
• 

J s31 l 
_·1_K_u_R_u_ş ___ 1 28 

MAYIS 1939 1 
•ı---ıııı 

•~~--------------· PAZAR 

Telefoa: 20827 
798 t.taııbul Nanı-••iye No. M En Son T elgraflan Ve Haberleri Veren Akşam Gazetesi Sahib ve Bafmuharriri: 

ETEM İZZET BENİCE 
YIL: 3 

Cumhuriyet Halk Partisi Kuru tayı Yarın Milli 
Şefin Mühim e·r Nutkıyle Açılıyor 

Yarını Emanet 1Müstakil Grup Teşkiline Aid Teklif, Partinin Kendi İçinde Daha 
Alacak Eller Geniş Şekilde Tenkid ve Mürakabe Yapılması İçindir 

Milli Şllf C. H. Partisine 
vudiği yeni istikametle Türk 
iktidar mevkiinin yannını 
hazırlıyor. 

Yazan: Etem İuet BENİCE 

lID 
üyük Kurultay yarın Anka
rada toplanıyor. Türk inkı
labının bütiin safhalarında 

l'ürk milletinin şalniyet ve hüvi
yetindeki yapıcı kudreti müşahhas 
bir halde daima temsil etmek va
ziyetinde bulunan Cumhuriyet 
Ilalk Partisinin bu delaki büyük 
kurultayı da büyük bir hususiyet 
ifadesi içinde bulunuyor. 

N cşrcdilen tebliğde Büyük ku
rultayca Partiye verilecek yeni is
tikamet bakında sarih teklifler 
vardır. Bu arda bilhassa Paı li 
Müstakil grupu teşkili vardır. 

Bizim şahsi kanaat ve telsiriıÜi
ze göre, Beşinci Kurultay ile Milli 
Şel C. Halle Partisine verdiği yeni 
istikametle Türk iktidar mevkli
nin yarınını ve yine yarını emanet 
alacak elleri hazırlamak karar ve 
teşebüsündedir. 

Şef İnönü, bugün nrmak iste
diği esasları ve hazırladıkları yeni 
faaliyet hedeflerini muhakkak ki, 
Çankırı ve Üniversite nutuklarile 
işaret etmişlerdir. 

c- Diyebilirim ki, gelecek in
tihab!ardakı meb'us namzedle:-i 
Halkevlerinin ve Partinin dört se
nelik faaliyetı esnasında kendi 
kendilerini kolaylıkla göstermiş 

olacaklardır .• 

Yarınki Toplantıda Bütün 
Vekiller İzahat Verecekler 

Hariciye Vekilinin Dış Siyasamız Hakkında Söy
liyeceği Sözlere Bilhassa Ehemmiyet Verilmektedir 

Ankara 28 (Hususi muhabiri
mizden) - Cumhuriyet Halk par
tisinin beşinci büyük Kurultayı 

yarın saat onda Büyük Millet mec
lisi binasında toplanıyor. Milli Şef 
İsmet İnönünün bir nutkile açı -
Jacak olan Kurultayın yarınki cel
sesi öğleye kadar devam edecektir. 

Parti nizamnamesinde yapıla -
cak tadilata aid teklifler kat'i şek
lini almış bulunmaktadır. 

Müstakil bir grup teşkiline a!d 
olan teklif, Cumhuriyet Halk par
tisinin kendi içinde daha geniş ~ 
kilde tenkid ve mürakabe yapa -
bilmesi maks&dını istihdaf etmek
tedir. Müstakil meb'uslar parti 
müzakerelerinde buluııs~lar bile, 
mütaleada bulunaıruyacakları gibi 
reye de iştirak etmiyecklrdir. Fa
kat bütün tenkid ve mütalealarını 
Mecliste dermeyan edecekleTdir. 
Müstakil grup azası kendi arala
rında toplantılar yapacaklardır. 

üç kişilik bir idare heyeti bulu

nacaktır. 

Yarınki fevk'Jlade toplantıda 

hütün Vekiller, kendi vekaletle -
rine aid işler üzerinde izahat ve-

• . 
' 

Po onya 
Hariciye 
Nazırı 

Sovyet Hükumetinin 
Daveti Üzerine 

Moskovaya Gidiyor 
Paris, 28 (A.A.) ~ Le Sair• ga

zetesınin verdiği bır habere göre 
Polonyanm askeri kuvvetlerini 
arttırmak için Sovyetler Birliği ta
rafından verilecek malztme me
selesinı gfüüşmek üzere Polony~ 
Hariciye Nazll'ı, Sovyet hükume
tinin daveti üzerine, Moskovaya 
gidecektir. 

Başvekaıette 
Değişiklik Yok 
Ankara 27 (A.A.) - Başvekli -

le!ten teblığ edilmi ·tir: 
Hükı'.ımet iki Vekilin değişmesi 

münasebetile bir İstanbul gazete
si Başvekalette tebeddül olmak ih
malinden bahsetmiştir. 

Vekaletlerdeki yeni tayinlerin 
sebebi eski Vekillerın Parti teşki
latında yeni vaztfeler almaları mü
nasib görülmesinden dolayıdır. Bu 
tebddül Parti ve Hükumet teşki

Cümlesi bilhassa bahsettiğimiz 
işaretin açık bir vesikasıdır. Anla
şılıyor ki, Parti önümüzdeki devre 
içinde \•atandaşı daha geniş mik
yasta istidat ve liyakat denemesi
ne scvkcdeck bir mahiyet kazana
caktır. 

receklerdir. Bu arada Hariciye Ve- Yarın Cumhuriyet Halk Partisi Kurultayını bir 
l<ıilinin söyliyeceklerı sözlere e- Milli Şef İsmet İnönü 

nutukla a•acak olan • liıtının ahenk ve vifak içinde va-
z.iie değiştirmelerindrn başka bir 

Partinin köy ve mahalle kade
melerinden başlıyarak yrni bir e
nerji hamlesi ile ve hakiki hüviye
tinin varlığı ile nishetli bir şekil
de faaliyete geçmesi hiç şüphe 

yok ki, her şeyin başında kendi si
nesinde derlediği güzideleri göz
önüne koyacağı gibi halkın siyasi 
o'ıııunJuğunun tekemmülüne de a
zami şekilde yardım edecektir. 

hemmiyet verilmektedir 
CUMHUR REİSİ BİR ÇAY 
ZİYAFETİ VERECEKLER 

Ankara 27 - Cumhurreisi ve 
Cumhuriyet Halk Partisi Deği§

mez Genel Başkanı İsmet İnönü 
büyük Kurultay azaları şerefine 

5 haziran pazartesi günü Çanka
ya köşkünde bir çay ziyafeti ve

Tun rk lng'ıl'ız Anlaşması Balkan An şe~::!~::ı·e de Ba~vctalettc bir 
• • değişiklik ihtimalinin aslı ve se-

bebi yoktur. 

tantını Büsbütün Kuvvetlendirmiştir-oi~ka-t L-azım-, -

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

recektir. 
Nizııınname Tadilatı 

Ankara, 27 (A.A.l - Cümhuri
yet Halk Partisinin Beşinci Büyük 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Londra 28 (Hususi) - Romanya
nın e.ki Hariciye Nazırı Titülesko 
burada bulunmaktadır. Titüle.s -
ku tTaymis• gazetesine yaz -
dığı bir makalede Türk - İngJh. 
a.ılaşmasın<lan bahsederek diyor 
ki: 

Fatih İstanbul Kapılarında 
Ve Bizans Saraylarında! 

Mevsimin Bu En Mükemmel Eserini 

41 Ha~üıran 
dan itibaren Son Telgraf'da okumağa b"§lıyacaksınız. 
M. SAMİ KARAYEL bu eserinde Türk imparatoru Fatih 
Mehmed'in İstanbulu alışındaık;, hususiyetleri, meçhul 
kalmış tarlht hakikatleri romanlaşmış bir ifade içinde 
verm~ktedir. •• Ayrıca ve sırası ile pek yakında gazetemizde okuyacağın~ 
eserler şunlar olacaktır: 

cBu anlaşmanın Balkan antan • 
tına muhaill hiçbir ciheti yoktur. 
Antanta meruıub devletler, ancak 

Titülesko 

bir iki Balkan devletile anı ş -
ma yaptıkları takdirde arala."lıl - . 
da isti~areye mecburdurlar. 

iki Kişi Daha 
Yemekten 
Zehirlendi 

İstinyede Denizbank fabrikasın
da çalışan İzzet oğlu Şükrü adın
da bir anM!le fabrikada tamirde 
bulunan Adana vapurunun altın
dan topladığı ve kızartıp yediği 

midiyeden zehirlenmiş, hastaneye 
kaldırılmıştır. 

Balorköyde Kartaltepedc otu -
ran Mustafa oğlu Sami adında bi
ri de Balıkpazarında bir ahçı dük-' 
kanında yediği balıktan zeh'rlen
miş, tedavi altına alınmıştıı. 

KISACA 1 
Kuraklığın Ucu Nereye 

Dokunacak ?. 
Orta Anadoludaki kuraklık 

Millet MeclisinJe de akis uyandır
dı. Dün bir gazeteci arkadaş da, 
kuraklığın, hayvan serveti üze
rindeki tesirlerini söylüyor ve ted
bir alınmasını istiyordu. 

Hayvan serveti denince, İııtan-

lngiltereye vereceği cevapları bekle nen bütün Sovyet ricali bir arada 

Sovyetler Teklifleri 
T edkik Ediyorlar .. 

Uç 1 araflıBeyanname Y ortadan 
Sonra İmza Edilebilecek 

Londra 28 (Hususi) - Ba~vekil • 
İskoçyada Pantkot yortularını ge
çirmektedir. Moskovad.an ancak 
yortulardan sonra cevab geleceği 
ümid edilmektedir. Siyasi meha
fil Sovyet Rusyanın vereceği ce
vabdan son derece ümıdvar gö
rünmektedir. 

İyı bır memoadan öğrenildi -
ğine göre Môskovaya bildirilen 

İngiliz - Frannz tekl:flerinın en 
esaslı noktasını teşkil eden formül 
hulasaten şöyle kaleme alınmış • 
tır: 

·Kendi istiklali aleyhine müte
veccih bir tehdide kendi silihları
nın kuvvetile mukavemet göstc ~ 
rcek olan her Avrupa milleti, 
Fransa, İngiltere ve Sovyet Rus • 

(Devamı 6 ıfıeı ııahifede) 

İngiltere Ayda 5000 
Tayyare Yapıyor 

Harb Halinde Senede 40 Bin 
Tayyare imal Edilebilecek 

Londra, 28 (A.A.) - •Sunday 
Times• yazıyor: 

İngilterenin halihazırda ayda 
beş bine yakın tayyare inşa ettiği 
salahiyettar mahfellerde söylen • 
mektedir. 

İngılterenin tayyare inşaatı son 
aylar zarlında o kadar in~af et
miştir ki program mucibince altı 
ay sonra yapılmast lazım geien in
şaat daha şimdiden ikmal edilmiş
tir. 

Bu gazetenin bildirdiğine göre 
İııg:lterede Dominyonlardalti ge
niş mikyasta inşaat projeleri ta
hakkuk ettikten sonra harp zuhu
runda İngiltere senede 35 - 40 bin 
tayyare inşa edebilecek, bu su -
retle ilk hat tay~relerinin beş ve
ya alil haftada bir kere tecdidine 
imkan hasıl olacaktır. 

Fransada Harb Hazırlığı 
Paris 28 (Hususi) Mesaı Ne-

zareti Mıli müdafaa için çalışan 

fabrikalardaki amelenin mezuni -
yetini kaldırmıştır . 

-~~~~~~~~~~-· 

Mehmedcik 
Tahranda 

Fransız Generali 
Veygand, Mehmed
ciğin Şehinşah Haz
retlerinin Huzurun
dan Geçişini Sey
rettikten sonra Ka
zım Orbaya Asker
ce Selam Vererek 
Demişti ki: 

-Teşek~ur ~derim 
Gene r a 1 im, ön umde n 
Asker Geçti .. 

BES 'HASTA VAR! 

Balkan Antantı, Bulgaristana 
müteveccih bir anlaşma değildir. 
Antantın gayesi, bıitün dünyaya 
karşı Balkanların istiklalini mü -
dafaa etmek ve Balkanları par -
çalamak maksadını takib eden her 
hangi büyük bir dev !etin bir Bal
kan devletini alet ittihaz etmesine 
mani olmaktır. 

bulıın etini tedai etmemek müm- ı-----~-----iji~jiiijjij_.,, 
kün mü?. Korkarız bu tedaiyi, İs-

Nızameddin Nazifin 
-

Güzel Yazısını Ya-

. - .~ s. 
• 1 .... " 

f!ı-!1Jınıhf!.ıtı;ı, torpitosunun 

.. ~ ~\ 
J' ... • •: 

• ' • 

~E:\1 İZZET BENİCE'nin 

o. s . 
kahramanlık mocerası, Süvarisinin hatıratı, yeni vesikalar. 

RAHMİ YAÔIZ'ın 

Balkan paktını imzalamış olan 
devletler, iıkid devletlerden biri
sine krrşı doğrudan doğruya bir 
BaJ<e~ devleti tarafından ve ya-

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

tanulun etliğini ellerinde tutan
larda yapacak ve bu hazır istis -
mara müsait havayı fırsat bllecek
Ier .. ve Orta Anadolıınun kurak· 
lığı, yaylalardan çok, tesirıni İs
tanbul kasap dükkanlannda gös-

tcr<'cck! •• 

Makineye 
Verirken: -------Aldığımız haberler 6 ıncula 

• 

rınki Sayımızda 

Okuyunuz. 
.,~-~~~~~~-~~-· 
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SERSE)fLEMEYEN MURAD 

NASIL OLUR?. 

Bankasında yolunda iş var mıy
dı ki, kooperatüinde olsun?. 

BOyük 
Şehir 

Tiyatrosu CUl\1HURİYET: 

Kömür 
Yakan 

Otobüsler 

B 
ır refikimiz. ·Safiye sul
tan• isimli bir tefrika neş
rediyor. Fakat, tefrika o ka-

dar şişırme yazılıyor ki, sorma -

yın .. Okuyanlar, nasıl tahammül 

ediyorlar, bilmiydrıım.. Yalnız, 

dünkü tefrikanın serlevhası gö -

züme ili§ince, gayri ihtiyari gül

düm. Serlevlha şu: cMurad ser • 

semlemiyordu.• 

GALATASARAYIN 

İSMİ ÜZERİNDE 

Geçen gün, Büyük Millet Mec
lisinde bir meb'us Galatasaray lise
sinin isminin değiştirilmesini is
tedi. •Saray. kelimesi aristokrasi 
ifade ediyormuş .. Sayın meus, bu 
lisenin öteki adını bilmıyor gali
ba. Kulağımıza kadar çalındığı

na göre, bu mektebe •Monako 
prensli~i· de diyorlarmış. Buna 
ne buyuruluyor?. Prens, elbette 
sarayda oturmaz ırnı?. 

Asri Sinemanın 
Yıktırılmasına Karar 

Verildi 

Nadır Nadi mekteblerde yaban
cı dil meselesinden bahsediyor. 
Diyor ki: 

.Rasih Kaplan tek yabancı dil 
intibah edilmesini istiyor. Çünkü 
Üniversitedeki gençlerimiz yaban
cı profesörlerin takrirlerini mü -
savi şartlar altında takib edemi -
yorlarmış. Japonlar kalkınma ha
reketine başlarken ingilizceyi seç
mişlermiş. 

hiblerinin işlerini bütün bütün 
bozmamak, hem de İstanbul hal
kının hayati ihtiyacı olan ekmek 
meselesini iyi bir şekilde hallet -
mek için asri fırınlar yapmak 
mümkün değil midir? 

Benzin Yakmamak için 
Bu Otobüslerden 

Getirtilecek 

Padişah Muradın, hala, nasil o

lup sersemlemediğine şaştım doğ

rusu. Bu tefrikadan okuyucular 

bile sersemledi. Muradın rırhu, 

sersemlemeden nasıl duruyor?. 

BULUNAMIYAN ZA'l 

Şİl\1Dİ NEREDE?. 

Geçen giin meşhur otobüs' da

vasında eski mm.urlardan Bay Ra

zinin adresini ve kendisinın bu

lunamadığı yolunda bir ifade ge

çiyordu. Bu satırları okuyan bir 
arkadaş: 

- Elbette bulamazlar, dedi.. O, 
şimdi, •Komiteciler peşinde ..• Jın.. 

şuyor. Ele avuca sığar mı?. 

GÜRÜLTÜ EDENLERİN 

AKILLARI NEREDEYMİŞ?. 

Not: Bu fıkranın manasını an
lamıyanlar, bilenlerden öğrensin .. 

LÜKS VE MODERN-

DEN SOGUDUK! 

Kırk yılda hır İstanbul halkı, 
bedava denize bedava girmek im
kanını bulacaktı.. Belediye, Seli
miye önlerinde, halk için bedava 
bir plaj yaptmyor. Açık gözün bi
ri, hemen belediyeye baş vurmuş: 

- Burasını bana verin, demiş, 
ben işleteyim, modern bir hale 
getireyim .. 

Şimdi, belediye, buteklifi tet
kik etmekte imiş .. 

Belediye reisliğinin; İstanbulda 
modern bir •Şehirtiyatrosu. yap
tırmagı kararlaıtırdığını. yazmış

tık. 

Bu binanın Tepebaşında ve şim
diki •Şehir tiyatrosu• binası ya
nında inşası muvafık görülmüştür. 

Belediye reisliği bunun üzerine 
Tepebaşındaki •Asri sinema• bi
nasını yıkmağa karar vermiştir. 

Bu sinema yıkıldıktan sonra ön 
tarafına •Şehir tiyatrosu. arka 
kısmına da büyük bir •bar• yapı
lacaktır. Yıkılma ve inşaat işine ö
nümüzdeki ay başlanacaktır. 
Diğer taraftan şimdi •Garden 

bar• ın modern bir şekilde tadil 
edilmesi için de bir müteahhidle 
anlaşma yapıllmış ve bu iş dün i
hale olunmuştur ..• 

Öldürülen Kedi 
ve Köpekler 

Modern hale getirmenin, lüks bir • İ . 
şekle sokmanın ne demk olduğu- Bır Sene çınde Onbeş 
nu biliyorsunz, değil mi?. Yani, Bini Buldu 
işin i<;ine yine para gireck.. Bir a- Geçenlerde İstanbul belediyesi-
dam burasını tutacak, halkı beda- ne bağlı temizlik ışleri müdür -
va denize sokmıyacak, para ala- lüğünün şehrimizdeki kedi ve kö-

cak.. pekleri itlaf maksadile Almanya-
Ala:h aşkına, halk için, modem dan Flober markalı silahlardan 

olmıyan, lüks olmıyan deniz ha - getirtmek tasavvurunda bulun -
mamları, müesseseler, oteller, lo- duğu yazılmıştı. Haber aldığımıza 

Bu mesele maarifimizin bir tür
lü halledemediği bir meseledir. 
Fakat Rasih Kaplanın söylediği 

gibi, bütün mekteblerimiz için 
bir tek yab'11\Cı dil kabul etmek 
doğru değildir.• 

TAN: 

Akagündüz Berlinin iki falso -
SU• başlığı altında yazdığı başma

kalede Berlindeki Türk talebeye 
iyi muamele yapılmadığından bah
sediyor. Diyor ki: 

cÇocuklarımızı derhal Alman -
yadan çekeriz. Bir daha Alman -
yaya talebe göndermeyiz. Alman 
kültürünü reddedip başka muhit
lerde başka ilim ve teknik müesse
seleri bulabiliriz. Türkityedeki Al
man çocuklarını Türk mekteble
rine almayız. Türkiyedeki Alman 
mekteblerini kapatrrız. Türk mü
esseselerinde mütehassıs sıfatile 

çalışan halisüddem Almanları hu
dud dışarı ederiz. Zorbalığın da 
bir hududu vardır.• 

VAKİT: 

Asım Us İstanbulun asri fırın 
ibtiyacın<lan bahsediyor. Diyor ki:I 

.Acaba. hem bugünkü fırın sa- 1 

Bugün İstanbul halkı içinde en 
aşağı dört, beş bin kişinin maişet 
vasıtası olan fırınlar yerine yeni 
ekmek imalathaneleri kurulmak 
istenilirken bu yüzden muhte -
mel ferdi zararların mümkün ol
duğu kadar önüne geçilmelidir .• 

İKDAM: 

A. N. Karacan yarın toplana • 
cak olan Cumhuriyet Halk Par
tisi Kurultayının memleket işle

rinin selametle idaresi bakımın -
dan tarihi ehemmiyet gösteren ka
rarlar vereceğini, yazdıktan son
ra. sözü partili gazetecilere nak
lederek, bu gazetelerin parti ide
olojisin uygun neşriyatta bulun
maları lazım geldiğini söylemek

tedir. 

