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

Şehrimizde Geniş Bir imar Faaliyeti Başlıyor 
Papanın 

Sulh 
Teşebbüsü 

Prost'un .Planı Tasdik Edildiği için lstanbulun 
imarı Birinci Plana Alındı . -

• 

Papanın yeni sulh teşebbli· ı 
sü hüsnü kabul •önlüfü tak· 
dinle bugllnlril karanlık 
vaziyet bir dereceye kadar 
aydınlığa çıkabilir. 

Yazan: Etem İuet Bll:NtCS 

1 
ngiliz •uetelerinln Londra· 
dan aldıkları haberlere ııöre 
Papa devletlere hlr mesaj 

göndererek yeni bir sulh teşeb

büsüne girişmek karıırmdadır. 

' 

M. Gafenkonun 
Ankara 
Seyahati 

Sovyetlere Verilecek 
Cevab Hazırlandı 

İngiltere Baltık Devletlerine 
1 eminat Verilmesini Nazik 

Addediyor Bir Mesele 

~ - .. . . , Papanın geçen defaki teklifi 
Londra ve Paris mehafilinde hlls· 
nü kabul görmesine rağmen Ber
lin ve Romada redde uğramıştı. 
Ayni teşebbüsün bu defa nasıl 

hir karşılanma bulaeağı malUnı 

olmamakla ber-.ıber iki teşebbüs 
arasındaki mesafe içinde ıııeçen 

badi,eler göz önüne getirilirse 
Roma ve Berllnin daha mülayim 
bir yüz gösterebilecekleri ümidi 
izhar olunabilir.. Muhakkak ki, 
İtalya ve Almanya bugün bir çık
mazın içine slrmişlerdirı Hab.e-

Şehir atadyomun.uıa yapılacalı Çırmfım ve clvıınıwı. tayyareden •lmnıl§ bir esmi 

• 

Bükr~ 6 (Hususi) - Ha
rtciye Nazırı Gafenko bu a
yın sekizinde evvela Ankara
ya ve oradan Atinaya hare -
ket edecektir. Bükreş gazete
lerbıin neşriyatına göre, §il 

meselelerin konuşulması muh
temeldir: 

1 - Yugoslavyanm vazi -
yeU, DahiliJ;e Vekili Vali ile Birlikte 2 - Bulgari.stanın bilhassa 
Romanyaya tevcih edilmiş o
lan talebleri. Bu Sabah Y alovaya Gitti· ' 3 - İngiliz - Türk paktının 
Balkan paktı üzerindeki te
sirleri. 

• 
şistan ve Ren hadiselerinden baş-

Hükumet, İstanbulun iman işi.
ni ön plAnda tutmaktadır. Güzel 
şEihrimizi büılbütün güzelle§tir • 

mek ve ihtiyaçl~rını tamamlamak · ı; 
için hiç bir feduarlıktan çekinil
miyecektir. İki gtindenberi §ehrl· 
mızde bulunmakta olan Dahiliye 
Vekili Faik Öztrak İstanbulun i
man ışlerile çok yakından meşgul 
olmakta, Vali ve Belediye reisi ile 
birlikte bilhassa istiml!k ınınta· 

kalarını dolaşmaktadır. 

Dahiliye Vekili yeni iııtmliik ka
nun layihası hakkında gazetecilere 
şunları söy lem~tir: 

lıyarak perde perde yükselen hir 
isteyişin hudutsuzluğu içinde yü
rüyen ve nihayet Arnavutluğun 

işgali ile hızını kesmek mecburi
yetinde kalan Alman \•e İtalyan 
devletleri iç efkiırı umumiyeleri
ne karşı bilhusa maddi ve mane
vi ağır angajmanlar altındadırlar. 
Halk, büyük ve hulyalı ümidler
le beslene lııealene ytllardanberi 
beşeri tahammıilün fevkine aşan 
fedakarlıklaı:a sevk ve azami ka
zanç hedefleri füerinde seferber 
edilmişlerdir- •- Layihanın heyeti urnumiye-

Mllstemleke, yiyecek, para, müt- si olmasa bile, belajiyeyi aWı:adar 
teri, ve ... refah teminatı karşısın· edecek belli b~lı maddelerini bu j 
ela şahsi fedakarlığını te!Afi et- sene Meclisten geçireceğiz. Çün-
mek imkanını bulaeağı ümidini kü şehir planı tasdik edildı. Ar-
muhafaza eden B<rlinli için A- tık şehirde bir faaliyet devre.si baş-

DalıiUye Vekili Fallı: Öztrak Ya
lovaya &itmek üzere bu sabah 

köprüden •eçerken 

t 

Milli Şefimiz 
Yalovaya 
Geliyorlar 

Yarın Ankaradan 
Hareket Etmeleri 

Muhtemeldir 
Milli Şef İsmet İnönünün bu -

günlerde Ankaradan ayrılarak İs
tanbulu ve Yalovayı şereflendir
meleri muhtemeldir. 

Cumhurreisimiz Yalovada kısa 
blr istirahati müteakıb tekrar An
karaya avdet edeceklerdir. 
CUMHURREİSİMİZİN DÜNKÜ 

TETKİKLERİ 
CumhUITeisöniz İsmet İnönü 

(Devamı 6 ınc• sahifede) 

Mütehassıs Prost tarafından ve
rilen İatanbulun imar planı hü -
kfunetçe tasdik edildiği için, bu
günlerde şehrin muhtelif kısımla-

(Devamı 6 ıncı sahifede) lı111Mlllııııllllllıılllll.-ıllıl"llllıılllllllıılllllllılllııfl 

Adliye Vekili 
Londraya 

idi yor MaTeflll Bodiyeo' Sovytt orclu111tıun ~evralaıından birinde 
(Yazısı 6 ınc: sahifede) 

.Adliye Veki.li Bolu meb'usu -- ~ 

Fethi Okyar birkaç güne kadar Makineye 
İngiltereye gidecektir. 

Eski Londra büyük elçimizin bu v • k 
seyahatinin İngiltere ile yapmak- erir en • 

ta olduğumuz müzakerelerle ala
kadar bulunduğu tahm 'I\ olun -
maktadır. 

Sarhoş ve 
Hiddetli Bir 

Ev Sahibi 

Polonyalılar Aleyhine 
Yeni Bir H8dise 

Varşova 6 (AA.) - Polonya Si- 'başlaması ıizeriııe rabih Krolik 
lezyasında kfıin Lipen. mevkin- kürsiden atlıyarak marşı soyle -
de rah'iı Krolik'in te\'kıfine dair mekte olan Poıonyalılardan bır-

bir ecnebi ajansı tar•fından veri- kaç tanesine tokat atmış ve krsc-
len haber dolayısile bazı noktala- den k.oğmuştur. Bunun ÜLerın~ 

K• B •b• rın tavzihi lazımgdmektedir: Cumhuriyet müddeiumurr, nin 
ıracısının eşı ır 2 haziranda Lipin~ k lısesinde emrile rahib nıuvakkatrn :~vk f 

vusturya, Çekoslovakya nasıl hiç lıyacaktır. Bu faaliyetin bazı nok
bir şey getirmemişse Habeşistan taları, mevzuubahsolan maddele 
ve Arnavutluk da Romalıya 0 nis- rin kaıı.ı.ıniyet kesbetmeleriyle a
bette hiç bir şey geliTınemiş, bi- lakadardır. Fakat daha layihayı 
liılı:is daha çok yük ve fedakar- tetkik etmeğe imkan bulamadım. 

!ık vaadini gôtürmiiştür. Belki Ankaraya dönüşümde tetkik eder, 20 y d 200 000 
Meclise sevkederim .. 

btiln bu vaidleri; yani miisteınle- aşın a ' 
keyi, genişlemeyi, parayı, ylyece- Faik Öztrak bu sabah Ankara-

Aradalarını Çaldı mı? ya.pilan dini ay.n esnas:nda hal - edilrnlştır. 
Pangaltıda Çayır sokagında otu-, kın Leh milll maı,ını söyıcmeğe Diğer T'l."lgraflnr 6 oc·ıda 

ran Haykanoş adında bir kadın --- ---- -- ----
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dün Kadıköyündeki akrabalarına Yeni Tefrikamız 
mi.safhirliğe gitm'}}tir. Akşam sar-' r 
hoş bır halde eve l(eıen ov sahıbi 
Haci Mınas Haykonoşun oda ka -
pısı'1ı ki.idi. olduğunu görimce, 
ki!id, kırarak iç<>ri girrr , pence-re 
camların. kırdıktan sonra eşya -

Ölüm Çenberi 
Dükkanla ın ve Muallimler 900,000 Kişiye İblağ Ediliyor 
Öğle Tatili Birl\:!~:~·!~ıu kiıfi mi? 

!arı sok.ığa atmıya baş :ımıştır. So-

Şimdiye Kadar Okuduğunuz Polis Romanlarının 
En Meraklısı ve En Heyecanlısı 

Başlıklı yazısında Maarif Ve -
13 den 14 de Kadar kilimizin bir tamimini tahlil edi-

Tatil Yapılması yor ve bilhhassa ilkmektep mu -
allinılerinin meslekten uzaklaş -

Muvafık Görülüyor mamalarını temin edecek şartla -
Dükk&.nların öğle tatili yapma- rın etüd edilmesini istiyor ve: 

ları hakkında esnaf arasında b3f- •- Ancak, maddi ve '"""' h• 
ladığını hıı.ber ' erdiğimiz cereyan zı bayat şartları vıadır ki, "-·
kuvvetlenmektedir. Diğer taraf • sız da iş görmek kabil olmaz .. • 
tan fıı!:ırikalar gi!ıi; iş kanununa Diyor. Yani, bu sözleri ile: •Mes-
tAbi olıruyan bütün ticarethane- lek aşkı kafi mi? .. • sualse yine 
lerle dükAnlann öğle tatilı yap - keruli kendisine eevap vermiş o
maları hakkında Belediye İktisad luyor. 
müdürlüğü de tetkikata geçmiş- Bizim mnhud arkadaş da nıa-

tir. kaleyi okumuş da durdu durdu: 
İktisad müdürlüğiı, öğle tatili- - A .. birader, bu bukadar gizli 

ni; bilhassa yaz fl'\OVSiıminde mu- kapaklı konuşulacak, dolambaçlı 
hakkak lüzumlu ve lzahıri gör - söylen cek bir şey değil.. 
mektedir. '" ", Dedikten sonra, sözllxine ilave 
Yakında be*e<lıy e )u hususta etti: 

kat'! bir karar verH~ek'tir"-Bütün _ Açık konuşmak gerek. Birin-
ticarethane ve dıfıi ı;rn. öğle ci hayat şartı, paradır. İlkmektep 
vakitleri saat rn ,dıe )J :#,!ıı kadar muallimine verilen para da azdır. 
bir saat tatlı ~_ar, T aasının Daha fazlasını buldu mu gidiyor. 
katıul olunacağt kıı;:< Ue,v,mid e- Parayı çoğaltmak, terfii sıklaştır-
dllmektedir. " "'' mak, istikbali ıı:enişletmek lizun! 

•• 

ı-Çok-1 

~~ 

(Yazısı 6 ınrı salııfede) ( Devamı 6 mcı sahifede) 

Plaj Bülbülle.ri 
!Yazan: lskender F. SERTELıJ] 

BaştanbaşaNeşe,İhtiras 
oe Heyecan Dolu Bir 

Yaz Romanı 
Ro oan<lan bir küçük sahne: 
.... Evlenme memuru, Macidenin yanına ao -

kuldu: 
- Plajda nikah kıyılamaz, küçük hanını! 
- Niçin kıyılmasın? Befı davetlilerimi bura-

ya çağıracağım .. Herkes denize girecek. Hatta ·siz 
de .. Ve merasim suyun içinde olacak. Ben böyle 
istiyorum .. Neden benim istediğimi yapmıyorsu -
nuz?• 

8 Haziranda Başlıyoruz 

"Saldıray ,, da Bayrak Merasimi 

Çok yakında Sonsuz Çılgınlıklar Sahnesi.. ısalclıray ..... al~ eemıhn·mdi~e ~ün m:::;ııe _:ıancak ~~idik'~ Y","Dllf" 
.... ..ıt___;tıl<.~..XHl!i1Di·i!l!i~r~es!J!!l.,!!~u!!Aiilı!ll@:Mi~~e!..&!iilsıllıık..iıııÜlll!Lli~Luiil'.11.r.....~~ 
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HADiSELER KARŞISINDA Havadan 

Tehlikeye 
Karşı 

·. · Son Telgrcr.f. 

KRAL ZOGO 

ARA:\UZDAN AYRll..IYOR 

B 
ir zamandanberi İstanbul
da misafir <bulunan eski Ar
navud kralı Zogonun, b:r 

haftaya kadar Parise hareket e
deceğini ve orada, Versay civarın
da bir şatoda yerleşeceğini gaze
teler haber veriyor. Bu haberi o

kuyımca, ev sahibi sıfaUe, üzül
dük. Yoksa, Zogo ve refilmlarını, 
İstanbul.da, bilrruyerek rahatsız 
mı ettik?. Böyle bir ihtimal varid 
değildir, zannediyoruz. Bizim ar
zumuz, dastumuz Zogonun gön
lünün rahat olmasıdır. Versay
da da olsa, kencls:tne saadetler di
leriz. 

•HÜSNÜ KURUNTU. 

BUNA DERLER" 

cTür'kiyede, ben de dahil oldu
ğum halde müverrih yoktur.• Bu 
yüksek vecizeyi yumurtlıyan ta
rihci ve üstad geç:nen M. Turhan 
Tandır. Bir mecmua, bu zatın bir 
yazısını ~şredecelaniş.. Gazete
lerde böyle bir reklam yapıyor. 

Fakat, bu cümledeki zehah, hayal 
ve kuruntunun izlerini görüyor 
mısınız?. Bu zatı şerife k:m tarih 
müverihi dedi ki, eben de dahit 
otiuğum halde• diye yüksek per
deden ımıumi bir hüküm ortaya 
atıyor? .. Tabii, değilsin .. Eğer şim
diye kllı!iar kendin böyle zannedi
yor idisen aklınla yaşa.. Okuyu
culara gelince, tıiç de öyle zannet
miyorlardı .. 

EHEMMİYET ILUANAN 

BELEDİYE DAİRESİ 

Bu.güul.eı:de, Belediye Hukuk iş
leri teşkilAt ve faaliyetinden fazla
ca balı&edilmeğe başland.L Yeni 
bir müdür vazi.feye başlamış .. Ga
zeteler, her gün yazıp duruyorlar .. 
Neden böyle, Belediyenin Hukuk 
işleri dairesinin birdenbire ehem
miyet peyda eLtiğini merak edi 
yorduk. Bir arkadaş, m~rakunızı 
ıöyle tatmin etti: 

- Bu müdürlüğün maaşı 400 

lira ücrete çevrildi de ondan .. 
Bi ttatıi, dört yüz liranın, ehem -
miyelile mütenasip şekilde akisler 
yapması icap etmez mi?. 

Londraya 
Kadar Giden 
Asfalt Yol 

İstanbul - Londra asfalt şosesi
run kısmen inşasından sonra bü
yük bir kalkınma faaliyeti başlı
yan •Lüleburgaz• kasabasının 

cKırklarelı. vilayet merkezi itti
haz edileceği kuvvetle söylenmek
tooir. 
Edirneden bildirildiğine göre ya
kında verilecek emre tevfi -
kan cKırklareU. vilayet mer
ezkinin nakline başlanacaktır. Bu 
takdirde cKıridareU. şehri birin
ci sınıf bir kaza merkez.i halini a
lacaktır. 

Bu haber •Kırklareli> halkını 

müteessir etmiş ve vilayet · mer
kezinin değ~irilnıemesi hakkın
da ru:alarda bulunmak üzere An
karaya bi.r heyet gitmiştir!.. 

SÜT FABRİKASI 

VE STADYOM 

Beldiyenin kuracagı süt fabri

kasının YenJbahçede tesis edıle -

c~ğini, bir gazetede okudum. Bu 
haber, oana, vak.tile, stadyom ya
pılmak maksadil'e, Yenibahçede 

Belediye tarafından istimlak eı!.

len genkj araziyi hat ırlattı. Eğer, 

istimlak edilen arazi bo~ kalma
sın diye, süt fabrikası orada yapıla-: 

caksa, ;yi düşi.ınülmti~.. Çünkü, 
stadyom ile süt fabrikası arasın

da, bizde, büyük bir fark yoktur. 

İkisi de, üzerinde en çok gürültü 

edilen. münakaşa yapılan mesele
ler değil mid.r?. Ha Veli Ali, ha 
Ali Velı!. 

FİİL İLE KAVİL 

ARASINDA FARK 

Ajans telgraflarının Romadan 

·bildirdiğine göre, bir Trablus 
Garplı ile münasebette bulunan 

br İtalyan kadını, b.r sene hapis 
cezasına mahktlm olmu: . Demek 

ki, italyada, kadınların da bir cha

yati saha.lan var ve hudutları çi

zilmiş .. Hududu aşınca ceza veri
yorlar .. Yalnız, bizce, verilen bu 

ceza ile İtalyan rical.nin iddiaları 
ve söyledikleri nutuklar arasın

da büyük bir tenakuı. var .. Onlar: 

.Suliıu korumak, therkesle dost 
geçinmek, bütün milletlere mede

niyet ve huzur• temin iç:n çalış -

tıklarım söylemiyorlar mı? .. Bak
sanıza, yabancılarla en küçıik' sa

mimiyete bile tahammül edemi
yorlar? .. 

GECEYİ SİNEMADA 

GEÇİREN ÇOCUK 

12 yaşında bir çocuk, akşam e
vine gelmey:nce, ailesini bir telaş
tıc, almış .. Aramışlar, taramışlar .. 
Nihaye-t, çocuk, ertesi gün bulu
nabilmiş .. Gece nerede imiş, bili
yor mısınız?. Akşam sinemaya git
miş .. Orada uyuya kalmış .. Biz 
çocuklar sinemaya gitmesin, diye 
bağırıken, onlar, geceyi de orada 
geçiriyorlar .. 

AHMED RAUF 

1 
KOÇUK 1 

_H__,A..,.-B~E..,.-R_L~E_R_ 
* Adliye müsteşarlıi(ına tem

yiz mahkemesi azasından Sal im 
Nafiz tayin olunmuştur. * Haricden gelecek çimentola
rın ton başına 50 kuruş olan güm
rük resmi 2 liraya yükseltilmiştir. * Rizede yetiştirilen ilk yerli 
çaylardan büyüklerimize nümune
ler gönderilmiştir. 2 sene sonra 
Rize çayları, ıni!mleket ihtiyacını 
karşılıyabilecek bir bollukta ye -
tişebilecektir. * Zimmet ve ihtilastan suçlu 
Sarıyer Belediye muhasebesi va
ridat katibi Emin, dün Ağırceza 
mahkemesinde 5 sene ağır hapse 

Maske Tecrübeleri 
Yapılacakt~r 

Havaya karşı pasif korunma ka
nunu mucıbioce hı.lkımıza zehir
li gazlardan sakınma usullerini 
göstermek maksadile her tarafta 
kurslar açıl.mnsına bugünlerde 
başlanacaktır. 

Kanun; 16 yaşından 60 yaşına 
karlar olan her vatandaşın sene
de 30 saat bu kurslara devamını 

mecburi kılmatadikr. Evelki yıl 
şehr:mizde açılan kurslara; her
kes iştirak etmediğinden; kanu -
nun bu maddesinin en kısa bir za
manda tatbikini temin için, İstan
bulda da yeni<leo kurslar açıla

caktır. 

Bu kursların her semtte nere
lerde açılacağı ve kimlerin ders 
vereceği yakında tesbit olunacak
tır. 

Ayrıca; hayvanların zehirli gaz
lardan nasıl korunacaklarını ve 
hayvan bulunan cahır., •ağıt. gi
bi yerlerin gazlardan nasıl temiz
leneceğini göst;erı:ıı,ek mak.sadile 
hayvan sahiplerine de dersler ve
rilecktir. 

İstanlbulda ve d.ğer bazı şehir
lerde de; gece vakti IJiıkları mas
keleme ve söndıirme tecrübesi de 
yapılacatıkr. 

Diğer taraftan Kmlay Kurumu 
tarafından satl.§8 çıkarılan halle 
maskeleri büyük bir rağbet gör -

mekte:iir. 
Her memurun mı.ılıakak bir ze

hirli gaz maskesi bulunması mec
buri olduğundan peyderpey bü
tün memurlar taks :tle birer mas

ke tedarik etmektedirler. 
Maske siparişleri her ay art -

makta ve KuI"ımun İstanbuldan 
>bıışk& şehlrleroe de maskeler için 
satış şubeleri açması istenmı:kte

rlir. 

İaşaatı 
Durdurulan 
Yeni Bina 

Ş~hane karakolunda iru;a:oına 

başlanan ve evvelce arsa ihtilafı 

yüzünden bir miiddet yapılması 

durdurulmuş olan ·Beyoğlu Mal
müdürlüğü ve Maiye şt>lıesı. bi
nası inşaatı; belediyece \'erilen 
bir emir üzerine yeniden durdu -
rulmuştur. Buna s"bep; Şehirci

lik mtitehassı." Pro•t'un planı 

mudb rıce, mezkür arsa ile eski 
askerlik ~ubesi binası yerinin tan
zim edılerek büyük bir bahçe ha
line sokulması lazım gelmekte -
dir. 

Bu bahçen:n tist tarafında bu
hınan •Katip Çelebi. nin meza
rı da beldiyece imar edilecektir. 
Yine balı<;enin üst tarafının arka 
cihetinde de; Evkaf :daresi tara
fından büyük bir capartıman. in
şa olunacaktır. 

mahküm olmuştur. Ayni ınese - ı--------------1 
leden dolayı da Sarıyer Belediye kalacak memurlara aid liste bu
muhasebecisi Envere 100 lira para günlerde hazırlanacaktır. Yeni teş
cezası verilmiştir. ki!Atın 1 temmuzda faaliyete geç-* 1 temmuzdan itibaren lağve- mesi için de esaslı faaliyete baş
dilecek olan Denizbanktan açıkta lanmıştır. 

