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İstanbul Nuru-aniye No. 5' En Son Telgrafları Ve Haberleri Veren Akşam Gazetesi Sahib ve Baımubarriri: 

E TE IU İZZET BENİCE ----
Parti Kurultayı Bugün Öğleden Evvel 10,30 
da Muvaffakıyetli Mesaisine Nihayet Verdi 

l<urultay Başkanının 
~apanış Nutkundan_: "Milli Şefin Cihan Değer Yardım/arı, Kurultay 
Kararlarının Tahakkukunda En Büyük Teminattır.,, 
Türkiye 
f ra nsa 

Anla ş m ası 
Fransa'da bugün anlaşılan 

lüzum ve hakikati biz iki 
yıl önce anlatmaya çalış

mıştık. Bununla beraber geç 
olsa dahi hak ve hakikatin 
tczuhürüne memnunuz. 

Yazan: Etem İllet BENİCE 

ii ürklerin garp devletleri i
çhl\ıe en önce dostluk tesis 
ettikleri memleket Fransa

dır. 

Büyük harbe kadar bu dostlu
ğun Türk imparatorluğu ile Fran
sa arasında asırlar boyunca muh
telü tezahürleri gürüldii. 

Atatürk Türkiyesinin de ilk ön
~e anlaştığı ve sulh imzaladığı 
garp devleti yine Fransa olmuş
tur, Ebedi Şef Atatürk İstikl{ıl 
harbinin en müheyyic günlerinde 
1920 Ankara itiiliıfmın vuku ve 
imzasına imkan vermiştir. O gün
den bugüne kadar da Fransa ile 
aramızda dostluktan başka hiç 
bir hadise kaydedilmemiştir. Tek 
hadise ve tek dava Hataydır. 

Büyilk ekseriyeti Türk olan ve 
nihayet Ankara itilifı ile Fran
saya tamamile bir emanet şeklin
de tevdi edilen Halayın elbette iri, 
komşumuz Suriyeye terkedilme
slne ne biz razı olabilirdik, ne de 
Sancaktaki Tiirkler. ki, İskende
r un sancağının idar! muhtariyeti 
esasen Fransa hükı1metince ka -
bııl edilmişti. Son defa Suriye ile 
Fransa arasında istiklru pazarlıit 
yapılırken hattli bizim hiç bir i
şaret ve talebimize lüzum bıra

kılmaksızın husmi ve muhtar te
şekkülü Fransanın kefaleti altın
da bıılunan İskenderun sancağını 
pazarlık sırasından ayırmak iktiza 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Trakyada 
Yeni 

Manevralar 
--<>---

Cumhur Reisimizin 
Haziran Sonlarında 
ehrimize Gelmeler· 

Mu temeldir 
Ankara 3 (Telefonla) 

Cumhur Reisimiz İsmet İnönil
nün haziran sonlarında İstan
bolu Jşereflendirmeleri mıılı

temldlr. Aiustosta Trakyada 
yapılacak manevralan takip 
b~acaklan da anlaşılmak

tadır. Manevnılardan sonra bil
y ilk bir geçid resmi yapıla -
eaktır. Ecnebi Ateşeıniliterle· 

rl de geçid resmini takibe da-
l vet edileceklerdir. 1 

1 

Kuroltay toplantısına ald reııimlerden: Milli Şef Ve.kille rlc biT arada .. 

Hatay Delegesi, Hatayın Bir 1"ürk 
Vilayeti Olduğunu Söyledi 

Kurultay Başkanı MilliŞef in Gösterilen Alakadan 
o A 

iftihar Duyduklarını Kurultay Azasına Bildirdi 
Ankara 3 (Telefonla) - Büyük 

Parti Kurultayı bu sabah saat on 
buçukta mesaisini tamamhyarak 
dağıldı. 

Toplantıda evvela müstakil 
grup azalarile Partinin yeni umu
mi idare heyeti azaları seçildiler. 

Sondaj Makineleri 
Faaliyet Sahalarına 

Sevk E dildi 
(Yazısı 6 ınrı sahifede) 

Tashih Ve ~tizar 

• 

Dtin cReceb Peker• başlıklı ya
zıda parti umumi idare heyeti aza
larının isimlerinden bahsedilirkenJ 
tahrir ailemizi pek ziyade üzen 
ve muztarib kılan bir tertib hatası 
olmuştur. Gazete basılırken far
kına vardığımız bu hata bilahare 
tashih edilmiş ve pek az nüshaya 
inhisar etmiş olmakla beraber 
muhterem saylav ve eski arkada
şımız Bay Cevdet Kerim İnceda -
yı'nın ismi üzerinde vukua gelen 
bu tertib hatasından dolayı tek -
rar tekrar öziir diler ve pek ziya
de hürmet ve sevgi duygusu ile 
alakalı olduğumuz arkadaşımız -
dan af dileriz. 

Makineye 
Verirken : 

Bilahare Hatay delegeleri namına 
bir nutuk söylendi. Nutuk ş.ı cüm
lelerle bitti: 

c- Arkadaşlar; Hatay sizlerin
dir. Oradaki bütün Hataylılar e
mirlerinizi ifaya hazır bir hal -
dedir. 

Hataylılar her vakit memleket
lerinı ana vatanın bir vilayeti te
H\kki etmekte ve her vakit bu dü
şunce ile ıftihar etmcktedirlu. 
(Alkışlar).> 

Bunu takiben küniye Kurul -
(Devamı 6 ıncı sahifede) 

iki memleket Hududunun D'eğişmez Olduğunu 
Kat'i Olarak Söyledi 

ııertınde Yugos'8vya ile milzaırerelerin cereyan ettiğ; 
Başveklilet dairesi 

Bertin 3 (Hususi) - Yugoslav 
Kral Naibi Prens Pol ve refikası 

dün meçhul asker ab:desine bir 
91!lenk koymuşlardır. Dün Prens 

Pol'ün ziyaretini kabul eden Hit
ler öğleden sonra Prensin ()turdu

ğu otele gelerek bu ziyareti iade 
etm~tir. 

İki memleket münasebetleri et
rafında cereyan eden müzakere -

dunun değişmez olduğuna d:ır 

kafi teminat verdiği söylenmekte 
dir. 

lngiltere 11 e Askeri Müzakere 
Pazartesi Günü Başlıyor 

1 - --- - - --------

' Yug~-sl-av-y.a-~a-· Hatay Anlaşmas.ının 
·Nazı Teşkılatı Pazartesi Günü ilanı 

5,000 Alman Hitler 
Modeli Üzerine 
Tensik Ediliyor 

Pari:; 3 (Hususi)- Havas 
ajansının Belgraddan bildir • 
diğine göre, Yugosla,·yadaki 
Alman akalliyetleri arasında· 
ki nazi teşkilatı gittik~e kuv
vetlenmektedir. Bilhassa Ba· 
nat mıntaka•mda Kulturband 
ismındeki Alman cemiyetinin 
teşviki ile biiyük tezahiirat 
'apılııııştır. Bu tuahürat iki 

gün sürmiişti.ir. 25,000 Alı..ıan 

Yugoslavyadaki Alman aka!- I 
li)·ctleri şefleri ~e Yugoslav 
parlamentosundaki Alman 
meb'uslarınm huzurunda bir 
geçid resmi yapmışlardır. 

Sovyetlerin 
Cevabı iyi 
Karşılandı 

Üç Taraflı Misaka 
Tahakkuk Etmiş 

Nazarile Bakılıyor 

İngilterenin Moskova sefiri Sıead• 

Lon<lra 3 (Hususi) - Sovyet 
Başvekili ve Haric'ye Komiseri 
Mokıtof, İngiliz - Fransız misak 

(Devamı 6 ıncı sahiftde) 

]U('('WUUSlfilD 3 üncü 
sayısı çıktı 

36 sahifa 10 
kuruş 

10 k uruşluk bir posta pulu 
ile nümunl~ savı sı isteyiniz 

Posta kutusu 17 
Fatih - lstanbul 

Bekleniyor 
Fransız Erkanı Harbiye Reisinin de 
Londraya Gelmesi İhtimali Vardır 

Fransız ve İngiliz erkanıharbiye re-isleri General Gamlen ve Lord Gort 

İngiltere hükiırneti, önümüzde
ki günlerde yapılacak manevra
larda hazır bulunmak üzere, bir 
Türk askeri heyetinin gönderil
mesini hiikumetimizden rica et -
ınşti. Orgeneral Kazım Orbay'ın 
riyasetinde albay Bahaeddin, al
bay Riza Yavuz ve binbaşı Aziz
den müteşek'til bulunan bir heyet 
dün gece Semplon eksprsi ile Lond
raya hareket etmiştir' 1stanbul 
kumandanı Korgeneral Hali& Bı
yıktay, Merkez kumandanı ve İn
g.Lz ataşemıliteri heyclrmizi u -
ğurlamışlardır. Ankaradaki İngi
liz deniz ve hava ataşeleri de he
yetimizle birlikte Londraya gıt -· 
mektedirler. 

HEYET SOFYADAN GEÇTİ 
Sofya 3 (Hususi muhabirimiz -

den, Telefonla)- Londraya git -
mekte bulunan Türk askeri heyeti 
Semplon ekspresi ile buradan geç-, 
ti. Sofyada ate§emiliterimiz ve a
lakadarlar heyeti reisi Orgeneral 
Kazım Orbayı ve heyet erkanını 
selamladılar. 

HEYET NİÇİN GİDİYOR? 
Ankara 3 (Hususi muhabirimiz-

.ondra mil>:alrel'elerinde a'kerJ 
heyetimize riyaset edecek olan 

Orgeneral Kiızım Orbay 

den, Telefonla)- Orgeneral Ka -
zım Orbay'ın reisliği altın<h Lond

(Devamı 6 ıı.cı sahifede) 

Bir Adam Amcazade
Ağırca Yaraladı • • 

sını 

Aldığımız hacerler 6 ıncıda . \ !er son derece samimi olmuştur. 
Hitlerin Alınan - Yu.ıı:oslav budu-

Doyçe Algemayne Zeitung di
yor ki: •Balkanlar Balkanlıların -
dır.• Biz bütün kalbimizle bunu 
tanıyoruz. Ba prensipe dayanarak 
harici sıyasetini müstakil kılan, 

ekonomisini düzelten ve komşu -
larile iyi geçinen bir Balkan dev· 
Jeti tabiidir ki iştihar eder. İşte 
Yugoslavya böyle bir vaziyette 
bulunuyor. ··--·1-
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HADiSELER KARŞISINDA 
.__ _____ Son Telgrcı.f. 

f:BÜSSUUD CADDESİ 

PARKELi OLUYOR 

B iz'm Babıali caddesinin ci
varında bır Ebüssuud cad
desı vardır. Bu yol, yıllar-

dır toz ıçınde ıdi. Duyduk ki, ni
hayet bu yol parke kaldınmı ile 
dö enecek ve buradan geçenler 
tozdan kurtulacakmış.. Bu yolu 
yapmak kımin hatırına geldiyse, 
Allan ondan razı olsun .. 

dığımız halde zehirlenıyoruz. Çiy 
balık ınsanı ııe yapmaz kı?. 

KİRAZDAN SONRA 

DUT YETİŞİYOR 

Kirazın arkas•ndan dut gelir ... 
Zaten meşhurdur Kiraz dermiş 
ki: 

- Arkamdan dut yetişmese, be
nı :y iyenlerı sapuna benzetırim. 

Demek, artık, Babıali fıkarası
nı düşünenler de oluyor. Biz de l 
tozsuz caddeleroen geçeceğız. Kı

şın çamurdan kurtulacağız.. Ü
zerımıze daima çirkef sıçrama -
sından kurtulacağız. 

Yalnız dut meV'Sım 'nın de bir 
garıb ve fena an'anesi vardır. 

Me\sim biilaıdı mı., dut ağ,1ı:ın -
dan duşen çocuklara daır, hemen 
her gun gazetelerde bir vak'a o
kuruz. Dün, bir gazetede, ılk dut 
ağacı vak'asını gördük. Artık, so
nu hayırlı olsun ... Bari, çocuklar, 
dut ağacına çıkarken, dikkat et
seler ... 

BELEDİYENİN YENİ 

AÇACA(il LOKANTA 

Belediye lokantası, Beyoğlunda 
da bir tube açıyormuş... Allah 
muvaffak etsın!. Fc.kat, bizım iki 
içit .litkırdımız var: İstanbuı tara
fındaki Beledıye lokantasında ye
mek yıenlerin anlattığına göre, 
karınlarını ekmek ve su ile do -
yuruyorlarm~... Çunkü, :>emek 
po.rsyoınları pek kam imiş ... Do
yumluk değil, adeta tadımlık. .. 
Yemeklerin daha çok doyurucu 
mıktara yaklaşıoasını da, bu ara
da temenni ederiz. 

BALIK YUTMAK 

MtiSABAKASI 

Amerıkada Unıversite talebe -
lerı, canlı balık yutma rekoru kır
mak uzere müsabakalar yapıyor
larm~ Çocuklar, küçük, kırmızı 
b lıkları kuyruklaı ından yakala-

yıp, çıyçiy ağızlarına atıyorlar -
m ş. Bu balık y.ıtma müsabaka -
ları, akıllarına nereden gelmiş, bil
mıyorum.. Yalnız, şunu düşünü

yorum: Acaba, zehirlenmıyorlar 

mı?. Biz, burada, pişmiş balık ye-

Terkos Suyu 
Y ann Kesiliyor 

Yeni Tazyik Makinesi 
Yerine Konulacak 
İstanbul Terkos suyu yarın öğ

leden sonra saat 14 de kesilecek 
ve pazartesi günü saat 12 ye ka
dar aknuyacaktır. 

Sulu mAürü Yusuf Ziya bu 
Jauluata clmtlpir ki: 

c- Yeni tuJ1k makinesini ya
na JWine Jroy .... lımıg için 1U 

Jumıenı• ... ı kesilecekt~. Bu 
~jetine konduktan IOm& 

phre günde 24 bın metre mikibı 
:yerine 52 bin metn miklbl sa ve
rilecekilr. 

Ald ..... - tertibatla •JUD 
lres11mlf wJsmecaiı mildclet '1 - 8 
.. ıe lndhilmlf oltıcaktar. ve 7iik
lek olmıpa .amtlere bu ameliye 
emMDMla • miktarda su verile
cektir. 

Plijlan 
Geça - ~ tarafın 

• WD lraJa tirara ftrilmft olan 
fJorJa ,..,... .. Jll Jüç talih 
....... fıs . .......... Belediye 

reillill ~ Juhk kfruuı -
• 

ALTIN ALIŞ 

VERİŞi SERBF.ST 

Altın alış\1erişı memleket da
hılınde serbest oldu. Bu yeni ka
rar uzerıne altın ! atlarının diı§
tugunu gazeteler yazı) or. 20 ku
ruş kadar düşmüş... Çok şükür, 
ne altın alacak, ne de s tacak va
ziyetteyiz. Yıllar ·var kı, yüzünü 
bile gördıiğürni.ız yok ... Sarı sarı 
olur, derler ... BiJdiğımız rıvayet 
kabılindendir. 

PAZAR GÜNti 

SULAR AKMIYACAK 

Pazar günü öğleden itıbaren 

şehirde 24 saat terkos uları ke
sılecek.. Haberinız olsun.. Kova
ları, bakraç lan doldurun... Son
ra susuz kalınca, Beledıyeyc atıp 
tutmayın ... 
Beledıye vazifesıııı ) aptı, ga -

zetelere ılan verdı.. inşallah bu 
24 saat susuzluk, son susuzluk o
lur ... l'amirat, tefrişat, tesisat 
faslı biter .. 

AHMED RAUF 

1 
KOÇOK 

HABERLER 
~~ * Beyoğlu 49 uncu ılk mekteb 

Galatadaki çocukları kurtarma 
yurduna nakledilecekt r. Çocuk -
ları kurtarma yurdu da Okmeyda
nında lağvedılen yatı okulu bina
sına taşınacaktır. 

* Dün Bursada Uludaga Yu -
murta büyüklüğünde dolu yağ -
mıştır. Bursada şehir içine de erık 
cesametinde dolu düşmüştür. * Rehmi Apak, Cemal Gökdağ 
w Vildan Afirden murekkeb bir 
spor heyetimia, Rumen spor teşli
litının daveti üzerıne dun akşam 
Bükreşe hareket etmiştır. 
* İspanyada dövüşürken Gene

ral hanko'ya esir dÜ§ettk biWıa
re lel'best bırakılan 95 kifilik bir 
Rua muharib kafilesi memleket
lerine gitmek üzere tehrimize gel
mlfler ve bugfln Rusyaya hareket 
etmlflerdir. 

dan 9 bin lira birden tenzillt ya~ 
1D1f ve kirayı 17 bin liraya indir
miftir. 

Geçen yıl 25 ve 35 kuruş olan 
pllj duhuliyeleri de 20 kurup 
Jnclirilmlftir. Kabine ücretleri de 
1 kili için yirmi, 2 kifi ıçin 30 ve 
a 1dfi IÇD de 40 kurut olarak te.
bit obmmuftur. 

Halifenin Sarayında 
Bir ispanyol Gazeli 

Tarihi Rcrmsnı ~o. 100 

B ujr yalım. Qer bu ge. · ~ 
nu çığneyıp geçersek, yarın bü
tu l r altuat olur. Aclan deve
d n f zla kincı b r adamdır. 

M ryana. tıizm tçısının sözle. 
kkatle d nlyordu. 
Hakkın var, Hacer! dedi 

H dı yürü bakal m ... 
B ulc avluyu geçt ler .. 
S rayın bıruıcı katına çıktılar. 
A lanın odasına & ttiler. 
H il fe.nln dalkavuğu sabırsız -

lanmata bafl•mlfb. Kapının 6 • 
nundeki gölgeleri gorunce yi1zt1 
ıüldu: 

Yazan: CBIAL CBNG!z 

- Sizı bekliyordum, Maryana! 

Neden gecikt.iniz? Tahir size u
zun muallar mı anlattı yoksa?_ 

.Maryana, dalkavulda bu mev-
zu etrafında konU§maktan hoş -
!anmıyordu. 

- Tahır mahpesten kurtulman 
için tavasautumu rıea etti, dedi, 
malUın ya Şeyh Sa d kabilesine • 

mınla birlikte gıtmıştik. 

- Tahir hll1 kurtulacağım u
muyor demek?! Şeyb AbdüsselAm 
onu 6yJe bir JeM vurduk.. O ar
tak ~ bJkımu, 

KarabOk 
Çelik 

fabrikaları 
Sümerbank Memur 
Almağa Başladı 

Karabük demir ve çelık fabri
kaları açılma merasiminin ağus
tosta yapılması kat'i olarak ka
rarlaştırılmıştır. 

Esasen bu de:nir ve çelik mer
kezimizde yapılmakta olan tesi -
satın hemen nemen hepsi bilmiı 
gibidir. Kalan kısımlar da önü -
muzdcki aylarda tamamlanmış o
lacaktır. 

Si.ımcrbank idaresi fabrikaların 
büro ışlerinde çalıştırılacak bir 
kısım memurları şimdiden alma
ğa başlamıştır. 

Lise veya muadili mckteb me
zunları ile, aske--hk vazıfesni yap
mış ve daktilo bilenlerin tercih 
edıleceklerı, bu memurlukfar için 
ingilızce bilenler arasında ayın 12 
inci gunü şehrimızde ve Ankara
da umumi bir ımtihan yapılacak
tır. 

•• 
Universite 
Kampları 

Kamplara {000 
Üniversiteli iştirak 

Edecek 
1 temmuzda başlıyacak olan Ü

niversite .kamplarının bu yıl 2 dev
rede ikmal edılmesı kararla tırıl
mıştır. 

Kampın bır nci devresi 1 - 20 
temmu a kadar devam cdeccktır. 
Bu deueye ezacı mekteb·, dış 

tababetı, gi.ızel snn'atlar akade -
misı, iktısad ve hukuk fakültele -
rile ) iıksek t caret mektebi ışti
rak edcceklerdır. 

5 - 25 ağusto a k dar devam e

decek olan 2 ınci d vre) e de tıb 

fen fakultel rıle yuksek muhen

dis mektebi t leb lerı 'tırak e
deceklcrdır. 

Bu k mpl ı 4000 Ünıversıteli 

iştırak edecekt'r. B ı yıl kampla

rın Pend ktc kurulması pek muh
temel gorulmektedir. 

--o-

Ucuz ve Sağlam 
Çorap 

Pıyasadaki kadın çorablarının 

çoğunun çuruk oldugu hakkında 
İktısad Vekaletıne yapılan şika-

yetler uzerıne, sanayı birlıği ve ti
caret odası tetkikat şubesi mudür

luğü pıyasada ayn ayn tetkıkler 

yapDllflardır. Bu tetkikler ikmal 

edilmiı ve müşterek bir rapor ha
Q"lanarak İktıaad Vekiletine gôn
derilmittir. 

Kadın çorabları ile beraber er
kek çorablannın da metanetini 

temin etmek maksadUe Vekllet 

yeni ve eski tedbirler alacaktu. 
Bu meyanda çorablann ucuzlatıl-

mam ve Sümer Bank gibi diğer 
çonb fabrikalanrım da, bilhıua ı 
köylü için ucuz ve Ailam çorab 
çıkarması temin edilecektir. 

Maryana bir sedir· n kenarına 

oturdu. 
Hacer ayakta duruyordu. 
Acllnın baklflar"ndan bellid y 

iti, Hacerın mevcudjyetinden 
memnun değıldi, hatti bir aralık 
dayanamadı 

- Hacer, yavrum! dedi Sen 
kapının chpnda dur da bır ayak 
iesi duyarsan bıze haber ver_ 
Ben biraz Maryana ıle gizlice k• 
nuııııak ıstiyorum. 

