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Sahlb Te Bllfllluharriri: 
ETEM İZZET BENİCE 

Beklenen Hava Taarruzu Bu Sabah Yapıldı 
Bir Saat Devam Eden Mefruz Taarruz Esnasında Şehrin Muhtelif Yerleri 

T ahrib Edildi, Gazlandı ve Bir Çok Yerlerde Y_angınlar Çıktı 

Hava taanuzu baflar başlamaz, şehinle bütün yardım ekipleri, itfaiye grupları ve motosikletli polisler harekete gesmişlerdi. Yukanki resimler şehrin sokaklanndan b~nkü manzarayı gösteriyor 

Dünya Sulhu 
Pamuk ipliğine 
Bağlanamaz 

İııııanlığın bıızura, 1aadete 
'7e l;ri ya§amıya lhtiyacı 

"ardır. Bu ihtiyacı uzuıı 

llltlddet temin etmenin 
tartlarmı tesiıı etmek 11-

tınıdır. 

!...a&an: ETEM İZZET BENİCE 
't llUyüJt Barb dünya milletleri 
Ilı -_.llıdalti pürüzleri, menfaat ve 
~ıı:ııs ihtiliflarını bitirmek için 
b· 11ıldı. Fakat, maatteesırilf hiç
~ kye yaramadı. O günden bu-
t e Yine inııanlık bir umumi mü
~ı..e içinde kib ıilihlı, üh si
tıı.ı, ıı olarak gırtlak gırtlağa bo
lıı ll duruyor. Son yıl bu boğuş
~1 bütün bütün arttırdı. Bu da
b da dahi ıinir harbi, beyaz 
b 'll:h ne denrise densin insanlığın 
lıılı~ ve rahatını tamamen kaçır
~ 1! olan bir boğuşma ve buhran 
~'Ilı edip &idiyor. Bu buhra -
) llıea'uliyeti tanıamile Alman
tı~ "e İtalyaya aiddir. Onların is
' i hll"sı, onlann sa&'a sola göz 
la~~ll, onların masum ınilletlerin 
h· ilttaı haltlarını çiğnemeleri ve 
~Solı; ınemleketleri kendi hayat 
Ilı aları haritası içinde ilin et -
b·~letj bütün milletleri ve hak sa-
~~· Blki h . rllıi ayaklandırmıştır. e , 

) 
11tiltı hududlarda silah patlamı

' Ot, fakat, her memleket silôb 
·~tı,,.,,_ 1 "b. 
~ .~ '7e barb baş amış gı ı 
tıııı h~li '7e batta harb içinde bu-

11Yor. 

ı.,~ınaııya ve İtalya, dünya ınil
C?iııin bu ayaklanmasından ve 

~Deııamı IS ıncı ı<Jhifede) 

r Her TUrk Genci, 
Her Tur k Münevveri 
~ e Her TUrk için 
v llıı haftanın en büyük milli 
' edebi zevlti, gens ve ate~i 

llıııh-- . 
'4.lrır 

I R.AUl\lİ YAGIZ'm 

lALVA'YA AÇIK 
011 M EK T U B'unu 

llınak olacaktır. 
ti.il!! i.ınan ve heyecanın bu 

l'eıı.i indifaı: 
ÇIK T 1 

hıı llütiin müvezzilerden ara-
lı. . 

::::::::: ... ::::::====== 

Tecrübe Yapılırken, Beşiktaşta da Hakiki 
Bir Yangın Çıktı ve Süratle Söndürüldü 

ı~~~~~--~~~~~~~~~~~~~-

Tecrübe Tam Bir Muvaffakıyetle Neticelenmiştir. İstanbul Halkının 

'Trakya Muharebe
leri Şiddetlendi 

Milli Müdafaaya ve Hükumete Gösterdiği Yardım Şükrana Şayandır 
Mefruz düşman tayyare filosu

nun bir kaç gündenbcri şehrimize 
yapması beklenı!n hava taarruzu 
bugün öğleden evvel yapılmıştır. 
·ı·aarruz. bau.ıcu& ını ıt"dıı..ıp et.ıııç.n. 

üzere Beyazıd kulesine ve şehrin 
diğer mahallerine gönderdiğimiz 

arkadaşlar, yapılan taarruzu daki
kası dakikasına şu suretle tesbit 
etmşilerdir. 

9,38 de Emniyet müdürlüğün • 
den mefruz düşman tayyareleri • 
nin şehir üzerine gelmekte olduk
ları hakkındaki parola Beyazıd 

kulesine verilmiştir. Bunun üze
rine kule derhal alilrm düdüğünü 
çalmağa başlamış ve bunu şehir
de bulunan bütün fabrika ve deniz 
vesaitinin düdükleri takip etmiştir. 
Bu acı düdükler beş dakika ka
dar devam etmiş ve şehrin man -
zarası o anda değişmiştir. 

9,40 da köprünün üzeri bomboş
tu. Herkes köprünün altına girmiş, 
kısmen de camilere ve sığınakla
ra iltica etmiştir. 

9,41 de Beyazıd meydanı ile di
ğer meydanlarda kimse !er kalma
mıştı. Ayni zamanda sukaklardı: 
ve meydanlarda motosikletli po -
!isler dolaşıyordu. 
Sokakların ve meydan\arm ten

halaşmasına mukabil, evlerin te
raçalan gelecek tayyareler; g:ir -
mek istiyenlerle dolmuşlur. 

9,42 Beyazıd meydanında ağaçlar 
altına saklanmış olan yang n sön· 
dürme, terkos mu3luklar', itfaiye 
grupları ve zehirli gazlara J..orşı 

ekipler mevki almış bulunuyor -

lardı. 
9,50 Beyazıd meydanından itfa

iye kumandanının kırmızı otomo
bille geçtiği görüldü. 

Solda bir binaya yangın bombası isabet ediyor, sağda evlerin pencerelerinden tayyareleri seyredenler 

• d d f ı: • iwiiiiiijiji-iii-iiiii-iiiiiiii-iiiii-iiiiiiii----lll!iiii-iiiiii-iiiiii-ii"ıı-.-.,..;...,,· ııı-11111ıı•-.-:iiı-iiiiiii-jiiii-iiiiiii-ji~j,..~ Haliçte ve Bogaz a a se & .a-ı~v .. •ı.ı.z.JLJpw-.:WWW..&A.i>- - - - - ":""', 
!inde hiç bir gemi kalmamıştı. M k• • 
Haliçte tek bir romorkörün iske- a ıneye 
leye yanaştığı görülüyordu. Bo - Ver ı" rken 
ğazda da yalnız Üsküdardan ge-
len bir Şirketi Hayriye vapuru -
nun son hızı ile köprüye doğru 

gelmekte olduğu görülüyordu. 
9,51 Üniversitenin ve kapalıçar

şının damı kamilen insanlarla do
lu ... Polis bunlarla mücadele edi
yor. (Devamı 6 ıncı sahifede) 

Vaziyet Son Derece 
Ciddileşti 

Paris 19 (A.A.)- Mihver devletlerinin geniş diplomatik faaliy~ti 
hakklnda ~irlerde bulunan salahiyettar Fransız mahfellerinde şoy-

Je denilmektedir. . . 
İngiltere ile Fransa nerede vuku bulursa bulsun her yenı darbeye 

(Devamı f ıncı sahifede) 

Milli Şefin Bugün Şehrimize 
Avdetleri Muhtemeldir 

F~litH~d~ Ç'"'rr6İ.dııgesm) !9m.~Ş,flin.Jü5ivJ. lşü;ıb 
iKırklareli 19 (Hususi)- Milli kından görmek üzere yollara dö-

Şef İsmet İnönü dün akşam saat külm~erdi. Milli Şef, İskender-
19,15 de refakatindeki zevat iJ.e köyde, Söğütlüderede. Kocahızır-
birlikte şehrimizi şereflendirdiler. da, Kızılcamüsellimde, İnece ~:c 
Milli Şefin geçtiği bütün köyler Karahisar köylerinde inerek, koy-
bayı:;aklarla donatılmış, yer yer 1 lülerle görüşm~şler ve Kırklare -
taklar yapılmış, köylüler ellerin- line gelmışlerdır. 
de bayraklarla Milli Şefi daha ya- (Devamı 2 inci sayfada) 

Alman Gazeteleri 
''Artık Bekli yemeyiz!,, 

Diyorlar 
Alınan Kat'i Kararlar ''Yakında 
Ve Sür'atle,, Tatbik Edilecekmiş 

Berlin 19 (Hususi) - Salahi -
yettar siyasi mahafilde şimdi kul
lanılmakta olan lisan cyakında 
ve sür'atli> tatbikine geçilecek ka
rarlar vermiş olduklarını ihsas et
mektedir. Bu kararlar üç bakım
dan verilmiştir. İki milletin mü
tekabil menfaatleri, askeri itti -
fakarının icabları ve diğer miUet
lerin hazırlıklarını önlemek için 
daha fazla beklemeden harekete 
geçmek. 

2 - Eğer demokrasi devletled, 
mihvEr devletlerinin derpiş etti,:

(Dnıamı 6 ınc• salıifede) • 

KISACA 1 
Ben, Korktum 

- Allah gecinden versin!. 
Derler. Bu sağlık temennisidir. 

Şimdi, bu temenniyi harb için kul
lanmak da mümkündür. Biz sulh
cu olduğumuz çin: 

- Allah gccinden versin 
Dememizde hiçbir mahzur yok

tur. Çünkü, kendi payıma kork
tum. 

- Neden?. 

- - - - - - -<"Falt' .....-;r.cvr--rrr-v-v-v-r-<rırı.r,ı.xı>.Vı>-

Anlaşıldığına ~re, Berhtesga • 
den görüşmelerinde mihver dev
letlerı emrivaki politikasından vaz
geçmemeğe karar vermişlerdir, ye
ni emrivakilerin tahakkukunun 
pek yakın olduğu da açıkca söy
lenmektedir. Bu yeni emrivakiler 
esaslarına göre, Avrupa haritası
nı değiştirmek için, garb devlet
lerinin müzakereye icbar edilecek
leri bir harb tehdidi ve kanaati al
tında garb devletlerinin ileriye 
gitmiyecekleri zannedilmektedir. 

Derseniz, şundan ki, tayyarele
rin hava yolu galiba bizim mat. 
baanın Ü7erinden geçiyor. Gelir
lerken de, giderlerken de baktım 
işin şakası yok. Tahrib, yangın, 
gaz bombası çeşitlerinin hemen 
çoğu Cağaloğlu üzerinde patlıyor! 
Ben sığınağa girdim amma, pat
ron makineleri hangi sığınağa ko· 
yacak onu bilmem?. Fakat, ~·ine 
en büyük teselliyi şunda bulu -
yorum: 

Muharrlrimiz öileden evvel Beyand kulesinden 
takib ediyor. 

taaruz safhalarını 

--------------
Adaya Bu Sabah 

Su Verildi 
· _ Dahiliy~ Vekili Şebekeyi Açtı 

(Yımn S ıncı ıııht/edc) 

ARTIK BEKLİYEMEYİZ Dİ
. YORLAR 

Berlin 19 (Hususi) - Gazete
ler ve siyasi mahafil şu n<>ktalan 
teyide çalışıyorlar: 

1 - Almanya artık bekliyemez. ,... 
- Bizden olmıyanllll" bizim cölı.• 

lere ıelemezler. • • 
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REHAVETTEN KURTARMAK - -LAzuı GELİYORi\fUŞ 

Pazarlıksız satış kanunu ismile 
bır kanım halen mer'iyettedir. 
l!'akat, tatbik edilmez.. Yine her
ke.o bildiği, dilinin döndüğü ka
dar pazarlık eder. Artık kimkimi 
aldatırsa, o, kazanıl'. Dün, bir ga
zete bu k.anunwı taıi>1inden balı-

' sederken, şu cümleyi kullanıyor-

du: 
- Yalnız belediye teıkiliitının 

icraatına b<rakılan bu işin reha
vetten kurtarılması ve pazarlık -
sız satışın gevşediğine dair olan 
haleti ruhiyenin değ~ la
zım gelmektedir.• 

Bu cümle garibime gittL .. De
mek ki, tatbikatı belediyeye bıra
kılan ber işe böyle bir rehavet mi 
"""''" • Demek, be'-''-e bu ,,..-uyor.. ~ 

kadar ılık, kanı sıcak bir dajre,,, 

USLAN ARTIK 

~ tmiYARLIYORSUN 

Bir kaç gün evvel ortalığa bir 
sulh lakırdısı çıkmıştı. Artık, Mu
oolliıi ile Hitlerin canına tak etti, 
su!ha talib oluyorlar, zannettik. 
Meğer ,işin içyüzü dalavere imiş .. 
Bu da, siliih muharebesinde de -
ğll, sinir muharebesinde ortaya 
atılan koskoca bir bomba imiş ... 
Bu suretle, dimağları, asabı uyuş
llUracaklarmış ... 

Demek hili uslanmadılar. Hatı
rımıza şu eski şarkı geldi: 

Uslan artık gönül 
İhtil ar olmaktasın 

ŞU FANİ DÜNYADA 

BİRBİBİMİZİ KIRMJYALDI 

Ömür dediğin nedir ki?. Yalancı 
dünyada kaç gün yaşıyacağız?. 

itte. m!!vsimler bile, bir gün gibi, 
göz açıp kapayıncıya kadar geçi
yor, boşboşuna kendimizi üzüyor, 
birbirimizin kalbini kırıyoruz. 

İşte, koca yaz geçti, denebilir .. 
Bu yaz olmazsa, bunun gelecek 
yazı da var .. Allah kerim!. Acele 
işe şeytan karışır .. Şu fani dünya
da, ne diye birbirimiz: kıralım, 

beyhude yere?. 

PARA, KURNAZLIKLA 

YENE\'f BİBŞEY i\IİDİR?. 

Dünkü g-azeteler yazıyordu: İki 
hamalbqı, Deaiııbank hamalla -
rından iki bin lira toplamışlar ve 
paraları, kurnazlıkla •yemişler .. 

O refikimizin, bu satırları tu
hafıma gitti. Paranın kurnazlıkla 
yend:ğini biç duymamıştım. Pa
ra yemek için kurnazlığa lüzum 
var mı?_ Bilfilris, elimize geçen 
parayı yediğimiz zaman. başka -
!arından daima, şunu duyarız: 

- Enai gfüi, bütün paralan ye
di. 

- Altından girdi, üstünden çık-
tı ... 

- Har vurup, harman savurdu.. 
- Sermayeyi kediye yükletti.. 
Bızce, bu iki harnalbapnın asıl 

kurnazlığı. paralan yemeyip giz
lemek, saklamak marıfetini gös
termeleri olacaktı. 

Demek y,ııpamamışlar, enseyi 
kaptırmışlar ... 

İSTANBULLA JAPONYA 

ARASINDA SAAT FARKI 

Yeni 
De s 

1 

l 
Hangi Mekteblerden 

Çıkanlar Hangi Mektebe 
Kabul Edilecekler? 
Maarif Vekaletinin verdiği ka

rara göre bütün mek:tebler bir 
eylfılden itibaren talebe kayıd ve 
kabulüne başlıyacaklardır. Kayıd 
ve kabul müddeti 15 eylfıle ka
dar d ·aın edecek; 25 eylıll pa
zartesinden itibaren de mekteb
lerde ye:ıı sene tedrisatına başla
nacaktır_ 

Hazırlanan haritaya göre Eyüb 
ve CiJ:ıali orta mekteblerinden 
mezun olan kızlar Cumhwiyet kız 
lisesinı>. İstanbul erkek muallim, 
Çapa Siileymaniye, İstanbul. Hey
beliada. Kasımpaşa ve Bakırköy 
kız orta mekteblerinden mezun 
olanlar İstanbul kız lisesine, N ı -
şantaş~ Beşiktaş, Bey koz laz orta 
mekteblerınden mezun olanlar 
İnönü kız lisesine, Beykoz, Üskü
dar 2 ve 3 üncü kız orta mekteb
lerinden mezun olanlar Kandi'li 
Joz Lisesine, Pendik, Göztepe. Ka
dıköy 2 inci orta mektebleri den 
mezun olanlar Erenköy kız l" e
sine,, Cağaloğlu, Kumkapr, Eyüb, 
Kasımpaşa, Taksim, Heyhellada 
erbk orta mckteblerinden mezun 
olanlar İstanbul erkek lisesine, 
Zeyrek. Gelenbevi, Fatih \'e Ka
ragiiınrilk orta mekteblerinden 
mezun olanlar Vefa erkek lısesi

ne, Yenikapı, Davudpaşa ve Ba
kırköy erkek orta mekteblerin -
den mezun olanlar Pertenı.iyal 

erkek lisesine, Gaziosmanpa.şa, 

Emirgiın, Beykoz ve Beyoğlu or
ta mekteblerinden mezun olanlar 
Kabataş Hkek lisesine. Üsküdar 
1 ve 2, Kadıköy 1 ve 3 üncü, Pen

DmAM: 

Ebüzziyazade Velid •Hayır sulh 
ve harb M. Hitlerin elinde değil
dir. yalnız bizim tarafın elinde -
dir> ba.;ılıklı yazısında, bütün dün
ya matbuatının ve eski İngiliz baş
vekili Baldvin'in <liarlı veya sulh 
Hitlerin elindedir• demele•ini şid
detle renkid ediyor, Pariste çıkan 
cTemps• gazetesinin de kendisi 
ile hemfikir olduğunu kaydettik
ten sonra, sulh cephesinin eleba
şılığını yapan İngilterenin cHayır 
harb olmıyacak. kararını vermesi 
Jazımdır diyor. Bunun için de İn
gilteren•n müttefikleı:ının ür'atle 
silahlanmasını temin için yaptık
ları bır çok fedakarlıklar karşısın
da sarraf ruhu ile pazarlıktan v;ız
geçmesı lliımgeldiğini tebarüz et
tiriyor. 

YENİ SA»AB: 

Hüseyin Cahil Yalçın •İı;in so
nuna dogru. başlığı altında yaz
dığı makalesinde; İngiLz resmi ve 
siyasi makamlarının fik:irlerınin 

tercümanı olan .T1mes. telgraf -
!arla haber verilen, makalesini 
mevzu edinerek, bugünkü topsuz 
muharebenın devam edemiyece -
ğini, ve bugünkü vaziyetin sona 
erdirilmesi icabettiğini kaydedı -

yor. Mihvercilerin gÜrültülü teh
didlerle d.lnyayı huzursuz bırak
tığını yazan muharrir, mütareke 
~ialarından bahsederek mib -

vercilcrm bır konferansa işt:rak 

ederl:en husnü nıyet göstenncleri 
icabt-ttiğıru, bunun i.çin de. Çekos
lovakya ıl~ A,"?lavutluğu tahliye . 
eylemeleri lazım geldığinİ yazı -

yor. 

CUMllL'Rtn:'r: 

, Mütareke ve konferans riva-

yetleri> başlıklı yazısında Yunus 
Nadi; milletlerarası parlB.mento -
lar içtimaında Alman Hariciye na
zırı ile görüşen Amerikan heyeti 
reisi Fish'in açığa vurduğu bir ay
lık mütareke meselesini ele ala -
rak, mütarekenin olsa olsa muh
teml bir harbin bir ay önüne ge
~eceğini, ve bir ay sonra çıkabi
lecek bir harb için verilecek bu 
fasılanın harbe daha iyi hazırlan
mak imkanlarını vereceğini ve bu 
esnada yapılacak müzakerelerin 
harb tehdidi altında olacağı için 
daha zehirli bir hava yaratacağı
nı yazarak sulbü temin için Al -
manya ile İtalyanın milletlerara
sı emniyetini bozan hatalardan ve 
iddialardan ric'at etmege hazır o
lup olmadıklarını soruyor. 

TAN: 

AkagündU. cÇürük rejim ve sağ
lam rejım• serlevhalı yazısında 

matbuatı ile radyo t~ekküllerıle 
devamlı lır surelte aleyhimizde 
propagand:ılar yapan, bılhassa a
rab ve L>lam alemine biz.m ıçin 
hamaratlıkla ve durup dinlerııne
den müzevirlik yapan mihverci
lerin bizim gazetelerimizi memle
ketlerine sokmadıklarını ve hal
kına Ankara radyosunu dinlet -
mediğini yazarak: sun'i bir rejim 
takip eden mıhverciler 'n bu su -
retle pamuk ipliğine bağlı olan re
j imlerini muhafazaya çalıştıkla -
rını, bizim sağlam rejim.mizde 
halkla devletin bir olduğunu ve 
memleket .mizde büyük bir hür
r iyet olduğunu, yalnız memleke
timizde bizimle beraber yaşıyan
ların propagandalarına müsaade 
ctmiycceğimizi, islfım ve arab a
leminin bizi pek iyi tanıdığını te
barüz ettirmektedir. 

Ağustosun on beşi yaz, on beşi 
kıştır, derler ... Bu sene de öyle 
oldu .. Eylfıl de, bır girdi mi, gün
l~r daha çok kısalacak, havalar, 
daha çok serinliyecek, yağmur -
!ar ziyadele.~ecek ... Şimdi, bu sa
tırları yazarken, plajların ucuzluk 
hikıiyesini, belediyemizin say ve 
gayretini düşündüm.. Ne tuhaf 
İllS8lllarız ... tk ııünlük dünva i.çin, 
ruz. Plajlar, eğlenceli yerleri pa
halı, belediye bu işi !Ayıkile kont
rol edemiyor, diye yazdık, dur -
duk.. Boşboşuna, belediyemizin 
kalbini kırdık.. Ne var, sanki?. 

Japonyada çıkan bütün gazete
lerin baskısını hesalb etmişler ... 
Orada o kadar çok gazete varmış 
ve öyle yüksek tiraj yapıyormuş 
ki, her geçen dakikaya, 15 bin 
baskı isabet ediyormuş ... Müthiş 
bir rakam ... Demek ki, Japonya 
ile İstanbul arasındaki saat far
kı tamam bir günlük ... 

dik orta mektebi ile bu civarlarda '-============================= 

Çünkü, burada, günde 15 bin 
baskı yapılıyor. 

