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Ankara • Sovyet Rusya; Balkanlar Ve Londra! 
• 
lngilizler Londra Görüşmelerinde Romanyaya Mali Yardım Yaparak 

• •• 
Alman lkıtsadi Hamlesini de Onlemeyi Temine Çalışıyorlar 

~omanyadan Bulgaristana Balkan Antar1tına -Girlnesine Mukabil 
Ne Gibi Dostane Bir Fedakarlıkta Bulunabileceği de Soruldu 
Potemkin'in Ankaraya Gelişi 
Büyük Bir Alaka Uyandırdı 

B31kan Birliol1 

Londra Ve ı 
Beri in 

Netice ve zafer daha ziyade 
zckiı ve temkin gösterenle
rin olacaktır. 

Yazan: Etem luet BENİCE 

~ u.goslavya, mihver devletle- JI rt rıne iltihak ediyor mu?. u~ 
" nüz Belgrad bu mevzu üze
ın,le kat'i addolunabilecek bir· 

~.Y söy lemjş değildir. Roma dan 
1 \r3.Yılan haberler, bunun bilhassa l 

~nedik mülakatından sonra mn-

[Günün en mühim politika hi· 
disesi, bugiin için de Balkanlar ve 
Sovyet Hariciye Komiser Muavini 
Bay Potemkio'in Aokara'yı ziya· 
ret! mevzuu üzerinde toplanmak· 
tadır. 

Romanya Hariciye Nazırı İngil-
tercdeki siyasi müzakerelerine 
devam etmektedir. Londradan ay• 
rıldıktan sonra Parise de gidecek· 
tir. Diğer taraftan İngiltereoin 
Sofya hükumeti ile de bazı mil· 
zakerelerde bulunduğu anlaşıl • 
maktadır. Mihver devletleri ise 
boş durmamakta, İngiltere ve 
Fransanın diplomatik faaliyetine 
karşı Balkan devletleri üzerinde 
mukabil bir çalışma yapmakta • 
dırlar. Bu cümleden olmak üzere 
Yugoslavya Hariciye Nazırı yarın 
Berlinde bulunacak ve Von Rib· 
bentrop ile görüşecektir. 

Balkan BiTliğinin ve Balkan dev-
Sovyet Hariciye Komiser l'tfun'lnl !etlerinin müstakbel hattı har~ 

~ BALKANVESADABAD 
o 6' PAKTLARI 

z 
~ .,, -Q 

z -z Q •ter ohluğunu ,-e Yugoslavya
!~· hattit .l\Jilletler Cemiyetinden 
n::•ceğini bile kaydediyorlar. 

Bay Potemkin (Devamı 6 ırn:ı sahifede) -- -- - - -

n nıanın Yugo~lav • Macar mü
k~<betıerini düzeltmek, milm· 
tı Unse l\facaristan - Yugoslavya • 
luUlgaristan ve İtalyan Arnavut· 
bı liundan müteşekkil yeni bir 

Al 
- 1 p--ı -- ---ı [Günün en mühim mevzuunu bir yanda Roma • Berlin, iôbür yan•' da Paris ve LondraDID Balkan dev Jetleri üzerinde hummalı bir vazı. 

man ar O onyanın yetteki poletik faaliyetleri teşkil etmektedir. Yukarıdaki harita Balkan devletlerini, büyük ehemmiyeti aşikar olar Balkan paktı ve cami 
bulunduğu kuvwıt üadesini, C'cnu bu şarki Avrupası sulhu ile fevkal iide alakası bulunan Çanakkale Bo ğ{lZmı göstermektedir.] 

) 
0k kurmak istediği saklanmı -

Ot "'" ltı : -ı;er, Almanya da Romanya-

Silahla Mukabele 1· ·ı H. ı · N k d Ed v• • A I d I ngr tere, ıt erın ut un an Evvel 
lı ;•!ediği noktaya çekebilir ve 
,:.ııaristanın mihver devletleri· 
~ ıltihakını temin edebilirse mih· 
~.• devletlerinin Balkanlarda te· 
~n etmek i'tedikleri vaziyet ta-

ecegını na ı ar Almanyaya Şidd~tli Bir ihtarda Bulunacak 
·~uı ve tahakkuk etmiş olabilir. 

tuı u takdirde, Balkan birliği bo
lıuıınıış~ Romanya ve Yugoslavya 
ııı ıı'arıstanın da iltihakı ile Al· 
ııı~~ ve İtalyan nüfuzu ve iktısadi 
ı: lbazaları içine karışmış olur· 
lij • A.ncak, bu bir taraflı görüş • 
~ar ve hakikate ne dereceye ka
uı t tetabuk hasıl edebileceği uzun 

''" d" .. tin . u., unülmejie muhtaçtır. Bl-
lto <ı ı>lıinda, bugiinkti hududları 

llıa ve Berlin tarahndan ga 

(Devamı 6 ı cı sahifede) 

~~ 
~ c· lJ'cıno Madride 

Gidiyor 
b;ı~llıa, 25 (A.A.) - İyi bir mem
a110 •n bildirildiğine göre Kont Ci
te1ı;. 15 Mayısta Madrid'e gide-

ır. 

Polonya, Dançiğ Ve Koridor 
Meselesi Hakkında Almanya 

İle Müzakereleri Kesti 

l:ıiğer ta Polonya . Franıa ittifakı hakkında kat'i manalı bir nutuk söyliy-en 
ııı,,_ raftan. Osscrvatore Ro-

~.., g Fransız Hariciye Na zırı Bone bir ziyafette 
lçiııd azetesinın Kontun Mayıs (Yazısı 6 ıncı sahifede) 

lıer e Berline de gideceğini ha • 'flllıllllllllllllllııllllllll!llllllWllıllllllllllllllllıl'Wllıllllllllllllllııllllllll!llllllW_,11111111111111'11-llıllllllllllllllıı" I verın· ıı tadır ış okluğu hatırlatılmak· 

Mühim 
İ! Mesele 

'::.iı:tad· 25 (A lı:ıile}' v .' .A.l - Beyne! • 
de b ~zıvet hakkıncı~ tefsirler : · 

Ulu " ' ' !IJiisı • nan s,~mupr~v• gazetesi, 
kı 11 b :. oli~ meselesinin pek ya
hirıı ~, 1jfilrbalde günün en mü • 
~Oi rııeselesinf te•kil ~rlPbilece • 

Y•.zrııak tadır. 

YENi TEFRIKAMIZ 

Mahalle Sokağından 
Saraya ! 1 Yarın Başlıyoruz 1 
Bu roman, şimdiye kadar okuduğun uz tefrikaların en meraklı ve 

hcyecanlısıdır. Güı.cl, füsunkar ve ievkaliidc zeki bir kadının bir 
mahalle sokağından, bir ~aTaJ ha)alına nasıl yiik.srldiğini okuyacak
•ınız. Kadın \'e a~k lıakkıııda blitüıı bildiklerinizin bu tefrikada nasıl 

biııbir şeRil ve çeşide bi.iriindliğünii göreceksiniz. 
• • • •. ' ... .... -1. - - • • • • • 

Londra 25 (A.A.)- Berline dönen İngiliz sefiri Henderson, Alman 
Hariciye Nazırı ve yahud Bitler nezdinde şöyle bir sarih teşebbüste 
bultmacaktır: 

•İngiltere Ruzvelt'in mesajını tamamilc tasvlb etmektedir. Alman-\ 

ya bu noktayı nazarı itbiare almazsa, İngiltere mecburi askerliği kabul 
etmeğe ve yeni tecavüzlere mini olmak için bütün tedbirleri almai(a 
karar vermiş bulunmaktadır.• 

Gazııteler hUkfun.etln bu kararından son derece memnundıırlar. 

Amerikadaı So_v~et Filosu Baltık 
Müstemleke Denızınde ~anevra Yapıyor 

1 S 
f İ y O r Alman Filosunun lspanyol Sularında Harekatı 

Pek Esrarengiz Görünmektedir 
Bir Ayan Azası Harb 
Borçlarına Mukabil 

Liberyanınistenmesini 
Tavsiye Etti 

Vaşington 25 (A.A.)-Ayan 
azasındau demokrat Hbilsa 
J\leclise bir kanun teklüinde 
bulunarak İngiltere ve Fran
sanın Amerikaya olan harb 
borçlannı Airikadaki müs • 
temlekekrinden 400 bin mil 
murabbaı toprağı Anıcrikaya 

terketnıek suretile ödemele· 
rini istemiştir. Bu toprağın 

yeri Liberyanın civarında 

. ~österiln1ektedir. 

Lt>ndra, 25 (Hususi) - İspan · 
yol su larına inen Alman Iilosu -
nun harekatı biıyük bır dikkatle 
takı pcdilmr ktedir. Eu filo Salı 

günü Hel i;ısland'ta ltceınmü et· 
miş bulunuyordu. Am..terdamdan 
Londraya giden bir tJyyare ku • 
man<lanı ilk olarak teceımnüü 

Londraya haber vermiştir. 

Alman filosunun harekatı es • 
rarengiz görülmektecir. Filonun 
İspanyol sularına hareketinden 
evvel şimal denizinde manevra • 
!ar yaı, ·:ı haber alınmıştır 

Alman filosu Kale Boğazını ge· 
çerken ortalığı kesif bir sis kap -
lamıs bulunuyordu . 

(Deı:amı 6 ınc< sahifede) 

Elektrik, Tramvay ve 
Akay Servisleri 
Belediyeye Geçiyor 

(Yazısı 6 ıııcı sahifede) 

f 

- ı 

İngiliz filosunda gn mask"li Bahriye nderleri top başında 
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1 HADiSELER KARŞl.SINDAI 
.. _ ------Son Telgraf-· __._ 
IDLOLUK GAZETE 

NB İŞE YABA&! 

O 
ünkü Son Posta refiktmlz
de fÖyle bir küçük ilin gör· 
dük: clıfadrabaz tavassutu

na luzum kalmadan kiloluk iade 
pzetelerlne ihtiyacı olanlar ida
remize müracaat edip arzu ettik
leri kadar ladelık kağıt alabilir -
ter .• 

Bu illna bakıp ta refikimizin 
gazete nüshalarını kılo ile sattı -
tını zannetmeyın. Bu satılanlar, 
ladelerdir. İndelenn çokluğunu 
da fazla bulmayın.. İadeler olma
.., kele kilıdt nasıl yapılır?. 

NBVYOaK smotstNE 

IUMLa GIDECU 

Beynelmilel Nevyork sergisıne 
nlbeti celbetmek iç:n, Amerika· 
hkr, akla gelmedik çarelere bq 
wruyorlar. Dünyanın en mqhur 
clanaödertnl n yıldızlarını sergi
Je topluyorlar. Meseli, sinemada, 
re8fnıde. mecmuada resmini gör
dq6nüz bir kadın vv, delil mi! 
Jlevyork Rrpinde bunların ken
dilertnl ıöreblllrliniz. 

Şu damllc denen kadının en fll· 
llnklırı 20 inci asırda en kuvftt
ll bir dlh ve propaganda VM1ta· 
• haline ,eldi. Nevyor bergial -
ne gidecek olanların mühim bir 
kumını t. gl>l eevdaJılar teıldl 
etse gerek-

YAKINDA ~• 

GEUIECB BAŞUYO& 

Mevsim IODU mün..ebetile 1 
Halde meyva azalmıf .. zir mikdar 
portakal ve elma V&muf.. Bugün
lerde ZreğUden çilek gelmesi bek 
JeniyonDUf. 

Bu aene çileğin bol ve iyi oldu-

ğu haber veriliyor. Yazlık mey -
valara hakikaten uzun zaman 
var ki hasretiz. Fakat, bilmıyo -
rum, İstanbula ilk f{elecek çilek 
kaç kuruşa satılacak? .. Tanesi bir 
kUI'U§tan fazlaya, sepeti de beJ 
on liradan aşağt olmaz_ 

llKTEB BINALABI 

Ç0R0K M0 YAPILMIŞ?. 

Yeni bir iddia da fU oldu: Son 
on sene içinde lstaribulda yapılan 
mektep binalarından bazıları çok 

fena yapılmış. Bir kısmı çatlamış. 
hatta, birinin tahliyesi bile lüzum 
lu görülmüş.. Bir bina, hem de 
mektep binası on aenede eskir mi? 

Beledıye muamelltını teftiş e -
den müfettişler. bu meseley~ el 
Jroymus= 1r. Mektep binuında da 

dalavere yapmağı dilfünen bir in· 
san hakikaten tesbit edilirse, bü· 
tün İstanbullular o adamın yüzü
ne tülı.ünneli! 

ÇOCUK BAYRAMI 

VE ECLENENLER 

Çocuk bayramı de\•am ediyor. 
Çocukların eğlenip eğlenmediler 

lerini bilmiyorum. Ftıkat, büyük· 

ler. Çocukların gezmeAe götQrül
mesi bahanesile, bir ÇQk genç an
neler, babalar, sokak sokak. kapı 
kapı dolaşıyorlar. Birine rasladık 
ları zaman da: 

- Çocuk bayrama gidelim, di
ye tutturdu, gezdiriyoruz, ifte, eli· 
yorlar .. 

Fakat, gezmek arzusunu göste· 
ren çocuk o!amakla beraber, ge
zilecek yeri tayin eder. çocuğun 

anası veya babasıdır. Aınına, ~ 
cuğun canı sıkılacakmış. gittiği 

yerde ağlıyacakmış! Orasını kim 
düşünür?. 

AHMED aAUF 

-----------------------------~-----------------------

1 Gazetelere Göre Vaziyet 1 
Nadir Kedi, Anadoluda çalıt • 

mak me.eleaindea bahsediyor. 
Vatanın her kôfesl mütehaa&ıa 
umurlan maht.ç. Orı.da bir ti
klyet var: Yüksek tahsil gören 
vatanıdqlann. bır kısmı · lstanbul
dMD a,,._ istemi) or. 

Bu tllliJ8t haklıdır. Fakat bu 
pbilerinl tutmak ve istedtkleri 
y~~ yoldan çerirmek berka i· 
çin bir vazifedir. Ş~detle adama 
mUhtaç oldutumuz büyüt bir 
kalkınma devrtnde, bu vatanın 
yetljtırdili adamlar, kendi ke • 
yiflerıne göre yaşamak hakkına 

malik değildirler. Evvela vatan, 
aonra ben! 

TAN: 

M... Zekeriya Sertel bu sabah -
ki yazıandA Balkanlardaki yeni 
vaziyeti gözden geçirıyor ve di· 
yor kı: cDlplomatik faaliyetler 
pmdi BalkHMrda temerldlz et -
mış bulunuyor. 

Romanya Hariciye Nazın Ber
line geldili zaman, HitJer kendi -
sinden fUDlan iıstenuftir: 

l - Polonya ile Almanya ara -

J 

sında bir harp olursa. Romanya 
bitaraf kalmalıdır. 

2 - İngiltere. Bcmanya hudut· 
larını garanti etmiştir. Fakat mu· 
kalbil teahbütlere girmemelidir. 

3 - SOvyet ordulaıının Roman
~ a topraklarından geçirilmesine 
müsaade edilmemelidir 

Bu üç prta riayet ettıği takdir
de, Almanya Romanyırnın istik -
llline dokunmıyacak. 

Umumi vazivet c;urııt gösteri -
yor: Demoldrasiler faaliyetlerin
de bati gidiyorlar. Bu, böyle de
vam ederse, Bu.Lgaraıstanı da kay
bedebilırler. Yegane ümit nokla
sı Bulgaristanda Berlln - Roma 
mihverine karşı duyulan anti
patidir. İngilizler bu antipatiyi 
kendi lehlerinde kullanmak me -
haretini gösteriı ve siiratle hare
ket edebilirlerse, belki Balkanlar
da, eskisi kadar değiJtte bile. yine 
kuvvetli .bir blok vücude getıre -
bilirler. 

iKDAM: 

Ahmet Ağaoğlu, wnumi vazi -
yetteki bir müddet evveWti ger -
ginlik ve sinirliliğin. gevşiyor gi· 
bi gözüküyorsa ela aydınlık ve a • 

Halifenin Sarayında 
Bir ispanyoJ Gazeli 

T8rilll • ,, No. 61 
Selim a.,.n.,.,.. aeldikten ve 

adım bapnM bir bafka güzel ve 
cazibeli ..-•nla bqı1qtıktan 
eonra, l'atma'Jı çolıttan unutmut
ıu. 

Zaten, lsp.nyolların: 
clCalp üçe, para olmıyan yer

de pçel'!• 
Söm ele. Seliın'-l görüş ve dü

filnilfleriDcle baldı çıkaran sebeb
lerden biriJdL 

Sıllm. İspanyada çok kadın gör
müş, hepslnın sevflmefe, okşan
mağa layık olduğunu anlamış; 

fakat; Maryana'yı candan sevm.1f· 
U. (Kızıl FiUp) ı takıbe gittiği ,Un-

Yazan: CELAL C&NGIZ 

ler içinde, o, lılaryana'yı bir daki
ka bile unutmamıştı. Her zaman 
16zünün önü.ode onun ınce, zarif 
ve kelebekler kadar narin haya
lini görür, mütemadiyen içini çe
ker dururdu. 

Selim, Maryana'yı kolay kolay 
unutamıyacağını anlaml§tı 

Fatma o sabah bu kadar erken 
neden ~lmıt; neden, çok yorgun 
olan SeUm'i vakitsiz uyandırmış
tı? 

Çadıra girer ginnez sordu: 
- Filip'in başım sen mi kopar

din? 
lim majrurane bıa· tavırla: 

Beyaz 
Zehir 
ibtilası 

Dun altı beyaz zehir kaçakçı&l 
ya.lcalannut ve adliyeye teslim e
dilmişttr. 

Samatyada oturan sabıkalı ero
in satıcılarından Kaıtmm yeni -
den bu ışe başladığı haber alın
mış ve yakalanan Kfüı:ımın üze -
rinde 19 p!f.ket eroın bulunmuş -
tur. Yakayı ele veren Kazım ero
inleri Kel Hulusi ad•nda birin -
den aldığını söylemiş bunun üze
rine yakalanan Kel Hulüsinin ü -
zerinde de bir mikdar eroin bu -
lunmuştur. 

Kel Huliısı eroinleıi Bekir a -
dmda bir sabıkalıdan aldığını iti
raf etmi§ Hacı İsmail adında bi -
rine bir paket eroin satal'ken suç 
üstünde yakalanan Bekirin üze -
rinde 100 grak eroin bulunmuş • 
tur. 

Bekır de beyaz zehirı sabıkalı 
Mustafadan aldığını bunun üze -
rine yakalanan Mustafa da Mav· 
rodan adında birinden aldılını i -
tiraf etmiş bunların üzerlerinde 
ve ev:eıtnde yapılan arama neti· 
cesinde birer mikdar eroin bu • 
lurunuştur. 

çıklığın henüz husule' gelmekten 
pek uzak olduğunu kaydettikten 
sonra diyor ki: 

c- Fakat bir nokta artık sara
hatle tebellür etmiştir Bu nokta, 
milletler arası siyasi faaliyetinin 
Baıtcan devletleri etrafında te -
merküz etmesınden ibarettir. 

Etrafı sarı!mış olan Yugoslav • 
yanına Roma - Berlin mihved ta· 
rafından kapatılmış sur olduğu 
artık bir vakıadır. 

Bu devletin mukadderatı; artık 
taayyün etmıs gibidiı !• 

VAKIT: 

Alman devlet reisı Hitlerin; 
Ruzveltin meşhur mesajı üzerine 
küçük devletlere yaptığı sorguyu 
mevzuu bahseden Asım Ua, cTe-
19.şa sebep ne?• diyor. 

Almanya ve İtalyıı her sözleri 
ve hareketleri ile hudutlarını ge
nişletmek istedikle!'ini ilan edl -
yorlar. 

Beynelmilel bir sulh konferan
sına davet edildik!erı halde bu· 
nu da reddediyorlar. 
Aynı zamanda bu df>vletler ba

zı komşu memleketler ile sıkı mü 
zakerelere girerek bıt harp vu • 
kuunda onların ya )ardunlarını, 
yahut bitarafhklarıru temine ça
lışıyorlar. Bu vaziveti gördükten 
sonra bazı memıekctler sulhu teh
likede görerek telasa aüserlerse 
sebepsız mıdu ?• 

YENİ SABAH: -------
B. Hüsey.n Cahit (Ruzvelte 

karşı) isimli bugür.kü başmaka -
lesinde; Amerıka Ciımhurreisi • 
nuı Totaliter memlelletlerin ga -
zetelerınde büyük bir hücum ve 
tahkıre maruz kal.:hğım yazıyor: 

Taleplerı hep ortaya atmayıp 
bırer bırer halletmek emeli izhar 
edılırse bu ancak, Çekoslovaıkya 
ve Arnavutluk'ta görüldüğü gibi, 
kiıçükleri birer bir:!r yutmak ml
nasından başka bir sey tazammun 
edemez.• 

- Evet ... 
Diye cevab verdL 
Fatma: 

- Beni tebrik ederim, Selim! 
dedı. Bu gece duydum geidığini. 
Güneşin doğmasını bek.liyeme -
dım.. Kalktım. Sana geldim. Ar· 
tık, İspanya (Kara cübbeliler) in 
tahakkümünden kurtulmuştur. 

Ve gülerek ilave etti: 

- Elhari.s, bu mu\ affakiyetıni 
duyunca ne kadar sevinmiş bilsen. 

Selim yavaşça bapnı salladı ve: 
•-Neye yarar? Maryana'mı el-' 

den kaçırdım .. • 

Diye bağırmak istedı. Birden 
kendim tutarak mırıldandı: 

- Buyuk bir ış değil... Daha 

buralarda kaldıkça, çok büyük 
hizmetler görecegiz. Yararlıkla -

ırımız, fedakarlıklarımız bırbirini 

takib edecek 

- İşbiliyede ne zam .. n. kadar 
kala ağız? 

