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ita 1 yari la r 150,000 Kfşi ile Diin Geceden. 
beri Fransız Hududunda Manevra Yapıyorlar 

Sekiz Gün Devam Edecek Olan Harekat italyan Ordusunda Şimdiye Kadar 
• Görülmemiş Büyük Bir Manevra Olarak Telikki Ediliyor 

41rnariıar da.BugOnUmumr Harbin 
~nci Yıld6nOmOnO Kutluyorlar 

Rum en ) 

lngiliz Amiral Gemisi ve Dört T orpito 
Bu Sabah Limnımıza Geldi 

Hududundaki 
HAdise 

Resmi Ziyaretler Devam Ediyor. Dost Memleket Denizcileri 
" . 

Yarın Abıdeye Merasimle Çelenk Koyacaklar 

llidiseııiıı mevzii kalması 
"e iki millet arasında bir 
lııı ve kan davası lıallni al· 
':_aınaaı çok tem~edll~-

~: ETEM İZZET BENİCE 
uij . 

lQlıt l'Ult lfarbin yirmi beıılııci dö· 
·~ ~ ıı:~eainiıı hadisesiz ve kan

••çr ı..:_. 
O 1

"Llll iddia edemeyiz. 
lilitı~•ce _'l'uııa üzerinde patlıyan 
~"de ıır. h~r nıalııeri kıyamet ha
btııu lıııtun dünyayı sardı ve dört 
t~i : Y1I devanı eden kanlı ve 

ne llrbin ıztırabı hila dinmedi. 
d~ leıiYet buıtfuı ve bu dakikada 
l o hıırbın' • ti 1 • • 'ttlt a.ıır ne ce erını çe-

Motör!ü İtalyan lut'alarıııdan biri 

Dost ve müttefik ingilterenin 
Akdeniz donanması kumandanı 

Amiral Sir Gumingham kuman • 
\!asındaki İngiliz filosu bu sabah 
saat dokııza on kala !imanımıza 

gelmİ§tir. 

Filo ııayın Amiralı hAmil olan 
Roma 2 (A.A.) - Gece yarısı ve Werth ile Alman, Macar ve İs- Varspit kruvazörü ile dört torpi

başlıyan ve istisnat bir ehemmiye- panyol askeri heyetleri manevra- dodan mürekkeptir. İngiliz filosu 
ti haiz olan büyük İtalyan ma • !arda hazır bulunacaklardır. Yeşilköy açıklarına geldiği vakit; 
nevralarına 150.000 kiş; iştirak et- İki gündenberi İtalyanın bütün misafirlerimizin mihmandarlıkla-
mektedir. §imal mıntakalarında ve bilhassa rına tayin edilen subaylarımız ve 
Manevraların mevzuu, Fransa- Po vadisinde muhtelif cüzütam • İngiliz konsoloshanesi memurları 

dan yapılan bir istila hareketine lar tahaşşüd etmektedir. Hayat bu- bir motörle Varspit'e gitmişler ve 
karşı Po vadisinin müdalaasıdlr. ralarda askeri bir mahiyet almış- cHoş geldiniz• demişlerdir. Filo 
İspanya harbine iştirak etmiş tır. Yollardan mütemadiyen tren- biraz sonra Selimiye açıklarına 

olan İtalyan ordusunun genç şef- ler, kamyonlar, toplar, piyade ve varmış ve burada top atmak su• 
!erinden General Ettore Bastk!o, süvari kolları geçerek Po vadisin- retile şehrimizi sel~ml:ını;ştır. 

bu manevraları idare edecektir. de muvakkaten yerleı:ecekleri nok- Selirniyeden atılan 21 topla bu 
Umum! kontrol ve harekatın talara doğru gitmektediTler. selama mukabele edilmiştir. 

tenkidi General Alberto Pariani Sekiz gün devam edecek olan Misafir gemiler bilahare hafif 
ve Giuseppe Valle tarafından ya- manevralann mevzuu şudur: bir seyir ile limana girerek demir· 
pılacak, Pietro Badoglio ile Balbo, Alp geçidlerinden inen düşman !emişlerdir. Köprüye, Saraybur -
bir çok askeri erkan, mütekabilen Tarino'ya doğru i!erliyerek Lota - nu parkına, Üsküdar, Bşiktaş, Dol 
Alman ve Macar orduları erkanı- ret ve Granero geçidlerinden Pie- mabahçe ve Tophane sahillerinı 

harbiye reisleri, General Halder (Devamı 6 ıncı sahifede) birikmiş olan kalabalık bir halit 

l&t ~n ~e kadar prib ve cülünç
lııiııe :~e. a~ni lııunlık ve beşeri 
Ceç,

11 
hlıibirile gırtlaklaşmak için 

Vetic· •rbe nazaran daha dehşet 
be h 

1 Vasıtalarla kendilerini har
ltıe~:llYorlar. Bu takdirde hük
l'l) ö leab ediyor ki, yirmi beş 
ı. ilce b"""' 
'l İıitııı_ ~Mn başhyan harb hll· !------ ------- ------- ---------- kütlesi dost ve müttefik devlet 

, "'l' ııı: 8ıniftiıı, biUi zannedilen 
lltı!i~ iiddetaiz bir mütarekenin 
~ · ~araflar yaralarını biraz 
t~t ' bıraz dinlenmiş olarak ve 
~ ..... Ydelli ınuharebe için vuıta
ltlı?ıır k ~ sür'atle hazırlıyarak 

D •• G K •• filosunun !imanımıza gelişini bü-u n ece a•agum- yük bir a!Aka ile seyretmişlerdir. 
'l (Devamı 6 ıı.cı sahifede) ln&iliz Amiral. gemisi ve Kumandan Gumingham 

<\tıı llrfı kaqıya ıeçmİflerdir. 
lıo11ı,~•k tek tllfek yeniden 1914 ti 
"~eıı ı.:~ Ve _insan yığınları ye
llııııllıı . ~az botaza ıeleceklerdir. 

rükte Bir Ev Yandı -it-a-ly_a_n._la_r_B_u_lg_a_r_la_r_ı -Macar Hududunda 

Tahrike Başladılar Yeni Müsademeler Perdeleri Tutuşturan Bir Çocuk Muhtelif 
Yerlerinden Yandı 

lıeth ıçındir ki, azami dikkatle Dün akşam saat 6 raddelerinde gelmişse de üç odalı ahşab ev ta-
~eiiJ. 8~~ bir mıntaka üzerinde Karagümrükte Kalfa sokağında mamen yanmıştır. Ateşin diğer ev-
b~ h ır •il&ııın, bir tabancanın 18 numaralı evde oturan Mihal a- !ere sirayetine meydan verilme-
t~ı 0::.,sırada patlamasına ıönül dında birinin on yaşındaki oğlu miştir. Ateş, bir f!V yandıktan son-
0ıtittle .~Y~r ve mütemlldi ted • Samüel ile diğer çocuğu Serkis ra söndürülmüş, yangının çık • 
lı~biıı 00

1ine ıeçilmeie çalı§ılan evde kibrit ile oynarlarken pen- masına sebebiyet veren ve tutu-
~•t :Ianıaması için azami cerenin perdelerini tutuşturmuş- şan perdeleri söndürmek isterken 

llıı h ı isteniyor. !ardır. İki çocuk tutuşan perdeleri muhtelif yerlerinden yanan kü -
lı~dtıd ıtlcıından Rumen • Macar söndürmek için uğraşmışlar, mu- çük Serkis hastaneye kaldırılarak 
0•·ı.dlıtıı;,..dıı. tam bu''yük harbın' '>. ,.., vaffak olamayınca feryada baş - tedavi altına alınmıştır. Bu semt-
'e.ıe d Yırnıi beş yıl evvelki ıe- Jamışlardır. teki evlerin hemen hepsi ahşab 
tıı~q··~ evaını. ve vahı·m hır' hudud 1 ~ • • • hali ı· b'' ··k b' •..,. Hadiseden haberdar edilen Fa- owugu ıçın, ma e ı uyu ır 

•,,. eltıeaiııin ba•lam•• olması tih ·tt · · korku geçı'rmı'ştır' . ,... tıı • ..., ı aıye grupu yangın yerme 
Olııı-ı.1 tında mevzii bir hidise ı--------------------------
llı11llııt' beraber endişe uyandır
~lttiıı değildir. Bazı mevzii hadi· 
:e le)ı bil&hııre bliyük ihtilitlara 
-Uıı. lllııetıera veoile oldutu ıöz

t; •• • tetılil 
,"'<le ı. .. ı lraa bu endlteleri ye· 
~~d "'inak haldı ohu Şimdiki 114 iti .. • 
~ lıtıd lla•deıneei Rumen ve Ma-
li; tıd ~ '§ıy ınuhafızları arasında 
~•tıı ed •ncı:a kadar karşılıklı de• 
t'iy •n hır tüfek düellosundan 

lııev~~ k Reçrneıni~tir. Hadisenin 
' 1tıda h· alınası ve iki millet ara
lı~ ır ı.: 
~.,..llıas ın Ve kan davası halini 
~e~niye 1 

da P•k tabii olarak te • 
, ltı.ıısiy Şayandır. Bu hadisenin 
•id •ile t I&kk' · d· ay•tı e ı edilmesinin ve 
, ~ tev~d alakalı muhitlerde en
ıt"'1ııd8 b' •lrnesinin sebehleri a-
~ııı.. ıç şüphe yok ki Macar 

r " ııı·· ı'n de ı~. ~ansebatındaki nezake· 
•tı .. ;,ırı '\'e ı ·· n ıt., ro u \'ardır. Macar· 

(;•nyada hem ekalliyet, 
evamı 6 ıncı sahifede) 

lçeceğ 
1 

iZ Su Gibi Bi ra 

Yaz sıcaklarında ayakta bira içenler 
{Yazısı 3 iincü sahifede) 

Mahud il Popolo 
~ulgarları 

Gazetesi Şimdi de 
Başladı 

Ditaliya 
Kışkırtmıya 

Paris 2 (Hususi)- Bulgar ,ı:a

zetelerı, son günlerde İtalyan pro
paganda teş~ilatıı_ıa alet olmak -
tadirlar. İl Popolo Ditalya ve di
ğer İtalyan gazetelerinin Sofyaya 
gönderdptleri .mul!_abirleri bu hu
susta son derece gayret sarfetmek 
tedirler. Mesela İl Popolo Ditalya 
gazetesinde .•Bulgaristanm ah -
laru isminde neşredilen bir ma
kalede deniliyor ki: 

cBulgarist!'nın • cenubi Dobrice 
ve Ege denizindeki mahreç hak
kında ötedenberi ileriye sürdüğü 
iki dava halledilmedikçe, Balkan· 
!arda rahat nefes almağa imkan 
yoktur. Ekalliyetler meselesi Bal
kanlarda barışı daima tehlike al
tında bulunduran bir dava ola • 
rak kalmış bulunmaktadır. 

Türkler Trakyadaki ve hatta 
istanbuldaki Bulgarları çıkarmış
lardır. Bunların Türkiyedeki mik
tarı şimdi bir iki binden fazla de
ğildir. YugosJavya ve Romanya da 
ayni şekilde han~ket etmişlerdir. 

Türkiye Lozanda bu Bulgar ta
leplerinin y~rinde olduğunu sğy· 
ll!l'k<><> ı.,;Jihare Yunanlılarla sıkı 

~agıar tesiı! etmiş ve müşterek hu
dud müdafaası tedbirlerile Bul
garistana karşı prensipleırini de-

Bulgar Başvekfii KöseiYanof 
ğiştirmiştir ve adeta son zaman
larda Bulgaristana bir düşman va
ziyetini takınmış bulunmaktadır. 

Lozan ve Montrö anlaşmaların
da sözde Trakyada tahşidat yapıl
mıyacak, asırlardanberi serbest 
bir geçid olan Boğazların eski ser
bestisini muhafaza edecekti. Fakat 
İngiltere bütün bir taahhüdünü 
unutarak asırlık serbest bir geçit 
olan Boğazları Türkiye ile Rus -
yanın ellerine terketti ve şüphe
siz ki, bugün Türkiyeden Bulga-

Wevamı 6 ıncı sahifede) 

Romanya Bütün Macar Hududunda Yapmakta 
Olduğu istihkamları Acele Bitirmeğe Çalışıyor 
Bükreş 2 (Hususi)- Romen - evvelce alınmış olan tedbirlerin 

Macar hududunda evvelki gün vu- ikmaline sür'atle devam edi:mek-
kua gelen çarpışmanın tekerrür tedir. 
etmesi ihtimalinden korkulduğu Romanyanın Macar hududun -
iı;in, bütün hudud mıntakasında da yapmakta olduğu istıhkiımlar 

'
~ ------------- hemen hemen ikmal edilmiş gi-

K 1 S A C A 1 bidir. 
'------------~- Karpatlaraltı Rusyası ile hudu-

Öğüd Veren Çok Ekmek 
Veren Az Olur ! 

Musolini'nin gazetesi yine Bul
garlara öğüd veriyor. Guya Türk
ler Bulgar düşmanı imişler. Ro • 
manya ve Yunanistanın da Bulgar 
düşmanlıkı hem bu kaynaktan, 
hem ıle İngilizlerin tahrikinden 
.ıruvvet alıyormuş! 

Bunlar artık her gün dinlemiye 
alışık olduğumuz İtalyan gazete· 
!erinin tahrikatı şeklindeki yazı
lar mahiyetini aşmııdığı için aldı· 
rış edecek değiliz. 

Yine bu gazetenin: 
- Bulgarlar şimdilik hesab gö· 

riilecek zamana zemin hazırlıyor
lar .. 
Diyişine de gülüp geçeriz. Fa -

kat, bütün bu mübahaseden mak
sadımız sadece ve kısaca Bulgar
lara şu bir çift sözü söylemek için· 
dir: 
Öğüd veren çok, ekmek veren az 

olı!'r. Dikkat! • * • 

du tejkil eden Tıssa nehrin•n Ro
men kıyısında kain Teccvilmicde 
Romen ve Macar hudud muhafız
ları arasında dün bütün gece kur
şun teati edilmiştir. Hadisen:n çık
masına sebeb Macar makamları 
tarafından teşvik gören Macar sal
cılannın, Karpatlaraltı Rusyası -
nın Macaristan tarafından işgalini 
müteakip Romen makamları tara
fından konulan yasağa rağmen 

Tissa üzerinde dün gece sal nak
liyatı yapmak teşebbüslerini tek
rarlamalarıdır. Romen hudud mu
hafızları salcılara ihtarda bu Tun
muşlar, fakat salcılar buna rağ

men Macar hudud muhafızları -
nın kurşun ateşinin himayes,nde 
sallarını sürmekte devam eylemiş. 
lerdir. 

Tebliğ, hadısede ölü ve yaralı 
olup olmadığını tasrih etmemek
tedir. Bu hadise üzerine Tissa ü
zerinde seyrilseferin tanzim için 
yapılmakta olan Romen - Macar 
görüşmeler. tatil edilmiştir. 



2.- SON TELGKAP- 2 AÖUSTOS ım 

BÜTÜN HAYAT: 

SANDALYA KAVGASI •. 

Bazı muharrir arkadaşlar ara
~ında, yer kavgası başladı. Zaten 
bütün dünyanın hul.Bsası, §andal
ya kavgısı değil midir?. 

Necib Fazıl kısakürek, fıkrala
rını bir gazetenin birinci sahife
sine yazar. N~i Sadullaha Çatı -
yor: 

- Sen, diyor, çalıştığın gazete
nin ancak altıncı sahifesine yazı
yorsun .. Halbuki, bir gazetenin en 
mutena ve muteber yeri birinci 
sahifesidir. Nasıl ki, bir şehrin 

semtleri de öyle değil mi?. Ayaıı
paşa, Şişli de İstanbulun en mu
tena yerleridir. 

N acinin verdil!i "evabı okudum. 
Hoşuma gittL Fakat, eksik yazmış. 
Eğer, onun yerinde ben olsay
dım, şöyle derdim: 

Birinci sahifeler, Aayaspaşa, 

Şlşlı gibi mutena yerlerse, o sü
tunlarda, kiralann da pahalı ol
ması gerek ... Haberin birinci sa
pifesinde o yazılar~ yazabilmek 
için, gazete sahibine, üstelik kaç 
lira kira veriyorsun?. 

MERİH YILDIZI 

DÜNYAYA ÇARPACAK MI? 

Şu meşhur Merih kuyruklu yıl
dızı, birkaç gecedir gökyüzünde, 
ayın biraz altında görülüyor. Bir 
sürü şayia çıkmıştı: Merih, dnü
yamıza çarpacak, tuzlabuz ola -
cakmışız. Rasadhanelerin verdiği 
malı1mata göre, böyle bir hadise 
yok ... Fakat, Merih, daha yetmiş 
gün kadar, ayın yanında, dünya
mızdan görülecekmiş ... 
Eğer, Merih, dünyamıza çarp -

mayı düşünüyor, bu suretle başı
mıza bir fe!Aket getireceğini zan
nediyorsa, şaşarun onun aklına ... 
Dünyayı ha!A eski, asude, huzlli" 

içindeki küreiarz mı zannediyor?. 
Şimdi, dünyanın üstünde, Merih
ten daha kuvvetli, ne felaketler 
dolaşıyor da, yine, vızgel.lı 

sanlara ..• 

KUDRET HELVASI 

1STANBULA YAGMA2 

Bingöl vilAyetine Kudre, 

vatandaşlara! Bizim !stanbulda 
da toz yağtyor! Bi.ngölden gazete
lere verilen havadise göre, orada, 
her yıl, haziran ayı içinde Kudret 
helvası yağarmış ... Hele bu sene 
daha fazlası dÜiffiüş ... Halk, or -
manlardan harıl harıl Kudret hel
vası topluyor, kilosunu 20 kuruşa 
satı.yormuş ... 

Ne talisiz insanlarız ki, İstanbul 
vilayetinde ikamet ediyorllll. E -
ğer, Bingölün hemşerisi olsaydık, 
biz de Kudret helvası toplıyacak
tık. 

Buna mukabil, biz burada, so
kakların tozu, bazı semtlerin siv
risineği, bazı yerlerin de çekirge
sile uğraşıyoruz. 

ALLH isTANBULA 

İHSAN ETMESİN! 

İstanbulun ezelden talii yoktur. 
Sanki, buraya da kudret helvası 
yağsa, bol bol, istifade edebilir mi
yiz, zannediyorsunuz .. rNe gezer?. 
Açıkgözün biri çıkar, Belediye

ye müracaat eder: 
- Her sene haziranda bu şehre 

hikmeti hüda, kudret helvası ya
ğıyor. Bu helvanın toplanmasını 
bana ihale ediniz, der ... 

Derhal bir müzayede açılır. En 
açıkgöz müteahhid üzernide kalır. 
Evvela kudret helvasının çeşnisini 
bozar. İçine hile karıştırır, o za
man, ne kudreti kalır, ne de hel
vası .. Sonra reklama başlar. Halk, 
elinde parası, kudret helvası sa
tın almağa koşuşur. Fiatı sorma
yın .. Artık, o müteahhidin vicda
nına. kalmış birşey... Kilosu bir 
liraya mı olur, iki liraya mı?. Al
lah bilir ... Belediye, neden sonra, 
bakar ki, kudret helvasında müt
hiş bir ihtikar var ... Halk da deh
şetli rağbet ediyor. Kudret helva
sına azami fiat tesbit edilm~si ka
rarlaşır. 

Vay, böyle mi yaptınız?. Müte
ahhid durur mu?. Bütün malı pi
yasadan çeker .. Haydi, bu sefer de 
bir •kudret helvası buhranı• baş
gösterir .. Koca şehirde kudret hel
vası bulunmp; ... Gazeteler yaz -
mağa, çizmeğe başlarlar. 

Dilerim Allahtan, istanbu.la 
kudret helvası ihsan etmesin. 

vası yağmış ... Ne mutlu oradaki AHMED ILAUP 
~-~~~~~~~~-

l!:üÇÜK HABERLE[I 
Lüleburgıizda bayrağımıza ha

karet eden Sempat isminde bir 
suçlu dün şehrimizde yakalan -
mışUr. Sempat müddetumwni
lığe teslim edilmiştir. 

* Kaymakamlar dün Belediye 
reis muavininin başkanlığında top· ı 
!anarak belediye resimlerinin tah
sili için kaymakamlıkların yapa
cakları yardım etrafında görüş -
müşlerdir. 

* Maarif Vekaleti, ilk mekteb 
muallimlerinin idarei hususiye -
den müvazenei umumiyeye alın

maları için hazrrlıklara başla -
mıştır. 

*Maarif Vekili Hasan Ali Yü
cel yarın şehrimize gelecektir. 

* Bu sene orta tedrisattan 450 
muallim zam görecektir. Teftiş ra
porları Vekalete gönderilmiştir. 

* Adapazarı sulh hfıkimi Lut -
fiye Tanberk İstanbul sulh ha -
kimliğ ine tayin edilmiştir. 

* Adliye teftiş heyeti reisi Se
zai Ankaradan şehrimize gelmiştir. 

* Dün gece yansına doğru A
masyada zelzele olmuştur. Hasar 
yoktur. 

* Milli Müdafaa Vekaleti 30 a
ğustosta terfi edecek subayları -
mıza aid listeyi hazırlamağa baş
lamıştır. 

* Japonyada irsi surette ~kat 
olanlar ve müterddi bulunanlar 
hadım edileceklerdir. 

* Son yağmurlardan Tekirda -
ğında husule gelen seller bir ço
banla 300 koyunu götürmüştür. 

Seller çekildikten sonra çobanın 
cesedi ve k9~unların leşleri top
lanmıştır. 

Plij Bülbülleri 
No.53 

O civarda güneşlenenler uzak
tan onları seyrediyordu. Her taraf· 
ta göz alıcı sahneler vardı. İşte 
bıraz ileride iki şişman. Kan kı:ıca 
oldukları belli. Zayif vücudlu genç
lere gıbta ediyorlar. Kadın ikide 
birde koca>anın ağzını silerek, kır 
luna bir çimdik atıyor. Erkeğin 
ağzının suyu akıyor besbelli, tüy 
gibi genç kızları gördükçe. Fakat, 
ikisi de o kadar şışman, o derece 
ağır vücudlu, öyle iri gövdeli şey
ler kL. Oradan gelip geçenlerin 
kendilerine bakmamalarına imkan 
yok. 

Çocuklar koşuşuyorlar .. 
Gençler eğleniyorlar. 
Tek kalanlar, çarçabuk birer aq 

Yazan: İskender F. SERTELLİ 

bulup, kurbağa gibi denize dalı -
yorlar. 

Necdet: 
- Galiba tek kalan yalnız be

nim burada. 
Diyerek başını kaldırdı. Etrafı

na bakındı. 
Yine ilk sahneye gözü takıldı. 
Genç çiftler .. Hala kum üstünde 

oynaşıyorlar. 

Genç kadın hala eşine çelme at
makla meşgul. 
Kadınların erkeklere hakim ol· 

ması asrı bu. Kim.bilir, erkek ku· 
mun üstüne yuvarlandıkça, genç 
kadın bu muzafferiyetinden ne 
kadar memnundur! 

