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ETEM İZZET BENİCE 

Altmış Japon Tayyaresi DUn Hududu Aşdılar 
Bankalar Baremi 
Konuşulurken 

---
Yllkaek ve fuzuli sayılan 
paralar kesilirken elde edl· 
lecek taaarrufları da balk 
lehine sarf.,tmeii dllttinebı
Jiriz. 

Yazan: ETEM İZZET BENİCE 

üyük Millet Meciliııi timdi 

B mali müessc-sat ve banka • 
!ara aid bart-mle meşgul ol

mağa başladı. Geniş ölçüde kar
§ılıklı ve mücadeleli münak&Ja -
lardan sonra kanı:nun heyeti U• 

mumiyesi k2bul edilmiş ve mad
delere geçilmJştir. Maddelerin 
müzakeresi de öı:ümüzdeki cel • 
seler içinde geçecek ve hiç filphe
siz kanun mer'iyete girecektir. 

Mall müesseseler ve bankalar 
için bir ha.rem kabulünün lehinde 
bulunanlar Büyük J\1illet Meclisin 
deki reylere bal<:m olmasalardı 

hiç fliphe yok ki, teklif olduğu gi· 
bi kalırdı. Binaenaleyh, en doğ· 

· runun ve lüzumlunun bu mem -
leket bünyesi için bu gidiş oldu
ğunu neticeye bakarak kabul et
mek zaruridir. Hedefin, vatandıı§ 
kütleleri ve memur zümrel!!ri a
rasKlda hiç olmaua bir teadül ve 
tesavt teminine matuf olduğu ll{i
lı:iırdır. Nihayet, devlet zengin -
ledikçe memurlarının kazançları 
hakkındaki noktai rur.ıarırun de 
ıı:aınenla tesanttTe ulr•:vecaiı ve 
daha çoğa, mllretfehe gideceği 

muhakkak olduğuna göre gerek 
devlette, gerek D'.all müesseseler 
ve bal)kalarda çelışanlar için bir 
an evvel çok zengin bir Türkiye
yi ve onun 8f1P taşan varidatını 
dilemek en hafta temenni ve çall§
ma ~ olmalıdır. 

Vaziyetlerinin ufaktefek dtği

§ikliğe uğramaııı muhtemel bulu
nan serbest mesai elemanları bu 
bakımda.n ula h:.tırlarına •d81'
lıkta müsavat arandığı. zehabını 
getirmemeli bilAkls •refahda mü
savata gitmenin• ölçüsüne bu ha
reketin başlangıç teşkil ettiğini 

kabul etmelidirler. 
Ancak, bütün bu yeni nizamlar 

kuvvettir, teadül ve tesavi ted • 
birlere aranırken bazı tasarrufla· 
rın da kendiliğinden husul bul • 
duğu ve bulmakta olduğu tabıt • 
dır. Bizce, bu tlısdrtufları halk le
hine sarfetmeyi düşünmek ln y• 
rinde ve ikinci biı tesavt ve tea • 
dıil nazariyeal olbcaktır. Bu ara
da ve en başta ba;ıka faizlerini Vi! 

iskonto fiatlarını düşürmeyi, ta
sarruf mevduatınd daha yıllı.sek 
l'aiz vermeyi halk çiftçi, köylü ve 
tüccar nerıne bir tedbir olarak 
mütaletı edebiliı"iz. Bankaların 

şimdiye kadaır neşredilen bilanço
ları daima milyondan aşağı dilı· 

miyen karlar kaydetmişlerdir. Bu 
karlıınla her tilrlü umumi mu • 
nflann 'ft pmdl nizıarıa ııablaıı 
yüksek rnaaşluın da tenzili ,.._ 
pılmış olduğu naz.u-a alınusa bu 
\•aziyette dün bir milyon lirıı ka
zanç temin eden herhangi bir ban
kanın yarınki bllinçosunu asgari 
iki milyon lira karla kapatacajı 
muhakkaktır. Bu itibarla, banka· 
lar lehine yarat1:3n bu kirın bir 
kısmının mevduat sahibleri lehi· 
ne ve bir kJSmırun da alelumum 
faiz ve lsk'lntoların tenziline saırfı 
adaletin bihakkın ve bütün etra• 
file tevzilne esas te§kil edecektir. 

Nihayet, blltün {.elir ve kazanç
lara halkın ve köylünün omuz ver
diğini gözönüne getirirsek bu ha· 
reketl yapmayı bir nevi mecbu • 
r!yet ve vazife saymaml§ da '1• 
rinde olur. 

