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ÇARŞAMBA 
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Sahih ve Başmuharriri: YIL: 3 ETEM İZZET BENİCE En Son T elgraflan Ve Haberleri Veren Akşam Gazetesi 

e Devam E • 
1 etli Hava-Muharebeleri Dün 

Tehlike 
Geçidi 

Fraasııı: Batyelillinin söyl• 
dili nutak etiııiln hidiseleri 
lr.UFSmda rn hakiki bir ma· 
kes h izmetini eörmektedir. 

Vaziyet Gittikçe Vehametini Arttırıyor. Japonlar 
Bu Sefer 110 Tayyare ile Ruslara Saldırdılar 

Japonlar, lngilizlere Karşı Ağır 
Şartlar ileri Sürecekler 

Yazan: ETEM İZZET BENİCE 

F
ransız Başvekili Daladye 
dün parlamentoda çok dik
kate değer bir nutuk söy-

· ıedi. Dostumuz ve müttefJJciıniz 
Fransanın Başvekili: 

•- Beynelmilel vaziyet vahim
dir. Yirmi yıldır vaziyet bugünkü 
kadar vahim bir §ekil ikfüab et• 
memiştir .. 

Demekle muhakkaj< ki, günün 
hadiseleri karşısmda sözlerinde 
en hakiki bir makes ifadesini bulc 
maıktadır. 

Büyük harbin çıktığı giinle:ıjn 
arifesindeyiz. Yirmi beş yıl önce 
bugün Bosna - Heısek cinayeti ol
muş ve nihayet 16 gün içinde de 
bütün dünya cehennem! bir ateşin 
içine düşmüştü. H.:rbin üzerinden 
rubu asırlık bir zaman bile geç
meden, yiruni bbnci yıl içinde 
harb korkusu tekrar bütün beşe
riyeti ve insanlığı tehdid altına al
mış bulunuyor. 

Dünya hadisel erinin gidi§ine 
dikkatle bakan gözler hadiselerin 
başdöndürücü sür at ve inkişafını 
elem ve ıztırabla seyrediyorlar. 
Almanya ve İtalyı> bisküvi fabri
kalarına kadar her türlü im:ı.l mü
esseselerini harb vasıtası hazırla
mak için geceli gündüzlü çalış -
tırdıkları gibi sulh cephesi de her 
an gelmesi muhtemel bir tecavüz 
ve taarruza karşı kuvvetle karşı 
koyabilmek için a:rni hız ve güçle 
çalışmaktadır. 

• • 
ilk T alebleri lngiliz imtiyaz 
Mıntakasını Ele Geçirmektir 

DIŞ MOCOLISTAN 

Hava mu!ıarebelerinin cereyan e ttıiği mıntakayı gösterir harita 

Mookova 28 {A.A.) - Tas ajan· 
sı bildiriyor: 

Mlogol - Sovyet erkanıharlıiye 

heyetinden verilen malfunata gö
re 27 haziranda Japon - Mançuko 
hava kuvvetleri hududa 120 kilo
metre mesafede kain Taft.sak - Bu
lak mıntakasında Mogol Halk 
Cum'huriyeti arazisine 
tecavüz etrruşlerdir. 

yeniden 

Japon - Mançuko 'hava kuvvet
leri takrilben 80 avcı tayyaresi ve 
30 lbomlbardıman tayyaresinden 
ilbaret idL 

Klsa bir çarpışmadan sonra !ki
si OOmlbardıman tayyaresi olmak 
üzere 7 Japon tayyaresi düşürül

müştür. 

Sovyet tayyarelerinden altısı 

(Devamı 6 ıf.cı ıahifede) 

Avrupada vaziyet bu olduğu gi
bi Uzak Şarkta da daha az vahim 
değildir. Sovyetlerle Japonlar a
rıuıında şimdilik en kanlı ve müt
hiş bir hava harbi cereyan etmek
te, Japonya başl~dığı istila işini 
başarmak için son kozlarını oyna- 1----·-----------------------
mak kararını almış görünmekte- S A T Y E İ Ş İ 

Milli Şef 
Bugün Marmarada Bir 

Gazinti Yapmaları 
Muhtemel 

Yalova.da bulunan Reisicumhur 
İsmet İnönünün bugün Savarona 
yatile öğleden sonra Marmarada 
•bir gezinti yapmaları muhtemel -

dir. Milli Şefin bu gezintiden son-ı1 

ra Gemlik ve Mudanyayı da teş
rif e1nneleri iıhtimal dahilinde -
dir. 
Reiısicwnhurumuzun denizciler 

pılan ricayı kabul buywıduklan 

!bayramına şeref vermeleri için ya
da haber alınmıştır. 

Balkan 
Askeri 
ittifakı 

dir. Sinirlerin biraz daha geril -
mesi, en küçük bir hadise ateşi 

bütün dünyaya sıçratacak ve be
şeriyet ~imdiye kadar mislini gör
mediği ve hatta tahayyül etme • 
dlği bir cehennerr. içine yuvarla
nacaktır. 

Serbest Bırakılanların ~ 
Tevkifleri isteniyor ,, 

Bütün bu dehş~t verici ihtimal
ler karş!sında insanlığı ümide dü
şüren tek mesmıd kalmıştır. O da, 
yine kuvvetin kuvveti tahdid et
mesidir. 

Ağırceza Dosyayı 
Sonra Kararını 

Tedkikden 
Verecek 

İngiltere ve Sovyet Rusya ara
sındaki müzaker~ bugünler için
de tam bir ittifak halinde netice -

(Deuamı 6 ıncı sahifede) 

Satie meselesinden dolayı tev
kif.. edilenler hakkında tahkikata 
Jıug!in de devam edilmiştir 

Tahkikat evrakı ağlebi ihtimal 

Enver Paşanın Çocukları 
Memlekete Avdetleri Hakkındaki Kanun 
Layıhası Meclis Ruznamesine Alındı 

EDvu Paşanm çocuıdarının bir arada alınmış eski r esimlerinden 
(Y =-· 6 ıncı ıcılritidc ), 

birkaç güne kada: ikmal edile<:ek 
ve hadise mahkemeye intikal e
decektir. 

Bu hadisede şahid sıfatile ma
lumatına müracaat edilenler on 
beş kişiyi bulmuştur 

Dördüncü songu hakimilğince. 

haklarınd:ı:ki tahkikatın gayrimev
kuf olarak devamına karar veri .. 
~n Denizbank m•clisi idare reisi 
Ziya Taner, Meclisi idare azasın
dan Şahin Giray ve Sedad Ödül 
hakkındaki bu kRrara müddeiu • 
mumilik itiraz etmiş; bunun üze
rine dosya Ağırı eza riyasetine 
verilmiştir. Ağıl'l'tza reisllği dos
yayı tetkikten s0nra bu hususta 
bir karaı verecektir. 

Kral Zogonun 
Yarın Gitmesi 

Muhtemel 
Bugün de Başvekili 

, Kabul Ederek Görüştü 
(Yll.Zlft 6 ıncı sahl[ede) 

Miılukı hazırlamağa memur edildiği 
söylenen Rom•nya Hariciye 

Nazın Gafenko 

mamasına atfedilmekte ve bu 
yolda müzakereler yapılacağında 
israr olunmaktadır. Nitekim son 
gelen Pari - Suar gazetesi bu hw 
susta şu satırları yazıyor: 

.ıBükıreşten gelen bir telgrafın 
temin ettiğine göre, Romanya Ha
riciye Na'Zlrı M. Gafenko haliav

(Deuamı 6 ıncı •cıhife~J. ' 

Haf ayda Fransız 
lçin Parisden 

Kıt' aları Hareket 
Emir Bekliyorlar 

f 
i 

Ha taya Türk onlusnnun girişinden bir batıra 

"Asıl Buradan 1 f Kolonel Kole : 
Ayrılacağımız Gün Birbirimize 
Kavuşmuş Olacağız,, Diyor 

Şişli Santralının 
2000 Abonesi 

Hazır 
-

Vekil Santralı Gezdi 
Şehrimizde bulunan Münaka

l:B.t Vekili Ali Çetinkaya Müna>ka
ıat Vekaletine bağlı şehrimizde -
ki müesseselerde tetkiklerine de
vam etmektedir. 

Antakya 28 (Hıısusi)- Fransız 1 
lnt':ıı.larının :aataydan ayrılacağı 

zaman. birkaç güne kadar belli o

lacaktır. Kıt'a kumandanı ha~i 
vazifeye nakledil~cekleri ve han
gi vasıtalarla hareket edecekleri 

hakkında Fransız erkanıharbiye

sinin emrini belk~mektedirler. 

Kolonel Kole şu sözleri söyle • 
miştir: 

- Burada şimdilik misafir ola
rak oturuyoruz. Ayrılışımız bizi 
birleştiren sebebl.rden b,iridir. Bu 
sebebden buradan ayrılışımızın 

hiç bir ayrılışa henzemiyen bir 
hususiyeti vardır. Gtırv;, o küıı 

(Devamı CI ıncı ıahijede) 

Moskova Müzakaresi 
Uzun Sürecek 

Molotof Baltık Memleketlerinin Garantisi 
Hakkında Fikrini Bir Kere Daha Söyledi 
Londra 28 {Hususi) - Hariciye 

Nazın Lord Ha lif aks. Uzak Şark 
vaziyetinin kendisine müsait bı -
raktığı zamanlarda, Moskovada 
bulunan Strang'la telefonla gö -
rüşmekte ve müzakerelerin seyri 
hakkında malumat almaktadır. 

Sovyetlerin bekledikleri üçüncü 
formül de Sovyetlere bildirilmiş-
tir. 

İngiliz siyasi mehalfiil, Sovyet-

lerin kendi ilk telfıkk il er. ıı• 

şimdi bir hayli inhiraf etmiş olan 
müzakereler dolayısile bir inki• 
sar hissi duymakla beraber, ni
hal anla,<mıanın tahakkuk edece
ği kanaati de sarsılmış değildir. 

Üçüncü forınül üzerindeki müza
kerelerde bir r 0 ticeye varmazsa, 
bu defa Sovyetle rden istedikleri 
formülü teklif etmeleri istenecek
(Deuamı 6 ıncı sahifede) 

Ali Çeti.nk.aya bugün de sabah
l~in saat dokuııda Şişliye giderek 
yeni telefon sanl.! alını gezmiştir. 
Münakalat Vekilinin tetkikleri sı
rasında İstanbul telefon idaresi 
müdürü Niyazi Vekile mufassal 
izahat vermiş, bu arada İstanbu
lun telefon işlerini ve ihmyaçları-
nı anlatmıştır. l 11ıı,ııııı.-ı ... -.1111ııııllllııılıtı---llllııııllllııı,ııııı.-ı--.1111ııııllllııılıtı---llllııııllllııılllll"..,V 

İki seneye yakın bir zamandan
beri abonelerin sür'atle artması 

yüzünden şehrimizde, bilhassa 
Beyoğlu semtinde telefon muha
veresi pek müşkiıl oluyordu. Be
yoğlu santralında yapılan son ila
ve inşaatile bu n:üşkülat kısmen 
bertaraf edilmişse de, mevcud sı· 
kıntının tamamen izalesi için Şişli 
santralının bir an evvel bitiril -
mesi icab etmekt~dir. 

Bu itibarla Münakalat Vekili 
Şişli santralının kısa zamanda fa
al.eyete geçmesi hususunda ala
kadarlara direktifler veı-miştir. 

Yeni santrala ilk anda 2000 abone 
bağlanae.ı.ktır. 

Makineye verirken 
Devlet,Sanayi işlerine 

Yeni Bir istikamet 
Veriyor 

(Ankara Muhabirimizden Son Dakikada 
Aldığımız Telgraf 6 ıncı Sayfamızdadır.) 
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HADiSELER KARŞISINDA 
' ... , ~ . ;, .. ·- P' .... _ •. -.-~. -- _. 

~. ' ,.. · · · ·· • ,....,... · Son~. Tel r"'f. 
.,·. ___ ., ~"9::-: .• . ..-,.· - . - ....... ,·,;c_,::·· . ~-· g . 

SAN'AT TUFEYLİLERİ 

YE SAZLI BAHÇELER 

hirde kıtlık başlamış .. Ta, Londra 
gazetelerine kadar aksettiğine gö
re, bu şehirde süt de kalmamış .. 

~'"-"1~~"ıwı.ıs 111a1i'ft"f · Direklerde 
~ıaza iıBı.ı sunstimaı 

CUMllURtYn: bugünkü başmakalesinde bugün var m 1 ? 

B 
endeniz niyet ettim, Türk 
san'atkarlar.nın saz çaldı -
ğı, Türk san'atkfırlarının 

şarkı söylediği bir diyar arama
mağa çıkacağım.. Dün, yine bir 
gazetede şöyle bir illin gördüm: 

... Filan bahçe açılıyor .. Mü -
kelT'ınel çığan muziğL. 

Öteki ba:hçede Filistinli rakkase, 
berikinde Suriyeli hanende, bir 
diğerinde Macar orkestra, brlmem 
nerede Mısırlı sazende?. 

Peki amma, Türk san'atkarları
nı dinlemek içın de acaba, başka 
memleketlere mi seyahat etmek 
li'ızım ?. 

Bu san'at ·bazirganlarının ve 
tufey lılerinin istili'isından usan
dık.. 

GARİB TELAKKİ İLE 

YAZILAN HAVADİSLER 

Bızim gazetelerin Anadolu ha
vadiısleri veren sütunlarına dik

katle göz gezdiriniz .. Orada neler 
görülür, neler .. 

Bizim bildiğimize göre, gazete
ye girmeğe !Aylk havadisin bir ta
rifi vardır. Şu günlerde bakıyo
rum: filan vali geldi, işe başladı, 
filan vali çalışıyor .. Filıln kayma
kam köyleri teftiş etti.. Filan zat 
çok gayyurdur. 

Elbette böyle olacak?. Bunun 
yazılacak, fevkalade tarah yak 
ki... Eğer çalışmazlarsa o zaman 

yazılmağa değer bir mahiyet alır .. 
Vazifeleri halkın hizmetinde ça -
l.şmak değil midir?. 

HEMEN FERYAD 

ETMEC.E BAŞLADil.AR 

Şu Uzak Şark hfıdiselerini ga
zetelerden tırkip ediyıorsunuz de
ğil mi?. Tien - Çin denilen Çin 
şehrini Japonlar istilıi. etmişler

di.. Tuıtilıi devam ettiği için, şe-

İngilizler feryadı basıyorlar .. 
Yahu, biz, yıllardanıberi süt yü
zü görmüyoruz, sesimiz çıkıyor 

mu? .. 

GECE YAPILACAK 

FUTBOL MAÇI 

Bir Macar futbol takımı geli -
yormuş .. İstanbulda bir maç ya • 

pacaknuş. Fakat, bu maçın bir fev
kaladeliği var: oyun gece oynana
cakmış .. Gazeteler, Türkiyede ilk 

defa bir futbol maçının gece ya
pılacağını kaydederek, hadısenin 
ehemmiyetini tebarüz ettiriyor -

lar .. 
Acaba, bu maç, neden gece oy

nanıyor. diye düşündük?. Kavga, 
gürültü, tekme, ookad olursa, kim
se görmesin, diye mi; yoksa, Ma
carlar, Almanlardan müsaade al
madan hiç bir dış teması yapama
dıklarına göre, bu işe bir gizliliık 
vermek için mi?. 

Hulasa, sebebini bir türlü anlı
yamadık. Siz ne ders.inız?. 

YAŞ SEBZE VE 

l\'IEYV A FİATLABI 

Belediye, yaş sebze ve meyva 
fiyatlarını indirmek için tedbirler 
alacakmış .. Bu ~i tetkik ediyor -
muş .. Dün, telefonla Patagonya 
Belediye reisi bize şunları söyledi: 

- Belediyeniz yaş sebze ve 

meyvaların nasıl ucuzlatılaıbile -
ceğini bizden sordu .. Duyduk ki, 
Yeni Zi!land, Madagaskar ve da
ha bazı meşhur (!) 'beyneknilel 
yaş sebze ve meyva memleketle
rinin bu hususta bkir1eri sorul
muştur. Bu çalışmalar, güzel İs -
tanbulunuzda, yaş sebze ve mey
va fiyatlarının yakında ııcuzlıya
cağına delalet eder. İstikbali bek
leyini'z .. 

AHMED RAUF 

Bir Mühendis Haksız 
Olarak mı işten 

Çıkarıldı ? 
Denizbank Umum müdür mu -

avinlerinden B. Harun İlmen a
leyhine bankanın mühendislerin
den Sermed Baykııt tarafından' a
~ılan hakaret davasına dün Gala
tıı. Sulh mahkemesin.de bakılmış -
tır. 

Dava; Harunun bir gün Serme-

Yunus Nadi •Sovyetler ittiha- Almanyanın bir hata içinde ol -
dının vaziyeti> isimli bugünkü d\ığunu ve hata da Almanya ile 
başmakalesinde Rusyanın sullı İtalyanın bilhası.a müstemleke 
cephesine iltihakının uzaması ve meselesinde l;ıirle~miş bulunduğu-
Sovyet - İngiliz müzakerelerinin nu yazıyor. 
gecikmesinin nisbi bir ehemmi • YENİ SABAH: 
yeti haiz olduğur.u; çünkü tota
liter devletlerin ~r ık iyiden iyi· 
ye malum istkametlerde taarruza 
geçmelerinin Rusyayı asla alfık~
sız bırakamıyacağını söylemekte
dir. 

TAN: 

Hüseyin Cahid Yalçın Karls -
baddan gönderdıiğ' bugünkü •Şaıık
ta İngiliz şebekesi. isimli başma
kalesinde bir Almaıı muharriri -
nin ayni serlevha ile yazdığı bir 
"azıyı mevzuu bahsederek diyor 
ki: 

di yanına çağırarak atölyelerde- Zekeriya Sertd •Akdenizde cAlman muhar:irin fikrince, İn-
ki alfıtı İstinye doklarına gönder- Fransanın mevkii• isimli bugün- giltere Avrupanm şimali ı;arbi -
mesini emretmesinden çılanış - kü başmakalesinde Türk - Fran- sinde çe,nberleme siyı:;setinin mu• 

tır. sız anlaşmasının mana ve enem - vafiakiyetsi:z!iğ;nden sonra göz-
Sermed; kendisinin Limanlar miyetini izaha devam ediyor. Di- !erini cenubi Avrupaya çevirmiş 

umum müıdürlüg"üne merbut bu- •-· T" k r'ngı'lı'z T" k yor "ı: • ur - • ve ur - ve mihver devletlerini oradın çem-
lunduğunu söyliyerek bu emrin Fransız anlaşmasından sonra Ak- ber içine almıya kalkmıştır. Bu 
ancak tahriren verilirse yapılabi- denizdeki müvazene, sulh cephe- suretle İngiltere yakın şarkta sar-
leceğini Haruna bildirmiş, o da si lehine kuvvetlenmiş oldu. İta!- sılıwş ola.'1 mevkiini de tahkim 
Umum Müdür Yusuf Ziyaya şi- ya Akdeniz ortasında tecrit edil- etmek gdyesini temeni düşünmüş-
kayet edip •niıl:iyık evza ve et - miş bir ;-aziyete düştü. Şimdi sulh tür. Bunun da en büyük delili 
varda bulunduğu• kaydile i§ten cephesi Akdenizin bütün anahtar-
çıkartınıştır. !arını el de bulundurmaktadır.• TürkiyE ile yaptığı anlaşma teş -

kii ediyor.• 
Dünkü muhakemede şahit ola- VAKİT: 

rak dinlenen Limanlar umum mü-1___ Hüseyin Cahid bu yazıların ne 
dürü Hfınıid Sarı.coğlu; bu işte Asım Us ·Almanya ve İtalya kadar gülünç ve h•yal mahsıılü 
Sermedin haklı olduğunu ve ca- hatalarını göreceder mi?· isimli olduğunu a'llatıycı 

