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lngiltere ile Yaptığımız Anlaşmanın Manası: 
Akdenizde Hegemonyaya imkan Bırakmamak •• 

Türkiye 
lngiltere 
Anlaşması 

Bu itilif dünya sulhuııu tal· 
hyan, daha çok emniyet ve 
istikrara götüren milhim bir 
anlo§m• olmuıtur. 

Yazan: Etem İnet BDJİC'll 

ürk • İqillz anlaşması iki 
tlevletin Başvekilleri tara-

' fınıdan dün Millet Meclis • 
~e . 

l'JJtde açık beyanat halinde dün-
Ya efkarı umumiyesine ~ah edil
d:ı ve .. bir de müşterek beyanna· 
~e okundu. 

tbedi Şef Atatürk tarafından 
llliıli müdafaa esasları her türlü 
~l:itnal derpq edilm~ bulunarak 

l'ulan Cumhuriyet Türkiyesi 
:Önün ve buriinün bütün prt -
:rı içinde v~ kıırşısında kendi 
'ndisini korumıya muktedirdir. 

l ~~ i~darda bulunan Tiirk dev
tıti ıçrn: 

- NGden bitaraflıktan &)Tıldık 
~~İngiltere ile birleştik?. 
b Sorusunun ce''alu muhterem 

af\'ekil Refik Saydam'ın nut -
~da bütün JlimuJü ile izah edil
.lJttir. Özü ve hula ası da bir 1ek 
Übledir. 

- Su1b ve emniyet. 
Geçen yılın iJkbaharındanberi 

ııu...... · tind ki .. ... ., a sıya'!le e muva:ıene 

~ldu. Avusturya ve Çekoıılo -
"lkya, Arnavutluk gibi üç müsta
~ devlet hüviyet ve varlıklarını 
"Ybettiler. Memel ilhak edildi. 
ltonıanya ve Lehistan ültimatom-
1ıtrla karşılaştdar. 

Cumhuriyet Tilıkiyesi Ebedi 
~n kurduğu prensip içindedir: 

- Yurdda sulh, cihanda ıulh ... 
llele, İtalyanın Balkan yarım

'daısına yerleşmesi umumi sulh 
~ll\lasmı birdenbire biisbüfün boz
d~, her tarafta bir reaksiyon ya
trı.ttı ve .. derhal başta İngiltere ve 
transa o1nıak üzer,. hemen bü -
~ıı demokrasiler bir sulh cephesi 
'Ul'nıağa koyuldular. 

Cumhuriyet Türkiy~i i~in de 
hitaraf kalmanın n bu bitaraflık 
Uterinde ısrar etmenin dünya '.llul
b~ için fa:ydasından 7.İyade belki 
ile gilniin birinde zararı o1abi1irdi. 
tl\tnun içindir ki, hedefi yalnız 
lllJh ve emniyet olan devletimi -
~itı ,.e milli irademizin inkişafı 
'"cak dünya sulhunu korumayı 
~tndisine hedef ve ınesned edinen 
Sl4)litika ill' elele vermek olabilir:i. İ§te . Cumhuri;ret Hiikurneti 
bbgiJterc ile anlaşmakla herşeyin 
ll~ında bunu yapmış. büyiik bir 
~\tvet halinde sulhu koruına ve 
ltttnıa cepheeinde yerini almıştır. 

'l'iirkiye, Yakın Şarkın djplo
~i ve askerlik bakım!r.dan en 
~~etli bir devleti olduğu için, 
hı. kuvvetini sulh terazisindeki 
1-l'bya koymakla hiç şüphe yok 
ld, yalnız mal sahihliğinde büyük 
ltısseye sahih bulunduğumuz Ak
deniz emniyetindeki haklarılH ko
~lltnak]a kalmıyor, harb ve teca
~z ihtimallerini de geriletiyor. 
lıu hususta sayın Başvekil bil

hassa Meclisteki hitabesinde şu 
~oktayı da tebarüz ettirmiş bu -
llnnıaktadır: 
"'- .l\lüttefiklerimlıle birlikte 

8~lhu tutmağa, kimsenin hakkına 
tecavüz etmemeyi umde bi1en si
~llsetlerimizle hakJarın ı;iğnenmc

. lll~ mini olınağa bütün gayreti -
~i sarfetmekte devam ed~ep. 
.. ;;. (Devamı 6 ıncı sahifede) 
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\.lcdenizden manzaralar: Solda Rod os limanı ve rıhtımı, ortada, Mal taya bir bakış, sağda KorCo adasmm denizden görilnnşU 

Fransa ile de Bu Yakınlarda 
Anlaşmak Mümkün Olacaktır 
Modern Türkiyenin Eski Babıali Olmadığı 

Bir Kere Daha Anlaşıldı 

Tiirkiye Başvekili 
Dr. Refik Saydam 

Türk - İngilız anlaşması hak
kında dün Büyük Millet Meclisin
de Ba.şvekil Dr. Refik Saydam ve 
avam kar: ._rasında İngiliz Baş-
vekili Çemberlayn taraflarından 

vıukuıbulan beyanatın Ye neşredi
len beyannamenin akisleri du -
yulmağa başlamıştı. Akdenizde 
Pmniyeti bir kere daha tarsın et-

• İN(J/J. iz. 
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miş olan bu anlaşma ile İngiltere 
Türkiyeyi ve Türk'ye İngilteı-eyi 
müttefık seçmiş bulunmaktadır

lar. İngiltere ile ayni anlaşma zih
niyeti dahilinde nihai mukavele
yi imzalamak ıçin müzaıkerelere 1 

devar.1 edilmektedir. 

Bir müddettenberi devam et -
mekte olan ve neticeye bağlanan 
bu deniz ittifakı, sulhun korw1 -
masına ;bağlanmış olan bütün 
memleket:l'erdle mıem.nuniyetll' 

karşılanmıştır. Bugün öğleye ka
dar Türk - İngiliz anlaşması et -
rafında gelen haberler şunlardır: 

LONDRADA MEMNUNİYET 

Londra 13 (Hususi)- Başvekil 

Çem!berlaynin avam kamarasında 
Türkiye ile bir deniz anlaşması ya
pıldığı hakkındaki beyanatı, bü -
tün mehafilde biiyük bir mem
nuniyetle karşılanmıştır. Şarki 

A•kdenizde, bir harb vukuu ihti
rna:ti.ne kar:ıı Türk - İngiliz birli
ğinin sulhu korumak bakımından 
çok faydalı olacağına şüphe edil-

1 memektedir. Müşterek beyanna
menin yakında bir misaik halinde 
tecelli etmesine intizar edilmek
tedir. 

Ava:m kamarasında muhalefet 
lideri Attle bu anlaşmayı iki' mem
leket genelkurmayları arasında 
görüşmelerin takib edip etmiye
cegını Başvekılden sormu§tur. 
Baş\·ekil şu cevabı vermiştir: 

•- Bu görüşmelerin nihai an-

,. .,. ... 
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İngiliz B~şvekili 
Çcrnberlayn 

laşmadan evvel vukua geleceğini 
zannetmiyorum.• 

BOGAZLARDAN GEÇMEK 
MESELESİ 

Londra 13 (Hususi)- Türkiye 
ile yapılacak nihai müzakerelerde 
boğazlar meselesinin mühim bir 
mevki tutacağı zannedilmektedir. 

(Devamı 6 mcı sahifede) 

Akdenizde İngiliz, Fransız ve İtalyan deniz üs lerhfi ~ös•erir harita 

Danzig' de Almanlar Dünden beri 
Tedhiş Hareketine Giriştiler 

Papa 1 Hadiseler Tehlikeli 
Tavassutta Bir Hal Alabilir 

ı Butunabilecak 
Londra 13 (Hususi)- Pa -

panın Danzig meselesi hak -
kında görüşülmek üzere beş 
devlet Başvekil ,·e Hariciye 
Nazırlarını Vatikanda bir 
konferansa çağırması teşeb -
biisünün bir netice vermiye· 
ceği anlaşılmıştır. 

Ancak Danzig meselesinin 
muslihane bir yoldan haJle -
dilmesi için, Papanın Berlin 
ve Varşova hiikfımetleri ara
sında bir tavassut teşebbüsün
de bulunmnğa hazır bulun • 
duğu zamıedilmektedir. An· 
cak Papa, siyasi vaziyetin ne
zaketi dolayısile bu niy(;tini 
açıkça izhar etmiş değildir. 

Nazi Liderinin Hitlerden Talimat 
Aldıktan Sonra Avdeti Nazarı 

Dikkati Celbedediyor 
Varşo\'a 1.~ (Husııı::~) - Danzig

de Almanların içtt?n bir harekete 
geçmeleri beklenmı~ktedir. Şehir
de nasyon::ıl - sosyalıst teşkilatı 

Polonyalılara karşı tecr.vüzi ha -
reketlere geçmiş bı1!unmaktaihr -
lar. 

Danzigdeki Nazilerin lideri Ron;
ner'in Hitleı"dcn talimat aldıktan 
somq., Danzıge av\ietir.i müteakıb 
çıkan bu had.iseler bilhassa nazarı 
dikkati celb~tmektedir. 

Mareşal Pil!ludsKi'nin ölümünün 
yıldönümü münasebetilt- Danzig
de yapılmak istenen meras!.min ge
ri bırakılm:ısı LehliJere tavsiye e
dilmiştir. Dündenhri. danzigde 
Lehlilere karşı bir t<.>dhiş hareketi 
başlamış bulunmaktadır. Bu hare
ektin daha ziynde Y~hamet kes -
betmesi ihtim:!llcı inder. korkul - lDanzigdeki Alman nazilerinin 
maktadır.(Devamı 6 ıncı sahifede) J Forsner 

- ---- -----

Prens Pal 
Bugün Romadan 

Aynlıyor 
-~_i~zısı 6 mcı ~ahifede) Makine ye 

l, __ K_ı_s_A_c_A __ I Verirke; 
Allah Rızası için Bir 

Sekizinci Baskı 
Eğer son günler içinde en çok 

ho§nutsuzluk uyandıran bir ha
dise varsa o da muhakkak ki, 

- Birinci 
ikinci 
Üçüncü .. tabılardır! 

Bir gazetenin bir deb çıkma
sına, nihayet fe,·kalade hadiseler 
kar~ısmda iki defa ~ıkmasına ak4 

. lınıız e.riyor amma, iiçüncüsü, dör
düncüsü bu son giinlerin zuhu • 
ratmdan oldu. 

Bu vaziyette insan: 
- Allah rızası için bir sekizinci 

baskı! 

qememek için kendisini zor 
tutuyor. Yoksa: 

- Allah rızası için §U ~i tadın-

da bırakalım?. • • 

-------
lngiltere-Romanya 
Ticaret Anlaşması 

&!lgrad 13 (Hususi) - Gazeteler, İngiltere He Rr.rnar.ya arasında 
aktedilen tic,:1.ret anlıışmasından ha lısederlerke.:ı, bu aı:bş-ln<mm ehem· 
micti üzerinde hillınssa durmakta dırlar. Bülm~itc çık::.n Timpul ga -
zetesininr b~r m:ıkalr!'lni de iktibas ediyorlar. Timpul bu Hilafın mün
hasıran iktısacU maksadlarla aktedl diğini ve biç bir siyı:ısi ehemmıyeti 
haiz olmadığ:;ı; kaydetmektedir. 

Musolini'nin Yarın Söyliyeceği 
Nutuk 

Paris 13 (Husııo:;i) - Musolini' rıin yarın tör~nde ~öyl.j cccğı nu-. 
ıukta, İtalyaı: . Alım;}a s.skeri ittila hnı mevzuu ba~d~rek, İlalyanın, 
müıstemleke ihtiyaenı oı·taya atma il ihtimalinden bahseoıJmektedir. 

(Deııamı 6 ıncı sa1ıifede) 
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DÜCÖNLER EVLERDE 

YAPTLDIKTA."'1 SO. RA 

D 
uğünler, dern ekler, çok a
layişli , masraflı oluyormuş. 

Dah liyeden b ir tamım ya
pılm ~ ; badema, otellerde düğün, 
nişan C!'bi merasinı yapılmıya -
cakmı.ş. .. Çünkü, bu, masraflı o
luyor ... 

Yeni nişanlan~cak veya evlene
cek değılim ... Almışım alacağımı, 

5at~ım satacağımı!. Evlenecek
ler, ni.şanlanacaklar düşünsünler .. · 

Fakat, dün, yaşlı, eskilerden bir 
zat kulağıma şöyle fısıldadı: 

- Otellerdeki düğünler daha 
tasarrufludur. Davetlinin adedin
ce bır !ıra verdin mi, iş olup biti

yor. Mesela, iki yüz davetlin mi 
ntı var?. Ver iki yüz lira ... İki yüz 

kişilik bir büfe açılıyor. Bir so
ğuk çay, bir bayat pasta, iki kuru 
bisküvi .. Oldu, bitti ... 

Eskı evlerdeki, eski düğünlere 
can mı dayanır?. Hangi iki yüz, 

üç yuz li.ra!. Kazanlarla pilavlar, 
zerdeler, kuzular, helvalar, çorba
lar neye malolur?. 

SUYA SU KATMAK 

BİR SUÇ MUDUR?, 

Sırmakeş ı;uyuna terkos karış
tıran bır sucu muhakeme edili -

yor. Fakat, suya su karıştırmak 
suç mudur?. Pişmiş aşa su karış

tırmayı anlarız .. Fakat... 

Sonra bir mesele var: Beledıye
nin sular idaresi terkos için: 

- İ s tanbulun en temiz içilecek 
auyu, dıyor. 

Buna ne buyurulur?. 

PİYANGODAN 40 BİN 

LİRA KAZANAN KADIN 

Bu seferki piyangodan 40 bin 
lira kazanan bir kadın gazetecı -

!erin suallerine şöyle cevab veri
yor: 

- Bu parayı sarfederken, her 
elli lirasını, bir tayyare bileti a
larak bozduracağını.• 

Demek k~ 40 bin ı.ranın tadı ıyi 
gclmi.ş .. Her elli liranın bir buçuk 

lirasile alınacak her yeni bilete 

de 40 bin lira çıktı m., artık. ' •ız 

seyredin şenliğL Allah, hepınıize 

böyle para bozdurır..ı k nas ıb et -

sin.. Para parayı çeker, derler .. 

Bizde nerede bozduracak ellı lira? 

Elli kuruş bozdururken, saJtlerce 

dü.şünüyoruz. 

50 SENE HİÇ KAVGA 

ETl\IİYEN KARI KOCA 

Türkiyenin en mes'ud çifti, iz
divaçlarının 50 inci yıldönümünü 

kutlamışlar... Bu rnes'ud çiftle 

görüşen gazeteci arkadasa, karı 

koca şöyle demişler: 

- Elli sene içinde bir defa bile 

ka,·ga etmedik. Birbirimizden ha

la bir dakika aynlmağa taham -

mü! ~emiyoruz .• 

Bu satırları okuyan bir arka -
daş: 

- Vah vah ... dedı, bunlar mes.

ud değıl, çok bedbaht imişler .. 

- Neden, diye sorduk ... 

- Kavga etmeyince evlilığin 

t.dı çıkmaz ki. .. 

YAZLIK SEBZELERİN 

FİAT LİSTESİ 

Dün bir gazete, yaziık sebzele
rin yavaş yavaş gelmeğe başladı

ğıııı ve hatta ucuzladığını yazı -

yordu. Bazılarının fiatlarını da 

kaydetmı.:ı .. 
Bu fiatları çok ucuz buldum. A

lırken aldanmıyasınız, diy.e ya
ziyorum: 

Domates kilosu 120, patlıcan ta
nesi 30, hıyar taneoı 40, Ayşeka

dın fasulyesi kilosu 40 ... 

İşte size turfanda sebze ve 

meyvalar ... Ne pişireyım diye dü-

şünmeyin ... Bol bol alın \'e yiyin .. 

Kadınlar, yemek düşünmeseler, 
ihtıyarlamazlarmı.ş -. 

AHMED RAUF 

Yapılan 
Teftişler 
Lüzum Görülürse 

Teftiş Kadrosu Daha 
Kuvvetlendirilecek 
Belediye muamelatını teftişle 

meşgul olan mıllkiye müfettişle
r i mesaılerıni ilerletmişlerdir. 

Şimdiye kadar yapılan tetkikler 
meyanında daimi encümen karar
larının gözden geçirilmesi bitmiş
tir. 

Belediye lktısad müdürlüğün -
deki tefİişler de hafta içinde ik
mal olunacaktır. 

Mü fettişler bundan sonra di
ğer kısımların tefti.şine başlıya -
caklardır 

Teftişleri biten kıs>rnlar hak

kında hazırlanan fezlekeler pey
derpey Vekalete gönderilmekte
dir. 

Dahiliye Vekaleti teftişlerin sür
atle ıkmali için yeniden l ınüfettiş 

daha göndermiştir. İcabında tel
tiş kadrosu daha kuvvetlendıri

lecektir. 

Bu suretle müfettişlerin Bele
diyedeki faaliyetlerinin 8 - 9 ay 

süreceği anlaşılmaktadır. 

Belediye 
Kooperatifi 

Azaları Fevkalade Bir 
Kongreye Çağırıldılar 

İstanbul hlediyc,~i kooperatifi 

azaları, Ayıl' 29 ucıcu günü için 

fevkaUıde bir kongreye çağın l -

mışlardır. Bu kong ·euc ıc'are he -

yetinden 'stifa ed~n • sk· belediye 

reis mua\rin Ekrem Sevencan ile 

Zeki ve S.ı:ııinin yerler;ne yeni

leri seçilecPkt r. 

Diğer ta•aftan konper&tif umu

mi heyetinin verdiği kaı ar üzeri

ne bütün koopera<'iın hesablarıru 

tetkik eden murakıbiJr h~yeti tef

t~lerine devam etmektedir. 

(EüçOK HABERLE~' Bu teftişlerin 15 gün ıçinde ikmal 

edileceği an!eşılmakt~<'ır. Haziran 

ayında k0t.ı;P.ratif aı.<ııarı yeni bir 

kongreye ç•ğırU•caklardır. Bu 

kongrede mur.: kıb.a!" he/etinin ve-

* 1ş Bankasının Londra şube
sinin tesisinden sarfı nazar olun
mll§tur. Baıikanın İskenderiye şu
be51 de kaldırılacaktır. 

* İnhisarlar umum müdürü 
Aqnan Halet Taşpınar dün Anka
radan dönmüştür. 

* Cç a,ydır maaş alamıyan or
ta mektob yardımcı muallimlerin 
maaşlarının verlimesine başlan -
ıruştır. 

* İstanbul Maarif idaresinde 
işler çoğaldığından 7 memur da
ha alınaca:ktır. 

* Mısır atletizm federasyonu -
nun davetı üzerine diın bir kısım 
atletlerimiz Mısıra hart-ket et -
mişlerdir. 

* Memleketime? tizerinden ge-
çecek yaban~ı tayyarelerin tabi o-

recekleri raporlar :nuzakere o-
lunacaktır. 

lacakları şartlar h"kkında yeni bir Piyasadan Kaldırılacak 
kanun layih ,ıs• ha'1rlanmıştır . T h "il * Güreşç!!Pr;m,z dün Finlan - a vı er 
diya<lan dor.müşlercl r. Dığer ta - "<ı 2 ve % 5 faizli hazine tahvil-
rafan Balkan güreş ıniısaı.akala - !erin in 2 m•r.:a r alı ";. 5 faizli 19~3 
rının bu s~nc Bükre~te yapılması Seyrısefain tııhvilleı ir.in ı numa-
kararlaştırılnıı~tır. ralı kuponlar:nın bu ayın 30 uncu 

* Nisan 939 nilıwctinde \ah - günü akşa:ı•mdan sonra müruru 

CUl\UIURİYET: 

Nadir Nadi •Türk - İngil iz an
laşması . isimli bugünkü başına -
kalesinde bu h8.dıseyi son haftala
r.ın en mühim siyasi had isesi ola
rak telakki etmekte ve bilaJıare: 

•Bız, her zaman söylediğinıiz 

gibi mütecaviz bir millet değiliz. 1 
Totaliterleri demokrasilere karşı 
ayaklandırdığı söy !enen • Versay• · 
davasile de uzaktan, yakından hiç 
bir alakamız yok.• 

Dedikten sonra yazısını şu cüm
lelerle bitirmektedir: 

•Dün, Büyük Millet Meclisin -
de Başvekil Refik Saydam tara -
fından ilan edilen yeni anlaşma, 
Türkiye Cumhuriyetinin, kurul
duğu güııdj?nberi tııki.b .ettiği 

cyurdda sulh, cihanda sutla poli
tikasındaki samimiliği ıbir daha 
gösteren canlı bir vesikadır.• 

TAN: 

·İnsanlığın sulhu ve selameti 
uğrunda• isimli bugünkü başma
kalesinde Zekeriya Sertel Türk -
İ~liz anlaşmasını mes'ud bir hft
dise olarak tavsif etmekte ve bu
nun insanlığın sulhu ve selameti 
uğrunda elde edilmiş mes'ud bir 
muvaffakiyet olduğunu söyledik
ten sonra: 

•Biz herhangi bir mütecavizle 
çarpı.şmaktan çekindiğimiz için 
değil, bitaraflık, istiklal ve insan
lık vazifelerimizi müdrik oldu -
ğumuz için sulh istiyoruz. demek
tedir. 

VAKİT: 

Asım Us •Türk - İngilız anlaş
ması• ndan bahsederken dıyor ki: 

Boğaz Seferlerinde 
Abonman Kartları 
Şirketihayriyenin ırıtvsim mü

ruısebetile ihdas ettiği bir ve üç 
aylık abonmaı, kartları gişelerde 

satışa çıkarılmıştır. Bu abonman 
kartları. yüzde elli:. e kadar ten -
ziliıt yapıldıl!t için halk arasında 
fevkalade rağbet bulmuştur. 

Resmi Mühür 
Kullanmak Salahiyeti 

Rsmi mühür kııllanmağa sala
hiyetli olan mahye memurları 

mayanına viliıyetlerdeki tahsil -
darların da ithal o!u11dukları Ma
liye Vekalet;nden dün vilayete 
bildirilm;şt;r. 

Afyon Konferansında 
Türkiye 

Beynt!imılel afy~n konferansı 

toplantısına iştirak etmek üzere 
Afyonkaraiıısar :ırel/usu Hamza 
Osman Erkrnl~. T;caret Vekale -
tinden Serwt Berkin ve Selman 
dün gece C'cnevrevc hareket et -
m~lerdir. * Devlet Denizyolları umum 

müdürliığıine tayin olunan Hamid 
Saracoğlu Ankaraya gitmiştir. 

* L:manlar umum müdürlüğü
ne bağlı cankurtarma teşkilatı 

müdürlüğüne Abdullah Ziyanın, 
muavinliğine Ali Riza, muhasebe 
ve evrak şefliklerine de Nail ve 
Salahaddinnin tayin olundukları 
bildirilmektedir. 

silat mikhrı 235 ırdlon 409 bin 179 zamana uf;rıyacağt alekadarlara 
lira baliğ ı>lm;ıştur. bildirilmiştir Bu münasebetle el-* İstanbul deniz t:caret müdür- !erinde mez~ılr tah·•illerin kupon-
lüğüne tayin oluna"! Zekiden açı- l'!rındaıı b:ııunan l:irnseler Cum-

Köstenceden Gelirken 
Karaya Oturan Vapur 

lan deniz tirarct mP!ttebi müdür- huriyet Merkez bar.ka~ına miira-
lüğüne muallimlerdcn Şevket ta- caat ederek ay som•na kadar ku-
yin olunmuştur. pon bedellerini alahikceklerdir. * Dün s~bah Sa31 7.20 de Mü - O tarihten itibaren kupon be -
reftede gü:ıiltülü bir zelzele ol- dellerinin ödbımemPoi Maliye Ve-
muştur. kaletinden tebliğ olunmuştur. 

