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ETEM İZZET BENİCE - -

Milli Şef için Muhteşem Bir Abide Dikilece 
Cumhuriyet Halk Partisi Kurultayı Kararlarından 
lstanbulun da Bir Çok istifadeleri Olacaktır 

Beykoz, 

ideal 
• 
irade 
Ve Şefi 

Milli Şefin nutku dünya 
mikyasında günün en mü
him nutku olduğu gibi in
kılabımızın ileri merhale -
leri için de yüksek ve ileri 
hamlelerin kaynağıdır. 

Yazan: Etem İu:et BENi<:E 

M 
illi Şef İnönü dün beşinci 
Iııurultayı açtı. Şefin nut
ku, dünya mikyasında gü

nün en mühim siyasi nutku ol
dufu gibi inlaliibımız1n ileri mer-
haleleri için de yük•ek hamlele
rin kaynapda. 

İnönü, Türk milleti için en 
>nes'ud ve bütünlük ifadesi olan 
Cumhuriyet rejiminde ve halk 
idaresinde tekimüliln iktidar 
mevkiinin birinci azmi ve prtı 
olduğunu tebarüz ettirirken da
hili politikadaki ve ileri hamlele
Timizdeki merhaleleri de tebarüz 
ettiriyor ve direktif halinde tes
hil ediyor: • 

A- Halk idaresini en temiz yü. 

rekle, en yorulmaz çalışma ile te
kem91üle sevketmek 

B- Her türlü seçimlerd~ hal
kın samimi iştirak ve alikasını 
temin eylemek 
D- Parti teşkilatı üzerinde hal

lan muhabbet ve itimadını dalına 
yoklamak, knvvetlendirmek 

E- Milli bütünlüğü, ahengi, vi
fak ve tesanüdü muhafaza etmek 
suretile Millet Meclisinde millet 
haklarının açık mtiTakabesİD.I 

mlimkiin kılmak 
F- Her nevi cebir, zor, anarıi

den kaçmak 
G- Halk partisi, Halkevleri 

teşkilatını memleketin siyasi, sos
yal ve kültürel kalkınmasında ge
niş mikya•ta vazifeli ve verimli 
kılmak 

H- Parti içinde istldadlara yol 
vermek ve liyakatİerin faaliyet
lerini merkezin daimi teftişi al
tında bulundumıak 

İ- Vatanı her sahada nnırana, 
kalkınmıya sevk ve her bakım
dan bütünlüğü, müsaviliği temin 
eylemek için durmak bilmiyen 
bir gayreti hikim kılmak 
J- Ziraate, köylünün refah ve 

artımına en büyük çalı§ma payını 
ayırmak. 

Nutkun, anlayışımız nisbetin • 
de tebarüz ettitdiğimiz hu esas
ları Milli Şefin memleket işleri

ne ikame kıldığı irade ve ideal 
kudretinin en mütebariz ve yük
sek işaretleridir. 

l\lilll çalışma biinyemizin me -
kanizması halinde işli)·ecek olan 
bu direktiflerin Türk vatanının 
mes'ud istikbaline getireceği si -
yasi, içtimai, zirai ve kültürel var
lıkların yine bu vatanı en kısa za
man '!!~içinde ne engin ve 
ölçüsüz ninı,çt!e~e • k,avıışturacağı 
aşi~irdır~ : .... ·-

' Asrı bile sıll"ırm'ayı kendisi i
. çin Şbr edinen ve bütün mazisi

. ... 'Deıiamı 6 ıncı sahifede) 

Fatih ve OskOdar Semtlerinde de Birer Stadyom Yapılacak 
~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~-

Milli Şef Parti kurultayında nutkunu söylerken ... 

Parti Heyeti Busabah Atatürk'ün 
Kabrine Bir Çelenk Koydu 

Müstakil Grup Azaları Kurultayın Yarınki 
T o p l a n t ı s ı n d. a S e ç i l e c e k l e r 

Fransa 
Türkiye 

--o---

İki Devlet 
Arasındaki Prensip 
Anlaşması Hasıl 

Oldu 
Ankara 30 (Hususi .nuha

hirimizden - Fransa ile a
ramızda cereyan eden müza
kereler üzerındc prensip an
laşması hasıl olmuştur. Hatay 
meselesinın halimin ilanını 

müteakıb umumi anlaşma 1 
imzalanacaktır. 

Türkiye - Fransa yakınlığı 
hakkında Milli Şef aynen şöy
le söylemişlerdir: 

•- Fransa ile aramızdaki 
yakınlığı bitmek üzere olan 
tek meselenin, yani prensip
lerinde tamamen mutabık kal
dığımız Hatay meselesinin 
hallinden sonra hiçbir kuvvet 
bozamıyacaktır. İki memle -
ket ve milletin n.enfaatlerini 
o kada1· müşteı ek görüyoruz.• 

Yeni 
İntihablar 

! Vali Busabah Geldi 

Bütçe, 5 Milyonluk istikraz Ve 
Taksim Kışlası Meseleleri Halledildi 
istikraz Mukavelesi Yarın imzala

nacak, ·Vali Muavini Hüdai 
.Karataban Valiliğe Tayin Ediliyor 

İstanbula aid muhtelif işle: hak
kında Vekaletlerle temas etmek 
ve bu ara Belediyenin 939 mali 
yılı bütçesini de tasdik ettirmek 
üzere Ankaraya gitmiş olan Vah 
ve Belediye Reisi Lutfi Kı: dar 
bu sabah şehrimize dönmü~tür. 

Lutfi Kırdar Haydarpa,.adan 
doğruca Belediyeye geçmiş ve 
çalışmağa başlamıştır. 

Valimiz Ankarada iken, şeh~ın 
muhtelif ihtiyaçlarını esaslı 311 -

rette halledecek teşebbüslerde 

bulunmuş ve hepsinde müsbet 
neticeler almıştır. 

Vali ve Belediye Reisimizin An
kara seyahatinden elde edilen b• 
neticelen şu suretle sıralıyabil 

riz: 
Belediyenin yenı yıl bütçesi 

aynen kabul edilmiş ve yüksek 
tasdike arzolunmuştur. Yalnız 

vali muavinlerinin makam tahsi
satları kaldırılmıştır. 

Vali ve Beledie Reisi Dr. 
Liltfi Kırdar 

Ankara 30 (Hususi) - Encümen
ler faaliyetlerine devam etmek -
redirler. 

İlk encümeni İnönü meyd8Jl 
harbinin geçtiği yerde Milli Şef 
ve Değişmez Başkan İrnet İnö-1 
nilnün heykellerinin dikilmesi 

Atatürk' ün 
Kabri 

Huzurunda .. 

Bundan başka Süleymaniye ca
mtindeki direklerden birinin ta-
miri sırasında mermer direk ye - Bazı Belediye ve Umumi 
rine granit direk konması, Beya- Meclis Seçimlerinin 
zıd camiinm pencereıerındekı ta- T I · "ht" rv 
miratta horasan yerine betlln kul- aze en mesı 1 1 ma 1 ar ı 

Belediyenin borç alacağı 5 mil
yon lira 7o 5,B faizle alınacaktır 
ve taksite bağlanmıştır. 

İlk taksit olan 400 bin lira 1 tem
muzda alınacaktır. 

Büyük Millet Meclisi encümen· 
lerinın tetkikleri bitmiştir. 
Bunların idareleri hakkında u

zun boylu gfüüşülmüş ve lazım 
gelen projeler tasarlanmıştır. 

Encümenlerin tetkikleri bütçe 
müzakeresinden sonra Meclis& 
verilecektir. 

Kurultay rei5 vekilliğine seçilen 
HDrni Uran 

Müstakil 
Grup 

Yirmi Bir Aza Yarın 
Seçilecek 

Ankara 30 (Hususi)- Par
ti .ıırupu içinde teşekkül ede

cek müstakil grup azası yarın 
sccilecektir. Dün de bildirdi

ğim gibi, bu yirmi bir kişilik 
grupu teşkil edecek zevatın 

isimleri aşağı yukarı belli ol
mustur. 

(Devamı 6 ıncı sahıfede) 

Ankara 30 (Telefonla) -
Cumhuriyet Halk PartiS'i.rıin 

bal1İ6i ve ebedi Başkanı ve Tür
kiye Curnhııriyetinin müessisi 
Atatiirkün .muvakkat kabrine 
bugün saat onda Kurultay ta
rafından seçilen bir heyet ta
rafından çelenkler konmuş, 

Parti Kurultayının Atatür -
kün manevi huzurlarına sev
gi ve !azimleri ulaştırılnuştır. 

Tazim heyeti aşağıdaki ze
vattan teşkil edilmişti: 

C. H. P. genel sekreteri Er
zurum meb'usu Dr. Fikri Tu
zer, C. H. P. grupu Başkan ve

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

hakkındaki temenniyi müzakere, 
bu hususda yapılmakta olan tet
kikkatın neticelerini gözden ge • 

çirmiştir. İnönüne büyük bir abi
de dikilecektir. 

---

]anılmış olduğu hakkındaki şika- Ankara 30 (Hususi muhabiri -
yet dinlenmiş, bu şikayet tasvib mizden) - Bazı belediye ve u
edilerek evkaf müdürlüğünden mumi meclis intihablarının taze. 
hatanın tashih ettirilmesi isten - lenrnesi ihtimali \ardır. Bu ihti
miştir. mali mevzuu bahsedenler bilhas-
Evkafın Balıkesir vilayetinden sa Milli Şef İnönünün nutkundaki 

yılda 300 bin lira aldığı halde bu bir cümleden mülhem olmaktadır
vilayetin imarına hiçbir · suretle lar. Bu cümlede Şef şöyle söylü
yardım etmediği hakkındaki si - yor: 
kayet de görüşülmüştür. - Meb'us seçiminde olduğu 
Evkaf umum müdürü, Balıkesirin gibi Parti intilıııblarında ve be -

imar planı henüz yapıımadığın lediye intilıablarında yer yer an
dan burada herhangi bir imar işi- sızın yeni intilıablar yaparak teş
ne girişilernediğini söylemiştir. kil<itıınız üzerinde halkın mu -

Beykoz, Fatih, Üsküdar semt - habbet ve itimadım daima yok
lerinde birer stadyom yaptırıl - lamak ve kuvvetleııdinnek karıı
ması hakkındaki temenniye karşı rındayız .. • 
umum direktör General Cemil Bu ihtimali mevzuu bahseden -
Tahir Üsküdar ve Fatih mıntaka- ler İstanbul şehir meclisi intiba
ları için tedbirler alındığını, Bey- bının da yenilenecrğini kaydet -
koz, Anadoluhisarı, Büyükdere sa- mektedirlcr. 
halarmın da •onraya bırakıldığını -,.-_-;;. ___________ , 

senelik tahsisatın Beyoğlundaki 1 K 1 S A C A 1 
sahaya sarledileceğini söylemiştir. '-------------' 

Adliye Vekili Fethi Okyar, mah- Paraya da yazık, 
kemesiz bulunan kazalarda mah- Her Şey' ede .. 

(Devamı 6 mcı sahifede) 

Sovyetlerden Müsaid 
ıf evyorktaki dünya sergisine 

iştirak ettik. Galiba, bir milyon 
liraya yakın da para harcadık. 
Bugün bir gazetenin serlevhasın
da şu satırları okuyoruz: 

Cevab Bekleniyor 
Hariciye Komiseri Molotof Yarın 
Bir Nutuk Söyliyerek, Anlaşma 

Hakkında izahat Verecek 
(Yazısı 6 ınn sahifede) 

•Sulh meydanındaki pavyonu
mıızda da millelinıizi, menıleketi
miz! dünyaya tanıtmak vazileri 
Viyanalı, »ıbancı bir Yahudiye 
bırakılmış!• 

Bizim mahud derd ıırtağı ar
kadaşa içimi dökmek istedim de: 

- Kessssss! dedi ve bu jestine 
sadece bir inilti vo ıztırab şehkası 
eklccli. • • 

TÜNEL - TRAMVAY VE 
ELEKTRiKİN DEVRİ 

Tünel, Tramvay ve elektrik i
darelerinin belediyeye devri için 

İçkiden 
Sonta Kanlı 

Kavga 
İki Kişi Ağır Yaralandı 

Küçükpa <aıda o\•cran balıkçı 

Arab Veysel ile Ferıköyde oturar 
Arslan Beyoğlunda bir meyhanede 
içerlerken kavgaya tutuşmuşlar -
dır Kavga büyümüş Arslan eline 

geçirdiiğ keserle Veyseli kolundan 
Veysel de bıçağını çekerek Ars
lanın üzerine hücum ederken ara

ya girmek istiyen Mustafa adında 
bir1ni böğründen yaralamıştır. 

Taksim kışlasının Bclroiyeye 

(Devamı 6 ıı.cı .<alıifede) 

Maslakda Bir 
Çarpışma 

Daha Old11 ---
İki Kişi Ağır Surette 

Yaralandı 
Dün öğle üzeri Büyükdercye 

gitmekte olan Korkin adında bir 
gencin idaresindekı mc.tosiklet ıle 

şoför Onnikin idaresindeki otomc
bil Maslakta çarpışmışlardır. Kor
kin ve arkasında oturmakta , lan 
arkadaşı Abdullah oğlu Mirza 
muhtelif yerlerinden ıığır surette 
yaralanmışlardır. 

Kazanç Vergisi 
Borçluları 

Alakadarların Naz.arıdikkatine 
İstanbul Defterdarlığının eski ticaretgah ve ikametgahlarında 

bulunamıyan borçlu kazanç vergisi mükellefleri hakkında 

hukuk usul muhakemeleri kanununun 142, 145 inci maddelerine 
tevfikan yapılan ilanen tebligatı bugünkü ikinci ve ilave n•js!:.•· 
mızdadır. Alakadarlar mezkilr ilanları ve tebligatı mezkur ikincı 
ve ilAve sayımızdan takib etmelidirler. 

• 



• 
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'-ARTIK ECZANELERDE 

CAMEKANLARDA SAKLAl\IALI 

A
rtık, zehirlenme had;seleri, 
gazetelerin tefrikaları ara
sına geçti. Dün de, bir adam 

balıktan zehirlenmiş, diye haber 
veriyorlardı. 

İstanbulun gıda maddelerine ne 
oldu?. Birisinin gözü mü kalı -

yor, nazarı mı değiyor?. Balıktan 
zehirlenen bu vatandaşın, biraz 
da kendisinde kabaıhat var. 

Yazıp duruyoruz Zehirli mad
deler şunlardır... Hiiliı, balığın 

zehirli bir madde olduğunu öğ -
renmemiş mi?. Balık ve sair ze -

birleyici maddeler, nerede ise, ü
zerinde iskelet resmi olan, ecza -
hanelerdeki zehirli maddeler ca
mekanlanna konacak! 

YOZDE YİRMİ BEŞ 

TENZİLAT HİKAYF.sİ 

Belediye, eğlence yerlerinde 
tekikler yaptırmış, anlaşılmış ki, 

fiatlarda yüzde yirmi beş nisbe 
tlııde bir tenzilat temin etmek 

mümkündür. Fakat, bu tıenzi!At 
hangi •yüzde• üzerinden yapıla
cak, burasını anlıyamadık! Şimdi 
bütün yazlık eğlence yerleri, bu 

yüzde 25 tenzilatı duyunca, fiat
lara yüzde yirmi beş zam yapa
caklar .. Netice yine, onalrın de-
diği olacak! • 

Malılm ya, geçen sene de, et 
fiatlan üzerinden on kuruş tenzil 
edilmişti. 

BİR TABAK ET 

YEMEGt 40 KURUŞ 

Bir arkadaş, pazar günü, plajlı 
bir gazinoya gitmiş .. Ucuzkk bah-

si etrafında konuşuyorduk. Dedi 
ki: 

- Bu gazınoda bir yemek ye
dim. Yemekler hiç de iyi değildi. 
Hatta, iyice doymadım. Bir tabak 
et yemeği için listede yazılı fiat 
kırk kuruştu. Akşam, dönüşte, 

Beyoğlunda, kasap dükkanİarın
da, kilosu 40 kuruşa etler gördüm. 

Ne dersiniz . 

500 KURUŞLUK 

KOLONYA BİLEN VAR l\U? 

Dün bir gazetede, İnhisarlar 
idaresinin arzusunu ifade ettiğini 
gizlıyemiyen bir küçük havadis 
okudum. MalUın ya, idare, kilosu 
200 kuruşa kolonyalar çıkardı. O 
bahsettiğim havadiste yazıldığına 
göre, idare, daha evvel piyasadan 
tetkikler yapmış, iyi cins kolon -
yanın kilosunun 500 kuruşa sa -
tıldığını tesbit setmiş .. Bunun ü
zerinedir ki, kilosu 200 kuru.~a, 

gayet ucuz (!) kolonya çıkarıl -
mış! 

Kilosu 500 kuruşa kolonya ne 
aldık, ne kullandık Hatta itiraf 
edelim ki, duymadık bile ... Yalnız 
18 milyon nüfuslu bu memleket
te, kaç kişinin, 500 kuruşluk cin
sinden kolonya kullandığını me
rak etlık. Ayıp değil ya ... Acaba, 
bunu nereden öğrensek?. 

İnhisarlar idaresinin 500 ku -
ruşluk kolônyaya kıyasen, 200 ku
ruşluk kolonya yapması, ve bu 
mikyas daılıilinde •ucuz, iddiası 

tabii doğrudur. Ma!Um ya, herşey 
telakki meselesı-

Yahu, neredeyiz?. Türkiye bir 
Montekarlo, içindekiler de miras
yediler midir?. Biz, 500 kuruşa 
köylü için bir takım elbise yaptı
rıyoruz. 

AHMED RAUF 

IKüÇOK HABERLEE._I 
* Bulgaristanla memleketi· 1 

mlz arasındaki kültürel münase
betleri artırmak maksadile dün 

Solya'dan bir heyet şehrimi.zc 
gelmiştir. 

* Eğlence yerlerinde garson
lar için alınmakta olan % de 10 
garson haklarının tamamen gar

sonlara terkedilmesi h•kkınd3 

müessese sahipleri ile bir anlaş

ma yapılrru.ştır. Bu maks!tla dülc
kdnlara bir levha açılarak % de 

10 !arın garsonlara verilmesi ve 
başka bir bahşiş ödenmemesi 
halka bildirecektir. 

* Dün Sirkeci'den Edirneka· 
pıya giden bir tramvayda bir ka
dın kendisinden iki defa bilet i.;

tiyen biletçiyi dövmüştür!.. Mu
hakeme; hiddetli kadını 830 ku

r..._ paı-a cezasına mahküm etmiş
tir. 

* Yenı Devlet Denizyolları 
Umum müdürü B. İbrahim Bay
boranın reisi.iği altında dün De
nizbank merkezinde mühim bir 
toplantı yapılmıştır. 

1 

* Taksim Cumhuriyet abide
sinin bronz kısımları belediyec<! 
temizletilmiştir. 

* 11 inci Galatasaray Yerlı 
Mallar komitesi bugün Galatasa
ray lisesinde toplanarak dekor v2 

yapı işleri üzerinde görüşmekte
dir. 

* Şehrimizde bulun makta o
lan Almanyanın Elansen üniver
sitesi rektörü ve b~ı·nelmilc.l 

kanserle müc3dele birliği rei,i 
Dr. B. Gandard; dün akşam ilk 
konferansını verrnistir. * Adana'da dün feci bir cina
yet işlenmiştir: Ahmet Rıza is
minde ihtiyar bir kimyagerin 

evinden gelen silah seslerıne k~
şan polisler zavallı kimyage,·ı 

ölü bulmuşlardır. Ölümün sebebi 
araştırlımaktadır. 

Hazirandan Sonra 
Faaliyet Artacak 

Hazır andan itibaren şehrimizde 1 
büyük bir yol tamir ve inşa faa
liyetine geçilecektiT. Bu iş için 

Tatilde 
iki Gün 

çalışılacak 
---· 

Mekte blerde İdare 
Adamları Hakkında 

Bir Tamim 
Yaz tatılinde, mekteb idarele -

rinden müdür ve muavinlerin 
hangi günlerde mektebde bulu -
nacakları tesbit edilmiş ve key -

fiyet Vekalet tarafından aliıka -
darlara bildirilmiştir. 

Gönderilen tamime göre, mek
teb idare adamları haftada iki 

gün öğleye kadar mektebde bu
lunacaklar ve eshabı müracaatin 

dileklerini dinliyeceklerdir. Gön

derilen tamimde, pazartesi ve 
perşembe günü sabah saat 9 dan 

öğleyin 12 ye kadar, idarecilerin 
mektebde bulunmaları lüzumu 

bildirilın.iştir. Ayrıca talebeye, 
velilere ve diğer alakadarlara da 

ilin edilecek, sair zamanlarda 

beyhude yere mekteblere müra

caat edilmemesi hatırlatılacaktır. 