YENİ SABAH: 

Hüseyin Cahid Yalçın, hüku -
met dairelerinin halinden bahse
diyor. Diyor ki: 

cHalbuki Devlet mekanizma -
sının semereli bir surette yürü
mesi için kalem odalarında esaslı 
bir inkılıib yapmak, buraya inti
zam, tertib ve nezafet sokmak i
cabeder. Harab, cam yerine kağıd 

yapıştırılmış, sobanın kömürü or
taya dökülmüş, yerdeki tahtaları 
çökmüş, pis ve perişan odalarda 
dünyanın en kıymelli memuru 
tembel olur, intizamsız olur, Ja
kayıd olur.• 

Denizl:lank Kooperatifinin ev

velki gün yapılan umumi toplan
ması çok giirültülü olmuş.. Çün

kü, hır çok yolsuz muameleler 
yapıldığı anaşılmış. Böyle bir ne

ticeye varılacağı tabi! değil mi 
idi?. Şimdi ·gürültüyü yapanlann, 
daha evvel, akılları, sesleri nere

de idi? .. 

kantalar açalım! •Lüks• den, •Mo- göre bu tasavvurdan vaz geçil -
dern• den buz gibi soğumağa miştir. !====:.;========================= 
başladık! Evvelce şehrimizdeki kedi ve ilk ipek San'at Kıymetini 

AHMED RAUF köpekler başka memleketlerde tat-

----------------- bik edilmekte olan şırınga usulü Kozası Mahsulü Haiz Eserler 
Spor Egv itmen 1 KOÇUK 1 ile itlat edilirdi. Bugün ise zehirli 

HABERLER 
gaz usulü kullanılmaktadır. 

K ------------ Her gün sokaklarda yakalanan 
UrSU * Mudanya hattında yaz tari- uyuz, sakat, gözleri hastalıklı ke

Bu Hususda Tamim 
Alakadarlara Bildirildi 

Beden Terbiyesi Genel D'rek
törlüğıi, İstanbulda altı ,,,., t;.hsil 
müddetli bir Beden terbiyesi ve 

Spor etimen kursu açacaktır. 

Kurs leylidir. İaşe, ibate spor el

bisesi ve malzemesi, kırtas;ye ve 

kitap knrs tarafından temin edile
cektir. 

Kurs 26 / Haziran / 939 pazar
tf!5i günü tedrisata başlıyacaktır. 

Iste)«nler Cağaloğlunda C. H. 
P. blna.;ı dahilinde İstanbul Beden 
Terbiyesi Bölge Başkanlığına 15/ 

Hazıran / 939 zevaline kadar mü

racaat ve evraklarını tevdi ede

rek kayıd olunacaklardır. 

İstanbul dışındaki şehir ve ka
sabalarda bulunup ~eraiti lazime
yi haiz olanların ve bu iftihana 

gimıek istiyenlerin de 15 / Hazi
ran /939 tarihine kadar evrakları

nın Beden Terbiyesı Bölge Baş

kanlığına göndermış olmaları la
zımdır. 

Kursa kabul edildikleri tebliğ 

edilinceye kadar taliplerin her tür
lü masrafları kendilerine aittır. 

fesi müddetince mer'i olmak ü -
zere hazırlanan pazar günlerine 
mahsus gi<liş ve dönüş tenziiatlı 
ve kombine biletler bugünden iti
barne satılacaktır. 

Kombint! biletlerle İs tan buldan 
Mudanyaya gidiş - dönüş birinci 
mevki vapur, otobüs ve vapurda 
akşam yemeği 385, tenezzüh bi -
leti İstanbldan Armudlu, Mudan
ya ve Gemliğe ğidiş "" dönüş bi
rinci mevkide 225, ikinci mevkide 
100 kuruştur. * 11 inci yerli mallar sergisi 
tezyin heyeti işe başlamıştır. He
yet işin başarılabilmesi için bu se
ne mektebin daha erken teslimini 
istemiştir. * Orta tedrisat umum müdür
lüğünü vekaleten idare eden Hay
rı Ardıç bu vazüeye asaleten ta
yin edilmiştir. * Amcrikada J akson şehrinde 
mason cemiyetinin içtimaında so
ğuk bir büfede yemek yiyen 200 e 
yakın farmason zehirlenmiştir. 

* Kurtuluştan Beyazıda git -
mekte olan şoför Abdullahın ida
resindeki 3057 numaralı otobüs 
İngiliz sarayı arkasından geçmek
te iken elektrik direğine çarparak 
hasara uğramıştrr. 

di ve köpekler temizlik .. \eri ida-
resi tarafından, hayvanları ko -
ruma cemiyetine sevkedilmekte -
dir. Bu cemiyette zehirli gazleri 
ihtiva eden kutulara konulan bu 
hayvanlar kısa bir müddet zar -
fında uyumakta ve sonra öldürül
mektedirler. 

Zehirli gaz usulü ile kedi ve 
köpekler kat'iyyen ıztırab çekme
den, acı duymadan imha edildik
leri için, hayvanları koruma ce -
miyeti bu usulü kabul etmiştir. 
İstanbuldaki kedi ve köpekle

rin adedi günden güne azalmak
tadır. Bir senede öldürülen kedi ve 
köpeklerin yekunu on beş bini 
bulmaktadır. 

Markalı ve tasmalı köpeklerle, 
ev kedilerine dokunulmamakta-
dır. 

Bir Tramvay Arabaya 
Çarptı 

515 numaralı vatman Mehmedin 
idaresi'?ldeki tramvay Bbmontide 
Hüseyin adında ihtiyar bir sürü -
cünün idaresindeki arabaya çar -
parak parçalamıştır. Çarpışma es
nasında başından ağır surette ya
ralanan Hüseyin hastaneye kaldı
rılarak tedavi altına alınmşıtır. 

Geçen Senekinden 
Dörtte Bir Nisbetinde 

Fazla 
Senenin ilk ipek kozası mahsu

lü İzmirde idrak olunmuştur. 

Ziraat mektebinde elde edilen 

bu kozalar satılmak üzere Bur -

saya gönderilmiştir. 

Bursa ipek böcekçileri de yeni 

mahsul istihsalatına bu haftadan 

ihbaren başlıyacaklardıır. \Geçen 

senedenberi yapılan çalışmalarla 

gerek Bursa ve Egede ve gerek 

Trakyada fazla ipk böceği yetişti

rildiğinden bu seneki ipek mah

sulünıüzün geçen yıldan dörtte 

bir nisbetinde fazla olacağı anla

şılmaktadır. Fakat buna mukabil 

de Ziraat Vekaleti istihsali daha 

arttırmak için ipek böcekçiliğini 

teşvik edici tedbirleri peyderpey 

tatbik etmektedir. Bu yıl İstan -

bulda ve bilhassa Kartal, Pendik 

civarında da ipek böceği besliyen
ler çoğalmıştır. 

Vilayet ziraat müdürlüğü bun

ların sayısını çoğaltmak için İs -

tanbul ve mülhakatında ipek bö

cekçiliğini ehemmiyelle teşvik e
decektir. 

.Şunun Bunun Elinde 
Kalmasına Meydan 

Ver.im yecek 
Şehrimiz,n bir çok yerlerine ser

pilmiş bulunan medrese, çeşme 

ve sair asarı atika bakımından 

kıymeti bulunan bazı akarın za
manla tamir edilemiyecek bir şe

kilde harap oldukları ve bunların 
tamirine de külliyetli r,;,ktarda 

tahsisat icap etiğinden bu gibi a
karlarda sütun başı, kapı gibi sa

nat kıymetini haiz olan pırçalar 
müzele!e nakledilecektir. Bilhas

sa medreselerde bu gıbi ~ ıymeti 

tarihiyesi olan bir çok parçalar 
muhtelif eşhas eli:ıde l<,.ybolup 

gitmektedir. Mtizelr iooresi bu va

ziyetin önüne geçmek için bu gibi 
eserlerin derhal bulundugı. mev

kiden müzelere nakledilmesıni ka

rarlaştırmıştır. 

Yalova ve Silivride 
Çekirğe 

Yugoslavya ve Bulgarislanın 

muhtelif mahallerinde büyük bir 
çekirge afeti görüldüğünü yaz -
mışlık. Çekirgelerin imhası için 
her iki hükumet de halkla beraber 

Şehrimi~de ve diğer şehirlerde
ki otobüslerin ihtiyacı olan benz.i
nin mühim bi.r yekfuı tutuğu ve a
raba adedi arttiğından benzin ih
tiyacının da tezayüd ettiği görül
mektedir. 

Bu suretle hem harice fazla dö
viz çıkması ve hem de otobüscü
lerin kazançlarından mühim bir 

kısmını benzine ayırmaları icap
ettiğinden memleketimizde •kÖ -

mür yakan• otobüslerin kullanil
ması m~vafık görülmüştür. 

Yapılan tetkiklerde petrol ve 
benzin lıulunmıyan memleketler

de .kömür yakan• otobüslerin mu
vaffakiyetle iş gördükleri ve faz

la bir kazanç bırakttkları tesbit o

lunmuştur. Bunun üzerine Titaş 
müessesesi hem ecnebi firmalarla 
ve hem de alakalı müesseselerle 

temasa geçerek ilk partide bu o
tobüslerden bir kac; tane getiril -
mesini kararlaştırmıştır. 

•Kömür yakan ot.obüsler., baş
ta İstanbul olmak üzere Ankara, 

İmnir, Adana ve Bursada kııllanı
laraktır ... 

--·-o-o--

Trakyada 
Bağcılık 

Her Köy Elli Dönüm 
Bağ Yetiştirecek 

Trakyadaki bağcılığımızın inki- 1 

şaf etirilmesi için Umumi Müfet

tişlik yerinde bir karar vermiştir. 

Bu karara göre bağcılığa el·:erişli 

bulunan bütün köylere Amerikan 

çubuğu teni edilmesi ve her kö

yün eli dönüm bağ yetiştirmesi 

mecburi tutulmuştur. Köyün en 

müsait mevkiinde bulunacak bir 

yerde köylü !~rafından 50 dönüm 

bağ ekilecek ve bu miktar :ıeriki 

seneler zarfında arttırılacaktır. 

Bundan başka sulak ve müsait 

yerlerde kavak zeriyatına başlan

mıştır. Bu sene muhtelif mıntaka

larda 2 milyon kavak ekilmiş ve 

bunların hepsi tutmuştur. Bu mik

tar her sene programlı bır surette 

arttırılacaktır. 

asker ve mekteblileri de seferber 
etmiştir. 

Çekirge afetinin oralardan mem
leketimize doğru yayılmağa baş
lamasından endişe olunmaktadır. 

Ezcümle Yalova ve Silivride ol -
dukça kesafetli çekirge görün -
müştür. 

İstanbul zira»t müdürlüğü icab 
eden tedbirleri almaktadır. Afetle 
mücadele için oralarda mükelle
fiyet usulü ihdas olunmuştur. 

Halk çekirge öldürmeğe mecbur 
tutulmaktadır. Ayrıca yalova ve 
Silivriye mücadele memurları da 
gönderilmiştir. 

Mihver Devletleri ve 
Japonya 

YMaD: A1omeııl Şükrii .:srııJ' 
Almanya ile İtalya arasındaki 

ittifakın J aponyanın da iştiraJ<ill 
üç taraflı olmsaını temin için ya· 
pılan teşebbüs netice vermem~ ' 
tir. Japonya, Almanya ile antikO' 
mintem paktı İtalyadan dal)a ev· 
vel imzaladığı halde şimdilik ta' 
ahüdlerini genişletmek isteme ~ 
miş ve ittifak Berlinde iki taraf 
olmak üzere imzalanmıştır. 

J aponyanın bu kararı üzerillt 
amil olan sebebler muhteliftir· 

Fakat şüphesiz en ehemmiyetU 
amil Amerikanın vaziyetidir. p..· 
merika,, Uzakşark ve hatta /\V • 

rupa muvazenesinde gittikçe ağ~ 
lığı artmakta olan bir unsur bal 
alıyor. J aponyanın Alman ittifa •• 
kına girmesi, Amerikanın dem0~ 
rat devletlerle daha yakından ıı 
birliği yapması gibi bir netice ,.e
rebilir. 
Amerikanın kuvvetler muv:ııl' 

nesindeki rolü anlaşılmadıkça diill' 
ya politikası da anlaşılmaz . .Esa: 
sen bugünkü dünya muvazenesi 
Avrupadan ziyade Pasifik deni • 
zindedir. Avrupa muvazenesi pa
sifik denizini ş;i.mil ve daha geııil 
bir muvazene içinde ancak me>'' 
ziidir. Bugün Pasüik muvazene· 
sinin en ehemmiyetli unsuru d' 
Amerikadır. Amerikanın sempa · 
tisi şüphesiz demokrat devletıerll 
beraberdir. Fakat bu sempati, /;" 
merikayı, harb halinde demokd 
devletler lehine müdahaleye ka • 
dar götürecek mi? 

Ruzvelt'in mesajı, Amerika ta· 
(' 

rafından Avrupada demokrat dC 
Jetlere yapılmış kıymetli bir ya!' 
dım teşkil etmiştir. Diğer taraf ' 

tan Amerika bu aralık, daha bil' 
yük yardımını, Pasifik denizine 
donanmasını göndermek surelile 

Uzakşarkta yapmıştır. Bugün Ja' 
ponyanın Uzakşarktaki 1ngiliı, 
Fransız ve Holanda topraklarırıI 
eline geçirmesine mani olan kuV' 
vet Amerikanın donanmasıdır· 
Honolulu adalarında kalsa bile b' 
donanma, J aponyanın MalayaY' 
ve Holanda müstemlekelerine tl" 

cavüz etmesine mani olabilir. ti· 
zakşarkta J aponyanın vaziyetin · 
den emin oldukça, İngiltere Fraıt' 
sa ile birlikte denizlerin hakimİ • 
yetini muhafazada güçlük çek 
mez. 

Japonya Uzakşarktaki teşeb : 
büsüne giriştiği zaman, en çok v 
devlet arasındaki tefrikaya gii · 
venmişti: Amerika İngiltere ne 
iş birliğine hazır değildi. SovYct• 
lerden nefret ediyordu. Sovyet • 
!er, her iki kapitalist devletten çe 
kiniyorlardı. İngiltere de Sovyel· 

lere itimad etmiyor, Amerika i\C 
iş birliği yapılacağına da inanın_ı· 
yordu. Hadiselerin tazyiki bu uÇ 

devleti bir araya toplamaktadır· 
Ve toplanabilirse, esasen seneler· 
denberi Çinin derinlikleri içine 
batmış bir halde olduğundan Ja· 

ponya için vaziyet son derece mii.' 
külleşebilir. Geçen ·hafta Kulan~· 
su adası üzerindeki beynelmil~1 

mıntakaya asker çıkarması, tngı· 
liz _ Amerika iş birliğinin, görün' 

Halifenin Sarayında 1 
ı_e_ir_i_s~_n_y_o_ı _G_ü_z_e_li_, 

görünce, birşey 

geldiğini anladı. 

istemenin sırası kalbinizi kazanmak istiyorum. 
Abdülmelık gülümsedi: , 
- Senin bu kadar tok gözlü bir 

kadın olduğunu bilmiyordum, 
Mary"na! Teşekkür ederim .. El -
h5.ris bana Endülüsün biricik in
cısini 'eçıp göndermiş. Burada ol
saydı, onu da taltif ederdim. 

diyorsun. Maryana? 

- Benim gibi güzel bir kadının 
elbette birçok düşmanları vardır. 
Beni herkes elde etmek ister. Kıs
kançlıklar yüzünden yarın gözü
nüzden düşebilirim. Halbuki sa -
rayınızda meşru bir mevkiim o -
lursa, saadetime hiç kimse göz 
dikemez .. Ve sırtımı yere getirmek 
istiyenlerin cesaretleri kırılır. 

diyyen unutmıyacağım. Müsterih 

ol.. Dairene git.. İstirahat et.. Bu-

düğünden daha yakın olduğu"U 
Japonlara anlatmşıtır. Çünkü Ja• 
ponlar bu adaya asker çıkarır çı· 
karmaz, Amerika ve İngiliz do ' 

nanmaları da beraber hareket e' 
derek beynelmilel mıntakanın m:Y 

bafazası için Kulangsu adasın~ 
asker ihraç etmişlerdir. Amerik:Y 
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- Hayır çünkü ben Halifenin 
sarayından kaçtığımı söylemiş ve 
kendisini buna inandırmıştım. 

Abdülmelik gözlerini süzerek 
İspanyol güzelinin yüzüne dik -

katle baktı: 
- Zekanı takdir ederim, Mar

yana! Şimdi inandım ki, sen da

ha büyük işler de görebileceksin! 
Fakat, nekadar iş görsen bence, 
yaptığın ve yapacağın işlerin en 
büyüğü bu olacaktır. 

Halife yerinden kalktı ve göz
desinın alnından öptü .. Uzun saç
larını okşadı. Abdülmelik, bir ka-

• 
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dının hemen hemen sadece uzun 
saçlarından hoşlanır ve bunları 

sık sık okşamaktan zevk duyardı. 
Saçı kısa olan kadınlara elini bile 
uzatmazdı. 

Maryanarun saçları çok ~zun -
du. Saçlarını başına topladığı za

man, ağırlığından adeta başı ağ -
rırdı. Maryana saçlarından mem
nun değildi. Kendi kendine söy
lenirken: 

- Halife kızmasa, başımdaki bu 
ağır yükü çoktan hafifletirdim ... 
derdi. 

Maryana, halifenin nı:!ş'esini 

Abdülmelik: 
- Bu hizmet,ni mükafatsız bı
rakmıyacağım.. Benden ne di-

lersin?. 

Diye sorunca, Maryana Abdül
meliğin dizlerine kapandı: 

- Sizi daima sıhhatli görmek
ten ve muvaf akiyetinizden baş -
ka bir dileğim yoktur. Size ölün
ciye kadar hizmet etmek ve dai
ma sizin gölgeniz allında yaşa -
mak isterıın. 

Abdülmelik yanından bir kese 
para alarak gözdesine uzattı: 

- Al bunları Maryana! Sana 
hazinemden ayrıca birçok bedi -
yeler vereceğim. 

Maryana paraları almak isleme
di. 
Tekrar yere eğilerek: 

- Teşkkür ederim, dedi, saye
nizde hiçbir şeye ihtiyacım yok. 

1 
Ben yalnıZ sizin teveccühünüzü ve 

Maryana bir türlü, fikir ve di
leklerini açıkça söyliyemiyordu. 

- Ben ımle neden evlenmek is
temıyorsunuz? 

Diyecekti. Fakat, Halifeye karşı 
da bu şekilde bir teklif yaplabi -
lir mıydi? 

Nihayet genç kadının sabrı tü
kendi 

- Bana sarayda Hl.yık olduğum 
me\'k'ı veriniz .. Başka bir şey is
temem. O zaman düşmanlarınızın 
gözleri de üzerimde kalmamış o
lur. 

Dedi. Abdülmelik birdenbire 
şaşırdı. 

- Hangi düşmanlardan bahse-

- Yani nikAhlı karım olmak 
istiyorsun, öyl mi? 

Maryana tatlı bir eda ile gül
meğe başladı. 

Abdüemelik: 

- Hakkın var, dedi, fakat. seni 
alabilmem için, dört zevcemden 
birinin ölmesi 19.zım. Onların hiç 
birini boşayamam. 

Sonra birden ciddi bir tavırla 

gözdesine döndü: 

- Sen de onlardan farksız ya
şıyacaksın, Mryana! İlk fırsatta 
sen de zevcelerim sırasına geçe -
oeksin! Yaptığın fedakarlığı ebe-

günden itibaren - tıpkı zevcele -

rim gibi - senin de hizmetine bak-

mak üzere on iki cariye tahsis e
diyorum. Sarayımda bundan sonra 

prensesler gibi yaşıyacaksın! 

* TAHİR HALİFEDEN 
MARYANAYI İSTİYOR .. 

Aradan birkaç gün geçince, Ta
hir, Halifenin neş'eli bir saatini 
buldu: 

- Kulunuza vadettiğiniz 

kafalı istiyebilir miyim? 
Diye sordu. 

