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Meclisde Müstakil Bir Grup Teşkili Hakkında 
Parti Kurultayına Teklif Yapılacağı Söyleniyor 
lngiltere- Rusya 
Anlaşması 

Partiden Secilecek 21 Azadan Teşkil Edilecek Olan Bu Müstakil 
Grupuıı Parti Disiplinine 

Halkevleri için Beş Senelik 
Program Yapılacak 

Tabi Olmıyacakları Bildiriliyor 
Her geçen gün sulh cephe
sini ve dünya cmnjyelini 
takviye ediyor. Sovyet • İn
giltere anla ması ise bu yol
da en sona kalmış, gediii 
kapamış olacaktu. 

Yazan: Etem İuet BENİCE 

P 
aris ve Cenevre temasla • 
rındaıı sonra Sovyet Rus· 
ya • İngiltere anlaşma ının 

Prensip itibarile başarıldığı teza
hür ediyor. İngiliz B~vekilinin 
dün avam kamarasında irad ettiği 
nutuk da teyidi mahiyetini mu -
hafaza etmekte ve bazı müleferri 
Dıeı;elelcrin de hallini müteakib 
anlaşmanın imu edileceğini bil
dirmektedir. 

Parti Genel Sekreterinin Devlet Vekili Olarak 
Kabineye Dahil Olması da Mevzuu Bahistir 

Bir hayli çetin safhalardan ve 
giirilş farklarından geçtiktca son· 
ra anlaşma pr<nslpine vaoıl olan 
Sovyet - İngiliz - Fransız paktı • 
nın ve Sovyd Rw.) a tarafından 
l'olon)a ve Romanya)& veıileeek 
garantinin diın)a sulh .e emniye
tini bütün bütün s glıyaca" ı aşi

kar bir hakikattir. l:sasen bugün
kü vaziyette her gc ~n guıı ;ıılh 
rcphesini ve dtin~ a eınniyetini 

takviye etmektedir, 
Sov) et • İngiliz anla ma ı ise 

bu yol<' a en sona kalmış gediği 
.kapa01Jş olacak, her türlü teca
vüzi ve taarruzı emelleri kokün
den izaleye yarı) nraktır. 

29 mayısta Ankarada toplana • 
cak olan Cumhuriyet Halk Partisi 
Kurultayına ehemmiyet verılmek· 
tedir Ruznamesi evveke ılan e
dilen Kurultay, Parti vılayet kon· 
grelerinden gelen dilekleri de Ku· 
r.!:lltaya arzedilmek üzere tasnıf 
etmiştir. Yurdun her tarafını ilr 
gilendiren bu dilel:lerın, birçok 
memleket ihtiyaçlarına temas ef>. 
tiği için, Kurultayda ehemmiyetli 
birer müzakere mcvzuunu leş.kil 

edcceklerd:r. 
Bu dilc-kler Başvekalet ele da

hı' olmak i.lLCte hemrn bütün Ve
k. le !eri a!.ikadar ctmektedır. Her 
b"rı ~ ı ayrı ehe · miyette yetmllj 
ikı k;ıdar dilek K.ırultay tarafın
dan tetkik ve müzakere ed;Jerek, 
bir kar ra b ğl akt r, 

Bu dilekler arasında bilhassa 
şu lar zikr dılcbi r 

l nonü muharebe ınin cereyan 
ettiği sahada, piyade siperlerinin 
bulunduğu yerde İnönunün bir 
heykelin.o dikilmesi, Çanakkaled& 
Türk kahramanlığının şanı ile 
mütenasib bir abıclc yap.iması, 

memleketin her tarafındaki kap
lıcaların istifade edilir bir hale 
getırilmesı, ceza evlerınin "lahı, 

hırsızlık cürümler ı n mevcud 
ceza hükümlerjnın arttırılması, 

bir haftaya kadar mahkum olan
ların ceza müddetlerini nahiye • 

Totaliter devletler için bu şerait 
altında ve sulh cephesi knr~ısın
da ne şarkta, ne cenubu şarki Av
rupasında ve ne de garbda hu • 
hantıi bir emrivaki yapmanın ve 
fiili geuişleme teşebbüsiine giriş· 
nıenin :artık imkinı kalman11ştu. 

Polonyanın hak ve menfaatlerine 
vaki ohcak herhangi bir tanrrnz 
en yakından Sov)·et Rusyanın ve 
en uzaktan İngilterenin derhal ve 
fiili müdahale ve yardımları ile 
karışla'jacağı gibi Romaııyaya 

ka~ı 11nku bulabilecek herlıanı:i 
bir banket de ayni mukabeleyi 
davet edecektir. Böyle bir ihtilat 
ise ancak bir büyük harb mes'n· 
Jiyetini doiuracrğı ve dünya mil
letlerini boğaz boğaza getireceği 
için Berlinde imzalanan askeri it
tifaka rağmen mihver devletlerinin 
kendilerini böyle bir aleıjc atma
ğa kalkışacakları ihtimali pek akla 
getirilemez. N'hayet Almanya ve 
İtalyanın 18 milyondan fazla as-

!erde geçirmesi şehirlerin eielı.tri- Meb'uslar, Büyük Millet l\leclisi binasına girCTlerken 
ği için hükumetçe uzun vadelı Jcrc- -

diler temin edilmrsi, evlenme mu- B H J Mı H k l • 
aı:ıelelerinin ~ola ·~aştırılması, be· uace uza ere erıne 
karların vergıye tabı tutulmaları, 

köy kalkınma işinin planlaştırıl • B •• _J D Ed •ıd • 
ması'. alelumum v~rgile~in .tevtıi~i ugun ae evam l l 
ve hır elden tahsılı, eskı mutekaıd 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Makineye -------Verirken -------

maaşlarının arttırılması, m<ıkteb 

kitablannın ucuzlatılması, ilk 
mekteb muallımlcrınin maaşları
nın uınumi muva.zened('n Vl1ril • 
mt'si, ol vergilerin n yalnız yol 
~lerıııe sarfı. uc·ız radyo tem.ni. 

(Devamı 6 ıncı sahıfcde) 

Anlaşma Pazaraan 
Evvel Olacak 

Loncha %5 (Hu u 1)- Çember layn avam kamarasmda dcmi~tir ki: 
- Noktai nazarlar tamamile te sbit edilmistir. Uükümet Moskova

ya göndereceği cevabı hazırlamak! a me~guldiir. Halle mubta< bazı 

tali meselelerden ciddi zorluklar 5ı kaca~ını zannetmiyorum. Pa;nrdan 'ı 
.. ~ı Sovyetlerle kat'i bir itilifa varılacağını ümid ediyorum. 

Paris 25 (Hnsusı)- İngilız - S ovyet anln.şması dolayısile Alınan 
gazeteleri İngiltereye şiddetle hücum etmektedirler. İngilternin. böy
le bir anla ma ile küçük milletlerin zararına hareket etliğini .e on
la.rı feliikete siiriıklediğini ) azıyor !ar. 

58 Loko~otif Sipariş Ettik 
Londra 25 ( A·A.)-Türkiye hü kfııneti İngiltereF' mühim bir loko

motif sipari inde bulnnnıustur. Bu sipariş 58 lokomotif b kkındaılır. 

v., takriben bir milyon İngiliz lira" kıymeti!'dedir. 
18 ay içinde tesıi-;,. edilecek o loo bu lokomotiflt"r A uupanın en 1 

büyük •·e en kuvvetfı :nıakinelcri olaca ıtır. DiA-er telgrılflar 6ıncıda 

Dahiliye, Hariciye, Sıhhat ve 
Adliye Büdceleri de Kabul Edildi 

Biı) uk Mılet Mecll.'>ınin dün • 
kı. i<;tımaında Dahılıye Vekılı 

Faık Öztrak evvelki ~n yapılan 
terkıdl.~re ayn ayrı cevablar ver
m~tir. Da1ıiliye Vekilinin ver • 
dıgı ızah<ıta gore, bir p<ılis sana
toryomu açılaraktır. Nahiye mü· 
dürlerile nüfus memurlarının ma
aşları arttırılacaktır. Kırtasiye • 
ciliklc mücadele için ciddi surette 
çalışılacaktır. Evlenme masraf • 
!arı 655 kuruştan 261 kuruşa indi
rıl•cektır Zırai asayiş ve köy sal
maları hakkında meclise yeni ild 
kanun verileeektır. Vekil idarei 
hususiye ve •beledıyelerin gelir • 
!erinin arttırılması için de bılhassa 
çalışıldığını ve bu hususta yeni . 
tedbirler arandığını da söyledikten! 
sonra İstanbulun et ve su işleri 
hakkında izahat vermiş ve demiş
tir kı: 

- İstanbulun mezbaha işıle 
meşgulüm. Bu ış sade İ~tanbul işi 
<lrğôl geniş bir mevzoıclur.• 

Vekil, şehır suyunun metre mi· 
ktıhı fıatına 1 kuruş zam yapıl • 
ması hakkındaki İstanbul şehir 
meclısı kararının Va' ve B lediye 

• 

' 

ahiliye Vekili Faik Öztrak 

ı·cisi Lütfı Krıdar tarafından mu· 
vafık görülmediğini de bildir -
mlştir., 

Bu izahattan sonra Dahiliye Ve
kfıleti bütçesi billıharc matbuat, 
emniyet işleri umum mudürlük
lcrı, jandarma genel ko:r.utan • 
lıjjı bütçeleri kabul olunarak Ha-

(Devamı 6 ıncı $ahifede) 

Türk - Fransız 
Mü za ke releri 

• 

- -

Uç Taraflı Pakt 
imzaya Hazırlanıyor 

~ 

Miralay Kolenin 
Ankaraya Gelmesi 

Bekleniyor 

Jingiliz Kabinesi Cenevrede Varı-
ln.n Anlaşma EsaslarınıKabulEtti 

Ankara 25 (Telefonla) -
H<1taydaki Fransız konıiseri 

miralay Kolenin bugün An • 
karaya gelmesi beklenmekte
dir. Bu ziyaretin, Fransız .. 
Tiiı·k nıüzakcreleriJ.,jn son 
şekli ile alfıl.aılar olduğu zan
nedilmektedir. 

Pari• 24 ( A.A.)- Le Jurnal 
gazetesinde Sen Brı Türk • 
Fransız mıizaiCcrelcrinin iyi 
bir yolda yüriidiiğiinii, Türk
Fransız paktı da Sovy et • İn· 
giliz poktına ilfıvc edilince 

.rlde hiç tiphc:iz ivi tanzim 

ooilmi ahenkli bir emniyet 1 
sistcnıi n1cvr11d olacagın~ )'&Z· 
mal;t dır. 

Suriyede ülki 1 

idare 
D e ği ş iyo r 

Adana 25 (Hususi) - Sunye 
gazetelerının verdiğı malümata 
göre, Surıye dorl idarı mınlakaya 
ayrı-acaktır. Bu mıııtakalar ken
di dahili işlerinde serbest c.lacak
lardır. Bu mıntakalara tayin edi
lecek valilerin yanma birer Fran
sız müsteşarı verilecektir. 

Suriye meclisi evvelkı gün yap
tığı bir toplantıda, Surıyenon de
mokrırsi devletlerine sadık oldu
ğunu, Fransa ile muahede ç~rçe
vesi dahilin<le dostluğunu muha
faza edeceği esasları kabul edil
mı t r 

Bir Tayfa 
Şakalaşııken 

Boğuldu 
Arkadaşı Baygın Bir 

Halde Denizden 
Çıkarı ld ı 

Paşahahçe şişe fabrıkası için 
Karadeniz sahillerındcn yüklediği 
kumu getirmekte olan Galib kap

(Deı:amı 6 tııeı sahifede) 

1 KIS A C A 1 
Bune Ne Buyurulur ? 

Çelebi yapılı adamların söyle-
yip söyleyip de sonunda bir: 

- Ne buyuruhır?. 
Deyişleri vardır. 

İnhisar İdaresi· 6 kuruşa kilo-
uoıı makttiği hpir toılan çıkar

d ığı kolonyaları 200 kuruşa snta
cak01Jş. Kolonyacılarda İnhisar

lardan kilosunu 90 kuruşa aldık

ları i'pirtoyu kolonyaya çevirip 
120-150 kuruşa satacaklarmış. Bu
nun i~in rekabetten korkmuyor • 
Jarmı . 

- Ya hona, ne bu) urulur?. 

• • 

İn iliz Ba veı<ill Çemberla ·n ve Hlıriciye Nazm Lord Ualifak 

Looora 25 (Hususi)-· Ctnev -
reden avdet eden Haııciyt- Na • 
zırı Lord Halif~ks Pariste hiç kal
madan .ayyare ile doğrudan doğ
ruya buraya gelmiş ve öğle üzeri 
toplar.an kabine içtimaınd& Ce • 
nevre mzakereleri hakkında ma
IUmat veı miştır. Kabine içtima • 
ından nvvel Lord Halifaks Baş
vekıilt> yırmi dakika kadar ko • 
nuşmuştur. 

Kabine içtimaından sonr3. Sov· 
yet - İngiliz anıaşmasına artık ta
hakkuk etmiş nazarile bakılıyor
du. • 

Üç tarııilı bir pakt imza a 
hakkındaki Fransu planının t 
vib ed.ldiği anlaşılmaktadır. 

Başvekil bugün avam kamara
sında &,vyetlerle prensip ti b · 

rile anlaşılmış olduğunu be' Gil 

edecektir. 

Ancak bu anlaşmanın tcferrü
atını tesbit etmek ve paktın ~ a· 

zılması işi da.ha birkaç gün sure
cektir. Polonya ve Romany .l hii· 
len derpiş edilen forrecııe h;çb.r 
itirazda bulunmamışlardır. 

(Devamı 6 u.cı sahifede) 

' , Fatih Mehmed 
İstanbul Kapılarında ve Bizans 

Saraylarında 
l\fevı<imin Bu En Mükemmel E~rini 

da., ıtıbaren Son Telgraf'da 

okumağa ba<lı~ acaksınız. 

:il. SA Iİ KARA YEL bu ese-

rinde Türk ımparatoru Fatih 

Mehmed'in İstanbulu alışın • 

dal<; hususıyetkri, meçhul 

kalmış tarıhi hakikatleri ro -

manlaşmış bir ıfade içınde 

vermektedir. 

•• 
Ayrıca ve sırası ile pek ya

kında gazetemizde okuyacağınız 

eser~re şunlar olacaktır· 

BEŞ HASTA VAR! 
ETE:\l İZZET BE, İCE"nin 

s. o. s. 
Sultanhisar torpitosunun kahrantanlık n1art.:ra ı, iİ\nri inin 

hatıratı, yeni vesikalar. 
RAH111İ YA(;ız·ın 
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HADiSELER KARŞISINDA 
. ·. Son · Telgrcı.f. 

FİATI BiRAZ 

t~DİR!\IEK LAzı:u 

Cemiy etmin eylıll <toplıantısınd~ 

görüşülecekmış. 

Ucuz 
Sigaralara 
Rağbet CUMHURİYET: 

W en• kolonyalarını, İnhisar -
!ar ıdaresi piyasaya çıkar
dı. Herlıalde, bunlar, iyi ve 

sıhhidir. Fakat pahalı! Kilosu 200 
kuruşa .. Halbuki evvelce 150 ku

ruşa pekala iyi kolonya buluna
biliyordu. İnhisarın, fiatı biraz 
ind rmesı iy, olur. 200 kuruşa o
lan bu kolonyayı alıp satan bu
Iunınaz gibi geliycr, bize... Bir 

kilo deJiğiniz, nedir ki?. Bu bir 
fişe kt.ılonyaya iki l!ra, herhalde 
çok.. Hayat ucuzluğuıı.a devlet 
müesseseleri önaynk olmal<d:r. 

Bu mevzuun, neden böyle acele 
konuşulmağa karar verdiğini an
lıyamadık! Ne çabuk iş görüyor 
bu milletler cemiyeti?. Arnavut
luk meselesi eyliıle kadar unu -
tulup gıdecek!. 

1 inhisarlar İdaresi Yeni 

Atelyeler Açıyor 

Nadır Nadi •Eski tckaüdler me

selesi• nden bahsederken diyor 
ki: •B3.'jvekilimizin bütçe müza
kereleri. esnasında eski müteka -

idlıer hakkında söyle~ olduğu 

sözlerın on binlerce kimsesiz va
tandaşın ruhuna yeni bir ıimid 

ışığı scrptiğine ~üphe yoktur. Es
ki mütekaidler, vatandaş hukuku
nu muhafazada aciz göS'teren talih
siz bir kanunlın bedbaht kurban
ladırlar. 

·Bize zafer kazandırdıkların -
dan bansedenler bu topraklarda 
kendi soylarından ölmüş kaç dü
zine asker _gösterebilirler?. 

Çanakkale başından sonuna ka
dar Türk eseridir. O kadar ki bu 
mıntakaya gönderilen Alman ku
manda.nı harb mıntakasına bile 
girmemiştir. Çanakkaleyi şea -
metten kurtaran Türk planı ve 
Türkkanı olmu~tur. Eğer mütte
fiklerin hesabına kalsaydık, Ça
nakkale çoktan sukut etmiş, ve 
harb Almanya aleyhine iki sene 
evvel bitmiş olacaktı. 

iYt YhiP İYİ 

İÇMECE ALIŞ~lALJYJZ 

Büyük Millet Ml'Clısinde söyle
nen sözler arasında en çok hoşu
ma gideni şu oldu: İstanbul bele
diyesi terkosu rak ibsız bırakmak 
istiyor. İçmek, yemek, kullanmak 
için boyuna tcrkosu tavsiye edi
yor .. 

Halbuki, terkosun ıçılmesı za
rarlıdır ve bılhııssa, içmek için, 
İstanbul çok zengın, güzel ve çe
tidli menbalara sahibdir. Bu men
ba sularını ~chre getırip halka i
çirmıyoruz. Terkosu tavsiye ediy<>
ruz. Neden?. Belli değil .. 
Halkı iyi yiyip, iyi içmeğe, te

miz yaşamağa al'*tıralım .. Kana
atkArlık, bir lokma, bir hırka dev
ri geçtı, artık .. Türk millell asil
dir. Asli insanlara yarıı~ır, bütün 
millet butünlüğü ve kadrosu için
de bir Tiirk aristokrasisı yarat -
malıyız. 

ARSAVUTLUK &IESELF.Sİ 

VE MİLLETLER CEMİYETİ 

Eski Arnavud Kralı Zogo, Ar
navutluğun işgali günlerinde, Mil
letler Cemiyetine blı tezkere gön
der~. Dünkü gazetelerin yaz -
dığına göre, bu mesele, Milleiler 

ALE!\IDA(iINDAKİ 

MODERN OTEL 

Sultan Aziz zamanında, Alem
dağında yapılmış bir otel varmış .. 
Buraı;ını tamir ederek t.uri.t;k ve 
modern bir hale getirmek istiyor
larmış .. Tamir ıçin de 25 bin lira 
sarfolunacak .. 

Bu haberi okuyunca yüreğim 
sızladL. Çünkü, bu haberlerin ter
cümesı nedir, bilir misiniz?. 
Anlatayım: Bu otele bır sürü 

p.rra harcanacak; modern, lüks 
yapıyoruz, dıye hesabsız işler gö
rülecek.. Bu: sürü memur ve müs
tahdemın... Sonra bır bilanço ... 
Ve gazetelere ıliın: Alemdağın -
daki cennet oteli açıldı ... Her nevi 
konfor var. Bir kışilik odalar yal
nız ( ! ) on !ıra, banyo ve lüks o
dalar yalnız (15) lira ... 

Tabıi, hlç kimse, bu kadar u
cuz (') otele gidip kalmıyncağı i
çin, çok masraflı ve ticari zihni
yetle ıdare edilen müessese, b<>
yuna açık verecek~ 

Bizdeki turizm ve lüks telakkisi 
aşağı yukarı ~te budur! 

AMELE! •iN ARTIK 

ŞAKALAŞMASI YASAK 

Bcledıye, şubelere ıtılr tam.m 
yapmış. Temizlık arabalarını ve
ya kamyonlarını sürenler, temiz
lik amelesi ile şakolaşıyorlarmış .. 
Bundan sonra, şakalaşmak yasak! 
Şakanın da bir sırası vardır, der
ler.. Fakat, tepıizlik amelesinin 
şakaları neden göze batıyor. Bü -
tün şakalaşmalar böyle göze bat
sa, işler ne kadar düzgün gider. 

AHMED RAUF 

fKüÇOK HAHE RLE[f 
* Bebek - Rumelihisarı yolun

da Belediyece 60 binanın istim -

lak edilmesi kararla~tırılmıştır. 

* Kaı abük demir ve çelık fab
rikalarımızın ilk tecrübe işleme
ler.ne yakında kuvvei muharri -

ke santralından başlanacaktır. 

* Marmara lımanlarını dola -

§an Hamidıye mekteb kruvazö -

rümuı Tckirdağına gitmiştır. 

* füimerbank köy kadınları 1-

çin bır elbise tipi hazırlamakta -
dır. Bu tip ve kumaş tesbit edilir 

edilme~, köylü kadın dbiseleri 
piyasaya çıkarılacaktır. Bu tipin 
manto olması mukarrerdir. Köy

lü erkekler için de çamaşırıa.r 58 
kuruş fıat üzerınden p1yasaya çı
karılmıihr. 

* Beıed ye Kas mpaşa ve Ba
latta bı~er halk h :-ıamı açı::.ık 

uzeredir. Zeyrektekı levazım am- 1 
barı da lıam.ıma çe\Tılecektı•. 