İmar Planı 
Nasıl Tanzim 
Ettirilecek 
Nafıanın Bazı 
İtirazları Var 

Şehircilik mütehassısı Prost ta-

CUMHlIRİTh'T: 

B. Nadir Nadi: 
cOnu dinlerken. isim!i bugün

kü başmakalesinde Milli Şefim.i
zin dünkü büyük hitabelerinin 
bizi olduğu kadar, dünya emni
yeti uğrunda birl"'Jmiş geniş küt
leleri de teshir eden, coşturan 

nutuk olduğunu, dün bu nutukta 
bütün bir milletin kon.ıştuğun .ı 
kaydederek diyor ki: 

cTürk hürriyeti tesadüfün mu
vakkat bir lutfu değildir; çün
kü Türk milleti dünya tarihini'l 
hiçbir sahifesinden eksik olmı
mıştır. Ve hürriyetimizi daima 
en genç, en ateşli evlildlarıınızın 
kanile ödediğimiz içindir ki, on.ı. 
tekrar gasbetmeyi tasarlayacak
lara karşı, şimdiden herşeyi gö
ze almış bulunuyoruz. 

Dünkü nutuk, bu uğurda a~
mimizin şiddetini haykıran kud
reUi ve vakur bir sestir .• 

TAN: 

B. Zekeriyya Sertel: 
cİç ve dış siyasetimizin ana 

prensipleri> isimli bugünkü baş
makalesinde evvela; Mecliste 
teşkil edilmekte olan müstakil 
gruptan bahsederek bu grupun; 
Meclis içinde murakabe "'e kon· 
trolün şuurlu ve çalışkan bir or
ganı olacağını kayedtmektedir. 

VAKİT: 

B. Sadri Ertem: 
cBüyük Kurultay. isimli bu

günkü başmakalesinde Cumhuri
yet Halk Partisi Kurultayların-

.<aiından hazırlanan İstaubnlun Milli Müdafaa Ve Zira-ı 
nazım plfuıının birçok yerlerine at Vekaletleri Bütçe!eri 
Nafıa Vekaleti tarafından itiraz 
edildiği malfimdur. Büyük Millet Meclisi dün öğ- 1 

leden sonra toplanmıştır. Elyevm Ankarada bulıı,nmakta 
olan Vali ve Beled;ye reisi Lutfi Bu .içtimada Milli Müdafaa ve ! 
Kırdar Nafıa Vekaleti.le bu mak- Ziraat Vekaletleri bütçeleri mü· 
sadla tem.as etmiş ve Vekaletin 
itiraz ettiği noktaların tadil şe -
killerinin sür'atle tesbit edilerek 
blinlar hakkında bir karar veril

mesini istemiştir. 

Diğer taraftan plıinın itiraz o
!unmıyan kısımlarına aid tatbi -
kat planlarının da hemen hazır -
!anması kararlaştırılmıştır. 

zakere ve kabul olunmuştur. 

Diğer taraftan hükümete 58 
milyon liralık fevkalade tahsisat 

verilmesi hakkındaki kanun la

yihası da Büyük Millet Meclisi 
ruznamesine alınmıştır. 

Bu tahsisat ile hükfunet ko
nakları ve Ankara Tıp fakültesi, 
Trabzon hastanesi inşaatı, muha

cir .iskan işleri, Cerrahpaşa, Ha

seki ve Gureba hastaneleri inşa-

dan her birın.in ayrı bir karakter
le tarihe mal olduğunu kaydede· 
rek diyor ki: 

cMevcut tarihi şartların ifade
si · ancak altı prensibin yanyana 
getirilmesi ile mümkün olabilir 
di. En iy.i program tarihin zaru
retlerini formülleştirebilenid: · 

Program bakımından, tarih! 
fütuhat bakımından, Ff bakı
mından üç kudreti kadro~·ı ıç; n

de bulunduran C. H. P. be~ınc' 
kurultayını bu kudretleıe daya 
n_arak açmaktadır. 

YENİ SABAH: 

B. Hüseyin Cahid Yalçın: 
cAlman donanması. isimli bu

günkü başmakalesinde Alman 
donanmasının mazisinden bah
setmekte, Führerin Alman do
nanmasının süratle kalkınma.;ı 

için nasıl büyük bir gayretle ça
lıştığını kaydederek diyor ki: 

cVaktile Alman Kayser'inin 
İngiltere'ye teklif edip kabul et
tiremediği bir şartı bugün na.;. 
yona! - sosyalizmin tekrar etme
sinden Almanya'nın hiç bir faı
da istihsal edemiyeceği lişikilı·· 

dır. Çünkü mesele İngıltere'nin 
hayati noktalarına temas ediyor. 
Denizlerde emniyetli ıistihsal 

için Almanva'ya açık bono ver
mek ve Almanya'nın bütün isti
la hareketlerine pesinden müsaa
deyi taahhüt eylem~k de İngilte
re i~in avni derecede mühliktir. 
Binaenalevh. Führer'in bu care
ye b•,vurrnakla bir iş görebile
ceği ihtimal verilemez.• 

Nişantaşrnda Çocuk 
Bahçesi 

Nişantaşında Vali konağının 

karşısında ve Emek apartımanı ya
nındaki Ye§il sahadan ayrılacak 

bir parçada modern bir çocuk 

bahçesi vücude getirilecektir. Bu 

maksadla Emlak Bankasile Bele
diye arasında dün tam bir anlaş 

maya varılmıştır. Anlaşmıya göre 

belediye reisliği bankaya 50 bin 

lira vererek bu yeri alacaktır. 

atı ikmal ve temin edilecektir. 
Bu paranın mütebaki kısmı, Mil

li Müdafaa ve diğer ihtiyaçlara 
tahsis edilmiştir. 

İmar planı kabul edildikten son
ra Belediye bu plilna nazaran imar 

işini programlaştırarak senelere 
taksim edecektir. lllll-.~~-W~~-l!ıllll-~ılllllll!ıllll~~---~-~-l!ıllll--ılllllll!llllWllll 

Maarif Müfettişleri 
Toplanıyorlar 

Fatih lstanbul Kapılarında 
Biten ders senesi ve önümüzdeki 

ders yılı münasebetile maarif mü
fettişleri için Ankarada bir kon
gre tertib olunmuştur. 

Kongre iki gün sonra toplana
caktır. Bu münasebetle İstanbul 

Maarif müdürlüğü müfettişleri 
' yarın Ankaraya hareket edecek -

Jerdir. 

Bu toplantıda maarif hayatımız 
için alınacak yeni ve mühim ted
birler mevzuu bahsolunacaktır. 

Ve Bizans Saraylarında ! 
Mevsimin Bu En Mükemmel &.erini 

41 Ha~ürran 
dan itibaren Son Telgraf'ta 

okumağa baı;Iıyacaksınız. 

5 saat kadar devam eden bu 
lçtıamda cDenizbank. ın son 2 

aylık muamelatı gözden geçiril
miş ve teşkilat üzerinde nihai 

kararlar verilmiştir. 

ayrılan 800 bin lira ile yapılacak 1----- --------

M. SAMİ KARAYEL bu ese

rinde Türk imparatoru Fatih 

Mehmed'in Istanbulu alışın

daki hususiyetleri, meçhul 

kalmış tarihi hakikatlerı ro

manlaşmış bir ifade i~.inde 
yollar tesbit olunmuş ve bil" pro
gram hazırlanmıştır. 

Vali ve Belediye reisi Lütfi Kır
dar Ankaradan gelir gelmez he-

1 

Ha lif enin Sarayında 1 
Bir ispanyol Güzeli 
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Dedi. Maryana odasına döndü -
gü ı~man, ıstikbale a.t ümidleri 
bıraz daha canlanmıştı. Haiifeyi 
avuc .:.~un jçine almak için uzun 
zaman bcklemiyeceğini umuyor -
du. 

• •• 
M.\RYANANIN İSLAM ALEMİ

NE İNDİRD1Ct İLK DARBE .. 

," radan bir kaç ay geçmiş, Hac
cao 3ınd seferine gitmişti. Tahir 
hita evlenmiyor ve İspanyol dil

berini günün birinde tatlılıkla Ha
lrfcdn alacağını sanıyordu. 

Yazan: CELAL CENGİZ 

Bir akşam Abdülmelik, gözde
sile yemek yerKen: 

- Endülüsüten çoktanberi ha
ber alamıyorum, Maryana! Acaba 
Oradakiler ne haldedir? 

Diye sordu. 

Maryana İsalm satvelini gör -
dükçe gözleri kamaşıyor, lııristi

yanlık tesirile - memlektine dön
mek ihtimali kalmadığı halde -
Halifenın sarayında yeni entrika
lar çevirmek hulyasına kapılıyor
du. 
Abdülmeliğin fevkalade itimad 

ve teveocühünü kazanan Marya-

men programı tetkik edecektir. 
İnşaata önümüzdeki hafta içinde 
müteaddid yerlerde birden baş- vermektedir. 

• 
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na, Emeviye devletini içinden vur
mak için ele geçirdiği bu fırsattan 
istifade etmek istiyordu. 

- Endülüsten ne bekliyorsu
nuz? - diye söze başladı - Orada 
saltanat süren ıki büyük kuman

dan var: Musa bin Nasir ile Tarık 
bin Zeyy::d. 

- Onların ikısi de benim emin 
kumandanlarımdır. 

- Birincisini bilmiyorum ... Fa
kat, ikincisini çok yakından ta -
nıyorum. 

- Tanktan mı bahsediyorsun? 

-Evet ... 

- O, ıbenim ülkemin kılıcıdır. 

Girdiği yeri bir hamlede fethe -
der. Şimdiye kadar üç hıristiyan 
tacını yere devirdi. Ondan çok 
şeyler bekliyorum. 

Maryana ümidsiz bir tavırla ba
şını salladı: 

- İnsan bu kadar meşhur olur
sa, ele geçirdiği taclardan b'rini 

başına geçirmeı< sevdasına düş -
mez mi?. 

Abdülmelik gözlerini açtı: 
- Onun bir hıristiyan tahtına 

oturacağını mı sanıyorsun?. 

- Hıristiyan tahtını yıkar .. Ye
ni b:r müslüman devleti ve yeni 
bir taht kurar .. Bu ihtimali dil -
şünmüyor musunuz? 

- Hayır. Şimdiye kadar böyle 
birşey düşünmedim. Bundan son
ra da Tarık ha.<kında böyle şey
ler düşıinmeğe lüzum görmem. 

- Bir insanın, günün birinde 
değişebıleceğini ve bütün sadakat 
bağlarını kıopar.ıcağını aklınızdan 

geçirmediniz mi? 

- Serı neler söylüyorsun, Mar
yana? Tarık hakkında bunları dü
şünmek adeta bır küfürdür. 

- İnsanlar hazan sadakat bağ
larını, bütün dini rabıtalarını bile 
kolayca kopara1>iliyorlar. Dinle -
rini değişl:rcnleri görmediniz mi? 

- Ne demek istıyorsun ?. 

- Şunu de.nek istiyorum ki, 
Tarık İspanyadan garbe inecek o
lursa, Avrupanın göbeğinde yeni 
bir islam devleti kuracak ve bu 
devletin başına kendisi geçecektir. 
O zaman siz Arabistan çöllerinde 
yalnız kalacaksınız!. 

Abdülmelik şaşırdı.. 
Hayretle gözdesinin yüzüne bak

tı: 

Nereden biliyorsun bunu 
sen?. 

- Orada iken duymuştum .. 
- Kimden duydun? 
- Rahib Ferrıandodan .. 
Ve mühim bir sır ifşa eıllyor -

muş gibi, başını önüne eğerfk, tit
rek bir sesle ildve etti: 

- Fernando, babama aniatır -
ken duymuştum: ·Tarık, ikinci 
bir islam devle:i kurmak ve hali
fenin buyruğu altında yaşamak -
tan kurtulmak istiyor. Hıristiyan
lık alemi, bu korkunç tehlikenin 
önüne geçmelidir.• demişti. 

r Ankaraya 
Hey'et 

Gönderildi 
Mısırçarşısı Esnafının 

Şikayeti 
Ne Olacak? 

Sebze hali o!Jrak kulanılması 

belediyece düşünülen Mısırçarşısı 

esnafı Ankara'ya bir heyet gön
dermişlerdir. 

Heyet azaları belediyenin bu 
hareketinin doğru ve yerinde ol

madığını söyliyerek istikballeri -

nin korunmasını Dahiliye Vekil -

!etinden rica etmişler ::e bir isti

da vermişlerdir. 

Vekalet istidayı icabının icrası 

için belediye reisliğine havale et
miştir. 

Diğer taratfan belediyenin tbu 

tasavvurunu sür'atle mevkii tat

bike koymağa karar verdiği an

laşılmıştır. 

Ezcümle Belediye reisliği çar

şının müstakbel şeklinin planla

rının tanzim olunmasını heyeti 

fenniye müdürlüğüne bildirmiş

tir. 

Ayrıca çarşının istimlaki için 

de icab eden muamelelere baş -

lanmıştır. 

Maamafih müzeler umum mü

dürlüğünün de bu mevzu etrafın

da harekete geçeceği ve bu tarihi 

yerin bir sebze ve meyva pazarı 

haline konmasına muvafakat <t

miyeceği kuvvetle tahmin olun -

maktadır. 

Bir Kaç Kitab Aynı 
Cildde 

Mekteb kıtablarını ucuzlatmak 

meselesi ile ehemmiyetle meşgul 

olan Maarif Vekaleti bu hususta 

yeni bir şekli tecrübe ettirmekte
dir. 

Bu şekle gtıre ilk mektelılerde 

her sınıfın birkaç ders kitabı bir 

cild içinde bulunacaktır. 

Kilabların cild parası fiatı ü

zerine tesir Pttiğinden bu suretle 

cild başına 7,5 - 10 kuruş gibi l-ir 

tasarruf •temin edilmiş olacaktır. 

Fiatlar Pahalı Oldu 
Belediye İktısad Müdürü Saf

fet Sezer dün ve c vvelki gün Be
yoğlundaki muhtelif eğlence yer

lerinde tetkikler yapmış ve tari

feleri gözden geçirmiştir. 

Neticede - Floryada olduğu gi

bi · Beyoğlu eğlence yerlerındeki 

tarifelerin çoğu yüksek bulun -
muştur. 

Saffet Sezer, bu tetkiklerinde 

tarifelerde yapılacak tenzilat e
saslarını da tesbit etmiştir. 

Civar halkının mühim bir eğ

lence yerini teykil etmekte olad. 
Yenikapı gazinolarının da bugün

lerde fiat listeleri tetkik edtlı>eek 
' meze olarak verilen bayat ve uy-

durma mevad da belediye rabıta
sınca sıkı bir kontrol altına alı
nacaktır. 

- İyi amma, rahib Fernando 
bunu nasıl sezmiş?. 

- Fernando, İspanyayı par -
mağında oynatan zeki, uzağı gö
rür bir adamdı. O, kralın kafasın
daki esrarı kolayca keşfedebildi
ği gibi, düşmanlarının da neler dü
şündüğünü ve neler yapmak iste
diğini anlamakta gecikmezdı. Bü
tün İspanya cnun casusuydu. 

Abdülmelik düşünmeğe başla
mıştı. 

- Tarık ... Bu, çok güvendiğim 

kumandan da nihayet saltanat hır
sına kapılmış, öyle mi?!. 

Diye söyleniyordu. 

Maryana HaJ;fenin zihnir.ı çel
dığinden o kadar emindi ki. .. Ar
tık bu bahsi kapamak ve halifeyi 
neş'elendirmek için vesileler ara
mağa başlamıştı. 

Biraralık, duvarda duran sırma 
püsküllü bir kılıcı gösterer~k sor
du: 

(DPvamı var) 

Mihver Devletleri 
ve Balkanlar 

Yuan: Alameol Şükrü &S 
. ga 

İtalya Arnavutluk'ıı ıŞ 
eder etmez, İtalyan ve AJırıŞu 

t nt•· 
gazeteleri, artık Balkan .~n ~ ,<t 

nın tasfiyesine sıra geldıgınt 

Balkanlarda Alman ve 1ta1Ya.u 
. bl 

hegemonyası altında cyenı 

nizam> kurulacağını açıktan açı· 
g- a yazmışlardı. Alman ve 1talY8 

. . re? 
dış politikalariyle gayelerını t· 
hedeflerini bilenler, bu neşriY8 

d'Je'· tan dolayı hayrete düşme ı •k 
Esasen Almanya Romanya h .. 

·~ 
kındaki emellerini daha açık bı 
şekilde gösterrrüş bulunuyordU· 
İtalya da Arnavutluktan so0 '

1 Yunanistanı nüfuz ve istilası 8 

"ıe tına almak için adım atmak U 

re idi. Almanlar ve İtalyanlar 
Balkanların, yeni tabir[e chaY8 

.. untı saha. !arına, dahil bulundug 1 hiçbir zaman inkar etmq deği 
he

,,. 
!erdir. Ve esasen sulh cep · 
nin kurulmasına amil oları sebCf 
lerden biri de Balkanlı devletl
rin emniyetlerini ve istiklıillerİJI 
korumaktır. 

Balkan antantı !ki otor;ter de1 

!etin taarruzlarına hedef oıacD' 
ğı sıradadır ki, İngilter~ Roırı•0 

yaya ve Yunanistana glraııti vPr 

miş. Ve sonra da Türkiye ile ao 
!aşmıştır. !ngilterenin Ealk~·ılaı 
hakkındaki bu alilkası, ~ıı mıııt· 

kanın İtalyan ve Alıran nüfU! 
altına düşmesinin önüne geçnı;' 
tir. Bilhassa Türkiye ib ingil\ 

re arasındaki anlaşma Balk• 
. ·nı 

memlek!!tleı'inin emr&yetierı 

sağlamlaştırmak yolunda atıl!I'' 
en ehemmiyetli bir <edam otar• 
kabul edilmiştir. 

Onlara göre Türkiyenin İrı~il 
tere ile anlaşması Balkan antanf 
tı ile giriştiği taahhütlerle tel• 
kabul etmiyormu.ş! Bu argünı3n 
deveyi bile g:i.ldfüür. Malurrıdu:, 
ki Balkan antantı BaPrnn devle• 
!eri arasındaki hurtutları garan· 
ti ediyor. Eğer Balkan menıle' 
ketlerinin bütün hudı·1ları bur.' 

e,cdan ibaret olsaydı, o: tada 1'1 • 

le kalmazdı. r-.kat bu n ·deJ<el· 

!erin Balkanlar dışında da hudu~' 
!arı vardır. Ve şunu itiraf etme! 

lazımdır ki, yeni şatt!ar aıtııı0;; 
Balkan memleketlerini tehd 

eden tehlike, Balkanların iç:~· 
d"' den ziyade Balkanların dışın ~!· 

geliyor. I'u şartlar altında 13. ı· 
kan rtışındaki hudutlarını errııı1 
yet altına almak her Balkan 

1 
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devletin yalnız hakkı de~il. aı 
zamanda vazifesidir. Me,~lii ıtır 

gi· 
manyanın Balkan aı: ,,.antı ile 
rişti~i taahhütler tl ·, r.da Polo~: 
ya ile de ittifakı v~ı~ır. Yu~0 · 

lavya da Fransanın müttdikidif· 

Ve bu şartlar a
0

ltında Tüı :.iyeııi~ 
İngiltere ile bir itlliif imzaıaıııı· 
sının mahzuru nedir? Hayır; ı\1" 

tr man ve İtalya bakımından rrıa 
zuru olabilir. Fakat bu mahzuru• 

mucip sebepleri açık olarak ;fa.· 
de edilmel•dir. Denilmelıdir ~1 

bizim Balkanlar hakkırıl>ki bJ 
yük projelerimizin tatbikine en· 
gel teşkil ediyor. Bu· un !dn v3· 

ziyetin bu inkişafından mernnıı~ 
değiliz. Fakat b(;yle yapılaca~ 
yerde Balkan antantına dah1 

memleketlerin emnivet ve isti~' 
lillleri namına buna it'.raz edi1' 
mesi ve hele bu itirazın, antaıı 1 ' 
dahil olmasa da herhalde 3•lk~n· 

k .. "k "d f ız bıı lı olan uçu ve mu :; aas ~ 

memleketin ınüstevlisi tarafı!l 
dan ileri sürülmesi gül.i"lçtür .• 

. .. \'"' 
Alman ve ltalyan te·cavuz 

emrivaki polıtikası karşısıııd.~ 
her Avrupa l"lem!Pket'.ııin eıı1ıı'.: 
yeti tehlikeye düşmüştür. Çe~~ı 
lovakyının ve Arnavutluğun tu ., 

!eri ürperten akıbetleri gözle'\ 
mizin önündedir. Her memlek~ 
ve bilhassa Bolkan memleketle 
emniyetlerini :<orumak için t~'. 
bir almak va.zifesiyle müke!IC 

tirler. Her Baikanlı devlet tar~; 
fından alınan bu yoldaki tedbı . ,,. 
ancak diğer Balkanlı devletı 5 ' 

vindirebilir. Çünkü Balkanıarı!l 
~el 

dışındaki hudutlarını emrıı .. 
altına alan her Balkan devlet~ 
Balkan antantı içindeki vazifesi' 

ni daha kolay ifa edebilir. 
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Günün Meselesi: 

iş Borsaları 
Kurulacak 

Müfettişler Mıntakalarda Yeni 
Bazı T edkikler Yaptılar 

.tş. yerlerine cişçi> bulına.J< 
ve clşçb !ere de cİŞ • temin 
etmek vazifesile mükellef ol
mak üzere cİş borsaları> ku
rulması kararlaştırılmıştır. 

