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Kurultay Bu Sabah Milli Şef'in MUhim Bir 
Nutkıyle Saat 10da Meclis Salonunda Açıldı 

Başvekilin 
Nutku Ve 
Kurultay 

linönü Açış Nutkunda Dedi ki:" Beşinci Kurultayı AçarkenAtat'iirkün 
Aramızda Bulunmayışı Yüzünden Derin Bir Elem içindeyiz.,, 

"lnsanllk Bir Boğazlaşmıya Uğrarsa, Türk Milleti Kendisine Düşen Vazifeyi Kahramanca Yapacakt1r,. -
Refik Saydam nutka ne 

~:'~.~.c~·::!:et~~'! Kurultay Çarşamba ÇüniJ 1 ekrar Toplanarak Müstakıl Grupa Girecek Meb'uaları Seçecek 
kere daha tebariis ettinnlf 
0

_

1
du_. ------ıH UT U K O AH : « Memleketin Müdafaa Kuvvetine Verdi-

.. 
• Y uan: Etem İuet BENİCS 

aşvekil R"fik Saydam dün 
gece radyoda beşinci ku -
rultayın bugünkü toplantı

ğimiz Ehemmiyet Bir Kat Daha Artmıştır» 

sı münasebetile bir nutuk irad 
etti. 

Ayni zamanda Partinin Umu
tni Rei, Vekili bulunan sayın Re
fik Saydam'ın nutku üç büyül. 
esası hulasa ve tebarüz ettirmek
tedir: 

A- Partinin kuruluşu, bünyesi, 
ifadesi 

B- Türk milletinin Parti ile O· 

lan birliği ve Türk devleti ile 
münasebeti 

D- Beşinci kurultayın manası 

ve hedefi. 

/A 
nkara 29 (Hususi muhabiri
mizden)- Beşinci büyük 
kurultay bu !abah saat on

da Türkiye Büyük Mıllet Mecllsl 
binasında toplandı. İlköoce yoJı>. 

lama yapıldı. Meb'usların ve vi -
lıiyetlerdcn geien delegelerin i
simleri birer bırer okundu. Ekse
rıyet hasıl olduğu anlaşıldıktan 

sonra Parti Genel Sdueterı Fikri 
Tüzer kürsiye geldi ve: 

- Nizamnamcmlzin 35 inci mad
desi mucibince kurultayımıza iki 
reis vek:li seçıJme~i icab ediyor. 
Bu hususta Çankırı meb'usu Mus
tafa Abdülhalik Reııda ile Seyhan 

Başvekil bu tahlil n izah esas- meb'usu Hılmı Orayın isimlerini 
larile Cumhuriyet Halk Partisi - teklif ediyorum. 
ain doğrudan doğruya Kemafüt Dedı. TeklJf kabul ediloı ~ 
rejirn"n özüae 1\V un VP i'let;n ~_,c-~..,.. 

ı Kıl.~rı seçıld!. 
umumi re ' ve knrnrından doğ • Bunu tak ben bir !akrır okundu. 
muş, Avrupa demokrnsileTindeki Takrirde 6 katibin isimleri teklif 
Parti örneklerinden uzak bir Parti ediliyordu. 
olduğunu bilha. sa göziinün& ko Bay Doktor Hayrullah, Cavid 
yarken onun en başlıca manası Ural, Vedid Özguıen, Ssdı Et • 
ve hedefi olan milli birlik mes- hem, Hilmi, Cevdet katipliğe se
nedliğini de t~harüz ettirmekte -

çildıle. ve riyaset divanı bu su-
dir. retle teşekkül etti. 

•- Cumhurıyet Halk Partisi Kurult~yda Hatay murahhas-
demek, Türk milleti demektir ve ları da yeralmış bulunuyorlardı. 
C. H. Partisi demek Türk devleti Riyaset divanınır teşekkülünü Reisicumhur lıımet İnönü nutuk larmdan birini lrad ederken.-
demektir. Bu mefhumlar biribiri- ____ --------müteakib alkış tufanı arasında - J 

ne o kadar sıkı bir şekilde bağlı- gürsiye Milli Şef ve Partinin de- Esk •. Kanuna' r 
dır ki, birini dığerınden ayırmak ğişmez ba1jkanı İsmet İnönü gel-
imkansızdır.• (Devamı 6 ıncı sahifede) 

Diyen Başvekil, bu yekpareliğin G T k 
bilhassa son dünya hadiseleri kar- o .. re e a u·· t 
tısında aldığı hususiyet \'e önemll 

durumu da ayrıca teşahhus ettir- Ol 
1 mektedir. n ar 

Türk milleti dünya uınıfmi si· a 
yasetini karartan hadiseler mü • 
vaceheııinde yekpareliğin ve bö
tünlüğün tam misalini verdiği ııi
bi yine dünyayı birlbirine katan 
muhtelif fikir cereyanları ve çar
pışmalan karşısında gösterdiği 

blgllneliği de yine bu birliğe ve 
nıillet biitünlüğüne borçludur. 

Türk milletinin sinesinden, inan 
ve umumi kararından doğan, Er
zurum, Sıva•, Ankara ve 1923 
mm-halelerini geçiren C'umlnıri· 

(Devamı 6 ıı.cı sahifede) 

Fatih Is tan bu 1 Kapı 1 arında1 
Ve Bizans Saraylarında ! 

Mcv8imin Bu En Mükemmel Eserini 

dan itibaren Son Telgraf'ta 

okumağa b315lıyacaksınız. 

M. SAMİ KARAYEL bu ese

rinde Türk ımpar .. toru Fatih 

Mehmed'in Istanbulu alışın· 

daki hususiyetleri, meçhul 

kalmış taı-ihi hakikatlerı ro

manlqmış bir ifade içinde 

vermektedir. 

T erfihleri İçin Bir 
Şekil Bulundu 

Eski tekaüd kanunu hükümle -
rine göre maaş almakta olan mü
tekaidlerin terfihi için hükfunetilı 
yaptırmakta olduğu tetkikler ta
mamlanmıştır. Mali imkanlar da 1 
temin edılerek eskı mütekaid.lerin 
maaşlarına zam yapılması husu
sunda hükumet, ilk fırsatta Bü
yük Millet Meclisine bir kanun 
layihası verecektir. 

On bir bin askeri mütekaid ve 
(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Bir Genç 
Sevgilisini 

Vurdu 
Eliza Mehmet Ali ile 
Evlenmek İstemiyordu 

Dün gece Sirkecide bir yarala
ma hlidisesi olmuş, bir genç ken
disile evlenmek istemiyen bir Mu
sevi kızını tabanca ile vurmuştur. 

Sirkecide oturan ve seyyar sa
tıcılık yapan Mehmed Ali adında 
biri, bir müdrlet evvel ayni semt
te oturan Eliza adında bir Musevi 
kızı ile tanışmıştır. Mehmed Ali 

(Devamı 6 ıncı sahifede) Ziya Ge"her 

Besim Atala· - General Kazım Karabekir 

İtalyan Tayyarecileri 
!ispanyadan Bir Zaman 
DahaAyrılmıyacaklar 

ispanya Harbinde Yaralanan Zabit ve 
Askerler Gemilerle ltalyaya Götürülüyor 

Roma 29 (A.A.) - İtalyan tay
yarecileri diğer İtalyan eski mu. 

hariblerile birlikte 31 mayısta İs· 

panyadan hareket etmiyecekler • 
dir. 

İtalyan lejyoner havacılığına 
mensub zabitler, küçük zabitler ve 

askerler tayyarelerini muayene e
dip, İspanyol makamlanna tes • 

llin ettikten sonra 5 veya 6 hazi
randa Cadix veya Seville'den ha· 
re ket edeceklerdir. 

YARALI İTALYANLAR 

Cadix 29 (A.AJ - İtalyan lej

yonerlerini nakledecek olan iki 

Makineye 
Verirken: 

vapur, evvelki akşam buraya gel· 
miştir. 

Öğrenildiğine göre Dahiliye Na
zırı Serrano Suner, azimet mera
siminde hükfuneti temsil edecek
tir. 

Muhtelif teehhurler dolayısile 

vapurların 31 mayıstan, hatta 1 
hazirandan evvel hareket etme • 
meleri muhtmeldir. 
Diğer cihetten yaralı ve ha.ata 

İtalyanlar cGeadisca• hastane ge
misine bindirilmeğe başlamıştır. 

ALMANLAR YOLDA 

Londra 29 (A.A.) - İspanya -
daki Alman lejyonerlerini nakle
den beş büyük vapur, bu sabah 
Manş denizini geçerek Hamburga 
doğru yollarına devam etmişler -
dir. 

Halil Menteş 

Mehmedcik 
Tahra nda 

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

- Teşekk ü r Ederim 
6 en er a 1 im, ön üm den 
Asker Geçti .. 
Nızameddin Nazifin 

Güzel Yazısını 5 inci 

Sa yfamızda 

Okuyunuz. 
•~~~~~~~~~~~· 

.-------
Bir Tayyare 
Kazasında 

4 Kişi Yaralı 

Galatasarayın Plavı 

1 
Saint - Germain 29 (A.A.) -

Marcel Doret - Fransa - dün 449 ı 

puvanla planör üzerinde cambaz· 

4k dünya şampiyonluğunu kazan-ı 
mıştır. 

İkinci, 372 puvanla Hollandalı 

1 

Nienhuis'dir. 
Üçüncü, 319 puvanla Fransız 

Glay'dır. 

Amerikalı Richard Randolph, 
yere ineceği sırada bir kazaya uğ
ramıştır. Kendisi ye.re inmek üze
re bit viraj yap~rken tayyaresi 

b irdenbire yere saplanmıştr. P la
nörün sağ kanadı 4 kişiye çarpa

rak bunları devi:rmiş ve dördü • 
nün de hastaneye kaldırılmasına 
mecburiyet hasıl olmuştur. 

Galatasaray lisesinin e!ki ve :reni mezunları dü n mektebde top! .. 
narak meşhur pilavlarını yedJlcr . Jı1ukarıdaki r~ mjl!ktebden bu 

sene mezun olacak ııençleri ı:österiyor, Dünkü toplantıya aid taf~llAt 

ikinci sahifemizdedir. 
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Kİ:IILERE İŞ 

BULUNDU! 

elediye İktısad Müdürlüğü, 

B kız. ensttiülerinden çıkan 
faka- talebeye iş bulacak

mış! İş istiyen bayanlar doğru 
belediyeye koşsunlar .. Fakat, Be
ledıye İktısad Müdül'lüğü, bu iş
leri nereden bulacak, anlıyama

dık .. Şu iş daireleri bile kuruldu 
kurulalı, kimseye iş bulamadı ga
liba .. Zaten, bizde iş istiyen işsiz
ler, diye bir mesele yoktur. 

Herkes, yine, kendi işini ken
dısi buluyor. İş daires~ yalnız, 
bazılarına iş buldu: İş dairelerin
de çalışanlara!. 

Bu satırları, Millet Meclisinde, 
ayni mevzu üzerinde yapılan mü
nak:ışalardan mülhem olarak 
yazdık. 

BİZİ 1 HAYATİ 

SAHAMIZ NERESİ? 

~ı:hver devletleri bir •hayati 
saha• tutturdular. Onlara göre, 
bütün dünya hayati saha!. 

Dünkü g .. zetelerden birinde, 
herkesı.n tellliisine göre, hayati 
sahanın nereleri olabileceğine da
ir güzel bir karikatür vardı. Bizim 
Babıal'.de çalışan gazeteci arka -
daşlara nazaran, hayati sahanın 
neresi olduğunu, dün bir arka -
daş şöyle anlattı: 

- Bizim için hayati saha, yazı 
f4leri odasını muıhasebeciye bağ

lıyan merdiven, koridor ve civa
ndır Çünkü, akşamları, avans a
lamadan, muhasebecinin gitmesi 
imkanlarını ortadan kaldırmak 
için, bu hayati saha üzerinde mü
temadiyen mekik dokuruz. 

Herkes, kendine göre, böyle bir 
hayatı saha tasavvur edebilir. 

KİTABCil.AR İSTİSMAR 

EDİYORLAR... 

Bir arkadaşımız, kitabcıların 

muharrirleri istismar edip etme-
diklerine dair bir anket açmış .. . 
Müellifler a '.?Ş lıüskürüyorlpr .. . 
Kitabcıların muharrirleri istis -
mar ettikleri muhakkaktır. Za -

ten, b:r ikisi müstesna, bizde ki
tabcılık mesleki demek, muharriri 
istismar edebilmek demekbr. E· 
ğer, bu naçiz kalem sahibi de bir 
muharrır addedilirse, bendeniz de 
istismar edildiğimi alenen ilan 
ediyorum: 

1- Bir kitabcı ile, bir kitabım 
için mukavele yaptım. Aradan 6 
yıl geçti. Kitabcı bir gün çağırıp 
da tek santim değil, hesab bile 
vermemiştir. 

2- Bir başka kitabım için, bir 
kitabcı ile mukavele yaptım. 90 
lira alacağım olduğunu bizzat ken
disi itiraf ettiği halde, 90 para ver
memiştir. Aradan seneler geçiyor. 

Bazı kitabcılar da, muharririn 
kitabcıyı istismar ettiklerini bili
yorlar. İnsaf!. 

HER GÜZELİN 

BİR KUSURU VAR 

Pazartesi günlen, insan biraz 
yorgun ve keyifsiz oluyor. Bu, 
pazar günkü eğlencelerin, gezip 
tozmaların tesiri midir, acaba? 
Pazarları neriye gidiyorsunuz?. 
Yazın, pazar demek, bütçeye yeni 
masraflar faslı ilave etn:ek, de -
mektir. Yarın, öbür gün, plajlara, 
bahçeli, çalgılı gazinolara bir kaç 
defa gidip geldiniz mi, ay sonunu 
iple çekmeğe başlarsınız .. Müba
rek İstanbulda eğlenmek, temiz 
hava almak adeta, ateş pahasına
dır .. Güzel İstanbulun da bu ku
suru var .. Her güzelin bir kusuru 
olduğu gibi... 

HER İKİ TARAF 

DA l\IEI\lNUNDURLAR 

Kadın berberlerinin kullandığı 
ondıilasyon makinelerinden do
layı, berberlerden ceza alınmıya
cakmış. Çünkü, bu makineler hak
kında hükümleri ihtiva eden ta
limatname henüz mer'iyet mev
küne girmemiş .. Berberler de, saç
larını yaptıran kadınlar da bu 
işten memnundur. Berberler ceza 
vermiyecekleri için, kadınlar da, 
verilen cezanın saç kesme para -
sına ilave edilmıyeceği içın ... 

AHMED RAUF 

IK"üçOK HABERLE~I 
* Maarif müdürlüğü yeni sene * Tuğlacılar hava kurumuna 

!çın bir kıdem tablosu hazırla - müracaat ederek kendi namlarına 
maktadır. bir tayyare alınmasını iı;temiş -

* Bisikletle devriiilem seyaha- !erdir. 
tine sıkan bir İngiliz kadınile bir * Ordu müfettişlerinden biri -
Aıııerikalı erkek yakında şehri - nin reisliğinde bir heyetimiz Lon-
nüzden gçeceklerdir. draya giderek İngiliz askeri ma-

* Iımir belediyesi halkın ar - nevralarında hazır bulunacaktır. 

zusu üzerine müzeler meydanına * 935 senesine kadar bakaya 
M lli ŞeCimiz İsmet İnönünün bü- arazi vergilerinin terkini hakkın-
yü.k bir heykelini dikmeğc karar daki emir aliikadarlara tebliğ o-
v~rll'i~tir. !unmuş tur. 

*Evkaf müdürlüğü Mısır çar.I- · -:--=·-.---.--·--
şısından Süleymaniyeye kadar u- Gayrımubadıl Bonoları 
zanacak olan yeni büyük caddenin Gayrimübadıllerin ellerindeki 
başındaki arsaya büyük bir bina bonoları defterdarlıklara teslim et-
yaptıracaktır. meleri için verilen mühlet bit -

* Belediyenin yeni yapacağı miştir. Cumhuriyet Merkez Ban-
5QO yataklı hastanenin planını, kası, gayrimübadillerin ellerin -
Ankara nümune hastanesini inşa deki yeni bonolara mukabil tedi -
eden Fran•ız mütehassısı vücude yat yapmağa, bir kaç güne kadar 
getirecktir. başlıyacaktır. Tediyat bonolarda 

* Çamlıcada büyük bir askeri yazılı kıymetin % 10 u nisbetindej 
sanatoryom yapılacaktır. yapılacaktr. 

Halifenin Sarayında 1 
l1_B_ir_i_s~_n_y_o_ı _G_ü_z_e_ıi_1 

Tarihi Roman: ~o. 95 

H.lifo. şeyh Said gibı korkunç 
ve tehlikeli hasmının öldüğünden 
elbette çok ~mnundu. Bu işte 
Marvana kadar Tabirin de rolü 

• 1 

vardı. Tahır zehir vermeseydi, 
Maryana bunu nerden bulacaktı? 
Bu !iin hançerle yapılamıyacağını, 
ik.sı de anlamıştı. Zemmi bera -
ber hazırlamışlar, cinayeti müş -
terek işlemişlerdi. 

·\bdıilmelik, Tah;r gibi cesur 
ve !-er zamsn ~e yarar bir zabi -
tini şfıphe yok ki, böyle mühim bir 
işte mükiıfatsı7. bırakmıyacaktı. 

- Unutmadım Tahir! dedi. Ne-

Yazan: CELAL CENGİZ 

ye ihtiyacın varsa söyle .. Vere -
yim. 

Tahir, Halifenin sayesinde hiç 
bir şeye ihtiyacı olmadığını söy
ledikten sonra: 

- Ailem evlenmemi istiyor, de
di, evlenme çağım da geçiyor. He
nüz dünya evine girmedim. Se
ferden sefere, cenkten cenge koş
maktan, bir yuva kurmak fırsa -
tını bulamamıştım. Müsaade eder
seniz, cariyelerinizden Maryana 
ile evlenmek istiyorum. 

Halifenin birdenbire kaşları ça
tıldı .• 

Yedek 
Subay 

Yoklaması 
Fatih Şubesinde Bir 
Haziranda Başlıyor 
Fatih şubesinde kayıtlı bulu -

nan yedek subayların yoklama -
!arına l/Haziran/939 da başlana
cak 30/Haziran/939 da bitecektir. 

Yedek subayların bu gösterilen 
tarihler içinde (mesai harici müs
tesna) diğer me~ai saatlerinde sa
at 9 dan 16 ya kadar yoklamıya 
gelebileceklerdir. 

Her yedek subay bizzat nüfusu 
ile şubeye gelecek yoklamasını 

yaptıracaktır. 

Şubeye gelemiyecek derecede 
hasta olanlar çifte etibbadan alı
nacak ve belediyece tasdikli bir 
raporunu şubeye gönderecektir. 

Gerek hasta olanlar ve gerekse 
İstanbul haricinde bulunanlar a
şağıdaki hususatı mektub iıe şu

beye malumat vereceklerdir. 

a) Halihazır ikametgah ve me
muriyet adresleri. 

B) Bir müessese veya memuri
yette müstahdem ise aldığı maaş 
veya ücret miktarı. 

c Sicil veya kayıt numarası. 

d) Şube defter kayıt No. rüt
besi ve sınıfı.. 

e) Açık yazıl "llış son adı (Remiz 
kullanılmıyacaktır). 

f) Yabancı dillere vukufu te -
kellüm ve terc1me derecesi. 

g) Topçu ve fen sınıflarına men
sup yedek subayların yabancı dil
lerden başka sınıflarının hangi 
kısunlarmda ihtisas sahibi olduğu. 

h) Dok.torların ihtisas şubeleri 
ve ihtisas vesikalarının tarih ve 
numarasL 

i) Kımyagerlerin ihtisas şube· 
!eri. 

j) Denize mensup yedek subay
ların da sınıflanma hangi kısım
larda ihtisas sahibi olduğu. 

