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Eıu Sabah ikinci Hava Taarruzu Denemesi 
Geçen Defakinden Daha Muvaffakiyetli Oldu 
Başvekil, Dahiliye Vekili ve Seferberlik Umum Müdürü 

Tecrübeleri Tophane ve Eminönünden Teftiş Ettiler 
Eminönünde Başvekile Takdim Edilen Mısır Askeri Hey'eti de Harekatı Takdirle Takib Ettiler 

Vaziyet Ciddi, F~kat" 
Korkıınç Değildir 
Almanya Kara ve iyi Gün Dostumuz 
Sovyetlerle Nihayet Bir Tecavüz Misakı 
Ve İttifak Jmzalamadığı Gibi Sovyet
leri de Sovyet Menfaatleri, Dostlukları 
Aleyhine Bağlamış Olamaz. 

Yazan: ETEM İZZET BENİCE 

il Sovyet Rusya ile Alınanyanın bir ademi tecavüz misakı imza· 
d,•ınak husıısunda mutabık kalmaları bütün dünya milletleri nez· 
:Ode muhaı.kak ki, beklenmedik çok mühim siyasi bir hadise şek· 
~de k8l'IJ]anmışlır. llidisenin ehemmiyeti nisbetinde fÜphesiz 
•lilıJd ve tefsirlt:r de çok ve mubtelifdir. 

1- l\vrupa ınüvazcnesinin ve siyaset dünyasının yeni bir dönüm nok· 

İkinci hava taarrusu denemesinden resimler: Ortada Mısır askeri he yeti Eminönünde, sağda bombaya uğnyan bir bina, solda camilere kaçışanlar 

Bu Defa Tersane Ve 
~aliç Çok zarar Gürdü 

Moskovadaki Askeri 
He 'etler Çağrılıyorlar sıl!a gelmiş bulunduğu ~şikirdır. Ancak, misak mzalanmadun, 

111•tııi görülüp okunmadan, anlaşmanın mahiyet ve vasfı üzerinde 

~t·~ bir hüküm vemıek. tahmin ve mütalea yürütmek de doğru 
~tildir. Bize göre umumiyetle vaziyet ciddi olmakla beraber kor-

ııç değıldir. 

4 
Nitekim, Yunus Naıli, Necmeddin Sad. k ve diğer refiklerimiz 

0 bu mevzu üzerinde hugünkii yazılarında ayni müta1eayı serdet
llıeJdedirler. 

1Almanyanın Ademitecavüz Paktının İmzasından l< 

Sovyet Rusya ve Almanya bir ittüak veya tecavüz misakı im
~laınıyor, bir ademi tecavüz misakı üzerinde mutabık kalmış bu-
1llııuyorlar. Böyle bir misak Sovyetleri Sovyet müttefikleri ve dost
lllJ.arı aleyhine bağhyamaz. Ve .. Sovyet Rusya bile bile, istiye isti· 

)~ hııgünkü ve yarıci<i Sovyet Rusyanın hudud ve menfaalteri 
• t)bine olabilecek, kendi kuvvet ve bakimiy;ti aleyhine tecelli 

(Devamı IS ıncı sahi/ede) 

Satie Davasına Bu · 
Sabah Başlandı 

Sııçlulal'dan Yusu1 Ziya Önlt ve Tahir Kevkeb bu sabah aı!liyeye 
gelir )erken 

(Yazısı 6 ıncı sahi/ede) 

Manevraların Krifiki 
Yarın Yapılacak 

~ÜYük Geçid Resmi için Bütün Hazırlıklar 
<: ·: . Bu . Akşam Bitiriliyor 

lığı Uınlıı.u Reisi Ismet In<inü dün oğlunu kabul ederek kendilecile 
ıı;;e~ sonra, deniz köşkünde bir müddet göri.i§mü~tür. 
V~ lJ: ~ . ddktor Refik Saydam Genelkurmay Başkanı Mareşal 

~rıoıye Vekili Şükrü Sarac· .(Devamı 1 mcı ıahlledtl 

Başvekil Dr. Refik Saydam yardı mcı ekiplere mensub birisi ile 
konuşu yor 

Hava taarruzunun ikinci dene
mesi bugün saat 9.30 da yapıl -
ıpıştır. Gazetelerin günlerdenberi 
neşriyat yaparak ikinci taarruz -
dan bahsetmeleri zaten halkı ha· 

1 •• f 

.Omer Seyfeddin 
Asri Mezarlıkta ! 

zırlamış ve halk da birinci dene
mede vazifesini öğrenmiş olduğu 
için bugünkü deneme çok daha 
iyi ve muvaffakiyetli olrnU§tur. 

(Devamı 6 ıncı sahi/ede) 

Bir Irak Alimi 
Şehrimizde 

Yazdığı Tarıhi Eser için 
T edkikat Yapacak 

• 
Sonra Harekete Geçeceği ve Bu Hafta içinde 
Kat'i Neticenin istih3al Edileceği Söyleniyor 

Londra 22 (Hususi) -Nazırla • 
rın hepsi Londrada bulunmakta
ı:Jır. Dün saat on beşte yapılan 

toplantı üç buçuk saat sürmü~ ve 
gece bir içtima daha yapılmıştır. 

Bu toplantıda Moskovada bu • 
lunan Fransız, İı<giliz askeri he -
yetlerinin vaziyeti görüşülmüş ve 
ağlebi ihtimal bu heyetlerin geri 
çağmlmasrna karar verilmiştir. 
Nazırlar meclisinde bir harb 

halinde Polonyaya yapılacak yar-

d1mın şekli etrafında da miizake
reler olmuştur. Bütün gazeteler, 
İngillı>renin verdiği söze sacbk ka
lacağını yazıyor !ar. 

Avam kamarası yarın toplana
cak ve Başvekilin yeni vaziyet hak
kındaki izahatını dinliyecektir. 
İMZADAN SONRA HAREKETE 

GEÇİLECEKMİŞ 
Berlin 23 (Hususi) - Hariciye 

Nazırı Fon Ribbentrop tayyare ile 
Moskovaya hareket etmiştir. A-

Makineye Verirken: 

demi tecavüz paktının esaslan ev
velden ihzar edilmiş olduğu için, 
nihai bir müzakereden sonra im· 
zasına kat'i nazarile bakılmak -
tadır. 

Sovyetlerle yapılan bu anlaş

ma Berlin siyasi mehafilinde bü
yük bir memnuniyet uyandırmış· 
hr. Bu melıafilde, paktın imzasın· 
dan sonra Almanyanın harekete 
geçeceğine hiç şüphe edilmemesi 

(Devamı 6 ıncı ~ahifede) 

Çemberlayn Hitlere 
ir Mesaj Gönderdi ı Busabah Kemikleri 

Kadıköyünden Yeni 
medfenine Nakledildi 

Kad;köyünde Kuşdilinde Mah
mudba-ba mezarlığında gömülü 
bulunan merıhum Ömer ~yfed· 
dinin kabri bu.gün asri mezar lığa 
na•kledilmiştir. , 

,--- - - ... !rakın maruf a-

-.r.:ı&.>J ' .:~e;~~{~~ B~ Mesaj, Şarki Avrupa Hakkında 
Hitlerin · Noktainazarına Bir 

Cevab Teşkil Ediyor 
.Bu sabah saat onda bir heyet 

Mahmudbaba mezarlığına giderek 
kabri açmış, merhumun kemik • 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

-
CADDEBOSTAH 

Gazinosunda 

Bayan AYTEN id.aresinde 

Bu akşam büyük san'atkii~ 

Münir Nureddin 
. ve arkadaşları gecesi 

Ayrıca: MARKO BAıBEN 
Oııkestrası -

1 

1 

1 

ı ze gelmiştir. 
Öğrendiğjmize 

ifJre Iraklı filim 

1 halen yazmakta 
olduğu •Osmanlı· 

!ar Bağdadda > e
seri için İstanbul· 
daki kütüphane -

Abbas lerde tetkikat ya-
Al-Azzavi pacaktır. 

Abbas Alazzavi y ıllardanberi ha· 
zırlamakt a olduğu •iki ist!15 ara· 

sında Bağdad • eserinin bir çok 
cild!erini ikmal ~im i ştir. Bağda 

dm Mogol hükümdarı Hülagü 

Han tarafından zaptından itiba· 
ren Mogol hakimiyetini birinci 
cilde sığdır:ıııış olan müeilif ikfa
ci esenni Celayir için yazmış ve 

(Devamı IS ırıeı rcıhifedel 

Berlin 23 (A.A.) - İyi haber a· 

lanhususi bir menbadan öğrenildi· 

ğine göre, İngiltere sefiri Hender

son dün sabah saat dokuzda hu • 

susi bir tayyare ile Salzburg'a ha· 

reket etmiş, oradan da Berchtes • 
gaden'e gitmiştir. 

Söylenildiğine göre, sefir, Hit· 
!ere mülaki olarak kendsiine Çem
ber lain tarafından gönderilen bir 
mesajı tevdi etmiştir. Mesaj Al • 

rnanyanın şarki Avrupa meselesl 
hakkında Almanyanın noktai na· 
zarını bildiren ve geçende Alman
ya hükümeti tarafından Londra
ya gönderilen notaya bir cevab 
teşkil etmektedir. 

Almanya Bu Paktı Bir Tahlisiye Simidi Addediyor -
Berlin 23 (A.A.)- •Havas• Pak· 

tın ilanından mütevcllid sürpri
zin süksesi ancak 24 saat devam 
etmiştir. Daha şimdıden ecnebi 
memleketlere tahsis edilen ha • 

berlerde Londra ile Parisin bu 
vesikanın clariht şümulü• nden 
şüphelenrnelerinden şikayet edil
mektedir. 
Görünüşe göre, şeref ve haysi· 

yetini tehlikede gören Almanya 
bu paktı bir tahlisiye simidi ad • 
detmektedir. Bu geniş şerri ve 
haysiyet ameliyesinin akislerin • 
den korkuldu~u görülüyor. 

(Diğer telgraflar 6 w"ıcta) 

n 

• 
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FIRSAT KOLLUYOR 

Bira ueuzladı amma, bulana 
aşkolsun.. Yalnız istanibul değil, 
İzmir de öyle ... Gazetelerin ver
diği haberlere ·göre, İzmirde, di
ğer birçok ·şehirlerimizde bira yok
muş ..• Ucuzladı, diye, herkes bira 
içmeğe başladı. İnhisarlar yetişti
remiyor. Bir yandan da bira sa -
tanlar, saklıyorlar, yok, .ıiiyorlar. 

Halk, sıkıntı çekiyor. Biıxle, ne 
hikmettir, <bilinmez, her nevi mad
de üzerinde mutlaka bir ihtıkar 
vesilesi ıbulunur. Bira ııcuzhya -
cak ve biz arayıp bulamıyacağız .. 
Klmın hatınruı gelirdi?. 

ÜSKÜDAR TRA.'1VAYLARINDA 

İŞLETME MÜDÜRÜNE 

Şu Üsküdar tramvaylarında, 
kıwga.sız, gürültüsüz seyaıhat et
tiğimi hatırlamam.. Evvelkl gece 
~aat 22,35 de Köprüden kalkan 
vapurun Kadıköyde bekliyen 
Bo:;tancı arabası, alelüsul bir tek 
idi. Halk bindi. Tıka baısa dolduk. 
Yolda, her durakta da birkaç kişi 
bindi. İstif olduk. Sıcakta ayak 
üzerı ~ahire terliyoruz. 

Bir vatandaş dayanamadı: 
- Yahu dedi, şunun arkasına 

bir roınork taksanız, günaha mı 
girersiniz?, 
Meğer, herkes derdli imiş . ., A

raıbada beş on hatib peyda oldu. 
Tramvay .daresine attılar, tuttu
lar ..• 

Zavallı biletçi ile kontrol da ek
mek yedtltleri müesseseyi - bil
mecburiye - müdafaaya uğr&§ı -
yorla.rdı. Belki, çeyrek saat, mü
nakaşa dinledik., 

Peki amma, bu tramvayların iş
letme mii<lürü her kimse, bu zat, 
ınahsus mu, kasden mi böyle ya
pıy~r?. Yol, ~k şükür, geniş u
zun ve tenhadır. Bir değil, on a
raba tahrik edilebilir. Boyuna, 
her gün şikayetler yükseliyor. Hiç 
aldırış etmiyorlar. Halkın sıkıntı 
çekmesinden zevk mi duyuyor -
tar. yoksa, şikayet var, gazeteler 
boyuna yazıyor, diye, inadına mı 
bu işi bir türlü halletm:yorlar?. 

HARB OLACAKSA 

OLSUN, BİTSİN!. 

Herkes birbirine ayni suali so
ruyor: 

- Ne var, harb olacak mı?. 
Bu sualin cevabını verebilmek 

için mucize yaratan bir insan ol
malı. Eski kfilıinler, falcılar bile 
bunu tayin edemez. Fakat, heye· 
canlı günler geçirmeğe o kadar a
lıştık ki. şimdiden sinirler :miz, 
mukavemet stajını yapmışı bulu
nuyor. Nihayet, günün birinde 
harb patlarsa, zannetmem ki, bu
günkünden daha fazla helecana 
kapılalım .. Hatta, insan hazan, 
kızıyor da : 

- Olacaksa, olı;un bakalım, 
Diyor. 
Siz ne dersiniz?. 

BEN, BİR KADIN 

DÜŞMANI MiYiM!. 

Dün, bir kadın okuyucumdan 
bir mektub aldım. Zehir, zenıbe

rek .. Öyle atıp tutuyor ki, sor -
mayın .. İsterdim ki, size bu mek
tubu, aynen nakledeyim. Fakat, 
mümkün değil, çünkü, ne kadar 
çok hücuma uğradığımı görerek 
ne vaziyete düştüğümü anlıya -
caksınız .. 
Sayın 'bayan okuyucum bilhas

sa şunu söylüyor: 
- Siz, bir kadın düşmanısınız .. 

Fırsat bulup, birçok yazılarınız
da, kadınların al<!yhlnde bulunu
yor, bizimle istihza ediyorsunuz .. 
Adeta, kadınları, erkeklerın ba
şında bir yük, bir bela telakki e
diyorsunuz .• Çok insa!sız, haksız 

ve 'bilmem nesiniz ilah .. • 
Üst tarafını yazamıyacağım .. 
Kadınlardan bahseden yazıla -

rımda 'böyle bir mana var mı, yok 
mu?. Bu noktayı , diğer kadın o
kuyucularımın reyine koyuyorum 
ve takdiriııe ıbırakıyorum. ~le

cek cevablan - arzu ederlerse -
neşredeceğim ... Neşrini arzu et
miyenJer, J~ mfktublarında 
bunu bildirsinler .. 

Beni, bu bayan okuyucumun it
haın1srında9 kurtarın!. 

AHMED RAUF 

1 KÜÇÜK HABERLEE) 
* Vaşin.gton - Gazetecileri 

kabul ettiği esnada Amerikanın 
doğu devletlerinin Brükselde ak
tedecekleri kongreye davet edi
lip edilmediğihakkında sorulan su 
ale Summer Wel:es menfi cevap * Belediye kooperatıf idare 
meelioı reı.>i Rıfat istifa etmiş, 

yerme memurin müdürü Salih 
seçilmlştır. * Kasımpaşada kuyu temizle
mekte olan ameleden Kamil ku
yunun içine yuvarlanarak ağır 

surette yaralanmıştır. * İzmir fuarının açılışında bu
lunmak üzere İzmire giden Sov
yet Rusyanın Ankara elçisi dün 
Cümhuriyet vapuru ile şehrimi
ze dönmüştür. 

* Liman umum müdürü Rauli 
Manyas Ankaraya gitmiştir. Yarın 
avdet edecektir. 

* İstanbul adliyesinin yeni kad
rosu hakkında tetkikat yapan Ad-

!iye müste~arı Sellin Nafiz Anka
raya gitmiştir. * Limanlar umum müdürlü -
ğünce Mudanya, Ordu, Ereğli .s
kelelerinin kış mevs:mındcıı ev -
vel tam irleri takarrür etmış ve 
h.arekete geçilm~tir. 

* Belediye Kooperatıfi heyeti 
idare reisi Rafet Yenal bu işten is
tifa etmiştir. 

* Takas Limited şirketinin O
fise inkıliib edeceği hakkındaki 

haberlerin asılsız olduğu anlaşıl -
mıştır. 

* Sanyerin Akalan ve Kalfa 
köyleri arasındaki ormana yıldı

rım düşerek yangın çıkmış, orma
nın bir kısmı yanmıştır. 
* Sarıyerin Karacaköyü civa

rına düşen bir yıldırımda köy jan
darma karakolunun telefon san -
tralını yakmıştır. * Dahiliye Vekili Faik Öztrak 
dün Üsküdar tramvay şirketınin 

Plaj Bülbülleri 
No.74 

- Orada da hır hadise mi ol -

muş? 

- Evet. Onun odasında da Mec
dı bıı .ni vtırmuş. Polisler Melini 
arıyormuş .. 

- Bulamamı~lar mı? 

- . 1~ .n B\lyükderede iken ol-
muş btı hadise . Halbuki ~ımdi Me
Un Bebeğe taşındı. 

- O halde mesele yok. Bebekte 
onu kım bulacak? 

- PoL.sin gözünden ve elinden 
kaçı!tr mı hiç? Meline bu sabah 
bir mektup yazdım ve İstanbuldan 
kaçmasını bildirdim. 

- Boş yere tel;iş etmişsin! Me
lin ışini senden iyi bilir. 

- Herkes, kendine göre, kendi 

Yazan: İskende~ F. SERTELLİ 

işini başkalarından iyi bildiğine 

kanıdir. Bunu bir tarafa bıraka

lım, abla'. Polis Melini arıyor. 
Pelin omuzunu silkerek rakısını 

içti: 
- Ne yapalım? Polis arıyor di

ye. onun için kend mizi öldüre -
cek degıliz ya? O, yaptığını biıdi
ği gibi, yapacağını da bilir .. Dai
ma böyle söylemez mi? Kendisi
ne en ufak bir nasihat vermeğe 
kalkış&am: .Ben çocuk değilim, 

siz kendi işlerinizle me~ul olun!• 
demez mi? 

- Evet amma, şimdi bir tehli
ke ile bıi'ibaşadır. Bu gibi muha
kemelerle onu ihmal etmek doğru 
mudur? 

istanbulda 
Ozüm 

Bayramı 
Manisada Olduğu Gibi 

Burada da Bayram 
Yapılacak 

Memleketımizde üzüm sarfiya
tını çoğaltmak üzere her yıl ol -
duğu gii bu sene de mü teadd:d 
yerlerde •Üzüm bayramlaru ter
tlb edilmesi kararl14tınlmı.ştır. 

İlk •ÜZÜm bayramı• evvelki gün 
Manisada yapılmıştır. 

Jkinci iizüm bayramı da bu pa
zar günü Gebzede yapılacak; bu
na İstanbuld3n da bır heyet iş
tirak edecektir. 

Diğer haftalaoda da Hereke ve 
İzmitte de üzüm bayramları ya
pılacaktır. 

İıitaıiliulda üzüm yetiştirilme -
sini teşvik etmek üzere vilayet zi
raat müdürlüğü de şehrimizde bir 
üzüm bayramı lertib edecektir. 

Bunda en iyi üzüm yetiştıren -
lere mükafat verilecektir. 

Şehrimize gelen Alman 
Ticaret Hey'eti 

İki gün evvel bir Alman ticaret 
heyeti şehrimize gelerek burada
ki Almanya ile iş yapan tüccarlar 
ile görüşmeğe başlamıştır. Heyet 
ve tüccarlar Alman Ataşekommer
siyalliğinde bir toplatı yaparak 31 
ağustosta müddetı bitecek olan ve 

henüz yeniienmesi için hiç bir te-
, şebbüs olınıyan Turkiye - Alman

ya t:caret muahedesi etrafında gö
rüşmeler yapmıştır Bu heyetin 

Ankaraya gıdece ıı i de söy:enmek
tedir. Muahl'denin tecdid veya , 
feshi etrafında henüz malumat 1 
yoktur. j -
Yeni Türk - Fransız 
Ticaret muahedesi 
Yeni Türk - Fransız ticaret mtı

ahedesı bu hafta içinde Pariste im
zalanacaktır . Muahedeyi hazırli -
yan Türk heyeti reisi Halıd Naz
mi Paristen Londraya gitmıştr. 

Orada da İng i ltere hükumeti ile 
mali ve tıcari meseleler etrafın -
da temaslarda bulunacaktır. 

...... . ................. .. 
vazıyet :ni tetkik etmiştir. Şırke

tın 750 bın lıra borcu vardır. Üs
kiıdar tram\· .;. . nııı İ.stanbul tram
vay ıdares [ne raptı düşünülmek -
tedic. 

* Pazar günu Tekirdağlı Huse
yınin yendıği Bulgar pehlivanı 

Todor Bankof mağlup kararını ka- ı 

bul etmemekte ve Tekirdağlıya 
yeni bır maç teklif etmektedir. 

* Genişletılecek olan Üniver -
site Romonoloji ve Arkeoloji Ens
titüleri için Şehzadebaşında Genç
türk caddesinde bir hına kirala -
mıştır. * Yeniden teşekkül eden dört 
takdiri kıymet komisyonu reislik
lerine Şehir meclisi azalarından 

Suphi, Mehmed Ali, İhsan Namık, 
Refik Ahmed seçilmişlerdir. Ko
misyonlar eylulde faaliyete geçe
ceklerdır. 

- Sen ne yapmak fikrindesin? 
- Ben, hemen .Anadolu şehir· 

ler'nden bırıne gıtmesini yazdım. 
Eğer >en de böyle bir mektup gön
denrsen, ~ı biraz daha ciddi te
lakki ederek. rakasını kurtar -
makta gecikmez. 

- Vaziyet bu derece ciddi, bu 
kadar lehli ·eli demek .. ?!. 

- Evet. Hatta bir iki gün daha 
İstanbulda kalırsa hiç bir yere git
meğe muvaffak olamaz. Polis onu 
harıl harıl arıyor. 

Pelin uzun boylu düşündü. 

- Hele s3bah olsun da, dedi, ilk 
önce kendi vazıyetımi sağlam ka- 1 

fa ile tetkik edeyim. Onu düşün
mek. ve onun işlerile meşgill ol
mak, ikinci planda yapılacak iş

lerim arasında gelir. 
Selin: 

- Sen çok insafsız olmuşsun, 

abla! 
Diye mırıldandı. 