İş dairesi umum müfettişle
ri; bu maksadla muhtelif mnı

takalarda tetkikler yapmışlar
dır, 

Tetkiklerde bazı büyük şe

hirlerimizdeki .tş müessesele
rinin cişçi ihtiyacı ve cişçh

lerin vaziyetleri tesbit olun

muştur. Umum müfettişler 

peyderpey Ankara'ya dönere& 
raporlarını hazırlamağa başla

mışlardır. 

lstanbul ile İzmir 
Arasında 

Tayyare Postası 
Perşembeden itibaren 

Başlanıyor 
Perşembe gününden itibaren İs

tanbul • İzmir arasında yolcu ve 
posta tayyareleri işlemeğe baş • 
lıyacaktır. 

Şimdi İzmir - Ankara • İstanbul 
arasında yapılan seferler 1 ha -
zirandan itibaren doğrudan doğ • 
ruya İzmir - İstanbul arasında ya· 
pılacaktır. 

Hergün sabahleyin şehrimizden 
btr tayyare hareket ederek İzmire 
yolcu ve posta götürecektir. 

Ayni tayyare o gün İzmlrden 
hareket edecek ve akşama doğru 
Ankaraya varacaktır. Bilmuka • 
bele her gün İzmirden de İstan • 
bula bir tayyare gelecektir. Bu 
suretle İstanbuldan İzmire ve İz
nıirden İstanbµla günü gunune 
nıektub ve gazete göndermek ka
bil olabilecektir. 

-"*
Hukuk Fakültesi 

imtihanları 
Üniversite hukuk fakülıesinde 

yapılan •eleme imtihanları. dün 
neticelenmiştir. 

İmtihan kağıtları sür'atle tet -
kik edilecek ve neticeler bildirile
cektir. 

Bu iki imtihanda mecmu not o
larak asgari 10 numara alan ta -

lebeler diğer imtihanlara girmek 
hakkını kazanacaklardır. 

Bina Vergisi Taksit 
Zamanı 

Şehrimizdeki bina vergisi mü
kelleflerinin vergilerinin alına -
cağı taksit zamanları tesbit olun
nıuştur. Bu hususta dün alakadar· 
lara verilen bir emirle tahsilatın 
temmuz, eylul, ikinciteşrin ve i· 
.ltincikanun aylarında yapılması 
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- Hayır, daha yaşıyor. Fakat ... 

- Yani benİ artık saraydan çı-
karıyor mu? 

Bu raporların gözden geçi· 
rilmesinden sonra .tş borsa
lar1> nın evvela nerelerde açıl
ması icap ettiği tesbit oluna
caktır. 

Umumi kanaate göre bu se
ne içinde İstanbul, Bursa, İz

mir ve Adana'da birer «İş bor
sası• açılacaktır. Peyderpey 

bunları diğer yeni borsalaı· 

takip edecektir. 

cİşçi borsaları. kuruldukta.ı 
sonra •İŞ • veren müesseseler 

cışçı> ihtiyaçlarını mutlaka 
borsaya haber verecekler ve 

oradan c işçi> tedarik etmeğ.? 

mecbur olacaklardır!.. 

Mısırla Olan 
Ticaretimiz 

Geriliyor 
Tedbirler Alınması 

İçin Çalışılıyor 
Türkiye ile Mısır arasındaki ti

cari muamelelerde uzun zaman -
danberi bir gerileme meşhud ol
duğu anlaşılmştır. 

Bu gerileme 1930 senesinden -
beri muntazam artmıştır. Ezcüm
le 1930 yılında memleketimizden 
Mısıra 1 milyon 281 bin 871 liralık 
ihracat yapılmışken 1938 senesine 
de bu yekun 265 bin 470 liraya 

inmiştır. Buna mukabil son sene
lerde Mısırdan memleketimize ya· 
pılan ithala tın ihracatımızdan faz
la olduğu da anlaşılmıştır 

Maamafih bu fazlalığa sebeb A· 
merika ve Hindistandan gelen ba
zı maddelerin de Mısır menşeli 

maddeler arasında memleketimi
ze ithal olunmasıdır. 

İki dost memleket arasındaki 
ticari gerilemeyi azaltmak ve 
muamelatı çoğaltmak üzere tet -
kikata geçilmiştir. 

Bu maksadla yapılan inceleme
lerden anlaşıldığına göre son yıl
larda Mısırla ticaretimizde Yu
nanistan bize ra.kib olmuştur. 

Mısırın bizden aldığı ve alabi
leceği maddeler kuru üzüm, incir, 
palamut, Valeks, zeytinyağ, Şam 
fıstığı, ceviz, kestane, diğer kuru 
meyvalar, kereste, odun ve kö
mürdür. 
Alınacak tedbirlerle Mısıra ih· 

racatlmızın sür'atle artacağı kuv
vetle ümid olunmaktadır. 

bildirilmiştir. 

Emirden de anlaşıldığı veçhile 
halkımıza bir kolaylık olmak ü
zere bu sene bina vergisi taksit 
zamanları arttırılmıştır, 

Geçen sene tahsilat 3 taksitte 
yapılmışken bu yıl 4 taksitte ya
pılacaktır. 

yerinden kalktı , pencereyi açtı. J 
Ciğerlerinin bütün kuvvetile ba -

har havasını teneffüs etti. Bir za· 

manlar o kadar gezindiği büyük 

parka ve ormanlara baktı. Eyvah 

artık bütün bunlardan ayrılacaktı. 
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Eski Mütekaidler 

E
iki kanuna göre tekaüd edi: 
len mütekaidlerin terfihı 
için, hükumetin bir hal 

şekli bulmak üzere olduğunu 

dünkü gazetemizde haber ver
miştik. Bu haberin biran evvel 
tahakkuk sahasına çıkmasını te
menni ederiz. Terfihini bekliyen 
mütekaidlerin sayısı az değildir. 
Bunlar, 11 bini askeri, 35 bini si
vil olmak üzere 46 bin kadardır. 
Bu mütekaidlerin içinde ölenl.?
rinin bıraktığı dul ve yetimleri 
düşününüz. 

Yapılan tetkiklere göre, bu 
mütekaidlerin terfihi için, her 
yıl bütçeye 4 milyon liralık bir 
fazla tahsisat ilave etmek ica;> 
ediyor. Devletin, on binlerce va
tandaşın hakkını ödeyebilmek 
için, bu tahsisatı temin edece'< 
bir formül bulmak hususunda 
güçlük çekıniyeceğini üınid edi-
yoruz. 

B'ORHAN CEVAT 

İnsan Gübresi 
Kullananlar 
Sebze ve Meyva 

Bahçe!:rinde Neler 
Oluyor? 

PO L • 
1 s 

v·e .• Mankemeler 
, ·~::' -· ~ ; ·~-~--,· '.·-; . ... ~:.· 

Çor'!pçının 
ilk 

Müşterisi 
A 

Sabıkalı Agah Altı 
Aya Mahkum Oldu 

D
ün sabah Sahaflar çarşı • 
sında, çorapçı Mustafanın 

dükkanından sekiz on çift 
çorap çaldığı sırada suç üslü ya· 
kalanarak, mahkemeye verilen sa· 
bıkalı hırsızlardan kunduracı A- 1 

gahın duruşmasına meşhud suç
lar kanununa tevfikan asliye üçün
cü sulh cezada başlandı. Mahke
mede davacı, çorapçı Mustafa şu 
üadeyi verdi: 

- Sabahleyin dükkanı açtık -
tan beş on dakika sonra kendisiniıl 

evvelce tanımadığım bu stıçlu A- 1 
gah geldi. Birkaç çift çorab ala -
cağım söyledi ve camekan içinde
ki çorapları işaret ederek, on -
!ardan çıkarmamı istedi. Dediğini 
yaptım. Agah bir müddet çorap
ları elinde evirip, çevirdikten son
ra, onları camekanın üzerine bı
raktı ve: 

- Bunları beğenmedim, dedi. 
Daha iyi cins çorablardan çıkar! 

Sevgiliye 
Aşk 

Türküleri 
Dün Bodosun Müdafaa 

Şahitleri Dinlendi 

B 
odosu bir gün dördüncü ceza 
mahkemesinin kapısı önün
de tanımıştım. Yirmi yedi, 

yirmi sekiz yaşlarında .. 
Ona derdini sorduğum zaman 

genç adam bana şu cevabı verdi: 
- Yaşım otuza yaklaşıyor. Bu

güne kadar hiç mahkemeye gel
memiştim. Bugün bir genç kız 

yüzünden buraya düştüm. 
Bodos sustu. Bir iki saniye dü

şündü, sonra söze başladı: 

- Bundan bir buçuk iki sene 
evveline kadar hi.ç sevme.rniştim. 

Güzel bir yaz akşamı, genç ve dH
ber bir Rum kızı ile tanıştım. O 
akşam onunla bir iki saat gezdik. 
Geç vakit, birkaç gün sonra tek· 
rar buluşmak üzere birbirimizden 
ayrıldık. 

Onunla artık sık sık görüşerek 
şuraya buraya eğlenmeğe gidi • 
yorduk. 

Genç kızı çıldırasıya seviyor -
dum. Bununla beraber, sevgilimin 
bakışlarındaki ifadelerden, onun 
da beni beğendiği ve sevdiği an
laşılıyordu. Seviyordum ve sev
diğim tarafından da sevildiğime 

emindim .. Bundan daha büyük sa
adet var mı dünyada?. 

Şarap 
Sarfiyatı 

Arttı 
Bazı Mıntakalarda 
Şarap Kafi Gelmiyor 

Son zamanlarda memleketimiz
de şarab sarfiyatı çok arttığından, 
istihsalat bu rağbet karşısında az 
gelmektedir. 

İnhisarla:r Vekaleti tarafından 
yapılan rakı yerine şarab içilmesi 
yolundaki propaganda ve diğer ça
lışmalar neticesinde şarab sarfi -
yatının bir kat daha artacağı da 
muhakkak gğrülmektedir. 

Bu sebeble şarabcılığı teşvik e
dici ve sür'atle inkişaf imkanları
nı verici yeni tedbirler alınması 

kararlaştırılmıştır. Bu ma.ksadla 
yapılan tetkikler neticesinde itti
haz edilecek tedbiı-ler için bil • 
hassa şu hususların nazarı dikka
te alınması zaruri bulunmuştur: 

1 - Daimi bir bağcılık ve şa
rapçılık enstitüsü kurulması ve 
mühim bağ mmtakalarında mer
kez enstitüsüne bağlı istasyonlar 
vücude getirilmesi. 

2 - Başlıca bağ hastalıklarına 

az çok sakameti olan nevileri se
çip, kükürd ve göztaşından tasar· 
ruf yolile mahiyetini azaltmak. 

3 - Muhtelif bağ mıntakalann
da hastalık mücadelesini hızlan • 
dırmak. 

4 - Şarab imalathanelerine ye
ni muafiyetler temin etmek. 

5 - Şarab amillerine her sene 
yaptıkları şarab miktarına göre 
permi vermek suretile onları teş
vik etmek. 
Diğer taraftan bu tetkikler sıra-

sında şariıbcılıkla beraber şıracı-
lık, sirkecilik, üzüm suyu endüs
trisini de ayni zamanda ve sür'at
le inkişaf ettirecek tedbirler de 
tesbit olunmuştur. 

Bu sene turfanda olarak yetiş -
tirilen domates. biber ve patlıcan 

gibi fidelerin takviyesi için bazı 
yerlerde gayri sıhhi gübreler kul
lanıldığı görülmüştür. Ezcümle İs· 
tanbula gelen turfanda sebzelerin 
mühim bir kısmının yetiştirildiği 
Ege mınfa.kasımn birçok yerle • 

rinde, bu kabil fidelerin dikildik
ten sonra hala çukurlarından alı· 
nan gübreler su ile karıştırılmak_ 
suretile sulandığı an•~~ılmıştır. 

Avrupada ve bazı yer !erde ih -
mar edildikten sonra kireçle yakı
larak toz haline getirilen insan 
gübresi de turfanda sebzelerin 
yetiştirilmesinde kullanılırken; 

mevzuubahs turfanda sebze yetiş
tiricilerinin bu fenni şekle riayet 
etmedikleri ve hala çukurların -

dan aldıkları insan gübrelerini 
doğrudan doğruya kullandıkları 

görülmüştür. 

Onun alıcı olmadığını ve beni 
boşuboşuna yormak istediğini an· 
lamıştım, kendisini müşteri oldu - ' 
ğu için, onun kalbini kırmak iste
medim. İçerden iyi çorablar ge • 
tirdim. Agah bu çorabları be • 
ğen<li. Pazarlığa başladık. Ben bir 
çiftine 25 kuruş istedim. O 15 ver
di. Uyuşamaclık. Suçlu dükkan
dan ayrılacağı zaman. koltuğunun 
altında bir şeyler bulunduğunu 

farkett im . Kendisinden şüphelen

diğimi hissedince kaçmağa baş • 
!adı. Biraz sonra onu yakaladım. 
Ve ceketinin altından , dükkandan 
çalmış olduğu çorabları çıkardım. 

Onunla artık evlenmeğe, sev -
diğim kızla mes'ud bir yuva kur-

mağa karar vermiştim.. 112 Bin Lira Vekaletten 
Gene bir akşamdı. Evime döner- lstendı" 

ken sokakta ona tesadüf ettim. 

Suçlu Agah kendisine isnad edi· 
len hırsızlık suçunu ink5r etti : 

Yanında tanımd:ıığım bir genç 
vardı. Sevdiğim kız yüzüme bak· 
madan. bana se15m vermeden ya
nımdan g~çti, gitti.. 

Durdum. Bir iki saniye onların 
arkasından baktım . Ve o anda kal
bimin sızladığını hissettim. 

Eminönünde isti.mliik edilerek 
yıkılacak olan bir adanın istımlfık l 
bedeli olan 112 bin lira Vekfilet
ten istenm!i'tir. 

Bu hafta içinde paranın geleceği 
tahmin olunmaktadır. Akabinde 
yıkma işine başlanacaktır. - Ben, dedi birkaç çift çorab 

almak için davacının dükkanına 

gittim. Çıkardığı çorabları beğen
medim. Dükkandan ayrıldığım za
man çorapçı: 

Ertesi gün sevdiğim kızla gö- 1--------------
Bu hal umumi hıfzıssıhha İçin 

çok zararlı olduğıından alakadar
lar ehemmiyetle tahkil<ata başla
mışlardır. 

Bütün turfanda sebze yetişti -
ricilerine ica.beden tebligat yapıl
mıştır. 

Badema, gayri fenni şekilde 

gübre kullanan bahçe sahibleri; 
umumi sıhhate ~uikasd suçile mah
kemeye verileceklerdir. 

KISA POLiS 
HABERLERi 

* Erenköyde oturan müzeler 
müdürü Azizin . bahçesindeki elek· 
trik direğinde fincan değiştirmek· 
te olan müzeler idaresi elektrik 
memuru Hakkı oğlu Uazlı merdi
venden düşerek yaralanmış, has
taneye kaldırılarak tedavi altina 
alınmşıtır. 

- Hırsız var, tutun! diye ba
ğırmağa başladı. Çarşı esnafı da 
beni yakaladı. Ben kat'iyyen dük
kandan birşey çalmadım. 
Agtıhtan sonra şahid Muzaffer 

ile Ahmed sorguya çekildiler. 
Bunlar da Agahın aleyhinde söz 
söylediler. 

Hakim; hakikat evrakı münde
recatı, şahidlerin ifadelei ile A -
gtıhın suçunu sabit gördü. Onu al
tı ay hapis cezasına mahkum etti. 
Fakat bazı sebeblcrden dolayı bu 
ceza 4 ay, 20 güne indirildi. * Akbıyıkta Cankurtaran cad
desinde 3 numaralı evde oturan 
Sadık oğlu Ahmed Necati Sıcak
çay adında biri kendini bilmiye
cek derecede sarhoş bir halde so
kaklarda nara atarak dolaşırken 
yakalanarak mahkemeye veril -

miştir . 

rüştüm . Genç kız. kaşlarını çattı 

ve sert bir sesle: 
- Artık senden bıktım, seni is

temiyorum. Ben şimdi başka bir 
adamı seviyorum. dedi ve beni 
koğdu . 

O akşam meyhanelerden birine 
girdim Orada ilk defa olarak içtim, 
geç vakitlere kadar içtim, içtim .. 

Artık her akşam meyhanede i
çiyor, sarhoş oluyor, sonra sev -
eliğim kızın evinin önüne giderek, 
orada ona aşk türküleri söylü -
yordum. 

Bir gece yine kızın evi önünde 
bermutad türkü söylerken; kom
şularından Murad isminde biri dı
şarıya çıktı ve beni azarlamağa 

başladı: 

- Her gece seni mi dinliyece • 
ğiz be adam! Bütün mahalleyi ra
hatsız edyorsun! Utanmaz, sıkıl

maz mısın sen?! .. 
Ona, genç kızı sevdiğimi, aşkı ile 

yanıp tutuştuğumu söyledim. 
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Adam: 
- Madem ki seviyorsun, baba

sından iste, dedi ve sözlerine il5-
ve etti: 

- Bir daha seni geç vakit bu
rada şarkı söylerken görmiyeyim! 
dedi. 

Bu sözler beni kızdırmşıtı: 
- Sen kim oluyorsun be adam? 

dedim. İstediğim zaman buraya 
geleceğim, şarkı söyliyeceğim! Sen 
bana karışamazsın!.. 

Bunun üzerine Murad bana fe· 
na sözler le hakaret etmeğe baş -
!adı. Ben de mukabele eltim. Er
tesi günü Murad beni mahkemeye1 
verdi. 

Dün asliye dördüncü cezada Bo· 
dosun müdafaa şahidleri sorguya 
çekildi. Bunların hepsi de mha -
kemede Bodos lehinde söz söyle
diler .. 

Hakikatin anlaşılması için 19 
haziranda da bazı şahidler din -
lenecek ... 

Pontodam manastırına kapandı. 

Yazlık ÇalgılıGazinola 

Ç 
ocuk, talebe mcJhane~c gi
debilir mi?. Elbette gide -
mez. Bunu teyid cdtn ka

nunlarımız vardır. Fakat, meyha
ne deyince, hatll'ıınıza, daiına Da· 
lıkpazarı, İstaklal caddesi, gelir. 
Fakat, önümüz yazdır. Şehrin bir 
çok yerlerindeki bahçeler açıl • 
mışfır. Bilhassa, bu bahçelerden 
çalgılı olanlar, birer meyhaneden 
farksızdır. 

Ynnn, öbür gün çoluğunu ço
cuğnnu toplamış aile reislerini 
bu b31\çelerde görebilirsiniz. Bir 
masada oturmuştur. Kendi'i bir 
küçük şişe rakıyı demleııınckte

dlı. Karısına bir şişe bira açtır -
ınıştır. Henüz 10-12 yaşlarında o
lan oğlanla, 15-16 yaılarında olan 
kız da birer limonata içmektedir
ler. Civar masalarda h.cp içki içi
lir. Çocuk, kendisine ha' merak 
ve tecessüsle et ~fına bakar, ken
dine göre birşeyler Öj;'TCDil'. l'azla 
sarhoş olanlarıu laü!..ali konuş -
malarmı dinler, biçimsiz hnl ve 
hareketlerini bııyretle seyreder. 

Bu aile reisine nazaran, ~olu -
ğunu çocuğunu hava aldırınağa, 

saz dinletmeğe getirmiştir. Gıcl

diği yeri meyhane addetmez. Hal
buki, burası düpedüz bir mey • 
hanedlı. Şu farkla ki üstü açıktır. 

Aile reisleri, çoccl,'arırı, böy
le ınnltDla mahsus eğlence yer!P.
rine getirmemelidir. Çocuk. ga -
rib blı mahlôkfur. Bizden, çok 
daha. d:kkatli, mütcce.:sisdir. Biz
de, mnumiyetle yazlık gazinolar, 
aşağı yukan, h~p btı haldedir. 

RE.ŞAD FEYZİ - ----
lnkilab Müzesinin Etrafı 

Beyazıddaki inkılab müzesinin 
önünün açılması ve Beyazıd mey· 
danının genişletilmesi faaliyetine 
on beş güne kadar başlanacaktır. 

İlk evvela müzenin önündeki 
dükkaruar yıktınlacaktır Bu hu
susta.ki istimlak muameleler in;., 
formaliteleri ikmal edilmi§ ve da
imi encümene scvkolunmuştur. 

Birimizin Derdi 
Hepimizin Derdi 

Çirkin Manzaralı 
Sokaklar 

Bir okU7UCaıDa.z 7a.u.yur: 

«Abarayda <1hom&kl1tun ha.
sebile her ciin tra.mva \la B 
.uddan Akar•'· :~ Ki~ lip celirken 
b• abanan perl:fan haJiDt ,.orü:r 
•e müteesir olva.m. 

Bl!h·- 11ey....ıc1aıı Koikaya 
'ka.dar olu. &aha pek ı;irkt bir 

mannra &'ilslermekledir. 
Bundan bq sene evvel Koc,,ka 

caddesbıdelld beş alb ahşab ••l 
Beledi.Ye laümlik etmişU. Şiırcll 

ıı.. evlenl..·n ocak biri yıltt.ırıl

mlşlir. Dlierlerl bili duruyor. 
Bu cadde üzerine tesadüf t>den 

Siipiirwecl banmın da meUıal ta
plSIDd:ı.l<l direkler de prlıı fttl bir 
bal aJnuştır. Baradaa düıt'eelıı bir 
&af bir n•endapn eaııına kıya -
bilir. 