Necdet, kadınnı memnuniyetini 

izmire 
Doğru 

Tayyare 
Her Gün Y eşilköyden 

Bir Tayyare Kalkacak 
Önümüzdeki pazartesi gününden 

itibaren şehrimizle İzmir arasın
da doğru tayyare seferlerine baş
lanacaktır. Her gün saat 16,20 de 
Y eşilköyden kalkacak bir tayyare
miz saat 18,10 da İzmire varacak
tır. 

Her sabah saat 7,10 da İzmirden 

kalkan bir tayyare de saat 9 da 
Yeşil köye inecektir. 

Bu suretle !stanbiılda İzmir ga
zetelerini ve İzmirde de İstanbul 

gazetelerini ayni günde okumak 
kabil olabilecektir. 

Yalnız gidiş için İstanhul - İz
mir hava yolculuğu 20 lira; azi
met ve avdet için ise 28 lira 50 
kuru~tur. 

Ayni gün İzmir - Ankara, An
kara - İzmir ile Ankara - Adana, 
Adana • Ankara hava seferleri de 
ilk defa başlıy acaktır. 

1stanbuldan ev\•eıa Ankaraya 
ve sonra İzmire gitmek istiyenler 
ise yalnız gidiş için 40 lira, azi

met ve avdet için 57 lira verecek
lerdir. 

Taksim Kışlası 
Yakında 
Yıkılacak 

Kışlaya 30 Bin Küsür 
Lira Kıymet Biçildi 
Taksim kışlası yerinde Beledi

ye tarafından yapılaak lan büyük 

şehir tiyatrosu ile matbuat kulü
bü ve şehir gazinosunun planla -

rının hazırlanmasına bugünlerde 
başlanacaktır. 

Belediyeye meccanen verilen 
arsa ile şimdiki kışla yerinde vü

cude getirilecek olan bu büyük 
tesisat için beynelmilel bir mü
sabaka açılması da düşünülmek
tedir. 

Diğer taraftan Taksim kışlası 

hakkında tetkikler yapan takdiri 
kıymet komisyonu öğrendiğimize 

göre dün Belediyeye raporunu 
vermiştir. Bu raporda kışla bina
sına 30 tin 700 lira kıymet tak
dir olunduğu zikredilmektedir. 

Keyfiyet dün Maliye Vekaleti
ne de biklirilmi~tir. 

Belediye Reisliği; bu parayı bu
günlerde Maliye namına banka

ya yatıracaktır. Para yatırılır ya
tırılmaz da tarihi kışla binasnın 

yıkılmasına hemen bugünlerde 
başlanacaktır. 

Ayni zamanda bu arazinin tapu
su da Belediye namnıa sür'atle çı
karılacaktır. 

••••••••••••••••••••••••••• 
* İzmir fuarı 20 ağustosta açı

lacaktır. 

* Yunan Kralı ile görüşmek ü
zere Korfoya gitmiş olan Roman
ya Kralı Karo! ve Veliahd Rodosa 
da uğramışlardır. 

uzaktan seyrediyordu. 
Bir aralık ikisi de koşuştular. 
Erkek, Necdetin o kadar çok ya

kınından geçti ki ... Nihayet, mu
zib adam; dayanamadı .. Ayakları
nı birdenbire uzatınca, koşan deli
kanlının birbirine dolandı .. Nec· 
detin üstüne düştü. 

!_şte bir kahkaha .. . 
Alaylı gülüşler .. . 

Ve her taraftan yükselen gürül
tülü sesler. 

Şimdi, erkek, seyirciler için gü-
zel bir alay mevzuu olmu~tu. 

Yere düşen adam: 
- Kasden mi düşürdün beni?. 
Diye homurdanarak ayağa kalk-

tı. 

Necdet: 
- Sizi tanımıyorum ki, bir kas

dim olsun • dedi - ayağımı uzat
mak için de size haber verecek ve 
yahut sizden izin alacak değilim 
ya. 

Ve gülerek ilave etli. 

İIIDAM: 

Soruyor: Ağustos ve eylı11 ay
ları denildiği gibi harb ayları ola
cak mt? 
·Aalma~ milleti, nazilerin, şef 

Hitlerin, Italya milleti faşistlerin, 
Musolininin idaresine ve iradesine 
tabi bir halde bulundukça, yeni, 
büyük v~ kanlı bir harbi, 939 yılı 
ağustos veya eylı1l aylarında gör
mesek bile, endişeler içinde bu -
lunmakta devam edeceğiz, hazır
lıklara devam kusurunda, ihtiyat
sızlığında bulunmıyacağız .. 

; --- ·------
Nadir Nadi, eski Avusturya baş

vekili Dolfüsün öldürüldüğü gü
ne rasladığından geçen hafta Vi
yanada yapılan merasimden bah
sederken diyor ki: •O gün şehrin 
belli başlı meydanlarında tezahü
rat yapılmış, katillerin mezarları
na çelenkler konmuş. 

Aradan beş sene geçti. Dolfus 
tarafından beslenen ümidin bu
gün bir hayal olduğunu görüyo -
ruz: Zavallı Avusturya devleti, 
Avrupayı sarsan krizin geçmesini 
bekliyemedi; kendi bünyesini ke
miren hastalığa kurban olarak öl
dü, gitti. 

Fakat devletin ölmesi, davanın 
halledilmesi mi demektir? .. 

Saint - Germainin mahvettiği 

Avusturya milleti, Almanya ile bir
leştikten sonra da ıztırabdan kur
tulamamıştır .. 

TAN: 

M. Zekeriya Sertel • R't,.,erin bir 
çıkmaza girdiğini• anlatırken di· 
yor ki: 

•Hitlerin siyaseti blöf siyaseti 
idi. Harb yapacağım diye karşısın
dakini korkutmak ve onun zaa
fından istifade ederek istediğini 

almak. Bugüne kadar Hitlerin 
muvaffakiyet sırrı bu idi. 

Fakat Çekoslovakyanın parça
lanmasından ve Arna\•utluğun iş
galindenberi hadiselerin rengi de
ğişti. 

Vapurların 
Tamirleri 

Bütün Vapurların 
Havuzlanmaları 

Münasib Görüldü 
İstinye doklarında esaslı şekil· 

de tamir edilen Erzurum vapuru 
yepyenı bir hale geldiği i~ın Mer 
sin hattır.a tahsis edilmiştir. Mer
sin hatlt için ısmarlanan ve Al -
manyadan yeni gelen Tırhan va
puru da muvakkaten Karadeniz 
hattında çalışacaktır. Karadeniz 
için sipariş edilen \·apurların bi
rincisı '•Doğu• limanımıza geldik
ten sonra Tırhan yine Mersine iş
liyecektir. 

Devlet Denizyolll!rı İdaresi Er
zurum vapuru gibi diğer vapurları 
da fırsat buldukça havuzlıyacak
tır. Bütün eski vapurlar yepyeni 
hale soku!acak, bu .sayede :;/r'at
leri de saatte 1 mil kadar arttırıl
mış olacaktır. Tamire girecek va
purların bir listesi hazırlanmak
tadır. 

- Biraz becerikli ol, azizim! A
yakların dolanıyorsa, neden ko· 
şuyorsun? Biraz açıktan geçsey
din, ayağıma çarpıp düşmezdın! 

Kadın: 

- Selim .. Selim .. 
Diye bağırarak denize girdi. 
Beceriksiz delikanlının adının 

Selim olduğu anlaşılmıştı. 
Delikanlı gözlerini açarak ve 

hızlı hızlı soluyarak: 

- Selin, geliyorum - diye ba
ğırdı • Alacağın olsun. Ben deniz
de yuvanı yaparım senin .. ! 

Necdet birdenbire şaşaladı. 

- Suadiyede portresini yaptı
ğım kadının adı Pelin. Bebekte 
tanıştığım kadın Melin idi. Bu
nun ki de Selin. 

Bir müddet düşündü: 
- Galiba bunlar üç kardeş ola· 

caklar. Pelin bana bir kaç kardeş 
olduklarını söylemişti. Fakat. Be· 1 

bekte tanı~tığım kadın Suadiye • 
dekt karde~inden bahsetti miydi 

Şimdi Hitler ne yapacak? işte, 
ay lardanberi harbin başlangıcı al
mak üzere gösterilen Ağustos a
yına da girmif bulunuyoruz. Bü
tün dünya merakla Hitlerin har&
ketini takib ediyor. Dünyanın mu.
kadderatmı elinde bulunduran 
Alman devlet adamı ne karar vo
recek?• 

VAJtİT: 

Asım Us sivrisineklere karşı bir 
mücadele seferberliği açmak li -
zun geldiğini söylüyor, diyor ki: 

•İstanbul muhitinde sivrisinek
ler ile mücadele meselesi bilhassa 
lağımlar üzerinde daimi bir dikkat 
ile mürakabeye ihtiyaç gösterir. 
Maalesef mücadele faaliyeti altı, 

yedi senelik bir iş olduğu halde 
birçok yerlerde vazifedar olanla· 
rın halktan kolaylık yerine zorluk 
gördüğünü anlıyoruz. 

Sivrisinek mücadelesi bir halk 
seferberliği ile milli bir hareket 
halini almadıkça bu zararlı mah
Iakları bütün bütün imhaya im
.kan bulunamaz .• 

YENİ SABAH: 

Hüseyin Cahid Yalçın, sinir har
binden Almanların nasıl bir mak· 
sad takib ettiklerini tahlil ediyor. 

.Sinir harbinde takib edilen ga
ye nedir? Bunda hangi siliihlar 
zaferi tayin edecektir? Tabiri icat 
edenlerin zihninde sinir harbinin 
gayesi silfıh kuvvetile elde edile
bilecek oazı talebleri si~aha mü
racaat etmeden, karşı tarafın mu· 
kavemetini, cesaretini, manevi 
kuvvetini tüketerek, hatta canını 
sıkarak, illilllah dedirterek temin 
etmekten ibaret gibi görünüyor. 

Almanya ile İtalya bugünkü be
yaz harbin tahmil ettiği şiddetli 

yükü uzun müddet kaldıracak ka
dar kuvvetli değildirler. Bu mad
di imkansızlığa karşı hiçbir ted
birin faydası olamaz. Binaenaleyh 
bizler çok daha rahat ve müref -
feh bir vaziyet içinde sinir harbi
nin sonunu itimat ile bekliyebil
riz. 

Yeni 
Limanlarımız 

İngiliz Heyetinin 
Tetkikatı Bir Sene 

Sürecek 
İngilterenin meşhur inşaat 

müessesesi olan V. Gibs mühen 
dislerinden mürekkep bir heyet 
bugünl~rde memleketimize ge
lecektir. Mühendi,sler inşalarına 
karar verilen İskenderun, İs 
tanbu~ Trabzon ve diğel' bir 
Karadeniz limanının projeleri -
ni hazırlıyacaklardır. Bu proje 
hazırlığının bir sene kadar sü -
receğı anlaşılmaktadır. Çünkü 
İngiliz mütehassısları liman -
!arda esaslı tetkikler yap -
mak lüzumunu görmüş . 

!erdir. Bilhassa kış mevsiminde 
bu limanlara denizlerin yapmak 
ta o!duğu tesiri keşfedecekler -
dir. 

Bundan başka İstanbul lima
nında da tetkikler yapacaklar 
\'e Kuruçeşmeden kaldırılma -

bana acaba? Bir türlü hatırlıyamı
yorum ... 

Yattığı yerden kalktı: 

- Ne olursa olsun, yanlarına 

sokulacağım. Bu kadınla mutlaka 
tanışmalıyım ... 

Yavaş yavaş yürüyerek denize 
girdi. 

Ressam Necdet, Selini hepsin
den güzel bulmuştu: 

- Ne körpe, ne mütenasip vü
cudü var. Tam portresi yapılacak 
kız. 

Diye mırıldanıyor ve sulan ku
laç'.amağa başlıyordu. 

Necdet ne yapıp yapacak, deniz
de Selinle tanışmağa çalışacaktı. 

Selin hala arkadaşı olan bece -
rikı;iz delikanlı ile suyun içinde 
alay edip duruyordu. 

Zaten o beceriksiz ve pısırık er
keklerle alay etmesini çok sever
di. Zavallı Sermedle de Florya 
pliljında böyle tanışmamış mıy

dı? Fakat Sermed bu kadar bece· 

VatmanhkL?l~;a:;;~~ 
Kolay "Beyaz Harb,, De\fııııı 
Degv ı· ı f · Ediyor 

• Yazan: AluııaM Şilluli .,s'f61' 

Lüzumsuz Yere Ceryan 
Sarf edenler Tecziye 

Edilecek 
Eski tramvay şirketi zamanın

da, müstahdeminin taltif ve teczi
yesine dair olan talimatname mu
cibince, muhtelif hatlarda işliyen 
tramvaylar için hesab edilen nor
mal cereyan miktarından az ce
reyan sarfeden vatmanlara her ay 
bir miktar mükafat verilirdi. 

Haber aldığımıza göre tramvay 
idaresi, Nafıa Vekaletine; oradan 
da Belediyeye geçtikten sonra, 
halen bu talimatname mer'i ol -
makla beraber, bu husus kontrol 
edilmediği ve normal cereyan 
miktarından fazla sarfiyM yapan
lar da tecziye edilmediği için de
vir tarihinden son zamanlara ge
linciye kadar cereyan sarfiyatı 

şirket zamanındakinin iki misline 
baliğ olmuştur. 

Bu sebebden yeni tramvay ida
resi hem sarfiyatı asgari bir had
de indirmek, hem de şehirdeki 

münakaleyi layıkile temin edebil
mek için bazı tedbirler almağa ka
rar vermiştir. 

Bu meyanda mevzuu bahsolan 
amelenin taltif ve tecziyesine aid 
talimatname aynen tatıbik edile
cektir. İnişlerde ve yokuşlarda lü
zumsuz yere cereyan sadeden 
vatmanlar tecziye edileceği gibi 
normalden aşağı cereyan sadeden 
vatmanlar da taltif edilecektir. 

Gizli Kalmış Vergi 
Matrahları 

Belediye muhasebe müdürlüğü 
tarafından yapılan araştırmalarda 

şimdiye kadar mektum kalmış bir 
çok vergi matrahları bulunmuş -
tur. Yalnız Bakırköy kazasında 

meydana çıkarılan vergi matrah
larının kıymeti 460 bin liralıktır. 
Bunların senelik vergi miktarı 

44 bin liradır. Şişlide de 400 bin 
liralık vergi matrahı bulunmuş
tur. Bunun sene!ik vergisi de 38 
bin lira tutmaktadır. 

Bu taramalarda ayrıca tahak -
kuk harici kalmış 1600 liralık da 
tanzifat vergisi tesbit edilmiştir. 

Belediye bu mat.ahların neden 
şimdiye kadar mektum kaldığını 
araştırmaktadır. 

Zongu!daktan Kömür 
Alan Vapurlar 

. !<i Ilı' 
Danzıg meselesi etrafında ı.r 

ti!Mta gerek Polonya ve gerek ' 
manya iddialarından bir adııll ~ 
rilememekle beraber, buhrail h~' 
li hafiflemiştir. Şimdi AJınSP it' 
J?anzigi bir emrivaki ile ele g~,. 
mek niyetinde olmadıklarını <Jl, 

lemektedirler. 

Almanyanın Danzig'i silahlı ar 
mak kararı hakkındaki baııerieıl . ·~ 
ınanrnamak liizım geldiği gtbı. 
şehri tecavüz yolu ile ele ge<,'r 
mekten vu.geçtiği hakkındaki ~ 
minata da inanmamak lazııııdıl· 
Bazan etrafa nikbinlik ve ııaııı' 
da bedbinlik dağıtan bu hal>f1 ' 

ler, cbeyaz harb veya .sinir par 
bi. adı verilen mücadelenin ı,ıl' 
ruz hamlelerinden ibarettir. fii' 

. ı;.· 
hakika son bir aydan beri ser .• 
den ve Romadan etrafa biribil"' 

ılı! n~~eden haberler yayılmak~ 
Dunya efkarı umumiyesi. ıcııf 
zaman, Danzigde yapılan 3' . 
hazırlıklarla tethiş edildi. JJııtI 
zigin bir sililh deposu haline ~~ 
rildiği söylendi. Göbels set'll''. 
şehre gitti. Forsten, Çekoslo\'8k, 
yada Henlein'in yaptığı gibİ·.:~·. 
~anyaya giderek Hitler ile go~ 
tu. Danzig şehrinin kendi mok

3 
. 

deratını eline alarak AiınanysYj 
tıhak etmesi artık bir gün ,.e l· . 

meselesi gibi görünüyorken. aııl', 
ıw 

zın hava değişti. AlmanyanıJl . 
zig meselesini halletmek için r~. 
lonya ile hususi müzakereye gır~ 
ti~.i bildirildi. Ertesi gün ı\1os~ 
muzakerelerinin uzayıp gitfll ~ 
den ıstifade eden otoriter rııe • 
ket gazeteleri, Almanyanın SJ(, 

yetlerle anlaşmak üzere w1°;,~ 
duğunu işaa ettiler. Arkasın , 
İngilterenin Almanyaya anlııl;~ 
teklifi yaptığıru, fakat AJınanlSJ 1 

bu teklifi istikrahla reddettil<ıer 
söylendi. 

Şimdi anlıyoruz ki bütün b~ 
lar csinir harbinin• manc\rralB , 
dan ibaretmiş. Almanyanıo gtı~f 
yetlerle anlaşması tamamyile ~,~ 
durma bir haberdir. PolonY8 

.,. 
Alın "ıetl' 

· anya . arasında Danzig 0 ıf'r 
de hiçbir görüşme yapılmafll f 
İngilterenin anlaşma teklifın• ııl 
lince; bunun da tahrif edilmij ('} 
h .dis 1 0' a e o duğu anlaşılıyor. ofi! 
Avrupa dillerinin birinde ı 'rfl 
bir söz vardır: Yalanların en t r 
yüğü, içinde küçük bir haki~3 ıf 
lan yalandır .. İşte İngilizlerın 41 
!aşma teklifi hakkındaki yal~~ r 

Başka hiçbir tıcari muamele- tı''' böyle küçük bir hakikati ih ,, 
de bulunmaksızın, yalnız ken- bit'" 

den büyük yalanlardan ~• 
di yakacak kömürlerini almak ı r• 
üzere Zonguldak ve Ereğli li _ İngiliz gazetelerinin yazdık a ..,~· 
manlarına gelecek biliımum gc- dan ve Avam kamarasınM dır 

lan münakaşalardan anlaşıl <.' 
milerin, s'hhi muameleye tabi · •· 
olmakla beraber bu uğrayış _ göre. hadise şundan ibarettir· , .. ı 
!arından dolayı sıhhat resmi a- manya ile mahut ticaret Jllokd ~ 
lınmıyacak ve yakacak kömür- lesini imzalıyan Alman iktıs~.ı.-ıi' 
!erini alırken su, kumanya gibi şaviri Wohltat bazı iktısadl ~:1 ~r 
mübrem ihtiyaçlarını temin et- müzakeresi için Londraya ~'' 
meteri verilen muafiyeti bozmı- zaman, Harici Ticaret Nazırı ? 
yacaktır. son'dan bir mülakat istemli·/. 

Bu kanunun hükmünden bır~ mülakatta Alman • İngiliz ~I •1 

ğazları transit geçen gemilerde sebetleri bahis mevzuu ollll ,şıı'' 
istifade edecektir. Wohltat iki memleketin aııl ~ 

• - ~ • • • - • sı lüzumundan bahsetmiş. ıı~to9'/' 
lan kararlaştırılmış otan kö - da İngilterenin AlmanyaY3 . 
mür depolarına yer bulacaklar- · , rak temlik edemi:yeceğinı, :f 
dır. müstemlekelerini geri v::e~ı:r 

ceğini, Almanyanın tcavuı t9 Cf 
riksiz bir erkek değildi. Sudan 
korkan ve yüzmesini bilmiyen Ser
med değil, arkadaşı Celaldi. 

Bu sırada kumsaldan denize 
doğru yürüyen bir adam, hayrH-

le Selini takip eder gibi bakıyor
du. 

Necdet bu adamı tanunıyordu. 
Biraz sonra başını denize çevir

di, yüzmeğe başladı. Fakat, Selin 
uzaktan gelen Celiili derhal tanı-
mıştı. 

k d . · tıat · • 
asın an vazgeçmesını, 13,.ıı 

koslovakyayı bırakmasını . ı ./ 
ye etmiş. Ve bunları yaptığ ,/ 
dirde İngilterenin AlmanY3~~ / 
günkü harb vaziyetinden sıı ge~ 
ziyetine dönmek için ıazı~f' 
maddi yardunda bulunabilfi 111'~ 
söylemiş. İşte anlaşma telclı3nl.,; 
dan ibarettir. Wohltat .ı\lın gı,e1~ 
geri döner dönmez, AlınaJI ,3 J~ 
!eri İngilterenin Almanya) ~91 I 
la.şma teklifi yaptığın'• !3 J1'ıi1 t 
teklifin reddedildiğini Y~ 0e ·~ 
dır. Bazı Alman gazeteıerı 1,şıı' manyanın İngiltere ile 

3~ın ~ 
bir için ileri sürdüğü ilk şar "'~ 

Selin. Celali görünce, suyun i
çinde ürperdi. 

. eın:.-

ka doğru geni~lemesıne i ~ 
- Bu adam benim başıma 

iş açacak .. 

Diye mırıldanıyordu. 
Ce!al denize girdi .. 

Dizboyuna kadar yürüdü ve su· 
yun içinde bağdaş kurmuş gibi o
turdu. i'.trafına bakınmağa baş -

!adı 

(Devamı var) 

maktan vazgeçilmesindeJI p.ıf'' '1 
olduğunu yazmakla, :N'3 Z.

1 pıı1',. 
yasının istila ve taha.~Jc~~it41''; 
kasını yeniden tebaruı A 

. ~ 
1erdır. ııı~ff' · .,ı 

Bütün bunlar, efkarı u tı'i~ 
~aşırtmak için Alman ve rı ~ 
propaganda teşkilatiarırıı 
manevra:ıından ibarettıf· 
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Giinün Me&elesi: 

Su Gibi 
Ayaküstü Bir Duble 

Bira 7,5 Kuruş! 
ıı· 

1 . ıra iiatlarının ucuzlatılması 
~rı Yapılan tetkikler bitiril -

1 ve Yeni fiat tesbit edilmiş' -
t" 
{;· \Tekiller Heyetinin tasdi -
..;d&n geçtikten sonra ilanı 

Ulaştırılan yeni fiat 20 ku

~-.ı •ıağıdır. Ucuz satış ta
li ~erıüz tesbit edilmemiştir. 
1ıı" <ilıet de, yeni fiatların tasdi
ll: ilden sonra tayin edilecektir. 

etlıalde ucuz satışa bu ayın 
01] lı . 

eşıne kadar başlanacaktır. 

dotl>iğ~ taraftan yaz mevsimi 
ti.le '1ısUe bira istihlliki gün geç
lıU Çe Çoğalmakta, buna muka-

1.l 1'kı sarfiyatı çok azalmak
llınclu-. Ankara bira fabrikası -

Ctce ctindiiz çalışmak ıu
reıu • 
diru;e faaliyetini arttırdığı bil-

Yor. Bira ucuzladıktan 

sonra istihlak bir kat daba ço 
ğalacaktır. Bu itibarla İnhisar
lar İdaresi şimdiden tedbirler 
almaktadır. 