Pelin kahkaha ile güldü. 

Yunus Nadi •Alman - Rus an
laşmas1> başlıklı yazısında, bu 
sürprizin muhtemel neticeleri ü
zerinde mubalağaya düşmenin 

doğru olmadığını, vaziyetin haki
katini görmek için misakın dayan
dığı şartları öğrenmek lazım ol
duğunu yazarak vaziyeti tahlil e
diyor ve c Şimdi Rusya haric, bü
tün kuvvetler yine karşı karşıya
dır• dedikten sonra makalesini şu 
cümle ile bitiriyor: 

.Olacaksa harb olacak ve u.ı:un 
sürecektir.• 

cSon baziyet> başlığı altında 

yazdığı başmakalede Asım Us, 
Alman - Sovyet ademi tecavüz 
paktı etrafında yürüttüğü müta

lealarda, cademi tecavüz• pakt -
!arının, Atatürk politikasının ese
ri olduğunu kayıd ile bütün dün
ya devletleri bırbirlerıne ademi 

tecavüz imzası verırlerse, (Yurd
da sulh. cihanda sulh) düsturunun 

Bir Tüccar 
Birliği 

Kurulacak 
İzmirde Ticaret 
Vekilinin Mühim 

lieyanatı 
İzmir (Hıısusi) - Ticaret Ve

kilı Celmı Erçin İzmir ıhracatcı- \ 
]arının yaptıkları toplantıya riya
set ederek mtıhım bir nutuk söy
lemiştir. Bu nutukta tieari vazi
yetı, son siyasi hadiselerın tesirle
rini, alınan dahili ve harici ted -
birleri, ticaretimizin inkişafı için 
lazım olan teşkilatlandırma mese
lelerini izah eden Vekil, koopera
tifler birliğini ve bankaların ala
cağı tedbirleri kuvvetlendirecek, 
iİıracat tacırlerimızi takviye ede
cek piyasayı harici tesirlerden vi
kaye edecek olan bir tüccar birli
ği kurulacağını söylemiş ve bu 
birlık projesinin hazırlandığını 

da beyan eylemiştir. Projenin tet
kiki için on iki kişilik bır tali lfo
mite teşkil edilmiştir. 
İzmr tüccarlarından Şerif Rem

zi bu kurumun faide yerine zarar 
vereceğini. birlikte sadece tüccar
ların i.stıfade edeceklerini söyli
yerek 1tirazda bulunmuş. Ali Hay
dar A.bayrak ta takfiyat mesele
sine aykırı hareket edenlerin tec
ziye edılip edilmiyeceklerini sor
mll§tur. Vekil, fiyat ve sair hu -
suslarda bırlik mukadderatına ay
kırı hareket edecekler için cezai 
tedbirle ralınacağını bildirmiştir. 

* İzmirde bulunan Hatay heye
ti dün Ticaret Vekilini ziyaret e
derek Halayın ticari durumunu 
izah etmiş ve dileklerini bildir -

m~tir. * Bugün Aydından İzmire mü
him miktarda incir gelmektedir. 
Bunun için nıutad merasim yapı
lacak ve piyasa açılacaktır. Per -
şembe günü de üzüm piyasasının 
açılması muhtemeldir. 

- Benim çok insaflı olduğum 

zamanlarda da kibrınızden sizin 
yanınıza varılmıyordu! 'Bu işler 
para ile değil, sıra ile yapılır a gö

züm! 
Pelııı üst üste bir kaç kadeh da

ha içtikten sonra yemek yemeğe 
mecali kalmadı.. Oturduğu kana
penill üstünde sızıp kaldı. 

Pelin çok soğukkanlı bir kadın
dı. Selinin Necdetle tanışıp seviş
mesi onun bütün planlarını alt

üst etmişti. 

Pelin biraz önce: 
- Yarın. onun yattığı hastane

ye birlikte gidelim .. 

Dediği halde, saatler geçince 
bu fikrinden vazgeçmiş ve karde

şine: 

- Onu aramak senin hakkındır! 
Ben de doktor Feridunu bulaca -

ğım .. 

Dem~ti. Pelinin kararı kat'i idi. 
O, sabah olunca kalkıp giyinecek 
ve doğruca doktor Feridunun a-

Hal:k Partisi proğramından çıkıp, 

yeryüzü hakimiyetini eline alaca
ğını yazıyor ve makaleye devam 
ederek. kara gün dostumuz olan 

Ru.syanın bu paktı akte muvaf - J 

fak olabilmesinden memnun ol -
maklığımız rn.zımgeldiğini, bir kuv

vetin artmasının eksilmesi olma -
dığını, esasen sulh cephesinin Le
histana yardım sözü verirken Sov

yeUere güvenmediğini yazmakta

dır. 

YENİ SA.BABı 

Hüseyin Cahit Yalçın . Düzel
miyen vaziyet. başlıklı yazısında 
vaziyetin meş'um bir neticeye gi
der gibi inki~af ettiğini kaydettik

ten sonra, Danzig hudtıtlarını a
şarak bir Avrupa meselesi halini 
alan bu vaziyetin halli zamanı gel
diğini, fakat Roozevelt'in teklifi, 
Çemberlayn'in açık sözleri ve di

ğer bazı teşebbüsler karşısında 

mihvercilerin konferanstan kaç -

tıklarını, harbin her dakika zuhur 
edebileceğini yazmaktadır. 

Limanda Bir Çok 
Hamal İşi Bıraktı 

Limanda çalışan yükleme ve 
boşaltma hamallarını işci addeden 
maliye bunların yüzde beş nisbe
tinde olan kazanç vergilerini yüz
de yirmiye çıkarmıştır. Bunun ü
zerine 450 hamaldan 270 i işi bı -
rakmışlardır. Bu yüzden liman ha
malsız kalmış yükleme ve boşalt
ma işleri çok ağırlaşmıştır. Vazi
yet Münakale Vekili Ali Çetinka· 
yaya bildirilmiştir. Münakale Ve- ı 
kaleti Maliy: Veka_letinden b.u v~r
gi işının sur atle duzeltılmesını ıs

temiştir. 

Hatayda Tapu ve 
Kadastro işleri 

Tapu ve kadastro işleri de ken
disine devredilmiş olan Adliye Ve
kiileti Halayın başlıca yerlerinde 
e;aslı bir şekilde kadastro faali
yetine başlanmasını kararlaştır -
mıştır. 

Bu maksadla; İstanbulun ka -
dastro işlerinin yapılmaısında bü
yük bir rol oynamış olan kadastro 
mütehassıslarından Faik H .. tay 
kadastro müdürlüğüne tayin o -
lunmll§tur. 

Hatay tapu sicil muhafızlığına 
da Eskişehır tapu sicil muhafızı 
ŞUkrü tayin olunmuştur. -

Piyasa Durgun 
Son günlerde, siyasi vaziyet do

layısile limanımıza uğrıyan ecne
bi vapurlarının adedi çok azal -
mıştır. Son on beş gün içinde pi
yasada bilhassa ihracat işlerinde 
mühim bir durgunluk hissedil -
ıpektedir. Veresiye ve taksitle o
lan muameleler tamamen dur -
mll§ gibidir. İhracat tüccarları va
pursuzluktan sıkıntı çekmekte • 
dirler. Gelen vapurlarda yer bul
dukça mallarını parti parti yük
lemektedirler iti; bu şekiller tüc
c;ı.rların zararını mucib olmakta

dır. 

tölyesine gidecekti. 

Pelin, doktor Feridunu bekar 
sanıyordu. 

- Benim için, Feridunun, Nec
dete tercih edilir cihetleri çoktur, 
diyordu, hiç olmazsa iyi bir da

hiliyecidir. Her zaman para kaza
nabilir. 

Pelin;n böyle düşünmekle hak

kı vardı. Feridun iyi bir hekimdi, 
kazancı da yolunda idi. Halbuki 

Necdet tesadüflerin yardımile pa
ra kazanan bir ressamdı, Gerçi ai

levi vaziyeti onu maişet peşinde 
koşturmaktan müstağni kılmıştı. 

Necdetin her ay yüz liradan faz
la geliri vardı. Bu para onu - hiç 
bir şey kazanmasa bile - peklli 
idare edebiliyordu. 

Pelin böyle olmakla beraber 
- onun Selinle seviştiğıni anlayın
ca - Feridunu elde etmek sevdası
na düşmüş ve bu hulya ile uyu -
muştu. 

itfaiyeye 
Önem 

Veriliyor 
Mektebe Yeniden 

Müstaid Talebe 
Alınaca 

İstanbuldaki itfaıye efradının 

ziyadeleştirilmesi ve tekmil mes

leki malümatla teçhiz edilmeleri 

kararlaştırılmıştır. Bunun ıçın 

Dıı.lıi!iye Vekaleti dün bütün vi

layetlere .bir tamim göndererek 

Fatihdeki itfaiye mektebine müs

taid gençlerin yollanmasını bil -

dirmiştir. Bu mektebde derslere 

1 teşrinıevvelde başlanacak ve 

her yıl.dan fazla talebe alınacak

tır. Ayrıca bu yıl itfaiye mekte

binde her seneden farklı bir ted

risat sistemi tatbik olunacaktır. 

Mektebin muallim kadrosunda 

da müh,m değişiklikler olacak, 

yeniden bazı mütehassıslar kad

rolara eave olunacaktır. 

Biiyiikadada 
Su Abonemanı 
Müracaat Edenlerin 
Mikdarı Gittikçe 

Artıyor 
Büyükadaya belediye tarafın

dan veri'en stı, Ada halkını çok 
memnun etmiştir. Abone yazıl -
mak ve tesisat yaptırmak üzere 
müracaat edenlerin miktarı git
tikçe fazlalaşmaktadır. Şimdiye 

kadar 60 eve veya ticarethaneye 
tesisat yapılm19 ve bilfiil su ve
ri!meğe başlanmıştır. Tesisat yap
tırmak üzere müracaat edenlerin 
miktarı ise 100 ü tecavüz etmek
tedir. 
İstanbul belediyesi Adalarda 

suyun tonunu 4-0 kurll§a vermek
tedir. Tenekelerle satılan suyun 
tenekesi 3 - 5 kuruşa teda~ et
meğe alışmış olan halka tu para 
hemen hemen hiç mesabesinde 
gelmektedir. Şimdılik Adanın gün
lük su ihtiyacı 2000 ton olarak 
tesbit olunmuştur ve bu miktar 
üzerine tedbirler alınmıştır. 
Diğer taraftan yapılmasına de

vam olunan 2500 tıonluk büyük su 
havuzunun inşaatı ilerlemektedir. 
Bu tesisat bitirildikten sonra A
dalarda daimi olarak 4000 ton su 
havuzunun ınşaatı iler1emektedir. 
Bu tesisat bitirildıkten sonra A
dalarda daimi olarak 4-000 ton su 
bıJ!unacaktır. Adalılar suyun A
danın güzelliğini bir kat daha art
tıracağını ve Adada büyük deği
şikliklere sebeb olacağını söy -
lemektedirler. 

---<>-

Kınalı ve Burgazda 
Elektrik 

Elektrik idaresi, Büyükada ve 
Heybeli gibi Kınalıada ve Bur -
~aza da elektrik vermek için tet
kikata başlamıştır. Verilecek e
lektrikin Heybeli muhavvile mer 
kezinden alınacak kablolarla te -
ınin edilmesi düşünülmekıtedir. 

SELİN, RESSAM NECDETİN 
BAŞI UCUNDA .. 

Selin hastane kapısından içeri 
girerken, kalbi koparcasına çar -
pıyordu. 

Hastabakıcılardan birisi ona 
Necdetıin yarası çok ağır olduğunu 
söylemişti. 

Nöbetçi hekimi, Seline sordu: 
- Necdet bey siniz neyinizdir? 
Selin düşünmeden cevab verdi: 
- Nişanlım .. 
Doktor ümidsiz bir tavırla: 

1 ~) t:W:t•I!Jii~ 
Rusya lıe Almanyıı 

JJI 
Yazan: Ali KEl\IAL SO:-;, 

Almanya ile Rusya ar~ 
vasi manada karşılanacak bır 

!aşmaya doğru gidileceğini ~ 
teren haberler teeyyüd ettı".~ 
ademi tecavüz muahedesı 

bahsediliyor. Bun_a karşı ilk ~ 
rak gösterilecek şey hayret ·-1_ 
cağı hatıra geliyor. Fırkat vazı il' 
daha serinkanla tetkik etıııek - ~ 
zımdır. Şimdiye !f..adar alınan l r 
ni malıimat Berlin ile Moskı>VI ,ı: 
rasında bir ademi tecavüz ııı:l 
akdi cihetine gidileceği merk~ 
dedir. Bunun için de Alınan .. , 
riciye Nazırı Moskovaya gidi) ıı 

ın 
Gelen muhtelif haberler aras 

11 
doğrusu ile mübalaga!ısını ve P

1 
• 

paganda mahsullerini ayırd ·eıf 
mek için birkaç gün geçmesı " 

ruridir. Lakin görünen birş.,· ~ 
sa o da Almanya ile Rusya ara . ır 
da esas itibarile birbirlerıne ~ 

ııı•' kunmamak üzere bir anlaş ' 
varılacağıdır. b; 

Alman - Rus münasebatınıl1 . 
vesile ile biraz da geçmiş saflı' _. 

''"~ !arından bahsetmek J5zım ge ~. 
Umumi harbden sonra bir ıaJll511 
oldu ki ne Rusya bugünkü JtU '• 
idi, ne de Almanya bugünkü ~~ 
manya. O zaman AlnıanY8 .ııJı 
Rusya da Avrupa devletlerııd~ 
ahenginden hariç tutuhıyorla ıııl 
Avrupa devletleri, yani urn°ııı 
harbin gailbleri demek istiyor') 

Başta Çiçerin olduğu halde il f 
diplomatları o zaman gayr;ınc . 

. 18 
nun, mağlüb Almanya ile bıl 1, 
!aşma teminini düşündüler. /o 
man diplomatları da Ru>Y8 

-• 
"rnı"' dost olmayı çok uygun go . r 

!erdi. Zaten Almanya ile RuS)
3lJil 

rasında eskiden kurulmuş u· 
dostluk vardı, elediler. BUJ'.l 
kinci Vi!helmin siyaseti bozdV~ 
Artık yine iki memleket ~e 

olmalı. İşte 921 nisanında ak fY 
dilen Rapallo muahedesi bU r 
rin mahsulü olmuştur. BU rn:, 
hede o zamandanberi yaşaırt3 

tadır. .J 
Evet .. Almanyada 933 de .b~~ıl' 

bir değişikl.k oldu. Şimdikı 1 ılııl' 
iş başına geçti. Rusya ile d05 ~1ı 
tan da bahsedilmez oldu. fa ıf 
Rapallo muahedesinin yırtıld ,ar 
nı hiçbir Alman devlet adaJll1eııin 
Hyemedi. Bilakis bu muatıe<I k'r 
bir gÜ'n olup tekrar dünyaY9 ıer 
şı çıkarılacağını tahmin ed~ed'~ 
vardı. Bugün acaba onlarLfl tl 
mi çıkıyor? Muhaldı:ak olan 

9,ı. 
ıar 

şudur ki Almanyada RUS rl 
ıa 

tarı ve Rusyada da Alman ,ıJY 
tarı diplomatların eksik oJ.ı!I ııl'' 
ğıdır .Geçen seneki Avrupa btıı' 
ram sırasında Almanların ıes' 
ranyada müstakil bir devlet r 
ettireceklerinden ve Rusyan'~n:' 
lindekl büyük Ukranya k15~ıe:ı 
da alınarak bu müstakil d• ~,..ı 
verileceğinden çok baiısedild'-
işitmiştik. ıııı• ' 

Bu rivayetler daha unultl fol ' 
mıştı. Fakat çok geçmeden 

0
1r 

man matbuatının bu dedi)<P<l l 
rına nihayet verildi. O za!l19 ıı 1r 'Je ,, 
ısrar ile söylendi ki Rusya 

1 ııJıi 
manya arasında zımni bir 

8 .ıJI' 
.AvruP ı

ma vardır: Rusya orta k r 
Almanyanın işini bozmıyaca ~ıı' 

•e s 
manya da öyle Ukranya ' ıuıı 1 

gibi bahisleri kurcalıyarak ,~e ' 
.,çrttl· ' aleyhine bir harekete g ·etin 

cektir. Geçen senenni nıh9~ .8 ı' . . .1 JtUS~ jİ 
denberı ıse Almanya ı e ik11sı.· 
rasında vasi manada bır ş:ıı" 

ed·1er· 
anlaşma olacağını söyl 1 

.. ı ,ııır 
di bahsedilen ademi tecav.ukııS,01 

ahedesi ise hep siyasi ve 
1 rd'.!' 
va 

sahadaki bu hazırlıkların ııııır 
tabii bir netice diye göSter• 

tedir. ~ 

- Kendisile konuşmanızın im - ,.ııı .. •••••••••-~ 
kanı yoktur, dedi. fakat, mademki I G I 1 
israr ediyorsunuz.. Sizi hastanın . D o LJ 
yanına kadar götürebilirim. 1 

- Teşekkür ederim, doktor bey! ; 

::~detin kurtuımak ümidi yok; Mecmuası 
Doktor, genç kadına acıdı: I 
- Yüzde yetmiş kurtulacak di- · ? ? ? 

Yebilirim. Maamafih bu ihtimal- • • • 
lerle yarını keşfetmeğ imkansız-
dır. (Devamı var) 



Gi1nün Meaele•i: 

istimlak Edilecek 
Olan Binalar 

Kıymet Takdirine Evvela Koska 
Ve Eminönö:nden Başlanacak 
Şehiı- mecliai azasından Sup

hi At-tel, Mehmed Ali Gökçen, 
bısao Namık ve Refik Ahmed 
Seveogilin riyasetinde tefkll 
edilen yeni takdiri kıymet ko
OU.yooJan dün belediye !a • 
tlınıik müdürlüğtlııde, iııtim -
lak müdürü İsmail Hakkının 
lttıı.kııe Vali ve Belediye Re
ı.ı LQtfi Kırdaıın riyasetinde 
lıir toplantı yapmışlardır. 

Verilen karara göre bir ey IQI
dıııı itibaren faaliyete geçecek 
olan komisyonlar, ilk evveli 
Enı.ı.nönü ile Koslııııda istim -
IAJune karar verilen binaların 
lı:ıYnıeilerini takdir edecekl
dit. 
Eınioönünde iııtimlak edile· 

tek binalar 700, Koska ile Be
:l'azıd arasında istimlak edile-

1 

tek binalar iae 200 olarak tea
lılt edilmiştir. 

Bu ıon parti için şinıdilk 100 ..... 

Mavna Adası 
Nereye 

Kaldırılacak 
ilk Habra Gelen Yer 

Gazi Küprüsünün 
Arka Taraflarıdır 
liallcin Karaköy sahiline bağlı 

buıunan ımavna.ların şehrin güı
ll!IJ;ğini azami ıru:re~ bozduğu 
\le burada gözlere çok çirkin bir 
llıatızara arzetti.ği :çin alakadar

ltr tarafından b~ka bir tarafa nak

lıııuı kararlaştırıldığını yaı:mış -
tıır. 

İlk hatua gelen yer mavnalar 

için rilııgftrlardan masun bir yer 
0lllıak üzere Halicin iç tarafları 
bilhassa Atatürk köprüsünün arka 
~arıdır. 

l.!avnaıarın !kaldmlması için 

b~ diğer bir sebeb de ileri SÜ· 

?illı:nektedir. Bu da mavna sakin
leri tarafından bilhassa bu mev -
•• lllıde yenılen kavun, karpuz ve 
•attenın artı.klan denize atılmak
tıı<1ır. Bu suretle Haliç fazla mik

ti?da kirlenmektedir. 

Üniversitede Kayıd 
Muamelesi 

Dun Üniverııitede Rektör vekili 
Ali Fuadın riyasetinde 'bir top • 

tntı yapılmıştır. Bütün dekan -

bin liralık bir para tefrik edil
miştir. Burada istimlak edilip 
yıktırılacak saba dahilinde ta
rihi Simkeşbane, Koska hama
mı ve son devirlere aid Basan
paşa karakolu da vardır. İstim
lik ıııiıası yolunu sol tarafında 
Beyazıda kadar temdid edile
cek ve inkıUlb mü:ııesinin alt 
tarafına tesadüf eden köşenin 
yerinde de bir belediye gazi
n-0su inşa edilecektir. Koska -

. Beyazıd arasındaki istimlak 
bittikten sonra LAieli refüjleri 
Beyazıd meydanına kadar uza
tılacaktır. Refüjlerin diğer u
cu da Çapa kız muallim mek
tebinin önüne kadar uzatıla -
caktır. 

Eminönünde yapıladak is -
timliklere gıelnice; bu istim -
IAkler şimdiki Jlalıkpazan cad
desi istikameti boyunca yapı- ı 
Jacaktır. 

Kanalizasyon 
Bacaları, Elektrik 

Kabloları 

Belediye Fen Hey'eti 
Müdürlüğünde 

Bugünkü Toplantı 
ı milyon küsur liralık yol in -

şaatile beraber yapılması lazım 

gelen kanallzaısy'Cln baca,J'aiı, ııu 

şebekesi, telefon, elektrik kah -
loları ve havagazi borularının da 

caddelerle beraber yapılması ôçin 
elektrik, kanalizasyon, telefon, ha
va.gazi gibi alfıkadar idareler mü
dürlerinin i.ştirakile bugün. -Oele

dzye :f.en heyeti müdürlüğü bina
sında bir toplantı yapılacaktır. 

Valinin riyaseti altında yapıla -

cak olan · bu toplantıda, ıbu şebe

kelerin tecdidi için y<>l inşaatına 
müvazi olmak üzere bir plan ha
zırlanacaktır. 

* Mümeyyiz Muallimler 
Hakkın<la Bir Tamim 

Maarif Vekiıleti umumi mü -
fettişleri tarafından orta tedrisat 
mekteblerinıde yapılan tetkikler

de, mümeyyiz olarak imtihanla
ra gönderilen muallimlerin, im
tihanı yapılan dersle alfıkaları ol

madığı, faraza fransızca mualli
minin matematik dersine mümey

yiz olarak görulerildiği görülmüş
tür. 

rın iştirak ettiği bu toplantıda 

liniversite fakültelerinde bir ey-

1ı1Iden itibaren talebe kayıd ve 

lt;ıbuJüne başlanmasına karar ve

lilnıiştir. Bundan başka talebe te-

lıa .. ı cı.ınıü karşısında alınacak 1ed-
b,rler görüşülmüştür. 

