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YlL: 3 Sahib Ye Bqmuharriri: 
ETEM İZZET BENİCE 

Sovyetlerle ingilizler Cenevrede 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

• 
En Büyük 
Kuvvet 

lngiliz Başvekilinin Yarın Avam Kamara ıı da Söyliyeceği 

Mühim Bir Nutukla Neticeyi İlan Etmesi Bekleniyor 

~~:~i~:t~na:;~?!'8~~~ Sovyetler Polonyave Romanyaya 
rakabesıne karşı bukumetın 

::~.:\~~:~:::~"~erme~ İngiltere Gibi Garanti Verecekler 
Yazan: Etem İzzet BENİCE 

~1 eınlekett~ her geçen güıı 
1 ' kalem, fikir ve söz hürri

yetinin lehinedir. 
'riırk matbuatında bunun meş

hud eser ve vesikaları mütehariz 
bir surette kendisini göstermeğe 
başlamıştır. Halkın hakiki mü -
lllessiJi ve rejim, idare, devlet ü
••rindeki fiili mürakabesinin tek 
lrıüesse>esi ve nizımı bulunan 
'l'iirkiye Büyük Millet l'lleclisi de 
bu havayı takviye etmekte ve ha
tiblerinin dili ile daima daha ileri
Ye giden mütekamil bir kaynak 
ve kiirı.ü rolünü ifa eylemektedir. 

Bu senenin bütçe müzakereleri 
bu bakımdan çok dikkate değer 
bir mahiyet ifadesi içinde bnlun
IJıaktadır. 

l'lleb'uslar, hemen hemen her 
ıııevzu üzerinde hükumetle hal
ltın temasını temin etmektedirler. 
lllaliye Vekili iki celsede ve belki 
•lliye yakın mevzu üzerinde sual 
sahihlerinin şahıslarında millete 
izahat verdiği gibi Başvekil Refik 
Saydam da birçok hatiblerin ten
lıiıl, nı •·e noktai nnaria?ı kar
şılığı olarak beyanatta bulunmuş
tur. 

Temas ettiği mevzular içinde 
tahsisatı mesture, Vekillerin ic
raat ve mes'uliyf'tleri gibi bahis
ler de vardır. 

•Tah;,isatı mesture• bahsi Os
ıııaolı imparatorluğunun son yıl
larında ve Türk milletinin mazi
aiode çok suiistimal edilmiş, key· 
fi hırı ve menfaatlere karışmış 
bir bütçe faslı olduğu gibi her 
ıııemlekette de hükUmete tevcih 
edilen en demagojik suallerden 
biridir. Hatta, bunun en son misa
li geçen yıl Fransada görülmüş 
•abık başvekil ve harbiye nazırı
tıın şahsında ne gibi şantajlara, 

suiistimal ve idarelere fırsat ver· 
diği mahkemelere kadar düşen 
hadisenin tafsilatı ile öğrenilmişti. 

Büyü.K l'llillet Meclisinde tahsi
satı mestureyi bahis mevzuu ya
llan İstanbul meb'usu Karabekir
dir. 

lliç şüphesiı Cumhuriyetin ma
nası kadar kuvveti de halkın fiili 
llıürakabesine karşı mes'uliyet ve 
icra vaziyetinde bulunan hüku
tnehn d.1ima açık hesab veımeğe 
haLır olabilmesidir. 

Çalışma, ahilik, bilgi, dü:rüstlük 
Ve fazilet icablarına dayanan bir 
rejimde meb'us bu bahisleri ne 
kadar dik ve tok konuşursa hü
kumetin de onisbette bir diklik 
ve toklukla konuşabilmesi millete 
ancak geniş ölçüde itimad ve gu

rur getirebilir. 
Refik Saydam, dünkü i:uıhat ve 

beyanatı ansuı.da bunun ea ka
rakteristik örneiini Türk efkôrı 
uınumiyesine wermiş bulwımak

tadır. 

Başvekil, Cumhuriyet Hüku -
. tıreıinin elinde gizli tahshatın ne 

' §:Uiıar altında ve nerelere sarfe. 
dildiğini anlatmakla beraber hat
.ta hesabını santimine kadar ver
ıııeğe hazır bulunduğtınu da il
ham etmiş ve Eskişehir meb'usu 
Emin Sazak'ın da blr cümlesine 
temas ederek §unları söylemiştir: 

•- Emin Sazak arkadaşımız de
nıin söylerlerken hesabı güç ve
rilecek i§lerden bahsettiler. Vekil
lerimiz içinde hesabı güç verecek 

(Devamı 6 ınc. •ahifede) 

Varşova ve Bükreş. Bu Garantinin Şekillerini 
T esbit için Moskova ile Müzakereye Girişecekler 
Londra 24 (Hususi) - Hariciye 

Nazırı Lord Haliiaks bu sabah 
Ceıfevreden Paris yolile ve tayya
re ile buraya gelmiştir. Kabine -
nin bugünkü toplantısına büyük 
ehemmiyet verilmektedir. Lord 
Halifaks bu toplantıda Paris ve 
Cenevredeki görüjIDeleri hakkın· 
da daha geniş izaıhat verecektir. 

Cenevrede yapılan müzakere -
lerde İngiliz - Sovyet müzakere -
lerinde varılmak istenen anlaşma
nın, Millt'tler Cemiyeti misakına 
uygun olduğu tebarüz ettirilmiş • 
tir. Kabine, bugünkü toplantısın
da sadeee İngiliz - Sovyet anlaş -
masına aid meselelerle meşgul o
lacaktır. 

Bugünkü toplantıda kat'i bir ka
rar verilmesi beklenmektedir. Bu 
kararın anlaşmayı müsbet bir in
kipfa götüreceği kuvvetle tahmin 
edilmektedir. 
Başvekil Çemberlayn'in İngiliz

Rus müzakereleri hakkında yarın 
Avam kamarasında talıınin edici 
beyanatta bulunması beklenmek
tedir. 

Parlamento cuma günü tatil 
devı·esine girecek, Başvekil de is
tirahat etmek üzere İskoçyaya gi
decektir. Başvekil hafta sonunda 
Londradan ayrılacaktır. Yarın İn
giliz - Swyet prensip anlaşması· 
nın il!n edilecej!i hakkında umu
mi bir kanaat vardır. Yalnıı: İngiliz 

İngiliz H~riciye Nazırı 
Lord Halifaks 

efkarı umumiye.si değil, bütün 
dünya efkarı umumiyesi Başve -
kilin yarın söyliyeceği nutku sa· 
hırsızlıkla beklerııektedir. İngilte· 
re ile Sovyetler arasındaki mü -
tekabil bil' yardım paktı halclan
da, Lehistanın evveldenberi gös-

lngiiiz Kral ve Kraliçesi ile Veliahdın bir meTasime giderken 
otomobilde alınmış resimleri 

lngiliz Kralına Bir 
Suikasd mı? 

Bazı lrlandalıların Bu Maksadla 
Amerikaya Gittikleri Bildiriliyor 
İngiltere İle Amerikanın 
İçin İngiliz Vapurlarını da 

Arasını Bozmak 
Ateşliyeceklerdi 

Nevyork 24 (Hususi) - Kali -
forniyadaki Amerikan lejyonuna 
mensı.llı doktor Lohner, İrlanda 
Cumhuriyet ordusu kumandanı 

Sean Russel'in Losanjeleste bazı 
İrlandalılarla ayptığı müzakere -
!er hakkında hükumete ihbaratta 
bulunmuştur. Bu ihbarata nazaran 
sureti mahsusada Amerikaya gel
miş olan birkaç İrlandalı .Ameri· 

.kayı ziyarete gclmtkıe otan bazı 
yüksek şahsivetlere karşı suikasıı. 

hazırlığında bulunmaktadırlar. 

Bunlar ayni zamanda İngiltere ile 
Amerika arasındaki müna,;ebet -
!eri bozmak gayesile Amerikan li
manlarında bulunan İngiliz gemi· 
!erinde de yangınlar çıkarmak için 
p!iinlar hazırl~mışlardır. 

Bu ihbar üzerine Amerikan za
bıtası tahkikat daire~i derhal tah
kikata girişmiştir. İrlandalı sui -
kaödcıların yakalandıkları söylen
mektedir 

!erdiği tereddudler zail olmuş gi
bidir. Lehistaııın Londra sefiri 
Varşovada beklenmektedir. Sefir, 
telefonla görüşmek istemediği için, 
doğruca Varşovaya gitmiştir. Lon
dra ile Varşova arasındaki bütün 
telefon hatları Almanyadan geç -
tiği için, sefir Varşovaya gitmeği 
tercih etmiştir. 

PRENSİP ANLAŞMASI OLDU 
Paris 24 (Husooi) - Buraya ge

len malUmata göre, İngiltere ile 
Sovyet Rusya arasında prensip ü
zerinde bir anlaşmıya varı1mıştır. 

Bu anlaşmıya göre, mutabık ka -
lınan esaslar şunlardır: 

1 - Fransa, Rusya ve İngiltere 
karşılıklı bir yardım paktı akte -
deceklerdir. Bu pakt mucibince üç 
Akid memleketten biri dirckt bir· 
tecavüze uğrarsa diğerleri kendi
sine yardım edeccklerdır 

2 - Sovye Rusya, Polonya ile 
Roman aya lıı;:ıltere ~ 1ransa 
gibi garanti verecektir l\laama -
fİh Varşova ile Bükreş hükumet
leri bu garantinin ş<'killerini tayin 
için Moskova ile müzakereye gi -
rişeceklerdir. 

Lord Halifaks ile Maiski bu 
prensip anlaşmasını hükumetleri
nin tasvibine .,rzedeceklerdir. 

Cenevre müzakereleri esnasında 
Fransa Hariciye Nazırı ile Maisky 
arasında yapılan görüşmeler bu 
anlaşmayı çok kolaylaştırmıştır. 

Dobri ce 
Meselesi 
Alevlendi 

Sofya 24 (Hususi) - Bulgaris
tand ' Dobrice mııselesi güniı

0

h me
selesi halindeJır. Hemen hrr gün 
her şehirde Dobrice hakkında ya 
bir nüınay~. ya bir tecemmü vu
kua gelmektedir. Hükumet nüma
yiş. tecemmü, beyanname dağıt -
mak gibi hfıdiselerı riıenetmekle 

beraber kahvehanelerde, gazino -
larda veya münferid halde halk 
tarafından Dobriceye aid şarkılar 
söylenmesine mani olamamakta -
dır. 

Türkiyenin tavassutile Roman
ya - Bulgaristan arasında bir iti
laf şekli bulunabileceği ümid edil
mektedir. Hatta Romanya Hari -
ciye Nazırı Bay Gafenko'nun An
karayı haziranın ilk haftası zar -
fında ziyaret etmesinin sebebleri 
arasında bu meselenin de mevcud 
bulunduğu bura mehafilinde kay
dedilmekte ve Türk diplomasisi
nin bu yoldaki faaııyetinin neti -
celeri üzerinde büyük ümidler bes
lenmektedir. 

Türk - İngiliz ittifakının Bal -
kanlarda ayni zamanda Bulgaris
tana da şamil bir istikrar ve em
niyet getirdiği mevzuu üzericde 
de ayrıca durulmakta, Bulgaris -
tanın Balkan birliğine girmesi için 
ileriye sürdüğü arazi talebleri ü
zerinde ümid muhafaza edilmek
tedir. 

Parti 
Kurultayı 
Ruznamesi 

---<r-- -

Kurultaya 631 
Meb'us ve Delege 
İştirak Edecek 
Ankara 23 (AA.) - Cum -

hurıyet Halk Partisi J>e§inci 
büyük kurultayı 29 mayıs pa
zartesi günü saat 10 da Anka
rada Türkiye Büyük Millet 1 
Meclisi binas.nda açılrcak ve 
takriben bir hafla devam ede
cektir. 

Kurultay, Milli Şef ismet 
İnönünün bir beyannamesile 
mesaisine lbaşlıaycak ve ge
ne Değişmez Genel Başkanın 
nutkile kapanacaktır. 

Kurultaya 417 Parti meb'u
su, 211 i vil§.yet!Prden gelecek 
delege ve 3 ü Partiye bağlı
lık muamelesi bitirilmiş olan 
hükmi şahsiyet sahibi Zon -
guldak maden mühendbleri 
birliği, Harb Maliıll cemi -
ye ve Ank ~ tüt ;k ktı,ru 

mmun birer mümessili ol • 
mak lızere, 631 delege i tirak 
edE'C<>ktir. 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Kalem enin 
Kemiklerini 

Çaldılar 
Marsilya 24 (Hususi)- Yugos

lav Kralı Aleksandrı Mars;lyada 
öldürmü{ olan Kalemenin meza
rı meçhul şahıslar tarafından a
çılmış, suikasdcının altın dişleri 

ve kemiklerinden bir kısmı gö
türülmiı~tür. Bu işin Kalemenin 
dostlarına bir hatıra götürmek is
tiyenler tarafından yapıldığı zan 
edilmektedir. Mezarın açıldığı 

gün Marsilyaya ·birkaç Hırvatın 
gelip gelmediğı tahkik edilmek -
tedir. 

İngilizler Frankodan 
Zazar ve Ziyan 
İstiyecekler 

Londra 24 (A.A.) - Daily He
rald gazetesine nazaran halihazır
da hariciye nezareti mütehassıs
ları, İspanyol dahili harbinde İn
gilizlerin uğramış olduklar} zarar 
ve ziyan Gıeneral Franko'dan is
temek için bunun miktarını tes -
bite çalışmaktadırlar. 

1 KISACA 

Dobrice Ne 
Olacak?. 

1 

Bir Sofya mektubunda şu satır
ları okuyoruz: 

.Türk gazeteleri ve Türklere te
§ekkür ederiz. Bize komşu ve dost 
gözile bakıyorlar amma Dobrice 
ne olacak? .• 

Buna: 
- Allahın dediği olacak!. 
Cevabını vermekle beraber: 
- Dobrice olmazsa sanki ne 

olacak?. 
Sualini tevcih etmek de müm-

kündiir. •• 

/Büdce Müzakereleri 
1-------------------.. ·---------Dahiliye Vekili Bugün 

İzahat Verecek 
Başvekil Doktor Refik Saydam 
Dün Meclisde Meb' usların Bütün 
Suallerine Ayrı Ayrı Cevab Verdi 

• 

Başvekil Doktor ]\elik Saydam 
(Yazın 6 ınn ıohijede) 

Makineye 

Verirken 

ir Tahtelbahir 62 
Kişi ile Battı 

Londra 24 (Hususi)- Vaşingtondan buraya gelen haberlere 
nazara,,, Amerikan donanm...,,ına me.ıısub Skualos denizaltı gemisi 
Nev Hampşayr açıklarında bir dalma tecrübesi yaparken batmış ve 
bir daha suyun yiiziine çıkmamıştır. Gemide 62 ki i vardır. Kaza 
mahalline iki torpito gönderilmiştir. Gemide su altında 24 saat da 0 

yanacak hava ihtiyacının kafi gelıniyeceği için, gemi mürettebatı
nın hay&tlanndan üınid kesilmİıjtir. 

Alman Gönüllüleri de Dönüyor 
Vigo 24 (A.A.)- •Kondor• lejyonwıa meosuh Alman gönüllil

leri yarından itibaren kendilerini Hambm,ga götürecek olan •Ro
bertley , •Der Deutsche ve • Vilh elm Guslof• vapurlarına bin • 
meğe başlıyacaklardır. 

İrkiıb İıjleri üç giiıı sürecektir. Birçok Alman harb gemisi ııö· 
nüllüleri açık denizde selamlıyacaklardır. 

l'llareşal Göring, gönüllülere Hamburgdan Berline kadar refa· 
kat edecektir. Berlinde gönüllültır, Bitlerin önünden gc çeceklerdir. 

Cesedin Kim Olduğu Anlaşıldı 
Dl\n limanda bir erkek cesedi bulunduğunu ~-azmı tık. Zabıta

ca yapılan tahkikat neticesinde boğulan adamın Beşiktaş!& Ihlamur 
caddesinde Küçükhamam sokağında oturan ve Haliçteki fabrika -

lardan birinde çalışan İbrahim oğlu Ha,an olduğu anlaşılmıştır. 

Fatih Mehmed 
İstanbul Kapılarında ve Bizans 

Saraylarında 
Mevsimin bu en miil..emm€'1 ~e müh€'yyic tarihi 

eserini 1 Hazir ndan itibaren S O 1' TEL G R A .F' TA 
okuyacaksınız. 
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HADiSELER KARŞISINDA 
. ·_ · ~ .. ,. ·. • ,~. . ... ~ . 'Sôn ' -. 7;. elgr"f. 

PARA YEMESİNİ 

B.İLE." ADA. I 

F ransada, bir malıkfunun 

karnından 35 bın frank çı
karılmış.. Çaldığı parayı 

yutan bu adam, adeta koca bir 
•"rvet yutm~. 

Nice servetı saman yutan ın -
sanlar görülmüştür, amma, böyle 

hepsını karnında muhafaza ede -
ne. undıye kadar hıç rastlaruna
mıştı. Demek bu adam, midesıni, 

banka kasasından, altın küplerin
den daha emin telfı.kkı etmiş .. 

Para yemek tabırı maruftur. Fa

kat, asıl para yemek işte buna 
derler Yen!nee böylesı yenmeli ki 
tadı çıksl.'1!. 

GALATASABAYIN 

MEŞHUR PİLA Vl 

Eskt Galata araylılar, ııer sene 

b r pi!Av merasimi yaparlar. Top

lanırlar, mektepte pıliv yerler. Bu 

pazar da, bu merasım tekrar edi

lecek. Çok şükür, henüz Galatasa

rayın pil4vını yemek nasfü olma

dL Çünkü, geçen seneki pilav me

raslmıııde çekilen bır film, bu se
neki pilav yemek ziyafeti esnasın
da gds'erilccekmiş .. Yani pilav yi

yenler tescil edilmi~ bir vaziyet • 

te .. Gunün birinde birisi çikıp da: 

- Bızım pillıvımızı yedin, der

se, ne cefab verirsiniz?. İnkar e

debilir misiniz?. Yedırıp içırdğini 

böyle tescil etmek fena bir icad 
ve usul.. Herkesin yediği şeyin 

fi!mı alınsa, Amerikan şirketleri, 
artık komedi fılmleri çevırmeğe 
lüzum görmezler. 

GÖNOLLO NİÇİN 

ÇALIŞm ACABA?. 

·İspanyadaki Alman ve İtalyan 

gönüllüleri artık memleketlerine 
dönuyorlarrnış. Bu gönüllülerin, 

gönülleri haIA İspanyada mıdır?. 

Oraaını Allah b ltr. Fakat dün -

yada, insan gönül vertli.gi şeyi el
de etmeğe çal~ır .. 

Şimdi memleketlerinin yolunu 
tutan bu gönullüler acaba niçin 
çal~tılar, dersiniz?. Pek mi elleri 
boş dönüyorlar?. 

SULAR YİNE 

15 KURUŞTAN 

Terkosun fjatı on beş kuruştan 
on altı kuruşa çıkıyor, diye epey

ce gürü!tü olmuştu. Fakat, dünkü 
gazetelerden öğreniyoruz, Vali -
miz, suyun tekrar on beş kuruşa 

satılmasını kararlaştırm~tır. Liıt

f Kırdann bu gibı halk işlerinde

ki ha· asiyetıni alkışlamamak 

mümkün değildir. Allah razı olsun. 

İÖNELİ FIÇI 

İÇİNDE OTURMAK 

Sayfıye yerinde ev tutmak ü
zere h.c aklımızdan bir niyet ge

çirdincz mi?. Dun bır arkadaş, İs
tanbulun bazı sayfıye yerlerinde 
700-800 !ıraya - dört beş ay lığı • 

ev k.ralandığını söylüyordu Bu 
evlerde hangi babayiğitler oturu
yor, bilmiyorum. Fakat, öyle bir 

e\ ' oturmak, bizim gibi insanlar 
için, igneli fıçı içinde oturmaktan 
farksız olmaz mı?. 

İLİ:\1 AKADEMİSİ 

BİZE LAZL'\f l\tIDJR?. 

Bır meb'usumuz da mecllste, 
sür'atle b:r ilım akademı.s kurmak 
lazım geldiğini ilerı sürmüş .. Bu 

akademıyi ne yapacağız?. Yazın, 
şerbet, limonata satacak değilız 
ya ... Mademki ılmi işlerimiz, da
ha doğrusu ilim konıtşulacak, o 
halde, nerede ilim, hani alim?. 

Bi7.de bir iLm akadem.sı kur • 
mak, saksı içinde çam ağacı ye
tiştirmeğe benzer. Evvela ilim ve 
ilim, sonra akademi.. Fakat, aka-

dem. kurulmasını ıst.iyeıüer, e
ğer, kendilerini alim farz ve kabul 
ediyorlarsa, ona diyeceğimiz yok. 