Halifenin Sarayında 1 
Bir ispanyol Güzeli 

Dediği zaman. garib bir tesadüf 
eseri olarak, Abdülmelik de o gece 
rüyasında ağlıyan bir küçük ço -
cuk gi;rmüştü. Bunu duyunca ken
di kendine dü~ünmeğe başladı. 

Genç kadın çocuğile içeriye gi
rerken, Halife rüyasında gördü -
ğü çocukla karşılll§mış gibi. bir -
den yerinden kalkarak çocuğun 

yüzüne dikkatle baktı: 
Tarihi Komam ~«:>- 103 

- S. n galiba Hatcacın memur
larını tanımıyorsun! Onların eli
ne duşersen, ışkenceden kurtu
lamazsın, yavrum! Acırım sana .. 

Haydı ~it işine!. 

Genç kadın boynurıu 'bi.ikerek 
b.r kenara çekildi. Fakat iımidsiz 

d ğ ~dl. 

- Bekliyeceğını. 

Dedı .. Ve bekledi 
Bereket versin ki, Aclan çabuk 

donmüştü. Gülerek kapıya çıktı: 

- Haydi gel bakalım.. Halife 
hazrct!Pri seni huzurlarına kabul 
ed'yorlar. 

Yazan: CELAL CENGİZ 

Diye seslendi. 
Genç kadın, kucağında durma

dan bağıran küçük çocuğunu sus
turmağa çal1Jiıyordu .. Bu sesi du
yunca sevindi ... Kapıya kostu. 

Aclan yol gösterdi. 

Halifenin odasına kadar konuş
madan yürüdüler. 

Abdülmelik o gecP geç yatmış ve 
ve uykudan geç uyannuştı. Halife, 
sabah namazını kıldıktan sonra, 
tekrar yatar uyurdu. 

Aclan: 

- Kapıda çocuiile ağlıyan bir 
kadın sizi görmete gel.mİf.. • 

- Ta kendisi.. İşte o çocuk. 
Genç kadın birdenbire şaşırdı .. 
Halifenin ayaklarına kapana -

rek, genç kadına sordu: 
- Efendimize çok mahrem ve 

mühim bir mesele arzetmeğe gel
dim. Yalnız kalmamı'zı istiyorum, 

Dedi. Abdülmelik hiliı küçük 
çocuğun yüzüne bakıyordu. 

Elile Aclana dışarıya • çıkmasını 

emretti. 
Sonra bir adım geriye çekile -

rek, genç kadnaı sordu: 
- Sen kimsin? 
- Ben, kumandan Elharisle En-

CUMHL'RID'T: 

Nadir Nadı cMeslek aşkı kafi 
midir?. i.>ımli bugünkü başmaka-ı 
lesinde bazı ilk mekteb muallimle
rinın meslekten ayrılmaları üze -
rine Maarif Vekilinin muallimlere 

tarmak için icabederse harb ede
cektir. Türkiyenin ergeç elde ede
ceği toprakları için çok yüksek 
fiyat ödediği sözünü şiddetle ve 
nefretle reddederiz. Türkiye ne 
toprak verir, ne toprak satın alır.• 

VAKİT: 

Yerli 
Mallar 

Sergisi 1
Nazi Yumruğu Altında 

Çekistan 

gönderdiği bir tamimi mevzuu 
bahsetmekte ve muallimleri mes
lekten ayrılınıya sevkeden amil
leri araştırdıktan sonra ezcümle 
şöyle demekteqir: 

cMuhterem Hasaı: Ali Yücel 
derdi görmüş. parmağını yaraya 
basmıştır. Muallimlerin vatanse
verFk duygularına hitab etmesi 
iyi bir harekettir. 

Ancak, maddi manevi bazı ha
yat şartları vardır ki onlarsız da 
iş görmek kabil. olamaz. 
Parmağını yaraya basan sayın 

Maarif Vekilinden, yaranın derin 
sebeblerini bulup meydana çıkar
masını ve yarınki neslin istikbali 
diyeceğimiz muallim meselesine 
bir hal çaresi bulmasını temenni 
ederiz.• 

TAN: 

Bayan Sabiha Zekeriya Sertel 
cbir Alman gazetesinin suallerine 
cevablar. isimli bugünkü başma
kalesinde bir Alman gazetesinde 
Milli Şefimizin nutku münasebe
tile çıkan yazıdaki bazı fikirleri 
mevzuu bahsederek bunlara ce -
vablar vermekte ve ezcümle mu
harririn: cTürkiye İngilterenin bu 
arzularını tahakkuk ettirmekte ne 
menfaat bekliyebilir? Boğazları ve 
Anadolu topraklarını yabancı as
k.erlere terketmekten ne fayda u
ma bilir?• gibi suallerine mukabil 
diyor ki: 

cTürkiye bu anlaşmayı yapmak
la topraklarını ecnebi askerlere 
terketmiş değildir. Türkiye cenub
da terkettiği toprakları cevet. u
nutmuştur. Çünkü emperyalist d 
ğildir. Türkiye sadece kendi top
raklarını ve kendi istiklalini kur-

Sanayi 
Odaları 

Kongresi 

Sadri Ertem .Türkiyede demok
rasi kurulurken yapılacak ilk mü
cadele• isimli bugünkü başma -
kalesinde diyor ki: 

cTürkiyede demokrasinin ger -
çekten yerleşebilmesi, vatandaşla
rın vatanla hürriyeti bir tutmala
rı için tek çare vatanı, ve hürri
yeti korumanın, onları yaşatma -
nın şartlarını iyice bilmeleridir. 
Vatanı hürriyet gibi, hürrieyti 

vatan hududları gibi korumak için 
sadece iyi niyetler, namuslu va
tandaşların arzuları kafi değil -
dir. 

YENİ SABAH: 

Hüseyin Cahid Yalçın Londra
dan gönderdiği cAlınan hiddeti. 
is.mi[ bugünkü Başmakalesinde; 
Berla.Jen İtalyan gazetelerine ak
seden haberlerin Almanyanın 

Türkiyeye karşı büyük bir hid -
det duyduğunu ve Almanların bu
-.u gizliyemiyecek derecede iiidol 
ve muhake~lerinl kaybettikleri
ni, güya Almanların bizimle mev
cud ticari anlaşmayı bozarak açmış 
oldukları 150 milyon marklık kre
diyi geri alacaklarını bildirdiğini 
kaydettikten sonra bu şayiaları 
tahlil ederek diyor ki: 

• Aimanyanın bizimle olan ti -
cari anlaşmayı feshetmesi söz~
r.ine gelince, buna da pek ihtimal 
vermediğimiz gibi tahakkuk etse 
de pek ehemmiyet vermiyeceği_miz 1 
bir hadise olacaktır. Türkler, In
giltere ile bir anlaşma yaparken 
ve ayni itilifı Fransızlarla da ha
zırlarken her halde böyle bir ihti
mali gözününde tutmuşlar ve ted
birlerini kararlaştırmışlardır.• 

Gümrükler 
Baş Müdürü 
Avdet Etti 

Tiearet ve Sanayi Odalar: kıeın- Bazı tekiklerde bulunmak üze-

gresi eylulde Anaıakda toplana- re Uzunköprü ve Ed rneye git -
caktır. miş olan gümrükler başmüdürü B. 

Meınleketımizdek bütün T:ca- Methi şehrimize dönerek ~etkik-

ret ve Sanayi odaları mümessille- !eri hakkında bır rapor hazırla -
mağa bırşlamı~tır. 

r: nın iştırak edeceğı bu toplantı Mumaileyh; Uzunköprüoe hu
da görüşüllecek meı;eleler hakkın-; dut gümrük i şlerile mcşgı.ı ol -

Hataydan Gelecek 
Eşya T esbit Ediliyor 
Galatasarayda açılacak olan 11 

inci Yerli mallar sergisi hazırlık- i 
!arı çok ilerlerniştir. 

Sergi tertip heyet .ne şimdiden 
müteaddit müracaatlar yapılarak 
iştirak arzuları bildirlmektedir. 
Mekteb binasının sergiye tahsisi 
için Maarif Vekaletinden istenen 
müsaade verilmiştir. Yakında ser
gi komitesi binada tanzimata ve 
pavyon inşasına başlıyacaktır. 

Bu seneki sergiye bütün milli 
fabrika ve bankalarımızla diğer 

şehirlerdeki imalat.hanelerden ek
serisi işt:rak edeceklerinden ser
ginin her senekinden daha kala
balık ve zengin olacağı kuvvetle 
tahmin edilmektedir. 

Antakya T:caret odası tarafın
dan sergi tertip heyetine gönde
rilen ıbir mektup üzerine; kardeş 
ülkenin ticari ve iktisadi mevcu
dcyetini halkımıza tanıtmak için 
sergide ayrı bir pavyon ayrıla -
caktır. cHatay oavyonu• nda Ha
layın bütün mamulatı, mensucatı 
ve mahsulleri zengin bir şekilde 
gösterilecektir. 

Şimdiden Antakyada hazırlan
masına !başlanan mütenevvi kol
lesiyon ve nümunelerle <Hatay. 
iktısaden, Türkiyede ilk defa tem
sil edilmiş olacatkır. 

Şehrin Nazım 
Planının 

Yeni Şekli 
İstan'oulun imarı hakkında Şe

hircilik mütehassısı M. Prost ta
rafından hazırlanan •Nazım pla

nı• tetkik ile meşgul olan Nafıa 

Vekaletindeki komisyon mesaisi
ni bitirmiş ve nazım pliin projesi
ni tetkik etmiştir. 

Şehircilik mütehassısı M. Prost, 
Belediye İmar müdürü Hüsnü ve 
Harita şt>besi müdürü B. Galip bu 
heyetıiın içtimaı esnasında proje
nin bütün kısımları hakında tnun 
ve mufassal izahat vermişlerd:r. 
İmar projesinin bazı mühim kı

sımları Büyuk Millet Meciisin.in 
bu devrei ıçt.nıaına yet:ştirile -
cektir. Bütün projenin müzakere
sinin Meclisin diğer içtima dcv
res ·ne terki mukarerdir. 

da şımd :den icap eden rap.ırların duktak sonra, 939 mali yılı bütçe-
hazı rlaimasına başlanmaktad ı r. sinden verilecek olan tahsisat ile --00- ! 

Kongrenin halledeceği mevzu- Uzunköprü istır.;yonunda memur- :İktısat Vekili Ankara ya 
larından birisi de, , Ticaret ve Sa- J lar için inşasıkararlaştırılan •me- Döndü 
nayi odaları Leşkilatı , meselesidir. mur evleri• meselesini ve hazır-

. !anan projelerle keşifnamelcr i ma- İktısad Vekıli Hasan Çakır dün 
Buı iktisadi düştincelerle L; -

halimde tetk 'k etmiştir. şehrimizde bazı iktısadi tetkik-
tanbul, Ankara, İzmir ve Kara-

Diğer taraftan Türk - İren hu- !erde bulunduktan sonra dün ak-
deniz Tıcaret ve Sanayi odaları dudunda olduğu gibi; Tra~yada şam Ankaraya harek"t etmiştir. 
teşkilatı tebdil olunacak ve Oda- Türk - Bulgar hududunda da müş- --· 

lar Sanayi işlerile uğraşmıyacak- terek bir gümrük binası inşası ka- tan sonra, yolcuların Türk ve 
!ardır. rarlaştırılmıştır. B. Methi; Eılir- Bulgar hudutlarında ayrı ayrı 

Sanayi işlerinin tedviri için de neden . Kapukule. ye kadar gide- gümrük muayenelerine lüzum kal-
bu şehirlerde cSanayi odaları• rek buranın hudut gümrük işle- mıyacakt'ır. 
teşk:Jatı vücude getirilecektir. rini teftiş etmiş ve .müşterek bi- Muayeneler; •müşterek bina• 
Diğer taraftan bazı yerlerdeki na• meselesi ile de meşgul olmuş- nın ortasında bulunacak olan müş-

faaliyet gösteremiyen Ticaret \'e tur. terek muayene salonunda Türk 
Sanayi odaları da lağvolunscak - Binanın inşasına yakında baş- ve Bulgar memurları tarafından 

lardır. 

dülüse giden Selim Hayyat'ın kll,-1 
rısıyım. Onun Endülüste evlen -
diğini duydum .. Buraya gelmek
ten \'aZ geçtiğini öğrendim. Hem 
beni boşamıyor .. Hem de buraya 
gelmiyor. Benim halim nice ola
cak? 

Abdülmelik karşısında duran 
kadını tanımakta gecikmemişti: 

- Habibe, sen misin? Hala Şam
da onu mu bekliyorsun? 

Diyerek tekrar yanına sokuldu.. 
Lübnan dilberinin gözlerinin içi
ne dikkatle baktı. 

Habibe eski güzelliğini muha -
faza ediyordu. Üstelik eski vahşi
liği de kalmamıştı. Belliydi ki, 
bir çocuk anası olduktan ve aile 
İ9İne karıştıktan sonra sakin,. uy
sal bir kadın olmuştu. 

Habibe: 
- Selim gitti gideli, teyzesile 

oturuyorum, dedi. Kimse ile ko -
!Mlf1ıuğum yoktur. Artılt bekle -
mekten usandım. Ona, ölilnciye 

!anacaktır. İnşaat tamam olduk - ayni zamanda icra olunacaktır. 

kadar bekliyeceğimi söylemiş -
tim. Fakat, onun Endülüste Fatma 
ile evlendiğini ve buraya gelmiye. 
ceğini öğrenince sabrım tükendi. 
Benim boynumdaki bu bağı an
cak siz çözebilirsiniz! Size yal -
varmağa geldim .. Bana ve çocu -
ğuma merhamet edjniz. 

- Ne yapmak fikrindesin, Ha
bibe? Selimden ayrılırsan, başka 
birile mi evleneceksin? 

- Evet.. 
- Çocuğun babasız büyüyecek 

demek? .. 
- O zaLen baba yüzü görmedi. 

Selim beni gebe bırakıp gitmişti. 
Bundan sonra da babasız yaşaya
bilir. 

- Bir l::oca hazırladın mı ken
dine? .. 

Habibe gülümsedi .. 
Ve gözlerini yere indirerek ce

vab verdi: 
- Evet.. Çocuiumu ·kendi ço

cuğu ııibi banma basacak bir er-

kekle evlenmek istiyorum .. 
- Şamda mı bu aıicenab a -

danı? .. 
- Evet.. Şamda.. Hatta şimdi 

sarayınızda yatıyor. 

- Ben tanıyor muyum? 
- Şüphesiz. Onu boş yere hap-

settirdiniz. Halbuki o, bana fena 
bir maksadla gelmiyordu. Bugüne 
kadar eli elime değmemiştir. Beni 
seviyor .. Benimle nikahlanmak is· 
tiyor. 

Abdülmelik birdenbire kaşla -
nnı çattı: 

- Tahirden mi bahsediyorsun 
yoksa? .. 

- Evet. Ondan bahsediyorum .. 
Onu affediniz. Tahir cezaya de -
ğiL taltife layık bir erkektir. Be
nim sefalete düşmemem için, bana 
elden gelen iyiliği yapyor. 

- Ya Şeyh Abdüsseliımın de
d ikleri?! .. 

(DPvamı var ) 

Taun: Abıetl :$üktil ~)fEI& 

Almanya geçen martta Çekis
tan'ı himayesi altına aldığı zaman 
bu memlek-:tin otonomisine hürınel 
edeceğini ve çek kültürünün inkiş& 
fına mani olacak tedbirler a:mıya
cağını taahhüt etmişti. Hitler de 
irat ettiği son birkaç nutukta Çe· 
kistan hakkında aynı taahhüdü ta
zammun eden sözler söylemiştir. 

Fakat fiiliyatın hiç de bu sözlere 
uymadığını bu betbaht memleket
ten dışarı sızan haberler anlatmak• 
tadır. Filhakika Almanya'nın çek
leri Almanlarla müsavi addetme
yip kendilerine bir nevi aşağı sı

nıf vatandaş muamelesi yaptığı 

malı'.ıPndu. Bilindiği gibi, Nazi ırk 
nazariyesi yalnız damarlarında 
Cermen kanı taşıyan insanları va
tandaşlık haklarına istihkak kes
betmiş telakki etmektedır. Nasıl 
ki Nazi telakkisine göre. devlet
ler hukukunun temin ett ' ği hak· 
!ardan istifadeye salahiyeti olan 
milletler de cermenler, anglo - sak
sonlar ve belki de iskandinavyalı
lardır. Geçenlerde Schmidt namın· 

da bir Alman devletler hukuku 
Profesörü, müsavatsızlığa dayanan 
bu nazariyenin ilmini yapmıştı pro 
fesöre göre, illetler, devletler hu
kukunun bütün haklarından ve 
saliıhiyetlerinden istifade eden ve 
bunlar tarafından istismar mevzu
u olan iki zümreye ayrılmışlard~ 
Birinci zümrede cermenler, anglo 
saksonlar V3 Fransızlar vardır. Or· 
ta Avrupa, şarki Avrupa ve isliıV 

·milletleri istismar mevzuu olma
sı icap eden milletlerdir. Yani Na· 
zi ırk nazariyesi müsavatsızlığı 
dayandığı gibi, devletler hukuku• 
nun Nazi telıikkisi de müsavatsız-

• lığı esas olarak kabul etmektedir· 

Fakat Çekistan Nazi istilasının 
uğrayıncaya kadar bütün bu naza
riyeler, ilim kitaplarında yer al
mıştı. Çeklstan'ın işgalinden son
radır ki bu nazariyelerin tatbika
tına şahit olmaktayız. Haber veril
diğine göre bu memleketteki Nazi 
idaresi, en zalim müstemleke ida

resini aratacak bir mahiyettedir. 
On binlerle çek Münevveri, tev· 
kif edilerek kamplara tıkılmıştır. 
Memleketin her tarafında itimala.ı 
menedilmiştir. 

Gerçi bir Çok hükümcti mev -
cuttur. Fakat küçük rütbeli 
bir Alman zabiti kabine içtimala
nna iştiriık ederek vekillere direk
tif vermektedir. Çekistan tama
men Alman iktısat sahasının içine 

alınmıştır . Bunun manası şudur ki 
memleketin iktisadi politikasına 

istikamet verilirken önce büyük 
Almanya'nın ihtiyacı nazarı itiba
ra alınacaktır. Kültür sahasında 

da Alman idaresi tazyikini her gün 
biraz daha arttırmaktadır. Fran
sız gazetelerinin yazdıklarına gö
re geçenlerde çeklerin en eski bir 
tiyatro binaları ellerinden alına

rak almanlara verilmi~tir. 

Almanya'run diğer orta Avrupa 
ve şarki Avrupa hakkındaki emel
leri malfun olduğuna göre, bu mil
letlerin Çekistan'da olup bitenle
ri bilmeleri lazımda. 

Gerçi çekler , büyük harpten ev· 
vel bir çok asırlar Avusturya'nın 
idaresi altında yaşamışlardı. Fa
kat hakimiyetleri altındaki millet
lere liberal bir idare temin eden 
Habsburg hükümdarlıtriyle Nazi 
idaresi arasında mukayese kabul 
etmiyen bir fark vardır. İstiklalle
rini korumak için kanlarını akıt
maktan çekinen çek gençleri bu
gün Nazi yumruğu altında inle
mektedir. Bu, başka memleketle
rin gençlerine bir ibret dersi ol
ntıılıdır. 

Ağa.çlanacak Sahalar 
Perapalas otelı arkasında; •Toz

koparan . sahasının Belediyece 
cTeşçir mıntakası. haline konma
sııı.a yakında başlanacaktır. 

Vali ve Belediye reisi B. Lutfi 
K!rdar, bu sahayı gezerek tetik 
etmiştir. Net:cede; eveliı burada
ki binaların istimlak edilerek yık• 
tırılmaları kararlaştırılmıştır. 

Bu sebeble binaların kıymeti -
nin ve ist:mlak için icap eden pa
ranın miktarının tesbitiıne bu güil" 
!erde ba lal'acakt . 

• 



Günün Meselesi: -
Evler Aynı Renkte 

Olacak 
Vali Lütfi Kırdar Bire 

Mektub Y alladı 

8 
elooiye reısliği, İstanıbu
lun birinci sınıf caddele
rinden başlıyarak pey -

,.erpey her semtteki b;ıı.alan 

muayyen renklerde boyatmak 
hakkındaki kararını tathiKe 
başlamıştır. 

Evvela; asfalta çevrilen cad
delerdeki bütün ev, dükkAn, a
partıman ve saire 'bütün bina
lar yeknasak bir renge boyana
caklardır. Bu münasebetle dün 
Vali ve Bel~e reit;i B. Lut
fi Kırdar imzasile bu kabil yer
:krdeki bütiın biııalara birer 
mektup bırakılmıştır. Bu mek
tupta aynen şunlar yazılıdır: 

cMutasarıf bulunduğunuz ..• 
numaralı binanın nazır bulun
duğu cadde, Belediye tarafın
dan büyük külfetler ve mas -
raflarla asfalta çevrilmiş ve 
şehrin en şerefli mahallerin -
den biri haline ifrağ olunmllf" 
tur. 

Şimdi; bu güzel cadde üze
:ııhıdeki binaların harict cıep

he manzaralarının d.ı ıslahını 

dü:şünüYQruz. Bu suretie te -
ınin olunacıık güzell'lr w te -

nmliğin mülkün kıymeti üze
rinde de ne kadar faidf'li ola
cağını şüphesm talmir edersi-

. 1 ruz .• 
Tesblt olunan ren«ler; •açık 

bej• ve cmaiınsi gri. d•. Bun
lardan tı&.riıı.i intihap si,;.n zev
kinize bırakılmıştır. Ve talep 
edildiği anda Eminönü beledi
ye müıdürlüğıi size bu renkle -
rin n.ümunesini verrneğe ama
dedir. 

