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PAZ5TESI I 
HAZİRAN 19'l'l ' •'---· 

YIL: 3 
Sahih ve Başmuharriri: 

ETEM İZZET BENİCE 
• 

Polonya, Danzig için Harb Edeceğiz, Dedi 
1 

Endişe 
Nereden 
Geliyor? 

Danzig'de Yeni ve Vahim Hadiseler Olmasından Korkuluyo·r, 
Ayın 17 sinde Göbels Danzig' e Gelecek ve Bir Nutuk Söyliyecek 

Har b tehlikesi önlenmiş fa
kat tehlikenin taınamile u
ıtaklaşması imkinı henüz 
elde edilmemiştir .. 

Yazan: Etem İuet BENİC& 

•ı lkbahar muharebe patlama • 
dan geçirilmiftir. Ancak, hl
la endişe vardır. Demokrat 

olsun, Totalitez olsuıı bütün ,ıev
letler son hız ve· ~çlezile silihla
nıyorlar. Bu silahlanma karşısın
da dünya efkarı umumiyesi: 

- Harb ne zaman olacaktır?. 
Diye beklemektedir. Filhakika 

harb tehlikesi '!nlenıniştir. Fakat, 
tehlikenin tanıanıile uzaklaştırıl

ması imkanı henüz elde edilmemiş
tir. Umumi endişenin kaynağı da 
zaten bu !olmaktadır. 'l'otalite:r 
devletler, henüz siliih altında bu
lundındukları askerlerini terhis 
etmedikleri gibi herhangi bir ta
leb üzerinde herhangi bir müza
keryi de teklif ebııemişlerdir. Bi
lakis, Almanya olsun, İtalya ol
sun bütün Totaliterler durmadan 
hazırlanmakta ve ne yapacakları
nı söylemekten çekinen tılsımlı 

bir görünüş içinde beklemekte • 
dirler. Bunun içindir lö: 

Polonya ile Danzig Arasındaki Vekillerin 
Husumet Gittikçe Ziyadeleşiyor Şehrimizde 

' 

Danzig'de yeni yapılan amele mahallesi 

ıJinin Polonyaya karşı beslemek-

!Makineye 
'Verirken: , ______ _ 

Danzig Polis 
Kuvvetleri 
Arttırılacak 
Yeni Daha Bazı 

Tedbirler Alınacak 
Danzig 5 (A.A.) - Danzig Na

zilerinin lideri Albert Forster, bir 
nutuk irad ederek serbest şehir 

tarafından ortaya atılmış olan 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Tedkikleri 
Dahiliye Vekili Yarın 
Akşam Dönüyor 

Dahiliye Vekili Faik Öztrak dün 
akşam Ankaradan şehrimize gel
miştir. 

Dahiliye Vekili, seyahatinin ta.
mamen hususi mahiyette oldu -
ğunu, İstanbulda bir iki gün kala
cağını söy leıniştir. 
Diğer taraftan dün sabahki eks

presle İstanbula gelen İktısad Ve· 
kili Hüsnü Çakır, akşa'lla doğru 

İstanbula geçmiştir. İktısad Ve
kilinin bugün ticaret odası ve De
nizbankı ziyaret ederek bazı ted· 
kiklerde bulunması çak muhtemel-
dir. 

(Devamı 6 ı"c' sahifede) 

D 
anzig il (Hususi) - Danzig 
ayan meclliinin, Polonya 
komiserine bir tezkere gön-

te olduğu hasmane hisleri daha zi., _______ _ 

yade meydana çıkardığı ileri sü
rülmektedir. 

Danzig ayan meclisi reisi, Dan
zig memurlarının Polonyalılarla 

terıasını cl rn<>nebnist;r Bundan 
(Devamı 6 ıncı sahifede) 

' Yeni Tefrikamız 

ö •• Çe .. ~ 

tngiliz Başvıekili Çeınberlayn Haııiciye Nazırı Lord Halifaks'la 
göriiş iiyor. 

1 VOROŞİLOF LONDRA YA GİTMİYOR 1 

İngiliz ve Fransız 

- Harb ne zaman olacaktır?. 
Suali, 
- Almanya ve İtalya neyi bek

liyorlar, ne yapmak istiyorlar?. 

dererek, Polonya ile her türlü mü
nasebetlerin kesilmiş olduğunu 

bildirmesi, Varşovada asabiyet ve 
heyecan uyandırmıştır. Bu har~- ı 
ket tarzına, Danzig ayan mecli -

Yeni Bareme 
itirazlar Var 

Şimdiye Kadar Okuduğunuz Polis Romanlarının Edilmesine Bu Sabah Başlandı 

1 
En Meraklısı ve En Heyecanlısı 

Sorusu ile a.likalıdu. Avustur· 
yadan başlıyıırak Çekoslovakya
yı, Arnavudluiu ortadan kaldı • 
ran, sağa sola hışım ve tehdid 
yağdrran devleller mukabil ted· 
birler karşısında acaba yıldıkları 
ve korktukları için mi bugünkii 
çekingıın ve siikQti vaziyetlerini 
aldılar, yoksa Bcrlin - Roma ittifa· 
kı imzalandıktan sonra tahakku· 
kunu bekledikleri yeni bir vazi
yet mi var?. 

Umumi görünüş daha ziyade bi
rinci ihtimale bak verdirecek va· 
:ııiyettedir. Fransa - İngiltere itti
fakının tahkim edilmesini mütea
kib Romanya ve Yıınanistana ve· 
rilen garantilerden sonra Tiirki -
ye • İngiltere ittifakının· ilan e
dilmesi; Türkiye • Fransa müza
kerelerinin müsbet netice ile ta
hakkıık etmesi; Sovyet Rusya · • 
İngiltere - Fransa itilô.fı.nın yüz
de doksan beş halledilmiş bir va
ziyete girmit olması dünyadaki 
kuvvet muvazenesinin ve umumi 
politika durumuııu yüzde yiiz de· 

(Devamı 6 ıncı $ahifede) 

Müzakere Edilirken 
Olacağı Anlaşılıyor 

Meclisde 
Münakaşalar 

LA 
nkara 5 (Hususi muha,biri
mizden) - Yeni barem ka
nunu projeleri bu hafta için

de mecliste müzakere edilıneğe 

başlanacaktır. Mülki ve askeri ye
ni barem esaslarının mecliste ha· 
raretli münakaşalara vesile ola -
cağı anlaşılmaktadır. 

Ekseriyet grupu azaları kadar, 
müstakil grup azalarının da pro
jelerin biazı hükümlerine itiraz
larda bulunacakları hissedilmek
tedir. 

Bilhassa devlet baremi esasla -
rının bankalar ve diğer müessese-! 
ler memuruna da teşmil edılmiş 

olmasının bir adaletsizlik meyda
na getireceği kanaati vardır. 

Bu gibi müesseselerde çalışan
lar ne memurin kanunu, ne de 

Devlet baremi kanunu hakların
dan istifade etmedikleri halde, 

onlara, baremin esaslarını ve ka
yıdlarını teşmil etmek doğru te -
lilli olunmamaktadır. 

Bundan başka, bankalar baremi 
projesinde halen bu gibi müesse -
selerde çalışanların derecele;iniıı 

nasıl tesbit edileceğini gösteren 

madde de münakaşalara mevzu o
lacaktır. 

1
-Çok-l 
Yakın~ Plaj Bülbülleri 

1 Yazan : lskender F. SERTELLif 

İstanbul Plajlarının 
"Kolay ve Çabuk Yüzme 

Şampiyonu,, nu 
Tanıyor musunuz? 

·Heyecan, Entrika, Aşk.. ve 
Sonsuz Çılgınlıklarla Geçen 

Bir Yazın Romanı 

Yakında SON· TELGRAF'ta Okııyacaksınız ! 
-'!·{, 

Yakında Başlıyacağız .. -
Bükreşe Tayyare 
Seferleri Başladı 

Bu Sabah İlk Tayyare 8,15 de 
Yeşilköyden Hareket Etti 

Yapılan merasimde davet Wer f&'D.pa&Y• içiyorlar. 
(Yuıın altıncıda) 

1 KISACA 1 
Kaşık ve Çorba 

Çallı İbrahinı, Heybeli karşısın
daki metrfik Kaşık adosmı satın 
almıyn talih olmuş. Maksadı do, 

Kaşık adasından İstanbul ressam· 
!arının da ayni zamnuda istifade
lerini temin imiş. 

Bizim mahud arkada,: 
- Kaşık iyi ammR •• 

Dedikten sonra, ilave etti: 

- Çorbası nereden gelecek?. 

Hakiaten, çorba mesele.si, mü· 

bimdir. ** 

iki Döviz 
Kaçakçısı 
Yakalandı 

Tepebaşında Cumhuriyet gazi
nosu garsonlarından Andon ile 

seyyar komisyoncu Yorginin dö· 
viz kaçakçılığı yaptıklarım haber 

alan emniyet müdürlüğü ikinci 

kaçakçılıılk lı:\smı memurlarıı işa

retli üç İngiliz lirasını 39 liraya 

alırlarken ilci kaçakçıyı da suç iis·\ 
türule yakalaıru~lardır. ı 

lb 
ondra, 5 (Hususi) - İngi- ı 
lız kabin~.si bugün Çem -
berlayn'in riyasetind<! top· 

!anarak uzun bir içtima yapmış -
tır. Bu toplantıda Sovyetlerin ver
diği cevap incedn inceye tetkik 
edılmiştir. Sovyet cevabı ve bu -
nun etl'afındaki fikirlerde bir ke
tumyet muhafaza edilmektedir. 

İngiliz kaıbınesinin Sovyet ceva -
hını müsait telaki etmekte oldu
ğu söylenmektedir. Rusya bilhas
sa gara-ntinin Baltık devletlecini 
ihiva etmesini ve bu garantinin 
otıomatik olmasını istemektedir. 
Maamafi.h İııgUter ve Fransa 
böyle bir garnt ;ye taralitar de -

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

''Saldıray,, a Türk_ 
Bayrağı Çekildi 
Denizaltı Gemimizde 
Merasimde Nutuklar 

Yapılan 
Söylendi 

A
lmanyada Krup tezgahla -
rıru:la yaptırılarak bir müd
det evveJ limanımıza gel-

miş bulunan •Saldıray• demzaltı 
gemimize 'bugün merasimle san -
cak çekilmiştir. 

Bu münasebetle Deniz komu -

tanlığı tarafından tertip olunan 
törene davet cdHenler saat 14,5 
den sonra Kasımpaşada Deniz ku· 
mandanlığı önünde toplarunağa 

başlamışlardır. 

Bu suretle başta Vali ve Bele
(Devamı 6 ıncı sahifede) 

GALATASARAY FENERi YENDİ 
....... ,....., .• 24•-·· 
• 

·";-resimde diinkti Galatasaray • l'enerbahçe lllnçından bir sahne tes 
bit edilmektedtr. ( • 3 Galatasarayın galibiyeti ile 11<ıticelenen nıa~ı 

Tafsilatını lfıtfen altıncı sahüeınizde oku;vumız. 



2- SON TELGaAF -5HAZİBAN un 

HADiSELER KARŞISINDA 
~ ."'~~·-· . ,. · ~ .~ ,.~ , , Son Telgrcr.f. 

EVDE SAADET 

NASIL KURULUR?. 

B 
ir Avrupalı muharrir, evde 
saadet.i temin eden şartla· 
rın neler olduğunu yazar • 

ken, kadınlara şu tevsiyelerde bu
lunuyor: 

- Bilhaıssa kıskançlık tab:atı

nız varsa, kocanızla sık sık kıs • 
kançlık yüzünden kavga ediyorsa
nız, şu söylediklerimi dinleyiniz. 

Evvela kncayı kıskanmaıooğı pren.
sip itibarile kabıil ediniz. Böyle 
bir tabia.tınız varsa, unutmağa ça
lışınız. Bunun için de ev kadınla
rınnn, ev işlerile meşgul olması la

zımdır. Bütün evin işlerini ken.d:
niz görünüz .. O zaman, kocanızı 

lo&kanınağı hiç hatırınıza getir· 
mezs:niz.,• 

Bu tavsiyeler, bizce çok yerin
de ... Eski annelerimizle babaları
mız anısında, kıskançlık yüzün • 

den kavga olduğunu duymadık, 
işitmedik.. Sebebini, şimdi anlı -
yoruz. Çünkü, eskiden kadınlar, 

sabah karanlığı. işe ba§larlar, gece 
yarılarına kadar uğraşırlardı .. Ne-

rede §imdi böyle hamarat kadın
lar? .. 

FİLORYA PLAJI 

BU SENE UCUZ 

Filorya plajılarını beled;ye 17 
bin liraya kiraya vermiş .. Evvela 
yine eski senelerde olxiuğu giıi, 

26 bin liraya iliin etmiş. Bakmış
lar ki, talıblisi yok .. Tabii fiyatı 

indirmişler .. Bu yüzden, bu yıl, 

plajlar ucuz olacakmış.. Giriş 20 

kuruş, kai:ıine 20 kuruş .. ettimi 40 
kuruş.. Tren masrafı 25 kuruş .. 
Evden Sirlreciye kadar tramvay 
yedi buçuk ... Trenle tramvayı gi

dip gelme hesabı iki misli arttı -
rın yuvarlak hesap bir banyo bir 
lira!. 

Coğrafya kitaplarında şöyle ya

zar: •İstanbul deniz kenarında, 

güzel bir liman şehridir.• 

SAHTE ERKEK 

OLIUAK KOLAY MI?. 

Avustraly.ada, b"r kadın, tam 48 
sene erkek kıya:fetile gezdikten 
sonra, . nihayet foyası meydana 
çıkm•ş .. Nasıl mı?. Efendim, bu za
tı şerif, durmuş, durmu~ .. Nıha -
yet bu yaştan sonra, evlenmeğe 
kalkmış .. İşte, bu evlenme sevda
srdır ki, sahte erkeğin ne olduğu
nu ortaya koymuş . 

Bu, bütün kadınlara bir dersi 
ibrettir. Erkeklik kolay şey mi
dir?. Hiç sahtesi, taklidi olmaz .. 

TAKSİ!\I BAHÇESİ 

VE YENİ GAZİNO 

Taksim bahçesi bir zamandan· 
beri düzeltliyor, ıslah ediliyor. 
Dünkü gazetefarde okuduk.. Bu
raya 167 b'n lira sarfedilerek m<>

dern bir bar ve gazino binası ya
pılacakmış .. Hem yazlık, hem kış
lık tarafı olacakmış .. İnşaata da 
derhal b~lanacak ve sonbahar -

da tamamlanacakmış .. Haydi ha • 
yırlısı!. Biz, 167 bin lira sarfedi

Jerek meydana gelecek bu barda 
ve gazinoda, konsomasyon fiyat
larının nasıl olacağını merak edi
yoruz. Allah vere de, fyatlar da 
•modern ve lüks. bir şekilde ol· 
masa .. Yoksa, yıllardır halka açık 
duran Taksim bahçesi, i§te o za· 
man halkın yüzüne kapanır .. 

ARTIK UMURU 

ADİYEDEN OLDU 

Evvelki gün, yine bir vatandaş 
sütten zehirlenmiş .. Son günler

de bu vak'alar o kadar çoğaldı 

ki.. Yamıağa değmez.. Bundan 
sonra, bu nevi zehirlenmelerden 

bahsetmiyeceğim.. Okuyucuları

mın affini dilerim.. Çürikü mese
le, garip ve mühim olmaktan çık
mış, umuru adiyeden olmuştur. 

Nasıl, her sabah güneş doğuyor, 
diye yazıyor mıyız .. 

AHMED RAUF 

IKÜÇÜK HABERLE~' 
* Ressam Çallı İbrahim, vila· 

yete müracaat ederek Büyükada 

karşısındaki boş .Kaşık adası. nın 

kend•sine satılmasını istemiştir. 

* Yunanistanın Arist mekteb 
gembi yakında Yunan denizcile· 

ri.n.i hilmilen İstanbula gelecektir. 
Gemi burada üç gün kaldıktan 

sonra Kôstenceye gidecektir. 

* Belediye Emınönünde modern 

bir hala yaptırmağa karar ver • 
miştir. 

* Yakında Iambasız şehir so -
kak!arının hepsiııe Belediyece e
lektrik Jamabları konacaktır. 

* Elektrik idaresinin yeni si
parış ettiği büyük kazanın işle -

miye açılış merasimi, Cumhuri • 
yet bayramında Vali ve Belediye 

reisi Lfıtfi Kırdar tarafından ya
pılacaktır. 

* Moda sahillerinde 11ığım mec
ralarının delinmesi sebebile denize ı 
girılmesi Belediyece menolun -
muştur. 

* cSüogeroilik. in ıslah ve tev· 
sii için yeni tedbirler alınacaktır. * Yuğoslavyanın yenı İstanbul 
BS§konsolosu Hoçi Gorçeviç şeh

r=ize gelmiştir. * Belediyeler Bank8"ı ikrazı 

faizleri miktarını % 6,5 dan 5,5 e 

indirmiştir. 

* Kasımpaşada Cevızli mahal
lesinde oturan Haydar zabıtaya 

müru!'aatla Üsküdarda Salacak 

camii imamı Akifin büyücülük 

yaptığını iddia etmiştir. Akfin e

vinde yapılan aramada buyücülü· 

ğe aid kitablar ve saıre bulun -

muş, kendisi yakalanarak müd • 

deiumumiliğe teslim edilmiştir. * Denizyolları marangoz ıma
üıthanesinde çalışan Biliıl adında 

bir amele Denizyolları idaresi 

karşısındaki boğaçacıdan alıp ye

diği boğaçadan zehırlc,nnt4, has . 

taneye kaldrrılarak tedavi allına 

alınmıştır. 

Halifenin Sarayında 1 
ı_e_i_r_i_s~_n_y_o_ı _G_u_· z_e_ıi_, 

Tarihi Roman: No. 102 

Susmuştu. 

Giızlerini açarak önüne bakı· 
yor ve cevab vermiyordu. 
İspanyol -0-illrri ne söyliyece -

ğinı, ne yapacağını bılmiyordu. 

Kurnaz dalkavuğun tuzağına düş· 
muştil. Herşeyd<'n evvel bu tu · 
zaktan kurtulup kaçmak lazımdı. 

Cali bir gülüşle başını kaldırdı: 
- Haydi Aclan, bana bir bar

da - şarap daha veı . 
Aclan sevınç ve neş' e ile m r>

derın üstünden kalktı. Kilere koş
tu : 

- Belki bir bardak çıkmaz .. Fa· 

• Yazan: CELAL CENGiZ 

kat ne varsa hepsinı vereceğim, 
sultanım; artık beni affediyorsu
nuz değil mi? 

Halifenin dalkavuğu çok şakacı 
bir adamdı. Kiler~en şarabı ge
tirirken: 

- Talihiniz varmış.. Tam bir 
bardak çıktı. 

Bir iki adım yürüdü. 
Bardağı uzattı: 

- Bakınız, zaman ne kadar sı.ir· 
atle yürüyor. Şimdi herşey bir 
mazi oldu. Hiç bir yeriniz eksik 
değil Enseniz, aınuzlarınız, ya • 
naklarınız .. Herşeviniz yerinde ... 

Seyyar 
Posta 

Merkezleri 
Posta İdaresi Hususi 
Vagonlar Getirtiyor 

Posta müraselatının gün geçtik

çe art tıgı görülmekted.r. Bilhas
sa İstanbul, Ankara, Adana, Sam· 

sun ve emsali gibi büyük şehir • 
!erden ıiiğer yerlere ve müteka
bilen muhtebf mahallerden bü -
yük şehırlere gönderilen mektup, 

paket n emsali glib: müraselatın 
artışı daha fazh olduğundan bu 
nakliyata ayrılan posta vagonla
rı ve furgon bölmelerinin bunla

rı istiap edemıyecek hale geldik
leri hemen her gün görülmeğe 

başlanmıştır. Bu vaziyet karşı • 
sında Posta, Telgraf ve Telefon 

Umum Müdürlüğü tedb:r almağı 
kara!S§tırınıştır. Ezcümle; sırf 

posta nakliyatını temin etmek ü
zere hususi •Posta vagonları• si

pariş edilecektir. Bu vagonların 
satın alınması için; ilk partide 180 
bin lira ayrılmıştır. 

Diğer taraftan hat boyundaki 
şehir, kasaba, nahiye ve köyler 

halkının bu yeni posta vagonla • 
rmdan tıpkı birer cPosta merke
zi• gilhi her hususta istifade et

meler Jı.in teminı de karalaştırıl
mıştır. 

Bu suretle yeni vagonlarla •sey
yar posta merk2z. !eri vücude ge
tirilmiş olacaktır. 

Seyyar posta merkezlerinde bil
ı'.ımum posta m..ıamelatı yapıla -
caktır. 

Meriç Üzerinde 
Yapılacak Köprli 

Meriç nehri üzerinde İpsala civa
rında Yunan hükı'.ımetile hükıl • 
metimiz arasında müştereken ya

pılacak köprünün yerinin tayini 
ve Pityon köprüsünün gene müş
tereken tamirine ait esasları tes

bit etmek üzere hükumetm:z ile 
Yunan delegeleri arasında 7 ha
ziraıı:da bir toplantı yapılacaktır. 
Bu toplantıda hükumetimiz adına 

istıhlkfım Albayı B. Celaı" Kara
han, Kurmay ylııba~ısı İhsan Ez
gi!, Nafıa Vekaleti Şose ve köprü
ler Başmühendis: Kemal l!ayri
oğlu iştirak edeceklerdır. 

Yeni Sis Düdükleri 
S:ı.hillerimizdek fenerler ve 

tahlisiye istasyonlarının idareoıni 
eline alan Münakale Vekaleti bu 
yıl .çinde; bılhassa Karadeniz sa
hi !erinde müteaddıt tahlisiye is· 
ta.svonları, B<)ğazlarda sis düdük
lerı ve Akdeniz sahillernde de 
yen . deniz fenerleri inşa etmeği 

karalaştırmıştır- .. 

* Şehircilik mütehassıs M. Prost 
yangın yerlerinin de imarı için 
bir plan vücude getirecektir. 

* Rami ve cıvarı halkı Beledi· 
yeye müracaat ederek tramvayın 
Ramıye kadar uzatılmasını rica 
etmişlerdir. 

* Hamidiye mekteb gemisi Si
noba gitmiştir. 

