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.... 

Haftada 
Bi r 

Üç Dünya 
Görüşü 

,!azan: Hilmi Ziya ÜLKEN 

Kıymetli profesörün bu mü· 

: :"' malcalerini bugünkü ye. 
- nci •ahif~lzde okuyunuz. 

lstizahlar Yapıldı 

Bahsetti 

General Kazım Karabekir 

Hazırlıyor 
Parti Gurupunda Haricı 
Münasebatımız Etrafında İzahat 

Kaza T ahkikat'na 
Başlandı ; Yeni Kral 

ilan Oldu 
ağdad 5 (Husu&t) - Krabn 
ölümü derin bir teessür U• 

yandırmıştır. Her \araftan 
taziye telgrafları gelmektedir. 
Kralın İngilizler taı atından bir 

kazaya uğratıldığı hakkındaki bir 
şayia üzerine Musuldaki İn!!iliz 

konsolosunun öldürülmesi mem -
lekette örfi idare ilanına sebeb ol-
muştur. • 

Müteveffa Gazlnin cenaze me
rasimi günü henüz tesbit edilme
miştir. Amcası Ürdün Kralı bu
gün burada beklenmektedir. 

Merhum Kralın dört yaşındaki 
oğlu Kral ilft.n edilmiş ve aıncaza-
. (Devamı 6 •=• sahifede) 

/A 
nkara 4 (A.A.) - Cumhu
riyet Halk Partisi Büyük 
Millet Meclisi Grupu 4/4/939 

öğleden sonra saat 15 de Hilmi 
Uran'ın reisliğinde toplandı. 

Söz alan Hariciye Vekilimiz 
Şükrü Saracoğlunun B. M. Mec
lisinin tecdidi intihab fasılası es-
nasında cereyan eden dünya si -
yaseti ve Bükreşte toplanan Bal
kan antantı müzakerelerile Bul -

M. Löhr;,, 
(Yazuı 6 ıncı ıahijedc) 

S o v y et 1 e r 1 e1 

ı Mançukolular 
Arasında 

Ehemm iyetli B ir 
Çarpışma O ldu 
Tokyo : 5. A. A. Son 

günlerde kuvvetli Sovyet 
müfrezeleriMançukonun 
harp hudutlarını Liuçia 
civarında bir kaç defa 
geçerek Mançuko hudut 
postalarına ateş etmiş• 
lerdir. 

Yüz kadar Sovyet ııs
l<e ~inden mürekkep bir 
müfreze topçunun hi· 
mayesiude dün ayni hu• 
dut karakoluna taarruz 
etmiştir. bir kaç saat 
süren müsademeden son• 
ra Sovyet müfrezesi geri 
atılmıştır • 

Orta Mekteb 
Talebeleri 

Spor Yurdlarına 
Giremiyecekler 

Ankara 5 (Hususi muhabiri -
mizden) - Okul spor yurdları ta
limatnamesi mucibince spor yurd
ları liselerin ikinci devreleri!e mu
allim mekteblerinde, ticaret lis~

lerinde, erkek san'at mekteblerin
de ve kız enstitülerinde kurulmak
tadır. Bu sporların teşkil edecek
leri liklere ve aralarında yapacak
ları müsabakalara lise birinci dev
re ile orta mekteb talebeleri işti
rak ettirilmiyeceklerdir. 

Dairelerde 
İş Takibi 
Meselesi 

Ankara 5 (Hususi muhabirimiz
den) - Dahiliye Vekaleti d~vlet 
dairelerinde iş takib edecekler 
hakkında valilere bir tamim gön
dermiştir. Bu tamime göre noter
likçe musaddak vekaletnameleri 
olan kimselerin iş takib etrnc!eri-

INGİLIZLERE GÖRE: 
• 

ltalyanın 
Maksadı 

Ne Olabilir? 
ondra 5 - Romadan buraya 
gelen haberlere göre, Arna· 
vudluk Kralı Zogo'nun ve 

hükumetinin de muvatakatile İ
talyan kıt'aları bu ayın altı veya 
yedisinde Arnavudluk toprakla
rını işgale başlı:ıoacaklardır. Gele
cek kıt'aların yerleştirilmesi içİ'l 

garnizonlarda hazırlıklar yapıl • 
maktadır. 

Siyasi mebafilde söylendiğine 

göre, İtalyanın bu teşebbüsü za
hiren Almanyanın Adrlyatik üze• 
rine yaptığı tazyikten ileri gel
mektedir. Buradaki kanaat ise, 
Berlin, Berlin • Roma mihverini 
bir kat daha kuvvetlendirmek ve 
Yugoslavyayı demokı·at devletler 
blokundan ayırmak gayesini lstih• 
daf etmektedir. İşgal bir nevi as
keri himaye mahiyetinde olacak-

Kral Zogo 

kalacağı 1 tır. Kral Zogo yerinde 

BELGRADA GÖRE ; 

Vaziyet 
Dikkatle 

Takib Ediliyor 
gibi, hükt1met de ipka edilecektl7, 
Ancak yeni kabinede bazı deği -
ıiklikler yapılması muhtemeldir. 
Zaten İtalyan nüfuz ve hamiye -
sine alışmış olan Arnavudlar va· 
ziyeti sükftnetle karşılamışlardır. 
llrendizi'den bazı kısım malzeme 
ve müfrezelerin gönderilmesine 
şimdiden başlanmıştır, 

BELGRAD NE DÜŞÜNÜYOR? 

Belgrad 5 - Arnavudluğun İtal
yan kuvvetleri tarafından işgal 

edilmesi tasavvuru ötedenberi bu· 
rada malıim bulunmakta idi. İtal

ya ile dostane münasebetlerini son 
senelerde takviye etmiş olan Yu
goslav hi\kumeti bu münasebetle
rin bozulınıyacağı kanaatinde bu
lurunaktadır. Maamafıh siyasi me
hafil ahvalin inkişafını dikkatle 
takib etmektedir. 

Almanlar Memele böyle cirdiler ve böyle karşılandılar 

Müşterek Cebhe 
Kurulabilecek mi? 

Polonya İ le Yapılan 1'1üzakereler Bu 
Akşam Kat'i Bir Şekle Bağlanacak 

:us:::::d:e~;~~::~:· o~!~:~:: Romanyaya · Garanti Verilmiyor ! 
devlet dairelerınde iş takib edil-
mesine müsaade olunrnıyacaktır. [L ondı·a 5 (A.A.)- Umumı - Diğer taraftan İngiltere de Var- mühim rol oynıyabileceğı mınta-

yetle iyi malumat alan şova hüki'ımetinden, Polonyanın kada daha geniş mes'uliyetler al-

i 1 
Jorkshire Post gazetesi, İn- masını istemesi muhtemeldir. 

K 1 s A c A gilterenin Polonyaya verdiği ga- Yugoslav Maamafih Leh .- İngiliz göı:uş-
Atatürk Müsterih rantinin aynini Romanyaya ver- melerının ne şekıl alacağı bil -

mesini pek muhtemel görmüyor Bir lig"" İ hassa bugü,nkü müzakerelerin so-
Uyuyabilir ve Romanya ile yapılacak müza- n.unda ~at ıyetle tavazzuh ede 

Atatürk müsterih uyuyabilir. kerelerin Polonya müzakerele - Belgrad 5 (HILB1lsi) - HıT- bilecektir. 
General Kazım Karabekir'in rinden tamamile ayrı olarak ce- vat lideri Maçek ile Başvekil MÜŞTEREK CEPHE 

sözlerinin işaret ettiği vaziyet bi- reyan edeceğini yazıyor. arasında cereyan eden müza-
ze ayni zamanda bir hakikatin bir POLONYA İLE MÜZAKERELER keTelerin ilk saflıaııı miisbet 
ke-re daha bütiin ihtişamile tecelli Londra 5 (Hususi) - Lehistan bir suTette neticelenmi§tiT. 
fırsatını vermiş bulunuyor. Hariciye Nazırının Halifaks, Çem- Müzakerelerin ikinci safhası 

Bu da gençliğin Atatürk'e ve berlayn ve diğer İngiliz ricalile paskalya tatillerinden sonra 
onun mukaddes emaneti olan Cuın- temas ve müzakereleri devam e- başlıyacaktır. Bilhassa SıTb -
huriyet ve rejimine karşı yük - diyor. lar, HırvatlaT, sın,anlaT aTa-
sek muhafızlık vazilesindeki hu- Bek, Polonyanın İngiltere hü- nnda müşterek menfaatle1i-
d d h · tt' kftmetine mukabil bir garanti ver· u suz assasıye ır. nin tesaniidiiniı takviye ey -
Artık tanıanıile inanıyoruz ki meğe hazır olduğunu bildirntiştir. !emek meselesi tetkik olun -

Atatürk ebedi istirahatgahıııda Maamafih Bek teminıat Yet:ine 
ebediyen rahat uyuyabilir. karşılıklı müdafaa paktı aktedil-

• • mesini tercih etmektedir. 

muş ve bu noktada esas iti. 
barile mutabık kalınmıştır. 

Londra 5 (Hususi) - İngiltere
nin bugün bilhassa ehemmiyet 
verdiği ve uğraştığı mesele müş • 
terek bir cephe tesisidir Bu ceµ
heye dahil devletlerin birbirlerin• 
müdafaa etmeleri esas prensip o
lacaktır. Bu re' >ıcye Portekiz, İs-

kandinavya. L ı k devletlerile 
Bulgarların da sokulmaları l~te _ 
nilmektedir. 

Burgos 5 (A.A.) - Hükı'.imet, eıt-

(Devamı 6 ıncı sahifed" ı 
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S- SON TELGRAF - S KISA• -

jHADiSELER ~ARŞ}SINDAI 
-------Son Telgraf-. --

ACAÇ BAYRAMI 

TOPRAK BAYRA!\ll 

Z 
iraat Vekıileti, BelediJel.re 
bir tamim göndererek ağaç 
bayramları yapılmasını bil-

YAZ SEBZELERİNE VE 

l\IEYV ALARINA HA.sRET 

Bahardan bahsederken, insanrn 

aklına yaz meyvaları geliyor. Ge
çenlerde, İstanbula ilk turfanda 

çilek getirilmiş. Gazetelerde o -
kudum. Sakın alıp yediğimi zan
netmeyin... Çünkü, kimbilir, bu 

ilk turfanda çileğin kilosu kaç ku
ruştur?. Yahud da, kaç liradır?. 

Bizde, o kudreti maliye nerede?. 

Yaz mevsim.ini en çok, taze sebze 
ve meyva için beklerım... Hani 
nerede o kadife gibi patlıcanlar?. 

Mübareğin kaç türlü de yemeği 
yapılır?. Meşhur hikayesi dahi 
vardır. Adamın biri: 

Mimar 
Sinan 
ihtifali 

Pazar Günü Yapılacak 
ihtifal Programı 

Hazırlandı 
Önümüzdeki pazar günü, büyük 

Türk mimarı Sinanın ölümünün 
351 inci yildönümüdür. Her sene 
olduğu gibi bu yıl da mimar Sina
nın Süleymaniyedeki kabri ba -
şında ihtifal yapılacaktır. 

1 PO L • 
1 s 

-""'. 

Ve M an ke-m eler 

Çeklerdeki 
• 

imzalar 
· Kimin? 

Koğuşa 
Giren 

Babayiğit! 
fhtilasdan Suçlu Eski Üç Jandarma ile 
sarıyerMuhasebecisinin Getirilen Üç Kelepçeli 

Muhakemesi Katil 

Maçka 
Beyazıt 
Hattı 

Beşiktaşa Hangi 
Yoldan indirilecek 
Ali Çetinkaya, Nafıa Vekili sı

fatile geçenlerde İstanbul gaze
tecilerine verdiği son beyanatın
da Maçka Beyazıd ttamvay hattı
nın Beşiktaşa kadar temdid edile
ceğini de söylemişti. Bu husustaki 
tetkiklere başlanmış Beşiktaşa in
dirileceği meselesi ele alınmıştır. 
Şimdiki halde Dolmabahçe stad

yomu yapılacak olan sahaya inen 
yoldan sarfınazar edilmiştir. Tram
vay hattının Akaretlerden Beşlk
taşa uzatılması daha makul gö -
rülmektedir. 

dirmiş. Vatandaşları ağaç bakı -
mına ve yetiştirmesine teşvik için 
bu güzel bir tedbirdir. Fakat, biz, 
bu vesile ile birşeyi hatırlatmak 
istiyoruz. Bizde, henüz böyle içti
mai tezahürlere fazla intıbak edi
lerniyen bir hal var~ Mesela, bir 
de toprak bayramı var. Bir kaç 
senedir, kutlularuyor. Fakat, dik
kat ediyor musunuz?. Toprak bay
ramı, ilk başladığı yıllarda oldu
ğu kadar itibarda değildir. Adeta, 
yasak savmak kabilinden birşey 

oluyor. Belki de, toprak bayramı
nın kutlulanmasından, asıl ala -
kadar olanlar, yani köylüler, bir 
çok mıntakalarda haberdar bile 
değildir. Böyle bayramlar, birer 
an'ane, güzel bir adet halinde halk 
ve köylü tabakalarına kadar gir
melidir. En küçük, beş on hanell 
bir köy, böyle bayramlara gün,. 
lerceo evvel hazırlanmalı, gaye -
sın! bilmelidir .Bilmem yanlış mı 
söylüyoruz?. 

- Patlıcansız bir su ver, demiş .. 
fıkra malumdur. 

İhtifal kom!tesi merasim pro -
gramını hazırlamıştır. Programa 
g&e, önümüzdeki pazar günü öğ
leden sonra 16 da, mimar Sinanın 
kabri önünde, merasime istiklal 
marşile başlanacak, Üniversiteden 
yüksek mühendis mektebinden bi-
rer talebe, mimarlar, mühendis-

S 
anyer belediyesinde bulun
dukları sırada zimmetler! -
ne para geçirdikleri için ge- B 

irinci sulh ceza mübaşiri 

mahkeme saloı:undaıi. çık
tı ve üç kelepçeli katilin ı--------------1 

Fakat, buna rağmen, patlıcan - !er birlikleri, nafıa fen mektebi 
yanlarında bulunan üç jandarma
ya: 3 Aylık Bir 

dan şikayet eden kimse yoktur. mezunları cemiyeti namına bir 
Domatese ne buyurulur?. Dilim kişi nutuk söyliyecektir. Merasi-
dilim kesmişsiniz.. Ala sırık do- me yine istiklal marşı ile son ve-

çjenlerde adliyeye verilen Sarıyer 
belediyesi eski muhasebecisi En
ver Yığın ile, varidat memuru E
min Alptekinnin muhakemesine 
dün de öğleden sonra Ağırcezada 

-:-; Haydi, dedi. Çözün kelepçe- yavru Nasıl öldü 
lerı .... 

UCUZ OTEL - -
HAYffiLI BİR İŞ 

Y alovada halk için ucuz bir otel 
yapılacakmış .. Buna ne kadar se
vindim. Yalovanın en güzel otell 
olan otel termalde geçen ilkba -
harda bi:r gece kalmak şerefine 
nail olmuştum. Bayıldım doğru
su .. Herşey mükemmel. İnsan ken
dislnl C<!nnette zannediyor. 

Harikulade bir tabiat içinde, 
fevkalade konforlu bir otel... Din
lenmek, istirahat için biçilmiş kaf
tan ... Fakat, gel gelelim parasına. 
B!r kişi yirmi dört saat için 5,5 li
ra veriyor. Bu, her keseye elve -
rlr mi?. Ucuz, şöyle herkesin işine 
gelir bir otel yapılırsa, zannedi
yorum ki, Yalova çok rağbet gö· 
rür. 

matesi.. Tuza batıra batıra ek - rilecektir. 
melde yiyorsunuz. Domateste vi- Saat 15 de, mimarlar, Süleyma-
tamin denen gayet sıhhi bir gıda ı , niye camiinde halka Sinanın eser
da var. !eri ve hayatı hakkında malumat 

Yaz sebze ve meyvalarını sıra vereceklerdir. Sinanın kabrine çe-
ile yazacağım. Fakat, görüyorum lenkler konacaktır. 
ki, ağzllllZ sulanıyor. Burada ke-
siyorum.. 

İSTANBULDA İLKBAHAR 

NEDEN KISA SÜRER? 

İstanbulun ilkbaharı yoktur, 
derler. Doğrudur. Birkaç gün ha
va ılık geçti.. Sonra, yine soğudu. 
Son günlerde bayağı ilijüyoruz. 
paltoyu çıkarıp pardesü giymek 
cesaretini kimse gösteremiyor. Bu 
böyle.:e bir müddet devam eder. 
Sonra, birdenbire şiddetli sıcak -
lar bastırır .. Artık tamamile ya
za girmiş oluruz. Şu İstanbul, ha,-

• vası, suyu, bir garib şehirdir ves
selam.. Çok cilvelidir. Fakat, onu 
ne kadar severiz. Acaba, çok cil
veli olduğ_u için midir?. 

AHMED RAUF 

KISA POLiS 
HABERLERi 

* Heybeliadada oturan Şerif a
dında biri dün akşam üzeri Bü -
yükkadadan bir sandal ile Hey
beliye gelerek rıhtıma çıkarken 

denize düşmüş ise de kurtarılmış
tır. 

* Unkapanında oturan Rıza oğ
lu Hüseyin Naciye adında bir ka
dınla konuştuğu için aynı semtte 
oturan Battal oğlu Hüseyni bı -
çakla bacağından yaralamıştır. 

devam edildi. 

Muhakemenin ilk celsesinde, 
maznunlardan Enver Yığın; bu ih
tilas işinde kat'iyyen iştiraki ol

madığını, arkadaşı Eminin, kendi 
itimadını ıruiistimal ederek bu su
çu işlediğini iddia etmiş ve diğer 

maznun Emin de ihtilas fülinin 
faili olduğunu söy liyerek, suçunu 
itiraf etmişti. 

Dünk duruşmada davaya mev
zu olan çek asılları tetkik ecllldi. 

S,Uçlulardan Emin, çeklerdeki bü
tün imzaların kendisi tarafından 

atılmış olduğunu beyan ettL 

Bundan sonra Enver Yığının ve
kili, müekkilinin. sırf sorgu hii
kiminin zannına istinaden 1609 

numaralı kanuna göre mahkemeye 
sevkedildiğini, Halbuki onun ha
reketinin 204 üne ümaddeye uy
gun bulunması hasebile gayri mev

kı.rf olarak muhakemesinin görül
mesi icab ettiğini söyliyerek, hak
kında tahliye kararı verilmesini 
istedi. 

Üç jandarma, üç katılin bilek -
!erindeki kelepçeleri çıkardılar ve 
katiller mahkeme kapısından içe
riye girdiler. Jandarmalar da on
lan takib etti. 

Üç katil, sert adımlarla yürü -
yerek. suçlulara mahsus olan ye
re geldiler, yanyana durdular. 

Hakim maznunlardan önce Sul
tanahmed ciiıayetinin _failine: 

- Ne diyeceksin, Rifat? Sualini 
sordu. 

Katil Rifat kısa bir müddet dü
şündükten sonra şu c..,vabı verdi: 

l'KüçüK HAHERLE~I 

* Şehremıninde Hocayusuf ma
hallesinde Çeşme sokağında 2 nu
maralı evde oturan Celalin bir ya
şındaki oğlu Yılmaz mutfakta oy
namakta iken mangalın üzerine 
düşerek muhtelif yerlerinden yan
mıştır. 

Müddeiumumi Enverin tahliye

sinde mahzur olmadığını söyle -

* Kasımpaşada Le>nca sokağın- di. 

•- Geçen celsede de anlattığım 
gibi, benim bu işte k.<ıt'iyyen ka
bahatim yoktur. Hiidi•e esnasında 
biz, bir numaralı koğuşta bir kaç 
arkadaş oturmuş, konuşuyorduk 

O sırada kapı birdenbire açıldı İ
çeriye Mustafa ve Yusuf girdi. 
Yusufun elinde bıçak vardı, Mus
tafaya '-urmak istiyordu. Ben o
nun bu hareketine engel olmak 
için bileklerinden yakaladım. Fa
kat biraz sonra başıma inen bir 
darbenin tesirile sers~mledim, Yu
sufu bıraktım. Yusuf bu fırsattan 
istifade ederek üzerime hücum 
etti, beni birkaç yerimden bıçak
ladı.• 

* Slovaklar Macarlara bin ki
lometre murabbaı arazi vermiş
ler ve yeni Macar - Slovak an -
!aşması imzalanmıştır. * İngiltere Romanyaya s;lih 
ve bilhassa tayyare verecektir. 
Rômanyaya bir heyet gönderil -
mektedir. 

* Belediye iktısad müdürü A 
sın'i Süreyya sular idaresi meclisi 
idare sıalığına tayin edilmiştir. 

* Turk - Amerikan ticaret an
la,.rruıs.nın imzası hasebile mu -
ra nas!ar şerefine bir ziyafet ve
rilmıştir. 

* Beyoğiunda Tozkoparan cad
dr -ır.de eski Aşıklar mezarlığının 
tanzırnine yakında başlanacaktır. 

* Cami avlularındakı mezarlık
lar bu sene şehir dışına nakledile
ccl<tir. * Hariciye Vekilim zin riyaı.•

tir<leki 50ô kişilik Türk heyeti İ- ı 
ran V~liahdinın evlenme m~rJ · 
sim;nde bulunmak üzere bu ayın 
onunda Tahrana hareket edecek· 
!erdir. 

• 

* Bir temmuzda beynelmilel 
bir tarih kongresi toplanacaktır. 

* Şehircilik mütehassısı Prost 
bu ay gelecektir. 

* Fener tahsil şubesi memur
larından Muammerin bir batında 
üç erkek evladı olmuş, Önder, En
der, Tuncer adları verilmiştir. 

* Büyükadalı Kabil kazaya uğ
ramış cesedi Kartalda sahile çı -
karılmıitır. 

* 74 esnaf, pazarlıksız satış ka
nununa muhalif hareket ettiklerin
den, ?8 kişi de sokağıı tükürdük
lerinden C<!Zalandırılınıştır. 

* Mısırçarşısı ittisalinde, kuş -
çular cihetindeki sekiz dilkka~ın 
istimlak işi tekemmül etmiş, ala
kadarlara tebligat yapılmıştır. 

* Taksim bahçesinin tanzimi 
ı.şi müteahhide ihale ~dilmiştir. 