Halifenin Sarayında 1 
Bir ispanyol Güzeli 

yacağım!. Zira, bu çölde neriye 
gitmek iStesen, dönüp dolaşıp ge
leceğm yer yine bura.sı olacaktır. 

Maryana bu suretle Şeyh Sai -
d.n yanında kalmı~tı. Zaten ka -
bıle reisi de bu kadar güzel bir 
kadını kolay ko;ay elınden kaçır
mak istemezdi. Şeyh Saidin avu
cuna o güne kadar bu derece gü
zel b ır kadın düşmemişti. 

'l atibi Roman: No. 7 9 

- B• ::ı u yapamayız .. Çünkü, har 
lıfeye o zaman vergi ver'llemiz 
!az !n. 

- Ha ı fe ı e uzla~ırdınız- Bu su
retıe göcr.belikteıı de kurtulmuş 
ol .1. <t. unuz. 

- D;ıgru amma.. Bız haııfeye 

verg veremeyiz. Adamlarım is
ya n ed r. 

On Jr 5ize vergi vermıyorlar 

mı• 

Hayır .. Onların vazifesi, ko
nak'adığrnız arazi ·i muhafa•a 
etmektir . 

!\1aryana konuştukça reise ısı

nıyor ve onu çok doğru, hakkı se-

Yazan: CELAL CENGİZ 

ver bir adam olarak ı;ôrüyordu. 
Halifenin gözdes! böyle bir a

damı nasıl öldürecekti? 

* MARYANA VİCDAN AZABI 
ÇEKERKE:o.' ... 

İspanyol gUzeli uç günde"!beri 
Şeyh Saidin çadırında oturuyor
du. Kabile reisi onu da karıları -
nın dairesıı:dc alıkovmuştu. 

Şeyh Said bir sabah Maryanaya 
sordu: 

- Şama dönmek ister misin? 
- Hayır. Beni öldürünüz. fa-

kat Şama göndermeyiniz. 
- O halde seni yanımda al:ko-

Şeyh SJi<!in ikı kaı ısı ve beş 
cariyesi vardı Knrı larının biri 
ya. lı ve kötüıümdit. Otuıdu. Yer
den kalkamıyordu RPisir: bu ka

rısından yet : ~r.ıiş i~j oğlu vardı. 

Oğullarının ikL>i ele ıtabileden bir 
gün uzakta~· zav':·o.lernde otu - , 
rurlardı. 

Şeyhin diğ -r karısı oldukça gmç 
\'e güzelce di Şeyh Said en ç<>k 
bu !<arıs i le c'ü~üp kalkardı. 

Ayşe .. Bir ba~ka kabile reisinın 
karısı iken, o kab!lc reisinin bir 
harbde mağlub olınası yüzünden 
Şeyh Saide esır .lôiiJnÜ~tü. 

Köstencedcn Almany~ya gider
ken , İnceburun. da haraya otu -
ran 9,000 ton benzjzt yüklü Alman 
gemisinin Alemdar geuıisi tata -
fından kurtltılmasına başlanmış -
tır. 

Şeyh Said Ayşe ile evlenmiş, fa
kat ondan çocuğu olmuştu. 

Reisin caf!yelerirıe gelince, bun
ların heps; de Ayşaye muti kız -
!ardı. Bunlardan her biri srra ile 
geceleri reisin yan;nda kalır -
!ardı. Ayşe kocasıııdun çok kor -
kardı. Carıyderini hıç bir zaman 
kıskanmazdı. Fakat, M&ryanın gel
diği gündeı:beı·i Anenin kıskanç
lık damarları kabaım.ştı. Şeyhin 

karısı. Ma·y~nan•n sık sık Şeyhin 

yanına girmcs:nd~n lıuylanmağa 

başlamıştı. 

J..ılaryananın kal:.iJe arasına ge
lişiı in beşinri günüydü .. 
Ay~e. Maryana ile konuşuyordu. 
- Bura fa daha çok k&lacak mı

sın? 

- Koca•uz ne ı~man müsaade 
ederse, derh•l çıJrJp giderim. 

Maryana, A)Şet· 'n ~endisini kıs
kaııdığının !arkına varınca, kendi 
kendine: 

- Tehlike b3ş gfütHdi.. 

• İngil.z - Türk anlaşmasının en 
bariz vasfına dikkat etmek lazım

ÇurUk 
ipekli 

Çoraplar 
dır: Türk İngiliz anlaşması hiç- 1 k İ . . A .. 
bir devletin aleyhine değildir. pe plıklerın zamı 
Türk.ye Cumhuriyeti sulh için ) İncelik Derecesi Tesbit 
birleşen milletler ile icabmda har- Edildi 
bi göze alıyorsa bu, sadece Akde-

nizde veBalkanlarda sulhun bo
zulmaması ve A vrupanın bu sa
halarında beynelmilel emniyetin 
muhafazası içindir.• 

YENİ SABAH: 

Hüseyın Cahid Yalnıç •Prens 
Polun İtalya seyahati. isimli baş

makalesınde Yugoslav Kral Naibi 
Prens Polun Romaya yaptığı se

yahatin daha evvel kararlaştırıl
mış olduğu hakkındaki teminata 
rağmen şu günlerin siyasi veka

yü ve siyasi tabiye ve mücadele
lerile alakadar bulunduğu kana
atinin çok kuvvetli olduğunu kay
detmekte ve sonra Bertin - Roma 

mihverınin Yugoslavyayı Balkan 
antantından ayırmak için sarfettiği 

gayretlerden bahsederek ezcüm
le şöyle demektedir: 

•Prens Pol bugün ta başlangıç
tanberi Balkan antantından hiç 

hoşlanmamış hır memleketin mi

safiri bulunuyor. Oradan Balkan 
antantında devama dair bir teşvik 
sözü işiteceğine ihttıııal vermiyo

ruz. Halbukı Sırbistanın tam bir 
istiklal ve hürriyet dairesinde pa
yidar olabilmesinin en esaslı şartı 
sağlam bir Balkan antantına isti
nad edebilmesidir.• 

İKDAM: 

Başmakalesi yoktur. 

Yaban Domuzlarile 
Mücadele 

İpekli kadın çoraplarının sağ
lamlığını temin için yapılan tet
kikler neticelenmiştir. Çorap fab-

rikatörlerinin yeniden bir daha 
toplanmalarına artık lüzum kal -
mamı.ştır. Kadın çoraplarının 

sağlamlığını temin için kullanı -

lan ipek ipliklerinin azami ince -
lik derecesi tesbit edilmi.ş ve bu 
nümunelerden daha ince ipek kul
lanılması menedilmiştir. Şimdiye 

kadar bu mevzu üzerinde yapılan 
tetkikler bir raporla Vekalete 
bildirilecektir. 

•• 
Universiteye 
Yeni Alınan 

Profesör Yok 
Dün bir gazete lsıanbul Üni

versitesinin profesör ihtiyacını ta
mamlamak maksadi!e Avrftpadan 
bazı yeni pnfesörlerle enlaşma -
!ar yapıldığını ve bunl&rdan bir 
kaçının şeh•imize ı;eldığıni yaz -
mıştu'. 

Bu hususta kend'~ile görüşen 

bir muharririmize Üıııversite Rek
törü Cemil Bilse! dem~tir ki: 

•- Bunl~rdan bııi:n hiçbir ha
berimiz yoktur. Filvaki profesör 

Litpmanın vefatile Üniversite -
mizde bir prufosörliık inhilal et
miştir. Fak•! hiçbir profesörle mu

kavele iınzal~nınış ve buraya gel
m~ değildır .• 

Ziraat Vekaleti vilayetlere bir 
tamim gönlrrerek lıu sene zar -
fında öldürmeğe merbur olduk -
!arı adedde fomuz itlaf etmemiş 
olan vilayeacrin - ş•ı kı•a müd -
det içinde - gayret gösterip mec
buri yekünlarıııı l:ehemehal dol 
durmalarını tebliğ etmiştir. 

Şehir Meclisinin 
Kadirşinaslığı ı 
Ömer Seyfeddinin 

Azılı Bir Balıkçı 
Karadeniz boğazı haricinde İr

va dere.si ağzına yakın bir mev -
kide Rızeli Osman isminde bir 
bal>kçı dinamitle balık avlarken 
yakalanmıştır. 

Kemikleri Şehir 
mezarlığınagötürülecek 

Gümrük muhafaza memurları 
kendisini tutmak istem~lerse de 
Osman buna motörünün içinden 
mavzerle mukabele etmiş ve bir 
müsademeden sonra nihayet ya
kalanmıştır. 

Bir Kız Bıçakla Yaralandı 
Kasımpaş.ıda oturan Bürhaned-, 

din oğlu Alaı:ddir.. •dınd& biri kıs- 1 

kançlık yüzüııden ö1edenberi tanı
C:ığı Ortaköyde Sarmacı sokağında 
19 r.umaralı evde oturan Mustafa 
kızı Samahdi bıçakla yüzünden 
yaralamıştır. 

Dit Tramvay Kazası 
Dün akşam üzeri f'atihden Ş~

liye gtimed~ olan şoför Artikin 
idaresindeki 3066 numaralı oto -
bfuı SaraçJhane basında Beşikta
şa gitmekte o!an 105 numaralı 

tramvayla çurpışmıştır. Tramvay 
yolcularından Mel'hı başından ya-
ralanrnıştır. 

Diyerek clüşiinm<>ğe başladı .. 
İspanyol güzeli vicdan azabı 

içinde kıvr~nıyordu: 

- Bu k~d~r iyi yfaekli bir ada
mı nasıl öh.!ürebilitim? 

Diyor ve hu kıs1 müddet için -
de çok fırs,,t ~ide ett!ği halde bir 
türlü eli ha•!çerir,e varmıyordu. 

O, bu işı kolaylıkla yapsa bile, 
etraftaki nöhetçilerin elinden na
sıl kurtulup kaçacaktı? 

* Bir akşam yine Şeyble haşhaşa 
kalmıştı. 

Maryana: 

- Çölde ır:ehta!.ıı seyretmek ne 1 

kadar hoşt• ır. dedi. Ay denize ak
setmiş gibi.. İnsan Fngııılere doğ
ru baktıkça kendini büyük bir 
denizin ken~ rı!'lda sar;ıyor. 

Şeyh Said çadırın kapısından 

dışarı baktı: 

- Bu manzarayı ba~ka bir yer
de görmek mümkün olmaz. Hele 
şu uzaktan görün~n Dürüz dağ - 1 

Şehir medisi d;in reis vekili 

Necib Serdengeçfoı 'n riyasetinde 

toplanmıştır. Bu ıçtinıada, elyevm 

Kadıköyünde Mahmudbaba me -

zarlığında tıılunan milli hikaye -

cimiz Ömer Seyfed.:Unin kabrinin 

şehir mt-za"lığma nakli hakkında

ki teklif de kabul olunmuştur. 

Bundan soııra; k~rnesiz otobia

lerden alınacak c<-zanın 25 lira -

dan 5 liraya indirilmesı de kabul 
olunmuştur. 

Doktorlar 
Jübilesi 

Türk hekimleri tarafından kurulan 
dostluk ve yardur. cemiyeti tara
fından tert:b olunan meslek haya
tında 50 yılı doldurmuş olan dok
torlar jübıksi bu ak~am saat 16 
da Tokatliyan 5alonlarında yapı -
lacaktır. 

!arına bir bak! Bulutlarla dağlar 
birbirine girmi.ş .. ÇU, tıpkı bir de
niz gibi sak;n Fa.1-?t onun da ba
zan coşkun dalgaları vardır. Fır
tınalı saatbrdc. bu sakin gördü
ğün çölün iıyle bir kabarışı vardır 
ki.. Deniz dalgaları gibi, bir yolcu
yu hatta bızan bir kervanı yu -
tar .. Kuırİla: altıda boğaz .. Ke
miklerini lı'le bulmak kabil ol
maz. 

- Ben, çolü çok sevdim, haz -
ret! Onun co~t;ığu >?manı da gör
mek isterim. HPr .aman bu kadar 
sakin kalsayclı çölü belki de bu
günkü kadar 3e\'mczdim. 

* DİRECE BACLANAN CASUS! .. 

Şeyh Said, b!r haft~danberi sı
kıştırdığı ve ağzından bir türlü laf 
alamadığı b'r casusu o !(Ün öldür
meğe karar vermişti 

Tahir, Ha:ife orclrnrnnda merd
liği, cesaretile tanır,rııış otuz yaş
larında bir gPnÇti (Devamı var) 

Sulh Cephesi İçi~?e 
Sovyetlerin rol~ 

Yazan: Ahmed Şükrü ES 
ill Ol 

Sulh cephe-s:ne s~~eyt_ıer_ııe~ 
iştiraklerini temin ı>in 1:1g~o f 
tarafından yapılan teşebbıl~til· 
mulü nihayet tavazzuh e! ptf 
Gerek Tass ajansı tarafından Jı ı,
redilen bir tebliğdrn ve gere ~, 
vam kamarasında lngıliz Jlaj'nı' 

"''r kili Çember!nyn tarafından • ,.,,ıı 
• na •· lan beyanat•.::n anla;ıldıgı ,ı 

- "' İngiltere hühümel ı, PolonY8• ~• 
' "·teP ,~ 

Romanyaya garnnti •ıerd"' , -e it 
ra Sovyetl~rı de !:ıu ga~a~tı) aer 
tirak etmeğe davet etmıştıf· tııı~ 
Sovyetler b , ı teklifl k~bul e gr 
olsalardı. İngiltere ve Fra!IS3~r 
ranti verdikleri devletlere ·ıi' 
vüz vukuunJa bu devietıere _ı , 

·vetıJI 
dımda bulunır.ak ınc cburı. ı,r6' 

de kalınca, Sovyetler cie bU 'f rV 
ma iştirak <d~cek!PrdL ~ıuıt'aır 
garanti ile garaı1t•ve iştıra1' ~~ 
sında fark %rdır. Şiiyle ki ıngfO' 
teklıfi olan garantiye iştiraJı, gl' 
lonya ve Roman yaya veril•~,ı 
ranti icabı bu devletler" ne }l:ll' 
yardımda b~lunma1': ıazır'.1 g~,cı' 
ğinin tayini İngiltereye aıd 0 

demektir. 

Sovyetlerin rıok•.ai nıızarl~J' 
aksettiren Tdss ajansı tebliğ oıJ' 
bu noktaya karşı itiraz şu Y. 11 
serdedilmektedir. Deniliyor Jıı~· 
giltere ve Fı-snsa Püioııya ve_,~ 

. [el" 
manyaya garanti vernı~, ısı'' 
Ve Sovvetlerin de işti:aklllı •/ . o. 
yorlar. Sovyd Rusya ds buJI s1' 
bul edebili<. Fakat Sovyet F

0d;' 
tarafından <liğer ort> A vrUP3 

"ı'i 
!etlerine verile~ek garanti yv ı~· 
den bir harb çıkarsa o zaına~eı' 
giltere ve Fransa d-1 So\'ye rl',ı' 
yardım etın~ğe razı olacaklaJ' f 
Bu sual karşısında derhal aııla 
len sual şudur: jl 

İ ·ıtere _ Acaba So\ yetler, ngı JtıP' 
Fransa taro.fından faranti 3 dı-0 
alınan Romanya ve Polon)'~,~ 
başka hangi devletlere garantı 
mek istiyorlar? •r ~ 

Ve bu suale cevab veriı:keııd~ 
İngiliz - Sovytt g;)rüşlerı ar eJıl' 
daki en ehemmiyetli ihtilaf t .r/' 
rüz etmektedir. Londranın St' ıııJ' 
mahfilleri, Ruı;yanın üç şr.rkl e'r 
tık memleketine garanti vetıtl il" 
te ısrar ettiğini bildirmektedıl'·).,. 
devletler bili.ııdij!i gıb:, Es.t0~r 
Letonya ve Litva"lJ'adır. fi!lı ,

1
p 

ka ı::ovyet topraklarının eı:rııı•) ~ 
için bu üç memleketir garaııt\,.rl 
tına alınma:;.rı biiyüt ehe!l'lfl>8 • 
haizdir. Fakat İngılterenın, 4 t • 
ranti me'su!iyetlerin' bu M"1~ıf 
!ere '.~~mil etmek istemediği 9~; 
maktadır. İngiltere d~mek :.., 
vor ki, Sovy.,tler de bizim ga· ,, • ·e•· 
ettiğimiz devletler~ garanti ' 

bilirler. ~/ 
Bunun ıçin Sovyetle!le ~'.' ·~~~~ 
anlaşma yapmıya da h&ııriZ~ '011 • 
Sovvetler oizim lüzumlu gor 

1
,. 

· de 
ğümüz de•ılctlerden başka 011" 

!etlere garaııti ver:rler de b~ / 
!etler tecavü•e uğrarlarsa, biı •I~ 
dımda bu'-!lnaınayız. tnS~ıl 
noktai nazarı hulas~ edilecel< ,fi' 
sa şu şartlar• ihtivı ütiği aııl 
maktadır: ,~~ 

1 - Hangi devletlere ga! r 
- ye 

verileceginin tayıni Ingiltere 
iddir. 1 

2 - Gara."lti kabı ne ısıı' 0ı 
'!11 yardım yapılacağının tayı"°~' 

gene İngiltereye aiddir. BU a1 
tada Sovyetler in~'iyatif al~~.~• 
lar. Yardım kararı verıl ~ı 
ten sonradır ki Sovyetıerl• 
yardıma iş' .• rak edebilirler. ti 

3 - Eğer Svvyet!er İogilte~:ı • 
rafından tasrih ed!len devlet. ,< 
den başka j~v!etlere g;;rantıııer' 
rirlerse, -~~gilteıe bu devle ~ır 
yardım mcs'ııliyet:ni iızuinf 

mal. el~ 

Görülüyor ki inı:ntre sullı et·, 

hesinin liderli~ını muhaf~ıa ol< ii 
mek azmindedir. Fransa bırÇ_ ~·· 
!erde İngilteren n liderliği~ ,ef" 
bul etmiştir. So,·y,,tlerin su ~ ;ı;V' 
hesine bu prtla i~t!rak eııı:.• -ııı~' 
yecekleri b• :gün ~iipııeli _ go~~ı:ı''~ 
yor. Maamafih iş\iraklerın! 

951 
ıY 

edecek bir !or::ıül:jn buJunJll 
midi kuvvetlidir. 



Günün Meselesi: 

Bu Yaz Ucuz Bira 
içilebilecek 

Bomonti Fabrikasının da 
Hükumet Tarafından Satın 
Alınması Düşünülüyor 

Y 
übek dereceli içkilerin 
derecelerinin indirilmesi 
ve meınlekette rakı yeri

ne §arap, bira gibi içkilerin sü
tüınünü temin etmek yolunda 
Büyük Millet Meclisinde yapı
lan müzakerelerden sonra İn· 
hharlar İdaresi bu hususta e
saııh tetkiklere geçmiştir. 

Bu işe bira fiatlarının indi • 
tihnesi ile başlanılacaktır. Za
ten; birayı ucuzlatmak için ev· 
velce hazırlanmış bir proje de 
ınevcud olduğundan bu proje 
bugünlerde hemen tasdike sevk 
edilerek tatbike geçilecektir. 

Bu auretle şimdi İstanbulda 
•30, kuruşa satılan bir şişe bi· 
rayı •20• kuruşa almak kabil 
olacaktır. 

İstanbul 
Limanı 

Projeleri 
Umum Müdürlük 

T eşkilabndan Sonra 
T edkik Edilecek 

İngiliz Gip~ §İr'•e\! mühendis
lerinin haır.:lamakta cldukları İs
tanbul liman proıe'eri limanlar 

uınum müdürlüğü teşkilatı 

Ineelisten çıktıktan sonra U· 

ıııum müdildülı: ta?ıdnıdan tetkik 
cdiJeoek, ve tetJ.:ikat neticeleri 
lluhabere ~" Münakale Vekaleti 
Ue İktısad VekalPtine ayrı ayrı 

arzedilecektlr Limanın istikbal -
~ alacağı ş<·kll e•rafındaki pro -
ı~ıer henin tamamlle bitmiş de -

kildir. Bu projele:de f~ııırük bina
ları ve antrepolar ile lı:ömür mın

takalarına ehemnciy~ "erilmek -
t~dir. 

Bundan başka limanda • 
kı vapurların bağlandıkla -
rı pınıandıraların senevi mas
rafı 16,000 lirayı aşmakta oldu
kundan vapurların bagli>nacak • 

lan ve raır.pa edecek!• ri mevki -

lerin inşa cclilmes· de hayli maır 

raflı olaca6'1 dilşü-'.lülm•ktedir. --
Üniversitede Yabancı 

Dil İmtihanları 
Universit,'de üç ~ndenberi ya

pılmakta olan yab~ncı dil mektebi 

Şİ.fahi dil irr.tihanlnrı dün bitmiş
tir. 

Bu lmtihanlua ~400 talebe gir-
1 

Ankarada halen 29 kuru§ olan 
bir şişe bira da 19 kuruşa H· 

tılacaktır. 

Diğer taraftan memlekette 
bira istihliık.ini arttırmak için 
yapılan çalışmaların çok müs· 

bet tesiri görüldügünden bira 
içenlerin sayısı mü11emadiyen 

çoğalmaktadır. 

Bu vaziyet karşısında yeni 
bira fabrikaları kurmak icab e
deceğinden faaliyetine nihayet 

verilmiş olan Bomonti bira fab· 
rilıasırun hükumetçe satın alm· 
ması da düşünülmektedir. 

Bu takdirde Bomonti fabri
kası küçük bir temizlemeden 

sonra hükfunet tarafından işle
tilecektir. 

Anadoluda 
Seyyar 

Sinemalar 
Bir Müessese Köylere 

Kadar iki Makine 
Gönderecek 

Milli Şe:C İsmet İnönü son İstan

bul seyhatleri esnasında İstanbul 
sinema.cıla'lnı kaoul ederek Ana

dolunun muhtelif mıntakalarında 

seyyar sinc:nalar dolaştırmalarını 

işaret ve ta,·siye buyurmuşlardı. 

Haber aldığımıza göre yerli bir 

müessese ıremleke'in muhtelif 

ınıntakalarda gezerek hal -

kın istifadesini tentin etmek 

gayesile iki ı,eyyn.,. sinema teşki

latı hazırla.-nağa başlamıştır. Bu 

sinemalar önümüzdeki ay zarfın

da birisi dcığu Am.doluya, diğeri de 

cenuba haı·ckt! e~•~cklerdir. Bu 

sinemalarda halkın ıstifade ede -

ceği şekilde tcrbivP'l'i ve hissi fi

limlerle beraber s· hhi ve zirai fi

limler de g<;steril<cektır. İlk faa

liyet müsbct netice wrdiği tak -

dirde seyyaı sinmalar fazlalaştı

rılacak ve rr.~mle2,et dahilinde ya

pacakları s~yahat'Pl daha sıklaş

tırılacaktır. 

Mesken Bedelleri 
Hakkında Bir Tebliğ 
Kısa hizrnet]e c:ırkeri vazifesini 

ifa için mektcblrrinden ~yrılan I 
muallimlere . meskrn bedelı• verıl
mesine mahl bulunmadığı dün ıniştir. Bir hafta evvel nihayetlen

ıniş olan taJp·ir! imtihı.nlar netice· Maarü Vekfıletinılen trbliğ olun-

•inde dönen talebelerin miktarı 

ancak '}'o 5 il~ "< 6 aı asındadır. 

Bu da gPçen sem•ye nazaran iyi 
bir netice telAkkı edı]J'll{:ktedir. 
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farkına varın:ızlar. ll&ha dün ney
din ki, bugUn beni rnp tenekesi gi
bi kapı dış•t.dP bırıkmak istiyor· 
sun? 

