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ETEM İZZET BENİCE 
YIL : 3 

Yeni Vekiller Bu Sabah Vazifelerine Başladılar 
- - --

Parti, Bütün Memleketin Mes'ud istikbaline Şamil Geniş 
Mikyasda Bir Hamle ile Faaliyete G çmeğe Hazırlanıyor 

Ali Rina Tarhanın Parti Genel Başkan Vekilliğine Seçilmesi Muhtemeldir 
• 

Büyük 
Kl · uıtay 
Açılırken 

Büyük Vilayetlere Merkezden Balkan Antantı 
Pa!'ti Başkanları Gönderilecek I Bozulamaz · 

İnkılab mevkii iktidarının 
yeni hamlelerle daha olgu
na ve daha hızlıya gittiği 

görülüyo<. 

Parti Azası Partinin Büyük Kurucusu Ebedi Şefin Romanya7e-Yugoslav1 

Kabri Önünde Bir ihtiram Geçidi Yapacaklar Hariciye Nazırları Bu 
Hususta Tamamen 

Yazan: Etem lnet BENİCE 

K 
abmede buglin ıki Vekil 1«
ğışmUj bulunuyor. Ah H.ı

na Tarhan ve Fikret Sılay 
çekilmişler, Fethi Okyar adliyeye, 
Ra:f Karadeniz İnhisarlar Vekilli
gine getınlmışlPrdir. İnkıliıb mev· 
kii iktidarının yeni hamlelerle da· 
ha. olguna ve daha hızlıya gitti
gı görtilüyor. 

Harici tutumumuz son had va· 
zıyetler karşıs·nda mevkı ve is
tik•arını bulduktan sonra Milli 
Şd İnönü huzur ve emniyet için
ılP iç işlerimiz Vf' sosyal kalkın

mamızda vadettıği yeni başarı 

mevzularına tekrnr bütün hru;sa· 
siyetile istikamet vermış bulu -
nuyor. Büyük Kurul!ayın pazar
tesi günü yapmıya başlıyacağı 

toplantının neşredilen ruznamesi, 
tesbit edilen dilekler, Parti idare 
heyeti tarafmdan hazırlanan tek· 
lifler bu bakımdan milletin istik
balinde yeni bir say ve feyiz sa -
hasının açılmakta bulunduğunu 

göstermektedir. 
Milli Şefin Üniversite balko -

nundan Türk milletine irad ettiği 

nutuk ve meb'us seçimi münase -
betile neşir buyurdukları beyan
name Cumhuriyet Halk P artisi 
için yeni hız ve ümidlere imkan 
·.;eriyordu. 

Milli Şef, bu yolda bilhassa Par
tinin müstakbel mesaisine işuet 
ederlerken şöyle d!vorlard ı: 

•- Ha!J..-evlrrinde, ıneın!eketin 
(Devamı 6 ıncı !ahif ede) 1 

Ankara 27 (Hususi)- Cumhu
rıyel Halk Partisi kurultayına i§· 
t:rak edecek olan murahhaslar 
peyderpey geLmektedirler. Ya • 
rından sonra toplanacak kurultay 
dolayısile Parti mahafilinde bir 
canlılık göze ÇJrpmaktadır. 

Partinin yeni nizamnamesinin 
memle!<etin bugünkü ihtiyaçları
na hiç şüphesiz daha uygun ola
cağı kanaati umumidir. Nizam· 
name ile Genel Başkan Vekilliği 
ehemmiyetlı bir makam haline 
getirilmiş bulunacaktır. Bu ma -
kama Gümrük ve İnhisarlar Ve
kaletinden i•lıfa eden Ali Rana 
Taıdıanın getirilmesi muJı•cmel 

olduğu g'bi Meclis Reisi Abdülha· 
Jik Renda'dan da bahsedilmekte -
dir. 

Adliye Vekaletıııden isliia eden 
Tevfik Fikret Sılay da Partide 
mühim bir vazıfe alacaktır. 

Adliy-. V ekilelinden ~ekilen 
Tevfik Fikret Slay 

Polonyalılar Asabiyet 
göstermeğe başladılar 
Danzig'in Bugünkü Hali Ne Zama
na Kadar Devam Edecek Diyorlar 

~ ··r· 
• • .t:ılıi~iıl!I il 

Bitler ve Göring l\lünih sokaklarında dolaşırlarken 

(Yazl.!ı 6 ınn salıifede) 

Gümrük ve İnhisarlar Vekalttin
den çekilen Ali Rana Tarhan 

vibine iktiran etmıştır. Halk Par
tisinin kuruluşundanberi tekamül 
ederek taayyün etmiş bulunan 
Parti programmdakı mevcud e • 
saslardan bazılarıT'ın tatbikine 
taalluk eden teklifkrın en mü -
himleri şunlardır : 

Zirai kı·ediler hakkmdakı mev
zu prcns:pler gt>nisletilecektir. 
Çiftçi arazi sahıbi olacak, bu top
rağı da'ıa iyi ışicteb.lecek, mah -
sulünü daha iyı f atla satabile - 1 
cektir. Elişleri Küçük san'atlar i.n· ı 
kişaf etlirilecektır. Memleketi 
bağlıya·ı .y i şose ebe kesı ka -
vuşmak ıçı~ amrlı bır program 

yapılacaktır. Türk cı.linın mılli -
le~trilmesi hareke' .nde elde uli
len n> t celcr butu•ı ım ve ı d· 
rıs murs•eselerindc tatbik imka
nı verilecektır. lİPivcr"ite ve yük

sek oJ<ullanmız kt·ndilerinı \en 

beklenen elemanları yetiştirebi • 
leeek hale konacaktır. Türk li.ıgatı 

ve ansiklopedisi bır an evvel vü
cude getirilecektir 

M üttefikdirler 
Milletler Cemiyet kon.eyinin 

Cenevrede son toplantısı esnasm
da, Balkan meselelerinin de konu
şulduğu bildirilmektedir. Pelit 
Par'sien gazctcsınin Cenevre mu
hab;r şu habcrı vcrmckted,r 

•Romanya Ilaricıye Nezareti 
umumi kiıtıb Gretziyanu Cenrv
rede ikPn Fransız Har.ciye Naz.rı 
ile göı",i~erek, Romanya ve Yu -
goslav Hariciye Nazırlarının Tuna 
üzeriNle yaptıkları mülakat hak
kında •nallımat verınıştır. Gafen
ko ı .1arink.1vıç arn ında yapı-
lan bu ınüllıkat esnasında Gratzi
:, a 1u da hazır bulunu:, ordu. 

R manya Ha ıciye Naz;n umu
mı ka ıb ı Fransız Har,ciye Na
zır ılc göriı~ımek uzere sureti 
mahs.ısada Cenevre •e gönder • 
mistı. 

Muma:leyh, Tuna mülbkatında 
Balk-an .ntaııtıııın muhafaza ve 
idamesi hususunda Romanya ile 
Yugoslavyanm tam bir ıtiliıf için-

İngiHerenin tekl ifine kat'i cevabını söylemesi beklenen Stalin n İngili:ı: 
manevralarına davet edilen Sovye( ordıısu Başkumandanı 

Mareşal Voroşilof 

de bulunduklarını Fransız Hari- 1 • ı s ı d 
ci>;u;:,~~~n~:;:::;:i~~:ırı Ma- ngı tere ovyet er en 

Şimdiki halde Tevfık Fikret Sı
lay ile Rana Tarhanm istifaları 

üzerine Adliye Vekaletine getiri
len Fethi Okyar, Gümrük ve inhi
sarlar Vekaletine getirilen Trab
zon meb'usu R aif Deniz bugün • 
den itibaren Vekaletlerme gide
rek vazifelerine başlamışlar, Ve
kaletler erkanının ve yüksek me
murlarmın tebriklerini kabul et
mişlerdir. 

TADİL TEKLİFLERİ 
P arti idare heyteinin Kurulta

ya bildireceği teklifler tamamile 
hazırlanmış ve Gen başkurun tas-

Halkevleri olmıyan yerkrde 
halk odaları açılacaktır. Amme 
hizmetı gören nayır müesseseleri 
devletçe hususi b:r mürakabeye 
tabi tutulacaklardır. 

Rejıyonal fik•rlcrı koruma ve 
smıf mücadelesi uyandırma mak

(Devaını 6 ıncı ! ahif ede) 

, ... ~ıi7"'~i~~:ıııııııırşıııııı~: ... " .. ··c-g~ele,..ce._g .. ini"'r~·smıııııııe"n M üsa i d Cev a b umuyor 

Fatih Mehmed 
İstanbul Kapılarında ve Bizans 

Saraylarında 
Mevsimin Bu En Mükemmel Eserini 

dan itibaren Son Telgraf'da 

okumağa b3ıjlıyacaksınız. 

M. SAMİ KARAVEL bu ese-

rinde Türk imparatoru Fatih 

Mt>hmed'i n İstanbulu alışın • 

daiki h ususiyetleri, meçhul 

kalmış tarihi hakikatleri ro : 
manlaşmış 

vermek tedir. 

bir ifade içinde 

•• 
Ayrıca ve sırası ile pek ya

kında gazetemizde okuyacağınız 

eserJşe şunlar olacaktır: 

BES HASTA VAR! 
ETEM İZZET BENİCE'nin 

s. o. s. 
Sultanhisar torpitosıınun kahramanlık macerası, Süvarisinin 

hatıratı, yeni vesikalar. 
RAHMİ Y AC.IZ'ın 

• 

,- Kamyona DanzigdekiHadi:~le_r Vehametini 
!Asılmak isterken Artırmadan Kat ı Bır Anlaşmaya 

Varmak Lazımdır 
Bir Amele Düştü ve 
Kaldırılırken Öldü 

Büyükderede kibrit fabrikasın
da ustabaşı Sabrinin kullandığı 

kamyona takılı romorka bi)lmek 
ıstiycn fabrika amelesinden Hü -
seyın oglu Adil yere dü~erek ha
şır c.an Ye muhtelif yerlerinden 
yaralanmıştır. Adil hastaneye kal· 
dırılırken ölmüştür. Zabıtaca talı· 

kıkata ba lanmıştır. 

1 KIS ACA 1 
---: 

Meb'us Nasıl Konuşur?. 
Bü~ ük Millet Meclisinde Emin 

Sazak ile Refik İnce aı· bir 
münakaşa olmuş. 

Refik İnce, a~ağı ~·ukarı : 
- Meb'us da ölçülü konuşmalı

dır . 

Londra 27 (Hususi)- İngiliz te
minat teklifinin Moskovada bir 
anlaşma zemini teşkil ettiğine ka-

naat hasıl olduğu zannedılmekte -
dir 

(Devam· 6 ıı.cı salıijede) 

Halaydan güzel b i r ma nzara: İs kenderıı ndan Aıılakyayo gid~ıı ~ul 

Demek btemı ş. Derken söze F 1 1 1 
Ziya Gevher de karışmı ş, 1 ransız ar a an aşma 

- Meb'us is lediği gibi konuşur .. 

Demi~ . Ben de bi:ı:im arkadaş- - - B 1 
•a:_s~;::~~ nasıl konu, ıır?. Uzere u onuyoruz 

Sarih olmaktan kaçarak, sade-
ce: 

- Bazı ahvalde susmak, ba:ı:ı 

ahvalde konuşmak altın olur. 
Dedi, ilave etti: 
- Konuşmanın en büyü!.. sırrı 

ölçii ve ayarıncladır. Meb'us ol 
madan da melı'us gibi konuşula-

bilir. ' • 

Fransızlar: ''Hatay T oprcrklarını 
Ankaraya Vermeliyiz,, Diyorlar 

Paris Büyük Elçimiz Dün Fransız Hariciye 
Nazırı İle Görüştü ()azı .. ı 6mcula\ 
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BAKIRIN İS!\tİ 

ÇJK:\IIŞ BİR KERE-

8 
ak,rın zehirleyici madde 
olduğunu hepimiz bilirdik. 
Fakat, bu S<>ıı zamanlarda 

adı geçmiyordu. Bakır, bakmı~ ki, 
balık, peynir, b5rek, süt hiç dur
madan adam zehirliyorlar.. Ben 
ne diye, durayım, demiş .. Asıl ze
hırleyici benim ... Üstelik ismim 
çıkmıştır. Zaten bir kimsenin adı 
çıkacağına canı çıksın, derler .. Be
mm ad•m çıkmış .. 
Şu peynirin bodur, mülayim ha

lıne, şu sütün sureti hakdan gö -
rünen masum beyazlığına bakın?. 

Hulasa bakır da, dün ilti ldşlyi 
zehirlemiş .. Fakat, bakır, bu işle 
haklıdır. Kalaysız olursa zehirler. 
Bunu ~vvelde biliyoruz. Arasıra 
bakırı kalaylamalı_ 

SUYUN BAŞINI 

TUTMAK GEREK 

Hamallığa talib olanlar, bundan 
sonra, kur'a ile (ayin edilecekınfş .. 
Çünkfi, kur'asız oluna, bazı hatır 
n gönü! işe kan§ıyormll§.. Ha -
ıı:ı.allık eleyip geçmeyin.. İyi bir 
iskelede olursa, fena bir meslek 
değildir. Yanı ~uyun başında ol
malı .. 

DünyadA lrrşey öyle değil mi· 
di:r?. Suyun başını tutmıyanın 

vay haline.. Bir subaşı olsun da, 
ne olursa olsun .. İsterse terkos ol
sun! 

BiLAK.ts ÇOK zoa 
orotı. HiYDi?. 

• 

Otobüs, asri mezarlık davalan 
görülılrken, iddia makamı, eo;ki 
valimiz halı:km~: 

- Böyle valiliii itim olsa ya -
par'. 

Demi} .. 

• Haka ergı 

Cüzdanları 
Verilecek 

Maliye Veltileti halkımızın ver
gj vaziyetlerin! kolayca anlıyabil
meleri için vergi cüzdanları ha -
zırlıyarak satışa çıakrmıştır. 

Banka hesabı cari defterleri gibi 
olan ve cebde taşınabilecek bii -
yüklükte bulunan bu cüzdanlara 
mükelleflerin nekadar vergi ya • 
tırdikları Ti! nekadar borçlan kal
dığı her zaman işaret edilecektir. 
Defteri olanlara ayrıca makbuz da 
veq ~cektir. 

Fakat, hani, nerede? Bilakis ... 
yıllarca, İstanbul va!.liğinin az mı 
heveslisı çıkmıştı. Kimse yapa -
madı .• Sayın iddia makamının, İs
tanbul vilayet makamını, işgalı ko
lay bir mevki olarak ta,·sif ettiği 
manasını çıkararak, bu satırları 

yazdık. 

İSTANBUL FESTİVALİ 

BU ENE YOKMUŞ 

Bergamı!Aa bu yıl da eğlenceler 
tertib edildL Gazetelerin yazdığı
na göre, çok güzel oluyorm~ ... 
Fakat, teessiirler duyduk ki, bu 
yıl, İstanbul Belediyesi festival 
yapmıyacakmış .. Vah vah!. Peki, 

o halde, bu yar, sayın belediye 
meclisı azası ve belediye erkan 
ve aileleri nerede eğlenecekler?. 

Bari hiç olmazsa, festivalden 
mahrum kalan zevata, tıpkı •har· 
cirah• gibi, bir •harci festival. 
verilse ... 

HAYVANLARDA ZEKA 
DAHA ÜSTÜN afi}?, 

Hayvanlar ıuerinde tetkikat 
yapan bir ilim, bazilannın bil -
hassa 90k zeki olduklarını iddia e
diyor. Mesel.1. bir köpek, sahibinin 
hasta olduğunu görünce, deı'hal 

k°"1P gitmif, o civarda oturan 
aile doktorunu çağırmış .. 

Fakat, i1.im1n iddia ettiği gibi, 
köpeğin bu hareketi, bizce bir ze
kieser O.ğil, cinaiyetinin hama -
kati eseridir. insanlara baksanıza! 
Evdeki hastaya doktor çağırmak 
l!adlerine mi dügmüş?. Çünkü vi
zitesi beş lira .. 

Zavallı köpek, sahibine iyilik 
etmeği,, düşfiniirken onu, canevin
den vurmuş. Ne olacak, köpek 
aklı lbu!. 

AllMED RAUF 

ı ı KOÇUK 1 
___.__.HA ...... B-...E_R_.-L--.ER_·_. 
* Belediyenin 939 yılı bütçesi 

yüksek taadie iktiran etmıştir. * Asfalte çevrilecek yolların · 
kenarlarındaki bütün binaların 

bej rengine boyanmasi hakkında 
Belediyece tetkikat yapılmakta
dır. * Bundan birkaç sene evvel Pa
risde bir ruam tecrübesi esnasın
da vefat eden veteriner Kemalin 
Avrupadan getirilen kemikleri 
dün merasimle Haydarpaşaya gö
mülmüıtür. Her sene 26 mayıs 
•ruam günü• olacak ve bu has
talık kurbanları içcn ihtifal yapL
lacaktır. 

Fakat makbuzları kaybedenler, 
defterdeki kayıdlarla da vergi 
verdiklerini isbat etmiş olacak -
!ardır Defterlerin bez kablıları 20

1 
Göçmen Evleri 

me in kapl:ları 50 kuruştur. 1 Şarkta Yapılacak 
Defter atmak mecburi değildir. 

Ankara '.'·' (Hususi muhabiri • 
-0--

mizdenl - Bu yıl Ege mıntakasın-
İş Haddinden Fazla da ve İzmir civarında göçmen evi 

Çalışan Esnaf yapılmı)l.acak, ancak Urlada 200 
kadar ev inşa edilecektir. Göçm< 1 Şı.hcımizdeki bazı hanlar ıçınde 
e\•leri bilhassa şark vilayetlerı -

;aıışmakta olan bir kısım esnafın 
mizde yapılacak ve yeni göçmen 

~ kanununun tayin ettiğf zaman 
·kafileleri o mıntakalara yerleşti-

dan fazla olarak 16 • 17 saat ça- rileceklerd;r. 
Jı~tıklan görülmektedir. Ekseri - ı-------------
yeti kunduracılardan olan u es-
naf çalışmayınca geçinemiyecelc
Jerıni ve binaenaleyh açlığa ınııh· 
kfım olacaklarını söylemektedir -

!er. AUkadar makamlar iş bad -
dinden fazla çalışan bu gibi yer • 
!erde sıla tedbirler almağ:ı karar 
'\'erm tir. 

Halifenin Sarayında 1 
1 Bir isp n 1 Güzeli 

'lorihi R m : • o. 9 3 

- Ba;kaları ne diyorlar be!' m 

içın?. 
- Ksybolduğunuzu söylüyorlar. 
- Scvuıenler var mı?. 
- AcıyanlardBn çok. BJha ·a 

harem i<adı~lar .. 
- Hal'fe geld,g;mı du)ar;;a .. 