İstihlak fazla olursa Bomonti 
fabrikasını da çalıştırmak mec
buriyeti basıl olacağı anlaşıl

maktadır. Bu takdirde İstanbııl 
ve civarının bira ihtiyacını Bo~ 
monti fabrikası temin edecek-
tir. O zaman sucıılara da bira 
satmak müsaadesi verilmesi ü
zerinde durulmaktadır. Birçok 
Avrupa şehirlerinde olduğu gi
bi, halk kolay ve ucuzca bir 
bardak su gibi bir duble bira 
tedarikine imkan bulacaktır. 

H81en 12,5 kuruşa satılan bir 
dnble biranın o zaman 7,5 ku
ruşa satılabileceği kuvvetle 
tahmin ediliyor. 

~~~~~~~~~·~~~ 

l\onıisyoncular, 
lvtanif aturacılar 

176 Kaplıca 
' 
işletilecek 

GGnıru··k U M-d·· ·· 
8 mum u uru Herkes En Yakın 
Unların Dileklerile Kaplıcalardan İstifade-
c··M~şgul Olacak ye İmkan Bulacak 

'llırııiikler Umum Müdürü 
leh . ud Nedim yarın Anlı.aradan 
dilr~ıze. gelecektir. Umum Mü
ler lüınrükıerde yapacağı tetkik
llıis sıraııında bilhassa gümrük ka
ha ~l\cularının kendileri için da
llı;ıs lllırıullü bir kanun hazırlan
Ut~~ ve manifatura eşyası itha -
lılt arının da sun'! pamuk karı
dij P.aınuklu ithali sırasında ken
?i•;lllden ceza alınmaması üze 
""eıt· · 'att ı dıleklerile meşguJ. ola -

ır. 

b:;erek komisyoncu ve gerek tu-
ıyecn d .. 

lii~ı er en birer heyet gum-
ler ~r Un:'.um müdürünü güınrük
da ı· <i§lııudürlüğündeki bürosun
de . 'Yaret ederek dilekleri üzerin
dık~alıat verecekler ve hazırla -
ler~rı r~porlan takdim edecek -
nııı is~ Gumrük komisyoncuları -
lıı;ıs edikleri kanunun hazırlan
l"i>. llıa gümrükler umum müdü-
-""lın J\nk . ta b araya avdetınden son-
lanıııaşlanacaktır. Kanunun haZJr
Ceğİlıi.ası sırasında Ankaraya gide
\oııı· e1111eice haber verdiğimiz 
h•re;(0ncular heyeti de o zaman 
ı. et tdecektlr. 
"<anif tıs;,d 'l'_aturacıların d!lekleri İk-

lar ıİ ıcaret ve Gümrük, İnhisar
ııı~kaletıeri arasında görüşme 
&ıısta u teşkil edecektir. Bu hu
da t 'l ekalet!er arasında yalon
~eri~ıııasıara başlıınacağı haber 

ıyor. 

No.56 

>ıt~ız~tık o zamandan itibaren 
4ııııı S ır 1ıık emel için yaşıyor
~er~~ arı Yan ise elimle cezasını 

Ceııı ... \T e bu cezayı verdim. 
"ııı-c111 a.ın, Yumruğunu göğsüne 

, t ve bağırdı : 
~ldilre "et dostlarım, Sarı Yani.si 

., ıı henı 
"er d m. 

lıas, fışkudaktan bir hayret say -
dıtırı .. ırcıı. Fakat bu söz Mere -
~tıııeııı~z~~inde hiçbir teıoir hasıl 

-20-
c.,nı~ 

~'f ra k.sa hır fasıla<lan •onra 
..._ !lsına d anı etti 

Q Sı~ler S 
ıt S._

11 
l e, an Yanis,n şaıosun-

bıı ıınd 0 
Yo iSl?lınd!' bir adaırun 

llQaın Uğunu anlatmıştım. Bu a
tıır~e cel'~bi İtalyada mıiebbed 
)''kat nırıanküm edilmış bırisidir. 
<Ilı~-~ .. ", Yapmış, yapmış, küçük 

• knı;maga muval'!ak c-

Yalova kaplıcaları Sıhhat Ve -
kal.etine geçtikten sonra ilk iş o
larak her sınıf halkın istifade ede-
bilmesi için ole! fiatlarını ucuz -
!atmak _olmuştur. Fakat yol çok 
uzak olduğu ve ınüteaddid nakil 
vasıtaları değiştirildiği için her
kes kaplıcalardan istifade edeme
mektedir. 

Bu cihet ehemmiyetle nazarı 

dikkati celbetmiştir. Memleketle 
176 tane kaplıca menbaı tesbit e
dilmiştir. Fakal bunlar halkın is
tifadesine arzcdil!'memiştir. Bir
çok villıyet ve kazalara giden kap
lıca yolları da geçilmez bir hal
dedir. 

En ehemmiyetlilerinden işe baş
lanarak kaplıcaların peyderpey 
açılması hususunda teşebbüsata 

girişilecektir. Bu suretle memle
ketin birçok yerlerinde yeniden 
kaplıcalar açılmış olacak, herkes 
en yalan kaplıcalardan istifadeye 
imkan bulacaktır. 

Mülga Donanma 
Cemiyeti Tahvilleri 
Temmuzun beşinden itibaren 

mevkii tedavülden kaldırılmış o
lan mülga •Donanma Cemiyeti 
tahvilleri> bedellerinin tediysine 
dün sabahtan itibaren şehrimizde 
de başlanmıştır. İş Bankasının Ga
lata, Beyoğlu ve İstanbul şubele
rine dün ekserisi sarraflar olmak 
üzere ınüteaddid kimseler müra
caatla ellerindeki her tahvil için 
1 lıra almışlardır. Değiştirme işi
ne 31 mayısa kadar devam edile
cektir. O -tarihten sonra tahviller 
tamamile kıymetsiz addolunacak
tır. 

!arak, Arnavutluk sahi:llerine ~ık
mıştır, Sarı Yanisin bu adamı ne 
suretle kendi hizmetine aldığını 

öğrenemedim. Yunanlı mıdır, İ
talyan mıdır, ora.sını da bilmiyo
rum. Yalnız bildiğim birşey varsa 
bu adamın Sarı Yanisten daha çok 
alçak birısi olduğudur. Bu adamın 
harikulade b~ak kullandığını göz
lerimle gördüm. Bir gün bana mu
taddan fazla yemek getiren bir 
uşağı gözlerimin önünde bıçaklı
yaraık öldürdüğünü gördüm. 

Bu facianın yüzümde de hir ha
tırası kalmıştır. Bakınız yüzüme! 
Şu çizg; beııLm de o esnada aldı
ğım bir bıçak yarasından kalmış
tır. 

Salvolyo, efendisi şatoda olına
dıgı için, onun usullerini, fakat 
daha zalimane bir şekilde tatbik 
ed'yordu. Hatt!ı bana karımın na
sıl zu liim ve işkence ıçinde bir 
haya,1 ~irdiğini tafsi!Mile an
lattı. 

Herk in bir huyu nrdır. Benim 

~-;j~ l;l•!WWt=t:ı~~(J!ffii~i 
Mes' ud Çeşmede Temizlik Amelesi ve 

Temizlik Telakkisi 
Şehrin pisliğinden, gıda madde

lerinin bozukluğundan şikayet e
derken, bir baleti rubiyeyi, bir te
lakki, bir seviye, bir görgü me
selesini ıısla hesaba katmayız. 

l\lesela, temizlik yapmasını iste
diğimiz vatandaş acaba, hakiki 
temizliğin, sıhhatin, insanın ne 
olduğunu biliyor mu?. 

Evvelki gün, matbaaya gelir -
ken, Nmuosmaniye caddesinde 
çalışkan bir temizlik amelesinin 
çalasüpürge, yolu süpürdüğünü 

gördüm. Ne sağına bakıyordu, ne 
de soluna .. Habire süpürüyordu. 

Fakat, matbaaya gelebilmek i
çin, yolu değiştirmeğe mecbur 
kaldım: ~'ünkü, bu çalışkan te -
mizlik işi amelesi vatandaşın fazla 
gayreti, bu caddeyi, toz bulutları 
ile kaplamıştı. Göz gözü görmü -
yordu. 

Ayda eline 16 lira maaş verdi
ğimiz ve temizlik telakkisinden 
bihaber, bu günahsız vatandaş -
tan, şehrin temizliğini beklemek 
ne kadar garib oluyor! 

BURHAN CEVAD 
•• .,. ••••••••••••••• 1 ••••••• 

Sinemalar 
Hakkında 

Yeni Tedbir 
Yaz münasebetile şehrin muh

telif semtlerindeki bahçe ve ga
zinolarda bu sene 100 e yakın si
nema ve tiyatro açıldığı anlaşıl

mıştır. Bunların arasında haftanın 

muayyen günlerinde seyyar kum: 
panyalar tarafndan filim göste -
renleı: olduğu gibi daimi olarak 
her gece çalışanlar da bulunmak
tadır. 

Evvelki akşam Ortaköydeki bu 
kabil bir sinemada vukua gelen 
yangından sonra bütün yazlık si
nemaların sıkı bir kontroldan ge
çirilmesi dün alakadarlara bildi -
rilmiştir. 

Bu kintrollarda; muhafaza ter
tibatı olmıyan kapalı gazinolarda 
filim gösterilmesine kat'iyyen mü
saade edilmiyccektir. 

Bu Sene Pancar Bo 1 
Memleketimizin muhtelif mın

takalarından şehrimizdeki alaka
darlara gelen malumata göre bu 
yıl fazla miktarda pancar ekilmiş 
ve yapılan ilk tetkikler mahsulün 

çok zmgin olduğunu göstermiş -
tir. 

Bu vaziyet karşısında şeker fab
rikalarımız şimdiden işleme ha

zırlıklarına ehemmiyetle başla -
mışlardır. 

Ezcümle Alpullu, Eskişehir ve 
Turhal şeker fabrikalarımızın İs
tanbulda bulunan memurları 

peyderpey yerlerine gitmektedir
ler-

• Bu sene şeker isti'lısala.tımızın 

pancar bolluğu sebebile çok ola
cağı anlaşılmaktadır. 

Binaenaleyh haricden, her yıl
dan daha az miktarda şeker ge
tirtilecektir. 

karım da köpekleroen hiç hoşlan
maz. Hatıla tevahhuş eder. Sarı 

Yanis 'bunu bildiği için, benim 
hapishanemden daha iyi olmakla 
beraber, karımı •kapa.ttığı odaya 
dört tane iri köpek gelirmiş. Kö
peklerin ayaklarına bağladığı zin
cirler, karıma kadar uzanmaları
na müsaid imiş. 

Bu adamın karım hakkında söy
lediği bir söz beni hiddetten çıl -
dırtacak gibiydi. Üzerine doğru 
yürudüm. O zaman bı~ağını çektt. 
Bu darbeden bir mucize kabilir.
den kurtuldum. Herhalde beni de
ğil öldürmek, kılıma bile dokun-

Çiftler Kavga •• 
Senelerce f yi Geçindiıer 
Fakat Evvelki Gün ..• 

Tencere yuvarlanmış kapağını 
bulmuştu. 

Kanber ile Meliha, bundan on 
sene evvel evlenmişlerdi. Her iki
si de birbirinden- memnundu. Ga
yet iyi geçiniyorlardı. On yıl için
de bir defa bile iıirbirlerile kav
ga etmemişler, birbirlerinin kalb
lerini kırmamışlar, birbirlerini 
incitmemişlerdi. 

Kanbe.r karısını çok seviyordu. 
Melihanın da kocasına karşı sev
gisi ve saygısı vard. Mes'ud idi -
!er. Bütün günl'erini saadet için
de geçiriyorlardı. 

Her ikisi de içiyordu .. Kanber 
her akşam evine bir iki şişe rakı 
veya şarabla dönüyordu. 

Kocası eve gelince; Meliha beş 
on dakika zarfında ralo sofrasını 
hazırlıyor ve sonra karı koca kar
şı karşıya oturarak içmeğe baş
lıyorlardı. 

Pazar günü akşamı Kanber bel'
mutarl evine yine iki şişe ile dön
dü. Genç a~am yemek odasına 
girdiği zaman, içki oofrasının ha
ZJrlanmış olduğunu gördü. Yüzü 
güldü. Karısını çağırdı. Meliha 
geldi. Kanberin karşısına oturdu. 
Demlıeıuneğe başladılar, içtiler, 
ta geç vakitlere l<adar içtiler, iç
tiler ... 

Her ikisi de adamakıllı sarhoş 
oldu. Hele Kanber içkinin tesiri 
ile kendinden geçti, müvazenesi
ni kaybetbi. Sa:çmalamağa, abuk 
sabuk konuşmağa başladı. 
Kocasının bu hareketi Mclihayı 

biraz sinirlendirmişti. 

- Kanbt·r, dedi. Yeter, fazla 
gevezelik etme, canımı sıkıyorsun! 

Kanber karısının bu ihtarına 
aldrış etmedi. Söy lenınekte de
vam etti. Bunun üzerine Meliha 
lozdı. İlk defa olarak kocasına ha
kardte bulundu. 

Alkolün tesiri ile ne yaptığını 
bilemiyen Kanber kalktı, eline 
geçirdiği rakı şişesini karısına 

doğru fırlattı, fakat bereket ver
sin, şişe Melihanın bir yerine isa
bet etmedi. .. 

Kanber, düğmek içın genç ka
dının üzerine saldırdı. Kadın kaç
tı ve soluğu< Küçükpazar karako
lun.da aldı. Keyfiyeti haber verdi. 

BiDaz sonra Kanber \karakolaı 

getirtildi. Meliha karşısında koca
sını görünce, birdenbire tekrar 
öfke:endi. Adamın üzerine hücum 
etti. Fena sözlerle ona hakaret et
ti. Kanberi döğınc.lı: istedi. Fakat 
polis araya girdi, onları ayırdı. 

Meliha, kocasını döğmeğe engel 
olduğu için polis memuru Mclı -
med Aliye de hakarette bulundu. 

Vazife esnasında polise haka -

ret eden- Melıhanın muhakemesi
ne dün asliye dördün<:ü ceza mah
kemesinde başlandı. Mahkeme, 
duruşma sonunda, Melihayı suçlu 

buldu. Onu bir ay 20 gün hapis 
ve 31 lira ağır para cezasına mah
kUın etti. 

Meliha 3005 numaralı cürmü-

mamak için omir almış olmalı ki, 
bıçağı fırlattık-tan sonra yüzümün 
kesilerek kan akmağa başladığını 
görünce şaşırdı. 

Fılha'kika Sarı Yanis Avrupa -
darı dönuştindp yüzümdekı yara 
izını görunce tahkikat yaptırdı ve 
Salvolyonun bcnı yaraladığını öğ
renince, herifi birka~ gün ayağa 
kalkamıy ac~~ halde dbğdiı. 

i~te bu adam da. Sar, Yanisten 
ziyade benden nefret ed.yordı... 

Ka.rım oldükten V<' Sarı Yanis 
şatodan gittikten sonra ben bu 
herifin ellnde kalmıj>lım. Art>k bu 
,efet lıi"11bilir na-sıl ınt!kam ala -

Sucu da, Genç Kız da 
Mahkum Oldu 

Bir hafta, on gün evvel, Edirne
kapıda, bir çeşmede galiz küfür
lerle birbirine hakaret eden ve 
birbirini döğen saka Hasan ile 
Nüski isminde genç bir kızın du
ruşmasına, dün Sultanahmed ü
çüncü sulhcezada devam edilmiş 
ve muhakeme neticelenmiştir. 

Dünkü celsede Nüski kendisini 
müdafaa ederken, şunları söyle
miştir: 

- Hadise günü, bir desti ile su 
almak üzere, evimize yakın bu
lunan çeşmeye gittim. Sucu Ha
san da orada idi. Sıra bekliyordu. 

Biraz sonra sıra ona gelince: 
- Amca, dedim. Acele işim var. 

Müsaade et, önce ben destimi dol
durayım, sonra da sen tenekele
rini doldurursun! 

Hasan kaşlarını çatarak, sert 
bir tavırla: 

- Benim de işim var, daha ye
di sekiz eve su götüreceğim.. Sı
ranı bekle!. 

Ona yalvarmağa başladım: 

- Tencereyi ateşe koydum, bu
raya ge:dim. Eğer geç kalırsam, 
beni bekletme ... 

Hasan ayni sert tavırla: 

- Senin tencerendeki etinden 
bana ne?. dedi ve bağırdı: 

- Haydi fazla söylenme! Çekil 
karşımdan, yoksa canını yakarım. 

Hasanın bu sözleri beni kızdır
mıştı. Ona ben de hakaret ettim, 

Hasan üzerime saldırdı, döğüş -
meğe başladık. Biraz sonra yol
dan geçenler bizi ayırdılar. 

Nüski ile Hasanın suçları mah
kemece ~abli gônı.ldü. Birbirle-

rine hakaretten dolayı her ikisi 
de 3 er gün hapis ve döğınekten 

de 25 er lira para cezasına mah
küm edildi. Hakaret kar~ılıklı ol
duğu için hapis cezalarının i'ka

tına ve para cezalarının da teciline 
karar verildi.' 

KISA POLiS 
HABERLERi 

* Kadıköyde Kurbağalıdcrede 
çeşmeden su almak yüzünden çı
kan kavga neticesinde 9 yaşında 
Perihan adında bir kız teneke ile 
Ömer adında bir çocuğu ba ından 
yaralamıştır. 

* Karaköyde simitçi fırınında 
çalışan Hazım adında biri bir para 
meselesinden çıkan kavga netice
sinde Adil adında bir kahveciyi 
yaralamıştır. * Halaskargazi caddesinde 97 
nwnaralı apartıman kapıcısı Ni
şanın 8 yaşındaki oğlu Karabet a
partıman merdivenlerinden yu -
varlanarak muhtelif yerlerinden 
yaralanmıştır. 

-···-···-···-···-···-···-· 
meşhud kanununa göre de de ·hal 
tevkif edilerek hapishaneye gön
derildi. 

cak diye düşünüyordum. Halbuki 
karım öldükten sonr;;, başlıca se
beb irtarlan lıal'ktığı için, Sarı Ya

nisin de bana karşı kinı azalmıştı. 
Sa:lvolyo ılk iş olarak bana ve

rilen yemeği azalttı. Bereıket ver
sin kı, yt·m!'lı yemeğe h~ ıştiham 

yok•u. Fakn• yıyec .. ğim müten.a· 

diyen azaltılınca, bende de mecal
sızlik başlamıştı. 

B'r gü hıç ummaoıg '1l bır ha

dıse oldu ve bu hadıse baııa seJa
met yolunu 3.\"1• 

Salvolyo hayatı pı.tıonu gıbl 

düşünmıhordu Şatoda sık E lı. st-
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Şarap da 
Ucuzluyor 

İnhisarlar İdaresi 
Bunun İçin Tedkiklere 

Başladı 
Dünden itibaren piyasaya çıka

rılan 40 derecelik yeni ~id rakı
yı her tarafda bulmak mümkün 

oluyor. Birçok kimseler yeni ra
loyı fena bulmamışlardır. Alkol 

derecesi düşük rakıların rağbet 

bulacağı anlaşılmaktadır. Rakı ile 
mücadeleye devam eden İnhisar

lar İdaresi bu gaye ile, evvelce de 

yazdığımız gibi, alkol derecesi da

ha düşük rakılar yapacaktır. 

Biranın ucuzlatılması gayele -
rinden en mühimmi de rakı istih

liıkinin azalmasına yardım et -
mektir. İnhisarlar İdaresi yine 
ayni maksadla şarab fiatlarını da 

ucuzlatmak için tetkikata başla -

mıştır. Muhtelif inhisar işleri üze

rinde tetkikat yapan Gümrük ve 
İnhisarlar Vekili Rail Karadeniz 

şarabın ucuzlatılması için tetkik
ler yapılması hu;;usunda alfıka -
darlara bazı direktifler vermiştir. 

Varidatta mühim noksanlık mey
dana gelmemesi için ucuzluğu na

sıl temin etmelidir? İnhisarlar i
daresi bu nokta üzerinde duruyor. 

Şarabı ucuzlatabilmek için sürü
mü temin etmek lazım geleceği 

ilk tetkikler sırasında anlaşılmış

tır. Bugün şarab istihlaki pek faz

la değildir. İstihlak ucuzlukla ar
tacak ve bugün temin edilen va

ridat, fazla sürüm dolayısile o za

man da elde olunabilecektir. Bü

tün bun:arın neticesinde halka ko
laylık gösterilmiş, varidat azal -

madan ucuzluk temin edilmiş ve 

nihayet raloya karşı açılan mü -
cadeleden de iyi neticelere varıl
mış olacaktır. 

Sürümü arttırmak için de bir
çok tedbirler almak ıcab edecek-

tir. Şarab bir buçuk bardaklık su 
şı~elerinde de satılacak ve her lo

kantada içilmesine müsaade edi
Jccektır. 

Yeni Meccani 
Plaj 

Kumkapı - Samatya 
Arasında Açılacak 

Belediye tarafından Selimiye 

civarında yapılan halk plajı bü -

yük bir rağbet görmüştür. Bilhassa 

şimdi o civardaki çocuklar ve 
gençler pis ve leıhlikeli yerlerde 

denize girmiyerek bu plfıja git -

meğe başlamışlardır. Bu rağbet 

üzerine Belediye Reisliği yeni bir 

meccani halk pliıjı daha açmayı 

kararlaştırmıştır. Bu plajın Kum
kapı - Samatya arasında tesisi mü

nasib görülmektedir. 

Diğer taraftan önümüzdeki yaz 
mevsiminde de Beşiktaş ve Bakır

köy ile Boğaziçi ve Anadolu sahil· 

lerinde yeni halk pliljları açılarak 

meccani p)ajların adedi çoğaltı -
lacaktır 

fahet al<>mlei tertib ediyor, Dra

cın dansözlerini ve şarkı söyli -

yen en meşhur kızlarını şatoya 

getiriyor, Sarı Yanisin gıyabında, 

onun bile yapamıya.cagı şekilde 
keyif sürüyordu. 
Bahsettiğim gece. eğlence ale

mi haddinden fazla uzun sürmüş

tü. Sabahın ilk ışıkları pencerem

den içeriye girdiği zaman höcre
min kapısı birdenbire açıldı. Sal

volyo tam ·mıınasıle sarhoş bir 

halde içerıye girdi. Bıleğınden ya- ] 

kaladığı, bıı kızc da ıçeriye soktu. 

Kızın kir oldugunu bilmıyor -

dum. Fakat halınden son derece 
korktugu b llıvd> M.ımkü ol -