Yerinde olmıyan bir ben varım, 
Prensesim! Ben bu gece erimiş, 

yıkılmış, mahvolmuş bir halde
yim. Şimdi siz gidip yumJF1< ya
tağınıza girecek ve mışıl C"ışıl u
yuyacaksınız!. Fakat ben suyu 
sıkılmış bir portakal glb', l ir yı
ğın posa halınde şuracıkta kala
cağım. Ve siz m~ğ•uraPe oır eda 
ile yanımdan süzülüp geçeceksiniz! 
Ah, hükümdar olmak ne iyi imiş. 

- Bazan onun dalkavuğu ol • 
mak da fena ..Joğil sanırım?. 

Yavaş yavaş Aclanın odasından 

çıktılar. 

Merdivenlerden sekerek • k"m· 
$!'Ye görünmeden • kendi odala
rına döndüler. 

Maryana yatağına girdiği za
man, Tabirin: 
•Şeyh Said ölmem;ş .. Yakında 

Şama baskın yapacakmış.. söz-
leri kulağında çınlıyordu. 

1 
Şeyh Saidin yaşadığı duyulacak 

CUMHURİYE'l': 1 

Nadir Nadi cTehlike nerede?• 
isimli bugünkü başmakalesinde 

Sovyetlerin İngilizlerle olan mü
zakerelerini mevzuu bahsederek 
cBaltık devletlerini garanti. me
selesinin müzakerelerin daha ilk 
günündenberi takıldığı bir çıkmaz 
olduğunu söyledikten sonra: 

. Bizce mesele, şimdilik, Avrupa 
sulhu bakımından hayati bir e • 
hemmiyeti haiz değildır. Alman· 
yanın muhtemel hedefleri garan
ti altına alınmıştır. Bunlardan bi
rine taarruz ettiği takdirde Hitler 
biliyor ki, Avrupa ellerini kavuş· 

turup beklemiyecek, harbedecek
tir. Böyle bir harbde Rusyanın 

mevkiini keşfetmek, her halde fal
cılık sayılmaz. Sovyet cumhuri • 
yetlerinin menfaati, her hususta 
demokrasilerle beraber yürümek
tedir. Bu böyle bilindikçe ittifak, 
nihayet bir şekil, bir formaliteden 
ibaret kalır.> demektedir. 

TAN: 

Zekeriya Sertel c Üniversite ta
lebesinin yurd derdi> isimli bu· 
günkü başmakalesinde yüksek 
tahsilini yapmak üzere Anadolu· 

dan İstanbula gelen gençler ara
sında, tahsil hayatı müddetince 
maişetlerini temin edebilecek va· 
ridattan mahrum olanların mühimi 
bir yekuna baliğ bulunduğunu, ! 

Bir Kamyon 
Kazasında 

Ölenler Oldu 
Afyonkarahisar Halkevi temsil 

kolu gençlerinden 23 kişi, tem -

sil vermek için bir kamyonla Di.
nara giderlerke~ cKırkali oğlu• 
Belinde şiddetli yağmur ve dolu· 
ya tutulmuşlardır. 

Kamyon şosenin çukur bir ye

rinde sele kapılarak devrilmiş ve 

gençlerden 3 ü yaralanmak ve 

boğulmak suretile ölmüşlerdir. 
Diğer taraftan yağmurun hu -

sule getirdiği şiddetli sellerden bır 
çok koyun ve sığır sürüleri sele 

kapılıp gitmiştir. 

--O--

Üzüm ve Kavun 
İhracatı 

Bu sPne İngiltere:--e yapılacak 

yaş uzum ihracatını ko.laylaştır • 

mak ve İngilteredc esa.lı alıcılar 

temin et;oek üzere bundan bir 

müddet evvel yaş sebze ve mey

va tarım satış ve kooperatifleri 
tarafından İngiltereye gönderilen 

mümessilin yaptığı tetkikler ga· 
yet müsaid neticeler vermiştir. 

Son olarak şehrimize gelen ma -

lumata göre bu sene İngiltereye 
mühim miktarda ihracat yapıla
bileceği anlaşılmaktadll". Bundan 

başka Almanyaya yapılacak ka • 
vun ihracatının İngiltereye ya -
pılması için hazırlıklar yapılma· 
ğa başlamıştır. 

olursa, halife hiddetinden kiınbihr 
ne yapacaktı? 
Macyanayı o zaman Aıbdülmeli· 

k:n cellıidlarından kim kurtarabi
lecekti?. 

* SARAY KAPISINDA ÇOCUÖU 
İLE AÖLIYAN BİR KADIN .. 

Maryana o geceyi uykusuz ge
çirdi. 

İspanyol dilberi. Tahirle Bağ. 
dada kaçmak fikrinde, dcğild'.. Ken
di kendine: cNe olursa olsun, ben 
halifenin gazabından her zaman 
kurtulabilirim· Bağdada g der -
sem, bütün ümidlerim mahvola • 
cak.• diyor ve mütemadiyen ka
rarsızlık içinde düşünüyordu. 

O sabah, sarayın kapısınd~ • ku· 
cağındaki küçük çocuğile - ağlı· 

yan genç bir kadın, nöbetçılere: 
- BPn halifeyi göreceğim .. Be

ni onun yanına götürünüz.! 
Dıyc yalvarıyordu. 

mevcud talebe yurdlarının bun· 
!arın hepsini çatıları altına top -
lamağa gayri kafi geldiklerini, 
gerçi maarif ve Belediye bu sene 
için bir cyurd• binası inşasına 

karar vermişlerse de bu binanın 
inşasına kadar Türk gençlerinin 
yine açıkta kalacaklarını söyle -
mekte ve lıerşeyi hükumetten bek
lemenin doğru olmadığını ilave 
ettikten sonra Amerikan üniver
sitelerinin bu derdi nasıl hallet
tiklerini anlatmaktadır. 

VAKİT: 

Sadri Ertem cBüyük Kurultay 
ve Üniversite. isimli bugünkü başı 
makalesinde 5 inci büyük Parti 
Kurultayının, programında yap- I 
tığı tadiller arasında Üniversite -
ye hususi bir ehemmiyet vermek
te olduğunu gösteren bazı kayıd
lar da ilave ettiğini söyliyerek Ü· 
niversitenin ayni zamanda mem
lekette bir ilim havası yaratacırl< 
ve ilım hayatını takviye edecek 
üstün bir kuvvet haline getirile
ceğini beyan etmektedir. 

YENİ SABAH: 

Hüseyin Cahıd Londradan gön· 
derdiği bugünkü başmakalesinde 
Molotof'un nutkunu tahlil etmek· 
te ve bu nutkun, Rusyanın esas ba· 
kımından Sovyet - İngiliz - Fran- ı 
sız anlaşmasını kabul ettiğ'ni gös· 
terdiğini söylemektedir. 

Belediye 
Evlere Ucuz 

Yemek Verecek 
Belediye lokantasının evlere de 

yemek vermesi için teşkilatını ge

nişletmesi takarrm etmiştir. Bu· 
nun için de, Vali Lutfi Kırdarın 

emrile bir program yapılmıştır. 

Kooperatif lokantası her isteyen 
alieye ucuz yemek verecek -
tir. Dört kaplık bir kişilik yemek 

evlere 32,5 kuruşa verilecektir. 
Şehrin her tarafına yemek taşın
ması için Belediye kooperatifi 
kamyolar almıştır. 

Kooperatif, ayrıca, Üniversite 
talebesine de sıhhi ve ucuz yemek 
vermek için tetkikler yapmakta · 
dır. Bunun tahakkıik ettirilebil • 
mesi iç n yakında bir yenı servis 
ihdas edileceği ümid olunmakta-

dır. .. . l 
Belediye lokantası, uç kaplık bır 1 

kişilik yemeği evlere 25 kuruşa! 
verecektir. 

-o<>-

Yeni Vapurlarımız 
Geliyor 

Almanyanın Krup tezgahların
da yapılmış olan Tırhan ve Doğu 
vapurlarını alıp memleketimize 
getirmek üzere ikinci bir müret
tııbat kafilesi Almanyaya göndc
rilm ştir. Makine montajı da ta • 
mamlanmış olan 5,300 tonluk Do
ğu vapuru temmuz başında !ima· 
nımıztla olacaktır. 3,500 tonluk o
lıı,p Mersin hattına tahsis edile
cek olan Tırhan vapuru da bu ay 
sonlarına doğru limanımıza ge-
1ecktir. 

Genç kadını kapıdan Aclan kar· 
şıladı: 

- Ne yapacaksııı halikyı?. 
- Mahrem b:rşey söyliyeceğiın. 
- Kimin karısısın sen?. 
- Söyliyemem .. 

- Aclanın hoşuna giden bu 
güzel kadın acaba kimin karısıy· 
dı? Halifeye neler söyliyecekti? 

Halifenin dalkavuğu merak e
diyordu. 

- Peki, dedi, ben şimdi efen
dimize arzederim. Sen burada bek· 
le .. 

Ve kulağına iğil'erek Y'lveşça 
fısıldadı: 

- Bcı iyiliğimi unutmazsın, de-
ğil .? 

mı.. 

Genç kadının safiyane bir tavrı 
vardı. 

- Merak etmeyin ... Nankörlü
ğü hiç sevmem. 

Diye cevah verdi. Aclan koşa
rak saraydan içeriye girdi. 
Kapıda ağlıyan kadın, görün-

Yeni 
Cami 

Kemeri 
Meydana Çıkarılın 
İçin Yeni istimlak 

Yapılıyor 

Eminönü meydanında Yenicami 

kemerinin tamaınlie meydana çı

akrılması için bir an evvel faali· 
yete geçilmesi kararlaştırılmış -

tır. Bu maksadla; cMehmed Ka· 
zıın eczahanesh ile yanındaki 

dükkan da yıkılacaktır. 

Kemerin duvarına istinad eden 
bu dükkanlar yıkıldıktan sonra 
duvar olduğu gibi ortaya çıkacak 

ve yaya kaldırımı ortadan bölün· 
müş olacaktır. Bu sebeple; duva
rın arka kısmındaki binaların da 

istimlak edilerek yıktırılması, 

sonı a duvardan büyük bir delik 
açılması zaruri görülmüştür .. 

Bu delik; yaya yolcuların trotu
ardan caddeye çıkmalarına cm • 
kiın bırakan yeai bir methal ola
caktır. Belediye reisliği, bu ame

liyata da bu günlerde başlıyacak· 
tır. 

---0--
Doktor Adnan 

Ankara ya 
Gidecek mi? 

On dört seneden fazla bir za -

mandanberi Avrupada bulunmak· 
ta olan eski mı:ıb'uslardan ve Bi· 

r:ncı Büyük Mille"t Meclisı zama

nında Sıhhiye ve Dahiliye Vekil
liklerinde bulunmuş olan Doktor 
Adnan, dün sabah Paristen şehri

mize gelmiştir. Doktor Adnan S:r
keci garında eş.i Bayan Halide E

dib, doktor arkada§ları tarafın • 
dan karşılanmıştır. 

Doktıor Adnan uzun bir hasret
ten sonra memlekete döndüğü i· 
çin çok mes'ut olduğunu söyle -
m4 ve artık yurdda •kalacağını 
ilave etmiştir. 

Kendisinin bir kaç gün ainlen· 
dikten sı;ınra, Ankaraya gideceği 
söylenmektedir. 

Çengel Köyünde He
yelan Eden f opraklar 

Çengelköy ile Vaniköy arasın

da. Kuleli lisesi yanındaki he • 

yelan• sahası genişlemektedir. 

Belediye buradakı kaymağa mey
yal yerleri yıkmışsa da bu vazi

yet karşısında her hangi bir kaza
nın önüne geçmek için yeni tedbir 

alınması zaruri görülmüştür. 

Balıkçılara Nasihat 
Veriliyor 

BalJkçılarımızı fenni balıkçılığa 

alıştırmak maksadile, modern ba
lıkçılığın nasıl yapılacağını göste

ren broşürler hazırlanmıştır. 

Ayrıca; sahillerimizin hangi 
mmtakalarında hangi nevi balık

lar bulunduğunu da bildiren bu 

broşürler balıkçılara dağıtılacak· 
tır. 

düğü kadar saf ve akılsız değıldi .. 
Zeki bakışlar, soğukkanlılığı Ac
lanın b.le gözünden kaçmamıştı. 

Nöbetçi, genç kadına sordu: 

- İane mi istiye.::eksin? Eğer 
bu maksadla geldinse, yanılıyor
sun! Çünkü, Haccac fakirlere yar
dımı sevmez. 

- Haccac Sind~ gitmedi mi? 
- Gitti amma, memurları bu-

rada .. 

- Ben haliefden birşey isteme
ğe gelmedim. Fakat, Abdülmelik 
bana ihsan verse, bunu almaktan 
beni kim menedebilir? 

Nöbetçi gülmeğe başladı: 
- Halife bol bol verir amma .. 

Senin eline birşey geçmez. Me • 
murlar halifeden alıp cepierine 
atarlar. 

- Benim ağzım ve gözüm yok 
mu? Gördüklerimi halifeyr söy
lemesini bilirim ben. 

( Deı•amı var) 

Sovyetlerin T ereddüdii 
YM&n: Aluaee Şükrü ESMEli 

Sovyetlerin sulh cephesine işti
rakler :ni temin etmek için ir.gil· 
tere ve Fransa tarafından yapı -
lan teşebbüse MıOsko\•a hükUıne

tı henüz cevap vermiş değildir. fa· 
kat Molotof'un nutkundan son 1n· 
giliz ve Fransız teklifinin de SoV
yetleri tamamile tatm"n etmediği 
anlaşılmaktadır. Bir kaç günden
beri Londradan ve Moskovadaii 
gelen haherler, ihtilafın ikl nok
tada toplandığını bildi~mektedir: 

1 Sovyetler Baltık memleket· 
ler:nin de kayıtssız ve şartsız ola
rak tecavüze karşı garanti altına 
alınmalarında israr ediyorlar. 

2 - Karşılıklı yardım vaziyeti· 
nin mühim surette Miletler Ce
miyeti misakına bağlanmış olma· 
sı Moskova hükfımet:ni şüpheye 
düşürmüştür. 

Polonya ile karşılıklı ve ta.ın 

miiısavat çerçevesi içinde bir an
l~ma iın.zalıyan İngiltere, Sov -
yellerle aynı mahiyette bir mu -
kavele imzalamaktan çekin:r bir 
vaziyet aldı. Bahane olarak da 
gülünç bir takım sebepler ileri a
tıldı: Polonyanın ve Romanyanın 
Sovyet yardımını kabul etmekte 
ihtiraz gösterdikleri söylendi. SoV" 
yetlerle yapılacak olun yardım an· 
!aşması, bu devletlere karşı b:r te
cavüz vukuunda tahakkuk ede
ceğine göre, bu iki devletin Sov
yet yardımını reddetmeleri, sui
kasda uğrıyan bir şahsın canını 

kurtarmıya gelen bir adamın yar· 
dımını kabul etmekten ise, öJü.miİ 
tercih etmesine benzemekte id'. 
Böyle bır adamın y.ı aklından ya· 
hut da ıyi niyetlerinden şüphe e· 
dilir. Bu zilın:yet devam ettikçe 
Sovyetlerin garp demokrasHeriy· 
le anlaşmalarına imkan yoktu. Al· 
man - İtalyan tecavüz ittifakı im· 
zalanmamış olsaydı belki de şu ve 
bu bahane Heri sürülerek Sov -
yetlerle anlaşmak çareleri aran· 
mıyacaktı. Bu ittifak imzalandık
tan sonradır ki Çemberleyn hÜ· 
kümeti, İngiliz efkarı umumiyesı
nin tazy:ki altında Sovyetlerle an
lıışmak ıçin ciddi teşebbüs yap • 
mıştır. Fakat hala İngiliz teklifi· 
Sovyetleri her noktada tatmin et· 
miyor. 

Meselil Baltık memleketler nin 
garanti altına alınmalarından çe
kinmektedir. Gösterilen sebep de 
bu devletlerin garanti kabul et • 
mek ıstemedıkleridir. Aynı sebep 
görüşmelerin :ık safhalarında Po
lonya ve Romanya hakkında da i
leri sürülmüştü. Hatta bir aralık 
Portekizin bile böyle bir anlaş

maya engel olduğu söyleniyordu. 
İtiraf etmek lazımdır ki bunlar 
ikna edici sebepler değillerdir. 

İngiliz • Sovyet anlaşması, bu 
devletleri tecavüzden korumak i· 
çin yapılmaktadır. Ve ancak bu 
devletlere karşı bir tecavüz vu

kuunda tahakku edecektir. Bu 
devletler kendilerini tecavüzden 
korumak iç:n yapılan teşebbüse 

itraz ediyorlarsa, bu \'aziyet an
cak kendilerini !bugün karşıla • 
makta olan tehlikenin büyüklü
ğünü gösterir. Binaenaley tehi.· 
keye karşı korunmaları lüzumu 
daha acildir. Almanya'nın Avru
padaki tecavüz hamleleri bir çok 

devletlerin dış politikalarını felce 
uğratmıştır. Bazı devletler ağız

larını açamıyorlar. Esasen sulh 
cephesin:n ilk vazifesi, böyle fel· 
ce uğramış bir halde olan devlet· 
!erin üzerinden taryikı kaldıra -
raık, kendilerine hareket istiklali 
vermektir. Fakat Sovyetlerir. ışti
raıkleri temin edilmedikçe. sulh 

oephesi, böyle bir gayeyi temin 
edecek derecede kuvvetleşmiş te
lakki edilemez. 

Otobüslerdeki İdrolik 
Tertibat 

Şehir dahilinde işleyen oto • 
büslerden fren ıdrolik tertibatı

nın kaldırılmasında hiç bir mah
zur olmadığı tensib edilmiştir. 

Bu sebeble, ol.clbüs talimatname 
sinin 44 üncü maddesi •otobüsle
rin bütün tekerlekleri frenli ola
caktır• şeklinde tadil oluıımus
tur. 
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1 Günün Meselesi: ,p O L 

ürk Polisinde 
odern Vesait 

Şehirde Nakliyat İşi Ve .. Mahk·emeler 

Telsizli Polis Kıt' aları Teşkili 
İçin Teşebbüslere Geçildi 

Emniyet İsleri Umnm Mü - polis kıt'aları teşkil olunması 
dürülğü; polis mekanizması- da esas itibarile Dahiliye Ve-
nı tamamile modern bir hale kiletince muvafık görülmüş-
koymalı: için Iaallyete geçmiş- tür. 

tir. Bu iletlerin tem.ini için fir-
Ecnebi memleketlerde tat- malarla temas yapılmaktadır. 

bik sahasına konan yeni telı:- Diğer ta.raftan yakında yeni-
nik va5ıta ve si6temlerden den bazı kazalarınıızda daha 
Türk polisi de i.tifade ettiri· 
lecektir. polis teşkillltı vücude getiri

lecek, yeni •polis büroları• da 
. Motörlü polis kıt'aları, atlı açılacaktll'. 
polis kadroları ve diğer polis 

Memleketimizde zabıta vak
vasıtala.rı da bn meyanda ge-

alarının seneden seneye azal
niıletilecektir. 

chğı menuniyetle görülür ve 
Yeni bütçe ile §Chrim.iz Em-

niyet teşlı:ilatı kadrosunun da ·Türk polisi> dünya polisi a-
tevsi olunacatı anlaşılınakta- rasında muvafakiyet, kabili-
dır. yet ve zeka bakımından en 

İstanbul ve Ankaradan baş- mümtaz bir dereceyi işgal e-

lıyarak peyderpey diğer şe- derken şimdi modern ve tek-
hirlerimizd.e de polis motör- nik vasıtalarla teçhizi sure -

K
adıköy ve Üsküdar havali -

sinde işliyen tramvaylar, 
bu civar halkını, hiç tc tat

min edecek bir mahiyette değil
dir. Evvela, bu idare, bir belde 
hizmeti görmesi itibarile tam ku 
ruluşta değildir. Sonra, bu mües
sese, bugünün iktisadi zanırltle
rine ayak uyduramamıştır. 

Bir şehirde nakil vasıtası işlet
mek belediyelerin vazifesidir. O 
nakil vasıtası srrf halka hizmet i
çin işletilir. Başka gayesi yoktur. 
Halbuki, karşı sahil tramvaylan 
hem çok pahalıdır. Hem de işlet
me şekli geridir. Arabalar seyrek 
gelir. 

Biliyoruz hu idare ziyan etmek
tedir. Fakat, bir nakil vasıtası ida
resinin ziyanını halkın kesesin -
den çıkarmağa, halkın rahatından 
fedakirlık istemeğe hiç bir za -
man hakkı yoktur. 

Bu idare, bu tanda devam et -
memelidir. Belediye reisimizin a
lakadar olmasını rica ederiz. 

BURHAN CEVAD 

Kontinantal 
Ote 1 i 

On ünde ... 
Kamyona Yol Vermek 
İçin Direksiyonu Sola 

Çevirdim, Fakat ... 

U
n ç sene evvel, bir gece, Te

pebaşında Kontinantal o -
teli önünde otomobili ile 

dikkatsizlik ve tedbirsizlik yü -
zünden Apostol isminde bir süt
çüye çarparak, Apostolun göğ -
sünden ve bacağından yaralan
masına sebebiyet veren şoför Re
cebin duruşmasına, asliye birinci 
ceza mahkemesinde başlandı. 
Davacı Apostol vak'aYJ şöyle 

anlattı: 

unması suretile Avrupa ve yiilı: bir mevki kazannuş ola- !Gazi 
!erinin telsiz iiletle.rile teçhiz tile bu husust,a da daha bü -

1 ..::=:=:er:ika=:=:p:ol:is:l:er:i=:gib:':i:t:e:ls:iz=:=::c:a:ğ:ın:a=:şu:'·p:h:e=:y:ok:t:ıır=:.=:::::::~I 
Köprüsünün Orta 
Dubaları 

•- Hadise gecesi, sabaha karşı, 
Asmalırnesciddeki bir sütçüye süt 
satmağa gidiyordum. Beygir üs -
tünde idim. Biraz sonra Tepeba
şında Kontinantal otelinin yanı

na geldiğim zaman, karşıdan sür
atle bana doğru bir otomobilin gel
mekte olduğunu gördüm. Ben yo-1 
!un sağ tarabnda gidiyordum. Sol 
tarafa geçmek medburiyetiıırle 

kaldım. Fakat hayvanın başını so
la çevirmeğe vakit kalmadı. Oto
mobil yetişti. Hayvana çarptı. Ben 
güğümlerle beraber yere düştüm. 
Otomobil beni altına aldı. Bir'.rnç 
dakika sonra kendime geldiğim 

zaman, yanımda bir polis gördüm. 
Ağzımdan, burnumdan, bacağım
dan ve göğsümden kan akıyordu. 
polis beni ve şoförü karakola gö
türdü. Oradlı. ifadelerimizi aldı

lax .> 

Fındık ve Ceviz 
Sabşları 

' Bu sene fındık, cevizlerimiz ha
riç piyasalarda büyuk bir rağbet 
görmüştür. Kanada. Amerika, Ye
ni Zeland, Fransa, Almanya, İn
giltere de dahil olduğu halde bir 
çolr. yerlerden bilhassa iç fındık
larıınız üzerine birçok sipariş -
ler yapılmıştır. 