Belediye zab•ta talimatna -
mesinin 280 inci maddesi; mülk 
sahlpleri için esasen bunu bir 
mecburiyet olarak tesbit ve 
Jtendilerlni mükellef tutmuş 

olmakla bj;?.raber ben b'2zat 
•bunu beledi bl.r mükellef ola
rak te'lakki etonenizi ve rica
mm :S'afını şehrin güzelleş -
mesinde varzife almış hüsnü ta
biat sahibi bir vatandaş zev
kile ve hahişle diler; bunun ni
cayet, iki ay zarfında i.lcıınal ve 
in.tacını basseten rica ederim.• 

Bu karar; sayfiye yerlerin -
den bıışlıyarak peyderpey d:i -
ğer birinci sınıf cadde ve semt
lere de teşmil olunaca.kıtır .. 

Belediyelere Üniversitenin 
Yeni kolaylıklar Hangi Kitablara 

Gösterilecek ıhtiyacı Var? 
Banka Faiz Hadlerini 

indirdi 
.Şehirler.irnizin imarı sahasında 

mühim vazifeler almış olan Bele

diyeler Bankası, belediyelere um
ran hareketlerinde da.ha gen:1 

malt imJcAnlar temin etmı!k gaye

si\yle son günlerde mühim bazı 
kararlar almıştır. Bu kararlar ara-

ıııııda §unlar vardır: 
1 - İkraz faizi yüzde 6.5 den 

yii2ıde 5.5 ğa in.dirilmiştir; 

2 - Bu karar evvelce borç al

mı.ş beledıyelerın bir haziran 939 

tarihinden sonraki borçlarına da 

t.a1.'lı:.k. edilecektir; 

3 - Faiz. üzerinden belediyeler

ce verilmekte olan muamele ver

gisi bundan sonra bankanın umu
mi mas.rafları arasında ödenecek
tir; 

4 - Borç ta.Jositlerine vadesin

de mahsup edilmek üzere karşılık 

hesaplarına ya1.ınlan paralara 

borçlu hesapların faizi yüzde 5.5 

den hesap olunacaktır. Belediye

ler:.n bu paralarına eskiden yüzde 
Uç verilmokte idi. Böylece vade

sinden evvelce pa~a yatırmJŞ olan 
belediyeJ,er, ödedikleri m·ktarın 

faizınden kurtulmaktadırlar; 

5 - Mukavelenin ilk üç ay !ık 

müddeti içinde i9ti.kra:.; ooilen pa
raların beldiyclerce çekilmemesi 

halinde kom:syon alınmıyacaktır. 

ROMAN: 42 

Bunların yapılan ihbar ü
zerine sureti mahsusada hapisha
neye gelmişlerdi. 

Kontes Dubarry, bu adamların 
huzuruna çıkarılınca ded, ki: 

- Vatandaşlar, ben hepınizln 
güzel maksadların121 anlıyorum. 

Onun için size herşeyi olduğu gibi 
söy liyeceğlm. Yalnız beni din -

leyinz . Evet, ben zenginim Fakat 
bütün scrve ımi memnunıyetle 

millete teı<kedec-eğim . Yalnız ha
hatıma dokunm •acakspıız, değil 

mi? Çok rica ederim t~rseniz, 

hemen bugün 1 uvas!yon şatosu -
nn gid •, b2hçcde, kazma kıirek
ler" 'bulunduğ;ı yerde, bır kutu 
altın \'ardır. Ayni yerde krpıdan 
g rerken soldaki köşeyi de kazar
sanız, orada da bir kutu bulacak

kutunıın i inde de el -

Bunlardan Bir Kısmı 
Basıldı 

Maari! Vekaleti Üniversitenin 

.Jtitap derdi. nm 'bir an evvel 
kafi olarak haıledilmesi iç•n ye
ni emirler vermiştir. 

Bu ders yılı n:hayetine kadar 
yapılan mesai ile basılan kıtapla-

nn sayısı •180• ni bulmuştın. Ya
ni okunan ki tapiarın yüııde 75 1 
basılmıştır. 

Emirde; henüz yazılmamış ki
tapların hemen yazılması ve ba -

sılmıyanların taıbının da bir an 
evvel bitirilmesi istenmektedir. 

Bu suretle teşrinievvel kadar 
50 ye yakın kitap daha hazırlan
mış olacaktır. 

Teşr:.nievvelde Üniversite açı
lınca da % 10 bir kitap eksikliği 
kalmış d1acaktır 

Bunlar d:a ders senesi içinde 
hazırlanacak ve Üniversitede ki

taıbı hazırlanmamış h.ç bir ders 
kalmıyaca.ktır. 

ÜniV<!rsiteliler •kitapsızlık• ~r
dinden kat'i ohrak o vakıt kur
tulmuş bulunaraklard:ır. 

-*-
Eşek İhracı Menedildi 

Memleketimizden hariç mem • 
leetklere •katır. ve •merkep• itı
racı görülen füzwn üzerine men
olunmuştur. İcıa Vekiler.nin bu 
kararı; dün şehrimizdeki alaka -
darfara bildirilmiştir. 

mas bir gerdanlık, zümrüd bir 
yüzük, ayrıca bir inci gerdanlık 
var. Mahzene indiğiniz zaman 
merdivenin altında da bir kutu 
bulacaksınız. Bu kutu büyükçe
dir, içinde büyük kıymette kris -
tal eşya vardır. 

Bütün kıymetli eşyasını sak -
ladığı yerler, hafızasında hariku
Hide bir sadakatle canlanıyordu. 

Altın işlemeli porsilen tepsiler, gü

müş takımları, son derece kıy -
metli kahve ve çay takımları, bir 
çok zümrild yüzükler, mercan zin
cirler, mücevherle süslcnm~ al
tın saatler ve saire ve saire. 

Kontes birer bırer söyledikçe, 
zabıt katibi hiç yorulmakınzın not 
alıyordu . Bir taraftan kalem gı -
cırdadıkça, bir taraftan da kon -
tes söyledikçe, doldurulan kil -
ğıdlar birbiri üzerine yığılıyordu. 
Fakat kontes Dubarry de millete 
hediye etmeğe karar verdiği bü-

Bütün İstanbul Bunu 
istiyor 

B 
azı Belediye intihapliırının 
tecdit edileceği, bu sırada 
İstanbul Şehir meclisi in -

tihabının da yenileneceği haber
leri veriliyor. Bu havadisi kayde
den refikimiz, bu meselenin gö
rüşüldüğünü ve böyle yapılması
nın muhtemel olduğunu ilave e
diyor. 

Bizim temennimiz, bu imtiha
nın bir an evvel tahakkuk saba
sına çıkmasıdır. İstanbulda, son 
meb'us intihabında yapıldığı gibi, 
nam.zcdler üzerinde, halk mü -
messillerinin reyleri ve fikirleri 
alınarak, yeni bir Şehir meclisi 
geçmek l&zımdır. Öyle bir meclis 
ki, halk, seçtiği azasından haber
dar, aza da halktan haberdar ol
sun.. Bin bir belde hizmeti ve i
mar faaliyeti içinde ve arefesinde 
bulunan Jstanbula •makam. dal
kavukluk etmiyecek taptaze bir 
meclis lazundır. 

BURHAN CEVAD 

Dükkanların 
Önlerindeki r entel er 

Dükkan ve mağazalara, yazın 

güneş vurmaması için asılan ten
telerin ekse. :yetle çok çi>rk:n ve 
pis, renksiz olduktan görülmüş -
tür. Belediye reisliği; dün bütün 
kaymakamlıklara emir vererek bu 
kalbil tentelerin kat'yyen astırıl

mamasmı, asanların henien ceza
landırılmalarını bldinniştir. 

KISA POLiS 
HABERLERi 

* Şehremininde N ev<bahar ma
hallesi Bakibey sokağında 26 nu
maralı evde oturan Ahmed oğlu 
ilbraıh.iım Yılmaz arkadaşı Muzaf
fer ile rakı :çerken sahorşlukla 

camları kırmaya başlamış ve kırı
lan cam parçalarile sağ elinden 
yaralanmıştır. 

* Taksimde oturan Receb adın
da bir gencin bindiği bisiklet Şiıı
Lde 7 yaşında Reşad adında bir 
çocuğa çarparak yaralamıştır. Ya
ralı çocuk tedavi altına alınınış 

Recııb yakalanarnk tahkikata bax
lanmıştır. * Şoför Hayrinin idaresinde ve 
içinde 7 çocuk oulun.an bir kam
yon Hacıosman bayınnda bir hen
değe yuvarlanmıştır. Çocuklardan 
biri yaralanmış diğer !erine bir şey 
olmamıştır. * İsmail adında bir sürücünün 
idaresindeki süt arabası Taksim
de Kirkor kızı Maniye çarparak 
bir ayağını kırm*tır. Mani hasta
haneye kaldırılarak tedav: altına 
alınmış İsmail yakalanarak tahki
kata başlanmıştır. 
* Dün a~am saat 20.30 da Fi

loryadan hareket eden trene bi
nen Hüsnü adında bir posta mü
vezzii Yeşilköyde trendeıı atla -
mak isterken altına düşerek ayak 
uç1an ezilmişt.r. 
* Şoför Cemalin idares:ndeki 

1896 numaralı otomobil ile vat -
man Necatinin idares'ndeki 98 nu
maralı tramvay Beyoğlunda çar
pışarak her iki~ı de hasara uğra
mışlard:r. 

tün bu kıymetli eşyayı ve bulun

dukları yeri söyledikçe, hakimle -

rin yumuşıyacağını, omuzların -

daki ağır itham hamulesinin san

ki hafüfediğini hissediyor, fela ~ 

keti önlediğini zannediyordu . 
Kontes devam etti: 

- Büyük merdivenin altındaki 

gardrobda büyük bır dolab var -
dır. Bu dolabın üst gözünde bir 

kutu bulacaks•nız. Kutunun için
de on iki altın kahve kaşığı, bir 
tane yine altından punç kaşığı, üç 

altın madalya vardır. Bu madal
yalar büyüktür. Ve çok kıymet -
lidir. Ah, sonr9 bu kutuda akik -

• 
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Ve .. 

Al Malını 
Ver Benim 
Paramı 

Meyvacı Paraşkovayı 
Döven Genç Mahkum 

Oldu 

P 
araşkova isminde l>ir meyva
cıyı, evvelki gece kendisine 
ezik ve çüTiik kiraz sattığı 

için döven Davudun muhakeme
sin" dün ·Asliye Üçüncü cezada 
bakıldı. Davacı Paraşlrova mahke
mede şunları söyled i: 

- Dün gece, Kuınkapıda, pa
zarda kiraz satıyordum. Ssat 9 -
9,5 sıralarıntla suçlu geldL Kirazın 
fiatını sordu. 

- Kilosu 20 kurıışa... dedim. 
- Eğer 15 e verirsen, yarını ki-

lo alacağım, dedi. 

Teklifini kabul ettim. Yarım ki
lo kiraz tarttım ve verdim .. gitti. 
Fakat aı·adan yarım saat geçme
den elinde kese kağıdı olduğu 

halde tekrar geldi ve sert bir ta
vırla: 

- Verdijiin k:rıuın yarısından 
fazlası ezik w çürük, dedi 

Kese kağıdını yere attı: 

- Al kirazını, ver benim para
mı! dedi. 

Ona: 

- 01m82, dedim Onu geriye a
lamam! Sen nasıl para verdin al
dınsa, ben de bedava almadım! 

Para verdim.. 

Dökülen k'.razları toplamak ıçin 
eğiltliğim sırada... suçlu yuzume 
iki yumruk vurdu ve kaçtı. 

Suçlu Davud suçun inkar etti 
ve dedi ki: 

- Ondan aldığım yarım kilo 
kiraza evde baktığun zaman ez.k 
ve çüriik olduğunu gördüm; iade 
etmek için kira:zcıya ~ürdüm. 

Fakat geri almadı, ben de kızdım. 
Elimdeki kese kağıdını yere at -
tlln. Fakat biraz sonra onu yer -
den kaldırırken, kirazcı da eğildi. 
Ve bu sırada kese kağıdı onun yü
rune çıtrptı. Ben kat'iyyen yüzüne 
yumrukla vurmadım .. 

Hakim MünA>, suçluya Paraş -
loova'nın sol gözü altında, vurma
dan mütevellid, ceviz büyüklü -
ğündcki şişi gösterdi ve: 

-Oğlum, ded~ Bu mantılmız 
sözlerinle beni kandıracağını zan
nediyorsun, yanıhyirsun! H'ç için
de yarım kilo kiraz bulunan b"r 
kese kağıdının çarpması ile yüz 
bu ksdar şişer mi?!. 

Suçlu cevap vermedi.. 
Şah tler sorguya çekildi. Bun -

lar Paraşkovayı döğdüğünü gör -
düklerinıi söylediler. 

Hakim mevcut deliller, tahki
kat evrakı müııderecatı ve amme 
şahitlerinin sözleri ile Davudun 
suıçunu sabit gördü. Onu 25 lira 
para cezasına mahkum etti. Fa -
kat yaşı küçük olduğu lçin bu ce
zayı 13 lira 80 kuruşa indirdi. 

terle işlenmiş iki Türk hançeri de ı 
bulacaksınız. 

Kontes bunları saydıkça hakim I 
artık sabırsızlanrnağa başlamıştı. 

- Hepsi bunlar mı? 

Madam Dubarry titredi: 

- Hayır, hayır, daha var. Yatak 
odasının yanındaki odada komodi
nin alt gözünü açınız. Orada mavi 
emayeli altın bir şişe bulacaksı -
nız. Bu şişenin üzerinde iri bi.r el
mas vardır. 

Öğle yemeği zamanı ge \miştL 
Karnı acıkan haklın sabırsızlan -
mağa başlamıştı. 

- Artık bitti mi? diye sordu. 
O zaman Madam Dubarry'nin 

Babasının 
Adını 

Unutan Bacı ! 
«On r-fushaf Getirin, 

Onuna da Elimi 
Basayım 1 » Diyor 

K 
i:racısı Hüsniye hakaret et
mekten ve onu dövmekten 
suç'lu Hat:ce ile kızı Nec-

miye ve oğlu Şevkinın duruşma
sına dün lkinci Sulh ceza mahke
mesinde devam edildi. Dünkii cel
sede şah:tler sorguya çekildi. 

Bunlardan Arab Said ve Hüse
yinden sonra, Saidin karısı Fatma 
dinlendi. 

Hakim şaJıide sordu: 
- Adın ne? 
- Fatma amma, Kumkapırla 

Ara.tı bacı nirıe derler bana! .. 
- Ballanın i.sntl? 
Kadın mütecessis nazarlarla ha

kime baktı: 
- Bunu neden soruyorsunz ev

ladım?!.. 

.Salfıhaddin Demirelli gülümse-
di : 

- Ögrenmek ıstıyoruz .. 
-Şey ... 
Kadın bir müddet sustuktan 

sonra: 
- Unuttum oğlum! dedı. 
Hakıiın hayretle· 
- Neyi?!. 
- Ha.bamın adını .. 
- Hiç insan babasının adını u-

nutur mu? 
- Unutur ya!. İşte ben unut -

tum! Öleli 50 ı.ene oldu. Ben o 
zaman daha pek küçüktüm .. 

Fatma kadın yanındakı kana
pede oturan kocası Saide döndü: 

- Sen b:tirsin babamın adını 

efendi, dedi. Haydi hakim beye 
söyleyiver .. 

Sait kayın.pederinin :u;ıniru söy-
led '. . 

Hiık.im Araıb hacı runeye: 
- Kaç yaşındasın? diye sordu. 
Kadın şu cevabı verdi : 
- Bilmiyorum! 
Ve sözlerine ilave etti. 
- Bugüne kadar kımse bana 

yaşımı söylemedi. Sala'hadd:n De
nurelli gene gühimsedı· 

- Anandan, babandan kaç ya
şında olduğunu duymadın mı? 

- Hayır .. 
- Peki tahminen kaç yaşında-

sın? 

Bacı dudaklarını büktu: 
KımbiJ:r, belki de 60 - 65 va

rım! 

- Yok canım. o kadar göster
mİ!)'orsun! Elli yazalım rnı? 
Kadın kısa bir müddet düşün -

dü, sonra: 
- Haydi öyle olsun! dedi. 
Hakim suçluıarı ve davacıyı 

gösterdi: 
- Bunları tanır mısın? 

- Evet.. 
- Aranızda hısımlık, akrabalık, 

dostluk ve dil§manlık var mı?. 
- Evet. Hüsnü efendı bir şeyim 

kurtuluş ümidi biraz sarsılmıştı. 
Bu kadar ifşaat karşısında haki
min yüzünün güleceğini ve böyle 
gülüms~Y"n bir yüzde af ve mü

samaha gibi bir mana ve ifade 
okuyabileceğini zannetmişti. Hal
bubuki h5.kiın. bu ifşaatın artık 

bitmcsı vakti gelmiş gibi bir ta

Vlr almıştı. İdam mahkümu bir 
kadın, g(ıya milletin hazinesine 
geçecek birçok kıymetli eşyayı sa
yarken, vaktin uzadığını, yemeğe 
geç kaldığını düşünen hak;im, kon
tes Dubarry'nin artık ifşaatını bi
tirmesi lazım geldiği gibi bir va 
ziyet almıştı. 

Halbuki ııenç kadın dakikaları 
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·Hasta 
Bakıcı 

Mektebi 

ı A ~ 11-~ozoı:u 
Ordu Hasta Bakıcı 
Mektebine Girme 

.Şartları 
Memleket.mi.ıx!eki hasta.bakıcı

ların adedini arttırmak ve sivil 
hastaıbakıcılar gibi urdu hastaba
kıcıları yetiştirmek ijzere bir 
(Ordu hastabakıcı hemşireler mek
tebi) açılmıştır. 

Bu HM!ktebi bitiren Bayanlar 
canemur• olup .ıtekaüdiye • ala
caklardır. 3 senelik bir ta.hsil müd
deti olan mektebe yaşı 16 dan a
şağı ve 22 den yukarı olınıyan ve 
en az orta mektep tahsilini bitiI'
miş bulunan veya bu derecede 
falıs ! l gördüğünü isbat edenler -
den evli, nişanlı olmıyanlar ka
bul edilecelkerdir. Bunlar evvel
ce evlenip boşarunış veya kocası 
ölmüş iseler, yine mektebe alına
caklardır. 

Gerek tahsil zamanında ve ge
rek mektebi bitird.kten sonra ia
şe, giydirme, barındırma hep 
mektebe aid olacak ayrıca mekteb 
zamanında her ay kendilerine 5 
lira harçlık ve mezun oldukları 

sene de 17,5 lira asli maaş V<!rile
cekt:r. Maaş gittikçe artacaktır. 

Talooe kaydına başlanan ve An
karada buhman mektebde 15 ey
!Ulde dersler verilecektir. İstan
buldaki talibler 25 ağustosa ka
dar doğrudan doğruya viHiyete 
müracaat edecek!erdir. 

Mezun olan \ar 6 senelik bir 
mecıburi hızmettcn sonra arzu e
derlerse memleketteki bütün sıh
hi teşekkülleri kendilerine açık 

bulacaklardır. 

·-~·--

Hava Gedıkli 
Hazırlama Yuvası 

B
üyük Erkanıharbiye Reisli
ğinin tensibi ile, Türkkuşu 
tarafından bir •Hava Ge-

dikli Uuırlama yuvası• kurul -
maktadır. Buraya orta mektebi 
ikmal etmiş ve yaşı 18 den büyük 
olmıyan gençler alınacak, okutu
lacak, yetiştirilecektir. Bilahare, 
bu yuvada yetişen gençler, ııa,·a 
okuluna sevkedilecekler ve Hava 
Gedikli Erbaşı olarak, ha\'a kuv -
vetlcrimizc iltihak edeceklerdir. 
Türkuşunun bu yeni teşebbüsü 

büyük bir yurd da\'llsını hallet -
meğe matuf, çok yerinde bir ha
rekettir. Cesur ve kahraman Türk 
çocuklarını, havacılığa teşvik et
mek, alıştırmak, onları yetiştir -
mek ve sonra, kendilerinden ha
va kartalları üzerinde memleket 
hizmeti beklemek. 

Bu mülk, yurdun geniş ölçüde 
en lüzumlu ihtiyacını kar ılaya
cağı gibi, gençlae de, çok şerefli, 
istikbali parlak ve müreffeh bir 
hayat kazandıracaktır. Tiirkku • 
şunun bu yeni teşebbüsü ile. yur
dumuzda havacılığa karşı nasıl 

fCVk ve heves olduj;'U da, bir ke
re daha tezahür edecektir. Bir 
büyük davanın bir çok cepheler
den faidc;inin tezahürüne vesile 
verdiği için, Türkkuşu Kurumu
nu takdir etmek lazımdır. 

Binlerce gencin, •Hava Gedikli 
Hazırlama yuvası• na koşacağını 
üınid ediyoruz. Bu yuva, memle
ket için de, gençler için de en par
lak ve şerelli, sıcak bir kucak o
lacaktır. Gençlere, bu yuvaya 
.koşmalannı tavsiye ederim. 

. REŞAD FEYZİ 
ı-------

(( ikiz» Sigar ası Çok 800 bin Liralık Yol 
Rağbet Buldu Bu sene istanhulun mıı.!ıtr ,lf ka-

in.hisarlar "daresı tar.afından sa- zalarında 800 bin liralık yol yapı
~a çıkarılar> •fkiz. sigaralarının lacııkllr. 

gördüğü biıyük rağbet üzerine; Her kaza kaymakamı, kcndı ka-
ucuz sigara gibi •ucuz tütiııa pa- zasında en evvela yapı.iması icap 
ketleri de satılması suretile tü - eden yolları bir liste halinde tan-
tün içen fakır halkın men!Mtleri- zim ederek Belediye rei~liğ"ne 

nın korunması kararlaştırılmış - göndermiştir. 

tır. .Belediye Heyeti fenniye mü -
Ezcümle, halen Şark şclıırlıeri- dürlüğü de bu listeleri tetkı et-

mızde satılmakla olan 6,5 kuruş - m:ş ve b<;teler iizerıne bır proj 
luk tutün paketlerinin, memleke- hazırhyarak dün Daimi Encümc-
tin her tarafında satılması takar- 1 ne vermiştir. Enctimen; lıstey 

ru ctmı~tır j tasdik edince hemen faalıyete g€-

değıl ama, Hatice, kızı Necmiye ve '....;ç_il_ec_e_k_t_ir_. ________ _ 

Şcı:ki her üçü ele benim düş.ınan
arım, hem de en büyük düşmanla
rı.m !. Onlarla geçinemiyorum. Her 
zaman sık sık kavga ederız, dö
vüşürüz .. 