Eu hesabıma, belki, coğrafya, 

;.~.:ueı; ~adL ıanı tiır-gan'-oı~iiz, 

derler ... Fakat, bu hesab, bir baş
ka hesabdır ki, onu ·bılenler bilir .. 
O, bir dağı derundur, 

AHMED RAUF 

IKüÇOK HABE LE~I 
* Elektrik, Tramvay ve Tünel 1 

idare leriııın bı>lçeleri Şehır mec
lısi tarafından kabul edilmiş şlın
diye kadar verilen 1600 paso üç 
yüze indirihnşitir. 

* İstanbnlda tertib edilen hay
van sergilerinin birincisi olan Pen
dik hayvan sergisi açılmıştır. 73 
hayvana mükafat verilmiştir. 

* Yenl vapurlanmızdan Etrüsk 
tipi Kadeş vapuru perşembe gü
nü limaııımızda bulunacaktır. 

* Orta mekteplerde 1 eylülden 
itibaren kayıd ve kabule başlana
cak 15 eylülde bu muameleye ni
hayet verilecektir. 

* İlk meittep muallimlerine 
teçhizat l>edellerinin verilmes:i 
için alakadarlara emir verilmiştir. 

• 

* Sat:e meselesındeıı ao.ayı 
mevkuf bulunan YUbuf Z ya Ün
işin hasta oiduğundan huousi bir 1 
hastaneye kaldırılması için teşeb- [ 
büslere girişilıni§tlr. * Askeri TemyiZ İkınci reisli
ğinden mütekaid General Galib 
Parsin vefat etmiştir. Cenazesi 
dün askeri merasimle kaldınlmı~ 
tır. 

* İnhisarlar ıclaresi 80 derece
lik ceb kolonyası çıkaracaktır. * Hususi ıdarelerle Belediye -
!er yeni Barem kanununa göre 
kadrolarını 1 teşrinisaniye kadar 
hazırlıyarak Dahiliye Vekaletine 
göndereceklerdir. İzmir Beledıye
si ilk olarak kadrosunu Vekalete 
gönderm'ştir. * İstanbul meb'usları dün Kar-

laj Bülbülle • 

l'lo. 70 

- ı::.vIPck kabahat midir? Ve 
he- ~ey<kıı önce, soranın sana, ab· 
la: sevmek ve sevilınek insanın 

ıtend. elinde midir? 
Pelin kahkaha ile güldü: 
- Elbette kendi elindedir. Bir 

ln'8 • istetf.-ğ.ni sever, istemediği
ni sevmez. 

- Ya o seni sevmezse-.. ? Senin 
sevınen!n ne manası kalır?. 

- Zavallı çocuk! Hala bu tec· 
rübe devresın l geçirememşisin! 

Sevilmek te insanın kendi elinde
dır. Ben kendimi istediğim erke
ğe sevdırebilırıın. 

- Ben bu işin hoca!!l degiliın, 

abb!. Beni mazur gör. Ve benim 

Yazan: Lkender F. SERTELLİ 

kalbmıle o~nama' Onu bura: bek_\ 
!emeğe mecburum. İşte o kadar .. 

Pelın kalktı: 

- O halde ben eve gideyim. Sen 
burada otur. Ben bir saat sonra 
yine gelirim. Bugün burası çok 
tenhadır. Akşam ihtü bn-:ız kala
balık basar. O zamana kadar can 
sıkıntısından çatlarsın burada. 

- Pekiila. Benim karnım tok. 
Biraz önce kahvaltı aldım. Bura
da oturup bekliyec.eğim. Yemek
ten sonra sen de geluseıı biraz 
çene yarıştırırız. 

Pelin gazinodan çıktı. ... 
Saatler kağnı sür'atile yürüyor, 

ki bazı ilk mektebleri bitirenler 
Haydarpaşa Lsesine kabu, oluna
caklardır 

uharebeleri 
~tol.ot-- ~.l ... ;~-- ... 

Alacakfı Kalan 
l'/;nallimler (I inci sahrfeden devam) 

Şehı:r baştan başa donanmıştır. 

İki gündenberi Milli Şefe intizar 
edeıı. Kırklarelililer şehre giren 
caddenin iki tarafını doldurmuş-

Geçen sene hususi idare bütçe
sine konulan tahsisatla 1932 mes
ken bedellennden alacakları olan 
mualhmlerde n yalnız muhtelif 
suretlerle İstanbul vi'.iiyetınden 1 lardı. Talebe, memur, kadın, er -
ayrılanlar baklan verı!ıni;;tL kek bütün halk, Milli Şefi oto - ~ 

Bu s n de - n litamıul vi.- mobi'le g~çerken •Çok yaşa, var 1 
!ay ı bt dcdu da 1 -de çar :ı ol n.da.ar ~ müt matliyen al -
mua ! ır.ıerın, hazıran, temmuz, 1 k•şlı,-or!..rd 
ağu.stoo V:< ey Ül .ı • .ır:;. d mes- r - tıı 'Ü.un deposu önündeki 
ken bedellerınin verıune · iı;m meydanda otomouılden u:erek, 
dün Valı ve Beletl..ye Rıtsı Lütfi halk arasında bir müddet yilrü -
Kırdar tarafından B•led ye mu- düJe.:. halkın candan tezalıürle-

hasebesine emir verilmıştır. rine guler yuzl<rL8 mukabele et

tal kazaoına tabi nahiye ve koylü
lerin dıleklerinı. dinlem~erdir. * Berlinde toplanacak olan Bey
nelmılel Eczactlar kongresine iş

tirak içın yirmi eczacıdan müte
şekkil bir heyet. Berline hareket 
etmişlerdir. * Bir kaç aydanberi Etimes'ud 
kampına devam eden 50 lise tale
besi yalnız- olarak motörlü tayya
relerle uçmu~lar ve pilot diploma
sını almışlardır. Kampta çalışma
lara devam etmektedir. 

vakıt bir türlü geçmiyordu. 
Selin el çantasındaki zarfları 

karıştırdı. Eski aşıklarından ge
len bır kaç mektup buldu. 

- Bunları da ne diye saklamı
şım°' Ş m li hiç birile alakam 
yoktur. 

Diyerek. mektup "'rı b:re• b.rer 
yu·Lm~ baş • .ı.dı.. Yeşil zarflı bir 
mektubun kö~esindeki şu satırlar 
gözün~ çarptı_ okudu: 

c ... Beni çok beklettin, Selin! 
HıiWi da bckletiııor.ıun. Bekleme
nin. kalbi çarpan ve duyan bir in
san için ne büyük bir işeknce ol· 
duğmıu bi.lseıı bunu yapllT mı -
sın?• 

Selın mektubunu avucunun için
de buruşturdu .. yırttı: 

- Hakkın varmış. Beklemek, ne 
büyük bir işkence. Tabiat benden_ 
intikam alıyor galiba! Zavallıyı 

ne kadar çok bekletirdim... Hiç 
bir gün sözümde durmadım .. Bu
gün köprüde, yarın Taksimde, ö-

tiler ve etrafı selamladılar. 

Müteakiben şehirde otomobille 
kuçük bir cevelan yaparak hususi 
trenlcrınde isfüahate çekildiler. 

Milli Şefın bugün İstanbula 
avdetleri çok muhteme:dir. 

MAflt'EVRA HAREKATI EN 
ŞİDDETLİ SAFHADA 

Edirne 19 (Hususi)- Manevra 
sah ında mavi ve kırmızı ordu- ı 

!arın harekatı gittikı;.e inkişaf et- , 
mek!edir. Muharebeler en şiddetli 
safhasına girm~ bulunmaktadır. 

bür gün Heybelide. Mütemadiyen 
koşturur dururdum. 

S garasını yaktı.. 
Mütecessıs bir nazarla etrafı göz

den geçirdı 

- Burada da hıç dışe gelir bir 
av yok. Çuk yavan, kısır. züğürt 

bir yermiş doğrusu. Hanıya şöy
le plajları vardı, böyle zengınleri 
vardı. Sahılde sekiz on kotra de
mırlemış durur derlerdi. Hiç bi -
rinden eser yok. 
Dıye söylendi. 

Uzaktan gelen yirmi beş yaşla
rında bir genç, omuzuna güneşte 
kuruttugu mayosunu atmış, pek 
derbeder bir kıyafetle gazinonun 
içine gırmişti. 

Delikanlı birdenbire, bir köşe· 
de oturan Selini gördü. 

Bu saatte buraya nereden d~
miıştü bu mal?! der gibi blı: vazi
yetle bir müddet şaşkın ve dalgın 
etrafına bakındı. Biraz daha so-

Milli Şef İsmet lnonu dün yan -
larında B"§vckil Dr. Refik Say
dam, N a!ıa Vekili Ali Fuad Cebe
soy. Milli Müdafaa Vekili Gene
ral Naci Tınaz ve maiyeti erkanı 
o'duğu halde manevraları takib 
buyurmuşlardır. Bugün de hare
kat sahasında bulunacaklardır. 

Milli Şef. harekatı yakından ta-
k. b etm k içır.. fasıTasız devam 
edc,'l muhareb ye rağmen siper
lere kadaı sokularak tarassud 
dürbünlerile nekrlerle yanyana 
bulunmu !ar, geç vakit ileri mev
zilerden ayn'arak, otomobilleri 
ile Kırklareline gitmişlerdir. 

Manevralar iki gün sonra sona 
ermektedir. Ayın 21 inci günü ma
nevraların son günü olduğu için 
o gün Mareşal Fevzi Çakmak ve 
Orgeneral Fahreddin Altay tara
fından askeri kritikler yapılaeak
tır. 

O güo bütün ataşemiliterler ve 
gaze Cc: !er davet!i olarak Edir
nede bulunacaktır. 
Diğer taraftan geçkl resmi ha

zırlıkları da sona ermektedir. Bü
yük tayyare meydanında yapı -
lacak olan bu geçid resmi için, 

kuldu. Selinin oturduğu masanın 
üç beş adım gerisinde bir masa
nın önünde durdu. Daha fazla so
kulmak istiyor gibiydi. Fakat Se
lin başını önüne eğmiş, delikanlı 
ile alB.kadar olmamıştı. 

Sporcu olduğu tavırlarından an
laşwın delikanlı bir iskemleye o
turadu. Ve garsona seslendi: 

- Bana bir şekerli kahve .. 
Selin gözünün ucile bu delikan

lıyı gözden geçirdi. 

- Aman Alahım. bugünkü genç
ler neden böyle derbeder oluyor
lar. Yoksa benim karşıma çıkan
lar mı böyledir? f{erhalde benim 
bu hususta hiç talihim yok. Nere
ye gitsem zıp çıktılar, züppeler çı
kıyor karşıma. 

Diye mırıldanıyordu. 
Delikanlı, kahvesini getiren gar

sona sordu: 

- Saatten haberin var mı? 
- Evet beyim, dörde on var. 

ınşaat 
Usta 

Mektebi 
Usta Duvarcı, Dülğe, 

Marangoz Yetiştiri lecek 
Büyük bir imar ve kalkınma 

faaliyeti içinde bulunan memle
ketimizde mütehassıs injaat us
talarııun azlığı ,göriVerek usta 
!!uvarcı, marangoz, dülger ve sa
ire yetiştirilmesi kararlaştırıl -
mıştır. 

Bu maksadla şehrimizde bir 
•inşaat "usta mektebi. açılaeaktır. 
Mektebin kırdrosunun hazırlan -
masına başlaııılınış olup önümüz
deki ay ıçinde faaliyete geçecek
tir. 

Ayni zamanda Erzurumda da 
bir mşaat usta okulu tesis oluna
caktır. Bu mekteblerde modern 
inşaat ustalığı ameli olarak genç
lerimize gösterilecek•:r. Diğer ta
raftan balen hayatını duvarcılık, 
marangozluk, dii!.gerlik ve saıre 

gibi inşaat işleri ile kazanan işçi
lerin mümarese ve bP gilerinl art
tırmak üzere de bu ders yılından 
itibaren şehrimizde serbest inşa
at usta kursları açılması için de 
hazırlıklara başlanmıştır. 

Bu kurslar. iş saatleri haricin
de akşam veya gece açılacaktır. -·-

Dereceleri 
Yükseltilen 
Mua lim er 

Maarif Büdcesine 54 
BinLira Tahsisat Kondu 

Yenı barem' kanununun tatbl -
katına aid hükümlerde iki esas 
var. Bu l>ükümlerden birisıne gi:>

re baremdeki maa:ş derecelerine 

giremiye.ı. memurların dereceleri, 
idare amirlerinin verecekleri ka

rarla bir derece yukarıya çıkarı -
ı .... ,~ı·ı ... ~ 2r. .... u.......ı. ... u.ı. llı..ı. ı.~h.UuJierı:u 

nazarı dikkate alan Vali ve Be -

lediye reisi 820 muallimin dere -
cesini yükseltmeğe karar vermiş 
ve bunun için maarif bütçesine 
54 bin liralık bir tahsisat k-0ydur
muştur. 

Bundan başka l 702 ve 184-0 nu
maralı kanunlar mucibince kıdem 
müddetlerini doldurdllklarından 

dolayı birer derece terfi etmeleri 
icab eden 6~3 muallim birer dere
ce terfi eı t;rilmi~tir. Bunların bir 
teşrinisanidcn itibaren maaşla -

rının verilebilmesi için de büt
çeye icab eden tahsisat konul -
muştur. 

Tokyo Sefiri Valiyi 
Ziyaret Etti 

Tokyo sefaret'ne tayin edilen es
ki Moskova sefiri Bay Ferid dün 
Vali ve Belediye reisi Lutfi Kır
darı ziyaret ederek kendisile bir 
müddet görüşmüştür. 

••••••••••••••••••••••••••• 
35 bin kişiyi istiab edecek geniş
likte tribünler yapılmaktadır. İn
şaat pazartesiye kadar bitecektir . 

Selin saati duyunca, kendi ken
dine: 

- Eyvah, dedi, ak§am oluyor. 
Necdet hala meydanda yok. 

Selin merakından çıldırıyordu. 
Necdet bu saate kadar nerede 

kalabilirdi? 

O, Necdetin geleceğinden o ka
dar emindi ki.. Gazinodan ayrıl -
mak aklından bile geçmi,ordu. 

Akşam. 

• •• 
Güneş batıynr .. 
G~z;no kalabı;lı~!a~mağa başla-

ctı. 

Pelin tekrar geldi. 
Ve Selinin yanına oturdu: 
- Hila gelen giden yok mu? 

- Hayır.. ı· 
- Tuhaf şey .. Benimki de gel -

medi. 
- Garib tes~.:lüf. r, 

(Devamı var) 

ro t1a!l!üW 
Yeni Teklifler ve 
Tahdidi Teslihat 
Yazan: Ali KEMAL soN:'d~ 

Mihver devletlerinin pclitikJ 
aleminde nasıl faal hir rol oyna· 

mak istedikleri her gün bir sıı-r 
.. :ı.ve 

retle göze çarpmaktadır. '"'"' 
or· diplomatları llıarar~le çalış1Y 

ıcııv· 
!ar. Kuvvete karşı icabında ~ 
vetle mukalbele edileceği artı!< 8 

ryet 
!aşıldıktan sonra şimdi faa 1 

• 

zemini diplomatla:ra daha çol< 
1 

l t • 
çıldı. Bu sahada mihver deV e . 
leri her gün bir tekli! ile rneY l 
dana çıkacaklar, kendlerinin su' 

(ise!' 
hu sever olduklarını filen g ., 
meğe hazır olduklarını dünya) 
anlatmak istiyeceklerdir. 

ab ,1 
Bunu yapmak onların!'~ ··vrf 

menfaatine çok uygun gorunıı. ,r 
Şimdiye kadar harbi hazır!a!llbı 
ve dünyayı ateşe vermek gı 

•t • 
korkuru; emeller beslemekle ı .1• 
ham edildiklerini, halbuki bll 

1
• 

hamların tamamile asılsız oidll J)ı 
ğunu, ya!nız istediklerinin s~er 
ile beraber maddi baz.ı ufaJcle dr 
şeyler olduğunu, bunların da eıl 
ğer devletlerce daima verilı1' J' 
mümkün olacağını Eeri siirec~ 
!erdir. Bu suretle de dünya .e~P' 
rı umumiyesinde kendilerını el 

• lı, karşı tarafı _haksız göstet~er 
istiyeceklerdir. işte mbaeretle~. 
tib edilmiş ve tatbikine de g ır 
diği görülmeğe başlıyan bU pO~ 
tikanın hedefi İngiltere ile fr çaJ 
sanın arasını açmak için dalı3 ıı 
evvel ortaya atılmış teklifler • 

d" b'' varılamamış gayelere şiıtl ı .,er 
ka yollardan varmak o'.duğU ~ 
bellidir. Daha öyle hatırlardaıı(I" 
kacak kadar üzerinden zanıaD eı• 
metli: Almanya bir iki seııe 
ve! ortaya şu teklifi atıyordu· • 

Yirmi !;eş senelik bir sullı. d~ 
resi temin edilsin. Bunun içın ..r 

- h oldu~· manya konuşmaga azır ,,. 

nu söylüyordu ve sonra da pi 
sayı İngiltereden ayırarak Y~1ı 
bırakmağa uğraşıyordu. 'i' Jtl' 
TI;hnyPt görüldü ki bir tBf rtl 
yirmi beş senelik sulh proııra f~ 
dan ·bahsedilirken diğer ta!8 

/ 

da Almanya kendi kuvvetıM 1 ~ eı 
venerek kendince her nıe5 0,tıı 
istediği tarzda halletmeyı ~ 

kestirme bulmaktadır. Avı)j1,,!-
. a" 

Çekoslovakya, Meme! nııS 01f 

gözönündedir. Bunu mihver ,
1

• 

!etlerinin müşterek siyaseti 
0~. 

rak gözönüne getirince Aril' tJ • 
!uğun malfım şekilde ita11a. fi' 
rafından alırıınası da artılt !> 
pada yalnız kuvvetin hükiiJl'oıJ 
receği kanaalini arttırınıŞ ;,rl' 
Bu kanaat artınca kuvvete / 

icabında kuvvetle muka.bel~ 
mek zarureti kendini gosle ı 

·~ 
İşte her istediklerini kendl ., • 

vetlerini ileri sürerek ele geÇ;~ 
mek yolunu tutanlara ]<arŞ1 

;: 

cephesi böylelikle kurulınuŞ# 
du. Yirmi beş senelik sullı ~ 
şimdi başka şekilde taze! 

demektir. / 
• Hangi şekilde olursa olslln ( 

hun devamını ileri sürenıerı~ 
veıa samimi olmaları J.izıfll 

ceğine göre bu saınimlyeti 0;, 
len anlatmaları ieab ediyor· ~,P 
bahsedilen yeni tekliflerdeıı, 
sad hakikaten sulhun de'l' rı/ 
temin ise evvela milletler& 

8 

1
'Vf 

daki emniyetsizliği, itima~
1

r'I( 
kaldırmak çin iktiza eden ç ıı:ı11~ 
re müracaat zaruri olacak· . ~,ıl' 
bw·aya gelince hatıra um11ııı1 ~ 
den sonra senelerce isbatı~~ı f 
raşumış olan İngiliz nazar~ ,f~ 
liyor. Buna göre milletler .8~~ 
daki emniyet ve itimad sil~ı~ 
azaltılması ile gelecel<tır· ,ı ıf 
bu sefer siliihların az~ıtılD1~1, : 
ne mihver devletlerın•0._ 1ertf°1' ması lüzumu kendini go> rrP~ 
Çünkü İngiltere umuıni 119 

!,.rl' 
son'l'a silahla'lma ya:rı§'nı ,pr 
!erce bırakmıştı. O d~rrn.ı.ıı~j)l,.I 
!eri silahlanmıştı. Şıındı ~ ~ 

edu..:e~ fi 
devletlerine teklif ktı! 
şart tahdidi teslihat olacs plf / 
ğer bu devletler hakikaten ·V 

lqşmzya varmak istiyorlar> 



Günün Meaele•i: 

Perakende Satış 
Halleri Açılıyor 

Toptan ve Parakende Arasında 
Büyük Fiat Farkı İle Mücadele 

Belediye reisliği, şehrimizde 
ııtda maddeleri satışı üzerinde 
bilhao;sa nazan dikkati celbe -
den toptan ve perakende fiat 
farklarını mümkün olduğu nis
hette azaltmağa karar vermiş
tir. 

Bazı semtlerde toptan alış 
fiatnıı bir misli geçen bu fiat 
fnlnıun kaldırılarak hayatın 
llcozlatılması için yeni bazı 

tedbirler alınacaktır. 
'Ezcümıe muhtelif ve müna

•ib semtlerde Belediyece •pe
rakende satış halleri• kurulup 
•~ılması kararlaştınlmışttt. 

Bu hallerdeki yerler müııa -

1 

Bir Çok Hamalı 1 

Dolandıran Bir 
Açık Göz 

563 Kişiden 1330 
Lira Dolandırmış 

Bundan 15 - 20 gün evvel deniz 
\re rıhtım işlerinde çalışan ha -
llı.a!!ar'C!an ekserisinden kazanç 
Vergilerini inclirmeJı: vadile 2 şer 
lira para toplayıp ortadan kay -
bolaıı bir açıkgöz hakkında müd
<leiuınumilik tarafından yapılan 
tahkikat derinleştirilmektedir 

Bu suretle amele'erden alman 
Paranın 1330 liraya baliğ olduğu 
"e 565 amelenin dolandırıldığı an
laşılmıştır. 