Bu sebeble İstanbullu ihracat 
tacirleri tarafından Trabzon, Or
du, Ünye ve civarından topladık
ları tekmil iç fındıkları da geçen 
hafta ihraç etmi§lıerdi:r. Halen pi
yasamızda stok alarak hlç fındık 
:kalmamıştır. 

Esasen, stok cevi% içiler de da
ha evvel bi~. Bu sebeble 
şehrimizdeki manavlarda ve ku
ruyenilij,çilerde - ancak dahili is
tihlalr. iÇİD - pek az bir miktarda 
fındık ve ceviz içi kalmıştır. Bun
ların da fiatları bittabi çok yük
sektir. 

Bu Seneki 
Meyva Bolluğu 

Amasra da 
Yeni Liman 

Geçen sene bir milyon lira sar-

1ile tem.izlenerek 20 vapımuı ba

rınabileceği bir şekle konulan A

masra limanı önümüzdeki sene 

içinde daha ziyade tevsi edilecek

tir. Evvelce limanda bulunan va

pur leşleri kamilen çıkarılmış ve 

mevcud olan dalgakıran da temiz

lenerek vapurların birbirine mu

va.zi bir surette demirlemeleri te

min edilmişti. Önümüzdeki sene 

zarfında limanın içi daha ziyade 

temizlenerek sahile de rıhtım ya

pılacak ve dalgakıran daha ziya

de uzatılacaktır. Ayni zamanda 

buraya modern liman vesaiti de 

kon~acaktır. Amasra limanında 

yapılacak olan bu tevsi ameliye -

sinden sonra Karadeniz yeni bir 

Uman kazanmış olacaktır. 

Şehir Stadyomu 
Dolmabahçede yapılacak olaıı 

büyük şehir stadyomunun proje 
ve planlarını hazırlıyan İtalyan 

mimarı Vaigetti Viyoli, projeyi ik
mal ettiğini Belediye reisliğine 

bildirmiştir. 

Gazi loö.I' • ..ısiinün orta kısım 
dubaları da tamamlanmıştır. Be
lediye reisliği, 10 - 15 güne kadar 
yerlerine konulmasına başlana -
cak olan bu dubalardan dolayı Ha
liçte seyrüseferin sekteye uğra -
maması ve kazalara meydan ve
rilmemesi için ieabeden tedbirle

rin alınmasını bir tezkere ile liman 
reisliğinden istemiştir. 

Üsküdardaki Eğlence 
Yerlerinin Tarifeleri 

Belediye iktısad müdürü Saffet 
Sezer, Üsküdara giderek Üskü -
dar kaymakamı ile birlikte ora
daki eğlence ~rlerinin tarifele
rini tetkik etmiştir. · 

Florya ve Beyoğlunda olduğu 
gibi Üsküdardaki eğlence yerle
rinin de tarifelerinde tenzilat im
kanları araştırılmaktadır. 

Sular ve Elektrik 
İdarelerinin Masrafları 

Belediye bu seneki sular ve elek
trik idarelerinin bütçelerine mü
hiın miktarda tahsisat vazedilme-
si icab ettiği kanaatine varmıştır. 
Geçen sene ihale edilen asfalt 

Şoför Receb: 
- Ben, dl'lli, Karaköyden, Be

yoğluna müşteri götürüyordum 
Kontinantal oteli önünde bir çöp 
kamyonuna rastladım. Ona yol ı 

vermek için direksiyonu sola çe
virdim. Fakat biraz sonra da kar
şıdan, davacının beygiı'i ile gel -
diğini gördüm. Dikka tettim: Süt
çü beygirin üzerinde uyuyordu. 
Kornaya bastım. Fren yaptım ve 
durdum. Bu sırada sütçü düştü. 

Otomobilim hasara uğradı . .> 

yollar, bu sene inşa ettirilecek as- Şahididkr'1ı de çağırılarak din
faltlar, terkos, elektrik. hava gazi lenmeleri için muhakeme başka 
ve telefon idarelerini tamirat mas- bir güne bırakıldı. 
rafları büyük bir yekUne baliğ ı--------------1 

olacağı anlaşılmaktadır. 

Buna Mukabil Domates 
ve Patlıcan Bu Sene 

Azdır Mimar ayın yedisinde şehrimize Binaenaleyh mevzuubahs büt - KISA POLiS 
HABERLERi Bu sene kiraz, erik ve çilek gibi . gelecektir. Proje ve planlar Na- çelere fazla miktarda tahsisat 

mevsim m!'yvaları pek boldur. fıa Veka.Ietine gönderilecektir. vaz'ı bir zaruret haline gelmiştir. 

Ezcümle şehrimizin muhtelif pa-1------------ Fransa İle Ticaretimiz 
zar yerlerinde ve arabalar içinde tercih etmektedirler! .. 

* Demirtaş mahallesinde Mu
radiye sokağında 2 numaralı ev
de oturan Hanife adında bir ba-satış yapan seyyar satıcılar da dün 

kiraz 5 - 7,5. çilek 12,5, 15, erik 10 

kuruşa satılmıştır. 

Manavlarda ise fıııUar bunla -
rın 2 mislidir! .. 

Kiraz fiatlannın düşiiklüitünü 
gören civar yerlerdeki ban bahçe 
sahibleri toptan 3 - 4 kuruşa kiraz 
satmaktanca bunları kurutmağı 

Henüz yeni çıkmış olmasına ;rağ
men dut da 7,5 - 10, kayısı 20 - 25 
kuruştur. 

Salatalık fiatları da 5 kuruşa 
kadar düşmüş, domates perakende 
40 a, dolmalık biber 30 a inmiştir. 
Muhtelif yerlerden gelen haber
lere göre bu sene domates ve pat
lıcan geçen yıla nazaran azdır. 
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mal mübadelesine ve bedeller.inin yan geçimsizlik yüzünden çıkan 

tesviyesine aid ticaret ve tediye . kavga neticesinde ayni e:de otu
anlaşınasının l/7 /939 dan itibaren ran komşusu Zarifenin kolunu fe
her iki hiikiınıet tarafından feshe- na halde ısırmıştır. 
dildiği haber alınmıştır. Fransa Zarife tedavi altına alınmış, Ha-
ile mevcud ticari vaziyetim.izın nife yaralanarak tahk'kata baş -
daha ziyade inkişaf etmesi için lanmıştır. 

yeni bir anlaşma yapılacaktır. * Cibalide oturan Mehmed a-

Ozümünü Ye, 
Bağını 
Sorma! 
Yüz Lirayı 

Çekmeceden 
Ben Aldım 

M 
an ifa turacı Ahmedin dük -
kanında çalıştığı sırada çek
meceden 100 lira çalan Mu

sa ile suç ortağı alinin durşma -
sına dün asliye üçüncü sulh ceza 
mahkemesinde başlandı . 

Musa mahkemede suçunu lkrar 
etti: 

- Bundan bir ay evveline .ka
dar Ahmedin manffatura mağa -
zasında çalışıyordum. Ahmedin 
bana itimadı vardı. Bir işi olduğu 
zaman dükkanı bana teslim eder 
ve giderdi. Hadise günü de gene 
dükkanda yalnızdım. o giin ce -
bimde hiç para yoktu. Çlekmeceyi 
açtım. · İçinde birkaç yüz lira vardı. 
Fakat ben bu paranın yalnız yüz
lirasını aldım. Ahmed akşam Ü

zeri dükkana döndü. Fakat çek
mecesindeki parayı saymadı. 

Ertesi günü mağazaya gitme -
dim. Arkadaşım Aliyi gördüm. 
Dükkanda çaldığım yüz lirayı 

saklaması ve muhafaza etmesi için 
ona verdim: 

O gün Ali ile şuraya buraya gez
meğe gittik. Akşama kadar eğlen
dik. Yirmi beş lira sarfettik. 

Geç vakit arkadaşımdan ayn -
lırken: 

- Bu para nereden eline geçti? 
Diye sordu. 
Gülümsedim: 

- Üzümünü ye de bağını sor
ma! ... dedi. 

Geri kalan 75 lirayı yemeğe mu
vaffak olamadık. İki gün sonra bi
zi yakaladılar. Karakola götürdü
ler. Orada suçumu itiraf ettim. 
Arkadaşımın hırsızlık suçu ile 

kat'iyyen alakası yoktur, parayı 

ben çaldım .. 

Duruşma şahidlerin de dinlen
meleri için başka bir güne bıra
kıldı. 

dında biri Cibali vapur iskelesin
de vapurdan çıkarken ayağı ka
yarak düşmüş, başından ağır su
rette yaralanmıştır. * Eyü bde Bahariyede lastik 
fabrikasında çalışan Süleyman ile 
ayni fabrika işçilerinden Suat bir
birlerHe şakalaşırken Suadin e
lindeki bıçak Süleyınamn eline 
saplanarak yaralamşıtır. Yaralı 

Balat Musevi hastanesine kaldı
rılmış, tahkikata· başlanmıştır. * Yenişe.hirde Gölbaşı sokağın
da oturan Ali adında bit amele 
Gmüşsuyunda Park oteli yapısın
da çalışırken üç metre derinlikte
ki çukura düşerek mubte lif yer
lerinden yaralanmıştır. 
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f Ma~şUe'. Şg~~ği~~~!'"~§~~a~~J ,\ 
.vatandaşlar, bugün "1ôk! 

rneniaalleri ve sefahati jle ~ ·. 

almış bir kadın huzurunuzda bu
lunuyor. Kral, memleket hazine

sini ve milletin kanını ışte bu ka
dının zevki için harcamıştır. Bu 

kadın, halkın hürri~tini kendi 
gözlerinde daıma b.r cinayet o

larak saymıştır. Nazırlar ve Ce
neraller sırf onun dizler.ine !ta -

panmak, ondan küçük bir lUtuf 

görmek ı~in alçakl~tıkça alçak -
Jasmışhrrdı. Bu kadına liiyık oldu
ğu cezayı V'l'rlJl~·k. suikasdlarının 

tam yerinde bır m"-1<abelesini teş
kıl ed<"cektır , 

Şovo La6 ard Kontesin müda
faa vekıU idi. Muddeiumuminin 

bu kadar ağır talebı karşısında, 

ne olur, ne olmaz mülfıhazasile 

lundu 
J3undan sonra ı;j:ız sırası jüriye 

gelm~ti. Jüri bütün sorulan sual.
Sr" ~ üsbet cevaplar verdi. 
Akşam saat on bire doğru da 

hüküm verildi. Dört mahkum yir
mi dört saat içinde infaz edilmek 
üzere idama mahkiim edilmişler
di. Bundan başka mahkumların 

emval ve emlakinin müsaderesi
ne de karar verilmişti. 

Kontes Dubarry bu kararı işitir 
işitmez sanki yıldırımla vurulmu
şa döndü. Muhakemenin takip et
tiği seyrın nasıl bir istik;ınıet a
lacağını ilk önce tayin edememiş

ti. 
İdam karan hiç bir temyize de 

tabi tutulmamıştı. Baygın bir ha
le gelen Kontesi, iki kişi paket ta
şır gibi kollarına alarak, hapisha
neye götürdüler. 

Kontes hapishanedeki hücresi
ne konulduktan bir müddet son-

. ' 
, ............ ., Çevıren: Muammer ALATUR ~ · .':'~; ç'' MADAM ·nuBARRY·: . 
1 ' r . , 

ra kendisini topladı ve düşünme
ğe başladı. Fakat nefsine haklın 

ohnak için sarfettiği bütün gay
rete rağmen yine perişandı. San
ki vücudünden bütün kanını al -
mışlar gibiydi. Kolunu bile kal

dıramıyordu. Kafası uğulduyor, 

kul.aklarına inanamıyor, gözleri 
dönüyor, bütün bunlara rağmen, 
kendi vaziyetini bir kere de ken
di kendine muhakeme etmeğe ça
lışıyordu. 

Mahkemede işittiği sözlerin, hal
kın kendi aleyhindeki bağırışma
larının manasını anlamağa çalı -

şıyordu. 

Hapishanedeki odasının duvar-

!arı ezilmiş tahtakurularının vir
gül şeklindeki kanlarile mülemma 
bir halde idi. Yattığı kirli çarşaf-

lı yata8ının yorganı paramparça 
bir halde jdi, Bir zamanlar aşağı 
yukarı Fransız Kraliçesi mevkii

ne yükselmiş olan bu kadın, şim
di güzel sarışın başını koyacak bir 
yer bulamadığı için iki ellerinin 
arasına almış, düşünüyor, düşü
nüyor, düşünüyordu. Bu müthiş 
kabusun içinde muhakemesini de 

bir türlü iyice toplıyamıyordu. 
Luvsiyen şatosundaki o yumuşak 
yatağı ve asude hayatı gözlerinin 
önüne geldi. Ne yapmıştı? Bu in
sanlara ne yapmıştı da simdi on-

... ' .. 

!ar hem de bağırarak çağırarak 

kellesini istiyorlardı? 
O aralık bazı ayak sesleri, açı

lan sürgülerin gıcırtılarını ve u
zaklardan .iniltiler işitti. Birden
bire doğruldu. 

Ne oluyor? Hemen o gün mü i
damdam etmeğe geliyorlar? 

Gayri ihtiyari bir sayha kopar
dı. ellerini sanki müdafaa etmek 
istiyormuş gibi beyaz boynuna 
götürdü. Gözleri büyüdü ve tit
remcğe başladı. 

Fakat ayak sesleri ve kapı ı;ı

cırtıları kesilmişti. O anda blı -
denbire zihninde bir fikir pe' üa 
oldu. Şimdiye kadar bunu niçın 
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Mahrukat 
Kanunu 

Tatbika ı 
Etibanka Bir 
Çok Vazifeler 

Düşüyor 

' Her Vatandaşı Bir Ev 
Sahibi Yapmak 

İktısad Vekiıletı tarnfından ha
zırlanan mahrukat kanununun 
tatbikine dair olan nızamname 

İcra Vekilleri heyetince kabul ve 
:yüksek tasdika iktiran etmiştir. 

Mahrukat kanununun tatbik edi
leceği evvelce kabul ve ilan olu
nan yerlerdeki bina ve müesse -
selerde yakılması mecburiyet al
tına konulan mahrukat ile bun
ları yakmağa mahsus vasıtalar 

hakkında bu nizamname hiıküm
leri tatbik olunacaktır. 

Nizamnamenin ihtiva ettiği e- 1 
saslara göre Etibank, her sene ey- j 
hl! ayı içinde, ihtiyacı karşıhya
cak mahrukatın nev'ini, fiyat ve 
temin şekillerini, kanunla tesbit 
edilen mahrukatı yakacak vasıta
ların evsaf ve faaliyetıni, mahru
kat ve teshin va;;ıtalarının istih
asl ve tevzii için alınan tedbirleri 
ve satış yeri için yapılan hazırlık
ları İktısad Vekaletine bildirecek
tir. 

Mahrukat kanununun tatbik e
dileceği ilim edi!!'n yerlerde ka
nunun o mahaller ıçin mer'iyete 
gil'diği tarihten itibaren ihtiyaca 
kiıfi mahrukat, soba, ve sair tes

hin vasıtalarının bulunup bulun
madığını mahallin en büyük mül
kiye memuru tetkik edecek ve 
bulunmadığı neticesine vardığı 

takdirde keyfiyeti İktısad Veka
letiyle Etibanka bildirecektir. E
tibank bu mahallerd~ki noksan -
!arı ikmal edecektir. 

Her nevi taş kômürü, antrasit, 
l.inyit, turp gibi tabii halde ma -
den kömürlerile kok, yarı kok gi

G 
eçen gün Parti Kurulta · ın

da, bütün vatandaşlan alıi
kadar eden birçok me•ele

ler arasında, bir de ev ınenuu 

konuşuldu. Partinin ve hükume
tin arzusu şudur: Her vatandaşı 

bir ev sahibi yapmak" Bu ne ka
dar güzel bir temennidir. 

Bilhassa büyük şehirlerde ev 
kiraları yüksektir. Bugünl..ü ha

yatımız ve tekıimül yoluna gidi
şinıiz artık bizi basit ve konfor

suz evlerde oturmaktan "'aklaş
tırıyor. Her aile, işi rahat ikaınet
giilı arıyor. Sıhhi, temiz ve rahat 

ev orta halli vatandaşların büt
çesinde bile bir yük olacak had
dedir. Geçen gün bir dostıımuz 
söylüyordu: 

- Dört senedir Taksimde otu -
ruyorum. Bugüne kadar 2500 lira 

apa.rtunan kirası vermişim.. Ni
çin, verdiğim bu para ile şimdiye 
kadar bir ev sahibi olmıya~· ını. 

Hakikaten, bu fikir, iızerinde 

ehemmiyetle durulacak bir me -
Eclenin anahtarıdır. Ankara, İs -
tanbııl gibi, büyük şehirlerde va· 

tandaşlara ucuz ikametgiihlar ya
pacak ~aat şirketleri kurulabilir· 
Bu inşaat şirketleri, vatandaı,lara 

her ay verdikleri kira mukabilin
de bir ev yapabilirler. 

Tahü, bu işin milli ve hukuki 
cihetleri alakadarlar tarafından 
bütün tcferruatile ksbit edildik

ten sonra, u.nnediyoruz ki, miis
lıet netice almak pekala müm -
kiindür. Küçül< ve ucuz ev 'istemi 

bugün İstanbulu istila eden kat 
kat dar ve o nisbette ek<eriya 
g&) rhıhhi apartımanlardan daha 

çok, şehrin güzellik manzumesi
ne ve tabiatiııe uygun düsecktir. 

REŞAD FEYZİ 

bi muamele görmüş kömürler ve -----
r-~~~~~~~~~-ı 

bunlardan biriket gibi işlenmiş 

şekilleri teshin maddeleridir. 

Havagazı, petrol, petrol muş -
takları, t&ş kömürü veya linyit 
distiliısiyon müştakları ve elek -
trik dahi teshin maddesi olarak 
kullanılabilecektir 

Mahrukat kanununun şümulüne 
giren zeytinyağı fabrikaları pala
mut hulasası, valkes (meyva ki>
kü balı) çıkan fabrikalar, çırçır 

fabrikaları, mobilya ve kereste 
imal eden, fındık, ceviz, çeltik ve 
emsali mahsulleri kıran ve ayık
lıyan fabrika ve müesseselerle 
bunlar gibi teshın maddesi ola -
rak kullanılabilecek artık bırakan 1 
fabrikalar bilümum artıklarını 

teshin için kullanabileceklerdir. 
Mahrukat kanununun birinci 

mdadesiyle ya.kılması mecburi tu
tulan maddelerin tutuşturulması 

için çıra, odun, tahta parçası ya
hud yerine göre talaş, fındık ka
buğu, pamuk kozası ve emsali ar
tıklar tutuşturucu madde olarak 
ku ilanı labileceklerdir. 
Yakılması mecburi mahrukat 

:lle birlikte kullanılacak tutuştu -
rucu madde nisbetlcri nizamna
mede şöyle tesbit olunmuştur. 

Kok, tabii antrasit, yarı kok, taş 

düşünemediğine de hayret edi -
yordu. 

Mahkemenin kararı, her halde 
beşka bir maksad içindi. Ne ka
dar serveti varsa, bütün bunları 
ifşa etmesi için ihtiliilcilerin böy
le bir tedbire müracaat ettikleri
ni zannediyordu. Millet fakirdi. 
Hazineye para bulabilmek için 
her türlü vasıtalara müracaat et
mesi tabii idi. Bu ölüm tehdidi
nin de her halde bundan başka 

manası olamazdı. 

Madam Dubarry bu fikirle ge
niş bir nefes aldı: 

- Hayır, hayır! Diye düşünü
yordu, onların maksadları beni i
dam etmek değil; malımı, serve
timi almaktır. Tek canıma do -
kunmı;sınlar da, neyim varsa, hep
sini de alsınlar. 

Madam Dubaı ry bu miılahaza 
ile şiiyle bir doğruldu. Luvsiyen 
şatosunda saklamış olduğu para
larının V!! mücevherlerinin yerle-

Birimizin Derdi 
Hepimizin Derdi 

Ücretle Çalışan Yar 
Öğretmenler 

Yaröğretnıenlerden bir okuyu
cam.uz :va:uyor: 

«Bu sene ele orta mc-ktt'b mu
alllmllll lcin ilk okul muallim o
kullan ve lise munnları a-~n
da bir &Ulav açacaktır. Ka.1.a
nanlar asli muallim kadrosWla 
dahil edll~Jr.Jerdir. DIA:er taraf
ta. üo 7ıldanberl ona tedrisat 
kadrosunda ücreUJ ça.hp_n ar
ötretmenle.r bulunuyor. Bunlar a· 
saleUcri için yaptıkları murac.· ::ı:f .. 
tara enstitü mezunu otmad1kl:ırJn· 
dan (asli) oJamıyacakla.n <tvabı 

veriliyor. fle ;,ıldanbe.rl staj rortn 
ve tecrübe sa.bibi hatuna.o l•u ıi· 

bllcrin hari<"den alınuak li~ me
zunlanndan ziyade m~leie t-lve .. 
rlşli olduklanndan tercihan asli 
kadroya alınm&l.a.rt lbun aellr. Bu 
lıususla Maarif V~hlellnln na
.an dikkatini celbetmani.ı.I dile· 
rtm .• 

kömürü ve brikctlerde yijz kiloc ı 
20 kılo, linyit kömürü de yuz ki
loda 15 kilodur. Nizamname dün
den itibaren yürürlüğe girmiş bu 
lunmaktadır. 

rıni birer b~er mahkemeye bil -

dirrneğe karar ,-crınişti. Ne ihti
lacilerin şatoya göndrrdiklerl 

• 
Grev'in araştırmalarına, ne de 
Zamor'un ihanetlerine c:ığmen, 

hiç kimsenin bu paraların ve 
mücevherlerin yerlerini bulanu -
yaca.klarını biliyordu. 