Muhakkak ki ç.ok sevinecek· 

t· r. 
- Kend:sini sevind.rebilecek 

bir ış g:irdüğiiır.ü umuyor musun? 
- Şüphesiz .. Ben sızin. zekiinız

da" )M,rşe i beklerim, Sitti: 
Siz istet'Seniz, halifenin tahtını 

bile yıkabilirsinız! 

Yazan: CELAL CENGİZ 

Maryana genış bır nefes aldı. 
Haı em ağasına. Ş yh Said"n öl

durüldüğünü bir türlü söyli)emi
yordu Ve halıfeye söylemeden, 
harema~~sına bu haberi vermenin 
doğru 'Jlmayacağını ela anladı. 

- Haccac ne yapıyor? 
Diye s.ordu. 
Arab iri gôzlerin. kaydırarak 

mırıldandı: 

- Haccac ne m[ yapıyor? Size 
tuzaklar hazırlamakla meşgul. .. 
Fakat, siz artık onun tuzağına 

dü..jmeZı;iniı sanırım. 

Başını yere eğdi: 

Spor 
ihtisas 
Kursu 

YüksekBeden-Terbiyesi 
Enstitüsüne Namzed 

Seçiliyor 
Beden terbiyesi genel d rektör

lüğü tarafından geçen sene An -
karada açilan ve spor mütehassısı 
yetiştiren kurs bu sene İstanbul
da Çen:ıelköy Kuleli askeri lise -
sinin b·r kısmında açılacaktır. 

Bu se.ıeki kursa 60 talebe alı -
na<:ak ve bu namzedler saha üze
rinde mUhtelif atletizm ve be -
beden terbi)\e!l hareketler:nden 
imtihan verdıkten sonra seçile -
ceklerdir. 1,40 metre yüksek ve 
4,30 uzun at!ıyamıyan ve daha 
tesbit edilen birçok dereceleri tu
tamıyanlar kabul edilmiyecekler
dir. 

Bu namzedler 6 ay kurs gördük
ten sonra muhtelif bölgelerde bi
rer Bene çalıştıktan sonra gelecek 
sene kurulacak olan yüksek be -
den terbiyesi enstitüsünden geç
mek üzere yenıden imtihana tabi 
tutulacaklardır. Beden terbiyesi 
yüksek enstitüsüne tercihan lise 
mezunları alınacak ve üç senelik 
bir tahlili devresi geçireceklerdir. 

~~l!ftzı<.Aı!ı~f'ilnr kasım paşa' 
~:~~~=====.,~- Sütlüce 

CUMHURiYET: 1-YE-·N_l_SABAH: 

Nadir Nadi •inkılabı anlamıyan- Hüseyin Cahid Yalçın •Alman-
yadaki Türk talebesi• nden balı

lar• isimli bugünkü başmakale -
sederek diyor ki: 

sinde evvela; Maarif Vekalet: büt-
çesinin müzakeresi esnasında bir 

meb'usun: 

•- Galatasaray lisesinin ismi 

demokrat değildir. Kulağıma hoş 
gelmıyor; bunun değiştırilmesini 

temcnn · ederim. Şeklindeki ta

lebinı mevzuu bahsetmekte ve bu 

arzuyu yerinde bulmadığını söy
lemektedir. 

TAN: 

Zekeriya Sertel •Balkanlarda

ki siyasi faaliyetler. isimlı bu -

günkü başmakalesinde BerEn 

rady.osunun bir haberini mevzuu 

bahsederek diyor ki: 

•Türk - İngiliz anlaşmasından
beri Bertn ve Roma hükümetle

rinin mütemadiyen tekrar ettiği 

iddialara totaliter devletlerin bu 

anlaşmadan sonra Balkanlardaki 

mevkilerini ne kadar kaybettik -

rini gösteren en kuvvetli delil • 
!erden biridir.• 

' Yeni Almanyanın ilim telak
kisi hakkında biraz düşünmek i-
cab eder. Çünkü nazi Almanya -
sının ilmi •milli• olarak kabul et
tiğini ve bunu •ırkçılık• esasları
na göre telakkiye kalkıştığını bi
liyoruz. İlım cihanşümul bir ha
kikat, objektif bir disiplin şek -
!inden ç;karak sırf •Şimalli> ve 
·Alman. olursa bu ilimden ecne
bi milletlerin ve bilhassa biz Türk 
!erin ne istıfade edeceğimizi dü
şünmeğe hakkımız yok mudur? 
Alman~ a Üniversitelerine ve Al
man yüksek mekteblerine yollı

yac;ığımız Türk gençlen Alman -
yadan ne gibi kanaatlerle, ne gibi 
imanlarla dönecekler? Objektif 
ve gayrişahsi ilim sahasında ka
naat ve iman söıılerine yer olma
dığı söylenirse bu itirazın Alman
ya hakkında bir kıymeti olmıyaca
ğını düşünmek mecburiyetinde -
yiz. Çünkıi Almanlar ilmin objek
tifliğini kendileri kabul etmiyor
lar ve ş.imdıye kadar anladığımız 
tar?.daki ilmi bir Yahudi zehiri te· 
IB.kki ederek tekmeliyorlar.• 

Yolu 
Bu Seneki İnşaat İçin 

105 Bin Lira Sarf 
Edilecek 

Öğrendiğimıze göre tasdik edil
mek ütere Belediye tarafından 
Nafıa Vekaletine gönderilmiş olan 
Kasımpaşa - Sütlüce yolunun pla
nı tasdik edilmiş ve dün Beledi
yeye iade olunmuştur. 

Plana göre burada yeni ve bü
yük bır cadde açılacaktır. 

Caddenin genişliği 25 metre o
!acak Lır. Yalnız tretuvarların ge
nişltğı planda tesbit edilmemiştir. 
Burada teı;bit olunacaktır. 

Yolun irrşasına hazirandan iti
baren hemen başlanacaktır. 

Bu sene bu yol için 105 bin lira 
sarfedilecektir. 

Faka ı: bu paranın yolun tama
men inşasına kiifi gelmiyeceği an
laşılmaktadır. 

Binaenaleyh bu sene içn yalnız 
yolun Kasımpaşa - Hasköy kısmı 
yapılacaktır. 

Mütebaki kısım da gelecek se
ne tamamlanacaktır. 

Tecavüz İçin İttifak 
y...,., .u.....ı Şükrü J!:S~l&l' 

İtalya ile Almanya arasmda · 
zalanan ve metnı ne~r dilen itli 
fak muahedesinden başka ikı de 
!et arasında gizli bir mukavele v 
mıdır? Bunu kat'i olarak bilmi 
yoruz. Fakat İtalyan gazeteciS 
Gayda'nın yazdığına göre, gizli b 
mukavele d~ varda. Belki de ikİ 
devlet bu gizli anlaşma ile cha)'3 

sahası. adı verdikleri nüfuz v 
istila mıntakalarının hududların 

çizmişlerdir. 

İ~alyan - Alman ittifakını oku• 
duktan sonra akla gelen ilk sua 
şudur: 

- Acaba bu ittifak tedafüi mi, 
tecavüzi mi? 

Bu mütehassıslar kabiliyetlerine !========== = ======= ===========: Gazi Löprüsünün iki 
Başındaki meydanlar 

Bir ittifakın tedafüi veya teca· 
vüzi olduğunu anlamak için im • 
zalanan mukavelenin metnrnden 
ziyade alakadar oJan devletlerin 
dış politikalarının hC'def v~ gaye· 
!erine bakmak liızımdır. Alman • 
ya ve İtalya, birkaç senedPnberi. 
tecavüz ve genişleme poJit,kaSI 
takib etmektedırler. Kısa bir ıa · 

man içinde dört müstakıl devlet 
bu insafsız politikalarının kurb•11 

olmuştur. Baska devletlerı de i>· 
tilaları altına alınıya teşebbüs et· 
tikleri bir sırafödır ki, İngıltere· 
nin liderliğı altında bir mukave· 
met cephesı kurulmuştur. Muka • 
vemet cephesinı kuranların teea 
vüzü önlemekten başka bir ga " 
yeleri olmadığı ve olamıyacaiiı 
şüphesızdır Bu şartlar allıncladır 
ki ikı otoriter devlet. teeavüı po· 
litıkalarına devam edebilmek içi~ 
programlı hareket etmeğP VP tı,Ş

kilıitlanmıya lüzum görmüşlerdir 
Berlinde imza edilen ittifak hu W 
cavüz politikasının programın • 
dan \'e te.şkilfıtınd.an ibarettir. 

ve meslilerine göre 180 liraya ka
dar maaş alabileceklerdir. 

Berberlerin 
Ondüle 

Makineleri 
Talimatname Tatbik 
Edilmediği için Ceza 

Kesilmiyecek 
Bundan bir müddet evvel şeh -

rimizdeki kadın berber dükkan -
larında bulunan ondülilsyon maki
nelerinin tabi olacağı şeraiti ih -
tiva eden bir talimatn~nin Be
ledi~ce hazırlanmış olduğu ma
hlmdur. 

Bu talimatname mucibince ber· 
-herler, sür'atle makinelerini ta -
dil ederek belediyece kabul edi
len tipe uyduracaklar ve bütün 
makinelerin ayni esasta olup ol
madıkları mahallin Belediye za
bıta memurları tarafından kon -
trol edilecektir. 

Belediye reisliği, bu talimatna
menin tatbikinden şimdilik vaz 
geçmiş ve işi bir müddet tehir et
miş olmasına rağmen bazı semt
lerde berberlerin makinelerini ta
dil için tazyik edildikleri görül -
müştür. 

Bu münasebetle berberler ce
miyeti Belediye reisliğine müra· 
caat derek k<'yfiyeti bildirmiş ve 
zabıtai belediye memurlarının te
hir edilip mevkii tatbika konul· 
mam1'j olan bu talimatname ah
kamını gayrı kanuni tatbik ettik
lerini ve bu suretle esnafa ağır ee· 
za kestiklerini söylemişlerdir. 

Bunun üzerine dün Belediye re
isTiği bütün kazalara bir tamim 
göndermiştir. Bu tamimde tali • 
matname ahkamının tatbik olun
maması ve bu yüzden hiç bir ber
bere ceza kesilmemesi tebliğ ol un
muştur. 

- Nasıl kurtuldunuz onun e

linden? 
- Ondan da haberin var de -

mek?!.. Haccac mı söyledi bunu 
sana.·! 

- Hayır .. Uşaklarından birinin 
ağzından duydum. Sizi Şeyh Sa
ide götürüyorum diye kendı sara
yına götürmüş. Fakat, oradan ça
buk kaçmışsınız! 

- Halifenin haberi var mı bu 
rezaletten? .. 

- Hayır. Halifemizin neden ha
beri var ki, bundan haberdar ol
sun, Sitti?! 

* Genç bir Arab cariyesi, Hali • 
!enin uyandığını haber vermişti. 

Maryana çarçabuk yerinden 
kalktı. 

Sü>lendL.. Saçlarını düzeltti. 
Vücudüne latif kokular sürdü. 

Ve haremağasını Halifeye gön
derdi. 
Abdülmelık o sabah, Bağdaddan 

• 
Nafia ve lktısad 

Bütceleri • 
Büyük Millet Meclisinde dün 

Nafıa ve İktısad Vekaletleri büt
çeleti müzakere ve kabul olun -
muştur. 

Bu arada bazı meb'uslar Anka
ra im~r müdürlü~nün Nafıaya 
raptını, yol faaliyetinin arttırıl
masını islPmişlerdir. 

Bir aralık E.•kişehir meb'usu E
min Sazak; Uluıuşla - Kayseri yo
lunun müteahhıdi olan bir ecnebi 
şirketten şikayet etI!liştir. Bila -

hare bazı temennilerle İktısad ve 
Nafıa Vekaleti teşkilat kanunu ve 
bütçesi müzakere ve kı>bul edil

miştir. -·Mesirelere Giden 
Yollar 

F ransızlat da 
Tütün Alıyorlar 

Memleketimizden bu sene kül

liyetli miktarda tütün alacak olan 

Fransız rejisı mümessilleri şeh -

rimizde ve Ege ınıntakasındaki 
birçok tüccarlarla bazı angajman
lar yaparak siparişlerde bulun -

ıpWJlardır. Bundan başka memle

ketımize gelen İngıliz firmaları

nın mümessılleri de tetkiklerine 

devam etmektedirler. İngilizlerin 

önümüzdeki sene zarfında bir kaç 
milyon kılo tütün alacakları an

laşılmıştır. Bu suretle uzun za
roandanberi Lıgiliz piyasaların -
daki mevkiini kaybetmiş olan 

'l'ürk tütünleri tekrar eski mev
kimi alabilecektir. Bundan başka 

şimdiy~ kadar büyük bir kısmı 

Almanya tarafından çekilen tü -

Gazi köprüsüne inen yolların 

sür'atle tanzimi ve istimlaklerin 
mümkun olduğu kadar kısa bir 
zaman içinde bitirilerek şehrin 

bu taraflarının da umrana kavWJ
turulması için hazirandan itiba
ren gen iş ve esaslı faaliyete ge -
çilecektır. 

Belediye hem Azabkapı ve hem 
de Unkapanı cihetlerinden faali· 
y-ete geçerek iki tarafta da ayni 
zamanda işi bitirmeğı daha doğru 
bulmaktadır. Evvela her iki ta -
raf da köprünün başlarındaki bü
yük meydanlar açılacaktır. 

Bu meydanların her ikisine de 
muazzam birer anıl dikilecek ve 
imar işi me.\•danlardan yukarıya 
doğru devam edecektir. 

İsviçreden Otomobilli 
Bir Kafile Geliyor 

Hayat telakkileri biribırıne bcll' 
ziyen iki millet: . 

1 - Hayat sahal&ıının mniyel 1• 

2 - Barışın muhafazası. 

3 - Ve Avrupa medPnıyPtıııııı 
müdafaası, 

İçin kuvvetlerıni birleşttrmı~ ' 

!erdir. 

Mesire yerlerine giden ana cad- tünlerimiz bu memleket tarafın-

Şehrimizcteki alakadarlara ge -
len maliımata nazaran turıstik ve 
sporati( bnzı tetkikler yapmak ü
zere yakında İsviçreden şehrimi
ze otomobille bir heyet gelecek -
tir. Heyet erkanı burada bir müd
det kalarak bazı tetkikler yaptık-

Yani daha açık hir lisanla. bey· 
nelmilel meselelerıo ınüzakerP Yl" 
lu ile değıl, kuvvetle halledılebı · 
leceğine inanan Musolıııı ''r Hıl· 
ler, şarki Avrupada, Balkanlar 
da ve şimali Afrikada istıliı rm 
]erini tahakkuk ettirmek ve burı~ 
mümkünse • Arnavutlukta vC' Ç•· 
koslovakyada olduğu gibi - sulh 
yolu ile temın etmek için kuv,·et· 
!erini birleştirmı.şlerdir. 

de ve sokakların esaslı bir şekil- dan Amerikaya satılmakta idi. 
de taıızim ve tamir olunması ve 
bunların vesaiti nakliyenin ko -
!aylıkla geçebileceği bir şekle so
kulması kararlaştırılmıştır. 

Bu karar mucibince tamiri ıa -
zım gelen mesire yolları tesbit e
dilmektedir. 

İlk olarak Sarıyer - Sular arası 
yolu esaslı bır şekilde tamir ·olu
nacaktır. Bunu Beşiktaş - Ihla -
mur yolunun tamiri takıb ede
cekttr. Biliıhare de diğer mesire 
yolları tırmir edileceklerdir. 

--<>---

Ankara Caddesi 
Sür'atle Bitirilecek 
Ankara caddesinin asfaltlanması 

işinin daha sfir'atle yapılması ve 
amele ekiplerinin çoğaltılması Be
lediycee tekrar müteahhide bil • 
dirilmiştir. 

Bunun üzerine ame!~ ekipleri 

gelmış olan Naccar adlı bir ku • 
mandanı kabul edecekti. 

Naccar saraı·a gelmişti. 
Maryananın döndüğünü Hali -

!eye haber verdikleri zaman, Nac
car da sabırsızlanıyor ve mütema
diyen Abdülmelikin uyanıp u -
yanmadığını soruyordu. 

Halifo Abdülmelik, Naccarı 

Hiıidistana gönderecekti. 

Abdülmelik, gözdesinın geldi • 
ğini duyunca, Naccarı unuttu. 

- Beni daha evvel neden uyan· 
dırmadınız? 

diyerek derhal Maryanayı ça • 
ğırttı. 

İspanyol dilberi Halifenin ya -
nına girerken çok neş'eliydi. Yap
tığı işin ehemmiyetini takdir e
diyordu. O, Halifenin en büyük 
_düşmanını ortadan kaldırmış ve 
yakayı ele vermeden kaçıp gel • 
mişti. 

Maryana, HaliCen in yanına gi
rer girmez: 

Türk - Amerikan ticaret anlaş
ması imza edildkiten sonra bu 

sene tütünlerimizin daha büyük 

bir kısmı Amerikaya sevkedile - tan sonra memleketimizden İrana 
Bundan metnı neşredilen yrd 

madde gelmektedır. Bu muka,·C 
lenin tahlilinden de anlaşılacağı 
üzere, İtalya ile Almanya arsında· 
ki münasebetlerde bir değişıklil< 
yoktur. 

cektir. Ancak son anlaşmadaki gideceklerdir. 

n:addeıer buna geniş mikyasta iı:n- ı Eminönü ve Azapkapı 
kanlar hazırlanmadığından tayın 1 

edilen altı aylık müddetin hita - Meydanları 
mında her iki hükiımet tarafın - Unbpanı köprüsünün Beyoğlu 
dan ıhraç ve ıthal edilecek mallar 

için tüccara bir miktar ı)ermi 're

rlmc:sı ve bazı maddelerin de güm-

rük resımlerinin daha ziyade in
dirilme3i muhtemeldir. 

arttırılmış•.ır. Diğer tarıftan vi
layetten defterd:arlığa k&dar gı

den kısmın da asfalta çevri'mcsi 
kararlaştırılmıştır. Ayrıca def -
terdarlığın önüne tesadüf eden 
istinad duvarları da tamir olu -
nacaktır. 

- Şeyh S:ıidin canını cehenneme 
gönderdim .. 

Diyerek yere eğildi ve Abdili· 
meliğin dizlerini öptü. 

Abdülmelik kulaklarına inana
madığı kadar gözlerine de ina • 
namıyordu. 