AHMED RAUF 
~~~~~~~~ 

IKüçOK HABERLE~I 
* Maarif şO.rasının temmuzun 

ilk haftasında açılması kararlaş -
tınlmL,t r. 

* Haklm ve müddeiumumiler 
ara ında yeni tayin ve terfilerı ih
trva ed n 240 k•şilik bir lıste yiık
sek t;ı cLkten çıkmıştır. 

* nlversite talim taburun • 
dak kız talebenın askerlik imti
hanlar na ayın 26 sında başlana
cakt.r lmtıhanlar 5 temmuzda bi
tec kt r. 

* Aleındağı koşkfi belcdi);ece 
25 b n lira sarfile tamir olun~ak
tır. Bu tamırden sonra köşk ya bir 
otel ya .yatı mektebi• olarak kul
lanılacaktır. 

* 11 ınci yerli mallar sergisi 
komitesı cuma günü toplanarak 
serginin dekorasyon işi etrafın • 
da karar verecektir. 

* Kolonya amilleri İnhisarlar 
ldare.ınin yeni kolonya çikarma -
smdan memnun olmam~lardır. 

Bunlar bugün Ticaret odasında 
toplanıp görüşeceklerdir. 

* Geçen sere olduğu gibi bu 
yıl da Suvak vapuru İzmırden li
manımıza getirilmiştir Suvak A
dalar • Anadolu hattında şliye -
cektir. * Mecidiye köyünün sulanması 
için caddelerde 50 şer metre ara 
lle mu,luklar konmaktadır. 

Eminönüne ı 
Konulacak Saat 

Eınınömi meydanına yer. konu
lacak saat içın beton sütunlar in· 
şasına başla~. fakat sonradan 
saatın yerinin değiştırilmesi dü
:ıfinülerek inşaata devam edilme
mişti. 

Yapılan tetkiklerde meydanda, 
umumi saat için inşaata başlanan 
yerden daha münasib bir yer bu
lunamıyacağı anlaşılmıştır. 

Bunun üzerine, saatin biran ev
vel Yerine konması için hemen faa
liyete geçilmesi Şirketihayriye 

idaresine bildirilmiştir. 

Halifenin Sarayında 1 
.... 1 B_ir_i_s~·-"-y_o_ı _G_u_· z_e_li ... 

Tarihi Roman: No. 90 

Zchır te ırın gostcrmeğe baş -
lamı tı. 

c h Sa,dın dudakları kımıldı
yor, fakat söyledıği anlaşılmıyor

du 

Marya:ıa: 

Vaz feml yaptım. Halifenin 
en buyuk d manını ve rakibini 
Ödw m. 

d er k ycnnden fırladı. 

\'e >avaşça bornozuna sarılarak, 
_çad n rkaaından yerlere sine 
sıre çı't ı Ta'ıirin yattığı ye
re :lo ru suruncrck kaçtı. 

Yazan: CELAL CENGİZ 

Tahir o gece hcrşeyin olup bi
teceğini ummamakal beraber te
tik duruyordu. Ona hizmet eden 
gözcu hilla uyaniktı. 

Maryana küçük bir çadırın ar-
kasında durdu. 

- Tahir ... Tahir ... 
Cevab alamadı. 
Bıraz daha yaklaştı: 

- Tah r .. Uyuyor musun1. 
Tahir birdenbire yerinden sı9-

radı .. Kapıya koştu: 

- Sen misin, Maryana? 
- Evet ... Evet ... Herşey bitti. 

Bu Sene 
Yapılacak 

afriyat 
Profesör Baksterin 
Gelib Gelmiyeceği 

Malum Değil 
Müzeler umum müdürlüğü ta

rafından eski (Serler müzesinin 

üst kat salonunda geçen seneki 
Trakya kazılarında hoyükler içe
risınden çıkarılan mezarın kurul

ma işi tamamlanmış bulurunak
tadır. 

Yalnız, bu salonun diğer tezyi
natı henüz tam mlanmamıştır. 

Mi.ızeler umum müdürlüğü sa

lonun tamamlanması için icab e
den paranın bu yılki tahsisata i

lave edılmesi hususunda alaka -
dar makamlara müracaat etmiştir. 

Dığer taraftan, Sultanahmet haf
riyatını idare eden Amerikalı 

Profesör Baksteı memleketimize 
gelmemiş bulunmaktadır. Kendi

sinden gelcceğ.ne dair bır mek
tub da alınmamıştır. 

İmar projesine göre arkeok>
jiksahaya hasredilen Akbıyık ve 

sahıl semtinın eski saraylar kıs

mındaki hafriyatın bir an evvel 

yapılması ıktiza etmektedir. 

Bakstcrin önümüzdr:Pi ay zar
fında da şehrim,ze gelmesı gecik

tiği takdirde bu hus..ıs için mü -
zeler mıidıirlıi •ıi tarafından ay -

rıca terhbat alınması di.ışunül -
mektedir. 

cu~mL'RiYET: 

Nadir Nadı bütçe mi.ızak~rele -
rinden baJısedıyor. Diyor ki: 

•Cumhuriyet hükü;netıııin dik
kat ettıklerı noktalardan 'J!risi de 
siliı.hlanmakla beraıber yııpmıy~ 

mecbur olduğumuz i~tlmai, i.ktı -
sadi, sınai faaliyetleri ihmal et -
memek, ve bi.ıtun bunları bütçe -
de açık vermeden, istihsal ve is
tihlak unsurlarını fazla yu maıdan 
başarmaktı. Bugün cihan karşı -
sınclaki vaz;yetimiz, muvaffaki -
yet derecemızin ehemmiyetinı 

göstermeğe kafıdır. Atatürkün 
gösterdiği yoldan ayrı1'nıa:mak ise 
yarınkı saadetimizin anahtarıdır.• 

TAN: 

Zekeriya Sertel •Faşizm ve de
mokrasi kavgasıa ismili bugünkü 
başmakalesinde f14izm ve naziz
min gayelerin! anlattıktan sonra 
diyor ki: 

·Bugün artık hakikati bütün 
milletin açıkça bilmesine ihtiyaç 
vardır. Nazizm ve fa~izmin hakiki 
hedefi demokrasilerdır. Totaliter 
devletlerin gayesi demokrasileri 
yıkmaktır. Ve suThü seven, hu -
dutlarıru ve h3klarını korumak 
istiyen bütün milletler antıfaşist 
cepheye, yanı demokrasi ve sulh 
ccphesıne geçmişlerdır.• 

VAKİT: 

Asım Us •Bµyük ve erkek bır 
millet• ısimli bugunkü başmaka-

Amerıkadakı Nevyork sergisıne 11-.ll!llıılllll!llll ... lllllııAılllıılll-.lllllııllll
iştirak eden müzeler umum mü

dürü Aziz henüz Ş('hrimize dön
memiştir. Bu hu usun kararlaş • 
tınlması da umum müdürün av
detıne bağlı bulunmaktadır. 

Diğer taraftan ders senesı ni -
hayeti münasebetile şOOrimizde -
ki ilk ve orta mektebler talebesi
nin muallimlerin.n nezareti altın
da müzeleri ziyaretleri devam et
mektedir. 

Gayrimübadillere 
Verilecek Mallar 

Mübadeleye tabi olmıyan a.~a

liye verilecek gayri menkul mal
lar ılıakkındaki kanun mucibince 

istihkak sahiblerine veriimesi Iiı

zım gelen malların tevzii sureti 

hakkındaki talimatnamenin altın

cı maddesıne (ı tıtrat) olarak aşa
ğıdaki fıkranın ekl nmesi icra Ve
killeri Heyelıncc kabul edilmiş -
tir. Fı ra şudur. 

cİbraz edeceklerı vesikalarda 

Milli Şefin 
T eşekküıleri 

Ankara 23 (A.A.) - Riyase
ticumhur Umumi Katlblığin -
den: 

Reisicımıhur !smet İnönü, 
19 mayıs idman bayramı mü -
nasebetile resmi makam ve 
kurumlarla kıymetli vatandaş
lard n aldıkla:-ı tebriklerden 
dolayı teşekkür ve karşılıklı 

tebriklerinin iblağına Anadolu 
ajansını memur etmiştir. 

Bir Otomobil 
Dükkana Çarptı 

Ehliyetsız şoförlerden 
.. 

idaresindeki 1671 numaralı oto -

mobll Fenerde Hasan adında bi

rinin dükkanına çarparak came

kanları kırmış, bu sırada yaya kal

dırımından geçmekte olan Ceva -

kıymet ve evsaf ve mi.ı.rtemılat ya· hıre de çarparak muhtelif yerle • 
zıh olmı) anlara a d gayrimenkul- rinden yaralamıştır. 
ler için hane, dukk"n gıbi md)a- --o-
nide azami yuz altın lirayı arazide • • • 
beher dönumu 50 madeni kuru u İlk Tedrısat Muallımlerı 
tecavüz etmemek üzere karaine 
müstenıden kıymet takdir oluna
bilır. Bu karaınede, mevcudiyeti 
saobit ve mütehakkak gayrimen -

kulün bulunduğu mahal ahalisin
den ve tercihan cemiyet azasından 
takdiri kıymet komisyonunda 

münhasıran bu gibi ahvalde aza 
sıfatile bulundurulacak bir zattan 
istihsal edilecek malumattan iba
rettir.• 

Haydi koşalım çabuk. 
Tahir sevinçle genç kadının kol· 

!arına sarıldı: 

- Ne diyorsun Maryana? Her
şey bitti mi? 

- Evet... Zehiri içirdim .. Yata
ğımın kenarına düştü. 

- Senin odanda mı oldu bu iş? 
- Evel Biraz önce benim ya-

nıma gelmişti. Ona şarab içirdim 
ve şarabın içine zehiri akıttım. 

Daha fazla konuşmağa vakıt 

y~ktu. 

Tahir: 
- Sen burada dur ... Kimseye 

görünme. Ben gözcüye haber ve
reyim.. Atlarım:zı yola çıkarsın. 

Diyerek çadırın yanından ayrıl· 

dı. 

Gecenin karanlığında yola çık
mak istiyen yolcular zaviyeden 
kolayca ayrılabilecekler miydi? 

Taıhir şüphe ve tereddüd içinde 
yürüdü. 

Gözcünün yanına yaklaştığı za-

Maarıf Vekaleti ilk tedrisat mu

all,mlerini de umumi müvazeneye 

naklettirmeyi düşünmektedir. 

Meclisin gelecek seneki müza
kerelerınden önce bu hususta bir 

kanun layihası hazırlanması dü

şünülmektedir. Bu suretle kıdem 

zımlarının her tarafta muntaza -
man verilmesi imkanları da bu

lunmuş olacaktır. 

man herkes derin bir uykuya dal
mıştı. Tahirin gözcüsü, efrndisini 
tel~lı görünce yerinden kalktı: 

- Ne var, Seyid? Yola mı çı
kacağız? 

- Evet, dedi, hemen gıdeceğız. 
Hayvanları yola çıkar ve bizi ilk 
hurma ağ~ının dibınde bekle. 

Gözcü atları yola çıkardı. 
Tahir de çadırına dönerek, Mar

yanayı kucakladı: 

- Haydi.. Gidıyoruz yavrum! 

:Jf.. 
GECE UYANAN AKADLAR .. VE 

BlR OK YAÔMURU .. 

Hurmanın dibinden ata birune-
leri uzun sürmedi. 

Tahir: 
- İstersen benmi atıma bin .. 
Diyerek Maryananın kolundan 

çekmek istedi .. İspanyol dilberi 
ata sıçrıyarak mırıldandı: 

- Biz hayvan sürmesini iyi bi
.ıır;,. 

looiııde İngiliz Başvekili Çember· 
lanynin avam kamarasında Türk
İngiliz ıttifakı hakkında malfunat 

verirken Türkler için söylediği: 

•Eğer bir gün Avrupada çıkacak 
bir harbe sürüklenecek olursak 
yanımızda müttefik olarak bü -

yük ve erkek bir millet buluna -
caktır. Bundan dolayı içimizde 
memnunıyet duyuyoruz.• 

Cümlesini mevzuu bahsetmekte 
ve İngiliz Başvekilinin 18 milyon 
nüfuslu Türk milleti için gös -
terdiği bu ctakdirkarhk· ın efka

rıurnumyede İngiliz milleti hesa-c 
hına hakiki bir sempati uyandır

dığını kaydetmektedir, 

YENİ SABAH: 

Hüseyin Cahid Yalçın •Neşri -
yat kongresi münasebctile• isimli 
bugünkü başmakalesinde geçen
lerde toplanan neşriyat kongre -

sinin memleketın lrfan hayatında 
büyük bir hadise teşkil ettiğini 

kaydetmekte ve bilahare Maarif 
Vekıiletınin kongrede verilen ka

rarlarla beraber •İmla anarşisi• ni 

hal ve bazı ders k!tablarındaki 

anlaşılmaz türkc;eyi sadele~tirme

sini istıyerek imla ile imJada ta
kib edeceğim!Z ana prensipler ü

zerinde "ttifak edilmesi lüzumuna 
işaret etmektedir. 

İKDAM: 

Başmakat~si ~·oıt'.ur. 

•• 
Uç Kişi 

Börekten 
Zehirlendi 

Küçükpazarda Hacikadın ma -
hallesinde 15 numaralı evde otu -
ran ~ehra ile Hayriye ve Yaşar 

adındaki çocukları Kantarcılarda 

bir "börekçi dükkanından al<likları 
börekten zehirlenmişlerdir. 

Zehra ile çocukları Haseki haır 
tanesine kaldırılarak tedavi altı -
na alınmışlar, börekçi Mehıned 

hakkında tahikkata başlanmıştır. 

Bar-ut .\ ).. ı· : · ·' · • •... • 1 

Ambalaj Farkı 
Paket halinde satılan barutlara 

ambalaj farkı da ilave edJmek 
suretile satış yapılıyor. Mescla 

yüz kuruşa olan bir kilo barutun, 
yarım kiloluk paketi 55, çeyrek 

kiloluk paketi de 30 kuruşa satı
lıyordu. 

Gümrük ve inhisarlar vekaleti 
1 h:ı:z:ran 1939 tarihinden itbiaren 

barut satışlarında ambalaj farkı
nın nazarı dikkate alınmıyarak sa

tı:ş yapılmasını kararlaştırmıştır. 

---<>--

Balık Konserve 
Fabrikaları 

MU!ıarrik kuvveti beş beygir 

ve işçi sayısı onu geçmiyen balık 

konserve fabrikalarının muamele 
vergisi kanununun muafiyetlerin

den istifade etttirilmesi kararlaş
m~tır. 

Ve atlanna binerek hurmalık -
tan yola çıktılar. 

Tahir, Şeylh Saidin elinden bu 
kadar kolay kurtulacağını um • 
muyordu. Maryanaya: 

- Biraz ileride bir geçid var
dır, dedi, oraya gelınce ıki nö
betçi ile karşılaşacağız. 

- Maryana sordu: 
- Bu nöbetçiler bize yol ver-

mezlerse ne yaparız? 
- Onların yanına sokulup gü

zel güzel konuşurken; birdenbire 
ikisini de öldüreceğiz. 

- Bu iş o kadar kolay görüle
bilir mi?. 

- Se'l bize bırak bu işi. .. 
Arkalarından yürüyen gözcü 

ilave etti: 
- İkisinin de kafalarını bir a

tılışta yere dü~ürmesıni bilirim. 
Merak etme, Scyid! 

Bir haylı koştular ... 
Arkalarına bakmadan rol alı

yorlardı. 

BüyOk 
Kurultay 

Günü 
Müzakereler Halk 

Evlerinde Radyoda 
Dinlenecek 

Cumhuriyet Halk Partisinin 
beşinci büyük kurultayının 29 
mayısta Ankarada, Büyük Millet 
Meclisi binasında toplanacağı ma
lı'.ıındur. Bu münasebetle Parti 
teşkilatı ve Halkevleri şimdiden 
hazırlıklarda bulunmaktadırlar. 

Kurultayın açıldığı giin ocak -
!ardan itibaren bütün kuraklar 
gündüz bayraklarla ve dövizlerle 
ve gece ışıkla donatılacaktır. Köy
lerde mevcut vasıta ve imkanlar
dan istifade edilerek o günün ha
reketli ve duygulu geçirilmesi i
çin tert;ba~ alınacaktır. 

Husu;i müessesat ve binalar ar
zu ederlerse bu donanmaya işti
rakte serbesttırler. 

Kongrenın açılışı ve o günkü 
müzakeresi radyo ile neşredile • 
cektir. Radyosu olan Halkevleri 
ve Parti kurakiarında bu müza
kereleri dinletmek için Partililer 
ve vatandaşlar davet edilecektir. 

·Açılış giınünLin akşamı Halkev
lerinde, Halkevi olmıyan yerler • 
de Parti kuraklarında toplantılar 
yapılacak ve bu toplantılarda Par
tinin tarilıçesı, programı, çalış • 
ması. bugüne kadar meydana ge
tirdiği işler ve inkılab hareketleri 
ve bunların foyizli S'Jnuçları hak
kında konU§malar ~ apılacaktır . 

s:vas ve Boluda 
Atatürk Anıtları 

Bu cümleden olmak üzere Sı -

vasda 80 bın lira sarfile güzel ibir 
Atatürk anıtı yapılması içit: İs -

tanbul güzel san'atlar akademi -
sindeki komisyona müracaat edil
miştir. Bu anıt hakkında heykel
tıraşlarımız arasında bir mükafatlı 
müs&baka açılacaktır. 

Ayrıca Boluda Cumhuriyet mey
danına dikilecek olan ve şehrimiz

de hazırlanan anıt da ?itmiştir. 
Bu muazzam heykel önümüzdeki 

aY mahalline götürülüp merasimle 
yerine konulacaktır. 

Boluda Anıt meydanı cıvarında 
şimdiden yeni müesseseler kurul
.maktadır. 

Maarif Müfettişleri 
Geliyor 

Bugünlerde Ankaradan Maarif 
Vekaleti umumi müfettişlerinden 
mürekkeb bır teftiş heyetinin şeh
rimize gelmesi beklerunktdir. 

Heyet azaları ders yılında rr ek

teblerde alınan randımanı tetkik 
edeceklerdir. Ayrıca müfettişler, 

~!ihanlarda da hazır bulı•nacak
lardır. 

Kurbağalı Dereye 
Akan Lağımlar 

Kurbağalı.dereye akan Lağımla
rın temizlenmesi için yapıirııası. 

kararlaştırılan sıhht çukurların 

inşaatına biran evvel •başlanacak
tır. Bu çukurlar 13 bin llrayn mal 
olacaktır. 

Kabile efradından hiç kimse 
görmemişti onlarL 

Bir tepenin yamacına inmişlerdL 
İşte burada iki düşmanla cenk· 

leşecekler ve hasımlarını yener -
leme, yollarına devam edecek • 
lerdi. 

Maryana bırdenbire arkadan 
gelen ayak sesleri duydu .. Acı acı 
bağırdı: 

- Geliyorlar ... 
Tıdıir 'başını arkaya çevirdi: 
- Evet ... Şeyhin gözcüleri ge-

liyor. 
Ve atlarını sürerek, birkaç da

.kika sonra geç'd yeri.ne vardılar. 
Tahirin gözcüsü: 

Siz atlarınızdan inmeyin, de· 
di, onJ, rla ben konuşacağım. 

NoJetçilcr yalarını gP.rip atlı· 

Iara: 
- Yasak •. 
Diye bagırı:, orl caı. 

Tahirin g<>zciısil: 
- Yabancı değili? ... 

• 

Alman - İtalyan 
"izdivacı,, 

YMAD: .üm...ı Sıtkril .ıı:sMO 
Berlinde Kont Ciano ile Rib • 

bentrop arasında imzalanan siyasi 
ve askeri ittifak muahedesıle se· 
nelerdenbeıi iki devlet arasında 
devam edip giden münasebetler 
meşrulaştırılmaktadır. Almanya 
tanımadığı b;r nazenin ile evlen· 
miş oluyor. 1882 senesinden sonra 
otuz üç sene menkı'.thası idl Ve ni· 
hayet 191,5 senesi nisanında Al • 
manYanın sıkıııtı içinde bulundu· 
ğu bir sıradadır ki, yabancıların, 

daha mes'ud ve müreffeh hayat 
vaidlerine inanarak kc.r~•ı:oı teri{ 
etmiş ve hatta ona karşı düşman· 
larile el birliği yapmı.~tı. Ş mdl 
kocasını aldatmak iç'n hndine 
vadedilen şeylerin hPpSi veril • 
medi diye kendisini kaııdıranbra 
karşı vaziyet almış ve daha garibi, 
Almanya da kendisine sadakat • 
sizliı'!in karşılığını temin etımek 
için eski ve yeni zevcesıne yardıJll 
etmeğe karar vermiş bulunuyor. 

1914 senesi yazında büyuk harb 
çıkar çıkmaz, İtalya Almanynyı ve 
Avusturyayı harbın müsebb!bi ad· 
dederek müselles ittifakla giriş • 
tiği taahhüd!erin asla bahis mev· 
zuu olmadığını iddia etti \~ lbita· 
raf kaldı. Ve karşı tarafın kaza -

naC"ağına emin olduktan sonra onlar 
tarafından yapılan vaidlere ina· 
narak otuz üç senelik kocasına . 
karşı vaziyet aldı. 

Biz geçen hafta İngiltere ile an· 
!aştığımız ı:aman, Sevr muahede· 
sini imzalatmak istiyen eı:kı düş
manlarla bu yolda munasebete gi· 
riştiğimizden dolayı Alm3n gazc· 
teleri bizi muahaze ettiler. Kendi· 
!erine vaktile yapılan sadakatsiz· 
!iğin mükafatını temin etmek içın 
Almanların İtalyaya yardım va -
detmeleri daha aykırı değil midir! 

Çünkü, İtalyayı Alınanyanın 
kolları arasına atan amil budur. 
Almanyaya karşı harb yapmak 
için İtalyaya 1915 Londra muahe· 
desile İngiltere ve Fransa bir ta
kım vaidlerde bulunmuşlardır. İ· 
talya bu vaidlerden bir kısmının 
yerine getirilmediğini iddia etmış 
ve bunlan temin etmek için bir 
kaç senedenberi eski mü.ttefikleri 
ile sıkı münasebete girimşiti. Şirn· 
di bu münasebete me u bir şek.l 
verilmektedir. Yani iki devlet a· 
rasındaki münasebetler 1882 sene· 
sile 1915 senesi arasında vaziyete 
geri dönmektedir. İtalyanın tarihi 
göstermiştir ki, bu devlet muahe
delere ve mukavelelere pek az e
hemmiyet vermektir. Harekatı ü
zerine amil olan düşünce, gir! tiğl 
taahhüdler değil, on dakika için· 
deki menfaatlerdir. İtalyanın dış 
politikasına da ma. bir İtalyan Ha· 
riciye Vekilinin cmukaddes ego
izm• adını verdiği duşunce Amil 
olacaktır. Poincare de 1912 ll('nc
sinde muhtemel lbir harbdc İtalya•, 
nın takib edeceği hareket h~ttını 
izah ederken ayni mütaleada bu
lunmuştu. Binaenaleyh imzalanan 
mukaveleye bir nümayişten baş
ka mana atfedilemez. Eski Alman 
dostumuza gelince; bu defaki izdi· 
vacın otuz 'üç yıllık evlilik haya· 
tından daha mes'ud olmasını te
menni etmekten başka kendi he
sabımıza ne yapabiliriz' 

Diye seslendi .. Ve zaviyede Öğ· 
rendiği işareti vere•·« yere atla
dı. 

Karanlıkta başlıv~r: bir ooguıJ· 
mayı Tabirle Maryana at ü.>tün -
de seyrediyorlardı. 

Tahirin adamı atı~n yere ıner 

inmez, bir hançerle Lobetçilerııı 

üzerine atılmıştı. 

Tahir, karanlıkta, ı,eçid nobet· 
çilerile boğuşan adr'Illlla: 

- Ben de geleyi-n mi?. 

Diye soruyordu. J anır;ın ;.damı: 
- Zahmet etme. S yıd! di)e 

bağırdı - Haydı, s·.: ge~in yoı· 

dan ... Ve atlarınızı ı urün! Ben 
si.ze yetişirim. 

Tahirle Maryana a~ıarını siıre· 

rek, geçidden öteki yola çıktılar 

ve yıldırım sür'atile l.oşmağa baş· 
!adılar. Bu sırada ~aviyeden ye
tişen Arab okçuları geçid ~·rrın~ 
ok yağmuru yağdıı •rağa ıışla· 

mışlardı. 

(Devamı var) 



Günün Meselesi: -
Taksim Kışlası 
Belediyeye Veril meli 

İdrak ve İz'an istiyoruz 

Burada Bir Tiyatro, İki Klüb 
ve Bir Sergi Sarayı Yapılacak 

D 
ün bir gazetenin en son sa
hifesinde, diş macuııları, 

elektrik tesisatı, Tadyo ma
kineleri illinları arasına sıkışmış, 
tek sütun bil' ilan gördüm. 

Bu ilanın içinde Atatürkün res
mi vardı. Resmin altındaki satır
ları okuyunca, Atatürke dair ya· 
zılınış bil' kitab reklamı olduğıı
nu anladık. 

Şehircilik mütehassısı Prost 
Ç~malarına devam etmek • 
ledir, Mumaileyh İstanbulda 
Yapılacak işler ve mesaisi hak· 
kında dün şu izahatı vermiştir: 
•- Taksim kışlasının Bele • 

diyeye verı1mesi lüzumunda 
ötedenberi ısrar etınekteyim. 

Elyevm; bu mıntakanın plan= 
hazırlıyorum. Burada büyük 
bir konferans salonu jJe, tiyat
ro, gazeteciler kulübü, turing 
kıdüb ve sergi sarayı inşa olu
nacaktJL 
Diğer taraltan bu sene bil • 

hassa Boğaziçi ile meşgul olu
Yoruz. Boğazın iki tarafında 25 

metrelik yollara ihtiyacımız 

vardır. Bu yollan açacağız ve 
planda yer veriyoruz. 

AyTıca Anadoluhisan pliıjı 

arkasında bir spor sahası ve ço
cuklar için de bil' oyun sahası 
yapmağı düşiiniiyoruz,• 

Mütehassıs Prost; Kuruçeş -
medeki kömiir depoları hak • 
kında da şunları söylemiştir: 

Bu il3.nı veren müessese bir 
Türk müesseseoıi değildir. Fakat, 
il3.nı koyan gazete bir Türk gaze
tesidir. 
Şunu söylemek istiyoruz: Ata

türkün resmi, bir gazetenin son 
sahüesinde, binbir ç.eşid ilaıılar 

arasında asla basılamaz. 
Atatürk daima bizim Atatürkü

müzdü~. Kalblerimizdeki yeri asla 
değişmiyen Atatürktür. Onun re•
minin basılacağı yeri, ilan ücret 
tarüelerinin hasis hesabları tayin 
edemez. 

•- Bu depoların manzarası 
yürekler acısıdır. Depoların 

kaldırılması için karar verildi

ğfoi işittim. Bu iş için limanla 1 
belediye temasta bulunup an -
!aşmalıdırlar.• 

--~~~~~~~~~~~~~--~~--- Türk olmıyan ilan sahibi bunu 
idrak etınedi ise, bari, bunu Türk 
olan o gazete idrak edebilseydi!. Kadıköy 

Kumluğu 
Park Oluyor 

Tramvay Yolunun Dış 
Caddeye Alınması 

Düşünülüyor 
Kadıköy kumluğmun parK ha

line konıılsmaına devam edilmek· 
teclir. Kumluğun Mühürdar cihe

tine tesadüf eden Josmındaki mo· 
luziarla metrUk arsaların kazılma
,.'>lna ve bahçe haline getirilm~sme 
aid tesviye işlerine başlanmıştır. 

Diğer taraftan eski Hal binaeile 
itfaiye garajı arasındaki kısmın 
ağaçlandmlması işine başlanmış· 

tır. Parkın arasından geçen tram
vay yolunun dış eOOdeye alınması. 
bütün bu kısmm yolu ağaçlı bir 
mesire mahalli haline getirilmesi 

haıkkında hazırlanan projenİl). tat
bikına önümüzdeki aydan itibaren 
başlanması· kararlaştmlınıştır. 

-0--

Konservatuarda 
imtihanlar 

İstanbul k<mservatuarında ayın 

15 inden itibaren imtihanlara baş· 
lanmıştır. İmtlhanlar gelecek i!ıaf

ta bitecektir. tmti:han neticel<!ri 
çok memnuniyet vericirlir. 