Vekalet bu husus hakkında a
lakadar mekteblere gönderdiği 

bir' tamiıınde mümeyyiz o : k tef
rik edilecek zevatın behemehal 
imtihanı yapılan dersle istinası 
olması lazım geldiğin; ve bu nok
taya dikkat edilerek mümeyyiz 
seçilmesini bildirmiştır. 

No.16 

- Ben buraya meteliğine oyna-
11'\ağa gelmedim, dedi, kim bu Pa
llUlos! 

'I'onıi'nin kaşları çatıldı: . 

- Eğer büyük oynamak istiyor
~.•nız, zannederim, o sizinle boy 
0lçüşebilir. Sonra Ualino ile de 
°l>narsınız. 

- Ya!!! Pekala, öyle olsun, ne 
Yapalım? 

'I'on; sigara tablasını boşalttı ve 
iozkri yerde dedi ki: 

., - Şimdi onlar Grayland otelin· 
"ed· lı ırler, bu sokakta biraz daha yu-

ru iltifatta bulundu: 
- Haydi talihjniz açık olsun! 
Grayland oteli, dışt.rıdan pek 

sakin gör~nmeklc beraber, içi pek 
kalabalıktı. Templar asansörle 
on yedinci kata çıktı. Bol ışıklı bir 
koridora girdi. 1713 numaarlı da
irenin kapısını çaldı. Bir kaç sa
niye sonra. bir anahtar kilidde 
döndü ve kapı bir parmak kadar 

açıldı. 

- Benim adım Simondur. Çer
Jeyken tarafından geliyorum. 
Kapının arkasındaki bakış oy

namadı: 

- Denverili Sımon mu? 
- Hayır, Dotrualı! Bana cDört 

aslı • Sim on der !er. 

Bira Ucuzluğunun 
lçyüzü 

[ 1 :X•1!lTA=t:M:1:;=t:1 ?I! :t •il 
Bıçağımı Vartuhinin 

Biranm uewllaması halka bol 

bol bira içirmedi. Dün bir dostu

muz aynen şunu anlattı: 

Oturduğum semtte yalnız iki 

bakkal var. Kaqılıklıdır. İkisi de 

bira yok, diyorlar. Fakat, bu: 

•yok> sözü yabancı müşterilere

dir. Tanıdık müşteriler gitti mi, 

derhal veriyor. Fakat, 16 kııruştan 

değil, 20 lnmıştaıı.. 

Ve bakkal, gayet sarahatle §Öy· 

le diyor: 

- 16 kuruştan bira satamam .. 

Deposunda bira vardır ve çok

tur. Bira bulamıyan vatandaşlar, 

o bakkalın tanıdığı olınıyan ve 20 

kuruş verip vermiyeceği veya za

bıtaya tikayet cibi bir hadise çı

karıp çıkamııyacağı meşkCık olan 

'kimselerdir. 

İşte, bira hikayesinin içyüzü!. 

BURHAN CEVAD 

ıYabancı İlkmektebler
deki Yabancı Talebe 
Yalıancı ilk mekteblerine ve 

orta dereceli yabancı mekteble -

rin ilk kmmlarına devam eden 
yabancı tabiiyette bulunan tale
belerden Türkiye Cumhuriyeti va

tandaşlığına k&bul edilenler mu
hakkak 6urette ilk tahsillerini 
Türk ilk mekteblerinde yapmak 

mecburiyetindedirler. Bazı veli

lerin bu kanuna riayet etmiyerek 

90Cuklarını yine yabancı mek -• 
teb'ere gönderdikleri yapılan tef-
tnşler neticesinden ant aşJmı§'tır. 
Bu gibi talebelerin önümüzdeki 

ders yılı başından itibaren tas -

diknamelerile birlikte resmi mek

tablere devreıdilmci alakadar ec

nebi mekteblere tebliğ edibn iştir. 

335 Doğumlulara 
Beşiktaş Askerlik şubesinden: 

Bu sene askerli]<; çağına girmiş 

bulunan 335 doğumlu delikanlılar

la tahsil ve sıhhi ahvallerinden ö

türü ertesi seneye terkedilerek bu 

doğumlularla muameleye tabi 
kalmış diğer doğumlu mükellefle

rin 1 eyliıl 939 günü yoklamalan

na b~Janacaktu. Hangi günlerde 

ve hangi saatlerde yoklama yapı
lacağı ayrıca kaza kayma:kamlığı

na gönderilecek olan davetiye cet
vellerinde gösterilecektir. Bu cet

vellerde gösterilecek günlerde ilk 
yoklaması yapıl>ın>ş olanlarla ya

pılmamış olanların şubemizde teş· 

kil edilecek Askerlik meclisine 

gelmeleri ve okullarda tahsilde 
bulunanların da tahsil vesikaları
nın nümunesi veçhile okul direk
tör ve dekanlıklar tarafından mu

ayyen müddet içinde Askerlik 
mecliı;ine göndermeleri aksi tak

dirde kanunun tayin ettiği ceza
larla cezalandırılacağı ilan olu -

nur. 

vestibül sağda solda kapalı iki bü- ı 
yük kapı! Sağdaki kapının arka
sından sedef fişlerin masanın üze
rine atıldığı hissini veren sesler! 

Çektim, Çocuğu 
•• 

Vurdum Nasıl Oldü 
Çingene Güzelinin 
Muhakemesi Devam 

Ediyor 
Geçenlerde adliyenin iç mtrdi· 

venlerinden inerken aralarında 

çıkan bir kavga neticesinde bıça
ğını çekip aşıkını vuran genç Çin
gene Ayşenin mu]:ıakemesine dün 
asliye ikinci cezada devam o;un
du. 

Henüz 20 - 21 yaşlarında bu -
lunan bu uzun bçylu, karagözlü, 
esmer tenli, muntazam yap.lı, çe
vik Çingene güzel), başörtülü ba
şını, dolgun göğsünü hafif inhi· 
nalarla iki yana şallayıp kırarak 
hiıkiınin önünden maznun mev
kiine geçti. Fırıl fırıl dönen kara
gözlerile evvela heyeti hiıkimeyi 
sonra samiini bir müddet süzdiik
ten ve yerden iltifatlı bir selam 
aldıktan· sonra ağu ağır yerine 
oturdu!. 

Suç ortağı olan kısa boylu, es
mer yüzlü, kestane gözlü, yuvar
lak çehrelı kocası da arkadan genç 
karısını. takib ediyor ve iki aydır 
tevkifhanenin içinde ayrı kısım
larda bulunup hiÇ görmediği Ay
şesini dikkatle süzüyordu. 

Geçen celsenin - evvelce tafsi
liitile yazdığımız . . zabıtları o -
kunup ikinci celsenin açıldığı 

zapta geçirildikten sonra şahid

lerin dinlenmesine geçildi. 

İlk çağırılan bir miil:ıaşirdi. 
Sami. isminde bulunan bu mü

başir vak' ayı şu suretle anl attı: 

•- O gün saat 11 e yaklaşıyor
du. Bu saat adliyenin en kaalbal ı k 

zamanıdır. İçeriye yüzlerce kişi 
girip çıkar. Halkın koridorlara 
en ziyade tekasüf etmeğe başladı

ğı saat; hemen hemen bu ana te
sadüf eder. Ben de kalabalığın a
rasında ikinci kat merdivenlerin
den iniyor ve bir tebligata gidi
yordum. 

<Birden aşağıdan yukarıya yük
selen acı bir feryad duytlum! Bu
nu sunturlu bir küfür takib etti 
ve bir kadın çığlığı.. . Alt ı.aıta 
ve önümdeki ~rdivenlerde de 
koşuşmalar başlamıştı. Hemen 
hızla aşağıya, cürmümeşhud mah
kemelerinin bulunduğu kata in
dlın. Gördüğüm manzara şu idi: 

Bu genç kadın .- Ayşeyi göste
rerek - elinde kanlı bir bıçak tu 
tuyor ve kendisini kollarından, 

belinden sınnsıki kavrıyan birkaç 
kişinin elin(ien kurtulmak ıçın 

hırsla çabalıyordu. Bu ara yetişen 
adliye polisi Refik seri bir hare
ketle elindeki bıçağı kaptı!. 

O zaman Ayşe avazı çıktığı ka
dar bağırmağa başladı: 

- Bırakın beni... Namusuma 
göz di'ken şu herifin işini bitire
yim. 

Bir genç Çingene kızı bunları 
söylerken kendini kıskaçlıyan kol
lardan kurtulma~a azami gayret 
sarfediyor, kıvrılıı;ı yırtınıyordu. 

Nihayet kurtulınağa imkan kal
madığını göriin<:e yavaş yavaş 

ışık veriyordu. cAziz• içeriye gir
diği zaman. masanın etrafındaki
ler başlarını kaldudılar ve yeni 
gelene baktılar. 
Kapıcı hazuruna ziyaretcinin is

mıni haber verdi: 
- Detrua'dan gelen Dört aslı 

Sımon! Eğlenmeeğ değil, oyuna 
geliyor. 

Genç Kadın « kuca
ğımdan Düştü Öldü » 

Diyor 
Yedikulede Ermeni hastanesin

de doğurduğu henüz bir kaç gün
lük çocuğunu boğmaktan suçlu 
Vartuhi ile kendisine yardım et
mekten maznun babasının mu
hakemclerine dün .Ağ!l"cezada 
başlandı. 

20 - 21 yaşlarında bulunan Var
tuhi Çemişkezekte otururken kom
şuları Faruk ile gizli münasebet 

noticesinde hamile kalmış ve o 
esnada da bal:ıası ile beraber İs

tanbula gelmek ııneoburiyetinde 

kaLmıştır. 

Burada doğum zamanı yakla -
şınca babaısı istemiye istemiye 

kendisini hastaneye yatırmış ve 
doğu-mdan sonra hastaneden be
raberce çıdop civarda bir ev ara
mağa koyulmuştur. 

Fakat h:ıstaneden biraz ayrıl

dıktan sonra yo)ı.ın tenha olmasın

dan istifade eden Vartuhi oracık
ta; kucağındaki çocuğu boğazını 
sıkıp boğmı~;tur. 

Bu cinayrı en .ı;9nra baba kız; 

masum yavrunun ölüsünü Yedi
kule islfım mezarlığına gömmek 
isterlerken yakalanm:şlardır. 

Dünkü muhakemede cürmünü 
inkar eden Vartuhl sadece: 

•- Çocuk kucağımdan düşüp 
öldü!> demiştir. Babası da kendi

sinin ön.de yürüdüğünü, c;>XUğun 
ölmüş halinde gördüğünü iddia 
etmjştir. 

Muhakeme şahid celbi için b~
ka b ir ~ne kalmıştır. 

mukavemeti zayıfladı ve derin 
bir iç çekişten sonra: 

- Ah ... İyi vuramadım. 
Diye söylendi. . 

Bütün bu manzara ancak bir, 
iki dakika sümıüştü. Fakat bu 

valkte kadar aşal!Jdan jandarma
lar, memurlar da gelmişler, duvar 

dibinde duran iki yarah ile meş 
gul olmağa başlamışlardı. Yara

lılardan biri genç erkek, diğeri 

de bir kadındı. Sonra onlan alıp 
tedviye götürdüler.> 

Birinci şhidden sonra ikinci bir 
mübaşir daha dinlendi. 

Bu mübaşr şahidin ifadesi ara
sında J;>ilhassa şu kısım çok şa

yanı dikkatli: 

•- Ayşe önde, aşıkı Ali ile ka
rısı ve annesi arkalarında merdi
venlerden inerlerken, Ali genç 

kızın vanına yaklaşıp birşey ler 
söy ledt Ben aşağıda idim. Ne de

diğini bittabi işi?nedim. Fakat 
Ayşe buna aldırıuadı. Ali tekrar 
söylendi. Bir aralık elile tehdid i
şareti de yaptı. İşte bunun üze
rine Ayşe, hızla öne doğru koştu 

ve bir iki basamak ileride giden 
kocası Ali ile bir fısıltıdan sonra 

ten büyük partiler açıldığını an
ladı. Bir sigara yaktı. Belli etme • 
den oyunculara göz gezdirdi. Bu
rada her sınıfa mensup insanlar 
vardı. Sağ ta:raftakl şişman adam; 
zengin bir çiftlik sahibıne benzi
yordu. Bu adam: 

0•rıda! 1713 numaralı apartıman! 
cı·~l_ara Çerleyken tarafından gel-
ıgınizi söylersiniz .. 

Kapıcı hafifce başını eğdi ve ka
pıyı araladı. 

Kapıcı bu kapıyı açtı ve Temp
lara yol verdi. Burası geniş bir sa
londu. Bütün mobilyalar duvar -
]ara doğru çekilmişti. Yalnız or· 
tada üzeri yeşil çuha ile örtülmüş 

büyük bir masa vardı. Bu masanın 
etrafında on iki kişi kadar insan 
vardı. Haydut çehreli bazı iru;an· 
lar da duvarların dibıne çekilmiş 
olan koltuklara oturmuşlardı. Bir 
tek kuvvetli liimba masaya bol bir 

Bu söz üzerine duvar dibinde· 
kiler tekrar sırtlannı arkaya da
yadılar. Oyuncular da oyunlarile 
meşgu. olmağa koyuldular. 

- Eğer heyecanlanmak istiyor
sanız, oyuna iştirak ediniz. Çünkü 
degeri vardır, dedi. 

Simon bir gülümseme ile muka
belede bulundu. Fakat önüne bir 
alay para yığılmış olan bankiye
ye bilhassa dıkkat ediyordu. Ka
rarmış bir surat , iki küçk siyah 
göz, ~arpık hır burun ve iri bir 

- 'I'eşekkür ederim. 

~ 'I'emplar ayağa kalktı ve bann 
Ilı erıne bir banknot buaktı. Bu cö

erd müşteriden pek hoşlanan To-

- Buyursunlar, dört aslı! Gel
dığinizi haber verdiler, giriniz, gi
riniz. 

Aziz >ÇCriye girdi. Büyük bir 

Simon masaya doğru yürüdü, 
boş sandalyelerden birine oturdu. 
Oyuna şöyle bir bakınca, hakika· 

Ucuz 
Bira 
Satışı 

Belediye Perakende 
Satışı Kaldırmak 

istiyor 
iBelediye bira fiatları üzerıntle 

ywpılan tenzilatın olduğu gibi 
müstehlike intikalini temin et -
mek ve b "a fiatları üzerin.de hal· 
kın lehine hertıangi bir ihtikara 
meydan vermemek için tetkik -
lere devam etmektedir. 

Şimdiye kadar yapılan tetkik
lerde inhisar idaresinin ihtiyaç 
nisbelinde piyasaya bira çıkardı

ğı, fakat bu biranın kiırın azlığın
dan dolayı, bayi tarafından çe -
kilmeıdiği anlaşılmıştır. 

Belediye, bu tetkikat sırasında, 
yapılan tenzilatın duble ve ba -

ıonla satılan biralarda müstehli
ke intikal ettirilemediğini gör -

mi\ş, bunu temin etmek için b~
ka tedbirler almağa karar ver -

miştir. Bunun için iki çare dü -
şünülmektedir. Birisi perakende 

bira satışlarına nihayet verdir -

mek, yalnız şişe ile bira satmak; 

ikincisi istiab etmeıi Ia.zım safi 
!bira mıktarını gösterecek şekH

de işaretli bir boyda duble yahud 

balun tabir edilen ölçüler imal e
di'lmesi düşünülmektedir. 

Bunun için P~ababçe şişe fab
rikası ve inhisar idaresile de te
mas edilecektir, 

Pendiğe Su Getiriliyor 
Aydoı;dağmda .bulunan içme su

yunun Pendiğe get irilmesı ka -
rarlaştırılmış, bu iş bir müteah -
hide ihale olunmuştur. Suyun 
Perul iğe getirihnesi işine bugün
lerde başlanacaktır. Bu iş 70 bin 
liraya ihale olunmu ştur. -

Kadıncağız Öldü 
Şehrimizde hava taarruzu 

denemesi yapıldığı gün Aksa -
rayda Sülüklüçeşme sokağ.nda 

70 numarada oturan bayan Ay
şe isminde 60 y~lannd;ı smirli 
bir kadın heyecandan hastalan -

mış ve hemen kaldınld,ğı Ha
seki hastanesinde 4 saat sedye 
üzeri~ bekletildiğ inden e\"Vel
kj gün ölmüştür. 

ondan bıçağı kapıp evvela Aliye 
ve sonra da kendisine hücum eden 
Alinin karısına saldırdı.> 
Ayşe deminki şehadet gibi bu

nu da sükunetle dinlemişti. Reis: 
- Ne diyeceksin? 
Diye sord,µğu vakit çevik bir 

hareketle ayağa kalkıp şu cevabı 
verdi: 
•- Vurdum efeı:dim ... Ben vur

duğumu saklam,;,~orum ki. .• Çün
kü namusuma tecavüz ediyor ve 
beni ölümle tehdid ediyordu. Ben 
de çek~ m hı.sağımı, saldırdım ü
zerine .. Verdim cezasını... Fakat 
bıçağı kocagıdan almadım. Ben 
her zaman ,yanımda bıçak tlll)ı • 
rım.• 

Bundan son_ra muhakeme şahid 
celbi için başka bjr güne buakıl
dı. 

vücud! İşte Papulos! 
O da yeni gelenin dikkatle ken

disine baktığını hissedince: 

- Eh, Mösyö Simon oynıyacak 
mısınız? dedi. Beyazlar yüz dolar, 
kırmızılar beş yüz dolar, maviler 
bin dola:r! 

Templar: 

- Doğrusu oynamak isterim, 
dedi, bana mavilerden yirmi ta
ne veriniz. 

Bu söz üzerine ortalıkta birden· 
bire ses kesildi. Öyle ya! Yeni ge
len adam ilk hamlede yirmi bin ı 

dolarlık fiş alıyordu. Duvar dibin- 'ı 
deki adamlar hemen tabancaları· 

1 
na sarıldılar. Papulos gözlerini da-
hi kırpmadan yirmi mavi fişi say· 
dı ve Templara uzattı: 

- Yirmi bın eder, J\ıtfen par a
larını ... 

- S:monun yan nda oturan iş· 

man çıitçi bir yud.um viski daha 
içti ve ma\'i f~lere baktı. Simon 

Nereye Doğru 
Gidiliyor ?. 

Sayfiye yerlerinde istirahat e
den, kimi balık avlıyan, kimi gü
neşlenen, kimi çam ormanalrında 
dolaşan Avrupa devlet adamları, 
dündenberi işlerinin başına dön· 
müş bulunuyorlar. Londra ve 
Paris kabineleri mühim toplantı
lar yapıyor. 
İlk defa İngiliz ve Fransız ga

zeleleri de vaziyeti çok nazik gö
rüyor ve tehlikeli anlar yaşadığı
mızı itiraf ediyorlar. 

Biitün zihinlerde beHren sual 
~udur: 

- Almanya ,.e İtalya seneler 
var ki, dişinden, tunağından ar
tırarak, silahlandılar. Bu silii.hlar 
için milyarlar sarfedHdi. Şimdi, 

bfüün bu hKırlıkların bir neti • 
cesi olmak lazım değil midir. Yok
sa, sarfedilen mily&Tlar heba e
dilmiş olur. 

O halde, Almanya ve İtalya, 
yıllardır hazırlandıkları bu silah
ları kullanmak, sarletmck ınec • 
buriyetindedir. Bu da, harb de -
mektir. 

J\lihvertiler, mutlak \'C muhak
kak bir haTbi göze aldıracaklar 

mı?. Ve aldırmazlarsa, onlar için 
vaziyet ne olur?. 

Bu suallerin cevabını nrmek 
pek kolay değildir. 

Bunların üstüne inzunam eden 
bir mesele de Sov)·et Rusya • 
Almanya anlaşmasıdır. Bu an • 
!aşma, dünya hadiselerinin seyri 
üzerinde nasıl bir teoir )·apacak?. 

Bütün bunlar, bugünün devlet 
adamlarını ve diplomatlannı dü· 
şündüren mühim bir keyfiyettir. 
Herhalde, zihinlerde bir takım 
nıuammalar \.'ardır. Bu muam " 
maları önümüzdeki haftalar çö ~ 
zecektir. Fakat, netice ne ve na>ıl 
olacak, belli degil.. 

REŞAD FEYZİ 

Bakırköy Taş İskelesi 
Belediye fen heyeti müdüril 

Nuri, yollar müdürü Galib!<' be• 
raber dün Bakırköye giderek lbu· 
rada esaslı surette tamir edilme
sine karar ver;Jen la1iskelenin va. 
ziyetini teshil etmi§lerdır . 

- -~-

Birimizin Derdi 
Hepimizin Derdi 
Çok Çürük 
Ayakkabılar 

Bir okuyucumuz yazıyor: 
•Geçen giin kanma üç bu

çuk liraya bir ayakkabı al -
dım. Tamam on gün giydi. 
Yanları patladı. Diktirdik, ta· 
mir ettirdik. Bir hafta daha 
giydi. Ayakkabı, ayakkabı ol· 
maktan çıktı. Çok çürük bir 
malmış ... Filvaki , üç buçuk 
lira az bir para amma, bu pa
raya gfüe de pekala iyice bir 
ayakkabı yapılabilir. 3,5 lira 
azdır. Fakat herhalde, on beş 
gün dayanan bir ayakkabı i· 
çin de çok fazldaır. Bu işler
le meşgul olan bir merci yok 1 
mudur?.• . 

gayet tabii bir tavırla pantalo -
nunun cebinden binerlik yırın kii· 
ğıd çıkardı, fakat ayni zamanda 
buruşuk bir kağ_ıdı da beraber ... 

Paralan saydı ve hır hokkabaz 
hüneri ile yirmi kağıdla beraber, 
buruşuk küçük kağıdı da Papu -
losa uzattı. 

Yunanlı paraları saydı cebın 

1ndirdi, fakat buruşk kiıgıd eline 
geçince, açtı, baktı, bir müddet 
düşündü, sonra ayağa kalkarak, 
Tempların yanına geldi, bi:eğini 

yakaladı: 

- B upara.arı r.ereaen buldu· 
nuz? diye sordu. 