Yusuf, kendini şöyle müdafaa da oturan Behiyenin 14 aylık ço- Kısa bir müzakereden sonra he-
cuğu Sevim mangalın üzerinde yeti hakime, maznunlardan Enver etti: 
kaynamakta olan tenceredeki su- hakkındaki tahliye talebinin şim- •- Hadiseden birkaç gün ev -
yun üzerine düşerek muhtelif yer- dilik reddine, evrakın tetkik için vel hb.pishanede bir arkadaşımı 
lMinden fena halde başlanmıştır. iddia makamına verilmesme ve eroin sattıklarını idareye ibar et-* Tarlabaşında Fıçıcı sokağın- duru~manın 6 nisana bırakıJmgsı- tiği için öldürmüşlerdi. Bir gün, 
da 11 numaralı Emine adında bir na karar verdi. bu işlerine engel olacağımı dil -

şünen Abdullah, beni de adamları 
kadının oturduğu evden ~·angın 

vasıtasile öldürmeğe karar ver -
çıkmış ise de sirayetine meydan 
verilmeden söndürülmüştür. lUemleketten Çıkarıldıkları mişti. 

Halde Tekrar Dönenler Birinci koğuşun önünden ge * Küçükpazarda Beylik değ'(r- çerken, Mustafa, Rifat, Laz Hasan, 
men sokağında 10 numaralı Ha- Sultanahmed 1 inci sulh ceza 

mahkemesi. İstanbuld~n hudud ha- ellerinde bıçaklarla koğuştan çı-
lilln evinden yangın çıkmış ise de karak, üzerime hücum ettiler. Fa-
sı·rayetı"ne meydan verı·ımeden so··n rici edildikleri halde yine şehri -· - kat kaçtığım için arzularına mu-
dürülmuş·· tür . mize gelen Avusturya tebaasından vaffak olamaciılar .• 

· Macar Menkezza ile Türk tebaa -* Şoför Mustafanın idaresın- Katil Mustafa da şu ifadeyi ver-
deki 8'7 numaralı tramvay Fatihde sından Hayim oğlu İzak isminde di: 

5 d H .. · ğ' y ı iki kişiyi dün muhakt•me etmiştir. 
yaşın a useyın o lıı ı maz a- - O gece yat düdüğü çaldıktan 

d d b . • k b Bunlardan İzak tam 5 defa İs -ın a ır çocuga çarpara aşın- sonra, kıoridorda geziniyordum. 
dan yaralamıştır. tanbuldan hudud har;ci edilmiş; Birinci koğuşun önünde Yusufa * Kınacıyan hanı ~ahiblerinden fakat hepsinde de yine hududu- rastladım. Sert bir sesle: 
Serkis Kınacıyan temyiz mahke - muzdan içeri girerek şehrimi7• -- Vat düdüğünü duymauın mı? * Belediye iktısad :stışare he- mesine müracaat ederek mezkur 

yeti, toplanarak sütçüleri dinle - hanın milli emlak idare3ine dev -
mlştir. Sütcüler temiz ve sıhhi süt . redilmesi hakkındaki kararın ..as· 
hakkında düşündüklerini izah et- hihini taleb etmişse de mahkeıl'e 

gelmiştir!.. Neden hala koridorlarda dolaşı · 
Muhakeme Menkezza'yı ika 

metgaha raptan serbest bırak -
mıştır. 

yorsun. dedi. ve amir:ıne bir ta -
vırla sözüne ekledi: 

- Haydi git, yatal;ına yat!.. 
Onun bu hareketi beni kızdır -mişlerdir. bu talebi reddetmiştir. İzak ise tevkif olunmuştur. 

Ha lif enin Sarayında l 
kuvvetlidir. Endülüsü baştan ba
şa ele geçi.ıımek ve burada yeni bir 
müslüman devleti kurmak için bir 
yıl değil, iki yıl değil, belki on yıl, 
on beş yıl uğraşacağız. 

ufak b•r sarsıntı bile görmemişti. 
Çadmna döndüğü za.ınan: 

- Şu halde Necib Şama dön
mek fikrindedir. Memleketini ve 
aile&"İni fazla düşünmemiş olsa, 
maneviyatı bu derece sarsılmaz 

ve bozulmazdı. 

ralarda akttmağa ahıi ve peymah 
1 

eden arkadaşlarımdan ayrılamam. 
Ordumuz İspanyada zaferden za
fere koşar ve Kıştale hükumeti 
korku ve heyecan içinde bocala -
yıp dururken, ben Şama ne yüz
le ve nasıl dönebilirim?. 1 Bir is~a,_n_y_o_ı _G_u_·z_e_ıi_, 

'J urilıi Homao: No. 42 
hendı:kler kazarak, kalenin önün
de bir g re !<:inde siperlerini ha
zırlamışlardı. 

Kaleden atılan okların hıçbirısi 
hedefine ısabet etmiyordu. Buna 
mııkabıl Aral.ların nişancılığı meş

hurdu, attıgı oklar, kalenın maz
ga:ıarı arasına saklanan düşman 
müdafılcri.ni sık sık yaralayıp ye
re yuvarlıyordu. 

Elharin'in emin ve sadık zabit
krinden Necıb bir gün komuta
nına sordu: 

- Kaleye sokulmıyacak mıyız? 
Bu vaziyette harbe devam eder
sek, burada ihtıyarlayıp kalırız. 

Yazan: CELAL CENGiZ 

Elharis, zıl:bitinin sözüne güldü: 
- Bu vaziyette üç ay ok atma

dan kalsak, düşman açlıktan ölür. 
Ve şehrin kapılarını kendi elile 
açar. 

- Yolda sorguya çektığim:z bir 
İspanyol çobanı biı.P, İşbiliycde 
bir yıllık erzak olduğunu ve hal
kın hiçbir şeye muhtaç olmadığı
nı söylemişti. Şu halde burada en 
aşağı bir yıl bekliyeceğiz demek
tir. 

- Harbi kazanmak için, bir yil 
çok bir zaman değildir, Necib! 
Neden bu kadar istical ediyorswı? 
Biliyorsun ki, düşmanımı~ bizden 

Elhii.ris bu zabitle konuştuktan 
sonra, ordu mensublarının mane
viyatını sarsılmış zannederek her 
gün askere hutbeler irad etmeğe 
baş lam ıstı. 

Oysa ki, askeri maneviyatı hiç 
bir zaman sarsılmış ve bozulmuş 
değildi. Elharis'in ardısıra devam 
eden nutuklarından süphe~·e dü
şen asker, bir gün komutana sor
du: 

- Bizden şüpheniz mi var, Sey
yıd ! Bu hutbelerden çok müste -
fid oluyoruz amma, harb sırasın
da sizin de bu yüzden yoruldu -
ğunuzu ve üzüldüğünüzü görü -
yoruz. Biz zaten düşmanla çar -
pışmak için fu·sat arıyoruz. Bizi 
neden harbe tesvik ediyorsunuz? 

Elharis askerin maneviyatında 

Dedi.. Ertesi gün Necib'i çağırt
tı: 

- Seni hasta gibi görüyorum, 
dedi, eğer arzu edersen, Surıyeye 
dönet.ilirsin! Belki buralarda büs
bütün hastalanıp kalırsın! Diz -
!erinin üstünde durmağa mukte
dırken, hemen yola çık .. , Ayni 
zamanda yurttaşlarımıza bura -
!arda tevali eden muzafferiyetle -
rimiz hakkında da malümat ve -
rir ve herke9i tenvir edersin? 

Necib, komutanın bu sözleri ne 
maksadla soylediğıni anlamakta 
gecıkmedi; derhal yere eğilerek 

EUıaris'in dizini öptü: 

- Beni affet, Seyyid! Ben, kcr
kak bır adam değilım. Karımı bu-

Elh5.ris atına bindi: 
- O halde bir daha arkana yü

zünü çevirme! Ve arkadaşlarının 
yanında Şamdan ve ailenden bah
setme!. 

Dedi .. Atının db.ginlerini çekil 
Elharis, rahimin şatosuna doğru 

gidiyordu. 
Necib bu hadiseden sonra bir

çok yararlıklar göstererek, cesa
ret ve şecaat ibrazında arkadaş -
!arına örnek olacak kadar şöhret 
bulmuştu. 

• RAHİB FERNANDO'NUN 
' ŞATOSU SARILINCA ... 

Selım. Fernando'nun ~atosunu 
dört yüz k~ilik bir kuvvetle ka-

Dün Beyoğlunda bır facia ol -
muş küçük bir yaşru uykusu ağır 
olan annesinin altında kalarak bo
ğulmuştur. 

Facia şöyle olmuştur: 
Bey<>ğlunda Kalyoncukulluğun

da Tekke sokağında 15 numaralı 
evde oturan Davud adında birinin 
karısı Esma dün öğlenden sonra 
henüz üç aylık çocuğu Hikmeti 
uyutmak için yatağa yatırmış 

kendisi de yanına yatarak çocu -
ğun ağzına memesini vermiştir. 

Esma biraz sonra uykuya dal
mış bir aralık da uykıı halinde ço
cuğun üzerine dönmüstür. Küçük 
Hikmetn~fesi tıkıldığ,ndan boğu

larak ölmüştür. Neden sonra uya
nan Esma faciayı görünce deliye 
dönmüş ve baygınlıklar geçirme
ğe başlamıştır. Polis tahkikata baş
lamıştır . 

mıştı. Kaslarımı çatt:m: 
- Sen de benim gıbi bir mab

kı'ı.msun! Bu işe, idare memurları, 
gardiyanlar karışır, s~na ne olu· 
yor? .. dedim. 

Bunun üzerine Yusuf bıçağını 

çekti, üzerime yürüdü. Ben de 
•imdad!. diye bağır~rak, birinci 
koğuşa girdim. Rifatfa, Hasan yer
lerinden fırlayarak, beni takib ı>

den Yusufu karşiladılar. onu kol
larından sımsıkı yakalıyarak, sır

tını duvara dayadılar. 

O sırada elinde bir sopa ile k.ü
çük Yusuf knğuşa girdi. Arkadaşı 
ve adaşı Yusufu t.ut~ıilardan Rı
fatın başına sopasile şiddetle 'ur 
du. Rifat kendinden g~çerek yere 
yıkıldı. Serbest kalan Yusuf da 
onu bıçak!adL 

Küçük Yusuf, Laz Hasaru da 
döğmek istedi amma, Hasan kaç
tı. Bunun üzı>rine ben: kovalama
ğa başladı. Ben de knğuşun baş 

köşesine gittim; «rad.; elime ge
çirdiğim bir sandalyıı ayağı ile 
dayak yememek için nıiidafaa va
ziyetine geçtim. 

Beni döğemiyeceğini anlıyan 

Yusuf, Kirkora yanaştı, onu döğ- , 
meğe başladL Nihayet, koğuşa gar
diyanlar \'e jandarmalar girdiler, 
bizi ayırdılar .. 
Duruşma, Kirkorun da da din

lenmesi için. on nisan• bırakıldL 
MEHMEO HiCRET 

radan sarmış ve gölden kaçma -
ması için suyun üstüne de birkaç 
gözcü koymuştu. Bu gözcüler gö
lün ortasında birer tahta parçası 
üzerinde nöbet belcli~·orlardı. 

Selim Şatoyu sarmağa giderken, 
hiç olmazsa birkaç yüz kişilik bir 
mll!hafız bölüğile karşılaşacağını 

ve harbe tutu~cağını umuyordu. 
Bu umgu ile şatoya yakla.'jllladı ... 
Karadan her cephesini kuşattık
tan sonra ok yağmuruna başladı. 
Şatoda bütün pen~reler demir

dendi. Kapısı çok sağlamdı. Du -
varları kale surlarını andırıyor -
du. Dışarıdan görünü:şüne göre 
buraya kolayca girmek mümkün 
olmıyacaktı. 

Arablarl'l ok yağmuru bır sa -
at kadar fasılasız devam ettı. 

Selim hiçbir mukavemet gor -
meyince muhasara ~~mberini bi
raz daha daraltarak, ~akıya i.\·ice 
yaklaşml§tı. Artık, anlaşılıyordu 

ki, şatoda asker yoktu. 
(Devamı var) 

Filistin Konf eraıı$ 
İnkıtaa Uğradı 

'l'aıuıa: Ahmed Şükrü ES• 

Filistin'in mukadderatı bsl 
kında karar vermek üzere ul 
ra'da içtima eden yuvarlak 
konferansı in!ataa uğradı. ~f 
Ulm olduğu üzere, konferans• 
taraftan Filistin ve dünya \) 
dilerinin mümessilleri, diğer ~ 
raftan Filistin Arabları ve 
takil Arab memleketlerinin nıt'. 
rahhasları ile İngiliz hük\un< 
temsil eden murahhaslar i~til 
etmişti. Yuvarlak masa koııferl' 
aı, ilk zamanlarda hakikatte 9! 
iki konferanslı: Arab ve İn 
murahha•ları ayrı, Yahudi ve j 
giliz murahhasları da ayrı içd 
malar aktediyO'l'lardL Bu müıl 
kerelerde İngiliz murabba~!· 
Yahudi ve Arab görüşlerini tc 
etmek vazifesini Üzerlerine ııl 
ınışlardı. Fakat ilk günden bu 
görüşün telli mümkün olınad 
anlaşıldı. İhtilii.f üç nokta üıt 
rinde toplanmıştı: 

1- Arablar Filistln'in istiklP 
;,,ı ve İngiltere'ye Irak gibi l 
muahede ile bağlanmasını istcd' 
ler. Yahudiler mandanın dev• 
mında ısrar ettiler. 

2- Arablar Filistin'dc YahuJ' 
leı:.e toprak satılmamasını istrd' 
Ieı .Yahudiler, toprak sahlın•' 
nm te .riind., ısrar ettiler. 

3- Arablar Yahudi muhaecft 
tine nihayet verilmesini istcdilr1 

Yahudiler ise, ınuhaceret ÜZ<"til11 

konulan bütün kayıtların kaldı 
rılmasını teklif ettiler. 

Uzun müzakerelerden sonra pt 
iki giiTüşün telif edilcmiyeceği ~' 
!aşılınca, İngiltere miizakereler' 
zemin olmak üzere, bir teklifi ilt 
sürdü. Bu teklife göre İngiltl'rı 

Filistin'e istiklal vermeyi prensiP 
itibarile kabul ediyordu. Arab!•1 

bu tekliften memnun kaldılar. \'1'1 
hudiler ırrotesto eltil.:r. Fakot h·r 
müddet sonra İngiliz tcklifiniO 
göriindiiğü derecede Ara.biat' 
müsaid ohnadıgı anlaşıldı. Çf "!• 
kü İngiltere Filistin'e istiklal ' ' 
meği prcn,ip itibarile kabul cı · 
mekle beraber, bu istiklali ııt 

zaman vercc<"ğini tayinden çekin" 
di. Arablar ısrar edince, İngilte ' 
re: •İki unsur arasındaki nıünast" 
betlerin müsait oldui:'l' bir zaman· 
da• diyerek, baştan sa\·nıa bir et· 
vah verdi. Bu sartlar srasında ,\· 
rablar da İngiltere'nin teklifiııİ 

bir müzakere zemini ol~rak bil• 
kabul etmediler. Esasen Yahudi· 
!er istiklal prensipine muhalif ol· 
dııklarından onlar da İngiliz tek· 
lifini kabul etmemişlerdi. Konfr· 
rnns bunun üzerine inkıtaa uıp-o .. 
mıştır. 

Filistin n1c..;c}esinin bundan ,ott' 
raki safhası ne olacak? Bu. csascl1 

İngiltere tarofından ym•arlak ma· 
sa konferansı içtima t'tınezrlen ev• 
vel bildiriln1i~ti: İn~iltl"rc, f'ilioı; .. 

tin meselesinin halli i~in hulac?ı[ı 
bir formülü tatbik edı'ccktir. İıı· 
gilizler, yuvarlak masa konferan
sını. iki unsur ara5ında bir Pnla!:i· 
ma tcnıioiııin ıniinıkiin olup ol .. 
madığını araştırmak için içtimaa 
çağırmıştı. Böyle bir anlaşma te· 
min edilemediği takdirde de ri
lhtin için kendi bir hal şekli bu
lacaktı . İngiltere, yuvarlak masa 
konferansında Arabları veya Ya
hudileri anlaştrrnıı~·a çnlışını~j 

muvaffak olamamıştır. Ayni za -
manda iki unsur arasında bir an
laşnııya vnrınanın miinıkün olnıa· 

dığını bütün dünyaya göstenniş 
oluyor. İngiltere, şimdi Filistin 
şini kendi bildiği gibi halletmekte 
kendisini hakh görmektedir. 
İmparatorluk için rniizmin bir 

derd halini alan bu meselenin hal 
li için henüz bir formiil bulun -
mus değildir. Fakat İngiliz hüki'ı
nıetınin bununla ın~l{tıl olduğu. 
bildiriliyor. Diğer taraftan mü -
zakerelerio inkıtaa u{:-raınası lizc
rine. Filislin'deki Arab - Vah11d1 

boğusnıPsı hiishiitün şiddctJennıis
tir. Aralı memleketlerinde İngil

tcrc'nin bu tavik si~·asetinc kar· 
şı bir il!birar uyanınıştrr. Alnıan
yn ile ital~·a da İngiltere nam v~ 
he •ahına bu ,·aziyeti istismar et
mektedirler. Bu şartlar altında 

İngiltere, Filistin meselesi idn a
cil bir hal şekli bulnııya mecbur
dur. 



Güniin Meselesi: 

Berberler JiıetleNasıl 
Rekabet Edebilir? 

T raş Fiatı 5 Kuruşa İndirilirse 
Daha Ziyada Kazanacaklarını 

Umuyorlar 

P !yasada ıimdl, bir de ji
let derdi ba§Cöstermiştir. 
Birçok kimseler de jUet-

lerıa eskisi &ibi sağlam olmadı
iıııı iddia etmektedirler. Bir 
llıulıarririmiz jilet satan .kbn
leleriQ fikirlerini toplamıştır. 

Jiletçilerin iştirak ettikleri 
tek nokta nrdır: O da bu §İ
l<iyetlerin berberlerin adam -
ları tan.tında.o kasden yapıl
ıbiıda, 

Jiletçiler; berberlerin, bazı 
lllZete anketlerine verdikleri 
eevablarda görüldüğü veçhile 
iilet ticaretini baltalamak su -
tetile sakal tıraşı kazanemın 
Yine kendilerine tahsisini dü • 
liiıımekte olduklarını ileri sür· 
htektedlrler. Berberlerin • ji· 
letçilere göre - doğrudan doğ· 
l'lıya yaptıkları propaganda 
Jııdur: 

Jiletle tıraş olanlann cildi 
bozoluyormuş. Binaenaleyh us· 
tına ile tıraştan vazgeçmemeli 
lıniş. 

Berberler de kendilerine Is· 

nad edilen sözlerin doiru ol • 
madığuıı. maamafih sakal h
raşııu asgari ucuzluğa indirmek 
!hım geldiğini, cemiyetlerinin 
ilk toplantısında bu meseleyi or
taya atacaklarını ııöylemlşler • 
dir. Berberler, sakal tırap en 
ucuz şeklide, mesela 5 kurup 
yapıldığı takdirde işin de arta
cağı ve jiletle gayet kolay bir 
şekilde mücadele edecekleri 
kanaatindedirler. 

Jilet meselesinin rekabet ta-
1 rafını bnl'5a ettik. İıtin bir de 

bile tara& vardır ve şudur: 
Memleket dahilinde bir tek 

Jilet bıçak fabrikası olmadığı 
halde bazı firmaların mallarını 
(yüzde yliz yerli malı) diyerek· 

1 

lam etmeleri de doğru görül • 
memektedir. Memlekette çe -

; lik sanayii teessüs etmeden Ön· 
i ce yerli malı jilet imaline im -
' kan yoktur. Piyasada Türk 
malı diye satılan bıçaklar, Av-

i rupa fabrikalannda yapılarak 
Uzerlerine yerli firm•lann dam
gası vurulan bıçaklardır. 

----~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~! 

Hatay'a 
Kumaşı 

Yerli Türk 
Gönderilecek 

liatayla İstanbul Arasında Ticari 
Mübadele Gittikçe 
~A emleketimizle Hatay arasın· 
1 Y 1 da pasaport ve döviz kayıd-

larının kaldırılması üzerine, 
Payas • İskenderun arasındaki 
trenlerde yolcu ve eşya nakliyatı 
Çoğalmış haftada üç güne mün • 
hasır bulunan tren seferleri ihti

yaca kafi gelmemeğe başlBDllŞ • 
tır. 

Artmaktadır 
zan açılmasının karaı·leştırılmış 

olduğunu yazmıştık. 

Banka, imal ettiği kumaşlara 

karşı daha şimdiden Hatay tile -
carlarının ve Hataylı B"'anların 

gösterdiği büyük rağbeti gözö -
nüne alarak ilk partide Antakya 
ve İskenderunda iki yerli mallar 

pazarı birden açmağı kararlaştır
mı~tır. 

u 

... ~ . ' 
4 , ' ' • • • 

Bir 
• ... -'!. ~ • 

Türk San'atkarı 
Yok mu? 

D 
uyuyonız ki, Dolmabahçe
de yapılacak olan şehir sta
dının planını bir yabancı 

mimar çizecektir. Bu yabancı mi· 
mar Türk dostu, hüsnüniyet sa • 
bibi olabilir. Beynelmilel kıymeti 
var mıdır, yok mudur?. Bilmiyo
ruz. San'atta, ilimde milliyet yok, 
derlerse de inanmayınız. Bugün, 
dllnya devletleri en müsbet ilim
leri bile milli menfaatlerine alet 
ediyorlar. Haklıdırlar da. 

Acaba, diyoruz, Dolmababçe 
stadyomunu yapacak, bir Türk 

aaıı'atkilr bulunamaz mıydı?. 
Bu satırlardan, memleketimi

zin misafiri olan yabancı mimar 
dostomuz gücenme<in. Misafirlere 
saygı göstermesini bütün millet
lerden çok biz biliriz. Fakat, bir 
prensip meselesi olarak bahset • 
mekten kendimizi alamadık. 

BURHAN CEVAD 

Yeni 

BU DA ·sfR MESELE •• 

Az Alkollü 
Çıkarılacak 

içki 
mı? 

Yeşilay Az Alkollü İçkinin 
Ayyaşlığı Arttıracağı Fikrinde, .•. 