Hacer, Maryananın gözune bak
tı •. Ve İspanyol dilberinin cevap 
vermefliğinı gorunce, yavaşca ka· 
pıdan dışan çıktı. 

AclAn sevıncinden çıldınyor
du. Halifen'n biricik gözdelile 
flmdi bqbap kalmıftı. 

Maryana: 
- Bu Şeyh Abdwv;eIAm da ne

reden çıktı? dedl Tahiri hapse 
attıran gerçek o mudur? 

- Evet Tahir al.,ıünde Hali
feye çok alır sözler IÖyledL Ta
hir IClJa ıwn\lllu kMınlın bat-

TAN: 

Zekeriya Sertel cİngilizlerle 

Sovyetler er geç anlaşacaklardırı. 
isimli bugünkü başmakalesinde 

İngiliz - Sovyet müzakerelerinin 
uzamasının, sulhu istiyen bütün 
milletleri olduğu gibi bizi de üz-

düğünü kaydettikten sonra bu mü
zakerelerin er geç müsbet bir ne
tice vereceğini ~ünkü iki tarafın 

da menfaatlerinin bunu emretti -
ğini yazmaktadır. 

VAKiT: 

Sadri Ertem cİnönünü dinler -
ken• isimlı bugünkü başmakale
sinde Milli ŞefinJ{urultayın açı
lışında sbyledıkleri büyük nutku 
tahlile devam ederek dıyor ki: 

cMılli Şef, bu nutku ıle hakiki 
Avrupalı ruhunun ıfadesini akset
tirdıği kadar, Turk mıllctinin de 
arzu \ e i tiyaklarına tercüman ol

muştur. Çünkü O, hayatı ve men
sub oldu u halk kütles nin ışt' -

yakları itibarile efendice bir sul -
hun hayranıdır.• 

CUMHUBİYft: 

Nadir Nadı cYugoslavyanın va
ziyeth ısimli bugünkü başmaka -
lesinde birkaç hafta evvel Romayı! 
zıyaret eden Yugoslav Krill naibi 
Prens Polun şundi Almanyada bu-

lundugunu kaydederek bu ziya · 
retlerin: 

c- Totaliter devlerler Yugos -
lavyayı kendi siyasetlerine alet 
yapmak istiyorlar!• şeklinde bir 
takım şayialara yol açtığını fakat 
bu şayialann muayyen maksadlar-
la çıkarıldığını, Yugoslavyanın 

Balkan antantına daima .sadık kal
dığını ve kalacağını yazmaktadır. 

YENl SABAH: 

Hüseyin Cahid Yalçın Parisden 
gönderdiği bugünkü cDinamik it
tifak• isimli başmakalesinde şöyle 
söylüyor: 

cAlmanya ile İtalya arasında 
aktedilen ıttifaka totaliter devlet 

adamları moda bir isim taktılar. 

Bu ittıfak dinamik• imiş! Şim -

diye kadar akdolunan ittifaklara 
benzemiyormuş! 

Berlın munhedenamesı, ilk gün
denberi dedıgımiz gibi, medeni -
yetı mahvetmek için hazırlanmış 

bir kundaktır. Bu bir felaket ma
kıne ıdır. Almanlarla İtaıyanları 

harbe muracaattan vaz geçirebi -
lecck yegane çare, karşılarında 1 

kuvvetlı ve müttehıd bır cephe 1 

halinde vaziyet almaktan ıbaret- 1 
tir. Dünya, yeni hazırlanmak is -

tenen istiladan ancak bu sayede 
kendısinı kurtarabılir .• 

----·-·-

Deniz 
Gedikli 
Okulu 

ilk Mekteb Mezunları
nın Kaydına Başlandı 

Dünden itibaren Kasımpaşada 
ki cDeniz gedikli erbaş okuhı• n
da kayıd ve kabul rr.uameleledne 
başlamnıştır. 
Kayıdlar 20 temmuza kadu de

vam edecektir. 
Bu sene; 5 sınıflı ılk ı:ıekteb 

mezunlarından ellerindeki şaha
datnamelerın tarihi üzerınden bir 
sene geçmemiş ve 12 yaşını bıtir
miş, 16 yaşını bitirmemiş olanlar 
mektebin 1 inci sınıfına alınmak
tadırlar. 

Bu yazlardan birer farkla ve 
orta mekteb tıı.ıdiknamesi ile ge· 
lenler de mektebin 2 ve 3 üncü 
sınıflarına kabul olunmakt3dırlar. 
Yaş duzeltenler veya tashıh et

tirm ş olanlaı ın mi.ıracaatları ıs'af 
edılmemektedır. 

Dı er t raftan mekteb; orta 
mektcb mezunlarını da kabul et
mektedir. Bunlar doğrudan doğ
ruya Gedıkli er• olarak donan
maya gönıderılecekler ve ·orada 
gedıklı erbaş yetiştirileceklerdır. 

o 

Keçi Kılı 

Devlet Memurlarının 
Alacakları Aylıklar 

Alman ılhaliıt tacirleri memle
ketimizden muhim miktarda keçi 
derisi ve keçı kılı istemektedirler. 
Son zamanlarda Alman kimya -
gerleri keçi kılından muhtelü ye
ni maddeler imal etmeğe başla -
dıklarından keçi kılına rağbet 

fazladır. 

Alman tacirleri keçi ve oğlak 
denlcrinın fitalarını da arttırmış
lardır. Ezcümle keçi derilerinin 
çiftine 21 O kuruş ve oğlak deri -
!erinin çiftine de 155 kuruş ve -
rilmektedır. 

Meclis Ruznamesine Ahnan Y €.nİ Layihanın 
Teşrinis:ıniden İtibaren Mer'iyet Mevkiine 

Girmesi ihtimali l(uvvetlidir 
Ankara 3 (Hususi muhabu·ı - lcrine goıc alınabileceklerı dere - ı--------------

mızden) - Devlet memurları ay- reccler u şekılde gösterılmı'!>tır: Bunlann terfıleri de maaşlı me-
lıklarının te\'hıd ve teadülüne dair a- Orta mekteb me unlarından murların terflerindeki Hüküm -
k nun layihn ı Bu uk M ilet Mec- talıb bulunm dıgı takd rde me - lere tabi olacaktır. 
lısı u n me ıne alınmı tı . rnurın kanununa gore memur o- DiôER TEŞEKK0LLERDEK1 

L h nın paznrtes gunkü top- r lnbıleccklerc on beşincı dereceye, MEMURLAR 
lantıda goru ulmc ı beklenmek - b- Oı ta mekteb mezunu olan- Umumi mülhak, hususi bütçe-
tedır. La) ıha bu d \•r de çıka - lar 14 uncu dereceye. lerle beledıyelcr bütçelerinden ve 
caktır. Ancak teşrinisanıden itı - c - Lise ve muadih mektcbler - bunlara tabi teşekküllerden maaş 
ba.ren mer'ı) et me\ kıin girmesi den veya orta tahsille ayni za - ve ücret almakta olan memurla-
ihtımalı kuvvetlıdır. manda mcsleh tahsilı gören, en az rın hususi bir kanunla aksine sa-
Pı oJeye göre, maaşlı devlet me- beş yıllık veya orta mekteb tah- rahat olmadıkça bulundukları mü

murlarının dereceleri ve beher silni ıkmalden sonra en az ikı yıl- esseseler iç ve dışında maaşlı ve
der ceye aid maaş fasılları ile tu-
tarları u şekilde tesbıt edılmiştir: 

Derece Asli m4Gf Tutan 
B rıncı 150 Lira 600 Lıra 
İkincı 125 • 500 • 
Üçuncu 100 ... 400 • 
Dördunct• 90 300 • 
Beşıncı 80 • 260 it 

Altıncı 70 • 210 it 

Yedınci 60 • 170 • 
Sekizınci 50 • 140 • 
Dokuzuncu 40 • 120 • 
Onuncu 35 • 100 • 
On birinci 30 • 85 • 
On ıkinci 25 it 75 it 

On üçüncü 20 • 60 it 

On dördüncü 15 • 50 it 

iLK DEFA JIBMURIYBTB 
GIUNLBR 

Maqlı memuriyetlere ilk defa 
girenlerin menplerine ve tahsil-

tan çıkanyonnut- Henüz bir fi- 1 
kiyetci gelmedi. Eler bu tahak
kuk edene, Tabiri recmederler. 
Halifenin böyle rezaletlere hiç 
tahammülü yoktur. 

- Ben Tabirin ?>u kadar baya
tı ruhlu bir erkek olduğunu san
mıyorum. Abdüsselamı kandır -
11114 olacaklar. 

- Şeyh Abdüsselam öyle her 
feye ınanır bır adam dejildır. 

Şamlılar Tahirın aleyhinde bot 
yere soz soylemezler. 

- Biltun bunların yalan ve if
tıradan ibaret olduğunu sanıyo -
mm. Sen de Tabiri fena tanlllllf-

sın, Aclan! Halifeye Şamda onun 
kadar ballı, onun kadar fedaUr
ilk gösterm.tf bir adam görmedim 
Ben. 

Aclln vaktin bOt yere geçtilinl 
g&üyordu .. TelAfla ayala kalka
rak: 

- Size nefis bir f&NP hazırı. 
dma. dediı 8F&)'da benden .,.... 

lık mesle ınekteblerınden mezun ya ücretli ayrıca bir vazife alma
olanlar on üçüncü dereceve. lan caiz olmıyacaldır. İdari vazi

- 6 yıldan az tahsilli yüksek feleri olmıyanlara muallimlik ve
me.kteb mezunları 11 inci dereceye. rilebilecektlr. 

- 6 yıllık yüksek mekteb me - BANKALAR BAREMi 
zunları onuncu dereceye. 

- Lise tahsilıni yurtta ikmal 
edenlerden yukaek tahsilıni gerek 
memleketimizde ve gerek yaban
cı hır memlekette muayyen bir 

şubesinde ayrıca bir ihtisas yapa
rak ihtisaslarına hususi kanunla-

nnda yazılı şekilde tasdik ettiren
len dokuzuncu dereceye tayin e
dileceklerdir. 

ÜCRETLi MEMURLAR 

Ucretli vazifelere ilk alınacak 
memurlar tahsil derecelerine ve 
diğer vuıflanna göre girebilecek
leri maqlı memmluk derecesinin 
ancak bir üst deresine ald maq 
tutan ile tayin olmıabileceklerdir. 

Diğer taraftan, devletten bir hak 
temin eden veya sermayesinin 
yarısından fazlası devlete aid olan 
banka veya müesseseler memur
larının maaş ve ücretleri ve hiz
mete giriş ve terfi usulleri hak
kındaki kanu llyihuı da bütçe 
encümeninden geçerek ruznameye 
alınmııtır . 

ASKBRI BAUlf 
Büyük Millet Meclisine verilen 

ukerl barem llyihuı esularma 
göre kara, deniz ve hava ukerl 
fabrikalar, harita mbaylan ve u
keri memurlan ve jandarma su
bayları için 13 derece tayin edil
miş ve bu derecelere ald mut •· 
aıllarile tutan tesbit eclllmiftir. 

hiç kimsenin odasında prap bu- 1 Maryana! israf ebnemelc için 19-
lunmız. miyorum. Tedariki çok mflfkill

Gümilf btr tepli içinde bir bar- Halienifn adamlan p.np atan-
dak uzattı: Jara karşı çok lnAfm davranı-

- Buyurunuz... yorlar. Bunu buluncıya kadar ne 
Ve seyrek sablını kapyarak, zahmet çektim bilanlı.. 

derin bir hayranlık içinde İspan- Maryana şarabı çekinerek içi-
yol dilberinin yüzüne baktı: yordu. 

- ok güzelaiııiz, Maryana! Si- Acaba Aclb Halifenin gözde-
zln yanınızda güneı sönük kah· lini bu vesilf' ile bh tuzağa mı dil· 
yor .. Ay tutuluyor .. Yıldızlar, bl- f{lrmek niyetinde ıdi? 
rer yağmur damlası halinde gök- Maryana şark saraylannda dö
ten yere dökülüyor.. Yüzünüze nen entrikalan gördükçe her şey
bakan gözler bmqıyor. Bu ge- den ve herkeaten fiipheleniyordu. 
ce bana. gül çehrenizi doya doya Bu şarabın içinde zehir veya af. 
temaşa etmek IUdetini kazan -
dırdı,.ınız i,.in size tepkidir ede- yon bulunmadıtım kim temin e-

5 ..--- debilirdi? 
rim. 

Maryana şarap kadehinden bir 
yudum içtL 

- Çok tath .. Mis gibi üzüm ko
kuyor .. Sen içmez milin?. 

- Hayır. Bunu ancak lfzln i
çin tedarik edeblldtm. 

- Ginah, delil mi?! 
- OOnahbm korlanuronam. 

AclAn: 
- Haydi yavrum, dedi, onu i-

9iniı de bir daha doldurayım. Za
ten fU dentnln içindeki prap üç 
bardaktan fazla deli1dJr. 

- HepalDi btrdm içemem •• Sar. 
bat olurum. 

tDnw ... , 

İngiltere, Frans 
Sovyet?el 

T ..... : Alameti $likrÜ 

Tecavüzü önlemek ma 
kurulmakta olan sulh c 
Sovyetlerin de ıştirakinı 
çin yapılan teşebbüs hen 
celenmemiştir. Malum ol 
zere İngiltere tarafından 
ilk teklü, Sovyetlerın isr 
leri müsavat ve müte 
prensiplerini nazarı itiba11 
dığı için kabul edilmemı 
yetler üç taraflı karşılıkl 
dım paktında israr cttile 
bu üç taraflı pakta Polon 
iştirak ederek dört taraf 
sını tercih ettiklerini bil 
İlk bir kaç hafta içinde b 
bul etmeğe hazır olmıya 
tere, hadiselerin tazyıkı 

tedricen Sovyet göruşün 
yül etmeğe başladı. Ve 
Almanya He İtalya arasın 
tifak imzalanır ımzalanm 
yet teklifinin aynen kabul 
ğu bıldirileı. bir tekl'f ) 
jans haberlerinin bildirdın 
re teklifin mahiyeti şu idJ 

1 - İngılterc, Fransa v 
yetler, Avrupada tecavüz 
dıkları takdirde birbirle 
birliğı yapmayı taahhüt e 

2 - Bu devletlerden b 
ka bir devlete verdiği ga 
cabı harbe giri~ecek olu 
ğerleri o devlete yardım 
!erdir. 

3 -Avrupada vukubula 
hangi bir tecavüz ve yahu 
cavüz tehlikesi karşısında 
da hareket edeceklerini k 
tırmak üzere, üç devlet l) 

riyle istişare edcceklerdır, 

4 - Üç devlet, bu anl 
tedafüi olup Milletler C 
çerçevesi içinde bulunduğ 
yan ederler. Fakat karşılı 
dım vaziyeti hasıl olduğu 
Milletler Cemiyeti mekan 
nın karar vermesini bek 
değillerdir. 

İşte son İngıliz ve Fra 
lifinin hulasası budur. İlk 
da bu teklifin Sovyet nok 
zarını tatmin ettiği zann< 
lir. Çünkü tam mütekabili 
müsavat esaslarına daya 
dır. Fakat Molotof söyled 
tukta bu teklifin de So 
tatmin etmediğini bild" 
Sovyet Başvekili ve Haric · 
miseri, birinci teklif 
bunun elleri bir adım• o 
kabul etmekle beraber, 
ler Bir~ fiç Baltık 
Din müdafaası için İngiliz v 
m: yardımına gflvenlp gfl 
Yeceli meseleab açık bır 
tun söylemiftir. 
anlatmaktadır. MalOmd\ 

İngiltere, Polonya ve 
kiye ile brp1ıkh yardım 
man yapllllf ve Romanya 
nanistana da garanti ve 
BJnaenaleyh eter İngil 
tfli bu taahhtlt ve verdili 
tiler icabı bir harbe "'.rtrnH!I 

buriyetfnde blıcek o 
,etler tn,nıenye ymhm 
ceklerdlr. rwt Satonya, 
,. ft Litnnya pnnti • 
defillerdfr. Scwyetlerin 
Baltık devletini ele bu 
emniyet altma almak 
anlaplmaktactır. Otec:lenbe 
tecavüz lllelelesi karfıaıncti 
yeUerin n'*tai nazarı fU c 
tur: tecavüze brp emniy 
na alınacak olan saha m 
oldulu kadar ıenlt 
Çünkü eler saha dar olu 
vüz önlenmif olmaz, belki 
met deliftirir. ın.wz. 
Sovyet ifbirlili fÜphesiz, 
yayı ve Romanyayı teca 
korur. Pabt bu iltlkameti 
yolunun tıkandılını ıc>ren 
manya, Baltık memlekeUer 
rine salduı.bilir. Gerçi Ahi 
bu devleUerle bir saldıri 
paktı imzalamak telrhfinde 
lunmuttur. Fakat Polonya 
sene için imultdJiı paktı 1 
feabetmiftir. Çekistan'm 
tinden 80llr8 da Almanyaıı 
mınatına itimad edi1J 

Mesele yalnız harid po 
lan, aJlll pye ~ ayıu he 
zerinde toptınınq olan İJl4 
ile Sovyetler ananda bir j 
lf teınl11fnden llmetttr. ' 
yapıldJlı sün. tecavilı tamı ........... ....,.. 



GtJniln Meaeleai: -
Ucuz SebzeveMeyva 
Adana Sebzeleri İçin Her Gün 

Hususi Bir Marşandiz 
Treni Kaldırılacak 

l stanbul ve Anloara halkı -
nm taze ıebze ve meyva 
ihtiyacını tamamile temin 

etmek maksadile Nafıa Veılı.a· 

leti yeni ve güzel bir karar 
vermiştir: 

Memleketimida turfanda ta
ile sebze iııtihaııl merkezi olan 
•Çukurova• ııebzeleri bade • 
nı. hususi trenleri., naklona . 
caktı:r. 

Yu mevsimi imtidadınca hu 
ırüıı Adanadım kalkacak olan 
hususi bir marşandiz treni yal
nu sebze ve meyva alarak doğ
ruca Ankara ve istanbula ıre· 
lecektir. 

Bu tren; ayın 15 inci günün· 

BirMotör 
Sandala 
Çarptı 

Denlza Dökülen Yol
cular Güçlükle 
Kurtarılabildi 

den itibaren işlcmeğe başlıya
caktır. Diğer taraftan taze seb
ze ve meyvalann iyi ambalaj 
içinde sevkini temin için de son 
Listem ambalaj sandıkları ha
zırlıuımıştır. 

Bunlanlan 24 bin tanesi ııeb
ze müstahsillerine dağıtılmış • 
tır. Badema yaş •cbze ve mey
valar sepet v~ya küfelerle nak
ledilmiyerek yalnız bu hususi 
ambalaj kaplarile getirilecek -
tir. 

Bu suretle hem İstanbul ve 
Anlııaralılar daha taze sebze ve 
meyva yemek imkanını bula -
caklar, hem de fiatlar ucuzlı
yacaktır. 

Temizlik 
işleri 

Kadrosu 
Şehrin r emizliğine 
Daha Fazla Dikkat 

Edilecek 
Belediye temizlik işleri kadro -

İnsafsızca Bir iş 

B 
eyoğlunda, Tarlabaşı cad
de.inde 127 numarada otu
ran, okuyucularımızdan 

doktor lsmail Cemal Türkyılmaz. 
gazetemize yolladığı bir mektub
da hazin ve hazin olduğu kadar da 
çirkin bir vak'adan bahsediyOI'. 
Okuyucumuzun uzun olan bu 
mektubunun hulasası şudur: 

•Gözü ve ayağı sakat fakir bir 
Türk çocuğu, Taksimde, yeni ya
pılan halaya gidiyor. Çıkarken o
ranın memuru çocuğun yakasına 
yapışıyor: 

- Bir kuruş vereceksin .. 
Çocuk fakirdir, Yiyecek ekmek 

almağa parası yolı:IUT. Ağlıyor. 

Abdesthane memuru dinlemiyor, 
ısrar ediyor: 

- Buranın müteahhidi bana 
öyle söyledi, kim olursa olsun pa
ra alacağım, diyor. 

Hadise yerine halk toplanıyor. 
Bu sırada buradan geçmekte olan 
iki ecnebi, çocuğun hesabına, o 
memura bir kuruş veriyorlar ve 
ağlıyan çocuğu kurtarıyorlar.• 

Bu kadar insaf'1zca abdesthane 
müteahhidliği yapılamaz. Beledi
yenin nazarı dikkatine koyuyoruz. 

B'ÜRRAN CEVAT 

Atatürk 
Caddesinde 
istimlaklar Bandırma limanına kayıdlı Mah

mud oğlu İsmallin idaresindeki 

16 temmuz Nur adındaki motör 

Cibali açıklarından ge9J11ekte i

ken. fçiııde dört yolcu bulunan 

Alunedln sandalına çarpmış ve 

sandalı parçalamıştır. Denize dö

külen sandalcı ve yolcular etraf

tan yetişen kayıkçılar tarafın -

dan kurtarılmış, kazayı işleyen 

İsmail kaptan hakkında tahkikata 

başlanmıştır. 

sunda şimdiye kadar fazla nok - --

DO 

Alameti Farika 
Nizamnamesi 
Yerli Mallarımızı 

Koruyacak Tedbirler 
Alınıyor 

Bir müddet evvel yerli kumllf" 
'l.ara ecnebi mamulitı markaları 

vurularak piyaaada satıldığı ve bu 

hususta İktısad VekA!etince tet -
kikat yapıldığını yazınıftık. 