- Maryana! Sen ne yaman ka
dısın! Eğer şeyh Saidi gerçekten 
öldiirmeğe muvaffak oldwısa. a -
dın tarihimize geçecek! Ve gele
cek nesiller seni hayırla, takdirle 
anacaklar. Çünkü, şeyh Said, dev
letimizin büyümesine engel olan 
ve kabileleri birbirine katan, boş 
yere kan dökülmesine meydan ve
ren bir adamdır. Onun vücudünün 
ortadan kalkmasile, bütün kabile 
ihtilafları ve bfitün gürültüler ni· 
hayet bulacaktır. 

Maryana kısaca başından ge • 
çenleri anlattıktan sonra: 

- Şeyh Saidi ancak dün gece 
yalnız bulabildim.. Adamları ve 
bilhassa genç karıs ı Ayşe, ben i o-

cil1<'lındekı başı olan Azabkapının 
kiipııi açıldıktan sonra alacağı şe
kil bir maketle tesbit olunmuş -
tur. 

Plim üzerinde bu maketi hazır
lıyan şehırcilik mütehassısı M. 
Prost önümüzdeki hafta bunu Be
lediyeye teslım edecektir. 
Diğer taraftan Eminönü maketi 

üzerinde de M. Prost tetkikleri
ne devam etmektedir. Bu tetkik
ler l aya kadar ikmal edilecek ve 
Eminönünün kat'i planı tesbit o
lunacaktır. 

nunla yalnız bırakmıyordu. 
Dedi. Maryaı:ı.a, Halifenin gös -

terdiği yere oturdu: 

- Onu zehirledim.. Atlarımız 

hazırdı. Hemen yola çıktık. 
- Kim kaçrıdı sizi? 

- Tahir Tahir atlarımızı liazır-
!atmıştı. Bir 
gösteriyor.:lu. 
kaçtık. 

gözcü de bize yol 
Üçümüz birlikte 

- Tahirin yardımı dokundu 

Berlin muahedesi ile bu IP<'a' 
programlaşmış olduğu gibı. A 1 • 
manya İtalyayı bu iş hirliğiııC 

bağlamak istemiştir. Hatla ito 1· 
yanın sözüne itimad olmadıc-t it..'; 11 

garnizon mübadelesi yapılarak !· 
talyan kı t'alarının Alman~ nyo. 
Alınan kıt'alarının da İlal)·a)·a 
gönderilmelerini temin etmeğe ça· 
Iışmıştır. B u garnizon mübadele'' 
mukavelenin dördüncü maddesine 
dayanarak yapüacakt ı r. Fakat İ_
talyanın bunu kabul etmediği bıl· 
diriliyor. 

Görülüyor ki Alman - İtalyan 
tecavüz ittifakı, kuvvetle istila ,.c 
genişleme gayesini istihdaf ediyo:·· 
İki otoriter devlet yalnız kuvvete 
inanıyorlar ve ona tapınıyorlar. 

Binaenaleyh hak ve adalet argit· 
m anlarile, devletler hukuku hÜ" 
loürnlerile karşılar.na çıkmanın 

hiçbir manası yoktur. Yalnız ku~· 
vetin lisanından anladıklarına go
re sulh cephesinin mümküıı ol • 

' -duğu kadar sağlamlruıtırılması Ja· 
zımdır. Alınan • İtalyan ittifakına 

mu? karşı, sulh cephesinin liderliğini 
- Evet. Fakat, Şeyh Said onu eline alan İngiltercnln mukabe • 

idama mahküm etmişti. Tabiri ben lesi de derhal Sovyetlerle bir si· 
ölümden · kurtardım. yasi ,.e askeri ittifak akdetmek ol· 

- Vay hain vay. Tahir gibi bir malıdır. 
zabit suçsuz olarak ölüme malı· ı ...:::.::::.::~----------
kfun edilir mi? Taksim Bahçesinin 

_ Casus olarak geldiğine hük- Elektriği 
metmişti. Bu yüzden öldürmek is-

Taksim bahçesinin elektrik ter. 
tiyordu onu. 

viratının Belediye tarafından yap· 
- Ya seni? .. Ayni cezayı sana da 

vermek istemedi mi? tırılmasından vazge~~lmiştir. BU 
tenviratı muhabere ve münakale 
Vekaleti pek yakında elektrik i• 
daresine yaptıracaktır 

(De.vamı var) 
I 
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1 Akdeniz Meaelelerinden Biri 1 f Meraklı Şeyleri 
SAATTE 177 KİLQ)IETRO HÖK VE 

Filistinin idaresi 
Nasıl Olacak ? 

A 
\•rupa.da rn sür'atli •iden tren 

Parble Kale arasında işliyen 

otoral·dır. :aatte Jj7 kilometro 

kateder. 

HİNDİÇİNi:.i:> ZESGİNLİGI 
Kocamdan Ayrıldım 

/\rablarla Yahudileri 
Uyuşturmak _ Mümkün 

----

Bir Türlü 
Olmuyor 

iki Tarafın iddiaları Nedir? 
F 

.ıat.n meselesi 'bugünldde 
yıne ,Kencıisınden çok bah· 
ı;ettırmeğe bılljladı. Bu da 

seı.. ı-.,ız deg 1. çu, ı<ü FiL•ınde~ 
ge ha ><'rler orada kanlı vuku
at ı \ 'l bırbir.nı takib ettığinı 

güo;• • '/' Fakdt bı.. vekayıe H-

l teşk l eden bır keyfiyet ols.ı 
gerek Bu v .le var Çünkiı Fil_;

ı ıı mustaKbel ıdare şek .. tayin 
...el mek illere lngıl tere tarafill -

-iüşünüldüğünü anlatmak 
~zer tara çık'lllŞ bir bey z kitap 
\ adır Beyaz kı ab İr'.giltercrun 
Fi · ıçin bundan sonra ne yap-

k ,lcdiğın• l::ldırmış r !urnr 
Fakat ıştc bu da ne Arabları, ne 
ı Y hud .eri !T'emnu"l. ctmemış
t Gt!Çcn sene, evvelki ene F.· 
.:.s•ınde pek kanlı vukuat cılmWj
u Şu son günlerdeki hıldl.Seler 

de \'ukuatı hatırlatacak gibidir. 
Bu h.idıseler ise İngilterenin Fi
ı ... tt ıçın müstakbel idare şeklı 
!arak cluşündüklernın Arablar· 

Cl da Yahudilerce de kabul edil
ek stenmed:gini gösteren nü
l\ .~!er gibi Sa),lıyor. 
Taksım projesi böyle akim ka

lınca İngiltere hükumeti Arab • 
la ı~ Yghudilerı Londraya çağır-

ı\rabbk namına söz söyliye • 
cek er ile Yahudilik namıt:a söz 
uy;n ccekler İngiliz paytahtında 

b r ıler. Fakat birbirlerlle an
. aşamadı\ ı-. Londra konferansı 

dagıld 

İngıl z noktai nazarına göre bun
dan ,oııra yapılacak şey bir şe· 
k bu'arak bunu .'Uablara da, 
Ya udilere de kabul ettırmektir. 
1 te ımdı Fı:ıstin mesele. i bu 
s f ava g rmiş görünüyor. 

Arabldr dıyor kı: 

Fi!iıtıne Yahudi akınından bir göriınüş 

m~t r Bu vadi t t~ası liıwndır. f 
Fılist ne Yahud, gct..receğ.z:. 

Yah!ldiler tarihın pek uzak a
.ı.rlardanberi Fi t.nın kendile
rıne aid olduğunu idd a ed!yor -
lar. Araıblar da asırlardanberi bu 
arazin:n Arabların ma.ı ()Jduğunu 
ekseriyetin kendiler YJdc bı..lun -
ğunı.o Sl>\ .emekten gerı dumıu -
yorlar. 

Şıılldı lngı ıere hükumet nın 
neşrettı • Bevaz k. uba gelir.ce, 
Berıız ktab Filistin çin yeni ola
rak İng:lterenin ne kararla!jtırdı
ğını anlatıyor Şii · e k •. 

Arab, Yahı..dilerin çok olduğu yer 
de de Yahudi mel'" rlar çoK ola· 
caktır. 

Fakat gerek Arabldr \'e gerek 
Yahudiler bu proıcyı istemiyor· 
!ar. Bu da gösteriyor k. her iki 
taraf kend, noktai nazanı:da ıs

rar edıyor. 
İşte Arab \'e Yahud r ıktaı na

zarlurı da bu h dedır Yeni gelen 
İngil:z ~azetelerını \'erdi~• taf
s.li.ta gore 1 ı z kabinesın n 901' 

\'erd.ğ, karara göre pro,ede Ya
hudi muhaciri rı ic n •a~·ın edl • 
len nisbet de <öyle te,bit edil -
mişt r: 

Fraıtsızlarnı Jlindi<;"ini müsteınleke· 

sinin 'Ncvyork seorci"iinde açhil pavyon 
bilha sa. dikkat naurı çekmektedir. 

Elli sene ev\.·cı. llindlçlnide bir kilo 
pirinç çıkmazdı. Ahali pirinç nedir, 
blmeı.di. BUl'ün· yerli ahalinin thilyael 
temin edildikten onra 2 milyon ton 
lh;.eat yapıh7or. 

1900 de senede 200 ton kOmUr ih
raç 0J11nutordu. 6lll'UD ist' 1300,000 
ton .•• O devirde kau('uk biç oktu. Bu
ırirn 60.000 ton kau<uk, 65,008 ton çin
ko ve 65,000 ton cimt'nt.o ihrac edil -

mekltdir. 
Ahali ine ıelinc:c: 15 milyond,a.n 25 

milyona yükselmiştir. 
Elli sene i~inde btiviı k terakki deiil 

mi? 

BİR Kl;VRl"KLll YILDIZ GELİYOR 

Kiıremiz, onümüzdekl atustosun 
dordünciı Cl'Cesl 1939 da, daha a(.'ıkça
ıı Has -r! yıld11101n kuyruiundan C't

çecel< .. 
Bu l'ıldıun kuyrutu birkaç milyon 

kilometro uzunıutundacllr . 

ı3 RAK.Ull KO'' 

otomobil kur-.larıniıl. iı,Urak eden a
rabalara birer nuru.ara verlllr. Fakat. 
13 numara atlanır. ı\t1etiım ve bl! ik
Jet yarışlarında ko'jutulardan hic::biri 
J 3 numarayı istenıez. 

13 rakamtn·ı aid karaklert&tlk bir 

vak'a: 
Amerikada Bine-hampton hastanesi 

müdüru, 13 ün<·U kotu wı kaıusı Ushin· 
deki numara)· ı kaldırmayı muvafık 

bİılmu')lur. 
Bu numaranın, hurafatıı inanan h&S· 

talardan birçoiunun mane,·lyah üıe· 

rinde fena tesirler husule reUrdlfin_I, 
ha tahklarının artmasına sebeb ol

dui'unu :örmuşiiır. 
italyaom, i:-.vlcrenin blrc;-ok ottlle

rlnde- 13 nwnarah oda yoktur. 

LİKORN BOY:'ffZl' 

Likorn, alnında bir boynuzu bulu -
nan vücudü ata benıiyen efsanevi bir 
hay,·andır. Dl"'ltri, flldl,ınd,n daha 
serttir. Bu hayv;uu avlamak çok miiş· 
kbldti. Ancak bakire kızlar, kocaman 
bir ayna C"östenntk surctlle yakalı -
yabllirlerdl. Ltkorn. aynayı ı-örıint:e 

c~llr. ka~ı tnıl l'f'('f'r. bakardı. 
Llkorn boynuzu. eıtkl dıevlrlerdt ('Ok 

nıakbuldu. Buna ebtb en farkolun -
maz zthlrleri bllf' mtydana çıkarması 
idi. Bu bo'.'-·nuzdau ya1>1lan bir kadehe 
konulan zehirli •arab anide sl:vahlanır
dı. Saıu Likorn boynuzlu bıcakla ke
slltn el rf'nC'ini deil tlrirdi. Fransa 
Krallarına mah'\U\ !flrablar. Likom 
boynuzundan )·apılmı~ kadthltre ko
nulur. "iOnra kristal bardaklarla sof -
raya ıretırlllrdl. 

1 Yazan: REŞAD FEYZi 1 

IID 
ir ak:iam, Suadiyede, as • 
faitta g~zerken Neriman 
arkadaşı Hicrana raslamıştı. 

Gen<; kızların ıkisi de, büyük bir 
heyecan ve hararetle sarılıştılar. 

- Neıede idın Nerunan?. 
- s~n nereden çıktın, oöyle? 
- Bu yaz sayfiyeye buraya gel-

dim. Ya sen?. 
- Ben de öyle ... Oh ... Ne tatlı 

bir yaz geçireceğiz .. E, ne yapı • 
yorsun başka?. 

- Evlendim ben ... 
Nerıman boynunu büktü. Biraz 

evvelki neş'esi kaçmıştı: 
Sorma, dedı... Ben de ev -

lenmiştim. Fakat, sonra ayrıl • 
dım. Ayrılalı da altı ay oluyor. 

- Vah yavrum .. Yazık sana ... 
Ne güzel, ne şeker şey olmuş -
sun... Erkekler böyledir. Kadın 
kıymetı bilmezler... Nankördür 
erkekler .. Ah Nerimancığım ... 
Vallahı ~k üzüldüm. 

Beraber, asfa.tta yürüyorlardı. 
Gılneş batmak .izere id . Hicran 
devam ~diyordu: 

- Çok şükür ben mes ııdum. 
Evleneli üç sene oldu .. Sev·şerek 
evlendi:-.. Kocamdan çok mem -
nunuın. 

Biraz durdu, sordu: 
- Sen re diye ayrıldın Neri

man?. Anlat bakayım?. 
Neriman dalmıştı.. Önür.e ba

kıyordu. İçin, çektı: 
Sorma, dedi.. Şu bir sene i

çinde başımdan ge-;enleri, Allah, 
düşmanımın başına vermesin ... 
Yalnız, o alçak herif sürüm sü • 
rüm sürünsün .. Hicrancığ!nı, Ta
rıldan ayrıldıktan sonra, bütün 
erkeklere karşı içimde bir ı.efret 
duydum.. Şimdi, zannedi~·orum 

ki, hepsı onun gibidir. Daha gen
cim. Güzel olduğumu da söylü -
yorlar.. Tallbler \"ar. Fakat, ce
saret edip hicbırile e\"lenemiyo -
rum. Korkuyorum. ürküyorum ... 
Eski erkekler için, karılarına zu
lüm yapar, döğer, işkence eder, 
derlerdi, Şimdikiler neler yapmı
yorlar ki.. Keşke. şimdikiler de 

mm :smi idi - İlk günlerde üze • 
rimde •T'.Ükemmel biı· insan te -
siri bırıkmıştı. Bir dediğ:rıi iki 
yapmıyordu. İyı b;r aile ~ocuğu 
id •. Kibar adamdı Kazancı ye -
rinde idı. Münevver insandı. Fa
kat, bu 5aadet devri ancak :kı ay 
sürdü. Buna balayı diyebiJ:rsin ... 
Sonra, hayat, bir cehennemden 
farksız oldu. Tahammül edilir gi
bi değildi. Her şeye kar:şmağa 

başladı. Aldığıma, sattığıma, git
tiğime, geldiğime, oturduğuma, 

kalktığıma... Herşeye, herseye 
karışıyordu. 

Umumi Harbde İngiltere A
rai>i tıın çin ıstiklal viıdetm:~ti. 

M takil bir Arab imparatorluğu 
ıs edı!c-cektı. F;listin de bu im

p rat(lrluğun dah;lindedir. Yahu
ıl rın getiıilmesıni ıstemcyiz:. 

na kar,ı Yahudiler d~ şöyle 
d' )rıar 

F:Lti-• üstak .. bır de\"let ola· 
cakt•r Fakat on sere sonra. F;lis
t ~e gelecek ~lan Yahudilerin 
miktarı ılk beş sene için 75 000 o
lar~k tayın edtkcektir. Yanudı -
!erin arazi >ahibi olmaları keyfi· 
yet: de baz mıntak l«rda pek 
.sık• bır takım kanun.ara tlıvi ola
caktır. FJistin şıır.dı İngili7 man
d -ı altında bu'unu~·or. On sene 
sonra artık ıst.klal•nı a'acak. İn
gil..z mandas da ka'kacakt.r Fi
listınde rneır uııyet.er Arablar.a 
Yahudıler a.asır.d.ı tak ·im edile· 
cektir. Yer.ne gôrC'. ekser!) et A
rab!arda olan yerlerde memurlar 

l!k be •ene za fıı·da. yukarı
da rıend.ğı g:bi 75.000 Yahı..di mu
haciri kdbu: edilecek. U.kın bun
dan b"'ika 25.000 Yahudt mL•haciri 
daha getirllecektır. Şu haldt müs· ı 

takil Filistın devletin;n tesisi için •••••••••••••••'!! zulüm yapsalar, ışkcnce etseler .. 
Şimdiki züppeler, insaııın mane
viyatını harab edivorlar. Üzüyor-

Müthış kıskançtı. Tasan·ur e
demezsın. Sana komik gelecek .• 
Mesela, dansetmemi kıskamrdı. 

Eski mekteb arkad~ım otan ço
cuklarla gezmemi sincmava git
memi kıskanırdı.. Poker tyna -
mak .çin onların evine gıtmemi 
kıskanırdı. Karde§im. bôy:e ko
caya tahammül edilir mi?. Geçen 
yazdı. Bir gece plajdaki yazlık ba
l(lya gittim. Kocam o gün evde 
yoktu. Bir işi çıkmış, istanbulda 
kalmıştı.. Baloda çok ;çın'şim,,, 

Sarhoş olmuşum. Dekolte tuva
letimin, oınuzlarımd& düzgi n dur
masını temin edemiyecek kadar 
sarhoştum. Elhısem, omuzlarım -
dan kayıyordu. Bu hali gören eski 

• 

1 

'"tluml Harbin scınuna doğ-
• • ı tere F:lısLnde bır 1. ah udi 

bulun -

gözöııüne getir:Jen !O sene' k in
tikal devresinde Fılistıne tam 100 
bın Yahudi getirilm s olacaktır 

Filıstinde Arabların kaç senedir 
gizli teşkılıit ılc ça ıştıkları ve 
bu teşkılatı" başında da müftü -
nün buhındugu ınalı'.ımdur. 

İnanılmıyacak şey. 
hakikat. 

fakat 

LALE 
Bu hafta ikı superp roduksiyon 

filmt birden gösteriyor 
9;19 - ALTIN ARAYAN 

KIZLAR 

lar, kanımızı kurutuyorlar. izzeti 
1 nefsimizi darbeliyorlar. 