Konservatuvardan bu yıi 15 genç 
mezun olacaktır. 

-*
Kazalarda Teftişler 
İstanlbul Belediye ve Valı mu· 

avinlerİ şebl'imizin müteaddid ka
zalarında teftiş seyahatleri yap -

maktadırlar. Bu cümleden olrıak 
üzere Belediye reis muavin; Rifat 
Yene! Çatalcada vilayete aid bazı 
işleri ve Belediye santralı inşaatı 
ile meşgul olmak üzere bugün 
Çatalcaya gidecektir. 

Kendisine maarif müdürü Tevfik 
Kut da refakat edecektir. 

Diğer taraftan Vali muavini Mu
zaffer Alı:alın da dün ayni mak
sadla Şileye gitmiştir. 

ROMAN: 29 

Fakat artık evlenecek çağa gel
memiş miydi? 

Janet ilk defa olarak: .Artık ev· 
lenirsiniz> dediği• zaman, Adoli'ün 
biroenbire alm kırıştL Öyle ya, 
kokular içinde, kadın etekleri ara· 
sında yaşamağa alışmış ve dünya· 
nın en güzel kadınlarından birinin 
kalbini kazanmış bir genç için, 
şimdi başka bir kadınla ev lenınek 
cehenneme atılm~k gibi bir şey 
olacaktı. 

Fakat J an et, artık Kralın met
resi olduktan sonra onun mahre
miyetine girmek imkanları da kal
mamıştı. Öyle olmakla beraber, 
ne zaman kontesin yanına gitse, 
daima iyi karşılanırdı. Bu kadar 
güzel hayatı elinden kaçıracak 

mıydı? 

Kontes delıkanhnın yüzünü ok
şadı. Biraz daha aat"ıllı hareket et· 

Askeri 
Mekteblere 

BÜRHAN CEVAT 

Girecek Talebe' Sayfiye 
• 

Hüsnüh"al Ma-;bataları Ye r; erinde 
Hakkın~a Yen~ Bir Ucuzluk 

Emır Geldı 
Askeri mekteblere girmek üze

re yapılacak müracaatl&Tda veri
lecek hüsnühal maibırtaları hak • 

}nnda dün villiYete yeni ·bir emir 
gönderilmiştir. 

Emirde mektebe girmek isti -
yen çocuğun ve annesi ile babası 
ve ailesinin veya velisinin kötü 

ahval ve ahlak sahibi ve milli hu
dud haricine atılmış veya yurda 
girmesi menolunmuş eşhastan o· 
lup olmadıklar,ı suihal ve şöhret 
sahfüi ve mahkumiyetleri bulunup 
bulunmadıkları tesbit olunacaktır. 

Bu evrak vilayet idare heyet • 
!eri tarafından tetkik olunacak ve 
hasıl edilen kanaate göre ve ala· 

kadarlara hüsnühal mazbatası ve
rilmesi veya verilmemesi karar -

laştırılacaktır. 

--<>---

Taksim Bahçesi 
Haziranda 
Açılıyor 
---

Eskiden Olduğu Gibi 
Duhuliye Alınmıyacak 

Tak.sim bahçesinde Belediyece 
yaptırılmakta olan i:nşaat bitmek 

üzeredir. Halen büfe, halfı ve med
hal kısımlarının sttn eksikleri ile 
uğraşıl!maktadır. 

Bahçe haziranda yeni şeklile 
halka açılacaktır. 

Buraya girmek ıçın ~Jınan 

düıhuliye ücretinin de tamameıı kal 
dırılması kararlaştırıldığından bu 

suretle Beyoğlu halkı parasız ha· 
va alıp istirahat edebilecek yeni ve 

güzel bir umumi bahçe daJı& ka
zanmış olırnakta.dır. 

mesi, istikbalini de düşünmesi 

tavsiyesinde bulundu. 
Prens Dö Subiz delikanlı için 

eski hanedan ailelerinden, fakat 
servetleri olınıyan Elen Dö Tur· 
non isminde bir kız da buldu. 
- Aıdolf bu kızla 19 te'mmuz 1773 
de Pariste evlendi. Hatta izdivaç 
mukavelesini Kral imzaladı. Kon
tes Dubarry yeni evlilere, hazine
den alınmak üzere 200,000 lira ver
dirdi. Gayet güzel olan Elen Dö 
Turnon da ev len dikten sonra Ea· 
raya kabul edildi. 

• 
KONT DUBARRY GELİYOR 

Hlzınetçi kı.z ha:ber verdi: 
- Madam lakontes, mösyö lö 

kont sizinle görüşmek istiyor. 
Madam Dubarry can sıkıntısını 

üade eden bir harekette 'bulundu. 
Oh, •bu kont J an ... Ha ıgi mezar
dan çıkıp geliyor. 

- Haydi söyle ... Söyle bakalım 
ııelsin? 

Belediye Otel ve 
Gazinolar için Bir 
Tarife Yapacak 

Belediye İstanbulluların say -
fiye ihtiyacını da gözönünde bu
lundurmaktadır. Bu maksadla bu· 
gün Belediyede bir toplantı yapı
lacaktır. Bu toplantıda sayfiye 1 
yerlerindeki otel, gazino, pansiyon 
ve kır kahvesi gibi Yerlerin tari
felerinin ehemmiyetli bir surette 
indirilerek halkın en ucuz bir şe
kilde eğlenip dinlenmesi imkan
ları tetkik olunacaktır. Ayrıca, Bü
yi.i'kada, Heybeliada, Büyükdere, 
Suadiye, Erenköy, Bostancı, Fe
nerba:hçe gtbi sayfiye yerlerindeki 
yazlık ev kiralarının da çok yük
sek olduğu görülmüştür. 

T<>plantıda; bu kabil evlerin 
mevki, oda ve kat adedi, manzara, 
yenilik ve eskilik, konfor gibi ba· 
kımlardan birkaç sınıfa ayrıla -
rak her sınıf için azami bir kira 
m1ktarı tesbit edilmesi işi de gö
rülecektir. 

Bundan başka satiiye yerleri· 
nin daimi temi.tliği ve güzelliği 
iÇin de 'bazı yeni tedbirler alına· 
caktır. 

Denizyolları ve 
Limanlar Kadrosu 
Muhabere ve Münakale Veka· 

Jetine bağlı olarak yeniden teşkil 
edilen Denizyolları ve Limanlar 
umum müdürlüklerinin kadro -
!arı bugünlerde Mecliste görüşü
lecektir. Meclis müzakereleri ya
pıldığı sı.ralarda Ankarada bulun·. 
mak üzere limanlar umum müdürü 
Raufi Manyasi ve muavini Hamid 
Saracoğlu dün Ankaraya gitmiş -
!erdir. 

Jan DubarrY metin adımlarla 

içeriye girdi, hala yatakta bulu~ 
nan J an etin elini öptü. Kendi e
vinde imiş gibi serbestçe koltuğa 

oturdu, bacak bacak üzerine attı. 

Enfiye kutusunu çıkararak bir tu· 
tam çekti, aksırdı, sonra gülüm
sedi ve tekrar ciddiyetini iktisab 
ederek: 

- Kızım, dedi, ben aile reisi sı
fatile srzinle gayet nazik bir me· 
seleyi görüşmeğe geldim. 

Yüzünden komedi artistlerine 
mahsus ifadeler okunan bu aca • 
ib aile reisi, Toloz şivesile anlat
mağa başladı: 

- Sizi lbu payeye yüksel1mek 
için ne kadar uğraştığımı, neka • 

a - SON Tl!:LGaAF - 24 MAYIS 1931 

PO L • 
1 s itfaiye 

Santral 
Binası 
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Belediye Büyük Bir Bina 
Yapmağa Karar Verdi Ben Bir 

Adam 
Vurdum! 

Büyükler 
Kücükleri 

' 
Affeder 

Hamdi Kendisini 
Y akalıyan Polise Bu 

AmmaHaydar,Nedense 
Y aşarı Affetmedi 

. İstanbul itfaiyesinin modem bir 
şekiled tanzim ve takviyesi için 
çalışılmaktadır. Belediye reisliği 

bu maksadla ileride şehirde büyük 
ve yepyeni bir itfaiye •binası inşa 
edecektir. Bunnnla beraber bir 
yandan da Fatihdeki merkez bina· 
sının genişletilmesine devam olun· 
maktadır. 

Ezcümle bu binada müstacel 
vak'alar için 16 yatakh bir revir 
inşası da kararlaştırılmLŞtır. Bu 
kısmın ilavffiine hemen başlana
caktır. 

Sözü Söylemişti 

E 
undan bir müddet evvel los
kançlık yüzünden Behçet 
isminde bir zatı tabanca ile 

öldürmek kasdile ağır surette Ya
ralıyan Hamdinin duruşmasına 

dün Ağırceza mahkemesinde de· 
vam edildi. Dünkü muhakemede 

hadise şahidi olarak polis memur
luğundan mütekaid Yusuf sorgu

ya çekildi. Yusuf mahkemede şun
ları söyledi: 

- Vak'a günü karakolda nöılıet
çi idim. Yazı işlerile meşgul bu· 

lunduğum bir sırada, bir erkek 
sesi işittim: 

- Kaçıyor, yetişin, tutun!. 

Dışarıya çıktığun zaman Ham· 
dinin Balata doğru kaçmakta ol -

duğunu gördüm. Birkaç defa 
cdur!• diye bağırdım. Fakat Ham

di durmadı. Kovalamağa başla -

dım ve biraz sonra da yakaladım. 

Hamdi çok telaşlı ve heyecanlı 
idi. Gözlerinin içini kan 'bürümüş

tü. Şaşkın bir halde idi. Kendisine: 

- Ned,l'n kaçıyorsun, ne yap -
tın? diye sordum. 

Hamdi suçunu itiraf etti: 
- Eğrikapıda bir adam vurdum! 

dedi. 

Hamdinin üzerini aradım. Ceb

lerinden birinden bir tabanca çı

kardım. Tabancanın üç kurşunu 
ek.sikti. Namlusu koktuğu için bu 

kurşunların yeni atıldığı anlaşı -
lıyordu. 

Hamdiyi karakola götürdüm ve, 
hakkında lazım gelen muameleyi 1 
yaptım. 

Mahkemeye gelmiYen ve Koca
elinde bulunduğu anlaşılan diğer 
şahid Avniyenin de evrak arasın
daki i!adesi okundu: 

•- O gün, hadise esnasında '.Eğ
rika,pıdaki evimde bulunuyordum. 
Bir silah sesi işi<ttim. Kapının önü· 

ne çıktığım zaman biraz ilerde, 
yerde ibir adamın yuvarlanmakta 
olduğunu gördüm. Adam yaralı 

idi. İki yerinden kan aıkıyordu. Bu 
sırada Hamdi de kaçıyordu. İçe
riye grrdim. Ve bizım evde kiracı 
bulunan dondurmacı İsmaile: 

- Sokakta bir adam vuruldu! 
Vuran kaçıyor. Koş onu yakala!. 
Diye bağrdım. 

İsmail derhal sokağa çıktı ve ka
çanı takib etti. 

Birkaç gün sonra, Hamdinin ka
rısını ıbehçetten kıskandığı için 
vurduğunu öğrendim .• 

Duruşmıya gelmiyen Sabrinin 
çağırılarak dinlenmesi için muha
keme 18 temmuza bırakıldı. 

dar eziyet ve mihnet çektiğimi 

bilirsiniz. Bugün taşıdığınız isim 
sayesinde Kraliyetin en güzel ve 
muhteşem bir mevkiini kolaylık· 
la elde ettinrz. 

Janet yavaşça sözünü kesti: 
- Dostum, asıl meseleye geli

niz. Paraya ihtiyacınız var, öyle 
değil mi? 

- Evet, paraYa iıhtiyacım var. 
Doğrusu 'budur. Dünyada herke -
sin paraya ihtiyacı vardır. Fakat 
şimdilik asıl mesele bu değildir. 

Beni dinleyiniz. Kelimeleri hiç de 
ağzımda çiğneyecek değilim. Kaç 
tane aşıkınız olduğunu bana söy
ler misiniz? 

J anet, hayret ve nefret dolu bir 

Y 
aşar isminde bir adamı bı
çakla öldürmek ıkasdile ya
ralamaktan suçlu Aksaraylı 

HüseYinin muhaıkemesine dün as· 
liye dördüncü cezada bakıldı. 

Dünkü duruşmada davacı Ya· 
§ar şu i!adeyi verdi: 

- Ben manavım. Hadiseden bir 
iki ay evveline kadar, her gün 
suçlu Hüseynin dayısı manav Hay
darın Hasekideki dök>kanına seb· 
ze götürürdüm .. 

Diğer taraftan itfaiye efradının 
mesleki bilgilerini aırttırmak için 
de kendilerine faydalı bütün fenni 
malumırt verilecektir. 

İtfaiye mektebinde de imtihan
lara başlanmıştır. Bugünlerde bi
tecek olan imtihanların sonunda 
ta,le'belere merasimle diploma ve
rilecektir. 

Haydarda 30 lira alacağım var
dı. Bu parayı vermediği için artık 
ben de dükkanına sebze götürmü

-yordurn. 
Hadiseden bir gün evvel yine 

paramı istemek için Haydann dük· 
kanına gitmiştim. Haydar orada 
yoktu. Ortağına: 

Köprünün Galata 
Tarafındaki 

Cadde 

- Haydar benim paramı neden 
vermiyor? 

Diye sordum. 
Bu adam: 

Önümüzdeki Ay Asfalta 
Çevrilmesine 
Başlanacak 

- HaYdar sana on para bile bor
cu olmadığını söylüyor, dedi. 

Bu söz beni kızdırmıştı. 
:_ Demek bu kızılbaş herif bor· 

cunu inkar ediyor ha?! .. 
Dedim. Haydara ve ailesine kü· 

für ettim. Ağzıma geleni söyle -
dim. 

Eı1esi günü, öğleden sonra, Ha· 
seki caddesinde, Ahmedin kah · 
vesinde birkaç arkadaş, oturmuş 
konuşuyorduk. Bir ara kahveye 
manav Haydar girdi, yanıma gel
di: 

- Seninle biraz konuşacağun, 
benimle gel! dedi. 

Onunla kahveden dışarıya çık· 

tık. Bir kenara çekildik: 
- Sen dün dükkanıma gelmiş

sin! Bana ve efradı aileme 'küfür 
etmişsin doğru mu?. 

Diye sordu. 

Ona yalan söylemek istemedim: 
- Evet, dedim. Dün biraz si -

nirli idim. Kendime hiikim ola -
madım. Sana hakaret ettim. 

Ondan af diJ.emeğe başladım: 
- Haydar ağabey, söylediğim 

bütün sözleri geri alıyorum .. Bir 
kabahat işledim. Sen benden 'bü
yüksün, ooYÜk !er küçükleri da • 
ima affeder! Sen de beni affet! 

Gözlerini hiddetle açtı: 

- Olmaz, dedi. Seni asla affe
demem. Haydar, kendisine ve aile
sine hakaret eden bir adamı hiç 
bir vakit affedemez. Sana bu haka
retin cezasını çektireceğim! Seni 
öldürteceğim, kendini kolla!. 

Haydara çok yalvardım, fakat 
onu bu kararından vaz geçireme
dim .. 

Kahveden döndüm. Akşama ka
dar orada oturdum. 

Geç vakit evime gidel'ken, so-

nazarla konta baktı. Öteki sözle
rine devam etti: 

- Anlıyorum. Kral birincisidir. 
Bunu tabii görmek lazım. Şimdi o.. 
kardeşimin yerini tutuyor. Kral 
olmak sıfatile herkesten ziyade 
dünya güzelliklerinden istifade et· 
mesi hakkıdır. Bunu geçelim. Son
ra Dük Degiyon ·beliyor. Bu, ikin· 
elsi. .. 

- Fakat siz neler söylüyorsu
nuz J an? Aklınızı mı oynatıyor
sunuz? 

- İki oldu kızım. Bütün Versa~ 
bunu biliyor. Ben her yerden la-
zım gelen tahkikatı yaptım. 1 

- Size yemin ederim ki... ı 
- Durunuz, evvela b'n sözü -

Belediye tarafından bu yıl as
fa]o(a çevrHmesi kararlaştırılan 

yollaı· arasında Köprünün Galata 
cihe1indeki kısımla bankalar cad· 
desine varan parça ve Karaköy 
meydanının da bulunduğu evvel
ce yazılmıştı. 

Önümı.izdeki aydan itibaren bu 
kısının da asfalta tahviline baş -
lanması etrafında tertibat alın -
maktadır. 

Diğer taraftan, Köprünün yanın
dan itföaren limana kadar giden 
Ömer Abid Hanının arka ka-
pısının önündeki caddenin 
tamamen asfalta tahvili i-
çin Jfı.zım gelen hazıı·lıklar yapıl
mış bulunmaktadır. Bu kısmın he
men inşaatına 'başlanmak üzere 
alakadarlarca icabe<ien tertibat 
alınm~ktadır. 

Çiroz BolJaşıyor 
Bu seneki balık mevsimi çok be· 

reketli geçmektedir. Balıkçılar 

mebzul miktarda çiroz hazırla -
mlljlar ve piyas;ıya sevketmeğe 

başlamışlardır. 

Boğaziçi, Marmara ve Yeşil.köye 
kadar olan sahil kısmında meıl:ı -
zul miktarda çiroz rafları kurul
muştur. 

kakta Hüseyne tesadüf ettim. Hü
seyin yanıma sokuldu ve bir ke
lime bile söylemeden cebinden bı
çağını çıkardı, beni sol omzumdan 
ve kasığımdan yaraladı.> 
Şahid Recai, Vasfi ve Ahmed, 

Hay darın Y aşarı ölümle tehdid 
ettiğini ve yeğeni Hüseynin de 
ayni gün bıçakla yaraladığını söy
lediler. 

Müddeiumumi şahidlerin söz -
Jeri, tahkika<t evrakı ve rapor mün
derecatı ile Hüseynin suçunu sa-

mü bitireyim. Sizin himaye w mü
zaheretıniz sayesindedir ki Dük 
Degiyon nezarete girmiş bulunu· 
yor. İyiliklerinizin ~emerelerini 
topluyor. Fakat maıhsulü topla -
mak için tohumu ekmek san'atını 
da bilmek lazımdır. Ben bu adam· 
dan bahsedecek değilim. Fakat 
ailemizin haysiyet ve itibarı mev· 
zuu'bahstir. Siz her halde tehlikeli 
bir oyun oynuyorsunuz. Sonra Dük 
Dö Brissak ile münasebetiniz ... 

Bu defa Janet, kontun sözünü 
kesemedi. Brissak'a karşı duydu
ğu muhabbet, kendisini enerji ile 
müdafaadan alıkoyuYordu. 

Kont Dubarry devam etti: 
- Dö Brissak ile münasebeti -

nizin gürültüsü afakı tuttu. 

- Çok yanlış şeyler işitmişsiniz. 
- Size öyle geliyor. 

Kont oturduğu koltuktan bir -
deı:;bire doğruldu. Yüzü kıpkırmı· 
zı kesilmişti. Bir iki adım yürüdü. 
Elini şiddetle masaya vurdu. Kon-

Halkın İnkişaf Eden 
TeJakakisi 

P
azar günleri vapurla uzak 
bir yere gidcrı;eniz, oiz de 
herkes g~bi ,şahid oluyor-

sunuzdur. Şehrin haııgi istikame
tinde olursa olsun, pazar akşam -
!arı, gezinti yerlerinden \'apurla 
dönüş, in•anı gezmeğc çıkacağına 

pişman ettirecek kadar üınid kı
rıcı ve rahatsız edicidir. 

Bunun sebebi basittir. İçtimai 
hayatımız günd~n güne değişmek
tedir. Halk, artık açık, temiz ha
vanın sıhhi faydasını anlamıştır. 

Bütün bir hafta çalışan, yo~ulan 

İstanbuiluların çoğıı, eskiden ol • 
duğu gibi, mahalle kahvesinin du· 
man ve is kokan dört duvarı ara
sında, tam gününü geçirıneğe as
la razı değildir. 

Herkes güzel, temiz, havadar 
bir yer arıyor. Böyle bir yere gi
debilmek için de, vasıta olarak . 

vapuru ıılmak icab ediyor. Kat'! 

istatistikleri bilmiyorum. Fakat, 

tahmin ediyorum ki, vapurların 

pazar yolcuları, her yıl, otomatik 

bir şekilde artmaktadır. Bu, tabii 

bir neticedir. Binaenaleyh, bu • 

günkii ihtiyaçlara göre tedbirler 

almak, halkı rahat ve geniş şekil
de seyahat ettirmek Jizıındır. 

Muhakkak ki, değişen ve ilerli

yen cemiyet hayatımızla birlikte, 

nakil vasıtaları da ayak uydur -

masını biliyorlar. Fakat, pazar a' .• 

şaınları, İ•tanbulun kalabalık \'2-

pur iskelelerinin halini görüp sey• 

redenlcr, tedbirlerin kafi olmaı!ı· 

ğına bizimle beraber hükmetmcz

lerse, insafsızlık yapmış olurlar. 

REŞAD FEYZİ 

Birimizin Derdi 
Hepimizin Derdi 

Kasab Kalfa ve 
Çırakları 

Çarşıkapıda kasap çırakhğ'ı e

den bir okuyucumuz yazıyor: 

cBb: kasap ve kalfa çırak.lan 

yıl on lkl ay bililasıla sabah sa
al beşten akşam dokuxa kadar ça

lışmaktayız. lla.yaimuzı kazan -
mak için buna mffburuz. Fakat 
Nihayet biz de insanız. Der 1ürlü 
ı.tlrabatlen, hayattan bir parça 
olsun ilim almaktan, allelerlmh
Je şöyle bir eün &'ezmefe çıkmak
tan maluı:ırnız. Dlier meslekler
de ııaluıa.n bizim gibi lnsa.Lfarm 
hayatına cıpta De bakıyoruz. Et, 1 
bavaylcl zarurtyed!en o1dufundan 
pazar ıatntnden de istifa.de ede -
miyoruz. Mesleğimiz uğruna fe
dayican ediyoruz. Acaba bu \'a
zl1etiınlzl slhhatimlz ve hayatımız 
nazarwdan düzeltmeğe lmkıin yok 
mudur? Başımızdaki cemiyetimiz 
mi, yoksa iş büro..,u mu. uaba 
hangi makam harekete r«iP de 
bid ve bize benzer daha birfok 
binlerce kişlnln medeni hayat hak
larından lstifadelerini temin ede
cektir? Bu seslınizi yüksek ma -
kanılara da duyurursanız, her -
halde bizim i(ln de blrşeyler dü
şünülür.» 

bit gördü, tecziyesini istedi. 
Muhakeme karar ve:riııek ıçın iı< 

hazirana bırakıldı. 

tun huyunu iyi bilen Jand sesini 
dailıa tatlılaştırdı. 

- Aziz dostum, dedi, siz Bı·issak 
dan bahsediyorsunuz. Bu adam 
şimdiye kadar bana karşı sadece 

dostluk göstermiş bir insandır. Nt 
yapacaktım? Bana karşı gösteriler 

dostluğu nefretle uzaklaştıracak 

mıydım? 

- Bu sözler birşey ifade etmez. 
Benim bildiğim bir hakikat .. ar. 
O da ailemizin isminin çamurlarda 

süründüğüdür. Brissak'ı ister se
viniz, ister sevmeJ.riniz. bu. bana 

aid bir şey değildir Fakat bu de
likanlıya gönül kaptırdığınızı bel1l 
etmeniz kadar çirkin bir şcY ta
savvur edemiyorum. Ben sızi his

lerinizi idarede son derece mlh r 
zannederdim. Madam Pompadu • 
run halefi mevkiinde bulunuyor
sunuz. Bu kadar çocukluk olur 
mu? 

(a ·-mı ı·ar) 
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GAZETECİLERİN FEDAKARLIGI VE 

- Japon Edebiyatından -
Almanlar Arjantinden 

Neler Alıyorlar? .. 
Geçenlerde Kanadada müthiş blr 

cinayet oldu. Adamın blrl, hır

sızllk m.ıksadUe bir eve girdL Yaka
lanacafını anlayınca ev sahlblnl, ka· 
rısını ve dort 7aşındakl kuçUk bir ço
cufu oldtirdti. 

Uutu.n l'azeteler, buytik man,etıerle 
bu cinayetten bah!edlyorlardJ. 

Seslerin ve Renklerin Kuvveti 

Almanlar Aldıkları Buğdaya f'1ukabil 
Malzeme Veriyorlar 

Cenubi Amerikada Vaziyet Nedir 

Riyodejeneyro ıehrinin umumi manzar= 
• 

/A 
vrupa meselesi bundan 
aonra daha ne gibi safha -
lara girecek? Gün geçtikçe 

bunlar anlaşılacak. LAkın dünya-
nın meselelerı yalnız Avrupa iş

lerınden ibaret değıl Yeni gelen 
Avrupa gazetelerinde mesela ce
nubi Amerikaya dair yazılmış bazı 
mektublaı vardır kı yeni dünya
nın öbtir kısmında olan biten ba
zı hi'ıdiselerin çok manalı oldu
ğunu gooteriyor. 

Mesela Arjantin ile Avrupanın 
arasında büyük bir mesafe var. 
Faka t Avrupada ne oluyorsa Ar
jan'in<le büyük bir merak ve e
hemmiyet ile takıb ediliyormuş. 

Cenubi Amerıkanın böyle mü -
h ım bir kısmının Avrupa vekayi
in. buyuk bir alaka ile takib et
mesı ıse sadece bir merak meselesi 
değildir. 

Son senelerde Almanların ce -
nubi Amerikaya dair bir takım e
meller besled iğinden evvela hafif 
terlib bahsedilmeğe başlanmıw, 

ondan sonra bu bahis pek ilerli
yerek gıtgide ortaya şayanı dik -
kat malt1mat çıkmakta gecikme -
miştir. İşte yeni gelen Avrupa ga
zetelerinde görülen yazılara ba
karak çıkarılan şu hulasa da yine 
bu mevzu tazelenmiş oluyor. 

Cenubt Amerika memleketleri
tin şimali Amerika Cumhurreis! 

Ruzveltin suUı yolundaki faaliye-

tine iştirak etmeleri de isllkbali 
düşündüklerini göstermektedir. 

Geçen sonbaharda Perunun mer
kezi !.imada toplanan Amerıka 
birliği loongresi vesilesile bu mev
zu etrafında neler söylendiğinden 
o zaman cSon Telgraf. ın bu sü
tunlarında hulıisalar yapılm!jtı. 

Arjantindeki Almanlar gitgide 
artmaktadır. Umumi Harbin çık
tığı 914 senesinde 50,000 den fazla 
olmıyan Alman nüfusu bugün 
150,000 den aşağı değildir!. 
Söylemeğe hacet olmasa gerek

tir ki bu Almanlar bugün birleş· 
ıniş halde çalışıyorlar. Almanya • 
dan gönderilen adamların idaresi 
altında müşterek bir gaye için uğ
raşıyorlar. 

Almanyadan gönderilen ve Ar
jantindeki yüz elli bin Almanı i
dare edenler kimlerdir?. Resmi 
bir sıfat ve salahiyeti olmamakla 
beraber oradaki Alman elçisinden 
daha ziyade nüfuzlu kimseler ki 
bunları Berlln bilhası;a seçerek 
oraya göndermiş bulunuyor. Ar -
jantinde Yahudiler aleyhine baş
gösteren cereyanda bunlar da mü
him birer amil olmuşlardır. Bun
lar yerliler arasında ve kendileri
ne taraftar bularak tahrikat yap
maktan geri durmuyorlar. Hulasa 
tam bir propaganda faaliyetidir 
gidiyor. 

Arjantin matbuatının bir kısmı 

~-------------------·-----,, LAL E'nin Büyük Miijclesi 
Her büyük sinema yazlık programlarına hazırlanırken 

l A L E 
Salonlarındaki soğulclıav. a tertibatından kuvvet 
alarak en büyük filmlerini göstermeğe karar 
verdL Görülen en zengın filmlerin en emsalsizi 

1939 Altın Arayan Kızlar 
Kaptan Blud, Keşif Alayı gibi daima en büyük filmleri yapan 

MİHAİL KORTE3'in görülmemiş yeni eseri 

SON DOGUŞ 
Yarın akşom LALE Sinemasında 

bundan bahsederek memleketteki 
tahrıkıitın aleyhinde bulunuyor. 

Fakat bir kısım gazetelerin neş
riyatı da mübaiagalı görülmüyor 
değildir. Onun ıç;n Arjantin hü
kümeti bu mesele ile meşgul ol
muyor görünüyordu. Yalnız şu 

son zamanlarda mesele artık ka