1 
nhisarlar idaresinin ucuz ve de
recesi az müskirat imal etmek 
hususunda tetkikat yaptırdığı -

nı yazmıştık. Bu tetkikat ilerle • 
mektedir. Yalnız, söyil'ndiğine gö
re, ucuz müskiratın memleketi -
mi.zde alkollü içkilerin istihl.fıkini 

arttıracağı, buna (Yeşilay) kuru
munun şiddetle itiraz edeceği et
rafında bir nokta! nazar vardır. 

Alkollü içkilerin derecelerinin in
dirilmesi de .akşamcıı&rı• mem -
nun etmiyecektir. 

Yine söylendiğine göre 45 de
receli rakıya alışmış bir alkoliğe 
40 derecelik rakı vermek, su içir
mek gibi bir şeydir. Bu gibiler, 
gradosu düşmü§ rakı içeceklerine 
başka bir cins içki almağa razıdır
lar. Bu takdirde ise memlekette 

şarab ve bira istihlaki de artacak 
demektir. Şimdiki halde piyasada 
alışmış olanları tatmin edecek mü
kemmeliyette ne şarab. ne de bi
ra vardır. Ankara birası ihtiyaca 
gayri kafi gelmektedir. 

Hükfunet, Ankara bırasırun bu 
yaz içinde ,ehrimize daha bol bi· 
ra getirilmesi ve kallte Bomonti 
birasını aratmıyacak bir mükem
meliyete çıkarılması için tedbir
ler almıştır. 

Şarab cinslerinin de ıslahı dü
şünülmektedir. 

(Yeşilay kurumu). alkollü içki
lerin velev derecelerini lııdirmek 
suretile ucuzlatılmalarının alko -
lizme yeni bir hız vermesi endişe
sile Sıhhiye Vekaleti nezdinde te-
şebbüslerde bU!unacaktır. 

Mahrukat Y zSaati 
K Ne Zaman Halk 

Ucuz 

Yeni m~~t~~u~ci- Ba lı ·acak Radyoları 
bince birçok vilayetlerimizde odun 
yerine kömür kullanılması hakkın-

daki kararın resmen tatbikine 6 
ay sonra başlanılacaktır. 

Başta İstanbul, Ankara ve İzmr 
olmak· üzer~ birçok vilayetlerimiz 

deki resmi binalarla müesseseler
de kullanılacak taş kömürler, lin
yit, turp, kok gibi yakıcı madde

lerin ihtiyaç miktarları tesbit o
lunmaktadır. 

Dükkanların Mecburi 
Ô~le Tatilleri i~in 
Bir Karar Verilecek 
Teamül mucibince. resmi da -

ire ve müesseselerde 1 nisan cu -
martesi gününden itibaren yaz sa

atinin tatbiki icab etrr.ekte ise de 

bu hususta henüz bir karar ve b"ir 
emir verilmednğinden memurlar 

yine eskisi gibi işleri başına gidip 
Bunların miktarı belli olduktan gelmektedırler. · 

sonra Etibanktan !<'mini istene -
cektir. 

Diğer taraftan orman umum mü

dürlüğü de bu hususta dün or -
man müdürlüğüne tamim gönde

rerek mahrukat kanununun tat· 
bikinde büyük bir hassasiyet gÖs· 

!erilmesi ve sıkı bir murakabe ya

pılması; eldeki orman mevcudu
muzun azami tasarrufla harcana
cağını bildirmiştir. 

Bu sene devaair ve müesseseler
de yaz saatinin ancalt haziranda 
tatbik edileceği söylenmektedir. 

Yaz mevsiminde şehrimizde faz
la sıcaklar oldu ,:ı takdirde yine 

devairde yarım gün mesai siste
minin tatbik edilip edilmiyeceği 

de o vakit belli olacaktır. 

Dükkanların öğle vakitleri 2 
saatlik mecburi tatil yapmaları 

meselesi üzerinde de bu sene du
rulacağı anlaşılmaktadır. 

Haziran Ayından 
İtiharen Piyasaya 

Çıkarılacak 
Ucuz halk tipi radyolar önümüz

deki haziran ayından itibaren pi

yasaya çıkarılacaktır. Şimdiye ka
dar muhtelif ııümunclcrle yapı• 

lan müracaatlcre Amerikalılar da 

iştirak etmeğe başlamıştır. Veka
let bunun içın müracaat müd -

delini temdid etmeği lüzumlu gör
müştür. 

Evvelce nisanın onunda bitecek 
olan müddet nisan sonuna kadar 

uzatılmıştır. Bu müddet bittikten 
sonra tesbit edUerek beğenilen 

nümuneler üzerin9e münakasa a
çılacaktır. 

Türkiyede halen 20.000 radyo a
bonesi vardır. Halbuki bu rakam 

18 milyon nüfusa gör~ hiçbir şey 
ifade edecek bir nisbt t teşkil et-
memektedir. • 

Bu vaziyeti gözönüne alan .Dev
let Demiryolları idarçsi Payasla 

İskenderun arasındaki tren sefer

lerin! arttırmağa karar vermiş -
tir. 

Diğer tarırftan Sümer Bankın 
Hatayda satacağı kumaşlar üze-
rindeki muamele ve istihlak ver- Sadıkzadedeki Eşyalar 

Buna taraftar olan tüccar ve 
müstahdemler Atina, Belgrad gi

bi büyük şehirlerde her yaz mev
siminde mecburi olarak yapılan 

bu tatilin bizde de kabulünü iste
mektedirler. 

Bu rakam farkı hatta Balkan -
lara nazaran da hayli azdır. Yeni 
radyo tipleri piyasaya çıkarıldık
tan sonra bu rakamın beş on misli 
artacağı muhakkak,tır. 

lillkOmetimizin bu karan, Su
riye şimendifer idaresine de ka· 

buı ettirilerek tatbikata geçilmiş· 
tir. 

Son hafta içinde şehrimizden 

llataya müteaddid tüccar ve es

llaf gitmiştir. 

Buna mukabil Hataydan da bu

radaki tüccarlarımızla temas et -

llıek ve mahsul satışlarını müte • 

kabilen arttırmak üzere İstanbula 
liataylı tüccarlar gelmektedir. 

llATAYDA TÜRK KUMAŞLARI 

Yerli mallarımızı tanımak ve 
•atmak üzere Sümer Bank tara • 

fından Halayda Yerli mallar pa-

• 

gileri de kaldırılacaktır. 

Bu münasebetle, kumaşlar Ha
tayda pek ucuz fiatla satılabile • 

cektir. 

ANTAKYADA BİR ORDU EVİ 
AÇILDI 

Halayda bulunan takviyeli a

lay komutanlığı. İskenderun, Kı
nkhandan sonra, evvelki gün An· 
takyada da bir ordu evi açmıştır. 

Köprü caddesinde eskl ilk mek
teb binasındıı tesis olunan An 
takya ordu evinin açılma mera

simi münasebetile muhteşem b:r 
çay ziyafeti verilmiştır 

Kıtaatımızın komutanı albay 
Şükrü Kanatlı merasimde; bir nu
tuk söylemiştir. 

ZORBALAR 
SALTANATI 

No. 121 

Pekaia; arzulannm veziri· 
hama arzedeyim. 

Biraz sonra; kethüdayi sadrıili 
veziriazam Alemdar Mustafa Pa· 

§anın huzurunda idi. Keyfiyeti şu 
Yolda arzetti: 

- Paşam; irade buyurulur ise 
elçiler huzuru devletlerine çık • 
lllak arzusundadırlar. 

Alemdar Mustafa Paşa işin iç
Yüzünü bilmediği için elçilerin zi
Yaretini alelusul bir keyfiyet ad
dederek: 

- Gelsinler .•. dedi. 

Yazan: M. Saml KARAYEL 

ra dahil olmuşlardı. Biraz hoşbeş
ten sonra; Verıedik elçisi kelama 
ağaz eyledi: 

- Efendimiz; Osmanlı kalyon· 
cuları geçen gün bir V enedik ge

mi'9ine girerek bir kızı götürmüş· 
lerdi. Bu kız hanedana mensub • 

dur. İrade buyurulur ise tarafı • 
mıza teslimini rica eyleriz. 

Alemdar Mustafa Paşa; keyfi
yeti bilmediği için huzurda bulu
lunan Refik Efendiye dönerek: 

- Elçilerin arzularını yerine 
~etirlııiz. Ramiz Paşa hazretlerine 

u ha talar kimler ise 

Geçen hafta içinde Akdenizde 
fırtına yüzünden karcya oturan 

Sadıkzade vapurunun kazazede 
yolculan Anafarta vapurile şeh

rimize getirilmiştL 

Dün de Sadıkzadenin eşyasını 

getiren Konya vapuru limanımıza 

gelmiş, Sirkeci rıhtımına yanaş -
mıştır. Sadıkzade vapurunun kur

tarılmasından ümid kesilmiştir. 

Dün Gelen Sayyahlar 
Dün saat 16 da şehrimizde. Al

man bandıralı Milvoke vapurile 
450 Alman seyahı gelmiştir. Va

pur bugün, Triyesteye mütevec -
cihen limanımızdan ayrılacaktır. 

boyunlarını vursunlar. 
Refik efendi; aldığı emri yer • 

den temennalar ederek takabbül 
ey !emişti. Elçiler de huzurdan 
çıkmışdı. 

Kethüdayı sadrıiıli çok kurnaz 
bir Ruscuk yaranı idL Öyle kolay 
kolay ökseye basmazdı. 

Alemdar Mustafa paşa; sanki 
hiçbir şey bilmiyormuş gibi dav· 
randı ve yerine avdet etti. 

Ertesi gün veziriilzamın huzu
runa çıktı ve tahkikatını şu su • 
retle açıkça arzetti: 

- Efendimiz; irade buyurduğu· 
nuz meseleyi tetkik ettim. Bu iş 

biraz acib safha arzeylemekte -
dir. Venedikli kız elyevm Ramiz 
Paza hazretleriniın sarayında imiş. 

Diyince; Alemdar Mustafa Paşa' 
kaşlarını çattı. Ve şu suretle ce· 
vab verdi: 

- Peki; bu kızı paşanın sşra -
yına kimler götürmüş .. 

Karışık Yağ 
Satınış 

Balıkpazarında Yorgi adında bir 
yağcının mahlüt yağı saf yağ di

yerek sattığı haber alınmış ve Yor
gi yakalanarak adliyeye verilmişti. 
Dün birinci sulh ceza mahkeme -

sinde Yorgınin muhakemesine ba
kılmış suç sabit görüldüğünden bir 
ay hapse bir lira da para cezasına 
ve bir ay müddetle dükkanın ka-

- ..... . 
- Efendi hazretlel"i neden sü

kı'.ıt cdiyorusnuz? .. Tetkik buyur
madınız ·mı? 

- Paşa hazretlerin;n adamları .. 
- Kimden kimler aımış ... 
- Paşa hazretlerinin adamlan .. 

dedi. 

Alemdar Mustafa Paşa elini 
belindeki hançere götürerek: 

- Söyleyin bu heriI!ere. .. Ve
ı'ıedikli kız kimin nesi olursa olsun 
verilemez ... Malları muhafaza e
dilir ... 

Refik Efendi bu cevabı alacağını 
zaten biliyordu. Fakat; meselenin 
doğrudan doğruya kendi tarafın
dan hareketlendirilmesini istemi
yor1ıu. 

Elçiler; sabahısı Babııiliye ket
hüda efendi hazretleriııın huzu -
runa çıktıkları zaman şu cevabı 

almışlardı· 

Kızın nerede olduğu malumu-

Yeni radyolar, 30 - 35 lira ara; 
sında ve 5 lambalı olacaktır. 

--o--

Fizik 
Doçentliği 

Şimdiye kadar bir tek doçent ile 

idare edilen İstanbul 'Üniversitesi 
fen fakültesi fizik dersleri tçin ye

niden doçentlik imtih2nı açılmış
mıştır. İmtihanlar bu ayın yedi • 
sinde yapılacaktır. Fizik dt';entlik 

imtihanına. iki fizik asistanı gi
recektir. 

muz degildir. Belki, denize düş

müştür. 

Elçiler verilen bu cevaba şaşıp 
kalmışlardı. Venedik sefiri ültima
tomunu tekrarladı. 

- Emniyetimiz endişe içinde -
dir. Binaenaleyh memleketi ter
ketmemiz mukarrerd:r. 

Refik efendi; cür'ctkilrane şu 
mukabelede bulundu. 

- İstediğiniz gibi hareket et • 
mekte muhtarsınız. 

* Bütün bir ramazan Aadlr günü-
ne kadar Yeniçeriler ve İstanbul 
halkı dedikodu yaptı. 

O vakitler İstanbulda remazan 
olduğu zaman h"men, hiç 
kimsecikler iş görmezdi. Devlet 
daireleı'I adeta kapılarını kapar -
!ardı. Herkes oruç tuttuğu için sa
bahtan akşama kadar camilerde 
dolaşırlar ve birleşirlerdi. İftar -
dan sonra yat.;ı namazını kıl.anlar. 1 

19Mayıs 
Spor 

Bayramı 
Hu Sene Her Senekinden 
Da~a Mükemmel Olacaktır 

19 mayıs spor bayramı için şim
diden hazırlıklara başlanmıştır. 

Bu sene, geçen senelere nazaran 
19 mayıs bayramının fevkalade 
muntazam olması için her çare -
ye baş vurulacaktır. 

Maarif Vekaleti. alakadarlara 
birer taminı göndererek 19 mayıs 
spor bayramının bütün yurdda 
ayni mükemmeliyette yapılması 

için neler düşünüldüğünün bio'er 
rapor halinde Ankaraya bildiril
mesini istiyecektir. Bu sene. spor 
bayramına iştirak edecek talebe
lerinin elbiselerinin yeknasaklı· 

ğına dikkat edilecektir. 
19 mayıs spor bayramına, 'Üni

versite gençliğinin de iştiraki için 
Rektörlüğe müracaat yapılacak

tır. 

Diğer taraftan ebedi Şef Ata
türkün, hayatının filme çekilen 
en son safhaları, geçen sene An -
kara hipodrum;ında yapılan 19 

mayıs bayramı esnasında canlı ve 
hareketli restlerine aiddir. Bun
dan sonra Atatürk Mersine git -
miş. badehu ölüm döş<'ğine düş -
müştür. Bu sene 19 ır.ayıs spor 
bayramı münnsebetilc bütün si
nemalardJ Türkün bu en büyüğü
n aid son canlı sahneler filminin 
teberrüken ve m<'<"Canen gösteril
mesini temin maksadde teşebbüs
lerde bulunulacaktır. 

Bu tarihi kf'rdelfı, müteakıb bü
tün 19 mayıslarda ayni veçhile 
gösterilerek tir. 

Yeni Araba 
Vapuru 

Önümüzdeki Ay içinde 
Tezgaha Konacak 
Şirketihaıyriyenin yaptıracağı 

yeni araba vapuru önümüzdeki ay 
içinde teı.gaha konulacaktır. Bu 
araba vapuru 50 otomobili rahatça 
alabilecek cesamette olacağından 
inşaatının 1 seneden fazla süre
ceği anlaşılmaktadır. 

Diğer taraftan geçeıı ay içinde 
Almanyaya giden şirketin baş 

mühendisi. bu ay sonunda şehri
mize dönecektir. 

Şirkelihayriye 150 bin lira sar
file yapılacak olan bu vapurdan 
alınacak neticeye göre ileride bir 
eşini daha tezgaha koymak fik
rindedir. 
Ayrıca Kabataş - 'Üsküdar ara

sında işleyen 77 numaralı biçimb-

Büyük Türk Milleti 
Ve Yaşamak 

A 
ltıncı BilyUk Millet Medl· 
si evvelki gün ilk fevkalade 
toplantwnı yaptı. 

Yeni Meclis ,ittafkla, Milli Şef 
İsmet İnönü'nü ikinci defa Cmn
bıırreisliğine seçti. Bu s11tttle, bil· 
yük Ttirk milleti, Milli Şcli"nin 

etrafında, ne sarsılmaz bir bağla 
toplanmış olduğunu bir kere da
ha göııterdi. 

Altın~ı Büyük Millet Mttliııl, 

~ nazik bir dünya vesiyeti i • 
çind~ vazifesine 1Nıflama1'tadır. 

Bir taraftan Türk inkılibmm ya· 
pıcı ve yaratıcı hlZlDl devam et
tirmek mecburiyetindeyiz. Di"·r 
taraftan da, her nevi karışık, ıl•f 
politika hadiseleri önünde, azami 
tetikte bulunmak ıztırarmdayız. 

Büyük Türk milleti, daha ya • 
km zamanlarda bile, tarihin en 
müşkül anlarını yaşamlŞ, bütün 
badiTelerden, en şerefli ve yük
ııek bir alın akile çıkmıştır. Altın
cı Büyük Millet Meclisi memle • 
ketin i~ ve dış politikasında ta • 
mamile hiıkim yegane kuvvet 
kaynağıdır. 

Türk milleti, yeryüzünde bü -
yük bir varlık, bir kuvvet ve bir 
müvazene unsunıdur. Şuurlu ve 
müdrik Türkiye Cumhuriyeti e
bediyete kadar, yeryüzünün kud
retli bir mÜ\'azene unsuru olarak 
Y8§1yaeaktır. 

Yaşama"lın tadı, hür, mcs'ud ve 
mUrefieh yaşamak._ Bunlar, her 
kesten ztynde Türk milletine ya· 
raşır ..• 

Marifet yaraştırabilmektedir. 

Bunu, en iyi biz yaraştırablliriı. 
Bütü;ı tarih bunu anlatır. 

REŞAD Jo'EYZI 

Müşterek 
Gümrük 
Binası 

Türkiye - İran gümrük anlaşma· 
sının tatbikatından olarak Gürcü
bulak ve Bazirgiın yolu üzerinde 
müşterek bir gümrük binası yap~ı
rılması kararlaştırı!Illıjitır. Bu bJ.. 
nanın yarısı bizim topr~ğımı>.d•. 

yansı da İran toprağmda olacak
tır. Polis ve gümrük muayenesln• 
mahsus salon ise; tam ort,ada bu
lunacaktır. 

Münhal Valilikler 
Münhal İzmir valillğine emnl· 

yet Umum Müdürü Şükrü'nün, 

İsparta valiliğine İstanbul n.U 
muavini Hüdai"n.in; ManiM vali
liğine Mersin valisi Rüknl'rldin'in 
tay in edileceklerinden bahaed ıl • 
mektedir. 

de 1 - e arabalık bir vapurun ya- 47 Mekteb Daha Lazım 
pılması ve Şirketihayrıye iroaIAt
hanE"sinin esaslı bir şekilde geniş
letilmesi kararlaştırılmıştır. 

İstanbul maarif müdürlüğü yap
tığı tetkiklerde daha yeniden 4 7 
ilk mekteb yapılması icab ettığl 

--0--

D k 
neticesine varmıştır. Bu seneki 

Bir O tora maarif bütçesine yeni mektebl;n-
Hukuk fakültesi asistanların • 1nfU1 için ille ancak 200 bin lira 

dan Arslan Mehmed Ali, hukuk • konabilmiştir. 

ta pozitif .zihn;yet mevzulu dok - Bu para ile; 4 yeni mı mektcb 
tora tezini fakülte profesörlerin • yaptınlabilecektir. 
den mürekkeb bir heyet huzurun-ı...;...;. ___________ _ 

da vermiştir. 

kahvehanelerde birik:r ta, sahur 
vaktine kadar oyun oynarlardı. 

İşte; ramazanın İstanbul hal • 
kına verdiği toplanma müsaadesi 
dedi koduları körüklemeğe vesile 
olmuştu. 

Kahvehanelerde camilerde ku • 
laktan kulağa fısıldaşılan şeyler, 

yavaş yavaş, cür'et ve cesaret ala
rak Yeniçeri ortalarına, aile içine 
kadar girdi. 

Ulema; remazandan istifadeyi 
unutmadı. Alemdar Mustafa pa
şaya düşman kesilen softalar cami
lerde oldukça vaaz ve nasihat et
mişlerdi. 

Hatta; ulema arasına ıu yolda 
bir dedikodu düşmüştü: 

- Bayramertesi ulemanın bazı 
tayinatı kesilecekmiş ..• 

Yeniçeriler arasında da ciddi bir 
surette şu yolda bir fısıltı dolaşı
yordu: 

(Devunı vu) 

Birim izin Derdi 
Hepimizin Derdi 

Yol 
Ve Toz 

Uznu Süren 
inşaatı 
s.t••n•h-edde oturan bir •· 

kQweamaa J'&&IJ'Or: 

- Cafalofhmdan her ctııı l'•
oı:rten, burada 7apılnWıta olan 
:rol inşaatını laa:rrelle M;rn!di -
7ontııı. A:rlar var ki, ıı. :rol. bit 
tlirlli bltml7or. Topraklar kasıl • 
llUfbr. Bir otomobil l'-1". F.trar 
loı içinde kalır. Kaldınm ... lan 

&ökülmü9tür. Yerler kazılı7ar. Bir 
takım bondar ditonl:ror. Bman 
da asfalt olacak raliba?. Fabl. 
ııetlen a:rlarcıa ıürlbor. Blıgünlil 

hale söre, bGllln Cııfalofla ve 
1 civan bllıtııı 7•• mevsim....,.. bu 

nlı"'"1slıiı oı:lıttek. olnr evinin 
-elerlndeıı içeri 1oz ;vai -
muru J"aiacakltr. 

Gf-fcn yolcular d:ı şlındiden 

tosdan !jfka:vct rdiyorlar. insanın 
dza. burnn toz doluyor. Halbakl 
'elırl lt>ıralıl.-nıefe ea.h"'ırkt.n. klrU 
t;('ylcrl da orlıl.dan kabhrmala 
~alışmalı d•lli midir".".» 

• 
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1 İNGİL TERENİN VAZİYETİ ) 

.@ngiltereye Kuvvetli 
Bir Ordu Lazım! 

1 Meraklı Şeyler l 
AlfERiKA HAPİSllANELElll 

REHBERİ 

H .ö K AV rE 
N tVJ'OTk clvannds kUçUk bir ka· 

sabada Rober Gors adil ıreno bir 

hrrsızın muhakemesi yapılmq ve lk.l 
Sf'ne kıirek cezasına mabkUm edllml.$. 