Abdülmelik, Tabiri, Şeyh 
gönderdiği zaman: 

mü-

Saide 

- Muvaffak olarak dönersen, 
sana istediğini vereceğim! 

DemiştL 

(Devamı vaı:) 

nın ve İngilterenin birlikte hare ' 

ket ettiklerini gören Japonya, der' 
hal Kulangsu'yu tahliye etmiştir• 
Japonyanın bu hareketi, İngiliz ' 
Amerika tesanüdünü bir deneme' 

den ibaretti. Ve eğer iki devle ' 
tin birden şiddetli mukabclesil8 

karşılaşmamış olsaydı, Japonya, 
karşı harekete geçecekti. 

Japonyayı bugünkü şarllar al· 
tında U zakşarkta ön !iyen birinci 
derecede Amerika, sonra İngil ' 
tere ve Sovyet Rusyadır. Ve eger 
bu üç büyük devlet iş birliği ya· 
pacak olurlarsa, Alman ve !talyaıl 
ittifakına girmesi, Japonya için 
tehlikeleri çok büyük bir macera 

olur. 
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Tipi 
Radyolar 

} A ~ ll·Lrw Sütler Kağıttan 
Şişelerde Satılacak 

Bizde T ekzib Hastalığı 

B 
izde .tekzib• bir hastalık 

halindedir. Denizyolları ko
operatifinde yolsuzluk ol

duğu bundan bir ay kadar evvel 
bazı gazetelerde yazılınıştı. Koo
peratif ıdare heyeti reisi, Matbu
at kanunundan bilistifade, der -
hal, ıbu haberi tekzib etmişti. Tek
zib, gazeteyi plancı çıkarmak 

demektir. 

Ve 

Süt işini T edkik Eden Komisyon 
Neler Yapmak istiyor ? 

Glotensiz 
Undan 

Makarııa 
İstMlbulun süt işini; esaslı 

bir ~ekilde halletmeğe çalışan 
komi!iyon tetkiklerine Jevam 
etmektedir. 

Komisyon azasından Zita
at Enstitüsü Sütcülük müte
hassısı Lehtenberg ve Ziraat 
V ekileti Sütcülük mütehassı
sı J:j. Ekrem dün bir muhar
rlrimize şİn!diye kadar yapı 
lan etüdler hakkında şu iza • 
batı vermişlerdir: 

•- İstanbulun süt işini tet
kik ve sıhhi süt şeraitini tes
bit edecek bir rapor vermek 
için Vali ve Belediye reisi B. 
Liltfi Kırdar tarafından vazi
fedar kılındığımız zrunan, bi
ze materyal olarak yalnız süt 
veren hayvanların miktarını 
verdiler! .. Bu itibarla; tetki
katımız için lüzumlu olan ma
Hlmat ve vesikaları muhtelif 
mahalleri dolaşarak ve alaka
darlarla kısa ir surette temas 
ederek bizzat toplamağa ba~
ladık. Tetkikatımızın uzama
sına sebep bu olmuştur. 

Şimdi; iütün maliyet fiya
tını teshil ile uğraşıyoruz. 

Raporumuzu bir kaç güne 

1 

Afyon Teslimatı 
Başladı 

Şimdiye Kadar Bin iki 
Yüz Sandık Teslim 

Edildi 
Toprak mahsulleii ofisi tarafın

dan muayyen bir müddet zarfın

da sııtuı alınacak olan eski afyon 
bedellerinin yüzde sekseni peşin 

olarak Ziraat Bankasınca verile
ceği iUn edildikten sonra müstah

sil elindeki afyonlan ofise teslim 
etmeğe başlamışlardır. 

Şimdiye kadar yapılan teslimat 
1200 sandı,ğı bulmuştur. Ancak ta
yin edil.en müddetin kısalığını i

leri süren bazı uzak mıntal<adaki 
dyoneular bu müddetin uza:tıl -

masını ileri sürerek ofise m üra

caat etmeğe başlamışlardır. Bun· 
dan başka afyonların morfin dere

cesine tayin edilen 25 kuruş fiatm 
arttırılmsaı istenmektedir. Afyon

cular aykırı harekette bulunma -

mak iç.in bir taraftan teslimat ya

parak diğer taraftan da alakadar 

makamlar nezdinde ia tların art

tırılmasını istiyeceklerdir. 

~ 

Barutgücü Alanında 
Maçlar 

Bakırköyde Barutgücü alanın

da bugün yapılacak maçlar: 

Harbiye Yılmaz - Barutgücü B. 
takımları saat 14 de. A. takımları 

da saat 16 da karşıl8§8caklardır. 

ROMAN: 33 

Mari Antuvanet sonradan şunu 
.ınladı ki, hükümdar ne zaman bir 
§eye kız.arsa, onu yine her zaman 
Kontes Dubarry teskin ediyordu. 
Onun için kontesin üzerine o ka
dar düşmedi. 

KOCAN GELDİ 

Bir gün, Matmazel Şon Dubarry 
kontese: 
~ Kardeşim geld., diye haber 

verdi. 
Kardeşim dediği kontesın res

men kocası olan Giyon idi· 
- Acaba benim müsaadem ol

madan mçin geldi? Diye sordu. 
Halbuk. onun Tu'ozda oturması 

için mutabık kalmamış mıydık? 

Hatta orad.ı b!r metres tedarik 
etti'.'li d~ i itmiştım. Çağır, gel
sın bakalım, ne söyliyecek. 
Gıyom'u ıçer, .aldılar. Madam 

kadar Belediye reisliğine ve
receğiz. Yapacağımız teşki -
!atta; İstanbulda ·Süt tevzi. 
işleri yine serbest bırakıla -
caktır. 

Yapacağımı.z teşkilatda is
tihdaf olunan gayelerden biri 
de, sütlerin mahallelere ve 
halka dağıtılma işinin süt'at
le cereyanını temindir! .. 

Pastörize süt için yaptığı

mız tetkiklere gelince: Bu 
tetkikler bize •kağıt şişeieP 
kullanmanın daha iktisadi ve 
sıhhi olacağı kauaatini ver -
di. 

Bunun içıo; •kağıt şişeler• 
istimalini kararlaştırdık! ... 

Aradan zaman geçti, tahkikat 
yapıldı. Şimdi anlıyoruz ki, yol • 
suzluk vardır. 

Böyle, tekzib etmek salahiye
tini haiz daire &mirleri, •tekzib• 
için der!ıal kağıda, kaleme sarıl
madan once, tahkikat yapmalı, me
seleyi iyice tetkik etmelidir. Mat
buat kanununun o maddeleri suç
ları örtmek için konulmamıştır. 

Filhakika, tenkid, insanı sinir
lendirir. Fakat, medeni adam ten
kide tahammül eden adamdır. 

Derhal tekzibe koşan değil! 
BÜRHAN CEVAT 

Fatih Belediye Kimya-. 
keri Şahid Olarak 

Dinlendi 

Bu iş için •İzmit kağıt fab
.rikası • ile temaslarda buluu
duk. Onlar, bize bu nevi kağıt 
şişelerden istediğimiz şerait

te ve istediğimiz miktarda ya
pacaklarını bildirdiler. 

Eğlence 
Yerlerinde. 

G 
lotensiz undan makarna i
mal etmekten suçlu makar
nacı Torna ile Hiristomos'un 

muhakemesine dün asliye birinci 
cezada devam edildi. dünkü duruş
mada, suçluların imal ettikleri 
makarnanın ununu tahlil eden 
Fatih Belediyesi kimyageri şahid 
sıfatilc dinlendi. Genç kimyager 
mahkemede şunları söyledi: 

•- Bize getirilen nümuneyi 
tahlil ettik. Tahlil sonunda ma -
ka_rnada kat'iyyPn gloten bulun
madığını anladık.> 

Fabrika teessüsünden son- Fiyatlar 
ra, süt fiyatlan beliti ucuzla- 1 
maz; fakat halk bugünkü fi -
yatlarla çok sıhhi ve saf süt 

almak inıkanm, ~ulmıış ı.la- l 
caktır!... _I 

Yüzde Otuz Nisbetinde 
Tenzilat Yapılabilecek, 

Belediye ikttısad müdürü Saffeti 
Sezer dün Florya plajına giderek 
orada buluna nbütün gazino ve 
eğlence yerlerinin fiat listelerini 
tetltik etmiştir. 

Suçlular vekilinin talebi üze -
rine şahide, tahlili hangi usul ile 
yaptıkları soruldu. Kimyager şu 

cevabı verdi: 
•- Gloten istihsal etmek için 

müteaddid usulle vardır. Biz, Ve
kaletin emri mucibince. bize ge -
tirilen un nümuneleri.ni .yıkama 
usulü• ile tahlil eder ve bunun 
glotenini ayırınız. Esase~ gloten 
istihsal etmek için en doğru yol 
da bu yıkama usulüdür.• 

Yeni Yapılan. 
Vapurlarımız 
«Tarhanı> Vapuru 
Teslim Alınmak 

Üzere 
Almanyada inşa edilmekte olan 

Etrüsk tipi vapurlardan Tırhanın 
inşaatı bittiği buraya gelen haber
lerden anlaşılmıştır. 

Vapurun sür'at tecrübeleri 
buradan bugünlerde gide -

cek bir Jıeyet huzurunda yapıla -

cak ve biliilıare filme alınacak -
tır. Bu vapurun eşi Kadişin'de in

şa.atı ilerlemiş olduğundan yakın

da denize indirilecektir. Bundan 
başka Blohn Voas tezgahlarında 

yapılmakta olan 5300 tonluk Ka
radeniz tipi vapurun temmuz or
talarına doğru limanımıza gele -
ceği haber alınmıştır. 

-<r-

Trakyada Ancılık 
Trakya umumi müfettişliği ta

rafından bundan bir müddet evvel 

arıcılık tahsili için Macaristantı 

gönderilen gençler Trakyanın 

muhtelif yerlerind<' köylünün ba
şına geçerek arıcılık işlerinin fenni 

bir şekilde yapılmasını temin et
meğe başlamışlardır. Son bir sene 
zarfında köylü kara kovanları bı- 1 

rakarak asri kovanlara rağbet 

etmeğe başlamış ve asri kuvan -

ların adedi 6,000 i geçmiştir. Bu 

kovanların her biri 50 - 70 kilo a
rasında bal temin etmektedir. Bu 
_sene de Macaristana 15 kişilik bir 

Dubarry zahir! bir iltifatla koca- 1 
sını karşıladı. Giyom kansına de
di ki: 

- Doğrusu ben o şehirde sıkı - · 

lıyorum. Fakat benım asıl size 

söylemek istediğim bu değildir. 

Ben artılt serbest ya§amak istiyo

rum. Onun için ayrılmamızı tek
lif edeceğim. 

Kontes bu sözü işitmemezlikten 
geldi: 

- Bari metresiniz çok güzel mi? 
- Her ahide sizden güzel de -

ğil! 

- Pekala. mademki öyle istiyor
sunuz. Ben de fikrimi söyliyeyjm. 
Biz, birbirimizi görmeden evlen

dik. Siz de zaten beni güzel göz
lerim için almış değildiniz. Ben de 

karınız olmak için sizinle ev len
mcdim. Benim sizin asalet ünva
nınıza, sizin de ben= parama lh

tiyaçlar=ız vardı. Bu, tem•n e -
dildi. Şimdi n~ lstiyoruruz? 

Bu tedkikl.erneticesinde bugün
gü fiatlar üzer'nden % 25 - 30 nis
betinde bir tenzilat yapılabileceği 
tesbit olwunuştur. 

Hazirandan itibaren fiatlar bu 
tenzilata tabi olacaktır. 

İktısad müdürü plaj fiatl:ırında 

da ayni nisbette bir tenzilat yapı
lıp yapılaınıyacağını araştırmış ve 

bunun için ne şekilde tedbirler a
lınması icab ettiğini tetkik etmiş
tir. 

Saffet Sezer yarın da Bcyoğ -
!undaki bütün eğlence yerlerini, 

Müddeiumumi, unların yıkama 

usu!Ue tahlil yapılması için Sıh -
hat Vekaletinden Belediyeye e -
mir verilip verilmediğinin Bledi
ye sıhhat müdürlüğünden sorul -
masını istedi. 

Bu cihetin de öğrenilmesi için 
duruşma başka bir güne bırakıldı. 

KISA POLiS 
HABERLERi 

kahveleri gazinoları ve mümasil * Osmanbeyde yeni telefon san-
yerU!Ti mahallen tetkik ve fiat - tralında çalışan Mehmed oğlu Şa-
ları tesbit edecektir. ı kir adında bir amele Şoför Alinin 1 

--00--

Gayrimenkul Satışları 
Bazı noterlerin, gayrimenkul -

ler satışa ve satış vadine müte
allik resen sened tanzim ettikleri 
veya haricde yapılıp getirilen se
nedleri imza ve tarhilerini tas -

dik ettikleri anlaşılmıştır. 

Adliye Vekaleti dün bu müna
sebetle müddeiumumiliğe bir ta
mim göndermiştir. 

Bunda, gayrimenkul atışlannın 
muteber olİnası için resmi senede 
raptı meşru l bulunduğu ve bu se
nedi tanzime saliihiyettar mer -

ciin tapu sicil muhafaza memur
ları olduğu bildirilmekte ve satış 
ve tesis senedleri tanzimine aid 
noterlerin saliilıi.yetlerinin kal -
dırıldığı tebliğ olunmaktadır. 

grup daha gönderilecektir. Bu 
gençler ayrıca fenni tavukçuluk 
içi.n de ders göreceklerdir. 

- Benimle alay ediyorlar. Bu
na mani olmak istiyorum. 

- Çocukluğa lü~um • yok. Ben 
sizin maaşınızı arttıracağım. Zan
nederim ki, hem siz, hem de met
resiniz memnun olursunuz. 

Giyom bir kaç gün sonra ceb -
!eri dolu olduğu halde Paristen 
ayrıldı. 

KRAL HASTALANIYOR 

Sarayda muhteşem bir takdim 
merasimı yapıldıktan sonra idi. 
Madam Dubarry henüz · istirahat 
ediyordu. Kra''n miistacel bir me
sele hakkında kendisile görüşmclı: 
istediğini habt'l" verdiler 
Kralın hususi hizmetinde bu -

idaresindeki kamyonla Beşiktaş -
tan geçerken muvazenesini kay -
bederek kamyondan düşmüş, muh
teli.t yerlerinden yaralanmı~tır. * Bakırköyde Zeytinlik mahal
lesinde 54 numaralı evde oturan 
70 yaşlarında Rosselkiz adın~ bir 
ihtiyar ayağı evin kapısı önünde 
bir taşa takılarak düşmüş, muh
telif yerlerinden yaralanmıştır. 
* Şoför Pironun idaresindeki 

2241 numaralı otom<>bil Bcşiktaş
tan geçmekte iken Beşiktaş 19 un
cu ilk okul talebeleinden 8 yaŞ -
larında Ahmedi muhtelli yerle -
rinden yaralamıştır. * Mercanda oturan Muhiddin 
ve Cemil adında iki trelikçi bir 
para meselesinden çıkan kavga 
neticesinde birbirini kundura ka
lıbile yaralamışlardır. * Kasımpaşada oturan Mustafa 
adında biri şakalaşırken çıkan kav
ga neticesinde arkadaşı Ahmedi 
çakı ile cli.nd.en yaralamıştır. 

lunanlardan biri odaya girerek: 1 
- Kral hastalandı Madam le 

kontes! dedi. 
Madam Dubarry derhal yer.in- \ 

den doğruldu: 
- Hastalığı nedir? Ba§ı mı ağ

rıyor? Yoksa böbreklerinden mi 
şikayeti var? 

- Bilmiyorum. Fakat her hal
de ıztırab içinde yanıyor. 

- Doktor çağırdınız mı? 
- Gece yansı başhekim Lomon-

ye çağırıldı. Hiç endişeye lüzum 
olmadığırı. Kralın gelip geçici bir 
bahar hastalığına yakalandığını 

söyledi. 
Kontes derhal Panse bır adam 

gönderip meş'1ur cerrahlardan 

Beni 
Evden 

Koğdular 

Temdid Edilen Müddet 
iki Güne Kadar Bitiyor 

Çocuğum Ölünce de 
Beni Dava Ettiler 

ün Ağırceza mahkemesinin 

D kapısı önünde. H~ib.~ is -
roinde genç bir koylu ka -

dınla konuştum. Kadın bana şöy
le dert yandı. 

- Ben Dadayın Evlek köyün -
deıüm. Bundan altı sene evvel Ev
lekte, R.za ısminde bir adamla 1 
evknd.m. Ev .end.kten bir sene 
sonra ·ocamla beraber İstanbula I 
geldik. Bcykozda bir ev tuttuk. 

Rıza bir işe gı eli ve kazandığı üç 
beş kun.. la e\'.mızi idare etmeğe 
başladık. 

Rızadan evvelce çok memnun
dum. Kocam bcnı çok sever, üze
rime titı·erdi. Fakat sonra ona ne 
oldu, anlıyam.ıdım. Rıza dtjiişti. 

Benden soğudu. 
Bir akşamdı .. O akşam kocam 

eve döndüğü zaman pek asabı ve 
sinirli olduğunu anladım. Bir ara 
yanına sokuldum: 

- Nen var Rıza? dLye sordum. 
Cevab vermedi. Derdini öğren

mek için ısrar· ettim. Kocam öf
kelendi ilk defa olarak fena söz
lerle bana hakaret etti ve döğdü. 
sonra evden çıkıp gitti. 

Rıza o geceyi dışarda ge~ir~i, ı 
erl<!si günıi de eve gelır)edı. Üçun
cü günü karakola gittim. Koca - ı 

mm üç gündenberi eve gelmedi - 1 
ğini söyledim. Rıza aranmağa 

başlandı.. On beş. yirmi gün son
ra onun memleketi' gittiğini ha -
ber aldım. 

Aradan bir iki ay geçt.kten son
ra Rıza Dadaydan istanbula dön- ı 
dü. Fakat evine gelmedi. Bruıka bırl 
ev kiralıyarak, orada oturmağa 

başladı. Bunun üzerine ben de onu 
mahkemeye verdim. Üç beş ay 
mahkemelere gidip geldik. Niha
yet Rıza ile barıştık. Ve tekrar 

beraber oturmağa başladık.. \ 

Rıza, her zaman bana fena söz
ler söyliyerek, hakaret ediyor ve 
beni döğüyordu. Fakat kocam ol
duğu için ve İstanbulda ondan 
başka kimsem bulunmadığından, 
Rızanın bu yolsuz hareketlerine 
tahammül ediyordum. 

Geçen sene, bir yaz günü Rıza 
gene ben> İsİ.anbulda bırakarak, 
memlekete gitti. Tam bir buçuk 
ay iaşemi temin etmek, karnımı 

doyurmak için şurada burada ça
lıştım. Fakat hamile o"lduğum için 
her gün akşama kadar çalışmak 

beni çok yoruyordu. Nihayet bir 
gün ben de köyüme gittim. Fakat 

kocam Rıza beni evine kabul et
medi Evlekde dayımdan başka 

akrabam yoktu. Onun evine git -

tim. Ve o gece çocuğumu orada 
dünyaya getİrdim .. Dayım bir ay 

Lamarlıiniyer'in çağrılmasını em
retti. Derhal yatağından kalktı, 

giyindi. Kralın hastalığı yüzün -
den bütün saray allak bullak 01-
muştu. 

Kontesi Kralın yattığı odaya al
dılar. Madam Dubarry yatağa 

yaklaştı: 

- Neyiniz var? Ne oldımuz 

böyle? • 
- Biraz yorgunum. Vücudümde 

büyük bir ağırlık hissediyorum. 
Kontes gülümsedi: 

_ - Her halde bira~ ihtiyatsızca 
hareketlerde bulundunuz, dedı. 

- Lamartinyer'i çağırtmak i>
terdim. 

- Ben haber gönderdı.m. Zaten 

Halk tipi radyo nümunelerinin 

hazırlanması çin posta ve tel -
graf idaresi tarafından temdid e
dilen müddet iki güne kadar ni
hayetlenmiş olacakt~. Şimdiye 

kadar muhtelif ecnebi firmalar • 
dan başka birçok yerli firmalar da 
nümunelerile birlikte iştirak et -
mişlerdir. Mayısın 31 inde niha -
yetieneoek olan bu müddetten 
sonra evsaf itibarile uygun ve be
ğenilen tipler arasında bir müna
kasa açılacaktır. 