Haber aldığımıza göre İktıaad 
Vekllett yerli mallarımızı rağ -

betten düşürecek mahiyette olan 

ve bir 90Jı: mahzurları bulu -

sanlıklar buıunması yüzünden her Bedel ve Kıymetlerinin 
müracaat eden amele olarak kabul T b • • 
ediliyordu. Kadroların dolmağa es ıtine Başlandı 
başlaması üzerine bundan sonra Aksaraydan Unkapanına kadar 
müracaat edenlerin bedeni kabi • imtidad edecek olan cAtatürk cad-
liyetleri nazarı itibara alınacak -
tır. Bundan başka vazifesinde ih
mal ve lfil<aydisi görülen amele -
nin 3 gün yevmiyesi kesilecek ve 
tekerrürü halinde bu ceza şiddet
lendirilecektir. Ameleyi iyi şekil
de kontrol etmiyen temizlik on
başılarının da gündelikleri kesi -
lecektir. 

* Sovyetler Yapağı 
Alıyor 

Sovyet hükümeti, İstanbul pi
yasasından mühim miktarda deri 
ve yapağı almaktadır. Evvelki gün 
ıehriınize Rusyadan bir müte -
hassıs deri eksperi gelmiştir. 
Yapaığ mübayaasını büyük par

tiler le temin eden Sovyetlerin al
dıkları son parti 400 bin kiloyu 
bulmuştur. 

Şehrin Yeni Bütçesi 

desi> nin tamamile açılması için 
evvela kaç liraya ihtiyaç bulun -
duğunun kat'! olarak tesbit edil· 
mesi lazım gelmektedir. 

Belediye reisliği caddenin imti
dadınca olan sahanın ölçülerek 
istimlak bedel ve kıymetlerinin 
tesbitini fen heyeti müdür lügüne 
bildirmiştir. 

Bu emir üzerine mesaha işlerine 
başlanmıqtıır. !Evvela caddenin 
Pertevn.iyal lisesinden itibaren 
Şehzade karakolu üzerinden ve . 
Şehzade camii yanından geç.en 
kısmı tetkik edilmektedir. İstim
lfıklere de buradan başlanacaktır. 

KISA POLiS 
HABERLERi 

* Cihangrde yol inşaatında ça
lışan Faik adında bir amele dün 1f 
başında iken düşerek yaralanmış, 
hastaneye kaldırılarak tedavi al
tına alınmıştır. 

* Sirkecide oturan İsmail oğlu 

• 
1 POL s 

Yiğitsen 
Sofaya 
Çık! 

Çocuğu Düşüreceğim, 
Seni Mahkum 
Ettireceğim ! 

K iracıları İsmaile hakaret et
mekten suçlu Hasan, ka -
nsı Saime ile arkadaşları 

Mehmed ve Eminin duruşmasına 
dün üçüncü sulh ceza mahkeme
sinde devam edildi. Dünkü celse
de hadiseyi görenler sorguya çe
kildi. Bunlardan Hatice şunları 
söyledi: 

- Ben de Hasanm evinde, alt 
katta oturuyOI'\IIll. Hadise günü 
saat 16 • 17 sıralarında İsmaili.n o

dasında bulunan kovamı almak 
için ikinci kata çıktım. Bu sırada 
Emin, Hasan ve ismini bilmedi -
ğim bir adam İsmailin oturduğu 
odanın kapısı önünde idiler. Emin 

kapıyı tekmeliyor ve bağırarak 
şunları söylüyordu: 

- Ben taharri memuruyum. 
Kapıyı aç seninle konuşacağım! .. 

Bir iki dakika sonra Saime de 

geldi. Kadının elinde bir taş vardı. 
O da oda kapısına bir tekme vur
du ve içrde bulunan İsmaile: 

- YiğiL•en sofaya çık! dedi. 
Karnımdaki çocuğu düşüreceğim, 

seni on beş seneye mahkum etti
receğim, Hapishane köşelerinde 

süründüreceğim!.. 

Ve bunları söyledikten sonra, 
galiz küfürlerle ona hakaret et -
meğe başladı.. Bununla beraber 
İsmail kat'iyyen mütecavizlere re: 
na bir söz söylemedi..• 

Halim kızı Hatice de hidiseyi 
§Öyle anlattı: 

- Hadise bir ay evvel olmuş
tu. O gün, akşam üzeri, odamda 
idhn. İsmaflin karısının sesini i· 
şittim. Kadın birisine bağırıyor, 
söğüp sayıyordu. Meseleyi öğren

mek için sofaya çıktım. Sofada, 
Hasanı, karısını, Emini ve Meh -
medi gördüm. Fakat suçluların 

İsmaile -ve karısına fena bir söz 
söylediklerini, onlara hakaret et
tiklerini duymadım .. 

Ali kızı Tevhide ve Dilfezanın 
da çağırılarak dinlenmeleri için 
muhakeme bu ayın dokuzuna bı
rakıldı. 

Millet 
Vapuru 
Faciası 
Nomikos Vapuru 

Sahibleri Aleyhindeki 
Davaya Başlandı 

B 
undan beş ay evvel, hır gün 
Karadeniz Ereğlisinde Ben
pamen şirketine aid Millet 

vapuruna çarparak, vapurun bat
masına ve 17 kişinin boğulmasına 
sebebiyet veren Nomikos vapuru 
sahibleri aleyhine açılan davanın 
muhakemesine dün asliye ikinci 
ticaret mahkemesinde başlanmış
tır. 

Müddeiumumi vekilleri gemi ve 
sigorta bedeli namına 52 bin lira 
dava etmektedirler. 

Müddeialeyh vekili mahkemede 
şunları söylemiştir: 

•- Deniz ticaret kanunu mu
cibince, gemi adamlarının kusur
larından mütevellid zararların ge
mi sahibi, acentası ve kaptanına 
tevcih edilmesı doğru degildir. 
Gemi bir hukuk mevzuudur. Ma
demki gemi sahibinin vekili mev-
cuddur. Gemiye izafetle dava 
hakkı yalnız ge;ni sahibine aiddir. 

A•ikraciyani şirketinin de bir
likte davaya hakkı yoktur. Çün
kü tahkik dolayısile Millet vapu
ru sahibinin hukukunu istihliıf et
miştir. O ayrıca dava edebilir. Bi· 
naenaleyh deniz ticaret kanunu
nun esas hükümlerine göre şera • 
iti cami olmıyan dava arzuhalinin 
iptali lazım gelir.• 

Benjamen şirketi vekıllerinden 

biri de şunları söyledi: 

•- Her iki davacının davaları
nııı istinad ettiği sebeb ayni hiı

dseden neş'e etmiştir. Biz dava -
mızı Nomioksa tevcih ettik. Mal 
sahibi, kaptan ve acentayı celb ve 
davet etmemiz, vapuru temsil 
ettikleri içindir. Binaenaleyh is
tidada bir yolsuzluk yoktur. De
niz ticaret kanununun 1302 inci 
maddesini şimdi zikrediyorlar. 
ltirazatı iptidaiyenin reddini iste
mekle beraber, vesikalarımızı da 
mahkemeye tevdi ediyoruz.o 

Vekil bunları söyledikten sonra 
mahkemeye üç kıt'a protesto ve 
bir kasa makbuzu verdi. 

·--0--

nan bu gibi hareketlerin önüne 

Dahiliye Vekaleti tarafından 

tetkik edilerek tasdik olunmuş bu
lunan Belediyenin yeni yıl büt -
çesi yüksek tasdika arzolunmuş
tur. Bnugünlerde tasdikten çrk -
ması beklenmektedir. 

Ahmed ile Denizbank vinç me - 1--------------· I Tren Beklerken 
· öıdu ~çmek için alAmetl farika nizam

namesi haurlamağa başlamıştır. 

Bu nizamname projesi gayrimeş
ru rekabetlerle milli iktısadiya

tımızı sarsacak mahiyette olan 
hareketlerin de önüne geçecektir. 

Tetkikat yakında ikmal edile -
rek hazırlanan proje Devlet Şiıra
.sına gönderilecek ve Ali tasdika 

iktiran ederek mer'iyet mevkiine 
girecektir. 

ROMAN: 39 

Diğer taraftan elyevm Ankarada 
bulunmakta olan Belediye mu -
hasebe müdürü Muhtar Acar da 
pazartesi veya salı günü İstan -
bula dönecektir. 

Mumaileyh, halen fi milyon li
ralık istikrazın teferrüatı ile meş
gul bulunmaktadır. Gelirken bu 
istikraza aid bütün muameleler 
bitmiş olacaktır. 

murlarından Mehmed, aralarında 
çıkan kavga neticesinde birbirini 
yaralamışlardır. * Vat.man Sacidin idaresindeki 
tramvay ile şoför Fevzinin idare
sindeki kamyon Tepeüstünde çar
pışmışlardır. Her iki araba da ha
sara uğramıştır. 
* Şoför Alinin idaresindeki o

tomobil İş Bankası önünde Ltitfi 
adında birine çarpmış ve Ltitfiyi 
muhtelif yerlerinden yaralamıştır. 

* Beşiktaşta Muradiye mahal
lesinde Bostan sokağında otur an 
Mustafa adında biri bir para me
aelesinden çıkan kavga neticesin
de ayni sokakta oturan silabçı Ah
med adında birini bir demir par
çasile başından ağır ve tehlikeli 
ıurette yaralamıştır. 

* Hasköyde oturan Avram a - . 
dında birinin evinden yangın çık
mış ise de sirayetine meydan ve
rilmeden söndürülmüştür. 

~ 

Bakırköy Bezeciyan mektebi ta
lebesinden ve Altınbakkalda otu
ran Serkis adında bir genç dün 
evine dönmek üzere istasyonda 
treni beklemekte iken, üzerine 
fenalık gelerek düşmüş, biraz son
ra da ölmüştür. Yapılan muaye
ne neticesinde Serkisin kalb sek
tesindne öldüğü anlaşılarak gömül
mesine izin verilınşitir. 

Mahalle Sokağ;ından Saraya 1 
Grev bu söze BOn derece hid -

detlenmifti. Atlara birbiri üzeri.ne 
bir kaç kırbaç indirdi. Araba son 
Jıızile yol aldı. Bir taraftan da 
kendi kendine öyleniyordu: 

mışlardı. Üç dört kişi arabaya at· 
!adılar. Bu JH>vıden kibar suçlular 
Sent plajı hapishanesine tıkılıyor
lardı. Araba hapishanenin önünde 
durunca, ayağa bile kalkamıyacak 
halde bulunan Kontesi yaka paça, 
sürükliyerek içeriye attılar ve bir 
koğuşa soktular. Kadını baygın 

bir halde bırakıp çıktılar. 

Çeviren: Muammer AIATUB MADAM DUBARRY 

- Sen ha? Sen benimle konut
mak istemiyorsun ha? Vay kepaze 
kan var! Biz aenin mazini bilmez 
miyiz sanıyorsun? Hele ben seni 
götüreceğim y..re götüreyim de, 
ondan sonra görürsün. 

Kontes Dubarry her bakımdan 
kendisini masum gördüğü için, 
Parise varınca işlen düzelteceğini 
v~ hatta arabacıya terbiyesini ver
direceğini ümid ediyordu. 

Kontes koğuşta bu vaziyette 
iken kendisine ihtimamla bakıldı
ğını hissediyor gibiydi. Bir müddet 
sonra kendisini topladı. Gözlerini 
açtığı zaman, sarayda iken tanıdı
ığ birçok kadınları, kendisinden 
daha evvel oraya getirilmiş ol -
duklarını gördü. Bunlardan maa
da Komedi Fransezden dokuz ak
tris ve sonra şüpheli adamlarla 
temas etmiş bulundukları söyle -
nen yarım düzüne kadar başka 
kadınlar daha vardı. 

kinı yoktu. Kendisi gibi tevkif 1 
edilen Jı:adınlarla ayni koğuşa dü§-

1 
mesini bir nevi nimet telôkk.i edi
yordu. 

Ertesi sabah hizmetçilerinden 
birine şu mektubu yazdı: 

Grev bu arzuya göre Luvsiyen 

şatosunda yerleşti. İlk işi kontesin 

hususi yazıhanesindeki gözleri ka

rıştırmak oldu. Eline nekadar ve-

sika geçtiyse, kenarlarına bir ta
kım işaretler çizdi. 

Mesela bir borcun tediyesi mu

kabilinde verilen makbuzun ke
narına şunları yazmıştı: 

cBu vatand~ kadın kendisinin 

daima kontes olarak tanınmasını 
istiyor.> 

Yine yazıhanenin gözlerimirn 

&-ıo• 'l'•t.G&AJ-3B.&Zta.&N -

Spor 
NDmune 
KIObleri 

Her Vilayette Birer 
Spor Klübü 
Yaptırılacak 

Beden terbiyesi genel direk 
törlüğii yurdun spor vaziyetı.ı; 

daha iyi tensik etmek için verdiği 

muhtelif kararlar meyanında he" 
vilayette birer nümu™' spor kulü
bü yaptırmağa karar vermiştir. 

Bu kulüblerin her biri 15 bin lira 
sarfile her türlü ihtiyacı karşılı
yabilecek bir şekilde inşa edilecek 

ve vilayetlerden başka bazı ka • 
zalarda da inşa edilmek üzere 150 
kulüb binası yapılacaktır. Bu yol· 
daki tetkikler nihayetlenmiş ol
duğundan ilk olarak Edirne vila
yetinde yapılması düşünülen nü

mu™' kulübünün inşasına başla -
nılmıştır. Bu kulüb tahsisatının 

bir kısmı muhasebei hususiye ve 
belediye bütçelerinden ayrılmış

+.,.. -· 
Çırağa oda 
Atış Sahası 

Heves'i Gençler 
Sa had<.. n İstifade 

Edecekler 
Çırağan sarayının bir kısmında 

büyük bir atış sahası yapılmasına 

karar verilmiştir. Bu sahada ku- • 
lübdeki gençlerden ba ka hevesli 

olan bütün İstanbul genderinin 

istifade edebilmesı için geniş ter· 

tibat alınacaktır. Beşıktaş ıdare 

IMeinurların istirahatini 
Düşünme~e Mecburuz 

C oğrafyanın klasik tarifleri
ne göre, İstanbul çok sıcak 
bir tehir olmamak lazım

dır. Fakat hepimiz biliriz ki, ya
zın adamakıllı sıcak olur. Bi!has
aa şehrin içi. iş yerleri, adeta kay
nar. Geçen sene (azla sıcaklar

dan, dairelerde meBBi tarzı bile> 
değiştirilmişti. Bu sene, ge~en yıl 
olduğu gibi, bir değişiklik yapıl
mıyacak, zannediyorum. Esasen, 
bu şekil, hiç verimli ve BBlim de
ğildi. Geçen yazın tecrübesi bu
nu gösterdi. 

Bugün, burada, vatandaşların, 

yazın hiç olmazBB, bir ay bir iziı> 

ve istirahat haklarını mevzuu -
bahsetmek istiyorum. Memurin 

kanununda, her memura yılda bir 
ay izin verileceği tasrih edilmiş
tir. Fakat, bu izni, bütiin ml'nıur
ların • en küçüğiinden en h••) ü
ğiine kadar • kullandıkları iddia 
edilemez. Yine alakadar kanuna 
l'Öre, işlerin aksamaması, IZID•l 

memurun vazifesinin ha ka bir 
arkada ı tarafından yapılması lô
zımdır. 

Muhakkak ki, yılda bir ay din· 
lenen bir memur, işinin başına 
döndüğü vakit, daha çok enerji ile 
çalışacaktır. Bir aylık bir tatilin, 
burada, faidelerini BBymağa bile 
lüzum yoktur. Dünyanın her ta
rafında ve bizde, vazii kanun, 
böyle bir hakkı koyarken, üphe
siz, tİİ1'1ü mucib sebeblere da~ an
mıştır. 

Binaenaleyh, yurdun her tara
fında, dairelerde işleri aksatnıı • 
yan bir kombinezon yaparak her 
memurun senede bir ay istirahat 
etmt"Sini tt"'n1in etnıe-lidir, 

REŞAD FEYZİ 

heyetı bu miınasebe{ıc birproje • -
hazırlamağa başlamıştır. Bu proje Bır Haftada 197 Esnaf 
nihayetlen<likten sonra beden ter-1 Cezalandırıldı 
biyesi genel direktörlıiğiıniın tas
vibine arzedilecektir. 

Atış silahlannın bir kısmı be
den terbiyesi genel direktörlüğü 
tarafından Beşiktaş kulübüne ve· 

rilecek ve bu meyanda umum mü

dür General Cemil Taner de bir 

hattra olmak üzere kulübe tarihi 

kıymeti ve hatırası olan bir silab 
hediye edecektir. 

Denize Girilmesi 
Memnu Yerler 

Akıntı olan yerlerdeki ikaz lev
halarının asılması dün bütün Be
lediye şubelerine bildirilmiftir. 

Bu !ev halara •burada denlııe 
girmesi memnu ve tehlikelidir!> 
şeklinde ibareler yazılacaktır. 

Ortaköy - Bebek Yolu 
Ortaıköy - Bebek arasındaki sa

hil boyunda bulunan bütün arsa
ların Belediye tarafından istim -
liıki düşünülmektedir. 

Bu suretle sahilden açılacak 

yeni cadde için hazırlık yapılmış 
olacaktır. Diğer taraftan bu arsa
lar istimliık edildikten sonra kö
mür deposu haline getirilmiş olan 
bu arsalardan kömürlerin kal -
dırılması istenecektir. 

Kontes Dubarry'ye dostlarından 
biri Luvsiyen şatosunda rahat o, 

lup olmadığını soran bir mek
tub yazmıştı. Grev eline geçirdiği 
bu mektubun altına şu satırları 
yazdı: 

.Bu mektub Prens Dö Bovo'dan 
geliyor.• 

Madam Vije Löbrön'iın bir mek· 
tubunun altına da: .Löbrön ismin· 
deki bu kadın kont Kalon'un met
residir. demişti. 

Şıklık meraklısı bir kadın kon
tes Dubarry'den kopyasını almak 
için Yunan usulü biçilmi eski el
biselerinden birini birkaç gün ıçin 
vermesi ricasındlı bulunmuştu. 

Grev bu mektubun altına da şun
ları yazdı: 

.Bu kadın şatafatlı aristokrat
lardan birisinin karısıdır. İstediği ı 
Yunan elbisesini asılzadelerin 

ııandevu merkezı olan operada 

Beyoğlu kazasında Belediye ni· 
zamlarına riayet etmediklerinden 
dolayı 1 hafta içinde 197 esnaf 
hakkında zabıt tutulmuştur. Bur.
lara muhtelif para cezaları kesıl -
miştir. 

Birimizin Derdi 
Hepimizin Derdi 

Kayseride Evlenmek 
Xa-rlden Vo•I Giribtı,ök 

oil• J'UQ'or: 
~enle ıraaeıeııbft _..,_ 

lan e1!.leıımele letvlk - balı
luada bir,.._ oklldaı. BWm 
xu-ıcıe töJ'le bir ide& vardır: 

Alla - im ,..,.ı.Jan doianra, 
- ,._ b4lar elbaa ııa-

ruı --· bl1"Qlı - drerler. OD bet, J'lrml kat elbise, 
otu, kırk simlelı ve fıuılli, kırk, 
em ~ ııoraı., kenarlan lfl•ıımlt 
~er. moı.u,. •. bahlar, kUlm
ler ve aaltt-. Ba ana ve baba11 
J'ıkar. Damada se- !J.ff ara
omda bq bqiblryerde albıı, alil 
J'tdi J'ti• llralılı elbise, a ak kabı 
Ye sair bıvaJd , ........... Ba da 

- ,. ...... - ... llODrl 
erk .. aHmlara el •- ı.ıe,.ınoe 

. kQamet kopar, ali~ saadeti bo
nlv. ilan koea ına1t•-J'• dö-ter. a. ,._ •. ,......,, ... bo -
ıııea ide& aeaba lıal4bnlamaa mıTı 

sine aid makbuzun altında da şu 
yazı: 

·Acaba bu para muhacırlere 
tahsis edilen para değil midir? 
İmzası yırtılmış bir mektubun 

altında da şu cümleler: 
.Bu mektubu imza eden Loren 

vilayetinde millete karşı suikasd 
hazırlıyanlardan birinin imzası -
dır. Kontes Dubarry lıu mekİubu 
ele geçirdiğim zaman, üzerime a· 
hldı ve imza tarafını parçaladı.• 

Daha bunun gibi birçok şeyler .. 
Bugün Parisdeki milli kütiıpha• 

ne ar ivlerinde bu vesikaları bul
mak mümkündür. Grev şatoda aç
madık yer, okumadık mektub bı· 
rakmamıştı. 

Luvsıyen ile Paris arası o kadar 
uzak bir yol değıldir. Par is civa
rına gelir gelmez, yolları tut.muş 
olan ihtllA!ciler mahkemelik bi -

rlainiıı ptirildijini derhal anlı& • 

Madam Dubarry' hapishane ar
kadqlanna pek çabuk alışmıqtı. 

Fakat bapialıaneye alıpnak im -

•Beni Sent Pelaji hapishanesine 

kapattılar. Suçumun ne olduğunu 
bilmiyorum. Bana şatoda kalan -
lar hakkında malumat vermenizi 

rica ediyorum. Burada gömleğe, 
mendile, çoraba, havluya ihtiya
cım var. Göndermenizi rica ede -

rim. Ben gittikten sonra şatoda o
lup bitenler hakkında da malumat 
1'enıiz., 

Madam Dubarry bundan sonra 

masumiyetinden bahsederek, kon· 
vansiyon umumi kitibliğine bir 

protesto mektubu yazdı. Kendi -
ıini hapishaneye getiren Grev'in 

şatoda muhafızlığını bile kabul 

etmişti. Nasıl olsa hapishaneden 
çıkacağını ümid ediyor şatosunun 
darmadağın ve perişan bir hale 
getirilmemesini arzu ediyordu. İh
tilal zamanında Grev gibi adam

ların da, bu işi herkesten daha iyi 
becereceklerini tahmin ediyordu. 