palı kalır gib olmaktan çıkmıştır. 
Çünkü bazı yerlerde Almanların 
mektebler açtıkları görülmüş, tah
kikat yapılarak bu mekteblerin 
Alman çocukları için değil, yerli
ler için açıldığı anlaşılmıştır. Bu 
mektebler tamarnile Alman pro
pagandası maksadile açılmış bu
lunuyor, buralarda yalnız alman
ca olarak ders okutuluyordu. 

Nihayet Arjantin hükumeti bu
ralarda almanca yerine ispanyol
canın okuturulma.:;ını tamim et
miş, bu mekteblerin sınıflarında 
asılı olan resimler indirilmiş, bun
ların yerine Arjantinin kendi mil
li kahramanlarının resimleri a

sılmıştır. Gazeteler Alman mek -
teblerinden bahsetmekte devam 
ediyor. Fakat meselenin asıl ehem
miyeti kalmamış diye zannedili -
yordu. Lakin bahis yeniden taze
lenmiştir. 

Fakat bu propaganda işlerinden 
dolayı Arjantin hükumeti ile Al
manya arasın<laki siyasi m:.ina -
sebetler bozulmuş olmuyor. Ar • 
jantin hükumeti bunları ileri sü
rerek Berlin ile arasını bozmamış
tır. Bilakis Almanya hükumeti ta
rafından teklif edilen alışverişi de 
kabul etmiştir. Bu da şudur: 

Almanlar Arjantinden 100,000 
ton buğday istiyorlar. Bundan 
başka 8,000 ton da yün alacaklar
dır. Buna karşı da Arjantine şi

mendifer malzemesi gönderecek

lerdır. Bu alışverişte Arjantin ken
d isıni kiırlı görmüş: Çünkü satıl· 
mıyan bır kısım buğdayları için 
hazır müşterı bu.uyor. Ambarlar
da çürüyecek olan fazla buğday • 

Katilin karısı, o sırada ha ta.hanede 
bulunuyordu. Bir çocuk dojurmwıln. 

Ha1atı tehlllı:ede idi. Ufak bir heyeca
nın Olümu tevJld etıne i ihtlmall vardı. 

Tabli vak'a11 &akladılar, kendisine 
duyurmam.ağa çahştılar. Kabil mJ? •• 
Herkes bundan bahsediyordu. Kadının 
lr.ulatına da aksetti. Kocasının, ziya· 
retlne l'elmemeslndcn şüphelendi. Ha
kikati ötrenmek btedl. Doktorlara, 
haslabakıcılara, bir ıa•ele aldırmala-
nnı rica ediyordu. 

Ricasının kabul olunmadıfını &'örün
ce isabı bo"&uldu. sıhhi vaziyeti va -
h tn t ke brttJ. it :vah tehlikeye •ir
dL Buna bir pre bulmalı: lizımdı. Dok· 
tur, biıl.staoakıcılardan birine: 

- Mademki ısrar edJyor, dedi. Ya
rın sabah bir pzete alımı., verlnb: .. 

Ertesi ııabalı, Toronto Star ı:uele

ılnln bir nüshasını verdiler. Ctna:rete 
ait birçok malümat vardı. Fakat, ka
tilin ismi bqka idi. 

Doktor, l'&Zete mUdürüne miiraca -
atla hidis~yl anlatmq:tL l\fiıdıir, ,.aı. 

nıs hastaya mahsus olmak \İ'&ere blr 
nüsha lab'mı emretU. Katilin ismi de
fişUrildL Bu suretle bir kadının ha1a· 
tı kurtanlmıt oldu. 

ORİGAN NEDİRT. 

Orl.ran, kokus11. nane kokusuna J'a• 
tın bir nebattır. Provans clailarında 

~et!fir. 
Yapraklarlle &ath bir likör J'&Pılır. 

Orlpn tarUıle büyüt bir rol o,-namııı· 
ıır. Lillnlenlen evvel italyada mes • 
tim bulunan Eıru.ıtıer, dini iylnlerde 
,.ünlük yerine orııan 7akarlat'dı. Son 
samanlarda Li.vantası da yapılmaf• 

başlaıımqtır. 

!arını altı ay içinde kaldırtmış o
lacak. 

Bununla beraber Almanlara bu 
tarzda buğday satmak ışi Arjan
tinde itirazlara uğramamış değil
dir. Bir kere Almanlar bu buğda
yı bugünkü piyasadan aşağı bir 
fiatla alıyorlar, denıyor. Sonra da 
Avrupanın bugünkü vaziyeti göz 
önüne getirilince Almanyanın bir 
gün harbe sürüklenmesi ihtimal
leri kuvvetli görülmektedir. O 
zaman şımendifer malzemesini 
nasıl olup da Arjantine gönderi
lecek?, Buna imkan var mı?. Gi
den buğdayların karşılığını ala
bilmek ıçin kimbilir kaç sene bek
lemek Uizım gelecek ki o zaman 
gelince de yine Arjantin karlı çık
mıyacaktır. Çünkü o kadar çok 
miktarda buğdayının parasını se
nelerce almamış olacaı.tır ve sa
ire gibi ... 

Bununla beraber bu mukavele 
imzaalnmış oldu. Artık Arjantin 
ile Almanya arasında bu alışve
riş kat'i şeklini aldı. Lakin bu 
mukavelenin imzalandığı günün 
devrisi gün birdenbire ortaya bir 
mesele çıkıyor: Bu vesikanın fo
toğrafisi alınmış, tahkikata giri -
şilmişti. Arjantir. Cumhuriyeti -
nin idaresinde olan Patagonyada 
Almanların tahrikat yaptığı, pro· 
pagandası devam ettiği, yerlilere 
almanca öğrettikleri meselesi za
ten uzun uzadıya bahsedilen bir 
mevzu olurken şimdi böyle bir 
vesikanın ortaya çıkması ıse az 
dedikoduya yol açmıyacaktı. 

Çünkü bu vesikaya göre Al -
manların Patagonya arazisini al
mak istedikleri ileri sürülüyordu. 

angimızi sevdiği belli de -
ğıldi. 

ikimize de gülerdi. 
Bir gün, iki arkadaş yolunu 

kestik. 
Arkadaşım, sarı yapraklı zarif 

bir kırç:çeği uzattı. 
Ben de arkamda duran dıkenli 

çiçeklerden birini kopardım. 
Ona verdim. 
İkisini de gülerek aldı ve göğ-

süne taktı. 
Yürümek istedi. 
Sorduk: 
- Hangimızi seviyorsun? 
Cevab vermedi.. 
Gö{:sündeki çiçekleri gösterdi. 
Yürüdü. 

O akşam, arkadaşım: 
- İkimizi de seviyor ... Bu sev

giyi aramızda paylaşalım. 
Diye söylendi. 
Mal, para, toprak .. Herşey pay

laşılır. Fakat, sevgi paylaşılır mı 
hiç ... ?! 
Arkadaşımın sözüne, omuzumu 

silkerek: 
- Peki... 
Dedim. 
Ayrıldık. 

~ 

Şimdi yalnızım ... Onu düşünü
yorum: 

- Şi - Vong çok akıllı bir kız. 
İkimizi de beğeniyor. Fakat, iki· 
miz de onu seviyoruz. O, bunu el
bette anlamıştır. Acaba hangimizi 
tercih edecek? 

Ben bir bestekarım ... Arkadaşını 
da ressam. Beni tercih ederse, ona 
bol bol şiirler, şarkılar okuyaca
ğım. Arkadaşımı seçerse - o biraz 
tembeldir amma - elbette birkaç 
tablo yapar, gönlünü alır. 

* Dün ona çarşıda dasladım. 

Yalnızdım. 

Bir çiçekçi dükkanının önünde 
durdu. Göğsünde hala benim ver
diğim dikenli çiçek vardı. 

Sordum: 
- A:kadaşımın çiçeği nerede? 
- Çabuk soldu... Attım, dedi. 
Etrafına bakındı. .. Çekingen bir 

tavırla ilave etti: 
- İlkönce çok kızmıştım sana. 

Fakat, günler geçtikçe, göğsümde-

Doktorun Öğütleri: 
BRONŞİT 

Kasabatta husule gelen il· 
tihap, yani göğüs nezlesi. .. 
Bronşite tutulanlar hemen 

yatağa yatmalı, istirahat et
meli. Sonra sıcak şeyler içme
iL TerlemelL Göğse sıcak la· 
pa koymalı.. En azı iki gün 
yataktan çıkmamalı. 

Bronşit, ehemmiyetsiz bir 
h• stalıklır. Vaktinde tedavi 
edilirse çabuk geçer. Fakat, 

1 

ehemmiyet verilmezse başka 
hastalıkları tevlid eder. Bu 
tehlikelidir. 

ki dikenli çiçeğin tazeliğin! mu- ı 
hafaza ettiğini gördüm.. Dikenle
ri her gün beni iğnelemekle be -
raber, onları h.!Ua göğsümden a-
tamıyorum. 

Cevat> verdim: 
- Çabuk solan çiçeklere çok 

acırım ben. Sevgilerin de bu ka
dar çobuk söndüğünü görmüyor 
muyuz•. 

Yine her zamanki gibi güldü .. 
Çarçabuk ayrılmak istedL 
Peşine takıldım: 

- O halde itiraf et ... Hangimizi 
seviyorsun? 

- Söyledim ya ... İnsan, aşkını 
bundan daha açık bir şekilde iz. 
har edebilir mi?. 

• 
Sevişerek geçen günlerimiz git-

tikçe daralıyor ve kısalıyordu. Ev
lenmeğe karar vermiştik. 
Düğün hazırlığı yapıyorduk. 

Onu her sa.balı köşkünün bah
çesindeki havuz başında ziyaret 
ederdim. 

Şi - Vongun sesıni bir gün duy
masam, o gün bütün dünyayı ka
ranlık görürdüm. 

En büyük neş'em, onun sesiydi 
Ona yeni şarkılar besteliyor -

dum. 
O, •Ses• den ziyade •renk• i se

verdi. Ben, crenk> den ziyade cses. 
den hoşlanırdım. 

Bir gün onun da, benim gibi, 
güzel sese karşı ruhunda bir in
cizab duyacağını umuyordum. 

* 
Bir gan arkadaşım, kıskançlığı-

nı yenememiş ... Köşkün bahçesi· 
ne girerek, havuzdaki suyu boşalt
mış. Zemindeki beyaz mermere 
sevgilimin renkli bir resmini yap
mış. Boyalar kuruyunca, tekrar 
havuzu su le doldurmuş. 

Şi - yong, havuz başında beni 
beklerken gözü suya dalmış .. Ha
vuzun i~indeki büyük, renkli res
mini görmüş. 

O gün buluştuğumuz zaman 
bana iltifat etmedi. Sebebini sor-

- Ciddi söylüyorum. 
Demekte ısrar ediyordu. Fakat, Yosma dudak

brının kıvrımı arasın<ia uzanan sigara mı bıraktı. 
Asdbiyetle. 

Soruyorum sana, istediğ im apartunanı alı· 

yor musun, almıyor musun? YOS 
- Haydi Bayını .. Geç!.. 
- Bak inanmıyorsun da!, 

- İnanmam ya ... 
- Niçin? 
- Aptal değilim de onun için ... 

Dedi. Genç kadın bu sert ve sinirli sorusunu 
vepınca alacağı karşılık üzerinde de sanki güçlü 
bir etki yapmak istıyormuş gibi gece renkli, iri si
y .'ı gözlerıni de açmış, Tufanın gözlerine dikmiş· 
ti. Yuzu değışmış, rengi değişmiş, pozları değiş -
m:~. scsınin tonu değişmıştl. Sonra, birden yine 
dcmdeğışik oldu. Kadınlığının bütün civelikliğini, 
yJratıhşından fıkırdaklığı, bakışlarındaki alını • 
l!ğı çekiciliği, görünıişundeki yüzde yüz dişiliği 

dededi, sesinin bütün büyüleyici ezgisi ile: 

- Haydi soylesene .. 
Dedı Tufan bir bakışta gözleri tılısımlıyan, 

bır so.vleyışte çeke1', bağlayan. iradeı;ine tutsak 
eden kadına baktı ba"ktı; sordu: 

- Sevgilim hangi apartıman bu söylediğin?. 

- Canım Taksundeki Çifte apartımanlar. Ha-
nı Cumhuı;ıyet anıtının karşısındakiler ... Dr. Fa
ulın apartımanları. 

-. E. Apartımanı ne yapacaksın? 

Genç kadın gene bütün civelekliğini bir şehvet 

------- No. l 70 ___ ,_ fazan: ETEM İZZET BENİCE 
fıskıyası gibi Tufanın gözlerine ve damarlarına 

püskürttü: 
- Ne yapacağınıı söyledım .. 
Dedi, ekledi: 
- Milyonlarından pay istiyorum. Gençliği -

min, kadınlığımın hakkını. Bütün güzelliğimi siz· 
le re verdikten sonra sürünmemek için anladın mı? 

Tufan: 
- Nasıl olur bu söylediğin. bir lafla apartı ~ 

man alınır mı?. Sonra senin yıpranmandan bana 
ne? 

Der gibi güldil, heyheyleri arasında lakırdıyı 
cleğıştirmek, kapamak istedi. Fakat, genç kadın 
göğsünün 'bir boksör ywnruğu gibi iri, katı ve ka
barık, birroirine eşit şişkinliğin; diriliği ile Tufa
mn iştahalı gözlerine dikerek. 

- Siz bütün o milyonları havadan kazandı -
nı7. Bana da bir hava payı verirsen ne çıkar? 

Dedi, ilave etti: 
- Benim on kuruşumla sızın on bin liranız 

r.rasında hiçbir ayırdım yoktur Benim otuz beş 
turuş harcamamı düşün ... O ne ise, senin 35 bin 
füayı ve~men de tıpkı o ve o kadar kolay. Zaten 
bu apartıman da pahalı bir şey değil. Doktor çif
tini yetmiş bin liraya verecekmiş ... 

Tufan düşündü, gerindi, bir kafasını iç yüzü
ne, bir karşısındaki taze kadının şehvet bürümcü
ğü ile tüllenen yüzünP. ve onun iki büyük ldle 
gibi göğsünü nüzerinden taşan meme topaçlarına 
baktı baktı: 

- Gerçek hakkın var. Fakat, eski volilerimlz 
yok. ~!er daraldı, gözler a.çıldı ... 

Dedi. Ve .. Konuşmalar sürdü: 
- O size göre değil!. 
- Ya kime göre? 

- Sen anlarsın, söyletm~ beni?. 

- Herkes, her iş sahıbi issıztıkten, darllktan 
sızlanmıyor mu?. 

- Evet ... Onlar haklı! . 

- Tuhaf söylüyorsun. 
- Tuhaf değil, doğru söylüyorum. Sizin gözü-

nüz bir türlü doymuyor ki, geriye iş ve kazanç 
kalsın. En büyük işlerin başında siz varsınız. Biri· 
birinizi dehşetli tutuyorsunuz. Çelikten daha kuv· 
vetli olarak kurduğunuz dostluk zincirlemesi içine 
kimseyi almıyorsunuz. Her birinizin eli altında sa
yılamıyacak kadar çok iş var. Nerede söyle hafif 
terlip bir iş canlılığı görürseniz leşe üşüşen kar
ııı·lar gibi hemen oraya konuyorsunuz. Paranız, 

dostlarınız, biribirinizi tutmanız, her istediğinize 

sizi sahih kılıyor. Fakat, bütün bu hareketlerini -
zin şahsiyteleriniz ve karanlık işleriniz üzerinde 
nekadar iğreti ve diş sıkma uyandırdığının bilmem 
farkında mısınız? . Anlarsın ya çok yönetimli ve 
kendimi sansör ederek konuşuyorum! 

'Devamı var) 

Türkçeye çeviren: 
İskender F. SERTELLİ 

dum .. Söylemedi. Kısa konuşl~:· 
Fakat, hep renklerden bahsettı · 
Ressamlardan bahsettik. 

Yeni bestelediğim bir şark•Y' 
okumak istedim. Dinlemedı. Ve 
bana, havuzun içindekı tabloyu 
göstererek: 

- Şu muhte<em eseri gorıil'0 ' 
musun?. 

Diye mırıldandı. Gözümü havu· 
za çevirdim.. Suyun içindek i tal>-
1-oyu görünce tanıdım. san'a\l• 
renkleri, manası. .. Herşey ı ıle ar: 
kadaşımın yarattığı bir şaheserdt 
bu. 

Birdenbire titredım ... 
Sevgilimin gözleri sudan aY • 

rılmıyordu. 

Ve bana sadece ehle işaret ede
rek: 

- Haydi git .. 
Dedi. Dizlerimin üstünde sen· 

deliyerek geriye çekildim. 
Uzaklaştım. 

Eve döndüğüm zaman, akSaçll 
babacığun beni teselli ediyordu: 

- Oğlum, kadınlar, kulakların
dan ziyade gözlerine inanan ınab· 
lıiklardır. Sen ona sesini duyura• 
madın. Fakat, arkadaşın, e!inde1'• 
fırçaşile onun gözlerini boyaına· 
ğa muvaffak oldu. Bir daha Ica· 
dın avına çıktığın zaman, işe • seS· 
ten ve sözden ziyade • renkten ve 
boyadan başlaınayı unutma! --? 

[Eı)tıJ 
Ankara Radyosu 

atıQÖJf 

18.30 Prosraın. 
18,3$ Minik (Sollstler • Pi). 
19 Konwıma. 
19,15 Tilrt müııtı {Fuıl berem· 
ZO M•mleket saat aran. ııJan5 ., 

meteoroloJl hsberlerl. 
20,15 Türk miUltL 
1- Cemil Beyin Muhayyer peşrefl. 
Z- Tanbıırl AIİ Efendinin Mob•f" 

yer şarkı: (Feryada ne bac:el). 
3- Hacı Arif Berin Muhaner .. ,. 

lu: (İltimas etmeye yare vannn). 
'- Şevki Beyin Hüıe,-nl prlu: (11!0' 

nn oku sinem deler). 
5- Halk türkü il: (Esmer bqiiıı d• 

lamış). 

6- Halk tilrtüsil: (Yıldıa). 
1- Kemençe taksimi. 

- l\lahmul Celilellla ~ ıtar
cıtar şarkı: (Vah me)'115u vısaı1ncllrl• 

O- Rahmi Beyin Bayati araban pt· 
kı: (Bana ne oldu). 

10- Suphl zı1a Beyin MuJıaJfef 
şarkı: (Titrer yür•ilm). 

11- Dedenin Gullzar şarkı: (Bıvel• 
bir çeşınl bldar). 

21 Hallalıt posla kutusu. 
21,15 Esham, lahvtlit, kambiyo • 

nukut ve Ziraat bonası (!lal). 
21.%5 Nq'ell plaklar • Pi. 
21,30 Milzlt (Vb'oıonseilsl Edip Se• 

auıln konseri). 

ıı,so l\Jüılk (llleıodtıer • Pi). 
22 Mit.it (Küçük orkestra • şef: 

Aşkın). 

U Son ajans haberleri ve 7anıı~I 
pronam.. 

ıs.ıs . H l\lüzıt (Caaband • Pi!• 
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l!,35 Tiırk müzlfi • Pi. 

13 Memleket saat ayarı, ajan'l ve 
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Pi). 
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BU HESABA DİYECEK YOK! 

G 
ümüşgözün amcası .~efat .. e
der. Beyoğlunda dort . dük
kan, Maçkada beş apart -

man miras bırakır. 

Gençleri Döğüşmeye mi 
Teşvik Etmeli imiş? . 1 Gümüşgözün, yine evvelkl gibi 

Nurullah Ataç Döğüşmenin iyi Bir 
Spor Olduğunu İleri Sürüyor 

N e yalan söyliyeyim, Nurul
lah Atacı severim doğrusu! 
Hem sanırsam o da beni çok 

sever. Yalan, dolan, dalavere, ma· 
!evere, iki yüzlülük, filan gibi a
dilikler bilmiyen Nurullalb.ın biri
cik kusuru, çol. konuşmasıdır. Ulu 
orta konuşur. Fakat, işin daima a
lay, şaka tarafına kaçar ve dedi!· 
duyU bir garazla. kinle değil heı 
liıtife ile yapar. Hatta, kendisi ba
zan der ki: cEvet, biliyorum, dedi 
kodu fenadır amma ayni zamanda 
Çok tatlı bir şeydir!• ne ise şimdi 
0nun bu taraflarını bırakalım da 
gelelim bazıları tarafından ken -
disine isnad olunan paradoks me
rakına ... Ben, Nurullah ta öyle, ba· 
tılarının sandığı gibi paradoksçı
lık da pek göremiyorum. Çünkü o,j 
dedikoduları da dahil olduğu hal
de bütün duygu, düşünce ve söz
lerinde gayet samimidir. Mesela 
onun, bugün (balık) dediğine ya
rın (alık) ve yarın (Turna) de-
diğine öbür gün (zurna) demesi de 
Paradoks merakından değil, hep 
bu samimiyettendir. Ne yapsın za
vallı ki kendi yaradılışı öyle! Ba
kıyorsunuz, bir gün (baklava) dan 
hoşlanıyor, bir gün (oklava) dan .. 
Sabahleyin poyrazı seviyor, akşam 
iistü lodosu.. Bazan da dahi yapı
Yor bizim •bakkal bodosu! .. Nemi· 
ze lazım, bunlar onun kendine aid 
bir takım samimi ve saf hususi -

1 

Yetleri. .. Şimdi bize J.azım olan şey, 
onun son yazdığı yazılardan biri
dir. 

Nurullah Ataç 
1 

- N" o, her işiniz bitti de şimdi 1 
bir de çocukları, gençleri döğüşe I 
mi teşvik ediyorsunu•? Horoz, koç l 
dövüşlerinin bile ayıb sayıldığı bu 
zamanda hiç gençler arasında dö-
vüş bu kadar metedilir mi? 

İlfilıı Nurullah, ne diyeyim sa
na •bilmem ki! Bu iş (rahmetli ve 
zavallı Süleyman efendinin nasırı) 
değil ki meseleyi doktor Hafız 

Cemale havale ederek ben işin i
çinden sıyrılayım? Darılma am -
ma azzim, son zamanda bir yazı 
yazdın ki onu kim okumuşsa Nu
rullah yine mizah yapmış! diye 
gülüyor. 

' 

Yazan: 

Osman Cemal KAYGO..I 

bunları bana, senin o yazını okuyan 
bir zat söyledi ve en sonunda da 
dedi ki: 

_ Galiba, Nurullah Ataç deni- ı 
len bu zat, gaye·t güçlü kuvvetli, 
pehlivan yapılı spor1ımel) bir adam , 
o imali? 

Ben de alay için kendisine: 

- Evet dedim, öyledir. Yani 
merhum Ahmed Mithat efendinin 
gencidir. Üstelik daima elinde ka
lın bir baston taşıdığı gfüi tıpkı 
eski pehlivanlar gibi cebinde ko· 

. caman bir tütün taıbakası, bir de 
çubuk taşır. 

Ad.,mcağız sordu: 

- Acaba kendisi şimdiye kadar 
hiç döğüşmüş, birkaç defa dayak 
yemiş ve dayak atmış mı? 

Yine alay için: 

- Bir kere dedim Suad Der -
vişle edebi ibir münakaşa netice· 
sinde ağız kavgası ederlerken Su
ad Derviş, yakasından toplu iğne

yi çıkarınca Nurullah, Nizamed -
din Nazifin arkasına saklanmış ve 
Nizameddin Nazif de: 

- Yıkıl be hatun karşımdan! 
Elin zavallı ;;ocuğundan ne ister
sin? 

Diye bir nağra savurunca o da· 
kikada büyük bir edebi facianın 

önüne geçilmiş; fakat Nurullah da 
ondan sonra, dok.tor Ekrem Şeri-

Tarlabaşının dar, güneş görmez 
bir sokağında, köhne bir evin üst 
katında oturduğunu gören bir ar
kadaşı: 

- Yahu, der. Bu pis yerde otu
racağına, Maçkadaki apartman -
larının birinde niçin oturmuyor
sun? 

- Niçin mi?. Bütçem müsaid 
değil... 

- Bütçen mi müsaid değil?. 

- Evet... Apartımanlar güzel 
fakat kiraları yüksek ... 

HASTANIN HAKKI VAR MI? 

Doktor, hastalarından birini te
selli etmek, cesaret vermek için: 

- Merak edilecek birşey değil 
Ben de, üç sene evvel bu hasta -
lığa tutuldum. Az zamanda iyi 
oldum. 

Hasta, içini çekerek mırıldanır: 

- Şüphesiz arkadaşlarınızdan 

biri tedavi etmiştir. 

MAHKEMEDE: 

Hakim, sert bir tavırla maznu
na soruyor: 

- Karınızı öldürmeni.ze sebeb 
ne?. 

- Çaresiz kaldım, bay hakim .. 
Karım, ikide bir: cBenden evvel 
öleceksin, mirasını delikanlılarla 
zevkederek yiyeceğim ... • diyıor -
du. Buna meydan vermemek için 
öldürdüm. 

HAZffi CEVAil ÇOCUK 

Cevdet, pazar tatilinden istifade 
ve istirahat etmek istiyor. Min -
dere uzanıyor. Gazetesini eline a
lıyor. Fakat bir türlü okuyamı • 
yor. Küçük oğlu Salim, rahat dur
muyor, gürültü ediyor. Cevdet: 

- Bu afacan da nere\len çıktı? 
Salim, sırıtarak cevab veriyor: 

- Anneme sor!. Aziz dostumuz Nurullah Ataç 
son yazdığı yazıların birinde dö -
ğüşü çok metediyorou. G~çende 
Taksim stadyomunda bir takım 
futbolcuların dövüşmesi münase
betile yazmış olduğu bu yazıda 

Döğüş hiç de fena bir şey olma

yıp bilakis gayet iyi, faydalar, gü- 'ı 
zel ve zekayı işleten bir şeymiş! 
Şu halde a Nurullahcığım, bu mü
barek şey 'bu kadar iyi bir şey • 
miş de biz mılharrirler, ikide bir, 
aramızda çıkan kalem münakaşa
larında ne için işi döğüşe kadar 
ilerletmeyip kendi aramızda me· 
seleyi övbbas el'meğe savaşıyo -
ruz? Mademki döğüş, o kadar iyi, 
faydalı, güzel bir şeydir. Binaen
aleyh bu işte de herkese bizler 
önayak qlmalı değil miyiz? 

fin \avsiyesile Gureba hastanesine !============== 

:Nurullah diyor ki: 
cDöğüş, öyle herkesin sandığı 

gibi hiç de fena ve zararlı bir şey 
olmayıp bilakis gayet iyi, faydalı 
ve güzel bir şeydir. Döğüş genç -
lerde zekayı, faaliyeti, hayatı kav
ramayı arttırır. Döğüş de futbol 
gibi, güreş gibi, koşu gibi, bilhassa 
boks gibi gayet tabii ve hayırlı bir 
spordur. Onun için biz. gençleri -
mizin bazı sahalarda aralarında dö-; 
ğüş çıkarmalarını ayıb ve hoş gö
receğimiz yerde onları döğüşlere 
teşvik edelim. Hatta ara sıra ço-

Hem maşallah, içimizde, eli a
yağı tutanlarımız ve bir döğüşte 
bütün seyircileri dehşetli heye -
canlara düşürecek kadar kuvvet
lilerimiz de yok değil! 

Azizim Nurullah, 
Bunları söyliyen ben değilim, 1 

gidip oradaki havuzdan hergün 
diri diri ·birer kırmızı balık YU -

tarak cesaret ·kürüne başlamıştı. 

* İşte azizim Nuru ilah, 

Yazdığın .bir yazının uyandır· 

dığı düşüncelerin bir kısmı ... Bu 
hususta yazını okuyan bazı ma • 
halle kadınlarının bütün sözlerini 
buraya nakletmiyerek bunlardan 

yalnız bir tanesini yazıyorum: 

- Duydunuz mu adostlar, bir 
yaşıma daha girdim, gazete mu -

harrirlerinden birisi, mahalle ço
cuklarını Yenibahçe çayırında taş 
selasına çağırıyormuş! .. 

1 Fenni Bahisler 1 

Denizlerde 
Dolaşan 

BuzDağ,arı 

Ş
imal kubbundaki buz dağ -
!arından kopan, akıntıya ka
pılarak Atlantik denizine i-

cukların ve gençlerin arasında bir F • ı • t • H • h ı • 
takım döğ~ş. müs~b~k~lar~ terhb 1 ıs ın apıs ane erı 
edeltm. Doguşmesıru bılmıyen ço· 

nen cumudiyeler- AySbergler çok 
tehlikelidir. Bilhassa mayıs ayın
da bunlara pek çok tesadüf olu
nur. 

Bu buz kitlelerinin yüksekliği 

bazan 100 metreden fazladır. Su
yun üstünde, ancak onda biri gö
rünür. Geri kalan kısmı suyun al
tındadır. 