Yoklamaları zamanında yaptır

mayanlar 1076 sayılı kanunun 10. 
madd€si mucib;nce ceza görecek
leri 18.n olunur. .. 
Beyoğlu yerli askerlik şube -

sinden : 
1 - Şubemizde kayıdlı yedek 

subay ve askeri memurların yıllık 
yoklamalarına 1 haziran 939 da 
başlanacak ve 30 haziran 939 gü
nü bitmiş olacaktır. Her yedek su
bay nüfus hüviyet cüzdan ve bü
tün askeri vesikalarile bizzat şu
beye gekcek ve yoklamasını şah
sen kendisi yaptıracaktır. 

2 - Her ne sebebden olursa ol
sun şubeye gelmiyecek olanlar, 
yazı ile yapacakları müracaatları
nı (taahhüdlü mektub) 30 haziran 
939 gününe kadar şubeye ulaştır-
mış olmalıdırlDr. • 

3 - Yoklama her gün mesai sa
-atlt>ri zarfında ve aşağıdaki sıra
ya göre yapılacaktır. 

l haziran 939 ila 8 haziran 939 
generaller, kurmay, piyade, suva

CUMHURİYET: 

Yunus Nadi c5 inci bllyük Parti 
Kurultayı toplanırken. isimli bu
günkü başmakalesinde Cumhu -

riyet Halk Partisinin bir tarihini 
yapmakta ve parti hayatının mem
leket ve millete temin etmiş ol
duğu büyük kazançları tebarüz 
ettirdikten sonra ezcümle: 

.Cumhuriyet Halk Partisi; bü
yük Atatürkün samimi emelle -
rinde olduğu gibi, Şefimiz İnönü

nün ve bütün vatandaşların en 
köklü akidelerinde de milleti bir 

araya top!ıyan bir aile kucağı -
dır• demektedir. 

TAN: 

Akagündüz de cMimar Parti. 
isimli bugünkü başmakalesinde 

5 inci büyük Kurultaydan bahset
mekte ve dünya politika tarihinde 
bizim kadar dinamik ve inkişafı 
hayret verici bir sür'atle olan hiç 
hir partinin bulunmadığını kay
dederek: 

cPartimizin bu müstesna teka
mülü şuradan gelir: Bız klasik par
tilerden hiç birine benzemeyiz, biz 
·bir .mimar parti> yiz. Orijinal vas
fımız budur. Klıi.sik partiler, kla
sik akideler üze,rine kurulur. Hal

buki biz, tam bir yokluk üzerine, 
tam. ve yepyeni bir varlık kuran 
partiyiz.• demektedir. 

VAKİT: 

!ete karşı ve milletle yapılmış bir 
yemin olduğunu söyledikten şonra 
ikinci, üçüncü ve dördüncü Ku
rultayın bir tarihini yapmaktadır. 

Mumaileyh bilahare de ezcüm-
le: l 

cBugün Büyük Kurultay altı 

okun şerefli bayrağı altında za -
manında vuruşup dövüşen, fakat 
daima savaşıp uğraşan ve daima 
kazanan, galebe çalan bir kahra

man edasile toplanıyor. Bize na
sıl dünün yollarından başında 

böyle bir asalet ve haysiyet çelengi 
ile geliyorsa bu beşinci toplanışı 
da ona - Milli Şefin başka bir yer
de söylediğine benzeterek diyebi

liriz - geçmişteki başarılara hay
ranlık verecek taze bir azim ile 
yeni bir dönüm - hayır, yanlış bir 

dönüm değil - bir atılış, hız ve 
kuvvet noktası olacaktır. demek

tedir. 

YENİ SABAH: -·-----

Beş 
Şehrin 
Elektriği 
İtalyan Şirketinden 

Satın Alınmak Üzere 
Memleketimizdeki ecnebi şir

ketlein hepsini peyderpey satın 
almakta olan Nafıa Vekaletınin 

İtalyanlar elinde bulunan b'!Ş şeh
rimizin elektrik şirketlerin; de 

mübayaa etmeği kararlaştırdığını 
yazmıştık. 

Addığımız malumata göre ~ 
şehrin elektrik işlerini idare eden 
müttehid elektrik müessesesi na-

"Müselles İttifak,, 
ve 

"Antant Kordiyal ,, 
Y•an: Alun..ı Şlikri! J:SMil' 

Sovyetlerle iki garp demokra· 

sisi arasındaki görüşmelerin kat'i 

neticesi hakkında henüz sarilı 
malfunat yoktur. İngiliz ve Fran· 

sız kaynaklarından gelen haber • 
!er, Sovyet görüşüne uygun olaD 

son İngıliz teklıfinin Moskovaya ~1 

rildiğini bildirmekte ve bu tek· 

lifin Sovyetler tarafından kabuıii· 
nü muhakkak teliıkki etmektedir· 

roma Neri ve Bertola isminde iki Bu şartlar altında İngiliz - Fran· 
murahhas şehrimize gelerek An- 1 sız - Sovyet anlaşmasına bir erıı· 
karaya gitmişlcl' .ve Vekaletle mü- rivaki nazarile bakılmaktadır. 
zakereye koyulmuşlardır. 

Bu telakki belki doğrudur. fa· 
Bu müzakereler neticesinde 

kat şunu unutmamak gerektir ~ı Bursa elektrik şirketile beraber 
bu görüşmelerin başladığı gün · 

Edirne, Tekirdag'. Balıkesir ve e 
denberi, Faris ve Londra netic 

Gaziantep elektrik işlerini idare hakkında da.ma nikbinlik gö>ter· 

den İtalyan murahhasları ile an-
1 

iniştir. Hatta İngilizler, Polo_nyaı1 
Hüseyin Cahid Yalçın cTurızm laşn'ıya varılmı~+.r. 

1 

ve Romanyayı garanti için yapı· 
bakınundan l'. kın .• ark. isimli Anlaşma 1 mılyon 750 bin lira lan daveti Sovyetlerin derhal ka· 
bugünkü başmrkaksinde turizm üzerinden yapılmıştır. bul edceklerin< zannetm şlerdi 
davasından bahsetmekte ve Ya - Sovyetlerı·n bu tekluı· kabul et· 

Bu rakamın 528 bin . lıras .. -ının j 
kmşark seyyahlarının bizce en a- me.vip mukabı·ı teklı·'.te bulunın8· Bursa elektrik şirkctmın muba -
ranan turistler olduğunu kaydet- ı !arı. İngı·ıterede lıayret uyandırd yaa bedelini teşkil ett:gı an a -
dikten sonra bunlara büyük ko - Bununla beraber, şu söylenebilir 
laylıklar go··sterı·Lme•·ı·nı· ve istira- şılmaktadır. k ce 0 

i, görüşmelerin müsbet netice, 
hatlerinin temin edilmesini iste - Yine Öğrendiğımize göre Veka- ı vardırılması ve hatta bunun te • 
mekte ve bilahare: let. bu paranın 750 bin lirasını şir- mennide istical gösterilmesi içiD 

gelecek seyyahların istısmar e - milyon lirayı da 5 taksitte vere - !ayn hükfımetinı tazyik etmiştir· 
cBizim maniaları kaldırmamız, kete peşinen ödeyecek ve kalan 1 l İngiliz efkarı umumiyesi ÇembC,.. 

dilmesine mevdan bırakmıyacak cektir. . 
Hakkı Tarık cBüyük Kurultay•1 J 1 İngiliz halkının Sovyetlerle ser' 

tedbirleri almamız ve biraz da on- Satın alma mukavelesı bitıp r 
isimli bugünkü başm\kalesinde bir anlaşmıya \'armak için göste 

li d f H !ara vatıp kalacak yer temin et- Büyük Millet M~clisi tarafından 
Anadolu ve Rume · Mü a aai u- J diği bu tehalük, İngiliz diploma · 

memiz, ilk adımları attırmıya ka- kabul ve tasdik edildıkten sonra j 
kuk cemiyetinin Sıvas lisesinde . 

1 
. sisini Sovyetlel'le yaptığı müza · 

- k k fidir. Onadn sonra. alınacak ne - bu şehirlerin elekt!'ik ış erı ma -
küçük salona sıgınan il ongre- kerelerde zayıf bir vaziyete dii • 
sinde yani Cumhuriyet Halk Par- İicenin parlaklığı tutacağımız yol-' halli belediyelere dvrolunacaktır. şürmüştür. Bu tazyikın sebebiP' 

tisi de umumli toplantısının gaye- da devam için en birinci müşevviki ----o-- 1 Çmberlayn'in Münihte ve onu tı· 
sinin; yurdu kurtarmak için mil- hizmetini gfüecektir.• dcmektedir.,HaJka iyi Menba\1 kib eden aylar içinde Sovyetlerf 

============================ karşı takib ettiği siyasette a!'atl'~ 
O A l ki B l Galatasarayın Suyu 1°çı0rı·ıecek ot Ç y 1 ar aş ıyor 1 lazımdır. Diktat<irler Münihten s 

Mütekaid, dul ve yetimlerin 3 Meşhur Plavı ra da tecavllzlerine devam ediP 
·· 3 h Beledıye reisl<ği halka sıhhi su de Çemberlavn soldan geri dön· aylık maaşlarının tevzııne a- Galatasaray mezunlan dün Ga- J 

ziran cumartesı ı_,,nü başlanacak- :19;.reb'~mek i<;i'n ,Y<:f' tedbirler ,, mek rnecburiyelindc kalınca, to· ı;u latasaray lisesinde toplnnmışlar, 
1 almıştıl". Bu maksadla şehir mec- giliz efkarıumumiyesi, bu dönii • ır. her yıl olduğu gibi merasim yap- · e~· 
Diğer taraftan Emlak ve Eytam !isi tarafından kabul olunan yenı şü.n çabuk yapılmasında ısrar 

mışlar ve Galatasarayın meşhur . · · ı· 
Bankası da eylı'.H maaşlarının is- talimatname ile kapların üzerıne mış ır. 
kontosuna ayni tarihten iti.baren pilavını yemışlerdir. suların cinsini ve nev'ini gösterir 

başlıyacaktır. Merasim saat on buçukta baş- etiketler yapıştırılacak, memlfa 

Bir milyon Liralık lamış, konferans salonunda, en suları muhakkak Belediyenin ne
yaşlı ve en yenı mezun Galatasa-

ıhti.laA f zareti altında doldurulacaktır. 
raylı b}rer nutuk eöylemişlerdir. 

Kütahya - Balıkesır demiryo -
!unu yapan •Jülyus Berger• şir

keti ile hükumetımiz arasında ha
dis olan l milyon liralık bir ihti

lıif üzerıne Yunanıstanın Faris 

elçisi Politis ha'<em tayin edilmiş 

ve dün şehrimize gelerek işe baş
laanıştır. 

Yine dün gelen şirket murah -
hası ıle murahhasımız 3ino1' meb

·-u ve eski ad:iye vekili Yusuf 
Kemal 500 er san.feye yakın olan 
iddianamelerini hakeme vermiş

lerdir. 

Bunu müteakip, geçen sene Gala-

tasaray pilavında alır,an film gös-

teriLdikten sonr~ yemeğe in,lmiş-
tır. 

Yemekten sonra Taksime kadar 

bir yürüyüş yaµılmış \'e abideye 

bir çelenk konmuştur. 

Merasime ş~hir bandosile bir 

caz da iştirak etmişt;r. 

Profesörler Konferans 
Verecek 

Bardakla seyyar suculuk - ev

velce de haber verdiğimiz gibi -

yeni talimatname ile menolun -
muştur. 

---o--

Adliyede 
Yaz Tatili 

Her sene olduğu gibı bu yıl da· 

adliyede 20 temmuzdan 5 eyliıle 

kadar yaz tatili yapılacaktır. 

ri subayları. 9 haziran 939 ila 13 --------------
ziran 939 hekim, veteriner, elczahaizran 939 topçu. istihkam. mu-
cı, dişçi, kimyager subayları. 25 habere, hava subayl;>rı. y4 haziran 

Halkevlerinin Türk hayatında

ki mühim rolü talebelere öğret -

mek maksadile Üniversite ve yük-

s.ek mekteblerde her sene son 

Tatil müddeti esnasında nöbetçi 
kalacak mahkemeler hangileri o

lacağı henüz malum değildir. Liste 
yakında b~lh olacaktır. 

Nöbetçi kalacak mahkemeler, 
Ağırceza, ceza, hukuk ve ticaret 

davalarının müstacel olanlarına 

bakacaklardır. Diğer taraftan İs
tanbul avukatları da tatil zama
nında Avrupaya bir seyahat ya
pacaklardır. 

Bu sebebledir ki İngiliz - sov· 
yet görüşmelerinin kat'i neticesi 
bu dakikaya kadar sarih olars~ 
bilinmemekle beraber, anlaşmı)"3 

varılmak üzere bulunduğu ve ya· 
hud da varıldığı kabul dilebiJi! 

Esasen görüşmelere öyle şartla! 
altında başlanmıştır ki müsbel 

neticeye varılacağından şüphe e· 
dilemezdi. Bu meselede Alman 
yanın aldığı \'aziyet dikkate lıl 

yıktır: Alman gazeteleri, Sovyel 
İngiliz görüşmelerinin müsbet P 

ticeye varmasını kolaylaştırac~~ 
neşriyattan sakınmışlardır. So\/ • 

yeller hakkında daima ateş pi.i> 
küren Hitler, son nutkunda bi.itı. 

hiddeEni İngiltereye tevcih elP1ı 
komünizm hakknda tek bir kel!' 
me bile söylememiştir. Fakat btl 

ihtiraz neticeye varılmasının öıı' 
ne geçememiştir. 

haziran 939 ila 30 haziran 939 as-939 iliı 16 haziran 939 nakliye, le-
vazım, ıandarma, demiryol, harb keri hakimler, hesab ve muamele 
sanayi subayları. 17 haziran 939 memurları, imam, mız,ka. tü · kçi 

i!8 20 hazıran 939 deniz sınıfı su- makinist, marangoz ve sair •s 
bayları. 21 haziran 939 ilfı 24 ha- keri memurlar. 

Başını sert bir tavırla Tahire 
çevirdi: 

- Bana yararlık gösteren ve 
her zaman işime 'arıyacak olan 
bir kadına mı göz diktin? Saray
da başka cariye mi yok? 

Tahir soğukkanlılığını muha -
faza ediyordu. 

- Bu işe onunla beraber baş
ladık .. Onunla beraber bitirdik. 
Birleşırsek, bu sır ikimizin ara -
sında kalır, diye düşündüm. Size 
karşı vazifesid - büyük bir fe -
dakarlıkla - yapan bir kadına bun-
dan sonra ihtiyacınız olacağını 

ummuyordum. 

- Yarın başka bir taraftan bir 
ikinci Şeyh Saidin üremiyecğini 

ve rahatımı kaçırmıyacağını kim 
temin edebılir? O zaman Marya
nayı nereden bulurum? 

- Uzakta olmıy;ıcak ki.. Emir 
buyurduğunuz zaman, derhal hiz
metinize koşar. Hatta yalnız o de
ğil. Ben de beraber 

Abdülmelek niddetle yerinden 
fırladı. 

- Hayır .. Hayır .. Ben ondan hoş
lanıyorum da. Onu kimseye çırağ 
edmem. Cariyelenmdcn başka 

birini vereyim sana! Maryana be
nim yanımdan ayrılamaz. 

Tahir fazla bir şey söyliyemedi. 
Zaten hükümdar mevkiinde bu - ' 
lunan bir halıfe ile bundan azla 
konuşulabilir mıydi? Bereket ver
sin ki, Abdülmelikin kadınlara 

karşı düşkünlüğü yoktu. Eğer ka
dına fazlaca düşkün bir adam ol -
saydı, Tabirin bu teklifine karşı o
nu cellada göndermekte bir daki
ka bile tereddüt etmezdi. 

Tahir: 

- Evlenmekten vazgeçiyorum .. 
Diyerek halifenin yanından çık-

mıştı. 

Abdülmelik, Tabirin arkasın -
dan Maryanayı çağıl'tmıştı. Hali
fenin kafasının içinde birdenbire 
garip şüpheler doğmuştu: Acaba 

s• uf talebelerine profesör ve mu

allimler tarafından konferanslar 

verilecektir. Halk partisi; bu mev

zular etrafında profesör ve mu -

allimlere izahat gönderecektir. 

bunlar sevişiyorlar mı? 
Bunu ilk önce Maryanadan anlı

yacaktı. 

İspanyol dilberi Halifenin huzu
runa girer girmez yere iğildi: 

- Çok merak ettim, dedi, acele 
çağırdılal'. Efendimiı rahatsız mı
dırlar? 

Abdülmelik çok heyecanlıydı: 
- Hayır, dedi, rahatsız değilim. 

Senden bir şey öğrenmek istiyo
rum. Bana hakikati söyliyeceksin: 
Tahirle aranızda bir şey var mı? 

Maryana düşünmeden cevap ver
di: 

- Hayır. Hiç bir şey yok. Eli e
lime d;?ğmedi. 

Ve hemen llave etti: 
- Ben, Efendimizden başka bir 

erkeğe bakabilir miyim? 
- Tahir seni benden istedi de. 

Bu kadar carlyelerim arasında se
ni tercih edişinden şüphelendim. 

- O, beni beğenmiş olabilir. 
Şeyh Saidin zaviyesinde beraber J 

çalıştık .. Beraber döndük. Fakat, 
bunlar, onun beni istemesine bir 
sebeb teşkil eder mi? Ben vazife
mi yaptun. 

Abdülmelik birdenbire gülüm
sedi: 

- Hele bir gönlünü yokla baka
yım! Eğer ona karşı kalbinde u
fak bir temayül duyuyorsan, bana 
açıkca ::;öyle. 

Maryana, Halifenin dizlerine 
kapandı: 

- Ben sizden başka bir erkek 
sevmiyorum. Tahir gibi yüz er
kek ayağımın dibinde can verse, 
başımı çevirip bakmam onlara. 
Kalbimde bir sevgi var: Halifenin 
sevgisi.. 

Abdülmelik o gün Maryanayı bu 
hareketinden dolayı takdir ve de
ğerli hediyelerle taltif ederek: 

- Ben, snin sıdakatinden e
mindim. Seni bir kere daha dene
mek :stedim. Tahir sana ancak u
şak olacak bir adamdır. 

(Devamı var) 

. 

İngiliz - Sovyet anlaşmasil' 
harpten evvel cantant kordiyal• 
adı verilen İngiliz - Fransız - Rtl 
itilafı ihya edilmiş oluyor. Tıp~' 

T İtalya ile Almanya arasındaki ı 
tifakın imzasiyle, harbden evve1• 

müselles ittifak adı verilen kot11' 
binezonun canlandığı gibi. Filh1' 

kika İtalya - Almanya ittifakı i~ 
taraflı görünüyor. Fakat hakikat· 

q 
te harbden evvel müselles itti!•·· 

teşkil eden devletler koınbinczottl' 
nun aynıdır: Almanya. Avustur· 
ya, Macaristan ve İtalya. 

İngiliz - Fransız - Sovyet kofll~ 
binezonu da aşağı yukarı. harbıle. 
evvelki antant kordiyaldir. yePı 
antant kordiyalin uzuvları eski ' 
sine nazaran biribirine daha sıJıl 

·\· surette bağlıdır. Bu da yeni şaı . , 
!arın icabından doğan bir vazı 
yettir. 

Eminönündeki An kat 
Emnönünde yeni yıkılan bin8' 

!arın enkazının çok çirkin. bil' 
manzara arzettiği görülmüştü!• 
Belediye reisliği buradaki bütiİ~ 
enkazın mümkün olan sür'ati' 
kaldırılmasını emretmiştir. 



r---~~~~~~----~--~~.~-,,~~ .. ~~ 
Günün Mesele~ ~iffjmJ 

Orta· Tahsile 
Geçecek Talebe 

Orta Mekteblerde 300 Kadar 
Şfıbe Açmak Lazımgeliyor 

~

1 
aarif Vekaleti, ilk mekteb· ı 

I ' lerde mezuniyet imtihan • 
lan biter bitmez mezun ola

rak orta tahsil hayatına aWacak 
talebe adedinm derhal ve sür'atle 
\7eMlete bildirilmesini bütün ma
arif müdürlüklerine tebliğ etmiştir 
\' apılan tahminlere göre bu mik
tarın vasati olarak 15 bini geçe -
ceği anlaşılmaktadır. 