* Amerıkada sigorta parası i
çin n:.;. .eadd.d kımscleri oldüren 

8 erkek, 4 kadın iddm olunacak
lardır. 

~~~~~~~~-1 

* HJyclarpaşa numune hasta
nes.ne Ordu vılayctinın Budak 

kö) ünden getirilen Şaban oğlu 
Şükru smindc 35 yaşında anadan 
do'i a bir körün gözleıi bir ame

Iıyatla dünyaya geldikten 35 yıl 
sonra açıl~tır. 

* Emıııônünde saat sekizden 
evvel sokaklarda bağıran yirmi 

~ek z Sl'yyar e<naf cczalancıırıl -
mı::: ır. 

D emi rspor - F. B a h çe 

H adise s i 

Geçenlerde Fener stat1Jnda ya
pılan Demırspor - Fcncrbuhçe ma
çından sonra Fenerli Fadıl ilP De
mrrsporfa İskender arasmd~ çı
kan hadise tahkıkatı b;tm.~tir. 

Gene. dırektôrlük hakeme te
cavüzder> Fadılı 6 ay, İskenderi 
3 ay, Fenerli Hüsameddini ı ay 
bütün müsabakalara iştirakten 
menetmiştir. 

Demirsporlu Arife de ayni hiı-

Halifenin Sarayında 1 
1 Bir ispanyol Güzeli 

1aribi Roman: !'io. 91 

Tahırın göı.cüsıi, ı;cçıc;I nobetçi 
lcrın.. kisini de h;kıamL~ ,.e ye
re dC\ rrnışti. 
Geçıd yerinde uzı.:ıca bır her· 

dek ' rdı, bu he. dcq n üstünde 
kı bLıvıık kalas uz 1ınıştı. Atlar 

ve yolcu'.ar bu : !:'t, köprüı,ür. ü- ı 
z rinden geçerlerdi. ••ahiri:ı ada
rr.< okyana g çer ~c\mez taht<ı 

kopruy · hendeğe c.•, rdi vt atı 
n bın r k ·oluna deva.n ett 

Arablar geçıd b.·~·na gelince, 
iwpr ı . ..ın devriıdı~ "i ve 11öbet
ç.I rın yaralandığını gördüler; Ta-, 
hlrın arkasından o< ~ ağdııma~:;. 

br. laJıl.ır. Fak•t, ;t lcular ::ı kı -

Yazan: CELAL CENGiZ 

dar çabuk yollarını c.eğı~t.r,:•iş 

lerdı kı .. Bıraz son·: ne ok vız!!· 
tısı işitılıyordu, ne d~ güru tü. 

Bir hurma bahçe inin yanından 
gidiyorlardı. 

Ortal!k hala kara •.• ktı. 
Tahir· 
- Geçmİ:j ol.>un. Kurtul:iuk. 
Diye söyleniyor<! ı. 

Ta:hırln gözcüsü: 
- Cebele geldık . ~·akat, d~ğla

ra inanılmaz. Belk; L·rşımııı gii
çebelerden biri çıku. Yav<j ko
nuşalım. 

Diyor ve öne geçerek yolculara 
yol gösteriyordu 

Memleketimizde tütün ve siga
ra sarfiyatının her yıl daha ziya
de arttığı görülmektedir. Bu rağ

bet bılhassa ucuz cinslerde çok 
fazladır. Ve en ucuz neviler bil
hassa satılmaktadır. Tiryaki çık

tıktan sonra 11,5 !arın satışı azal

mış ve cİkiz, sigaralaq .>atışı baş-1 
Jadıktan sonra da ·bu azalış daha 
artmıştır. c lii:ks• sigaralara• .llan 
rağbet; geçen seneye nazaran çok 
eksilmiştir. Artış; 20 kuruşa ka
dar olan sigaralandadır. İnhisarlar 

_idare.si rağbet karşısında yeni fab
rika ve atelyeler açmağı karar -
laştırrnıştır 

Bu cümleden olmak üzere Mu
clanyada inşa edilen büyük tütün 
işleme ve bakım evi yakında ta -
mamlanacaktır. Bitlisteki büyük 
tütün atelyesi de Cumhuriyet bay
ramında bitecektir. 

Malatyada yeni yap1lmakta olan 
modern tütün fabrikasının ma -
kinelerinin konulmasına başlan

mıştır. 

Fabrika; yaz mevsimi sonunda 
faaliyete geçecektir. 

Onlar, her özlü Türk gibi ö -
mürlerini bizim menfaatimiz, bi
zim iyiliğimiz için bizim hizmeti
mizde geç:rdikleri halde, ıztırab 

• 
deryasına benziyen son semıle -
rini daha müreffeh hayat şartları 
içinde tamamlamak hulyasile ya
şarken, günün bırinde bütün ü
mjdjeriııın söndüğüne şahid oldu
lar .. 

VAKİT: 

•Bizım Çanakkale• isimlı bu
günkü oaşmakalesinde Sadri Er
tem Çanakkale zaferim bimız Al
manların sayesınde kazanmış ol
duğumuz ve şımdi de onlara hı
yanet ettiğimiz şeklinde Alman 
gazetel~ri tarafından yapılan neş

riyatı mevzuu bahsederek diyor 
ki: 

Çanakkale milli harbin, milli 
kuvvetlerle kazanılmış bir abi -
desidir. 

YENİ SABAH: 

Hüseyin Cahid Yalçın Şarkta 

Türk kültüründen bahsediyor. 
Yakın •şark memleketlerinde 

Türkiyeye karşı mevcud olan bü
yük bir bağlılık ve alaka vardır. 
cYakın şaııkın sıkı bir dostluk 

dairesı içinde mütteh!d ve müte
fekkir bir halde yaşaması ve bu 
havalin_.n süreKli bir sulh ve sü
kiın nimetlerinden istifade ede -
bilmcsı namına bu asırdıde rabı
tanın devam etmesi Jazımdır. Bu 
rabıtanın hiçbir zaman bri kültür 
bağından, manevi ve ahlaki bir 
vahdetten başka bir şekil alamı
yacağına hiç şüphe edilemez.• Bunları yeni atelyeler takib e

decektir. Bu suretle muhtelı! şe-
ı---

ilıirlerimizde hem yeni fabrika -
lar açılarak iş hayatı genişlemiş 

ve hem de imalat kolaylnştırılıp 

arttırılmış olacaktır. 

Merkez Liman 
Reisliği 

'Halkevi Mevzulu 
Konferanslar 

Diğer taraftan idare İzmir !u -
arı zamanııııda hususi sigaralar 
çıkarmağı da • kararlaştırmı§ ve 
şimdiden hazırlıklara başlamış -

« Deniz Tic a r e t M üdür - Maarif Vekaletinin 

tır ı 
lüğüıı İsmi Kaldırı :dı Gönderdiği B ir Tam im, 

Ağustosta Galatasarayda açı

laeak olan 11 inci yerli mallar ser-! 
gisi için de husooi sigaralar ya- i 
pılacaktır. 

Tar ihi Kabir l erin 

Tasnifi 

İstanbulun muhtelif semtlerin-

:~ı:~z;:~~~~:~:ı=~l~~:r:::ı 
mağa de\·am etmektedirler. Diğer 

taraftan evkaf idaresi de cami 
avlularında bulunan bütün tarihi 
mezarları tasnif ettirmektedir. 

Bu suretle Çemberlitaşta1<ı cA
tik Alıpıı.şa• beşiktaştaki cSınan 

paşa Gülhaneparkı karşısındaki 1 
c~ynep sultan. ve Üsküdardaki 

cİskele• canLlcriııin mezarlıkları 
tanzim olunmuştur 

Buralardaki butün tarihi mezar 
taşları munasıb bir şekilde düzel

tilmişlerdir. Bu i le uğraşan mü
tehassıs Fazılın reısli,Çindekı he
yet şimdı Aksaraydaki .Murad 

paşa. ınezarlı.ğının tanzimi ile 
meşgul olmaktadır. 

Limanlar umum müdürü Ha

mid Saracoğlu dün tayyare ile 
Ankaradan .şehrimize dönmüş -

tür. Yeni kadrolarla kat'i şek -
!ini alan İstanbul merkez liman 
teşkilatında •deniz ticaret mü -
dürlüğü. ismi kaldırılmış ve teş-

kilıita c.nerkez ı.man reisliği· is
mi verilmiştir. 

Bu yeni şekilde Trabzon, Sam
sun, Zonguldak, İstanbul, İzmir 
ve Mersin limanlarında altı tane 
merkez liman teışkılatı ve sicil 
dairesi bulunacaktır. 
Bunlaı mıntakalarındakı li -

man !arı idare edecekler ve ayrı 

ayrı Vekaletle temasta buluna -
caklardır 

Ankaradan gelen haberlere gö
re, liman işleri teçhizat dairesi 

reisliğe e eski !ktısad vekaletı nak
liyat umum müdürü Ayet altuğ 
ve lıman h!zmetleri re:sl 0 ne de 
yüksek der.z ticaret mektebi eski 

müdürü Zeki tayin edil"' ~lerdır. 
Yeni 4:adro yüzünden lirnan teş

kilatında kimse açıkta kalmamış
tır. 

Bu iş bittikten sonra evkaf ida- Yem ekten zehirlenenle r 

resi faalıyet sahasını genişlete -
cek ve şehrin bütün semtleriııde

kı mezarlıklar tanzım olunacak
tır. 

d:sedeıı dolayı b<r •ihtar• veril
miştir. 

Bu yolu gözcüden .başka bilen J 

yoktu. 
Maryana: 
- Neden geldiğımiz yoldan dön

n1Liyoruz? 
Dzye !!Ordu. Tah": 
- Bu işı ona bırakalım, dedi , • 

o yolları bizden iyi bilir. Nereden 
isterse, oradan gid~riz. Maksadı
mız biran evvel Şama ulaşmak
tır. 

Hurmalıktan geçtiler .. 
.Maryana çok yorulmujtu. Bir 

aralık Tahıre: 

- Nasıl, dedı. iyi at sürebıliyor 
muyum? 

- Tıpkı bir erkek gibi. Hatta 
bazan sana yetişemiyordum bile. 

- Yolları bilseydim, şimdiye 

kadar Şamın yolunu tutmuştum. 
- Merak etme ş>fakla Şam ka

pısına varırız. 

- O kadar e,ken varacağı.mızı 
ummuyorum. 

- Yarı yola geld k sayılır. 
Gözcü Iİıfa karış•ı· 

Feriköyünde Balcılar caddesin
de oturan Süheyla adında b:r ka
dın ile misafiri Hayriye ve ıki 
çocuğu dün öğle üzeri yedikleri 
yemekten zehirlenmişlerdir Ze
hirlenenler hastaneye kaldırıla -
rak tahkikata başlanmıştır. 

- Bu hızla, gidersek, güneş c~ğ
mad.an varı.rız. 

Maryana sevindı: 
- Demek ki, Halife uyanma -

dan saraya gireobileceğiz. 
Tahir: 
- Evet.. Karşımıza bir engel 

çıkmaz.sa .. 
Diyerek atını okşadı. 

Ve İspanyol dilberinin yanına 
sokuldu. 

- Çölde geceler çok ıssız de -
ğil mi Maryana? 

- Bilakis .. Ben çölde geçen ge
celerden çok hoşlanıyorum, Gök 
yüzü ne kadar yakın .. İnsan şu 
yıldızları elile koparmak istiyor. 

ÇÖLDEN ŞAMA DÖNERKEN 
Şafak söküyor. 
Şehirdeki minareler uzaktan 

görün'.".lege başladı. 
Bağların arasından geçiyqrlar. 
Tahı• çok heyecanlıdır .. Genç 

kadının yanından ayrılmıyor. 

Gözcü biraz ileriden yürüyor. 
M aı v r J soruy1r: 

Maarı! Vekiileti, Üniversite ile 

. yüksek mektebierde ve her de -

r cedeki diğer mekteblerde her 

yıl son sınıf talebesine profesör 

ve öğretmenleri tarafından Halk
evleri mevzµu etrafında konfe -

ranslar verılmesi hakkında teş

kilatına mühim bir tamim yap -

mıştır. Bu tamımi yazıyoruz; 

•Halkevlerinin memleketimi -

zin sosyal ve kultürel hayatında 

ne kadar ehemmiyetli bir rolü ol

duğu maliımdur. Türk milletinin 

milli ideallere bağlı şuurlu bir 

kütle halinde teşkilatlandırmak 

ruhlarda 1!Sasen mevcud olan bir

liği bır kat daha kuvvetlendirmek 

gayesini günder. Halkcvleril~ ya

kından alakadar olmak her Türk 

münevverinin en mukaddes vazi. 

felerindcn bir.d r. Tahsillerini bi

tırerek muhtelf hizmetlerle yur

dun her tarafına dağılan gençle

rimizin hayata at.imadan önce 

Halkevıerinin Türk hayatır.daki 

mühim rolünü ve bu milli n.ües

sesenin kuruluşundaki gaycyl kav

ramış ol:nalar gcrektır. Bu mak-. 

satla Üniversit~ ile yüksek okul

larda ve her derecedeki diğer 

okullarda her yıl son sınıf talebe

sine profesör ve öğretmenleri ta

rafından Lirkaç kon!eran·s ver:! -

mesi lüzumlu görülmüştür .. 

- Yaklaştık, değil mi? 
- Evet. Yarım saat sonra şe-

hirdeyiz. 
- Halife uyanmamışoa, onu he

men uyandıracağız, değil mi? 
- Hayır. Doğruca saraya git

mek Cıkrinde değilim. 
- Başka nereye gidebiliriz? 

Vakit geçirmeden Abdülmelike 
hakikati anlatmalıyız. 

- Hallfeden önce bizim eve 
uğrıyacağız. 

- Sizin eve mi? 
Tahir mütehakkimane bir ta-

vırla başını salladı: 

- Evet... Bizim eve. 
Ve gözlerini süzerek ilave etti: 
- Seni anneme göstereceğim. 
- Annenle benim bir işim yok. 

Haydi, yolunmuza devam edelim. 
Tahir soğukkanlılığını muhafa

za ed' ·ordu: 
l\r> e :n evi yolumuzun iis-ı 

tuı?<le r Vakit kay'bedecek de- 1 

ğilız. H lifen•n uyanacağı saate 1 
kadar, bızım c\·de ıl'ıılcnl!'.Ş o -

1 

Kurultaya 
Gidecek 
Heyetler 
Cumartesi Günü 

Ankaraya Hareket 

Edecekler 

Sulhun Tehlike Noktası 
Ysan: Abıed ~üknı &')&lıJI 

pli· 
Bugün Avrupa sulhunun I~ 

1
., 

Ayın 29 unda Ankarada topla· 
nacak olan Büyük Parti Kurul -
tayına İstanbuldan iştirak edecek 
olan murahhasiar dün seçilmiştir. 

Kongrede İstanbulu temsil e
decek zevat şunlardır: İbrahim 
Kemal, D r. Hayrullah, il erid Ce
mal, Naci Ali Meralı, Bayan Faize 
Esen dal. 

Murahhaslar cumartesi akşamı 
hareket edeceklerdir. 

---<>--

Başvekilimizin 

feşekkürü 
Ankara 24 (A.A.)- Başvekil 

Doktor Refik Saydam, 19 mayıs 
gençlik ve spor bayramı vesılesile 
vaki tebrikata samimi teşekkür 

ve karşdık tebriklerinin bildiril
mesine Anadolu ajansını memur 
etmişlerd r. 

Kanada Gençli~inden 
G elen Te.graflar 

Kanada gençleri 21 maytsta 
gençlik bayramıarını tes'id c·dcr
ken Türk gençllgine selamlarını 
yollam4lardır. Gelen telgraf ve 
kendılerine verilen cevab şun -
lard1r: 

•21 mayıs pazar günü g~nçlik 
bayramını tes'id eden Kanada 
gençhğı Türk gençlerine samimi 
selamlarını yollar .• 

20 mayıs 1939 
Kanada gençliği Ney Hotel 

Vancouver Kanada 
•Türk genç-lığı, dostane mesaj

larından dolayı Kanada gençleri
ne teşekkür eder, kalbi selamla -
rını yollar.• 

23. v. 1939 
Türk gençlıği namına Ankara 

liseleri talebeleri 

Kıymetli Aletler iyi 

Muhafaza Edilecek 

Belediyede yapılan teftişler a
rasında bazı mühı:rıdis ve fen me
murlarının resmi ahit ,.e edevatı 
iyi muhafaza etmiycrek bozulma
sına sebeb oldukları görülm~ -
tür. 

Dahiliye Vekaleti dün bu mü -
nasebetle Belediye reisliğine bir 
tamim göndermiştir. 

Bunda yüksek ücretle alınan bui 
kabil kıymetli alat ve edevatın iyi. 
muhafaza olunma~ının temini, 
aksi takdirde bozanlara tazmin 1ı 
etti~:;:s::i;?;:;İan 1 

Kereste fiatl.ırının ındirilmesi 

hususunda tetkikler yapılmakta -
dır. İnşaat faal.yetinin arthğı sı
ralarda bilhas a en lüzumlu ke
restelerin fiatları çok yüksek gö
rülmü~tür 

Fiatlaıı indirmek içın icabcden 
tedbir~erin r..Iınınasına sür'atle 
başlP:, caktır. Bu meyanda muh
t.elif c n~ kereste fiatları tesbit e
dılecek bunlar ancak muayyen bir 
azami fiata kadar satılabılecektir. 
Fiatlar; piyasave stok vaziyetine 
göre sık sık tetkik ve tcsbit e
dilecektir., 

!uruz. 
Tahir biraz sert bir sesle cevab 

verdi: 
- Annemin seni mutlaka gör

mesi lazımdır, Maryana! Ben, er 
geç senınle evleneceğim .. Senden 
çok hoşlandım. Bunun için anne
min bir kere seni görüp beğen -
mesi şarttır. 

- Sen aklını mı oynatıyorsun, 
Tahir? Benim kim olduğumu u -
nutuyor musun? Halifenin malına 
göz dikilir mi hiç?.. 

Tahir güldü: 
- Bugüne kadar Halifenin göz

desi olduğunu bilyorum. Fakat, 
sen nasıl Şeyh Saidi öldürerek, 
Halifeyi kurtardınsa, ben de seni 
kurtarmak için canımı feda e -
derce_ ne çalıştım. Halifenin bir 
şeyde gözü yoktur. O, bu yararlı
ğıma kar~ılık, seni bana bağışla
makta tereddüd etmiyece.ktir. Za
ten o gôzdelerin! maiyet zabit
lerine çıra!{ etmc·k!cn zevk duy'f.I 

f[1eı•amı ı·ar) 

ke noktası Danzig şehridir. Bıf st 
danberi siyasi fırtına bu şehir e_~ 
rafında dönüp dol~ıyor. nır gıı 
Berlinden gelen müheyyiç ha~~ 
!er, Almanyanın ·bir emrivakı l 1. -· • bl P,arak Danzigi işgal edecegını . . 
diriyor. Ertesi gün Danzig şehfııı. 
de araya müracaat edileceği h3 

.. d! 
ber veriliyor. Başka bir gun 
Danzfgin kendi mukadderatını t' 
!ine alarak Almanyaya iltih~ 
karar vereceği, bu emrivakı p. ~ 
manyanın derhal tanıyacağı "e·ır 
vaziyette Polonya, muahede ı 
kendisine temin edilen hakları' 
istirdadı için kuvvete müracaat ~ 

1 .. ' . azi'·et decek o ursa, mu .. ecavız ,. J 

kalacağından İnglterenin yard1
\: 

da bulunmıyacağı söyleniyor. 1' ı 
bayet evvelki akşam şarki pru·: 
hududlarında bir gümrük bina 
sının tecavüze uğraması. Atınaro' 
tarafından yapılacak olan teca · 
vüzün ilk adımını teşkil ettığ! r.:f 
nedi imişti. 

Bununla beraber, Almanyan1~ 
bugüne kadar Danzige karşı fili' 

d•' harekette bulunm:ığa hazırlan 
ğına delalet edecek hiçbir eııı8' 
re yoktur. Alman matbuatının ,. 

k·ı· w;~Jı propaganda teş ı atının. IJV. 

gergin bir siyasi hava yaratıp lı<l° 
nu idame etmekteki maksadları. 
Polonyanın sinirlerim bozara~ 
maneviyatını zayıflatmaktır. Fil' 
hakika böyle bir tabiye, A vııs ' 
turya ve Çekoslo,·akya meselele ~ 
rinde Almanya t • ' ndan mın•S 
fakiyetle tatbik C''''• ·:;ıi. A,·us • 
turya ve Çekos evı . , askeri tsf 
yikten ziyade böyle bır propa 
ganda neticesinde teslim oJmuŞ • 
lardır. Ahnanya, ayni yoldan at• 
ni hedefe varmak istiyor. 

Fakat birkaç ay içinde şartlar 
değişmiştir. Bir defa Polonya. çe
koslovakya değildir. Polonyalı18' 
120 sene yabancı devlet boyundU' 
ruğu altında kaldıktan sonra is ' 
tiklıillerine kavuşmuşlardır. \'e 1 
istiklallerini silahlarının kuv'c · 
tile müdafaa etmeğe hazırdırI:ıt· 
İkincisi, Polonya, askeri bakım • 
dan Avusturya ve Çekosloval<Y8 

gibi zayıf değildir. Otuz be~ ınil• 
.,.ı 

yon nüfusu olan bu dcvlet.n ı. 

teçhiz edilmiş ve iyi talim ve tcı· 
biye görmüş orduları vardır. Ü' • 
çüncü ehemmiyetli bir nokta d8 

Polonyanın yalnız olmamasıdır. 

Polonya bugün hem İngiltere· 
nin, hem de Fransanın yardıml3' 
rından emindir. Ve eğer İtalya 
harbe iştirak eder de de askeri 
harek.1t Akdenize inlikal edccr1' 
olursa, Türkiycııin de İngJ teri' 
ile yaptığı ittifaka sadık kalara1' 
tecavüze karşı mücadeleye giriş· 
mekte bır an tereddud ctır yece· 
ğini bıliyor. 

İki cephe arasındaki mücadele 
Danzig şehrinin mukadderatı et· 
rafında toplaıunış olmakla b ra· 
ber, hakikatte tecavüz ve teca • 
vüzü önlemek gibi iki polıtika çar· 
pışmaktadır. Almanya \'e İtalya 
komşu devletleri istilalan veya 
siyasi nüfuzları altına almak içiı 1 

yeni bir teknik icat etmişlerdi. 
Avusturya, Çekoslovakya ve .Ar· 
navutluk bu yeni tekniğin kur • 
~anı olmuşlardır. Sulh cephesiıti 
teşkil eden devletler bunun bir 

defa daha tatbikine mani olmıya 
karar vermışlerdir. Dava Danzill 
davası değil, daha derin, daha şii· 
mullü ve daha ehemmiyetlı olan 

bir tecavüzü önlemek davasıdır. 

Çünkü eğer hoyle bir poltika Dan• 
zigte muvaffak olursa, yarın Ro· 
manyanın, ertesi gün de Yuna • 
nistanın sırası gelebilir. Alm·~ 
Danzigi en zayıf cephe tPliıkki • 
tiği içindir ki bütün ağırlığını c 

nokta üzerine tevcih etmiştir. Fa• 
kat karşılaştığı cephenin Danzig 
meselesini bir teca,·üz meselesi 
telakki edeceğini ve mukabele e
deceğini bildiği için harekete geÇ' 
meğe cesaret edmiyor. Filhakika 
doğru \•e kestirme yoldan yiiıü· 

yerek hedefine varmak istiyen 
_ azı dış pol ti'rnsının bu defa do
lambaçlı yol ara sapması, Almrn· 
yan·n hesablı hareket etmek !uzu· 
m~mu hissctme;tc başladığını an· 
l~' maktadır . 



Günün Meselesi: 

• 
1 POL s Yeni lrıt~ 

istimlskler:oaoru -
Mesire Yerlerinde 

Ucuz Eğlenti 
Nakil Vasıtalarının da Pahalı 
Olduğu Neticesine Varıldı 