Radyoların kullanış itibarile 
gayet kolay ve dayanıklı olması 
ve yedek aksamının da beraber 
teslimi istenecektir. Münakasayı 

kazanan firma tayin edilecek 
müddet zarfında ilk partiyi ha -
zırlamış bulunacaktır. Bu radyo
lar posta ve telgraf idaresi tara -
fından kurulacak teknik bir heyet 
tarafından sıkı bir muayeneden 
geçccektır. 

İcra Muhasebesi 
Gün Kapalı 

Üç 

M~li senenin hululü münasebe
til.e tasfiye. hesaba! sebcbile icra 
muhasebesinde mayısın 31 inci 
çarşamba ve haziranın birinci per
şembe, 2 inci cuma ve 3 üncü cu
martesi günleri tahsilat ve tedi
yat yapılmıyacaktır. 

bana ve çocuğuma baktı. Fakat 
bir ay sonra bir sabah: 

- Haydi kızım artık kocanın e
vine git, o varken, sana ben ba

kamam! dedı ve beni koğdu .. 
Rıza önce gene beni evine ka

bul etırek istemedı. Fakat çok ağ
ladım, çok yalvardım. Nihayet içe
riye aldı .. 

Kocamın evinde neler çektiğimi 
ölünciye kadar unutmıyacağım, 

unutamıyacağı.m kardeşl.m! Kay -
nanam Emine bana çok fena mua
mele ediyordu. Hiç acımadan, 

merhamet etmeden gece yanları
na kadar çalıştırıyordu. Geceleri 
çocuğumla beraber tahtalar üze
rinde yatıyordum. 

Rızanın evinde yalnız dört gün 
kaldım. Dördüncü günü, akşam ü
zeri kocam ve kaynanam beni ka
pı dışan ettiler: 

- Defol git evimizden .. Artık 

seni istemiyoruz. Biz çocuğa ba -
karı7. .. 

Yavrumu da vermeleri ıçin sa
atlerce onlara yalvardım, rica et
tim. Fakat onu vermediler .. 

Üç gün sonra tekrar İstanbula 
geldim, şimdi burada hizmetçilik 
yapıyorum. 

- Peki mahkemede ne işin var? 

Kadının gözleri nemlenmişti: 
- İstanbula döndükten yirmi 

gün sonra, oğlum ölmüş; Rıza ço
cuğuna bakmadı, onu bırakarak 
kaçtı ve ölümüne sebebiyet verdı, 
diye beni dava etmiş .. 

Hasibcnin Ağırceza mahkeme -
sinde üadesi alındı ve istinabe ev
rakının mahalline gönderilme -
sine karar verildL 

nu istiycceğinizi tahmin etmiş -
tim. 

Kral ölümden çok kork.ardı: 
- Acaba çok ağır hasta mıyım? 

dersiniz. 
- Zannetmem. Biraz yoruldu

nuz. İşte o kadar ... 
- Evet kendi kuvvetlerime faz

la güvendim. Başım öyle ağrıyor 
ki. .. Uyumağa dehşetli ihtiyacım 
var. 

- O halde rahat rahat uyuyu
nuz dostum. Uyku kuvvet geti -
rir, vücudü tamir eder. 

Kontes dışarıya çıktı. Koridor -
da birçok kimseler, bu meyanda 
Dük Dö Rişliyö merak ve endişe 
ile bekliyor !ardı. 

Kontes kendilerini teskin etti. 
Fakat Kont J an Du barry has -

talığın iç yüzünii an!amak ;çin sa
ğa sola baş vuruyordu Kralın ka
pısının önünde birikmiş olanları 

etrafına topladı. Ded k• 
- Ben meselevi öğrendi •. Dün 

Kendine Gel 
Müteahhid Efendi 1 

U 
nkapanı ile Azabkap• ara· 
sında yeni yapılmakta olan 
Atatürk köprüsii, önümüz

deki sonbaharda tamamlanacak. 
Bu köprü için htanbul Belediyesi 
üç milyon liradan fazla para har
cıyor. Daha doğrusu biz nriyo • 
ruz. Yıllar var IU, nakil vasıtalar. 
ücretleri üzerine zammedilen bir 
kuruş köprüler resmi ile bugüne 
kadar bu milyonlar< biriktir.:ik. 

İşin buraya kadar olan tar•fı 
güzel 

Fakat, duyuyoruz ki, köprünün 
henüz yeni konan dubalar• üze
rindeki boyalar bozuluyormuş. 

Belediye, köprünün inşaatını 

üzerine alan mıiteahhid firmaya, 
hu bozukluğun neden ileri geldi 
ğini sormuş. Firmanın verdiği ce· 

vah şudur: 

- Kullandığımız boyalar iyidiı. 
Fakat, Halicin sulaTI pistir. Bo • 
yaları bozuyor. 

Dünyada bundan daha soğuk
kanlılıkla, yersiz, mana~ız ,.e ıa. 
übali bir eda ile verilmiş ccvab 
olamaz. 

Köprüyü yapan, müteahhid, ga· 
liba, kendisini hala, eski Osmanlı 
İnıpırratorlnğumm •Ders<>iideh 
inde zannediyor. 

Ben, firmanın bu cevaını. İs • 
tanbul Belediyesine savrulmuş 

en ağır hakaret sayıyorum. Böyle 
bir cevab ancak, henüz boya ne · 
dir, su nedir, mü~bct ilim nedir, 
kimya nedir bilmiyen Kongo yer
lilerine verilebilir. 

Bu, müteahhid, bu ce•·ahını 

Kongo üzerind" köprü yapacağı 
zamıı'na saklasaydı, daha terbiye
li bir hareket yapmış olurdu. 

Eğer, firma, hakikaten böyle bir 
cevab vermiş ise, f,tanbul Bele -
diyesi, bu küstahlıjjı affetm•nıeli 
ve mütcnhhidi derhal mahkemeye 
vermelidir. 

REŞAD FEYZİ 

Birimizin Derdi 
Hepimizin Derdi 

Yeni Bir İş 
BUJ'CUcbn eski lı:o7 lı:!ı.hbl M. 

Heriçli 1auyor: 
cBiz biliyoruz 11.I hn D'lf"mlt -

lı:ette temsil hayatına büyuk btr 
ehemml;yei verlllyor. Bhlm mt"m- • 

;;; leke&lmiscle de Camhnnyrt lı u 
lı:iimelimizin bibıık re.ıaı.arW.la 

Jturdufu (Ankara devlt't tifatro 
mektebi) var. Bunlann ıen rle
maıılan ba sene lalısllleriııl lk -
mal ederek h&J'&ia ablıyorlar. 

Baalanbn blnr tanesbıln GB 
viliyctfmlze bu ftlerln bqında. bu
lunmak üzere reJlsör olara.k tayi
ni t;ok clofnıdur. K&Sabala.rmıızda 
bu işlere elveri~ti &ençlerden isti
fade edilmek suretlle. 7akm Bal
kan memlckeUerlnde olduğu gibi 
belediyeler bütçesine bir tahsisat 
Jmnvp bittr (&-tediye tlyat.ro) he-
7eti vücude cetlrllmcıd ve her n
dfe alan sence maaş YeribDesl 
pek doğru ve yerlnd€'r bir l<\&ek.Ur. 
Bu yapıldığı cün memlekette pek 
az bir para ile C'«lnen l'rnçler 
b"'m ailevi noktal n.uardan daha 
mürefteh bir hayata kavu!}muş ve 
bem de birçok cn•(I•..., 1 sabası 

açılmış olur.• 

akşam yemekten sonra saraya kü 
çük bir kız getirmişler Bu kızın 
kim olduğunu öğrendım. Evine 
gittim. Tahkikat yaptım. Kızın 

hasta olduğu anlaşıldı. Saraydan 
döner dönmez yatağa yatırmışlar 
galiba bu kızda çiçek hastalığı 

varmış. 

Bu söz üzerine bütun ka\lınlar 
ellerini yüzlerine götürdüler. 
•Vah, vah!. diye telehhüfte bu • 
lundular. Erkeklerin başları gö -
ğüslerine düştü. Hiç biri bir şey 
söyliyemedi. 

Kontes Dubarry konta çıkıştı: 

- Baykuş gibi fena l!abrr ge
tirmekten ne zevk alıyorsunuz? 

dedi. O kızın hastalığı iİe Kralın 
hastalığı arasında münasebet ara· 
mak neden' 

Cerrah Lamartinyu dört a•Jı bıı 
araba il!> Par•sten Versaya gel -
mişti Kr~tes, Kralı mua ·rnedm 
sonra, doktorun kcndisir.ı görme· 
sinı rica ettL (De-,anu varı 
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j Avrupada iş Ka_1mamı! 1 pMeraklıŞeylerj IJ=t O K A . V E 
~~manya Şı~dı _de Ç"§=:::=~~;'---------------------------------

Mustemleke istiyor !-::~ln!d:~:.lar:!~:r.~rk::::.:.; Aşk Avukatları! 
kenarına koyarsanız, ev sahibine bu-
7illl: bir hakarette bulunmut olursu----------

Müstemleke Sahibi Küçük Devletler 
Endişeye Düştüler 

Portekiz Hiç Memnun Değil! 
B 

undan sonra 
hadıselerln 

şöyle bir in
kişafını beklemek 
lazım gelecek: Al
manya artık Av -
ru pada iş kalma -
dığına bakarak ha
riçte, uzaklarda 
müstemleke ara -
mağa baş!ıyacak. 

Yeni gelen Avru -
pa gazetelerinde 
görülen bazı şa • 
yanı dikkat yazı -
lardan anlaşıldı • 
ğlna göre İtalya 
bundan sonra müt 
tefikı Almanyayı 

Avrupa haricinde 
bövle bir politika 
takibi için teşvik 
edec- ~-'~:-. 

Yeni gelen Av -
rupa matbuatına 

bakarak bu vazı -
yeti şöyle bir na -
zardan geçirıı\ek 

kabildir: 
İspanyanın Ber-

lin - Roma mih -
verine yaklaşması ~ 

komşusu Portekl-

. , 

AF'RIQUE 

f:RANQAISE 

A. 

IJllOIEN 

zi memnun etme
miştir. Portekiz 
Franko İspanya -
sına çok yardım 

Ptmİ.9, d~'ı !! harb 
ilevam ettiği müd-

Bir Fransız mecmuasından aldığımız bu haritaya göre, siyah yerler AfrikadaKı . 
ltalyan imparatorluğunu, gri yerler Afrika daki Fransız - İn~liz müstemlekelerini, 
noktalı gri yerler Fransız - İngiliz mandası veya nüfuz mıutakaları altında bulunan 
yederi, en nihayet beyaz noktalı yerler de Almnnyanın göL diktiği Portekiz müstem-

attçe sıl<ih ve cephane yollamış
tır. Böyle olduğu halde şimdi 1s -
panyanın Almanya ve İtalya ile 
beraber olacağı ihtimalleri Porte
kizi çok düşündürmüştür. 

Çünkü Portek.izin müstemleke
leri vudır. Almanyanın müstem
leke istemekten hi\bir zaman ge
ri kalmıyacağını iSe söylemeğe lü
mm yoktur. Lızbonda çıkan Jur

nal dö Komerçiyonun neşrettiği 

şayanı dikkat bir yazı Portekizin 
bu husustaki endişelerin göster -
diği kadar Alrnanyanın da müs -

temleke davasında ne gibi mak -
sı.dlar takib ettiğini anlatmakta
dır. 

Portekiz gazetesinin dedıkleri

rinin hulasası şöyledir: Almanya 

son senelerde müstemlekelerini is
temeğe başladı. Bu sureti nazarı 
tlakkati müstmleke meselesine 
çekti. 

Halbuki Avrupada yaptığı tah

rikatı bu suretle gizlemek isti -
yurdu. Almanyanın maksadı Av
rupada her devletten üstün bir 
mevkı sahibi olmaktı. Buna mani 

lekclerini göstermektedir. 

olarak İngiltere ile Fransayı bu
luyordu. 

Müstemleke davasını ortaya at
makla (\!manya bu suretle İngil
tere ve Fransayı meşgul etmiş, 

Avrupa işlerinde Almanyanın ta
kib ettiği maksadları onlardan sak
lamıştır. Eğer Almanya hakika -
ten Afrikada iktısadi menfaatler 
teminini isteseydi bunun için harb
den evvel kendi:;ine aid olan eski 
müstemlekeleri değil, Holanda, 
Belçika ve Portekiz gibi küçük 
müstemlekeci devletlerin elindeki
ni almayı iStiyecekti. Çünkc• bun
ların elindeki yerler münbıt ve 
mahsuldar topraklardır. Bu kü
çük devletler buralarını büyük bir 
devlete karşı müdafaa için eizem 
olan vesaite de kiıfi derecede ma
lik olmadıkları cihetle onların 

müstemlekelerini elde etmek zor 
görünmiiyordu. 

Afrika müstemlekelerindeki yer
li halk buraların tei\rar Alman -
yaya verilmesıni istemiyorlar. 

Portekiz gazetesinin dedikleri 
bunlardı:. Portekiz gazetesinin 
dediklerin. gördükten sonra bir 

de sayanı dikkat olarak Allgeme
ine Zeitung tarafından yazılan bir 
yazıyı gözden geçirmek lazım ge
liyor. Bu gazete diyor ki: 

Almanya ile İngiltere arasında 
herhangi bir anlaşma ancak kar
şılıklı menafi sahalarını tayin et
mekle olacaktır. 

İngiliz diplomatları bunu tanı
mak istemeseler de Almanyanın 
bu hakkı mevcuddur. Gecikmiş 

olsa bile büsbütün imkansız olmı
yan bu keyfiyet üzerinde bir gün 
Londra düşünmeğe mecbur kala
caktır. Bu kadar para, bu kadar 
sinir kuvveti ve Jıu kadar nüfuz 
ve haysıyet sarfedilen bu mesele 
hayat ve tarih tarafından çoktan 
halledil:ııiştir. Bununla beraber 
İngiliz Başvekili Lehistanın istik
lalini mü

0

dafaa ederken Danzig 
meselesinin Leiıistan istiklali ile 
hiçbir aUıkası yoktur. İngiltere -
nin bunu böyle görmesi her yer
de dünyanın polisi olmak rolünü 
üzerine almak istediğindendir. Bu 
Alman gazetesi böyle diyor. 

İngilizlere gelınr.e; bunların ha
(Devomı 7 inci sayfada) 

DUL 

Kemikleri, ceklrdek.leri 7erlere at -
mak.la ev sahlbinin, bunları temlzllye
cek adamları butunduiunu ihsas et 

ıuyılırsınız. 

CENNET KUŞU 

Cennet kuşu, korktu mu styahlaşır, 
kızınca da kırmızılaşır. Hissiyatını sak
tuamıyan mahlüklardan biri de budur. 

NEVYORK SERİSİ 

Geçen :pazartesi cüoü saat 10 da a
çıl:ın Nevyork serl'lsinln küşad resmi 
hakkındaki haberler l'tliyor. Bahri -

yelilerin, acokerlerln ve muhtelif mem
leketler ahalisinin geeld resmi öile -

ye kadar sürmüştür. Bunların önünde 
Nevyork belediye reisi Guardla yü -

rü.rordu. Başında. kulaklarına kadar 
ceçen kocaman bir sillndiJ' şapka var
dı. 

Kü.'Jad merasimi Jçln 40,000 dave -
tiye gönderllmişd. Cumhur reisi Bay 
Ruzveıt. serciye geldiği zaman yanıa
da 3,000 polls bulunuyordu. 

Sergiye, Çekoslovakya ve Arnavut
luk dahil olmak şartile 62 millet L,tı 

rak etıniştir. Pavlyonlarm bazıları he
nüz açılmamıştır. GeceH l'ündüzlü 50 

bin amele çalışmaktadır. Sergi açıl -
dıktan iki saat sonra yiyecek birşe1' 

kalmamı,tır. Sanduvtçler, dondurma
lar hep bltmlttir. Saat üçe doğru müt

hiş bir sıcak başl&Jlllş. Zavalh seyir
ciler, içecek bir şey buJamad.ıkları cl
bl bülün kapılar kapalı olduiu için 
dışanya da çıkamamışlar. Sıraların ü
zerine oturup beklemekten başka ça
re bulamamışlar. 

Sercide bulunan polislere mahsus 
yeni bir üniforma 7apılmıştu. Bunlar, 
ren.tı, ppkaları, kırmızı zırhlı mavi 

külotları Ue birer koyboya benziyor -
Jar. Sergi dahilinde işleyen otobüsle

rin kl:ikson1an, Nevyork şarkısının ilk 
sekiz notasını çallyorlar. Sergiyi ziya
ret edenler. 3 dolar verdiler mi hususi 
ve elrktrlkU sedlyelerle lılo yorulma
dan her yeri doıa,ıyorlar. 

Sergl.nln duhuJlyesi 1 lira. eğlence 

7erlerlnlnkl de 25 kunışlur. 

GENÇ BİR llERGÜL 

Dıinyanın en kuvvelll ç0-0ufu bip 
ıüpbe yok ki İngiliz Kolombiyasında 
N ev Vestminstrde doğan Budy An -
drevstlr. 

Bu çocuk, altı yaşLDda olmasma rağ
men dev gibi kuvvetlidir. Kendisinden 
dör1 dela daha atır adamları. omu -
zuna alır, yorc-unluk hissetmeden u
u.klara cö&ürür. 

Doktorun Öğütleri: 

YANIKLAR 

(}{) 

aiii yanıklarla derin ve 
geniş yanıkları bir tut
mamalıdır. Sonuncular 

için mutlaka bir doktora mü-
racaat etmek lazımdır. 

Hafif yanıklar, haiiice t:ı

zaran ve deriyi kabartanlar -
dır. Bidayette çok ağrır. Bu
nu gilirrnek için yanık yeri 
soğuk suya batırmalıdır. Ka

'baran deriyi koparmamalı, 

kesmemeli. Alkol ile yakıl -
mış veya silinmiş bir iğnenin 
ucu ile delmeli. Üzerine bolca 
vazlin sürmeli. Sonra sıerlize 

edilmiş bir gaz parçası, idro- ı 
fılli pamuk koymalı ve bır 

bandla sarmalı ... 

1 Yazan: M. HİCRET 1 ._ ___ _ 
ir pazar gecesi idi. Dört ar
kadaş bir dostun evinde, 
bir masanın etrafında top

lanmış, tatlı tatlı konuşuyor, gü
lüp eğleniyorduk. Araınızda mek
teb arkadaşlarımdan Süreyya da 
vardı. J?en bu çocuğu o geceki ka
dar şen neş'eli hiç görmemiştim. 

- Bugün güzel ve di.!ber bir 
kızla tanıştım, dedi. 

Sordum: 

- Bu kızla nasıl tanıştın Sürey
ya?. 

- Lısede, doku:ouncu sınıfta i
ken Secvet ismınde bir arkadaşı
mız vardı. En ön sırada, Filozof 
Nihad ıle beraber otururdu. Es -
mer, uzun yüzlü, karagözlü, biraz 
kalın dudaklı, uzunca boylu ço
cuk ... Hani sene sonunda hasta
lanmış ve mektebi terketmiştL 

Hatırlarl.n değil mi?. 

Serveti dört seneden beri görme
miştim. Evve!kı gün bir dostumu 
ziyaret için Harbiyeye gitmiştim. 
Akşam üzeri, oradan dönüyor -
dum. Yeşil boyalı, büyük ve kar
gir bir evin önünden geçerken, bir 
ses işittim. Başımı yukarıya kal -
dırdım. Evin ikınci katındaki pen
cerelerden birinden biri beni ça
ğırıyordu. Biraz dikkat edince ça
ğıranı tanıdım. Bu eski lise ar
kadaşlarımdan Servetti ... 

- Evlendin mi? 
Diye sordum. 

- Hayır, dedı. Ben budala de
ğilim! Evlenip de başıma bela al
mak isLemem. cBekarlık sultan
lıktır!• .Sözüne inananlardanım. 

Hem evlenmeme de lüzum yok 
ki ... Şimdilik üç tane sevgilim var. 
Biri sarışın, biri kumral, diğeri de 
esmer .. Bunlardan en güzeli kum
ral! Onunla daha yeni tanıştım. 

Diğerleri ile üç dört aydanberi gö
rüşüyorum. 

- Üçünü de seviyor musun? 
Güldü: 

- Hayır, dedi. Hiçbirini de sev
miyorum. Yalnız kumral olanı 
beğeniyorum. 