Bu vaziyet .karşısında, VekMet, 
• beher sınıf 50 talebeden hesab -
lanmak üzere - en aşağı, yeniden 
300 şube açmak mecburiyetinde 
bulunmaktadır. 

tinin tatbik edeceği bu tedbirlerin 
esası şudur : 

1- Bazı Avrupa memleketlerin
de olduğu gibi her sabah daha er
ken bir saatte orta mekteblerde 
derse başlıyarak öğleye kadar 
ders okubnak, öğleden sonra da, 
hayatını veya ailesinin geçimini 
temin etmek mecburiyetinde olan 
talebeleri i§te çalışmak üzere ser
best bırakmak. 

2 - Bina vaziyeti mıisaid olmı
yan yerlerde sabahleyi'n derslere 
7,5 - 8 de başlıyarak saat 13 den 
evvel çıkan talebe yerine 2 inci 
bir talebe ekibi getirerek hem bi
nadan ve hem de öğrtmenden ka
zanmak. 

<<Pahalı» nın manası mı 
Değişti? 

Y 
alova ve Bursa kaplıcala -
nnda bir kısım otel licret
leriıWı pahalı olduğu bizim 

gazetede ve diğer bazı refikleri
mizde yazıldı, çizildi. 

Yalova idaresi namına konuşan 
bir zat, fiatların yüksek olmadı
ğını iddia ediyor. Bu, sadece bir 
iddiadır. Yalovaya aid birkaç gün
denberi gazetelerde çıkan ilônlar 
meydandadır. Eğer, hu fiaUarda 
gözümüze..)ıatan rakamlara pahalı 
denmezse, ya, pab~lı kelimesinin 
manası değişmiştir, yahuıl da, 
pahalı değil diyenlerin para te • 
Iôkkisi bizimkilerden başkadır. 

Vatandaşların vasati kazanç se
viyesi meydanda iken, bir gece o
telde kalmak için ödenmesi iste
nen 6, 7, 12 liraya da pahalı deme
mek için, insanın Kanın alınası 

lhım! 

BÜRHAN CEVAT 

Halbuki gerek eldeki muallim 
\Taziyeti gerek kadroların ve mek
teb binalarının müsaadesizliği bu 
§Ubelerin hepsinin birden açılma·; 
ıını !mkllnsız bırakmaktadır. 

Diğer taraftan bu iki şeklin tat-!=============~! 

Bu münasebetle Vekalet; bu se
ne orta tahsil meselesi için yeni 
\re esaslı tedbirler almağı karar
laştırmış ve bu mevzu üzerindeki 
Çalışmalarını çok arttırmıştır. 

Öğrendiğimize göre bu ders yılı 
başından itibaren Maarif Vekale-

Orta Mekteb 
Muallim 

Muavinlikleri 

bikile beraber Vekalet; muhtelif 
yerlerde yeni orta mekteb ve lise
ler açmak ve şubeler tesis etmek 
hususundakı faaliytine de ayrıca 
devam edecektir. 

Bu sene nerelerde yeniden orta 
mekteb açılması lazım geldiği de 
yakında tesbit olunacaktır. 

Yardımcı 
Muallimlerin 

Maaşları 

lnıtihanlar 19 Haziranda Bütçeye 200 Bin Lira 
Yapılacak Tahsisat Kondu 

Maarif Vekiıleti tarafından orta ' Orta mekteblerde çalışan yar -
llıekteb muallim muavinlığı için dımcı öğretmenler ile haftada 15 
her sene açılan imtihan, bu yil da veya 18 saat ders verdikten sonra 
19 haziran pazartesi günü yapı - fazla olarak ders okutan muallirn
lacaktır. Namzedler o gün türkçe- lere verilen iicretlerın mühim bir 
den imtihan olacaklardır. yekün tuttuğu görülmüştür. 

20 haziran salı günü tarih, coğ
rafya, 21 haziran çarşamba günü 
22 haziran metamelik perşembe 
günü de kimya ve tabiat bilgisi 
iıntihanları icra olunacaklır. 

Matemati:kten başka grupların 
imtihanları öğleden evvel diğer 
kısımlarınki ise öğleden sonra <>
lacaktır. İmtihanlardan sonra ev
rakı tetkfk etmek için bir komis -
)'on teşekkül edecektir. Bu ko -
tnlsyon azalan şehrimiz maarif 
müdürlüğü tarafından seçilecektir. 
İmtihana girmek üzere bu sene 

Yapılan müracaatlar çok fazladır. 
--0---

Çatalca Yatı Okulu 
Genişletilecek 

Okmeydanındaki yatı mektebi· 
ilin aybaşından itibaren lfığvolun
ınası Belediyece kararlaştırılmış
tır. Bu mektebdeki talebeler maa
rife devrolunacaklar ve Çekme -
cedeki yatı okuluna yerl~tirile -
ceklerdir. 

Evvelki gün Çatalcaya giden 
maarif müdürü Tevfik Kut bu 
ınaksadla Çekm«eye de uğramış 
\re icabeden hususlarla meşgul ol
ınuştur. 

Öğrendijtimize göre Çekmece -
de nahiye müdürlüğünün işgal et-

ROMAN: 34 

Dük dö Rişliyö de doktorla be
raber Kralın yanına girmiştı. Bir 
aaat sonra dışarıya çıkınca heye -
carila bekliyen kontese şu haberi 
verdi: 

- Muayeneden sonra Kral dok
tora sordu: cBen hakikaten ağır 
hasta mıyım?. doktor da, ciddi ih

timamlar göstermek icab edecek 
derecede hasta olduğunu söyledi. 

Kontes sararmıştı: 

- Acaba bir tehlike var mı? 
- Orasını bilmiyorum. 

NİKBET BAŞLIYOR 

27 nisan akşam a doğru, Krala 
küçük bir ameliyat, yaptılar. Sa
raydak,Jerin yüzleri gülmez ol -
muştu. Kral kimseyi kabul et -
miyordu. Yalnız ertesı gün. ken
disini biraz iyi hissedince, kon -

Bu seneye kadar ancak müna -
kale ile temin edilebilen bu iki 
ücretin bütçelere münakale yapı
lıncıya kadar geciktiği ve bu se
beble muallimlerin paralarını al
makta güçlük çektikleri de Veka
letin nazarı dikkatini celbetmiş -
tir. Ezcümle İstanbuldaki bu ka
bil öğretmenler, birkaç ay maaş 

alamadıklarından müşkil vazi -
yete düşmüşler ve ancak Veka -
Jete müteaddid müracaatlar yap
tıktan sonra münakaleyi temin e
debilmişlerdir. Maarif Vekaleti; 
hemen hemen her sene tekerrür 
eden bu halin önüne geçmek ve 
muallimleri sıkıntısından kurtar

"inak için yeni bir tedbir almıştır: 
Yardımcı muallimler ve 1azla 

ders saatleri ücretleri için bu sene 

doğrudan doğruya 200 bin liralık 
bir tahsisat ayrılmıştır. Bu suretle 
bu kabil muallimler, aybaşından 
itibaren maaşlarını teehhursuz ve 
daima vaktinde alabileceklerdir. 

mekte olduğu bina ve Çekmece 
dispanseri bu mektebe ta·hsis olu
nacaktır. Bu suretle Çatalca yatı 
okulu genişletilecektir. 

Nahiye müdürlüğü ve dispan -
ser de mahalli hükumet binasına 
yerleştirileceklerdır. 

tesle tekrar görüşmek arzusunu 1 
izhar etti. Yüzünde iri iri sivilce
lE>r çıkmıştı. 

Bu haber üzerine Veliahdin ka
rısı, sarayın parmaklıkları önüne 
yığılmış ve Kralın sıhhatinden 

malumat istiyen halka karşı, Kra
lın iyileşmekte olduğu hakkındaki 

doktor raponınu balkondan okut
turdu. 

Halk •yaşasın Kral!• diye bağ
rıştı ve alkışladı. Kadınlar göz 
yaşlarını sildiler 

Kral akşama biraz daha iyileş
mişti, daha rahat konuşabiliyor -
du. Fakal salı sabahı ateşi arttı. 

Kralı ziyarete gelen ve evvelce 
doktorlarla da konuşmuş olan baş 
kardinal Ayman, bu hastalıktan 
korkmak l.'ızım geldığini soyledi. 
O dakikadan itibaren Kral haki -
ka ten korkmağa başladı. 

Derhal Kontes Dubarry'yi ça
ğırttı: 

- Niçin beni yalnız bıralnyor -

lngiliz Takımı 
Geliyor 

Fenerbahçe 
Yapılacak maç 

Hazırlıklar 

ile . . 
ıçın 

Fen.erbahçe spor kulübü otuz 

birinci yıldönümü 11/6/1939 ta -
rihine müsadif pazar günü Ka
dıköyündeki stadında tes'id ede -
cektir. 

Fenerbahçe spor kulübü bu se
nei devriye töreninde İngiltere -
den cMiddlesez Wanderers• ta -

kımını maç yapmak için davet et
miş ve şelu·irnize gelmelerini te
min etmiştir. 

Dünya futbol üstadlarından mü-, 
rekkeb olan bu İngiliz takımının 
büyük fedakarlıklarla ilk defa 

memleketimize getirilmesini ve 
spor sever halkımız tarafından 

göreceği fevkalade rağbeti nazarı 

dikkate alan kulüb 15.zını,glen ter· 
tibatı almıştır. 

Halkımızın bu güzel futbol ma
çını rahat rahat seyredebilmesi 

ve intizamın temini ve izdihamın 
men'i için kapalı tribünler kami
len numaralanmıştır. Biletler 

stadyomun istiabı nisbetinde sa -
tılacaktır. \ 

Mısırdan Gelen 
Hayvanlar 

Fransız Hindiçinisile İngiliz Mı
sır Sudanmda hayvan hastalık - , 
!arı hüküm sürmekte olduğıından 

alakadar makamlar tarafından ve
rilen bir emirle bu memleketten 
sığır ve emsali hayvanlarla bil -
cümle deri ithali durdurulmuştu. 

Son verilen bir kararla 9/5/939 
dan evvel yola çıkmış veyahud 
halen gümrüklerimize gelmiş o -
lan bu memleketler menşeli deri

lerin kapalı vasıtalar içinde ve 
veteriner nezareti altında doğruca 
kireç kuyularına vazedilmek şar

tile yurila ithaline müsaade edil
miştir. 

sunuz? dedi. 
- Sizi rahatsız etmek istemi -

yorum. 
- Yoksa hastalığım saridir, di

ye mi benden kaçıyorsunuz? 
- Hayır dostum, hiç öyle şey 

aklıma gelir mi? Bütün doktorlar 
yüzünüzde geçici bir indifa hasıl 
olduğımu söylüyorlar. Bunun için 
kendinizi üzmeyiniz. Tedavinizi 
bize bırakınız. Rahatınıza bakı -
kınız. 

Fakat Kral hakikatten şüphe -
leniyordu. Bunun üzerine La Mar
tinyer'i çağırttı ve sordu: 

- Söyleyiniz benim hastalığım 
nedir' 

- Israr ederseniz söyJjyeylm: 

• 
1 POL s 

Ve .. Mallkemeler 

Karımı 
Elimden 
Alacaktı 
Bunun için Bana 
Di.şman Olmuştu 

G 
eçen sene Sarıyerde, Kısır
kayada Halid isminde bir 
adamı çifte ile öldürmek 

kasdile yaralamaktan suçlu Ze -

keriya oğlu Yaşarın duruşmasına 

Ağırzecada devam edildi. 

Müddeiumumi muavini Feri -

dun Bagana Yaşarın; dinlenen şa

hidlerin ifadeleri ve tahkikat ev

rakı münderecatı ile suçunu sabit 

görmedi, beraetini taleb etti. 

Müddeiumumi sözüne nihayet 

verdikten sonra reis Refik Umay, 

suçlu Yaşara döndü, ne diyece

ğini sordu. Yaşar da şunları söy
ledi. 

- Bundan iki üç sene evvel, 

Halid karımı elimden almak iste

mişti. Onu mahkemeye verdim. 

Mahkeme, Halitli dört ay hypİs 

cezasına mahkiım etti. İşte bunun 

için Halid bana düşman olmuştu. 

Beni ezmek, yakmak için fırsat \ 
bekliyordu. 

H5.dise günü mer'ada kömür 

yakmakla mşgul bulunduğum bir 

sırada, bir silah sesi işittim. Et -

rafa göz gezdirdiğim zaman, bu

lunduğum yerden tahminen yüz 

adım kadar ileride, Halidi yerde 

yatıyor gördüm. Bu sırada birkaç 

kişi kaçıyorlardı. Birinin elinde de 

bir çifte vardı. Fakat onlan ta

nıyamadım, kimler olduğunu teş

his edemedim. Halid yalan söy -
Jüyor. Ben masumum, kat'iyyen 

onu yaralamadım. Bana iftira e
diyor .. 

Mahkemece Yaşarın beraetine 

karar verildi. 

--
KISA POLiS 
HABERLERi 

* Fenerde tamirde bulunan Sa· 

idin 62 numaralı deniz taş vapu - • 

runda kaynatılmakta olan oksl -

jenden mazotlar tutuşmuş ise de 

sirayetine meydan verilmeden 

söndürülmüştür. 

* Şoför Ezdopun idaresindeki 
286 numaralı kamyon Tarlabaşı 

caddesinden geçmekte iken Foti 
adında bir çocuğa çarparak muh

telif yerlerinden yaralamıştır. 

* Feshane fabrikasında çalışan 
Rukiye adında bi:r amele elini ma

kineye kaptırarak uaralanmış, 

hastaneye kaldırılarak tedavi al

tına alınmıştır. 

Çiçek. Fakat bütün diğer hastalar 
gibi sizi de kurtarmak mümkün
dür. 

- Hayır, ben anlıyorum. Mah· 
volduğumu anlıyorum. 

La Martinyer çıktıktan sonra 
Kral, kontesle yalnız kalmıştı. 

Genç kadının elini tuttu. Ateş gi
bi yanan yüzüne götürdü. Sanki 
bu genç ve güzel ellerin temasın
dan bir şifa ümid ediyordu. 

Sonra metresinin yüzünü okşa
dı. Kontes Kralı kor:kutmamak ir 
çin, onun bu aı zusuna ses çıkar
mıyordu. Hatta Kralın manevi -
yatını kuvvetlendirmek içın al -
nından bile öptü. 

O zaman Kral, başucundaki 

Nereye 
Gitsen 

Geleceğim 
Sokakta Bir Kadına 

Takılan Sarhoş 

M 
adam Nuvart, geçen cuma 
gecesi, saat 21 den sonra i
şinden evine döndüğü za

man annesini yatakta buldu. Za
vallı ihtiyar kadın ateşler içinde 
yanıyor, cbaşım, başım!• diye in
liyor, acı ve ıztırablar içinde kıv
ranıyordu .. Genç kadının evinde 
karşılaştığı bu manzara onu pek 
müteessir etmiş, kalbini s:zlat -
mıştı.. Annesini kıvrandığı ıztı -
rablardan ve ağrılardan kurtar -
mak için bir doktor g<'t!rtmeği 
düşündJı. Fakat bu tasavvurun
dan vaz geçti, daha doğrusu vaz 
geçmeğe mecbur oldu. Zira gece 
vakti evlerine getirecekleri dok -
tora verecekleri paraları yoktu. 
Madamın kocası askerdi. Madam 

Nuvart, birkaç aydanberi Koska
daki müesseselerden birinde ça
lışıyor ve kazandığı para ile an
cak evinin ihtiyaçlarını temin ede
biliyordu. 

Genç kadın evinden çıktı. Kom
şulardan birine gitti. Oradan ya
nına iki çocuk alarak, tekrar so -
kağa çıktı. 

Biraz sonra Nuvart ve çocuklar 
Byazıda geldiler, bir eczaneye gir
diler. Madam, oradan annesi için 
aspirin ve gripın aldı.. 

Eve dönerlerken Mehmed Rıza 
isminde sarhoş bir adam peşleri
ne takıldı. Kadına dil ile tecavüz 
etmeğe başladı. Madam önce bu 
sarhoş adamın yolsuz harketlerine 
aldırış etmedi, sesini çıkarmadı. 

Fakat o münasebetsiz sözler sarf 
etmekte devam edince, nihayet 
kadın geriye döndü ve kendilerini 
takib eden adama: 

- Efendi, dedi. Ben namuslu ve 
dürüst bir kadınım. Bildiğin ve 
zannettiğin kadınlardan değilim! 

Rica ederim, bizi takib etmekten 
vaz geç, işine git! 
Samoş adam küstahca şöyle 

mukabele etti: 

- Olmaz, bayan, dedi. Sizden 
ayrilamam ! Nereye giderseniz 
ben de arkanızdan gelceğim! 
Beş on dakika sonra, Hasanpaşa 

karakolunun önüne geldikleri za
man Mehmed Rıza kadına sokul
du, koluna girdi .. 

Mehmedin bu hareketi madam 
Nuvartı adamakıllı kızdırmıştı. 

Kadın elinin tersile mütecavizin 
yüzüne bir tokat vurdu. Mehmed 
Riza da kadını saçlarından yaka
ladı. ayaklarının altına aldı ve 
onu bayıltıncıya kadar döğdü. 
Kadının ve çocukların feryadı

nı duyan polisler vak'a mahalline 
koştular ve bu sırada kaçmakta 
olan Mehmed Rızayı yakaladılar. 

Madam Nuvarta sarkıntılık et
mekten, ve onu döğınekten suçlu 

çekmeceden kendi resmini tyşı -
yan bir minyatür çıkardı: 

- İşte size portremi hedıye e
diyorum, dedi, eğer ölürsem, bir 
hatıram olur. 

Bundan sonra Kral kontesin e
lini öptü ve başını öteki tarafa 
çevirerek. elini havada salladı: 

- Allaha ısmarladık, dedi. 
Kralın en son sözü bu oldu. 
Kontes göz yaşları içinde oda-

sına döndüğü zaman, Madam Mir-1 
bua'ya bütün vaz.yeti anlattı. Ma-

1 

dam Mirbua dedi ki: 
- Bu sizın son mülaktaınızdır 

Halbuk, bu fırsattan istifade ede
cektın12. Krala imza ed imek Ü· 

zere bir mukavele teklif edecek • 

Halka 
Bedava 

P18j 
Selimiye Plajını 

Belediye Yaptıracak 
Selimiyede Belediye tarafından 

yapılması kararlaştırılan yeni pliij 
için 2 firmanın belediye reisliği
ne müracaat ederek halktan 5 - 10 
kuruş gibi cüz'i bir ücret almak 
mukablinde burada plaj inşasını 

teklif ettiğini yazmıştık. 
Belediye bu teklifi tetkik etmiş 

ve neticede - tahminimiz gibi -
muvafık görmiyerek reddetmiştir. 

Red karan dün mezk\ır firma 
mümessillerine bildirilmiştir. 

Beledıye reisliği bu plajı kendi 
elemanları ile yapacak ve halk 
İçin kat'iyyen bedava olarak aça
caktır. 

·--<>-

Beyazıt Kütüphanesi 
Yanındakı Odun Deposu 

Beyazıd kütüphanesi yanında 

ve kütüphaneye aid bulunmıyan 
mahallin, evkaf tarafından bir <>
duncuya odun deposu olarak ki
raya verilmek istenmesi dediko -
du uyandırmış ve milli bir kütüb
hane yanında odun deposu yapıl
masının doğru olmıyacağı yazıl -
mıştı. 

Bu neşriyat ve hadise Maarif 
Vekaletinin de nazarı dikkat!ni 
celbetmiştir. Mııarif Vekaleti, dün 
maarif müdürlüğüne bir emir 
göndermiştir. 