Bu Tayyareleri Moııgol 
50 Sovyet T ayyaresiyle 

Toprakları Üzerinde Karşılayan 
Şiddetli Bir Muharebe Oldu 

' ~·· -
\\. \, 

~~~-- ---·~·-~-~ ---~ \~~- ... 
8oTYet bava kuvvetlerinia Moskevada :rapf:liı muenalardan hirinde Stalhı ve Voroşilof 

Danzig 
Meselesi 
Bir Gün Birdenbire 

Halledilecekmiş 
Roma 27 (Hususi) - Relazioni 

Internazionali adındaki siyasi 
meomua Danz.Jg meselesinden 
bahsederken diyor ki: • V az(yet 
anlaşılmıştır. Polonyanın hakla • 
nndan bahsetmek artık faydasız· 
dır. Polonyamn mukadderatı ken
di tarihinde yazılıdır. Muallakta 
bulunan Danzig meselesi bir gün 
birdenıbire halledilecektir.• 

Anlaşmaların Tasdiki 
La yıhası M. Meclisinde 

Görüşülüyor 
Payasdaki Hudud Taşının Sökülerek Antak

yaya Getirilmesi Münasebetile Tezahürat yapıldı 
Ankara 27 (Muhaıbiriroizden 

telefunla) - Türk - Fransız an • 
laşmasının tasdikına dair olarak 
Meclise verilen kanun layihaları, 
bugün muvakkat encümen tara -
fından tetkik edilecektir. 

Milli Şefin 
Seyyaha ti eri 

25 Japon Tayyaresi Tahrib Edildi J- . 
1 •Jt 1-) J A d Genel Kurmay 
ngı ere e aponya rasın a Başkanımız 

Suriyenin borçlarına Hatay iş

tirak etmiyecektir. Halayın ce· 
nup hududunun tahdidi işlerine 

devam edilmektedir. Şimalde Tür· 
kiye ile olan eski hududdaki taş· 
Jar kaldırılıınıştır. 

Hatay vilAyeti teşkilatına ait 
kanun layihası da buıgürJeroe 

Mecliste müzakere edilecektir. 
Hatay viliyeti valiliğine Emniyet 
Umum müdürü Şükrü Sökmensü
er'in tayin edileceği tahakkuk et· 

Ankara 27 (Muhabirimiz • 
den telefonla - (ReisiA:um -

bur hazretlerinin Hataya se
yahatleri hakkında henüz or

tada veriliniş bir ka~ar olma
dığı zannedilmektedir. An • 

cak Re5iA:wnıhurumuzun ee
nııp vilAyetlerinde yapacak
ları seyahat esnasında İsken· 

derun ve Antakyaya uğrama
ları da mUhtemel görülmek • 
tedir. 

Bir Muharebe Çıkarsa. . . Geliboluda 

(Devamı 6 uıcı ıahifede) 
Bir ingiliz Vis Amirali Japonyanın A:.~::;:!~~~::e1 

lnhizama Uğrıyacağını Soyledi sı:;:e~r:~~k~~ş::n::ı:!! 
fiil Fevzi Çakmak Tekirdağından A dl kt B • ç k 

;..._ 

1 
Moskova 'l7 (A.A.) - .Tas a· Mondruyba yak.ı.nında Sovyet • Geliboluya h ~eki>\ ,e•mişlerdi~. rna VU U a ır 0 

janııından• Moııg1>listan Halk !erle Mongollann 50 tayyaresi it-, Hareketlerinden evvel Tekirdağ • 

Cwriıuriyeti dahilinde Mongol • tirak etmiştir. daki alay tarafll'dan şereflerine T k•f t y J 
Sovyet kıtaatı erkanıhaıtıiyesinin İki saat kadar devam eden şid· spor şenlikleri teı·tib edilmiştir. ev 1 a apı ıyor 
almış olduku malilmata nazaxan detli bir mücadeleden S<Jnra Ja • Diğer Generallerin, Trakya umu
altmıf Japon avcı tayyaresi, 26 pon tayyareleri kaçmış ve Monol· mi müfettişi ile valinin de hazır 
haziranda Buir gıölü mıntakasın- Sovyet tayyareleri tarafından bulundukları bu spor tezahürün
da hududu tecavüz etmişlerdir. Gantclıjour mıntakasına kadar ta· de istiklal marşın: müteakib e-v-

Mongol.iı;tan Cumhuriyeti ara- kip edilmiştir. veı.a. bir geçid resn.i yapılmış, mü· 
zisinde bir hava muharebesi vu- 25 Japon tayyaresi tahrib edil· teakiben jimnastik harekltleri gös-
kua gelmiş ve bu muharebeye miştir (Devamı 6 ıncı sahifede) terilıniştir. Milli oyunlar oynan -

Sovyetlerle Bugün 
Kat'i Anlaşma 

ihtimalleri Var mı? 
İngilizler, Sovyetlerin ikiNoktadaki 

Israrlarını da Kabul Ettiler 

mış, İstanbuldan giden Beşiktaş 
B takımı ile Yılmaz kulübü ara-
sında bir maç 
1-6 Beşiktaşın 
miştir. 

yapılmıştır. Maç 
galibiyetile bit • 

Kıbris Sularında 

İngiliz Manevraları 
Atına 27 (A.A.) - Öğrenildi

ğine göre bir İngiliz donanması. 

KıbrJS sularında büyük manevra

lar icra edecektir. 

1 Ki ACA 1 

İtalyanların Aldıkları Tedbirlere Rağmen 
Çete Harbi Şiddetle Devam Ediyor 

Şabld adatile diıuenenlerdea Satie 
firketi mtldtlrii Friıb 

Loııdra 27 (Hususi)- Epeyce 
uzun süren Sovyi.'t • İngiliz mü· 
zakerelerinin bu hafta içinde ne
ticeleneceğini * bey annameııiaı 
imza edileceği ümidleri gittikçe 
kuvveUenmektedir. Başlıca ihti· 
W mevzuunu teşkil eden iki me

• Devri Vahşet ltaıyanlıırm 1ıendi &i'&Ulıınna a'fie J«ltdnn• .._ -... .-... 
ba,laclıklan Az aavud gençleri 

Satye 
Tahkikatı 

Şahidlerden Bir 
Kısmı Bu Sabah 

Dinlendi 
Satie şirketinin Fındıklıdaki E· 

lek;trik sergisi binasını hakiki kıy
metinden çok fazla bir para ile 
satın alarak devleti zarara uğrat· 
maktan maznun Deni.Zlıank erka· 
nı hakkındaki tıiıkikata devam e
dilmektedir. 
Haklarında tevkif kararı veri -

len manıonlardan sonra şahitle

rin dinlenmesine başlanmıştır. 

Dördüncü sorgu hakimliği bu h&-

(Dewmı 6 aroeı ıahiJecı.) ı 

sele halledilmiştir 
Bunlardan biriı·dsi yine Baltık 

memleketlerine verilecek guanti, 
~ de bu devl~telere bir tau
ruz vuku ha!ind., müşavt-re ya • 
pılması idi. Moskrıvanın ısnr et
tiği bu noktalar ı.ngiltere tarafın· 
aan kabul edilmektedir. Buna gö-

(Devamı 6 uıcı ıahifede) Londramn Moüou sefiri Seecla 

Münakalat Vekilinin 
Bu Sabahki Tetkikleri 
Bugün de Bir T oplaJ>tı Yapıldı, 

Yeni Bazı Kararlar Alındı 
(Y cı.ıu& 6 ınn ıahiJecı.J 

Tarihçilerin muhtelif tuıüfleri 
nr: 

- Tat devri, tunç devri, demir 
devri .. 

Yahad da: 

- Valıfet devri, blriaci devir, 
a1a..devir, - devir .. 

Gibi. YIM, -- lıir aöztl -
- Tarih tekerr'kdea ibarettir. 
Tuihİll •bnuıU c:edicle> )'Bili, 

oaoa uvir. dm ... lift ....... dene 
slrdiiiam pek sarahatle fukmda 
deeiliz. Fakat, içinde Y&fllclıinm 
prtlara, Babqlstandan baflıya • 
rak dünyanın mnbtelif yerlerinde 
cereyan eden kanlı kansız; kara, 
kırmızı, sarı harlılere ve •tarih 
tekerrürden ibaret tir• likırdısma 
baluınak galiba vahşet devrinde
yiz!. 

Bunun en yeni ve parlak bir JD. 
sali de bir aydır Sovyet Moaco -
listanı ile Japon Maaçuriai ara· 
amda bqlayıp devam eden mu
harebeden daha bir iki aüadür ha· 
benlar olmımızd1r. • • 

(Yann 6 uıeı IClhi/edc) 
!-------~-----------

Geceleyin, Köprü Onünde 
Denizde Çırpınan Bir Adam 

Bir Sandalcının Gayreti İle Denizden 
Çıkanldıktan Biraz Soma Ôldü Ynıoı 6dı 

Küçük Okuyucularımıza Müjde 1 ~ ... 

Tarzanın Oğlu 
Geliyor! .. 

Sinemalarda, Meraklı Maceralanm Büyiik Bir 
Zevkle Seyrettiğiniz Ormanlar Kralı Tarzanm Oğlu 

Bir Kaç Gane Kadar Şelıri.mize Geliyor ••• 
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SOGUKTAN DONARAK 

ÖLEN BİR KADIN 

u pazar, ilk defa, yazın gel
diğini anladık. Hatırı sayılır 

bir li4Cak vardı. Fakat, İstan
bulda, son günlere kadar devam e
den soğuklar, gelen haberlerden 
anlıyoruz ki, bir kısım Anadolu 
şetı.irlerinde MJa devam ediyor. 
Bulanık kasabası yaylasına kar 
yağm!§, tipi, fırtına ve soğuktan 
bir kadın ve 25 koyun donarak öl
m~ .. 

Haziran ayı biterken, soğuktan 
donarak ölenlere ait havadis oku
mak insana garib geliyor. Ne ol
du?. Dünyanın şirazesi mi bozul
du?. 

İÇiNDE TAŞ 

BULUNAN EKMEKLER 

Gazetelerin yazdığına göre şeh
rin bazı semtlerinde taşlı, toprak
lı unlardan ekme.k yapılıyormuş .. 
Yerken, gıcır gıcır dişe dokunu
yormuş ... 

Hakikaten. halka, böyle taş ye
diren fırınlar varsa, Allah onları 
da taş yapsın.. Ayıfıdır, halkın 

sıhhati, para kazanmak uğruna 

bu derece istismar edilemez. 

VECİZELER VE 

DERLEME, TERLEME 

Turhan Tan nam- muharrir, a
rasıra, vecizelerden mürekkeb 
cDerleme• ler neşrediyor. Dünya
ca tanınmış büyük adamların cüm
lelerini alt alta sıralayarak, fıkra 
yazıldığını ilk defa görüyoruz. Tek 
kelimesi bu muharrire ait olnıı
yan bu vecizelerin üstünde yine: 
cYazan: Turhan Tan. ibaresi gö
ze çarpıyor. 

Bu mevzuu arkadaşlar arasında 
loonuşurkenıbirisi : 

1 
KOÇUK 1 

---:...H..:.:..A..:.:B=E,;....;R=L:.=E:;...R.;....._ı * Yalova kapl:calarının işlet -
me ve ıslahı işleıi Sıhhat Veo:a -
!etine raptedilmiştir. 

* Maarif Vekaleti Türk alfa -
Jinde tadilat yapılacağı hakkın -
daki şayiaları tekzib etmiştir. 

* Hamid.iye mekteb gemisi 
Zonguldıaktadır. :liyaretler yapıl
mış, hali< dün _salahtan !ıkşama 

kadar gemiyi ziyaret etmiştir. 

* Ordu maluller birliği İstan -
bul şubesi umumi heyeti dün der
nek binasında içtima etmiştir. 

* İstanbul fırcıcılarının murah
hasları dün Belediyede iktısad 

istişare heyeti tarafından dinlen
mişlerdir. İmali ye ücretlerinin 
arttırılıp arttınhnaması hakkın

.da perşembe günü tekrar bir 
toplantı yapılaraıı: karar verile -
cektir. 

* Yeni inşa olunan Kadıköy 
Maliye tahsil şubesi 15 temmuz -
da merasimle açılacaktır. 

* Toprak mahsulleri ofisi, İs -
tanbuJ ekmeği için değirmenci ve 
kırmacılare verdiği buğday hali
tasını yeniden değiştirmiştir. Ye
ni halitada 7 de 3 beyaz, 7 de 2 

- Ser levlhada terUb hatası ol
sa gerek, dedi. cDerleme. değil, 

cTer leme. olacak.. (•) 

FIKARAPRVRLERil!ıl 

KONGRESİ 

Dünkü gazetelerde şöyle bir 
serleovha gözüme ilişti: Fukaraper
verlerin kongresi yapıldı .. 

Garib şey! .• Hala. kongre yapa
cak kadar sayıları çok mu imiş?. 

DENİZBAJ.'K 

YANGINI HAVADİSİ 

Size, bir başka serlevha: Deniz
bank yangınında kasd yok!. 

Nasıl kasd yok yahu! .. Yandı, 

kül oldu koca banka!. Baksanıza, 
Satie bin36llla kadar ate§ sıçra -
mış, oradaki elektrikler bile kon
tak yapmış. 

SATİE KELİMESİNİN 

MANASI NEDİR? 

Satie binası satın alınma işinin 
tahkikatının ne safhada olduğu 

cümlece malı'.l.ındur. Böyle, ismi 
etrafında bir hayli hadiseler cere
yan eden Satle kelimesinin ne ol
<luğunu merak ettik. Liigatları ka
rıştırdık. bulamadık. İptida spor
cu, bilfilıara bankacı halen de ar· 
pacı kumrusu olan bir müte'hassı
sa (!) sorduk: 

- Kuzum Alla!hını seversen, bu 
Satie'nin manası nedir? 

-!Bu kelime, bit rı" ismi mürek
kebdir. İki kelimeedn yapılmıştır. 

Birinci kelime .Sah tır. İkincisi 
cYe• dir. Biri satmak masdarın
dan emri hazır, diğeri yemek mas
darından .• 

AHMED RAUF 

( *) Terlemek nıa'Sdarından nebi em· 
rlhazır. 

İskelelerdeki 
Hamallar 

Taşıma işleri Bir 
2.abtveRabta Alınacak 

Belediye ilrtisad müdürlüğü; 

şehrimizin muhtelif iskelelerinde 

bulunan hamalların bölüklerinde 
sıkı teftişler yapınış•.ıc. Bu lefliş

ler neticesinde bir çok h~ınöl bö

lüklerinde ctaşıma. tarifesi olma

dığı ve işin rastgele, paz~"Jıkla 

yapıldığı anlaşılmıştır. 

Ayrıca taıl:ımil ve tahl;y~ işleri
nin de muntazam devam etml'di
ği görülmüştür. 

Bunun üzerine taşıma ışlerin

de sür'atin ve tarifeler:n herhal· 
de tatbik ve temini için alakadar
lara emirler verilmiştır. 

Bundan başka, şimdiye k~dar 

tarife tedarik etmiyerek vazi ~e . 
!erinde ihmal ve suiistimalJeri 

görülen bir 90k memurlara da iş

ten el çektirilmiştir. 

-·--···---
kızılca ve 2 sert buğday bulun -
maktadır. Fakat bu yeni halita da 
gayrikafi görülmektedir. 

Plaj Bülbülleri 
No.17 

Pelin bir kahkaha attı: 
- Çekinmeyiniz, Mecdi Bey! 

Aramızda doktor var. Rahatsızla
nırsanız, derhal imdadınıza yeti
şir. 

Mrodi gülümsedi: 

- Rakıdan korkulur mu?! Sa -
baha kadar içtiğim geceler çok -
tur. 

Feridun sordu: 
- Her akşam kullanır mısınız, 

Beyefen<li? 

- Evet. İçmediğim gece uyuya-
mam. 

- Çoktaıııberi mi içiyorsunuz? 
- On beş sene oluyor .. 
- Eski bir itiyad. Artık rakı ile 

candan arkadaş olmuş sayılırsınız. 

Yazan: İskender F. SERTELLİ 

- Evet, en samimi arkadaşım o
dur. Ondan başka bir şeye ·bu de· 
rece inhimakim yoktur. 

- Benim sigaraya olan dük -
künlüğüm gibi. 

- Çok mu içersiniz? 

- Çok demek de laf mı?! Gün-
de üç paket. 

- Pek çok .. 

- Bereket versin ki, içime çek-
mem. Sadece dudak tiryakisiyim. 

Pelin atıl<iı: 
- Ona sigara içmek demezler, 

doktor! Hele 'bir içine çek de gör, 
sigara içmek nasıl olur .. 

- İçime çekemiyorum .. Bir gün 
denemek istedim .. Az kaldı boğu
luyordum. Nikotin ağzımda dağı-

Eğlence 
Yerleri 

Tarifeleri 
Tenzilatlı Tarifeler 
Bir Haftaya Kadar 

Hazırlanıyor 
Belediye İktısad müdürlüğü eğ

lence yer !erinin fiyat listeleri ü
zerinde tetkikata devam etmekte
dir. Bu işin bir haftaya kadar ik
mali kararlaştırılmıştır. Çünkü 
mevsim ilerlemekte, bir taraftan 
halk kandırılmaktadır. 

Sayfiye yerlerindeki baıhçe ve 
gazinolarda ve şehirdeki bahçeler
de belediyeden . tasdikli liste isti
yenlere hiç çekinmeden geçen se
nenin listeleri gösterilmektedir. 

Belediyenin bu işi en kısa za
man.da halletmesi beklenmekte -
dir. 

Vali Muavininin 
Bir Taziye 

Ziyareti 
Vefat Eden Amerikan 
Ataşe Komersiyalinin 
Refikasının Sözleri 
Evvelki gün şehrimizde vefat 

eden Amerikanın memleketimiz 
Ata,şe Kommersiyalı ve maruf 
Türk dostu M. Pillepine'nin zev
cesini dün vali muavini B. Muzaf
fer Akalın ziyaret etmiştir. 

Başvekilimiz B. Refik Saydam 
tarafından verilen emir üzerine 
yapılan bu ziyarette vali muavi
nimiz müıteveffanın zevcesine ta
ziyetlerini ıbildirmiştir. 

Gösterilen bu alakaya karşı mü
tehassis olan kadın B. Muzaffer 
Akalına aynen şu sözleri söyle -
miştir: 

•- Bu çok muztariib zamanı -
rnızda bizi teselli eden şey; zevci
min son nefesini çok sevdiği bir 
memlekette vermiş olmasıdır. 

Bütün çocuklarını burada doğ
du. Buradan ayrılırken son arzum 
her zaman göl'düğümüz alaka ve 
muhatlbetten dolayı sevgili Reisi
cumhur hazretlerine şükran hisle
riımizin arzına tavassut olunması
dır. 

Keşke Türkçe bilseydim de bu 
hislerimi Türk dilile ifade ede -
bilseydim. Sizden ricam bana söy
lediğiniz kıymetli sözleri İngiliz
ce olarak bir kağıda yaZi!Ilanızdır. 
Bunu kıymetli bir hatıra olarak 
daima yanımda saklıyacağım! ... > 

---O--

Bir Karar Hakkında 
Tebliğ 

Bundan bir müddet evvel Dan
yal Öztemel hakknıda devlet mu
bayaasına 5 sene müddetle sokul
maması hakkında karar verilmiş
ti. Bu kararın Devlet Şurası tara- , 
fından tasdik edilerek müddetin 1 

CUMHL'BIYET: 

Yunus Nadi cMedeni bir eseri -
miz: Yalova kaplıcaları. isimli 
bugünkü başmakdesinde Yalo -
va kaplıcalarının 'Sıhhat ve 1çti -
mai Muavenet V~kaletine bağ -
]anması kararım ~!kışlamakta ve 
bu kaplıcaların Cumhın!yet Tür
kiyesine cidden şeref verecek bir 
mükemmeliyet derecesine yük -
selmesinin artık pek sayılı birkaç 
yıl meselesi haline inmiş bulun
duğunu söylemektedir. 

TAN: 

Zekeriya Sertel •Akdeniz an -
!aşmalarının ehemmiyeti ve ma -
nas1> isimli bugünkü başmakale
sinde; Türk - İngiliz anlaşmasın
dan sonra; Fransızlarla da Ak -
denizde sulhu ve emniyeti muha
faza için ayni mahiyette karşılıklı 
ve uzun müddetli bir yardım mu
ahedesi imza etmemizin büyük e
hemmiyeti olduğunu ve her iki 
itilafın da Akdenizin emniyeti ba
kımımi." yüksek mana ve şümu-

lü bulu_:duğunu söyliyerek di
yor ki : 
~Bu arılaşmaların hedefi, Ak -

denizde başgösteı en harb tehli
kesinin önüne geçmek ve bu de
nizler<le yaşıyan bütün mi!Jetle -
rin sulh ve sükiln içinde coğrafi 

vaziyetlerinin feyizJerinden isli -
fade etmelı:tini temin etmektir.• 

VAKİT: 

İKDAM: 

A. N. Karacan ·Türk - Fransız 

itilafı münasebetile• isimli bugün
kü başmakalesinde; Türkü ve 
Fransızı uzun aycılık yıllarından 

sonra bir daha birbirile yanyana 
gelmiş görmekten hususi ze~k duy
duğunu söyliyerek diyor ki: 

cA;)'.!1-İ arz derecesi üzerinde ay
ni grup ve tulı'.iu seyrederek ve 

ayni ılık kainatın çocuğu olarak 
yetişen, büyüyen ve hayata mut
J.aka gülerek bai<ınak insiyakile 
doğan bu iki mill<"t çocukları için 
hasım olmak hiçbir zaman mu -

kadder sayılamazdı. Bugün 914 
ten yirmi baş yıl .:onra Türkü ve 

Fransızı karşı karşıya getirmiş o
lan kötü takdiri bir daha teker 

rür etmemek üzere siyasi ufuk -
!ardan uzaklaşım~ görüyoruz .• 

YENİ SABAH: 

Hüseyin Cahid Yalçın ·İngilte

re ortadan kalkarsa• faimlı bu -
günkü başmakalesinde; İngiliz 
Kral ve Kraliçesinin Amerika se

yahatinde; Amerika Reis;cumhur 
muavini Garver tarafından Ma
jeste Jorja sorulan: 

- Bir harbde lngiltere mağlı'.ib 
olursa İngiltere imparatorluğu -
nun hali ne olacaY.tır ? 

Sualine karşı Majestenin: 

- Bilmem, ce-1abı ver:ı1esini 

mevzuu bahseden bir İtalyaa ga
zetesinin neşriyatını tahlil ede -
rek diyor ki: 

Asım Us •Almanyarun sulh ve 
harb siyaseti• isimli bugünkü baş 
makalesinde diyoı ki ·İngiltere ortadan kalkarsa ra-

B . · bildi"' · A lh" .. hat nefes alabilecek olan Berlin 
< ızım. b'gımız vrudpa sBu udnu . ile Roma rahat rahat etrafın~ yağ
temın ıçın ır çare var ır. u a 
kendisi için hayat sahası arayan ma ve perişan edecek, kendı:erine 
Almanyanın başk~ milletlerin ha- sürü sürü köle peyda edecek de-
yat haklarına hür;net etmesinden mektir. Bugün Çekoslovakyada 
ibarettir ve bu esas bir kere ka- hüküm süren •Terreur• idaresi, 
bul edildikten soı:ra ne garbi Av- Arnavutluktaki zalimane şiddet 
rupada, ne de şarki Avrupada bü- mihver devletlerinin ortalığı ser-
yük bir konferans masası etrafın- · best bulmaları takdirinde beşeri
da müzakere yolu ile halledilmi - · yeti bekliyen felaketler hakkında 
yecek bir mesele kalmaz.. bize küçük biır fikir verebilir .. 

Mekteblerde imtihanlar 
,1 

TAIE3E hlTIHANDA 
seneye indirildiği ancak bu bir se- ı 

ne de bilıtiğinden mu.ınaileyhin İlk mekteblerin son sınıflarında ,mezuniyet imtihanları dün bitmiş, 
devlet mı.ibayaa işlerinde istih - çocuklara karneler dağıtılmıştır. Bu sene geçen yıldan daha iyi randı
dam edilebileceği dün Vilayete man alındığı tahmin edilmektedir. Umumi netice yakında belli olacak-
fobliğ olunmuştur. tır. 

lıyor. Duman ciğerlerime gitmi-1 
yor .. 

- Şu halde zararı da niSbeten 
azdır. 

- Şüphesiz .. 

Pelin, Münir Nureddinin şar -
kılarından birinin bestesini mırıl
danmağa başladı. 

Feridun: 

- Kulaklarımız paslandı a ca
nım.. !Biraz da biz dinliyelim. 

Diyordu. Melin atıldı: 

- Bugün yeni bir şarkı öğren
dim, abla! dedi. Senin katlar iyi 

söyliyemem amma .. güftesi o ka
dar hoşuma gitti ki.. Başınızı ağ
ntmazsam söyliyeym .. 

Mecdi Bey gülerek ıbaşını sal
ladı. 

Feridun: 

- &nan efendim, dedi, lı'.itfe -
dersiniz!.. Bendeniz şarkıya bayı
lırım. Hele kadın ağzından din -
!ersem .. 

Melin gözlerini süzerek okuma
ğa başladı: 

Sana gönül verdmi, beni bırakma! 
Gözümde tutu§ da kalbimi yaktnıı! 
Bir garib ılşıkım, kusura bakma. 
Bırakma beni sen, beni bırakma! 

Feri.dun: 

- Vallahi çok güzel, dedi, siz 
iki kardeş. ikiniz de ruha şelale 
gi'lıi akan tatlı, tatlı sesiniz var!. 

Mecdi Bey sigarasını yaktı. 
Belli ki, o da nişanlısının sesini 

ilk defa duyuyordu. 
Pelin: 
- Söy !er ktıfir .• 

Diye mırı1dan<iı. 
Melin, ablasının yüzüne 'baktı: 
- Bunun arkası da var, değil 

mi? 
- Haydi, söylesene. 
Feridun: 
- Bekliyoruz, baldız hanım .. 
Diyordu. 

Melin düşündü .. 
Sarkının arkasını hatırladı: 

Sana bağlanan aldanıyorm'UŞ .. 
Yüzünü görenler ay sanıyonn'UŞ .. 
Aşkına düşenler hep yanıyonnuş .. 
Ölürsem acırsın, beni bırakma! 

Feridun, Melini aıblasından faz
la sevmeğe başla,ınıştı. İçinden: 

- Bu ne ateşli kız, yarabbi! 
Diyor ve mütemadiyen içiyor

du. 
Pelin: 

- Oldu olacak, deci~ sonunu da 
oku bari. 

Melin: 
- B"§ ağrıtmıyorsaım .. 

Diyerek ıherkesin yüzüne ayrı 

ayrı baktıktan sonra: 
- Bu bir aşk şarkısıdır. Güfte

lerinden de anlaşılıyor ya. 
Diye güldü. 
Mecdi Bey kırk yılda rbir cevher 

yumurtlıyan garib bir softa eda
sile mırıldandı: 

- Hepimiz ii§ıkız, gözüm ... 
Feridun, müstakıbel bacanağını 

gözünün uciyle süzerken, Melin 

Denizbank 
Tasfiye 
işleri 

Açıkta Fazla Memur 
Kalmıyacağı bildiriliyor 

Münakalat Vekili Ali Çetinka
ya tetkiklerine bugün de devam et
miş, Deni:ııbankın Iağvile bu mü
essesenin yerini alacak teşekkü
lün müı<taklbel vaziyeti üzerinde 
alikadarlara bazı direktifler ver
miştir. 

JJeni2lbankın tasfiyesine 1 tem· 
muz 939 dan itilbaren başlanacak 
ve aıynı tar.ihte Denizyolları Umum 
müdürlüğile Dimanlar Umum 
müdürlüğü faaliyete geçecektir. 

Verilen malı1mata göre iki yeni 
Umum müdürlüğün faaliyete geç
mesile mülga Deniııbanktan pek 
fazla memur açıkta kalııııyacak
tır. Yeni kadrolar ş:ıhıslandırılır
ken icabeden tedbirler alınroı:ı, ta
sarruf gözönünde tutulmakla be
raıber bu cihetin peyci~rpey yapıl
ması daha muvafık bulunmuştur. 
Bu itibarla tas0 r"ı:f. istifa ,·eya 
henhangi bir sebepel v~zift>sı n 

hayet bulan me1uu~·1J.1- · n yerine 
yeni memurlar alınmaması sure
tile temin edilecektlr. 
Bazı gazeteler ilk anda açıkta 

kalacak memur adedinin altmışı 

bulacağını yazrnı§lardır. Aliika -
darlar bu rakamı mubalağalı bul
maktadırlar. 

İlk Mekteb 
Muallimleri 

Hazirandan İtibaren 
Maaşlarını Umumi 

Büdcelerden Alacaklar 
İlk mektep muallimleı·inin mu

vazenei umum;yeye alınmalarının 
arzu edildiğini yazmıştık. 
Öğrendiğimize göre bu husu~ 

ta Maarif Vekaleti ile Dahiliye 
Vekaleti arasında temaslara baş
lanmıştır. 

İl.k tedrisat öğretmenlerinin u
mumi muvazeneye alınmaları; bu 
temaslarla kat'i surette kararlaş
tırılmıştır. Buna ait bir kanun 
projesi yakında hazırlanacak ve 
Büyük Millet Meclisine verile -
cektir. 

Bu suretle 940 haziranından i
tibaren ilk tedrisat muallimleri
nin maaşlarının umumi bütçeden 
verilmeğe başlanacaktır. 

Bu karar sayesinde muallimle -
rin vaziyetleri ve tereffüleri de 
düzeltilmiş olacaktır. 

Muallimleri mesleğe bağlamak 
için bu kararla beraıber terfi şek
li için de bazı yeni hükümler ka
nacağı anlaşılmaktadır. 

--<>---

İstanbul Jandarma 
Kumandanlığı 

ılstanbul jandarma kumandan
ı lığına Diyarrbakır jandarma ku

mandan vekili yarbay Ziya tayin 
olunmuştur. 

İstanbul jandarma kumandanı 
binlbaşı Nihad da Çatalcaya ta
yin olunmuştur. 

şarkısının son lruplesini okuyor
du: 

Vefaı;ız sevgilim aldatma beni, 
Öksüzüm, hicrana gel atma beni, 
Yüzüme bakıp ta avutma beni, 
Bu ak§am göğsüne san gül takma! 

Melin şarkısını /bitirdi.. ve göğ
süne tesadüfen taktığı sarı gülü 
sapından çekip kokladı .. Meodiye 
uzattı: 

- Hangi renkten hoşlanırsınız 
siz? 

- Sarı rengi sevmem. Kırmızı
yı /beğenirim. 

Feridun atıldı: 

- Gülün ıher rengi sevilir a ku
zum! Gül, her zaman güldür .. Han
gi rengi elinize alsanız, mis gibi 
],okar. Ben rgüllerde kat'iyyen 
renk aramam ... Ve hepsini seve -
rim. 

Melin cevap verdi: 
- Herkes sizin gibi olmaz. eniş

te bey! 
fDevamı var) 

Nihayet Hatay'a 
Kavuştuk 

Yazan: Ahmed Şükrü ESMEll 

Üç senedenberi yalnız tür!der 
için değil, Fransızlar için de bir 
üzüntü mevzuu olan Hatay me
selesi nihayet halledilmiştir. Türk 
milletinin istemiyerek sürüklen • 
diği büyük harbin felaketli neti· 
cesi üzerine bizden ayrılan bu va· 
tan cüzü, tekrar milli hududları· 
mız içine girmektedir. Alsas - Lo
ren'den ayrı kalmanın kırk küsur 
yıl yasını tu!an Fransa, Türk mil· 
!etinin bu an içindeki sevincini en 
iyi anlıyan bir memlekettir. Uzun 
ve üzücü müzakerelerden sonra 
dahi olsa, meseleyi lehimize hal -
!etmekle Fransa, minnet ve şük -
ranJarını kazanmış oluyor. 

Hatay ana vatandan fili suret
te 1918 senesındeki felaketler üze
rine ayrılmıştı. Bundan sonra üç 
sene kanlı mücadelelere sahne 
oldu. Nihayet 1921 sonbaharında 
imzaladığımız Ankara itilıl.file 

Hatayı Sur'ye ile birlikte Fran -
sız idaresine terkettik. Fakat ha
yat memat !tıücadelesinde giriş -

tiğimiz bu an içinde bile Hatay -
daki Türk kardeşlerimizi unut -
matlık: Mua~edenin yedinci mad· 
desi oradaki· ırkdaşlarımız hak -
kında duyduğumuz yakın alakayı 

tesbit etmişti. Bundan sonra on 
beş sene, Hataya 1921 muahede -
sinin temin ettiği haklar üzerinde 
ısrar ettik. 1936 senesinde Fraıısa 
Suriye ile münasebetlerini yeni
den tanzim etmeğe teşebbüs edin· 
ce, şartlar tamamile değişti. Bu -
nunla berab,r, Cumhuriyet hükıJ
meti, ilk zamanlarda 1921 muka 
velesinin Hataya temin ettiği hak· 
!arın muhafazasından başka bir 
gaye istihdaf <;tıniyordu. Bunu 
gaye istihdaf etmiyordu. Bunu te
min için Fransa il1' müzakereye 
giriştik. Milletler cemiyetine git
tik. Çalıştık. Uğraştık. 1936 da 
başlıyan bu ıhtilaf, tam birer se
ne fasıla ifa uç safha geçirmiştir: 

1 - Hatayın müstakil bir cvar 
!ık> olduğunu tanıtıncıya kadar 
bir sene geçti. 

2 - Bundı nsonra ayrı •var -
lık• içinde türklerin hakim unsu 
olduklarını tanıtmak işi de tam 
bir sene sürdü ve 1938 senesi tem 
muzunda bu nokta üzerinde anla> 
mıya varıldı. 

3 - Bir sene sonra, 1939'' senE 
temmuzunda da Hatay büsbütür 
Anavatana ı<avuşmaktadır. 

Bu üç senelik mücadelenin bü -
tün safhaları henüz hafızalnrd. 

canlı olduğundan bunların tekr 
rına lüzum ··oktur. Yalnız Hatay 
ana vatana kavuşmak üzere bu
lunduğu bu sırada üç nokta üze 
rinde durm1k faydalıdır: 

1 - Evvelii Halayın vatan hu 
dudları içine alınmasile 350 bin 
milletdaşımız kurtuluyor. Ana 
vatanın nüfusu o nisbette artıyor. 
Sonra şarki Akdenizin en ehem 
miyetli limanı elimize geçiyor 
İktısadi bakımdan olduğu kadaı 
da askeri bakımdan kuvvetleo;i . 
yoruz. Cumhuriy~t Türkiyesiniıı 

beynelmilel muvazenedeki ağır -
lığı o nisbette artıyor. 

2 - İkinci bir ncrkta: Çarlı·, 
Rusyasının yıkılması gibi fevka -
la.de şartlar altında geri aldığım .< 

Kars ve Ardahan istisna edilecek 
olursa, 1699 Karlofça muahede -
sindenberi ilk defadır ki Türkiye 
elinden çıkan toprağı geri almıy a 
muvaffak olmuştur. İki buçuk ~
sırdanberi Avrupanın vazettiği ve 
bilhassa 19 uncu asırda tatbil< et
tiği düstur ş•ı idi: Hilalin ç1kıp ela 
salibin girdiği yere bir defa daha 
hilal giremez.> 313 harbinde Yu
nanistanı mağlub edib de hudud· 
!arımızı tashıh etmek istediğimiz 
zaman, Avrupa devletleri karşı

mıza bu düsturu koymuşlardı. 

Cumhuriyet Türkiyesi bu an'aneyi 
kırmıştır. 

3 - Üçüncü olarak da şu söy
lenebilir ki, Türkiye, Hatay da
vasını, Montrö'de Boğazlar davası 
gibi, müzakae yolile haUetmiştir. 
Ve bu suretle, kuvvete müracaat 
etmeden mukavelelerin değişebi-

leceğini dünyaya göstermiştir. 

Boğazlar ve Hatay davalarının 

halli, bazı devletlerin Hariciye 
Vekaletleri için birer örnek ol • 
mıya değl>'" 

A. Ş. ESMEl.. 



Günün Meselesi: 

Telefon işlerinde 
Yenilikler 

Telef on İle Vakit Tayin Etmek 
Usulü İstanbulda da Ta~bik 

Ediliyor 

T 
elefoıt lclaıesl İstanbul 
halkına lrolaylık olmak 
üzu• telefon işlerinde 

birçok yenilikler yapmak kara
rındadır. Avrupa memleketle
rinin ekserisinde tatbik edil -
melde olan yanilikler, bazı za
ruretler dolayısil<Ybizde henüz 
tatbik sahasına vazedilememil· 
tir. 

Telefon idaresi inıkiıı daire· 
sinde hu yenilikleri peyderpey 
tatbike karar vermiş ve otoma· 
tik saatten işe bnşlamıştır. 

Bnndan bir müddet evvel tec· 

rübeleri yapılan otomatik saat 
müsbet neticeler vermiştir. Ye

ni saat halkın iııtifade!İne ar
zolnnduktan sonra t~ abo

ne aranır gibi bir numara çev
rilecek ve cevab beklenecektir. 

Telelonda ırclecek cevab, sa
atin o esnada kaç olduğunnn üç 

defa tekrar edilmesi olacakta. 
Bu suretle en doğru saat tele

fon vasıtasile öğrenilmiş ola • 
caktır. 

~~~~~---~~~~~~~~-· 

Bir Ticaret 
Heyetimiz 

Parise Gidiyor 
Ticari Mübadelemiz 

Gittikçe Azalıyor 
Türkiye - Frarua arasınua bir 

tw:aret mukavelesi imzalamak 
maksadile bugünlerde 'bir ticaret 
heyetimiz Parise fidrcektir. 

Diğer taraftan Fransa He mem
leketimiz arasında seneden seneye 
azalmakta olan ticari muamelA -
tın inkişafı ve eski seviyes:ne if. 
rağ olunması için d~ lki hükümet 
arasında mütekahilen bazı yeni 
tedbirler tesbit edilmesi de mu
vafık görülmtiştüı. 

929 senesinde Fransaya memle

ketimizden 19 milyon I.:ralık ihra
cat yapılmasına v~ o vakit Fransa 

hükumeti ticaret muvazencmiz -
de 4 üncillüğü ihraz etmesine mu
kabil ş:mdi Frarumya füracatınuz 

15 milyon lira azalarak yalnız 4 
milyon liralık mala münhasır kal
mış ve Fransa hi:kümetinin tica

ret müvazenemizeki mevkii de 4 
üncülükten 11 inci dereceye düş
milştür. 

Alınacak olan yeni tedbirlerle 
bu derecenin sür'atle yine yük -
seleceği kuvvetle ümid olunmak
t~dır .. 

Türk - Alman 
Ticaret Anlaşması 
Geçen senenin 15 ağustosunda 

imzalanan Türk • Alman ticaret 
anlaşmasının müddeti bu yıl 31 
ağustosta bitmektedir. 

Bu anlaşma hükUınleri mucll:ıin· 
ce muahedeyi feshetmek istiyen 

tarafın mayıs 939 sonuna kadar 
diğer tarafa bu hususu bildirmesi 
lazım gelmektedir. Fakat henüz 
böyle bir müracaat iki tarafca da 
yapılmamıştır. 

Öğrendiğimize göre; tebligatın 

yolda geç kalması ihtmali düşü
nülerek bir müddet da:ha bekle
necektir. Müracaat vuktibulmadı
ğı takdiıde Türk • Alınan ticaret 
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Man6usa sordu; 
- Ledi Butolc.mef giderken 

herhalde pe~de idiniz zannede-
r:ro. 

l\1ansus •buna ~üphe mi var?> 
makamında ba§ını salladL 

- Yalnız mı gitti? 
- Bir hizmetçi kadınla beraber. 

Biraz hasta görür üyordu. 
- Kaç aydaıiberı hasta gö-

ründüğünü ben de bıliyo-

yorum. Bel.nda M<'riyi de beraber 
götürmedı mi?. 