-ı &tanbulun sayfiye yerlerin
de hayatı ve eğlenceyi u
cuzlatmak maksadile tet

kiklerde bulunmak üzere dün 
tekmil kaymakamlar Belediye 
reis muavini Liıtfi Aksoy'un 
reisliğinde toplanmışlardır. 

İçtinıaa Belediye iktısad mü
dürü de iştirak etmiştir. 

Bu toplantıda evvela say -
Üyelerde göze batan pahalılık, 
Pislik ve eksiklikler mevzuu
halıs edilmiş ve berşeyden ev
vel bu cihetlerin halli kararlaş
lırılmıştll'. 

Ayrica Belediye iktısad mü
dürünün bütün sayfiye yerle
rinj dolaşıp tetkik etmesi ve 
tekmil kaymakamların mesai
lerini bu mevzuda teksif et • 
ıneleri muvafık görülmüştür. 

İstanbuldan sayfiye yerle -
rine gidip gelen vesaiti nakli

yenin pahalılığı da toplantıda -
Et işinden 

Belediyenin 
Zararı 

i'asfiye Memurluğu 
Şirketin Paralarını 

Devretmiyoz 

ehemmiyetle mevzuubabs e • 
dilınişfü. 

ıfu vesaitin eski ve yolsuz 
olmasından dolayı balkın me
sire yerlerine, •ayfiyelere gi
dip gelmek için fazla zaman 
kaybettiği, buralara sür'atli 
vesait temin edilmesi İcab et
tiği ve bu cihetler hakkında 

Belediyenin lilzım gelen te -
şebbüsleri yapmasının İstan -
bullulara yerim~t bir hizmı.-t 
olacağı neticesine varılmıştll'. 

Komisyon önümüzdeki hafta 
tekrar toplanacaldll'. 

Vesaiti nakliye bilet ücret -
leri mevzuu ıizerinde Belediye 
reislğinin ehemmiyetle dura

cağı ve bilhassa Köprü - Ada
lar, Köprü - Boğaziçi biletle -
rinde şimdilik cumaı<tesi ve 
pazar giinleri için mühim ten
zilat yapılması için teşebbüs

lerde bulunacağı anlaşılmak

tadır. 

Ha taydaki 
Yabancı 
Bankalar 

iş Göremediklerinden 
FaaJiyetlerini Tatil 

Ediyorlar 
Hatay balkı. banka muamela

tında milli bankalarımız şubele

rini tercih ettiklerinden diğer 

bankalarla olan işler Antakya ve 
İskenderunda çok azalmıştır. 

-- - - ---- -------- ~ . -

Ne Kara Talidir ki •• 

B 
üyük Millet Meclisinde 
devlet bütçesi müzakere e
dilirken, söz söyliyen ha -

tibler, İstanbuldan bahsetmekten • 
kendilerini alamıyorlar. İstanbul 
bu yakın alakadan dolayı, Millet 
Vekillerine müteşekkirdir. 

İ>tanbul, Türkiyenin en kala
balık, en büyük §ehridir. Hususi 
bir ehemmiyet ve vaziyeti var
dır. Binaenaleyh, Millet Meclisin· 
de adı geçmesi, biz İstanbullular 
için elbette faydalıdll'. 

MecHste meb'uslar İstanbulun 
et, ekmek, su, nakil vasıtaları ve 
hayat pahalılığı mevzuları üze • 
rincf.e komı(ştular, şiddetli ten • 
kidler yaptılar. 

Biz bu s'\tll'ları §Unun için ya
zıyoruz: 

Ne yazık ve ne kara talihdir ki, 
yıllarca, İstanbulun bakımsız ol
duğunu, meselelerinin halledil -
mediğini yazar, du .. urduk. Bu 
tenkidlerinıiz, o zanıan, hüsnün'· 
!4et eseri addediın.ız, İstanL .=:: 

Belediyesi ve husmi idaresinin 
asabiyet ve gazabını mucib olur
du! 

BÜRHAN CEVAT 

Avrupa ile 
Telefon 

Muhabereleri 
----

Büyük Şehirlerimizde 
Avrupa Merkezlerine 

Bağlanacak 
İstanbul ile diğer şehirler ara

sındaki telefon muhaberelerinin 
daılıa kolay ve geniş bir şekilde 
yapılması için icabeden tesisatın 
ilavesine devam edilmektedir. 

Bu suretle evvela İstanbul - İz
mir arasında devre a.dedi arttı -

Ve .. M-ahkemeler 

Erkek 
Tabancayı 

Çekti 
« Seni Bununla 

Vuracağım, 
w• 

ıcegım » 
Geberte
Dedi 

E
vvel.ki gün Samatyada, Sa
adet isminde genç bir kızı 
ta,banca ile tehdid etmek -

ten suçlu Muzafferin durU§ması
na dün asliye dördüncü cezada 
başlandı. Davacı Saadet mahke
mede hadiseyi şöyle anlı."": 

- Salı günü, akşam üzer-, •• alı 
fabrikasından çıkmış, evime gi -
diyordum. Arkadaşlarım, Fikriye.1 
Asiye, Şa:ziye ve Makbule de be
nimle beraberdiler.. Sokakta gi
derken, karşımıza, kendisini eski
den tanıdığım Muzaffer çıktı. Ba-
na: 

- Saadet, dedi. Dur seninle bi
raz konuşacağım .. 
Arkadaşlarım benden uzakla -

şınca, yanıma sokuldu ve: 

Vah, 
Ne kadar 
Masum! 

Gizli Fuhuş Yapmaktan 
[ u ·Iu Cemile Mahkum 

Oldu 

G 
enç kadını iki ay evvel, ce
za mal!ı;kemeleri koridorun
da görmüştüm. Yanın~ sa- 1 

kularak derdini sormuştum. Ka -
dm yana yakıla şunları anlatmış
tı, bana dedi ki: 

c- Adım Cemile. Samsunlu -
yum. Kocam dörl beş sene evvel 
memlekette öldü. Onu kabe -
dince, İstanbula geldim. Beş se -

nedenberi İstanbulda bulunuyo -
rum. Dört çocuğum var. Fakat on
ları besleıneğe muktedir olmadı
ğım iç.in, kendilerini memlekette 
bıraktım, getirmedim buraya .. 

- Sen geçen @in, fabrikada ba-1 
na küfür etmiş, söğmüş saymış

sın! dedi. 

İstanbulda, şurada burada çalı
şarak, kazandığım üç beş kuruş 

ile geçiniyorum. Fakat hergün \ 
ba.."1k:aJarının kapılarında çalış -

mak, hizmetçilik etmek beni pek 
üzüyor, müteessir ediyordu. Ni • 
hayet Mehmed isminde bir genç
ı., tanıştım. Onunla evlenecek, - Bunu sana kim söyledi? 

Diye sordum. 
- Baldızım FelıaJ11et, dedi. Ar

kadaşın Emineye söylerken, o da 
işitmiş. Muzaffere: 

- Baldızın yalan söylüyor. Ben 
kat'iyyen Emineye senin için fena 
bir söz söylemedim, dedim. 

Muzaffer cebinden bir tabanca 
çıkardı ve sert bir sesle: 

sonra memleketime gidecektik. 
Fakat bu adam 'beni aldattı; bir 
müddet beraber oturduktan sonra, 

terkedip gitti.. 

Yapılı YOf Reklam ve Propaganda 

V 
akit vakıt ıı;azetelerde, yerli 
kuınaslaTın ecnebi malı di
ye satıldığım okuruz. Şil<il

yetler olur. Tahkikat yapılır. Ne
tice ne olur, bilmiyoruz. Fakat, 
hadise seyrini değiştirmez. Yine 
birçok müesseseler, milli fabrika
Janmızda yapıl:m yerli kumaşla
rın üzerine yabancı firmalar eti
ketini vururlar ve bu sahte dam
galı malların satılmasına devam 
edilir. 

Balıkpazarı Cihetinde 
Yıkılacak Kısım 

Eminönü meydanında yeni is
timlaklere devam olunmaktadır. 

Meydanın Balıkpazarı cihetin -
deki dükkanlardan dördünün is -
timlak muamelesi tamamlanmış
tır. 

Diğerleri için de sabibıeri ile 
görüşülmektedir. Buradaki dük -
kanların istimlaki için 116 bin lira 
sarfolunacaktır. 

Ayrıca Mısırçarşısı civarındaki 

8 dükkiınlık adanın da istimlak e
dilerek yıkılması kararlaştırıl -
m.ıştır. 

Bu dükkanların istimlakine de 
60 bin lira ayrılmıştır. 

Her ıki cihetten de yıkılma fa
aliyetine aybaşından itibaren 
başlanacaktır. 

Elini Makineye 
Kaptırdı 

Eyübde Bahariye caddesinde 
bir fabrikanın torna dairesinde 
çalı.şan Hasan oğlu Said bir elini 
makineye kaptırarak yaralanmış
tır. 

Makasla Yüzünden 
Yaralandı 

ı'avukpazarında oturan Mus
tafa adında biri bir alacak yüzün
den çıkan kavga neticesinde ayni 
semtte oturan Şükrü adında 'biri
ni makasla yüzünden yaralamış -
tır. 

Başına Torna vida 
Düştü 

Büyükderede bir fabrikada 
çalışan İsmail kızı Halide fabri
kada çalışırken başına büyük bir 
tornavida düşerek yaralanmış, 

hastaneye kaldırılarak tedavi al
tına alınmıştır 

Bu işte, bu sahtekarlığı ~·apan 
müesse.elerin, hangi haleti ruhi
ye içinde hareket ettiklerini araş
tırmak, bizce, meselenin ruhunu 
teşkil eder. İhtimal ki, bu mües
sese, sahibleri, bu salıtekarlığı yap• 
makta, kendi noktai nazarlarına 

göre, iktisadi bir zaruret görmek
tedirler. 

Fakat, halkın talch karakterini 
tetkik ed:nce, nöyle bir iktısadi 

zaruretin, sahtekarlıi(ı yapan mü
esseseler hesabına karlı olmadığı 
iddia edilemez. O halde, yapılacak 
iş yerli mallarımızın reklin1 ve 
propagandasını daha km·vetle 
yaymak ve halka, yerli kumaşla
rın, ecnebi mallardan farksız ,.e 
halta üstiin olduğunu anlatmak
tır. Müşteri, gird'ği mağazada, 

mutlaka, bir ecnebi kumaş ismi 
söylüyor ve onu istiyorsa, bu, yer• 
li mallarımızın zarafet ~·e güzelli
ğine henüz tam b!r kanaat hasıl 
olamayışını göstermez mi?. 

Fakat, hakikat şudur: Yerli ku
maşlar zarif ve güzeldir Fakat, 
hu kanaati verememişizdir. 

Eksik olan şey reklam ve propa· 
gandadır. KEŞAD FEYZi 

Şirketlere Aid 
Muameleler 

Belediyede lağvedilen şirketle

komiser liği muamelelerinin feı. 

heyeti :ıo..mı tarafından görütmes 
tensih olunmuştur. 

İstanbulda et satışını ve fiat • 
lan tanzim etmek için Belediye 
Ve ziraat kurumunun iştirakile 
tesis edilmiş olan et limited şir -
ketinin tasfiye edilmesine karar 
Verildiğini yazmıştık. 

Öğrendiğimize göre Belediye bu 
işden 26 bin lira zarar etmiştir. 

Bu vaziyet karşısında Belediye re
isliği tasfiye memurluğuna mü -
racaat ederek şirketin bankadaki 
Paralarının kendisine devredil -
ınesini istemiştir. Fakat tasfiye 
memurluğu bu talebin ticaret ka
nununa muıhalif olduğunu bildi
rerek Belediyenin müracaatinl ka
bul etmemiştir. 

Bu sebeble yabancı bankalarda 
iş kalmadığı görülmekte bu ka -
bil ibankalar peyderpey kapan -
maktadır. Bu cümleden olmak ü
zere Hatayın en eski bankası olan 
Suriye ve büyük Lübnan bankası 
da oradaki faaliyetini tatile karar 

vermiştir. 

- Hayatın tehlikededir. Seni 

rılacak ve ayni zamanda üçer bununla vuracağım, gebertece -
muhavere birden yapmak kabil ğim! dedi. Muzafferin bu sözlerl-
olacaktır. ni bütü narkadaşlarım işitti. 

Bir akşamdı. O gün memleket
ten çocuklarımın fotografları gel
ırUşti. Odamda pencerenin yanın
da oturmuş, senelerdenberi has -
retile yandığım yavrularımın re
simlerine bakıyor ve için için ağ

lıyordum. Acı ve ıztırabım o ka
dar büyüktü ki ... Nihayet elem ve --------·------! 

Bu daire i{leri ve dosyaları feı 
heyetine verildiğinden şirketlere 

aid muamelelerle heyeti fenniye 
müdürlüğü meşgul olacaktır. 

Belediye reisliği 'bunun üze -
rine vaziyeti tetkik etmek üzere 
işi daimi encümene havale et -
ıniştir. 

Hatayda Yaz Hayatı 
Antakya ve İskenderunda şid

detli sıcakların başladığını yaz -
mıştık. Bu sebeble Hatay halkı 
yayla ve sayfiyelere akın etmğee 
lıaşlamışlardır. \ 

Sayfiyelere olan rağbetin ne -
ticesi olarak da kiralık ev buhranı 
ve kira ihtikarı baş göstermiştir. 

Bu sebebden sayfiyeye gidecek 
l,ıalkın kiralık ev ihtiyacını teırUn 
ve kiraları tanzim etmek vaziie -
sile tam salfilıiyetli bir komisyon 
ieşkil olunmuştur. 

Bu komisyon kiralrk evleri ve 
fiatlarını tesbit etmiştir. 

ROMAN: 30 

Kont Jan, bu demleri verdik -
ten sonra, Janetin üzerinde nete
sir bıraktığını anlamak için sesi-

ni kesti. Masanın üzerinde bulu
nan kutudan bu şekerleme aldı. 
J an et bir türlü kendisini tutamı
yordu. Nihayet dedi ki: 

- Azizim, tavsiyelerinize teşek-
kür ederim. Beni bu kadar düşün-

Bu karar önümüzdeki ayırı 15 in
de tatbik olunacak ve banlkanın 
Hatay şu!besile a.lakası bulunan
lar, o tarihten sonra Haleb şube
sine müracaat edebileceklerdir. 

---0---

Türkiyede Otelcilik 
Otelciler cemiyeti, otelciliği ıs

lah maksadile öir proje hazırla • 
yıp tetkik edilmek üzere Beledi
yeye verırUşti. Bu projenin bey
nelmilel otelcilik kai<lelerine uy
gun olup olmadığı hakkında Be
lediyece tereddi.id hasıl olmuş bu
lunduğundan, cemiyet Paristen 
tercüme edilmek üzere beynelmi
lel otelcilik kaidelerinin tekmil 
esaslarını iza·h eden bir kitab ge
·tirtmiştir. Kitabda, otelcilikten 
maada lokantacılığa ve garcsn -
luğa mahsus kısımlar vardır. 

Evvelce hazırlanmış olan proje 
ile karşılaştırılarak esaslı bir proje 
meydana getirmek maksadile, o
telciler cemiyeti bu kitabı tercü
me ettirmektedir. 

_ Hakkınız var. Fakat siz ne ı 
kadar gözünüz ağrısa da, yine çok 
iyi görüyordunuz, 

Kont Jan bu telmihe aldırış et

medi: 
- Öyle söylüyorsunuz anıma, 

bugün elma kompostosuna vere
cek param bile yok. 

- V aoh zavallı J an! O kadar mı 
parasız kaldın? Yüz Lüi versem 
yetişir mi? 

Kont Jan tekrar ayağa kalktı: 
- Ben paradan bahsetmiyorum, 

dü(,<ilnüze de ayrıca memnun bu-
l 

,,_ b . d"ğ" . dedi, ben ailemizin vekar ve hay-
unuyorum. ıx-ra er geçır ı ımız . . . 

1 
. t d •. 

1
. , sıyetınden bahsedıyorum. 

sene erı unu muş egı JJD. G k d d • ld _ enç a ın ogru u. Yatağı -
Koll'! Jan tekrar koltuga oturdu, nın başucundaki küçük masanın 

Devre adedinin arttırılmasile Suçlu Muzaffer, Saadeti ölüm-
bir yeni imkiın daha kazanılmış le tehdid etmediğini iddia etti. 
olacaktır ki bu da İzmir - Avrupa Maznundan sonra sorguya çe
telefon mükalemelerinin tesisidir. kilen şahidler, Muzafferin elinde 
Şimdiye kadar Avrupa şehirlerile tabanca gördüklerini ve delikan
konuşamıyan İzmir, İstanbulun lının bununla genç kızı tebdld et
aracılığı sayesinde Lonıdra, Ber- tiğini söylediler. 
!in, Paris, Hamburg, Büıkreş, A • Emine ile Fehametin de din -
tina ve Viyana ile bu sayede Jı;o- lenmesi için duruşma Ş hazirana 

nuşmağa başlıyabilıx:ektir. bırakıldı. 
ı~~~-~·~~-----~--1 Diğer taraftan halen yalnız İs-

tanbul, Ankara ve Edirne şeılıir

lerinden Avrupa merkezlerile ko
nuşmak ~abil olmaktadır. 

Posta, telgraf ve telefon umum 
müdürlüğü İ-zmirden sonra diğer 
büyük şehirlerimizi de Avrupa 
merkezlerine 'bağlamağı kararlaş
tırmıştır. 

Yapılan faaliyet sayesinde son 
yazdan sonra 'bu karar da tatbik 
sahasına geçmi şolacaktır. 

Havagazi Fivatları 
Değişmiyor 

.İstanbul, Beyoğlu ve Kadıköy 
semtleri havagazi tarifelerini tet
kik eden komisyon di.in toplan -
mışbr. Neticede mevcud fiatların 
değiştirilmesi için bir sebeb gö -
rülmemiştir. 

Yatağa doğru yaklaştı. İki elini 
yatağın kenarına koydu. Bir eli 
sanki tesadüfen keseye ilişti ve 
sanki gayet tabii bir harekette 
bulunuyormuş gibi, keseyi cebine 

attı. 

Ondan sonra da, Janeti hürmet
le selarnlıyarak odadan çıktı, gitti. 

• • 

KISA POLiS 
HABERLER] 

* Sadettin adında birinin kul
landığı (Çorlu 4) numaralı moto
siklet Floryaclan geçmekte iken 
Mustafa adında ıbi~ sürücünün i
daresindeki yük arabasına çarp
mıştır. Çarpışına neticesinde Sa
dettin ve Mustafa muhtelif yer
lerinden yaralanmışlardır. * Galatada Olimpiyat otelinde 
oturan Piravit Flaşo adında biri
nin idaresindeki 33909 numaralı 

hususi otomobil 1stinyeden geçer
ken karanlıkta dereye yuvarlan
mıştır. Otomobil mühim surette 
hasara uğramış ise de Plaşo ve o
tomobilde bulunan i~i arkadaşı

na bir şey olmamıştır. 

kadının eteği belinin üstünden 

koptu. 
Kontes başını arkaya çevirdiği 

zaman Düşes Dö Gramon'u gör -
dü. Hiç sesini çıkarmadı. Fakat 
Düşes bayılırcasına kahkaha ile 
gülüyordu. 

yumuşamıştı: gözünü açtı, içinden bir kese para 
KADIN KAVGALARI 

Tam o sırada Kral salona gir -
mişti. Vaziyeti gördü. Janete ya

pılan hakareti anladı. Hatta mü
dahale etmek lüzumunu bile his-

kederimi bir müddet için olsun 
unutmak maksa.dile bir meyba -

neye girdim. Bir masaya otur -
dum. İçmeğe 'başladım. Biraz son
ra yanımdaki masalardan birinde 
oturan iki genç ibeni masalarına 
davet ettiler. Onların bu teklifini 
kabul ettim. Yanlarına gittim .. Üç 
arkadaş, geç vakitlere kadar mey
hanede eğlendik. Sonra dışarıya 
çıktık' Gençler beni evime kadar 
götürdüler. Birer kahve içirmek 
için onları içeriye aldım. Misa -
firlerim kahvelerini içtikten son
ra çıkıp gittiler .. 

Ertesi günü beni karakola ça

ğırdılar: 

- Sen dün gece evine aldığın 
iki adamın paralarını çalmışsın, 

dediler. 
- Yalan söylüyorlar, iftira e

diyorlar bana! Ben kat'iyyen bu 
suçu işlemedim, dedim. Falkat 
polisler bu sözlerime inanmadı -
!ar. İfa.demi aldılar, beni mah -
kemeye verdiler .. > 

Cemileye dün gene ceza mah -
kemeleri koridorunda rastladım. 
Kadın beni görünce tanıdı, yanı
ma sokuldu. 

- Beni tanıyamadın mı? 
Diye sordu. 

mıyor, ne yapacağını !bilmiyordu. 
Hüngür 'hüngür ağladı. Göz yaş
ları sinirlerine biraz sih\ınet ver

di 

Şan Dubarry dedi ki: 

- Eğer Kral sizin intikamınızı 
almazsa ben 0'1U adam yerine 
koyamam. Çünkü size yapılan ha
karet ona yapılmış bir hakaret 
demektir. 

Kral ertesi sabah Madam Du -

Gülümsedim: 

- Cemile degil misin? 
- Evet. 

- Ne işin var gene mahke -

metle? 
Kadın önce cevab vermek iste

medi. Fakat ısrar edince anlattı: 
- Geçenlerde bir gün gene yav

rularımı hatırlamıştım. İçim taş
mıştı. Derdimi unutmak için İspi
ronun meyhanesine gittim. Orada 
yaşlıca ve sarhoş bir adam bana 
sarkıntılık etti. Meyhaneden çık
tım. O da beni ta;kib etti. Evime 
gittim. O da benimle gel.di. Ken
disini içeriye almak istemedim. 
Bu sırada ev sahibim Emin aşa
ğıya indi. Hiddetle: 

- Gene eve erkek alıyorsun 

öyle mi? dedi. 

Karakola gitti. Biraz sonra iki 
polisle tekrar geldi. Sarhoş ad;ını 
kaçtığı için polisler yalnız lbeni 
karakola götürdüler. 

V !!likasız, gizli fuhuş yapmak
tan suçlu Cemilenin duruşması
na dün birinci sulh cezada bakıldı. 

Cemile suçunu inkar etti. Şa
hidler dinlendi. Mahkeme, kadı
nın suçunu sabit gördü; onu üç 
lira para cezasına malıkfun etti. 

mektir. Yarın, Düşes Dö Gramon'u 
saraydan, hem de berkesin önün
de koğacağım, 

Janet yalvardı: 
- Oh haşmetlum, dedi, biraz 

da.ha müsamabaki'ir olmanızı çok 
rica ederim. 

- Hayır! Sen budalasın! Sonra 
kimin için bana böyle bir ricada 
bulundıı.ğunu bilmiyorsun. Bu 
düşes dediğimiz kadın, seni öldür
mek için vücudüne on bin iğne 
sokmak l8zım. gelse, on binini de 
merhametsizce sokar. 

Birimizin Derdi 
Hepimizin Derdi 

Garib Bir Ekspres 
Tramvayı 