Grev kendisine en büyük fenalığı 
yapmış bir adamdı. Fakat şimdi 

de bu fenalığını tamir etmeiie ça
lı§acağını zannediyordu. 

* 

çıkan bir resmin kenarına •ihti . 

!Al aleyhinde çal14Bnlardan biri -

dir> lıaydmı koymuştu. l 
giymiştir.• 

Londrada bir borcun ödenme -

O sıralarda da konvanslyon kon 
tes Dubarry'nin gönderdiği şika

yet istidasını okuyordu. Katib, 
kom·ansiyon namına istıdadın ar
kasına şu ıiç kelimeyi yazdı: Ya 
pılacak bir şey yoktur .• 

(Devamı ııor) 
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Eski ile 
Arasında 

Fransa ve ltalya Bugün Her 
Zamandan Kuvvetlidir 

Harbi Yapacak Olan Para 
undan tam elli sene evvel 
1889 senesi mayıs ayın~. o 
zamanki Italya Kralı bırın

cı Humberto Almanyayı ziyarete 
gi'miş ve Berlinde pek muhteşem 
merası.nıle karşıUınmıştL 28 Mayıs 
1889 tarihli bir Paris gazetesinde 

Berlinde olup biten şeylerden balı· 

sederken herhalde cansık.ıntısını 

gizliyememiş olacak ki bellt olan 
b.r as~biyetle şöyle diyordu: 

İtalya Kralına Ber !inde gös•e
rilen hüsnükabul ne kadar parlak 
oll'rsa qlsun, bu ziyaret ancak ev
velce İtalyaya Almanya hüküm -
darı tarafından vukubulan ziya • 
retin iadesinden füaret kalıyor. 

Bu sebebden Avrupanın politi
ka vaziyetini hissedilir bir dere
cede deği~tireceğe benzemiyor. Bır 
ziyaret ile uzun zamandanberi me~ 
cud olan bir vaziyet teyid edilmiş 
ve yahud daha parlatılmış oluyor. 
Yoksa birşey değişmiş değildir. 

On un içindir ki Fransızların bun
dan heyecana düşmeleri yanlış 

olur. 
Fransız bankasında milyarlann sak !andığı yeraltı dehlizlerinden birı 

Yine KTal birinci Humbertonun 
Almanya seyahatine dair o gün
lerde tafsilat veren bir Parisli ga
zete de 1871 de Almanların Fran

sızlardan almış olduğu yerleri İ
talya Kralının gidip görmesi ev
velce söylenmiş olmasına rağmen 

Kralın sonradan bundan vazgeç
tiğini yazıyor ve bu suretle İtal
ya Kralının Fransız izzeti nefsini 

incitmemeğe dikkat ettiğini ha _ 1 
tırlatıyor. 

Fakat o zamanlar A.-nanya ile 
İtalya ittüak etmiş bulunuyorlar
dı. 

Umum! harbin başında da İtal
ya bu ittüakı bir tarafa bırakarak 
bitaraf kaldı. 1915 mayısında da 
müttefiki Almanyayı büsbütün bı
ralkarak onun düşmanları olan 
İngiltere ile Fraru;anın tarafına 

ingilterede Kadın Askerler 

lngilterede mecburi askerlik kanunu kabul edildikten sonra, 
dınlar da kara ve hava ordusunda muavin vazifeler almağa başlanıı. 

Zardır. Yukarıki bir kadın askeri mektebinde talim esnasında ve Dük ı 
Dö York'un mektebi teftiş ettiği bir sırada alınml§tır. 

geçti Şu son elli senelik tarihin iş
te ibret alınacak bir safhası daha. 
Elli sene evvel İtalya Kralının Ber
line gitmesi Fransızları hayli en
dişeye düşümıüştü. Bugün Al -
manya ile İtalya yine ittüak et
miş bulunuyorlar. Fakat artık te
l~a mahal yok. Çµnkü Fransa yal
nız değil. Avrupada Fransanın ba
şına gelecek bir tehlike olursa 
bundan müteessir olacak yalnız 
Fransa olmıyacaktır. Avrupada 
elli sene evvel Fransa kendini 
yalnız buluyormuş. Almanyaya 
yenilmiş, mağlubiyetin acısını bir 
türlü unutamıyordu. Galib Al -
manya bir de İtalyayı kendı tara
fıııa çekince Fransa etrafındaki 
tehdidin büyüdüğünü düşünü • 
yordu. Şimdi ise vaziyet bambaş.. 
ka 

Elli sene evvelki Fransız gaze
telerinin sözlerinden sonra bu

günkü Avrupa matbuatının yazı
larına göz atmad< sırası geldi: 

İngiliz gazetelerinin ehemmi • 
yetle bahsettikleri bir keyfiyet bu
günlerde Fransanın mal! vaziye
tidir, para itibarile de Fransa -
nın malik olduğu kuwettir. Fran
sada Daladye hükumetinin Mali
ye Nazırı Renyo tarafından elde 
edilen yeni muvaffakiyeileri ha
raretli bir surette metheden İn
giliz gazeteleri Fransız milleti • 
nin yeniden birçok fedakarlıkla
ra katlanmak mecburiyetinde kal
dığını yazıyorlar Taymis bun -
dan bahsederken diyor ki: 

Bununla beraber Fransada her 
(Devamı 7 inci sayfada) 

j Meraklı Şeyleri 
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1 
nılltered Birmingamda Elizebet 

hastanesinde bazı hastalar bisik -

ıet ile tedavi ediliyormuş!. Bu bi-

siklet bilhassa yapılmakta ve şekli de 
başkadır. Buna Mfdi Siki adı vermiş
ler. 1\-laksad bd.•'aklarrn ada.lelerini kuv
vetlendirmek. ba.şka.Jarı işletmektir. 

Bilhassa bir kaza neticesinde bacak -
lar kırıJarak tedJ.vl altında hareket.siz 
kaldıktan sonra bu bisiklet tedavisine 
müra.caat edJliyormU$. YaJnız bu g rol 
hallerde değil: Sinirleri bozulanların 

da Medl Siki ile gPzclirllerek bacak a
daJelerl kuvvetlendirilince rahat etUk4 
Jlri, iyileştikleri görülüyonnus. 

MEYUS AŞIK KIZI 

ÖLDÜıtMÜŞ 

in,.uiz gazetelerinde okuudufunt 
,röre Coıı Boligor isminde g-enç bir 
İngiliz Ne-vyorkta Mari Coys isminde 
bir kızı "Sevmiş, kıza aşkını itiraf etmiş
tir. Fakat Amerikalı kız İngiliz 
gencini sevmenıiş, bunu anlıya.n de
likanJı büsbı.ifiın meyus olarak taban
casııu almış, giderek kızı tebdid et .. 
mlştlr. Fakat l\tarl Coys onu sevmedi

ilnl tekrar edince bu sefer delikanlı 

da silahı çekerek sevgillsini yere ser
miştir. Con Belingcr katollk im.it. Sev
dJii kızı böylelikle öldiirdükten sonra 
doğru NeVYorktaki katoUk kilisesine 
c-UmlJ, oradaki pa.pasa günahını söy
lem.iştir. Ondan sonra yakanlanan lraUl 
işık mahkemede cürmünü ttlral etnılt 
ve yinnl bq sene ahr hapse mahk.Wn 
olmuştur. 

HAkim kararı verll'ken delikanlıya 

fÖYIC c.eın_işuı·; 

- Aşkda meyus olmUŞSunuz. Fakat 
meyus olan kendlnb olduğun' cöre 
neden kendlnb:J vurmadınu da başka 
birisini öldürdijnüz?. 

HELİGOLAND NEDDİB . 

Helfgoland ve yahut Helgoland, Bols
teln burnunun 60 kiJometro kadar a
çıfmdıı küçücük bir adadır. 

Bu adacın 1807 de İngilizler tarafın· 
dan işgal olundu ve 1896 da, Zeogibar 
ilzerhıdf'kl incllfz hakJarıoın tarulması 
mukabilinde .-\. lınanyaya verlldt 

Yaım, deniz banyotarı yapmak ls
tlyenler buraya ,ıiderler. Hellgoland 
müstahkemdlr ve Şimal denizinin O.• 

nahtarıd:ır. 

1\lesah:ıi sııthiyesi 14 kllometrodur. 

NAVABİN MUHABEBESi 

182'1 deki Türk .. Yunan muharebe· 
sinde Türk • Mısır flloia.rı Navarln 
limanında toplanJJllJj!ı. Yıınanlılara 

yardıma gelen İngili;z, Rus ve Fransu 
filoları bir gece ani bir surette Türk -
MlSır flolarına ateş açtdar, yansından 

fazlasını yaktılar. Bu müşterek do -
nanmanın kumandanları Amiral Kod
rlngton, Van der Buyden ve Dö Rlgni 
idi. 

Doktorun Öğütleri: 
Kızamık 

Kızamık hastalığı saridir. 
Şiddetli bir hararet ve öksü
rükle başlar ve üç gün içeri
sinde vücudün bir çok yerle
rinde kırmızı lekeler peyda 
olur. 

Kızamık hastalığı tehlike
sizdir fakat, zamanında teda
vi olunmazsa tehlikeli ihtilat
lara sebebiyet verir: kulak 
akması, sağırlık ve Bronşo 
Pönomoni gibi. . 

Tedavisi: öksürüğün önü a
lınmalı, Hastanın bulunduğu 

odanın havasını daima tebdil 
etmeli. Gözlerini, ağzını te
miz tu imalı. En azı on beş 
gün odadan çıkarmamalı. Dok
torun tavsiyesinden ayrılma
malı. 

ÇiNGENE KIZI 
D 

ayım üç sene evveline ka
dar Anadolunun küçük, fa
ka\ şirin bir kasabaı:un hü· 

kılmet doktoru idi. Akrabalarım 

arasında en çok onu sevdiğim için 
her yıl mektepler tatil olduktan 
sonra dayımın yanına gider ve ey· 
lul sonuna kadar bütün yazı bu şi
rin ve güzel kasabada geçirirdim. 

Orada yaşadığım güzel ve mes
ud günleri hayatımın sonuna ka
dar hiç unutmayacağım, unutamı
yacağım: Her sabah erken kalkar, 
keklik avına çıkardım. Öğleye ka
dar kırlarda dolaştıktan ve avlan
dıktan sonra kasabaya dönerdim. 
Öğleden sonra, ikindiye kadar o
lan vaktimi. ekseriya kitap oku
makla, İstanbul gazete ve mecmu
alannı mütalaa etmekle geçirir
dim. İkindiye doğru Ceylam - bu 
dayımın atının ismidir. - hazırlar, 

onunla ya dere kenarına balık av
lamağa gider veya bostanlara, 
bağlara kadar bir gezinti yapar
dım .. Geceleri de, evde dayımla 

karşı karşıya oturur, geç vakıtla
ra kadar tatlı tatlı konuşur, mu
sahabe eder, sonra uyurduk. 

Bir sabahdı. Gene kırlara ava 
çıkmıştım. Kasabaya birburçuk 
saat mesafede bulunan bir köyün 
yanından geçerdim. Az meyilli bir 
bayın indiğim zaman, yolun sağ 
tarafında kekik toplayan bir kız 
gözüme ilişti. Yanından geçerken 
durdum. Onu seyretmeğe başla

dım: On yedi, on sekiz yaşlarında, 
uzun kirpikli, iri siyah gözlü, gü
zel ve dilbzr bir kızdı. Sokuldum, 
ismini sordum. Kız küçük başııiı 
kaldırdı. Güzel ve sihirli gözleri
ni gözlerime dikti. Bir iki saniye 
sert sert baktı. Cevap vermedi. 
Sonra tekrar başını ön üne eğdi, 
kekik toplamağa devam etti. 

Eğildim, gülümsiyerek: 
- Sana yardım edeyim mi? di

ye sordum. 
Kız yine aldırmadı. Bu suvalimi 

de cevapsız bıraktı. Fakat ben de 
işe başladım .. Topladığım kekik -
!eri, kızın kolundaki küçük sepe
te koyuyordum. 

Bir müddet hiç konuşmadık. Ni
hayet o söze başladı. Sert bir ta
vırla: 

- Sen avcı değil misin? dedi. İ-
şine gitsene! 

Ve ilave etti: 
- Ne istiyorsun benden? 
Güldüm: 
- Seni gördüm; artık avlan

mak istemiyorum, dedim. Kolun
dan tuttum: 

- Kız neden bana adını söyle
miyorsun ? .. 

Kolunu çekmek istedi. Fakat 
ben bırakmayınca, elinin tersi ile 
yüzüme bir tokat vurdu. Göğsü
me de bir yumruk ... 

Ben yediğim yumruğun ve to
katın tesirine rağmen, bir şey söy
lemedim. Yıne hayranı olduğum 

güzel yüzüne bakmağa başladım. 
Genç kız canımı acıttığına piş

man olmuştu. Bana döndü. Kısa 
bir müddet içleri gülümseyen bü
yülü gözleri ile bana baktı. Sonra 
sepeti kolundan çıkardı, yere bı
raktı. Yanıma geldL Elini alnıma 

~ ~ .. 
1 

koydu. Çok tatlı ve müşfik bir ses-ı ı 
le: ...:..------

- Canını acıttım değil mi?. de-

Yazan: MEHMED HlCRET 

di. 
Elini elimin içine aldım. Gülüm

sedim: 
- Hayır, dedim. 
Kız bir iki dakika elini elimin 

içinde bıraktı. Bu müddet zarfın
da hiç bir şey söylemedi .. sonra yi
ne ayıii. tatlı sesle: 

- Neden titriyorsun? diye sor
du. 

Cevap vermedim. Kalktım. O
da kalktı ve tekrar beraber ke -
kik toplamağa devam ederken kız 
anlattı: 

- Ben bir çingene kızıyım. Bu
raya üç gün evvel g< 'dik .. doğu
dan geliyoruz. Bir çok kasabaları, 
köyleri gezdik ... Burada bir müd
det kalacak, sonra batıya doğru 

gideceğiz .. 
Bir kaç yüz metre ileride bulu

nan küçük bir çadırı gösterdi: 
- İşte çadırımız ... 

• •• 
O gün kasabaya ilk defa olarak 

eli boş döndüm. Dayıma ve yen
geme: 

- Bu gün bir şey avlayamadıın, 
dedim. 

Fakat onlara yalan söylemiş

tim. O gün ben bir gönül avla -
mıştım. Genç ve güzel bir çinge
ne kızının gönlünü ... Dilber çin
gene kızının aşkı kalbimi doldur
muştu ... 

• •• 
Ertesi gün onunla gene buluş

tum. Beraber dere kenarına git
tik. Bir söğüt ağacının yanında 
oturduk Bir müddet şuradan bu
radan konuştuk. Sonra çingene 
kızına: 

- Fal bakabilir misin? diye sor
dum. 

Koynundan bir kese çıkardı. 

İçindeki bakla tanelerini avucu
na döktü. Falıma baktı: 

- Sen, dedi, güzel bir kadın 
seveceksin! Bu kadınla hayatının 
en mes'ut ve bahtiyar günlerini 
yaşıyacaksın! Fakat saadetin pek 
kısa sürecek.. Sevdiğin kadın se
ni bir gün terkedip gidecek .. Yıl
larca sevgilinin hasretile yana -
caksın, fakat bir daha onu göre
miyeceksin!.. . 

• • 

Bir akşamdı... O gün de ge 
sevdiğim çingene kızı ile ber~be 
dik. Dikkat ettim. Kız pek hü 
zünlü idL Güzel yüzünde ele 
if&de eden çizgiler belirmişti. 

- Kız neden bu kadar mah 
zunsun? Derdin nedir? 

Diye sorduğum zaman, der· 
derin içini çekti; gözleri dol 
du. Ve bir iki damla yaş do 

(Devamı 7 inci sayfada) 

Ankara Radyosu 
lltlQÖll 

19 Prop-am. 
19,05 Müzik (Dans saall Pi). 
19,30 Türk müzik! (Fasıl heyeti). 
20,10 Konuşma (Dış pollllka bôdl 

selerl). 
20,23 Neşeli pllklar • B. 
20,30 Memleket saat ayarı, &Ja.ns 'Vıll 

meteoroloji haberleri. 
Zo.45 Türk müzlfL 
1- Belik Fersan (Cihanda biricik 

sevdiğim sensl.n). 

Z.- Şevki: (BUmlyorum bana ne ol"' 
du?) 

3- B. Fersan: (Göisümden ka.çıO' 

gittin). 

!1- Şemseddln Ziya: (Denlzln daı.a· 
sını dinliyorum). 

21 Müzik (Mulıtell! seçilmiş beste, 
ıarkı ve semailer). 

· 21,20 Temsil (Nedim ırecesf, Yazan 
Ekrem Reşit). 

22 Haftalık posta kutusn (ecnebi dil· 
!erle). 

22,30 Müzik (küçük orkestra • Şefi 
Necib Aşkın). 

23 Son ajans haberleri ve yarınk1 

program. 
23,15 Esham, tahvili.t, kambiyo -

nukut ve zJraa1: borsası (flat). 
23,25 • 24 Müzik (Cazband ) Pi. 

YARIN 

12,30 Progum. 
12,35 Türk müziği (Klii.ıılk programl 
İdare eden: Mes'ut CemiJ. 
Ankara. radyosu küme he7etl. 
1- Tanburi Emin ağanın - Acem· 

aşll'an peşrevi. 

2- Zeki.i dedenin - Acemaşiran bes· 
te - Bin cefa görsem. 

3- İsmail dedenin - Acemaşiran &-4 

flr semai - Ey leblerl ronca. 
!1- Viyola takslmL 
5- İsmail dedenin - Acema.şU'an 7ü.· 

rük semaL 

6- Şerif Muhlttln Tarranın - Fe
rahfeza sa.z semaisi. 

Yosma biraz yüzüne, mlmiklerine çeki düzen 
vererek: 

- Ben artık bu işlerden çekildim madam .. 
Dedi, sözünü sürdürdü: 

- Aı:tık benim para, lüks, kazanmak, yaşa -
mak hırslarım hep geçt'i. Birine bağlı idim. Ondan 

YOS A 
Diye genç kadının koluna yapıştı ve onu ye

ri-ne çekti, oturttu. Öbür kolu ile de genç kadırun 

başını kavramış, dudaklarını dudaklarına çeker -
ken bir yandan da mırıldanıyordu: 

- İnanmazsın belki, fakat, sözüme güven: Sa
n3 ben aşık oldum. Yüzlerce kadınla konuştum, 

seviştim, tamştım, içlerinde bir tane senin gibisi
ne rastlamadım. Sen erkeği birdenbire kavrıyan, 
çeken tılısımlıyan bir yaratılışsın. İnsan sana an-

13 Memleket saat ayan, ajans ve 
meteoroloji haberleri. 

13,15 Müzik (Küçük orkestra • Şef: 
Necip Aşkın). 

14,15 • 14,30 Müzik (dans müztfi -
Pi). 

15,30 Milli klime müsabakalan (19 
ma1ıs stadından naklen) . 

da ayrıldım gibi bir şey. Artık başkaları için değil, ••••••••• No. ] 80 •••••• 
kr.~dim için yaşamak istiyorum. Hem benim öyle 
~el bir sevgilim var ki.. 

2"osma sözünü .bitirmek üzereyken sokak ka· 
pm çalındı, madam: 

- Hiı.rnetçiye de bugün izin verdim, kötü et-
tinı. Kapıyı açmak hep bana düşüyor. 

Diye söylene söylene yürüdü. Yosma da: 

- Ben de çıkayım artık .. 
Dedi. Madam: 

- Yoo .. otur. Şimdi geliyorum. Daha hiçbir 
şey konuşmadık. 

Diye yürümesini hızlandırdı. 
Dönüşte madam: 

- Bak gördün mü sana kimi getirdim?. 

Diye şen şen içeriye girdi. Yosma madamın 

ark~sından gördüğü delikanlıyı hemen tanıdı: Bi:r 
kere yine bu evde karşılaştığı çocuk. Refet. 

Delikanlı Yosmayı görür görmez birden hop-
lıya sıçraya ve: 

- Oo .. Nasılsınız? 
Hiç sizi bulacağımı sanmıyordum! 
Ne umulmaz karşılaşma .. 
Sizi kırk yıl arasam bulamazdım. 
Diye diye hemen genç kadının elini kavradı, 

pppadak öptü. Yosma şaşkın bir haldeydi. Bu ço
cuğu burada görmüş, hoşlanmış, ansızın gelen çıl· 
gın bir iştaha ile onu istiyerek, bilerek kendini 
vermişti. Fakat, bugün hiç böyle bir duyu ile bu
ra~·a gelmiş değildi. Bir sinir yatıştırmasını iste
yiş onu madamın evine kadar getirmişti, hemen 
gitmek istiyordu. Hem artık onun hayata, insan -
!ara, insanlığa bakışında bir değişiklik, görüşle -
rinde. duygularında, ruhunda, düşünüşlerinde hiç 
eskiye benzemiyen. eskiyi andırmıyan bir ayrılık 

vardı Hemen kıtlıktan çıkmış bir aç iştahası ile 

Yazan: E'l".EM İZZET BENICK -------
ellerine yapışan ve şapur şupur öpen delikanlıya 
karşı ne yapacağını, ne diyeceğini kestiremiyor, 
hem çekinmeğe, korunmağa çalışıyor, hem de te
ninden damarlarına geçen sıcak, kışkırtan erkek
lik dişilik hislerinin yayılma ve ürpermelerine ka
pılıyordu! 