Denizin K~skançlığı 

Hatta Habeşisf ana Gitmek Bile 
Gözönüne Alınmalı 

• 
~~~~~~~~~~~~~~~~~-

Daima Fransa ile Elbirliği 
1 

ngiliz gazeteleri içınde yal
nız pazar günleri çıkını • 
yan birkaç gazete vardır ki 

bunların gerek İngiliz hükılrne -
tinin, Londra siyasi mehafilinin 
fikirlerini aksettirmekte ve gerek 
milletler arası vaziyetine dair top
ladıkları malumatı vermekte şa
yanı dikkat bir ehemmiyet alı -
yorlar. Mesela 3andey Taymis böy 
ledir. Son haftalık yazısında Lond
ralı gazete İngilterenin silahlan
mak için faaliyet ve gayretinin 
bir misli daha arttırması lazım 

geldiğini ileri sürerek milletler 
arası vaziyetini de şöyle anlatmak
tadır: 

İcabında bize yardım edecek o
lanları temin etmeliyiz. Rusya İn
giltere ile teşriki mesai etmeğe 

hazırdır. Fransa da öyle. Fakat Le
histan ile Romanya gibi arada bu
unan devletler silahla teşriki me

saiye taraftar değillerdir. Roman
yanın Almanya için olan ehem -
miyeti siyasi olmaktan ziyade ik-

Yeni lııgiliz slldhlanııdaıı bir makinelitiifek ateş ediyor 

bilakis mecburi askerlik usulü -
nün kabul edilmesi fikrini şid • 
detle müdafaa etmektedir. Pazar 
günleri çıkan gazetenin de fikri 
şöyledir: 

tikeye maruz bulunuyor. Bunun 
bir de hata İngilterede askerliğin 
gönüllü usul!inde devamı caiz de· 
ğildir. 

Harbde Fransız kanı dökülecek, 

Genç hırsız, mahkemenln bu kara
rtnı li.kaydi ile karşılam1..1. Fakat mah
kümtyetlnl Elmlra haplsbaneslnde &'9• 
ctreceflnf ötrenlnce fena haJcle kız .. 
11\1' ve batırmış: 

- ~nl SinS • S~ haplshantslno 
rönderlnb. 

Hilklm hayretle sebebini aorunca 
mahkilm, Elmlrada mahpusalrı afır 

itlerde çah,tırdıklan, fena muamele 

ettikleri. sonra bu hapishanede konfor· 
dan eser olmadıft cevabmı verml'° 

l\lahkeme. Robey Gocs'un bu L~te

flnl kabul etmemiş ve kendJsini J'lne 
El.miraya ıönderm(f. 

Bun11 7aıan Amerikan cazetest, 
cSey7ahlar için e>tel rehllerlert yapıh-

7or. Duna bakıyorlar, lstedlklerl ote1e 
tnt1orlar. tahkt'.imlar lcln de bir ba

plshaneler rehberi 1&Pılsa fena olmaz.» 
dl1or. 

BiıtOTOMOBh. KUllSU 

Amerlkahlar, 19ol2 sene!!llnde Krls
tof Kolumb tarafuıdan AmerJkanLD 
keşfinin t50 inci J'ıldönUmiınü kullı
)'acaklar. 

Arjantin hiikQmell, ba mllnasebttlo 
Boenos A7resdea Nevyorka bir otomo

bil tunu hazırlamak tuavvurundadır. 
tkı '°hlr arasındaki mesafe t!,000 

ktlometrodur. 
Yarışa qtlrak eden otomoblller Nev-

7orktan hareket edecekler, Vatln&ion 
70Uhı Sen Lol'7e ıidecekler. Sonra 

l\tlslslpl vadisini, Meksikayı, Panama,-ı 
seçerek cenubi Amerlkaya dahil ola

cak.lar. Nihaye& Kolumblya, Peru ve 

Botıvl 1'0llJe Boenos A.Jrese viınl ola· 
caklar. Birinci relen olomobll sahlbl· 

ne 1 mU7on dolar mükafat verlleeek. 

Fena bir para defli, 

D 
ırahşan. ince bir söğüd dalı 
kadar zarif bir kadındı. Su 
başlarındakı sö!tüdler nasıl 

hafif rüzgarda, içli bir sesle sal -
lanırlarsa, genç kadın da hayatın 
lier rüzgarında böyle sendelemiş
ti.. O muztaribdi. Acılı idi. Kendi 
kendine, talihsiz ve bahtsız oldu· 
ğuna inanmıştı. Yine kendi telak
kilerine göre, böyle hüküm ver· 
mekte haklı idi. 
Dırahşan, henüz yirmi iki ya

şında idi. Bu en güzel gençlik ça
ğında, gülüp eğleneceği yerde, 
evine kapanır, zevksiz geçen öm· 
rünün acı hatıralarını anarak lçle
nirdi. 

On dokuz yaşında evlenmiştl 

Kocasını bir gün bile sevemem iştl 
Kocası zengin fakat, kaba bir a· 
damdı. Dırahşan: 

- Ölürüm, ölmeği tercih ede
rim, fakat, bu adamla yaşıyamam, 
diyordu .. 

Genç kadının asabı, evliliğin de
vam ettiği 14 ay müddetle, müte
madiyen. gergin bir yay gibi tit
riyor, sızlıyordu. Nihayet ayrıl • 
mıştı. Kocası için: 

- Ruhsuz bir vücud .• Beni an
lıyamıyan, beni tatmın edemiyen, 
bana zevk vermiyen bir mahluk 
diyordu. 

• ·adidir. Arada olması itibarile 
lan vaziyetine güvenerek istik -

'iılıni temin edebilir. Fakat Le -
1''5tan ile Romanya bitaraf kalır
larsa Rusya demokrat devletlerin 
yardımına nasıl gelebilır?. 

Eğer İngiltere A vrupada ken
disine müttefikler temin etmek 
istiyorsa öyle bir orduya malik 
olmalı ki bu sayede şimali Afri -

kada, Fransa ile beraber miısavi 
derecede büyük büyük askeri ha· 
rekata toşebbüs edebilmeli, Mı

sırda, Habeşistanda, hatta icab e
derse Asyada böyle harekata gi
rişebilmelidir. 

bu sıra.da da İngiltere mütema • 
1
_KAD __ IN_Y_tJ_z_il_ND_lı'!_N_ 

Dırahşan hassas bir kadındı. Bu
luttan nem kapardı.. Hayatı, ro -
mantik bir dekor içinde görüyor· 
du. Ona göre, saadet kalbde idi. 
Gönül bir kapalı kutudur. Biz, bü-ı 
tün zevklerimizi oraôa buluruz, 
oradan alırız. Bu kapelı kutuya 
madde, maddi şey gir~mez. Hele 
para .. Asla .. Hi" bir zaman .. 

bakardı. Ondan netret ediyordu .. 
Elinin eline değmesini, yanına 

sokulmasını istemiyordu. İri etli 
avuçlarile, bazan, Dırnhşanı sev • 
mek isterdi.. Göğsünü tutardı .. 
Gözü, genç kadının bo nundaki in
cilere takılır: 

Diğer taraftan İngiltere, Fran· 
sa ve Rusya arasında bir ıttifak 

General Franko ve Sinyor M~so
lini üzerinde ne gibi tesirler hasıl 
edecektir?. 

Sandey Taymis İngiltcrede mec
buri askerliği doğru bulmıyan bir 
gazetedir. 

Buna karşı O'.Jserver gazetesi de· 

Fransa ile İngilterenin menfa
atleri m~terektir. Bugün Fran
sanın hududları her taraftan teh-

diyen silah ve mühimmat yetiş
tirecek fikri artık yanlıştır. Evet .. 
İngiltere azim miktarda silah ve 
mühimmat yetiştırmeğe mecbur
dur. Fakat bizım hududlarımız 

Fransadadır. Bunu layıkile bü • 
tün İngilizler anlıyamıyorlar. Av
rupaya gönderilecek İngiliz as -
keri şimdi tahmin edilmekte ola
nın iki misli olmalıdır. Onun için 
on sekiz yaşından itibaren her 
erkek asker olmalı ve askerliği 

öğrenmeli. 

Ayni mahkeme, Fransl Spoldlnc adlı 
on dokuz yaşında. blr scneri,fl de ilo 
sene hapse mabküm etmiş. 

Bu Keno, e111 dolar kıymetinde bir 

otomobil çalmış. Bu kadar deterıılz bir 
şe-7 lcln üç sene hapls cezası biraz faz

la. Fakat bu. ealdıiı otomobillerin 
beşincisi imiş, 

Hiklm, l'enç sel'Se'l'lnln. 350 bin do

lar mirasa kondutunu ve bir kaç ıün 
sonra paralan alacatuu öfrenlnce me· 
rakla sormuş: 

- Büyük blr mirasa konmuşsun. 
Niçin otomoblll çaldınf. 

- o dakikada para1a cok lhl(J'a -
cım vardı da ondan .... 

- Blrkao cün sabredemedin mi!. 

- Ah k~rıcığım, seni çok sevi
yorum .. Geçen gün 1500 liraya bir 
gerdanlık gôrqüm .. Söna onu da 
alacağım , derdi. 

O zaman genç kadın, birden ye
rinden fırlar, gözleri dolar, hırçın
laşarak odadan kaçardı .. 

Memel Limanında 
Alman Filosu 

İşte bu muhafazakar gazetenin 
de fikri budur. İngiliz parlamen -
tosundaki muhafazakar, abrar ve 

- llayır!. Sevgilime söı; vermiştim. 
işçi fırkalarından her birinin bu- 0 rece sinema1a ıldecekllk. 
~nlerde hükılrnete karşı aldık - !============== 
!arı vaziyet şayanı dikkattir. ı••••••••--,. 

Bizim bir kalb huzurumuz, bir 
gönül boşluğumuz, bir iç ferahlı· 
lığımız olmalıdır . Kalbımiz sev -
mek ve sevilmek ihlivacındadır. 

Biz, hayatta yaşamayıı. Heyecan
lar içinde yaşarız , Heyscan olma
sa, hayat manasız yıllardan iba
rettir. İhtiyarlık, hayatın sonu de
ğil, heyecanların bitiş'dir. Heye
can!Drı devam eden insanlar ih· 
tiyarlamazlar ... Yaşları çok fazla 
nice insanların, henüz çok genç 
olduğuhu görmüyor muyuz?. Su 
kadar, heyecan bize la?.ımdır. Kal
bimiz bir kurumuş pınar haline 
geldiği vakit, biz, ihtiyarlarız. 

Yanındaki odanın uzun kanepesi 
üzerine yüzükoyun y<ttığı vakit, 
dakikalarca, omuzları sarsıla sar
sıla ağlardı. Kendi kendine: 

- Sevmesini bilmiven insan .. 

Mecburi askerlik meselesinde 1 
1 İnsanların yapabileceği en en ziyade muhalif olan işçi fırkası 

Ah .. Nekadar muztarıbim .. Yal -
nız, sevmek sevilmek için okşan
mak istiyorum, diye inlerdi.. 

1 ,, 

Yukandakl resimde l\lemele giren '"" .\Jman motörlU kıt'ııları ile 
Bltler'i l\lemele getiren Alman fi tosu görülmektedir. 

Menıelin Almanya tarafından işgalinden sonra, tehl'imize ilk gelen 
resimler bunlardır, 

dır. Bununla beraber İngiltere ile 
Rusya arasında bir ittifak temin 
edilirse o zaman İngilterede de 
mecburi askerliğin kabul edilmesi 
de muvafık görülmektedir. 

Bir harb ol ursa şarki Avrupa -
nın vaziyetine derhal hakim ol
malc için İngiltere ve Fraı:ısanın 
müşkülata uğrıyacakları düşü • 
nülerek Avrupanın o kısmında 
Rusyanın İngiltere ve Fransar.m 
müttefiki olarak harekete geçme
si istenmektedir. 

İngiliz Başvekilı Çemberlayn 
937 de iş başına geldiği günden 
beri hep Avrupa.da anlaşmak ve 
uzlaşmak politikası takib etr.ı'.ş, 

bunun için her adımı atmıştır. Al-
( Devamı 7 inci sayfada) 

, 

• mükemmel bir eser olan 

LALE 
Sineması 

YARIN FAALİYETE 
BAŞLIYOR 

AKŞAM tam saat 9 da 

TINO ROSSİ'nin 

PAR 1 S 
IŞIKLARI 

• 

Dırahşanın bu telakkilerine mu
kabil, kocası 'Ahmed Şinasi, tama
men başka türlü düşünürdü. Ona 
göre, hayat para demekti. Para her 
şeyi yapardı. Kalb nedir?. Mana
sız bir yalandı. Heyecan nedir? Bir 
hastalıktı.. Para olmayınca. para
sız kalınca halıi mes'ucl olduğunu 
söyliyen bir insan çıldırmış sa • 
yılmalı idi. Dünyada, paranın te
min edemediği hiç bırşey yoktu. 
Saadet, aşk, kadın, rahat .. Her şey .. , 

Ahmed Şinasi, bazan. soğuk, ku
ru konferanslar halinde, bu dü
şüncelerini genç kadma 1111latırdı .. 
Dırahşan, bu fikirler! dinleye • 
mezdi. Sinirlenir, gözleri yaşarır, 
lçeriki odaya gider, hıçkıra hıçkıra 
ağlardı.. Ahmed Şinasiye bir iManl 
değil, bir acayib mahluk nazarile 1 

Dırahşanın ruhund•, sonsuz bir 
aşk hasreti vardı .. Temız bir aşk .. 
Bu aşkı. kocasında bulamamıştı. 

Halbuki, genç kadının aşka neka
dar ihtiyacı vardı. Geçenlerde bir 
filim görmüştü .. Nefis bir aşk fil
mi idi. Tıpkı o filimde gördüğü 

genç kadın gibi, çılgı.,ca sevmek 
ve sevilmek istiyordu. Filimdeki 
);adın bir şarkı söylüyordu Di • 
yordu ki: 
cAşk kadını güzelleştirir Kadın 

bu sırn bilir.• 
Dırahşan, bu sırrı bıldiği halde, 

neden kendisini güzel bulmuyor
du?. Halbuki o, nekadar nefis bir 
kadın. Çünkü gönlünde aşk yok
tu. Bilakis, yüreği bır azab ve ka
busun devam eden acıları ile yıp-

- Zaten bunun böyle olacağı belli idi. Son 
iki üç aydır, .iıılr içindesin. Hastalanmadan önce 
de böyleydin. =~ı, 'ıktan sonra, birden hızlandı. 

Bugünkü kriz b.rşey değil. Fakat, hastalığı önle • 
mek lazım. P eı·iıalde. ben bir iki arkadaşla gele-

~· ~ 
YOS A 

tediğim biçimi v~remedim. Yurdun her yanında ak
lıma esen bize geliyor .. 

Diye dert yanıyordu. Bir aralık sciz çoluk ÇO· 

cuğa döküldü. 
Mazhar Osman sordu: 

- Fazıl çocuğunuz yok mu? CP.6ım. 

Fazıl boynu bükük, tam bir dinledik ile: 
- Peki beklerim.. 
Diyor, soruyordu: 
- Kimleri getireceksin?. 
- Mazhar Osmanı, Fahreddin Kerimi düşün• 

düın.. 

Fazıl: 

- Olur, güzel Biz de artık doktorluk olduk 
desene" 

Dedi ve .. Yerinden kalktı: 
- Haydi biz gidelim bari Güney? .. 
Diye karısır.ın gözleri içine bakarak llAve etti: 
- Kendimı çok takatsiz hissediyorum!. 
Sonra, güle güle Ramize şaka ett' · 
- Yahu .. Mazhar Osman bana ü~telik bir de 

deldik kondurur Arkadaşımız filan amma, onun 
gözünde kendisinden başka akıllı yoktur .. 

Ve" Fazılın bu sözıerine hep birden güluştü • 
ler. 
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Ramiz dediğini yaptı. Mazhar Osmanı, Fahret
tln Kerimi ald!, geldi. 

Fazıl, bu iki sinir doktorunun uzun bakısın -
dan geçti. Gün~y her hekimin yanında duyduğu 

kederi bunların yanında da duyuyor, suratı hiç 
gülmüyor, boyuna soruyordu: 

- Çok mu hasta buluyorsunı.rz doktor?. 
Güney ile en çok konuşan Fahrettın Kerlmdl 

Küçücük boyu, ufak tefek görünüşü, sokulganlığı, 
bol konuşuşu hemen onu Güney ile yakın bir ta
nış yapıvermişti Elaya çalan iri siyah gözlermi bol 
kirpiklerinin altında kırpa kırpa ve çıkık alınlı, 

çıkık elmacık kemikli, kırpık kesik bıyıklı. avuç 
içi kadar görür.en esmerimsi yüzüne her saniye 
değişen bir poz vererek: 

Diyor, bu sözünü Mazhar Osmana da onaylatı
yordu: 

- Değil mi profesörüm?. 
Mazhar Osman iri, koskocaman görünüşlü 

gövdesi ile maroken bir koltuğa oturmuş ve onun 
genişliğini doliurmuştu. 

Bir yandan Fazıl ile konuşuyor, bit yandan da 
Fahrettin Kerimin bu soruşlarını kar~ılıyordu: 

- Öyle bayan, kocanızın hiçbir şeyi yok! 
Fakat, 
- Bir hasb;ıta elli liraya gider ... 
Bir danışmldan on beş lira alır .. 
Bir raporu üç yüz liraya verir .. 
Deli dediği deli, akıllı dediği akıllı olur! 
Dedikleri Mazhar Osman bütün bu söyl~nen-

lere sanki karş?lıkmış gibi Fazılın yanında uzun 
uzun oturuyor, bol bol konuşuyor: 

Fazıl Güneyın gözleri içine baktı, Güney Fa • 
zıla baktı, bu bakışma ikisinin yüzünden de bir an 
kızıl bir ürperti gibi geçti ve Fazıl: 

- Daha bif şeyimiz yok .. 

Dedi. Mazhar Osman siyah, kalın kaşlarını ve 
çenesi üstünde yığılan et yığınlarını oynata oy -
na ta: 

- Geç kalıyorsunuz .. Çocuk dediğin hemen 
oluvermeli. Bende yedi tane. Biribirlerine omuz 
vere vere büyüyorlar! 

Dedi. Odadakilerin hepsi gülüştüler ve bütün 
ağızlardan tek dilek çıktı: 

- Allah bağışlasın! 
Hava karar·yordu. Mazhar Osman: 
- E ne di\'cceksek diyelim de artık gidelim. 
Dedi, Fahr~ttin Kerim ona baktı, o Fahrettin 

Kerime baktı. Sonra, bütün odadakiler hep biribir-

1 Yazan: REŞAD FEYZi 

ranıyordu. Dırahşan artık ihtiyar
dı .. 

İşte bu facia hayatı tamam 14 
ay sü_rmüştü. Sonra, ayrılmışlardı
Genç kadın, Ahmed Şınasiden ay· 
nldığı gün, bir seytab bir fırtınB 
fe!aketinden kurtulmuş insanlar 
kadar kendisini hür, asude ve ra· 
hat hissetmişti. Fırtınadan sonra· 
durulan denizler gibi, hayat, ö • 
nünde, geniş ve nihayetsiz düzlük· 
ler halinde uzanıyordu. Kalbi sa· 
kindi. Fakat, uzun sür en bir mü
~adelenin verdiği yorgunluk ve 
hararet vardı. 

Dırahşan, şimdi. hayatta yapyal· 
nızdı. Müthiş bir dinlenme ihti
yacı duyuyordu .. Bu istirahat, o
nu, yeniden gençleştirecekti Genç 
kadın buna lnanıyordı.;. Kuytu bit 
limanda, dinlenen bir yelkenli gi· 
bi, Dırahşan da, adanın sessiz bir 
sahilindeki kalb ağnlarının geç • 
mesini bekliyordu. 

Gönlü gittikçe sakinleşiyordu. 

Bir mavi ufuk gibi, ta uzaklarda, 
bundan sonraki hayatının bir göl
ge gibi uzanan yollarında, belir · 
siz hayaller görüyordu .. 

Sevmek .. Ne tatlı şey .. Hayata 
hazırlanmıştı.. Marmaranın akşa· 

mında, deniz bir aşk rüyası içinde 
kurşuni bir esmerlikle mahmur -
taşıyordu. Dırahşan ol.urduğu peıı· 

cere önünden, gece ile gittikçe 
sarmaş dolaş olan denizin zevkini· 
sarhoşluğunu, kendini teslimiyetle 
bırakışını seyrediyordu .. Gece ve 
deniz sanki, genç kadına nisbet 
yapıyorlardı .. Tabiat, aksine ola -
rak, ilk defa, güzel bir kadının de· 
nizi ve geceyi kıskandığını kay 
detmektedir. 

Ankara Radyo! u 
BDlltlN 
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19,15 Türk müzlil (Fasıl be10tı). 
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1 İS1 ANBUL HAYA TINDAN 1 

Tekaüdlerin Hayatı 
Nasıl Geçer? 

• 

Ahireti Bilmem, Yeryüzünde Rahat 
Olmak için T ekaüdlüğünüzü Bekleyiniz 
1 Yazan: 1 
, Osıııab Cemal KAYGU.J 

't\J7 apuru kaçırdığımız için Köp
~ rüden dört kişi bir sandala 

\" atladık, dolmuş usulile Üs
d Udara geçiyoruz. İçimizden biri 
de Yiıjlıca bir kadın .•. Dördümüz 

1 ~ birbirimize yabancı olduğumuz 
çın sandalın içinde bir müddet 

llts, Sada yok 'I' ..• 
• 0Phane hizalarına doğru ilJı: 

löz·· 
u kadın açtı: 

eli - Maşallah bugünkü havaya da 
Yecek yok! 

Bir sandala binmek ve safasını silnnek fena bir §ey değildi Erkek yolcunun kır saçlısı ce
lrab Verdi: 

- Allah vere de yarın da boz- c.. hani yok mu, çok güzel bir şey-r sonra, oracıkta bir çilıngir sofra.,ı 
llıasayd · dir. İnsanı hem eğlen1irir, hem de kurmak .•. 

ı mübarek! 
Ort efendime söyliyeyim... - Bunlar, cidden tadına doyul-a Yaşlı sandalcı ufuklara göz 

gezcfüerek: - Evet, hem de yani... bahçe maz şeylerdir. 
B ile uğraşmak bir nevi idmandır da. - İşte ona sebeb azizim şimdi 

le;;:. u hava dedi, yarın da J!öy- - Tabii bayım, tabi! .. • Bahçe, bendeniz bizim bahçeyi istediğim 
I<ıt toprak işleri adeta, idman da de- gibi tanzimle uğraşıyorum. 

saçlı .:ıdam sevindi: 
- Öyle ise işimiz iş! ğil de sıhhat meselesıdir sıhhat! - Oh, ne ala, ne ala! Hatta ben-
.,,. d - Ona şüphe mi var bayım! Za- deniz de şimdi ayni !şle me•gu -
~a ın sordu: • 

ten bendeniz de... lüm! 