Bu sırada odaya elinde bir mek
tubla hizmetçi. .kız girdi. Mektubu 
Servete uzattı. Kadın odayı terk 
ettikten sonra arkadaşım zarfı 

yırttı, içınden çıkardığı mektubu 
okudu, sonra bana döndü: 

- Mektub Kumraldan geliyor, 
dedi Bayan aşkını ilan ediyor. 
Dinle sana. da okuyayım: 

•Sevgili Servet, 
Seninle tanıştığım güne kadar 

sevginin ne dernek olduğunu bil
miyordum. Çünkü o güne kadar 
hiç sevmeaniştiı:ı. O akşam seni 
görünce, gözlerim, güzel gözlerin
le karşılaşınca saf ve temiz kal -
bimin ilk defa olarak, tatlı heye
canlarla ürperdiğini hissettim. 
Seni çıldırasıya seviyorum. Sev
diğim adamın çok hassas ve ince 
ruhlu olduğuna ve onun da beni 
sevdiğine eminim. Bunun için o 
kadar mes'ud ve bahtiyarım ki ... 

Servet, bu mektubu sana has-

• 

• 

l'anMe!l ,gpnderiyorum. Seninle 
yakında. görüşmek istiyorum. Fa
kat bir 'ki güne kadar apandisit · 
ten ameliyat olacağım. Bu sebeb
le seni birkaç gün daha gcremi
yeceğ'1!ı. Bununla beraber, cu -
martesi günü, saat ikide arkada
şım Serab, seni Beyazıdde, sa -
atin yanında bekl~yecek. Onunla 
görüş! Serab, benim en samimi 
arkadaşımdır. Ondan sırlarımı 

saklamam! Bana anlatacaklarını 

ona da soyliyebilirsin .. 
Seab, Beyazıdde kendisini tanı

yebilmem için, elinde sarı bir gül 
bulunduracak .. 

Hasrelle gözlerinden öperim .. • 
•Şadan. 

Servet mektubu cebine koyduk
tan sonra: 

- Zavallı, aptal kız, dedi. Ken
disini sevdiğimı, aşkile yanıp tu
tuştuğumu zannediyor. 
Kısa bir mi.ıddet pencereden 

dışarıya bakarak düşündü, sonra 
bana dündü: 

- Süreyya, dedi. Cumartesi 
günü sarışın aşıkımla buluşarak, 

Büyükadaya gideceğiz. Eğer onu 
atlatırsam, kadın bana darılır; 

sonra sarışınımı kaybederim. Cu
martesi günü Beyazıda kadar git 
ve bu Serab ismindeki kızla gö -
rüşüver .. 

* Bugün saat ikide, Beyazıda git-
tiğim zaman, Şadanın arkadaşını 
saatin yanınd~ gördüm. Ona yak
laştım. Kendimi takdim ettim: 

- Affedersiniz efendim, ben 
servetin arkadaşı Süreyyayım. 

Genç kız ince ve zarif elini u-
zattı: 

- Ben de Serabım, dedi 
Ve sordu: 
- Servet Bey neden gelmedi? 
Gülümsiyerek: 
- Mühim bir işi çıktı da efen

dim! Dedim. 
Onunla konuşa konuşa, ağır a

dımlarla Sultanahmede doğru. yü
rümeğe başladı'.< ... 

mumuz daha tuhaf değil mi?. - Bak rengin de soluk. Gzlerin içeriye içeriye 
kaymış. Uykusuzsun. Yorgunsun! 

Guney bu liıkırdıların hiçbirisine kızmadı. 

Ter3.ne çok şenlendi, yüzünde binbir alı.mlığın gü
lüc'ikleri toplandı, o her vakitki büyüliyen, bağ -
liyan tatlı sesile: YOS A 

Sorı.ısunu ekliyerek devam etti: 
- Mal, ev, eşya ne varsa hepsini sattık. Şu 

dakikada içinde oturduğumuz oda bile bir başka
sının malı. Yalnız senin kitablarına kıyamadım, 

or»m için de hiçbir şeyine dokunmadım. Buradan 
nt!reye taşınmak kısmetse oraya yerleşir. - Şekerim .. Kendın! boş yere üzüyorsun! 

Dedi, kocasının yanağını sıktı ve devam etti: 

- ~ce d.e evdeydim. Sabah da evdeydim. 
Şımdi rle evdeydım. Gece pek baygın ve yorgun 
uyku uyudum. Kapıyı tıkırdatışını ve seslenişini 

duy.namış olmalıyım. Yoksa hiç kalkmaz ve ka -
p:yı açmamazlık eder miydim. Benim senden baş
ka neyhn. kimim var? Nereye gidebilirim, ne ya
p~ bilirim?. 

Doktor kadının bu sözlerine gene kapıldı. Kü
çül: cocukların masal dinleyişleri gibi Güneyi din
liyordu. Ve o devam ediyordu: 

Yüzümde yorgunluk var mı yok mu bilmi
yorum. Fakat m;mara çok sinirlendim. Bir türlü 
y~o:nak istedığim şeyi kavrayamadı. 

En üstün diye bunu seçtim, bu da boş. Benı 
Rı.l~yamıyor. Ben küçük bir ka:;aba, küçük bir şar 
h~!<ztrı bır şey vJptırmak ıstiyoı um. o hala kafa
s,n \ zevkin bilvük bır ıpartıman \'apmava gö-
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re işletiyor. Onun yaptığı plan da çok güzel am
ma, tıpkı tıpkısına benim dilediğim gibisi değil 

Onun için biraz üzüldüm. Sonra buraya kadar da 

yüriiyerek geldim. Belki bütün bu sinirlilik, yor -

gwıluk, yüzümdeki solukluk bunlardan ötürüdür. 

Ve .. gene şen şen, gülücüklerini dağıta 

- Üzüleceğin hiç bir ş;y kocacığım!. 
Diyerek kendi yatak odasına yürüdü: 

serpe: 

- Dur soyunayml., geleyim de konuşuruz! 

Doktor onun hu gidişi arkasından alık alık ba-
k:yor; hakikatle hayalin, gerçekle yalanın çarpış

ma•ından ve karşılaşmasından doğma bir ıztıra -

bın bütün acısını beyninin içinde duyuyor, fakat 

iki>inden birisine karar veremiyordu: 

- Yalan mı sö:.:.!.üyor? 

Doğru nıu söylüyor., 
• 

m 

YOSMANIN ÖZtl 

l\lEZADIN SON GÜNÜ 

Doktor çalışma odasında bir koltuğun üze -
rine kıvrılmış oturuyor ve başını iki elleri arasına 
almış düşünüyordu. Çok zayıflamıştı. Tıraşı uza
mıştı. Avurtları içine çökmüştü. Demdeğişik, yor
gun bir yüzü vardı. 

Birden odaya Güney girdi. Genç kadın dok -
toru böyle dalgın ve düşünceli görünce: 

- Ne o kendinden geçmişsin doktor?. 
Dedi. Doktor hiçbir şey söylemedi, sağına s<>

luna bakındı. gene başını önüne iğdi. Gürıey: 
- Ev ne tuhaf oldu değil mi? z 
Dedi, sözüne: 

Evin tuhaflığı bir yana amma bizim duru-

Fazıl derin bir uykudan uyanıyormuş gibi 
birden sordu: 

- Hani o şehir gibi apartımanı yaptırmıyor 
muyuz? 

Güney pembe beyaz yüzünde gülücükler da
ğıta dağıta: 

- Tabü en muhteşem bir apartıman olacak. 
Hem apartıman değil, apartımanlar. Hayalimdeki 
o büyük, eşsiz, saraylardan üstün apartıman pla
nı en kısa günler içinde sonuncunu alacak .. , 

Dedi ve illıve etti: 
- Senin yazı odana ve bir de yurduna karış

madıktan sonra üst yanına da sen karışmazsın de
ğil mi kocacığım?. 

Fazıl üstüste yutkundu, fakat, hiçbir şey söy
lemedi. Sanki bir uyku hastası imiş gibi başını 

bir türlü dik tutamıyor, ikide bir gözkapaklan ini
yor. kafası sarkıyordu. 

(Devamı var) 

t • 

, 

Genç kız o kadar tatlı konuşu· 
yordu ki... Birbirimize çok çabU~ 
ısınmıştık. 

Bir aralık .Serab arkadaşı Ş• · 
dandan bahsederken: 

- Şadan, ded; Çok çapkın bir 
k:zdır. Henüz on dokuz paşındi 
olmasına rağmen dört beş tane !· 
şıkı vardır. Bunlardan biri de ser· 
vet Beydir. Ben bu genci şahsan 
tanımıyorum. Şadan onun çok ki• 
bar, centilmen, iyi kalbli ve sa! 
bir adam olduğunu söylüyor. Mii· 
hendis ımiş. Ayda eline dört beli 
yüz lira geçiyormuş. Beyoğlunds 
dört apartımanı, yedi sekiz tarıe 

dükkanı varmış. Bundan başka 
bankalardan birinde de yarırJI 

milyon lirası bulunuyormuş. 

r Devamı 7 inci sayfada) 

Ankara Radyosu 
ınıotıx 

1 '1,30 Program. 
17.35 Müzik (Pazar çayı - Pi). 
18.15 Çocuk saaıı. 
18.45 Müzik (Pazar ça11 - Pi.) do• 

vam. 
19.15 Türk müzitl (Fasıl beyell). 
20 Memleket saat ayan, &Jant v• 

meteoroloji haberleri. 
20.15 Türk müzlil. 
1- Bfcazki.r peşrevl 
Z- İsmail Hakkı - HlcazUr &tır ..,. 

mal: (Benim servi.) 
3-- Udi Cemil - Hicazkar şarkı: (Li· 

yık mı sana). 
4- Ovrifin - Hlca~klr tarkı: (1'[d"' 

llm bu rece •• ) 
I>- Hicazkar lürkü: (Akşam olur)• 
- Hicazkar lürkü: (hmltln ıoın

de). 
'1- lllcaıkir su semalsl 
S- Bedri.yenin Hlcukir ,arıu: (Mi!JI 

lezlo aşkınla). 
9- Nobarm Hicaz şarkı: (Ailamıf 

rülmiiş). 

10- Mustafa Nafizin HJcaıı ıarkU 
(Göisünde açılıru1). 

21 Neş'e:ll ı>lılklar .. R. 
21,10 nJüzlk (Fe7ha Talay). 
Zl.25 l\lllılk (Rlyasell Cumhur ban

dosu - Şef: İhsan Künçer). 
22 Anadolu ajansı (spor servlsl). 
22,10 lllüzlk (Cazband) Pi. 
2245 23$ bbl - on aJans a er eri 

yarınki program. 

YARIN 
12,30 Procram. 
12,35 '.l'ürk müzltl - Pi. 
13 l\leınleke& saat ayarı, aJans 

meteorolojJ haberlerL 

v • 

ve 

13.15 - 14 Müzik (halif müz;k) Pi. 

1357 Hicri 1355 Ruml 
Rebi ula.bir Mayıs 

9 15 ,_ __ I 
28 ~fay!i PAZAR 

1939, Ay 5, Gün 148, Hızır 23 -- 1 1 
Vakitler Vasati Ezani 

sa. da. •a. da. ---
Günet 4 33 9 02 

Öğle 12 11 4 40 
İkindi 16 10 8 38 

Ak§am 19 31 12 00 

1 
Yatsı 21 28 1 57 

1 tm ... i: '.! 20 6 49 



l!!A YAT YOLLARINDA.. 1 
• 

e Arlar Neden 
evlenmiyorlar? 

Bekarlık Vergisinin Muessir Bir 
Tedbir Olacağı Muhakkak mı 7 

[ Yazan: REŞAD FEYZi 
1 

B ugüıı:lerde kon~ulan mev
zulardan biri de bekar • 
!ardan alınacağı söylenen 

bekfırlık vergisidir. Hükılmet bu 
Yolda bazı şeyler düşünnıektedir. 
Nikah muamelesi masrafları da 
birkaç Lra indirilmiştir. Bu su
retle evlenmek kolaylaştırılıyor. 

Şüphe yok ki, evlilik, cemiyet 
içindeki insanların her normal 
llıedeni halidir. Vatandaşları f!V· 

lenmeğe teşvik etmekle, memle
ket nüfus politıkasına hizmet et
tniş oluruz. Bütçe müzakereleri 
dolayısile, Büyük Millet Meclisin
de de bu mesele mevzuu babsol
du. 

Fakat, benim müşahedelerime 
göre, bir kısım vatandaşları evlen· 
llıekte geciktiren veya alıkoyan, 

Yahud da, evlendiği halde çocuk 
Yapmağı düşündüren mesele, ha
Yat pahalılıgıdır. 

Evlilik, pahalılık bahsi etrafın· 
da, muhtelif kazanç ve hayat se
l>iyesinde olan birçok vatandaş -
larıa temas ettim. Hepsi, geçin -
ınenin zorluğundan şikayet etmek· 
ledir. Şu muhakkak ki bugünkü 
aile statüsü değişmiştir. 20 - 25 se
ne evvelki telakkilere dayanan 
bir aile kurulmasını bugün iste- ' 
Yemeyiz. Aksi halde, gerilik olur. ket mikyasında, bu cins bekar -
Değişen cemiyet ve telakkilerle la.rın mikta.rı, üzerinde durulacak 
birlikte, cemiyetin küçük bir nü- bir yekfuı teşkil etmez. Dünyanın 
ınunesi olan ailede birçok inkı • her Uıfafında, bu cins bekarlar 
lablar geçirmiştir. Bugün evli bir vardır. 
genç kadın, bir yazlık ve bir kış
lık. senroe iki şapka almak ihti
Yacında ve zaruretindedir. Bunu 
kabul etmeliyiz. 25 sene evvel. böy
le bir ihtiyaç var mıydı?. 

Gayemiz vatandaşları sıkıntıya 

sokmak değil, daha müreffeh, da· 
ha medeni bir halde yaşatmaktır. 
Vatandaşları alım ve satımdan 
mahrum etmek değil, onların sa
tın alma ve istimliik kabiliyetle
rini artırmaktır. Bir tek kelime ile 
onlara daha medeni bir hayat se
viyesi temin etmek, yani, ihtiyaç
larını çoğaltmaktır. Evlenen in -
sanların ihtiyaçlarını, bittabi da-

1 
ha çok artacaktır. Bu basit bir he- 'ı 
sabdır. Esasen evlenmek de daha 
çok medeniyet muhitine girmek 
demek, değil midir? 

Fakat evlenen vatandaş, eski -
sine n;sbetle, da'.ha az müstehlik 
bir bir hale sokarsa, ona ıztırab 

vermiş oluruz. 
Bence, bekalık vergisi, evlen -

me-ği teşvik eden bir müyyede ol
maktan uzaktır. Böyle bir hare -
ketin devlet hazinesine - yekılnu 

mühim bir şey tutmıyacak olan -
küçük bir varidat temin edebilir. 
Bu verginin tesir sahasının daha 

(Devamı 7 inci sayfada) 

';...__· Ş_A_K _A_j ' 
DAL'GINLIK 

P 
rofesör N ... Çok dalgın bir 
adamdır. Buna da, daima 
zihnen meşgul olması se-

bebdir. Geçen gün genç ve güzel 
bir kadına sorar: 

- Din gece tiyatroya gidece
ğinizi söylemi§tıniz .. 

- Evet, fakat çok yorgundum. 
Erkenden yatağıma girdim. 

- Bari çok kalabalık var mıy
dı?. 

KADININ HİLESİ 

Mecdi komisyoncudur. Arasıra 
karısını yalnız bırakıyor, taşraya 

gidiyor. 
Geçenlerde, haber vermeden e

vine dönüyor. Kapıyı açıyor, içe
ri giriyor. Pardesüsünü, şapka • 
sını antredeki portmantoya ası • 
yor, yatak odasına doğru yürü 
yor. 

Karısı, Mecdinin geldiğini an

layınca: 

- Aman kocacığım, diye bağı
rıyor. Seni Allah mı gönderdi... 
~al'bimden çok rahatsızım. Tıka
nıyorum, boğuluyorum. Koş, dok
toru çağır. 

Zavallı Mecdi, elektriği bile yak

madan çıkıyor. Köşenin başındaki 
apartımana gid;yor, bin müşkü · 

!atla kapıyı açtırıyor, doktoru u
yandırıyor, karısının ani hastalı
ğını anhtıyor: 

- Rica ederim, geliniz ... Zah · 
metinizin mukabilini fazlasile ve-
receğim. 

Diyor. Doktor gülüyor ve şu 
cevabı veriyor: 

- Merak etmeyiniz, evinize gi

diniz, karınızı iyileşmiş bulacak· 
sınız ... 

Mecdi; kızıyor, fakat ısrar ede-

miyar. Dönüyor, evine geliyor. 

Kapıyı açıyor ve bu sefer elek • 

trik düğmesini çeviriyor. Ortalık 

aydınlanınca ne görse bcğenirsi -
niz? Pardesüsünün yerinde bir 
başka pardesü var!. 

KAN DÖKMEGE NE 

LÜZUM VAR?. 

- Bay Nuri, bana hiç yoktan 
küfrettiniz, sonra bir tokat vur
dunuz. Bu, ancak kanla temizle
necek bir hı•karettir. 

- Doğru, hakkın var. Fakat bu 
hakareti kanla temizliyecek yer
de, siz de bana bir küfretseniz, 
bir de tokat atsanız, fit olsak daha 
iyi değil mi?. 

Bu en küçük bir misaldir. Me· 
deniyete doğru yükselen cemiye
tin, bittabi ihtiyaçları da artmış
tır Zaten medeniyet demek, ihti
Yaçların çoğalması demektir. İh· 
tiyacı az ve mahdud olan Ameri
ka yPrlileri, belki, gayet ekono - ·--·~=~~======================J 

:~~e~i; :e~~ı~~~:~i~~~~ :ık::; , Kanadan ı n meşhur Beşizleri 
mevsiminde !:>eş on defa olsun si-
nemaya gitmiyen bir genç kadın 
haklı olarak yese, üimdsizliğe ka
pılır. Ve bu hal, evin içinde aile 
saadetini sarsan bir amil olur. 

Çocuk, mühim bir davadır. Doğ-
du.~u günden itibaren bakrn'lk, bü· 
Yütmek, beslemek, okutmak, aile 
bütçesinde mühim bir fasıl halin
dedir. 

Bekürlar, tek başlarına, geçin
mekte sıkıntı çekiyorlarsa, ev -
lendikieri, yani iki, üç kişi olduk
lorı zaman, riyazi bir hesabla, bit
tabi daha çok sıkıntı çekecekler • 
dir. 

Bence, evlenmeği teşvik etmek. 1 
nüfus politikasını daha verimli şe
kilde yürütmek için, hayat paha
lıLğı ile mücadeleye germi verme
lidir. Hayatı ucuzlatmalıdır. Ka· 
zancı yükseltmek. m'\aş ücretleri, 
ayılıkları, yevmiyeleri arttırmak 

mühim davalardır. Bu, büyük büt
çe ve iktısad meseleleridir. Fakat, 
zannedivorum ki, hayatı bugün
künden daha ucuza indirmek, pek 

. ala mümkündür. 
İstatistiklere bakınız: Hayatın,? 

geçinmenin ucuz olduğu şehir ve 
Köylerde ~kar hiç yoktur. Çün
kü, hayat ucuzdur. Hayat ucuz o-
olan şehir ve kasabalarımızda, ı 
hem evlenenler çoktur. Hem de 
ailelerin çocukları fazladır. 

Demek ki, İstanbul gibi, daha 
birkaç büyük şehirde, hayat pa
halı olduğu için buralarda bekar
lar biraz fazlacadır. Büyük şehir· 
!erin eğlencesi, nisbeten çok ol • 
duğundan, sırf kendi şahsını dü
şünerek, rahat etmek için evlen • 
ı:niyen bekarlar vardır ki, bu mev
zuun haricindedır Ve bir memle-

• •• 
Bir Tanesi Krala: ''Ne Güzel Unif armanız 

Var,, Bir Tanesi de Kraliçeye: '' Siz 
Nekadar Güzelsiniz,, Demişler 

Kanadada beşiz olarak dogan ve tam sıh1ıatte bulu nan Diyon hem§ircler 

1 
ngiliz hükümdarlarının Kana
dayı ziyareti münasebetile meş
hur beşiz kızlarln da Kral ve 

Kraliçeye takdim edilecekleri ya
zılmıştı. Hatta küçük kızlara hü
kümdarlar önünde nasıl reverans 
yapacaklarını öğrenmek üzere bir 
muallm haftalarca uğraşmşıtı. 