Löbel bu muhavPre karşısında 
gözlerini kı:pışhrıyor ve ince du
daklarını ısı:ıyordı• Çiinkü Lö -

be!'in en ~e~medı~ı ş~y başkala
rının bağırmaları ''e gürültü çı

lıarmaforı iıli . Jar>Pt, kontun bir 

htı.dlseye yol açabil~r.<>k herhangi 
bır hareketin•• ına"l•n vf' bilen in
sanlardan o!dupu için, sesini pes 
perdeye aldı 

- Sen 'ıal<ikatf''l d~foın, dedi. 
Gel şuraya. yatağ'!l l<enarına .otuz. 
Ahbab ahbab konuşalırr .. 

Kont derhal ıpek kap!ı yorganı 
açtı, bir ke:ıara il ~t• Cebinden 
enfıye kuturunu \!karcı Birkaç 

tutam çekti. 

muştur. 

Mesken btdeller vdnız bilfiil 

\.·azife göre~'l 1nüa!~ir.1~t"re verile -
cektir. 

- Yavrum. dedi, bakıyorum ki 
şimdi akıllıca harehPt ediyorsun, 
Seni daima nöyle g:;rmek isterim. 

Löbel Kontla kc.nt~in başbaşa 
konuşmak ihtiyacında olduklarını 

anlayınca. y1Vaşça çekildi. gitti. 

YİNE BA$EAŞA! 

Kont Dub;.rry'rnn. arabası sara
yın yan sok<ıklar:ndan birinde 
bekliyo:-du. Janetle beraber ara
baya bındiler ,.e Parise doğru yol 
aldılar. 

Löbel her ikisini uğurlarken, 

Kralın bir emrini tetirmek ihti -
mali olduğul'u ve kendosini her an 
beklemeğe hazır bulunmalarını 

hatırlatmışl•. 

Filhakika kont'a Janet daha 
yeni sofraya oturmuşlardı ki, kapı 
açıldı. Haşmetmeat hazretleri J a
n ete ı.ocanıan bir demet çiçek, el
mastan muhte;em b·r ağraf, ay
nca da altır. liii ofarı;k bin lira 
gönderm tı. 

Evkaf idaresinden 
Cevab istiyorlar 

D 
ün bir okuyucumuzdan §ÖY· 

le bir mektub aldık: 
•Gazetenizde Defneli su

yunun fayda ve iyiliklerinden 

bahseden bir yazı okumuştuk. Bu 

suyu aradık. Bahçekapıda evka· 
fın idaresinde bulunan tem.iz bir 

yerden içtik. Çok hoşumuza git

ti. Artık, bundan sonra daima bu 

sudan içmeğe karar verdik. Fakat 

hayret! Çünkü, büyük, küçük hiç 

bir lokantada bu su yok Tütün

cülerde, yalnız su, ıerbet gibi mad

deler saltan dükkanlarda bu su 

yok! Defneli suyu içmek için ber 

gün bahçekapıya mı gideceğiz?. 

Her cins iyi veya kötü su, şehrin 

her lokantasında, her köşebaşı 

tütüncü veya sucusunda satılıyor 

da, acaba Defneli neden satılını· 

yoz? 

Merak ettik. Bunu evkaf ida • 

resinden lutfen sorar mısınız?.• 

Bu satırlara verilecek cevab 

bulamadık. Evkaf idaresi lutfen 

ceva b verir mi?. 

BÜRHAN CEVAT 

Mısır Çarşısı 
Esnafı 

85 imzalı Bir istida ile 
Beled' ~ ;e Müracaat 

Ettiler 
Mısırçarş:"1nın sP.bze ve mey -

va hali olarak kulla~ılması hak -
kındaki Bel~diyenın tıu,avvurununı 

bu çarşıda u:::un yı~a:-d;;nberi ça

lışan emekı:ır esn~fı büyük bir 

telaş ve er.1işeye düşürdüğünü 

yazmış ve Eminönünde dükkan • 
]arı yıkılan esnafın Yaziyetine 

düşmemek · çin bünlann Beledi -

yeye müracaata knr•r verdıklerini 
haber vermiştik . 

Bu kıarar iizeri-ıe Mmr çarşısı 

esnafı 85 i["'l13Jı bi' ııt 'da ile dün 

Belediye rei~ligıne müracaat et
mişlerdir. 

Bu istidada bu çarşının ıstım

lfık ediler0 k hal yapılm:ıEına ka

nunen iml<:an bulur.manığ; ve bil
hassa tarihi ve bcd:; kıymetinin 

buna mani olougu esas< n çabuk 

taaffün edebilecek :naddelerln bu
rada satılrrasının doğru yörülml -

yeceği kaydrı!unmaktaclır . ı 
Belediye rt"liğı 'stidayı fen he

yetine ve sıh ıiyt mi dlirfıüğüne 
havale etmiş ve ıcaLcdrn tetkik -
!erin yapıınıı.>Jnı bildırır ! ştir. 

Mısır çarş.sı esnafı Belediye re
isliğinin bu tasavvurdan vaz ge

çeceğini w yiızlertc <.snafla ka -
labalık bir i«·i k it:ı si ve aileleri

nin yersiı, mi\şkü' bır vaziyette 
kalmalarına meydan '~:miyece

ğini kuvvet.e ürr"d Etmekte ve 
büyük bir merakla BelPdiye reis

liğinin karnrını be,dcmfl<tedirler. 

• 
1 s POL 

Ve M ah k 1im e J er 

Yeni Bir 
Veysel
Karô:ni 

Eski 
• 
lşçiııin 
Tehdidi 

-----
ihtiyar si;° Dilenci Ken- Bıçak Çekmiş, Polise de 
disini Müdafaa Ediyor Hakaret Etmiş 

V 
eyııelkaran!. elli elli beş 

yaşındu kır"Jlw sakalları - ı 
na yeni kır düşmüş bir ih· 

tiyardır. Malatyalıdır. Sekiz on 
senedenberi ktanbulda bulunmak
tac!Jr. Evli değildir. Bekar hayatı 

yaşamaktadır. G:.indüz, akşama 

kadar çalışır, 3kşam olunca, Tah
takalede, ge~eleri yattığı hana gi

der, orada bir müddt! arkadaş -
larıle oturup konu~tuktan sonra, 
odasına çekmr ve yatar. 

B 
ir müddet e ·ve! Balattaki 
Süreyya paşa fabrikası m.ı 

hasei:ırcisim bıçakla telıdid 

ve bir polis mem\lrıına da vazife
de hak<tret etmek~•'Il ~uçlu, fab • 

rikanın esk l l~çılcrınd~n Fazlının 
muhakemes;n~ diin ı:sliyt• bırincı 

cezada devam edi ıdi. Dinlenen şa
hidlerden Muhidrlin ıunlan söy
ledi: 

- Hadise güniı Fazlıyı muha • 
sebecinin oJasında ı.ıörı~üm. Ala • 
cağını istiyo;-du. Muhasebeci: 
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300Yeni 
Vagon 

Alınacak 

~ ll1:'1ozoru 
İş Bilenin, Kılıç 

ı ·ıt d 8 . F. Kuşananındır 
ngı ere e ır ırma . . , .. K adırşınaslık H hakikati giır-

ıle Muzakere yapılıyor mek. ~n iyi insanlık H. ~e-
Memleket dahilir>rle seyahat ve le hızını m.,,,Jekte, en bırın-

yolculuk hevesı g;ttikçe yayıldı - ti vazifedir. 
ğından Devld Demiryolları yolcu Bugünlerde İstaııbula alıcı göz. 
adedi de gittikçe kabartmakta ve le bakınız. Şehrin şurasında. bu· 
trenler de vakit ve her hatta çok rasmda hümmalı bir imar faali-
kalabalık olmaktadır. yeti \·ar. Hemen her meydanda, 

Gerek bu vazıye•i ve gerek diğer her sokakta, her kö5eba~ınıla kaz
taraftan yeni açılan hatların ihti- ma kiirek i~liyor. Yıllarca alı kın 
yacını düşünen Dev!et Demiryol- olduğumuz mühmel manzaralar, 
lan umum müdürJ;iğü ]okoıno • kabuk değiştirir gibi. deği~i~·or, 
tıf ve vagcın ı:ıayı~ı:-ı ~Ur'atle art~ gü21eJle§İyor, ~·enilC'şi~·or. 
tumağı kar.ı;· l.)ştırMış ve bir müd- İstanbulun hu hızlı ve mi1'bet 
dettenberi <IC bu kararın tatbi • imarcı hava:;ı, gittikçe artan bir 
kine başlawı; bul unmaktadır. genişlikle beş .ene dnanı ettiği 
Yenı lokomotif ve vagonlar pey- takdirde, muhakkak ki, ~elıri bam· 

derpey gel'll~k!ed:r. Bu cümleden başka bir çehre ile görcet•.dz. İti-
olarak idart. lnı;;ıtereden de 4 rlif edelim ki, Istanbul. ne şekil 
milyon liralık yolcu vagonu satın ve suretle olursa olsun, imdiye 
almağa karar vrmiştir. ::\liktarı kadar görmediği bir faaliy·eı için-
300 ü teca\•Dz edec~k olan bu va- de bulunmaktadır. 
gonlar hakk;nda h'.iyıik bir İngiliz Bir nezaket icabı veya hcrhan
firmasının müme•s'!lerı ile mü - gi bir başka his altında değil, fa-
zakereler yapılmaktadır. kat, sırf hakikati ifade etmek için 

---o-- söyliiyoruz ki, Vali Lütfi Kırdar, 
Veysel, evvele<>, saç toka51, tarak, 

iğne ve firk~te gibi kadın eşyası 
satarc!J. Fakat bu işten fazla kar 

temin edemediği içir. bir müddet 
sonra Veysel bab2 ~imitçiliğe baş
ladı ve geç"n ayın onuna kadar 
simit satmakla geçindi. 

sınız!.. 

KISA POLiS 
HABERLERi 

- Senin bizde on paran kalma

mıştır, dedi. Bunun üzerine Fazlı:! 1 
- Siz paramı çaldınız hırsız -

Diyerek, küfür E>tmeğe başladı. •-------------1 

tidden imartı, enerjik ,.<' &İ!<.lemli 

bir iş ,.e kafa adamı olduğunu is
bat etmiş bulunmaktadır, 

Hiikfunetin, bu husustaki isa • 
betli tayini takdire layıktır. 

Veyselkarani, simit.çilikten ol
dukça para kazanıyordu. Fakat 
artık ihtiyarladıg i~in. sokak so

kak dolaşa~ak , simıt satmak da 
kendisini pek yor.ıyordu. 

O şimdi hem fazla para kazan -
dıran ve hem de 1<endısini yonnı
yan bir iş arıyordu . 

GünlercP düşündü, nihayet di· 
lencilik etmcge karar verdi. Sa
bahleyin erkenden handı.n çıkıp, 

işlek bir sokağa gidecek, orada 
sokağın başıı.da oturacak ve ge
lip geçene <'lini ararak dilnecekti. 

Veysel baba ihtiyardı, ihtiyar
dJ amma, haıııdolsun hiçbir ye -
rinde sakatl;k yoktu. Ne kördü. 

ne topaldı ve ne de kötürüm ... Hal-
buki halk dah3 ziyaLle böyle ma- ' 

llıl krmsel~u acıyor, onlara yar
dım ediyordu. 

İhtiy~r geçen a;. ın onuncu gü
nü, öğleden sonrıı bir gözlükçü 
dükkanına girdi. Ocüdan kendisi

ne siyah camlı bir güneş gözlüğü 
atdı. hana geldi, lıa~ıııı ve kolla
rının birini beyaL bezlerle sarc!J, 
gözlerine de yeni aldığı gözlüğü 

taktı ve sokağa çıktı, Nuruosma -
niyede, İkb;I kıraethanesi yanın
da bir yere oturdu. 

- Fakırirn, hast ayıııı, sakatım, 

körüm, gözlerim göırr.üyor! .. 
Diye dilenmeğe başladı. 

Biraz sonra Veyselkaran! ya
nına İsmail isminde bor zat geldi. 
iJıtiyarın haline acıdı. ona on ku

ruş verdi. Fokat delikanlı dilen -
ciye dikkati? bakır< a kör olma -
dığını, gözl~rinin c•m gibi parla

dığını gördü ve hasta olmac!Jğını 
anladı . Kızdı, verdiği parayı geri 

aldı ve Veysel bab~nın yüzüne bir 
tokat vurdu. 

O sırada v:ık'a mahalline bir 

Sonra cebinden bıçağını çıkardı, 

vurmak için muhasebecinin üze
rine hücum ~tti. Fazlı)·ı kolların
dan tuttuk, elinden bıçağı aldık. 

Muhasebecı d.: derhal tdcfonla pı>
lisi çağırdı. Biraz rnnra bir polis 
memuru geldi. Fa,lıyı karakola 

davet etti. Fakat delikanb ona da 
hakaret etti. Polıs memuru kcn • 

clliıini müşkiil:itla fabnkadan c!J
şarıya çıkarıldı 

Muhiddinden sonra cınlenen Ce
mal ve Osn;a:ı da Fazlının mu . 

hasebeciye bıçak çektığini gör • 

düklerini ve polise hakaret ettik
lerini duyduklarını 5öylediler. 

Duruşmap ı:elmiyeı: şahidlerin 
de çağırılarak dinlenmeleri için 
muhakeme bska bir güne bıra -
kıldı. 

polis geldi ve Veyselkarnni ka
rakola götürdü. 

Veysel dü:ı bicinci 6ulh ceza 
mahkemes'nde sor;.ıuy~ çekildi. 
İhtiyar suçunu ınkar etti: 

- Ben, dedi. K~t ;yyer. dilen -
cilik yapmadım. O &ksam Tahta

kaleye, gec~leri y.>ttıi;ım hana gi
diyordum. Çok yol yürüdüğüm 

için yorulmuştum. İı<b•I kıraet -
hanesi yanı'1da birnz dinlenmek 

için bir yere oturdum. O sırada 
yanıma bir g~nç reldc. Konuşma
sından ve h~r~ket!Pr!nden sarhoş 

okluğu anlaşılıyor<l'-1. Cebinden on 
kuruş çıkararak hana uzattı, pa
rayı almadım 

- Ben dilenci cleğilim 1 dedim. 

Delikanlı öfkelcnc!i, beni tokat
lamağa başladı. Bereket versin o 

esnada bir polı• ır.P.muru geld ve 
bu sarhoşun elinrl 0 n b~ni kurtar
dı. 

Şahidlerır dP d;n!enrr.e:cri içın 
duruşma başka b,r günE bırakıld 

* Birkaçı;ün evvel Şişlıde Si
lahşor sokağ:ı:da 7 numaralı ev
de oturan fransız~? Beyoğlu gaze
t<-.<i müdürü Cibertn'nun evine gi
ren meçhul hırsızlar bazı eşyaları 
çalarak kaç;ıı;~'ardı. Bu hırsızlı • 
ğın sabıkalı Teogrı1n~ :le arkadaşı 
Vasıl tarafınd• n yapıldığı tesbit 
edilmiş, her ikıs de yakalanmıştır. 

* Üsküda,d::. oturan Nihad a
dında birisı s:.rhoşhı1< yuzünden 
çıkan kavga ııetict>smde ayni yer
de oturan arkadaşı Scdığı yum -
rukla gözlinden ya•aiamıştır. 

* Beşik taştı K6ylçinde bir fı -
rında çalışan Mehmr·.i adında biri 

ayni yerde ç~.ışan Kadin bir ala
cak yüzünden çıbn kavga neti
ce~inde biı' <it-mır raı <;asiJp ba -
şından yara!amıstr 

* Uzunç . .ı şıda roltukçuluk e -
den Veysel adında bıri bır para 
meselesındr:ı çıkan l<avga netice
sinde İlyas adınd1 bir •eyyar por
takalcı ... bıo;akla b:•sı"ldan yara
lamıştır 

* İzmitte terzi İbrahimin ya • 
nında çırak olduqıınu söyliyen 
Mehmed ac!Jr,da b.ri Haydarpa -
şada tren bileti almakta olan tü
tüncü Fu.ıd adında birınin ceb -
!erini karıslırmakıa ik~n yakala
narak mahkeım·ye vı>ıılmiştir. 

* SabıkJ'ı İsman Galatada Ne
catibey caddesinde İsakın dükka
nından 11 fanı!a ç1lHak sayuşur
ken akalanmıştır * Şoför Y:ısufmı kullandığı o
tomobi: ile votman Cemalin idare
sindeki l'amvay Bcyazıdda çar -
pışını~, her ıki anba hasara uğra
mıştır. * A1"arayda A"mediye cadde
sinde 10 ru;'!lnralı evde oturan 
bakkal Recebin 5 ya ındaki oğlu 
İsmail erık ağacına çıkarak erik 
toplamak!a :kcn cıü•erek yara -
lanmıştır. 

- Ben Krolın nozarıııda üç na
zırlığa bedel dcği! m!yim? 

- Janet, ., kador tatlı söylüyor
sun ki. seni zevkle aınliyorum. 

Şehri imar için iiç senede sar· 
{edilecek para Jekıinundan hah· 
sedilirken, şimdiye kadar alışma· 
dığınuz milyonluk büyük rakam

larla karşıla~tığımız için. evvela, 
hayret ediyoruz. Fakat. rakamlar 
doğru. progran1lar kat'ı. i~ler mii5~ 

bettir. 

İş bilenin, kılıç ku')Bnanın, der
ler. Para. nasıl ve nereden bulu

nursa bulunsun, İstanbul imar e
diliyor. Asırlaua ihmal edilmi< 

bir şehir için, bu, bairam ~ upma· 
ğa değer bir senliktir. 

REŞAD l'EYZİ 

Birim izin Derdi 
Hepimizin Derdi 

Acemi Vatmanlar 
Kurtuıu~&a. Cemaleddin lm:ıasile 

aldıftmız blr mektubda df"nilb: or 
lı.I! 

cBen, he.r run. s.a.bahle' in se
kiz bucukl& do••• ara tnda. Kar
tulll\tan tramvayla iı-:tanbula ce
çerim. Fakat dün blr vu.lyet yal
nız benim dtfll, bütün yoJrutann 
da tanını ~ıkh. Sabahleyin tram
vayların en kabballk bir uma -
nında, vabnanlar yanların"'- "·~rl

len ~ıraklara vatmiUlllk talimleri 
yaptırmakta.d1rlar. lla.lbukl bu 
talimlerin hu~~l bir hatta, ~ r""ı..d 
hl~ olmaE.c;a tf.nba zarnanl:ırda. 

tenha hatlarda yaptırılması da.fta 
doğru olmaz mı? Kalı&bahk tram
vaylarda Tatman n;ı.m:ıedlertnin 

vatmanlık Oj-re-nme-it kalkmaları 1 
herhangi bir tehlik<'Yf' maruı- kal- ı 
mak ihtimaline- k&.f1ıı yolculan da 
korkutmaktadır. Tramvay idaresi 
herhalde bunun unüne Ctt r 'lan- 1 

nederlm.» 

* Kasıtnpa~~d• ctıır•n kahveı 
Ali kahve parnsı yiizlind ençıka 
kavga neticesind~ r.1:işt~rılerın -
den Halil adında J-, irını sandaly 
ile başından yaralaın.~tır. 

Çevıren: Muammer ALATUR Janet bir kahkaha salıverdi: 
- Ben sana bütiin dünya erkek

leri kadınla.·ın elinde oyuncaktır, 
derdim de. ,en b~l"a gülerdin .. 

Kont Jan Dt•barry, r~niş mu -
hayyılesini ~öyl b:r tartakladı. 

Aşikane bir mukadd<'ll'eyt• giriştL 

Fakat Janet. büttin kadınların 

kendi görüşlerine r.as bir f(•alitc 
ile başını r•lladı: 

Kont Jan ve Jan~t, beyle bir 
hediye karş·smda şaşırıp kaldılar. 
Bilhassa JallH, bu k&dar altını öm
ründe bir &Tada görmüş değildi. ı 
Çiçek vazoy•, paralar ve elmas 
ağrafın bu!unduğıı güzel kutu ma
sanın üzerin~ kon·!u Janet, bu he
diyeleri biraz da tab!I görmüştü. 
Fakat derin bır haz icinde oldu -
ğuna şüphe yokt~ 

Janet o giin dolasmad.ığı ma -
ğaza bırakm,,dı, o kadar lüzum~uz 
şeyler aldı ki 'Belki bunlardan 
bir tanesi Kralın ho~una gidıyor 
diye düşunüyoı d<•. Çünkü bir gim 
evvelki eski \•nzi)-.' tıne sukut et
mekten son derece korkuyordu. 

Janet Krelrn gönderdıği paranın 

bir türlü tükenec•ğine akıl erdi
rentiyordu. Hatta knntla beraber 
bu parayı yarı yar·ya taksim et • 
tıler 

Akşamüstü luıını!a Janet haşha
şa yemek yediler. Bir zevk uğruna 
hediye edil"T.i~ d~n bu paranın 
zevkine bir türlü ooyamıyorlardı. 
Kafalar dıııl0~tikter. &onra artık 

neler komışmuyor!aıdı? Memle -

keti idare .~'''"' na:urları birer bi
rer gözden geç;riyorlar, kimini 
beğenivorhr, kıll': n bı-genmiyor

lardı. 

Kont J;,n dedi ki: 
- Şu su~. öl beıııre heışuma git

mı~·nr 

O zaman '\',,,dam Dı;barry: 

- Oh, hiç merr,k ~mel dedi, 
ben o adamı attırırım Hem bun· 
dan kolay L~ var? 

- Evet yavrum, oy le söylüyor
sun amma, bu ada'llın kalabalık 

maiyeti var. Nüfu•u da kuvvetli
dir. Dü~ün ki, bl•giin hEm hari • 
ciye nazırı dır, hem h&rbiye nazı-

rıdır, hem bahriye nazırıdır, hem 
posta umu"lı nıüdiirüdür. Üstelik 
de bütün tmizm işlrri kendısine 

verilm~tir. 

Janet dudaklarını ıı,,rdı 

- Fakat ben ... ıkılı , acaba ben 
bır şey yapamaz mıyım? Düşün 
ki Kral bu g<'ce... ı 
Durakladı ve sonra l;fVam etti: 

- Ben sana hiç giilmezdim kı· 
zıın, bilfıki:; sana hak verirdim. 
Fakat senin bu kadar anlayışlı ol· 
duğunu şinıdi daha büyük bir tak
dirle karşılıyorum. Yalnız daha 
yapılacak işlerim ' clduğunu u • 
nutma! Bi· defa Kral hazretlerine 1 

sana yakışır bir tarıda teşekkür 1 

edeceksin. Şimdi t.eı-·ıer. yazıha -
nenin başına geç VP ~üıel bir mek·j 
tub yaz. 

Jant, böyle bir mektub yazmak 
vaziyeti karsısında kalınca du -
rakladı: 

- Ey,·ah dedi, tırn Kra'a ne 
yazabılirım., 

- Ben sOyler•n , ı;en ~ azarsın .. 

- Yok, yr,k 1 Olm·ızı Bu ciımle 
hiç de yerir.de değil. Halbuki ben 
şöyle düşüniiyoru!"l .. 