zil• emrinin biraz asabiyetle ve -
rildiğini söylemiştir 

Neti<:ede, maznunun avukatı 

cMüruru zaman• iddia ettiğinden 
muhakeme bu cihetin tetkik ve 
bir karar vermek için yarına ta
lik olunmuştur. 

~~~====~~====~========~====~! 

lzmir Güzelleştikce 
Güzelleşiyor 

Şehrin Umumi Bir Planı Yapılıyor Belediye,in 

Mareşal Çakmak Yeni Otobüsleri Geldi 

Çanak kalede 
Genel Kurmay Başkanı Mare

şal Fevzi Çakmak, maryetinde bu- 1 
lunan Generaller ve Trakya U - 1 

mum Müfettişi Kazım Dirik Ça -
1 

nakkaleye geçmişlerdir. 

.. 

• 

Mülkiye Müteffişleri 
Meseleye Vaziyet Ettiler 

Şehıtlmozin muhtelif semtleri-

ne konan elektrik direklerinin 

bedellerinin tesvıyesinde hir su

iistimal yapıldığı h~kkında Bele-

dl.yeye vaki olduğunu yazdığımız 

ihbar tahkikatına ehemmiyetle 

devam olunmaktadır. 

Tahkikat; bu dıreklePin hakiki 

kıymetleri 130 lira olduğu halde 

belediyeye beher direğin 230 li -

raya maledildiği; yani her direk 

üzerinde 100 lira suiistimal ya -

pıldığı noktasındR tekasüf dtiril

mekted·r. 

Bu işle meşgul olan beled•ye mü

fettişleri şimdiye kadar fen işleri 

müdürlüğü ile dii(er b:r servisteki 

bazı alakadarları dinlemişlerdir. 

Diğer taraftan görülen Jüzom 

üzerine belediyede teftişler yapan 

mülkiye müfett'şleri de bu U,e 
vaz'ıyed etmişlerdir 

·---O---

Bir Öküz 
Sahibini 

Boynuzladı 
Yeşilköye bağlı Avcılar köyün

den Şerif adında biri kendi öküzü 

tarafından boynuzlarla karnından 

ağır ve tehlikeli surette yaralan -

mıştır. Karnı delik deşik edilmiş 1 

olan Şerif Cerrahpaşa hastahane

sine kaldırılarak tedavi altına a

lınmıştır. 

fEüçOK HABERLE~ 
Ekmek Yapıcıları 

Başka Fikirde 
Ekmek yapıcıları cemryeti Be

lediyeye bir rapor vermişler ve 
fırıncıların müracaatları aksine 
olarak ekmek imaliye ücretleri
nin az olmadığını ve narhın yük
seltilmesine lüzum bulunmadı -
iını söylemişlerdfr Ve fırıncılar 
ise; yine, narhın yükseltilmesini 
istemişlerdir. 

Busabah Bir Kamyon 
Yanıyordu 

Belediye kooperatifine ait kam

yon bu sabah Tepebaşında Pere

palas oteli önünden ge~mekte i

ken benzin deposu tutuşmuş ise 

de söndürülmüştür. 

* İstanbul tevkifhanesi ve ce
zaevi mevkuf ve mahkıimları Re

isicumhur İsmet1ı.önü ile Büyük 
Millet Meclıisi başkanlığına telgraf 
çekerek Hatayın anavatana ilha

kı do y19ile aflarını rica etmiş -
lerdir. 

* Fatih nuntakası ilk mekteb 
paşmu~ 'm\eri dün Maarif mü -

dürlüğünde , o,Planarak mekteb -
!erinin yeni yıl ihtiyaçları üze -
rinde görüşmüşlerdir. * Şehrimizde teftişler yapan 

gümruk muhafazıt umum kuman

dam İbrahim LütE KaralYirar yla
rm Çanakkaleye gidedkür. · 

* Toprak mah3ulleri ofisi dün 
yalnız değirmencı ve kırmacrlara 

verilen buğday halitasında yeni 
bir değişiklik yapmışsa da 2 be
yaz 1 kızılca ve 1 sert buğday -

dan mürekkeb olan bu halifa be-. 
ğenWrıemiştir 

* Mareşal Banoğlıo Arnavut -
luktan Romaya dönmüştür. 

* İtalyanın Londradaki sefiri 

Grandinin istifası tekzib edilmiş
tir. 

*Yunan Kralı Jorj, Veliahd ve ı 
zevcesi •Ellas• yatile italyaya ha
reket etmişlerdir. Yunan P.ensesi 
İrenanın Florarıs~de bir İtalyan 
dükü ile yapılacak düğün erinde 
hazır bulunacakhrdır. 

* Afyonkarahisarında parasına 

tamaan adam öldüren İlyas ve 
Bayram isminde ki katil dün ge
ce idam olunrauştardır. 

* Bugün; umllll'li havbi doğıu·an 

Saray - Bosna suaıkasdının icra o
unduğu günün 25 inci yıldönu

müne tesadüf etmektedir. * İngiltereye ı.;rnarlanacak va
purlar ;;zerinde sür'atle tetkikat 
yaparak mukavel0 esaslarını tes - \ 
bit etmek maksadile bir komisyon 
kurulmuştur. 

Bu maksadla yarın bir toplantı 
yapılacaktır. Bu toplantıda fırın
cıların müracaatları madde mad
de tetkik olunacaktır. 

-*
Maarif Şurası 

Maarif Şurasının temmuzun 17 

inci pazartesi günü toplanması 

kararlaştırılarak dün alakadarla
ra tebliğat yapılmıştır. 
Şura İsmet Paşa Kız Enstitü -

sünde toplanacaktır. 

*Dökmeciler •ekrar Belediye _ı-------------- 1 
* Yarın saat 17,30 da Eminö

nü Halkevinde Doktor Süreyya 
Kadri Gür tarafnndn.n •Yaralan
mala:da alınacak tedbirler• hak
kinda b!r konferans ver'lecektir. 

ye müracaat edenk şehir haricine 
çıkarılmamalarını; ocaklarında 

kok kömürü yakmak surelile sıh- ı 

hi mahzuru izale edeceklerini söy
lemişlerdir. 

laj Bülbülleri 
1 

Öy1e yaktın ki beni yıllarca sen. 
İhtiyar o/dıını senin aşkınla ben. 

[ ?ôiisiimc bassam seni bir ölmeden. 
1 Ihtiyar oldıım senin aşkınla ben. 
[ Feridun. şarkı biler bitmez da-

No. 18 

Bu bır telakki meselesidir. Ben 
sarıvı seH•rim .. Me<:di Bey kır -

mız n hoslanır. Bir başkası pen

Lrı, tcrcıh cdtr. 

Mtcd' liıfını uzatmak istemiyor
c.t F ·dunun ince nükteleri onu 

sıkl"' ga başlamıştı. Bir aralık 

Me "C döndü: 

- E,r'si için niyet tutacağını, 

de Jıavdi bır şarkı d'1ha lutfet! 
B>kaLm ne çıkacak .. 

Peıın kahkaha ile gülüyordu. 

F dun masadan bir kiraz ala
rak Pelinın ağzına uzattı: 

- , ·c karlar nefis değıl mi? 
Pelın gülüm.cdi. 

Yazan: İ,kender F. SERTELLİ 

Feridun, Pelinin kulagına e

ğildi: 

- Tıpkı dudaklarınız g:bı kır

mızı.. 

- O halde bir tane de siz yiyi -
niz! 

-Teşekkür eder 'Yl, cicım ... Yi
yeceğim. Fakat, artık akşamdan
beri soğuk meze almaktan usan
dım ... 
Melın biraz düşündükten son-

ra Mecdiyi kırmak istemedi: 
- İşte okuyorum .. 
Dedi. 
Ve perde perde yükselen tatlı 

bir sesle şu şarkyıı okumağa baş
ladı· 

yananı dı. Sordu: 
- Nıyetınizde isabet var mı, 

Mccd Be fendi' 
Mecdı gôzlerini süzerek: 
- Ne d,yorsunuz, dedi, o kadar 

isabet var ki.. 
Melin: 
- Sonunu söylesem, belki de 

hakikatin ta kendisini keşfetmiş 
olacağım. 

Dedi. Mecdi: 
- Lütfedersinit, diye güldci, bu 

eski bir hikayedir. 
Melin omuzlar :.11 kaldırarak, 

istihza edercesine mırıldandı: 
- Okuyacağını, beyefendi! Me

rak etmeyin ... Sizden hiç kimse
nin eski h-esabları sormağa hakkı 
yoktur. 

Feridun kadehırıi uzattı: 

ı------.. -----
İzmirde Gazi bul varının methali 

İzmir, (Son Telgraf) - Beledi
ye. İzmir şehrinin müstakbel i
mar planı için Fransız şehircilik 
mütehassısı Profesör Korbuzye 
ile muhabereye girişmiştır. Bu 
şehircilik mütehassısını, İzmir 

belediyesine Nafıa V eklileti tav
siye etm · ştir. Prof1;ör Kor buz -
ye'nin, Avrupada müstakbel imar 
pliınlarım yaptığı bir çok şellıir

ler, b .. gün hakikaten takıdirle gös
terilmektedir. Evvela Şilide bir 
şehrin imar planını hazmlyaca -

cak ve sonra İzmire gelerek İzmir 
şehrinin imar planını hazırlıya -
caktır. İzmir yangın sahasının i
mar pliinı evvelce hazırlatılmış 

ve şimdiye kadar kısmen tatbik 
eıdilmiştir. Fakat asıl İzmirin, ya
ni yanmamış olan eski İzmirin i-

- Ne kadar mts'udum. Bu ge
ce bilseniz, Melin Hanım! Eminim 
ki, ilk defa olarak istanbulun en 
güzel bülbülünü uinliyorum .. 
Melın gôzünün ucile doktora ba

karak gülmsedi .. 
Şur:.. rın ikinci kuplesini de o

kuınağa başladı: 

Acsa g.· 1leT, yasemnler her bahar, 
Sen gel'r.rin hatıra. kalbim yanar. 
Aya baksam gözlerim 1>ep yaş cl0-

Inr. 
lht:yar oldum senin a;ıkınla ben! 
İh.t.ııar oldıım senin aşkınla ben! 

Mecdi b-rdenbir~ coşkun bir 
sesle - ayağa kalkaıak - bağırdı: 

- Vallahi doğıu ... Billahi doğ
ru. İhtiyar oldum onun aşkile ben. 
Her bahar değil, ııer saat onu ha
tırla•·ıın ... Ve or.u hatırladıkça, 

yainız gözlerim değil, kalbim de 
ağlar. Neye baksam, onu görü -
rüm. Fakat, ne yazık, onu bir ke
recik olsun göğsu•ne basıp seve
,medim. 

mar planı mevcut değilrlir. Fran
sız Profesör, bu planı hazırltya -
caktır. 

İzmir Enternasyonai Fuarı ha
zırlıklarına devam edilmektedir. 
Kültür Parkta inşa edilen kapalı 
atış poligonu temmuzun ilk haf
tasında merasimle açılacaktır. Bu
rada atıcıları seyredecekler için 

geniş bir salon, bir de kütüphane 
vardır. Yine Kültür Parkta inşa 

edilecek atlıspor klii'bü binası i
çin Be tediye fen heyetince bir 

plfın hazırlanmıştır. Kültür Park
ta paraşüt kulesi yakınında inşa 
olunacak Re>manya devlet pavi
yonu, büyük ve güzel bir eser o
lacaktır. İstanbu>dan buraya ge -
leı:ı Romanya Ticaret nezareti me
murlarından .mürekkep bir he-

Rakı kadehine sarıldı: j 
- O zamandan beri bütün hızımı 1 

ve hıncımı bu kôfir şeyden alı -
yorum. 

Susuz ve bir .vudumda içti. 
Pelin kaşlarını ç"tarak, Fcridu

nun kulağına 
- Ne saygısız rdam ... 
Diye fısıldarken, Melin d~ şar

kıyı söylediğine l in kere pişman 
olmuş görünii,·nrc a. Ayağa kalk
tı, yan pencerede~. bahçeye baktı. 

- Gök\ • k . ıidız yok, ab-
la! Ne sıkıntılı bir gece ... 

Pelin dayanam>dı: 

- Evet... dedi. çok sıkıntılı 
bir gece. Yıldızla• sönmüş ... Gök
yüzü gittikçe kar.ırıyor. 

Feridun, bu tatsızlığın önüne 
geçmek istiyordu Mecdiye dön
dü: 

- Azizim, affedersiniz an1ma, 
kadınların yüzün~ karşı, b;" ba~
ka kadından bahsetmek hem ka
dın gururunu kırP.r •. hem de adabı 

yet, paviyonun yerini tesbit et
miış ve müteahhidle anlaşmıştır. 

:Belediye tarafından Alman -
yaya sipariş edilen 27 otobüsten 
onu vapurla İzmir limanına ge
tirilmiştir. 20 temmuza kadar di
ğer otobüsı•r de getirilecek, te -
sellüm edilecek ve Fuar mevsi

minde şehrin muhtelif yerleri -
ne işleti!meğe !başlanacaktır. 

Yeni otobüsler. konforlu ve çok 
güzeldir. Belediye, otobüs i-şlet

me işini bizzat deruhde etmekle 
İzmirlilere büyük hizmeti yap -
mıştır. Otobüslerden ikisi turist
lere ınah~us ve ellişer kişiliktir. 

Fu.ar münasebetile Yunanistan
dan İzrnire 400 seyyah gelecektir. 
Türk - Elen Ticaretofüi reisliği, 

İzınirde otel ve gıda fiyatları hak
kında Fuar komitesi reisliğinden 
malıimat istemiştir. 

muaşerete uygun düşmiyen bir 
hadisedir. 

Eski sevginiz -. arsın içınizde 

kalsın. Şimdi bunu tazelemenin 
sırası değil. Yalnız ve derdlerinizle 
sevgilerinizle başbaşa kaldığınız 

zaman, ağlayıp ~ızlıyabilirsiniz! 

Pelin: 
- Anlıyana ne güzel bir ders .. 
Diye m>rıldanırrdu. Mecdi bir 

denbire masanın J,-enarına dayan
dı.. Ve hakiki hüviyetini tam ma
nasile meydana rıkaran bir kül
hanbeyi tavrile: 

- Ulan kart züppe! dedi. Sen 
bana ders verecek adam mısın? 

Ben seni denemek için söyleniyo
rum burada demindenlberL 
Odanın içindeki baldızlık, baea

n~klık siyaseti bir anda mahvol
m~tu. Pelin bu adamın hır çıkar
mak için bir vesile aradığını - gel
diği dakikadaruberi - seziyıordu. İlk 
önce kız kardeşine sokuldu: 

(Devamı vaT) 

Moskova Görüşmeleri 
Yazan: Ahmed Şükrü ESMER 

Sovyetlerin de sulh cephesiİıe 
iştiraklerini temin için ingiltere 
ve Fransa tarafından yapılan tek
lif etrafında M sko,•ada on üç 
gündenberi devam eden müzake
reler henüz neticelenmemiştir. 

Dün verilen bir haberde İngilte
re tarafından Mr. Strang vasıta
sile Sovyetlere iki teklifte bulu
nulduğu ve bu tekliflerin Sovyet• 
!erce kabule şayan göriilmediği 

bildirilmektedir. l\foskovada. İn -
giltere'nin ü~üncü bir teklif yap 
ması bekleniliyor. 

İngiltere ile Sovyetlcr aı·asın .. 
daki ihtilafların mahiyeti iyice 
malfıın değildir. Yakın zamana 
kadar anlaşmazlığın yalnız Bal -
tık memleketlerini garanti mese
lesi etrafında toplandığı zanne -
diliyordu. Fakat birkaç giin ev -
ve!, Çemberlayn, avam kamara
sında sorulan bir suale cevab o
larak, Sovyetlerle İngiltere ara -
sındaki ihtilafın yalnız bir nok
taya inhisar etmediğ.ini bildir -
miştir. Bununla beraber, ingilte· 
re Başvekili ihtilaf noktalarım 

tasrih etmekten çekinmiştir. 
Moskova görüşmelerinin uza • 

yıp gitmesi, demokrat memleket. 
ler efkarı umuıniyesinde telaş 

denemezse de her halde sabırsız· 
tık uyandırmıştır. Almanyanın 

bu vaziy~ti istismar etmeğe ça -
lıştığı görülüyor. Alman matbu
atı, ansızın, bolşeviklikte hiçbir 
tehlike görmemeğe ve medeniyet 
için hakiki tehlikenin demokrat 
cephesinden gelebileceğini iddia 
elmeğe başlamıştır. Bir takım Al
man gazeteleri, Molotorun •re -

alisi• bir devlet adamı olduğunu 
yazmakta ve SovyetJerle Alman· 
ya ve İtalya arasında bir anlaş • 
maya varılınasına .antikonıintern 

paktın asla mani olmadığını bil· 

dirmektedirler. Fakat henüz Sov· 
yetlerin de aııtikomintern pakta 
iltihak edecukleri iddia edilmi -
yor. 

A .... ruınyanın Sovyetlerlc İngil
tere arasında bir anlaşma yapıl
masına ınfıııi olmak için her ça
reye baş ''uracağına şüphe yok
tur. Sovyetlerl" yenidcıı ticareı 

münasebetlerine ıririşmeği tekli( 
ettiği de bildiriliyor. Sovyetler 
ötcdenberi Alınanya ile ticaret 

münasebetlerinin takviyesine ta
raftardılar. Fakat 1935 senesinde 
açılan iki yıiz milyon marklık 

kredi geçen seneye kadar tanıa

men sarfedilnuştir. Ve gelecet 
sene de bu borcun tediyesi la -
zımdır. Almanya, bundan böyle 
satacağı mamul eşyayı, kredi ik 
satmak istemiyordu. Karşılığını 

ham madde olarak almağı tek -
lif etmekte L:li. Bu defa İngiltere 
ile Sovyetler arasında görüşıne· 

!er başladıktdn sonra Almany~ 

üç yiiz 1nilyoıı marklık kredi aç
ıııağı Sosvyetlcre tekli{ etmiştir. 

Sovyetler bu cazib teklifi kolay 
kolay reddedemezler. Çiinkü falı· 

rikalarmı tesis. eder'nen Alman 
makinesi knllandıklanndan yıp

ranmakta o],1n parçaları değiş . 
tirmek mecburiyetindedirler. 

Bununla beraber, btt ticaret 
münasebetlerinin, Sovyetlerlc 
İngiltere ve Fransa arasında si -
yasi bi ranlaşma yapılmasına cı:· 

gel olacağı şüphelidir. İngiliz -
Sovyet görüşmelerinin İngilterl'· 
ye kötü olan şartlar altında ha~· 

ladığına şüphe yoktur. Ve uz~!;; 

şark dolayısile uınumi vaziyet İıı
gilterenin lehine değil, aleyhine 
olarak inkişaf etmiştir. Sovyetle
rin bu vaziyetten kendi hesapla
rına azami derecede istifadr te
min etmeğe çalıştıkları tahmin 
edilebilir. Ve İngilterenin Münih 
konferansı saalarında Sovyl'' 
ri istihfaf ve istihkar eder bh 
yaset takib ettiği hatırlanacak O· 

)ursa, şimdi bunu aynile iade et
mekle biraz dli haklı oldukları 

teslim edilir. 

Tüfeği Kurcalarken 
İzmir 27 (Son Telgraf) - Ba -

yındır kazasının Burgaz köyünde 
ço'ban Mehmed oğlu İdris Yanık, 
kırda bozuk bir çifte tüfeğini kul" 
calarken ateş aldırmış ve göğsün
den ağır surette yaralanmıştır. 
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Günün Meselesi: -
Toptan, Perakende 
Arasında Farklar 

Belediye Evvela Sebze ve Mey-
" vala1·dan Toptan Fiyat Uzerin-

den Perakende Satış Fiyatların 
Tesbit Edecek 

B 
elediye İktısad Müdür • 
lüğü toptan ve peraken • 
de fiatlar al'asmda pek 

büyük farklar olduğunu göre • 
rek tetkikata başladığım, pera
kendeci esnafa tevzi etmek ü
zere el listeleri hazırhyacağmı 
kısaca yazmıştık. 

Bu mühim mevzu üzerinde 
yaptığunız tetkikata göre Bele
diye hayat pahahlığı doğuran 
amilleri birer birer gözden ge
çirip esaslı şekilde mücadeleye 
karar vermiş bulunuyor. Bele
diye önce seb7.e ve meyva fi
atlarından işe başlamıştır. 

Sebze hali müdürlüğü her • 
gün toptan fiatlal'ı gö.sterir lis
teler hazırlıyacak, Belediyenin 
tayin edeceği yüzde rrisbetine 

göre malın perakende kaça sa
tılabileieğini h<'Sab ederek pe
rakend fiatı toptan fiahn hiza
sına yazacaktıı-. 

Perakendeci esnaf bu listele
ri her gün hal müdürlüğünden 
alaııak yan,annda taşımağa 

Yalova 
Kaplıcalarında 

Pahalılık 
-

mecbur tutulacaklardır. Keyfi
yet gazetelerle halka ilan edi
lecek, kapısının önünden ge • 
çen seyyar sebzeciden öteberi 

alacak olanlar el listelerini tet· 
kik edecek ve orada gördük -
!eri fiatı vereceklerdir. 

Belediye memurları rasgel • 
dikleri seyyar esnaftan fiat lis· 

tesi soracaklardır. Fiat listesi 
olmıyan veya alıcının talebine 

rağmen üzerinde taşıdığı listeyi 
göstermekten imtina eden es

naf şiddetle tecziye edilecektir. 
Yeni fiat listeleri yalnız sey

yar esnafa değil, bütün manav 
ve sebzeci dükkanlarına da tev

zi edilecektir. Sabahları hale 
gelerek dükkanı için öte beri 

almak istiyen esnaf hal mü • 
dürlüğünden alacağı mukaye

seli fiat listesini dükkanına as

mağa meibur 1utulacaktır, 
Bu listeler hilricinde satış 

yapan dükklln sahibleri de ce· 
zalandırılacaktır. 

Odun 
Fiyatlarını 

Kontrol 
Sıhhat Vekaleti Tedki- Belediye, Müstakbel 
kat Yaparak Ucuzluğu İhtikara Mani Olmak 

Temin Edecek Üzere Harekete Geçti 
Sıhhat Vekaletine raptedilen 

Yalova kaplıcalarında bazı yeni· 

likler yapılacağı haber alınmıştır. 
Kaplıcalar senelerdenberi genöş 

Jslahat!a adeta cennet hallne so
kulmuştur. Fakat pahalılık yüzün

den İstanbul halkının ekserısi bu 
cennett<m isti:fadr: edememekte • 
dirler. Yalovaya bir gün için gez
meğe gitmek, zamanın darlığı yü
zünden, kaplıcalan tamamen do

laşmaya bile kiıfi gelmemektedir. 
Geceyi orada geçirmek ise, bir 
hayli masrafı mucib oldoğundan, 

birçok kimseler ıçin imkan ha • 
r'.cinde görülmektedir. 