~~~::<l~:i:: ::::i::a::a~::~: Doldukça Doluyor 
sevdiğini bildiğim Nuru ilahın bu 

yazısını ben okurken, birçok ya- - -~ 
zılarında olduğu gibi bunda da sa- ~.·. 
mimi olduğunu düşünerek gül - , 
müş, fakat herkesin buna güle -
miyeceğini de pekala tahmin et- ' . 1 j 
m işEm. İşte. nitekim dediğim de } 
çıktı. O yazı gazetede intişar et
tikten sonra kaç kişi bana sordu: 

Bir Dakika 
Diyip Geçmeyiniz 
*Vaşington tahriri nüfus bü

rosu çanı, beş çocuğun doğdu
ğunu haber verir. 
* Amerikada beş İncil sa -

tılır. 

* J aponyada beş ton zaç ya
ğı imal olunur. 
* Bütün dünyada 2,660 frank 
kıymetinde elmas çıkarılır. 
* Çinde, 2,280 frank kıyme -

tinde kürk yapılır. 
* Şu satırları okuduğunuz sı

ra dünya, 31,000 kilo şeker da
ha imal etmiştir. 

* 60 saniye geçti. Bu müddet 
için<:!c Amerika kadınlar ı76,000 
franklık kozmetik sarfetmiş -
lerdir ... 

İngilterenin Filsitin hakkındaki son pro3esı üzer ine FiHstinde ı" 
hudiler ihtilal çıkardılar. Demen b ütiin dünya memleketlerindeki Ya
hudiler ayaklandılar. Londraya protestolar ~-ağdırdılar. Fakat Filistin 
şimdi yeniden kan ve ateş içine gir ıniştir. Arabalrla çarpışmalar git-

\

tikçe artmaktadı r. YukaTıki resimler hadiselere karışan ve tevkifleri
ne lüzum görülen Arablardan bir kaçını gö;termekıl'dir. 

15 nisan 1912 de, Vayt Star Layn 
kumpanyasının en güzel vapurla
rından cTitanik• in ilk seferinde 
uğradığı müthiş kaza el'an hatır
lardadır. 

cTitanik•; Ter Nör açıklarında 
bir buz kitlesine çarptı. Battı. Yol
culardan 800 kişi sandallara at -
lıyarak canlarını kurtaI'dılar. Mü
tebaki 1,300 yolcu ve mürettebat 
boğuldu, gitti. 

Bu facia üzerine 1913 de Londra
da, denizle alakadar on dört mil
let murahhaslarından mürckkeb 
bir kongre toplandı. Hususi gemi
lerle buz kitlelerinin seyrini ta
ltib ve telsiz telgrafla posta 
vapurlarına bildirmek için la
zım gelen masraf temin olundu. 
Üç gemi yaptırıldı. O zamandanbe
ri bunlar, mütemadiyen denizde 
dolaşırlar. buz kitlelerinin bulun
duğu mevkii, ne tarafa doğru git
tiğini yolcu ve tüccar gemilerine 
ha!ber verirler. Bazıları da topla 

ı parçalarlar. 

Bu hnı;ustaki masrafın % 30 u 
İngiltere, mütebakisi de diğer dev
letler tarafından verilir. 

Cumudiyeler, 2,500 kilometre 
yüzdük.ten sonra sıcak sulara ge
lir, erir ve kaybolur. 
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Karısını Fahişe Y apa11 
Namussuz Bir Koca 

Genç Kadın, 
Dayanamadı, 

Hakiki Hayat 
Faciasının 

Nihayet Bu Hayata 
Kocasını Öldürdü 

Acı Hikayesi 
[Pariste Fernand Goldşteyn 

adlı bir kadın, kendisini fuh • 
şa sevk'eden alçak bir kocanın 
ezalarına, cefalarına tamanı on 
sene dayand• Nihayet canına 
tak ı!edi, rovelverini göğsüne 

dayadı, öldürdü. Mahkeme, ka
dının beraatine karar verdi. Bu 
acıklı, hakiki hayat faciasının 
tafsilatını aşağıda okuyunuz.] 

Fernand, 19-09 da Şinon şatosun
da doğmuş. Ailesi çok namuslu 
ve kibar. Kızlarının tahsil ve ter· 
biyesine son derece dikkat edi • 
yorlar. 

\ 

Fakat, günün birinde babası ö
lüyor. Genç kız annesile beraber 
Parise geliyor. Tahsiline devam 
ediyor. Çok geçmeden annesi de 
vefat ediyor. Hayatını temin et - Nihayet isyan etti. Bir gün evi- ra Gold§teyn, kasadaki paraları 
mek içın çalışmak mecburiyetin- nin kapısını kocasının yüzüne ka- cebine koydu, sıvıştı. Sabaha karş 
de kalıyıor, tahsilini yarıda bırakı- pattı, bir daha kendisini görmek zilzurna geldi. Yine evvelki gibi 
yor. Bir .kürkçüye çırak oluyor. Ar- istemediğini söyledi. Birikmiş bi- karısını döğmeye başladı. 
kadaşlarile az konuşuyıor ve onlar- raz parası vardı. Bununla küçük İşte yine böyle bir dayak fas • 
dan çok çalışıyor. bir kahvehane açtı. Fuhuştan, ge- lına başladığı zaman Fernand, ma-

Fernand( yirmi yaşında. Ciddl, ce yarılarına kadar :raya kaldırım- sanın gözündeki rovelveri aldı, bu 
kendi halinde, işinden başka bir- !arı üzerinde dolaşıp müşteri ara- sefil kocanın göğsüne dayadL A-
şey düşünrniyen saf yürekli bir maktan vaz geçti. teş etti. 
kız. Goldşteyn, bir gece geldi, ağla- Goldşteyn, kanlar içinde yere 

Bu sırada, kendiıSinden dokuz yaş dı, ayaklarına kapandı, af diledi. düştü, öldü. Kurşun kalbini del-
daha büyük bir adama tesadüf e- Sevda bu ... Genç kadın dayana - miş geçmişti. 

madı, affetti. Yine beraber yaşa- Mahkeme kadının beraetine ka· 
diyor: 

Gold§teyin ... Boylu ve boslu, l -=m==:ıy::;a:::b:aş:l:a:d:ıl:ar:.:B:::ir:k:a:ç:::g:ü:n:so:::n:-::::r:ar:::v:e:r:m:i:şt:ir:.::::::::::::::::::::= 
Yakışıklı bir delıkanlı. Fakat hay- 1 1 1 
laz, çapkın. o kadar güzel konu - BAYANLAR HATIRLIYOR MUSUNUZ?. 