Bir saat sonra, celllidın uşakla
rı kontrol için, hücresine geldik
leri zaman, bunlara dedi k\: 

- Sizden bir ricam var. Mah -
kemeye bazı ifşaatta bulunmak is
tiyorum. Bu ifşaatını son derece 
mühimdir. Mahkemeyi haberdar 
ediniz. Beni bir kere daha dinle
sinler. 

Uşaklar meoeleyı derha' haber 
verdiler. Çok geçmeden Madam 
Dubarry meş'um hücresinden çı

karıldı ve bir hakim:n huzuruna 
getirildi. Hakimin yanında bir 
müdde.ıumumi, bir de zabıt katibi 
vardı. '1)evamı var) 
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1 İngiliz İmparatorluğunun Müdafaası j 

Avustralya Japon 
ehdidi Alt nda ! 

Müdaf a~ için Milyonlar Sarfı na .. 
Karar Verildi 

l-ıgilterenin Milli Servetinin Yüzde Oniki Buçuk 
Nisbeti Tamam ile Müdaff a Masrafına Gidiyo7-

1 
ngiltcre için Britanya im
paratorluğunun yollarını 

müdafaayı temin etmek 
nasıl bır eo;as olduğunu tekrara !ü
ıum olmasa gerek. İng:liz im -
paratorluğunun yolları emin ol
n ak en birinci es~s. Bu yolları 
uzaktan, yakından tehdid eden kim 
olursa ılsun İngiltere onu ihmal 
etmemiştir. Onu b.r gün kendi -
sinı tehdid edemiyecek bir hale 
getırm şiir Avrupadak mesele -
!erden her gün bahsedl:rken dün
yanın başka taraflarındaki işleri 

unu~mak da olmuyor. Bilhassa bu 
işlerle ister ist~mez Avrupa me
seleleri arasında bir irt:bat ve mü
nas,bet bulunduğu besbelli ol 
duktan sonra. 

İngiliz imparatorluğu için A 
vustralyanın müdafaası meselesi 
vardır. Avustralya b.r gün ken • 
disini Japon tehlike ve tehdidi al

tında görmektedir. İngiliz impa -
ratorluğunun en müh'm bir yolu 
Sıngapur buna kar~ı tahkim edil
di. Dünyanın en son tarzda mü - ı 

dafaa vasıtaları orada bulunuyo. 
İngiliz imparatorluğunu teşk l e
den dominyonların her biri keııd • 
müdafaaları için lazım olan vemı
iti temin etmek lüzumunu duy -
maktadırlar. Ya.kın zamana ka -
dar bu dominyonlar için Kendi da- 1 

hili 'erakki ve inkişaflarını dü • 
~ün ınekten başka bir gaile yoktu. 

Fakat b·rkaç senedenberi dünya 
öyle bir hale geldi ki İngiliz im
pa atorluğu içi:ldeki her dom'n
yonu da elindeki paranın mühim 
ıbır kısmını müdafaa çarelerini te
mıne sarfetmek m~cbur:yetini du
yuyor. 

Londra gazetelerınin Avustral
yadaki muhabirled tarafından 

gönd·erilmiş malumat bu hususta 
etraflı bir fik r verı>eek mahiyet
tedir. Avustralya dominyonunda
ki nüfus 7,000.000 kişiden fazla 
değildir. Böyle olduğu halde A
vustralya 3 St'nde başarılmak ü
zere milli müdafaa "çin hazırla -
~an programın tatbikıne 80,000,000

1 Ingiliz lirası lıarcedilecektir. Bu 
para çok görülmektedir. Fakat 
kimse şikayet etmiyormuş. 

Avustralyanın senelık vardatını 

teşkıl eden 750,000,000 İng:Jiz lira
sın n yüzde 4 miktarı milli müda
faaya tahsis ediliyormuş. Halbuki 
İngil tefe hükumetinin müdafaa 
·çın sarfcttiği para İngilterenin 
milli servetinin yüzde 12 buçuğu 
derecesindedir. Onun için buna 
bakarak Avustralyadaki İngilizler 
ana va:an İng:ıteresinin sadetti-

İngilizlerin son derece talılcim ettik !eri Sing~urdan bir manzara ... 

ği gayreti ve parayı gözönüne ge
tirmekte ve kendilerinin de daha 
çok emek ve para sarfetmelcri !a
zını geldiğini düşünmekted.rler. 

Avustralyanın en belli başlı 

meselesi denizden müdafaasıdır. 

Coğrafi vaziyeti icaJ:ıı böyledir. 
Fevkalade b:r hal olursa İngiliz 
donanması koşacak Avustralyayı 

müdafaa edecek. Şark sularında 
imparatorluk yollarını korumak 
için ayrılan donanma Singapurda 

beklemektedir. Halbuki Avustral
yanın 12,000 mil uzunluğundaki 

sahillerini müdafaa için İngiliz 
imparatorluğunun diğer domin -
yanları ve İngiltere tarafından 
müessir bir yardım gösterilmesi 
lazım gelmekted:r. Kendi vesaiti 
ile kendini müdafaa edemiyeceği 
anlaşılan Avustralyanın bütün in
giJ:z ımparawrluğu tarafından sarf 

edilen emek ve paraya iştirak e
derek çalışması ve para vermesi 
elzem görülüyor. Avustralyanın 

birkaç dretnota sahih olmsaı ve 
bu harb gemilerinin de Avustral
ya sah:llerinden ayrılmamaları 

düşünülüyor. 

Halbuki Avustralyanın böyle 
cc>sim gemileri yapacırk vesaiti 
yoktur. 943 de İngiltereden Avust

ralayaya bir dretnot verilecektir. 
Halbuk. böyle cesim harb gemile
rinin maiyetlerinde diğer gemiler 
de olmak icab ediyor: Muhribi.er 
gib .. . 

Bir dretnotun istediği sil:l.Jı ve 
mühimmat da vardır. Bunlar i
çin de Avustralyanın 16,000,000 
İngiliz lirası veıın~si lazım geli

yormuş. Bugün Avustralyanın 

5 kruvazör, 5 ta.ıe eski muhrib ve 

daha bazı ufak yardımcı gemileri 
vardır. 

Yeni deniz programı ile 2 kru
vazör, 2 muhrib, 12 torpido yapı

lacaktır. Sahil müdafaası için kü
çük birl<aç gemi de başka. 

İrııg:Jiz Amiralleri Avustralya i

çin tahtelbahir yaptırılmasır.ı mü

nasib bulmuyorlar. Çünkü sahil 

müdafaasında bunların müessir 

olmadığı gibi gerek yapılması ve 
gerek muhafazası için de birçok 

masraflar istediği fikrinde imiş -
!er. Bu takdirde Avustralya do

nanması kruvazör, muhrib ve kü
çük bazı parçaıardan ibaret ola
caktır. 

Bir de Avustralya sularındaki 

ticaret gemilerinin ica,bmda si -

!ahla teçhiz edilerek müdafaa iş

leri görebilecek hale get:rilmesi 

için de çalışıyorlar. Bu gemilerin 

mürett~batı ona eöre talim 
terbiye görüyorlar. 

ve 

Avustralya donaıımasında şim

dik: halde 5,000 kişi vardır. Bun-

lar 6,700 kişi olacaktır. 

Hava kuvvetlerine gelince, A

vuslralyanın 934 de birinci dere

cede harb tayyaresi olarak yalnız 

30 tayyaresi bulunduğu halde bu

gün 132 tane mi.ş Bundan sonra 
daha artacaktır. Avustralyada 

tayyare de yapılmaktadır. Fakat 

motörlcri İngiltereden gönderili

yor. Bundan sonraki inşaat saye -

sinde Avustralyada 4,000 kişiye 

daha doğrudan doğruya iş çıka

cak, dolayısile de daha pek çok 
kimseler geçinmiş olacaktır. 

/ f Meraklı Şeyle~ 
1 
( YÜZtlK MERAKI 
' 1 

Z ümrüd veya yakut bir yüzük 

h°' rörünür. Fakat, bütün par

maklar. ince ve kahn, renk renk yü
züklerle donatılırsa? .. 

İmparator Hellog-abal yüzük me -
raklL'iı ldt Bir yüzüğü iki def;,1. taşı -
ma.ı:d.ı. Her zaman parmakie.rında bir 
düzine yüzük bulunurdu. 

3 üncü Hanriniil c,;arayı erkanının 

parmakları yüzüklf'rle görünmezdi. 
Kral, lncileri ıı:ok '-t:Yerdi. Elbiseleri 
inci işlemeli idi. 

Prens KonUniu dort bıuden fazla 
yüzüğü vardı. Hunlarl, münasebatta 
bıılunduCu her kadındl\n bir yüzük al
mak suretiJe topladığ1111 iddia ederdi. 

Yirmi dört yaşında vefat eden truıi:
rur Düşes De Berriye gelince: Ölü -
münden az evvf'J mahremi 1'fadam dö 
Muşlye çok kıymetli bir yü-ı:ülünü he
dle etmişti. Üzerinde yüz bin attın kıy
metinde bir prrlanta vardt. 

l\fa.dam dö illu~t. yüzüğü verirken 
yanlarında kimse olmadığı için korktu, 
«belki çaldı .. • derler endişeslle Krala 
söyledi. Kral, mücevherat kutusunu ge
tirtti, bakh. Bu yüzükten başka birşey 
eksik değildL Buna raimen yüzüiü 
geri aldı, kızının sefahet arkadaşı olan 
Madam dö I\tu<;lYI de sarayından kov .. 
du. 

BU GECE RAHAT UYUYACAKSINIZ, 

EGER-. -

. 

Yatak odanızın penceresini 
açık bırakmayı unutmaz! anız, 

. . • . Çi(ek vazolarıuı sofaya bı -
rakırsanız, 

. . . • Odanızı, s~ara dumanına 

boi'mazsanu:, 
Cinlerden, perilerden ve ca

dılardan bahseden bir klta.b okumaz. 
sanız, 

Kedinizi veya köpeğinizi dı
şarı çıkarır-;anız, 

. . . . SoJ tarafınıza yatma·t..saruz, 

. . . . lforlama_!l 5.detiniz ise SIJ't
üstil yatmaz~anız, 

. . . . Karanlık bir odada yatar -
sanız. İdare kandillnJ de söndürünüz. 

• • . • Yorpnınıza, çuvala cl.rmlf 
cibi sıkı sıla sanlrnazsanız-. 

İZLANDA ADASI 

Dauimarkanm mülhakatındandır. AJ .. 
mantar burada btr ha va üssü tesis el· 
mek istediler, fakat. muvaffak olama
dılar, 

İzlandanın mesaha! salhlyesl 105,000 
kUometrodur. Bunun anca~ 42.000 kl
lometrosu meskündur. Nüfusu 110,000 
kadardır. Merkezi Relklyavlkdlr. 30,000 
ahalisi vardır. 

Adada ona yakın volkan mevcuttur. 
Bunl&nn en meşhuru Bek)a yananta
fıdır. Yükseklltl 1.750 metrodı.r. 

7 RAKAJ\DNIN HUSUSITETİ 

Tarih tetkik olunursa 1 rakam.mm 
çok mÜhlnı roller oynad1ğı görülür. 

BrristiyanJar 7 rakamını mukaddes 
addederler. inclle ıröre. dünya 1 günde 

yaratılmıştır. llemen bütün milletlerde 
hafla 7 gündür. l\fusikl 7 makamdan 
Jbarettlr. Eskiler 1 seyare sayarlardı.. 

'1 cins maden olduğuna inanırlardı. 

Dü.nyada. 7 garib şey vardır: Ehram
lar, Bağda.duı asma bahçeleri, Uih.
Kostantln, istanbuJu 7 tepe üzerine 
bina etmişti. 

Doktorun Öğütleri: 

Burun Kanaması 
Burun kanaması, eğer bir 

hastalıktan ileri gelmiyorsa, 
başı öne doğru biraz.eğri tut
malı ve başa, enseye soğuk 
kompres yapmalı. Bir kahve 
kaşığı suda bir gram Antipirin 
hallederek bir pamuk parça
sını bu su ile ıslatmalı, buru
nun kan gelen deliğine koy
malı. Ayakları sıcak veya 
hardallı su ile banyo etmeli .. 

HÖK 
BiR 
-1-

& ziz - Tebrik ederim, Şa

hin, nışanlanmışsın. 
Şahin - (Sevinçle) Sen 

de duydun mu?. Ah, bilemezsin, 
öylP mes'udum ki. .. 

Aziz - Allah versin. Demek, 
kafana uygun bir kız bulabildin! 
Şahin - Bir piyango, benim a

ziz Azizim, bir piyango! Aylık 

büyük ikramiye değil, yılbaşı ik
ramiyesi! Uzun zaman, kendim 
de, bu saadete inanamadım. Çün
kü, bir çok acıklı denemelerden 
sonra, evlenmekten ümidimi kes
miştim. 

Aziz - Evet, sen, evlenmeği, 

bir kaç kere düşünmüştün. 
· Şahin - Çocukca kararlar ... 
Amma. bu sefer, kat'l ... Evvelki
lere benzemiyor. Sana da, kaç de
fa anlatmıştım, azizim Aziz, ken
dime, eş olarak seçeceğim kız, bir 

' manolya gibi lekesiz, hiç incin -
memiş; üzülmemiş, örselenmemiş 

olmalıdır. Arayan belasını da bu
lur, mevlasını da. Allah, bana acı
dı. Ben, evlenmek niyetinde ol
duğum kızlarda bir çok vasıflar 
arardım. Bir fırsat düşürür, dene"'• 
dim. Hem, ne vasıtalar ve vesile
lerle! Mesela, aşıkane kartpostal
lar, resimler gösterirdim. yahut a· 
çık yazılmış hikayeler okurdum ... l 
Onlar, utangaç bir hal alacakları
nı sanırken, öyle tabi! dururlardı 
ki kanını kururdu. Yanlarından, 

tiksinerek kaçardım. Amma, bu, 
bir değil, beş değil! Hepsinde de 
ayni sukutu hayale uğradım ... 
Nernrini... Evet, nıı;an1ımm adı 

da, kendi gibi nermindir! Bana, 
Nermini tavsiye ettikleri zaman, 
hakkında, çok iyi söylenmesine 
rağmen, yine iyice tahkikatta bu
lunmadan evlenmemeğe karar ver
dim. Yorulmadım, desem, yalan! 
Anamdan emdiğim süt, burnum -
dan geldi. Koştum, terledim. Ta
savvur et, mahallenin imamın • 
dan, bekcisinden köşe bakkalına, 
konu komşuya, hatta sokak ara -
larında dolaşan .gedikli ayak satı
cılarına kadar sordum, soruştur
dum. Bütün du;yduklarırnı. din
lediklerimi not defterime yazdım. 
Sana da okuyayım: 

cMahallenin imamı - Mahalle
miz sakinlerinin hal ve hareket
lerile eskidenberi her cihetle ala
dar olduğumuzdan tezkiye buyu
rulan bikri baliğanın ırz ve na • 
musuna hüsnü şahadet edebilirim. 
Yalnız, zamane icabıtından olarak 
kıyafetce her ne kadar bir mik
tar müsamahakar iseler de ... v. s. 
v. s. 

cAile mutfağı müessesesi sahi
bi - Allah için söylerim, o aile
nin kadınları, hep kadın kadıncık, 
ev kadınıdırlar. Mahallemizde, bir 
tüten ocak onlarınkidir. Bizim ka
zancımız bu yüzden amma, doğ
rusunu söylemek lazımgelirse 

şimdi ev işi ile uğraşan, ocak ba
şında terleyip yemek pişiren ka -
dın kaldı mı? v. s., v. s. 

cMahalle bakkalı - Halleri, va-

iYANGO 
1 

Yazan: 1 
MAHMUD YESARİ . 

kitleri yerinde eski bir ailedir. , acemi çaylaklada uğrll§mak. ·· ıı» 
Borçlarını, ay otuz, otuz bir dedi mem amma.·· 
mi, gün geçirmeden öderler. Bir . (Devamı 7 inci sayf~yu 
seneden diğer seneye, defterime Ji1 }V 
onların bir kalem alac~klarını g': J .l 11 ı & 
çirmedim. Bayana gelınce, hanı· _ ___ ,ı_..:,_.L..1•~"' 
ya, şu sabunda leke var, onda 
yok ... v. s., v.s. 
cKomşu Hanife teyze - Yarın 

ahrette iki elim ya>rııma gelecek, 
neme lazım vebalden korkarım. 
Gül gibi kızoğlan kız ... Zaten a
nası da, rahmetli ninesi de ırzı

na kavi insanlardı. Nedense. Bü
yük muharebedenberi kurban kes
miyorlar. Kendileri için olmasa 
bile, fakir fıkarayı da düşün -
mek ... v. s., v. s. 

cMahalle delikanlılarından bi
ri - Evlen, Bayım. Bu kısmeti 
kaçırma! Kelepirdir hani! Peşin-

de dolaşanlar olmadı, dersem, yan 
çiz! Gelgelelim, şöyle dönüpte, 
göz ucile olsun bakmadı. Eğer bir 
fasafisosu olsaydı. milletin gö -

zünden kaçar mıydı? Hani, bir 
fingirti çakılsaydı, festival olur
du, Vallah billah ... v. s., v.s.• 

İşte, aziz Azizim, böyle bir fır

sat, binde bir ele geçer. Nışanlan- [ 
mazdan evvel de gördüm; hakika
ten sevimli, şirin, utangaç bir kız ... 
Bir haftaya kadar nikahımız olu
oyr. 

Aziz - Allah mübarek etsin. 
Şahin - Ben bile, kendi kendi

mi tebrik ediyorum. Bu, Allahın 
bana, bir liltfu, inayeti oldu. Yok
sa. kat'iyyen evlenemiyecektim. 

Tasavvur et, yırtık, ar damarı ça<t
laınış, şirret bir kızla nasıl evle
nilir? Bu evlenmekten yüm olur 
mu? 

Aziz - Büsbütün toy, sakar, bir 

Ankara 

19 Proıram. 
19,05 Miizlk (Neş'ell mU.lk • PO· 
1915 Tilrlı: müzli!I (Fasıl heyeli)· 

' .. 
20 Memleket s:t.at. a,.an, ajans 

meteoroloji haberlerL 
20,ı5 Neşeli plilklu - R. 
Z0,20 Türk müzliL 
1- Şlvenilma peşl"eTI. 

~ Nayl Hallın Çavuşun - şınntııı" 
beslesl - Bir g-öriişle diiljtil -

3- Şlvenüma yürük. semai - M• 
ne ola ol hUil ebru.. 

4- Sadettin Kaynatın - Beslenifôt 
şarkı - Çiçekten naimeden. 

5- Kazasker Mustafa izzet. - 8f:!I'" 
tenll'ir şarkı - Ey servü nazım. 

6-- BesteniS"ii.r şarkı - Ben seni se•"' 
dlm seveli. 

7- Bestenlgir saz semaisi. 
8- Ralt BeyJn - Kürdillhlcazki.r .,.,, .. 

kı - Reogl ruhsarına. 
9- Osman Nlbadın - Kürdlllbfcaı• 

kiir şarkı ... Gözümden gibnlyor. 
10 Muhayyer tiirkil - BU&"üır artJI 

OD dördü. 
21 Konuşma (doktorun saaU). 
21,15 lllüzlk (küçiilı: orkestra • şef• 

Necib Aşkın). 

%1,45 Konuşma. 
22 l\füzlk (kilçiilı: orkeslra - Şel• 

Necib Aşkın) devamı. 
22,30 Müzik (Operetler - Pi). 
23 Son ajans haberleri. esham, ta.b"' 

vllit, kambiyo - nukut ve zira.et bot"" 

sası (flal). 
23,20 llliislk (Cazband - Pi). 
23,55 - 24 Yarınki proıram. 

YAJllN 
12,30 Proıram. 
1%,35 Türk müzlfl. 
1- Bwıellk peşrevL 

~ Şakir aiıonın - Buselik prla 
Sünbiillilan etme elrafL 

l-- İshalan - Buselik şarla- Göniı 
verme bivefaya. 

4- m Sellmlı:ı • Buselik prkı - IW 
pilrcefa hoş dilberdir • 

Ferit şaşırmıştı. Kendisini bir rüyada sanıyor, 
gözleıini sanki daha iyi görmek için açıyor, bütün 
dikkatile bakıyor. Nesrini görüyüor, sonra yine 
Lirden şüpheye düşüyor, ürküyor: 

-Deli mi oldum ben?. 
Diyor, bir görümsüyü kucaklıyormuş gibi bu

nalıyordu! 

YOS A 
...., Fa.kat ben sandığın gibi tertemiz bir kız de

ğilim. 

Dedi; ilave etti: 
- Beni tanımıyorsun, b~yorsun, anam kim, 

baham kim, nereliyim, nerede oturuyorum, nasıl 

büyüdüm, ne terbiye aldım, nasıl yetiştim. karak
terim nasıl. bu yaşa kadar neler gördüm geçir -
dim?. 

il- Sadettin Kaynaiın • Buselik f8l 
la - saıııarıma ak diiştil. 

- Bu.selik saz semaisi. 
13 1'-lemleket saat ayarı, aJans 'f/O 

meteoroloJI haberleri. 
13,15 Müzik (karışık proıram). 

13,45 • 14 Konuşma (kadın saati • 
Ev hayatına da1r). Bu hakikatle hayal, tereddütle gerçeklik ara

sındaki çırpınma Feridin sinirlerinde epey sürdü 
ve en sonra inandı ki yanındaki Nesrindir ve o
nun kolları arasında sıkılıyor. O zaman kendisinin 
t. ir budala, bir hasta, Kerem benzeri bir aşık gibi 
ke!'.dislni Nesrine yakalatmasına üzüldü, ondan 
uta'1dı. Nesrin: 

- Neydi o halin Ferit? 
Diye sordukça delikanlı aşık bütün bütün u

tanıyor. kıvranıyor, eziliyor, büzülüyor, ter dökü· 
yor, sevgilisine cevap vermek için dilinin ağız boş
lllJ'l içinde çevrilemiyecek kadar kanatlaştığını 
hissMiyor ul 

YARIM SAAT SONRA 

Yarım saat sonraydı. İkısi de karyolanın üze
rind.e oturuyorlar ve ateşli ateşlı konuşuyorlardı. 
~, , •• t 

------ No. ]82 _.,.. __ 
- Görüyorsun artık halimi Nesrin neye dön -

düm ?. Bitsin şu iş kurtulalım!. 
Diyordu. Nesrin: 

- Bitsin sevgilim, fakat, evlendiğimiz zaman 
da birbirimizi bu kadar çıl ınnlıkla sevebilecek mi
yiz bakalım?. 