İçinde dirilen bir karşı koyma ile: 
- Madamcığım ben gidiyorum! 
Diye yerinden kalktL Madam: 
- Bresi ne oldu sana böyle? 
Derken, Refet: 
- Yoo. Ölürüm de bırakmam!. Allah sem kar

şıma çıkardı. O gündenberi kaç yüz kere seni ma
daır {an sordum her uğradığım yerde aradım, bil
mPıı; ıJamarlarımda, gözkapaklarımda, bütün 
benliğimde hala senin o günkü tadın, o günkü gö
rünüşün; o günkü istekli, senli benli, diri, güçlü 

li". . 

cak bir yandan şehvet sar'asının verdiği. nöbete, 
bir yandan da baş dönmelerine tutularak bakabili· 

yor. Bir konuşanın bir kere daha seni içi yana ya

na aramamasına, her gördüğü kadın yüz ve vücu· 
duoda senin varlığını tahayyül etmemesine im -
kan yok! 

Refet bütün bu ateşli sözlerini söylerken şiş
man madam da sanki benzeri bir yoksunluğun 

sızısını yüreğinde duyuyor gibi dalgın ve kendin
den geçkin onları seyrediyordu. Ve.. pek belli idi 

ki Yosma çekinmesi·ne, çırpınmasına, mantığında 

kurtuluşunu aramasına karşılık hislerinde, sınir -

!erinde yenilıneğe ve son günahını işlemeğe doğ
ru gidiyordu!. 

1357 Hicri I 
Rebiulahir 

15 

1355 Rumt 
Mayıs 

21 
-~·~~~~~~~~~• 

3 Haziran CUMART:ı;;si 
1939, Ay 6, Giin 154, Bızır 29 -- ' Vakitler Vasati Ezani 

sa. da. sa. da. --
Güneı 4 29 8 54 

Öğle 12 12 4 36 

İkindi 16 11 8 36 

Akşam 19 36 12 00 

Yatsı 21 35 2 00 
İm.sak '.! 2 
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1 İstanbul Civarında Tedkikler 1 
\libey 

eler 
Köyünde 

Gördiim? 

l_ş_A_K_A_I Uçyüz Bin Dolarım Var, 
AKAİD DERSİNDE: 

M
uallim - Oğlum Ahmed, 
sen söyle bakayun! Cennete 
girmek için ne yapmak liı-

zımdır?... 

Talebe - Ölmek ve gömülmek!. 

YERİNDE BİR CEV AB: 

Silahdar Ağa Gazinolarında Eski Bir 
Ananeyi Yaşatanlar .Vardı 

- Küçük iken zeki olan çocuk
lar, büyüyünce ahmak olurlar!.. 

- Şu halde siz, küçük iken çok 
zeki imişsiniz! ... 

AKILLI UŞAK: 

Bir çok İstanbullular, Alibey 
deresini, Alibey köyünü 
bilmezler ... Halicin sonun

da, Silihtarağa elektrik fabrika-
sının önünde, Haliç iki kola ayrı
lır. Biri Kahtane deresidir, biri 
de Alıbey deresi .. İstanbulda 
llıeşhur olan, daha ziyade Kagıd· 
hane deresi ve Kağıdhane safası
dır. 

Geçen pazar günü, Eyüp kaza
sı Halk Partisi reisi kıymetli ar
kada~ım İbrahimin davetlisi ola
rak Alibey köyüne gittim. Bu ve
sile ile, Alibey deresi civarını ve 
bu "taraflardaki eğlence yerlerini, 
halkın toplanıp oturduğu mesi
re mahallerini gördüm. Eyüp 
İialkevi reizi Doktor Huh'.isi Er
tuğrul bu tetkik v~ gezintimizde 
bize rehberlik ediyordu. Öğren
:!;m ki, Eyüp Halkevi sık sık köy 
gezintileri yapmakta ve faideli 
neticeler a!Iı1ak!adır. Köycülük 
kolunun bu çalışmaları takdire 
§ayandır. 

Evvela Alibey köyüne gittik. 
Alibey knyü İstanbulun hemen 
Yanıbaşında güzel bir köşedir. 

l<öy muntazam ve temiz .. Köyün 
Çok çalışkan muhtan Mustafa, A
libey köyünü, bir İstanbul kr'YÜ· 

•ne !ayık hale koymağa uğraşı; ar. 
l<öylünün bir derdi var: Arazi 
ıneselesi.. Bazı k.imseler, köylü
nün arazisine sahip çıkıyorlar -
mış .. Davalar açılıyor, haklar id
d_ia ediliyor .. ALbey köyü halkı
nın sarih hakkının tanınacağın

dan ve köylünün, kendi arazisi ü
zerinde rahat bırakılacağından e
minim .. 

Köyde güzel bir mektep var .. 
Mektebin yanında asri bir kümes 
vÜcude getirilmiş.. Bu kümesin 
Varıdatı ile, fakir köy çocukları
nın bu mektepte okutulması te
nıin ediliyor. Bu buluşu, bütün 
köylere şayanı tavsiye bulurum.. 

Köy gezdikten sonra, niyeti -
mız, yemek yemek üzere, o cıvar
daki Çobançeşmes.ne kadar git
mekti .. Fakat, hava, biraz nazlı 
gi:'ründü .. Yağmur scrpmeğe baş
lad Maaiesef Çobançeşmeden 
mahrum ka.C:ık .. 

Bu Çoban~e~me,., Faruk Nafi
zı şı rlerine ilham kaynağı olan 
rne~hur Ç-bançeşmcsi midir? Bil
rniyorum.. Bir gün, üstada rast
larsam soracağım .. Çünkü, İstan
bul e'varında ve Anadoluda, Ço
bançeşmesi adile sayısız çeşme 
olduğunu, bilenler söylüyorlar .. 
Alıbcy köyünden Silihtarağa

ya döndük. Derenin kenarında, 

Silihtarağa gazinosu namile ma
ruf kır kahvelerine geldik .. Gün
lerden pazar .. Civar halkı, bura
oını hıncahınç doldurmuş .. Dere
de sandallar var .. Yer yer, zurna, 
klarnet çalan çingene saz heyet
ler; . Bazı, eski İstanbullular bu
rada, eski bir an'aneyi yerine ge
tirmeden, eğlendiklerine kani o
lamazlarmış .. Bu an'ane de, çin
gene oynatmak imiş .. Hakikaten, 
oturduğumuz ağaç altından etra
fımıza baktığım zaman, bir kaç 
yerde, sarılı kırmızılı entariler 
giymiş, başlarına dağ çiçeklerin
den taç yapmış çingene kızları 
boyuna göbek atıyorlar, hem de 
şarkılar ;ôylüyorlardı. Onların 

bilmedikleri, söylemedikleri şar
kı yok .. 

Silihtarağa gazinolarına bu ci
var halkı Seleftar ağa gazinosu 
diyorlar .. Vaktile, buraları da pek 
meşhur ve daha çok mamur yer
lermiş.. Halicin bu taraflarına 
fabrikalar yapılınca, tadı kaçmış .. 
Hakikaten, civardaki fabrikala
rın pis kokuları, dumanları, ağır, 
basık havası oturduğumuz kır 
kahyelerine kadar geliyordu. 
Akşama doğru buradan kalk • 

tık.. Sandalla Halice doğru geri 
dönerek. bu sefer, Kağıdhane dere

.sine sapt.k. Kiı.<!ıdhan.:- de oldukça 
kalabalıktı .. Dcıcnın sağ tarafın-

lstanbulun kırlık mesire yerlerinde eğlenen bir grup 

Yazan: REŞAD FEYZi 1 ._ __ 
da, giderken. harab, yıkık SJiıh· 
tarağa köşkünü gördüm.. Bu 
köşk beş on sene evvel daha iyi 
bir haldeymiş .. Gittikçe harap o
luyor. Bir işe yaramıyorsa, bakıl
mıyor, muhafaza edilmıyorsa, ni
çin böyle bırakılmış; çünkü gör
düğüm halile, daha bir kaç kış 

üzerinden geçerse, bu köşkün ye
rinde yalnız, taş temelleri kala
cak .. İyisi mi, bir an evvel yıkıp 
enkazcıy:ı satmalı .. 
Köşkün daha eski halini bilip 

anlatanların söylediklerini dinle
dikten sonra, eski mamur Silih
tarağa köşkü gözümün önünde 
canlandı. Bir de, bugünkü haline 
baktım, acıdım. 

Sandalımız dereyi takip ediyor. 
Nihayet, Çağlayan kasrı ve camii 
önlerine geldik.. Burada karaya 
çıktılar. Çayır üzerinde müşteri 

bekliyen !ki atlı bir faytön arabası 

görünce o kadar sevindik ki ... 
Çünkü, bu araba, bizim için bir 
hallskar olacaktı. Kağıdhane çayı

rından bindiğimiz fayton gay~t 

ağır bir yürüyüşle, dolambaçlı 
yokuşlar tırmanarak, nihayet Şiş
liye getirmişti.. 

Daha Şişliye varmadan, Famil
ya gazinosu önüne çıktığımız za
man, temiz, bol, serin bir hava 
ci;$erlerimize dolmuştu .. 
~ 

O vakit, Kiığıdhane ve Alibey 
dereleri vadilerinin eski meşhıll' 

şöhretlerini niçin kaybettiklerini 
anladık ... 

Bayın biri, yeni tuttuğu uşağa: 
- Ben uyuyacağım ... Evde gü

rültü, patırdı olmamasına dikkat 
et! ... 

Diye tenbih eder. Odada bir ça
lar saat varmış. Tak tuk ediyor, 
saat başlarında çın çın diye çalı· 
yo=uş 

Uşak, saatin önüne geliyoı:: 

- Sus, gürültü etme! Bay u
yuyor ... 

Diye sesleniyor. Saatin susma· 
dığının görünce hiddetleniyor. a
lıyor, yere vuruyor. Saat duru -
yor. 

- Ha şöyle, rahat dur!... , 

Diyor, tekrar yerine koyuyor. 
Bay uyanınca saatin işlemediğini 

görüyor, sebebini soruyor. Uşak 
sebebini anlatıyor. Bay hem kı

zıyor, hem gülüyor. 

EVLENMİYE DAİR: 

- E\'lendiğiniz zaman kaç ya
şında idiniz? ... 

- Bilmiyorum. Çünkü o zamanı 
aklım başımda değildi ... 

• 
- Çocuğunuzu pek erken evlen-

diriyorsunuz. Bırakınız biraz daha 
büyüsün, aklı başına gelsin ... 

- Aklı başına gelirse evlenir 
mi hiç? .. 

İKİ BUDALA ARASINDA: 

- Acaba kadınların sakalı ne
den çıkmaz? ... 

- Çeneleri durmadığı için ... E
ğer sakalları olsaydı, çeneler!ini 
kim tutup tıraş edebilirdi? ... 

Çekoslovakyada Bir Çok Alman 
Kızları Ortadan Kayboldu 

Var? Bir Çok Alman Gizli Bir Teşkilat mı 
Kızlarının Şurada Burada Cesedleri Bulundu 

A 
rtık Alm~n

ların işgali l 
altına girdik \ 

den sonra Çekos - t 

lovakyada neler o
luy()r? diye me -
rak eden bir İngi- , 
!iz gazetes[ Maca
ristanda bulunan 
muhabiri vasıtasi- 1 

le yaptırdığı tahki 
kattan şu neticeye l 
varmıştır· 

Çekoslovakyada 
garib garib şey -
!er olmaktadır. 

Almanya hükume
ti tarafından Çek
lerin paytahtı olan 
Pragad bulunan \ 

Baron Fon Nöy· 
rat artık şatosun

da oturamıyarak 
şehirde büyük bir 
otele yerleşmiştir. 

Halkın ağknda 
söylendiğine göre 
gO.ya Fon Nöyrat 
geceleri şatoda gö
züne görünen zi -
yafetlerden dolayı 

uykusu kaçarak 
rahatsız olmakta 

Milli kıyafetlerile Çekosloı\ak kızlan 

imiş. Bunlar rh•ayettir. 

Fakat muhakkak olan birşey 

varsa o da genç kızların hiç belli 

olmıyarak Pragdan kaybolmala -
rıdır. Bunların bir kısmının ölü
leri bulunmuştur. Daha şayanı 

dikkat olanı da kaybolan veya ö
lü bulunan kızların hepsi de Sü

det Alman kızları ve yahud da 

.Slovak kızları olmalarıdır. Bun
lardan hiçbiri Çek değilmış!. Al-

manlar Çekoslovakyaıda birçok 

petrol kuyuları bulacaklarını he

sab ederek maden itibarile zen

gin olduğu söyienen bu memle • 
ketten çok istifade edeceklerini 
zannediyorlardı. 

Diğer taraftan Çeklerin evvel
ce saklamış oldukları ihtiyat pet
rolları alanak için de Almanların 

gayreti boşa gitmiştir. Çekler ce
sim variller ıçınde petrolları sak-

ıc nışlardı. Fak.et bunların saklı 

bulurduğu yeraltı mahzenl~ri öy
le bir takım karışık kilitlerle ki
litlenmiş ki bunları şimdı Alman
lar açamıyorlarmış. 

Bu kilitler bir takım rakamlı, i
*~re ıli k litlermiş. Bu petrol va
rillerini yeraltı mahzenlerine yer. 
!eştirmek işlerınde çalışmış olan. 
!ardan 42 i~i tevkif edilmiştir. 

İhgiliz gazetesinin yazdığına gö -
re Çekoslovakyada bulunan Al 
manların vaziyet ve mevkii git -
gide tehlıkeye girmektedir Öyle 
ki Almanlar gece karanlığında 

kendlier!ne suikasd yapacak meç
hul ellerden korkuyorlar. 

Çeklerin Almanlara karşı al -
dıkları vaziyet zahirde şöyledir: 

Soğuk bir nr ! Jketle her emre 
itaat eder görünmek, fakat ses -
siz, gürültüsüz, belli etmeksizin 
mukavemet göstermek. He• yer
de Çeklerin birbrrlerine vermiş 

oldukları talimatın esası şudur: 

Her şeyde yavaşlık!. Pek Hizım o
landan fazlasını yapmamak!. O -
nun için Çek memurları iş görmü
yor. Çek tahsildarları vergi topla
mıyor. Çek dükkancılar malın fe
nasını Almanlara, iyisini Çek 
müşterilerine satıyorlar. 

Çacukların Alman mekteJ:.lerine 
verilmesi için bunların anaları, 

babaları Almanlar tarafından taz· 
yik eidlmektedir. Halbuki bir he
saba göre 26,000 çocuklu l:ıir şe

hirde ancak 500 Çek çocugu Al
man mektebine gidiyormuş. 

Alman askerleri esrarengiz su
rette sokaklarda vurulup öldü -
rülmektedir. Faillerden kimse 
yakalanamamıştır. Yalnız 'ıir ta
lnın Yahudiler koğulınll§tur. Fab· 

(Devqmı 7 inci saııfada.) 

BitirinceyeKadariçeceğirn 
Birzamanlar Sinemanın Donjuanı Olarak 

Sevilen Con Barimor Şimdi Alkolik Olmuştur 

H 
. olivud'un 
sabaha ka
dar açık du

ran barlarından 

birinde. Saat beş. 
Şampanya, vıskı 

şişelerinin açıl -
ması ile boşalma
sı bir oluyor. 

Birdenbire kapı 
açılıyor, uzun boy· 
lu, firaklı bir a • 
dam sallana salla
na içeri giriyor. 
Kendisini gören -
!er bir ağızdan 

bağırıyorlar: 

- Hellu John! .. 
J ohn, salonun 

or' ~sına geliyor, 
boş masalardan 
birinin önündeki 
sandalyaya otu -
ruyor.. BİT viski 
ısmarlıyor. Garso
nun getirdiği vis
kiyi bir yudumda 
içiyor, bir başka
sını daha ısmar -
lıyor. 

• 

Yanına birkaç 
kadın gelip otu -
ruyor. Bunlardan 
biri, kolunu boy 

Con Barimor ve Kendisini içkiden kı.ırtarmıya muvaffak olamıyan Eletl 

nuna atarak başını omzuna dayı- ı 
yor: 

- İçme artık John! ... 
Diye yalvarıyor. Fakat, John al

dırmıyor. mütemadiyen içiyor. 
Nihayet, başını masaya dayıyor ve 
sızıyor. 

Genç kadın, garsonların yar -
dımile bunu bir otomobile koyu
yor. 

Bu, bir zamanlar Holivud'un en 
çok beğenılen, sevilen artisti John 
Barimor'dur. Dünya kadınlarının 
gönlünü çeken, akıllarmı başla -
rından alan Barimor ... 

Bu sahne, iki senedenberi her 
gece aynen tekrar ediliyordu. 

Niçin? Bir derdi mi vardı? .. Ga· 
zeteler .nevrasteni. dediler. 
John, son zamanlarda stüdyoya 
körkütük sarhoş gelmeğe başla -
mıştı. Sahne vazıı, bir sahneyi, bir 
kaç kere tekrar etmek mecburi -

Kiçnerin 
Çağırdığı 
Adam? 

U mumi harb senelerınde İn
gilterenin hariciye nazırı 

meşhur Lor Kiçner vardı. Rusya
ya giderken denizde batarak öl
müş:ü. Lord Kiçner vatandaşları
nı askere çağırmak üzere sokaklara' 
kağıdlar yapiştırtmıştı. Bı: kağıd· 

!arda Lordun resmi vardı. F.o•le 
~aret ederek: •Vatanınızın size 
ihtiyacı vırr!. diye de bir c'imle 
yazılıınıştı. 

Geçen gün Londrada mat:k~me
ye ihtiyar bir adam getir.imış, 

bu adamcağızın yaşı 63 olduğu :ın 
laşılm~tır. Sokakta yattığ; 'çin 
polis tarafından tutularak n ;Jı -

kemeye getirilmiş. 
Adamcağız halsiz, mecalsiz ol

duğundan maksadını anlatım: -
yormuş. Nihayet anlaşılıyoı: 

Hastaneden yeni çıkmış, gide -
cek yeri de belli değilmiş. Sokak\:. 
yatmış, kalmış. Daha sonra ihti 
yarın hüviyeti daha iyi o< crak 
meydana çıkıyor: 

- 915 de Lord Kiçner İngı\'·ı 
vatandaşlarını askere çağırdı~ı 

zaman ilk gidenlerden biriymiş: 

•- 915 den 918 senesine kadar 
hizmet ettim. Çanakkaleye gittim. 
Harbden sonra hükılmet bana haf
tada 1 İngiliz lirası veriyordu. Se
kiz senedenberi bu ııara kesilm.ı· 
tir.• 

yetinde kalıyordu. Nihayet, bir 
başkasmı angaje ettiler. Barimor 
açıkta kaldı. Vaktile, birbirini at
latmıya çalışan, sinema şirketleri 
artık kendisini aramıyordu. 

Barimor buna ehemmiyet ver
medi. Yıldızının sönmesinden mü
teessir görünmedi İçkisine devam 
etti. İçiyordu. Gece ve gündüz içi
yordu ... 
Karısı Dolores Kastello, sene -

!erce sarhoş kocasının bu haline 
tahammül etti. Onu içkiden vaz 
geçirl!l€ğe çalıştı. Nihayet bir gün 
takati, sabrı tükendi. Onu viski 
şişeleri arasında bıraktı, gitti. 

Barimor elli yaşına gelmişti. A· 
deta bitmiş, mahvolmuş bir adam
dı. 

Fakat, bir genç kız, kendisini bÜ 
halden kurtardı. Henüz sinemaya 
inLsab eden !?yaşlarında l:ıir kız, 

Matmazel Elen Bari .. 

Bir Dakika 
Diyip Geçmeyiniz 
* Fasulyayı sevmiyen yok -

tur. Bunun için .velinimet. is
mi verilmiştir. Bütün dünya · 
da bir dakikada 5,800 kilo fa
sulya istihsal olunur. * Amerikalılar, dakikada 79 

kilo sakız çiğnerler. * İngilterede otomobil seya
hat.ne pek çok rağbet göste -
rildiği için otomobil cemiyeti 
dakikada üç harita basar. * Havai adalarında yetişen 
ananas ve bu ananaslardan çı

karılan su çok mergubdur. Bu 
ıdada dakikada 4,560 franklık 

ananas toplanır. * İskoçyalılar, hakikaten söy
lendiği kadar muktasid mi? 
dakikada tasarruf sandığına 
l570 frank yatırırlar. * Rusya, dakikada 360 çift 
kundura ımal eder. * Birleşik Amerika, hayır 
Jüroları için dakikada 18, 700 
frank sarfeder. * Siz bu satırları okurken 
'\lmanyada iki kişi evlenir. 
Almanyada vasati olarak da
kikada bir düğün yapılır. 

Mahkeme ihtiyar adamı bir 
gün hapse o:nahkQm etmiş, fakat 
bu ceza tatbik edilmemiştir. Tah
kikatın sonunda anlaşılmıştır ki 
yirmi beş sene evvel İngiltere 
Harbiye Nazırının davetine ko -
şan bu aıdam yeri yurdu belirsiz 
bir Rus imiş. 

- Ber" seni içkiden vaz geçi 
rcceğmı, kurtaracağını ... 

Dedi, Ve sözünü yerine getird 
Barimor, gündengüne viskiyi a 
zalttı, nihayet büsbütün vaz geçt 

Yine eskisi gibi çalışınıya ba~ 

!adı. Sinema şirketleri ve merak 
lıları onun ekran'a dönüşünü al 
kışladılar. 

Elen'le, Boverley Hil'de şık bi' 
köşkte oturuyor, çok mes'ud bi 
hayat geçiriyordu. 