'Sıhhat Vekllleti bu mühim me
seleyi tetkike kar:ır vermiştir. Ya
lova kaplıcalarım:a müteaddid o

teller vardı.r. Bunların hepsine ye
niden fiat takdir edilecektir. Ye

ni fiatlar halkın kaplıcalardan is
tifadesi içbı imkan nisbetinde ten· 
zilatlı olacaktır. 

İleride Bursa lrdplıcaları da Ya
lovaya raptedil~ği gibi, memle
ketin bcrçok yer.erinde bakıms11: 
kalmış, unutulmuş kaplıcahr da 

peyderpey meydana çıkarılarak 

ıslah edilecektir. 
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Meredit kapıyı çaldığı 2aman, 
açan hi2metçi misafiri büyük sa
lona aldı. Tunçtım bir ocakta a
teş yanzyqrdııı. Ocağın üzerinde 
de Sarı Yanisin yı.ğlı boya büyük 
b'r tablosu vardı. 

Hizmetçi tekrar geldi: 
- Kendisi şu dakikad1 çok 

meşgul bulunuyor dedi. 
- Siz benim kartımı verin. Her 

halde kabul eder zannederim. 
Filhakika bır dakika sonra geldi: 
- Lfıtfen beni takib ediniz, de

dİ. 

Bir merdiven çıktılar. B:ırörlaki 
koridora dört kaııı açılıyordu. İ· 
kisi sağda, ik.si solda ... 

H.zmclçı kapıy;. vurmak uzere 
ikPn, Meredi! elın' tuttu. 

- Dostum, ded ben galiba se
ııi bir yerden tanıyorum. 
Hızmetçi gülün.setli: 
- Olabilir, deui, ben eskiden 

Belediye İktısad Müdürlüğü, 

her sen<! yaz mevsimi sonlarında 
başlayıp bütün kış devam eden 

İ!stanbulun odun derdinin halliçin 

şimdiden tedb:rı~r almak üzere 

harekete geçmiştir. 

Gerçi halen odun fiatları geçen 

senell'İll içinde bulunduğumuz a
yına nazaran 20 kuruş kadar daha 

düşüktür. Geçen sene odunun çe
kifıi 320 kuruştur. Bu sene 300 ku

ruştur. Fakat haziran ayında bu 
rakamlar sonbahar mevs:mi için 

dahi birşey ifade etmediği göz • 
önünde tutularak müstak'!:el ih

tikarı önleyici tedbirler almması 
kararlaştırıJıruıitır 

Bu cümleden olarak Belediye 

odun piyaşasında sık sık tetkikat 
yapa.:ak ve fiatları tetkik e1ıtik • 

ten sonra oduncuı.:ırla temasa ge
lerek toptan fiatlara. göre pera
kende fiatları tesbit edecektir. Bu 

fiatlar Belediye t;.rafından tasdik 
edilerek oduncu dükkanlarına a
sılacakıtır. Kışlık odununu toptan 

tedarik edenler çin odun ticaret
hanelerin<ı mahsus olmak üzere 

ayrı bir liste hazdanacakl.ır. 

Meşrutiyet kliilbünde garsonluk 
ediyordum. 

Hizmetçi kapıyı açtı ve ziyaret
çiyi haber V<'rdi. 

Meredit son derece lüks döşen
miş geniş bir odaya girdi. Sarı Ya
nis oturduğu yazıhanesinden a
yağa kalktı, şube miirlür muavini
ni karşıladı. 

Belki bir sened~nberi görüşme
mişl<'rdi .Sarı Yanis bu müddet
tenberi ne gençi:ğinden, ne de o 
eski şen tavıxlarmdan hiçbir şey 
kaybetmemişti. Sarı Yanis, yazı -
hanenin önünde oturan genç bir 
kıza: 

- Mis Holand, bugünlük bu 
karlar yetişir, rled:. 

Meredit düşündü: 

- Biz'm dost } atiblerini seç • 
mesini doğrusu iyi biliyor. 

Meredi! kadınlhra pek o kadar 
düşkün adam değ'ldi. Mesleki ha
yatı artık kendisıı.: bekarlığa mah
kum etmiş gibiyd Evlenmeyi dü
şünmeğe bile vakti yoktu Fa • 

Y ıllardanberi Nerede 
İdiniz ? 

/A 
hıned Cevad Emre, dün bir 
makale neşretmiş. Uzun se
neler, mekteblerde gramer 

okutmamanın ne kadar fena ne-
ticeler v~-rdiğini, gramersiz ljsan 
öğretme tecrübesinin muvaffak 
olamadığını, gramerin mutlaka la
zım olduğunu uzun uzadıya an
latıyor. 

A, benim canını efendim; bu 
hakikati herkes müdrik bulunu • 
yordu. Rıilnız zntıfilini.z, bunca 
yıldır, neden sesinizi çıkanp bu 
fikrinizi müdafaa etmiyordunuz?. 

Bahusus ki, dil encümeninde de 
aza bulunuyordunuz, meb0us idi
niz. 

Şimdi, meb'uslııktan çıkınca mı 

bülbül kesildiniz?. 

BURHAN CEVAD --
Bir Bağda Bulunan 

Ölü 
İzmir 27 (Son Telgraf) - Çeş

me kazasında sık s1k sar'a nöbet

leri geçiren Arab oğlu 30 yaşla -

rında Ali Vardar bir bağda ölü 

bulunmuştur. Adliyece tahkikat 

yapılıyor. 

KISA POLiS 
HABERLERi 

* Şehremininde oturan Ömer 

adında biri Fatihrle tramvaydan 
atlamak isterken düşerek muhtelif 
yerlerinden yaralanmıştır. 

* Samatyada ;;turan Dimitri 
oğlu İstavri adında bir genç bi
sökletle dolaşırker: düşerek muh
telif yerleııinden yaralanmıştır. 

* Rizr.paşa y0kuşunda Şark 
hanında elektrik kofrasının kon
tak yapmasile y<•ngın çıkmış ise 
de sirayetine meydan veriln:eden 
söndürülmüştür. * Kasımpaşad~ Kulaksızda bir 
dökümhan<'de çaL~rn Cemal a
dında b'.r amele döl<ümhanerle kız
gın dökümü kalıplara döktüğü sı

rada bir kısmı d(;J<'Jlerek ay~ğını 
fena halde yakmışt•t 

* Salmatomr•.~•a Drağman 
caddesinde 10 num:.,alı evde otu

ran Şemseddin oğc 1 Tayfur adın
da biri carhoşlukl" rvjn camları

nı kırarken kırıl~~ cam ;ınçala
rile bileklerinden ya' alanmıştır. 

* Şoför Hasan:r. .. daresindel<i 
3111 numaralı Ot<•büsle şoför Hay

rinin idaresindek, 3110 numaralı 
otobüs Sirkecide (,ülhane parkı 
karşısında çarpış;rnk her ikisi de 
hasara uğraınışlaı jıı. 

* Cağaloğlunda .Qir fırında ça
lışan Riza adında biri bir para 

meselesinden çıkan kavga neti -
cesinde ayni yerde çalışan Fikri 
tarafından jiletle yaralanmıştır. 

* Fathde oturun Cemal adında 
bir çocuk evde 1\11.ıstafa adındaki 
arkadaşile oynarKen birincı kat
tan düşerek muhtelif yerlcrrnden 
yaralanmıştır. 

1 POLiS fa . • 

Ve .• Mahkemeler 
~ ~ ' ' .. . . . . . . 

Sahte 
Diplomalı 
Bir Genç! 

Müddeiumumi Suçlula
rın Tecziyelerini 

Taleb Etti 

S 
aht.le lise şahadetnamesi 

tanzim etmekten suçlu Kiı
mil ve Rıfkı ile, bu sahte 

şahadetnameyi elinde bulundu -
ran Raufun duruşmasına dün de 
Ağıreeza mahken:esinrle devam 
edildi. 

Hadisenin tafsilatı şudur: 
Bundan iki sene ev.ve! bir gün 

suçlulardan Rauf, arkadaşların -
dan İsmd.il ile konuşurken arka

daşına, birkaç aydanberi işs•z, boş 
dolaştığını söyliycrek ona bir iş 

bulmasını ~ica etmiştir. Buııun ü
zerine İsmail de: 

- Benim Kamil isminde bir ar
kadaşım var. Bu zat beni çok se
ver. Seninle bir giin onun dükk~ 
nına gidelim. Kendisine vaziyeti 

anlatıxız. Kamil muhakkak sana 
bir iş bulur. 

Dem:ş .. 

Ve bir iki gün sonra Rauf ile ar
kadaşı Kamilin dükkanına git -
mişler. İsmail K~mile arkadaşı 
Raufu takdim ettikten sonra onu 

bir işe yerleştirmesini rica etmiş. 
Kamil Raufa tahsilinin derecesini 

sormuş ... Delikanlı orta mektebin 
yedinci sınıfına kadar okuduğu • 

nu, sonra bazı sebeblerden dolayı 
mektebi terkettiğ'ni söylemiştir. 

Kamil: 

- Eğer lise diı;ılomanız olsaydı, 
sizi birkaç gün içinde muhakkak 

bir yere yerleştir:rdim. demiş ve 
kısa bir müddet düşündükten son
I'a şunları söylemşit'r. 

- Çaresini buldum! Siz yarına 
karlar 85 lira ted:ırik ederek, ba
na getiırin; ben b't para ile hususi 
mekteb\erden lbirindlen size bir 
şahadetname alırım. 

Rauf ertesi günü tek.Nlr Kamilin 
dii'kkanına giderek istediği parayı 
vermiş ... Ve birkaç gün sonra da 
aldığı şahadetname ile bir işe gi
rerken yakalanmışt>r. 

Mezkur şahadetn~medeki mü -
hür ve. damgaların, Maarif Mü • 

fürlüğünün asıl mühür ve dam
galarının ayni olduğu ve müdür 

Teviik Kut ile kalem şefi Saidin 
imzalarının mukayyid Rıfkı tara: 
fından taklid edildiği iddi~ edil
mektedir. 

Dünkü celsede müddei umumi 
muavini Feridun Bagana amme 

şahidlerinin sö2leri. darbhane ve 
ehlivukuf raporhrı mündericatı 

ile maznunların suçlarını sabit gö

rerek, Türk Ceza kanununun 342 
k~sl!mesini istedi 

Muhakeme kar~r vermek için 
26 eylU!e talik edildi. 

Zengin 
Bir 

Dilenci! 
« Ak Akçe Kara 

Gün içindir!» 
Diyor 

D 
ün meşhud suçlara balı.an 

13ultanahmed üçüncü sulh 
ce2ada dil<>nmekten suçlu 

Mehmed Fuad isminde bir eskici 
nin duruşmasına başlandı. 

Evvllki gün ak~am üzeri, Ak
saray polis merkezi memur -

!arından İbrahim, Cerrahpaşa ca
misinden geçerken camiin kapısı 
içinde Mehmed Fuodı dilenirken 

görmüş. Polis memuru kılığı kı

yafeti düzgün oları bu adamın ya
nına yaklaşarak, neden dilendi -

ğini sormuş .• Meh:ned Fuad da o
na şu cevabı veu:::iştir: 

- Hastayım, çalışa.bilecek ik
tidarda değilim, param da yok. 

İşte bunun için dileniyorum. Hal
buki polis memuru Mehmed Fu

adın üz~rini aravıncaı ceblerin -

den birinden birkaç yüz lira para 

çıkarmıştır. Bunı:n üzerine me -

mur Mehmed Fuadı kara.kola gö
türmüştür. 

Mehmed Fuad dün mahkemede 
suçunu ıkrar elti ve şunlan söy
ledi: 

- Ben eskiciyim Eski elbiseler, 
boş şişeler alıp satmakla hayatı -

mı kazanırım. B;zde meşhur bir 
ata sözü vardır. Akakçe karagün 

içindir, d~rler. Ben hasis değilim 
amma, paramı lüzuıru;uz yerlere 
de sarfetmem. Harvurup, harman 

savurmam. Her gün kazandığım 
paradan beş on kuruşunu bir ke

nara koyarım. Ijirkaç senedenberi 
briktirdiğim paranın yekunu iki 
yüz lirayı geçti. 500 halık bir ser

mayeye malik olunca, bir bakkal 
dükkanı açacağım. 

Dün birdenbire hastalandım. 

Yatmak ve tedav: edilmek üzere . 
Cerrahpaşa hastar.esine gntim. Fa

kat hastanede bo1 yatak olmadı -
ğından kabul etmediler. Hasta ol

duğum için işe de gidemedim. Bu
nun üzerine ben de birkaç kuruş 

ekmek parası elde etmek üzere 
dilenıneğe karar verdim .. 

- Biraz evvel cebinde bir iki 

yüz lira para bulJJnduğunu söy -
)edin? Bu kadar parası olan bir 

adam hiç dilenir mi? 

- Bu para benim sermayem ol
duğu için ondan sarfetmek iste • 
med'm .. 

Htı:kim, ,Mlehmed Fuadın açık 

ikrarı ve şahidleıfo sözlerile su

çu sabit gördü ve Mehmed Fua -
dın on gün belediye işlerinde ka

rın tokluğuna çalıştırılmasına ka· 
rar verdi. 

. ÖLÜM ÇENBERİ . 
,, . :, .. 

Çevıren: MUAMMER Al.ATUR -\ ZABITA ROMANI 
.. !:'. ."'.• .. 

kat bu teni pemb?, beyaz, gözleri 

gülen, dudakları gülen genç kızla 
alakadar olmam2ğa imkan yoktu. 

Sarı Yanis gülerek sordu: 

- Sizin dünyada işittiğiniz en 

garib isim nedir? Bunu sorduğu
mun sebebi Mis Holandanın bana 

getirdiği ~av..ıiy~ mektubudur. 
Yeni sekreteriml7.ın ismi neymiş 

biliyor musunuz? Mis Maci Gı.;

mer!. 
Genç kız hafifçe gülümsedi. Me

redit dedi ki: 

- Doğrusu p<?i< o kadar garib 

bir isim değil! Halbuki ben Belin-

da Mer ismini d~ha garib bulu
rum. 

Genç kız bu ismi işitinc~, hattll 
pişkin bir bekilxın bile kalbini alt
üst edecek bir bakışla Meredite 
baktı ve sonra odadan çıktı. 

Sarı Yaııis: 

- Mis Holandryı sizinle tanış
tırmağJ unuttum, dedi, çok gü
zel bir kız değil mi? 

- Hakikaten güzel! Böyle bir 
sekreterle çalışmak bahtiyarlı -
ğında olduğumııclan dolayı ~izi 

tebrik ederim. 
- Teşekkür ederim. Ben de et

rafımda güzel Ş'?\·ler bulundur -

maktan daima h~şlanırım. 

Yunanlı ocağa doğru yürüdü. 
Sigara kutusunu aldı, açtı ve mi
safirine uzattL Üzerinde gri bir 

komple vardı. Açık elbise taşımak 
daha. ziyade İngilizlerin hoşuna 
gider amma, Sarı Yanisin üzerin-

, deki açık kostüm de kendisine pek 
yaraşmıştı. 

- Meredi!, siz ~on derece teh
likeli surette meraklı ve müte • 
cessis bir adamsmız, dedi. 

Polis şube müuür muavini ma
sumane bir tavma: 

- Ben mi me•Pklıyım? dedi. 
- Buraya he'~ alde, çalıştll'dı-

Feribot'a 
2.5 Milyon 

Lira 
İnşaata Önümüzdeki 

Aylar Zarfında 
Başlanması Mukarrer 

Feribot işletmesi hakkındaki k•
nun layihası yul:ında M€cliste 
müzakere edilecektir. Feribot iş

letırnesille aid inşatLta önümüzde
ki ay 1ar zarfında başlanac~k ve 
bir senede ikmal edilecektir. 194() 
senesi yazında Haydarpaşa ile İs
tanbul arasında feribot seferleri 
başlıyacaktır. 

Feribot işletmesine a:d ilk in
şaat, iskeleler kurulması olacak
tır. Bir tane İstanbul cihetine, bir 
de Haydarpaşaya feribot iskelesi 
yapılacaktır. 

İstanbul cihet:rdeki fakelenin 
Sirkecide :nşası evvelce kararlaş
tırılmıştı. Fakat, şehircilik müte
hassısı Prost İstanbul limanının 
Yenikapıda kurulmasınıı tnraftar 
olduğundan ve dclayısiJe bugün
kü Sirk~ci istasyonunu da Yen· -
kapıya naklettiğinden feribot İs
tanbul iskclesinir. kurulacağı sa
ha şimdil'k belli C:eğildir. Bunun
la beraber hükiımet limanı Hay
darpaşa ıle Üsküdar arasında kur
mağa taraitar olduğuna göre fe
ribot iskelesinin yine Sirltecide 
inşa edilmesi kuvvetle muhte -
meldir. 

A.vrupadan geti!tilecek olan fe
ribota ve işletmeye airl inşaata iki 
bm;uk milyon !in sarfedJecektir. 

Çocuk ve 
Kadın 

İşçiler --
Mıntaka İktısad Müdür
lüğü Son Bir Senelik 

İzin Hakkında 
Tebligatda Bulundu 
İş kanununun 3 üncü maddesi . 

mucibince sanayiden madud iş -
!erde geceleri çalıştırılan 17 - 18 
yaşlarındaki kız ve erkek çocuk
larla her yaştaki kadın işçilerin 

evvelce olduğu gibi 17 /6/1940 ta
rihine kadar bir ~ene daha gece 
işler:nde çal~alarına müsaade 
edilmesi işçileri çok sevindirmiştir. 
Mıntaka iktısad miidürlüi{ü dün 

b:r tamim ile keyfiyetten bütün 
iş yerlerini habe-:dar etmişıir. 

Şayed İktısad Vekaleti lüzum 
görürse bu umumi izni, bazı iş 

yerlerine bir ay evvel tebl:gatta 
bulunmak suretile, geri alabile • 
cektir. 

Bu izin, 16 ve daha aşağı yaştaki 
kız ve erkek işçilere şanı:! değil
dir. Tebliğin yan!Jş anlaşılmama
sı için bu cihet bütün iş yerierine 
gönderilen !amin.de bir ih!ar ile 
tasrih edilmiştir. 
Mıntaka iktıs~d mi.lidürlüğü 

müiettişleri yarından itibaren bü
tj.in iş yerler:ni "on bir senelik 
izin noktai nazarından da teftişe 

başlıyacaklardır. 16 ve dah-ı aşağı 
yaşta işçi çalıştırdn müesseseler 
şiddetlı.ı cezalandtrılacaklardır. 

ğım ~damlar hakkında maliımat 

almak üzere geldôğinize blhis tu
tuşurum. Hizmeıçimin, ahçımın, 

sekreterimin be:ki de cedlerine 

kadar ne aileleı ı1~n olduklarını 

öğrenmek istiyorsunuz. 

Meredit gülümsiyerek ayağa 

kalktı: 

- Bu isimleri ı 2dad e!meğe lü
zum yok, derli. S:zi temin ederim 
ki, bıııgüne kadar hizmetinızde bu
lunan insanlar beni zannettiğiniz 
gibi alakadar e>m.iş değillerdir. 

Yalnız şoförünüz müstesna! 

Sarı Yanisin lirdenbire alnı 

kırıştı: 

- Ah, dedi, b.zim eski Brovn
dan mı bahserliy~:sunuz? 

- Benim bildı.~ime göre onun 
adı ne: Brovndur ne de Smitdir. 
Onun hakiki ismi Poropulos değil 

'? lilJ. 

- Ah, Poropuks1 Ben onu hiz
metimden çıkaralı epey zaman 
oldu. 

-

Gaflet, Tabii Tekzib 
Edilecekti 

ir sabah gazele•inin ortaya 
atlığı 18iibali bir tekli{, J\la· 
arif Vekilliği tarafından, 

Anadolu Ajansı vasıtasile resmen 
tekzi·b edildi. 

Bu arkadaşımız. bugün kullan 
dığunız alfabenin •Özde ıslaha 

muhtaç olduğunu ileri sürerek, 
ilmi bir kisve altında, tamamile 

demagoji yapan bir yazı neşret • 
mişti. Bu yazı, biı:inci sahifeden 
gösterilmiş, eski Arnb alfabesi ile 
teklif edilen yeni alfabenin şe• 

killeri klişe halil!de karilere su
nulmuştu. Bu yazı ve teklif hiçh~ 
müsbet ve samimi fikre istinad et

miyor, bilakis, geı·i bi'r zihniyetin 
meddahlığını yapıyordu. Maale~e. 

o yazıyı neşreden arkadaşımız da, 

bu bulanık fikirleri yaymak gaf
letine dü~müştür 

Teklif edilen y•ni alfabenin ne 
kadar manasız olduğunu ani. ma· 
nız it;in, size yalruz şunu sö~ Io. -
meği kafi buluyoı-um: Alfabe es 

ki Arab alfabesinin bütün •esle • 
rini olduğu g;bi kabul ediyor, ~al
nız; şekilde, lfıtfen, Lat:n harfle- · 
rini kullanıyor. 

Gazeteler, memlekete faydalı 

her nevi fikirlerin neşri içın açık 
olmalıdır. Fakat, fik!r neşrine alet 
ohırken, çok daha hassas ve dik· 
katli davranmalıyız. 

REŞAD FEYZ'ı 

Kadın Yüzünden 
Cinayet 

lımir 27 (Son Telgraf) - Me • 
nemende Şehid Kemal köyünde 
kadın yüzünden bir cinayet ol • 
muştur. Mustafa adında bir adam, 
yanına kızı ve bazı amele kadın

ları alarak tütün kırmak için kı· 
ra giderlerken kadınlara söz atan 
Çoban Osmanla kavgaya tutuş • 
muş, çifte tüfeğile yaralıyarak O& 
manı öldürmüştür. Katil MUıSta
fa, sililhile yakalanmış, adliyeye 
se-vkedilmiştir. 

Birimizin Derdi 
Hepimizin Derdi 

Kayışdağı Suyunun 
İçinden BC;)cek 

Çıkıyor 
Bir Gk11711c1urnn yazıyor: 

•- Bld.m DUUtakada Ka;yışdaiı 
suyu satılıyor. Bh de bu sudan 
içiyoruz. Fakat, son giin.lerde su

yun içinden küçülı:. bir lakmı bö
eekle.r çıkıyor. Sucuya söyledik. 
Damacanaları i:yl :rıkadJiını ce
vabını verdi. Halllbtea, balı:tılı. 

Damacanalar lemRdL Sueuaon lfa
desille cöre, Ka;vışdaiı su.yunun 

bir hazinesi veya bil' deposu var
dır. Bil hazlııenla iP ı;ok pisıiT. 

lJzvn zamandanberi temizlenme -
-'3tlr. MnnbaJ ve dvan pistir.» 

Sucunun bu bayanı dlkkat sö:ı.
lerln'I Sıhhat Müdirltitünün na -
u.n d1'.lıı:aUne •oyuyoruz. Ba. hal
kın gıbhati ıe alikadantır. Liatfen, 
lnı meseleyi leltllt dsinler. Ve bi
ri le•ırlr elsl:nler. 

- Hizmetten çıkarmak değil, te 

kaürle sevketmek gibi birşcy zan

nederim. 

Yunanlı dik d··, polis memuru
na baktı, sonra aıakdsız bfr !avırl ... 

kelimelere basar. k: 

- Ben hiçbir zaman es1<i hiz

metçileri unutmam, dedi. Fakat 

sadede gelelim. Bugünkü ziy are

tinizin sebebi ne olsa gerek acaba1 

Meredit cevab vermeden evvel 
paketinden bir •;gara çıkararak 