Blr okuyucumuz yaDyor: 
«Pazar gü.nil Suadiyeye gittiı:ı. 

Akşam dönüşte, Suadlyede tram
vay bekliyoruz. it.alabalık 11ınca
hme- Bir tramvQ' cetti. İki ara
balı- Öndeki araba &amamen boş 
ve tek yolcu yok.. Arkadaki do
lu.. Fakat. ne dersbıiz?. Durmadı. 
Hayret ettik. Arkasından iki da
kika sonra bir tramvay ı":ıha gel
dL Yine iki arabalı •. Bu araba. dar
dıı. Fa.ka.t, iki vagon da. zaten dolu 

idi. Sua.diyeden binen bütün yol
cular aya.lıcta lıcalddar. Kadıköyö

ne kadar diğer istasyonlarda bi
nen yolcuların ayakt.a. mı kaldıfı
nı artık siz tahmin edin .• Bir ~ar
dalye istiflne döndük. Önden .el

den tamam.ile boş arabanın neden 
durmadığını iki şeriUi bJr tr3.m
vay memuruna sordum. «<> eks
prestir» cevabını verdi. Bo~tan

cıda.n defil, ek.svresin SuadJye - ı 
den kaldırılması lazım delil mlT. 
Bu f:ilrib eksprese hayret ettim.» 

oldu. Madam Dubarry ile birkaç 
kadın arkadaşı kendilerine t~h -
sis edilmiş olan koltukların Düşes 
Dö Gramon ile 'hemşiresi ve diğer 
bazı kadınlar tarafından işgal e
dilmiş olduğunu gördüler. 

Servisi idare il-e m~ul olan 
hizmetçiler, Düşes Dö Gramon'dan 
koltukların boşaltılmasını rica et
tiler. Düşes bağırdı: 

- Saray kadınları yerlerini ma
halle kızlarına mı bırakacaklar? 

- Evet, beraber ne giizel günler çıkararak yatağının üzerine koy
geçirdik. Gözi>m ağrıdığı zaman- d 

Madam Dubarry ile düşes Dö 
Gramon arasındaki reka,bet al -
mış yürümüştü. 

setmişti. Fakat Janet, şehadet par- barry'nin odasına girdiği zamna: 

O geceki hadiseyi Kr:ılın gör -
müş olma,sı, Düşes Dö Gramon'u 
da endişeye düşürmüştü. Düşes, 

kendisini bu yolda daima teşvik 
eden ve o zamanın Başvekili bu
lunan büyük kardeşile konuştu. 

Bu mülakattan sonra yüzü kıpkır
mızı bir halde odadan dışarıya 

çıktı. 

Kontes Dubarry'nin yanında bu
lunan Madam Mirpua bu söz
leri işitince, 1kendisini tutamadı. 
Az kaldı Düşesin gırtlağına yapı
şacaktı. Bir hadiseye meydan ver
meden her ikisini de ancak müş
külatla ayırmak mümkün ola -

bildi. 
u. 

!ar, elma kompostoSU hazırlar ve Kont Jan bu hareketi görmüştü: 
pansıman yapardınız. Ben işte bu _ Jaiıet, dedi, ben haşmetme-
giln de o eski J a neti karşımda gö:r- abımız nezdindeki m kaddes va
mek istiyorum. zifeniz.e devamınıza hiçbir mani 

J an et dedi kı görmüyorum. 

Bir gün, Versay salonlarında 

verilen bir müsamere esnasında 

düşes Dö Gramon kasden Madam 
Dubarry'nin eteğine bastı ve genç 

mağını dudağına götürmüş, sus
ması daha muvafık olacağını Kra

-la anlatmıştı. 

J anet. dairesine döndügü za -
man hiddetinden kendisini tuta-

- Bana hiçbirşey söylemeyi -
niz ve benden hiçbir şey istemE

yiniz, dedi. Her şeyi oldugu gi.t 
gözlerimle gördüm. Size aid b 
mesele bana aid bir mesele de -

Birkaç gün sonra. şatonun •i - 1 
yatrosunda yeni bir skandal daha 1 

Artık bu kadarı fazla idi. Ertesı 
.gün Kral Dü,esi çağırttı \'e şöy

le söyledi: 

(Devamı ı•ar) 
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1 lskandinavya Devletleri f Meraklı Şeyleri VE POSTA Pl'.LLARINDAN TABLO 

azı kimseler* posta pullarını ke-Danimar a oş 
Geçinm ğe Mecbur B serler, sonra yanyana yapı~h

• rırlar. portreler ve manzaralar 

yaparlar. Bunda o kadar meh'lt·et gös ... 
terlrler ki hayrette kalmamak kabil de
lildir. 

1914 YILINDA 
lskandinavya Devletleri Mutlaka 

Bitaraf Kalmak istiyorlar 
Almanya Bu Devletleri de 

Çekmeğe Muvaffak 
Kendi Tarafına 

Olanıadı 

A 
lman politikasının faaliyeti 
bugünlerde Avrupanın şi -
nıalinde ve şimali şarkisin

deki devletlerin paytahtlarında 

daha ziyade artmış oldu. Çünkü 
bugünlerde, türlü türlü şayialara 
yol açan bir mevzu da Avrupa • 
nın ~imal devletleri tarafından 

Almanyaya karşı alınan vaziyet 
oluyor İsveç devletinin paytahtı 
Stokholmde daha geçen gün bu 
devletlerin hariciye nazırları ara
sında bir toplantı oldu. Bundan 
sonra dendi ki şimal devletleri Al
manya tarafından kendilerine 
teklif olunan ademi tecavüz mu
ahedesiııi kabul etmiyorlarmış. 

Yeni gelen Avrupa gazeteleri
nın yazılarından ve bilhassa ora
lardaki muhabirlerin verdikleri 
maliım1tta'l anlaşılan netice şim
di bu Urlü şayiaları düzeltecek 
ve bu devletlerin vaz;yetlerine da
ir etraflı bir fikir verdirecek hal
de bulunuyor, İskandinavya dev
letleriniıı Har;::iye Nazırları ta
rafından verilen karar şu olmuş
t..ır: 

Kopenhagdan bir manzara 

İskandinavya devletleri eski -
den olduğu gibi yine bitaraflık e
sasına sadık kalacaklardır. Dev -
!etler arasındakı herhangi bir ter
tıbe girecek değillerdir. 

İşte kararın hulasası böyledir. 
Fakat l:ıitaraf kalmak istiyenlerin 
sonuna kadar bunu muhafaza e
deb·lec<?kler mi?. 

Tü:lü ıhı .mailer hatıra geliyor. 
Onur içın harıciye nazırlarının 

top! n t ısında bu karara ilave o
lank şunu da t~sbit etmişler: Her 
c vlet ke;ıd ,ne taalliık eden kat'i 
hattı hareketi cabında istediği gi
bı a l3bılecktir. 

Toplantıda muhtlif noktai na -
zarlar ıleri sürülmüş, türlü mü -
nakaş:ılar olmuş. Çünkü İskan -
dinavya devletlerin.o her b.rinin 
hususi bir vaziyeti var. Bu kon
feransa iştirak eden Danimnrka, 
İsveç, Norveç ve Finlandiya hari
ciye nazırlarının her biri ayrı nok-

tai nazarları müdafaa etmişlerdir. 

Her manasile müşterek ve kat'! 
bir karar verilemiyeceği anlaşı -

lıyordu. Danimarka Hariciy~ Na
zırı bu vaziyeti görünce ikisı arası 

bir anlaşma zemini bulmak için 
çal f;mıştır. Danimarkanın pay

tahtı olan Kopenhagdaki muha -

birleri tarafından Avrupa gaze -

telerine yazıldığına göre Danimar

ka Hariciye Nazırı Alman tekli -

fine karşı arkad~şlarına şunu söy
lemiş: 

- Almanyaya müşterek bir ce
vab gönderelim. Onun teklifini 

şimal devletlerinin kaıbul etmedik

lerini bildirelim. Fakat ademi te
cavüz için bir beyanname imza -

lamağa hazır olduğumuzu bildi
relim!. 

Bu teklif Finlandiya ve İsveç 

Haricıye Nazırları tarafından red
dedilmiştir. 

Çünkü böyle bir beyanname im
zalamağa hazır olmayı bildirme -

nin ne manası olacağı sorulmuş
tur. 

Halbuki Danimarka Hariciye Na· 
zırı Munç ile Norveç Hariciye Na
zırı Kont hep noktai nazarlar .:.ıa

sındaki ayrılığı mümkün olduğu 
kadar birleştirmeğc çalışıyorlardı., 

Bitaraf kalmak. Fakat Danimar
kanın vaziyeti pek hususi ve bil
hassa pek nazik olduğuna şüphe 
yok. Onun için Danimarkalılar Al
manya ıle bir ademi tecavüz mı
sakı imzalamayı kendi hesabları
na uygun görüyorlar. Ancak di
ğer İskandinavya devletleri bunu 
istemiyorlar. Yalnız Norveç Ha

riciye Nazırı daha ziyade Dani -
' markanın dedığini muvafııt bu-

luyormuş. Konferans oldu, bitti. 
Norveç Hariciye Nazırı da Stok
holmdeo kendi memleketine, Os
loya döndüğü zaman şiddetli hü
cumlara uğramış, parliımeııtoda

ki muhalifler kendisini şiddetle 
tenkid etmişlerdir. 

Bunların itirazları da şöyle hu
lasa edilmektedir: 

- Nurveç şimdiye kadar mü

q•mz:=ı~•••••••••••••••••••••••ı-. him meselelerde Danimarkayı hı-
r- '\ rakmamıştır. Şımdi de bu kadar L A L E İstanbulluları }azında filmsiz ehemmiyetli bir vaziyet karşı • 

hırakmıyacak sında Danimarka yalnız kalma • 
hufta programlarını görülmemiş yeni iki filimle malı, istediği gibi karar verme -

yapmağa karar verdi melidir. 

İŞTE İLK PIRLANTA PROGRAM: Çünkü Danimarka eğer Alman-
Bu senenin en zengin ve en muazzam eseri: ya ile ademi tecavüz muahedesi 

939 ALTIN ARAYAN KIZLAR akdine hazır olur da diğer İskan-
Ve Dünyanın en kuvvetli avantürü dina devleti r' bunu kab"l t vya eı ~e-

Her 

SON DÜGÖŞ 
Bu akşam saat 8,30 dan itibaren LALE Sinemasında 

Ayrıca: Metro Jurnal yeni ve çok enteresan havadisler. 

mezler, böyle bir muahedeye iş

tirak etmezlerse o zaman vaziyet 
daha zorlaşacaktır . 

(Devamı 1 inci sayfada) 

Fakat bu portreleri, ınanzaraları yap
mak için aylarca, yıllarca uğra~ırlar, 

birçok emekler, göz nurları sarfe-d(r ... 
ler. 

Faydası mı?. t\lerak, vakit gc ;, i"mek. 
Vakitlerini, daha Cayd:--h birı;eye J,as
retseler olmaz mı!. Olt·r amma, bu da 
başka bir zevk ... 

1900 senesinde Ltye- ·:i, ttı~,ıan"n pul 
merakJJl.ırı koncrf"ıı;:ind.:.- ı. \'.:ıı· \'ilik 
adlı birinin tel;hir ettit;ı tur l:ıblo cid
den bir !">;ıheser denllmeie Jdyıktı. (İsa. 
ile havariyun)unu la'ivir eden bu tab
loyu blr franklık pullardan yapmıştı. 
Ve bunwt fcln dokuz ay ('&lışaııştı. 

1987 de Raul Rusel, bir manzarayı 
musavver tablo için 48,000 pul kullan
mış \'C bunları 93.000 p:t.rçaya ayırmlŞ
tı. Belçika Kralı Albcrln portresi lcln 
137,000 pul sarfelmlşli. Bunları 500,000 
parça olarak kesmişti. 

CA~Ll BAROMETROLAR 

Bazı hayvanlar, tıpkı barometro gi

bi, havanın iylllğinl, fenahiını haber 
verirler. 

l\leseli: İspinoz kuşu, hava fenala
şacak mı acı acı ötmeğ'e b~.lar. Solu
canlar yerden çıkar, Kırlangıçlar al
çaktan ucarlar, balıklar kıyılara ya
kan ytizl'rler, Ordekler kanaUa.rnu çar· 
parlar, domuzlar yiyeceklerini öteye 
beriye ıı;açarlar, karıncalar da acele 
acele yuvalarına <-ekilirler. 

ALİ BAB'IN ESt;RLERİ 

All Ba.b, bir Arab muharriri değil
dir. Polonyalı, llanrl Babnbkl adlı blr 
ah('ıd.ı.r. Cok ilim ve fa.dJl blr adamdı. 
Birçok eserler bırakb. 

cYemrk kitabı», .~arab ve Şampan-
1a• hakkındaki clüdü tetkike değ~ 

Doktorun Öğütleri: 
Spora Dikkat 

K uvvet, her insanın en 
fazla arzu ettiği birşey

dir. Fakat, her türlü beden 
hareketleri ve sporlar da iti
dal dahilinde yapılmalıdır. 

Çünkü kalb, her harekette bir 
kuvvet sarfeder. Bu hareket
lerin vücudün her tarJfında
ki adalelere müvazi ve müsavi 
miktarda kan sevketmek mec· 
buriyetinde kalır. Bu mecbu
riyet kalbi yorar. 

Herkes, herşeyden evvel, 
kendi vücudüne uyan sporun 
hangisi olduğunu tayiıı et -
mek zaruretindedir. Bu da, 
ciğerlerle kalbin vaziyetine 
göre değişir. Her sporcu - ka
dın olsun, erkek olsun - her 
spor mevsiminden evvel bir 
defa hekime kendisini mua
yene ettirmeli, hekimin tav -

1 
siyesine göre spor ve beden ı 
hareketleri çeşidlerini seçme
lidir. Gerçi, genç uzuvbr her 
harekete bidayette mukave-
met gösterirler. Fakat netice 
itibarile reaksiyonlara mey -
dan vermemek için hekime 
müracaati ıhma! etmemeli 
dirler. 

Sporda ve beden hareket -
!erinde yorgunluğa kadar u
zıyan tarz tedbirsizlik &ayı -
la bilir. 

Bu tedbirsizlik birçok de
falar vücudde hasıl olan arı
zalar veya hastalıklarla öde
nir. 

S
ermed, ta çocukluğunda, 

taş basması, esmer renkli 
'bir kiığıd üzerinde, Fuzu-

li'nin •Leyla ile Mecnun .. eserini 
okumuştu . Onda ilk şiir ve edEıbi
yat aşkı, Leyliı ile Mecnunla baş
lar. Bu eseri haftalarca, aylarca 
ehndcn bırakamadı. O kadar çok 
tesirı a!tırıda kaldı ki, dünyayı hep 
Fuzuli'nin gözile görüyor, öyle his 
ediyordu. 

O zaman, Sermed, henüz yirmi 
yaşını veni bitırmişti. Leyla ile 
Mecnunu tanziren birşcyler kara
lamak istedi ve başladı da ... 

Fakat, Sermedin mısraları. ko
ca şairin ölmez aşk hıkayes• ya
nında o kadar sönük ve acemice 
kalıyordu ki, delikanlı, kendı ken
disinden utandı. Bir gün, yazdığı 
müsveddeleri okuyoııdu. Hırsın

dan, hıncından yırttı, attı . 

Sermed, kağıdları yırtıp atmak
la beraber, kalbindeki gizli aşkı 

atamamıştı. O, komşu k~kün gü
zel kızını seviyordu. Bu kızın is
mi de tesadüfen Leyla idi. 

Sermed, kendisinı ·Mecnun• 
farzediyordu. Leyla da Sermed -
den biryaş küçüktü. Hulyalı, ro
mantik, hassas bir genç kızdı. Sa
rışın, yeşil gözlü idi. 
Güneşin gurubu kadar hariku

lade bakışları vardı. 
Erenköyünde Leyla bir tane i

di. Ser.ned onu çılgınca seviyor
du. Fakat, delikanlının asıl iste -
diği, yazdığı şiiri kıza okumak, o
nun için bir şaheser yarattığını 
göstermekti. Ne yazık ki, buna mu
vaffak olamamıştı. 

Leyla, yaz a~amları, köşkün 

bahçesinde, bağlara yakın ağaçla
rın altında keman çalardı. Yayın 
ince teller üstünde dol~tığını du
yar duymaz, Sermed, köşkten fır
lar, o da bahçeye inerdi. 

Bahçeleri bitişki idi. Arada bir 
tel vardı. Sermed, tele yakın ka
meriyenin altına gelir, sarmaşık
ların yanına oturur, Leylanın ke
manını dinlerdi. Böyle, güneş ta
mamile batıncıya, ortalık kara -
rıncıya. kadar, hazin bir his yağ
muru altında kalbi çırpınırdı. 

'Sermedin, Ley Hlyı sevdiği se
nelerin en hararetlisi o yaz i.di. 
Ağustos bitiyordu. Bir gece, Ser
med, sabaha kadar uyumamış, ağ
lamıştı: 

- Leyli\... Leyli\ diye inlemişti. 
Genç çocuk, bu ~kın nereye 

varacağını düşünüyor, bir lıarar 
wremiyordu. lztırabının sebebi 
de bu id!. Hayat, Leylasız n~ boş 
birşeydi. Yaşamak, ancak, Leyla 
ile beraber mümkün ve güzeldi. 

• Ertesı a~am, Leyla, kemanını 
bitirdikten sonra, bağın ~ağısı

na doğru, düşüne düşüne, ağır yü
rüyordu. 

Sermed de yürüdü. Nihayet, ba
ğın en sonunda, bahçelerni bir -
birinden ayıran kafes}! telin ö -
nünde buluştular. Sermed, par -
maklarını telin kafeslerine sok -
muş, Leylilya daha yakın oimak 
arzu ve ihtiyacile soluyordu. Ley
la da kafesli tele yaslanmıştı. 

j 

. ., 
Hava iyice kararm~tL 
Ateş böcekleri uzak, alçaı< ~al

ların arasında yanıp sönüy:ırdu. 

Leylanın yüzünde, gece, hüzünlü 
gölgelerle, gizli hıçkırıklar resme
diyordu. 

Sermed, sanki, nefes almaktan 
bile korkuyormuş gibi, göğsü inip 
kalkıyordu. FısJdadı: 

- LeylL. Halimiz ne olacak, 
böyle?. 

Genç kız boynunu büktü; göz -
!erinin yeşili geceden dahl çok 
kadifeleşmiş ve derinleşmişti. Par
lak fosforların cazibesile yanıyor
du: 

- Bilmem, dedi.. Çok fena ... 
- Seıtl çok seviyorum Leyli!... 
- Ben de öyle ... 

- Sensiz y~ıyamıyacağım ... 
Ben de Sermed ... 

- Bütün gecelerimde seni dü
şünüyorun;ı. Kalbim hep seni anı
yor. Of.. Çıldıracağım, Leyla... 

Bugünden itibaren 

SAKARYA 
SİNEMASININ 

Tenzilatlı fiatları şudur 

Balkon ve Birinci mevki 
15, Hwusi 25 Kurıq

tur. Programda : 
DENİZ VE KADIN 

ıDOROTHY LAMOUR ve 
GEORGE RAFT 
KADIN KATİLİ 

ANN HARDİNG ve 
BASIL RATBORN 

1 .. ••• tarafından •-• 

Tufan bu sözleri ufunetli bir çiban çıkarıyor
muş gıbi buruna buruna dinledi, fakat, bu burun
tuyu esmer yüzünün kıvrımları arasında kaybet -
rı<tğe çalışarak gene şen göründü: 

- Canım yavrum, bu gece pek tuhaf şeyler 
sö·, layorsun!. os A 

!C;ı•ın çek kağıdına yazdı ve imzayı bastı: , 
- Tufan! 

Doktor gece yarısı uyandı. 
Yeniden uyumıya çalıştı. 

Uyku tutmadı. 

OGLE İJZERI 

Ve .. Cümlesini yayık, zordan gelen bir gülüm
oıi .le titreyerek yeni bir önerge yaptı: 

- Haydi kalk aşağıya inelim, dansedelim! .. 

• Genç kadın 'birden kaşlarını çattı, kafasının 
ic·ır.dcn sıkı sıkıya yakalatlığı şimşek hızlı bir fi-

' ki: koptu geçti ve hemencecik ve önergeyi kabul 
~tti. 

- Peki!. 

SABAHA KARŞI 

Sabaha karşı dans salonundan odalarına çık
tıhr. Gün ağarıyordu. Yosma. bu kendi ken-disinin 
kızı hiç sendelemeden odadan içeriye girdı. Tu -
foı , garsonlu: olmuştu. Koltukta odasına geldi. 
Bu oda onun ,Jhsır ı kapatılmış hır odaydı. Gelse 
rlL gelmese de &..lnluk hesabını otel yönetgesi yü
rütüyordu. 

Baygın hır haldeydı. İki yan ına yıkılıyor, 
art osluktan hır gözünü yumuyor, ötekıni nöbet-
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l~şc nöbetleşe açıyordu. 

Odaya girince, Yosma onu: 
- Bu gece gene çok içtin .. 
Diye soydu. yatağını hazırladı. Fakat, genç 

kadının beynınde ayışığı gibi karanlıktan kurtu
lanların gözüne çarpan bir fikir aydınlığı vardı. 

Gecedenıberi hep onun puntunu anyordu. Tufanı 
yat:.ğına sokacağı sırada: 

- E ne oldu benim apartıman işım. Son sö
zünü söyliyecek misin? .. Yoksa sem uyutmam!. 

Dedi. Tufan sarhoş, burnunun ucunu görmez 
bir halde: 

- Şekerim. emret... Herşey senin'. 
Diye bu soruyu karşılatlı ve kelımelerın ya

•ı:;uıı ağzında çiğni:yerek soz nü tanıam'aclı: 

- Han. hamam, apartı. m l c psı senin. Ne 
istiyorsun söyle? .. 

Yosma. 

ıcazan: ETEM İZZET BENICR -------
- Hiçbir şey. O apartımanlardan birini. 
Dedi, sözlerine ekledi: 
- O apartmıanı bana alırsan tamamile benim 

sahibim olacaksın. Senin metresin olacağım. Se
ninle beraber istediğin yere gideceğim. Avrupa, 
Ankara nereye istersen. 

Sarhoşluğun, erkekliğin, hovarda lığın, hava
don kazanmanın etkıileri altında olan Tufan: 

- Hihihi .. Ne istiyorsan hepsi senin!. 
Diye taze kadının bu sözlerini karşıladı ve 

ba,;a1<:larının üzerinde zor durarak bir asker gibi 
eJ -n durı.ımuna gırdi. Genç kadın, 

- İstediğim çok birşey değil.. Bir çek yaza -
ca:c;ın .. 

Ded. ; Tufanın ceketınin cebini kar~tırdı, bir 
<'CK ddtf"r., bir de mürekkebli kalem aldı 

- Yaz Ellı hın lira verdim de ... 
Dedi Tuf n hiç düşi:. .meden bu sayıyı ban -

- Güneyin yanına gideyim .. 

Dedi, kalktı, Güneyin oda kapısına geldi. Oda 
kapkaranlıktı. İçinde heyecan duygularını kam -
~ılıyan, damarlarını şişiren, kalbini kamçılıyan bir 
his vardı. 

- Karıcığım, kimbilir nooıl mışıl uyuyor? 
Diye kapının önünde bir..ııaniye durdu. Sonra 

bir kıyamamazlığın zoru içinde kapıyı vurdu: 
- Tık .. Tık .. Tık!. 