Nihayet beşizler, Kral ve Kra· 
!içe Toronto şehrine geldikleri za-

man huzura kabul edilmişlerdir. ·ı selerinden tutarak: cNe güzel Ü· 

Beşinin de tam teşrifat kaidele • niformanız var. Ben mavi rengi 
rine uygun olarak yaptıkları re- pek severim• demi§tir. 

veranslar Kralın çok hoşuna git-

miş, Kral yavruları cşayanı hay- ı 
ret• olarak tavsif etmi§tir. Bir a-

ralık kızlardan Sesi! ismindekisi,

1 pek o kadar sıkıntıyı sevmediği 

için olacak, Krala yaklaşmış, elbi-ı 

Kral gülmüş, bunun üzerine Se
si! Krala düğmeleri ve nişanları 
hakkında birçok sualler sormuş
tur. Kral küçüğe doğru eğilerek 
cevablar vermiştir. 

Bu sırada Anet ismindeki kız da 
Kralçenin kucağına çıkmış ve en-
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Boşanmalar En Çok 
Neden OluyOr? 

ngilterede Yapılan Bir Anketin 
Neticelerinden Ne Anlaşıl.yor 7 

~ilterede ev
't le~me; boşan-

ma işleri et • 
rafında uzun uza
dıya tetkikat ya • 
pan bir gazetenin 
çıkardığı netice • 
ler şayanı dikkat
tir: 

Yeni evliler ara
sında çok geçme -
den başgösteren 

kıskançlık vak'a • 
lan üzerine bun • 
!arın mahkemeye 
müracaat ederek; 
ayrılmak isledik
leri görülmektedir. 

Geçen b ... ~ tene 
zarfında İn,ı.:te • 
rede 24,000 i t§an
ma olmuşluı. Fa
kat boşann.~ !arın 

çoğu kan k· •C'i a
rasında başı<• bir 
erkeğin '4eya ka
dın girmesi, yani 
kıskançlık ve aşk 

gibi sebeblerden 
ileri gelmiyormuş. 
En büyük sebeb 
karı kocaların bir
birlerini anlıya • 
maması, :mtiz~ç 

edememeleridir. 
Bunun üzerine 

kadın da erkek de 
yalnız kalıyor de
mektir. Çünkü bir
birlerinden ayrı 

gibi bir vaziyet a· 
lıyorlar. İşte o za
man kadın da, er
kek de kendileri
ne birer arkadaş 

buluyorlar. Karı 

koca arasına bu 
suretle üçüncü bir 
kimse girmış olu • 
yor ve iş mahke
meye düşüyor. Bo
şanma işlerile meş

gul Londralı bir avukatın kanaa- ı mali daha artıyor. Erkek karısın
tine göre İngilteredik boşanma da- dan bıkıyor. 

olmak da karı kocanın arasını aç
tıkça açar. Tedrici olarak fakir 
d~enin manası şudur ki aileni~ 
çocukları artar, kalabalığı çoğal: 
fakat erkeğin kazancı hep eski 
halde kalır. O zaman ihtiyaçlara 
karşı ko} acak para yoktur. Bu da 
gitgide geçimsizliği arttırarak ni
hayet iş mahkemeye düşmektedir 

valarının sebebleri başlıca üç tür- J 2- Erkeğin işleri alt üst olu • 
lüdür: , yor. Hali vııkti iyi bir adam iken 

birdenbire zarurete düşüyor. Af. 
1- Çocuk oluyor. Kadın çocuk- lede bu yüzden imtizacsızlık baş-

la meşgal olmağa başlıyor. Koca- lıyor. 

sını il\mal ediyor. Çocuklar çoğal- 3- Birdenbire zarurete d~mek 
dıkça kadının kocasına karşı ih • olduğı_ı gibi tedr'ici surette fakir 

Bir Dakika 
Diyip Geçmeyiniz 
* Çinin başlıca ihracatından 

biri de yumurtadır. Bu işte 

kullanılan bir kadın dakikada 
700 yumurta kırar ve kok • 

1ar ve muayene eder. * Büyük Britanya hapishan 
!erindeki mahpusların yap • 
tıkları şeylerden daikkada 76 
bin frank kar temin edili!'. 
* Amerikalılar sakızları, yi

yecekleri, tütünleri ince ala -
minyüm kağıdlarına surarlar. 
Bunun için dakikada 610 met· 
re murabbaı varak yapmak lii-

1 zımdır. 1 * Amerikalılar baş ağrısın
dan çak muztarib oldukları ı

çin dakikada dört buçuk kilo 
asprin sarfederler . * Siz bu satırları okurken bü 
tün dünyada 425 kilo çay, 22 
bin 875 metre mikabı tahta, 
40,000 litre şarab istihsal olun
muştur. 

İŞTE BİR DAKİKA D1UIA 
GEÇTİ. 

sesinden öperek: 
- Siz nekadar güzelsiniz, de

miştir. 

Küçük Diyon hemşireler Krali
çeye çiçekler vermişler ve Lon· 
dradaki Kraliçenin kızına götü -
rülmek üzere imzalı fotografla -
rını takdim etmişlerdir. 

Memedeki Çocuklar 
İçin Gaz Maskesi 

Bu Maskeler de Beşiğe Benziyor 

Bir muharebe halinde her milletin kadını, erkeği zehirli gazlar: 

karşı korunmak içip maskeler tedarik ediyorlar. Fakat böyle mütbi' 

bir vaziyet halinde küçük çocukların, bilhassa memede olanların bal 

ne olacak? Bu da düşünülmüş, kü çük yavruları da böyle bir tehlik< -

den korumak için şimdi onlara ın ahsus olmak üzere gaz ·maskeler 

\yapılmaktadır. Fakat maskeler de yattıkları beşiklere benzemektedlı 
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Makineye Verirken : ·\ 

Almanlar Danimarka 
ile Anlaştılar . 

Sovyetler 
Teklifleri 

Tetkik 
Ediyorlar 

Kadıköy·ve Civarını Japonlar lngili 

1 
Soyanlar .Yakalandı Y apurlarını Çeviriy 
Altı Kişiden fl/iürekkeb Olan Bu Şebeke Uzun iddiaya Nazaran Bu Vapur/ 

Kopenhag, 28 (A.A.) - SalAlıiyettar bir menabiden .. verilen ~abere 
göre Almanya ile Danimarka arasında b:r ademi tecavuz paktı ımzası 
>çin Berlinde cereyan eden müzakereler müsaıt bir şekılde ılerlemk
t.dir. Paktın bir kaç güne kadar imza edileceği zannedilınektedır. 

Danimarka Hariciye Nazırı bu hususta beyanatta bulunarak paktın 
imzasını müteakip harici siyaset hakkında müzakerelerde bulunmak 
üzere Ayan ve meb'usan meclislerinin fevkalade olarak içtirnaa davet 
edileceklerini bildirmiştir. 

Danzig Meselesi İçin Görüşmeler 
Varşova, 28 (AA.) - Hariciye Nazırı Beck Milletler Cemiyetinin 

Danzig komiseri ile uzun bir mülakat yapmıştır. 
Nazır mülakatı müteakip İngiltere ve Fransa elçilerini kabul et

miştir. 

Macaristanda Seçim Başladı 
Budapeşte, 28 (AA) - İntihabat bu sabah baş]ıyacak ve pazarte

si akşaıru nihayet bulacaktır. Son haftalar zarfında yapılan intihabat 
intizam ve sükunet içinde geçmiştir. 

Meclisin ~60 meb'usluğuna 841 kişi namzteliğini koymuştur. Hükü
met partisinin büyük bir ekseriyet temin edeceği tahmin edilmektedir. 

(1 inci sahifeden devam) 
yanın yardımını istemek hakkını 
haizdir. Bu üç büyük devletten bi
ri böyle bir davete icabet ettiği 
takdirde diğer iki devlet de oto
matik bir surtte müdahaleye mec
burdurlar. 

Bu formül, açıkça mütekabili -
yet prensibini vazediyor. 

Fazla olarak İngiltere, Svyet 
Rusyayı memnun etmek için se
bebiyet verilmemiş bir tecavüze 
karşı Litvanya, Ltonya, Estonya 
Baltık devletlerine garanti ver -
meğe hazırdır. Diğer taraftan Hol
landa ve İsviçrenin mülki tama
miyetleri Fransa ve İngiltere ta
rafından tekeffül edilmiştir. Bu iki 
bitaraf, tehdide maruz kaldıkları 
takdirde istiklallerini feda etmek
tense umum! muhasamata girme-
ği tercih edeceklerdir. 

Parti Kurultayı Yarın Toplanıyor · ~~~!~~::~~:;:~~~:~~~~ 
(1 inci sahifeden devam) 

Kurultayının tasvibine arzedilecek 
olan nizamname tadilıitı şunlar -
dır: 

1. Nizamnamede değişmez, Genel 
Başkanı Vekilliği hakkındaki hü
kiiın eksik olduğundan bu kısma 
yeniden bir madde halinde şu hü
küm konmuştur: 

(Değişmez Genel Başkan, Parti
li meb'uslardan birini ~nel Baş
kan Vekili tayin eder. Genel Baş
kan Vekilinin vazife ve saiahiyeti 
değişmez Genel Başkan tarafın -
dan tesbit olunur. Genel Başkan 
Vekilinin değişmesi kendi istifası 

ile veya Genel Başkan tarafından 
Vekilliğe bir başka zatın tayini i
le vuku bulur). 

Yine bu kısma hükümetle parti 
çalışmalarında daha sıkı ve yakın 
bir ilgi temini için (Parti Genel 
Sekreterinin kabine içtimalarına 

iştirakini temin edici hüküm kon
muştur). 

2. Nizamnamenin üçüncü kısmı
nın büyük kurultaya ait maddesi 
ufak bir vuzuh ilavesi ile. şu §t'kli 
almıştır: 

(Büyük Kurultay dört yılda bir 
değişmez Genel Başkamn göstere-ı 
ceği yer ve bildireceği tarihte top
lanır. Değişmez Genel Başkan Hl -
zum görürse Büyük Kurultayı da
ha evvel toplıyabileceği gibi fev -
kallı.de olarak ta toplıyabilir). 

3. Kurultay mesaisi hakkında 

da teamül öyle olmakla beraber 
yeni bir hüküm olarak şu madde 
illlve edilmiştir: 

(Büyük Kurultayda memleket 
ve partiye ait her iş görüşülebilir. 
Program ve nizamnamenin kabu
lü ve değiştirilmesi büyük kurul
taya aittir). 

4. Parti meb'uslarının yapabile
cekleri işler hakkında nizamname
de esasen mevcut olan hüküm da
ha ziyade tevsi edilerek bu mad
de aşağıdaki şeklı almıştır: 

(Parti meb'usları devlet veya 
partiye ait, yahut sermayesinde 
devletin veya partinin iştiraki o
lan bütün müesseselerle amme hiz 
metlerine mahsus ve hususi muka 
veleye bağlı veya imtiyazlı şirket

lerde idare meclisi reisı ve azası. 

TARİHi 
ÇOCUI( 
ROl1ANI 

- Bu adama acıyorum. 

_ Paramız olsaydı, yed iğimız 
hurmaların karşılığını ver,rdik. 

_ Tanrı bize de ona da acısın. 
Ne yapalım? Ben ömrümde ilk de

fa başkasının hakkına zorla el u
zatt.ın. Karnı tok olanlar pişmiş 

kuwyu ~ile yemeğe nazlanırlar 

amma. Be'.:' kurtları dirı diri yi

yen aç •nsanlar çok gördum. 
Y ı.ırudti ler .. 

Gufa!ar.na bind.lb. 

Ve hurmalık sahillerden tızak -

]aştılar. 

mürakip ve mümessil olamıyacak- kavmet etmeğe karar vermelerine 
lar, ücretli veya ücretsiz başka bir mütevakkıf olmakla beraber mü
vazife alamıyacaklan gibi bu mü- essir olduklarına şüphe yoktur. 

esseselerle alakalı işlerde ücretli - --~-- -------
hakemlik de kabul edemezler. Dev yazılar neşredcmezler). 
!et veya parti işlerinde doğrudan 
doğruya veya bilvasıta müteahhit
lik ve her ne nam ile olursa olsun 

mütevassıtlık edemezler ve devlet 
bütçelerinden para ödemeyi icap 
ettirecek herhangi bir ticaret mu
amelesini dahi yapamazlar. Parti 
meb'usu olan avukatlar devlet ve 
partiyi alakalandıran bir davada 
aleyhte vekillet deruhte edemiye
cekleri gibi ücret mukabili olarak 

uehde de vekalet alamazlar. Ve bu 
gibi davaları deruhte etmiş olan
larla -şerik olamazlar. Parti Genel 
Başkanlık d.ivaru zaruret gördüğü 
hallerde partili meb'usları bu gibi 
vazifelerle tavzif edebilir. Hususi 

idareler belediyeler, bunlara bağ
lı müesseseler bu madde hüküm
lerine tabidir. Parti meb'uslan Kı-

z1lay, Çocuk Esirgeme ve Hava 
Kurumfan gibi menafii umuma a
lt cemiyetlerle sair hayır cemiyet
lerinde ücretli iş alamazfar). 

5. Nizamnamenin ceza işleri kıs
mını ihtiva eden maddeye cürüm 
olarak şu fıkra ilıive edilmiştir: 

(Parti işlerinde şahsi maksat 
güdenler .ve bu uğurda parti nufu
zunu istismara teşebl•is edenler 
ve şahsiyat ile uğr"§mayı ·adet e -
dinenlerl. 

6. Yine nizamnamenin on ikinci 
kısmını teşkil ve partili gazeteci -
!erin riayet edecekleri noktalar 
hakkındaki 154 üncü madde de şu 
şekli almıştır: 

(Sahibi partili olan gazete ve 
mecmuaların yazıları ile parti a -

zalarının neşriyatı parti prensıp -
!eri bakımından gözönünde tutu -
!ur. Partili gazeteciler, mecmua 
sahipleri vf! muharrirlerle bu yol

da görüş birlığine yarayacak te ·ı 
mas ve toplantılar yapılır. Parti
liler sermayesi ile alakalı ve ida -
resinde müessir bulundukları ga -
zete, mecmua ve matbaalarda 

program ve nizamnameye iç ve d~ 
sivasetin ana hatları ile yüksek 

devlet menfaatlerine aykırı düşen 

Yazan: İskender F. Sertelli 

Buran o gün Azakı bira~ daha 
sevmiş:i. 

- İnsan seninle yola çıkınca 
ne açlıktan korkuyor, ne de düş
mandan!. 
Dıyerek Gufanın içinde kan 

kardeşinin alnından öpüyordu. 
Fıratın kah hafiflC§en, kah co

ş_!'n akıntısı~a kapılarak gidiyor
lardı. 

Hal!lattan dönen yolcular onla
ra: 

- Aşağı salı.;Jler<le büyük ve 
yuksrk bir sarı kayaya raslıya -
caks;nız. İşte orada nehırden çı-

7. Nizamname tadil teklifleri a-
rasına tamamen yeni bi teşkilat 

olarak giren bir hüküm de parti. 
müstakil grupu teşk.li meselesi -
dir. Partinin kendi içinde daha 
geniş şekilde tenkid ve mürakabe 
yapabilmek jçin düşündüğü bu 
hususa dair ilave edilen hüküm ve 
maddeler aşağıdadır: 

(Pa.rliıli meb'uslardan kurultay 
umumi heyetince seçilen 21 arka
daş meclis içinde müstakil bir hü
viyet taşırlar. Bunlar grup mü -
zakerelerine iştirak etmekle bera
ber mütalea b<yan ve reye iştirak 
edemezler. Buna karşı meclisin u
mumi heyetinde mütalealarını be
yan ederler ve reylerini kullamr
lar. Müstakil grup kendi azaları 

ile umumi toplantı yapar, karar -
!ar verir, müzakere usulü meclis 
grupunun hükümlerine tabidir. 

Müstakil grup heyeti umumiyesi 
partiye mensup olmıyan meb'us
ları müzakerelerine muvakkat ve
ya daimi olarak davet edebilirler. 
Müstakil grup kendi azası arasın -
dan üç kişilik bir idare heyeti teş
kil eder. Partiye mensup meb'us
ların en çoğunun teşkil ettiği u -
mumi heyete parti grupu, partiye 
mensup meb'uslardan bu suretle 
kurultay tarafından seçilen 21 a -

zanın teşkil ettiği heyete de parti 
müstakil grupu denir. • 

Parti müstakil grupunun reisi 
partinin değişmez Genel Başkanı
dır. Reis vekili müstakil meb'us
Jar arasından onun tayin ettiği zat
tır. 

Partili müstakil meb'uslardan 
vukubulacak münhallere münasi
bini Genel Başkanlık divanı seçer. 

Parti müstakil grupu parti teş
kllatına dahil olduğu gibi müs -
tak il grup reisi vekili parti riyaset 
divanına dahildir. 

Ankara, 27 (A.A.) - Konya 
meb'usu Tevfik Fikret Sılay, Par
ti umumi idare heyetinde münhal 
bulunan azalığa riyaset divanınca 
tayin edilmiştir. 
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kıp batıya doğru yolunuza de -
vam edeceksıniz. O yol sizi Ha -
mat' topraklarına götürür! 

Demişti. Tanrının oğlu sağına 

solunan bakınıyordu: 

- Sarı kayayı geçm•yelim, Bu
ran! 

- Sen sağ tarafa bak. Ben de 
sol kıyıdan gözümü ayırmıya -
yım. 

Ve nihayet o akşam güneş ba
tarken, uzakta bir gölge gördü -
ler. 

İids" biid~:; l/'Vınç.e bağırdı
lar: 

Zamandanberi Erenköyüne Kadar Bir Çok Cinlilere Silah GötürüyormtJ 
Evleri Soymuşlardı • 

Son zamanlarda Kadıköy, Kı -
zıltoprak ve renköy civarlarında 
bır çok hırsızlıklar olmakta ve bir 
türlü failleri ele geçmemkte idi. 
Bu hırsızları yakalamak için ter
tibat alıruş olan memurlar evvelki 
gün bir kaç şüpheli adamın Gözte
pede dolaşmakta olduklarını gö
rerek, gizlice takibe başlamışlar
dır. Meçhul adamlar bir müddet 
buralarda dolaştıktan ve kendile
rinin takip edilmediklerine kana
at getirdikten sonra birer birer 
Yaverağa mahaUesinde 16 numa
ralı Meleğin evine ır.rerek, yükte 
hafi, bahada ağır ne varsa topla-

mıya başlam~lardır. Bu sırada ta- Paris 28 (Hususi) - Japon haI'b 
. gemilerinin son günlerde Uzak -rasutta bulunan memurlar birden- İn 
şark sularında giliz ticaret ge-

bire eve girmişler ve hırs1zları suç il . . d··-~ k t !ar 
m erını u.ıuurara araş ırma 

üstünde yakalamışlardır. Yaka- yapmaları, büyük bir asabiyet u-

lananlar Kıbtı Hasan oğlu Hasan, yandırmıştır. İngilterenin bu hu
Mustafa oğlu Hüseyin, Ali, İrfan, susta gönderdiği protestoya tat -

min edici bir cevab verilme 

İngiliz vapurlannın himaye>i 

tedbirler alınacaktır. 

Japonlar, İngiliz gemilerini 

ne harb malzemesi götürdüğ. 

iddia etmektedir !er. 
İbrahim ve Mustafa adında altı 

kişilik bir hırsız şebekesidir. Bu 
civarda son zamanlarda yapılan 

hırsızlıkların failleri olduklarını 

da itiraf etmişlerdir. Hırsızların 

~aldıkları eşyalar meydana çıka

rılıruş, sahiplerine iade edilmiştir. 
Hırsızlar adliyey teslim edilmiş -

İSTANBUL DÖRDÜNCÜ İCRA İSTANBUL DÖRDÜNCÜ jC 
l\IEMURLUÔUNDAN: MEMURLUÔUNDAN: 

Dairemizin 938/4853 sayılı dos- Dairemizin 938/4642 sayılı d 

lerdir. 
- - ---- - -- - - - ---

yasında hazineye Üsküdar ceza- yasında hazineye Üsküdar ce 
evi kaydına müsteniden maama- evi kaydına müsteniden maa 
sari! 608 kuruş itasına borçlu Be- sarif 93 kuruş itasına borçlu G 
şiktaş Abbasağa çıkmazı 23 nu- venin Yılanca köyünden 61 
marada mukim Kadir oğlu Mus- marada mukim Mehmet oğlu 'f 
tafaya çıkarılan ödeme emri ika- fika gönderilen Üııeme emri i 
metgahının meçhuliyetine bina- metgahının meçhuliyetine bin 
en iade edilmesi üzerine icra ha- iade edilmesi üzerine icra hnk 
kimliğince bir ay müddetle ila- liğince bir ay müddetle ilanen 
nen tebliğat icrasına karar veril- ligat icrasına karar verilmi~ ol 
miş olduğundan tarihi ilandan iti- ğundan tarihi ilandan itibaren 
haren yazılı müddet içinde itira- zılı müddet içinde itirazını cf 
zını dermeyan etmesi ve mal be- meyan etmesi ve mal beyanı 

Yarını Emanet 
Alacak Eller 

(1 inci sahifeden devam) 
Partinin kendi teşekkülleıi için

deki hizmet ölçüsii ne kadar aktiv 
ve bu hizmetleri ifa edecek ele
manlar ne kadar dinamik olurlar 
ise hiç şüphe yok ki alınacak ran
dıman da o nisbette geniş, emin ·ve 
feyizli olacaktır. 

