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btanbul Nurnosmanlye No. 64 En Son Telgraflan Ve Haberleri Yeren Akıam Gazetesi Sahlb ve Baımuharriri: 
ETEM İZZET SENİCE YIL: 3 

Avrupada Yeniden Muharebe Korkusu Başladı 
Dadzig'in Bugünlerde Almanyaya iltihaka Hazırlandığı 
Söyleniyor. Çekoslovakyadaki Himaye idaresi Kaldırılıyor 

Siyaset Almanlar Polonya Hududlarına Asker ı 
Havası Yine ı Tahşi.d Etmiye Başladılar 
Kararıyor 

Alınanya ve Japooyanın 

iki gün içindeki hareketleri 
siyasi havayı t~krar ka -
zatmıyır ve vahiınle§tlrıne
ğe başladL 

Yazan: ETEM İZZET BENİCE 

S 
on iki gün içinde .ıyaset ha
vası yine birdeııbire ınuh
telif istikametlerıi~ karu -

ınıya başladL 

Mart ayında ve Aı-navutluk !§
gali sıralarında olduğu kadar buh
ranlı bir vaziyet ınevcud olına • 
makta beraber hlldiselcrin vu • 
zubsuzluğu ve istihdaf olunan ne
tkelerin müphemiyeti vehamet 
endi§esini arttırmaktadır. 

Uzak Şarkta Japonların kayıd
sn ve dik bir hattı hareket taki -
bine koyulmalan, İngiliz ve Fran
sa menfaat ve prestijni tehlikeye 
•okmaları bu devletleri ayni za -
manda da daha ehemmiyetle U
zak Şarkla alflkalannuya se\•liefti
ği gibi Almanyanın garb lıudod
larında ve cenubu şarki istikame
tinde giriştiği yeni hareketler de 
endişe verici mahiyettedir. 

En son telgraf haberlerinin ge. 
tirdiği malumata göre, Çekoslo
vakyada yeniden 250,000 Alınan 
askeri tahşld edilmiş, yollar ke
silmiş, Pragdaki biittin lokomo -
tifler istinı üzerinde tutulmağa 

b?@annıış, suba~•lara zevcelerini 
ve çocuklarını Aluıanyaya iade 
etmeleri emri verilmiştir. 

Danzigı etrafındaki Alman hazır
lıkları da artmıştır. Ayrıca İspan
ya ile İtalya ve Alma"''U arasın
da da tekrar faal asken ve siyasi 
münasebat başlamış, bu münase
bat üzerinde nümayişkar hare • 
ketler ve neşriyat yapılmıştır. 

Ayni zamanda, Alman matbu
atının pazartesi günündenberi 
Romanya ve Romanyanın Türki
ye ve Balkanlarla olan ınünase
batı ve son temasları üzerindeki 
neşriyatı da çok pyanı dikkattir. 
Almanyanın Çekoslovakyada 

_topladığı kuvvetler ve yarattığı 
harbe hazırlık havası Çeklerin 
muhalefet hareketlerini vesile it
tihaz ederek Çekya ve Moravya -. 
yı bütün bütün illıaka ınatuf ola
bileceği gibi Lehistan ve Roman
ya üzerinden yapılacak bir teca
Tüzl hareket hissini de yaratmayı 
iııtlhdd edehllu. Bu hissin yara
tılmasındaki makaad İngillz - Sov· 
yet mUzakerelerini milşlr.ülllta 

sokınıya ve birtaraftan Japonları 
(Detıamı 4 ıncı ıahijede) 

Kral Zogo 
Ya/ovadan 

Döndü 
Eski Arnavut Kralı Zogo ile re

~ika.sı Kraliıçe Jeraldin dün Ya • 
!ovaya gitmişlerdir. 

H usllf!i surette Milli Şefimiz İs
met İnönü tara:tm.ı;an kabul o
lunan Kral ve Kraliçe dün akşaın 
weJırimize dönm~lerdir. 

Kendileri yakında şehrimizdeq 
.,.-ılanlı: Franaaya gideceklerdir. 

Motarlü Alman lnt'alımnın yürUyti§linden bir görünüş 

Leh Ordusu 
Danziğe 

Girmiye Hazır! 
Londra 16 (Hususi)- Çekoslo

vakyada vaziyet dündenberi son 
derece ehemmiyet kesbetmiştir. 

Hitler.in şimdiye kadar Çekyada 
tesis etmiş olduğu himaye idare
sini kaldırarak, bütün Çekoslo • 
vakyayı, olduğu gibi Almanyaya 

Yarın Danzigde bir iltihak nutku ı 
söyliyecek olan Alman Propaganda 

Nazırı Göbbels 

ilhaka karar vermiş olmasından 

korkulmaktadır. 

Almanyadaki kanaat, himaıye 

idaresinin kifayet etmediği ve bü
tün Çekoslovakyanın doğrudan 

doğruya Almanyanın idaresine 
geçmesi merkezindedir. Çek ve Al
man polisleri arasında her .gün 
yeni bir hadise olmaktadır. Söy-

Nısır Hariciye 
Nazırı Yarın 

Geliyor 
Milli Şef Pazar Günü 

Misafirimizi Kabul 
Edecekler 

Memleketimizi resmen ziyaret 
etmek üzere ırılmekte olan Mısır 
Hariciye Nazın Abdülfettah Yah
ya Paşa bugün öğleden sonra Ro
manya bandıralı Basarabya va -
puru ile şehrimize gelecek ve me-

(Dsııem' G "ı"' ıcıhljcde) 

lendiğine göre Almanlar Çekos -
loval<yııda 2M,Ol).O kadar r. r tah
şid etmişlerdir, Bu tahıjidatın Dan
zigin Almanya ilhakı ve Çekoslo
vakyadan himaye idaresinin kal
dırılmasile alakadar olması pek 

muhteıneldir. Orta Avrupada ) 
id"'n b. barb baı·a~ Psm ı.c~;,. 