Dedi, devam etti: 

- Geldiğim vakit seni mektuplarımın üzerıne 
kapanmış ağlıyor buldum. Nesrin, Nesrin.. diye 
haykırıyordun. Evlenmek bugünkü gibi sahip ol • 
mak iddiasından çıkan geniş, hayallere bile sığını

yan ihtirası öldürecek diye korkuyorum. O vakit 
ağlamıyacaksın, haykırmıyacaksın, bugün, içinde 
ya~adığın ateşten kılıf soğuyacak, bizi birbirimize 

hağlıyan fırtınalı. kasırgalı acı ve tatlı aşk hum
m&.Sı ateşini kaybedecek \'e günün birinde de birer 

Yazan: ETEM İZZET BENİCK -------
Ferit bu sözleri sonuna kadar 

Hızlı bir bunaltı ile kesti: 
dinli yemedi. 

- Sevgilim, yanlış düşünüY.orsun, sğylediğln 
ters sonuçların hiç birisi olmıyacak. Seni bilmem, 

fakat,_ ben bugün de, yarın da, öbür gün de hep bu 
olacağım. Bana, inan, güven ... 

İKİNCİ SAATTE 

Gene o konu sürüyordu. Konuşmaları daha çok 
ateşlenmişti. Yalnız duruşlarında bir ayni ık var

dı. Nesrin, eskisi gibi karyolanın tlzerindeydi, ba

caklarını aşağıya sarkıtmıştı. Ferit, yerde oturu -
yor, arada bir Nesrinin ayaklarına sarılıyor. 

- Bu böyledir, inan ki çok mes'ut olaca~ız .. 
Diye yalvarıyordu. Nesrin birden konuşma tav-

Bütün bunlar hakkında hiçbir fikrin yok. Yal
nız yüzümü görüyor, sesini işitiyor, arada bir böy
le Konuşuyorsun. Bunlar sana hiçbir şey öğretmiş 
değildir. 

Ferit aşk alevinin kızartıp sulandırdığı gözle
rini Nesrinin bakışlarına düğümlemiş alık alık ba
kıyordu. Sözünü bitirdiği vakit Ferit epey süren 
bir durgunluk, kekeleme geçirdi, sonra, yine dili
ni sürüyerek: 

- Benim sana güveninı var sevgilimı!. 

Dedi, Ferit ne kadar şuurunu, his ve heyecan
larının alevli hızlanışına kaptırmışsa Nesrin de o 
kadar soğukkanlı ve serin düşünüşlü idi. Genç kı
zın ııe iri, geceden renk çalan kara gözlerinde bir 
'lem. ne güneşten ışık, bahar çiçeklerinin bir araya 

21 i ınden koku alan yüzünde aY.kırı bir kımıldan-
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1 Şehrin Umumi Sıhhatı "'] 

Esnafın Sıhhi 
Muayenesi 

nce ı_ş_A_KA_l
1

Banyoda ğl 
HASİS VE DOKTOR 1 ---=:.__----------ı-~ 

ARASINDA: Sellu··ıoı·d O'vun Ka"""g\Jıdları Bı·r 
C=l1 

asisin biri hastalanır, bir J 
doktor çasırtır, ve: 

- Beni, bu hastalıktan kur- A •k l z • Ett • 
tarmak için götürü hesa'b kaç ku- merı a ıyı engın ı 

Halkf a Temas Eden Bir Çok Kimseler 
Sıhhi Muayeneden Geçmiyor 

G
eçenlerde, Sirkecide, bir ec- • 

zahanenin önünde, bir va- 1 1 
tandCl§ yere düşmüş, ve he- 1 

. men ölüvermişti. Bu bedbaht va-
tandaşın muayenesi yapıldığı za- --......,..._..-..._ 

"ll.an. kendisinin veremden öldü- ~~~~;;·;~,· • - · ·•· ... 
ğü tesbit edilmişti. Fakat, bu a-
rada, üzerinde çıkan bir k~ıddan, 
kendisinin bir fırında çalıştığı 
zannı hasıl olmuştu. Vak'ayı ha
ber veren gazeteler, vatandaşın 
b:.r fırın amelesi olduğunu yazın
ca, mesele büyüdü, ehemmiyet 
kazandı: bir fırında nasıl oluyor 
da bir verem çalıştırılıyor?. 

• 

İstanbul Sıhhiye müdürlüğü işi 
tetkik etti ve anlaşıldı ki, bu va
tandaş bir fırında çalışmıyor. 

Bu vesile ile bir mühim şehır 
meselesini ortaya koymak istiyo
ruz. Bu zavallı talihsiz vatandaş 

İstanbul Esnaf hastahanesı 

bir fırında çalışmıyabilir. 

f, __ Y_az_an_:_a_E_S_AD __ F_E_v_z_ı_f 

Fnkat, bizim, bir müddet evvel ı Esnaf cemiyetleri, bu işle ya -
yaptıgırnız bir tetkik neticesinde kından alakadar olınalıdır. Hatta, 
edindiğimiz kanaat, elde ettiği " esnaf cemiyetleri, müsbet iş ola-
miz netice şudur: rak, yalnız, bu meseleyi başarsa -
İstanbulda, sıhhi muayene.ve ta

bi olması lazım gelen bir çok :.
naf ve müesseselerde çalışa•· 

tahdcmler, her yıl munt"z n b r ı 

muayene görmemektedı l •r . N<>- 1 
rede kaldı ki, halkla daiı ıa l<'m s 

eden. yiyecek içecek satan ' eva 
halkın temizlenmesine, yık~n 
sına yarıyan müesseselerdt alı

şanların her yıl değil, hiç olnı, '>a 

altı ayda bir sıhhi muay~ ve 

sevkedilmesi Iazımdır. 

lar, bütün azalarını cemiyete kay
detseler ve sıhhi muayenesini 

yaptırsalar, bu dahi, kafidir. Şe
hir dağınıktır. Kaymakamlıklar, 

ınıntakaları dahilinde bulunan bü-
ün bu kabil müesseselerde çalı-

~anları kısım kısım muayeneye 
stvketmelidir. 

Bizce, sokaklara tramvay bileti 
attırrnıyacak kadar titiz ve temiz 
ol.an belediyemiz, bu işi de hal

letmekle, şehrin umumi sıhhatine 
en büyük hizmeti yapmış olacak
tır. Bunun için, yukarıda kaydet
tiğimiz gibi. icabederse, bu vazi- 1 

feyi yapmakla mıikellef sıhhat 

heyeti teşkilatı genişletilıneli, her 
kaza merkezinde böyle tam teşek
küllü birer komisyon vücude ge-

tirilmelidir. O vakit, tatbikat da 
daha pratik ve sür'atli bir mec -
raya girmiş olur. 

Böyle bir muayeneden, bizzat, 
muayene edilecek temzi vatan -
daşların da memnun kalacağına 

şüphe mi var? .. 

Çok şükür ki, esnaf cemiyeti 
birleşik bir bürosu kendi gay -

retile bir hastahane açmış, şehrin 
yapacağı hizmetlerden küçük bir 

kısmını olsun bu suretle üzerine 
almıştır. Demek ki, esnaf cemiyet
leri, bu işin ehemmiyet ve ciddi
yeti üzerinde ittifak ediyorlar. Bu 

cemiyetlerin mensuplarına, la -
zımgclcn alakayı şehir de göster
mekten gecikmemelidir. 

rtış istiyOI"!;unuz?. 
Der. Doktor bir an düşünür, ce-

vah verir: 
- Üç yüz kuruş!. 
- Şu halde müsaade edin!z, bir 

iki gün düşüneyi.?nJ. 
İ!ki gün sonra yine doktoru ça

ğırmış: 

- Düşündtim, taşındım, üç yüz 
kuruşu çok buldum. AncaK yüz 
kuruş verebileccğ 'm. 

Demiş, doktor d&: 
- O halde siz de bana bir iki 

gün müsaade veriniz, düşüneyim .. 
Diye çıkmış, g"tmiş... 

1 
YERİNDE BİR CFVAB: 

Bir zabi:t namzedi imtihan olu
nuyor. Mümeyyiz soruyor: 

- Enginde şiddetli bir fırtınaya 
tutulursanız ne yaparsınız?... ı 

- Bir demir atarım, kaptanım!. 
- İkinci ve daha şiddetli bir 

fırtınaya tutı.ilursanız? ... 
- İkinci bir demir atarım, kap

tanım!. .. 
- Ya üçüncü bir fırtına kopar

sa? ... 
- Üçüncü bir demir atarım. 

kaptanım!.. 

- Pekala ... Fakat, izah ediniz 
bana . .. Bu kadar demiri nereden 
buluyorsunuz? .. 

- Sizin bu kadar fırtınayı bul
duğunuz yerden ... 

HAKKI YOK MU?. 

Müşteri - Büyükdereye gidip 
gelınck için ne istiyorsun? ... 

Şoför - Beş lira! ... 
Müşted - Otomobilin f'latını 

sormadım. 

HESABİ KADIN: 

Hizmetçi - Hastaneden tele .. 
fon ediyorlar, bayın sağ ayağını 
kesmişler ... 

Bayan - Çabuk, kunduracıya 
telefon et. Dün ısmarladığımız 

~karpinin yalnıi sol ayağını yap-
sın ... 

Bu, muazzam bir iştir. Buı. 

için, İstanhuldaki sıhhiye teşkila
tını genişletmek lazımdır. Eğer, 

:mevzuu bahsettiğimiz bütün 
halk hizmetinde bulunan vatan -
dasların, hepsinin yılda bir defa 
tam lC'şekküllü bir heyet; sıhhiye 

· muvacehesinde muayene gördü -
ğü iddia edilirse. bu hesaba bizim 
aklımız ermez. On binlerce insa
nın, tıbbın ihtiva ettiği bcllib:ış;ı 
bütün ihtisas kısımlarına göre, 
muayene C'dilmesi, bugünkü tcşki
la tla mümkün değildir. 

Amerikada 200 Kişiyi Zehirleyen 
·Bir Çete Ele Geçirildi 

• 

Amerikalıların Arsenik Çetesi Diye İsim Verdiğ1 

Kadın kısmı ha· 
:mama gittikleri 
zaman, nedense 
erkeklerden daha 
çok fazla kalırlar, 

çok su ı•arcarlar,. 

Hatta yemekleri-
ni hamamda yer
ler. Kadınların bu 
ihuyu yalnız biz
de değ11. galiba 
Amerikada da öy
le!. 

Mesela şu güzel 
kadın, banyosunu 
alırken fala bakı

yor. Mantal'dan 
yapLlınış pir lev-

levha üzerine sı

raladığı dyun kA
ğıdları sellüloid
dendir, ne batar, 
ne de ıslanır. Bu
nun bir Ameri
kan icadı olduğu

nu söylemeye lü
zum yok. Her hal
de bu icadı çık11· 

ran adam epeyc~ 

zengin olmuştur. 

Bir Dakika 
Diyip Geçmeyiniz 

- POLONYADA -

* Harici ticaret: İthalat ve 
ihracat dakikad ~ V<ı.'a'.i o)s • 
rak 34,000 franga oc.li~ olur. * Bu meml~ket, 67 000 ki
lodan fazla patat!'" ıstihsal 

eder. * Bir dakikada, fOO ölçek 
çavdar istihsaı '?der. * Şimendiferler idaresi 
11,400 frank tahs:l eder. * Polonyalılar, dakikada 
7,000 defa telefon ederler. * Ve 7 telgraf gön.derirler. 

SİZ BU SATIRLARI OKUR
KEN 60 SANİYE GEÇTİ. 

Göz Yaşı Döken 
Yedi Genç Kız 

Bugün İstanbulda çeşidli esn:ıf 
CC'miyeti ve bunların on binlerce 
mensubu vardır. Bir kere, bu 
mensupların hepsi cemiyetlerine 
kayıdlı değifü~rdir. Binaenaleyh 
sıhhi muayeneden geçmem:Şler -
dir. Bu mesele etrafında, vaktile 
esnaf cemiyetleri müşterek büro
su ile temas etmiştık. Bu hakika
ti bu merkez büro da itiraf et -

Bu Çetenin İki Kardeşten İbaret Olduğu Anlaşıldı 
: Bunlar Amerikan Bah-

rncktedir. 

Netice itibarile şu meydana çı
kıyor: halkın, umumun sıhhati 

ile alakadar bir meselede lfızım
gcldiği kadar ciddiyetle hareket 
edemiyoruz. Bugün, zabıtai bele
diye talimatnamesi ve hıfzıssıh

ha nizamnasine göre, yılda bir ke
re muayene edilmesi lazım gelen 
vatandaşlar umumi ve tam bir 
kontrole tabi tutulursa, binlerce
s!nin nasıl sıhhat muayenesinden 
geçtiği görülür. 

Bizim zannettiğimize göre, dük
kan \'e müessese sahipleri değil 

de, daha ziyade az ücretle çalışan 
müstahdemler ve satıcılar, sıhhi 

muayeneden kaçıyorlarsa, bunun 
sebebi, kendilerinin bir hastalık 
sahibi olınaları değildir. Zanne -
diyoruz ki, küçük kazançlı bu va
tandaşlar, cemiyete kaydolmak, 
sıhhat cüzdanı almak ve saire ma
li bir yük halindedir. Bizce, bu iş
lerin hem masrafını, hem muame
le itibarile formalitesini azalta -
rak, sıhhi muayeneden geçmesi: i-

cap eden bütün vatandaşları ih
malsiz bir disiplin ile mutlak ve 
muhakkak muayeneye tabi tut -
malıdır. Aksi takdirde, bütün bir 
şehir halkının sıhhati bir talihe 
ve Lesadüfe bı . akılmış olmaz mı? 

1 -- riyesine Mensub Yedi 
Gençle Evleneceklerdi 

Soldan sağa do&nı: Son cinayet olarak zehirliyen Derman, 
0

sağ da polisler, Hermanm 
araştırmalar ya pıyor. Ortada sendika mensubların dan bir kimyager 

evinde 

A 
merikada Filadelfiyada, ar
senikle adam öldüren bir 
çete yakalanmıştır. Bu çe-

te, şimdiye kadar 200 kişiyi bu 
müthiş zehirle öldürmüştür. 

B:r mobilyeci paıasız kalmış, 25 
dolar borç almak için Herman adlı 
birine müracaat etmiş. 

- Ne kadar paraya ihtiyacın 

var?. 
- Yirmi beş dolar!. 
- Sana iki b'in beş yüz dolar 

vereceğim. Fakat, ne dersem ya
pacaksın. Razı mısın?. 

Açlıktan nefesi kokan mobil -
yeci, hayretle gözlerini açıyor, 
muhatabının yüzüne bP..kıyor. 

Sonra: 
- Peki, diyor. Razıyım .. Ya

pacağım işi söyler misiniz':'. 
- Ehemmiyetşiz birşey. Gös -

tcreceğim bir adama nalları dikti
receksin ... 

- Anlıyamadtm ... 
- Sana vereceğim bir tozu giz-

lice içireceksin ..• 

- Sonra?. 
- Sonrası malum ... 
- Peki, kabul ... 
Herman mabilyeciye 100 dolar 

veriyor: 
- Yarın, bu saatte gel ..• 
Diyor. Mab'.lyeci, aldığı para ile 

güzelce karnını doyurduktan son
ra soluğu polis karakolunda alı
yor. Vak'ayı olduğu gibi anlatı
yor. 

Ertesi gün, polislerin tavsiyesi 
ile Hermanı buluyor. Beraber oto
mobil He şehir haricine çıkıyor
lar. 

Herman, bir köşkün önünden 
geçerken 

- Dikkat et, diyor. Bu köşkte 
Alfonsi ailesi oturuyor. Bak, pen
cerede asılı bir bez parçası var. 
Bu, madam Alionsi ile aramızda 
kararlaştırılmış bir işarettir. Ço
cuklarile sinemaya gittiğirıi, ko
casının yalnız olduğunu haber ve
riyor. Haydi, şu kum torbasını al, 
içeri gir. Herifin kafasına vur, 

öldür. Sonra bacağından sürükli
yerek alt kata indir, bırak ... Ben 
buradayım, korkma ... ı. 

Mobilyeci, tovbayı alıyor, ı..öşke 
giriyor. Polisler, Hermanın etra
fını sarıyorlar, ellerine kelepçeyi 
geçiriyorlar. 

TAHKİKAT NETİCESİ 
Herman, sözde makarna sim : 

sarı. Kardeşi ile bir czehideyici
ler send:lcası- yapmışlar~.;. Ko
casını, babasını öl! :riıp mıiasma 
konmak istiyen V' !as.:z kad :nlara, 
evlatlara arseniK vtriyorlardı. 
Amerikalılar·~ ·C.lüm sendi -

kasb ismini verd:k..ı·rı bu sen • 
dikanın iki sene içinde öldürdük
leri zavallıların sayısı 200 den 
fazladır. 

Bunlar, birer birer mezardan 
çıkarılmış, muayene edilmiştir. 

Herman, kardeşi ve cürüm or
takları şimdi Nevyork hapisha -
nesinde. Yakında muhakemeleri 
yapılacak, elektrik sandalyesine 
oturtulacaklar. 

izin Vermediler 
• 
1 ki sene evvel, Amerikanın At-

lan tik donanm&Sına mensub 
cOmaha• zırhlı kruvazörü Akde
nize gelmiş, Fnnsanın N:S şehri 
açıklarında demirlemişti. Bir a
ralık Barselona gitti. 

Zırhlının genç zabitleri, nefer
leri Viliranşa çıkıyorlar, dolaşı -
yorlar. Kahvelerde, barlarda eğ
leniyorlardı. 

Genç bahriyelileı. burada tesa· 
düf ettikleri güzel Fransız kız -
larile kur yapıyorlardı. Bır sene 
içinde yüzden fazlası evlenm· şti. 

cOmaha• yine Vilfranşa geldi ve 
12 haziranda Amerikaya dönecek. 
Şimdi Vilfra~ kızları matem i
çinde, göz yaşları döküyorlar. . 

Bunlardan yedisinin de c.üğün
leri yapılması mu.karrerdi. Her -
şey hazırlanmıştı. 

Son dakikada, Amerika sefareti
nin müsaade vermemesi genç 
kızları derin bir yeise düşünn~ 
tür. Bunlardan birisi: 

- Amerikaya gideceğim. Ora
da evleneceğiz. 

Diyor, te6elli 'buluyorlar. Di -
ğerleri, Fransa Hariciye Nezare
tine birer istida vererek sefaret 
nezdinde tavassutta bulunmasını 
rica etmişler. 

Nişanlılar, sı:-faretin kararına 

intizaren birl>irlerlne sadakat \'e

mini etmekte berdevam. 
Bakalım, vatanlarından a "rılıp 

Ametikaya gidere~~ ora<la evlene
bilecekler mi?. 

Hayvanların Hayatı 
Meraklı Bir Mevzuduı 

Hemen Hepsi de Dişiye Malik 
Olmak 
ir tahi!yat 
ilimi hay -

vanlardan 
bahseden bir ya
zısında şunları an
latıyor: 

TAVŞANLAR 

Tavşanlar çok 
naziktir. Eşlerine 
karşı büyük bir 
muhabbet, yavru
larına da şefkat 

gösterirler. 
Baba tavşan, ek

seriya yavrusunu 
kucaklar. Kdklar, 

gözlerindeki çapak 
ları yalar, tüyle -
rini temizler, par
latır. Yem yeme -
sini öğretir. 

Yavrular da ba
balar;.nı tanırlar. 

Geldiğini görün -
ce koşarlar, karşı- , 
!arlar. 

\ 

Boğazlaşırlar İcin • 

Bufonun söyle- Kartal, iyi koca, iyi baba ve iyi tayyarecid.ir. 
diğine bakılırsa 

tavşanların şefkati, insan şefkati
ne pek yakındır: cYavrular, yem 
yerken hazan biribirler!nin yem • 
lerlni kaparlar. Aralarında mü -
cadcl(' çıkar. Bunu işiten babaları 
yanlarına gelir. Yavrular, kendi
sini .... , nce, süt dökmüş kedi gi
bi birer köşeye çekilirler. Şayed 
farkına varmazlar da mücadelede 
devam ederlerse cb~ba tavşan• 

aralarına girer, ayırır.> 
KARTALLAR 

Kartal, tavşanların (hasmı ca -
nı) dır. Fakat iyi bir baba, iyi bir 
kocadır. 

Kartal, iyi bir tayyarccidır de .. 
• Karargahı, geniş b:r vadidir. 

Kartal çok hassastır. Avcıların 
kurşunun.dan kendini müdafaa et
mesini çok iyi bilir. EşiM karşı 

çok sadıktır. Sarkıntılık eden bir 
kartalın üzerine atılmakta tered
düd göstermez. Di~i kartal. bir 
kayanın üzerinde hu mücadeleyi 
seyreder. Ve galib kartala tabi 
olur. 

Yavrular doğar, ana ve baba, 
yavrularını muhafaza için her 
türlü tehlikeyi, hatta ölümü göze 
alırlar. 

Fiı.J.ER 

Filler çok utangaçtır. Avrupalı
lar, kıskanç kimselerden b:ıhse - ı 
derken •Kaplan gibi kıskanç!• de 

dikleri gibi çok mahçup deEkan· 
lılar için de efil gibi utangaç ...• 
derler. 

Kaplanlar, zannedildiği kadaı 

kıskanç olmadığı gibi, filler dt 
pek o kadar utanga\ değildfrler. 

Filler, eşleri ile çok iyı geçinir 
ler. Daima tenha ·erle.re çekilir 
ler, başbaşa verirler, rnuhabbel 

(Devamı 7 inci sayfada) 

Tavşanlar da çok mii§fiJc blr 

babadır ... 



Endişe Nereden 
Geliyor? 

Makine.!! 
Verirken : s p o R Bükreş'e Tayyare 

1 
Seferleri aşladı 

IST ANBUL KAPILI 
(l inci sahlfeden devam) 

necek derc<:cde lb cephesinin 

VE BiZANS SARA 

No: 5 Yazan: l\I. SA.Uİ KARAYl::L 

Muhafız Süvari Saraya Nasıl 
Varacağını Düşünüyordu 

lehin • çe ·inni,<rtir. Bu muazzam 
kuvvet -.e iktidar c<'phesiııin sul· 
hn muhafaza edeceğı ve herhangi 
bir barbden de mutlaka galibiyet 
neticesi ile çıkacağı aşikar oldu
ğuna göre Total' er de,·letlerin 
ba netice lı;arşr;ında bütün hesap 
ve pl3nlarııun da bozulmuş ol -
ması tabiidir. 