Templarır> bileğim bırnkmıyor

du. Öteki de mao;umane bır ta -
vırla : 

- Bu banknot;ar sahte değıl -
dir, dedi, zaten sizın ka'a"':zdan 
gelmiş pnralardJJ". 

Papulas hıç scgukRan.ılığını 

bozmıvarak: 

(DEl'amı var) 
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1 Uzak Şarkta Ne ~uyor? 1 

ihver Devletlerinin 
Yanlış Hesablaırı 

Japonlar, Almanlar Uğruna Derde 
• 

Girmeği istemiyorlar 
Tokyoda lngiliz ve Japon dip· 

lomatları arasında müzakerelere 
daır her gün telgraflarla malıi • 
mat alınmaktıdır. İngiliz - Japon 
müna.scbatımn istikbali )Avrupa 
dşlcı'ine de şiddetle taalluk edi· 
yor. Onun içindir ki yeni gelen 
Avrupa gazetelerinde milletler 
arası politikasının bugün ne hal· 
de olduğuna dair verilen bir çok 
tefsi.at arasında şayanı dikkat O. 
lan bir kısmı da Uzak Şarka dair 
yazım!~ malümattır. Tokyoda 
'bulunan Avrupalı muhabirler ta· 
rafından gazetelerine gönderilen 
maliımattan bugün bir hulasa çı· 
karm~k lilzım gelirse şuna varı· 
lacak: 

1- İngiliz • Japon anlaşmasına 
mani olmak için Japon ordusu· 
nun ileri gelen generalleri tara • 
fından çıkarılagelen engeller hiç 
olmazsa şimdilik ortadan kalkmışa 1 
benziyor. 

2- Ordu generallerinin Japon
yayı da Alman - İtalyan ittifakı
na karıştırmak için uğraşmaları
dır. Tokyodaki diplomatların ga
lebesi ile hiç olmazsa şimdilik a
kim kalmışa benziyor. 

3- Tokyodaki devlet adamlan 
J apony anın kendine mahsus bir 
siyaset tak>b ederek ne İtalyanın 
ve ne Almanyanın menfaat ve 
hesablarına alet olmamasını ileri 
siirüyorlar. 

Alman - İtalyan ittifakı oldu o
lah mihver devletleri Japonyayı 
da aralarına almak için uğraşı • 
yorlardı. Almanya ile İtalya bun· 
dan çok kar umuyorlardı. Avru
pada bir harb çıkar da Japonya 

Almanlar, mütemadiyen nutuk söy Iiyerek, merasim yaparak işleri 
halletme .k istiyorlar 

da Asyada kendilerinin müttefiki 1 
olursa İngiltere ile Fransa da do
nanmalarının mühim ıbir kısmını 
Uzak şark sularına göııdermeğe 
mecbur kalacaklar, Akdenizde, 
Şimal denizinde ve Bahrimuhiti
at!asideki faaliyetleri sekteye uğ
rıyacaktı. Bu hesab Almanya ile 
İtalyanın işine gelse bile Japon
yanın Fransa ve İngiltere ile U
zalk Şarkta kavgaya tutuşmasını 
kendisi için ne fayda hasıl olacağı 
çok söz götüren bir mesele idi. Ta
bildir ki Japon diplomatları eni
ni .boyunu düşünerek iböyle bir 
ittifaka girmediler. 

Hele Uzak Şarkta, bir hat1b o
lursa Amerikanın buna karşı ıa
kayd kalamıyacağı Tokyoda ay-

nca düşünülmüştür. 
Amerika donanması Bahrimu • 

hitikebirde toplanmış beklemek
tedir." Fakat dü~e kadar Almanya 
ile, İtalya ile ittifak etmek isti
yen Japonların ileri sürdüğü şey 
şu oluyordu: 

Rusya ile Fransa ve İngiltere it
tifak edeceklerse, bu ittifak 
yalnız Avrupa işlerine mün • 
hasır değildir. Asyada da Rus • 
yanın huducilarını korumak şartı 
bu ittifaka girmiştir. Onun için 
Japonyanın da Almanya - İta1ya 
ittifakına girmesi zaruridir. 

Buna karşı Avrupalılar, yani 
İngiliz ve Fransız tarafı da şu ce
vabı vermektedir: 

Hava Hücumu 

Yanlış ... Moskova müzakere· 
!eri ancak Avrupa işleri için • 
dir. Asyaya taallUk etmiyor. O
nun için Japonyanın emi~ine 
hiç mahal yoktur. 

Bununla beraber Japonyanın 

mihver devletlerile askeri ve si
yasi bir ittifak akdetmesinde ısrar 
eden Japon generalleri bu mak· 
sadla uğraşmaktan geri kalmamış
lardır. Daha iki hafta evvel Ber
lin ve Romadaki Japon elçileri 
konuşarak Tokyoya bildirmişler
di iti Japonya iç.ın en selfımet yo
lu bir an evvel Alman - İtalyan 
ittifakına girmektir diy>e. Hulasa 
Alman - İtalyan ittifakına girmek 
taraftarları da hiç faaliyetten ge
ri kalmıyorlardı. 

Manevra
ları 

Son günlerde Londranın hava ta

arruzuna karşı müdafaası etra • 

fında büyük manevralar yapıl • 
makta idi. Çok şümullü bir şekil
de yapılan bu manevralara düş • 

man tayyarelerinin şehir ve şehir 
halkına en az zarar \yermesi ve 

mühim tahribat yapmaması için 

yapılan müdafaa sistemine çok e

hemmiyet verilmiştir. Bilhassa ' 
tayyare defi toplarının bu husus

ta oynıyacakları rolların büyük ol
duğu tesbit edilmiştir. Resmimiz 

bir İngiJ;z tayyare defi topunun 

•• • 

Fakat galebe nihayet öbür taraf
" ta kaldı. 

mefruz düşman tayyarelerine kar- "=z.....'-~=-=-'-'IL-,::_ 

Mihver devletlerile ittifak et • 
mek fikrinde olanlar, bunun için 
varkuvvetilerile çalışanlar !başta 

Ha~biye Nazırı General İtagaki 
olduğu halde siyasi bir mağlubi
yete uğramış oldular. Fakat ge
rııllerler ıdiplollla~lar arasındaki 

bu mücadelenir, sonunda Harbi
ye Nazırı çekilecek olsaydı bir 
kabine buhranı çıkacaktı ki bu 

§ı endahat tecrübelerini göster -
mektedir 

İngilterede bir dlfi. tayyare 
topu manevrada ( Devomı 7 inci ıayfadıı) 
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CEBELUTTARIKIN 

YiİKSEKLİÔİ 

Cebelüttarık, büyük bir kaya

dan ibarettir. Bu kaya, çok eski 
zamanda Afrika sahiline bitişikti 
ve yüksekliği 425 metro idi. İspan
yaya ince bir parça ile bağlıdır. 

Ve dünyanın en müstahkem bir 
mevkiidir. 

DAÖ ŞEHİRLERİ 

Dağlarda bir çok kasabalar, köy
ler vardır. Fakat büyük şehirler 
pek azdır. 

Diğer kıt'alarda ise aksine. İşte 
bir kaç misal· 

Meksik şehri (bir milyon nll. -
fuslu) 2,350 metre yüksekliğinde 
bir dağın üzerindedir. 

San - Fee (Kolombiyada, 150 bin 
nüfuslu bir şehir) 2,645 metre 
yüksekliğinde bina olunmuştur. 

Hattı üstüvada, 90 bin nüfuslu 
Kilo şehri 3,200 metre yüksekli
ğinde bir dağın üzerindedir. 

Boliviya'daki Lapaz şehri 3,700 

metre yüksekliğindedir. 110 bin 
nüfusu vardır. 

Habeşistanın payıtahtı Adis • A

baba'nın yüksekliği 2,400 metre
dir. 

Fakat, bu hususta rekor, Peru'

daki Pasko şehrindedir. Bu şehrin 
15 bin nüfusu vardır ve 4,350 met

re yüksekliğinde bir dağ üzerinde
dir ... 

DENİZLERİN DERİNLİôt 

Büyük denizlerin derinliği va

sati olarak 4,000 metrodur. Pasi
fik denizinin bazı yerlerinin de

dinliği 9,600 metroya kadar va • 
rır. Atlantik denizinin derinliği 

8,500, Hinddenizinin de 5,900 met

rodur. Akdenizin derinliği 4,400 

metroyu geçmez. 

Doktorun Öğütleri: 

Denize Düşenlere 
Yardım 

Yüzme bilmiyenler, bir ka
za neticesi denize düştüler mi 
boğulmak tehlikesine maruz 
kalırlar. 

Vaktinde yetişı!ir, çıkarılır
sa kurtarılmaları ihtimali çok
tur. İlk yapılacak şey, sudan 
çıkarır çıkarmaz, yüzü koyun 
ve katı bir yere yatırmak -
tır. Sonra, belden yukarı bu
lunan elbiselerini de çıkarma
lı, sun'i teneffüs hareketi yap
malıdır. Teneffüs almıya baş
layınca, alkol ile ıslatılmış bir 
fanile parçası ile vücı.tdünü 

uğuşturmalı, ısıtmalıdır. 

Rengi morarmış ise kolun • 
dan kan aI.ınak suretile de ha
yatı kurtarılabilir. Fakat bu· 
nun için mutlaka bir doktora 
müracaat etmelidic. 

Teneffüs başlar başlamaz, 
sun'i teneffüs hareketine ni
hayet vermek lazımdır. 

Karısının 
Fikriye kocası- r- ·~· 

nın bir piçi oldu
ğunu öğrenmiştL. ı 

Kocasına bir müd
det kin bağladı, 

sonra onu unuttu, 
çocuğu düşünme- , 
ğe başladı. Acaba 

1 çocuk nasıl şey • 
di? Nasıl terbiye 
ediliyor, nasıl bü
yütülüyordu! Her
halde fena. Bir -
den aklına geldi: 
kocasına' doğruyu 

söyliyecek, Sai -
meden çocuğu is
tiyecek yanına a
lacak, Saimeye de 
para verecekti. .. 

Fakat her şey -
den evvel kadına 
iş bulmak lazım
dı. Bu da kolaydı. 
Şevket biraz aşık 
olduğunu unutup 
ve yahut hatırla
'YliP Saimeye bir 
iş vermelidi. Bu

nu istiyecek Şev
ketten başka kim
seyi de tanımıyordu. Şevket de 
kör aşıktır. Aylardanberi yalva
rıyor, Fikriyeyi davet ediyordu ... 

• •• 
Kapı açıldı, Baha girdi: 
- İşte geldim kuşum!. Nasıl -

sın? Bir yere gittin mi!. 
Kocasının ağzından her zaman 

duyduğu cKuşum• sözüne Fikri
ye bu sefer ürperdi: 

- Bir yere gitmedim. Seni bir 
kadın görmeğe geldi: Şaime. 

Baha irkildL. Sonra kendini 
topladı: 

- Yok canım! .. Vay küstah Vlly! .• 
Kabul ettin mi? 

- Hayır, burada yok dedirttim. 
Bahayı koltuğa oturtdu, ve ka

dının anlattığı macerayı anlattı. 

Ali Cevada metres imiş, bir ço
cuğu olmuş, Ali Cevad öldükten 
sonra, kendisi kadına yardım et
mişti.. 

Fikriyenin içinde bir isyan ka
barıyordu. Kocasının kadın ile söz 
birliği ederek uydurduğu yalım
lar asabını bozuyordu. 

- Artık başka şeyden konuşa· 

lım. 

• •• 
Ertesi gün Fikriye Şevkete git-

ti. Adam karşısında aylardanberi 
peşinde koştuğu kadını görünce 
sevincinden deliye döndü: 

- Bense tamamile ümidimi kes
miştim! 

Şevket çok güzel giyimli idi. Üs
tünde ipekli bir oda ceketi vardı. 
Henüz traş olmuştu. Terütaze idi. 

Fikriye: 
- Sizden bir ricam var!. 
- Emrediniz. 
Anlattı. Saimeye bir iş verme -

sini rica ediyordu. Şevket yarı 

dinliyor, her istediğıne peki di • 
yordu: 

• 

- Yarın depoya gitsin, başka
timizi görsün. Benim yolladığımı 
söylesin. 

Bu mevzuu kısa kesti, Fikriyeye 
iltifatlar yağdırmağa başladı ... 

Garib şey!. Şevket elde ettiği 
muvaffakıyetin kolaylığına bir 
türlü inanamıyordu. 

Tam üç saat beraber, başbaşa 

kaldılar. ... 
Bir kaç ay sonra. Fikriye ile Ba

ha konuşuyorlardı. Fikriye: 
- Oğlumuz temmuzda doğa • 

cak diyordu. 
- Neden oğlumuz? Belki kız o

l~ 
- Hayır görürsün erkek ola· 

cak. Hem senin çocukların erkek 
oluyor ... 

- Saçmalıyorsun .. 
Fikriye memnundu, artık koca

sına kin beslemiyordu: 
- Sana dargın değilim artık 

Baha. Hani Saime yok mu!. 
- Ne münasebetle Saimeden 

bahsediyorsun? 
- Sana artık doğruyu söyliye -

yim. Ben Saime ile konuştum. Ba
na çocuğunun resmini gösterdi. 
Hiç de Ali Cevada benzemiyor. 

Baha kahkaha attı: 
- Demek inandın? 
- Gene de inanıyorum. Çocuk 

Ali Cevadın çocuğu değil 
- Tabii değil. 
Fikriyenin kaşları çatıldı: 
- Ya kimin? 
- Mehmed Alinin çocuğu. 
Fikriye isyaı; etti: 
- Siz iğrenç mahlıiklarsınız. 
- Sen de tuhafsın Fikriye, o ço-

cuğun babası olmadığım için ba
na kızıyorsun. 

Bu sözü öyle komikti ki Baha 
güldü; Fikriye kocasının yüzüne 

-=-================~============================================================== 
O milletler arasından hudutları kaldırdı, tay

yare ı'edir?. Diye düşünmedi, ona yalnız havalan
mıık \·e •. Dünyayı şampanya kadehi önunde bulu
nan gözleri ile seyretmek için binrii. Elektriği ma
saj: düzgünü, banyosu ve salonlarının aydınlan

ması ıçin biliyor. Telsizi Paris operasının konser· 
le: ri. Viyana operetinir. muganniyelerini, koltu -
ğı;ndJ ~tururken dinlemek için icat edildı diye ta
r. \ r! 

Romanı öğünmek için okuyor, sinemayı görün
m~k cin anyor. Fakat bu smıfır. aşağ:. Dedig· ka
lab3!ık insan kitleleri arasındaki yaratıct kayna~
madı r ki, cemiyetin ilerisi için ümitleri besliyebili· 
,. r >'L. Bu dejenere neslin gel geç bir bozgun nesli 
olrluğuna inandırıyor!. 

Hoş, benimki de ukaUUık ya?. Bütün bun· 
!ardan bana ne? Bunlar belki eski Belkis'in gö
dt ve düşünüşleri olabilirdi. Prenses Belkis, ya
ıamak için yaşıyan Prenses, kendisi için yaşıyan 
Prenses böyle şeyleri düşünmez!. 

Fakat, ne yalan söyliyeyim, bütün bu değişik 
h s n hliv!yetimle beraber gene Nazana şaşmadım 
değil. 

Belkı, Şişlinin en güzel delikanlısı ile evlenı

yur. Kendisi ne kadar üzelse, kocası da o kadar 

güzel ve .. Zengin. Hemen hemen düğündeki bütün 
kadınların gözü onun üzerinde idi. Kadınların ço

ğu damarlarını alevlendiren kızıl bir hümma için
de yıına tutaşa onun etrafına toplanıyorlar, kendi
lerinden geçerek onu seyrediyorlardı. 

Onunla bir defacık dans etmek, bir defacık gi>
ğüs göğse verip ten kokusunu ciğerlerine sindirmek 
için sıra bekliyenler çoktu. Hele başlarında Meliı
hat olan bir grup delikanlının gözleri içine onu yi
yecek, kapacak gibi bakıyordu. Melahat ki, Şefiği 

senelerce sevmiş, onunla evlenmek için her şeye 
baş vurmuş, hala unutamamış bir kadın! Şimdi has· 

retle, kinle düğünde bulunuyor, Nazanı bir kaşık 
suda boğmak için arkasında fırlanıyor. Fakat. Na· 
zanın bütün bunlara aldırdığı bile yok. En çok şaş
tığım da bu ya?! O, sanki evine bir koltuk, kanape, 
avize •ahut ta bir tablo alını ·ormu ib ka t 

Hep arkasından koşan erkeklerle şakalaşıyor, on
larla konuşuyor, kimisine ün1it veriyor, kimisine: 

- Artık benden bir şey beklemeyin .. 

Diyor. Filan! İki defasında da kulaklarımla işit
tım: Dolar kralının oğlu Makenziye: 

- Yarın akşam çayında beraber olacağız sevgi
lim .. 

Dedi. Habipzade Murada: 

- Yukarda odam var. Üç beş dakika sonra çık 
beni bekle emi?. 

Dedi. İkisi de genç, çapkın, zengin ve ... Uçarı 
çocuklar. Birisi babasının kömür ve pamuk işlerin
den vurduğu milyonlarca doları sayı bilmeden har
cıyor, öbürü fındık kralının getirdiği bütün serveti 
Ş•şl;nın salonlarında eritip tüketiyor. Fakat Nazan-

• la olan rabıtalarını bu noktadan ölçmemek lazım, 
Nazan da zen in. Hem kendi serveti var hem baba-

sı T;irkiyenin bütün tiftik, yün, afyon ihracatını e
linde tutan bir adam. O da her zaman, Dolar kralı 
kadar dolar, Fındık kralı kadar servet ortaya koya
bilir. Vardığı genç te öyle . İzmir iskelesinden ü
züm, incir, palamut diye ecnebi vapurlarına ne yük
leniyorsa onların depolarından yükleniyor. Ve .. 
nıınlar ne para getiriyorsa babasının yazıhanesine 
giriyor. Kendisi de mükemmel bir çocuk. Hem eli 
de öyle açık ki.. Demek ki, N azanı bağlı yan para de
ğıl. Daha ziyade şehvet. Gönülden gönüle uçmayı, 
birçok erkekleri toparlayıp arkasından koşturmayı 
spor ve .. Biraz da süs biliyor! Hoş, bir kadın için de 
bunun zevkine doyum olmuyor ya? Kendimden tec
rübe ediyorum. 

Bir kadının başına toplanan ne kadar çok erkek 
olursa zevk, heyecan. ihtiras ve ..• Tam ifadesile 
keyif te o kadar çok ve hudutsuz oluyor. Birisini 
bekletmek, birisine ümid vermek, birisine vadet
mek, birisine: 

- Daha sıran değil.. 
Demek, birisinin ayaklarının dibine düşüp yal· 

varmasını seyretmek, öbürünün dilinin ucuna to
parlayabildiği bütün medih cümlelerini söylerken 
'1inlemek, daha bir başkasının yana yakıla aşkın-

{Dwamı ııarJ 

Piçi 

' 

Nakleden: J 
s ıs , __ 
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baktı, baktı, o da gülmeğe başla' 
dı ... Öyle güldü, öyle güldü ki ııır 
iılacak gibi oldu .. Baha korktu: 

- Ne oluyorsun Fikriye? .. 
Fikriye birdenbire sustu. GlW 

!erini kocasının gözlerine dikti: . 
- Neden evvela Mehmed j\lr 

nin olduğunu söylemedin! 
··r 

- Ali Cevadın hatır asına hu 
meten; çünkü o ölünciye kad11 

çocuğun kendinden olduğunu ssnt· e • 
dı, bu hayal ile yaşadı, fena rııı 
t . ? 
un. t 
Hayır fena etmemişti.. Eğer do 

ruyu söylemiş olaydı, Şevketin e
vine gitmiyecekti. Kocasının bOY' 
nuna sarıldı: 

- İyi ettin, dedi, insan daiıll1 

hayale hürmet etmelidir. 
--~~~~~~---,.,,,./ 
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ANKARA RADYOSU 
DALGA UZUNLUÔU tf 

T.A.Q. 19, 74 m. 15195 Kes. ıo :tf 
T.A.P. 31, 79m. 9465 Kes. 20 .rtf· 

1639 m. 138 Kes. J.20 " 

BUGtlN 
Saat 19: Program. 
Saat 19.05: Hafif müzik. (PL~ 
Saat 19.30: Türk müziği: fa 

heyeti. 
Saat 20.15: Konuşma. 
Saat 20.30: Memleket saat l ' 

yarı, ajans ve meteoroloji haber' 

!eri. 
Saat 20.50: Türk müziği: oııu; 

yanlar Mefharet Sağnak, NecJll
0 Rıza Ahıskan, Çalanlar :Rllf' 

"O • Kam, Refik Fersan, Cevdet ~ 
zan. 1 -Yesari Asun - Hicaz şat' 
kı: (Bilmem niye bir buseni.) ı '. 
Tamburi: Cemil - Hicaz şarIP· 
(Hep sayei vaslında gönül.)_ s_:.: 
Nobar - Hicaz şarkı (AğWW"' 
gülmüş cefaya katlanmış.) 4; 
Aşık Mustafa - Şehnaz liar ı. 
(Fırsat bulsam yere de var•~ 
5 - Şehnaz saz semaisi. 6 -:- :ıı~ 
mi bey - Suzinak şarkı: (B:t 6 

ri tarap.) 7 - Musa SüreyYa ~ 
Suzinak şarkı: (Kar etmedi ı,.. 
!im sana bu ahu eninim.) 8 .. 1• 
Arif Bey • Hicazkar şarkı: (GU) 
dil açıldı yine gül yüzlü Y'~ 
9 - Halk türküsü: (MecnU11 aJJ 
Leylamı gördüm.) 10 - 1i 
türküsü: (Yıldız.) JıJ 

Saat 21.30: Konuşma (Hafi• 
posta kutusu.) !!-

Saat 21.45: Neş'eli p!Aklat • ) 
Saat 21.50: Müzik (SoListler· 

1
, 

Saat 22: Müzik (Küçük or~:,ı 
tra - Şef: Necip Aşkın.) 1 - ıı" 
Rydahl - Melodi. 2 - J. sır~. 
- Bizde - Vals. 3 - W. ezer tüf,) 
Güzel san'atlar töreni (uver ·f 
4 - Maks Schönberr - Alp ~al 
lülerinin dans havaları. 5 - tiif• 
ter Noack - Romantik uver 101 
6 - Miroslav Shilik • ispııJl 

dansı. letİ• 
Saat 23: Son ajans haber • 

ziraat, esham ve tahvililt, ıcaJll 
piyo - nukut borsası (fie.t.) d • 

Saat 23.20: Müzik (Cazbatl 
Pl.) ,,, 

1357 ~I 1355 Ruıııl1 
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[ İstanbul Hayatı İçinden l 
Plöjlardan Uzüm 
Bağlarına Geldi~ .. 