yaktı. Bir iki nefes çekti. Sarı Ya· 
nis dikkatle ziyaretçisine bakı • 
yordu: 

- Ben s.ze h€r istedığiııiz za

man faydalı olal:oilirim, dedi. Ll
kin birkaç zama ~danberi dostlu

ğumuza pek o kadaı· aldırış et • 
mcdiğinizi görlıyorum. Halbuki 

ben bu dostluğa •~n derece kıy • 

met vermekıeyir •. 

(Devamı uar,1 
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1 PARASIZLIK BAHSİ 1 J Meraklı Şeyleri 
BRİSTOL OTELLERİ 

manyanın Ticari 
Müvazenesi Bozuk 

A
vrupada olsun. Amerkada ol .. 

sun, bütün bti.yük tehirlerde bi

rer (Brtstoı oteli) vardır. 

.................... ı ............................. ._ ...... ... 

Bu İnl'illz şehrJnln lsmlnin bütün 
otellere verilmesinin sebebl ne?. 

Esrarengiz Kadın 

~ihver Devletleri Büyük Müşkülat 
içinde dirl e r 

932 Senesindenberi Japonyanın, Almanyanın ve 
• • 
Italyanın Mali ve lktısadi Vaziyetleri Aynı 

Cereyanı T akib Etmiştir 

IA 
lmanyanın mali ve iktısadi 
vaziyeti bugünlerde yine 
Avrupa matbuatında sık sık 

avdet edilen bir mevzu olmuştur. 
Fakat buna vesil.: te~kil eden ha
diseler de yok değildir. Mesela Al
manyr ~ ı SO'."l alına~1 mali tedbir
ler var ki Avrupı gazeteleri ve 
Avrupanın ,ktısaci işlerile meşgul 

olan muharrirlfrı için muhtelif 
yazılara zemin oluyor. Bilhassa 
Avrupanın böyle ~ndişeli günlerin· 
de Almanyanın ve İtalyanın her
hangi bir harekette bulunabilme
leri ve harbi göze almaları ancak 
kuvvetli birer parn hazinesine de 
malik olmaları ib mümkün gö
rülmektedir. 

Bu takdirde m:hver devletle -
rinin mali ve iktısacli vaziyetleri , 
çok söz götürmektedir. Eskiden
beri Almanyayı idare edenler şöy
lt> düşünmüşler: Millet en ağır 
marrumiyetlere katlanmalı. Ta ki 
pek kuvvetli bir ordu vücude ge
tirebilsin. Ondan sonra Almanya 
gi1gide bıiyüyecek. Avrupa nok- ı 
tasında genişlemekle de kalmıya
rak, dü'!lyanın başka yerlerine ka- I 
dar uzanac .. ktır. 

Bu eskıdenbcri böyle düşünü
luyor. Şırrdı Almanyanın başında 
bu! nan Hitler ancak bunu tatbik'. 
e!mcği düşıinmektcdir. Meşhur 

·Kavgam• adlı kitabında vatan -
daşlıl!ına gösterdiği yol da budur. 
Geçenlerde söylediği bir nutuk i
le Alman devlet reisi her Alma
nın bir asker oldt ğunu tekrar et
mcıniş miydi?. Onun için Alman
yanın mali ve iktısadi vaı.ıyeti 

tetkik edilmek ist€nirken her Al
manın bir asker olduğunu, Al -
manyanın mali v, iktısacli işle -
rinin de ancak fütuhat gayesile 
gözönüne getirildiğini düşünmek 
lazım geliyor. 

Almanyada ve•gi çoktur. Bu 
sayede 37-.38 varidatı 13,694,000,000 
marka çıkmıştır. 

Bu sene de varidat 17,250,000,000 
pıark olarak gösttrilmektedir. 

Fakat bu milyarlarca mJrk va
ridata rağmen Amanyada yine 
dahili istikraz yolları kapatma
mıştır. Öyle ki Almanyanın 932 
senesi nihayetincip aneak !I mil
yar borcu varken Bitler idaresinin 
~-'ilangıcı olan 931 denberi bu bor
cun yekunu 938 de 20,655,000,000 
marka çıkmıştır 

Bununla 17.>raoer Almany&nın 
para işlerine akıl.arı çok iyi eren 
adamları ortaya birçok tedbirler 
koymaktan geri kalmamışl.ırdır. 

. 
l 

J 
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Alman s:tıih Fabrikalarında Kadınlar da Çabşıyor 

Mali ve iktısadi v ... ziyetin g;tgide 
artan .müşkülatı karşısın:da çok 
şeyler düşünül'Tlüş, yapılmıştır. 

Fakat bunlar da k\'i gelmeır:iştir. 
Çünkü silahlanma masrafı ~rttık 
ça artmıştır. Müteahl.idlere bo • 
nolar verilmekted'• Bu sureti• 
devletten alacağı olar.ların elle
rinde öyle vesikalar vardır ki üç 
sene sonra paraları tediye edile
cektir. 

Alman devlet rankasmın sabık 
umum müdüru rne~bur Şaht iş

başından uzaklaştırıldıktan sonra 
geçen sene Alman akademısinin 

iktısad mech3indr. şöyle demişti: 
- Almanyanın istihsalatı artık 

verebileceğinin son haddine var
mıştır. İlave edil"n para yeniden 
serveti arttırmak için kafi değil
dır. Fiatlar yüks?lecek, ücretler 
artacak. Öyle ki buna hiç birşey 
mukavemet edemiyecektir. 

Avrupalı iktısad muharrirleri
nin yazılaı:ına gere doktor Şah
tın korktuğu olmuştur. Almanla -
rın meşhur Kıup fabrikasının bu 
sene nisanda neşredilen bir rapo
rundan bahsediliyor Bu müessese 
vergilerin ağırlığında ısrar ede
rek verilen verginin elde edilen 
kardan 5, 6 misli fazla olduğunu 
raporunda yazmaktadır!. Alman
yanın diğer çelik ve saire fabrika
ları da bu halde bulunuyormuş. Bu 
takdirde bu cesim müesseselerde
IA tesisatın masrafı ödenemiyor, 
eskimekte olan tesisatın yerine 
yenileri konamıyormuş. 

Diğer taraftan Almanyanın ha
rici ticaretinin de ne halde oldu
ğunu gösteren malumat da vardır: 
~anyanın 937 deki ihracatı çok 
iyi olmuştur. Öyle ki Almanyanın 
ticaret müvazeLesiıııde o sene 

36,000,000 mark kiir ettiği görül -
müştür. Bôyle milyonlarca mark 
kar eden Almanya tabiidir kı ken
disine lazım olan m~vaddı iptida
iyeyi de haricder, satın alabilmiş, 

getirtmiştir. Hem de o sene dün
ya piyasasında ml'vaddı iptidaiye 
fiatları daha düşkündü. Almanya 
bundan da istifade etmiştir. 

Hiç unutmama!ı ki 937 de Av
rupanın vaziyeti 938 deki gioi de
ğikti. 939 daki gibi ise hiç değil
dir O zamandanberi Almanya ma

Iüm şekilde Avııuturynyı aldı. 

Çekoslovakyanın başına da ma -
Ilım olan akıbet geldi. Her tarafta 
siliıhlanma faaliyeti artarak teca

vü zemelleri besliyenlere karşı 

daha ziyade hazırlanm~ğa zaru
ret hasıl oldu. Bunun neticesi dün

ya piyasasında mcvaddı iptidaiye 
fiatları da arttıkça artmış bulu -
nuyor, ·Almanya yeniden yeniye 

teşkilat karşısında kalıyor. Öyle 
ki geçen 938 senesinde Almanya
nın ticaret müvazenesi artık ken
di lehine olmaktan çıkmıştır. 16 
milyon marklık 1'ir açık var. E

lindeki ecnebi pa cası da azalıyor. 
Halbuki harb malzemesi yapmak 
için mevaddı iptidaiye getirtmek, 
bunu da haricden almak zarureti 
var. Onun için ihracat tacirlerine 
Alman milli bankası tarafından da
ha bir takım kolaylıklar gösteril
mesi muvafık görülüyor .. Alman
yanın müşkül bir vaziyet göster

memek için tedbiı !er alınıyor. Fa
kat ihracat azalıyor. Buna muka
bil haricden mev~ddı iptidaiye al

mak zarureti yine kendini göste
riyor. 

(Devamı 7 inci sayfada) 

13 üncü yüz yılda (Koni Brlslol) ad
lı, ook aslJ ve çok kibar bir inrnız var
dı. l\fubteşem bir sarayda çok lüks 
bir hayat yaşardı. İlfte bu sebeble bü
yük otellere bu isim verilmektedir. 

AMERİKAN KADINLARI 

Amerikada, hükümet memuriyetin
de bulunan birçok kadm vardır. 

KoD&Te au.sından yedlsl kadındır. 

Blrıqlk Amerikanın mnhlellf eyalet
lerinde 150 den fazla kadın hiklm var
dır. Mesai Nazırı blr kadındır: l\ıladam 
Perkins. Amerlkanuı Norve~ sefiri de 
kadındır: Madam HRrrison. 

. Amerika darbhanesl, Madam Te1-
lor Roz adb blr kadınm idaresindedir. 
MaUye Nezareti yük.sek memurları &• 

rasında btr dil%1neden fazla kadın bu .. 
lwımaktadır. 

PASTÖR ENSTİTÜSÜNDEKİ 

TAVŞANLAR 

. 
Parlste, Pastör enstitüsünde 20,000 

tavşan beslenmektedir. Bu kadar tav
şana ne lüzum var niı diyorsunuz?. 

Kuduz bir köpek tarafından ısırılan 
bir adamı tedavi lç'n on sekiz tavşa
na ihtiyaç oldufunu düşünürseniz bu 
miktarı cok &örmezsinlz 

SEYYAlt BAŞVEKı\LET DAİRESİ 

Bitler kendi şahs•na mahsus olmak 
üzere hususi bir tayyare imalini em

retmiştir. 
Bu tayyarede tclslztelcraf ve tele

fon tesisatı; Führerın şahsına mahsus, 
modern mobllyalarıa döşeli bir büro 
bulunacaktır. 

Tayyare, Berlin - Nevyork seyaha .. 
tini yapan tayyare tipinde olacaktır. 

DÜNYANIN EN UZUN TÜNELİ 

Dünyanın en UZW\ tüneli Semplon
dur. Uzunlutu 19,731 metrodur. 

4.20 NUT"CJK 

a:Nasyonal - Sosyalist bibliyografi 
enstitüsü» son raPol unda Di.tlerln, lt 
başına geldiği gündt>nberl. yani 30 son 
k3.nun 1933 ten 1 mayu. 1939 senesine 
kadar 420 nutuk lrad ettiğini yazıyor. 

Doktorun Öğütleri: 

Sıcak Günlerde 
Ne Yemeli? 

Sıcak havalarda çok yemek 
iyi değildir. Okuyucularımıza 
tavsiye edeceğimiz şudur: 
Öğle yemeklerinde biraz 

turp ve terey~ğı. turp ucuz ve 
vitamini buldur. Domates ve 
hıyar salataları da yenilebilir. 
Bir türlü yemek kafidir. lska-

ra veya kızartın aet de iyidir. 
Salçalı ve 15P. gramdan fazla 
et yememelidir. 

Sebzelere gelince: Ye~il fa
sulya, domates. bezelya ve 
patlıcan yenilebilir. Bunlar 
vücudün muhtaç olduğu suyu 
da temin ederler. Yeme!< ara
sından biraz ınrmısak, sonon
da da beyaz pe)nir, mevsim 
meyvaları şayanı tavsiyedir: 
Çilek, kiraz, ilah gibi. .. Sıcak 

havalarda, yemek sonunda ~ 
çilen bir fincan kahve kalbe 
kuvvet verir. 
Akşam yemeklerinde etsu

yu ile kaynat,!mış sebze çor
baları içmelidir. 

1 Yazan: BEDİ GiİNDÜZ l 

O 
nu her gün, büyük bır a • 
p:ırtımandan çıkarken gö • 
rüyordum. Yaya kaldın -

mını geçiyor, şankası elinde bir 
şoförün kapısını açtığı bir oto • 
mcıloile biniyordu. Otomobilin ge
niş bir kapısı vardı. Açıldı mı, ya
yaya kaldırımının yarısını kaplı· 
yordu . 

Bu sade ve şık giyinmiş kadın 
kaç yaşında idi. Bunu kestırmek 
kabil değildL Otomobil, eski bir 
model olmakla beraber iyi mu • 
hafaza edilmişti. Şoförün vaziye
tinden kadının yc~ksek bir aileye 
mensub olduğu anlaşılıyord..ı. 

İki gün sonra •yn; yerden ge -
çerken ayni oto;nobili gördüm. 
Kadına dikkatle baktım. Pek genç 
idi. Çıktığını gördüğüm eve doğru 
yürüdü. Kapının önünde bekıi -
yen beyaz önlüklü, yaşlı bir ka -
dını kucakladı, y:,naklarından öp
tü. 

Acaba anne kızmıydılar? Yoksa 
kapıcı mı?. 

Her iki, üç günden bir otomobil 
geliyor, gidiyordu. Otomobil ka- ı 
pının önünde dururken soförle 
kapıcı kadın konnşuyorlardı. Şık 

kadın, evden çıkıp otomobile bin
diktı;n oonra şoffr, kapıcı kadının 
elini sıkıyor, sonra yerine geçip 
oturuyor, otomolili hareke: etti
ı:iyordu. 

Acaba şoför, kadının babası 

mıydı?. 

Bütün bunlar zihnimi işgal e
diyordu. Bir gün genç kadın eve 
girdikten sonra yaşlı kadının ya
nına yaklaştım: 

- Tebrik ederim, dedim. Cid -
den güzel kızınız v~rl. 

- Hem de çok güzel. .. Ne ka -
dar da iyi yürekli olduğunu bil
seniz ... Tam bir bayan... 'lıpkı, 

dört sene evvel ölen annesi gilbi .•. 
- Sizin kızınız değil mi bu?. 
- Oh! Hayır, patronumuzun kı-

zı. .• 
Fazla birşey sc.rmad ım, dlişü -

nüyorum. 
Yaşlı kadın ,vaktile bir köşkte 

ahçf.ık ediyormu~. Köşk sahibi 
olan kadının şoförile evlenmiş .. 

- Ah! O günler diyordu. Bizim 
bayan pek küçük elime gel -
mişti. Büyüdü, k.lcaya vardı. son
ra babası öldü, çuk glçmeden an
nesi de öldü. 

Annesinin ölüJ:Pünden sonra ba
zim bayan, 'beni bu apartımana 

kapıcı yaptı: Koc::nla beraber bu 
rada oturursunuz Oğlun beraber 
otur~un. Evlendiği zaman o:ıa kü
çük bir apartımarı da satın ala
cağım, dedi. İşte bu suretle bu
raya yerleştik. Ben kapıcılık e
diyorum, kocam da hanımın oto
mobilini idare eaiyor. Çok rahat 
!dik ve çok mes'ud olacaktık. E
Doktorların ısranna rağmen onu 
Doktorların ısrar na ra,ğmen onu 
burada, ben tedavi E-diyorum. Bir 
hastaya annesinden daha iyi kim 
bakabilir? Zaten bayanımızın a-

rasıra, bura,•.ı. gelc-1esi de hastayı 
görmek içindir . 

Hakikat, benim tasavvurumdan 
büsbütün başka VE sade idi. l' akat 
bir noktaya aklırr ermiyordu: 

- Bayan içeri girdiği Laman 
siz, kan koca niye dışarıda duru
yorsunuz?. 
' - Nasıl anlatayım size ... Bizim 
oğlan daima yatakta yatmaktan 
sıkılıyor, kımı!da1nıyor, dönüyor. 
Bir dakika rahat durmuyor. Dok
torlar: •Bu hastalık icabıdır. Bı
rakınız, ne isterse yapsın ... • de
diler. 

- Oğlunuz kaç ya~ında?. 
- Yirmi beş... Bir gün Paki-

zeyi görmek isterım diye 1utturdu. 
Bu kız beraber tiıyüdükleri bir 
kızdır. Haber verdim. geldi. Fa -
kat, pğlumun yatakta yattığını, 

öksürdüğünü görünce korktu, bir 

.. ·' .. .. ~r:. il '. /•." • ... t • 

DiKHAT 
9_ünfii!t taze. halis ve 
'rieminafli , 

• • • • 

- Vallahi değil Sen hala beni tanımadın. Sa
bahtarıberi tontonu beklemekten gözlerime ağrı 
geldi. O gelmeyince buraya çıktım, bekledim. 

- ~ , ·ıo.. ~. . .... .. 

.---------------------------------------------.. 
BEŞ HASX.~:~ ·VAR 

aklırmıyacak. •belki bana bir kaç kişi gelecek, 
- Evenelim .. 
Diyecek, dinlemiyeceğiın. Onu bekliyeceğiın. 

Daha bir sürü laf. Bunun da zıttı. 
- Gördükçe aklına geliyorum .. 
Demek bu lafı işitir işitmez vurulmuşa dönü

yor, çırpınıyor, yarım saat, bir saat aşkının hudut
suzluğunu, sevginin kuvvetini anlatıyor. Fakat, bu
gıin kısa kestirdim. Ben, !Mı uzatmayınca, 

- Peki.. Peki.. Anladım. Öyle olsun. 
Deyince o da susuyor. 
Şadan'ı sordum: 

, 

- Bilmem ondan da hi.ç bi.r hıiber çıkmadı! 
Dedi. Yavaş yavaş koruya çıktık. Bilmem nasıl 

oldu? Akşam ikimizin de tabiat zevki.miz çözüldü 
gal~ba Pek içerlere gitmedik. Büyük havuzun ba
şına oturduk. Boğazı uzun uzun seyrettik. Karşı sa
hiller grupta ne mükemmel oluyor. Göz kızarıyor, 
turuocu bir kızıllık. Sonra mavileşiyor, morlaşıyor 
ve .. Bütün bu renkler birbirlerine kaynaşıp gözü 
alan yepyeni bir renk havayı sarıyor. Bu saatlerde 
drniz kabarıyor, sahil sislcniyor, göğün ma\lisi ile 
denizin mav.:;i birleşiyor, birleşiyor ve karanlığın 
k~yulduğu saniyelerde birleşişten tam bir bera:ber
lik oluyor ve .. Göz artık bu beraberliğin içıne nü-

•• 
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!uz edemiyor. Bu sahne öyle hazin, mc!iınkolik ki.. 
İnsan bu dekor arkasında yalnız ıztıraıbı tadıyor, 

onu seviyor, ona kıymet veriyor, ona eş ve arka
d2ş oluyor. 
Neş'e ne kadar kaba ve hoyrat ise ıztırab da o 

ki.dar yumuşak, ince ve yaratıcı! Eğer bütün in
san'.ar sadece ve yalnız mes'ut olsalardı dünya ha
liı o1duğu yerde sayardı. Iztırab besliyor, ıztırab 
ydratıyor, ıztıralb duyuruyor, ıztırab inceltiyor, ız
tırab ümdilendiriyor!. 

ıztırab insan sırtlarındı\ki hayat.. denilen y'1ra
nın kabuğunu kaldırıp hem kanat~n. hem saran 
bir bağ: Eğer ona kendi adını verebilseydik: 

- Deha ... 
Derdik. Yer yüzünün en büyük dehaları en bü

ytık ıztırablardan doğdu! 

Gurubun bize verdiğı bütün bu hassasiyet i-

çinde Cahitle haşhaşa verdik, dünü, bugünü, değil, 

yarını kıonuştuk: Nasıl evleneceğimiz~ nasıl bir yu
va kuracağımızı? Düğünümüzden bahsettik ... Evi

m;,:den balı5ettik. .• Çocuklarımızdan ilıahsettik. 

C;;hit: 

- Ah, şu iki seneyi bir atlaıtsak Belkis. Ondan 
sonra. mesele kalmıyacak. 

Diyor. Mümkün olsa, çocuk bu iki uzun sene
yı b'r haftanın, bir günün, ·bir gecenin içine sığdı
racak Fakat ne yapsın? .. 

Düşündük değil, adeta karar verdik. Çık:t§ im
tihanlarını verir vermez ba!basına: 

- Belkisle evleneceğim baba .. 

Dıyecek. onu gönderip babamdan beni istiye
cek ki, usul yerini bulsun!. Babası itiraz ederse din
lemiyecek. Belki ona zengin kızları söyliyecekler 

Oııun gözü de mülkiye memurluğunda. Mektepten 
çıkar çıkmaz: 

- Nahiye müdürü olacağım, diyor, ilave edi

ytır: 

- Hele mükemmel de lbir nahiye oldu mu, 
gıder, oturur, rahat ederiz. Oranın efendisi de biz, 
hiıkimi de biziz, demektir!. 

Sonra, sayıyor: 
- Nahiye müdürlüğünün önünde kaymakam

lık, valilik, Şfırayi Devlet azalığı, vekillik filan da 
var!.. 

Hele: 
- Bir de sana: •Dahiliye vekili Cahid Beye

fendinin muhterem refikaları Belkis Hanımefendi 
Hazretleri..• denildiğini ve adının böylece gazete 
sütunlarına res'.mlerile beraber geçtiğini, düşün .. 

. Diyor, şimdiden o heyecanı, o heyecandaki zev-
ki ihtirasla hissediyor. Ben de; 

- İnşallah. 
-Peki ..• 
- ELbette .•• 

(Del'amı var) 

daha gelmedL Ne yapacağımızı, 
hastayı nasıl oyalıyacağımızı bil
miyorduk. Bayan arasıra geliyor, 
kendisini görüy~~cilL O gittikten 
sonra harareti a.-tıyordlL Bayan 
bunu öğrenince içErı~·e girmemi
ye, yalnız bend~n haber almağa 
başladı. 

(Devamı 7 inci sayfada) 

Ankara Radyosu 
BUGtiN 

19 Program. 
19.05 Müzik (Val<lar - Pi). 
19.15 Türk müxli. (Fa LI heyeti). 
ZO !\femleket saaı ayarı, ajans v• 

meteoroloji haberleri. 
20,15 Konoşma. 
20,30 Türk müzlil (l\lüşterek ve ool• 

teıannl). 

1- Nihavent peşr.• vl 
2- İsmail Hakkı Be:r - Nlhavenl 

afır semai - Seni hükmü ezel. 
3- Rakun - NihJ1.vcnt şarkı .. Ne 

yanan kalbime baktı 
4- uı taksimi. 
5- Saliihattln Pınar .. Nihavent pr .. 

k.ı - Bili. yaşlYor. 
6- Sadellln Kal'"ttllk - Nihavent 

şarkı - Gönül nedir blltDe. 
7- Nihavent şarkı - Hatırımdan hl• 

çıkmıyor. 

8- Arlakl - Nlh•vent prkı - Kok• 
tasam saçlarlllL 

9- Faiz Kapancı - Nihavent p.rkı • 
Gel güzellin Cam.hcct7L 

10- Refik Fersan - Nihavent prkı• 
Kız sen geldin Cerkeşlen • 

21,lO Hallalık po•la kulwnı. 
21.25 Neşeli plaklar - il. 
21,30 lllüzik (OdJ\ müzlfl • Pi). 
2% l\lüzlk (Küçük orkeslra • 6ef1 

Necip Aşkın). 
23 Son ajaruı: haberlerl, slraal, eaham 

tahvili!, kamht:ro - nukul bonuı (ft• 
al). 

23,20 lllüzlk (Cazband - Pi). 
YARIN 