Bir ay evveline gelinciye kadar 
ek Almaııyayı, e:erek İtalyayı 

tahmia ve karalan sevkcden va
ziyetler bambaşkaydı. Türkiye bi 
taraftı. Balkaı:ı devletleri Baklan 
Birli~iae rağmen t rcddüt uyan
tb:rabiliyorlardı. Polonya, Yuna -
nistan ve Romanyanm İngil'z 
Fransız ve nihayet Tiirk ittifakın-

Saray Kapı Kumandanı Türk Padişahının 
Fermanını Görünce Telaşlandı Saraya 

Girerek Teşrif atçıyı Buldu 
İshak Bey, içinden kumanda -

1llil haline güluyordu. Bir kale 
ılı:apısının kumandanı, nihayet ~ 
yüz kişiye kumanda eden bir ale
lide zabit... ,Sırmalar, altınlar, 

mücevherler içinde_ 

* Padişahın düstur fermanını İm-
paratora götürmek üzere dört na
la saraya koşan süvari muhafız 
Ay880fyaya geldiği zaman oraları
nı halk yığuıile dolu bulmu;tu. 
Muhafız süvari saraya ne su -

retle varacağım düşünüyordu. 

iHall< muhafız süvariyi taşlamağa 
başlamıştı. Camnı güç hal ile kur 
taran süvari bir fırsat bularak sa
raya dalabilmlşti. 

Fakat zavallının yüzü gözü ta,, 
darbelerile kan revan JçindP ol -
muştu. 

Saraya giren sıivari, orada bu
lunan saray kapı muhafızı ku -
m•ndanına fermanı verdi Ve va
zı eti anlattı. 

Saray .kapı kumandanı Türlt par 
dı alımın fermanını görüı:ıce te -
13şlandı. Şaka değil, bir dakika bi

bek letmeğe gelmezdi. Derhal 
uj;'U yerden fırladı. Sanı.ya gi

rek teşrifatçıyı buldu v ferma-

"' verdi. 
T rifatçı, nöbetçi ma iı:ıclyi 

!arak keyfiyeti arzeltL 
Fak.al; ı:ıöbelçl mabeyiı:ıcl, baş - 1 
bEyınciyi İmparatorun mahre
ne girerek wyahud adam gön
erek nası ı çağırabileceğinin 

dme duşmllştü? 
ialk; dışarda ymnruklannı ha
, a k~ldırmış daha haliı bağırı-

~ordu. 

Kahrolsun lrnparator!! 
Kahı-<>lsun İmpar.atoriÇt' Ma -

rıka!!. 

Kahrolsun bizı satan alçaklar!!. 
Ve yavaş, ya •a ·da Hipodroı:nun 
eydanını geçerek saray kapıla
na doğru yaklaşmağa ba lamış -
rdı 

Kadın, rktk, çoluk çocuk ayak
ım~. 1htıyar ortodcıks kadın
r ağlıyorlardı Din elden glttı 

d ~ e çırpınıyorlardı. 

11 ç, büyük Kostantının hın sene 

\ 1 kurduğu Ayasofyada kato- ı 
'!< ay:nı yapılabilir miydi?. Bu 
,ır kafırlikd- Sonra, Hazretı İsa, 
şchırlcr kraliçesi olan Bizan şeb-• 
r Ianet ed<'rek h.!imiliğinı üze- 1 

n den reledcrdı ve Rum r düş-1 
an ayaklan, altında kalırlardı. 
Bagrışıyorlardı: 

- Ey Bizansın ulu hamısı lsa, 
b katolıkleı m el.:nden halas ey-ı 
le ... 
Bızım sana karşı günahmuz yok. 

H.imıliğ :ıı uzerımızden eksık et

me .. 
Bu \' veyla ve bu saraya anaş-

devam ededursun... Nobctçi 
rı bq1ncı ne yapacağını ~~ırmış 
btr ha dL sancısı tutmuş bir ~ dm 
ıııbı aşağı yukarı dol şı ordu. 

Tam bu sırada; ı:ozüne bir Ha
cmağası ilıştı. Bızans sarayların

da ha~cm ağ ları bulunurdu. 

Cı; ku B 1.ans saraylarının ha -
rem daıre r vard İmparatori -
çe er ve gozdeler bu har m !a
rının sık, b r kontr lu altında ya
şarlardı. Bu uretl harem reza -
Jeti ı sozd dışarı sızmazdı. 

M.ab yıncı harem ağası~ yaka
ladı Ve keyfıyeti anlattı. 

Harerr ağ sı omi.lzl.ırını lke -
rek uzaklaşmak ~tedi. Çünkü içe
rıdc İmparatorun ve maiyctınm 
daha miıhtın eğlencclerı v•rdı. 

J;i tabii garanti ile böyle sun-
sıkı bir tekeffül altına alı 

nabilecckleri malfun değildi 

Sovyet Rusyaı:ım bitaraf ka
lab lmesi ümidi vardı. Bun
lardan ba ka Japonya, İs -

Surların bugünkü vazlyetine bir bakış 

· )-a ve lacanstaııın da Bcrlin
Roına miltverine askeri bire itti
fak ile bağlanabıleceJJcri zannı 

hakinıdi. llalbuki, bugün bütün bu 
vaziyetler tasfiye edilmiş ve İtal
ya ile Almanya haşhaşa kalru.ış -
}ardır. Bu&ünkü şartlar altında 

hNhangi bir harbe atılmalarına 

ınanttkan ve maddeten imkan 
yoktur. Böyle bir harb üç ay so
nunda intihar şeklini alır. ve de -
mokrat cephede yer alan m'llet
lerden belki bazıları ilk hamle -
ıer kar ısında nelic<'ye asla tesir 
etmemek şnrlile arsılabilirler. 

Adlarına: iz'an, akıl, mantık de
nilen Jıülün ölçü ve tedbirler 
mulıakımıeye bu vaz"h teselsülü 

Cahil harem ~ ışi.n farkında 
değildi. Zaten, o da körkütük sar
lıoş olmuştu. 

Mabeyınci; işın ehemmiyetinı 

biliyordu. Türk Padişahının bir 
elçisi uzun müddet Jı:ale kapısrnda 
beltletilemezdi. 

Derhal yanından uzaklaşmak b
tiyen barem .ağasının yakasına ya
pıştı. Ve bağırdı: 

- Nereye gidiyorsun be herif?. 
Kale kapısında bekliyen adamın 
Türk padişahının elçisi olduğunu 
unuttun mu? .. Elimdeki fermanın 
Türk padişahına aid olduğunu an
lamadın mı?. Haydi çabuk ne yap 
yap başmabeyincıyi çağır buraya!., 

Harem ağasının hiddet ve zor 
karşısında sarhoşluğu gitmişti. 

Kırmızı patlak gözlerini siyah 
suratını aydınlatan bir açışla yi-

vinden fırlattı ve itaat eder bir verdirmekle ber.ıber akıllara ha-
lıal ile: la: 

- Başüstüne efendim.. - Harb olacak mı!. 
Diyerek, uzaklaştı. Sarayın be- Endişesini gelirea tek fey dıır: 

lirsiz ve loş koridorlarını geçtik - - Almaı:ıya ve İtalya harb et-
ten sonra eğlence ve cümbüş salo- mezlene ne yapacaklardır?. 
nuna girdi. Hakikaten, bütün bu dava ve 

Salondakiler kendilerinden muammanın düğüm noktası bu-

geçmiştL Akla ve hayale sığmaz dur. 
rezaletler icra ediyorlardı. Ha7 - Dan:ıig'den başlı arak Alman-
vani nefislermi tatmin için bütün yanın bütün talebleri, K<>rsika' -

dan başlıyarak İtalyanın bütün salonu dolduran erkek. kadın, <>ğ-
dilekleri harb yapmaya asla cesalan ne varsa İmparatorun emrile 
ret vermeyım bir vaziyet içinde 

sarmaş dolaş olmuşlardı. 
olilokları gı"lıi ~uruyorlar! 

Bütün bu hal, İmparatoru hıza l'-;"I !l.ı IZZI·:T BENiCE 
getirmek, kamçılamak. şahlandır- ------------
mak içindi. 

Genç oğlanlar, genç kızlar, genç 
kadınlar, genç erkekler birbirle -
rine earılmışlardı. 

(Deoamı 1JGT) 

Vekillerin 
Şehrimizde 
Tetkikleri 

Poloııya Danzig İçin 
Harbedeceğiz, Dedi 

(1 inci sahifeden devam) 
Dahiliye Vekilinin yarın akşam 

Ankaraya donmesi muhremeldir. 
Faik Öztrak İstanbulda bazı tet
kikler yapacaktır. Bugün '{ali ve 
Beledi e reisi doktor Lütfi Kır -
darla muhtelif şehir işleri ctra -
fında görüşmüştür. htaııJ:ıulun ba
zı idari ve imar işleri hakkında 
yeni ve mühim bazı kararlar ve
rilece · söylenmektedir. 

(1 inci sahıfeden dfoom) 1 
ba ka ayan reisı, Polonyaya gön
derdıgı ık,nci bl.r tezkeresinde, 
Danzigdeki Leh gümrük memur
larının adcdinın azaltılmasını is
temıştir. Halbukı daha evvel, Po
lonya hiikümeti Danzige, gümrük 
muamelesının mevcud nizama ta
mamen muvafık kılde •apıl -
madığını bıldrrmiş ve ihtarlarda 
bulunmu tu. 
Danzıg ayan mecl;sinin muka

velelere bu suretle riayetsızlikler 
yapma., Polonyayı, gümrük mü
ralı:abesını t.a.kviyeye sevketmiş

tır. Zaten, gümrük mukavelelerine 
göre, murakabeyi takvı} e etmek 
~ sları hıçbır şarta tabi bulun -
marnaktııdır. 

Danugd yeni bau hadisPler ol
masında.n endişe cdılmek1edir. Al
manynaın ış cephesı şefı Danzige 
gelmş:ıt.r. Göbels'in de 18 hazi -
randa Danzıge ge bir nutuk 
söylıyeceği sayi,aları dolaşmakta

dır. Danzıg zabıtası bir İngiliz ga
zetecisi tevkıf ederek, hud,ıd 

harıcı etmşılerdir. 

MEMURLARI GERİ 
ÇAGIRIYORLAR 

D.nzi.g 5 (A.A.) Nazı lider -
lerınden Albert Forster, dün Zop
_µrot'da b" nutuk s<i:ylıyerek Al
man • Leh münasebeti indEn u
zun uzadıya bahsetmıştir. 

Hatib. Polonyanın Almanyaya 
karşı dürust davranmJdığmı söy-

!emiş ve Danzıg ayan meclisin.o 
notası mucibince Kalthof mc.sele
sınde m lbald r olan Leh memur
larının geri çağırılmasını istemiş

tir. 

BAŞVEKİL MUA ViN1 İN 
SÖZLERİ 

Varşova 4 (Hususi) - Torun'da 
aktedilmiş olan Pemoranya iktı

sad meclısinin küşad toplantısın
da bir nutuk irad eden Başvekil 
muavini Kwiatkowski, ezcümle 
şöyle demiştir: 

•- Polonyanın siyasi ve iktısadi 
istiklalinin sınırı, Polonya Pemo
ranyasmdan geçer Polonyanın 

dmızde serbest bir mahreci bu
lunması ancak ezeldenberi Polon
yalı olan Pemoranya arazisi saye
smde miimkündür. Müttehld ve 
mütesanid olan mıllet. bu mamül
kunü muhafaza için her türlü reh
likeyi göze almağa amadedir. İh
timal güniın birinde beynelmilel 
münasebetleri yüksek bir siyasi 
kültür idare edecektir. Fakat bu 
zaman çok uzaktır. BiMenaleyh 
mustakbcl ne•illere masun ve 
mahfuz b' r halde nııkletmeml icab 
eden hukukumuzu bizzat kendi -
miz müdafaa etmeliyiz.. 

GözHEKtMt 

Dr. Murad Rami Aydın 
Taksim - Talimhane, Tarlabqı 

caddesi No. 10 Urfa aprt 
fel: 41553 

Vali ve Belediye reisi d<>ktor 
Lütfi Kırdar muhtelif belde işle
rıni 'lakib için bu akşam Ankaraya 
hareket edecekti. Valinin hareketi 
de birkaç gü.n için gen kalmıştır. 
Lütfi Kırdarm yarın akşam Da
hiliye Vekili ile birlikte Ankaraya 
gitmesıi ihtimal dahilinde görül -
mektedir. 

"Saldıray,,a Türk 
Bayrağı Çekildi 

(1 inci sahifed.eıl devem) 
dıy re · B. Uıtfi Kırdar, Merkez 
kumandanı, Kolordu kumandanı, 

Kara ve Deniz as!teri erlcinı, 

meb"uıtlar, muhtelif daireler mü
dürleri, Şehir meclisi azaları, 
Matbuat mümess:lleri olmak üze
re kesif bir kalabalık merasinı 

mahalinde yer almış ve tam sa
at 15 de Amiral Şükrü Okaı:ıın bir 
nutl<ile merasime başlanmıştır. 

Bilahare şanlı sancağı mız, 

süreklı alkışlar arasında ge
miye çekilmiş ye tSaldıray• da 
donanmamıza iltihak etmi tir. 

Meraı;ıınden sonra davetliler, 
Deniz kumandanlığı tarafından 

hazırlanan 'büfede izaz edilmiş • 
Jerd:r. 

•Sa1dıray• bu altşalP C.olcüğe 

gidecektir. 

Polis Danzig 
Kuvvetleri 
Arttırılıyor 

Galatasaray İstanbul ile Bükreş ara ı "ki 

F 
• hava yolu bu sabah açılmıştı Bu 

ene• ı münasebetle Y şilköyde meras -n 
1 yapıl~ıtır. Davetlilere hav .fi" 

b E 
iasyonu bahçesinde şampanya il<• 

M a gv 1 UA f f ı" ram edilmiştir. Mera "::oıdc Türk 

(1 inci sahifeden devam) 
beynelmilel meselelerden bahset
miştir. Mumaileyh, Danzigin biz
zat ıkendı vesaiti sayesinde kuv -
vetli olması J§.zun geldiğini beyan 
etmiştir. 

ve Rumen havacıları bulunmuş -
!ardır. Laren şirketl müdürü fran 

Maç 3-4 ile Neticelendi ızca bır nutuk söylemiş, Türk - Ru 

İyi malıimat almakta olan me
hafil, bu beyanatı Danzig polis ı 
kuvvetinin yakında takviye edile
ceğine delalet etmekte olduğu u
retlnde tefsir etmektedir. 

Alman mehafili, bu tedbirin ge
çenlerde vukua gelmiş olan birçak 
hadiseler yüzünden zaruri bir ma
hiyet iktisab et~ olduğunu be
yan etııM!kledir !er. 

İhatacıların Halkasını 
Kıracaklarmış 

Leipzig 5 (A.A.) - Almanya 
Ziraat Na.7.ırı Walkr Darre, Al -

manyanın gıda politikası hakkın

da bir nutuk sölemişlir. Bilhassa 
demiştir ki: 

•- Eğer bu f37Jalık elde edıle
mese k!i iki milyar marklık gıda 
maddeleri ithal edilmesi liı?.ım 

gelecekti.• 
Nazır netice olarak Almanya -

nın ynlruz siyasi ilıatayı değil, ik
tısadi ihatnyı da nazarı itibara 
almış olduğunu ka ·delmiş ve Al
manyanın siyasi ol•un, iktısadi ol
sun hiçbir ihatadan korkmaması 
lazım geldiğini söyliyerek Alman 
milletinin iht:yacı de •letlerm teş

kil ettikleri halkayı kırmak için 
Hitler'e yardım edeceğini ila\·e et-
mis tir. 

Daladye Bir Nutuk 
Söyledi 

Paris 5 (A.A.) - Radi.kal 1ır -
kası icra kam.ıtesi, hükümetin ha
rici ve dahili siyasetini tasvib e
den bir takriri ittifakla kabul et-

1 miştir. Bu ta:kririn kabulünden 
evvel Daladiyer, bir nutuk irad e
derek taarruza, gaddarlığa, idea

lojlk taassuba. hayati sahalar de
nilen muahayyel sahalara müte
allik mutalebata kat'i surette kar
şı kaymak azminde bulunduğunu 
söylemiştir. 

Tayyarelere Yer 
Bulunamıyor 

Londra 5 (A.A.) 'tayyare in-
şaatındakı fevkalAde faaliyet da
ha şimdiden tayyarelCTin nerelere 
konulacağı meselesini ortaya at
mıştır. Bütün merkezlerde kafi 
miktarda son derecede modern 
tayyareler vardır. Bunlar erka -
nıharbiyecc matlii.b olan vezaifi 
ifa edebilirler 

Ruzveltin Yeni Bir 
Mesajı 

Vaşington 5 (AA.) - Dün ak
şam alrtedilen cManevl silfıhlan
ma. melingine gönd.crdiğ.i bir me
sajda Ruz\•elt, demiştir ki: 
.Dünyanın başlıca kuvveti bü

tün memleketlerdeki vatandaşla
nn maneyiyatında mündemiç ol-
malıdır. 

Manevi silahlanma programı 

harb tehlikesini azaltır. Böyle bir 
silahlanma müessir olabilmek için 
bütün dünyanın niüzaheretine da
yanmalıdır., 

Bir Y ansıında 70 
Kişi-Öldü 

Mexice - City 5 (A.A.) - Mo
rel<>s devlet arazisinde kain Zaga
tepPe kasabasında bir sinemada 
çıkan yangın esııasrnda 70 kişi öl
müş, 150 kişi yaralanmıştır. 
YUGOSLAVYALI MİSAFİRLER 

ŞEREFİNE 
Berlin 5 (AA.) - Kaiscrhof o

telinde von Ribbenlrop tarafın -
dan Yugoslavya Naibi Prens Uol 
ile Prenses Olga'nın şerefine bü
yük bir akşam yemeği ver ilmiş -
tir. 
Yemeği bir balo takib etmiştir. 

tir. 

Milli küıne maçlarına dün Tak
sim •tadyomunda devam edildi. 

19 uncu dakika: Güzel bir Gala 
tasaray hücumu. S1ğdan ortala -
nan topu Cemil bir kafa vuruşiy
le ağlara taktı. 

29 uncu dakika: Naci kaleye u
zaktan bir şül .attı. Osnvın top<ı 

iyi blake edemedı. Geriden yt'• 
şen Esad, Fenerin ilk golünü s!h 
bır şütle kaydettı. 

Fenerliler hücum avantajlarını 
mt>hafaza ediyorlar. 34 üncü da -
kıılcada Esad, pl.:se b.r şıitle ikin
ci ve beraberlık golünü çıkardı. 

İkinci dt.'Vreye Fener lil<>r baş -
!adılar 

10 uncu dakika: Galatasaray a
leyhine bir korner oldu. N.ıci gü
zel bir vuruş yaptı ve Basr daha 
güzel bir kafa ile takımına üçqn
cü golü kazand.rdı. 

Oyun, yenıden heyc.:anlantlı. 

Fener mü.dafaa.>ı sert ve favullü 
oynuyor. Bunun neticesi olJrak, 
Galatasaraylılar yirmi ikınci da
k ada bır firııkik kuandılar. Mu
:sa, 25 metreden brr şı.it atı. Kale
ci, tutluğu topu elinden l<açırdı 

ve top kalı.~· e g' rd i 
36 ıncı dakıka: Geriden bır pas 

alan Cemil, topu kafa ile karşılı
yan bek Lebibi elile iterek topu 
kaptı ve Buduriye geçırdi. Budu
ri topu tutmadan sıkı bir şiltle ağ
lara taktı. 

Fenı>rLk>r bu ~yıya itiraz etli
.lıder. Hakem israr ti ve bazı ha
diseler oldu. Oyuncular §U!'larını 
kaybelm" bir vaziyette eynuyor
lar. Hakem, Y aşarla Cemili oyun
dan çıkardı. Müsab.ı.ka kördöviişü 
halinde sonuna yakla:ııJı ve Gala
tasarayıılar sahadan 4.:1 galip çık
tılar. 

Ve İngiliz 
Fransız 

Kabineleri 
Toplandı 
(1 inci sahifedcr. devam) 

ğillerdir. Çün.k.ıi, Estonyarun Pa
ris sefiri: memlekotinin böyle bir 
garantı iı;tcrneden verilmesıni lü
zumsuz addcttiğ:ni 'bildirmekte -
dir. 

Sovytt eevıabının nezaketıne 

me'lıni, Lonıdra ve Parıs kaL,nele
rin:n istışare etmesi zaruri göriil
mekterlir. Bu :isti,<arenin yarın y&
pılac~ğı zanne<Llme.ktedir. 

Paris kabinesi dt> bugün Dala
diye'in dirasettlııde toplanarak 
Soyyet Rusyanın ceva.bını tetkik 
e'lmıştr. Savyet cevabı b:r muka
bil teklif değil, İngiliz ve Fransız 
tekiflerıni tadil eden bir maıhi -
yette telakki edilmektedir. Top -
Jantıda Fransız Hariciye Nazın 

Bonnet Sovyetlerle son yapılan 

temaslar hakkında iza-hat vermiş
tir. 

Fransız k..:binesınin yarın Curn
hure:Si Lôbron'i:.n riyasetin.de top
lanacağı haG>er verilınektedır. 

Bu toplantıdan sonradır ki, Lon
dra kaıbinesi ile istişareler yapıla
caktır. 

Moskova 5 (A.A.) - İyı bir 
membadan öğrenildiğine göre Vo
roşilof, İngiliz erkiınıharbiyesine 
gayet dostane ve mücamelekara
ne bir cevab vererek İngiliz ordu
sunun manevralarında hazır bu
lunmak üzere İngiltereye gelemi
yeceğini, çünkü ayni zamanda 
Sovyet ordusunun da manevralar 
yapacağını bildirmiştir. 

Mareşal Voroşilof, keııdısini 

temsil etmek üzere yüksek rütbe
li Sovyet zabitlerinden mürekkeb 
bir grupu gön!lermeği vadetmiş -
tir. 

men dostluğundan bahsetmiştır. 

Bu nutka Yeşilköy hava istasyonu 
müdiirü Abdullah teşekkürle mu
kabele etmiştir. 