PO L • 

' s 
Ve .. !Vlahkemeler 

Deli 
Oğlan 

Mahkum 
Bir Gün Timarhane 

Arkadaşına Rastlamış 

T imarhane arkadaşı deli Ha
lilin )cendısine emanet etli
ği bir teneke sadeyağı, bq

k~ına satmak suretile emniyeti 
suilstımal etmekten suçlu ham -
mal Bedri (Delioğlan) ın muha • 

kemeslne dün de asliye dördündl 
cezada devam edildi. 

Bedri hadiseyi şöyle anlattı: 

c- Bundan birkaç ay evvel, 
birgün vapurla İzmitten geliyor-

dum. Vapuı·da timarhane arka -
daşlarımdarı Halile tesadüf ettim. 

Onunla bir müddet §Uradan bura

dan konuştuk, timarıhıme hatıra -
laruldan bah3ettik. Sonra deli Ha 
lil bana: 

- Delioğlan, dedi. lzmitte, bi· 
irslnden bir mikdar esrar satın 

aldım. Onu bir teneke yağ için -

de İstanbula getiriyorum. Fakat 
vapurdaki zabıta memurları ben-

den şüph~endıler. Eğer beni se

versen, bana bir ıyilik yapmak is

tersen. bu tenekeyi rıhtıma sen 
çıkar. sonradan onu senden alı -

rım, dedi. 

Halil. samimi bir arkadaşım ol· 
duğu için onun bu teklifını red 
edemedim. 

Benim kimsem yoktuı, gece~
ri Vefa mezarlığında. bir tabut i· 

çinde uyurum. Halilm bana ema
net ettiği tenekeyı de mezarlıkta 

bir yere gömmüştüm .. 

Bir aksam yine yatmak için me 
zarhğ~ gitm~tim, Deli Halili ora

da gördüm. Beraber tenekeyi 
gömdüğüm yere gittik. Fakat i · 

çinde esrar ve yağ bulunan tene

keni.n çıkarılarak, yer;ne boş bir 
teneke konulmuş old ığunu gör -

dük. Ben kat'iyyen bu yağı ve ea
rarı başkasına satmadım.• 

Mahkeme, tahkikat evrakı mün 

dericatı ve şahitlerin ifadeleri ile 

Bedrinin suçunu ~;t gördü ve 
onu bir sene hapse r.ıahkum etti. 

Fakat bazı sebeplerden dolayı bu 
ceza dört aya indirilC.i. 

Bir Çocuk Kuyuya 
Düştü 

Bakırköyiınde Niyui Bey IO • 

kağında 22 numaralı evde oturan 

sütçü Rizanın 4 yaşındaki oğlu 

İbrahim bahçede oynarken aizı 
açık bulunan kuyuyı:ı düşmi.i:ştiir. 

Bakırköy itfaiyesi tarafından ku
yudan çıkarılan İbrahim hastane
ye götürülürken ölmüştür. 

- Bellı olmaz. Belki yarın, Ö· 

bürgün Gırnataya gideriz. 

- Tarık bın Ziyad İspanya 
kralını esır almış, diyor la.: doğru 
mu? 

- Yeni mi duydun bunu? Ar

tık İspanya devletı tarihe go -
müldü. Musa bir Nasır İspanyayı 
valii umumi oldu. 

- Ya Tarık .. O ne olacak" 

- Bazı şehirleri iyice işgai V! 

(Lozitanya) cihetleırınde asayip 

tesis ettıkten sonra Şama döne -
cekmış. 

- Böyle değerli bir kshrama • 
nın bu sırada Şama dönmesi dl"jt• 
ru mudur? 

Selim gülümsedı: 

- Burada yapılacak i§ kalmadı. 
Bundan sonra, Tarık daha büyük 
ülkeler fethıne hazırlanıyor. 

-Hedef neresı?. 

- Avrupa~a gecip bütun Bal-
kanları, Macaı anı Alman sı • 

• 
imzayı 
Taklid 
Edeııler 

21 Parça Emlaki Ele 
Geçirmişler 

1 
Skin memurlarının ımza -
laruu taklit etmek ve sah
te klişe kullanmak suretile 

21 parça e~vali metrükeyi elleri
ne geçirerek, bunlar? başkalarına 
satan Hüsnü Yazar, İnayet, Refik 
Hıfzı, Hayriye, Hüsnü Alkin, Ha
tice Melek, Mehmet Süleyman, 
lskender, Cafer Şemı>i, Ziya Süer 
ve arkadaşlarının muhakemesine 
dün Ağırcezada başlandı: 

Mehmet, mahkemede şu ifad~ 
yı verdi: 

c- Kanm İnayet, Yanya mü
badillerindendir ve Balkan har • 
bınden :;onra İstanbula gelmiştir. 
Emvali metrükeden bir ev almak 
için, bir dostun tavsiyesi ile mu
ameleci Hiısmi Alıkıl"e müracaat 
ettik. Hüsnü teklif•miz; kabul et
ti ve kısa bir zamanda, Beyoğlun
da, Mukaddes aparhmanının 32 
hissesinden 16 hisses;mn muame
lesini yaptwırak, evı bize teslim 
etmeğc muvaffak oldu. Bu ev bi
lahare karım tarafından Necmi 
Güne isminde bir zate ipotek 
edılmı)ir ... 

Hüsnü Alkin suçur u inkar et -
ti: 

c- Ben kat'iyyen Mehmet ve 
kansı inayete ait ev.n muamele
ıinı yapmadım. YalnıZ' bir gün 
Mehmet bana müracaat ederek: 

-Emvali m~rukeden ibir ev al
mak ıstıyorum, ne yolda hareket 
etmeliyim? dıye sordu Ben de: 

- Bu işi için bir istida ile vi -
liyete müracaat et. deöım. 

Bundan başka, kal~ycı Nuri is
minde bir zat ta iskan muamele
sini takip edebilmesi ıçin, kendi-
sine bir mikdar para vermemi 
rica etti. On un bu arzusunu yeri
ne getirmedim ve evin muamele
sini de yaptırmlMiım.• 

Refik Hıfzı da dedi ki: 
c- Haydar isminde birisini 

Jlüsnü Yazar vasıtasile tanıdım. 

Kendisi bono alml§, /ı.ynı zaman
da iskan adi bakı da varmış. Bo
noları ve iskan adi hakkını noter 
müvacehesinde satın aldım. Hüs· 
nü yazar, bana sattığı gayrimen -
kullerin muamelelerini birisine 
yaptırdı ve bilahare bunları bana 
teslim etti.• 

Hatice Melek· 
c- Ben, dedi Babıilide bir ter

zihane açımştun. Biı gün, Refik 
Hıfzı bana gı?ldi ve Hüsnünün bi
risinden istihkak satın aldığını 

IÖyledi. Fakat Selaniğe gidece -
lfnden onun vekaletini kabul et
memi rica etti. Ben de kabul et • 
tim ve işini takip ettmı.. Yapılan 
muamelelerin sahteli#inden ha -
berim yoktur. 

n&rlarına kadar zapt ve istill et • 
mektir. Ondan sonra son hedefi 
Bizanstir. 

-Ne dedın? Bizansı da mı zap
tetmek istiyor?. 

- Evet, bunu Elharis'e söyler
ken duydum. Eğer Musa bin Na
sir yolunu kesmezse .. 

- Bu ne demek? Musa onun bu 

fütuhatına mini olmak mı isti· 
yecek?. 

-Belli olmaz. Kıskançlık bu" 
- Ortadaki şerefi aralannda 

paylaşamıyorlar mı? 

- Şeref, mal ve para gibi ka
bili taksim olsaydı, şimdiye kadar 
çoktan paylaşmışlardı. 

- Fakat, bu hak Tarık'ın değil 
midir? Musa bin Nasir çocukluk 
yapıyor, eğer böyle düşünüyorsa 

- Ben, onların anlaşacaklarını 
ummuyorum. Musa bin Nasir, Kra

lın karısını kendı çadırına hiz -

Talebeler 
Bursadan 
DOndDler 
Bursa,. a g!den hukuk ve fen 

fakültelerı talebelerinden 600 ki
şilik kafile gerek Mudanya ve ge
rek Bursad bando müzika ve 
yüzlerce mektepli ve kalabalık bir 
halk tarafından karşılanmışlardır. 

Mudanya iskelesi tren istasyon
ları bayraklar ve cHoş geldinız ü
niversiteliler! yazılı afişlerle 

süslenmışti. Genç üniversiteliler 
caddelerden geçerken sevinç ve 
heyecanla seller gıbı taşan Bur • 
salılar: cVar olun!"• <Çak yaşa • 
yın!• dıye bağırıyorlar ve var 
kuvvetlerile alkışlıyorlardı. 

.Merasıme saat 21.~0 da başlan· 
dı. Alkışlar arasında söz alan, hu
kuk fakültesinden Orhan bir nu
tuk söyledi. 

Geçit resmi başlamadan evvel 
hukuk fakültesi talebelerinin, bir 
hukukçu olan Vali Şefik ıçin ha
zırladıkları altından mamul fa -
kültenin rozetini dekanlık tana • 
lile bütün Bursalılar önünde Va
liye verıldi. Vali bu rozeti kabul
den sonra kendisıne gösterılen a
li.kaya kısac11 şu sözlerle muka • 
bele etli: 

cÜniversıtcnin deserli gençle -
ri; 

cMisafiri bulunduğunuz Bursa 
tarihinde iki büyük sevinç duy -
rr \ · biri, inkılabın arifesinde 
Ebe.o ( f Atatürk'ün Buruya 
geldigı zaman, bıri de, bugün o • 
nun emanetinin bekçıleri olan 
sizlerin buraya ayak bastıtmız 

bu sevınçli gün... Bu sevinçler 
sonsuzdur .. Ve hiç unutulmıya -
caktır .Bu münasebt'tle bana liik 
gördü~nüz bu hatıranız bütün 
hayatımın en biiyük kazançların,. 
dan biri olmuştur. Onu ömrüm ol
duğu kadar saklıyacağım. Ve ha· 
yata gözlerimi kaparken ona ba
karak kapıyacağım .... 

Sürekli alkışlarla ı:ıona eren va
linin bu aözlerinden !'onra dol -
ruca Celikpalasa gi.ıiildi. Orada 
talebeve lımonata ve sandviç ik
ram edildı. 

Nıhayet saat 6,30 da Çelikpa -
lutan barek\?t edılerek Çekirge 
istasyonuna vasıl olundu. Bura
da yapılan samimi bir merasimi 
müteakip ür.iversiteliler Bursayı 

terkettiler. 

o sıralard'l, birçok aciz müba -
dillerin işleri geri kalıyordu. Bir 
akşam Hayriye ısmind1.; bır kadm 
terzihancme geldi. Mübadil oldu· 
ğunu, ev almak istediğıni, fakat 
ihtiyar ve sağır oldugu içın, işini 
takip edemiyecegini söyledi ve 
kendisine yardım et:nemi istedi. 
Kadının haline acıdm1: 

- Peki teyzecıgim. dedım. Bır 
vekaletname ver. ben işini takip 
ederim. 

Birkaç g•in sonra vekiletna -
meyi getirdi. Ben de bir istida ile 
villyete müracaat ettım. Bu işi 

için çok uğraştım, fakat kadına 
bir ev almağa muvaffak olama -
dun..• 

Şahitlttin de dinlenmeleri için 
muhakeme başka bir gine b&ra -
kıldı. 

rurunu gösteren bir hidisedir. 
Fatma hayretinden az kaldı kü

çük dilini yutacaktı: 

- Ne diyorsun, Selim? - diye 
bağırdı • Kraliçenin Musa bin Na-

sire hizmetçilik yaptıtını duyma· 
mıştım. Gerçek mi bu söyledikle -. ., 
rın .. 

- Senin duymadığın daha çok 
ıeyler var, Fatma! Biz erkekler, 

ne de olsa, sizden daha kulağı de
lik ve sizden daha uzağı görflr 
kimseleriz. Musa bin Nasir, İ.:ıpan-

ya hazinesini de T:ırık'ın elınden 
almağa muvaffak olmuftur Hat

ta Kralın hususi mi cevhf'r1erini 
ve par~ının bir kı.sn,ını kendı ol
!u AbcfülAziz'e gönrtermiftır. 

- Neler duyuyo~m. Selim! 
Şimdi neredeyse aklımı oynata -

cat 1m. Haniya Musa, İspanyanın 
hazıf\elerini Şama göndermiıti ... 
doğru değil mi . 

«Bend 
Korkuyor m 

Yazan: Ahmed Ş 

Almanya, Ruzvel 

gönderılen mesaja 

vab içın hazırlan 

tır. Bu hazırlık cüm 

mak üzere, AlmanyJ 

adı geçen devletlerd 

tehdıt altında hısse<! 

ajans haberleri bild 

buna inanılmamıştı. 

haberı doğru imış. A 

dıye kadar Holanda, 

çika ve Litvanya h 
den bazı s ı 1ler sor; 

vahlar almıştır. So 

pmlardır: 

1- Mesajın göndt 

haberdar mıydınız? 

2- Ruzvelt•in bu 

dermesıne scbeb old 

3- Kendınizi t 

ediyor musunuz? 

Amerika Cumhum 
jını HiÖer ve Musoliı 
derirlten, hiçbir d 

etmediğını bıldirdijt 

Bınaenaleyh bu sualJ 

sine ve ikincisine, R 

diai ceva'b vermiş b 

Kimbihr 'belki de 

velt'in doğru aöyl 

ğıni kontrol etmek ~ 

çüncüsüne gelince; 

karı böyle bir suald 

- Benden korkuy 

Bu sualin İngilter 

Sovyet Rusya'ya da 

edilmediği mılfun dE 

kü Ruzvelt'in lıstesin 

dahildir. Bugüne 

venniştir: 

•2'l martta 

nat verdiğinden ko 

Holanda da kor 

dirdikten aonra cher i 
p hazırlıklı. bulund 

etmeji de unutmuyoı 

Belçika'run fU 
yokmuş: •Çünkü Fr 
re Almanya tarafında 

dilmiş bulunuyOl'UZ.• 

İsviçre, Giyom Tel' 

yakıpr bir celadetle 

taraflığını ordusıle 

azmetmiştir• cevabın 

Şimdı bu cevablar 

akla bir sual gelıyor: 

çen marttan evvel bu 

!ovalt'yadan sorulsay 

venrlerdı? Ve ltalya 

iki hafta evvel Arna 

cih etseydı, nıwl bir o 
Hayır; emniyetin de 

lamanın yolu böyle b · 

mak değildir. Devleti 

malarına bakmak 
İsviçre ve Belçika gib 

kinan devletler bile 
büyük bir kısmını si 

çın sarfetmektedirler. 

daha nazik olan mem 

milli gelirlerinin yan 

luını ailihlanna sarf 

ter bu devletler kene 

tehdit altında hisset 

lar. bu kadar parayı 
etmek istemezler. 

Ruzvelt'in mesajın 

tiği gibi, şüphesiz Al 

talyanlar da dahil, ha 

korku vardır. 

Arnav.atlulun · 

havası yaratmıştır. 

rak beynelmilel mü 

emniyeti geri getırme 

nın ve İtalyanın elleri 

kat bunu yapabilmek 

velt'in mesajına ıkna v 



Günün Meselesi: -
Sokaklara TükrOk 
Hokkaları Konacak 
I<ağıd Sepetlerinin de 2 Bin 
Kadar Arttırılması Kararlaştı 

B ~ediye, kiğıt ııepetleri
ıı.uı adedini artmnağa 

"-tar vermiştir. Şlmwye ka -
dar Yalnu ana caddelere ve 
!?an.vay durak yerlerine kono
laıı sepetlerin büyük bir ihü • 
Yacı karpladığı tahakkuk et • 
iniştir. 

. \' eniden ild bin sepet sipa • 
l1f edilecektir. Yalnız bo ki · 
iıt sepetlerinin üzcrlerinin a
çık olınası, kış' günü pek o ka
dar· b ışe yaramıyacaklan zeha -
tnı uyandırmıştır. 
l'eniden yapılacak sepetler

de bu cihet temin edilecektir. 
Sepetlerin tramvay dirkeleri • 
ne raptedilmesi kararlaştırıl • 

mıştır. Kiğıt sepetlerine yan· 
Dl1f sigara atılmaması ıçın 

levhalar asılacaktır. Bo iş bit
tikten snra münasip yerlere 
tükürük hokkaları da vazew
lecektir. Bo takdirde izmarit • 
lerin boralara atılması temin 
edilecektir. Bütün tertibat a
lındıktan sonra şehri kidet • 
melde devam edenlere şiddet
le cezalandırılacaklardır 

Belediye reisliği, istanbo • 
]un temlılik işlerinin ıslBhı i -
çin Avnıpadan bir mütehassıs 
getirtmcği kararlaştırmıştır. 

Bu mütehas•ıs, şehrin en mo
dern bir şekilde temizlenmesi 
ve temiz tutulması için icap 
eden tedbirleri alacaktır. 

.......___ ___ ~ ------

lavşan Tüyü 
Şapkalar 
Ucuzluyor 

tii l>_iyasada. son günlerde tavşan 
Yu §apkaların gayeı ucın fiaUe 

::ıldığı naz.an dikkati celbetmiş
ı.; İlk .. ak.la gelen şey, bu şapka· 
ıl ın guınrük resminden her na -

8
' sa kurtularak hudotlanınıza 

fl'lniş olması ihtimali idi. Yapı
<ı:ı tetkikat ortada herhangi bir 

:Pka kaçakçılığı meveud olma -
ğını meydana çıkarmıştır. Av • 

llıpa tüylü şapkalarının 12 lira-
• ~ satııınasına mukabil hu yerli 

Tamirat İşi 
Daha Çabuk 

Tamamlanacak 
Şehrimızin muhtelif semtlerin

de yol faaliyetine harareUe de -
vam olunmaktadır. 

Yollardaki inşaata başlamadan 
evvel, Ekktrik, terkos, bava -
gazi ve telefon haUarının ve bo
rularının yenilenmesi icap etti -

ğinden bu iş bir müteahhide ha -
vale olunmuştu. 

Müteahhit yolların tamirinin 
9 ay kadar teehüre uğrıyacağıru 

belediyeye bildirmiştir. 

Fakat; Vali ve Belediye Reis • 
liği, bu müddeti çok görmüştür. 

Bu sebeple müteahhide; tamir 
işinin en fazla 939 Teşrinievveli -
nin sonuna kadar bitirilmesi teb
liğ olunmuştur. 

Bu müddet içinde bitirlimesi ta
zım gelen yolların tamirine 400 
bin lira sarfolunacaktır. 

Pkalar 525 kuruşa müşteriye 
~erilnıektedir. Satanın bu iş • 
t erı bir komisyonluk aldığı naza-
1 '.dikkate alınırsa bu gibi tavşan 
~Yil §llJ>kaların ne kadar ucuza 
dal olduğunu kendiliğinden mey
'Jl aııa çıkmaktadır. Yerli mallar 
dailZatı, önümüzdeki sene ıarbn -
d bu gıbi tavşan tüyü §apkalar • 
~an imal ederek bol miktarda pi
~aya ıriirmeği düşünmektedir. 
r· kabet yüzünden şapka fiatle - j • 
lıınirı daha fazla düşeceğimuhak- Ruhsatnamelen Alınan 
aktır. Tüccar 

Yeni Se~e Tütün 

1 
. Mahsulümüz 

lııı nhısarlar Umum Mudürlüğli, 
ııeı. seneki tütün mahsulümüzün 
\> a~. ılacağı hakkında tetkik 
e;ahıninlere devam etmektedir. 

d u seneki rekoltenin, geçen yıl
ı:' d.~a fazla olacağı, ilk tahmin

den anlaşılmıştır. 
~a Çünkü, ekim, geçen seneye na • 
~aha çoktur. 

ı, ........ Jle 
Sokağından 

Saraya 
811 lıarikulade heyecanlı 

Ve ba~aretli tefrikanuza ya

~'." ba,lıyonız. Mutlaka ta
ıp ediniz. 

.......::----~~~~~-· 

İ.stanbullu tüccarlardan Ahmet 
Kara ile İneboludan Hakkı Civa -
oğlu Ali ve Mustafa Battaloğlu, 

Samsundan edim Gölünü, İzmir -
den Nejad Evliyazade Limited 
§irketinin ve Mersinden B. Meh • 
met Canlının bundan sonra ih • 
racat yapmıyacaklarından ruh • 
satnamelerinin geri alındığını vi
layete bildirilmiştir. 

--<>--

Bekçilerin Vergileri 
Bekçılerin kazanç vergis.Jıin ne 

suı-cLle alınacağı, dün blr emirle 
Maiiye Vek:l.lelinden Defterdar • 
lığa bildirilmiştir. 

Bu emre göre, bekçiler, bir gün
lük kazançlarının 20 misli üzerln
do.n senelik kazanç vergisine ta
bi tutulacaklardır. 

Yani, bir bekçın!n ayda 30 lira 
kazındığı nazarı dikkate alınırsa 
senede vereceği kazanç vergisi • 
.sinin miktan, 20 lira olacaktır . 

ZORBALAR 
SALTANATI 

No. 141 

-'·rtık 
tıı Şl ~&hah olmağa da başla • 
l'ar ı. Guncıüz gözlle k&labalığı 
1:ı~k~ra1t Steri girilemezdi. G~ceyi 
lıınut;erek bir fırsat kollamak la
der~~· Ven~dikli kaptana da gi. • 
taktık ı~ı b·r gece sonraya bı -
Ve larw haber vermeli idi. 
ınad Y<1hud gnec~i!: gece dur
lsrı ~? •fendısıle d~arı fırlama-
4.ıt <ızırndı. 

ll~•tt n, tetkıJ<e nnzaran bu va
taı.-1 e dışarı fırlamak muhasa 

Yarmak da mfışkükc ıdL 

• l..ıe!Dda • 
)~ r ı muhasara altına alan 

çer •. ,. bir ıurlü h;rem dai-

Yazan: M. Sami KARAYEL 

;resine yak.laşamı)llacaldarını an· 
!ayınca oturup meşverl!t ettiler ve 
şu kararı verdiler. 