Birkaç saniye bekledi. !çerden hiçbir ses al-

mı:.dı. Yeniden vurdu. 

Gene' hiçbir ses yoktu: 
- Çok derin uykuya dalmış duymuyor .. 
Dedi, vuruşlarını hızlandırdı. Her saniye bu 

vuruşlar arttı ve sıkl~tı. Gene ne bir ses, ne bir 
karşılama yoktu ... KaDıyı açmak için zorladı, ka
pı kilitli .idi. 

(Devamı var) 

Yazan: REŞAD FEYZi : 

- Ben de çok ıztırab çekıyoruJll> 
Sermed ... Hep seni düşünüyoruıll' 
Bazan dalıyorum... Dün gece, ır 
zun uzun ağladım. 

Sermed, telin aralıklarındaıı. 
5 O' Leyliinın parmaklarını tuttu. 3 ~ 

ki, yüksek ampullü bir elck.trı, 
cereyanına kapılmış gibı botu 
vücudü titredi. 

Sesi tıtriyerçk: 
- Leyla, seni kaçıracağım, de" 

di.. Sen benim ol, yalnız benim·.' 
Seni herkesten uzak bir yere gO' 
türmek ·istiyorum. Yalnız ben 
göreyim, dıyorum.. Leyla... 5en 
de beni, benim seni sevdiğim kl' 
dar seviyor musun?. 

- Tabii Sermed ... Senden ço~· 
Seni ölü nciye kadar seveceğ'il1' 
Sermed . Senden ayrılamam. gen· 
siz yaşıyamam .. Razıyım .. ya]oıl 
seninle olayım... Beni al, götür• 
istediğin yere kaçır ... 

Ley la ile Mecnun, belki, bir sa· 
atten fazla, telin iki tarafında 
böyle durarak, konuştular ... Geı'ç 
kız, birden, vaktin çok ilerleı ,,ş 
olduğunu hatırladı. 

Sermed, kolundaki saate baki' 
- Dokuz olmuş, dedi. 
Bunu söylerKen, sanki inliyor· 

du.. Leyladan ayrılıyordu. OnU• 
yarın sabaha kadar göremiyecek· 
ti. Yarın sabah, erkenden, günel 
doğarken, Leyla da, balkonlu ya· 
tak odasının pancurlarını açaca~ 
Sermedin köşküne, chlikanlının 
yattığı odanın penceresine balet' 
caktı. 

Sermed, çoktan kalkmış, onu, 0 

dakikalarda, pencerede bekle • 
mektedir. 

( Devomı 1 inci sayfada) 

Ankara Radyosu 
auoııx 

18,30 Program. 
18,35 Müzik (llalk şarkıları - Pi). 
19 Konuşma (Ziraat saall). 
19,15 Türk müzltl (Fasıl heyell). 
20 1\-lemleket saat, ajans ve meteora• 

Iojl haberJeri. 
Z0,15 'l.'ürk müzlfL 
1- Uşşak peşrevL 

2- Suphl Ziyanın Uşşak şarkı: (IJÔ' 

tülmüş .ambak clbl). 
3- Salilıallln Pınarın Bayatı ıar~ı: 

(Delisin deli ,.önhiın). 
4- Tanburi C~mU Beyin l\luhay1eJ' 

prkı: CUür lene olur). 
5- Rahmi Beyin Muhayer prkı: (Si' 

rapa hüsnü ansm). 
6- Halk tarkuı: (Urfah;rım ezetdedl 
7- O•man Nlhadın Klirdlll uıca•· 

.tar şarkı: (Gözümden &"itmiyor). 
8- Kizlm Usun Kürdili Ulcazk;.t 

prkı: (Kani defi!). 

9- Rad Beyla Kürdlll Ulcuklr P'' 
Ju: (RenC"l ruhsarına). 

10- Muhayyer !ürkü: (B~ ayı.O 
OD d0rdü). 

Zl Konuşma. 
!l,15 Esham, tahvllil, kambiyo 

nukut ve ziraat borsası (flat). 
Zl.25 Net'•ll pliklar - ır.. 

21,30 !Uüzlk (Kücllk orlustra - şeJ: 
Necib A-,L.ın). 

22.30 Müzik (Opera aryaları) Pi. 
%3 Son ajans haberleri ve 1arrn~J 

program. 

23,15 - 24 Müzik (Caaband - Pi). 
YARIN 

12,30 Prorram. 
12,35 Türk müzitl (Pi). 
13 Memlrke& saat ayan, aJaruı ve 

m.eteorolojl haberleri. 
13,15 - H l\lü>lk (Senfonik mlUik• 

Pi). 

1357 Hicri I 1355 Rumi 
Rebiulfilıir Mayıs 

6 12 --
1939, Ay 5, Gün 144, Hızır 19 

24 l\layıs ÇARŞAMBA -- 1 1 
Vakitler v,ısati Ezani 

sa. da. •a. d,. ---
Güneı 4 34 9 06 

Öğle 12 11 4 42 
İkindi 16 09 8 40 

Akşam 19 29 12 00 

1 
Yatsı 21 24 1 56 

1 İm•ak '.! 23 6 55 
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1 PAZAR GEZiNTiLERi 1 j_ş_A_. _K_A_,j 

Çınarcığa Kadar Bir-~ 
Gidiş, Geliş! ~; · 

ııı }" emyeşil Çınarcık ... Nahiyenin İçine Kadar Bir ~~ ~~ ,. 
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Şerid Halinde Uzanan Koru Görülmeğe Değer 
[ Yazan: Halô.k Cemal 1 -

D ireğinden pencere kenarla
rına, güvertesinden aşağı 

kamaralara kadar allı, sa -
tılı, renk renk küçük bayraklar, 
Yeşil dallarla donatılmış, kapıları 
hıınızı, altı oklu parti bayrakla
tile süslenmiş her tarafı tıklım tık
·ıın insanla dolmuş olan Şirketi 
hayriyenin 71 i tam saat 8 de köp· 
tii.den alkışlar arasında, bir ıkah
ltaha ve neş'e tufanı halinde ha • 
teket ediyor .. 

Vapuru dış ıgibi içi de görüle· 
Cek bir alem .. Alt katta birinci 
llıevki salonun ilk sıralarını işgd · 
eden bir saz takımı hiç durmadan 
en güzel şarkıları çalıyor. Alatıır
lta aşağıda devam ederken caz • 
band da yukarısını yerinden oy· 
ntıyor, güvertede açılan küçük 
dans yerinde çiftler bir'birine sa· 
rıimış durmadan dönüyor, dönü· 
torlar .. 

Dikkat ediyorum. Aşağı salon· 
dakilerin yüzleri kısmen durgun, 
Sakin düşünceli bir tavırla otu • 
turlarken yukardakiler, coşkun, 

taşkın bir neş'e içind~ gülüyor, eğ
leniyorlar .. İnce saz ile ca:ııbandın 
alaturka ile alafranganın farkı mı 
acaba? 

• Beyazıd diyince en evvel akla 
gelen kapalı çarşı, Mahmudpaşa, 
M'.ercan ve civarıdır. Beyazıd Halk 
Partisinin tertib ettiği bu tenez -
zühte devapurun içi sanki bir kü
çük •çarşı. nümunesi: İkinci mev· 
ki ön kamara. yemiş ve meşrubat 
Pazarı halinde ... Bir yanda pas • 
tadan, çiroza, tavuğa kadar her 
türlü yiyecek, öbür tarafta kiraz, 
Çilek ve eriğe varıncıya kadar bil· 
tün mevsim yemişleri... Meşrubat 
kısmmda da su, gazoz, şerbet, don
durma ve alkollü içki namına yal
nız bira ... 

Tenezzühü tertftı eden heyet 
cidden ucuz ve her keseye uygun 
bir fiat listesi tertib ederek - he
ınen bütün tenezzühlerde gördü· 
ğüm gibi • burada büfeyi başıboş 
ve halkın kesesini büfecinin in • 
safına açık bırakmamış, kabak 
çekirıdeğinden biraya kadar her 
şeyin fiatı tesbit edilmiş ve sık 
sık memurlar büfeye gelerek fi· 
atları kontrol ediyorlar. Bu ucuz· 
luktan dolayı tla satış alabildiğine 
revacda. 8 • 10 kişi müşterilere 

yetişemiyor. 

* Saat 11 buçukta vapur yemye· 
şil Çınarcığın harab iskelesine ya· 
naştı ve akınakın halk ellerinde 
paketlerle dışarı çıktı. Çuıarcık ta· 
ze bir yeşillik ve koskoca bir çınar 
ormanı halinde şirin, bulunmaz bir 
yer. Etrafı çevreleyen yemyeşil 
yamaçların altında yüzlerce çına· ı 
rın vücude getirdiği 'büyük koru 
nahiyenin içine kadar 'bir şerid 
halinde uzanıyor. 

İskelede mai denizin bittiği yer· 
de hemen yeşil çınarlar ıbaşlıyor, 
son çınar ağacnıın yeşil yaprak • 
!arı sanki deBizle öpüşüyor .. İn· 
san dünyanın hiçbir yerinde ye
şil ağaçla mai denizin bu kadar 
biribirine yaklaşıp seviştiği, kok
laştığı bir yer daha bulunmaz sa
nıyor. 

Vapurdan koruya yayılanlar bu
radaki gazinonun etrafa serpiş • 
tirilmiş bembeyaz masalarının ke
narlarına koşuşup toplanırlarken, 
büyük bir kalabalık da neş'e ile 
yeşil yamaçların, sık ağaçlıkların 

arasında kayboluyorlar ... 
Birkaç dakika içinde koca ga -

.zinada tek bir boş masa, etrafta 
insansız bir ağaç altı kalmıyor. 
paketini açan, yemeğini, ıçkisini 

çıkaran herkes, bu şen deniz yol· 
culuğunun verdiği iştiha ile ye • 
meklere ve şişelere sarılıyorlar .. 

He: masadan bir tabak şıkırtısı, 
- . ' agız şapırtısı yu1'selırken kol kola' 

.. 
Her paza:r İstanbulluları tık 1ım taklıın sayfiyelere taşıyan 

şirket vapurlırrı 

girmiş genç çiftler, birbirine yas· 
lanmış yorgun başlar felekten çal
cl.tkları lbu saadet gününün hatı • 
rasını yeşil yamaçların kuytu göl
gelerinde yaşatmağa, dinlenmeğe l 
gidiyorlar ... 

* Kısa bir istirahatten sonra gazi· 
nonun ortasına getirilen geminin 
cazbandı masalardan ve kuytu ya· 
maçlardan genç çiftleri küçük pis
te çekiyor ... Adımlarını kah kıv· 
rak bir fokstrotun şen nağmesine, 
kah baygın bir Arjantin tangosu
na uyduran gençler tam dört saat 
meydanda dönüyorlar. 

Pistin etrafında yerli ıkadınlar ve 
kızlar bu dans edenleri seyrederek 
kritik yapıyorlar. Bir grupta ikisi 
de peınlıe çizgili ince ve güzel el· 
bise giymiş, muntazam bukleli saç· 
!arı itina ile taranmış iki genç ba
yan konuşuyor. Biri dans eden bir 
kızı göstererek: 

- A ... Ba'k kardeş diyor .. kallı.ve 
rengi turvakarla gelen kız bu se
fer başka bir kavalye ile ge1miş .. 

Öbürü, içinden hayat ve ümid ' 
fışkıran tatlı, yeşil gözlerini bir 
an için pistten ayrılıp arkada· 
şına çevirerek cevab veriyor: 

- Sahi öyle \kardeşim ... Demek 
bu kız haftada bir aşık değiştiri· 
yormuş ... 

* Saat 17 ye doğru cazbandın çal-
dığı son cadiyo• ile beraber ga
zino halkı da vapura akın ediyor. 
Herkes yerlerini alıyor. Şimdi 

Çınarcıklılar iskele boyunda di · 
zilmiş misafirleri teşyi ediyorlar . 
Biraz sonra sallanan mendiller a· 
rasında hareket ediyoruz. 

* Marmaranın gittikçe koyulaşan 
suları içinde vapurumuz ağır ağır 
ilerliyor: 

(Devamı 7 inci sayfada) 

Brezilya Barlarında 
Nasıl Eğleniyorlar 

Ruyo dö Janeyro Hiç Şüphesiz 
Dünyanın En Şen Şehirlerinden 

Biridir 
rezilyada, bilhassa Riyoda 
yüzlerce bar ve dans salon
ları vardır. Pazar geceleri 

buralara girebilmek için kapıla
rın ön5.nde saatlerce bek:emek 
lazımdır. O kadar kalabalık olur. 

Balolara, dans yerlerine girme
ğe muvaffak olamıyan erkekler, 
kadınlar, sokaklarda, meydanlar· 
da birbirlerine sarılırlar, sıçrar • 
!ar, dururlar. Kadınların yeşil, 

kırmızı, mavi, penbe, eflatun 
renk}i ıpekli fistanları, elektrik 
fenerlerinin ziyaları altında hoş 

bir manzara arzeder. 
•Riyo. nun kenar m&hallele • 

rindeki barlara, dans yerlerine 
yalnız gitmek çok tehli.kelid'r. Ne 
kadar hırsız, yankesici ve katil 
insan varsa hepsi burada topla
nır. 

Bir Fransız gazetecisi anlatıyor: 

- Tanıdığım bir sivil pol.s ha

fiyesi ile buraları gezmeğe gittim. 
Ekserisınin birinci katında umum! 

evler var. O gece hava çok sıcak

tı. Kalabalık çok yoktu. Salonun 
bir kşesinde, yüzleri ilıoyalı iki 

kız oturuyor, kukaraç şarkısını 

mırıldanıyorlardı. 

Birdenbire kapı açıldı, içeriye 
iri yarı birisi girdj. Patron kalk· 
tı, yanına gitti. Fransızca konu -
şuyodardı. Patron: 

- B•ı adam, dedi. Kürek mah
kumudur. Nasılsa hapishaneden 
kaçmağa muvaffak olmuş. Çok 
zamandan'beri Brezilyadadır. Kim
seden bir korkusu yoktur. Fakat 

(Devamı 7 inci sayfada) 

- Ne o, kasayı ayaklarınla mı 

açıyorsun?. 

- Evet, parmak izlel'im kal 

masın diye!. 

Hakiır..- Çehreniz yabancı ge. 

miyar. Bunun için sizi altı ay 
hapse mı:;hkum ediyorum. 

Bay.- Dikkat ediYoorum, he~ 

paraya ihtiyacın olduğu zamanlar 

beni kucaklıyorsun?. 

Bayan.- Tabii değil mi?. İster

sen her gün, her saat kucaklıya

yım. 

Bayan.- (Kocasrmn dizleri ü

zerinde oturan genç kızı görünce 

hiddetle) bu kız kim?. 

Bay.- Daktilom!. 
Bayan.- Dizierinin üzerinde işi 

ne?. 

Bay.- Aklına fena birşey getir· 

me. Kulakları biraz ağır işitiyor 

da ... 

Bir Dakika 
Diyip Geçmeyiniz 

* Böcekler, 228,000 frank 
kıymetinde mahsul mahve • 

derler. 

* Bir cam parçasını yere a
tıp kırdığınız zaman parça • 

lan 24 kilometroluk bir sür -
atle etrafa yayılır. 

* Fransa, Belçikaya 6,000 
frank kıymetinde ticari eşya 
sev keder. 

* İngilterede, bir dakikada 
.,6,000 franklık eczayi tıbbi

ye imal olunur. 

* Amer!kada 90 kişi otomo
bil ile seyahate çıkar. 

* Dünyada 70 ton tuz is
tihsa: olunur. 

* Kişmirde, bir dakida 2 
krat yakut çıkarılır. 

SİZ BU SATIRLARI O • 
KURKEN 60 SANİYE GEÇ
MİŞTİR. 

5- SON 1' EL G RAF -25 MAYIS 1931 

M ARL~N 

IA 
ıman gazeteleri Hitlerin, si
nemada Almanlı.ğa şerref 

veren Marlen Ditrihi en 
j"Üksek payeye çıkarmak niyetin-
de olduğunu yazıyorlar. 

Hitler, bir aralık Berlin tiyatro
sunun ismini değiştirerek bu ti
yatroya Marlen Dtirihin ismini 

vermek stemişti. Halbuki bütün 
dünyanın en yüksek yıldızı addo
lunan eski Alman oyuncu kız, doğ

duğu memlekette yaşamayı bile 
istememektedir. Amerikan tabi
iyetine geçmek teşebbüsünde bile 
bulunmuştur, Marlen şunları söy
lüyor: 

cMaddl ve manevi bütün varlı
ğımı Ameri.kaya borçluyum. O • 
nun elemlerine, zevklerine iştirak 
etmek istiyorum.• 

Asıl ismi Mari - Magdalen Von 
Loş'dur. Otuz dört sene evvel Al
manyada doğmuştur. Babası, Prus
ya mUhafız alayında mülazimdi. 
Umumi Haı:ıbin bidayetinde öldü. 
Asil bir aileye mensub olan anası 

Berlinin fakir bir mahallesine yer
leşmek mecburiyetinde kaldı. 
_ Mari, kemancı olmak istiyordu. 
On yedi yaşına kadar kemana ça

lıştL Fakat, bir kaza neticesinde 
bileği kırıldığı için bundan vaz

geçti. Sahneye çıkmağa karar ver
d1. Anası razı olmadı. Lakin ihti- 1 

Marlen Ditrih 

min·i çevirdi. Bu filim sayesinde 
Amerikalılara kendini tanıttırdı. 

N evyorka gitti. 
Emil Yannigle beraber •Mavi 

melek> filmini çevirdi. Marlenir 
şöhreti buradan başlar. Bugüı 

Holivudun en çok sevilen, en ço~ 
serveti olan bir yıldızıdır. 

Dünyada Bu Kadar 
Benzeyiş Olur mu ? 
Birlikte Can Verinceye Kadar 
Hayatları Birbirine Benziyerek 

G e c ti 

F 
ransada Jirond eyaletinin 
Reol şehrinde 20 mart 1759 
da ikiz olarak iki kardeş 

dünyaya gelmişlerdi. Bunlar be-

raber süt emdiler, beraber büyü

düler. Biri.birlerine o kadar ben
ziyorlardı ki anneleri ayırdetmek· 
te müşkülat çekmemek için ayrı 

ayrı renkte elbise giydirmekten 

başka çare bulamamıştı. Çehreleri 
bir, boyları bir, hatta hisleri ve 
düşünceleri de birdi. 

'Sezar ve Kostatin bir mekteb -
de, bir sınıfta okudular. Parlak bir 

imtihan verdiler. On beş yaşında 
asker oldular. 1780 de hukuka de-

• 
1 

vam ettiler. Avukatlık diplomasi 
aldılar. 

l 793 de, dahili har b başladı. İkiz 
kardeşler, yüzbaşı rübbesile gö • 
nüllü kıtaatına iltihak ettiler. Bir 
çok yararlıklar gösterdiler, niha
yet general oldular. Fondönay 
müsademesinde Sezar, bir kılıç 
darbesile başından yaralandı. Kar 
deşinin yardımına koşan Kostan
tin de başına hır kılıç darbesi yedi 

Vıova.n taarruzunda Kostantin 
attan düştü. Sezar da beygirin . 
den yuvarlandı. Her ikisi de ya
ralandılar. Fakat birden bağırdı
lar: •Yaşasın Cumhuriyet!.• 

(Devamı 7 inci sayfada) 

yaç karşısında boyun eğdi. -===================== ====== 
Fakat, ismini değiştirmesini tav

siye ettL Genç kız, Maks Beynarın 
dram mektebine girdi Sonra si
nemaya intisa.ba karar verdi. An
nesi buna kat'iyyen razı olmadL 
lihtiyaç yine galebe çaldı. Marlen, 

her gün U. F. A. stüdyosunun ka
pısında bekliyordu. Bir türlü içe
riye giremiyordu. Bekliyenler o 
kadar çoktu ki. .. 

Nihayet annesi hastalandı. İlaç, 
yiyecek alacak paraları yoktu. 

Maden, ne yapacağını, nereden 
para bulacağını bilemiyordu. Ke
manı hatırına geldi. Bu, babası ta

rafından hediye edilmiş kıymetli 
bir kemandı. Ba baba yadigarını 
birine terhin etti. 

Bir gece annesi kemanı göreme
yince gözyaşları dökerek ağla -

mağa başladı. Marlen, fistanlarını 
sattı, kemanı rehinden çıkardı. 

Çok sıkıntılı günler geçirdi. Son • 
ra Maks Beynarla evlendi. İlk fil. 

Camdan Otomobil 

1937 Par is sergisine gıiden bayanlar, •Cam adanı. ı hayret ve tak
dirle seyretmişlerdi. 1939 Nevyork dünya panayırına ~den erkekler 
de •Cam otomobil• i seyrediyorlar. 



6- SON TELGKAP - 25 llAYIS 1939 

Mecliede Müstekil Bir rngiltere - Rusya' 
Grup Teşkil Edildi 

(l inci &ahi/eden devam) 

3anırtoryomların arttırılması, çok 
çocuklu ailelere yardım işine fazla 
ehemmiyet verılmesi, ispirto, tuz, 
barut ve saçmanın ucuzlatılması, 
köylü ve halk sigaralarının da u
cuzlatılması ve saire ... 

Heriıiri memleketin ihtiyacı ba
kımından ayrı ayn ehemmiyette 
olan bu dileklerin kanunlaştırıl -
ması yolları araştırılacaktır. 

Diğer taraftan Kurultay, Parti 
nizamnamesinde de mühim deği
şiklikler yapacaktır. •Son Posta. 
refikimizin Ankara muhabirinin 
verdiği malumata göre, Kurultay 
ruznamesi arasın.da şu meseleler 
de görüşülecektir: 

el - Partiye kabul edılmek için 
asgari yaş haddinin 18 den 22 ye 
çıkarılması. 

2 - Parti Genel Başkan Veki -
linin Parti meb'usları arasından 

ve Kurultay tarafından seçilmesi, 
salahiytlerinin Genel Başkar ta
rafından tesb:ti. 

3 - Parti Genel Sekreterinin 
Parti ka'!ıinesiıtln ta~ü azası bu -
Junması. (Devlet Vekili olarak). 

taydaki mesai ve alınacak karar
lar çok mühimdir. Parti nizamna
mesinde geniş mikyasta değişik
likler olacak, parti ilmi, zirai, ik
tısadi mesai yolunda daha dina
mik bir faaliyete sevkolunacak
tır. 

Kültür ve neşriyat işlerine de 
partice daha büyük bir hız ve ö

.nem verilmesi mukaı;rerdir. 

• • 
Meclisde Bütce • 
Müzakereleri 

(1 inci sahifeden detıamj 

riciye Vekaleti btitçesine geçilmiş
tir. Hariciye Vekaleti bütçesi hiç 
tenkidsiz tasvib olunmuştur. 

İkinci celsede Sıhhat Vekaleti 
bütçesi kabul edilmiştir. Bu sırada 
verem mücadelesi, ilıalkı aldatan 
sıhhi rakamlar ve deliler hakkın
da tenkidler yapılmıştır. 

Sıiıhjye Vekili doktor HulıJsj 

Alataş ortaya siırülen dileklere 

cevab vermiş ve doktorluk mese
lesi hakkında da şunları söyle -
mı')tir: 

Anlaşması 
(l inci sahifeden devam) 

ker çıkarabilmeleri mümkün de
ğildir. Halbuki yalnız İnğiltere, 

Fı:ansa, Sovyet Rusyanın bir harb 
vukuunda asgari ve nizami otuz 
milyon asker çıkarabilecekleri ve 

mihver devC tlcrinin kanşlarına 
en modern kara, hava, deniz va
sıtalarını bolu boluna yığatak -
lan malumdur. Bilbaı;sa harbin 
uzaması takdirinde deniz bilkimi