MAHKEMEDE 

Vaktile bir adamı, şehadet için 
mahkemeye ,götürmüşler. Kadı 

sormuş: 

- Sen Kur'anıkerim ctkuması-
nı bilir misin?. 

- Evet, bilirim ..• 

- Ölü yıkamasını? 
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Londırada 

Geceleri Yol Kesen 
Kadınlar 

Bu Sene Uzüm Bol, Ayva ve 
Nara da Diyecek Yok 

- Onu da bilirim. 

- Peki, ölüyü yıkayıp hbutn 
koyduktan sonra kulağına bir 
söz söylerler. Onu da bilir misin? 

- Bilirim ... 

Seri Karar Vermekle Tanınmış Londra Mahkemeleri 
Nasıl Cezalar Hükmederler? 

Yazan: 

~ıııan Cemal KAYGILI 

' -ede ise plajların pabuçları 
'1laı:a atılmak üzere .. Vakıa ha-

~1tııızın henüz maşallahı var, 
Yolunda, denizler hA.JJ. ılık 

~ık. geceleri bir çok evlerin şi
l cenuplu bütün pencereleri 
~ F'akat, nede olsa mevsim hay
~ rlemiştir, kurban olduğum 
Rı beş on güne kadar, tasını. ta-
nı toplamaya değilse de ya-

1\·:ı~ hazırlamıya başlıya -
ır. 

:ı . 
· i 1mdi bir taraftan tas, tarak 
t" • 
'_gına başlıyadursun, biz ge-

.ıtı lstanbulun plaj sonlarına 
'l(ı u kendini gösteren gezinti ve 

ntilerine: yalnız, burada, be-

n gibı yazı çok seven okuyucu- J 
·ıtıa söyliyeyim ki aman sevgi
•z, artık gidiyor! diye öyle ça-

: Çabuk üzülmeğe pek lüzum 
Nnkü, daha önümüzde, şöy

"ÖyJe tam iki aylık bir gezip 
•na t zamanımız var. 
İ!er plajlar yakında misafir ka-

l et,,. • b 1 .. ... emege aş arsa yaşasın o· 

~ltıUzdcki iki ay için üzüm bağ
ı 'le incir, nar bahçeleri! Bu s~ 
~ iizüm olsun, incir olsun, nar 

:ıı, .ayva olsun ne kadar da bol. 

' Uzüınlere hiç diyecek yok .. 
n sene yaz ve sonbahar çok 

~Urlu ve serfu geçtiği için !s-
1'.ı IJ.l bağlarından ve ü~mlerin

Pek birşey anlaşılamamıştı. Bu 
lstanb ld ·· ·· · · d u a uzume, ıncıre oy-

<:n. k~lmıyacak gibi..-_ Maksad 
Uzum ve incirden zıyade, bu 

·~li... l t' t '. ' d'l ~, b ... meyva arın ye ış ıgı ı • 

a; ağlarda, bahçelerde hpşca bir 

1 
~0nu ve sonbahar günleri ge

ııı~ktir. Şu sekiz, on yıl içinde, 

~ Uİdugundan pek fazla alıp yü

~Uı olan İstanbulun bu bağ ve 

~ Çe gezintileri de bir kaç yıldır, 
~ı d'• . •ger yazlık bahçe ve gazı-

~ 1''da olduğu gibi bir mesele ol-
1ta 

~lig başladı. İçlerinden bazıları 
ı.,. lesııa olmak üzere buralara 
·<ıııe· 

'<i.ııı ge oturmıya, hava almıya, 

1\ Yemeye, çardak seyretmeğe 

~ nl~ı-. adeta Beyoğlunun en 

o._ hır eğlenti yerinde imiş gibi ı 
'lele · . 
~r tının ağızlarını açmak mec-

~ Yetinde kalıyorlarmış. Hatta 

ı1~0 sene olduğu gibi şimdi de 
R•tıııza çalındı ki, daha tam 
Sırn· 

\1;ı ı bıle gelmeden geçen pa-

\ '•.n birinde bu bağlardan bi-

eıcten bir kaç kişiden tam el

~! kı.ıruş kahve ve gazoz parası 
·tıla,. 
~ . 

'<t~a>.lık diğer bahçe ve gazino -

•t~ 0ld.uğu gibi artık bu bağ -
t kı fıyaı listeleri de sıkı bir 
'Qtro1 
ı. • tabi tutulmalıdır. 
'ile p" l .. 1 . k ~o . •aı arın son gun en ya -

r • havaların biraz serınle • 

I;.~~ •!e, kumsallardan üzüm çar
' 

11nın, incir ağaçlarının alt
!;ı., a m~\·sımlik akınlar başlıya-
••ır ı:ı 

~,~ aşlıyacak amma çarşıda, 

~ '-n r~_a .•n iy ı si on beş kuruşa sa
~1, u'Umün kilosu da oralarda 

•1a1 ı. 
ıııı· ~ırka, elliye fırlıyacaktır. 

''• ı· ı;, 0 1.tm, bu cihetleri alanla 
.,~n d" .. 
"'l• U~u11.;ün' Biz işin güzelli -

"•Yı · \ıı~ z. lstaııbulun plajlardan, 
, 1

•rcten ~onra ba ·J,yacak olan . , .. 
., 6 ·•nceleri hele sonbaharda 
"'\lltı ' 
>1ıı a koıay kolay doyum olmı -

~ f•vuı, . Hele ağustos sonları 
'Yl' , 

Ul ortalarının nıehtablı ak-

Istanbul'un bağlar yolundan bir ak,am manzarası 

- Ey, ne söylersin bakalım<. 

- Ne talili başın varınli ki iil-
dün de kadı huzuruna şehadete 
gelmekten kurtuldun ... • cıerim. 

HOCANIN KURNAZLIÖI 

Adamın biri rüyasında yumur
ta yediğini görmüş. Ertesı ı:iin 

bir hocaya gitmiş, anlatm:ş. Jı:.ı

ca: 
- Yumurtanın akı gümüşe, sa

rısı altına delalet eder. Elinıze bir 
çok altın ve gümüş geçecek ... 
Demiş. Tesadüfen adamııı e. ine 

o günlerde birçok para geçmiş. 
.Sev'nerek hocaya gitmiş, bll'kaç 
mecidiye vermiş. Hoca, paraları 

aldıktan sonra: 

- Bu verdiğiniz para yumur -
tanın akı içindir. Sarısı için b r 
şey yok mu?. 
Demiş. 

KURNAZ KÖYLÜ 

şamlarında bu bağlar gerçekten 
birer cennet olur .. Böyle geceler
de, İsta~bulun, İstanbul yakasın -
daki bağlardan, bilhassa Bakır -
köye yakın bağlardan atlı araba· 
!arla güle. aynıya şehre dönüş e-

şine her yerde, her zaman rastla
namıyacak alemlerdendir. Onun i- ı 
çin p!Aj, deniz mevsimi geçmek 
üzere diye üzülenler müsterih ol
sunlar, önümüzde daha iki aylık 

·-~~~~~~~-bir bağ ve bahçe mevsimi var. 

Garib insanlar 
Amerikalı Milyoner 
Kulübede Oturuyor 

İstanbula yeni gelen bir köy!ü 
kapalıçarşıya gider, dolaşırkcıı 

bir kuyumcu dükkanının önüne 
gelir. Eımasların parıltısını ııo · 
rünce durur, seyreder. 

Kuyumcu çırağı dışarı çıkar. 

eğlenmek için: 
- Hemşeri, ne bakıyorsun?. 
- Burada metaa benzer birşey 

görmedim de onun için bakıyorum. 

- Burada meta satılmaz, öküz 
kafası satılır!. 

Hususi Otomobil Yerine de Bir 
Katırı Var, Ona Biniyor 

- Ya!. O halde bu dükkanda 
çok alışveriş olÜyor. -

- Neden bildin?. 

- Baksana... Koca dükkanda 
(ustasını ve çırağı işaretle) topu 
topu iki öküz kalmış!. 

ı •••••ı••• • •••·· · · · ··· · ····· 

Bu garib milyoner şişman olan zattır 

Otuz sene evvel, yazın sıcak 

bir günü, koyboy kıyafetinde bir 
adam, yaşlı bir katırla Kolorado
ya gelir ve istasyon memuruna: 

- Los Anjelese husus! bir tr .. n 
kaldırmak için ne istersiniz. 

Der. İstasyon memuru, adamın 

Şimendif~r 
Biletlerini lc:ad 

Eden Kim? 
Şimendifer biletleri, yüz yıl ka

dar e\'Vel 1838 de Tomas Edonon

sen adlı bir İngiliz tarafından icad 
olunmuştur. 

O vakta gelinciye kadar şimen
difer yolcularına, üzerinde ismi, 

gideceği yer yazılı bir kağıd ve
rilirdi ve bu birçok zaman kay

bına sebeb olurdu. 

Toınas, küçük mukavva bilet -
!er taıbını düşündü. Bir nümunesi

ni yaptı, şimendifer şirketi mü 
dürüne götürdü. 

1'oınas bir istasyon şefi idi. Bi
letlerin üzerine, kendi kendine 

numara 1'oyan makine de onun 
icadıdır. 

kıyafetine, ıronra altındaki !ağar 

katıra ba'kar, ve hafifce gülerek: 

- Elli bin dolar!. 
Cc ıabını verir. Adam, elini ce

bine atar, kocaman bir yaprak si
garası çıkarır, yakar. Sonra cüz
danını açar, 50 bin doları sayma
ğa başlar. 

Bu adamın ismi Va.iter Skottur. 
Ve Amerikanın en orijinal, en a
laycı adamı olmakla maruftur. 

Skotin malikanesi bdş senede 
yapılmış ve 100 milyona mal ol
muştur. Bu malikane 9 binadan 
ibarettir. Her biri yeraltı yolla
r!le birbirine bağl anmıştır. 

Yemek salonunda büyük bir 
org vardı.r. Yatak odasında bir 
çeşme vardır. Suları mütemadi
yen, şelale gibi akar (1). 

Skot, bu büyük sarayında de
ğil, birkaç kilometro ilerisindeki 
bir kulübede oturur. Kendisi çok 
iyi yürekli, yüksek ruhlu bir adam
dır. Hayır müesseselerine, dost
larına yardımı sever. 

(1) Topkap-;-;,;;:ayında, 'Üçüncü 
Muradııı yatak odasında da böy· 
le bir çeşme vardır. Rivayete gö· 
re Üçüncü Murad, uykusu gelme· 
diği zaman çeşmeyi açtırırmış. Su· 
)arın şırıltısı uykuyu celbeder • 
ıniş. 

Boynuz"la r 
Lüzumsuz 

im iş 
• M. P. Şar!iye adlı bir Fransız 
baytar, inek ve öküzlerde bulu

. nan boynuzların faidesiz olduğu-
nu, boynuzları kesilen ıneklerin 

fazla süt verdiklerini söylüyor. 

Sayın baytar, dört Hollanda ine
ği üzerinde tecrübe yapmış. Boy
nuzları kesilmeden evvel azam! 
12 - 15 litre süt veren bu inekler, 
boynuzları kesildikte sonra 18 • 19 

litre süt vermeye başlamışlar. A· 
ğırlıkları da artmıştır. 

Paydalı Bilgiler: 

L EKELER 
VERNİK LEKESİ. - Taze 

iken terebentin ruhu ile ko
layca çıkarılır. 
. TER LEKESİ. - Bir bar • 

dak suyun içerisine bır çorba 
kaşığı Alkalı koymalı ve le
keyi bu su ile iyice ıslatmalı. 
Sonra su ile oğuşturarak yı· 
kamalı. Leke kaybolur. Eğer 
leke çok eski ise 250 gram su· 
vun içerisine 10 gram Asid ok-

• · J • 
zalik koyup hallettıkten son-
ra lekenin üzerine sürmeli ve 
hemen bol su ile yıkamalı. 
ŞARAB VE LİKÖR LEKE

LERİ. - Parlak renkli yünlü 
veya ipekli kumaşlar üzerin
de bulunan lekeler sabunlu 
ve bol su ile yıkanırsa hemen 
çıkar. Fakat, leke kurumuş 

ise bir bardak su içerisine bir 
çorba kasığı Alkali koymalı 
ve bununla silmeli. 

(İngiliz mahkemelerinde, 
hakimler, gayet sür'atle ka -
rar verriler. Bir Avrupalı 

gJ>zeteci, bir Londra mahkc -
mesine aid şayanı dikkat biı:: 

röportaj yapmıştır. Türlü suç
lardan dolayı mahkemeye ge· 
len bu İngilizin muhakeme -
sini aşağıya naklediyorm:) 

cSabah saat 9. Ceza mahkeme
si salonu küçük; ve sıralarda 

oturacak yer yok. 
•Maznunlara mahsus mevkıde 

birçok serseri, gayet şık ı;;yır. -
miş bir centilmen, genç ve gü -
zel bir kadın var . 

•Hakim, bu kadına hitab ediyor: 
- Peggy, stand up-. (Pegi, a

yağa kalkınız!• Zannederim, ilk 
defa olarak mahkeme huzuruna 
çıkıyorsunuz?. 

- Evet, Maylord ... 
- Peki... Zabıtanın verdiği ra-

pora bakılırsa siz gecelerı sokak
larda dolaşıyor, rasgeldiğiniz er· 
keklere takıltyormuşsunuz7. 

- Evet Maylord ... 
Hakim, polisin şehadetini dın

liyor. Polis: 
- Bu kadını, erkeklerin yanına 

sokulur, geceyi beraber geçimı·
ye davet ederken gördük. Takib 
ettik. Fuhuşla meşgul olduğuna 
kanaat getirdik, Tevkif ettik. Yap
tığımız tahkikatta, fakir bir kız 

Hem suçlu, hem güçlü kadınlardan bir tip 

olduğunu, bır aılenin 
hizmetçilik yaptığıru 

Son zamanlarda işini 

nezdinde 
öğrendik. 

ter ketmiş, 

1 Hazin Bir Hayat Hikayesi 1 
Tam 7 Yıl Yapışık 
Y aşıyan Heinşireler .. 
A meliyattan Sonra, Biri Oldü, 
Otek i de Evlendi, Mes'ud Oldu 
12 nisan 1893 de Brezilyada dün

yaya gelen bu yapışık hemşire

leri ayırmağa hiç bir doktor cesa
ret edememişti. Hararetleri, karın 
zarları bir idi. Bunu ayırmak teh
likeli idi. 

Tamam, yedi sene yapışık hem
şireler çok acıklı bir hayat geçir· 
diler. Royali ne kadar uslu ise 
hemşiresi Mari, o nisbette yara
maz ve inadcı idi. 

Biri uyumak istediği zaman öte
ki oynamak istiyordu. Zavallı kız
lar iki kursaj ve bir eteklik giyi
yorlardı. Ayni sandalyada oturu
yorlar, fakat ayrı ayrı tabaklarda 
yiyorlardı. Birinin hastalanması, 
öteki için büyük bir işkence olu
yordu. Hasta olmıyan da yatağa 

yatmıya mecbur kalıyordu. 
Beş yaşına geldikleri zaman Ri

ya dö Janeyro'lu bir doktor ame
liyat yapmayı kabul etti. Kızları, 
bir sene ncza,ret altında bulun -
durduktan sonra ameliyat yap -
mıya karar verdi. 

Fakat, ameliyat ba_şlayınca kız
ların ciğerlerinin de bôrbirine ya
pışık olduğunu gördü, ölümlerine 
sebep olmaamk için ameliyata de
va metmedi. Rozalina ve Mari on 
iki ay yine evvelki gibi yapışık 

yaşadılar. Sonra aslen Fransız o- 1 

lan Brezilyalı doktor Şapa Prevo, 
bitişik hemşireleri ayıracağını 

söyledi. 
' 15 mayıs 1900 de ameliyat yap
tı ve iki kızı birbirinden ayırdı. 

Rozalina, ameliyattan sonra ken· 
dine gelince: 

- Sanki rüııa görüyorum. Ser
bestim. Bir yatakta yalnız yatı -
yorum. Yanımdaki yatakta da hem
şirem yatıyor. O da benim gibi 
serbest. 

Diye hayretini ve sevincini ifa· 

Biri mes'ud oldu, fakat... 

deden kendini alamadı. 
. Ameliyat muvaffakiyetle neti
celenmişti. Kızların sıhhatleri ye
rinde idi. Fakat, bir kaç gün son
ra Mari hastabakıcının dalgınlı -
ğından istifade ederek büyük bir 
tas çorbayı aldı ve içti. Bu ted -
birsizlik küçük Mari için pek fe
ci oldu. Bir barsak iltihabına tu
tuldu, kırk sekiz saat sonra öldü. 

Rozalina, el'an hayattadır. Ko
caya varmış, üçü kız, biri erkek 
dört çocuğu olmuştur. 

fuhşa atılmış. Üç ay kadar •ııılah· 
hane• ye gönderilse fena olmaz!. 

Hakim, bir an düşündü. Sonr" 
genç kadına: 

- Peggy, dedi. Bir yardım m 
isOersin, yolı:sa ııslalllıaneya m 
gitmek?. 

- Siz bilirsiniz, Maylordl. 
- Sözlerimi iy dinle ... Londra· 

da kıllıil değil ... Fakat viliyetler
de bir iş bulsak gider, çalış~ mı· 
sın?. 

- Giderim, fakat yol param 
yok!. 

- Biz sana veririz . 
- Çok uzak bir yere ml gön-

dereceksiniz?. 
- Tabü... Londraya gelmiye· 

sin diye!. .• 

- Şu halde? ... 
Hakim, genç kadının ıslahha 

ne"yi tercih ettiğini anlıyor, ne -
• zaketle: 

- Pekfilil ,diyor. Şu halde biı 

sene ıslahhanede kalacaksın. San· 
at öğreneceksin. Çıktıktan sonra 

Londra;ıda bir iş bulınıya çalışı

rız. 

* Sıra centil.ınene gelmişti. HA. -
kim, önündeki dosyaya baktı: 

(Dttııımı 7 ma ıal/fadıı) 
•••••••••••••••••••••••••• 

Evlenmek 
İstiyenBayanlar 

Okusun 
Paıis gazetelerinden birinin yaz

dığına · göre, 24 ağustos •Esed• 

bürcünün tesiri altında bulunu
yormuş. 24 - 27 ağustos içinde do

ğan kı.zların evlenmeleri ihtimali 
fazla imiş. 

Parisli meslekdaşımız: •Eğer 

bir an evvel evlenmek isterseniz 
bugünlerde erken kalkınız. Ten
bellerin, yani geç vakite kadar uyu

yanların evlenme ihtimalleri pelk 

azdır. Uykuya dalıp taliinizi kör
letmeyiniz .. • diyor. 

Ayni zamanda 24 ağustos gü
nü dostlarınızdan hiç kimseyi öğ

le yemeğine davet etmemenizi de 

tavsiye ediyor. 
Bu iddia doğru mu, değil mi 

bilmiyoruz. Fakat, denemesinde 
bir mahzur olmadığı için aynen 

naklettik. Sayın okuyucularımız 

tecrübe etsinler, •bakalım .. 
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Moskovadaki Askeri 
Hey' etler Dönüyor 

(1 inci ıahifeden devam) 
lazım geldiği söylenmektedir. 

Bu mehalil Polonyadan sonra 
ı;enubu şarki Avrupasının mu -
kadderatının da mevzuu bahsedi
leceğini açıkca söylemektedir. 

Gazeteler, paktın imzası hak -
kında sadece objektif haberler ver
mekte ve h'ç bir tefsirde bulun
mamaktadırlar. 

BU HAFTA İÇİNiDE K.AT1 
NETICE 

Londra 23 (Hususi) - •Tay • 
mis> gazetesinin Berlin muhabi
rinin verdiği malumata göre, Bit
ler bu haita içinde kal'i bir neti
ce almağa azmetmiştir. Polonya 
ordusu kısa bir zamanda iıniıa e
dilerek muharebe ederniyecek bir 
hale getirilecektir. Almanya, garb 
devletlerinin harbe girmekte ge -
cik:ıniyeceklerini ümid etmekte -
dir. Bir çok Alman ricaline göre, 
İngiltere ve Fransanın harbe mü
dahalesi kendilerine hiç bir fayda 
temin etmiyecek, Almanya ken • 
dilerinden bir şey istemediği için 
sulhtan bahsetmek imkanı hasıl 

olacaktır. Alman ordusunun he
defi fUdur: Beş gün içinde 1914 
deki hudutlarına yürtiyerek, ora
da müdafaa mevzileri tesis etmek
tir. 

Danzige mütemadiyen avcı tay
yareleri gelmektedir. Sokaklar • 
dan boyuna asker yüklü kamyon
lar geçmektedir. Gazeteler. Po -
lonyanın çok vahim günler arife
sinde bulunduğunu saklamamak
tadırlar. 

SOFYADA ENDİŞE 
Dün Avrupa elrspresile F'ranBJz 

sanayicilerinden Şastel şelbrimize 
gelmiştfr. Şastel'in beraberinde bir 
grup talebe de vardır. Bunlar İs
tanbulda bir kaç gün kalacaklar -
dır. 

Kendisile görüşen bir muharri
rimize M. Şastel yolculuğu sıra

sında gördüklerini şöyle anlatml§
tır: 

•- Son Alınan - Sovyet paktı 
hakkında geçtiğimiz yerlerdeki in
ttbaımı soruyorsunuz. Bu pakt i-
1Aıı eıtlldiği sırada biz Sofyada i
dik. Orada bu haber hayretle kar
§l!anmıştır. 

BAŞKA BİR YOLCUNUN AN
LATTIKLARI 

Maruf tütün tüccarlarından Bay 
Nuri de muharririnıize şunları an

latmıştır. 

•- Avrupanın her tarafında ve 
bütün hudutlarda müthiş bir fa
aliyet göze çarpmaktadır. Her ta
raf Adeta kaynıyor. Viyanada aç
lık hükümfermadır . Tereyağ kat
'iyyen bulunmadığı gibi et de ve
sika ile satılmaktadır. Vesika ile 
satılmış olmasına rağmen, yine et 
bulmak imkansızdır. 