d - Anlaşılan yarın bir yere gl- - Sonra bayım, b&hçe ile uğ- - Yoksa .siz de biz:m gibi yeni eceksiniz? 

- "aa H" b" "d raşmanın zevkine, hele bu mev - tekaüd mü olduzunuz? 
n yır... iÇ ır yere gı e-

Cek de"·l· simde payan yoktur. Faraza, gil- - Hayır bayım, b~ndeniz tam 
,_ gı ı.n, bilakis yarın sabah -
«<n akşama kadar evdeyim! zel hazırlanmış, zerzevatları, çi - beş senelik .bir mütekaidim ... 

13 çekleri, ağaçları yerliyerinde olan Kadın, ikisine birden: 
d 

- en de sandım, yarın pazar 
a... bir bahçenin bir köşesine çeki!lp - Sormak ayıb olmasın amma 

orada, baharın güzel bir günü.nde baylar, sizler hangi daırelerden te-
b - Pazar, mazar. ·· Ben yarın sa- bir öğle yemeği yem~k... kaüd oldunuz? 
ahtan akşama kadar bahçe ile B' k kah · · k Yeni mütekaid: 

Uğraşacağım! - ır a şam vesı ıçme ... 

13 - Bir sabah kahvaltısı yapmak! - Ben ( ... . .. ) dairesinden ... 
u sefer, demindenberi h iç ağ-z - Hatta, ar.ısıra gün battıktan (Devamı 7 inci sayfada) 101 açmamış olan öteki erkek yol- ============================ 

cu lafa karıştı: 
- Galiba bahçeye meraklısınız! 

1
- Eskiden değildik amma, yeni 

0 duk! 

- Nasıl buyurdunuz? 

Yıllarca Eğlenceden Son~ 

Zevk Kadınları 

1ŞAKA1 
BABA NASİHATİ BU-

i ngilizlerin biri, oğlunu ku
lübe götürür. Beraber ye -
mek yerler, şampanya ve 

viski içerler. 
Yemeğin sonunda .oğluna: 
- Dünyada sarhoşluk kadar fe

na şey yoktur . 

- Evet, baba ... 
- Sakın ha, şu karşıki masada 

yemek yi.yen adam gibi olma ... 
Bak, burnu kızarmış, şişmiş ..• 

- Niçin baba?. 
- İçkiden ... Hem çok içki iyi 

değildr. İnsanın midesi bozulur, 
başı döner, elleri, dizleri tiırer. 

Sonra şu masanın üzerindeki iki 
şişeyi dört görür. 

- Fakat babacığım, masanın 

üstünde iki değil, bir şişe var •.. 

YERİNDE BİR GURUR: 

- Bu sabah Amerika seftrıle 
konuştum. 

- Ey, ne söyledi? ... 

Yanlış numara ver.ilklerin!. .. 

KARI KOCA ARASINDA: 

Bay - Ben ölürsem ağlar mı· 
sın? . .. 

Bayan - Oh! Söyleme böyle ... 
Pekala bilirsin ki en 1\di bir şey 
için bile gözlerim sulanır, ağlarım. 

ÇOCUK MANTIKi 

Koca karınlı, şişman. bir adam 
Karaköyden otobüse biner. Ya
nında üç yaşında küçük bir ço -
cuk var . 

Şişman adam oturur. Çocuk da 
yanına. •. 

- Yavrum, gel dizimin üzeri
ne otur. Beyhude bilet parası ver
miyeyim. 

- Olmaz haha ..• 
- Niçin? ... 

- Zira, her nefes alışında yere 
düşerim ... 

İKİ AVUKAT ARASINDA: 

- Bırak şu herifi .. Ben onu bi
lirim. Dolandırıcının biridır. 

- Neden biliyorsun?. 

- İki defa kurtardım. Nılıayet 
beni de dolandırdı. 

·- Eskiden bahçeye falan filan 
ınt erakımız yoktu amma. şimdi ar
ık b' . ız de bir bahçe meraklısı ke-

Sıldik 
t .. · Ne yaparsınız birader, 

Nasıl ihtiyarlar·? Seviştiler 
Onlar NeKadarİhtiyarOlsalar da Hapisa nede ekaüdlük bu! Evde otur otur in-

sa ' . nın canı sıkılıyor. Kahveye çık, 
~ıne vakit geçmiyor. İyisi mi de
h ~nı, bu sene şu bizim bahçe ile 
ıtaz uğraşayım . (Eski bir gazete

Ye sarılı olan elindeki paket gibi 
~eyı göstererek) işte, bunun içL 
/P zerzevat ve çiçek tohumla -
bıle dolu ... Bugün havayı çok iyi 
b Ulduğuın için sabahle:-'in İstan
i Ula indim ve önce b;zim eski da
reye uğrıyarak biraz arkadaşla
tın h 1 

Gönülleri Daima Taze Kalıyor Evlendiler 
P

aris gazetelerinden biri şöy- Reis.- Madam Dölük ..• Son • 
le eğlenceli bir davayı hi- kanunun on birinci günü öğle ü-
k.iye ediyor: zeri, Monınartr caddesinde dola-

Mahkeme reisi, önündeki dos- şıyormı.ışsunuz. Konserve fabri-
yadan ayrıdığı bir kağıda baka - katörü Mösyö Granjan'ı görünce 
ırak: gülmüşsünüz. O da size ayni su -

- Madam Dölük... Hırsızlıkla retle mukabele etmiş. Mösyö 

d 
a ve hatılarını sordum, sonra a . 

çıçek pazarındaki tohumculara 
llğrıyarak bunları alıp döndüm. 

!<adın: 

itham olunuyorsunuz. Sinnin',:ın Granjan altm~ yedi yaşında. Fa-
ilerlemesine rağmen fuhuşla... kat gönlü taze bir adam. İltifatı-

Maznun mevkiinde oturan Ma- nızı mukabelesiz bırakmak ıste-
daın Dölük garib tavırlarile rei- memiş .•. Beraber bir kahvenin 

- Bari bahçeniz büyükçe mi? [·. 
bi - .Eh~ oldukça... Aşağı yukarı 
k·r donume yakın ... Kaç gün var 

1 orayı belleyip çapalamakla meş- · 

,.,.. taraçasında oturmuşsunuz .. 
Maznun.- Evet ,ikişer kadeh 

Porto şarabı içtik, 
Reis,- Sonra bir otele gitmiş

siniz .. 
&Uldüm. Bizim komşuıardan biri- r · ,. ..... 
nın hayvanları olduğu için ora- ı !. '"" 
dan da bir hayli gübre getirttim. t ~ 

Öteki erkek: ~ 
- Zerzevat olarak neler eke • ~· 

Ceksiniz bahçeye? 

- Efendim, şimdillk biraz tere
otu b" • ıraz maydanoz biraz soğan 
8alat ' h a, sarmısak, marul, salatalık 

1Yar, biraz sakız kab~ğı ..• Ve da
ha sonraları biraz do:r.ates yeşil 
b'b ' 1 er, patlıcan, mısır, helvacı ka-
bağı ... 

- Ooh, ala, Allah afiyet versin! 
- Cümlemize bayım! 
Kadın: 

- Ya çiçeklerden neler dıke • 
Ceksiniz? 

- Şimdilik menekşe, febboy, ı 
kına çiçeği karanfil, lavanti;ı falan 
filim gibi şeyler ... Ne yaparsınız 
bırader, insan, bizim gibi yaşını ba
şını alıp, işten güçten çekildikten 
daha doğrusu ununu eleyip ele
ğini duvara astıktan sonra, başka 
ne iş yapabilir ki. .. 

1 
L 

l 
Artık ihtiyarlııfııı yolunu 

tutan bir kadın 

ıln bu sözlerine itiraz etmek is
tiyor. Kısa boylu, şişman, fıçı gi
bi bir kadın. Saçları, kaşları bo
yalı. Yanakları, dudakları kıpkır

mızı. Panayırlarda görülen soy-
• Onu 

Maznun.- Evet, bir saat kadar 
kaldık ve ayrıldık. 

Reis.- İyi amma ayrılıdğınız 
zaman Mösyö Granjan dört yüz 
frangının yerinde yeller estiğini 

görmüş. Başka parası da yokmuş. 
Maznun.- Ben, çantasını gör

medim. Parası var mıydı, yok 
muydu bilmiyorum. 

Reis,- Mösyö Granjan mahke
mede hazır bulunınıyacak. Fakat 
gönderdiği mektub kafidir. 

Maznun.- Rica ederim, bay 
reis ... LQtfedlniz, şöyle dikkatlice 
yüzüme bakınız. Ben, para çalacak 
bir kadına benziyor muyum?. 

Reis.- Dosyanızda, vaktile ay
ni cürümden mahkfun olduğunuz 
yazılı ... 

Maznun.- Evet, o zaman yir
mi yaşında idim. Şimdi kırk be
şindeyim. 

Reis.- Sorgu hakimine kırk se
kiz demişsiniz?. Mösyö Granjan'a 
da böyle söylemişsiniz. Bunda bir 
beis görmüyorum, fakat daha !:.aş
ka alanlar etmişsiniz. Mesel, 

24 haziran 1926 da, Fransada Mo-

zel cinayet mahkemesi, Hanri Dru
en adlı birisini, sevgHisi matma

zel Loru zehirlemek ve sonra bı
çakla öldürmek istemek cürmün-

den dolayı muhakeo;ıe etmiş ve al
tı sene kürek cezasına çarpmıştı. 

Hanri, Tevkifhane arabasına bi
neceği sırada kalbinin üzerine şid
detli bir yumruk indirdi ve ba -

yıldı. Hastaneye n.akloJundu, gün
lerce ölü gibi yattı. Nihayet iyi
leşti. 

Mahkümiyetlne sebeb olan ka -
dın, onun bu halini işitince acıdL 
Mektublaşmıya başladılar, ve ev
lenmeğe karar verdiler. 

Genç kız çok mu·uddu 

Adliye nezareti müsaade lfu,,, 

Druen, iki jandarmanın refaka
tinde belediye dairesıne gönde -
rildi. 18 i!kkanun 1926 da akidleri 
yapıldı. Şahidlerden birisi, Druen 
ev sahibi madam Valher idi. Ha-

.......... -.:.r.,,.....-. • ı.,t 1 . t''Si ! f'±' p;mr ti ,; . 
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• 

• 
Bir , Gene Kızın itirafları 

• 
H

olivudda Metrogoldvin Mayer stüdyoları iki yüz genç kızın ar:ısmdan Ann Moris isminde bir kızı 
angaje etmiştir. Ann Mo~is gazet~cile~e diyor ki: •Stü~yo sahib~eri.nin. bizden istediklerı. nksape: 
oldu. Gün geçmez ki bıze aynı şeyı tekrar ederlerdı. Halbuki bız sıncmaya daha yem başhyaı 

ismimiz cismimiz meçhul kızlardık. Bize en dekolte elbiseleri giydirir lerd. Çünkü vücudümüzün bütüı 
hatlarının iyice tebarüz etmesi lazım geliyormuş ... • 

Eski Fransada BirPropagarıda 
Türk Elçisi Kızlarının 

Fransa Kralı 9 uncu Şarl T urk sefirini kabul eıfecek .. Sefir, 
.araya mera simle giriyor. 

irinci Süleymanın, Fransa 
Kralı dokuzuncu Şarl'la 

gönderdiği elçi, 1569 senesi 
mart ayı sonlarına doğru Provlns'e 
vasıl olmuştu. 

Provins, Parlse 77 kilometredir. 
Otomobil ile bir saatlik yol." 
Klsabanın ortasındn büyük bir 

kule vardır. Bu kule 1432 de, yüz 
sene muharebeleri esnasında İn
gilizler tarafından yapılmıştır. Te
pesi sivridir. Yanlarında, küçük 
dört kule daha vardır. 

Provins'in bağları, bahçeler!, su
ları ve havası çok güzeldir. Türk 
elçisi 377 sene evvel burada kısa 
bir '!lüddet ikamet· etmiştir. 

Elçi, büyük merasimle karşılan
mıştı. lstanbuldan kalyonlarla Ve· 
nediğe gelmişler, sonr~ A!pleri a
şarak Liyon'a vasıl olmuşlardı. 

Parisde bulunan Dokuzuncu Şarl'ı 
görmeğe, birinci Süleymanın na
mesini, hediyelerini vermeğe gi-

Yorgunluklannı gidermek için 
bir müddet Provins'ı!e kalmak ar

zusunu izhar ettiler. Bir rehber, 

önlerine düştü, Egü dö Frans ote
line götürdü. Üstlerinin başlarının 

tozlarını süpürdüler, ellerini ve 
yüzlerini yıkadılar, büyük bir iş· 
tiha ile karınlarını doyurdular. Ka

saba halkı otelin önüne toplan -
mıştL Bir kısmı yemek salonuna 
kadar glrmiştL Hayretle bakıyor

lardı. Elçi ve maiyeti, şarab içmi
yorlar, domuz yemiyorlardı. Hat

ta, domuz yağı ile kzaırtılan sığır 
etlerine bile el sürınemişlerdL 

Kostümleri cidden güzeldL İpek . 

ve sırma işlemeli çepkenleri, şal
varları, başlanndaki tüylü sarık

lar herkesin dikkat n2zarını çe
kiyordu. Bellerinde, k,yınetli taş

larla işlenmiş kılınçlar, kabzeleri 

zümrüdlü, yakutlu hançerler var

dı. 

(Devamı 1 inci sayfada) 

Hayatı 

1 
ngilterede !:.ugünkü Alman 
yayı sevenler yok değildir. 
Almanyanın bugünkü idan 

şekline meftun olanlardan, buını 
her vesile ile i!An ederek Yahu -
dilere çok düşman olduğunu söy
liyen bir de genç kız vardır. İn

giliz gazeteleri bu kızdan vakit 
vakit bahsederler. Zengin bir lor
dun kızı olan Mis Mi tford geçen 
sene bugünkü Almanya lehinde 
ve Yahudiler aleyhinde bir nüma
yiş yapmak istemiş, ahali tarafın

dan susturularak nihayet polisin 
müdahalesile. evine dönebi!miştL 
Bugünkü Almanyayı sevenlerden 
bahseden bir İngiliz muharriri di
yor ki: 

Eskiden İngiliz delikanlıları ve 
kızları tahsil için memleket ha -
ricine pek de çıkarılmazlardL Şim 
di öyl& değildir. On altı on yedi 

yaşlarında öyle İngiliz kızları var 
ki tahsil için Alınanyaya gönde -
riliyorlar. Bunların çoğu da Mü -
nihe gitmektedir. İngiltereye dön
dükleri zaman birer nazı olarak 
geliyorlar. Mis Mitford da böy : 
ledir. Fakat tahsilini Almanyada 
ikmal etmiş olduğu halde yine de
mokrat olarak İngiltereye dönen 
genç kızlar da Y'Ok değildir. 

İşte Londranın en sevimli genç 
kadınlarından olan Ledi Paget 
böyledir. Ledi'de bir kadında bu
lunması elzem olan dört hal var
dır: Zeka, neş'e, güzellik, cazibe. 

Onun fikrince nazi propagan -
dasr pek gençler üzerinde tesir 
gösterir. Fakat bir kere Alman -
yadan ayrılarak tekrar İngilte -
reye dönüldükten sonra bu tesir 

(Devamı 1 inci ıayfada) 
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K azım 
Karabekirin e·r 
Hata ve Tamiri 

(1 inci sahifeden devam) 

ve kanaatleri hilafında bir gaze
teye beyanat vermesi ne kadar 
hatalı idiyse yine Parti grupun -
daki beyanatı ve milletin vicda
nına karşı olan ilticası o nisbette 
yerinde ve haklı olmuştın. 

General Kazım Karabekir 
Grupta ebedi Şef Atatürk'ün aziz 
ruhu ve mukaddes varlığı karşı
sında en büyük hürmeti göster -
mek ve en derin sadakat andları 
içmekle millet vekillerinin şah
sında millete karşı teminini izhar 
etmiş bulunuyor ki, bununla en 
makul bir tarziye şekJini ve ta -
hamınülsüzlüğe uğramış, sinirleri 
yatıştırmak yolunda en salim ça
reyi üadesi iç.ine almış oluyor ve 
kuvvetle zannediyoruz ki bu ha
dise meb'us olduğu kadar şarkılı 
ibret müellifi de bulunan Gene
rale yeni ve son bi-r gayret ola
cak, kendisini milli vahclet ve 
bütünlüğü kıracak bu gibi hare
ketlerin tekerrüründen herhalde 
uzak bulunduracaktır. 

FRANSADA 

P aris 5 (Hususi) - Bugün 
yeni Cuınhurreisi seçimi ya
pılacaktır. Bu seçim için 311 

ayan azası ile 613 meb'us teamül 
olduğu veçhile V ersay sarayında 
toplanacaklardır. 

Orta~a şimdiki Cumhurreisl 
Löbrün ile eski nazır !ardan Go
\ar'dan başka namzed yoktur. 
Mareşal Peten namzedliğini ge

ri aldığı için seçim işi daha ko -
laylanmıştır. 

Löbrün'ün kahir hır ekseriyetle 
tekrar Reisicumhurluğ'a seçileceği 

muhakkak sayılmaktadır. 

Kudüsde 
Yeni 

Hadiseler 
Kudüs 5 (A.A.) - Müzenin İn

giliz direktörü Cliffe, evinin ci
varında bir kurşunla ağır surette 
yaralanmıştır. 

Askeri vali derhal arabları so: 
kaklarda dolaşmaktan menetmiş 

ve eski mahallelerdeki Arab dük
kanlarını bir kaçı müstesna olmak 
üzere kimilen kapatmıştır. -·-
Müşterek Cebhe 
Kurulabilecek mi 

(1 inci sahifeden devam) 
ki idare zamanında İspanyanın gi
riştiği bütün taahhüdleri feshet
miştir. 

Londra 5 - İtalya Arnavudluğu 
4gal ederse bu hareket Akdeniz
de statükonun muhafazasına dair 
1938 tarihinde aktedilmiş olan İn- . 
giliz - İtalyan itilafının hüküm -
!erine mugayir olacaktır. 

IRAKTA 
(1 inci sahifeden deuam) 

desi Abdül-ilfilı da naib tayin e
dilmiştir. 

Mefsuh parlamento yarın niya
bet meclisini tayin için içtimaa 
çağırılmıştır. 

Kralın vefatı etrafındaki kaza 
tahkikatına başlanmıştır. 

-*-
Maarif Tavinleri 

Maarif Vekaleti müsteşarlığına 
talim ve terbiye rem İhsa:ı, talim 
ve terbiye reisliğine teftiş heyeti 
reisi Cevad. orta tedrisa• müdür
lüğüne şube müdürlerinden Hay
ri vekaleten tayin cdilmışle·dir. 

* Usulsüz pasaportlar şehrimi
ze gel .., İzak Hayım adlı Yahudi 
tev:.;f edilnı ştir * İspanyada nıoratoryom ilan 
edilm:ştir. 

Kabine Programını 
Haz ı r l ı y o· r 

Dilencisi 
Çok Olon 
Memleket 

Yugoslavyalı 
Talebelerin 

Bugünkü Gezileri 

--- - - -
(1 inci sahifeden devam) 

BAŞVEKİLİN MÜHİM 
BEYANATI 

.f3aşvekil Refik Saydam, dünkü 
gazeteciler toplantısında kendisine 
sorulan muhtelif suallere bu ara-

1

, 
da kabinede yeniden ihdas edilen 
Vekaletlere dair sorguya cevaben 
şu beyanatta bulunmuştur: 

c- lktısad Vekaleti, hemen he
men bütün ildısadl ve ticari faali
yeti kendisinde toplıyan bir uzvi
yet olarak işliyemez hale gelmiş
ti. Bunu ayırmayı muvafık bul - 1 
duk. Biri, sınai kısma. diğeri harici' 

1 
ve dahili ticaret kısmırıa bakmak ' 
üzere iki Vekaletin ihdası takarrür 
etti. Bu esnada Münakale ve Mu
habere Vekaletini de ihdasla de
niz işlerinin de buraya verilmesi 
uygun görüldü. Bu suretle Nafıa i 
Vekaletinin hem iıışa, hem müna·, 

' kale üzerindeki işleri ikiye ay - j 
rılmış oldu. Yüksek fen heyeti, 
şimendifer inşaatı, df!'t>let inşaatı, 1 
köprü ve yollar inşaatı, su işlerile .ı 

Yüksek Mühendis ve Nafıa Fen 
mektebleri gibi teşekkii!leri Na -
fıada bırakmayı düşündük. 

Kara. hava ve denız nakliyatı, 
posta, telgraf, telefon ve radyo, 
Muhabere ve Münakale Vekiile -
tine geçmektedir. Bu wretle ka
binede iki Vekalet fazla olarak te
şekkül etmiş bulunuyor. Fakat 
taksimiô.mal noktaintl2arından bu
nun faydalı neticelerirı'i derpiş e
derek bu kararı verdik ki esasen 
buna kanuni salahiyetimiz de var
dır .• 

Bundan sonra Başvekil, gazete
cilerin, İstanbulda işkyen tram -
vay ve limanda seyrüsefer eden 

Dün şehrimize gelerı Yugoslav-vapurların ne zaman Belediyeye D ünyada en çok dilencisi o-
bırakılacağı hakkındaki sualine ·de lan m~mleket Venediktir. 
şu cevabı vermiştir: . · Venedıkte adım başına bır 

yalı talebeler bu sabaı, saat 9 .da Baş Dis Nezle Grip Romatiz 
misafir bulundukları kız J ~esın- ' • ' 1 1 

•- Esasen böyle bi-r fikir var • dilenciye rastlanır .. den çıkarak Ayasofya, Sultanah- Nevralji, kırıklık ve bütün ağrılarınızı derhal kest' 
dır. Ben.daha Dahiliye Vekaletin- Her yerde olduğu gibi orada da 
de iken otobüs mesele.<i hakkında dilencilik bir nevi kazanç vasıta

med, hipodrom Yerebatan, Çarşı - - icabında günde 3 kaşe alınabilir. 

karar vermiştim. Şimdi Lütfi Kır
dar bu hususta tetkikler yapmak
tadır. Belediyenin alacağı otobüs
lerin parası da Belediye Banka -

.$tndan ikraz edilecektir. Elektrik, 

sıdır. Fakat; Venedik zabıtası din
lenciliğe göz yıımar. Ticaret odası 
ise onu bir nevi milli san'at ve ti
caret addeder. 

ve civarını gezmişler, öğle yeme- l•-------------------------"I 
ğini Üniversitenin davetlisi olarak 

havagazi ve tramvayın da muay
yen bir zaman sonra şehre veri -
leceğini biliyorsunuz.• 

YENİ TEŞKİLAT 

İktısad Vekaletine bağlı olan 
bankalar, mevzularına göre, Ti -
caret veya İktısad Vekaletlerine 