Slmlleş ham ve buradaki .. bu 
de )ldt barab bir haldodlr. Bunlar
dan başka Qarfıltapıdakl lenoke
clen yapılm14 b&raJt&lar da pelı: 

!)irklııılir. Zaten pelıı dar olan ba 
~eçid acaba ~· ta.raftalııl bara
kalar clbellnl istimlak elmok su
retDe re.nişletllel!lca ml • 

- Ben size sadece emirlerini 

tebliğ etmğe geldim. Kral sizin 

bundan sonra artık Röy şehrinde 

oturmanızı arzu ediyor. 

Bütün hayatın sanki bir anda ma· yurdsuz kalacağım. İçinde yaşa -
nası silinip gitmişti. 

Kontesi ertesi sabah erkenden 
arabaya koydular. salonlardan ge

çerken, daha düne kadar yerlere 

eğilen hizmetçilerin tavırları bile 

değişmişti. Kontes mümkün oldu

ğu kadar yüzünü kapıyor ve ken

<lisini tanıtmamağa çalışıyordu. 

du. Kont Jan Dubarry de gözden 
düşmüş ve başına. bir felaket ge
leceğini anlayınca, İsviçre hudu· 

dunu geçerek Fransadan kaçmış
tı. Madam Dubarry, bu son haberi 
işitince hiç de hayrete düşmedi. 
Her ihtimale karşı, Kont Jan için 

pasaport çıkartılmasına emir ve
ren kendisi değil miydi? Bu suret
le onu herhangi bir felaketten 
kurtarmış olduğu için vicdanen 
müsterihdi. 

Yeni Kral ve Mari Antuvanet 
Madam Dubarry'nin manastırda 

ikametine müsaade etmişti. Genç 
kadın manastırdaki hemşireler ü
zerinde çok iyi bir tesir bırakmış· 

tı. Civardaki bütün fakir aile!ere 
yardım ediyordu. 

metçiler, bahçivanlar, aşçılar &lın

mıştı. Civar köylüler ekseriya şa· 

tonun bahçesine gelirler, dans e

derlerdi. Madam Dubarry de ke
man çalanların parasını v" irdi. 
Şatoda bulunduğu müdde!~-e C:e 

fakirlere yardım1 eksik etme • 
mişti. Bunlara ekmek, et, odun ve 

para gönderirdi. Doğuran analara 
çocuk takımları hediye ederdi. 

Ayakta duran kontes bu emri i· 

§itince lbembeyaz kesildi. Sankf 

kanı durmuştu. Bununla beraber 

kendisini toplad:ı 

- Derhal hart'ket etmek lazım 
rnı? 

- İsterseniz ayrın ~abah erken

den hareket edersiniz. Sizi bir a· 

raba merdivenin önunde bekli -

yecektır. 

Madam Dubarry, yalnız kalın
ca, bir koltuğa yığıldı. Başı ateş
'er içinde yanıyordu. Güçlükle 

O perişan haline rağmen kuv

vetlerini topladı. O kadar kendi

sine gönül verdiği ve felaket an

larında yarılım umduğu Dük dö 

Brissak'a bir mektub yazmak için 

yazıhanesinin başına oturdu ve 
şu satırları yazdı: 

,Azizim dük, işle bütün dost

larım ve beni sevenler için bir im· 
tihan devri gelmiş bulunuyor. Be

ni bu mevkie yükselten el şimdi 

beni nedense koğuyor, anlyorum, 
saray etiketlerini muhafaza etmek 

ve dedikoduların önüne geçmek is
tiyor. Ben, belki de yarın yersiz, 

dığım ikbal ve şa'şaanın en yük-

sek kademesinde saadetimi başka 

yerde aramağı çok düşünmüştüm. 

Yalruzlığımın içindeki birkaç dos

tum beni unutmazsa, çok bahtiyar 
olacağım.• 

İmzaladı, zarfı kapattı, şömine
nin üzerine koydu ve tekrar kol

tuğa yığıldı. Mektubu yazmak 
için göster<liği son gayreti de sarf 
ettikten sonra, birdenbire kendi • 

sini pek bitkin hissetmişt . Ne uy
kuya, ne baygınlığa, ne uyanıklı
ğa benzemiyen bir halet içinde, 
uzun müddet koltukta öylece gö
mülü kaldı. 

O gün Röy şehrine vardı. Artık 

orada yerleşmek lazımılı. Vf!rsay 

sarayının dehlizlerinde için için 

devam eden mücadelelerden şim

di uzak bulunuyordu. Fa.kat bir 

taraftan da Kralın sıhhatini dü • 

şünmüyor değildi. Belkİ iyileşir 

diye umuyordu. Uzaktan u1.ağa 

kulaL'ına birçok haberler geliyor-

Nihayet bir gün müthiş haberi 
de aldı. Kral ölmüştü. O zaman 
artık bütün iimidleri kesildi. 

Veliahd Onaltıncı Lüi ismile 
Kral ilan edilmişti. Kontes bu h 
beri aldığı gün bir arabaya bind' .1 

O sıralarda otuz iki yaşındaydı. 
Ve güzelliğinin tam şa'şaası için· 

deydi. Niha~et 25 mart 1775 de 
saray ve hükiımet tarafından Pon
todam manastırını terk edebil • 
mesine müsaade edildi. Ancak 

Kralın emrile Versaydan on fer

sah uzakta oturması ica b ediyor
du. Onun için Madam Dubarry 
büsbütün yerleşmek maksadile 

Sen Vren şatosunu satın aldı . 

Bu şato, peşinen tediye edilen 
iki yüz bin liraya değer kıymette 

muhteşem bir şato idi. Artık ye
ni bİr hayat başlamıştı. Şato kon-. 
te>in zevkine görr dö•cnmiş, hiı 

Kontes Dubarry annesini unut

muş değil<li. O sırada Pariste kı

zının parasile satın aldığı bir ev

de oturan annesine de yard:mla
rını eksik etmezdi. Hatta annesini 

bir iki defa da şatoya çağırm,ştı. 

Artık kontes Dubarry·den hüku
met sırlarını ifşa eder diye bir 
korku kalmamıştı. Bu sc bebden 

kontesin doğduğu Luvsiyen kasa
basına gitmek için gösterdiği ar • 

zuya da müsaade ed:ldi. 

(Dı>t><1mı t•ar) 
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HÖK 
Japon Edebiyatından -

J pon Politikasında 
Mutedillerin Rolü P 

fpoların, çubukların irisi var, u

fağı var; uzun var, kısası var. 

Topkapı sarayLnda. teşhir olu-

nan çubnkla.nn iç-inde lkl metro uzun
f uqunda olanlar v.:ı.r. Hazine dairesin
de teşhir olunan kehribar ve mınassa 
''ubuklar da. başka ... 

MA.TiHA 
--- ------

Şimdi Harb Taraftarlarının Sesleri 
Duyulmaktadır. 

Mutediller Kenara Çekildiler 
IA 

vrupada karşılıklı cepheler 
kurulurken uzaktaki bü -
yük bir devletin buna ıa -

li.Jyd kalmıyaeağı ve kendi işler~ 
h.;sab ve. menfaatleri noktasın -

vaziyeti tetkik ederek bir yol 
td'(acağı tabiidir. Çünkü dünya 
meselelerinin böyle birbirine sım
sıkı bağlandığı bir zamanda U
zak Şarkta Japonyanın hattı ha
reketi ne olacağı bahsi A vrupanın 
politika alemini az meşgul etmese 
gerek. 

Bolşevikliğe karşı mücadele a
dı verilen malum misak 937 de 
Almanya ile Japonya arasında 

aktedildikten sonra buna İtalya 

da iştirak etmiş ve böylelikle vü
cude gelen Berlin - Roma - Tok
yo mihverinden çok bahsedilmiştL 

İşte bugünlerde politika alemin
de çok konuşulan ve Avrupa, A
merika matbualında hayli sütun
lar işgal eden birinci derecedeki 
mevzulardan biri de bu oluyor. 
Gelen telgraf haberlerinden J a -
ponların yenidrn şurayı burayı 
işgal ettikleri, Çinde diğer devlet
lere aid imtiyazlı mıntakalardan 
bazısını daha e;e geçirdikled öğ
renildi ve askeri mahiyetteki şu 
veya bu tarzdaki harekat bir ta
raftan devam ederken işlerin asıl 
içyüzünü öğrenmek daha merak 
edilmeğe değer. Bu itibarla yeni 
gelen Avrupa gazetelerine Uzak 
Şarktan yazılmış yazıları r;özden 
geçirmek lüzumsuz olmıyacak: 

Çin imparatorluğu bir 7.aman
lar ğökyüzüne maledilirdi. Pekin 
işte o g1ikyüzü imparatorluğunun 
paytahtı bulunuy•Jrdu. 

Çinli kendi sak' :ı. gururwıdan, 
milli izzeti nefsin.-lı.:: b-r~ı·;' feda 
etmiş, üzerine geler t::ıa:-.:uz ne 
kadar müthiş kuvvetlerle yapıl
mış olursa olsun Çinli yaşıyaca -

ğından ve kendi varlığından birşey 
kaybetmiyeceğinden emindir. 

Pekinde gündelik hayatı anla -
tan •Taymis• muhabirinin yazı -
sını okuduktan sonra şu şayanı 

dikkat hususiyetleri ihmal etmek 
kabil olmuyor: 
Pekin~ birçok Japon vardır. 

Pek çok da Japon dükkanları. Fa
kat Japon dükkancılar Çinli müş
terinin istediğini bulunduramaz. 
İster ki Çinli Janpon gibi yaşasın, 
J aponun kullandığına alışsın. 

Japonlar Pekinde birçok lokanta 
ile pek çok da kahve açmışlardır. 
Fakat Çinlinin Japon lokantasına 
gittiği görülmüyor. Çünkü Çinli 

luğu bu çete muharebelerinin Ja
ponlar için çok zayiata maloldu
ğunu göstermektedir. 

Diğer taraftan Tokyodan Av
rupa gazetelerine bildirilen ma
lfınıat da şu son haftalarda ordu 

erkanı ve aşırı derecede harb ta
raftarı olanlarla mutedil siyaset 
adamları arasındaki münakaşala

rın çok şiddetli olduğuna dair bir 
fikir verecek mahiyettedir. 

Japonyada ordunun ileri gelen
leri ile Çindeki harbin ne olursa 

olsun devamına taraftar olanla -

rın tesiri ile Amerikaya ve İngil
tereye kar§ı Tokyonun aldığı va-

Japon süvarileri bir nehri geçerken"' 

kendinin herşe~ i ile iftihar ettiği 
gibi yemeklerinin gi.ızelliğıle de 
mağrurdur. Japon lokantasına uğ
ramaz: 

- Bizim yemeğimiz güzeldir. 
Japon yemeği iyi değildir! der. 

Yemek bahsinden sonra söz U
zak Şarkın mu«:adderatına gelin
ce şu anlaşılıyor ki Pekine gel -
miş olan her Japonun arzu ettiği 
en birinci şey sulhdur. Sulh ümid
lerini kuvvetlendirecek en ufak 
bir keyfiyet büyütülüyor ve artık 
sulhiın yakın olduğu tarzında a
ğızdan ağıza dolaşıyor. 

Çindeki Japon ordusunun haleti 
ruhiyesine dair Pekine gelen pol
cuların söy !edikleri de hep aske -
rin bir an evvel memleketine dön
mek arzusunu beslediği tarzında
dır. Japonların alışveriş, ticaret 
ve "iş adamları ise zaten 'ulhun 
bir an evvel akdini bekliyo'. Çün
kü ancak sulh ile para kazanabi -
leceğini düşünüyormuş. 

Japon ordusu mütemadi surette 
Çinlilerin çete harekatı ile usan
makta, yorulmaktadır. 
Şimali Çindcn her gün nakledi

len ölü ve yaralı Japonların çok-

ziyet uzun zamandanberi gergin 
olmakta devam ediyor. 

YaJnız son zamanlarda Ameri
kaya karşı Tokyonun politikasın
da daha ziyade uysallık, yumu -
şaklık görülüyordu. Bu da mute-
dil bir politikaya taraftar olan
ların tesirlerin~ veriliyordu. 

Öyle ki yine bu mutedil devlet 
adamlarının tesirile Tokyo ve 

Londra arasında da anlaşmıya doğ
ru gidileceği üıpidleri artmıyor 

değildi. 

Lakin geçen hafta Tokyoda mu
tedil politikacılar öbür tarafın 

kendini toplıyarak sert bir vazi
yet alması üzerine geri çekilme-
ğe mecbur kalmışlardır. Mutedil 
politki~cıların az çok cesaretleri 
de kırılmıştır. 

- Çünkü, diyorlar, bilhassa 
Londraya müracaat ederek anlaş· 
mak iç'n Japonyanın emellerini 
daha müsaid bir surette tetkik et
melerini İngiEzlerden istedik. 

Müracaatimiz neticesiz kalmıştır. 
Bugün ise !ngiıtere ile Rusya a
rasında ittifak akdi mevzuu bah
soluyor. Diğer taraftan İngiltere 

.Bazıları bunların şekUlerine göre 
kullananların ırkları, ahlfı.k ve seci
yeleri hakkında bir fikir edinmek ka
bil olduğunu iddia. ediyorlar. Diyorlar 
ki: 

1- Bir ırkın faaliyet kabiliyeti pi
posunun uzunluğu ile maküseo. mü&e
na.sibtlr. Bir pipo veya çubuk ne kadar 
kısa. ise bunu kullanan ırk ~ kadar 
çok çalLŞkandtr. MisaJ Avrupahların 

kullandtkları pipolar, şarklıların, ek
seriyetle uzunluğu iki üc metrt)yU ge .. 
çen marpuçlu nargileleri Ceneral Ka
nober, Krım muharebesi esnasında dev-' 

rJn Padişahına.: «Askerlerin cidden 
şayanı hayret ve takdirdir. Eğer çu
buklarını kısnlhrlarsa meziyetleri bir 
o kadar daha artacaktır .. » demiştir. 

2-- Bir millet ne kadar mukt.esid o
lursa pipolaruun, çubuklarının lülesi 
o kadar küçük olur. Bretonyabların 

lüleleri ancak iki g-ram tütün ahr. Hal
buki Danimarkalılar. her sabah, yir
mi iki santim yüksekliğindeki plpola
nnı tütünle <loldururlar, bütün g-ün 

söndürmeden çeker, dururlar. 

«Sigara ve yaprak sigarası kozmo
polittir. Fakat, pipolarınw şeklinden, 

içme tarzlarından bir trkıu seciyesi, 
ahllikı ve düşiliıcesi haklunda bir.fi
kir edinmek kabildir.» 

Şu halde biz de şunu söyllyelim: 
«Piponuzu g-österinlz klm oldui'unuzo 
söyliyelim.:t 

YENİ BİR l' AZI MAKİNESİ 

İtalyan ;iJinılerinden l\lorls Kompare 
yeni bir yazı makinesi icad etmiş ... 

Bunun, bildiğimiz yazı makfııele -
riııden bip farkı yok. Yalnız bir husu
siyeti var: Uzaktan yazıyor. 

Maklnenln başına oturuyorsunuz, 
kl:lvyelere dokunarak yazıyorsunuz. 

Birkaç yüz kılomctro uzakta.ki oihize

nin üzerindeki kti.ğ1da, yazıla.r birer 
birer aksediyor. 

Bu makine, en çok ga-zete n-ıuha -
bfrlerlnln işine yarıyacak. Gazetele -
rlne göndermek iı:.tediklerJ haberleri 

doğ-rudan doğruya gönderecekler. Pa
radan ve vakitten istifade edecekler .• 
SÜNGÜ 

Tüfeklerin ucuna takılan sügü Fran
sızların icadıdır. 1671 de .Bayoıu .. şeh
rinde yapılmıştır ve bu sebeble cBa
yonet» ismi verilmiştir. 

M. dö Puysgür habra.larıoda: 

«1642 Flander muharebesinde ta .. 
bur kumandanı idim. ICannlların öbür 
tarafına geçen askerlere verecek kıJıç 

yoktu. Sapları tahta. ve 11çlarıoda. bir 
ayak büyüklüğünde sivri demiı· bulu

nan birer silib verdlk. Askerlerin ço
ğu bunlan tüfeklerinin ucuna bağla

dılar ve Bayonei ismini verdiler . .» di
yor. 

14 üncü Lül, Fransız piyade asker
lerine verilen tüfeklerin ucuna birer 
süngü takılması emrini verdi. 

tarafından Çinde Mareşal Çan -
Kay - Şeke müzaheret edilmekte-
dir. 

İşte Tokyoda itidal taraftarı o
!anlar hal ve vaziyeti böyle an -
!atıyorlar. Böyle olunca öbür ta
raf, yani aşırı derece milliyPtçi o
lan siviller ile ne pahasına olursa 

olsun havbe devam etmeği ıstıyen 
ordu erkanı te>ir ve nüfuzlarını 
arttırarak hükumetin aldığı isti
kamette müessir olmuşlardır. 

Şimdi yeni b'r değişiklik var. 
Uzak Şarkın vaziyeti bundan son
ra politika alemıni daha çoı< meş
gul edeceğe benziyor. 

O
saban köy· 
den şehire 

geliyordu. 
denizde fırtına 

vardı. 

Küçük 1 ıı t~k

nenin içinde üç 
kişiydiler. 

İkisi gemici ... 
Bir de o. 

Uç sauttenb~ri 

deniz üstünde çal
kanan köhne bir 

teknenin k.;bur -
gaları çatıcdıyor .. 
Ve o. bu çatırtıla
rı duydukço, bü -
tün mabudlardan 
yardım dileniyor
du 

O gün şehirc va
rır varmaz, sev -
gilisile buluşacak 
ve evlenecekti. 

Şehirde uç ay-
denberi onu bekliyorlardı. 

' 

'' \ , 

Matiha, klsabanın en güzel bir 
kızı idi. Peşinde birçok delikan -
Jılar vardı. Fakat, Matiha ona söz 
vermişti. 

Ona varacaktı. 

* Matiha onu ç<ık beğenmişti. Ar-
kadaşları. . 

- Sen çıldırdın mı? derlerdi. 
O seni şehirden alıp götürecek. 
Anandan, babandan, kardeşlerin

den, büyük annenden ve doğdu
ğun, büyüdüğün yuvadan ebedi

yen ayrılacaksın! Belki de bun
ların hiçbirini tekrar görmemek 

üzere ayrılıp gideceksin! Ya o? .. 
Bütün bu fedakarlıklarına karşı, 

acaba seni mes'ud edebilecek mi? 
Matiha arkadaşlarına kısaca ce-

vab vererek: 

- Evet, derdi, o beni me~'ud e
decek. Çünkü ben onu herkesten 

hatta kendi ailesinden çok iyi an
ladım. O, ömründe ilk defa bir 
kadın sevdı. Beni sevdi. Ben, an

cak, ilk defa beni seven bir er
kekle evlenmeğe karar vermiş -
tim. Onun köyüne gitsem de, ar
kamda kalanların sevgisini bir
likte götüreceğim. 

- Ya yuvanı?. Onu da götüre
mezsin ya!. 

Matiha 'buna da cevab veriyor: 

- Gittiğim yerde yeni bir yu 
va kuracağım... Çocuklarım 

olacak. Ve günün birinde ben de 
bir anne, daha sonra da büyük an
ne olacağım. 

Dıyordu. 

!\fatiha, Japon kddınları içinde 
sarsılmaz imanı ile tanınmış ve 
müstakbel kocasına çok bağlan
mıştı. 

• O, fırtınalardan kurtulmak, şe-
hire bir an evvel varabilmek için 
mabudlara hala yal varıyorciu. Fa
kat, tab:atin ahkamı böyle yalva
rışlarla, gözya§larile değişir mi 
hiç?! 

Ona, mabud yerme, ifritler, ce
hennem zebani! ·ri cevab veriyor: 

- Sevgilini elinden alacağız .. 
Ona kavuşamıyacaksın! 

Diye bağırıyorlardı. 

O, mabuda ynlvardığı kadar, if
ritlere, cehennem zebanilerine de 
yalvardı: 

- Sevgilimi benden ayırma -
yın; çünkü o, lıeni seviyor. Ben 
ölürsem, arkamdan o da dünyaya 
veda edecek. Bu kadar güzel bir 
kızın. vaktinden evvel solan bir 
çiçek gibi, bir anda mahvolması
nı istemiyorum. Keudimden zi -
yade ona acıyorum. 

İfritlerden biri, iri dişlerini gös
tererek, delikanlının üzerine sal
dırdı: 

- Budala! Sen, fırtınanııı. ku
cağmda ölümle pem:eleşirkcn, ha
la onu mu düşünüyorsun? Ben 

şimdi seni burada boğar bcemaz, 
ona gideceğim ve kendisine: •Ko

canı boş yere bekleme! O, yeni 
bir sevgili buldu.. Onun koy -
nunda yatıyor .. • diyeceğim. 