Bu sabah tayyare, saat 8,15 de 
Laren şirketi hava işletme müdürü 
B. Kostantiniı:ı idaresinde Bükreşe 
mütt'vrecihen harekıct et.mi tir. 
Bu.gün ilk seferini yapan tııyyared@ 
yolcu •oktu. Yalı:ıız posta eşy ı 

yüklenmi§ti. 
Bundan sonra her hafta mun

tazaman üç gün İstanbuldan Pük· 
r~, üç gün de Bük:r~ten İstan
bula bir tayyare hareket edecek -
lır İhtiyaç görülürse bu sefer eı 
arttırılacaktır. 

Bu sabahki tayyare ile Prenses 
Bibesko ~ Romanya Münekalat 
Nezareti erkanından bazı zevat da 
Bükr gitmişlerdir 

c p 
En Fazla 

Rağbet Bulan 
Pudranın Yeni 

Renkleri 

f) 
MEŞHUR BİR 
Güzellik Mütehassısı 
Şu kıymetli tavsiyelerdE 

bulunuyor: 
- Rob ve şapkalarda oldugu g> 

bi, pudı·a renklerinin de modası 
mütemadiyen değişir. Bunun içiı 
dir ki dalına yeni ve cazib renk
ler hemen Tokalon müessesesi -
nin güzellik mütehassısı tarafın

dan piyasaya sürülmektedir. 
• PECHE - İlkbahar tuvalet -

lerile ahenktar olan ve bilhassa 
sanşınlarla saçları' kestane ren
ginde olanlara yakışan, şeftnli yu 
muşakliğı tesirini yapan pudradır 

• BRUN SOLEİL - Esmer ten
ler için gayet sevimli ve cMab bil 
tesir yapan ve bugün Pari,te pek 
fazla rağbet bulan pudradır 

• RACHEL - DORE - Zayıf 
tiplere hafif ve mahrem bir par
laklık veren ve bilhassa suvare tu. 
avletlerine fıhenktar bir pudradır. 

Cazib ve sehhar renklerın bü
tün seri ini tecrübe ediniz. 

Birçok kadınlar, maalesef !tenle 
rine uygun renkteki pudrayı kul· 

!anmıyorlar. Bunun için yüzlerin• 
makyaj olmuş ve sert bir manzarı 
veriyor. Tcn;nize uygun pudrayı 
bulmanın yegane çaresi yüzünü
zün bir tarafına bir renk Ye diğer 
tarafına başka renk tecrübe et -
mektir. 

Adresımize yazınız. Size para
sız olarak muhtelif renklerde 6 a
det nümunelik yeni Tohlon pud
rasını göndereceğiz ve bu tecrü
beyi kolaylıkla yapınız. Adres: İıf 
tanbul 622, posta kutusu (29 No. ) 
Tokalan pudrası srrv'si.) 

ZAYİ 

\ İstanbul Vakıflıtr Direktörlüğü İlanlan ~ I 
Fen Fakültesind~n aldığım hü

viyet varakasını zay, ettim. Yeni
ıılnı alacağımdan eskisınin k.yme
ti yoktur. Eyübde Alipaşa mahallesinin Bostan rokağında 24 - 19 No. lu bos

tanda mevcud dut mahsulünün ya rınki salı günü mahallinde bilmüzar 
yede satılacağından iskkliler saat on altıda mahallinde-ki memura 
mµracaat eylemeleri. 139801 

F. K. B. 8133 
M. Gültekin 
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HİKAYE 

BİR PİYANGO 
(4 üncü sayfadan deı1am) insanı tehdid eder. Bütün görü -

Şahin - İşte, bütün kızları, ka- nür, görünmez tehlikelerle uğ -
raşmak mecburiyeti vardır. He
le kadınlar, bilhassa, sizin gibi, 

Tayyareler Şehri Bomba Yağ

dınları çığrından çıkaran, sizlerin, 

sizler gibilerin, bu, hiç bir ölçü
ye uymaz ukalalıkları değil mi? 

Bir kız, evlendiği güne kadar, hiç, 
hiç bir şey bilmemeli. Hayatın bü-

saf, masum, dünya nedir bilm.iyen 

genç kızlar, bu tehlikelere karşı 

koyabilmek kuvvetinden malı -

tün sırlarını, inceliklerini, yalnız ru.mdurlar. Mes'ut, bir tesadüf, 
kocasından öğrenmelL Bir sene ni- •bizi. birbirimize bağladı. Siz, he

kahlı duracağız. Bu, bir sene için- nüz hayatın hakiki manasını tahmuruna T utmuşlardı 
lil edemezsiniz. Fakat ben, haya-

• 
Her Taraf, Suriyelilerin de iştirak Ettiği Bir 
Yağma Salgını İçinde Kasılıp Kavruluyurdu 

de, ona, hayatın hakikatlerini öğ

reteceğim. Onu hayalimde yaşat-

tığım gibi, tıpkı bir limonlukta 

ılık bir hava içinde yetişen nazlı 

çiçekler gibi, yavaş yavaş, haya

tın dikenlerinden, zehirlerinden 

koruya koruya; severek okşıya

rak yetiştireceğim! 

hn bütün sırlarını, inceliklerini, 
size öğreteceğim! Bugün nikah -

landık. Yalnız, nikah, kat\mla er
keği birbirine bağlıyan hakiki bağ 
değildir. Bu, bir şekil, bir göre
nek, bir usul, bir adettir. Bellci, 

galiz, hayvani tasavvurlara bir 
hak verebilir! Şuna emin olunuz 

Birinci günün gecesinde cep -
heden sökülen 11, 12 inci kolordu· 
ların peraıkende kıt'aları Şam Ön· 
lerine gelmiş, d:ıyanmışh. 
Arkasından takib eden kıt'alar· 

la hava filoları, tayyareler şehri 
bomba yağmuruna tutmuşlar, her 
taraf, Suriyelilerin de iştir:.k et
tiği bir yağmacılıkla kavrulma-
ğa başlamıştı. 1 

Cemal P~a o akşam ordusunu 
terkederek hususi bir katarla Po
zantiye, oradan da İstanıbuia sa
vuşmuş, kuman.danlık hassaları • 
nuı en mühimlerinden olan kuv
vetlerinin başında bulunmaktan 
çekinmiş, onlan bıralonış, kaçı -
yordu. 

Her taraf hercümerc içindeydi. 
Heııkes can ıkaygısına düşm~, d~ · 
man takib müfrezelerinin önün
den kaçım panikçiler Şama doğ
ru akın etmişlerdL 

Miralay Fevzi Bey (1) Bu bS§ı
ıboş neferleri topluyor, bunlar -
dan kıt'aciklar meydana getire -
rek ric'ati intizama sokma:!.< için 
vargayretile çalışıyordu. 

Fevzi Beyin gayreti çok fay
dalı olmuş, ilk günkü dehş~t ve 
buhranı biraz olsun önlernlş, ye
niden teş)dl edilen kıt'alar mun
tazam bir plAn içersinde takibi 
durdurmağa, d~işman kuvvetle -
rini oyalıyarak bozulan kıt'aların 
derli toplu geriye çekilmelerine 
çok yarçlım etmiştL Fevzi Beyin 
Şamın işgalnie kadar yıpratıcı bir 
harb hizmetile vaziyeti tadıle mu
vaffak oluşu bir lruiım fırkaların 
geriye çekilmeğe, dağılmadan, e- 1 

sir olmadan, imha edilmeden ana 
vatan topraklarına dönmelerine 
imkan verm~, harb tarihinin sa
hifelerinde kumandanlara örnek 
teşkil edecek muazzam ıbir fera
gatinefs nümunesi meydana ge
ti.rnnişti. 

Bir hafta içer_isinde, Cemal Pa
şanın parlak tasavvurlarla Mısıra 
kadar uzıyacağım umduğu taar
ruza mukabil, ayni müddet zar -
fın<la İnğiliz ve Hindli süvarile
rin yaptığı hareket mükemmel bir 
inkişafla neticelenmiş, Suriye cep
hesi yıkılmış, yine Fevzi Beyin ı' 
eşsiz himmet ve gayretile Kavur 
dağı hattında bir müdafaa mevzii 
tutan kuvvetler düşman taarruzu
nu SuTiyeden ileriye bir adım 
a ttırmamıştı. 

Bu badireden, bu büyi.Ik mel-

hameden en az zararla kurtulan 
Irak cephesinde, Kutülammarede 

taarruza uğrıyan Ali İhsan Paşa 
kumandasındaki 13 üncü kolordu 
idi. 

Gerek kumandanının becerikli

liği, gerekse karşısındaki kuvvet

lerin tevazüne yakın bir faikiyet
te bulunuşu 13 üncü kolordunun 

muntazam bir ric'atle ve döğüşe

rek Musul üzerinden İran top -

raklarına geçmesini. oradan da 
Çölemrik istikametinde Anado -

luya dönmelerine imkan vermiştL 
1ngil:iz taarruzunun bir haf -

talık inkişafı artık Suriye 
cephesini harb haritasından 

silıni§, Osmanlı hakimiY:e -
tini bu topraklardan nez'ederek 
Şam ve Haleb de dahil olmak ü-

• zere tekmil mıntakayı İngilız nü
fuzuna bıraktırmıştı. 

Şamdaki yağına çok vahim ol
muştu. İngiliz kuvvetlerinin şeh
re .Yaklaşmasından evvel buraya 
hücum eden urban ve bedeviler 
her tarafı yağmaya başlamış, Türk 
memurlarının evlerini talan et -
miş, kendilerini esir veya imha ile 
intikama koyulmuşlardı. 

(Devamı var) 

Aziz - Mükemmel... Tam şa
hinmişsin, turnayı gözünden vur
muşsun! 
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Şahin - Sevgilim, hayat deni

len, zamanına göre dikenli, zama-

ki, ha.kiki saadetin yolu, bu, de
ğildir. Bir sene, tam bir sene s.on
ra, birbirimizi tamamen anlamış, 
zaaflarımızı, ihtiraslarımızı, daha 

iyi, yakından görmüş. duymuş o
lacağız ve ozamana kadar da hep, 

böyle masum,günahc:ız dolasaca
ğız. Ben, bir sene, size. hep, ma -

sum aşk masalları söyliycceğim! 

Nermin - Eyvah! Demek, bir 
sene, tıraş edeceksiniz! 
Şah. I? 

ın - ..... 

Ankara Valiliğinden : 

nına göre çiçekli. kah karanlık, 

kah aydınlık yolda, gerek kadın, 

gerek erkek, herkes, bir arkada

şa muhtaçtır. Bu, kah karanlık, 

kah aydınlık yolda, fırtınalar, ka
sırgalar, beklenmedik uçurumlar, MAHMUD YESARİ 

Ankara Vilayetinin Haymana ve Bala kazalarına tabi Mahametli 
ve Bağçe köylerinde şimalen Kırıklıçeşme üstündeki Çakmakhbel nok

tasından Bağçe köyü cami~.ne hattı müstakim, şarkan Bağçe köyü ca

miinden Selametli köyünden Mahametli köyüne giden yol civarındaki 

beton sühın noktasına hattı müstakim, cenuben mezkur beton sütun 

noktasından Karakuş yuvasına hattı müstakim, garben Karakuş yuva

sından hudud başlangıcı olan Kırıklıçeşme üstün.dek: Çakmaklıbel nok

tasına battı müstakim ile mahdut 244 hektar arazide Nuri Kaflı, Said1 

Türkkuşu Genel 
Direktörlüğünden: 

CBRÔ VELİLERE 
Mermer, Ahmed Rami Topuz, Adil Etem Özer taraflarından 3/11/1934 Bu yıl motör/ü kampa getirilecek Planör pilotlarından vaziyetleri 

tarihli ve 1/21 numaralı ruhsatnameye müsteniden aramakla meydana derhal çalışm<..ğa müsaid olanlar haziranın ilk haftasından itib~ren ta- / 
çıkarılan Uğnit madeni 99 yıl müddetle adı geçenler uhdesine ihale limlere başlatılacağından ou g f;:ıi arkadaşların Ankara<la Turkkuşu 

kılınacağından Maadin nizamnamesinin 36 ve 37 inci maddeler muci- Genel Direktörlüğüne, taşrada Hava Kurumu veya Türkku.şu şu.bele- / 

bince buna itrazı olanların 3/3/1939 tadıi.nden iti.haren iki ay müddet rine acele müraca:\tlan rica olunur. (3976) 

içinde Ankarada İktısad Vekaleti m~amına veya Ankan Valiliği!ıe * * 
bir istida ile müracaat eylameleri ilan olunur. 

Karaciğer, böbrek, taş \ ı 

kUIYllarından mütevellid sar,. 

cılarınız, damar sertlikleri 

ve şişmanı ık şikayetlerinizi 

URİNAL ile geçiriniz. 

~ URINAI.: 
Vücude toplanan asid ürik 

ve oksalt gibi maddeleri eri· 

tir. Kanı temizler, lezzdi 

hoş, alınması kolaydır. Ye -
uıeklerden sonra yarım b.:ır

dak su içerisinde alırıa. 

lngiliz Kanzuk 
Eczanesi 

Türk Kuşu Genel 
Direktörlüğünden : 

1 _ Genel Kurmay Başkanlığının ter> <:iplerile Türkkuşu Genel Di
rektörlüğünün emri altında bu yıl açılmakta olan H&va Gedikli Hazır· 
lama yuvasına orta okul rn,~zunları alınacaktır. 

2 _ Hava Gedikli Hazırlama yuvasına girmek isteyenlerde ara
nacak bellibaşlı şartlar aşağıda gösterilmiştir. 

1 A _ Türk olmak, anası ve b<!bası Türk ve Türk soyundan olmak, 
B - Bekar olmak yaşı en az 16 en çok 18 olmak, 
C - Sa~lık durumu uçuculuğa elver;şli olmak, 
D - İvi hal sahibi bulunmak, 
E _ Ana ve babasının, yoksa, velisinin rizzsıııı gösteren vazih 

adre:;li vesika göstermek, 
F - Hava Gedikli Hazırlama yuvasını ve Hava okullarını bitir

dikten sonra hava birl'klerinde on iki yıl Hava Gedikli erbaş olarak 
1 vazife görmeyi taahhüd etmek. (Bu taahhüd Gedikli Hazırlama yuva
sına geldikten ve Hava sağlık heyetince yapılacak kat'i muayene iyi 
netice verdikten sonra masrafı Türkkuşunca ödenmek suretile yapı
lacaktır.) 

3 - Gedikli olmadan evvel ve olduktan sonra alınacak aylık ve 
tayyareci zamlarının miktarlarilc diğer esas ve şartlar hakkında daha 
fazla malümat almak isteyenler Orta okul, Lise ve Kültür Direktör
lüklerine, Askerlik şubeleri başkanlıklarına, Türk Hava Kurumu ile 
Türkkuşu şubelerine gönderilen matbu broşürleri görebilirler. 

4 - Kayıt muamelesine 30 haziranda son verilecektir. Lazımge
len şartları haiz olduğu görülen gençler temmuz ayı ıçinde Ankarada 
Türkkuşuna sevkedilecektir. 

7- SON TEL G & AI' -5 BAZ i BAN 

Bildmum haşaratı öld 

KATO 
I<A TOL 

Hayvanların ı 
Hayatı Merakll 1 

Bir Mevzudur 1 
0

(5 inci sayfadan devam) ı ı 
ederler. Filler, musikiden çok hoş- 1 

kullanınız. En mükemmel 
müessirdirler. Büyük bakk 

ve eczanelerde bulunur. 
Deposu: Beyoğlunda J 

mağazası, Nakamura, 
Telefon: 40 lanırlar. 1 

....................... ARSLANLAR 
Arslan, eş.ni pek çok sev~r. Yi

yeceğini temin ettikten sonra ya
nına gelir, oturur. Eşini, yavru -
larmı muhafaza ed~r. 

Evlenmezden (!) evvel mutla
ka mücadele etmek, boğuşmak 

mecburiyethıdedir. Çünkü dişi 

bir arslanın peşine sekiz, on er -
kek arsian takılır. Bunlar, birilbir
lerile boğuşurlar. Kanlar :çinde 
kalırlar. İçlerinde ölen de olur. 
Mücadele devam eder. Mağlub 
olan arslanlar birer birer kaçar
lar. En sona kalan arslan yelesini 
kabartır, kuyruğunu sallıya sallı
ya dişinin yanına gelir. D 'şi, yara
larını yalar. Arnk karı ve koca (!) 
olmuşlar dcme~tir. Ondan sonra, 
erkek arslanlardan taarruz eden 
olmaz. 

DEVREDİLECEK İHTİR 
BERATI 

cTabı kaidelerinin - silind 
plak - Formatik surette kalı 

imali için müsavi nisbette 
dı kimyeviye ile ihata edi 

usulü> hakkındaki ihtira içi 
mış olan 4 haziran 1937 tar 

2422 numara! ihtira beratın 
tiva ettiği hukuk bu kerre 
kasına devir veyahud iht 
Türkiyede mevkii fille kon 

için icara verilebileceği tekl" 
c:illrnekte olmakla bu husust 

la malfunat edinmek istiyen 
Galatada, Aslan Han 5 ine 

1-3 numaralara müracaat ey 
leri ilan olunur. 

Van gölünde çalıştırılan Motöı lü gemil~rimize en az 
vasat nıotörcülükten daha yükst k şehadetnameli bir 

Baş Makinist Alınacaktır 
Aylık ücret ( 140 ) Liradır 

Taliplerin Denizbank Enspektörlük Servisi Şefliğine 
müracaatları 

*** 

Vapurlann haftallk hareket tarifesi 
5 Hazirandan 12 Hazirana kadar 

Muhtelif hatlara kalkacak vapurların lslmlerl, 
kalkış gUn ve saatleri ve kalkacakları r1hbmlar 

Karadeniz hattına - Sah 12 de (Karadeniz), Perşembe 12 
de (Ankara), Pazar 16 da (Cüınhuri
yet). Galata rıhtımındruı.. 

eartın hattına - Sah 18 de (Antalya), Cumartesi 18 de 
(Ülgen). Sirkeci rıhtımından. 

İzmlt hattın• - Sah, Perşembe ve P.:ızar 9.30 da (U • 
ğur). Tophane rıhtımından. 

r.ı!udlinya hattıM - Pazartesi 13 de ve diğer günler 8.45 de 
(l\Iarakaz) sistemi vapurlardan biri. 
Cumartesi ayrıca 13.30 da ve Pazar ay
rıca 20 de (Trak). Galata rıhtımından. 

ear.dırm• h•ttına - Pazartesi, Çarşamba ve Cuma 8.15 de 
(Trak). Ayrıca Çarşamba 20 de (Ül -
gen), Cumartesi 20 de (Antalya). 

Karablga hattına - Salı ve Cuma 19 da (Bursa). Tophane 
rıhtımından. 

İmroz hattın• - Pazar 9 da (Tayyar). Tophane nhtı -
mm dan. 

Avvalık hat•ına - Çarşamba 15 de (Saadet), Cumartesi 
15 de (Bartın). Sirkeci rıhtımından. 

İzmir Sürat hattın• - Pazar 11 de (Ege). Galata rıhtımından. 
M•rsln hattına - Sa1ı 10 da (Etriisk), Cuma 10 da (Kon

ya). Sirkeci nhtımından. 

Not: Vapur seferleri hakkında her türlü malfunat aşağıda 
telefon numaralart yazıla acentelerden öğrenilir. 

Karaköy Acenteliği - Karaköy, Köprübaşı 42362 

Galata Acenteliği - Galata, Deniz Ticareti 

Müd. Binası altında 40133 

Sirkeci Acenteliği - Sİl'keci, Yolcu salonu. 22740 

(1) Genelkurmay Başkanı Ma
reşal Fevzi Çakmak .. Bu kısmı Ur
fada bİI' ziyafette bizzat kendi • 
terinin ltitfen izah ettikleri za -
man not almıştım. R . Y. L Beyoğlu - lstanbu·· 

~--

5 - Hava Gedikli H:ızırlama yuvasına girmek isteyen Orta okul 
mezunları kaydedilmek üzere Türk Hava Kurumu Şu}.)elerine, Anka
rada Türkkuşu Genel Direktörlüğüne müracaat edilrnel:dir. c3845> .................... _. ................ ~ 

TARİHi 
QOCUI< 
ROt1ANI 

Buran dudağını bükerek: 

- Başımıza neler geliyor, A-
zak? 

Diye söyleniyordu. 

Azak, hasmının sözünü kırmadı. 
- Pekalfı, yarın yine döğüşe -

lim. 

Dedi. 
Ertesi gün bütün kabile efradı 

dögüş alanında toplanmıştı. Kala

balık arasında hf'r ağızdan bir ses 
çıkıyordu: 

- Bizim aslan Togayı bu çocuk 
mu yenecek? 

• • 1 ~ 

• 

Yazan: İskender F. Sertelli 

- Aman, onu ben dün döğüşür
ken gördüm. Boyuna posuna ba
kıp oa aldanm<lyın ... Koca göv -
deli Togayı dün öyle bir yere vu
ruş vurdu ki. .. Hepim1z şaşırdık. 

- Deı;ene bundan sonra ela bu 
çocuğa tapacağu. 

- Bizim için çocuk, büyük yok. 
kim kuvvetli ise ona taparız. 

Toga meydanda küçük bir dağ 

yavrusu gibi dolaşıyordu. Tanrı

nın oğlu pek de gösterişsiz bir ço

cuk değildi. Fakat ne de olsa To
ga gibi iri vücudü yoktu. 

- 20-

Herkes heyecan ve telaş içinde 
titreşiyordu. 

- Acaba hangisi mağlub olacak? 
Bütün kafalarda kıvrılıp kalan 

bu istifham, nihayet beş on daki
ka sonra çözülecek galip, mağlfıb 
anlaşılacaktı. 

Azak da meydana atılmıştı. 
Buranın hiçbir endişesi yoktu. 

Kendi kendine: 
- Dün yendi bugün de yene-

cek... Galib gelecek. 
Diyordu. 
Döğüş başlarr..ştı. 

Azak bu döğüşte hasmına ye • 

nilmek istiyord•ı. Çünkü bugün de 
galip gelirse, kabileye Tanrı ola
caktı. Halbu'ki Jnlar yollarına de
vam edeceklerdi. Bu kabileye 
Tanrı olunca, orada kalmak ge
rekti. 