- B l'nda Mer. mı? lfa, sız kı
r.ından bahsediyorsunuz. Hayır! 

Benlm b ldiğıroc göre Bel•nda Fran 
sanır! b r yerinde bir pa1'siyonda 
ot~ı uyor. 

Mercrl ıt hJfiftrn b ı şarkı söy
led<, kırmızı ddt, rinı kapadı. ya
z hanes.nın göziınP koydu. 

O sırada Man.us ceblerini ara-

1 Temmuz 
Şenlikleri • 

Projesi 
Deniz Bayramı Bu Sene 

Daha Canlı Olacak 
1 temmuz deni2ıciler bayramı bu 

sene daha büyük ve esaslı bir 
programla tes'id edilecektir. Bu 
fübarla evvelce hazırlanmış olan 
programda bazı tadilat yapılmış 
ve bayram programı yeni ilave -
!erle biraz d<rha genişletilmiştir. 

Denizciler bayramnıa Milli Şef 
İsmet lnönünün de teşrif buyura- · 
cakları yazılmıştı. Reisicumhuru· 
muzun denizciler bayramına şeref 
vermeleri ayrıca rica edilecektir. 

Gündüz yapılacak büyük mera
simden sonra gece de büyük şen· 
ilkler yapılacak, vapurlar çok u
cuz biletlerle halkı Boğaziçinde ve 
Adalarda gezdirecekleı:ıdir. Lima
nın muhtelif yererinde ve Kızku· 
lesinde şenlik fişekleri atılacak • 
br. 

-1(---

lnıilt ere ve Fransa İle 
Ticaretimiz 

İngiliz ve Fransız •takasa 
primlerinden son günlerde bir 
yükseliş görülmektedir. Bu teref
fü; iki memleketle Türkiye ara
sında ticaretin inkişafına bir de
lil olarak gö&1erilmekte ve son an· 
!aşmalarla da alakadar bulun • 
maktadır. 

Finlandiya Buğday 
Satın Alacak 

Finlandya hükı'.ımeli; memlcke-
timıroen mühim miktarda buğ • 
day satın almağa karar vcrmi§ • 
tir. Bu buğdayların bedelinin % 
.40, ı serbest dCviz olarak ödene· 
cektir. Mütebaki:;i de Finlandıya 
ihracat maddelerinin memleketi -
mize ithali suretile tesviye oluna
caktır 

anlaşması - kendiliğinden • bir se
ne daha mer'iyet mevkiinde kala· 
caktır. 

- Ne o? B:r şey m] kaybettin? 
- Size sonıla!'ak bazı mesele-

leri not etmiştim. Bunlardan bir 

tanesi Ledi Bartelomef hakkında 
idi. Ben bu kadın' altı aydanberi 
tarassud ediyordum. İsters<>nız, an
latayım. 

Meredlı biraz düşündü. Sonra 
başını sallıyarak. 

- Hayır, dedi bu kadın beni 
ş'mdilik o kadar nlakadar etmiyor. 

Fakat San Yanısır. bu kadınla a
lakas~ dereccısinde onuıf.ıa meş
gul olmak isteri:m 

Mansus cebinden eski bir def
ter çı.kardı. Dedi k : 

- Siz bu San Yanisı hır cani 
olarak te15.kki e'!iyorsunuz. Hal
buki ben hi~ de ~ f:kirde deği -
!im. Onun hakk nda boyle bir 
teHikki taş.mağa ortada hiçbir 
sebeb yok. Bix defa zengin adam! 
İt:barlı adam! Yi·ksek sosyete a
damı! Sonra da guzel adam! Pelri, 

Üç Çuval Dolusu 
Evrak 

B 
eyoilu postahanesi memur
larından iki kişi hakkında 
uzun zamandanberi bir ih· 

tilas tahkikatı yapılıyormuş .• 
Hadise, o kadar dallıbudaklı ki, 

müddeiumumilik, tahkikat evra
kını, tamam üç çuval dolusn ev
rak halinde birind sorgu hfıkim· 
liğine vermiş. 'Üç çuval evrak dol
duracak kadar genişlemiş, uza • 
mış bir ihtilas suçu karşısında 

ha,Yretten kendimizi alamadık. 
Çuvalı bozup heybe yapmasını 

beceren bu muhtelis İıuçlulara, 
üç çuval dolusu tahkikat evrakı
mn azameti ile mütenasib bir 
ceza vermeli ..• Akılları başlanna 
gelsin. 

BURHAN CEVAD 

Şehirde Odun 
Stoku 
-

Bu Sene Çekisini 
300 den Almak 
Mümkün Oluyor 

Şehrimizde odun piyasası; ge -
çen seneye nazaran oiraz düşük
lük gösterr·kkdir. 

Geçen sene bu ayda odunun çe· 
kisi 320 kuruş olduğu halde bu se· 
ne 300 kuruştur. Diğer taraftan 
piyasada mevcut odun stôkunun 
ll:ıtiyacı karşılıyacak bir niSbette 
olduğu da belediye tarafından ya
pılan tetkiklerden anlaşı1m~ır. 

Binaenaley'lı bu yıl, kışın da o· 
duneuların fiyatları yükseltmele
ri için hiç bir sebep görülmemiş· 
tir. Diğer taraftan halkımızın o
dun tedarikinde hiç bir mÜJjküiata 
maruz kalmaması için belediyece 
tedbir de alınacaktır. 

1 
KISA POLiS 
HABERLERi 

* Galatada Mahmudiye cadde-
sinde 197 numaarlı berber dükka
nında tıraş olmak iç!n sıra almak 
yüzünden çıkan kavga neticesin
de İibrahim adında biri Ahmed a
dında birini yüzün.den ve gözün
den yaralamıştır. 
* Silivrikapıda oturan ve yüz

mek bilmediği halde N~rlıkapıda 
denize giren Ömer adında bir genç! 
boğulmak üzere iken dcnızden 

çıkanlmış ve baygın bir halde 
Cerrahpaşa hastan<'Sine kaldırıl · 
mıştır. * Hüseyin adında 'biri bir ala
cak yüzünden çıkan k< vg:ı neti· 
cesinde Nuri adınd:ı t.ı:rinı bıçak

la kalçasından yaralamı~tH'. * Galatada oturan Yaöd adın· 
da bir çocuk Arnavudköyündeıı 

geçmekte olan vatma" Necatiniu 
idaresindeki 257 numaralı tram
vaydan atlamak isterken dü~erck 
muhtelif yerlerinden yaralanmış
tır. * Şoför Mehmedin idaresinde
ki 3096 numaralı Şişli · Fatih otfl
büsü Panııaltıda Ö!ıünde gitmek
te olan vatman Hasanın ldaresın
deki tramvayla çarpışmıtşır. 

lunan ne diye inr:ın öldürsiın de J 
cani olsun? 

Meredit acır g:bi muavınine 

şöyle bir baktı: 

- Sen daha koyduğum yerde 
otluyorsun, dedi, bir defa şunu 
öğren! Büyiık caniler maddi men
faat peşinde koşmazlar. Sevrılisi
ne b r hediye almak için patro • 
nunun kasasından beş- on para a
şıran adama cani denmez Sen 
daha bu kelimenin manasını bile 
bilmiyorsun. Mesrl5. fil1ın doktor 
kendisine ilıanet Pden karısını öl
dürse, kabahat vakf nde boşan

b'lm i.i ' ·n yine ken-

Li 
Ve •. Mahkemeler 

. , . . ' '. . .. . . - ' 

On Para 
için Adam 
Öldürürüm! 

Davı Zadesini Vuran 
Gencin Muhakemesi 

U
n ç ay evvel Bostancıda Ha

.san isminde biriscnn kah • 
veslıı<re dayısının oğlu Mus· 

tafayı aralarında çıkan bir kavga 
sonunda tabanc3 ile öldürmek 
kasdile yaralamaktan suçlu İsmail 
oğlu manav Ali Bozkurdun duruş· 
masına dün Ağırcezada başlandı. 

Had'se şöyle olmuştur: 

On Çocuklu 
Bir ihtiyar 

Mahkemede 
Ağır Cezada Hileli Bir 
iflas davannın Mahke-

mesine Başlandı 

H 
ile ile üliis ettikleri iddia 
edilen, man:iaturacı Foti 
Kozmidis iıc suç ortağı; Be-

yoğlunda, Ağaha,namı, Topsakal 
çıkmazında, 8 numaralı evde ika
met eden, 75 yaşında İstavrinin 
duruşmasına dün öğleden sonra 
Ağırceza mahken:esinde başlandı. 

Suçlulardan ilk evvel Foti Koz
roidis sorguya çekildi. Foti mah
kemede şu ifadeyi verdi: 

•- Bundan dört sene evvel, İs
tavr: ile manifatı.ra ticareti yap
mak için bir şirke· tesis ettık. Bir 
buçuk sene kadar müşterek ça -
lıştık. Fakat zaraı ediyorduk. Bu
nun önüne geçme'< maksad'le bir 

Vak'adan bir, iki ay evvel Mus
tafa Ali Bo:ıkurda, sekiz liraya bir 
saat satmış, Ali ele bu parayı ~ 
demiştir. Had'seden iki gün evvel 
Ali, istasyon yar.ındaki Hasanın 

kahvesinde otururken, Mustata da 
kahveye gelmiş ve balası oğlunun 
bulunduğu·masay ... giderek, onun 
yanında oturmuştur. İki genç bir 
müddet şuradan buradan konuş -
tukran sonra, bir ara Mustafa Ali 
Bozkurda, kolund~ki saati işaret 

ederek: 
- 'Sana bu saati pek ucuz sat

tım, eğer üç lira ı!aha vermezsen, 
saati senden alacağım, demiş ... 
Fakat Ali Bozkmd bu teklifi ka
bul etmeyince ve 'aat: de geri ver
meyince, Mustafa öfkelenerk, Ali 
Bozkurda galiz küfürlerle hakaret 
etmiştir. 

ı şube açtık. Üç av da esas mağa
zada ve şubede müşkrek çalıştık. 
Aldığımız bu tedbirle de zararın 
önüne geçemedik .. Bunun üze
rine İstavri esas rr_ağazada, ben de 
bu mağazanın şubesinde çalışmak 
üzere şirketi feshettik. 

Bu hadiseden <'olayı dayısı oğ
luna husumet besliyen Ali Boz
kurd, ik' gün sonra yine ayni kah
vede ona tesadüf edince, cebinden 
şarjöründe 8 kur~un bulunan ta -
bancasını çıkarar, k, ona doğrult
muş ve: 

- Evvelki ak am söylediğin söz
leri tekrar et! Dedikten sor.ra te
tiği çekerek üç el ateş etm ştir. 
Kurşunlardan ikisi boıa gitmış ve 
biri Mustafanın sol kalçasına isa
bet etm ·şiir. 

Ali Bozkurd ır.~hkemede ha -
d'seyi şöyle anlatı': 

- Ben Mustafayı öldürmek 
kasdıle yaralama,ı.m. Mustafa be-
n'm halamın oğbdur. Kend:sile 
hadiseden bir iki gün evvel.ne ka
dar gayet iyi g~inird k. O gün, 
saat meselesinde.ı aramız açıldı. 

Mustafa beni tahkir etti. Bununla .ı 
beraber halamın oğluna husumet 
beslemedim. 

İki gün sonra kahvede b rkaç 
arkadaş oturmllij konuşuyorduk. 

Bir ara kahv ye M~stafa girdi ve 
bır köşede oturan iki hapL~hane 
arkadaşının yanır ~ gitti. Fakat o
turmadı, b r müddet öfkeli öfkeli 
yuzüme baktıktaıı sonra: 

- Ulan Al;, dedi. Ben on para 
için bır adam öldurürüm. 

Ve ceketinin C<binden çıkardı
ğı bir bıçağı, pantalonunun ceb:ne 
koydu-
Mustafanın fena bir niyetle kah

vey .. geldiğini anladım ve bir hadi-ı 
seye meydan vermemek için kalk· 
tım. Fakat tam kahveden çıkaca-

disinind r. Eğer l:ir banger !§!et
tiği müesseseden bir milyon aşı

rırsa, hiç şüphesiz ev-nin gidişi

ni, yani iübarını ınuhafaza etmek 
iıçind r. Kendi şahsiyetlerini çok 
seven insanlar böyledırler. Bazı 

adamlar vardır k:, iyı ~öhretle -
rin kaybetmemek çın, en akla 
gelmedik kötülükıor yapa~ılirler. 

Mansus aksırdı ve dedi ki~ 
- Sizin soyled klerirıizdcn an

ladığıma göre, eğ•r btr adam ka
rısını öldürürse, şöhret sahibi mı 
olur?. 

- Hay budala hay! Ben ne söy
lüyorum. sen ne anlıyorsun. Kı-

İstavri ayrılırken, bütün borç
ları da resm•m iizerine almıştı. 

Şirket[ feshettiğimiz zaman bil· 
tün alacaklılara ıl.bar ettik. Her 
birine birer sirküler gönderdik. 
Esas mağazayı İstavrinin aldığını 
ve bütün borçlar. ödiy<ıceğ'ni ka
bul ettiğini, onlara bildirdik. 

Şirket feshettiYten üç ay sonra 
İstavri borçların büyük bir kıs
mını ödedi; pek u borcu kalmış
tı. Bunl:ın da ödemeyince iflas et
ti. İstavrin ·n eski ortağı olduğum 
çin alacaklılar bana müracaat et· 
tiler. Fakat istedh<leri parayı ben 
de verc>msy'ncıı ıiflasıına karar 
verildi. 

İf!asım12 hileli değildir. Mağaza 1 
bidayette benimdı . Ş rketi fesl>e
deceğimiz zaman rsas mağtzanın 
tesis hakkı olarak İslavriden 3032 
Hra aldım. 
Aldığımız emfJ ve scnedlerin 

hepsi deftere kaydedilmiştir. Bü
tün defterlerimiz muntazamdı... 

Bundan başka mJllan bonolarla 
veresıye alıyorduk; bu bonuların 
birçoğunun vadckr. geldiği za -
man paraları ödenmiştir. Pek az 
bonoların paralar iflas dolayıs:Je 
ödenememiştir. 

Kararnamede h•:r ne kadar 1225 
lira şahsi masraf gösterilm~se de 

ğım sırada, halan:ın oğlu üzer"me 
hücum etti. Cebinden çıkardığı 

bıçakla beni öldürmek istedi. Ben 
de tabancamı çık~rdım ve istim
dad lllaksadile tavana üç tl 3.teş 
ettim. Kurşunlardan b:ri kazaen 
ona isabet etti" 

Şahidlerin de sorguya çekilmesi 
için muhakeme başka b'.r güne 
bırakıldı. 

aaca şunu söyliyeceğim ve bunu 
kafana koy: Sarı Ysnis can'nin 
biridfr. 

Mered•t bu sözleri söyledikten 
sonra, şapkasını giydi, mantosu
nu aldı, kapıya dcğru yürudü· 

- Ben dostum Sarı Yan:sıe gö
ı·ü~meğe gidlyorum, dedi, herhal
de bugünkü ziyı.l'<'tiın çok fay
dalı olur 

Mercdit Sarı Yamsın avdet; 
denbcr· bırçok defa ze1'giıı 
nanlı ile göruşmt'.ştu .-.-

tamla karısının nr 
kında sorduğu kaçamaklı sua' • 
Jcre müsbet hiçbir cevab alamB -

KOçOk 
Şişede 
Rakılar 

Peyderpey Piyasadan 
Kaldırılmaktadır 

İnlıısarlar umum müdürlüğü ra
kı satışlarını zorlaştırmak hakkın· 
daki kararını peyderpey tatbik 
ID<!Vkiine kaymağa başlamıştır: 

Ezcümle ilk olarak 43 derecelik 
rakılardan 21 kuı uşa satılan 10 
santigradlık şişeler piyasadan kal· 
dırılmaktadır. 

Rakı amilleri, ellerinde mevcud 
küçük şişe stoklarını satacaklar -
dır. 

Bundan sonra da baderna bu 
ııevi rakılar p'yasaya yalnız bü
yük şişelerle çıka-ılacaktır. 

Yunanistanla 
Veteriner 

Mukavelesi 
İki Tar af Arasında 

Hayvan Alış Verişini 
Tanzim Ediyor 

Türkiye ile Yuna:ı.stan bükü -
metleri hayati mtnfaatlerini ko
rumak ve kolaylaştırmak maksa
dile hayvan hastalıklarının sıra -
yetine vesile olabilecek maddeler 
ile hayvan ve hayvan roahsuliı

tının ticaretlerini yeni tedbirlerle 
mii.tekabilen teshil edecek bir ve
teriner mukavelesi ak.dl!tmişlıer

d:r. Bu husustaki karar dün vila
yete tebliğ olunmuştur. 

Yeni karar ile; iki hükümet a
rasında hayvan ihracatı ve hay
van mahsullerile gıdai maddeleri 
ancak devlet tarafından veteriner 
kontrolu altında ve mened:Jmiş 
olan 3 hudud geçid noktası ile ba
zı muayyen limanlardan yapıla
caktır. 

Türkiyede bu hudud geçid nok
taları: Karaağaç, Uzunköprü, İp
sala ve limanlardır 

bu para yalnız şahsi masraf o1ına· 
yıp, buna, dükkan kirası, müstah
dem ücretleri ve ı.nağazaya a:d di
ğer n:asra!lar da dahildir .• 

istav,ri de şunl•rı söyledi '. 

- İflasımız bildi değild:r. Bü
tün defterlerımiz muntazamdı. Ben 
on çocuk babasıy:m. Ailem kala
balık olduğu için fazla masrafım 
oluyordu. 

Fot: le müşterlk ~d!ıştığımız sı· 
rada, % 60, hatta hazan % 80 faz
lasile mal alıyor ıuk. Kazanmak, 
kar temin etmek maksadile bir 
çok te<lbırlere b .. şvurduk. Fakat 
bütün emekler mlL boşa gitti. Ni
hayet, biraz evvel Fotinin anlat
tığı şekilde §irkeli feshetmek 
mecbur.yetinde ksld•k. Mağazanın 
bjHün borçlarını ödemeği ka • 
bul ettim. İflas etmeden birkaç gün 
evveline kadar o,rçlarımın bü • 
yük biı: kısmını ödedim. Pek az 
borcum kalmıştı. Bunu ödiyeme
diğim için i!las ettım .. • 

İlk tahkikatta ifadeleri bulunan 
şahidlerin de ça~ınlarak dinlen· 
meleri iç:n muh• keme 25 eylül 
pazartesi gününe tallk ed:JdL 

mıştı- Yunanlıda!" birş<'y öğrene

miyeceğini anlayınca. artık onu 
bir daha z'yaret etmekten de vaz 
geçmişti. 

Sarı Yanısin Kadogan parkında 
oturduğu büyük kt.nak, Hanri 
Gratham isminde eski bir lordun 
malikanesi idi. Bu zat iyi şaraba 
son derece düşkündü. Bu konağın 
gayet geniş şarab mahzenleri var
dı. Hatta dostlar!'. •Konağın te
melini şarab şişeL-ri üzerine kur
du• diye kendi•il~ alay ederlerdi. 
Bu şarab mahzen1eri o zamanlar 

Londrada me huıdu. Fak•t lord 
Graham Kongoda &.va çıktığı bir 
gün bir fil taraf ııdan öldürül · 
muş, varısler· de kon;,ğ h en sa 
!•lığa çıkarmışlard. .Saı Ya,.,,s 
konağı satın almıştı. Fakat söyl n· 
diğine güre, Yunarılı zengin o ka
dar arnb · · nt>J:ısı olmadığı için 
m lıze er kap;lar ~ı kapattır-

mıştı. • 

Biz, Onları İyi Tanır12 

M 
edeni ve znr,ır> ih.tiyaçları
mıza taallük eden bütün 
madd<ier, istan;bulda bi:. 

•mesele• halinded:r. Bu d"I gös· 
terir ki, bu şehrin teşkilatı çok 
iptidaidir. Son günlerde bir ek· 
mek meselesi meydana çıktı. Da· 
ha doğrusu, ekmek me>clesi ye
niden tazelendi. 

Gazetelerin neşriyatına göre, İs· 
tanbulda ekmek pahalıdır, gayri 
sıhhi yapılmaktadır. 

Alakadar ve snliıhiycttar ma -
kamlar da bu fikre iştirak etmek· 
ted.irler. Ekmek naz'k bir mevzu. 
dur. Fakat, maalesef_ İstanbulun 
ekmek ihtiyacını temin işini ii· 
zerlerine almış olan insanlardan 
pek azı bu nezaketi müdriktir. Bn 
ruhu idrak etmiycnlcr için, şeh

rin ekmek mevzuu tek cephelidir. 
O da: Mühim bir kazanç vasıtası 
ve vesilesi olma~• . 

Bu kadar dar dü ünen insanların 
eline koskoca bir şehrin birinci 
pliinda gelen bir lıavayici zaruri
ye maddesi tesliır edilemez. 
Şimdiye kadar na.ıl teslim e

dilm 'ştir?. Bu insanın aklını dur· 
duracak kadar korkunç biı hay· 
retin sualidir?. 

Bizim bildiğ:mi:ı şudur: Yıllar· 
danbcri, ekmek i~ini Üzerlerine al· 
mış olanlar, on paralık menfaat · 
lcri için, bu şehir halkını binlerce 
defa müşkül mevki~ sokmuşlar, 
ekmeksiz bırakm.şlar, vatanılı:~

ları ıztırab içinde fırın kapıları!'· 
da bekletmişlerdir. 

Bnnun .mes'ulü kimdir? Fınıı 

sahibi mi, un tüccar. Dil, buğday 

tüccan mı, kırmacı mı, değirmen· 
ci mi? Bilmiyonn Bildiğim'z bir 
şey varsa, o da yukarıda anlattık
lanınızdır. 

İstanbul Bcledi:vesi bu işte asla 
gevşek davranmamalıdır. Halkı'l 
çektiği kafidir. Biz, ta umumi ha b 
senelerinde, bu işle uğra anları t 

halkın .bir lokma ~kmeğini nas 1 
isti•mar ederek zengin olduklar.· 
nı da biliriz. 

Kimsen:n gözüniin ·aşına b::ı! -
mad:ın, şarta talik dmedcn, B • 
Jediyc, derhal şehrin ihtiyacı ni • 
betinde modern Pkmek fabrika 
lan kurmalıdır. 