Janet başp~rll"ağını şakağına 

götürdü. Sonra k 01ğıdın baş tara
fına Löbel tarafın.fan ~ahibıne giı· 
türülmek Lzerc: . Bcron Do Go • 
nes adres'ni vazdı 

Sonra tc!-trur dli~t' ıdu \"C de -
vam etti: 

l iösyö !u b.ırurı, lıugunc kadar 
sevinç içinde tıılumlu('u-nu •ak -
dir edemezsınıı. Gon,icrmek lu•
funda· bulund:.ı~umız h<'diyc ve 
çiçekkrdrn dolayı bı!J-.a a te,ck
kiır ederim B.ı ç·ç0 kler beı1<ı ya
rın solacakl~rdır. F'ak•t bende bı· 

raktığınız tlı rin h·sl,• ir s~ ııa~ına 
(Deı•am , ar) 



1 Almanya - İtalya ittifakı] 1 Meraklı Şeyleri HÔK VE ON GÜNAH 

2 ltalya Uzun Bir 
Harbe Dayanamaz 

l1J1 lndJstanda, Vllson kallejl tale

lrlJ heleri, müdürlerine con cünau 

m bir listeslnl vcnnişlerdlr. İşte sıra
sHe yazıyoruz: 

1.- İmtihanda hlle yapmak, 
2.- İnek eti yemek, 

GECE YARISI 
Onun için Seri Bir Darbeyi Tercih 

Ettiği Anlaşılmakf adır 
• 

Fakat Harbin 1 ürlü ihtimalleri Vardır, Bir Taraf 
Harbi Uzatırsa, O Zaman İtalyanın Bütün 

Hesabları Karışacaktır 

Motörlü İtalyan Kıtalarmdan Bir Görünüt 

1 
talya i1e Almanya arasında 
askeri bir ittifak aktedildiği 

haberi çıktı çıkalı bunun 
dığer Avrupa paytahtlarındaki me
hafilde uyandırdığı resir ne ola
bilirdi?. Herhalde bunda beklen
miyen bir fevkaladelik yoktu. Çün
kü Berlin - Roma mihverinin al
dığı vaziyet artık İtalya ile Al • 
manya arasındaki münasebatın 

gitgide sıklaştığını gösterdiğ~ gi
bi daha kimbilir ne zaman için bu 

·iki devletin siyasetlerindeki mü~ 
terek bir faaliyetin devam edip gi-
deceği de besbelli idL Onun için 
Berlin ile Roma arasında askeri 
bir it tifak akdi belki Alman ve 
İtalyan maföuatının umduğu te
siri başka yerlerde göstermemiş
tir. Bu da tabii görütmektedir. 

Bir kere askeri ittifak lakırdısı 
eskidir. 937 denberi böyle bir ri
vayet dönüyordu. Hatta pek muh
temel görüldüğüne göre bu ittifak 
937 sonbaharında Musolininin Ber
lini ziyareti sırasında oll1\~.ıştur. 

leket kendi ihtiyaçlarına, vesaiti
ne, servet ve kuvvet mern.balarına 
göre ordusunu hazırlamaktadır. 

İtalyanın da ordusunu tetkik e
denler evvelA bu memleketin coğ
rafi vıı.ziyetini gözönüne getiri -
yarlar. İtalyanın hududlarile yük
sek Alp dağları silsilesi ile tabii 
bir surete tayin edilmiştir. Fakat 
şu var ki İtalyan Alplarının as
kerlikçe derinliği yoktur. İtal -
yan ordusu harbi nisbeten dar bir 
vadide yapacaktır. Sonra da !tal-

1 
ya yarım.adasının uzun uzadıya 
sahilleri müstakbel ·bir harbde 

kuvvetli donanmalar tarafından 

dövülecektir. Sonra geliyor İta! -
yanın tabii servet membalarırun 

azlığı ve daha sonra da mali va
ziyeti. 

Şu halde İtalyanın müstakbel 
bir harbde alacağı vaziyet düşü

nülürken gözönüne getirilecek a
miller şunlar oluyor: 

(Devamı 7 inci sayfada) 

BUGÜN YVONNE PRINTEPS 

MELEK Ve 
PlERRE FRESN AY 

Sinemasında tarafından temsil edilen 

ARTİST AŞK/ 
Şahane Bir Aşk Romanı 

Bugün saat 1 ve 2.30 da tenzilatlı matineler 

3.- Genç ktzlan tallın ve terbiye 
etmemek, 

4.- Diploma ala.bllmek Jcln profe
sörleı-den birinin imzasını taklld et -
mek, 

5.- Hocalarla, hademelerle istihza 
etmek, 

6.- Babasının lntihab ettlfl kızla 
evlenmek istememek. 

7.- Ayakları kırık bir beygiri öl
dürmek, 

8.- Bi:.ı:metçllerf dövmek, 
9.- Bir dostu cezadan kurtarmalı: 

Jcln yalan söylemek, 

10.- Şimendiferde bUetsh seyahat 
etmek ... 

AMERİKANVARİ BİR 

DOLANDmıcn.m 

Geçenlerde Parlsln Lape sokatuı -
dakl büyük kuyumculardan birinin 
41ükkinımn önünde şık bir otomobil 
durur. Şık glylntnl.ş ve kibar tavırlı 
bir :ıat iner, dükkana clrer. Yılbaşı mü
na.sebetlle bazı hediyeler almak iste
diğini söyler: 

.. şu biln.lğl rösterir mlslnlz't Şu yü
zülü görebilir miyim?.• Bu suretle 
10,000 frankhk mücevherat seoer. 
Diıkkılncıya: 

- Rica ederim, görü1orsunıız kolum 
sargıla. Söyllyeceğlm şeyleri yasar mı-
smız. 

Der \'e dikte eder: 
cKarıcıiım, bu ıncktubu getiren a. 

dama 10,000 frank verip cönderlnlz..» 
Mektubu alar, zarfa kor. Şoföre ve

rir, gönderir. Aradan yirmi dakika ge
çer. Şoför ı-elir, 10,000 franp ı-etlrlr. 

Paraları kuyumcuya verir, elmasları 

alır, gider. 
Fırkat akşam, kuyumcunun· kansı: 
- Ne oldu, kocacıfuıı, der. Büyük 

bir alışveriş mi yaptınız?. 
- Ne alışverişi?. 
- Bugün 10,000 frank istemenizden 

buna hükmettim. 

Kuyumcu mektubu .-örünce dolıın
dırıldığmı anlar. Demen Polise müra
caat eder ... 

KRALIN CORABI 

Londra beledlyesl, işsiz kalan ame. 
leye yardım lolo bir iane defteri açtı. 
Kralın çorabını ortaya ko7du ve u m
manda 25,000 İnıJllz lirası toplaılı. 

PARAŞÜTLÜ DOKTORLAR 

İ'lkandinavyada paraşü~ü lıastaba
locılar, doktorlar vardır. 

Dahli.iye Nazın, tanarecillk servi· 
Her ne ise ... Almanya - İtalya 

askeri ittifakı öyle beklenmiyen 
bir keyfiyet olmamakla beraber 
bu ittifak dolayısile İtalyan ordu
sunun hal ve vaziyeti Avrupalı as~ 
keri mütehassıslar tarafından tet
kikata göre yazılmış yazılara ve-· 
sile teşkil ediyor. Avrupa matbu-· 
atında İtalyan ordusunun bugün 
ne halde bulunduğuna dair şaya
nı d!kkat yazılnr çıkmaktadır. O
nun için bunlara bakarak bir hu
lasa çıkarmak faydasız olmasa ge
rek. 

( Bugün 
--ı sinde çalışan doktorlann puaşil.tle a&-

s A R A Y 
lamayı öğrenmelerini emretmiştir. 

Sinemasında --------
Güzel ve sevimli yıldız ANNA BE~LA'yı son çevirdiği Beyoğlunda İS'tiklSl caddesinde 

MACERA KADINI 
Nis, Paris, Londra ve Monte Karlonun büyük otellerinde cere

yan eden büyük ~k, lüks ve macera filminde güzelliği ve şıklığı ile 
parladığını görünüz. 

Foks Jurnal: İngilt'ere mecburi askerlik meselesi, Avrupa siya
seti, Holanda silahlanıyor ve saire ... 

Bugün saat lve 2.30 da tenzilatlı matineler. 

Musolini evvelce söylemişti ki ••••-•••••••••••••••••••••1
1111 

Sakarya sineması karşısında 

MOTOLA 
GÖMLEK 

ticarethanesinin 
bulunduğu dükk~mn terki ha
sebile v~ Ticar!!t cıdasının mü
. saadesile yap:lan fevkalade 
Tenzilatlı satışından 

İs~ifade iç:tr.. yalnız 

1 Yazan : M. K. 1 

Kendisine seslenen adama dol' 
ru yürüdü. İkisi de birb~rleri~1~ 
elini hararetle sıktılar. Ilk soı 
e.r'kek söyledi': 

- Nerelerdesin 'Leman? 
Genç kadın bu suale verdiği ce' 

vabı biraz geciktirdi. Önce sııstıı. 
sonra: 

. •or - Nerede olduğı1mu bilm1) 

muydun? 
- Bildiğim bir tek şey, serıi~ 

evlendiğindl Sonra nasıl yaşadı· 
ğını bllmiyordum. r 

- Sana tesadüf ettiğime o ]cad9 

memnun oldum ki bunu tahıJlİ~ 
edemezsin. 

(Deva.mı 7 inci sayfada) ____________________ _./_ 

G 
ünlerdenberi eğlenmek, 

n~'enin son basamağına 
çıkmak istiyordu. Bu arzu 

onu her gün biraz daha hırpalı -
yor, yapamadığı bu şey gözünde 
eri§ilmesi güç bir mesele gibi bü
yüyordu. 

Endam aynasında kendim, uz
zun uzun süzdükten sonra elbise
lerİl\i çıkarmaktan vai.geçti. So -
kağa çıkıp biraz hava almak ihti
yacını hissetti. 

Bir ara nereye gideceğini, ne 
kadar sokakta kalacağını hesablar 

gi.bi bir tereddüd geçi:rdi. Gözleri 
ayni noktaya takıldı. Soına ağır 
ağır kapıya doğru yürüdü. 

Leman, kocasının kendisini yal
nız bıraktığı üç aydanıberi ilk de
fa yalnız, gece sokağa çıkmıştı. 

. Bir ahbaıbına uğrayıp biraz otur
mayı düşündü. Sonra bundan vaz-

TAKSİM 

geçil Gazinolardan birine gidip, \ 
biraz müzik dinleyip hava alma
yı tercih etti. Gün haft~ ortası ol
duğundan bahçe kalabalık değil
di. Tenha bir köşeye çekildi. 

Limonatasını bitirmeden koca-
sını, evini ve eski günlerini hatır
ladı. Bir sinema şeridi gibi hayatı 
kısacık bir zamanda gözlerqıin ö-

nünden geçtL Hatta bir ara göz • 
leri doldu. Ağlıyacaktı, fakat ken· 
dini tuttu; ne olur? der gibi ba
şını kaldırdı. Daha fazla oturamı
yacaktL Saat epey ilerlemişti. Ye
rinden kalkıp ilk adımını atar at
maz yaıbancı gelmiyen bir ses ku
lağında uğuldadı: 

-Leman ... 
Leman .başını geriye çevirince 

gözlerinin karşılaştığı manzara 
onu sevinçle hayret karışığı bir te
sir içinde bıraktı. 

Sinemasında 
Mevkiler 15 - 20 - 25 ve Localar 100 kuruş gibi 

Tenzilatlı yaz fiatlarile GASTON LEROUX'un Büyük ve Görül
memiş ve Parisin Batakhane ve Zindanlarında cereyan eden 

YENİ Ş A FAK (Çherı - Bıbı) 
Büyük ve meraklı sergüzeşt filmini göreceksiniz. Baş rollerde: 

PIERRE FRESNAY ve COLETTE DARFEUİL 
Ayrıca: RAY VENTURA ve arkadaşları CAZI'nın rştirakile 

NEŞ'E YAGMURU 
Büyük operet filmi. Bugün saat 1 v-e 2.30 da tenzilatlı matineler. 

Bugün 

Ankara Radyosu 
aDUttJI 

17,30 Prarram. 
17,35 ~lilıik (Dans saati) PL 
18,15 Türk milzlif (Fasıl he1etU· ,
Tahsin Karakuı ve Safiye Tok• 

lıtlrakile. ~ 
19 .Konuşma (D11 pollUka hldtte1'~ 
19,15 Türk müzift (Sar eserleri 

taksim\er) . 
0 

Çalanlar: Kanun: Vecihe. J(eıP' ~ 
Reşad Erer. Cevdet Caila. Ud: cet4 
Ko:ı:an. Kem-ençe: Fahire Fersan, 8~ 
Kant, Kemal Nlyaıl Se1hun. T..,ı.~·•· 
Rertk Fersan. Santur. ZilbUl B&tV 
oilu. Nısfl1e: Basri ttrıcr, 

19,35 Tlirlı. mü:.ı:iil. • 
Calanlar: Vecihe, Ru,en KaJD, Ctt 

det Kozan. 
Okuyan: Radife Neydik. ı' 

~' 
1- Bimen Şenin Beatenlıi.r .. , 

(Her zaman serde). ~ 

2-· Salabattln Pınarın Böuıuo fi' 
(Aşkınla sürünsem). ~ 

3- Salihaltln Pınarm Btnaaııı f' 
(Seviyordum onu). -" 
4- Faf'I: Kapancının Hüzzam şat ı 

(Büklüm büklüm sırma sapın en>ll'e; 
5--: Sadettin K.a1nağın türkü: (S 

kurdele). 
6- Balk türküsü: (Karanfil 011~ 

oylum). fi 
20 Memleket saat a1arı, ajao.4 

ıneteoroloJJ haberleri. 
~w 20.15 Temsil (Uyuyan kadın - ; 

alli. Beyin hanımları). Yazan: f,1'fe 
ReşU. 

21,15 Esham, tahvllU, kanıbl1° 
nukut ve ziraat borsası (fJat). 

21,25 Ne,'ell pllklar - il. eıı 
21,30 Müzik )Kü9ük orkestu - 6 

Necip Aşkm) ; 
22 Haftalık posta kutusu (1at.-" 

cllllerde). 
22,30 Müzik (Operet, Bomans. r' 

saire). 
2! Son ajans haberleri n 1•~ 

proıraın), 

23,15 - 2C Müzik (Caaband pl). 
YARIN 

12,30 Prog-ram. 
12,35 Müzik küçük orkestra - şJ' İtalya sulh zamanında da harbdeki 1 

• Bugün L A L E d e 
gibi yaşamağa mecburdur. Taki 
herşeye hazır bulunsun için. İtal
yadaki gençlik teşkilatı ile daha 
küçük yaştan İtalyanlar askerlik 
talim ve terbiyesini görüyorlar. 
Askerlik çağı gelerek orduya gir
dikleri zaman talim ve terbiyeye 
hazır bulundukları gibi artık di
ğer malumatı edinmek sırası gel
miş oluyor. Tabiidir ki her mcm.-

Renkten örülmüş bir şiir . .. Aşkla süslell.!l1i§ bir fantezi ... Vak'a 
ile canlandırılmış en ibil]ük bir film ... 

Bir kaç gününüz 
kaldı i PEK 

2 BÜYÜK ve 

Güzel Film 
Necip Aşkın}. 

ı 13 Memleket saat ayan, &Jant ti 
1 meteoroloji baber!ert. 

j 
13,15 Müzik (küçük orkestra - 8,1

1 

ALTIN HARBi Necip Aşkın) devamı. en mükemmel cins mallarını Birden 
1-ALTUN A.":B·. 
Sinemasında 

Fransızca sözlü renkli film. 
OLİVİA DE HAVİLLAND - GEORGE BRENT -

MARGARET LİND3AY • 

0/o 25 ila 45 
tenzilatla 

.daş rollerde: MİREİLLE B A L L İ N 

2 - M. MOTO KA TILLER KULÜBÜNDE 

1 

13,50 Türk mliz(ll. 
1- Suzinak peşrevi. 

1 

2- Arif Be1ln Suzinak farkı: (1".,ı 
biur ederken). 

1 
3- Suzinak prkı: (Görünce ıet ' 

Bugün 1 ve 2.30 da ucuz halk matineleri Tel: 43595 elden çıkarmatkad.ır. Fransızca sözlü büyük sergüzeşt filmi I danında). 
•••••••••&-ı••••• Bugün saat 1ve2.30 da tenzilatlı matineler ••••!lı 4- Zeki Arlltn Suzinak fal'kı: (Se'' 

d1m seveli). :::;;::====================================-============================================================================================================"============================= 5--ŞükrününBüzzamıarkı: (Af~ 
- Bay ~emaI.. • - Oooh .. Bırakıyor. perken suların). 

:re var?. y o s· iA . Diya geniş bir nefes aldı. F:ıkat, sevi:ccini bul- 6- Büzzaın türkü: (Ata bine!~ 
- Boş ka~amız var mı?. masile kaybet!':'ıE-si bir oldu. Güney kararını ver- seldJ). 
_ Nerede'?. 1 1 .. d led ~ H,20 - 14,30 Konuşma (Kadın sıa.a~· 

miş. bu karşı ık ı muca e e z~crini kazan:nış Cocuk terbiyesine dair). 

- Bu bi'\lmede. bir komutan ;..nıtı gibi demir sandalyanın üzerin • 15,30 Milli küme miisabakaları (11 

Doktoru.o gözlerindeki p~~rl<lklık ve büyüme de dimdik duru.yor, doktora: ınans stadır.dan naklen). 

sürüyordu, ve Güneye göstermemeğe c:alışarak k~ş • •••ı•••••- No. 1 ~9 Yazan: ~rEM İZZET BENİCE ••••ı•••- - Yapacağım şeyi ben buldum!. 1 
larını kaldırıyor<lu. İşyar yan gözle b:.ınu gördü, o o •ı(ak tef:k, kibar yapı l ; , yava5 yavaş konu- Ve, yine işyara döndü, bu sözlerini söyle:li: Diy'>rdu. Eı: diyişinden sonra hemen yapaca- 1357 Hicrl 1 1355 Rwnl 
da Cemai.e k<lşhırını yukarı kcldıra kaldıra: şan 1·şyı.r.· l..ft • ğına geçti. Ko~unda bir ipek kap vardı . Onu aç- RebiülevveJ Nisan ·· - lt'azıl kasasını 'U<lna verıyor. Hem€n gerekse 

_ Hayır de, ha'.'ır.. tı. yere serdi. 'l'orbaları, p(lr<-lan, t;-hviJat deste - 23 30 
- Bütün kasalar tutul?Yıı.<~, bo~ala<-aklar var yapm. 

İşaretini verdi. Cemal b:r koır.ed,_·a oynadıgw ı- !erini b~şer onar, küçümencik avuçları kaç torba, •----
amma, daha b:rkaç gün. be~lcırıek g.:-ı ek.. İşyar: 

nm far~~·nda·ırl?. Fakat, nedir, n'..çir .. ne oluyor de- kaç deste, kaç paket kavrıyabiliyorsa o kadar, ya-
Dedi Günny dudaklaruıı bükW, di'§'ünüyordu: B d kt t de tasd"kli bir t meden !şI o1'ı rıma bağladı: - ay 0 or no er n 1 sene ve- kalayıp yakalayıp yere serdiği kabın içine doldu • 
- Ne yapwalıyım?. rirltrse mesele kalmaz. Siz d~ üç fctograf verir, D k "- w ı b w ı _ Hiç boş kas·ımız yok. ruyordu. o tor .uogu a ogu a: 

b b 
Fazll, işy:ıtların anlayışına sevin1yor: mukavelenameler~ imzalarsınız. Biz kasanın _ Ne yap:yorsun Günt'y?. 

O '><ıbar.:ar. a acan böyl.: söyl::rlceu Gü~y - fyi dostlı;k yaptılar. İt·teme:>kr c:rnrna ken- devrini y8parız. Beni öldürecek misin?. 
yinı:; padadı: 

dileL"ine bir iyi armağan b0r<>wn olı: ı.:n · Dedi.. Günt•y yin-e kafasının iç'nde Qir hesaba Şimdi bir yerime inme inecek•. 
- Ne dem<"k o?. Diyor. BelH etmeden Giineyi sCzüyordu: bı:ı.:ladı . Ve dudakJarile mırıldandı: Dl b" k ·· ·· ı d' Fft,, t Gü b lA-
- Koca br·nkada boş kas.:ı olmaz olur mu?. · ~ ye ır aç soz soy e ı. l;lAa • ney ~ 

- Şımdi ile yapacak? Kasa yok Penim analı- - Notere gidilecek. . kı,rdılar1 dinlemedi bile: 
Ne biçim b~nka bu? tuı alarnaz. Böylece kalacak. 3enet alınacak. _ Saı katışma .. 
Haliııdc yn rıgından mal kurtcırmc:·ğa çalışan- Ve ... Hemer. nı.hatlamıştı. Bir s~r.iye içinde ge- Fott>graf getirilecek. Sus! 

laı ın gürün üşü ve dıırumt~ vardı. Keı~d; kendisine: çen kar~ılıklı düşünceleri yint Gü11ey:ıı kederle - Mukavele yapılacak. Ses çıkarma .. 
- Bu işi çrırçabuk bitiı··r.eliy·m. yişi güttü: Ve. Bu kad&r şeyden birden slkıhnış gibi: Bırak iskaodal çıkmasm .. -
Dedi. bir kere daha sorc~ L·.: - Kasa yoksa bu kasayı bıına bıraku·sın oluı - Oo uzun şeyler bunla:, yapamam. Dil~manım olan bu t>&ralan eve götüreceğim! 

1939, _Ay S, Gün 133, Hızır 8 

13 Mayıs CUMARTESİ -1 1 
Vakitler VaHtl Eıaııi 

-- • .. da. ... d. 

Güneı 4 45 9 28 

Öğle 12 10 4 53 
İkindi 16 06 8 ·49 

Akşam 19 18 12 00 

Yatsı 21 06 1 49 
İmsak 2 42 1 25 

- Hiç bir yanda beş kasa yok mt: imiş?. biter Derli. Doktor da. (Dt.t1amı var) 

,, 



1 Eski İstanbul Hatıraları 1 l_ş_A_K_A_I, Analarını Korumakistiyen 
Fayton ve Talika 

Sürücüler Anlatıyor ,, 
Belediyenin Koyduğu Tarifeye Göre 

Yolcu Taşısak Aç Kalırız . ,, 
'~azan: REŞAD FEYZİ 1 

'"'1 eni a.>falt yollar, şehirde yeY/ n~ ihtiy:;.;;lar doğuruyor. Yüz 
tıı bınlerce lica sarfedilerek 

t
. eydana getirilen as~altlar üze -
'tıde k k • alın demfr veya tahta te-
•tlekli ' ·ı + 1 .. d na;c vası .~ arına musaa-

lı~- etınek, şüphe yok ki, insafsız -
" olur. 

Belediye, §imdi, bu kabil, yani 
asıaıt 
c k Yolları bozacak, tahrib ede-
e nakil ,·asıtalarının tekerlek-

~e~i Üzerinde ne gib' aeğişiklik ya-
1 ınası icnb ettiğini inceliyor. 

ııılstanbuld.ı., 4 binden fazla de- l 
b ır ve tahta tekerlekli yük" ara -
ası var, B:ınlarm mühim bir kıs-

!er. Çünkü orada otomobil yok. 
Fakat, şehrin diğer tarafları .. Me-

l • 

Arabacı dertleşmişti .. Daha an 

latıyordu. Fakat, iskeleye gelmiş-

tik .. Arabadan indim .. Arabacı kü-

SUS! BU BİR SIRDIR ... 

M 
od ve J anet, sevimli iki genç 
kız. Biribir !erine çok ben
ziyorlar. Daima beraber ge

ziyorlar. 
Bir gün Taksim bahçesinde do

laşırlarken yaşlı bir madam so -
ruyor: 

- Biribirinize çok benziyorsu -
nuz, kızım ... İkiz_ misiniz?. 

Sarı saçlısı cevab veriyor: 
- Evet, bayan ... Fakat bir a

nadan değil... 

TAHLİSİYE KEMERİ: 

- Bir kazaya uğradınız mı, bu 
kemeri belinize sarınız, denize at
layınız. Eğer on beş gün su üze
rinde kalan az da ba tarsanız ke - j 
meri bize getiriniz, bedelini iade 
edelim. Işte size, bir de, muhay
yer sattığımıza dair imzalı sened .. 