}\{üddeiumurnilik Galata, İstan
buı, Sarayburnu ve Beşikt~ is
ltele!en hamallanndan bazılannı 
•eiıederek şahid srfatile ifadele
rın; almıştır. 

ŞahidJerden bazılarının yeni 
lhba:rlarda bulundukları da söy -
lennıektedir. 

-<>--

Basın Birliğine Kayıt 
E:dilmek Mecburiyeti 

. Basın birliği İstanbul mıntakaın 
l<lare heyeti reisliğinden: 
Basın briliğ kanununun birinci 

llıaddesi mucibince birliği teşkil 
eden azadan İstanbul vi!Ayeti da

hilinde bulunanların azalığa mü

racaatları için konan ve gazete

lerle ilan edilmiş olan bir ay !ık 
llıiiddet 31 ağııstos tarıhinde ni
bayet bulmaktadır. 
k:aııunun ıkinci maddesi mu -

Cıbince aza yazılması mecburi o

lanlar iian edilen müddet ıçınde 
llıiiracaat etmemiş bulunurlarsa 

bunlar meslekte çalışmaktan me
llolunacak, memnuiyet hilafına ha

!'eketıe çalışan veya çalıştıranlar 
hakkında (25) liraya kadar para 

Cezasına hükmedilecek, tekerrü
ründe bu ceza ilti kat alınacaktır. 
Basın mensublarına tekrar ar

~erız. 

No.12 

' - Beraber şoyle bır gezmtı yap-

~ak, fena olınaz, diyorum, sızınle 
•raz konuşacağım. Belki sizın de 

bana söyLyeceğin.z bazı şeyler 
118rdır. Beni karakola götürmeyi

iliz de nereye istersenız, oraya gi
deı· an. 

- Oha:de Santral Parka gıde
lıllı. Bakalım, ne söyliyeceksıniz? 

Arabav. harekete getirdi, ye
dintı caddey döndü. Templar, ha

lıın-ıden aldığı puro! rdan birini 
daJıa ;yakarak ded kı: 
li - Azızım. ben demindenberı e-
llıie tabancayı tutmaktan bılı
t~ Müllılntımm hem dostane, 
bcın de nim resmi hır şekLde yap
sak.. olmaz ıru? 

- Peka a olur. 
'rc°'"'lplar tabancayı cebı-.e koy

du. Poııs mufetti,inın u kısa mü-

sı"b ve çok cüz'i kiralarla 1atı
cılara kiralanacak, bu suretle 
her semtte •ıniitekisif piya•a
lar» vücude getirilm.iş olacak
tır. 

Perakende satış halleri; mu
hitteki esnafa her gün normal 
ve nazım fiatları verecek ve 
ayrıca halkımız en ucuz, en 
sıhhi şartlar dahilinde gıda 

maddelerini bunlardan temin 
edebilecektir. 

İlk evvela 3 - 4 semtte tec -
rühe mahiyetinde olmak üzere 

1 

hu haller Jmrnlacaktır. 
Semtleri hakkında tetkikat 

yapılmaktadır. 

Parise Doğru 
Bisiklet Turu 

T ertib Ediliyor 
Türkiyenin de iştirak 
Etmesi Rica Edildi 
Önümüzdeki ay içinde Polon • 

yada Varşova ve Krakovi şehir • 
lerinde beynelmilel t1*izro itti
fakı kongresi yapılacağı aliika -
darlara bildirilmiştir. 

Evvelce şehrimizde de toplan -
mı.ş olan bu kongreye hükU:ıneti
miz namına da iştirak edilmesi 
kararlaştırılmıştır. 

Diğer taraftan beyn.,Jmile! tu
rizm kongreisnin önümüzdeki yıl 

Pariste toplan:l<'ağı bu münase • 
betle o sene içinde bütün mem
leketl~en Parise doğru cDün
ya bisiklet turu• nun tertib olu -

nacağı da hükitme-timize gönde -
rilen davet mektuhuna ilave edi
lerek İstanbuldan da Parise b!iy
le bir bisiklet turu yapılarak dün

ya turuna iştirak edilmesi de rica 
olunmuştur. 

Alakadarlar bu tura iştirakimızi 
kabul ederlerse bisikletçi!erimiz 
senclıa.şından itibaren ekserııizle

re bırşlıyaca~lardır. 

Kız Sanat Mektebleri 
Genç kızlarımız, ev kadınlığı

na hazırlıyan ve genç aile kadın
larına da san'at öğreten •akşam 

kz san'at mektebleri• nin pey -
derııey çoğaltılmasına devam o • 

lunmaktadır. Maarif Vekiiletı ye

niden 6 muhtelif yerde •akşam 
kız san'at mektebi açmayı karar

laştırmıştır .Bunlar İzmit, Sam -

sun, Balıkesir, Kars ve Antalyada 
tesis olunacaklar ve önümüzdeki 
ayın nihayetinde faaliyete g~e -
ceklerdir. 

Bundan b«şka •Afyonkarahisar. 
Kayseri ve Sıvasta da kız san'at 
enstitüleri açılması tensib edil -
miştır Bunlar da önümüzdeki 
aylarda açılmış olacaklardır. 

tarckeyı kabu: ettığıne ınanıyor
du. 

Santral Parka gırdiler. Fernak 
biraz ilerıde arabasını durdurdu. 
motörü kestı. radyosunu açtı, bır 

puro sigarası yaktı. Sonra Temp
lara dönerek gayet sükunetle de
dı kı· 

- Ne oluyoruz? 
- Hiç bır şey olduğumuz yok. 

Sız kanun hükümlerine göre hare
ket ediyorsunuz. Ben ise açıktan ... 
Yürüdüğümüz yollar birbirine 
benzemeı.. Fakat hepsı de bir ka
pıya çıkacaktır. Yalııız benimkisi 
daha seridir. Meseli'ı Irbo! bunun 
bir misalidir. 

Fernak hep önüne bakıyordu: 
- Templar, dedi, sen bızi bu 

menhus heriflerden kurtarmak is
tiyorsun. İyi, güzel amma, bu gi
di le bu iş becerilmez. 

- Ben be<:eririm. 
- Fakat benim de vazifem sizi 

te-.·kif etmek, karakola götıirmek, 
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Muhtekir Mutavassıtlar ıy~ e - 1? A usur Yapılacak 
Vurdu Lıralık lhtılas 

Ayda 25 Liraya 
Memur Arıyor 

Bira fiatları ucuzladı. Fakat, bu 

ucuzluk bakkal dükkanmdadır. 

Gazetelerin verdiği habere göre, 

lokanta ve gazinolarda fiatlar yi

ne eskisi gibiıfü. Bakkalda, bira

nın şişesi 16 kuruştur. Lokantada, 

gazinolarda dublesi yine 20, 25 

.kuruştur. Yahud da, şişesi, yine, 

50, 60, 70, 80 kuruştur. Yerine gö

ı:e .. 

Bizim memleketim.izde bakkal

dan bira alıp eve götürüp içmek 

ideli pek yoktur. Dııha ziyade 

gazinolarda i~riz. Demek ki, halk 

ucuzlnktan istifade etmiyor. Bi

likis, inhisarlar idaresinin yap • 

tığı fedakarlık, muhtekir muta
vassıtlarm işine yaradı. 

BUBHAN CEVAD 

Çiçeklendirilen 
Refüjler 

Üsküdar ve Kadıköyde 
de Çiçekli Refüjler 

Yapılacak 
İstanbulun birçok bulvarları 

Belediye tarafından tanzim olu
narak refüj haline ifrağ olun -

muştur. Bunlar arasında Harbi -
ye - Aksaray refüjleri çiçeklen -

mişler ve hakikaten çok güzel bir 
hale getirilmiştir. Fakat son gün
lerde tamamlanan Beyazıd - Ak

saray ve Fatih - Edirnekapı re
füjleri henüz çiçeklenmemiştir. 

Bunun sebebi belediyenin bu işi 

bir müteahhıde havale etmek is

temesidir" Esasen henüz Fatih -

Edirnekapı refüjü tamamen ik -
mal olunmamıştır. 

Bu refüjün de i.kmalınden sonra 
her iki refüj birden çiçeklene -
cektır. 

Üsküdar ve Kadıköy semtlerin
de de refüjler vücude getirilecek
tir. 

Şehir Tiyatrosu 
Dün 

-
İzmire Hareket 

Etti· 
Şehir tiyatrosu san'atkarları, 

Behzadın riyaseti altında dünkü 

Cumhuriyet vapuru ile İzmire ha

reket etmiştir. 

Şehir tiyatrosu 20 ağustos gü
nü açılacak olan İzmir Fuarında 

temsillerine başlıyacaktır. On ·beş 
gün devam edecek olan bu tem

sillerden sonra İstanbula döne

cekler ve kış se:ı.onu provalarına 
başlıyacaklardır. 

Şebir tiyatrosundan sonra fu • 
arda halk operet. temsillerine baş 
lıyacaktır. 

İzmire giden şehir tiyatrosu 

kadrosunda Hazinı, Vasfi, ve Be

dia dahil değillerdır. 

orada güzel bir sopa çekm .. k, son
ra da ağıT ceza mahkemesine ver
mektir. 

Belki bu işi yarın yapacağım. 

Sizin çok kuvvetli bir vaziyette 
olduğunuzu takdir ediyorum. Be
ni bir saat tabancasının namlusu 
karşısında tutan bir tek adam siz
siniz. Fakat nazarımda bir cani -
den başka bir şey değilsiniz. Res
men birbirimizle anlaşmağa ım

kan yoktur. 
- Bu tarzda muhakemen.ze bir 

diyecek yoktur. Fakat benım Ne\'
york·a niçin geldiğimi de biliyor
sunuz. Şehir haydutlarla dolmuş. , 

Muhakemesi Yapılmakta Olan 
Mutemedler Kendilerini Şiddetle 

Müdafaa Ediyor 
Adliye veznet;inden 33 bin 581 1 

lira 60 kuruş ihtilas ve zimmet et
mek suçundan dolayı yakalanarak 
ağırcezaya verilen adliye mute
med ve memurları ile suç ortak • 
larının muhakemelerine dün as
liye ikinci cezada devam olun -
muştur. 

Bu celsed evvela maznunlar -
dan Asımın sorgusu yapılmış ve 
ifadesi alınmıştır. Mumaileyh ken
dilerini muhakemeye sevk.etti -
ren ihtilas ve zimmet işinin tes
hil edilmiş bir cürüm olmadığını 
ve orta.da lbir de delil bulunmadı
ğını söyliyerek ezcümle demiştir 
ki: 

•- Binaenaleyh sübut delili 
bulunmıyan bir iş için bizlere ce
za verilemez. Esa.sen benim hiçbir 
zimmetim yoktur. 935 senesinde 
aldığım avansları tamamen Ödl!'
dlnı. 

934 yılında ise esasen hi\iJir a
vans almadım. Bana verilen ve 
adliyenin ihtiyaçlarına sarfolunan 
paralar eğer muhasebcce kaydo
lunmamış ise ·bundan ·benim ka
bahat ve suçum vardır. Yalnı• es

kiden küçük bir açığım vardı. Bu 
da m~ımdan kesilerek tamamen 
ödenmıştir.> 

Hakim, burada Asıma hita -
ben kendisinin 475 numaralı a -
vans ihnühaberini tahrif ettiği 

hakkında tahkikat evrakında bu
lunan bir ciheti hatırlatmış, maz
nun buna da: 

•- Kat'iyyen böyle ir tahrifle 
bulunmadım. Eski bir memu -
rum. Tahrif yaparak memuriye
t.i:mJ vo is.:tikb:ılimi :ıy:ıklor :ı.ltıno. 

almak ~in memur değil, çılgın 

olmam liızım gelir.• 
Demiştir. Maznun bundan son

ra evrak üzerinde yapıldığı iddia 
olunan ehlivukuf tetkiklerinin ta
mamile gıyabında yapıldığını söy
lemiş ve: 

•- 35 senelik adliye hayatımın 
25 senesi mutemedlikle geçmiştir. 
Zimmetime geçmiş gibi gösterilen 
para; şimdi adliye sarayında şe
refli vatandaşlar ve insanlar gibi 
adalet içind eçalışanlardan bazı

larındadır. 

Saniyen bir kış günü gece yan 
sı evimin kapısı çalınarak ve bir 
adliye büyüğünün eğlence ve o
tomobil masrafı olarak alınan pa
ra da bunların arasındadır!.• 
Demiştir. 

Adliye mutemedi Asımdan son
ra hapishane ve tevkifhane mu
temedi Fehmi dinlenmiştir. 
Fehmi; adliye sarayı yangınında 
alakadar evraktan 'bir kısmının 

yandığından bahsetmiş ve ilk tah
kikat sırasındaki bazı ifadooinin 
zapta yanlış geçirildiğini söyle -
mştr. 

Maznunlardan Necmi de cür -
münü raddederek demiştir ki: 

•- Benim hiçbir suç ve sahte
karlıkla a1filı.am yoktur. 

Kırtasiyecilik yüzünden evra • 
kın muhtelif masalarda uzun za
man alakonulması, benim buraya 
suçlu olarak gelmeme ve huzuru
nuzda maznun sandalyesine otur
mama sebeb olmuştur!.• 

Necmi bundan sonra mutemed
lerin ellerindeki avans ilmühaber
lerinin müddeiumumi muavinle
rinin imzalarını taşıdığım ve bu 
imzalardan herhangi birisini gö
rünce hiçbir tereddüde kapıl -
madığını söylemiş ve sözlerini 
şöyle bitirmiştir: 

•- Senede 100 bin lira gvbi bu
yii k bir vara sarlroen İstanbul 
adliye dairesinin bu gi.bi hesab 
muamelelerini doğru dürüst tes
bit eden i:ir defteri bulunmaması 

hayretimi mucib olmuştur!.> 
.Bu sorgulardan sonra muhake

me önümüzdeki ayın 15 inci gü
nüne talik olunmuştur. 

Adliye Vekili Dün 
İmralıdan Döndü 

Eski Hapishanelerin Birer Birer 
Ortadan Kaldırılacağını Söyledi 
lmraiı aJ.a.,ına giden Adliye Ve -
kili Fethi Okyar, gerek İmralıda, 
gerek Mete burnundaki mahküm
lan teftiş etmiş ve mahkumlarla 
görüşmüştür Hapishaneler umu
mi müfettişi 50 mahküınla açıl -
mış olan İmralı cezaevinde bugün 
800 mahkum bulunduğunu ve bun
lar arasında bugüne kadar en kü
çük bir vak'a bile çıkmadığını, 

hepsinin kendi san'atlarile ve zi
raatle, balıkçılıkla meşgul olduk-

Halbuki halkın selameti için ıyi 

brr temizlik 18.z.ımdır. Öyle iken 
bu sefer siz karşıma çıkıyorsunuz, 
beni tevkif etmeğe kalkıyorsunuz. 
Bu hareketinizle haydutları hi -
maye etmiş oluyorsunuz. Bu mem
leketin halkı size para veriyorsa, 
sadece diplomatlarınızın insan 
öldürm<'k hakları olduğunu bo -
yun bükerek kabul ettiğiniz için 
mı veriyor? Onlara karşı hıç se
sınız çıkmıyor. 

- Yanı ne demek ıstıyorsunuz? 
- Fakal hıç olmazsa, şöyle yarı 

re mi bır agızla bır kaç suale ce

' ab verebilırsinız. 

larını izah etmiştiI. Vekil İrnra -
lıda yeni binalar yapılmasını, bu 
suretle diğer bazı cezaevlerinde
ki mahkumlann da bir an evvel 
İmralıya nakillerinin temin olun
masını emretmiştir. 

Fethi Okyar bu arada gazete -
cilere demiştir ki: 

- Asri ceza mefhumu ile ta -

marnen uygun olarak ve mahküm-1 
ları manen ve bedenen tazyik ve 
tazib yerine onlan cemiyete nafi 

Polia müiettişi dudağının sağ 

kenarında duran purosunu sol ke
narına ilıştird;. Otomobilin açık 
penceresinden dışarıya tükürdü. 

- Söyleyiniz, söyleyiniz baka

lım. 

- Büyük patron kimdrr1 
Fernak dirseklerin ı direksiyo

na dayadı. 
- Bende onu tanımak isterdim, 

ded~, ı umurr.iyetle Gangsterler 
kendi şeflerine bu ismi ver ırler. 
Mesela Al Kapone'ye de buyük 1 

patron derlerdi. Daima .Buyuk. 
kelimesı ile başlıyaıı bu neviden 
bir ~ok ısimkr daha verilıyor. Bu 

Bu Fırınlar Pahalıya 
Çıkacağından T edkikler 

Derinleştirilmektedir 
İstanbul belediyesi, İstaııbulda 

toplanan çöplerin toplanma ve 
denizee dökülme şekilleri üwrin
de yeniden tetkikler yapır.akta • 
dır. Malüm olduğu üzere ç<ipler 
şimdi şelıi l'haricindcıı motörlerle 
Mannaraya dökülm~ktedir. 

Bu iş bir hayli mahwdı: gôrül
mektedir. ÇJp:erin düküldiiğü yer 
bir haylı ıv.,;; olmak!a lıeı aber 
fırtınalı huv,ı! lrdı şehre doğra 

esen rüzgh çüpl 0 ri tekrar Jimo • 
nımıza dot,r..ı s:iıiiklemckle, bu 
suretle lin,an çöpleri~ dolmaı<ta
dır. 

Bundan başka bilhassa kışın u
zun süren fırtınalı havalarda 
çöplerin deniz,, dvkülmes: m -
kanı mevt'ud olmamal<tadır. Çün
kü çöp mötürleri böyle Jıavalarda 
denize açılamam•ktadır. 

Belediye şimdi çiiph:rden ayni 
zamanda istifade etnıc k mak6adi
le QÖp fırınları tesisi ve çörlerden 
lüzumlu olan maddeleri aldıktan 
sonra gerisini yakıp imha etır.ek 
üzere tetkikat yapmaktadır. •le

lediyeyi düşündüren nokta çöo 
fırınlarının tesisinin bir haylı 

masraflı olmakla beraber asıl i:ı· 

letme masarifinin bir hayli yük

sek oluşudur. Belediye bugünkıi 

şerait dahilinde bu iş içın 30 ıbin 
lira sarfetmektedir. HaJ.buki tesis 

olunacak Iınnlar senede asgari 
(170) bin liralık bir işleme mas

rafı istemektedir. Sonra en az iki 
fırına ihtiyaç görülmektedir. Bun
lardan biri İstanılıul, diğeri de 

Kadıköy cihetinin çöplerini ya -
kacaktır. 

İstanbulda yapılacak fırının 
K5ğıdlıanede yapılması en kuv -
vet!i bir ihtimaldir. Maamafih 
bdediye bu mevzu etrafında da
ha e aslı IC'tkıkler yapacaktır 

Muallimlerin 
Bedeli 

Elblse 

Muallimlerin tayınine aid kanu
na göre muallim mekteblerini bi
tirip te vazifeye tayin edilmek ü
zere müracaat edenlere 80 eı lira 
elbise bedeli verilmesi icab et -
mektedir. Geçen sene muallim 
mekteblerinden mezun olup da 
vazneye tayin edilen ve halen bu 
paray1 alamıy an muallimlere bu 
haklarının verilmesine karar ve
rilmiştir. Buna aid bordrolar ma
arif idaresince hazırlanmaktadır. 

bir unsur olarak yetiştirmek ve 
yaptıklarından kendilerine neda
met getirtmek gayesini takib e
den İmralı cezaevini gördükten 
sonra hasıl ettiğim intı.baı kısaca 
hulasa etmek lii.zımgelirse bu gi
bi müesseselerin sayılarını azami 
surette çoğaltmak ve eski hapis
haneleri bir an evvel ortadan kal
dırmak arzu ve ümidini besliyo
rum. Arazi 1hti1Mlarını, hudud 
kavgalarını sür'atle ortadan kal
dırırsak katillerin de adedi aza -
Jacaktır. 

da şeflere kendi kuvvetlerine ı

nandırmak ve çete efradının sada
katine tercüman olmak üzere işe 
yaramaktadır. 

Fernak purosunu aıtı: 

- Bu gün vaziyet değışmiştır, 
dedi, büyük patron kimsenin tanı
madığı bir tiptir. Bütün büyükle
rin büyük olarak bilinmemektedir. 
Yani Nevyork gangsterlerinin kra
lı gibi bir şey! Siz bu adamdan ne 
suretle bahsedildiğini işittiniz? 

- Telefonda işittim. 
- Nater'in evinde mi? 

- Bu suale ben cevab verme-
den, sizin anlamanız içın feraseti
niz kafidir. 

Fernak Templara dogru dondiı: 

- Sız biraz b~ni dinleyınız, de
di, Nevyork polisi hakkında bütün 
söykdiklennız belki doğrudur. 

Ben bunu münakaşa etmiyorum. ı 
Çünkü hakikaten öyledir. Ben a1P.. 
!Ade bir polis memuru iken de öy- 1 

Dünkü gazetelerin birinde, şa

yanı dikkat bir ilan gözüme ilişti. 

ismini yazmaktan adeta sıkılan 
bir müessese, bir posta kutu•u ad

resi vererek, şu iJônı yapıyor: 

"Bir memur alınacak. Ayni za .. 

manda daktilo bilmesi, çok seri 

yazması lfızım. Eski harflerle de 

iyice okuyup yazma bilecek. Bir 

tkarethanenin muamelatına va -

kıf bulunacak. Defter tutma işin

den, hesab meselelerinden anlı -

yacak. _Askerlikle, diğer herhangi 

bir işle alakan bulunmıyacak. Bu 

şartları haiz vatanda,a 25 lira üc

ret verilecek.• 

Aranan şartlara ve bir de \'e

rilecek ücrete dikkat edin. İnsact 

böyle bir teklif yapabilmek için 

biraz düşünmeli, utanmalıdır. 