Bugün i PEK sinemasın~a UCUZ YAZ f iatlarile 
I · BORNfO VAHSi ORMANlARINOA 

\füftü yine malüm olduğu ıizere 
çoktanberi Sı.ıriyeve geçm4 bu
lunuyoc İngilız gazetesinde o
kunduğuna göre İngiliz hüklımeti 
bir daha müftünün Filistine gir
mıyeccğini bildırmiştır Şimdiye 

kndar tnkibata uğrıyarak hapse -

DİCK POVELL JEANNE 
BLONDEL 

SON DÖGÜŞ 
dilmi~. sürülmüş olan Arablar ve ı BETTİE DAVİES - EDVARD 

Herkesin yanında çok nazik, çok 
kibar görünürler ... Fakat, bir de 
evde, başbaşa kalınca, dünyanın 

bütün huysuzlukları onlardadır. 

Ah, Hicran, çok derdliyim ... Ağ
zıma geliyor da söylüyorum .. Sen 
kocandan memnunsun.. Hatırına 

birşey gelmesin... Daha başka 

memnun olanlar da vardır. Fa • 
kat, böyleleri çok az ... Ben _çok 
çektim. Bir buçuk sene zor yaşa
dun ... Nihayet ayrılmağa mecbur 
oldum .. Şimdi, annemle, babam
la oturuyorum .. Bu yaz, buraya 

ı lSakarya sinemasının 
Tenzilatlı fiotları şudur: 

Balkon ve birincı mevki 15, 
Hususi 25 kuruştur. Program
da: 

DENiZ ve KADIN ı. t- ·carı_ , gor ~I J 

2 - ŞiKAGO YANIYOR 
Yahudılerin Fılistinde sükun te- G. ROBİNSON 
sis edildikçe scrbcsl bırakılmaları 

1 

Fransızca sözlG 

cihet e gıdi!ecektir. 8 l A• l [ , ,ı . • başımı dinlemeğe geldim .. Raha
tım iyi. .. Koca kahrı çekmek ne-

DOROTHY LAMOUR 
\e GEORGE RAFT 

TAYRON POWF.R - Al.iÇE FA\ 

ANKARAOA GEHÇliK BAYRAMI 
Türkçe 

-.özlii 

KADIN KA fili 
Sözün kısası bunda.- sonra İn - ugün [ SlR8ffi3SlnU3 

Bugün 1 ve 2,30 da tenzıliıtlı giy~ceğım 

Fiatler. 20 - 25 - 30 Kuruş halk matineleri 

giltere hükunıetı Filbiire bu şek· ı 
li kabul ettırmek yoluna gid, -

yor de!!'ektır ••••••••••••-

ye?. Yıyeceğim var, 
var. 
Tarık - bu, başı kopasıca koca -

A.'llN IIARDl"IG ve 
BASıL RATBORN 
tarafından ...................... 

ı ııı sinen veh m bır · n i<.uvru u a ba ılrt" 
H:aı. gıbi deprendl, en kara Jtıl•maile eıı kor· 

k•. 1c uranlar bırbirlerııı kon)'!} rak kafasının 

ı n ve gözlerınln önünden ıınşek hız le ge~i -
oı.Jrdı. K pıyı daha çok sars ı, daha yJk ek 

.e haykırdı: 

Güney .. Gunc\·! 
Ve lltarikayı çağırdı. 
- Gel, çabuk söyle. Ke oldu bu kadına. Bcı 

k.01 a uyan ba ka anahtar yok mu• 
. farika şaşırmış bır haldcyd. 
- Hiç böyle yapmazdı. Bilmem kı. ne o!du7 
Dıye kendi kendioine söyleniyordu. , Fazıl 

emrrttı. 

-- Çsbuı..: bulun odaları 1 ı:nabtarıarını topla 
•"' bw·aya. Belkı bırınden bıri açar:. 

Marıka ağırdan alarak anahtarları topısma • 
~a giderken okak kapısı çıılındı. :ıvtarikadan önce 
Fazıl kapıya kMtu. Ve kapıv. açmasıle donup kai
m. bır oldu 

Kapıda duran Guneydı, o da a§.rmıştı· 

A a. Sen yurda giL'!!.Cdın mı• 
F ·at bu §aşkınlığı hemen gıderd , kendisıl'l 

t<>p 'adı sank hiçbir şey vr'< u gibı: 

Ooof yoruldum. 
D ~e kap• la· ıçerl\ rcıı. DJk• ~ıı •Ş· 

YOS A 
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kı. _,k, s.nir, korku, h ·ye~ar ın birlık olup \·erdığ! 
ci: sarkaklıkla genç kadının önünü kestı: 

- Demek bu gece sen evde yoktun?. 

Dedi. Bu sö;v.leniş dik, hoyral, sert bir söyle
niş değil. korkak, ürkek bir sonıştu. Güneyin yü· 
zünde en önce bir renk çekilişi, solukluk oldu, son
r~ kendi rengini bulan bir batım kmllığı geldi, 
c.,k soğukkanlı: 

- A .. Oyle ne tuhaf ~eyler söylüyorsun. Gece 
f.' .. ı. olmyıacaktım da nerede olacaktım?. 

Dedi, ilave etti: .......... . 
- Ayol sen aklını mı kaçırd nE' oldun. Sa

bah!cyın çıktım. mimara gittını. 

Doktor aklının b~ında olup olmadıgından 

,.ipoeye düşecek kada. garib bir cturunıa gırmı~ti. 
Güneye karşılık vermeden iince kwdi kcndisıne 

b , saniye dü ündü· 
- füınadım "' b n '. 

Yazan: ETEM İZZET BENİCJI! ••••• ...... 

Rüyada mıyım?. 
Deli mi oldwn?. 
Malihulya hastası mıyun? . 

Ve birden bütün bunları reddeden bir sinır 
::yaidanması ile köpürdü: 

- Ne diyorsun Güney, sabahtanberi kapının 
önGnde bekliyorum. Gece de geldim. Kapın kilitli 
idı. Ve sen odadan çıkmadın, şimdi S(lkak kapısın
cfar. içeriye giriyorsun! 

Güney: 
- Hakıkaten tuhaflaşıyorsun Fazıl. Sen aı· -

tık ıyıden iyiye zıvanadan çıktın. Ben saat dokuz
(la !'\"den çıktım. Mimarla konuştum. şimdi de ge· 
li;orum. 

Dedi ve yurudü. Söyleniyordu: 
- Her hald.· aklına bir hastalık geldi. Kapı

nm önünde beklemiş olsaydın benı görecektin Sa· 
::t dokuzda çıktığım içı 1 sen yurda gitmi~sindir .. 

rliye kimseye görünmeden gıttim. Ne biıtyım ben 
senin burada o1duğunu. Sana yaranmak ıçin bıı 

kodar işler becermeğe kalkışıyu;um, diınyaı.ın 

p: .. rmak ısıracağı büyük bir j~ın altından kalkma
ğ:ı. uğraşıyorum, hftlfı da lfık1rdı işitiyorum. Aman 
n~ :Cötü bahtım varmış. Yap, et, didin, tırman. yi
ne de istintaka tutulmuşlar gibi her şey için he • 

0

sab ver! 
Doktor dudaklarını büze büze hayretten hay

rttc düşe düşe bütün bu sözleri dinliyor, parmak
:'tl'ını saçları arasında dolaştırıyor, kasık bakışla

rile Güneyi süzüyor; sonra ellerini uğuşturuyor • 
du. Güney lakırdısını bitirince, Fnzıl dalgın bir 
bakışın arkasına kaptırdığı kelimelerle mırıldan

dı. 

- Ben birkaç yazı okumağa dalmıştım. Bc1ki 
o vs.l<lt gitmişsindir. 

Bu böyle bir saniye gitti. Fakat, sonradan yi
ne ona bir ayıklık gelmiş gibi boğazını yırtan bir 
sesle: 

- İyi. Güzel. Sabahleyın görmedim. Amma 
g<.C' de odanda yoktun ki, se,ıml sana duyurama· 
dılY'' ....................... . 

Dedi ve hemen ıırkasır.dan sözüne ekledi: 

(Devamı var) 

mektep arkadaşlarımdan Ha!dur 
beni evime getirdi, yatırdı, gör 

( Deı•amı 7 inci sayfada) 

Ankara Radyosu 
-ox 

ı 7 ,30 Pı aırram. 
17.115 ~tuzlk (DaM sull - Pi). 
ıs.ı5 Turk müıltl (Fasıl h•JetU· ) 
19 Konuşma (Dıt politika bidb<I•'

1 

19,1.:i Türk ınü:1tjJ. 
1- Şehnaz puttellk peşrevi. 
2- Dedenin Şehnaz pu.stllk b~te .. 

$1: ( Bir devlet lcin). ı 
3- Cavide Uayrlnln ~hnaz f)USC~ 

şarkısı; (Ale>, clbl bir). 
4- Lem'lnln Şrbnaı. pustllk .. rk-1_, 

(.·art fjrkat). 
S- Sedat Öztoıırak Ştbnu pllS<'liJ 

şarkısı: (Çu edip cöı yaş<), 
6- Keman tak~lml. 
7- Şthlla). ıuısellk "iarkı: (YanclJJll 

deminden). 
8- Deniz otıunun Ş~huaE p111eıt• 

prkı: (Yolun bulmam). 
9- Dcdrnin Şt'hna:r puM>Uk tar~; 

(Bir dilberdir). 
ı0- Sedat Ö>!opratıo Ştbııaı P"' 

selik saz Stmal i. 
%8 'ıemleket saat ayan, ajan •• 

meteoroloji haberlerJ. 
2G.15 Ttmsil (lltahmud dotıara dUf" 

tiL Yat.an: Kemal Tözem). 
2!,ı5 t:•bam, tabvUiı. lıamblJ• 

nukut Vf' ıiraat borsa~ı (ftat). 
21.25 Neş'•ll plaklar - il. 
2ı,30 :-1ıüzlk (Kucük ork .. tr .. - Şrf: 

Necib A1kın). 
·~2 Haftahk JMJ'lta lıutu .. u (ecnebi dil~ 

lerlel. 
22,30 Muzlk (Kabare muzli:I - pi). 
'?3 Son ajans habc-rlerl ve yann)J 

proıram. 

23.15 - 24 Müdk (Cuband) Pi 
YMtlN 

12,30 Prol'ram. 
12.35 lliulk (kiıC'ük orkestra - Ştf! 

Necip Ae;kın). 
13 I\t~mleket saat ayarı, aJa.ns v• 

rntleoro1oj1 haberl«-rl. 
1 ~.15 \lüzik ( klirük orke!Slr• - Ştf: 

~ecib ~\tokın). 

13.50 • 14.30 Ttirk muı.lil. 
1- NHıavend p revl. 
'?- <im.-UI ır.akkının NUıavenJ bt" .. 

~ı;I: (Jt'f'r~·<td ile .Yad .. ) 
3- Rahminin l\'lhavtnd tarkı: (S...0 

larına bJklıtmah). 

4- NHıavcnr prkı: (Söyle nedir ). 
5- Artaklnin Nlha,·en sarkı: (Kok'" 

1asam sa~latını). 
6- ilacı Arifin . 'Jbavend tarkt: 

(Şarab iç .. ) 
'1- Saı eserleri). 

1357 Hicri I 
Rebiu!ilhir 

8 

1355 Rumi 
Mayıs 

14 
-~~~~~~~~~-· 

1939, Ay S, Gün 147, Hııır %2 
27 Mayıs t'HMARTE'Sİ -- 1 

Vakitler V •aati Ezani 

sa. da. .a. da. --
Giintf 4 33 9 02 

Öll• 12 11 4 40 

ikindi 16 10 8 39 

Aqam 19 30 12 00 

Yatsı 21 27 1 57 

tın.ak '.? 20 6 50 
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. ı Çok Yaşamanın Sırları 1 f,_ş_A_K_A_.I !Nişanlımı Tecrübe Etmek istedim 
DELİLİK Mİ BU! Zaro Ağa Neden 

Çok Yaşa_d~? 
A 

damın birı, akıl hastanesi 
müdürüne müracaatla: 
- Bay, der. Benı hastaneye 

kabul eder misiniz? Ben deliyim .. 

İçki İcmiyen, Daima Neş'eli Olan Ve Çok 
Yiye~İnsanlar,Muhakkak ki, Uzun Ömürlü 

Yoğurt1 

Oluyor 

G eı;enlerde '.\Iacaristan -
da K&rl 

Bartzer ismin-

e bir rnuharrir, 
"ivleri d.,\aşıyor 
l'~ sı yüzü gec;
k n ı< msclerle. ko
nusuvor. 

'.\f.ı!ıarrirın bu 
ko usmalar da n 
l::ıa.K ~ı.d ... şu ıd · 

• 'e n şehırde 
\·a ı un ınsanla -

~ın ı: u.rleri \'asa 

ı 60 - 65 sene ol
Juı; ı'alde, koy

l ruc \ iiı vıld"'.1 
faz , vaşn·;bil -

~ .. orlar? 

Ka ·l Bartzcr, 
12~ ,·a.~mda hır 
ao, lu buluyor ,.e 
,nunla uzun uzunJ\!erlıum Zaro Agamıı Aınerıkaya gittigı zaıııaıı 

alınnııs btı· resmi 
konu,uyor Hans 

l!olt:ıens adlı bu ıhtiyar, Macar ı 
.t~arnrine şunl.ırı anlatıyor: 

-- Neden mi çok yaşadım? Bu
t._. bırkaç sebebı vardır Birin -
eısı ><ırk yaşından ônce ey,enme-

de duran yoğurt kaselerine şöyle 
bir göz a\arak gülmüştı.i: 

- İşte. Hala yoğurt y.yorum. 

Yazan: 
İskeoder F. SERTELLİ 

' 

zun zaman e\'vel te~ekkül etmi§· 
tir. 

Ceviz cesametindeki ta~larla sa
rılmış olan· böbreklerinin, vazife
sini bir buçuk asır !ık uzun bir za
man içinde nasıl görebildiğine 

doktorlar gibi ben de şaşmıştım. 

Zaro Ağaya o gün şunu da sor
ma\<tan kendimi alamamıştım 

- Amerikaya gittiğin zaman 
etrafını genç kızlar sarmış. On -
larla dans etmi;i, eğ~errnı~sjn, Za~ 

ro Ağa! iyi olursa. '.ne öyle 
genç kızlarla gülüp cgle'lmek is
ter misin? 

Sönük gözlerin. gözk.ime dik
ti: 

- Ben o işı genç igimde bile 
yapmamıştım. Nasılsa şeytana uy
dum .. Beni kandırdılar .. Amerika-

Müdür, adamın yüzüne dikkat
le bakar: 

- Haydi, sen de, der. Parasız 
yemek, içmek rahat etmek isti -
yorsun değil mi? 

- Hayır! Sizi temin ederim kı 
deliyim! ... 

- Fazla söze lüzum yok. Haydi .. 
git, işine bak .. 

- Peki anıma, bay müdür, işım 
yok. • 

- Evvelce ne yapıyordun? ... 

- Tahsildardım. Nişanlım ısrar 

etmemiş olsaydı, vazifemi terket
miyecektim. 

Demek nişanlısın? ... 

- Beş çocuklu dul bır kadınla .. 

- Bunu ne diye evvelden söy-
lemedin. Şimdi. zır deli olduğuna 
kanaat getirdim. (Baş hademeye) 

şunu götürünüz, iki numaralı ko
ğuşa yatırınız ... 

SARHOŞ NE DEl\IEK'! 

Veli, Bahkpazarındak. koltuk 

meyhanelerde kafayı iyice tutar, 
evine gider. Kuçük oğlu sorar: 

- Baba ... Muallim bugün s:ır

hoşluktan, sarhoşlardan bahsetti. 
Sarhoş ne demektir? ... 

- Yürürken ayakl:ırı dolaşan, 

bıri iki gören bir adam ... Bak, şu 
masanın üzerinde iki bardak yar. 

Bunu dört gördün mü sarhoşsun 
demektir. 

- Fakat, baba ... Masanın üze
rinde iki değil, bir bardak var ... 

•• m. Fazla içki kullanmadım. İ
kıncı>t daima neş'eli olmağa. ke
•"r ,.e ıztırab verici insanlarla ar

kada~lık yapmamağa çalıştım. Ü
Çurcüsü altmış yaşından sonra. 
bugline kadar, çok yoğurt yedim.> 

Amer'kada hayli sıkıntı çekti,,1, 
Bizim memleketteki yoğurtları 

kafir memleketlerinde bulama • 1 
dım. Onlar ne yoğurt yapması -
nı biliyorlar, ne de yemesini ... 

ya götı.irduler. Oralarda bana bir 
maymun gibi, istedıklerini yap -
tırdılar. Haniya genç Ye güzel kız
larla oynaşmak fena da olmuyor ı 

amma .. Şimdi, bu ya~ta. bunları 

düşündükçe utanıyorum. Bir fırsat 
elli yıl önce elime gcçseyd., ben 
onlara hadlerini bildirirdim. 

- Demek ki, yüz yaşında iken 
vücudünde, kadınları yenebilecek 
_kuvvet hissediyordun, öyle mi? 

1 HEl\I DE MODELİ 

Muharrir soruyor: 

Bugün nasılsın .. Çalısabilı

Y">r mu::un? .. 

- Her sabah saat altıda yatak-
• ar kalkarım .• Bir saatlik yol yü
rıi~·erck tarlaya giderim .. Akşama 
kadar çocuklarım ve torunlarım
,a çalışırım. Kendimi daima alt -
l'ıış yaşında gibi genç Ye dinç bu
LUYorum! • 

* :\!acar köylüsü, goruyorsunuz 
ı·a. altmış yaşına hasret çekiyor ve 125 yaşındaki Macar köylüsü 

- Kadınları yenmek de lıl.f mı?! 

Ben yüz yaşında iken delikanlı -
!arın taşıyamadıkları yükler{ ta -
şırdım. Ağzın1da dişlerim vardı .. , 
Her istediğimi yerdim. Midem bir 
değirmen gibi taşı bile öğütürdü. 

- Yoğurt ne zaman yemeğe 

başladın? 

- Gençliğinldenberi yerdim. 
Fakat, yüz yirmi yaşmdan sonra 
çok yemeğe başladım. Bazı yılları 
sadece yoğurt yemekle geçirdim. 
Yoğurt yiyince, canım başka bir 
şey çekmezdi. Ve kendimi her za
man dinç, kuvvetli bulurdum. 

ı ) aşı gençlik çağı olarak kabul Hastane başhekimi Bay Rifat Bence Zaro Ağa ılc ihtiyar Ma-
ediyor. Bizde 60 yaşına gelince, anlatıyordu: car köylüsü, çok ~·aşamanın sır· 
bir nsana, işi bitmis derler. - Eğer kesesinde ve böbrek - larından birini keşfetmiş sayılır-* !erinde a\·uç dolusu taş çıkma - lar. 