KOMPARTIMANDA: 

- Burası sigara içenlere mah-
sus değıldir, bay ... 

- Ben sigara içmem ... 
- Ya bu elinizdeki ne?. 
- Ha... Evet... Dostlarımdan 

biri vermişti. Müstesna <:>!arak 
içiyorum . 

KARI KOCA ARASINDA: 

Bayan.- Balık avına mı gidi
yorsun?. 

Bay.- Evet ... 

Çocuklar 

• 

Bazan Baba Katili de Oluyorlar 
ir Paris gazetesinde şöyle 

acıklı bir vak a okuduk: 
Jeneviev ism)nde bir kadın, 

odanın karar.lığı i~i·,de birdenbire 
uyanıyor. Yavaşça f'lıni uzatarak 
elektrik diiğmesini çeviriyor. Ya-

tağın önünde koca'1 Hanri dur -
maktadır. 

Kocası yerinden kımıldanmı -
yor, bir şey <le söylemıyordu. Yal
nız deli bakışlı gözleri korkunç 
korkunç parlıyordu. Genç kadın, 

metanetini ınuhafaa ederek d' 
di ko: 

- Haydi, git yat! ... 
Kocası, gözlerini açtı, kocam: 

ağzından salyalar dökülerek gül 
(Devamı 7 inci scıyfada) ~ı Yaysızdır Binaenaleyh yollar 

sela, biz igti 7oruz ki, şehrin bazı 
sayfiye ve eğlene<ı yerlerinde oto
mobil yasak edllsin .. Tıpkı Bü -i<?.er· 

la~ır'.tıdeki bhrib Pdici tesiri faz- yükadada "ldı.:ğu gibi .. Muayyen 

çük kapıyı açıyordıı. Avucuna pa
rayı sayarJı:w dikkat etti. Pazar

lık ettiğimiz k•dar mı diye, gali - · 

ba, merakla bekliyordu. Eline on 

Bayan.- Şu halde saat beşte bir!======================================== 

bir mıntakada yahız biz iş yapa-
Ataba, İstanbulun a•tık demode lım .. o zaman belki, biraz karnı -

alın -
as uş bir r.akil vasıtasıdır. Sür'at mız doyar. 

le tında hiil;i araba lle iş görmek- Şimdi, yük arabalarına gelelim: 
tek seb~iı parası,Jıktır. t Bunlara lıhtik ve Jay nasıl ta-

'i :.:an~ulun husus:yetlerinden bi- kılacak?. Arab~ böv!e masrafı kal
b · h-velcc kamyonl&rdı. Şimdi dırmazki .. Zava1h arabacı günlük 
Uninrd 

Yor an t~ktük kaldı. Bazan, 
y· da rast geldiğimiz zaman, aca-

ı.1'b bir şey görmüs "İbi dönüb ba-
• Yo • " r, saniyelerce seyrediyoruz. 

İst 
dı anbulda, bir de !alikalar var-
k r. F'aytonlaı· kalktı. rakat, tali -
alar h "ı· ı· .a a duruyor Bunlar daha 
'Yade 1 · . k" 

1 • şe ır·n cıvar ve oşe semt-
•tinct d" 
~ak e ır. Sayfiy~ yerlerindedir. 

at, bunforın da artık eski za -

ekmeğini zor çıkaııyor. Üstelik na-

sıl masraf etsin .. Arabayı da, hay-

vanı da satdr ve işt~n vaz geçer. 
En iyisi de budur. Yük arabaları 

gittikçe azalıyor. Onların hali, bi

zimkinden berbad ... Çünkü, büyük 
ticarethaneler küçlik kamyonlar 

alıyorlar .. P·ynsad~, nakliyat ya -
pan kamyonlar da başka .. 

kuruş fazla tıırakınca, birden ba -

şını kaldırdı. Fers•z gczlerinin içi 
parlıyordu .. 

- Bu ne, demek istiyordu. 

Onun birşey söyiemesine mey -
dan bırakmadan: 

- Taman!, dedi:-rı .. 

O, anlamıştı. 

- Berek€t versin, dedi .. Yaşlı 
ve çoluk çoauk sahibi olduğunu 

tahmin ettiğim arabacı sevinmişti. 

Ondan 'lyrıldıkhn sonra, bir 
müddet, arabacıların halini dü-

şündüm. Onlara, içimde derin bir 
acımak duyuyorum .. 

~3.ıılardaki i~leri kalmadı. Bütün 
k nlar, yerl"frıi otomobile ter -
ettiler T lik .. .. .. 1 . h il r· · 3 3 surrı.cu erı a e- LÜKSENBURG 
'llden pek .k , . 1 • şı ayetçı .. Burı arın ço-

gu fak· 
ttsıc ır v,ıtanda~1 er .. Geçen gün 
d' Udarda, bunlardan birine bin-

1;ın. Arabacı y~şlı bir vatandaştı. 
~?Un seneler, Üsküdar iskelesin
~en ç 
bir h aınlıcı.ya yolru taşımış .. Bin-

atırası va! .. AraLanın hayva
nı do b lk. 
da • e ·ı, arablcının yarısı ka-
Yt(r c~fa ç~kın.iş, ihtiyar, !§.gır, za

.. btr taHhsiz bevgir. Hila kü-
~Uk, eskı' ·· ·· ;_ arab ve yurur ... en gıcırdayan 

ay, çekmeğe çahşıyor. 

Arabacı şöyle dere'. yanıyordu: 
ta~ İşler krsad .. Bi7e, eskisi gibi 

di::.et et_ın:yorlar .. Piıılları da in-

il 
•k. yıne nafile .. Hatta, size şu

U s°' 
8

. 
0Yliyey!m: B~lPdiyenin tarife-

111do 
..... n daha aşnğı yolcu taşıyoruz. 
"'Unk" lu u, bu t n ifeyi halk pahalı bu-

Yor Eg· O•· b t 'f .. 1 c · ..,... • u arı eye gore yo -l: taşıyacak olsak. lıiç müşteri bu

da~ıya~ağız .. Mes·~la, Paşakapı - ı 
Uskiidı:rra 15 kuruşa her 

ıa ' 
ın·ltıan gidiyoruz. 15 kuruş .. bize 

1
• ha ba.ıı }'Vapı:ı arpJsına mı, ara -

ıı 
111 tamır'ne mi?. Fakat, ne ya

arsın k 
ltı°' e m<k par~s'· ·· Gitmesek 
h'llŞteri bin,ı:iyor Ak<ama kadar 
~ınek1 . ' ' 
ra emek, dur!I'1l:, li\zım .. Son-

' ne olur~. 

Fakat Küçük Bir Memleket, 
Coğrafi Vaziyeti İtibarile 
Avrupanın Dönemeç Yeri 

ll \' alnız, burada ıieöıJ. her tarafta Lü.ksemburgun eski evleri, bir zamanlar bu şehrin kalelerini teş-
etediyeni!l kovdll~~ tarife süs ol~ kil eden eski istihkam yapılarının eteklerinde inşa edilm.'(ıtir. Liik -

sun diye y - d, . semburgda eski kaleleri hillll ayak ta duran diğer şehirlere benzer. 
tanb anımız a auruyor. Is-
\> Ulun ne"esinde fayton, talika 

arsa 'd' . . . rab • gı ın;z bınınız .. Mutlaka, a-
t" acı, tarif~den daha aşağı gö -
lltecekı· 

lard ır. Başka ~ lr<->i yok.. Ada-
a d .. ı 

~ar .. a 0
: e.:. Çoi< kalabalık pa-

ler gunJerı mustesna, diğer gün -
h de arabalu hep•i tarifeden da-

a aşağı götürür. 
Bü .. k 

d Yu adad1, YL"riıka!i plajın -
an vah . l 

~ur "<desine kadar 50 ku-
ruşa . .. . 
f .. ı;:ıtlebıl""nız .. Halbuki tari-
~ bl\yl ·o 

e mı.· Ada'takıler yine, yaz I 
tııevs; m · d . 

ın ~. ll!Sb('t<"-n .ş yap:tbilir-i 

K 
üçük J,üksemburg Dükalığı 
istiklalinin 10 ıincü yıldö -
nümünü geçenlerde kutlu -

!adı. Lükscnburg kil<,ük bir mem
lekettir ... 

2,!iOO kilometre ıtıurabbaı arazisi, 
250,000 nüiüsu vn·dır. Bununla 
beraber dünya harita.<ında büyük 
bir mevki !şgal ediyor. Çünkü coğ-
rafi vaziye!i itibar::e Avrupanın 
bir dönemeç yeridir. Sonra sanayi, 
son yirmi SPne içhde çok ilerle
miştir: Çir.;Jer'. porselenleri ve 
eldivenleri pek rrcşhurdur. 

Ahalisi son derer<' serbesti ta -
raftarıdır. Bı•nu, istiklallerinin 
yüzüncü sentsini ıkutluladıkları 

zaman hararetle izhar ttmişlerdir. 
Lüksembt•rg, 1444 elen 1839 a 

kadar, muMelif devletlHin ·idaresi 
altında yaşadı. 1814 de Fransanın 
bir vilayeti oldu. 1831 de Belçika 
ile Hollandn arası:ıaa taksim edil
di. Nihayet 1839 da istiklillini Han 
etti. 

Liiksemb11rg ml.stakiI bir Düka
lıktır. Ve b:r diişes tarafından ida-

(>. olunma~tudLr 

kilo lüfer, iki de palamut isterim. 
Bay.- Parasını ver de getire -

yim. 

BENZETMİŞ: 

- Bu sabah birine tesadüf et -
tim. Seni zannettim, yanına git
tim. Meğer bir yabancı değil miy
miş. Fakat ne kadar da sana ben
ziyordu. 

- İnşallah, geçen hafta ödünç 
aldığın beş lirayı ona vermedin .. 

NEVYORKTA: 

- Adresiniz?. 
- 115 inci caddede 1,410 numa-

ra. 48 inci kat, 732 inci daire, 112 

numaralı oda. 
- Ya isminiz?. 
- Kapıcıya matmazel 14 diye 

sorun~, söyler ... _, ______ _ 

Kadınları 
Boğan 

Bir Erkek 
lL 

ondra gazetelerinde okun -
duğuna göre Rober Diııson 
isminde bir adam geçenler-

de bir kadının boğazını sıkarak 

boğduğu için on sene ağır hapse 
mahkum olmuş, fakat faili şimdi
ye kadar meçhul kalmış bir cina
yetin tahkikatı yapılırken bahsi 
geçen adamın başka bir kadını da 
boğduğu anlaşılmıştır. 

Bu suretle tekrar muhakeme e
dilen Dinson on altı sene ağır hap
se daha mahkı'.'ı.m olmuştur. 

27 kanunusanide Katerin Mod 
isminde 56 yaşlarında bir kadın 
N evkastelda boğulmuş olarak bu
lunmuş, bir müddet sonra da Dik
son tevkif edilmiştir. Muhakeme 
neticesinde Diksonun bu kadını 

evvelce düşünerek öldürmek kas
dile boğmadığı, birdenbire hid -
detlenerek öldürdüğü anlaşılarak 
kendisinin idamına hükmedilmi
yerek yalnız ağır hapse konma -
sına karar verilmi~tir. 
Diğer kadın Frenç Mari ismin

dedir. Bu adam her iki kadını da 
boynuna birşey sararak boğmuş
tur. Frenç Mariyi 16 Ağustos 937 
de öldürmüştür. 

Diğer taraftan yine Londra ga
zetelerinde okunduğuna göre bir 
kaç gün e''"d de M'ançesterde 5 
ya§larında Patriçya isminde bir 
kı.Z'Cağızın cesedi bulunmuş ve 
çocuğun boğularak öldürüldüğü 

anlaşılmıştır. 

Bu cinayetin faili aranmakta -
dır. Bu kızcağızı boğan katilin Ro
ber Dikson olmadığını söylemeğe 
hacet yoktur. Her iki kadını da 
hiddetlenerek öldürdüğü anlaşılan 
Rober Dikson hapishanede bulu -
n,uyor. Şimdi zabıta bu yeni Rober 
Diksonu aramaktadır. 

Senede Binbeşyüz Defa Elbise 
Değiştiren Kız 

Bu Zahmete 
Katlandığı İç in 
Saaff a 5 lngiliz 
Lir ası da Alıyor 

/A 
merikalı Mis Helen Bonet 
her gün birçok esvab giyip 
çıkarmak. çcşid çeşid ço -

rap ve ayakkabı değiştirmekte, 

birinci gelen bir kızdır. Çünkü 
kendisi modeldir. En yeni yapıl
mış bir esvabı, en son modaya gö
re dikilmiş bir kumaşı Helen Bo
net giyer. Bunun için de kendisi
ne saatte 5 İngiliz lirası verilmek
tedir. Mis Helen geçenlerde A
merikadan İngiltereye gelmişti. 
Bu münasebetle Londra gazeteleri 
kendisinden çok bahsetmişlerdir. 

Yeni gelen İngiliz gazetelerinde 
yine kendisinden bahsediliyor. 
Şimdiye kadar üç senede 25,000 
defa böyle model olarak esvab 
değiştirmiş. Söylemeğe hacet yok 
ki bu yüzden genç kızın kazandı
ğı para da az değildir. Fakat ken
disini daima güzel ve şık göster
mek için Mis Helen birçok mas-

( Devamı 7 inci sayfada) 

Bir Dakika 
Diyip Geçmeyiniz 
* En küçük cevt.er idrojen 

(müvelh.lül:nal dır. Bir daki
kada 96 kilometre mesafe kate

der. * Amcrikalıler postaya 500 
bin mekt~b verirler. * Bazı böceı-lerır. vızıltısı, 
dakidad~ 3,000 defa biribirine 
çarpan k .nadlarrndan çıkar. Ba
azı sine.derde bu çarpma daki
kada 10 1.•ine vrırır. * A vustra lyada dakikada bin 
kişi telefona ç1ğırılır. 
* Arjarıtinde !500 kilo cevi2 

alınır. * Düny~da er. çok kahve ye -
tiştiren c ~nubi Amt>rikada da -
kikada, 3 600 kiıo k~lıva istihsal 

olunur. 
* ,tı.merikalıl;.r, 38~ franklık 

sahte piy.~nko bileti satın alır -

lar. 
İŞTE BİR DATÖKA DAHA 

GEÇTİ! 

\ 
~ 

f 

• 

• 

l\lls Helen Denet 
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lngiltere ile Yaptığımız Anlaşmanın Manası: "_-_.--.,_._,_,._~_...,.Makineye Verirken : 
Müşterek 

Akdenizde Hege 11onyaya imkan Bırakmamak .. 
(1 inci sahıfeden devam) rek bir ı-atan sayarıık GUUn müsa- defi birdir. Sulh v~ c!llıiyl't. (Bra

İki dl'vlet harb halinde birbirle • vi nimetlerinden 1••ı>iınizin müste- vo sesll'ri, alk~lar). 
rine yardım etmeğe söz vermiş fit olmasını daimt olarak temen· Türkiye ve fngHt~renın umumi 
oldukları ~in, boğazlar ml'Sele · ni etmi§izdir, Hiçtir alakadar dev- siyasetlerinde ~na ''asfı teşkil eden 
sinde de beyannamenın ruhuna !eti hakkı olduğu istifadeden mah- bu hedef öyle zanredıyoruz, o ka· 
uygun hır formül bulunabileceği rum etmiyen, fakat hiçbir hege- naatte buluı:uyorı.z ki , dünya har
zannedilmektedir. monya het·e.<ine i11'.kün bırakmıyan bine mani o'ocak kuvvetli bir un. 
TÜRKLER Sl>ZÜNE GÜVENİLİRi bir akdeniz nfzarıı bizim daima surun teraziye ilavesi tarzında te-

M1LLET'I1R gözöniirıde tuttuğumu: bir milli lcelli ediyor. (Bravr ~esleri . alkış.· 
Londra 13 (Husıı<f) - Türk· em11iyet me.ıelesidir. (Bravo seı- '!ar) , 

İngiliz den..z anlaşmaoı hakkında !eri ve alkışla•.> Ba rarllar içinde, Miittefikbnizle 1.:irlikte rulhü 
İngiliz meh.UiJ:nde büyük bir hükt1metiniz millrti harp badire· tutmağı, kir!Senin hal:kına tecavüz 
memnuniye: gö~terilmektedir. ainden azami imkiinlarla uzak bu- etmemeği umde bilen siyasetleri
Londra radyosu dün bu haberi lundıırmanm en ,., iie••fr çaresini mizle hakların çiqnenmesine mani 
bütün dünyaya n~şretrnışıir. Bu yine sulh için birle~eıı memleket- olmaga bü!üıı ga~·rPtlerimizi sar. 
haberi müta~lob ra~yoda, Türk - !erle harbi göze alarnlc sıılh gaye- fetmekte devam erleceğiz. (Bravo 
İngiliz mürasebctleri hakkında bir rinde ıeşrıki mesai etmekte bul- sesleri, alkışlar>. Bugüne kadar ol
konferans verilmi~ir. Konferansı muştur. (Brat•o sesleri, alkışlar). duğu gibi, yarın d~ sulhperverligi
veren Mi6tcr Ç'arlcstover Osmanlı Bir Avrupa devleti <•lan Türkiye- mizin mad~I de!iEerini vermek fır· 
İmparatorluğunun l&kib ettiği po- nln, Avrupadaki rolh teşebbüsle- satları zuhur t'tiikçe bunları ka • 
litika ile yeri Türk:ye arasındaki riııin ve harı; tehlikele!'tnm miUi çırmıyacağız. Fakat bir gün rnÜ1-
farlo anlatmı5 · c:M»dern Türkiye, hayatımıza tesirlerini ehemmiyet- terek hak ve menfaatlerimiz ilıllil 
eski Babıali değildir. Öyle olsay- le hesap etmekten farig olmıyacaifı edilmek te§ebbüsüıe maruz kalır· 
dı, bu anlaşına mevmu daha çok aşikardır. sa, bize hakbmızın ı:crdiği kuvvet· 
uzun sürerdi• demlştiı Cümhurıy t hükumet:, hiçbir le buna silahla mıini olmakta da 

Bugünkü gazete1erde, Türkiye· memleket aleyhine müteveccih ol- tereddüt etmiyec~ijiz. (Bravo sesle 
nin şimdiye bdar takib dtıği dü- mıyan, hiç1'ir memleketi ihata ve ri. şiddetli alkışlar). Bunun içindir 
rüst ve samani politikaya bilhas- !zrar mak•adına r.:atuI bulunmı· ki, mefkt1remizi tarif ederken: 
ıa işaret edilmekte ve şöyle söy- yan, bilakis milletleri harbin feci cSulh ve emniyet . kelimelerini 
lenmektedir: c'I'ür1ı.iye şimdiye alı:i.betinden masun bulundurmak kullandım. 
kadar bütün taahhüdlerine sada- maksadını güden Ur sulh, müda - İngilizler!e şimıli arzettiğim iti
kat göstermiştir. Hükümlerini de- faa ve emnlyet be:-.ıberliğinde İn· 

1 

laf ve bunu takip edecek olan ni • 
ğiştinnek is'.ediği muahedeleri giltere ile Yanyana yürümek ve hal mukavele Fransa ile de ara -
şlrııdiye kaclar daima müzakere yer almak ıçin bugün millet vekil- mızda dosta:ıe müzakerelere mev
yollle halletmcğe ç•lışmıştır. Tür- terinin müsaade ve tasvibini iste • zu teşkil etmekte<lir. Bu görüşme
kiye sözüne güveniJ:r bir millet - lmeğe gelmiştir. (Bravo s""leri ve }erin yakında iyi bir neticeye va-

til'.• allnşlarJ racağmdan ümitva•ız. 
Başvekilin Dün Mecliste İngiltere ;le. büy:.k tecrübeler - Muhterem arkadaşlar bii.yük 

Sö }ediği Nutuk d~n geçtikten so~n aram.ız~~ ~ees- komşumuz ve do•hımuz Sovyet 
Y sus eden kuvvetlı ve samımı ıtımat Rusya ile en sıkı, ın samimi te -

Ankara, 12 (A.AJ - Büyük MU- ve dostluk bağları, Rüyük Meclisi- maslarda detıam etmekteyiz. (Bra· 
Jet Meclisln!.ıı bugün Abdülhalik nizin muhtelif vesilelerle tasvibine vo sesleri, alkışla•> Mii§terek gaye 
Renda'nın bsşkımlıtında yaptığı iktiran etm:ş ana ~;yasetlerimiz - I"" menfaatl.n"imiz, imümüzde te§
ikind celsede Baş•ılkil Doktor Re- den biridir. riki mesai yolunur. tamamen açık 
fik Saydam alkışlRr arasında kür- Bu metin rabıtalar, politikaları - olduğunu bız'! isbat ctm~ ve sayın 
süye gelerek aşa('ıdaki beyanatta mızın inkişafında bJ'ibirine hiçbir misafirimiz Potemkin'in Ankara-
bulunmuştur: valıit zıd olmıyan bir görüş ve dü· da geçirdiği günler zarfında ara -

Muhterem arkadaşlarım, şünüş tarzında môi~areketimizi te- mızda tam bir görüş ve anlayış be-
Avrupadalrl siyasi ve askeri ve- min etmiş ve iki hükfuneti, birçok , raberliği oldağu ve yarınki siya • 

kayiin, son zamar.larda, ne yolda mühim veai!e)erde bu görüş birli- ! setimizin de bu e<as dairesinde in· 
ve ne süratle inkişaf etm~ oldu- ğinin feyizli semerelerini 'ktıtafa kişafa namzl't !ıuhnduğtl tes!ıit e-
ğu malılmunuzdur. muvaffak kıL"l'lıştır. dilmi§ıir, (Alkışlar) . 

Dünya sulhünün büyük ve kan- Biraz evv<l arzetıiğim t'e('hile, Dünya buhranı içıı•<İ<' mevkii 
lı vekayile haleldar olmaması, i • Avrupadaki mühim lcidi•elerin ce· çok nazik ve mıii i ·n olan Balkan 
dare mesullyetini ellerinde tutan reyanı esnaaında t'e ha .. ,aıeıı en-

1
yarımadaS1nrlo müttefiklerimizle 

devlet adamları ~in en mühim ve · dışebah§Ola1l vekqyi Balkan ya- mevcut münasebetlerimizin her 
en dikkate değer mevzuu teşkil &- ınmadasına intikal ede• etmez hü-

1
za1nanki sarr.imiyPt/<> devam ede _ 

diyor. kumetinizle, lngil:ere hükumeti a- l ceğine ümit1'aı' buluıı•ıyoruı 
Memleketimizi, yarının tehlikeli rasında samimi bır m~avere baş- 1 Sulh yolıL·ıda daha müessir bir 

Mdisatından mü11:kün mertebe u- !amış ve rull: ve emniyet gayesin· şekilde çalı~mak içh yer almış o -
zak bu.lu.ndunnak ve Avrupada ve de birleşen fikirlerimiz, iki mem!e- lan Türkıyeııhı , tan• miiniisiyle bir 
bütün dünyada baş9ii$teren ihtı • ketin mukadderatı"la daha esaslı sulh unsuru olarak kurulan Bal • 
laflar önünde sulhp!'Ttıer siyrueti- "e daha devamlı bir elbirliğinin 

1 
kan misakırda yeri değışmemiş • 

mizin samimi bir ıezahüril olan lüzumuna 11<üşte,.eken kani olmak tir. (Braı•o sesleri>. Yine ii.mit ııe 
bitaraflığı muhafaza et11:ek Cıim- ta gecik1T.,?miştir temenni ed.erim h Jlalkanlarda, 
huriyet hükll.meti için esru siyase- Esasları Cümhl'nve• Halk Par- ,Balkan 1t.Pnfaatlrrini koruyan 
ti teşkil etmekte bulunuyordu. Fa- tisi Meclis Grupunun müttefikan blok, daha gedş'Pnıı•l.: razifesini 
kat hıidisatı'I Balk'"' yarım adası· tasvibine iktıran etmek suretıyle daha relt1t 1ckildo ı 1apnıak fırsatı· 
na intikal etmesi t'e Akdenız em- başlıyan müzakerel.,r, şimd i yük- m bulsun 
niyetinin milli hl!yatımızda ken- sek huzurunuza arzedeceğim 

disinl yeniden his.Pttirtııe.ri anın._ )Türkiye - lngilte•·e ı'lüşterek be
dan itibaren Jıükumetiniz, kendi- yannamesi ":zrrindP mutabakat te· 
sıni ciddi bir milli emniyet meıe- min etmiştir 

lesi karşısında bulmuş ve bu em - Aziz arkadışların , 
niyeti tehlikeli tesad·Jflere maruz Gördüğiiı.üz vec;h ' l? Türkıye -
bırakmak.nzın llikayd ve bitaraf İngiltere münasebatında bır temel 
bir vaziyette bulunmanın mümkün taşı ve ayııı zamanila mühim bir 
olamıyacağı kanaatine varmıştır. merhale oıar bu anlaşmayı , ıki hÜ· 
(Bravo sesleri) . Malümunuzdur ki kiımet arasında elyevm müzakere 
Akdenizde lıütün alükadar devlet- leri cereyan eden kat'i ve devamlı 
!erin blribirine ka.-,ıı emniyet için- tahhütleT takip edecektir. Ve bü
de bulunarak ve bu denizi mi4'te- tün bu karşılıklı fnlaşmalazın he-

TARİHi 
ÇOCUK 
RDl1ANI 

Prens Hamonun Suriyede üıı -
tıirı olarak geleceğini bile eceye 
ilkönee o haber vermişti. 