DANZİG AYANI HJTLERİN 
EMRİNİ BEKLİYOR 

Berlin 23 (HU'iUSi) - Bitlerle 
Mussolini arasında yeni bir kaç 
telefon mükalemesi olmuştur. Söy
lendiğme göre, bu mükalemeler
de H>tler D81lZ<g hakkındaki ye
ni hareket planını kat'iyyen tehir 
etmek nıyetinde olmadığını söy
lemiş ve MussOlıniy ı aşağıdaki 

kat'i kararlarından haberdar et
m~tir. 

1 -Koridor meselesi Tunus me
selesinin hallinden sonraya bıra
kılacaktır. 

2 - Bütün propaganda vasıta
alrı ve •Salon diplomaıisi> yolla
rile Mussolinı Danzig için talya
nın kat'iyyen harbe muhalefet et
tiği nmevkiinde gözükecek ve i
cab ederse bir sulh mutavassıtlığı
nı üzerine alacaktır. 

3 - Lüzunı görülürse, Bitler
le Mussolini arasında, yahut Fon 
Rıbbentrop'la Kont Ciano arasın
da yeni bir müzakere yapılacak
tır. 

4 - Almanya, ılıiıç bir formali
teye dahi lüzunı görmeden, Dan -
ziği Şarki Prusyaya Ilhak edecek
tir. Polonya, koridoru ve Gdnya li
manını şimdilik muhafaza edecek
tir. Hatta Berlin Polonya ile bir 
dostluk misakı imzalamağa ha -
zırdır. 

Hitler Paris ve Londranın böy
le bir hal tarzını memnuniyetle 
kabul edeceklerine emin bulun -
maktadır. Danzlg Ayan meclisi 
iltihak kararı vermek üzere sadece 
Bitlerin emrini beklemektedir. 

AFRİKAYA ALMAN SEVKİYA-
TI DEVAM EDİYOR 

Paris 23 (Hususi) - Alman kıt
'alarının Afrikada Libyaya sev -
kiyatı devam ediyor. Müstemleke 
teçhizatı ile teçhiz edilmiş olan 
bu kıt'alar, Brennerden Otranto 
ve Napoliye gönderilmekte, ora
dan vapurlarla Trablusa geçiril
mektedir. 

Libyadaki A1man kuvvetleri, İ
talyan kumandasından tamamile 
azade olarak, Alman zabitlerinin 
emirlerine verilmektedir. Mareşal 
Balbo bu vaziyete itiraz etmişse 
de, Mussolini Alman erkanıharbi
yesin in kurduğu şekli bozmak is
tememiştir. 

Mareşal Balbonun vazifesinden 
alınması için müracaatta bulun -
duğu da söylenmektedir. Kendisi
nın Vis Roua olarak Habeşistana 

göderileceği zannedilmektedir. Ha
beş istanda vaziyet>n İtalyanlar i
çin endi~e verici bir hal ":ldığı ve 
halen Habeşistanda bulunan Dük 
Daost'un sıhhati bozulduğu, bir 
daha Habeşistana dönmemek üze
re italyaya geleceği söylenmek -
tedir. 

Ömer Seyfeddin 
(1 inci sahifeden devam) 

!eri çıkarılarak ihtiramla hazır -
!anan tabuta konmuştur. Heyet ve 
Ömer Seyfeddini sevenler, tabutu 
ellerinde tlllarak Üsküdar araba 
vapuru iskelesine imnışler ve ta
but vapura yerleştirildikten son
raBeşiktaşa geçilmiş ve oradan 
da asri mezarlığa götürülerek, ev
velce hazırlanmış olan yeni med
fenine gömülmüştür. 

Kemikler gömü!Kdükten sonra 
kabir kapanmış ve üzerine çe -
lenkler konmuştur. Bundan sonra 
Ş~li Hal.kevinin Nişantasındaki 

binasına gidilmiş ve orada Ömer 
S..yfeddinın aziz hatırası anılmış, 
kalem sahbleri merhumun hayatı 
ve eserl<>ri hakkında sözler söy
Jem~lerdir. 

Makineye Verirken: 

Manevraların 
Kritiki Yarın 
Yapılacak 

(1 ir,ci sahifeden devam) 
Fevzi Çakmak, Cumhur Reisi ta-
ralıııdan orduya hitaben kendi -
!erine gönderulen mesaja aşağı -
daki evabı göndermişlerdir: 

SAYIN TÜRKİYE CUMHUR 
REİSİ MİLLİ ŞEF İSMET İNÖNÖ 

Trakya manevraları dolayısile 

yüksek iltifat.ınıza mazhar olan 
ordunun, millet ve hükUınetimi -
zin itimadını bir kat daha takv:iye 
azminde bulunduğunu sarsılmaz 
bir imanla arzederken yüce var
lığınıza en derin SS'Ygılarımı sun
malda büyük iftihar duyarım. 

Gnelkurmay Başkanı 
Mare~al 

FEVZİ ÇAKMAK 
MANEVRANIN KRİTİKİ YARIN 

YAPILACAK 
Edirne 23 (Hususi)- Manevra

ralar bittiği için ordu, geçid res
mine intizaren istirahat et:mek -
tedir. Edirne büyük bir kışla 

manzarası arzetmektedir. Manev
radan dönen bir çok subaylar 
ve erler şehrin sokaklarını ka!a
balıklaştınnışlardır. Edirne bugün 
yüz bin nüfuslu bir şehir halin -
dedir. 

Büyük geçid resmi h=rlıkları 
bu akşam bitir.ilmiş olaeaktır. Ya
rın Edirne Halkevi salonunda 
Mareşal Fevzi Çakmak, o.rdu mü
fettişi Orgeneral Fahreddin Al -
tay taralından manevra kritik -
ler.i yapılacaktır. Geçid resmini 
görmek için Trakyanın her t3'I'a -
fınd.an binleree halk gelmekte -
dir. Oteller, pansiyonlar, evler 
şimiden dolmuştur. 

Iraklı Bir Alim 
(1 inci sahifeden devam) 

üçüncü cildini de Irakta Türk - 1 

menlere tahsis etmiştir. 
Bu eserde alim, Akkoyunlu ve 

Karakoyunlu ve Şah İsmailden 
bahsetmektedir. 

Misafir Irak aliminin Yezidi ta
rihi Avrupada ve bilhassa İta '.ya
da merak uyandı.rmış ve ingiliz
ceye de tercüme edilmiştir. 

Alim, İstanıbul kütüphan<>lerin
de meışgul olmağa başlaml§tır. Hiç 
bir yerde bulunmayıp da zengin 
kütübhanelerimizde bulunan ba
zı kıymetli kitablardan bir çok 
vesikalar kopye ettikten sonra 
memleketine döntcektir. Dost 
Irak milletinin değerli müellifi 
türkçeyi oldukça iyi konuşmak -
tadır. 

Sultanahmed Üçüncü Sulh Hu
kuk hakimliğinden: 
Davacı Ali Zühtü vekili avukat 

Ahmed Sabri tarafından Sirkeci
de Musul otelinde Emlak komis -
yoncusu Kadrinin karısı Fatma 
Suad ;;leyhine açılan fekki haciz 
davasının müddeialeyhe ilanen 
yapılan tebligat üzerine cari du
ruşmasında müddeı tarafından 

borç ödend!ği inkôI ederlerse ye
min teklif beyan edilmiş mahke
mece de müddeialeyhe yemin et
mek üzere muhakemeye gelmesi
ne dair tebligat icrasına katar ve
rilmiş olduğundan muhakeme gü
nu olan 12/9/939 saat 14 de bızzat 
muhakemede bulunulması ilanen 
teblığ olunur. 

''Danzig Hüriyet Fecrinin 
Doğduğunu Görüyor,, Diyorlar 

r 

Danzig 23 (A.A.) - Zoppot'da 
tertib edilen siyasi bir nümayiş eı>
nasında Förster demiştir ki: 

.Danzıg'liler Almanyadan ayrı
lıklarının yakında sona ereceğine 

hiç bir zaman bugünkü kadar lruv- ı 
vetle inanmamışlardı.• 
Nazır Frank ezcümle demiştir ki: 
• Danzıg hürriyet fecrinin doğ

duğu nu görüyor. Führerin Mos-

kova ile akteWği itilfıflar Alınan
ları meserrete garketmiştir. Bit
ler sulha ilanı aşkının yeni bir de
lilini göstermiştir, 

Moskova Sefirimiz İngiliz Elçisi İle Görüştü 
Varşova 23 (A.A.) - Kurjer İngiliz heyetlerinin azası Kremlin 

Warsawsky gazetesi, Bürekhardt'- sarayını ziyaret etmişlerdir. Fran
ın Berchtesgaden'de Bitler ile gö- sız, İngiliz ve Sovyet heyetlerinin 
rüştüğünü bildirmektedir. • .dün. saat 10 da toplanmaları ka-

Moskova 23 (A.A.) - Havas ge- rarlaştırılmıştır. 

cikmiştir. Diğer cihetten Molotof, Fransız 
Doumenc, Pluııkett ve Fransız - sefiri Naggiar'ı kabul etmiştir. İn-

giltere sefiri Seeds rahatsız oldu

ğu ıçin mumaileyhe refakat ede

memiştir. 

Naggiar Polonya sefirini, Seeds 

de Türkiye sefirini kabul etmiş -

!erdir. 

• 
Busabahki ikinci 
Hava Taarruzu 

(1 inci &ahi/etlen devam) 
Şehrin muhtelif semtlerine ve 

Beyazıd kulesine çıkan Son Tel- l 
gra.f. muharrirleri ikinci deneme
nin tafsilatını ve tayyarelerimi -
zin harekatını şu suretle teshil et- . 
mişlerrlir. 

TEHLİKE tşARErt 
Saat tam 9.31 geçe Emııiyet mü

dürlüğü Beyazıd kulesine tehlike 
işaretini vermiştir. Beyazıd kule
sinin canavar düdüğü fasılalı fa
sılalı çalmağa başlayınca bunu Ga
lata kulesinin düdüğü ve şehrin 
bir çok yerlerine konmuş olan ca- . 
navar düdükleri takib etmiş ve ı 
halk bu sefer şayanı hayret bir 
sür'atle yani, bir bir buçuk dakika 
içinde sığınaklara koşmuş, cad -
deler ve sokaklar bo§almıştır. Bu 
sırada tramvayların da cereyanı 
bililtizam kesilmiş olduğundan 

hepsi de bulundukları yerlere mıh
Janmışlardır. Geçen taarruzda köp
rüde yalnzı bir tek ikinci mevki 
tramvay kalmışken, tesadüf ese
ri bu sefer altı araba kalmış, oto
mobil ve otobüsler gölgelik ve 
nisbeten masun yerlere iltica et
mişlerdir. 

Denizdeki bütün nakil vasıtaları 
derhal en yakın iskelelere yanaş
mışlar, fakat geçen sefer hata ya
pan ve Üsküdara yanaşması müm
kün iken yanaşmayıp köprüye ka
dar gelen ayni şirket vapuru, bu 
sefer de belkı 20 - 25 dakika Si!

yirden scııra köprüye gelmiş ve 
muhtemel bir taarruzda bu tehli
keden kurtulamıyacağını isbat et
miştir. Ada yolunda bulunan bir 
Akay vapuru yolun tam ortasında 
bulunması dolayısile geriye dön -
memiş ve yoluna devamla Haydar
paşa osk.elesine iltica etmiştir. 

Liman ve Haliç beş dakika için
de derin bir uykuya dalmıştır. Bu 
dakikalarda Haliçte kontrol va
zifesini gören bir tek polis motörü 
seyir halinde görünmüştür. 

TayyarC'lerin gelişi 1stanbula bu 
sefer daha uzak mesafelerden ha
ber verildiği için tehlike işaretile 
tayyarelerin gelişi! arasında tşehir 
28 dakikalık uzunca bir sükfuıet 
devresi geçirmiştir. 

:rAYYARE FİLOLARI GELİRKEN 
Saat 9,59 .. Trakya ufkunda tek 

satıhlı bir tayyare göründü. Ar
kasından 16 tayyareden mürekkep 
birkaç filoluk bir küme var .. Bu 
tayyareler evvela yüksek bulut
ların ~inden şehre sokulmuşlar 
ve tam Bakırköy üzerine geldik
leri zaman şehrin üstüne birden
bire inmişlerdir. 

Ayni suretle 18 tayyarelik diğer 
filolar mecmuası da Karadeniz 
boğazı istikametinden Boğaziçine 
geçerek İstanbula yüklenmişler -

dir. 
Trakyadan gelen tayyarele? mı 

hedef olarak Bakırköydeki fabri
kalarla, Yediku1edeki şimendifer 
güzergahını seçmi;ler ve beyaz du
manlar savuran talırib bombaları
nı bu mıntakalara atmışlardır. Bu 
arada Samatyaya ve Aksaraya da 

hem gaz, 'hem yangın bombaları 
düşmeğe başlamıştır 

Tehlike düdükleri çalar çalmaz 
beş dakıka içinde Sirkeci - Emin
önü - köprü mıntakasında de bü
tün sokaklar boşalmış, halk sığı

naklara, Vakıf hanı ve saire gibl 
mürtefi ve mukavemetli hanların 
zemin katlarına iltica etmişti. Ki}. 
şelerde ve mahfuz mahallerde yal
nız gaz, itfaiye. sıhhi imdad , ta
mir ekiplerı gözüküyordu. 
Yalnız bu srrada Tahtakale Em

niyet karakolu Emınönü Emniyet 
amirliğine bır adamın heyecandan 
bayıldığını, sıhhi vaziyetinin teh
likede bulunduğunu haber veri
yordu. Hemen bu vatandaşın sıh

"' i>ool.l~ına koşuldu. 
.relerin İstanbul seması -

na yakınlaşması anlarında Mısır 

askeri heyeti de flameli bir oto -
mnh;' içinde Yenicamıe indiler. 
TAYYARELER EMİNÖNÜ MIN-

TAKASINDA 
Saat tam onda ilk tayyare filo· 

su Eminonunde bulunuyordu. Atı
lan mefruz bombalardan Yenica
mi kemerınde yangın çıktı ve sa
haya gaz bombaları düştü. 

Filoların akını devam ediyordu. 

Mehmed Kazım eczanesi önüne, 
Ticaret bankası yanına, Eminönü 
tramvay durağına, Balıkpazanna, 
köprüye gaz ve tahrib bombaları 
düşüyor_d.u. Bu arada iki kişi de 
gazlanmıştı. Hemen yardım ekip- . 
leri, gaz temizleyici kollar, sıhhi 
imdad arabaları faaliyete geçmiş
lerdi, yaralılarda ilk mudavat ya
pıtlarak hastanelere gönderili -
yorlardı. 

Dördüncü filonun akını esna -
sında düşen bombalardan tram -
vay telleri koptuğu gibi ana su 
borusu da patlamıştı. Bunlar da 
hemen tamir edildi. ve saha gaz
d '\ a thir edildi. 
Mısır askeri heyeti başta Gene

ral bulunduğu halde bu manevra
ları büyük bir dikkat ve takdirle 
takib ediyorlardı. 

BAŞVEK.1LİN TAKDİRİ 
Manevranın devamı sırasında se

ferberlik unıum müdürü Hüsamed
din ve vali muavini Muzaffer de 
Eminönü mıntakasını teftışe gel
mişlerdi. Bunlar Aksaray mrnta
kasından geliyor !ardı. Aksar ayda
ki vaziyetin de çok müsaid bir şe
kilde bulunduğunu söyliyen Bay 
Hüsameddin, takdirlerini izhar e
derken manevra komutanı Gene
ral Hüsnü Kılkış da: 

- Aksarayda mahalle aralarına 
kadar giderek halkın saklanışın~ 

ve alınan tedbirleri tetkik ettim. 
Çok memnunum ... 

Diyordu. 
Bu esnada Başvekil Refik Say

dam refakatinde Dahiliye Vekili 
Faik Öztrak, Vali Lutfi Kırdar 

buulnduğu halde Tophane mınta
kasından Eminönüne gelmişlerdi. 

Top.hanedeki tahribatı, gazlanan 
sahaları ve alınan mukabil ted -
birleri tedkfk eden Başvekil E -
minönünde arabadan indi, bura -
daki faaliyeti de büyük bir alaka 
ile gözden geçirdi, en hurda tefr
ruat a kadar alakadarlardan iza
hat aldı. 

Başvekil gaz temizleme eki • 
pinden birfoe sordu: 

- Maskenin numarası kaç. 
-Bir. 
- İyi nefes alıyor musun? 
-Alıyorum. 

- Herhangi bir tazyik hisse -
diyor musun?. 

- Hayır. ıı 

B31Vekil maske1erin mümkün 
olduğu kadar iyi, sağlam ve ayni 
zaman.da rah<lt hazırlanması hak
kınd aJakrlarla:ra direktif verdik -
ten sonra kendisine Mısır askeri 
heyeti takdim edildi. Bundan son
ra Başvekil koruma komutanına 
tebrik ve takdirlerini izhar etti. 
Biliıhare inhbalarını ri<:a eden ga
zetecilere: kısaca şu beyanatta bıı
luntdular: 

- Tophanede gazlanmllJ mm -
takayı ,yaralıları burada da ma
nevranın bütün safahatınn gör
düm. Çok memnunum, takdir e-
derUm.. ı 

Başvekil bundan sonra Beya -
zıd ve Aksaray mıntakalarını da 
teftiş etmişlerdir. 

Tayyareler şehre yaklaşır yak
laşmaz, birlikte seyretmekten vaz 
geçetrek üçer beşer ayrılmışlar 

ve şehrin dört tarafını mühiş bir 
çelik çember içine alarak hemen 
her tarafa taarruz denemesi yap-
mışlardır. , 

Bu arada Kumkapıya, Gazi kôp
rüsüne, Kasımpaşaya, Beyazıd 

kulesine, Nişancaya, Yedikuleye, 
Yenikapıya, Adalara , Tophaneye, 
Bahçekapıya, Mercana, :ınivers ite

ye, Aksaray tramvay deposuna, 
Beyoğluna ve bılhassa Tepelıaşı
na, Galata kulesine, Üsküdara, 
Haydarpaşa garına ve Boğaziçi -
nin bazı noktalarına mnhtelif gaz 
ve yangın bombaları düşmüştür. 

Aksarayda valide camii civarın- : 
da ve Top.hanede Kılıçalipaşa ca
mii civarında iki yangın çıkmış ve 
oralarda bılunan yangın ve gaz 
ekıplerile yangınların söndürül
m{'si tecrübesine girişilmiştir. 

Ekipler Üsküdar iskele mteyda
danında da çalışmışlar ve bura
da mırhtelıf tecrübeler yapml§lar
dır. 

Saat 10,25 geçe Heybe!. çam -ı 
Jarında hakiki bir yangın çıkmış l 
olduğu kuleye bildirılmiştir. Bu 
yangın bir müddt't sonra sön.dü-

Vaziyet Ciddi, Faka 
Korkunç Değildir 

(1 inci sahifedtn deva=~ 
ve inkişaf edecek vaziyet vP kudretlere IJ.µ verebilecek koıtl ,,tı' 
zanlara giremez. Herhalde anlaşmanın ve mutabık kalınınıŞ .,it 

· n1t~ metniu müzakere safhasında tarafeyn arasında bu ne~ı 1 ,.pı 
!erin görü~iilmüş ve hatta taraflarca garanti edilmış 0 

gerektir. ;# 
Kara \'e iyi gün dostumuz, kurtuluş ve kuruluş tarihi"'1,ıı 

ilk dosturuuz Sovyet Rusynnın sırf kendi bitaraflığını ınulıj · 
clınck ugruııda dünya milletlerinin hodbchod biribirlcrin• ~~ 
dırmalarını ve dünya haritıı•ını altüst etmelerini tasvib ed•'~ • 
ve böyle bir vaziyete lakayd kalacağını tahmin etmek çok ti 
küldür. De~letler~n emni~·et, istikrar, istikbal ve inkişaf!• ııı" 
alakalı o derece mühim muhit hadiseleri v111dır ki bu. hadı5'1,vı 
muhitlerde husule getirecekleri her nevi değişikliğin o de• 1 
kendi bünyesindeki L'!rhangi bir vahim değişiklikten faTkStf ~ı· 
duğu yüzlerce defa tecrübe edilmiştir. Sovyet Rusya için d~3 I> 
sayi Şarkta olduğu kadar gnrb ve cenubu garbi hududların 

1 
ır 

bu çPşid, kendi hayati menfaati ile alakalı ve değişmiye 85 ;,.,ı· 
lıammül g<isterilemiyccek vaziyetler vardır. Bu itibarla,. sotl;~ı 
le:le Almanlar arasındaki bir anlaşmada bütiitı bu vazıY~ P~ 
hesaba alınmış, müzakere mevzuu olmuş, ve hatifi karara 8 '.,p
bulunması lazımdır. Bu karar da ancak ve ancak Sovyet sııs:,~ıf 
do,tluklarını, menfaatlerini ve müstakbel emniyetini tahtı 
fülde bulundurmak iktiza rden bir karar olmak gerektir .. ııJ' 

Tabii, biitün bunları hadiselerin alacağı inkişaf seyri ı\ 
peyderpey öğrenip anhyacağız. .1' 

Ancıık bizim şahsi mütaleamua göre Sovyet Rusya anlt1~ ~ 
mihver de\'letlcrinin hrmen harbe atılmalarını leşvik edce< us" 
vaziyet tevlid etmiş değildir. Bilakis, harb mevzuu ve katarı ıi<f' 
r<ndc d:ıha büyük bir teynl<kıız ve idraki icab ettirecek bir ':~P~· 
~·aratmışta.Bu vaziyeti sulha yararlı bir hale sokmak münık;,, ~· 

Fakat, sarahatle ve bir defa daha ifade etmek Jfızııtl ~ 
vaziyet kat'ı şekilde> fi!..ir ve mütalea yürütmek için kafi det ;Jıf' 
dı•ğil, hatta hiçbir surette tcvazzuh etmiş değildir. Bu itibar1.~11l 
sürülen fikirler sadece şahsi mütalealardan ve görüşlerd•n 1 ;ı~· 
tir. Herşey lıadiselerin alar&ğı inkişaf ve tebellür edecek vsı · 
lcr ortaya ~ıkaracak ve aydınlatacaktır. diııl 

He~haldP, her vaklt ve daima olduğu gibi bize düşen 1~,ı 
ve temenn; gerek yurdumııx, gerek bütün imanlık için ~ıı 
bakasını dilemek ve o nğurda çalışmakta devam etmektir· ı;-;tcf 

ETEl\I İZZET ~ 

Satie Davasına Bıı 
Sabah Başland·ı 

ııuo~ 
Dnizbank davasına bugün ağır 1 büslerde bulunmuşlardır: 18~.f 

ceza mahkemesi salonunda baş - rant şirketinın müracaaUıoV• ç 
landı. Mahkeme heyeti saat on bi- ~tir. İstimlak kıy'ın~tı Jir' 
ri on beş geçe mevkilni aldı. Ağır ı takdiri kıymeti 113 bın 8110~ 
ceza tatil olduğu için davaya ve- bina yüksek fiyatla s3~ınıesi ~ 
kaleten Asliye İkinci ceza bakı - tır. ~" 2 komisyon verıln J<Ofll~ 
yordu. ederken 12.500 lira da 

Çok kalabalık vardı. Bunun için verilmiştir. ta~ ı 
davetiye tevzi usulü tatbik edi - Yine sol'gu hakimınıfl gorf \' 
liyor, yani di'nleyicilere kırmızı tına ve ithamnam~sine .