REŞ D FEVZ 

Pahalı Düğünler 
Meni israCat kanununun ta~b 

etra'fında oklcilcrdc sonra çı • 

çekcilerin de itlrnz ctt ğiı1i yaz -
mıştık. 

Öğrendiğimize gbre, bu ı\ıra 

!arın hiç birinin nazarı it bar 
lınmasına ve is'afına lmk~ıı olrc .• 
dığı anlaşılmıştır 

Bu münast-betle Da!ıilıye Ve • 
kiıleti kanunun kat'iyet ve şı 
le tatbikı hakkında allık d l 

yeni bir emir wrm~t·:r 
Diğer taraftan düğıir'lerde yu • 

sek kıymette hcdıye verilmem 
pahalı mücevher takılmam, sı • 
cabettiği de anlaşılmıştır. Bu < -
bet de kuyumcuların itirazını re ı· 

cib olmuştur. 

1-r====================;~ 

Birimizin Derdi 
Hepimizin Derdi 

Seyyar Satıcılara 
Dair 

Beya:ud, BoZtlofankıemrrt, Ki -
raz.lımescid caddesinde oturan 
Mehmed lslmli bir oku;)·uc'1.muı 

Jazıyor: 

•-İstanbul. semtinin a.!}ai:• yu
Jrarı bü.tün sıe:yyar ısaht'ıları. her 
sabah, ha.iden alacaklarını aldık
Un sonra, blsbtt mahalledf" topla
myorlar ve sa.at yedi olunca. ıo;eı

lerinln biıtün kovvetUe batıra -
rak, mallarını satmaf"a ba hyor -
tar. 

Hemen htr sabah, daha Pf'k er
ken bu seyyar satıcda.rm nıuz'fç 

bafırUla.rı ile U) anıyorum. 

Bundan bir iki sene cv,.cı. 

Beledlye, halkı rahat u eden bu 
s~yyar sahc:lla.rtı:ı IM'ldWen f'\'Vel 
90kaklarda &atışa çıkm:ı1arını 

menehni ti. Sc,yJa.r ti lar, ktSa 
bh· nıilddj hu <.mre itaat ct 1 ılr-r. 

Fa"kat l.ılr miuldet 5onr.ı bu '.\asak 
unutulda. Vt' 6Cbzet:ller yine <'5kisi 
gibi IC"klzden ev\cl sokalıla.da ba
ğırar • ~tlıze s:ıtm fa b:u;1.ıdı1ar. 

Emre Ha.at etmtycn Mbı:f'clh:r 

ctzslandırtlma\t surttile bıı hare .. 
ktUcrinln önunr ceçilcm::'I nıl?.> 



i 

4- so~ TELGKAF-27 BAZlSAN 11• 

1 SÜVEYŞ KANALI l 
Son Senelerdeki 

Rakkamlar 
Habeşistanın lstilasındanberi Geçen 

Günlere Bir Bakış 

S 
üveyş kanalı bahsi bugün
lerde Avrupa gazetelerinde 
yeniden tazelendL Avrupa-

lı asker! muharrirler kanalın va
ziyeti ve .leride bir harb olursa. 
İtalyanların Afrilrnda ne yapmak 

· istedikleri etrafında birçok yazı • 
r lıır yazmakta devam ediyorlar. 

.d ınlardan •Son Telgraf• ın bu 
sütunlarında vesM düştükçe hu
lasalar çıkarılıyor Bugün yine Sil· 
ven bahsi.ne dönr •. ek icab ed'.yor. 
Fakat askeri noktadan değil. Da
ha ziyade polfüka cepheshıden . 

İtalyanlar artık Habeşistanı ele 
geçirdikten sonra Sü veyş kanalı
nın şarki Afrikadaki İtalyan im
paratorluğu için yegane bir yol 
olduğunu ileri sürerek kanalın i
daresinde istedikleri g:bi iştirak 

etmeyi söylemekkn geri durmu
yorlar. 

Mısır zab<tleri blr manevranın neticeleri hakkındak.l tenkidleri 
dinliyorlar. 

Deyli Ekspres gazı:tesi de Sü -
veyş kanalından P,elip geçmekte 
olan İtalyan gemilerinin çoklu -
gundan bahsedenk kanalın ida
resine İtalyanlan•.1 iştirak etmek 
istemesini tabü eörmekte, hele 
Süveyş kanalı yüzünden İtalya 
ile İngiltere arası'Jda b:X harb çık

ması ihtimallerinı büsbütün uzak 
görmektedir. Londralı gazetenin 
dediğine · gör~ Süveyş kanalı idare 
meclis:ndeki aza senede 3,000 İn
giliz lirası tahsisat alırlarmış. 

Bu idare meclisine varsın İtal
yanlar da diğer devletler kadar 
iştirak etsinler d.yor. 
Süvey~ kanalının bugünkü va

z.yetine dair en yeni veI'ilen ma
lumattan bir hutarn çıkarmak fay
dasız olmıyacak. Kanalın en bi -
rinci müşte11·si İngilteredi:-. Çün
kü en ziyade İngil"z bandıralı ge
miler buradan gelip geçmene -

dir. En yeni rakamlara görı, nis
bet şöyledir: Kanaldan geçen İn
giliz ticaret gemileri % 50 yi teş
kil ediyor. Geçen 938 senesı zar
fında Fransız ve İngiliz bandıralı 
gemilerden Süven kanalını ge -
çenler 9,105,568 ton olduğu halde 
Alman ve İtalyar gt:mileri anca.1'. 
7,760,415 tondur. D\ğer taraftan 
Kanalın hisse eer.edlerine .:n çok 
malik olan memJe;;.1:.er de Fransa 
ile İngilteredir. Hele Fransızlar 
!ta nalı va~tile keneli' eri açtıklarını 

ileri sürerek serm~yenin Fransız 
sermayesi olduğunu her vesile ile 
tekrar ediyorlar. Süveyş kanalı i

dare meclisrnde Fransız, İngiliz, 
Alman, Holandalı aza vardır. Çün
kU kanaldan en ziyade geçen bu 
milletle~in gem11eridir diye he

sab edilmiş. Fakat kanal Mısır 

toprağında olmak hasebile Mısır 
hükfımeti tarafından da meclisi 
idarede ~aıEa bulunuyor. İleride 
İtalyanlarla ne şekilde müzakere 

Eden Parisden Londraya Döndü 

Eski İngil:Z Hariciye Nazırı Eden Parise gelerek bir konferans ver, 
dikten sonra Londraya dönmiıştür. l!:denin bu konferansı a!Aka ile din
lenmiştir. Eden bu fırsattan istifade ederek, ileri gelen bütün Fransız 
ricaWe görüşmüştür. Yukarıki resim eski nazırın Parlste karıs !le bir
lil<le müzeleDi ziyaret ettiği bir sırada alınmıştır. 

- Kızım kendini koru. 
- Kimseye emniyet etme. 
- Adını çıkarırlar! 

- Gençsin kandırırlar!. 
- Kız kısmı gayet korkak olmalı. 
- Hiç bir söze inanmamalaısın. 
- Eloğlu yapar, eder. Sonra da öyle bır yü-

rur ôteye geçıverir!. 

cereyan edecek, İtalyanların da 
kanalın idaresine iştirakleri için 
ne yapılacak?. 

Bu bahis de ayrıdır. Fakat Sü
veyş kanalının kazancı, or&dan 
gelip geçen muhtelıf bandıralı ge
mılerin miktarı hakkında verilen 
malumat diğer bir noktadan da az 
ehemmiyetli değildir. Şöyle ki: 
935 de İtalyanlar Habeşistana sev
kiyat yaparken kanaldan geçen İ
talyan gemilerinin miktarı arttık
ça artmıştır. 935 denberi Bahri -
ahmer ile Akdeniz arasındaki mü
nakalat çoğalmıştır. Bu gayritabii 
bır artmadır. Çünkü İtalyanların 
Habeşistana olan sevkiyatı dola -
yısiledir. Bunu anlamak için şöy
le bir mukayese yapmak kafi: 934 
de Akdenizden Rahriahmere ge
çen gemilerin mil-tan 718,000 ton 
olmuştur. 935 de ise bu miktar 
4,564,000 ton gibi büyük bir raka
mı bulmuştur. 19~6 da da 4,977,000 
tona çıkmıştır. 

Ondan sonra bu rakamlar dü -
şüyor. Akdenizdell Süveyş kanalı 
ile Bahriahmere giden gemilerin 
miktarı 937 de 3 852,000 tona in
miştir. 938 de ise daha inerek 
2,632,000 ton olmuştur. 

Kolayca anlaşılır ki bu gemile
rin çoğu İtalyan bandıralı idi. Çün
kü Habeşistana g!tmek dolay,sile 
Akdenizden Bahriahmere en zi
yade İtalyan vapurları geçiyor
du. Fakat 935 den it:baren artar
ken sonra geçen seneye kadaı- ne
den bu gemilerin miktarı in~? 
Çünkü İtalyanlar artık Habeşis -
tana yolladıkları kuvveblerı bir 
kere yolladıktan snnra iş ele ge
çirdikleri o mem,eketi işletmeğe 
ve talı.it servetlerinden istifade et
meğe kalıyordu. 

İki mühim iş vardı: Toprağı iş
Yetmek, emniyeti tesis etmek. Fa
kat bu hususta müşkülat çektik
leri anlaşılıyor. Çünkü kanalın şu 
son senelerdeki rakamlarından 

ahkam çıkaran Avrupalı iktısad-
(Devamı 7 inci sayfada) 

• - Dünya en inanılmıyacak söz, erkek sözüdür. 
- Bır kızı sorar da alırlar 
- Öğüt veren çok, ekmek veren u olur! 
- Erkeğe güvenilmez'.. 
·- İnsan dünyada •bir namus için yaşşrl. 
Bütün bu basma kalıp sözleri saydı, döktil, 

- Kaç yaşındasın tonton?. 
Diyorum, hemen cevap veriyor: 
- Beş yasındayım . 

Kızdırıyorum: 

ben c'.e dınledim ,.e teminat verdim: 
- Korkma anne. Senin bütün bu endişelerin 

kafamın içinde. Dediğin gibi istediğin gibi gelin o
lacağım!. 

E04ka ne derin, ne yapılır?. 

• •• 
Jl.lqam Cahıtle beraberdık Tonton, dün hiç 

uğramadı. o. kfıfir de öyle sevimli şey ki. Her ke
se s-ık lmuyor. Sokulduklarına da kendisini çılgın
ca~ın. s vd"d, :. Bayı.ıyorum . Bazan kucağıma a
lıyv. m. 

- Yoo. Daha dört Yll§ındru;ın. 
Sahiden kızıyor: 

- Yok be abla .. Beş yaşındayım!. 
Büyümeğe de öyle hevesli ki. Hani: 

- Yedi yaşındasın .. 
Desem, sevinecek, kabına sığmıyacak. 
- Beni seviyor musun? 

Diyorum, yüzüme •bakıyor, gülüyor, sarı, a"itın 

sarısı başını sallıyor. O zaman yanakları çukur çu
kur oluyor. mav~ gözleri tatlılaşıyor, koyuluyor, 
şeker gibi bir şey oluyor. Ben de sıkıştırıyorum. O 
kıza,·an , güzelleşen, çukurlaşan yanakları ısırarak, 

acıtarak öpüyor, öpüyorum 

l f Meraklı Şeyleri 
ÇALINAN TABLOl.All 

W 
atonun meşhur aKa,.ıdsın &ab ... 

!osunun çalınışı. Luvr müzesi 

için pek bilyUk bir ziyadır. 

Yirmi sekı. sene evvel. 21 aiostos 
1911 de Peruzla adlı bir İtalyan camcı 
«Joconde• u çalouşlı 12 llkkanun 1913 
de Floransede bulundu, eski yerine 
konuldu. 

Denizin Faidel • 
erı 

O devirde Lüvr müzesinde mevcod 
lablolara S mi17ar allın kıymel biçil -
mlşlL BUl'ünlı.il kıymell 20 misli faz
ladır. 

«Kayulsın tablosu. 1869 da, doktor 
Lifi la Ku adJı bir zencin taritındaıı 
L\i-çr müzesine hediye olunan 275 par
eadan miirekkeb bit kollekslyoıı ara
ıında bulunuyordu. 

Geçen sene, 5 sonkinunda Karna.vale 
mü~eslnden de Audriöniln çok kıymet
U bir eseri çahnmıljtL İki sene evvel 
Kognak - Ja7 müzesi de soyuldu. 1934 
de Gandda Sen Bavon kilisesinde bu
lwıan Van dik kardeşlerin meşhur 

«Esrarlı ku.zu» ları da kayboldu. 1921 
de 1\-loskova müzesltlden Rambran ve 
l'itlenin imzasını taşıyan tablolar ça
lındı. llırsu:lardan biri sorp hiklmlne: 

- Ne J'apayım, dcd.L Ben san'at i
fıkıymı. .• 

KAHİRE 

Eski 1\-lenfls tehrl orta Mısınn döı1 
bin se.nellk pa7tahtı ve dtinyanın en 
eskl bir beldesidir. Halife Ömer, 629 

da bu feb_rl uptett. veı Fostat lsmtnl 
verdL Kahire ismini veren 969 da Mı
sırda Saltanat süren FataııUlerdJr. Ka ... 
hlrenln buırünkü nürwııı 1,300,000 dk. 

SON HES PRENSESi DE ÖLDt) 

Berllnden cönderJlen kısa bir tele-
raf, Bes Prensesi Jt,hananın vefat et
tlil haberini veriyor. Prenses üo ya .. 
şında ve Hes hanedanının son evli.da 
idi. 

Bu hanedanın ikıbeU cidden fecidir: 
İki sene evvel Ost.ı.nd clvarmda bir 
yolcu ta7yaresl düştü. Bütün J'Olcu -
ları öldü. Bunlar ar.ısında Bes Prensi 
He zevcesi de bulunuyordu. Bir müd
det evvel Prensin büyUk kardeşi bir 
pencereden düşmüş, beyni parçalan • 
mış, ölmüştü. 

Prensin, Uk karısından olan bir kızı 
vardı. Umu.mi harbderı evvel Rw1a 
Carlçeslnln damdönürlerinden ldL Bir 
elin ansnın öldüiü haber alındı. Ne
den? Bir haslalıklan mı, yoksa bir 
kaza yüzünden mi, bu bir lürlli anla
,ııamadı. 

Prenses AJeksandr dö Bes de feci 
bir surette Oldü. Çar ikinci Nlkola ile 
evlenmişti. R.omanonarıo katil hldl
sesl malümdur. imparator, imparato
riçe, çocukları, fpaUycde bir evin mab
zthinde ihtililcller tanJından öldü -
rüldüler. 

Bu eski ve asil alle, küçük bir ço
cufu.n son nefesi u..., sönmiqtür. 

Doktorun Öğütleri: 
t, en iyi bir gıdadır Fa
kat nas ı l et yemelı? .. 
Koyun, kuzu veya sığır 

et. mi? Bunbrın hangisi vü
cude daha na'i?. 

1 Et, vücude faydalı olduğu 
kadar da bazen muzırdır. llil
hassa akşam ~ emekleı nde 
fazla yenmesi ıyı değldiT. 
Hazmı ağırdır, cümlei asabi
yey; tahrik eder, uykuya ma
ni olur. 

En iıyi et hangisidir?. Şüp 
hesiz, hazmı Yolay olan kuzı: 

ve koyun etleri. .. Iskarada pi
şirilen kanlı '<tnlı yen leıı et
lerin hazmı çok kolaydır. 

Midesi nazik olanlara ravs: 1 
ye olunur. Fakat iıyice ~iğne
mek şartile ... 

Yaşlan :lerliycnlerin fazla ' 
et yemeleri iyi değildir. 

- Abla, acıttın .. Ööööf! ! • 

Yazan: REŞAD FEYZi 1 

D 
oktorun tavsiytsi şöyle idi; 

- Bu yu. mutlaka 40 -
50 den·z b~ııyosu alacaksı -

nız. Denize sabahları gireceksiniz 
ve 20 dakika duracaksınız. Bu 
banyolar, sizi dipdiri. sağlam ya
pacak, bütün yorgunluklarınızı 

giderecek. Üstelik, gelecek yaza 
kadar sıhhab nizi garanti edecek
tir. Önümüzdeki kış hasta olmı
yacaksınız, nezle olmıyacaksınız, 

üşümiyeceksıniz. 

Arif, bunları dikkatle dinlemiş 
ve bu tavsiyeleri mutlaka yenne 
getireceğine söz v-_.rmişti. 

Caddebostandaıı bir ev tuttu. 
Her sabah, ilk işi c!enize girmekti. 
B:rkaç gün sonra vücudünde ha
kikaten, bir başkalık, b.r zindelik 
hissediyordu. Denizden doğru e
ve geliyor, iıştfüalı bir yemek yi
yordu. Yazıhaneye öğleden sonra 
iniyordu. Saat 14 ce bir vapur var
dı. Bu, Arifin İstanbula indiği va
purdu. 

Evvelce, çok az yüzmek bilen 
Arif, yüzme sporunu da ilerle! -
mişti. Yaz mevsimi güre! şeydi ... 
İnsana hayat, sılıhat veriyordu, 
Caddebostanını, Arif çok beğen

mişti. Hoş, eğlenceli vak t geçiri
yordu. Akşamlar. 19,5 vapurile 
Kadıköyüne geliyor, tramvayla 
köye gidiyordu. 
Akşam yemeğiı1d~n sonra, biraz 

dışarı çıkıyor, dol~şıyor; hazan da 
gazinoda oturuyordu Yemeğı dı
şarıda yeci'ği akşı:mhr da olurdu. 
O zaman, küçük bili" ~e rakı iç
meyi ihmal etmezdi. 

Arif bekar adamdı. Bir hizmet
çisi vardı. Bostancıya geldi, dün
yanın, c~nnet, :yi bakımlı bir tarla 
gibi, ne güzel kadınlar da yetiştir
diğini, bir kere daha anlamıştı. .. 
Onları seyrederken. içi açilıyor, 
kendisin' her zamankinden· daha . 
genç ve neş'eli hissediyordu. 

Hele, bu kadınların içinde bir 
iki tanesi vardı. Arıf:n pek hoşu
na gidiyordu. 

Hele koyu mavi pijama panta
lonu ile akşamları dolaşan o sa
rışın genç kadın, Arifi, gittkçe çi
leden çıkarıyordu. Pantalonunu,1 
geniş paçalarını cavura savura, 
öyle bir yürüyüşü vardı ki, snr
mayın ... 

Ar f, vaklile, hır kitabda şöyl~ 
birşey okumuştu: ·Kadın hayatı

mızı zehirled:ğ; gibi, hayatımızı 

saadete de kalbedebilir. Ba zı in
sanlar berikilere, bazıları da öte
kilere raslarlar.• 

Bu, koyu mav: pijama pantalon-
1u kadın, herhalde, insana saadet · 
getiren cinsinden idi. 
Caddebostanına geleli biT ay ol

muştu. Bu bir ay, Arifle Handan 
arasında - bu, o fiyakalı kadının 
i.smidir - münasebet peyda olma
sı içen killi geldi. Genç adam, ka
dınla, ilk defa, bir sabah plajda 
konuşmuştu. Kumların üstünde 
yanyana yatmışlar, bir saat ka
dar, kızgın güneş altında, ezeli ve 
ebedi mevzudan bahsetmişlerdi. 

Ondan sonra, artık her akşam 
buluşuycrlardı. 

Arif hayatından çok memnun
du. Handanın yeşil çini parçası 
giıbi parlıyan koyu gözlerinin için
de, sanki bütün bir hayatı görü
yordu. 

Haftalar, aylar, n~'e ve eğlence 
ile geçiyordu. 

••• 
Sonbahar gelip çatmış, soğuk -

!ar başlamıştı. Arif Caddebostan
dan İstanbula taşındı. Cihangirde 
bir apartıman tutmuştu. Bir ak
şam, yazıhaneden evine dönüyor
du. Tramvayda gelirken, Tepeba
şında, kendisine denize girmek 
tavsiyes:nde bulunan eski dostu 
dok{or, ayn! tramvaya binmişti. 

Arifi görünce: 
- O ... Maşallah Arif Bey, dedi. 

Nasılsın bakalım .. Şişmanlamış
sın, yahu ... Demek deniz yaradı ... 
Gördün mü? . .Sözlerim nasıl çıktı .. 

Ar f güldü. Başını sallıyarak : 1 

- Zehırlendim doktor, dedi ... 
Nüktedan doktor bir espri yap-

tı: 

- Hayrola ... Ne o!du?. Süt mü 
içtin, balık mı yedin?. 

- Hayır ... İyi tahmin ve keşif 
yapamamışım, zı:hirlsine rasla
dım .. Halbuki, en evvel, saadet 
getiTene tesadüf ettiğimi zanne -
diyordum. 

- Neler söylüyorsuı., Arif?. Ze
hirleyici olan ned'r? 
-}(adın ... 
- 'Ha .. , Mühim ... Hayırdır in-

şallah ... Ne oldu' 
- Senin bütün teminatına, dır 

nizde 50 den fazla banyo yapma
mama rağmen hasta oldum .. 

- Ne hastası?. 

düşünen, her şeyi iyi gören bir kadın. Temiz keli
menin bütün ifadesi ile temiz bir kadın!. 

Böyle bir kadın değil Emirganda, dünyada a
caba kaç tane kaldı?. 

Diyor da kucağımdan zor kurtuluyor. Çok 
sevrliğmin de farkında. En çok sevdiği de ıben: 

Cahil yine mektebin önünde bekliyormuş. Be
ni g: rür görmez ağacın arkasından kollarını açtı, 

yiizii güldü. Sevginin çılgınlığı, canlılığı bu anda 
ne kadar kuvvetle görülebiliyor. Birbirimizi ıbelki, 
bir buçuk senedir bütün hızile seviyoruz. Bugüne 
kad~r bu hız bir santim bile eksilmedi. Belki bir 
kaç misli çoğaldı. Hala, ben ona giderken kallbim 
kuvvetle çarpıyor, hala o beni görürken ilk sevdiiii 
an kadar heyecan duyuyor! 

- Belkis abla .. 
Si tle: 

- Cahit ağabeyi. 
iİ. İkimizin sözünden de hiç çıkmaz. Annesi bazan, 

- Gel, sokağa gidelim .. 