12,30 Procram. 
U,35 Türk mtlılfl. 
1- Nişaburek pe~revL 

2- Ziya Pap - Nişaburek aftr -
mai - ET C"Ül ne aceb sllsilel. 

S- Hasan ata - Nişaburek prkı • 
Camel surhile. 

4- rul• Efendi - Nişaburek prkı • 
Kırda geçirdi. 

5- Nişaburek ıarkı - Görmek ister. 
6- Ali Rlfat - !'Jlşaburek şarkı • 

l\leyledlp bir gülizare. 
'1- Nişaburek saı semaisi. 
13,15 - 14. l\lüzlk (Karışık pro&'r•m -

Pi). 

1357 Hicri 1 1355Rumi 1 
Cemaziyelevnl Haziran 

10 15 --1939, Ay 6, Gün 179, Bızır ~ l 
28 Haziran ÇARŞAMBA -- 1 1 

Vakitler Vasati Ezani 

sa. da. •a. da. ---
Güneı 4 31 8 46 

Öğle 12 17 4 32 

İkindi 16 18 8 33 

A.lqam 19 45 12 00 

1 
Yatsı 21 48 2 03 

İmsak 2 11 6 25 



1 İçki Mevzuu Etrafında 1 

azhar Osman Ateş 
Piiskiiriiyor 

f_ş_A_K _A_f, 
HANGİSİ HAKLI?. 

B
ayan.- Er~ekler hep böy
ledir. Bir lakırdı söyl~ndi 

mi, bir J<ul:ıklsrından girer 
öbür kulaklarından çıkar!. 

Bay.- Kadınlara da bir söz söy· 
lendi mi, iki kulaklarından girer, 

iÇ kiyi Müdafaa Edenlere Karşı Mazhar _:;~_~::_a;İ~:_.~:.
1

• 
Bayan. - Sevgili kocacığım, 

Os Ş"dd ti" c bl v • Karlmanın camekanında güzel bir m an 1 e 1 ev a a r er 1y0 r şapka gördüm. Ha~ete kadar gide-
yim, dörıüşte alırım, dedim. Ben 

G
eçen gün bu sütunlarda, biz
de içki an'anesinin değiş -
mesini istiyen ve Y eşilay

cı\arın propagandasını makul te
liı.kki etmiyen bir doktorun fi -
kirlerini neşretmiştim. Yeşilay ce
miyetine, yani içki cl'üşmanları

na meydan okuyan o mütaleaıdan 
sonra yıllardanllıeri içki aleylhinde 
çalıışan ve Y eşilaycıların re ısı, 
kıymetli profesör doktor Mazhar 
Osmanla görüşmek ve fikirlerini 
almak istedim. 

Üstada, içki aleyhinde bulunan 
doktordan :baihsedince, Mazhar 
Osman gülıneğe başladı: 

- İçkinin zararı mı var, faidesi 
mi?. Herhalde bu mevzuu, bah -
settiğiniz meslekdaştan daha iyi 
bilirim, çünkü yıllarca bu me
seleyi tetkik ettim, dedi.. 

Mazhar Osman, davasına inan -
muı insanlara mahsus ciddiyet ve 
kat'iyetle, sözlerine şöyle devam 
etti: 

- Evvelii, size, Y eşilay cemiye
tini ni~in kurduğumuzu izah et -
melyim. Bu cemiyetin kurulll§u, 
yalnız tıbbi ve sıhhi sebeplerden 
ileri gelmemiştir. Bir takım siya
si, içtimai sebepleri de vardır. 

Mütarekenin kara günlerinde i
dik. Rusyadaki dahili harlıde boz
guna uğrıyarak mühim bir kısmı 
İstan<bula iltica eden Varangel or
dusu mensupları , adeta şehri isti
la etmişlerdi. Bunlar geç.inmek i
çin bir şeyler ya,pmaga mecbur -
dular. Diyebilirim ki, Mütareke 
seneleri, içtimai hayatımıza bü -
yük bir darbe vuran, men'fi cihet
ten bir çok deği~iklikler yapan bir 
devirdir. İstanbula gelen bu be -
yaz Ruslar, bir takım eğlence yer
leri açtılar. Erkek, kadın, türlü 
türlü, akıl ve hayale gelmiyen eğ
lence vasıtaları icad ediyorlardı. 

Bu arada, içkili bir çok müessese
ler açtılar. Halk, Büyük hal'bden 
maddi ve manevi yorgunlukla çık
rnuıtı. BunaJınuı gönüller, eğlen

ceye çarçabuk meylettiler. Her
kes, kendisini içkiye, eğlenceye 

verdi. Bu yüzden ne aile faciaları 
olmuyordu. İstanbulda içki itiya
dının yayılınasında beyaz Ruslar 
llmil olmuştur, diyebilirim. Eroin, 
kokain gibi zehirleri de onlar İs
tan'bu1da tanıtmuılardır. 

Hülfısa, o zamanlar, İstanbul 
karmakarışık bir vaziyette idi. 
Gençliği içkiden çekmek için ted
birler almağı dilijünenler vardı. 

Bunlar, bana müracaat ettiler. İç
ki aley'hinde çalışmak üzere kuru
lacak cemiyetin benim tarafım -
.ian idaresini istediler. Çok dü -
şündüm. Ben, devam ettiremiye
ceğim işi üzerime almam. V aziye
ti tetkik ettim. Müracaatlar ço -
ğalıyordu. Niıhayet Yeşilay cemi
yeti kuru1du. O zamanki ismi .Hi· 
lali ahzar. i.di. Çalışmağa başla
dık.. İlk önce, cemiyetin içinde ça
Juıanlar arasında lbir çok zevaıt 

vardı. Ahmed Cemil, Tarık, Ra
gib Paşa ve daha bir çok zevat .• 
Fakat, sonra, bunlar, birer birer 
işin içinden sıyrıldılar.. Ben, tek 
başıma kaldım .. Ve bugüne kadar 
cemiyet devam etti, ediyor 
ve edecektir. İçki aleyhine 
çalışıyoruz. Bu çalışmaları -
mızın müSbet faidelerini gör
dük. Yeşilay cemiyetini kura
rak, bu ilmi ve içtimai mevzuu 
etrafında çalışmağa başladığımız 

zamanlaııda, Amerikada, aleylhi
mizde çok fena propagandalar var
dı. Bizi vahşi tanıyorlardı. Onla
ra medeni olduğumuzu göstermek 
lazımdı. İçki fenadır, haramdır, 
diye dini hükümleri ileri sürerek 
propaganda yapamazdık.. Nite -
'kim. cemiyet faaliyete başaldık -
tan sonra, bütün dünyada bu ara
da Amerikada nazarı dikkati cel-

1 1 
kütüphaneye gidip gelinciye ka-

Yazan: REŞAD FEYZi dar satılmamış m.?. Bir canım sı-
~ · 

Mazhar Osman 

betti. Lehimizde sözler söylenme
ğe bru;Iandı. Bu suretle Amerika· 
da bir sempati yaratmıştık. 

İşte, içki aleyhine çalışmak, btı 
şartlar altında ve bu sebepler le 
başladı. Bütün dünyada içki aleyh
tarı cemiyetler vardır ve çalışı -
yorlar. İçkinin faideli olduğu id
diası doğru değildir, Azı da, ço
ğu da mutlak ve muhakkak za -
rarlıdır. En iyi içki temiz ve iyi 
sudur. İçki inkaenas cmsdrmflhy 
sudur. İçki insana keyif veren bir 1 

maddedir. Azı ile kanaat edilınez, 
ekseriya, netice, akşamcılık, sar

hoşluğa, ayyru;lığa, sefalete ve ser
seriliğe kadar gider. Sıhhi ve içti

mai bünyemizi içkiden korumalı -
yız. İçkiyi iyi bir şey olarak gös
termek asla doğru olamaz. Tıb btı 
hususta ga(Yet sari:lı ve müSbet -

tir. İçki zararlıdır. Vücudün bü
tün uzuvları üzerine zarar verir. 
İnsanı yıpratır, harab eder. 

Bizim temennimiz, içki aleyh
tarlarının çoğalması, içki aleyhine 
yapılan propagandanın genişle -
mesidir. İçki düşmanlığı bir fan
tezi değil, müSlıet bir tıb ve ilim 
davasının müdafaasıdır. Biz, ha
kikatlere, tecrübelere, ilme ina
nıyoruz. 

Elinizden geldiği kadar, her yer
de, içkinin aleyllıinde propaganda 
yapınız .• 

Ma:ııl:ıar Osmanın içki lehinde 
!bulunanlara karşı sözleri bu ka
dar .. Üstad, içkiyi reklam eden· 
!ere ateş püskürüyor.. Üniversi
tedeki imtihanlarından henüz ge
len kıymetli profesörü, akşamın 

bu saatinde, daha fazla yorma -
mak, istirahat hakkını yememek 
için, kendisine teşekkür et:erek 
müsaade aldım. 

lrlanda Cumhuriyet 
Ordusu 

GizliTeşkilatın R eisi Amerikada 
Para Toplayıp lrlandaya 

Göndermekle Meşgul 

1 
."landa Cum - " 
huriye! ordusu 
ismi altındaki 

teşkilatın adamla
r; İngilteren:n bel· 
lıl::aşlı yerlerinda 
bLmbalar koymak. 
tan geri durmu · 
yurlar. Şimdiye 

kadar bu teşkilata ~ 
mensub genç deli 
kınlılar ve kızlar 
tutulmuş, seneler

e• ağır hapis ceza· 
sme ,,. '-1<.fım ed'l
rni~L kat İngi
liz gazetelerinin 
yadıklarına göre 

j her mahkeme edi· 
lenin yerine baş -
k•ları · gelmekte, 
bıı itibar!. gizli 

teşkilatın faaliyeti 
d•·vam etmektedir. 
Yeni gelen gazete
lPrde okunduğuna 
gö·e Cumhuriyet 
ordusu erkanıhar

biye reisi den'len 
Rrsel Amerikaya 
gıtmiş, oradaki İr
landalılar arasınd~, 

şiddetli propagan-
dalaı· yapmağa 

başlamıştır. O -
nun dediğine gö-

re !bombaların arkası kesilecek 
değildir. Dava şudur: 

İngilizler cenubi İrlandanın ken
di kendini idare etmek hakkını ta
mamile tanımışlardır. 

Cenubi İrlanda bugün ayrı bir 
devlettir. Fakat İrlanda adasının 

şimal tarafı İngi!tereye bağlıdır. 
Buranın protestan halkı cenubun 
katoLk halkına benzemiyor. İn
giltereye bağlı kalmak istiyor. İş-

, 

Teşkilat reisi Russel 

te İrlanda cumhuriyet ordusu adı 
verilen te§kilatın uğrru;tığı ise şi

mali İrlandanın dı. cenub ile b'r
leşmesidir. Sözün kısası bütün İr
landa adasında resmi vazifesi o
lan bir tek İngilizin ·rtık kalma -
masıdır. 

İrlanda Cumhur;yet ordusu teş
kilatına dair ortaya çıkan sözler a
rasında mübalil.g,dı olanları, az 

(Devamı 7 incj· sayfada) 

kıldı ki ... 
Bay.- Üzülme cicim!. Yaban -

cıya gitmedi... 
Bayan.- Anlamadım?. 

Bay.- Şapkayı ten satın aldım. 
Bayan.- Kimin için?. 
Bay.- !. ..... 

SERSERİLER ARASINDA ' 

Dün gece iyi bir rüya gördüm. 
- Ne gibi?. 
- Bir iş bulmuşum, çaJuııyo -

rum ... 
- İyi rüya dediğin bu mu? ... 

Buna kabus derler be! .. . 

KARI KOCA ARASINDA: 

Bayan.- Yine çok içmişsin ..• 
Ayakta duramıyorsun ... 

Bay.- Ben de bunun için eve 
geldim ya!. 

MAHKEMEDE: 

Hakim.- San'ütınız?. 

Maznun.- A®m soymak!. 

FLORYADA: 

- Yüzme biliyor musunuz?. 
- Balık gibi!. 
- Nerede öğre!ldiniz?. 
- '.Suda!. 

DÜKKANDA: 

Patroa.- Ben yok.iten kimse ge
lip birşey almad. mı?. 
Çırak.- Evet, bir adam geldi, 

!er yukarı diye b ağırdı. Tabii ben 
kocaman bir rövolver çıkardı, el
de korktum, elle ,im kaldırdım .. 
Çekmecede ne kad:ır para varsa 
a'.ldı, gitti ... 

--·-----··---·------
Garib Bir 

Vak'a 
Son günlerde Amerika gazete -

!eri, San Fransisko'nun en azılı 

gangster Jerindcn birinin, bir mil
yonere şu mektubu gönderdiğini 
yazıyorlardı: 

cEğer yarına kadar filan yere 
elli bin dolar bırakmazsanız, ay 
nihayetine varmadan karınızı ka
çıracağız! .. , 

Gangster, bu teihdid mektubu • 
na ne cevap alsa beğenirsiniz: 

cTeklifiniııden ziyadesile mem
nun 01d11m. Çoktandır karımdan 

nasıl kurtulacağımı düıjünüyor, 

b ir türlü çare ilıulaınıyordum. 

Huysuzlukların.dan, ~ançlık -
!arı çekilemiyecek dereceye gel -
mişti. Ben çok namuslu, çok dü
rüst bir adamım. 

.Eğer arzu ederseniz hemen ka
çırınız. Bu hususta si«e seıibesti 

veriyorum. Yalnız evvelinden ha
ber veriniz, evden sıvışayım. Zi
ra evde bulunuşum, sinizle cü -
rüm ortağı olduğuma delalet e
der. Beni düşündüğünüze çok te
şekkür ederim ... • 

Mektubun köşesinde sonradan 
ilave olunan ilki satırda da şu ya
zlı : 

cŞu kaçınma i§ini ay nihayeti
ne kadar bırakmasanız da bir an 
evvel yapsanız daha iyi olmaz 
mı? ... • 

G angster bu mektu'btı okuyun
ca şaşırmış kalmıştı. Altındaki 

imza, milyonerin imzası idi. Fa -
kat, imzadan evvel ckunduracı. 

kelimesi yazılı idi. 
Halbuki milyoner kunduracı de

ğil, tanınmış bir bankerdi. Gangs
ter, adamlarından birine tahkikat. 
yaptırdı. Mesele anlaşıldı: posta 
idaresi yanlı.şlıkla mektubu, ay
nı ismi taşıyan bir kunduracıya 

vermiş ..• 

Kacdlon 
Bize Yeni 

Artisti 
Bir Film 
Daha 

( 

f 

Tanıtacak 

I 
I 

Artık eskiler yava~ yavru; unutuluyor. Hala 
isimleri hafızalarımızda yaşıyan o kadar maruf si
nema yıldızları tanıyoruz ki, ar.tık bunları sinema 
semasında göremez olduk. Hepsi b:rer birer grup 

edip gidiyo,·lar. Fakat yerlerine yenileri geliyoı 
Bu taze istidadlarda herhalde istik'balin parlak ~ 
dızlarını seyredeceğiz. Herta Faydler de onlardaı 
birine benziyor. 

Dünyanın 
Erı Büyük 
Bayrağı 

D 
ünyanın en büyük ve en 
güzel bayrağı, gelecek tem 
muzun 12 inci günü Paris

te, şehremanetinir. önündeki mey
dana dikilen bir direğe, Cumhur 
Reisi, nazırlar ve eefirler huzurun
da büyük bir merasimle dikilecek 
ve Fran5ız cumhuriyet bayrağı -
nın 150 inci yılı kutlanacaktır. 

Bu büyük bayrak ipekten ya
pılmıştır. 300 metro murabbaın -
dadır. (20 metro boy, 14 metro 
en). 37 metro yüksekliğinde bir 
di:r'l!ğe çekilecektir ve merasını 

(Devamı 7 inci sayfada) 

Bir Dakika 
Diyip Geçmeyiniz 
* Bisiklet yeniden moda 

oldu. Amerikada, dakikada 
2 bisiklet yapılır. 

* Cenubi Amerkada, bir 
dakikada 1,350 kilo arpa is -
tihsal olunur. * Askerlerin dakikada va
sati yürüyüşü 80 metrodur. 
* İngilterenin Enteilicens 

servisi dakikada 175 frank sar
feder. 
* Fransad:: dakikada 4,000 

franklık kimyevi ve tıbbi mad
deler ihrac ecter. 
* Fransa, 200 franklık inci 

1 
ihrac eder. 

ŞU SATffiLARI OKffi!KEN 
60 SANİYE GEÇTİ. 

Sovyet Rusyada Bir 
Alman Cumhuriyeti 
Burada Memurlar Almandır, 
Almanca Konuşurlar, Ruslarla 

r 
-..; 

' 
. -,....!; ,. . 

• ·I 

Geç~nirler • • 
ıyı 

Volga üzerin Alman cuınlıu ryetinin yeri ve haritası 

1 
şte, dünyanın <'n küçük ve en rin buraları imar etmek istedi. Bu 
az bilinen bir hükfuneti... raya gelip yerleşereklere her tür 

cHazer denizi> nin şıma - lü yardımda bulunacağını, araz 
linde, ahalisi Alıl"an olan küçük verereğini, askerlikten ve vergi · 
bir cumhuriyet vardır: Volga A)- den muaf tutacağını ilan ettı. Bin 
man Sovyetleri cumhw·iyeti... A- !erce Alıhan işcisi. san'atkarı bt 
razisi 20,000 kiloınetro murabbaı, davete icabet ettHer. 
nüfusu da 400,000 dir. Fakat, çok zahı:oet çektiler. Ha 

B u cumhuriyetin merkezine, vaların ekseriyetle kurak gitmes 
K ar! Marksın en yakın mesai ar- yüzünden ekinleri bozuluyordu 
kadaşlarından ve Barmenli zengin Bunun için işi sanayie döktüler 
bir fabrikatörün oğlu olan •En - Bilhassa kumaşcılıkta ilerle'1ller. 
gels• in ismi verilnrştir. 1917 de imparatorluk hükılmeti 

İkinci büyük şehrnin ismi de Volga Almanlarıı:ı uzak yerler< 
Markstaddır. dağıtmak istedi. Fakat, ihtilfıl bı 

Nüfusunun üçte ikisi, 1760 da kararın tatbikine mani oldu. 191! 
Vürtemburgdan, Bavyeradan ge- de yeni rejim, asağı Vo1gada bu 
len Alman muhacirlerinin torun- unn bütün Alman kolonisirJ. bi 
!arıdır. araya topladı ve muhtariyet ver 

O devirde btı havali, hududa dl. 1923 de de, U. R. S. S. kadrosı 
yakın bulunuyo~du. İkinci Kate· (Dev~mı 7 inci sayfada) 
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No.26 Ya.an: M. SAMİ KARAYEL 

Ecnebi Seyri Sefain Şirketleri ve Arma· 
törleri Cemiyeti Muaddel Ana 

Nizamnamesidir 
MADDE 1. - ADI VE MERKEZİ: 

Merkez: İsl<>.r•bulda Galatada Kuto hanında İkinci katta olmak 
üzere .Fen<?bi Seyı"İSefain Şirketleri ve Armatörleri Cemiyeti> unva
nile bir oemiyet tesis Edilmiştir. Binaenaleyh bu işle iştigal edenlerden 
arzu edenler bu ccmiyNe girebilirler. 

MADDE 2. - l\JEVZUU VE GAYESİ: 

SON DAKİKA -
Milli Sanayiimize Yenı 
Bir inkişaf Verilecek 

telif sanayi şubeleri arasında ku• 

rulmadan evvel ve kurulduk tan 
sonra birbirini itmam etmesı mil· 

liihazası ile ileriye sürüldüğ i an-
• 

imparator, Yuan Güzel Marikası 
öldükten Sonra Toplanamadı 

Cemiyet Seyris~faine ait olarak azalarını alilkadar edebilecek me
saili tetkik etn,e1<, kendisine müracaat olunduğu talodirde deniz mesa
ili hakkında ıstişari mütalea vermek ve talEib vukuurıda azası ve kum• 
panya !le tlicca« arasında tekevvün edebilen ihtilafatın halline sureti 
dootanede tavassut eylemek malmadile teessüs eylemiştir. 

MADDE 3. - MÜESSİSLERİ: 
27/l!/927 tarihinde tesis edilen cemiyetin müessisleri Baylar Do

menico BraJ.zaf01li, Mihail Fol.e, Quintino Fonzi Cruciani, Ali Hayri, 

Ankara 28 (Hususi Muhabiri -
mizdeh)- Öğrendiğime göre hü

kumet r.ıilll sanafiimze yeni bir 
istikamet vermektedir. Yapılan 

tetkikler milli sanayie yatırılmış 
olan sermayenin henüz istenilen 
randımanı istenildiği nisbette ver
memiş bulunduğunu ve bilhassa 

Sümerbanka tah;is olunan ser -
mayenin kafi gelmemiş bu!.ın -
duğunu göstermi-ştiı . Bu itibarla 
büyük sermayelerle doğrudan doğ
yesini tezyid icab etmiştir. 

!aşılmaktadır. 

Ancak umumiyetle 3406 r uma· 
ralı kanunun bu işi temin r lebi • 

leceği müliıhazası galib btı • undu· 

ğundan bu cihetle bu kanuı•un ıs

lahına doğru temayül daha faz
ladır. 

Hele Türklerin Varna O da Oldü, 
Sinirlerini 

Demetre Mango, Laurent Reboul, Walter Seager, Joseph Silbermann, 

Muzafferiyeti Oonstantin Siskidi ve Reginald Whittall'den i•baret olup bunlardan D. 
Brazzafo!li, Fanzi Cruciani, Walter Seager ve Joseph Silberınann muh-

.Şeker şirketinın vaziyeti t 

mevzuu münakaşadır. 

Hatta; Arnavutluk yııhut M:ir
dita reisi (Kasterboti) Osmanlı ta
büyetJıi kabul etmişti. Oğullarını 
da padişahın maiyetine vermi.şti. 
Bunlar meyanında İskender Bey 
de vardı. 

• •• 
Suitan Murad, Varna meseles -

nı başına getirenlerden bırın.n Bi
zans impara\(lru olduğunu bil -
yordu. 

Fakat; Varra mağlfrbiyet nden 
sonra, Bı.zan<> ımparatorunun bı.is
bütün süngüsü düşmti§tur. Çok 
fena vazıyete girmiştı. 

Tiı Timur vak'asında elll sene 
örnıir kazanmış olan İstarıbul ım
paratorluğu bütün bütün zaafa 
düşmüştü. 

Bizans imparatoru Yedinci Yu
an vefat etmişti. O, güzel Marika
sı öldükten sonra, bir türlü ken
disini topar lıyamamıştı. 

Hele, Türklerin son Varna mu
zafferiyeti büsbütün Yuanis Pa
leologosu harırbiyete sevketmişti 
Ümidleri kırılmıştı. 

İmparator Yuanis Pale<Jlıogos . 
sağ iken aralarında saltanat kav
gaları vardı. Ölür ölmez bu iş büs
bütün alevlendi. 

İmparatorun vario;leri şunlardJ: 

Dimitriyus, Tomas ve Kostan
tin Dragajes .. Bunlar (Yun•n) dan 
mah!Ul taht için rekab1>te kalkış
tılar. 

Dimitriyus büyükleri olduğu i
çin tahta kendısi sahipti. Ve hak 
onun ıdı. Hatta; bır aralık Su! -
tan Murad Dimitriyu.s'u babası iı
zerıne hareket etmek 'çin de elal
tından teşvik etmişti. 

Fakat; Sultan Murad ş>mdi Di
mitriyus'u tutmuyordu. Kostan
tin Dragajes'ıin Bizans imparato
ru olmasına taraftardı. 

Padişah Dimitriyus'a İshak Be