Fakat bu, çok sürmedi. Visk 
gene galebe çaldı. Barimor evv< 

kinden daha fazla içıneğe başlac 
Eden de onun sarhoşluklarına d 
yanamadı, başını aldı, gittL 

Barimor içiyor, içiyor ve içki 
den vaz geçmesini tavsiye eden 
!ere: 

- 300,000 dolarım var. Bunu b' 
tir inciye kadar içeceğim ... 

Diyor. 

Büyük 
Adamların 

çocukluklart 

K 
oralılar, •devri saadet• de, 
yani Umumt harbden evvel 
bir çocuğun büyüyünce 

yük.sek bir mevkı sahibi olup ol
mıyacağını anlıyordu .. 

Çocuk altı yaşına gelince yu • 
varlak bir masanın üzerine çı -
karıyorlar, ev halkı, konu ve kom· 
şu toplanıyorlar; o yaşta bir ço
cuğun izzeti nefsini kıracak söz -
!er söyliyerek kızdırmağa çalışı • 
yovlardı. 

Çocuk, muayyen bir müddet bu 
sözlere, hakaretlere ehemmiyet 
vermez, mukabele etmezse büyük 
bir adam olacağına hükmediyor -
!ar., sarı renkli yeni bir elbise giy
diriyorlar, hedıyeler veriyorlardı. 

Çocuk cevab vermedi, ağlamıy ı 
başladı mı, o zaman ailesini bir 
endişe alıyordu. Çünkü bu, çok 
uğursuz savılıyor_ 



ISTANBUL KAPIU 
VE BİZANS SARA 

~o: 3 Yazan: M. SAMİ KARAYEL 

1 Türkiye-Fransa 1Dört Yerde Potrol'Ma~ıneye 
Verırken: 

Anlaşması Aranıyor Amel-ika Yeni Har 
(1 inci sahifeden devam) Maden tetkik ve arama enstitü-

medi, ve .. nihayet biz de m.llli da
vamız ve hakkımız olan bu mev
zua el koymak vaziyet ve mecbu
riyetinde kaldık. 

aü petrol arama heyeti §İmdiye Gemileri Yaptırıyo 
kadar memleke~imizin muhtelif 
mıntakalarında araştıxmalar yap- Vaşington 3 (A.A.) - Amiral- Sipariş edilen gemiler a 
mış bulunmaktadır. Heyet bu de- lik, devlet tersanelerine 24 harb 45,000 t<_ınluk iki zırhlı, 163 

Havuz Sularının Şakırtısından 
Halkın Sesi Duyulmuyordu 

Sırf bu mevzu üzerine münha-
ıır olmak üzere Fransa ile iki yıl
dır aramızda kilh şiddetli, kah ha
tif tanda dostluk münasebetleri· 
mizi tehdid edici anlar oldu. Fa-
kat, merhale merhale haklarımızı 
teslim ve tatbik sahasına koyan 
Fran~ada nihayet bugün umumi
yetin hak ve hakikati teslim et-

fa en ziyade ümid veren mıntaka- gemisi ısmarlamıştır. Bu gemi - luk 4 destroyer, 1475 to 
]arda yeni sondaj tertibatı al - ler, 350 milyon dolara mal ola -
mıştıx. Faaliyet dört mıntakada caktıx. Sulh zamanında bu kadar 

tahtelbahir, 6,000 tonluk 4 

teksif edilecektir. Bu mıntakalar mühim bir •ipariş yapıldığı şim - zör, 22000 tonluk 1 tayyare 
ıunlardıx: diye kadar görülmemişti. vardıx. 

1 - Trakyada Hayrebolu civarı. 
2 - Diyarbakıxın 125 kilometre 

şarkında ve dicle kenarında bulu-

Batan Tahtelbahirdeki Yii 
Yakın insan kurla rılamıyo Ahali İsyan 

icki 
Halinde 

• • 
iken, imparator Kızlarla nan Ramal dağı geçidi. 

, Sofrasını Kurmuş, Eğleniyordu 
İ~e halk, papasları bıı1jta ol -

duğu halde sar:ya karşı hipod -
1 

rom meydanıooa toplanıp isyan 
ettikleri zaman imparator Yua -
nis Paleologo& sevgilisi ve bıricik 

imparatoriçesi Marika ile işret ve ı 
~ fileminde id . 

İmparatorun yanın.da, kuman
danlar~ yaverler! ve en yakın 

bendeglnı ile bunların gözdeleri, 
karıları ve güzel kızları vardı. 

Bizansm üzerine çullanan bu 
menfaatperest .kafile o derece 
kendilerinden geçmişlerdi ki, hi

podroma toplanan, bağırıp çağı -
ran on binlerce halkın acı ferya
dından bihaber idi. 

Bizans sarayının Marmaraya 
nazır muhteşem salonunun orta

sında bulunan billtir havuzun ıe
liılelediği suların şakırtısı d~arı

da toplanıp bağırışan bir ıü:rü 

halkın bağırtı.ı;ını maskeliyebile
cek bir kudrette idi. 

Marmaranın inci gibi duru ve 
beyaz sinesi üzerinden geçen Ve
nedlk ve Ceneviz kayıklar;; yal

nız İstanbul kaleleri içine sığınan 
ve etrafında Türk kılıcı parlıyan 

Bizans.n bu müştehi hoyratlarına 

ve milletini düşünmiyen sahte 

taclı ımparatorlarına Bizansın son 
günlerinin lokmasını tıl1jımakla 

meşguldü. 

Halk; bağır.yordu: 

Alçaklar, daha duruyorsunuz .. 
Bizı Türklere sattınız. 

Dın.ınızi ka•olık cızvıtlerıne 
verdınız .. 

Kahrolun uz!. 

Kahrolsun İmparator!!· 
Kahrolsun ımparatorıçe Mari -

ka!!. 

Tam bu sırada; Topkapının ıç
içe kilitli ve imparatorun zıı:1hlı 

hassa alayı .muhafızlarile örtülü 
kapı.sına koca kavuğile uzun yenli 
elbl esile at üzerinde bir Türk 
Beyi belirmiş!• 

Türk Beyinin ark8Slnda elli ka
dar cengaver sipahi de vardı. 

Türk Beyi kalın ve mağrur se
sile bağırıyor ve kale duvarlarını 
çınlatıyordu: 

- HeyyL Kım var orad.ı!. Ba
ka be! .. 

Bizansın son giınlerıni yaşıyan 
hassa alayı muiıafızlarına bu ses 
yabancı değildi. Yüz elli senedir 

kapıkomşu, halt~ içlidışlı olduk
ları mı,ıazzam ve haşmetlı bir ır

kın korkunç bir sadası •.dı. 

Türkler; yalnız yüz elli sene 

değil, yüzlerce sene evvel hu ka
pılara ve kalelere aşina idiler ... 

Hünler, Avarlar, bu muazzam 
kalelerın önüne gelerek ai oynat
mamışlar mıydı? Kağıthane de
resınde su içen Hün ve Avar Türk
lerinin atlarının ılık nefesleri da
ha buralarda yaşamıyor muydu?. 

Rami tepelerindt kişniyen ve 
soluyan Hün vcAvır Türklerinin 
hayvarılarının sadası bu muaz -
zam kale duvar !arına mev'ud bir 
zaferin mujdecisı olarak hak.loo
lunmamış mıydı?. 

İşte; bu yüz milyonluk Türk 
ıxkının bir parçası olan O:;manlı 
Türklerinın Edirnede yerleşen ve 
Balkanlara bakım olan ııultanının 
İstan'bula gönderdiği bir cenga
verin son sesi jdi: 

- Heyyy?. Kim var orada! ..• 
Baka be! ... 

Bu ses ve bu mevcudiyet ta, E
dirneden destursuz Topkıpıya ka
dar gelebiliyordu. 

Hem de, Biz•ns imparatorla -
rının muhteşem ve gôzkam!l§tıncı 
saraylarından biri olan Vliıherna 
sarayının önün-e kadar ... 

Çunkü; Bizansı tutan ve onu 
yaşatan yalnız kalelerı idı. Ha -
ricde hüküm ve nufuzu yoktu. 

(Devamı var} 

miş oJmasını görmekle memnu .. _ 
3 - Midyat civarında Gercüş. 

nuz. 4 - Adana civarı. 
Anadolu Ajansının Paristen al

Dicle vadisi ile Adana havalisi
dığı ,.e bugün neşrettiği bir tel-
graf bu tesellimizin müeyyi . nin garbinde petrol mevcudiyeti 

kuvvetle tahmin edilmektedir. 
desi ve vesikası mahiyetindedir. ı--------------
Hataym anavatana ilhakından ön· 
ce istiklaline ve şahsiyetine bile 
muarız oJan bazı ~İyasi ve i.ktisa~ 
di mehafilirı biltün bu itirazları

nı geriye aldıkları bu telgrafta 
tasrih edilmekte ve Halayın il
hakı itilafı ile ocraber Türk • 
Fransız anlaşmasının da ilin o)u. 
nacağı haber verilmektedir. 

Milli Şef, İnönü de Beşinci Ku
rultayı açıj nutkunda Türkiye . 
Fransa miinasebatına temas eder· 
terken şöyle buyurmuşlardı: 

•- Fransa ile aramızdaki ya· 
kınlığı bitmek üzere olan tek me
selenin, yani prensiplerinde ta
mamen mutabık kaldığım:z Ha
tay meselesinin hallinden sonra 
hiç bir kuvvet buzamıyacaktır. 

İki memleket ve mılletin menfa
atlerini o kadar müşterek görü
yoruz.• 

Şef İnönii, Türk milleti adına 
Fransa hakkında söylenehilecek 
bütün sözleri bu rün1Ielerinde j. 

fade buyurmuş oldukları için 
Türkiye · Fransa dostluğu üze
rinde yeniden ne söylense bu ka
dar değerli ve açık olamaz. 

Belediyede 
Açıkta 

Kalanlar 
Vali ve Belediye Reisi 

Beyanatta Bulundu 
Vali ve Belediye Reisi Lütfi 

Kırdar, Beled:yede tatbik olunan 
yeni sene kadrosu münasebetile 
şunları söylemiştir-

- Belediye ortaya kafi derece
de iş çıkaramazken, bu uğurda 
sarfedilınesi lazım gelen paraları 
bürolaTda memurlara sarfetmeği 
doğru Lulmamış, mecburen kad
roları daraltmıştır. 

lngilizlerle Askeri 
Müzakereler 

Bir Adam 
Amcazadesini 

Öldürdü 

Fransada da bu hakikatin 
bu ~kilde anlaşılmış ol -
ması ve umım1İyet in Tiirk dost· 
!uğuna ve anla~ma,ına her veç
hile Iiyık olan değeri vermesi 
geç kalmış ve fakat nihayet ha
kikati bütün ifadPsi ile ortaya 
koymuş bir itiraf oluyor. 

Şah.>an kabahatsiz olan memur
larımızı, düşecekleri müşkülat -
tan kurtarmak ıçin icab eden bü
tün tedbirleri de aldık. Aylardan
beri kat'i zaTuret olmadıkça mün
hallere kimseyi almıyorduk. Bu 
sayede bir kısım arkadaşlarımız 
açık yerlere yerleştirilm~tir Ka
lanlar da hemen sefalete atılmış 
değillerdır. Mcaşlılardan mıid · 
detlerini doldurmuş olanlar teka
fui edilmışlerdir. D.ğerlerine açık 

maaşı ver'lmesi için bütçeye tah
sisat konmuştur. Ücretlıler, yar -
dım sandığından, kendilerini hiç 
değilse, üç dört ay geçindirecek 
para alacaklardır. 

(l inci sahifeden devam) 

raya gıden askerl heyetimiz İn
gilteredeki ııilll.h ve tayyare fab· 
rikalarını tetkik edeceğ: gibi 
Türkiye ılle İngilterenin lüzum ve 
icabı halindek.ı asker! teşril<ı me
aalsi üzerinde de mülAkatlarda 
bulunacaktıx. 

Fransız büyük ukiınrharbıye 

re!Blnin de Londraya giderek as
keri heyetimiz ile görüşmesi ağ
lebi ihtiınaldır. 

LONDRADA HAZIRLANAN 
KABUL PROGRMfi 

Londra 3 (Hususi)- J'üık as
keri heyeti pazartesi giir..l bura
da bulunacaktır. Heyetin kabulü 
ve misafir edilmesi lç-n F ogram 
hazırlanmııtır. 

Heyet\n iıstikbalinde Kralın 
kardeşi bulunacak v~ heyet 
İngiliz imparatorluğu Harb:ye 
Nazıxının misaliri sayılacaktır. 

Türk - İngiliz ittüakının vuku
unıdan sonra Türk askeri heyeti -
nln Londraya gelmesi üzerinde 
bilhassa biıyük bir alaka muha
faza edılmektedir 

ı Fransa mehııfil , evvelce itırazlar 
da bulunan siyasi ve sermayedar 
zümreler de dahil olduğu halde 
Halayın Türkıyeye terk ve ilha
kını kabul etmışlerdir. 

Her iki itilafın b:r arada ımza 
ve ilanı glin meselesidir. 

Pari6 gazeteleri ve askeri mu
tehassısları Türk - Fransız itila -
fına büyük ehemm•yet at.fetmek
te, İngiltere - Türk.ye ittifakın
dan sonra bu itiliifın şarki Akde
nizde sulh ve emniyetı Mısıra ka
dar büsbütün tahkım edeceğıni ve 
Türkıyenin Boğazlar mıntakasın

dan Süveyşe kadar bu emniyet ü
zer.nde en büyıik amı: rolunü ıfa 
edeceğ;nı tebarüz ettırmektedır

ler. 

Faris 3- 'I\irkıye ile Hatay hak
kıooa yapılan müzakereler bit -
miş gıbidir. Anlaşmanın pazartesi 
giına ılan edilmes1 muhtemeldir. 

Kasımpa; ad& Kulaks.zda otu -
ran Husnü adında biri bir müd -
det evvel Kadriye adında bir ka
dınla tanışmış, kısa bir zamanda 
anlaşmışlar ve beraber yaşamıya 
başlamışlardıx. O sırada taşrada 

Muhakkak ki, dünya hadisele
rinin şekli ııe olursa olsun Türk. 
kiye ile Fransa ancak dost kala
bilirlerdi ve .. dost kalmalı idiler. 
Hatay, bu dostluk üzerinde bir 
pürüz değil sadece Tiirke ait o
lan milli bir haktı. 

bulunan Hüsnünün amcazadesi Bugiin hem bu hakkın idame-
Kazım Hüsnünün evine gelmiye, sine, hem de Türk - Fransız dost. 
vakit geçt<kçe de ziyaretleri sık- luğunun hiç bir kuvvetin boza. 
laştırmıya başlamıştıx. İlk zaman- mıyacağı iekilde tekrar perçem
lar bu ziyaretleri tabii bulan Hüs- lendiğine şahit olmuş bulunuyo
nlİ nihayet kuşkulanmıya başla - nız. 

mış ve Kadriyeye de Kazıma yüz Hatay ilhakının tamamlandığı 

vermemesini söylemıştıx Dün al<- ve her iki anlaşmanın ilan edil
şam eve gelen Hüsnü amcazadesi diği günde de hiç ~iiphesiz tarih 
Kazımı yıne evde görünce fena bu hadiseyi ancak bu şekilde tes-
halde hiddetlenmiş, ve Kazıma bit ve istikbale nakletmiş ola -

ilen geri sözler söylem eğe baş - 1 _c_a_k_tı_r_. ----------
lamıştır. Fenni SÜNNETÇİ 

Em in f i~an 
Bir fırtınanın kopmak üzere ol

duğunu anlıyan Kadriye evden 
kaçmıştır. İki amcazade arasında 
çıkan kavga büyümüş ve Hüsnü
den bir tokat yiyen Kazım bıça-

Sultanahmed birınci sulh hu - ğını çekerek rastgele Hüsnüye 
kuk hiıkımliğınden · saplamıya başlamıştır. 12 yerin -

Kabine: Beşiktaş 
Erip Apartunanı, 

Tel: 44395 Ev, Sua
diye Akkurt S. N. 17 

Bir taraftan da memurin mü -
d'rıyetinıe emir verilm'§, açıkta 

kalanlar kafa ve beden kabiliyet
lerine ve hizmet müddetlerine gö
r tasnife tabii tutularak bir liste 
tanzim ettir'lmiştir. Bundan son
ra da vuku bulacak münhalata 
peyıclerpey tayin edilecek!erdir. 
Kimsenin ıztırabına meydan ve
rilmiyecektir.> 

Sovyetler Cevab 
Verdiler 
(l inci sahifeden devam) 

projesine Sovyet hükümetinin ce
vabını dün Moskovadaki İngil'z 
sefirine tebliğ etmiştir. Cevabın 

muhteviyatı hakkında henüz res 
mi malümat yoktur. 

Maamafih öğrenildiğine göre 
Sovyet Rusya cevabında şimali 

garbi komşuları olan Letonya, F.ıı
tonya ve Finlandiyaya, b:taraflık
larını muhafaza edemiyecek bir 
tazyik ve tecavüz >htimaline kar-

Hazınei maliye namına İstanbul, den ağır ve tehlikeli surette ya
mal.ye muhakemat müdürlüğiı ta- ralanan Hüsnü Beyoğlu hastane-

İstanbul üçüncü icra memurlu- şı Fransa ile İngilterenin garanti 
luğundan: vermelerini taleb eylemektedir 

rafından Galatada Aliekber ha - sıne kaldırılarak tedavi altına a- Mahcuz ve paraya çevrilmesi _ İngiltere bu garantiyi vermeğe 

Londra 3 (Hususi) - Birgenhdl şimdiye kadar ancak dör 
civarında batan Thetis ismindeki k rt ıl b ı · t K ı 11 

İ u ar a 1 mış ır. ur ar 
ngıliz denizaltı gemisindeki yuze 
yakın mürettebatın kurtarılması zere olan iki tayfa da boğU 
ümidleri kesilmiştır. Bunlardan tur. 

Hariciye Vekilimizin Moskov 
Yapacağı Müzakereler 

Londra 3 (A.A.) - Gozetelere 1 

göre, Türkiye Hariciye Vekili 
Şükrü Saraoğlu, Gafenko'nun ya
pacağı Ankara ziyaretinden sonra 
haziran or~alarında Moskovaya 
giderek Flotemkinin ziyaretini 
iade edecektir. 

Siyasi mahfiller, bu münase - l 
betle Türkıye ile Sovyetlcr bır - ! 

liği arasında siyasi göruşm 

devam edıleceğini zannatrr.e 
dirler. 

Daily Telegraph gazcı 

An.karadan bildirildiğine 

Saracoğlu ve Potemkin, bar 
hesi ı:. 1<tları sistemnden te 
lüd tı.lebılecek muşterek ted 
leri müzakere edeceklerdır. 

Amerika Cumhurreisi Hasta la 
Vaşington 3 (A.A.) - Bır sımü

zit krizinden hafif hararetli bu -
lunan Ruzvelt doktorunun tav· 
siyesi üzerine, odasından çıkma -
mıştır Bu sebebden gazetecilerle 

haftalık toplantı yapılmadığ 

Reisicumhurun l;ıu hafta tatil 

nasında yapacağı deniz gez 

de tehır olunmu~tur 

Parti Kurultayı Bu 
Sabah Dağıldı 

(1 ınci sahı]eden deı:am) 

tay başkanı çıktı ve bir kapanma 
nutku söyledi. Ezcümle ded~ ki: 

•- Arkadaşlar Kurultay ruz -
namt.:sindckt mese-1elerin müza • 

keresini muvaffakiyetle bitirmiş

tir. Kurultııyınızın müzakerelerini! 
yakından takib buyurmuş olan de
ğişmez Başkan İnönü gösterdiğiniz 

derin alakadan hakikaten iftihar 
duyduklarını size arza benı. me
mur ettiler (Alkışlar) 

Büyük Kurultay, partimizin bü
tün hesablarını inceden inceye tet
kik ettikten sonra Parti hcsabla
rının muntazam olduğu ve alaka
darların bu işlerde muvaffakiyet 
gösterdikkrinı tebarüz ett.rm~tir. 
Kurultayın almış olduğu ka -

rarlar, izhar ettij1:i temenniler, 
parti faaliyetinde rehber olacak
tır. Büyük Kurultayın yeni hü
kümler de ilave etmek suretile 
kabul ettiği nizamname partililer 
arasında cemiyet ve bağhlığı kuv
vetlendirecek, milletimizin partiye 
olan alfıkasını arttıracak bir şe

kildedir. 

İhdas etmiş olduğunuz d 
teftiş teşkilatının Parti ve H ı 

!erinin faaliyetinı tanzim eri 
müfid bir hımaye olacağında 
şuphe etmemek!eyız. 