1 
i;ıi \ 

kartlar veriliyordU. suf Ziya Öniş ve Jsına• rJllİf 
t ,.e 

kalete yanlış maluma Suçlular iki jandarma refaka -
tinde salona getirildiler. İlk önce 
duruşma yapıldı. Maznunlar ara
sında Refi Bayarın da bulunduğu 
görülüyordu. 
Duruşmadan sonra sorgu haki

minin kararı okundu. Kararname
de Satie binasının alım ve satımına . 
fesad karl§tırarak menfaat temin 
etmekten ve eski raporu yırtarak 
yerine yeni bir rapor koymak su
retile resmi evrakı imha etmek su
çundan Yusuf Ziya Öniş, Hamdi 
Emin Çap, Neş'et Kasım, Tahir 
Kevkeb mes'ul gösteriliy9rlardı. 

Sorgu hakiminin tahkikat ev -
rakına göre Satienin tasfiyesi i
cab ettikten sonra Refi Bayar, 
Malik Kevkeb, Mataos Temel ara
larında konuşarak Satie binasını 
Denizbanka satmayı kararlaştır -
mışlardır. Refi Bayar Yusuf Ziya
ya, Malik Kevkeb ağabeyisi Tahir 
Kevkebe müracaat ederek teşeb-

1. 
dlr. !• ~ t 

Satış işinde en faal ro d'~' 
D sı·a 

Kevkeb oynamıştır. 0
,; v~ıb 

. ,.e ııı 
ki mtisveddeleri Tahır 

80
, 

ha etmiş ve daktilo 5uz .. nı ' 
rtıC>'" f 

dan kimseye bahsetme e)'e &'. 
dirmiştir. Yine ithanınaıPııeli 
12.500 lira komisyonun 05 1''.ıı· . k b saıe ·J· yar, Malık Kev e · fiil' ' ~ 
arasında paylaşıldığı za~:ıffe'•:, 

Sorgu hakiminin ıt pı·ı l 
si bittikten sonra Yusuf W 
ayağa kalkmış: cddeJ11 

- Sureti kat'iyedc r .. essel ıt 
• J!IU JI 

Mensup oldugum f vl<iJI .• 
f . . h yı'n e . ~ıı • men aatını er şe fiıı'' t 

tanın. Haysiyet ,·e şer·~J<sC~ ı1' 
şeye feda edemem. yu ıcıerıJıl·~' 
kemenizin adaletini be ti!'' ~ 

d. azivc , 
Diyerek ken ı v • ,ı". 

başlamıştır. . . ·c vrt 1/; 
Gazetemizi makınO etıPe~ 

dahi mahkeme de,·arn 

Boğazici Lisesi Müdürlüğünden ~o'' 
Lise ve orta ~kul bütünlemt! imtihanlnrınu 1 Eylôl·ııii ~~~· 

. gıı 
günü ve olgunluk imtihanlarına 9 Eylul Cıımartesı 
!anacağı ilgili talebeye bildirilir. 

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

y ARIN A KŞAM: FENERBAllÇf: 