Delikanlı yere kapandı: 

- Seni, bütün mabudlartl&n üs-1 
tün tutacağım.. Ölünciye l<adar 
sana tapacağım' Yalvarı -

rım ... Onu benden ve beni ondan 
ayırma! Ben M•tihaya bütün var

lığımla, bütün safiyetimle sadık 
kaldım. Eğer beni dalgaların ku
cağında boğup bırakırsan, ona 
sadakatimden ve riyasız aşkımdan 
kim bahsedecek?. 

İfritler birdenbire çekildiler. 
Fırtına gittikçe artıyor, dalga

lar gitikçe büyüyor ve korkunç 
hamlelerle birbirinın iıstüne dev
riliyo!'du. 

Delikanlının ümdi kesilmişti. 
O artık ne mabvdlardan yar -

dım istiyor, ne de ifritlerin şid -
delinden korkuyc•du 

Dalgaların ü•tünde bocalıyan 

bu küçük kayığın kıııburgaları da
ğılmağa, sular teknenin içıni sar
mağa başlamıştı. 

Hanife Abla dudaklarını büze büze ve bir tür
lü inanamıyan, kanmıyan bir soruşla: 

- Oncağıza kız diye mi vardın? 
Dedi. Genç kadın uzun bir kahkaha savurdu, 

3uhra yine gülüşünün kıkırtıları içinde sordu 
- Kız varmak, dul varmak ayrı şeyler mi a 

Hnife Abla? .. 

YOS A 
yordu. Pos bıyıkları daha kabarmış, büyümüş, sert
leşmiş, birer çalı demeti gibi çenelerinden taşmış

tı. Etten bir tepecik gibi midesinin üzerinden baş
lıyarak kasıklarına inen göbeği hopur hopur hop
luyordu. 

Safiye geri geri çekildi, göğsü damarlarını 

yır!an korku hay_!<ırışile: 
Hanife karşısındakini koruyan bir söylenişle: 

- Yok sanki bir kızoğlankız diye, bir de bile 
tile lades diyip varış vardır da seninki.si hang~ -
sinrlen diye soracak oldum .. 

Dedi. Genç kadın fıkırdak. atılgan, şen bir sıç
rayışla yerinden kalktı, Hanife kadının boynuna 
atı1dı: ..... 

Kızoğlankız vardım Hanife abla .. 
Ve tekrarladı: 
- Kızoğlankız!.. -~ 

Bu sarılış ve söylenişteki sevinçli, başarıklı 

duyguları sezen geçkin kadın, meraktan ışıl ışıl 

yanan gözlerile yine tıpkı es.ki, dert ortağı, içli, 
dışlı Safiyesine bakıyormuş gibi onu uzun uzun 
süzdü. sordu: 

- Peki amma nasıl yaptın bu işi?. 

Genç kadın bütün bağları etlerinden ayrıl -

------No. 176 ~azan: ETEı\1 iZZET BENICK 

- Basbayağı. Ondan kolay ne var sanki?. bakışlarda eski bir denemenin yenilenınesi vardı. 
Dedi, devam etti: Hüseynin kızgın, haşarılaşan günlerinde ve en çok 
- Bu işin ustası öyle doktorlar var ki, seni kö!'iirdüğü anlarda o geceden renk alan iri siyah 

bile şimdi kız diye satarım. gözlerini Hüseyinin bakışlarına takar, onu sindi-

- Ne var, ne oldu sanki?. 

DedL Pos bıyıklı adam d~lerini 
rırdata: 

- Daha ne olacak kaltak?. 

gıcırdata gı-

- ... 
Ve ış· i alaya döktü: rir, uyuşturur, söndürürdü. Yine onu yapmak is- D' ·ı l" y ıye ı er ıyor, asmanın üzerine gittikçe göz-
- İstersen kalk gel benimle hemen seni kız tiyordu. Fakat. babalığın hırçın, rakıdan, uyku • 

]eri büyüyor, bıyıkları di.kiliyor, suratı asılıyor, 
yaptırayım. Amma koca bulmana karışmam!. ~uzJuktan rengini kaybetmiş deli deli bakan göz-

elleri bir kıskaç biçiminde bükülüyor. genç kadını 
Yosma güle katıla bu sözleri söylerken birden le!'i uzun zamandanberi alıştığı başıboşlukla bu 

kapı açıldı. Hüseyin içeriye girdi. Hüseyin onları, etkiyi kaybetmişti. Artık Safiyenin gözlerindeki "boğazlamak için hazırlanıyordu. Hanife Kadın ya-
onJ.aı· Hüseyni görür görmez odanın içini bir sus- büyüleyici ışık, sindirici, uyuşturı;cu, söndürücü !ağın içinde dona kalmıştı. Yosma ürküntüden bir 
pustur kapladı ve hepsi yerlerinde heykel gibi kal- tılısım yeter gelmiyordu. Babalık Safiyenin üze _ an şaşırdı. O gıcırdıyan dişlerin bir sırtlan d~le -
dılar. Bu sessizliği, kımıldanışsızlığı ilk bozan yi- ne yürüdü: .. mesi gib.i ense kökünü, o akrep kuyruğu gibi kıv-

nc Hüseynin sesi oldu: _ Adağım var kahpe, seni ayaklarımın altına rılan, birbirine yanaşan ve yuvarlanan oarmak -
- Neredesin sen be haspa! alacağım, çiğniye çiğniye geberteceğim. brın gırtlağına kıstırdığını sandı: 
Bu liikırdılar Yosmanın kulaklarında bir di- D · s Ah ö1·· edı. afiye bu gelişi korkuyla, heyecanla - .. uyorum!. 

namit gibi patladı, hemen yerinden kalktı: ;;eyrediyordu. Babalığın altları halka halka etle-- Beni öldürece; 
- Buraday-ım baba.. · .. uk ı b' n~n ve şışen goz ç ur arı ırer kan çanağı gibi Yetişin!. 

1 
Türkçe;-.? çeviren: \ 

İskendcr F. SERTELLİ --
O şimdi dalgaların koiları ara· 

sında, yatıyor ve coşkun &ularla 
beyaz köpüklerle öpüşüyordu. 

Fakat, hala üınidsiz değildi .. 

- Matiha benim olacak ... On 
sedakatimden, riyasız aşkımd 
bahsetmek imkunını bulacağılll

Diye söyleniyordu. 

• o, ifritlerin ve dalgaların yene-
mediği bir irade ve azm sahibiyd 

Bindiği tekne parçalandı.. fa• 
kat, imanına halel gelmedL. Bit 
tahta parçasına sarılarak, dalga

larla, fırtınalarla boğuşa boğuşa 

sahile çıktı. 
Ve ma tihaya kavuştu. 

I 
•İrade• ile elele vererek yürÜ' 

yen ·Aşk> daima muzaffer olur· 

Fırtınaları ve ifritleri yener. 
Tıpkı onun gibi.. . Matihanııı 

aşıkı gibi ... 

Radyosu 
ın:ıot1Jt 

18,30 Program. 
18,35 Müzik (Operetler - Pi). 
19 Konuşma. 

19 ,15 Tüı·k müziği (Fasıl heyeti). 
20 Memleket saat ayarı, aJnns "' 

meteoroloji haberleri. 
20,15 Türk müziği. 

1- Udi Eşrefin Hüzzam pe.şrevL 

2- Ahmet İrsoyun llüzzam şarkı= 
(Hatırulda kalsın). 

3- Faiz Kapancının Hüzzam şarki' 

(Seni gördü o şafak). 

4-- Sanlur taıısimL 

5- Şükrü Şeoozanın Mahur şarki: 

(Bu sevda ne tallı). 

6- Hicaz türkü: (Baf;a ır!rdlm üıii• 
me). 

7- Halk türkiisü: (Şu dağları del• 
meli). 

8- Ali e!endlnln Hicaz ~arkı: (Sa• 
mıır kaşlım). 

9- Suzinak şarkı: (Sensiz geceler)• 
10 Musa Süreyyanw Bü.zzam şarıuı 

(Sen sanki baharın) 

21 Konuşma. 

· 21,15 Esham, talıvilit, kambJyo 
nukut ve ziraat borsası (fiat). 

21,.25 Neş'ell plaklar - R. 
21,30 Müzik (Radyo orkestrası - şef 

iL Ferit Anlar). 

22,30 Müzlk (Opera aryaları • Pi)· 
23 Son ajans haberleri ve yarınld 

program. 
23,15 - 24 Müzik (Cazband) PL 

YARIN 

12,30 Program. 
12,35 Türk müzljl. 
1- Osman Beyin Hüzzam peşrevf. 

Z- ~L Celaleddin paşanın Hüşpııı 

şarkı: (Kerem eyle mestane). 
3- Hüzzam şarkı: (Çıkar :rücelet" 

den). 

4- Lem'lnln: (Yeler hicranlı ı;öıı• 
ler). 

5- Lem'lnln: (Son aşkımı cana). 
6- Takslnı. 

7- llalk türküsü: (Yürü d!)bcr yürill 
8- Balk türküsü: (Demireller de" 

mir) •• 

13 Memleket 'Saa~ ayarı, ?t.Jans ye 

meteoroloji haberleri 

13,15 - 14 Müzik (Riyaseti Cuml•ut 
Bandosu - Şef: İhsan Künçer). 

1357 Hicri I 1355 Rumi 
Rebiulalı.ir Mayıs 

11 17 --1939, Ay 5, Gün 150, Bızır 25 
30 Mayıs SALI -- 1 1 

Vakitler Vasati Eıanl 

sa. da. sa_ da. ---
Günet 4 32 8 59 

Öğle 12 11 4 39 

İkindi 16 11 8 37 

Alqam 19 33 12 ()() 

Yatsı 21 30 1 58 
İmsak '.? 18 6 45 

mı. gibı katıla katıla gülerek: ----------- 1 n?.diı uz;ı.ıı;1,.1,1~.ıı..Qll.ıı.ıı..rl.ö:<.lıı.t"i..iciı:ıe..h.aJ<l.ı-:Bu~--''di.'...SU...na.n...toJc.o.t-...U ..... ....,,.....ı.c1.u.._...,,~~~~....ı~---------------~,_.,~~~-~....:__....!. ........................ ..ı1.._ 
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listanbulda ·Yaz Hayatıl 

Arab Şarkıcılar 
1 ._ ş_A_K_A_I P@lrU~ POS!JOaro 

# 

Akın Ediyor 
Küçük Sanatları Koruma Kanununun 
Bunu Önleyecek Hükümleri Yok mu 7 
[ Yazan: REŞAD FEYzl 1 

W azlık bahçelerdeki şarkıcı -
!arın, gittikçe milliyetlerini 
değiştirdiklerini görüyor

ınusunuz? .. İstanbulda, hemen çal
gılı gazinoya yazın bir veya birkaç 
Arab hanende veya sazende gelip 
Yerlşiyor. İlk zamanlar yalnız ka
dınlar gelirken, şimdi, erkekler de 
Yollarını İstanbula çevirdiler. 
l1alk, Arab şarkıcıları tutuyor mu, 
bi!mıyorum. Yapılan reklamlara 
göre, bunlar, memleketlerinin en 
büyük müzik, ses, sahne, radyo 
Yıldızları veya kraliçeleridir. Bir 
ınemleketin en tanınmış ve tutul
ınuş san'atkarlarının böyle, yad 
ellerde ekmek kazanmağa neden 
ihtiyacı olsun?. Bu başka bir me
sele .. 

BAYANLA HİZMETÇi 

ARASINDA: 

Bayan - Dün gece mutfakta blr 
erkek gördüm. Ben, böyle §ey -
lerden hoşlanmam. 

Hizmetçi - Ben de, fakat s.alon 
dolu idi de .•. 

• Bayan.- Zehra, dıkkat etım -
yorsun, her gün birşey kırıyor -
sun. Bu böyle giderse bir baş -
ka hizmetçi arıyacağıın. 

Hizmetçi.- Çok iyi edersiniz, 
bayan. +şıeri aramızda taksim 
eder., an daha dıkkatli ça
lışırım. B <ey kırmamağa gayret 
ederim. 

GÖZLEME BÖYLE Mİ OLUR? 

Vaktile fakir bir hamal vardı. 
Zenginlerin doya dıoya gözleme 
yediklerini düşünüyor, ağzı su • 
!anıyordu. Bir gün karısına: 

- Karı, dedi, bana gözleme 
yap ... 

- Yapayım, fakat yumurta yok. 
- Yumurtasız yap!. 
- Şeker de yok!. 
- Zararı yok. Şekersiz olsun!. 
- Süt de yok ... 
- Süt yerine su koyuver. 
- Peki amma buğday unu yok .. 
Mısır unile yapıver. 

Bizim zannettiğimize göre, ya - ı ·bu tadilatın yapılışındaki asıl ruh 
zın bahçelerde şarkı söyliyen veya ve gaye de, beynelmilel kıymette 
saz çalan bu Arab şarkıcılar - ka- bir takım san'atkarların, memle -
nun nazarında ve hukuki manada- ketimize gelmelerine sed çekın

Yukarıda da işaret ettiğimiz 
şaret ettiğimiz gibi, İstanbul bah
çelerinde şarkı söyliyecek. saz 
çalacak kafi miktarda eleman var
dır. Yabancıların rekabetini ber
tarafedince, bu saha daha çok ge
nişleyecek, yeni istidadlar in.ki -
şaf edecektir. 

Kadıncağız, yumurtasız, şeker

siz göz!emeyi yapar, kocasının Ö· 

nüne kor. Hamal bu tadsız ha · 
mur parçasından bir lokma alır, 

ağzına götürür. Suratını ekşitir, 

kendi kendine mırıldanır: 
avalar ısınclı mı bütün Paris halkı plajlara 
dökülür. 

Bu sene, sıcaklar erken başladığı için pliij !ar
da yer bulmak güçleşmiştir. 

birer san'atkar değil, daha ziyade mek endişesi idi. 
küçük esnaftır. Yaz geliyor, bahçeler açılmıştır. 

Halbuki, hatırlıyoruz ki, küçük İrili, ufaklı, hemen bütün bahçe
san'atkarı ve küçük esnafı koru - !erde, bu misafir san'atkarlardan 
ına hakkında bir kanun vardır. bir veya birkaç tane görebilirsiniz. 
'!'ürk ol:.11yanlar, memleketimiz- Mevsimin ortasına doğru, daha da, 

Ve nihayet, bütün bunların hep
sinin fevkinde, büyük ses san'at
karı Safiye var. Kıymetli ve eşsiz 
san'atkarımızın asla rakibi ola -
mıyacak olan yabancı şarkıcılar, 

böyle,i bu ayarda bir san'atkan 
sinesinde yaş:ıtan bir memlekete 1 
şarkı söylemeğe nasıl geliyorlar 
bilmiyorum. 

- Doğrusu zenginlerin gözle • 
meye bayılınalarına aklım erme
di. Ağza konacak şey mi bu?. 

ŞAHİD 

Geçen gün akşam üzeri Sırkeci 
garında bir kadınla erkek kavga 
ediyorlar. Bir polis memuru ge -
liyor, kendilerini merkeze götü
rüyor. Arkalarından biri de geli
yor. Merkez memuru soruyor: 

Plıljlara mı? Pariste pla1 ne gezer? ... mi 
diyorsunuz ... 

Pariste, Parisin dışında ve Sen nehri kena -
rında birçok plajlar vardır. Pazar günleri, mayyo
sanu kapan pliı.}a koşar. Oise plajında e!' azı 8,000 
kişi banyo alır, güneşlenir. 

Pariste plajlardan başka birçok da yüzme ha· 
vuzları varclır. Çocuklara mahsus havuzların de
rir.liği 20, büyüklere mahsus olanların da 50 san· 
t.metre, genişlikleri de 600 metredir. Pljların, ha
vuzların bulunduğu yerlerde lokantalar, biraha
nel~rde yenilir, içilir, dans edilir ... 

de bu işi yapamazlar. yenilerinin geleceğinden başka .. 
Müziği, gittikçe daha ziyade garb Duyduğumuza göre, yabancı 

tekniği ve havası içine sokmağa memleketlerden arab şarkıcı ge
ça!ışırken.halka bu yolda bir ter- tiremiyen bazı bahçe sahibleri de, 
biye vermeğe uğraşırken, tama - yerli şarkıcılarımızdan bazılarını, 
ınen şark edasile sahnelerimizde bilmem hangi diyarın ses kraliçe
görülen bu ~i~afir bayan ve bar- si diye reklam ediyorlarmış .. Bu l 
!ar, gayelerım ızle taban tabana hareketi yapmalarına sebeb, hal
zıd değil midir?.. kın Arab hanende, sazende ve 

- Siz niçin geldiniz? 
- Şahidlik ıçin ... 

Makyavelin ismi 
Tekrar Ortaya Çıktı 

Onlar, seneler var ki geliyorlar 
ve söylüyorlar .. Ve fakat Safiye
nin billUr sesi ve san'atı, daima, 
hepsinin üstünde duran bir şahane 
tac gibi, hiç bir zaman parlaklık -
tan zerre kaybetmiyor. 

- Kavgaya başladıkları zaman 
yanlarında mı idiniz? 

- Evet, iki sene evvel... 
' ' Prens,,İsmindekiKitapla Ortaya 

•Yalelli• de veya •ya muallim. rakkaselerini tutması imiş .. 
seslerinde nasıl garb müziği ar - Bu, tıpkı, İngiliz kumaşı diye 
ınonlsi arayabilirsiniz.. satılan yerli kumaş hikayesine 
Müziğin bu ilmi bahsi bertaraf, benzemiyor mu? 

- İki sene evvel mi?. 
- Evet... Akidlerinde şahid i-

dim. Evlenme memurbğundan 

çıkar çıkmaz kavgaya başlclılar. 

biz, her şeyden evvel yerli ve /=========================================== 
'!'ürk san·atkarlarımızı göz önün- p 8 r 1• 5 t e O t u z B 1. n F a I c ı, 
de bulunduruyoruz. İtiraf etmek 
lazımdır ki, sahnelerde şa!kı söy-

lemek, diye, son senelerde bir H • • B k u •• v 
san'at ve meslek meydana çık - epsının aş s u ar 
ınıştır. Bu yüzden birçok vatan - . 
daşiarımız hayatlarını kaıanıyor
lar. Bu saha tamamen yerli san
atkarlara bırakıldığı vakit, hiç 
şüphe yok ki, birçok yeni ve genç 
ıstidadlar inkişaf sahası bulmuş 

olacaklar, ayni zamanda, bu yolda, 
iş hacmi de artacaktır. 

Biz, bu yab?ncı şarkıcı ve sı.zcı 
faaliyetini, kendi san'atkarlar: -
mıza birer rakib addediyoruz. Ve 
önüne geçilmesini istiyoruz. 