I şuyor, tatlı söylüyol' ki Fernand 
gönlünü vermekten kendini ala
mıyor. 

Goldşteyn, bir borsacının ya -
nında çalıştığını, senede 78 bin 
frank kazandığını söylüyor, genç 
kızı kandırıyor. Bir müddet ser
best yaşıyorlar, sonra evleniyor -
lar. Düğünlerinin haftasında iş 

değişiyor. Goldı;teyn vaktini umu
mi evlerde geçirdiği gibi karısını 
da fuhşa sevkediyor. Gece ve gün
düz içiyor, morfin yapıyor. Za -
vallı kadına fena bir hastalık da 
aşılıyor ... 

ipek Çorabın lOOüncü 
Y ı d .. .. .. ' 

ı onumu. 
Evvelce İpek Çoraplar Çok Bahalı 

idi, Yalnız Kraliçeler Giyerdi 

Fernand, bütün bu seyyiatına 
rağmen karısını seviyor. Gözü on· 
dan başka birini görmüyor. Her 
dediğini yapıyor, eline geçen pa
raları hep onun eline sıkıştırıyor. 
Hayatını zehirlemesine bile ehem· 
miyet vermiyor. 

Ni!hayet geıbe kalıyor. Bu gebe
lik sefil adamın bütün planlarım 

• 
altüst ediyor. Çocuk doğuyor, fa-
kat iki ay sonra ölüyor. 

Fernand, karasının eline geçen 
bütün paraları ıçkiye, eğlence kız
larına verdiğine kızıyor. Kavga
ya başlıyor. Bir gün: 

cSen, diyor, ne sevmesini, ne de 1 
para kazanmasını bilmiyen bir 
serserisin ... • diyor. Buna rağmen 
yine o gün kazandığı 150 frangı 
cebine koyuyor. Ne yapsın sevi
yor!. 

Bu dört sene böyle devam edi
yor. Zavallı kadın! Başkalarile 
görüşüyor, kocasını besliyor. 

Mahkemede hakim soruyor: 
- Kendisini sevdiğinizi iddia e

diyorsunuz. Seven bir kadın, sev
diği erkekten başkasile temas e
demez ... 

Bütün fahişelerin hayatı böyle 
değil mi?. Çoğunun bir sevgilisi 
yok mu?. Başkalarile münasebat
ta bulunarak aldıkları paraları 

götürüp onlara vermezler mi?. 
Bu gibi erkekler çok sevilil'. Bun 

!ar, karılarına, dostlarına haka -
ret ederler, döğerler, incitirler. 
Böyle iken yine sevilirler. 

Fernand, sefil kocasının haka
retlerine, dayaklarına on sene ta
hammül etti. Bütün bunları hoş 

görü~ordu. Yalnız, onun başka 
kadınlarla münasebatta bulun -
masını hazmedemiyordu. 

B 
ayanlar, gücenmeyiniz am· 
ma pek kadirnaşinasınız. Ya
ni kadir ve kıymet bilmez

siniz .. 
Niçin mi? ... Çünkü, güzel bacak

larınızı •birkat daha güzelleştiren 
ipek çorapları icad eden adamın 
doğumunun yüzüncü senesini bü
yük tezahüratla kutlulamanız la
zım gelirken hatıra bile getirme
diniz ... 

Bu kim mi? .. İpek çorabın mu -
cidi Şardon ... 

Şardone, 1 mayıs 1839 da Be -
zanson'da dünyaya geldi. 1859 da 
Politeknik mektebine girdi. Yol ve 
köprü mühendisi olarak çıktı. Az 
sonra da zamanının kimya ve fizik 
alimleri sırasına geçti. 

* 1865, gümüş ve bakır kapları al· 
tınla yaldızlama usulünü keşfeden 
RuQ)tz'iıı yeğeni ile evlendikten 
sonra. sun'i ipek imali için tamam 
otuz sene çalıştı. Nihayet, Mitrose
lüloz ve Kolodion'dan sun'! ipek 
yapmanın usulünü buldu. Yeni bir 
san'atın doğmasına sebeb oldu. Bir 
fabrika açlı. Bu fabr;kanın, iplik 
yapan. eğiren ve büken bütün ma
kinelerini bizzat yaptı. Kırktan 1 
fazla ihtira beratı aldı. 

Fabrikasını tamamladığı za!J1il1 
seksen yaşına gelmişti. 12 mayıs 
1919 da fen akademisine aza oldu. 

Bugün, az bir para ile süslen -
menize hizmet eden ıbu mucidin 
hatırasını hürmetle yadetmeğe 

borçlu değil ımisiniz? ... 
İpekli çorablar, vaktile çok lüks 

addolunuyorou çok da pahalı idi. 
Yalnız zenginler, kfüar bayanlar 
giyebilirdi. Fransada, ilk defa 
Kral ikinci Hanri 1559 da, hemşi· 
resi Margritle Dük Emanoel Fli
ber'in düğününde ilk ipek çorab 

giydi. Bu çorab el ile örülmüştü. 
İlk çorab makinesi, 1589 senesi 

sonlarına doğru Vilyam Lee adlı 

bir İngiliz tarafından yapıldı. 
Memleketinde ehernmieyet veren 
olmadı. 1600 da Fransaya geldi, 
Ruen'de bir fabrika açtı. 

İpek sanayii dünya kadar eski
dir. Çinliler, İsanın doğuşundan 
2,698 sene evvel ipek böceği ye -
tiştirdiklerini iddia ederler. 
İpek böceği tohumu Fransaya 

1494 de getirilmiştir. 1603 de, dör
düncü Hanri ve Olivye dö Serres'in 
yardım ve teşvik.ile terakki et -
miştir. 
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Dahiliye Vekili Mütalealara 
Bugün Cevab Verecek 

-,--. Ç.OCuk Hekimi j' 
Parti Kurult~yı ~D~!~~ı~!ek~?ar~~ı~ ! 

Ruznamesi Pazardan maada her gün saat 
15 den sonra. Tel: 40127 -

Gayrimenkul Sabş ilanı 
İstanbul 4 üncü İcra Memurluğundan: 
Tamamıı ... yemınli iiç ehlivukuf tarafından 235 l.ra kıymet ta~ 

dir edilen Kasıınpaşada Tahtakadı mahallesinin eskı Mevlevihane ca }ti 
desi yeni Mevlevi dergahı sokağında eski Ye yeni 11 kapı numa•alı,;+ 
tarafı Mevlevihane tarıki ve bir taraftan Ali arsası ve tarafı rabıı 1 k 
kiam ile mahdud sırf mülk 209 metro murabbaı arsanın tamamı açı 

Ankara 24 (Hususi) - Meclis 
bugün de biıtçe müzakerelerine 
devam edecek ve Dahil.ye Yeki -
linin tenkid ve mutalealara cevab
lannı dinliyecektır. 

Dünkü celsede sırasıle Büyük 
Mıllct Mecli<;i, Riyascticumhur, di
vanı muhasebat, Başvekalet, Şu
rayı Devlet, (Stat tik umum mü
dürlüğü, devlet meteoroloji işleri 
umum müdürlüğü, diyanet i:jleri 
reisliği, Maliey Vekaleti, Düyunu 
umumiye, tapu ve kadastro, Güm
rük ve İnhisarlar Ve-k&leti bütçe
leri müzakere ve kabul edilro4tir. 

Dünkü celsede Mırliye Vekili 
Fuad Ağralı kendi VekA!etinl ala
kadar eden meseleler hakkında u
zun uzadıya izahat vermiştir. 

&§vekalet 'bütçesinin müza -
keresi sırasında Başvekil doktor 
Refik Saydam söz alarak §U be
yanatta bulundu: 
MERİYE'ITE BULUNAN VE 
BUf.UNMIYAN KANUNLAR 
Müsaade buyurursanız arkadaş -

lanmwn BaşvckAleti a !Akad ar e -
den meseleler üzerinde sordukları, 
anlamak istedikleri bazı suallere 
cevap vereceğim. 

Berç Türker ve Refik İnce, ka -
nunlann elyevm mevkii meriyet -
te bulunan ve bıi!urunıyanlannı 
ayırarak bunların bir mecmua ha
linde neşredilmesini istediler. Bu 
evvelce de burada mevzuubahs ol -
muştu. Fakat bir neticeye lkti:ran ı 
etmemişti. Başvekôlette bunun ı-ı 
çin bir komisYon teşkil edeceğim.

1 Kanunlann elyevm mevkii meri • 
yette bulunanlııriyle bulunmıyan
lannı ayırmak &uretiyle bir neti -
ceye varılınca onu nuznronuza ge
tireceğim. 

TAHSİSATI MESTURE 
Arkadaşım Karabekir tahsisatı 

mestureden bahsettiler. Ma!Umu· 
ıiliniz tahsisatı mesture eskiden :.
llikadar ,.,ektıletlei'de idi. Bilahare 
meclisi alice kabul edi:len bir ka -
nun üzerine doJtrudan doğruya 

Başvekalette toplandı. Elyevm dev\ 
Jetin harici ve dahill emniyeti nok 
tasından !lı;timali lAzım gelen tah-) 
sisatı mesture Başvclı:filet emrin -
dedir. Bnnun harichıde Dahiliye 
VekAletin!n emniyet tahsisatı var
dır Bu da Başvekil, Dahiliye ve 
Maliye Vekillerinin müşterek bir 
kararnamesik alınır. Senede bir 
kere bunun evrııkı miisbitesi Baş
veldletçe görülür, tetkik edi:!ir, 
tasdikinden sonra, vesikaları imha 
edilir. Başvekalete ait olan tahsi -
sat Başvekil ile Maliye Vekili ta -
rafından İmza edilır. Askeri, hari
ci ve dahili emniyet için sarfedilir. 
Dört aydanberi elime aldığım me
sele bu şekilde cere1an etmekte -
<lir. Kitap neşrinden, resim vesa -
!reden bahsettiler. Benim zama -
nımda biiYie bir mesele olmamış -
tır. 

Tahsisatı mesture rnftıelesi bu -
dur. 

DEVLET TEŞKİLATI 
Devlet teşkUAtından balısolun -

du. Ayni zamanda kontrol lüzu -
mu ileri sürüldü. Bendeniz bu iki
sini b!ribiri ile telif edemedim, el
ycvrn hali lırklşafta bulu!'aJ Tür
kiye devl<!tinin teşki!Atı <heyeti ce
lilen!zce de malumdur, gittikçe te
vessü edecektir. Buna hiç şüphe 
yoktur. Amme hizmetini görmek 

TARİHi 
ÇOCUI( 
ROl1ANI 

Hatta elinizde bundan başka, bi
raz daha para kalır. Haydi tered
düd etmeyiniz. Biz t.ıe acıdık. Bu 
atı değerinden daha yüksek fiaUa 
satın alacağız. 

İhtiyarın ded klerı doğruydu. 
Bınan tekrar atına sarıldı. Boy

nundan, goılcrirden öptü. Göğ -
sünu okşadı ve ağlıyarak, atın yu-
Jarm tıyara tas .m etti. 

fiti arkadaş, bırıc ! atları ı ker
vana karıştırarak ayrıldılar. 
Nehır boywıa ind~er. 

İlk yapılacak ış, su ke arlann
dak! yerlilerden b.r Guia tedarik 

içın ta köye kadar gidecek olan 
devlet teşkilütının merkeze kadar 
zincirleme gelmesi ve bunun her 
sa!'hasırun medeni bir teşekkül ha
linde bulunması ııçin her şubei ida
riyenın teşk !atının tam yapılması 
lazımdır. Burada mevzuubahis şi

kayetleri hepimiz dinliyoruz, kal -
ben birçoğunu da tasdik ediyoruz. 
Noksanlar, yapılmıyanlar teşkila -
tın tamamlanmaması yüzünden -
dir. Devlet merkez teşkilatına ait 
kadrolar, teşkilat •kanunları huzu
runuza geliyor, hepsini görüyorsu
nuz, buradan ta köye kadar inecek 
olan her vekaletin teşkilatının be
hemooal ikmal edilmesi la1.ımdır. 

Zamanla elimize geçecek maddi 
imkanlar derecesinde ·bunları 1ap
mak bizim borcumuzdur. Ancak 
bu suretle tam medeni bir devlet 
teş.kilatı kurulmuş olacaktır. Bun
lar kademe kademe olarak yapıla
caktır, basit bir idare ile istediği -
miz ve fikren düşündüğ~,.. ~z mü

tekamil yürüyüşü elde etmeğe im-ı 
kan yoktur. Zamanla devlet teş -
kiUıtının görecejii hİ2llitete uygun 
bir teşkilatın yapılması fikrini ya
pılabileceğini kabul buyurmanızı 

rica edeceğim. Pek tabii bir netice
dir ki teşkilM tam olmazsa neka -
dar kontrol edcn;eniz edinız iyi bir[ 
netice, sizleri memnun edecek bir 
netice vücude gelmez. Buna baş
ka türlü cevap veı;ıneğe imkan 
yoktur. Bendeniz devlet teşkilatın
da 4yi iş görecek.tefrnikman iyi ya
pılmış ve çerçeveler içerisinde de-1 
rece derece tatbika geçilebileceğinij 
arzetmek isterim. Bu fiene bir kıs
mını, gelcce kscnc diğer kısmıru 1 
yapmak lazım gelecektir Yalnız 1 
şunu arzetmek jg\erim ki gittikçe 
devlet teşkılatı fazlalaşıyor da iş 

' görülmüyor gibi bir zihniyet hasıl 
olmasın. 

ESKİ MÜTF.KAİDLEr. 

Arkadaşlanm, tahattür buYurur
sunuz ki Halil Menteşe ar -
kadaşımız burada bir sual takriri 
verdıler. Maliye VekUi arkada -
şun da bu l'."escle h;ıkkı'lda arzı 

mal<ımat etmişti. O vaki !enberi 
bız bu ışi.n tetkikuıdeyız. Eski mii
tekaıtlcr üzerinde ne yapılaıbilece-I 
!tini tayin etmek için çalışıyoruz. 

Dün bUTadn bir arkadaşımın dediği 
g.bı yekun 4.5 milJon li;-adır. Bu 
4,5 milyon lirayı bı.:nlar& vermek 
meselesi, kanun noktai nazarından 
bunull" şumulünün ne ohcağını. ne 
reye gideceğimizi bilmemiz lazım
dı. Onun için ·bu meseleyi t~tkik 

ediyoruz. Esasen muhalif değiliz. 

(Bravo s"61eril Buıaenaleyh bu 
meseleye temas etm~ olan arka -
daşlarımı bu suretle teskin etmek 
!sterim. Bunu bitirmeden evvel 
huzurunuzda bir meseleden dahall 
bahsedeyım. O da zanned yorum 
ki lakırdı arasında biraz geçti. 930r 
senes.nde çıkardığımız bir kanun
la harp malulJerine, malul n. aske
riyeye ve bilhassa bunların eyta -
mına monopoller idaresinden tah -
siS ed 1ecek bir bcy'iye verınemız
dlr. Bunu bendeniz tetkik ettim. 
Bunu da huzurunuzda arzooeyim. 
mümkün olduğu kadar bizi tatmin 
eden mah yettedir. 938 senesi nı -
hayetine kadar sekiz milyon 95 bin 
küsur lira inhj,;ar ve gilmrük ve -
kal etinden bu iş içın milli mü da -

Yazan: İskender F. Sertelli 

etmek olacaktı. 
• O gün akşama kadar su boy la
rında yüriıdü!er .. Kervan yolcu
larından aldıkları paralan çaldır
mamak içın aralarında paylaşa -
rak saklamışlard .. 

Frrat kıyılarında Gufa bulmak 
da kolay bir iş değildi. 

Yerliler çoc kları kandırmak ve 
onlardan fazla para kopartmak 
lst.yorlardı. Hıç k•'llSe çocuklara 
ucuz Gufa satmak ıstemlyordu. .. 

NASJI, SOYULDULAR? 

O gun gun hatme.ya kadar 

faaya tevdi edilmiştir. Mesela mü
saade buyurursanız her seneninki 
burada ayrı ayrı yazılmıştır. • 938 
sencsinınkini okuyayun: 

Şehit yetimlerine fert başına dü
şen para 19 lira 81 kuruştur. Birin
ci derecede malul subaylara düşen 
para 204 lira 50 kuruş, erlere dü -
şen para 102 lira 25 kuruş. 

İkinci derecede malül mütekait 
subaylara 184 lira 5 kuruş, erlere 
80 lira 80 kuruş. 

Üçüncü derecede malul miiteka
i:t suıba.Ylara 143 lira 15, erlere 65 li
ra 35. 

Dördüncü derece-de malul müte
koitlerden subaylara 122 lira 70, 
erlere 40 lira 90. 

Beşinci derecede ma!UI müteka
itlerden subaylara 102 lira 25 ku -
ruş, erlere 20 lira 45 kur~. 

Altıncı derecede ma!UI müteka
itlerden subaylara 81 lira 80 kuruş, 
erlere 20 lira 45 kuruş. 

Bunu bir hatıra olarak arzettim. 
Binaenaleyh sizin kabul buyurdu
ğunuz bir kanunla harp malulle
rinden gerek subaylara ve gerek 
yetim kalanlarına elden gelen yar
dımın yapılmış olduğunu huzu -
runuzda tclbarüz ettirmek istedim. 
'Çok güzel sesleri). 

ATATJRK ANIDI 

Refik İnce arkadaşım, Ata -

(1 inci sahifeden devam) 

Kongrcnın ruzname!Ji §udur: 
1. Değişınez Genci Ba.Şkan 

veya vekili tarafından büyük 
.kurultayın açılışı. 

2. a. - _iki Başkan vekıli, al
tı sekreter _seçimi. 

b - Değişmez Genel Başka
nın söylevi (veya okuttura -
caklan bildirik). 

c - On oeşer üye! program 
tüzük, hesab, ve yirmi beş ü
yeli dilek komisyonlarının 

seçırI'J. 

ç - Program, tüzük proje -
ieri ve hesab hu!asalari!e di
lekler hakkında Genel Seık -
reterlikten gönderilen tezke -
relerin okunması ve komis -
yanlara havalesi. 

3. Büyük kurultay komis -
yonlarınca incelenıp umumi 
heyetin müzakere ve ta.~i
ne arzolunan ışler. 

4. Genyönkurul üyelerinin 
geçimi. 

5. Bıi;yük kurultayca Par
tiye verilen yenı işti.kamet 

hakkında Değışmez Genel 
Başkanın söylev\ (bu söylev 
yerine Değişmez Genel Baş -
kanı B;lyük Kurultay kapan
dıktan sonra l,ir beyanname 
neşredebilir >. 

türk'ün anı.dı meselesinden bahis lllllllılllllllıllllllll.-ıılıllllW-llllllllllııılllllllılllllllıllllllll ... I 
buyurdular. Arkadaşlar, bu mesele • 

Parti grupunda mevzuu bahsolup En 
müsbet bir karara iktiran ettiği ta-
rihten itibaren bendeniz meseleyij 

Büyük Kuvvet 
elime aldım, bununla meşgul ol -
mağa ibaşladım. Evvelii Rasattepe 
üzerinde lazımgelcn kadastro mu -
amelcsıni yaptırdım, arazi üzerin
de tatbikat yaptırdım. buraya ay
rılacak arazinin vüs'at ve hududu
nu tesbit ettirdim. Lazım gelen ha-
ritalarını yaptırdım. Müzakere 
bunulan bütçenin l\faliye Veka -
Jetinin 246 ıncı faslına bakacak o -
lursaruz, Atatürk anıdı istimlak ve 
pr<'je masrafı ola•ok 250 bin lira 
göreceksiniz, burada 287 bin metre 

(1 inci sahifeden devamj 

ueya uermiyecek kımse yoktuT. 
Hepsi huzuruııuza çıkar. Hesabını 
kolaylıkla uerir.• 
Başvcldin bu tok, sert cevabın

daki güven muhakkak ki iktidar 
mevkii için de, kendisini Lütün 
b'.r itimad ve yekparelik!e rejime 
ve iktdaıa bağlamış bulıınaıı mil
let için de en büyük Jmvvet olu-
yor. 
Açık betıab, a~tk alın faziletli 

millet ve idarelerin daima en bü
yük kuvveti olduğu kadar en bü
yük de hayat:yct, inkişaf ve bü
yüme ölçüsüdür. 

t.Tfü\I 1ZZF.T BENİCE 

r.-wrabbaı arazı ıstnnlak edill'Cek
tir. Bir kısmı devlete, bir kısmı be
lediyeye bir kıısrnı da eşhasa ait a
razidir. Herhangı bir muhakcme
lik iş olmazsa istimlak bedeli 205 
bin liradır. Mütebaki 45 bin lirasılYE--N-'İ_N_E_Ş_I_tl_Y_A_T_:-----ı 
da beynelmilel bir müsabaka açıl-
ması içindir Bu suretle Atatürk
ün büyük ruhları ve maneviyeti i- Kanlı Muamma 
le ve büyük Türk milletinin şere - Şer lok Holmesin çeşid çeşid 
file mütenasip bir proje kaça mal maceralı.nnı işıtmiyen yok gibidir. 
olacaksa huzurunuza bir kanunfa Fakat •Kanlı muamma• yı her 
geleceğiz. (Bravo sesleri. alkışlar>. halde okumamışsınızdır. Bu kitab 

Emin Sazak arkadaşımız demin çıktı. Mutlaka okuyunuz. 
söylerlerken hesabı güç verilecek -
işlerden bahsettiler. Vekillerimiz ZAYİ 
içinde hesabı güç verecek veya ve--

Müzeler arttırma ve eksiltme remiyooek kimse yoktur. Hepsi 
komisyonunun 7 /3/939 tarih ve huzurunuza çıkar hesa·bını kolay -
828 No lıkararile uhdeme ihale olrkla verir. 
lunan Süleymaniyede meskukat 

Emin Sazak (Eskisehir) • Öyle müze.si ilavei inşaatına aid 107 

demedim. liralık kat'i teminatım havi•mak-
Başvckil Refik Saydam (devam- buzu zayi ettim. 

la) Bir de orman ve keçilerden Müteahhid Mustafa Afşar 
bahsettiler. Bendeniz keçilerin bu 
kadar masum olduğunu bilmiyor -
dum. (Gülümsemeler) vaziyeti tet 
kik edeceğim. Kanunda herhangi 
bir değişıkliği icap ettirir bir va
ziyet varsa huzurunuza getiririm. 
(A!kış'la.r>. 