yeti ve her türlü gıdai htihsal 
memleketleri de snlh cephesinin 
tarafında bulunduğuna göre Al -
manya ve İtalya herşeyden önce 
açlıkla mücadele etmek vazi~· 
tine diisecelderdir. 

Eğer, Türkiye vr Sovyet Rus
ya sulh cephesine ;,, tirak etmemiş 
ve bitaraClık ilan etmiş bulunsay

dılar hiç şüphesiz ki, Avruparun 
mukadderatı ve sulh davasının 
masuniyeti bugünkü kadar emni

yeti ifade etmez ve belki de mih
ver devletlerini netice ne olursa 
olsun harbe •üriikliyebilir, hatta 

ilk nmanlarda yapılncak yıldı

rım hareketlerile birkaç l.üçük 
devlet bile arada çiğnenebilırdi. 

Makineye V t:rirken: 

Sovyet Mehaf iline Göre İhtilaf 
Kolayca Halledilemiyecek 

Cenevre 25 (A.A.)- Sovyet mahafili, İngiliz · Sovyct müzake
relerinin neticesi hakkında Çemberlaynin gö>tcrdiği nikbinliğe tama
D?lle iştirak etmemektedir. 
Mezkiır ınahafilde ihtilaClı noktaların öyle ikinci derecede ehemmi

yetli §eyler olmadığı ve kısa bir zamanda kat'i bir netice elde edilme
sinin pek az muhtemel bulunduğu beyan olunmaktadır. 

• • • • • 
A'!laşma Evvela İlan Edilecek 

imza Sonraya Bırakılacak 
Paris 25 (A.A.)- İngiliz kabinesi, bugün öğleden M>nraki toplaıı

tısmda Fransa, İngiltere ve Sovyetler arasında doğrudan doğruya yar
dım tesis eden iiçler palı.tını esas itibarile kabul etmiştir. Hazırlanan 

formül bugün Fransız ve Sovyet hükumetlcr:ne bildirilttektir. 
Pres• Associationun üğnndiğioe göre, İngiliz · Türk anlaşm.>sında 

olduğu gibi İngiliz - Rus anlaşıruısıda evvelce ilan oluna<ak ve ruuahe
denin lıması sonradan vuku bulacaktır. 

••••• 
Moskova Radyosunda Türkiye 

Moskova 25 (A.A.)- Voks Cemi)eti ile radyo komitesi, Ttirkiye 
için 26 m:.yıs cuma günü Türkiye saatile saat 21,15 de bir radyo kon· 
seri tertib etmiştir. 1744 metrede l\foskova, 1210 metrede Simlere· 
pol ve 309 metrede Odcsa istasyonları neşriyat yapacaklardır. 

• • • • • 
Batan Denizaltı Gemisi 

Danzig 
Günler 

Tehlikeli 
Geçiriyor 

Serbest Şehirde Nazil er Tedhiş 
Hareketini Songünlerde Arttırdılar 

Varşova 25 (Hususi)- Hüku
met, Danzıgdek• vaziyeti ehem -
miyetle takib ttmektedir. 9 ha
ziranda geleceğı bildirilen 20 bin 
Alman sporcusunun bu şehirde 

ne türlü spor hareketlerindz bu
lunacaltları sorulmaktadır. Bun
dan başka Alman tayyarelerinin 
de Polonya tapraklan üzerindeki 
faaliyeti artmıştır. Dün, dört Al
man tayyaresi Polonya toprakları 
üzerinden uçmuş ve bu tayyare
lerden bir tanesi yere inmeğe 
mecbur olmuştur. 

Tayyare Çek mamulatından bir 
tayyare idi ve içinde bir sivil var
dı. Sorı;.ıya çekılen bu adatl' yo
lu şaşırıiığını iddfa etmiştır. Tay· 
yareci tevkif edilmiş, tayyaresi 
de musadere olunmwıtur. 

Bütün tedbırlerıni almış olan 
hükiımet vaziyeti sükunla Jrarşı

Jamaktadır. Almanlar 28 mayısta 
harekele geçtceklerini ilan et -
m.işlerdi. Bu h•rekctin ne şekilde 

l<:eJ.li edebileceğ.ni kesıirınelı 
müşüldllr. 

MİLLETLER CEl\IİYETiNİN 
KONTROLÜ YOK 

Roma 25 (Hususi)- Mi;Jetıer 

Cemiyetinin Danzig meselesinin 
müzakeresini tehir etmesi bura· 
da şayanı dikkat görülmektedir . 

Milletler Cemiyetinın bugü,1 Dan· 
zigde ancak nazari olarak tonl • 
rolü vardır. Versay muahedesin;n 
Danzig için tesbH ettiği statti çok· 
tan ortadan kaldırılmıştır. 

Danzig meselesinin, buglln en 
tehdid edıci bir şekil aldığına şüp· 
l\e edilmemektedir. Mi1Jetler ce
miyeti komiserinin artık Danzig
de oturmamağa karar vermesi d~ 
Cenevrenin kontrolünü büsruıun 

ortadan kaldırmış bulunmaktadır· 

Bütün dünyayı umumi bir harb· 
le tehdid eden bu meselede nasıl 
bir karara vannak miimkün ola· 
bileceı;· düşünülecek meseled;r. 4 - Büyük Millet Meclisindeki 

Parti grupu azaları arasından bü
yük Kurultay tarafından seçile -
cek 21 azanın Mecliste bir müsta
kil grup teşkil eylemeleri. 

.Doktor noksanınJ ışaret buyu
ruldu. Bu sene teşrinısar.ide as -
kerliğini bitirerek Vekalet emri
ne gelecek 122 doktor;ımuz var
dır. Doktor eksikliğini tamamla
maya müteveccih esash lıir hazır

bğımız da Ankara Tıb fakultesi

dir ki önümüzdeki sene i!lşaatı 

ikmal edilmiş olacaktır '\"ıh Ta
lebe yurdu kadrosunu h a!"cı:;; 

bine Wıliiğ etmiş bul•ın·1yoruz.• 

Türkiyenin snlh cephesine ilti- Portsmouth 25 (A.A.)- Squalus denizaltı gemhini.n ölmemiş son !===========================~ 
hain bılhassa b:ı tehlikeyi <inledi- sekiz bahriyelis daha kurtanlmıştır. Bu SlllCtle kuztarılanl.arın adedi 
ği gibi Sovyet - İngiliz anla;:ması 33 ü bulmuştur. Geminin kıç tarafında bulunan 26 kişinin ölmüş ol
da bütün bütün uzaklaştıracak, duklan sanılmaktadır. Maamafih bu kısım üzerinde de ~alışmalara d&

Bu grupun bir de lideri bulu -
nacaktır. Müstakil grupa mensub 
azalar meclis müzaıkere ve miina
kaşalarında Parti disiplinine ria
yet mecburiyetinde olmıyacak -
!ardır. 

Parti Genel Başkan Vekilliğinin 
Başvekilli_kten ayrılması ve Parti 
merkez teşkilatında ehemmiyetli 
bir mevki haline getirilmesi dola
yısile bu makama kimin seçilece
ği merakla beklenmektedir.• 

cSon Posta. nın bu haberini te
yid eder mahiyette olarak bugün 
öğleye kadar Ankaradan yeni bir 

1 
haber gelmemiştir. Kuruttay ruz
namesine göre, cBüyük Kurul -
tayca Partiye verilen yen' isti -
kamet hakkında Değişmez Genel 
Başkan. bir söylev vereceklerdir. 

Bundan sonra; muhacir mese
lesinde bazı münakaşalar olınuş 

ve Adliye Vekaleti tıütçr.sinin mü
zakeresine geçilmıştir. 

Adliye Vekili; mübaşir iş1e•in -
den tasarruf edilecek para ile Ad
liye kiitiblerinin maaşlarının art

tınlmasının diiŞ'inüldüğünü, söyle
ml§tir. Bütçe aynen kabul o.ur.
muştur. 

Meclis •bugun oğledcn sonta tek
rar toplanacaktır. 

Mecliste müs!.:ıkil bir grupun teş-1-------------
kil ooileceği hakkındaki yukarıki 
haberin, bundan mülhem olması 
ihtimali de vardır 

HATAY MÜMESSİLLERİ 

Antakya 25 (Hususi) - Parti 
Kurultayına iştirak edecek olan 
Hatay mümessilleri cuma günü 
buradan hareket edeceklerdir. 

Bir Tayfa 

Şakalaşırken 
Boğuldıı 
(1 inci sahifeden devam) 

tanın ıdaresindeki motör tayfa -
tan sonra istiklallerine !arından Ali ile Nuri dün motörün 

HALKEVEERİ İÇİN BEŞ Boğazda Kavaklar açıklarına gel-

SEN L1K PROGRAM diği sırada motördekı yumuşak 

A.lmanya ve İtalyayı nihayet ma- vam edilmektedir. 
sa başına getirtecek, hatta Dan· e e e 
zig~e bae harici müdahalelere Nı k 1 T d 
fır;at vermiyttektir. Bun:ın içjn- LondradaElcimiz Bir utu yer i 
dir iri, Sovyet Ru ya ingiltere • Londra 25 (A.A.)- Türkiye büyük elçısi Dr. Tevfik Rüşfü Aras, 
anlaşm.ısmın dünya ıulhunu ve . k d il b' ·"··- ·ya1 ı· d ı· . . dtin akşam avam amarnsın a ver en ır ~.... %1 e ın e pu a-
beşerıyetın ya.<ama refah hakkını d b' .1 b'' .. k B ·tan l'ti'ka tr f d -, · mento azasın an ır grup ı e uyu rı yıı po ı sı e a m ıı go-
~~a b~ndan ehc~y~ti rüşmelerde bulunmuş ve bn münasebetle bir nutuk söyliyerck Türk· 
buyük ve aşikardır, Bu nelıce ıle İngiliz anlaşınasınıo ehemmiyetini tebarüz ettirmiştir. 
zincirin son halkalan da biribirine 
geçmiş ve diinya hiçolmazsa daha 
on beş sene rnhnt nefes almak im· 

kanını bulmuş olmaktadır. Amma, 
aklıselim, idrak "e hakikatin tama
mile aksine olarak herhangi bir 
atılgan hareket bu müvazeneyi 

bozmak teşebbürund bulwıursa 

o zanıa.ı da ne yazık ki, bütün mil
letlerin kaçındıkları ve sulh iç:n 
elele verdikleri anla§maların ters 
tarafı. yani harbe karşı harb cep

hesi mukabeleye geçer ki netice 
yine sulh cephesinin lehine zaferi 
behemehal istib alde takarrür et-

mesine rağmen birçok masumla
rın kan ve canlarının h.,.!rolması
nın öniiıle geçilemez. 

Yalıu:z, bugii.nlı.ü şartlar karşı

sında böyle bir vaziyeti akla ge
tirmek için insanın tttavü~ ve 

taarruz hareketine geçmek teşeb
büsünde bnlun'.lcaklann aklıseli-

•• 
Uc Taraflı Pakt 

• 
(1 lnci sahifeden devam) 

ENDİŞELERE MAHAL 
BlRAKIL,llYACAK 

Londra 24 (A.A.)- Saat 11 de 
topla.nan kabine, CenP.vredeki 

görüşmeler etrafında Lord Hali
faksin raporunu dinlemiş ve Sov
yet hüi<Uınetinin tekliflerine ve
rilecek ııesıni cevabın metnini 
testıit eylemiştir. 

Yarı resmi mahfillerde elde 

edilen intıba, Cenevrede bir an

laşmak için umumi esaslar btc-- •
muş olduğu ve bunun da kab.ne-

ce te~b edildiği merkezindedir. 

Şimdi :nevzuu bahis olan c'het, 
bazı devletlerin hususi endişele

rini bertaraf edebilecek bir for

mül teı;hit etmekted.r. 

Diğer taraftan Ankara hususi kumlar iizerinde şakalaşmıya baş-. m:nden şiipheye düşmesi lanmdır 
muhabirimizin bize verdiği ma - lamışlardır. İki tayfa güreş esna- ki, böyle bir şüphede butunmıya 
lı1mata göre Parti nlzaronamesin-ı sında birbirine oyun yapmak is- da şimdilik hiçbir hakkımız yok-

Pazar günlerine mahsus gidiş 

tenzilatlı tenezzüh ve kombine 
- dönüş 

biletleri 

Gayrimenkul Satış İlanı 
ıstanbul 4 Üncü İcra memurluğundan : 
Tamamına yeminli üç ehli vukuf tarafuıdan 4036 lira kıymet takdir 

edilen Alemdar mahal'll!sinin Muhte:ıemefendi sokağında 192 kul~ 

38 ada ve 37 pafta eski 11 yenı 13 numaralı Muhleremefendi türbesı ve 
Şefik Beyin hanesi ve Zabtiye daire duvan ve kapalı tarik ve MuhtC

remefendi sokagı ile mahdud 1000 metro murabbaı arsanın tamamı nçılc 

arttırma ile satılığa çıkarılmıştır. 

Evsafı aşağıda yazılıdır: 

Evsafı: İçinde 9 kemerlı bir mahzen ve mahzenden geçilir aıtı 

buçuk mermer direkli karanlık diğer bir varılır. Üzerleri arsadır. Ar· 

sada iki kuyu ve iki ağaç olup etrafı duvarlı arsas:nda ıed ve ıçinde 

çok miktarda ~ yığınları vardır. 

Mesabası: Tamamı 1009 metro murabbaı,:!ır. 

Yukarıda evsafı, hududu ve mesahası yazılı gayrımenku! açık art· 
tırmaya vazedilmiştir. 

1- İşbu gayrımenkulun arttırma şartnamesi 6/6/~9 tanlı _deli 

itibaren 938/3897 numara ile İstanbul 4 üncü icra dairesinın muavveıı 

numarasında herkesın görebilmesi için açıktır. 1ıünds yazıl. olanlardan 

fazla malumat almak istiyenler, işbu şartnameye ve 938/3897 do a nu

marasile memurıyebnize müracaat etmelidir. 

2 - Arttırmaya iştirak için yukarıda yazılı kıymetin yüzde 7,5 
nisbetinde pey veya milli bir bankanın teminat mektubu tevdi edile

cektir. (Madde 124) 

3 - ipotek sahibi alacaklılarla diğer alilidarlann ve ırtüak hakkı 

sahihlerinin gayri menkul iizerindeki hakla.."'llU hususile faiz ve mas· 

rafa dair olan iddialarını işbu ilan tarihinden itibaren yirmı gün içınde 

evrakı müsbitclerile birlikte memuriyetimize bildirmeleri icabeder. AkSİ 

1 halde haklan tapu sicili ile sabit olınadıkça satış bedelinin paylaşma· 
sı.ndan hariç kalırlar. 

4 - Gösterilen günde arttırmaya iştirak edenler arttırma şa nna· 

roesını okumuş ve lüzumlu malumatı alınış ve bunları tamamen kabul de bugünkü ihtiyaçları karşılıya- terlerken, her ikis.: de birden de- Mudanya hattı yaz tarifesinin devamı miiddetmce geçen tur. 
cak şekilde miihim tadilat yapıla- nize yuvarlanmışlardır. Tayfala- ETh'l\ol İZZET BENİCE sene okluğu gibi yalnız Pazar günlerine mahsus olmak üzere etmiş ad ve itibar olunurlar. 
cak, Halkevleri programlarında nn denize düştüğünü gören, fakatl===============I gidiş - dönüş tenzilatlı tenezzüh ve kombine biletleri satışa çı- 5-- Gayrimenkul 6/7/939 tarihinde perşembe günü saat 14 den 16 ya 
da cezri yenilikler tatbik edile - motörde yalnız kaldığı için tayfa- Adi" T • } • karılmıştır. . kndar İstanbul 4 üncü icra memurluğunda 3 defa bağırıldı\tan sonra en 
ccktir. lan kurtaraıruyan motör kaptanı ıye ayın erı 1 - Kombine biletler Istanbul'dan Mudanya'ya gidiş - dö- çok arttırana ihale edilir. Ancak arttırma bedeli mJhammcn kıvr , 11 

Bu arada Halkcvleri için beş Ga~b bağırarak sahildm imdad - nüş birinci mevki vapur, Mudanya ile Bursa arasında gidiş -
senelik bir çalc""a programı ve istemiştir. Bunun üzerine sahildenıve Terfileri Çıktı dönüş otobüs ve dönüşte vapurda yemek ücretleri dahil olmak yüzde 75 ini bul!llaz veya satış istiyenin alacağına ıüçhanı olan il ı;cr 
planı da hazırlanacaktır. tayfa;arın imdadına koşan tahlisi- üzere (385) kuruştur. - alacaklılar bulunup da bedel bunlann bu gayrimenkul ile temın edıl· 

Ankara 2!'i (Hususi muhabir! - ye sandalları Nuriyı baygın bir Ankara 24 (Hususi muhabiri - 2 _ Tenezzüh bilet eri: istanbul'dan Armutlu, Mudanya ve .ıniş alacaklarının mecmuundan fazl~a çıkmazsa en çok arttıranın 
mizden telefonla) - Parti dilek- halde kurtarmıya muvaffak ol - mizden telefonla) - 150_hakim Gemliğe gidiş - dön~ ~irinci mevki vapur ücreti (225), ikinci taa'hhiidü baki kalmak iizere arttırma 15 gün daha temdid edilerek 21/ 
!erini tanzim eden ve Cevdet Ke- muşlarsa da Ali dalgala•ın ara - hakkındaki tayin ve terfi kaı·ar- mevki vapur iicreti (100) kuruştur. 7 /939 tarihinde Cuma günü saat 14 den 16 ya kadar İ:;tanbul 4 üncü :cra 
rim incedayının başkanlığı altın- sında kaybolmuştur. Alinin cese- namesi çıkınıştır. Terfiler bilhassa Tafsilat almak isteyenlerin Karaköydeki acentalığırnıza meınurluğu odasında arttırma bedeli satış istiyenin alacağına rüçhanı 
da ralış•n komisyon umumi rapo- di bütiin araştırmalara rağmen 90 ve 55 liralık maaşlar üzerinde- müracaat etmeleri ilfuı olunur. Telefon: 42362 

runu hazırlamıştır. Bu"yük· Kurul- -.••••.,.••••••••••••••••••••ııi•;,olan diğer alacaklıların bu g~rimenkul ile temin edilmi, alacakları henüz bulunamamıştır. dir. li 

~~:;::;::;::;::;::;:~::~===============================r===:~::::ı:::::::=:::;::'.":::::::=r=;;:::~:::::::::==:~:::;~ mccmuundan fazlaya çıkınak şartile en çok arttırana ihale edilir· 
- _Bileklerimiz sağlarrı. Aç kal- Nipur madenlerine çalışmağa Böyle bir bedel elde edilmezse ihale yapılmaz ve satış talebi dü ·er. 

TARİHi 
ÇOCUI( 
RDl1ANI 

- Buran, benı uyandırma!. 
D:ye mırıldanıyordu. 
İki el, Azaltın koynundakı para

lar ıçekip almıştır. 

Buran gözlerim açtığı zaman, 
halfı korkulu bir rüya gördüğünü 
sanıyordu. Bırden.lı!re gözleri ka
k rarmıştı. Şaşkın §aşkın etrafına 

bakındı: 

Azak .. Gozlcriııı aç. Baskın 

v ·' 
Ne yo.zık kı bu sırada baskm

cı'a Buranır da kı>ynundaki pa
ralar alır. ,ıa • ı. 

A k v nd f rl dL 

Yazan: İsbnder F. Sertelli 

Göğsüne uzanan yirmıden çok J 
bıçak ve kazına gördü. 

Bu kalabalığa karşı, iki çocuk 
ne yapabilırdi?. 

Azak. 

- Paramızın hepsini almayın. 
Bize de bırakın!. 
Dıye haykırıyordu .• 

8'.lygunculardan bir~ nehır bo
yunda duran bir Gufayı göstere
rek. 

- Haydi, buraC:.ı. C: .. rmayın, <le· 
di. Biraz sonra ortalık ağar.nca, 

Gufaya bınip g din!. 
Bır ses daha yukseld, 

-12 -

- İşte size t-edava bir Gufa.. 
Azak: 

- Ben kimseye yalvarmağa a
lışmadım Buran!. Gücümüz yet -
mez ki döğüşclim Paramızı çal
dılar . .Biz b:r Gufa getirmişler ... 
Haydi, binip gidelim. Tanrı yar· 
dımcımı_zdır. 

Dıye .öylendı. 

Paraları alan soyguncular ikı
şer. üçer, sağa sola dağılarak kay
bolmuşıardı. 

Tanr~ n oğ u paraları çaldır

dığından ôtiirü o kadar çok ltay
gılanm•y<)rdu. 

mayız, Buran!. giderken, onlar da Sirtella çocuk-
Diyerek kan kardeşini teselli e- !arı gibi sabahleyin erkenden kal-

diyordu. karak maden ocalı:lanna giderler. 
Sahilde duran Gufanın yanına Güneş, onlar çawşmağa ba.şladık-

koştular. tan sonra doğardı. 
Kenarları kıvrık bir ceviz ka

Şimdi Buran da Gufanın içine 
buğuodan farbı.z olan bu kayığa girmişti. fuat, önüne gelen taşı, 
kendileri gı·b; birkaç kişi daha bi

diregı" · sürük.leyıp· go''türüyordu. 
nebilirdi. 

Sahildeki sazlıkların arasından 
Tanrının oğlu Gufanın içme at-

ladı: çıkblar. 
İkisi de su üst' u· nde ilk defa gı· -Haydi, sen de gel, Buran!. 9ü-

neş doğmadan yola çıkalım. diyorlardı. Gerçi Nipurlular Fı-
Sumer Türkleri güneş doğma- rattan Batı memleketlerine doğ-

dan• işe başlamzğa alışmışlardı. ru daima Gufalarla inerlerse de, 
Güneş doğduktan sonra başlanan Buran bu yolculukları yalnız on-
iş hem uğursuz, hem de karsız lann ağzından dinlemişti. 

olurdu. Artık suların kuvvetli akıntı-
Atalardan kalına bu ınanış, Su- sına kapılmışlardı. 

merlileri çevik, işgüzar ve çalış- Gufa ile yolculukta biç bır teh-
kan yapmış, tembell'kten kurtar- lıke yoktu. Hatta baZJ yolcuların 
mıştı. 

Gufalara yatak srerek, içinde u· 
Buran da Tanrının oglu g•bi çc

yudukları bile soy! iyordu. 
vık ve çalışkan bir çocuk değil 
rniyd • . (D,,vamı t•ar) 

ti - Gayri menkul kendisine ihale olunan kimse derhal veya ve

ril~" mühlet içinde parayı vermezse ihale karan fesholunarak kendi· 

sinden evvel en yüksek teklifte bulunan kimse arzetmiş olduğu be

delle almağa razı olursa ona, razı olmaz veya bulunmazsa hemen on 

beş gün müddetle arttırmaya çıkar.ilıp en çok arttı:'ana ihale edilir. 

tlı:i ihale arasındaki fark ve geçen günler için yiiz<:e 5 den hesab olu

n acak faiz ve diğer zararlar aynca hükme hacet kalmaksızın memuri

yetimizce alıcıdan tahsil olunur. (Madde 133) 

~ - Alıcı arttırma bedeli haricinde olarak yalnız tapu ferag har· 