- Kazma kürekle harem daıre
sinin duvarını delerek oradan ı· 

çeriye girmek, 

Yeniçeriler kazma kıirek getire
rek duvarı delmeğe başıadilar. 

Kale duvarlarını delmekle kul • 
!anılan külünk de kullanıyorlar • 
dı. 

Kamertab; mahzende kazme 
ve külünk seslerıni işitmışti. Her 
külünk vuruşda mahzen kökün • 
den sallanıyordu. 

Kurnaz gözde ölmeden şu ba-

Bir Sıra Bilmece 
Bugünlerde evlerde, kahvede, 

işde, vapurda, tramvayda şuna 

benzer muhaverelere kulak mi • 
safiri olabilirsiniz. 

- İngilizler müthiştir. 
- Almanlar dehşetlidir. 
- Fransızlara ne dersin?. 
- İtalyanlan yabana atma-
Bu fikirlerin serdini müteakip 

şu sualleri duyarsınız. 
- Bir harp olursa hangi taraf 

kazanır?. 

- Totalitcrll!r mi, demokrat • 
]ar mı? 

- Umumi harp yakın mı? 
- Hal'Jl olmaz n11, dersiniz? 
- Yeni bir dünya harbinde 

memleketlerin, insanların hali ne 
olur? 

İşte, herkesin kafa'1ndan geçen, 
bilmeceye benzer, böyle bir sıra 
sual vardır. Hakikat nedir, nasıl • 
dır? 

Allah bilir?. 
Allah bilir .. zaman her şeyi gös
terecek. Bekliyelim! 

BÖRllAN CEVAT 

Bazı Maddelerin 
Fiatları 

Yükseliyor 
Son günlerde ticaret piyasası

nın hareketsiz olduğu alAkadar • 
!arca söylenmektedir. Elektrik 
cihazları satan mücssesekr, her 
nevi siparişlerı kesmişti. 3tok 
malların bitmek üzere bulunma -
sı, tanınmış bazı firmaların naza
rı dikkatini celbetmiştir. Gerek 
bın dolabı, gerek radyo vesair e
lektrik cihazları etrafında son 
günlerde büyük Avrupa imalat -
hanelerine yapılan siparişler, elli 
hin liraya baliğ olmaktadır. Yal • 
ruz ucuz halk tipi radyoların sa • 
~ sahasına çıkmak üzere bulun -
ması kısmen az radyo makinesi 
sipar1şi verilmesini intaç elmiş • 
tir. Buna rağmen, radyo makinesi 
satan müesseselerin zaten ma • 
lüın olan büyült karlan, ucuz 
radyo tipleri ile ancak ve kısmen 
azalacağına göre bu babdaki si
parişler de yine hatırı sayılır ma
hiyettedir. Diğer taraftan elek -
trik ampulleri fiatlerinde de ba
riz bir yükselme hissedilmişti. Si
parişler, bu fiat artışlarını da ön
liyecektir. 

-*-
Araba Sürücülerinin 

Yaşı 
Belediye hudu.dları dahilinde 

çalışan •araba sürücüleri> nin 18 
yaşından küçük olmamaları ve 
ayrıca her birınin de bırer ehli • 
yetnameyi haiz bulunmaları icap 
etmektedir. 

Buna rağmen bazı ahır ve ara • 
ba sahiplerinin; arabalarını kü • 
çük çocuklara teslım ettikleri gö
rüldüğünden belediye reisliği bu 
hususta yeni bir karar vermiştir. 

Bu karara göre badema araba 
sürücüleri de, otomobil ve oto • 
büslerde olduğu gibi, polis ve be
lediye zabıtası memurları tara • 
fından gayrimuayyen zamanlar
da sıkı bir kontrole tAbi tutula • 
cak.lardır. 

direden bir an evvel kurtulmak 
çarelerini düşünüyordu. 

Alemdar da; bu seferki yeniçe
ri ameliyesini iyi görmemiştL Mfı. 
ni de olamıyordu. İşin fenaya va
racağını gördü. Cariyelerini ve 
kadınları yeniçerilere teslim et • 
meğe karar verdi. Nihayet ken -
disi son nefesine kadar çarpışa -
rak ölmeğe karar vermişti. Yirmi 
dört saate yakındır çarpıştığı hal
de kendisini kurtarmak için tek 
bir teşebbüs vaki olmamıştı. 

Mahzun pencereden dışarı ba
ğırdı: 

- Hey kim var orada?. 
Dışarıda sıper almış ateş eden 

yeniçerilerden usta ve başkulluk
cu takımından birkaç zabit Paşa
nın bağırmasına cevab verdiler: 

- Ne istiyorsunuz? 

-Ateşi kesiniz, ben de kestir-
dim .. Size, söyliyeceklerim var .. 
Buraya gelinzi.. 

Zabitler pencerenın önüne ge:-

1 Şehrin Temizliği 1 • 

Hamamlara Tekrar 
Kırkçeşme Veriliyor 
Yazın Y aklaşnıası Dolayısile 
Temizlik Tedbirleri Alınıyor 

B
elediye, şehir dalulindeki mamlarının ucuzlatilması zaten 
umumi temizlik yerlerıııi mukarrerdL Bunlardan başka 
kat'i surette duzeltmcğc ka- mevzu balıs dıger hamamların da 

karar vermıştır. Bilhassa yaz ucuz.atılması dıiştınülm ~dedir . 
mevsiminin pek yakında hulfil et Belediye, bu ucuzlatma l§i ıçin 
mek üzere oluşu, belediyeyi ha- hamamc.larla istişare ede~ktir. 
marnlar hakkında faaliyete geçır- Şimdiki halde, haftanın hiç ol-
miştir. Maliım olduğu üzere şe- mazsa Jti gününde r esclfı 15 ku-
hirdeki hamamlar, şımdıye ka • ruşa umumi duhuliyelı hamamlar 
dar Kırkçeşme suyu ile iş görür- ihdası, duşların 5 kuruşa iııdiril-
dü. Geçen sene, bu suyun ıııik - mesi mütesavverdir. Diğer taraf-
roplu oluşu ileri sürülerek iı;ti • tan, buralarda kullanılan silecek 
mal sanasından kaldırilm.ş olma· ve pcştcma: gibi kurulan:.'"!,, va
sı, zaten hamamc.:ann müşterek sıt .. ların·n il 'Yliz olmadığı h~ cdi
şikayeWıi mucıp olmı>ştu. O za- ye slıhat müdur-Iüğune vr.kı şi-
manlar. hamamlara verilen ter • kaycU .rtlen ~laşılm·ştır. P·ı ı .ı 
kos suyunun istihrr..ı..m iıcrctıni hilhasn uyuz gibı sari cilt hasta· 
çoğallacağını hamamcı!Mın bele- lıklar:.,ı ı vatond<!Şt.ar vataı -iaıa 
diyeye yaptıkları müracaatlar • gcçm .. ne ya amaktadır 
dan anlamıştık. Beledıye, Kırk • Belediye bu gil>i kur'.llanma va-
çeşme- suyunun yeniden iadesini sıtala.rının bir kişi tarafından kul-
düşünmektedir. Bunun için mez- !andıktan sonra tekrar sıcak su 
kür suyun m:ı.nsabında bazı faa- ve sabunla yıkatılmasını, badehu 

s -so!f TBLGaAP- 25Nl5AN ım 

i i eçların 
Fi atı 

indiriliyor 
Sıhhiye Vekaleti 

Tedkiklerde Bulunuyor 
Sıhhat ve İçtimai Muavenet 

Vekaleti, ilaçların pahalılığı et
rafında yapilan neşriyatı nazarı 

dikkate almıştır. Eczaların niçin 
pahalı satıldığı etrafında etlid ya
pılmaktadır Eczaların pahalı sa
tılmasının sebepleri iyice anlaşıl
dıktan sonra V ek~let bır karar 

alacak, ve kararını süratlc mev -
kii tatbike koyacaktır. Bu arada, 
eczanelerın kazanç vergilerınde 

tadilat yapılması da mutasavver· 
dir. Şu şartla ki, kazanç vergileri 
tahsis edilen eczanelerin tarıfele
rinde tenzilat yapılcaktır.a 

Esasen ecza fiallerinin maktui
yele yakın bir istikrar tutulması 

da evvelce alınmış kararlar cüm • 
lesindcndı. Mualcce fiaUMinin 
indirlmesi içın ıcab ederse • Kı-

zılay monopolundan da sarfına • 
zar düşünülmektedir. Bu takdir
de, Kızılaya başka gelir membala
n aranacaktır. 

1 ~ 1ltlt4Z-OFU 
Boğaziçi Ve 
Mavi Tuna 

Ç 
ubnkloda eski Hıdi,·• aid 

köşkün, muattal bir şekil

de durması, Şehir meclisi 

azasının da nazarı dikkatini tel

betmiş olatak ki, geçen günkü 

toplantıda bir takrir verilmiş. Bu 

köşkün bir otel, hastane veya ya· 

tılı bir mekteb olarak kullanıl • 

ması temenni edilmiş. 

Ben, gazeteciliğe başladım baş

lıyalı, tam on U<i. yıl var ki, Bo· 

ğaziçindeki bn Hıdiv kö~künün 

münasib bir şekilde istifade .. dil

mesi imkıinlarından balıscdildi • 

ğini doyarım veya okuruın. Yine 

bu tekilde, ikidebir ismini i~itti

ren Boğaziçinde diğer bir bına da 

Çırağan sarayıdu. Hıdivin hu es

ki kÖ§kÜ, Çırağan aarayıum yan

mış iskeleti ne olacak?. 

liyet ve filitre teşkilatı yapıla - müşterıye verilmesini şart koş • B } d • • y • 
caktı~ !az esnasında deniz ~~aktad•r. - - - - - - e e ıyenın enı 

Geçen gün, güneşli bir havada, 

Boğazin nihayetine doğru bir ar· 

kadaşla vapur gezintisi ~ opı ıı~tık. 

Boğazın ild tarafında, bilhn• ,,. A· 

nadolu yakasında, talihe n• tr.a

dü1c terkedilmiş bir bakımsulık 

ve inziva hali var. llareb yalı du

varları, Çökmüş kayıkhaneler, git• 

tikçe kuruyu çoraklaşan koru • 
lar. 

Sanat Mektebi 
Mezunları 

Toplanıyorlar 

2 Bin Hayvana Sene Kadrosu 

Türkiye San'atlar mektebinden 
mezunlar cemiyetinin esaslı meş
galelerinden biri de yurdun her 
tarafına dağılmış bulunan Sanayi 
mekteb! mezunlarını hiç olmazsa 
kayden bir araya toplamaktır. 

Şimdiye kadar bu yolda sarfedi
len mesai, iyi neticeler vermiştir. 
cemiyet idare heyeti, bu ne
ticeyi kafi görmemektedir. Hu • 
susi surette ve istışari mahiyette 
yapılan toplantılarda bazı karar
lar verilmıştir. İdare heyeti, hem 
bu kararları mevcut azaya bil • 
dirmek, hem kalkınma hareketi 
etrafında fikirlermi almak üzere 
bir içtima yapmağı kararlaştır • 
ınıştır. Umumi kongre için şim
diden hazırlıklara geçilmiştır. E
minönü Halkevinde yapilacak o • ı 
lan içtim~ günü, bililhare ilAn e
dilecektir. 

Serum Tatbik 
Edildi 

Baytar Müdürlüğü, R.ıam ile 
mücadeleye yeniden hız verme 

kararını alml§tır Şimdiye k<ıdar 

İstanbul ve mülhakatında yapı

lan mücadele, çok iyi neti~ler 

vermiştir. Birçok hayvan bahıple-

ri, hast:ılıklı hsyvanlarını hükü- ı 
met gözünden saklamak ıtıyadın

da iseler de teşkilatın takip fik- ~ 

rinden kurtulamamışlardır. Ge • 
çen "seneler, iki bine yakın hasta
lıklı hayvana oerom yapılml§tır. 

Bu yil bu adedin düşeceği tahmin 
edilmektedir. Diğer taraftan, ha
rice damızlık hayvan ihracı için 

tedbirler alınmıştır. Hayvan ıstı
fa istasyonları da arttırılacaktır. 

Haralar artınlarak ahalinin hay
vanlarını kolaylıkla ıslah ve te· 
davi etmeleri hususu temin edi
lecektir. 

Çocuk Balosunda 

Evvelki gün Taksimde dağcılık kulübünde bir çocuk balosu ve
rildi ve gürbüz çocnk müsabakası yapıldı. Yukarıdaki resimde, ba
loya iştirak eden yavrolardan bir gnıp görllyonunuz. 

diler. Paşa: 
- Bana bakınız!. Biz muhare • 

bemize devam edelim... Lakin, 
yanımda bulunan kadınlara ya • 

zıktır. Bunları ocağın namus ve 
ırzına teslim etmek · ·tiyorum. 
dedi. 

Zabitler; derhal Paşanın bu 
tek.lifini kabul etmişlerdi. Derhal 
tırampet çalarak ateşi durdurdu

lar. Duvarı delmeğe çalışan yeni
çerilerde durdu. Adeta: Muvak -
kat bir müddet için mütareke ol
muştu. 

Mütarekeden sonra; Alemdar 
mahzende bulunan gözdeleri ve 

ikballeri çağırttı. En başta Ka • 
mertfıb mevki almıştı. 

Paşa; yirmi dört saatl!k harb • 
den ""nra, ne Kamcrtabı ve ne de 
diğer cariyelerini görebilecek bir 
halde değildi. 

Hele; kadınların bilsbutiln asa
bı bozulmuştu Alemdar karşı.sın-

da titreşen ve ağlaşan gözdeleri • 
ne kanlı bir göz allıktan sonra: 

- Sizi ocağa teslim etmek isti
yorum ... Görüyorum ki; vaziyet 

çok fenadır. Benim ne olacağım 
belli değildir. Daha doğrusu bu· 

rada son kurşunuma kadar ataca
ğım. Ondan sonra da kendimi öl

düreceğim .. Teslim olmak bize ya
kışmaz... Bu münasebetle sizleri 

yeniçeri ocağının ırzına emanet 
etmeyi münasib buldum. Bu tek· 
lifimi yeniçeri zabitleri de kabul 
etli. dedL 

Gözdeler, korku ve sevginin bir
leştirip akıttığı birkaç damla göz

yaşı daha akttılar. Y nlnız; Ka • 
mertab rengi bembeyaz olmuş, 

olduğu yerde put gibi duruyordu. 

Oynadığı rollerın Akıbet muvaf
fak olduğunu görmüştü. Azametli 
Paşa hazretlerinin biraz sonra 

:rııahzen ile bera her berhava ola
cağı muhakkaktL 

Hazirandan itibaren İstanbul 

belediyesi merk<:z kadrosunda ya
pıl!ıcak asarruflar için belediye 
reısliği esaslı surette m~gul ol • 
maktadır. 

Çıkarılacak olan memurlann 
80 i bulacağı hakkındaki ilk tah
minler tahakkuk etmiştir. 

Bu se:neki bütçede bu tasarru1-
tan 100 b>n ilradan fazla para el
de kalacaktır. 

Diğer taraftan belediye İktısat 
Müdürlüğü kadroounun da yarı 

yarıya indirilmesi kararla~ • 
mıştır. Halen mezkür müdürlükte 
30 memur çall§tığına göre bura • 
dan da 15 memur açıkta kalacak 
demektir. 

Buradaki müstahdemlerin ade
di de 15 ten 7 ye tenzil olunacak· 
tır. 

İktısat Müdürlüğü mur&kıpla • 
rından açıkta kalacak yoktur. 

Öğrendığımize göre İktısat Mü
dürlüğündeki bütün maaşlar üc
rete tahvil olunacaklardır. 

Levazım Müdürlüğü kadrosu da 
7 ye indirilecektir. Aynca; zat iş
leri ve müdürlüğünden de 2 me • 

Boğum cüze! sahilleri, fakh 
dilşmiiş bir prm""5 temaşası gibi, 

insana hüzün veriyor. Dünyanın 

bu en güzel tabiat parçası üzeri»- • 

de yqamasını bilen insarılann ha

yat zevki ve hırsı ıorünmüyor. fü·. 

velce çok parlak devirler geçir • 

miş, boğazın öyle .1ı:oyları nr kL 

§İmw boralar, küçük biıer balıkçı 

sahili halini almış. 

Halbuki deniz ~· llyle mav\ · 
-ve temiz akıyor. Gllnq ayni gil· 

zeUiği ile sırtlardaıı apyor. Hav::ı 

ayni serinlik ve U\t.Wette.-

Çeı;idli reklimlerla ıöklere p

karılan, blnbir fiihretli müzik vı· 

bestelerle wllerin destaıu halin<' 

getirilen Tuna nehri, mavl Tuna 

ismini alıyor, sahilleri pir yatalı 

diye arulıyor. 

Biliyor mnsonm ı ld, , Tonanın 

siyah, bnlanık, ldrlJ· llif A)U YaJ-

dır. • 
SF.ŞAD FEYZi 

mur açıkta kalacaktır. ı--------------
--0-

Llvhalar Tekrar 
Yerine Asılacak 

KasımpaşadaGiydirile:ı 
Yavrular 

Evvelce, bır karar rıeticesinde 

Ayasofya müzesindeki tarihi lı:ıy· 
meti baız levhalar yerlerinden in· 
dirildiğini, bu halin Maarif V ekiı
letnin nazarı dikkatini cclbett -
ğni, bir tamimle bu levhalan ki
min indirdiğini sorduğunu yaz -
mıştık. Bu hususta yapılan araş -
wmalar bitmiş, netice Vekalete 
bildirilmiştir. 
Öğrendığimiu göre, levhalar, 

eski yerlel'ine 116ılmağo başlan -
mıştır. 

Alemdar, sadık ve emin say • 
dığı gözdesinin rengi uçuk sessiz 

bir halde olduğu yrrde büzü!üp 
kaldığını görunce içi titredi ve 
§unları söyliyebildi: 

- Arslanım; sen ne duruyor • 
sun?. 

Kurnaz Kamertab, derhal ce
vab verdi: 

- Paşam sen mezara, ben me -

zara .•. Ben sensiz yaşıyamam 1 • 

Alemdar; gözde:,;nın bu göz
.karartıcı siizelri karşısında bir an 
duraladıktan sonra: 

- Olamaz ... Ben, nasıl olsa ö

leceğim?. Fakat, ~enin ölmeni is

temem .. Daha gençsin .•. Yaşa - ı 

man liizını .• 
Dıye mukabele elti. Ka'Yle.rtab, 

Paşanın bu sözleri karşısında de
rin bir nefes almıştı. Son deh o

larak r'llünde muvaffak olmuşt.u. 
Demek hemen kurtuluyordu. 

( DC1'1lllıı '<)OT) 

Geçen çalı§m• yılı ıçinde :ı.sıı 

küsur çocuğu giydiren Kasımpa • 

şa Çocuk Esirgeme Kurumu 23 

Nisan 939 Çocuk bayramında dn 

çe-:renin 124 yoksul yavrusunu 

giydirmıştir. Giydirme işi Çocuk 

bayramının ilk gii.ııü Cüınhuriyet 
Hallı: Partisi kamun yönkurulu ve 

kur idare heyeti hınurunda ya • 

pilmış ve çocuklar sureti ma hsu· 

sada ağaç kavunundan yaptırıl • 

~ reçel ve şekerlemeler dağıtıl

mış ve ayrıca çevre içinde yok -

sul yavrular kamyonlarla gezdi • 

rilmiştir. 

Birimizin Derdi 
Hepimizin Derdi 

Talebe Ve 
Kahvehane 

Buvi1e-tJ biue maJ&m J~hta 

bir okuyueumuı diyor ki : 
•- Maarif Vt"lr.iüeU, orta tf'd

rlaa.t talf'besintn )f.ahvclt•rr dt> -
vamlarmı ya ... ak f't.mi~tl . Bu itle, 
k.lmlerin tavzif edlldijlnl bUml
yorum. Yalnıı, ta.it.elle. maa.lc.'t~f, 

yiıı,. ka.hvehanrl~re dada.ndı1.u. 

DeJ·az.odd:ı, .Bey•zıddan SuJtana.h
medc k:ıdar olan Kahada, "ultan
altmNldekt kahvrhrnlt'rdeo Ulf'bt>
lll'"D yrr bulmıamıyoı-. lJtlhas~a im
tihan ı.a.ma.nlarının ıakla m11..,ı. 

bu mN>tle u .. f"rinde beni ('Oli ctu .. 
,ündürdü. Bu yavrulara :rartlc: tl•
tıı m!!. 

Maarif VellileUnln 7ualı nfl 
oldu? 

' 
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1 ZAFER KOLAY D§_GİL f j Meraklı Şeyleri 
ZAVALLI DOKTORLAR VE 

-· Bir Harb Çıkarsa 
Çok Uzayacakmış! 

l'2 lllr.I devirlerde doktorluk pek 
IS tehllkell bir san'allı ve doktor

lar, hatalarını hayailarlle ÖderlerdJ. 
Orta çat doktorları. tedavi ettikleri 

mümtaz hastaları Jyi edemediler mı. 
hemen öldürülürdü. 

Kirli Çamaşırlar 
Çünkü Taarruz Vasıtaları Kadar 

Müdafaa da Sağlamdır 

İsa'nın dofu!jundan 580 sene sonra 
Borl'onya Kralı Göntran'ı, müpteli oı .. 
duiu veba hastahtından kurtaramıyan 
doktorun kafası kesilmişti. 