duğtı .kadar Sa. v~ v d r. uzak kal

mağa ça ıı.ıyordu. De ne~ kı Sal
volyonun mu•atı da\'l'tLlcrınden 

değıld, Sorradan işkodrada bır 

tütco>rın kızı oldugunu oğrendım. 

İstanbul Limanında 
İngiliz Gemileri 

Dost ve müttefik İngilterenin 
Akdeniz donanmasına mensub 
Verstik dirednotu ile dört torpi -
do muhribinden mürekkeb filo bu 
sabah limanımıza gelmiş bıılun -
maktadır. İzmir !imanımız da, ay
ni müttefik ve dost memleketin 
yine Akdeniz filosuna ' mensub 
Malaya zırhlısını, bugün misafir 
etmektedir. 
İstanbul limanını bugün ziyaret 

etmiş olan misafir filo ile birlikte, 
İngiliz filosu başkumandanı Ami
ral Sir Kaningban da memleketi
mize gelmiş bulunmaktadır. 

İstanbul ve İzmir limanlarını 
ziyaret eden İngiliz gemilerinin 
seyahati çok mühim ve manalı -
dır. Bilhassa İzmir limanı, kurtu
luş barbindenberi ilk defa, bir 
yabanrı devlete aid harb gemisini 
mavi sularında selamiıyor. 
Şarki Alı:denizde emniret ve 

sulh koruyucııluğunu berab..-ce 
Üzerlerine almış bulunan Türk 
ve İngiliz donanma ve kuv,·. tle -
rinin bu dostça temasları, bağlılık 
ve sağlam ittifak yakınlığı üze -
rinde yeni ve samimi tezahürlere 
vesile olacaktır. 

Bu sababtanberi İstanbul ve 
İzmir, dost devlet deniz filolarına 
kuşı en candan sevgi ve sempati
yi göstermektedir. Şu dakikada 
İstaııbııl topraklanna ayak bas
mış bulunan Büyük Britanyanın 
centilmen mümessilleri, asil Türk 
milletinin en bali-,ane ve an'anevi 
misafirperverliği ile ağırlanmak
tadırlar. 

İki eşsiz kuvvetin sulh ideali 
için birle~meleri, dünyanın niza· 
mında, miihitn rol oynıyan, isti • 
kamet ve müvazCT1e değiştiren bir 
amil olmuştur. 

İngiliz misafirlerimizi hararetle 
selamlarız. 

REŞAD FEYZi 

Birimizin Derdi 
Hepimizin Derdi 
Biranın şişesi 

Ucuzlıyacak, Fakat .• 
K. M. imzalı bir okuyucu -

muz yazıyor: 

•Gazeteler bira şi esinin u
cuzlıyacağını yazıyorlar. 20 

kuruşa veya 17,5 kuruşa ine

cekmiş.. Bıı ucuzluk baıla -
dıktan sonra da, }ine zino
larda, bazı bahçelerde, meze-

siz birayı 70, 80, 90 kuruşa mı 

içeceğiz?. Bu fiatlara karışan, 
bakan bir daire çıkmıyacak 

mı?. İnhisarlar İdare•i bu 
ucuzluğu yaparken, Belediye 

de, biç olmazsa, bahçelerde, 
gazinolardaki fiatları indir.e .. 
Yoksa, bakkalda biranın şişe

si 20 kmuş olmuş, !ayda ver
mez. Çünkü, bizim memle -
kette, bakkaldan bira alıp da 

evine götüriip içen çok az in
san vardır. Daha ziyade, her
kes bir gaziniya oturup buzln 
bir ~işe bira içmek ister .. • 

zamanında Draca ge1miş, Salvo! -

yo ile o zaman tanışmışlar. Bir a

rahk kızı da kandırarak babası
nın evinden kaçırmış. 

Genç, kzın korktuğunu Ye ilk 

fırsatta kaçmak istediğini anlı -

yordum. Herif ne diye kızı höcre
me getirmişti. OraSlnı anlıyama
dıın. Sarhoşluk bu! 

Salvolyo şatoya ne kadar bakım 

olduğunu genç kıza biliıil gıcister

mek istiyordu. Bunu ısbat etmek 

içinde sallana sallana bana d ğ

ru yürüdü. Bıçağını Çt'kti, knba 

kdürler savurmağa başladı. 
Ben !?•ç sesım çıkarmıyordum. 

Kıifür faslı b_tmcd!'n kaburga a

rıma doğru şiddeti bir yumruk 

ınd rd .. Art..k k rbaçl~ra, yu, rnk

la:ra alışmış olduğum içın, dişle -

rımı sıkıycr .adtte- s~bredıyor -
duııı_ 

Babası ılk BalK::ın mııhar;ıbesi • 
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1 İspanyanın Vaziyeti Kötiileşiy<!J · 

lngil ere ve Fransa 
Borç Para Vereck mi 

• 
Mihvercileri istemedikleri Sulh 

• 
Cephesine Girmek istiyorlar 

İspanyada yeniden birşeyler ol
du. Evvela isyan çıktı diye ha -
ber !er geldi. Yeniden bir dahili 
harb daha mı çıkıyor denirken bu 
isyanın basıldığı bildirildi. 

Daha unutulmadı: 936 senesi
nin bu ay Jarında İspanyada isyan 
µkmış, General Franko Mad.rid

neki hükumete karşı gelm;şti. 

Şımdi de acalba General Frankoya 
karşı mı harekete geçildi?. diye 
hatıra geliyordu. Fakat General 
Franko ile kayınbiraderi Suher 
muhali!lerine galebe çalmışlar di-

• 

' 

1 
l 

ye söyleniyor. Her ne ise... Bu 

1 
hadiseler de gösteriyor ki İspan
yada General Frankonun ve ka
yınbiraderinin muhalifleri var -
dır. Bu mumali<fler arasında dahill 
harbde General Franko i.le çalış
mış olanlar vardır. 

Madridde yapılan zafer resmi geçidinden bir inhba 

Ş>mdi bunların ileri gelenleri 
tevkif edilmiş bulunuyorlar. 

Yeni gelen Avrupa gazeteleri
nin İspanyada bulunan ve hadi
sata dair etraflı malı'.ımat veren 
muhabirlerin yazılarından bir 
hulasa çıkarmak lazım gelirse 
şöyle demek icab edecek: 

Frankoyu tazyik etmişler, ka -
binede tadilat yapmasını iBtemiş
lerdir. Çünkü bu kabine Alman ve 
İtalyan taraftarı diye tanınmıştır. 

Bugünkü İspanyanın dahill harb-

de şöhret kazanmış üç h '1landa
nı da kabinenin değişmesini isti
yorlar ve tekrar Krallı~uı. avdeti 
için imkB.n hazıra · .,,asını ileri sü
rüyorlardı. Bu kumandanlar da 
General Sulıça,gall Dolano, Yagedlr. 

Bunlar artık mevkilerini kaybet
miş bulunuyorlar. Fakat memle -

kette taraftarları az olmadığı 

muhtelif yerlerde yapılmak is
tenen nıimayişlerden anlaşılmış

tır. Dahili harbde şöhret kazan -

mış olan !bu kumandanlar şimdi 
General Frankonun ve kayınbira
derJnin aleyhinde çalışmağa baş
lamışlardır. 

Dahiliye Nazın olan kayınbira-

Sağlam Ay~kkabı 
Seçmek işi Kolaylaştı 

der bunların gizlice çalışarak bir 
plin hazırladıklarını öğrenmiş, 

işi Frankoya açmıştır. Ondan son
ra tevkifat yapılmıştır. Bu husus· 
ta günü gününe gelen telgraflarla 
maJfunat verilmişti. Bunların tek
rarına lüzum olmasa gerek. 

Fakat bir kere daha anlaşılıyor 
ki bu generallerin maksadı İspan
yada kayınbiraderin nüfuzunu kır
mak. Alman ve İtalyan taraftarı 
olduğunu söyledikleri kabineyi de
ğiştirter~k yerine askeıi bir hü
kumet kurmak, ondan sonra da 
Krallığı getirmek ve İngiltere ile 
Fransaya karşı dost bir politika 
takib etmekti. Lond.ralı Deyli Eks· 
presin muhabir~ tarafından veri· 
len malfunata göre şimdiki İspan
ya hükı'.ımetl Almanların nezareti 
altında olarak Fransız hududun
da, Pirene dağlarında mühim tah
kimat yaptırmaktadır. Onun için 
eğer yukarıda isimleri geçen ve 
İspanya dahil! harbinde her biri 
şöhret kazanmış olan üç kuman· 
danın maksadı tahakkuk etseydi, 
yani kabine değiştirilseydi o za

man Pirene dağlarında, Fransız 
hududunda tahkimata lüzum gö
rülmiyecekti. Çünkü bunların mak· 

BİTLERİ Mİ, YAÖMURU MU?. 

İngilterenin bir çok yerlerinde 
havalar bozuk ve yağmurlu oldu
ğu için göl kenarlarında, plajlar
da bulunan otelciler endişeye düş
müşler, müşteri ge<lmiyeceğinden, 

zarar edeceklerinden korkmıya 

başlamışlar_ 

Fakat, ümidleri hilafına oteller 
dolmıya başlamış. Sebebi? Her se· 
ne bu mevsimde Almanya, Avwı
turya, İtalya kaplıcalarına, plaj· 
larına giden zenginlerin banyo 
mevsimini kendi memleketlerin· 
de geçirmek istemeleri.., 

RÜZGARIN StiR'ATİ 

Evet, rüzgar eeiyor ... Fakat, ne 
l<adar sür'atle biliyor musunuz? ... 

Hafii rüzgar; ancak yaprakları 
kımıldatır. Sür'ati, saniyede 2 met
redir. Tazyiki, metre murabbaında 
O kilogram 500 dür. 

Serin rüzgar; ağaçların dallarını 
sarsar kuvvette eser. Saniyede 
sür'ati 6 metre; tazyiki 4 kilogram 
400 dür. 

Kuvvetli rüzgar; ağaç dallarını 
sarsar ve eğer. Sür'ati saniyede 8 
metre; tazyiki 7 kilogram 840 
dır. 

. Çok kuvvetli rüzgar; yapraklan 
koparır, dağıtır. Sür'ati saniyede: 
13 metre. Tazyiki 20 kilogram 840 

dır. 

Fırtına; yaprakları koparır, dal· 
ları kırar. Sür'ati saniyede: 21 
metredir. Tazyiki: 54 kilogram. 
Kasırga; önüne geleni harab e

der. Sür'ati saniyede 40 metredir. 
Tazyik sahası da 196 metre mu • 
rabbaıdır. 

SORBON 

Paris Üni\>frsitesi fakülteleri· 
nin umumt kurslarına mahsus bi
naya bu nam verilir. 

1257 de, Paris J?iskaposu ve Ü
niversite şanselyesi Rober Sorbon 
tarafından t~is olunduğu için bu 
isim verilmiştir. 

Bu zat, Sorbonu, iJAhiyat tahsil 
eden fakir hocalara mahsus ol -
mak üzere tesis etmişti. 

Bilahare İlahiyat fakültesine 
çevirdi. Bütün servetini de Sor

bona terketti. 
iBugün Swbon, fakültelerin u

muma mahsus kurslar.ına tahsiB e
dilmiştir. 

HIRSIZ VAR 
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Hicran oturduğu çamın altından 1 
kalktı. Deniz kenarına doğru iler
ledi. Akşam oluyordu. Güneş, u· 
fukta tatlı şarab renklerinden bir 
ağ içinde kaybolmak üzere idi. 

Genç kız, suların hışırtısını din· 
llyo.rdu. Gece ne güzeldi.. Deniz, 
Hicranın içinde, uzak bir ümid 
gibi, tatlı ürpermeler yapıyordu .. 

Yürüdü.. Sahilin kayalık tara
fına doğru yürüdü .. Köşkten epey
ce uzaklaşmıştı. 

Durdu .. 

Üç adım ilerideki kayaların di
binde bir hareket oldu.. Artık, 

gece bastırmıştı .. Bir gölge gör • 
dü. Biı-den korkmuştu: 

- Hırsız var, diye bağıımak is· 
tedi. 

Gölge, birden kayaların arka • [ 
sından doğruldu.. Hicrana bakı -
yordu .. Uzun boylu bir adam .. 

Hicran titriyordu .. Hemen döndü.. 
Köşkün bahçesine doğru kaçma
ğa başladı. Soluk soluğa idi. Fa
kat, arkasından, koşan bir ayak 

sesi duyuyordu .. Genç kız, takip 
edildiğini anlıyordu. O kadar kork
tu ki, bacakları birbirine dolaştı .. 

Yere düştü.. Kıvrandı.. Kolları 
yüzünü, gözünü kapadı .. Ağlıyor 
ve bağırıyordu: 

- Hırsız var ... 

Arkadan koşan adam, daha hız
lı adımlarla Hicrana doğru geldi.. 

Nihayet genç kızın yanına sokul
du. Diz çöktü! 

- Hicran .. Hicran, diye ses ver
di.. 

t 

içinde bütün heyecanının, korku
sunun eridiğini hissediyordu .. 

Göğsü, hızlı hızlı inip kalkıyor-
du. Genç adam birden sordu: 

- Bir yerinize bir şey oldumu 
Hicran Hanım?. Telaşınız ne idi?. 

Öyle koşuyordunuz ki, arkanız -
dan zor yetiştim .. Fena halde dilf· 
tünüz?. 

Hicran, o zaman, dizkapakları
nın hafif örselenmiş olduğunu gör
dü. Adeta, delikanlının yanında 

mahcub olmuştu .. 

Yanyana, omuz omuza oturmu§
.ardı. Gen<; adam sordu: 

- Hırsız var, diye bağırdınız .. 
Ya, şimdi gelip sizi arar !arsa .. Be· 
ni görürler, sahiden hırsız zan

nedip, alıp karakola götürürlerse .. 

Genç kız yine. gülüyordu .. 

Delikanlı tekrar sordu: 

- Ben hırsız mıyım, Hicran Ha-
nımefendi?. 

- ~tağfurullah .. 

- O halde?. Neden bağırdınız?. 

- Birden tanıyamamıştım .. 
Müthiş korktum .. 

, Ye 

BUGt!K 

Saat 19.00 Program. #' 
Saat 19.05 MU.zik (Bir Jc0 

to • PL) ıf 
Saat 19.30 Türk müziği (f 

heyeti). 

Saat 20.15 Konuşma. tr• 
Saat 20.30 Memleket saat ·ı· 

rı, ajans ve meteoroloji bBııet· 
rl, / 

Saat 20.50 Türk müziği: ~ 
Nevıres: Mu'hayyer şarkı: ııı'' 
kavuştu, 2 - Tanburt C~eılı 
Hüseyni şarkı (Görmek il f 
3 - Lemi: Hüseyni şarkı (0

4 
/ 

zel gözlerle bakmasını bil)• ıt: 

Q 

Amerika Aske
ri Levazım dai -
resi mütehassıs -
!arı, ordu için alı· 
nacak ayakkapla· 
rının sağlam olup 
ol-ıadığını anla • 
mak için çok ga
rib bir alet kulla· 
nırlar. 

sadı Frnasa ile İngiltere ile dost 1 ... ------------
geçinmekti. Yine İngiliz gazete-

Bu, tatlı bir sesti.. Hicran bir an 
durakladı .. Kollarını, yavaşca yü
zünden çektl. Karanlıkta, yanın· 
daki meçhul adama baktı .. Tepe -

den tırnağa kadar süzdü. Bu, bir 
hırsıza benzemiyordu. Gayet şık 
giyinmiş bir delikanlı ldL Yaka· 
sı açık, beyaz ipek gömleğinin kol· 
!arı, dirseklerinin üstünde sıvalı 
idi. Koyu, siyah saçları, gayet iti
nalı taranmıştı. 

- O kadar korkulacak bir adam 
olduğumu zannetmiyorum .. 

iHicran susmuştu .. Cevab verme

di .. 

Sadettin Kaynak: Muha)'}'•~~ 
kü (Batan gün kana beııZ1 fv;j 
5 - Suzintık peşrevi, 6 -

1
:r 

Bey: Suzinak şarkı (Çektı11 1~: 
mi derdini), 7 - Ahmet JVSıt( 
Suzinak şarkı (Pek revadıt 

Bir Amerikan 
muhendis'n icadı 

olan bu alet, yü
rüyen bir adamın 
hareketlerini tak· 
lid etmektedir. 
Tecrübe edilecek 
ayakkapları, sıra 

ile. mütemadiyen 
dönen bir yol ke
çesine basar, bir 
kaç saat devam e
den bu tecrübe 

•neticesinde köse· 

sinin yazdığına göre İspanyadaki 
zenginler, iş adamları da bu fi -
kirdedir. Onlarda bu generalere 
taraftar bulunuyorlar. Çünkü e
ğer İngiltere ile Fransaya karşı 
dootça bir politika takib edilirse 
İrıgiltereden borç para alınarak 
İspanyanın kalkınması için sar -
fetmek kabil olacaktır diye d~il
nüyorlar. Geçenlerde İtalya Ha· 
riciye Nazırı Kont Ciano İspanya
ya gitmiş, General Franko ile gö
rüşmüştü. O zaman General Fran
ko İtalya Hariciye Nazırına temi
nat vermiş: 

- Krallık taraftarlarının nü -
fuzu artmasına müsaade etmiye

lelerin mukavemet ve aşınma de-

receleri tetkik ve tayin olunur. 

Bu makineden yalnız ordu de

ğil, bütün kundura fabrikaları da 

istifade etmektedir. Yaptıkla. 

kunduraların sağlam olup olma • 
dığını bununla tecrübe ediyor -
!ar, kusuru olanlarını piyasaya 
çıkarmıyorlar. 

ceğim, demiş. 

Krallık taraftarları İngitere ile 
Fransaya karşı dostça bitaraf bir 
vaziyet alınmasını istiyorlar. 

(Devamı 7 inct ıayfada) 

- Ömrümün sonuna kadar?. 
Ve .. Bundan sonra, tekrar kızış\ık: 
- Nasıl olabilir?. 
- En tabii şekilde. 
- Siz benim karımsınız 
- Kabul etmyiorum .. 
- Etmeye mec_bursunuz. 
• Hayır. 
- Sizi bir defa daha Cahidi ağzınıza almak

tan menederim. 
Paşayı ilk defa bu kadar açık, sert, kat't ve si

nirli görüyordum. Fakat bütün bütün sinirleniyor, 
tekrar kendimi kaybetmekten k_orkuyorduın. 

- Beni menetmeye hakkınız olamaz .. 
Dedim. Yeni~n kalktı, şiddetle bağırdı: 
- Size karım olduğunuzu ihtar ediyorum .. 
Hiçbir an bu kadar teessür izhar etmemişti. Ha· 

.ıt•ret ettim aldırmadı, kendisinden nefret ettiğimi 
söyledim dinlemedi, 

- Bir insan tartısı altın .. 

Dediği mücevherlerini ayaklarımın n ltına alıp 
çiğnedim, yüzıinü bile buruşturmadı. Fakat, 

- Size karım olduğunuzu ihtar ediyorum. 
Dedıği zaman tırtir titriyordu. Gözlerinden a· 

lev f.şklrdığı görıilüyordu. Amma bütün bunlar ha· 

na ne yapardı?. Ben de bağırdım: 
- Ben sizin karınız değilim. Siz bir sahtekar· 

sınız Siz bir şakisiniz. Beni tuzağa düşürdünüz, be· 
ni zorla bu odanın içine hapsettiniz!. Sizi tanımı· 
yorum. Sizi istemiyorum, size karı olamam! Ben 
Cıllıitsiz yaşıyamam!. 

O zaman bir kuduz köpek gibi, yavruları kapı· 
!Rn bir dişi kaplan gibi hırlıyarak, böğürerek üze
rime atıldı, 

-- Sen yalnız benim karımsın.. 
. Diye haykırdı. Ve .. kollarımı o kadar kuvvetli 
sıktı ki beni de haykırttı: 

--Ah!. 

Sonra. yaz yağmuru gibi gelip geçen bu hiddet 
kasırgası ve sadist heyecan birdenbire silindi, yok 
old•ı. yumuşadı. dizlerimin dibine diiPtü; yalvarma· 
va hıısladı: 

Doktorun Öğütleri: 

Varice 
Damar Şişmesi 
Damarlarınız şiş veya şiş

kinlik neticesi yaralı ise üzer· 
!erine günde bir veya iki kere 
lapa koyunuz. (Üzerine bir • 
kaç damla Saturne ruhu dam
latınız). Fakat yara var ise bir 

saatten fazla tutmamaya dik
kat edinrz. İlk pansımanlarda 
dermatilk bir pomad kullanı· 
nız. Fakat saf olarak değil, Üç
te ikisi nisbetinde zeytinyağı, 
tatlı bademyağı ve yahut zey
tinyağı ve balmumu ile yapı· 
lan merhem karıştırınız. Gün-

1 
de en azı bir kere ılık su ile 
yıkayınız. 

- Belkis beni bırakma.. . 
- Belkis bana acı .. 
- Belkis seni seviyorum!. 

Hicran, meçhul adamın ilk defa 
gözlerinin içine baktı .. Bu, yaban
cı değildi. Sahil kayalarının az i
lerisindeki yalıda oturan bir 
gençti.. 

Genç kızın, bu delikanlı i:le göz 
aşinalığı vardı. Sık sık asfaltta 
karşılaşır, gazinoda görür, p!Ajda 
görürdü. Fa.kat, ismi ne idi?. Kim
di Y. Kimin nesi idi?. 

Bilm~rdu .. 

Hicran, hiç konuşmadan deli
lkanlının yüzüne ürkek ürkek ba
kiyordu. Genç adam gülümsedi .. 
Ve oonra, yavaş yavaş konuştu: 

- iBağırdığınıza çok fena yap
tınız Hicran Hanımefendi .. 

Genç kız önüne baktı .. Gülüm -
semekten kendini alamadı .. Deli
kanlının bakışlarında, derin bir 
cazibe vardı. Hicran, bu gözlerin 

Delikanlı, elini, genç kızın omu
zuna attı. Ona daha çok sokuldu. 
Mırıldanır gibi: 

- Sizi seviyorum Hicran Ha -
nım, dedi.. Günlerdenberi, hafta

lardanberi, peşinizdeyim .. Farket
miyor musunuz?. Her yerde beni 

karşınızda görmüyor musunuz? .. 
Bu akşam sizden hiç bir şey çal

mak için yolunuzu beklemedim .. 

Sadece kalbinizde bir yer isti • 
yorum .. Bunu bana çok görmeyin .. 
Eğer, ;razı olmazsanız, sizi çalar, 
götürürüm.. Kotram, ileride, ka· 
yaların arkasında demirlidir. 

Hicran hiç sesini çıkarmadı.. 
Delikanlı, gen<; kızın ellerini a

vuçlarının içine almlf, sıkıyor -
du .. 

REŞAD FEYZİ 