1 Yukarıdakı hadise bana, ölü - saydı, belki beş on sene daha ya- İçkı içmiycn, daima ne§'eli o-
mı.inden birkaç gün ene! Zaro A· şıyabilırdi. Taşların cesametine lan ve çok yoğurt yiyen insan mu-· 
-(.i le görüştüğü dakiKaları ha- bakılırsa, Zaro Ağada bu taşlar u- hakkak ki uzun ömürlü oluyor. 

t.r];ttı İki ihtiyarın yaşayışında 1 ============================== 
ı·e teldkkilerindc bÜ)'Ük benzer -
lııder gördüm. Zaro Ağa hiç şup
lıe rokki Macar köylı.isünden çok 
ialıu cahil bir adamdı. Neş'enin 
ne oldugunun bilmezdi. Bunu ta
•,f !ç n: Gcııçlığimde çok güler-

ın. derdı. Birınin bilmıyerek, 

d .,;erır.n bilerek yaptığı bu hare
"' ti ikisiPın de ömürlerınde rol 

ve uzu.n raşam.ı!.ırında 

. cgur kddar nıuess.r olan scbeb
·rdrn bin olc,ugunda şup: ~ ,·ok

'ur 

Z•cu Aı'a Şişi, Etf.ıl hastaııesı-

ı c11 harıciyc kogı ~unda yatarken, 
Jfru kc.,csind<·n muztar bdi. Fa

ka. a.l'altan c .ni ~eKmek ni

''"•ndc değildı. Ya~amak ümidi- I 1 
n1 K~ sn.en1iştt. Sôz a a ı a ba ~ 

ı·a. 

Y rmı \'h daha y~ıy•cağımı 
umu urum. Eğer bir tramvay \'C

ya otomobil altında kalmazsam, 
)'ÜL.<cksen yaşına kadar ya~amak 
ıstcrını. 

Demişti. Zaro ağa Amerıkada 

bu· otomobil ·kazası gcçirdiğı ıçin, ! 
tranway ve otomobilden çok kor- • l 
kardı. O gün kendisine sormuş -
tunı. 

- Sen neden çok yagadın, Zaro . . . 
Aqa? . 1 
Kü~ük gözlerim kırpıştırarak: 

- Ben gençliğimde çok güler- ! 
d.-ı. demişti. Gam tutmazdım. Çok 
vo~urt yerdim. Ağzıma İçkı koy
ınadl'n, yüz ·aşında \'er. den d';j
ler çıktı .. O zaman düm·a) a ye
n dogınu ~ibı sev ndin~., 

Ka yolası~ın yar nd ki etajer-

Dünya 
..... 

l 

\ 

Sergisinde 
Nc\'~·ork dünya 

scrgisinicc ycryU

ziiniin en gi.izel cq 

leııccleri de \ar. j 
Bu resin1de gör 

düğiinü:t. Aıneri 

kanın er~ tanın 

n11~ dansözlerin -

den hirinin nu111a

rasidir. 

Sergi~-c her ta • 

raftan milyonlar -

en insan ziJaTcte 

gcli~ or \ c cğlcııi -

l·or. GörU~·or, is 

tifudc ediyor. 

Nc•·york sergi 

si bütiin dünyanın 

her nevi iş \ 'C eğ .. 

lence vasıtalarını 

sinesinde loplı -

~- dn bir ınerkez 

h alindedir. Bu ser 

gi, ~ Cl'yüzünün en 

ınuazzan1 C!oicridir. 

Ne\•york sergisine , 

• arfeclilcıı pnra ile 

İstanbul şehrinin 

yeni ba~tan yapı

Jabileccğini sô~· ler 

sek, bir fikir e -

dinın is olur-..ı•nH"' .. 
. 1 

Madam Trulala; hem modeli, 
hem de metresi olduğu ressamın 

atelyesine gitmışti. Yediler, içti -
ler; güldüler, eğlendiler. Bir ara

lık gözü du\'ardaki saate ilişti. Sa
bahın üçü ... 

Kalktı, acele acele giyınmiye 

başladı. Ressam: 

- Nasıl oldu da farkına varma
dık. Bu saatte eve gidince kocan 
ne diyecek?. 

- K3cam bırşey demez. Fakat 
kapıcı ... Tatlı uykusundan uyan
dığı için dırlanacak. İşte canımı 
sıkan bu ... 

.... --·-· _,,.,_ -
Bugünkü 
f<ayişfağ 
f'1eclisi --

Opera Krol Nasıl 
Bir Yerdir? 

er Hitler, Birleş·k Ameri
ka Cu:rıhurreisi hav Ru.z
,·elt'!r. mesajı•, R~yi~tai,i

da irad etltğı oir nutukla cevab 
\'erdiğı mahımd•ır. Aln.aııranın 

şimdiki Rayiştag meclisi, Tirgar
ten 'in karşısında bulunan ve Bcr-1 

liniı en gı.izel binala!ından birı 

olan Opera Kroll'dr tr.ı;lanmak -
tadır. 

Binaya, B"rlinlilerir iht;yar 
Kroll• diye andıkları Br(·s·,, ıı 

Kroll tarafından tamir edilr!iği 

için bu nam ,-erılmıştir. 

Kral dörduncü Fredrik - Kiy - 1 

yom, payıtahtında. konserler. mü

samereler ıçin büyük blr tiyatro 
inşasına karar verdı ve bunu 1842 

de Kroll'a havale etti. 

Saray mimarlarından Persius'la 
Knob.loş'un planlar_ı üzerine yapı- ı 
lan bu muazzam bına 1851 de bir 
yangında yandı ve az sonra yine 
eski tarzında yeniden inşa olundu. 

1913 de binanın yıkılmasına ve 
yerine modern bir opera yapılma

sına karar verildi. Umumi harb, 
bu kararın tatbikine mani oldu. 

Oskar Hofaman, büyük salonu 
yenileştirdi. Sahneden başka bü

yük bir salonu vardır. Bahçesi de 
çok büyüktür. Rayiştağ binası ya-ı 
n•lıddnbcri meclis hep burada 

toplanır, Hitler nutuklarını da - I 
ima burada söyler. 

Geçeıı yaz onunla plajda tan şml§t "' 

Bir Gene kızın Bu Tecrübesi • 

romdu r.r,e) bitt .. Yine eskı l.a. 
yat 'lla dönE<:eg, . Fakat çok be< 
bahtım. Çünkü kendisini çok he 
çok seviyorum. Adamın Hayatına Mal Oldu 

Viktor, genç kızın bu it,rafı ka 
şısında donmuş kalmıştı. 

S
on gelen Fransız gazeteler. 
şöyle gadb bir macera ao
latıyor;ar· 

•Sen nehrı kenarında küçük bir 
dükkarıua esk, K.tablar sat1,1'Vik
tor Sarntin, kapının önı.inde dur
muş gelip geçenlere bakıyor. 

Bu sırada yanına gayet şık gi
yınmiş genç bir kız geliyor, so
ruyor: 

- Mösyö Viktor siz misiniz?. 

- Evet, benim .. 

- G.ızetede bir ilanınızı oku-

İşte fo.oğrafı. . Çok y~kışıklı, çok 1 
zeki, o nisbette de haşarı. Çapkın
lığından, hovardalığından tahset
tiler. ·Senı paran ıçiıı stviyor• 
dediler. Bunu anlamak fıkrine 

düştüm. Tecrübe etmek ıstedim. 
Bu komediyi .oynadım. Kendisine 
bütün servetimi kaybettiğimi, u

fak bir kitabcı dükkanında çalış
mak mecburiyetinde kaldığımı 

söy !edim. Buranın adresini ver -

dim. Bir aydır ne geldi, aradı. ne 
de bir mektub yazdı. Artık ara-

Ne dıyebılirdi'. Genç k,z vedı 
ederek çıktı, gnti. 

Viktor, yine e\'\'elki gib: kapı 
nın önünde duruyordu. Lüks biı 
otomobilin geçtiğini gördü. Kalb 
sızladı. 

Direksiyonu i<lare eden Jenevi 
yeYin yanında, resmini gördı.iğı 

şık ,.e güzel delikanlı oturuyordu 
Viktor, birdenbire sarsıldı, ) e 

re düştü. Yardımına koşup gekn 
ler adamcağızın kalb sektesindeı 
öldüğünü anladılar 

dum. Dükkanı silmek, süpürmek 

iç~ebiri~~~:r::~~rs:a~:~· d:!~~i:2: Kadınların ihmal Ve 
Odamın kirası çıksın, karnım doy- T 
su;i::~:·~u şık, güzel \'C sevimli l eseyyü bü Yüzündeı 
kızın tatlı sözlerine dayanamıyor: 

- Pekı, d:yor. İsminiz ne?. Amerikada 11er Sene 200 000 
- B~ni Jeneviyev diye çağın- fi~ , 

nız olmaz mı?. 

Genç kız, ertesi gün erkenden 
geliyor. Arkasında sade bir tay
yör var. Önüne bir göğüslük ta
kıyor, kollarını sıvıyor, yerleri 
süpürüyor, rafları, camları sili -
yor, kitabların tozlarını alıyor. 

- Vıktor hayran hayran kıza 
bakıyor. O günden sonra artık 

kitab okumuyor, radyo dinlemiyor, 
sinemaya gidemiyor. Aklı, fikri 
hep genç kızda ... 

Jenenyev, her sabah gelişinde 
soru:vnr: 

- Beni arıvan oldu mu?. Bana 
mektub geldi mi?. 

- Hayır: x~ arıyan oldu, ne de 
mektub geldi ... 

İkincı hafta sonlarına doğru genç 
kızın gizli g'zli ağladığını fark 
ediyor. Müteessir oluyor. Kendi 
kendine: 

- Mademki yalnız, kimsesiz ve 
güzel, sevimli. .. Şu halde kendi
sıne izdivaç teklif edeyim. 

Diyor. Aaamc•gız k.ıab. mec -
mua satmakta mchareti var Fa
kat, aşk o~·unı r. dan bihaber ... 
Nasıl 13.nı e K r-r ılir, nas!l izdi ~ 

vaç teklıfinde ıı ı.r..ılur, bilmı • 

yo~unu. bir mektupla anlatmağa 1 
karar verı)'Or Bütün gece uğraşı
yor, uzun hır mektub yazıyor. 3a
bahleyin erken<'en çıkıyor, küçuk 
bir demet menekşe alı\'Ol'. Bir zar· 
fın içerisine ay lığı ile beraber 
mektubu koyuyor. Genç kızın ma
sasının üzerine menekşe demeti 
ile beraber bırakıyor 

Jenevi)fev, geliyor. Zarfı açı

yor, mektubu okuyor. 
- Çok naziksiniz, teşekkür e

,lierim. Diyor. Menekşe demetini 
alıyorum. Parayı kabulde ma • 
zurum. Sebebni anlatayım .. 

Diyor. Yanına oturuyor \'e ila
ve ediyor: 

- Ben, yırmı be~ ya~ındayım. 
Öksüzüm. Fakat, çok zeng:nim ... 
Size söylediğim gibi çalısmağa ih
tiyacım yok ... Bu hikye nıç'n mü
racaat ettim, niçin yalan söyle
dim bıliyor musunuz• 

Geçen ay plajda hır delikanlı 

ile tanıştım. Şimd, eYleneceğız. 

izdivaç Bozuluyormuş ! 

Meseld bir erkeğin askısı yerlerde sürünerek odada dolCJ.<ma. 
yalıud bir kadmın ayaklan nekadar giiıel olsa bile biçimsiz pantrıjl 

!arla eviıı içinde gezmesi aşkı öldürmeğe, hdivac lıayatını ~arcmaı 

kafi sebeblerdendir. 

/! 
şk, kalbin güzelliğidir. Ve 1 Bir erkeğin tıra~>ız olarak k, 
her güzellik gibi zevale rısının karşısına çıkması. kad.nıı 

mahkümdur. Bunu yaşat- evde mühmel bir kıvafetle ez 
mak idame ettirmek güçtür. Bir- mesi gibi. .. 
birlerini sevenler, birbirlerine ta
panlar bazan saadet sarhoşu olur
lar. Bunu muhafaza etmenin usu
lünü bilemezler . 

Mesela nişanlı iken biribirleri
nc çok nazık, çok dikkatli mua -
mel~ ederler. Evlendikten sonra 
yavaş yavaş nezaketleri. hallerı 

deği~ir. Ehemmıyet yermemeğe 

ba~1arlar. Bu ufak. iıdi şeyler aşkı 
öldürür. 

Eğer aşkınızı. saadetinizı muh 

faza etmek istiyorsanız, a~la ih . 
malci olmayınız. İlk glinlerdek 

muamelenizi d<>ğiştirmcyinız. Yı • 
ne ev\•elki gibı. arasıra bir ççel 
demet. bir lavanta gibi ufak şey· 

!erle ilk günleri hatırlatmıy;. ç• 
lı~ınız. İhmal bir kurttur. Bu ku 

tun, saadetinizı kemirmesine me 
dan \'ermeyinız ... 
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lngiltere Müsaidıf ransızlarla anlaşmal· Büyük Kur~.tay 
BirCevabBekliyor/ Uzere Bulunuyoruz Açılırken 

60Z ElliGiHiZ i~iH 1 
(J incı sahifeden deı•am) 

Sovyet R.ısya. kendi hı;.d~dla • 
r~a b:r tecavuz \"Uku bu.duğu 
takd rde, Fraıı•a ve İogJtereden 
teminat istemişti. Fransanır. ta -
vassutu ile İııgıltere bu teın.natı 
vermeğe razı olmuştu. Zaten bu 
teminat ancak manevi bır mahı· 
yette kalmaktadır. Çünku Alınan
ya Sovyet hududlarına taarruz e
debı.lmek içın evvela Polonya ve 
yahud RO'll'lanyaya taarruz etmek 
mecburiyetindedir. Halbukı İn -
giltere ve Fransa bu her ikı mem
lekete de taarruz vukuunda yar
dım edeceklerıne dair temınat ver
mışlerdır. Bu takdirde ise, muka· 
vl'met sistemı daha o dakikadan 
ıtıbaren harekete geçmış olacak -
tır. 

Şımdıki halde bir muahede :m· 
zalanacak değildir Ancak İngil
teren1n teminatı bir beyanr.ame 
halinde neşredilecektir 
Danzıgde hadiseler gün geçtik

çe vahametini arttırmaktadır. Bu 
sebdıden .Sovyetlerle misakın 

sur'atle aktedilmesi :cab etmek • 
ted.r. 

KAT'İ PROJE 

Paris 27 (Hususi) - İngiliz -
Fransız - Sovyd projesinin kat'! 
şekli hakkında Fransız ve 1ngiliz 
hüktimetler! d.,.:ı:ı gece mutabık 

kalmışlardır. 

VOROŞİLOF LONDRAYA 
ÇA(;IRJLDJ 

Londra 26 (A.A.)- İngiltere 
hıikümeti, Voro~ilofu eylülde ya
pılacak lngiliz manevralanna da
vet etmiştir İngiltere ıle yardım 
misaklan akdetmiş olan diğer 

memleketler de bu manevralara 
davet edilec kludir. 

SOVYETLERİ. MÜDAFAA 
BÜTÇESİ 

Moskova 27- 1939 bütçesı 154 
mılyar 937 m,lyon rı:bledir. Mılli 
müdafaa masrafları içın 40 mil
yar, 885 milyon ruble ayrılmıştır. 
Bu masraf geçen sene 27 m.lyar 
ruble idi 

İstanbul asliye birınci ticaret 
mahkemesinden: 

AntalJa umumi nakliyat Türk 1 
anonim şirketi tarafından Çanak·ı 
kale acenteliğine gönderilmek ü
zere JX,nizyolları idaresin n Ke • 
mal vapuruna 17/8/937 tarıhinde 
tahmil edilen 306 kilo ağır lığın -
da 13 parça defter ve reklama aid 
7751 No. lu konşimento zayi oldu· 
ğundan ipt~line karar verilmesi 
meı.kfır şırket avukatı Hüseyin 
Kiimi Yuvalı tarafından taleb e
dilmiş olmakla Ticaret kanununun 
638 inci maddesı mucibince zıyaı 
iddia olunan işbu konışmentonun 
bulan tarafından 45 gün zarfında 
mahkemeye lbrazı lüzumu ve ib
raz edilmediği takd:rde bu müd
detin ltltamında ıptıLne kanr 
verileceği ılAn olunur (17220) 

Paris 26 (Hususi> - Türkiye j 
buyuk elçısı Suad Davazın Hari -
ciye Nazın Bone ,le dün ynpnıl§ 
olduğu görüşmedi.' Türk - Fransız 

müzakerclerinin mevzuu bahsol· 
dugu zannedilmektedir. 

SalShıyettar mehafil müzake • 
reler hakkında çok nikblnane be
yar} tta bulunmaktadrr. 

Parıs Soir gazetesınde Jırles 

Sauervein diyor ki· 
•Emniyet anlaşmalarınııza müs

taklmane bir i, tirakle b Hlı bu -
lunan Türkiye de müdafaa siste-

Polonyalılar 
Asabileşmeğe 
Başladılar 

Londra 27 (Hususi)- Daıızig 

me&elesi her zaırıankınden .ııyadc 
ooemmıyet alml§ bulunmaktadır. 
Şarki Prusyadan serbest şehır 

mıntak&sına bır tazyık b~lamış 

gibıdir. Polon. a gümrüklerinin 
bütün ctikkatlerine rağmen, ser
best mıntakaya epeyce silah ge
çiril~ığ, zannolunmaktadır 

İngıltt>re ile '.>0vyet Rusya ara
sındaki anlaşmrnın ta.hakkukun
dan evvel bir h.ırekete geçilmesin
den korkulmaktadır. 

Polonyalılara kar~ı tecavüzler 
artık günün va.t'aları halıne gir -
m•~tır. Bu yüzden de vaziyet va
haml"t ke.betmektedir. Kendı me

mur ve tebaa•ı.nı '1yanet etmeğe 
azrnttmış olan Vaışova ile Lond

ra arasında bu hadiseler hakkın
da muz.kereler cereyan etmek • 
tedır. Nazi propagwdası Avrupa
n.n bu en nazik yerinde bütün si
nirlerı ı;ergin hır hnle gct rmiştir. 

Danzıg meselelerınl halletmek 
için Milletler Cem;yetı tarafından 
mansub üçler kom:tesı (Fransız, 

İngiliz ve İsvrçli azalardan mü

rekkept.r) Mk sık 1çtim lu yap
maktadır. Par .... ., Londra arasın
da da meselenin ..sah! hakkında 
noktaı nazarlar te91ı edılnıı kte • 
dir. Şmdikı halde Vsrşova hüku

meti, hadıselerin hallediLmesi i
çin Danzlg ayanı ile münasebette 
bulurmıaktadır. Danzig ayanı ıse 
Var§Ovanın bütün teşebbüslerini 

sudan geçıştirmektedir. 