Almış olduğunuz kararlar 
ima ·vatanımız için mrs'ud n 
celer vermiştir. 5 incı Kuru 
kararları da elbet öyle olcağ 
dan halkımızın bütün tabaka! 
ideallerini tahakkuk ettiren a 
larını kurultaylarımızın kar 
rında aramışlar ve bulmuşlar 

Kurultay kararlarının her i 

kandan istifade ederek tahak 
ettirilmesinin hükümetçe mili 
mukaddes bir vazife olaca· 
söylemeği bir vazife bilirim. • 
li Şefimizın cihnn değer yard 
]arı bu ümid ve imanımızın 
büyük teminatıdır. Beşinci bü~ 
Kurultayı kapıyorum.> 

BU AKŞAMKİ GARDENPA 
Bu akşam saat 17 de Çanka 

da Riyaseticumhur köşkünde • 
Şef İsmet İnönü ile Bayan inö 
tarafından Kurultay azaları şe 
fine bir gardenparti verilecek 

[Kadıköy· Vakıflar Direktörlüğü İlanları_ 
Semti mahallesi aokağı No. Cınsi aylık ki 

L. 
Üsküdar Rumi Voli mahalli 6 

Mehmetıpaşa 

Bostancı Yenika· Başıbüyük 98 DüJu..an 1 o 
riye 

Bostancı Yenika- Baş~büyük • Oda 3 

riye 
Göz tepe Göz tepe Kadirağa 45 Baraka 3 Husu,! sureLte müıahaza ve mü

taleada bulunanlar heyetin Lond· 
rada askeri teşriki met;ai esasları 

ve ieablMı üzerinde konuşacak· 
larını beyan etmektedirler. Bu a

rada heyetimizin İng:Jız agor sa
nayii harbiyeı;i ıle tayya•r ve di 
ğer halb malzemelerı et.-afında 

da tetkikler ~apacaj:ı b.ld.rılmek
tadır. 

nıl"da ıkinci katta M ına Kalos a- lınmış, Kazım yakalanarak tah -
leyh!.ne açılan 63 lira 6 kuruşun kikata baş,ınmıştır. H'üsnünün 
tahsilı hakkındaki dava adliye hayatından ümid kesilmiştir. 

ne karar verilen ve tamamına hazrr olduğuna göre, artık Sov -
(450) lira kıymet takdir olunan yet - İngiliz - Fransız m'sakına Yukarıda cins ve mevkileri yazılı yerler 31/5/940 sonuna kad 
İstanbul limanına mensub ve 

770 
tahakkuk etmiş nazarile bakıla- kiraya verilmek üzere açık arttırmaya çıkarılmıştır. İhaleleri 13/6/9 

Öğrend:ğime göre, Türkıyeye 
İngıltere silah ve sanayı fabrıka· 
!arı isted..g: her turlu malzemey• 
ve harb \'asıtasını ımal edecekler 
\'e Türkiye bunların bedeDerinı 
ı racat kred:Jer: ı e .tfa edecek
! r. 

TtlRKİ\"E . FRA1'SA 
MÜZAKKRELERİ 

P 3 (Hususi)- Turkıye ile 
Fr.ınsa arasındakı muzakereler 
bıtmiş sayılabılır. İtliıifın ilanı içiıı 
Hatay me\'Zuu üzerindekı bır iki 
muteferri ,;.eselenır de hallı ve 
tamamıle ıntacı beklenmektadır. 

yangınında yandığından bu kerre __ İ._s-ta_n_b_u_l_as-1-iy_e_b-ir_i_n_c_i .;....h_u_k_uk_ 

yapılan yemleme muamelesinde mahkemesinden; 

müddeialeyhın adresi meçhul ol- Beyoğlu Vakıflar M. tarafından 
duğundan ılanen yapı:an tebligat Beyoğlunda Kuloğlu sokağında 
üzerine cari duruşmasında: Ha - Zovikyan apartımanında Aram 
zioıe vekılı taraf,ndan 933/1316 Zovikyan ve Cevat aleyhlerine 
numaralı dosya ile dava açıldığını açılan davada müddeaaleyhlerden 
natık ve>alk ibraz edildiğinden Aram zovikyana usulen ve ila -
mübrez vesaikten , . ., inkarı ha - nen davetiye tebliğ edilmiş ise de 
linde istıktab yapılacağından ba- mahkemeye gelmediğinden ve bir 
hisle 15 gün müddetle gıyab ka- vekil dahi göndermediğinden mu
rarının ilanen tebliğine ve muha- hakeme l0/7 /939 saat 14 de bıra
kemenin de 16/61939 saat 10 a ta- kılarak hakkında gıyab kararı ve-

likine karar verılmış olduğundan rllmiş Ye halihazır ikametgahı 
tarihi ilandan itibaren beş gün meçhul bulunması hasebile ilanen 

zarfında itiraz edJmediği takdir- tebligat ıcrasına mecburiyet ha-
de muhakemeye kabul edilmiye- sıl olduğundan olsuretle tanzim 
rek gıyabında devamla karar ve- ve mahkeme divanhanesine ası -
rileceğl gıyab kararı tebliği ma - )an gıyab kararının kendisine teb

kamına kaım olmak ilzere ilanen !iğ edilmiş sayılacağı ilim olunur. 
tebliğ o!unur. 1939-209) 111\294) 

bil"r Salı günü saat 14 dedir. İsteklilerin Kadıköy Vakıflar Müdürliiğü 
siciline mukayyed ve 25 gayri safiı--'-· --------- -- gelmeleri. (3928) ve 18 safi rüsum tonilato hacminde ğu nisbetinde pey akçesi veya u- .;:... _______ ________ .:...;_;,;._ ________ -l 

bulunan HÜDAVERDİ nam yel- !usa! bir bankanın teminat mek-
kenli kayığın tamamı açık arttıx- tubunu vermeleri iktıza eder. 
mağa konmuş olup 3/7 /939 tari- Hakları deniz ticaret sicillerile 
hine müsadif pazartesi günü saat sabit olmıyan ipotekll alacaklı -
10 dan 12 ye kadar dairemizde larla dğer alakadarların bu hak-
birinci açık arttırması icra ve larını ve hususile faiz ve masrafa 
arttırma bedeli mukadder kıyme- dair vuku bulacak ıddialannı !a
tin o/. 75 ini bulduğu surette alı- rihi ilandan itibaren 20 gün zar
cısı üstünde bırakılacağı aksi hal- fınd aevrakı müsbitelerile bir -
de son arttıxanın taahhüdü baki Jikle dairemize bildirmeleri lA -
kalmak üzere arttırma 15 on beş zımdır. Aksi halde hakları deniz 
gün müddetle temdld ve 18/7/939 ticaret sicillerile sabit olmıyanlar 
tarihine raslıyan salı günü ayni satış bedelinin paylaşmasından 

saatte dairemizde yapılacak olan hariç kalırlar. Mezkur geminın 

ikinci açık arttıxmasında mezktir nefsinden doğan ve satış nihaye-
gemi en çok arttıran üstünde bı- tine kadar teraküm edecek olan 
rakılacaktıx. Satış peşin para ile- bilcümle vergi mükellefiyeti ve 
dir. Arttıxmaya girmek lstiyen - tel!Aliye resmi borçluya atd ol -
!er takdir olunan kıymetin % 7,5 mal< üzere satı§ bedelinden tenzil 

olunur. 
Mezkür geminin evsafı umu -

miyesi: 
İki direk, iki seren, bir cıvadıra, 

biri yeni diğeri kıtllanılmı.ş i'ki 

yelken, iki filok, dört beş parsel -
lokmasız sağlam zincir ve beş 

parça lokmali aşınmış zincir ve 
service takımı tamam ve müsta
mel bi'r langalunga kullanılır bir 
halde ırgat, bir dümen ve mez
kur gemi güverteli çift direk ve 
parçara armalı başı kemane kıçı 
aynalıdıx. 

Daha fazla malümat almak ı&

tlyenler 5/6/939 tarihinden itiba
ren dairemizde açık ve asılı bu -
lundurulacal< arttıxma şartname

sinm ve 37 /2676 numaralı dosya-

İLAN 

Samatyada eski Hacıkadın 

ni Abdiçelebi mahallesin 
Pulcueyüb sokağında eski 
yeni 27 kapı sayılı kagir e 
hakkında senedsiz tasarrufa! 
kıyasen mahallen tahkik 
icrası için 5/6/939 paza 
günü saat 11 de mahalline g!dil 
ceğinden bu hususta bir itirıl7.l 
]anların mezkur giıne kadar ve 
saikile birlikte Fatih sicil muha 
!ızlığına müracaatları veyahu 
ayni günü gidecek memura mü 
racaatları ilan olunur. 

sına müracaatla icabeden malil • 
mat ve izahatı almış ve g!irmü 
o)arcı..ı • ., illuı olunur. (18276) 
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lstanbul Dördüncü İcra Memurluğundan: 
Emlak ve Eytam Bankası Türk Anonim Şirketine birinci der 

malarımn birleşm~ine mani o- ve sırada ipotekli olup tamamına üç yeminli ehliyukuf marife 
lacaklardır. İtalya sahilleri tama- 17752 (on yedi bin yedi yüz elli iki lira) kıymet takdı~ edilen Be.) 

kes biliyor ki bundan mes'ul olan- mile duşm·· anın ateşine maruz.dur. lunda Büyük Pan.galtı mahallesinin Osmanbey sokağında kayd"''1 
lar Musolini ile Hitlerdir. Tunus, 

Eski ile Yeni Arasmda Mukayese 
(4 üncii. sayfadan devam) 

Arnavutlug-u aldıktan sonra İtal- 6, 8, 10 ve 6, 8, 10 mükerrer yeni 11, 13 ve maha1len yapılan vaz· 
Korsika, Nis için İtalyan parla - ya Adriyatik denizini düşmana raporuna göre 67, 67/1 kapı Nıo. lı vakıflı, bir tarafı Adil hanesi, 
mentosunda bağırıldı. Bu Fran - karşı kapıyacaktır. Fakat İtalya- tarafı Kiryako \hanesi, arkası Saranyan Karabet hanesi dördüncü ta 
sızlan son derece müteessir ettL -nın diğer sahillerini?. Osmanbe} caddesile mahdut icareli ve tevsili .maaarsa ve bahçe bir 
Tecavüze karşı müdafaaya hazır 

Fırkaların Herbiri Bir istikamette 
Darmadağınık Çekiliyorlardı 

bulunmafk kararını verdi. Diğ·er 
Askerı· vaziyet de Paris _ Lond- apartımanın evsafı: Apartımanın yanında arsa cephesi duvarla 

r a mihvarenin çok lehindedir. dut olup apartımanın merdivenleri mermer, sa!hanlıklar moza 
taraftan Bohemya ile Moravya - · · ·· k · 1939 Fraınsız ordusu 1914 ordu- çını, on ve ar ada çıkma ve balkonu vardır. Içinde elektrik, hava 
nın ilhak edilmesi de Fransayı 

İ Sundan U"stu··ndur·· . Şimdi MaJ'ino ve terko'> tesisatı mevcuttur. Yan ciheti ayrıca ahşap kaplama! 
büsbütün uyandırdı. Sa'bık ngiliz 

hattı da var. Almanyanın ordu Bodrum katı: Zemini çini şaplı koridorlar, dokuz kömürlük, bir ka 
Başvekili Baldvinin de dediği gibi k 'b ı kadroları eksiktir. İngiltere ise odası, sıca su tertı at ı mermer yalaklı zemini karosirnan döşeli 
bu büyük hata yüzünden ayni za- ak lık 

· 
1 

mecburı· askerligı-· kabul etti. f ve çamaşır vardır. Zemin kat: Zemini renkli çini döşeli 
manda Ingilizler de birleşmiş o -
dular. Fransızlar da ayni suretle Siyasi vaziyet itibarile de Pa - antre ve camlı diğer kapı, demir sokak kapısı, kapıcı odası olup 

Cemal Paşa Bu Feci Haberi Alır Almaz 
Karargahın Başına Yıkıldığını Zannetti 

biTleştiler. M~terek tehlike kar- ris - Londra mihveri Berlin - Ro- katta bir numaralı daire vardır. Bir numaralı daire bir antıe, 
şısında müşterek fedakarlık lazım ma mihveFinden üstün bulunu - koridor, altı oda, bir kiler, bir banyo, ıbir mutfak vardır. İkinci 
geldi. yor. İngiltere 1914 de umumi harb iki numaralı daire: Bir antre, bir koridor, altı oda, bir kiler, bir 

Eski Fransıı; Başvekili Tardiyö çıkarken tehlikeli bir takım te- :fak, bir banyo varılır. Üçüncü kattaki üç No. lı, dördüncü kattaki 
de yazdığı blı makalede diyor ki: reddüd geçirmişti. Bundaın sonra numaralı. beşinci kattaki beş numaralı ve altıncı kattaki altı num 

-4-

PANi K 
Şam en heyecanlı, en görülme

Iniş günler geçiriyordu. Dördüncü 
ordu kumandanı Cemal Paşanın 
hazırla~ğı büyük taarruz, daha 

hazırlıkların son günü idrak e
dilir, kuvvetler Gazze cephesine 
teksife uğraşılırken İngilizlerin 

Umumi bir taarruzile karşıl~mış, 
hazırlık vaziyetindeki kıt'aların 

zayıf mukavemeti düşman tara ~ 
fından çarçabuk kırılmış, 12, 9, 
13 üncü kolordularla mülhak kıt

alar, hecinsüvar alayları, süvari 
fırkası bir'birlerile irtibatı kaybet-

miş, harb meydanı bir ana baba 
gününe dönmüştü (1). 

l 

Osmanlı ordusunun vaziyeti çok 
vahimdi. Düşman Gazze, Filistin, 
Kı1tülılmmare mıntakalarında ani 
ve umumi bir taarruzla ileri ha-

rekata geçmiş, blı kısım kuvvet
lerin yolda bulunması, bir kısmı
nın cepheden cepheye t~ınması 
y~nden zayıf kalan Osmanlı 

harekat cepheleri çabucak yarıl-

mış, bunların yan ve gerilerine 
sarkan !ngiliz süvari ve otomo -
billi kıt'aları, tayyareler amansız 
bir takibe, çok kanlı bir imha mu
harebesine koyulmuşlardı. 

Fırkaların her biri bir 1stika
.ınette darmadağın sekilıyor, alay 
ve daha küçük cüzütamlar pera -
kende kıt'acıklar halnide esir dü
~üyor lardı. 

Cemal Paşa bu feci haberı Şam
da alınış, sakallı Bahriye Nazın 
ve dördüncü ordu kumandanının 
bu haberle sanki karargah ba~ına 
yıkılmıştı. 

Yaver, taarruz hazırlıklarının 

son günü Paşaya bir telgraf ver
miştL Cemal Paşa bunu açtı, sür-

atle okudu, haber Gazzeden geli
yor, cephe kumandanlığının şu 

kısacık malfunatı verişinden iba
ret bulunuyordu: 

•Düşman taarruza başladı!.• 

Bu cümle Cemal Pa~ayı çıldır -
tacak hale getirmeğe kafi gelmiş, 

artmıştı bile. .. Hadid ordu ku -
mandam çllgın g~bi haykırıyordu: 

- Hiç hesaıbda yoktu bu taar
ruz ... Tahkimatlarının arkasına 

çekilen düşmanı bu harekete k im 
sev ketti. 
Paşanın hiddet fırtınası karar· 

ga.hı kasup kavur urken diğer cep-

helerden verilen r aporlar birblıi 
arkasına sökün ettiler ..• 

Her .telgrafta: 

- Düşman umumi tanruza 
başladı. Nisbetsiz ve ümidsız bir 

müdafaa ile meşgulüz. Takviye e
dilmediğimiz halde ricate mecbur 
kalacağız!. 

O gün, karargahın, daha doğru
su Şam ile tekmil Suriye cephe
sinin en buhranlı, en felakelli gü· 
niydi. Cepheden • gelen bu kara 
haberler halkı telaşa düşürmüş, 

herkes umumi bir felaket karşısın
da şehırclen çıkmağa, Anadoluya 
dogru, ToroslaTa ve Adana isti -
kametine çeki1m2ğe, savuşmağa 

başlamıştı. 

Vu cepheye memur Almanlar 

(1) Büyiik 1 .-lıiu Osınnnh cep
helerinde en entercsanııu teşkil e
den, imparatorluğu mütarekeyi 
kabule mecbur bırakan Suriye 
cephesi harekatını (Bozgun) ismi 
altında Son Telgraf sütunlarında 
karilerime vereceğim. Henüz ve
sikalarını ikmalle uğra~tığım bu 
eserde Gazze, Fa istin cepht si ha
rekatını bulacaksmız. R. Y. 

kendilerine mensup insanlarla a

ilelerini çarçabuk şehirden çıka- l 
rıyorlar, hazırlanan katarlarla ge
riye, Adana mıntakasına gönde
riyorlardı. 

Şam istasyonmıda Osmanlı za
bitlerile Almanlar arasında bu 

HiKAYE : 

Çingen Kızı 
( 4 üncü. sayfadan devam) 

gun yanaklarından aşağıya doğru 
süzüldü. Çok bitkin bir sesle: 

- Cahit Bey, dedi. Yarın gidi
yoruz .. 

Çingene kızına: 
- Sevgilim, dedim. Gitme .. Gel, 

seni dayımın evine götüreyim. 
Bir sene sonra mektebi bitlıece
ğim.. Evleniriz, mes'ut bir yuva 
kurarız .. 

Fakat kız bu teklifimi kabul et
medi. 

- Olmaz, dedL Seni çılgın gi
bi seviyorum, fakat seninle evle
nemem. Ben bir çingene kızıyım. 
Bir çingene kızı, ancak bir çinge
ne ile evlenir .. 

Çok yalvardım, fakat kandır
mağa muvaffak olamadım. Kız 

biraz sonra yanımdan ayrılırken 
gene ağlam<ığa başladı. Onu kol
larımın arasma aldım. Ateş gibi 
yanan nemli dudaklarından öp
tüm. 

- Kız seni hayatımın sonuna 
kadar unutamıyacağım! 

- Ben de seni... 
Çingene kızı ağır adımlarla ça· 

dıra doğru yürümeğe b~ladı. Ben 
de kasabaya döndüm. 

* * * 
Bundan beş yıl önce, bir gün 

kırda avlanırken, güzel ve dilber 
bir çingene kızına rastladım. O
gün bu dilber kızın gönlünü av
ladım. Onunla bir ay hayatımın 
en mes'ut günlerini yaşadım. Fa
kat saadetimin ömrü pek kısa 
sürdü. Sevdiğim kız bir gün beni 
terkederek, gitti. Yıllardanberi 
onun hasr etile yanıyorum.. 

yüzden çıkan ihtilaflar izze~inefis 

telikkilerile kavgaya, vuruşmağa 
kadar çıkıyor, paniğe uğrıyan kıt
aların esaret ve mıha haberleri 
vaziyeti daha tehlikeli bir safha
ya sokuyordu. 

(Devamı var) 

Bugün Fransa ile İngiltere 1914 artıık teredüde mahal kalımamı.ş - daireler iki numaralı dairenin ayni.dır. Be§ ve altı numaralı dairel 
de olduğundan daha kuvvetlidir- tır. İngiltere şimdiden Fransa ile muhtacı tarrı.i.r görülen ufak tefek bazı aksamı tamir edilmiştir. 
ler. Mali vaziyet itibarile daha birlikte olmanın kendi menfaati sene evvelki aylık iradı vaziyet raporuna göre yüz elli iki lira ola 
kuvvetli bulunuyorlar. Bir kere iktizası olduğunu biliyor. Eğer 392 M2 umum mesahasından 152. ım2 bina ve 240 m2 bahçeden ib 
bunların ellerinde mevcud altın harb olursa İngiliz - Fransız it - bulunan bir bab apartımanın tamamı açık arttırmaya konmuştur. 
miktarı karşı tarafta yoktur. İtal- tifakı daha evvel vücuö.e gelmiş- . 1- İşbu gayrimenkulün arttırma şartnamesi 12/5/939 tarihi 
ya kendi mali vaziyetini ancak olacaktır. Hatb başladıktan sonra iti'baren 934/1229 No. ile İstanbul Dördüncü İcra Dairesinin mua 
bir takını meharetlerle idare ede- olacak değildir. Bir de İngılizler numarasında herkesin görebilmesi için açıktır. İlan.da yazılı -0lanla 

~eke s 1 ova k ya~ a Bir çok bilmektedir. Almanyanın ise 938 le Fransızlar arasında anlaşmaz- fazla maliimat almak istiyenler, işbu şartnameye ve 934/1229 dosya 
de borçları 150,000,000 mark art- lık, iti.madsızlık yoktur. Almanya marasilc memuriyetim.ize müracaat etmelidir. 