- Doğru söyliyeceğine yemin 
eder m:sin? 

- Vallahülazim Hfıkım bey, 
doğru söyliveceğim! İstersen iz on 
tane Mushaf g<>t lrin, onuna da e
limı ba,;ay•m.. 
Hiıkım ger.e ıoocssüm ederek: 

Pekı . peki, dedi. Şı.ındi an
lat baknyım, hadise nasıl oldu? 

Arab Hacı nine, hadiseyi başın
dan sonuna kadar anlattı. Ev sa 
hiplerinin k:ra meselesi yüzün -
den aralarında çıkan ka\'ga so
nunda davacı Hüsnüye sövdükle
rinı ve onu dövdüklıerini söyledi. 

Suçluların müdafaa şahitleri -
nın de çağırılaark dinlenmeleri i
çin muhakeme bu ayın 15 ne ta
lik edıld . 

uzatarak ve itıraf üzerine itiraf
larda bulunarak vakit kazanmak 
istiyordu. Öğle yemeğine geç kal
dığı için acele eden bir, hakiınle 
boynunun vurulmasına karar ve
rilmiş bir kadının, bu küçük oda

da, karşı karşıya vaziyetleri ha -
kikaten çok feci ve çok hazin bir 
manzara idi. Acaba bütün bu söy
ledikleri hiçbir işe yaramarr.ı~ 

mıydı? Hem de bütün servetini 
verdiği ve kendisi çırçıplak sokak 
ortasında kaldığı halde .• Arlık işte! 
fakir bir ka iıl'cağız olmuştu. Bey· 

1 
le bir kadın.lan m;llete "e meııı -
lekete ne zarar gclebilirdı. Acaba 
bu adamları yumuşatmak için da
ha ne yapmalıy lı? 

Kontes Dubarry devam etti. 

- Hayır, hayır vatandaş! de -
di, daha sözleri.ın bitmedi. Yazı -
nız, yazınız. Alt kat mahzende, 
merdivend€n inince, sağ tarafta 
bir dolabın ıçinde gümüş bir ko-

• 
Birimizin Derdi 

Hepimizin Derdi 
İşçi Mümessilleri 
Eyüpte oturan iş(,:i bir okoyuru

muz yauyor: 

cBlz iıf<'U~rin ne zaman 1· uzU -
müz l'iiJeck acaba!. Kanunrn lş

cllerin hukukunu müdala.... etmt>k 
lcln secilen mümeuillerin toiuna 
dik.at ederseniz, bunlann fabri
katörler ve patronll!r lehinf' 5f'(il

mı. old'uklannı l'ÖrürsWıüz. Fab
rlkatörlt'rln hJ;lne ,-arayau nam
zcd seçllmiştlr. Berkesin rtyile 
.mümessil a«ilmemi Ur. Şimdiden 
ıonra daha çok c..an.unıı. yanafa -
lmd:ın alıikadarlann naz.an dik
katini eeJbederiz.. Hatta reylerin 
tekrar bükimıet memurları 7a -
runda tetkik edilmesi ve 5e\:lmln 
bu suretle tazelenme 1 muvafık o

lacaltltt. 

va, bir düzine kadar gumıış ten 
cereler ve gümüş tabaklar vaı 
sonra şunu da ilave ediniz. Park 
taki pavyonun yanındaki gut a 
ğacının dibinde toprakla hafif teı 
tib örtülmüş tunçtan küçük biı 

heykel vardır. 
Reis tekrar bağırdı. 
- Bitti mi? Bitti mi? 

- Hayır, Hayır! Daha bılmedi. 

Rica ederim, biraz daha benı din, 
leyiniz. Hizmetçimin oturdugu kü· 
çük evin bahçesinde içi altın dolu 
on bir kese vardır. Bütün bu ke
selerın jçindc bin iki yiız alt•n lirı 
vardır. Bundan maada kırk tane 
iki birlik Lfü altını vard r Yine 
altın kakmalı emaye hır kutu vnr• 
dır. Onları da alınız. 

- Hepsı bu kadar mı? 
- Hayır, hayır , hepsi bu kadaı 

değil! Montröy isminde bi~ tanıdı. 
ğa altın, zümrüd, elmas, bir bı

çak. bir saat vermiştim. Onları da 
nndan alırsınız. (D~vamı vaT1 
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1 Alman - İtalyan İttifakından So'!!~ı 
- • 

1 Cebhede 
, 1 Meraklı Şeyler) 
1 l MADENİ GEMİLER NE ZAMAN 

İCAD OLUNDU? 
HÖK -A 

·ıahlanı or W 
üs sene evveline .,eJincfye ka .. 

dar büyük ve küçük remtler a

Jaç levbala,ıa yapılırdı. 
Saç ve demir levhalarla ceml yapıt .. 

maya ıs e1lfU 1833 de, ~uıerenln 
MUval teZ1"ihlarında ba.şland.L İlk de
nize indirilen deoıir s-emlnln adı Siri
us'dur. Boyu 54 metre idL He.r lk1 ya
nında çarklan vardL 

A c e nı ı Çay l a k • 

Rakamlara Neşredilen 
Silahlanma 

Göre K
udret dalgın· 
lığile şöhret 

bulmuştu. Ar· 
k&da.şları, onun bu 
huyunu blldikle -
rJ. için Kudretten 
bahsederlerken: 

: 1 Yazan REŞAD FEYZi 

Masrafları 
• 

F ransanın, Almanya ve ita/yanın Silahlanmalarıl 
Karşısında Endişeye Düşmesine Hiç Bir 

1 

Sebeb Görülmemektedir ı 
Alman - İtalyan ittifakı vesilesi.

le ortaya lbaşka bahisler de çıkı
yor. Avrupa gazetelerinin yeni 

neşriyatından ve yapılan hesap -
!ardan anlaşıldığına göre gerek 
Almanya ve g<rek İtalya şu son 

senelerde sila'" lanma yolunda pek 
çok paralar sarfetmişlerdir. Da -

ha evvel her iki devleten kuvvet 
itıbarile halleri şimdikinden pek 

başka ıdi. Bu hususta söylenen 
rakamları, verlen malumatı göz

den geç rmek lazım. Milletler Ce
mıyeti tarafından en yeni olarak 
938 senesi için neşredılen bu ra • 
karnlaı· Almanya ile İtalyanın si-
1 Uhlanmak hususunda İngiltere 
ve Fraıı.sa ile naısıl bi" rekaıbete 

gimııi'j olduklarını gösteriyor. Bu 
şıddetli rekaıbet 935 de başlamış
tır. Yanı Habeşistan harbinın p<>-1 
Lt ka alemini karıştırdığ, sene. 
A.manyada öyle . Sonra Al -
manyanm 934 senelerindeki si -
liihlanma masrafı 382.000.000 do

lar .!cen 935 de 2.600.000.000 dolar 

o!ınuşLır. İki sene arasında ne bü
yük far.ı: değil mi? .. 938 de ıse Al-

P.' nyanın silahlanma masr. f 
4.409.000.000 d.>lar olmuştur 

Fı ansanın silahlanma masrafı

n.ı gel nce, 934 de Fransanın silah
lanma masrafı 583.000.000 dolardı. 
938 de 1.092.000.000 dolar olmuş
tur. 

lrıgtiterenin sılfıhlanma n;asra
fı 93-1 de 481.000.000 dolardı. 938 
de bu masraf 1.693.000.000 c"olar 
olmuştur. 

l ngiltereae hani hani çalışan 8i l<ih fabrikalanndan biri 

DENİZLERİN DERİNLİGi 

Denizlerin, derinlik rekoru Okya
nusla (Bahri l\lublllkeblr) dlr. Jllari-
7an ve Karolfn adalan arasmdaltl de
rlnlltt 10.000 metredir. 

Akdenlzln en derin yeri 1,500 mel
redir. lllallf ve Şimal denizlerinin de
rinlf,fi 200 metreyi ceçmez. 

AWMİNYUM PARALAR. 

İtalya bliktlmell, alomlnyumdan 5 
ve 10 litrelik paralar darbına karar 
vermlşllr. 

ADLAR( RENKLİ DENİZLER VE 

NEUİRLElt. 

Cotrafl isimlerde, isimle müsema 
arasında bJr münasebet 1oktur. l\Iisal: 
Kulldenl.2 derler. Halbuki bu denizin 
suları mavidir. Yalnız, bu denizin et
rafındaki Arabistan kıyıları, kırmızı 

kayalarla muhat oldufu için bu isim 
verllmlşllr. 

Karadl'nlze. kara denilmesi de bu
nun ı:ibidir. Bu denizin, Türklyeye te
sadtif eden kısmı ~iyah kayalarla do
ludur. Kara denllme:ılne sebep budur. 

Kara ormana cellnce: siyah çam a
fa('larmdao k.Jnaye olarak bu isim ta
kılmııhr. 

Sarı nehrin asıl ismi Buhan:r uo·
dur. Tibellen çıkar, Plclnll körf .. lne 
dökülür. Tibet kumlaruu alıp C"Ötür -
düğU iç.hı suları sandır. 

KEHANET 

Papa 9 uncu PJ'nin 1914 de umum! 
barb vuku bulacajı, mlllellerln biri • 
birlerine saldıracaklarını çok evvelin
den haber verdlfJ rivayet olunur. 

9 uncu Pl'ye, bir CÜ.O bl.r kadının zi
yarete geldiğini söylerler. Papa kal
kar, kabul salonuna dofru yü.rtir. Ka
pının önüne cellnce birdenbire du -
rur, te,rlfat müdürüne: 

- Ben, der, öJülerl kabul edemem.. 
T~rllat müdürü hayreUe yüzüne 

bakar: 
- Ölüleri kabul •demiY«<i!bnl söy

lüyorum ... 
T~rlfat müdürü salona girer. Ka • 

dının felce uiradıjını ve yerdt- ;ratb
fını J"ôrür. 1'-luhafızlar J"elirler, bu -
nun kadın kıyafeUne c-Jrmlı ve mil
sellih lr erkek oldnfunu C"Ötür1er. 
Başka bir rün, Papalık kUiksinde, 

büyük bir iybı esnasmda, :tteryemin 
heykeli önünde büyük mumlardan blrt 
7an1.7ordu. 

Papa, dua ederken birdenbire başmı 
kaldırdı. Mumun derhal söndürülme
sini emretlL Bili.hare mum tetkik e
dilince içinde klllseyl berhava edecek 
blr bomba bıılunduiu cöruldiL 

İtalyanın ne sarfdtiği sorula -
cak. Fakat Milletler Cemiyeti İ
talyanın sil.fıhlanm~ masarifi iç:n 
tam malumat edinememiştıı. O. 

nun için buna dair bir şey söylen
m yor. Almanyanın masrafları da 
t~lunin uz erine kaydediliy J'. Bun
dan başka türlü de yaı..iamaz. 

Çünkü Alman hükumeti rnn se

nelerde hütçesin. daima ilan et
memektedir. Muhakkak olan bir· 

rey \"ars; o da 935 dP.ntıer• '\lıran
ya il~ İtalyanın s!liihh.ı:rak için 

çok para ~arfettikl~ri v~ gene o 
senedeırberi birb•rlerin~ ~aha zi. 
yade yakla.ştıkhr:dır. Bitler Al -

manyası evvela !ıafiften başlamış, 
ondan sonra gitf[ide arttırarak si
lahlanma masrafını çoğaltmıştır. 

keye girm:ye<:~ğini zannederek 

beyhude hulyalara kapılmışız. Al

manya ile İtalya silfilılanma yo -

!unda bizim sarfettiğimizin beş 

mislin; sarfetmiştir. Gene bu dev

letler Fransa ile İnglterenin bu 

yıcılda sarfettiklerinin ise iki mis

' ni silahlanmağa tahsis etmiş -

'er. Lakin bundan doldyı fazla 

endişeye düşmeğe de lüzum yok
tur. Silahlanmanın her me:nleke

te neye malolduğunu tetkik fl· 

meli. Bunun için bazı tah.r.nler 

yürütmek lrabildiır. Almanya ile 

İtalya birçok maddeleri hariç -

ten getirtmek mecburiyetindedir

ler. Bunu yapmıyorlar BLT !arın 

yerine kaim olmak üzere başka 
maddeler vücude get;r;yorlar. L1 

~ daha pahalıya maloluyor. Ay
ni zamanda bu yapılan şeyler iyi 

olmuyor. Bir harp çıkarsa ne ka
dar işe yarayacakları ve dayana

cakları da şüphelid:r. 

iye ve yiyecek maddeleri birik -

tirmeğe şimdiden lüzum görmü -
yor. İcabında bunları haricden ge

tirtebileoektir. Çünkü yolları e

mindir. Bu itibarla Fransanın mas

rafı daha azdır. Daha mühim olan 

şu da var ki Almanya, İtalya bu 

yoldaki hazırlıklara erken baş -

lamakla erken yorulmak alamet

lerini de gösteriyorlar denebilir. 

Almanyada ve İtalyada şu son beş 
senedir halk pekçok fedakarlık -

!ara katlanmak mecburiyetinde

dir. İthalfıt eşyası birçok kayıd -

!ara, şartlara tabi tutulmuş, Al -

manya ve İtalyaya haricden her 

şey girememektedir. Tarlalarda 

çalışanlar da artık şehirlere gi -

derek silah fabrikalarında işçilik 

ediyor. Ziraat istihsalatı daha a· 

zalmaktadır. İstihsal edilen mad

delerle sarfiyat arasında bir mu

vazene temini ile harb halinde ih· 

tiyaçlara karşı gelmek hususunda 

İtalya ile Almanya birçok müş

külfıt karşısındadırlar. Fransa öy
le değil 

--------· -

Bahsin bu ciheti Fransızları pek 
alakadar ed yor. Onlar bu vesile 
ile diyorlar ki 

İşte Fransızlar böyle diyorlar. 

ve Almanyanın olsun, İtalyanın 

olsun müstakbel bir harb için bu 

kadar paralar sarfederek hazır -

!anması neticesini çok şüpheli iş
lerden görüyorlar. 

Diğer taraftan şu da var: Al • 
manya ile İtalya birçok mal ge
tirterek biriktiriyorlar. Harb o • 

!unca. bunları ihtiyaçlarına karşı 
kullanacaklar. Mcvaddı iptidaiye

ye ve yiyecek maddelerine ihtiyaç 
büyüktür. Onun için bu uğurda 

birçok paralar veriyorlar. Halbuki 

İngiltereye gelince; ticaret ve 

sanayii inkişaf eden bu memleket 

harb ihtimallerine karşı hazırlan

mak üzere bilhassa 937 denberi 
büyük bir faaliyet göstermektedir. 

İstikbalin türlü ihtimallerine karşı 

hazırlık hususunda İngiliz - Fran

sız phesile Almanya - İtalya it

tifakı cephesi arasında yapılan 

bir mukayese İngiltere ve Fran-
Biz Avrupada sulhun lehli- Fransa onlar gibi mevaddı iptida- sanın lehine çıkmaktadır. 

Doktorun Öğütleri: 

BURKULMALAR .• 
Burkulma, yanlış atılan bir 

adımdan, ayağın bükülmesin· 
den ileri gelir. Şişer, ağırır. 

Birkaç gün sonra da morarır. 
Ayak, burkulunca, morarma
sına mani olmak için sıcak 
suda banyo yapmalı ve bunu 
birkaç kere tekrar etmelidir. 
Sonra çıkınca bir bandla sar
malıdır. AyağL uzatmalı ve 
biraz yukarı tutmalıdır. Erte
si günü kii.Curulu zeytinyağı 

ile masaj yapmalıdır. 

- Sevdaıı, der
lerdi .. 

Kara sevdalıla
rın, büyük ;illin -

!erin, büyük sa • 
nafil<fı.rların çok 
dalgın oldukları 

rivayet edilir. Hal· 
buki, Kudret, ne 
kara seVl:ialı, ne 
alim, ne de sa -
natkardı. Kendi 
halinde bir adaın
cağı2ıdı. Artık ço
cuk, genç dene -
cek yaşlarda da 
degildi. 40 ı bul
muştu. Bekardı. 

Bu zamana kadar 
evle nem eyi şinin 

sebepleri fazla 
tenperver, keyfine düşkün, ho • 

varoameşrep olu.şu değildi. Tek 
sebe-bi: <lal.gınlıktı . 

Yirmi beş yaşında iken bir ke

re nişanlanmış, iki ay sonra, ni

şanlısı olan genç kız, yüzüğü iade 
etmişti. Çünkü, Kudret, büyük bir 

pot kırmıştı. Bir gün n'şanlısına: 

- Kardeşim .. diye hitap etmiş
ti.. 

Otuz yaşında iken, bir kere da

ha nişanl.anmıştı. Bu sefer de kı

zın annesine karşı büyük bir ne
zaketsiz! ik yapmıştı. Bir gün, he

nüz 40 yaşlarında bulunan kayın
validesine: 

- Hanım11;ne, demişti .. 

Tabii ertesi gün, Kudretin ni

şan yüzüğü, tekrar iade edilmiş -
1ıi. 

Otuz beş yaşına girdiği vakit, 

piyango çeker gibi, talihini bir ke

re daha denemek istedi. Güzel bir 
kızcağızla nişanlandı. Aradan bir 

hafta geçti. B:r akşam genç kıza, 
sözde kur yapmak için: 

- Ne güzelsiniz .. Sizi anneme 

benzetiyorum .. Onun için çok se
viyorum, dedi. 

Genç kız, bir 1.1.hza b:Je olsa, 
kaynananın r:tkıbi_ olmağı havsa

lasına sığdırmadı. Ertesi sabah er
kenden, Kudretın nişan yüzüğü 

yine iade edilmişti. 

Kudret, talihsizliğine, bahtsızlı
ğına yanıyor, üzülüyordu. Hatta, 
bir akşam gözü yaşardı. 

- Nedir benim bu kara alın ya
zım, dedi .. 

Zavallı Kudret .. Kadınlar ara -
sıııda hcç de sevilmezdi. Ondan 

kimse hoşlanmazdı Sempati ya
pamıyıordu. Bilfıkis, soğuk telfıkki 

ediliyordu. Henüz ne kimseyi se
vebilmiş, ne de kimse tarafından 

sev:lmişti. Bazan, kendi kendine 
düşünüyordu: 

Ferit!. 

- Güzel bir kadın tarahndon 
sevilmek şiddeUe arzu cd:lmek .. 
Ah, bu ne büyük saadettir. Kim
bilır, bu ne güzel ve tadına do • 
yulmaz bir hazdır. Zavallı kudre
tin gönlü bomboştu.. Yaşı artık 

40 a geliyordu. Bugüne kadar, 

kalbinin heye<:anla çarptığını. bir 

kadın için yandığını, rüyalarına 

bir kadın bakışının m~ale oldu
ğunu hatırlamıyordu. Aşk nedir, 

sevgi nedir, tanımıyordu. 

Halbuki, kadınlar arasında, bin 
muvaffak yeti olan arkadaşlarını 

ne kadar kıskanırdı .. Acaba, on

lar nasıl muvaffak oluyorlardı.. 

Onlarda şeytan tüyü mü vardı?. 

Dairede, her gün anlatır, durur
lardı. Bir kadınla dün akşam bu-. 
luştuğunu, o gün öteki genç kızı 

nasıl atlatığına, daha ertesi ak -
şam, diğer kadına nasıl kendisini 
sevdirdiğini ... Hulasa, bu çapkın

lık hikayelerini, Kudret, her gün 
kulak1arile duyar, içini çekerdi. 

Dalgınlık. Evet, ne fena şeydi.. 
Fakat, acaıba, Kudretin muvaffa
kiyetsizliğine yalnız dalgınlığı mı 

sebep oluyordu?. Başka bir iiınil 

yok mu idi?. 

Fakat, Kudret, artık, bu sene 
hayatına bamba:jka, yepyeni bir 

mecra vermek kararında idi. Ta
mamen değişeck, değişik bir tip, 

centilmen, zeki. espri yapan, ha
zır cevap, kadınlarla iyi, tatlı kcr 
nuşınasını bilen, tam b:r erkek 
olacaktı .. Bunı.:n için de, arkada.ş
iarından, bilhassa muvafakiyet -
!erile meşhur olanlar, son zaman

larda dikkat etmeğe başlamıştı. A
deta, onların hal ve tavrını tetkik 
ediyor, staj görüyordu. 

Aradan haftalar geçti .. Kudret, 
bir maymun g ·bi, taklidlerle, yep

yeni bir şahsiyet olarak ortaya 
çıktı. Ondaki bu değişikliği, arka

daşları da farketmişlerdir. Giyinişi 

- Sana güvenim var .. 
Diyişine hiç aldırmadan: 
- Amma ben yeryüzünün en huysuz bir kızı-

yım! 

Dedi. Ferit hiç beklemeden: 
-Ol!. YOS A 

Diyordu, Bu his, bu karar, bu akış, bu sürük -
lenişlerdir ki o, Ferid sözünü bitirir bitirmez çevik, 
tereddütsüz, heyecan ve hız dolu bir atılışla kar • 
yoladan fırladı. Feridin boynuna sarıldı: 

Cevabını verdi ve konuşmalar böylece sürdü: No. l 83 •••••• 
Yazan: ETEM İZZET BENiCE ---··---

- Ben çok ahlfıksızım! bir erkekle düşüp kalkan bir kadın olduğumu öğ- Bu duyu benim özümdür ve Nesrin benim için 
- Ol!! 

renirsen de yine beni sevebilecek misin?. odur! 
- Ben sana gellnciye kadar binbir erkekle Ferid birden boğazı sıkılıoyrmuş gibi: Nesrin kalbi çarpa çarpa göziirün bütiin dik • 

tan:ştım! - Seveceğim.. kat ve heyecanile bir aşk filmini seyreden bir si-
PekL 

Diye haykırdı, yine onun ayak topuklarına sa- nema seyircisi gibi Feridi gözlüyor ve dinliyordu. 
- Evlenirsek benim yaşayışımdaki ve ruhum- rılnrak devam etti: Bembeyaz teni gelişigüzel renk atılnıış gibi yer yer 

daki iğrençliğe dayanamazsın. Pişman olursun?. bel · · k ·· ı ah k · il · · 
Olr.ı ı - Yeter artık Nesrin, sus! Senin bütün söyle- pen eşmıştı, ara goz eri d a ço ır eşmışti. 