Gazeteler, bu vaziyetin daha ne 
zamana kadar devam edeceğini 

soruyorlar 

POLONYALILAR KATİL 
ŞOFORÖ VER~IYORLAR 

m.:"e girmek üzeredir. Fakat daha 

evvelden, yanı birkaç güne kadar 
bütün kalbiıruzle Hatay meselesini 

halletmeliyiz. Türk ve Fransız 
göruşleri dostane mükalemeler es

nasında karşılaştınlınıştır. Bu kar
şılaştırmayı, pek geniş ekseriyeti 
Türklerle meskun olan bu araziyi 

Ankara hükumetine veren bir 
muahl'de ile tahakkuk ettirdiği • 

miz zaman, iki dost millet arasın

da. herhangi bir ıhtil;ifın son şüp

heı;i de silinmiş olacaktır.• 

Yeni Vekiller 
V azif el erine 
Başladılar 

(1 inci ıahıfeder.. devam) 

sadları:u ıstihdd eden cemiyetler 
kurulmıyacaktıı. 

EBEDİ !'EFİ:-1 KABRİ ÖNÜNDE 
İHTİRAM GEÇİDİ 

Ankara 27 - Büyük kurultay 
azalarının Cumhuriyet Halk Par
tlsınin Büyük Kurucusu Ebedi 
Şef Atatürkün muvakkat kabirleri 
önünde bir ihtiram geçidı yapacak
ları haber verılmektedir. 

BÜY('K ŞEHJRLERDE PARTİ 
BAŞKANLIKLARI 

Ankara 27 - Kurultaydan son
ra İstanbul va İ7.mır gibi mühim 
vilayetlere merkezden Parti baş· 
kanları nasbedilccektir. 

İstanbul 2 inci icra dairesin -
den: 

Cihangirde Altıııbilezik soka • 
ğında Keşiş oğlu apartıman 5 nu

marada ve FeriJcöy Kuyulubağ so
kak 94 numarada mukimken ha -

len ikametgahı meçhul Kaptan • 
pa a zade Ekreme 

Hasar Fehminln zimmetinizde ö

Md ğ ipotek bedelinden alacağı 

olan 361 liranın maa masarıf ve 
faiz tahsılinı tem.nen Ortaköyde 

eski Dereboyu yeni Pişmiş oğlu 
sokağının eski 153 yeni 86 numa· 
ralı ki[:ır hanede iştirak halinde 
muta:hrrı! olduğunuz hisseniz 

haczedilerek mahallen vaz'ıyed 
muamelesi icra ve tamamına 1130 
lira kıymet takdır edilmiştir. Bu 

hu susta tebliğı muktazı zabıt va
rakaSlnın suretim ik•metga.hını

zın meçhuliyeti hasebile 20 gün 
mehıl vermek suretıl~ ilanen teb-
1.ğ.ne mercic karar verilmiştır. 

İlim tarihinden itibaren 20 gün 
;çindc zabıt varakasını görmek 
ve bir ıtirazınız varsa dermeyan 
etmek üzere 938fJ700 D. No. ıle 

daire)·c müracaatınız. icra \'P iflas 
kanunu ahkamına tevfikan tebliği 

mukt.ızı ıhbar makamına kaım ol-
mak uzcre ilan olunur. (18085) 

Akba Kitabevi 

Danz.g 27(Bususi)- Varşova 

hükümetı, Kaltof kasabasında 

Grubner isminde bir naziyi ol
düren şoförü, Alman mehafilinin 
bütün t~leble!ıne r ğmen tcsl.m 
etmekten imtina etmiştir. Mu -
ravskı '9111ındekı bu §Oför cınayı.:t· 
ten sonra Polonya topraklanna ıl
tica etr::ıeğe muvaffak olmuştu. 

Varşova hilkümeti Grubnerı Dan
zıgde hır tahrikfıtçı çetesının reisi 
aı:ldedlyordu. ] -- •, 

htanbul dördüncu icra memur· 
luğundan: 

nor lisanda kltab, ru•I• ,,. •t<••· ~ Çocuk Hekimi 
aıann•. m•kltb kllabı ........ ıurıaaı~•n•· 

1 

Dr. Ahmed Ak koyunlu 
al temin eder. &tfıll: Fe-nmtn'iD elek· 
trlkrilllı kitabını, Mumıu·ın ınıı....... ' Taksim • Talimhane Palas No. 4 
ek u~ kJtabın11tı Ankarada atq; 78• ( Pazardan maada her guı~ saat 
rldll'. - 15 den sonra. Tel: 40127 

TARİHi 
ÇOCUK 
ROl1ANI 

Fıratın en gec.ış n co~kun yer- 1 
krınder, geç:yorlardı. Suların a
k.ntısı buralarda o k.dar çok kuv-1 
,·etl.yd kı. Buranın ba,ı b,Je 
cionn1u u. 

Azak, aı kacıaşı~ın sı rsemledi • 
ğır. göruncc: 

Ha)d şu heybe~ın krıoanna 

ba<·nı daya ve ı;zan! Be~ etrafı· 

ma bakm:ık1 hoşlanıyorum. 

Ded:. 
Buran ayakta duraıradı .. İğıldi.. 

Heytıesonın kenarına başım daya· 
d. U umuyordı. .. Fakat gözler·nı 
lınpamı.ştı. Fırat yolculııgu, Bu· 

Yaun: iskender F. Sertelli 

raııı epeyce ser~emietmı.ştı. Ba -
şındakı agrı deniz tutmasına ben-
2i)1ordu. 

Az .. kın başı donmellllŞtı. Fakat, 
karnı çok açtı. Büyl~ce öğlene ka
dar, su,grın ak ;!tısına kapılarak 

gittıler Kah kurü sahillerden, 
kdh ye, 1 agaç!arla bezenmiş kı
yılardan geçerek ilerliyorl~rdı. 

Tanrının oğlu bu sırada :rce, 
kısık bır ses dı;yd..ı: 

- Karnım çok aç, Azak?. 
Bu seıı. Buranın eı;iydı. 

Azak, kin kardeş'nln açııktan 

kıvrandığını giırunce, etraru gö-

Para) a Çi!\Tllmesıne karar ve
r len kamyonet, odun, maa dına· 
mo bı~kı makinesı \'l' sairenin bi
rinci açık arttırmasının Fındık • 

ı hda Ressamlar sokağında Güneş 
mahrukat deposunda iki haziran 

-13 -· 

züne ilişen hurma ağaçlarına ba
karak: 

- Sahile çıkalım .. Hurnı' yer 
. ? 

m:sın .• 
Diye .ordu. 
Buun: 

- Ne olsa yerim .. İçim ~ aı nı
yor. 
Dıye cevab verd .. 

Azak, nılıir kıyılarında ı.ııme 

küme duran sazlar. yaY.ııfadı .. 
Gu!ayı akıntıdan kurtardı vı- •az
lıkların arasına dalınca, k:.,.aya 
çıkmak o kadar giiç olmad .. 

Buranın açlıktan ıı:özleri ka~ar-

(1 inci sahifeden devam) 

içtımai t•e kı.ılturel salıalarında, 

memlekete hizmet etmek içın isti
dadlı vatandaşlardan geni§ mik • 
yasta hızmet ıstiyeı;eğlz. Sonra, 
Parti teıkıl<itında, memleketin ri· 
yasi terbiyes ve nkişafı için vatan· 
daşlanmız geniş hizmet •aha!an 
bulacaklardır .• 

M.lli Şef:n intthaba tekaddüm 
eden günler zarfında söylemiş bu
lundukları bu imkanlar yeni bü
yük Kurultay ile bırlikte tabak· 
.kuk safhasına girmiş bulunacak
tır. 

Türk milletinin mazisınde ol -
duğu gibi istıkbalinde ve siyasi ol
gunluğunda bilhassa en büyük rol 
ve haı:eket sahıbi olan Cumhu -
riyet Halk Part,sinin bugünden ; 

yarına aid bulunan ihtiyaçları J 

kaYnyan yeni bir enerjı hamlesi 

KREM BALSAMİJ 
KANZUK 

Bütün dünyaca taıtcıır edil • 
mif sihht güzellik krenıleridır 
Gece için yağlı, gündüz içi" 
yağsız halis acıbadem çeşitleri 
husasl vazo ve tüplerde satı • 
lır. 

Pazar günlerine 
tenzilatlı tenezzüh 

mahsus gidiş - dönüş 

ve kombine biletleri 
Mudanya battı yaz tarifesinın devamı muddet.nce ge<;eıı 

sene olduğu gi.bi yalnız Pazar günlerine mahsus olmak üı~re 
gidiş • dönüş tenzilatlı tenezzüh ve kombine biletieri s .lıŞP. çı· 

karılmıştır. 

1 - Kombine biletler: İstanbul'dan Mudanya'ya gi<li§ • ('· 
nüş birinci mevki vapur, Mudanya ile Bursa arasında girlt: · 
dönüş otobüa ve dönüşte vapurda yemek ücretleri dahil olmaJ 
üzere (385) kuruştur. 

2 - Tenezzüh biletleri: İstanbul'dan Armutlu, Mudanya ve 
Gemliğe gidiş • dönliş birinci mevki vapur ücreti (2'l5), ıkınci 
mevki vapur ücreti (100) kuruştur. 

Taisiliit almak isteyenlerin Karaköydeki acentnlığıınıza 

müı-acaat etmeleri ilan olunur. Telefon: 42362 ____ _.,,. 

Gayrimenkul Satış İlanı 
Üsküdar İcra Memurluğundan : ile faaliyetl' geçmesi Türk demok- İNGİLİZ KANZUK 1 

rasisinin müstakbel inkişafını her 1 ECZANESİ 
bakımdan garanti deceği gib va- İSTANBUL _ BEYOOLU Tamamına yeminli üç ehlivukuf tarafından 1283 lira kıymet t• 
tanda.şiarın heyeti umumiyesine l ••••••••••••- dir edilen Beylerbeyinde Bostaneıbaşı Abdullah ağa mahalleı;ı esk. 
şamıl bir va:ziie ve faaliyet de tıklı yeni Hallaç sokağında eı;ki 3 yeni 8 ve ~ t\Umaralı bir tara!. 
yaratmış olacaktır. İstanbul 4 üncü icra memurlu • fik Bey h3remi Fatma Hanım menzili ve bir tarafı Hallaç sokagı vr ~· 

Bu itibarla, bu defaki büyük ğundan; 
b d ı tarafı Nakkaş sokağı ve tarafı rabii Veznedar Hasan Efendi hJrt 

Kurultayın bilhassa siyasi terbi· Bir orçtan o ayı paraya Çi!V· 
yemizin inkişaiı bakımından bü- rilmesine karar verilen ev eşya • Halise Hanım menzili ve bazan Bursalı Ahmed aA'a yeresesı menzıli ' 
yük bir ehemmiyet muhafaza et- sına müteallik mobilyaların 29/5/ Halime kadın sokağı il mahdut maababçe bir hanenin tamamı aç.k 
t~ şimdiden müşahede edilmek- 939 tarihine miisadif pazartesi gü· tırma ile satılığa çıkarılmıştır, 
tedir. nü saat 15 de ve ~ 75 i bulmadığı 2 bodruOI (1 ... takdirde ikinci satışın 31/5/939 

Kabinedeki değişikliğin de, hat- tarihine müsadif çarşamba günü 
ta, bu ileri devre ve mesai ile saat 15 de Beyoğlu Tomtom mahal
alakalı olduğu ajansın istifaları 

lesi ve Babacan ocağı sokağında 
kaydden tebliğinden sezılmekte- 8 N, Karaeftim oğlu apartımandıi 
dir. 8 No. !u dairesinde satılacağından 
Kabıne sinesinde Fethi Okyar talihlerin mahalli mezkürda ha-

Evsafı: Zemın kat: Birinın methali bançedeıı olan 

mezkur methale bitişik bir hela. 

Birinci kat: İçiçe ilci sofa üzerinde 2 oda bir he!~. 

İkinci kat: Bır sofa üz~rinde biri sofadan bölünmüş 5 oda 1 he J. 
Hanenin bahçeye ıkı methali olup hane hrr:.b ve m •. lı •. c •şıı 

bir vaziyettedir. Bahçede bir kuyu, dut, erik ve ln.:ir a:;açlA:ı ,.ard 
gibi bilhassa demakrat inkişafı • zır bulunacak memura müracaat- Elektrik tesisatı mevcuttur. 
mızın sayılı simalatından birini lan ilan olunur. (18089) Hududu: Tapu kaydı gibidir. 
kazanmak fırsatını bulmakla, be-
raber, bu vakla ayni zamanda 
dahili siyasetimizin nasıl bir inki
şai ve tutum yolu üade etmekte 
bulunduğunun da bır işareti sa
yılabilir. ETE:\T İZZET BENiCE 

İstanbul asliye altıncı 
mnhk('mce:tnden: 

hukuk 

Davacı: Pembe ist. Alibeyköy 
Tekke So. 99 sayıda. 

Dava olunan İsmail • ist. Ali • 
bey köy Tekke So. 99 sayıda iken 
ikametgahı meçhul. 
Davacı Pembe tarafından davalı 

İsmail aleyhine açı.lan boşanma 

davası için davalının 25/5/939 1 
perşembe günü saat 13,30 da mah

kememizde hazır bulunması lü • ' 
'Z\lmu ilanen te~liğ e~.ilmesi üze- ı 
rine ınumaileyhın o gun gelmeme
si veya bir vekil dahi gönderme
mesine binaen hakkında gıyab ka· 
rarı ittihaz olunmuş ve imla kılı
nan bu karara aid ilıbarnamen.in 
bir nüshası da divanhaneye asıl
mış ve keyfiyetin on beş gün için· 
de ilanı için tahkikatın 7/9/939 

perşembe günü saat 9 a bırakılmış 1 

nlcluğu tebliğ yerine geçmek üze- 1 

re ılan olunuı. (38 · 1777) -------
939 tarihine tesadüf eden cum~ gü-, 
nü saat 9 da ·apılacak ve kıymetle
rinin yüzde yetmiş be~ini bulma- . 
dığı surette ikinci açık arttırma· , 
sının 7 haziran 939 tarihine tesa- j 
düf eden çarşamba günü ayni ma- · 
hal ve saatte yapılacağı ilan olu- ı 
nur (1808l 

mıştı. Sahile ayak atar atmaz gö
ztine ıl~en hu•ma ağaçlarından 
bırıııe tırmanmağa başladı. 
Açlık bu. İnsana neler yaptır· 

maz'. 
Azak ta onun gıbi bir başka a

ğaca çıkarak karnını hurma ile 
doyurmağa başlamıştı. 

Buran bu sırada uzaktan ko • 
şarak gelen bir adam gôrdil. Bel
hydi ki bu adam buradaki bah -
çenın slhibıydı. 

- Heyyt.. Ma mun gitıi ağaç

lara çıkacağınıza şuradaki kum -
Jarı temizlemek hatırınıza gelme
dı mi? İnin aşağıya. 

Bahçe sahibi ağacın dıbınde ba
ğırıyordu. Onları yerlilerden san
mıştı. 

Fakat, başını yukarı kaldırınca 
kıyafetler,nder. yabanc.ı olduk • 
!arını anladı. 

Buran: 
- Karnımıı aç ... Birkaç hurma 

yleceğız ..• A ağıya !nince kum da 
taş,r, ödt:~1r1?.. 

İLAN 
Samatyada eski llacıkadın ye· 

ni Abdiçelebi mahallesinde 
Pulcueyüb sokağında eski 25 
yeni 27 kapı sayılı kiıgir ev 
hakkında ~enedsiz tasarrufata 
kıyasen mahallen tahkikat 
icr81iı ı~ın 5/6/939 pazart i 
günü saat 11 de mahalline gidile
ceğinden bu hususta bir itirazı o
lanların mezkur güne kadar ve -
saiki.le birlikte Fatih sicil muha • 
iızlığına müracaatları veyahud 
ayni günü gidecek memura mü • 
racaatları ılan olunur 

Beyoğlunda Sakarya sin,ema
sının ikar~ısındaki 

MOTOLA 
GÖMLEK 
ticarethanesi 

Şimdiki dükkanının terki mü

nasebetile yapma~tta olduğu 

Tenzilatlı Satışının 
Sun günleri yaklaşıyor 

En iyi cins bütün mallarını 

0/o 25 ilci 45 
tenzilatile 
elden çıkarmatkadır. 

Diye Eeslendi. 
Karınlarını doyurmuşlardı. 

Ağaçtan ınince kavgaya tutWJ-
tular. 
Tanrının oğlu, bahçe sahibinin 

pek ileri gittığ:ni görünce daya • 
namadı. Göğsünden ıterek: 

- Gürültü etme kuzum!. Hay· 
di bize hizmet göster, ö<liyelim. 

Diye bağırdı. 
Yerliriin ağzı açılmı.!jlı.. 

Susmuyordu. 

Azak dayana.nadı: 
- Çeneni kapamak sırası geldi! 
Diyerek herifin suratına şid -

detli bir yumruk indirdi. Bahçe 
sahibi o kadar sersemlemişti ki, 
ayakta b:rkaç defa döndükten son
ra yere yuvarlanıverdi. Ve sesi 
kesildi. 

Buran. kan kardeşinin kolların
dak. kU\ wti bir daha gözile gôr
müştu. 

- Haydi, g'delim .. Karnımızı 

doyurduk. 
<Dccamı var) 

Mesahaısı: Umumu 1810 metro murabbaı olup bunun 138 " 

murablıaı bina, mütebakisi bahçedir. 

Yukarıda e' afı, hududu ve mesahıun yazılı gayriın!lllkul a~'1k • 
tırmaya vazedi1rniştır. 

1- 4'hu gayrimenkulün arttırma şartnamesi 10/6/939 tar ı . · 

itibaren Üsküdar İhsaniye Şer>f Bey Çeşmesi Sokaı< 

No. Jı adliye binasında Üsküdar ıcra dairesinin muayyen nıımaras r. 
herkesin görebilmesi için açıkhr, İlıinda yazılı olanlardan fazla '1'1 

lılmat almak istıyenler, ışbu şartnameye ve 938/1210 dossa num.., ·' · 

memuriyetimize mıiracaat etmelidir. 
' 2 - Artt:rmaya i§tirak için yukarıda yıuılı kıymetin yüzde " 

nısbeUnde pey veya milli bir bankanın teminat mektubu te\ d 

cektir. <Madde 124) 

3 - İpotek sahibi alacaklılarla diğer alakadarların ve ırt.ı" 

sahihlerinin ga) ri menkul üzerindeki haklarını hususile fa,z v~ 11' 

rafa dair olan iddialarını işbu ı lan tarihinden itibaren yır mi gun ıçiııd. 
evrakı müsbıtelerile bırlikte memuriyetimize bildirmeleri icabeder. ;. 

halde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça sat~ bedelinin paylaşı1' 

11ndan lıariç kalırlar. 