O vatandaşı, bu müessese ç .. 

lıştıracak, adamakıllı isti. mar e

decek, sonra da, ayda, eline sadece 

25 lira verecek. Bu vatandaş bu 

para ile ne yapsın?. 

Sonra da, bu kadar insafsızca 

hareket etmeği gayet tabii adde-. 

den bir zihniyet sahibi müessese 

de, muhakkak. ki me,ai saati kay

dı da yoktur. Kimbilir, belki d.,, 

25 lira verilecek vatandaş, saba

hın saat yedisinde iş ba~ına geti

rilecek, akşamın dokuzuna k~dar 

çalıştırılacaktır. 

Bu ilanı vermek küstahlığını 

gösteren bu ve bunun gibi mües

seseler hakkında de\'let harekete 
geçmelidir. 

Yeryüzünün en pahalı şehri o
lan İstanbulda ayda 25 liraya ça

lıştırılan memurdan hayır gele • 

ceğini zannedenlerin aklına §8.§8• 
yım. 

REŞAD FEYZİ 

Birimizin Derdi 
Hepimizin Derdi 

Buzu Pahalı Satanlar 
Bir okuyucumuz yazıyor. 
Ben suculukla mayişetımi 

tmin ederim. Mevsim itibarile 
tabii buza ihtiyaç vardır. Hal
buki Galatada Doğru yolda 
buzun kilosu tarifede yuz pa
ra olarak yazıldığı halde, üç : . 
kuruş alınmaktadır. Belediye 
nizamlarına göre her dükka
na bir satış tarifesi asılmış • : 
tır. Bu tarifeden maksad hal
kın satın alabileceği malın fi
yatını bilmesi değil midir? Bu 
pek haklı şikayetimi de yazı
nız. Ait makamın nazarı dik· . 
katini celbetmenizi rica ede -

1 

Galata Şeftali sokak 27 nu
marada sucu Halis Güçlıi 

1
, 

le idi. Fakat bir gün ben bu adı; 
mı yakalattıracağım. Mahkem~ 

mahkemesız oloun. mahküm ett 
receğim. 

- Maşallah, gayret.nıze bın b 
kere maşallah! Fakat neden b 
kadar telıiş ediyorsunuz? 

- Çünkü Nater, evde Irbol g 
bı büyük patron hesabına çalışı 

yor Eğer bu akşam için hakım 

bir haber gönderdilerse, mutlak 

büyük bir vurgun hazırlamış ol 
duklan içindır. Eğer içlerınden b 
risi tevkif edılip de karakola get 

rilirS<', temiz bir dayaktan ~' · 
rikccğine suph<.> etıney "lZ Bı 

lıunlan elimiw geçirdiğimız za 

man, tabii yanaklarını okşaın.y 
ruz. Bizim de adalet tarzı ıı.ı 
dan ibaret! Fakat Gang-ıer•fl 1 
zim bu tarzımızdan hoşı ~-ı: x • 
Kafasına lastik kırba<; yıye'I d 

~Devamı Hr) 



T arihde Danzig Şehri 1 

esele Veni Bir 
Şey Değildir 

Geçmiş Zamanlarla Şimdiki 
Arasında Benzer Yerler Var 

Avrupanın bugün en pürüzlü 
bir meselesi olan Danzig kaç za
mandanberi dünya matbuatıw 

me gul edıp duruyor. Fakat Dan
z g meselesinin Avrupa devletle -
rini uzun uzadıya düşündürdüğü 
ilk defa vaki olmuş değildir. Av
rupa matbuatında Danzig şehri -
nin tarih ne dair bu vesile ile ve
ri en malumatı gözden geçirince 
çok ibret alınacak. On Sf'>kizinci 
asrın ikinci yarısında Rusyada 
m şhur ikinci Katerina impara -
torı olduğu gibi Prusyada da yi
ne m hur ikinci Frederik Kral 
b unuyordu. 

İ e birbirlerinden kurnaz iki 
hükümdar! Lehistan ise o zaman 
k rmakarışık bir memleketti. Her 
kr bu memleketi paylaşmak is -

rdu. Fakat taksimde kavga 
ç kmak ihtimali vardı. Katerin 
kendi gözdelerinden Stanislası 

Lehıstan tn.htına geçirdi. Ondan 
sonra da Rusya imparatoriçesi Le
his anı da himaye altına aldı. 

Bugün de bunun misali görül -
medi mi? Hitler Çek memleketini 
himayesi altına almadı mı?. 

Danzig'in tarihi binalar ından Sent Mari kilisesi 

sonra da F-ransanın birlikte hare-1 
k~ edeceklerinden korkuyordu. 
Bununla beraber Lehistan sonra
dan taksim edilmiş, Rusya, Prus
ya ve nihayet Avusturya koca Le
histanı aralarında paylaşmışlar

dır. Yalnız Türkiyedir ki böyle bir 
paylaşmadan istifade etmeğe te
nezzül etmemiş, ondan dolayı da 
Lehlerin kalbinde ebedi dostluğu 
kazanmıştır. 

Lehistan taksim edilirken Dan
zig tarafının kendisine verilmesin
de ikinci Frederik ısrar etmiş, bir 
çok müzakerelerle birçok vakit 
geçmiştir. 

ne geçerse buradan ileride ~ok 
istifade edecektir. 

Danzig şehrinin Lehlerin elin
de kalmasından Rusya impara -
toricesi hiçbir suretle kuşkulan
rnıyabilirdi. Çünkü Lehler o za
man birhirlerile mücadele edi -
yorlar, kuvvetli bir devlet halin
de kalarak Avrupada büyük rol
ler oynamayı düşünmüyorlardı. 

Danzig şehri Prusyanın olunca o 
zaman iş büsbütün başkalaşacak
tı. Kurnaz Katerin işi ne kadar u
zatır da vakit geçirirse kar sayı -
yordu. Katerin şöyle düşünüyor
du: Vistül nehrinin büyük bir 
kısmı Prusyanın eline geçerse 
yalnız Danzig şehrinin ticareti de
ğil, bütün Lehistanın alışverişi, 

denizle olan rabıtası da Alman -
ların nüfuz ve tesirleri altına gir-

PLATİN 

Platin eskiden malum değildi. 
Son otuz sene içinde moda oldu. 
Kıymeti günden güne anttı. Be -
yaz altın da kıymetlidir. Fakat 
platin kadar değil. 

Yüzük, bilezik gibi şeylerin 

platin olu.p olmadığını anlamak 
ıçın üzerine biraz tentürdiyod 
damlatınız. Kuruduktan sonra si
liniz. Eğer platin ise evvelki gibi 
parlar. Değilse hafif bir leke ka
lır. 

YABAN GÜLLERİ 

Bugün Tasmanya belediyesi -
nin başında mühim bir derd var: 
Yaban güllerile mücadele etmek. 

Bundan yirmi sene evvel bir 
İngiliz bahçıvan Hobarda oturan 
bir mcslekdaşına güzel bir gül fi
danı gönderdi. 

Hoyardaki bahçıvan bu gül -
lertlen oirkaç çubuk yetiştirdik

ten sonrn öldü. Bakımsız kalan 
güller bozuldu. Tekrar yaban gü
lü oldu. Bu yaban gülleri şehrin 
dört tarafına yayıldı, serpildi ve 
bütün şehri kapladı. 

PAMUK İSTİHLAKİ 

Yeryüzündeki pamuk istihlaki 
her sene lbiraz daha artıyor. 1920 
senesin<te 17.150.000 balya pa -
muk sarf edildiği halde 1938 de 
28.000.000 balya pamuk istihlak 
edilmiştir. 

ESKİ AİLE 

Galde. Govelif jones ailesi on 
bir nesillik ibir ailedir. Her neslin 
babası yedi çocuk sahfüi olmuş -
tur ve 'bu yedi çocuktan biri mu
hakkak tıb tahsil etmiştir. Son 
neslin evlatlı ve yedi kardeşten 
biri olan Allen jones de doktordur. 

-JH 1 KAYE 
AYŞEC' iK 

Ayşecik kıpkırmızı olmuştu .. 
Yorgun sesinde halkalanan saf bir 
ürkekliğin bütün vücudünü sars
tığı -belli idi.. 
Damarlarını kavuran insafsız 

bir acıya boyun eğdiği iri siyah 
gözlerinin titreşen kirpiklerfo -
den okunuyordu. İnler gibi: 

- Peki.. dedi .. Birazdan gide -
rim .. Fakat... 

Sonunu söyliyemedi. Sanki du
dakları birdenbire düğümlenmiş
ti. Sonra; iri siyah gözlerini Nihad 
beyin gözlerinin ta içine dikti .. 
Bütün bir ümidle: 

- Yalvarırım size .. birazda onu .. 
Kulaklarında bir ses çan gibi 

uğuldadı. Nihad beyin hiddetin -
den açılmış gözleri sesini boğazına 
tıkadı. 

- Kahbe! .. Demek hala bunu 
söylemekte israr ediyorsun. De -
mek hala benim kanacağımı umu
yorsun?.. Defol karşımdan.. hem, 
bir daha bu hezeyanlarını duyar -
sam ... 

Nihad bey alabildiğine haykın
yordu. Ayşe sapsan olmuştu. Göz
leri kararıyor, başı dönüyordu. 
Şimdi ne yapacaktı?. 

-:enelerce evvel lekesiz bir yüz
le ayrıldığı köyüne bu büyük gü
nahla mı dönecekti?. 

Bir anda bütün köy halkı göz
lerinin önünden sıralanıp geçti .. 
Sanki herkes onun karnına bakı
yor, hayretten açılmış ağızlarını 

ellerile tıkarlarken. 
- Kahbe! .. 

emeli idi onun.. Onsuz nasıl ya- \ 
şardı .. 

Ne türlü düşündü ise hiç biri
sine karar veremiyordu. Her ge
çen gün biraz daha zihnini bu -
lundırıyordu .. 

Nihayet dayanamadı. Gözlerile 
Ayşesini görmedikten sonra ra -
hat edemiyecekti. Kararını ver -
mişti artık .. Ertesi sabah yola çı
kacaktı. 

f Yazan; Hüsameddin Nu:j 
decek, dokuz aydır karnında salt
ladığı emanetini iade edecrJcU. 
Yürüdü .. İçinde gizlı bır burkU Lif 
vardı. 

Kapının önüne geldi Senele 
evvel bohçası koltuğunda kuÇ 
saf bir kız olarak kapısmdnrı g 
diği o şirin ev şimdi ona ne çJ' 

kin ve nefret verici gelmişti. 

Elleri titriyordu. Zie doğru 
zanırken kulaklarında bir ses uğUl° 
dadı: 

- Ayşe!. 

Birdenbire ürperdi. Geriye d" 
dü .. Gözleri büyüdü. Osmanın 
kenli gözleri kalbine saplanınıŞbo 
Başı döndü. Düşmemek için d 
vara yaslanırken göğsünün üstilD' 
de birdenbire bir alev yandı. A1'" 
binde yere yıkıldı .. 

Bir elini kan fışkıran göğsii111 

bastırırken öteki elile sıkı sıkı Jc•' 
radığı yavrusunu feri kaçınaJ• 
başlıyan gözlerile işaret edere1': 

- Osman!. Bari çocuğumu bY 
basız bırakma! .. 

Diye inledi .. 

Kulaklarında kahbe diye oğııİ"' 
dayan bir ses yavaş yavaş söner" 
ken o; günahını kanlle ödediğı çer 
cuğunun babasını düşünüyordu .. 

=================~ 

m!W 
ANKARA RADvosLJ 

Fakat o sırada Türkiyedir ki Le
histanı müdafaıı etmeğe, hakika
ten korumağa karar verdi. Tür -
kiye işe müdahale edince Katerin 
şasırmıştır. Türkiyenin Lclıistanı 
böyle kuvvetli düşmanlara karşı 
müdafaa etmesi Katerinin hesab
larını altüst etmiştir. Çünkü Tür
kiye ile beraber Avusturyanın ve 

Prusya Kralı o zaman Rusya 
iınparator~esine müzaheret edi
yordu. Buna mukabil de Danzigi 
de almakta kendini çok haklı gö
rüyordu. Katerin şundan endişe 
ediyordu: miş olacaktır. 1--------------i 

Diye haykırıyorlardı .. Hele Os
manı ... Ya ona nasıl cevab vere
cekti?. Bayılmamak için kendini 
zor tuttu. Ürperdi.. Kan beynine 
vurmuştu. Sanki avazı çıktığı ka
dar bu hakikati haykırmak isti -

yordu. Etrafına bakındı .. Oda bom
boştu .. Bey çoktan çıkıp gitmişti.. 
Taşlıktaki yemek masasının üze
rine konulmuş bohçasına gözleri 
ilişti .. 

Daha geceden heybesini hazır
lamağa başladı. Renkli basmadan 
yapılmış bir iki parça çamaşırla 
yünden örülmüş çorablarmı hey
besinin bir gözüne yerleştirdi. ö
tekine de biraz ekmekle zeytin 
koydu. Artık yolluğu tamamdı. 

'.İçi rahat rahat peykenin üzerine 
uzanıverdi. 

- Dı\LGA UZUNLUÖU 
T.A.Q. 19,74 m. 15195 K es. ZO Jtft 
T .A.P. 31,79m. 9465 Kes. ZO Jtft 

Danzig gibi bir yer Prusya Kralı 
gibi kurnaz bir hükümdarın eli-

Aınerikalılar Elli Ada 

İşte Ruslar böyle diyordu. O 
zamanki İngilterenin Danzig ile 
olan ticareti de şehir Almanların 
olursa bundan müteezsir olacaktı. 
Katerin çok mukavemet göster -
miş, Danzig şehrinin Almanların 
nüfuz ve tesiri altına girmiyerek 
kalmasını istemiştir. Öyle ki ikin
ci Frederik nihayet tasavvurla -
rından vazgeçmiyorsa da şimdilik 
bu münakaşayı bırakmağı muva
fık görüyor. Katerin bunu öğre
nince geniş bir nefes almıştır. 

• 
Satın Almak istiyorlar 

Katerinin Başvekıli olan Kont 
Panin o zaman Frederikin elçisi
ne şöyle diyor: 

- Ah, bilseniz imparatoriçe
bundan ne kadar sevinecek!. 

Amerikalılar Panama kanalını 

m üdafaa etme kiçin elli adayı sa
tın almak arzusundadırlar. Bu a
daların hepsi kanalden 2,200 ki
lometre mesafe dahilinde bulun
maktadırlar. Fakat Amerikalılar 
P anama kanalının kontrolünü ta
hakkuk ettirmek hususundaki bu 
arzularında muvaffak olamıya -
cağa benziyorlar. Çünkü Fransa ile 

İngiltere bu adaları satmak niye

tinde değillerdir. Onun için Ame

irkanm bu chayat sahasında. üç 

millet arasındaki elbirliğinin ka
fi geleceği mütaleası ileri sürü -

mektedir. Cenubi Amerikadaki 

Nazi tahrikatına mukabele etmek 

için bu elbirliği bilhassa zaruri 
görülmektedir. 

Bir taraftan Prusya Kralını 

memnun etmek, diğer taraftan da 
kendi imparatorluğunun menafi
ni müdafaa etmek gfüı iki dava 
arasında kalmaktan çok üzülü -
yordu. Daıızig şehrini se11best bir 
devlet olarak ilfın etmek Rusya
nın menafiine hiç aykırı değildi. 
Bundan diğer harhangi 'bir devlet 
de müteessir olmıyacaktır. 

O zaman bahis burada kalıyor. 
Frederik bu siyasi mağlubiye

tini İngiltereden biliyor. Çünkü 
Katerin İngiltereye güvenerek 
kendisine bu kadar mukavemet 
etmiştir diye düşünüyor. Danzig 

(Dev~mı 7 inci sayfada) 

- A vrupaya gönderiyoruz ..• 
Diye bir yağlı ipin altına da götürebilirler. İki 

meı·t ve açık bileğe kelepçe vurmasını. bir nişan
lıyı eşinden ayırıp zorla bir şehvet düşkününün 

koyııuna sokmayı bilenler avuçlarında parlayacak 
beş on altın için bir yağlı ipi çekmekten de sakın
mazlaı !. Yirm'nci asır: 

-Vicdan .. 
Nın adını değiştirip: 

- Para .. 
Koydu. cFazilet. i mide,, cseciye• yı riya ha-

\•ay boga.n bir kara bulut gibi örtmeğe başladL Ma
dem ki, onun nereye gittiğ:ni bana söylemiyecekler, 
nerede olduğundan bana haber vermiyecekler pa
ranın: 

- Zindan .. 
-ip .. 
- Boğum. 

Adlarını da değiştirip: 
- Avrupa .. 
Koyabileceğini hatıra getirmek delilik olmaz. 

Fakat, ben, kendimi Ulviyenin sözlerine inandır· 
mal< istiyorum: 

len incinmemesine, üzülmemesine dikkat ediniz.• 
İstedikleri yalnız sizin onu ve onun sizi unutabilme
nizdir. Paşa Cahit Beyi incitmek değil, bilakis onun 
memnunluğunu kazanmak, onu refah ve servete 
boğmak, bu suretle kendisini affettirip, sevgisini 
mazuı· göstermek için çalışacaktır!. 

İnşallah böyledir. Fakat, ne müthiş dalavereye 
~ui'ürüldük, düşündükçe aklımı oynatacak oluyo
rum. ı'1eğer, ben diplomatlık yapayım .. Derken asıl 
diplomatlığı gözümün önünde paşa yapıyormuş ta 
farkında değilmişim! Cahitle bizi odada yalnız bı
rakıp dışarıya çıktığı zaman: 

- Fırsat, bu fırsat!. 
Demiş, hemen bir plan tasarlamış: Merkez me

muru, komiserler, polisler, imamlar, muhtarlar ge
lerek, baskın vereckler ve. Böyle punduna getirip: 

-- Ve .. Paşa Hazretlerirıin muhterem refikaları 
ile ha .. 

Doktorun Öğütleri : 

iŞTAHA 
İnsanın sıhhati yerinde ol

duğu zaman, bir müddet de 
bir şey yemediği takdirde bir 

şey yemeğe mecburiyet görür. 
Buna iştaha deriz. Elem ver
miyen bir histir. Yiyeceğe mü-

1eallık bir şey görmek, kokla
mak veyahut öyle bir şeyi ha
tırlamak iştahayı tahrik eder. 
Bu hi's tatmin edilmezse az 
çok şiddetli ağrılarile beraber 
açlık başlar. 

iştaha, yemek lüzum ve ih
tiyacını hissettirdiği gibi, haz
mı da kolaylaştırır. cAğzım 

sulandh deriz. Halbuki işta

hadan ileri gelen bu arzu rne-

külatın hazmına hizmet eden 
salya ve usarei mideviye gibi 
ifrazatın artmasına sebep o
lur. Bunun için iştaha olma
dan yemek yememelidir. İş-
tahanın muhafaza edilmesi i
çin, yemeklerin muntazam 
yenmesine dikkat etmelidir. 
Her yemek arasında kafi fa
sıla bırakmalı ve bir oturuş
ta da ifrata kaçmamalıdır. 

Sonra halsiz sallana sallana bir 
iki adım attı. Bohçasını koltuğu
nun altına yerleştirirken on iki 
senedir. Ömrüne beşik olan bu 
duvarlara, yere her şeye, her şe
ye uzun uzun baktı. Gözleri ıs -
landı. Daha fazla duramadı. Ka -
pıdan hafifce süzüldü. 

• •• 
Osman; Ayşesine üç aydır ardı 

ardına yazdığı mektuplara cevab 
alamayınca büyük bir meraka düş
müştü. Şurada kavuşmalarına ne 
kadar kalmıştı ki.. Ayşeciği bu se
ne on sekizini doldurmuştu .. Se -
nelerce kalbi onun için vurmuş, 

günleri birer birer saymıştı .. İşte 
harman sonu da yakındı. Düğün 
hazırlıkları da tamamlanmıştı za
ten .. 

Acaba hasta rrıı idi?. Yoksa İs
tanbulun şık beylerinden birine 
gönlünü mü kaptırmıştı? Aklına 
neler neler geliyordu. İçi içine 
sığmıyordu. Çünkü Ayşe biricik 

• •• 
Ayşecik karnı burnunda bir 

müddet sokak sokak stirtindük -
ten sonra nihyet bır hsthnede gü
nahını doğurmuştu. 

Bu; kıvır kıvır saçlı bir kızca
ğızdı. Ona baktıkça bir an analı
ğına seviniyor, sonra birdenbire 
bu müthiş günahının cezasını na
sıl ödiyeceği aklına gelince ürpe
riyordu .. 

Ne talihsiz kadındı. On gün son
n ona o yumuşak yastıkları da çok 
görmüşler, çocuğunu kucağına ve
rince yine sokaklara atmışlardı. 
Artık her şeyden ümidi kesilmiş, 
hayatında yapyalnız kalmıştı. 

Günlerce açlıkla pençeleşti. 

Nihayet bir gün onun da eli, ge
lip geçenlerden merhamet yal -
varmağa açıldı. Dileniyordu .. Ne 
yapsın?. Küçükken avucuna düş
tüğü vicdansız adamın yalancı 
vaidlerine kapılmıştı hır kere .. 

Sefalet canına tak etmişti artık .. 
Böyle daha fazla y&şıyamazdı. 

Düşündü. Kendi kahbc idi amma, 
piçi de Nihadın çocuğu idi. Zaten 
kendine olan olmuştu. H ıç olmaz
sa yavrusunu bu çirkef haynt!an 
kurtarmalı idi. 

Ne olursa olsun hE'..r şeyi göztine 
almıştı. Nihad beyin k:tpısına gi-

elinden alırdı. Amma, iş işten geçtikten sonra böy
le düşünebiliyorum!. 

- Keklik torbada .. 
Diye düşünür, geniş ve... Rahat nefesler alır. 

Fakat, bu torbada zannettiği kekliğin etini güç yi
yecek, belki de dişleri kırılacak! 