Der. O, ilıemen: 

- Belkıs ablamlara mı? 

Der. Sanki, bizden başka da gidecek yer yok
muş gibi. Annesi de şeker mi şeker?. En sevdiğim, 
en cok hürmet ettiğim bir kadın. Ona: 

Sevmek ne güç şeymiş! 

Ona biraz daha yaklaşınca: 
- Nerede kaldın Be lkisciğim ! . 
Dedi. Devam etti: 

- Bugün yürek üzüntüsünden ölmediğime 

şü'<ret .. Gece hiç uyuyamadım. Sa.bahtanberi haber 
bekliyorum. 

Biraz nazlandım: 

-Aşk ... 
- E ... Sonra ... Demek, buna ban 

yolar tesir etmedi. .. 
- Etti, etmez alur mu?. Daha 

müzmin bir hale soktu. 
(Devamı 7 inci ıayfada) 

ül1 ı}XıJ 
Ankara Radyosu 

BUGt)N 

19 Prorram. 
19,05 Müıllt (Solist - Pi). 
19,15 Türk müılfl (Karışık prorn.m) 
19,45 Türk mUııtı (Halk türküleri 

veı oyun havaları). 
20 MemJeket saat ayarı, ajans ve 

meteoroJoJI haberleri. 
20,15 Konuşma. 

20,30 Türk mUılfl (Klasik prorram) 
İdare eden: Mes'ud Cemli. 
An1sara Radyosu küme be7etl 
ı_: Suzidil peş:revl 
Z- Tanburl Ali - SJztdil birinci 

beste - Yar yıkıldı. 

3- Tanbııri Ali - Suzidil ikinci bes
te - Bilmedik yarlk-. 

4- Tanburi Ali - Suzidil afll' ıemal
Kani yadı leblnle. 

5- Ney lak.simi. 

6- Nlkoto• ağa - Suzidil ıarkı - Bir 
nlg.ib eyle dUrüba. 

7- Ali Et. - Suzidil şarkı - Yandıkça 
oldu suzan. 

8-- Ali Et. - Suzidil ıarkı - Her bir 
bakışında neşe buldum. 

9-- Tanburi Ali Er. - Sıııldll Tilrülı 

semai - Ceyhun arayan. 
10-- Suzidil saz semalsL 
21,10 Konuşma. 
!1,25 Neşeli plliklor - il • . 

21,30 Orkestra proırnmlDID lakdlmL 
Zl,45 Müılk (Radyo orkestrası - lef: 

Basan Ferid AJnar). 
22,30 Müzllt (Opera al'J'alan • PL) 
23 Son ajaııa haberleri, ziraat, es .. 

ham tahvili&, ltambfJ'O ... nuka& bor· 
.... crıal). 

23,20 Müzik (Cazbanıl - Pi). 
23,55 - 24 Yarınki Pl"Ol'ram. 

YARIN 

U,30 Prorram. 
12,35 Türk miizlil - Pi. 
13 l\ofemleket saat a7an, ajans ve 

meteorotoJl haberleri. 
13,15 - H Müzik (Riyaseti Cumhur 

bandosıı - Şel: İlısnn Kilnçer). 

1357 Hicri 1 
Cemaz~elevnl 

1355Ruml1 
Haziran 

14 
ı---~·~ ............... __ ....,....,_. 
1939, Ay 6, Gün 178, ll12ır 53 

27 Haziran SALI 
--·~ ........... --....---~· 1 
Vakitler Vasati Ezani 

sa. da. •a. da. ---
Güneı 4 30 8 45 

Ölle 12 17 4 32 
İkindi 16 18 8 33 

Akşam 19 45 12 00 
- Teyze .. 

Derneğe a~zım o kadar alışmış ki.. Onu hakika
ten la•nd. tevze:r gibı sevivorum. Herkes için iyi 

- Beni görünce bütün •bu sözler aklına geliyor 
değ:! mi?. 

Dedim. Hemen çırpınmağa ba.~ladı: 
(Dı>vamı uad 1 

Yatsı 

İln.••lı: 

21 48 2 03 
,, 10 6 25 



1 Yağmurlardan Sonra 1 
Sefası 

Kızkulesi 100 Para, Florya 5, 
Süadiye 7,5 Kuruş 

1 
Yazım: 

Osman Cemal KAYUITJ ·--· 
- Haydi, Kız kulesi yüz para ... 

Florya beş kuruş... Suadiye ye
di buçuk! Var mı girecek? Gire
cekler bilet alsın• Yüzme blmi • 
yenlere mantar, l<abak da veriyo
ruz! 

- Plajcı, Kızkulesi kaç para, 
ben Kızkullsine gireceğimi 

- Sağır mısın be? Yüz para de-
dik a ... 

- Florya yüz para olm~ mı? 
- Olmaz ... Florya beş kuruş! 
- Florya mı drrin, Suadıye mi 

der:n! 
- 3uadiye derin! 
- Hey biletç:, bana bk Suadi-

ye ver bakalım! 
- Bastır yedi buçuğu! 
- Al bakalım, ~u yüz para ... Şu 

da yüz para etti beş ... Yüz para 
da bu, yedi buçuk!. 

Suadive için yedi buçuğu sayıp 
g~eden bilet almış olan küçük kız 
plajların başında durup b'.Jet top
lamakta olan oğlana bileti uzattı 
ve zaten kısacık olı.n entarinin e
teklerini biraz daha yukarıya çe
kince cambul cumbul suya daldı. 
Yani Suadiye plajına! 

Tabii 'çerisi za.~n doiu idi Bir 
de bu küçük kı~ girince artık, 

plajların en pahalısı olan Suadi· 
ye plajında adım atacak yer kal
madı. Zaten Florya ile Kızkulesi 
plajları da ağızağzına kız ve oğ
lanla .;_,ıu idi.. Fakat bunların i
çinde on bir ve on iki yaşından 
yukarı kimse yoktu. Ekseriyeti i
se beş, .ıltı, yedi, sekiz yaşların • 
daki daha küçü!"ler teş!d edi
yordu. Plajların başında bcğıra -
rak müşteri çağır~n ve bilet top
lıyan külhani, hPpsinden büyük
tü ve belliydi ki bu üç plajı da o, 
idare ediyordu. Bir kenarda. ge
len müşterilerden p;ra, alıp b:let 
kesen gi~e memuru da ondan biraz 
ufaraktı. 

Her üç plajın i: çü de mü~tr~'
lerle silme dolu oltiıığu halde içe
riye g!rmek içir e:rafta bekliyen
ler ve hala sarıd•n rnldan oraya 
doğru gelenler de az değild'. Plaj
ları idare eden o. büyükçe, kül -
hani oglan boyuna bağırıyordu: 

- Yüzme bılmiyenler çok açıl-
·mayın, karışmam, akıntıya kapı

lır, boğulursunuz ha! Haydı ba
yanlar, baylar; çabuk b'.letlerinizi 
alın, geçin içeriye ... S:razdar. yer 
kalmıyacak ha! 

Beş, altı yaşlaıında, esmer, to
parlak bir oğlan suyun içindeki 
ablasına seslenerek: J 

- Abla beni de alsana .. Piyaja! 
Dizkapaklarına kadar suyun i

çıinde. karşısındak'lere avuç avuç 
su serpmekte olan ablası : 

- Olmaz, gelme. sen yüzme bil
miyorsun, boğulursun! 

Çocuk bu, dinler mi. Ablası -
na bir seslendi, iki seslendi ve 
üçiincüye hacet pörmeden kaldı
rıp kendini kena•dan suyun içi· 
ne atıverince ablasının ancak diz 
kapaklarına kadar çıkan su, kü
çükun ta göğsüne k~dar dayandı 
ve tabii oğlancağıtd4 ne üst kaldı 
ne baş ... 

Bu plajlar nerede idi bil,yor 
musunuz? NeredP. olacak, Fatihle 
Topkapı arasındaki eski yangın 
yerlerinden birinin arasından ge
çen dar, ısırganlı baldıranlı ve 
iki tarafı alçak b.>stan duvarlari
le çevrilmiş bir yolun ortasında ... 
Çocuklar, son yağan yağmurlar -
dan sonra etraftan akan suiarla 
oraya çamurdan f:!ayet büyük bir 
havuz yapmışlar, tonra onun içini 
bostan duvarlarından ind:rdikleri 
taşlarla üçe bölmüşler ve adlarını 
(Kız kulesi), (Florya) ve (Suad iye) 
koymuşlar. Bu pL1jlara girmek i
çin geçer a;çeler tenekeden ga
zoz kapakları ve !;unlara karşılık 
alınaıı biletler de çöplüklerden 
toplanmış ıslak sigara kutularının 
kap klarınd· n ke ilmi~ küçük kü
çuk h dor1 r kö. rruka\'\·alar. 

Sokak çocuklarının başka sefaları da vat' 

İstanbulun Allahlık semtlerin
deki çocuklarda, yağmurdan son
ra, doğmuş olan bu fikir, pek de 
fena bir fikk değildL 

Yaz ortasında pJ.aj. su, serinlik 
hasreti çeken bu yavruların bu, 
buluşlarına siz isterseniz ne yap
sınlar: 

cSu bulunmıyan yerde teyem
müm caizdir!• 

Deyin! 
Ben, şimdi burada size, istan

bulun Allahlık semtlerinin yaz 
yağmurundan sonra almış olduğu 
manzaralardan b!.r tanesini ve hiç 
şüpheıti.z ıen güzelini gösterdim. 
Çünkü hiç değilse burada, çocuk-

-------- - --

!arı dizkapaklarına kadar içine a
labilen büyücek b;r havuzun için
de yalancıktan ve tatlı tatlı bir 
plaj oyunu oynanıyordu. 

Halbuki yağmurdan sonra İs • 
tanbulun buralara benziyen bir 
çok yerlerinde, bir~k mahalle ço
cukları, daha kü~ük. daha ber -
bad su birikintilerin:n, sel artık
larının, çamur yığınlarının ıçin- · 
de üstleri, başları sırsıklam ve ha
zan sıvama çamu. içinde zıplıya, 
hoplıya fink atıyorlardı. 

Vakıa, yağmurdan sonra, sokak 
ortalarında yapılan bu havuz se
faları her çocuk ana ve babasına en 

(Devamı 7 i1'ci sayfada) 

----------

Elektrik Sandalyasına 
Nasıl Oturdum? 

Dört Kişi Beni Yakaladıkları Gibi 
Sandalyaya Oturttular Kollarımı 

Ellerimi Bağladılar ve . .. 

N,•!'york sergısm-iP cL'emocra - lity> nin büı:iik tiyatrosu. Sahne. - eğer 1 

tô.bir caiz ise - iki ııii.zli•diir. Bir tarafında kışlık bir salon, öte tarafı da 
ii~tii açık sıralar vardır, yaza mahsus ... Bu, Mimar Henry Dreyfus'un 

garib bir projesidir. 

P 
ariste çıkan Voila mecmua
sının N evycrk sergisine gön
derdiği muhab:ri şunları 

anlatıyor: 

•Yedi gün süren ağır ve zah
metli bir denz yolculuğundan son
ra karaya ayak bastım. Son dere
ce yorgun ve bitkın bir halde ol
mama rağmen vazifemi yer'ne ge
tirmeğe, ilk mektubumu yazmağa 
çalışıyorum. 

•Nevyork panayırı da, diğer pa
nayırlardan farksız. Dünyanın be~ 

altı köşesinden geler. büyük kala
balıkla dolu. Hep.i sandoviçle kar· 
nını doyuruyor. Sergide en ziya
de göze çarpan şeyleri anlatayım: 

Başta, hiç şüphesiz yarının dün
yası gelir. Bu, büyük b:r küre. İ
çerisine giriliyor, geziliyor. 

Sonra, elektrikli sandalye. 
Vaşingtonun büyük heykeli. 

Sakız pavyonu, ilah ... 
İngilizlerle Amerikalıların bir 

lisan konuştuğunu zannedenler 
yanılıyorlar. İllgilteıede, memnu
niyet beyan etn~ek iç'n Very 
Mutch (Verimaç okuyunuz), su
sadığınız zaman Drink, birisi dik
katsizlikle ayağınıza bastığı zaman 
Sorry den:es'.nı b:Jdin z mi kafi ... 

Amerikada bunı:n aksnie: Mem
nun oldunuz mu, Okay, memnuni
yetsizliği izhar için de Take de -
mek lazım. Yoks~ derd:n.izi an • 
!atamazsınız. 

, 
cEvvela, beyaz küı eden başlı -

yalım: Sergiye girmeden evvel 
dikkat nazarı çek~n bu ... Üzerin 

(Devamı 7 inci sayfada) 

l,_ş_A_K _A_.I 
SAATÇİ D'ÜKKANINDA: 

- Bu saat gerçekten ucuz. İki 
liraya besbedava! Her halde bunu 
bu fiyata vermekle size ne kalır, 
bilmem. 

- Beis yok bayım, siz beğendi
nizse alın. Ben sonra tamirattan 
kazanırım. 

PRAGDA: 

Bir tramvayın durağında, yaşlı . 
'bir köylü kadın, geçenlerden birine 
mezarlığı yolunu sorar. Yolcu şu 
cevabı verir: 

- Eğer mezarlığa en kısa yol
dan ve az bir zamanda gitmek is
tiyorsanız: c Yaşasın, cumhur baş
kanı Haşa!...• diye bağırınız, kafL. 

HEDİYE 

- CeJ:leye güzel bir hediye ver
mek istiyorum. Acaba ne vereyim? 

- Tanıdığın gençlerden birini 
takdim et. 

FAL 
Falcı - Genç, güzel, şık bir de

likanlı ile evleneceksin. 

Kız.- Genç, güzel, şık mı? Ya
zık öyleyse ... Mutlaka meteliksi
zin biridir. 

BU HESABA DİYECEK YOK: 

- Bay! Her gün altı ekmek 
alıyorsunuz, ne yapıyıorsunuz bun
ları? ... 

- Birini saklıyorum, birini atı
yorum, ikisini borcuma, ikisini de 
ödünç veriyorum. 

- Anlıyamadım, lfıtfen izah e
der misiniz? .. 

- Saklarım dediğimi ben ye
rim, atarım dediğımi ,kaynanama 
veririm. Borcuma veririm dedik

lerimi anamla baıbam, ödünç ve
ririm dediklerimi de çocuklarım 
yerler ... 

- Doğrusu güzel taksim bu ... 

TAM DOKTOR YETİŞİYOR: 

Mümeyyiz. - Şimdi bahsetti
ğiniz hastalığa müptela bir has· 
tanın vaziyeti fenalaşı:ıca ne ya
parsınız? ... 

Talebe. - Ertesi güne kadar 
beklerim. İyi olursa ne illa ... Ol
mazsa cAlla1ı rahmet eyliye• de
rim. 

Garib Bir 
isyan 

İpekli Göm!ek ve 
Kü ot isliyen 
Manpuslar ..• 

G 
eçen hafta sonunda, Birle
şJt Amerikoda Mişigam e
yalet.nde, maden ocakla -

rında çalıştırılan 400 mahpuo ev-
vela grev, sonra da isyan etmiş
ler. Sebeb?. 

Seksen metro yerin altında kaz
ma salııyan bu mahpuslar: 

- İpekli gömlek ve külot is
teriz!. 

Diyorlar. Hatta, höcrelerinde 
pasta ve şekerleme, şekerli içki -
!er bulundurmak geceleri bir a
raya toplanıp konuşmak hakkını, 
yevmiyelerin:n. de arttırılmasını 

lst-iyorlar. 
Asiler, taleblerini kabul ettir • 

mek için işbaşını .reh ne. olarak 
alıkoymuşlar. 

Hapishane müdürü Yarden za
bıtaya mürac~at mecburiyetinde 
kalmış. Otuz polis memuru ma
den ocağına inmiş ve birçok müş
külatla işbaşıyı VE 400 as:yi dışa
rı çıkarmıştır. 

Hafif cezalara mahkum edlien
lere mahsus olan bu hapishane çok 
konforludur. Üçüncü sınıf bir o
telden farkı yokbr. Evvelce b\r 
kantini de vardı. Mahpuslar, i's • 
tedikleri şeyleri hatta ipekli göm
lek, çorab ve saireyi tedarik ede
.biliyorlardı. Fakat. yeni müdür 
bunu menetmiş, isyan da bundan 
·ıeri gelmiş ... 

Yeni müdür: 
- Burası, bir güzellik müesse

sesi değil, hapishanedir. İpekli göm 
!ek ve külot gitilernez... 1 

Diye ısrar ed yor Mahpuslar da 
çabşmamakta... Bakalım hangi 
tarafın ded:)\j olacak? 

5 - -s O lif T EL Q a AF -

Tekrar Göreceğiz! 

• 

.tıs.hı. diye tavsif 
edilen meşhur Gret 
Gart odan artık se 
seda 'ıkmaz oldu. O 
iki sene bütün düny 
ekranlarına blkim <> 

lan bu kadın kend!s 
, ni unutturmak niyetinde değildir. Margarit Gotyeyl Anna Karenin'i Kraliçe Krhıtln'i, Mari Vale.it&') 

temsil ettikten sonra ş:ındi de bundan üç dört sene e"vel evlenen İtalyan kadın artisti •La Dwıeo nJ · 
haya tını filme almak i-"1 hazırlanmaktadır. 

Ah! Bu 
Sevda!. .. 
cBıktım, usandım artık... Gör

mek istemiyorum seni... Bu, bera
ber geçireceğimiz son gecedir. Fa
kat, bir dost gibi, yanyana otura
cak, ilk seviştiğimiz günlerde söy
lediğimiz şarkılar. bir daha tek -
rar edecek ve sonra ... Sonra bir 
dost g bi ayrılacağız. Sen bir ta
rafa ben de bir tarafa gideceğiz. 
ilen;, şüphesiz, pek çabuk unuta
caksın ... Çünkü >en kadın ruhu
nu, kadın kalbini anlamıyan bir 
erkeksin. Sevmesini, ~evdirmesini 
bir türlü öğrenemedin, bilmiyor
sun. İşte bunun iç:n bıktım, usan
dım bu sevdadan. 

Bu son gecemizdir. anladın de
ğ:! mi, Marsel? .. 

T. Raymond, Mors~! Lavalin is
tediği mülakatı bu sözlerle kabul 
etmişti. Delikanlı 20, kız da on
dan iki yaş büyüktü. 

Bu gece, hak:katen son oldu! 
Saat 19 u 20 geçe .Sen jermen Lay 
oteline girmişlerdi. Sabahın iki
sinde, yanlardaki odada yatanlar 
acı b'r eryar, sonra da bir kapının 
açtlıp kapandığın• işitmişlerdi. 

Marsel Lava!, >enelerce süren 
bir sevda macer.ısı:ıın son sahi
~esini, sevgilis'nin kanile yazmış, 
kapatmıştı. 

Marse 1, güzel s~vgilisini boğup 
öldürdükten sonra dışarı fırla • 
mıştı. Nereye gid".ceğini bilnıiyen 
bir hayvan g'bi kc,uyordu. 
Raymond, yüksek bir aileye men

sub, yüksek b'r tahsil görmüş bir 
kızdı. Ünivlrsiteden diplomasını 
aldıktan sonra P'lot mekteb'ne 

girmiş, oradan d~ diploma almış
tı. Fakat çok hassas, çok ince ruh
lu idi. Maceralardan hoşlanıyordu. 
İşte felı1ketine seb~b bu oldı: 

Marsel, 1919 da Moskovada doğ

muştu. Babası fransızca muallimi 
id:. 1930 da Parise döndü. Küçük 
bir dükkan açtı, karısilc beraber 

çalışmıya başladı Çocuğunun tah
siline son derece ehemmiyet veri
yordu. 

Marsel, liseyi bitird'kten son
ra, spora, bilhassa tayyareciliğe 

merak sarmıştı. Kulüblere d~vam 
ediyordu. Tayyare mektebine gir-

(Devomı 7 inci sayfada) 

lngiliz 
Küçük 

Kraliçesinin 
iskarpinleri 

Son Amerika Seyyahatinde Baz 
Küçük Hadiselere Sebebiyet Verd 

J nııilrz Kraliçesi Elizabeı 35 
~ numara iskarpin giyer. A -
ya1<ıarı, bir çocuk ayağ. ka

dar küç_üktür. İskarpinleri yük
sek ökçeli ve ro:;ılarının rengine 
uygun kumaşlardan yaptım. Ü

zerlerinde ne Bulr'.e ve ne de gar

nitür vardnr. Çol: sade durur. 
Amerika kadınlarının en çok 

d!kkat nazaını çel<en bu iskarpin
leri, Londranın en meşhur kun
duracılarından biri yapaı 

Amer'kalılar. bir hatıra olarak 
saklamak için bu iskarpinluden 

bir tekini ele geç:rmek için Kra

liçenin h'zmetçilerine müracot et
mişler ve mühim bir para vadin
de bulunmuşlar. 

Tabii hizmetçiler, bu teklifi ne
zaketle reddetmişler v" i>.k.arpin-

!erin bulunduğu büyük sandıg. 
emniyet altına almışlardır. 

Buna rağmen, Nevyorkun en 
maruf kunduraeılarından birinin 
camekanında, çiçekler arasında 

bir çift iskarpin teşhk olunduğı. 

görülmüştür. Üzeronde bir de ya

zı var: •Majeste Kraliçe Elizabe
tin iskarpinleri. Sayın müşterile
rim'ze aynini yapmağa hazırız .. 

Kundurarı bu ısk~rpinleri nasıl 
ele geçird:. Herhalde hizmetçi -
!erde birinden p1ra mukabılinde 

a. ı. Bu, büyük biı heyecan uyan 
dırı~ or. Zabıta faaliyete geç'yor. 
Kunduracı tevkif olunuyor, sor
guya çekiliyor: 

- Nereden aldın bu ıskarpin 
!eri?. 

(Devamı 7 inci •a11fada) 
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1 

Gece Denizden 
Çıkarılan Adam 

Dün gece saat on iki raddelerin
de Köprünün Haliç cihetinde do
laşmakta olan köprünün gece bek
çilerinden biri dubaların yanın
da denizde bir ad•mın çırpınmak
ta ol~.u~u görmüştür. Bekçi bu- ı 
nun uzerıne duduk çalarak diğer 
arkadaşlarını da çağırmış ve o sı
rada oradan geçrrckte olan bir 
sandalcının da yardımile denizde 
çırpınmakta ol.an adamı baygın 

birhalde çıkarnuşıardır. 