- · am ·· d 'ki · 1 Kirpiklerinde heyecan, hoşlanma, ilgi, özen ka • 
_ Benim yalnız yüzümü görüyorsun?. ı enn ya an veya doğru olabilir. Fakat, bütün 

b 1 b · d b rışmasından doğan bir titreme vardi. Kalbinde, 

- Ferit söz. Ben de sana bağlanıyorwn ve se· 
ninle evleniyorum. İnan ki bu söz gerçeğin en ger
çeği ve kadınlık hüviyetimin ilk ve son aşk bağı 
olacaktır!. 

Bu deyiş onları haşhaşa verdirdi, yanak yana
ğa yasladı; kalpleri, damarları, duyuları, fikirleri 
birleştirdi, tazeledi, kaynattı. 

Uzun uzun seviştiler. koklaştılar, sevdalarını 

perçinlediler, aşklarına sürek ve hız verdiler! 

KARANLIK BASARKEN 
- İçini de tanıyorum. Bana bu kadarı yeteri uc ar enı en sa e ir şekilde bile ilgilendirmez. 

öwründe ilk kere adına aşk denilen bir burulma· a·· d"" ı ,_ h 
- Fakat ben düşünemiye<:eğin kadar kötü • Ben seiıi seviyorum. un uz gece i e ... arışıyor, ava damar damar 

nın yapıldığını, tenine yine ondan gelen bir ateş- esmerleşiyordu. Nesrin: 
yümı Gözlerimin gördüğü, kulaklarımın işıttiği, ka- lenmenin kılıf gibi geçtigı""ni, damarlarında hiç tat-

01' k d - d ı dı" - Ben gidiyorum Ferit!. 
- .• llllI'tn ayna ıgı, amar arımın yan gı, bir ba • madığı bir ılıklığın kıvılcım sıcaklığı ile dolaştığı-
- Benim bütün kötülüklerime katlanabile • ~ta tutulduğum, bir görü•te vurgun olduğum Dedi, kalktı. Ferit: 

oturuşu, konuşur,u, her şeyi de -
ğişmişti. 

Bir haffa sonra idi ki, Kudret, 
bir arkadaşının evinde, bir poker 
partisinde . o, artık poker de oy· 
nuyordu. - gece, sarışın bir kadınla 

ahbap olmuştu. Bu güzel bir ita· 
dmdı. Ertesi gün sözleşmişlerdi. 

Kudret, sabırsızlanarak rande
vu saatinı bekledi. B:r yazlık bah
çenin tenha bir köşesinde buJıışa

caklardı. Kudret. bahçeye, henüz 
ilk defa bir kadınla buluşan !oY 

bir delikanlı gibi, tam bir saat e'I."' 
ve! randevuya gelmişti.. Kafasın
da, sevgilisine söy liyeceği sözler~ 

cümleler, parlak esprileri tasar • 
lıyordu. Fakat, ilk karşılaştığı an, 
ne söylemesi 15.zımdı?. Bu nokta 

üzerinde, bilha~sa karar veremi
yordu. Ne desin?. 

Vakit ilerliyordu. Kudret zih
nen, o kadar m~guldü ki .. Genç 
kadın, ağaçların arasından bırdcn 

görün'üverdL Eyvah.. Felfil<ı~ltl-· 

Kudret, daha, ilk söy liyeceği cüm
leyi kararlaştırmamıştı. Sarışın 

kadın, gülerek, Kudrete doğru yii· 
rüdü. Elini uzattı. Kudret şa§ırınıt 
tı .. Alr.ından damla damla ter dö
küyordu. Birden, o, eski dalg•n
lığı yine tutmuştu. Ağzından ka· 
çırıverdi: 

- Bır saattenberi, sıze söyliye
oeğim ilk cümleyi hfılii bulama • 
dım .. 

Radyosu 
BUGÜN 

19,00 ProC"ram.. 

19,05 Müzik (Bir Uvertür - 1'1.) 
19,15 Türk milzltl (Fasıl be:rell • 

Karışık proı ram). 

19,45 Türk müzici (Halk türküleri 
ve oyun havaları • Sadi Yaver Af.a" 
man). 

20,00 Memleket saat ayarı, ajans v• 
meteoroloJJ baberlerf. 

20,15 N-ll müzik - R. 

20.20 Turk müzlfl (Klasik procram)• 
İdare eden: l\tes'ut Cemil. 

Ankara Rad7osu Küme heyetl 

1- Tanburi Cemil be:rln - BaJ'&U 
peşrevJ. """"" 

ı.- Tabi Efendi - Bayall •tmAI • 
Çıkmaz derun6 dllden. 

3- Aşık Muslafanın - Ba1atl tarlı:• -
Sebeb ne bakouyor. 

4- İsınall dedenin - Bayall farkı • 
Kar')ıdıı11 yar C"Üle •ille. 

5- Keman taksimi. 

6- Doktor Supbl ıkl - Hlcaa .,... 
te - Bakdıkca hüsnü anına. 

7- Şevki Be:rln - Hlca• prkı • fi• 
rakmla. 

S- m. Selim • Şebnas şarkı • Bit 
nevcivana dil milpte1i.dll'. 

9- Rlza fendi - Şebnaa prkt • !il•· 
ramı andellb. 

10- İsmall dedenin - Hlcu ;rii<ülı: 
semaisi - "tıne n~'e muhabbet 

ı ı- Nikolakl usta • Şehnaz saz ıe .. 
maisi. 

21,00 Konuşma. 

21,15 Müzik (Rad10 Orlr.esırası • ş.., 
Basa.o Ferlt Alnar). 

YARIN 

1%,30 Program. 
12,35 Türk müzlfl • PL 
13,00 l\.Jemleket saat ayan, aJan.s •• 

meteoro1oJI haberleri. 
13,15-14 Müzik (Rlyasellcumlıur ııaıı• 

dosu - Şef: İhsan Kiinçer). 
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Vakitler Vasati Ezani 

---
Giineı 

Öğle 
t>-'~rl 

sa. da. •a. da. 

8 50 

4 35 

8 35 
• n.ı, boğazının kuruduğunu, beyninin durgunla.ş • 

-k mı· sı·n• Nesı,· nı' sevı"yorum - Olmaz sevgilim artık birbirimizden ayrıl - "'~··-·~ · · · mış ve şuurlanmış bir fikre doğru .... nı hisse- -~ 

4 29 

12 12 

16 12 

19 38 

21 38 

12 00 

2 01 - Katlanacağım! Yani: Beyoğlu caddesinde ve b:r fotograf atöl - diynr. ve kendi kendisine: mak yok.. Yata 
- Ben:m yeryüzünün en geçimsiz. en seciye- ye~':ıın vitrini önünde gordüi!üm Nesrini seviyo- _ Ben de sevi orum! Diyordu. NesriA: k ., 

L----~~ ~~ Ai-~u •A --~· ~-_..::..::.:.:.:.::::.:....:.::::.:::...::::.:::.::...!:::.:.::.::::::.:....:;~:.:;:,:.:_~~.:::.----=:...;:::=:!!..:~.:!!:!:!,~~!!.!..-------------_:.----~~~~~~~~~~~~~~~-J .... ~-~!!'l':&..~L-.;:..~J..-.llı...:l . .l,JL.~-~ 
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u Davayı Nasıl 
Halledebiliriz ? 

Iran ve Irak Aynı Derdi Son Beş 
Yıl İçinde Yenmiş Bulunuyorlar 

• 

l._Ş_A_K_A_j 
BAŞINI EVDE UNUTMASIN· 

A
lacaklının biri, borçlunun e
vine gider, 'kapısını çalar, 
ıborçlu, pencereden başını 

uzatır, alacaklıyı görünce hemen 
çekiEr. Karısı kapıyı açar, sorJr: 

- Ne istiyorsunuz? .. . 
- Bay, evde mi? ... 
- Hayır! Evde değil! . .• 
- Nereye gitti? .. . 
- BilmiyorlUll .. . 
- Baya söyleyiniz, bir daha bir 

yere giderken başını evde unut -
masın! ... 

BENDE O SURAT VAK MI? • 

Kardeş Iran Şehinşahının Bir Sözünü Büyük Çirkin lbir adam, güzel ıbir kızı 
iğfal etmek cürmile mahkemeye 
sevkolunur. Her:.f, reisin sualine 
şu cevabı verir: 

E lçimiz Naklediyor 

1 NİZAME~TİN NAZİF 1 f 

Bizde yeni oteller yapılmıyor değildir, fakat bunların hemen 
hepsi de pahalı otellerdir 

daha artar. Memleketimizde tam 
seksen bin köy var. Birçok mem
leketlerde bir vatandaş i;in mem

leketin bütün dağlarını bütün ne
hirl<!rini bilmemenin en medeni 
bir ayıb telakki edildiği bir de -

virde bu banyo miktarı utandırıcı 
bir şeydir. Ben Anadoluyu iyi bi

lirim. Kasabalarımızın çoğunda bi
rer ikişer mükemmel hamam var

dır. Vardır amma insanlar Büyük
adada oturup Fatihde yıkanmak 

devrini çok tan geride bırakmış -
!ardır. 

Şimdi dostum V<!dad Tör Ame

rikadadır. Yeni dünyadan dön -

düğü zaman karşımıza bir otel 
projesile çıkacak mı bilmem. Fa

kat Aınerikadan gelenlerin, da -

ima, bin beş yüz odalı yüz elli kat

lı Bildinglerle gözleri dumanlan- ı 

dığını bildiğimiz için bu projenin 
bizde tatbik edilmesi ihtiımali az 

olur sanırım. Halbuki bizim bir 
türlü halledemediğimiz bu davayı 
Irak ve İran, hayret edilecek de
recede mükemmel surett<? halledi
vermişler. Fevkalade turistik otel 
teşkilatı yapmışlar. Kendi gözle
rimle gördüm. İçlerinde oturdum. 

H<!r merhalede azami konforla 
karşılaştım. Hangisinin kapısın -
dan girdiysem yolculuğumun ver

diği yorgunluktan eser ·kalmadı. 

Rahat rahat yıkandım. Sivrisinek 
vızıltısı duymadan ve tahta ku -

rusu hücumuna, uğramadan uyu
dum. Büfelerinde ne aradıysam I 
buldum: 

Vitel suyundan kuvantro, viski 
ve şampanyaya kadar. 

Rokfor'dan Kamamber'den E -
dirne peynirine ve Balkan kaşa
rına kadar. 

Musulda, Kerkükle, Erbil ve 
Hankında dört mükemmel nümu
nesini gördüğüm turistik otellere 
Irakta Resthavz diyorlar. Bu ta -
rafta seyyahların çoğu İngiliz, A
merikan veya ingilizce konuşan 

Mısırlı ve Hindliler olduğu için bu 
İngi:lize isim takılmış olsa gerek. 

Sonra Kirmanşah, Hemedan, Kaz
vin, Tabriz ve Askabadda da İran 
turistik otellerini gördüm. 

İran şehirlerinde bu nevi otel
lerden ikişer üçer danedir. Ad -
!arına •Pezirai. diyorlar. Yani is

tirahatgah veya dinlenme evi. 
Bunların dışardan görünüşlerinde 

hiç bir süs, hiç bir ihtişam yok -
tur. Hatta Irakta dış duvarları 

kerpiçten olanlar bile var. Fakat 
içlerine girdiniz mi, kendinizi en 
büyük şehir oteller.inin holünde 
imişsiniz sanıyorsunuz: 

Maroken geniş koltuklar, güzel 
şömineler, livreli temzi tırnaklı, 

saçları taranmış garsonlar ter;e
miz bir yemek salonu. Alafranga 
mutfak. Birkaç dil konuşan kapıcı, 

sizi çarşıda pazarda boğdurmadan 

dolaştıracak bir rehber. Banyo, a
laturka ve alafranga temi.z ve :>

kusuz halalar. Yol el<?ktrik. Yerli 
ve ecnebi gazeteler, radyo, gramo

fon ve saire. 

- Bay reiı;! Bir bana, bir de 
atfolunan cürme bakınız. Bende 
bu güzel kızı iğfal edecek surat 
var mı? ... 

EVLİ İMİŞİM DE HABERİM 

YOK. 

Çapkın adamı.ı biri evlenır. Fa
kat yine çapkınlıktan vazgeçmez, 
sefahat ve eğlence aleminde do
laşır. 

Bir gün, karısının büyüyen kar
nına d:katle bakarak: 

- Ne o, karnın büy'ümüşı 
- Şimdi mi görüyorsun? Altı 

aylık oldu. 
- Vay canına! Ben evli imişim 

ha . .. Farkında bile değilim . .• 

ÇOCUKLAR AKASINDA: 

- Piç! Sen:n baban yoktur!. 
- Piç sensin! Benim senden zi-

yade babalarım var!.. 

O DA DOGRU ... 

- Canım, bu insanlar ne aca
yip! Soğuk olsa soğuktan, sıcak 

olsa sıraktan şikayet ederler. 
- Bahara kimsenin bir dediği 

yok a! ... 

LOKANTADA: 

- Garson! Balık taze mı? ..• 
- Vallahi, bilmem bayım ... Ben 

buraya geleli on beş gün oldu, on
ları burada buldum! ... 

Bir Dakika 
Diyip Geçmeyiniz 

* Amerikada, iş&iz aileleri-
nin iki çocuğu dünyaya gelir. * Kanadada, 4,540 litre e -
sans istihsal olunur. * Fransada 19 domuz kesilir . * Hindistana, dakikada 900 
kilo eski gazete itiıal olunur. * Londra belediyesi sular ida
resi dakikada l, 750 frank sarf 
eder. 
* Almanya, harici ticareti -

nin inkişafı için dakikada 1,000 
mark sarfeder. 
* Siz bu sa\ırları okurken 
Almanyanın milli düyunu 34 

bin mark daha artmıştır. 
BİR DAKİKA DAHA GEÇTİ. 

Film Artistlerinin Hususi Hayatları 

(J anet Makdonal), Ameri.kanm bu çok sevim
li yıldızı çok güzel yüzmekle maruftur. Yaz gel . 
di, sıcaklar başladı mı sık sık plajlara devam eder. 
Yukarıdaki resim, Holivudda bir yüzme müsaba
kasında alınmıştır. Beyaz perde de san'at kudret
lerıni zevk le seyrettiğimiz ve güzel sesleri vecid 

ile dinldiğimiz bu artistlerin hemen hepsi husus! 
hayatlarında bambaşkadırlar. Mesela solda Şarlo

TU!l karısı Lita Grey yanında iki çocuğile birlik
te, her gün sokakta gördüğümüz bir aile kadının
-la!'. farklı mıdır? Halbuki L ita Grey bir zamanlu 
beyaz perdede epeyce gönüller fethetmişti. 

5- S O N T EL G R AF -b H A Z t R A N 1939 ...... 

Hükünıdarlar asıl 
Seyahat E erler ? 

Eski Beygir Koşulu Arabalar Yerine Bugün 
Lüks Trenler işliyor 

F 
ransız cumhurreisi geçen -
~erde Londraya gitti, geldi. 
Ingiliz Kral ve Kraliçesi 

Kanada ve Amerika seyahatine 
çıktı. Belçika Kralının Parisi zi
yaret edeceği haber veriliyor. Ay 
geçmiyor ki bir hükümdar seya -
hate çıkmasın ... 

Eskiden Krallar, beygir koşulu 
arabalarla seyahat ederlerdi. Bu 
çok ağır ve zahmetli idi. Güne -
şin sıcaklığı, arabanın tavanına 

vurur mu içeride bulunanlar ter 
içinde kalırlar, bunalır gibi olur
lardı. Yağmurlu, çamurlu havalar
da arabanın tekerlekleri çamura 
gömülür, çıkarmak için saatlerce 
uğraşılırdı. 

Lokomotif saltanatı bu zahmet
lere, yorgunluklara nihayet ver
di. Şimdiki hükümdarlar hususi 
ve lüks trenlerle, vapurlarla seya
hat ediyorlar. 

1840 da, Kraliçe Adelaid henüz 
hükümdar olmadan hususi bir sa
lonlu vagon yaptırmıştı. Bir yere 
gitmek istediği zaman trenin ar
kasına bağlanıyordu. 

İki sene sonra, Kraliçe Viktor -
ya da hususi bir tren yaptırdı. Du
varları, tavanı saten kaplı idi. 

Üçüncü N apolyon, 1857 de Şalon 
'Ilanevralarına sekiz vagonlu hu
ıusi bir trenle gitmişti. Vagonlar 
yeşil boyalı ve altın yaldızlı idi. 
Üzerlerinde İmparatorluk arması 
bulunuyordu. Oturma ve yemek 
salonları lüks döşenmişti. Tara -
ça - vagonun pencerelerine kıy -
metli dantela perdeler asılmıştı. 

Taracada oturulur, geçen manza
ralar seyredilir, sigara içiliridi. 

Papa 9 uncu Pi de, bir sene son
ra hususi bir vagon yaptırdı. 

Eski Rus İmparatoru Çar Niko
lanın altı hususi treni vardı. Bun
lardan ikisi, en ufak teferrüatına 
varıncıya kadar biribirinin ayni 
idi. İmparator bir yere gideceği 
zaman trenlerin ikisi de hareket e
derdi. İmparator, anarşistleri, nih
listleri şaşırtmak için bu hileye 
müı-acaat ederdi. Kendisinin, han
gi trende olduğunu pek yakınla -
rından başkası bilmezdi. 

1896 da, Fransız Cumhurreisi 
ziyaret için Parise gitmeğe karar 
verdiği zaman bu trenlerden biri 
Serburga gönderildi. 11 vagondan 
mürekkeb olan bu trenin uzun -

---~----

Garib 
Bir Adet 

S 
ardunya adası ahalisinin ga
r'.p bir adeti vardır : İki ni
şanlı, biı1birinden ayrılmıya 

karar verdi mi, nişan yüzüklerini 

iade edip sözlerini geri almazlar. 

Deniz kenarına giderler, denize a
tarlar, sonra birbirlerinin elini 
sıkarlar, ayrılırlar. 

Geçenlerde, ayrılmak istiyen 
bir kızla nişanlısı, deniz kenarına 
gitmişler. Erkek nişan yüzüğünü 

çıkarmış, denize atmış. Kız da, pır

lantalı yüzükten başka, kaynana

s ının, ve güvey ailesinin hediye 

verdiği bilezikleri, küpeleri, bo -

roşu denize fırlatmış. Sonra bir -

birler'.nin ellerini sıkarak ayrıl -
mışlar. 

Bunu uzaktan gören çobanlar, 

akşam kahvede tesadüf ettikler 
balıkçılara: 

- İki bu.dala genç, pırlanta yü

zükler ini, ıbileziklerini denize at -
tılar, gdiniz, çıkarınız. 

Demişler ve kendilerine bir his
se verilirse yerini göstereceklerini 
ilave etmişler. j 
Balıkçılar razı olmuşlar. Ertesi 

gün, çobanların gösterdiği yer e 
gelm'şler, ağlarını atmışlar. Saat

lerce uğraşmışlar. Ağlar birbirine 

(Devamı 7 inci sayfada) 

Amerikada seyahatte bulunan lngiliz hükümralarının en yeni resimle 

luğu 202 metre, ağırlığı 450 ton
du. tuttu. Ohırma ve yemek sa -

!onlarının boyu 20 metre idi. İm
parator, Şerburg limanına bir 

zırhlı ile geldi, trene bindi. 

Şerburg'le Faris arasındaki yol 

süngülü askerler tarafından mu -
hafaza altına alınmıştı. 

Romanya Kralı Ferdinandın beş 

gittiği yere otomobilini de berah 
götürürdü.. 

Umumi harbde ve sonra arma 
trenler azaldı. 

Kraliçe Viktoryanı.n treni (K , 

le) de muhafaza olunuyordu. Bı· 

kaç kereler 5 inci J orj tarafında · 

kullanıldı. 

İtalya Kralının da lüla bir tı 

vagonlu hususi bir treni v:ardı. Her ni vardır. 

ÇOK ŞIK BiR ŞAPKA 

Parisin en meşhur §apkacılanndan Leviı'in son modellerinde• 
biri: Pembeye meyyal bej kadifeden yapılmlf §ık bir bere. Eıarp d< 
ayni renk tüldendil". 
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lST ANBUL KAPIU 'NDA ! 
VE BiZANS SARA YIARIND 

• 
No: 6 Yazan: M. SAMİ KARAYEL 

Makineye 
Verirken: -----·-

Almanya 
Estonyaya 
İlişmiyecek 

Şehrimizde Geniş Bir imar 
Faaliyeti Başlıyor 

(l inci sahifeden devam) ı de de yapılacak halk ve çocuk 
rında d~a geniş bir imar faali - bahçeleri için şimdiden evkaf ida-
yetine şahid olacağız. resi ve emlak bankası ile l'emasa 

iHalicin yukarı kısmı şehrin sa- başlamıştır. 

Milli Şef imiz 
Yalovaya Geliy r 

Onbinlerce Halk isyan Etmiş 
Bir Hlde idi 

Tallinn 6 (AA.) - F.stonya Ha
riciye nazırı Seller, bugün tayya
re ile Berline hareket ederek Al
manıya - Estonya ademi tecavüz 
;>aklını imza edecektir. 