zeti nefsinden, haysiyetinden, şerefinden servetin
den, her· şeyinden fedakarlık ediyordu. Yapmacık 
il bunlar olmaz. Yapma.cık bir insanı bu hale soka· 
maz, bu vaziyet~ d~üremez. Yalnız aramızda bir 
fark var. Sevgimiz ayrı ayrı. Düşün~lerimiz bam
başka. O benim etimi, kalıbımı, yüzümü, vücudü
mıi, yürüyüşümü, oturuşumu, kalkışımı beğendi. 

Bunu sevdi, bana çıklırdı, bunun için: 

- Belkis, ömrümde ilk ideal sevgiyi sende bul-

- Hoşlandığım, sevdiğim, kendime mal etmek 
istediğim bir kadın. Param var. Şanım var. Şöhre· 
tim var. Daha da kırk beş elli yaşındayım. iBütün 
bu servet ve şöhret hangi kadını olsa benim ya· 
tağıma getirir. Üstelik ben nikAh ta yapıyorum, ka
rım diyorum. Nasıl olsa öteki sevgilisini unutur ... 

d=ı!. 

- Belkis bana merhamet et .. 
- Belkis istediğin aşk bende var. 
- Be!kiB, bütün aşk, can ve servetimle 

O, ayaklarıma kapanıp gözlerinin yaşını akıt-
tıkça ben boyuna başını itiyor: 

- Bırakınız beni.. 
- Ayıptır size. Bu yaşta ağlanmaz!. 
-- Bunlar çocuklar içindir. 
Diye kendimi toparlayıp kalkmıya, ayakları· 

mı kurtannağa çabalıyordum. 

Fakat. düşünüyorum da bu da garip bir şey. 
Sevmiyen, duymıyan bir adam bunu yapamaz. İz· 

Diye d~ündü. Ve .. HAia böyle d~ünüyor. 

Halbuki benim aşkim, benim sevgim bambaşka. 

Ben Cahidin yüzünü, gözlerini, vücudünü, konu -
§<-~unu sevmedim. Aşkımda et ihtirası, para kay
gusu, geçim kaydı y-Oi<. Biz ruhlarımızla seviştik, 
kafamızla seviştik, kalpten kalbe seviştik, insan 
sevgisinin sırrına erdik. Bizim aşkımızda katışık 
hiç bir menfaat yok. Ve. Hiçbir menfaat bu birle· 
şen, bir olan, birbirine kaynayan perçimlenen ruh-
1.aı ı ayıramaz, araya gireme~ 

_ (.Dtııamı var} 1 

gan), ~· 
di • · ) s Udt Ahmet· ır ı gım, - . ı!JI'· 
nak şarkı (Bir günah et ~ 
şarkısana, 9 - Gülizar hail' .Jl~ 
küsü (Sinemada bir tuıuşııı 
10 - Hüseyni saz semaisi, ~ 

Saat 21.30 Haftalık pastı 
tusu, ~ 

Saat 21.45 Neş'eli pl~kis! 1~r' 
Saat 21.50 Müzik (Melodi 

Pl.) / 
Saat 22.00 Müzik (Küçıil' ı / 

kestra - Şef: Necip Aşkıll· Jıl'.ı 
Rudolıf Nützlader: Haydi vl',f 
bir hava çal, 2 - Fransız ~,1 

Çocuk prens operetindeıı. ert•. 
3 - M.ozart: Re majör di-' fi 
dentodan menuet dansı, 4 ..... ~, · 
merioh Kalman: Hoiand.ab 5 / 
dm operetinden (popurı). ~ 1 

Pepi Müller: Lapaloma şat . f 
zerine potpuri, 6 - Zieııret• 
yanalı küçük kız, ıf 

Saat 23.00 Son ajans h~t 
ziraat, esham, tahvi!At katti 
nukut borsası( Fiat). ~ • 

Sa.at 23.20 Müzik (Caıb&~ 
Pl.) 

1357 Hicrl \ l~ ıtıııııf 
CemaziyelMı.ir Temrnuı 

16 20 

1939,Ay 8 Gün 214, Ilı~ sf 
2 Ağustos ÇARŞAMBı\ --

Vakitler 
1&. dL -

Giinet 4 57 

Ölla 12 20 

tkhıdl 16 15 

Aqam 19 25 

Yatıa 21 14 

tmwc 2 56 



On Birinci Y erlimallar Sergisi 

Hedefi, 
Nedir? 

ergfnin 
~ Gayeş~ 

' er/imal/arımızı Halka Tanıt
~sa, Dühuliyeyi Kaldırmalıyız 
ı lsk Yazan. 1 
~er F. SERTELLİ 

ı. S..rgty-
«r he ı dolaşıyorum Ziyaretci-
,,.. Iııen h '. .... 
'"' d;; .. eınen aynı gonı• ve 

•Şun·· - -.-
' C·· Uşle anlatıyorlar: 

k Uzel d k 
'."llı•ııar ~ orlar .. yığın yığın 
~· ka ·· l<omür kümeleri.. de
~· )~i· UÇU.klar, bronz mamula-

er ıeı: 110kmnalar .. her şey iyl 
tve~ lü-leL 

lq_ l{en~:r ~Y güzel ve göz a
~- il Ia_nı hır Müzede sanıyo
q,lıırıı~1. Paviyona girsem, du

'<aı1~c lıahatı, ince hesapları 
~.~ tetlkik etmeden bir şey 
''ı ınn-1_.. d "il B 

-(" . 
..... 

l:ı · tel'ı:.. ~·"'un e,. . ro~ür-
i ' . ~r Utnansız bir müzede hey- \ 
V ~~ • aııt'k ~"'1l)or ı a eşyala!- insana nasıl 

Yerli mallar sergisinin dekorlarından biri hazırlanırken 

ij ~l\>iyve bir şey söylemyiorsa, 
lı lleğil· 0nlar .da tıpkı öyle. Ser
e;.'~ re!ı.bersiz, broşürsüz, ter-

\lıı bir bir müzedeyim. 

1
, 0,, Yıldan beri her sene ku
ı • serg· . 
. ~tıl;r, ının manası ve hede-

tiıı aç11~ derlerse, sayın Valimi-
• ~; •Aiuu nutkunda söyledikleri 

tıı. "1t1tı ın sanayiirnizin inkişaf ve 
J •eıses •thalelerini gösterir. bir 

lıı' •dir d" lıı ~llıit(jll(!.. ıye cevab vermek 
d ~htaç 0~r._Fakat, acaba, bizim 

ft ~ lıt• On 
0
. Ugumuz sergi bu mu

Q "rı:.n b ~ Yı~danberi açılıp ka
lı 1• teıt 1~nku yerli mal:ar ser-

/ 4rıı'lldanaın ve müşteri çekme ha
lt iıP>.; neler temin etmiştir? 
;''g sergisini görenler, birkaç 
, "hhas,enın Şatafatlı rekl.Amına 
'~"" r kal ,..,, d an paviyonlan kar-
ı ~nce Udak büküp duruyorlar. 

ı' ;, Iııa11~:rg; deyince, bütün yer-
t 1'ı arı ızı kucaklıyan, onlara 
~·\)ıra~ Sat~ş ve gösteriş sahala
' 'ııı~iin:_ınuştert çekmek için ne ·e4 . ..,,, 
~- tlerı:ıek· Yapan yabancı mem-

l ~ne g.1. ı sergiler gözümün ö
·(ij < tyo · 

d; )et;. r . Işte bir havlucunun 
l l'\ Yii; 

1
. '~ezar içi kadar yeri 

~'it., ila~a k•raya güçlükle kira-
1~ ··•Ve bu adamcağız bu 

• ~ ~n b .. ' 
t ~· diikk·"'J gun içinde çrkll'rmaık 

ıa ~tt anında mesela elli ku-
llt,., ığı b" 
!) ·•ıışa, . ır havluyu burada 

f ~er 'at>etınişe sürmek istiyor. 
bıı 'nla ~ Yapan paviyonları da 

~ d <. La _1Yas edebilirsiniz! Hal-
ı • u1tı.. Yınz'g .. d 1• ~ •anınd. ' sergısın e, mese .. 

1 t~ğ, b;r a Yetmiş beş kuruşa 

11"ıııaı,r Çakıyı elli kuruşa satan 
~ t'denlgıb:, bütün sergiye işti
ı ~ğ, Ytiz~r d~ çakı sahibi gibi en 

1 !la sat e Yırıni, yirmi beş ten
i' ~· fazla ış Yaparlar. Bundaki ga-
V' tliit Veya alış veriş yaparak, o fir-
f! tıı kati c ~ 'lllarka üzerine nazarı 

~ll<:r; { betmek ve bu suretle 
'°'ıııııı azanınaktır 
~n ,a diyeceksini~ ki· cBiz sa-
'lıı ' 1YaQ ' ıı, ftısa e, ınil!i mensucatımı-
~~l ve ı'aınanda gösterdiği tekl
,"" ııu:rakkiyi tanıtmak istiyo-
1atnc •adak· 
bıı"'Qaıt ile·· ı maksadımız satış 

1. fırıııa gı!, sadece firmayı ve 
it'~ "-r llın arkasında duran bü
ab;ı. ınayey· d"" tri.dek' 

h. "')et· . ı ve en us ı ··1 ıını . .. . 
"' zı gostermek istıyo -

~~·ı. b 
1> it; Ilı uda bir mantık veya te-
""'- "seies·ct· ,, ""l!i'ni ı. ır. Fakat, meşhur 
~~ban n lıcaret düsturlari -
, tııec1· tabana zıd bir mantık. 
~j· 1 so 
~· 'llıiiş4, n çıkan eserinde diyor 
ı. )den .. rı kazanmak için, her 
'<rd once .. 
4iz •n yİiıiiın m~şteriyi khlı yol-
~ · ~İişte . . ege sevkedecek.'si -
~· taı11 y·rıyı broşürlerle olamaz
lıt~. Iııa~aUzle - vitrininizin önün
~ "iacalts zanın ıçıne - çekmeğe 
d. ha1tıt, ınız. Yaptığınız yenilik-
"l!•lt nda ın .. t 

,., Sinızı UŞ eriyi tenvir e-
u<ıı ·• 

t•ııııı a öte,;· . 
ı'iı Uyotu~nı kaydetmeğe lüzum 
bana çıkaıı · Bırbiri1e dekor ya -

. ~'llııııy bu pa.viyonlarda aca-
1lııı'tlir; kadar kaç kişi tenvir 

· Bu ooz·· .. kamaştırıcı, 

bu şatafatlı vitrinlerin cazibesine termek ı.t.lyorw:l• demektir, HaJ.. 
tutulan kaç klşi, dışarda. bu em- bu.ki, sergiyi ziyaret etmek, ce • 
tianın satıldığı mağazalara baş - binde beş kuruşu olmıyarun da 
vurmuştur? hakkı değil midir?, Bugün bet ku-

Üstelik (Kıı.rııeoi) nin tasav- ruşu olmıyan adamın yarın cebin-
vur ettiği müşteri, bizim memle- de beş bin lirası .. Beş yüz bin ıı-
ketimizdeki alıcının yüzde dok- rası olabilir. 
san beşini teşkil eden çekingen, ür- Sergi ile alakadarlardan birine, 
kek, mütereddit müşteridir. Kuv- duhulieynin hikmeti ihdasını sor-
vetli bir sebep ve vesile olmayın- dum. Bana şu cevabı verdi: 
ca, bir firmaya bağlanmaz ve bir •-Fazla ayak takımı geliyordlL, 
malı keooiliğınden arayıp bulmak Hakiki ziyın-etcilerin gelmelerine 
külfetine kl!'tlanmaz. mani oluyorlardı!!!• 

Yerli mallarımız üzerine müşte- Hayretimden az kaldı 'küçük 
rinin dilclcat ve alıl.kasını çekmek dilimi yutacaktım. Arkadaşlarım 
en birinci vazifemiz olduğu hal- gülüşerek geçtil,er. Fakat ben ta
de, bu sefer, kapıya beş kuruşluk hammül edemedl'll: - Ayak ta
bir duhuliye koyuyoruz. kımı diye kimleri kasdediyorsu-

Her sene, bazı günler yetmiş nuz? Ve bu hakiki ziyaretciler 
bin ziyaretci gelen sergiye bı.ııgün kimlerdir? Diye sordum .. Muha -
beş bin kişi bile .gelmemesile de tabım kırdığı potu manalı bir sü-
sabittir ki, bunun manası: .Biz, kO.ila tamir ederıık yanımdan 

mallarımızı mahdut kimselere gös-1 kaçtı. 

1Akdenizin 
Şehri: 

Sihirli Bir 
YAFA 

Yafa Mühim Bir Liman Olduğu 

1Kadar Güzelliği ile de Meşhurdur 
Yafa Fillstlniıı. 

en büyük ve en 
mühim limanla -
~ından biridir. 
Yafanın 6Q,OOO 

nüfusu vardır. Bu 
nun 32,000 ı Ya
hudi, 21,000 1 müs
lümandır. Kudüs-
ten, Hayfadan ve 

Gazzeden şlmen -
d!fer veya otomo
bil ile gelen sey -
yahlara, çölün or
tasında bir mamu. 
re gibi görünür. 

Suları, yeşil 

ağaçlarJ!e yeryü
zünden bir cen -

net manzarası ar
zeder. Şehrin et
rafı portakal ve 
meyva bahçeleri 
ile çevrilidir. 

Denl2 tarafın -

r 
1 

l 

dan manzarası büsbütün başka -
dır. Birçok asri evler, antrepolar 
görülür. Limanı, Beyrut limanı gi
bi tabil bir körfezin içerisinde 
değildir. Da1gaların şiddetini kı -
racak bir •dalgakıranı• yoktur. 

Buna rağmen çok işlektir. Filis
tinin meyvaları buradan sevkolu
nur. Harıcden getirilen mallar bu 
limana çıkarılır. 

Yafa her sene, ilk kanundan 
mart nihayetine kadar en azı 3!! 
şer kiloluk 50,000 sandık sevke -
der. Bu sandıkların içerisinde, bü
yüklüklerine 136-160 portakal var
dır. 

Kudüs iİmeıı.d.tierleı·ı, eşek ve 

•• 

Yafada süpürgeci 

deve kervanları dahilden birçok 
ticari eşya getirir. Bunlar, va -
purlarla, yelkenli gemilerle Mı
sıra ve sair yabancı memleketlere 
gönderilir. Gazze tarlalarının ar
paları, Hebron ve Ramle tepele 
rinden toplanan üzümler Nab -
!ısın iptidai fabrikalarında ya -
pılan sabunlar ve boyalar, Lut gö
lünden çık.anlan tuzlu maddeler, 
Bey.\illfilımda yapılan dini şeyler, 
Yurden'in meşhur karpuzları, zey
tinyağları, yünleri hep Yafa li-
manı vasıtasile sevkolunur. 
Yafanın sokakları, meydanları, 

rıhtımları günün hemen her saa
(Deıı~mı 7 inci sayfada). 

YAPILACAK ŞEY 

- Farzediniz ki babanızın tar-
7liye yüz, bakkala elli, kömürcü
ye on lka borcu var. Bunlardan 
kurtulmak için ne yapar?. 

- Ne }apacak? Bir pazar günü 
mahalleyi ve apartımanı değişti.
rir .. 

KAYNANA 

- Evlenmişsin, Allah dirlik 
düzenl.ik versin. Nası~ bari kay
nanan iyi bir kadın mı?. 

- Melek gibi ... Öyle sevimli bir 
çekresi, öyle kibar bir tavrı var 
ki ... 

- Şu halde iyi geçiniyorsunuz 
demek? Beraber mi oturuyorsu -
nuz? . 

- Hayır!. 

- O nerede oturuyor?, 
- Cennefıte olsa gerek. 
- Anlıyamadım?. 

- Anlamıyacak ne var? Öleli 
iki sene olmuş ... 

NİÇN ÖKSJRÜYORMUŞ? 

- Dün lbayanınıza tesadüf et
tim. Mütemadiyen öksürüyordu. 
Herkes kendisine bakıyordu. Has
ta hasta dışarı çıkmasına niçin 
müsaade ettiniz?. 

- Hastalığı filıl.n yok! 
- Ya o öksürmesi?. 
- Mahsus ... Arkasındaki robu 

yeni yaptırdı da herkes baksın di
ye öksürüyordur. 

ECZANEDE 

- Bay eczacı. .. Bu bir şişenin 
hastalığımı tedaviye kati gelece
ğini zannediyor musunuz? 

- Şüphesiz, çünkü ikiMi defa 
almağa gelen hiç olmadı. 

Acaba 
Doğrumu? 

Avrupa gazeteleri, son Ispanya 
hadiselerinden bahsederken bun
da, Kont Ciano'nun çok tesiri ol
duğunu söylüyorlar. 

Fakat bu tesiri siyasi değil, büs
bütün başka. Umumi kanaate ğö
re Kont Ciano nereye giderse 
mutlaka bir uğursuzluk ğötürü -
yormuş. Gilıtiği, gezdiği yerlerin 
ahalisi mutlaka bir musibete, bir 
felakete uğruyurlarmış. Gazete -
!er, Yalnız bunu söylemekle kal
mıyorlar. Bir ço)< da misal gö.ste
riyorlar. İşte bir kaçı: 

Çin istilası; Kont Ciano Şa~ -
hay sefiri iken, Şan-Kay-Şek le
hinde irad ettiği meşhur nutkun
dan sonra başladı. 

Kral Zogo'nun felaketi, Kraliçe 
Jeraldin ile evlenirken Kunt Cia
no'yu şahit intihap ettiği günden 
başlar. 

Macaristan Başvekilinin büyük 
annelerinden ·birinin yahudi oldu
ğu, Kont Ciano'nun Peşteyi ziya
retinin ertesi ıgünü meydana çık
lllliitır. 

Stoyadinoviç'iıı başvekaletten 

sukutu, Kont Ciano'nun elini sık
tığının ertesi günüdür. 

Kont Ciano'nun Varşovaya git
mesi Polonyanın mihver devlet
lerile arasının açılmasına sebep 
olmuştur. 

Kont Ciano cdostane ziyaret. 
maıksadile İspanyaya ayak bastı
ğı gün General Franko ile Gene
ral Keipo dö Liano'nun aralan a
çılmıştll'. 

Faydalı Bilgiler: 
Parlayan kumaşlar 
Bazı kumaşların dirsek yer

leri ve dizleri parlar. Bunu i
zale etmek çok kolaydır. Bir 
bardak suya bir kahve kaşığı 
sirke koyunuz iyi bez parça
sı ile parlak yerlere sürünüz, 
sonra tersiııden ütüleyiniz. 
Parlaklık kaybolur. 
Mermer Heykellel' Nasıl 

Temizlenir 
Evvela, ılık ve sabunlu bir 

su ile ve bir diş veya tırnak 
fırçası ile fırçalıyarak yıka -
malı. Bol sudan geçirdikten 
sonra temiz bezle güzelce ku
rutmalı. Tebeşir tozu ve bir 

1 fanile parçası ile parlatmalı. 
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YALNIZ GUZELLiK DEGIL 

~ 
1 

• 

.. . 

t 

• 

Holuvudun Caızibesi yıllardanberi dünyanın en 
güzel. en kıvrak ve en san'atkar kadınlarını kendi
ne çekiyor. Holivud stüdyolarını idare eden reji
sözler ayaklarına kadar gelen çeşit çeşit dilberler 
arasından kolayca seçtiklerı yeni yıldızları bize ta-

• 

.. .. 
• 'r 

f 

, 
j 

nıtırlar. , 
Yukacdaki güzel kadın da Ho!lıvud'un yeni ft. 

§iIIE'l"indendir. Adı Jean Ferlay olan bu kadın yıl
dız güzelliğile değll san'atının kuvveti ile muvaffalr 
olmuştur. 

1 Paris Cinayetlerinden 1 \Aristokrat 
On Yıl Sonra Eski Köpekler 
Karısını Öldürdü Yurdu 

''Marseli Kıskanıyor, Ondan 
Eski devirlerde de köpeklere e

hemmiyet verilir, sevilinli. Fakat 

bu sadık dOlltlanınız, son zanwı.
lardaki rahatı, konforu hlçlıtt d .. 

virde görmemişlerdi Avrupada. 

Amerikada birçok köpek hastan .. 

!er!, dişlerini muayeıı. için hwıuat 

klinikler var. 

• 
intikam Almağı Düşünüyordum,, 

Pariste gün geçmez ki bir cina
yet, bir hırsızlık yapılmamış olsun. 
Herhangi bri yevmi gazeteyi ele 
alsanız. mutlaka bir i'ki cinayet, 
hırsızlık vek'asına tesadüf eder
siniz. İşte son gelen Detektif•, ye
ni bir esrarlı cinayetten şu suret
le bahsediyor: 

. Geçen çarşamba günü Madam 
Bufie adlı yaşlı bir çiftçi kadını, 
tütün almak için evinin biraz ile
risindeki tütüncü dükkanına gi
diyor, kapı açık. Fakat içeride kim
seler yok, sesleniyor. cevap veren 
olmuyor, d<apıdan başını uzatıyor, 
bakıyor. Masalar, sandalyeler yf!r
li yerinde. Yalnız kasanın önünde 
kimse yok. Madam Bufie merak 
ediyor, içeri giriyor, kasanın ya
nına geliyor, gözlerin açıldığını. 

iıçindeki kağıdların yerlere atıldı
ğını görüyor, hemen dışarı çıkı -
yor, komşulara, ve zabıtaya haber 
veriyor. 

Az sonra, zabıta memurları ge
liyorlar. Dükkanın arkasındaki o
daya girince korkunç bir manzara 
karşısında kalıyorlar: Güzel Ma
dam Marsel, yatağında ölü yatı -
yor. Zabıta tabibi muayene edi
yor. Kadının şakağına sıkılan bir 
röwlver kurşunile öldürüldüğünü 

söylüyor. 
Marsel, çok güeel bir kadındır. 

Üç sene evvel evlenmiştir, fakat 
geçinemiyerek kocasından ayrıl -
mış. Akrabasından birinden aldı
ğı mirasla bir lokanta - kahve aç
mış, tütün de satıyor. geçinip gi
diyor. Müşterisi de çok. 

Zabıta, bir hafta süren tahki -
kattan sonra, kadının, sabık ko
cası tarafından intikam maksadile 
öldürüldüğünü tesbit etmiş, ye 

(Devamı 7 inci ıayfada) 

A:ınerikada zengin bir kadın, 
yalnız arlatoltrat (-), yani aiııa 

köpeklere mahsus bir yu.nl te.!ıı 

etmiş. Buraya kabul olunan k6-

pekler, ömürleri.niın sonuna kadar 

yiyor, içiyorlar. Rahat ediyorlar, 

Kabul olunmanın ıartı.: Cins ol.
maki. 

Acıt sokak köpeklttl, yurdun 

kabul olunanlar, yirmi dört ıw 
kapısından giremiyorlar. Yu.nla 

hususi bir yerde alıkonuyor, ton

ra iyice yıkanıyor. Hususi yeri.ne 
götürülüyor. 

Bir baytar, her sabah ne kadar 

köpek varsa birer birer muayene 

ediyor. Sonra tüyleri siliniyor, ta.
ranıyor. Muayyen saatlerde yi -

yecekleri veriliyor. Bu, her gilıı 

değişiyor. Bir gün sığır, ertesi gilıı 

koyun eti parçalan, arasıra yu -

murta karl§ık ezme ,et suyu ile 

tirid. haline getirilmiş ekmek, ili.. 
veriliyor. 
Yukarıdaki resim, yurdda bu

lun.an iki köpeğin, muşamba ör

tülü 'bir masada yemek yedikle

rini gösteriyor. Temiz giyinmiJ, 

güzel bir hizmetçi kız iki porse

len kapla yemeklerini getiriyor, 

öı\lerine koy~r. Köpekler, ön 

ayaklarını masaya dayıyorlar, ye
meklerini yiyorlar, Sonra istira

hat etmek veya uyumak için yer

lerine gidiyorlar. Bu talili köpeloo 

!erin haline ıı:ıpta 

mu acaba?. 
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jSTANBUL KAPID 