Sovyetlerle Müzakere 1 

Kati Saf hada mı ? 1 

Banka ve 
Müesseselerde 

Çalışanlar 
lST ANBUL KAPIU 

VE BİzANS SARA 
No. 25 Yazan: M. SAMİ KARAYEL 

Molla Husrev Vaziy~tin Vahim 
Olduğunu Görünce Huzura Çıktı 
''Bu Devşirme Kullarınızın Hareketleri Ne de 

Olsa Cins ve Gibilliyetle1·ine Çeker ... ,, 
Kazasker Molla Hüsrev, Padi

şahı önlecli ve: 
~olla Hüsrevin bu bapta söz söy- f 
liyemiyeceğini biliyordu. Zağ

nus Paşaya mukabele etfr 

Sultan Muradın gelişinden Sul
tan Mehmedin haberi yoktu. Ha
lil Paşa bu işi herkesten gizli tut
muştu. 

Yapılan tahkikatta Beyoğlun -
da Meşrutiyet caddesinde otu -
:ran 50 yaşlarında Avram adında 
biri olduğu anlaşılan bu adam de
nizden çıkarıldık:an biraz sonra 
ölmüştür .. Avranı.n Haliç iskele
sinde dolaşın.akta iken kazaen de
nize düştüğü za«nedilınekte ise 
de, tahkikata dev.ım olunmaktadır. 
~ 

Arnavudlukta 
Yeni Tevkifat 

(1 inci sahifeden devam) ı 

:re, garanti edilecek bütün dev -
!etlerin, bu meyanda Baltık dev -
Jetlerinin i.simlen de zikredilerek 

garantileri kabul t'<iilmiştir. Bal
tık devletleri istemeseler de, bu 
garanti otomatik bir surette ha
rekete geçmek fuo?re kendilerine 
verilecektir. Bu devletlere h er -

hangi bir taarruz vukuunda ta -
aTruza uğrıyan devlet istıesin, is
temesin müttefik.erce müş~vere

:ye lüzum kalmadan otomatik bir 
surette harekete geçilecektir. 

Moskovada Moıotbf ile Strang 
arasında bugün ;apılacak görüş
~ede müzakerelerin kat'ileşeceği 
zannedilmektedir. 

SOVYE'CLER ALMANLARDAN 
HARB l\ıALZEl\.IESİ ALIYOR 

Prag 27 (Husu•.)- Mütehassıs 

Sovyet teknisye.1lerinden mü -

rekkeb bir grup Pilsen şehrine 

gelmişlerclir. Heyet Skoda fabri
kalarına bazı aletler sipariş ede

cektir. Ayni zama.1da fabrika mü· 
dü.rlerinden bazı zevat Moskova· 
ya gitmi§lerdir. 

Münihte söy ıencliğine göre, 
~)<oda fabrikalar' Sovyetlere tes

limatta bulunmuyorlard1. Bu fab
r ikalardaki Sovyet şıibesi muat

tal bir halde kalmıştı. Bununla 
beraber şubenin bütün memurları 
ipka edilmişti ve maaşlarının da 

tesviyesine devam ediliyordu. Şim
cli tekrar işe başl~mış bulunmak
tadırlar. 

Sovyetlerin birçok harb mal -
zemesi _dedikleri Alman mamıılA

tındandır. Bunlarm çoğu da es
kimiştir. Bu sebebden Sovyetlerin 

Alman fabrikalaı:ndan da müba
yaata başlamaları beklenebilir. 

Barem Layihası 
Maddelerinin Müzake· 

resine Geçiliyor 
Banka ve müesseselerde çalışan 

memurlara aid ycııi barem kanu
nu layihasının mJzakeresinc dün 
Büyük Mil!çt Meclisinde başlan • 
mıştır. 

- Padişahım. bu zorbaların de
diklerini yapmaktan başka çare 
yoktur. İşi fazlaca aşırı kıbnak 
gerekmez... Ri~anın gaSbolan 
mallarını 'hazine! hümayundan 
ta21mini muvafıktır, dedl 

M.ıl!a Hüsrev ~ bu işin kimin 
başının altından çıktığını biliyot'
du. Fakat ; Halil Paşaya karşı hiç 
bir şey yapamazlardı. 

Maazallah; Yeniçeriler işi bü
yütürler ise akla gelmedik reza
letler vücud Obulurdu. B inaenaleyh; 
işi olduğu yerde bırakmak mu -

- Yeniçeri olmadık sözler üze
rined israr eder durur ... Ali ()s.. 

man kurulalrberi bu derece ita
atsizlik gıörülınem:iştir. İtaati as
keriyeyi yerine getirmek için Sul
tan Murad efendi.ınizi tekrar sal
!anata çağırmak muvafıktır, de
cli. 

Ve .. Meclis dağıldıktan sonra; 
derhal Manisaya bir adam yolla
dı. Vaziyetin vetıametini Sultan 
Mw·ada anlattı. Bütün kabahatle
ri Sultan Mehmedin üzerine at -
Illl§h. Çünkü, on dört yaşındaki 
çocuk hıristiyan malını gasbeden
leri katle kalkmıştı. 

Sultan Murada, Bucak tepede 
biy'at olunduktan sonra; çok geç
meden itaati askeriye kendini bul
muştu. Her şey yerli yerinde idi. 
Oğlu Sultan Mehmed Manisaya 
mahluan gitmişti. 

Bu hildise, İkinci Sultan Meh
metli teessür ve heyecan içinde bı
rakmıştı. İkinci qefa olara'.k talı -
tından indiriliyordu. Demek bir 
Yeniçeri ile ve bir Elılisalib ile 
başa çıkamıyordu. 

Paris 27 (Hus.ısi\ - Arnavut -
luk hakkında bunya gelen Mber
lere nazaran, hu memlekette İf:ıl
yan tazyikı ı;<ı•ı ı:~çtıkçe artmak
tadır. Birçok !' rnavud aileleri Yu
goslavya ve Yunanıstana iltica et
mektedirler. 
Diğer tar:ı!t111 da çete muha -

rebesi gittik~· hızııiı arttırmak -
tadır. Çetelcıiı: yekum• arltığı gi
bi, bunlar solfilı ve cepiıane teda
rik etmeğe d~ ımk in bulmakta -
dırlar. 

60 Japon Tayyaresi 
Hududu Aştı 

Yeni layiha ile kanunun heye
ti lll!'umiyesi üzerinde birçok ha

tibler söz alarak ;,u müesseselerde 
çalışanların devl,•t teşkilatı için

de çalışanlarla bir hizaya getiril
mek istenilmesi-ıdeki maksada 

işaret ederek bu müesseselerin 
mali ve iktısadi l.ünyeleri itiba -

rile böyle bir tal:yide tabi tutul
malarının onların faaliyeti üze -

rinde aksi tesirler yapması ihtı 
malinden bahsetmişler ve layiha

nın bir defa da İklısad encümeni 

veya Bütçe ve İhtısad Encıimen
lerinden teşkil edilecek bir muh

telit encümen tarafından tett.ik 
edilmesini istemi~lerdrr. 

Hik~t Bayar ile Berç Türker 

de bu .... yihanın l:abiliyetli ve ça
lışkan gençlerin i~tikbale aid bir 

çıok emellerine se 1 çekeceğini söy
liyerek layihada tadilat yapılma

sını istemişlerdir 
vaf•kı maslahatdı. 

Sultan Melımed, MıOlla Hüsre
vin sözleri karşısında titremişti. · 
N üfus ve icraatını , r alay hatiya
ya geçremiyordu. Hiç böyle dev-
let nizamı olur muydu?. ı 

Yeniçerileıi teskin için hırlsti
yanların yangından gaSbolan mal
larının tazmini tarafı paclişahiUen 
wrileceği ilan ve işae olundu. 
Hal böyle iken Yençeriler yine 
teskin olunmuyordu. 

Mütemadiyen bağırışıyorlar ... 
Ve şu sözler! tekrarlıyorlardı: 

- Bize bir çocuk gerekmez ... 
Kııca Murad babamız gelmelidir. 

Kilffann malı her vakit bizim 
mali helilınmdır. Bu sebeple bi

zi katle ferman eyliyen bir çocu
ğu padiph olarak tanJJTiayız." 

Molla Hii&rev vazıyetin vehame
linl takdir ederek paclişalıın hu
zuruna çıktı ve şunları arzettl: 

Hatbuki; bütün isyanın elebaşı
sı idi. Malı gasbedenleri tedib et
mek gayet kolay iken bilakis te
dilı etmeyib teşvik eden de ken
disi idi. 

Sultan Murad Yeniçerinin ve 
bütün kapı kulu efradının ayak -
!andıkları haJ:ıerini alır almaz a
tına bindi, güzel Marisile Edirne 
yolunu tuttu. Şaka değil, hem dev
let tehlikede idi ve hem de on dört 
yaşındaki kıymetli oğlu ... 

Sultan Murad, birkaç gün için
de Edirneye varmıştı. Saraya b!le 
girmedi (Bucuk) tepede kurulan 
Otağı humayuna indi. Erk!lnı dev
let Bucuk tepede Sultan Murada 
biy'at ettiler .. 

Sultan Mıiımedi ikinci hal' vak
'ası son derece üzmüştü. Hemen, 
hemen Manisaya kadar kimsecik
lerle konuşmadı . Gizli, gizli göz.ya
şı döktü. On dört yaşında bir ço
cuk olmakla ber~ber her şeyi an
lıy:ılıilecek yaradılışta idi. Hoca
sı Sultan Mehmedi teskine çalışı
yordu. 

Halil Paşa; rahatı tıulmuştu. 

Ba.şındon Sultan Mcılımed gitmiş
ti. Sultan Murad F.dirneye geldik
ten sonra Mora üzerine yürüdü. 
Kendisi Germe hısarını zaptetti. 

Turhan Bey de Gördos, Patras 
ttıraflarını elde etti. Dcvletın bu 
sıral.ırda Balkanlarda mevkii iyi 
idi. Varna mağlfubiyetınden sonra 
hırı.;tlyanlarda kıp>r<l vacak hal 
kalmamıştı. 

(Devamı var) 

ANLAŞMALAR MECLiSTE 
(l incı sahıfeden devam) 

mektedir. Yeni emniyet müdürü 
Ali Riza Çevık Ankaraya gelerek 
h1J€Ün yarın vazifesine başlıya -
eaktır. 

İtalyanlar b'rç~k Arnavud şe -
hirlerinde ileri gel<~n ArnavuJlar 
arasında tevk fat yapılmakta ve 
bunları Arnavudluk hapıshanele
r inde daiıi mevkuf tutmıyara!< İ
talyaya gi)ndermekte:lırler. 

İtalyanlar Arnavu.dluğu Bal -
kanlarda bir propaganda merke
zi haline getırmege de karar ver
mi~e.rdir. Tiranda Balkan mi!let
leri dillerilc sıyasi bir gazete neş
redilec~ktir. 

---'>---· 

Satie Tahkik atı 
c l ;nci sah "]ednı devam ) 

disedc 31 şa4ıid.n iful !erine mü
racaata karar ,·ermıştir. Bu saıbah 
da şabitlerin dinlen.mesine de -
vam ed.!môştır. 

(1 inci sahifede11 ~evam) 

İNGİLTERE İLE J APONYA 
ARASINDA MUHAREBE 

ÇIKARSA 
Londra 27 (A.A.) - Bahriye İn

telligence service'inin eo;ki şefi A
miral C. V. Usborne, Büyük Ok
yanus'un müdafaaı;ına aiıt bir mı
tuk söylemiş ve bu nutuk, rad
yo ile neşredilmiştir. 

Mumaileyh, bu nutkunda ezcüm
le demiş.tir kı: 

İngiltere ile Japonya arasın.da 
bir ha:ib zuhuru takdirinde Çin 
mukavemetinin artacağına ve Ja
ponyanın takatı tükenip in:hizama 
uğrıyacağına kanıim . 

Hatii:ı, İngiltere, Fransa ve A
merika muraiıh~larınıdan mü -
rekkob olmak üzere Uzak Şarkta 
bir üçler mcciisi ihda\Sl tekilfind~ 
bulunımu.~tm. Bu meclis, Japon -
ya'ya not~lar verecektir. Japon
ya, bu notalara ehemmiyet ver -
memek cesaretini giistercmiyecek
tir. Zira J3'ponyanın böyle bir ko
alisyona meydan okumasına im
kiin yoktur. 

Hatib, Japonya ile harb vukuu 
halinde Çinin oto.malik surette İn
gilterenin müttefiki olacağını be
yan etmiştir. 

Çinlilere demriyolu ile, hava 

yolu ile yardım etmek pek kolay
dır. Fakat Japonya i1l İngiltere 
aralarındaki ihtilfıf1 dostane bir 
surette halletmek arzusundadır -
lar. 
JAPONLAR SVATOV'UN İŞGA-

LİNİ TAMAMLADILAR 
Londra 27 (A.A.) - Dün .Avam 

kamarasında bir suale cevab ve
ren Butler, Japon kıtalarının 22 
haziranda Swatow'un işgalini ta -
mamladıklarını lbeyan etmiştir. 

Bu şehirde bulunan bütün İngiliz 

Bundan sonra Feridun Fikri de 
söz almış, barem lftyihası kanunu

nun iktısadi bünytmize uygun ol
duğunu söyliyeıek maddelerin . 
müzakeresine .ge~ilmcsini teklif 
etmiştir. 

Maddelerin müzakeresine çar • 

~amba günü başfaııacaktır. 

tebaası sağ ve salimdir. İngiliz ti- ı--- ----------
card gemilerınin vaziyetı henüz Portekiz ve İspanya 
karanlık i6c de İngiliz deniz ma - Sularında İtaiyan 
kamları deniz ticareti nakliyatının 
normal blı şekilde temini için el- Filoları 
1"1'inden geleni yapmaktadırlar. 
İNGİLİZ FİLOSU MANEVRAYA 

HAZIRLANIYOR 
Londra 27 (A.A.) :- Amirallik 

makamı bildiriyor: 
Anavatan filosuna nıensub ge

milerin kızağa çekilmesi ve ha -
vuzlanması i\' n lııı gemiler' n mü-
re.tteibatıııa ' mırmal yaz i-
z.inleri de ·re~ ileri · alınarak 
temmuz ayına tesadüf ettırilmrsi
ne karar verilmıştir. Bu suretle, 
donanma ımanevralarının ağus -
tosta yapılması imkanı elde edil
miş olacaktır. 

Roma 27 (AA.) - Cavour zırh

lısı ile d•ger 12 gemiden mürek -
kep olan İtalyan filoou, Lizbona 

gitme ktizere Cııbelüttarıktan geç
miştir. 

Diğer bir İtalyan filosu. Valen
siya'ya doğru gitmektedir. 

AGAR A NI 
ıSA Ç LARAI 

- Paclişahım bu d€'11Şirme kul
laı mızın karakterleri ne de ol.sa 
cıns ve cidJilliyetlerıne çeker ... Her 
ne kadar dini müıbin &;lam ile mü

tcrref olmuşlar da mayei aslile
ri bozukıur. Devletin başına bir 
gaile aQDiak zamanı değildir, Ga
sıllıların idam edilıniyeceklerini 

ferman buyurunuz. Sonra da tcs
kinleri için yarımşar akçe terak
kı ihsan buyurduğunuzu irade e
diniz .. Bu yol münasip olur .. 

Yeni ,-·lfıyetın nfrfus vazıyetine 
göre, Hatay Büyük Millet Mecli
sine 8 mab'us gönderecektir. Bu- , 
nun için Hatayda seçim yapıla -
caktır. Parti namze&erinln Rei
simiz Genel Başkan İsme! t~&
nü tarafından temmuzun ıkirıci 

yarurrıda ıl!ıı edi1mesi mu"temel
dlr. 

la Antakyaya gctırilmesı ve bu
radan İskenderuna gi)nde ilnıesi 
ycnı bır tezahcre vesılc teşkıl et
mi§tir. Taş, halkın tezahü r1tı ~r~
sında sokaklardan gcç:rilerek, 
Devlet reisi Tayfur Sökmen'in ö
nüne kooJr get.ril!T'i.şt r 

Şimdiye karlar şahlt sıfatile Sa
tie şirkcli müdürü Feridz Deniz
bank Muıh$erat ~crv si memurla
rından Zıibeydc, bankanın mi -
marlarından Naci, ·bına scrv"si mu
amelat şef; Veli, depo ve bl •alar 
scrvbindc yüksek mimar Far.k, 
muh.ıbere mcmurlarır.dan Murad 
ve bankanın diğer şef ve memur
larından bazı.arı d ınıenm ·~ıer -
dr 

================================ 

Sultan Metımed, tekrar tac ve 
tahtından olacağını anladığı için 

çarü naçar hocasının dediğini tut
tu Veziri azam Halil Paşaya la
zım gelen iradede bulundu 

Fakat; Yeniçerikr, genç ve ço
cuk padişahın terakki akçesini de 
ve diğer af iradesini tanımadılar 

Antnkya 27 (Hususi) - Halkın 

sevınç tezaıhürleri müte•.ayid bir 
şevkle artmaktadır Payastaki 
hudut taşının sökülerek kamyon-

Burada nu•uklar s<iy'cnır .ş ve 
Devlet reis: tarafaıdan cevap ve
rL:niştiı Tayfur Sökrr.cn demı -
t 1 kı: 

• lfassa huc.udundan sokül n 
t.ış M akt M'lli lıudutlarından 

söküıen son taşt..r. Ve artık Türk 
vatanının bağrına saplanmış hıç

bır taş, Jı.çbir acı kalmamışt•r. Ve 
biz artık bağrum.za taş bas.1'1ya -
cağız .. • 

Mevkuflardan R~ja>lS ş:rketi 

nıüdi.ıriı Meteoo giirulen lüzum Ü• 

zer.ne tckn:r ısticvilllı cdilmiştır. 
Bu mesele üzerinde Mılli Re:ı

su•ans umum müdıirıi ıke ken
di arzus.le tekaüdlu..,e sevked len 
Rc·fi Celal Bayarır da maJ;ı'!latı
na muracaat edilmiş 'e ifadesi 
zalıtolunmuşlW' 

Mevkuflar levkifhanrn !1 

!ara mahsus tecr'hlıanr 

Donanma 
Manevra 
Yapıyor 

Gemilerin it1üteyakkızı 
Bulunmaları Liman 
Reis iğine Bild ri.di 1 
Donanmamız bu yakııılarda 

İsteklerinde ve isyanlarında israr !============================= daki husu.'i od.ılarda Lulu mak
tadırlaı. Ailelc ; keıııJ.ler ıı •(v
kThanede 7.ıyaret etmekte, ınu;a

fir salonunıla görıu;mektedirler. 

Mevkufların dostları ancak ziya
ret günlerinde görii-';C'bilecekler -
dir 

l\farnı raaa mane·;ralar yape.cak
tı. Manevra sah.sı bılhassa Ada
la arkası ile Pendik, Kart •I ve 
Maltepe açıklarıdır. Tatil giınle
rinden maada g'.inlerde yapıla -
cak olan bu manrvralar dolayı -
sile oralardan g~çen mcrak.ibin 
müteyakkız bulı,nnıaları lıman 

reisliğin~ bildirilıniştir. Denizal tı 

fi r z da manevra !ara ştırak e

ett ler .. 

Hulasa; itaati aı;keriyenın kabil 
olamıyacağı görülüyordu. Veziri 
azam Halil Paşa. erkanı dE'Vleti 
topladl ve sordu: 

- Şimdi, ne denlu hareket et
mek gerektir. 

Mecliste bulunan erkan, Halil 
Paşaya cevap veııın<'mişlerdi. Mec
liste, Saruca Paşa. Zağnu.s Paşa, 
Molla Hıisrev, Davud Paşa. Şaha
beddin Paşa vardı. 

Halil Pa~a, bu süküt karşısında 
sözlerini tekrarlanılljtı: 

- Şimdi, nt> denlu iıareket et
mek gerektır 

Yaru kafadarı Zağn.. P~a sü
kütu 1lal ederek nıhaye· şunları 
so 1 yabı'd.-

- D ~ • ve m ilet n hayrı neye 
iT', C'liak f ıs olsur •le harelı:et 

ey !cm k gt'>:'ektır 

ı n Paşanın bu muammalı 
soz!e ı • clııocc o k guzel 't."llaşıl

m luı: v <!.. Yani Sı.ltan 

Uc 1 lı t tın lnd,rıp, babasın. 

tekrar sa tanata ç ğı•maıı idı. 