Fransa Krallarından birinin hususi 
doktoru da -337 de Oder nehrine atı
larak bofulmuttu. Kabahati, Kralın 

C'Özlerlndekl perdeyi kaldıramaması i
di. N orveçte, reçetelerini okunaklı blr 
surette yannıyan doktorlar üç aya 
mahkiim edUJr. 

Bir Alman Muharririnin Kitabı PERTEVSİZ VE MİKROSKOP 

Plln Anslyen; Pertevsüzün eski Se· 
neklerln icadı olduiunu söylüyor. 

Romalılara ald mezarlard~ yapılan 
ara.şhrmalarda blr çok pertevsü.:ı bu
lunmuıtur. 

1618 de Fontaoa adlı blr Alim, fenni 
&etklkJerde pertevsü:ı lstlmaline baş

ladı. 

Mikroskop, 1590 da Dolandalı Za
hart Yansen tarafından ketfolunmıq
tur. 

fplldai mikroskoplar pek küçüklü. 
Allmler, pertevsüzü tercih edJ7orla.rdL 

BANKNOTLARIN ÖMRÜ 

Fransa bankası; banknot imal eden 
amelelerin haftada tO aal 7erlne 48 
aal çalışmalarına lllsum 1"örmü.,1ür. 

Bir hava taarruzu na karşı en çok korkan tehirlerden : Londra Buna Qa sebeb, k~ıd paralarıa pek 
çabuk renudeletmeal, ele alınamıyacak 
lı&le celmesldJr. 

!A 
lmanyanın bugünkü askerl 
muharrirlerinden ~ ınilll 

müdafaa neşriyat şubesini 

idare eden albay Förç bir kitab 
neşretmiş. Yeni gelen Avrupa ga
zetelerinde buna dair malılmat 

var. 
Yarınki harb için bugünkü Al· 

manlann ne dediklerini öğren -
mek az faydalı olmasa gerektir. 
Albay Förç'ün kitabında ileri sür
düğü esaslar birer birer şöyledir: 

1- Bundan sonra harbe kolay 
kolay girişilmiyecektir. Becerik -
sizlik, acizlik ve saire gibi sebeb
ler bundan sonra hiçbir millet her 
hangi bir harbe sürüklenecek de
ğildir. Milletler bundan sonra an
cak büyük büyük sebebler ve ga
yeler için döğü~eceklerdir. Bir 
millet kendi mevcudiyetini mü -
dafaa mecburiyltinde kalınca har
be girecektir. 

2- Miistakbel harb uzun süre
cektir. Pek uzun. Muharririn bu 

fikri ayrıca şayanı dikkat görülü
yor. Çünkü şimdiye kadar Al -
manyada, İtalyada ileri sürülen 
noktai ne.zarlar daima müstakbel 
harbin kısalığı etrafında idi. Şöy
le ki: 

Birdenbire harb açılacak, he -
men hücum edilecek. Karşı taraf 
kendini toplıyamadan her iş ta
arruz edenin lehine olarak bite -
cek. 

Halbuki albay Förç bunun ak
sini düşilnüyor. Müstakbel harb 
uzun sürecektir. Bugünkü silah
lar ne kadar mükemmel olursa ol
sun, taarruz vasıtaları ne kadar 
müthiş görünürse gürünsün bun
lara karşı da müdafaa vasıtaları 

korunma çareleri de o nisbette art
makta, ilerlemektedir. 

3- Bir de bundan sonra hiçbir 
memlekete birdenbire taarruz et
mek suretile onu şaşırtmak imka
nı da kalmıyacaktır. Çünkü harb
den evvel bir rahatsızlık, endişe 

Hitler Maden Amelesi Arasınd;:l 

Bitler, Almanyadakl maden btihsalitına çok ehemmiyet vermek
tedir. Bu sebebden madencileri sever ve oularm iyi yaşamalarını te
min etmeyi düşilnii:r. Yukarıki res ·,im Alınan devlet reisini yolda bi
sikletle gezen üç amele ile bir arad o görüyoruz. 

. 

devri olacaktır ki o zaman her 
ihtimale karşı her taraf hazırlan
mış olacaktır. Öyle birdenbire bas· 
tırmak, hemen kısa bir zamanda 
işi bitirmek imkansız görünüyor. 

4- Birdenbire taarruz ederek 
harbi kendi lehine bitirivermek 
imkansızdır: Böyle korkunç bir 
taarruzusu başarabilmek ve har
bi kendi lehine bitiriverınek isti
yen tarafın elinde hakikaten pek 
büyük vesait bulunmak lazım ge
lecektir. 

5- Fransa ile Almanyanın ara
rasında aşılması imkansız görü -
necek derecede tahkim edilmiş 

müdafaa hatları vardır. Müstak -
bel harbde ilk iş öyle görünüyor
ki böyle son derece tahkim edil -
miş müdafaa hatlanm ne yapıp 

yaparak delmek, geçmik olacaktır. 

Son zamanlarda tot Ye 50 franklık 
banknot buhranı başlaınqtır. Bank .. 
notlann bli7üklerl de, küçükleri l"lbl 
dörl bq ııeııe içinde esldyormuş. 

ATEŞLİ MAHKEME 

İna'illerede, 7alnıı; canilerin dava
larına bakan bir mahkemenin ismidir. 
Şüpheli siyasi mUcrlmleriıı davaauu 
da bu mahkeme görürdü.. 

Bu mabkeme7e cAtqlb denllmesl
nln sebebi ekserl1etle mücrimlerin 
cateş reıası• na yanJ yakılmak sure· 
Clle idamına karar vermesidir. 

I'thlıkeme duvarl:ırmuı si7ab bo7alı 
oldutu ve met'alelerJe aydJnJatddıit 

loln bu ismin verlldltlnl iddia edenler 
de vardır. 

Ateşli mahkemelerin en meşhuru 

nehir mesele.il> dava.sını cürmek IÇ;in 
1679 da Arseualdo toplanan mahke
medir. 

POLİSE PARA UZATMIŞ! 

Bunun ıçin de mümkün olan kuv- -----------
vet toplanacak, oraya yığılacak - Londra l'•••telerlnden: Seyrüsefer 

nizamına aykırı olarak elden bir oto-
tır. Ancak bu olduktan sorıradır mobil durdurulmıq, olomoblll idare e-
ki büyük harekuta girişilebile - den adam Polise bir kitıd para uza-
cektir. tarak: 

- Burada bir Ura var. Bununla blr 
6-- Bu noktalan gözden geçir- '"J' lçerslntı; demiştir. Mahkemeye re-

dikten sonra hatıra gelen sual şu llrllen otomobil sahibi 20 inrıı.ı. lirası 
oluyor: Müstakbel harbde acaba para ce:ıasma mabkilm olmuş ve lıii-

tayyarenin rolü ne olacak? Alman klm kendisine toYle demlşllr: 
- Polise nlşvel kabul elt~k hlo 

albayı tayyarenin rolünü o kadar bir vakii miıınkün olmamışlır, 
mübaliıga ettirmeğe lüzum gör -
müyor. Hava kuvvetlerinin rolü
nü öyle harbi neticelendirecek ka
dar müessir bulmamaktadır. Müs
takbel harbde de esas araziye ha
kım ve sahih olmak noktasında 

toplanıyor. Toprak elde bulun -
malı. Toprak ise tayyare ile alı -
nacak değildir. 

Müsaktbel harbde büyük büyük 
kütleler yerine küçük molörlü 
kıt'alar daha çok iş görecektir. Ta
biidir ki bu küçük ordular çok iyi 
talim ve terbiye görmüş olacaktır. 
O zaman bunları istendiği gibi 
sevk ve idare etmek sayesinde 
maksada daha kolayca varılacak
tır. deniyordu. 

(Devamı 7 irci sayfada) 

KEDİNİN TALİHİ VARMJŞT. 

İııkoııyada Edlmburl" hastanesine 
bundan d6rt buçuk sene evvel zencin 
bir kadın hasta olarak ,.atırılmı.ş, o za. 
man da bir kedl hastanın yanına ce
lerek dolaşmata başlamış. Zengin ka
dın dört buçuk sene haStahanede yat
mış, bakılmış, nihayet ıreoen l"iln öl
müştür. Vasiyeti açıldıfı uman kedl
J'e ölüncJye tada.r iyi bakılmak üzere 
500 Lıırııtı lirası bınklıiı anb4ılmlf
lır. 

- Yarın : ~ehzadthaşı • 

FERAH Sinemasında 
HARP DÖNÜŞÜ 

!>on 10 se~enh e.ı bü, ük 
Ş1heaer. Ayııca : 

3 '1 5. şor K whov ar 
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Yazanı 1 

İSKENDER 1'', SERTELU --
C 

evdet, salonun bir köşesın
de, nişanlısına duyurarak, 
hızlı hızlı okuyordu: 

•Yüreğin dolduruldu en ~~yta· 
ııl hevesten, 

Ey kadın, sen bambnşka yara
tıldın herkesten: 

Yarı sevda, yarı rıih, yarı şeh
vet, yarı et ... 

Kimin o saadctsin.. Ve kimine 
felaket. .. !• 

Sabahat, uzandığı şezlongtan 

hiddetle fırladı: 
- Yeter artık, Cevdet! Ben bu 

kadar hakarete tahammül ede • 
mem ... 

- Hakaret mi bu a gözüm?!. 
Şairin biri böyle söylemiş. Ben de 
okuyorum ... 

- İyi amma, beğenerek, tak • 
dir ederek, doğruluğuna inana • 
rak okuyorsun! 

- Nereden anladın bunu? ... 
- Halinden ... Sesinin tonun • 

dan ... Neş'enden ... 
O gün fazla konuşmadılar. 
Cevdet alaycı bir gençti.. Ni • 

şanlısını her sahada denemeden 
evlenmemeğe karar vermişti. Sa
bahatin sözleri kadar bakışları da 
onu tatmin etmiyordu. 

Sabahat, Cevdet'in Çamlıca • 
daki köşküne misafir gelmişti. On 
beş gündenberi orada - kendisine 
ayrılan bir odada - yatıp kalkı -
yordu. 

Cevdet'in ihtiyar bir teyzesin
den başka kimsesi yoktu. 
Köşk, Cevdet'e babasından kal

mıştı. Cevdet çok temiz kalbli ve 
okumuş bir gençti. Mühendis mek
tebinden çıktıktan sonra, iki sene 
de Almanyada okumuş, Avrupa
dan döner dönmez bir ecnebi şir
ketle anlaşarak, ayda üç yüz lira 
aylık almağa başlamıştı, 

O, Sabahat'i eskiden de tanırdı. 
Almanyaya gitmeden, Sabahat'e: 

- Dönündye kadar beni bek
lersen, seninle evlenirim!. 
Demiştl Cevdet Almanyadan 

dönünce, Sabahat'i arayıp bul -
muş, onun henüz evlenmediğini 

görerek, Çamlıcadaki köşküne da
vet etmişti. 

Sabahat de büyük annesile bir
likle oturuyordu. Anası, babası 

yoktu. 
İkisi de öksüz gibiydiler. 
Fakat, Cevdet, Sabahat'in son 

yıllarını nasıl geçirdiğini bilmi -
yordu. Onu hala eskisi gibi temiz, 
ve namus mefhumuna bağlı bir 
kız sanıyordu. 

Sabahat o gece, her kes yattık
tan sonra, odasına çekildi... Ba -
vulunu açtı ... Eski, kirli bir gece
lik çıkardı .. Ve kendi kendine ını
rıldanmağa başladı: 

- Kadın demek, yarı sevda, ya-

l rı ruh, yarı şehvet, yarı et ... de
ğil mi? Kimine saadet, kimine 
felaket getirir .. Öyle mi?. Fakat, 
Cevdet'in içine doğmuş... Benim 
ona felaket getireceğimi nereden 
biliyor? Bana bir türlü güvene -

- Yapma .. 

miyor ... Hakkı da var ya. Çilnkil, 
ondan önce ben, kendime güve • 
nemiyoruın. Cevdet'e: - Seni mes
ud edebileceğim! - demek için ken
dimde cesaret göremiyorum. Za
vallı çocuk... Beni hilıi eski Sa
bahat sanıyor. 

Geceiiğini tekrar bir kağıda sa
rıp, küçük çamaşır bavulunun içi-

ne yerleştirdi: ı 
- Bu gece, güneş doğmadan kaç

malıyım buradan. Artık taham -
mülüm ka.lmadı. Cevdet'e haki
kati anlatmaktan çekiniyorum. 
Zaten bir genç kız, bu acı haki -
kati, evleneceği erkeğe nasıl iti
raf edebilir? Nasıl diyebilir ki: 
Ben kız değilim ... Ben, kirlenmiş 
bir paçavra parçasından daha mü
levves, daha bayağı bir mahhl -
kwn ... Hayır, hayır ... Ben bunu 
söyliyemem. Kirli çamaşırlarımı 
benden başka kimse görmemeli .. 

Cevdet, ertesi sabah, bahçedeki 
kan•oriyenin altında nişanlısını 

bekliyordu. Teyzesi bir aralık ko
şarak geldi: 

- A yavrum, dedi, canın sıkıla
cak amma .. Sabahat kimseye gö
rünmeden gitmiş. 

Cevdet birdenbire şaşaladı: 
- S1klanmıştır, teyzeciğim! O, 

benden ayrılmaz. 
- Aldanıyorsun, Cevdet! Öyle 

bir ayrılmış ki .. Bavulunu da bir
likte alıp gitmiş. Bütün köşkü a
radım.. Bulamadım. 

Cevdet söyliyecek söz bulamı -
yordu. 

Çay bardağı elinden yere dü
şup mermer taşların üstünde bin 
parça olmuştu. 

Biraz sonra, Ayşe • hizmetçi 
kadın - elinde salladığı küçük bir 
zarfla kameriyenin altına geldi: 

- Kapıya asılmış bir mektub 
buldum.. 

- Ondan ... 
Diye söylenerek zarfı açtı ... 
Hızlı hızlı okurnağa başladı: 

• •Siz, çok temiz ruhlu bir 
gençsiniz, Cevdet Bey! Ben ise, 
ölünciye !tadar kirli kalmağa 

mahkum bir paçavrayım .. Size la-

Güney kapının arkasında, doktor da eşikten 

içeriye adımını atmaya hazır bir durumdaydı. 

Genç kadın: 
- Y oo .. Olmaz.. İlk önce sen benim soruları

ma karşılık veı. Lambaların niçin kapandığını ça
buk öğrenecek ve hemen sevineceksin.. YOS A 

- Başka tlirlü olmaz .. 
- Peki neydi hazırladığın sürpriz? .. 
- Onu sen bileceksin!. 
- Bilemezsem.. 
- BJemez:.en mesele ;:.:;,k. Odıına döner gi-

Diyrırdu. Doktor: 
- Liıınbayı aç ta içeriye gireyim bsrL 
Dedi. Güney israr etti: 
- Yoo .. 
İmkt.nı yok .. 
Söylemeden açmam!. 
Doktor: 
- Bir ~ey değil, karıcığım. seni görece~ 

gel<ll 
Ded:. Güney; 
- Yalan .. 
Bir haşka şey için geldin! .. 
İnanmam .. 
Di.Y" israr ettl Doktor da inandırmağa çaııştı: 
- Ciddi söylüyorum. Uyuyamaclım. Seni gör-

mek. biraz yar.ında oturmak iskdiın. Bunun için 
odamdan çıktıır .. Kapıdan lambanın yandığını da 
göninr~ uyuysınadığını anlaclım. Sevindim. Fakat, 
niçin k•pıyı açmadın, ni in !Ambaları söndürdün? 
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Güney bütün kadınlığın!, seksapelini, delir
tenliğini büyüleyen dişiliğinı sesinde toplıyarak bir 
kahkaha salıverdi. Sonra: 

- Alı kocacığım .liımbaların sönmesini çok mu 
merak ediyorsun? .. 

Dedi, sözüne ekledi: 

- Sana öyle bir sürpriz hazırlaclım ki? .. 
Doktor, her.üz şaşkınlığı, merakı giderilmeml~ 

her insarı gibi titrek bir sesle sordu: 
- Nedir budesem?. 

- Dünyııd1 aklına getiremezsin?., 
- Yapma., 
- Gerçekten söylüyorum .. 
Ooktot' düşündü: 
- Çıkamadım işin içinden: 
Dedi, ilave etti: 

A alım artık karıcığım şu Hlmbayı ve kapı-

yı. Yüzünü göreyim .. 
Güney: 

- Olmaz olmaz .. Bil bakayım, ne yapıyordum .. 
Diyor, sözünü sürdürüyodu: 
- ~e oldı.:ğunu bilmeden limbayt açmam. 
- Ben ~çayım bari .. 
- Açtırmam kl. 

Doklor sesini yumuşattı; 
- Açayım karıcığım .. 
- Bilmed~n plmaz .. 
- Olsun. 

- Olmaz ... 
Doktor boynunu büktil, sesin; diha çok yumu

§atlı: 

- Ama senin yüzünü giirır.emeı?e dayananıı-
7orum. 

- .\zıcı.k dsyanıver. 

dersin. Ben hazırladığım sürprizle bı>raber senin o
dana gelirim! .. 

Doktor: 
- Yoo .. Ben o kadar uzun şeyle uğraşmam. 

Ben odlillldan seni görmek için fırladım. Bir türlü 
gözüm uyku tutmadı. 

Dedi. elini kapının tokmağına uzattı. Güney, 
bir çığlık koparır gibi: 

- Yoo .. İır.kinı yok olmaz .. 
Diye haykırdı: 
- Açarsan bir daha yiiziine bakmam .. 
- Neden karıcığım? .. 
- Basbayağı. Bütün hazırlıklamr..ı alti!ı;t ede-

ceksin .. 
- Ne hazırlığı?. 
- Görünce anlarsın.. 
- Şımdiden anlarsam olmaz mı?. 
-Olmaz .. 

yık bir zevce olamıyacalJııU ,,. : 
lıyarak gidiyorum. Eter baısJI~ 
fak bir iyilik yapmak lııter9 

(Devgmı 7 inci .ayf~ 

111!1 ıJtiJ 
An kara Radyos 11 

auot!Jf 
18,SO PrOl'ram. 
18,35 Mü•ik <Oda müslil - ru· 
19 Konuşma. 
19,15 Türk müzlfi (Fuıl ııeyelil~ 
Çalanlar: Oevdel Çatla, EfJ'ef ıı 1' 

rl, Hasan Gür, Basri Jfier, Hanadl 
kay. 

Ok117an: Celll Tokses. 
%0 Mem.lekel saat a7an, aJall" 

meteoroloji baberlerL ııf 

%0,15 Türk milattı (llallt okJ'ıııı 
ntarı), ~ 

4 tan bar, Cura, Layla, San tol' 
dümbelek. 

Z0,30 Türk mllıııtL ,ti 
Çalanlar: Vecihe, Reşat Erer, ll 

Kam. Cevdet Kosan. 
Oknyan: Muzaffer iıkar. ,,ıf 
1- Ali Rllat Be71D - Nlhaveııl 

le - Zülfün 1"örenlerln. -' 
ı- Lem'lnlD - Nlhavenl prkl • 

SÜI çıkarırdım •DL ..J' 

S- Hacı Arif Beyin - Nlbaveııl 1" 

kı • Yanılma at .. I aşka. 
4- Vecihe - Kanun takslm.L ı 

5- Rahmi BeJ'ln - Nihavent prP 
Siızüp sibıüple •T melek. ,ır 

S- Nihavent 7ürlil< ııemai -
mez:dlm özüm pmzene. J1 

21 Konuşma (Çocuk esir&' em• 
rmnu). 

%1,15 llsham, labvUil, kamb111 

nukul ve slraal borsası (tlal). 
Zl,%5 N .. ·.ıı plaklar - R, r' 
ıl,30 Müzik (Radyo orkestrası -

Basan Ferid Alnar). 
U,30 Miil:lk (Neıı'ell pliklar). 
!3 Müzik (Oazband - Pi). ti 
23,45 - H Son ajans baberlctl 

7annld prorram. 
YA&IN 

l!,30 Pro.-ram. 
ız,ss Türk müaıtL 
Çalanlar: Fahire Fenan, Retllı P 

oaıı, Kemal Nlyaal Seyhan. 
Oku7an: Mahmul ll:annd&f. _ _.ı. 
1- Osman Be7ln • lll<ıaa _...1 
!-- Sallbattın Pınana • maa• f' 

kı - SnlıJ'an kalbimi aey, ...ı • 
3- Raci Fallı: Be7ln • 111cu 11"'' 

Ateşi ıwıanı tlrlı:al. , 
4- Kemal Nlyaal S.7bvn - rr.r~ 

pe lablml. ,J 
$-- Sadcttlı.ı ll:a:rnalm • N•~ 

,arkı - Dlcno!a harap nhlu. 
$- Türkü - Dalları il<'P kat .,ıd• 
,_Su semalll. ti 
ıs Meaılekel saal &)'an, aJaıı5 

meteoroloji haberlerL ~ 

13,15 - 14 Müzik (RIJ'aselt ....... 
bandosu - Şef: ihsan Küntıer). 

1357 Hlcr! I 
Rebiillevvel Nisan 

s 12 --- ...,..,,,, 
1939, Ay f, Gün 115, Kasun ı6' 

nvs uıısı sı --
Vakitler Vauti Es.-l 

ıa. da. .•. ~. --
Güneş s 05 10 o1 

Öğle 12 12 s ı4 
İklndl 16 01 9 o' 
Akşam 18 59 12 (j} 

Yatsı 20 40 ı 41 

İm.salı: 3 17 8 ı9 



1 İSTANBUL SOKAKL!'RI 1 

Sakın Caddede Düşüp 
· Can Vermeyin! 