bağlanacaklardır. Toprak mahsul
leri ofisi, Ziraat Bankası, Türko -
fis. iç ticaret umum müdürlüğü 
Ticaret Vekaletine bağlı olacak sa
nayi ve maadin işlerile alakalı 

teşekküller, Sümerbank ve Eti
bank, İkbsad Vekalet:nde kala -

Venedik dilencilerinin hükı'.ı -
metçe musaddak bir, cemiyetleri 
vardır. 

Dilenciler sabahleyin işe gider
ler gibi evlerinden çıkarlar. Ak -
şam saat sekize kadar çalışırlar ... 
Sonra, ellerini. yüzlerini yıkarlar, 
doğru evlerine girerler. Çoluk ço
cuklarını beraber alarak sokak -
lara he'.kes gibi piyasaya çıkarlar.! 
Şimdi Ilalya hükı'.ımeti Venedik
teki bu dilencileri ve dilenciliği 

menetmeğe karar vermişLr. Fa
Venedik esrafı dilenciliğin meno
lunmasını istemiyorlar. Onların 

dilenciliğile Venediğin iftihar e-

Belediye lokantasında yemişler-

dir. 
Misafirlerimiz tam saat 15 de 

Köprüden kalkan vapurla Boğaza 
gidecekler ve bir gezınti yaparak 
saat 19 da Köprüye döneceklerdir. 

SADETT İN 
KAYNAGIN 

\C ı ir ş:ıhe~eri 

1 7551 
GEMİCİLER 

Okuyanlar 
HA.MİYET DUYGULU 

BEŞİKTAŞLI KEMAL ŞENMAN 

caktır. deceği bir san'at olduğunu söylü-

COLOMBİA Plaklarında 
İntişar etmiştir. Bir kere dinle

yiniz. Gülmeden katılacaksınız. 

YEN1 VEKALETLER yorlar.. y 1 D --
a nız ( nJyorum Yeni kurulan iki Vekaletten ti- Esasen dilencilik diyip geçme-

caret Vekili şimdilik İktısad, mu- meli bu gayet karlı bir iştir. So- Şüküie Nihal'in derin bir e-
habere ve Müna)rnle Vekili Nafıa kaklarda sizin merhametinize mü- tüd mahsulü olan bı: büyük iç

racaat edenlere sakın sadaka ver- tim~ı. milli ve edebi romanı Vekfıletlerinde çalışmaktadırlar. 

ıim meyı'nı'z. Onlar sizin kalbinizin yu- mı·11ı· edebiyatımızı" en gu"zel Hük et yeni teşkilat layihasını · 
muşaklığını istismar eden tenbel- \'e muvaUak bir es~ridir. Otuz hazırlamaktadır. Projeler yakın -

da meclise verilecektir. Yeni Ve- !erdir. Eğer, hakikaten bir iyilik yıllık içtimai inkıJabızımın en 
yapmak istiyorsanız Hıliı.liahmer, realist bir kalemle çızilmiş canlı!'' kaletler hazirandan itibaren müs-
Himavei etfal gibi cemiyetlere pa· '. ve hnyecanlı tablolarile dolu o takil bütçe ile çalışacaklardır , · c -

ra veriniz. lan bu romanı bütün okuyucu-
BEY ANNAME HAZIRLANIYOR 

Ö İMİ larımıza tavsiye ederız. 
Dün de yazdığımız gibi yeni ka- G Z HEK .....,.. ----

bine beyannamesini hazırlamakla Dr. Murad Rami Aydın DEVREDTLECEK İHTİRA BERATI 
meşguldür. Kabine p~zartesi günü cTüli.ın ihzarı usulü, hakkında-

1'aksim - Talimhane, Tarlabaşı k' 'ht' . . 
1 1 2 

· 
meclis huzuruna çı,kacak, o gün . N 10 U f t ı ı ıra ıçın a ınmış o an nısan 

caddesı o. ' a apr . . . . 
ihtisas encümenleri seçimini mü- Tel: 41503 1929 tarıh ve 711 numaralı ıhtıra 
teakıb programını okuyacaktır. 

Orman Koruma Genel Komutanlığı lstanb 
Satınalma Kom isyonundan : 

Ci ıci Mıkdarı Muhammen 
bedeli 

Tutarı 

Kilo Kuruş Sa. Lira Kr. 
Ispanak 2000 4 00 80 00 
Pırasa 2000 3 50 70 00 
Şehriye 1000 21 00 210 00 
Zeytinyağı 500 :\O Otl 250 00 

İhale tarıhı ve g 

7 /Nisan/939 Cuın 

günü saat 14 cc. 

1- Orman koruma talimgahı ihtiyacı olan yukarıda cins ve 
tarları yazılı dört kalem erzak 2490 sayılı kanunun 46 maddesinıP 
fıkrasına göre pazarlıkla satın alınacaktır. 

2- Pzarlığı 7/Nisan/939 Cuma günü saat 14 de Galata Mu 
caddesinde Alemdar hanındaki satınalma komisyonunda yapıla 

3- Şartname ve evsa-fları her gün komisyonda görülebilir. • 

İsta nbul Birinci İ cra Memurluğundan: 
Bir borcun temini istifası için heyeti umumiycsine (820) lira 

met takdir edilen Boğaziçinde_ Tarabyada Büyük Kolçiyari soka 
eski 89 yeni 70-72 (halen: 72) No. lı bir bab hanenin tamamı açı~ 
tırma suretile satılacağından evsaiı aşağıda gösterilmiştir: 

Hududu: Bina ahşap ve zemin kat peı , ·eleri tamire muhtaç 
elektrik tesisatını havidir. 

Zemin kat: Zemini taş bir ufak taşlık ve bir oda. 
ı ci kat: Bir sofa, bir oda ve ayrıca bölme ile geçilen bir ın 

ve bir hellı. 
2 ci kat: Bir sofa, iki oda ve bir dolabı muhtevi olup mutfak 

taras halinde ve arkadaki ufak bahçeye geçilir. 
Mesahası: Esas bina 37,50 m. m. bir katlı ı •fak 15 m. m. 

çesi 8 m. m. umumu 65,50 nı. m. dir. 
1- Yukarıda evsafı, hududu, ve mesahası gösterilen bir bap 

nenin tamamı açık arttırma ile satılacaktır. Satış bedeli peşin1;r. 
tırmaya iştirak edeceklerin muhammen kıymetin % 7,5 nisbetindc 
akçesi veya milli bir lfan'kanın teminat mektubunu tevdi etın 
lüzumu. 

General Karabekirin Beyanatı 
Et rafındaki Akis ler 

şinas bir muhitte bu hususi ve 
şahsi hadiseler o muhteşem ve 
muazzam kurtuluş ve yapma . a- , 
meliyesi önünde unutulup git -
melidir! Düşününüz: Buyük Petro

nun, Napolyon'un, Büyük Fred
rik'in incitmiş, dokunmuş, hatta 
yıkmış ve mahvetmiş oldukları 

adamların adedini! Eğer bütün 

bunlar için onların değerine do
kunulmuş olsaydı, onlardan bu
gün ne kalırdı?!. Fakat gidiniz 
Parisin İnvalide sarayına, Berlin
de PBtsdam sarayına; Fransız kız
larırj'n ve gençlerinin hiıliı bu -

gün bile Napolyon'un kabrini elle
rinde çiçek demetleri, kalblerin
de derin sevgi, dimağlarında da 
huzü ve huşUla nasıl ziyaret et
tiklerini temaşa ediniz! Ve bu da 

yüz elli sene sonra! Bizimkinin i
se cesedi ancak iki gün evvel gö
müldü!!. 1'1ukaddesatına hürmet 
etmeği, onları sevmeği bilmiyen 
bir milletin tarihte yeri yoktur. 

beratının ihtiva ettiğ: hukuk bu 
kerrc başkasına devir veyahud 
icadı mevkii fiile koymak için ica
ra dahi verilebilebiceği teklif edil
mekte olmakla bu hususa dair fazla 
malümat edinmek istiyenlerin 
Galatada Aslan han 5 inci kat 1-3 
numaralara müracaat eylemeleri 
ilan olunur. 

2- İpotek sahibi alacaklılarla diğer alakadarların ve irtifak haki< 
hiplerinin bu gayrimenkul üzerindeki haklarını hususile faiz ve 
rafa dair olan iddialarını evrakı müspitelerile ilan tarihlnden ıtıb 

20 gün içinde Memuriyetimize bildirmeleri icab eder. Aks, halde 
!arı topu sicillerile sabit olmadıkça satı§ bedelinin paylaşmasından 
riç kalırlar. 

3- Birinci arttırma 11/5/939 tarihine müsadif Perşemb" gCmt 
at 14 den 16 ya kadar icra edilecektir. Gayri menkul üç defa ba. 
dıktan sonra en çok arttırana ihale edilir. Şu kadar ki arttırma b 
muhammen kıymetion en az % 75 ini bulması ve şayet satış istiy 
alacağına rüçhanı olan diğer alacaklılar bu gayrimenl;ulle temın 
miş ise arttırma bedelinin bu suretle rüçhanı olan alacı•kların me 
undan fazlaya çıkması da şarttır. Bu miktar ekle edılmezse en 
arttıranın taahhüdü baki kalmak üzere arttırma 15 giin daha te 
edilerek 26/5/939 tarihine müsadif Cuma günü saat 14 den 16 ya k 
dairemizde ikinci defa arttırmaya çıkarılarak en çok artlırana ıhale 
lecektir. Şu kadar ki yukarıda yazılı şart tahakkuk etmezse ihale 
pılmaz ve satış talebi düşer. 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 
nunda; General Kazım Karabekir 
söz almış ve Atatürk'e olan sevgi 
ve derin hürmetinden bahsederek 
Ebedi Şefin şahsiyeti ve eserleri 
hakkında asla bir tarizde bulun
madığını söylemiş, Büyük Kurta
rıcıyı hürmetle yadeylemiştir. 

Bu celsede Başvekilimiz Dr. Re
fik Saydam da söz alınış, neticede 
Generalin izahatı kili görülerek 
meselenin bu safhası kapanmış -
tır. 

Diğer taraftan mevzuu bahis 
neşriyatın gençlik arasında uyan
dırdığı heyecanın devam ettiği 

bildirilmektedir. 
Ezcümle bugünkü Cumhuriyet 

ve İkdam gazet~leri, bazı Üniver
siteli gençlerin bu husustaki söz
lerini neşretmişlerdir. 

Ekserisi hukuk ve tıb fakültesi 
talebelerinden olan bu gençler; 
General Kazım Karabekir'in, ku
mandanlık vazifesini muvaffaki
yelıle yapmış olduğunu; fakat bu 
günkü vaziyetinin; onun şahsi ih
tiraslarına mağlı'.ıp olduğunu gös
jerdiğini söylemişlerdir. 

Ayrıca; Üniversite gençleri a
rasından seçilmiş muhtelit bir 
heyet; dün Üniversite Rektörü 
Cemil Bilsel'i ziyaret ederek Ge
neralin beya,natından duyulan 
haklı teessüre, Üniversite genç -
liği namına tercüman olmasını is
temişlerdir. 

Bazı gazetelerin bildirdiğine 

göre Kii.ıını Karabekir'in mahud 
sözleri Ankarada olduğu gibi bü
tün memlekette de derin bir akis 
bırakmış ve nefret uyandırmıştır. 

Bugünkü •İkdam• refikimizde 
Ahmed Ağaoğlu da bu mevzua te
mas ederek •General Kazım Ka -
rabekir çıkışını ne zaman yapı -
yor?. isimli bir başmakale yaz -
mıştır. 

Ahmed Ağaoğlu; •Tan• gazete
sindeki beyanatı okuduğu zaman 
içinden ihtiyarsız: •Acaib!• diye 
.haykırdığını söylemiş ve şunları 
ilave etmiştir: 
Düşününüz; Yunanistanı İran 

istilasına karşı kurtaran bir Mil
tiyad'ın veyahud Fransayı İngi -
li7.lerden halas eden Jean D'Arc'ın 
cesedleri toprağa gömüldüğü gü - 1 

nün ferdasında eski arkadaşları 
kendileri ile hesaplaşmağa kalkı
şıyorlar!! Bunun kadar acı, bu
nun kadar hazin bir manzara o -
!ur mu?. 

O büyük, kendi hududu içine 
sığamıyan şahsiyetten onunla te
mas edenlerden hangi biri çek
menti§tir? Kimdir ki onun çevre
sinde bulunmuş olsun ve müte
madiyen taşan o yanardağdan ken
disine bir alev, bir ateş parçası 
isabet etmemiş olsun?. 

Bu satırları yazan kendisi ne
ler çekmiştir, neler!! Hatta bun
lardan birisine bizzat General 
Kazım sebeb olmuştur ki kendisi 
hala da bilmiyor! 

Vaktile yine gazete sahifelerin
de bir polemik yapmakta idi; bir 
gece toplantısında, birçokları ha
la da hayatta bulunan zevat hu
zurunda, bana şu emir verildi: 

•- Sen şark vilayetlerinde bu
lundun, birçok şeyler gördün. Ge
neral hakkında bir makale yaz!. 

Ses çıkarmadım. 
Ertesi günü İstanbula geldim. 

Telefonla iki kere tekrar edildiği 
halde, yazmadım ve bu da yeni 
alevlere sebeb oldu. 

Fakat yazmadım ve o alevlere 
de tahammül ve sabrettim. Çünkü 
düşmüş bir ·adam üzerine yüklen
mektense şahsan muztari-b olmayı 
tercih ettim. 

Bunu, General Kazım'ın be -
ğenmediği ve bu kadar ağır bir 
lisan'la itham ettiği Türk matbu
atının bir naçiz ferdi yaptı! 

Halbuki General kendisi ne ya
pıyor? Bir ölünün üzerine yük
leniyor, ve hangi ölünün?! Bu 
memleketi kurtarmış, bana, sana, 
ve bu memleketin bü,ün evlatla
rına bir vatan temin eylemiş bi
r isinin cesedi üzerine!! 

Evet! Yanardağ gibi mütema • 
diyen kaynıyan ve taşan o insan 
herşeyi önünde silip süpüren bu 
taşkınlıkları esnasında ötekine 
berikine ve hazan pek değerlile
rimize dokunuyor, hatta silip sil-

• pürüyordu. Fakat nihayetünni -
haye bütün bunlar hususi, sahs! 
ferdi ve ayni zamanda da daima 
muvakkat ve geçici hadiselerdi. I 
Kıymet bilen, vefakar ve nimet-

' 

.Sonra General Kazım Karabe
kir, çıkışını ne zaman yapıyor, bi
liyor musunuz?. 

Atatürk'ün kurduğu H alk fır

kasına dehalet ettikten, onun 
programına, altı okuna sadık kal
mağa yemin ederek, fırka saye -
sinde meb'us olduktan sonra!! . 

Ben böyle bir hareketi bir Ge
nerale yakıştıramam!! Bu heE -
hangi hatta iptidai ahlak kaide -
sinden uzak ve bu memleketin 
gençliği için pek fena bir seciye 
örneği misalidir! 

İşte bunun içindir ki ben Halk 
Fırkasına meb'us naınzedei seçer
ken pek ihtiyatlı olmağı tavsiye 
etmek cür'etini kendimde gördüm. 
A llah verse de pişmanlık bunun
la kalsa! 
•İkdam• refikimiz diğer bir 

yazısında da Üniversite R ektörü
nün bu mesele halcl<ındaki beya
natından bahsederek dün gaze
telere talebeler tarafından veril
miş ve neşredilmiş olan s<izlerin 
bütün Üniversite gençliğine şa
mil ve onların umumi hissiyatına 
kafi bir tercüman olduğunu Ce
mil Bilsel'in de söylediğini haber 
vermektedir. 

Bugünkü •Yeni Sabah• gazete
si de; ·Tan. gazetesinin malum 
beyanatından doğan vaziyetini ta
mire çalışırken •Yeni Sabah• ı 

mevzuu bahsetmiş olmasına mu
kabil •Tan• a ağır bir cevab ver
mekte ve bu yazısına •Tabansız 

bir gazetenin zeliliine mugala 
tasu serlevhasını koymaktadır. 

' 

Pangaltıda Çimen sokağında 39 
numarada mukim mimar ve mü -
lıendis Aram Pekmezyan ile. 1/Tem
muz/932 tarihinden itibaren iki se
ne müddetle akdedilen ve metni si-

• 
cilli ticaret gazetesinin 1719 numa-
ra ve 8/Eylul/932 tarihli nüshasın
da münderiç Kollektif şirket mu
kaveleııamesinin 8 inci maddesinde 
müddetin hitamından iki ay evvel 
ihbar edilmek suretile şirketin fes
hedileceği musarrah olınasına ve 
vaktinde ihbar vuku bulmadığı ci
hetle ticaret kanununa tevfikan 
gayri muayyen bir müddet için de
vam edegelmekte bulunmasına bi
n;ı.en işbu şirketin bu kere feshine 
lüzum hasıl olduğundan fesih key
fiyetini ayrıca mumaileyh şerikim 

Aram Pekmezyan'a Noterlikçe de 
ihbar edildiği veçhile Şirketimizin 

4/Nisan/939 tarihnden itibaren mün
fesih addedileceği ve şirketi ilzam 
edecek üçüncü şahıslara karşı hiç 
bir borcum mevcud olmadığı ilan 
~ıunur. 

Galatada Minerva han 20 
numarada münfesih Ali Ni
zami ve Aram Pekmezyan 
İstanbul Emlak acentası ve 
Umum İnşaat Şirketi aza-
sından Ali Nizami Acun 

İstanbul beşinci icra memurin -
ğundan: 

Bir borcdan dolayı mahcuz ve 
birinci arttırmada takdir edilen kıy
metin % 75 şini bulmadığından ikin
ci arttırmaya bırakılan PF AFF mar
ka 3278731 No. lı 180 lira kıymetli 
ayaklı terzi makinesi 7 /4/939 cuma 
günü saat 13,30 da ikinci açık art
tırmasına başlanarak Sandalbedes
teninde Belediye müzay ede salo
nunda satılacaktır. Mezk1ir mahal
de 8869 No. ile t eşhior edilmekte ol
duğu ve alıcıların yevm ve saati mez 
kurda hazır bulunmaları ilan olu -
nur. (938/3797) 

4- Alıcı arttırma bedeli haricinde olarak yalnız tapu fera.~ 
cını yirmi senelik vakıf taviz b edelini ve ihale karar pullarını ve 
ğe mecburdur. Müterakim vergiler, tell'Virat, tanzifat ve dellaliye 
ıninden mütevellid b elediye rüsumu ve müterakim vakıf ic;ıresi alı 

ait olmayıp arttırma bedelinden tenzil olunur. 

5- Gayrimenkul kendisine ilk ihale olunsn kimse derhal 
verilen müddet içinde parayı vermezse ihale kararı fesholunu: 
kendisinden evvel en yüksek teklifde bulunan kimse arzetmı~ old 
bedel ile alınağa razı olursa ona, razı olmazsa veya bulunmazsa heı 
15 gün müddetle arttırmaya çıkarılıp en çok arttıran~ ihale olıı 
Her iki halde birinei ihale edilen kimseden iki ihale aasmdakı 
ve ge\'en günler için % 5 hesabile tah akku k edecek faiz ve diğer 
rarlar ayrıca hükme hacet kalmaksızın Memuriyetimizce alıcıdan 
sil olunur. 

6- Arttırma şartnamesi 20/4/939 tarihinden itibaren herkesin 
rebilmesi için dairede açık bulundurulmaktadır. Dah,, fazla malfı 

almak istiyenler mezkı'.ır şartname ile bu gayrimenkulün müteallik 
lunduğu dairemize ait ve 937 /5476 numarasına kayıdlı dosya na 
m üracaatla icab eden vesaiki görebilirler. 

7- Arttırmaya iştirak edenler arıtırma şartnamesini okumuş 
lüzumlu malumatı almış ve bunları tamamen kabul etmiş ad ve it' 
olunurlar. Keyfiyet ilan olunur. 937 /5 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu. 

6ıncı Keşide 11 Nisan 939dadır 
Büyük ikram iye 200.000 LiraJır. 

Bundan haşka: 40.000, 25.000 
20.000 15.000 10.000 Liralık 

ikramiyelerle (200.000 ve 
50.000) Liralık iki adet 

Mükafat vardır .. 
Bilet alan herkes 7 Nisan 939 günü 
akşamına kadar biletlerini değiştirmiş 
Bulunmalıdır . 
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tefrika Num81'88ı ı 77 Yozon: Rahmi YACIZ 

Seviştiler 
Hapishanede 

Evlendiler 

Osmanlı Ordusu ile Aşiretler 
Arasında da Çaı:pışma Oluyordu 

(5 inci sayfadan devam) 
dise esnll$ında ağır surette yara
lanmıştı. 

AŞIK VE ŞAİR BİR 
ARSEN LOPEN 

12 ağustos 1930 da Parisde on 
yedinci dairei belediye evlenme 
memuru, (dolandırıcılar kralı) 
Frans Ros'un akdini icra etti. 

Lavrens'in Antirikaları Osmanlı Ordusunu Fransi; sarışın, yakışıklı, son 
derece şık bir gençti. Bir dolandı
rıcılık meselesinden mahpus bu
lunuyordu. Sevdiği Anik'le ev -
lenrnek istedi. Arzusu kabul olun
du. Belediyeye gideceği gün er -
kenden kalktı, tıraş oldu. En şık 
kostümlerinden birin: giyindi. 

Arkadan Vurmayı istihdaf Ediyordu 
Enver Paşa, başkumandanlık 

Vek8.leti namı ile memleketin bü
tün idaresini ellerine alınış, bu 
toy ve acar diktatöre büyük ek
meği hoş görmiyen Cemal Paşa 
dördüncü ordu kumandan1ığlle 
Yerleştiği Şamda - harbin netice
•itıe göre - müstakbel bir Suriye 
hiikılıneti tesisi veya hiç olmazsa 
Mısır hıdivliği gibi bir de Suriye 
Prensliği ihdas etmek ve bu mev
kii kendi ailesine hasriçin tuhaf 
bir idare sistemi tutturmuştu. 

Bahriye Nazırının sertliği, ic -
raattaki şiddeti bütün Suriyeyi 
kaplamış, ~e meydana getirdiği 