Ha: 1 Paşa, S ru~n Paşı tle 

1 İnhisarlar U. Müdürlüğünd~ 
Naklo'.unacak tuz Sevk mın- Ton başına M. bedel i Temin, t 
mikdarı ton taka l arı nakliye ücreti 

• kuru, Lıra 1.' ra 
18.000 Karad~niz noıntakaları 350 63.000 4.725 
12.000 Akdeniz • 300 36.000 2.700 
10.000 Marmnra denizi 150 15.000 l 125 

40.000 114.000 

I - 939 mali scncı;i zarfında Çamaltı ve Foça tuzlalarından K ara
den:z, Akdeniz ve Marmara denizi limanlarına cem'an 40.000 ton tuzun 
nakli işi 5/Vl/939 tarihinde ihale edilmediğinden yeniden pazarlık 

suretile eksiltmeye konmuştur. 
II - Her mıntakaya naklolunacak miktar ve muhammen bedelleri 

ile teminatları yukarıda yazılıdır. 
IH - Pazarlık 30/VI/939 günü saat 15 de Kabataşda Levazım ve 

Dôrdüncü sorgu hak.mı bugün deccktir 
mevkufların yüzleştirHmesıni de ı--------------- 1 
yapmaktadır 

- Jl..-

Kont Ciyanonun 
Babası Ö dü 

Roma 27 (AA.) - Mebusan 
meclisi reisi ve Hariciye nazırı 

Kont Ciaoo'nun lbaobası Kont 
Constanzo Ciano di Cortellazo, l!V

velki gece To;;kana dahilinde Mo-

Istarı<lıul 4 üncü İcra memurlu
ğundan 

mubayaat s berindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 'riaoo'da kain malikanesinde ani 

939/665 sayılı dosyada kira k;r
şılığı olarak mecur dahilinde ha
pb edilerek rehin hükmüne giren 
6 parçadan ibaret kumaşlar açık 
arttırma suretile Bey.oğlunda El
hamra hanı birinci kat 9 No. lu da
irede 4-7-939 salı günü saat 9 da 
satılacaktır. Teklif edilen bedel 
muhammen kıy.metin % 75 şlni 

IV - Sar~n;ımP!er her gün Levazım Şubesi veznesinden ve İzmir, olarak vefat etmiştir. bulmadığı halde 0 günkü satış ge-
Ankara b:ış m' .. fü lüklerınden 570 kuruş mukabilinde alınabilir. ı--,Lı-t_a_n_b_u_ı_""ü'_ç_ü_n_ciı-.-ı .. c-r_a_m_e_m_u_r ___ ı ri bırakılarnk 2 inci al'ttırma su-

V Talıpl er gerpk üç =taka için birden ve gerek 1 veya 2 mın- luğundan' rutılc 6-7-939 perşem!ıe günü ayni 
taka içir. te'<l1fatta bulunab ırler. Bu takdirde verecekleri teminat ak- Bir alacağın U-mtnı lÇin haciz saatte ve ayni yerde tekrar satıla-
çes tekl ( edece'd<'rı mıntakaya aid mikt:ırlarda olmalıdır edilıp paraya çcıvrılmeslne karnr cağı ilan olunur. (17893) 

Fıatl~r ha<lJı li\yık göruldüğü takdirde 3 mıntakn için birden ya- verilen bir adet Amerikan piyano 
pılan teklif tere Pdilır. Beyoğlu İstiklôl ead<lcsı Ada so- •-Dr. IIOHHORUNi-

VI _ istek! !er % 7,5 güvenme paralarile birlikte pazarlık için ta· kağı 2 numaralı dtikkan öniınde 1 Hastalarını akşama kadar Sır-ı 
yin edilPn gün ve sa tte % 7,5 güvenme paralarile bırliktc yukarda 4-7-939 salı günü saat 17 de birin- kcci Viyana OteJ, yanındaki 
adı geçen komisyona gelmeleri . . 4182• ci arttırma suretiyle satılacağı ilan muayenehanesınde tedavi eder. ı 

olu'lur. (18791) - Telefon: 2 4131 -

Münakalat 
Vekilinin · 
Tetkikleri 

ŞclırimiY.de buııınan Mür.ukalat 
Vekili Ali Çctinkaya deniz mües
seselerinde tetkik1lına devam et
mektedir Vekil bJ s~bah dı saat 

9 da De-nizbanka gelmiş, burada 
bir müddet meşgul c;Jarak Deniz

yolları Umum Müdürü İbrahim 
Kemal ve Limantı.r Umum Mü -

dürü Raufi Manyaslı ile gÖTüş -
tıikten sonra &aat onda merkez li
man dairesini zivaret etmiştir. 

Bu arada Denizvolları Umum 
Müdürü İbrahim Kemal, Liman -

lar Umum Müdürü Raufi Man -
yaslı, Limanlar umum müdür mu
avini Hamid Saracoğlu ve liman 

reisi Refikin işti·akile bir top -
lantı yapılmıştır 

Son karar !ara röre, Deınizbank 
memurları yeni idarelere ıılına -

caktır. Sureti umamiyede açıkta 
k.alacak memur ycktur. Deniz bank 
ile yeni idareler arasında banka -

cılık bakımından rok fark ola -
caktu. Bankacılık yeni idarelerin 
iktidarı haricinde k:.lmıştır Do -

layısik bank:u:ılık hizmeti için 
alınını~ oları mcmwlar daha ev
vel başka hizmetlere seçilmişler 

ve seçileceklerdir 

Memleket dahılinde münak& -
lfıt işleri halkın menfa.ı !erine 
uygun tarı.da işJr,tileccktır 

Deniz ticaret rHk \ ,!ah edi
lecektir. Fabrika VI' , avuzlaı ıs -
!ah edilecektir. Fnibot işı ancak 
gelecek sene ta?I'lnnacaktır 

saç boyaları saçların .tabii renk-ı 
!erini iade eder. Ter ve yıkan

makla çıkmaz, daima sabit ka
lır. Kumral ve siyah renkli 

sıhhi saç boyalarıdır. 

İNGİLİZ KANZUK ECZANESİ 
BEYOÖLU - İSTANBUL 

i in .fullatı lla:ıamll'ıda ~6.+'I 

TERCİH ED iN İZ 
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No. 6 Yazan: Rahmi Yağız 

Madmazel, Siz de Söyleyiniz 
Bakalım, isminiz Nedir? 

Genç Kız Bir Saniye Tereddüd Etti. Sonra Penbeı 
Dudaklarını Çerçeve/iyen Tebessümle Cevab Verdi 

Etiyen Şamo, kızı.ıı. sorgusuna 
cevap verirken yan gözle tez:g3ılı 

başındaki arkadaşına baktı: 

- Evet MatmazeL bugün gel -
dik! 

- Çok kalacak mı:sınız! 
- Hat.bin uzadığı müddetçe!.. 
- Neala!.. Nerelisiniz? 
- Marsilyalıyım Matmazel; is-

terseniz, açık künyemı okuyayım. 
Veznedar ufacık bir gülüşle Şa· 

mo'nun sözünü kesti: 
- Ooo .. Mersi, onu zabitlerini

ze okursunuz .. Bana yalnız ismi
nizi söyleyin kiifi! 

- Adım Etiyen Şaıno; Fransız 
tahtelllıahir filosunun ikinci gemi
si Triton denizaltı mürettebatın· 
danım. 12 senelik gedikli çavu -
şum! ... 
Şamo, bir dakika sustu, kızın 

gözlerinin içini! baktı. Sonra de
vam etti: 

- Ben, hak.kıında yeni bir sor
gunuza meydan O:ıırakmıyacak 

şekilde öğrenmek istediğu:lzi bir 
çırpıda anlattım. Şimdi sıra size 

- Ne münasebet Matmazel... 
Adada sizden daha güzel bir genç 
kız bulunacağını hiç zannetmiyo
rum. Hem sözlerimi lkı:ımplman 
yerine almaynı... Doğruyu ııöy li
yebilirsem ne mutlu bana ... 

Etyen Şamo'nun, veznede hesa
bı verdikten sonra uzun boylu dur
duğunu, bir türlü ayrılmak iste
mediğini, üstelik genç, güzel, ve 
iç kıcıkla)'ldı bakışlarile gönlünü 
eşen, deşen, veznedarla muhabbe
ti looyulandığını gören Antuvan 
Codier arkadaşına adamakıllı i
çerledi. O da kadehindeki son yu
dumu midesine indirdi. Bardağı 
tezgahın çinkosuna gürültü çıka
ran bir hareketle bıraktı. Sonra, 
iki yana sallana sallana, kabada
yıca bir yürüyüşle vezneye yak· 
l~ı. ki§enin raftına dirseklerini 
dayamış, kanburunu çıkarmış, iki 
büklüm konuşan arkadaşı Şamo
yu bir dirsek vurıışile ıkenara itti: 

- Yeter artık. Burası o kadar 
hoşuna gittiyse yann istila et de 
garwn yazıl! dedi. Bu h:u-eketine 

tuhaf tuhaf bakan Eliz Lantiye'ye 
' bir İngiliz lirası iırlattı ve söy -

lendi: 

- Şu 'benim hesabı gör 'bakalım 
Matmazel TarlakUıŞU... Demin • 
denlberi etrafında dolaşan acemi 
çaylağın anlattıkları kadar tuhaf 
sözlerle seni eğlendirmediğime 

mütee6Sifim ... 

Eliz Lantiye, kaba tavırlı Co· 
dier'ye cevap >vermedi. Parayı 

bo:odu. Heısaıbı gördü Codier gi
şenin küçük rafındaki paraları a
lıp cebine yerleştirirken boş ka· 
lan sol eline uzattı. Elizin yanağı
nı sıktı: 

- Oruvar tarlakıışum! 

Eliz, bu beklemediği hareket 
karşısında şaşırdı. Hiddetli lbir ba· 
ktşla kişeden uzaklaşan kabasapa 
Oodier'yi süzdü. 

Şamo kişenin yanında arkada -
şının haline bakıyordu. 

Codier, onun yanından geçer • 
ken durdu: 

(Devamı var) 

geldi Matmazel Söyleyin baka-!=========================== 
lım. İ.ıınıiniz nedir? .. 

Genç kız bir saniye tereddüt e· 
der gibi durdu. Sonra penbe du
daklarında bir tebessüm çerçeve
lenirken cevap verdi: 

- Eliz Lantiye! 
- Oo .. Ne güzel isim bu? .. Mat-

mazel Eliz Lantiye; .. Buralı mı

sıntz? 

- Doğıış itibarile evet.. Amma, 
babam Tulon'ludur. Annem de 
Zan talı! .. 
Şakacı Şamo ılozın sözünü kes· 

ti. Kornplmana girişti: 
- Ne mükemmel ... Ne mükem

mel... Ba'banız Fransız, anneniz 
Zantalı. İki eski ve asil milletin 
torunusunuz Matmazel Gol'lerle 
Elen'ler, dünyanın en eski ve en 
mükemmel milletleridir. Tevek
keli değil, gözlerinizdeki sihirli i
fade, dudaklarınıW.aki şahane kıv
rıll "· yana.lolarınızdaki tomur -
cuklanan telbessüm, edalı hareket
leriniz ... 

Eliz Lantiye bir el hareketi!e 
geveze gediklinin sözünü durdur

du: 
- Yeter .. yeter M&yö Şamo .. 

Komplmanlannız 90k mübalağalı. 
Hem hepsini bana harcamayınız 
kuzum. Adamızda daha ne kadar 
genç ve güzel kızlar lbulacaksı -
ruz .. Biraz da onlara saklayın .. 

Elektrik Sandalyasına 
Nasıl Oturdum? 

(5 inci sayfadan devam) 

de dünya haritası var. Yanında bir 
düzine boyacı bC'k!iyor. Ellerin

de kocaman fırçalar ve boya ko

vaları var. Her Hıtler veya S nyor 
Musolini bir yeri ilhak ettiler mi, 

hemen merdivent tırmanıyorlar. 

Haritanın boyalarını dcğ'ştirıyor

lar. 

cDoları verdm, küreni · erisine 
girdim, başdöndürücü bir sür'atle 
dönmeğe başladı"' 

cElektrikli sandalyeye gelince 
bu, Sing • Sing hapishanesJıden 
muvakkaten alınmış, sergiye ko
nulmuş ... 

•Bunu, yalnız halka seyrettir • 
mek için geti-diklPrini zanneder
seniz yanılırsınız. 

·Bilakis, arzu edenler, bir do
lar verdiler mi, tıpkı bir cani gibi 
sandalyeye oturtuluyor, idam o
lunuyor!. 

cMer..ak bu ya ... Bir de ben otu
rayım bakayım, nasıl şey bu ... 

dedim. Yarım doları verdim. Dört 
kişi beni yalı:aladıklan gibi san-

dalyeye oturttul::.r ,kollarımı, a
:ndeni tas geç<rdiler. 

•Ne yapıyorsur.uz, demiye va
kit bulamadım. Bütün vücudüm
den hafif bir elektr k cereyanın 
geçtiğ'ni hissettim. Hazır bulu • 
nanlar kahkaha ile gülüyorlardı. 

•Sandalyeden kalktığım zaman 
sersem gibi olmuştum. Yeniden 
hayata gelditini z:ınnediyorom. 

·Cellad, idam :ı;in kullandığı 

cereyanın ancak yüzde bir'ni ver
diğini söyledi. Ya dalgınlıkla ma
nivelcye fazla basmış olsaydı. H·ç 
şüphesiz bu mektubu öteki diyar
dan almış olacakt.nız. 

•Sakız pavyonu da görülecek 
şey ... Yüzlerce gen\. güzel Ame
rikan kızı mütem~diyen sakız çiğ
niyorlar, her içeri girenni ağzına 
bir sakız tıkıyorlar. 

•Tecrübe edeyim., dedim. Sakızı 
ağzıma attım. Az sonra çenelerim 
birbirine yapıştı. Pavyonun ka· 
pısında bekliyen ;kj zenci olma -

saydı, çenemi açmak kabil olmı- ı 
yacaktı. 

Gelecek mektubumda sergideki 
diğer pavyonlardan bahsedeceğim. 

Sakakta 
Plaj Sefası 

AH BU SEVDA! 
(5 inci ıayfad.an :!evam) bıkmışll. Refıkalarından bazıla • 

di. Raymondla rr.ektebde tanıştı. rına: •Usandım bu serser:den, di-
Henüz 19 yaşınd~ idi. Kız da 20 yordu. Yüzünü görmek istemiyo-

sı.nde rum artık ... • 
(5 inci sayfadan devam) ·· · 

Sevişm~e b~adılar. IArasıra Fakat o, bir tüılü peşini bırak-
aşağı bir kalıp sabuna malolursa bir otelin odasında 1:"'1uşuyorlar, mıyordu. Tehdidlerine nihay~t ver-
da, ayni çocukların, yazın kupku- çok tatlı sev<l,a dakikaları geçıri - miyordu. Kız, macerayı annesine 
rak havalarında ve kan, ter :çin- yorlardı. Bazan k.zın evine gidi- anlatmak mecbıcciyetinde kaldı. 
de tozlar, topraklarla hallihamur yordu. Pencereden uzattığı ipe Zavallı kadın gitti, Marse!in an-
olmalarına nisbetle, onların bu sarılarak odasına çıkıyordu. Bazı nesini buldu. Yalvardı. Bu mace-
su, havuz, çamur oyunları bence ·· ı · p · · daki pazar gun erı arıs cıvarın raya nihayet verilmesini rica etti. 
bin kat daha temiz ve sıhbidir. k ı ı 1 öy ere gidiyor a:, kır arda do - Kızının Marse!i sevmediğin.i 

'Sıcak yaz günle~i mahallelerin· !aşıyorlardı. Del;kdn!ının parası 
de, semtlerinde kendilerini eğlen· söyledi, mektublarının iadesıni is-

yoktu. Bir bisiklet çaldı; satar.iten d M ı b ·t· N 1 
direcek, zevklend:recek, serınlen- te i. arse unu işı ınce: • ası ' 

yakalandı. Çocuk mahkemesine 
direcek birbir yer bulamıyan bu beni sevmiyor muymuş!. Pekiila -. verildi, mahkum oldu. Çocuklara 
Yüzlerce, binlere.• çocuk için yaz il gösterir:m ben o~a!.• mahsus hapishan~ye gönder di. 
yağmurları, ötedenberi tam ma- Üç ay sonra çıktı. Dedi. Kıza bir melctub yazdı, son 
nasile bir rahmet ve hatta nimet- b'.r mülakat taleb etti. Kız cevab Islahınefs etti mi? Hayır, bila-
tir! Hele ma'l:ıalleler;, semtleri de· kis açıldı, tam bir eerseri oldu. verdi: •Peki, fakat bu son olacak. 
niz kenarlarına, dere boylarına, Badema beni rahat bırakacaksııı.. Sevgilisini buldu. tehdide başladı. 
subaşlarına uzak olanlar çocuklar Kızın birikmiş 5,000 bin frank pa- Paris c'.nayet rr ah kemesi. Mar
için haziranı•, temmuzun o şim- rası vardı. rş· yapmak bahaı~esile seli müebbed kürrğe mahkum et-
şekli, .w;wn•rw· tülü tufanları, iı.ı:le-.,~...,~ bunları elinden a!dı. miştir. Ve sevda macerası bôyle-
ta, Allahın kendilerine husu.;i bir Raymond, bu serzeri aşıktan ce kap~nmıştır. 
lutfudur! Ben demiyorum ki İstan·I==~==,.;.,=====~==~==~==~========= 
bulun her maha!lı:s'ne bir çocuk 
bah,ı;esi ve bu bah~elerin orta yeri 
!erine yazın çocuklar doya doya 
banyo yapsınlar. 

Diye birer mermer havuz yap
tırılsın. Fakat, ba.ı:ıyorum da koca 
İstanbulun birçok semtleııinc!e he
nüz, çocukların, yaz tatillerinde 
gölgesine sığınaeakları ufacık a
ğaçlıklar ve eller'.ni, yüzler'.ni bi
raz olsun serinletecek mini mini 
çeşmecikler dahi yok! İşte böyle, 
ayda, yılda bir yajınur yağacak da 
küçük afacanlar kendi elciklerile 
yapmış olduklan çamurdan ha· 
vuzlara trip yalandan plaj oyu
nu oynıyacaklar. 

Yaz yağmuru, çamurdan havuz, 
İstanbul sokaklar'. .. Yani bun • 
dan otuz, otuz beş )'ll önce neyse 
yine o!. Siz bakm3yın öyle Emin· 
önünl, Maçka taraflarına, Ankara 
yokuşuna filan ... 

Bir yağmurdan sonra, gidin şöy
le Fatıhden, Aksaraydan, Ba!&ttan 
öte taraflara, Kasımp8ıja içerile • 
rine doğru... Göreceksiniz ki 1s
tanbulun mahalle araları hiila o 
mahalle aralandır ve bu mahalle 
;ıralarının yaz mevsmindek.i bü
tün su sefaları rğmurdan yağ -
mura şarıl şarıl al<an oluklarla ka
pılıı.nn önünden gümbürdiyerek 
geçen selleri seyretmek ve yağ
mur dindikten sonra çocukların 

sokak ortalarına çamurla yapa -
cakları bulanık havuzların karşı

sında pencereye hırulup kah\•e 
içmektir. 
İstanbulun kennr, kuytu semt • 

!erinin iç mahallelerinde, bahçe
s.izlikten, meydar.sızhktan, gölge
sizlikten, susuzluktan her gün kan 
ter içinde ve tozbr topraklar ara
sında tatillerini g<-çiren zavallı ço
cukların biraz eğlenmller', zevk
lenmeleri, serllıleı~eleri. daha doğ
rusu biraz plajclık oynamaları için 
dua edelim de önümüzdeki sıcak 
aylarda, hatırı sayılır birkaç yağ
mur daha yağsın 
Yağsın amma, bu yağmurlar yi

ne pazara nan raslamasın! Çünkü 
mahalle çocukları mahalle arala
rında çamurdan havuz yapıp iç
lerinde cambul cumbul ve serin 
serin plajcılık oynıyacaklar! diye 
asıl hakiki pliijcılar da tam iş gün
leri olan pazar g'.inleri ağızıarını 
havaya açıp: 

- Yandık dostlar yandık! 

Türküsünü çağırmasınlar. 
OEMAN CEMAL KAYGILI 

SON SENELERDEKi RAKAMLAR 
(4 üncü sayfadan devam) 

cılara göre Habe~istandak.i vazi
yet parlak olsaydı Süvcyş kana
lından İtalyanların gelip gitmesi 
de eksilmiyecekti Fakat ne olursa! 
olsun kanalın varidatı yine mü
kemmeltUr. Hissedarlar paralarını ) 

kerleri 3rttıkça a•tmıştır. Fakat 
bu gayritabii bir hal olduğu1'dan 
o senelerde edilen kar ne olursa 
olsun sonradan devam etmemi§
\ r. Nitekim yukaııdaki rakamlar
la bu cihet gösterilmiştir. 

a1ıyorıar. Kitablar Arasında: 
Kan .. Idan geçerek Uzak Şarka • 

doğru giden geınileôn miktarı ço- T arıhte 
ğalıyormuş. İstibkalde bu müna- y h d .1 kalat daha. artacak diye tahmin a u J er 
ediliyor. Eğer iler:de bir harb çık· 
mazsa ... 

Fakat, harb mutlaka önüne ge
çilemiyecek bir tehlike değıldir. 

Eğer dünya mill~tleri arasında 

ticari ve '.ktısadi münasebetlu dü
zelir de emniyet gelirse o zaman 
Süveyş kanalından gelp geçen
ler daha ziyade artacaktır, d:yor
lar. 1937 de kanaldan 781,929 yol
cu geçmişti. Kanalın o seneki va
ridatı 4,847, 802 franktır. 938 de 
geçen yolcuların miktan 479,802 
kişİl<lir. Kanalın geçen seneki vari
datı da 23,220,473 franktır. Demek 
kl düşüyor. 
Kanalın hesablanndan çıkan 

netice şu oluyor: Ka~ senedir mil
letler arasında devam eden buh· 
randan Süveyş kanalının varida
tı, müamelatı müteessir olmakta
dır. Çin • japon harbi de Uzak 
Şark ile olan alı~verişi sekteye 
uğratmıs, kanaldan geçen gemi
lerin m'ktarını, yolcuların sayı

sını azaltmıştır. 

İtalyanın Habe~tana taarruz 
ettiği sene zarfında kanaldar. ge
çen İtalyan gemileri ve İtalya..., as-

Düşmanlık ve Sebebleri 
Yazan: Rıza Çavdarlı 

Nezihane, edibane ve bitarafa· 
ne bır lisanla bu tarihi hakikatı 
öğrenmek isteyenlere bildiren bir 
eserdir. 

İlmi ve tarihi vesikalara istinat 
eden bu eseri (Yahudi davasını) 
tetkik etmek isteyen okurlarımı
za tavsiye ederiz. 
Çavdarlı bu meseleyi bitaraf bir 

kalem ile takip etmiş, insani gaye 
ve fikirleri göz önünde bulundu
rarak yazmıştır. Billiassa Yahudi 
muharriri Bernard Sazar'ın kendi 
kavmi hakkındaki tetkiklerinden 
çok istifade etmiştir. 

Ve bu kavgaların dini sebep • 
lerden ziyade diğer sebeplerden 
neş'et ettigini göstermektdir. Bil· 
hassa Yahudilerde doğan altın 

hırsı ile faizcilıgin neden ileri 
geldığini; kilisenin, hıristyan ce
mıyetinin bu hu.susta oynadığı rol
ler çok güzel tetkik edilmiştir. 

Eser nezih olduğu kadar da ede
bi ve tar hidır. Tavsive ederiz. 

TARİHi 
ÇOCUK 

· deriye bürünmüş gibi, iskelet ha- \ 
!inde görünüyordu. 

dık. Sen buraya nasıl geldin, A- f 
zak? Bu esrarlı tepeye nasıl çıka-

birden kurtarın!. 
Buran bu meş'um tepenin esra

rını da şu 'i"kilde anlatmıştı. 