yi yolladı. İshak Bey aklığı tali
mat mucibince bir gün yüz atlı ile. 
İstanbul yolunu tuttu. 

Bizansın TürklerinVarna mu -
zafferiyetinden sonra ıbüılbütün 

mevcudiyetleri sönmüştü. Mora 
ve Arnavutluk üzerinde- sımsıkı 

bir otorite tesis eden Türkler Bi
%ansa istedikleri gibi söz geçire
tıiliyorlardı. 

Hatta, imparatorluk kavgaları 

ıç:nde Sultan Murad, Bizans üze
rine yürümüş olsaydı. Belki İstan
bulu kolaylıkla fethedebilirdi. 

Fakat; Halil Paşa Bı.ıan.slılar

dan o derece yüklü altınlar alı -
yordu ki, padişahı bu sefere teş
v1k değıl, bilakis önliyerek Arna-

Moskova 
Müzakereleri 

(1 inci sahifeden devam) 

tir Görülüyor ki. muzakertler bi
raz daha uzayacaktır. 

Asıl muhım mesele, Baltık mem
leketlerıııın garantısı i§ıdir. Sov
yet Başvekıli Molotof şi:ıyle öy
lemıştır: 

.Emnı) et, muhtelif şekillerde 

tehdıt altına girebilir. Bilıyorıw: 

kı. şımdi bır çok memleketlerın ıs
tiliısı muharebesız ve kan dökme
den vukLa gell\·or. Bir sabah u
yandığımız zaman Almanları &
tonvada ,.e Finlandi)ada, yan. hu
dududlar>rr ..zın } an başmda go -
rursek, bu vaz.yetı ka b lıuzurıle 
nasıl kabul edebıliriz? Biz bu ılı

tımale knrş Fransızlarla ve İng.
lizlerlc müş.erek bır anla m ı e 
kcndını .ı te•;h.z etme< • ter Z.• 

Büsbütün Altüst Etmişfi telif tarihlerde v~fac eylemişlerdir. 
MADDE 4. - AZALIK ŞARTLARI: 

Sümerbankın piyasaya peraken
de satış yapmamak suretile bazı 
büyi1k sermayelerle doğrodnn doğ
ruya iş yapması da şayanı müna
kaşa görülmüştür. 

Şeker istihsalin:iz düşn,ektecJir. 

ilk seneki 70 bi~ ton istihsal ye
rine bugün 43 bin tonluk bir if 
tihsal vardır. 

vutluk ve Mora üzerine sevkedi
yordu. 

Halil Paşanın Dimitriyus ile a
rası iyi değildi. Çünkü; D'mitri -
yus çok hararetli ve hırçın bir a
damdı. Halil Paşaya metelik ver
mek taraftarı değildi . 
İshak Bey (Paşanın) Is!aı:ıbu

la gitmesıne en ziyade taraftar o
la~ da Halı! P~a ,di. Dimitriyu
sa Padşahın arzul rının te!.ağ E>de
cet<t. 

Kostantin o vakit Mora despo-

tu irli. Dimitriyus imparatorluk 
kendi hakkı olduğu için tac ve 

tı.htı terketmek istemiyordu. 

İshak Bey; yüz atlı ile Top kapı

ya dayandı. Yabancısı olmadığı 

bu kapı önünde gür s!'Sile narası

nı attı: 

- Baksana!. K'm var or"da? 

fDevamı var) 

Türkiye liın:ınlerına uğrıyan ve Türkiye sularından geçen ecnel>i 
Seyrisefoin Kumpanyalarının veya Armatörlerin mümessilleti ve A
centeleri, şra>ti lrnnuniyeyi haiz bulundukları takdirde Cemiyet azalı

ğına kayıt edilebilirler. 
Kayıt keyfiyetini Heyeti İdare tahtı karara alır. Yine Heyeti İda

renin karar le CPmiyet azayı müteşebbise dahi kabul edebilir • . Ce
miyet azalar; ancak üç ay evvel yazı ile ihibar etmek şartile cemiyetten 
istifa edebilirler. 

Merinos, sun'i ipek, kağıd fab
rikalarının meva.,dı iptidaiyele -
!erini memleket dahilinde yap -
madan kurmak d• teknik bir yan
lışlık sayılmaktad.r. 

MADDE s. _ ŞUllı::LER: Başvekilin riya;di altında bir 

Bu şirket teessü:,ü itih rile menı· 
le ket d~hilinde fiili bir inhisarı 

haiz variyette görüldüğunden ser

mayesinin tamarr.ı·n devletleşti 

rilmsei suretile mutlak bir su 

rette devlet mür.;kabes alt.na a· 
lınması da derpi; ecU: 'lektedir. Cemiyet n halen hi<; bir şı.ıbesi yoktur. Ve cemiyet hariçte mıite- kooperasyon bürosu tesisi ise muh

şekkil b r cemıyctin şabesi de değildir. 

1\lADDE 6. _ U!'llUIUİ HEYETİN KURULUŞ YOLU: H t d k. F 1 r 
Şiddetli Hava Muharebeleri 

Her sene. i.k'nc~k:jnun ayı zatifında ı:eyeti Uı_n~miye içtim.aa da- a ay a ı ransız a 
vet olunur. Bırıncı ıçtımada ekscrıyet hası. olmadıgı takdırdc ikınci i:ç-

tiı~a içın t.esbit edilE'cE'k gümde mevcut azanın huzuru ile Heyeti Umu- Hareket Emrı· Bekl')yor 
mıycı ıçtıma eJ~r. K~nunen muayyen hallerde fevkalade olarak Umu-

(1 inci sahıfeden devam) 
hareket üslerine dönmemişlerdir. 
Araştırmalara devam E>dilmekte
dir. 
. Yapılan bombardıman netice -
sinde Bainovinen'de iki küçük ev 
hasara uğramış ve bu evlerde bu
lunan beş ıklşi yaraalmnıştır. 

BİR JAPON PİLOTU 21 RUS 
TAYYARESİ DÜŞÜRMÜŞ 

Tokyo 28 - Son hava muhare
belerinden bi.rinde 25 Sovyet tay
yaresi düşürülmüştür. Bu tayya
relerden 21 i Japon tayyarecıle -
rınden başçavuş Saiton tarafın· 

dan düışürülmüştür. 
İNGİLTERE, JAPONYA İLE 

MÜZAKEREYE GİRİŞMİŞ 
Londnt 28 (Husu si) - Tien -

Çin fütilafının halli için İngiltere 

Enver Paş lnın 
Çocukları 

Enver Paşanın çocuklarının J 
memlekete avdetleri için hazır

landığını haber verdiğimiz kanun 1 

Jayiılıası Büyük Millet Mecl~•i ruz-J 
na.mesıne alımnıştır. Elyevm Pa
riste bulunan EnverPaşanın kız

ları ile diğer karoeşleri evlenme 
çağına geldiklerinden anavatana 

kaıbull&ıne müsaade olunmasını 

hır istida ile hü kfı.mehmizden ri
ca etmişler ve bunun üzerine de 

mezkur kanun Jiıyıhası hazırlan

mıştır. 

2 si kız, 1 i erkek olan bu ço -
cukların en büyüğü Mehpare ha

len 23 yaşında bulunmakta ve Pa
ris Tıb fakültesinin 3 üncü sınıfı-

na devam etmketedir. Kendisi 
Fransa Maarif Nezareti tarafın -

dan bir takdirname ile takdir o
lunmuştur. 

Mehparenin ortanca kardeşi 

Türkan da 22 yaşındadır. Ve Pa
ris Kimya fakültesinin 2 inci sı

nıfına terfi etmiştir. Bu.genç kız 

memleke'te gelince tahsiline İs

tanbul Üniversitesinde devam e
cek ve bilahare evlenecektir. Me'h

pare ıle Türkanın küçük kardeş
len Ali isminde bir gençtir. 20 ya

şında olan Ali, bu sene Paris lise
sini bitirmiştır. :Memlekete av
detle Ankaraya giderek Haı'bıye

ye girmek arzusunu göstermek -
ted'r. 

Bu üç gencin Ranii isminde bir 
kardeşleri daha vardır. 

Enver .Pa~a· nın sakıt hanedan 
azasından olan eşi memleketten 
ayrı.ınca evvela •Nis• e gitmşi,_ 

kocası öldükten sonra, Enverin 
kardeşi miıhendıs Kamı! ile evle
nerek bu çocuk olmuştur. 

Rana da henüz 16 yaşındadır. 

Enverın çocukları; İstanbulda 
ar;eaları emekli General Nuri 
Gilll()glunun yanında oturacak -
ı.ra r. 

ile Japonya arasında müzakerele
re girişilmesi muhtemeldir. in -
gilt<?re hükılmeti, TokyOO.aki sefi
rine bu hususta emir vermiştir. 

Japonların ilk olarak şu şartla
rı ileri sürecekleri zannedi!iyur: 
Tien - Çindeki İngiliz mıntakası 
Çinlilerin entrikaları için bir ha
reket üssü olmıyacaktır. Japonlar 
bankalardaki Çin mevduatını kon
trol edeceklerdir. Komünıst ve 
tedhişci unsurlar Japonlara teı;

hm olunacaktır. Para politikasın-
. da Japonya ile birleşik olarak ha

reket E>dilecektir. Japonlar icab
ederse Çin bankalarını ve mağa
zalarını kon1rol edeceklerdir. Ja
ponya aleyhinde her türlü pro -
paganda ve neşriyata nihayet ve

rilecektir. 

Tehlike Geçidi 
(l inci sahıfeden deva-n) 

lenebilırse ortaya çıkacak büyük 
kuvvet mütecavizleri durdııracak 
sulh cephesinin derhal mevzi a
lacak 450 mılyonl uk insan kuv -
veti ve bu kuvveti yıllarca maddi, 
manevi bütün şei'illerile besliye
cek yüksek kudreti bu sıcak gün
lerde çıldı:mıai stidadını hızlan

dıracak duygular: önliyecektir. 
Herhalde, Fransız Başvekilinin 

tasvır ettiği vehamet manzarası 
içinde dünya en tehlikeli bir sulh 
yeya harb geçidi üzerinde bulu -
nuyor. 

Sabık Arnavudluk kı·alı Zogo 
P aris ve Londraya yapacağı seya
hati, sabık Arnavudluk Başvekili 

Koço Kotta'nın şehrimize gelme
sine intizaren, bir müddet tehir 
etmişti. 

Başvekil şehrimize geldiği ıçin 

Kral kuvvetli bir ihtimalle yarın 
Kraliçe ile beraber şehrimizden 

ayrılacaktır. 

Sııbık kral bugün öğle üzeri €6-

ki Başvekil Koço Kotta'yı kabul 
E>derek bir müddet görüşmüştıir. 

Kral ve Kraliçeye müşavir sı

iatile sabık Arnavudluk ricalin -
den bir zat da refakat edecektir. 
Zogonun Pariste Fransız B~<>
kili Daladiye ve Londrada da İn
giliz Başvekili Sharrıberlain ve ya
hut Hariciye nazırı Lord Halifaks 
ile görüşmesi ihtimalleri vardır. 

Kral bu seyahatten dönüŞte İstan
bulda yerleşecektir. 

Balkan Askeri İttifakı 

mi Heyet içtim~a rlavtt olunur. 
MADDE 7. - UMUIV.J HEYETİN VAZİFE VE SAl,AlIİYETLERİ: (l inci sahifeden 'levam) 

H l . · birfoirimizden ayrılacağız, fakat eveti •ınumi;e, ıfoyeti idarenin vereceği idari, mali raporları ve 
bilançoyu tasvıp, cemiyetin hesapları;,,ı ve bütçesini tasdik, 9 uncu birbirimize de kavuşacağız. 

RESMİ BAYRAM DÜN 
madder!P. ya?.1lı ,1!duğu üzere azaların vereceği aidat nisbetini tayiın, 

· BAŞI ADI müddet: biten HP.veti !darenin zianmetini ibra, yeni Heyeti idareyi ve 
Antakya 27 (Hususi)- Halayın 

Mürakipleri ı:;tihap velhasıl cemiyetin gayesine uygun olmak üzere her 
kurtuluş bayramı bugün ilk defa 

türlü e•~slı tPdbir ve korarlar ittihaz etmek sale.lhiyatlerini haizdir. 
olarak HaJ.kev>inde yapılmıştır. 

MADDE 8. - İDARE HEYETİNİN SEÇİM SURETİ SALAHİYETİ Hatay meclisinin bugünkü içıti-
VE AZA ADEDİ maıı:ıda anavatana ilhak dolayısile 

Ceıriyeti, Heyeti Umı.ımiyece bir sene için ve reyi hafi ile ve azayı Reisi Cumhurumuz İsmet İnönün
hazıranın ekseri r~ti muılakasile intillıı;p edilecek on kişilik bir Heyeti 1- den gelen ve Başvekil RefiK Say
dare temsil eo.er. Ancak Heyeti Umumiye, Heyeti İdare azasının adedini damın gönderdiği telgraflar okun-
10 dan l~ ~'.: .iblağ,na karar verebilir. muş, şiddetle alk•şlanmıştır . 

Heveti lJınumiye.cin Heyeti İdareyi intihabı neticesinde ckseriy€'ti Bugün Halkevi·ıde yapılan me-
mutlaka elde edilmediği takdil'de ve ya tesavit ara vukuu halinde derıhal rasimde Antalya meb'usu Tayfur 
ikinci bir intilıat>a tevessül !>dilerek ekseriyeti nisbi,ye esası dairesin- Sökmenle buraya gelen diğer 
de intihap icra olunur. meb'uslarım12 ve ordu mensubları 

Heyeti İd..,,~. intUwbının akabinde Heyeti İdare azası meyanında hazır bulunmuşlardır. Halkevinin 
ve reyi hafi iie eksriyt' mutlaka ile bir reis, iki reisi sani, bİı' k.fıtihi u- önünde izciler yer almış, binanın 
mumi ve bir vezn~dar Jntihab eyler. etrafı binlerce ha!kla dolmuştu. 

Reis H~"eti İdareyi lüzum gördüğü takdime ıçtimaa davet eyler, Halkıevi namın,ı Remııi Sibaz 
fakat H~yetı lda·~ ıısgori iki ayda bir defa toplanır. Heyeti İdare aza- halka hitaben bir nutuk söylemiş 
sından ücür.iin talelbi iizerine Rei.s Heyeti idareyi fevkalade olarak iç- ve ezcümle de~tir ki: 
timaa dAvetc mcebur<lur. - Bl14lün artık. ay yıldızınuzın 

ahedenin esaslar. hakkında bazı 

malumat vermekt!.'dir. Tamamile 
Fransız noktai nazarını aksettir
mekle beraber, gazetenin verdiği 
malumatı yaZ>yorı;z: 

1- Hatay Türkiyeye terk!.'dile
çektir. 

2- Suriye, Ce•,eliakranın ce -
nub yamaçlarındaki Kessab mıP 
takasını muhafaza edecektır. 
3- Suriye hudı.dlarının değiş· 

mez mahiyette ol~ uğu tasdik edi
lecek, Suriyenin tamamiyeti mül
kiyesine riayet 0J.J.1acağı gibi, da
hili sükununa da dokunulmıya 
caktır. 

4- Her istiyen Suriye ve y&hud 
Lübnan tabiiyetinP girebilir. Müh
let altı ay. 

5- Tabiiyetlerini değiştirenler 
müteakib on s~i' ay zarfında i
kametgahlarını f'at;ıy hududları 

dışına çıkaracak!Dr ve mallarını 
tasfiye edeceklerdir. 

6- İskenderuııdaki Türki_ve 
Cumhuriyeti Merkez Bankasında 
hususi bir hesab açılarak, bu tas
iiyroen mütevellid hasılat bloke 
edilecekti r. Bu h3sılatın n&kli a-

Herti İdareyi R'eis ve gaybubetinde Reis vekilleri temsil ederler. nuru altında önümüzde açılan ge
Çıkan iizanın yMideıı "-:tiılıabı caizdir. Hyeti İdare, Cemiyetin bilcümle niş refah ve saadet ufkuna kOlja
muame;~tını tedvir ve müstahdemin .ve memurini intihap ve azil ve cağız. Bize bugünü idrak ettiren 
Heyeti Umumiy1>nin karar ve direktifleri dairesinde her türlü masarifi Büyük Atamızın aı.iz ruhu şad ol-
yapmağa sali'ıniycttar<lır. sun. Milli Şef İsmet İnönü çok kidler arasındaki anlaşmad.ın son-

Hey,ti İdal'e İçtimalarının muteber olabilmesi için azanın ad ed>- yaşooın, bu davada çalışan büyük- ra taayyün edecektiı. 
· f d b ı · · ar o'-unlar ' 7- Fransız emlak ve hukuku -nın nıs .•n an ir fazlasıle içtima edilmesi lazım gelüp mukarreratın da erımı.ı v "' ··• 

tetı ı Halkın sevinci her an biraz da- n un terki mukabilinde topyekun 
mu . er o .ınası mevcut azanın nısfından bir fazlasının reye :iştirak et- akl takriben otuz mi lyon t-~'ye edı'-
mes l T · • ha artmakta, baştan başa bayr a ""' ı meşrut ur. ~sav.ı ariı vukuunda Reisin bulunduğu taraf ekseri- 1 lecektir. Bu paranın tesviyesi for-
yeti rey olarak kabul edilir. donatılmış bulunan şeh ird e ooı 

· büyük bayram 23 tanmuzda ya- mülü de t esi:ıit olunmuştur. 
. Heveti Jdare azasından birinin vefatı veya istifası tal<dirinde Heye- 8- Fransız a•keri mezarlığının 

ti Idare Heyeti Umumiye iQtimaına kad ar anın yerine bir diğerini in- p~;;t~;ANSIZ GAZETESİNE Fransız toprağı olar ak muhafazası 
tifıap eı:ler. 

GÖRE istenecektir. 
MADDE 9. - AZALARIN AİDAT MiKTARI: Par i _ Suar gazetesi, Fransızlar- ·ı 9- Fraıuııa loongregasyonlarının 

Cem'yetin varidatı azalarının te.nffil eyl!.'dikleri Şirket ve Arma- la Hatay hakkındı. yapılacak mu- hakları baki kalacaktır. 
törleri nam vtı ne,abına vereceği Heyeti idarece tayi:n ve Heyeti Umu- ---------------------------- 
miyece kabul edilecek ve asgari 30 ve azami 120 liraıyı geçmiyecek o-
lan senevi mak tu aidattan i.bar.ett ir. 

Vapur sahipler inin vey~ Acentelerinm aliikadıı.r lbulundukJ.arı 
mseeleler h akkuıda mü~terek t a'kibat yapma ve mii§avir avukat i:stih
dam etm<e masa rifi ile bunlara müm86il işlerin masarifi ayrıca azaJ.ar 
arasında taksim edi.lecektir . 

SenPnin ili< ü~ ayı zarfında m uayyen aidat hissesi:ni tesviye etme
yen azanın Heyeti İdarece cemiyetten ihracına karar vrilebilir. Maa
mafiı1:ı böyle b;T aza noütooa.hil aidatı tesviye etmek şartile cemiyete 
tekrar kabulünü tale-r P<leıbilir. 

MADDE 10. - HESABLAJtlN TEFTİŞ VE MÜRAKABESİ: 
Umumi Heyetin senelik içtimaından evvel Mürakipler cemiyetin 

hesa'batını teı.k'k ve te'tiş ederek sene sonu bilançosunu imza ederler. 
MADDE 11. - ANA NİZ.A;ifNAMENİN DOOİŞTİRME YOLU: 

Ana Nizamnamesinn tadili Heyeti İdare veya cemi~t azasının 
beşte birinin talebi üzerine teklif !.'dildiği takdirde Heyeti Umwniye 
fevkalade olarak içtmaa davet edilir. 

Nafıa Vekaletinden: 
7/7/939 cuma günü saat 15 de Ankarada, Nafıa Vekalet i binaeı 

içinde m~lzeme mii dürlüğü odasında lıoplanan malzeme eksiltme ko
misyonunda 1170 lira muhammen bedelle 3 m/m lik d~le cam 100 M2 

ve 2 m/m !ık yarım dub!e cam 400 M2 ile 0,55X0,45X0,002 eb'adınds adi 
cam 8 sımdık 40 ar!et\ik ve 0,55X0.45XO, 001 1/2 e>b'adında adi cam 2 

sandık 40 adetlik o!mak üzere Konyanın Çumra istasyonunda tesl' m 
şartile dört kalem camın açık eksil1nne usulü ile eksiltmesi yapılacak!" 

Eksiltme şartnamesi ve teferrüatı bedelsiz olarak malzeme müdür

lüğünden alınabilir. 

Muvakka! temiTJat 87,75 liradır. 

lstek!ileı·in m·ıvakkat teminat ve şartnamesinde yazılı vesaik ilP 

birlikte ayni gün saal 15 de mezkfır komisyonda hazır bulunn " 

lazımdır 2429• • 4406. 
Heyeti Umumiyenin bu hususta ilk içtimatla karar verebilmesil---------------------------

için cemiyet< mı.ıkayyPt azanın iki sülüsünün mevcudiyeti lazımgelüp 
bu nisap ilk içtını ada hasıl olmadığı takdirde tayin edilecek ikinci bir 
içtima mevcut azanın huzurile aktedilerek ekseriyetle ve~ek karar 
dairesinde tadil5t yapılacaktır. da 

MADDE 12. - CEMİYETİN FESHİ: 
Cemiyetin feshi ve malların tasfiye şekli için 11 inci maddede ya-

Anadoluhisarı İdman Yurdundan: 
Yurdumuzun konııresi bir temmuz pazar günü sabah 
Anadoluhısarındaki yum merkezinde toplanacaktır. 
Ruıııa!l'e: 

1 - CenıiyPtler kanununa göre ana yasanın tadili. 

saat rl"'' 

2 - İdare heyeti ve kontrolör raporlarının okunması. 
3 - İdaıe heveti kontrolör ve haysiyet divanı seçilmesi. 

(1 inci sahifeden devam) zılı esaslar t&tbik edilecektir. 
zırda Balkan antantına dahil dev- İDARE HEYETİ AZALARININ ÖZ VE SOYADLARI, M&~LEK " ' 
!etler arasında tooafüi bır mi ak VE SAN'ATLARJ VE İKAMETGAlILARINI GÖSTERİR CETVELDİR.I=~========================= 
metni hazırlamaktadır. 

Bu yeni misakın hükümler:ne 
göre, Yugoslavya tahrik edilmek 
suretile herhangi bir dev !etin te
cavüzüne uğradığı takdirde, Tür
kiye, Yunanistan ve Romanya o
tomatik bir şekilde Yugoslavya -
nın yard1JJT1ma koşulacaktır.• 

Laurent Rcboul Bahriye Aeentası 

Hayri Ardboğlu • 
Mareello Campaner » 

Kalust l\tohak • 
John Kernick • 

• 

• 

• 

Bomonti Halaskargazi Caddesi 
Nimet Apt. 3 

Uluköy Hayribey yalısı 
Beyoğlu Suterazi S. 19 Mayer 
Apt. 4 

Carsten Meves • 
Christoph Dabcovich • 
Gabriel Coilteaux • 

Pangaltı Haman, Zafer Sok. Ma- Remus Onccanu 
nuelyaıı Apt. 4 

• 

Bomonti lfalaskiirgazi Caddesi Willy Sprrco • 

• 
• 
• 
» 

• 

Nimet Apt. 2 
ATnavutköy Ayanofri Set sokak 