Sokak Ortasında Ölenlere Öyle Hor Bakıyorlar 
ki, İnsan Böyle Yerde Ölmemeğe Dua Ediyor 
~ Yazan· 1 ~ınan Cemal İcAYGILI 
('t::ı Velisi gün, Çarşı kapısında ts. ve oradaki gayet kalabalık 

8 
bir pazar yerinın tam orta

ı~ıa bir adamcağız öldü. 
d _u ölüm apansız denilen şekil
d~kıdi. Zavallı, galiba oradaki bir 
d kandan bir şeyler alırken, bir
ııı'·llbire, üzerine bir fenalık gel
""~ş, dükkar.ın önüne yığılıver -
"LIŞti. 

f 'tesadilfen ben de oradan geçl -
§1 orduın. Bir de ne göreyim? Çar

~~ sa.~an sokağın içi mahş.eral
~· ; I<oşe başını kaplıyan bırkaç 
iş.ye sordum: 

~k- lie var, ne oluyor, bu kalaba-
lledtr! 

" lieınen birkaç ağız birden bana 
Yrı ayrı cP.vap yetiştirdiler: 
Yı-. lierifin biri birdenbire yere 
Y 'lrarlanınış, galibıı nallan dLkl
or'nuş! 

-. Çoktan dikmiş bile be! 
Y -. Bazıları sar'ası tutmuş di-

t.orıar aınma, şimdi ben dikiz et
ıın . 

' lŞ pek sar'aya benzemiyordu. %; Ne sar·~sı canım. herifcioğlu 
tan kıkırdamış bıle! 

d Sa~dan. soldP.n, önden, arka -
k •n ıneraklı!ar arttıkça, oradaki 
l'alabatık da gittikçe artıyor ve 
d1 llıdi her kafa1an bfr ses çıkıyor
u. 

1 
l3ir aralık, orta yışlı bir kadı-

111~ arı bir t~laş içinde çırpınarak 
braınvay yoluna doğrı: koştuğu ve 
yıtaz sonra yine ayni. telaşla geri
• e dönüp k11abalım vararak öle-••I ,,. •• 
ı n, vahut henüz ölmek üzere o-
13anın yanına scğirttıği görüldü. 
ltı. u kadın, belki ölenin, yahut öl
y ek Üzere olanın ya karısı, yahut 
~ın akrabnsıvdı. Karşılıklı dük-

ların ön'erine b:rikmış· olan 
ley· 
ltıı ırriler, asıl kalabalığa pek so-
b 1ınadan ve hiç durmadan hep 
c u meseleden bahsediyor ve bu a
t \Vak'a haıkkında. sözüm ona, bir 
""rn .. k la nu tedanlıklar d3! yapıyor-

r rctı. Mesel, bunlard3n biri bir aa .. 
' Şoyle bir şey yumurtladı: 

Ilı._ Mübarek adam, ölecek za 
1\ •rıı tam bu saatte, bizim akzua
oı <aınanında bulmq sanki? Ne 
t!eur~u, biraz daha dişini sıksa idi 
d dukkanların kapanma saatin-
e Yere yuvarlansa idi! 
13ir başkası şöyle söylendi: 

t ._ Bizim ehaliye de vakit geçi
~k eğlence llzım! Şuraya bak 
~ ' iU kalabalığa bak, sanki orada 
•ra .. !< goz oynıyor. 

c; 011arında ik: büyük sepetle, 
r>t~Şıya bir şey götFrmekte olan 

Yaşlı bir adam bağırıyor: 
re~ liaydi, yol verelim, yol ve -
teı'rn, dalga geçmiyclim, yol ve
"" 

1tıı.! Ölene rahmet, !<alana selii
"''l' ,, Ö · <ol verelim! 
~lenin, yahut da henüz ölmek 
ltııı~e, can çekişmekte olanın bu
ı.b Uğu yerin etrafı şimdi, ka
• it] k 
tları ı tan o hale g~'mışti ki ora-
eibı ge.çınenin ımkAnı kalmamış 
lııs 1d.i. Hani ya, bu vaziyette, 
.\.jtllln ölmiyeceği v~rsa da ölür. 

•h g·· t . h . b" ~ os ermesın, her angı ır 

Ve ~tıın, pazarın bu kadar işlek 
len :~ bir yerinde, insana hafif
t!e k ır fenalık. bir t>ıJıran gelir 
ot.. end:Si, bövlece vol kenarına 
~ra , •. 

"'ltk cak, uzıınaack. vahut mu -
o ~a aten Yuvarlanac;k olursa vay 
n .~al!ının haline vr.y! 

0 Yle · l'ıy vazıyetlerde kazaya uğ -
t&.1ı •na bol !:ava, rahat nefes, fe-

rnevk· l' da b· ı azımdır. Halbuki yol-
&aııı ır baygınlık geçiren bir in
lıısa~ ~a.şı~a irili, uhklı bu kadar 
ti d UŞuşuyor ve bunların hiç bi-

e ona b" 
oııurı b ır yardım ~lmeden salt 

• 

• 

:Ml!sell Alemdar caddesinde birisi düşüp bayılsa, hali<, yardım için 
· değil, sadece seyretmek için böyle toplanır 

rirse düşünün siz artık o biçare
nin halini! 

• • • 
Neden soma anlaşıldı ki bu, bir 

kalb, yahut nezf neticesi ve bir
kaç dakikalık bir ihtizar sonunda 
gelen bir ölümmüş! İyi amma, ya 

(Devamı 7 inci sayfada) 

Filistin ihtilalini 
idare Edeni er 

Bir Fransız Gazetesinin Fevzi 
Kavaklı İçin Anlattıkları Şeyler 

/A
nadolu ajansı, geçenlerde 
Fevzi Kavaklı'nın Iraktan 
Maverat· Erdün hududları

nı geçtığını ve Filistin ıhtiliılinin 
tekrar başına geçeceğini yazıyor
du. Bir Fransız gazetesi Fevzi Ka- [ 
vaklı hakkında şunları yazı~or: İ 

•- · Şu tepedeki adamları gö -
rüyor musunuz?. 

- Evet, kim bunlar?. 
- Fevzi Kava:klı'nın adamları .. 

- Şu mitralyöz kurşunlarını 

gördünüz mü? 
- Gördüm. 
- Bunlar da Fevzi Kavaklı'nın 

mitralyözlerinin kurşunu ... 

- Hele şu bedevilere bakınız. 
Ne güzel talim ediyorlar ... 

-Asker mi bunlar?. 

- Hayır! Fevzi Kavaklı'nın ma-
iyeti... 

- Bu geceki baskını yapan kim 
biliyor musunuz?. 

- Şüphesiz Fevzi Kavaklı ... 

Suriyede, Filistin de bir araya 
gelen iki kişinin konuştuğu hep 
bu ... 

Fevzi Kavaklı, Arabların (Fuh
rer - Rehber) idir. Maiyetinde son 
sistem sil8.hlarla müsellah 4,000 
kişi vardır. Filistin çöllerini hara
ca kesmiştir. Geceleri şehirleri, 

kasabaları basar. N eredcn geldiği, 
nereye gitiği bir türlü anlaşıla-

; 

maz. Fevzi Kavaklı'nın maksadı 
ne? Filistınin islıklali... 

Fevz: Kavak!: orta boylu, biraz 
şişmancadır. Bszuları çok kuv · 
vetlidir. Beyaz bir bornuza börü
nür, başına ipek bir kefiye sarar 
Kudüste birçok casusları vardır. 
Herşeyi vaktinde haber alır. 

Fevzi Kavaklı çocukluğunu Su
riyede geçirdi. Sonra İstanbula 
geldi, harbiyeye girdi, piyade mü
lfızimi oldu. Umumi harbde eski 
Osmanlı ordusunda hizmet etti. 
Yüzbaşı oldu. 

Mütarekeden sonra Suriyeye 
gitti. İhtilfılcilerin başına geçti. 
Cebeli Dürüzde Fransızların eline 
esir düştü. Divanı harb tarafın -
dan idama mahkılm edildi. Fakat 
idam hükmü yerine getirilmez -
den birkaç saat evvel kaçtı. Kral 
Faysal'a iltica etti. Irak ordusun
da bir vazife aldı. 

Filistin isyanı başlayınca Bağ
daddan ayrıldı. Asileri başına top
ladı, mücadeleye başladı. 

Fevzi Kavaklı'nın istediği ne?. 
Filistin Arablarının davasını mı 

müdafaa ediyor, yoksa yeni bir 
Arab imparatorluğunun temelle
rini mi kurmak?. Bu malfun değil. 

Şimdilik malı'.ım olan şu: 
Kral, emir, efendi, müftü, hacı, 

hoca, hulasa bütün Arab dünya -
sının, kendisini bir halaskar telak
ki etmelerL .. 

\ 
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• 
Yıldız Olmak Sevdasına Kapılanlar 
Bazan ·Nerelere Sürükle 

H 
olivud'da, birçok lokantalar 
vardır, otomobille gezenler 
bunların önünde dururlar. 

Yiyecekleri, içecekleri şeyleri ıs· 
marlarlar. Genç ve güzel bir kız, 
tepsiyi geti.!cir, dizlerinin üzerine 
bırakır. • 

İşte Mary Yones. bu lokantala
l'ln birinde hizmet ediyordu. Sarı
şın, bebek gibi güzel bir kızdı . 

Bir gün lokantanın önünde 
lüks bir otomobil durdu. Volanda 
şık, yakışıklı bir delikanlı oturu
yordu. Mary yıldırımla vurulmu- ı 
şa döndü. Ömründa bu kadar gü
zel bir delikanlı görmemişti. 

İşte o günden sonra delikanlı 
sık sık geliyordu. Artık buluşu -
yorlar, sevişiyorlardı. Delikanlı a
rasıra hediyeler de getiriyordu. 

Bir gün. lv.ary'ye sinemaya inti
sap ederse gPcede yirmi beş, hatta 
elli dolar kazanabileceğini söyle
di. Mary cidden güzEl bir kızdı. 

Fakat, sinema yıldızı olmayı ak· 
lından bile geçirmemişti. 

Hele Eğlence Evlerine 
Düşerlerse Husu
si Hafiyeler Bunla .. 

Amerikadan hac-rın 

malarına 
Meydan 

• 
Bir Ti1rli1 
Vermezler 

Mary delikanlının teklifin! ka
buletti. DeJ;kanlı ile berılber Ma
dam Şarlmen'in evine gitti. Bu ka
dını sinema şirketlerine artist ve 
figüran veren bir simsar sanıyor
du. 

Madam Şarlmen, güzel kızı tak
dirle karşıladı. büyük bir yıldız 
olacağını temin etti .Fakat, evve
la bir apartıman tutmak, kıyafe
tini düzeltmek Hizım geldiğini 

söyledi. Genç kız, bı,nları yapa • 
cak parası o!madığı cevabın: ve -

rince: 
- Beıs ~k! dedi, ben 

ödünç ve ririm, sonra 
iade edersin. 

Mary, Holivudun büyük apar -
tımanlarından birinin dairesine 
yerleşti. Kat kat elbiseler aldı. 

Bir gün, çırçıplak bir fotoğraf 
makinesinin onune oturttular, 
muhtelif pozlard'1 fotoğrafını al -
dılar. Mary Madam Şarlmen'in 

listesine (Fransızca konuşur gü-
(Deııamı 7 inci sayfada) 

nivorlar? 

j_ş_A_K_A_I 
İYİ ADAMDAN KİM 

KORKAR? 

GENÇLİK, KISKANÇLIK 
MAZERET SAYILAMAZ 

üyük İskender bir gün 
Diyojene rastgelir, ve sorar: 
- Tanıdın nu beni?. 

- Hayır!. .. 
- Ben, İskender denilen ku -

mandanım ... 
- Ben de. Diyojen denilen fi

lozofum ... 
- Sen, benden ko"kınuyor nu

sın? ... 
- Evvela söyle ... Sen, iyi adam 

mısın, yoksa fena mı? ... 
- İyi ad~mım! .. 
- İyi adamdan kimseye fena-

lık gelmez.İyi adar.ıdan kimse 
korkmadığı gibi her. de senden 
korkmıyoru...,;.!. .. 

İŞTE NÜMUNESİ: 

Meyhaneye gelen bir müşteri; 
- Barba! Rakın iyi mi? ... 
- İyi demekte söz mü? ... 
- Sözüne inanayım mı? ... 
Meyhaneci, köşede yatıp sızan 

müşterilerdPn birin! ışaretle: 
- İşte nümune! ... 

KARI KOCA ARASINDA: 

Bay. - İkimiz de cennetlik kul· 
!arız! .. 

Bayan. - Neden biliyorsun? ... 
Bay. - Ben, senın diline, se

nin de benim suratıma sabrımız
dan ... 

KARIN A(';RISI: 

Mualliw. - Üçünüze yirmi el
ma, otuz armud, kırk beş erik, 
altmış kestane verilmiş olsa her 
birinize ne düşer? ... 

Talebe. - Karın ağrısı! ... 

TARİH İMTiııANINDA: 

Mümeyyiz. - Tufanda sular, en 
yüksek dağhırı bile 2ştı. Acaba 
insanlar ne oldular? .. 

Paris Barlarında Çıplak Dans Eden Kızlar içinde 
iffetini, ismetini, Faziletini Muhafaza Edenler Çoktur 

Bakkallık 
Yapan Bir 
Kraliçe 

B 
ir Bükreş gazetesi şöyle fan
tezi biı hikaye anlatıyor: 
•- Demek Madam, başka 

birşey istemiyorsunuz?. Fakat şu 
peynirden, tecrübe için biraz al-

ı 
manızı tavsiye ederim. Bu sabah 
geldi. Çok memnun kalacaksınız .... 
Mağaza müdiresinin büyük bir 

1 
nezaketle söylediği bu sözlere kar
şı: 

- Hayır! İstemem!. .. 
Demek kabil mi!. Müşteri ma

dam, bir kilo da peynir alır, gi
der. 
Bükreşin bu asri bakkal dük -

kanı büyük bir rağbet görmüş. 
Hakikaten satılan şeyler nefis, 
taze ve o nisbette ucuz . 

Dükkana gelenler, yalnız öte -
beri almak için değil, sahibini, sa• 
bık Kraliçeyi görmek merakile 
geliyorlar. 

1935 senesi temmuzunda Yunan 
Kralı Jorj'dan ayrılan Kraliçe E
lizabet Romanyadaki malikfınesinı 
lşletmeğe başlamıştı. Mutavas•ıt

lar yüzünden zarar ettiğini görün
ce Bükreşte bir bakkal dükkanı 
açmağa, çiftliklerinin mahsulü • 
nü doğrudan doğruya ve ucuz bir 
fiatla halka satmağa karar verdL 

Paris k~bare lerinden bir sahne 

t~ı u halin! seyr~tmek ıçin et-
tıı sııns k . . 

ı ı hır çemberle çevi-
Takbe. - Ne obcaklar? fslan· 

1 Fevzi Kavaklı hazan Arnb kıyafetlle, hazan da Avrupalı kıyafetll• dolaşır 1 dılar ... 

Sabık Kraliçenin (Asri bakkal 
dükkanı) büyük bir rağbet gör
müştür. Halk, içeri girebilmek i
çin saatlerce kapının önünde bek
lemek mecburiyetinde kalıyor • 
muş .. Parisin barlarında, kabarele

rinde çıplak d•n~ eden gü
zel kızlar, mnnolunduğu gi-

bi oynak ve hafifmeşrep değiller· 
dlr. İçlerinde iffetlnl ismetin!, fa· 

(Devamı 7 inci ıayfa.da) 
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Hataylılar Türkiyeye 
Derinden Bağlıdır 
Devlet Reisi Tayfur Sökmen Diyor ki : 

Ben Halayda İsmet İnönünün 
Yüksek İradelerini Tatbik ve 

• 
lnf az Eden Bir Memurum 

Birkaç gündenberı Ankarada 
bulunmakta olm Hatay Devlet 
Reisi B. Tayfur Sökmen, dün Re
isicümtıurumuz İsmet İnönü ta • 
rafından kabul olunmuştur. 
Yarın vazüesi başına hareket 

edecektir. 
Hatay Devlet Reısi, Ankaradan 

ayrılmazdan evvel kmdisile gö -
rüşen gazekcilere şı.nlan söyle -
mıştir: 

•- Ankara Büyük Mlllet Mec
lislnin azası sıfatile yemin etmek 
üzere geld.m. HatayJn bugünkü 
mes'ut tecellisi Keıraiizm pren
siplerine verilen ehemmiyetten 
doğmaktadır. 

Devlet Reisi isem ıle, hakikat
te Elbedl Şef Aiatürk'ün ve Milli 
Şef İsmet İnönü'nün 'üksek ira-

delerim tatbik ve inf,:z etmek 1 -
çin gönderilmiş bir memurdan 
başka bir şey değilim• 

Hatay Devlet Reisı, Türk ordu
sunun Hatayda b·ı~unuşunun; 

muvaffakiyetin amili olduğunu 

da kaydettikten sonra demiştir 

ki: 
,_ Ti.irk ordusu, CJr.s ve mez

hob tefriki olmaksızın. Hatay hal
kının minnet ve şükranla kendi
ne bağlandığı bir varlık !-~inde
dir Bu vesile ile değe:L kuman -
dan Albay Ş;ikrü Kaı.adlıyı ve o
nun kumanda heyet.ni minneUe 
yad~erim. 

Harici siyasetimiz, kıymetli dip 
lomat orta e!çi Cevat Açıkalın ta
rafından büyük bir k•yaset ve di
rayetle idare edilmektedir.• 

Almanlar Polonyanın Silahla 
Mukabele Edeceğini Anladılar 

Berlin, 25 (Hususi) - Alman 
gazeteleri, Fransa Hal'icıye Na -
zın Bonet'n;n son beyanatı hak -
kında tefsirlerde bulunmaktadır
lar. 

Bu gazeteler diyorhr ki:' 
·Fransa Hariciye Nazın İlkkıi

nun 1938 Alman - Fı ansız dekla
rasyonun imzasından biraz evvel 

Polonya ile yeni bir ya:Mını an -
!aşması imza etmiş old:ığunu söy
k!yerek ve Sovyetlerle yapılan 

müzakerelerin faal bir safhaya 

girmiş olmasının da Frans12 tel
kinleri neticesi olduğunu ihsas e
diyor. Binaenaleyh Fransız har!· 
ci slyasetinir> Münih'den sonra e
saslı bir tarzda deği.şrııiı olduğu 

iddia edlkmez. Fransız - Po!o1Jya 
ittifakının tecdidi A!manya ile 
Polonya ar~nda ihtılfıflı bulu -

nan meselelerin halline mani ol
malı: maksadından başka bir şeye 
atfolunmaz. 

Bugün şurasını açıkça anlıyo -
ruz ki, Polonya Çekoslovakyaya 
alt Tescen mıntakasır.ı da bedava
dan ele geçirdikten S0'1ra Alman
ya ile müzakerelerden kaçınmak 

için tedbir !erde kusur etmemiş -
ür. Binaenaleyh Poknya, Danzig 
ve Korridor meselelerini Alman
ya ile müzakere etıremek husı,. 
sundakl karonnı Çek meselesinin 

son safhasından çok daha evvel 
vermiş bulunuyor. Ne Fransa, ne 
İngiltere, ne de Polonya Münib 
zihniyetinden mülhem kurucu iş 

yapmayı biç bir zaman akılların

•hn geçirmemişlerdir. Onlar, Ver
sailles muahedesinin döküntüle -
rini kabil olduğu kader kurtara
bilmek için ellerinden geleni yap 
mışlardır. 

Muarızların hakiki tlüşüncele -
rini bilen Almanya. kendi mcvcu 

diyetini korumak için icap eden 
mevkileri zamanıılda tutmuştur. 

Sovyet Hariciye Komiser Muavini 
Ankarada Bekleniyor 
(1 inci sahifeden devam) 

ketlerinin Londra - Paris; Bcrlln
Romada cereyan eden bu poletik 
müzakerelerle sıkı bir alil.ası bu
lunduğu ve neticenin yakın gün
ler içinde tevazzuh edeceği an -
laşılmaktada. 

Sovyet Hariciye Komiser mu
avini Bay Potemkin'in Ankarayı 
ziyareti de her tarafta büylilı: bir 
alaka uyandırmıştır. 

Bu seyahat münasebetile An -
karada mühim meselelerin gö -
riişme mevzuu olma.ı tabiidir. 
Bay Potemkin, bu akşam saat on 
sekizde Odesadan şehrimize ıre

lttektir. 
Bugün guetemizi mal.i eye 

verindye kadar bütün bu vazi • 
yeUer hakkında aldığmı11 telgraf 
haberlerini bervechiati neşredi -
yornz:] 

Loııdra 25 (Hususi)- Dün bu
raya gelen, Romanya Hariciye 
Nazırı Gafenlro ile İngiliz Harici
ye Nazın Lord Halifaka arasında 
m!izaker \ l 're 'bugün başlanmış
tır Gafenko ile İngliterenin bil -
hassa Romanyaya yapmak ıstediği 
mali yardım meseklPri görüşüle
ccktır İngiltere Romanya ile iktı
sadi mtinasebetlerıni daha ı.iyade 
ge~:etmek arzusundadır. 

Gazeteler İngılterenin mali yar
dırnı olmı.dıkça, Romanyanın Al
man cephesine mukavemet ede • 
mıyeceğini yazmaktadırlar. 

Ronıarya Harıciye Nazırı ile 
y pılan gorüşmckrcle Bulgarista
nın vaziyetı de mevzuu bahsol -
muştur. Zannedıtdığine göre, İn
giltere hiıl·umetı, Bulgaristanın 

Balkan antant r..a illıhak edebil
m•si için, Romanyanın ne feda-

karlık yapabileceğini Gafenko -
dan sorm~tur. 

Neticelenmek üzere olan Sov -
yet - İngiliz müzakereleri hak -
kında da Romanya Hariciye Na
zırının neler düşüridüğü sorul -
muştur. Müzakerelere bugün öğ
leden sonra da devam edilecektir. 