-11 -

dolaştılar. İçine binip gidecek bir 

Guia bulamadılar. Akşam olmuş
tu. 

Giıneş dağların ardında- kay -

bolmuştu. Tanrının oğlu, su kı-

yılarında gecelemeğe karar ver
di. 

' 
- Buran, dedi. Bu gece şurada 

yorgunluğumuzu çıkaralım. Sa -

bahleyin erkenden kalkarız.. A -

şağı kabilelere doğru yürürüz. El
bette bize bir Gufa satan bulunur. 

Buran hir hurma ağacının dibi

ne uzandı. O gece yanlarında bır 

ı--~~----~~~~~-

Diş Tabibi 

Ratip Türkoğlu 
Adres: Sirkecide Viyana ouU ......, 

birinci kal No. 26 
.H-yene -il: Öcl<d'1l IOıtn H-ZO. 

avuç hurmadan başka yiyecekleri 
yoktu. 

Ortalık epeyce kararmıştı. 
İki kan kardeşi hurmalarını ye

diler ve konu.şarak uykuya daldı
lar. 

................................... 
Azakın uyku3u çok hafifti. Sir

tellıida çobanlık yaparken sık sık 
uyur, fakat koyunların bağırma
larına .ıyanıverırdi. Buran horol 
horul ıı.yuyordu. İkisi de yorgun
du. 

Gece yansına doğru uykuları 

derlnleşmiştı. O kadar tatlı uyu
yorlardı ki.. Bu sırada soyguncu
luğa gelen yerli göçebelerin et
ra!lannı nasıl sardıklarını b'1e duy
mamışlardı. 

Ortalık gündüz gibı aydınlıktı. 
İkl genç yolcuda para sezen hır

sızlar yavaş yavaş bıçaklarını kın

larından sıyırarak, ılkönce Tan
rının oğlunun ıizerine atıldılar. 

Azak uykusu arasında 
fDcvamı uar) 

İst. birinci icra memurlu{,•tından: 
Tamamına 1250 lira kıymet tak

dir olunan Beyoğlunda Kameıtıa
tun mahallesinde Şirket sokağın
da eski 9/11 yeni 11/13 kapı No. lu 
bir tapuya merbut ahşap ve ha
rap maa bahçe ik. bap hanenin 
üçte bir hissesi tapu kaydında ol
duğu gibi açrk ant.ırmaya vaze -
dilmiştir. 

Hududu: Bir tarafı Yanyalı Ni
koli hane•i ve ~ir tarafı Kostaki 
ldryako ve müştt"reki hanem ve 
bahçe ve bazan ·kasap Yaninin ha
nesi ve bahçesi ve bir tarafı Di
mitri hissesi ve bir tarafı Şirket 
sokağile mahduttur. 

Evsafı: Il No. lu kısım. Kapı -
sından üç tatıta merdivenle inilir. 
Üç mette koridordan sonra bir o
da; tahta döşemeli tahta tavanlı 
bölmeleri dolaplıdır. Zemin katta 
bir ocak ve bir hala mevcud üç 
motroluk koridordan sonra bahçe 
kapısından dı.şarı çıkılır. Üç met
ro eninde seıklz metre boyunda bir 
bahçesı mevcud olup iki ayva fi
danı vardır. Bahçe kısmında bir 
oda ikinci katta 15 tahta merdi -
venle koridora çıkılır. İkinci katta 
üç oda ve bir koridor ve iki dolap 
mevcuttur. 

13 No. lu kısım. Bölmeli kapı -
dan tahta merdivenle girilir. Üç 
metre koridor karşısında bir ocak 
lık ve bir oda ikinci katta iki oda 
mevcuttur 
Mesahası: 14,50 metre murab -

baıdır. Arttırma peşindir. 

1 -- İşbu gayri menkulün şart
namesi 10/5/939 tarihinden itiba
ren 937/4892 No. lu dosya ile İsi. 
Birnci icra dairesinde muayyen 
yerinde hl"rkesın görebilmesı için 
açıktır. İlilnda yazılı olanlardan 
fazla malümat alımak istiyenler 
işbu şartnameye ve 37/4892 dosya 
numarasile memuriyctimize mü -
racaat e-tmelidir. 

2 - Arttırmaya i.ştıra:k için yu
karıda yazılı kıymetin 7v 7,5 nis
betinde pey veya milli bir banka
nın teminat mc-ktubunu tevdi ede
cektir, 

3 - İpotek sahibi alacaklılarla 
diğer a!fıkadarların ve irtıfak hak
kı sahiplerinin gayri menkul üze
rindeki haklannı hususile faiz ve 
masrafa dair olan iddialarını :~u 
ilan tarihinden itibaren yirmi gün' 
içinde evrakı müsbitelcrile birlik
te memuriyetimize bildirmeleri 
icaıb eder. Aksi halde haklan ta
pu sicilile sabit olmadıkça satış 

bedelinin paylaşmasından hariç 
kalırlar. 

4 - Gösterilen günde arttırma
ya iştirak edenler arttırma şart -
namesini okumuş ve lüzınnlu ma
JUmatı almış ve bunları tamamen 
kabul etmiş ad ve i'libar olunur -
lar. 

5 - Gayri menkul 14/6/939 ta
rihinde çarşamba günü saat 10 dan 
12 ye kadar İsi. birinci icra me · 
murluğunda üç defa bağırıldı!< -
tan sonra en çok arttırana ihale 
edilir. Ancak arttırma bedeli mu
hammen kıymetin % 75 ini bul • 
maz veya satış is"iiyenin alacağı
na rüçhanı olan diğer alacaklılar 
bulunup da bedel bunların bu 
gayri men kul ile temin edilmiş 

alacaklıların mecmuundan faz -
laya çıkmazsa en çok arttrranm 
tallılıhüdü baki kalmak üzere art
tırma 15 gün daha temdid edile -
rek 29/6/939 tarlhinde perşembe 
günü saat 10 dan 12 ye kadar İst. 
Birinci icra memurluğunda bedeli 

1 
satış istiyenin alacağına rüçılıanı 

olan diğer alacaklıların bu gayri 
menkul ile temin edilmiş alacak- 1 

lan mecmuundan fazlaya çıkmalı: 
şartile en çok arttırana ihale edi
lir. Böyle bir bedel elde edilmezse 
ihale yapılmaz ve satış taleobi dü- 1 
şer. . 1 

6- Alıcı arttııma bedeli harıcin
de olarak yalnız tapu feraq harcı
nı ve 20 senelik vakıf tavız bede· 
lini ve ihale karar pullarını ver-

1 

meğe mııeburdur. Müterakim ver
giler tenvirat ve tanzifat ve tellA
liye resll'! 11<1en müteve'lit Bele -
diye rüsumu ve müterakim vakıf 
icaresi •borçluya aittir. 

arttırma ıle salışa çıkarılmıştır. 

Evsafı aşağıda yazılıdır: 

d varla 
Evsafı: Satılığa çıkarılan işbu arsanın bir kısmı moloz taş. u 

çevrili ıçinde lıir odalı kulübe vardır. Uo 
Mesahası: Umum sahatn 209 metro murabbaı olup bundan 26 me 

murabbaı üzerine kulübe vardır. Ve diğer kısmı kamilen arsadır. 

Evsafı, hudud ve sahası yukarıda yazılı gayrimenkulün tamamı açık 
arttıımaya vazedilmi§tir. 

1- İşbu gayrimenkulün artt,ırma şartnamesi 1/6/939 tarJ" . ...ıe: 
itıbaren 938/3899 numara ile İstanıbul 4 üncıi icra dairesınin mu•YYe 
numarasında herkesin görebilmesi için açıktır. İlanda yazılı olar.:.:ıroall 
fazla malfunat alınak ·stiyenler, işbu_ şartnameye ve 938/3899 dosya ııu· 
marasile memuriyetimize müracaat etmelidir. 

2 - Arttırmaya iştfrak için yukarıda yazılı kıymetin yüzde . 7•~ 
nisbetinde pey veya milli b.ir bankarıın teminat mt>ktubu tevdi {Jile" 
eektir. (Madde 124) 

3 - İpotek sahibi alacaklılarla diğer ali'ıkadarlann ve irtifak ha~ 
sahihlerinin gayrı menkul üzerindeki haklarını hususile faiz ve ır.3S' 
rafa dair olan ıddialarını işbu ıliın tarihinden itibaren yirmi gü'! içıııde 
evrakı müsbitelerıle bırlikte memuriyetimize bildirmeler. icabeder. A!<Sl 

halde haklan tapu sicili ile sabit olmadıkça satış bedelini:ı paylaşına· 
sından nariç kalırlar. 

4 - Gösterilen giınde arttırmaya iştirak edenler arttırma şartna; 
mesını okumuş vf' lüzumlu ma!Umatı alınış ve bunları tamamen kabU 
etrnış ad ve itibar olunurlar 

f>.- Gayrimenkul 29/6/939 tarihinde Per;, .oe günu saat 14 den 16 ya 
kadar İstanbul 4 üncü icra memurluğunda 3 defa bağırılr!ıktan sonra eP 

çok arttırana ihale edilir. Ancak arttırma bedeli m.ıhammen kıyınetill 
yüzde 75 ini bulmaz veya satış isti yenin alacağına ı üçhanı olan diğer 
alacaklılar bulunup da bedel bunların bu gayrimenkol ile temin edil· 
miş alacaklarının mccmuundan fazlaya çıkmazsa en çok arıtıraııll' 
taahhüdiı baki kalmak üzere arttırma 15 gün daha temdid edilerek 14/ 

7/009 tarihinde Cuma günü saat 14 den 16 ya kadar htanbul 4 üncü icra 

memurluğu odasında arttırma bedelı satış istiyeıı.in alacağ:na ruçhanl 

olan diğer alacaklıların bu gaşrimenkul ile temin edilmiş alacakları 
mecmuundan fazlaya Çıkmak ve muhammen kıymctın yüzde 7~ ~ı 
tutmak §artile en çok arttırana ihale edilir. Böyle bır bedel elde edıl· 
mezse ihale yapılmaz ve sat~ 2280 numaralı kanuna tevfikan gerı 
bırakılır. 

ti - Gayri menkul kendisine ıhale olunan kimse derhal veya ve
r'.!~" mühlet içinde parayı vermezse ihale kararı fesholuııarak keodı· 
sinden evvel en yiıksek teklifte bulunan kimse arzetmlş olduğu be' 
delle almağa razı olursa ona, razı olmaz veya bulunmazsa hemen oıı 
beş gün miıddelle arttırmaya çıkaraıp en ~ok arttırana ihale coJir· 

tki ihale arasındakı fark ve geçen günler için yıizce 5 den hesab oJu• 
nacak faiz ve dığer zararlar ayrıca hükme hacet kalmaksızın memur!· 
yetımizce alıcıda!l tahsil olunur. (Madde 133) 

" - Alıcı arttırma bedeli haricinde Olarak yalnız tapu ferag har· 
cını yirmi senelik vakıf taviz bedelini ve ihale kara• pullarını vermel!e 
mecburdur. 

Müterakim vergiler tenvirat ve t.ınzifat ve tellfıliye resmiJI• 
den mütevellid beledıye rüsumu ve müterakim vakıf ıcaresi alıcı}' 8 

aid olmayıp arttırma bedelinden tenzil olunur. 
İşbu gayrimenkul yukarıda gösterilen tarihde İstanbul 4 üncu iCI8 

Memurluğu odasında işbu ilan ve gösterilen arttırma şartnamesi dai· 
resinde satılacağı ilan olunur. (938/3899) 

Ticaret Vekaleti İstanbul Şefkontrolörlüğünden: 
Dairemiz ıhtiyacı için pazarlıkla masa, tabure, etajer gibi nh~ab 

yazıhane levazımı ile teneke kutular yaptırılacak veya alınacaktır. 

Yazıhane levazımının muhammen bedeli 800, teneke xutuların rııu· 

hammen bedeli 850 liradır. Res.m ve şartnameler, Sirkf'c Liman Harı· 

daki dairedooir. İhale 26/5/939 saat 10 da yapılacaktır. ·3609 

Çünkü ASPİRiN sen~ıer? 
den beri her tt.r!C .sc:q• ~t i" 

gınlıkfa,..ına 11e .ağrıf4., & ı. '' t' 
tesiri şaş'Tlaz bir ilaç oldv~.._od 

tsbat etm~ştir. 

A S P İ R i N in tesrrinderi 

olmak için lütfen Ei:1 mar' 
dikkat ediniz, 

emin 
kasına 

İşbu gayri menkul yukarı.da 
gösterilen 1arlhtc lsı. Birinci icra ~lti!;\l'!i;l 
dairesinde ilan ve gösterilen art- 1 ~~f~f}I 
tırma şartnamesi dairesinde satı- J 
lacağı ilan olunur. 917/4892 ' 
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Deli Rüstemin Hareketi Rus 
' 

Bahriyelilerini Kızdırmıştı 
1' akanın Her Tarafı Arandı. Esir/erde Şalöpeye 
l\lındıktan Sonra Anadire Doğru Dümen Kırıldı 

Deli Rüstemin hareketi Rus ı 
baııriyeLlerini fena halde kızdır
llıtştı .. Yaralı yüzbaşıyı şalopeye 
taşıdıktan sonra esirlerin üst baş
laxırn yokl.ı:yan düşman gemici
lete çok dürüşt, çok ters muame
lı!ye giriştiler .. Pos bıyıklı bir ge
dikli, Adem reisin ellerini bağ -
!arken suratına dehşetli bir yum-
1°\lk savurdu, bol küfürler savura
rak rusca söylendi: 

- Gemici değil, şeytanın toru
nu bu mel'unlar ... Canlarını ala
cağımız şu dakikada bile rahat 
durmuyor, korkusuzca silAh kul
lanınağa kalkışıyorlar ... 
Diğer bir nefer de Tufan reisin 

;enesine dirseğile şiddetli bir dar
be vurdu, ilave etti: 

- Şu sırsıklam deniz fareleri
ıe boylarından büyük işe kalkış
ııanın ne demek olduğunu öğret
nek lazım ... Bana kalsa her biri
nin dışlerini, tırnaklarını söker, 
gözlerini oyar, gemilerin işaret 

erenlerine baş aşağı asarım .. 
Takanın her tarafı arandı.. Ma

tineli tüfekle torpido tiyutre şa
lopeye taşındı .. Esirler de şalo -
1eye alındlktan sonra Anadir'11 
~oğru dümen tutuldu ... 

Denizden devşirilen Rus bah
tiyelilerile Türk gemicileri Ana
•l.iı· ile Ostroma'nın güvetresine 
ıerilmişler, gemi doktorlan tara
fından muayene edilerek revir 
•e man.kaya gönderiliyorlardı.. 

Albay Çakalof ile Anadir'in ku
!lıanda heyeti, Tufan reisle Adem 
reisi esir ederek getiren şalope
:eri merdiven başında, cüf>etkar 
·aptanları meraktan irileşen göz
erle bekliyorlardı. 
Şalope düşman destroyerine 

·ıoğru ilerlerken yanyana düşen 

'fufan reiele Adem kaptan bu 
ıkıcı vaziyetten bunalmış gibı 

ırbirlerine yangözle baktılar. A· 
'cm kaptan hafifçe mınldandJ: 

- Ne id~eğuz reis ... Ha kapana 
:ısılmış lkurt kübeline döndük. 

Tufan reis ayni fısıltı ile cevab 
verdi: 

- Telıi.ş etme kaptan... Daha 
vakıt var ... Gün doğmadan gebe 
ı;eceden neler doğar. Tanrı bü
yüktür. Elbette onun uğruna ca
nını feda eden biz kullarına yar· 
uım eder ... 

- Doğru, hakkın var ireiz ..• 
Bekliyelim ... 

turan gediklinin gözüne çarptı, 

rusca haykırdı: 
- Bana bak onbaşı Siroçkin ... 
- Buyur serjanım ... 
- Bak şu mel'unlara, orada giz-

li gizli konuşuyorlar. Yine bir dü
zeııibazlık yapmasınlar ... Git, söy
le lakırdıyı kessinler. 
Onbaşı sıkıştığı yerden kalktı, 

iki reis!n yanına sokuldu.. İri ·çi· 
vıli postalını evvela Tufan reisin 
sonra Adem kaptanın yüzüne ya
pıştırdı, rusca söylendi: 

- Burası k<ırsan takası değil, 

tıaydudbaşılar ... Rus Çarı haş -
metlfı ikinci Nikolanın donanma • 
sına mensub bir geminin şalope· 

1 

si. Çenenizi tutun, dilinizi ce -
binize sokun ... Yoksa o murdar 
dilinizi köpek balıklarına yem ya· 
parım!. 

Onbaşının bu sözü arkadaşları
nın bir ağızdan gülüşmesile çer • 
çcvel.ıın.di. Adem reisin tekmil ka
nı beynine sıçıramış, cesur ve hür 
Türk kaptanı esaretin bu acı ve 
hoyrat tezahürüne isyana hazır
lanmıştı. 

Tufan reis dirseğile arkadaşına 
dokundu: 

- Sus ... Aman ses çıkarma ... 
Diye fısıldadı ... 

( Dwamı vaT) 

İnhisarlar U. Müdürlüğünd~ 
1....,. Şartnamesi mucibince 250.000 metre düz beyaz kanaviçe ka

palı zarf usulile eksiltmeye konmll§tur. 

II- Muhammen bedeli 38750 muvakkat teminatı 2906.25 liradır. 

III- Eksiltme 30/V /939 Salı günü saat 15 de Kaba taşta Levazım 
Şubesi Müdüriyetindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

IV- Şartnameler her gün sözü geçen şube ile İzmir ve Ankara 

Başmüdürlüklerinden 194 kuruş bedel mukabilinde alınabileceği gibi 
nümune de görülebilir. 

V- Mühürlü teklif mektubunu kanuni vesaik ile 7o 7,5 güvenme 
parası makbuzu veya banka teminat mektubunu ihtıva edecek kapalı 

zarfların eksiltme için tayin edilen günde eksiltme saatınden bir saat 

evveline kadar mezkur komisyon başkanlığına makbuz mukabilinde 
verilmesi lazımdır. ·3240• 

Nakolunacak 
tuz miktarı 

Ton 

18 000 

12 000 

10 000 

40 000 

Sevk 
mıntakası 

..... 
Ton başına nak

liye ücrcıi 
Kuruş 

Karadeniz limanları 

Akdeniz limanları 

Marmara denizi limanları 

350 

300 

150 

285 

M. Bedel 

Lira 

63000 

36000 

15000 

114000 

Tem inat 

Lira 

4725 

2700 

1125 

8550 

I- 939 mali senesi zarfında Çamaltı ve Foça tuzlalarından Kara

deniz, Akdeniz ve Marmara Denizi limanlarına ceman 40.000 ton tuzun 

nakli işi şartnamesi mucibince kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

II- Her mıntakaya naklolunacak mıktar ve muhammen bedelle

rile teminatları yukarıda yazıhdır. 

III- Eksiltme 5/VI/939 Pazartesi günü saat 15 de Kabataşta Le-

vazını ve Mübayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

IV- Şartnameler her gün sözü geçen Şube ile Ankara ve İzmır 

Başmüdürlüklerinden 570 kuruş bedel mukabilinde alınabılir. 

V- Talibler gerek üç mıntaka için birden ve gerek l veya 2 mın
taka i_çin teklifatta bulunabilirler. Bıı takd:rde verecekleri temınat 

akçesi teklif edecekleri mıntakaya aid miktarlarda olmalıdır. 

Fiatlar haddi lıi.yık görüldüğü takdirde 3 mıntaka için birden ya
pılan teklif tercih edilir. 

Çe~trği iztırabların mes'uıü 
Ken disidir . 

NE VR OZİN 

Kaşelerini tecrübe etmiş olsaydı 
ona cehennem hayatı yaşatan 
bu muannid baş ağrısından 

eser kalnuyı.caktı. 

Sıra 

N<>. 

1 
2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16. 

17 

18 

19 

Bütün ıztırabları dindırir, baş ve 22 
diş ağrıları ile üşütmekten müte
vellid ağrı, sızı ve sancılara karşı 

23 

bilhassa müessirdir. 
24 

25 

26 

27 
Mideyi bozmaz, kalbif 28 

ve böbrekleri Yormaz. 29 

.. ı ............ ıım: .. .. 

1 BAKER mağazalarının sattığı 

1 kostiiııı ve pardesüler, enısal
siz bir biçimdedir. 

SAÔLAl\f 
Şii{ 

ucuz 
Halihazırda piyasamızın en 
zengin çeşidleri, her yerden 

1 ucuz fiat ve müsaid şartlarla 
satılmaktadır. 1 

30 

31 

32 

33 
34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 
----------·-- 42 

SAGUG. N ı zı lı ~ 
KORUYUNUZ: il!~ 

MEYVA 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

55 
56 

57 
58 

59 

60 

61 
62 

63 
64 

• 
JSTANBUL 

Adı işi 

'f -soıır TBLQ&A•- 24. llAYJS ... 

DEFTERDARLIGINDAN : 
Adreıi Verghl Seoesi ihbarn ame 

No. 