reaksiyon göçelbe kabile muhit -
!erinde, şeyhlerin oba ve karar
gfilılarında türlü dedikodulara 
meydan açmıştı. 

Şaındaki dördüncü ordu karar
gahınuı önündeki meydanlıkta 
sabit duran darağaçlarında her 
gün bir şeyhin, bir bedevinin, nü
fuzlu bri aşiret ağasının agalli, 
kefiyeli donmuş oesedi sallanıyor. 
bazı günler sallanan cesedlerin 
Sayısı dehşet verecek bir rakama 
Yükseliyor, 40 ı, 50 yi bulduğu da 
oluyordu. 

Çanakkale boğazını zorlıyarak 
İstanbul sularına gelmek, hükii -
!neti ve sarayı tehdid ederek üs -
inanlı imparatorluğunu münferid 
bir sulha icbar tasavvurile yapılan 
forseler istenilen neticeyi verme
miş, harbin ilk senesi; dünyanın 
beş kıt'asındaki müstemlekeler -
den getirdiği çeşid çeşid ırklara 
ınensııb askerlere Çanakkale sırt
larını mezar eden itilaf devletleri 
bu inaddan vazgeçmiş; Enver pa
şanın Alman umumi karargahın
dan aldığı dırcktifle Tih sahrasını 
çiğneterek Mısır kapılarına ka -
dar göndermeğc muvaffak olduğu 
•Kanal kuvvei seferiyesi• adlı 
kıt'a Mısır civarında imha ve esir 
edildikten sonra İngiltere, o za
mana kadar geçilmesi güç, büyük 
masraflara bağlı ve hatta imkan
sız görünen Tih sahrasından aşı· 
larak Filistin ve Gazzede, Suriye 
l!tuharebelerine hız vermeği ta
sarlanuş, bu maksadla hazırlanan 
taze kuvvetler 3üveyş'de toplan
mış, İngiliz Entellicens Servisi -
nin Arab kabileleri, aşiretleri a
rasındaki lbol altınla garnitürlü 
İğfal edici vaidleri ve Lavrens'in 
bu husustaki müfsid mesaisi ken
dini göstermiş, aşiretlerden büyük 
bir kısmı gizli ve hain ve ayakla
nışla Osmanlı ordu ve kuvvetle
rini geriden vurma harekPllerine 
girişmişlerdi. 

Bu mıntakadaki Osmanlı ordu
larile Arab aşiretleri arasınd" b•ş · 
gösteren çarpışmalar dördüncü 
ordu kumandanı ve Bahriye Na -
:ı:ırı Sakallı Cemal Paşayı fena 
halde sinirlendiriyor; mesela, bir 
bölük kuvvetindeki bir müfreze
ye yapılan bir geee baskınının ha- \ 
beri ordu karargahına varınca pa
şa küıılere biniyor, zapteı!:'.mez, 
önüne geçilmez bir hal alıyor, bu 
hiddet buhranı arasıııd• sakalları 
titrerken her gürleyi.ş!c venı b;r 
idam enıri \~eriyor, ka:·arg2ıhın 
iç '! 

- As!. f 

nilrasilc inliyor, sabil d-lt ağaçla .. 
ri!e süsl ü meydan heven K hevenk 
be-devi cesedlerile dolu, bıı acay ı b 
cesed ~alkımları halk tarafından 
ko . kıı ve deh~etle se"recl iliyordu. 

Kanal kc1vvei sefer iyeshıın Sü
Veyş kıyılarında esir ve imha e
dildiği tarıhden az sonra. idi .. 
Şam, Kudüs ve civarı Cemal Pa
Şaı ın şiddetile yanıp kovrıı!uyor, 
Gozze muharebeleri lıülıi •ı acık -

Cemal Paşa, aşiret atları arasın
da bulunan ve müsadere edilen 
iki miri hayvan yüzünd<:n Aneze 
şeyhi Şeyh Numan Elkıtfl ıle o
ğullarını yakalatmak, bu hıyanetin 
cezasını hayatlarile ödetmek :çın 
emir vermiş, açıkgöz ~eyh çarça
buk aşiret merkezi olan Telebyad 
dan firar etmiş, çöldeki bedevıle
re sığınmış, dal}a toy olan iki oğlu 
Ebufaris ile Hüseyin Maddani e
le geçirilmiş, Şama getirilerek or
du karargfilıında hapsedılmişler

di. 
Cemal Paşa 7 kanunusani saba

hı, şiddetli ayaza rağmen erken -
den karargahtaki makamın~ gel
miş; erkıinıharbiyesile bir saat 
kadar kapanıp Suryie ve Filistin 
harekatının kendi mıntakasına ı

sabet eden en mühim kısmındaki 
yeni harekıita karşı alınacak ter
tibatı uzun uzadıya koııuşmuş, 

münakaşa etmişti 

Bu toplantıya sebeb olan istih
barat raporunda İngiliz kuvvet -
!erinden seçme bir kolordu ile 
Hezardan, mızraklı iki H:ndlı sü-

vari fırkasının bu cepheye sevke
dikliğine dair işaretle Paşanın ca
nını sıkıyordu. 

Maamafih, o günkü fortrak pa
şanın endişelerini silmiş, başın ve 
şedid kumandan fortrak dağılir
ken güler yüzle makamına dön
müştü ... Cemal Paşa makamına 
gelir gelmez yaverini ç<.ğırdı; sor
du: 

- Şu, müfrezeyi talan eden aşı
retin şeyhi tutuldu mu?. 

- Anze aşiretinin şeyh". mi Pa
şam! 

Cemal Paşa bir yan bakışla ya
veri ters ters sü2ldü, sonra hırçın
laşan bir eda ile alay eder gibi 
çıkıştı: 

- Hangi hadise yüzünden ve 
hangi aşiret reisinin derdest; iç;n 
emir verdiğimi hatırlarnayışın bi
raz tuhaf ... Bugünlerde sen de 
adamakıllı bir değişiklık görüyo
rum. Galiba Şamın havası sarıa 

yaramadı. Vakıitsiz bunama ı!leti
ne mi uğradın nedir. Haydi, koş 
öğren, haber getir!. 

(Devamı var) 

Genç kız büyük bir heyecan 
içinde idi. Fransi, mahpusların yal
nız karılarının ziyaretine müsaade 
edildiği için bu izdivaca karar ver
mişti. Haricle rabıtasını kesme -
mek için bir vasıtaya muhtaçtı. 

Karı ve koca, iki jandarmanın ne
zareti altında ancak bir çeyrek sa
at kadar görüştüler, s ınra ayrıliı.

\ar. 

Eski F ransada 
Bir Türk Elçiei 

(5 inci sayfadan devam) 

Elçinin maiyetinde on beş kişi 
bulunuyordu. Birinin elbisesi bi
rine benzemiyordu: 
İki gün sonra yola çıktılar, Pa

rise gittiler. Altı hafta. kadar Kra
lın misafiri olarak kaldılar. 

Tekaütlerin Hayatı 
Nasıl Gecer? 

Avdetle, yine Provins'e uğradı
lar. Çok memnun görünüyorlardı. 
Luvr'de fevkalade bir hüsnü kabul 
görmüşlerdi. Kral, kendilerini tal
tif etmiş, hediyeler vermişti. 

Birinci Süleymanın elçisi, ayni 
yol ile ve dört ay sonra İstanbula 
döndü. 

(5 inci sayfadan devam) 
Öteki: 
- Ben de ( ...... ) dairesinden .. . 
Kadın eski mütekaide: 
- Şu halde, siz bizim bayı ta

nırsınız? 

- Kimdir? 
- O da sizin daireden müteka-

id de ... 
- Adı nedir? 
- Mehmed Ali Gülbeşeker! 
- A ... Hiç tanı!'\aZ olur muyum? / 

Mehmed Ali Gülbeşektr benim taml 
yirm~ yirmi beş yıl!tk dostumtur. 
Lakin, kendisi benden iki yıl sonra 
tekaüd olmuştur. Çok ':ar •ki ken- 1 

disini gördüğüm yok, ne alemde
ler. ne.yapıyorlar, yoksa o da şim
di bizim gibi bahçe ınerakile mi 

meşguldürler? 1 

- Hayır, onun bahçeye mahçeye 
merakı yok, ona var mı kahveler
de dama,satranç oynamak! 

- Evel, evet. ·o eskiden de za
ten öyle idi. Akşamları daireden 
çıkar çıkmaz soluğu doğru dama 
tahtasının başında alı!·dı. Kendi
sine çok çok selam! 

- Başüstüne amma. kimden 
diyeyim bu selamlar' 1 

- Eski kalem arkadaşlarınızdan 
Ahmed Nuri Zerdepilav dersiniz! 

- Başüstüne. başüstüne! 

- Başınız var olsun! 
- Cümle ile birlikte ... 
Yeni tekaüd bana dönerek: 
- Affedersiniz amma bey bira

der, yoksa siz de bizdPn olmıya -
sınız! 

- Nasıl sizden? 
- Yani, siz de bizi;u gibi teka-

üd müsünüz? Demek istedim! 
- Henüz pek deği•im! 
- Demek yakında olacaksııuz! 
- Ederlerse! 
- Kim ederse? 
- Gazeteler! 
- Nasıl gazeteler? 

S lzin anlıyacağınız, 

zete mulıarririyim! 
Üçü birden: 

ben ga-

- Aman, aman, aman ... Te .. 
vekkeli d-eğil, siz demindenberi 
sessiz, sessiz hep bizi dinliyor -
dunuz. Yeni tekaücl: 

- Sakın bt ı •d" du11duklarınızı 

gaz0~elere yazmayın haa' 

' 
yazmayın' demek adeta yazın! de
mektir. Onun için, b~k görürsün, 
eğer bu zat, burada duyd.uklarını 
yarın gazeteye yazmazsa bana da 
Ahmed Nuri Zerdepilav demesin
ler! 

Sandal Üsküdar iskelesine ya
naşrıken yolda işitm~ olduğum 

şeyleri kat'iyyen gazeteye yaznu
yacağıma dair kendilerine söz ver
dim. 

Ve işte sözümde de durdum. O
nun için ey Ahmed Nuri Zerdcpi
liıv, merak etme, sana yine herkes 
Ahmed Nuri Zerdepilav diyecek! 

Zevk Kadınlerı 
Nasıl İhtiyarlar? 

( 5 inci sayfadan devam) 

Mösyö Granjan'a Tuluzlu olduğu
nuzdan bahsetmişsiniz. 

Maznun.- Müşteriler hemşehri

lerinden hoşlanırlar da onun için .. 
Reis.- Az sonra odadan çık -

mış, köşedeki eczaneye gitmişsi

niz niçin?. 

Maznun.- Başımda bir ağırlık 
vardı. Aspirin almağa gittim. 

İngiltere ye 
Kuvvetli Bir 
Ordu Lazım 
(4 üncü sayfadan devam) 

manyaya gitmiş, İtalyaya gitmiş, 
görüŞmüş, fakat şimdiye kaııar l· u 
politikanın beklenen net'ceieri 
kendini göstermemiştir. 

Bilakis İngilz efkarı unıu:uiye
si ve matbuatı Avrupada birbirinı 
takib eden vekayiin nihay ~t İn -
giltereyi tehdid edecek b ' t mahi· 
yet aldığı kanaatine varmı~tır Bu 
itibarla Başvekile karşı hücum e
dilmekten geri kalmamışh,-dır. 

Fakat Çemberlayn'in mevl<ii s~r
sılmış görünmüyor. Son giinlerde 
muhafazakar, abrar ve işçı iırka
ları artık eskisi kadar Baş,·ekıle 
hücum etmiyorlar. Hatta muhte
lif fırkaların harid politikada ta
mamile birleşerek müştere·!< bir 
yol takib edecekleri de söylem -
yor. Çünkü, diyorlar, İng;ltcreyi 
tehdid eden bir vaziyet vardır. 

Buna ancak! bütün milletin bir -
Ieşmesile karşı konabileceKtir. 

. 1 HALKEVLERiNDE l 
Beyoğlu Hal.kevinden: 

Reis.- Mösyö Granjan bir mal 
buldum zannetmiş. Zira, kendi -
sinden bir hediye kabul etmemiş, 
para almamışsınız. Hatta oda ki
rasını bile verdirtmemişsiniz!. 

Maznun.- Evet ... Ben hisli bir 
kadınım ... 

ı- 6/4/939 perşembe günü saat 
18,30 da Evimizin TePJ!haşındaki 
merkez binasında Porf. Bay Fatin 

Reis.- Ya dört yüz frank?. Gökmen tarafından •Unutulmuş 
Maznun.- Eğer çalındı ise ça- ·um adamları• mevzuunda mühim 

lan ben değilim. Çantasına elimi· ~ir konferans verilecektir. 
bile sürmedim. 

Reis.- Beraber bulunduğu ka
dının esmer ve bir metro kırk san
tim boyunda olduğunu söylüyor. 

Maznun.- Esmer ve bu boyda 
yalnız ben değilim a ... Daha ne 
çok kadınlar var ... 

Reis.- (Devamla) Sizin gibi 
siyahlar giyinmiş imiş .. . 

Maznun.- Olur a! .. . 
Reis.- Sağ yanağında siyah bir 

beni varmış ... 
Maznun.- Benim yanağımda 

ben yok!, 
Reis.- Belki silmişsinizdir. 

Mahkeme, kırk sekizlik kadının 
davacı hazır bulunmadığı için, be-
1·aatlne karar ,~erıni·~tir. 

Gülbane Müsamereleri 
Gülhane müsamerelerinin 6. 

toplantısında şark çıbanlarının ye
ni bir usulle tedavisine aid seriri
yatın yaptığı mesai cildiye asis. 
Dr. H. Salman tarafından tebliğ 

edilmiştir. Çok muvaffakiyetli ne
ticeler vermiş olan bı. yeni tarzı 
tedavi büyük bir alaka uyandır -

mıştır. 

Halk epereti 
Bu akşam 9 da 

ZOZO DALMASLA 

(E N A Y i L 1:: R) 
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[HAFTADA BİR •. ı Propaganda 
Kızlarının Hayatı 

ÜÇ DÜNYA GÖRÜŞÜ 
!Yazan: HİLMİ ZİYA ÜLKEN 1 

•Dünya görüşü• deyince fel - 1 Bu noktadan çocukla muhiti a-
sefi görüşten çok daha geniş birşey rasında üç \ürlü münasebet ola- . 
anlıyoruz. Felsefe sistemli, delil- bilir: Ya çocuk muhiti (arkadaşı 

li, prensiplerine sadık olarak kül- arkadaşalrı) tarafından yutulur. 
lülileştirilmiş bir bilgidir. Her - Benliği onların benliğinden iba -
kes - bilmeksizin - bir felsefenin ret kalır. Kendini onlardan ayrı 
malı olabilir. Fakat herkesin bir göremez. Buna teessüri bağWık 
felsefesi olması icab etmez. Hal - (heteropathie) diyoruz. Veya ço-
bukı herkesin - alim veya calıil, cuk muhitine karşı mukavemet e-
büyük veya küçük - bir dünya der. Kendinde bir benlik duyma-
görüşü vardır. Ayni 111€seleyi muh- ğa başlar; ve onu başkalarının 

telif tabakadan insanlara soru - benliği içinde kayil;etme korku-
nuz; onlar buna ·bence• diye ce- siyle kendi içine kapanır. Buna 
vaıb vereceklerdir. Bu •bence• da teessür! kapanına (idiopthie) 
kendi zaviyelerinden görülmüş diyoruz. 
dünyalarını ifade ediyor, hatta Heteropathique'in artık ar -
•herkes için bu böyledir• diyecek kadaşlarından, etrafından ayrı 

kadar doğmatik olanlarda bile. bir şahsiyeti yoktur. Onların için-
Dünya görüşü yalnız kabatas - de erimiştir. Hareketlerinde, mi-

lak bilgiye ve ince muhakemeli miklerinde, yazısında . bilmek -
ilme dayanmaz. Onları aşcır ve sizin - onları taklid eder. Muhiti 
bütün kıymetlerimiz4 inançları - bir ferd ise onun, bir zümre ise 
mızı kuşatır: Bu söz doğrudur ve bütün kalabalığın tu!eylisi hali-
bu çiçek güzeldir dediğimiz za- ne gelir. Nihayet eğer kendisinde 
man verdiğimiz kıymet hüküm- dünya hakkında bir şuur hasıl 

!eri dünya görüşümüze dahildir. olınuşsa, ona kendisinin değil, fa-
Eski tecrübelerimizin beni aldat- kat muhitinin şuuru olarak gö -
matlığına ve ileride de ayni neti- rünecektir. 
celeri vereceğine inanıyorum de- İdiopathique'de ise bilakis ar-
diğim zaman bu itikadını da tıp- kadaşlarını, etrafını kendine irca 
kı ahret veya Allaha inanıyo- etmek arzusu hakimd' r. O •mer-
rum denildiği zamanki itikad gi- kezi alem• dir. Herşeyi yalnız 

bi dünya görüşümüze dahildir. kendine göre ve keııdi için düşü-
Bundan dolayı o herhangi bir bil- nür. O, hiçbir zaman bir hodkam, 
gi şeklini aşıyor. menfaat düşkünü veya küskün 
Şu halde dünya görüşü insanla değildir. Bilakis şuuru her zaman 

muhiti arasındaki münasebetin muhite karşı açık ve muhitle te-
doğurduğu bir şuur tarzından iba- mastadır. Faka t ya!n ı z onda ben-
rettir. Bir bakımdan ne kadar in- lik du»gusu herşeyin üstünde ge-
san varsa o kadar dünya görüşü lir. Hadiseleri, insanları yalnız 

vardır demek mümkündür: Çün- bu zaviyeden görür ve ona göre 
kü her insanın ayni muhite tefsir eder. 
karşı o kadar farklı duruşları ve Fakat hemen söyliyelim ki şah-
reaksiyonları vardır ki onları tek siyetin her iki şekli de, ancak ben-
bir kadro içine sığdırmak güçtür. !iğin teşekkülünde birer merha-
Fakat bütün bu ferdi farklara le, yani yarım kalmış teşekküller-
rağmen ayni zümre içinde yaşı - dir: Ne kendini muhitinden iba-
yan insanların birbirine az çok ret gören Heteropatik de, ne mu-
benziyen duruşları vardır. Ve bil- biti kendine irca eden ve filemi 
tün bu insanlar birlikte yaşadık- kendinde toplıyan İdiopatik de 
ca her an birbirleri üzerine tesir tam şahsiyet vardır. 

yapmaktadırlar. Zümre müşte - Çünkü birincisinde içtimai mü-
rek bir teikin muhitidir; ve artık nasebetlerin doğurduğu telkin ha-
insanların ferdi görüşlerini bağ- vası benliği eritmiştir. İkincisin-
!ıyan bir zümre görüşü meydana de sevki tabülerin cemiyete karşı 
çıkar. mukavemeti henüz müvazenesini 

Böylece, içtimai hayat ~artları- bulamamış ve benliğin hududları 
nın, seviyye şartlarının doğurdu- çizilememiş olduğu için, o bütün 
ğu zümre görüşleri vardır. Bir aleme teşmil edilnı!ştiı' 

insanın dünya görüşü ayni hayat Bu iki yarım şekli tamamlıyan 
şartlarına bağlı insanların müş - hakiki benliği, 3ympathie'de gö-
terek dünya görüşlerinin ferdi rüyoruz. Sympathie nefisle mev-
b ir tezahürüdür. zu arasında tam bir teessüri u-

Ayni kahvede oturan arkadaş- yuşma halidir. Artık insan ken-
lar saatin yedi olduğunu öğren - dir.i muhit (eşya ve insanlar) i-
dikleri zaman buna karşı muh - çinde kaybetmediği gibi, muhiti 
telif tavırlar alırlar: Bu haber de kendi nefsine irca et -
bir kısmında derhal evine dön
mek, bir kısmında çalışmıya baş
lamak, bir kısmında daha uzun 
müddet oturmak kararlarını ver
direbilir. Şu halde ayni hüküm 
muhtelif ferdi tavırlara göre ayn 
ayrı manalar alacaktır. Çünkü on
lardan her biri muhtelif hayat 
şartlarına bağlıdırlar. Fakat far
zedelim ki bu hüküm gayetle ba
sit ve mütecanis tek bir zümre i
çinde verilmiş olsun. O zaman 
ferdi farklar kendiliğinden en aza 
inecektir . 

Acaba benliğimiz teşekkül eder
ken muhitle bizim ara.rnızda kaç 
türlü münasebet doğabilir. Baş

ka tabirle kaç türlü dünya görü
şü olabilir? 

Bu hususta ruhiyatçı J. M. Bald
win'ln çocuk ruhu hakkındaki es
ki bir tahlilinden istifade edebi
liriz. Ona göre nefs (sujet) le 
mevzu (objet) arasında üç türlü 
münasebet vardır . .Birinci safha
da nefs mevzua irca edilmiştir, 

İkinci afhada mevzu nefse bağlı
dır, üçüncü safhada mevzula nefs 
arasında bir ahenk vardır. Bu es
ki tahlili yakın zamanlarda Pia
get derinleştirdi. Ba,,:ı Alınan ru
hiyatçıları (mesela M. Scheler) 
de bu mesele ile meşgul oldular. 
Benliğimizin teşekkülü bakımın

dan çok mühim olan bu tahlilleri 
derinleştirmeden, yalnız şimdilik 

muhitle bizim aramızdaki en ge
niş teessür! münasebetin doğuşu 
esnasında dünya görüşümzün te
şekkülünü araştırabiliriz. 

ıniye zorlr.-naz. ki dost arasında, 
bir insan ve bir muhit arasında 
sempati - ayrı ayrı kalmaları şar

tile - aralarında hissi bir ahenk 
doğması demektir. Biz bir dosta, 
bir insana, bütün bir muhite, hat
ta bütün aleme sempati ile baka
biliriz. Alem hak!Qndaki en doğ
ru görüşümüz bu suretle meyda
na gelir. 

İnsanla iılem arasındaki mıina
sebet bir fotoğraf gibi camid de
ğildir. Çocuğun, iptidainın ve mü
tekamil insanın dünya görüşler4 
en objektif şekillerinde bile, on
ların dünyaya karşı hissi durum
larile alakadardır. Bundan dola
yı şahsiyetimizin bu üç tarzı dün
ya görüşlerimizin üç tarzını mey
dana getirir. 

Birincisine mistik dünya görü
şü diyoruz. Ona, kendi nev'inde 
mükemmel bir şekil diye bakmı