Parti Miistak.il grupu teşkiline 

gelince, bu da hiç şüphesiz Türk 
rii~dü siyasisinin tekiimülü yolun

da Türk milletine en hayırlı adde
debileceğimiz çığırı açacak ve ge
tirecektir. 

Bu çığır da serbest tenkid ve a
çık mü.rakabedir. C. H. Partisi Ke
malist demokrasi sistemi içinde 

Türk milletinin mukadderatına 

hakim olan tek ve rakipsiz teşek

küldür. Kendi siyasi hakimiyetini 
bila kaydü şart temsil eden mües
sese de Mili Şef ve Türkiye Biiyük 
Mmet Meclisidir. 

Millet ve devlet menfaatlerine 
taalfık eden her mesele bugüne 
kadar müteamil olan sistem için
de önce Parti grupunda münaka

şa ve müzakere edilir, hüviyet ve 
ifadesini alır, ondan sonra Mec
lise gelir ve icabına göre üzerinde 
hiç konuşulmadan kanuniyet kes· 

bede-r. Bu itibada Parti her dava 
üzerinde kendi mürakabesini biz
zat kendi kendisine ifa eden; ten
kid, münakaşa, tefkkür hürrcyetl

ni kendi hariıninde muhafaza e
den bir dış çerçeve içinde mazruf
tıır. 

Partinin yirmi bir kişilik Müs
takil grupu bundan böyle doğru

dan doöTUya Mediste ve Parti 
o • 

grupu karşısında konıışacab'I ve 
münakaşa hürriyetini muhaafza e

deceği için diğ.,r demokrasi sis -
temleri ile Kemalist demokrasi 

sistemi arasında ve Meclis içinde 
yine kendjsine bas bir bağ rolünü 
ifa edecek ve biç şüphesiz Büyük 

Millet Meclisinın bünyesinde de

ğerli bir hizmet vrrlığı olacağı ka
dar halkın siyasi tekamül ve ter

biyesinin inkişafına da bilhassa 
hizmet etmiş olacaktır. 

ETEM lZZET BENİCE 

- İ'}te .. (Sarı kaya) ya geldik. 

* SARI KAYANIN ESRARI 

Ellerindeki Gufayı satmak için 
güçlük çekmediler. Karşılarına 

çıkan hır adam gufanın değerin -
den çok para vererek hemen satın 
aldı. 

O geceyi (Sarıkaya) nın etra -

tufnıdaki köy !erden birinde geçi
receklerdi. 

Tanrının oğlu (Sirtella) da iken, 
bu kaya hakkında bir çok masal
lar dinlemişti. Buran'ın kulağına 
iğildi: 

- Çocukluğumda çok merak et

tiğim esrarlı kayanın yanına ka
dar gidelim, olmaz mı? 

- Kayanın ne esrarı olacak, A
zak' Haydi şu görünen köylerden 
birınl' gidelim de karnımızı doyu
ralım ve yatacak bir yer bulup u
yu) alım. 

(Devamı var) 

Münakale ve 
iktısad Bütçeleri 

Kabul Edildi 
Büyük Millet Meclisi dünkü yanında bulunması aksi halde bulunması aksi halde hakkı 

toplantısında Münakale ve Tica- hakkında kanuni hükümlerin tat- kanu'1i hükümlerin tatbik ol 
ret Vekiı.letlerinin bütçelerini mü- bik edileceği tebliğ makamına ka- cağı tebliğ makamına kaim ol 
zakere ve kabul etmiştir. im olmak üzere ilan olunur. üzere ilan olunur. 938/4 