İhtiyar çoban değneğini yere 
uzattı .. Öksüz ~kı kırmadı. Ku
mun ü.•tüııde biTkaç çi~i çizdi ... 
Sonra birden çocuğun yüzüne ba· 
karak mırıldandı: 

- - Babanı öldüren adam, Hamal 
kralıçesile bırllkte Filıstine kaç
mış ... 1 te. onu k r3:.~e ile ba§ -
başa konuşurken göruyorum ... 
İri boylu, sert ve hain bak~lı, si
yah gözlü bir kumanda Sol eli
nin parmağın kimbilır hangı sa
vaşta ka) betrıı..ş. 

Yazan: İskender F. Sertelli 

Tanrınınoğlu, (Asu) nun sözle
rini tekrarlıyordu. 

- Demek ki babamı öldüren a
dam yaşıyor ha?! ... 

Diye söylendi ve engınlere dnğ
ru yumruğunu sıkarak bağırdı: 

- Prens Hamomın elinden kur
tulup kaçtın. Fakat, benim elim
den kurtulamıyacaksın! Senin ka
fanı da ben kopaıacağım! 
Azağın kafasında, öç alacağı a

damın tıpı, taş üstünde Ç'izilmi§ 
resımler gibi yerleşmişti. 

•İri boylu... Sert ve hain ba -
kışlı ... Siyah gözlü ... Sol elinin 
küçük parmağı eksik .. • 

ı 
Her zamaııki ilh· m ve tasviple • 

rınizle ınkişaf eden siyasetımizin 

ayni dırekt'flerdrn mülhem bu -
1 
günkü tczaiıürün;i yüksek tasvip 

ive ta"'lıkini2e arze.~er v~ millet ve
killerinın bıraz evvel okuduğum 

beyanname üzerinde "çık reyleri· 
ni kullanm~:arım rica ederim. 

BaşvekiEıı sürekli alk1şlarla kar
şılanan bu b~yana1ındı;n wnra Saf
fet Arıkan, Fethi OJ.. yar ve Gene -
ral Kazım (\zalp söı elmışlardır. 

Bu beyanatlard2n sonra Reis 

- 2 - • 

İşte, bu adam. Azağın babasını 
öldüren generaldi. O ~ımdi, Filis
tine k~an Hamal kraliçesile Ku
düste yaşıyordu. 
Tanrının oğlu, bu generalden 

öç almadan rahat edemiyeceğini 
anlamıştı. Filistine gitmeğe ka -
rar verdikten sonra, bunu nasıl 

yapabileceğini düşündü. İhtiyar 
Asu ona yol gösterdi· 

- Eceye git... Derdini söyle ... 
Umarım ki sana yardım edecektir. 
Tanrının oğlu ertesi gün Sirtella 

sarayına gitti. Bilgeden büyük 
yardmı göreceğini umuyordu. Bir 
gün koll'l§ularından biri ona: 

beyanname Png ~~> F ~!!~~~~~ar~:ff!~~.!~~~~eraı Gaj-
1 - Türkiye ıe Bü,,Uk Bri- dayı Jıer türlü •ifa•i faaliyette bulunmaktan menetmişler .-e aksi tak-, 

tanya hfLk,imPtl~ri, biribir!e- dinle tevkif edileceğini bildirmişlerdir. J 

riyle ııkı bir isti§arede bulun- Şofin arkadaşı Vaclavizek idama malıkôm edilmiş ve hiiküm in-
muşlardır. Aralarında cer&- fa:ı olunmuştur. 

yan eden ve Mlen devam et- Varşova 13 (A.A.)- Daıuigdeki Polonya yüksek komiseri, evvel-
mekte bulunan müzakereler, ki g~e Leh gaı.etelerini nakleden arabaların hasara uğramasile neti· 
görüşle-indeki mutad birlin; celenen hlid1'eyi iyan meclisi nezdinde protesto etmiştir. 
tebarüz ettirmiştir • • • 

2 - İki devletin, ke1ıdi mil· 

u emniyetleri nef'ine olarak Madridde Yapılacak GeçidResmi 
karşılıklı tealıhıltleri tazarn-

Madrid 13 (A.A.)- Zafer geçid resminin şimdi 19 mayısta yapıla 
mun ed•c•k uzım müddetli 

cağı tahmin edilmekle beraber bu tarih resmen ilin edilmiş değildir. 
nıhai bir unla~a aktetmeleri 

Resmi mahfeller, geçid resminin muhakkak surette 15 mayıs ile 25 
takarrii• etmiştir. 

mayı. arasında yapılacağını beyan etmekle iktifa etmektedirler. 
3 - Bu niı ai afl !aşmanın Dün Baraj az bava meydanında ve 40,000 kişi huzurunda tayareci· 

akdine ını!wrcm. Türkiye hiJ,. )erin geçid re•mi yapılmış, fakat biç bir ha\'B hareketi yapılmamıştır. 
kıimeti ı•c Riiııük Britanya General Franko, 16 Alman H İtalyan tayyarecisini askeri madalya ile 
hükumet i vuhıbu.lacak bir taltif etmiştir. 
tecavüz lıarek<>tinin Akdeııiz 

mıntako,;ında b.r harbe saik 
olması lııılınde ıı e~·diğeriyle 

filfııl ı ;bMU}, ııapmağa ve 
yedi ikt.darlarıııda bııltaıaıı 
bütün yaı dım ve mü=ahereti 
biribirlerine giisternıeğe ha
z ı r bulu ndııklarını beyan e -
derler. (Braen setleri, alkış· 

lar > 
4 - Gerek beya1.aı ve ge

rek derpiş ediıen <ınlaşma hiç 
bir memleket aleylıine müte
veccih değildir. Ancak lüzu. 
mu tehakkuk eıti!ii takdirde 
Tii.rkiyeye ve Biiııük Britan
yaya kar~ılıklı lıir yardım oe 
müzaheret temitıine matuf -
tur. 

5 - Nihal a«fasmanın ik -
malınden evvel, karşılıklı te
ahhütlerin meııkii fiile geç -
mesini icilp ettirerek şartla -
nn daha sarih bir wrtte ta -
yini de •lahil olırak üzere, ba
zı meselelerin daha derin bir 
tetkike ihtiyaç gösterdiği her 
iki hii.kiı-netçe ;cabul edilmek
tedir. B-L tetki~ hrlen deı;am 
etmektedir. 

6 - !ki hii.kılmt Rıılkanlar
da em .. iyetin TP.Pssiisünü te -
min et,,,~k lüzum•ırıu dahi 
tasdik ederler ve tu gayeyi 
eTt .seri biT 3'.tTettt> ;~ıihsat i

çin miişavere huliı,dedirler. 

(Çok güzel sesle., ) 
7 - Şurası rıııkaııcrdir ki, 

yukarda zikre•lıhni! olan hfL· 
kümler iki hükumetten her
hangi tıınnır., .m•hiın takvi
yesindet-; umı.rıi menfaat 
iktızasından oll•ak diğer hii· 
kt1met1e--1c anlaımalar akdet
mesine mani değildir. 

Danzig' de tedhiş Prens Pol 
Hareketi Başladı Bugün Dönüyor 

(1 inci sahifeden devam) 
PRAGi)A CA~l'!:iLUK 

Zurih 13 (A AJ - Burada do -
!aşan bir Şdyiöya giiı:c, Pragdaki 
Gestapo p<>hs teşkil3 tına mensub 
20 kadar nı~mur diiviz kaçakçı • 
lığı yapmak cürmunder. dolayı 

tevkif edilmi~lerd!r. 
Emin bir membadan bildirildi • 

ğine göre Brüm po!is şefi, 20 ka
dar Çek po!ıs memurunu tevkif 
ettirmiştir. Bu tevk'!atın, Çek nas
yonalist risaleler itab'ı ve tevzii 
işlerile alakadar olduğuna dair 
şayialar dol~ş:naktadır 

Roma 13 (Hususil - Yugoslav 

Kral Naibı P:-rns Poi bugün öğ

leden sonra Belgrad~ avdet ede · 

cektir. Pren' ve Prensese geldiği 

gibı gidışinde de b•;yük merasim 
yapılacaktır. 

Roma 13 (AA.) - Yugoslav Na
ibi Prens Pol ile lta:y3 Kralı ve 

Yugoslav Hariciye Nazırı Marko

viç, dün öğkden ~o:ıra Musolini 

Forumunda 5.000 italy&n genci ta

rafından yapılan j'mnastik talim
lerinde hazır bulunmuşlardır 

Gayrimenkul Satış İlanı 
lstanbul Emniyet Sandığı Direktörh'.lğünden: 

Bay Lazarinin t8646 hesab No. sile Sandığımızdan aldığı 550 liraya 
karşı birinci derecede ipotek e(lip vadesinde borcunu ,, 
hakkında yapılan takip üzerine 3202 No. lı kanunun 46 ncı maddesinin 
matufu 40 cı maddesine göre her biri ayn ayrı şartnamelerle ve miıs
ta.killen satılması icab eden Kadıköyünde Hnsanpa~a :onahallesinin Ada
}et halen Uzunçayır ve Müverrihata sokağmd. eski ~ Mü. yeni l/l. l/2 
en yeni 1. 9. 11 kapı 5 harita No. lı kayden ahırı ol:uı karg'r hane (ha· 
len ahır dükkandır) ile yine ayni :ıruıh~ ve Adalet halen Hürriyet 
sokağmda eski 7 Mü. yeni 8 kapı 3 harita No. lı kayden ahın o~an diğer 
khgir bir hane (halen ahır dükkandır) tamamı bir buçuk ay müd
detle açık arttırmaya konmuştur . 

Satış tapu sicil kaydına göre yapılmaktadır. Arttırmaya gi.rmek 
istiyen l. 9. 11 Numara için 95, 8 nuımara lçin de 55 lira 
pey lhkçesi verecektir. Milll bankalarımızdan birinin temi • 
nat mektubu da kabul olunur. <Birikmi:j bütün veııgilerle belediye 
resimleri ve vakıI icaresi ve taviz bedeli ve dellaliye rüsumu borçluya 
aittir. Arttırma şartnamesi 22/5/9'39 tarihinden itibaren tetkik etmek 
istiyenlere Sandık Hukuk İşleri servisinde açık bulundurulaeaktır. 
Tapu sicil kaydı ve sair lüzumlu izahatta şartnamede ve takib doayasın
da vardır. Arttırmaya girm~ olanlar, bunlan tetkik ederek satılığa 

çıkarılan geyrimenkul hakkında herşeyi öğrenmiş ad ve itibar olunur. 
.-ıwıııııı,_1111_,llllıl,_ılll_,llllıllltıı,_._- Birinci arttırma 30/6/939 tarihine müsadif Cuma günü Cağaloğlunda ka· 
Abdülhali.\ Renda l>'iiayeti müza- in Sandığımızda saat 10 dan 12 ye kadar yapılacaktır. Muvakkat ihale 
kereye dair bir takrir bulunduğu- yapılabilmesi için teklif edilecek bedelin tercihan alınması icab eden 
nu bilıdirw.iş ve t~krir okunarak gayrimenkul mükellefiyPti ile Sandık alacağını tamamen geçmiş ol
tasvip edilmiş ve &çık reye müra- ması şarttır. Aksi takdirde son arttıranın taahhüdü baki kalmak ş~.rtile 
caat edilmiştir Tasrı;n ara netice- 17/7/939 tarihine müsadif Cuma günü ayni mahalde ve ayni sa~tte son 
sinde 353 r:ırvcudun ıttifaki!e hü- arttırmaı;ı yapılacaktır. Bu arttırmada gayrimenkul en çok arttıranın 

k(imetin sıyasch ve beyannamenin 
tasvtb edild'.ği sürekli rlkışlar ara· 
sında bildırılmiştir. 

Tekrar kiirsÜy<" gelen B~şvekil 
Doktor Refik Saydam ~unları söy. 
]emiştir: 

Arkadaşlaıım , 

Lutfen i:dı~r bııyurdugunuz rey 
le hükıimetmize kuvvet verdiniz. 
Bugün olrl~ı;ı. gilıi yarın da sizin 
itimadınızla ayni siyase• ve ayni 
yolda yürüyeceğiz. (AJkışlar) . 

B. M. Mec'isi ge'ecek tcplant1B1-
nı pazartes• günü yaµ.ır~ktır. 

- İkı kol, bir baş ıçın yaratıl
mıştır, oğul! Kollarında \ ıvvet 
sezdiğin gün, başını kurtardın de
mektir! 
Demiştı. 

Azak bu sözü hatırladıkça, kim
seden yardım beklemiyor ve kol
larında kendini koruyacak kuv -
vet görüyordu. 

- Büyük sözü dinlemek gerek .. 
Dedi. Ertesi gün saraya vardL 

İlkönce onunla kapıdaki nöbetçi
ler alaya başla~ardı. 

- Eceyi niçni göreceksin? 
Diye sordular. Azak: 
- Filistine kaçan Hamat!ı ge

nerali.n başını koparmağa gidece
ğim. Sumer ecesinden yardım di
lemeğe geldim. 

Dedi. Nöbetçiler bi~bırlerıne ba
kL'iarak gülüştüler. 

Azal< ısrar gösterince, nöbetçi, -
!er, eceye haber vermeğe mecbur 
olmuşlardı. 

Azak büyük bir adam gibi ko
nuşuyor, gözlerini açtığı zaman, 

üstünde bırakılacaktır. Haklan tapu sicillerile sabit olmıyan alakada!' 
lar ve irt;fak hakkı salıiplerini'l bu haklarını ve hususile faiz ve masa
rife dair iddialarını ilan tarihinden itibaren yirmi gün ~inde e\Talo 
müsbitelerile beraber dairemize bild'.rmeleri lazımdır. Bu suretle hak
larını bildirmemiş olanlarla hakları tapu sici.llerile sabit olınıyanlar 

satış bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. Daha fat.la malı1mat al· 
mak ıstiyenlerin 938/835 dc.sya nu.mar.:.sile Sandığımı~ Hukuk İ~leri 
Servisine müracaat etmeleri lüzumu ilan olunur. 

•• 
DiKKAT 

Emnıyet Sandığı; Sandıktan alınan gayrimenkulü ipotek göster
mek istiyenlere muhamminlerimizin koymuş olduğu kıymetin nısiıru 
tecavüz etmemek üzere ihale bedelinin yarısına kadar borç vermek 
suretile kolaylık göstermektedir. (3344) 

karşısındakini korkutmuyorsa bi
le, düşündürüyordu. 

Onu ecenin huzuruna çıkardı.k
lan zaman, Bilge yeni uyanmı:ştı 
Tanrının oğlu, Sumer E<'esile 

ilk defa konu~uyordu. 

Ecenin huzuruna çıkınca üç ke
re yere eğilmek, oturduğu tahtın 
sol tarafından sarkan sırma püs
külün ucunu öpmek, sonra üç a
dım geri çekilmek ulusal adetle -
rindendi. 

Azak bunlardan hıç birini yap
madı. Bilgenin karş>Sında ayakta 
durdu. 

- Benımle konll§ınağa vaktin 
yoksa, gideyim. Başka gün yine 
gelirim. 

Dedi. Sumer Eceı.ı zeki ve u
yanık bir kadındı.. Azakı yanına 
oturttu .. Derdini dinledi. İsteğini 
sordu .. Hanıata babasının öcünü 
almağa gideceğini ögrenınce, o da 
tıpkı kapıdaki nöbetçiler g'bi gül
dü. Fakat, ecenin bu gülüşü, Tan· 
rının ojıluna kapıcıların gülüşüıı· 

den çok daha ağır gelmiş: 
- Benimle alay ediyorsun? Bü

yük işleri görmek için, b11yük a
dam olmak mı gerek?. 

Diyerek kaşlarını çatmıştı. 
Bilge çocuğun gözlerine dikkat· 

le baktı .. Ve yavaş yavaş oturdu
ğu yerden doğrularak elini çocu
ğun omuzuna koydu: 

- Yavrum, sen l:ıüyüm'iş de 
küçülırrıüş bir insan gibi koıı .ışu . 

yorsun! ~ beş yıl sonra umarım 
ki yurdumuza çok faydalı bir a· 
dam ol~aksın! Bi2 Hamatlılarda.:ı 

öcümüzü aldık . Onların en büyük 
generallerinin, prenslerinin kafa
larını kesip buraya getirdi~:. Fi
listıne ka~m~ bır ad&mın peşin 

den gitmek bize yara;maz. Haydi 
gel, seni sRrayıma alayım .. Bura. 
daki a91.erlerimle beraber büyür 
terbı ·c görür, yücelirsin! 

Azal: ba. ını ~alladı 

(Decamı t·ar) 

Türkiye-lngilf er~ 
Anlaşması 

d "a"'J (1 inci sahifeden . e. ;ıııl 
Bugüne kadar olduğu gıbı > dl' 

da sulhpervediğinıizin nıadd' bııl 
lillerinı vermek fırsatları '" , 
ettikçe bunları Jr.a~ırınıyacağıJ"d~ 

Cumhuriyet Türkiyesirıirı oıı 
politikasında ve dünyanın 1111'",r 

b
. pi 

durumu karşısında yeni ıt. bl 
bale olan hattı hnreketiıni•\,,i~ 
şekilde izah ve sulh hede{JerıbııJI' 
tebarüz ettirdikten sonra .. h::,lı" 
gi bir makU' hareket ıııtn .jjl 
sinde alacağımız durumu d•d) ,ı· 
ayni kU\·vet ve a~ıklıkla if• ' 

mektedir: . bı) 

•- Fakat, bir gün mü~ter•:~ııı'' 
ve mmfaatlerimt. ihlal ed• b~ı 
teşebbüsüne maruz kaJırsll bO 

hakkımızın verdiği km''"'11' ıc • 
na silahla mani olmakta d• •çiO' 
reddüd etmiytteğiz. Bunıııı ',ııı 
diT ki, mefkfuemizi tarif ed~I ıi~ 
•sulh ,,.e emni ·et keJinıt t 
kullandım .. • p 

Bu cümle de ifade ediY"~..
Türk • İngiliz anlaşması ııer ,,t! 

.. i J1l 
gi bir taarruzi ,.c tecavu• . d<' 
yet, herhangi ir zümre ve). nı 

• • bl 
Jet aleyhtanlğı arzetmıyor •. ~' 

· ·etı kis ,,, •adece snlhn. eınnı) dS p 
ruyor \ • tecaviuler karşısı0 ,

1
.f 

kend:iı.inden, hakkından, )<o 

tinden emin bulunuyor. ·t(f. 
ETEl\I İZZET B~ 

T T-k·· ıJle~ ramvaya u ur 
Tehlikeleri 11 

Gedıkpaş~d<. ol "con ?5 yaşı!,,.. 
I ·t~ 
Mwud &yazıttan bindiğı ,el 
vay la Sultanahmcde doğru g şr: 
ken tramvayın içi• e tükürfl'~;I 
Dig' er yolculu.rın ih' i·. aı halt 

" · er 
şil<Ayette bulunmlaarı ut ,.,ı~ 
tramvay du:·mu§ ve ışe pcJı~ ı;,' 
yet etmiştir. Böy!r. yerlere ~µ. 
mek yasak ~ldıığ~!ldan )>ak .;.I 
muamele yapılma'< üzere~ .r ~" 
götürülürken fazl:ıra ~mır , , . 
Maksud tam Sinanp3şa Seb•

1
·, • 

• "ili'"' 
nünde birdrnblı'e düşup o d" ı 

tür. Ce5edi muayu'e eden r ;.t 
doktoru Eııver Karan ö!iiı:l ~" 
bini tesbit edC!!'Ylediğ:ncen " 

ınoııga kaldırılmıştır. .../. 

d ırce~ r * 15 mayısta tatbik ~ ı ,r 
if ,. ıı• 

lan Florya hattı y&~ tar r. • ı' 

ların sıcaklığı dolr.yıs!le yar"\~r 
bahtan itibaren tathik edil~,.e ~ * Sıvasta büyük bır srn f.• 

lu açılacaklır. ~ 

1
.- Çocuk Hekimi I 

~~:i~~~~!::~r~~,· 
Pazardan maada her g:.iıı ; 

- 15 den soru·a. Tel: 40~ 

Üsküdar hukuk hiJurıhf.·P 
Müekkıli Reı;eb Uygı.ı.uJldıd 

kızkardeşi Melike Kınalı• · 
Bağ sokağında 13 N J iu cı•de; 
turmakta ikrn 1~9 serı<!S " rJ 

•t 
ortadan kaybolduğundan ' ıl'' 
beş senedenberi f'Vine dön""' b' 
ği;nden hayatı mematı malı'.ıı1'~ 
Junma<lığından g~'::ı'ii ne ]'ıtl ft· 
itası talebile vekili a\'ukatıl',r 
Dosdoğru taı.fındım ~çılan 'j 
nın cari tahkikatında maJıkc ~ 
mezbur~ Melikenin hay&! ı·c •ı • 

ıaıı· 
matı hakkında malumatı o ıf 

k . b' ·1 .. altı,,., rın bu bapta ı ı.g• erını. 1 .. 

zarfında mahkemeye bildırıı' J' ,.er 
için gazete ile ilar.a kara~ ~r 
diğinden ve bu baptaki nantl ,r. • 

. nin bir nüshası mahkeme aıv, ıf 
hanesine asıldıi!ı gibi keyfiye 

. ı rııır nca gazete .Jc de ılAn o ';& 
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Analarını Korumak 
Istiyen Çocuklar 

İtalya Uzun Bir 
Harbe Dayanamaz 

UHALK 
Tefrika Numaraııı ı 110 Yezenı Rahmi YACIZ 

Dursun Kaptan Tek Takası ile 
Kendi Cesaretine Güveniyordu 

(5 inci sayfadan deuam) 

dü. Sonra döndü, yatak odasına 

doğru yüriiclü 
Jeneviev, büyü.t bir korku ile 

kapıya bakıyordu. Hiç bir Bes gel
miyordu. Acaba kocası, elindeki 
açık ustura ile ne yapıyordu? .. Bir 
kaç dakika sonra bir karyola gı
cırt>sı işitildi. 