Bunda m~zkur mahallin, 
maarif müdürlüğü tarafından ki -
ralanması bildirilmekted;r. Veka
let, kira için dün tahsisat da yol
lamıştır. Şimdilik bu yer. maarif 
müdürlüğü emrinde kirada ka -
palı duracak ve bilahare k'itüp
hanenin genişletilmesinde istifade 
olunacaktır . 

Tramvay, Tünel ve 
Elektrikler 

~ ll~u 
Umumi Hükümler 
Doğru Olamaz 

M ekteplcrin. ıizde disiplin me
•eleı.inden bahseden bir ya
~ısında, Sadreddin Celiıl An· 

tel, inzibat ve disiplinin daha ku\·· 
vetlendirilmesi için, ne gibi tedbir
ler almuk lazım geldiğini anlatı • 
yor. Bugün, disiplin bazı orta ted
rjsat müesseselerinde zayıf ise, 
bunun sebeplerini sayıyor. Cu se
bepler arasında şu iddiayı da ile· 
ri süriiyor: 

•l\fuallimlerin gençlik psikoloji
sine vıılmfsuzlukları, kanaatimiz
ce, burada en nıühim rol oynıyan 
bir amildir .. 

Sayın terbiyeci, bu uınunıi \·e 
şamil hükmü neye istinaden ver • 
miştir, hayret ediyoruz. Bınlerce 
muallimi, top yekün, gençlik psi
kolojisinden bibehre zan ve addet
mek büyük bir gallet ve hata olur. 

Bizce, gençlik psikolojisi denen 
nesne, daha ziyad• v.ençlcrin ara
sında fazla bulunmak, yani tecrü
be ile elde edlıir bir bilgidir Öyle 
hocalar \'ardır ki - lıem de az değil, 

binlerce - gençliğin psikolojisini; 
terbiye konferansları verecek ni
ce terbiye üstadlarından dnha iyi 
bilirler. 

Sayın muhanir, hükmünde çok 
afaki ve şümullüdür. Gençliğin 

psikolojısini, detshancde disiplini 

tutmasını, öğrenınesini, kendisini 
sevdirmesini ve saydırmasını bil
miyen hoca, binlerce mualliın aı a

sında elbette bulunur, bu gayet 
tabiidir. 

Geçen gün bit Ba~ an muallim 
şöyle diyordu: 

- Biz, !lluallim mektebinde ta
lebe iken, bize terbiye okutan bir 

zat vardı. Kendisini hiç dinlete • 
mezdi. Çocuklar, sınıfta şimcndü
fercilik., oynarlar, ntiitemadıyen 

gürültü ederlerJi. Bir gün bu lıo-
camlZ, o kadar sinirlendi ki, güz· 

leri yaşardı. •Çocuklar, dedi, beni 
İstanbul belediyesine verilmesi 

kararla~tırlan tramvay, Tür.el ve 
\.'Crem edeceksiniz!• 

elektrik idarelerinin devri için 
Nafıa Vekaleti tarafından hazır • Evet, böylleri de binde bir bu -
1 k · · · M ı · 1 lumır. anan anun pr0Jesın1n ~r ı~:n 

bugünkü içtirnaında görüşükceği 1 REŞAD FEYZİ 
anlaşılmaktadır. 

Vali \'C Belediye reisi Lutfi Kır-'Mahküm Olan Memurlar 
dar bu müzakerelerde hazır bu
lunacak ve akşama Ankaradan 
hareket edecektir. Bu suretle 
L\ıtfi Kırdar, salı sabahı şehrimize 
gelmiş olacaktır. 

Çınarcık Gezintisi 
Küçükpazar Halk partisi tara

fından tertib olunan cÇınarcık 

tenezzühü, dün sabah kalabalık 

bir halk kütlesinin i§tirakile ya
pılmıştır. 

Şirketihayriyenin 71 numaralı 

vapuru saat 8 de köprüden hare
ket etmiştir. Küçükpazar Halk 
partisi azalarını ve davetlilerini 

Devlet işlerinde müstahdem v< · 
ya ücretli memurların mahkum 
yetlerinin mensub oldukları daire 
amirliklerine bildirilmediği Ad • 
!iye Vekaletinin nazarı dikkatin· 
celbetmiştir. 

Badema, bu kabil memurlarla 
ihtiyat zabitleri ve ihtiyat aşkeri 

memurların mahkumiyetleri ha
linde keytiyetin askerlik şubesine 
bildirilerek Müdafaai Milliye Ve

kliletinin de bu suretle haberdar 
edilmesi dün allıkadarlara tebliğ 

olunmuştur. 

hamil vapur gece saat 22 de Köp- 1-------
rüye dönmüştür. 

Mehmed Rızanın muhakemesine 
üçüncü sulh cezada bakıldı. Maz
nunun suçu sabit görüldü. 18 gün 
hapis ve 25 lira ağır para cezasına 
mahkum oldu; tevkif edildi ve ce
zasını çekmek için hapishaneye 
gönderildı. 

tiniz. Böyle bir günde Kral sizdn 
hiçbir şey reddetmezdi. 

Halbuki Madam Dubarry'nin bıı 
dakikalarda öyle birşey aklından 
bile geçmemişti. 

Kralı son defa görmüş olduğunu 
tasavvur bile edemiyordu. Ertesi 
gün başmabeyinci görüşmek is -
tediğini kontese haber verdi. Ma
dam Dubarry kablelvuku bir hisle 
fevkalade hadiseler karşısında ka
lacağına inanmışh. 

Baş mabeyinci içeriye geldiği 

zaman: 

- Artık madam, bütün evra • 
kınızı yakabilirsiniz, dedi. 

- Benim yakılacak evrakım yok 
ki ... Hiçbir siyasi tertibe iştirak 
etmiş değilim. 

Kontes Dubarry kendi aleyhin
de çalışan düşmanlannın nihayet 
muvaffak olduklarını anlamıştı. 

Derin bir end~e ile sordu: 
- Yo.ki..~ Kral öldü mü? 

(Devamı var) 

Birimizin Derdi 
Hepimizin Derdi 

Tramvay Şeflerin 
Hususi 

Otomobili midir? 
Kurlutu,ta oturan bir okuyu

cumuz yazıyor: 
Z6-5-9S9 cum• cunü akşamı 

saat 11 raddelerinde Kurtuluşta
ki evime gitmek üzere Taksimde 
tramvaya bindim. İçinde bir 
bayii yoJcu bulunan tramvay 
Harbiyede tııece.k yolcula.n in -
dlrdikten aonra yoluna dt-vam e
derken yaya kaldırımda kadınlı 

erkekli bir kt.fU• ile konuşmak
ta olan blr Şf'fln i aretlle durdu. 
Şef ahbablarlle bir mıiddet da
ha konuştukc.an ve her birinin 
ayrı ayn elerlnl sıkblttan 50n
ra kendisini bekleıntkte olan 
tramvaya blıtdi. Tramvay Tt-Pt' -
üstüne celdJil sırada şef vatma
na bekit emrini verdiktm sonra 
tramvaydan indi, lla.rşı taraftan 
celmekte olan tramvayı durdurt
tu. Vatmanla daklalarca konuş -
tuktan sonra geldi kendisini bek
lemekte olan tramvaya. atladıktan 
ıonra vatmana cCek• emrini vf'r
dl. Tabii yolcuların da ('Ok ('3lll 

sıkıldı . 

İti yolcularla dolu olan tram .. 
vayları kendi husu"it otomobllt rı
bi kullanmak balı.kına ı,ener tn3-

llk midirler?. 
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1 Bugünkü Siyasi Müvazene 1 

vrupa Harbe m·, 
Su ha mı Gidiyor? 
Harbi. Göze Almadan Evvel 

Çok Düşünmek Lazım 1 
Tehlike imkanları· Azalıyor 

Arasıra dünya sulhu için sesi işidilen Vatıkarun bir görünüşü 

A 
vrupanın dört taraf:ndaki 1 
devletler muhtelü istikamet-

. !erde oımak üzre birbırleri-
le birleşerek zümrelere ayrılıyor 
lar muml harptenberi yirmi bir 
sene geçti. Harpten sonra Avrupa
ya verilmek istenen nizam baş -
ka türliı düşünülmüş, bir Mıletler 
Cem:yeti teşkil edilerek burada 
her milletin müsavi şeraitle tem 
sil edilmesi esası etrafında bir çok 
yenilikler yapılmıştır. Fakat bu -
gün Avruparun sürüklendiği cere
yan başkadır. Acaba Avrupa har
be doğru mu gidiyor? Yoksa sul
hun kuvvetlenmesi ümid ve im • 
kanları daha mı çoktur? 

Zfüinleri meşgul eden mühim 
bir çift sual. 

Avrupa devletleri bugün züm
relere ayrılmış oluyor. İki büyük 
zümre karşı karşıya mevki almış 
oluyor. Bundan istikbal için ne çı
kacak? Bunun cevabını Vatikanın 
gazetesi vermek istemış ve kendi 
mütaleasını yürütmüştür. 

Avrupa işlerin i n karşısında Va
t ikanın ne düşiındüğünü anlamak 
dünya politikasını ana hatlarını 

takip edenler için az faideli olma
sa gerek. Çünkü mühim hadiseler 
sırasında Papalık tarafından gös
terilen alakadan anlaşılıyor ki Va
t!kan için dünya meseleleri ihmal 
edilmek şöyle dursun, azami bir 
d ' kkat ve sebat ile nazarı dikkate 
alınmaktadır. Sulhun muhafazası 
için Papalık tarafından geçenlerde 
edilen teşebbüs mallımdur. Bu -
günkü! Almanya ile Vatikan ara
sındaki dargınlık ve gerginlik de 
malum. Böyle olduğu halde Papa
lık tarafından b:rinci teşebbüslere 
geç·l dı. Bir konferans akdi için ko
nuşulmak üzere hareket ve faali
yet gösterildi. Bu teşebbüsler fili 
neticelere varmadan kaldı. Fakat 
KaL1lik alemi için istenen tesir de 

Güney: 

husule geldi. Yani sulhu muhafa
za için sarfed,Jen gayretlerin kar
şı tarafca layık olduğu ehemmi • 
yetle Karşılanmadığı gösterildi. 
Buna mukabil İngiliz parlamento
sunda ıse Papanın sulh yolundaki 
gayretinden takdirler ile bahsedil
di. 

Vatıkanın fıkirlerini neşret -
mekte olan Osser vatore Romana 
vaziyeti şöyle hulasa etmektedir: 
Büyük devletlerin politikası artık 
bellı olmuştur. Yeni istikametler 
alan bu devletlerin siyasetleri şu 
neticede birleşmiş oluyor; Ayrı ay· 
rı zümreler teşkili. Halbuki şimdi
ye kadar böyle ayrı ayrı zümreler 
teşkili fikri sulh için daima pek 
tehlikeli görülegelmiştir. 

Bir kere İtaly.ı - Almanya züm
resi var. Buna diğer bazı devlet
ler de girmektedir: Tuna devlet
leri. Bu zümreye karşı da Fransız
İngiliz zümresi bulunuyor ki bu
na da Şarki Avrupa ile Balkanla
rın bellıbaşlı devletleri iştirak et
mektedir. Her iki zümre arasın • 
daki ihtilafların daha şiddetlen -
mest ve kavga ç;kması ihtimalle
rinin daha artması mümkündür. 
Fakat böyle ıki zümrenin vıicude 
gelmesi şeklindeki netice umumi 
vaziyeti aydınlatmış oluyor. Dev
letleri idare etmk mes'uliyetini ta· 
şıyanlar burulan sonra bir kavga 
çıkarsa karşı karşıya gelecek kuv
vetlerin derecesini hakkile ölçebi·· 
lecklerdir. 
Artık Avrupa politikasında ihti

mallere, göze görünmiyen, tahmin 
edilemiyen ihtimallere yer kalma
maktadır. Böyle meçhul bir takım 
ihtimaller bazı zamaıılar tehlikeli 
bir siyasete yol açmakta, macera
yı kolay göstermektedir. Tehlike
yi göze alarak atıldıktan sonra 
maksada varılacağı politikası ar
tık uzaklaşmış oluyor. Her millet 

. 

ne istiyor, bir milletin dostu kim· 
!erdir, düşmnlan kimlerdir, mil
letlerarası vaziyetinde ne gibi ta
ahüdleri vardır, ne gibi teminata 
maliktir?. gibi noktalar artık belli 
olduktan sonra akıl ve mantık po· 
litikasının hakim olması kolayla -
şacak görünüyor. 

İşte Vatikanın gazetesi vaziyeti 
böylec hulasa e~mekt~dir. Bundan 
çıkan neticeye göre A vrupanın 
harpten ziyade sulha doğru gitme
si ihtimallerinin kuvvetlenmesi -
dir. Yani nikbin bir netice. Artık 
ortalığın karışLc, kararsız olduğu

nıı. görerek bundan ıstifade ede -
bilmek için atılanlara ve istifade 
edenlere faaliyet sahası ve imkıiru 
gitgide kalmıyor demektir. Vati
kanın gazetesindeki fikirleri böy

le anlatuktan sonra bir de Alman 
payıtahlında çıkan •Bertin - Ro • 
ma • Tokyo. isiınli aylık mecmua
da yazıian bir makaleden bahset
mek sırası geldt. Bu mecmua yeni 
neşredilmeğe başlamış ve Alman 

Harieiye Nazırının himayes'nde o
larak çıkıyormuş. Avrupa gazete
leri tarafından manalı görüıen bir 
makalesinde Alman mecmuasının 
dediği şöyledir: 

Demokratlar tarafının bir ta -
arruzu mihver devletleri için ha· 
yat ve memat meselesi olarak kar
şılanacaktır. On•ın için derhal mu
kabele edilmekle kalmıyacak, dün

yanın her tarafında buna karşı ta
arruza geçilecektir. Buna karar 
verm~ olan milletler öyle ince bir 
takım muahedeierle bağlanmış ol
mayıp uyanan milletlerin haya -
tında müşterek olan mücadPle ile 
bağlı bulunuyorlar. 

İşte (Berlin - Roma - Tokyo) ad· 1 
lı mcmuanın bu sözlerinden dün
yanın her tarafında mukabil taar
qızundan bahsedişinden çıkan 

P 
olonyada. çok zengin madenler 

vardır. Bunların çoj"u yukarı Si~ 

leıyada, Galtçyada ve Karpai 

dafları eteklerindedir 
İhtiyat maden kömürü miktarı, yu~ 

varlak hesab 62 milyar tondur. Yuka 
rı Silezya, Krakovl ve Dabrova havza
larından her sene 40 milyon ton kömür 
çıkarılır. Dünya çinko istilısalii.tuıın % 
9 unu Polonya toprakları temin eder. 
Polonyada çok zengin demir, potas ma
denleri de mevcuttur Petrol kuyuları
na cellnce: Karpat eteklerinde birçok 
yerlerde Polonyanın Jhtlyacını temin e
decek kuyular vardu. 

YAZLIK ŞAPKALAR 

Şapkaların, 33 derecel hararette baş
ta husule ıretirdlfl sıcaklık tetkik edll
mlş Panama şapka ciyenlerin 25, hasır 
şapka Z6, slllndJr ppka 31, mölon şap
ka 35, kasket 36 derece sıcaklık ver
mekte imişler. Şu halde yazın başı se
rin tutmak tein Panama J&Pka ciymeli
dlr. 

KULUÇKA MÜDDETİ 

KQ.31arın kuluçkaya oturmaları za
manı ve müddei! bir deilldir. Kuluç
ka bakımından rekor Devekuşlarında
dır. Çünkü elli, altmış cün kuluçka 
yatarlar. 

Dlter kuşların kuluçka müddetleri: 
Serçe kuşu 13-18 ıriln 
Güvercin 18 • 
Tavuk ıı • 
SüJün 25 • 
Ördek 28 • 
Bee tavuzu 28-30 • 
ilindi, Kaz, Tavus 30 • 
Kuıru kuşu 40-45 • 

ELEKTRİKLİ SANDALYE 

cN evyork sers-isl.a nln merak ve ali
ka uyandıran şeylerinden blrl de ce
lektrlk sandalyesh dlr. 

Serıtyi sezenler, ulak bir antre mu
kablllndc canilerin nasıl idam olun
duklarını görüyorlar. 

Cani addolunan adam, sardiyanlarla 
beraber sandaJyenhı bulunduğu yere 
geliyor. Tabii - yalandan • baiırıyor, 

yürümemek lstlyor, çırpınıyor. GardJ
yanların elinden kurtulmağa çalşıyor. 
Nihayet, sandalyeye oturtuluyor, kol· 
tarı ve ayaklart bağalnıyor. Kafasına 
madeni bir tas ı:eoirillyor. Celliid, dili
meye basıyor, cereyanı veriyor. Cani 
sarsıhyor. Sonra hareke&.slz kahyor. 
Celliid: 

- Madamlar, l\IOs,.QJer, dl7or. İdam 
hükmü yorlne ırelirlldl. Cıkabllirslob. 

Bu yalandan idam, tünde yü.ılerce 
deaf tekrar olunuyor ... 

Doktorun Öğütleri: 

Diken Ve ' 01ga 
Batarsa ... 

Bir yerinize 
yonga battı mı 

diken veya 
bunu vakit 

geçirmeden çıkarmak lazım

dır. Bir iğnenin veya cımıbı
zın ucunu yakmalı, alkol ile 
silineli bununla çıkarmalı. 

Mümkül olmadığı takdirde 
alkol ile silinmiş küçük bir 
çakı ile diken veya yonganın 
battığı yeri hafüçe kesip ka· 
natmalı. Batan şey pis ve mik
roplu ise bu surtele lltihab 
yapmasının önü alınır, sonra 
bir damla tentürdiyod dam -
!atmalı, sarmalı. Şayed kır -
mızılık husule gelir, zonkla -
mıya başlarsa adi yanıklar gi 
bi tedavi olunur. 

mana ileride Japonyanın da harbe 
karışacağıdır. .. 

a 

DK 
.................... , ..................................... .. 

Yalı Sahibi Kadın 
1 Yazan: REŞAD FEYZi 

fA 
dnan evde karısile bir hayli 
kavga ettikten sonra, tek 
başına çıktı, gitti. Vapura 

bindı. Boğaziçinin en kalabalık 

köylerinden birinde indi. Sayfi -
yelik ev tutacaktı. 

Bir müddet rıhtımda gezindi. 
Sonra, etrafına bakınırken, ya· 
nına bir adam yanaştı: 

- Ev mi arıyorsunuz, bayım? .. 
- Evet .. 

- Buyurun gezelim .. Ben bura-
nın tellalıyım .. 

Adnau Tellalla beraber yuru -
meğe başladı. Yine rıhtım boyun• 
da, büyükçe bir yalının önünde 
durdular. Tellal: 

- Burası güzeldir, dedi.. Dört 
oda istiyordunuz, değil mi? 

- Evet .. 

Kapıyı çaldılar .. İçeri girdiler. 
Kendilerini genç ve güzel bir ka
dın karşıladı: 

- Buyurun efendim .. 

Adnan nezaket gösteriyordu: 

- Eve bakmak istiyorum, efen- 1 
dim .. Rahatsız etmezsek .. 

- Estağfurullah efendim.. Bu· 
yurun .. 

Adnan evi gezdi, dolaştı. Fena 
değildi. Beğendi.. Salona girdiler. 
Ev sahibi genç kadın: 

- Oturmaz mısınız, efendim, 
dedi.. Yorulmuşsunuzdur. Bu sı

cakta dolaşmak, ev aramak kolay 
değildir .. 

Bu teklif Adnanın pek hoşuna 
gitmişti. Tellal da, antredeki is -
kemlelerden birine oturdu. 

Ev sahibi kadın evini meledi -
yordu. Adnan dinliyordu. Kadın 

sigara ikram etti. Biraz sonra, hiz
metçi biri kohve getirdi. Gı:.nç a
dam mahcub olmuştu: 

- Zahmet buyurdunuz efen -
dim .. 

- Rica ederim .. 