ROl1ANI 
Filistin güzeli (Sayun) kesik, 

titrek bir sesle bağırıyordu: 
- Ey, ölümüne susuyan talih

siz delikanlı. Buraya sen de bizim 
gibi açlıktan ölmeğe mi geldin?. 

Bızı gör;;;-~k istiyorsan, üstünde 

durduğun kavanın dibindeki çu
kura atla. sağa dön .. beş adım yü

rü .. karşına küçük bir kara taş par

çası çıkacak. Sakın bu meş'um ta
şııı üstüne basma .. sen de bzim 

gibi b:r anda <'izlerinin kuvvetini 

kaybedersin!. Onun üstünden at-

Yazan: lskender F. SerleUl 

layca göreceksin!. 
• •• 

İKİ BAŞLI CANAVAR NASIL 
ÖLUJ? 

Azak kayaların üstünden atladı
ve (Sayun) nun dediği gibi, meş

um taşın üstüne basmadan öte 
yana geçti. 

Tanrının oğlu, burada gördüğü 
manzaradan birdenbire tüyleri 

ürpermiş ve geriye çekilmişti. 

Buran topragın üzerinde boylu 

bir 
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yordu.. Tanrının oğlunu görünce 
mırıldandı: 

- Kan kardeşim... Azak!. Se
ni Tanrı mı gönderdi? Buraya na
sıl gelebildin?. 

Azak bir müddet garip bir şaş
kınlık içinde bocaladı .. Sağına so

luna bakındı. Burana cevap vere
medi. 

(Sayun) Bir taşın kenarına yas

lanmıştı. Filiştin diJl!ıerinin açlık· 

tan yüzünün ve gözünün kemik

leri meydana çıkmış, korkunç bir 
§ekil almıştı. İkisi de birer ince 

Azak'ın damarlarında kaynı

yan kardeşlik kanı, ona bir an 
içinde her ~eyi unutturmuştu. 

- Buran .. Seni Kurtarmağa gel
dim. Fakat, sen neden bu hale gır
din?. 

Diyerek, arkadaşının boynı.na 

sarıldı. 

Filistinli V.!7. heyecan içind~ U
. riyordu. 

Buran yava1 y'lvaş anlal.!1'ağa 

başladı: 

- İki ba~h canavar bir h t'ıa
danberi hastadır. şuradaki mağa
rada yatıyor. Bu kayaların ara
sında insanı toğucu, eriticı bır 

koku var. Bu koku, bizi bu. hale 
koydu. Mara bu kokudan müte
essir olmuyor. Fa.kat, biz eriyip Li
ı.yoruz. Kaç gündenberi yarırak 

, yemekten eski kemikleri yala
maktan bunaldık .. açlıktan ı:il.;y~
ruz.. Mara hastalanmadan önce 
bize yiyecek getirirdi .. aç kalmaz-

bildin?. . 
- Beni Kıral gönderdi.. Filis

tin tacirinin kızını kurtarmamı 

; rica etti. Fakat, ben ondan ziya-
/ de senin, seni arayıp bulmak için 

geldim. 
Buran zayıf ve mecalsiz kolla

rını uzattı: 

- Beni affet, Azak! Benim çok 
kusurum var. Gerçek sana yaptı
ğımı yahut yapmak istediğim fe
nalığın cezasını çekiyorum. Bun-

' dan sonra sana, yalnız kardeş o
ı !arak değil. Ayni zamanda bir kö-

le gibi bağlı kal8"ağım. Beni bu 
ı felaketten kurtar. Azak!. 
1 Filistinli tacirinin kızı da elleri
! ni uzatarak yalvardı: 
ı - Sakın beni burada bırakıp 

gitmeyin!. Babamı dünya gözile 
bir kere daha görmek isterim. Bu
ranla ben, ikimiz birbirimizden 
ayrılmayız. Ya ikimizi de bura-

. da bırakın .. ölelim, yahut ikimizi 

- 11aranın hastalandığı günden
beri, etrafımızda korkunç sesler 
işitiyoruz. Bir yaban öküzü tepe
lerde dolaşıyor. İki başlı canavar 
vaktile buraya Mısırdan gelmiş .. 
Besbelli bu öküz (1) onun mabu-

(1) .MısırWar Menlls ııehrlııde {A· 
pis) öluirine lapartlı. Apls ökiizii ıı.. 
yafı bJr öküz dejildL Ba, bütün h&J'· 
vanlarm en mukaddesi sayıJırdı. Ba 
öküaiia siJ'ah, alııuııla miiaell.. ııel< -
llııde beyaz bir leke arkasında karlal 
resmi, dilinde bir böcek kanadı ve kllJ'
ruiunun JuUarı iki katlı olmak liaJm
~ Bu öküz, gökten inen bir şimşeklen 
W-Uftu. Fal Mmrhlann inan....,• 

cöre bütün mu.kadd~s öküzler onun 
sülilesln ... en l"elmiş!P.rdl. 

(Apla) lıı yirmi lıq sıldan faala ya
pmaması lir:ımdı. Mabud bu yaşa erl
tlnrc, rahipler ona mataddes blr sa 
membaıada boiarlar ve onan 7erlne 
baııl<a bir öküa bulurlardı. Apls öltlr 
ölmez mumyalanır "'" bir mc~1ra «6-
mülürdü. 

FıraVllD O lııcl (llams"") umaıımcla 

H IKAYE: 

Denizin F aideleri 
(4 üncü sayfadan devam) 

- Vah zavallı Arif ... E sonra?. 
- Hastalığı bi! feliiket takib 

etti ... 
- Yok canım?. Ağzını hayra aç 

Arif ... İşte sağ ve salimsin ... Fe
liiket de ne demek canım ... 

- Hastalık nihavet müznıi nle
şince, !iyevri yükseldi. .. Ker.dimi 
kaybettim, ne ya;ıtığımı bilıriyo

rum: Evlenmışım REŞAD FEYZİ 

İngiliz Kraliçesinin 
Küçük İskarpinleri 

(5 inci sayfadan devam) 
- Almadım, yaptım!. 

- Yaptın mı?. 

- Evet, bir hafta mütem~diyen 
sinemaya gittim. Kraliçenin is -
karpinlerine d..kkat ettim. Mode
lini çizdim ve aynini yaptım!. 

Zabıta, kundur:ıcının doğru slly
lediğine kanaat retirm'.ş, iskar • 
pinleri camekandan kaldırmak 

şartile kendisini ~erbest bırakmış
tır. 

• 

dudur. Bir kaç kere tepeden öbür 
tarafa iruneğe savaştık. Öküzün 
uzun boynuzlarını sallıyarak ka· 
yaların dibinde dolaştığını gör • 
dük. Bu, çcllc müteheyyiç bir ya
ban öküziidür _ Bize yol vemıi· • 
yor. Sen nasıl bulup ta buraya çı
kabildin? 

Azak yolda hiç kimseye rastla
madığını söyledikten s'l'!lra, Bura
nı yattığı yerden kaldırdı: 

- Yürüyebilecek misin? 

- Hayır.. Dizlerim tutmuyor. 
Kemiklerim külçe halinde. 

Sayun söze karıştı: 

(Devamı var) 

bir kaya içinde (Seraoeum) deııllen 

bir meur 1uuılmıştı. (Birinci Aptııı) ba 
paesara ıömiilmİlf, eiralma aümrütlil 
duvarlar çevrllmlşll. ( Apls) ter öldük· 
ten soara, ona mabud nazarile bakar
lar, ardnıclaıı am-luca ibadet <derler, 
gözy9.41 dökerle.rdl. Bu sure~ (Sera
JM'Um) meurlıfuıa ıamam iki bin yıl 
brp Apls iküdert l'Ömülmüş vr mru.r 
1ı1t •ııkaddeıı ökü:dorle dolmuşla.ıı 
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DiK KAT 

Gripin kutularının üzerine reııimde gördüğünGz 
~de kabartma pullar ilave edilmişHr. 

Her yerde ısrarla pnllu Kutuları isteyiniz. 

ve pulsuz kutuları şiddetle reddedini.zm_. 

Maarif Vekaletinden: 

SAÇ EKSIRJ 

Kom ojen 
Saçları besler, köklerini 
kuvvetlendirir, dökül
meııini önler, kepekleri-

ni giderir. 

İngiliz Kanzuk 
Eczanesi 

Beyoğlu - lstanbul 

İstanlbul 3 Ün<:Ü İcra memurlu
ğundan: 

Mukaddema Beyoğlunda İstik

lal caddesinde 328 numaralı ma
ğazada kürkçülükle m~egU iken 
halen nerede bulunduğu biline -
meyen Ahilef Sallis'c: 

Hüseyin Avcı vekili Avuka~ Hü
seyin Avninin aleyhinize İstanbul 
Asliye Birinci Ticaret mahkeme
sinden istihsal ve infaz için dai
remize tevdi eylediği 12/9/938 ta
ri:h ve 938/246 sayısına mukayyed 
ve 1059 lira 50 kuruşun 572 kuruş 
protesto ve 42 lira 29 kuruş ma
sarifi muhakeme ve 20 lira ücreti 
vekalet ve 5/7/937 tarihinden iti
baren yüzde 'b~ faiz ile birlikte 
tahsilini mutazarnmın hükmü i
!Ama tevfikan mahkUmünlbihin 
maa masarifi ticariye tesviyesi 
hakkında tebliğ kılınmak üzere 
tarafınıza gönderilen icra emri, i
kametg~hı ihazıranızın meç'huli
yeti hasebiyle tebliğ edilemiyerek 
bu husustaki tebligatın on beş gün 
müddetle ilanen ifasına icra ha
kimliğince karar verilıniş olınak-

1 

ÇOK SIK BAŞ YIKA

MA, PERMANAl'tT, 

SAÇ BOYASI, GtlNEŞ, 

ve RÜZGAR SAÇLARI 

SERTLEŞTİREREK 

KIRAR. 

PERTEV 
Briyantini 

'.l'erkibindeki hususiyet 

itibarile saçların kırıl -

masına ve kuru~·arak 

kepeklenınesine mani 

olur. Saçlan harici tesi

rattan korur. Tatlı bir 

yumuşaklık ve tabii bir 

parlaklık bah eder. 
iH_er Eczahane ve itriyat mağa·ı 
1 zalarında bulunur . 

,, ı . ~~~~~~~~~~~~~~~-·~~~~~~~~~~~ 
İstanbul Asliye Birinci Ticaret İstaıllıul uçüncü cra memur- la tarihi il!ndan itibaren mezkur İ b l 5 • • İ M 1 ... d 

mahkemesinden: luğundan: müddet zarfında ve 939/1067 dos- stan u ıncı cra emur ugun an: 
Ya numarasına mahkCımünbih Fatma Naciyenin Olim piya zimmetinde alacağı olan mebaliğden do-

Beyoğlunda Balıkpazarında 32 ücreti vekalet ve masarni mah-
'borcunuzu vermediğiniz veya ic- layı ipotekli bulunan ve 7 /8 hissenin açık arttırma ile satılmasına ka-

numaralı dükkanda sucuk ve sa- kemeden dolayı mııhcuz olup sa- · ı B k k"" ·· d s k - h ıı · d k. K h ranın tarihi hakkında tasdik mer- rar ver · en a nr oyun e a ızagacı ma a esın e es ı arame me 
lam ticaretile iştigal etmekte iken lın k · ı ç k >n d 30 30/1 N 1 k k 1 k k il 1 tı asına arar verı en ev eşyası- ciinden veya temyız· mahkemesin- yeni oçoron so a6 .n a , a. i e i i ısım o ara u anı an ve 
mahkemece i:fliıısına karar veril-

nın ilk açık arttırmasının 28-6-939 den ve yahut ait otluğu mahkeme- iıey'eti nmıımiyesirıe (2100) lira kıymet takdir edilen bir bap ah.şap ha 
1 - Orta okullarda türkçe, tarih - coğrafya, riyaziye, tabliye, miş olan Nilrola Kazesin alacak- çarşamba günü saat 16 da Şişlide den iadei mahkeme yolu ile bir ka- nenin e\"Safı aşa0dadır : 

Fransızca, almanca ve ingillzce muallim muavini olmak istiyenler için lılarile aktettiği kongurdatoya rar getirmedigın· · iz ve yine bu 30 No. lu kısım: kapıdan girildikte zemini karesinnen bir antre, do-
mütedair bütün evrak bu bap- Osmanbeyde 116numaralı evin ö- 1 1 1 1 bl . 

~u sene imtihan açılmıştır. müddet zarfında mal beyanında laplı bir oda, merdiven altı, bir he a, ma tız ocak ı ve do a ı bır mut-
+_ b 1 " · 'tesind • · t · kılın nünde satılacağı ve ikinci arttır - f k 2 - İmtihanlsr bır Eyl(ll cuma günü atan U unıverll e ta iflas idaresınce anzım an bulunmadığınız veya hakikate a · 

Jaşlıyacak'tır. son raporla birlikte mahkememi- masının da 4-7-939 salı günü aynı rnııJıalif beyanda bulunduğunuz Biı inci kat: Bir sofa üzerinde camekanla bölünmüş ve karşılıklı 2 
3 ·-Bu imtıhana dahil olacakların: ze veril:ıniş ve bu işe bir karar ver- mahalde ve aynı saatte bilmüza- takdirde yukarıda yazılı müdde- oda mevcuttur. Bu kısım sekiz lira kira getirmektedir. 
A _ Türk vatandaşı olmalarL mek üzere mahkemece 3-7-939 pa- yede satılacağı ilan olunur. (18784) tin hitamını müteakib cebri icra 30/1 No. lu kısım: Kapıdan girildikte zemini karesimen bir antre, 
B _Yaşlarının 20 den eksik ve 45 den fazla olmaması, :ı:artesi günü saat 14 de bir celse suretiyle icabeden kanuni mua- bir sarn: ~. ı-.ır köm'irl~k, zemini çimento mutfak ve hela ve aralık, bir 
c _ Hüsnühal erbabından oldukları, her hangi bir surette mah- akdi tensip edilıniştir. Kongurda- ~ Çocuk Hekimi .... 

1 
meleye tevessül kılınacağı maili- kuyu, bahçede kömürlük, meyva ağaçları mevcuttur. 

rumiyetleri olmadığı. hakkında bulundukları vilayet veya idare beye- tıoya itirazı olanların haklarını r. Ahmed Akkoyunlu munuz olmak ve icra emrinin ta- Biri.,ci kal: Bh· so!a üzerirıde iki oda, harap hamam mahalli var-

inden alıntnJf bao mazbata ibraz etmeleri chfilen memur ve muallim müdafaa için bu celsede hazır bu- aksim • Talimhane Palas No. 4 rafınıza tebliği makamına kaim dır · 
>lanlant' bu ic.ıyrttan müstema olup mensub oldııklan daire Amirinin lunabilecekleri bu ilan He bildiri- azardan maada her gün saat bulunmak üzere keyfiyet ilanen İkinci kat ; Yüklü bir sofa üzerinde bir dolap. bir hela ve 4 oda olup 
vereceği vesika kifidlr.• lir. (18791) - 15 den sonra. Tel: 40127 - tebliğ olunur. (18787) etrafı c!~mir pa,malclıklı çinko kaplı tarasası vardır, bu kısım 12 lira 

D-~r~fü~~~~~m~lim~~m~mbi~cudan- 1_;;;=~;;~;~~=;===~====~=~;;=~~===~~~=~~~~~~; k~~·rm•~dir.HH~ikmım~~~~trik~~illtı~~utt= 
zalanndan salim olduklarını isbat eder tasdikli bekim raporu ibraz 1 Hududu: Sağı Düyunu umumiye Korucusu ölü Yanko kansı Kristi-
etmeleri na ve lıi•sedarları haııe ve bahçesi ve Makaryan Kirkor karısı Sulıtana-

E _ En ıız lise veya 4 veya 5 veya 6 sımflı öğretmen okulu me- nın han~ V<' ba!ıçe!'i , Yesari Muhtaryan ve İşkembeci Vasil hane ve 
Lunu v~ya bunl.rın mı.adili tahsil görmüş olmaları. bahçesi \'e arkası Koço Çolori ve ölü Maranovuz Barasimos veresesi ve 

Mual!im me1<tebinden mezun olanların en az iki ders senesi mu- Madam Melopi hane ve bahçesi, cephesi Karamehmct yeni ÇOÇQron 
alli.m~ ptmış b:.ılunmcları !Azımdır. sokağı ile mahdutt-;r. 

4 - Namzet]Pr imtihanda muvaffak oldukları takdirde kanunt Mesehası: 183 yüz seksen üç metro murabbaı olup bundan 76 yel-
şartlar dahilindl! her !ıangi bir orta tedrisat muallim muavinliğine ta- miş altı metre mıırnbbaı bina, kalanı bahçedir. 
y in edill'<'eklerdır. Tapııdaki k•:vdıncia olduğu gibi açık arttırmaya konmuş olduğun-

5 _ Yukarıdaki şartları haiz olan namzetler bir ist:da ile Vekiılete dan 3-8-939 tarihine rrıüsadif perşembe günü saat 14 ten 16 ya kadar 
müracaat edecek!erdir. Bu istidaya şu ves~alar bağlanacaktır. dairede birir, cı arttı:-n • a>ı icra edilecektir. Arttırma bedeli kıymeti mu-

A - Nüfus tezkeresinin aslı veya tasdikli sureti. harnmeı,PSİ'lin ~( 75 iı i bulduğu takdirde müşterisi üzerinde bırakılır, 
B - Tahsil dencesine aid şehadetname veya vesikalarının asıl aksi takdirde erı <on arttıranın taahhüdü baki kalmak üzere arttırma 

ve yahud suretleri 15 gün müddetle temdit edilerek 18-8-939 tarihine müsadif cuma günü 
C - Hüsnühal mazbatası. saat 14 \•n 16 ya kadar keza dairemizde yapılacaktır. İkinci açık arttır-
D - Bulunıiultları yerlerin Maarif idaresinden nümunesine göre masınc!a bedeli kıv!"lleti muharnmenesinin ~; . 75 ini bulmadığı takdirde 

alınmış ta.;dikli s:ı.hbat raporu. - • satış 2W~ Nu. lu kanu:, ahkamına tevfikan geri bırakılır, satış peşi ndir. 
E - Maarif idarPSinden tasdikli ve fotograflı fiş. Arttırmaya iştirak etmek istiyenlerin kıymeti muhamminesinin 'I 7,5 
F - Altı aded 4X6,5 büyüklüğünde kartonsuz fotografları. nrsbetinJe pey ~kçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu ha-
Bu vesikaların en son 15/8/1939 tarihine kadar Vekalete gönderil- mil bu!ı:nmaiar1 lazımdır. Hakları tapu sicilli ile sabit olmayan alacak-

ınlş olması llzımdır. Bıı tarihten sonra Vekalete müracaat etmiş olan- lılarla diğer alakadarların ve irtifak hakkı sa'hiplerinin bu haklarını 
lar imtihana alın!Illy&<"aktır. (2200) (4090) ve hususile faiz w mas.-afa dair olan iddialarını evrakı müspiteleriyle 

birlikte ilan tar;biııılen :!ibaren nihayet 20 gün zarfında birlikte daire
mize bildirMele:i lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicilliyle sabit 
olmayal'lar satq bedelinin payl~asından hariç kalırlar. Müterakim 
vergi. tenvirıye, tanzifiye ve tellaliye resminden mütevellit Belediye 
riisumu ve vakıf icaresi bedeli müzayededen tenzil olunur. (20)a se
nelik vakıf icarl'si tavizi müşteriye aittir. Daha fazla malı1mat almak 
istiyenlerin 3-7-939 tarıhinden itibaren herkesin görebilmesi içn Da
irede açık bulundurulacak a..ttırma f&rtnamesile 938/140 No. lu dosya
ya müı acaatln rezkCıı- dosyada rnevcud vesaiki görebilecekleri iliın 0• 

lst anbul Sıhht Müesseseler Arttırma ve 
Eksiltme Komisyonundan: 

Kapalı zarfla elrııiltmeye konulan aıhhi müesseselerin umum ekmek 

ve francel:l ;bUyacı meyanında 900ulı: hastan!!ılli tlkınek ve francelasına 

prt:Darntwlne fÖJ'e teklif yapılmadığından ve kuduz tedavi müessesesi

ne de hl9 !ıtekll çıkmadığından azı 46.000 çoğu 5Q.OOO kilo ekmek ile 

ırzı 1.000 çoğu 1.200 kilo francelA yeniden kapalı zarfla eksiltmeye ko

nulmU§tur. 

1 - Ekalltme 12/7/939 çarpmba günü saat 15,30 da Cağaloğlunda 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Müdürlüğü binuında kurulu komisyonda 

yapılacaktır. 

2 - Muhammen fıyat: Ekmek 9 kuruş 50 aant.im, frnaceld 14 kuruş 

50 santimdir. 

3 - Muvakkat garanti: 389 lira 30 kuruştur. 

4 - İstekl!ler flrlnaıneyi 494 kuruş mukıibilinde her gün kr:>ınsi

yondan alarilırler. 

ıı - İstekliler 1939 yılı ticaret odası vesikasile 2490 sayılı kanunda 

yazılı vesikalar ve bu i{e yeter muvakkat garanti makıbuz veya banka 

mektubunu hav' ur:flarıru ihale saatinden bir saat avvel makbuz mu-

kabili lıom.isyona vıırm~leri. .4032• 

lurıur. (464fi) 

Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğünden : 
1 - Kurumumuzun önümüzdeki kış mevsiminde kalörifer tbsi•atı 

olan binaların J<~löriferle kalörifer tesisatı olmıyan binaların kok 

kömürl.l snbasile 195 gün müddetle ısıtılması kapalı za:rf usulile eksilt
meye konulmuştur. 

2 - Muham.-ıen bedel .23340, lira ve muvakkat teminat % 7,5 dur. 

3 - İhal~ 8/7 /939 tarihine tesadüf eden Cumartesi günü saat ıı de 

Rektörlük binasında müteşekkil komisyon tarafından yapılacaktır. 

4 - Daha fazla izahat ve paraaız şartname almak !:;tiyenlerbı 

1 

Enstitü Daire Mildiirlüğüne müracaatları. c2490, c4532• 

Sahip ve neşriyatı idare eden Başmuharriri 
ETEM İZZET BENİCE 

8Hıldıi" 7erı SON 'l'ELGBAF Mathaw 