"' •• 
Deyip çocukcağızın eline kelepçe vuracaklar. 

Utanmaz adam!. Akşam yanıma geldi. Daha 
görür görmez yüzüne tükürdüm ve. Bağırdım: 

- Ne yüzle yanıma geldin?. İhtimal ben Paşaya: 
- Cahidi bir defa göreyim .. 

Dediğim saniyede, paşa bunu böyle düşündü de: 
- Peki.. 
Dedi!. Fakat, bönlüğümüzden istifade ettiler, 

beş on dakika içinde her işi görüp çaktılar ve Cahit
ciği ortadan kaybettiler. 

Ne bilelim biz?. Ne avukatız, ne de başımızdan 
böyle bir kaç şey geçti. Kendimizi toplayıp: 

-- Hey .. Ne oluyorsunuz, dalavere yok!. 

Diyebilirdik. Değil böyle, hatta, Cahidi benim
le koyun koyuna görselerdi ne olurdu?. Gine ne i
damlık, ne zindanlık, ne ~vrupalık bir şey yoktu. 
Belki de bizim: 

-Eh. Artık .. 

Dememiz paşayı yere vurur, bütün silahlarını 

- Yaptıklarında utanmıyor musun?. 
- Ne yaptın Cahidi?. 

En çok beni kızdıran, köpürten tarafı da bu ka
,~ar hakaretten sonra bile benimle kavga etmeme· 
si! Buna çıldırıyorum, kendi yumruklarımla kendi 
başımı döğecek oluyorum: Biraz cevap verse, biraz 
l•enimle kavga etse. B iraz: 

- Eh. Sen dıe!. 
Dese bu kadar hırslanmıyacağım. Adam değil 

Kedi! Bütün kediler böyledir. En çok: 
- Pist! .. 
Dediğimiz zaman yılışır, ayaklarımızın arasın

da dolaşmağa başlarlar. O zaman kızarsınız, bağı
rırsınız, kafasına bir şey vuracak olursunuz. Bu da, 

(Devamı ~'1 

1639 m. 138 K es. 120 Jtft 

B UGtnf 

Saat 18..30: Program. 
Saat 18.35: Müzik (Küçük or 

kestra - Şef: Necip Aşkın.) 1 .,, 
Franz Lehar - Vals, 2 - Zfeb • 

rer - Eşkiya operetinden potpıı· 
ri. 3 - Delibes - Kopelya bale • 
sinden bebek dansı. 

Saat 19.10: Türk müziği (İner 
saz faslı.) 

Saat 20: Memleket saat ayarı. 
Saat 20: Temsil. 
Saat 20.40: Ajans ve meteotO" 

loji haberleri . 
Saat 21: Türk müziği.1- ...... 

- Rast peşrevi. 2 - Lemi -~ 
şarkı: Yok mu cana aşıka hi~~.t 
!etin. 3 - Udi Mehmet - ~
şarkı Öyle yakında ki beni. 4 ""' 
Lemi - Suzinak şarkı: Yeter )li9" 
ranlı sözler. 5 - Neyzen ııız•,. 
Suzinak şarkı: Çaldırıp çalgı>'1' 
6 - Refik Fersan - Suzinak ~ 
kı: Canım kimi isterse. 7 - ...... . 
- S uzinak saz semaisi. 8 - .... ~ 
Halk türküsü Sabahtan ikalkt 
9 H lk .. k" ... orfr - ..•.•. - a tur usu. ~ 
lıyım ezelden. 10 - • .. ... • ll 
türküsü: Ekin ektim ~nere· 

Saat 21.40: Konuşma. ıı. 

Saat 21.55 Neş'eli plaklar • ıı 
Saat 22: Haftalık posta kutıl9 

(Ecnebi dillerde.) . 
Saat 22.30 Müzik (Dans J:Jl{lıl' 

ği - Pl.) ~ 
Saat 23: Son ajans haberıer q_ 

ziraat, esham, tahvilat. karnb11 
- nukut borsası (fiat.~ 

1357 Hicrt 
Receb 

4 -- 1 

135~ ııuaJ 
Ağustos 

6 

1939, Ay 8, Gün 2il, Hızır 1~ 
19 Ağustos CUMARn;S --

Vakitler Vasati Eıaal 

aa. da. SL d_!:. ---
Güneş 5 14 10 tl 

Öğle 12 17 5 14 

İkindi 16 05 9 O'l 

Akşam 19 03 12 00 

Yatsı 20 45 1 41 

İmsak 3 20 8 J8 - Paşa Hazretleri, Cahit Beyin yanına bir de 
adam verdıler. Avrupada istedikleri yere gidip ka
lacaklar. Paşa benim )'&nı?"l'.fa talin\a~ verdi: cKat'iy-

--~~~----=-~~~---~~~~~~~~-~-~~----~----------------------------~--~--------------------~~----



1 Türk Ordusu Hatay'a Girerken.. 1 

İürk Askerinin Bastığı 
Yere Yüzünü Süren Ana 
ocasını ve Oç Oğlunu .Harbde 
"Ybeden Halime Nineile başbaş::-

ı 

"''ita 
Ha.lime nine Türk siltııırisinin ııtının önüne böyle atılmıştı. 

~;b daşlardan biri muhallebici 
~ llstanın dükk§.nı önünde re
. ~l( 
~: 1Yordu. Yanından geçer-

~~ayır ola, dedim, vitrinlerin 
'nı . , it ını alıyorsun? 

14:.ııı ayır, dedi, şurada oturan 
lıfiııı.e ninenin fotoğrafını çeke-

~lındir bu Halime nine .. ? ı 
dıııy UYtııadın mı yahu? Hatay
ltfiııs eni geJıniş .. Şehre giren Türk 
l!ııunUnun ilk bastığı yere atılıp 
il'~ ı .. u gözünü süyren bir şehid 

/\rk 
b<lıkaadaşım işini çabuk bitirdL 
~~ ndan ayrılamıyordum. Ya
otıırd Yanına sokuldum .. Masasına 

uın 
' l{ııa b. 
''1\ı: v 0Ylu, yetmiş beşlik, fakat 
~~ ·n e Çevık bir kadın olan Hali-

ıne" , }'/ ,e sordum: 

1{~ 1 e zaman gcldıniz Ha taydan? 
!~tını çatarak yüzüme baktı: 

~: gün oldu. Neden soruyor-

•-' Gazete . . d . 1 b. "<r<11.. cıyım e senın e ıraz 
h. ""itnek istedim 
"ıtq .. 
'iten bire yüzü güldü: 

lı(Yad a., Peki öyle ise. Evet.. An
~ı hl:n geleli iki gün oldu. Yir

tje<fi ır, bugünü görmek için 
~'t11t --~· Çok şükür Allahıma .. 
~ııı a~k em de gam yemem. Gö

ltııı- acta kalmaz. 

~Iaı,i1~ bir göğüs geçirdi. Zeki ba
"dar e_ beni başımdan ayağıma 

Suzdü: 

lı!~İQ Senin gibi yetişmiş üç aslan 
~til, ~erdim, oğul! dedi. Kolay 
Ç llııııu;r ana için bu acılara ta -
lıı;ltk etmek. Zaten kocam da 
)~ y alecte şehid olmuştu. Dün
~~tıı al>Yalnız kaldım. Bir teyze
lııu,tıı "ardı, onu arayıp bulmağa 

li lstanbula. 

l\~lıJ ç_ arslan yavrucuğun nerede 
ıı 81ti? • 

•lirıı .. 
~ ~ e -~ıne içini çekti: 

1 
~'s~!b~yüğünü Sakaryada .. or-

1 tıbı· nonünde. İkisi de babala-
ct·· 

~n1 v uşmanla çarpışarak, kan- J 

. atan uğrund.- akıtarak öldü-

\ liç-· 
lıl~? Uncu arslan nerede şehıd 

\> ıı,,. 
•nıııı~ ninenin gözleri sulandı. 
'11er·l aki masalarda oturan 
""fıııa~ er de merakla bizim ko -
ltal;ın ı~ı dinliyorlardı. 

li e nine: 
ı~~ 'iiin .. 
~- ~i~ cu arslanım mı, dedi, ah 
~de 61

80tınayın ! bu acı benim i
t~~- •~t ekıl~rinden daha derin bir 
~~ it ı. lstıklal harbınde iki oğ-

aybettıkten sonra Anlak-

1 Yazan: lskender F. SERTELLİ 1 

yada bulunan hemşiremin yanına 
gitmiştim. Küçük oğlum İbrahim 
orada benimle beraber oturuyor
du. Tamam on iki yıl oldu. Bir ak-

şam oğlum eve gelmedi. Her gece 
yatsıdan önce eve gelirdi. Tamam 
yirmi üç yaşında idi. Fakat ben o
na küçük bir çocuk gözile bakar
dım. Hayatta dayandığım bir o 
vardı. Eli ekmek tutunca bana ba-

(Devıımı 6 '1•C1 sahifede) 

Onsekizinci Asıra 
• 

Dönen insanlar 
Bunlar Bütün İngiltereyi Dolaşarak Sinema 

A leyhinde Konferanslar .Verecekler 
John D. Rokfeller, şayanı hay

ret bir i§ başardı. Kaliforniyada, 
Viliamsburg köyünü ihya etti. Bu 
köy tıpkı 18 inci asırdaki hali ve 
şekli ile köy meydana çıktı. 

Bu iş kolay başarıldı sanmayı

nız. Tam on üç sene mütehassıs 
mımarlar, mühendisler ve ressam
lar milyarderin orzusunu yerine 
getirmek için çalıştılar. 18 inci a
sırdaki köyü yeniden ihya ettiler 
amma 720 milyon frank harcadı
lar. 

Bugün köyde, 18 inci asırda ol
duğu gibi mum yakılıyor. 

Köyün mektebinde 18 inci asır-

da olduğu gibi latince ders veri
liyor. 

Köyde asri konforun hepsi 
mevcuddur. Ancak göze görün -
müyor. Köy evleri gizli kalorifer
lerle ısınıyor, bir tarafta da ocak
lar yanıyor. 

Oksford Üniversitesi talebelerin
den yirmr genç de, 20 inci asrın 
•Sersemlik• addettikleri terakki
yatına karşı propaganda yapmak 
üzere turneye çıktılar. 
Bunların üstünde 15 inci asır

da giyilen elbiseler vardtr. Genç
ler bütün İngiltereyi dolaşacaklar 
ve bilhassa sinema aleyhinde kon
feranslar vereceklerdir. 

Cenub Kutbunda 
Askeri Bir Üs 
Amiral Bırd Tekrar Yola Çıkıyor 

Amerika hükumeti Konterami
ral Byrdi yeniden cenub kutbun
de dolaşıp, bir havaı hat'b üssü 
olabilecek yeri keşfetmesi için 
12,000.000 frank tahsis etti. 

Bgrd ilk defa 1928 de kutba 
gitmişti. 

12 yaşında iken bir vapura at
ladı ve dünyayı dolaştı. Dönüşte 

{Devanu 1 mtı ıahifede) 

SÜRÜCÜ İLE DOKTOR 

ARASINDA 

Doktor, (sürücünün göğsünü 

dinliyerek) hastalığınız alaıbildi

ğine gitmiş ... 

Sürücü.- Ben de onun için si
ze kendimi gösteriyorum ya ... Şu
nu eşkin bir hale koyamaz mısı
nız?. 

KOÇ ZANNETMİŞ!. 

Bay.- Bekir ... Bugün satın al-
dığım büyük ayna ne oldu?. 
Uşak.- Koça kurban oldu!. 
Bay.- Anlıyamadım!. 

Uşak.- Bundan anlaşılnuya • 
cak ne var, bayım... Aynayı ge
tirdim, merdiven başında duva
ra dayadım. Sizin yazdanberi to
sa alıştırdığınız koç aynaya ba
kıp kendini görünce geri geri çe

kildi, bir tos vurdu, aynayı hlll'
duhaş etti. 

VAY ÇAPKIN VAY!. 

Bayanın biri kocasına karşı sa
dakatini göstermek için: 

- Teyzemin kardeşi bir türlü 
peşimi bırakmıyor, neriye git -
sem arkamdan geliyor. 

- Yüz verme çapkma!. 
- Ne kadar yüz vermesem yi-

ne söyliyecek ıbir söz buluyor, 
sırnaşıyor. 

- Sert bir çehre ile dişlerini 
göster. 

- Gösterdim kocacığım. göster
dim. Buna da verilecek cevab bul
du. 

- Ne dedi?. 
- Ah, ne güze~ inci gibi dişler 
dedi!. 

- Vay çapkın vay!. 

Çarın 
Kardeşinin 

Kızı -- -
Fıansaya Film 

Çevirmeğe Geliyor 

Amerikadan Fransaya gelen 
büyük bir transatlantik yolcula • 
rile beraber, genç, güzel bir ka
dın da toprağa ayak bastı. 

Bu kadın Bay John C. Vilso -
nun karısı idi. C. Vilson, meşhur 
Noel Kovaral müstahzaratını ya
pan fabrikanın direktörüdür. Mil
yonerdir. 

Gümrük muamelesi sırasında 

milyonerle genç karısını tanıyan
lar oldu. Bu Fransanın eski göz
fışinası olan bir sinema yıldızıdır. 

Marsel Herbigin çevirdiği 

bir filimde başrolü oynıyan Nata
li Paley .. Şarl Buaye ile oynadığı 
rolünde çok muvaffak olmuş, Ho
livudda yıldız diye tanınmıştı. 

Otelde de Natali Paleyi tanı -
yanlar oldu. Amma sinema yıl -
dızı diye değil. N atali meşhur ter
zi L. Lelongun kansı idi. Filim 
çevirmek üzere Holi vuda gider
ken kocasından ayrılmış, Ameri
kada yeniden C. Vilsona varmıştı. 
Bugün artık san'ata veda etmiştir. 

Ancak Natali Paley kimdir bi
lir misinız? Prensestir. Rus pren
seslerinden biridir. Rusya Çarı 

Nikolanın kız kardeşinin kızıdır. 

5- SOM Tll:LOSA•-19 AGUSTOS u· 

Borçlu Delikanlı 
iflas Edince .. 

• 

Nişanlı Kız Fedakarlık Ederek, 
Sevgilisini Kurtarmağa Çalışıyor 

Nişanlı kız Mis Fiıtis 

Londranın kibar aleminde olup ı para sarletmeğe başlaml§, niha- çen paradan bir miktarım vere • 
biten şeyler etrafındaki dediko • yet borçlanmıştır. Eğer alacaklı- cektir. Akai takdirde mahkeme 
dUlar gaııete sütunlarına da ge- !arla bir ~ekil bulunursa delikanlı tarafından müflis diye illin edl 

çer, halkı bir müddet de meşgul j =bo=r=c=u=n=u=ö=d=em=e=k=ü=ze=r=e=e=li=n=e=g=e-===l=ec=ek=t=ir=.=====-===-='=" 
eder. Mesela zengin bir ailenin oğ
lu olan otuz yaşlarında Volston 
Diksinin 4,500 İngiliz lirası borç
lanarak alacaklıları tarafından 

mahkemeye sevkedilmesi de böyle 
oluyor. Genç adamın o\!vdiği ve 
evleneceği Mis Fillis isminde bir 
kız da vardır. Bu kızın da babası 
zengindir. 

1 İcra memuru gelerek delikanlı
I nın eşyasına haciz konacağını söy-

lediği zaman kız da müstakbel 
kocasını teselli ederek daha her 
ümidin kaybolmadığını, kendi ba

basının yardım edeceğini söyle -
miş. 

Delikanlı da: 
- Ah, demiştir, ben sakin bir 

hayat sıirerek yalnız sevgilimle 
birlikte yaşamak istiyen bir erke

ğim. Gelecek sene bu vakit ev -
leneceğiz. 

Delikanlıya her sene babası 100 

İngiliz lirası veriyormuş .. Kendisi 
de ıbir filim şiPketinde çalışıyor
muş. Fakat bir iki senedir çok 

1 •• 1 ••••••• 1. 1 ••••••• l ••• 11 

Dünyanın 
En Zengin 

Kızı 
Dünyanın en zengin kızı İngiliz 

gazetelerinde okunduğuna göre 
Mis Ceymis Kromvel ismindeki 
İngiliz kızıdır. Kendisinin merakı 
Amerikada yaşamaktır. İngiltere

ye geldiği zaman da kimse görme
sin, gazeteciler resmini almasın 

diye saklanmaktadır. Kızın baıbası 

vaktile İngilterede tütün kralı di
ye tanınmış bir adamdı. Öldüğü 
zaman serveti kızına kalmıştır. 

Zengin kız sonradan kocaya var
mış, şimdi kocasile beraıber İngil
tereye gelmiştir. 

Hastanede Birdenbire 
Deliren Adam 

Bir Ki~iyi Öldürdü, Dokuz Kişiyi 
de Ağır Surette Yaraladı 

Londra gazetelerinin yazdığına 1 

göre İngilterede Bazinstonda Spen 
ser Prays isminde yirmi dokuz 
yaşlarında bir ressam kendisine 
arız olan ani bir cinnetin tesirile 
4 kişiyi öldürmüş, 6 kişiyi yara
lamıştır. Ressam o şehirde hasta
nede tedavi ediliyordu. Spenser 
Prays İngilterenin bellibaşlı yer
lerine bombalar koyan İrlanda 
Cumhuriyet ordusu gizli teşkilatı 

dolayısile yapılan tahkikat sıra

sında tevkif edilmiş, hastalığın -

dan dolayı da tedavi altına alın
mıştı. 

Genç ressam birdenbire bir 
hastanın üzerine llücuın ile onu 
öldürmüş, diğer altı hastayı da 

yaralamış, oraya koşup gelen has· 
tabakıcılardan üçünü de yarala
mıştır. Bu sırada hastanenin mü 
dürü de yaralanmıştır. Deli res- . 

sam ile mücadele bir buçuk saat 
sürmüş, deli de nihayet tutul • 
muştur. 

oıoso BULUNAN BiR KADIN 
Londra gazteelerinde okundu

ğuna göre İngilterede Süzendde 
bir ölüm vak'ası keşfedilmiş ve 

ri girmişler ve kız kardeşlerini ö
lü olarak bulmuşlardır. Vak'a bu 
suretle meydana çıkmıştır. 

dul bir kadının cesedi bulunmuş- 1--------------
tur. Elli yaşlarında ve Elenor is- Sahte lngiliz 
minde olan bu kadıncağız evinde Bankonatları 
ölü olarak bulunmuş ve havagazi 
musluğunun açık kalmasile zehir- B.ilede sahte 20 liralık İngiliz 
lendiği anlaşılmıştır. Tahkikata banknotu yapıp yüz kadarını pi-
göre kadın geçen sene teşrniisani- yasaya sürmeğe muvaffak olan 
de ölmüştür. O zamandanheri de bir sahtekar şebekesi yakalanmış-
bu vak'a meydana çıkmamıştır. tır. 

Komşuları bunun için diyorlar ki: İki Fransız ve beş İsviçreliden 
- Onun aylardanberi görünme- mürekkeb olan sahtekarlarla Fran 

mesinde hayret edilecek bir şey sa ve Almanyada cürüm ortak -
yoktu. Çünkü kendisi o kadar çok lan bulunduğu anlaşılmıştır. 
misafirliğe gider ve evinden u - Karlesruhede oturan ve şelbe-

zaklaşırdı ki buna artık hep alış- kenin ortaklarından olduğu anla-
mıştık. Kendini aramazdık. Ölen şılan bir İsviçreli Almanyada tev-
kadının namına gelmiş birçok kif edilmiştir. 
mektublarla alacaklılarından gel- Elde edilen 20 liralık saıhte bank-
miş kağıdlan ve kendisile bera - notlar o kadar ustalıkla taklid e-
ber yaşamak istiyen bir erkeğin dilmiştir ki, piyasaya çıkarılan 

de mektubu bulunmuştur. yüzlerce ibanknotu hakikilerinden 
Kadının iki kardeşi gelerek e- ayırd ederek toplamak çok müt-

vin kapısım kırmak şuretile içe- kül olacaktır. 
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fSTANBUL KAPIU 
;:;;;;,p • VE BfZANS SARA 

No. 70 Yazan: M. SAMİ KARAYEL 

Hıristiyan Devletleri içinde En 
Ziyade Entrika Çeviren Bizanslı 
Osmanlı Devletini Yok Etmek İcin Sultan Mehmede 

• 
Kadar Nice Tarihi Kanlı Vak' lar Çıkardılar 

Anadolu Selçuk devletinin in· ı 
kırazından sonra, beyliklere ayrı
lan Anadoluda Osman oğullarının 
kurduğu devlete en ziyade kuv
vetle karşı koyan Karamanoğulla
;rı icli. 

Fakat; hıristiyan devletleri i -
çinde en ziyade entri:ka çeviren 
Bizan.stı. Bizanslılar, Osman o
ğullarının kurduğu devleti yok 
etmek için Sultan Mehmed dev
rine kadar nice tarihi kanlı vak'a
lar ihdas ettiler .. Llkin, neticede 
Türk ahlak ve salabeti karşısında 
daima eğildiler. 
Karamanoğlu İılırahim Bey ber

mutad yeni padişaha karşı isyan 
ederek eski Aydın, ~rmiyan o
ğulları neslinden yanında bulu -
nan birkaç serseriyi ayartm1ş ve 
kenclisi Alaiye taraflarına saldır
mış ise de; İshak Paşa ordu He ü
zerine yürüdü. 
Padişah dahi; büyük bir ordu 

ile evvela Bursaya, sonra, Kara
man diyarına teveccüh etmekle 
serseriler perişan oldular. Niha -
yet; İiırahimbey kızını Sultan 
Mehmede vererek Taşeline talilı 

oldu. 
Sultan Mehmed, Karaman is -

yanında her vakit olduğu gibi 
Bizansın parmağı olduğunu bili
yordu. 
İmparator Kostantın, Karaman

oğlunun isyanını bahane ederek 
Sultan Murad zamanında İstan
bulda mahfuz bulunan Süleyman 
Çelebinin torunu şehzade Orha -
nın vergtlerini isted i. 