Adnan yavaş yavaş konuşmağa · 
b~lamıştı. Evden, karısile kavga 
edip çıktığındanberi, ilk defa neş· 
esi yerine gelmişti. Bu neş'eye se
beb de, şimdi karşısında oturan ev 
sahibi kadındı: 

- Efendim, diye söze başladı, 

eviniz çok hoşuma gitti.. Başka 

yerlere henüz bakmadım .. Bak -
mak, dolaşmak da istemem .. Bey

hude zahmet değil mi, hanımefen
di?. Pazarlığa gelince .. Bunda da 
uyuşursak, hayırlısı gelecek cuma 
gününe t~ınırız .. Rahat ederiz. 

Her halde bizden çok memnun ka
lacaksınız.. Bizim de sizden çok 
memnun kalacağımız muhakkak
tır. İnşallah, her yaz buraya geli
riz. 

Adnan, bunları söylerken, bir 
taraftan da, sözlerinin, genç kadı· 
nın üzerinde bıraktığı tesirleri an· 
lamak ister gibi, dikkatle, ona ba
kıyordu. Kadın hem güzel, hem de 
güzel olduğunu bilenlordendi.. 

Genç adam bu kadar güzel bir 
ev sahibi karşısında pazarlık gibi, 

para gibi adi bahisli!rl nasıl aça
cağını düşünüyordu .. Yutkundu .. 
Esasen. kadın, pazarlık tarafına 

hiç yanaşmıyor görünüyor: 

- Ehemmiyeti mi var, efendim. 
sizin gibi kiLar bir kiracıya nail 
olduktan sonra, mesele yok ... 

Diyordu .. 

Sohbet tatlılaşmıştı.. Ve hatta 
uzamıştı.. O kadar uzamıştı k~ bir 
aralık, tellal salona girdi: 

- Efendim, siz daha kalacak
sınız galiba, dedi.. Ben kahveye 
kadar gideyim de birini görece -
ğim .. Yarım saate kadar gelirim, 
dedi. 

bilmiyordu. Bir an tereddüd ge 
çirdi' Fiatı öğrenmeden nasıl çı 

kıp gidebilidi?. Bu yüzden evd 
karısile, bir kavga daha edecek\• 

Adnan. Yutkundu. Geri dönd" 
Kekeliyerek: 

- Sizden bir ricam var, dedi. 
Hatırınıza bir şey gelmesin. Eı' 

den merak ederler de .. onun i 
soruyorum .. Evinizin yazlık kit 
ibedelir.i öğrenebilir miyim?. 

Genç ve kıvrak ev sahibi b 
kahkaha attı: 

- Beyefendi, dedi, bunun ehe 
mi yeti mi var?. Nasıl olsa uyu 

şulur .. Teklif var mı efendim. 'l' 
ruştık, kon~tuk, a g 

sizden, siz bizden memnunuz .. s· 
den fazla istiyecek değilim ya .. 

Esasen, sizden alacağım para il 
yalıyı tamir ettireceğim .. Küç"° 

bir şey .. Bu tamir işi de olmasa 
dı, emin olun kira bile istemeğ 

yüzüm tutmazdı.. Sizin gibi ki 
bir komşu kazanıyoruz. Bu şere 
bzimi için kiifi değil mi beyefen 

Fakat .. Ah, bu tamir işi.. Beyef 
diciğim, bu seferlik 750 lira isli 

yeceğim .. Sizin için küçük, 
miyetsiz bir şey ... 

Tell<ll da gittikten sonra, laf da
ha uzadı.. Genç kadın evvela bah· 
çe ve çiçek tarafından bahsetti. 
Evin bahçesin i metetti. Sonra, söz 

radyoya, müziğe intial etti. Daha 
sonra., evlilik, bekarlık bahsine 
geldi .. Kadın dul olduğunu, ko - 1 

casından ayrıldığını söyledi. Ad
nanın heyecanı gittikçe artıyordu. 
Kadın daha neş'eli, şen, teklifsiz 
bir hal almıştı .. Ad.nan da co• • 

muştu. Biraz sonra, hizmetçi kız, 
buzlu bir limonata getirdiği za
man, Adnan, ev tutmak üzere gel

diği burada, nekadar uzun müd
det kaldığını farketmişti. Saatine 

baktı: Tamam on sekizdi.. İki sa

attenberi burada sohbet ediyordu.l~mllılmp;ıİIP:=ilı..:~;;;:;j 
Ev sahibinden adeta utanmıştı. A· 
yağa kalktı: 

- Sizi fazla meşgul ve rahatsız 
ettim, dedi. Affinizi rica ederim. 

- Rica ederim.. Çok memnun 
kaldım .. 

- Harumefef!di kunturat için 
bir gün tayin etsek de. beraber 

notere kadar gitsek. Bir gün de o 
1 

işi de aradan çıkarsak .. Kira be

delini, tabii peşin ve kunturat ya

pıldığı gün takdim edeceğim .. Bu
günlük zatıalinize elli lirayı bı -

rakıyorum .. 

Kadın, ellilik kağıdı alırken: 

- Lüzum yoktu, efendim.. Di
ye nezaket gösterdi.. Fakat, alıp 

yanındaki küçük masanın üzerine 
kaymağı ihmal etmedi. 

Adnan, sokak kapıya kadar gel- 1 

mişti. Artık gidiyordu. Fakat, 

Hala, evi kaç liraya kiraladığını 

Ankara Radyosu 
•ootıx 

18,S<l Pıogram. 
18,35 Milıl.lt (Oda müzlil) Pi. 
19,00 Konuşma (Doklorun saall). 
19,15 Tiirk müziil (Karqık progT 

- Fasıl heyeti). 
Z0,00 Mem.Jeket sa.at ayarı, aJan.1 'f 

meteoroloJI haberleri. 
Z0,15 Tiirk müzlil; 
İdare eden: 1\-lesut Cemli. 
Ankara. Radyosu Küme he7e&I. 
21,00 Koııu.şma. 
21,15 Esham, tahvilit, kambiyo - utı 

kut ve Ziraat borsası (fiyat). 
21,25 Neşeli plaklar - R. 
21,30 Konuşma: Folklor (Halil Bed 

YönetırenJ. 

Zl,45 Müzik (Virtüozlar) Pi. 
22,00 Müzl.lt (Küçük Orke,t· - şef 

Necip Aşkın). 
23,00 Son ajans haberleri ve yaruıJ<I 

procram. 
23,15-24 Müzik (Cazban4) PL 

YARIN 

- Sen otur burada, ben biraz sonra geleceğım. 
Dedi, odadan çıktı. Yatak odasına gitti, gar -

dr<>Lu açtı, beğendiği bir robu çekti, aldı. 

Biraz sonra aynanın karşısında giyinir ve 
kendisine çeki düzen verirken bir yandan da söy· 
l enıyordu: 

YOS A 
Ve yatağın içinde doğrulup oturarak sordu: 
- Peki amma nereye gidiyorsun?. 
Yosma omuzlarını silkti: 

- Nereye olursa oraya ... 
- Kiminle gideceksin?. Bu metresliğini yap-

tığln adamla mı?. 

lı,30 Proırram. 

12,35 Türk müzitl (Pi.). 
13,00 1'1emleket saat ayarı, ajans .,e 

meteoroloji haberleri. 
13,15 Müzik (Karışık program • pi.)• 
13,45-24 Konuşma (Kadın saall . il' 

hayatına dalr). 

- Artık her şey bitti, hepsinın sonunu aldım. 
EY. eşya, apartıman, mağaza satılık ne var ise bir 
çöpe varıncıya kadar sattım. Altınları. tahvilleri 
b~;:durdum. Bugüne bugün 458 bin liralık bir ser
VPtin sahibiyim. Yani yarı milyoner. 

Bu param beni mes'ud edebilir, beni istediğim 
yoldan yürütebilir. Şimdi yapılacak tek ~im ka • 
lıy;,r, o da: Sonuna kadar ge 1 rdiğim büyük pla
nıı:u istediğim gibi bir haşarılık.la bitirmek! 

HANİFE ABLA • YOSMA 

Yosma evin içini tam takır görünce şaşırdı. Bir 
iki sandalya. ortadaki yuvarlak masa, iki karyola 
tir tencere, beş on tabaktan batk.il evde hiçbir şey 
blır.amıştı. Hanife abla karyolaya büzülmüş, inim 
inim inliyor, Y0smanın sorularına güçlükle kar • 
şılık veriyorrlu. Yosma şaşkın şaşkın sordu: 

- Ne C'
11 du evin eşyası? 

- llüs~viı sattL 

------- No. l 75 
- Neden?. 
- Parasız kalmış .. 
- Ben her hafta size para gönderiyordum ya? 
- Yetişmemiş! 

- Az değildi, gönderdiğim?. 

- Az değildi amma kumarda borçlıınmı.ş .. 
- E .. Sonra?. 
- Sonrası yok. Hüseyinden daha baskın biri 

çıktı, evin bütün eşyasını sattı, cayır cayır paraları 
aldı! Hüseyinin de hiç sesi bile çıkmadı! 

- Nerede şimdi o?. 

- Bilmiyorum. Dün gecedenberi gelmedi. 
- Peki sana ne oldu?. 
- Ben de hastayım. İsparmoz tutuyor. 
- Doktor getirmediniz mi?. 
Geçkin kadın yastıktan başını güçlükle kal -

d:rdı · 
- Kim g:tirecek kızım, ne ara.vanLm var, ne 

Yazan: ETEM iZZET BEN1CF: 

socanım, ne de elimden tutanım_ Bir sen vardın, 
~n de üç dört aydır bir kerecik olsun uğramadın. 

Dedi ve hıçkırık gibi çıkan bır sesle sordu: 
- Artık temelli gelmişsindir umarım?. 
Genç kadın, güneşten ışık, geceden renk alan 

yüzünü ve gözlerini buruştura, buruştw·a, kısa: 

- Nerede? .. Temelli gelmek değil, belki te -
melli gitmek için uğradım. 

Dedi, sordu: 
- Babalık ne işler görüyor? 
Hanife kadın Yosmanın söyleyişlerinden hiç 

lıo~lanmadığını gösteren açık bir durtl§la onun so
rusuna karşılık vereceği yerde kendi düşüncesini 
ortaya koydu: 

- Sen de temelli gidersen ben de zaten has
tayım. ölürüm, bütünlüğüne giderim. Ne ola.ca.k 
s ınki?. Babalık da kendi keyfine ne isterse öyle 
yap•ın. 

Genç kadın birden karşısındakinin sözlerini 
y&lanlıyan şimarık ve onun gururunu taşıyan bir 
sesle 

- A ... Ayol o benim kocam... Hangi metres
lik?. 

Deyiverdi. Hanife kadın şaşkınlık içindeydi. 
En önce karşısındaki kadını her vakit: 

- Kızım, Safiye ... 
Dediği kendi Safiyesine hiç benzetemiyordu. 

Karşısındaki bu genç kadın baştanbaşa değişik bi· 
ris!ydi. Hanife abla gözlerini oğuştura o~tura: 

- Kocan mı?, , 
Diye sordı•. 
- Tabu. Kocam. 
- Ne vakittenberi?. 
- İlk gündenberL. 

Bana öyle dememiştin de .. 
- Sebebleri vardı. 

{DPvıımı var) 

.__..~ 

1357 Hicri 

I 
1355 Rumi 

Rebiulahir Mayıs· 

10 16 --1939, Ay 5, Gün 149, Hızır 24 
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Mehmedcik Tahranda .. 
Fransız Generali Veygand, Mehmedcik Şehinşah 
Hazretlerinin Huzurundan Gectikten Sonra Kazım • 

Orbaya A skerce Selcim Vererek Demiştir ki: 

- Teşekkür Ederim Generalim 
Önümden Asker Geçti ... 

Düğün Başlarken - Başka Memleketlerin Süslü Püslü 
Askerleri - Hava Kuvvetlerimiz Tahrana Nasıl Geld ı ? -
Geçid Resmi Başlıyor - Mehmedcik, Yorgunsun, Acaba 
Nasıl Geçeceksin ? - Şehinşahın ve Sayısız Generallerin 
Alakası - Türk Askeri Yorgun da Olsa İşte Böyle Geçer -
Tahran Ovasını Çınlatan Alkışlar - Şehinşah Hazretlerinin 
Hayranlıkları - Mehmedcik Tahranda da Merdliği n , İyiliğin, 

I Dürüstlüğün Sembolü Olduğunu Bir Kerre Daha Gösterdi. 

K ardeş ve müttefik İranın 1 . İN İF 1 
.. V l'ahdi Yazan: NIZAMETI' NAZ genç ve munevver e ı 

A. E. Prens Mehmed Rıza 
Şahpur ile efkarı umumiyemizde 
daima en hayırlı temennilere mu
hatab olan dost Mısırın genç ve 
münevver Prensesi Fevziyeye ay
ni ihtişamlı talihın anahtarlarını 

teslim eden düğün, dünyanın her 

milletıne mensub birçok güzide 
diplomatları, büyük rütbeli ge -
neralleri, tanınmış münevverleri 
Tahranda toplamıştı. 

Bunlar iki uzun asır, kayıdsız 

ve liyakatsiz şeflerin gadrine uğ
rıyarnk duraklamış bir millete 

dedelerinin muazzam tarihine la
yık bi« canlılık bahşeden ve orta 
Asyanın göbeğinde yirminci asrı 

bütün müesseselerile halkederek 
Dara 'nın diyarından bütün yaban
cı ihtirasları koğan bır büyük in
sana en mes'ud gününde medeni 
dünyanın saygılarını sunmağa 

memur edılmislerdı. 

Bu meyanda yeni İrana çok da
ha samimi bir hayranlık ifade et
mek istiyenler birer silahlı müf
reze de göndermişlerdi. Ordu, Peh
levi inkılabının tranda yarattı.ğı 
büyıik eserlerin başında gelen -

!erden olduğu içın, bu silahlı müf
rezeler, bir bakımdan da genç ve 
modern İran ordusunu, istiklali 
uğrunda her an kan dökmeğe ha

zır bulunduğu topraklar üstünde 
askerce selamlamağa gelmiş sa -
yılabilirlerdi. 

KARDEŞ MEMLEKETTE 
CUMHURİYET ÜNİFORMASI 

bölük ve altmış dört kişilik hassa 
bandosu temsil ediyordu. 

Biz İranın en yakın dostu, müt
tefiki olduğumuz için ve Büyük 

Şefimiz Atatürkün öldüğü gün 
hududlarımızd;ın içeriye ilk kar-
deş matemini getiren müfrezenin 

İran üniformasını taşıdığını asla 
unutamıyacağııruz için bu mera
sime en parlak şekilde iştirak et
miştik. 

Muhafız alayımızın bayrağını. 

muhafız alayımızın en seçme bö
lüklerinden birini ve altmış sekiz 

kişilik alay bandosunu Tahrana 
yollamıştık. Volpi sisteminde yedi! 
hafif bombordıman tayyaresindenj 
mürek~eb bir filomuz da ayrıca 

ordumuzun yüksek kumanda kad
rosunda temayüz etmiş bir güzide 
askerin ikind murahhas sıfatile 

katılmış olduğu da düşünülecek o
lursa Cumhuriyet üniformasının 

kardeş memlekette ne büyük bir 
dikkat ile temsil ettirildiği derhal 
tebarüz eder. 

TAYYARELERİMİZ 

Tayyarelerimiz Tahran şenlik -
!erinin başlamasından bir gün ev
vel geldiler. İniş yeri olarak gös
terilen yer Tavşantepe Aerodromu 
idi. Saat tam birde Tahranın şi -
mali şarkisindeki meydanda oto
mobilden indiğim zaman Orge -
n~ralin sahaya bermutad herkes
ten evvel gelmiş bulunduğunu 

gördüm. Hatta İran ihtiram müf
rezesi bile henüz meydanda mev
ki almamış bulunuyordu. 

İngiltere Hind Okyanusundaki 
kruvazör filosuna mensub bir de- J 
niz müfrezesi göndermiştL Sov • 
yet Rusyanın silahlarını Hazer 

denızi donanmasına mensub lıir 

müfreze temsil ediyordu. Fran • 
sızlar Akdeniz donanmasından 

seçme bir kıt'a göndermişl-erdi. 

Mısın birinci hassa piyade ala • 
yına mensub bir bölük ile birinci 
hassa süvari alayına mensub bir 

Orgeneral Kazını Orbay İran Harbiye Nazın ile görüşüyor 

hava kuvvetlerimizin kardeş se • 
lamlarını bildirecekti. 

Milli Şef İnönünün samimi tel:r 
riklerini İranın milli Şefine bil
dirmeğe ve Türk milletinin hedi
yelerini P ehlevi hanedanının asil 

oğlu Prens Şahpur ile zevcesi pren 

sese takdime memur fevkalade 
heyet Orgeneral Kazım Orbay gibi 1 

Hava pek fena idi. Bir gün ev
vel İran Vezir Cengi general Nah
civanın söylediği gibi bizimkile
rin .. rotası istikametinde bir fırtına 
başlangıcı hissediliyordu . 

Daha evvel gelen J apon, Leh 
ve İtalyan tayyareler inin pilot -
ları, cbir tehlike olmadığını, fa-

(Detıamı 7 inci ~ayfada) 
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aşlı, fakat cahil iki kadın so
kakta durmuşlar, konuşu -
yorlar. Biri, yanlarından ge

çen genç ve şık bir kızı işaretle: 

- Bizim komşunun kızı, diyor. 
Bi rtüccarın yanında daktiloluk 
yapıyor . Anlaşılan çok okumuş o
lacak? ... 

- Okumuş mu? ... Hiç zannet
miyorum. Makinesiz yazı yazamı
yor. Okumuş böyle mi olur? Kale
mi eline alır, cızırdata cızırdata 

yazar ... 

AKSİ SEDA 

B u fıkrayı anlatan bir Alman 
gazetecidir: Seyyahın biri, bir dağ 
eteğindeki küçiık bir otle gitmiş 
ve otelciye: 

- Burada, demiş. Aksi sedanın 
pek çok olduğunu söylediler. 

- Doğru ... O kadar çok ki sa
bahları uyanmak için münebbihli 
saate lüzum yoktur. 

- Nasıl olur bu? ... 

- Bir tecrübe edıniz ... Gece ya-
tarken pencereden bağırınız, sa -
bahleyin aksi sedanın vereceği ce
vapla uyanırsınız ... 

ADAMINA GÖRE ... 

Ufak tefek yapılı bir kadın, iri 
yarı bir kasaba gidr: 

- İki kışilike pırzola verıniz! ... 
Der. Kasap, kadını baştan aşağı 

süzdlikten sonra sorar! 

- Peki ... Fakat, kocanız d1 si
zin giib böyle ufak tefek mi, yoksa 
benim gibi iri yarı mı? .. . 

- Niçin sord<.ınuz? .. . 

- Pirzolayı ona göre vereceğim 
de ... 

DİLESCİLER ARASINDA' 

- Bu sabah bir yirmi beşlik 

kaybettim. 

- Vah, vah! Nasıl oldu bu? Ce
bin mi delikti'?... 

- Hayır! Düşüren adam farkı
na vardı; eğildi aldı .. . 

KOMŞULUK 

- Üst katta oturan komşulanm 
doğrusu çok saygısız ş~yler ... 

- Niçin? 

- Gece yarısına kadar gramo -
fon çalıyorlar, dansediyorlar. 

- Uyumanıza mani oluyorlar 
değil mi?. 

- Ha:ıır! Oürlillüden bir türlü 
saksafon çalamıyoıunı. 