A' m an K 1 z 1 ar 1 mış bulunuyordu. 1939 mayısın- ile İtalyanın arasında ise keyfi - 2 - Arttırmaya iştirak için yukarıda ya.ı.ılı klymetin yüzde 

O r t a d a n k a Y b O 1 
J U danlberi tatbik edilen yeni bir yet büsbütün başkadır. nisbetinde pey veya milli bir bankanın teminat mektubu tevdi 
U kanun is-e vergi bonoları çı - &ki Fransız Başvekili Tardi- cektir. (Madde 124) 

(S inci sayfadan devam) karmıştır ki bu suretle kendi va- yö şu noktaıya da işaret ederek 3 - İpotek sahibi alacaklılarla diğer alakadarlann ve irtüak h 
rikalardan da mühim bir takım ziyetinin iyi olmadığını itaraf et- Avrupada en mühim fikir cere - sahihlerinin gayri menkul üzerindeki haklarını hususile faiz ve 
sirkatler olımakta, eşya fıatları mektedlı. İşte gerek Almanya ve yanlarının İtalya ve Almanya a- rafa dair olan iddialarını işbu ilan tarihinden itibaren yirmi gün iç 
artmakta, birçok şeyler az&..larak gerek İtalya parasızlık dolayısile leyhinde olduğunu anlatıyor. Di- evrakı müsbitelerile birlikte memuriyc'!.imize bildirmeleri icabeder. 
ortadan kalkma:ktadır. A1m.anlar bir sene bile harbedemiyecekler- yor ki: halde haklan tapu sicili ile sabit olmadıkça satış bedelinin payla 
Çekoslovakyadaki hayvanları a- dir. ·Bilhassa şiımali İtalya ha1ık.ı sık sından hariç kalırlar. 
larak götürmüşlerdir. Almanların Fransa ile İngiltere ayni zaman- sık Almanların oraya gelip gitme- 4 - Gösterilen günde arttırmaya iştirak edenler arttırma şa 
ihtiyacı var diye. Almanyadıt mec- dayiyecek maddeleri ve silah iti- sinden son derece asabi bulunu - mesmı okı.:muş ve lüzumlu malumatı almış ve bunları tamamen k 
huri sıırette çalıştırılmak üzere barile de üstün bulunuyorlar. Al- yor. Bu ziyaretler teftiş mahiye- etmiş ad ve itibar olunurlar. 
pek çıok da Çek delikanlısı alına- manya aldığı memleketler ile va- tindedir. Şimali İtalya evvelce Al- ~ Satış Emlak ve Eytam Bankasının 244 numaralı kanun 
rak götürülmüştür. ziyetini daha iyileştirmiştlı. İtal- man boyun<luruğunu öğrenmiştir. kümlerine tabi olduğundan mezktır kanunun 15 inci maddesine t 

• 1 
Fon Nöyratın Pragda ikameti- ya ise bilakis. Her ikisi de harb Almanya ile Italyanm tehlikeyi kan ikinci bir arttırma yapılmaksızın gayri.menkul 4/7/939 tarih 

ne tahsis edilen Hradçin şatosun- malzemesi için iktiza eden me - farkettikleri anlaşılıyor. Papalık Salı günü saat 10 dan 12 ye kadar İstanbul 4 üncü kra dairesinde 
dan çıkarak bir otelde oturduğu vaddı iptidaiyeden mharum kala- ALmanya ile İtalyanm aleyhin - pılacak açık arttırma neticesinde 3 defa bağırıldıktan sonra satış 
anlaşılmıştır. Bir gece Fon Nöyrat caklardır. dedir. Yahudiler Almanya ile İ- yene rüçhanı olan diğer alacaklıların bu gayrimenkul ile temin 
şatoda iken polis çağırılmış, gele11 Deniz.de de Almanya ile İtalya- talyanın aleyhindcdiır. Protestan- rniş a·lacakları miktarından fazlaya çıkmak ve muhammen kıy 
silahlı birçok Çek polisi şatoya gi- ya karşı Fransa ve İngiltere üs - lık Almanya ile İtalyanın aleyhin- yüzde yetmiş beşini tutmak şartile en çok arttırana ihale edilir. 
rerek Fon Nöyratın bulunduğu tün bulunuyorlar. Çünkü Akde- dedir. Serbest düşünenler de Al- bir bedel elde edilemezse ihale yapılmaz ve satnş 2230 numaralı 
daireye girin~e orada beklemekte nizin iki kapısı da bunların elin- manya ile İtalyanın aleyhinde bu- na tevfikan geri bırakılır. 
olarak· Alman muhafızların si- dedir. Alman ve İtalyan donan- lunuyorlar!. 6 - Gayri menkul kendisine ihale olunan kimse derhal veya 
!ahlarını almışlar, bu suretle tu- ====== ====== ========= ======= rilen mühlet içinde parayı Vf'rmez.se ihale karan fesholun~rak k 
haf bir vak·a cereyan etmiştlı. Bu 1 sınden evvel en yüksek teklifte bulunan kimse arzetmiş olduğu 
gibi hallerin tekerrür etmemesi Devlet Demlryolları ve Limanları dene almağa razı oıursa ona, razı olmaz veya bulunmazsa heme 
için Fon Nöyrat şatoda uykusuz • 1 t . U •d es· ·ıa-nlarl ., e me . 1 ar 1 1 beş gün müddetle arttırmaya çıkartlıp en çok arttırana ihale 
kalmaktan ise gidip otelde rahat - tki ihale arasındaki fark ve geçen günler için yüzde 5 den heGab 
etmeği muvafık bulmuş. 

____ 26/5/939 tarihinde Ankaradan ve 27 /5/fJ39 tarihinde Haydarp~a- nacak faiz ve diğer zararlar ayrıca hükme hacet kalmaksızın me 
· DEVREDİLECEK İHTİRA dan hareket etmek üzere Haydarpaşa _ Ankara ve Ankara _ Haydar- yetimizce alıcıdan tahsil olunur. (Madde 133) 

BERATI a arasında 3005 _ 3006 numaralı gündelik munzam bir yolcu katarı ., - Alıcı arttırma bedeli haricinde olarak yalnız tapu ferag 
cMürekkep cazibe mesaha alatı• ~~ _ b 

1 
akt B t H yd aıd 14 C>5 de hareket "le cını yirmi senelik vakıf taviz bedelini ve ihale karar pullarını ver 

hakkındaki ihtira için alınmış o- işlemege ' aş ıyaıc ır. u ren a arpaş an ' 
1 mecburdur. 

lan 4 haziran 1937 tarih ve 2416 saat 6,55 de Ankaraya varacak ve Ankradan saat 16,42 de hareket 

numaralı ihtira beratının ihtiıva ederek saat 8,20 de Haydarp~aya varacaktır. (3635) 

ettiği hukuk bu kerre, ihtiraı Tür
kiyede mevkii fiile koymak için 
icara verilmesi teklü edilmekte 
olmakla bu hususta fazla malu -
mat edinmek istiyenlerin Gala -
tada, Aslan Han 5 inci kat 1 - 3 
numaralara müracaat eylemeleri 
ilan olunur. 

İstanbul DefterdaTlığından : 
Muhammen kıymeti 

Lirıt Kş. 

Arnavutköyünde: Abdülhak Molla sokağında (11) sayılı 
gayrimenkulün enkazı. 
Arnavutköyünıde: Polis karakolu arkasındaki harap bina
nın enkazı. 

50 00 

80 00 

Müterakim vergiler tenvirat ve tanzifat ve telliliye res 
den mütevellid belediye rüsumu ve müterakim vakıf icaresi al 
aid olmayıp arttırma bedelinden tenzil olunur. 

İşbn gayrmenkul yukarıda gösterilen tarihde İstanbul dörd 
icra memurluğu odasında işbu ilan ve gösterilen arttırma şartn 
dairesindP satılac'lğ~ ilan olunur. (3804) 

Belediye Sular idaresinden: Galatada evkafa ait bedesten içinde mevcut muhtelifülcins 
kullanılmış ~ya. 204 70 

Emlak ve Eytam Bankasından : işbu gay 
menkulü satın alanlar arzu ederlerse banka 
takdir edilecek kıymetin 0/ 0 50 sine ka 
bankadan istikrazda Bulunabilirler. (3919) 

Yapılması icab eden bazı ameliyattan dolayı 4/ 6/939 pazar gunu 

saat 14 den er tesi günil saat 12 ye kadar terkos sularını kesmek mec
bur\yeti hasıl olacaktır. 

Bu saatlerde şehrin münhat noktalarında: suların hafif akacağı ve 
yüksek noktalarda su bulunmıyacağı sayın halka ilan olunur. •3914. 

Sultanahmed 1 inci sulh hukuk l Sultanahmed birinci sulh hukuk 
mahkemesinden: hakimliğinden: 

Küçükmustafapaşada Aaykapı 1 Hazinei maliye namına İstanbul 
caddesinde 2 sayıda iken halen maliye muhakemat müdürlüğü ta
ikamctgahı meçhul olan Hacer rafından Bey-azıdda Hocaçeşme 
namıdiğer Zehra ve oğlu Meh - sokak 5 numaralı hanede eski A
mede: lemdar nahiyesi tahrirat katibi 
Davacı Nuri Mete tarafından a- Bahaedd in aleyhine açılan 27 gün

leyhinize açılan 250 lira alacak lük 'maaşının tutarı olan 31 lira 
davasının icra kılınan duruşma - 30 kuruşun faiz ve masarifi mu
sında: hakeme ile birlikte tahsili dava-

Evvelce ikametgahınızın meç - sının ilanen yapılan tebligat üze
huliycti üzerine verilen karar mu- rine cari duruşmasında: Müdde
cibince dava arzuhali ilanen teb- inin talebi veçhile gcnderilen ve-

saikten ve işin hüküm derecesine 
egldiğinden bahisle gıyab ka -
rarının 15 gün müddetle ilanen 
tebliğine ve muhakemenin de 16/ 

K üçü.kpazar: Maliye tahsil şefliğindeki müstamel masa, 
.iskemle, sandalya (17) parça. 

Beyoğlu: Balıkpazarında kain 22 sayılı dükkanda mevcut 
(770) kilo makarna ve şehriye. (Kilosu 3 kuruştan). 

8 30 

23 10 

Yuliarıda mevkileri yazılı gayrimenkul enkazlarile, müstamel eşya 

ve mevaddı gıdaiye hizalarında gösterilen muhammen kıymetleri üze

r inden açık arttırma ile satılacaktır. İhale 15/ 6/939 tarihine müsadif 

perşP.mbe günü saat 14 dedir. Talipler in % 7,5 Pf!Y akçelerini vakti 

muayyeninden mel yatırarak mezktır gün ve saatte Defterdarlık 

Milli Emlak Müdiriyetinde müteşekkil komisyona müracaatları. (3731) 

Harbiyede B E L 
Alaturka 

.. 
V LJ Bahçesinde 

Kısmında 
Suriyeden avdet eden Mısır yıldızlarından 

K İ K i 
SE M İRA MUHAMMET 

Kemani NECATİ TOKYAY ve arkadaşları. Tel: 43711 

liğ edilmiş ve tayin olunan gün 
ve saatte gelrnediğinizden mahke
mece hakkınızda verilen muame
leli gıyab kararı da ilanen tebliğ 
edilmiş ve tayin olunan 30/6/937 
tarihinde mahkemeye gelmediği
nizden ve dosyanın da 15/9/937 
gününde muameleden kaldırıl -
masına karar verilmiş ve davacı 
tarafından davanın yenilenmesin
den sonra gıyabınızda cereyan 
etmekte olan duruşmada 15 gün 

6/939 saat 14 de talikine karar ve- --------------------------
rilmiş olduğundan tarihi ilandan 
itibaren beş gün zarfında itiraz 
edilmediği takdirde muhakemeye 
kabul edilmiyerek gıy:;bında de
vamla hüküm verileceği gıyab kfl
rarı tebliği makamına kaim olmak 
üzere ilan olunur. (939-210) 

müddetle ilanen tebligat icrasına -------------
mahkemece karar verilmiş oldu-
ğundan muhakemenin icrası için 
tayin kılınan 16/ 6/939 tarihinde 
cuma günü saat 11/ 5 da mahke -

metle bizzat yeya bilvekale hazır 
bu1unmadı,ğı.ntz takdirde ımuha
kemenin gıyabınızda icra kılına -
cağı ilan olunur. (939-772) 

A L A 
Alem Rakısı 
Rakımıza gösterilen rağbet üzerim, bü· 
yük bir fedakarlıkla ve modem teşki
latla sıhhi §erait altında temiz ve itinalı 
çekilen ALEM RAKISINI yeni etiketle 
piyasaya çıkardığımı sayın müşterileri
me saygılarımla bildiririm. 

İstanbul Belediyesi İlanları 
Senelik muhammen kirası 60 lira olan Beylerbeyinde Çamlıca 

kağında Hamidievvel mektebi bir sene müddetle kiraya veri 

üzere açık arttırma günün<le i.steklici bulunmadığından Pazarlığa 

rilmiştir. Şartnamesi Encümen kaleminde görülebilir. İstekliler 

lira 50 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektUıbile beraıber 19/6 

Pazartesi günü saat 14,30 da Daimi Encümende bulunmalıdırlar. 
(İ) (3905 

Spor ve beden terbiyesi ile 
alakalı zevata 
Başvekalet Beden Terbiyesi Genel Direktörlüğünden: 

Genel Direktörl'iiğümüz tertib edeceği bir spor müzesi kütüpl 
sine ve neşrdilecek broşüre konulmak üzere aşağıdaki maddelerde 
terilen malfunat ve resimleri toplamak kararındadır. Alakalı z 
bu ilanımızı mektub yerine kabu.l buyurarak laakal 6X9 eb'adınd 
fotoğraf ve tereümeihallerini (Ankarada Beden Teıibiyesi Gene 
rektörlüğü) adresine göndermelerini rica ederiz. 

1- İdman ittifakının te,şekkülünden itibaren umumi med 
fooerasyonlarda ve diğer heyetlerle mıntakalarda çalışmış olan zE 

2- Beden terbiyesi ve spor işlerine öted.enıberi emek vernıi§ 
zevat, 

3- Şimdiye kadar muhtelif sporlarda Türkiye rekoru kazı 

olan sporcular {rekor nevileri, kazanıılan yer \'e tarih). 
4-- Muhtelif sporların milli ekipleri \çinde yer almış ve milli tE 

lara iştiıak. ettirilmiş olan sporcular. 
5- Beden terbiyesi ve spor için eser meydana gctirmış gazc 

de ve mecmualarda spor muharrirliği yapmış Ye spor gazetesi çık. 
olan zevat (bu zevatın mümkün ise eserlerinden ve yazılarından 
kolleksiyonu birlikte iÖndermeleri rica olunur. (393 
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Sümerbank 
SELLÜLOZ SANAYİİ 

Müessesesinin 
Yeıruıte Vapur İskelesi yanında 28/36 No. da açtığı 

Perakende Satış Yeri Faaliyete 
Başlamıştır. 

Her nevi klğıt ve karton ihtiyaçlarınızı ucuz fiatlarla 
buradan tedarik ediniz. 

İstanbul Defterdarlığından 
Bakırköyünde sahilden tahminen 2500 metre açıkta batm:ış olan 

Pelengiderya gaml>olunun parçalanarak denizden çılıarılmaeı ifl 'her 
masrafı ve çıkacak esliha ve sair milli müdafaaya elverişli eşya, cep
hane ile baklr, piıtnı; ve alüminyum ve saire gi.bi kıymetli made.nlttle 
meskilkit ve evrakı nakdiye hükUmete ait olmak ve ıbale tarihinden 
iübaren ~e b&§lamaJı: şartile mukadder lı.ı:ylllleti olan 1462,5 lira üze
rinden ıçık arttırmaya konulmUflur. İhale 8/6/939 saat 14 dür. lıtek
Jıilerın " 7,S teminat akçelerini vakti muayyeninden evvel yatırarak 
mezkür aaatte Milli EınlAk Müdürliiğünde müteşekkil komisyona mü-
racaatları. (3569) 

BU AKŞAM 
.. Taksimde ~F Z Z E B A H Ç ES 1 
. 

(&ki PA ORAMA) 

Yüksek Bir Saz Hey'etile Açılıyor. 
Pek Yakında Büyük Sürpri:rler. Telefon: 4.1992 

Başvekalet Beden Terbiyesi Genel 
Direktörlüğünden : 

1- Genel Direktorlukçe İstaı>bulda Ç<>ngelköyıl.nde altı a.y rr • .:d
detlı bır leyli beden terbıyesı ve spor cg tmen kursu açılını tır 

2- Bu kursa imtihanda en iyi derecede mı.-v ffak olanlardan sıra
sile azami •50• kişi alınacaktır. 

3-- 26/Hazıran/939 pazartesi gun.ı tedr...ata başlıy cak olan bu 
kursa giımek ıstiyenler, beden terbiyesı bölge bll§ka11lık.Jarından kursa 

kursa girmek istiyenler, beden terbiyesi bölge ibaşkanlıklarınd kursa 
4- Müracaat müddet>, 15 Hazirana kadardır. .2020. .3773. 

8 LAMBALI İSVEC 
• 

s 
RADYOSUNUN YENİ FİA Ti 

Türk Lirası 155 
Merkezi: PİLOT Müessesesi Voyvoda Cad. 55 - Galata 

Traş olduktan sonra cil
dinize krem sürm.-yioiz. 

POKER 
Traş bıçakları cildi yu
muşatır ve yüzüoiizü pa

muk gibi yapar. 

H d POKER traş bıçak-er yer e ::r::t1e•::a~~ 
İstanbul Defeterdarlığından : 

Muhammen kıymctı 

LirJ kı. 
Kadıköy Hasanpaşa mahaik>si eıki Kurbağalı.dere yeni 
birinci Muradiye sokağında e.ıki 4 yeni 1 sayılı 919 met-
re murabbaı me.ıahasındaki arsa. 400 00 
Beyoğlunda Meşrutiyet mahallesınde Be ·oğ.u caddesin-
de 3 sayılı tarafeyni Bahnumcu Çiftliğı tarafı diğerı Ka· 
ğıthaneye gtden yol ve Karaağaç caddesıle muhat 11 
hektar, 26 ar, 89 metre murabbaı me•ahasındakı arazının 
yarı hissesi. 3500 00 
İçerenköyünde: Değirmen ·olu so~ında 36 sayılı şar 
kan Mülbim Ahmet garbcn Esat ş.malen Kocamanoğlu 
veresesi cenuben yol ile çevrili 3 dönüm 3 evlek 
mıktarındaki tarlanın ya ı payı. 17 50 

Yukarıda mevki ve numaralan yazılı arazi hizalarında göstuılen 
muhammen kıymetleri ilıerinden açık arttırma ile satılacaktır. Satış 

bedeli nakden ve peşı.nen olup ihale 15/6/939 tarihine mıisadif Perşem
be günü saat H dedir. Taliplerin % 7,5 pey akçelerıni vakti muayye
ninden evvel yatırarak mezkfu gün ve saatle Defterdarlık Mılli Emlak 
Müdiriyetinde muteı;ekk.il satış komisyonuna müracaatları. (5733) 

Büyük bir müessesenın Anadolunun muhtelif yerlerındeki fab
rikalarından birinde çalışmak üzere, devvaı: iıikaralı, su borulu 
modem buhar kazanlarında baş ateşçilik etmiş bir Türke ihtiyaç 
vardır. Talip olanların, bütün şartlarını fotoğraflarile birlikte İs
tanbul posla kutusu 84 adresine göndermeleri. 

Kadıköy Vakıflar Direktörlüğünden: 
Semti Mabailelll Sokatı 

Kadıköy Osmana~ Karadu• 
• Ca.ferağ>1. Moda 
• Rasımpaşa Düz 
• Oımıınıt Meloteb 
• • Kuşdili 

• Rasmipllf& Ferid bey 
Erenko, Kozyatağı İçerenköy 
Merdıvenköy Merdivenıköy Mimi <!«Efil 

• Rumi Merunetpaşa Arasta 
• Selmsnağa Seimanpa.k 
• Altunizade Koşuyolu 

• • • 
• • Küçükçamlıca 

• Kuzguncuk Üryan12ade 

• • İcadiye 

• • Ayhan 
• Rum! Mehmetpaşa Şemsip~a 

• Pazariıaşı Nnhkuyu.ru 
• Altunhade Koşuyoh.ı 

• Dudullu Köy içi 
• Rumi Mehmetpaşa Balaban 

ÜsküdU> Atılı. Vılide Koltukçuriza 

• • Çınar 1ı tekke 

• Solalainan Selamsız 

• Rum Mehmetpaşa Çe4memeydanı 

G&tepe Göz tepe Hattıoyu 

• • Me'hmed Elf. 
Boğaziçi Kandilli Mekteb 

• Kanlıca Ye- Hacı Muhiddin 
ıtimahalle 

• H. Hisarı Kuyu 

• Paşa bahçe Beyaz ergovan 

• Beykoz Cami 

No. N. Taj 

25 
40 
H 
4 

« 
19 
34 

6 
4 

40 
2:.ı 

28 
10-10/l 

l 
19 17 

9 
63 

Hl 
46 

54 
2 
3 

40 
12 
81 
28 

70 80 

24 

3 
2 

Cinsi 

Dükkan 

• 
• 

Mekteb mahalli 

• 
Ev 

• 
Tarla (senevi) 

• 
Dükkan 
Hamam odaları 
Dükkan 

• 
• 

• 
Ev 
Dükkan 

• 
Ev , 
Kahve, çayır 
Feren ve aralıl 

Ev 

• 
İki oda 

• 
Dükkan 

• 
Ev 

• 

aylık kiras 
L. K. 
3 00 
7 00 
2 00 
6 00 
9 00 

19 00 
2 5-0 

10 00 
l 00 
6 00 
l 50 
l 00 
2 00 
2 50 

3 00 
5 00 
2 50 
3 00 
2 00 
8 00 

ıo oo 
7 00 
4 00 
2 50 
7 00 
3 00 
6 00 

·11 00 
7 00 

• 4 00 
Otelin ön kısmı 15 00 
Ev 7 00 

Üsküdnr Rum Mehmetpa~a Bedesteniçi 6, 8 Dükkan 1 00 
Kandilli Bahçe aralık 3 Ev 4 00 
Boğariçı Pa§abahçe Beyaz crgovan 3 Otelin arka kısmı 15 00 

Yakanda cinsı ve mevkilerıyazıh emlakin 31/5/940 sonuna kadar kira v ılınek üzere .rttırmaları 
5 gün uzatılmıştır. İhalclerı 5/6/939Pazartcsı gunü saat 14 dcd r fsteklilcrın Kndıkoy Vakıflar Mı.idürlü-
ğüne gelmeleri. (3929) 

-

, 

daima kullanınız 

NEDEN 
Bütün mütehassıs diş 

tabibleri 

Di~ macunu fa\ si ye ediyorlar çünkü: 

a yolın 
Dişleri beyazlatır. Diş etle
rini kuvvetlendirir. Dişlerin 

çürümt:sine mani olur. 
Ağız kukularını defeder • 

Sabah, Öğle, ve akşam her 
yemf'kteo sonra günde üç defa 

dişlerinizi fırçalayın ız 

Muhtelif sergi
lerden 18 diplo

r:-.·.:..;:. ma 24 altın ma
lalya kazanmııttır 
~ 

11nqıaw .iVllD'lilJ. NOS :mA '"''Pl'R11 

ll:>JN31I J.3ZZJ 1 "3J.3 

µı.ı.nıqnw§eg uapa aıupı ııe;:p§au ı>A dıqvg 

Yarım Litrelik Şişesi Perakende 100 Kuruştur. 
S a t ı c ı la r a 0/o 1 O T e n z ilci t Yap ı l ı r. 

İnhisarlar Satış kamyonlarından, Satış Mağaza ve Depolarından isteyiniz. 