Genç kadın. vav•iCa yatağından 
kalktı, ayai<larınm ucıına basarak 
kapıya yak!aştı. K;Fdın üzerinde 
bulunan ac.ahtnrı çev;rdL Geni§ 
bir nefes alarak etrafına bak -
mıya blşladı Odada pencereler -

Sq/ih Kahya Bir Rakible Karşılaştığını Anlayınca, 
8irgün Kahvede Dursun Kaptanı Tehdid Etmişti 

Attık,• e sahil müdafaasına talı- nüş günü herkes şenlik, bayram j ihbar sade gülünç olmakla kal _ den başka açık bir yer yoktu. Bu-
sıs ed.Jcn ve boydan boya karakol yaparken sahil boyundakı· kahve- ralardan da girmek kabil değildi. se maz, kahyanın hakkında bir şüp- Çünkü kalın dem;r parmaklık -

l"\'isi tutan Midilli ile Hamitli - nin sarmaşıkları arasından Dursun he uyandırırdı.. Bunu yapamıya -Ye · lan vardı. Gö7.leri kürük oğlunun 

b
·. nın mevcudiyeti, ne de arada reise parunak sallamış, tehdid et- caktı .. 
r A karyolasına ilişti. 
' mıra! S~onun donanmayı mişti: Fakat fırsatlar, hiidiselerin ha-

~Şlne takarak Karadenız· e aoıl • S ·· ·· ·· l k Küçük Po! yedi yaşında idi. O • - en gorursun... zrr atlığı imkanlar herşeyi birço 
llıas k da uyanmıştı. Y aıtahrnın içinde o-

1 imsenin umurunda olmu - Şimdi bu tehdidini meydana çı- kereler arzumuza rağmen kendi 
Yordu. Herkes, bütün ümidini bu karmağa vesile ve fırsat arıyor, cereyanlarına tabi kılarlar. lşte, turuyordu. Rengi sapsan ldL 
tahta teknelerden meydana geti • durmadan bunu düşünüyordu. Salih kıi.hya da böyle bir fırsata Jeneviev, yavrusunun yanına 
~'lıniş halk filosunun harekatına Dursun Kaptanı hiyanetle itham çattı: koştu, kucağına aldı Saçlarını ok-
<41amıştı. etmeği tasarladı. Valiye kaptanın Yine bu coşgun eglenceli zafer şamıya başladı. Ç<'<'Uk soruyordu: 

ya görmüştü Ele.ctrik lambasını 
yaktı. Oğlunun yatağına baktı, 

Yatak boştu.Genç kadın bağırdı: 

- Pol! .. Fol!.. 

Orta kapı açıldı Çocuk göründü. 
Çehresi ba!mııınu gibi idi. Sende
liyordu Bir adım atar atmaz düş
tü, bayıldı. Jcnevıev hemen ya
nına koştu. Kollau arasına aldı. 

Pol'un üstii başı \ran i~inde idi. 
- Pol, yavrum .. Ne oldu sana?. 

Çocuğu yatağına yh ırdı. Artık 

bu evladım yaraılıven b&bayı öl
dü~kten ba~ka ç~re olmadığını 

anladı. Deli gibi odaya atıldı. Oda 
karanlıktı. Lambayı yakınca müt-
hiş bir manzara karşı•ında kaldı: 
Kocası kanlar içh·de yatakta ya
tıyordu. K;ıfası iki parça olmuş, 
beyni dışarı fırla~ıştı. Yerde kü
çük br ballı görüyordu. O zaman 
Pol'un, bal-ıosını ö!dl;rdüğünü an-. 
!adı. 

Üç gün srınra küçük çocuk me
nenjitten öidü Dört c.y sonra da 
Jeneviev 15 sene kü~ek cezasına 
mahkum oklu Hakikati söylemek, 

1
, Yalnız Trabzonda bu teşekkü - Ruslarla anlaştığını, onlar hesa - günlerinden birindeydi. Kahya - Elinde a~ık bir ustura var-
Un aleyhinde bulunan tek adam bına ve ücret mu.kabilinde biz - bermutad i.!ıkele başındaki kah • dı, değil m\, anne?... ölen yavrıu:unun hatırasını leke-
Salih Kahya idi.... mette bulunduğunu söyliyecekti.. venin bahçesinde kış güneşine sırt - Hayır! Yavrum ... Yanlış gör- !emek istem•mişti. Zavallı an.ne!.. 

ICaııya, Dursun Ali Kaptana kar- Fakat, şu zaferine bayram şen - vermiş, elindeki 33 lü kehribar tes- müşsün. Knrkma, al:lama ... Haydi, --------------
fi kinini saklamağa lüzum gör - likleri yapıldığı dakikada böyle bir bibi çekiştiriyordu. Kahve ten - beraber yatalım .. 
ltıiiyor, filo mürettebatının ke - ihbar yapmak cinnetle müsavi bir haydı ... İçeride domine oynıyan Çocuk. gözlerini kapıdan ayıra-
llıençelerle sahil boyunda hora te- hareloet olurdu. birkaç gemici ile bahçenin bir kö- mıyor: 
Pişlerine hiddetli bakışlar fırlata- Daha dün bir Rus yelkenlisini şesinde toprağı çapalıyan ihtiyar - Korkuyorum, korkuyorum ... 
!ak söyleniyordu: batırın~ iki motörünü yakala - bahçivandan başka kimseler yok- Ya yine gehveriroe? .. 

- Rus zırhlısını batırmışlar - mış, mühim bir muvaffakiyet kay- tu. Genç kadı:ı. ortadaki büyük ma-
'tıı§ ..• Dursun kaptanın bu marta- detmi§ bir gemici hakkındaki bu (Devamı var) sayı çekti, kapının arkaı.ına da -
~allarını kim yutar ... Tahta par- yadı: 

Senede 1500 
Defa Elbise 

Değiştiren Kız 
(5 inci :tayfadan devam) 

Ç
1
1lsi!e kavurun \oplu tüfekli zırh- H 1 K A- YE : - Kork'lıl artı!:, dedi, gelemez .. raflara girmektedir. Tuvalet için 
ısını batırmak, bu olur iş midir Çocuk eğ!amakta aevaın edi - çok para sarfetmektedir. Birçok 
~Uıum.. Nasılsa ellerine iki mo- G E c E y A R ı s ı yordu. Yandaki odadPn horul -, elbise yaptırmaktadır. Ona göre 
-Or geçırmişler •.• Buna bır de ya- tular işitiliy~ı du. ıa çorap, ayakkabı ve saire, Ameri-

n kuyruğu ekleyip zırhlı batır- (4 üncü sayfadan devam) Kadriye tesadüf ettiğine, onun- Deli de uyumuştu. Evet, Hanri kanın terzihaneleri, ayakkabı ve 
1<k diye palavra savuruyorlar... bir deli idi. '• .. . la beraber oluşuna memnundu. çorap fabrikaları Mis Heleni süs-
"1ademk1 böyle kuvvetleri var, - Otedenberi, beni memnunı· Jeneviev ile on allı sene evvel . ld ğu Fakat geceyi onunla beraber ge- !iyerek resimlerini aldırırlar, ) -
·e dtyc açıkta dolaşmıyorlar, ge- yetle karşıladığına emın o u m h "vlenmişti. Umumi harbde başına 

!ip b 
1 

için tahminin yeri yo.k Leman. çirmiye razı olamıyor, m!?ç ul bir nunla reklam yaparlar. Bu genç 
urada limanda yatıyor ar... tesirin korkusu altında bulun·u _ tesadüf eden bir kursun dimağını kız senede tuvalet için 400 bin İn-

l<a!ıyanın bu sö,•lenış· !eri ce- Mademki bu tesadüfü memnu- sarsmış, akıl muvazenesini boz - ·ı· ı· f t kt d" ,,. H ~ , yordu. gı ız ırası sar e me e ır. wı~ e-
~bsız kalıyordll. Herkes Kahya- niyetle karşıl>yorsun, sana bir tek- mu•tu. Uzuıı müddet tedavi altına lenin ellrrı· de çok gilzel olmakla 

(4 üncü sayfadan devam) 

Coğrafi mevkii, mali ve iktısadi 
şeqiti. 

Bu takdırde varılan netıce şu 

oluyor ki İtalya uzun sürecek bir 
haroe dayanabilir gibi değıldir. 

Harb uzadıkça her geçen giın o
nun aleyhindedir. 

Fakat İtalyanlar bunu kendi
leri bilmiynrlar :rrı?. Elbette dü • 
şünmüşlerdir. Onlar da şuna var
mışlardır: 

Mademki uzun sürecek bır lıarb 
İtalyanın aleyhıne olacaktır O 
halde harbi uzatmamak için kat't 
ve seri darbeyi daha evvel ind.r
meli!. 

Müstakbel harbde acaba İtalya
nın aleyhinde olarak kavgayı u
zatmak varken onun böyle ça -
buk ve kat'i darbeyi indırmesine 
müsaade edilecek mi?. 

Bu bahis ayrıdır. Şimdi İtalyan 
1 

ordusunun nasıl hazırlandığı bah
sinde sözü şu neticeye getirmek 
lazım: 

İtalya için mademki en kestırme 
yolu icar§ısındakine indireceği 

darbeyi çabuk ve kat'i olarak vur
mak imiş, o halde İtalyan ordusu 
da buna göre hazırlanıyor demek
tir. Mesela İtalyan ordusunda dağ 
muharebeleri için yetiştirilmiş as
ker ve bu askerin kullanacağı ve
sait boldur. Ondan sonra seri ha
reket e-tmesi lazım g~len asker ile 
bu askerin kullanacağı motörlü 
vesait de boldur. Sonra İtalyanın 
müstemlekeleriııde hazırladığı 

kuvvet \"ar ki bunlar da tcab eden 
noktalara yerle tırilmiş bulunu -
yor. Yeni n~redilen rakamlara 

göre İtalyanın faal ordu kadro -
sunda 16,000 subay vardır Buna 
faal vaziyete geçirilecek 3000-4000 
yedek subayı da ilke etmek la
zım geliyormuş. Fakat Avrupalı 

askeri muharrirlerin dediğine gö
re günden güne kuvvet ve ve aiti 

aı ;;ı söylenen İtalyan ordusuna 
bu kadar subay kafi değildir. 

İtalyanların elinde bulunan ha
va kuvvetleri ne kadardır?. En 
yeni rakamlara göre İtah·anın 

2.000 tayyaresi vardır. İtalyan tay
yareleri ve tayyarecileri İspan -
yada tecrübe ,.e imtihaR edildi. 
İtalyanlara göre İspanyadaki tec
rübe İtalyan tayyareciliğ!~ın !.
hinde imiş. 

İtalyanın deniz kuvveiıne ge -
lince; 4 eski zıriılı. Bunlardan 2 
tanesi yeni tadilata göre değişti -
rilmi§tir. 20 kruvazör, 60 torpıdo, 
90 tane tahtelbahir. İtalyanın de
niz ku\'veti bunlardan teşekkül e
diyor Yeni olarak İtalyanlar her 
biri 35,000 tonluk 2 zırhlı yaptık
ları gibi yiııe böyle 2 zırhlının da
ha ınşaı.ına devam ediyorlar. 

Italyada söylenen nutuklarda 
şöyle deniyordu: İtalyanın 8,000,000 
süngüsü vardır!. 

Avrupalı askeri muharrirlere 
göre bunun yerine şöyle demek 
daha muvafık olacaktır: 

İtalyanın 8 milyon seferber ha
le getirileb.lir adamı vardır. Fakat 
bu milyonların bir kısmı askerlik
çe pek az talim ve teı•biye görmüş
tür. Askerin giyınmesı var, ku -
şanması var. Kullanacağı silahın 
verilmesi var. O halde İtalyanın 
bu şerait ile çıkarabileceği aske • 
rin mıktarı az olacaktır. 

8 milyon kişi çıkabilirse de bu
nun maksada kB.fi olmıyacağı bes
bellidir. 

Şimdi artık bu yazıdan bir neti
ce çıkarmak içın de şunu söyle -
mek tazım geliyor: Harb bir çok 
meçhul ilıtimalterle dolu bir mu
ammadır. Avrupalı mütehassıs -
!ara göre ilk zamanlarda İtalyan 
ordusu çabuk muvaffakiyetler el
de edebilecektir. Fakat harbin u
zaması, uzatılması türlü ihtimal
lere yol açmaktadır. 

Ilı vrul Her şeye rağmen biraz da Kad- • 
ıı ıçin için bir ihtirasla ka - lifte bulunacağım. alınmıştı. şöhret kazanmıştır. 

iuğuna inanınJ{itı. rinin ısrarı ile Kadrinin evinde s B ı d• R • ı• " • d 
- Ne gilıi?. kalmayı kabul etti. Sade, fakat Doktorlar, evde b~kılabileceğini ~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;•I amsun e e ıye eıs ıgın en: 

Acaba Salih kahya bu yersiz ve _ Biraz oturalım. Sonra seni ·· r k h t rı k ı 

taliblerıne ~2: 

ltıünasebetsiz kini ne maksadla evine kadar götürürüm. mes'ud bir aile yuvası havasıru ~=~~·~;iz g~r:;:lf~nz:ı~aa::ş a~ 1 6 u· z [ L L ı· fi ı· N ı· z ı· ~ ı· H 1- Eksiltmeve konulacak '·. Samsunda Çarşamba şosesi güzergiihınd• 
glİdüyordu?. Mesele basitti: Salih _ Evime kadar mı? Çıldırdın veren küçük apartımanın kapısın- kıllı ve uslu obruyor, kimseye bir U Merd ırmağı ile koşu } eri arasında yapılacak mezbaha inşaatı. 
~\ T ab ed t dan içeri girince ilk sözü Kadri M h k ·r bed r 0 ••52 l' 99 k 1 :a, r zonun sermay ar a- mı sen? zararı dokunmuycrdu. u ammen eşı e ı .,..., rra uruş o up kapalı zarf usu-
'l<ıcııanndaı;ıdı ... Serveti ve mo • söyledi: !il 1cs·ı k 1 - Kocan çok kıskançtır tabii?. Fakat kriz geldi mi, ne yaptı - e e ı tmeye onu muştur. 
iirleri onun bir nevi ticari otori- - Burası yıllarca evvel hazır- 2 rş· hid fi ·· · d il • - Kocam yok ki... ğıru bilmiy'>,.du. Bir gün çırçıp - : - va ı at uzerın en ver ecek:tir. 
e Yapmasına sebeb olmuş, kfıbya !anan senin ilk evindir. 
ıu Ufacık otorı· ... y,· ı'lerlete ı"lerlete - Ya... Ne diyorsun Leman lak sokağa trlamıst:. ı 3- Bu işe aid şartname ve evrakı saire aşağıda yazıitdır: 

"" ıl Kadrinin gözü duvardaki saate k lı ayr dın mı? Jeneviev bcışaırna için malı - A - Yapı eksiltme şartnamesı,· 
arb zamanına kadar ufak bir ti· ilişti. Başını önüne eğdi ve: 

•aret fılotil!Ası ele geçirmiş, tica- - Evet... , kemeye mürac;ı.at ı>tti. Fakat, bü- B - Mukavele projesi, 
'etinde rak.ibsi.ı: ve alabildiğine Leman, Kadrınin hayatında ilk - Tam gece yarısı. tün bu teşebbüsleri akim kaldı. C - Bayındırlık işleri genel şartnamesi, 
,.. d .. · kad d B' b. ı Dedi. Leman Kadrinin anlatmak Ana, oğul gec~ ve gündüz korku 
Urümeyi kararlaştırmıştı. ve son ı.ev ıgı ın ı. ıı· ır e - istediğini hissetmişti. Kendisini içinde yaşıyorbrdı. Oda kapıları- D - Nafıa yapı işleri umumi ve feruıi şartnamesi, 
Dursun kaptanın tek takasile rini tanıdıkları zaman yaşları çok E F • 

gençti. Uzun seneler devam eden Kadrinın kolları arasına bıraktı: nı daima kapalı bulurıciuruyorlar- - ennı şartname, 
'esaretmd n b~ka güveneceği 1 ~. F - K••if ve sıls!leı· fıat cetveli, 
lıırşey yoktu. Halbuki, bu halk sevgi günleri onları birbirlerine - G..'Ce yarısı en tat ı saadetin w. --. 

ilosu teşkilatile bir anda ufacık çok yaklaştırmıştı. Evlenmek ka- başlangıcı değil mi?, Bir gece deli, k&pıyı tekmeli - G - Proje ve sair evrak. 
"1ptal!'ıktan otoriter hır şöhret rarını bile verdiler. Bu kararın Diye sordu. İkisı de sustular. yerek: C ve D fıkrasındaki e\Taktan b8*ka diğer evraklar 
~aline gel:nişU. H:ırb bittikten tahakkukuna çalışıyorlardı. Fa - Fakat onların bu sükutlarında - Açınız. açınız!_ 

nra da Dursun re;, hiç şüphesiz kat ani mecburiyetler Lcmanla büyük bir beliigat vardı. Bir gece Diye ba);ırmıya baslamıştı. Ka-
kuruş mukaıbilinde Beledıye heyeti fennıyesı.nce tetkik Niilebilır. 

4- Muvakkat teminat mıktarı 5478 lira 15 kuruştur. 
'U Vaziyeti idame ettirecek, Salih Kadriyi birbirinden ayırdı. Le- tesadüfü iki gönlü tekrar birleş- pının kanadları g,cırdayordu. Kı-
~1ıhyanm rakibsiz kavanozunu dol- man evlendL Kadri uzun zaman tirdı. Evlendiklerine ve eski ta • rılması ihtirııali v~rciı. Jeneviev, 

KREM BALS • 5- Eksiltme ~2/6/939 ta~hine ~usadif pazartesi günü saat 15 te Sarı 
K :AN 1 N sun Beledıyesınde mute~ekkil Beledıye Encümeni tarafından yapı 

Urduğu karına şiddetli bir rakib bu ayrılığın ıztırabı ile mücadele hayyül edilen yuvaya kavuştuk _ Pol'un kolu.ıdan ·'ııtt u, bahçeden ANZU K lacaktır. . 
~esilecekti. etti. !arına şüphe etmiyorsunuz değil komşuya geçti 

İşte, meydanı boş bulundur • Son defa birbirlerini gördükle- mi?.. Pol füeye devanı ediyordu. Mek- Bütün dün~raca taıuıır edil - ı>- Eksiltmeye iştırak edebilmek için Samsun Nafıa Müdürluğünd 
~·ak, kımdı ticaretinden başka hiç ri zaman teessürleri yüzlerinden tebden çıkar çık:rraz hemen eve miş sıhhi güzellik kremlerıdir. müteşekkil komisyonu mahsusundıın bu İıji yapabilecegme dair ve 

'ınsenin bu kazanca el uzatması- okunuyordu. Gözyaşları arasında SaAbŞırkslıznlıkGlaÖ blekyleBdiŞ' gılvB•ınıf 

1

.z l koşuyor, annesinin yanına geli - Gece için yağlı, gündüz içi.., sika ibrı:z etmesi, ve inşaatın devamı müddetince diplomalı bi 
na meydan vermemek düşüncesi birbirlerine veda ettiler. yordu. Sanki onu müdafaa etmek yağsız halis acıbadem çeşitleri mühendis veya mimar ve yahut fen memuru istihdamı ve Tıcaret 
Si!J.,fı kahyayı yiğit Türk kaptanı Saat 24 e geliyordu. Gece yarısı isiyordu hususi vazo ve tüplerde satı - Od d 1 1 
l),Jrsun Alı· reıs· e du··şman etmı·ş, Leman Kadrı· ı·ıe sokakta kalma- Bı"r ge.ce Jeneviev erkenden yat lır. asın an kayıd 1 0 

duguna dair senei hahye vesika ibraz ve yap-

KOLUMBIA 1 
- İNG!LİZ KANZUK eksiltm~ şartnamesınin 4 üncü maddesindeki vcsıflan haiz oima 

b.q düşmanlığı memleket hiyane- nın tehlikeli olduğu kanaatinde i- . mış, uyumuştu. Zavallı kadın bit- 1 ECZANESİ ı şarttır. 
line götürecek kaciar ilerletmişti. di. Eve dönmesi de biraz garib o- kin bir haldP idi. Sakoeha karşı bir-
~ PlaAklannda çıkh • İSTANBUL - BEYOOLU 1 7- Teklif. mektub .. ları .yukarıda. yazılı gün ve saat.le. n bir sa. at e\'ve 
;::;alıh kahya, hal.le filosunun dö- !urdu. denbire uyar.dt. Çrl• fena bir rü- •••••••••••••ıııl.li 

"°"""===================================================================== Belediye Encumeru Rıyasetıne ma'kbuz mukabilinde verılecektir. 

ZORBALAR 
SALTAN44. Ti 

No. 158 

1 
Yerııçcrıler; hep bir araya gelip 

ıu sav~şda ölüncıye kadar yekdi
terlerıı den ayrılmamak üzere 
~du peyman ettiler ve .3ı:ıltan 

~ mud aleyhine yürüdüler .. 
\" n • .,;enler, şı.ıud, b(itün kuv

v•Ueı .ıe '"raya hi.ıcum edi,·orlar-
~ . 

Sar i nıuhafaı.a a~ ı a alan 
sekoan..ar ha.şaratı miıracemcye 
'Q le l~ muka\ rr el eJt !erinden 
&ııray et a[ı yeP tçeı liişele ile dol
l'r: ı •u. 
~ l>tanbtı sokdkları bir takım 
a ı a• ki• arla, im l!"la·la hatib 

Ve Şeyhle.'~ dolmuştu. Bu u ema 
bozuntusu herifler mahallelerde, 
''lkakbrda dolaş yorlar, hep bir 

Yazan: M. Samı ~k'li.L 

ağızdan tek.bir getirerek arada, sı
;ada da şu yolda bağırıyorlardı: 

- İmdada gelmiyenlerin a\Tat
ları boş ••• Kendileri kiifirciır .. 

Yine bu ulema bozuntusu he -
riller sekbanların hücumu kor -
kusundan Kürd, Arnavud, ırgad 

kasab ve saire esnaf zümresini 
sürup Ağakapu;ını, kıılaları sıHih 
verip bekletiyorlardı. 

İstanbul ahalisi de tepeu n tır
noğa sm,ı.•anmıştı. Her mahal -
lede kırkar ellişer l.ı~ilik silahlı 

kuvvetler mahallelerde devriye 
gezerC'k nöbet bekliyorlard!. 

Ertesi gün, Sultanahmed mey -
danı ve etrafı on binlerce kişi ile 

dolmuştu. Saraya hücum edecek
lerdi. Ayasofya minaresine çıkan 
yeniçeriler saraya l:urşun atıyor
lardı. 

Bir aralık, bini, •cı, ı...şi tekbir 
getirerek saraya hücum ettiler ... 

Sarayda bulunan ahçı, helvacı, ek
mekci, safalı, külahlı, zülüflıi, bal
tacı ve sair bostancılarla hade -
meler yeniçerilik gayreti güderek 
sekbanlara hücum ettiler. 

Sarayı hümayuna mensub eş -
hasın yeniçerilik gayreti güderek 

sekbanların üzeri"e yürümeleri 
acıb ve korkunç- bir şekil almıştı. 
Bu henfler yine yeniçerilik gay
retile sarayın su yollarını da kes
mişlerdi. 

Gorülüyor ki, butün İstanbul 
ahalisile ve ~aray bendeg5.nile be
raber yeniçerilik gıyreti güdü -
yordu. 

Bereket versin, sultan Mahmud 
çok cür'etkar bir adamdı. Vaziye
tin vahametini idrak etti. Kadı 

Paşa ve Ramiz Paşayı yanına ça
ğırarak sordu: 

- Bu vaziyet karşısında ne yap
maklığımızı düşünüyorsunuz? 