Fatihin babası, şehzade Orhan 
için Bizans imparatoruna vugi 
'Veriyordu. İstromca civarındaki 
arazide oturan Rum memurini 
şehzade için para toplayıp Bizan
sa gönderiyordu. 

Fakat; Sultan Mehme<l tahta 
çıktığındanberi Bızansa vergiyi 

vermiyordu. Bunu bir küçıiklük 
addecliyordu. Sultan Murad Bi -
zanslıların şehzade Orhanı sa;lver
memeleri için muntazaman vergl 
verirdi. Çünkü; şehzade Orhanı 
Bizanslılar başıboş bırakırlarsa 

Anadoluya geçip başına toplıya -
••••••••••••••••••••••••••• 

YILDIRAY 
Denize İndirilecek 
Halıçteki tezgahlarda yapıl -

makta olan Ay serisı denizaltı ge
milerimizden Yıldıray 28 ağustos 
pazartesi günü merasimle denize 
inclirilecektır. 

cağı bir alay adamla saltanat da- ı 
vasına kalkabilirdi. 

talebini küstahane buldu ve der
hal şu mukabelede bulundu: 

Halbuki; ikinci Mehmeclin, şeh
zade Omandan korktuğu yoktu. 
İsterse Bizanslılar şehzadeyi sa
lıverebilirlerdi. 

İşte; Karamanoğlu isyanile meş
gul olan Padişaha imparator Kos
tarrtin bir heyet göndererek şu 

metalebatta bulundu: 
- Emiı Süleymanın torunu Or

han Çelebi için verilen para ge
cikmiştir. Gönderilmesi rica olu
nur. 

Müstakbel İstanbul fatihi, Bi -
zans Fatihi, Biz31l6 heyetinin bu 

- Osmanltlar bru: vermezler ... 
Bac alırlar.~ Ben, şimdiye kadar 
gelen padişahlara benzemem ... 
Babamın nezaketinden istifade 
ettiğiniz kAfi ... Ehlisalib Varnayı 
alıp Eclirneye inıırken biz çocuk
tuk.. Ve titreşiyorduk... Bunları 

unutmadım. dedi. 
Bizans heyeti, padişahın bu söz

leri üzerine şu yolda ve eskisi mi
sillu tehclidde bulundular: 

- Para verllıniyecek olursa şeh
zade Orhanı salıverir.iz. 

(Devamı va~} 

Türk Askerinin Bastığı Yere 
Yüzünü Süren Ana 

(5 inci ıayjadan devam) 
kar diye teselli buluyordum. O ge
ce sabaha kadar pencerede yolunu 
bekledim, gelmedi. Güneş doğu
yordu. Pencerenin önünde uyuk
lamıştım . Bırdenbire klıpının ö
nünde bir ses duydum: . Anne, vu
ruldum!.> Ah, bilseniz oğlum, o da
kikada ben de vurulmuş gibi, sar
sılmJŞ, mahvolmuştum. İnliyerek 
kapıya koituın . İbrahim kanlar i- ı 
çinde yerde yatıyordu: . Kendimi 
buraya kadar sürüklrdim, anneci
ğim! Beni, Ankaraya yardım edi
yorum diye vurdular!.• Yavrucu
ğum fazla bir şey söyliyemedi. 
J3aşcağızı toprağın üstüne düştü. 

Onu, o sırada düşman parasile fa
alıyete geçen bir haydut çetesi 
vurmuştu. İbrahımciğimden sonra 

bir çok Türklerin de canını yaktı
lar. Son ümidim olan üçüncü ars
lanı mı da toprağa gömdükten 
soma, kendi kendıme .• Bekle Ha
lime, diyordum. omrün yeterse, 
günün binnde bu toprakların ana
vatana kavuştuğunu göreceksin!• 
bu sözleri her zaman tekrarlar -
d1m .• Türk asken Hataya gelirse, 
herkesten önce onun bastığı yere 
yüzü mu süreceğim' diye and iç
miştim . AllaJı bana bu mes'ud gün
(e;., gösterd i. Antakya anavatana 
kavuşunca bütün derdlerimi, ız

tırablarımı unuttum. Sevinçle Ha
taydan kalk•ım , istanbula gel -
elim. Allah m»let ım'ze, Yavuz İn
önümüze uzun öır. r ler versin be
nım gıb~ savaşlarda arslan yavru
cuklarını kaybeden n:ce analar 

var. Onları düşündükçe müteselli 
oluyorum. 
Kalabalık bastırmıştı. Halime 

nine ile fazla konuşamadık. 

Oğul, Fatihe nereden giclilir? 
Diye sordu. Tramvay caddesini 

gösterdim. 

- Ben yaya olarak gideceğim , 

dedi, tramvaya mıramvaya bine
mem. Yaşım yetmışi geçti amma, 
yol yürümekten yılmam .. Edirne
ye kadar yürüyerek gidebilirim. 

Mısır Askeri 
Heyeti 

Bugün Geliyor 
Yarın Trakvaya Giderek 

Geçid Resminde 
Hazır Bulunacak 

Ankaraya gitmek üzere şehri
mize gelcceğıni haber verdiğimiz 
Mısır askeri aheyeti bu.gün öğle -
den sonra saat dörtte Romanya 
vapıırile beklenmektedir. Heyet, 
mıhmandarhğına tayin edilen 
Gaz Kumandanı General Hüsnü 
Riza ile İstanbul Merkez Kuman
danı ve hariciye memurları tara
fından karşılanacaktn. 

Heyet Perapalas oteline misa
fir edilecek. yarın Trakyaya gl -
~ere!< geçicl resminde buluna -
caf<, miıteak lben Ankaraya av -
det <deeekt.r. 

'Cenub Kutbunda 
Askeri Bir Üs 

Baş, Diş, Nezle, Gri ı,Romatizma 

(5 inci sayfadan devam) 

bahrıye mektebine gırd . Büyük 
haııbe Amer,ka ıştirak edeceği za
man Bgrd bir tayyare kumanda
nıyd ı. 

Nevralji, kırıklık 

• - icabında 

ve bütün ai;,'Tılarınızı derhal keser 

günde 3 ka~e alınabilir. - -
Bır sene sonra Kanada hava 

kuvvetleri başkumandanı oldu. 
1925 de Mie Mıllion ile şimal 

kutbuna gitti. 
1926 da 15 saatte 1360 mıllik 

mesafeyi katetti. 
1928 de eenub kutbu üstünde 

dolaştı ve o güne kadar meçhul 
olan 400,000 metro murabbaı a
razı keşfetti, adını •Kü~·ük Ame
rika • koydu. 

1935 de tek başına cenub kut -
bunda kald ı. O zaman meteorolojı 
ıncelemeleri yaptı . 

1939 bırinci teşrıninde de yir.e 
cenub kutbuna gidip Amerikanın 
askeri hava kuvvetleri ıçin bir harb 
üssü arıyacak 

Bgrd elli bir yaşındadJr. 

Hava Taarruzu Bu 
Sabah Yapıldı 

Almanlar ''Artık Be 
liyemeyiz,, Diyorlar 

(l inci 3ahifeden devam} 

9,52 Mefruz düşman tayyarele
rinin motör sesleri duyuldu ve az 
sonra Trakya ufkundan yedi ağır 
bombardJman tayyaresi peyda ol
du. Halk kaçışmağa başladı. 

9,53 İlk gaz bom bası Beyazıd ü
zerine düştü. İkincisi Sirkeci ga
rına.. Tayyareler gaz ve tahrib 
bombaları atmağa devam ediyor
lar. 

Selimiyedeki toplanınız tahrib 
ate~e mukabeleye başladıllll\ 

Filo Selimiye üzerinden KadJköy, 
Haydarpaşa ve Adalara doğru te
veccüh etti. 

10,l Beyazıda yeniden üç kilo
luk bir tahrib bombası düştü. İlk 
g_elen yedi ağır bombardıman tay

yaresinden sonra ikinci bir tayya
re filosunun gelmekte olduğu gö
rüldü. Can kurtaran ekipleri, bom
ba düşen yerlere ve sağa sola ko

şuyorlar. Beyazıddaki kahve üze
rine de bir bomba düştü, yangın 
başgösterdi. İtfaiye derhal işe baş
ladı. 

10,4 Tayyareler Yeni.Cami avlu
suna gaz bombası attılar. Çak -
makcılara da bir tahrib bombası 
düştü. Kasımpaşa üzerine gaz ve 
Tersaneler üzerine de tahrib bom
baları attıkları görüldü. 

İkinci filo Sultanahmed, Kumka
pı, ÇatladJkapıya paraşütlü bom
balar attılar. 

Kapalıçarşının üstünde ve Ca
feriye hanı üstünde polis halkı ko
valıyor, aşağıya indirmeğe çalışı

yor. 

10,5 Üç mot.örlü yecli tayyareden 
mürekkep üçüncü bir ağır bom • 
bardıman filosu Haydarpaşaya ge
çerken, ilk tahribi Üniversite ma
hallesinde yaptı. Üniversiteye bir 
gaz, iki tahrib bombası düştü. Tay
yarelerden bir tanesinin beyanna
meler attığı görüldü. Bunlar Üni
versiteyi bombalarlarken, diğer 

bır tayyare de Dişc i mektebine 
bir bomba düşürdü, mektep çök
tü. su boruları patladıö Ekip der
hal bu boruların tamirine koyul
du . Bombalar Askeri Tıbbiye üze
rinde de tahribat yaptılar. Burada 
tramvay rayları parçalandı. Ekip 
tamir ediyor. Bir tramvay teli 
koptu. İperit gazından •mı>le ça
lışamadı. 

10.7 5 tayyarelik bir filo Fatih 
ve Süleymaniye üzerinden geçi
yor. Bilhassa Fatih, Şebzadebaşı 
ve kJSmen Beyazıtlı tahrib ediyor. 

Burada gazdan ölenler, yaralanan
lar var. İmdadJ sıhhi koşuyor. Bu 
filo Fatih üzerinden Bey-0ğluna 
geçiyor, mıihtelif mıntakalara gaz, 
yangın, tahrib bombası atıyor. Bu 
sırada Beyazıd yangını da söndü
rülmüş bulunuyor. 

10,13 - Beşinci filo 7 tayyare
dir. Bunların hedefi doğrudan 

doğruya Haydarpaşa, Kadıköy üze

rine t~rib bombaları atıyorlar. 
adı köy, Moda, FenerbaJıçe önle -
rinden dönüyorlar, bu sırada gaz 
noktasından İstanbulun tamamile 
lehinde dündoğuşu şiddetli bir rüz

gar çıkıyor. Zehirli gazın tesir yap
masına bununla imkan kalmıyor. 
Buna mukabil hakiki yangın çık

masına bu rüzgarla çok müsaittir. 

10,14 - Fatih itfaiye grupo Be
yazıda geliyor. Beyazıd meydanı
nı gazdan yıkıyor. Dürbün ile ga
zete fotoğrafcılarının yer yer ça
lıştıkları görülüyor. 

10,15 - Altıncı filo , doğrudan 

doğruya Karadeniz istikametinden 
geliyor, Şişli, Harbiye, Maçka, 
Kurtuluş mıntakasını bombalıyor 

H~rbiye mıntakasıııda ağır maki
neli tüfeklerle mukabeel e3. liyor. 
Köprüye bomba düşüyor. 

Dönüşte Sultanahmede zehirli 
gaz atıyor, sonra Kadıköy tarafı
na teveccühediyor, Kadılcöy? gi
diyor . Bu sıralarda Beyazıddaki 

temizlemE' ekibi gazı temizl:yor, 
sokaklara kı reç kaymağı dö'<;ı -
yor 

10.25 - Beşiktaş'ta Köyiçin
d€ hakıki bir yangın çıkıyor. İtfa

iye gelıyor. Köfteci dükkanında 
yait parlamı ; 10.46 da bu yangın 
ı;Ondürtilüyor. 

10,35 - İsareis gambotu liman
da dolaşıyor. 

10,37 - Yedinci filo Karadeniz
den geliyor. Boğazi'çinde bütün 
bombalarını atıyor, Sarayburnu 
istikametinde top ateşile karşı

lanıyor. Adalar üzerinden İstan
bula dokunmadan kayboluyor. 

10,38 Beyazıd kulesi taarruzun 
bittiğini bildiriyor. 

VAZİYETİN HULAsASI 
1 - Tecrübe tam bir muvaffa

kiyetle neticelenml§tir. 
2 - Bazı kimselerin merak sai

kası ile damlara çıkması ve bazı a
rabaların gölge altına kaçmama
larına rağmen koca şehirde hava
dan pek az adam görülmüştür. 

3- Nakil vasıtaları yanın da
kikada, köprü iki dakikada ve bü
tün meydanlar 3 dakikada tahliye 
edilmiş oldu. 

4 - İtfaiye, gaz temizleme, im
dadı sıhhi, havai hat ve cliğer tesi
sat ekipleri fevkalade bir sür'atle 
çalıştılar. 

MUHARRİ'RİMİZE KISACA 
BEYANAT 

Vaziyeti yakından takip etmiş 
olan salahiyettar bir zat bugünkü 
taarruz tecrübesi hakkında gaze
temize şu beyanatta bulunmuştur: 

- İlk tecrübe olmuş bulunma
sına rağmen, bugünkü harekat 
dünyanın hiç bir yerinde bu ka -
dar semere veremez. Halkımızın 
askcrlığe, milli müdafaaya ve hü
kümete yardım hususunda gös -
!erdiği aliika, bu tecrüJ:ıenln ha
k iki bir hava taarruzunu andıra
cak tarzda tecelli ettırmiştir. 

TRENLER YOLCULARINI 
İNDİRDİLER 

Hava hücum tecrübesi müna -
se-betile Köprüden Kadıköyüne 

hareket edecek olan 10,15 vapuru 
ile Kadıköyden 10,20 de hareket 
etmesi Hlzım gelen vapurlar ha 
reket etmemişlerdir. 

Bu sıraçla Pendikten hareket e
den 10 numaralı katar Maltepede 
tevakkuf ederek yolcularını ın -
dirmlştir. Yolcular ağaçlar altı

na saklanmışlardır. 9,42 de Hay
darpaşadan hareket etmesi lazım 
gelen katar da hareket etmemiştir 

•••••••••••••••••••••••••••• 

Dünya Sulhu 
Pamuk ipliğine 
Bağlanamaz 

(1 inci sahiJeden devam} 

(1 inci sahifeden devam) 
!eri harekata karşı koymak ister
lerse, derhal Alman ve İtalyanın 
ckombine. bir halde vazife başın
da bekliyen kuvvetlerile karşıla
şru:aklardJr. 

Gazeteler diyorlar ki: cMüstacel 
bir tarzı hal bulmak lazımdır. E
ğer statükoyu muhafazaya çaıl -
şan devletler, mukarrer tarzı hal
lere mıihalefet ederlerse, karşıla
rında mihver devletlerinin azinı
lerinlıı şahlandJğını göreceklerdir. 
Ahnanya ve İtalya artık zaruri bir 
hal kesbetmiş olan tadilatın sulh 
yolile tahakkukunu arzu etmiyor 
değilerdir, ancak bunun aksi bir 
politikaya da tam surette müsbet 
bir müdahalede bulunacaklardır.> 
POLONYA MİLLETİNİN MEV
CUDİYETİNE NİıHAYET VERİ-

LECEKMİŞ 
Faris 19 (Hususi) - Almanla

rın bugünkü şekil ile Polonya 
milletinin mevcudiyetine bir ni
hayet vermek istedikleri intibaı 
vardJr. Alınanlar sadece Danzigi, 
Koridoru değil, 1918 de kaybettik
leri bütün eski hudutlarını iste -
mektedir. Bilhassa Yukarı Silez -
ya ile Poznani bu talebler meya -
nındadır. Yukarı Silezyanın kö -
mürü ve Poznani'nin bir zahire 
ambarı oluşu Almanların hırsını 

son derece tahrik etmektedir. 
Almanların nasıl harekete geçe

cekleri burada merakla sorulmak
tadır. Zannedildiğ;ne göre, Alınan
lar, mütearrız vaziyetinde görün-

)<et
memek için, Polonyayı ıı>" 
ne karşı bir mukabeleye o 

tie " bırakacaklar ve bu sure 
.. . ı;st<· 

yayı mutearrız ha!ınde g·rıct 
ordularını harekete geçı 
dir. JI! 

Danzige yerlcştırilen toP 0 

1. 3nını '""" lonyanın Gdinya ım dıtl'. 
den ateşleri altında buıunli~dl 
tadırlar. Bir muharebe h3 iti 
lonyanın denizden istifade! 
kan kalmıyacaktır. Fakadt r e Rusyanın bir harb ha ın·dıif)' 

" ·ptı 
yanın muhtaç olacagı ı . .,r 
de, tayyare, motör ve dı•- \llf' 
malzemesini temine ~a~;ııl 
duğunu Varşova hükuıne 
dirdiği söylenmektedir. ıJ-~ 

MUSSOLİNİ BİR p 
HAZffiLAM1Ş ı.ı 

Londra 19 (Hususi) - dl 
ni'nin mevcut muahedeler .ı.f/ 

i!ı ,. .. 
mi; tadil planı hazırladı~ 
mektedir. 1P1· 

Fakat siyasi mahafil~e b~ f, 
renin tehdid altında htÇ /i 
zakereye yanaşmıyacağı 1 fi 
mektedir. Bugün ltalyad91~ıl' 
Almanyada 2.000.000 den ~ 
ker silah altında bulun~al 
Bu şerait dahilinde bir u:~ r 
anlaşma müzakeresnıe gı , 
bes bir şeydir. ı)-_ı,.~ 

POLONYA, SİYASİ ~ı\j(11J 
MEVKUFLARIN! B /." 

1 Ya· .i Londra 18 - Po on 51 I:' 

siyasi mevkuflarını se~sn İ 
mıştır. Ancak cası.ısJuk etfo' 
nun 70 kişi tahliye edilt1' 

Makineye Verirken: 
' 

Vaziyet Son Derece Ciddil~e~~· 
(1 inci sahffeı1~11 p.~ r 

şiddetle mukaıbele etmeğe azmetmj. şlerdır. Vaziyet ciddldır· ıaıı" 
h§.diseler Londra ile Parisin son de rece müteyakkız buJunrıı9 

tilzam ey !emektedir: 1 
Kont Csakynin Almanya ve 1 talya seyahati, MusoliniJll~-' 

ordusunun şeflerile göriişm€Si, Al manyadaki son askeri ıı ;44(. 
Alman matbuatının Polonyaya karşı hücumlarının gi:ttil<Çe ~ 
mesi.• 

Almanya Slovakvada 
Yapıyar 

.,,.,41 
Tahkt•'· 

t~ 
ği~t ti' 

Bertin 19 (AA)- İyi haber alan mah!ellerde söylendı ~~iJ11 ~ 
Slovakya topraklarının Alman ordusu tarafından işgal ve 18 ı;ı;ı~ıi' 
lebilecek olan kısmının tahdidi için Almanya ile Slovakya ar 
itilaf imza edilmiştir. 

Bir Alman askeri heyeti Bratis lavada bulunmaktadır. ~ F 

Diğer cihetten •Alman bahriye gazetesi• Alman ve Sl0'°8 ~·i 
leri arasında selam teatisini tanzim eden bir kararnameıı: / 
neşretmektedir. / 

Adaya Bu Sabah Su Verildi 
'1 yrı ,,ı 

sulh cephesinin sür'atle teşekkül Dahiliye Vekili Faik ÖZ!rak, hına devam etmiştir. ,.e1'~ııı"'. 
ve daha büyük bir kudret ve kuv- yanında Vali ve Belediye Reisi dan 25 arabaya binere~ 111~~, 
vetle mücehhez olarak karşıları- Lütfi Kırdar, belediye su işJ.eri gitmiş ve merasimle ]<a~ 0o:ı' 
na çıkmasından sonradır ki haki- müdürü ve diğer zevat olduğu tır. O sırada bayrakla_rıaelfl'~I, 
kati anlam!!Ş ve 'Jııı:OundukJan halde bu sabah dokuzda vapurla tılmış olan su gemileTl g ~1r. ;,, 
yerlerde mıhlanmış kalmış bu· Büyükadaya giderek, tesisatı ik- Merasimde bando rnızık~ıf· ~ • 
lunuyorltt. mal edilen su şebekesinin küşad tiklal marşile başlanr!l'• ,

1 
d 

Eğer, yeni bir manevra değil resmini yapmışlardır. Şebekenin rasimde Şehir meclisi aı3• 1" 
de sırf bu sebeble ise tekrar mih- tevzı' mahalli ve ıs· kele bayrak- ) .. d .t unuy(,. u. .ıan ~- ı, 

verci kaynaklardan ortaya çıka- larla donatılmıştı. Nutukla: söy- Saat tam onda BoğaZ ~' 
rılan sulh ve mütareke şayiaları lendikten sonra, musluklar açıl- tayyareler Adaya ıki bO ~4' 
bu yiizdendir. Almanya ve İtalya m1ş ve şebekeye su verilmiştir. mışlardır. Merasim son~e1e 4' 
öyle bir noktaya gelmişlerdir ki, Heyet vapırla gelirken, hava ta- ı yet yine arabalarla ısJ<e 
bir adım ilerjye atmaları mümkün arruzu başlam1şsa da. vapur yo- . müştür. 
olamadığı gibi bugünkii vaziyetle- ı======================="""'~ 
rinde de kalamazlar. İki milyon 1 . e : (! 
asker Almanyada, bir buçuk mil- stanbul Esnafının Nazarı DikkatıP .~ 
yon a'kcr İtalyada seCcrber hal- 28 Ağustos Pazartesi günü Cem iyetkrine kayıtlı Esnaf çoc ~ 
dedir ve bu memleketler harlı ha- na mahsus parasız Sünnet düğünü yapılacaktır. ,~iş~i 
!inde ve fevkalade tedbirlere mü- Sünnet çocukalrının kaydı i<;in 24 Ağustos .939 Perş('rııbr ~~P" 
racaal etmiş vaziyette bulunu - kadar her esnaf kendi cemiyetleriıne ciizdanile birilkte 
yorlar. Halkın gıdası kesilmiştir. 
Fabrikalar, imalathaneler tama -
mile barb malzemesi ve silah yap
mağa mecbur edilmişlerdir. Tica
ret durmuştur. Bu fevkaladeliğin 
masrafı bile Almanya ve İtalyayı 
iflasa sürüklemiye kafidir. Bu • 
günkü şartlar içinde ve k81'şısm
da, her vakii ifade ettiğimiz gibi 
Almanya ve İtalya için kat'i bir 
netice ve fayda getirecek bir harb 
yapmak imkanı da kalmanuştır. 