YE tzANS SARA 

No.56 Yazan:~M. SAMİ KARAYEL 

.Meslek Seçmek 
Istiyen Gt: n ;lere 

(Çocuk babaları ve veHleri 
ile kendilerine bir meslek 
intibah etmek istiyen genç
lere bir kolaylık olmak ü
zere memleketimizdeki mek
teblerin kayıd ve kabul şart-

Italyanlar Bulgarları 
Tahrike Başladılar 

(1 inci sahifeden devam) ile Lord Halifaksın Romanya ve 
ristana gösterilen düşmanlık işa- Yunanistana toprak garantisin -
retleri de yine Büyük Britanyanın den sonra hususle gelmiştir. Ni
sevkiledir. Bi2 çok iyi biliyoruz ki tekim bu nutukları müteakib Ro-

• 

Rumen 
Hududnnda~i 

Hadise 
df 

(l inci sahifedeıı 

larını sıra ile derce devam bütün bu hareketler İtalya aley manya Hariciye Nazırı Gafenko 

O
. h N y 1 

ediyoruz) hine hazırlanmış planlardı. Ankara ve Atinayı ziyaret etmiş 

r an e apacağJDı Şaşırmıştı, Küçük Tic~ret Mektebi ra~~~a~;;i~~;~;~;:~:~ıab: ~;::~a:::ı:ru1:1~~~~~~e~~ 
dır~ 

hem toprak davaları v•~,r 
milli bir emel halin le dİ'' 
mekten çekinilıneın !et• . Jtıı 
tumuz ve müt1efiklııuZ ~,ı1 

manya da Bulgaristana k l suretle İngiltere daima intizam-

0 D • s e 1 e e e A d Mektebin binası Sultanahmette- arşı 0 
an 

aıma evgı ısını rıyor u dir. Mektebe, ilk tahsilini b_Ltiren ve vaziyetini deği§tirdi. Bu vaziyet- sızlığın timsali oJarak kalmıştır. 
muhtelif sebebler dolaylsile orta =le=r=in=d=e=ğ=iş=m=es=i=a=nc=a=k=Ç,,.e=m==b=e=rl=a=y=n===İ=ş=te=b=u=n=lar= .. =B=u,:1f::,a=r=la=r=ın=ah=ıdı=r=. 

rinde kendi huduillarıl18, ~ı 
bııY" 

küçük bir hareketi en ''° 
silah mukavemeti ile l<~ .Ör< 

• 
Bulamadı Ve Kendi Sarayına Dönerek 

Ağalarına Sordu : ''Ne Haber?,, 
- Biznn debdebe ve saltanatı

mızı ayaklar altına alıyol'SUJl de
mek. .. 

- Biliterrodüd ..• 
Notaras, nihayet Annarun ha

tln ve serkeş harekitına tabun -
mili edemedi ve bağırdı: 

- Kim var orada!. 
K-apıda nöbet tutan muhafız -

!ardan biri içeri girdi. Notaraa 
emrini verdi: 

- Alın şunu içeri!, Kapayın bir 
odaya! ... 
Annayı bir odaya kapadılar ... 

Muhafaza altına aldılar ... Anna al'

tık mahpusdu. ... 
Orhan, eğlenoeslnden sabaha 

karşı sarayına dönmüştü. Sll'l'ay 
halkmı te1'şta buldu. Aıuıa, gez
ıneğe çıkmıştı. 

imparator hazretlerile beraber 
miydiler? 

- Evet şehzadem ... 
- Demek şimdi gittiler ... 
- Evet şehzadem ... 
Orhan; tekrar atına bindi ve 

Notarasın sarayına döndü. Tek
rar muhafızlara sordu: 

- Notaras hazretleri teşrif bu
yurdular mı? 

- Hayır ıehzadem .. 
Bu söz şehzadeıi Jı:u~urlmuştu. 

Saf yürekli şehzade Notarasın im
paratorun sarayında gecelediğine 
inanm1ştı. Oradan çıktıktan sonra 
belki de sarayına dönmeyip bir 
yere gittiğine kani olmuştu. Onu 
kudurtan mesele Notarasın or -
tada olmayışı idi 

Or.han; ne yapacağını şaşırmış 
bir aşık tavrile atını oraya buraya 
süriiyordı.ı. Annasını anyordu. 

Nihayet; kendi sarayına döndü 

ve ağalarına $Ordu; 
- Ne haber?. 
- ........ . 
- Tı:,krar,;atını ]fot~asın sara

yına sürdü. Muhafızlara hitaben: 
- N otar as hazretleri teşrif bu

yurdular mı? 

- Hayır şeruı.dem ... 
Halbuki; Notaras uyuyordu. Za

vallı A;na <';: haıı.sedil2iği odada 
yorguruuktan bfr yere, serilmiş, 
korkulu rüyalar i9inde yatıyordu. 

Hulasa: Orhan akşama kadar 
kendi sarayı ile Notarasm sarayı 
arasında mekik dokuduğu halde 
Notarası bulamadı. 

En nihayet; imparatora müra
caat etti. Konuşmalar çok entere
san oldu. İmparator sordu: 

- Dostum; nasılsınız, yeni sa
rayınızdan memnun musunuz?. 

(Devamı var) 

Fak-; sabah olduğu halde da
ha hAIA saraya dönmemişti. Ağa
lar etrafa saldırmışlardı. Halicin 
altını ıt.tüne getirdikleri haloo bir 
türlü Annayı bulamamışlardı. 

Ağalan, Annayı ararken gö -
renler sessizce alay ediyorlardı. 

Orhan, meseleye agah olunca 
çileden çıktı. Derhal kılıcına el 
attı ve ağasına şu emri verdi: 

İtalyan Oı~dusu Yeni 
Manevralara Başladı 

Atımı hazırlayın!. 

Atına bindi, yalnız başına No
taraaın sarayına doğru sürdü: 

Sabah olmuştu. Atından indi. 
Notarasın kapısında bulunan mu
hafızlara hitaben. 

- Başamiral hazretlerin i gör
mek istiyorum .. 

Dedi. Muhafızlar evvelce al -
dıklan emir muci'bince şehzadeyi 
oyalamağa ve atlatmağa yelten -
diler: 

- Amiral hazretleri ... Burada 
yoklar .•• 

- Nerededirler? ... 
- Sarayı imparatoride ..• 
- Doğru söyleyiniz ... 

- Doğru söylüyoruz şehzade 

aazretlerı. 

Orhan atın , sür'atle sürdü. Çok 
geçmede•ı hipodromu tuttu ve sa
raya geldt. Muhafızlar Türk ıeh
zade•ini görünce selam durdular. 
Şehzade sordu: 

- Başamlral hazretleri1'li gör -
mek .istiyorum .. 

Saı-ay muhafızlar ı da işten ha
berdar oldukları için aldıkları ta
limat 11" .. ucibince hareket e\tila: 

- Buyurunuz efendim ... 

Diyeı;ek içeri ~!dıla,ı:... Bıraz 

&anra başmabey~i e\l>ençe di -
van Orhanın huzuruna gelmişti. 

Sordu: 
- Şehzaderr. e!!?irlerinıze ha -

ı1rıml 

- Başamiral Notaras hazertle-
.ini görmek istiyorum. 

- Beş dakika evvel gittıler ... 
- Sa!aylarına 1"11? • 
- Bümiyorum ... 
- Notaras hazreıtleri bu gece 

(1 inci sahifeden ~evam) 

monte'a girmi§, Cenevre ve Cenis 
dağlarında İtalyan istihkamlarını 
tahrib etmiştir. 

Po ordusunun kısmı küllisı o 
zaman müdahale ederek Alplara 
doğru harekete geçec:ek ve kat'i 
net:ceyi Asti-casale hattında 70 ki
lometrelik bir cephede istihsal et
meğe çalışacaktır. Bir taraftan da 
bu orduyu icabederse Takviye et
mek üzere Po mıntakasından muh
telif eiızülamlar alarak Alplara 
doğru ilerliyecektir 
Manevraların üçüncü safhası 

söylendiğine göre, zaferden istifa
de harekatıdır. Yani kıt'alar tek
rar Alplara çıkarak garbe doğru 
llerliyeceklerdir. 

Yeni tipte olan Po ordusu 3 mo
törlü kolordu, l •Zlrhlı• kolordu, 
1 . hafif ve serh kolordu, 1 •kendi 
vesaitine bindirilmi~ kolordu v~ 
muhtelif pıyade cüzütamlanndan 
mürekkebdir. Bunların arasında 

30 .Siyah gömekliler. alayı bu -
lunmaktadır. 

MANEVRALARDAN MAKSAD 

.Roma 2 (A.A) - Askeri mah
!ellerde söylendiğine göre bu se
neki manl'vralar, İtalyan erkii.nı
harbiyesine çok miktarda motörlü 
kıtaların kullanılması netice:;inde 
elde efülecek randıman hakkında 
bir fikir venn<'ğe matuftur. Tah
şidatm ™' şekilde yapılacağı, bu 
ktıalann muharehe mıntakasına 

ne suretle sevkedilerek muhare
beye iştirak ettirileceğı hakkında 
İtalyan erkanıharbiyesi bir fikir 
edinmek istemektedir. 

,------------------------~ ROMATiZMA - LUMBAGO - SİY ATIK 

ARKA - BEL - DiZ - KALÇA AGRILARI 

TESKiN ve iZALE EDER 
Sıhhat vekaletinin 9· 10·935 tarihli ve 4·93 numaralı rubıahnı haizdir 

ALMANLAR DA BUGÜN SOV
YETLERE HARB İLANININ YIL
DÖNÜMÜNÜ KUTLULUYORLAR 

Berlin 2 (Hususi) - Malumdur 
ki, 27 ağustosta Hindenbu:-g ile 
Ludendorf'un Tanenbcrg'de 1914 
de Ruı;lara karşı kazandıkları mu
harebenin yıldönümü münasebe
tile merasim yapılacaktır. 

150 bin eski muharibin iştirak 
edeceği bu mera'limdc bir çok Ge
neraller ve şimdiki Alman hüku -
meti erkanının hemen hepsi ha
zır bulunacaklardır. Hitlcr mera
sime riyaset edecek ve mühim bir 
nutuk söyliyecektir. Fakat Ber -
!inden Tanenberg'e geçmek için 
meşhur koridor bır mani teşkil et
mektedir. Bu sebepten Hitler, Al
man Nazır !arı ve Generalleri de
niz yolunu ihtiyar edeceklerdir. 
Hepsi de Svinomund'da bir harb 
gemisine binecekler ve Königs -
beııg'de karaya çıkarak merasim 
yerine gideceklerdir. 

Hitlerin emri üzerine, bütün Al
man garnizonları bugün 2 Ağus -
tosta Umumi harbin yıl dönümü 
münasebetile fener alayları ter
tib edeceklerdir. Bir memleket
te harbin yıldönümünü tes'id et
mek ilk defa vak i olmaktadır. Bir 
çok şehirlerde milyonlarca insa
nın hayatına mal olan Umumi haı-
bin ne şekilde ilan edildiğini gös
teren sengiler tertib edilmiştir. 

İNGİLİZ HA VA MANEVRALARI 

Londra 2 - Salı günü İngiltere
de büyük hava manevraları haşlı
yacaktır. Şimdiye kadar yapılmış 
olanların en mühimmi olan bu 
manevralara gece gündüz 1000 

den fazla tayyare iştirak edecek 
ve bu manevralar esnasında İngil
terede hava hücumlanna karşı vü
cude getirilmiş olan hava ve ka
ra müdafaa tesisatı tecrübe edile
cektır. 

EYNİ NESRİYAT: .. 
izahlı Basın Birliğfl 

Kanunu 
Basın bırllğinın faaliyete geç -

mesi üzerine İstanbul mıntakası 
reisi Hakkı Tank Us, Birlik kanu
nunu geniş ölçüde izahlariyle bir
likte basdırmıştır . Hasılatı Basın 

kütüphanl.'Slll€ teN<olunan kitalıın 

veya yüksek tahSile devam im -
kanını bulaınıyan kız ve erkek -
lere, ticari ve iktrsadi hayatta bi
linmesi zaruri olan malumatı ver
mek, tiearet evlerile mali mües -
seselerde küçük vazifeler alabile
cek veya şahsi teşebbüsler, küçük 
sermayeleri iy.i kullanabilecek ve 
hayatlarını kolaylıkla kazanabile
cek gençler yetiştirmek için açıl
mıştır. Orta tahsile yakın mesleki 
bir bilgi verir. Nehari ve parasız 
bir mektebdir. Tedrisat muhtelit 
olarak her gün öğleye kadar de
vam ede~. Talebesi her gün öğle
den sonra muhtelif müesseselerde 
stajyer olarak çalışır. Bu mektebe 
girmek için, ilk mektebi bitirmiş 
olmak, orta mekteblerin herhaıııgi 
biT sınıfından tasdikname almış 

olmak, 13 yaşından küçük, 18 ya
şından büyük olmamak, Xfukiye 
tebaasından bulunmak, sıhhat ve 
aşı raporu, nüfus kağıdı sureti, 
hüsnühal varakası göstermek 
§Qrttır. 

Mektebin tahsil miiddeti 2 se-
nedir. 

Boş Sırtlara Ağaçlar 
Dikilecek 

Şehrimizm muhtelü semtlerin
de teşçir sahası olarak ayrılan yer
lere dikilen on binlerce fidanın 

hemen hpsinin tuttuğu görülmüş
tür. Bilhassa Haydarpaşa - Sala
cık arasında sahil ve sed boyun

daki kayalık arazıya dikilen çam, 
çınar ve söğud gibi fidanların 

hepsi tutnıuştur. Bu suretle aza
mi on sene sonra gerek bu yerlere 
ve sahil boyuna karşıdan bakılın

ca bir yeşil manzara görüleceği 

düşünülerek İ&*anbul sahillerin
deki diğer boş sırtlara da fidanlar 
dikilmesi kararlaştırılmıştır. 

Diğer taraftan halkımızda ağaç 
sevgisini ziyadeleştirmek için şeh
rimizde bu sene şubat ayı içinde 

büyük bir •ağaç bayram11 tertib 
olunacaktır. Bayram günü herkes 
mecburen bahçesine veya civarına 
asgari bir fidan dikecektir, 

Belediyede Muhasebe 
Kursları 

Belediye muhasebe teşkilatına 

mensub memurlara muhasebe u
sulleri öğretilmek maksadile te -

sisine karar verilen kurs, dünden 
itibaren şehir mecli6i salonunda 

aÇJ1mış-tır. 58 belediye memuru -
nun iştirak ettıği bu kursta açılış 
dersi, Belediye reis muavini Rifat 

tarafından verilmiştir. Kurslar 
her gün saat 9 dan 12 ye kadar de
vam edecektir Kurstaki dersler, 
Belediye muhasebe, tahakkuk ve 

muamelat müdürleri tarafından 

verılecektir. Kurslar sekiz ay de
vam edecEktir. 

İtfaiye Nasıl Takviye 
Edilecek? 

Beledıye Reisliği şehrimızdeki 

bazı itfaiye merkezlerini takviye
ye karar vermiştir. Bu cümleden 

olmak üzere Heybeliada, Büyük
ada ve İstinye grupları da takviye 
olunacaktır . Ayrıca itfaiye için 4 
tane pompalı kamyon, 2 tane su 
tankı ve 2 tane de arabasız moto
pomp alınması kararlaştırılmıştır. 
Bedeli 83 bın lira tutan bu vesa
itten sonra Avrupa ve Amerika 
i!laiyelerindeki en son si.stem ve
saıt de tetkık edilecektir. 

:fiyatı (15) kuruştur. Her kitapcı
da bulunur. Birer tane edinilmesi
ni t•vsiye ederiz. 

lngiliz Filosu Bu Sabah Geldi 
cakları malı1ın olduğııı'8 ~U 
çükten başlıyabil~cek J;.ııi 
hadisenin hissi ve mi1ll ~· b 
büyük ve karşılıklı bır . 

(1 inci sahifeden devam) 
Saat 10 da donanma kumandanı -
ınız Amiral Şükrü Okan İngiliz 
Amiral gemisine giderek misafir 
Amirala .. hoş geldiniz. demiştir. 

Bunu İstanbul komutanı General 
Halisin Amiralı ziyareti takip et
miştir. Saat 10,55 de de İngiliz A
mirali karaya çıkarak evvelii A
miral Şükrü Okanı ziyaret etmiş
tir. Amiral saat 12 de İstanbul ku
mandam Halis Bıyıktaya da iadei 
ziyaret ettikten sonra saat 12,30 da 
Vilayete giderek Vali ve Belediye 
reisi Lutfi Kırdan ziyaret etmiş -
tir. 

Saat 16 da Vali ve Belediye re
isi Lutfi Kırdar İngiliz filosuna 
giderek Amirala ziyaretini iade e
decektir. 

Bu akşam saat 20,30 da Vali ve 
Belediye reisi Lutfi Kırdar tara
fından Perapalasta İngiliz Amirali 
şerefine bir ziyafet, onu müteakip 
de bir suare verilecektir. 

İngiliz bahriyelileri yarın saat 
10 da Taksim Cumhuriyet abidesi
ne bir çelenk koyacaklardır. Bu 
münasebetle yapılacak merasimde 
İstanbul kumandanı Halis Bıyık -

Milli Şef Cuma 
Günü Amiralı 
Kabul Edecek 
İngiliz Akdeniz filosu umum 

kumandanı Amiral Sir Gumigham 
refakatinoo erkanıharbiyesi ol -
duğu halde cuma günü Yeşilköy
den tayyare ile Ankaraya hareket 
edecektir. 

Amiral Arıkarada doğruca Ri -
:yaseticumhur köşküne gidereı. 

Milli Şef ve Cumhurreisimiz İs
met İnönü tarafından kabul edi
lecektir. 
. İngiliz Amiralı ayni gün Arıka

rada muhtelif ziyaretlerde bulu
nacaktır. Şerefine Genelkurmay 
Başkanımız Mareşal Fevzi Çak -
mak tarafından bir ziyafet veri
lecektir. Amiral Gwniııgham cu
martesi günü yine tayyare ile An
lk:aradan şehrimize dönecek tir. 

ı 
haline inkılalı ediver"'" ., ·lif ,. 
bir endişo> mey_zuu o~ab'.- ıiııı 
bugün için bu nevı ıb .ı 
veya asabi, fevri ıehcY~~r 
karşısında en büyük dB1i 

1b,ıı 
sigorta halinde sulh c•P ııı i 
alıruş bulunduğu için b~0-
tün dünya bakımınd~~ ~0y,ıl 
ferahlığını ve tese!lisıD 

teşkil ediyor. Eğer, sulb ~ 
nin hikim kudreti ,·e ııı .. ~ 

d ... b•' emellere karşı ver ıgı ıtl 

ki. <US 
masaydı muhakkak • • el• 
ay içinda dünya yüZ d 
boğulabilirdi ve Ruın•0 ;t 
hududundaki müsad~'.edİ· j 
bir harb sebebi olabiliJtJııl'~ 
bulunduğumuz sulh şar ,.,.ıı 
kikaten sulh cephesine 11 

ETEM tzzı;;1' ııt:ı' 

·ı \'e Deniz Tahrn• . ~ 
Tahliye Aınele51~ 

Paraları . ı. 
Deniz tahmil ve taJılıl yı 

tay, bir Türk ve bir İngiliz askeri lfl..ılilllıl,__.,._. _____ ltd"'""' 
kıt'ası da hazır bulunacaktır. Ya
rın "saat 12 de de donanma kuman
danı Şükrü Okan tarafından Ya
vuzda İngiliz Amirali şerefine bir 
öğle ziyafeti verilecektir. Ziyafet
ten sonra Türk ve İngiliz zabitleri 
hususi bir vapurla Boğazda bir 

rinde çalı~an ameleleri~~ 
yelerinden kesilerek bJ f)i 
lan .37, bin l ira paranı~ 
bank erkanınrlan baı11 .. 
nn<lan ziyaa uğratıld!g
klnda müddeiumurniliğ~ 
lan ihbar tal:ı~ikatına e ııf 

gezinti yapacaklardır. 

Misafir bahriyeliler pazar gü-

Memnu Mıntakada 
Fotograflar Çeken 

Alman 
Geçen sene Sarıyer - Rume

li kavağı arasındaki memnu 
mıntakada arazinin muhtelif 
cihetlerinde birçok fotoğraf -
lar çeken Vil!helm Kerman a -
dında bir Alman yakalanınış, 

tevkif edilerek ağır ceza mah -

nüne kadar şehrimizde kalacak -
lardır. O gün Amiral şerefine Ta
rabyada Tokatlıyan otelinde bir 
ziyafet verilecek ve filo ayni ak
şam limanım1zdan ayrılacaktır. 

Cumartesi günü de Fenerbahçe 
stadyomunda bir futbol maçı ya
pılacaktır. 

Suadiye Kır Balosu 
Çocuk Esirgeme Kurumu Eren

köy tarafından 5,8-1939 cumartesi 
akşamı Suadiye plaj gazinosunda 
yoksul çocuklar menfaatine saba
ha kadar devam etmek üzere bi.r 
kır eğlenıcesi tertip edilmiştir. 
Kıymetli san'atkar Bayan Mu

alla ve Sadi grubile iştirak ederek 
bu hayır işi i.çi en muntena parça
lar taganni edecektir. 

utSV 
yetle devam olunın•p 

Müddeiumumilik, eı:k·~, 
hamalları kfılıyası Bilal~ r. 
vini Saidi celbederek b 11' 
ta ifadelerini a!rnıştır7 bil' 
zat; biriken paran_ın 3 pıt 
olmayıp yalnız 26 bill .. 1 
ibaret bulunduğunu so) 

lerdir. ıı Ol 
.Bunlar; 16 bin Jirall~' 0 

nizbanka teslim edıll111• 
nu ilav" etmişlerdri. 

Müddeiumumilik . b~ 
Denizbankm devrcdılıP ii4J 
Denizyolları umum 111 

ğünden sormuştur. 

kemesinc verilmişti. 1 
Vilhelm Kermanın dun ağır 

ceza mahkemesinde duruşması -
na başlanmıştır. 

'.Macar cazı, zengin varyete nu
maraları ve dans müsabakası ile 
müsamerenin mükemmel bir su
rette tertibine çok çalışılmıştır. 

GÖZ~~ fol 
Dr. Murad Ranı• aııİ 

Taksim - Talimhane. 'f 
1
f: 

, caddesi No. 10 urfs ı:eı: 

Mevkuf bulunan Vilhelm Ker 
manın muhakemesi suçun_ ma -
biyeline binaen gızli olarak ya
pılmıştır. 

Serginde Gece 
Eğlenceleri 

Yerlimallar sergi inde bugtin
den itibaren gecelen eğlence -
!er tertip edilecektir. Bilhassa 
geceleri sergi çok kalabalık ol
maktadır. işlerinden çıkan her
kes sergıyi bir gezintı yeri hali
ne sokmuştur. Bu yü2den cadde
de ve sergi içinde yC'ni tedbirler 
alınmıştır. 

·Bundan sonra Pazartesi ve 
pcr§cmbe günleri mektep talebe 