Ramiz Paşa, cevab verdi: 
- Padişahım; müdafaayı terk 

ederek taarruza geçmek lazımdır. 
Kadı Paşa da; Ramiz Paşanın 

fikirlerıni kabul etti. Bunun üze
rine Sllltan M, hmud irade etti: 

- S ;kban ocağı ağası Süley -
man ag;ı. dört bin nefer ve dört 
topu ile saraydan dışarı çıksın? 

Süleyman ağa, Padişahın ira -
desi üzrrine dört bin sekban ve 
dört topu ite d.şarı çıktı. EV\·ela; 
saray içinden olup yenıçerilık gay
reti gösterenleri kılıcdan geçirdi. 
Bilfilıare yeniçeriler üzerine sav
let ederek yürüdü. 

Yeniçeriler, dört bin kişilık mun
tazam sekban askerine on binler
ce kişi oldukları halde muka\'e -
met edemediier ve kaçıştılar. 

.Siilcyman ağa; bir kol ile Ce -
beciler kışlasına yaklaştı. Kışlaya 

iltica edip müdafaada bulunan 
yüzlerce yeniçeriyi kılıcdan ge -
çirdi. Bir fırkasırı Atmeydanına, 
bir fırkasını da Babıali tarafına 

saldırdı. 

Sekbanlar önüne geleni katle
diyorlardı. Babııl.liyi ve Atmey -
danını çok geçmeden terruzliyen 
Süleyman ağa sekbanları ortalığa 
hiikim olmağa başlamışlardı. On 
binlerce yeniçeri kopuğu intizanı
sızlıkları yüzünden dört bin kişi
lik muntazam sekban askeri önün
de kaçışmışlardı. 

Süleyman ağa; askerinin bir kıs
mını da Ağakapısına dogru sevk 
etti. 

Sekbanlar. kim mukavemet e
darse kılıcdan geçiriyorlardı. Di
,·anyolundan Beyazıda ve Ağa , 
kapısına doğru yürüyen sekban 
lılicum kollarına yeniçeri karıları 
ederinin penceresinden tabanca 
ve tüfekle ateş ediyorlardı. Bazı
ları da kaynar yağ döküyorlardı . 

(Devamı vaT) 

8- Kapalı zarfların ihzarında teklif melctublarının yazılışında w b 

zarfların tevdiinde ve posta ile gönderilmesirıde taliblenn 2491 

sayılı kanunun 32, 33, 34 üncü maddelerine ve bu husustaki *art 

name hükümlerine har;tiyyeıı. riayet eylemeleri lüzumu i!Aıı 

olunur. (3013) 

1 İstanbul V akıflııar Direktörlüğü lıanları 
----~-· 

kıymeti 

Lira Kr. 

ll83 58 

257 20 

336 00 

Pey parası 
Ura Kr. 

88 77 

19 29 

25 01 

Taşkasapta Molla Gürani mahallesınde Hayret 

t.inpaşa sokağında 4 No. lı 1555 metre murab 

baındaki aıısanın tamamL 

Beyazıt Beyazıt mahallesi Hacı l\Jemış sokağın 

da Alipaşa Han ıçinde 29 No. lı oda tamamı. 

Beyazıt Beyazıt mahallesinin Hacı Memiş soka 

ğında Ahpaşa Han içinde eski ve yeni 5 No. ı 

odanın tamamı. 

Yukarıda yazılı mahlul cml1ı.kin satılmak üzere acık arttırması 11 

gün müddetle temdit edilmlştir. İhalesı 22/5/~:l9 

15 de icra edileceğinden taliplerin Çeınberlitaşıa 

lüğü Mahlwat kalemine müracaatları 

Pa a t<sı güniı saa< 

Vakıllar Ba~mLidür

(3342) 
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1 YANGO KRALIÇESi 

l ET Bu Ay da 4 Büyük İkramiye Kazandırdı. 
4 0 .0 0 0 L i r a y ı 12.000 L i r a y ı 

lstanbulda Boğazkesende pehlivan apartımanının 2 No. lu dairesinde NiMET Büyükada Nizam caddesinde NiMET ABLANIN uğurlu eliyle verdiği 32026 
No. lu biletle mini mini Gülere kazandırdı. 

10.000 L i 
ABLANIN uğurl1e5.oooevsel. virdiR19A y biletle kazandırdı. 

NiMET ABLANIN uğurlu eliyle verdiği 39017 No. lu biletle Bay Ahmede 
kazandırdı . 

Kurtuluşda Harman sokağında Yine NİMET ABLANIN uğurlu eliyle verdiği 

Adrese Dikkat: İstanbul, Eminönü, 
32410 No. lu biletle Bay Hamide kazandırdı 

Tramvay caddesi No. 21-29 Başka yerde hiç bir şubesi yoktur. .:''. ,<-,. ._.. . \. .. ' • i" : • ,_ ~.~ •• ' ' • 

Göğüs ağrılarının sayanı hayret_ t~davi~i. 1 
Bütün bir hayatın tecrubesı, bu tedbınn 
kusursuz ve tam tesirini ispat der. Bay 
N. P. yazıyor: •Bundan 60 sene evvel, pe
derim bana delikli AUCOCK yakılarını 
tanıtmış\>: Bu yakıları ihmal ettiğim za
man müthiş sancılarla kıvranıyordum. 
En sürekli ağrılarımı bir delikli ALlr 
COCK yakısile tamamen geçirdi. Bu 

Dünyanın her 
tarafında tanınmış A R T 1 Tahta ve kumaş 

tozlıoy aları 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı 
İstanbul Satınalma Komisyonundan : 

yakıları karın nezlesi, romatizma, mafsal 
yorgunluğunda kullandım, seri ve mü

OKSOB.OK, KCZLE ! DERHAl GEÇER! essir semeresini gördüm. Müthi§ sırt 
ağrIBından kıvranıyor veya siyatikten ıaıtırab çekiyorsanız delikli 
ALLCOCK yakısile hıılAs ve sli.kftn bulursunuz. Saçtığı sıhhi sıcaklığı 
OTOMATİK BİR MASAJ GİBİ ağrıyan yerin etrafına yayarak kanı 
tahrik eder ve bütün ağrıları ~iyen defeder. Delikli ALLCOCK 
Yakısı Eczanelerde 17 1/2 kuruş. 

Gayrimenkul Satış İlanı 
İstanbul Emniyet Sandığı Direktörlüğünden: 

Ali Kenanm 22998 hesab No. sile Sandığmuzdan aldığı (700) liraya 
karşı birinci dere.cOOe ipotek edip vadesinde borcunu vermediğin.den 
hakkında yapılan takip üzerine 3202 No. lı kanunun 46 cı maddesinin 
matufu 40 cı maddesine göre satılması icap eden Beyoğlunda eski Emin 
Camii yeni Kalyoıııcukulluğu mahallesinin Samancıali sokağında eski 
ı, ı Mü. yeni 7, 9 kapı 452 ada, 24 parsel No. lı bir dükkanı olan kargir 

ıqıa.-tımanın yarnn hissesi ıbir buçuk ay müddetle açık arttırmaya 

konmuştur. 

Satış tapu sicil kaydına göre yapılmaktadır. Arttırmaya gimıek 
iı>tiyen (229) lira. pey akçesi verecektir. Milli bankalarımız -
dan birinin tenrinat mektuıbu da kabul olunur. Biriıkmiş •bütün 
vergilerle belediye resimleri dellfiliye rüsumu borçluya 

>ittir. Arttırma şartnamesi 18/5/939 tarihinden itibaren tetkik etmek 
istiyenlere Sandık Hukuk İşleri servisinde açık bulundurıılaC'aktır. 
Tapu slcll kaydı ve sair lüzumlu izahatta şartnamede ve takib dooyasın
ja vardır. Arttırmaya girrrilij olanlar, bunları tetkik ederek satılığa 

çıkarılan geyrimenkııl hakkında herşeyi öğrenmiş ad ve itibar olunur. 
Birinci arttırma 27/6/939 tarihine miisadif Salı günü Cağaloğlunda ka
in Sancllğımızda saat 10 dan 12 ye kadar yapılacaktır. Muvakkat ihale 
yapılabilmesi için teklif edilecek bedelin tercihan alınması icab eden 
gayrunenkııl mükellefiyeti ile Sandık alacağını tamamen geçmiş ol
ması şarttır. Aksi takdirde son arttıranın taahhüdü baki kalmak şartile 
14/7/939 tarihine müsadif Cuma günü ayni mahalde ve ayni saatte son 
arttırması yapılacaktır. Bu arttırmada gayrimenkul en çok arttıranm 
üstünde bırakılacaktır. Hakları tapu sicillerile sabit olmıyan alakadar 
!ar ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hususile faiz ve masa
riie dair iddialarını ilB.n tarihinden itibaren yirmi gün içinde evrakı 
müsbitelerile beraber dairemize bildirmeleri lazımdır. Bu suretle hak
larını bildirmemiş olanlarla hakları tapu siı:illerile sabit olınıyanlar 

satış bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. Daha faı:la mallımat al
mak istiyenlerin 38/330 dosya numarasile Sandığımız Hukuk İşleri 
Servisine müracaat etmeleri lüzumu ilan olunur. ...... 

DiKKAT 
Emniyet Sancllğ.ı; Sandıktan alınan gayrimenkulü ipotek göster

mek istiyenlere muhamminlerimizin koymuş olduğu kıymetin nısfını 

tecavüz etmemek üzere ihale bedelinin yarısına . kadar borç vermek 
suretile kolaylık göstermektedir. (3343) 

Açık Eksiltme ilanı 
Silivri Malm\j.dürlüğünden : 

1- 15/5/939 tarilbme müsa.dif pazartesi günü saat 14 de Silivri mal

müdürlüğüıı.de müteşekkil eksiltme komisyonunda 6986 lira 98 kuruş ke

~if bedelli Silivride yeniden yapılacak hükumet konağı açık eksiltmeye 
konulmuştur. 

2- Mukavele, eksiltme, hususi ve fenni şartnameleri proje, keşif 

lıulıisasile buna müteferni diğer evrak komisyonca verilecektir. 

3- Muvakkat teminat 525 beş yüz yirmi beş liradır. 

4-- Taliplerin en az (5000) beş bin liralık bu işe benzer iş yaptığı

na dair idarelerinden almış oldukları vesikalara istinaden İstanbul vi

layetinden alınmış ehliyet ve 939 yılı ticar1>t odaları vesikalarile komis-

yona gelmeleri ilan olunur. (3220) 

Amasya C. H. P. İlyönkurul Başkanlığından: 
Ulus gazetesinin 1308/2429 ilan numaralı ve Son Telgraf gazetesi

nin 752, 756, 760, 764 numaralı nüshalarile neşredilen ilanlarda mü

nakasa şeraiti yazılı Amasya Parti ve Halkevi binası inşaatı talip zuhur 

etmemesine mebni ayni şerait dahilinde pazarlığa bırakılmıştır. 

Pazarlık 22/Mayıs/939 tarhine müsadif Pazartesi günü saat 15 de 

Amasya C. H. Partis i İlyönkurul huzurunda yapılacaktır. Pazarlığa 

işt ırak etmek istiyenlerjn ayni gün ve saatte İlyönkurula müracaat et-

meleri lüzumu ilan olunur. (-3297) 

Meşhur İncirli Çiftliği satılıyor 
Bakır köye on dakika mesaied e meşhur İncirli çiftliği 15/5/939 

pazartesi günü Bakırköy Sulh mahkemesinde açık arttırma ile sa

tılıyor. İstiyenlerin mahkemeye müracaatleri. 

.. ~ . 

MARANGOZLARA AİD 
Tahta Boyaları 

ART i BOYALARI 
Her kadına yarıyan kumaş 

boyalarıdır. 

Roblarınız - Bluzlarınız sökmiye 
hacet kalmadan boyanması 

kabildir. 
Yün - Pamuk - Yarı yün 

ipek ve saire boyar. 

1- Evsaf ve ıı.ümuneye göre satın alınacak 2000 buğday ve 6600 
un çuvalının pazarlığı 15/5/939 Pazartesi günü saat 11,30 da yapıla
caktır. 

2- Bunların tasarlanan bedeli 2500 lira ve ilk teminatı da 188 
liradır. 

3- İsteklilerin gün ve saatinde teminat makbuzlarile birlikte Ga-
laıta eski ithalat gümrüğü binasındaki komisyona gelmeleri. (3295) 

İstanbul Belediyesi İlanları 
1- İstanbul Ziraat Bankasından aylık alan Belediye ve Hususi 

İdareden müteşekkil mahalli idare emekli ve öksiizlerinin 939 yılı 
birinci altı aylık yoklamaları 12/Mayıs/939 dan itibaren başlamıştır. 

ARTİ BOYALARI suda ve ispirtoda 
erir. İspirtoda eriyen ARTİ tahta 
boyaları N eftli ve Çin vernikler• 

2- Maaş sahibler inin yoklama ilmühabcrlerini oturmakta olduk
-ları nahiye müdüriilklerine tasdik ettirdıkt en sonra resmi senet, ay!lk 
·cüzdanı ve nüfus l <kereler ile biTlikte Mavıs 939 sonuna kadar aid ol
f dukları Belediye şubelbri ıı.e m üracoalla :Voklamalarını yapprmaları 
1 ilan olunur. · (:J;J20) 

ı ... 
Senelik 

de renk verir. 

ARTI BOY ALARl Şehrimizdeki 
Satıcılardan isteyiniz. 

Mu hammen 
kira~u 

ilk 
teminatı 

!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
Tepebaşmda Meşrutiyet caddesi sokağında 18 
No. it dükkan 400,00 30,00 

Dr. Ihsan Sami 
lstafilekek Aşısı 

İstafilokoklardan mütevellid 
(ergenlik, kan <;ıbanı, koltuk
altı çıbanı, arpacık) ve bütün 
cild hastalıklarına karşı pek 

tesirli bir aşıdır. 
D ' vanvol•ı ; No 113 _____ iıııııııiı __ , __ _ 

Numara T~rih Numara Tarih 

İs tanbul asliye b;rin<'i ticaret I Karagümrükte Ke~eclkarabaş mahallesın c.•e F1ev-
mahkemesindcn: bipaşa caddesi sokağında arsa 30,00 2,25 

Antalya :ımumi nakliyat Türk Karagiimrdkte Dabaglar mahallesinde Feı·<ıpaşa 
anonim şirk~ti tarnfıııdan Çanak- caddesi sokağında yol artığı (6 aylık) 10,00 0,75 
kale acenta lığına gün derilmek ü- Beşiktaşta Sinanpaşa mahallesi nde Hasfınn soka
zere deniz yollan idaresinin Ke- ğında 9 No. lı dükkan 48,00 3,60 

18,00 1,33 

mal vapururıa 17.'8 '!!37 tarihinde Şehremininde Büyüksaray Meydanı sokağında 
tahmil edilen 306 k;~o ağırlığında / 64,40 metre muralibm arsa 
13 parça defter ve reklama aid Kapalıçarşıda Sandal bedesteni kömürlük kapısın-
7751 No. Iıt konşimento zayi oldu- da 33,41 metre murııbbaı arsa 30,00 ll,25 

830767 8/4/937 81~903 23/7/937 ğundan iptaline _karar ve - Hasköyde Kiremitç.i Ahmet Çelebi mahallesinin 
rHınesi mezkur şırket avu -

830997 29/4/937 83~S33 26/7 /937 • . Hasköy caddesi sokağında 2/4 numaralı 1389 metre 
katı Hüseyin Kamı Yu - murabbaı arsa 

835234 25/5/937 e36147 10/8/9371 valı taraiından ta!ep edilmiş ol -
835457 17/6/937 836198 13/8/937 makla ticaret kanunur,un 638 inci Yukarıda semti, senelik muhammen kiraları yazılı olan mahaller 

180,00 13,50 

835471 18/6/937 83fi~03 27/8/937 maddesi mucibince ziy•ı iddia o- teslim tarihinden itibaren birer sene müddetle kiraya verilmek üzere 
835836 19/7/937 83Cı!'49 13/9/937 lunan işbu konşirrentonun bulan ayrı ayrı açrk arttırmaya konulmuştur. Şartnameleri Levazım Müdiir-
İstanbul Darphar.e ve Damga tarafından 45 gün zaı-Jında malı _ liiğünde görülebilir. İstekliler. hizalarında gösterilen ilk teminat mak-

matbaası müdür!üğiine aid olup kemeye ibrm liL"umu ve ibraz buz veya mektubile beraber 26/5/939 Cuma günü saat 14 buçukta Da-
yukarıda tarih ve numaraları ya- edilmediği kkdirde bu müddetin ı imi Encümende bulunmalıdırlar. (3248) {B) 
zılı 12 adet makbuzu zayi ettim. hitamında iptnlin~ karı:.r verile -
Yenilerini çıkartacağımdan eski- ceği ilan olunur. 07220) 
lerinin hükmü olın•dıf,ı ilan olu- ı--------------; İstanbul Liman Sahil Sıhhiye 

Eksiltme Komisyonundan : 
Merkezi 

nur. Babikyan 

KUMRAL ve SiY AH 
renkte sıhhi saç boyaları - )

1 
dır. İNGİLİZ KANZUK 

ECZAHANESİ , 
BEYOCLU - İSTANBUL 

Sahibi ııe 11e§1'iyatı idare eden 
BG.§ muharriri 

ETEM İZZET BENİCE 
Son Telırraf Matbauı 

İstanıbul beşinci icra memurlu
ğundan: 

Mukaddema Bahıtta Kesmakaya 
sokağında 12/14 Kı. Ja ikamet e
den Yuvanaki Misaılidis, İspire 

ve kiryako varisleri Yani oğlu 
Konstantin, Kiryako Karalis, Ni-

1- Merkez.imize aid demir karyola, battaniye, yazı makinesi ve 

saire 26 kalem eşya pazarlık suretile satılacaktır. Tahmin bedeli 160 
lira 30 kuruştur. 

2- Bu işeaid şartname merkezimiz Levazımından parasız olarak 
ahnır. 

kola Kiryak0, ispirrı Kiryako, Yor- 3- Mezkur pazarlık 16 mayıs 939 Salı günü saat 15 de Galatada 
gi Kiryako, Anast&s Kiryako Be- Karamustafapaşa sokağında İstanbul Limanı Sahil Sıhhiye eksiltme 

yoğlu birine; sulh nukuk hakim - I komisyonunda yapılacaktır. 

liğine müracaatla murisleri Tanaşl 4- Bu pazarlığa aid teminaıtı kat'iye miktara 24 lira 8 kuruştur. 
zimmetinde 53 Ji~a ~Jacağınızdan ,3359, 

dolayı Beyoğlu icra memurluğun- ı -·-------------------------
ca on yedi sene evv21 eski ıo ve Muğla Cumhuriyet Müddeiumumiliğinden: 
16 No. hı dükkan ile 12, 14, 16 ve • . . . . . 

Mugla Ceza Evının 1/6/939 tarıhlnden 1/6/940 tarihıne kadar bir 
yeni 18 20 22 No. larla murak - l"k h · · · · 

' • sene ı ta mınen 98820 kılo ekmek ıhtıyacı kapalı zarf usulile olba·bda-
kam üç mağaza ü•eı !ne konan hac- ki şartnamesi mucibince münakasaya çıkarılnuştır. 
zin fekkini istemiş ~e . mezkur 29 Mayıs 939 tarihine müsadif Pae.<artesi günü saat 15 de ib&le edi-
mahkemece j~ Beyoglu ıcra me- _ . . 

• . lecegınden talı!ılerın muvak.\.ıt teminat akçesi olan 750 liralık banka 
ınurlugunun 7/2/337 tarıh ve 337/ . \ 

. 1 k h . mektubu veya nakıd ve şartnamede yazılı kıymetler üzerinden igj;ik-445 sayılı yazısı e nnan aczın . • . . . . 
razı daıhılı veya Erganı madem tahvilı yatırarak yevmi mezkıirda dai-

fekkine 24/12/938 tarih ve 938/1091 . .. . 
l .1• .1 k .1 . 1 remız mubayaa komısyonuna ve şartnamesini görmek istiyenlerin de 

sayı ı ı amı ; e ar:ır verı mış o up 
. b il' . f . t ki b" Ceza Evi Müdürlüğüne müracaatları ilan olunur. (3319) 
ış. u amın ın azı ıs enme e ır 

şeyin yapıbıaı.ı ,.~ya yapılmama- Malkara nulh hukuk mahkeme-

sına dair tanzim PdilPn 939/1098 sinden: 
sayılı icra emri 'bila tebliğ iade e

dilmesi üzecine işbu tebliğin bir 
ay müddetle ilanen ifasına icra 

hakimliğince kaı ar verilmiştir. 

Tarihi ilfınd1n bir ay içinde bir 

diyeceğiniz varsa bildirmeniz ve 

aid olduğu n:akarrıd&n icranın te

hirine dair bir karar getirmedi -

ğiniz takdirde ilaw hükmü infaz 

edileceği hususu ilanen tebliğ 

c>lunur. (17718) 

Malkaranın Hacı ~'·had mahal

lesinden AF oğlu Osman Alyalın 

tarafından, o mahalleden Ali kızı 

Emine ve Ali kızı Zeynep aley

hine açüan izalei şuyu davasının 

yapılmakta olan muhakemesi sı -

rasında: 

Dava edilen Al! kızı Eminenin 

ikametgahı meçhul olduğu anla -

şıldığından hukuk uı;ulü muha -

kemeleri kanununun 141 inci nıad-1 

desine tevfikan ilanen tebltgat ic-

rasına ve muhakemenin de 16/6/ 

939 tarihine müsa:fü cuma günü 

saat 10 a bırakılma~ına mahkeme

ce karar verilmiş olduğundan da

va edilenin yevmi mezkı'.ırda biz

zat veya bU\•ekal~ hazır bulunma

dığı takdird2 hakkında gıyab ka

Hrı ittihaz olunacağı· tebliğ ma

kamına kaim olmak üzere ilan o-

lunur. (3340) 

~ 
Sultanahmed birinci sulh htık" 

mahkemesinden: .t 
İ~ak Bahar Juda Hkili avtık" 

Refael Beler tarafından HüseY' " 

Karsak ve Agob ve Beyoğlu l{ur
1
; 

luş caddesinde mekkareci sok• 
·ı t ı· 16/2 sayıda mukim Cevat Rı 3 . 

leyterine açılan 143 lira 50 kur'''. 
dfıl 

alacak davasından dolayı mlid • 
aleyhle'rden Cevad Rifata göııd 

' ;Jl 
rilen dava arzuhalı, kendis 111 '.e 
mezkCır ikanıetgahı terkettiğ- ' 

11~1 
şimdiki adr~i de belli oıma0 ;. 
mübaşiri tarafından verilen rııf 

I• 

ruhatla geri çevrilmi5 ve ikaırıe.; . 
gahının tahkiki için zabıtaya '" 

J<C'·• 
zılan yazıya verilen cevabda. .1 
fiyet teyid edilmiş ve mahkeıı'' '. 

1
. ,. 

20 gün müddetle iJanen teb 'b • 

icrasına karar verilmiş olduguı'039 
dan muhak~ıne gü..,.,;i olan 6/6/· 1 .• 588 
gününe rast<ayan salı günu .J' 
14 de mahkemede bizzat veya b;,. 
vekil.le bulunmacrğı takdirde ııı 

]<ıi'' 
hakemesinin g'yalıında icra 
nacağı ilan olunur. (939-2~ 

Eczacı Aranıyor 
.. ıere 

Diyarbakırda çalışmak u ··ır' 
diplomalı bir ecza~ıya ihtiyaç'' 
dır. 

os~· 
Müracaat: Zaman ecza deP 

' 1 

1 