4 - Gösterilen gundc arttırmaya i§tirak edenler arttırma iart"' 
mesıııı okı:muş ve lüzumlu malumatı almış \'e bunları tamamen kab 
etmış ad \'e itibar olunurlar. • 

5- Gayrınıenkul 3/7/939 tarihinde pazartesi günü saat 16 d 
Üsktidar icra Memurluğunda 3 defa bağırıldıktan !ur ~ 

çok arttırana ıha le edilir. Ancak arttırma bedeli m.ıhommen ki\~ r• 

yüzde 75 ini bulmaz veya satııı istiyenın alacağına · üçhc!h -.·. 

alacaklılar bulunup da bedel bunlann bu ı,ayrimenkul :le tr 

mış alacaklarının mecmuundan fazlaya ~ıkmaua ~11 çok . 

taahhüdü baki kalmak iızere ~rltırma 15 gün dı.ha temdid e.... r' 
18/7/939 tarihınde Salı gıinü saat 16 da Ü•kiıdar fc 
memurluğu oda~ında arttırma bedeli sat!§ i•tıyenin alacağını; !ıZ 

olan diğer alacaklıların bu ga.yrimenkul ile temin edilmış alnc.kl81 

mecmuundan fazlaya çıkmak ve mutıamm~n kıymetın yüzde 75 n• tıı1 

mak şartile en çok arııırana ihale edilir. Böyle bır bedel Pide ed !me:ı> 

iıhale yapılmaz ve satııı 2280 numaralı kanuna tevfılian ~ni tırakılıt· 

6 - Gayri menkul kendisine ihale olunan kimse derhal VPJ'il ,. 

ril..ı mühlet ıçinde parayı vf'rmezae ihale kararı fesholunarak kcııJİ 
sinden evvel en yüksek teklifte bulunan kimse arzetmı~ c. ı b 

delle almağa razı olursa ona, razı olmaz veya bulunmazsa tı n en o 
beş gün müddetle arttırmaya çıkar;!ıp en çok arttırana iha., Pdılif 

tki ihale arasındaki fark ve geçen gunler ıçin yüzde 5 den lıı .ıb ol~ 

nacak lan ve di~r urarlar ayrıca hükme hacet kalmaksızın m~mut' 
yetimizce alıcıdan tahsil olunur. (Madde 133) 

~ - Alıcı arttırma bedeli harıcinde olarak yalnız tapu ferag h 

cıru yirmi senelik vakıf tavlı bedelini ve ihale karar pullan11t vermeğ 
mecburdur. . 

Müteraltim vergiler tenvirat ve tanzifat ve tel.lfıliye res 
den mütevellid belediye rüsumu ve müterakim vakıf 

aid olmayıp arttırma bedelinden tenzil olunur. 

işbu gayri menkul yukarıda gösterilen tarihde Üsküdar 1cr1 

Memurluğu odasında işbu ilan ve gösteırilen arttırr.1a şartnamesi dsİ' 

re6inde satılacağı ilan olunur. (938/1810) 

Tophanede iki No. lu Dikimevi 
Müdürlüğünden : 

Saraç el l;;ı kaHası alınacaktır. A..horLğini yapmı \"e yaşı 25 : 40 

araSlnda olacaktır Taliplcrı?' lıusniihal o,;e tifo aşı kfığıtlarilc birJıııt• 
hemen Dikirnevlne müracaatları ilan olunur. .688• ·3673• 
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'Iefrika Numanw ı 123 Yeızan ı Rahmi YACIZ 

Deli Rüstem Düşman Zabitini 
Yere Sererek Denize Atılmıştı 

Yüzerek Kaçmıya Çalışırken Onuda Vurmuşlardı 
Rus Kumandanı Bu Cür' ete Parmak Isırdı 

Tutan kaptan tavrını bozmadan 
cevab verdi: 

- Maaleı;ef evet kumandan!. 
- Niçin o fırsatta kaçmağa, bi· 

ze iltica etmeğe kalkışmadın? 
- Vakit ve imkan bulamadım. 
-Neden? 
- Korsan baskını deniz ıruha-

rebesinin bambB.§ka bir şeklidir. 
O gün de öyle oldu.. Denize dağı
lan ve her bir tarafdan top, tor
Pido, tüfek, makineli tüfek ateş . 
leıneğe başlıyan takalar Ru& ge. 
rnılerini şaşırttılar, bu kördöğüşü 
sırasında savrulan torpidolardan 
birisi sizin zırhlınıza tesadüf eW _ 
lt:arışıklıktan çekinen öteki gemi
ler de savuştular. Ber:tm ııe kaç. 
llıama vakit, ne de bu düşüncem• 
ortaya çıkarmağa fırsat kalmadı. 

- Peki .. Bunlara topu, mitral
yözü, bomba ve torpitoyu kim 
Verd.i ?. 

- Hükumeti 
- Nasıl?!. Hıikı1met mi?. 

- Evet.. . İstediler ... Bütün Ri-
ze, Trabzon ve sahil şehirleri hal
kına imzalattıkları mazbatayı İs
tanbula gönderdiler, hem izin, hem 
de cephane ve harb malzemesi al
dılar. 

- Dünkü hizmete niçin çıktı-
nız? 

- Mecbur edildik! 
Anlamadım!. 

- Zorla gönderildik albayını. 
- Yola çıktıktan sonra ayrıl -

saydın .. Yahud bize iltica etsey
din! 

- Ayrılmama imkan yoktu. 

ni zamanda dejenere korsanlar .. f 
Peki ... Devam et!. 

Tufan Reis anlattı: 
- Bu çılgınca ateş açmamıza 

sebeb de zaten bu adamdı.. Deli 
Rüstem. .. Akşam vakti gemile -
rinizi gören nöbetçimizin, haber 
verişini kend.i görüşile de tamam
lıyan çılgın haydud bizi üç grupa 
ayırdı. En sola bizi attı. Vazife -
miz hep birden vereceği işaretle 
size ateş açmaktı .. Maamafih Biz 
hiç ateş etmedik. 

- Ateıı etmediniz mi?. 
- Kjndi rasıdlarınıza sorun ... 

Onların raporunda kayıdlıdır. Ba
kın, iskele grupundaki üç takadan 
hiç ateş edildi mi? 

HiKAYE: 

- Onu sorduracağım... Pelu ... 
Son zamanda ne yaptınız? 

- Bizi gelip esir almaları için 
bekleşiyorduk. Nihayet askerle -
riniz geldi ... Bizi sille tokat bu
raya getrdiler. Bu sırada kama -
ranın kapısı vurııldu. Albay hay
kıroı: 

- Gel!. 

İçeriye yaver girdi, selam ver
di, anlattı: 

- Suvir gelince süvarisinin si
zi görmesini e:nretmişsiniı. Sü.
vari 'burada emrinizi bekliyor al
bayım. 

- Çağır gelsin!. 

(DPvamı var) 

KOCAMDAN AYHILDIM 
(4 üncü sayfadan devam) 1 kir etmi~ ... Çocuk hayret içinde .. 

sen, çok kibar bir gençtir. Evde Erte<ıi gün bana söyledi ... O ka-
saatlerce benimle meşgul dmuş.. dar müteessir olmu~ ki. .. Kan bey-
Soda, gazoz içirmiş ... Kolonya ile nime sıçradı. 
alnımı, başımı oğmuş .. Ben bun- Er.lesi akşam, Tarık eve gelin-
ları ertesi gün öğreniyorum.. ce, güzel bir kavga ettim: 

Kı<>cam ertesi gün akşam Sua- - Sen benim arkadB.§larıına ba-
diyeye gelince, bir akşam evvel- kare! etmek hakkını kelldinde 
ki balo gecesini duymuş ... Sütün nasıl görüyorsun, dedim .. Seninle 
tafsilatını öğrenmiş.. Barut gibi yaşıyamam ... Ben insan ım.. Bu 
eve geldi.. Kaba adam... Neler kadar kaba bir insanla hayatımı 
söylemedi, neler?. birleştiremem, dedim. 

Bu sözleri içime işledL Bunlar, Giyindim, evden çıktım. Doğru 
yine hiç ... O zavallı, Halduna ne anneme gittim... Çıkış o çıkış ... 
yapsa beğenirsin?. O kibar ço - Bir daha Tarıkın yanına dönme -
cuğa gidip teşekkür edeceği yer- dim .. Nihayet ayrıldık.. Zav.allı 

1 
ı 

• ÇOK SIK BAŞ YIKA

MA, PERMAN.A.vr, 

SAÇ BOYASI, GÜNEŞ, 

ve RÜZGAR SAÇLARI 

SERTLEŞTİREREK 

KffiAR. 

PERTEV 
Briyantini 

'J!erkibindeki hususiyet 

itibarile saçların kırıl -

masına ve koru yar ak 

kepoklenmesine mini 

olur. Saçları harici tesi· 

rattan konrr. Tatlı bir 

yumuşaklık ve tabii bir 

parlaklık bahşeder. 
Her Eczane ve ıtriyat ınağnzala- ı 
rında bulunur. 

İstanbul Belediyesi İlanları 
senelik 

Muhammen ilk 

Divanyolunda Hacı Rüstem mahallesinın Medrese so

kağında 2 N o. lı Darili;.<;uade ağası Mehmet ağa mektebi 

Çemberlitaşta Atikalipa§a mahallesinde Cami avlusu 

sokağında 1 No lı Atikalipaşa mektıftıi 

Kantarcılarda Kepenkçi Sinan medresesinin 2 No. odası 

Çemberlitaşta AtikalipB.§a mahallesinde Mehmetpaşa 

sokağında 3/5{7 N o. !ı kaı:gir ev ve dükkan 

Kantarcılarda Kepenkçi Sinan mahallesinde Kepenk

çi Sinan medresesinin 12 No. lı odast 

Rüstempaşa mahallesinde Balkapanı sokağında 17 

No. lı dükkan 

Kantarcılarda Kepenkçi Sinan mahallesinde Kepenk

çi Sinan medresesinin l No. lı odası 

Veznecilerde Camcıali mahallesinde Tramvay caddesi 

sokağında Kuyucu Muratpa.şa medre<ıesi 

Çemberlitaşta Mollafenari mahallesinin Çemberlitaş 

sokağında 74 No. lı dükkan 

Kapalıçarşıda Gelincik sokağında 27 No. lı dükkan 

• Yar mı TB.§han sl'kağında No. 1 dükkiın 

• Divr ik sokağırıda 21 No. lı dükkan 

Beyazıt Sağanağa mahallesinde Tavşantaşı sokağında 

No. 1 Atdullahpaşa mektebi 

kirası teminatı 

Çü.nkü bunu haber alır almaz Ali 
reisin ili< işi evimi kundaklamak, 
karımı, çocuklarımı diri diri a -
!eşte kavumnak olacaktı ... Onun 
için sahil boyunu takiben yola çık
tık. 

de, yol.da karşı karşıya gelir gel- Haldun .. Ne oldu ise, o çocuğa ol-
mez: du .. Çok üzüldü yavru .. Kalbi kı- Unkapanında Yavuzersinan mahallesınde Zeyrek 

- Siz benim evime ne hakla rıldı.. Öyle hassas kibar çocuk - sokağında 5 No. lı dükkan 84,00 6,30 

giriyorsunuz .. bir daha, bu kadar tur ki, sorma .. Bir görsen Hicran- Zeyrekte Çiniliha.mam sokağın.da 2 No. lı .Hacı Kas.m 
teklifsiz hareketlerini görıniye - cığım .. Bayılırsın .. 
yiın_ .. diye çocuğu fna halde tah- RESAD FEYZi ağa mektebi 

----------- ----1 Süleymaniyede Elma ruf mahallesinde Takvimhane 

12,00 0,90 

- Şefiniz kimdi? 

- Ddi Rüstem reis i.>minde bir 
korsan ... itletme u. idaresi ilanları 

- NB'~redet ol?d ğ d 26/5/939 tarihinde Ankaradan ve 27/5/9'J9 tarihinde Hayda;.. 
- ız tu u u umuz sıra a onıı .. 

Öld .. d .. l dan hareket etmek uzere HaydarpB.§a - Ankara ve Ankara - Haydar-

Devlet Demlryolları ve Limanları ı 

~rK~~rÖldürdü?. paşa arasında 3005 - 3006 numaralı gündelik munzam bir yolc.ı katarı 
işlemcğe başlıyacaktır. Bu tren HaydarpB.§adan 14,05 de hareket ile 
saat 6,55 de Ankaraya varacak ve Ankaradan saat 16,42 de hareket ede-

- Sizin askerleriniz!. 
Rum1ndan bunu kendi adam -

!arından sordu. Deli Rüstemin e-
saret esnasında nasıl tabanca -
sına sarıldığını, bunları tutmağa 

ınemur Rus deniz yüz4:ıaşısını na
sıl yere serdiğini sonra nasıl de
nize atlayıp yüzerek kaçmağa ça
hştığını ve nasıl kurşunla öldü
rüldüğünü kumandana tafsilatile 
anlattılar ... Albay Çakalof bu cür
et hamlesine parmak ısırdı ... Söy
l~di: 
- Bunlar sade haydud dcğ i~ ay-

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

* * Ziraat Vekaletince imal ettirilip Devlet Deıniryolları istasyolarına 
tevzi edilen nümunele,re uygun Standard tip ambalajlar içinde scvkedi
lecek, yaş meyva ve sebzelere 1/6/1939 tarihinden itibaren D. D/ 4-0 

numaralı tarifenin 1 nci kısmındaki ücretlerden ayrıca % 10 tenzilat 
yapılacak ve bu nakliyatta kullanılan ambalaj lar mcvrit istasyonların
da usıılü veçhile iade pusulası alınmış olmak şartile boşald ıktan sonra 
mahreçlerine ~ökülmeksizin içiçe konarak ade edildiği takdirde ten
zllli tarifeler şeraiti tatbikiyesinde muayyen olan teshilattan istifade 
ettirilecektir. 

Fazla tafsilat için istasyonlar a müracaat edilmesi. •1980• ·3698· 

ZORBALAR 
SALTANATI 

degan ile İstanbul sokaklarında 
ve mesirelerinde çalım satıp du
rurdu. 

Ali Paşa kaplanı deryalık ma
kamına oturduktan sonra eşkiya
yı yegane idare eden bir baş oldu. 

l'ıo. 171 
Sultar: Selim Ali Paşanın bu 

dedıkodasunu işitmişti. Derhal 
kendisıni huzura çağırarak u 
emri ve!mişti: 

- Sizı k.apta.ıı derya tayın ey
ledim. Maiyetinize yirmi beş ge
mi de veriyorum. Buyurunul de -
diğinizi yapınız!. 

Ali Paşa; halk içinde çalım sa
tıp söy!cndiğı sO'Zlerin tek bırisini 
yapamadıktan •onra; yangın var 
diye kajarak car:ırı zorca kurtar
nııştı. Bu zat tamamile nizamı ce
did aleyhtarı bir adamdı. Yeniçe
riliğe nıerhulttL F..;asen bu halle
rinden dolayı Alemdar Mustafa 
Paşa mevkie gelir gelmez Ali Pa-

Yazan: M- ::.amı .b.AKAYEL 

şayı Bnrsaya sürmüş, Ramil Pa
şayı yerine getirmişti. 

Ali Paşa; bu sefer yeniçeriler 
mevkii ilctıdara gelince padişaha 
bile danışmadan Bursadan gelmiş, 
hodbclıod kaptanı deryalık mcv
kiine oturmuş!;.; . 

Ali Paşa, aslen Çerkesti. Irkının 
ve cinsinin icabı haris bir oah -
siyelti. Türk olmadığı için Türk 
İmparatorluğunun bekasile alaka
sı yoktu. Daha ziyade şahsi gaygı
sile meşguldiL Konaklan, mü -
cevherleri, altınları, atları, çift
likleri· varoı_ 
Hatüı; bıı Ali Pa~a maiyetinde 

taşıdığı bir alay Çerkes bende-

Kandıralı Mehmed ve sair eş

kiya zorbaları artık bu Çerkesten 
emir alıyDrlardı. Zaten; Kandıralı 
Mehmed de Çerkesti. 

Fakat Padişah Ali Pa~ava kin 
besliyordu. 

Sultan Mahmud isyanın üçün
cü günü yani bayramın birinci 
günü usul ve adetten olduğu ü
zere sabah namazından sonra sa
rayı hümayunda muayede mera
simi icra ettirdi. 

Padişah Sultanahmed camiinde 
bayram namazını kıldı. 

Sultan Mahmudun bayram na
mazına geleceğı sırada, bazı ye
niçeri sergerdelerinin Ali Paşa

nın teşvik ile Pa<lişahın huzurun
da buLınan silahlarının ıdamını 

sokağında 33 No. 1ı Taş mekteb 36,00 2,70 

Şehzadebaşında Hüseyinağa mahallesinde Kırıktulum

ba sokağında 11 No. lı Darülhadis Bosnevi medresesi 

Küçükpazarda Hoca Hayretim mahallesinde Mektep 

sokağında 4 No. lı Abdibselam mektebi 

84,00 

60,00 

6,30 

4,50 
Küçükpazarda Hoca Hayrettin mahallesinde Asmalı 

türbe sokağında Kavaf Şemseddin türbesinin 1 No lı 

odası 120,00 9,00 
Yukarıda ~emtı, senelik muhammen kiraları yazılı olan mahaller 

teslim tarihinden itibaren birer sene muddetle kiraya verilmek üzere 

ayrı ayrı açık arttırmaya konulmuştur. Şartrameleri Levazım Müdür

lüğünıie görülebilir. İstekliler hizalarında gösterilen ilk teminat mak

buz veya mektubile beraber 30/~/939 Salı günü •aat 14 buçukta Daimi 
EncıimenJe bulunmalıdırlar. (İ) (3392) 

Akçakoca Sulh Hukuk Hakimliğinden : 
Akçakocanın Osmaiye malıalleısınden emekli ınalıil yüzbaşı Ekrem 

Ertürkün hacredilerek vesayet altına alındıJı ve karısı Havvanın vasi 
tayin edildiği ılıln olunur. (3691) 

laleb eyliyecekleri ulema ve vü
zera tarafından malum olunca 
iş fena bir renk almıştı. 