BEL V Ü Gazinosund~ 
.. ,e ı 

~~~:ı!~r SUAT GUN ArkB~~:~i OJ: 
FRAIMAS ıdll 1·l • Ayrıca meşhur Violonist KARLO t ,45 tJ ' 

YEDİ YILDIZ OrkestrBsı ve sevimli Dizör TOJ\f fi'.' 

rülınüştür. 

Bu seferki filolar bilhassa Ha
lıce çok taarruz etmişler ve bura
da tersaneye müteaddit bomb.alar 1 
atmışlardır. Sclimyic tepelerın -
den tayyarelere bataryalarla ateş ı 
açılmıştır. Tayyareler bir aralık 

ısıısl ~.ıı 
şlar. ı l ,., 

kaybolur gibi oınııı ·k ;as ı< 
. ıe<ert 1 v " 

ya ufkunda bır ' . tsrıb~ ııı'~r 
de ikinci bir defa 

1 ~il' ııe1.., 4' 
ne taarruz etmişler ıu d•~~ f 
atılan bombaların çogbU ,el 

• ıd de 
müş ve Bogaz ' 

·ırııştı<· 
men masuı: ka 

b• 
d 
d 
h' 
h 

o 

f 
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No.63 Yazan: Rahmi Yağız 

LondradaGeceleriY ol 
Kesen Kadınlar 

(5 inci sayfadan devam) za vereceksiniz. Yanınızda para • 
nz var mı? 

- Var, Maylord ..• 
- O halde cezayı veriniz, gi-

diniz, serbestsiniz!. 

* 
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·sAÇ EKSIRJ 

Eğer Filotilla ya Rastlamazsak, 
Silivriyi Bombardıman Ederiz 

- Siz, dedi. Gece yarısına doğ
ru bir bardan çıkm~ınız. Ken -
dinizi bilmiyecek derecede sar -
hoş imişsiniz. Yolda; yalpa vura
rak giderken tesadüf ettığiniz 

bir polisin başındaki kasketi almış. 
bir otomobilin altına atmışsınız. 

Polisi, dolayısile zabıtayı t3hkir 
etmişsiniz. Yaptığınız bu yolsuz 
harekete teessüf edi)'1lrsunuz, 
değil mi?. 

Hakim, önünde bulunan sigara 
pakeUerini serserilerden bir.ne 
göstererek: 

- Bu sigara paketlerim çaldı -
ğınızı itiraf ediyor musuı;uz?. 

- Evet, Maylord ... 
- Ala ... Ya bir şilin ceH ve~e-

Kom ojen 
Saçlan besler, köklerini 
kuvvetlendirir, dökül
mesini önler, kepekleri-

lf aritanın Başına Geçildi, Sef inenin Yeri Tayin 
€dildi, Silivriye Dört Mil Mesafede Bulunuyorlar 

- Evet, Maylord ... Çok teeı,süf 
ediyorum. Nasıl oldu bir kere 
Kendimi kaybetmiştim. Pnl<sten 
özür dilerim ... 

- Pkalil! On İngiliz lirası ce-

ceksiniz, yahud bir gür. hapis ya
tacaksınız. 

- Verecek şilinim yok ... 
- O halde hapse gideceks;n ... 

ni giderir • 

lngiliz Kanzuk 

- Evet .. o da düşünülecek me
lele F l.ı " akat, Komodor. odey, 
arınara adaları gerisinde buluş

llıarnızı kararlaştırmış; yarın ge
~ Oraya varmamızı tenbih etmiş-

Oraya kadar bir defa gitsek, Ko
~Odorla bulUfSak, takibe çıkan 
ı. ınanlı fifotillasının hareket ve 
d alıyeti hakkında malı1mat edin
! ~en sonra tekrar vazifemize baı
lsak daha iyi olur. 
b - 'Yine siz bilirsiniz amma .. 

1tra.da, Silivri önünde biraz bek-
feli:ın isterseniz. Gizlenelım, du

;alıın. 'Yelkenliyi batırmak için at
;Aıınız torpidonun sesi, yine he
~ ~fe savurduğumuz gürültüsü e
er takip müfrezesi buralarda ise 
~zarı dikkati celbetmi.ş, onu bu 
it l'afa sürüklemeğe, koşturmağa 
4fi gelmiştir. 
8ir saat kadar bekliyelim ister-

b~nız• Eğer filotiliaya ait bir iz, 
·r 
~ eser sezersek bombardıman -
d n Vazgeçeriz, doğru Marmara a
b~larının yolunu tutarız. Yok, bu 
hır saat içinde filotillanın civarda 
Ulunduğuna delôlet eden bir e-

~ltelere rastlamazsak Silivriye 
~curn eder, şehri, limanı topa tu

' ıskeleyi torpido ile havaya 
u~~uruz. 

ikincinin ileri sürdüğü sebepler 
~tlaya attığı fikir süvariye hoş ve 
I ~ntıki görüşmüştü... Klavye, 
ııdor Şene'nin mütaleasına i.şti

tak etti: 

1 ..... Evet .. bu tarzı hareket iyi ve 
:•~eli olur. Öyle yapalım. Siliv-
~e kaç mil mesafedeyiz?. 

ta l\apiten Şene açık duran hari
ltı~ın başına geçti, sefinenin me.v
S nı tayın etti. Sonra bu nok.ta '.~e 
S llivrı arasındaki mesafeyi olçtu. 
uvariye netıceYi söyledi: 
...... Dört mil kadar şimali şarki-
1lııdeyız! 

0 ' İyi; demek 45 dakika sonra 
~tli\ı" h. . 1 - 1 ı ızalarına gelmış o acagız. 

..... Evet kapiten! .. 
t ..... Öyle ise şimdi siz civarı ta -
, lssud edin. Preskopla meşgul o-
·Un ı.. hk" k' ' ııı· • uen de bu saba ı va ayı ge-
r ı iurnalına geçireyim, Komodo
a Verilecek raporu hazırlatayım ... 
ı· Peki kapiten!. 

~@ıolidor Şene preskopun sandal
ııı 1ne oturdu. Klavye de kendi ka
ili arasındaki jurnal defterini al -
lı ak İçin kapıya doğru yürüdü. Bu 
ı.rada kapı vuruldu. Klavye ses
""l\di: 

....... Gir' ... 
llıl\apı açılınca 45 lik çarkçıbaşı 
~Şonun pos bıyıklı başı görün-

......_ 

dil. Çarkçıbaşı içer; girmeden söy- 1 

lendi: 

- Burada mısınız Kapiten Klav
ye .. sizi görecektim. 

Klavye içeri girmeyen kıranta 

çarkçıbaşıya baldı. Mukabele etti: 
- Buyurun .. İçeri gel;n Kapiten 

Blaıışon... Bir söyliyeceğiniz mi 
var. 

Blanşon içeri girmiyordu. Ka
pının aralığında durduğu yeri 
muhafaza ederek söylendi: 

- Yalnız konuşmamız Iilzım 

Knpiten! 

Klavyenin ön sezişten doğma iç 
sıkıntısı, çarkçıbaşının b<ı tuhaf 
ve merak uyandırıcı hareketıle 

büsbütün artmıştı .. 

Süvari kapıya doğru yürürken 
ilave etti: 

- Peki.. benim kamarama gıde
lim .. yürüyün! 

Blanşon kapıdan çekildi. Klav
ye kumanda kamarasından çıktı, 

ikisi birlikte süvarinin kamara -
sına yürüdüler. İçeri girdiler. Blan-

şon kapıyı kapadı. Süvarinin kar
şısına geçti. Anlattı: 

- Şu demin batırdığımız yel - İstanbul Belediyesi İlanları 
Eczanesi 

Beyoğlu - lstanbul 
kenli tarafından bize ateş açılmı:ı- ıı.-------------------------..:ı 1 

tı ya~vet... lstanbul Yolları İnşaatı Kapalı Zarf Eksiltmesi l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I!!s!!ta!!n!!b!!u!!l!!!B!!e!!le!!di!!'!!ye!!s!!i!!!!!!!!!!!!!!!!!r$° 
-Atılan kurşunlardan ikisi don- İstanbul Belediyesi hududu dahilinde muhtelif yerlerde yaptırıla- lstanbul Elektrik, Tramvay Ve Tünel 

kiler istikametinde iki isabet yap- cak asfalt, parke VP. mozaik kaldırım inşaatı kapalı zarf eksiltmesine f 
mış; iki zımba deliği açmış. Bir sa- konulmuştur. ihale 31/8/939 perşembe günü saat 15 de İstanbul Bele- şletmeleri Umum Müdürlüğünden: 
atfa uğraştım.. Onları perçin ve diyesi Daimi Encümminde yapılacaktır. Muhammen badeli 1,050,000 li-
kaynakla yamaladım... ra ve ilk teminatı 45,250 liradır. Şartname 50 lira mukabilinde Fen İ~ 

_ Peki teşekkür ederim... ]eri Müdürlüğünden alınabilir. Talihlerin 939 yılına ait Ticaret Odası, 
_ Dur kapiten hepsi bu kadar ihaleder. 8 gün evvel İstanbul Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne mü

değil... Oradan makine dairesine racaatla alacakları fenni ehliyet vesikaları ve ilk teminat makbuz ve
dönünce motörün zayıfladığını ya mektubları ile 2490 numaralı kanuna göre hazırlıyacakları kapalı 
gördüm. Muayee ettim. Ana mil zarflarını ihale gi;nU saat 14 de kadar İstanbul Belediyesi Daimi Encü-
yatağı yalama olmuş, makine ıaç- _m_e_n_in_e_v_e_rm __ el_e_r_i. ___ (_55_83_) ________________ _ 

kalaşmış... Gemi yoldan düşü -
yor ... Yapılacak hiç bir çare de 
yok! 

Klavye şaşırır gibi oldu ... Mı
rıldandı: 

İstanbul C. Müddei Umumiliğinden: 
İst.;.nbul Adliy~ da·resi ve mahkemeleri için yazıhane, gardrop, 

koltuk, minder, sandalye, dosya dolabı, masa, sıra, kürsü, banko. duvar 
tamiri, ~ıva ve badantı. gibi işler mü-staceliyetine binaen pazarlık su
retile y~ptırılacaınır. Bunlardan: 

Adet Marka Cinı Muhammen bedeli 
L. K. 

1 Ford Kamyonet 100 
1 • • 150 
1 Fiyat Bınek 100 
1 - Yuri:arcıa adet. cins \"e markalarile muhammen bedelleri ya· 

zılı müs!amei olomob'ller açık arttırma ile satışa çıkarılmıştır. 
2 - Arttırma J /9.'939 cuma günü saat 14,15 de İdarenin Tünelba

şında Metro h&n bin3şı~ın 5 inci katında toplanacak komhiyonda yapı
lacaktır 

3 - ist~khlerin otomobilleri görmek içın Salıpazar 

arttırmaya ~tır'<k 'çir. de r;, 7,5 muva-kkat teminatlarile 
kur gün ve saatte koonisyonda bulunmaları. c6383. 

ambaırna ve 
birlikte mez-

- Yapılacak çare yok mu de -
diniz ... 

- Evet kapiten maalesef!.. 

1 - Koltuk. sancbl.ve ve minderin muhammen bedeli 566 lira 50 ku- [ Kaoıköy Vakıflar Direktörlüğü Hanları 
ruş olup muvakk~t trmirıatı 42 lira 49 kuruştur. 

(D~vamı var) 
2 _ Dosya dolabı, masa ve sıranın muhammen bedeli 2900 lira olup Bedeli Muvak-

muvakkat teminatı 217 lira 50 kuruştur. Muham- kat 
3 _Heyet ma•1sı ve gardrobun muhammen bedeli 940 lira muvak-

1 
. t 

· men emına Semti Mahallesi Soka~ı No. Cinıi 

Mihver Devletlerinin 
Yanlış Hesabları 

kat teminatı da 70 füa 50 kuruştur. L. K. L. K. 
4 _ Kürsü ve bor.ıconun muhammen bedeli 3090 lira olup muvak-

270 60 
kat teminatı 231 lira 75 kuruştur. 

5 - Duvar tlmiri, sıva ve badananın muhammen bedeli 445 lira 
406 48 

79 kuruş olup muvakkat teminatı 3~ lira 37 kuruştur. 

İhaleleri yukard• yazılı ~ıra ile 25/8/939 cuma günü saat 10, 11,30,I 446 88 
14, 15, 16 da Y~r.ıpoetan<· arkasında Aşirefendi sokak 13 numarada Ad-

20 30 

30 49 

33 25 

Boğaziçi Beylerbeyi 

• Kandilli 

• Çengelköy 

Çamlıca 60 Ahşap evın 

tamamı 

Mektep 28 Ahşap evin 
tamamı 

Lokmacı- 7 Ahşap evin 

(4 üncü sayfadan aevam) 

müşkül günlerde öyle bir şey is
tenmiyordu. Haridye Nazırı Ari
ta bir şekil bulmuş, hem diplo -
matlar, hem de generaller tarafı 
şimdilik olsun anlaşmışlardır. 

Buna göre şu ruıktalar kararlaş
tırılmış oluyor: 
1- İtalya - Almanya ittifakına 

Japonya girmiyor; 
2- Fakat bolşevikliğe karşı 

mücadele adı verilen ve evvela 
Almanya :le Japonya arasında 
imzalanıp sonradan İtalyanın da 
girmiş bulunduğu muahedeyi da
ha genişletmek muvafık görülü
yor. Bundan da ma.ksad yalnız 

Rusyaya karşı bir vaziyet al -
maktır. Yoksa, diyorlar, İngiltere 
ile Frar.saya karşı Japonya aykı
rı bir vaziyet almayı düşünmü -
yor. 

3- Llkin Japonya tarafından 
Almanya ile İtalyaya karşı baz. 
mertebe yardım edilecektir. 

4- Fakat bu yardım vaziyet ve 
şeraite göre olacaktır. Üç devle
tin müşterek menfaatleri aleyhine 
bir hareket olursa o zaman Japon
ya da diğerlerine yardımı düşü
necektir. 

ı 5- Bundan çıkan mana şu o
luyor ki Japonya Avrupa işlerin
de mihver devtetlerile diğer dev-

Jetler arasındaki meselelerde bi
taraf kalıyor. Fakat mihver dP.v· 
Jetleri lehine olma:k üzete bita

raf. Japonya bitaraflığı bıraka -
mıyor. Çünkü ona en uygun r.e· 
len budur. 

Hiıdisanın bundan sonı-:;, na5ıl 

inkişaf ede<:\,gin, takıb ederken 
gözden kaçırmamak lazım gelen 
nokla şu oluyor: 

Tokyoda Japon Hariciy~ Na;.ı 

rile İngiliz elçisi arasında .~ere) an 
eden müzakereler uzun ve çetin 
olsa da Japon diplomatları er,;cç 

İngiltere ile bir anlaşmıy.ı. -ar -
mak istiyorlar. Generaller tarati
nın gayreti n.e o1ursa olsun diplo

matlar için vaziyet daha müsai.d 
bulunuyor. İn,giltere ve Fransa ile 

çok esaslı bır anlaşmıya varma!;: 
fikrinde olan Japon devlet adam
ları başta Başvekil olduğu rald• 
generallere karşı mukavemete 

karar vermiş görünüyorlardı. E
ğer müzakerat sekteye uğrarsa 

bunu general'er tarafının gale -
besi saymalı. . 

Yenimahalle oğlu tamamı 
liye Levazı:n a;.;res''lde toplanacak Satınalma komisyonu tarafından 270 OO 
yapılacaktır. 

27 75 Üsküdar Atikvalde Çavuşde- 113 
resi 

Ahşap evin 
tama'llı 

Arsanın ta
mamı 

Şarmameler'ni görmek istiyenler mesai saatleri dahilinde her gün 37 85 
Adiiyc Levazım d•iresinde görebilirler. 

2 34 • Pazarbaşı Köprülü 
konak 

32 

İst,Klilerin ınu3yyen gün ve saatlerde kanuni belgelerile mezkur ko-1 
misyona m..ı~ac1•:hn .liin olunur. 6594 58 91 4 42 • İcadiye 

No. taj 
Hacıbak- 69 

kal 
Arsanın ta-

İstanbul Defterdarlığından: 
Kiraya Verilecek Yerin Cinsi Senelik Kiralf 

İstanbul Er1"ek !.'esi Bakkaliyesi 798 Lira 
Vefa Lisesi Ba1'klliyesi 245 • 

Kumknpı Ortaokul!! Bakkaliyesi 270 • 

Davutpa5a Ortaok:.ılu Bakkaliyesi 152 • 
Fatilıt~ Gelrnbe\; Ortaokulu bakkaliyesi 130 • 
Sullansc!imde Cumhuri•·et Ortaokulu 190 • 

Kabataş lise,;i b&kkalıyesi 657 • 

Ortakôyde Gazi~smaııpa~a Ortaokulu bakkaliyesi 150 • 
İnönü Kız Ort&~kı;.lu bakkaliyesi 291 • 
Kule dibinde B~yoğlu Ortaokulu bakkaliyesi 100 • 
Emirgan Ortaokulu bakkaliyesi 63 • 

Kadıköy Birincı Ort.okulu bakkaliyesi 125 • 
Yukarıda yazılı okul bakkaliyeleri hizalarında gösterilen senelik ki

ralar üzeriı,c:e.ı üçer sene müddetle ve açık arttırma usulile ayrı ayrı 
kiraya verilecekıir. İsteklilerin % 7,5 nisbetinde teminat makbuzlarile 
beraber iyi ahlak sah 'bı olduklarına dair zabıtadan, mahkümiyet ve sa
bıkaları olmadığına dair Adliyeden, sari hastalıkları bulunmadığına 

dair belediye veya hülcumet tababetinde alacakları vesikalarla 11/9/939. 
tarihli pazartcsı gii!lii ••at 14 de kadar Milli Emlak müdüriyetinde top-
lanacak komısyoırn nı;iracaatları. (<i586) 

mamı 

Yukarıda cinsi ve mevkıleri yazılı yerlerin mülkiyeti 15/8/939 gü
nünden itibaıeı! b;r ay pazarlıkla satılacaktır. İsteklilerin Kadıköy Va-
kıflar müdi·riügiine ~clmeleri. (6591) 

Takas Limited Şirketinden: 
Şirketimız İş hanında 2 inci kattaki yeni 

tir. Tel<ion numansı 24204/5 dir. Telgraf adresi 

« T akasliited » 

dairesıne nakletmiş-

dir. Takas muamel~sı yapmak ve takas işleri hakkında her türlü ma
liıma.t almak istiyenlerin doğrudan doğruya müessesemize müracaatları 
rica olunur. c6568• 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı lstan-
A 

bulLevazımAmirliği SatınalmaKomisyonundan: 
1 - 39 sayılı Motöre alınacak 10 kalem malzemenin 24/8/939 per

şembe günü saat 16 da pazarlığı yapılacaktır. 

2 - Tasınlanmış tutarı 177 lira ilk temınatı da 14 liradır. Malzeme 
listesi komi,yondan alırabilir. 

3 - İs~eklı1eri'\ kanuni vesika ve ilk teminat makbuzlarile Galata 
Rıhtım caddesi Veli Alemdar han ikinci kattaki komisyona gelmeleri. 

c6518> 

Yirminci Asrın Robensonları 
çiftliğin yeni sahi'bi o'.duğunu söy
ledi. 

Zenci derhal Rolfun eteğini tut
tu ve bu yabancıların yüzüne kol'
ka korka bakarak öptü. 

- Dövmek de ne demek!. Bu -
rada insan mı dövüyorlar~ 

Küco bEyaz gömleğini yırttı, o
muz başlarında kalan kamçı iz -
!erini gösterdi. 

Karı koca dışarı çıktılar, civan 
gezdiler. Bütün kulubeler, ağıl -
lar boştu. Rolf: 

- Vaktile zenci reııcberler, bu
ralarda barındınlıyormuş .. Böyle 
ağıl gibi yerlerde insan oturJ{ılur 
mu? Oturtulursa onların işinden 
hayır aeklenir mi? Hayır, ben bu
raya kırbaçla zenci çalıştırır.ağa 

gelmedim. Eğer geri kalan beş on 

paramı da kaybedecek olsam böy
le şey yapamam. 

tün Virjinya eyaletinde, rencber
lik yapacak beyaz insan bulmak 
imkansızdı. Artık bu ışi kira ile 
tutulan veya satın alm~n zenciler 
yapardı . .......... 

"~•an: l\lAYNE - REİD 

d Sayan Rolf kocasının görün
~ Ugı; kadar nikbin değlidi. Meç
'Ule gidiyorlardı. Vatanlarından 
;:'ı dü üyorlardı. Halleri ne o
'• Caktı?. Fakat bütün bu endişe.,,. 

ı kQcasına göstermiyordu. 
~;t k 'd. ı · ere Amerikaya gı :p yer -
~ tııek teklifi kendisinden gd -
'ti li. Yarı yarıya iflas ettikten 
le ~ta, İngilterede geçinem.iyecek-

r,n, ·k d ı· ı. . a'l.ayınca, Amerı a a ta ı-
•tın 
tıg ı denemek iyi olacaktı. Ka -
b lııın sözune itimadı olan Rober 
;•eld;f derhal kabul etmişti. 
~I 0~culukları iyi geçti. Hava gü
~ı. 0 •dtığıı için çocuklar rahat ra
bu: .. "akit geçiriyorlardı ve onları 

•un Yolcular sevdiği için, ana 

ÇOCUK ROlUANI No. 2 

baba yüzlerce kişiden muvaffa • 
kiyet duası aldılar. 

Nevyorka aya-k bastıklarının 

erlesı günü Rober iki oğlunu ya
nına alıp, bina ve arazi alım sa
tımı ile meşgul olan bir idareha
neye gitti. 

Bu idarehanenin direktörü bay 
Kravfordodu. Rober kendisine bir 
tavsiye mektubu getirmişti. Na -
musuna cm.in olduğu Bay Krav -
forda sermayesinin miktarını söy
lemekten çekinmedi. Bay Krav -
ford da kendine Virjini eyaletin
de bir çiftlik tavsiye etti. Arazisi 
verimli, değeri de azdı. 

Çocuklar bu çiftliğin resmine 
seve seve bak:tılar. 

Türkçesi: SİS 

Bir ırmağın suladığı ye<jil bir 
çayır ovasında büyük ahşab bir 
köşktü. Arkasında bir tepecik var
dı. Manzarası çok güzeldi. O ka
kadar güzeldi ki, Rolf derhal pa
zarlkta uyuştu. 

Bayan Rolf işin bu kadar acele 
:halledilmesine taıfaftar değildi. 

Fakat iş olup bittiği için ses çı -
karmadı. Endişelerini kendine sak
ladı, Virjini eyaletine doğru yola 
çıktılar. 

Çiftlik tıpkı bay Kravfordun 
tarif ettiği gibiydi. Aneak yeni 
sahibleri büyük bir sukutu hayale 
uğradılar. Arabadan inip çiftli -
ğin avlusuna girince kendilerini 
açıkgöz bir zenci karşıladı. Rolf 

Rolf gülümsedi: 
- Bu da ne demek! Siz çiftlik

te mi çalrşıyorsunuz? Sizi yine 
çalı~tırmamı mı istiyorsunuz? A
dınız nedir dostum?. 

Zenci yeni efendisini hayretli! 
dinlıyordu. Dostum sözünü du -
yunca ·kendini tutamadı, gülmeğe 
başladı, ellerini çırpıyor, Rolfun 
boyuna eteğini öpüyordu. Rolf 
zencinin kara yanaklann<lan a
kan gözyaşlarını siliyordu. 

Mari korkmuş, annesinin ete -
ğile yüzünü saklamıştı. 

Zenci nihayet bu pandomimaya 
son verip konuştu: 

- Küco çok sevindi! Zavallı 

Küco iyi bir efendiye kavuştu!. 

Biçare esiri yalnız hak ettiği zar 
man dövecekler-. 

'Bayan Rolf pek şaştı: 

- Dün Kravfordun subaşısı 

beni dövdü. Amma kabahatim 
yok. Bütıin işleri başaramıyorum. 
Yirmi kişilik işi bana gördürmek 
istiyorlar. Eskiden çok getirdiği 
zaman va-rdı. O zamanlar geçti ar
tık. Verimli topraklar kalmadı. 

Mısır, pamuk, tütün yetişirdi, hiç 
bakılmadı, gübreleıunedi. Bugün 
artık bana döndü. Birkaç sene hiç 
birşey yetiştirmez!. 

Küco bir atraftan bunları an -
]atıyor, bir tu-aftan da yeni efen
dilerini eve yerleştiriyordu. On
lar bu güleryüzlü zenciye alış -
mışlardı bile. 

Çocuklar Küconun etrafında dö
nüyorlardı. Mari bile a-rtık ondan 
korkmuyordu. Zenci de küçükle 
konuşurken sesinin ahengini in -
celeştiriyordu. 

Kansı: 

- Teşekkür ederim dedi, ben 
de senden başka türlü bir hare
ket beklemezdim. Ancak burala

rını ekip .biçmek için kol lazım. 
Sen, oğulların, Küco yeti§m<>z mi? 

Rolf endişeli idi: 
- Yarın komşuya gidip malu

mat alırım. 
Buna hacet kalmadı. Ertesi sa

bah iki ç:ftçi çiftliğn yeni sal:ıib- ; 
' ]erine hoş geldiniz dediler. Onlar- ı· 

dan lazım gelen malumatı aldı. Bü-

'Bu iki çift.çi Rolfa bu çiftliğı 11-
dığına fena ettiğini de söylediler. 

Bay Kravford topraklardan aza:nt 
istifadeyi Edip araziyi çöl haline 
getirdikten sonra satmıştı. Ancak 
çok sermaye dökülür, birkaç srne 
mahsul almaktan sarfı nazar e

dilirse, arazi yine münbitlenecek
ti. 

Rolf bunu yapaınıyacaktı. İki 
,if:çiden akıl danı~tı. Bu çiflık o
nu iflas ettirecekti, bunun içııı 

satması lazımdı. 

Çiitçıler kendisine >elıirde bu 
işlerle meşgul birinin adresim 
\•erdiler ve yeni çiftlik salıi>:ı:nin 

ziraatte zenci kullar.mak islc•me
mesine pek şaştılar. 

(Dl'vamı var} 



Çocuklar, ihtiyarlar ve Hastalıktan Yeni Kalkanlar İçin Gıda: 

KANZUK BESLEYiCi UNLARI 
P YA ÇIKTI. 

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

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

KANZUK NiŞASTA UNU- KANZUK ÇAVDAR UNU. 
Çeıitleri tanınmış Eczane ve Ecza depolariyle büyük bakkaliyelerde vardır. 

• • 
E u ARI 

• 
ikisi de 

• 

) 

Birbirine Hayran 

Güzellikler'.nin aynası olan parlak dişlerinde birbirine karşı ~ 
)eri sevgiyi görüyorlar, Onlann bahtiyarlığını ve saadetleJ'jpl 

Sahalı, Qle va aksam her emekten sonra gun~ 
3 defa muntazaman kullandıkları 

... 

Eşsizdir, Mükemmeldir, 
UmumT Depo: 

Sıhhi olarak hazırlanır, Kat'iyen Bozulmaz ve Kurtlanmaz 
'N G l L I z - KAN z u K ıe::czauııesl , Sey©ğıDIYI .. Ds talflltl2>UI 

lzmlr Acenblsı : TORK ECZA DEPOSU R 1 ' 1 
Yarattı. Çünkü RADYOLİN sadece dişleri temizlemekle kalı1l~~' 
· etlerini ve dişleri kuvvetlendirir, ağıza giren mikropları öJdU 

,T. C. Ziraat Bankası Çatalca Ajansından : 
Muhammen 

kıymeti 
Lira K. 
M 00 

7 00 

42 00 

225 00 

46 00 

20 00 

55 00 

65 00 

30 00 

240 00 

27 00 

30 00 

15 00 

15 00 

58 00 

14 00 

30 00 

48 00 

43 00 

Cinsi 

Tarla 

• 

• 
r 

ll 

• 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

> 

• 

• 

Mlktan 
dönüm 

11 

7 

14 

45 

46 

4 

11 

13 

10 

24 

27 

80 

15 

15 

29 

14 

15 

16 

Ev Mevkii 

01 Sığır yolu veya İs
mail çeşmesi 

02 Kara çeşme 

00 Ak çeşme 

00 Eğri geçit 

02 Kara toprak 

00 Orta sofa 

00 Londra geçidi 

02 .Kavaklı çayu 

02 Orta köprü 

00 Çukur çayu veya 
kasaba civarı 

00 Kelp boynu 

00 Kara çeşme 

00 Kara toprak 

00 Kara toprak 

02 Kartal tepe 

00 Tahat köprü 

... 
00 Kara toprak veya 

Kör dere 

00 Katırcı 

Borçlu: Çatalca Ferhatpaşa mah 
Hiase1i Tüccar Ahmed okulları Mustafa 

Süleyman ve kızı Süreyya nududu 
mahalle 

Tam 

• 

• 

• 

• 

> 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

> 

Ş: yol 6: Hüsnüefendi Şi. Emin ve 
Fatma. 
Ş: Sahibi senet G: cadde Şi. Beylik 
C: tarik. 
Ş: yol G: Bayır Şi. Mukaddema çift
lik elyevm Muhasebeci Etem C: De
re. 
Ş: Dere G: Tarik Şi. Numan verese
si C: Riza. 
Ş: Halit molla G: Mustafa Şi: yol C: 
Mustafa. 
Ş: B. Mustafa, G: Recep ef. Şi: Ka
ra Hüseyin C: Yusuf hoca ve Süley
man. 

Ş: Ahmet ef. G: Karasu Şi: Musta
fa bey Şi: Sait ef. tarlası. 
Ş: Mo!Ja Osman G: Halit Molla Şi: 
İbrahim C: Mera ve yo}. 
Ş: Papazoğlu tarlası G: Tarik Şi: 

/l.rk C: Dere. 
Ş: Mukaddema Hasan elyevm Şev
ket G: İzzet Şi: Kasap Hacı Musta
fa C: Hacı Molla. 
Ş: Kani ve İbrahim G: Ahmet ve 
Kadriye Şi: Fazıla hanım C: İsmail. 

Ş: Sahibi senet G: Halit Molla Şi: 

Sahibi senet C: Tilki pare. 
Ş: Mustafa G: Tahir Şi: Emine C: 
Tarik. 
Ş: Yol G: Necati Ef. Şi: Mustafa Be
şe C: Mustafa. 
Ş: Saraç Süleyman G: Mustafa ve 
İbrahim Şi: Ahmet C: Mustafa Ef. 
Ş: Perikli tarlası G: İzzet Şi: Hatice 
C: İbrahim tarlası. 
Ş: Demiryolu G: Ahmet hoca Şi: Ha
cı Bedros C: Pavli tarlaları. 

• Ş: İzzet G: Sahibi senet Şi: Osman 
.C: Sahibi senet. 

• ~ 02 Tilki pare • Ş: Beylik ve İsmail veresesi G: Sa-

30 00 bibi senet Şi: Halit Molla, tarik. 
Tarla 30 00 Kara çeşme , Ş: İbrahim G: Sahibi senet Şi: Bey-

9 00 lik C: Tilki pare. 
• , • 9 00 Egri deı:e , Ş: Halit Molla G: Bozuk kaldmm 

1 
• • • Şi: Arklı C: Hüseyin kahya veresesi. 

~ ~. C .. Z~aat Bankası Çatalca ajansına olan bovçlarını ödemediklerinden dolayı evsafı yukarda yazılı 
( 1) :yırmı hır parça gayri menkullerin 2814 numaralı kanun hükümleri dairesinde Tahsili Emval kanunu
ı - n 10 uncu maddesine t~vfikan kaza idare heyetine ve açık arttırma il p satışa konulmuştur. 
, A!'~tırma l~/8/939 tarıhınde başlamak ve 3/9/939 tarihinde bitmek üzere 21 gün devam edecektir. 

Muvakkat ihale 4/9/939 .. ·· -t 14 d ç · , gunu sa~ e atalca kaza ıdare heyeti huzuruda en çok arttırana yapılacak-
1ir. ~ 

ı------------ROMATİZMA - LUMBAGO - SiY ATIK 

ARKA - BEL - DiZ - KALÇA AGRILARI 

TESKiN ve iZALE EDER 
Sıhhat vekaletinin 9-10- 935 tarih ve 4.93 numaralı ruhsalını haizdir. 

böylece bütün vücudün sıhhatini temin eder. _A 

Zümrüd · meraklılarına 

EKZAMIN 
Ekzamanın ilacıdır. , 

to·· Yara ve çıbanlarda kullanılır. Her Eczanede kutusu 50 kuruş 

, BIOGEN 
Çelik, kinin, kola, kuka gibi tababetin esasını teşkil eden kuvvet ve 
iştah verici devaların gayet itinalı bir surette birleştirilmesindeıı 

yapılmış bir müstahzardır . 
BIOGENİNE: Uzun ve kısa, ateşli ve ateşsiz süren hastalıklardan sonra görülen zafıyetı 
halsizlik, kansızlık hallerini pek kısa bir zamanda izale eder. Kanın başlıca unsuru olan kır· 
mızı yuvarlacıkları tazeler ve çoğaltır, iştahı açar, dermansızlığ ı giderir ve vücudu sağla n'I' 
laştırarak hariçten gelecek bütün mikroblara galebe çal dı rır. 

BİOGE~İNE: Sinirlerin kıymetli ve sadık bir ark.adaşıdır. Sinirlere kuvvet verir, hastayı ve muhitini usalld~' 
ran bir çok asabi buhranları en çabuk bir zamand.a ıifalandırır. (BİOGENİNE) gençlerde ve ibtiyarlııl"'11 

görülen iktidarsızlık ve helgevşekliğiode de pek mühim rol oynar. 
BİOGENİNE: Sıtmaya karşı fevkaliide ve şafi koruyucu tesiri olduğu gibi sıtma nekahetleriode de peı. 

müessirdir . BİOGENİNE: şekerli hap şeklindedir. Büyük ve küçükler kolaylıkla alabilirler • 

Sıhhat vekaletinin resmi müsadesini haizdir. Her eczanede bulunur. 

Kapalı Zarf Usulile 
Orman Fakültesi Muhayaat 
Başkanlığından : 

Eksiltme 
Komisyonu 

--------------~----,------------------------Devlet Demlryolları ve Umanlar• 
lfletme u. idaresi ilinferl ..,,,,, ı' 

r-----=----------·------ıo ~g ı 
Muhammen becleli ve teminat miktarı aşağıda yazılı 1350 ~·~ 

1 zarf 
Muhımmca vata ve somıın 5/10/1939 perşembe günü saat 15 de kapa ı 

Adet Cinıi tutarı ile Ankaradu idare binasında satın alınacaktır. ıe ,ır 
ı Odunda tazyik, inhina oer, mukavemetlerini ölçme- Bu işe gırmek istiyenlerin aşağıda yazılı muvakkat teminatel ~,Ji' 

y~ mahsuö makine. 7625 Lira nunun tayir ettiği vesikalaın ve tekıliflerinj ayni gün saat 14 ~ 
ı Sertlik tocrübesi pres ma<ltinası. 675 • koınsiyon reisliğin<' vermeleri lazımdır. nd' ,ı~ 
ı Rakkaslı Çarpma makinası 950 , ŞartnamelE<.I 125 kuruşa Ankara ve HaydarpS§a vezneleri 

maktadır. (6480) ı 
Kat't ihale 5/9/939 tarihinde ba~lamak ve 14/9/939 tarihinde bitmek üzere on gün devam edecektir. (İstenilen evsailarına göre) Yekun......... 9250 • µuv•~~· 

I ıt'" ihal · t 694 l Muhammen ·~•' · ı ; _eyı Y~!' ınp yaptırmamakta banka muhtar bulunduğu gibi bol'Ç"lular borçlarını faiz ve masrafla- Muvakkat teminatı: iradır, bedel teıı>' 
r le bırlikte öderlerse ihale fesh ve pital oluarak pey akçeleri müşteriye reddolunacaktu. Müşterile- İhale: 25/8/9~~ cuma günü şaat: 15 de. Lira 3~68 
1 n başkaca hak ve iddialan mesmu oimıyacaktır. 1 - Büyükdere Bahçeköyde bulunan Orman Fakültesi EMtttüle- Yeril malı teklif edildiği takdi~ 48129 35 

ıa79. Talip olanların mezkUr gün ve saatte Çatalca kaza idare heyetine müracaatları ilan olunur. (6589) ri için yukarıda wüfredatları yazılı (3) kalem cihaz (Kapalı za:rf) usu- Cif malı teklif ed'lruği takdirde 25058 _:,./ 

--===---:=:-~~-~~~--..:_ ____ _._~=~=-=jiıijiiiiii.ii.iiiiiİiiiiii.iifı lile eksiltmeye çıkarılmıştır. ----------------------
Beşilrtaş Birinci Sulh Hukuk \ ı k t h 1 1 M 1 St 2 - Eksiltme İstanbul vilayeti Beyoğlu İst.lkl81 caddesi Lise!ler mu- • ça gının ıyme i akkındaki vesi- Mantar ı uşamma ar, or- p J ş "k J • 

hakimliğinden: k 1 k 1 1 )ar, perdeler ve sair her türlü hasebeciliği daıresinde yukarıda yazılı gün ve saatte toplanacak olan ara 1 erı stıyoruı .,.ı 
- .ası_ nı ge ece ce sede ibraz edece- 0şı 

Hüseyin Arif Çobanoğlu: Be- TEFRIŞAT Fakülte mubayı.aı komisyonu huzurunda yapılacaktır. 51,. 

gınızden mahkemece müddealeyh- "'" - Eksiltn•ey6 iştirak etmek. "Eteyenlerin 2490 sayılı kanunun ta- Ço'k devamlı, şerefli, karlı ve teminatlı bir milli imalatı ·•tıi' 
~ iktaş Spor caddesi 133 numarada l ~ -ı d BA '" • • 1" 

!erin ,ikametgfıhlarmın meçhuliye- evaıım.:ıtı, yog un a - rif.itı "ahilIDde iJlı . . teminat ' tutarı olan (694) liranın mezkilr ınuhasibli- teahlıüdüm.üz, teşkilatımız, fabrikamız ve daha iki şeril<• ~1 .• od9 
otururken halen ikametgiıhı meç- t" b' • b k 1 b' "l<F.R nlağaza!ıı_ rı.n. da h~ yer- 't ~ " 

ıne ın~en gıya ;ırar arınıtj ır ~-..,. 1 ğe yatırıldığına dair mııkbu:ola yeni se-ne ticaret odası kayıd vooikasını cımız var. Arzu edenlerin muvazzah mektupla ve acele :BeY0 
hu!. den müsait şartlar ve ucuz fi- ı 

ı ay müddetle ilanen tebliğine ka - ti 1 t 1 kt d Be ve bu kanunda yazılı evsaiı haiz olduklarına dair diğer evrakı müsbi- İstiklal caddesinde 18 numarada Avukat Şevkiye müracaat 3 
İstanbul belediyesinin aleyhini- a ar a sa ı ma a ır. yaz _ 

rar verilmiş olduğundan mahke- d . . d h 1 telerile birlikte :.~plh teklif mektuplarını ihale saatinden lbir saat ev-
ze ikame eylediği 175 lira tazmi _ eşya aıremız e ase er, ya- . . . 

me günü olan 29/9/939 saat 14 de tak çarşafları ve yünlü yatak ve! korıı•~yona vermış bulunıınaları elzemdır. 
nat davasında: mahkemeye gelmeniz gıyab ka - iirtülerinin fiatları kıyas ka- 4 - Şartnameyi görmek ve istenilen cihazların evsaf ve mahiyet-
Davacı vekili, Seyrüsefer" idare- bı.ıi. etmez derecede ucuzdur- (!erini ve diğer hususatını öğrenmek isteyenler tatil günleri hariç Bü-

rarı makanıına kaim olmak üze- 1 si tarafından mahallinde tutulan lar VP. rt~·.,•hPtt,,- llridir. yükdere Bahçeköyde bulunan Orman Fakültesi·lle müracaatları. 
zabıt varakasiyle hasara uğrayan re ilan olunur. _(19976) = (6041) 

o •• 

- -
~ 

Sahip ve nepiyatı tda.re eden İıqmuharrirl 
ETBMlz~B~a I 
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