---·--------
İngiliz 

Donanmasında 
Değişiklikler 

1 
ngiliz gazetelrinde okundu • 
ğuna göre İngiliz donanması
nın yüksek kumanda heyetin-

de mühim dğiş'klikler olmakta -
dır. Yaşı ileride olan bazı amiral
lerin yerine daha gcr.ç olanlar ge
tirilmektedir. Şimdiye kadar ni

rinci Deniz lordu unvanını taşıyan 
Amiral Bokhavz 60 yaşlarındaılır. 
Sıhhi vaziyeti uzun ve devamlı 
afaliyete müsait olmadığını giırl! -

ı r~k istifa etmiştir. Yerine İil[Jill.e
renin Akdeniz tlonanm.ısı kuınan
danı Vis Amiral Pund tayin edil·
miştir. Bu Amiral 61 yaşlarırıda i
miş. Amiral Pund martta Alı deniz 

donanması kumandanlığını hıra -
kacaktı. Fakat Akdenizin va,iyeti-

• ni çok ıyi bıldiği için daha bir 
müddet orada kalrııasına lüzum 
görülmüştü. Akdeniz donanınası 
kumandanlığını 56 yaşlannda Vis 

Amiral Kuningam tarafından der
uhte edilecektir. Vis Amiral Ku
ningam Bahriy~ erkanıhaıbıye • 
sindedir. Onun Birinci Bahriye er
kanıharbiyesindeki vazifeye 49 
yaşlarında Amiral F ilips tayin e

dileckt ir . Amiral Filips Deniz Tah
didi teslihat konferanslarıncıa ça
lışmış, müdekkik olmuş bir ami
raldir. Amiral F ilips Anavatan fi

losunun muhr ipleri kumandanı -
dır. Bu vazieyfp onun yerme 49 

yaşlarında Amiral Halifaks tayin 
edilecektir. 

Kraliçesi Mahkemede ! 
Vadedilen Hediye ve Para Mükcif atlarını 

Alamıyacak, Fakat Yine Paris Kraliçesi .. 
Unvanını Mu haf aza Edecek 

1939 Paris güzellik kraliçesi Solan; Bossi 

1939 Paris güzellik kraliçesi ile. Paris şenlik
leri komitesi arasında çıkan ihtilaf nihayet mah -
kemeye düştü. Sebeb?... Kraliçe, komitenin ter -
tib ettiği şenliklerd, ziyafetlerde bulunmak, ken
dini halka teşhir etmek istemiyor. 

Mahkeme, komitenin açtığı davayı reddetmi 
.Nakdi mükafatı, hediyeleri vermiyebilirsiniz. F< 
k1t kendisini şenliklere iştirake icbar edemezsi 
niz ... > demiştir. Matmazel Solanj Bessis par.ayı 

hedıyeleri kaybetti. Fakat Kraliçe ünvanını mu 
hafaza edecek ... Komitenin vereceği 60,000 frangı, şapkaları, 

levantaları, ipek çorapları, ropları da reddediyor. 

Altı Nezaret 
Birden Nasıl 
idare Edilir ? 
Musolini Bir İngi l iz 

Muh.: r ·i nin Bu Sualine 
Cevab Veriyor 

S 
inyor Musolıni İngiliz or -
dusunun yüksek rütbeli za
bitlerinden muharrır Brovn 

ile evvelce görlişmüş. Bu muhar
rir de yeni neşrettiği bir kitabı 
da bu mülakatı anlatıyor. İngiliz 
gazetelerinden anlaşıldığına gö -
re bu mi.ılakatın şövle bazı şayanı 
dikkat cihetleri vardır. 

Sinyor Musolini İngilterenin 
devlet adamlarından, eski nazır, 

şimdi meb'us çörçilden bahseder
ken: 

- O hakikaten büyük bir adam
dır!. demiş. Bu müliıka!ı yazan 
İngiliz muharriri de yazısmı tek
rar Musoliniye göstl'rerek neşre
dilmesini istemediği yerleri varsa 
çizmesini söylemiş bu sefer de 
İtalyan başvekili Çörçili methet
mek üzere söylediği sözü çizmiş, 
çıkarmış!. 

İngiliz muharriri İtalyan Baş
vekiline şunu sormuş: 

- Altı nezareti birden üzerin·
ze alarak nasıl idare ediyorsunuz. 

Buna şu cevabı almış: 
- Kolay!. Eskiden nazırlar var

ken yine emri ben veriyordum. 
Nazırlar vasıta olurdu. Şimdi va
sıtaya lüzum görmüyorum. Yine 
emri ben veriyorum. F akat işi gö
recek olanlara veriyorum! Ayrı

ca nazırlara da meram anlatmağa 
lüzum kalmıyor!. 

İngiliz mµharririnin edinmiş 
olduğu intıba şöyledir: 

Sinyor Musoliniye göre daimi 
b ir sulh imkansızdır. Fakat İngil
tere ile harbetmek istemiyor. Ha-

Aşık Bir Hindli Zengifi 
S~vdiği Kızı 

Oldürtecekti 

Mis Langraf 

beşistan harbi sıralarında İtalya
ya karşı zecri tedbirler tatbik edi
lirken Italyan kumandanları gi
dip Akdenizdeki İngiliz donan -
masına bombalar attırmayı ileri -sürdükleri zaman Musolini buna 
şiddetle mani olmuştur. Fakat son 
söz olarak onlara şöyle demiştir: 

Cinayetten 
Evvel Mesele 

Meydana 
Çıktı 

lL 
ondra gazetelerinde okun · 

duğuna göre İngiliz payıtah 

tında Haki Babacan Das is· 

minde bir HindEnin aleyhinde Mi: 

Langran isminde bir İngiliz kız 

yüzünden takibata girşilmıştir 

Finiç isminde b!r İngiliz genci bı: 

kızı bir zamandanberi sevmekte

dir. Fakat Haki Babacan da İngi· 

!iz kızını şiddetle seviyormuş. Ba· 

hacan nihayet rakibınin sevgi! · 

sinden gördüğü iltifatlara tabanı· 

mül edemiyerek rivayete göre Fi

niçi ortadan kaldırmağı düşun -

mliş ve bunun için de iki adam bu 

larak bunlan böyle bir cinayet ı

çin ikna etmeğe çalışmıştır. 

Denildiğine göre mesele de bu 

sureti ortaya çıkmış ve Hindlı a

leyhine takibata girişilmiştir. Bu 

iddiaların doğru olup olmadığı 

mahkemece anlaşılacaktır. 

- Bu bahsi kap•.yalım. Ancak 
ileride lf.zım olursa bunu ben a
çarım!. 

İngiliz muharriri Almanyaya g 
derek Her Hitleri de görmüştür. 

İkisi arasında bir mukayese ya
parak Sinyor Musoliniyi dahı 

kuvvetli bulmaktadır. 
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Kurultay Bu Sabah 
Saat 10 da Toplandı 

Başvekilin 
Nutku Ve 
Kurultay (1 inci sahifeden devam) 

di, Kendisine bas gür, dık ve tok 
sesile: 

•- Cumhuriyet Halk Partısi

nin beşinci kur:ıltayını açıyorum. 
Yüce şahıslarınızı mohabbeile se
lamlarım.• 

Diyen Mil1i ŞP.f fevkaliıde ehem
miyetli olan nutkunu ırada baş
ladı. 

Milli Şefin dahili ve harıci si
yaseuıntz bakımından fevkalade 
ehemmiyeti haiz bulunan bı• nut
kunu aynen not almak ve bıldir
mek mümkün olmadJğına göre an
cak huiasa halintle size bildiriyo
rum. Yüksek Şefin beyanatının e
saslarını şu şelalde hulasa f'tmek 
mümkündür: 

- Beşinci kurultayı açarken A
talürkillı. aramızda bulunmayışı . 
yüzünden derim bır elem ıçınde
yiz. Bugünkü sağlam, sa:rhılmaz 
rejımi ve vatanı kuran ebedi Şe
fimizin hatırasını taziz içın hepi
nızi beş dakika sükuta davet ede
rim. (Beş dakika sükut edildi.) 

Türk milletinin Cumhuriyet re
jiminde en mükemmel tesanüdü 
bulmuş olduğu mu:lıakkak.tır. Si
yaset hayatında tecrübe geçirmiş 
adamlar olarak memleket'mizin 
bünyesine, seciyesine en uygun 
olan halk idaresini kemale getir
mek emelindeyiz. Bu başlıca eme
limizdir. 

Meb'us seçiminde olduğu gibi 
Parti ve belediye intihablarında 
da halkın muhabbet ve itimadını 
daima yoklıyacağız. Meclisın fa -
aliyeti valandJışla.ra hakiki huzur 
vercelı: ınahlyettedir. Millet hak
lanrun açık mürakabesinde te -
reddüde mahal vermemek zaru -
reti ile beraber yürüyoruz.• 

Milli Şef nlzaınname projesın
deki tadil3t ve mustakil grup hak
kında da izahat vererek Halkev 
lerine ve Parti teşkilatına nakli 
kelam etti ve Partimizin hPr tür
lü jyllikleri yapacak bir milli me
kanizmayı tesis etmek yolunda 
bulunduğunu tebarüz ettirdikten 
sonra Jı:öylünün vaziyet ve mem
leketin müdafaasına geçti. 

Milli Şefin bu husustaki beya
natının esasını da şu cümlelerle 
buliısa etmek mümkündür: 

•- önümüzdekt yıllar içinde 
büyük ve kat'I neticeler alacağız. 
Köylünün tahsil ve geçim işlerini 
başlıca hedef tutacağız. 

Memlelretimızin müdafaa kuv
vetine ötedenberi verdiğimiz e -
hemıniyet bir kat daha artmıştır. 

Milletler arasında bir emniyet 
buhranı geçmektedir. Birçok mil
leUer beklenmiyen fırtınalara ma
ruz kalmak endişesi iqinde hu -
:ıursuzdurlar. 

Bu f!Jllniyetrizlik bugünkü ha
lile devam edemez. 

Bu hal, ya milletlerin şuursuz 
bir halde birbirlerinin boğazına 

atılmaları ve yahud nihayet aklı
selim galebe ederek müşterek bir 
huzur ıçinde yaşamak imUnlan 
buluna bilir. 

Nüfusu çok milletler gibi nüfu
su az milletlrin de müstakil ve 
milli bir haya.ta müstaha.k olduk
ları· samimi olarak kabul edilme
lidir 

Biz milletlerin arasın<la emni-
yetin avdet etmesini istiyoruz. 

TARİHi 
ÇOCUI( 
RDt1ANI 

- Sen de durmadan m'.denı dü
şünüyorsun, Buran! Sumer ecesi 
Mısıra giderken, bn kayadan kuv· 
vet almış diyorlar. Belki biz de 
kayanın ıırrını keşfederız. 

- Bilge doğ:ışnnda kuvvetliy
m. Onun kayadan kuvvet alma
ğa ihti(yncı var mı? Bırak şu bu
dalaca sozleri. Gıdebm yolumuza. 

Azalt israr edınce, Buran zorla 
yolundan dördü •. San kayaya doğ
ru ilerlediler 

İkı yiiz adım kadar yürüdüler. 
Sarı kayaya yaklaşmışlardı. 
Buran arkadaşına sordu. 

Benliğine, şuuruna sahih her mil
letin dokunulmaz, müstakil bır 
millet olarak yaşaması lazımdır. 

Biz siyasi ittiiak ve anlaşmaları -
mızı da bu zaviyeden görüyoruz. 
Bu göriiştür ki, bizi müşterek cep
heye sevketmiştir. Balkan paktı, 
Saadabad paktı da bu zaviyeden 
görülerek yapılmıştır. 

Türk - İngiliz ittiafkı sulh ve 
insanlık idealini temin için alın

mış bir taabhüddür. Bu yolda di
ğer taahhüdlerden de çekinmiye
ceğiz. 

Biz komşularımızla her türlü 
ihtilafı halletmiş bulunuyoruz. 
Şimdi onların huzurlarile alaka -
danz. Komşularımıza gelecek teh
likeleri bize gelecek tehlikeler gi
bi önleyecek tedbirler alacağız. 

Sovyetler le münasebatımız her 
zamandan ziyade sıcaktır ve kar
şılıklı itimada müsteniddir.• 

Milli Şef müteakıben harici s!-
- yasctimize ve maili müdafaamıza 
nakli keliım ederek yine hulasa 
ettiğim ve mealinı verdiğim şu 

esaslan tebarüz ettirmiştir: 

(1 inci sahifeden devam) 
yet Halk Partisi beşinci kurultayı 
ile de yeni bir hız ve inkişaf mer
halesi içindedir. 

Parti yeni alacağı kararlarla, 
memleketin siyasi terbiyesine, u
mumi kalkınmasına Bınil esasları 
bugünün ihtiyaçları içinde derpiş 
ve realize edeceği gibi 21 kişilik 
müstakil Parti grupu ile de hiç 
şüphe.iz halkın fiili mürakabesi 
ve riişdü siyasisi bakımından ye
ni bir merhalenin tee.süsüne de 
fırsat verecektir, 
Başvekjl bu hususta da bilhassa 

şunları söylemekle kurultayın 

nızn.ameo;inin özünü ,.., istihdaf 
ettiği gayeyi tebarüz ettirmekte
dir: 

•- C. H. Partisi daima real. te-
ye intıbak etmekle vazifesini da
ha iyi hır şekilde ;fa edeceğine 
kanidir. Hedefimiz m!llet ve mem-
leketı, maddi ve manevi bakımdan 
doğruluğa, iyiliğe ve güzelliğe 
kavuşturmaktır.> 

J\fazi,inde daima Türk milleti
nin J>Üksek kabiliyetlerini birer 
inkılab hamle<i halinde canlan-

•- Memleketin müdafaa vasıta
ları başlıca gözönünde tu lluğu -
muz bir meseledir. Türkiyenin 
müdafaa lruc)cetinin yüksek bir 
kuvvet halinde bulunması lazım
dır. Türkiye yalnız kendisini ko
rumakla kalmıyor, insanlık aile -
sine ve medeniyete de hizmet edi
yor. Bütün bu temennilerimize 
rağmen insanlık biT boğazlaşmıya 
uğrarsa Türk milleti kendisine 
düşen medeniyet ve insanlık va - 1 
zifesini kahramanca ve hakkile ve 

dıran ve yıllara asırların gücünü 
sığdırabilen Partinin, beşinci ku
rultay ile de yine Türk milletine 
hayırlı ve m"'3'ud bir htikbnl, ye
ni inkılab ve içtimai zafer ham
leleri hazD'ladığı muhakkaktır. 

ETEJ\I İZZET BENİCE 

Genç Sevgilisini Vurdu 
tam amile yapacaktır. 

Türk milleti yüksek ideali ve 
hayati menfaati için yeni kahra
manlık menkibeleri yaratmak hu
susunda tarnamile hazır ve milli 
müdafaası yolunda kat'i kararla
rını vermiş bir haldedir. Kahra
man milletimizin varlığı insanlık 
için bulunmaz bir nimettir.• 

Milli Şef sulha ve insanlığın hu
zuruna olan inancımızı nutkun
da bir kere daha tebariiz ettirdik
ten sonra nutkunun her safha51n
da olduğu gibi müthiş ve on da
kiJr.a kadar süren bir al.kış uğur
laması içinde kilr.,'iiden inmiştir. 

Bunu takiben ruznameye 
devam olup.muş ve yedi encümen 
seçilmiş ve genel sekreterlikten 
gelen evrak encümenlere havale 
edilmiştir. 

(1 inci sahifeden devam) 
ile Eliza sık sık buluşarak seviş
meğe başlamışlardır. Bir müd -
det evvel Mehmed Ali Elizaya ev
lenmeyi teklif etmiş ve genç kız 
bunu kabul etmiştir. Eliza Meh -
med Aliye söz verdiği halde, son 
günlerde Mehmed Aliyi ihmal et
meğe ve verdiği randevulara git
memeğe başlamıştır. Dün akşam 
saat 9 sularında Si;kecidc isıas -
yon civarında Eliza ile buluşan 
Mehmcd Ali kendL~ini ihmal et -
meılln sebebini sormuş Eliza da: 
• Ben seninle evlenemem. b~ka 

biri ile sevişiyorum.• demiştir. 

Sevgilisinden bu cevabı alan Meh
med Ali tabancasını çekerek genç 
kızı kasığından ağır surette ya -
ralamıştır. Eliza can kurtaran oto
mobilile hastaneye kaldırılarak 

tedavi altına alınmış Mehmed Ali 
yakalanarak tahkikata başlanmış
tır. 

Kurultay Atatürkün muvakkat 
makberi önünde de bir tazim ge
çidi yapmak kararile ve Çarşam
ba günü toplanmak üzere faali - lllıllllllı!lllllllılllllllıı!lllilllıılll-W"-lll!lllllllıllll"' 
yetini tat'l etmiştir. 

MÜSTAKİL GRUl'TA KİMLER 
VAR? 

Cumhuriyet Halk Partisi beşin
ci kurultayının çarşamba günkü 
toplantısında teşkiline karar ve
rilecek olan müstakil grupun kım
lerden teşekkül edeceği merak e
dilmektedir. 

Fakat, müstakil grupu teşkil e
decek olan 21 meb'usun kimler o
lacağı hakkında bu sabah öğleye 
kadar dolaşan şayialara göre, 
grupta bulunması ]htimali olan 
meb'usların isimleri söylenirken, 
bilhassa şu zevat üzerinde durul 
makta idi: 

Ali Rana Tarhan (İstanbul), 

Yazan: İskender F. Sertelli 

• 
- Senın daha fazla kuvvete ıh-

tiyacın var mı? Su aygırına benzi
yen bahçe sahibini bir yumrukla 
yere devrdin .. Dört kişinııı güç -
lük e xalc...rdığı Gufayı tek başına 
kaldırd..ı;! Daha ne ist.yorsı.n? 

Azak güldü: 

- Sana b.r tı:lan altır vNseler, 
zerg 'l olursun! Fakat: (Param 
~ldur istemem!) der mısin? Bir 

talan, or talan, yüz talan daha ver
seler alırsın! İşle kuvet de böyle
dir. Bir kişiyi yenbilirim .. Fakat, 
isterim ki birka•; kişiyi birden ye
neck kadar kuvvetleneyım .. . 

iTiZAR 
Y)ızım.,ın çokluğundan do

laJı bugün •Halk fılosu> tefri
kamm koyamadıJı. Okuyucu
lanmızdan özür djlcriz. 

Hüsnü Kitabcı (Muğla), Halil Men
teş (İzmir), Refik İnce (Manisa), 
Osman Şevki Uludağ (Konya), 
Ziya Gevher Etili (Çanakkale), 
Kazım Karabekir (İstanbul), Hü
~eyin Cahid Yalçın (Çankırı), 

Emin Sazak (Eskişehir), Nakiye 
Ellgün (Erzurum), Besim Atalay 
(Kütahya), General Kazım Se 
vüktekın (Diyarbakır), General 
Cemal Mersinli (İçel), Rasih Kap
lan (Anta:ya). 
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Kayanın dıbine geldikleri za -
man, Buran vÜcudünı..l bir ürper
me duydu. 

- Buradan g;deliın, Azakl Ben 
üşümeğe başladım Ayni zamanda 
da içime b:r korku girdi. 

- Bunun sebebini bıliyor mu
sun? 

- Hayır .. 
- Taşın tılsımı, korkak ınsan-

lardan noşlanmazmış. Haydı, be
nim gibi daha kuvvetli olmağa ça
lış. Bu kayanın belli ki, bıze gö

rünmiyen bir kulağı var. Senin 
söylediklerini duymuş olmalı. 

SP 
Dün Yapılan 
Maçların 
Neticeleri 
Milli Şef 19 Mayıs 

Stadını Şereflendirdi 
Ankara (Hususi muhabirimiz

den)- Cumhurreisimiz Milli Şef 
İsmet İnönü, refakatlerind~ Baş

vekil Refik Saydam, Hariciye Ve
kilı Saracoğlu, Ankara valisi Nev
zad Tandoğan, Ali Rana Tarhan 
ve bazı meb'uslar olduğu halde J 

saat 6,30 da 19 Mayıs stadyomunu 
şereflendirdi. Bu s;rada stadda 
Türkiye güreş Urincilikleri yapıl
makta ıdi. Halk, Milli Şcfı daki
kalan:a alkışladı. Cumhurreisi
miz yapılan gıireşlerle alakadar 
oldu. Güreşçilere iltifatta bulun
du. 