cım yirmi senPlilr vakıf taviz bedelini ve ihale karar pullarını vermeğe 

mecburdur. 

Müterakim vergiler tenvirat ve tanzifat ve tellaliye resmin

den mütevellid be!Ptliye rüsumu ve mü ter akim vakıf icar esi alıcıya 

ai.d olınayıp arttırma bedelinden tenzil olunur. 

İşbu gayrimenkul yukarıda gösterilen tarıhde İstanbul 4 üncu i.cra 

Memurluğu odasında işbu iiiın ve gösterilen arttırma şartnamesi dai-

resinde satılacağı ilan olunur. 338/3897 

~ahip ve neşriyatı idare eden Başmuh~I 
ETEM İZZET BENİCE 

llasıld~ verı SON TELGRAF Jdatbaası 



HİKAYE • 

1914 Yılında 
ı • 

7 - SOM TEL G B. AP - 25 MAYIS 1'39 

Gayrimenkul Satış İlanı 
İstanbul 4 Üncü İcra Memurluğundan: 
Tamamına yeminli üç ehli vukuf tarafından 475 lira kıymet tak-

:oünyada Bukadar 
! Benzeyiş Olur mu 

=U HALK Fi L.. O 
(4 üncü sayfadan devam) 

Sermed, tekrar, genç kızın par
maklarını tuttu. Sıkıyordu. 

dir edilen Fatih Teroümanyunus mahallesi Drağman caddesinde eski 

ve yeni 26 numaralı bir tarafı Ahmed menzil bahçesi ve bir tarafı Ah- f (S inci :rayfadan :!evam) 

Tefrika Numarua ı 121 Yozon: Rahmi YACIZ 

med veresesi bahçesi ve bir tarafı Hacı Numan hanesi tarafı rabii ta- 1 

rikiam ile mahdud 455 metro murabbaı arsanın tamamı açık arttırma

ile satılığa çıkarılmıştır. 

Çakalof Dört Gözle Beklediği 
Esirleri Güverteye Aldırdı 

- Leyla, dedi, bu gece, yine hiç 
uyumıyacağım .. Seni, saadetimizi 
düşüneceğim .. Yarın, sana kat'i 
birşey söylemeliyim. 

Leyliının yüzünde sevinç vardı. 
Genç kız, deli gibi idi. Göğüs ge
çirdi: 

- Ne yaparsan 
dedi Bekliyorum ... 

* 

yap, Sermed, 

Evsafı aşağıda yazılıdır: 

Evsafı: Mezkılr mahal halen muhterik hane arsası olup 455 metro 

murabbaındadır. 

Yukarıda evsafı, hududu ve sıı.lıası yazılı arsa açık arttırmaya 

vazedilmi§tir. 

1- İ~bu gayrimenkulün arttırma şartnamesi 6/6/939 tarihinden 

itibaren 938/3992 numara ile İstanbul 4 üncü icra dairesinin muayyen 

numarasında herkesin görebilmesi için açıktır. İland3 yazılı olanlardan 

fazla mali'ı.mat almak istiyenler, işbu şartnameye ve 938/3992 dosya nu

marasile memurıyetlmize müracaat etmelidir. 

Fakat esır oldular, hapse atıl

dılar. 20 sonteşrin 1793 de divanı 
harb huzuruna çıktılar, idama 
mahkfun oldular. 1sonkanun1794 
de idam edılmeleri mukarrerdi. 
Bu meş'um günü sükunetle bek -
liyorlardı. 

İki kardeş seyaset meydanına 
geldikleri zaman itidallerini hiç 
kaybetmemişlerdi. Millet vekili 

Başta Tufan Kaptan Olmak Üzere Hepsini Teker 
"f eker Gözden Geçirdi ve Sorguya Çekmeğe Başladı 

Ertesi gün Leyla, Sermedi gö-
remedi.. Daha ertesi gün, daha er
tesi &Un ... Hiç ... Sonra, duydu .. . 
Hıçkıra hıçkıra ağladı. Büyük 
Harb patlamıştı .. Sermed askere 
alınmıştı. 

Lokiniyo. vatanın selameti uğrun 
da çalışan bu kahramanların idam 
edilmelerine razı olmadı, cezaları
nı af ile Rin ve Mozel orduları 

kumandanlığına tayin etti. 1800 
de Sezar Reol valisi, kardeşi de 
meclisi ıdare reisi oldu. 

lCendısini güçlti.kle zapteden, 1 
avcı ağına düşmüş bir aslan ha -
ııınsızlığile için için tutuşan Ader:ı 
reis naçar sustu. İçinden and içti: 

- Tanrı fırsat verirse ben sana 
bu tekmenin hesa.bını sorarım. 

Dağistanlı üstteğmen Cemal Kaz- ı 
yef tarafından yiğjt Türk gemi -
cisine nakledildi. Tufan resi mü
liıyemeıle cevab verdi: 

- Tufan ... 
- Nerelisin! 
- Trabzonlu ... 
- Ne iş yaparsın? 
- Gemiciyim ... 
- Buraya ne maksadla gelmiş, 

niçin denize açılmıştın? 
'.l'ufan reis sorgunun burasında 

istediği fırsatın gelip çattığını 

hissetmiş, vereceği uzun ve do -
lambaçlı izahata hazırlanmıştı. 

Cesur ve yiğit olduğu kadar kur
naz ve cerbezelı tanılan kaptan 
kurnazliğını tebarüz ettirecek ve 

iyi netice alacak hikayesine baş
ladı: Evvela kendisine mahzun ve 
muztar kalmış insanların zebun 
tavrını verdi. Bitkin bir eda ile 
anlatmağa koyuldu: 

O günden bugüne kadar, aradan 
yirmi beş sene geçti. Sermedden 
ne bir haber, ne de kendisi gel -
metli .. 

2 - Arttırmaya iştirak için yukarıda yazılı lu.vmetin yüzde 7,5 

nisbetinde pey veya milli bir bankanın teminat 

cektir. <Madde 124) 

mektubu tevdi edile-

3 - İpotek sahibi alacaklılarla diğer alakadarların ve irtifak hakkı 

- Bunu ne siz sorun, ne ben REŞAD FEYZi sahihlerinin gayri menkul üzerindeki haklarını hususile faiz ve mas-

söylyyim. Biz, beş arkadaş zorla ı-------------- rafa dair olan iddialarını işbu ilan tarihinden itibaren yirmi gün içinde 
bu deni?. haydudlannın eline düş- ç K d , 
tük. Dursun Ali kaptan isminde Jnarcıg" a a af evrakı müsbite!erile birlikte memuriyetimize bildirmeleri icabeder. Aksi 

halde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça satış bedelinin paylaşma
bir mütegallibe türedi. Bu adam. s· G"d' G ı· ' 
bazı kimselerin teşviki ile böyle ır ı ış, e ış ·ısından hariç kalırlar. 
imtiyazlı bir korsanlık şekli ibda- (S inci sayfadan devam) 4 - Gö~terilerı giınd~ arttırmaya iştirak edenler arttırma şartna-
sını düşündü. Düşüncesini Trab- mesıııı okumuş ve lüzumlu malumatı almış ve bunları tamamen kabul 
ronun ve Rizenin tanınmış gemi Heybeli çamlıklarına pek yakın etmış ad ve itibar olunurlar. 
saıhiblerine açtı.. Bunlar evvela geçen 71 in cazbandı. taşkın bir 
buna razı olmak istemediler. neş'e ile çalarken, heybeli sanator- 5- Gayrimenkul 6/7/939 tarihinde perşembe günü saat 14 den 16 ya 

yomunun büyük .bahçesinden renk kadar İstanbul 4 üncü icra memurluğunda 3 defa bağırıldıktan sonra ~n 
(Devamı var) 

renk pijamalı erkC>kli kadınlı grup- çok arttırana ihale edilir. Ancak arttırma bedeli m.ıhammen kıymetin 

Ayni günde vazifelerinden isti
fa ettiler. 

TamAm on bir sene münzevi bir 
hayat geçirdiler. 

O zamanlar imparatorluk ve 
krallık taraftarları mütemadiyen 
birbirlerile çarpışıyordu. Bu sıra 
da ikiz kardeşler yen:den tevkif 
olundu. 1816 senesi ağustosun 24 
üncü günü muhakemeleri yapıldı 
ve tekrar idama mahküm edildi
ler. 

1816 senesi eylülün 27 inci günü 
öğleden biraz evvel seyaset mey
danına getir ildiler. İkisi de ayni 
elbiseyi giymlşlerdi. 

Şalope Anadirin merdivenine 
rampa etti. Esirleri dört gözle 
bekliyen albay Çakalof bunları 
Siir'atle güverteye aldırdı .. Yara
lıların, sırsıklam güverteye se

rilen ve soğuktan tirtir titriyen 
denizcılerin arasından geçen esir
ler bir ~ıraya dızildiler. Başta Tu
fan kaptan, onun solunda Adem 
reis, Recdb, Martı Ahmed, Musta
fa, Hopalı Fey•ullah ve Kanca İs
mail yer aldılar. Projektörlerle 
aydınlanan güvertede çok geç -
llıeden albay Çakalofla maiyeti 
erkanı görüldü ... Albay, mağrur 
hır jest ve ağır adımlarla kahra· 
illan Türk denızcilerine yaklaştı. 
'rufan reisten başlıyarak teker te
ker hepsini gö•den geçirdi, arka
sıar hürmet vaziyetinde ilerliyen 
nöbetçi zalbitine sordu: 

Danimarka Hoş 
Geçinmeğe Mecbur 

lar çıkıyor, çamlar altından sa - yüzde 75 ini bul'T!az v
0

eya satış isti yenin alacağına ı üçhanı olan diğer 
hile. vapura doğru koşuyorlar... alacaklılar bulunup.da bedP.l bunların J:.u gayrimenkul ile temin edil-
Çalgı ve ahenk bir saniye içinde . . 

mış alacaklarır.ın mecmuundan fazlaya çlkmazsa en çok artlıranın 
koca sanatoryomda sanki bir he-

k 
. taahhüdü baki kalmak üzere arttırma 15 gün daha temdit edilerek 21/ 

yecan asırgası yaratıyor. Kur . . .. .. . .. ... 
Salonund k • 1 b lk 1 7/939 tarıhınde Cuma gunu saat 14 den 16 ya kadar L;tanbul 4 uncu ıcra 

Gözlerinin b1ğlanmasını reddet
t;ler. Elele verdiler, dimdık dur
dular. Ayni dakikada can verdi
ler. 
Şimdi her ikisi de ayni mezarda 

yatıyorlar. Dünyada bu kadar ben
zeyiş olur mu?. an oguş ara, a on ar~ 

dan odalara varıncıya kadar tek- memurluğu odasında arttırma bedeli satış istıycnin alacağına rüçhanı ı--------------

- Hepsi bu kadar değil mi?. 
- Evet albayım ... 
- Bunları bızzat sorguya çe -

keceğim! 
- Başüstüne albayım.. 

- Diğer yüklü takalar ne oldu? 
- Onları Suvir çevirmeğe g;t-

tni§tı. Onlarda silah bulunmadı -
ğını, bu dokuz parçanın muhafız 
olarak kendilerine ilhak edildiğini 
esirlerden öğrenmiştik. Siliıhsız 

olduklarına göre emre munalefet 
etınelerı imkansızdır. 

Albay merdiveni çıkarken tek
rarladı. 

- Savir gelince sü\·arisi beni 
görecek! 

- Başüstüne albayım ... 
Tufan kaptanla arkadaşları ge

ce yarısına doğru albayın geniş 

kamarasında bizzat Çakalof tara
fından sorguya çekiliyorlardı. 

Esirlerin elleri çiizülmüş, Tu 
fanla Martı Ahmedııı ıslak elbi
selerı kurutulmuş, altı süngülü
nün arasında kamaraya gdiril -
ınişlerdi. 

Albay, Mook<ıvayı ışgal ettiği 

zaman Bonııpartın takındığı aza
metli bir tavırla elıni ceketinin 
göğsüne sokm~. sağ elini arka -
sına atmış, geniş ve sert adım -
!arla kamarayı arşınlıyordu. Bir 
kaç defa kapı ile lomboz arasın -
da dolaştıktan sonra geldi, Tufan 
reisin önünde bacaklarını gerdi, 
durdu. sesine hefbet vermek üze
re genzinden konuşarak sordu: 

- Adın ne senin! 
Albayın sözü tercümanlık va

zifesini görmek üzere çağırılan 

(4 üncü sayfadan devam) 

Muhaliflerin bu itirazları üze -
rine Norveç efkanumumiyesi de 
vaziyeti daıha derin bir alaka ve 

dikkatle takib etmeğe başlamış, 
her tarafta türlü ihtimaller d~
nülmüştiir. Nihayet parlamento-

nun hafi bir toplantı yaparak Ha
riciye Nazırını dinlemesi muva -
fık görülmüştür. Yine söylendi -

ğine göre İskandinavya hariciye 
nazırları Stokholınde diğer bir 
toplantı daha yaparak vaziyeti bir 
kere daha tetkik edeceklerdir. 

Kopenhagdan yazılılığına göre 
Danimarka l!ll'iıafilinden edinilen 
intıba şöyledir: Kopanhag hüku

meti Almanya tarafından kendisi
ne edile'.l ademi tecavüz misakı 

teklifim kabul edecektir. İstemi
yerek kabul decektir. Bunu bu
günkü vaziyetin zaruri kıldığı 

bir hal diye kabul edecek. 

Söyle'ldiğ;ne ııöre Danimarka 
Hariciye Nazırının bir de projesi 
vardır. Fakat bu projenin bir gün 

hakikat olup olnnyacağı belli de
ğildir. Almanya tarafından tek -
lif edilen ademi tecavüz misakı 

nı kabul etmekle D:mimarka hü

kumeti Almanyaya karşı da hüs
nüniye~ten başka birşey duyma
dığını isbat etmi§ olacağı f•krin
de imiş. Buna mukabil de Şlezvig 
hududunun Almanya tarafmdan 
tasdik edilerek Danimarkadan bir 
şey. istememesini teklif edecektir. 

Danimarka ile Almanya arasında 
böyle bir mesele var: O mıntaka
da halkın ekseriyeti Alman oldu-

ZORBALAR · 
SALTANA TI 

No. 169 
Çataka kalesı yenıçeri muhafızı 

Mandagöz Ali Deli Mehmede şur.
ları söyıemişti: 

- Agam çıftliği basmaıdan ev
ı·el bır kere karşılaşacağımız mu
has m kuvv~lin ne miktar oldu
ğunu k ;(etmeK i.C&b etnıez n i?. 

De.i Mehmed, M_nJagöz Ali -
nin bu ı~flarına kulJk .sınamıştı. 
Ehem. ıyetsiz bır l,_.ın.a 

- Adam sende düşundüğüıı şe
ye bak' B'1n1Jn"l maiyeliııc!c ne 
kuvvet olac.ık. O'sa, olsa y;rmi 
otuz k şı .. 

- Acaba'. 
Ev~t: biz bunları takib ederken 

görd:ık kı k>lrekçı !erle beraber 

Yazan: M. :samı KA.Kalı:'EL 

haydi bilemedin elli altmış olsun. 
- Öyle tahmin etmiş olsak bi

le bir kere düşmanımızın vaziye
tini bilmek ehem ve elzem değil 
mi? Ya, kuvvetleri bize galebe ça-
lacak vaziyette olursa ... Sonra; re-
zil ve maskara oluruz ... Üste de 
bu nıa;"(lübiyetimiz Çatalca halkı
nı aleyhimize çevirmeğe kfıf; gel
mez mi? dedi. 

Deli Mehmed, Mandagöz Alinin 
bu sözlerine di·kkat etmiştı. Söy
ledikleri doğru idi. 

Eğer, Paşaların kuvvetlen ken
di kuvvetlerine galebe çal.ırsa 

sonra akıbetleri vahim olurdu. 
Mand~göz Aliye cevalb verdi: 

ğu ileri sürülerek Danimarka -

dan isteneceği, hatta Almanların 

oraya bir gün girip bir emrivaki 

yapıvereceklcri bile şu son aylar

da çok söylenmşlir. Şimdi Dani -

marka lhükfuneti Alman,yanııı 
Şl~zvig üzerinde her hangi bır id
diada bulunmaktan vazgeçmesini 

istiyecek diyorlar. Ancak bunda 

muvaffak olup olmıyacağı, bir 

gün yine Şlezvig bahsinin taze
lenmiyeceğini kimse kestreıniyor. 

Danimarkalılara göre eğer Al -
manya hakikaten hüsnüniyet bes

liyorsa Şlezvig için bir mesele çı
karmıyacaktır. Evvelce burası Da

nimarkaya verilirken halkın re

yine müracaat edilmi§, oranın 

ahalisinin ekseriyeti Alınan ida

resini değil, Danimarkayı iste -

mişti. DanimarKalılar bu hususta 
şöyle diyorlar: 

- Biz orasını zorla almadık. Hiç 

kimse bunu iddia edemez. Orası 
pek eskiden bizimdi. Sonra biz

den Almanlar aklı. Umumi Harb

de de Almanya mağlub olunca ga

lih taraf bu eski. haksızlığı tamir 
için Şlezvig mıntakasını bize ver

diler. Fakat halkın reyine müra -

caat edilerek. Şimdi biz Alman -

yadan bekliyoruz ki Şlezvig üze
rinde herhangi bir iddiadan vaz
geçsin. 

Halbuki Berlinin asıl hedefi bü
tün İskandinavya devletlerini ken

di tarafına çekmekti. Bu ise kabil 
olmuyor. 

- Ağam, söylediklerin dolğru ... 
Ne olur ne olmaz? Sonra Çatalca 
ahalisile köylüler de aleyhimize 
yürür ve bizi pare pare ederler ... 
Fakat; çiftliğe kimi gönderip an
lıyacağız bu işi ... 

- Kolay; bizim yeniçerilerden 
birini köylü kıyafetine koyalım.. 
Yumurta satın almak için çıftliğe 
girsin etrafı kolaçan etsin .. 

Fikirlerin doğru ... Amma; Ça -
talca muhafızlarından birisi ol
masın .. Sonra tanırlar ... 

- Evet, evet! ... Sizin maiyeti
nizden birisini yollıyalım .. dedi. 

Deli Mehmed; maiyetinde bu
lunan açıkgöz yeniçerilerden bi
rini seçti. .Sırtına bir köylü elbjse
si giydirdi. Altına bir eşek verdi. 
Tallma!ını verdikteı~ "rınra, çift
lik yoluna salıverdi. 

Fakat kurnaz Kadı Paşa, Çatal
cada gizlice bıraktığı adamları va
sıtasile vaziyetten haberdar ol -
m~tu. 

Hatta; deli Mchmedin ç;ftliği 

mil pencerelerin önü hastalarla ı olan diğer alacaklıların bu gayrimenkul ile temin edilmiş alacakları Brezilya 
doluyor, hepsı ayakta.. Hastalar mccmuundan fazlaya çıkmak şartile en çok a ttırana ihale edilir. B } d N ! 
mendillerini, havlularını ve hatta Böyle bir bedel elıde edilınezse ihale yapılmaz ve satış talebi düşer. af arın a aSl 
beyaz yatak çarşaflarını bize doğ- E f • } ? 
ru uzatıyor, uzun uzun sallıyor • 6 - Gayri menkul kendisine ihale olunan kimse derhal veya ve- ğ enJyOr at• 
\ar ... Arada bir pencerelerden ke- r'.!:~ mühlet içinde parayı ver'l!ezse ihale kararı fesholunarak kendi
sik fery<.dlar, heyecanlı haykırış- sinden evvel en yüksek teklifte bulunan kimse arzetmiş olduğu be

lar işitiliyor ve mendiller lbir sa- delle almağa razı olursa ona, razı olmaz veya bulunmazsa hemen on 

niye bile durmadan sallanıyor. beş gün müddetle arttırmaya çıkariiıp en çok arttı:ana ihale edilir. 

Bahtsız sanatoryom sakinleri, tkı ihale arasındaki fark ve geçen günler_ için yüzce 5 den hesab olu-

o zalim derdin talihsiz esirleri nacak faiz ve diğer zararlar ayrıca hükme hacet kalmaksızın memuri-
71 in şen insanlarına neş'eli seya

yetimizce alıcıdan tahsil olunur. (Madde 133) 
hatler temenni ediyorlar. Sanki: 

- Bizim için de gezin .. Bir par- " - Alıcı arttırma bedeli haricinde olarak yalnız tapu ferag har-

çacık da bizler için eğlenin. 1 cını yirmi senel,k vakıf taviz bedelini ve ihale karar pullarını vermeğe 

Der gibi mendillerle yalvarı - 1 mecburdur. 
yarlar... · 1 
Akşamın sessiz garibliği içinde 

bu hazin manzara bütün vapur 
halkının kalblerini burkuyor. Caz
band susuyor, ince saz duruyor. 
Genç çiftler birbirinden ayrılıyor, 
herkes güverteye, kenarlara ko
şarak bu ıztıra1:ı ve elem yolcu -
!arının içten gelen selamlarına 

candan mukabele ediyor, salla -
dıkları mendillerle hayat ve sıh
hat tcmenniSıi gönderiyorlar. 

Vapur Büyükadaya ve oradan 
da İstanbtlla yollanırken kuytu 
çamlıklarda titrek mendiller hala 
sallanıyor ... Sallanıyor. 

Dr. Hafız Cemal 
(LOKMAN HEKİM) 

DAHİLİYE MtlTEHASSISI 
Divanyolu 104. 

Muayene saatleri: Pazar hario her 
eüıı !,5 - C, Sah, Cumartesi U - Z,5 

hl<araya. Tel: 22398 

muhasaraya aldığını bile duymuş
tu. 

Köylü kıyafetine giren yeniçeri 
topal eş<>ğile ç•ftlik geçidine gel
diği zaman Kadı Paşanın ır.uha
fızları tarafından derhal çevril· 
mi~ti. 

Köylii kıyafetine giren yenıçeri 
birdenbıre ürkmüştü. Şaka değil 

geçidde silahlı muhafızlar \!ardı. 

Demek, sellemehüsselam çiftliğe 

gidilemıyordu. 

Köylü kıyafetine giren yeniçeri 
muhafıza hitaben: 

- Ne ıstiyorsun ağam benden?. 
Yumurta alacağım çiftlikten bı

rak beni!. 
- Yoo!. Olmaz ... Çiftliğe girip 

çıkma~ memnudur. Yumurta a
lacaksan dur burada?. Haber yol
lı.yalım içeriden adam gelsin .. de
di. 

Hulasa; Deli Mehmedin köylü 
kı ·afctir.e koyu,'p gönderdıği e
şeklı köylü çiftliğe giremem:ş, a
lacağı yumurtayı geçidde bulu -

Mü ter akim vergiler tenvirat ve tanzifat ve tellalıye resmin-
den mütevellid belediye rüsumu ve müterakim 

aid olmayıp arttırma bedelinden tenzil olunur. 
vakıf icaresi alıcıya 

İşbu gayrimenkul yukarıda gösterilen tarihde İstanbul ~ üncü icra 