Bükreş, 25 (Hususi\ - Sovyet 
Hariciye Komiser mu&vini Po -
tem.kin'in Ar.karaya y;ıpacağı zi -
yaret burada derin bir alaka ile 
karşılamnıştır. Sovyetlerle, Fran
sa ve İngilt<ere ara~ında devam e
den müzakerelerin son derece e
hemlyet kesbettiği bugünlerde, 
Sovyet Hariciye Komiserliğinin 

en salahiyetli bir zatı trnkaraya 
göndermesi, bu alıikayı bilhassa 
arttırmaktadır. 

Sovyet mehafilinden Potemki
nin sey·/'rnti hakkında hiçbir şey 
söylenmem~ktedir. Ankarada va
pılacak görüşmelerden sonra ~a
ı.iyet tavazzuh etmiş olacaktır. 

Londra, 25 - İngilterenin. müş 
terek sulh cephesi viıcude getir -
mok için Sovyetler n•».dinde va.ki 
olan t~ebbüsü. müsbet bir neti
ceye iktiran etmek üıPTe hayli i
lerlemiştir. Sovyetlerın Londra 
sefiri Mai.•ki kat'i talimat alarak 
Moskovadan Londrayu hareket et 
mlştir Bir haftaya kadar Sovyet
lerin, bir harp halinde ne şekil -
de yardımda bulunabileceğinin 

tesbit e<lilece i zannrdllmektedir. 
İNGİLTF.RE • ROMANYA 

MÜZAI<F.RELERİ 
Bükreş, 25 (A.A.l - İyi bir 

menıobadan alınan haberlerden an 
!aşıldığına göre bur;.daki resmi 
İngiliz heyeti, Romanya hükume-

Sovyet Filosu Baltık Den izinde 
Manevra Yapıyoı 

(1 inci sahifeden devam) 
FRANKO. CEBELUTTARlK'lN 

ETRAFINI TEFTİŞ ETI'İ 
Paris, 25 Hususi - Cebelütta -

nk sularında bulunan Frans12 fi
losu, gece gündüz her hangi bir 
hi'ıd se ihtimali karşmnda müte
yakkız bulunmaktadı,, General 
Franko, İngilizler tanfınıdan bir 
çelik volkan haline getirilmiş o -
lan Cebelütt~rık mıntakasına hfı
kim tepelerde bizz~t teftişlerde 

buluııduğu haber verilmektedir. 
SOV'l'ET FİLOSU FiNLANDİY A 

KÖRFEZİNDE MANEVRA 
YAPIYOR 

Varşova, 25 (Husm·l - Alman 
filosunun İ!:panyol rnlarında bu
lunduğu bugünleroe, Sovyetlerin 
Baltık filosu da Finlandiya kör -
fezinde İlkbahar m~nevralarına 
başl:ım.ştır. Bu m2nevralar.ı 70 
Sovyet denizaltı gemisi ıştirak et
mektedir. 

İNGİLtZ - SOVYET 
MüZAKEREt.ERİ 

Londra, 25 (Hususi) - İngiliz -
Sovyet müz3kereleri müsait şera
it dahilinde devam 0i! yor. ngil -
tcrerun Sovyetlerden :stediği i
cap ettiği gün, Romanya ve Lehis 
tana yardım etmesid;r. Sovyet 
Rusya, böyl~ bır yard•ma muka
bil, Avrupada tam b!r kollektif 
emniyet sisteminin te•isine taraf
tar olduğunu bildirmiştir. Bu su
retle ıstikl3l'ni temin l'tmek isti
yen bütün devletlerle bir anlaş -
ma yapmak mümkün olacaktır. 

Bunun için de derhal bir konfe -

Milli Şef 
Ankara 

Halk evinde 
Memleketi Gezen 
Ressamlarımızın 

Eserlerini T edkik Etti 
Milli Şefimiz İsmet İnönü, dün 

Halkevleri Danışma komitesinin 
içtimaında bulunmak üzere An
kara Halkevini şereflendirmişler
dir. 

i<ınıet İnör.ü Parti Genel Sek -
reterliğinin memleket içinde gez
dirdiği ressamların eeerlerile ter
tip ettiği re•im sergisıni gezmi~ 

ve eser !eri alaka ile !Rtkik buyur
muşlardrr. 