Toga ile tutuştular ... 
Azak kendini ne kadar gevşek 

bırakıyorsa, 

Toganın maneviyatı kırıldığı 

için, hasmına bir türlü sarılaıru
yordu. 

- Bileklerin demir kıskaca ben
ziyor. Neden tuttuğun yeri kopa
rırcasına çekiyorsun? 

Diye homurdanmıştı. 
Aza.k istamiyerek hasmının ca

nını yakıyordu. 

Halk arasında çeşid çeşid hü • 
küınler veriliyordu: 

- Azak galib gelecek. .. 
- Yanılıyorsun .. Devlerin fare-

ye yenildiği işitilmiş midir? . 
- Bazan bir fare, bir fili ürkü

tür. 

- Su aygırile tek:r balığının 
çarpışmasını seyretmek çok. eğ -
len.celi oluyor. 

- Kedi ile aslanın döğü~mesi
ni ilk defa görüyorum. 

- İşte bir vuruş... Toga has -
mını yere yatırdı. 

- Of .. Bu tekir balığı da koca
man su aygırile ne diye döğüş -
meğe ka~. . 

- İşte.. Şimdi de kedi aslanı 
.yere vurdu. 

- Aslan, kedi ile cilveleşiyor. 
- Ay, ay .. Toga yere yatıyor. 
- Azak, su aygırının üstüne 

çıktı ... 
- İşte bir ses (Yeter artık!) 

· - Bu da nasıl iş böyle?!. Rüya 
mı görüyoruz yoksa? Toga hal! 
sırhnı yerden kaldıramadı. 

Hep bir ağızdan bağırışmalar 

b~la.dı: 

- Yeni tanrımızı kutluyalım .•• 
- Toga yenildi. 
- Azak, bizi.m tanrımızdan da-

ha kuvvetli imiş ... 
Toga yenilmişti 
Halle heyecan ve telaş içinde, 

birbirini çiğnercesine meydana 
atılıyor ve Azak'ın önünde iğili

yorlardı. 

Buran: 
- İşte, dediğim çıktı. Azak ga

lip geldi. 
Diyerek, kan kardeşinin yanına 

sokuldu: 
- Nasılsın, Azak? 
- Memnun değilim .•. 
- Neden .. ? 

- Yenilmek istedim .. Yine ga-
lip geldim .. 

- Ziyanı yok.. Bu da senin !çin 
şerefli bir iştir! 

- Yolumuzdan kalacağız ... 
- (Tanrı seyahate çıkacak!) de-

riz .. Yine yolumuza devam ederiz. 
Bu sırada Toga da yere kapa

narak: 
- B~pdan sonra benim de tan

rım sensin: 

Demişti. Toga Tanrının oğlt 

nun bastığı yere alnını .süı.üy 

du. Toga da temiz yürekli bir 
damdı. 

- O benden kuvvetlidir. O 
tapmağa mecburum. 

Diyordu. 

Toganın diz çöktüğünü gör 

diğer kuvvetler de bire birer (~ 

ni Tanrı) nın önünde <lize ;ökn 
ğe başlamışlardı. 

Azak, Hamlet kabilesinin Tc 
rısı olmuştu. 

Kabile arasında tanrının otuı 
duğu muhteşem bir çadır var 

Azağı, kardeşile birlikte ve el 
zerinde bu çadıra kadar götür 
müşlerdi. 

Çadırın önünde altı tane sim 
yah cariye dikilmişti. Tanrıl&T g 

nah işlemedikleri için, hizmet~ 
ler daima siyah cinsten seçilir, 

(D.,vamı var) 
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İLAN 1 

Samatyada eski Hacıkadın ye- [ 
ni Abdiçelebi mahallesinde 
Pulcueyüb sokağında eski 25 
Jeni 27 kapı sayılı kagir ev 
hakkında senedsiz tasarrufata 
kıyasen mahallen tahkikat 
icrası için 5/6/939 pazart.esi 
günu saat 11 de mahalline gidile
ceğinden bu hususta bir itirazı o
lanların mezkur güne kadar ve -
saikiJ.e birlikte Fatih sicil muha -
fızlığma milıacaatlan veyahud 
ayni günü gidecek memura mü -
racaatları ilan olunur. 

İNKIBAZI defeder, MİDE ve BARS AKLARI 
kolaylıkla ve mülayim bir şekilde boşaltarak rahatlık ve ferahlık verir. HAZIMSIZ
LIK, ŞiŞKINLIK , BULANTI, GAZ, SANCI, MiDE BOZUKLUGU, BARSAK AT ALETi, 
INKIBAZ, SARILIK, SAFRA, KARACIGER, MiDE EKŞiLİK ve YANMALARINDA 
ve bütün mide ve barsak bozukluklarında kullanınız. 

ı..iAZON MEYV A TUZU son derece teksif edilmiş bir tuz olup yerini tutamıyan mümasil müstahzarlardan 
daha çabuk, daha kolay ve daha kat'i bir tesir icra eder. Horoz markasına dikkat. 

Yalnız toptan salış yeri: Mazon ve Boton Ecza deposu, Yenipostane arkası No. 31. İstanbul. 

1 ISTANBUL BELEDİYESiNDEN 1 1 
Yapı ve yollar kanunu izahnamesi umumi meclisce tadil ve talimatname olarak tatbikine karar 

ve~ ve aşağıya dercolunmuştur. İlan olunur. (3915) 

Yapı yoJJar kanununun tatbikatı hakkında talimatname 
ı - Yapı ve yollar kanununun 4 üncü maddesinin E fıkrası mucibince belde içinden geçen şimen

difer hatlarının her iki tarafında ist!mlak hudutlarından itibaren on beşer metreden otuz metre bir 
saba dahilinde inşaata "müsaade edilmez: 

2 - Mezlrı1r kanunun 4 üncü maddesinin G fıkrasına tevfikan Abidat ve mabetlerin her tarafın
da en az on metre saha dahilinde inşaat memnu ı olup bu gibi eserlerin hududunun hangi noktadan 
itibar @dileceğini tayin ve esere göre en az on metroluk mesafenin tesbiti, fen heyeti tarafından ve
rilecek raporun belediye re:.ı:lıği tarafından tasdikiJe yapılır. 

3 - Şehir tleri planı yapılıncıya kadar bina yükseklikleri bitişik bina yapı~ak sokaklarda aşa
ğıdaki şekilde olacaktır: 

A - BitŞlt bina yapılan sokaklar: 

Sokak arzı: 

6m,ye müsavi veya 6m,den ziyade ve 9m,den az ise 
9ın.ye mtisavi veya 9m.den ziyade ve 9,5m,ye müsavi 
9,5m.den ziyade ve l2m,den az veya 12m.ye müsavi 
12m,den ziyade ve 15m,ya kadar (15m. dahil) 
15 m. den ziyade ise 

Bina cephesinin 
e.o yuksek noktası 
olan parapet üst 
çfzgtsloln trotuvar 
Ostündcn olan 
JrtLfıı. 

3,00 + d + 0,80 
6,00 + d + 0,80 
9,00 + d + 0,80 

12,00 + d + 0,80 
15.00 + d + 0,80 

Kat adedi 

l bod + 1 kat 
1 bod + 2 kat 
1 bod + 3 kat 
1 bod -! 4 kat 
ı bod + 5 kat 

Bu cetveldeki d mikdarı yol seviyesınden itibaren zemin kat döşemesinin üstüne kadar olan irti
fa olup haddi azamı 2 metrodur. 

Katların yüksekliğini ziyadeleştirmek için binanın üstünde verilmiş olan 80 santimetrenin 50 
santimetresini kat irtifalarına ilAve edebilirler Katların irtifalarını bundan fazla yülıeltmek ıstiyen· 
ler d m!kdarını tenkis etmek sure tile kazanılacak mikdar ile temin edebilirler. 

Bu cetvelde verilmiş olan kat adetleri gabariden istifade şeklini mevzuu bahretmek veya başka 
bir kombinezon düşünmek suretile tezyit edilmez. 

Y karıda gösterilen cetveldeki 0.80 mikdan binanın üstünde par apetlerin bir hizada olmasını te
m:n etmek için yapılması mecburi olan atik duvarıdır. 

4 - Meyli ziyade olan yollar da d mikdarı meylin yüksek tarafında bina zemine 0,50 metre gir-
dığı halde bu hlzada tesis olunacak kat seviyesi binanın münhat tarafından kanun ile tayin olun
muş olan 2 metroyu tecavüz ettiği takdirde bu iki metroluk irtifam hll1'icinde yani yan tarafında ka
lan yüksek kısmında zemıne ancak 0,50 metre girecek veçbile tanzim etmek suretile en fazla bir kat 
te isine müsaade olunur. Bu ilavenin altında kalan kısım ne irtilada olursa olsun bodrum olarak 
kullanılır. Kat tesis edilemez. 

Beş Jı:atlı binalarda bu hale tesadüf edildiği takdirde münhat cihette altı katı bulacağından ve halbuki 
Ileyetı Vekile kararnamesine göre altı kata izin verilemiyeceğinden son beşinci katın kademeli olarak 
tesis edilmesi ve kademeli kısmın ister çatı ile kapanması ister tarasa olarak açık bırakılması ve bu 
$uretle de binanın gerek münhat ve gerek mürtefi kısımlarında kat adedinin beşi tecavüz etmeme

si !az,mdır. 
5 - Bitişik binalarda saçak yapılamaz ve cephe tarafındaki dereler gizli olur. 

6 - Binanın yol cephesinden başka diğer cephelerinde başka taraftan ziya alnuyan bir oda mev 
cut ıse bodrum katının haricinde kalan bina irtifaının nısfı kadar binaya amut istikamete bir boşluk 
bırakılmak mecburidir. Ve bu da asgari üç m~tredir. Bu bpşluğun arzı pencere mihverinden itiba

ren ikı tarafında asgari birer buçuk metre olur. 

Pencereye amut istikamette ve binanın herhangi katında olursa olsun diğer bir bina ile kapan
ması mümkün olmıyan yerlerde k apanmıyan kısımların önünde zemin katından itibaren bu kısmın 
u.<tune kadar olan irtifa kadar boşluk mevcut olduğu takdirde bu kısımlar bu ahkama tabi değildir. 

Matbahlar için boşluklar cephelerinde pencere mihverinden i !ibaren iki tarafında birer buçuk 
metreden arzen üç metre olmak üzere iki katlı binalarda cepheye amut istikamette 3 metre üç kat
Jı bınalarda 3,50 dört katlı binalarda 4 ve beş katlı binalarda 4,50 metre olur. 

7 _ Binalarda yukarıda gösterilen boşluklar bırakılmış olmak şartile bu saha dahilınde arka 
cephelerinde açık balkonlar tesis •dilebilir. Bunların arzı en fazla bir metre 20 santimetre olmalı -
dtr Bu balkonlar cephenin tulü kamilince yapıldıyı takdirde yan taraflarının en az iki metre irti -
faında kagir duvarla örülmesi şarttır. Bu şekilde örmek istemiyenler bina cephelerinde bırakılan 

komşu paylarını bırakmağa mecburdur. 
8 - Arsada 6 ıncı maddede ki asgari boşluk şeraiti temini mümkıin değil ise şehir haritası ya

pılıncıya kadar ancak bir kat için izin verilir. 
9 - Bitişik binalarda çatıların meyli ister kalkan duvarlı olsun ister beşik örtülü olsun en çok 

her sathında %33 olur. 
ıo - Esas bina üstü tarasa bırakılmak ve yalnız önden ve arkadan yapılacak kat irtifaı kadar 

geri çekilmek şartı'e bir kat fazla yapmak için izin verilir. Bu gibi inşaatta merdiven mahalli nere
ye gelirse gelsin uzert ilave katı irtifaı hizasına kadar kapatılır. Bu katın iliivesı halinde arka bah
;edekı boşluk miktar 6 ıncı maddede gösterılen formülü temin eylediği takdirde arkadan geri Ç<'kil
mek mecburiyeti yoktıır. Bu ilave katları beş katlı ve daha fazla katlı bina!· ra şamil değildir. 

ıı _ Binanın üzeri kamilen tarasa bırakılırsa buraya çıkacak merdivenin üzeri kezalik kapatı 
ıır gabari müsait değilse ancak merdivenin son basamağının önünde en ziyade 1,00 metre geni§li -
ğinde bir sahanlık bırakılarak duvarla örülür. Yani burada J.ir oda tesisine müsait kapalı yer hıra -

kılmaz. 

12 _ Bitişik bina yapılan yerlerde köşe başına tesadüf eden arsada yapılacak binaya verilecek 
yiıkscklik gen;ş sokak cephesindeki irtifaa tabidir. Bina dar sokaktaki binaya yapışacak olursa bu 
b naya rloğru pencere açılmaz. Pencere açmak istiyen binasını bu binadan üç metre geri çekmeğe mec 
burdur. Köşe başında yapılacak b'na arka sokağa kadar devam ett1ği takdirde bu arka sokak daha 
ıla ıse sokak arzı kadar olan kısmı bu sokak genişliğine tabi olmak üzere irtifa alır. 

Geni sokağa gore irtifa alan bina arkası dar soka/ia kadar devarr. ettıği takdirde bu dar sokak 

< phes yir.e ) ukandakı şeraıte göre irtifa alır. 

13 _ B tışı.k bı:ıa yapılan yer !!".:de arsa sah pleri ayrı bina yapmak ist~rlersc hangi taraftan ay-
n a 

0 
taraf! kendı •sası dahilinde en az 3 metre arzında boşluk bırakmağa ve buraya bahçe du-

' 0 ı yapmağa mecburdur. 

14 
s h 1 ken rlarında boş bırakılması kanuna goıe mecbur! olan on mPtreden sonra 20 metre 

<la d ıst kba: h •tasının tanzimine kadar mevcut zem nı ~iıbii üzerine a"cak hır kat bina inşa
s 

3 
ızın v r Jır. y ne s:ıhılden itibaren 100 metre dahıUnde yapılacak bınalarda ısc mütehassısca şe

k , ve yüksek kleri tayin olunacak bir proje beled e riyasetince tasdik olunduktan sonra inşaata 

iz ver'lır. 
fi _ Mu ferıt ev yapılacak yerlerde binanın cephe hizası mevkıı beledıyece tesbit olunur. Ve 

( 

rip, Romatizn 
ağrılarınızı derhal ke81 
kaşe alınllhilir. • 1 

Türk Hava Kurum 
27 inci Tertip 

Büyiık p· yan,,,,.. ...... 

&~/~"", ~~ve~~~ 
Toptan ve perakende •atış )eri: İstanbul 

Sultanhaınam Hamdi bey geçidi 
No. 48 - 56 Tel: 21295 

Ankara Valiliğ i nden: 
Ankara Vilayetinin Haymana kazasına tabi Selametli köyünde ş -

malen ve şarkan Kırrklı çiftliği m~arlığı üstündeki beton sütundan 

başlayıp K.ırıklıçeşme üstündeki Çakmaklıbel noktasından geçerek 

Kuştepesme hattı münkesir, cenuben ve garben K;ıştepeden başlayıp 

Çitoğlu kuyusundan geçerek hudud başlangıcı olan Kırıklı çiftbği me

zarlığı üstündeki beton sütuna hattı münkesir ile mahdud 333 heilttar 
arazide Nuri Kaflı, Said Mermer, Ramı Topuz taraflarından 3/11/19341 

2inci Keşide 11Haziran939dadı 
Büyük ikram iye 45.000 Liraiır 

Bundan başka: 15.000, 12.00 
10.000 Liralık ikramiyelerle 
(20.000) ve 10.000 Liralık 
iki adet Mükafat vardır .. 

Yeni tertipten bir bilet alarak iştirak 
etmeyi ihmal etmeyiniz. Siz de piyangu~ 

nun mes'ud ve bahtiyarları arasına girmiş 
olursunuz ... 

tarihli ve l/22 numaralı ruhsatnameye müsteniden aramakla meydana 

çıkarılan Liğnit madeni 99 yıl müddetle adı ge1,;enler uhdesine ıtıale Adliye vekaletinden: 
kılınacağından Maadin nizamnamesinin 36 ve 37 inci maddeleri muci- İstanbul 5 inci Noterl.ği açılmıştır. 

hince buna itirazı olanların ~ Mart 1939 tar:ıhinden itibaren ıki ay müd- İmtıhansız noter olabilmek vasıf ve şartlarını h2ız taliplerin No 

det _içi_nde. Anka.ra İklısad Vekalet_i .makamına veya Ankara Valilığine 1ı. Ka~ununun 7. inci m~dde<>inde yazılı evrakı müsb telerilc birlikte 
hır :stıda ıle muracaat eylemelerı ılan olunur. ay ıçınde Vekalete muracaatları ilfuı ounur. •2018· .37 

bu gibi binalara verilecek irtifa dört tarafında boş bırakılacak kısının en küçüğünün arzının üç misli 
olur, fakat bu irtifa herhalde 4 kat irtıfaını tecavüz edemez. 

Bu irtifa binanın yapıldığı noktadaki tiıb;i zemınden itibar cd:lir. Bu gibi miınferit binalarda 
talimatname veçhile verilmiş olan gabari dahilinde kalmak şartile malsahibi" üst kata arw ettiği eş

kali verebilir. Böyle münferit binalarda çatıda saçak yapmak caizdir. Ve bu saçak ister ahşap ister 

kagir olabilir. 
16 - İstanbul cihetinde 40 rakımından yüksek olan mahallerde yalnız üç kata müsaade olunur. 

ıru gibi yerlerde geri" çekilmek şartile bir kat yapılması hakkındaki hüküm cari değildir. 40 rakı -
mından münhat olan arsalarda da binalara verilecek irtifa 40 rakımındaki irtifaı kat'iyyen tecavüz 

• tmez. 
17 - Binalara bu talimatname mucibınce verilen irtifalar herhangi biı· abideyi veya muhafa -

zası icap eden tarihi ve mimari eser!eri n şehrin güzel manzaralarını kapatacak olursa bu cihet 
mütehassısça tetkik edilerek verilecek ırtıfalar belediye riyasetinın muvafakatini almak suretile ta -
yin olunur. 

18 - Bu talimatnamede verilen irtifaların herhangi bir sebeple bir mahalde tadiline lüzum ha
sıl olursa o mevki için belediye fen h<-yernce yapılacak mücbir sebepleri gösteren ve daimi en -
cümcn tarafırdan kabul edilen bir rapor ile değiştirilebilir. 

19 - Belediye hududu dahilinde v~ ayrıca sahillerde yapılacak fabrikaların mevkileri ve yük-
seklikleri merkez fen heyetınce tayin Ye tesbit olunur. · 

20 - Mevcut binalara kat ila vesı halinde alt katlarda bu talimatnamede gösterilen şerait ve ka

nun ahkamı tatbik edilmek şartile ilave katlara izin verilir. 

21 - 6 metreden daha az genişlikte olan sokaklarda yol 6 metreye ibhiğ edilmek şartile ancak 
bir kat için bina yapmağa müsaade olunur. 6 metr den ziyade ve 9,50 metreden az olan sokaklarda da 
(9,50) metreye iblağ edilirse 9,50 metreye ait irtifa verilir. Bu bırakılacak yerler mal sahipleri tara

fından bahçe olarak kullanılır. 
22 - Bodrumdan başka üç kattan fazla olan binala•da asgarieb'aclı 0,80 olmak üzere bir metre 

murabbaı sahasında bir asansör yeri bırakmak mecburidir. 

23 _ Yanındaki binadan daha yüksek yapılan veyahut yanında henüz boş ar•a bulunan bina
ların bu görünen cephelerinin sıvanması şarttır. Ve pis suları zemine indiren borular bu gibi vaziyet 

!erde gizli yapılır. 
24 _ Muhtelif yerlerde ve mü teferrik surette yapılmış ve tasdike iktiran etmiş olan ve imar pla

nına bağlanması icabeden ileri planlarda ~yrıca .'hususi kayıtlar mevcut olmadığı takdirde bu gibi 

mahallerde yapılacak inşaat işbu talimatname hükümlerine tAbidir. 

* * Senelik muhammen kirası 48 lira olan Rumelikavağında Kavak 
caddesinde 2, 2/1 numaralı dükkan teslim tarihinden itibaren bir sene 
müddetle kiraya verilmek lizere açık arttırma gününde istekli bulı.on
madığından pazar lığa çevrilmiştir. Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde 
görülcb:Jir. istekliler 3 lira 60 kuflliluk ilk teminat makbuz veya mek
tubile b~raiber 12/6/939 Pazartesi günü saat 14,30 da Daimi Encümen-
de bulunmalıdırlar. (B) (3745) 

* * Beher metre murabbaına 6 lira bedel tahmin olunan Akı;aray yan-

P arisin en son model kadın 
şapkaları Beyoğlunda 

BAK ER 
mağazalarının yeni 

Kadın şapkaları 
daires;nde teşhir edilmektedir, 

Geliniz, intihab ediniz. gın yerinde 11 inci adada 427 numaralı arsanın yanında bir metre yüzlü 

12 metre murabbaı sahalı Belediye malı arsa satılmak üzere açık art- ~~~~~~~~~~~~~~ 
tırmay' konulmuştur. Şartnamooi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. 
İstekliler 5 lira 40 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile 'bir
likte 12/6/939 Pazartesi günü saat 14,30 da Daimi Encümende bulun-

1 malıdırlar. 'B) (3682) 

Sahibi ııe nepiyatı idare eden 
BClf muharriri 

ETEM İZZET BENİCE 
Son Telpad Matbaur 

GO Z ELLiG iNiZ i~iH 

KREM BALSAM İ 
K.ANZUK 

Bütün dünyaca takdir edil -
mi§ sıhhl giizellik kremleridır, 
Gece için yağlı, gündüz içi" 
yağsız halis acıbadem çeşitleri 
hususi vazo ve tüplerde satı -
lır. 

İNGİLİZ KANZUK 
ECZANESİ 

İSTANBUL - BEYOÔLU 

DEVREDİLECEK İHTİRA 
BERATI 

cRakel Derin basımı için Foto
mekanik UF :! ile basım kalıpları 
imali• hakkındaki ihtira için alın
mış olan 2 haziran 1936 tarih ve 
2160 numaralı ihtir.a beratının ih· 

tiva ettiği hukuk bu kerre başka
sına devir ve yahud icadın Türki
yede mevkii fiile konulması ıçin 

icaı·a dahi verilebileceğ. teklü e
dibekte o:makla bu hususta faz

la malumat edınmek istıyenler .ll 

Galatada, Aslan Han 5 nci kat 1-3 
ı.umaralara müracaat eylemeleri 
ilim olunur. 