Ali Riza Haneıo Mollafenari İmaret N o. 7 84 40 

11 80 

3 94 

7 56 

3 33 

10 16 

5 74 

936 

935 

935 

935 

935 
935 
935 

935 

935 

935 

935 
935 

935 

935 
935 

935 
935 
935 

935 

15/27 

17/21 

17/43 

17/23 

17/45 

17/37 

17/24 

17/27 
17/26 

15/64 

15/31 

15/33 

15/81 

15/32 

17/33 

17/34 

17/35 

17/36 

17/44 

Hafız Mehmet 

Mahmut 

Ömer 

Sadık 

İbrahim 

Selim ve Eyüp 

Sah ak 

Sah ak 

Mehmet 

Yani 

Yester 

Mehmet 

Serkis 

Mihal 

Asador 

Mustafa 

Mustafa ve Yaşar 

Armanuhi 

Riza 

M. Riza 

Tahsin 
Ohannes Kir
kor oğlu 

An as ti 

Ömer 

Osman 

Marika 

Nevzat 

Burhan 

Kadri 

Ömer 

Arif 

Mitat ve Cihat 

Ahmet 

Hay ık 

Mevhit Halil 

Mıgırdıç 

Em~n 

ikbal 

Ömer 

Mehmet 

Terlikçi 

K. Tamir 

Terlikçi 

Bakkal 

Marangoz 

Terlikçi 

Aşçı 

Aşçı 

Fırıncı 

Ökçeci 

Bakkal 

Terlikçi 

Kunduracı 

Terzi 

Kunduracı 

Kunduracı 

Kunduracı 

Kahvehane 

Terlikçi 

K. imali 

Marangoz 

Kunduracı 

Marangoz 

Kunduracı 

Kahvehane 

Çörekçi 

Kahvehane 

Terlikçi 

Terlikçi 

Terlikçi 

Terlikçi 

Marangoz 

K. tamircisi 

Berber 

Hancı 

K. tamir 

Daktilo 

Aşçı 

Kıraathane 

Berber 
İbrahim ve Lfıtfi ~ahvehane 
M. Salih Aşçı 

Sadettin 

Mustafa 

Fehmi 

Ali Riza 

Sabri 

Nazım 

M. Cemalettın 

Ziya 

Hidayet 

Mahmut ve Şefik 

Bekir 

Münür Abdülbasit 

M~hmet 

MchmEt Tayyar 

Lütfık 

Havana ton 

Levon 

Mevlfıt 

Cemil 

Mehmet 
Artin Alem-

Kasap 

Kömürcü 

Yorgancı 

Kömürcü 

Kırtasiye 

K. tamir 

Emlak K. 

Kömürcü 

Kömürcü 

Kahveci 

Kunduracı 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 

Yeniçeriler 42/18 

Vezirhan Cad. No. 16 

Yeniçeriler No. 42/25 

Vezirhan C. No. 74 
Tavukpazar No. 57 

Yeniçeriler N o. 40 /26 

Kürkçüler No. 39 

Kürkçüler No. 39 
Bileyiciler No. 56 

İskender B. No. 15 
Bileyiciler N o. 1 

Yeniçeriler No. 38/2 

İskilip han No. 13 

M. M. Paşa No. 16 
M. M. Paşa No. 24 

M. M. Paşa No. 19 

M. M. Paşa No. 19 

Vezir han C. No. 42/ 
61 

Yeniçeriler No. 42/14 

Yeniçeriler N. 38/5-6 

Kürkçüler No. 15 

M. M. Paşa No. 2/18 

Kürkçüler No. 26 

Kürk.;üler No. 18 

B.kyiciler No. 43 

B•leyıciler No. 43 

Tavukpazar No. 22 

Ycniçuiler No. 42/14 

Ycniçtriler No. 42/15 

Yeniçeriler No. 38/ 
1-2 
BilpYiciler No. 66 

Tavukpazarı No. 14 

Tavukpazarı No. 77 

Kürkçüler No. 47 

İmaret sokak No. 1 
Alemdar Nuruosnıaniye No. 12 

• Divanyolu No. 66 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 

Divanyolu No. 122 

Divanyolu No. 16 

Divanyolu No. 56 

Hilfıliahmer No. 36-38 

Çatalçeşme No. 26 

Mollafenari so. No. 29 

Mollafenari so. No. 46 

Hilıi.liahmer Cad. No. 3 

Yercbatan Cad. No. 50 
Nuruosmaniye No. 2 

C. Kurtaran M. Ahırka
pı meydanı N o. 24 

Alemdar Cad. No. 4 

Cankurtaran Şadırvan No. 2 

B. B. direk Dizdariye Çeşme so
kak No. 35 

E. Sinan Yeniçeriler Cad. No. 27 

Makascılar K. YolgC'Çen han No. 
bila 

Kalçacı l\lakascılar No. 36 

Mollafenari Yeniçeriler No. 8 

Mollafenari Bileycıler No. 50 

VPzırhan Cad. No. 39 

Mollafenari Bileycıler No. 52 

• Bileyciler No. 16 

Divanyolu Cad. No. 19 

Nuruosmaniye No. 91 

Alemdar Cad. No. 11/l 

13 45 

10 34 

1~ 14 
30 48 

7 51 

6 32 

53 24 

4 31 

23 38 

6 20 

6 20 

7 32 

4 31 

28 58 

7 13 

10 85 
10 68 

15 91 

6 52 

15 54 

18 13 

l 54 

11 80 

2 48 

7 56 

27 95 

13 42 
23 59 

115 20 

5 44 

2 « 
30 00 

61 10 

8 62 

69 55 

13 97 
9 96 

s 59 

56 00 

16 42 
38 9 

51 71 

20 32 

6 13 

17 66 

15 92 

8 69 

10 94 
7 88 

16 76 

5 52 

9 66 

28 56 

13 18 

27 00 
130 04 

935 

935 

935 

935 

935 

935 

935 

935 

935 

935 

935 

935 

935 

935 

935 

935 

935 

935 

935 

935 

935 

935 
935 

935 

935 

935 

935 

935 
935 
935 

935 

935 

935 

935 

935 

935 

935 

935 

935 

935 

935 

935 

938 

937 

17/22 

17 /16 

17/30 

17/32 

17/31 

17/29 

17/9 

17/10 

17/40 

17/19 

17/20 

17/17 

4/52 

17/39 

17/38 

17/28 

15/26 

17/6 

16/73 

16/80 

16/76 

16/77 

16/89 

16/85 
16/86 
16/87 

17/2 

17/l 

17/5 

16/74 

16/71 

16/75 
15/49 

17/55 

17/51 

15/80 

17/15 
17/12 

17/41 
17/14 
17/11 

17/48 

12/50 

10/71 
- Rus gemisinde çok yumuşak 

davranacağız kaptan ... Kuman · 
danla yalnız ben konuşacağım. Siz 
hiç söze karışmıyacaksınız... Ne 
dernem onu yapacaksınız ... 

VI- İstekliler mühürlü teklif mektubunu kanuni vesaik ile 7o 7,5 

güvenme parası makftıuzu veya banka teminat mektubunu ihtiva ede-
1 

cek olan kapalı zarflarını ihale saatinden bir saat evveline kadar •saat 

En hoş ve tabii meyva usa -
relerinden yapılmıştır. 

Taklit edilmesi kabil olma
yan hir fen harikasıdır . 

65 
66 

' 67 
68 

yan 

Ali 

Ömer Lfıtfi 

Osman 

Manav 

Aşçı 

Terlikçi 

Tenekeci 

Kunduracı 

Demirci 

Kahvehane 

Kalaycı 

Kahvehane 
Elbise ta

mircisi 

Aşçı 

Bakkal 

Marangoz 

Doktor 

E. Sinan Cami sokak No. 27 

Alemdar Çatalçeşme No. 26 

Alemdar Mollafenari sokak No. 48 

Mollafenari Kürkçüler No. 61 

Nuruosmaniye No. 6 

10 50 
15 53 

8 10 

9 99 

11 33 

937 

937 

937 

936 

937 

11/58 

5/13 

5/22 

11/8 
12/68 

- Elbette ireiz ... Eer zaman se
nin sözünde, senin emrindeyiz ... 

Bu gizli görüşme. dilmende O· 

14 de kadarı mezkiır Komisyon Başkanlığına makbuz 
vermelidirler. 

Postada vuk~' bulacak gecikmeler kabul <!dilmez. 

mukabilinde 

•3476· 

ZORBALAR 
SALTANAT/ 

Mutlak Ramiz ve Kadı Paş_alar 
köylülere bolca para dağıtarak sa
tın almışlar zannediyordu. 

Nihayet; köylüye akla gelmedik 
işkence yaptıktan sor.ra maiyetile 
Çatalca yolunu tuttu. 

--
~o. 168 

Takib eden yeniçeriler bir müd- [ 

det sonra karaya çıkmışlardı. 

Yeniçerilerin miktarı iki yüz 
kişi kadar vardı. Ramiz Paşa ile 

Kadı paşa ve maiyet1 Çatalcada 

bır çiftlığe iltica !emişlerdi. Bu 

çiftlikte Krım hımlarından men

kiıb birisi oturuyordu. 

Yeniçerıler.n elebaşısı Deli Meh

med isminde biri idi. Kandıralının 
yakın arkadaşlarından bu· serger
de idi. 

Deli l\Iehmed, karaya geç ayak 
bast.ğ halde sıkı bir yürüyüşten 
sonra hasımlarının ızi üstüne düş
mtistü. 

Yazan: M. Sami KA&AYEL 

Büyükçekmer.e köyüne geldiği 

zaman köylüleri sopadan geçirdi. 
Paşaların hangi semte gittikleri
ni anla:nak istedi. 

Fakat; Paşalar çok kurnaz ha

reket etmişlerdi Hiçbir köye uğ
ramadan orman ve dağ yolunu ta

kib ederek gitmişlerdi. Çekmece
liler vak'adan haberdar <ıl.ıhadık

ları cihetle her sopa vuruldukça: 

- Bilmiyoruz vallah ağam .. 
Diye mukalbelede bulunuyor -

lardı. Deli Mehmed yaman bir 

sergerde olduğu için köylıilerin 

yeminle vaki ifadelerine bir türlü 
inanamıyordu. 

Deli Mehrned Çatalcaya geldiği 
zaman orada bulunan kale ' muha
fızlarile temasa geldi. 

Kale muhafızı olan yeniçeriler 
y<ıldaşlarına yardım için gemiazı
ya almışlardl. 

Takibci yeniçerilerin fazla teıa
şı yalnız Ramız ve Kadı Paşala

rın kellelerini kesmek için değil
di. Paşaların yanında hazineler 

vardı. On binlerce kese akçe pa
raları olduğu gibi mücevherat 
yüklü sandıklar! hamil idiler. 

Deli Mehmedin bütün telaşı bu 
ganimete konmaktı. Her ne paha
sına ollursa olsun Paşalan takib 
edecekti. 

Çatalca ve ci\'arına yeniçeriler 
dağılml§tı. Bir Lürlü Paşaların iz-

İNGİLİZ KANZUK ECZANE
Sİ BEYOCLU - İSTANBUL 

!erini bulamıyorlardı. 

Nihayet; köylünün birisinden 

Faik Ökte 

Alemdar Maliye Şubesi mükelleflerinden yukarıda adı, işi ve eski adresleri yazılı eşhas yeni adres

lerini bildirmemiş, ve yapılan araştırmalarda da bulunamamış olduk !arından hizalarında gösterilen se

nelere ait kazanç vergisi ve zamlarını havi ihbarnamelerin kendilerine bizzat tebliğ edilememiştir. Hu

kuk Usulü muhakemeleri kanununun 141 - 142 inci maddesi hükmüne tevfikan tebliğ yerine geçmek 
Paşaların Çatalca civarında bir üzere keyfiyet ilan olunur. (3598) 

çiftlikte olduklarını haber aldılar. !·-----------------------------------------
Deli Mehmed, bu haber üzerine 

de~hal maiyetile ·beraber çiftliğe 

hareket etti. 

Fakat; Ramiz ve Kadı Paşaların 

maiyetinde bulunan yüz elli kişi 

pürsilahtı . Üste de çiftlıkte bulu
nan yüzlerce yanaşma bunlarla 
beraber idi. 

Kadı Paşa her ihtimale karşı 
çiftlik civarını tahtı muhafazaya 
almıştı. 

VF. .. bütün geçidleri tutmuştu. 
Adamları tetik bir halde bulunu
yordu. 

Deli Mehıned, tertibattan ha -
berdar olmadığı gibi Paşaların 

maiyetınde dolgunca adam oldu
ğundan da blhaber idi. 

Deli Mehmed; çiftliği bır gece 
sabaha karşı basmağa karar ver
di. 'Uc-.amı varı 

İstanbul ikinci icra memurlu - ı 
ğundan: . 

1 Galatada Kemankeş mahalle -
sinde eski Gümrük sokağında 36-
38 No. da iken elyevın ikametgilhı 
meçhul Hrisostomos Hrisostomo 

Mihal Antomelidisin zimmeti • 
nizde 30/6/936 tarih ve 30 haziran 
938 va:deli bir kıt'a emre muharr<'r 
senetle alacağı olan 1250 liramı 

temini için İstanbul asliye birinci 
Ticaret mahkemesinden istihs· : 
eylediği 5/1/939 tarih ve 939/l No. 
Iı haczi ihtiyat! kararını dair mize 
tevdi ederek ber muc1bi kar r İs· 
tanbul şilebinizle Galata gütl' -
rük sokağında 36, 38 ve Tab•m 
Sıraserviler arslan yatağı ı:r'· -
ğında 35 - 35/1 numaralı ~·vr 

menkul hisseleriniz haciz ~dııdik
ten sonra esas hakkında 1250 lira· 
nın maa faiz ve masarif ve 

ücreti vekalet tediyesi i.çin 
emre muharrer senet ve çeklerle 
haciz yolu ile takib talebinde 'bu
lunmuş ise de tebliği muktazi ha· ı 
eiz ihtiyat kararının sureti ve ~ez.. 
kiır ödeme emri ikametgahınızın 
meçhuliyeti hasebile tebliğ edile
memiş mercice bir ay müddetle 
ilanen tebliğine karar verilm~tir. 

Bu ilan tarihinden itibaren hac· 
zi ihtiyatinin sebebi vaz'ına dair 
bir itirazınız varsa icra kanununun' 
265 inci maddesi mucibirıce der -
meyan etmeniz ve esas hakkında 
'>e yine bu müddet içinde borcu 
'llö"" flarilı> birlikte ödemeniz la
zımdır. Borcun tamanuna veya 
bir kısmına H} alıud alacaklının 

takibat ;er • hakkına dair bir iti
razınız var•a bildirmeniz bildir -
mezseniz ayni müddet içinde 74 
üncü madde mucibince mal be -

yanında bulunmanız muktazidir. 

Beyanda bulunma2sanız hapsım 

tazyik olunacağınız gibi hiliıfı ha
kikat beyanda bulunduğunuz tak· 

dirde hapisle cezalandlrılacağınız 
ve borcu ödemez veya itiraz et -
mezseniz hakkınızda cebri icra 
yapılacağı 262 inci madde mucibin
ce haczi ihtiyati kararının ve em

re muharrer senet ve çeklerle ve 
haciz yoli!e yapılan takib üzerine 
tebliği muktazi 939/99 numaralı 

ödellll! emrinin tebliği yerlerine 
geçmek üzere keyfiyet ilan olu • 
nur. (18000) 

ZAYİ - l 7 /4/939 tarili \4 20927 
No. lu 280 Holanda Florinine aid 
kambiyo müsaadesini zayetrk 
Hükmü yoktur. 

Türk sinemacılık Ltd. Şti 
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Yemeklerinizin 
lezzet ve ncfa
ıetinl ancık 

ÇAP 
MARKA 
Baharatını 
Kullanmak 
la temin 
edebilir
siniz. 
15 gramlık 

alep 'e 
baharat pa• 
ketleri her 
yerde 

5 
kuru~tur. 

1 İstanbul Belediyesi İlanları 

SATILIK FABRİKA 
Neft Sanayi Anonim Şirketinin bina buhran vengisinden ve Be

ledıye rüsumundan Belediyeye borcundan dolayı haciz altına alınan 

A. Kavağında Umuryerinde eski 105, 107 yeni 21/1 No. Jı kiırgir fabrı

kanın dört tarafı duvarla çevrilıni§ ve bir kıirgir yazıhane ve yine kar 
gır kımyahane ve 21/1 alat ve edeva tı sabite 18 adet muhtelif tonda 
tank ve tuğla ile çevrili ık! adet taktir kazanı kıirgir tuğlalarla çevrili 
ıki buhar kazanı bir adet atölye derununda iki torna tezgiıhı bir makkap 
hır motör hır dinamo bir buharla mütehamk istırn makinesi ve diğer 
.kfırgir bina dahilinde 5 adet buharla müteharrik bomba, ve bir adet 
hava makinesi ve iki adet kuyu ve bir adet tasfiye kazanı ve yine 21/1 
No. da da ortadan bölünmü~ bir kat ve üzeri galvaniz saçla kaplı klirgir 
depo talı.sili emval kanununun 13 üncü maddesine göre muhammen 
bedeli olan yüz kırk bir bin beş yüz seksen 141580 !ıra bedel üzerinden 
satılığa Ç!karılmış ve kat'i iJıaleııi yapılmak üzere 18/5/939 tarıhınden 
itıbaren on gün müddetle askıya çıkarılmıştır. Şarlnanıe ·ı görmek is
tiyen taliplerin bu müddet içinde Beykoz Beled.ye Tahsıl Başmemur
luğuna müracaat edilmesı ve muhammen bede im ', 7,5 olan on b.n 
altı yüz on dokuz lira elli kuru.~u müzayededen evvel naklen veya 
muteber bir banka temınat mektubile bırlikte jhale gunü olan 29/5/939 
Pazartesi günü saat 16 ya kadar müracaatları ilan olunur •B • (3583) 

·~~~~~ 
Kullanır. 

Her yerde POKER traş bıçaklarını arayınız. 

~ ........................................... ... 
İ Sultanbamamında 

46 numaralı ŞEN ŞAPKA ıu~.:!:s. 
Londra ve Parisin en biıyük Moda müesse.>elerinden celbedilen 
bayanlara mahsus Hasır şapkalarının en şık ve zengin modellerin

den m!irekkep kolleksiyonunu ikmal eylediğim sayın müşterilerine 
müjdeler ve Teşhir edildiği Salonunu ziyaret etmelerini rıca ~!er. 

Korsaj için müntahap çeşitlerde sun'i çiçekler gelmiştir. 

ha~:~;~d~~düncıi sulh hukuk ,

1

_ Dr. HORHOR Nİ _

1 
Hastalarını akşam,ı kadar Sir

Terekesuıe mahkemece el ko - ! keci Viyana Oteli yanındaki 
nulup tasfıyesine karar verilen ö- muayenehanesınde tedavı eder. 

lu Gıra Gankofa enkazı wd 76 nu- - Telefon: 24131 -
maralı ev enkazı açık arttırma su

retıle '24/6/939 tarihine müsadif 

cumartesi günü saat 10 da satıla

caktır. Satış bedeli y!lzde yetmiş 

beşi bulmadığı takdirde ikinci art

tınnası 10/7 /939 tarihine müsadif 

pazartesi günü saat ıo da icra e
dilecektir. 

Tamamının kıymeti 100 yüz li

radır. Telllliye resmi ihale pulu 

ve vl!l"ııisi müşterisine aittir. 

Tafsilat: Mezk~ hane zemin 

kattan ibaret iki kısım olup birinci 

kısımda biır taşlık üzerinde üç oda 

içinde halası olan bir mutfak ikin

ci kısım bir nevi baraka olup bir 

mutfak, bir oda, bir haladan iba

r!'~tir. Mezkür evin arsası kilisıye 

aLttır. 

İsteklilerin yukarıda gösterilen 

gıin ve saatte Beyoğlu dördüncü 

sulh hukuk mahkemesine gelme

leri arttırmaya girebilmek için 

y\lzde yedı buçuk nisbetinde pey 
akçesı yatırmaları lazım olduğu 

ilan olunur. (937-,74) 

................................. 
Mınımini yavrunuzun sıhha

tini düşününüz. Onlara çocuk 
arabalarının kraliçesi olan ve 
en iyi imal edilmiş, en fazla te
kenunül ettirilmiş en sıhhi ara
bayı alınız. Yeni gelen 1939 mo
delinin 50 den fazla çeşidi var
dır. HeT yerden ucuz fiat ve mü
said şartlarla yalnız 

Baker Mağazalarında 
bulabilirsiniz. -

İstanbul icra hiıkimliğınden: 
Un.kapanında Hacıkadın mahal

lesinde Kuruçetme sokak 30 No. da 
Necimerun Hesnaya olan borcun
dan dolayı gayri menkulün satış 
tarzının tayini için dosya mer
ciımize sevkedilıniş ve ikınnetgıi
hınıza gönderilen davetiyeler bila 
tebliğ iade edilmiş olduğundan 

mercice 10 gün müddetle ilanen 
tebligat ifasına karar veTilmiştir. 
yevmi mürafaa olan 6/6/939 saat 
14 de mürafaaya gelmediğiniz ve 
bir vekil göndermediğiniz takdir
de gıyabınızda mürafaaya devam 
edileceği davetiye yerine kalın 

olmak üzere illin olunur. 938/1284 

• 

DEVREDİLECEK İHTİRA 
BERATI 

cEdevatı tıbbiyenin enhalassi • 
yonu ve pişirilmesi, kompreslerin 
sıcak bir halde ıslatılması ve sı -
kılmasına mahsus cihaz• hakkın-

Bir gün bahar, bir günı ' 
kış kararsız havalar has

talıkların en büyük 
yardımcısıdır ! 

i ŞT E 
Briyantin 

Vücudünüzün grip, nezle, baş ve diş ağrısı, 

kırıldık, sinir, adale, bel ağrılarına karşı 

• • 
1 

·ıe alıştırılmış bir 
Saç tuvaleti 

Kaşelerile korunmağa bugün her vakitten daha 
fazla muhtaç olduğunuzu unutmayınız. 

• • 

l\Iideyi bozmadan, kalbi ve böbrekleri yormadan 
bütün ıdırablan dindirir. 

Aldanmayınız. Rağbet gören her 
şeyin taklidi ve benzeri vardır. 
G R 1 P l N ,.erine Başka bir marka 

verirlerse .şiddetle reddediniz. 

ıçin icara verilebileceği teklif edil
mekte olmakla bu hususta !azla 

daki icat için alınmış olan 11 ilk 

kanun 1936 tarih ve 2260 No. ilıti

ra beratının ihtiva ettiği hukuk 

bu kerre başkasına devir veyahud 

Türkiyede mevkii fiile korunak 

mahimat edinmek istiyenlerin Ga- ==========================
!atada, Aslan Han 5 inci kat 1 - 3 
numaralara müracaat eylemeleri 
ilfuı olunur. 

Sahlp ve neşriyatı idare eden Başmuharrirl 
ETEM İZZET BENİCE 

Buıldıi' yer: SON TELGRAF MathaasJ 

Yarım Litrelik Şişesi Perakende 100 Kuruştur. 

İnhisarlar 
Satıcılara 0/o 10 Tenzilat 

Sat.ş kamyonlarından, Satış Mağaza ve 
Yapılır. 

Depolarından • • • 
ısteyınız. 

l 