Bir zamanlar, döviz vaziyeti do
layısile, her nevi san'atkarın mem
leketimize gelmesi ve faaliyette 
bulunmaJı menedilmişti. Bu, va -
tandaşların güzel san'at ihtiyacı 

karşısında, yerinde olmıyan bir 
karardı. Hükumet, bu kararını de
ğiştirdi. Fakat, yurdumuza gel -
nıesine müsaade edilen küçük 
san'atkar değil, hakiki artisttir. Ve 
~~~================•/ 

65r Dakika 

Bunların Hepsi: ''Bu Sene Harb Çıkmıyacağına 
Emin Olabilirsiniz,, Diyorlar 

lacağını, ailesinden birin.n •mağ
lup ve perişan olacağını. haber 
vermiş, ve: 

- Tasavvur ettiğiniz seyahate 
çıkamıyacaksınız. Çiın~ü Avrupa 
~teş \'e kan içinde kalacak. Ço -
cuklarınız ölecek! .. • 

KRİSTAL KA.oEDEKİ SU 

Mauam Bodeıı isnıınde d ıger bir 
falcı ua yuvarlak bir krn;tal kase 

1 

içinde><i suya bakarak kehane.te 
bulunur. Madam Beden: 

- Her şeyı b.ld. ıni, her şeyi 
gördugünü iddia edenim~ inan
mayınız ... Bunlar, bır takım şar

laıanlardır. Sonra her giırdl.ğünü 
söylemek de doğru d~ğ.ldir. Çün
kü bazı kimseler uzerıııde fena te
sirler husule getirır. Ben, kasede
ki suya bakınca her şeyi görürüm. 

Diyip Geçmeyiniz Parisin meşhur falcılarından Madam Fraya Fakat pek az şey söylerim ... 
Paris falcıları arasında mürek -

dakikada 5 yeni otomobil çı- ve erkek falcı vardır. Bun- cilerden, meşhur artistlerden fala kep lekesile fala bakanlar da var. 

Konan Naza· 
riyenin Esası 

Nedir? 

* Amerika fabrikalarından p ariste otuz bine yakın kadın kı1met ricalinden, büyük sanayi -

kar. !ara müncaat edenler de baktırmak için !nÜracaat edenler Bir kağıd üzerine bir damla mü- Makyaveı 

k rekkeb damlatırlar. Sonra kağıdı * Amerikada · sekiz kişi çoktur. Herhangi bir Fransız ga- pe 90ktur. 1 
katlarla. Mürekkeb lekesinin al- M eşhur Makyavelin adı bu -

kredi ile otomobil satın alır. zetesini ilan sahifc&ine bakılsa, Madam Fraya, orta boylu, se - ki .. 
dığı şekle uöre uydurup söyler _ gün politikada döne igın 

* D
.. d 56 b ı yüzlerce falcı ilanı görülüyor. vimli, nazik ve son derece zeki bir <' unya a a ya pa - ler. bir resmi sayılır. Derler ki: 

muk istihsal olunur. Paris falcıları arasında iskam - kadındır. Falcılığa nasıl başladığı- M k 1 "h t. h"kı1 t' 
Yumurta akile de fala bakılır. a yave , şo re ıne ve u me ı bil kağıdı, kahve telvesi ile fala nı şu suretle anlatıyor: 1 * Almaııyada yenl icad Bunu suya atınca garib bı·r şekı'l idare tarzına rağmen - nsaniyet bakanlar olduğu gibi, gaipten il - - mumi harpten evvel babam, 

olunan bir fotograf makinesi 1 1 ·'ır. Mesela, bir vapur şeklın' ı' al- için cazib olmamakla beraber - de-ham almak sureti e ge eceği haber el falına ait iki kitap almıştı. Bun- "' 
dakikada bir buıçuk milyon eli mı, hemen·. g"erli bir adammış. Makyavel 1469 
poz alır. verenler de pek çoktur. lan okudum ve el falına merak h . d d ğ t 

Paris falcıları arasında b;r ka - sardım. Yirmi yaşında usta bir fal· - Deniz aşın bir yolculuğa çı· da, Floransa şe rın e o muş ur. * Büyük Britanya, 3,600 dm vardır ki cFalcılar prensesi. cı oldum. Biyariç'de iken Sırp kacaksınız!. Derler. Tahsilini bitirir bitirmez hükü -
meıro murabbaı pamuklu ih- unvanı verilmiştir: Madam Fra- Kraliçesi Natali'nin eline baktım. Parisli bir m~slekdaşın müraca- met idarsinee intisab etmiştir. Yir-
rac eder. ya... Sonra da Piyer Loti'nin ... Az za- at ettiği falcıların hemen hepsi: mi dokuz yaşında Başvekil olmuş-* İngiltcrede tasarruf san- RUS İHTİLALİ, İKİNCİ KIYO- manda büyük bir şöhret kazan - - Harp yok!. .. Kısmi seferber- tur. Sonradan, hürriyet ve sükün 
dıkiarına 13.750 frank tevdi MUN SUKUTUNU HABER dım. lik, işte o kadar ... Bu sene harb tesis etmek için teşekkül eden ha-
olunur. VERMİŞ Madam Praya, Romada iken çıkmıyacağına emin olabilırsiniz!.. kimler heyeti katibliğini yapmış-

rini de Pariste yapmıştır. 1512 de 
(Medici) !er iktidar mevkiine ge
lince Makyavel sukut etmişti. Son
ra, onlara da huliıl ederek mesai 
birliği yaptığı halde Medici'lerin 

iktıdar mevkiinden uzaklaşmala -
rını müteakıb bir daha memuri -
yet bulamadı, sefil ve perişan bir 
halde terki hayat etti. 

Makyavel, siyasi faaliyeti ara
sında devlet ricalile hükümet iş-1 
!erine aid hissiyatını itinalı bir 
surette kaydetmek itiyadında idi. 
İdarenin tarihi vak'aların tetki -

SIZ BU SATIRLARI OKUR- Fraya'nın salonunda her zaman Rus ihtilalini, İkinci Kiyom'un Cevabını vermişler İnşallah de- tır. Yirmi üç sefarette bulunmuş- katına müsaid bir ilim olduğunu 

.J.~~K:L:N:::60:::::s:··=\.::::IY:::E:::G:E:C:T:1:··::::..!...!..~b~ü~y~ü:k:..:.b:•r_k:a:l:a:b:a:lı:k~g:b:'r:ü:lu:·r::_H:.:,::ü_- ..:__te:r_k:i_s:a_lt_a_n_a_t :e_tm~e:v:c_m~ec_b_u_r~k-a-_;,~d-ik_ı_e_ri_d_o~ğ:r_u_ç:ı_k~a~r.~ .. ~~~~~~---tur:_. ~B~u---se---fa_ı_·e_t_v_a_z_ü_e_ıe_r_in_d_en_b_i_- .:_ı_·lk~vvel keşfeden odur. 

Dul Kalan 
Dişi Leylek 
R 

elnak (İsvıçrede) belediye 
meclisi fevkalade surette iç· 
tima etmiştir. Bu içtima, 

şehir halkını alıikadar ede~ bır 

mesele için değil, dişi bir leyleğin 
iaşesini temin :çindir. 

Bu leylek, buyük kilisenin ça
tısı üzerine yuva yapmıştı. Her 
sene ilkbaharda dişisi ile beraber 
gelir, kışa doğr'.l giderdi. 

Bu sene de gPlmişlerdi, Dışisi 

yumurtlamış, kuluçkaya yatmış
tı. Erkek leylek; sabahları gidi -
yor, dolaşıyor, eşine yiyecek ge
tiriyordu. 

Bir akşam gelmedi. Dişi çırpı -
nıyor, bağırıyor, fakat yerinden 
kalkamıyordu. 

Köylüler merak ettiler. Kıra 

çıktılar. Erkek leyleği aradılar. 

Nihayet bir tarlanın kenarında, ö
lü bir farenin yanında buldular. 
Anlaşılan leylek, ölü fareyi ye -
miş, zehirlenip ölmüş. 

Bunu gören köylüler belediye
ye haber vermişler. Beledıye mec
lisi toplanmış. Azalardan birin~ 

hergün leyleğin yuvasına yiyecek 
ve su götürüp bırakmağa memur
etmiş. 

Dişi leylek, yabancı birinın yu
va.sına yaklaştığını görünce üze
rine atılmak ıstemiş. Fakat, yiye
cek getirdiğini anlayınca sesini 
kesmiş. 

Bu hadise, köylüleri çok müte
essir etmiştir. 

Halbuki selefleri, devlet işleri

ni, mücrred kendi fikirler;ne göre 
idare ederlerdi. Makyavel, tarihi 

vak'alardan gayrikabili tadil bir 
mantıkı haiz istimzacatta bulun
du. İktıdar mevkiine geçtiği za

man bütün faaliyetini, hüküınet 

kudretinin tevessüüne hasretmişti 
Ona göre, hükümet nüfuzu, ah -
lak! v manevi telakkilerin fev -
kinde haiz nüfuz olmalıclır. 

Makyavel, şu nazariyeyi mey
dana getirmişti: 

.İyi halka. iyi bir hükümdar ... 
Fakat, şayed millet, ahlakı bozuk 
bir mliletse ona hem arslan. hem 
de tilki gibi bir şef lazımdır ... 

Misal olarak da (Sezar Borjiya) 
yı gösterdi. 

İşte, Makyavel'ın en meşhur 
eseri olan (Prens) bu nazariyeye 
istinad eder. 
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Parti Encömenlerinde İdeal İrade/Makineye 
B .. k•• Ç ) J 17 Ş Verirken: 

'!~~.?-~mı ,.~,.~~~.'!,k~- ~,'!.,...,,~(~mı KudÖste 
kemeler açlıması için l.lzım ge • sız anlaşmasının da aktedileceğine ni bunun en canlı misalleri ile T d h • 
len tetkikatın yapılmakta oldu - dair sözelri ayrcıa büyük bir mem- dolduran Cumhuriyet Halk Par- e iŞ 
ğunu bildirmiştir. nuniyet uyandırmıştır. tisinin bu direktifleri tahakkuk 
Boşanmaları kolaylaş-tırmak hu- Evlenme harçlarının 261 kuruşa sahasında baş:ırmıya hazırlandığı 

susundaki taleblere karşı ayrılık indirilmesi için Meclise bir kanun bugünler içinde yine Milli Şef 
kqrarlarının dayandığı hükümler layihası verilmiştir. Köylerde sal- Türk milletinin beynelmilel hi • 
yerinde görülm~tür. Adliye Ve- marun sebeb olduğu yolsuzluk ve diseler karşısındaki emin, müsta-
kili Fethi Okyar boşanmayı kolay·ı haksızlığın önüne geçilecektir. kar ve huzurlu vaziyeti de ayrıca 
laştınnanın içtimai bakımdan Ankara 30 (Hususi) _ Nizam- tebarüz ettirmış bulunuyorlar. 
mahzurlarına nazan dikkati cel· Yüksek Şef h""'eyin başında name ve program encümeni bu -· 
betmiştir. Türk devletinin harici polı'tika sabah da toplanarak, program pro-

1 lemnu mıntakaların işaretlen- jesi üzerindeki müzakerelerine tutumundaki esasın sadece sulh 
dirilmesi kabul edildi. d ve sullıa hizmet oldııgu· nu ve bu". evam etmiştir. 

Belediye memurlarının tekaüd tün taahhüd ve ittifaklarının bu 
haklarının tanınması için tetkikat HATAYLILARIN DİLEKLERİ 
yapılmaktadır. Bu hususta sigor
ta esası düşünülmektedir. Teka
üd olacak memurlara ve ailelerine 
toptan bir para verilmeyip sigorta 
esasına göre aylık suretile bir te
diye çaresi aranmaktadır. 

Londra 30 (Hususi) - Türkiye 
Cumhurreisi İsmet İnönünün Halk 
Partisi Kurultayında söylediği nu· 
tuk burada derin bir memnun! -
yet uyandırmıştır. 
İsmet İnönünün beynelmilel va

ziyet ve bu vaziyet karşısında 

Türkiyenin hattı hareketine dair 
olan sambnl ve aziınkiir sözleri Ü· 

2erinde duran siyasi mahfiller, 
geçen hafta Başvekil Çember • 
layn'in Türkiye hakkındaki be -
yanatına telmih ederek, Türkiye· 
nin hakikaten cerkek ve büyük> 
bir millet olduğunun herkesçe ka
bul edilmesinin İcab ettiğini söy
lemektedirler. 

Dünkü Büyük Parti Kurultayı
na Hatay delegeleri de iştirak et
mişlerdır. Belegeler Hatay na • 

mına da bazı dileklerin mütalea 
olunmasını bir takrirle Kurultay
dan rica etmişlerdir. Bu takrirde 
şunlar vardır: 

1 - Hatayda sıtma yuvası olan 
Amik bataklığının sür'atle kuru-
tulması. 1 

2 - Sıtma ve Trahom müca • 
delesi yapılması. 

3 - Eti Türkleri arasmda türkçel 
dilinin kısa bir 2amanda yayıl • 
ması için harekete geçilmesi, 

4 - Demiryolunun Antakyaya 
kadar temdidi, 

5 - Hatay ile Türkiye ara,ında
ki iktsadi münasebetler kayıdla
rmın hemen kaldırılması , 

6 - İskenderunda bir liman :n
şasıdır. 

Sovyetlerden Müsbet 
Cevab Bekleniyor 

Parıs 30 (Hususi) - Sovyet İcra 

heyeti reisi ve hariciye komiseri devletlerinin ihata ittihamkırına 
Molotof'un yarın Sovyet Rusya· mahal kalıramış olacaktır, 
run harici siyaseti hakkında mü -

5 - Bu mısak dolayısile mihver 

hlm beyanatta bulunması beklen- Yugoslavya Başvekili/ 
mektedir. Molotof, nutkunda Sov-
yet - İngiliz müzakereleri hakkın· Üsküpte 
da da izahat verecektir. Belgrad 30 (AA) - Başvekil 

BİR İKİ GÜNE KADAR ve Dahiliye Nazırı Çvetkoviç, re-
CEVAB VERİLECEK I fakati.nde hükumet erkanın J n 

Moskova 30 (Hususi) İngiltere- bazıları olduğu halde Üsküb'e git
nin anlaşma teklifine bir iki gü- miş ve halk tarafından hararetle 
ne kadar cevab verileceği zanne- alkıslanmıştır. 
dilmektedir ve bu cevabın son de· Üsküb Belediye reisi bir nutuk 
rece müsaid olacağı tahmin edil- söyliyerek Başvekilin iktısar mev-
mektedır. kiine geçtiği günden itibaren iç-

gay<"~·e müıs(enid buluncfıığunu. 

bir kere daha dünya umumi efka
rı müvacehesiude tasrih etmiş bu
lunuyorlar. 

Şefin, harici politikaya tahsis 
ettiği beyanatını da yine esaslar 
halinde lleb:ırüz ettirmelk iktiza 
ederse bu esaslan şu şekilde sıra
lıyabiliriz: 

A- l\Iilli müdafaa kuvvetleri
miz her· zamankinden üstündür. 
B- Kuvvetimizi dünya sulhu

nun ve milli emniyetimizin mu -
hafazasına tevcih etmiş bulunu
yoruz. 

D- Müşterek sulh ve emniyet 
ve insanlık ideali için alınmış ta
ahhüd•\!riıniı.i genişlrteıbilır ve 
bu yolda yeni taahhüdler de ala
biliriz. 

E- Komşularımıza gelecek teh
likeleri de bir adım sonra bize ge
lecek tehlikeler gibi önlemiye ha
zır bulunuyoruz. 

F- Fransa ile de dostluğuınr:zu 
Hatay n\esclcsinin halli ile lı~
raber hiçbir zaman bozulmıya • 
c~ bir surette takviye etmiş ola
cağız. 

Bütün bu e~asların zikrine ve 
samimi inanına ra,'1Tlen insanlık 
yeni bir boğozlaşma afetine uğ
rarsa o zaman da vazifemizi kah
ramıınca ve insanca iLıya ha.zırız. 

Muhakkak ki, Tiirk - İngiliz it
tifakı ile dünya sulhunun bir kat 
daha istikrar ve emniyet bulması 
yolunda kendisini gösteren harici 
politikamızdan sonra yüksek Şe
fin hu !'lözleri de dünya nizamının 
leh ve aleyhinde olan bütün mil
letleri büyiik aliıka ile meşgul ede
cek günün en öneınli siyasi be • 
yanatı olmaktadır. 

ı Ti'\! İZZF.T BENİCE 

Vali bu sabah 

Yahudiler Çeteler 
T eşkiJ .Ederek Adam 
Ôldürmeğe Başladılar 

Kudüs 30 (A.)- Dün sinemada 
meçhul şahıslar iki bomba atmış
lardır. 10 kadar Arab yaralanmış
tır. Bu sinemc°'a hemen münha
sıran Arablar devam etmekte idi. 
Bombaları atanlar kaçmağa mu
vaffak olmuşlardır. 

Yirmi bir kişi yaralanmıştır. Po
lis bütün sinemaları kapatmıştır. 

Yafa civarında da bazı kimse
lerce Arablara bazılarınca da Ya- . 
huıiilere isnad edilen bir suikasd 
yapılmıştır. 

Bir tedhişçi çetesi pencereler
den uyumakta olan köylülerin ü
zerine ateş ederek dördü kadın ol
mak üzere 5 Arabı öldürmüşler 
ve 5 Arabı da yaralamışlardır. 

Bunlar 20 kişilik Avrupalı kı

yafetinde giyinmiş bir çetedir ve 
ibranice konuşmaktadırlar. 
Diğer sihetten tekrar çeteler 

teşkili için asi Arabların sarfet-
I tikferi gayretler hatırlatılmakta

dır. İsyan hareketinin şefleri tara
fından gönderilen ajanların ge • 
rek Samoride gerekse cenub mın
takalarında bu maksadla 1.500 fel
lah topladıkları haber verılmek-

DEVREDİLECEK İHTİRA 
BERATI 

cRakel Derin basımı için Foto
mekanik usul ile basım kalıpları 

imali. hakkındaki ihtıra için alın
mış olan 2 haziran 1936 tarih ve 
2160 numaralı ihtira beratının ih

tiva etliği hukuk bu kerre ba§ka
sına devir ve yahud icadın Türki
yede mevkii fiile konulması için 
icara dahi verilebi.lcceği tekli! e

dilmekte olmakla bu hususta faz. 
la malfunat edinmek istiyenlerin 
Galatada, Aslan Han 5 nci kat 1-3 
numaralara müracaat eylemeleri 
iliin olunur. 

--- ------ - --
DEVREDİLECEK İHTİRA 

BERATI 

cTabı kaidelerinin - silindir ve 
pliik • Formalık surette kalıplan 
imali için müsavi nisbette mevad· 

' 

-

- - -
Atatürkün 
Kabri 

Huzurunda •• 
(l inci sahifeden devam) 

kili Seyhan meb'usu Hilmi 
Uran, Sıvas meb'usu Hikmet 
Işık. Trabzon meb'usu Faik 

Ahmed Barutçu, Bursa meb

usu Dr. Sadi Konuk, Mardin 
meb'usu Edip Ergin, Ankara 

delegesi Rifat Börekçi, Antal
ya delegesi Kazım Azamet, 

Aydın delegesi Etem Mende
res, Çankırı delegesi Mustafa 

Akman, Erzurum delegesi 
Sadrettin Gözübüyük, Hatay 

delegesi Abdurrahman Mur· 
sal, İçel delegesi Mithat To

roğlu, Konya delegesi Nuri 
Bakkal baş ı,Kütahya de lcgesi 

Sadık Ölgen, Manisa delegesi 

Haşim Gür, Seyhan delegesi 
Salim Ordulu, İstanbul dele

gesi Naci Ali Mor alı, İzmir 
delegesi Afif İnan. 

- -
Müstakil 

Grup 

_, 

(l inci sahifeden devam) 
Grupa verilen vazifeler şun

lardır: 

1- Devlet işlerinin iyi ce
rey-..nını, Paa-ti nizamnanıie 
ve nro~amının ve kurultay 
kararlarının en iyi tatbikini 
Meclis grupu kararlarına ta
bi olmaksızın mürakabe et -
mf'k. 

2- Kendi umumi heyetı

nin kararlarile İcra Vekille
rinden sual ve :stizahlarda bu
lunmak, Mecliste her hangi 
bir meselenın alenen müza
kereye konmasını islemek ve 
MccU.te İcn Vekilleri Heyeti 
!çin ıtimad i~teın~k. 

::ı.- Bı; grup Parti hükume
tinin muvaffakiyetine yardım 
etmeğe, ihtiras vt şahsiyat • 
tan uzak kalmağa bilhassa 
dikkat edecektir 
~ Müstakil grup rtis ve

kili Devlet ve Partinin resmi 
ve hususi bütün teşekkülle • 
rinne Meclis reis vekillerile 
ayni haklara malik olacaktır. 

İngiLzler şunları teklif etmek • timai sahada. vücude getirdiği e-
tedirler: eserden bahsetmiştir. 

geldi dı kimyeviye ile ihata edilmesi .. 111-.lllllııılllllıllll-.ıılllllııılllllllıllllW_.flllrııll"' 
(1 inci sahifeden devam) 

1 - Üç memleket arasında, her Vardar eyaleti, Yugoslav ra -
dik 1 l:ı . l'ğ" · verilmesi meselesi de hallolun • hangi biri taarruza uğradığı tak· a · ır ı ının içtimaı esnasında 

dirde mütekabil yardım. Çevetkoviç eyalet komitesinin muştur. 
· lği · t"h b d'lmi t" Ancak emlak şirketi ile maliye 2 - Bu u'" r memleket tarafınd.an __ re_ıs_ı_n_e_ı_n_ı _a __ e_ı _ş_ır_. __ 

• arasındaki mesele henüz bitirile-
garanti edilmiş olan memleket - t LAN memiştir. 

lerden biri tecavüze uğrarsa, mi- Samatyada eski Hacıkadın ye- 10 haziranda Ankarada topla -
sakı imza eden devletler derhal ni Abdiçelebi mahalJesinde nacak olan emlak şirketi murah • 
aralarında konuşacaklar ve yar • Pulcueyüb sokağında eski 25 hasları ile Maliye Vekaleti mu -
dım için müşterek tedbir alacak· yeni 27 kapı sayılı kagir ev rahhasları mooeleyi intaç cdecek
lardır. hakkında senedsiz tasarrufata ler ve kışla miiştemilatı ile be-