• 
Dançiğ için 

Endişe 
Parıs. 25 (A.A.) - MU!etler ce

miyetinin Danzig ali k0miseri bu 
raya gelmiştir. Salahiyettar Fran 
sız mehafili Danzig'ıleki vaziyet 
dolayı,ile endişe içinıl~dirlcr. Bu 
mehafil şiımdikl Alm, n - Leh ger· 
ginliği dolayısile serbest Danzig 
arazisi Avrupanın •E'l siyah ook· 
tası• olarak tavsif ed:yorlar 

~~~--~---
ti ile aşağıdaki 4 nokt.a hakkın-

da müzakerelerde bulunmuştur· 
1 - İngıltere taraJından Ro -

manyaya, harp levazımı şeklinde 
ve Romanya ınrafından pet"ol 
hasılatı barşıhk gösterilmek üze
re uzu_n vade ik! para ikraz edil
mesi. 

2- Yolların, umumi binaların 
inşası ile sair inşaatın imtiyazla -
rının İngiliz sanayi erbabına ve -
rilmesi. 

3 - Romanya sanayiinin inki
şafı hususunda rnesa• birliğinde 

bulunabihneleri için İngiliz sa -
nayi erbabına imtiya1lırr verilme 
si. 

4 - İngiltere ile Rnmenya ara
sında bir clearing itiliıf• yap:ılma
sı ve Roma He İngiltere arasındn
ki ticari mübadeleleri arttırmağa 
medar olacak surette 1ngiliz llra
sına veni bir k'vmPt takdir edil -
mes• 

Sofya, 25 (A.A.) - Osbima, 
diin buraya ge1mL< ve BaS\-.:'kil 
Köseivanof ta•afındaıı karşılan -
mıc:tır 

Sefir. Jaoonya'nın Bolkanlara 
a·13kadar old:ıltunu v~ 1 H»;ran· 
da s~frad 0 bir Tonon ell'ilığı acı

lacağını söylemiştir. 

rans toplanması mıimkündür İn -
giltere, vaz:yeti tehlıkeli gördü -
ğü için böyle bir koni€ransın top
lanmasına vakit kalmadığı müta
leasındadır. Zaten İnı:pltere, bu 
sebepledir ki, derhal teminat ver
miş, ve Sovyetlcrdcn bu temina -
tın takviyesini isteıriştir. Sovyet 
Rusyanın vı:kubuhcak her han
gi hır tecav:ize karşı yardımda 

bulunmak hususundaki teklifleri 
tetkik olunmaktadır. M05kovaya 
gitmiş olan Sovyetlerin Londra 
sefiri Maisi<i tekrar Lc>ndraya ha

reket c ' ~tir. 
İNGİLİZ DONANMASININ 

SEYAHATLERİ 

Lcndra, 25 - HC.kiımet Cebe
lüttarıkta mebzul miı<darda gıda 
maddeleri stok etınekte<!ir. Mal -
tada huluna'I İngilız filosundan 
34 par~a gel"li şarki Akdenizde 
bir seyahate çıkacaktır. Garbi Ak 
denızdcki filo mcvkil"li muhafa -
za etmektedir 
HİTLERİN NUTKillıA İNTİZAR 

Londra, 25 (Hususi ı - Bütün 
siya.si mehafil, Sovyetlerle devam 
eden müzakerelere ra.ıtmcn. Hit -
!erin bu ayın 28 inde Rayiştag (>. 

nünde söyliyeceği nutku bekle -
mektedir. Bitlerin bu nutkunda 
muallaktaki mesc leleri l>afe yo -
lile değil, m'izakere )olile hallet
mek cihetini llliza mettiğini, fa -
kat Almany~nın ötedcnberi hak· 
lı oldu~u sö,·Jiyerek ileri sür
düğü taleplerin•n de kabul edil -
mesi lazımgeld'ğini söyliyeceği 

zannedilmektedir. 

Çocuk 
Haftasının 

3 üncü Günü 
Busabah "Turan,, 

Tiyatrosunda 1500 Kişilik 
Bir Müsamere Verilcii 

Bugün çocuk haftasının üçüncü 
giinüdür. 

Bu münasebetle mekteb1erde 
ve Halkcv 4. rinde müsamerel.ere 
bugün de devam olunmaktadır. 

Bu sabah saat 9 da Şelızadeba -
şındaki •Turan• tiyatro8unda E
minönü Ha:kevi gös·erit kolu ta
rafın.dan 1500 kişilik bir müsame
re verilmişt.r. 

Müsamerede bulunan minimini 
yavrulara hediyeler dağıtılmış -
trr. 

DÜNKÜ BAYRAM 
Çocuk haftasının ikinci gunu 

münascbetile dün de birçok yer
lerde müsamereler ve temsiller 
verilmiştir. 

Eminönü Halkevi göst<rit ko
lu tarafından büyük bir müsa -
mere tertib olunmuştur. 

Bu müsamerede ·Zor nikiıh, pi
yesi temsil olunmuş, şür:~r ve 
şarkılar okunmuştur. 

Ayrıca akşam Fatih Halkevin -
de de saat 18 den 20 kadar devam 
etmek üzere bir .çocuk balosu• 
verilmiştir 

Balo; neş'e ve sevinç içinde geç 
vakte kadar devam etmiştir. 

___,,__.... 

Vali Busabah 
Ankara dan 

Geldi 
Vali ve Belediye Rejsi Uıtfi Kır

dar bu sabah 8,30 da ekspresle An. 
karadan şehrimize gelmişt;r. Ken
dısini Haydarpaşa garında mua -
vinleri, Parti, Vilayet ve Beledi
ye erkanı, Polis Müdürü, gazete 
mümessilleri karşılamıştır. 

Lutfi Kırdar gazetecilere şun· 
!arı söylemiştir: 

•- Ankarada bulunduğum müd
qet zarfında şehrin imarım alaka
dar eden meseldc·r etralın~a te
maslar yaptım. Belediyekr Ban
kasından yaptığım12 b"ş mılyon 

liralık istlkrazın imza muamele -
sini ıcra ettim. Bu pııranın nasıl 
ve nerelere 5arfodileceği etrafın -
da evvelce hır program çızmiştık. 
bunu, Şehir Meclisınin ta.wibine 
arzedecc(ıiın .. 
Şeb r Meclisi bu hafta içinde 

Balkan Birliği 
Londra e 
Beri in 

(J inci sahifeden deııam) 
rantı edilecek ola~ bir Romanya 
ve Yugoslavya yanında Bulgaris· 
tanın mevcud şartlar içinde du
rup dururken Roma - Berlln mih
verine takarrü bünün manası ve 
kazancı yoktur. Diğer taraftan Ro· 
manya ve Yugoslavya nihayet bir 
bilyük harb takdirinde Almanya 
ve İtalya tarafından bazı hedef -
!ere sürüklenmek, böyle olmasa 
dahi istismar edilmek tehlikesine 
maruz bulunduklanm idrıik elıni· 
yecek çağı atlatmış vaziyettedir • 
ler. Bir büyük ve cenubu şarki 

bolgelcrine pmil olacak harbin 
Yugoslavya ve Romanyaya rahat 
vermemesi en başta coğrafi vazi
yetlerinin icabıdır. Böyle bir va· 
ziyetin tchaddü ü takdirinde ise 
Romanya ve Yugoslavya toprak
ları ttnt'bi ordularının geçid nok
taları ve belki de döğüş mmtaka· 
lan olanktır. 

Romanyanın da, Yugoslavya -
nın da ordulormı seferber tutan 
İtalyan V<' Alınan devletleri ve 
mütemadiyen sağdan soldan uçu
rulan harb tehlikc!i, tttavüz ve 
istila tehdidleri ve ilıtimalleri kar
şısında kendi vadık ve mevcudi
yetlerini korunıak için tofo!iter
lerle de demokratlarla da müm
kün olduğu kadar iyi geçinmek 
ve herhangi bir ihtilata scbf'bi -
yet vermemek dikkatinde buhın
malannı ve herhangi bir manzu .. 
meye karşı derhal cephe almak 
vaziyetine geçmemekteki ~ecl
düdlcriııi kabul etmek şüphe yok 
ki, yerinde ve haklı olur. 

Ancak, ihlimallcr üzerinde bı

raz durulunca ve derine gidilince ı 

güriilüyor ki, Romanya ve Yugos
lavyanın mihver devletleri ile 
burun buruna gelmiş, hatıllı çem
berlcnmit olmalarma rağmen yı. 
ne en çıkar ve salim yol Balkan 
birliğinde ısrar etmeleri, onu km
vetlendinneleri, hiç bir zayıf nok
ta bırakmaksızın bloku daha iyi. 
ye, daha kuvvetliye götürmeleri
dir. 

Kuvvetli, tam bir tesaniid "" 
menJ,at ah"ngi muhafaza et'•'n 
bir Balkan birliğinin her çeşid 

tehlike ve tecavüz endı~esi karş1-
p .. da bizzat kendi kendisini ga
ranti etmesi her noktadan gele • 
cek istila ve tecavüz emellerini 
daha nüve ve fikir halinde iken 
kıracağı gibi böyle bir Balkan ka
lesi Balkan sulhunu da her vakit 
için emniyet ve l•tikrar altında 
bulundurabilecektir. 

Bu büyük menfaat mülahazası 
karşısında bir takım küçük men
faat hesablarmm ve tereddüdle -
rin Balkanlar için istikbalde ruh 
değil, anrak her türlü uran ve 
tehlikesi olabilir ki, böyle bir 
yanlış tahmin ve hesabın vuku· 
una meydan verilmivercğlni bek· 
)emek hlllcn rnuhafoza edebildi
ğimiz en kuvvetli ümid olu~·or. 

Bunım içindir ki, Romanya Ha
riciye Nazırının Derlin dönüşü 
sınısmda Londrada ~apmnkta ol
duğu ve Yugoslavya &ariciye Na
zırının da Venedik görüşmesin ; 
den sonra yann Berlinde yapaca
ğı mülakatların büyük ehemmi
yeti ve mes'uliyet! gözlerde bir 
kere daha tebarüz etmiş bulımu -
yor. Ve. muhakkak ki, netice ve 
zafer daha ziyade zeka ve temkin 
gösterenlerin hakkı olaeakhr. 

El'El\I iZZET BENiCE 

toplanarak yapılan istikrazı tas· 
dik edecektir. 

Vali ve Belediye Rejsl R Lutfi 
Kırdar dün Pkşam Ankaradan ha
rımetınde bizzat DahiHye Vekili 
B. Faik Özt.rak ile, Bal!Veka:Iet 
Müsteşarı B. Vehbi Demiral, Da
hiliye Vekaleti erkan: ve bir çok 
meb'uslar tarafından teşyi olun • 
muştur. 

Valimızin Ankarada bulundu -
ğu •amanda elektrik, tramvay ve 
Tünel servi•lerinin umum mü -
dürlük şeklinde İstanbul beledi -
yesine ılevr1rıin kararla tırıldıitı 
da anlaşılmaktadır 

Ayrıca. yakında ·Akay> da be
lediyeye devolunxaktıı. 

Eski Günlerin Hatıraları 

Vİlhelm i~ i Bir 
Falcı Değil! 

28 Sene Evvel Alman İmparator 
İle İngilizNazırlarııVeKonuştııl0 

. ..,.tıl 
toru arasındaki bu sözlerı 6~)~ •ı ngilterenin pek tanınmış si

yasi devlet adamlarından Lord 
.Midleoon birkaç mühim devri 

görmüş geçirmiş, Kraiıçe Viktor
ya zamanından başlıyarak harb
den sonraki scnelerın de vekayü
ni yakından takib etmiştir Lor -
dun ı & tıratından be hseden Ing:
liz gawteleri onun umumi harb
den evvel Almanyanın vaziyet n;;
Hayser Vilhelmın müstakbel Av-
rupa harbini n:ısu r.ördüğun > da
ir intıbalarını t·ei'rf'tmekte<iır 

Ka:ı-scr Vilhelm foı;iltere Krr.· 
liçesı Viktoryanın torunudur . Al· 
man imparatoru bu.ıunla p• k if· 
tihar e<frrm.ş. 901 srn°otnde Kra· 
liçe ölmüştür Bunun üzerine lm
parator hemen İng"tereye g. t -

miş, cenaze merasim.rn.k bulun· 
muş ve annesinın yerine İngilte
re tahtına geçen yedinci Edvard 
ile sıkı temas Jıasıl eyıcnıışt r Ye· 
dınci Edvard Kayserin dayısı olu
yordu. Fakı>! lngılt re Kralı ye
ğeninı sevnıez<'.ı. Kavserin taşkın, 
coşkun tavırları dıyısının h"Ç ho
şuna g'tm•yordu. 

Kraliçenın öEimıi. Edvard'ın 

tahta geçmesi gibi ves!leler'.e im
pMatorun İngiliz paytal:tına git
miş olması iki aradaki münasc -
batın iyileşmesine yardım edecek 
gibi görünüyordu. Ancak bu ha
tıraları yazan Lordun o zaman im
parator ile olan temasları esna -
sında onuıı :ııaksad: ıu oldc·~u >n
laşılmışLır. imparatorun politika
sı açıklan açığa ve harar >:1' bir 
surette bana anlatı!dı. 

Onun maksadı eerubi A::iknd1 
yer isterr.ekti. Alm..nya aş~i',1 yu
karı 70,000,000 nüfusluk bir yer· 
d.ir. Bu nüfus dar tı•r ye-rt.l' sıh:n
mıştır. D•şarı çılm•a < ıstiyor. l.1i
ğer her büyük millet b3şka ta • 
raflara yayıldıkça yayılmıştır. 

Rusya şarka doğru ilerledi. İn -
giltere dünyanın her tarafına ya
yıldı. Fransa da Afrikada mümkün 
olduğu kadar yayılıyor. Amerika 
bükfuneti de garbe doğru ilerli -
yor ve saire ... 

Güneşin altında Almanya için 
de bir yer verilmeli. Cenubi Ame
rikada Alırıanyanın muhafaza e
deceği bir takım mlnfaatlen var
dır. İşte Almanya imparatcru 
o zaman bu noktai nazarı ileri sü
rerek eğer İngiltere ile Almanya 
arasında bir anlaşma temin edi
lirse Almanyanın cenubi Afı i -
kada nüfuz tesis etmesi ve oraya 
500,000 muhacir göndermesine A
merika hükumetinin ses çıkarmı
yacağ• kanaatinde idi. Buna mu
kabil Ingiltereye şu tekliite bu -
lunuyordu. 

- Sız İngilızier, Amer1kaya 
söz geçirerek bız Almanlara lış

memesini temin ediniz. Biz Al -
manlar da İngiltere ile beraber 
olara.k Rusyaya ka.rşı koyarız!. 

Fakat bu teklü İngiliz devlet 
aaamJannın hiç hoşuna gitmemi~
tl. O kadar ki Başvekil Lora !."a· 
lisbury Alman imparatorunun 
böyle bir teklifte bu.ı ındu:~unu 

kabinedeki arkadaşları1ıa söyle -
meğe lüzum görmemış·. lmpurl· 
torun teklliine karşı d"m' ki. 

- Almanyanın yan taran biz 
İn.gilizler tarafından .\rrerıknya 

karşı müdafaa edilec2k. Ondon 
sonra imparator da a•"k bütün 
Avrupaya meydan okuy&cak 1. 

İngiliz Başvekili böy e hır tek· 
lifin kabul ed';'lliyeceğini bildi
rince !mpara1or şu cev2h, yol • 
lam~: 

- İngiliz Başvekili Lo; ~ Av -
rupada tam bir müvazerı? olsur. 
diye zihnine koymuştur Eı;ct ben 
olmazsam, benim 30 da k<'l rdum 
olmazsa Avrupada müva'Zl .. n~ tc
sia dilemez. İngiltere uzağı gore
miyor 

Nihayet hır giın gl'le<.'ek k. A
merika ıle Rusya arasmda tozyik 
edilecektir. Çünkü İngiltereniı. 
muttefıkı yok ur 

Hatıratı yazan Lord o zamıı.11 !n
gılız başvekili ile Alman impa ·~-

götlirüyormuş. İmparator </Jl~ 
deyince Lord Midleton da 

demiş· f9' 
- Maıeste, eğer sağ kalı il" 

.... pe~ 
yirmi sene sonra bugullU ğıl1' 
yük bir merakla hatırJıyaca f 

Bunun üzerine imparator 

cevabı vermiş: ,, .. ~e·· - Ben o kadarı için soz 0 
meır •. Yirm. sene değil 50 settçı · 
sun. Faka.t dediğım mutlak• 

kacaktır!. A" 
Bu konuşma 901 de oJmuŞ. 

dan kaç sene gcçtı ?. Bu ha~~· 
bu nokta..<ını okuyunca he» 9,. 
di.iyor:Almanya imparatoru •. 
de Almaııyanın mağlubiyet• ~ 
rine memleketinden çıktı. f• , 

k orı. 
menk huduılunu geçere P 

yerleşti. Hala oradaclır. Bu JtO dl 
manın arasından tam 20 se~Cğ' 
ha "'llcdcn Almanya rııa ' 

olmu~tur. tfl. 
İ;:giltcrenin müttefiki olJll~~ 

ğını söyliyen imparator bU ) ,
sene zarfında İngiJtcrcnin ~} 
dine müttefikler temin et 
görmüş oldu. 

Tapu Menıurtarı 
Arasında T erfilet 

L b J t "d"" 1"1'ii Jllı' ı.stan " .1pu mu ur Uı;- , • 
ıe· 

murları ara•ında yeni baz! 
filer yapılır.ıştır. ,,. 

"d"' Liste bu ~abah umum ınu 1{ 

Iükten şehrimize gönderiJaıı# 
memurlara ıeb;iğ o!:ınmu~ 

rl'' 
İstanbul 4 üncü kra Meıl'·ıl 

ğundan: -,,er' 
Evvelce Galatadıı I-erşeıfl .ıı 

" ~ı 
zannda Aslan han 4 uncu ı • 
2 numarada Sofuzadc iınnlaıJı ~ 

d' 
nesinde müdür ike'l haler. • · 

mcç!ıul bulunan 0Sınana: 1ı krf.l 
İstanbul maliye muha ı"' 

müdürlüğü vekili avukat )'lıl" 
din dairemize müraf'aatla aeı ı' 
Ju ı inci sulh hukult mahte~~ 
siniıı 24/6/939 tarihli ve 9

37 1 ~ 
sayılı iliımına müsteniden ., 

tarı~ 
lira 35 kuruşun 26/12/939 .~f 
den itibaren yüzde 5 faiz ve ;.,,,ı 
de 5 ücretı Veka:Iet ve • 

l • 
kuruş masarifı muhakeme v h~ 
ra masraflarile birlikte LB· / 

zımnında dairemizin 936/24;ıll ıf 
yılı dosyasile takip talebiod~ı • 
lunarak dairemizce tanzırıı r 

adresinize gönderikn icra eJll~r' 
kasına mübaşırı ve mı;halıi · r 
tarafından verılen me§f 

ııb' 

adresınizin meçhul bulundu~~• 
!aşılmış olduğundan ıcra eınr 

J 
bir ay müdc!etle ilanen teb 

karar verilmiştir. 
·b3" 

İlfının neşri tarihinden ııı ~ 
·ı. 

30 gün içinde borcu ödeıneıı' ıt'' 
ilde 

mücdct içınde borrn 
tetkik merciinden veya ıe; <t 

veyahut iadei muhalterne · rıV 
il'f 

ait olduğu mahkemeden r' 
. ~· 

geri bırakılmasına daır bır 
1 

. 

getirmedikçe cebn kra y•P
1 ~ı· 

oı1e 
ğı ve vine bu müddPt ıçı 10ff . bO 
l:eyanında bulıınmmııı ve ,cf 

ııır· 
mazsan12 hapis!e tary'k 0 ,. 

ğın12 ve hakikote muhalif !JI'..: 
· Je ' 

natta bulunurs..n12 hapıs 01 

landırılacağınız m:ıl(:ınu!lııı ıt'öo' 
mak üzere icra emrı 30 gii"~ rl:f 
detle tarafınızn ilanen t...ı>Jı .• ı,f1 

nur. ~ 1-~~~~~~~--

ZAYİ ;ıf' 
.~ı . 

4547 numnralı Y.a\ ıtl• yı et 
tc sandalımın plakı.,;nı :ııı t~ . o~'' 
tım, venısinı çıkar.ıcaf:'lı!l 
kis:: in hlıkmü ,·oktnr 

Boyapköyüncl ş.ıfş•' 1 

d N Jd!9 
ğı 28 ııurnor'ı ' 
K<•stı. 
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1efrika Namll.l'lllll ı 93 Vazon ı Rahmi YA~IZ 

Gençlik, Kıskançlık 
Mazeret Sayılamaz 

(S inci sayfadan :!etxım) 

ziletini muhafaza edenler pek 
çoktur. 
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j __ ıs_t_an_h_u_ı_B_e_ıe_d_iy_e_s_i _i_la_n_ıa_r_ı .-, 
Keşif bedeli 1144 lira 15 kuru~ olan Suad ıyede !aı ıa~tır sokağı şo

sesin ı n apılması açık eksil lme~·e konulmuştur. Kqıf ev :akıle şartna

mesi Levazım Müdürlüğünde görüllbilır. t~tc k li ler 2490 s :ıy ıl ı kanunda 
yazılı vesika ve 85 lira 81 kur~uk ilk teminat makbu'Z 'eya mt:k\u· 
bile bcrsbcr ~/5/939 Perşcıııbc günü saat 14 buçukta Daim i Encümende 
bulunmalıdırlar. (B> (2629) 

Süvari Tabancasını Çıkardı 
- Yanıma Gelmenizi istiyorum 

Sahneye çıkarken ince bir tüle 
bürünüyorlar. Bunlardan biri, 
Matmazel Odet Melına, tülsüz 
sahneye çıkması için israr eden 
patronu aleyhine dava açmıştır. 

Bir diğeri, Matmazel Magy de, 
bir ustura ile kendisini tehdit e
den Maks adlı bir delikanlıyı da· 
va ediyor. Zavallı kızcağız, ha
kimin huzurunda bile 'korkudan 
titriyor. 

da şık siyah bir manto. ellerinde 
eyni renkte eldivenler, başında 

süslü bir hastr şa!Jka var Yüzü· 
nün yarısı ince bir tül ile örtülü. 
Çok masum çehreli. İnsan , bar • 
larda çıplak dans ettiğine ihtımal 

veremez. 

Magy. - (Heyecanla) Sahne 
kostümü ile duruyordum. Kendi· 
mi müdafaa edebilecek vaziyette 
değildim. Maks, yanıma yaklaştı, 
yavaşca~ •Yüzüne dikkat et, dedi. 
Eğer arzularımt yeriı.e getirmez· 
sen yüzünü keseceğim! .. .. Kork· 
tum, bağırdım Yetiştiler, ustu
rasın ı açmasına meydan verme
den yakaladılar . Yoksa ... 

. ** İtfaiye için lüzumu olan ve hepsine 885 lira bedel tahmin edı:en 
2000 metre yataklık İzmir dokuması ite 850 kilo yerli p;ımuk açık ek· 
siltmeye konulmuştur. Nümunelerile şartnamesi Levazım Müdürlüğün
de görülebilir. İstekliler 2490 sayıh kanunda yazılı vesika ve 66 lira 
38 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 8/5/939 Pa
zartesi günü saat 14 buçukta Daiınt Encümende bulunma.lıdırlar, 

A.ıağıdan Sesler Geliyordu: Batıyoruz. Torpito 
(B . 2995) ... ... 

Keşif bedtli 1307 lira 17 kuruş olan Eyüp Olakçılar Çiniliçeşmc 

deresinin mecraya raptı açı:C eksiltmeye konulmuştur Keşif evrakile 
şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 sayılı 

kanund& yazıtı vesika ve 98 lira 4 kuruşluk ilk teminat makbuz veya 
mektubil<' beraber 8/5/939 Pazartesi günü saat 14,5 da Daimi Encü-

İsabeti Var. Can Kurtaranlara • • Reis, maznun mevkiinde otu • 
ran Marki dikkatle siizdükten son· 
ra sorguya başlıyor. \re .. devam etli: 

• - Buraya gel! 
-.. Ge.ıemem kwnandanl 

'-Neden? 
r - 'repemimeJti mermi yağmu
llııdaııı 
&e~ Sana eınred;yorum buraya ı 

• .,-~ haber veriyorum kl 
"''·•etıııyr:ceğim! 

... Siıvarı bbancaıunı çıkardı, or· 
••da IÖrümnlyen ikincinin, yüz

ıı-.ı llqorvıı RSi gtlen tarafa çe-

r\>irılı, eınnlyet kanadını açtı, i§a· 
et p lıi: arın ağını oyna Un&dan evvel 

defa daha tehdıdiıııi tekrarla· 
"-:n unutmadı: 

- l'azbqı Pqof! H~en yanı· 
illa &elıneııbi emrediyorum. Yok· 
il_ sığındığını% köşede Türk mer· 
:uerınden evvel ıbir heınşeri 
~~r~untJe can vermek vaziyetin· 
"'"lınizı 

!ı İnsa~ı sinôrlomdiren bır kahka
. ıı 1uyuldu: 

. --:- 1 abancıuıw bana çevirece • 
!l\ıııze eözleriniııi eı: afta d'.>l'lŞfı
;:- Otcki destroyerler dönüyor • 

r. Bıı: hlü. yttimizıde sayıyoruz. 
~taz sonra Türk korsanhnr.m 

Cec;lllİi bulunacağız.. Ve-
d Sü1rari bu alaylı diskocu fazla 
b lnJeıneğe tahammül edemedi, ta· 
~casının tetiğin i düşürdü.. Ezgin, 
i bir kadın kahkahasın. an -
b ıran kötü bir patlayış, muazzam 
ır gürüıtünün arasında bo;:uldu. 
1\ıfan. reisin idare.Wıdeki kı • 

~Ilı.dan koyverilen bir torpido, sü
'ariııin ılrıiııc:i ile münakaşaya gı
~ Yaralı Rus destroyerne isa· 
:: ~lnı.iş. Nebogatof sapsarı, ke
, .. hır duman bulutu içine göm!ıl
·nuştü. 

~üvarinin elindeki tabanca tok 
•, ses ~ıbraralt güverteye düş
.u.. ~ğıdan yükselen: 

- Batıyoruz!. 
- 'I'orpito isabeti var. 

b·- Sancak kıç omuzluğumuzdan 
11 torpido yedik! 
- Ca., kurtaranlara ... Filikalara. 

v Sesler i arasında süvari merdı • 
tene koştu. Bir 91çra~ güver • 
~ lltladı. Ayaklarına dolapn 
l'il !ere takıla dolaşa haber ve-

.. en isabet yerine doğru hızlıı. 
. llrüd · u. 
'İit~i; aldığı yara yüzfuıden 
~ •Ue •skele tarafına yaslanrmş, 
d~·i dakika sonra ~a. kıç _üze~ine 
ht ileı·ek Karadenızın, sım..ıyah 

ID-ırıa gümü lmü.ştü. 
d '' ebogatof'un yanındaki il<i Rus 
ıııl!stroyeri sür'atle geriye savuş
it ~. haık filosunun bindirme ta· 

111~1:' tutturulmuş toplarının 
~ ~ı haricine çıktıktan sonra 
~e n..ın>.'! ateşe devam etmek Ü· 

~e açılıp uuıklaşmı.ştL 
t" Us zırhlısının ba~nı çelik pa· 
~ııı, . . 

Ilı oakışlanle seyreden Dur • 
<lu" •li •eis geminin deni>:e gömül
ı,..._ğu noktadaki girdab sak i nleş-

lerı sonra emir verdi: 
~-;- l:-!aydi çocuklar . . Denize dö· 

lıenlttı toplıyalım. 
de ç kıı!dan düşmana hücum e
... ~ tokalar yalnız Tufan reisin 
'"Uf re fu1t ze ı top başı cıda kalmak. ıı· 
el<>:. ta dumanları görünen ık ı Rus 
'- ,1toyerinin muhtemel hareket
"'tltı' 
1) • 1 kuşılamak uzere ayrıldı. 

1Reı·J · 11. "'' suyun üstunde ç ırpınan 

k •ıs bahrlı·elılı:ri nin ı mdadına 
Osfı.J " 

4 .... ar. 
'tarı 

li• ın '<llt kadar süren bu dev· 
su ~e n.: yet bulun"a halk filo· 
Va[(-~tlend; ,toplandı; bu ilk mu
l'i ~k.yetin verdiği gurur ve se
l•·"" havası ıçınde Rize yolunu 
•ltu. 

ni~e~lençe seslrri, yanık Karade
lur' "1 · ahenk Ku erı, coşkun bir sevinç 

' ıneydana gelıre getire i-

lerliyen filo arkalarında iki Rwı 
motörü bulunduğu halde muzaf
fer bir deniz mevkibi meydana ge
tirıyordu. 

Dursun kaptan esirlerin kendi 
takasında toplanmalarını emretti: 

- Ha buraya bak Osman kap· 
tan! 

- Ne var reisi 
- O Moskof esirlerini buraya 

topla! 
Osman kaptan omuz silkti; sor-

du: 

- Hepsini mi reis?!. 
- Hepsi ya? 
- Bu gemi onların hepsini al-

maz! 
- Neden? 
- 80 kişiden fazla esir var!. 
- Kumandanlarını, zabitlerini 

buraya topla! 

Reisin emri derhal yerine ge· 
tirildi ... Küçük takanın dar gü • 
vertesinde bir sıraya dizilen 18 
kişilik bir kafile başla süvari, o
nun yanında sırasile ikinci kaptan 
Pişof, baş vardabandıra Danilof, 
lıaşçarkçı Etrotovsky, sıra çark • 
çıları, güverte ve topçu kaptan -
!arı yeralmışlardL Dursun Ali Re
is bunları bir defa gözden geçirdi. 
sırsıklam üniformalarının içinde 
dondurucu kış poyrazile tirtir titri· 
yen esir düşman denizcileri bakış
larile yalvararak bu halin çabuk 
nihayet bulmasını isler gibi bir 
tavır takınmışlardı. Reis sordu: 

- Hepsi bu kadar mı bunların? 

Osman kaptan yine tercüman • 
lık ediyordu. Reisin sorgusunu 
aüvariye tevcih etti, aldığı cevabı 
bildirdi: 

- Kurtulanlar bunlarmış! 
- Ötekiler ne olm~ar! 
- Batan gemi ile denizin dini 

boy lamışlar ! . 
Süvarinin isticvabı kısa sürdü. 

Seyir zabiti ile topçu zabitinin ya
ralanarak batan gemide kaldıkla
rını söyliyen süvari düşman de
niz kuvvetlerinin vaziyeti, hare • 
kat maksadları, Sivastopol ve O-

desa üslerindeki kuvvet milı:tan 

hakkında sorulanlara tek kelme 
ile cevao veriyor: 

- Niznaym! 
dan ibaret kalan bu tek kelime-

1! cevabına bir de omuz silkmeyi 
eklemekten başka bir hareket yap
mıyordu. 

İsticvab nihayet bulunca esir
lere yemek verildi. Takanın am
bannda bir de yatacak yer göste