Pakt, çarşamba günü imza edi-
1.ecektir. 

nayi mıntakası haline getirilec.ek- Şişhane karakolunda caddenin 
tır. Köprünün Eminönü cihetin - alt tarafında kalan ve bugün Kı
şından sanayi mıntakasını da geç- lıç Alipaşa askerlik şubcsile, Be
mek üzere geniş iki yol açılacak- yoğlu itfaiye grupuna aid bina -
tır. Kkprünün Eminönü cihetin - ların üzerinde bulunduğu müsel
den Eyübe kadar iki cadde açıla - les büyük bir halk bahçesi haline 
caktır. Bu caddelerden biri sahili getirilecektir. Bunun içindir ki, 
takib edecek, diğeri daha içeriden defterdarlığın bu köşede, Beyoğlu 

(1 inci sahifeden dera'll) 
dün öğleye doğru N aiıa VeKa • 
Jetini teşrif ederek İstanbul pla· 
nını tetki.k etmişlerdir. İsmet in 
nünün Nafıa Vekaletindekı m.,Ş" 

guliyeti sırasında Başvekil dok· 
tor Refik Saydam, Adliye Vekıll 
Fethi Okyar, Maarif Vekili Hasarı 
Ali Yücel de bulunmuşlarclır 
Nafıa Vekili General Ali Fuad 

C.ebesoy, Cumhurreisımize pliin 
üzerinde ve diğer noktalar hak • 
kında izahat vermiştir. 
DAHİLİYE VEKİLİ VE VALİ Türk Elçisi İsyan 

Nasıl Olup da 
Eden Bu Halkın İcinden • 
Saraya Gelebilecekti? 

Du••şes do.. Venf geçecektir. Galata köprüsünün elli malmüdürlüğü için yaptırmak is-
&ı metre daha beriye alınması ve tediği binanın inşasına müsaade 

Suı.kaste Yenicamiin tamamile açılması da edilmemiş, burada yer kazılmış 
düşünülmüştür. Galata tarafın -
daki cadde sahili takib ettikten. temelle.r hazırlanmış o!masınQ 

BU SABAH YALOVAYA 
GİTTİLER 

Milli Şefimizin İstanbulu ve Ys 
!ovayı teşrifleri tarihi çok yak· 
!aşmıştır. İsmet İnönünün yarı.il 
Ankaradan hareket; ' evveli Yalo
vayı şereflendirmeleri çok muh· 
te~l görülmektedir. 

imparator, Marikasmı üryan 1 
bir halde dizlerınin üzerin" uzat
mış, şehveti kf!;lıniş, yorgun bir 
canavar gibi salyası ağzıııdaıı a
kar bir halde homurdanıp duru
yordu. 

Harem ağası; Baş malbey ınciyi 
buhnuştu. Fakat; o derece biçim
alı: bir vaziyette idi ki, ona yakla-
114> bir ~ey söylenemezdi. İşi bit-
mesi 1Aznndı, 

Dakialar, saatler geçtL Nöbetçi 
mabeyinci dışarıda hakikaten do
kuz doğuracak hale gelmişti. 

Çünkü: Topkapı sarayından ü
çüncü muhafız süvari gelmişti. 

Topkapı kapısı kumandanı, Türk 
d;isinln canı sıkıldığını, artık 

fazla avutamıyacağını ... Bu bek -
!etmeyi istiskal addederek geri 
dönmek Dıtiınali olduğunu bildi
riyordu. 

Nii>etçi mabeyinci ne yapaca
ğını ~tı. On binlerce halk 
da isyan etmiş bir halde idi. 

Türk. elçisi ıbu isyan eden hal -
kın içinden nasıl olup da saraya 
gelellilecktl. 

Hulasa, karmakarışık rezalet 
bir haldi. Türk e~isi eğer geri 
dönerse İmparator ayıldıktan son
ra; muhakkak kellesini vururdu. 

Fakat; kime :W dinleteıbilirdL 

Zavallı adam iki atet arasında 

kalmıştı. 

Topkapı kumandanı, İshak be
ye ve adamlarına demal sofra 
kurmuştu şarap ikram etmişti. 

Lakin, vakit çok gecikmifti. 
Hatttı; İs'hak Bey, bir aralık 

kııınandana sormuştu: 

- haıba, geldiğimizi İmparator 
hazretlerine arze.ttiler mi? 

Kumandan ellerini ovuşturarak 
JU cevaiu vermişti: 

- Evet efendim. Kilisede ayin
de imişler.. Teşrifinizi haber a
lır almaz saraya dönmüşler ... 
Hedıalde hazırlıktadırlar ... ~ü

vari şimdi haber getirir .. 
• •• 

Başmabeyinci neden sonra ate-
tini teskin eyliyerek sevdalısının 
yanından çekilcı.:. Harem ağası bu 
fırsattan bilistifade hemen mabe
yincinin yanına sokularak vazi 
yet izah etti. 

BaŞII!aıbeyıncı Turk elçkiinin 
gelişini ve fermanı hümayunu ~
dince aklı başına gelmi§tL Sarhoş
luğu, serseımJlği anide yok olmuş
tu. Acaba ne idi? ... Yine Türkler 
bir şey mi istiyorlardı? .. 

.Başmabeyinci hemen Imparato
run yanına sokulaıak eği.;p ku 
!ağına keyfiyeti anlattı. 
İmparator da afallamıştı. Llf 

değil, iki saattenberi de elçı Top 
kapıda bekEyordu. 

Yuan:s Paleologos, derhal cüm
bi..., nihayet ve ınaıyetine şu em
ri verd 

- Ti.ırk elçisi gelmiş ... İk saat
tir Topkapıda bekl'yormuş.. Ge
cıkm., . Ne ulur ne olmaz? .. 
H<·rıicı oglu ıst.skal ettiler diye 
gerısın geriye d~ner gider hemen. 
Derlenıp t.oplan.nız_ Yükse< üni
r~Jrmalarınızı giyıniz, hazırlanı -
r. z .. Haytli marş!. 

İmparıı.torun bu ernrı uzcrıne 
herkesin aklı başına gelmıştı. Mec
lısı teşk J eden hanedan, ı'!lparn
tor ve maıyeti çıl yavn.su gibi 
da/; ld1lar. Herkes banyosunu ya
pıp kendısıne çeK, d.izen verme
ğe çalışıyon!u. 

B şm b<'y ncı dı arı ~·ıktığı za
man ııObetcı mabeyıncınln verd.
ğı ılk haber şu oldu 

Maıbeyınci bu ha'beri işidir i
şitmez sarayın hipodroma nazır 
pencerelrine lroşnnıştu. 

yerden sıçradı. İmparatorun hu
zuruna giderek vaziyeti anlattı. 

, 1g., ruyordu rağmen belediye inşaat faaliyetini V J soma, tersanelerin arkasından ge-
çirilerek, Sütliceye doğru uzatı _ durourmuştur. Defterdarlığa, bu 

Yuanis Paleologos; hiç düşün
meden şu emri verdi: 

Londra 6 (A.A.) - Daily Mirror in•aat için ıbu civarlarda bo~ka bir 
lacaktır. ...,. ..., 

Halciı:aten, binlerce ki§i sarayı 
sarın~ önlerinde papaslar bağırı
şıp du:ruyorlarclı. Nerede ise sa
raya dalacaklaroı. Bu vaziyet fe
na idi 

gazetesi yazıyor: arsa temin edilecektir. 
Gazi bulvarından köprüden son-

- Derhal hassa alayı kuman -
danına emir ve!'in:z hücum ede -
rek dağıt.sın!.. 

Dün Düşes de Kent, az kalsın d Burada tesis edilecek bahçenin ra Beyoğluna doğru uzanacak ca -
bir suikasda kurban gidecekti. Dü- k ak 1 d ba tanzimi sırasında, Kasımpaşaya de, Şişhane ar o un an iti -
şes ile kendisine refakat etmekte 1 inen bugünkü caddenin sağ tara _ ren bugünkü tramvay yo una mu-
alan Leydi Port - Ar lington, ken- T k fında ve harab bır· halde bulu -

Bu münasebetle Dahiliye Ve
kili Faik Öztrak ile Valı Lıltfl 
Kırdar bu sabah saat 9,30 da köp· 
rüden Kalamış vapuru ile Yalo • 
vaya gİtlnişlerdi.r. 

vazi olarak devam edecek ve a -
Türk elçı:sini nasıl olur da ça

ğırabilirdi? Bu bir rezalet olurdu. 
Bizansın zafiyeti, halkın hüku
mete karşı olan kargaşalığı mey
dana çıkardı. 

Kumandan esasen ne yapacağı
nı şaljırınış İmparatordan irade 
bekliyordu. Emri alır almaz boru
lar acı acı çalmağa başladı. 

dilerine ateş edildiğinin farkına 
simde tekrar tramvay yoluna ilti- nan• Katib Çelebinin türbesi de 

varmaksızın yollarına devam et -
sak edecektir. Yola isabet eden imar edilecek bir mezardan ziyade 

mişlerdir. ı J 'd · ı· l'k d'l k K~tib Çelebiyı· hatırlatacak bır' •-bina ar i erı e ıs ı:ın a e ı ere " " 
Hadisenin vukua geldiği ma -akt B ı d' b ad bı'de haline kalbedilecektı·r. ~~~~~~~~~~~~__.... Saray içinde ve kaleler dahilin

de bulunan ha&;a süvari alayı cem 
ol borusu üzer:ne bir anda toplan
mış ve rnf bağlamıştı. 

yıktrılacı ır. e e ıye u c -
halden otomobil ile geçmekte olanl============================ 
K.i.rkwood, ateş esini işitmiş ve 

Kadıköy birinci sulh hukuk b!• 
kimliguıden: Fakat; bu binlerce isyankar ha1-

:ıu nasıl dağıtmalı idi? 
Başmabeyinci hemen olduğu 

Müstakiller 
• 

idare Hey' etini 
Sectiler , 

(Dn•amı var) 

Sovyetlere 
Verilecek 

Cevab 
Londra 5 (Hususi) - Kabine 

On Sekiz bin Muhacir Sovyetl1'rin cevabını bir kere da-

Daha Geliyor ha gözden geçirerek verilecek mu-
Ankara 6( Telefonla) _ Müsta- kabil teklif esaslarını tesbit et -

kil grup tarafından dün Büyük miştir Hariciye Nazın Lord Ha
Milet Meclisinde yapılmış olan lifaks eksperlerin hazırladıkları 
toplantıda seçilen idare heyeti va- cevab müsveddesini tetkik etmek-
zifesine 'başlamıştır. tedir. 

Grup meb'usları Büyük Millet Zannedildiğine göre bu cevab-
Mecl.isi salonunda orta sıralarda da varılan neticeler şunlardır: 
kendilerine tahsis edilen yerler- Sovyet cevabı, esaslı mesele -
de, toplu bir halde bulunacaklar- lerde Londra ile Parisin noktai 
dır. nazarına uygundur. Üç memleket 

bir adamın elinde namlusu ke -
silmiş bir tüienk tutmakta oldu
ğunu görmüştür. B. Kirkwood, atı
lan kurşun az kalsın otomobilime 
isabet edecekti, demektedir. 

Mumaileyh, otomobilini durdu
rarak meçhul şahıstan ne yapmak
ta olduğıınu sormuştur. Bir cevab 
alamaması üzerine polis karako -
luna müracaat etmiş ve oradan 
bir memur alrak gelmiştir. Meç
hul şahıs, bisikl.eti ile ayni mahal
de durmakta idL Kendisi polis ka
rakoluna götürülmüş ve tevkif e
dilmiştir. Tüfenk muayene edil
miş ve ateş edilmiş olduğu anla -
şılmıştır. Mutaarrız, üçhafta ev
vel Avustralyadan gelmiş bir a
damdır. 

Franko Bir 
Nutuk Daha 

Söyledi 
Meclisin dünkü içtimaında Müs- tecavüze karşı karşılıklı paktlar 

takillerden Hüs 1ü Ktapcı Sdıiıi- akdetmekte hemfikirdirler. Üç 
ye Vekilinden göçmenler hakkın- memleket erkanıharbiyelcri ara-
d 1 )J ğ ı :Burgoo 6 (AA.) - Dün &kşam a ne er yapı ı mı sormuş ur. sında da konuşmalar vuku bula-
Sıhhiye Vekili Doktor Hulusi A- caktır. İspanyol Falan.jı Milli meclisinde 
lataş, bu işte ilk safta göz önünde l:ır nu'luk söyl:yen General Fran-
tutulan cihetlerin, evvelii göç - Henüz üzerinde uzlaşılmaınış ko, İspanyanın harici ve iktisadi 

olan nokta, garanti edilecek m.em- sahalardaki yeni siyasetini tarif menlerin .evlerini hazırlamak, zi-
leketlerin sayısıdır. İngiltere, Bel- el.ıni•tr. raat vasıtalannı ve çift hayvan - • 

larını temin etmek ve kendilerine çika, Polonya, Romanya, Yuna - Muma:Jey'lı, bilıbassa hali.hazır-
verilecek toparğı te&b t eylemk, nistan ve Türkiye bir tecavüze uğ- daki endişelerinden ve m~külat
bu sureti göçmenleri kısa bır za- radıkları takdırde derhal bütün tan bahsetmiştir. 
manda müstahsil bir hale getir - kuvvetlerile yardımlarına koşa - General Franko demiştir ki: 
mek olduğunu söylemıştir. İrışa- caktır. Fransa için de vaziy.et böy- - Vatanımıza karşı İspanyanın 
at ve ıınalzeme tem.ini b.tabi büt- Jedir. Sovyet Rusya, Finlandiya, fel0.ketini teşç etm ' ş olanlar ta-
çenin imkanları dahilınde yapıla- Estonya ve Letonyaya garanti ve- rafından tevcih edilmiş gizli bir 

bilecektir rılmesı ııi istemektedir. Bu mesele, taaruz mevcuttur. Ve bu taarruz, 
Bu sene Bulgarıı;tandan 13 bin, nazJ.k bazı safhalar arzetmekle be- beynelmilel masunluğa yardını et-

Romanyadan da 4 - 5 b:n kadar raber Londra siyasi mchafili, dip- mektedir. Şu hald.e kend·mızi mü-
.... · J kt" dafaaya ve ihata edilmeğe karşı m<macır ge ece ır. Jomasi yoJ:le ve yahud doğrudan 

- ı ı• · mukavemet göstermcğe hazırlan-Dünkü top antıda kanun ayı- doğruya müzakere ile zorlukların 
b ed ı · · D malıyız. haı;ı ka ul i ~tır. eniz sını- bertaraf edilerek bir itilafa va - 1--------------

fı merıımplarına verilecek zam -
]ar layihası Türk _ Yunan vele- 1 _r_ı_la_c_a_ğ_ın_a_k_a_n_i_d_ir_ı_er_. ____ _ 

riııer mukavelesı de kabul edil -

mi.şiir lstanbul Tramvay ve Tü
nel şirketlerinın mubayaasına ait 
mukavele de tasdık edilmiştir. 

Meclis yarın tekrar toplanacak -
tır. 

PARTİ GENEL BAŞKANLJK 
VEKALETİ 

Beşiktaş birinci sulh hukuk ha
kimliğinden: 

Hüseyin Arif Çobanoğlu: Bcşık
taşda Spor caddesinde 133 nun a
rada otururken halen !kametgahı 
meçhul. 

Papanın Sulh 
Teşebbüsü 

(l inci sahifeden devam) 

harble veya emri vaki sislemleri 
içinde kazanmak ümidi vardı. Bu, 
ünıidler de bugün demokrat dev-

Sarhoş ve 
Hiddetli 

Ev Sahibi 
(l inci sahifeden devam) 

kaktan geçmekte olan memurlar 
hiddetli ev sahibini evvelii hırsız 
zannetmişler ve kırdığı cam par
çalarile kolundan yaralanmış o -
lan Haci Minas sokağa attığı eş
yaları içeri alclırttıktan sonra ka
rakola götürmüşlerdir. 

Evine dönen Haykanoş, polise 
müracaat ederek sandıkta bulu
nan iki beşi bir arada altın ile 
bazı eşyalarının ev sahibi tarafın
dan çalındığını iddia etmiştir. Tah
kikata devam edilmektedir. 

Hayrullah: Emniyet Sandığında. 

Fatih sullı ikinci hukuk hakim
liğinden: 

J ozef Cebe tarafından mahke
memizin 39/434 sayılı evraka isti
naden aleyhinize ikame eylediği 

84 lira 44 kuruşun faiz ve avukat
lık ücretile birlikte tahsili davası
nın duruşması için gönderilen da
vetiyede işinizi terkettiğiniz ve 
sarih adr.esiniz de bilinmediği mın
taka mübaşirinin meşruhatından 
anlaşılmakla muhakemenin bu 
kerre mualla.k olduğu 28 hazıran 
939 çarşamba günü saat on birde \ 
gelmeniz için davetiye tebliği ma
kamına kaim olmak üzere on beş 
gün müddetle ilan olunur. (18349) 

DEVREDİLECEK İHTİRA 
BERATI 

.Mürekkep cazibe mesaha alatı> 
hakkındaki ihtira için alınmış o
lan 4 haziran 1937 tarih ve 2416 
numaralı ihtira beratının ihtiva 
ettiği hukuk bu kerre, ihtiraı Tür
kiyede mevkü fille koymak için 
icara verilmesi teklif edilmekte 
olmakla bu hususta fazla malu -
mat edinmek istiyenlerin Gala -
tada, Aslan Han ~ inci kal 1 - 3 
numaralara müracaat eylemeleri 
ilan olunur 

Curırtı.ırıyet Halk Part sı Ge
nel başkan vekaletıne Parti ni
zamnamesınin 25 inci maddcgi 

mucfb.nce Genel Başkan ve Milli 
Şef Ismet İnönü tarafından Baş.. 
vekıl ve İstanbul meb'usu Doktor 
Refik Saydam tek?ar intihab edil
miştir. 

İstanbul Belediyesınin aleyhini· 
ze ikame eylediği (175) lira taz
minat davasında: 
Namınıza gönderilen davetiyeye 

mübaşir tarafından verilen mcş -
ruhata nazaran ikametgahınızın 

meçhuliyeti anlaşıldığından usu
lün 141 ve 144 üncü maddelerine 
tevfikan hakkınızda ilanen tebli
gat ifasına karar verilmiş ve !ııu
hakeme 11/7/939 saat 10 a talik 
kılınmış olduğu teblıg makamına 

kaiın olmak üzere bir ay müddet-

letlerin kurduğu cephe karşısın- ıı1-------------
da tamıımile zaafa düşmüş, B k A L L b ı 1 

Milli Şef>m:z; Halk Part ısi Ge
nel Sekreterliğinde de Erzurum 
meb'usu Doktor Fikret Tüzeri ib
ka buyurmuşlardır. lelc ilan olunur. (18338) 

harbin veya en küçük bir emri va· a er ya 1111 a ar 1 
kiin mihver de,·Jetleri için ancak Rahat ve ağlamdır. 
zarar ve kayıb ifade edeceği yüzde Bu ayakkabları almakla ik-
yüz bir hakikat halinde tecelli et- tısad etmiş olacaksınız. Hali 
miş, bütn hesap ve tahminler alt- hazırda yerli ve ecnebi malı 
iist olmuştur. zengin çeşidlerimiz vardrr. Ge-

Hiç kimse; bu şartlar altında Al- liniz, görünüz ve intihab ediniz. 

man ve İtalyan milletlerini sonu ı:============= 
fatialar ve uçUTDmlarla dolu ka- ı. 

şebbüsünü ortaya atması bu de
fa Roma ve Bcrlinin kolaylıkla 

kabul ve üzerinde ümid muhafa
za ed~ekleri bir teşebbüs olabi
lir. 

• 

20 Yaşında 
200,000 

lngiliz Askeri 
Londre 6 (Hususi) - Pazaı gü

nünde!l'beri başlana l ask~t alma 
işlerine devam edilmeki<'<i'ı. 

Yirmi yaşında 200.000 mgiliz 8 
hazirandan itibaren nıu.·yeneden 
geçeceklerdir. 8 hazin:-. lngiliz 
milletinin tarihinde unutulma> 
bir gün teşkil edecek! ı. Çünkü 
İngilterede sul.lı zama , ·.da, lı:ç 
bir İngiliz vatandaşı aı.kere çağı
rılmış değildi. İngilterede mecbu
ri askeri h:mıet ilk defa olarak 
artık başlamış bulunuıor. 

T.emmuzun b',·inci gün·\ 50.000 
kişi çağırılacaktır. Yeni k~lalar 

lıışa edilinciye kadar, bunları ba
rınrlırmak için asklri kamplar in
şasına başlanmıştır. Sene nihaye
tine varmadan İngiliz on!usu, 
900.000 kişiye ibJağ edilmiş ola -
caktır. 

Kızıltoprakda Kayışdağı cadde
sinde 75 No. da iken halen nerede 
olduğu bilinemiyen Ahmed'e: 

Galatada Haraçcı Ali sokağınd• 
22 No. da Joz.ef Cebe vekili a\111" 
kat Ömer Cemil tarafından mab· 
kemenin 939/157 sayılı dosyasile 
aleyhinize ikame eylediği 38 Jira 
22 kuruşun faiz ve avukatlık üc
retile birlikte tahsili talebi dava· 
sından dolayı ilanen vaki tebliga· 
ta rağmen muayyen günde mab· 
kemeye gelmemiş olduğıınuzdan 
usulün 401 inci maddesine tevfi
kan ve 20 gün müddetle ilanen gı· 
yab kararının tebliğine karar ve· 
rilmiş olduğıından muhakemenize 
bakılmak için tayin kılınan 28/6/ 
939 pazart.esi günü saat 9/30 da 
Kaclıköy birinci hukuk mahke -
mesinde bizzat veya L :rafınızdaıı 

musaddak vekaletname ile bir ve
kil göndermek sıü·etile hazır bu
lunmaclığınız takdirde muhake • 
menize gıyaben devam olunacai:J 
tebliğ makamına kaim olmak ü1e-
re ilan olunur. 18405 Başkumandanlık tejkilatı da 

tens.k edilmektedir. Harp zama -
nında ordu başkumandanlığını ila Beyoğlu birinci sulh hukuk hfı· 
etmek üzere General Edmund Vil- kimliğinden: 
yam'ın ismi söylenmektedir. Ge- İstanbul Belediyesinin Galatadş 
neral geçen teşrinievveldenberi Mumhane caddesinde 109 No. lU 
Cdıelitarıkt kumandam bulun - Rus manastırının 3 üncü katında 
makta idi. Ve Cebelitarıkın mü- 45 No. lu odada mukim Remzı s· 
daiaasını tarsin etmiş olmakla iş- leyhine açtığı davada müddei ,·e· 
tihar etmiştir. kili vesika vermiş v.e müddeaaler· 

General İronzid denizaşırı kuv- hin ikametgahının meçhuliyctiııe 
vetler kumaııdanılğına tayin ed' l- mebni ilanen gıyab kararı teb!ı· 
miştir. Bu zat, Ingiliz ordusunda ğine karar verilmiş olduğundan 

İngiliz Erkanı:haııbiye reisi Gene- muhakeme günü olan 5/7 /939 saat 
ral Gort'tan sonra mevki almak- 10 da mahkemeye bizzat veya bil" 
tadır. vekfıle gelmeniz muameleli gıysb 

Umumi harp esnasında Fransa- kararı makamına kaim olmak ü· 
ya çıkan ilk İngiliz askeri kıtaa- zere illin olunur. (18340) 
tına General lronzid kumanda e- ı-----
diymdu. Beşiktaş birinci sulh hukul· hiı· 

Paris - Soir Generalden bahs - kimliğinden: 

ederken diyor ki: Düriye: Fınclıklıda Selime ha · 
.tronzid 1920 de Sovyet ordusu- tun mahallesinde Vişne sokak 20 

nun Varşovaya doğru ilk hareke- numarada sakin iken halen ka • 
ti esnasındaki n12ik vaziyette Var- metgahı meçhul 
şovada bulnuyordu. Oradan, Türk 

Osman'ın aleyhinize ıkame ey· 
ordularının Yunanlıları denize b 

!ediği bedeli icardan alacak 'e ta • 
döktükleri günlerde Anadoluya 

liye davasında: 
geçti. Ondan sonra Tahrana gi -
derek, İran kıtaatının yetiştirJ- 23/ 5/939 giinlü davetiyeye mil· 

haşir tarafından verilen meşru • 
m~ine memur edildi. 