3 - Misak mucibince taahhüd kıyasen mahaIIen tahkikat raber Malyeye devrolunacaktır. 

usulü. hakkındaki ihtira için alın
mış olan 4 haziran 1937 tarih ve 
2422 numara! ihtira beratının ih-

tiva ettiği hukuk bu kerre baş
kasına devir veyahud ihtiram 
Türkiyede mevkii fiile konulması 
için icara veı;Jebileceği teklif e -
dilmekte olmakla bu hususta faz
la malfımat edinmek istiyenlerin 
Galatada, Aslan Han 5 inci kat 
1-3 numaralara müracaat eyleme
leri iliin olunur. 

edilen yardım müdahalesi, mem· icrası için 5/6/939 pazartesi Bundan sonra da iStanbul Bc-
leketlerin erkanıharbiyeleri tara- günü saat 11 de mahalline gidile- lediyesine vlrilecektir. İ L A N 
fından tesbit edilecek, kara, deniz ceğinden bu hususta bir itirazı o- Belediye bu sahada Halkevi, ti- İstanbul Pediyatri kurumu gö-
vc hava yardımlarının şekilleri !anların mezkur güne kadar ve • yatro, şehir kulübü yapacak ve rülen lüzum üzerine 2 Haziran 939 

Vali Muavini 
Valiliğe Tayin 

Ediliyor 
Öğrendiğimize göre İstanbul 

Vali muavini Hüdai Karatabanın 

mesaisi Dahiliye Vekaletince tak

dir edilmiş ve kendisinin terflan 

bir vaJiJiğe tayini tensib olun • 

muştur. Tayin keyfiyeti bugün -

!erde yüksek taS<!ika arzolunacak

tır. 

SATIŞ iLANI 
Jstanbul Dördüncü İcra Memurluğundan: 

. . . • . N sili 
Ömer tarafından Vakıf Paralar Idaresınden 22907 ıkraz 0 · 

borç alınan paraya mukabil birinci derecede ipotek gösterilmiş olUP 
a· 

borcun ödenmemesiı,den dolayı satılmasına karar verilen "e ıarıı 
ı:ıaınına ehlivukuf tarafından (1560) lira kıymet takdir edilm ı olan 

!atta Hızırçavuş mahallesinin Yeni cadde (yeni çar~ı) sokağında kAl~ 
eski 29 yeni 55 No. lı sağ tarafı Şalom Mizrahi ve biraderler;n.n hanesı. 
sol tarafı İsak Nalan hanesi, arkası Hayim Nas ve hissedarının hanesı. 

g·ıd• kar.gir evin evsaf ve mesahası aşa cephesi eni cadde ile mahdut 

yazılıdır: 

Zemin kat: Zemini karasıman antre, merdiven altı zemini tahta bıf .,, 
sofa üzerinde iki oda, zemini kırmızı çini helası 

sokak tarafındaki odanın altı bodrumdur. 

olan mutfaktır. 

Bi.rincıi kat: Bir sofa üzerinde biri eamekiinlı üç oda, ~emini ]<ıf' 
mızı çini helası olan bir mutfaktır. 

İkinci kat: Birinci katın ayni olup odanın birinde dolap vardır· 
Üçüncü kat: Bir sofa, yüklük ve biri camekanlı üç oda, zemini tsP' 

ta helası olan mutfaktan ibarettir. Bu katın üstü zemini çinko tarasdı!· 
Umumi evsafı: Binanın beden duvarları kiirgir. dahili aksamı alı' 

' b 
şab ve dört katlıdır. Zemin kat pı:ncereleri kısmen demir parmaklık 
olu.p ikinci katta arkada tahta şahniş vardır. 

Mesahası: Umumu 'il metre murabbaı olup bunun 3 metre pıU' 
rahbaı aydınlık mahalli ve ı;eri kalanı binadır. 

Yukarıda hudud, evsaf ve mesahası yazılı gayrimenkulün tamaJlll 

açık arttırmaya konmuştur. 

1- İşbu gayrimenkulün arttırma şartnamesi 6/6/939 tar;hirıdeO 
itibaren 936/3508 No. ıJp İstanbul 4 üncü icra dairesinin muayyen pU' 

marasında herkesin görebilmesi için açıktır. İlanda yazılı olanlardaJl 

fazla ma!fımat almak istyenler, işbu şartr neye ve 936/3508 dosya nıf 
marasilc memuriyetirııize müracaat etmelidir. 

•! 
2 - Artt:rmaya iştirak için yukarıda yazılı kıymetin yüzde " 

nisbetinde pey veya milli bir bankarun teminat mektubu tevdi edile' 

cektir. <Madde 124) 

3 - lpotek sahibi alacaklılarla diğer alakadarların ve irtifak hat<Jıl 
sahihlerinin gayri menkul üzerindeki haklannı hususile faiz ve ma.1' 

rafa dair olan iddialarını işb'1 ilan tarihinden itibaren yirmi gün içiııde 
evrakı müsbitelerile birlikte memuriyetimi2e bildirmeleri icabcder. p.ıpl 
halde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça satış bedelinin paylaşrıı•· 
sından hariç kalırlar. 

4 - Gösterilen giınde arttırmaya iştirak edenler arttırma şartnB' 
mesmı okı:muş ve lüzumlu malumatı almış ve bunları tamamen ksb~ 
etmiş ad ve itibar olunurlar. 

!>-- GayrlmenJml 6/7 /939 tarihinde perşembe günü saat 10 dan 12 l'
1 

kadar İstanbul 4 üncü icra memurluğunda 3 defa bağırıldıktan sonra e~ 
çok arttırana ihale edilir. Ancak arttırma bedeli m.ıhommen kıymeti~ 
yüzde 75 ini bubıaz veya salış istiyenin alacağına : üçhanı olan diğer 
alacaklılar bulurıup aa bedel bunların bu gayr;menkul lle temin e0U' 
miş alacaklarının mccmuundan fazl;cya çıkmazsa en çok arttnaıııt' 
taahhüdü baki kalmak üzere arttırma 15 gün dLJıa temdıd ediJere~ 
21/7 /939 tarL'ıindc cuma günü saat 10 dan 12 ye kadar İst. dördü\ıcı.i ;eri 
memurluğu odasında arttırma bedeli satış istiyenin alacağına rüçhBııJ 
olan diğer alacaklıların bu gayrimenkul ile temin edilmiş alacaklar' 

mecmuundan fazlaya çıkmak şartile en çok arttırana ihale edilir. :aol" 
le bir bedel elde edilmezse ihale yapılmaz ve satış talebi düşer. 

6 - Gayri menkul kendisine ihale olunan kimse derhal veya vır 
rilc!' mühle~ içinde parayı vermezse ihale kararı fesholunarak keJidi' 

sınden evvel en yüksek teklifte bulunan kimse arzetmiş olduğu be' 

delle almağa razı olursa ona, razı olmaz veya bulunmazsa hemen °~ 
beş gün müddetle arttırmaya çıkar.iıp en çok a:rttı:-ana ihale edıJil'· 
tki ihale arasındaki fark ve geçen günler için yüzı:e 5 den hesab o!U' 
nacak faiz ve diğer zararlar ayrıca hükme hacet kalmaksızın memuri' 

yetimi2ce alıcıda."l tahsil olunur. (Madde 133) 

~ - Alıcı arttırma bedeli haricinde olarak yalnız tapu ferag 1ısr 

cını yirmi senelik vakıf taviz bedelini ve ihale karaı· pullarını v.erm•~1 

mectıurdur. 

Müterakim vergiler tenvirat ve tanzifat 

den mütevellid belediye rüsumu ve müterakim 

aid olmayıp arttırma bedelinden tenzil oluııur. 

ve tellfiliye resmiJl' 

vakıf icaresi alıcıi1 

İşbıı ııayrmenkul yukarıda gösterilen tarihde İstanbul dördÜJlcn 

icra memurluğu oılasında işbu iliin ve gösterilen arttırma şartnanıcıl 
dairesind,. satılac•ğ: ilim olunur. (3804) 

tayin olunacaktır. saikile birlikte Fatih sicil muha - bazı kısımlan da Belediyenin ve- Cuma günü heyeti umumiye iç • 

4 - Misak tamamile tedafüidir, !ızlığına müracaatları veyahud receği planlar dahilinde Emlillı: timaı yapacağından azanın ayni Hüdai Karatabanın yerine ki • !----------.-_-_::· -----
ancak bir taarruz vaki olduğu tak- ayni günü gidecek memura mü • Bankası ve gazinolar yaptıracak· günde Beyoğlu Bursa sokak Türk min getirileceği henüz malum de- -1 Beşiktaş sulh icra memurlu ' 

dirde harekete geçecektir, racaatları ilan olunur. tır Tıb Cemiyeti binasına teşrifleri. ğildir. \
1 Bak er Ayak kahlar 1 1 ğundan: 

=============================·============"================'"==~========"====> Bir borçtan dolayı mahcuz oWP ,. 

TARİHi 
ÇOCUK 
RDtlANI 

Tanrının oğlu bu sıra.da (Sarı 

kaya) nın dibinden yükselen kor
kunç bır ses duydu .. İrkildi.. Bir 
kaç adım gerikdi. 

Ve başını arkay" çevirdıği za 
man, Buranın bir yı~ın et ve ke
mik halinde hareketsiz olarak yer
de yattığını gördü. 

- Buran.. Buran ... 
Diye seslendL 
Yere eğildi. 
Elıni göğsüne koydu .. Buranın 

yüreği çarpıyordu. Fakat, cansız 
gıbiydi.. Yerde kınuldamadan ya
tıyordu. Ve birdenbire ortalığı 

·zıfiri karanlık kaplaımştı. 

Yazan: İskender F. Sertelli 

Tanrının oğlu ne ) apacağını şa
şırmışt1. 

Buranın hareketsiz olarak yer
de yattığını görünce tüyleri ür • 
perdi. 

Birden<ıire etra.nı ateşten a -
damlar sarmış gibı gözlerinin ö
nünde garib hayaletler dolaşma
ğa başlamıştı. 

A2ak birdeub.re keııd nı kay • 
bederek: 

- Buran .. Buran. 
Diye haykırdı. 

İnce, hazm bı• sa Azaka cevab 
vrrdl: 

-16-

- Bana biraz su ver. Su ıçer-

sem dirıleceğim. 
A2ak yere eğildi. 
- Su mu istiyorsun, Buran? 
Fakat Buran kımıldamıyordu. 
Ağzı ve götleri kapalıydı.. 
Bu ses ne kadar da uzaktan gel

miştı. 

Tanrının oğlu etrafına bakındı. 

Kayanın dibındek su binkinti· 
sinin yanına koştu. 

İk. avcunu birleşt.rdi. Fakat, 
buradaki tılsımlı suyu evvelce de
nemişti. EIIerıni bu cehennem 
kaynağına nasıl sokacak•ı. 

Kulağına bir se> eri.;·:: 

- Korkma ... Ellerini suya dal- j 
dır ! 

Azak ellerini suya uzattı ... 
ıBirden garib bir ürperme duy

du. 
Geriye çekildi. 
Suyun içine el sokmak kaıbil 

değildi 

Azakın eline buz parçalan ya· 
pışmış gibiydi ... O kadar çok so
ğuktu ki ... 

Azak şaşaladı. Gündüz cehen 
nem gibi sıcak olan bu kaynağın 
suyu, acaba gece olunca mı soğu
yordu? 

Tanrının oğlu derin bir şaşkın· 
lık içinde boacalıyarak, buradan 
müşküllltla aldigı biı avuç soğuk 
suyu arkadaşının ağzına götürdü: 

- Dudaklarını aç Buran .. Uma
rım ki bu buzlu suyu içersen göz
lerini açacaksın ı 

Ve suyu Buranın ağzına dök
tü. 

Birkaç dakika başı ucunda kı· 
mıld.madan bekledi. 

- Buran .. Biz Tanrının çocuk-

larıyız. Bugüne kadar kimseye 
zararımız dokunmadı. Tanrı bizi 
koruyacak. 

Diye söylenirken, Buran 
dcnbire gözlerini açtı. 

- Azak ... 
- Nasılsın, Buran 

bir-

- İçime bir yığın ateş boşalt-
tın ... Damarlarım yanıyor. 

- Dinliyorsun! 
-Ben ölmüşmüydüm? .. 

- Evet.. Hem öyle bir ölüş ki .. 
Azak sözünü tamamlıvamadı. 
Buran yavaş yavaş büyüyor, 

canlanıyor, eski haline geliyordu. 
İlkönce kolJarını kaldırdı .. 

Kendi başını kendi ellerile tuta
rak sağına soluna bakındı. 

- Biz neredeyiz, Azak? 
- Hamat yoluna gidiyordu!<. 

Esrarlı kayanın dibinde konak
lamıştık. 

- Sonra? .. 
- Sen birdenbire 

Kü<:fildün. Eridin t 
- Ya sen! .. 

bayıldı]). 

fDEı•amı var) 

Rahat ve ~ağiamdır. açık arttırma suretile paraya çe_ 
Bu ayakkabları almakla ik· rilmesine karar verilen mermerll 

tısad etmiş olacaksınız. Hali masa ve sandalya ve sair eşya 2/ 
hazırda yerli ve ecnebi malı 6/939 perşembe günü saat 12 de~ 
zengin çeşidlerimiz vardır. Ge- saat 13 e kadar Galatada Kemer' 

lin altı caddesinde 15 No. lu dükkAJI' iz, görünüz ve intihab ediniz. 1 
- da birinci arttırması ve muhali' ' 

men kıymetinin % 75 ini bulfllıı' 
dığı takdirde ikinci arttırması s/ 
6/939 cumartesi günü ayni saatte 
ve ayni yerde ikinci arttırm9>1 

icra edilecektir. Mezkur gün ,·e 
saatte mahallinde hazır bulun.• ' 
cak memuruna müracaat eyle ' 
meleri ilan olunur. (18381) .A 

lRAD MAKBUZ No. TAfil~ 

Burhaniye asliye hukuk mah -
kemesinden: 

Burhaniyenin Hisar köyünden 

Ahmed oğlu Hasan taşcı aynl köy

den iken halen yeri belirsiz karısı 

Alınıed kızı Fatma Taşçı aleyhine 
haysiyetsiz hayat sürdüğünden 

bahisle boşanma davası ikame ey
lemiş ve mezbure Fatmanm ise 

halen ikametgahının meçhul bu· 

lunduğu mahkemece anlaşılarak 

10 gün içinde cevab verilmek ü

zere istida suretinin ilanen teb • 

liğine karar verilmekle istidası 

Burhaniye asliye mahkemesi di

vanhanesine talik edilmiş olduğu 
ilan olunur. (3788) 

504490 23/7 /9B8 
504383 23/7/9'3S 
504384 23 /7 /938 
527967 28/9/938 
506356 • 27 /7 /938 
506166 27/7/qSS 

Yukuıda numaraları ~. · ıU 
gümrük makbuzları yandığındD~ 
yenisini çıkaracağımdan eskiler 
hükmü yoktur. 

Şekeroğlu Limited ŞirJceıl 
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Buraya Gelen Bir Yelkenli Deli 
Rüstemi Getirmişti 

Gene Adam • Yarasının Tesirile Yarı Baygın 
Çıkarmıyordu .• Yatıyor, Hic Sesini 

- Bu adama söyle, bize hizmet ı 
~imek ister mi?. 

Tufan kendisine çevrilen söz -
lere tehalükle cevab verdi: 

- Tabii! Minnet ve şükranla 
albayım!. 

- Yalnız ufacık bir ihanet sizi 
'" ramaz! 

- Biliyorum kumandan! 
- Memleketiniz aleyhinde bir 

hizmet olacak bul 
- Olsun! 
- Seni Dursun Ali kaptana kar 

§1 yapacağımız hareketlerde is -
tiilııdam edeceğim! 

Tufan reis yalancıktan kindar 
bir bakışla gözlerini kamaranın 
kıırlbozlarına dµ<tl İçten konuşu
yormuş gibi söylendi: 

- Dursun Ali denilen şerirden 
intikam almak biricik emelimdir. 
buna, bu maksadıma sizin gibi 
kuvvetli bir yardumcı da bul -
duktan sonra durmak değil, te -
reddüd etmek aklımdan geçmez! 
Bu uğurda hayatımı dahi seve se
verebilirim! 

- Evin, çocukların! 
- Artık iş işten geçti albay ... 

Şu anda ben hayatımı kaybetmek 
tehlikesine maruzken artık evi, o
cağı kim düşünür. [ 

Albay Tufanın sözünü kesti, ar-
kadaşlarını işaretle ilave etti: 1 

- Bunlar da senin gibi mi dü-
şünüyorlar?. / 

- Ona ne şüıiJe albayım .. Te
ker, teker hepsine sorun, aykırı 1 
cevab alırsanız o zaman ... 
Tufanın sözleri bitmeden altı 

arkadaşı ileri atıldılar, bir ağız
dan bağırdılar: 

- Hepimizin müşterek düşma
nı sizden evvel o Dursun Ali deni
len mel'undur! 

Albay Tufanın omuzuna elini 
koydu: 

- Sen, yiğit bir adama benzi -
['for,;un! Sözüne güveniyorum. 
Yalnız işi bir defa Sivastopolda A
miral Kolçağa bildireceğim. Sizi 
orada bir defa görsün .. Kararlaştı
racağımız şekle göre size iş vere -
ceğiz.. Şimdilik bizim esirimizsi
niz .. Fakat size öteki esirler gibi 
muamele göstermiyeceğim.. Am
bara kapatmıyacağım .. Ufak hiz
metlerle Sivastopola kadar gemi
de serbest bulunacaksınız .. Anla
şıldı mı? 

Tufan reis tasarladığı işde mu
vaffak olmuştu. Sevinçle albaya 
teşekkür ettL. Kumandan yavere 
emir verdi: 

- Al, bunlan ikinciye teslim et! 
Makine ve kazanda hizmet gör -
sünler .. Şimdi yemek verin bun
lara .. Öteki esirlerle temas etmi-

• 
yecekler! .. Haydi marş! 

Esirler yaverın nezareti altında 
götürülüp yemek yedirildi. Sonra 
ikinciye albayın emri ilave edile
rek teslim olundular. 

Tufanla Recep kazan dairesinde 
kömür ışinde, Martı ile 4 arkadaşı 
da makine dairesinde yağlama ve 
silme işlerinde kullanılacaklardı .. 
Anadin ile Ostroma son hızla Si • 
vastopol yolunu tutarken Tufan 
reisle Recep başbaşa vermışler, 

nasıl kaçacaklarını, nasıl kurtula-

caklarını hesaplamağa, bu iş etra
fında kafa yormağa koyulmuşlar
dı. 

Takalarına yağ yükliyerek Sam

suna doğru yola çıkan Salih kfilı

ya, civar iskelelerden haber ala -
madığı ıçin end;şe içinde sahil bo

yunda geziniyor, düşman saydığı 

Dursun kaptanı sık sık ziyaret e

derk ondan malumat istemeğe uğ
raşıyordu. 

(Devamı var) 

TOPTAN -
Kağıd ve karton satışı 

Sümer Bank 
Sellüloz Sanayii 

Müessesesinden: 
1939 senesi nihayetine kadar teslim edilmek üzere müessesemize 

verilecek siparişlerin kabulüne de başlanmıştır' Bu müddetler için 
tesbit olunan c_inslerle bunlara aid fiatlar aşağıya kaydedilmiştir. 

Şrenz (Bakkal) kağıdı 
130 Gr. ve yukar-sı T. L. 206. -
Şrenz (Bakkal) kağıdı 
130 Gr. dan aşağısı '-•- 216. -
Şrenz (sergi) kağıdı 170 Gr. -•- 197. -

Kraft ambalaj kağıdı 
40 Gr. dan itibaren 
Bir taraflı sellüloz kağıdı 
40 Gr. dan itibaren (beyaz) 
Bir taraflı sellüloz kağıd, 
Açık renkliler 
İki taraflı sellüloz kağıdı 
50 Gr. dan itibaren (Beyaz) 
İki taralı sellüloz 
50 Gr. dan itibaren (san), 
(Turuncu, pembe) 
İki taraflı sellüloz kağıdı 
50 Gr. dan itibaren (mavi, yeşil) 
İki taraflı seilüloz kağıdı 
50 Gr. dan itibaren (kırmızı) 

İkinci nevi Kraft kağıdı 
(İmitasyon kraft) iyi cins mal 

. 

140 Gr. 
110 Gr. 

80 Gr. 
60 Gr. 

-·- 201. -

-·-· 206. -

-·- 271. -

-·- 271. -

-·- 281. -

-·- 311. -

-·- 321. -

-·- 331. -

-·- 341. -

-·- 241. -

-·- 246. -

-·- 231. -

-·- 211. -

ZORBALAR 
SALTANATI 

Kandireli zorbası çok geçmeden 
:rütbelere ve nişanlara sahih ol -
muştu. 

Nihayet Kandlrell maiyetine al
dığı binlerce eşkiya ve serseri ile 
Rusçuk üzrine hareket etti. 

No. 174 

fü.;.5cuğa; çapul ettikleri para
larile ve mücevherlerile topla • 
naro Ruscuk yaranı derhal kuv -
vetlerini toplayıp kendilerini mu
hafazaya ve voyvodalıklarını te -
sise ba~ladılar. 
İstanbul Ramiz Paşanın teva -

biile Ruscuğa vardığını haber al
mıştı. Kaplanı derya Çerkes Ali 
Paşa Ramiz paşanın Rusçukta bu-j 
lunnıasına tahammül edemezdi. 

Ya bir gün gelip de tekrar İs
tanbula gelerek kaptanı deryalık 
makamına gelırse sqnra kendi ha
li nice olurdu. 
Hazır kaptanı deryalığı ele ge

çirmişken bırakmağa gelmezdi.. 
A1i Paşa harekete geçti. Kandi:reli 

Mehmedi Ruscuk üzerine yolla
mağa karar verdi. 

Ramiz Paşa; her ihtimale karşı 
el altından Moskoflarla müzake
reye girmişti. Ermeni tarafı Ma -
nok vasıtaslle Rus casuslarile te -
masa gelmişti. 

Ruslar, Osmaolı İmparotrluğu 
nun koca kaptanı deryasını ele al
makla zaten vıikıf oldukları es -
rarı devleti tamamile elde etmiş 
olacaklardı. 

Kandireli Mehmed, barütbei 
mirmirani firarilerin takibine ve 