rildi. Buraya iner inmez ıslak el· 
biselerini çıkaran düşman gemi· 
cileri istirahate geçtiler. 

Filonun Rizeye gelişi muazzam 
şenliklerle karşıladı: Halk, sahil 
boyunu doldurmuş, yalıdaki bl· 
nalar defne dalları ve bayraklar
la süslenmişti. Grup grup birelşen 
önlerinde kemençe ve filotlu kü
mecikler hora tepe ıepe iskele ba
şında uzaktan beliren filonun ge
lişini bekliyorlar, milli kahra • 
man Dursun Ali reisin muvaffa· 
kıyetinı alkışlamak için sabırsız
lanıyorlardı. 

Müjdeyi Rizeye Tufan reıs ge
tırmiş ti: 

Filo yola ç ıka rken öne sürülen 
üç gemilik Tufan reis grupu bir 
gün evvel Rizeye varmış, iki Rus 
motörünü e:;ir ettiklerini ve bir 
Rus destroyerini batmjıklarını 

halka ilim etmiş, bu haber veriş 
Rlzede bayram şenlikleri yapıl • 
masına vesile olmuştu. Kar altın
da bir karga sürüsünü andıran a
çılış ile birçok kaleblerle ellerin 
göğe, Tanrıya açılmasına da yol 
verdiren filo, sağ ve salim, bir ki
şinin burnu kanamadan, bir ge
minin tek çivisi kaybedilmeden 
geri dönüyor, üstelik iki motörlük 
bir de ganimet getiriyordu. 

Dursun Ali kaptan muzaffer 
bir kumandan istikbahle karşı • 
landı. Etrafını saran heınşerilerinin 
coşkun alkışları. yaşa, varol ses -
leri arasında karaya ayak basar
ken şehirde hasedden içi içine sığ
mıyan tek kişi Hacı Harunların 

Salik Kahyadan ibaretti. 
(Devamı var) 

Maks. - Maksadmı kendısini 

korkutmaktı başka. bırşey değil. 

Malum a, gençlik, kı.>kançlık ... 

mende bulunmalıdırlar . (B> (2730) 

APARTIMAN DÖŞEYECEKLERE 

Reis. - Magy'yi niçin tehdit et
tiniz? ... Arzularınızı yerine getir· 
mek istemediği için değil mi? .. . 
Reci cevabı verince tokatladınız, 

ustura ile tehdid ~tt•niz .. . 
Maks. - Hayır! Şöyle yavaşca 

yüzünü okşadım ... 

Jüri heyeti; gen\hği ve kıs -
kançlığı bir maz,er~t olarak kabul 
etmiyor. Maksa on beş gün hapis 
cezası veriy<>r. Matmazel Magy 
karardan memnun, reisi selam
lıyor, mahkeme salonundan çıkı· 
yor. 

Saııdalyalar, karyolalar, Portmanto ar 

Müddei yPriruie M~gy oturu • 
yor. Güzel, şirin bir kız, arkasın· 

Bir Harh Çıkarsa 
Çok Uzayacakmış! 
(4 üncü sayfadan devam) 

ve saİ1' her nevi ve tık lllObllyalar 

FABRİKA FİATINA SATILIYOR 

Asri Mobilya Mağazası: Ahmet Feyzi 

İstanbul, Rizapaşa yokuşu No. 81 Tel. !3417 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı 
İstanbul Sabnalma Komisyonundan 

1- T~kilat eratı için 7 kalem kundura malzemesinin 27/4/9'J9 Pe~ 
şembe günü ı.aat 11 de pazarlığı yapılacaktır, 

2- Tasınlanmış tutarı 763 lira 80 kuruştur. Malzeme ı:,ıesi komis-
yondadır Göı ülobilir. Albay Förç ise bu fikirde değil

dir. Büyük kütlelere rağmen bu 
küçük kuvvetler bazı hallerde çok 
iş görebilcceklerse de bu her va
kit ve her yer için degild,r. Bun
ların ellerindeki vasıtalar çabuk 
aşınır, eskir, yenisin ı kolayca te
darik edemeyınce faaliyet ten ka
lırlar ve saire ... 

Fakat hiç ~üphesizki müstakbel 
harbde bir takım yenilikler ola · 

caktır. Onları şimdiden tahmın et· 
mek mümkün görülemiyor. Çün
k(ı 914 h arbı başlamadan evvel de 

Avrupanın en ileri gelen kum•n· 

danları istikbal harbı içın birçok 
tahminlerde bulunarak hesal:ılar 

yapmışlardır. Fakat harb çıktık

tan sonra zaman geçtikçe bir~'<>k 

da yenilikler ~·ıkmı~tır. 

ı 
3- İsteklilerin kanuni vesikaları ve 58 liralık ilk teminat mak .. 

buzl arı ile G,\lat&. eski İthalat Gümrüğü binasındaki k;ımisyona gel· 
I mcleri. .280~. 

Müstakbel harbin acaba 914 
harbınden ne farkı olacakt ır• Al
bay Förç büyük bır fark olmıya
cağı fikrin dedır . 

Hula:,ıı harb bırçok meçhulltrle 
doludur. 

Yıldız Olmak Sevdasına Kapılanlar 
Bazan Nerelere Sürükleniyorlar ?1 

(5 inci sayfadan devam) 

zel bir kız) olarak kaydedilmişti. 
Artık, her gece bir erkek geliyor, 

ı sinema şirketi müdürü, sahne va
zil olduğunu söylüyordu. Şık de
likanlı ortadan kav1>olmuştu 

Genç kız, neden s•>11r2 düştüğü 
feliketi anladı. Sinema yıldızı o· 
!ayım derken. Holjvudun en kibar 
eğlence ev!P.rinden birini işleten 

Madam Şarlmen'e "<!rmaye ol· 
muştu. 

Holivuddaki eğlerce evlerinde 

toplu sermaye bulundurulmaz. 
Bunlar, hususi apa~tımanlara yer
!eştirilır . MüştenlPre resimleri 
gösterilir ve adres verilır. 
Eğlence kadınlan,kendi hesap

larına çalışamazlar. Hepsi, evler
den birine bağlıdır. Bir defa bu· 
raya bağlandılar mı, Amerikayı 

terd<etmedikten sonrıı kurtulamaz· 
Iar. Eğlence evlerinin hususi hafi· 
yeleri vardır. Bunlar vasıtasile ser
mayelerini daima nezaret altında 
bulundururlar. Kaçrr al&.rına mey
dan vermezler. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-·-

İstanbul 5 ınci icra memurlu • 
ğundan: 

Vasi! oğlu Dimitr'nh: Panayot
tan borç almış oldufı.ı paraya mu 
kabı! ipotek göstermiş olduğu 

Mahmutpa~3da Day.ıhatun ma -
hallesının K;;rkçü h•nı l inci kat 
468 kütük 258 ada 7fi p&.rsel eski 
16 numaralı kağir dükkiının ta • 

mamına vukuf ehli tarafından 

1485 lıra k>ymet takdir olunmuş
tur. Bunun 2/4 hissl'si eatılacağın 
dan evsafı aşağıya yazılmıştır. 

Şöyle ki: 
Gayrimenkul Tonoı mağazadır. 

Zemıni ahşap cephesi camekiin 
altında merdivenle L'lilir bodrum 
vardır , 

Hududu: Kadastrc>nun göster· 
diği gibidir. Yukarıda evsafı ya
zılı gayrimenkulün 2/4 hissesi a· 
çık arttırmaya çıkarılmıştır. 

DEVREDİLECEK İHTİRA 
BERATI 

.oyun aletine mahsus tertibat. 
hakkındaki icat için alınmı:ı olan 
28 eylı11 1937 tarih ve 2406 numa . 
ralı ihtira bPratının iht;va ettığl 

hukuk bu kerre başkasına de\'ir 
veyahud icadı mevkii fiile koy -
mak için icara dahi \"erilebileceği 
teklif edilmekte olmakla bu hu • 
susa fazla malilmat edinmek :; 
tiyenlerin Galatada, Aslan h n ıı 

5 inci kat 1 • 3 numaralara müra· 
caat eylemeleri ilan olunur. 

İstanbul Asliye 4üncü Hukuk 

Mahkemesinden: 

s k c dd d D" H HiKAYE: 

a ~:n ave:m:yinİup ~~~~l..~~'t'~!:!~~.~-~ 

Arttırma peşindir. Arttırmaya 

iştirak edec<'k müşterilerin kiy -
meli muhamminenin ~{ 7,5 nis • 
betinde pey akçesi veya milli bir 
bankanın teminat mektubunu 
hiımil olmaları icap eder. Müte • 
rakim \'ergı, tanzifat, tenvirıye 

ve vakıf borçları borçluya aittir. 
Arttırma şarlnam""i 25/4/939 ta· 
rihine müsadif Salı giinü daire
de m;ı.haıti mahsusur:a talik edi
lecektır. l ıncı arttırması 29/5/939 
tarihine müsadıf PAzı.rtesi günü 
dairemizd ı 'l.'.lat 14 ten 16 :va ka • 
dar icra edılecek 1 i:1cı arttınna· 

da bedel, kıymeti mııhammıne • 
nin \7 75 ini bulduğu takdirde ÜS· 

te bırakılır. Aksi takdırde son art 
tırmanın teahhüdü b~ki kalmak 
üzere arttırma 15 gün daha tem
dit edılerek 13/6/939 tarihine mü 
sadif Salı günü saııt 14 ten 16 ya 
kadar dairede yapılacak. 2 inci 
arttırma netice;inde en çok art • 
tıranııı üstünde bırakılacaktır. 

2004 numaralı icra ve iflas kanu· 
nunun 126 ıncı maddesine tevfi • 
kan hakları tapu sidllerile sahit 
olmıyan ipotekli alacaklarla di • 
ğer alakadarlarının irtifak hakkı 
sahiplerinin bu haklarını ve hu • 
su.;;ile faız ve mes!ll"ife dair olan 
iddialarını iliin tarihınden itiba
ren 20 gün zarfında evrakı müs • 
pitelerile birlikte dail'emize bil • 
dirmeleri lazımdır Aksi takdirde 
hakları tapu sicillerile sabit ol • 
mayanlar satış bedelinin paylaş -
masından hariç kalirl&r. Mütera· 
kim vergi, tenviriyc ve tanzüi • 
yeden ibaret oldn belediye rüsu • 

İstanbul muhakemat müdüri • 

yeti vekili Galatada }'ermeneci · 

!erde 51 numaralı tüccardan Ni -

kola Yuvanidis ile Galatada Mf'r 

keı: Rihtım hanında mukim tl'iı 

cardan İraklı Dotik& aleyhlerın c 
938/682 numara ile 34700 kuru • 

şun tahsili talebile açılan dava -

dan dolayı müdd~Jl~yhlere g ı 

derilen davetiyeler mumaileyh • 

!erin mezkur adresleri terkettık

lerinden ve halen narede bulun· 

dukları da bilinmediğinden ba 

hisle bila tebliğ iade edildiği du 

vetiyelerın tetkikinden anlaşılciı· 

ğından mahkemece: Mumaileyh

ler hakkındakı da·"etıyenin ili -

nen yapılmasına ve kendilerine bu 

husus için yirmi gül' mühlet ve· 

rilmesine ve muhakemenin 'J!J/5/ 

939 günü saat 15 talikina karar 

verildiğind~n yuka!ıda adresleri 

ve isimleri yazılı mi\ddaaleyhler 

ilan tarihinden itibaren yirmi gün 

:tarfında mahkemeye müracaatla 

davetiyeleri tebelluğ etmedikleri 

ve yazılı gün ve sa1!.te mahkeme

ye gelmedikleri veya bir vekil 

göndermedikleri takdirde hakla • 

nnda giyap karan rerileceği ve 

bu baptaki davetiveler dahi mah· 

keme duvarınıı asılmış olduğu i· 

(5 inci sayfad4n devam) 

iş böyle olmayıp da muvakkat ve 

yanın bir tıkanıklık, ve yine mu· 

vakkat ve derince bir bayglnlık 

olsa idi, ne !>lacaktı? O daracık 

sokakta, o k~dar ke~i f kalabalığın 
ve sıkışıklığın arasında.yan ölü ha

line diişmü.ş olan insan bu vazi • 

yette, kclay kolay tıckrar ayılır, 

kendıne gelebilir miydt?. 

Böyle haller karşısında pek çok 
kimseler ne yapıla~ağnu, nasıl ha

reket etmesini bilrıiyor ve sanki 

manzara bir facia manzarası de

ğilmiş de bir vakit "cçirecek ba· 
hane imiş gibi davrenıyor. Hele 

bazı kendini bilmez. saygısız ve 
taş yürekliler işi alaya vurup hun· 

dan bile kendilerine bir eğlence 

me\·zuu çıkl\rmıya çalışıyorlar. 

Vakıa: 

•Mihneti kendine zevk etmedir 
alemde hüner!. 

Diye bir söz vardır amma zev
kin de, eğlencenin de bir haddi, 
bir der!'CCSi ·ıardır. 

Adamcağız, orad•, apansızın 

kaldırımın üzerine yığılıp kalmış, 

ona yakındl\r. mensup bir kadın 

da ortada deli gib; çırpınıyor. 

Beri tarafta heirfcioğıılları. boyu
na işin nüktesine, a 'ayına kaçı • 
yorlar: 

- Yürudü mü der<in? 

- Yürüm~! 

- Eh, ne yapalım, Allah başka 
elem, keder 'rermesin! 

- Öyle Yine ucuz kurtulmuş, 

ya otomobil altında k&lıp da ko
lu. budu kırılsa idi! 

- Ya tramvavda para cüzdanı
n~ çaldırsa idi! 

Hele o çocuklar, hele ki o ço· 

cuklar! O va,ivet kar~ısında ve o 

kalabalığın IU'astnda birbırlerile 

ne ars1zca, yüzsüzce, 
şakalar ediyorlardı. 

böyle olması da tabii 

kötü kötü 
Ve bunun 

idı. Çünkü 

ani bir ölüm k&rşısında büyük • 

!er, işi böyle soı,tk soğuk nükte
lere, alaylarıı dökünce, çocuklar

da tabii bilSbütün maskaralığa 

kalkışaeaklardı. M"'!l.ur sözdür: 

cİmam aksırınca cemaat tıksı
rır!-.. 

Yazık, yazık! Ölüm karşısın

da, bazılarının ıakındığı Jıu tavır· 

ları gördükce insanın.böyle yer· 

!erde ölmekten bile utanacağı ge· 
liyor! 

bu ıwıktubumu okur okııınaz yır-

tıp atınız! ve beni nnutunıu;.• 

Cevdet, mektubu parçaladı ... 
Başını ellerinin arasına alarak: 

- Kadın .. Kadın.. 

du .. 
Ve şairin mısralarını tekrarladı: 
Yan sevda, yan nıh, yau şehvet, 

yan et ... 
Kimine saadetsiıı.. Ve kimine 

felaket ... ! 

ürk Hava Kurumu 
27 inci Tertip 

Büyük Piyangosu 
1 inci Keşide 11Mayıs939 dadır 

Büyük ikram iye 40.000 Lirajır. 
Bundan başka: 15.000, 12.000 
10.000 Liralık ikramiyelerle 
(20.000) ve 10.000 Liralık 
iki adet Mükafat vardır •• 

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

lan olunur. (38-682) 

ı----·-~ 
ç.ocuk Hekimi 

r. Ahmed Akkoyunlu 
ksim • Talimhane Palas No. 4 
Puanlan maada her gün 

- saat 15 ten 10ııra 

mu ve vakıf icaresi bedeli müza· l===-=========-=
yededen tnzil olunuer. 20 sPnetik 
taviz bedeli müşteriye aittir. Da • 
ha fazla malumat almak isteyen • 
!erin 938/5895 numaralı dosyada 

mevcut evrak ve mahallen haciz 
ve takdirı kiym~t raporunu görüp 
anlıyacakları iliin o[nı;ur. 

(1319-375) 
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Sinek, Tahta Kurusu, Pire ve bütün haşe- FAYDA •ı LE TA H R•ı p 
ratı uyanmadan yumurtaları ile birlikte ·~DiNiZ, 
Fayda bütün Haşerat öldürücü mayilerin en iyisi ve en müessiridir. Katiyen leke yapmaz. Kokusu latif ve sıhhidir. Deposu: Sirkeci Liman Hanı altında Hasan deposudur. 

Yüksek Mühendis Mektebi Satınalma 
Komisyonundan: 

Mektebimiz pansiyon ihtiyacı içın ayni eb'at ve evsafta bin adet 1 

yatak ve yorgan çarşafı alınacaktır. Beher çarşafın muhammen bedeli 1 

•170> kuruş ve ilk teminatı •127,50• liradır. Eksiltmesi 6/5/939 tarihine 

nıslıyan Cumartesi günu saat 10 da Gümüşsuyunda Yüksek Mühendis ! 
Mektebi binası dahilinde toplanan sıılınalma koırusyonunda yapıla - : 
caktır 1 

Ş~rtnamesini görmek istiyenlerin her gün ve eksiltmiye girecekle- I 
rin belli gün ve saatte kontlsyonda hazır bulunmaları ilan olunur. ·2680• I 
Nafıa Vekaletinden: 

n;Mayıs/939 Cumartesi giınil saat 11 de Ankarada Nafıa Vekaleti 
binasında Malzeme Müdürlüğü odasında toplanan malzeme eksiltme 
komisyonunda ceınan 3058 lira muhammen bedelli 22 adet Mors tipı 
telgraf makinesinin talip çıkmaması yüzünden kapalı zarf usulile ye
niden eksiltmesi yapılacaktır. 

Muvakkat tentlnat (229.35) liradır. 

Eksiltme şartnamesi ve teferrüatı Ankarada Nafıa Malzeme Mü
dürlüğünden parasız olarak alınabilir. İsteklilerin teklif mektuplarını 
muvakkat teminat ve şartnamesinde yazılı vesikalarla birlikte ayni 
gün• saat 10 a kadar makbuz mukabilinde komisyona vermeleri lazım-
dır. (1290) (2421) 

İstanbul Vakıflııt r Direktörlüğü f.anları =ı 
Kıymeti 

Lira Kr. 

1199 00 

336 00 

190 52 

257 20 

1200 00 

1183 59 

Pey parası 
Lira Kr. 

89 93 Vefada Darülhadıs mahallesınin imaret soka
ğında 4 No. lı ve bermucibi çap :i.79,73 metre 
murabbaındak, Şeyi: Vefa İmaret arsasınrn 
tamamı. 

25 Ol Beyazıt Beyazıt mahallesi Hacı U,tmiş sokağı 
Ali;:ıaşa hanı içınde eski ve yeni 5 No. lı oda
nın tamamı. 

H 29 Çakmakçılar Dayahatun mahall•sı Valde han 
birinci katta 61 No. lı odanın tamamı. 

19 29 Beyazıt Beyazıt mahalle:inin Hacı Memiş so-

kağında Alipaşa han içinde es'<. ı.-e yeni 29 
No. lı odanın tamamı. 

90 00 Alemdar eskı Lala Hayrrttin ve yeni Alemdar 
mahallesinde Fatma Sultan cam.. $Okağında 

eski 12 ve yeni 7 No. lı ayni ŞJhsultan vak

fından dört oda ve bir sofadan ;beret bahçeli 
mektep birıasının tamamı. 

88 77 Ta';kasapta Molla Gürani mahniwsinm Hay

rettin paşa sokağında 4 No. lı 15fS metre mu
rabbaındak: arsanın tamamı. 

Yukarıda yazılı gayri menkul J.i gun müddetle açıt arltırmaya 
çıkarılnu;;tır. j 

İhalesi 8/5!939 Pazartesı gt1nü saat 14 de icra edı eceı.:n:den talip
lerin Çemberlıtaşta Vakıflar Başmıidürlüğü l\Iahlı'.ılat b!emıne mü-
racaatları. (2711) 

lstanbul Sıhhi MüP.ss eseler Artttrma ve 
Eksiltme Komisyonundan : 

Leyli tıp talebe yurdu için 2600 metre elbiselik ve ııo:ı metre pal
toluk kumaş kapalı zarfla eksl!tnieye konulmuştur. 

1- Eksiltme 26/4/939 çarşamba günü saat 15,30 da Cağaloğlunda 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Müdürlüğü binasında kurulu komisyonda 
yapılacaktır 

2- Muhammen f;aı: Paltoluk kumaşın metresi 550 
Elbiselik kumaşın metresi 450 

! . . . . . . ' . ' . ~ 

T. C. Z RAAT BANKASI 

Para biriktirenlere 28,800 lira ikramiye verecek · 
Ziraat Bankasında bmbaralı ve lhbanuı tu arruf hesablarmda en u 59 lirası bulunanlara seıı9e 

• defa çekilecek kur'a ile aıağıdald pliııa ıör.e ikramiye dağıblncaktır: 

4 Aded 1,000 Liralık 4,000 Lira 
4 )) 500 '' . 2,000 l> 

4 )) 250 » 1,000 l> 

40 )) 100 1) 4,000 il 

100 1) 50 ,, 5,000 1) 

120 » 40 J) 4,800 • 
160 » 20 .D 3,200 ,, 

DİKKAT: Hesablımndald paralar bl:r ıene içinde 500 liradan aşajp düşmlyenlere ikramiye çıktılı 
takdirde % 20 fazlasile verilecektir. 
Kur'alar senede ' defa, 1 EylUJ, 1 Birincikiıı un, 1 Mart ve 1 Haziran tarihlerinde çekileeekfu. 

1 1111 il l 1 

------
ku uştur 

3- Muval'.kat garantı 1331 lira 25 kuruş. 
/!!lım•lBayaular: az mmırafla şık görünmı>k İ!!lcrscniz-.-11111!!! 

Şapkanızı yalnız ~ [ H ~ A p K A Moda 1 1 Mayıs Bahar Bayramı güoii 
4-- İsteklıler şartname ve nümcı.eyi her gün Fualpa~q Türbesi kar

şısında ıcyli tıp talebe yurdu merkezinde görebilirler. 

5--- istekliler 1939 yılı tıcaret odası vesıkasile 2490 sa) ılı kanunda 
yazılı vesikalar ve bu işe yeter muvakkat garanti makbt.z veya banka 
mektubu ile bırlikte teklifi havi zarflarını ihale saatinde!' bir saat ev-
vel makbuz mukabıli komisyona vermeleri. (2379) 

Sultanhamammda No. 46 Y Y .Mağazasında göğüslerin izi Türk Maarif 

j Cemiyeti rozetlle süsleyiniz. 
ntihab ediniz Burada Parısin en son moda modellerinin zengin çeşit- /iı••ııiıl••••••iıılı• .. 

!erini rekabet kabul etmez fiatlarla bulacaksınız. Güu: ve dayanıklı 1 
el çantaları ve eldivenler vardır. Mübayaatınızı yapmadan evvel 

salonumuzu ziyaret ediniz. 

............... 111!!11 .............. , ....... ... 

Sahibi tıe neşriyatı idare eden 
BQ§ muharriri 

ETEM İZZET BENİCE 
Son Teleraf Matbaası 

---~ 

Toprak Mahsulleri Ofisi 
Şubesinden : İstanbul 

938 VE DAHA EVVELKİ SENELER MAHSULÜNDEN OLUP 1>·1 

HALEN SAHİPLERİ UHDESİNDE BULUNAN AI<'YONLJ\ll1' 

M1lBAYAASI İÇİN TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİNCE Tf.Sll
11 

EDİLEN PROGRAM 

AZAMİ TESLİM MÜDDETİ 

938 ve dRha evvelki eseneler mahsulün<len olup halen sahiplerı 

desir.de bulunan ham afyonların ofis tarafından mübayaa edilebil 

için bunların nih~yet 31 m2.yıs 939 akşamına kadar ofi.:ıiıı istanbuld 

deposuna ya bizzat sahipler. tarafından ve yahut İstanıbulda tayin 

cckkı ı kanuni vckillen tarafından getirilmiş olması lazımôır. 

Bu tarihten sonra getirilecek afyonlar sureti kat'iycde satın .~ 
mıyacağı gih' tayin edilen muayyen müddet dahi hiç bır sebebi• 

tılamıyacaktır Hostahk veva herhangi dığer bir mazeret stbebilf · 

karıda tayin edilen müddet zarbnda teslim edilmemiş olan afyon!' 

mübayao.sı i,in vaki olacak müracaatlaı da kat'iyyen nazarı itj,bl 
ahnınıycıcaktır. 

AFYONLARIN DEPOYA MUVAKKAT KABUL ŞEKLİ 

Afyoıılar 1stanbulda Ofis depoouna geliş sıra num3ra~ile kaJ:ıul 
d kcek n eksperlcrim;ı.ce usulü dairesinde hikemi muayeneleril' 

yapılması tar\ısı nüaıunelerinin alınıp tahlile gönderilmsd bu sırı: 
takib edecektir. 

AFYONLARJN DEPODA YAPILACAK llİKEMİ MUAYE~ 
Ofis deposuna teslim edilen afyonlar üzerinde yapılacııY hi~f 

muayene (ekspertiz) sonunda bunların arasında hileli katkılı nıa • 

afyonlar zuhur ederse bunlar kat'iyyen mübayaa edilmiyeceklir. JJ 
ayene ncticesi:ıde kabule pyan görülen afyonlar ince ve kaba ol 
ikı sınıfa ayrılacaktır. 

Hikemi l!IUayenelerde ofis eksperlerinin verecekleri kar:ıf~ 
kat'idir. 

KİMYEVİ MUAYENE ŞEKLİ 

Ofis deposuna teslim edilen afyonların hikemi muavene netice# 

de ince ve kaba kısımlara ayrılma~ından sonra her iki .sınıf afyon° 

müteamil usulüne tevfikan ayn, ayrı alınacak nümuneler tahliJıjtl 

cariye laboratuvarına sevkedilecektir. Bu laboratuvarda yapıla' 

kimyevi tahlil neticesinde her bir sınıf afyonun irae edeceği rrıorl 
derecesi afyon fiatının tesbitine esas teşkil edecektir. 

Kimyevi tahlil neticesinde çıkacak ihtila!lar satıcı ile o!ls arası~ 
tanzim edilecek mukaveleye mevzu hükümler dairesinde haJledil 

cektir. 

AFYONLARIN TARTISI 

Depoya giren afyonların ofis eksperleri tarafından yapılan tıiJtıl" 
muayenesinden sonra şayanı kabul görülen afyonlardan ine<? ve Jel 

olarak ayrılan kısımlar ayrı ayrı müteamil usule tevfikan nünıuıı" 
alındıktan sonra tartılarak aliikadarına muvakkat bir ayniyat 111ıl 
buzu verilir. 

AFYON FİATININ TESBİTİ 

Ofis deposuna teslim edikn" afyonlardan ince afyonur. behe; J11 

fin derecesi fiatı 35 ve kaba afyonun beher morfin derecesi fiatı 25 ~ 
ruş olarak teshil edilmiştir. 

AFYON BEDELLERiNİN TAHAKKUKU ŞEKLİ 
~ 

Tahlıliitı ticariye laboratuvarına gönderilen nümımeler üzH~' 
yapılan tahlil neticesinde afyonlann ihtiva ettiği morfin dereccı;i ı:ııı" 

~ıl' 
ratuvarın vereceği resmi bir rapor ile tahakkuk ettikten sonra yu ' 

daki maddede beher morfin derecesi için tesbit edileıı fiatiar üzerirıÔ 
ince ve kaba afyonların tutarı herkes için aerı ayrı tahakkuk eıtırıl 
rek bu bedeller afyon müdilerinin namına açılacak bir hesaba 3J~' 
yazılacaktır. 

Afyon bedelleri bu suretle tahakkuk ettirildikten sor.ra alakad 

!ara evvelce ·ıerilmiş olan muvakkat ayniyat makbuzu istırclat rd' 
. k b l - h . . k"l " 11 

rek yerine afyonun ınce veya a a o dugunu ve er cınsın ·ı o. 

titrajini ve kilo fiatını ve bu fiata nazaran ayrı ayrı tutarlaril<· aJ:ı~ 
darların yekunlu alacğını gösteren bir vesika verilir. 

AFYON BEDELLERİNİN ÖDEME ŞEKLİ 

939 senesinden iti.haren her sene ofisin satacağı afyonlann 1ır' 
bedellerinin % 20 si her ı.eneki bilançonun kesbi kat'iyet etmesind:r 

sonra afyon mudilerine alacakların3 nazaran garameten taksim l'Jı ıJ' 
cektir. Bu suretle tahakkuk edecek alacaklar sahiplerine ır.akbuı Jll 

~ 
kabilinde tevzi edilerek hesaplarnıa zimmet kayddilmekle beraber i 

sene yapılan tediyat yukarıki madde mucfüince alocaklıiara verilıt' 
olan vesikaya da kaydolunacaktn. , ı 

Dmga ve borsa resimleri g;bi her tfülü rüsum ve tel<alif satıC'· 
aittir. ,ı 

Bu program 31/Mayıs/939 çarşamba giınü akşamına k~dar ıst J 
bulda Toprak Mahsulleri Ofisinin Afyon deposuna teslim edilecek • 1 ı 
ve daha evvelki seneler mahsulünden olupta bugüne lıadar rrı~hte . 

~J 
sebebler dolayısile uyuşturucu maddeler inhisarına satılmıyGn ve ·.,-
hud mezkur inhisarın tesbit ettiği mübayaa programlarının rrıua)) . 

ıı 
şartlarına tevafuk etmediği için mezkur inhisar tarafından satın ~ 
mamış olan afyonların mübayaasına münhasırdır. 

lect' 
938 senesınden sonra her sene mahsulü s<:nesi için t~shit cd 1 

. d' 
prog.-amlar ve prensipler mucibince tayin edil~n prq;rnm Jıaricı~el 
kalatak afyonların mübayaası için vaki olacak mJr~ca~ı:rm da sıı ~' 
kat'iyede kabul edilmiyeceği ehemmiyetle aliikadarların malfınıu olıl' 
ti•~re 'lıin olunur. 

Fazla tafsilat için Ofisin 
ed l~'Y.Fl" ı 

,ı r' İstanbul şubı•si müdiJrl•igürır n-ii•J 
.281 ı. 