.Mecnun bir ar.ım ile Jıarb olabi
lir. Fakat, bu harb baı;langıçta 

Alman ve İtalyan ordularıııa baZJ 
mm•affakiyeller dahi kazandır -
mış bulunsa bile netice Wbarile 
İtalya ve Almanyanın inkırazı ve 
hattu imhası ile neticelenebilir. 

l~te bütün bu aebeblerle Alınaıı-

etmeleri ilan olunur. . ~t 
=======================~.,,;1• ;it 
ya ve İtalyanın şimdilik Avrupa- tekr81' bazı iddialarla, '~ıııı l 
ya yayılan şayial81' arkasından ve ve heveslerinin kabarı iil(ı • 
herhangi bir tavassutla mütnre - karşılaşmasına, taharııJll 1 
ke veya sulh müzakerMine baş- mamıştır. ~t~ıı 
lamayı tercih etmeleri mümkün- Bu itibarla, bn sefer ya ıt'~ 
dür ve kendi hesablanna akla ge- insanlığa istediği uzııJl ~bit r 
len bir çaredir. Ancak, insanlığın . · crct• ~ı rahat ve saadetını v .ia' ... 
huzura, saadete ve iyi yaşamıya d ela • f 

de halledilir, yahu · 5~P -~' 
ihtiyacı v81'dır. Müzakere ve sulh r vt ~o' 

şey silaha tcrkolunu . ,·e v · 
bu ihtiyacı uzun müddet temin ve .. . d ,.,. ııctıt•· nun tayın e ecer;• 4j• 
tesis etmenin şartlarını temin et- ·o· 
mekle mümkündür. eğilir. Ilı i<' ıl 

l Biz sulh istiyoruz, '
11 

,., •• ~.~ 
Bunun için de dünya su bu va- ' ruı 1.-

)a'hlannıı• b1ılunuyo ,. 'Ji' ziyet bugünkü hal ve şekline gir- • • insanlığın ebedi sulbtl il 
mişken yeniden pamuk ipliğine . :ıafl 
bağlanıp Jdarei maslahata terko- i~~n.~ir ki bu nokta• nıt ..t1 
lunamaz. Hiçbir milletin her ilk- sunıyoruz. JJ~·-:~ 
bafıar veya sonbaharda e!>rar ETEM ızzı>'l' 

1 
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~o. 59 Yazan: Rahmi Yağız 

Cafer Reis Bir Şey Anlamadığı 
Yabancı Sözlere Aldırmadı 

~, Gözlerinin Öniinde Öldürülen Dört Tayf asını, 
Qtırılmağa Mahkum Gemisini Düşünüyordu 
e t, Uıılar yapılırken süvari Klav-

ıı., Yarı beline kadar kasara ka-
~nda . 
~! . n çıkmış, kinle parıldıyan 

•rııı: 
' ı ınahmur bakışlarını içe-
ıı... bır hailenin ilk perdesi 
"ıanııı • 
ttıc aga başlıyan zavallı esir 

·~ııu 
~· Ye, Doğanı bahriye çevir-
~,~~ Cafer reis halli bulunduğu 
s~a donmuş, taş kesilmiş bir 
liııto a boy gösteriyor, kıpırdan
~ )\, tdu bile. Silıı.hendaz onbaşı
tıııııı a:ısuva Kare'nin gözleri yel>,.:'n Şaşırmış kaptanına ilişti. 
~ ~a ız bahriyelisi bir kaç adım
l!ıı t P~anın yanına geldi. Yere dü
' da ~ncayı eline aldı. Taş du
~ ba~ıı bakışı. kıpırdanmayışı ile 
ı~,. ışta ayakta kalmış bir ölü 

-,et 
1~" ınde duran ve tavrından 
~~n 
'ıı ~ ç ınanalar okunan Cafer re-

slendi · 
'lie · .... 

lıtl!ıııı Y, Yuru bakalım arkadaş-
<! Yanına• 

ı aıer . . 
'U ~lb reıs bir şey anlamadığı 
~ a~cı .~ile aldırmadı 'bile. O, ,.;un onünde öldürülen 4 
'iğ . 1 

e baş güverteye toplanan 
~'llı~ifa!arını, mahvolan. batı -
\.ıt a tnahkum edilen gemisini, 
,_manasız bakışlarla süzüyor; 
tr~ Çıkarmıyordu. 

Iııı llııız bahriyelisi bir vaziyete 
~'sa insanların yersiz ve mana-

C hıyetilı! l:iirden parladı .. E
,, ~~ kaptanın 9<0nes!ne muş
': ır dokunuşla vurdu, tek -

sının karnına şiddetti bir yumruk 
daha yapıştıran yelkenlinin kap-
tanı, Fransuva Kare'yi cansız bir 
halde denize yuvarladı. 

Cafer kaptan bir aslan kesilmiş
ti sanki.. Üstüne saldıran üç sün
gülü nefere kol.la.rıru sıvayıp ayni 
şekilde mukabele etti. Birincisi
ni ensesile bacaklarından kavradı, 
havaya kaldırdı, bağırışmalar çığ
lıklar arasında denize, bitik bir 
halde suda kıvranan onbaşının 
Fransuva Kare'nin yanına fırlat
tı .. 

İkinci nefer süngüsünü reisin 
baldırına saplamıştı. Fakat o da 
tüfeğini çekmeğe, kasaturasını re· 
isin baldırından ayırmağa mu -

vaffak olamadan korkunç bir kük
reyişle ıizerine ahlan yelkenlinin 
kaptanının kartal pençesine dönen 
ellerini boğazında hissetti .. Bir sa
niye sonra o da niye uğradığını 

anlamadan kendisini suda, iki ar
kadaşının çırpındığı denizde bul
du ... Baş tarafta tayfalarla meşgul 
pulunan öteki silB.h endazlar kıç 

tarafa, arkadaşlarının üçünü suya 
atan, dördüncüsünü geri kaçıran 
Caler reisin bulunduğu yere koş
mağa kalkıştılar, Klavye. hayret 
ve takdirle seyrettiği bu boğuş -
mayı bir anda bitirmek, son çek
mek iııtedi. Koşuşan neferlere hay
kırdı: 

- Hey ... Nereye gidiyorsunuz .. 
Ateş edin!. Bulunduğunuz yerden 
tüfeklerinizi buyılmaz hayduda 
boşaltın! .. Koşuşan neferler bu -
lundukları yerde durdular, diz 
çöktüler, tüfeklerini hala korkunç 
bir vaziyetle dümen dolabının ö
nünde duran, sol baldınndan akan 
kanlarla bastığı yer kırmızıya bo
yanan Cafer reise çevirdiler, 3 - 4 
tüfek birden patladı; tüfek sesleri 
kulaklarda akisler yaparken Ca- . 
fer reis yere yuvarlandı, baldırın
dan akan kanları ufacık bir kırını-
zı havuz teşkil ettiği yere yıkıldı, 
yüzü o taze kan havuzuna geldi; 
ses çıkarmadan carunı verdi, don
du kaldı ... 

(Devamı Nr) 

T ARİHDE DANZIG ŞEHRİ 

Bu Mesele Yeni Bir Şey Değildir 
yazdığı bu mektublar çoktur. 

Katerinin .başvekili ile uzun u-

~tr.."' 
''!! - ~ {- ,_. •• 

·::. ~ 

I 

Yaz geldi geçiyor. Artık sonbahar !uvaleueri
ne ha=Ianmak lazım! Şımdiden yapılacak hazır
lıklarla isticale lüzum görmeden en iyi kumaşları 
seçmek ve iyi modelleri beğenmek mümkün olacak
tır Yukarıda kadın okuyucularımıza bu seneki mo
dellerden bir kaç tanesini takdim ediyoruz 

FAYDALI 

-

~Sana SÖylüyorum ahmak hay
~·~ liaydi, düş önüme, yürü 

( 4 iinr.ii sayfadan devam) ı 

eğer Prusyaya verilirse diğer dev
letlerin ticareti bundan mütees -
sir olacak diye Katerin tarafından 
ileri sürülen iddianın Londradan 
öğrenilmiş olduğuna Frederik ka· 
naat getirmişti. 

zadıya müzakerele~e girişmiş e>- !~~~~~§§§§§§§~ 
lan kendi elçisine bir hayli mek- 1: BİLGİLER 

BUNLARI BiLi
YOR MUSUNUZ? 

b. afa! 
'"" . ~~- Yıne oralı olmadı .. Sadece 
~ llıe dokunan Fransız gemici
~e eli.ne bir göz attı. Fransuva 
\ ~ aldırış etmeyişe fena hal
~I : lialıi karşısında bir hey· 
ı,leaaıztiği ve duruşu ile boy 
lııtııı en Cafer reisi omuzundan 
ıı.: ileti doğru kaktı. ., it 

lııı ett·a~ dakika~r. malına ta;ı.r
t d '~: k&.!i gelmiyormuş gibi 

~~. e Itendisini tartaklamag· a ca· 
'tar • aı dııınağa kalkışan Fransız 

~'ı :ının bu cür'eti Cafer kap
~aıı 1;ı1 ıdattı. Omuzuna elini 

1 
iiib~ansız bahriyelisini sol e

·llııt h llnden, paletin künye kar
~llı Ulu~duğu kravata benzer 
\iıı bu ~erınden yakaladı, sağ eli
lf~;. tun gücü ile Fransuva Ka-, ., a ... 
'\ ,..atına bir yumruk yapış· 
~llbaışnın canhıraş çığlığı 

bit ~a 1arının kulağına çarptı, 
~ç nefer Cafer reisin üzerine 
"daU!ar. Onlar reisin üzerine a

n, elindeki Fransız onbaşı-

Danzigin Lehistandan alınarak 
Prusyaya verilmesine, diğer dev
letlerin ticaretini ileri sürerek 
İngiltere mani olmuştur. işte bµ
nu böyle anlıyan kurnaz Prusya 
Kralı artık daha ziyade ısrar et
meyi muvafık bulmamıştır. Fre
derik bunu Rusyadaki elçisine 
yolladığı mektubunda anlatıyor: 

Düşündükçe kanaat getiriyorum 
ki, diyor, buna mani olan ingil -
teredir. Rusyanın ve diğer devlet
lerin anzigteki ticaretleri bu iş

de ileri sürülmüş bır bahaneden 
ibarettir. Eğer Danzig Prusyanın 
olsaydı ne -olurdu?. Bugün Prus
yada diğer devletlerin ticaretine 
mani olan var mı?. Danzigde di
ğer devletler ticaretlerine devam 
ederlerdi. Danzig şehri serbest bir 
şehir halinde kalsın, yahud da ba
na verilsin, buranın ticareti hep 
yine olduğu gibi kalacaktır. 
İşte Prusya Kralının o zaman 

tublar yollamış olan ikinci Fre
derik nihayet müzakerelerin ar-

tık kesildiğini ,gördükten sonra 
daha senelerce beklemeğe mec -
bur kalmıştır. Şôyle ki: \ 

Lehistanın ilk taksimi 1772 ikin-
ci kanun ayının 4 üncü günü Sen-

Petreııburğda imzalanan bir mu
ahede ile oluyor. Danzig şehri bu 
muahedeye göre yine Lehistana 

. kalmıştır. Lehistan ufalmış, bü
yük komşular tarafından payla -
şılmıştı. Fakat bundan 12 sene son
ra yapılan ikinci bir taksim ile 
Lehistan büsbütün tarihe karış

mış oluyor. 
İşte bu ikinci taksimdedir ki 

ikinci Frederik Danzig şehrini ele 
geçirmiş oldu. O zaman ne Fre-

derikin, ne de Katerinin hatırına 
gelmiyordu ki Lehistan bir gün 
yine istiklalin kurtaracaktır, yi
ne Danzigi alacaktır. 

Bugün müstakil, kuvvetli ve 
kendi hukukunu müdafaaya az
metmiş bir Lehistan vardır. 

TARZANIN OGLUj 
-~. 

lltb; bir zencı yolunu kes-

\ıpl'iao 
tı.. bır n zencinin midesine öy
''tııı ~ruk indirdi ki, herif 

1..,lior U.Şlü. 
)~ı ~n sesin geldiği çadıra 

"fil itu. Bu sırada Koral< da .. ~ .. 
ıo,.; ~ ltarşısında Korakı görün

·~; ~~ı. IVIeryem sevinçle el
.\L .·~ Plı. 

~~<Ilı bi ' 
ı.:<ııe .. t hançerle Korakın ü
-,ıı. :tul'iid ·· 
'·"' /\. u. Korak hançeri 

~"!"~t r~ba sapladı. t ilo ·· 'l.ıt n uç karısı korkudan 
t~"'Q~ M~rıson içeri girdi. 
·~ .

1 
koy halkı uyanmıştı. 

l.ıor; 'cck zaman yoktu. 
Son dedi, siz Meryemi a-

No: 47 

lıp yürüyünüz. Ben tutabil.diğim 
kadar Arabları tutarım. 

Moriısonla Meryem çadırın al
tından arka tarafa çıktılar, Ko -
rak dWjmanlarını beklemeğe baş
ladı. 

Arablar çok kalcbalıktı. Korak 
bir hayli mücadeleden sonra tes -
lim oldu. Ayaklarını bağladılar, 

şeyhin huzuruna götürdüler. 
Şeyh iki kere elinden Meryemi 

kaçıranı tanıdı ve derhal emretti: 
- Kafasını kesiniz!. 

Korakın ağzından garib sesler 
çıktı. Bu sesleri duyan şeyh bir 
müddet durdu, sonra tekrar etti: 

- Emrettim, kafasını kesiniz. 
Tam bu sırada bir takım hışır

tılar duyuldu. Şafağın alacaka -

Yazan: EDGAR RAYS 

ranlığında dev gibi bir gölge be
lirdi. Önüne geleni basıp kırarak 
ilerledi, hortumile Korakı mua -
yene etti, sonra kaldırıp sırtına 

koydu. 

Şeyh hemen tüfeğini kaptı, bir
dizini yere dayadı, ateş etti. 
Tüfeğin kalibrası filin derisini 

delecek kuvvette değildir, 
Fakat fil kızdı, düşmanına hü

cum etti ve karınca çiğner gibi, 
ayaklarının altında çiğnedi, ezdi 
ve Arabları arkasında bırakarak, 
kıymetli yıikü ile ormanın yolunu 
tuttu. 
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Bu sırada Morisonla Meryem 
yollarına devam ediyorlardı. 

YANIKLAR 

Hafif yanıklar, ev ilaçlarile ça
bucak tedavi olunur. Ağır, derin 

ve büyük yanık yaralar için her
halde doktora müracaat lazım -
dır. 

Hafif yanıklar, sade bir kırmı
zılık arzeden ve derileri hafifce 

kabaranlardır. Yanık yeri evvela 
soğuk suya batırarak ağrısını gi -

deriniz. Kabarık deriyi kat'iy}'l!n 
kC'sıneyiniz. Bir iğnenin ucunu ya
kınız, bununla deliniz. Sonra üze

rine bolca vazelin sürünüz, bu -
nun üstüne isterelize edilmiş bir 

parça bez ile Hidrofilli pamuk 
koyunuz, bağlayınız. 

* Limonl:.rı mı•hafaza etmek 
için su dolu bir keb~ koyunuz ve 
suyu hergü" değişt\riniz, Limonu, 
kullanmazdan evv~l lırına kor, bir 
dakika bırakırsan 'Z soğuk iken 
alacağınız suyun ikı misli su alır
sınız. 

Meryem Korakın Tantorla ka -
çacağına emindi. Arkadaşının ba
şına gelenleri tahmin etmiyordu. 

Morisonun yaraları çok ıztırab 
verdiğinden Meryem Bovnanın 
evine gitmeği teklif etti. Orada te
davi edi'ırdi. 

- Ondan sonra Bovnaya yal -
varırım, benimle beraber Korakı 
arar. Korak artık ormnaı terket
meli, gelip bizimle y~amalıdır. 
Şafakla beraber ormandan çık

tılar. Uzaktan bir kervan geliyor
du. Bu Bovnanın ta kendisiydi. 

Bovna Morisonu görünce kaş

ları çatıldı, fakat kendini tuttu, 
Meryemin vereceği izahatı dinle
di. 

Meryem başından geçenleri bi
rer birer anlattı. Kız söyledikçe 
Bovnanın aklına yeni yeni dü -
şünceler geliyordu. 

- Demek Korakı buldunuz? 
Sonra Morisona döndü: 
- Sizde Korakı gördünüz mü? 
- Gördüm. 

• 

GÖZE KAÇAN TOZLAR 

Göz kapaklarını açıp kapamak, 
uğuşturmak iyi değildir. Bu, To
zun daha içeriye girmesine, yer -
!~esine selbep olur. Göz kapak
larını kapalı tutmalı. Ekseriyetle 1 
gözlerin sulanması, tozlan göz pı
narlarına sevkeder, ve temiz llıir 

mendil ucile kxılayca alınır. Aksi 
halde, bir parça hidrofilli pamuğu 
sıcak borikeli suya batırarak göz
kapakları arasında tutmalL Bazan, 
gözün üst kapağını çevirmekte Ia
zııngelir. Fakat bunu büyük bir 
dikkatle yapmalırdır, 

* Banyonuz kirli mi?. Bir fin
canın yarısıaa limon suyu koyu -
nuz, buna bir tuhm tuz ilave edi
niz, karıştırınız ve kirli yerleri 
kuvvetlice uğuşturur.uz. Derhal 
beyazlanır. * Meyv:Uardan yaptığınız sala-! 
tayı muhafaza etmPk. meyvalarm 
siyahlanmasına mar i olmak için 
hemen üzerin!' biru limon sıkınız. 

Bovna merakla sordu: 
- Nasıl bir adam? Kaç yaşın

.da dersiniz?. 
- Benden biraz genç; fakat si

zin kadar boylu, güneşten yanan 
teni beyaz. 

Bovna heyecanla sordu: 
- Saçları, gözleri ne renk? 
- Saçları koyu, gözleri ise mavi 
Bovna daha fazla birşey sor -

madı, zencilerin reisi Muviniye 
döndü: 

- Bayanla bayı eve götürünüz, 
ben ormana gidiyorum! dedi. 

Meryem: 
- Bovna dedi izin veriniz de 

ben de sizinle beraber geleyim. 
Korakı beraber arıyalım. 

Bovna Meryeme ters ters baktı: 
- Sen dedi sevdiğin adamdan 

ayrılma. 

Vişneli Tart 
Haınr talıtaııının üzerine 150 

gram un kyunuz, ortesına bir çu
kur yapınız. İçerisine 40 gram te
reyağı, bir yumurta sarısı, 40 gram 
şeker, iki kaşık su koyunuz, yu
ğurunnz. Sonra bir yuvarlak hal.i
ne getiriniz, bir saat bırakınız. 

Küçük bir tepsinin dibini yağ
layınız, hamuru, yarım santimetre 
kalınlığında tepsiye yayınız, üze
rine, sapları ve çekirdekleri Çl -

karılmış t&ze veya reçel vişne ke>
yunuz, iki çorba kaşığı toz şeker 
serpiniz. Yirmi dakika kadar fı.

rında tutarak pişiriniz. Soğutu -
nuz. 

Gazozlu Limonata 
Bir kilo şeker için on iki sulu 

limon ister. Şekeri, az miktarda 
su ile eritiniz; üzerine limon su
yunu ilave ediniz. Ateşte, yavq 
yavaş kaynatınız. Sonra birkaç 
dilim limon atınız. Tülbentten sü
zünüz. Şişelere koyunuz, ağızlan
nı sıkı kapıyarak serin bir yerde 
hıfz ediniz. 

Lüzumu olduğu zaman gazozla, 
Şelç veya madensuyu ile k~
tırır içersiniz. Büyücek bir su b_.. 
dağı için iki taliı kaşığı J.imonsd

:ru kıifidir. 

Köpüklü Kaysı Şerbeti 
Kaysılann biraz fazlaca olgun

larını seçiniı, yıkayınız. bir ten
cereye koyunuz. Biraz da su nıı.

ve ediniz. Hafif ateşte kaynatınız. 
Kaysıları nar1'tırarak aritiniz ve 
bir süzgeçten geçiriniz, 

Bir litre kaysı suyu için 850 
gram şeker ister. Şeker.i kar"tır
dıktan sonra tekrar ateşe koyu -
nuz, kaynamıya başlayınca indi
riniz, Soğuduktan sonra her litre 
için 40 gram acide tartarik - limon 
tozu karırtırmız. Şiyelere koyu -
nuz. Ağızlanru ince bir tel ile sı
kıca bağlayınız. Serin bir yerde 
saklayınız. Büyük bir bardak su
ya bundan iki kaşık karıştırılırsa 

Atından indi, çöle doğru yürü
dü. Meryemi bir ata bindirdiler, 
Morisonu da sedyeye koydular, 
Morisonun harareti artıyordu. 