Rumeli nizamına memur edildi. 

Devletin ve milletin başına ikin
ci bir Kabakçı Mustafa kesilen 

Kandirli vaktile devlete hiya -
net eden ve hatta cinsi cibilliyeti 
ne idüği belli olmıyan yılık oğlu 
Süleyman ağayı maiyetine aldL 

Yılık oğlu Filiımil dağlı eşkiyası 

sergerdelerinden idi. Alemdar 
Mustafa Paşanın Ruscuk ayanlığı 
zamanında o civarda barınamıya
rak Siroz il.yanına dehalet etmişti. 

Şimdi, bu intikamını almak için 
Kantlireli ile birleşmişti. Onunla 
Ruscuğu yağma edecekti. 

İşin tuhafı bir yandan da Tuna 
üzerinde bulunan Ruslarla mu -
rahhaslarımız Yaş kasabasında 

müsaleha müzakeresile meşgul bu
lunuyorlardı. 

İstanbuldan verilen bir emre na
zaran Ruscuğa Kandrli Mehmed 

- ---
Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 

Nevralji, kırıklık ve bütün ağrılarınızı derhal keser 

- - icabında günde 3 kaşe alınabilir. - -

Gayrimenkul Satış İlanı 
İstanbul 4 Üncü İcra Memurluğundan: 

Tamam•na yeminli üç ehlivukuf tarafından 867'5 buçuk lira kıymet 
takdir edilen Kasımpaşada Kadı Mehmedefendi mahallesinde Yeni 

çeşme sokağında eski 23 yenı 43 kapı sayılı bir tarafı Reşid Beyin bah
çesi ve hanesi ve bir tarafı İbrahim efendi hissesine tahsis kılınan ma
hal ve bir tarafı Akif efendinin menzil ve bahçesi ve bir tarafı Yeniçeş
me caddesile mahdud maabahçe !bir bab hanenin tamamı açık arttırma 
suretile satılığa çıkarılmıştır. 

Evsafı: 

Gayrimenkulün üzerinde halen 35 numara vardır 
Zemin kat: Kapı eski ve demirdir. Bu katın zemini tamamen çi

mento olup 1 oda 1 odunluk 1 hela ve mutfak vardır 

Üst kat: 1 sofa üzerinde 3 oda 1 hela 1 kiler vardır. 
Umumi Evsafı: Beden duvarları kargir döşeme putrel üzerine ahşab 

ve çatı putrel volbo olup üst katta bağdadi üzerine sıva 1 şahniş vardır. 
Bina harabdır. 

Hududu: Tapu kaydı gibidir. 

ile Yılık oğlu Süleyman Ağanın 
muharebe ile girmesi muvafık gö
rülmüyordu. Müsaleha sırasında 

memleket dahllinde bir kargaşa • 
!ık nümunesi arzetmek siyaseten 
iyi görülmemişti. 

Bu sebeble Kandireliye verilen 
emirde Ruscuğa bila muharebe 
girmnin yolunu bulması ihtar o
lunmuştu. 

Rusçuk ay.ıını hazinedar Ahmed 
efendiye mümaşat ve iltifat olun
mak lazımdı. Hila.Iında hareket o

lundukta kendisini ve emval ve 
eşyamı evlad ve ayalini muhafa
za kaydına düşüp Ramiz Paşa ve 

tevabü ile elbette mukabeleye ta
saddi ile kital ve ihtilal ederdi. 

Bu müzakecrler el altından de
vam edip dururken Ramiz Paşa, 
tarafı mafevk ve İnce Mehmed 
bey ve maiyeti şüphelee düşmüş
lerdi. Çünkü hazmedar Ahmed E
fendinin mal ve canına teminat 
verdikten sonra, Rusçuğa girerek 

ve tella!iye resmin

vakıf icaresi alıcıya 

firarileri yakalamak hiçtendi. 
Boşnak ağa blle Köse 'Kethüda 

ile beraber ne canını ve ne de ma
lını teminat karşısında thlikeye 
koymak istmiyordu. 

Bu sebebler dolayısile Ramiz 
Paşa ile tarafı mafvk ve sairleri 
için Rusçuk halkı ve ayanı arasın

da kulaktan kulağa dedi.kodu baş
lamıştı. 

Bu hali haber alan Ramiz paş;ı, 
Rus casusları ile daha sıkı ve ya

kından temasa gelmişti. Ne suret

le teslim olacağının şartlarını kat
iyetle teminat altına almağa çalı
şıyordu. 

Dağlı bir eşkıyadan başka bi:r 

şey olmıyan Yılık oğlu Arnavud 
Süleyman ağanın mevkii gün geç

tikçe artıyordu. Evvelce devlet ta
tarafından idama mııhkfun olan 
b_u sergerde şimdi mirimiran rüt - · 
besile taltif olunmuştu. 

(Devamı var) 
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PERAKENDE 

Ambalaj kağıdı ve karton satışı 
Sümer Bank 

Sellüloz Sanayii 
Müessesesinden: 

Müessesemiz, 1/6/1939 tarihinden itibaren, perakende amba!Aj 
kağıtlarile karton satışı yapmak üzere, Yemişte vırpur iskelesi ya
nında 28/36 No. !arda bir satış yeri açniıştır. 

1- Burada satılacak olan kağıd ve kartonlarla bunlara aid fi-
atlar aşağıya kaydedilmiştir: 

fu-enz ) Bakkal) kağıdı 
130 Gr. ve yukarısı 
Şrenz (Bakkal) kağıdı 
130 Gr. dan aşağısı 

Kraft ambalaj kağıdı 
40 Gr. dan itibaren 
Bir taraflı sellüloz kağıdı 

40 Gr. dan itibaren (beyaz) 
İki taraflı Sellüloz kağıdı 
50 Gr. dan itibaren (beyaz) 
İki taraflı Sellüloz kağıdı 
50 Gr. dan itibaren (sarı, 

turuncu, pembe) 
İki taraflı Sellüloz kağıdı 
50 Gr. dan itibaren (Mavi, yeşil) 
İki taraflı Sellüloz 
50 Gr dan itibaren (Kırmızı) 
İkinci nevi kraft kağıdı 80 Gr. 

(İmitasyon kraft) iyi cins 60 Gr. 

Kaba beyaz mukavva (iyi mal) 
45 No. dan itibaren 
Gri mukavva 
50 No. dan itibaren 

Kilosu 22.50 Kuruş 

-·- 23.50 -·-
-·- 28.50 -·-
-·- 28.50 -·-
-·- 33.- -·-
-·- 34.- -·-
-•- S5.- -•-

-·- 36.- -·-

-·- 25.50 -·-

-·- 26.50 -·-
24 kililuk paketi 595 Kuruş 

24 kiloluk paketi 545 -•-

2- Bu fiatlar malın kapı önünde arabaya veya iskelesinde ka
yığa teslimi için muteberdir. 

3- Asgari satış miktarı kıiğıdlarda bir balya ve kartonlarda bir 
pakettir. 

4-- Bir nevi üzerinden ık. ton ve daha fazla mübayaada bulu
nacaklara yukarıdaki fiatlardan yüzde iki bir tenzilat yapılacaktır. 

5- .Satış yerinin telefon numarası 21539 dur. 

Şeker Satışları ~ 
Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketin den: 

Toptan şeker satışlarımız lstanbulda bir tona kadar indirılmiş
tir. En az bin kilo Kristal veya Kesme şekeri almak istiyenler. 
İstanLul - Bahçekapı, Taş handaki satış bürosuna doğrudan müra
caat edebilirler. 

IKristal Şeker Kilos11 251 K t 
81 uruş ur 

Kesme ,, ,, 2 

Gayrimenkul l\lalların Açık Arttırma İlanı 

Gediz ic . a Memurluğundan: 
Aç·:. a·:tırma ile par:.ya çevrilecek gayri menkulün ne olduğu: 

Tarla. 
Gayrimenkulün bulunduğu köy, mevkii, No. sı Gümüşlü K. Ya

ranaltı ve Kuyualtı 151 ve 148. 
Takdır olunan kıymet: Tarlanın 6 dönüm itibarile 4 de 1 hissesi 

6 hisse itibarile Pakize, Haskadının 4 hissesi 29 lira 16 K. ve 50 lira. 
Arttırmanın yapılacağı yer, gün, saat: Gediz icrasında 4/7 /939 Salı 

günü saat 14 de. . 
1- İşbu gayrimenkulün arttırma şartnamesi tarihinden ıtı-

baren 939/263 No. ile Gediz icra dairesinin muayyen numarasında her 
kesin görebilmesi için açıktır. İlanda yazılı olanlardan fazla malumat 
almak istiyenler işbu şartname ve · 939/263 No. lı dosya numarasile 
memuriyelimize müracaat etmelidirler. 

2- Arttırmaya iştirak için yukarıda yazılı kıymetin yüzde 7,5 nis
betinde pey veya milli bir bankanın teminat mektubu tevdi edilecektir. 

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer alakadarların ve irtifak hakkı 
sahihlerinin gayrimenkul üzerindeki hakları hususile faiz ve masrafa 
dair olan iddialarını işbu ilan tarihinden itibaren yirmi gün içinde ev
rakı müsbitelerile birlikte memuriyetimize bildirmeleri ıcab eder. Al: 
si ha!:ie hakları tapu sicillile sabit olmadıkça satış bede1inin pavlaşma
sıncı,,n iıaı iç kalırlar. 

4-- Gösterilen günde arttırmaya iştiralc edenler arttırma şart'la 

mesini okumuş ve lüzumlu malumatı almış ve bunları tamamen kabul 
etmşi ad ve itibar olunurlar. 

5- Tayin edilen günde gayrimenkul üç defa bağırıldıktan sonra en 
çok arttırana ihale edilir. Ancak arttırma bedeli muhammen kıymetin 
yüzde yetmiş beşini bulmaz veya satış istiyenin alacağına rüçhanı olan 
diğer alacaklılat bulunup da bedel bunların o gayrimenkul ile temin 
edilmiş alacaklarının mecmuundan fazlaya çıkmazsa en çok arttıranın 
taahhüdü baki kalmak üzere arttırma on beş gün daha temdit ve on 
beşinci günü ayni saatte yapılacak olan arttırmada bedeli satış istiyc
nin alacağına rüçhanı olan diğer alacaklıların o gayrimenkul ile temın 
edilmiş alacakları mecmuundan fazlaya çıkmak prtile en çok arttırana 
ihale edilir. Böyle bir bedel elde edilmezse ihale yapılamaz ve satış 

talebi düşer. 
6- Gayrimenkul kendisıne ihale olunan kimse derhal veya verilen 

mühlet içinde parayı vermzese ihale kararı fesholunarak kendisinden 
evvel en yüksek teklifte bulunan kimse arzetmiş olduğu bedelle alma
ğa razı olursa ona razı olma! veya bulunmazsa hemen on beş gün müd
detle arttırmaya çıkarılıp en çok arttırana ihale edilir. İki ihale arasın
daki fark ve geçen günler için % 5 den hesab olunarak faiz ve .diğer 
zararlar ayrıca hükme ha~et kalmaksızın memuriyetimizce alıcıdan 

tahsil olunur. 
Cinsi yukarıda gösterilen 4/7/939 tarihinde Gediz icra mer·urluğu 

odasında işbu ilan veya gösterilen arttırma şartnamesi dairesinde satı· 
lacağı ilan olunur. (18362 



SAÇ EKSIRI 

Komojen 
Saçları besler, köklerini 
kuvvetlendirir, dökül
mesini önler , k epekleri-

ai giderir . 

İngiliz Kanzuk 
Eczanesi 

Beyoğlu- lstanbul 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
Nakolunac•k Sevk Ton başına nak. M. Bedel Teminat 
I tuz mikldrı mıntakaaı li, e ücreıi 

Ton Kuruş L ra Lira 

18 000 Karadeniz limanları 350 63000 4725 
12 000 AkdE'niz limanları 300 36000 2700 
10 000 Marmara denizı limanları 150 15000 1125 

.f-0 000 28.'i 114000 8550 

I- 939 mali senesi zarf:ııda Çamaltı ve Foça tuzlalarından Kara

deniz, Akdenız ve Marmara Denizi limanlarına reman 40.000 ton tuzun 

nakli işi şaı1namesi mucibınce kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

il- Her mıntakaya naklolunacak miktar ve muhammen bedelle
rile teminatları yukanda yazılıdır. 

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

vazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır, 

IV- Şartnameler her gün sözü geçen Şube ile Ankara ve İzmir 
Başmüdürlüklerinden 570 kuruş bedel mukabilinde alınabilir. 

V- Talihler gerek üç mıntaka iç.in birden ve gerek 1 veya 2 mın
taka i_çin teklifatta bulunabilirler. Bu takdirde verecekleri teminat 

akçesi tekli! edecekleri mıntakaya aid miktarlarda olmalıdır. 

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

Istanbul asliye beşinci hukuk 

mahkemesinden: 

Davacı Parseh Keşişyan vekili 

Devlet Demlryolları ve Limanları ı 
itletme u. idaresi ilanları 

1-~~~~-=-~~~~~~~~~~~~~~~~~~---
avukat Mustafa Halid Camcıoğlu 26/5/939 tarihinde Ankaradan ve 27/5/939 tarıhinde Haydarpaşa· 

tarafından müddeialeyhler; Mı • 1 dan hareket etmek üzere Haydarpaşa - Ankara ve Ankara - Haydar· 

gırdıç, Eliza, Bercuhi, Araksi ve 1 paşa arasında 3005 - 3006 numaralı gündelik munzam bir yolc.ı katan 

Heranuş aleyhlerine: Açılan ipo- işlemeğe başlıyacaktır. Bu tren Haydarpaşadan 14,05 de hareket ile 

teğin fekki davasından dolayı 1 saat 6,55 de Ankaraya varacak ve Ankaradan saat 16,42 de hareket ede-
müddeialeyhlerden ~ercuhi, .. A- ı rek saat 8,20 de Haydarpaşaya varacaktır . (3635) 

raksi, ve Heranuşa bır ay mud - * * 
detle dava arzuhalinin ilanen teb- Muhammen bedellerile miktar ve vasıfları aşağıda yazılı (2) grup 
]iğini havi Son Telgraf gazetesi - malzeme ve eşya her grup ayrı ayrı ihale edilmek üzere 2/6/1939 Cuma 

. ..dd . k"J" "b 1 · 1 günü saat (1.0,30) on buçukta Haydarpaşada Gar binası dahilindeki ko-
nı mu eı ve ı ı ı raz e mış o -

.. .. d misyon tarafından açık eksiltme usulıle satın alınacaktır. 
masma ve muayyen gunde de mu - , Bu işe girmek istiyenlerin her grup hizasında yazılı muvakkat te
deialeyhler isbatı vücud etmedik- ntlnat ve kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme günü saatine 
!erinden müddei vekilinin talebi 1 kadar komisyona müracaatları lazımdır. 
veçhile müddeiale)hlerden Hera- Bu işe ait şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır 

Araksi ve Bercuhive davetiye 1- 3000 kikı kompresör yağı: Muhammen bedeli 900 lira muvak-
nuş, . . . 

• . . . kat temınatı 67 lıra 50 kuruştur. 
tebliğine ve. d:vetıyenın de bır ay 2- 10,000 kilo saf tıamızı kibrit, 2000 kilo adi haıruzı kibrit; mu-
müddetle ilanen tebliğini havi Son hammen bedeli 1700 lira muvakkat teminatı 127 lira 50 kuruştur. (3419) 
Telgraf gazetesi yine müddei ve- * * 
kili tarafından ibraz edilmiş ve 

1 

1 Hazi~an 1039 tarihinden itibaren cTürkiye, Yunanistan., Franko
muayyen olan 16/5/939 salı günü 1 Elen,k ' Huıgari. •ar arasında doğru beynelmilel tarife ile ecnebi mem 
de müddeialeyhler · gelmedikleri leketlere gönderilecek kesilmiş kümes havanları ve taze balıkları, sı
gibi bir vekil de göndermemiş ol-

1 
caktan muhafaza için kullanılacak buzlar, muhafaza ettikleri eşyanın 

1 .. VI- İstekliler mühürlü teklif mektubunu kanunt vesai~ ile % 7,5 
... -•••••••••••••••••••••••' guvenme parası makbuzu veya banka teminat mektıı.bunu ihtiva ede

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

lf 14 de kadar• mezkUr Komisyon Başkanlığına makbuz mukabilinde 
vermelidirler. 

d ki d müddei vekilinin ta- hakiki sıkletinin % 20 sine kadar meocanen nakledilecektir. Fazla taf 
u arın an silat ıçin Sirkai garına müracaat edilmesi. •2030• •3781> 

lebi veçhile müddeialeyhlerden 

DIKKA T: "::.udorono Pertev,. teri, kesmez. -, 
1 

sadece mccr~ıını Değiştirir. Bundan dolayı 
~da hiç biı fenalıj!'ı yoktur. 

lstanbul Sıhhi 
ve Eksiltme 

Müesseseler /. rttırma 
Komisyonundan : 

Leyli Tıb Talebe Yurdu talebelerine aid 1000 takını elbisenin imali 

şi kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
1- Eksiltme 12/6/939 Fazartesi günü saat 15,30 da Cağaloğlunda 

)ıhhat ve İçtimai Muavenet Müdürlüğü binasında kurulu komisyonda 

yapılacaktır. 

2- Muhammen fiat: Bir takım elbise dikimi 1100 kuruştur. 

3-. Muvakkat teminat: 825 liradır. 

4- İstekliler şartname ve nümuneyi her gün Fuatpaşa Türbesi 

arşısında Leyli Tıb Talebe Yurdu Merkezinde göreoilirler. 

5-- İsteklilC1" 1939 yılı Tıcaret Odası vesikasi:le 2490 sayılı kanunda 

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

ve dükkan sahibi tüccar terzi sınıfından bulunduğuna dair unvan tez

keresi ile birlikte bu işe yeter muvakkat garanti makbuz veya banka 

mektubunu havi teklif zarfını ihale saatinden bir saat evvel maklıuz 

mukabili komisona vermeleri. •3686• 

traş bıçakları en sert 
sakalı bile yener ve 

cildi yumuşatır. 

H d POKER ıraş bıçaklarını er yer e 1 ~~e~i!~A 

Başvekalet Beden Terbiyesi Genel 
Direktörlüğünden: 

1- Genel Direktörlükçe lstanbulda Çengelköyünde altı ay müd

detli bir leyll beden terbiyesı ve spor eğıtmen kursu açılmıştır. 

2- Bu kursa imtihanda en iyi derecede muvaffak olanlardan sıra

sıle azami .50. kişi alınacaktır. 

3- 26/Haziran/939 pazartesi günü tedrisata başlıyacak olan bu 

kursa giımek istiyenler, beden terbiyesi bölge başkanlıklarından kursa 

girme ve diğer şartnameleri öğrenebilirler. 

4- Müracaat müddetı, 15 Hazirana kadardır. • «2020. •3773• 

Sahip ve neşriyatı idare eden Bqmuharrid 

ETEM iZZET BENİCB 
Baaıld.r yerı SON TELGRAF Matb._ ! 

Postada vuku bulacak gecikmeler kabul edilmez. •3'176• 

- Dr. IHSAN SAMI .....if 

1 
GON OKO I< AŞIS I 1 

!telsoğukluğu ve ihtililtlarına kar 
fI pek tesirli ve taze aşıdır. Divan 

.lJO!u Sultanmahmud türbesJ 

'I No. 113 

Akba Kitabevi 
Her Usanda kJtab, gazete ve mecmu

alarını, .mekteb kltabJa.rını, kırta.sJyenf .. 

z.i temin eder. Refik Fenmen'in elek

trlkcilik kitabını, MUmt .. u;:'ın arttırma, 

eksiltme kltabmm Ankarada satış ye
ridir. 

Bercuhi, Araksi ve Heranuşa gı - , ,. __________ _ 
ı • - 1 DEPO MAKBUZ No. 

yab kararı ittihazile bir ay müd-
1 

Minimini yavrunuzun sıhha- 512048 
Tarihi 

8/11/938 
7/11/938 detle ilanen tebliğine ve bu gıyab tini düşününüz, Onlara çocuk 505856 

kararının da mahkeme divanhane- arabalarının kraliçesi olan ve 

1 

en iyi imal edilmi§, en fazla lesine talikine tahkikat hakimli -
kemmül ettirilmiş en sıhhi ara

ğince karar verilmi§ ve tahkika- bayı alınız. Yeni gelen 1939 mo-
tının da 30/6/939 gününe rastlıyan delinin 50 den fazla çeşidi var

cuma saat 14 de mualliık bulun · ı dır. Her yerden ucuz fiat ve mü-
duğıı malüm olmak üzere keyfi - said şartlarla yalnız, 

yet H. U. M. K. nun maddei mah-' Bak er Mağazalarında 
su;asına tevfikan Hanen tebliğ o- ' bulabil.rsiniz. lunur. (1R383) Iİİll ___________ _ 

İRAT makbuz No. 

512017 
505838 

8/11/933 
7/11/938 

Yukarıda numaraları yazılı 

gümrük mukhauzları yandığın -
dan yenilerini çıkaracağımdan es
kilerin hükmü yoktur. 

Abdullah Ömer Midillili va 

Ortakları 

erece 

Yarım 

İnhisarlar 

Litrelik Şişesi Perakende 
Sa t ı c ı la r a 0/o 1 O Tenzil a t 

Satış kamyonlarından, Satış Mağaza ve 

> 

100 Kuruştur. 
Yapılır. 

Depolarından isteyiniz. 