B. ·· b. İ l nı teftı'• hattan ikametgahınızın meçhuli· 
ır gun, ır ran a ayı • 

ederken, dik vuruyüşlü ve sert yeti anlaşıldığından H. U. M. JC. 
bakışlı bir çavuş nazan dikkatini nun 141 ve 144 cü maddelerine te~· 
celbetti ve sordu: fikan tarafınıza ilanen tebligat 

_ Siz kumanda etmek için ya- ifasına karar verilmiş ve muh& -
kemenin 12/7 /939 saat 14,30 a tali' ratıJm.ış bor adama benziyorsunuz. 
kılınclığı t.ebliğ makamına kaİJll isminiz nedir? 
olmak üzere bir ay müddetle ilan - Riza Han. 

İronzid çavuşu zabitliğe terfi ,_o_ıu_n_u_r_._._<_ı_83_4_6_> _____ _.. 

ettirdi. O vakitten itibar.en Riza DEVREDİLECEK İHTİRA 
Han yolunu tayin etmiş bulunu - BERATI 

yordu ve <bugün İran şahinşahı cAlçılı bandaj imali usulu hak· 
R :za Pelhlevi Hanın kendileridir.> 

kındaki ihtira !çın alınmış olan 

Bu takdirde de hiç şüphe yok _ Dr. Kemal Öısan -

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 
Nevralji, kırıklık 

ki, bugünkü karanlık vaziyet bir İdrar yolları hastalıkları müte· 
dereceye kadar aydınlığa çıkabi- T'' lba•ı Bursa paza-

bassısı une '$ -lir ve hiç olmaz ise Almanya ve İ- i t N 380 
·· t" Ohanyan ap • o. 

talyanm talcblerindeki ölçünün ;,.;:~~e cumartesi parasız. 
yeni mahiyet ve ifadesini bulmak Telefon: U235 

- Efend ·m; halk isyan halin
de sarayı sarmış bulunuvor ... Ne 
yapacağıf'" - icabında 

ve bi!tün ab'l'ılannızı derhal keser 
gün 'e 3 kaşe alınabilir. - -

ranlık bir akıbete sürüklemek 
mcs'uliyetini üzerlerine alarnıya
cağı gibi m&;'ul ve salahiyettar
Iar da iç efkil.rı umumiyeyi tat -
m'in etmek ve şimdiye kadar ya
pılan vaadlara son vermek mevki
indedirler. Bu da, ancak devlet
lerle yeni bir anlaşma nıüz3kere
sine girişmek kayıd ve şartile 

mümkündür. Bunun içindir ki, 
Papanın İngiltere - Sovyet Rus
ya miizakerelerini ve Bolşevizmi 
veei.le hılarak yeni bir sulh te -

fırsatı hasıl olnr. ; !.---~:;:;;;...;-.-.----
ETEM izZET BENİCJil 4 

12 ikincikanun 1937 tarih ve 2295 
numaralı flıtira beratının ihtiva 
ettiği hukuk bu kerre başkasına 
devir ve yahud ihtiraı mevkıl fiile 
koymak için icara dahi verilebile• 
ceği teklif edilmekde olmakla bU 
hususta Iazl amalümat edinmek 18' 

tiyenlerin Galatada Aslan Han 
5 inci kat 1 - .a numaralara mürs· 



ı • 

Fi L..-0 
J efrika Numarasa ı 131 Yazan: Rahmi YACI! 

Ordusunu Bırakıp istarıbula 
Gelen Bahriye Nazırı 

''Büyük Bir Taarruza Hazırlanıyordum. Düşman 
Benden Daha Evvel Davrandı,, 

Yağmanın en hazin ve göz ka
maştıran taraflarından b"ri, Şam 
istasyonunda dördüncü ordJ ihti
yacı için gönderilen altın yüklü 
va~nların talanı idi. Haris çöl 
adamlarının, gözü doymaz bede
vilerin altın hırs"le dönen gözleri 
muhafızların cesurane vuruşma
sına rağmen bu treni ele geçirme
lerıne imkan vermiş, sandıklar 

dolusu çil altın ve mecidiyeler 
kirlı bedevi heybelerine doldu • 
rulmuş, muhafızlar da kılıçtan 

geçirilmişti. 

Dördüncü ordunun menzil hiz· 
metine bağlı ambarlarla kiler ve 
depolar da yağmacıların haris el
lerile bir anda boşaltı~, Cemal 
Paşanın kötü idare ve iradesile 
ordunun kullanmağa vakit bula -
matlığı eşya, erzak, teçhizat ve 
cepbane yağmacıların ellerine 
geçmişti. Suriye kanla sulanan, 
sulandıkça alevi artan 'bir ateş 

sahası, bir cehennem parçası ke
silmişti. 

1 

- Allah aşkına muammayı bı
rak, açık konuş Paşa, ne oldu, ne 
söylemek istiyorsun? 

Cemal Paşa bir koltuğa yerleştL 
Topuklarında iri deveboynu mah
muzlar çakılı rugan çizmeli ba -
caklarını birbirinin üzerine attı, 
anlattı: 

·Büyük bir taarruza hazırlanı
yordum. Düşman benden evvel 
davrandı .. Bir hamlede ordu cep
hesini yardı, ş":idetli bir tak'ble 
kuvvetlerimizi önüne katıp kova
lamağa koyuldu. 

- Siz buradasınız ya! .. 

- Nered olacaktım. Artık ora-
dan ümid yok diyorum size. 

Talat Pasa ağır ağır yerindeıı 

kalktı .. Ma!ianın üzerinde duran 
bir sürü telgrafı aldı .. Bütün ha
talarına rağmen hala mağrur tav
rını muhafaza eden sakallı nazıra 
uzattı: 

- Al.. Dün a:kşam gelmiş .. Da
hiliyeden bu sabah gönderdiler .. 
Henüz saraya arzetmedim. Oku 
paşa!. .. 

Cemal Paşa telgrafı birer göz 

gezdirişle okudu. Bunlar Şamırı, 

Halebin sukut ettiğini bildiren °ve 
son dakikada dahiliyeye ve sada· 
rete verilen mahalli telgraflardı. 

Cemal Paşanın gözleri bunlara ça.· 
kıldı. .. Ağır ve düşünceli bir tavır 
takındı .. İki ittihadcı nazır iki ko
miteci arkadaş karşılıklı sükUt da
kikaları geçirdiler.. Cem la Paşa 
ağlar gibi söylendi: 

- Her şey bitti... Her şey mah
voldu.. Çok talihsiz insanlarını 

şız ... 
Talat Paşa karşılık verdi: 
- Talihsiz deme paşa talihsiz 

deme .. İdaresiz insanlarmışız de .. 
Fakat henüz herşey bitmiş, her ü
mid mahvolmuş değildir. 

- Ne kaldı? .. Yapılacak başka 
ne var? 

Selank cephcsıne yapılan Fran
sız taarruzunun neticesini bek· 
!emek var .. 

- Anlamadım!. .. 
- Zaten anlatacak halim yok .. 

Haydi kalk harbi~e gidelim, 
Enveri görelim .. Onun bundan ha
beri var mı acaba? 

(Devamı var) 

Bu Davayi Nasıl 
Halledebiliriz? 

(5 inci ıayfadan devam) 
Birlikte seyahat etmekten bü -

yük bir zevk duyduğum ve ken
disinden fikren bir hayli istifade 
ettiğim münevver ve nazik dip
lomatımız Bay Nebil - ki eski.den 
Kabil sefirimizdi - bana dedi ki: 
Bunların aynı Hlndistanda var

dır. Efganistanda da yapılmakta
dır. Ben bizde bunun kolaylıkla 
tatbik edileceğini sanırım. Bu ne
vi teşkilatlarda lüks binaya kaç
tınız mı muvaffak olamazsını. 
. Büyük ot.el bir başka ihtiyacın 
eseridir. Faraza Yalovada, Bursa
da İzmirde büyük otel yapıyoruz. 
Güzel Lakin dağ başında bir gece 
beş gece on kişinin konaklıyacağı 
yer için öyle muazzam bir mas -
raf göze alınamaz. 

Çok naklıydı. Faraza Kayseri
de herhangi bir büyük ev derhal 
bu şekle sokulabilir. Bodrumda 
da, Edirnooe de, Tekirdağı ve 
Malatyaıda da mevcut evlerden bi
rini veya birkaçın! bu şekle ko
laylıkla sokmak mümkündür. Ha
ni Anadolu ve Trakyadaki her bü
yük kasıtbaanıı.da üçer, beşer, o
nar bin lira sarfettik mi bu da
va iki yılda kökünden hallooil -
m.ş olur. 

Taıbil paraları bilerek sarfet -
mek ve her kasabanın keyfine ter· 
ketmemek suretile. 

Turistik otellerin içleri bir or
dunun her mangası nasıl b"rbirine 
benzerae tıpkı öylece birbirine 
benzemelidir. 

İranın 
• •• 

bu muvaffakiyetinden 

bahsedince, Şahinşah hazretleri
nin turizm sahasında yarattıkları 
diğer büyük eserden bahsetme -
mek hata olur. Sırf Şahinşah haz
retlerinin eseri olan Mazendiran
dan bahsetmek istiyorum. 

İranın şimalinde ve şimali Ha
zer suları ile çizgilenen Mazen
diran vilayeti, - tabir caizse - ha
kiaten İsviçreleştirilmiştir. Dağla
n, ovaları yemyeşil olan bu vila
yette her tepeye bakınca muhte
şem bir bina görülüyor. Hazer kı
yılarında yapılmış deniz banyola
rı ve plajları hakialen göz kamaş
tıracak kadar güzeldir. Faraza 
bunlardan biri Roınsar her gele
ni tesher eden bir yer olmuştur. 
Alburz yaylası çok yüksek oldu
ğu için (*) devamlı surette otur
mak bir hayli alışmağa bağlı. Kıy
metli sefirimiz Enisten öğrend'.ın. 
Bizzat Şa.hinşah hazretleri; 

- Eğer iki ayda b r Hind deni
zi kenarına veya Mazendrana git
meıısem olamıyorunı. 

Derlermiş. 

Mazendiran iç turizm davasını 
sür'atle halletmekte ola'll kardeş 

İranın yirminci asra, göğsünü ge
re gere göstereb'1eceği bir eser
dir. 

İsviçre Bayron tarafından te -
rennüm edileli bir asır oluyor. 
O, bir asırda milyonlarca seyya
hın döktüğü milyarların eseridir. 

Mazenderan ise dört buçı:k yıl
. da tek insanın irşadından ve ener
jisinden doğmuştur. 

1 
NİZMlETTİN NAZİF 

(*) 1450 metre. 

Devlet Demlryolları ve Limanları ı 
i'letme u. idaresi ilanları 

7- S O N T EL G RAF -6 B A Z i R A N 1939 
.;..,..,,,;;;,;;.;.;....,.;,,;;;.:;,,;;.;;;~ ......... .;;_.--~~-~ 

, T 0RK1 
Şişe ve Cam Fabrikaları 

Anonim Sosyetesinden : 
Paşabahçe Fa':ırikamız temmuz 939 ayı içinde sarı renk şişe imal 

edeceğinden bıı renk şişeye ihtiyacı olan sayın müşterilerimizrn en 
geç 15 haziran 939 tarihine kadar fabrikamıza siparişlerini geçir
miş bulunmaları son defa olarak rica olunur. Bu tarihten sonra ge
lecek siparişler 940 senesi renkli şişe imalatı devresine kalacağın
dan alakadarl;ırı or:a göre t.ıınvir ederiz. 

Beyoğlu 4 üncü sulh Beyoğlu 4 üncü sulh 
hukuk mahkemesinden hukuk mahkemesinden 

Tophanede Faikpaşa Çukurcuma 

İntifak apartımanı 1/6 No. da o

turmakta iken akıl hastalığından 

dolayı Bakırköy emrazı akliye 

hastanesinde tedavide bulunan 

Yorgi Fatinikyadis ile Persifoni

den doğma 1322 doğumlu Yuanna

nın mübrez tıbbı adli raporuna 

atfen hacriyle kendisini temsil ve 

hukukunu siyanet etmek üzere 

ayni ikametgahta oturan annesi 

Persefoninin 27/5/939 tarihinde 

vasi tayin edildiği ilan olunur. 

(939/425) 

İLAN 
Samatyada eski Hacıkadın ye

ni Abdiçelebi mahallesinde 
Pulcueyüb sokağında eski 25 
yeni 27 kapı sayıh kagir ev 
hakkında senedsiz tasarrufata 
kıyasen mahallen tahkikat 
icrası ıçın 5/6/939 pazartesi 
günü saat 11 de mahalline gidile
ceğinden bu hususta bir itirazı O
lanların mezkıir güne kadar ve -
saikile birlikte Fatih sicil muha -
fızlığına müracaatları veyahud 
ayni günü gidecek memura mü -
racaatları ilAn olunur. 

Taksim Sıraserviler Zekibey a
partımanının 2 inci dairesinde o
turmakta iken akıl hastalığına 

müptela olan Fatma ile Zekeriya
dan doğma İffet Nimet Dinonun 
vesayet altına alınması kardeşi 

tarafından istida edilmekle tetki
kat sonunda verilen tıbbı adil 
meclisi raporuna nazaran muma· 
ileyhanın hacrına ve vesayet al
tına alınmasına ve kendisini tem· 
sil ve hukukunu siyanet etmek Ü· 

zere hayvan borsası memurların
.dan kardeşi Rüşdünün vıısi tayi
nine 27 /5/939 tarihinde karar ve
rildiği alakadarlara i!An olunur. 

(939-571) 

Çocuk Hekimi 
Dr. Ahmed Akkoyunlu 
Tııblm • Talimhane Palu No. 4 
Pazardan maaıla her gün saat 

15 den sonra. Tel: 40127 

İstanbul asliye ikinci hukuk 
mahkemesi reisliğinden: 

Arhk, bir hayal ve bir hiç uğru
na idaresiz bir kumandanın hata
S'lle ifade edilen bu kıt'ada Os· 
manlı hMtintjyetini,n teessüsünü 
ummak dahi hoş ve faydasız bir 
hareketti. 

1---------..:.------------------------------------~-----==========================I 26/5/939 tarihinde Ankaradan ve 27/5/939 tarihinde Haydarpaşa- Halil Yürük; Fatih Okumu~ a
dam sokak 13 numarada. 

Davacı İstanbul vilaeyti muha
sebei hususiyesi tarafından müd
deaale~ Şehzadebaşıoda Anka
ravi İsmail efendi medresesinde 
7 No. lu odada mukim Rizeli Meh
med Ali aleyhine açılan tahliye 
ve ecri misil davasından dolayı 

tebliği muktazi davetiyenin mu
maileyh Mehmed Alinin ikamet -
gahı hazırasının meçhuliyetine 
mebni H. U. mahkemeleri kanu -
nunun 141 inci maddesine tevfi -
kan 20 gün müddetle ilanen teb
lğine ve emri tahkikatın 1/6/939 
perşembe saat 13/30 a talikine tah
kikat hakimliğince karar verilmiş 
olduğundan müddeaaleyhe yapı -
lan ilanen tebligata rağmen tayin 
edilen işbu günde mumaileyh 
Mehmed mahkemeye gelmediğin
den hakkındaki tahkikatın gıya -
ben devamına ve işbu gıyab kara· 
rının berveçhi sabık 20 gün mü<i· 

Fevzi Beyin can verircesine bir 
gayretle Gavurdağı mıntakasında 
tesis ettiği müdafaa hattı, İngiliz 
ve urban akınını durdurmuş, bu 

' hızla hamleye devam etmek şar
ı tile karadan İstanbula inecek ka
dar korkunç görünen düşman ta
arruzu burada ve Toroslarda sür
atle meydana getirilen müdafaa te
sisatile ve güçlükle bertaraf edil
rnişti. 

Umumi kararglh, resmi tebliğ
den ve raporlardan evvel ordusu
nu bırakıp İstanbula kaçan Bah
riye Nazırından işi öğrenmiş bu
lunuyordu. 

Cemal Paşa !stanbula ayak ba
sar basmaz soluğu sedarelle al
ınış, Almanların fena halde sıkı
şan cephelerinde aldığı haberler
le koyu koyu düşünen Sadrazam 
Talat Paşaya selam vermeden şöy
le haykırmıştı: 

- Paşa, Paşa mahvolduk. 
Talat Paşa ümidsiz gözlerini 

bu meş'um haberi veren sakallı 
çeneye dikerek sordu: 

- Ne var? Ne oldu Paşa? 
- Suriye ve Irak cephesi hapı 

yuttu. 
- Anlamadım. 

- Arkadan tebl"ğler gelince an-
larsın!. ~ 

Talıi.t Paşa can sıkınhsı ve ü -
züntü dolu bir sesle karşılık ver
di: 

TARİHi 
QOCUI< 

011ANI 
Kabile efradı sabah güneş do -

ğarkcn, akşam güneş batarken, 
bu çadtrıp etrafında toplanır, yer
lere yatarak (Tanrı) ya tapınır
lardı. 

Azak gulırtonıek için kend.sini 
güçlükle 'u'uyordu. 

Kard~şine: 

- N' .ayet Tanrı oldum, Bu -
ran ı Hsfüukı ben böyle şeyden 

hoş :ınmazd m. (Sirtella) da E
cemızın emtine bile uğramaktan 
çekin rdar Şımdi bu kadar aha
linin etrafımda toplandıklarını 

gördükçe, korkarım ki içimde ye-

Garib Bir Adet 
(Devı:ımı 1 inci ıayfadıı) 

dolaşmış, yuıtılmış. Bu yüzden a

ralarında kavga çıkmış, dövüş -
müşler, nihayet, birisi: 

- Bu böyle olmaz, bir sendika 
teşkil edel:m. İçimizden ikisi el
masları arasın, ikisi de onları göz 

altında bulundursun. Diğerleri de 

balık tutmakla meşgul olsun. Çı
karılan elmasları, tutulan balık

ları satar, ne ~utarsa aramızda 

taksim ederiz ... 

Demiş. Bu teklif kabul olun -

muş. Derhal bir sendika yapmış
lar. Bir umumi katip, bir vezne • 

dar tayin etmişler. İki de dalgıç 
bulmuşlar. Ertesi gün dalgıçlar de

nize inm:şler, nişanlıların altık -

!arı yüzükleri, bilezık ve küpeleri 
çıkarını.şiar. 

Balıkçılar sevinç içinde, fakat, 
bu sevinçleri uzun sürmemiş. El
masları satmak için götürdükleri 
kuyumcu: 

- Bunlar hakikt elmas değil -
dir!. .. 

Cevabını vermiş. Dalgıçlar, üc
retlerini almak için mahkemeye 

müracaat etmişler . .. Ma:hkeme, 
balıkçıları mahkô.miyetine karar 
vermiş ... 

Yazan: İskender F. Sertelli 

ni ıbir ihtiras doğmasın. 
D:yoröu. 
Buran kan kardeşınden çok e

mindi. 
- Sen !©!ay kolay deği~mez -

sin tanrım! 
Diye cevap veriyordu. 
Azak: 
- Haydi, alayı bırak! Bana 

(Tanrı!) filan deme. sinirlen:yo
rum. Ben, düşmandan ,babasının 

öcünü al:mak üzere )'.Ola çıkmış bir 
çobandan başka birşey değilim. 

Buran gülüyordu· 
- Bu bir hakiattir, Azak! Ne -

YENİ NEŞRİYAT: 

Eski Şehremini Cemil 
Topuzlunun Başından 

Geçenler 
Muharrir arkadaşlarımızdan 

Sabih Alaçam tarafından selis bir 
üsliıpla yazılan eski şehremini ve 

Nafıa nazırı general Cemil To -
puzlunun hatıraları muallim Ah
med Halid kilab evi tarafından 
neşredilmiştir. 

Eserde, Tıb fakültesinin tesisine 
General Cemil Topuzlu ile Ab -
dülliarnid II ve Mehmed Reşadla 
arasındaki münasebetlere ve mü
tareke yıllarındaki siyasi hadise
lere aid olan kmmlar vardır. 

Bir Günahın Romanı 
Son Telgrnf'da Nezahet Gültan 

tarafından neşredilen c bir güna -

hın romanı. adlı edebi roman ki
tab halinde neşredilmiştir. 