lerinden duhuliye alınmıyacak
tır. 

Sivri Sineklerle 
Mücadele 

Vali ve Belediye Reı Liitfi 
Kırdar Şışli ve Beşiktaş semtle -
rinin si'llrisinek istilasına uğradığı 
hakkında verilen haberlerle der
hal alakadar olmuş, Sıhhiye Mü
dürü Ali Rizayı nezdine çağırarak 
gerek Sivrisinek, gerekse şehrin 
diğer sıhhi işleri hakkında kendi
sinden izahat istemiştir . 

Sıhhıyc Miıdürü Ali Rıza, Vali
den aklığı emir üzerıne dun, iki 
doktorla beraber bu semtleri ge
zerek vaziyetı tetkik etmistir. 

1 
ÇOK YA~LAş!I 
ı-

Bir gazetede aranan bütün "J' 
sıflara toplayarak çok yakırı 
yepyeni bir teknik ile çıkacaktı 

e En doğru havadis 
e En güzel makaleler 
e En merakh yazalar 
e En mUhim tefrikalar 

proğramlarını 
kadar bütün 

• • tılll 
yeni eller yenı neşrıf 9- ··ıı 
ve kadrolarını bir ikt g:ıe 
tafsilatile ilan edece 

. rv1'ı 
gazetesi olan IKDA ~ 

her satlranda halkın heyecarı' 
örecek ve sesini duyacaksırıı 
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-----------. !TARiHTEN SAHİFELER: 

f' . • 1 Kuyucu Murad Paşa 
';,;:.~l!:u~~~~.~~-~~- Yazan: F. Samih ISTANBUL D } b h St d 
~{t.\\·-~>W.a~A. .. ., ı-, a a çe a ının ~· ..... ~ ........... , ..... .,~2 .. ,ı::...... o m 

' ~~#t~~-111~ z~ir::~~:e :: :~~- ~: ~~~~ı lazım geldiği fikrinde y . Pi A G ld. 
'iiiiİİİİİiiiiiiii;;;:;;-===-_;~~;;;;;;;;;;;;;;;;;;~;;;;;;;;;;;;;;;;~~~~;:~i;;;;;;;;;;;;;;I ufak kusurları, hataları büyük İçlerinden biri, Sadinin şu me- enı anı e 1 
~ Yazan: Rahmi Yağız bır şıddeUe cezalandırıırdı. alde bir kıt'asıru okudu: 
, Aınadolu asilerine karşı göster- <Ağaç k.öklenmeden, bir adam 

iki Gemi 50 Metre Aralıkla !:~EC~:~~de~:::7:: =~:.v::1~;:::~e=~k:~e:~~ 
D 

Murad Paşa, zulüm ve gadrini den oynatabilmek için bir çift fil . . y .. - ç kt lar adalet ve merhamet perdesi al - ister. 

Bu Plan 16.000 Seyirciyi İ3tiab 
Edecek Şekilde Tanzim Edilmiştir. 

enızın uzune ı ı tında gizlemeyi çok iyiı bilirdi. •Çeşmenin musluğu bir mil il• 
h Haftada bir gün mutlaka (Ya - kapanır. Fakat, bir kere hazinesi 
Qİrb • sin) okur, etrafına daima N akşi- patladı, sular taştı mı, bir fil il• 

ır/erine yaslandı/ar, Aman, Işıkları Söndü:- bencil şeyhlerini toplar, ibadeUe tıkanamaz ..• 
ii 

meşgul olurdu. Kalenderoğlu ve Heyet, eşkiyalar.ın tarassud et-

i' naz. Türk Destroverleri Bizi Görmesin Canbulat taraftarlarıaıın tedibi tirilmesine ve fırsat zuhurunda 
J hareketine başlamazdan evvel yer- 'bastırılarak imhasına karar verdl 

- Hey Kapiten Klavye ... ·Bana ı 
aborda et! Sen de Kapiten N azmet 
buraya gel! şöyle birbirimizi ya
kından görelim.. 

Triton'un makineleri işledi, 

Klavye'nin verdl.Ai kertelerle ikin
ci, gemiye manevra yaptırdı, bir 
kaç dakika sonra Triton E. 13 e 
aborda etti. N azmet'in B. 12 si de 
KDmodor ,gemiame yanaşmış, üç 
tahtelbahir birbirlerine yaslana -
rak muazzam blr deniz canavarı 
halini almışlardı. Brodey arkadaş
larına sordu: 

- Işıkları söndürdünüz değil 
mi? .. Ufacık bir ziya, ilerde, lima
nı muhafaza için karakol yapan 

cum karşısında hepimiz denizin 
dibini boylarız. 

İki kaptan cevab verdi: 
- Gece müdafaası halindeyiz 

Kapiten! 
- Ali, o halde konuşalım.. Ev

veli\ sıra Kapiten Klavye'de .. Dün
kü vukuatı anlatın Kapitenl 

Klavye ağır ağır ve tane tane 
anlattı: 

- Sizden ayrıldıktan sonra ver
diğiniz rota üzerinde seyre başla
dım. Ayastafanos sahillerinden i
tibaren kıyıya 300 metreye kadar 
sokuldum. Karaya muvazi bir hat 
üzerinde seyrede ede Makrıköy (1) 

(Devamı var) 

Tütlt destroyerlerinin nazarı dik- ı--------
R. Y. katini celbedebilir. Ani bir hü -

(4 üncü sayfadan devam) 

İtalyan gazeteleri İspanyada şu 
son günlerde olup biten şeylere 
dair çok ihtiyatla yazı yazmış -
lardır. Mese!A General Dolanonun 
~ık İspanyada askeri vazife ile 
kalmıyarak elçi sıfatile harlee 
gönderileceğini yazıyorlardı. 

Yine İtalyan gazeteleridir ki bu 
Generalin elçi olarak Berline gön
derileceğini ilk olarak yazıyor -
lardı. 
D~er faraftan Frankiurter ga

zetesinin muhabiri de İspanyanın 
iktısadl vaziyetini tetkik ediyor. 

(1) Şimdiki Bakırköy. 

Alman muhabirine •göre bu vazi
yet şöyledir. Haricden mevaddı 
iptidaiye getirtmek zarureti var
dır. Bu suretle dşçilere iş ibuluna
cak, fabrikalar işliyecektir. Altın 
yokluğu ve ecnebi parasının bu
lunmaması yüzünden hissedilen 
sıkıntı ancak haricden borç al -
mağa lüzum gösteriyor. 

Alman gazeteleri şimdiye ka -
dar hep İspanyanın İng.iltere ile 
Fransadan borç almamasını tav
siye ediyorlardı. Şimdi ise bunun 
lüzumunu az çok açık bir surette 
yazıyorlar dcımektir. 

YAFA \ Paris 
Cinayet/erinden l (5 inci sayfadan devam) 

tinde kalabalıktır. Kahvelerin <>
nünde hersaat birçok adamların 
oturdukları, nargile içerek konuş
tukları görülür. 
Çarşılardan geçmek kalı.il de -

ğildir. Satıcılar, alıcılar pek çok
tur. Bazı yerli san'at sahibleri dük
k.3nlarında çalışırlar: Birçoktan 
ııüpürge yaparlar. Bakırcılar, ku
yumcular da vMdır. 

(5 inci sayfadan devam) 

kendisini yakalamıştır. Katil 
ca cürmünü itiraf etmiştir .. 

Azılı katil diyor ki: 

ko-

- Karımdan ayrılalı neler o
luyor. Fakat, hala onu seviyorum. 
Ondan her zaman intikam almak 

istiyordum. Karım güzeldi. Onun 
dükkanda alış veriş ederken bazı 
müşterilere fazla güler yüz gös-

terdiğini görüyordum. Artık onun
la hlç bir alakam kalmamış olma-

lere kapanmış, alnını topraklara Bu karar üzerine cesur ve tecrü-
sürmüş, gözyaşlan dökerek dua besi çok jandarmalardan kırkı se-
etmişti. çildi, dağa gönderildi. 

Murad Paşa, zafer kazandığı za-
man çadırının önüne derin bir 
hendek kazdırır, dilşmandan al -
dı.ğı esirleri boğdurur, hendeği 

cesedlerile doldururdu. 
Kendisine (Kuyucu) denilme

sinin sebebi budur. 
Tarihlerde yazılı olduğuna gö

re: Bir gün cellAd, tesadüfen asi
ler arasına karışan ve esir düşen 
bir çocuğu öldürmek istememişti. 
Murad Paşa; yeniçeriJere, çocuğu 
boğmalarını emretti. Yeniçeriler: 

- Celladın yapmak istemedi -
ğini biz de yapamazuk!. 
Cevabını verdiler. Paşa kızdı. 

Uşaklarına: 

- Öldürün şu yumurcağı! ... 

Dedi. Uşaklar yeTlerinden kı -
ınıldamadılar. Zalim vezir, büs -
bütün kızdı. Yerinden fırladı. Kür
künün etekler.ini topladı, bir ka-
sab gibi kollarını sıvadı ve zavallı 
yavrucuğu boğazından tuttu, ta -
vuk boğar gibi boğdu, çukura at
tı. Sonra etrafındakilere: 

- Devletin başına bunca gaile 
açan asilerin reisi de vaktile böy
le bir çocuk idi. 
dedi ve ilave ett.i: 

- Fenalığın, kök salmadan ö
nünü almak gerektir. 

İhtimal bu zaliJn, vezir, Sadi -
nin meşhur bir hik.ayesindeki şu 
beyti hatırlamıştı: 
·Ahlhet gürk zade gürk şevcd 
Gerçi ba ademi büzürk şeved• 

Bu hi!cı1ye cidden meraklıdır, 

nakle değer. Aslından ve aynen 
tercüme ediyoruz: 

·Bir eşkiya çetesi, yüksek bir 
dağın tepesine yerleşmişti. Ker -
vanların önünü kesiyor, gelip ge
çenleri soyup soğana çeviriyordu. 
Civardaki kasabaların, köy !erin 
ahalisi korkularından tarlaların

da, bağlarında çlışamaz, işlerine 

gidemez olmuşlardı. Birçokları, 

evlerind:m dışarı çıkmağa cesaret 
e.d.emiyorlardı. Şehirde büyük bir 
korku hüküm sürüyordu. Hayat 
sönmüş, alışveriş durmuştu. 

Hükumetin gönderdiği jandar
malar, eşkiyalarla. lraşa çıkamıyor
lardı. Dağın tepesine çıkmak de
ğil, eteğine bile yaklaşamıyorlar

dı. 

Bunlar; ağaçlar, çalılar arasın
da saklandılar. Bir gece eşkiy lar, 
bir baskından geldiler. Hepsi yor-

gun idi. Sırtlarındaki ganimet eş
yalarını yere bıraktılar. Yediler, 

içtiler ve birer tarafa uz&ndılar, 
derin bir uykuya daldılar. Mağa-

ralarının önüne hiT nöbetçi bırak
mayı bile hatıra getirmediler. 

Jandarmalar; bu fırsatın bir 
daha ele geçmiyeceğini düşündü-

tılar, eşkiyaların üzerine atıldı -

!ar, hepsini kıskıvrak bağladılar, 
hükümdarın huzuruna çıkardılar. 

Hükümdar, kafalarının kesilme-

sini irade etti. 

Bunların arasında, genç ve son 
derece güzel bir çocuk vardı. He
nüz açmağa başlamış bir gül gon
casına benziyordu. 

Vezirlı:>rden biri, çocuğa acıdı. 

Hükümdarın önünde eğildi, ayak
. J,;ırına yüzünü sürdü, ve: 

- Sultanım, dedi. Bu çocukca
ğız iyiyi, kötüyü fark ve temyiz e

decek çağda değildir, henüz haya
tın zevklerini de tatmamıştır. Eş
k.iyalar arasında bulunmasına se

beb, fena bir tesadüf veya tali -
sizlik olsa g;rt'k ... Sultanımın yük
sek ruhuna, merhametiJle iltica ve 
bu esirin kanını bu aciz kuluna 
bağıışlamasın_ı rica ederim, 

Dedi. Hükümdar, vezirin bu söz
lerini baridane karşıladı, kaşları
nı çattı ve: 

- Aslı ve. nesli bozuk olanları 
adanı etmeğe çalışmak beyhude
dir. Bu; tıpkı bir kubbenin üze -
rinde bir ceviz tanesini durdur
m;ıyı tecrübeye kalkışmak gibidir. 

Ceı.~z. kulfuenin üstünde duramı

yacağı gibi aslı bozuk da ıslah ve 
terbiye olmaz. 

Bu gibi!erin aslını ve neslini 
kökünden kurutmak gerektir. Zi

ra, ateşi söndürüp kıvılcımlarını 

bırakmak, yılanı öldürüp yavru

larını muhafaza etmek akıl karı 
değildir; 

Bir ay kadar evvel Cümhuri
yet Halk partisi merkez binasın 
da beden terbiyesi genel direk -
törünün huzuriyle şehir müte -
hassısı Prost ve İtalyan mimarı 
Viyetti Viyoli ve sporcular top
lanarak Dolmabahçede yapıla -
cak olan stadyom üzerinde gö -
rüşmüşlerdi. 

Genel direktör eldeki mevcut 
parayla Dobnabahçede devredi
leceok olan sahada küçük de ol
sa derhal bir stadyom inşası ci
hetini istilzam etmiş, bu husus 
ta mutabık kalınarak keyfiyeti 
vali ve belediye r~isine bildiril~ \ 
mişti. Neticede mımar Vıyottı 

Federasyon lulara 
Verilen Tahsisat 

·Ankara 1- Beden terbiyesi mer
kez istişare heyeti bugün saat üç
te genel direktör Cemil Tanerin 

reisliğinde toplanarak Büyük Mil
let Meclisince kabul edilmiş olan 
genel direktörlük bütçesine mev

zu 157 bin liralık tahsisatın şu şe
kilde taksimini kabul etmiştir. 

Atletizm 23 bin, su sporları 23 
bin, fulbol 19 bin, güreş 17 bin, bi
siklet 9 bin, eskrim 8500, atıcılık 

4500, dağcılık 2500, tenis 900. 

Alman Tenisçileri 
Amerikaya Gitmiyor 

Berlin - Birleşik Amerika -
daki enternasyonal tenis karşı -
laşmalarına iştirak etmesi için 
Amerika federasyonu tarafın -
dan vaki olan davete Almanya
nın iştirak edemiyeceği bildiri! -
miştir. 

Hakemler için 
Talimatname 

Beden terbiyesi İstanbul böl 
gesi futbol ajanlığından: 

Beden teı!biyesi genel direk
törlüğü futbol yüksek hakem 
komitesi tarafından gönderilen 
talimatnamenin birer nüshası 

hakemlere verileceğinden lisan
siye hakemlerimizin ajanlığımı 

za müracaatları lüzumu rica olu 
nur. 

Beden terbiyesi İstanbul böl 
gesi futbol ajanlığından: 

Futbol yüksek hakem komi
tesi talimatnamesinin üçüncil 
muvakkat madtlesi lisansiye ha
kemlerin lisanslarının tebdil et
tirileceğini amirdir. 

Bölgemize bağlı veya diğer 
bölgelerde lisanse edilmiş ol
dukları halde zaruri sebepler do 

Viyolinin evvelce hazırladığı 

25.000 k.işili:lı: planın nazarı dik
kate alınınıyarak yeni baştan 

bir plan hazırlamasına karar 
verilmişti. 

Napoliye giden mimar Viyet 
ti Viyolinin hazırladığı 16 bin 
kişilik plan, belediyeye gelmiş · 
tir. Gazhane tanklarından biri 
stadyomun içinde kalmaktadır. 

Keyfiyet Gazıbaneye bndirile 
cek ve tankın kaldırılması iı.iene 
cektir. 

Şirket bunu yapmazsa tankın 
etrafı münasip şekilde kapatılıp 
bunun önüne bir işaret kulesi 
yapılacaktır. 

Vefa idman Yurdu 
Kongresi 

Vefa İdman Yurdu Başkanlı
ğından: 

(9/7 /9'J9) tarihinde toplanark 
geri bırakılan kongremiz (5/8/ 
939) cumartesi günü saat 16 da 
Şehıladebaşındaki Yurt merke
zinde toplanacağından bütün ü
yelerin teşrifleri rica olunur. 

Ruzname: 

1 - Murakabe ve idare he-
yetleri raporlarının okunması, 

2 - Mürakabe ve idare he -
yetleri yeni seçimi. 

Fransa Bisiklet Turu 
Paris - Yirmi gündenberi 

devam eden Fransa bisiklet tu-
ru pazar günü sona ermiştir. 

Turu: 132 saat 3 dakika 17 

saniyede bitiren Belçikalı S. Ma 
es kazanmıştır. 

1 - S. Ma.es (Belçika) 
Sa. 3 D. 17 saniye. 

2 - Vietto (Fransa) 132 
33 D. 55 san. 

132 

Sa., 

3 - Vlaeoencky (Belçika) 
132 saat 35 dakika 25 saniye. 

4 - Clemen\ (Belçika) 13~ 

saat 39 dakika 26 saniye. 

5 - Viss~s (Belçika) 132 Sa. 
41 dakika 22 saniye. 

6 - Marcaillof (Fransa) 
saat 48 dakika 33 saniye. 

7 - Disseuaux (Belçika) 
saat 50 dakika 33 saniye. 

Davis Kupasında 
Yugoslavya 

132 

13:1 

Zagrep - Davis kupası ma -
çında Yugoslwya Almanyaya 
~ galip gelmiş ve Avrupa mııı 

takası finalini kazanarak Ame -
rika ınıntakası galibi ile mınta
kalar arası finaline ayrılmıştır. 

Eski mahallelere, sokaklarına 

gelince: Buralarda birçok tarihl 
eserlere tesadüf olunur. Fakat çok 
pistir. Sokaklar yazın tozlu, ıklşın 
da çamurludur. Dizlere kadar ça
mura batmadan geçilemez. 

sına rağmen, Marseli hala kıska
nıyordum. Zaten, evvelce de, on

dan ayrılmak istememiştim. O, zor
la benden ayrıldı. Benimle bera-

Nihayet, hük:ılmet aciz kaldı. 

Bulutlar, abıhayat yağdırsa sö
ğüd ağacı yine meyva vermez. As

lı bozuk adamları ıslah için bey

hude vakit zayi etme. Çünkü ba
taklıkta yetişen kamıştan şeker 

alınamaz. 

layısile İstanbula nakletmiş ve !==============
maçlarımızda hakemlik yapmıı 
bulunan arkadaşların ehliyetna 
meleriyle birlikte bölge spor 
servisimize loilen müracaatları 

Yeni şehir, umumt ba~esi, se
bili Albu - Nebbuıt denilen paşa 

çeşmesi, Rus kiliseııi, lüks ve adt 
otelleri ile iyi bir tesir bırakır. 

ber yaşamak istemiyordu. Ben de 
onu yaşatmamağa karar verdim.• 

TARZANIN 
\'~lıı: 

OGLU _I 
~~ No: 30 

'>vııuıı ı,;; _ 
~ "dtra' ~·"'iÜk kızın bulundu- hancının yüzüne dikkatle baktı, 
lJt~i'~ek. gfdi. Elinden tuttu, sü-

: sveçıilerin yanına ge-
~ 

l.ıoıc <iı,, dedi 
\; ~ıı ti · Genç değil mi? 
ı~ında h eryemin güzel siması 1 

"l\en k. ayran kalmıştı Buna 
ı' li:~ ayıdsızca. . 
''e . et, de,ı. . 
~~ ıhti~·ac 1

• Fakat bizim esl>-
J' ~nıınla•ıtııız Yok. Kim uğraşa-

b an .. 
<~ı en, eııe · 

otan k. rı ve ayakları hali 
be

1 
ll;z do ~a doğru eğildi: 

!') Relıııeı.. s uz.·. Bizimle bera
ı.. 'dt '· ıster misın' ? 
"' 1ııı · "ıel)·e · •· · 
lig, 'itten m, senelerdenberl 

ııı~ 4,/"ahrum bulunduğu blr 
lllıne h"t ı ab eden bu ya-

ve: 
- Serbest kalmak, ormana ~ 

mekten başka bir ~y istememi .• 
Cevabını verdi. 
- Demek bizimı. beraber gel~ 

mek istemiyorsun?. 
- Hayır!. 

İsveçli, Kovuduya döndü: 
- Giirüyorsun a, eeire bizi.mle 

beraber gelmek istemiyor!. 
- Onun isteyip istememesinbl 

ne ehemmiyeti var?. 
Molben söze ~~ 

- Bu kız bqımıza derd olacak. 
Kim uğraşacak bununla ..• Maama
fih seni blr yükten kurtarmak ~ 
çin alıp 1ıtötürelim. 

Çeviren: FUAD SAMİH 

Dedi. Pazarlığa başladılar, 
İki saat süren bir mücadeleden 

sonra a:ltı ıınetro renkli keten bezi, 
iki tüfek ve bir de kemik saplı 
büyük bir sustalı çakı mukabilin
de Meryemi satın aldılar. 

Kovudu, Avrupalıların hemen o 
gün köyden uzaklaşmalarını şart 
koşmuştu. Ve esirenin •beyaz şey
tan• tarafından nasıl kaçırılmak 
istenildiğini de anlatmıştı. 

• * 
Meryem, sıkı bi.r muhafaza al

tında İsveçlilerin kampına götü
rüldü. Molben, kızın emniyetini 
kazanmağa gayret ediyordu. Ken
disini babasının yanına götürece
~ söyledi. Fakat küçük kızın, 

Ayan ve eşrafı topladı. Eşkiya -
lardan kurtulmak, fenaıklarının 

önüne geçmek için ne yapmak !A
zım geldiğini sordu. 

Ekseriyeot, bunların bir an ev-

şeyhin ismini işitince titrl!diğini, 

kaçmak ister gibi etrafına bakın
dığını anlayınca artık bir daha 
ondan bahsetmedi. 

Molben, küçük kızı çok güzel, 
çok sevimli buluyor; gönlünü çek
miye, kendini sevdirmiye çalışı -
yordu . .Tamseıı, arkadaşının kıza 

karşı gösterdiği alakadan kuşkn
landı: 

- Bana bak, Molben, dedi. Kur
la vakit geçirecek vaziyette deği
liz. Bir an evvel başımızdan defet
menin çaresine bakalım. Sen, ken
disini tahrik ediyorsun ... Vazgeç 
bundan ... Rahat bırak onu; emre
diyoruın sana!. 

- Emir mi ediyorsun? Ne hak
la?. Ben kararı.mı verdim, bu kızla 
evleneceğim!. 

- Delirdin mi sen?. Saçma söze 
lüzum yok ... Neye karar verdin 
ise onu yapacağız. Kızı babasına 
götüreceğiz. Alacağımız parayı 

taksim edece,ı!iz. İşte o kadar!. 

Cevab"1ı verdi. Vezir, telaar 
hükümdarın ay.aklarına kapandı: 

(A~kıuı yannk sayımızda) 

Molben omuzlaırıru silkti, ce -