yoruz. Herhangi bir medeniyet 
dalında çok cazib eserler vermiş 
olsa bile, onu daima insan görü -
şünün bir merhalesi olarak görü
yoruz: Çocuğun ilk tasavvurları
nı, iptidailerin zihniyetini, hatta 
oldukça ilerlemiş bazı medeniyet
leri bu görüşe koyuyoruz. 

Bir çocuk masalının, iptidailere 
aid bir motifin veya Hind ve is
lam mistiklerine aid bir eserin bi
ze çok cazib, güzel görünmesin -
de hiçbir mani yoktur. Çünkü bu 
dünya görüşünden çocukluğumuz
da biz de geçtik. Gayri meşuru -
muz onunla bağlarını muhafaza 
eder; şahsiyetimiz bazı şartlar al-

(5 inci sayfadan =evam) 
azalarak ancak nazilere karşı bi
raz sevgi kalır. 

Bunları yazan İngiliz muharri
ri latife olarak şunu da ilave edi
yor: Bizim nazırlarııruz için tak
dir besliyen bir Alman kızı da bu
nu göstermek için Berlin sokak
larıtıda ne vakit haykıracak diye 
İngiliz devlet adamları beyhude 
yere bekliyeceklerdir!. 

tında ona dönebilir. Bundan do
layı artist realilenin yanında rü-• 
yaya kıymet verirken onu pekala 
canlandırabiliyor. 

Mistik dünya görüşünde insan 
mevzuun içinde fanidir: Bu mev
zu bir insan1 cemiye:t, tabiat veya 
Allah olabilir. Mistik adam sev -
gilisinin şahsiyetinde kendini 
kaybeder, cemiyette kendini kay
beder, tabiatin vahdetinde ken -
dini eritir, ·Allahda fani. olur. 
Alem karşısındaki bu teessüri ta
vıra vecd, cezbe veya istiğrak di
yoruz . .Bu halin ne kadar heye -
canlı, samimi ve güzel olduğunu 
söylemeğe lüzum yoktur. Fakat 
bu görüş realitenin şeklini bo -
zar. Onu bize olduğundan başka 
türlü gösterir. Bu görüşte nihayet 
biz de kayboluruz. Şahsi hürri -
yetimiz, istikliılimiz silinir. Çün
kü benliğimizin hududları çizil -
memiştir. Bir rüyay ı hatırlar gibi 
onu sevmek güzeldir. fakat onun 
içinde kalmak şahsiyetimizi ol -
duğu kadar bilgimizi de tağşiş 

eder. 
İkincisine romantik duny' gö

rüşü diyoruz. O da nev' indP mü
kemmel bir şekil dcğild ı r. İnsa• 
nın kendini alemin merkezi gibi 
görmesi çocuğun egoccntrisme'n
den •insan ~ kclınil• nazariy~slne 

kadar türlü türlü manzaralar gös
terir. Romantik kendı şuuru1'u 

herşeyin üstünde görµr: Hadi -
seleri ve insanları onun etraüna 
dizer ve burada mevzu insan da 
fani olmuştur: Bu mevzu bir dost, 
bir cemiyet, bütün tabial veya 
Allahdır. Romantik cemiyeti ken
dine irca eder. Tab iati kend:ne 
hizmetkar zanneder. Allahı ken
dinde bulur. Bu manada ron · ~n

tizm artık bir asrın edebi cere~· anı 

değil, fakat bütün bir ruhi ve i ~

timai tavırdır. Mistiğin şahsiyeti 

bir devreden sonra romantik la \'rı 

kazanır. Artist. filozof ve si\'asi 
dünyayı bu romantik tavırla gö
rebilir .Şüphesiz onun da gururu. 
cür'eti, kahramanlığ ı temsil e t -
mesi bakımından güzel ve samimi 
tarafları vardır. Nihayet roman -
tik görüş •mutlak bir zihniy cl• 
değildir. Biz murahikliğimizde 

ondan geçtiğimiz gibi, insanlık da 
geçmiş veya geçmektedir. O tah
teşşuurumuzda da rol oynar: bazı 
şartlar altında muhtelif cemiyet
lerde zaman zaman meydana cı 

kabilir. Artist için bu dünya gö
rüşü •yaşanmış bir hal• in haı:r
lanması veya benliğin muvakkat 
bir feveranı olarak kıymetlia i r. 

Fakat, romantiğin dünya görü~ü 
benlığin hududunu kaybeder, re
aliteyi tahrif eder. Onu salim lı ır 

şahsiyet, vazıh ve doğru bir dün
ya görüşü saymak hatadır. 

Üçüncüsüne realist dünyu gö
rüşü diyoruz. Şahsiyetimiz yal
nız burada tam şeklini alıyor. Ar
tık kendimizi dostumuz, cemıyet 
veya tabiat içinde kaybedecek; 
dostumuzu, cemiyeti veya tabiati 
kendimize irca edecek yerde on
ları oldukları gibi görüyoruz. Çü 
kü dostumuzla, cemiyetle vcy 
tabiatle aramızda bir sempati a 
hengi vardır. •Aşkın gözü kördü 
derler. Bu söz ancak mistik vey 
romantik dünya gÖrüşleri ıçı 
doğrudur. Dostuna sempati il 
bağlanan insan onu olduğu g;b 
görür; hatalarile beraber sever 
Onu vazlh ve hakiki vaziyeti il 
görmesi sempati ile bakma.sında 
dır. Çünkü eşyaya alakasızlık! 

veya antipati ile, nefretle baka 
orada )ıiçbir şey görmez. 

Tabiatin sırlarını bize çözen 
!imin, kaşifin, mucidin dünya g 
rüsü ancak realist dünya görüş" 
dür. Yüksek artistin ve cemıy 
adamının görüşü de bütün evv 
ki görüşlerin zevk.ini tatmıs o' 
sa bile, hakikati tahrif etm;y 
ve bize eşyayı ve insanları oldıı 
)arı gibi gösterebilen realist d .. 
görüsüdür. 
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Bir tek tüp sizin de bu neticeyi 
Almanıza kafi gelecektir ! 

Bugün İlk iş 
Olarak Bir 

Radyo/in 
Alınız ve bitinceye ka
dar her yemekten son-

ra kullanınız bu müd
det sonunda dişlerini

zin evvelkinden çok 
daha parlak, çok daha 
beyaz ve çok daha 
temiz oldüğunu göre
ceksiniz . 

BADYOLİN'in bellib&§lı iki hususiyeti vardır: Evveli dişleTdeki kir 
tabakasuu söker, yemek, içki ve sigara dumanının husule getirdiği 

lekellrl çıkarır, sonra dişleri yıkar, parlatır ve 
mikroplan % 100 öldürllr. 

Sabah, öğle, ve akşam her yemekten sonra 

Diş macunile dişlerinizi muntazaman fırçalayınız 

,. 
~-~ Tuksimde Abid Karşısında ---.. 

iZ E A 5 'J DA 
ı\rabistanın maruf 

Muvaffakivetli Rak~larma devam edivorlıır. 

Bayan S J . e ark~daşları 
baveten: Bu akşam KEMENÇECİ AN AST AS'm 

55 nci San'at yıl döoiiwü miioasebetile 
30 88.n'atkıirın işlirakile BÜYÜK KO~SDR 

BAHAR KOKULARI 
Ciğerlerimizi nası! yıkar, neş'emizi arttırır, zevkimizi tazelerse 

Nefis ve Mükemmel Bir Gıda da 
Ömrümüze kuvvet •• •• omur, kuvvetimize katar. 

rırinç ve hububat unlan 

Sıhhat ve neş'e kaynağıdır 
1915 M. Nuri Çapa Beşiktaş Kılıcali ÇAPAW A ~KA Tel: 40337 

SATIŞ İLANI ...................... ~ 
lstanbul Dördüncü icra Memurluğundan: 

Kleopa tra tarafından Vakıf Paralar İdaresinden 25179 ikraz No. 
ıile borç alınan paraya mukabil birinci derecede ipotek gösterilmiş 

olup borcun ödenmemesinden dolayı satllmasına karar verilen ve ta-1 
mamına ehli vukuf tarafından (1900) lira kıymet takdir edilmiş olan 
Cibalide Karabaş mahallesinin Kuburbeli (halen İncebel) sokağında 
eski 9 yeni 9, 9/1 kapı No. lı solu, İzzet kerimesı Adalet menzili bah
çesi, sağı ve arkası enkazcı Hacı Hasan hane ve bahçesi, önü yol ile 
çevrili altında dükkanı olan bir kargir evin evsaf ve mesahası aşağıda 
yazılıdır: 

Binanın altındaki dlikkan: İstor kepenkli olup zemini çimento dö-

SAGLIGJNI ZI 
KORUYUNUZ: 

Beyhude lztırab Çekmeyiniz 

Bütün ağrıların panzehiridir 

Bir tek kaşe 

NE v·n o Z I N 
Bu muannit bq ve diş ağrıla

nru sür'at:l<ı izaleye kafidir. Roma

tizma evcaı, sinir, mafsal ve ada

le ıztırapları NEVROZİN'le teda

vi edilir. 

Nezle, Grip ve Brun~ite karşı 

en müessir ilaç NEVROZİN'dir. 

NE ercih • • 
1 

İcabında günde 3 kaşe alınabilir. 
İsmine dikkat, taklitlerinden &akınınız ve N evrozin yerine başka 

bir marka verirlene tiddetle reddediniz. 

MEKTEB ve HASTANELERİN 
ihtiyacı olan Battaniye, Yatak, Yorgaıı, 

Çarşafı ve Havluları. 
İstanbul Sultanhamıtm 

BURSA PAZARI HASAN HOSN~ 
de arayınız. 

Kadın ve erkek cep, kol, altm ve metal saatler 10 - 15 sene garanti 
bisikletler ve ütüler, Elektrik y:ı•Wdarı su ısıtma kapları, çay· 
danlıklar, her nevi elektrik ev aletleri, havagazı ocakları, ban· 
yoları, elektrikli ve elektriksiz duvar saatleri vantilatörler, avizeler 

• 1 şelidir. Halen harap ve boştur. 

inhisarlar U. M·üdiirliiğiinden: 9 No. 1ı hane: Zemini karasiman biır antre üzerinde çimento bir 
..._ __ , ______________________ __: taşlık iki oda, bir mutfak, bir hela ve tulumbalı kuyu vardır. 

6AY VERESiYE 
HORNYPHON ve BRAUN Radyolan İstanbul Umumi acentası 

12 AY VERESiYE Cinsi Mık dan Muhammen %7,5muvak· Eksıltmenin 

Dedeli ~at t :. ~ekli Saati 
Lirı. Kr~. L' ra Krş. 

Teknik Aleti 20 kalem 1258 10 94 35 Açık eksiltme 14 
Sarı toz yalclızı 300 Kgr 345 - 25 ö7 • • 15 

1426 74 107 - • • 15,3U 
Çıralı tahta 18 M3 

• kalas 14,426 M3 
Uzun ve kısa konçlu 
lfıstik çizme 840 çift 8540 - 265 50 • • 16 

I - Şartname ve nümuneleri mucibince yukarıda cins ve miktarı 

yazılı 4 kalem malzeme ayrı ayrı ı;ksiltmeye konmuştur. 
ll - Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları ve eksiltme sa

atleri hizalarında gösterilmiştir. 

llI - Eksiltme 11/4/939 salı günü hizalarında yazılı saatlerde Ka
bataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapıla
caktır. 

IV - Liste ve şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şu
beden alınabileceği gibi yald12 nümunesi de görülebilir. 

V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün vt saatlerde % 7,5 
güvenme paralarile mezkfır komisyona gelmeleri. (2023) 

* * 1- İdaremizin Cibali fabrikası garajı önündeki rıhtım tahkimatı 
işi şartname ve planı mucibince pazarlık usulile eksiltmeye konmuştur. 

il- Keşif bedeli 4997,30 lira muvakkat teminatı 374,80 liradır. 

ili- Pazarlık 6/IV /939 perşembe günü saat 14 de Katataşda Le
vazım ve mübayaat şubesi müdiriyetindeki alım komisyonunda yapı
lacaktır. 

iV- Şartname ve planlar her gün 25 kuruş bedel mukabilinde 
yukarıda sözü geçen şubeden almabiiir. 

V- İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 
güvenme paralarile mezkur komisyona gelmeleri. (3002) 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı İstanbul 
Satınalma Komisyonundan: 

1- 71 kalem Veteriner ilaç ve malzemesi 6/4/939 Perşembe günü 
saat 11 de pazarlıkla alınacaktır. 

2- Tasınlanmış tutan 1240 lira ve ilk teminatı 93 liradır. 
3- İsteklilerin kanuni vesikaları ve ilk teminat makbuzlarile Ga-

lata eski İthalat Gümrük binasındaki komisyona gelmeleri. •2257. 

............................... 1:19............ 
Teknik Ressam ve Makinist 

Türk. Yaş 38. Prefkt ma!ti.ne ressamı ve başmakinist. Elektrik 
hariç bütün makine tamiratını da yapar ve işletir. Oksijen ve elek
trik kaynağı yapar. Türkçe ta.!ısıli yüksek bir atelye idare edebilir. 
Frans12ca, Almanca bilir. Müracaat Zeytinburnu, Çimento fabrika . 
sında ustabaşı Ali Suphi. 

l:iahip ve neşriya, ı idare eden Başmuharriri 
ETEM İZZET BENİCE 

Baaıldıi" yer: SON TELGRAF Matbaaa 

Birinci kat: Bir sofa üzerinde bir dolap, bir hela zemini çimento 
ve yalaklı bir mutfak ve üç odadır. Hanenin taras katında zemini çinko 
küçük bir taras vardır. Binada elektırik ve terkos yoktur. 

Mesahası: Binası 81 ve aydınlık mahalli 9 met:re murabbaıdır. 
Yukarıda hududu, evsaf ve mesahası yazılı gayri menkulün tama

mı açık arttırmaya konmuştur. 

GALATA: Bankalar Cad. No. 41 ı BEYAZIT; tlnıverslte Cad. No. zs 
" Voyvoda ban zemin kal. KADIKÖY: İskele Cad. SZ/2. - , 
.-------------~---,----------------------------1- İşbu gayrimenkulün arttırma şartnamesi 11/4/939 tarihinden 

itibaTen 937./3140 No. ile İstanbul dördüncü icra dairesinin muayyen 
numarasında herkesin görebilme•i için açıktır. İlanda yazılı olanlarc!an 
fazla malumat almak stiyenler işbu şartnameye ve 937/3140 dosya No. 

Devlet Demiryolları ve Limanları ı 
işletme U. idares~ ilanları 

ı------=----------~;~~~;.:__ ____ 
sile memuriyetimize müracaat etmelidir. 

2 _ Arttırmaya iştirak için yukarıda yazılı kıymetin yüzde 7,5 1 En hoş ve tabl1 meyva usa • ı 
nisbetinde pey veya milli blı: bankanın teminat mektubu tevdi edile- · relerinden yapılmıştır. 

cektir. <Madde 124) Taklit edilmesi kabil olma-
3 - İpotek sahibi ıılacaklılarla diğer alakadarların ve irtifak hakkı. yan bir fen harikasıdır. 

sahiplerinin gayrimenkul üzerindeki haklarını hususile faiz ve masrafa İNGİLİZ KANZUK ECZANE- ı 
dair olan iddialarını işbu ilan tarihinden itibaren yirmi gün içinde ev- ; Sİ BEYOÔLU • İSTANBUL 
rakı müsbitelerile birlikte memuryetimize bildirmelen !cab eder. Aksi i iııllllliilllııiıııiiiıiiıııiıılııiilılıı-.jiiliiiiiiiiiiılııiii.;j 

Muhammen bedeli (elevatörlü olduğu takdirde) 3000 lira (eleva· 
törsüz) olursa 2400 lira olan 2 adet küçük tip beton karıştırma makinesi 
17/4/~39 pazartesı gi'nü saat on beşte Haydarpaşackı gar binası dahi
lindeki komisyon tarafından kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır. 

Bu İ§e girmek istiyenlerin 225 liralık muvakkat teminat ile kanu
nım tayin ettiği vesaiki ve tekliflerini muhtevı zarflannı eksiltme günü 
saat (14) on dörde kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Bu İ§e ait §artnaıneler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır, 
(2066) 

halde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça sa~ bedelinin payl8§II!a• İst. (İçüncü İcra Memurluğun • * * 
sından hariç kalırlar . dan: 

4 - Gösterilen günde arttırmaya iştirak edenler arttırma şartna- Vildan Süleymana borçlu Abdi Muhammen bede11 5212 lira olan muh!elil lAstlk kablolarla yeraltı 
mesini okumuş ve lüzumlu malumat almış ve bunları tamamen kabul İsmailin mahcuz olup satılmasına kablosu 13/4/939 Perşembe günü saat (15) on beşte Haydarpaşada gar 
etmiş ad ve itibar olunurlar. karar verilen hane eşyalarının ikin- binasındaki satınalma komisyonu tarafından kapalı zarf usulü ile satın 
5- Gayrimenkul 11/5/939 tarihinde Perşembe günü saat 14 den ci açık arttırması 6/4/939 perşembe alınacaktır. 

16 ya kadar İstantul Dördüncü İcra Memurluğunda üç defa bağınldık- günü saat 16 da Osmanbeyde Ru- Bu işe girmek istiyenlerın kanunun tayin ettiği vesaikle 390 lira 90 
tan sonra en çok arttırana ihale edilir. Ancak arttırma bedeli muham- meli caddesinde 116 No. lı evin ö- kuruş 

luk muvakkat teminat ve teklillerıni muhtevı zarflarını eksi>tme 
men kıymetin yüzde 75 ini bulmaz veya satış istiyenin alacağına rüç- nünde bilmüzayede satılacağı ilan 
hanı olan diğer alacaklılar bulunup da bedel bunların bu gayri menkul 

1 
o_l_un_u_r_. ___________ 

1 
günü saat (l4) on dörde kadar. komisyona vermeleri lazımdır. 

ile temin edilmış alacaklarının mecmuundan fazlaya çıkmazsa en çok Bu işe ait oartnameler Haydarpaşada gar binasındaki komısyon 
arttıranın taahhüdü bakı kalmak üzere artt:ırma 15 gün daha temdit tarafından paras12 olarak dağıtılmaktadır. (1878) 

edilerek 26/5/939 tarihinde Cuma günü saat 14 den 16 ya kadar htan
bul dördüncü icra memurluğu odasında arttırma bPdeli satış istıyenin ala 
cağına rüçhanı olan dığer alacaklıların bu gayri menkul ile temın edıl
miŞ" alacakları mecmuundan fazlaya çıkmak şartile en çok arttırana 

ihale ediliı:. Böyle bir bedel elde edilmezse ihale yapılmaz ve satış ta-r 

lebı düşer. 1 

6 - Gayri menkul kendisıne ihale olunan kimse derhal veya ve-
1 r'J~,.,, mühlet içinde parayı vermezse ihale kararı fesholunarak kendi

sinden evvel en yüksek teklifte bulunan kimse ar:ıetıniş olduğu be- , 
delle almağa razı olursa ona, razı olmaz veya bulunmazsa hemen on~ 
beş gün müddetle arttırmaya çıkarilıp en çok arttırana ihale edi!ir.

1 

İki ihale arasındaki fark ve geçen günler için yüzde 5 den hesab olu
nacak faiz ve diğer zararlar ayrıca hükme hacet kalmaksızın memuri
yetimizce alıcıdan ta'ıısil olunur. (Madde 133) 

" - Alıcı arttırma bedeli haricinde olarak yaln12 tapu ferag har- ı 

cmı yirmi senelik vakıf taviz bedelini ve ihale karar pullarını verı:niye ' 

mecburdur. 

Sıhhatinizi Sevenenbı P 

İZMİRİN 
AŞÇIBAŞI Markalı 

lstanbul Defterdarhğından: 
Yanan Üsküdar adliye binasının emanet dairesınde mahfuz 918 

kalem muhtelifülcins e§ya muhammen 237 lira 30 kuruş bedel üzerin

den açık arttırma ile toptan satışa konulmuştııT. 

'Satış 11/4/939 salı günü ııaat 14,30 da yapılacaktır. İsteklilerın te

minat makbuzlarile birlikte mezkilr gün ve saatte Milli Emlak Mü-

dürlüğünde toplanan koıniıryona müracaatları. (M.) (2020) 

stanbul Vakıflar Direktörlüğü ilanları ~ 
Kıymeti 

Ura Kr. 

410 26 

Pey parası 
Lira Kr. 

28 97 
Müterakim vergiler tenvirat ve tanzifat ve tellfiliye resmin

den mütevellit belediye rüsumu ve müterakim va.kı1 icaresi alıcıya aid 
olmayıp arttırma bedelinden tenzil olunur. İşbu gayri menkul 
yukarıda gösterilen tarihte İstanbul dördüncü icra memurluğu odasında 
işbu ilan ve gösterilen arttırma şartnamesi dairesinde satılacağı ilAıı 

olunur. 2272 

MAKARHll ARI Ta:lıtakaıle Balkaparu han üçüncü katta 29 ve 30 No. lı iki odanın 

Her yerden i8rarla isteyiniz 

1 
tamamı 15 gilıı müddetle satılmak üzere açık arttırmaya çıkarılmıştır. 

Selini.k. Sergisinde Bilyük İhalesi 21/4/939 Cuma günü saat 14 de icra edileceğinden talihlerin 

Milkifat · Çemberlitaşta Valr.ıflıır Başmüdür!Uğü Mahlfilat kalemine mürooaa~ 

lan. (2268) 