(Devamı ııar} 1 
çok lezzetli ve köpüklü bir ijerbet 
olur. 

Yemişli Pasta 

1 
Yağlı hamurdan ince açıiıp yu

varlak bir kalıb ile ke$ilır ve ite
sildikten sonra ufak yağlı haua ka· 
lıbı içine konur. Ve hanıurun ıçi-

ne vişne tatlısı, yahut elma ve ar

mud ezmesi konup fırına sürülür 
ve yarım saat kadar pişiıildikten 
sonra çıkarılıp üzerine kayısı sal
çası konur. 

Yağlı hamur yapmak için 500 
gram un mermer üzerine açılır ve 
içine 250 gram tereyağı ve bıraz 

tuz ve bir bardak su ilave edilir. 

Kremalı Pasta 
Yağlı hamur ayrıca ince açılıp 

vuvarlak kesilir ve bir çember ka
tbının kenarına dizilir ve içi kre

m e doldurulup tekrar kalıb ba-
• 

mur .e kapatılır ve ayrıca bir yu-
murta beyazı içine biraz toz şekeri 
karıştınlıp hamuruı. üzerine sürü

lür ve fırına sürülüp yarım saat pi· 

şirilir. 

Bademli Pandispanya 
500 gram badem alınıp 500 gram 

şeker bir havanda dövülür ve in

ce ' 0 ! elekten geçirilir ve bir ça· 
n. çıne konulup on yumurta bu 

tahta kaşıkla iyice karıştırılır. 

Tekrar 12 yumurta sarısile 250 
gram erimiş yağ karıştırılır ve i

çin bır avuç un atılıp 12 yumurta 
beyazı ayrıca iyice tel ile dövü

lüp beraber kanftırılır ve yağlı 
tepsi içine döşenip fınnda pişıri
lir. 

1 KÜÇÜK TAVSİYELER f 
Beyaz tahtaya cil.Alı meşe ~cngi 

vermek için, bir miktar parrnan
ganate de ?Jlass'ı ılık suda erit -
tikten sonra bir fırçayı bu matı -
lılle batırıp fırçayı hep ayni isti
kamette hareket ettirmek sure -
tire tahtaya sürünüz. Eğer rengi!' 
daha koyu olıma.sını istiyorsanız, 

üzerinden bir kere daha geçiniz. 

Şık Bir 
Suvare 

Balerosu 

'Bu şık boleroyu yapmak için 
45 santimetre Marabut (Turna 
kuşu tüyü), 1 metre 10 santim 
krep dö şin, 1 metre 10 santim de 
krep jorjet ister. Boleroyu jorjet 
üzerine biçiniz, sonra tüyleri üs
tüne dikiniz. Krep dö şini astar ye
rine kullanınız. 

Boyuna tesadüf eden yere enli 
bir kordeladan bıiyük bir fiyango 
yapınız. Alt tarafına, içeriden bir 
şeridle bir kemer ilave ediniz. 



Çocuklar, ihtiyarla~ ve Hastalıktan Yeni Kalkanlar için Gıda: 
1 

EKZAMIN 
Ekzamanın :~acıdır. 

Yara ve çıbanla?"da lı:ullanı!ır. Her Eczanede kutusu 50 kuruştur. 

Devlet Demlryolları ve Llmanlan 
lfletme u. ldareal llinlerı 

Muhammen bede!leri ile mllttar ve vasıfları qağıda yazılı (2) grup 
malzeme ve e,ya her grup ayrı ayrı ihale edilmek üzere 28/8/939 pa
zartesi rüııü hizalarında yazılı saaUerde Haydarp8§ada Gar binası da
hilindeki komlayon t~r;ıfından kapalı zarf usulile satın alınacaktır. 

PİYASAYA ÇIKTI. 
Bu ite ılrmek latey~nleırin her grup hiuaında yuili muvalı:kat te

minat ve bnwıwı tayin ettlli vesaikle birlikte tekliflerini muhtm 
zarflanııı euıltme natinden bir saat evveline kadar komisyon reiııli
jine vermeleri l&zımdır. 

Yitamin ve Kalöri cihetile çok zengindir. KAN Z U K U N LA R 1, besler ve kuvvetlendirir, çok kolay 
hazmolunur. Çocuklarda ishal gibi Barsak rahatsızlıklarını mucip olmaz 

Bu İfe aıt prtnaınelcr Jromiııyondan Jj\lrasız olarak dağıtılmakta
dır. 

1 - l Adet elektr.Jr motörlü matkap tezgAhı muhammen bedeli 
la20 lira muvakkat kmiııatı 114 lira olup kapalı zarfla eksiltmesi aaat 
ili te yapılacaktır. 

KANZUK PiRiNÇ UNU - KANZUK PATATES UNU - KANZUK YULAF UNU -
KANZUK MERCiMEK UNU - KANZUK BEZEL VE UNU - KANZUK iRMiK UNU 

KANZUK NiŞASTA UNU - KANZUK ÇAVDAR UNU. 
Çeıitleri tanınml§ Eczane ve Ecza depolariyle büyük bakkaliyelerde vardır.; 

2 - 4 lı:.alem muhtf'lif termo elektrik piromtere ve te!errüatı mu
hammen bedeli 950 lira muvakkat teminatı 71 lira 25 kurtl§ olup kapalı 
zarfla eblitm.i ıaat 15,80 da yapılacaktır. ,(5967) N 
i * * 

iMııliaınmen b<>dellerile miktar ve vasıfları aşağıda yazılı iki grup 
kumq her grup ayrı ayn ihale edilmek üzere 4-9-1939 pazartesi günü 
saat (10,30) on buçukta Haydarpaşada gar binası dahilindeki komisyon 
ta.rafından açılı: ek..iltme usulile satın alınacaktır. 

Eşsizdir, Mükemmeldir, 
Uml!.!lml DeıP>O: 

Sıhhi olarak hazırlanır. Kat'iyen Bozulmaz ve Kurtlanma~ 
1NG1L1 z - KAN z u K ~«:~Sll1il<eSD11 B<ey©~DlUI - Rstall'i1~o..!10 

lzmlr Acentası : TÜRK ECZA DEPOSU 
Bu ite glrn.e1' uteyen1erin her grup hizasında yazılı mıtvakkat te

minat ve k.anunun tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme günü saatine 
kadar kamıeyonıı müracaatları !Azımdır. 

iBu işe ait fill'lııameler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. 
1 - 380 metre elbiselik JAcivert kıımaş muhammen bedeli 1672 lira 

muvakkat temıııatı 125 lira 40 kuruştur. 

2 - 240 mıme 30 santim paltoluk kumaş muhammen bedeli 1081 
lira M kuruş muvakkat teminatı 81 lira 11 kur~. (6446) 

• 21 Ağustos Pazartesi Akşamı 

Bestekar SALAHADDİN PINAR'ın 
San'at Eserinin 25 inci YIL DÖNÜMÜ 

Taksim p A Bahçesinde 
Kutlulanacaktır. 

Bugece; bütün san'at arkadaşlarının işti-
rakile 2 ye kadar devam edecektir. 1 

Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü 
Rektörlüğünden : 

Bu yıl Ankara Yübek Ziraat Enstitüsünün Ziraat Veteriner lakül
t.eslne kız ve erkek, Or:nan fakültesine yalnız erkek parasız yatılı, pe.
ralı yatılı ve yıtısız balebe alınacaktır. Enstitüye yazılabilmek için aşa-
ğıdaki tartlara uymak gereklidir. 

1 - Türk tabüyetinde bulunmak, lise mezunu olınak ve olgunluk 
imtihanını vermiş bulunmak, (Türk liselerine muadilliği Maarit Veka
letince tanınnuş ecnebi liselerin §ahadetnameW!ri kabul olunur.) veya 
tl'niversite veya yüksek bir mektep mzunu bulunmak §arttır. 

II - tl'niversite ve yüksek mekteplerden naklen geleceklerin tah-

Prevantoryom - Sanatoryom Direktörlüğünden: 
Prevantoryom Pansi· Mavak· 

Alınacak Sanatoryom yon Muham•en ihalenin kat 
Malın içi• içi• fiab tutarı yapılaca~• T. 
cinsi kilo litre kilo Krs. Lira ırün Saati Li. K. 

Benzin (Ndt 
Sendikat) 3000 17 510 21/8/939 15,30 38,25 

Kaşar 

Peyniri 800 . - 800 60 960) 
Beyaz f: ) 21/8/939 15,45 126 
peynir 1000 - 1000 36 720) 

Kurumumuzun 193~ mali yılı ihtiyacı olan müfredatı yukarıda ya
ıılı benzin ve peynirlerin isimlerihizasında gösterilen gün ve saatler
de İstanbul Cağaloğlunda Yüksek mektebler muhasibliği binasında top
lanacak komisyonda açik eksiltme \eri yapılacaktır. 

İsteklilerin muvakkat teminatlannı Yüksek Mektebler Muhasibli
ğine yatırarak bu yıla ait Ticaret Odası vesikası ve ruhsat unvan tezke
releri ile birlilrlf muayyen saatte komisyona ve şartnameleri görmek 
istiyenlerin de her müessese direktörlüğüne başvurmalan. (5951) 

Yüksek Mühendis Mektebi Satınalma 
Komisyonundan: 

Erzakla cinıi miktan muhammen peyakçeıi Ekoiltmenin 
bedeli tarihi saati şekli 

Kaşar peynir 1250 70.00 
Beyaz peynir 4500 43.00 211,00 21/8/939 15 Açık 

Toz şeker 11500 26.50 229 21/8/939 15,15 Açık 

Mektebin 939 mali senesi i~e ihtiyaçlarından yukarda yazılı mad-

delerin lksiltınelerine ait izahat hlzalarında gösterilmiştir. 

Taliplerin ıartnamo.>le:rini görmek üzere her gün ve eksiltmeye gir-

mek i.çin de belli gün ve saatte Gümüşsuyunda Yüksek mühendi:s mek

tebi binası içinde toplanan Satınalma komisyonuna müracaatlan ilAn 
"1unur. 15851) 

~:~:.~e hangi sınıflara kabul edile<ıekleri hakkında Rektörlük ,,._ .. Sıhhat Memuru Alınacak --
m - Er.mtüye girecek yatılı talebenin Y&§ı 17 den aşağı ve 25 den lstanbuJ'a yakın bir şehirde büyük bir Sa• 

yukarı olamaz. Nehari talebe yüksek yaş kaydına bağlı değildir. 
IV - Paraaız yatılı talebeden beden kabiliyeti ve sağlamlıkları hak- na yi müessesesine dört ay çalışmak Üzere bir 

kında tam teşekküllü bir hastahane raporu lizımdır. Rapor nümunesi Sıhhat Memuru alınacaktır. Kanuni şeraiti 
Enstitüden veya Ziraat, Orman, Veteriner müdürlüklerinden tedarik haiz olup talip olanların bir hafta zarfında 
olunur. Bu nünıun<>den başka alınacak raporlar kabul edilmez. 

V - Enstltl!ye yaZJlan parasız yatılı talebe iki ay içinde yeniden İstanbul Posta Kutusu 84 adresine, hal ter
sağlık ve sağ1ımlık mu~yenesinden geçirilerek mesleklerinin istediği cÜmeleriyle birlikte bir fatoğraf gönderme
beden kıib~ gösteremiyenlerin Enstitüden ilişiği kesilir. leri ve maaş mıktarını bildirmeleri rica 

VI- Ziraat fakültesine g.irecek talebe bir devlet çiftliğinde staj gör-
meye mecburdUI. Bu staj nihayetinde talebe imtihana tabi tutulur. olunur. 

Stajdan sonra talebenin Enstitüde nazari olarak derslere devam !~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
edebilmesi için bu imtihanda muvaffak olması şarttır. Staj müddetince 
talebeye 30 lira aylık verilir. Yatacak yer parasız olarak çiftlikte gös
terilir. Stajyer talebenin yemesi ve içmesi de Enstitüce temin edildiği 
takdirde kendisine bu 30 lira verilmez. 

VIl - Parasız yatılı talebeden stıaj veya okuma devresi içinde heı 
ne Slll'eTle oluna olsun kendiliğinden stajını veya tahsilini bırakanlar
dan veya cezaen çıkarılanlardan hükumetce yapılan masrafları ödiye
cekleri hakkında. verilecek nümuneye göre noterlikten tasdikli bir ke
faı.etname alınır. Enstrtüye girmek ıstiyenler, yukanda yazılı sağlik ra
porundan başka lise ve olgunluk diplomasını veya tasdikli örneklerinin 
ve nlifwı tezkerelerini, polis veya belediyeden alacakları hüsnühal Jı:i.. 

ğıdını a,ı raporunu orta ve liselerde görmüş oldukları askeri dersler 
hakkındaki ehlıyetnamelerini iliştirerek el yazılarile yazacakları pnllu 
bir dilekçe ile ve 6 tane fotoğrafla birlikte doğruca Ankara Yüksek Zi
raat Enstitüsü RekWrlüğüne müracaat ederler. Talipler dilekıçelerinıde 
hangi fakül:eye kayıt olmak istediklerini bildirmelidir. 

IX - Pulsuz veya usulü dairesinde pullanmamış olan ve yukar
daki maddede yıızılı evrak ilişiğinde olmayan dilekçeler muteber değil
dir. 

X - Parasız yatılı talebe alınmakta birinci ve sekizinci maddede 
yazılı vesikalarla vaktinde baş vuranlar arasında pek iyi veya iyi dere
celi ve Fen ><olundan olanlar tercih olunur. 

XI - Veteriner fakültesi tahsil müddeti bu seneden itibaren yeni 

kabul edilecek telebeye şamil olmak üzere beş senedir. 
XII - Cevap isteyenler ayrıca pul göndermelidir. 

XIIl - Baş vurma zamanı 15/ağustos/939 tarihinden ey!Ulün 30 
uncu günü aGaınına kadardır. Bun dan sonraki müracaatlar kabul edil-

mez. (3705) (0167) 

İstanbul Valiliğinden: 
3 Atölye Ustası Alınacaktır. 

Çocukları Kurtarma yurdu marangozluk, demircilik ve terzilik 

atölyeleri için kırkar lira üc:reUe üç ustabaşı alınacaktır. Marangoz ve 

demircinin San'at mektebinden, terzinin Terzilik okulundan mezun ol

maları lazımdır. İsteklilerin her gün saat 15 ten sonra 25 Ağustos 1939 

tarihine kadar Darülacezede Yurd müdürlüğüne müracaat etmeleri. 
(6'l08) 

Yüksek Mühendis Mektebi Satınalma 
·~ ... misyonundan : 

939 mali yı, ı zarfında mektep pansiyonu için alınacak olan clOO. a-
det karyola memhur nümune ve şartnamesi mucibince açık eksiltmeye 

konulınuştın Beher karyolanın muhammen bedeli .ıı.ou. lira olup ilk 

teminatı .86.25• liradır. Eksiltmesi 6-9-939 tarihine rastlıyan çarşamba 

günü saat .15• de Gümüşsuyunda Yüksek Mühendis mektebi binası 

için.ele toplanan Satınalma komisyonunda yapılacaktır. İsteklilerin §art 

amesini görmek için her gün ve eksiltmeye ginnek için de belli gün ve 

saatte Satınalma komisyonuna müracaatları ilan olunur. (6354) 

Sahip ve tıep'iyatı idare eden Bafmuharrlrl 

ETEM iZZET BENİCJI 

B=Wı; .., ION mra•v "-tlıam 

" SAZMAŞ ., Sanayi ve Zi
raat Makinaları Türk 

Anonim Şirketinden: 
1939yılı EylU!ünün 7 inci per -

şembe günü saat 11 de şirketin İs
tanbul, Bahçekapı, Taşhan 5 inci 
kattaki merkezinde fevkalade su
rette toplanacak olan ,Peyeti umu
miye içtimaına şirket hissedarları 
davet olunurlar. İşbu içtimaa işti
rak etmek i.çin gerek asaleten ve 
gerekse vekaleten şirketin bir ve
ya daha fazla hissesine sahip hisse
darların mezkil:r senedatı veya bu
nu müsbit vesaiki yevmi içtimadan 
bir hafta evvel şirket merkezine 

\ lZİ!~!~ ::~~~1:!~?s?ı~~etile 1 adet gıUd~ 
sası, 1 adet :ı-azıhane caıru, 2 adet ""f masası 2 adet masa caıJll• , 

~- , )ı 

şilik 2 adet memur m~s'liı,l adet cmlı dolap, 5 adet dosya dolabı, ·e~ i 
hezaran sandalya, 4 adet kartoniyer, 3 adet etajer, 2 adet ınsıııl'10 I 
ner koltuk, 3 ati 0 t por~manto, 1 adet telefon masası, 10 adet daJ<ll 
sası saun alınacaktır. vl 

2 - Eksiltme 8/9/939 tarihine müsadif cuma günü saat 15 ele 
!et Satınalma komisyonunda yapılacaktır. U 

3 - Satın .ılınacak on dört kalem eşyanın muhammen J>eOt 
lira. muvakkat teminat 127 lira 50 kuruştur. / 

4 - A~ık eksiltmeye konulan eşyanın evsafı ve şartları şsrl 
de açık olarnk yazılmıştır. ,,; 

5 - On döl't kalem eşyaya aid şartname Vekalet Levazı!ll Jl1 
lüğünden parasız olank verilir. .6259. ~ 

::~~~ıil:1:~~~~~::eo~uu:u:~ye va- B ISIKLET MERAKLILARININ NAZARI DIKKATIH~ 
RUZNAMEİ MÜZAKERAT: 1 
Murakıp intihabı ve tahsisatının Galatada Voyvoda Caddesinde KA ~ de 

tayini, Şimşek Elektrik Ticarethane~ 
Şirket esas mukavelenamesinin •Jıı 

d,<irdüncü maddesinin tadili. Meşhur HERCULES (Birmingham) fn~1 

ESKİ ŞEKLİ: Marka Mükemmel Yarış ve Vitesh 
pôRDÜNCÜ MADDE - Şir- • j 

1 
j 

ket aşağıda yazılı muamelat ile iş- B 1 S K L ET L ER N 
tigal etmek üzere teşekkül etmiş- Tethir etmektedir. LUtfen gidip görUnJ?b 
tir. ~...ııııl 

Her nevi ithalat ve ihracat, bil- G Öz H E K 1 M l 
hassa sanayi, ziraat, elektrik tesi-
satı ve bunlara müteferri malzeme Dr. f\'uri Fehmi 
makine ticareti ile iştigal etmek. İstanbul Belediyesi karşısında 

Şirket, balada tasril'ı olunan Ayberk Apart. Tel. 23212 
makasıdile doğrudan doğruya mü- l lİl•mıılıiıiliiııılliiııiiiıııi.ıiııiıiimıiiıiiiİı• 
nasebettar bulunan bilumum mali, 
ticari, sınai muamelatı icra ve bu 
muamelat ile iştigal eden diğer şir
ketlerin hisse senedat ve tahviıa
tını mübayaa ve bu nevi şirketler 
tesis edebilir. 

Şirket esas maksat ve tedvir 
muamelatı zımnında ltanunu mah
susuna tevfikan emvali gayrimen
kule tasarruf edebilir. 

TıADİL EDİLEN YENİ ŞEKİL: 
DÖRDÜNCÜ MADDE - Şir

ket aşağıda yazılı muamelat ile iş
tigal etmek üzere teşekkül etmiş
tir. 

1 - Her nevi ithalat ve ihracat, 
2 - Sanayi, ziraat, elektrik te

sisatı, bina, yol, demiryolu, köprü, 
°"'analizasyon, su, liman işleri gibi 
her türlü inşaat ve tesisat, maadin. 
işleri ve bunlara müteferri malze
me, makine ticareti. 

Şirket, balada tasrlh olunan ma
kasıdile doğrudan doğruya müna
sebattar bulunan bilılmum mali, 
ticari, sınai muamelfıtı icra ve bu 
muamelat ile i§Vgal eden diğer 

§irketlerin hisse senedat ve tahvi
lfıtını mübayaa ve bu nevi §irket
ler tesis edebilir. 

ı 
Şirket esas maksat ve tedvir 1 

muamelatı zımnında kanunu mah
susuna tevfikan emvali gayrimen- ' 
kule tasarruf edebilir. ş'ırket, ara
zi ve emlak ahm ve satımı ile de 

i§tigal edebilir. 1 

ocMoro11•n en hoMoı ,_J flllfOdelfelt) 
gelml,.tlr 

NACAR 
.,,,,\"'" ' 

GÖZBEKİMl 

Dr. Murad Rami Aydın 
Taksim - Talimhane, Tarlabap 

caddesi No. 10 Urla aprt 
Tel: '111.~3 

Bey0ğlu Vakıflar 

Muhammen Kıymeti 
Lira Kr. ,ııııl' 

2394.00 Es:c. Kamerhatun yeni Kalyoncukulluğu mab•11"rıı,ı'b 
kııaz sokağında eski 1 mükerrer yeni 16 - 18 JJıl . 

trn1a dükkanı bulunan apartımanın nısıf hisses~ıl' 
1000.00 Hasköyde Keçecipiii mahallesinin Çöplük so1<3 

,/ 

14 mım-.ralı iki bab hane. 10oı 
500.00 Boyacikcy Reşitp8§3 mahallesinin Mektep sok3ğ / 

numaralı hane. 5o~· 
2010.00 Galata 8ultan Bayazit mahallesinin Mandıra ~ 

22 ııum~ralı hane. 1Jt I' 
Yukarıda yazılı gayrimenkullerin mülkiyetleri peşin para · 

gün müddetle açık arttırmaya çikarılmıştır. _ pO~o · 
İhalesi 21/8/939 günü saat 15 de komisyonda yapılaca~) 

!erinin Akarat, Mahl<l!At kalemine müracaatları. (59 