Ali Çetinkaya, emniyetten kas- 938/4853 fSTANBUL DÖRDÜNCÜ iC 
~~~~~-..,-..,-,,.~~~~ 

dettiği manayı izah ederek bunda İSTANBUL DÖRDÜNCÜ İCRA l\lEMURLUÔUNDAN: 

gerek insan, geNk eşya için sıh- MEl\tURLUGUNDAN: Dairemizin 937/2458 sayılı 
hat, selamet ve muhafaza ile bir- Dairemizin 938/4542 sayılı dos- yasında hazineye Üsküdar cc 
likte istirahat ve yiyecek içecek yasında hazineye Üsküdar ceza- evi kaydına müstemden 
bulmaktaki kolaylıklar da hatıra evi kaydına müsteniden maama- ruş itasına borçlu Beyoğlu 'f 
geldğini faah etti. Sür'at ve ehem- sarif 725 kuruş itasına borçlu E- vikiye Ihlamur caddesi 18 nu 
miyet meselesinde dikkat etmk dirnekapı Kariye mahallesi Bay- rada mukim Paskal karısı Afll 
Jazım glen esaslar1 beyan ederek, ram Tevfik sokak 7 numarada mu- yaya çıkraılan ödeme emri i.k 
bu yolda mesela Devlet Demiryol- kim Ali oğlu Ahmed namına çı- ' metgiı.hının meçhuliyetine b' 
lannda alınınış olan tedbir !eri an- karılan ödeme emri ikametgahı- en iade edilmesi üzerıne icra 
]attı. nın meçhuliyetine binaen iade e- kimliğincc bir ay müddetle 

Ali Çetinkaya, Almanyadan a- dilmesi üzerine icra hakimliğince nen tebligat icrasına karar ve. 
Iınan vapurların tetkikleri, tamir- bir ay müddetle ilanen tebliğat miş olduğundan tarihi ilandan _ı 
!eri ve ıslahları yolunda Müna - ifasına karar verilmiş olduğundan haren yazılı müddet içinde ıtı 
kalfı.t Vekaletinin tesisinden evvel tarihi ilandan itibaren yazılı müd- zını dermeyan etmesi ve mal 
alınan tedbirlerden bahisle, bun- det içinde itirazını dermeyan et- yanında bulunması aksi hal 
dan sonra vapur mübayaası işinde mesi ve mal beyanında bulunma- hakkında kanuni hükümlerin t 
daha ziyade dikkat etmeğe çalışı- sı aksi halde hakkında kl\llunl hü- bik edileceği tebliğ makamına 
lacağım kaydetti. Ali Çetinkaya, kümlerin tatbik edileceği tebliğ im olmak üzere ılan olunur. 
feribot meselesi üzerinde vaki su- makamına kaim olmak üzere ilan 937 /2 
allere de cevab verdi. Buğday nak- olunur. 938/4.542 

Jiyatı tarifsinde daha ziyade ucuz- İSTANBUL DÖRDÜNCÜ İCRA 
luk yapılması hakkındaki müta- l\IBMURLUÔUNDAN: 

İSTANBUL DÖRDÜNCÜ İC 
MEMURLUÔUNDAN: 

lealara temasla Vekaletin de bu Dairemizin 938/4538 sayılı dos-
kanaatte olduğunu söyledi. yasında hazineye Üsküdar ceza-

Dairemizin 938/129 sayılı d 
yas .Ja hazineye Bursa ağır cc 
hakimliğinin 244 sayı ve 16/6/9 
tarihli Hamile 8406 lira 1 kur 
maamasarif borçlu Bostancı 

Bağdat caddesinde Yeni mahal! 
de 21 numarada mukim Hasan 
lu Muammer namına çıkarılan 
ra emri üzerine icra hakimliğ° 
ce bir ay müddetle ilanen teb 
gat icrasına karar verilmiş o!d 
ğundan tarihi ilandan itibar 
yazılı müddet içinde itirazını de 
meyan etmesi ve mal beyanın 
bulunması aksi halde hakkın 

kanuni hükü'Tllcrin tatbik edil 
ceği tebliğ makamına kaim olın 
üzere ilan olunu.o:. 938/l 

Bundan sonra Ticaret Vekfıl.eti ·d 
evi kaydına müstenı en maama-

teşkilat kanunu görüüşlerek ka- sari! 80 kuı-uş borçlu Beykoz Ya-

hu! edildi. lıköy Mektep sokak 19 numarada 
-o--

Türk - İngiliz 
Anlaşması 

(1 inci sahifeden devam) 
tıud haricden herhangi bir dev -
!etle müştereken taarruz yapıldığı 
takdirde, taarruza •ığrıyan dev -
Jete derhal yardıma koşmak mec
buriyetindedirler. 

Türkiye, şimdi, bu büyük dev
leti bulmuştur. Bu muvaffakiyet 
yalnız Türkiyenin değil, bütün 
Balkan Antantı devletlerinin şim-

mukim Halil oğlu İbrahim namı
na çıkarilan ödeme emri ikamet
gahının meçhuliyetine binaen ia
de edilmesi üzerine icra hiıkirnli
ğince bir ay müddetle ilanen teb
ga • ·asına karar verilmiş oldu
ğcı .ı yazılı müddet içinde tari
hi ilandan itibaren itirazını der
meyan ey !emesi ve mal beyanın
da bulunması aksi halde hakkın
da kanuni hükümlerin tatbik edi
leceği ilan olunur. 938/4538 

İstanbul Belediyesi İlanları 
diye kadar derpiş etmekte olduk- !.------------~---."'."'-~~-~':"'.""~~~ 
ları gayenin en parlak bir suret- Belediye hududu içinde topla nan çöplerin tayin edilen iskele! 
te tahakkukudur.• den mavnalara alınarak denize dökülmesi işi 32000 lira tahmin be 

Bugünkü Maç 
Bugün Pera 1-3 Şişli 

Takımını Yendi 
Bugün Pera ve Şişli takımları • arasında yapılan maçta Pera ta-

kımı 3 - 1 Şişliyi mağlüb etmiş ve 
kupayı almıştır. 

İLAN 

Samatyada eski Hacıkadın ye
ni Abdiçelebi mahallesinde 
Pulcueyüb sokağında eski 25 
yeni 27 kapı sayılı kagir ev 
hakkında senedsiz tasarrufata 
kıyasen mahallen tahkikat 
icrası ıçın 5/6/939 pazartesi 
günü saat 11 de mahalline gidile
ceğinden bu hususta bir itirazı o
lanların mezkür güne kadar ve -
saikile birlıkte Fatih sicil muha -
fızlı~ına müracaatları veyahud 
aynı günü gidecek memura mü -
racaatları ilim olunur. 

iTiZAR 
Yazıların çokluğundan bu

gün ~ocuklara mahsus yazıla

rımızı koyamadık. Öziir dil('riz. 

!ile ve kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Şartnamesi 160 ku 
mukabilinde Levazım Müdürlüğün den alınabilir. Eksiltme 8/6/ 
perşembe günü saat 15 de Daimi Encümende yapılacaktır. İstcklile 
2490 sayılı kanunda yazılı vesika ve 2400 liralık ilk teminat makb 
veya mektubile birlikte teklif mektuplarını havi kapalı zarflarını ) 
karda yazılı günde saat 14 de katlar Daimi Encümene vermelidir! 
Bu saatten sonra verilecek zarflar kabul olunmaz. (B) (3607> 

j İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
Cinsi Mikdarı Muhammen 

bedeli 
% 7.S 

teminatı 

Ekailtmc Eksilııııe 

Motör (110 bey
girlik) 
Motör (70 bey
girlik) 

l Adet 

1 Adet 

6950 

4500 

521.25 

337.50 

şekli 

Kapalı Z. 

/\çık Eks. 

saati 

10· 

11 

I- Doç marka biri 70 diğeri 110 beygir kuvvetinde ikı adet mot 
yukarıda hizalarında gösterilen usullerle sa\Jn alınac~ktır. • . . 

II- Muhammen bedeli, muvakkat temınat, eksutme saaUerı hıZ 
Jarında gösterilmiştir. 

III- Eksiltme 31/V /939 tarihine raslıyan Çarşamba günü Kab 
taşta Levazım ve Mübayaat şubesindeki alım komisyonun.da yapıl 
caktır. 

IV- Şartnameler her gün sözü geçen şubeden parasız olarak 
nabılir. 

v- isteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve haatlerde % " 
güvenme paralarile müracaatları ve kapalı zarfları ihale saatinden ' 
saat evveline kadar kanuni vesaikle birlikte mezkur komisyon başka 
tığına makbuz mukabilinde vermeleri lazımdır (3430) 
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lstanbul Vilayeti Defterdarlığından : 
5ıra Adı 
No. 

Mükelle- Mahallesi 
fin işi 

s. N. Vergini Nevi 
mikdarı 

Sene lhbarna• Ta• 
si me N. rh 

FİL. o 
Tefrika Num8J'1181 ı 124 Yazan: Rahmi YACIZ 

Çakal of Ters Bir Bakışla Tufan 
Kaptanı Süzdü 

JJüiun 
''Hani İsteksiz Sürüklenmiş, Hani Ateş 

Etmemişdiniz? ,, Demek İstiyor Gibiydi 
agrılara 

l\or~ı ... 
'~ . 

Başüstüne albayım!. 

Yaver çıktı, bir saniye sonra u
zun boylu, zayıf bir binbaşı alba
yı. selamladı, kendini tanıttı: 

- Suvir süvarisi binbaşı Wolos
Bof... Emrinizi bekliyorum alby
Ytm. 

- Yağ yüklü gemiler ne oldu? 
- Hepsini tuttum, 10 tane ge-

ıni kumandan ... Buraya getirdim. 
- Etrafta düşaman donanma -

sına daır bir iz, bir emmare var 
ını? 

- Hayır albayım, raslamadım .. 
- Onların nezareti size veril -

~tir. Sivastopola kadar bunları 
sevke memursunuz. 

- Başüstüne albayım. 

Süvari tekrar selam verdi, ay
rılacağı sırada albay birşey ha -
tırlamış gibi tekrar seslendi: 

- Binbaşı Kolossof. Bir daki-
buraya bakın!. 

Süvari geriye döndü: 
- Emriniz albayım! • 
- Biraz evvelki müsademeye 

dair bir noktayı anlamak istiyo -
rum .. 

Buyurun albayım! 
- Sizin karşınıza düşen üç ta

ka müsademe imtidadınca ne yap
tı ?. 

- Ağır ağır ilerliyerek sanca
ğımıza düşmek üzere manevra ile 
meşgul oldu. 

- Ateş açtı mı'r• 

- Ne ateşi albayım? 
- Top, tüfek, ne ateşi açarsa 

açsın. 

- Önce bir iki makineli tüfek 
ateşi gördük. 

Fakat sonra bu ateş kesildi. Bu
radan savrulan torpitoların izle
rini takib ettik. 

- Torpito mu atıyorlardı? 
- Evet albayım.. 
-Ya ... 
Alıbay Çakalof ters bir bakış -

la Tufan kaptanı yan yan süzdü. 
Bu süzüşle: 

- Nasıl; hani isteksiz sürük -
lenmiş, hani ateş ateş etmem~ -
tiniz?. 

Demek istiyor gibiydi. Süvari 
devam etti: 

- Attıkları torpitolardan birisi 
baştaki grupun kumanda gemisi 
vaziyetınde bulunan takasına isa
bet etti. Onu havaya uçurdu ... 

- Havaya mı uçuırdu?!. 
- Evet! 
- Yani kendi torpitolarını bu 

adamlar kendilerine karşı mı kul
landılar?. 

- Bu hareketleri kasden mi ya
pılmıştır, yoksa yanlış bir hesab 
neticesi midir. Onu kestiremem. 

. Yalnız, bu adamların bulunduğu 

gruptan atılan bir torpitonun ken
di kumanda gemilerine isabet et
tiğini onu batırdığını gördüm. 
hepsi bu kadar albayım! 

- Peki... Siz, yağ yüklü ge -
milere konvoy olacak, onları Si
vastopola kadar muhafaza altın

da bulunduracaksınız!. Buyurun! 
Yüıllıaşı albayı selamladı, dı -

şarı çıktı. Esirlerle tekrar baş -
başa kalan Çakalof başını yere eğ
di, düşünceli bir tavırla kamara
yı enine boyuna adrmlıyarak bir 
kaç defa gezindi, sonra aklına bir 
şey gelmiş gibi Tufan Reisin ö
nünde durdu, tercümanına rıısca 
anlattı: 

(Deı•amı var) 

• 

Al Ş • d • d Aldanmayınız Rağbet gören her manya im 1 e şeyin taklidi ve benzeri vardır. 
GRİP!N yerine başka bir marka 

Müste·mleke lstiyecek verirlerse şiddetle reddediniz 

(4 üncü sayfadan devam) diasının artık yeri kalmamıştır. Beka" rlar Neden 
leU ruhiyesindeki değişikliği de Yine bir Alman muhabirinin 
Londralı Deyli Ekspres gazetesi - söylediği sözden bahsetmek lli- E 1 ı 1 " 
nin bir başmakalesinden anlamak zim geliyor. v en m 1 yor ar ~ 
çok mümkün . Fransada da geçen eylılldenberi 1 

Bu gazete ötedenberi İngiltere- mühim bir değişiklik göze çarp -
nin Avrupa işlerine karışmıyarak maktadır. Fakat buna şunu da i-
yalnız fogiliz imparatorluğu ile ıave etmeli: 
meşgul olması, hulasa Avrupadan Geçen ey!Cıldenberi İngilterede 
ayrı kalması fikrindedir. Daha de mühim bir değişiklik vardır. 

doğrusu geçen günlere kadar bu Çekoslovakyanın parçalanması 

fikirde idi. Şimdi bu gazete açık- Avrupada birçok tehlikelerın da-
tan açığa yazıyor ki artık eski fik- ha başgöstereceğini anlatmış ol-
ri müdafaaya lüzum ve imkan kal- du. Arnavutluğun malum şekilde 
manuştır. Çünkü memleket efka- alınması ise Berlin - Roma mih -
rıumumiyesi başka bir cereyan - verine karşı dünya efkarıumumi· 
dadır. İngiltere devleti Avrupada yesini büsbütün uyandırmış oldlı. 
taahıhüdlere girmiştir. İngiltere İstikbalin türlü ıhtiınallerine kar-
Avrupada her ihtimale karş! mec- şı uyanık bulunmak zaruretini 
buri askerliği kabul etmiştir. Bu duyan memleketler harbi istemi-
mühim değişiklikler olurken hala yorlarsa da harbden de korkmu-
Avrupa işlerine karışmamak id- yorlar. 

HiKAYE: 

AŞK AVUKATLARI! 
(4 üncü sayfadan devam) 

Şadan: 

- Bir kaz buldum, onu iyice 
yolmadan bırakmıyacağım, diyor. 

yordu. Onu durdurdum. Konuş -
mağa başladık. Kendisine: 

- Nereye gicıiyorsun? 
Diye sordum. 
- Serabın evıne dedi. Bır haf-

Ben bu zavallı gence acıdığım ta sonra onunla nişanlanacağım, 
için size bunları anlatıyorum. Ken- beraber çarşıya çıkacağız. 
disine söyleyin, bu kıza itimad - Çapkın arkadaşın ne alem -
etmesin, ona güvenmesin! de?. 

İki gün evvel Servet Beye gön- Gülümsedi: 
derdiği mektubda; hastanede bu- - Servet mi? dedi. Şadanı terk 
lunduğunu, ameliyat olacağını etti. O gün Büyükadada sarışın 
yazmıştı . Halbuki Şadanın hiçbir kadınla dolaşırken, Şadanla aşı-
şeyi yok. Bugün, aşıklarından biri kına tesadüf etmiş .. Ve artık bir 
ile Büyükadaya ge~meğe gıtti. daha birbirlerile görüşmemişler .. 

O gü ~kşama kadar Serabla gez- Süreyya yanımdan ayrılırken: 
dik, dolaştık. Sonra ertesi gün - Delikanlı, dedi Şimdi de ye. 
tekrar buluşmak üzere birbiri • ni bir av peşinde ... 
mizden ayrıldık. •-Dr. HORHORUNI -

11- Eastalarını akşama kadar Sir-ı 
Bir ay sonra, bir sabah Sürey- keci Viyana Oteli yanındaki 

yaya Köprüde tesadüf ettim. Ace- muayenehanesinde tedavi eder. 
le acele İstanbul tarafına geçi - Telefon: 24131 -

(5 inci sayfadan devam) 

şümullü olacağını zannetmek ha
tadır. 

Bizim için lazım olan aile reisi 

tipi, dalgın, düşünceli, sıkıntı için
de, borclu olan vatandaş değildir. 

İdealimiz müreffeh, neş'eli ve 
mes'ud aile reisdir. Aksi takdirde 
cbekarh'< sultanlıktır. sözü, dai
ma doğru bir darbı mesel halinde 
kalacaktır. 

Fakat, bütün bunlara rağmen, 
istatistikler gösterir ki, Türkiye-

de, bekarlık diye bir mevzu yok
tur. Bizde bekar yok denecek ka-
dar azdır. Evl\liğin, mazbut ve 
müşterek sesi ve saadetin en ta

bii bir hayat şekli olduğunu, a
sıl Türk vatandaşları müdriktir

ler. Bizde, ev!enmeğe karşı o ka
dar büyük ve geniş bir istek var
dır ki, nitekim, hükılmet, bir müd

det evvel, evlenecek çiftlerin as
gari yaş hadlerini bir miktar da

ha indirmeğe mecbur kalmış -
tır. 

REŞAD FEYZi 

DEVREDİLECEK İHTİRA 
BERATI 

cMotör Mahruklarının katalitik 
muamelesine dair usuı. hakkın

daki ihtira için alınmış olan 30 

haziran 1937 tarih ve 2432 N o. lu 
ihtira 'beratının ihtiva ettiği hu
kuk, mezkur ihtiram Türkiyede 
mevkü fiile konması için icara 

verileceği teklif edilmekte olmak
la bu hususta fazla malıimat e
dinmek istiyenlerin Galatada, As
lan Han 5 inci kat 1 - 3 numara
lara müracaat eylemeleri ilan o
lunur. 

ZORBALAR 
SALTANATI 

Bu sözleri katılırcasına lir hal 
ile dinlemek tahammülün~ kat
lanan Kadı Paı;a olduğu yerden 
sıçradı ve bağırdı: 

- Paşa ne diyornun?. 
- Ne diyeceğim? Canımı da 

yus ve müteessır sakalını karış -
tırarak: 

- Demek Paşam; bu torbalar ve 
çuvallar dolusu mücevherat ve 
paraları bunun için mi ithar ettin 
di?. Tevekkeli değil sarraf Erme
ni Manuk Efendi de çuvallarile 
berabermde... Affedersiniz .. Ben 
sizinle gıdemem. 

No. 172 

İstanhuldan peşlerine takılan 
Delı Mehmed çiftliğin muhasara
sını refedip gittikten sonra; Kadı 
Paşa ile Ramiz Paşa arasında aşa
ğıda yazılı ve çok enteresa'l olan 
şu konuşma geçtı. 

Kadı Paşa, Ramiz Paşayo. soru
yordu: 

- Paşa; şimdi nereye gidece -
ğiz?. 

- N~reye olacak Ruscuğa doğ
ru?. 

- Ruscukta bizi rahat !:ırak -
mazlar, üzerımize adam saldırır
larsa ne yapacağız?. 

- Hudud yakınlaştı demek de-

Yazan: M. :Sami KAK& '.t'li:L 

ğil mi?. 
Kadı Paşa, Ramiz Paşanın bu 

sözlerini birdenbire kavrıyama -
mış ve sormuştu: 

- Hudud yakınla5tı demek ne 
demek?. 

- Rus hududu Paşam!. 
- İlahi Paşa, Ruscuk nerede, 

Moskof hududu nerede?. 
- Amma yaptın P~şam be!.. 

Moskoflar Tuna ağzına kadar gel
diler ya?. 

- Peki, geldilerse ne olacak?. 
- Yani; bize Ruscukta rahat 

vermezlerse hemen Tunayı geçer 
Moskoflara misafir oluruz .. dedi. 

bu memlekete bağışlıyacak deği
lim ya? 

- Moskof gavuruna teslim ol
mak hamiyete sığar mı?. 

- Zaten, biz bu memlekete ne
reden geldik ki?. 

Deyince; saf, ahlaklı Kadı Paşa 
!;aşırarak: 

- Nereden? 
- Hırvatistandan nihayet Ar -

navutluktan ... Şimdi de Moskof 
tarafına gidersek ne olur? dedi. 
Kadı Paşanın aklı başına gel -

mişti. Ramiz Paşanın ne demek 
istediğini anlamıştı. Demek bun
ların müslüman oluşu bir mana 
ifade etmiyordu. Milliyet meselesi 
asıl olan bir keyfiyet idi. 
Kadı Paşa, boynunu bükt~. Me-

Benim memleketim burasıdır. 
Ben Alaiyeliyim ... Ne Arnavu • 
dum, ne Boşnağım, ne Çerkesim, 
Ne Arabım, Ne de dönme?. Türk 
oğlu Türküm... Benim diyarım 

burası: .. Haydi size uğurlar ola 
Paşam!. 

Diyerek, tek başına on plirasız 
tebdili kıyafet ederek karadan 
İstanbul yolunu tuttu ve İstanbu
la girdi. 
Kadı Paşanın yanında Ali Efen

di isminde Türk oğlu Türk birisi 
daha vardı. O da Kadı Paşa ile İs
tanbula gelmişti. 

'nevamı var) 

1 Dimosten Ay~ 
oğlu 

2 Ahmet 

3 M. Kani 

4 Mehmet Baki 

5 Mehmet 

6 İsmail 

7 Şerif oğlu Halil 

8 Cevdet 

9 Mehmet Ali 

10 Fevzi 

Şapka Kemankeş Topçular 
tamircisi 

Kasap 

D~ci 

Kundura 
boyacısı 

Kahveci 

Tavukcu 

• 

• 

Manav 

Berber 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Hamam 

Haraçcı 

Kemeraltı 

Helvacı 

Hastahane 

Hastahane 

Havyar han ka
pı ağzı 

Halil Paşa 

L. K. 

18 70 00 Kazanç 
14 00 Buhran 

114 11 02 Ceza 
116 

7 12 00 Kazanç 
2 40 Buhran 

14 40 Ceza 
51 15 52 Kazanç • 3 61 Buhran 

2 53 Ceza 
8 4 80 Kaaznç 

96 Buhran 

3 20 63 Kazanç 
4 13 Buhran 

2 13 64 Kazanç 
2 73 Buhran 
2 46 Ceza 

2 7 28 Kazanç 
1 45 Buhran 
1 30 Ceza 
2 70 Ceza 

7 /1 50 40 Kazanç 
10 08 Buhran 

935 7/59 4 

936 31/19 70 

935 2/84 286 

• 31/22 3'17 

• 31/24 378 

• 31/23 431 

• 23/12 55i 

• 7/28 558 

• 31/42 976 

936 7 /72 99?. 

11 Fevzi ve YorııJ • Halil Paşa 7/1 72 46 Kazanç • 7/71 992 

12 İbrahim 

13 Habip 

14 Celal 

15 Dimitri Astı
ras 

16 Musa 

Lokantacı 

Kahveci 

Avukat 

Vapur acen
tası 

Aşçı 

17 Amasra kömür istisma. 

n Türk Anonim Şir· 

keti 

18 M~el Ciros Hukukcu 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

14 49 Buhran 

Kara Mustafa
paşa 

26 86 Ceza 935 31/40 1354 

Kara Mustafa
paşa 

Melek han 

Panorama han 

89 

30 

3/25 

25 80 Kazanç 
5 16 Buhran 

7 18 Kazanç 
1 44 Buhran 
1 29 Ceza 

4 180 00 Kazanç 
36 00 Buhran 

Şeftali 19/1 12 50 Kazanç 
2 50 Buhran 
3 00 Ceza 

Merkez Rıhtım 110 00 Kazanç 
han 3/27 22 00 Bulıran 

15 80 Ceza 

Merkez Rıhtım 27 60 Ceza 
han 3/4 

• 31/45 1408 

• 31/25 1699 

931 31/31 933 

935 7/84 727 

• 31/63 164/l 

• 31/62 1999 

19 Nuri Kahveci • Bucak han içinde 2 27 
23 187 76 

37 55 

Ceza 

Kazanç 
Ceza 

• 31/56 1722 

20 Fri tz Sikni t Mühendis Yenicami Nişastacıyan han 936 27 /59 968 

21 • • • 

22 Recep Hüseyin Asfalt imali 

23 • • • • 

24 Mehmet Nurettin Komisyoncu 

25 • 

26 İbrahim 

27 V. F. Vangham 
Skot 

28 V. F. Vangham 
Skot 

29 Arman Rayno

viç 
30 Arman Rayno· 

viç 

31 Aret Agop· 

yan 
32 Davit Azriyel ve 

Aziz fikri 

33 Davit Azriyel ve 

Aziz fikri 

34 Kristof Kolomp 

35 Ömer Nazmi 

• 

Berber 

Komis
yoncu 

Komis
yoncu 

Komis
yoncu 

Komis

yoncu 

Hırda

vatcı 

Komis
yoncu 

Komis

yoncu 

Sarraf 

Komisyoncu 

36 Şark Halı ve Ticari 
Türk Limited Şirketi 

37 Ernist Antuvan Komisyoncu 

38 Sapan Türk Anoninı Şirketi 

Yenicami Nişastacıyan han 23 93 87 Kazanç 935 27/58 967 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

c 

• 

• 

Jeneral han 

Jeneral han 

Cemaat han 

18 78 Buhran 

2/10 43 81 Kazanç 
8 76 Buhran 
7 89 Ceza 

2/10 39 19 Kazanç 
7 84 Buhran 

3/11 324 00 Kazanç 

64 80 Buhran 

Cemaat han 3/11 324 00 Kazanç 
64 80 Buhran 

Perşembepazarı 77 6 30 Kazanç 

Sigorta han 

Sigorta han 

Sarafidis han 

Sarafidis han 

Sarafidis han 

Bozkurt han 

Bozkurt han 

Mehmet Alipaşa 
han 
Manhaim han 

1 26 Buhran 

6/1 40 20 Buhran 
2 
3 

6/1 328 69 Kazanç 
2 65 74 Buhran 
3 

9/10 43 30 Kazanç 

8 66 Buhran 

9/10 40 68 Kazanç 
8 12 Buhran 

28 465 30 Kazanç 

93 06 Buhran 

4/33 212 96 Kazanç 
124 22 Buhran 

4/33 124 22 Kazanç 
24 84 Buhran 

128 98 Kazanç 

55 25 80 Buhran 

2/10 103 63 Kazanç 

20 77 Buhran 
Büyük Tünel han 2 289 28 Kazanç 

57 86 Buhran 

Manhayim han 22/1 93 80 Kazanç 

Bozkurt han 

• 27/23 982 

• 27/24 982 

• 5/56 1371 

• 5/57 1371 

• 18/66 1903 

• 2/17 98 

• 2/18 252 

• 3/91 192 

• 3/92 228 

936 1/47 10 

935 3/60 87 

• 3/61 87 /l 

• 30/60 51 

• 30/58 30 

• 2/77 232 

• 1/15 37/251 

• 4/28 177 

39 Hüsnü Kiızım Mümessil K. keş Merkez Rıhtım han 

15 84 Iluhran 

21,23 674 08 Kazanç 
134 82 Buhran 

10 244 76 Kaıanç 

48 95 Buhran 

2/2 22 12 Kazanç 
4 42 Buhran 

1/3 96 43 Kazanç 

12 29 Buhran 
1/3 279 97 Kazanç 

• 4/24 108 

40 İsmail Raşit 

41 Fonçi 

42 • 

43 Süleyman 
Ali Riza 

44 Süleyman 
Ali Riza 

45 Avram Hara
lamidi 

46 Yasef Tuledo 

47 Lüi 

Avukat • 

Vapur acen tası • 

• • 

Tuhafiyeci c 

Tuhafiyeci c 

Şekerci • 

Şapkacı • 
tcomisyoncu • 

• 

Ömer Ahit han 

Kefeli han 

Kefeli han 

Topçular 

Topçular 

Kara köy 

Topçular 

Havyar han 

55 94 Buhran 

Kazanç 
Buhran 
Kazanç 
Buhran 

61 7 79 
1 56 

61 11 58 
2 32 

27 105 95 Kazanç 
19 Buhran 21 

23/l 24 
4 

1 111 

94 Kazanç 
99 Buhran 
96 Kazanç 

Buhran 22 39 

• 2/32 250 

• 2/36 169 

• 2/31 169 

• 1/78° 252 

• 1/85 251 

• 30/57 200 

• 2/30 211 

• 3/7 181 

(Devaml 8 inci Sayfada) 



• 

• 

defeder, 

•ı 
~ektiği ıstır a~ların 
mes'ulü ken~isi~ir 

v 
İNKIBAZI MİDE ve BARS AKLARI 

NEVROZ}N kolaylıkla ve mülayim bir şe1<ilde boşaltarak rahatlık ve ferahlık verir. HAZIMSIZ· 
LIK, ŞiŞKINLIK , BULANTI, GAZ, SANCI, MiDE BOZUKLUGU, BARSAK AT ALETİ, 
INKIBAZ, SARILIK, SAFRA, KARACIGER, MİDE EKŞİLiK ve Y ANMALARINDA 
ve bütün mide ve barsak bozukluklarında kullanınız. 

MAZON MEYV A TUZU son derece teksif edilmiş bir tuz olup yerini tutamıyan mümasil müstahzarlardan 
daha çabuk, daha kolay ve daha kat'i bir tesir icra eder. Horoz markasına dikkat. 

Yalnız toptan satış yeri: .Mazon ve Boton Ecza deposu, Yenipostanc arkası No. 31. İrtanbul. 

-------------------------------
... 

VİLAYETİ • • ISTANBUL DEFTERDARLIGINDAN 

411 • • 
Kaşelerini tecrübe etm~ olsaydı 

49 Torkum Tamatyan 
ona cehennem hayatı yaşatan bu 

Avukat 

muannid baş ağrısından 
"sel" kalmıvacaktı. 50 Mefahir Fah· Mübayaacı 

NEV ROZIN 151 ~;:~:goridis Mümessil 

Büt!in ıztırabları dindirir, baş ve 
diş ağrıları ile üşütmekten müte· 52 
vellid ağı, sızı ve sancılara karşı ı 

• • 

bilhassa müessirdir. 53 İbrahim Şaban 

NEVROZ/N 
Komisyoncu 

Mideyi bozmez, kalbi 
ve böbrekleri yormaz. ................... , 

Sahibi ve neşriyatı idare eden 

Baş muharriri 

1,ıf ·•··'~'Y r "·::·,. ,-.~,-~. 

ETEM İZZET BENİCE 

Son Telırraf Matbaası 

Emlak ve Eytam Bankasından: 
lcare dos

No. 
Nevi Gayri menkulün 

mahalli 
Üsküdar Müştemilıi.t bir bap ya- Boğaziçi Beylebeyi Havuz-

Heıa;:ı 

No. 

lının 24 hissede 21 his· başı caddesi eski 12, 13, 14, B. 16 
38/251 sesi 15 yeni 17, 17, 20, 19, 19, 22 

No. lu 
Bankamıza ipotekli olup Üsküdar icra memurluğunca yukarıda 

numarası yazılı dosya ile 30/5/939 salı günü açık arttırma · ile satık.
cak olan gayrimenkulü alanlar arzu ederlerse banka bu gayrimenkul 
mukabilinde kendilerine mevzuatı dahilinde para ikraz edebilir. c2688> 

SAÇ EKSIRI 

Komojen 
Saçlan besler, köklerini 
ı..uvvetlendirir, dökül
me~ini önler, kepekler(-

ni giderir • 

İngiliz Kanzuk 
Eczanesi 

Beyoğlu- lstanbul -
26/5/939 tarihinde Ankaradan ve 27 /5/939 tarih inde Hayda;:;:. j 

dan hareket etmek üzere Haydarpaşa - Ankara ve Ankara - Haydar
paşa arasında 3005 · 3006 numaralı günde!,k munzam bır yolc..ı katarı 
ışlemeğe başlıyacaktır. Bu tren Haydarpaşadan 14,05 de hareket ile 
saat 6,55 de Ankaraya varacak ve Ankaradan saat 16,42 de hareket ede-
rek saat 8,20 de Haydarpll§aya varacaktır. (3635) 

MUHTEREM SUBAYLARIMIZIN 
NAZARI DİKKATİNE 

SÜMER BANK 
Yerli Mallar Pazarları 
Müessesesi lstanbul Şubesinden 

• 

PEŞİN ve VERESİYE 
Olarak birinci sınıf 

ve aşağıdaki 
harç, işçilik 

fiatlarla 

Ismarlama Askeri Elbise 
Yapılmaktadır. 

Fiatlar : Kasket dahil bir takım elbi~ 

44.S - 42 - 40.5 - 35. 7 5 Lira 

( 7 inci sayfadan de' am ) 
04 Kazanç 8/42 122 

00 Buhran 

52 Kazanç • 5/53 474 

• Havyar han 1 61 

12 

• İntibah han 5/6 49 

• 3/6 4911 54 
Glandıris Mümessil • Merkez Rıhtım han 3/17 245 

49 

• 3/29 274 55 Nikoli Kundura es· • Fermeneciler 23 5 

89 Kazıınç 

37 Buhran 
00 Kazanç 

9 00 Buhran kicisi 1 10 Buhran 

• Ömer Abit han 4/11 89 44 Kazanç • 2/24 161 99 Ceza 

16 

• Merkez Rıhtım han 3/16 91 

69 Buhran 

47 Kazanç fST ANBUL DEF fERDARLIGINDAN : • 3/45 219 

• Merkez Rıhtım han 

• Kefeli han 

19 

3/16 219 

43 

il 24 

4 

30 

99 

90 

82 

96 

Buhran 

Kazanç 

Buhran 

Kazanç 

Buhran 

• 

• 

Galata Maliye Şubesi mükelleflerinden yukarıda adı, işi ve eski adresi yazılı şahıslar terki ticaretle 

3/46 123 yeoi adreslerini bildirmemiş ve yapılan araştırmalarda da bulunamamış olduklarından hizalarında göstc· 

rilen yıllara ait kazanç ve buhran vergileri ve zamlarını havi ihbarnamelerin bizzat kendilerine tebliği 
2/74 203 Jmümkün olamamıştır. Hukuk usulü mahkemeleri kanununun 141 . 142 inci maddeleri hükmüne tevfika 

tebliğ yerine geçmek üzere keyfiyet ilan olunur. (3756) 

DEVREDİLECEK İHTİRA 
BERATI 

cMotör Mahruklarının katalitik 
muamelesine dair usuı. hakkın· 

d~i "ihtira için alınmış olan 30 
haziran 1937 tarih ve 2411 No. lu 
ihtira beratının ihtiva ettiği hu· 
kuk, mezkür ihtiraı Türk.iyede 

mevkii f~ile koymak üzere icara İSTANBUL DÖRDÜNCÜ İCRA.! 
verileceği teklif edilmekte olmak-· MEMURLUCUNDAN: 
la bu hususta fazla ma!Umat e- Dairemizin 938/4539 sayılı dos· 

yasında hazineye Sultanahmet Ü· 
dinmek istiyenlerin Galatada, As-

çüncü sulh hukuk hakimliğinin 

937 /2160 sayı ve 30/3/938 tarihli "an Han 5 inci kat 1 - 3 numara-

lara müracaat eylemeleri ilan o- il.imik ~; 5 faiz ve r; 10 avukat
lunur. !ık ücreti ve 732 kuruş mahkeme 

masrafı ile maamasarifi icraiye j dan tarihi ilandan itibaren yaı 

200 lira borçlu Şuayip Mahmuda Jı müddet içinde itirazını derf11 

çıkarılan icra emri ikametgahının yan etmesi ve mal beyanında bU 

meçhul:iyetine binaen iade edil· lunması aksi halde hakkında kJ 

mesi üzerine icra hiıkimliğince 

bir ay müddetle ilanen tebligat 

icrasına karar verilmis oldL,.~n-

nuni hükümlerin tatbik olunac3 

ğı tcblig makamına kaim oıma 

üzere ilan olunur. 938/4J 

Yarım Litrelik Şişesi Perakende 100 Kuruştur. 
Satıcılara 0/o 1 O T e n z il ô: t Yap ı l ı r. 

Satış Mağaza ve Depolarından Satış kamyonlarından, 
-lnhisa·rlar 

• • • 
ısteyınız. 