vab vermeden uzaklaştı. .T ansen 
küçük kızın yanına yaklaştı: 

- Seni rahatsız ettiğini anla -
dun. Eğer bir daha yanına gelir, 
münasebetli münasebetsiz söyle
nirse bana seslen ... 

Dedi. Meryem içini çekti. Her 
ikisinin sözleri de diken gibi yü
reğine batıyordu. Her ikisinden de 
nefret ediyordu. Onun düşüncesi, 
bir 3n evvel bunların ellerinden 
kurtulmak, ormana dalarak sev
gilisi Koraki arayıp bulmaktı. 
Tarzanın oğlunun behemehal 

geleceğini, kendisini kurtaracağını 
ümid ediyordu. Geceleri ufak bir 
gürültü işitince başını kaldırıyor, 
etrafı dinliyordu. 

Günfor geçiyordu. Korakdan e
ser yoktu. Buna rağmen, yine ü
midi kesmiyor, metanetini kay -
betmiyordu. Korak hayatta ol -
duldan sonra, nası! olsa gelecek, 
kendisini bulacaktı. 

lüzumu tebliğ -0lunur. 

Fakat ne zaman?. Yoksa başına 
bir felfuket mi gelmişti?. Küçük 
kız bu ihtimali düşündükçe deli 
gibi oluyordu. 

Başını önüne eğiyor, gözlerin
den yaşlar akrtıyordu. 

Molben, artık eskisi gibi yanına 
gelmiyor, söz söylemiyordu. Çok 
dalgın bulunuyordu. Zihnen bir
şeyle meşgul olduğu belliydi. A
rasıra, Jansene hain hain bakı -
yordu. 

BeŞinci gün Meryem, Korakin 
bir kazaya, bir felakete uğradığı
na kani olmu~tu. 

İsveçlilerin kervanına yetişme

si imlcanı kalmamıştı. Hemen he
men vahşi ormanın soıııına yak -
!aşmışlardı. A:ı. sonra şeyhin k<>
yüne varacaklardı. Artık, sevgili 
Korakini görerniyecekti. 

O gün, iki serseri, öğleden son
ra ağaçların altında oturup din
lenmiye karar vermişlerdi. Eşya
ları taşıyan zencilerde de kuvvet 
ve takat kalmamı§tı. 

Sahibi ,,e ne,riyatı idare eden 

Bllf muharriri 

ETEM İZZET BENİCE 

Son Tel&raf Matbauı 

Mcıl.benle J an sen, küçük kızı 

zencilerle beraber bıraktılar, av

lanmıya gittiler. J'.\r saat sonra 

Meryemin bulunduğu çadırın ka

pısı açıldı, içeriye bir adam girdi. 
Bu Molben idi. Tüfeği omuzun· 

da asılı bulunuyordu. Giizleri par
lıyordu. 

İsveçli; müreblıimin yanın otur
du, sert bir tavırla: 

- Bana bak, ımürebbim, dedi. 
Karar verdim, seni kendime eş ya· 
pacağını... Eğer buna razı olur, 

sonra fikrini değiştirmiyeceğine 

yemin edersen ellerini, ayakların. 

bağlıyan şu ipleri çöze<:eğim. Be

raber kaçacağız, Avrupalıların bu

lunduğu bir yere gideceğiz. evle

neceğiz. Yok, eğer benimle evlen

rniye razı olmazsan öldüreceğiro 

seni!. 

(Devamı var} 
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Taksim : Mete C.addesi 

7ET hç sind 
Kemani NECA Ti 
TOKYAY'ın 

San'at hayatının ıu uncu yıldönürnü bu ıık 

tam memleketimizin tanmmış musi!ki san' 
klrları tarafından lrutlulane.caktır. 

Kıymetli okuyucu Bayım SA.1'1YE (IMutMi •aatlerden sonra) Pa-
norama, Belvü, İnc; gazinobın eaı heyetleri M1SIRLI KİKİ, <>J'J'1Vl.lınıı._ 
MUHAMMET, ÇALIKUŞU LOTriYE ve 8. ATİILA revüsü ilıe Kü 

çfik Çiftlik parl!:ının artlııtleri tarafından Akropatik numarası. 

K T 
' 

Mtiewıee 1Ut ikiye kadar aç.ık.tır. 

1 inhisarlar U. Müdürlüğünd~ 
1 - J>ıar~ı ve Jll&lqıcı maddem ııülinde kullanılmak ~ 

mlln*uaya 1Doıımuo olup 141/Vl/939 tarihinde lıale olunamayan .ı. 

adet Af Wme yenichın kapalı zarf uısulile elııliltımeye lıxmmuftur. 

il - X..U Mdeli cl8.MZ,M., muv.aldlllt Mmiııa'tı cl.233,19> llnıdu. 

m- !:bilime 1/Vlll/Wf puarıeı;i günü ıaat 141,30 da Kab&tqda 
Lfm.mıı ft :Mubaya&t Şutt.lndeki Alım ll'Otru.yonunda yapılacaktır. 

IY - fartnaın•, plAıı ft btifn.aımeleır c82• kuruş mukabilinde .An
kara ft bmıır Blflllıldilrınkleriyle 1.ıtanbulda Leva.um ve Mubaıya.t 
Şube91 Mildilrlülli veZJl9lndeo.n. .tınabilir. 

V - t.teklıımn, mtlbörH1 t.eltlif mektuplan kanuni veııai1üe 7' 7,n 
ııw- paı- ma:1r.buz wya banka temin.at mektubunu ihtiva edecek 
bplıh zaıiların th•le ıaatlnc!Hl blr aaat evveline, yani 15,30 a kadar> 
mezlta:r Dıoıı.yon bq'iaııblın.a malıburz mı*abillnde vermeleri U:zım-
dır. c&37 .. 

SAÇ EKSIRJ 

Kom ojen 
Saçlwn ı-Ier, köklerini 
kun-cıtleodirir, döktll
mesinl önler, kepekleri-

ni giderir. 

lngiliz Kanzuk 
Eczanesi 

Beyoğlu - lstanbul 

KUSTO . . -
Yastık, yatak ve yorganlarını mutlaka kullanınız. 
Yıuın ııcalı haoalGTda yor11un baıını:ıın aerin oı 
yamafCllr lıaıtüyıt ycııtılı ile rahatını temin eclır. 

Ku9tUyll yorgan, 9llte ve yasbk flatlarında 
mUhlm tenzllAt yapıldı. ( 1 ) llraye alacaftınız 
bir ku9tuyU ya•tık bu ucuzluOu ispata kAfldir. 

ADRES : latanbul Çakmalccılarda Sandalyacılar ıolcak 
Kuttüyü fabrikası 

SATIŞ YERLERi: Ankara ve Beyotlunda Sümer Bank 
Yerli Mallar Pazarında satılır. 1 

.................................. ..:1 .. 

Deniz Gedikli Erbaş Orta Okul 
Müdürlüğünden: 

1 - Okulunıuzun kayıt ve kabul müddeti Genelkurmay Başkanlı

ğınca 15/ Aluat<>1/939 tarllıine kadar uzatıhruttır. Bu müddetin niha

yetine .ıı:adar istekliler bir iatlda ile okul müdürlüğüne müracaat etme
lidirler. 

2 - İltldaya 111nlar bağlanacaktır. 

A - Fotoğraflı nütua cüzdanı veya musaddak sureti. (Taııhlh edil

miş nüful cüzdmı kabul edilmez.) 

B - Bq ıınıflı ilk okul plıadetnamesi veya orta okul tasdi.lınamesi 

,(nlhayet üzerinden bır ııene müddet geçmiş olanlar i:abul edilir). 

C - U zerinden bir sene geçmemiş çiçek apıı kAğıdı. 

D - Gerek kendisinin ve gerekse ailesinin fena şöhret sa'h!bi ol
madıklan ve mahldlmiyetleri bulunmadıkları hakkında hüsnühal ka-

ğıdı. ' 
3 - Birinci s=f için 12 !la 16, ikinci sınıf lıçin 13 ııa 17 ve üçüncü 

ımıf için 14 il! l&y~armda bulunmak ve doğrudan doğruya sınıf geç

miş olmak. 

4 - Gedıkli er olnak da ayrıca orta okul mezunları alınarak doğ

rudan doğruya donanmaya Gedikli Erbaş yetişünııek üzere gönderile

ceklerin.den bu gibilerin de yukarıdaki vesaiki bir istidaya bağlıyarak 

okul müdürlüğüne müracaatları. (Bu gibilerin yaş hadleri 16 ila 19 

olacaktır.) 

5 - İstekliierin Kasunpaşada bulunan okul müdürlüğüne veya men-

ırup oldukları askerlik şubelerine müracaatları.. (0568) 

Bestekar 
Bursalı 

kanuni 
Kadri 

Bayan Nuriye Fındık 

17574 Yaruk Ali 
Koyu siyah gözler t •"!Y -Colombia cazı Mlifid Hasan 

idaresinde 
Bıayan Nedimenin en son 

Plikı 

17575 Cemfle MTango 17576 Ayte çıkmış yoll 
Mavı gozler Neva gazel 

Pek yakır.da Saçlarmıa ak düştü şaduıını Columbia plAklıırmda 
dinliyeceksiniz. 

COWMBİA P~ ŞİRKETİ 
Dünyanın en büyük plAk fabril<Mı - --- • 

Yüksek Deniz Ticaret 
Mektebi Müdürlüğünden: 

.Mekteb!mize 939 yılı zarfın.da talebe kayıd 'ff kabulü ıeraiti. 

1- Mektebin tahsil müddeti Lise ve Yillrııek 11nıflı olmak üzere 
6 ııen l!dir. 

Yatılı ve parasızdır. Oayeel ticaret gemilerlmlze kaptan ve .makl

ıııat ve deniz mesleği için len adamı yetiştirmektedir. 
Mertebe kabul olunan tıılel>e'nin giyimi, yiyim ve sair husuutı 

mekteb tarafın.dan temin l'dll.k. 

2- Mekt~in bu sene hem lise ve hem de yü.laıek sınıfına talebe 
alınacalctır. 

A- Liee sınıfına alıoacak talebelerin orta mektebi bitirmiş ve 
yaşları OD beften küçük IU dan büyük olmamaları §&rttır. 

B- Yüksek sınıfa alınacak Wldbelerin de lise mezunu olmaları 
lhımdır. 

3- Yazılmak için pazane,;, çarşari>a ve cuma günleri mektebe 
müracaat edilmelidi~. 

.._ İsteklil<rin mektdı mü:lürlüğüne k:ar§ı yazacak\.<ı.rı istidaları-

na aşağıdaki vesikaları ra;.teylemeleri 18:.ı.ımdır. 

A- Hüviyer cüzdanı 

B- Aşı kağıdı. 

C- Meı.teb şabadetnamesi veya tasdilmamesı ve yahut bunlarm 
mııs'lddak su.retleri. 

D- Polisçe tasdik edilmiş iyi hal kağıdı. 

E- Velilerinin izahlı adresleri ve tatbik imzaları. 

F- Altı a.:let kartonııuz rotoğrafları (9X6 eb'admda). 
5- Yazılma işi 26/ Ağustoıı, 939 Cumartesi gününe kadardır. Kayıt 

olanların 28/ Ağustos/93dl Pazartrsi günü ıı:hhl muayeneleri için sabah 
saat 8 de mektebde buluı;malaı; !Azımdır. 

6- Fazla ıafsilat ıçın Ortaköyde mekteb müdürlüğüne müracaat 
olunmalıdır. 

1atanbulıdan gayri mahallerden yapılacak müracaatlara matllıu 

mektebe dühuı bilgisinden gö:ıderllir. Müracaat için posta pulu gön-
derilmesi lazımdır. (5272) 

ZAM 
EJ<zamanın ilacıaır. 

Fatih Sulh İkinci Hukuk hakim
liğinden: 

J ozef Cebe vekili avukat Ömer 
Cemil tarafından Ethem ve Fatih 
Okumu_şa'Clam sokak No. 13 de Ha
lil Yürük aleyhlerine 47 lira 60 

kuruşun faiz, avukatlık ücreti ve 
mahkeme masrafları ile tutarının 
yekdiğerinden müteselsilen tahsili 
hakkında'ki davanın cereyan eden 
muhakemesinde: 

Halil Yürüğün ikametgAhının 

meçhuliyeti hasebile i!Anen tebli
gat yapıhnı§ ve gıyap karara dahi 
ilan surettle tebliğ edHmlf ve 21/ 

7 /939 tarihinde 47 lira 60 kuruşun 
dava tarihinden itibaren % beş :far 

iz ve mahkOmu bihin % onu nis

betinde ücreti vekalet ile birlikte 
müteselsilen müddeialeyhlerden 
tahsiline temyizi kabil olmak üze

re karar Vl!'l'ilmiş olmakla tarhii 
ilandan itibaren kanuni müddeti 

zarfında Halil Ytirük tarafından 

temyizi dava edilmediği takdirde 
ittiha.: olunan kararın kat'iyet -

kesbedeceği tebliğ makamına ka
im olmak üzere keyfiyet ilin olu
nur. (111588) 

Ç.OCuk Hekimi -

Dr. Ahmed Akkoyunlj 
T•ksim - Talimh•ne Palu No. 4 
Pazardan maada her gün saat 

15 den sonra. Tel: 40127 

İst~nbul Belediyesi 
i!ı~· 

Hastanekr vt ,ı;ğPr sıhhi müesseselerin 939 mali yılı n' 
alınacak 89~ tor. b!< kömürü nakliyesi açık ekı;iltmeye kO 

İhale 14-8-939 pazar!Psi günü saat 14 de Daimi Encümende ıitl 
tır. Muharnmer. b?Jd l 054 lira 92 kuruş ve ilk teminatı..79d . e 
ruştu.r. Şartname Zabıt ve Muamelftt Müdürlüğü kalemın ıııir 
lir. Tal'plerin 939 yılına aiıt Ticaret odası vesikası ve ilkte $Pıl 
buz veya mektupları : ıe ihale günü muayyen saatte Dııitnİ 
bulunmaları. (5673) 

--•EŞSİZ ŞİFA ve SIHHAT KAYNAKLAJll 

. ~ 
· ·ğer. 

Romatizma, Siyatik, Böbrek. Nikr is, Nefes Darlığı, AkC' )ti~ 
ğeT, Ekzema, Felç, Nevra'lteni veo;air sinir, hAzım cihazı ve 
talıl:larmı iyi ettiği tetlcik ve tecrübe ile sabittir. , ısl 

telde Birinci Sımf odalarda ikamet(Baoyo dahıl) ı3~ 
(( İkinci (( • (( (( (( " 

daJıa o 
Yeni pavıyonlal'da mÜ1ıtakil kiralık boş oqalar pa:ıa! t 

Mudanya postaları her Salı, Perşembe, Cumarİİteİİİsmi, __ ... 
gidiş ve dönüşte uğrar. 

Gayrimenkul Satış Ilan1 c 
lstanbul Emniyet Sandığı Müdürlüğünde 

Bay Nuri ile Bayan Münevver ve. ölü Fatma~ .99~0 ~~ 
ra5ile Sındığımızdan s ldıkları (550) !ıraya karşı bırıncı d ,~· 
tek ettikleri, ve vadesinde borçlarını ödemediklerinden h~ıJl 
pılan takip üzerine .3~02 nııınııralı kanunun 46 mcı maddesi . p' 
40 ıııcı ,maddeıine g?re ıatılmas.ı ~abede.n Gedikpaşada e~di4' 
yeni Munar Hayrett·n mahalleııının Gedıkpaşa hamamı ~ it~ 
ğmda eski 17 yeni 57 kapı 218 ada 29 parsel numaralı k8$ sı 

Fatlh Sulh İkinci Hukuk h&kiın- tamamı bir buçuk ay müddetle aıçık arttıııınaya konmuştur. ııl 
liğinden: sicil kaydın:ı göt·e yapılmakta.dır. ı\rttınnaya girmek isteyen! 

Jozef Cebe vekili avukat Ömer - pey akçesi verPCektıT. Milli bankalarımızdan birinin tetnlD' i ı 
Cemil tarafından Orhan ve Emni- da kabul olunur. Blr;k:niş bütün vergilerle belediye resuıııer 
yet Sandığında Hayrullah aleyh- icaresi ve taviz beeeli ve telWiye rüsumu 'borçluya aittir .. ,rl. 

Arttırma şartnamesi 10/8/939 tarihinden itibaren tetkılt J? 
!erine 84 lira 44 kuruşun fan avu- yenine Sandık Hukuk İşleri Servisinde açık bulun~~ d 
katlık ücreti ve mahkeme masraf- Tapu sicil kaydı ve sair lüzumlu izahatta şartnamede ve ta!d ~, 
larile tutarının müteselsilen tah- da vardır. Arttırmaya girmi.ş olanlar, bunları tetkik eder~ı. 
sili hakkında takip olunan davanın çıkarılan geyrimenkul hakkında herşeyi öğrenmiş ad ve ıtı .~ 
cereyan eden inuhakemesinde: Birinci arttırma 18/9/939 tarihine müsadif pazartesi günü O~~ 

••uva• Hayrullaha ilanen tebligat ve kain Sandığımızda saat 10 dan 12 ye kadar yapılacakur. ,,, i,J 
gıyab kararı tebliğ edilmiş ve 21/ yapılabilmesi için teklif edilecek bedelin tercihan alınınası ge(f 
7/93l} tarihinde seksen dört lira gayrimenkul mükellefiyeti ile Sandık alacağını tamamen .)11 

kırk iki kuruşun da ve tarihinden :ı/10/939 tarihine müsadif salı günü ayni mahalde ve 9}_ııi 
itibaren % beş faiz ve % on ücreti 29/9/939 tarihine müsadif cuma günü ayni mahalde ve 8~ ı~ 

son arttırması yapılacaktır. Bu arttırmada gayrimenkul en ço ıl 
'Vekalet ve masarifi muhakeme ile üstünde bırakılacaktır. Haklan tapu sicillerile sabit oJmıyaP , 
birlikte tahsiline kabili temyiz ol- !ar ve irtifak hakkı sahiplerini'! bu haklarını ve hususile ıa~ 0ı 
mak üzere karar verilmiş olmak- rife dair iddialarını ilan tarihinden itibaren yirmi gün içil' rt'' 
la mezkı'.ir karar kanuni müddeti müsbitelerile beraber dairemize bild:rmeıeri lazundır. Bu F~ 

1 
zarfında temyiz edilmed iği takdir- !arını bildirmemiş olanlarla hakları tapu si~illerile sabit ~
de hükmün kat'ileşeceği Hayrul- satış bedelinin payl~masından hariç kalırlar. Daha faıla J1I ~ıı' 
laha tebliğ makamına kaiım olmak mak istiyenlerin 938/1182 doaya nu marasile Sandığımız )!~ 
üzere keyfiyet ilan olunur. Servisine müracaat etmeleri lüzumu ilan olun:ır. 

Yara ve çıhanlarda kullanılır. Her Eczanede kutusu 50 kuruştur. 

~iiiiiii~iiiiiiiii~~iiii~~~~EEa~I::!:3:S:~Ec~
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iıl • • . ıe~ Emniyet Sandığı; Sandıktan alınan gayrimenkulü ıp0 .
0 

mek istiyenJere muhamm:nlerimizin koymuş olduğu kıymeti . ~ 

T. C. ZI RAAT BAN KASI tecavüz etmemek üzere ihale bedelinin yarısına kadar ]:ııO!I 

Para biriktirenlere 28,800 lira ikramiye verecek 
Ziraat Baııkuında kumbanlı ve lhbams tuarruf hesablannda en u 58 llıua bulıuwılara -.n 
' defa sekilecek kur'a ile llf&fıdaki pliııa söre ikramiye dııtıttlocaldır. 

4 Aded 1,000 Liralık. 4,000 Lira 
4 J) 500 )) 2,000 
4 )) 250 » 1,000 
40 J) 100 " 4,000 

100 » 50 " 5,000 D 

120 )) 40 • 4,800 » 

160 )) 20 • 3,200 " 
DiKKAT: Beııablanndaki paralar bir -
takdirde " 20 fazlasile verilecektir. 

içinde 500 liradan qafı diifmlyenlere lkranılye çıkfıil 

Kur'alar ıenede 4 defa, t Eylfil, 1 Birinclkbun, 1 Mart ve 1 Haziran tarihlerinde çeldleceldh. 

suretile kola.Ylık göstermektedir. (5790) 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı tst~· 
Levazım Amirliği Satınalma Komisyont111 

ı - 5 say!lı mctJre yaptırılacak tentelerinin 5/8/939 curı'~ 
' nü saat 10 da pazarlığı yapılacaktır. d•ı · 

2- Muhammen bedeli 325 lira ve ilk teminatı da 26 Jira 
mesi komisyondadır. Görülebilir. I'_, 

3 - İs>eklilnin 'canuni vesikaları ve ilk teminat makb~ f 
lata rılıtun caddesi V0 li Alemdar han kat ikideki komisyo1'8 

İstanbul Defterdarlığından: 
Litre Beh~r çift tenekesi 

I ira Kuruş 

8000 5 55 ).,# 
İstdnbulda te•lim sekiz bin litre otomobil benzini mOD: /: 

/ e'ksiltmeye konulmu~lur. Ekslltıne 3/8/939 tarihine müsad< ltfil' 
günü saat O".l dörtlerlir. Taliplerin yüzde yedi buçuk pey akÇ~,r~I 
ti muayyen!nden evvel yatırıp mezkfu gün ve saatte De~e~) 
Emlak Müdürlüğünrleki komisyona müracaatları. (52 
-------------·-- ııı,t' 

İstanbul Asliye Birinci Ticaret 1 Haliç Vapur . 
ıl ~· mahkemesinden: . tiJJ i 

T. A. Şirke c' 
Ziraat bankası İstanbul tubesi Şirketimiz hissedarla~~ Cı' 

tarafından Beyoğlunda Tarlabaşı 939 cuma günü saat ıo 
0 
pi 

caddesinde Yeniay apartmıanın- da Sen Piyer hanında 1 ıl 
dş 5 numaralı dalırede Osman Din- lı yazıhanede yapıwcalf1/ 
çer aley.hine 939/264 numaralı 

dosya ile açılan 495 lira alacak rla-

vasında ikamelıgAhı meçhul olan 

müddeialeyh 'hakkında tebligatın 

ilanen icrasına karar verllıniıtir. 

Bu hususta müddeialeyhe tebligi . 

lazııngelen evrak mahkeme divan

hanesine talik kılınmış olduğundan 

kendisinin 115 .glln içinde mahke -

meye müracaatla dava arzuhalini 

alıp müddeti lıçln.de cevap lAyilıa

sı vermesi ve muhakeme için ta

yin olunan 9-1().839 pazartesi sa

at 14 de mahkemeye gelmesi lü

zumu i!An olunur. (19587) 

de toplantıda hazır b~ 
rica olunur. 

Ruznaoıe .! 
dS~' ' 

Şirketin hali hazır )Iİ 

bittetkik ledelhace . fe~~8ııı 
tiye memurlarının ınt ,,, 

. 9ı• 

Nisabı içtima için 'fıCioOı 
nunun 386 ıncı madde5 ıııf' 
miktar hissedarların pil·~· 
tır. Bir hisseye malik .h'"°'ıı 
hi reye iştirak edebilır· gii~ '. 
!ar hisse senetlerini pit .~·· . ·ıe ıı: 
!ine kadar Şirketımıd~~ıı 
bankaya tevdı ederek 
maıarı lazımdır. ı.ıeı:1il1 
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