GALATASARAY GALİB GELDİ 

M.lli küme maçlarından Gala-
tasaray Beşiktaş karşılaşması ' 
dün Taksim stadında yapıldı. O
yun heyecanlı oldu. Saha kalaba
lıktı. Neticede Galatasaray, Be -
şiktası 3-1 mağlO.b etti. Beşiktaş 

da iyi bir kadro ile sahaya çık -
mıştı. İyi oynadı. 

MUHTELİF MAÇLAR 

Demirsporla Galatagençıer ta
kım~~rı mıntaka kupası maçları 

için karşılaştılar. Oyun 2-2 bera
bere bitti. 

Beylerbeyi ile Anadoluhisar ta- J 

kımlan da Şeref stadında karşıılaş
tılar. Oyunda büyük bir hakimi
yet gösteren Beylerbeyi takımı 6-2 

galib geldi. 
Kadıköysporl~ Bozkurd arasın

daki maçı da 4-1 Kadıköyspor ka
zandı. 

h.mırde Demirspor takımı Ateş
sparla karşılaşmış, oyunu 1-0 De
mirspor kazanmıştır. 

ATLETİZM MÖSABAKAI.ARI 

İstanbul atlet,zm bayramı na
mı altındaki müsabakaların onun
cusu da, dün Roberkolej sahasında 
son defa olmak üzere yapıldı. 45 
atlet iştirak etti. Muhtelif atlet
ler muhtelif dereceler aldılar. Ka
zananlara kupalar ve madalyalar 
verildi. 

İLAN 

Samatyada eski Hacıkadın ye
ni Abdiçelebi mahallesinde 
Pulcueyüb sokağında eski 25 
yeni 27 kapı sayılı kagir ev 
baklanda senedsiz tasarrufata 
kıyasen mahallen tahkikat 
icrası ıçın 5/6/939 pazartesi 
günü saat 11 de mahalline gidile
ceğinden bu hususta bir itirazı o
lanların mezkur güne kadar ve -
saikil.e birlikte Fatih sicil muha -
ıiızlığma müracaatları veyabud 
ayni günü gidecek memura mü -
racaatları ilan olunur. 

AVCILAR 
• 

1 Haziran 1939 dan itibaren: 

FIATLAR iNDiRiLiYOR 

Birinci Nevi 
Kara Av Barutu ESKİ FİAT YENİ FİAT -
1 Kiloluk kutusu 220 kuruş 200 kuruş 
1/2 (( (( 110 (( 100 (( 

114 (( (( 55 (( 50 (( 

ikinci Nevi 
Kara Av Barutu 
1 Kiloluk kutusu 

ESKİ FİAT 
180 kuruş 

YENİFİAT 
165 
82,5 
41,25 
16,5 

kuruş 
1/2 
114 
1/10 (( 

(( 

(( 

(( 

(( 

(( 

Eski Kanuna 
Göre 

Tekaüt Olanlar 
(1 inci sahifeden devam) 

otuz beş bin mülki mütekaidi ve
.Ya dul ve yetimlerini alakadın e
den bu mühim liiyihanm, Meclis 
yaz tatiline girmeden evvel, Mec
lise gelmesi ve kanuniyet kesbet
mesi umumi bir arzu halindedir. 

Tasavvur edilen terfih şekli as
keri mü tekaidlere ~vvelce ken -
dilerinden kesilen yüzde yirmileri
ni iade ile beraber fevkalflde tah
sisatlarına bir misli zam yapıl -
masıdır. Sivil mütekaidlerin ise 
yalnız fevkalade tahsisatlarına bir 
misli zam yapılacaktır. 

Eski kanuna göre bağlanmış te
kaüd, dul ve yetim maaşlarına bu 
~lin tatbiki hazinenin yılda 4 
milyon liralık bir fedakarlık gös
termesini istilzam ettirmektedir. 
Buna maddeten imkan görülemi
ycek olursa şimdilik fevkalade 
tabsisatlara yüzde elli nisbetinde 
bir ilave yapmak suretile mesele 
Y11da 2 milyon lira ile halledile -
cektir. 

90 
45 
18 

(( 

(( 

(( 

(( 

(( 

(( 

ıı j., ~hisarlar U. Müdürlüğünden: 
I - Şartnamesi mucibince .ı. adet sigara paket makine'i ka 

palı zarf usulile eksiltmeye kon muştur. 

II - Muhammen bedel sif .ıo.ooo, muvakkat teminatı ,750. Ji 
radır. 

III - Eksiltme 3/VIl/939 Pazart.esi günü saat 10.30 da Kabataş 

ta Levazım ve Mübayaat Şubesi Müdüriyetindeki Alım Komis • 
nunda yapılacaktır . 

IV - Şartnameler her gün sözü geçen şubeden parasız 
alına bilir. 

V - Münakasaya iştirak etmek isteyen firmalar fiatsız 

tekliflerini münakasa dan ,15. gün evvel tetkik edilmek üzere t" 

tün fabrikalar şubesine vermeler! ve tekliflerinin kabulünü muta 
zammın vesika alınaları lazımdır. 

VI - Mühürlü teklif mektubunu kanuni vesika ile % 7,5 gil 

verune parası makbuz veya banka teminat mektubunu ihtiva ede
cek kapalı zarfları münakaşa günü ihale saatinden bir saat evveli· 
ne kadın komisyon başkanlığına makbuz mukabilinde vermelidir. 

,3475. 

Tophanede iki No.lu Dikim evi 
Müdürlüğünden: 

Saraç el işi kalfası alınacaktır. Askerliğini yapm1ş ve yaşı 25 : 40 

arasında olacaktır. Taliplerin hüsnühal ve tifo aşı kiığıtlarile birlikte 

hemen Dikimeviııe müracaatları ilan olunur. 

Buranın ürpermesi devam edi
yordu .. Ve birdenbire o kadar çok 
titremişti ki .. Dizlerınde derman 
kalmadı.. Olduğu yerde yıkılıp 

kaldı . 

Yüriiyemiyordu. Nipurdakı ma
den ocaklarında çalıştığı günleri 
hatırladı. 

- Ben çok kuvvetli bir çocuk
tum. Azak! Bana birdenb're ne 
oldu? Şimdi vücudüm bir paçav
ra parçası gibi inceldi. Pelteleşti .. 

Kollarımda ve bacaklarımda kuv
vet kalmadı. Sen bana: (Sarı ka
ya insana kuvvet verir.) dedin am
ma .. Ben burada olanca kuvveti
mi kaybettim. Gittikçe eriyor ve 
cılızlaşıyorum. 

Azak şaşırmıştı. Arkadaşının 

koluna gırmek istedi. Buranın ko

lu ve bacakları tutmuyordu. 
Tanrının oğlu kayanın dibinde 

biriken suyun yanına yaklaşmıştı. 

Suya ilkönce parmağını uzattı 
v ürkek ı:eri çekti. Parmağ: ateşe 

girmiş gibi yanmıştı. Sudan du
man çıkıyordu. Tıpk1 küllenmiş 

bir ateş yığını gibi, alevsiz, için 
!çın yanan bir cehenneme benzi
yordu. 

Azak iki elinı ağzına götürdü .. 
Avazı çıktığı kadar haylardı: 

- Ey bu esrarlı taşın kulağı ... 
Beni işıt! Kan kardeşimi elimden 
alma! Ben Sirtelladan geliyorum .. 
Hamala onunla 'beraber gidece

ğim ve oradaki krallardan, gene
rallerden, prenslerden ba bamm 
öcünü alacağım. Haydi, kardeşime 
kuvvet ver. (Bilge) ye nasıl kuv
vet verdinse, onu da tılsımınla 

kuvvetlendir. Yalvarırım sana!. 
Buran cılız bir sesle homurda -

nıyordu: 

- Budala .. Taşların kulağı olur 
mu• Haydi gel buraya .. Beni ku

cakla! Bu uğursuz tapeden uzak
laşalım. Çöl havası alırsam, belki 
kendime gelirim. 

(Devamı var) 

Darphane Ve Damga Matbaası 

Müdürlüğünden. 

Darphanede (30) lira asli maaşlı üç ustabaşılık açıktır. San'at rnek· 

tepleri torna ve tesviyecilik muallimliğini yapmış ve yaşı otuz beştelli 

dun ve memurin kanunundaki şeraiti haiz bulunmuş olanların vesika 

larile müdürlüğe müracaatları. Avrupa Teknikomlarından mezun olan· 

lar tercih edilecektir. .3724, 



Mehmedcik Tahran' da .. 
(5 inci sayfadan devam) 

kat rüzgar aksi istikamette git • 
tikçe art.an bir şiddetle estiği için 
Türk filosunun hiç olmazsa bir bu
çuk saat kadar gecikmesi tahmin 
edilebileceğini söylüyorlardı.• 

Fakat Türk filosu bu tahminleri 
az sonra boşa çıkardı. 

Meğer muhafız alay kumandan 
muavini olan yarbayımızın ne kes
kin kulakları varm~! 

Motör gürültüsünü ilk ~iten o 
oldu ve bir dakika sonra, filo ni
zamında yedi tayyaremizin belir
diğini ve Tahran üstünde üç tur . 
yaparak sahayadaki tayyarecileri 
hayran eden bir meharetle ve ko
laylıkla b'irer birer sahaya indik
lerini gördük. Döndüğüm zaman 
yoll~rda halk, kardeş Türkiye fi
losu tarafından atılan tebrik kart
larını kapışıyordu. Türk filosu ha
vanın muhalefetine rağmen nor -
mal şartlar içinde tahmin edilen 
asgri zamandan bir çeyrek evvel 

Tavşantepe~ inm~tir. 

GEÇİD RESMİ 

Ankaradan Musula hususi tren
k gelmişlerdi. Musuldan Kerküke 
.tnü.kemmel otobüslerle ve Keı·kük
ten Hankine yataklı vagonlarla 

sevkedilmişlerdi. Hankin • Ker • 
rnanşah - Hemedan - Kazvin -
Gereç - Tahran ylunda da İran 
ordusu onlara en güzel otobüsleri 
tahsis etmişti Buna rağmen Meh
medcikte bir rehavet vardı. 

Yol az değildi. Durmadan gidi
yorduk Alatürkün ölümünde bizi 
taziyet için İran bölüğü koşarak 
gelmişti. İranın bayramında Tür
kün sevincini herkesten evvel bil
dirmek için reis Rana Tarhan da 

bizi uçurtarak götürüyordu. Hep 
yorulmuştur. Doğrusu bu. Fa -
kat Mehmedciğin yorulması beni 
çok üzüyordu. Düşilnünüz bir ke

re... O Türk silahlarını tarih de 
ilk defa olarak Tahranda temsile 
memurdu ve yalnız da değildi. 

Birçok devletlerin müfrezeleri 
arasında boy. gösterecekti 

3 - Ordubehişt 318 (*) günü, 
İr~ı protokol dairesinin ist€diği 
kıyafette, yani başımda külahı bü
lend sırtımda jaketi muşki oldu
ğu halde (**) İclılliye meydanına 
vardığım zaman içimde hep bu 
-endişe vardı: 

- Acaba nasıl geçceeklere 
Onlar bana asla meçhul değil-

1erdi. Onlarla yanyana harbet -
miştim. Onları her zaman dikkat
le seyreden vatand~ gözlerinden 
bir çiftine sahibdim. Onların ne 
dikkatle yetijtirildiklerini bilen-

lerdendim. Başlarında Yarbayın, 
hele yüzbaşıları Salahaddinin ve 
üstteğmenleri ile teğmenlerinin, 

halta kendini tıbdan ziy.acie asker

liğin eri olarak kabul eden genç 
doktorlarının ne ateşli gençler ol
duğunu da bu sefer yakından gör
müştür. 

Fakat sporcularımızın yorulmak 
yüzünden yabanct memleketlerde 
uğradıkları müselsel feci akıbet-

(•
1> İran takvimi ile 1 nisan 918 

(**) Silindir şapka ve jaket atay 

leri daima azabla hatırlıyanlar -
dan olduğum için içimde yine bir 
tereddüd vardı. 

Saat tam bir ••• 

S. M. İ. Şahinşa:h halkın ve davet,-/ 
!ilerin sürekli alkışları arasmda j 
sahad,aki şeref locasına geçiyor. 
Tahranı dolduran sayısız büyük 
şahsiyetler arasında, dört gün i-

çinde en seçkin bir sima haline 
yükselen reisimiz Rana Tarhan 
sağında, Ala hazreti hümayunun 
devamlı iltifatlarla şeref bahşet
tikleri Orgeneralimiz Kazım sol 

gerisinde yer alıyor. Fransanın bü
yük şöhretli generali Veygand ile 
!İngiliz hanedanının mümessili 
Lord Atlon, İtalyan heyeti reisi 
Dük dö Spolct ve Efganistan ve
ziri Derbari olan Prens General 

Kazımın yanında sıralanıyor. İran 
hassa suvari alayı at mızrak ve kı
l~ oyunlarına başlıyor. Bir saat 
süren bu nümayiş hepimizi İran 
süvarilerine hayran ederek bitince 
merasime kumanda eden gneral 

erkanıharbiyesile at sürerek şe
ref locasına varıyor, Albuz te
pelerinin karlarını erit~n güneş 

eğilen kılıçları parıldatıyor. Şa-

hinşah gür erkek sesile geçid res
minin başlamasını irade ediyor ve 
o anda silahlarına en büyük bir 

aşk ve imanla bağlı olduğunu gö
ze vuran bir tavrıla hazırol vazi
yetine geçip selama duruyor. İşte 

bir millet yaratmış olan bu büyük 
insanın Takı Bostandaki kayalan 
kabartan bir eski İran kahramanı 
gibi dimdik ve hareketsiz tam beş 

sa.at bir çeyrek terketmiyeceği 

bu hazırol vaziyeti önünde mil -
!etlerin geçid resmi başladı. 

En önde Mısırlılar geliyordu. 
Kırmızı fesli, yeşilli kırmızılı bol 
sırmalı üniforrnalarile Mısırlı mü

zikacılar şahane bir debdebe ile 
ile İmparatoru selamladılar. Ha
ki renkli üniformaları ile piyade
ler genç kralları kadar genç Mı

sır ordusunu cidden iyi temsil et
tiler. Bunları parlak üniformalı 

mızraklı hassa süvarileri takib et· 

ti. r 
Arkadan İngilizler geçtiler. Ter-

biyeli ve şık askerler. 

Bunların ardından Fransız ve 
Rus bahriyelileri alkış topladılar. 
Ruslar baştanbaşa beyazlar giyin
mişlerdi. 

Belliydi ki bu bölükleri gön -
derenler,. onları çok zarif bir su
rette giyindirmeğe dik.kat etmiş -
lerdi. 

Ya bizimkiler? 

Bizimkilerin merasim için hu
susi üniformaları yoktu. Sırma -
la.ra, göz kamaştıran renkli çuha
lara bürünmernişlerdi. Eldiven -
leri, armalı tokalan, parlatılmış, 

güderi kemerleri yoktu. 
Ya bizimkiler? 

Acaba onlar nasıl geçeceklerdi? 
- Nasıl geçeceksin Mehmed? 
Şimdi tribünlerde alkışlar ke-

silmiş, gözler şer.cf locasından dört 
yüz metre ÖLede dalgalanan alay 
sancağımıza dikilmişti. Yanı ba
,şımda duran İtalyan, Alman ata
şemiliterlerine, Sovy.ct fevkalade 
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Kadı Paşa İstanbula rençber kı
yafetinde girdi. On, on beş gün 
İstanbu u dolaştı. Ne var ne yok 
anladı. Sonra, Üsküdar tarafına 

geçti 'c memleketi olan Alaiye 
yolunu lutlu. Karadan Aliıiyeye 

gelebildi. Oğlu, Abdullah Paşa, A
lftiye ve Beyşehri mutasarrıfı idi. 
Kadı Pa~a vatanı Aliyeye gelin

ce maiyetine iki bin kişi tophya
rak Teke kalesine kapandı. 

Fakat; diri ve ölü yakalanarak 
İstanbula getirilmesi yeniçerı zor
balarının zorile Padişay tarafın -
dan ferman edılmiş olduğundan 

aslen Kadı Paş•ının adamlar:ndan 

Yazan: 1'1. Sami ıutiuı.YEL 

tesellimi kapıcıbaşı Hacı Mehmed 
ağa emri tecessüse itina et:nekle 
ol havalıye Kadı Paşanın gelip Te
ke kale3ine saklandığını haber al
mı~tı. 

Hacı Mehmed ağa, Kadı Paşanın 
yetiştirmesi ve nanı nimetile 
perverde olmuş bir adam olduğu 
halde on bin kişi ile Kadı Paşa
nın kapandığı Teke kalesine hü
cum ile zavallı Paşayı idam etti: 

Fakat; Kadı paşa ve oğlu Ab
dullah ?aşa; bu Arnavut Hacı 

Mehmed ağanın on bin kişilık kuv
vetine iki bin kişi ile tam :ıltı ay 
mukavemet etmişlt'rdi. 

heyetile gelmiş Kızılordu gnera.1-
lerine, asil ve vakur tavırlarile 

herkesin takdirini celbeden İran

lı Sertib'ler (***) ve Serhenglere 
baktım. demindenberi kordiplo -
matiğe dahil güzel kadınların re -

simlerini çekmekle meşgul iken 
birdenbire hizaya gelen ve gözle
rini bölüğümüze diken yerli ve ec
nebi gazetedlere baktım. 

Umumi alaka en yüksek dere
. cesine ulaşmış bulunuyordu. 

Birden borularımız ötmeğe baş
ladı. Ayni fabli.kanın ayni model
den borularını dünyanın her as
kerine veriniz, birbirine yakın 
sesler alırsınız. Fakat Bizimkiler
de? 

Hayır! Billahi hayır! Mehmedin 
ciğerleri bu parlak tenekeleri bir 
başka türlü dile getiriyor. Bizim
kilerin borularından çıkan not fani 

mızıkasının üstündedir. Bu bir 
;müzik değildir. BoruJ:ırımızda 
kahramanlar naara atıyor. 

Ve... yürümeğe başladılar. Bu 
oır yürüyüş değil, bir ilerleyiştL 
Adım adım değil, kölçe kölçe iler
liyor lard1. Ovayı çelik bir dalga 

gibi yalıyarak ilerliyorlardı. Şe

ref locasına yüz metro yaklaşınca 
borular sustufanfar başladı. 

Fanfar ... 
Bunlar mızıkacılar mıydı? Baş

larında miğfer, sırtlarında sün -
güleri panldıyan tüfekleri ve bel
lerinde küreklerile bunlar evvela 
askrlerd.i. En önde giden şefin ha
vada oynayan bageti. bir faniar 
idare eder gibi değildi, bu bir kı
lınçt{ sanki. .. Bu şef daha çok bir 
silahlı kıt'a sevkeder gibi idi. 

Ve bunun arkasından dirsek dir
seğe vermiş Mehmedlcrin kıt'a 

eephesi vererek İmparatoru se "' 
Iamladıklarını gördük. 

Tahran ovası horralar, alkışlar, 

yaşa.lada sarsılırken onlara bak

tun: : 

Hasan, Ali, Veli, Hüseyin yok 
ruhla. bilgi ile, şuurla sevişerek 
kaynaşmış bir insanlar birliği, 

Mehmedcikler yığını var. 

Er, onbaşı, çavuş, teğmen yüz

başı, yarbay yok: 
Bölük var! 
Şahinşah hazretleri hayranlık -

larını izhar etmek arzusunu gös-

terir gibi Orgenerali'.mize şöyle bir 
baktılar. O onda Fransız Generali 
Veygand Kazım Orbaya yaklaşıp 
askerce selamladı: 

- Teşekkür ederim generalim. 
Önümden asker geçti. 

Evet Mehmed dünkü, evvelki 
günkü, bugünkü yarınki ve her 
zaman.ki gibi o gün de askerdin.

1

. 
Deden gibi, dedenin dedesi, yedi 
ceddinden evvel geçmiş sayısız 

C·edlerin gibi, anan. baban, ağabe
yin gibi askedin, kardeşinin oğlu

nun, kız kardeşinin yarın olacağı 
gibi asker. 