Memurluğu odasında işbu iiiin ve g&ter>len arttırma şartnamesi dai-
resinde satılacağı ilan o.unur. 

Be~iktaş ilkinci hukuk hakimli-ı 
ğinden: 

Terekesi mahkememizce tasfi
ye edilmekte olan ölü Osep De -
ğirmenciyana aid Balatta Balat 
caddesinde 57 ve 57/l numaralı 
iki deponun nısıf hissesi (elyevm 
Antalya ambarının tahtı işgalin

dedir> 1 haziran 1939 tarihinden 
iti·baren açık arttırma suretile ki
raya verileceğinden işbu gayri 
menkulleri kiralamak i.ı;liyenle -
rjn 26 mayıs 1939 tarihine müsadif 
cuma günü saat 14 den 16 ya ka
dar mahkememize müracaatları 

ilan olunur. (938-22) 

nan munahzın çağırdığı adam va- 1 
sıtasile alış verişini yapıp gıtmi§ti. 

Kurnaz, çok cesur ve cür'atkar 
olan Kadı Paşa muhasaraya te -
şebbüs edenleri şaşırtmak ve on
lara korku dağı vermek içın da
ha güzel bir hile tert:b etmiştL 

Çiftlikten birkaç kişiyi dışarı sa
lıvermişti. 

Çiftlikten çıkanları Deli Meh -
med ile Mandagöz Alinin adam
ları ya.kalamışlardı. Ali soruyor
du: 

- Söyle yoksa canını cehenne
me yollarım!. İçeride kimler var?. 

Çiftlikten çıkanlar bülbül gibi 
söylüyorlardı: 

- Kadı Paşa, Ramiz Paşa ... 
- Maiyetlerinde kaç ki§i var. 
- ~zş yüz ki§i kadar nr ... 
- Hepsi silahlı mı?. 
- Hepsi siliıhlı. Hem de Ptraf-

taki geçidleri tutmuş bekliyorlar. 
- Ba~ka ne var ne yok? 
- Pınarhisarına al yolladılar. 

Oradan kuvvet istediler .. Yarın 

938/3992 

ZAYİ DEFTER 

21 mayıs 939 pazartesi gunu 
saat on beşi çeyrek geçe Karaköy 

1 

ile Eminönü arasında Fatı.1ı tram -
vayında iki mavi paket içinde 
müessesenin 936 ve 957 senele -

rine aid tüccari defter ve fatura
lar unutulmuştur. Kimsenin i§ine 
yaramıyacak olan mezkür paket
lerin adresime getirildiği veya 
gönderildiği takdime memnun e
dilecektir. 

Fatih Fevzipaşa caddesi şehid 
Kublay sokak No. 2 makarna 

fabrikası Şemsi Demirhan 

ve yahud bu gece buraya yltişe
ceklermiş.. dediler. 
. Adamların bu ifadesi gerek İs
tanbuldan gelmiş olan Deli Meh
metli Ye gerek Çatalca kalesi mu
hafızını ürkütmüştü. 

Deli Mehmed, adamları bağlat
tı ve alıkoydurdu. Aliye dönerek: 

- Ağam! İyi ki dediğin gibi 
hareket etm;ş'7. Yoksa halimiz 
harab olacakmış... Herifler çok 
kuvvetli imiş .. 

- E ... Bu işler böyledir ... İn • 
san karşısındakı düşmanın kuv • 
vetini ve mevküni keşfetmeden 
üzerine yüklenirse sonu felüket 
olur. 

- Evet, maazallah yüklene imi
şiz !eşimiz bu dağlarda kalacak -
mış. Üste de yeniçeriler Çatal
cada mlişkül mevkie düşecekler
di. 

- Evet ... Çatalca kalesinde de 
tutunamazdık sonra ... 

(5 inci sayf11dan devam) 

Fransıı.larla kat'iyyen karşılaş 

mak, görüşme:.: istemez. Tanın -
mamak için olsa gerek ... 

Üç gün sonra, lüks bir kabare
de, bir İspanyol dansözün lo -
casında karşılaştık. 

Güzel bir tablo: Dansöz, sah 
neden henüz çıkmıştı. Aynanm 
kaışısında saçlarını düzeltiyor -
du. Locada yaşlıca bir de kadın 
vardı: Annesi... Köşede, ayakta 
birisi duruy>ordu: Benimle gö -
rüşmek istemiyrn Fransız ... 

Bir aralık, dans(\z\e annesi dı

şarı çıktılar. İkimiz yalnız kald k. 
Yabancı adam, bir müddet d:k -
katle yüzüme baktı. Sonra içeri
sinde karmakarışık elbıse, ça -
maşır. t~kma saç bulunan bir e? 
çantasını gösterdi. 

- Ben, dedi. Şarkıcı dim. Harl>
den evvel şarkı söyler, oynardım. 
Birçok felakete uğradım, hapr' 
girdim. bütün şöhret.mı kaybet -
tim. Şımdi, Riyonun eğlence k -
dınlarına kredi ile rop. elma; \'e 
saire satıyorum. En ) uksek ve en 
adi kadınlarla münasebatta bu!'1-
nuyorum. Hem para kazanıyo -
rum, hem de beda,·a gönlümü 
eğlendiriyorum. 

- Niçin Fransaya dör.müyor -
sunuz?. 

Cevao vermedi. Bilahare ge.nç
liğinde fevdiği bir kızı. kıskanç -
lık sebebile öldürdüğünü, bu yüz
den müebbc.d küreğe mahküm 1-
duğunu öğrenciim. 

İstanbul üçüncü hukuk mah -
kemesindeıı: 

Olimbiya tarafından Şİili Cı..m· 
huriyet mahallesi Mezarlık so -
kak 6 No. da Yasef oğlu Nihal a
leyhine mahkemenin 939/332 nu
marasıle açılan gaiplik davasında 
müddeaaleyhin gösterilen adresi 
terkederek birkaç sene e\•vel Ar
navutluğa gittiği ve oradaki ad
resi malum olmadığı bildirilmiş 

olmakla hukuk usulü muhaktme
leri kanununun 141 ve 142 inci 
maddelerine te,·fikan ilanen teb
lıgat icrasırra karar \·erilmi~tir. 

Muhakeme günü olarak 14/6/ 
939 saat 15 tayin olunm\litur. Mez
kur tariıhde mahkemede bizzat 
veya bilvekiıle mılddeaalc,-hın 

hazır bulunmadığı takd.rde hak
kında gıyab kararı ittihaz \'P gı

~·a.bında muhakemeı•e dC\"a'TI o
lunacağı tebliğ olunur (18044) 
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Köylü Elbiseleri GRİPIN ;ı.. lı 
A U A R A N 1 Tarih 

ISTANBUL DEFTERDARLIGINDAN ~ 

Yerli Mallar Pazarlarında 
Münhasıran perakende olarak aşağıdaki 

fiatlarla satılmaktadır 
Bffien Çolakideıı ince Kalın 
numaraın Kuruş ~ayaktan Şayal..t!lıı 

Ku ruş Kuruş 

366 520 545 

Vücudünüzde ağr1, sancı, sızı, 
kırııınlık, ürperme hisseder 

etmez hemrn bır ka~~ 

GRIPIN 
alınız, rahatsızlığınız hemen 

geçer 

MahRllesi Sokatı Kapı 

SAÇLAR: :~~ No. 
Süruri Topalyan han 29 

44/l Sururi Topalyan han 29 

Hubyar Hubyar han 3 

165/l Süruri Mollataş han 21 

Adı 

Misak H a

çaduryan 

Misak Ha. 

~aduryan 

Jose Kapuano 

Artin 

işi 

Manifatu-

racı 

Manifatu -

ı·acı 

Komisyonc'!T' 

Bağırsakcı 

Vergisi 

1 57 K. 

31 B. 
1 12 K. 

17 K 
34 B. 
3 B. 

85 26 K 
85 26 c. 
34 10 B. 

$eO' cilt va rak 

5 935 

5 28 935 

76 935 

58 40 

12 
44 
4 6 
48 
50 
52 

400 
4.00 
4.;~5 

4 35 
4.50 

585 6 20 
5 8 5 620 1148 Karak. Orhaniye 38/1 Fuat Otobüs ya

zıhanesı 

21 12 K. 
4 22 B. 
3 80 c. 

17 50 K. 

2 63 c. 
4 03 B. 

10 34 

Bu 

1 
Ziraat 

6 4 0 675 
64·0 675 
6 55 700 

Elbiseler için Taşra da 

Bankası Şubelerine 
müracaat edilebilir. 

Devlet Demlryolları ve Limanları ı 
lfletme u. idaresi ilanları 

,ıı-~~~~.;..~~~~~~~~~~~~~~~~~~---

26/5 /939 tarihinde Ankaradan ve 27/5/939 tarihinde Haydarpaşa
dan hareket etmek üzere Haydarpaşa - Ankara ve Ankara - Haydar
paşa arasında 3005 - 3006 numaralı gündelik muntazam bir yolcu katarı 
ışlemeğe başlıyacaktır. Bu tren Hayda~adan 14,05 de hareket ile 
saat 6,55 de Ankaraya varacak v e Ankaradan saat 16,42 de hareket ede-
rek saat 8,20 de Haydarpaşaya varacaktır. (3635) 

Baş ve dış ağrılarına, gripe, 
soğuk algınlığına, romatiz -
maya karşı en tesiı·Ji ve hıç 

:zararsız ilaçtır. 

KUMRAL ve SiY AH 
renkte sıhhi saç boyaları -
dır. İNGİLİZ KANZUK 

ECZAHANESİ 
BEYOOLU - İSTANBUL 

DEVREDİLECEK İHTİRA 
BERATI 

1 

.Motör Mahruklarının katalitik, 
muamelesine dair usuı. hakkın

dakı ihtira için alınmış olan 30 
hazıran 1937 tarih ve 2432 No. Ju 

474/1 Hubyar 

561 H paşa 

IJO/l Süruri 

46 Emır 

20 Süruri 

53 Emır 

Emir 

Emir 

Cebbare han Bila 

Malatya han 

Katırcıoğlu 

han 54 

Hamidiye 

Yeni sokak 

1 

4 

2 

Köprülü han 44 

Köprülü han 44 

Sanasaryan han 9 

Mehmet 

Muhittin 

Arnn 1'rıgo

loşvıdi 

Romilos 

R iza 

Zeki Mazhar 

Zeki Mazhar 

Leon Kasap-
yan 

Kaaveci, 

Terzi 

Manıfa

\uracı 

Dişçi 

Ahçı 

Borsacı 

Borsacı 

14 17 K. 
2 83 B. 
2 55 c. 

37 80 K . 
7 56 B . 

64 80 K. 
14 90 B. 
9 72 c. 

30 00 K. 
6 00 B. 

11 56 K. 
2 31 B . 

144 00 K. 
144 00 c. 

57 60 B. 

15 90 
15 90 

. 6 36 

K. 
c. 
B. 

M 

6 87 

5 43 

52 2 

3 11 9;ı.5 

53 27 

53 28 

7 79 
Aldanmayınız. Rağbet gören 
bet" şcyın taklıdi ve benzen 
vardır. GRİPİN y rine bar 
ka bir mark verılirse şid -
detle reddediniz. 

ihtira beratının htı-va ettıgı hu
kuk. mezkur ihtiram Türkıvedc 
mcvkıı fule korun ıç:.n .cara 

44 il paşa L(>taf~t han 2/5 M. Zühtu 

Tüccar ko
misyoncu 

Dişç 

108 00 K. 
21 60 B. 

134 00 K. 
134 00 M. 
53 84 B. 

46 53 

ViRiliHETS fERTlliHETS 
(Erkekler için) 

Ademi iktidar 
BelgevŞ('kliğı 

Umumi beden zafıyetı 
Dimağ yorgunluğu 

VİRİLiNETS 

(Kadınlar için) 

Za5f hıslen 
Aybaşı intizamsızlığı 

U, :mi beden zaf yellen 
A•abi buhıanlar 

ver.lccegi teklif edılmekte ohnak- 21 "l ' G • ı • la bu hususta fazla malumat e-
8 V C J m Q l e r f n e dinmek ıstiyenlerin Galatada, As-

Sfirurl Eminbe · han 21 Robert Gaba) Kon oncu 216 OQ K. 48 14 
216 00 c. 
86 40 B. 

i• n a n a m 
1 
y o r d u il lan Han 5 inci knt 1 - 3 '1Umara- 665/I 

lara müracaat eylemeıer ılıln o-1 
ve 10 yaş daha genç .!.nur. 665/1 

Artin Ars- Manıfatu- 19 44 K. 

Janyan racı 3 89 B. 

.Aşırefcndi H. Jluby&r 2 3 45 

ve FERTİLİNETS 
Almanyanın Bioloji iistadlarmdan Dr. Richard Wecis 'in 

muuzam bir keşfidir. Eczanelerden arayınız. Doktorunuza 
urun uz. 

i tanhul ikinci icra daire inde: ZAYİ - 2756 numpralı bisiklet 
Alımed Necdetln malı olup A - ehliyetnameml zayi etlilll. Yeni -

gö ründüğümü söylüyordu Ya\ak, yemek ve çalışnl.ı oda 

larilc salon takımları velhasıl 

her revi mobilyalar; BAKER 

(ESKİ HA YDE.'1) mağaza la-
' 

Hubynr Aşırefendı H. 2 Artin Ars- Manıfatu- 6 80 K. 3 46 935 
lanynn racı 1 36 B. 

665/l llubyar Aşirefendi il. 2 Artin Ars- M 'lıfatu- 27 51 K. 8 4 935 
lanyan racı 5 50 B. 

679 Hubyar Aşirefendi H. 25 A. Anılan- Tıftık, yapa- 16 20 K. 3 67 
yan gı tüccarı 1 24 B. 

679/1 llubyar Aşirefcndi H. 25 A. Arslar.- Tıft k yapa- 22 23 K. 7 37 
yan gı tuccarı 4 46 B. 

nastas oğlu Yorgi Neopolitakinin sini çıkara.cağımdan eoıkisi.n: 11 

temLgınden Mustafa Tütüncüye l hükmü yoktur. 
2600 lira birinci derece ipotek bor- Polvina Kolomlıa Dekalo 
cundan dolayı paraya çevrilme - __ DE_V_RED_....;;;İL;;.;;.E.;;C;;;E;.:K:.::;İ~H.:TİRA..::.::.:::::.::. 

1 
rında te~lıir edilmekte ve her 

1 
1

1

,, yerden ucuz fiat ve mtisaid 
şartlarla satılmaktadır. Yı.k ıcıa adı, i i ve eski adresı yaz lı Hocapa>d Maliye Şubcsı mükelleflen eni ticaret ve ıkumel 

yerlerını bıldirmem ş ve ıapılan araştı rmalarda da bulunaıı,amış olmasına binam hizalarıııda gösterilen 
ı - yıllara a l kazanç vergılerinin bızz-at tı-bliği miimktin olmadığından Hukuk Usulü l\luhakemclerı Kanu-

sıne karar verilen ve tamamına 
4600 lira kıymet takdır edilen Ba-
lat harici Karabaş mahallesı atik 
vapur iskelesı cedit camii şerif so
kağında eski 1~, 17, 19, 21 yeni 27, 
29, 25, 4 kapı numaralı bir tarafı 
Ali kerimeleri dükkanları bir ta -
rafı vapur iskelesi sokağı bir ta
rafı toprak sokağı bir ta afı camii 
şerif sokağile mahdut kayden }ki 
bap lıane ve altında iki bap dük
kan halen dükkanlar eve kalbe -
dildiğinden iki bap hanenin nısıf 
hıssesi açık arttırmaya konul -
muştur. 

Vasıfları: 

Vapur iskelesi sokak No. 25. 
Demir kapıdan içeriye girildik-

te sağ taraf dnirede bir tarafta ü
zerinde bir oda, zemin katında bır 
mutfak, bir hali mevcuttur. 

Birinci kat· Bir merdiven başı 
uzerinde karasimen bir mutfak, 

bır oda. 1 
Eski cami yeni Oluklu sokak 

No. 4 
Kapıdan ıçeriye gırildikte mo

ızaık merdivenli bir antre bır mer
diven altı, bir apartıman olarak 
kullanılmaktadır. 

1 No. lu daire: Zemin kat. 
Karasimen bir mutfak, moıaik 

teneke bir taş oda. 
2 No. lu daire: B ir antre üzerin

de iki oda, musluklu halA. 
Zemin kat: Karaslmen bir mut

fak, taş bir oda. 
Birinci kat: 3 No. lu daire bir 

koridor üzerinde iki oda, ·bir m ut
fai< bır ha!A. 

4 No. Ju daire: Bir sofa üzerin
de üç oda, zemini karasimen bir 
mutfak mozaik tekne sofada yük 
dolabı. 

Bina tamir görmüştür. Elek -
trik, terkos tesisatı vardır. Umum 
me ahası 129.50 metre murabbaı
dır. 

Evsafı yukarıda yazılı gayri 
menkullere aid şartname 16/6/939 
tarihinden itibaren herkesin gö -
rcbilmesi için icra d:vanhanesin
de açık bulundurulacaktır. Ve bl-

BERATI İ.ŞTE BÖYLECE 
cMotor Mahruklarının katalitik Meftun Olmuştu 

muamelesine dair usul. hakkın- Zevcim cBu ade•a bir harika. 
daki ihtira için alınmış olan 30 diye söylenmekten kendisinı alamı
haziran 19J7 tarih ve 2411 No. lu yordu. Ancak. İki ay kadar oluyor. 
ihtira beratının ihtiva ettiği hu- Alnımd,, gözlerle agzıının etrafında 
kuk, mezkfır jhtiraı Türkiyede buruşukluklarım vardı. Filhakika 
mevkii fiile koymak üzere icara yaşım da epeyce ilerlemişti. Bugün 
verileceği teklif edilmekte olmak- bütün dostlarım şeffaf ve yumuşak 
la bu hususta fazla rnalfımat e- tenimi ve bir genç kızınki gibi taze 
dinmek istiyenlerin Galatada, As- ve nermin cildimi takdirle, seyredi-
1an Han 5 inci kat 1 - 3 numara- yorlar. Her akşam· yatmazdan evvel 
lara müracaat eylemeleri ilan o- cildın unsuru olan pembe renkteki! 
lunur. Tokalon kremini kullanırım. Terki

rinci arttırması 26/6/939 tarihine binde Viyana üniversitesinin meş
müsadif pazartesi günü saat 10 hur b:r profesörü tarafından keşif 
dan 12 ye kadar İstanbul ikinci ve cBıoceh tabir edilen calip ve 
icra dairesinde icra kılınacak _ kıymetli gençlik cevheri vardır. 
tır. O giın verilen bedel muham- Gündüzler için, Beyaz Renkteki 
men kıymetm % 75 ni geçmezse Tokalon kremini kullaıunm. Cildi 

arttıranların taahh'.idü baki kal - beyazlatır ve yumu.~atır. Ve bütün' 
mak şartile arttırır,a onbeş gün siyah 'benleri giderir ve açık me-j 
temdıt edilerek 11/7 /939 tarf.lıinc sameleri sıkla<tırır. 

Beyoğlunda Sakarya sinema-

sının !karşısındaki 

GÖMLEK 
ticarethanesin 

Şimdiki dükkanının terki mü

nasebetile yapma'kta olduğu 

Tenzilatlı Satışının 
Son günleri yaklaşıyor 

En ıyi cins bulun mallarını 

0
,0 25 ila 45 
tenzilatile 
elden çıkarmatkadır. 

mıisadif salı günü aynı mahal ve 
saatte ıcra olunacak kine art•ıı

mada en çok arttu-ar n üstünde i 
bırnkılacaktır Satış peşın para ' 
ilcdır. Bdkmiş vergi vakıf lcares 
tellfıliyc borçluya aıd olup müza
yede bedı>Lnden öden:r. Mıişteri 
yalnız yirmi sene! 'k taviz bedeli 
ile ferağ harcından mes'uldür. 
Gayri menkul haklarını hususile 
faiz ve masrafa dair olan iddiala- i 
rını i.lfı_n tarihinden ıtıbareı, yirmıl 
gun ıçınde evrakı müsbitelerile · 
birllkte daireye ibraz ve isbat et
meleri aksi takdirde hakları tapu j 
sicilmde kayıtlı olmadıkça satış 

bedelinın paylaşmasından hariç ' 
bırakılacakları. Tal;p olanların mu
hammen kıymctın ', 'l,5 nlsbe -
tinde pey akçesi veya milli bir 
bankanın teminat mektubunu ib
raz etmeleri ve arttırmaya ıştirak 
edenlerin bütün şartları okuyup ' 
şartname muhteviyatını kabul et- . 
m;ş adodlunacı;kları ve daha faz- ı 

la malümat almak istiyenlerın her 
zaman 938/3964 No. ile dairemize 
müracaat edebılecekleri ilan olu-

Türk Hava Kurumu 

nur. (17985) 

27 inci Tertip 

. p·y ..... ,ııı.;ı Bü s 
2 inci Keşide il Haziran 939dadır 

Büyük ikram iye 4-5.000 lira~ır . 
Bundan başka: 15.000, 12.000 
10.000 Liralık ikramiyelerle 

(20.000) ve 10.000 Liralık 
iki adet Mükafat vardır .. 

Yeni tertipten bir bilet alarak iştirak 
etmeyi ihmal etmeyiniz. Siz de piyangu
nun mes'ud ve· bahtiyarla rı arasına girmiş 
olursunuz ... 

nunun 141 ve 142. inci maddeleri mucibince tebliğ yerine geçmek üzere ila nolunur. (3618) 

Türkiye Cumhuriyeti 
18 Ma~ns 1939 

Merkez 
Vaziyeti 
PAS 1 F 

Bankası 

AKTI F 
KASA: • 
Altın: san kilograırl7.163.270 24.141.512.1 

BANKNOT 15.320,107.-
UFAKLIK 1.373.996.02 

Dah ildeki Muhabirler: 

Türk liraSJ 970.746. 

Hariçteki Muhab; ler: 
IUbn: Sari kilogram 9.058.321 12.741.252. 

Allına tahvili ka-
bil Sc-t'~t dOvi;r;

ler 
Diğt'r döv izler 
ve Burçlu kllring: 
bakiyclerı 

H azine Tahvilleri: 

Denıhde 

et·rakı 

karşılıfı 

edilen 
nakdiye 

K nunun 6 - 1 
inci n1addelerln1 
tevfikan hazine 
tarafından vlli 
tediyat 

Senedat Cüzdanı: 

TİCARİ SENE
DAT 

3.103.4 

11.786.872.8 

158.748.563.-

116.969.221.65 

l!:shanı ve Tabvilit Cüzdanı 
(Deruhde e-
dilen ~vrakı 

A - <mık;liyenln 

(karıılıltı Es
e.ham ve 
(TahvilM 

43. 381.083.4~ 

Lira Sermaye 

İhtiyat Akçesi: 
40 .835.615.20 A il ve fevkalMe 

HU!q)S} 

Lira 
15.000.000. ..... 

4.2ı7.134.25 
6.000.000.- 10.211.134.25 -

970.746.36 Tedavüldeki Banknotlar: 
Deruhde edilen evrakı 
n akdiye 
Kanunun 6 - 8 inci mad
d elerine tevfiltan hazi
ne tarafından vAkJ te
diyat 

24. 531.226. 79 Deruhde edilen evrakı 

nakdiye bakiyesi 
Karşılığı tamarrıen altın 

olar<.lk ili!vcten h.'CJavı.i

le vazedilen 
Rt."'skont mukabili ilft 
veten tedavi.ile vazedilen 

141.697.104.-Türk Lirası Mevduatı: 
Döviz taabhüdatı: 
Altına tahvlli kabll dö
viz.ler 

158. 748.563.-

17.051.459.--
141.697.104.-

19.000.00 

69000.0~ 229.697.104. -

22.557.243.50 

4.251.9~ 

116.969.221.65 Di&er dövizler ve alacaklı 
klirını balr.l,.eltri 28.747.206. 73 28. 751.458.66 

Muhtelif: 98.806.220.0l 

(İhbarı kıymetle) 
B - Serbest es

ham ve tab
vilAI 7.944.397.59 51.325.481.06 

Avanslar: 
Hazineye kısa va· 
deli avans 

Altın ve Dövu 
üzerin 
Tahvilli üzerin• 

Hissedarlar: 
Muhtelif: 

• 

2.609.000.-

33.674.61 
7.808.794.15 

Yekillı 

10.451.468.76 
4.500.000.-

13. 748.294.52 ·-----405.029.1.60.42 Yek(ln 405 029.160.42 

1 Temmuz 1938 tarihinden itibaren : i konto 
haddi % 4, altın üzerine . % 3 . 