Genç muharririn bu ilk eseri 
pek içil bir aşk ve ıztırabı kuv -
vetli bir üslubla ifade ve hikaye 

etmektedir. Okuyucularımıza tav· 
siye ederiz. 

Üvey Ana 
Aka Gündüzün çok sevilen bu 

romanının 2 inci tab'ını İnkılab ki
tabevi neşretmiştir. 

- 21-
den kızıyorsun? Koskocaman bir 
k®"leye tanrı oldun. Herkes sa
na tapıyor .. Ben tapmazsam, yer
liler bana düşman olurlar. Onla
rın yaptığını yapmağa, onlar gibi 
hareket etmeğe mecburum. 

- K•rdeş olduğumuzu unutma 
Buran! Ben bir Sirtella çobanı -
yrm .. Sen de bir N;pur i~çisi:;in! 

Buran çadıra g:rince siyah su
ratlı cariyelere bakarak, Azaka 
sordu. 

- Bunların üçü cağında, üçü so
lunda, elleri göğsünde sabaha ka
dar ayakta duracaklarınış .. Bun-

dan hareket etmek üzere Haydarpaşa - Ankara ve Ankara - Haydar
p~a arasında 3005 - 3006 numaralı gündelik munzam bir yolcu katarı 
~!emeğe başlıyacaktır. Bu tren Haydarpaşa.dan 14,05 de hareket ile 

saat 6,55 de Ankaraya varacak ve _Ankradan saat 16,42 de hareket 

ederek saat 8,20 de Haydarpaşaya varacaktır. (3635) 

Kadıköy birinci sulh hukuk ha- [ 
kimliğinden: 

Kadıköy Yeldeğirmeninde Tepe 
sokağında 72 No. da iken halen 
nerede olduğu bilinemiyen Yaşar 
Bölen'e: 

İstanbul asliye birinci ticaret 
mahkemesinden: 

G. A. Baker limited şirketi avu
katı Arif Aras tarafından İstan -
bulda Fincancılarda Mahmudiye 
hanında 29 No. lu Alim zade Halim 

aleyhine mal bedelinden bakiyye 
1010 lira 34 kuruşun tal)sili hak -
kında açılan dava zımnında M. 
aleyhin şimdiki ikametgahı belli 

olmadığından tebliğin ilan yolile 
yapılmasına karar verilmiş ve 

tebliğı lazım gelen arzuhal sureti 
ve davetiye mahkeme divanhane-

Fatih sulh ikinci hukuk hakim
liğinden: 

J ozef Cebe; tarafından mahke
menin 39/351 sayılı evrakile aley
hinize ikame eylediği 47 lira 60 
kuruş alacak davasının ilk muha
kemesi için il.inen yapılan tebliga
ta rağmen haberdar olup gelme -
diğinizden bittalep gıyabınızda 

davaya bakıldı. Müddei bir sened 
ibraz etti. Muhakemenin bu ker -
re muallak olduğu 28 haziran 39 
cuma saat on birde duruşmaya 

gelmez veya bir vekil göndermez
seniz senedi ve vakıaları kabul et
miş sayılacağınızı bildıTen işbu 

muameleli gıyab kararına tahri • 
ren tiraz etmekliğiniz için tebliğ 
makamına kaım olmak üzere on 
be~ gün miıddelle il.in olunur. 

· detle yine ilanen tebliğine ve emri 
tahkikatın 27/6/939 saat 10 a bı
rakılmasına karar verilmiş oldu
ğu bir nüshası mahkeme divan -
hanesine asılan gıyab kararının 

tebliğ makamına kaim olmak ü-

Galatada Haraçcı Ali sokağında 
22 No. da Jozef Cebe vekili avu
kat Ömer Cemil tarafından mah
kemenin 9:l9/158 sayılı dosyasile 
aleyhinize ikame eyled'.ği 42 lira 
36 kuruşun faiz ve a\·ukallık üc
retile birlikte tahsil talebi dava
sından dolayı ilanen ,·aki tebliga
ta rağmen muayyen günde mah
kemede hazır bulunmamış oldğu
nuzdan usulün 401 inci maddesine 
tevfikan ve 20 gün mütldetle ila
nen gıyab kararının tebliğine. ka· 
rar verilerek muhakemenize ba
kılmak için tayin kılınan 28/6/939 
pazartesi günü saat 9/30 da Ka -
dLköy birinci sulh hukuk mah -
kemesinde bizzat veya tarafınız

dan musaddak vekaletname ile bir 
vekil göndermek suretile hazır bu
lunmadığınız takdirde gıyabınız

da muhakemeye devam olunacağı 
tebliğ makamına kaim olmak üze-

sine asılmıştır. 

Mumaileyhin dava arzuhalıne 1-
cevab vermesı ve muhakeme gü

(18350) zere ilan olunur (18406) 

re ilan olunur. (18401) 

!ar yanında dururken nasıl uyu
yacaksın? 

- Merak etme, ben onları ya
nımdan uzaklaştırmanın yolunu 
bulurum. 

- Ben nerede yatacağım? 
- Yanımdaki bölmede .. Sakın 

yanundan uzaklaşmayasın! Üç de
fa hızlı öksürünce hemen yanıma 
gelirsin! 

• •• 
Ara.dan bir ay geçmişti. 
Yeni Tanrı, eski Tanrıyı yanı

na almıştı. Toga, Tanrının oğluna 
o kadar bağlanmıştı ki, Azak ne 
derse itiraz etmeden, düşünme • 
den yapıyo:niu. 

Bir gün Buran, yeni Tanrıya: 
- Biz bu adamı, yanımızdan a

yırrnıyalım, Azak! Ondan istifade 
ederiz. Yollarda lbize yardımı do
kunur. 

Demişti. Azak Tanrılık ettiği bu 
kab'le ıçinde bir aydan fazla ya
şıyamaınıştı. 

nü olrak t:ıyin edilen 10/7 /1939 
pazartesi günü saat 14 de mahke
meye gelmesi lüzumu bu ilıin ile 
tebliğ olunur. (18335) 

ZAYİ - İstanbul ithalat güm- 1 
rüğünün 4243 No. 28/6/938 tarihli 
beyannameye aid 503561 No. 18/ 
7 /938 tarihli makbuz yandığından, 
yenisini çıkaracağımdan eskisinin 
hükmü yoktur. 

Şekeroğlu Limited Şirketi 

Burana: 
- Bura.dan uzaklaşmak zamanı 

geldi. 
Diyerek, Toga'ya düşündükleri

ni açtı: 
- Bu gece bana Tanrılar Tan

rısı emretti: Kımseye sezdirme -
den Hamata gid:?Ceğiz. Orada gö
riilecek işlerim:z var. Sen de be
nimle beraber geleceksin! 
Toga'nın tereddüt edeceğini ve: 
•-Gelemem ...• 
Diyeceğini sanıyorlardı. 

Buran, Toga'nın gözünün içine 
bakıyordu. 

Toga sevindi: 
- Beni burada yalnız bırakma! 

Nereye gidersen yanında g~lece -
ğim ... Sana sadık bir köpek gibi 
hizmet edeceğim. 

Dedi. O gün kararlaştırdılar. 

Atlarını, yiyeceklerini hazırladı

lar. Yanlarına para ve mücevher 
alarak, bir sabah erkenden yola 
çıktılar. iDenmı nr) 

Çünkü ASPİRİN ser.eler-' 

denberi httr türlü soğukill· 

gınlıklarına ve ağrılara karşı 

tesiri şaşmaz bir ilaç olduğunu 
isbat etmiştir . 

A S P İ R İ N in tesirinden 

emin olmak için lütfen 

kasına dikkat edini~. 
mar-. 
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HER KESEYE EL VERİSLİ 
v as ıçagı 

Her üçü de 
Çünldl yeni çıkan HAS bıçaklarile gayet mükemmel ve 

pek ucuz traş olmak kabil olduğunu tecrübe 
ile gördüler 

10 tanesi 15 kuruştur. 

e anmaz 
Traş Bıçakları 

Dünyanın en mükemmel ve yüksek ve kibar zevatın en 
hassas traş bıçağı.dır. 

Deposu: Hasan deposu : Sirkeci Liman han altında 

SAÇ EKSIRI 

Konıojen 
Saçlan besler, köklerini 
kuvvetlendirir, dökül
mesini önler, kepekleri-

ni giderir • 

_ngiliz Kanzuk 
Eczanesi 

Beyoğlu- lstanbui 
....................................... 1 

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

Genel Dircktorlüğumtiz 1ertib ede~cgı bır spor müzc.ı kütüphane
sıne ve neşrd..,ecek broşüre konul!"lak tlzerc aşa.llıdaki maddelerde gös
terı en malılmat ve resimleri topla_"lak karaa-ındadır Alakalı zevat~ 

bu ılan!I!'ızı mcktıili yerıne kabul buy rarak la kal 6 x 9 ~b'gdında bır 

fotcgraf ve tercume• a'leı-ıni (Ank da B den Tt•tbi\ c • Genel D.
reKtörhiğu) adresıne g ırtdPrreleru:, !ıca edcrız 

1 İdman ittifak~ t~ekkiı wnde, ıtıbaren umu i rerkezdc, 
foderasyor_ rd3 ve dığer h~yetler.c mın•ak•larda çalışmış olan zevat, 

2 - Beden terbiyesı ve spor ışlcrıne otoo nbcr, emeK vermiş ola'l 
zevat, 

3- Şimdiye kadar muhteU sporlarda Tiırkiye rekoru kazanmış 
olan sporcular (rekor nevıleri, kazamlan yer ve tarih) 

4- .Muhtelü sporların mi.li ekıpkri içındc yer alınış ve milli temas
lara işt.rnk ettirilmiş olan sporcular. 

5- Beden terbiyesi ve spor için eser meydana getirmış gazetı\)er
de ve mecmualarda spor muharrirliği yapını~ ve spor gazetcsı çıkarmış 
olan zevat (bu zevatın mümkün ise eserlerinden ve yazılarından birer 
kolleksiyonu birlıkte göndermeleri rica olunur. (3933) 

i LAN 
Beyoğlu Dördüncü Sulh Huhukl 

1 

Hakimliğinden: 

T. C. Z RAAT BANKASI 

Para biriktirenlere 28,800 lira ikramiye verecek 
Ziraat Baııkaıımda kumbaralı ve lhbarsu tuarruf hesablannda en az 58 lirası bulunanlara aene4e 
• defa çekilecek kur'a ile apiıdald pllna cöre ikramiye dağıtılacaktır: 

4 Aded 
4 
4 
40 

100 
120 
160 

» 
» 
D 

» 
)) 

)) 

1,000 Liralık 4,000 Lira 
500 » 2,000 • 
250 • 1,000 • 
100 ~ 4,000 • 

50 • 5,000 D 

40 • 4,800 il 

20 • 3,200 " DİKKAT: Besablarmdakl paralar bir ıene 
takdirde '1' ZO fazla.ile verilecektir. 

içinde 500 liradan aşaiJ düşınlyenlere ikramiye çıktıiı 

Kur'alar senede • defa, l EylQJ, 1 Birincikln un, 1 Mart ve 1 Haziran tarihlerinde çekilecektir. 

İstanbul Belediyesi İlanları 1 

ıfCüçUkpazar Keresteciler yeni sebze 
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halinde 
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ardiye siz 

• 
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> 

2 No. 
3 > 

4 > 

5 • 
6 • 
7 > 

• çift odalı 8 No. 
yazıhane 

• çift odalı 9 N o. yazıhane 
10 Na. yazıhane > 

> 

> 

> 

> 

> 

11 > > 

12 • > 

13 > 

14 • 

15 > 

> 

> 

> 

5enelık 

muham'Tlen 
kirası 

yazıhane 150,00 

150,00 

150,00 

150,00 

150,00 

150,00 

> 

> 

> 

> 

> 

200,00 

200,00 

150,00 

150,00 

150,00 

150,00 

150,00 

150,00 

ilk 
temi natı 

33,75 

· 33,75 

33,75 

33,75 

33,75 

3375 

45,00 

45,oo 
33,75 

33,75 

33,75 

33,75 

33,75 

33,75 

Yukarıda semti, senelik muhammen kiralan yazılı bulunan Yeni sebze halindeki yazıhaneler üçer 
sene müddetle kiraya verilmek üzere ayrı ayrı açık arttırmıya konulmuştur. Şar~nameleri Encümen kale
minde görülebilir İstekliler hizalarında yazılı ilk teminat makbuz veya mektubile birlikte 19/6/939 pa-
zartesi günü saat 14,30 da Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (B) (3913) 

MOJDE-
. .. 

Bchrr metre murahbaına 12 lira bedel tahmin olunan Aksaray 

yangın yerinde rlokıızuncu adada Büyük Reşıtpaşa sokağında 373-374 

harıta rumaralı ınaııın yanında 7,5 metre murabbaı Belediye malı 

aı·sa satılmak üzere açık arttırmaya konulmuştur. Şartnamesi Encü

men kaleminde görüJebil.r İstekiller altı lira yetmiş beş kuruşluk ilk 

teminat makbuz vey~ ;nektubilc 19/6/939 pazartesi günü saat 14.30 da 

Daimi Encü"J1e'l1e bu'unmalıdırlar. (B) (3909) 

Pırlanta Mücevhe
rat Satışı 

Beyoğlu Dördüncü Sulh Hukuk Hakim -
liğinden : 

Terekesine mahkemece elkonulup tas
fiyesine karar verilen ölü Maraş saylavı 
Mithata aid Pırlanta 8,65 kırat tek taşlı 
yüzük, 10,60 kırat tek taşlı bir çift küpe • 
Pırlanta kolye, pılak iğne ve bilezikler 
Mahkememiz tarafından açık arttırma 
suretile 12/6/939 tarihine müsadif Pazar
tesi günü saat 14 de Büyükçarşı Belediye 
mezat memurlu~unda satılacaktır. İstek
lilerin yukarıda gösterilen gün ve saatte 
mezat memurluğunda hazır bulunmaları 

ilan olunur . (936/125) 

-· 
Eseyo2lu lstik ı ll C~çtdesinc!A .2 13 Nn. 

BELE 
BAHÇES 

8 Haziran Perşembe 

gününden itibaren 

12 Kişilik Fevkalade 

SAZ HEY'ETI 
her akşam icray ı 

.ihenk edecektir. 

Ayrıca Filistin Rad· 

yosu Ses Kraliçesi 

Pek yakında t Muır ZEKJ.YE H' AMDAN 
Rakk asesi Bayan .l'i 

NAAMA T'ı Sabırsızlıkla bekleyin iz. 
Ucuz yemek - t<>miz ve serin hava almak isterseniz; öğle yemeğinizi 
!BELER BAHÇE3İNDE yemeyi tercih ediniz. Tel. 94·27 

İstanbul Limanı Sahil Sıhhiye Merkezi 
Eksiltme l(omisyonundan : 

1 _ Merkezimize dd DAYANIR istimbotunun tekne, kazan ve 
makine s;tksamı açık ek:J1ltme sureti.le tamır ettiıilecektir. 

2 - Keşif bedeli 2328 lira 25 kuruştur. 

3 -- Bu ı~e e i şartnameler şunlardır. 

A - Feruıi şartname ve liste, 
B - İdari ş~r name. 
4 - hteklile: bu şartnameleri 12 kuruş mukabilinde mcrxezırnıı. 

levazmıındar, alabilir1°r. 

5 - Ek,ıltme 2i :~ı.zu·an 1939 salı günü saat 14 de Galatada Kara
mustafapo~a sokağımt,ı mezkiır merkez binasında eksiltme komısyo· 

nunda yapılı;caktır. 

6 - :\1uvakkat teminat parası 174 liTa 62 kuruştur. 

7 - Eksıltmtye gireceklerin 2490 sayılı kanunda gösterilen vesi· 
kalarla en aşağı 3000 liralık bu gibi işleri yaptıklarına dair vesika gös· 
!ermeleri şarttır ,3970, 

Saraç el işi ve makine kalfası ile 
makine ile diker erkek ve kadın 

• 
terzı aranıyor 

1 - Tophanede 2 Na. lu dikim evı içın saraç el ışi ve mnkıne k~l

fası ve avrıcô mqkıııe ıle elbis diker erkek ve kadın terzi alınac ktır. 

2 - Yaş ve a'kerl k nazarı dikkate almmıyacaktır. 

3 - Ücret haftalık verilmek üzere ta'ıblcrin hüsr h·I v tıfr ası 

kağ:ıdlarile bCılikk hemen dıklm evi müdürlüğ "ne muraca·t ur 

, 5, .4000 

:i:;ıanbuım. Sult.:;nhama -
mında Sakaçeşme sokağında 

Sınger arkasında 31 numa -
ra ı MÜNİR UYANIK (sabık 
Anav) ince sarraciye, kadın 
çantası \e deri eld•ven ıma -
lathanesı en son ÇANTA ve 
ELDİVEN modellerini gayet ı 
tcıız: .. atlı ve fabr ka fiatına 

.Jf- lf- IJ!lll ... _______ ..,.,. .... 
Bc~ıktaş l:- ine Ilı h• uk 

s.>'ışa çıkardığını sayın müş-

tcrı crıne müjdelcı. 

İstenbul asliye birinci 
mahkemesinden 

ticaret 

İstanbul beledıyesi tarafından 
Ali Turan ve Müslim ile Mahmud 

' 

K r nP~,z otomobil, otobüs, kamyon ve kamyonet kullananlardan M;nimini yavrunuzun sıhha-

alır .cak para cezasının 25 liradan beş liraya tenzili uygun görüldüğü- tini düşününüz. Onlara çocuk 

ne, umumi mecl ısin 12/5/939 tarihli toplantısında karar verilmiştir. arabalarının kraliçesi olan ve 
en iyi imal edilmiş, en fazla te
kemmül ettirilmiş en sıhhi ara
bayı alınız. Yeni gelen 1939 mo
delinin 50 den fazla çeşidi var
dır. Her yerden ucuz fiat ve mü
said şartlarla yalnız, 

İlim olunur. (4009) 

* * Boş ve dolu arııbal:ı.rla yüklü ve yüksüz hayvanatın 1 marttan ey-

lıil nıhayetinc kadar sabahları saat 8 den dokuza, akşamları saat 17 den 

20 ye, lnş için 1 teşrinievvelden şubat nihayetine kadar sabahları saat 

8 den 9 a akşamları saat 17 den 19 a kadar Karaköy köprüsünden geç- Baker Mağazalarında 

hakimliğinden: 

Mchmcd: Beşıktaşda Şu ı kdc .e 
mahallesinde Mekkb soka ında 

41 numaralı evde sakin iken l•Jlen 

ikametgahı meçhul (esk kan• " 
memuru) 

d R tık k • d 10 meler in m men'i ve evvelce bu hususa müteallik müttehaz kararların bulabilirsiniz. paşa a as çı so agın a nu-, ._ __ _,._ ______ _ 

al d Al. •1 s ··ı ' bu suretle tadili daimi encümenin 12/5/939 tarihl i içtimaında karar- --------------mar ı ev e ı og u u eyman a-

l h . 938/672 1 d ı laştmlrr,ıştır. İlan olunur. (4008) ey ıne numara ı osya 

ile açılan 3391 lira 20 kuruF ala - .. .. . . . . . .• * * . . . 
cak davasında ~imdiki ikametgahı, Duıkunkrevı ısınının Darülaceze olarak tev~ınıme, Um umi mecli-

meçhul olan müdcleialevhlerden 1 sin 16/5/939 tarihli toplantısında karar verilmiştir. İIAn olunur. (4007) 

. * * Süleyman ilanen yapılan tebli - 1 

ZAYİ 

Maaş aldığım mühürümü zayi 

e ıttim. Yenisini tatllıik ettirece -

ğimden eskisinin hükmü olmadı
ğını ilan ederim. 

· 1 ··ı·· İ . gata rağmen mahkemeye gelme -Terekesınr mahkemece el konu an o u ska Fınzıye aıct ve mah- d".. h kk 
Karaağaç müe~se..e !eri soğuk hava depolarına bir sene zarfında 

konulacak tahminen 40,000 teneke peynir, yoğurt ve krema tenekeler i-
Kasımpaşa Hacıferhad camii 
imamı karısı Naciye Kaya 

İstanbul Belediyesi tarafından 
aleyh inize ikame olunan 40 lira 

70 kuruş alacak davasının tetki ki 

sırasında: Tebliğ için tarafınıza 

gönderi.um davetiyeye mubaşır ta

rafından verilen meşruhata na -

zaran gösterilen ikametgahı terk 
ile b ir semti meçhule gittığiniz 

anlaşı ldığından ikametgahın zın 

meçh~liyetine binaen usulün 141 
ve 144 üncü maddesine te\"fıkan • 
hakkınızda ilanen tebligat ifasına 

karar verilmiş ve duruşmanın 11/ 
7 /39 günü saat 10 a talik kılınmış 

olduğu tebliğ makamına kaım ol
mak üzere bir ay müddetle ıliın 

olwuır. , (18338) 

. ıgınden a ında gıyab kararı 
kemece tesbit edilen htanbu! tülün giımrük 2 numaralı mağazada bu- verilerek muhakemenin 7/7/939 

lunan y!l.Zıhane eşya ve fıçılar ve saire açık arttırma suretıle 9/6/939 

tarıhine müsadif cum~ günü saat 14 de satılacaktır. İsteklilerin yuka

rıda gösterilen gün ve saatte mahallınde hazır bulunmaları ilAn olu-
nur. (g39-fl4) 

cuma saat 14 de talik edıldıği ve 
kendisinin muayyen olan gün ve 

saatte mahkemeye gelmesi lüzu -
m u ilan olunur. (18341) 

nin icahedenlerine salamura konularak lehimlenme l§i 270 lira bedelle i==========-=== 

açık ek~.ltmeye konulmuştur . Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde gö

rülebiLr. İstekliler 2490 sayılı kanunda azıl ı vesika ve 20 lira 2ll ku
rWjluk il k temina t makbuz veya mek tub1le birlikte 15/6/939 Perşembe 

itlnü saat 14,30 da Daiml Encümende bulunmalıdırlar. M. ,(37.:l)_ 

Sahibi ve nef"iyatı idare eden 

B(lf muharriri 
ETEM İZZET BENİCE 

Son 'Jelırrd Matbauı 