Merdliğin, iyiliğin, dürüsili.iğün 

sembolü, daima insanlığın, dalına 
en temiz duyguların çocuğu, daima 
ırkına layık ve ırkına her gözde 
hayranlık uyandıran asker. 

Nizameddin Nazif 
-------

("'**> Generaller ve Albayla?' 

dı Paşayı değil, oğlu Abdullah Pa
şa ile büyük oğlu müderrisinden 
Mehmed Beyi de idam eylemiştir. 
Kadı Paşanın o vakit idamı dev

letce en mühim zayiattan madud 
idi. 

Sultan Mahmud, Kadı Paşanın 
katli haberinı aldığı zaman çile -
den çıkmıştı. Arnavut Hacı Meh
med ağa hakkında izharı gayz ve 
kin etmişti. 

Bu Hacı Mehmed ağadan Sul -
tan Mahmud yirmi dokuz ay son
ra, Kadı Paşanın intikamım aldı. 
Bir hiçi.mine getirip kafasın, kes -
tirdi.:. Çoluk çocuğunu birer tarafa 
nefcyledi. Elinde bir tek mal bı
rakmadı. 

Ramiz Paşanın haline gelince; 
İnce Mehmcd bey ve sarraf Manuk 
ve maiyeti erkanile beraber Se
lim Giray çiftliğinde biraz otur
duktan sonra Pınarhisara varıp 

orada saklandı. Pınarhisar ayanı 
Boşnak idi. Ve Ruscuk yaranın -
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TARI H BiLGiLERi 

Talihsizlik Eski Saray ve Beyazıt Kulesi 
1 

mtihan bitmişti. Sınıfı ge~en 
üç kardeşin ıkeyfine payan yok
tu. 

Çetin, Kaya ve Gülten üçü de 
çok sevimli kardeşlerdi. Üçü de 
ilk mektebin son sınıfında idiler. 
Her üçü de bütün sene derslerine 
muntazaman çalışmışlardı. 

Üç kardeşin babalan, her sene 
sınıf geçen çocuklarına ziyafet 

verirdi 
Kardeşlerinin büyüğü Çetin 

jambonu çok severdi. Daha imti
hanlar bitmeden babasından rica 
ediyordu: 

- Baba; bu sne imtihandan son
ra vereceğin ziyafette muhakkak 
iambon olmalı.. 

- Tabii çocuğum; ne istersen 
onu alacağım .. Geçen sene de al
mıştım ya .. 

- Aldın amma, Kaya sofraya ı 
oturur oturmaz kollarını sıvayarak 
bir çırpıda jambonu temizledi Ba
na ve Gültene birer lokma ancak 
düştü. 

- Peki; bu sene daha fazla a-

lırım ... Fakat bir bakalım imti -
hanlarmı muvaffakiyetle bitire
bilecek misin?. 

- Şüphe mi ediyorsun baba -
cığım? Muhakkak, yüzde yüz ..• 

- Pekala, teşekkür ederim .• 
İmtihanlar bitmişti. Üç karde§ 

birinci olarak sınıflarını geçmiş -
lerdi. 

Babalan Çetin, Kaya ve Gülten 

şerefine evlerinde güzel bir ziya
fet tertib etmişti. 

Üç kardeş kendi hususiyetleri 
dahilinde yiyip içeceklerdi. Gü -
lüp oynıyacaklardı. 

Baba, çocukları ne seviyorsa 
onları almıştı. İşinden geç vakit 
çıkan baba pazara gitti. Çerez o-

lan şeyleri de aldı. 
Hele, bolca jambon almağı da 

unutmamıştı. O kadar çok jam -
bon almıştı ki iki kangal idi. Ok
kası dört yüz kuruş olan bu jam-

1 bonların fiatı hemen hemen on 
liradan .fazla tutmuştu. 

Baba; gece saat dokuzda eve 1 

geldi. Elindeki paketleri güle oy-

Beyazıd kulesi Eskisaray de-
nilmekle maruf bir yerdedir. Es
kisarayı Fatih Sultan Meh.med İs
tanbulu fethettiği zaman yaptır -
mıştır. İstanbulun fethinden sonra 
1454 senesinde bu sarayın inşa -
sına başlam~tır ve 1457 senesinde 
bitirilmiştir. 

Fatih, bu saray yapılıncıya ka
dar İstanbulu payıtaht yapmanı~ 
tır. Edirnede oturmuştur. 

Eski.saray bittikten sonra İs' m
bula gelmiştir. Bu saray hakkında 
meşhur Evliya Çelebi şöyle ya
zıyor: 

cl2,000 arşın muhitinde, şekli 

murabba ve kagir bir binadır.• 
Beya.zıd kazancı ve bakırcılar

dan başlar, Tahtakaleye ve Kü -
çükpazar tepesine kadar uzanırdı. 

Bu, çok büyük bir saray olup 
müteaddid harem daireleri, çadır
vanlan, havuzları vardı. 3000 mu· 
hafızın oturmaları için etrafında 
rnüteaddid binalar vardı . 

Darüssaade ağası ve Tirdarb , 
gibi zevatın da ayrı ayrı büyük 
daireleri bu sar!yın etrafında bu-

rına mahsus olan ve ağa kapısı d 
nilen bir de a:hşab bir kule ola 
rak yapılmıştı. 

Yeniçeriliğin lağvından sonr 
Eskisaray serasker kapısı ismil 
nizamı cedid askeri teşkilatın 

devrolundu. 
Bilahare yeni teşkil edilen ni 

lunurdu. "' 

1 
zamı cedid askeri içine karışan 

_ Eskisarayda Fatihin İstanbulu niçeriler bir gece isyan edere 
fethettiği zaman esir ettiği Kral tahtadan olan Beyazıd kules· 
Kostantinin kızı otururdu. Burada yaktılar. 

gözdeler vardı. Bu Krc.l kızı da İkinci Sultan mahmud 1244 
gözdeler meyanında idi. rihinde bu kuleyi şimdi gördü v •• 

Fatih. haftada iki defa bu Kral nüz şeklinde mermerden yaptır 
kızına misafir gelirdi..· Beyazıd kulesinin irtifaı 50 m 

Fatih, bu saraydan sonra Yeni- redir. İçinde 180 basamak merd 
saray diye Sarayburnunda bir sa- ven vardır. 
ray daha yaptırmıştır. Bu yeni sa- Evvelce bu kule Yeniçeriler· 
rayın inşası 1465 den 1478 tarihine tarassud mahalli idi. Sonra 182 
kadar devam etti. de üçüncü sultan Ahmed zama 

İşte, Beyazıd kulesinin bulun - nında Gerçek Ahmed namında bi 
duğu yer Fatihin yaptırdığı büyük zat tarafından İstanbulda tulu 
bir sarayın yeridir. bacılık teşkil edildiğinden 'yangı 

Beyazıd kulesi Yeniçeri ağala- ları tarassud için kullanılmıştır. 

nıya hizmetçiye tesliın etti ve ço
cukların bulunduğu sofraya çıktı. 

Çocukların sofrasında yok, yok
tu. Anaları neler, neler yapmıştı. 

Hizmetçi, çerezleri hazırlamış
tı. Sofraya getirip dizdi. 

Fakat; içinde bir şey eksikti; 
jambon .. 

Çetin; ortada jambonu görme
yince babasına sordu: 

- Baba, hani llmbon .. 
Babası; sofraya dik.kat etmediği 

için derhal ccvab verdi: 
- O, o kadar çok jambon aldım 

ki Kaya hepsini yemek istese biti
remez .. Tam iki kagal.. 

Çetin sofraya bakt. Böyle bir 
şey yoktu. Babasına hitaben ve 
sofrayı göstererek: 

- Baba sofrada böyle şey yok .. 
Baba, sofraya baktı. Hakikaten 

jambon yoktu. 
Derhal hizmetçiye sordu: 
- Jambon nerde? 
- Efendim getirdiğiniz paket -

ler ·çinde jambon yoktu. 
- Ne demek?. Yok olur mu? 

İki kangal getirdim ... 
- Yok efendim ... 
- Nasıl yok efendim .. 
Hizmetçi kız aptal bir insan de

ğidi. Akıllı bir adamdı. 
Zavallı baba; jambonu tram -

Mayıs Müsabakamız 

Resimde bir kör.ıek görüyors 
nuz; sahibi köpeği r,ağırıyor. 

Fakat köpek sahibinin sesini iş 
tiği halde keı:disini:ı m-rede old 
ğunu farkedcmiyu-1. 

Acaba nı.:rede? 
Köpeğin s?.hibini 'bu resim içi 

de bulunuz ve bir krı 1emle kara 
layıp bilmece mcmurluğumuzı 

yollayınız. 

vayda unutmuştu. 
Fakat; dükkanlar da saat do 

kuzda kapandığı için bir daha d; 
jambon almğa inıkan yoktu. 

Baba, üzüldü. Ve Çein de ço: 
sevdiği jambonu bir . talihsizlik ~ 

seri olarak ikinci sene ziyafetin 
de de yiyememişti. 

Halbuki; o taraflarda da Alem- ş k s t 1 
dar Mustafa Paşanın vefat. du - ,. e er a iŞ arı ... 
yulduğu cihetle artık bu ayanların -, 

fLA.N 
Ahiren mevkii mcr'iyetc vaze 

dilmiş olan 3512 No. lı cemiyet!E 
kanunu ahkamına tevfikan idar 
heyeti tarafından hazırlanmış c 
lan Beyoğlu Fıkarapervcr kadır: 
la.r cemiyetinin ana nizamname 
okunup tasvip olunmak üzer 

mevkileri ne oıacağı belli değil- Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketinden: 1 
di. Toptan şeker satışlarımız İstanhulda bir tona kadar indirilmiş.-

Fakat; Ruscukta ~ulunan A - · .tir. En az bin kilo Kristal veya Kesme şekeri almak istiyenler! 
lemdar taraftarı hazmedar Ahmed Istanbul - Bahçekapı, Taş handaki satış bürosuna doğrudan müra-
Efendi Ruscuk ayanlığına geç - 1 caat edehilirler. 

m~~ed Efendinin Ruscuk ayan-ıKristal Şeker Kilos11 25 IK t 
lığına ges:işi Alemdar Mustafa Pa- K 281 uruş ur 
şa taraftarı olan sekbanlarıle di- esme ,, " 
ğer tevabiini Ruscuğa doğru em
niyetle sürük liyebiliyordu. 

-~: .... ~:: ~.~; ... ~~x _·. -~ · 1 ... , .. ·- - .i~·· ... -- ..... ~"; ~. ·. 1
• • • , • 

Ramiz Paşa; Pinarhisarınd~ sak· 

1.andığı yerden bu haberi alınca o 1 Devlet Demlryolları ve Limanları I 
da Ruscuk yolunu tuttu. Alemdar 
Mustafa Paşanın sarrafı Ermeni işletme u. idaresi İlanları 
Manuk Efendi ve çuvallarile be- --------------------------·-
raber Ruscuğa girdi. 

Evvelce Alemdar Paşa tarafın
dan Ruscuğun muhafazası ıçın 

gönderilen Boşnak ağa kuvvet -
lerile orada idi. 

26/5/939 tarihinde Ankaradan ve 27/5/939 tarihinde Haydarpaşa

dan hareket etmek tizere Haydarpaşa - Ankara ve Ankara - Haydar· 

paşa arasında ·3005 - 3006 numaraıı gündelik muru:am bir yolc..ı katarı 
işlemeğe başlıyacaktır. Bu tren Haydarpaşadan 14,05 de hareket ile 

saat 6,55 de Ankaraya varacak ve Ankaradan saat 16,42 de hareket ede-

bilılmum azaları 31 mayıs 193 
çarşamba günü merkezi olan Be 
yoğlu Telgraf sokak No. 9, 11 d. 
irei imahsusunda saat 15 de umu 
mi içtimaa davet olunur. 

İdare Heyeti 

• 
Parisin en son model kadın 

şapkaları Beyoğlunda 

BAK ER 
mağazalarının yeni 

Kadın şapkaları 
dairesinde teşhir edilmektedir. 

Geliniz, intihab ediniz. 
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Nezle ve Baş Ağrısı 
Soğuk algınlığının bu ilk 

alametlerini 

GRİPİN 
ile her taraf ediniz 

GRİPİN 
Biitün ağrı ve sızı ve sancı .. 

ları dindirir, Grip, romatizma, 

diş, sinir, adale ve bel ağrıları-

Tecrübe Ediniz. 

1 

Aldıuımaymuı. Batbet gören her şeyin taklidi ve benzeri 
vardır. Gripin yerine başka bir marka verirlerse şiddetle 

--~------~~~r-ed_d_ed_i_nlı_·~~--~-------::::" 

Karaciğer, böbrek, taş ve 

kurrılarından mütevellid san

cılarımz, damar sertL.kleri 

ve şişmanlık şikayetlerinizi 

URİNAL ile geçiriniz. 

Vücude toplanan asid ürik 

ve oksalt gibi maddeleri eri· 

tir. Kanı temizler, lezzdi 

hoş, alınması kolaydır. Ye -

ır-....."""'-- meklerden sonra yarım bar

dak su içerisinde alın:ır. 

d,W#'114 lngillz Kanz.uk 
~ Eczanesı 

Beyoğlu - lstanbul 

m~ 
'"-~ t ~.I 
~--
Vapurların haftahk hareket tarifesi 

29 Mayıstan 5 Hazirana kadar 
Muhtelif hatlara kalkacak vapurların isimleri, 
kalkıt gUn ve saatleri ve kalkacakları rıhtımlar 

l(ara~tnlz hattına - Salı 12 de (Cümhııriyet), Perşembe 
12 de (Aksu), Pazar 16 da (Tarı). Ga· 
lata rıhtımından. 

•artın hattına - Salı 18 de (Antalya), Cumartesi 18 de 
(Ülgen). Sirkeci rıhtımından. 

izmll hattına - Salı, Perşembe ve Pazar 9.30 da (U • 
ğur). Tophane rthlımından. 

ııııudanya hattın• - Pazartesi 13 de ve diğer giinler 8.45 de 

B•ndırma hattına 

İmroz h•ttına 

Ay.,ahk hatun• 

İzmir SOr•t hattına 

••rıln hattına 

(Sus) sistemi vapuı !ardan biri, Cu -
martesi ayrıca 13.30 da ve Pazar ayrı
ca 20 de (Marakaz). Galata rıhtımın • 
dan. 

- Pazartesi, Çarşamba ve Cıuna 8.15 de 
(Marakaz). Ayrıca Çarşamba 20 de 
(Mersin), Cumartesi 20 de (Antalya, 

- Salı ve Cuma 19 da (Bursa). Tophane 
nhhmından. 

- Pazar 9 da (Tayyar). Tophane rıhtı -
romdan. 

- Çarşamba ı:; de (SJadet) , Cumartesi 
15 de (Bartın). Sirkeci rıhtımından. 

- Pazar 11 de (Ege). Galata rıhtımından. 
- Salı lOda (Güneysu), Cuma 10 da (A-

nalarla}. Sirkeci rıhtımından. 

N t: Vapur seferleri hakkında her türlü malfunat aşağıda 
0 

telefon numaraları yazılı acentelerden öğrenilir. 
Karaköy Acenteliği - Karaköy, Köpı·übaşı 42362 

Galata Acenteliği _ Galeta, Deniz Ticareti 
Müd. Biuası altında 40133 

Sirkeci Acenteliği _ Sirkeci, Yolcu salonu. 

Sahip ve neşriyatı idare edrn Başmuharriri 

ETEM İZZET BENİCE 

Baaıldır yer: SON TELGRAF Matbau.ı 

!2740 

1stanbul aeliye üçüncü lrulru1ı: 
mahkemesinden: 

Kocası Arnavut Cafer kendi -

sini 17 senedenberi terketnıiş ve 
halen hayat ve mematından bir 

haber alınamamış olduğundan ba
hisle gaipliğine ve evlilik kayıt -

!arının terkinine karar verilmesi 
hakkında Makbule Akgün tara -

fından, Feriköy Kahramanbey so
kak 1 No. lu boyacı Mehmedin e

vinde mukim, mumaileyh Cafer 
aleyhine mahkemenin 939/739 No. 

lu dosyası ile açılan davadan do
layı berayı tebliğ M. aleyhe gön

derilen arzıhal suretine veril.en 

şerhten Caferin ikametgahım terk 

ettiği ve yenisi belirsiz olduğu an

laşıldığından verilen ikarara tev -

fikan arzıhal sureti divanhaneye 

tali!< edilm.i§ olmakla mumaileyh 

Ca!eri:n bir ay zarfında ımÜJ'aeaat

la olbaptaki arzıhal suretini tebel

luğ etmesi lüzumu ilan olunur. 

Dr. Hafız Cemal 
(LOKMAN BEKİM) 

DAHİLİYE MÜTEHASSISI 
Divanyolu l 04 

Muayene saatleri: Pazar harl(ı her 
&'ÜJI 2,5 - ı. Sah, Cuma- 1% - !,ll 

fıl<ara7a. Tel: %2391 

&,, -laf'ı"', ~J!AM/-ve ""'~~· 
Toptae ve perakende ııatı.ş yeri: İstanbul Sultanhamam 

Hamdi bey geçidi. No. 48-46. Tel: 21295 

Muhabere Ve Münakale Vekaleti fstanbul 
Elektrik İşleri Umum Müdürlüğünden: 

1- Muhammen bedeli •21700,35• yirmi bir bin yedi yüz lira otuz 

beş kuruş tutan 8 adet muhavvile merkezi inşası kapalı zarf usulile 

eksiltmeye konmuştur. 

8 LAMBALI İSVEC 
• L 

RADYOSUNUN YENİ FfATl 

Türk Li ·rası 155 
Merkezi: PİLOT Müessesesi Voyvoda Cad. 55 - f'..ala 

Ankara Vilayetinden: 
1- İdare Mecmuasının Haziran 939 ayından başlamak üzer~ M 

940 gayesine kadar 12 aylık nüshasının şartnamesine 

basımı 27 /Mayıs/939 tarihinden itibaren 15 gün wild 
açık eksiltmeye konulmuştur. 

2- Mecmua en aşağı altı en fıızla 15 forma olacak' ıı · Lüzumu 

lınde ek olarak 40 formaya kadar ayrı kltab halinde ilavesi yapılaca 

Ek fiormalarının bedelleri de mecıiıua formaları gibi taof-dilecekti 

3--- Beher nüshasının baskı adedi 3500 olacaktır. 

4- İhale günü 12/Haziran/939 tarihine müsadif pnan si gün .. 

~ Tolipler % 7,5 hesabıle 197 lira 10 kuruş temınat a~çesini 
sandığına yatıracaktır. 

6- Talipler ihale günü 12/Haziran/939 pazartesi saa, 14 de Vil 
binasındaki alım satım koınisyonwıa ve şartnameyi 3ğrı;r mek içi 

her gün Vilayet Daire Müdürlüğüne müracaaıları. (3 

da yapılacaktır. 

4- Bu işe aid şartnameier idarenin_ merkez vez.~esinden 109 k 
mukabilinde tedarik edilebilir. 

~ Taliblerden Nafıa Vekaletinden alınmış ehliyet vesikası 

2- Muvakkat teminat ·1627,53> bin altı yüz yirmi yedi lira elli nılacaktır. 

üç kuruştur. 6- Tekli! mektublarının şartnamedeki tarifat dairesinde haz 

3- Eksiltme 9/VI/939 cCuma• günü saat 16 da Metrohan binası- narak saat 15 e kadar 7 inci katta)ti komisyon k.iitibliğine imza m 

mn beşinci katında toplanacak olan arttırma ve eksiltme komisyonun- bilinde verilmiş ıbulunması lazımdır. •3637• 

Yarım Litrelik Şişesi Perakende 100 Kuruştur. 

İnhisarlar 
Sa t ı c ı la r a 0/o 1 O Ten zil d t 

Satış kamyonlarından, Satış Mağaza ve 
Yapılır. 

Depolarından • • • 
ısteyınız. 

. . ~ . t ,,, . 
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