Metalibatta bulunacak ) eniçe
rileri bir b;çimine getırertk da
ğıtmak için şu hileye sapııdı. 

- Ramiz ve Kadı Pa~ahr ya • 
kalanarak Etmeydanına getiril -
mişler yarın kazığa vurun bu ha
;nleri .•. 

Bu ilan üzerine Sl!ltanahmed 
meydanına toplanan Yeniçrri eş

kiyaları tabanı yanmış it gibi Et
meydanına doğru seğirtm:şlerdi. 

Bu suretle Padişah, belıldan kur
tulmuş'.u. 

Sl!ltan Mahmud, isyandan son
ra ilk ola.rak dışarı çıkıyordu. Ca
mide yeniçeri ağası Ali Paşa de

lii.letile Alemdar Mustafa Paşa
nın na~i üzerinde bulunan mührü 

Hümayunu takdim etti. Pad:şah 

Memış Paşayı vezLriazam yaptı. 

Şımdilik İstanbul Çerkes Kan-

dıralı Mehmedle, Çerkes Ali Pa

şanın ve maiyetinin elinde idi. 

* Çatalcada Krım hanının çiftli-
ğinde bulunan Kadı Pa ·a ile Ra

miz Pa ·anın yanında bir de ince 
Mehmed Bey diye biri vardı. A
i<m1dar Mustafa Paşanın saı-rafı 

Jneşhur Ermeni Manuk da Pa§a
laı .n yanında idi. 

Ramtz Paşa; çalıp çırptığı ne 
varsa derlemiş toparlamıştı. Sar

raf Manuk da tlamiz Paşaya sı -
ğınmıştı. Erme!1i Manuk Efendi 
de tor:ıalar)a mücevher ve altın
lara sahibdi. 

Bu suretle, fürkün parası yi
ne bir alay müstevlinin y~digas

bına geçmiş yabancı bir diyara 
doğru gidiyordu. 

Kadı Paşanın meteliği bile yok
tu. Ayni zamanda Kadı Paşanın 

ka<;acağı yer de yoktu. 

'pevamı var) 
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Gayrimenkul Satış İlanı 
Üsküdar icra Memurluğundan: 
Tamamına yeminli üç ehlıvukul !~rafından 2561 lira kıymet tak-

d ir edilen Üsküdarda Altunizade mahallesinde Veysipaşa sokağında 

eski 6 yeni 8 numaralı bir tarafı Keramettin E[endıye ifrazen tahsıs 

kılınan mahal ve bazan Ferik mütekaid.i merhum Nuripaşa hane ve 

bahçesi ve bir tarafı dere ciheti bir tarafı ayan azasından Galib Bey 

arsası tarafı rabii Şirketihayriye direktörü Ali ile mahdut maabahçe 

hir bab kGşk ve zemini açık arttırma ile satılığa çıkarılmıştır. 

Evrafı: 

Zemiııkat: Halen 12 taj numarasını taşıyan ahşap iki kanatlı kapı

dan girildikte zemini karesman düşeli bir taşlık üzerinde tavanı basık 

bir oda v~ bu odanın ittisalinde zemini kırmızı çini döşeli ve alaturka 

ocaklı bir mutfak. 
Birinci kat: Zemin katın tB.§lığından 10 basamaklı ahşab merdi

venle çıkıldıkta: Ufak bir sofa üzerimıle yan yana iki oda bir yük ma• 

halli mevout olup bu sofadan beş basamaklı merdivenle u.ınini kares

man döşeli taşlığa inilir. Bu taşlılc üzerinde alaturka bir hela mevcut 

olup buradan bahçeye açılır kapı vardır. 
İkinci kat: Birinci kat sefasından ikinci kata çıkılacak birinci 

merdiven karşısına tesadüf eden mahalde bir alaturka bir hela mev

cuttur. i:kinci bir merdivenle ikinci kata çııı:ılır. Bu katta büyiik bir 
sofa üzerinde iki oda bir yük mahalli vardır. 

Selamlık: Bu kısma ikinci kata çıkan ikinci merdiv~nin yanındaki 

ara kapıdan girilir. Büyiik bir sofa üzerinde bir oda bir hela mevcut 

olup ahşap bir merdivenle çalı katına çık.ılır. Bu kısım kat'if7eı . iskana 
elverişli değildir. 

umumi Ell'Safı: İşbu gayrımenkul tamamen ahşap olup clrktrik ve 

terkııs gibi tesisat yoktur. Bahçesinde meyvalı meyvasız ağaçları ol
duğu gibi bir de kuyusu vardır. 

Hududu: Tapu kaydı gibidir. 
Mesahası: Tamamı 7726 metro murabbaı olup bundan 127 metro 

murabbaı bınadır. MO.lebakisi bahçedir. 

Yukanda evsafı, hududu ve mesahası yuıl.ı gayrimenkul açık art
tırmaya vazedilınıştir. 

1- İşbu gayrimenkulün arttırma şartnamesi 19/6/939 tarihinden 

itibaren Ü;;küdar İhsaniye Şerif Bey Çeşme$i Sokak 16 

No. lı adliye bınasında thküdar icra dairesinin muayyen numarasında 

herkesin görebilmesi için açıktır. İlanda yazılı olanlardan fazla ma-

1\ımat aimak istiyenler. işbu şartnameye ve 938/1210 dosya numarasile 
memuriyetimize müracaat etmelidir. 

2 - Arttırmaya iştirak için yukarıda yazılı kıymet.in yüzde 7 ,5 

nisbetinde pey veya milli bir bankanın teminat mektubu tevdi edile

cektir. <Madde 124) 

3 - İpotek sahibi alacaklılarla diğer alakadarlann ve irtl!ak hakkı 

ııalıiblerini.ı:ı gayri menkul üzerindeki haklarını hususile faiz ve mas
rafa dair olan iddiahrını işbu ilin tarihinden itibaren yirmi gün içinde 

evrakı mü!!'bitelerile bı rlikte memuriyetimize bildirmeleri icabeder. Altsi 

halde haklan tapu sicili ile sabit adıltçı ııatış bedelinin paylaşma

sından hariç kalırlar. 
4 - Gnı.terilen günde arttırmayı iştirak edenler arttırma şartna

mesuu okt:muş ve lüzumlu malumatı almış ve bunları tamamen kabul 

etmiş ad ve itibar olunurlar. 
5- Gayrimenkul 3/7 /939 tarihinde pazarte<ıi günü saat 16 da 

Üsküdar İcra Memurluğımda 3 defa bağırıldıktan sonra en 

çok arttırana ihale edilir. Ancak arttırma bedeli m ımmen kıymetın 

yüzde 75 ini bulmaz veya satl!j isti yenin alacağına l üçhanı olan diğu 

alacaklılar bulunup da bedt-l bunların bu gayrımenkul ile temin edil

mış alacaklarının mecmuundan fazlaya çıkmazsa en çok arttıranın 

taahhüdü baki kalmak üzere arttırma 15 gün daha temdid edilerek 

18/7 /9'J9 tarihinde Salı günü saat 16 da Ü küdar icra 

memurluğu odasında arttırma bedeli sal!!j istiyenın alacağına rüçhanı 
olan diğer alacaklıların bu ga;ı.rımenkul ile temin edilm~ alacakları 

mecmuundan fazlaya çıkmak ve muhammen kıymetın yüzde 75 ni tut

mak şartlle en çok arttırana ibale edilir. Böyle bir bedel elde ed'lmezse 
ihale yapılmaz ve satıı; :.ı280 numaralı kanuna tevfikan geri bırakılır. 

ti - Gayri menkul kendisıne ihale olunan kimse derhal veya W· 

ri!:ı" mühlet içinde parayı vt-• ezse ihale kararı fesholunarak kenrli
sindt!!n evvel en yiiksek teklifte blllunan kimse arzetmiş olduğu be

delle almağa razı olursa ona, razı olınaz veya bulunmıtzsa hemen ua 
bq gün müddetle arttırmaya çıkarüıp en çok artıran a ıhalt!! edıl.r. 

tlc.i ihale arasındaki fark ve ııeçen ııü nler için y~e 5 den hesab olu

nacak faiz ve diğer zararlar ayr•ca hükme hacet kalmaksızın m~murı

yetimizce alıcıdan tahsil oluıııır. (Macide 133) 

" _ Alıcı arttnma bedeli hancinde olarak yalnu tapu ferag har

cını yirmi senelik vakıf taviz bedelini ve ihale karar pullarını Vt!!l'meğe 

mecburdur. 
Müterakim vergiler tenvirat ve tanzifat ve tellaliye re mın· 

den mütevellid bel<'diye rüsumu ve müter akim -vakıf icareı;i alıcıya 

aid olmayıp arttırma bedelinden tenzil olunur. 
İşbu gayri nıenkı.ıl yukarıda gösterilen tarihde Üsküdar İcra 

Memurluğu odasında işbu ilan ve gösterilen arttırr.1a şartnamesi dai-

resinde satılacağı ilan olunur. (938/1210) 

Cstanbul Sıhhi 
ve Eksiltme 

Müesseseler A rtbrma 
Komisyonundan : 

Leyli Tıb Talebe Yurdu talebelt!!rine aid 1000 tak>m elbiSen n imali 
işi kap;ılı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

1- Eks:ltme 12/6/939 Cumartesi günü saat 11,30 da Cağaloğlun

da Sıhhat ve İçt.ıı'lai Muavenet Müdürlüğü binasında kurulu komis
yonda yapılacaktır. 

2- Muhammen fiat: Bir takım elbise dikin:ı.i 1100 kuruştur. 
3- Muvakkat teminat: 825 liradır. 

4- İstekliler şartname ve nümuneyi her gün Fuatpaşa Türrbesi 
karşısında Leyli Tıb Talebe Yurdu M!"'kezinde görebilirler. 

5- İstekliler 1939 yılı Ticaret Odası vesikasile 2490 sayılı kanunda 

yazılı vesikalar ve en az 500 takım elbiseyi iyi diktiğine dair bir vesika 

ve dükkan sahibi tüccar terzi sınıfından bulunduğuna dair unvan tez
keresi ile blrlilrte bu i§e yeter muvakkat garanti makbuz veya banka 

mektubunu lıavi teklü ıarfını ihale s atinden bir taat evvel makbuz 
mukabili komisyona vermeleri. •3686. 
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ile SABAH . O G l E -AKŞAM HER YEMEKTEN SON R A günde 3 defa muntazaman dişlerinizi Fırçalayınız. 

SATILIK TABI MAKiNESi .._ · ..... Gayrimenkul Satış İlanı 
lstanbul Emniyet Sandığ ı Direktörlüğünden: tasfi~:ı~~:~;ı~;u!:'::tecilik ve Matbaacılık Türk Anonim Şirketi 

:Lsrnaıı Kemalin 17099 hesab No. sile Sandığımızdan aldığı (:Y.iO) .1'.ra- Hali tasfiyedeki §irkete &it olup ·TAN• İdarehanesinde muha-
ya ka11ı birincı derecede ipotek edip vadesinde borcunu vermedıgın- faza edilmekte bulunan (Frankental) markalı bir rotatif makinesi 
den hakkında yapılan takib üzerine 3202 No. lı kanunun 46 cı madde- pazarlıkla satılığa çıkarılmıştır. Mezkur makineyi görmek i6tiyenler 
sipin matufu 40 cı maddesine göre satılması ıcab eden Bostancıtla. Kıla- TAN Matbaası idaresine müracaat edebilirler. Pazarlık 9 Haziran 
vuzçayırı sokağında 1422/34, 6 Nı0. lı kargir bir ~vın tamamı bır bu- 939 tarihine müsadif Cuma günü saat 10 da tasfiye merkezi olan 
çuk ay müddetle açık arttırmayp. konmuştur. ; . Yenicami civarında kain İş Hanında 2 No. lı yazıhanede icra edi!e-

Satış tapu sicil kaydına göre yapılmaktadır. Arttırmaya tı·_r·:'ek cektir. Talip olanların müracaati ilan olunur. 

istiyen ~O lira pey akçesi verecektir. Milli bankalarımızdan bırı~ın ''!::::::::!:::: :::::::::: 
teminat mektubu da kabul olunur. Birikmiş bütün vergılerle beledıye li 
resimleri ve dellaliye rüsumu borçluya aittir. ArUırma 
şartnamesi 6/6/939 tarihinden itibaren ;etkik etmek ıstıyen
lere Sandık Hukuk işlen Seıvisindıı açıl< bulundurulacaktır. 
Tapu sici kaydı ve .a.r luzumlu iz atta ~rtnmnede ve takıb d~-yasm: 
da vardır. Arttırmaya ginniş olanlar, bunları tetkik ederek satllıgM 
çıkarılan geyrimenkul hakkında herşeyı öğrenmiş ad··'"~ ılib_ar ~lunur. 1 
Bırmci arttırma 13/7 /939 tarihine müsadLf perşembe gunu Cagaloglunda 
kiı:n Sandığımızda saat 10 dan 12 ye kadar yapılacaktır. Muvakkat ıhale 
yapılabilmesi için teklif edilecek bedelin ter~ihan alınması icab . edCll 
gayrimenkul mükellefiyeti ile Sandık alacagı~ı _tamamen geçmı.ş ol
ması şarttır. Aksi tskdırde son arttıranın taahhudu bak kalmak §• rt 1 
28/7 /939 tarihme müsadif cuma günü ayr. nı.Jıalde ve ayni suatte son 
arttırması yapılacaktır. Bu arttırmada gayrımenkul en çok arttıı or ıı, 
üstünde bırakılacaktır. Haklan tapu siciller ile sabit olmıyan aHika~la • 
!ar ve irtifak hakkı sah:plerinb bu haklarını ve hususile faız ve m•sa
ri'e dair iddialarını ilan tarihinden ıtıbaren ) ırmi gırn · de evrakı 
musbltelerile beraber dairemize bild'.rmeleri lazımdır. Bu suretle hak
larını bildirmemiş olanlarla hakları tapu sıcillerile sabit olmıyanld? 
satış bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. Daha fazla malumat a!: 
mak .stiyenlerin 007 /21 dosya numarasile Sandığımız Hukuk lşlerı 
Servısıne müracaat etmeleri lüzumu ilan olun,ır. 

Jf. Jf. 

DiKKAT 
Emniyet Sandığı; Saııdıktan alman gayrim<enkulü ipotek göster

mek ıstiyenlere muhamminlerimizln koymuş o1duğu kıymetin yüzde 
kırkını tecavüz etmenıek üzere ihale bedelinin yarısına katlar borç 
vermek suretile kolaylık göstermekted.r. (3714) 

Tra~ olduktan sonra cil
ılini~e krem sürmeyiniz. 

POKER 
Troş bıçakları cildi yu
muşatır ve yüzünüzü pa

muk gibi yapar. 

H d POKER 
troş bıı;ak-

er yer e :r::ı~~;;:: ._ ................................ ... 
~hisarlar U. Müdürlüğünd;;:ı 

ı _ Şartname ve nümunesi mucibince 120 ton siklop çemberı 1 
, kapalı zarf usulile• eksiltmeye konmuştur 

1I - Muhammen bedeh beher tonu sif lstanbul 123 lira hesabıle 
14760 lira, muvakkat teminatı 1107 lıradır. 

JIJ - Eksiltme 29/V/939 pazarte gunü saat 15 d<> Kabala .ı 
11 yaı.;m şubesı müdur yetinde ki A ' ın. komısyonunda yap. araktı 

IV - Şartname ve nümırne her gu'.1 sozu g(çen şubed<n parasız 
alınabılir. 

V - İsteklıler mühürlıi tekl.f mektubunu kanuni vesaik ılc 
~,,7,5 güvenme parası makbuzu ve}a banka teminat mektı.buııu ıhtı
va edecek kapalı zarfların ihale saatırıden bir sııat evvPlıııe kadar 
komisyOll Başkanlığına makbuz mukabılınde vermeleıı liizııı dır 

Cinsi Mikdarı * * Muhammen 
Bedeli 
Lir~ Kuruş 

·3166· 

% 7,5 EksJLıne Ş kli Saati 
Terni ıatı 
Lira Kuru, 

.CCzayi tıbbıye 67 kalem 533 46 40 - Açık E. 16 
u.~tık çızme 840 çift 4794 - 359 55 > > - 16,30 

1- Liste ve şartnarr.eı;i mucibınce yukarıda cins ve miktarı ya-
zılı •2• kalem malzeme açık eksiltme usulile salın alınacaktır. 

JI- Muhammer bedeli, muvakkat teminatla°rı, eksiltme saatleri 
hızalarında gösterilm!§tır 

: • - • • • "·· 1 , 

ZAYİ TASDİKNAME 
Davutpaşa sultanisinden aldı

ğım 24 ağustos 1335 tarih ve 426 
sayılı tasdiknameyi uyi ettim, 
yenisin; alacağımdan eskisinin 
hükmü yoktur. 

99 No. lı Ahmed Hikmet Güneş 

Sohibi tıe neşriyatı idore eden 
Bil§ muharriri 

ETEM İZZET BENİCE 
Son Telgraf Matbaası 

• 

Tashih ilanı 
Em~ iye : Sandığı Müdürlüğünden: 
Bay Liızari tarafından Sandığımıza 18646 hesap numarasile biri 

derecede ipotek Kadıköyündc Hasanpaşi mahallesiııin Uzunçayır 

Müverrihata sokağında en yeni 1, 9, 11 ve Hürriyet sokağında yen 

No. lı gayrimenkulün gazetemizin 13/5/939 tarihli nüshasının 6 Cl 

hifesinin 5 ci sütununda çıkan satış ilanında 17/7/!J39 ikinci arttır 

günü Cur.ıa diye yazılmıştır. 

Mezkur tarih Pazartesiye tesadüf etmektedir. Tashih olunur. ,37 

111- Eksiltme 30/V /939 Salı günü Kabataş ta LeYazım Müdirıye
t:ndeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

IV- Li6 te ve şartnameler her gun parası<, oozü geçen şubeden 

alınabılir. 

Yarım Litrelik Şişesi Perakende 100 Kuruştur. 
V- Lastik çizmeye iştirak edecekll'r fiatsız teklı!leriııin müna

k..,a gününden uç gün evveline kadar Tuz Fen Şubesine vermeleri ı 

lazımdır. 

Vl- isteklilerin eksiltme ~çin tayın edilen gün ve saatlerde ~{ 7,5 / 
güvenme paralarile mezkur komisyona gelmeleri. . 3379, 

-
inhisarlar 

Sa t ı c ı la r a 0/o 1 O Ten zil a t 
Satış kamyonlarından, Satış Mağaza ve 

Yapılır. 

Depolarından isteyinız. 
·' . ' -- - ----~ --- ~ -- -- - -- ..l .. - ---- - .... -.- ___ __. - - -- --------- _; . . 