Kandilli Dabcovkh yalısı 
İstiklal Caddes' Lul"""'' 
Apt. 8 
Ta~sim Şehid Muhtar Cad. 19 
Kristal Palas. 
Beyoğlu Telgraf sokak Nu. 37 
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No. 1 Yazan: Rahmi Yağız 

Almanyanın 
Ti~ari 

Müvazenesi 
(4 üncü sayfadan devam) 

Akşamın Hülya Saatlarında ilk 
Defa Bir Gezinti 

932 senesinden \.:eri japonyanın 
Almanyanın ve İtalyanın mali ve 
iktısadi vaziyetleri aşağı yukarı 

ayni cereyanı takib ederek gel -
melrtedir. 

O zamandanbcri japonyaya dair 
çıkan rakam lar h·'p bunu gösteri
yor. Japonyanın mali ve iktısadi 
vaziyeti son senelerde girişmiş ol
duğıı harb ile bozuluyor. İtalya da 
daha sonra Habeş;stan harbine gi
rerek maıi ve iktısadi vaziyetini 
müşkülita sokmuştur. İtalya da 
muttcf~'<i ol.an A!manyanın yar -
dımile öilahlanm,ya devam edi
yor. Bu hal karşısında dünyanın 
diğer memleketleri de siliihlana -
rak kendini müdnfaaya hazır bu
lunmak yolundad;rlar. 

Fransız Gemicileri Epeyce Dolaştıkdan Sonra 
Sabaha Yakın Kızı Evine Bıraktılar 

- Haydi. yüriı gemiye gidelım. 
Gece yarısı oldu. 

- Ben u gece gelmiyeceğim! 
- Anlamadım! 

- Bu gece gemiye gelmiyece -
ğim! Süvariye elim söyle; Şa
ma geceyi karada geçirecekmiş 

del .. 
- Münasabetsizliği bırak da yü

rü gidelim. 
- Sana uğurlar olsun dedik ya! .. 

Haydi, ~k arabanı! 
Codier omuzlarını silk1i, yürü-. 

dü, gitti. 
Şamo o gece Eliz Lantiye ile 

beraber lokantadan çıktL Gece 
yansından sonra, limanda çekiç, 
demir ( ve gemi gürültüleri yiikse
lirken ~uyun yüzünü yaldızlıyan 
güzel mebtab Şamo'nun çok ho -
şuna gitti. Akdeniz akşamlarının 
hulya dolu saatlerini ilk defa gö
ren Fransız gemiciler Eliz ile bir
likte sandalla 'bir gezinti yaptı. 

Sabaha yakın kızı limandaki evi
ne bıraktı. Ertesi akşam için bir 
randevu aldıktan sonra gemiye 
döndü .. 

Codier o saate kad1r uyuma -
mış, arkadaşının dönmesini bek -
!emişti. Akşamki meyh3ne faslın
da Şamo'nun kişedeki kızla konuş
masını kıskanıyor, fakat torpido 
gediklisinin bu konuşmayı kuv -
vetli bir arkadaşlığa doğru götü -
receğini, geceyi güzel veznedarla 
başbaşa geçireceğini hiç üırud et
miyordu. 

Saatler ilerledikçe Şamo'nun 

gelmediğini gören Codier kalbin
deki kıskançlığın arttığını, ge -
dikli ar kadaşıııın aleyhinde bir kin 
haline geldiğini hi:sı;ediyor bir ta
raftan da kendi beceriksizliğine i
çerleyip duruyordu. 
Şafak sökerken Etiyen Şamo 

gemiye geldi" Kasara kap;;ğında
ki nöbetçinin önünden geçti. İçeri 
girdi. Mangaya kendi ranzasına 

doğru yürürken Oodier ile kar
§ılaştı. 

- Bu saatte nereden böyle? .. 
Şamo inadına Codier'nin siniri-

ne dokunacaık bir cevalb verdi. 
- Tarlakuşunun yuvasından! ... 
_ Amma erken kovulmu ·un! 
_ Kovulmadım... Karda gezip 

de izimi belli etmemek için şafak 
sökmeden gemiye döndüm. 

Antuvan Codier yapmacık bir 
gülüşle arkadaşını alaya aldı: 

- Sen bunları başkasına, yut
turabileccgini tahmin ettiğın saf 
arkadaşlara anlat... 

TARİHi 
ÇOCUK 

MANi 
- ]\fara ile boğuşmuştu .. Ondan 

sonra bu hale geldL 
Azak hayretle kaşlarını kaldır

dı: 

- O kadar kuvvetli demek bu 
canavar ... 

Buran içli ıçli glihimsedi: 
- Nediyorsun, Azak? Vücudu

na saplanan oklan. yağdan kıl çe
ker gıbi birer birer çekip attıktan 
sonra, beni götiıriır gibi, tepeye 
kadar çıkardı. Kuvvetime gü\·eni
yorum.. Döğüsmck istedim .. Bir 
kolile beni oıktı .. ezdi.. Büktü ve 
yerden yere vurarak bu hale getir-

- Seni temin etmeğe meclıur 

değilım ki... İster inan,ister inan
ma... Geceyi Tar laku ·u ile bera
ber geçfrdi k .. 

- Beni temine medbur değilsın 
amma yalan söyleıneğe, böyle fe
na bir ütira ile başka ıbirisinin, 

genç Tarlakuşunwı hüviyetini kir
letmeğe mezun musun? 

- Ben iftira etımiıyorum. Olanı 
söylüyorum. 

her geçirdiğimize seni ikna eder
sem ... 

- Sana tam 250 frank var. " 

- Ala! 

- Amma, bunun aksi sabit o-
lursa. 

- O zaman benden sana 250 
frank! 

- Kabul! .. 

Oodier, Şamo'nun elini 

Avrupanın bugün endişeli bir 
halde bulunmasının her memle -
ketin mali ve iklu.adi vaziyeti ü
zerinde ne kadar te;iri olduğunu 
söylemeğe lüzum yok. Almanya 
ile İtalyanın hayati sahadan bah
sederek daima bü, ilmek isteme -

sıktı: b d - Hayır ... Yalan söylüyorsun!.. !eri karşısında şu ceva var ır: 
- Peki... Bunu nasıl isbat ede- d ·· ·· b' · d bır· Antuvan Codier için için ben- , Eğer Avrupa a gı:nun ırın e 

li8ini saran bir ihtira.sla, kıskanç- ceksin? harb çıkarsa bun on sonund1 karlı 
lıktan doğan şiddetli bir imreniş- - Bizzat kız sana söyliyecek! çıkacak, hayati sahalarırıa kavuşa-
le konuşuyor, sabah karanlığı, - Nerede, meyiıanede mi? cak olanlar mihver devletleri ol-
Manııa (1) da uyuyan arkadaşla- _Hayır, yarın randevumuz var, mıyacaktır. Çünkü 914 umumi har-
rını rahatsız edecek şekilde sert öğleden sonra 0 tatil yapıyor, bu- binin misali daha unutnlmamış -
ve gürültülü bir dil kullanıyordu. lı.ıışacağız. Beraber gezeceğiz, gece tır. Harb bitti. Fekat onun bırak-

Etyen Şamo yorgun argın do··n- kt kad ·ı "' son tığı mali ve ilctısa.ii müşkülat yir-
geç va e ar eg enece6 .z, - mi senedenbcri dPvam edip gidi-düğü gemisinde, bu saatte i.stira- ra onun evine gideceğiz. 

hale muhtaç, ve gürültü etme _ yor. Av~ada yeni bir harbin 
Codier, bu tafsi!Atı duyunca ye- kinA>ilir daha ne gitıi acı neticeleri 

meg· e medbur bulunlll)'or, kıs - "d k ~- K nelin" g·· zap-
nı en ızarcu. e ı uç olmıyacağını kim temin edebilir?'. 

kanç arkadaşının böyle paldır kül- tetti: Diğer milletleri boyunduruk al-
dür söylenişini yersiz buluyordu. _ Hayalin çok geniş, çok kuv - tına almak suretile hayati saha-
Sözü kısa kesmek, bu ka vgamsı 

vetli Şamo! Hemen de nasıl uy- sını genişletmek ,,tiyenlerin mü
iddiaya son vermek için yerine çe- durdun? Ayak üzeri şu düzme gez- racaat edegledik.lt>ri kuvvet poli-
kilıneğe, yürüyüp gitmeğe karar me programını kekelemeden na- ti.kasının devam l'Cl~miyeceği an-
verdi. Laubali bir el ~aretile ar- ıul sıraladın!. !aşıldıktan sonra ıse dünya mil • 
kadaşına işi mühimsemediğini gös- d letlerı· arasında karşılıklı ihtiyaç-- Hayal olmadığı oradan a 
terecek bir hareket yaptı, omın:- 'n" !ara go··re bı"r ı"tı"la'fa varmak ü -belli... Gündüz, Eliz Lantiye ın !arını silkti yürürken söylendi: midleri ortadan büsbütün kallı: -

beklediği yere beraber gideceğiz. 
- Senin dediğin gibi olsun. Ben mış değildir. 

Kıza sen soracaksın o da evet der-
iStirahate muhtacım. Ranzama Bu satırları böyle bir nikbinlikle 

· se bahs tamamlanmış olur. 
çekiliyorum ... Tuhaf şey ... Sanl<ı neticelendirmek daha iyi. Çünkü 
bahse tu.tuşmuşuz gibi çekişe çeki- - Pek ala!... taarruz ve tecavüz emel -
şe hem beni hem arkadaşları sa - 1 - Şimdi bana müsaade.·· Gece- !erinin tahakkuk edemiyeceğini 
balı karanlığı raıhat&z etmekte nin yorgunluğunu çıkarayım... anlıyanlar da nihayet sulh ve an-

mana nedir?.. Etyen Şamo yatağına yürüdü. !aşma cereyanına gireceklere ge-
Antuvan Codier hemen atıldı: Ranzasına geldi. Acele hareket - çen gün İngiliz Hariciye Nazırı -
- Gidi tatlı su kurnazı seni... !erle soyundu. Yorgun ve yıpran- Lord Halifaksın dediği gibi kuv-

Söz meydanın.da yenileceğini kes- rnııı vücudünü duvara asılı kenar- vet politikasını takib edenlere kar
tirince nasıl döndün! .. Ba:hse tu - lı bir rafa benziyen daracık yata- [ şı İngiltere. de icnbında kuvvete 
tuşmadığmıızı ileri sürü)'Or&un, ğuıa bırakırken mırıldandı: müracaat edecektir. İngiliz Hari-
keşke tutuşısaydık şimdi ben ka - _ Bahsi kazandmı demektir. tiye Nazırının bu sözü ise sulhu 
zanmış olacaktım. Yani, Eliz ile geçireceğimiz eğlen- kuvvetlendirecek mahiyettedir. 

Şaımo henuz iki adım yurümüş- ce gecesinin masraflarını şu akıl- Çünkü harb göze alınmıyan bir 
tü. Muhteris arkadaşının son söz- sız, inadcı, mağrur Codier ödiye- iş olunca sulh devam edecek ne-
lerine cevap vermeden oradan ay- cek... 

1 

ticesi çıkıyor. Faht silahlı bir 

rılamadı. Durdu. (Devnmı ıxır) , sulh... J 

- Bahse tutuşmak istiyor mısın?,.----------- Eski Harflerle Basılmış 
_Sorar mtsın? o·· E I 
- Yani benim dün geceyi, tar- unyanın n Kitablar 

lakıışu ismini verdiğimiz Matma- B •• .. k B ..., Esk harflerle basılmış kitab -
zel Eliz Lantiye ile geçirdiğime UYU ayragJ !arın mekteb ve rr.aarif teşekkül
bahs tutacağız! 

- Evet... 
-Ben Eliz Lantiye ile kon~ 

tugumu isbat, onunla geceyi bera-

(1) Manga; tahtelbalıirde, umu
miyetle harb gemilerinde müret
tebat111 yattıkları yere denir. R. Y. 

Yazan: Islı.ender F. Sertelli 

di. Vücudiı'"" tin her ·eri sızlıyor, A-' 
zak! 

- Şimdi nerede bu canavar? 
- İninde uyuyor .. 
- Acaba onu ben yenemez mi-

yim? 
- Ben de senin gibi kuvvetime 

güvendım de bu hafa geldim. Böy
le bir denemeye girişmeni iste
mem, Azak! O uyurken, mümkün
se bizi buradan kaçırmağa bak! 
Buna muvaffak olursan, ikimize 
de büyük bir iyilik yapmış olur
sun! Ölünceye kadar hayatımızı 
- eğer bundan sonra yaşayabilir-

(5 inci sayfadan devam) 

esnasında 5,000 Paisli çocuk Mar
syezi söy liyecek ti• 

Şimdiye kadar uünyanın en bü
yük bayrağı, Ahr.anya hariciye 
binasına çekilen Game salipli bay
rak idi. .. 
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sek sana borçlu kalacağız! 
- Hiç k()rkmayın.. İkinizi de 

kurtaracağım! Ben ne yaban ökü
zünden yılarım, ne de iki başlı 
canavardan. Sen pekala bilirsin ki, 
ben dünyanın en meşhur pehlivan
larının sırtını yere getirdim. Ulu 
Tanrı beni tek olarak yaratmıştır. 
Benim bileklerim onun kafasını 

koparacak kadar kuvvetli olma
saydı, buraya gelir miydim? 

Tam bu sırada Azak'ın ense sıne 
diken gibi uzun tırnaklı bir el u
zandı. Burd'1.: 

- Azak.. Kcndinı koru! 

leri kitabevlerine kabul edilme -
!erinin 1353 numaralı kanun hü
kümlcrtine muhalif olamıyacağı; 

binaenaleyh bu Iı:ab·ı kitabların 

kütüphanelerde durup okunabile
ceği Vekıller Heyetince kararlaş
tırılmış v? bu karar vilayete 
teblig olunmuştur 

Diye haykırdı. İki başlı canavar 

Azakın scsıni duymc , yavaş ya
vaş inınden çık.ırak kayafarın 

aras ndan uzun kc>lunu Azakın en
se ıne uzatm~tı. 

Sayun bu korkur.ç cana\·arın 

tekrar canlanıp kalktıgını gi:ırıin -
ce: ı 

- İşte bu sefer işimizi bitire -

cek . .. Diye çırpın.rak olduğu yer
de yıkılıp kaldı. 

Azak başını arkasına çe\•irdi... 
Maranın korkunç suratını gördü. 

Bu başın yanında bir de kadın ba

şı vardı. Tanrınır. oğlu iki yüzlü 

kalın palasını bird ·n çekere .. , ca
navarın üstüne c;yle bir saldırLŞ 

saldırdı ki... Buran birdenbire ca

navarın kadın başını kop -
muş olarak yeroe gördü. Hoyre

tindcr. az kaldı ki çük dilin' yuta

caktı. Maranın b;; başı yere düş

müştü. 

lrlanda Cumhuriyet 
Ordusu 

Sovyet Rusyada 
Bir Alman 

Cumhuriyeti (5 inci sayfadan devam) 

çok masala benzi~·enleri de yok 
değildir. Teşkilatın çok kuvvetli 

olddğdndan daima bahsed.liyor. 
Fakat cenubi İr1anda devletinin 

merkezi olan Du.blindeki muhabir
lerin yazdığına gore bu sözlerde 
mübaliıga vardır Teşkilat söy -

lend .ğl kadar belki kuvvetli de
ğildir. Ancak İngilizleı:ıi. meşgul 
etmekten geri kalmıyor. 

Duıblin hükılmeti bu teşkilatı 

teşkilatın aleyhiı:dcdir. Hatta bu- ! 
nu gizli b~ cemivet olarak ilan 

etmesi aleyhinde takibat y .. paca
ğını bildirmiştir. Fakat te~Kilatın 

müracaat eltıği va~ ta bomb.ı.dır. 

Bir yerde birdenbıre brr infili.k 
oluyor. Herkes : ' kuya, telaşa 

düşüyor. Anlaş• ıı or ki O- talığı 

korkulmak için Cı mhuriyet or

dusunun adamlar oraya bomba 
koymuşlar. Şimciıye kada1· bir 

hayli vukuat bu'lı: ı;österdi. Her 
taraf son derece ~i:d. atle a: anı -

yor. Evlerinde inf~ıc,~ edicı mad

deler bu'uııanlar aıır cezalara çarp
tırılıyor. Fakat te~kilclın faaliyeti 
durmuyor. 

Dublin hükıinıeti bu te~kilctı 

dağıtmak için rre gibi tedbir1er a
ltrsa alsı~ İrlanda Cumhuriyet ı 
ordusunun Amerikadaki İrlandalı

!ılar arasında adamları vardır. 

Diğer taraftan L.mdra mükumeti, 
de bu teşkilatın böyle bom.balı fa

aliyete mani olmnk için her türlü 
tedbiri almış bulunuyor. Fakat 
vukuat tekrar ediliyor. Londra 

hükumeti hiç şüphesiz Du<blindeki 
İrlanda hükumetine müracaat e
derek teşkilatın faaliytine mani 
olmasını istem~tır. 

Bu hususta Dublin hükümeti de ı 
çalışıyor. Ancak yer yer vukuat 

haberleri de eksik olmuyor. Irlanda 
Cumhuriyet ordı.sunun adamları 
Amerikada hiç bir takibata tabi 
tutulmuyorlar. Çünkü bunun i

çin bir sebeb göriimüyor. Yalnız 
teşkilatın erkiıııL:arbi) e rei i sı

fatı le Amer1kada dolaşan Rosel 
geçenlerde bir müddet Amerikan 

polisinin ne:zaretı altında tutul -
muştur. Sebebı mahim: İngiliz 
Kralı ve Kralıçest:ıin Am~ıka se

yahati sırasında !:landa Cumhu
riyet ordusu erk~ıharbiye reisi
nin Amerikadıı serbes dol 1şması 

Amerika hiıkı'.ım~tince 

görülmem~tir de ondan. 
muvafık 

Rosel İngiliz gozetelecinde ve 
rilen malumata ı;öre son derece 

faal bir adamdır. Geçen sene Ame
rikada dolaştıgı z.ralarda oradaki 
İrlandalılardan bm 600,000 İngi

/iz lirası toplamış, bu parayı İrlan
daya yollamıştır. Söylendiğine gö-

1 re bu paranın daha 300.000 Ingiliz 

lirası İrlandada hiç sarfedilmiyc-
rei: duruyormuş. 

Rosel şimdi yin~ cesim bir para 
toplıyarak Amerık&dan memlc -
ketin<! yollamak için çalışmakta

dır. 939 ser.esi nihkyetine kadar da 
bu parayı toplıyarak İr landaya 
yollıyacağını ümid ediyormuş. 
Roselin geçenlerde Amerikada bir 
müddet polis tarafından alıkon -
ınuş olması da İ'lgiliz gazetele -

Azakın ikinci h:ımlesine lüzum 
kalmadı. 

Mara birdenbire büyük bir a

ğacın devrılişine benziyen gürül

tülerle kayaların a=asına yuvar

lanm~tı. Canavaı. n gözleri açık

tı .. İkisine de hain hain bakıyor ve 

burnundan soluyordu. 

Maranın kesilen kafa yeıınden 
akan kanlar, taşl•.-ın arasında kü

çük bir gö ceğiz husule getirmişti. 

Azak, genç kızın yanına sokul
du: 

-.Haydi, kendine gel... Ve kork
ma-

Dedi. Sonra kan kardeşinin ku
lağına eğildi: 

rinde çeşid çeşid rivayetlere yol 
a~tı. 

Dendiğine göre Roselin alıkon
masına sebeb p=portunda gö

rülen bir eksik üzerinedir. Bunun 
üzerıne uç gün tevkif edilmiş, 

sonra bırakılmışt.r. Her ne ise ... 

Bu gibi işler Rosd için teferrüat 
sayılıyor. Ameribdaki İrlanda -

lılar arasında bu !<adar ~özü ge -
çen ve her >ene yarım milyon İn

giliz lirası toplıvarak İrlandaya 
gönderebilen Rose! bu uğurdaki 
ça:ışmasına devam edecek demek

tir. 

lngiliz'Kral ve Kraliçesı Ame
rikayı ziyaret ederek ayrıldıktan 

sonra Rosel Magatanda İrlandalı
lara bir konferans vermiş ve s<iy

lediği sözler arasında şöyie de -
ıni~tir: 

- Bomba lıı:ıyır.akta devam e

deceg.z Tiı ki İngili2 hapishane 

!erinde tek bır i. landalı mahpus 

(5 inci sayfadar.. :evam) 
içinde bir cumhuriyet ilan et ti. 

Bu küçüJc cumhuriyet ahal.si o
lan Almanlar, Ruslarla pek güzel 
!eri vardır. Milletin malı olan 4000 
çiftliğı müşterekeıı ekerler. biçer
ler. Artık kurak .klan kor:Cuları 

yoktur. Ambarlar.nda daima ihti
yat iki senelik bL•ğdı.yları mev -
cuddur. 1937 de. 80C arlık (ytiz 
metro murabbaı) bir araziye 1 
milyon meyva ağ~cı dikmiş!erdir. 

İhtilalden e\·vel sanayi pcK ge
ride idi . .:.on zarr.ar,larda 3 de -
bağhane, 3 buz fabrikası, büyük 1 
konserve fabrıka~t birço k aa un 
fabrika arı yapmı~lardır. 

MODERN BiR PAYTAJIT 
Cumbunyet merkezi ola ı En

gels şehn, 1932 senesine kadar 
Volganın yalnız ·.ol sat.imde idi. 

Pokro\'sk;eya S'o da deni.i -
yordu. 

Müstakil cumhu:iyet ıd.ırcsinin 
kalmayıncaya kadar! tesisınden sonra t~mamile ieğişti. 

donra Nevyorkda da yıne İr!an- Şehnn ortasında bırçok bınalar, 
dalıları_n bir toplantısında şmıları eski çarşının ddkkanlar.ı y.kıldL 
söylemiştir: Bwılann yerme çiçekli b.r bahçe 

- Şimdiye kadar bomba koyar- yapıld» 
ken dikkat ediyo!"duk, kimsenin Şimdi, büyük bir meydanın et-

rafında hilkümet daireleri yük -
yaralanıp ölme>ir.i caız gormuyor- selmcktedir. 

duk. Fakat eğer teşkilatımıza men- Vaktile, ahal.nin '.( 90 l okuma 

sub olanlardan biri bundan son- ve yazma bilmezdi, karac:.hildi. 
ra İn erede idama mahkılm <>- Bugün ınelrteblerc devam eden 
lur da : am edilirse artık biz de 100,000 çocuk henı rı:sca, hem de 

başkalarının yaralanmasını ve ö- almanca öğre.nıyor Cumhunyetin 
lüp ölmemesini a:ayacak değiliz. bütün şehirlerinde liseler, tıb, zi

raat ve mühendis mekteblerı var. Biz pazarlık etmek niyetinde de-
Bütün memurLrı Alman olan ğiliz. İstediğimiz taınamıle İrlan-

bu memlekette en çok konuşulan danın Ir.giliz ordusu tarafından 
lisan da alınan.cac!u· On beş yev

tah liye edilmesidir. İdandanın iş- mi gazete>i, iki tıyatrosu vardır. 
!erine İngilizlerir. karışmaması - ı-----··-
dır. Gideceğimiz yal lıiyıkile tayin H 1 KAY E : 
edilmiştir. Bizim maksadımız İr-

landada tekrar dahili bir ııarb oı- Esrarengiz 
mama•.'ll temin etmektir. Kadın 

OKUYUCU 
MEKTUBLARI 

İstanbul) ular 
Valimizden 

Pek Memnun 
Çcmbertllaşla Yabancı Diller •• Ri

ya7:iye okulu direktörü Ziya ÇeUnka
ya ya:rıyor-: 

21/6/939 tarihli ve Bizbiıe sütunun
daki :raııılarınnuı "inde IHa bdar al<
lıselim sahibi ve bu kadar g-enlf rö -
111Şle mıabak..,e eden vali ccıoııe.aıtı
niıl ve Doktor Lütfi Kırdarm tam. me
deni bir ln!lian olduiunu söyJU.yorsu -
nuz: herhalde okuyucuların içinde bu 
t.akikııH lt•lıiiski.rhfa çüeu. de vanlır. 
Bir ıran bir lııim ielh lmodlolnl ciN"me
i• cıuım. 

Ne kap.rı 11e de ...ıacı1arı W:ak bir yü 
bunıı ukluiu cösterrncden oda kapısı
nın önündeyim. Bir ötretmf"n g-eldJ de
:rlnb. dnlim. llfr dakllta ı...lft kabl 
edlhlim. Bioü.lı bir ılllı.kıı.Ue besi din
ledi. İşimi bizzat taklb edec<>finl söyledJ. 
Me. eJ.tyl iaklp etti. Her maddeye ce
vap verdi ve mekteblmlı:e kadar cön
dtttll. Halk so .. lr i<'ine sa- •:ratı 

-- lnchılrdl- - •aft oleme
:rlalz: llalkıa ı.aıı...ı v:r-. 

Çembttıııa. karpıımda Yaban
cı Diller ve- Riyaziye- okulu 

direktörü Zira ÇeUnkaya 

yok. Yolda konuşcıruz. Haydi o

muzlarınıa sarılınız bakalım! 

Mara kayaların arasında birkaç 

kere debrendi. Korkunç se>IPr çı

kararak kollarını taştan taşa vu
ra vura can verdi. 

Kaçacaklardı. 

Canavar gebermişti. 

Buran cesaret ve itidalini top

ladı" Fedakar arkadaşının kolla

rına sarılarak ayağa kalktL Güzel 
(Sayun) da se~Je gülıneğe baş
lamıştL 

Azak ikisini de omuzlayıp ka 

yalardan yola indirecekti. l!u sı
rada Buran, ark<daşınm kulağı
na eğildi: 

(4 üncü •ayfadan devarrı) 
Artık hastamız g!>eeleri S>bah -

lara kııdar sayıkl:y:mıu, ı.öylenı

yordu. Bütün gece bayar.ın ismiıu 
tekrar ediyor, onunla konuşuyor
du. Bunu doktor? söyledik Dok
tor, bayanı görmek iHed.i. Kencli
slle =n müddet göıüştü. İşte o 
gündenberi bayan haftacil iki, üç 
defa geliy>Jr. Doktc_ ı.J1 tavsiyesi 
üzerine kendilerini :'>.lnız bırakı· 
yor uz. 

- Oglunuz artık rü ·a gi:ırmü -
yor mu?. 

- Hayır! 

- Neden >biliyorsunuz . 
- Çünkü rahat uyuyor, gün 

günden iyile ··yor Birkaç hafta 
sonra bayan kendisini köşke gö
türecek.. Kır hava'il als.ın dive ... 

Tatilden sonra bir günyıne e\"i:ı 
önünden geçiyordum. Kapıcı ka
dın yine kapının yanında ıdi Ka
nadlarının ikisi oe •. çık bulunan 
kapıdan bir tabut .;ıkardıl:ı.r. ce
naze arabasına ko. ·dular. 

Bu ölenin kim <>lduğu.'lu sor -
mağa cesare. cdemedım. Zaten 
buna lüzum da yckttı. Çünkü tabu
tu takib eden bayanı tanımı tını. 

Hıçkirarak ağlıvorrlu. Acaba bu 
vakıtsiz öfon delikanlıyı sevi ·or 
muydu?. 

yapalım. Aza.k! C'anzvarın söyle

diği belki doğruJu• .• Artı.: bır 

tehlıke kalmad... Canavar i:ıldü. 

Neden korkac .,ız? Hazineyı de 
alıp tiyle g:delım olmaz mı• A

zak, başını ınden içeri} e soktu. 

* KORKUNÇ BİR BO(iUŞ..\lA 

Tanrının oğlu ırıağaradan ıçeri 

girmek istiyordu. 
Buran: 

- Gidelim Azak! . Bu uğursoz 
yerde dolaşmıyalır.ı. Orası cinle
rin, üritlcrin yuvasıdır. 

Diye seslendi. 

- Sayunu da lirlikte götüre -
ceğiz değil mi? 

- Evet ... Çüru ü ... 

- Mara bir gece uykusunda sa-
1 y1klarken: 

Azak arkadaştr.a ccvab verme -
den bir iki adım yürüdü .. Kapıda 
duran maş'aleyi yaktı. 

Fılistin dilberi kayaların üs -
tünde bekliJ rdu Buran da onun 
yanına yaslanmıştı. Azak, elile arkadaşının ağzını 

kapadı: 

- Anladım ... Fazla söze lüzum 

(Benim hazinemi kim elde e
derse, o, dünyanın eıı zengin ada
mı olacak!) diyordu. İstersen -
gitmeden §U ind~ bir araştırma 

• 

fDevumı var) 

• 1 
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DiKKAT: 

EN BiRINCI KAN, KUVVET, iŞTiHA ŞURUBUDUR 
FOSF ARSOL'u bütün kuvvet şurubıarından 

kullanan~arda bile 
ayıran başlıca hassa : Devamlı bir surette kan, kuvvet ve iştah temin etmesi ve ilk 
tesirini derhal göstermesidir. Her Eczahanede bulunur . 

DEVREDİLECEK İHTİRA 
BERATI 

•Hidrokarbonlar• hakkında~-

1 
1 , ________________ , ..... ______________________________________________ , ______________ __ 

ilı t ira için alınmış olan 18 tem • 
muz 1925 tarih \'e 32~/328 numa

Plı ht ı a beratıuın 'hti.,·a ettiğ~ 

hukuk. ıht.raı Türk.yede mevkii 

f ıle koymak içın ı{!ara \'Crile~·ği 

tek!of edilmekte olmakla bu hu

susa fazla mallı:ınat edınmek ıste
yenlcrın Ga atada, Aslan Han 5 

inci kat 1 - 3 numaralara müraca· 
at eylemeleri ilan olunur. 

DiKKAT 

Gripin kutulanma üzerine reeimde gördüğünüz 
şekilde kabartma pullar ilave edilmiştir. 

Her yerde ı~rarla pullu Kutulan isteyiniz. 

-ve pulsuz kutuları şiddetle reddediniz .. 11 

İstanbul 4 Üncü icra Memurluğundan : 
Tamamına üç yeminli ehli vukui tarafından 2474 lira kıymet tak

dir olunan Beynğlunda Hüseyiııağa malla.lesinde Duvarcı sokağında 
C5ki ?! ve yt'ni 83 ve halen 53 numaralı evsafı aşağıda yazılı gayri men
kulün nısıf hiı:seci 9çık arttırmaya konulmıı:jtur. 

EVSAFI: Bodı l!m katı zemini çimento döşeli bir taşlık üzerınde bır 
taş oda yanyona iki odıın ve kömürlük ve bahçeye çıkan harap ve a!lı

şap bir kapısı v~rdır. Z.ınıin kat bir sofa üzerinde zemini çimento dö
şeli \'e adi ocaklı ve sokağa açılan tek kanatlı demir çimento kaplı bir 
mutfak bir komı.irlük bir hela ve yanyana iki odadan ibarettir. 

BİRiNCİ KAT: So,rnktan beş basamaklı mozayik merdivenle çıkılır. 
Çift kan:ıtlı demir v~ camekanlı kapıdan girilir, zemini kare siman 
doşeli bir nhanlıl<ta bir oda ve zemini tahta döşeli bir sofa üzerinde 
hır oda ft bır hela ve aşağı katlara merdiven vardır. Odaların 

İKİNCİ KAT: Bir sofa üzerinde bir demir parmaklıklı balkonu ha
vi bir oda v~ b'r hela nrdır. 

üçt:Ncü KAT: Ufıık bir sahanlık üzerinde içiçe iki oda bir mut
fak bir hela ve etra!ı kagir korkuluklu ve zemini çimento bir tarasası 
vardır. 

Bin•nın lxdeı: dııv•rları kagir ve dallıili aksamı ahşap olup bodrum 
zemin ve bir nci kat pçncereleri demir parmaklıklıdır. İçinde elektrik 
ve su V>sisatı vardır. 

UMUMİ :M.ESAHASI: 97 metre murabbaı olup bina 57 metre mu
rall:J!ıaırlı~. 

HUDUDU: Bir !~rafı Hayimo menzili ve bahçesidir. Ve bir taraıfı 
Horopsima arsası, bir tarafı Tayyimo Apik hanesi ve tarafı rabii ta
riki am ile mahduttur. 

1 - İşl:u g~yrimenkulün arttırma şartnamesi 28/6/939 tarihinden 
il:it>aren 939/250 l'lo. ile İstarJbul Dördüncü icra Dairesinin muayyen 
numarasında herkesin görebilmesi için açıktır. İlanda yazılı olanlardan 
fal.la malii:mat almak lstiyenler, işbu şartnameye ve 939/250 dosya nu
marasilc memuriyetimize müracaat etmelidir. 

2 - Arttırmaya i§tirak için yukarıdıı yazılı kıymetin yüzde 7,5 
nisbetinde pey veya milli bir bank:;nın teminat mektubu tevdi edile
cektir. <Madde 124) 

3 - ipotek sahihi alacaklılarla diğer alakadarların ve irtifak hakkı 
sahihlerinin gayri menkul üzerindeki haklarını hususile faiz ve mas
rafa dair olan iddialarını işbu ilan tarihinden itibaren yirmi gün içinde 
evrakı müsbitelerile birlikte memuriyetimize bıldirmelt'ri icabeder. Aksi 
halde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça satış bedelinin paylaşma
sından hariç kalırlar. 

4 - Gösterilen günde arttırmaya iştırak edenler arttııma şartna
lll.CSlI'. okı:muş ve lüzumlu malıimatı almış ve bunları tamamen kabul 
etmiş ad ve itibar olunurlar. .-

:>-Gayri menkııl 31 temmuz 939 tarıhinde paz:ırtesı günü saat 14 den 
16 ya kaclar İstnnhul dördüncü icra memurluğunda üç defa bağın! -
Jıktan sonra en ~ık arltırana ihale edilir. Ancak arttırma bedeli mu• 
hammen kıymetin % 75 ini bulmaz veya satış isteyenin alacağına rüç-; 
h '1 olan diğer ~12!rnlılar bulunup da bedel bunların bu gayri menkul · 
ile tem;n eı1.lmls alacaklarının mccmıııından fazlaya çrkmazsa en ço~ 
rtritıranın t::.ahlı;irlü baki kalmak üzere arttırma 15 gün daha temdıd eda 

A o 
Hazımaı.zhk, Şişkinlik, bulanb gaz, 
Sancı, Mide bozulduğu, bartıak ataleti 

E 
İNKIBAZ Sarılık, Safra 

Karaciğer 

uz 
MİDE 

ekşilik ve yanmalarında ve Bütün Mide, Barsak bozukluklarında kullanınız H O R O Z Pi arka-
sına dikkat Son derece teksif edilmiş bir tuz olup yerini tutamıyan 
lardan daha çabuk, daha kolay, daha kat'i bir tesir icra eder. 

mümasil müstahzar-

Yalnız toptan satış 7eri: Mezon ve Boton Ena deposu, Yenipostane arkası No. 31. htanbul ........ 

• 
inhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
Cinıl Mikdarı Muhammen ö. 

Lir~ Kr. 

Düz kapak tahtası 30.000 Kg. 1200 -

Trifil tahtası 30.000 • 600 -

o,0 7,5 ttminat 
Lira Kr. 

180 
90 

Eksilme 
Şokli 

Açık ek. 
Saati 
14 

• > ı5 

Kafes , 25.000 • 875 - 131 25 • • 15,30 

1 

Parça ambalaj ka. 12.000 • 726 - 108 90 • • 16 
I - Kutu fabrikamızda bir sene zarfında birikeceği tahmin edilen cins ve miktarı yukarıda yazılı tah

ta ve kağıt parçaları açık arttırma ile satılacaktır. 
II - Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları, arttırma saatleri hizalarında gösterilmiştir. 
llI - Attırma 3/VII/939 pazartesi günü Kabataşta levazım ve mübayaat şubesindeki alım, satış ko

misyonunda yapılacaktır. 

Diş Doktoru Diyor ki: IV - Nümuneler her gün Cibal:de kutu fabrikamızda görülebilir. 
V - İstekiller % 15 güvenme paralarıle birlikte arttıcııa için tayin olunan gün ve saatlerde yukarıda 

adı geçen komsiyona gelmeleri ilan olunur. (4229) 

Jf • \ ~-----""! 
Cinsi Mık darı Beher kilo Tutarı % 7.5 Eksilt7e 1 BAKER mağazalarının sattığı' 

•- İyi bir diş macununda, diş elleri
ne muzır tesirleri olmıyan antıseptil 

bir madde bulunmalı, asıl dışleri temiz 
leyici madde, mineleri sıyırmıyacak şe
kilde hazırlanmış olmalı, içinde hamı2 
olmadıktan başka ağızdaki hamızları da 
temizlemek üzere kalevi maddeler ihtiı' 

va etmeli ,.e nihayet koku ve lezzeti ne
fı.s olmalıdır.> 

Muh•mmen B. teminatı kostüm \'C pardcsüier, 
Kcruş Lira Kr. LiraKr. Şekli Saatı emsalsiz bir biçimdedir. 

Kanaviçe 19898 Kg. 12 238? 76 358 16 Açık art. 14 SAt.LAM 
Çul 12791 • 7 895 37 134 30 Pazarlık 14,30 
Çuval 9500 , 10 950 - 142 50 • 15 
Marka bezi 250 • 16 37 - 5 55 , 15,30 

Hali hazırda piyasamızın en 
İp 8760 > 17 1487 20 223 08 Açık art. 16 

zengin çeşi.dleri, her ~·erden 
Kınnap 7319 • 15 1067 85 160 17 > 16,30 

işte 
Şık 

ucuz 

ucuz fiat ve miisaid şartlarla 
1 _ Şartname ve nümuneleri mucilbince yukarda cins ve miktarı satılmaktadır. 

yazılı 1'lrartıı sarp,ılar hizalarında gösterilen usullerle ayrı ayn satıla-/iıı ____________ ,: 

·RADYOLi N budur! 
Sabah, öğle ve akşam her yemekten 

günde 3 defa 
sonra 

caktır. 

II - Muha'T'men bedelleri % 15 muvakkat teminatları eksiltme 

saatleri hizalarında yazılıdır. 
III - Arttırma 13/VII/939 pe~ilıe günü Kabataşta Levazım ve 

Mubayaa! şııbesindekı Alım satım komisyonunda yapılacaktır. 
iV -- Şartname !er her gün sözü geçen şubeden parasız alınabile

ceği gihi nünıuneler de görülebilir. 
V - İslcklilP.r art:ırma için tayin olunan gün ve saatlerde '~ 15 

güvenme p~ralarivle ytıkarda adı geçen komisyona gelmeleri. ,4570, 

Esas No. 

c. 17/3 

163 

Emlak ve Eytam Bankasından : 
Yeri 

Galata Kemankeş mah. 
Çöplük iskelesi sokağı 

No. 4 
Beşiktaş Ci.lıan nüma 
mah. Bostan sokağı No. 
4, 5. 14 

Nevi 

Depo 

Bostan 

Senelik 
kirası 

T. L 
216.-

110.-

Oepozi-
tosu 
T. L. 
36.-

16.50 

1 

DEVREDİLECEK İHTİRA 
BERATI 

.Tuğla imalindeki ameliyatta 
ıslahat hakkındııki ihtira için alın- RADV 
mış olan 22 temmuz 1931 tarih ve ' 
1280 numaralı iıhtira beratının Hı-

tiva ettiği hukuk bu kere başka- ı · De"1et Dıtmlryolları ve Limanları 1 
sına devir ve ya.but ihtiraı Türki- işletme U. idaresi ilanları 
yede mevkii fiile koymak için ica- -
ra dahi verileceği teklif edilmek- Muhammen tPdel· 1080 lira olan 30,000 adet müstamel (sağlam) 

te olmakla bu hususta fazla ma- çimento çuvalı 16000 adet müstamel, delik ve 2000 .kilo da hurda çimen-

lum• at d' k · ı· 1 . G 1 to çuvalı 5/7/939 ÇHrşı.mba günü saat 10,30 on buçukta Haydarpaşada e ınme ıs ıyen erın a a- ı 

d 
gar bi.ııası dahilindeki komisyon tar alından açık arttırma usulile satıla-

ta a, Aslan Han 5 inci kat 1 - 3 k'-ca al. 

numaralara müracaat eylemeleri 
ilan olunur. 

Bu ışe girmek istiyenlerin 81 liralık muvakkat teminat ve kanu
nun tayin ettıği v~sik;ılarla birlikte arttırma günü saatine kadar ko
misyona mürac~~tları ;azımdır. Bu işe aid f8rlnameler komisyondan 
parasız nlar~k da~ıtılmaktadır. (4416) 

* * Adrrsleri yukard• yazılı gayri menkuller açık arttırma usııllerilel 
kiraya v~rilccektir. 

İhal~ 29/6/939 perşembe günü saat ondadır. İsteklilerin bildirilen 
gün ve raalte depozito akçesile birlikte Emlftk servisine gelmeleri 

c4653• 

Yeni Radyo mevsiminin yaklaş 
ması hasebiyle Beyoğlunda DA 
.K.ER mağazaları miidürıyeti 

bütün 1939 senesi 

ZENTIH E 

Sıvas Ce. Atelyelerinde lolııol\lOtiıf ve vagon atelyeleri ile takım
hane zeminine ah~ap parke döşemesi işi kapalı zarf usulile ve va'lıi.di fi
at üzer'nderı eksilt!lW'yE konmuştur. 

1 - Bu ı.şin mulıammen bedeli 27.000 liradır. 
R A O Y Q L A R 1 2 - İsteı<lHer b't ı.şe ait şartname vesair evrakı Devlet Demiryolla-

1 
rının Ankara, Sirkeci, Sıvas veznelerinden 68 kurıı:j bedel mukabilinde 

Stıoku üzerinde tenzilat icr;.s:r.al alabilir. 
karar vermiştir. Stokun tüken- 3 -'Eksıltı1.c 14/7/939 cuma günü saat 16 da D. D. Yolları Yol da· 
mesinden evvel istifade ediniz. iresinde toplanac&k Merkez 1 inci komisyonca yapılacaktır. 

- 4 - EksıltıneyP gi:·ebilmek için isteklilerin teklif mektupları ile 
:-------------- birlikte a~aqıda y~ııh teminat ve vesaiki aynı gün saat 15 e kadar Ko

ZAYİ PASAPORT misyon riyasetine tevdi etmiş olmaları lazımdır. 
14-1-936 tarihinde Polonya Kon-

solosluğundan almış olduğum Pa
saportumu k~ybettim. Bulan za

tın içindeki 7 buçuk lirayı alıGro

yarak Pasapor~u aşağıdaki adrese 

göndermesini rica ederim. Aksi 

takdirde yenisi alınacağından za
yiin hükmü yoktur. 

Szwarc Yacoulbi 

A. U90 ::zyı!ı kanım ahkamına uygun 2025 liralık muvakkat temi
nat. 

B, Bıı kanunun ta)'in ettiği vesikalar. 461)5 

ŞiRKETi HAYRIYEDEN: 

lerek 16/~/919 tarihimle çarşamba günü saat 14 den 16 ya kadar İstanbul L~!!!!!~!!!!:!!!!!!!!!~!!!!!!!~ 
durdiıncü icrz menl'-luğu odasında arttırma bedel satış i~teycnin alaca; 1--------------

Galata Araboğlu sokak No. 15 

Boğaziçi Vapurlarına mahsus yaz tarifesi 
1. Temmuz. 939 Cumartesi sabahından 

itibaren tatbik edilecektir. 
ğına rü~lıa olıın dığer alacaklıların bu gayri menkul ıle temin edilmiş 
al ·kl·rı ır ~-cn:·nmclo'l fazlaya çıkmak ve muh< mır en kıymctın % 
75 şıni tııtı::'a" §dı·!ı.le rn çok arttırana ıha'e edilır Böyle bir bede! elde 
cdilemn e ıl:ale .-vpılıraz ve sat~ 2280 No. lı kanuna tevfikan geri 
bırakıl•r. 

ti - Gayri menkul kendisine ih~le olıınan kimse derhal veya ve· 
r.!e:ı. mühlet içinde parayı \'Prmezse ihale kararı fesholunarak kendi
sınden evvel en yüksek teklıfte bulunan kimse arzelmiş olduğu be
delle almağa razı olursa ona, razı olmaz veya bulunmazsa hemen on 
be§ gün müddetle arttırmaya çıkarılıp en çok arttırana ihale edilir. 
tki ihale arasındaki fark ve geçen günler için yüzde 5 den hesab olu-

nacak faiz ve diğer zararlar ayrıca hükme hacet kalmaksızın memuri
yetimizce alıcıdan tahsil olunur. (Madde 133) 

n - Alıcı arttırma bedeli haricinde olarak ya!ııız tapu ferag har
cını yirmi senelik vakıf taviz bedelini ve ihale karar pullarını vermeğe 
mecburdur. 

Müterakim vergiler tenvirat ve tanzifat ve tellaliye resmin-
den mütevellid belediye rüsumu ve müterakim vakıf icaresi alıcıya 

aid olmayıp arttırma bedelinden tenzil oluııur. 

İşbn gayımenkul yukarıda gösterilen tarihde İstanbul dördüncü 
icra memurluğu odasında işbu ilan ve gösterilen arttırma şartnamesi 
dairesind" satılacağı ilan olunur. (18809) 

ıııı-Dr. HORHORUNt _ 

1 
Hastalarını akşama kadar Sir-ı 

keci Viyana Oteli yanındaki 
muayenehanesinde tedavi eder. 

- Telefon: 24131 -
i~~~~~~~~~~ 

Sahibi ııe ne§Tiyatı idare eden 
B<lf muharrlıi 

ETEM İZZET BENiCE 

Son Telpaf Matbauı 

İstanbul Vakıflar Direktörlüğü İlanları _j 
İstanbul Val:ıfhr Başmüdürlüğüne lüzumu olan 5500 adet Ampul 

açık eksi!tnıe sureti le salın alınacaktır. İhalesi 3/7 /939 pazartesi günü 
saat on beşte İstar.bu! Vakıflar Ba§Illüdürlüğü binru;ında toplanan kt>
misyonda yı.pılacaktır. Talip olan müesseselerin Fenni şartnamelerini 
almak üzere her gtin saat 17 ye kadar Başmimarlığa müracaatları. 

Ampulların keş~ bedeli (1705) lira teminatı muvakkate (128) lira· 
dır. (4296) 