Alınanlar bu tahşidatı tekzib et
mekte ve diğer taraftan büyük 
mikyasta tevkifata devam etmek

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Moskova Müzakeresi 
Uzun Sürecek 

Strang'ın Sovyet Ricali İle Yaptığı 
İlk Mülakat İki Buçuk Saat Sürdü 

Moskova 16 (A.A.)- İyi haber 
,.alan mahfellerde söylendiğine gö
re dün akşam Kremlinde aktedi
len ve iki buçuk saat süren içti
ma esnasında Strang, Seeds ve 
Na,ggiar İngiliz ve Fransız hüku
metlerinin noktai nazarlarım Mo
lotofa bıldirmişlerdir. 

Bu içtimaa iştirak etmiş olan 
Potemkin tercümanlık etmiştir. 

İngi liz - Fransız - Sovyet mü • 
zak~relerinin başlangıcındanberi 

en uzunu olan bu içtima e3nasın
da, derpiş edilen İngiliz . Fransız
Sovyet paktı nıünasebetile ortaya 
çıkan meseleler görüşülmüştür. 
Yakında yeni bir içtima, daha 

doğrusu seri halinde yeni içtima
lar yapılacağı haber verilmek -
tedir. 

İn,gifü - Fransız mahfelleri, 
Sovyet mahfelleri g .bi bu hususta 
tefsirlerde bulunmaktan çekin -
mekte<lirler. 
Şimdiye kadar maliım olan bir

şey varsa o da müzakerelere de
vam edileceği keyfiyetidir. 

On beş güne yakın b:r zaman
danberi rahatsızlığı dolayısıle ya-

İngiltere hükUınetmi ı Sovyetlerle 
müzakereye memur dtiği Straııg 

!ağından kalkamıya" Seeds, ta -
.ınamile iyileşmiş addedilebilecek 
bir haldedir. 

Bir Kadın Sandaldan 
Denize Atıldı 

A o 

Aşıkı Kurtarmak istedi, Her 
İkisi de Bog" uluyorlardı Ya.ı . ıı 6 ıucıda 

M. Gafenko 
M. Metaksasın 
Sofrasında ! _..,,___ Danzige bir kuşbakışı 

Balkn Antantına 
Verilen Ehemmiyet 

Bir Kere Daha 
Tebarüz Ettirildi 
Atina 16 (Hususi)- Baş -

vekil Metaksas Romanya Ha
riciye Nazırı Gafenko şerefi
ne dün gece resmi bir ziyafet 
vermiştir. Ziyafet sonunda 
sö~lenen nutuklarda Balkan 
antant.111a dahil dört memle
ket arasındaki sıkı ve samimi 
tesanüd tebarüz ettirilmiştir. 

Uzak Şarkda da Harb 
Tehlikesi Büyüyor 

lngilizlerıe . Japonlar Çarpıştılar 
Japonya, Almanya, ltalya Ve 
İspanya Harekete. Geçmişler 

Gafenlı:o Ankarada yaptığı 

müzakerelerden babsederelı: 

demiştir ki: 
•M- ııalluü ~ı., Biıll n 

antantına verdiğimiz büyük 
kıymet ve ehemmiyeti bir ke
re daha göstermiştir. Milşte
rek gıayemiz parlıyaeaktır.> 

Hatay 
Valiliği 

Hatay Umumi VaL!iğine Emni
yet İşleri umum n'üdürü B. Şük
rü Sökmensüerin tayin edileceği 
kuvvetle söylenmektedir. 

Bu takdirde Emniyet 4leri U
mum Müdürlüğüne eski İstanbul 

Emniyet Müdürü ve Seyhan valisi 
Ali Riza Çevik getirilecektır. 

Şanghay'da İngiliz malıallesine giren yol 

._I __ K_ı_s_A_c_A _ _.I Makineye 
Sultan Osman Ve 'Verirken 

Rumluk! 

(Yazısı 6 ıncı sahijede) 

Peyami Safa iyi çocukhır anıma, 
hazan garip garip şeyler yazar ve 
insanı çileden çıkarır. Yine bir 
yazısında bir tarih nıiinakaşasm
dan ve ileriye sürülen fikir ve 

ingilterenin Fiili 
Müdahalesi isteniyor 

mülfilıazalarından bahsederken Loı:.dra 16 (A.A.)- Milletler Ce-
miyeti birliğinin icra komitesi bir 

şöyle diyor: 
karar sureti kabul ederek hükiı

•- Bu münaka~a Osmanlı im- meti, Japonyanın Çindeki faali
paratorluğunu kuranlann, hatta 

yetine nihayet vermek üzere der
bizzat Sultan Osınanın Rum ()Jd<.ı-

hal fili tedbirler almağa davet et
ğu hakkındaki bazı işaretler, riva-

miştir. Çünkü bu faaliyet, büyük 
yetler ve eski iddialar yanyana 

Britanya imparatorluğu ve sulh 
&etirilirse ortada canlı bir tarilı için pek ciddi bir tehlike teşkil et-
davasının henüz bağlanıp rafa ı-----. 
konmamış, temelli meselelerle do-

mektedir. Karar surctınde bun
dan maada İngiltere hükumetinin 

d'ğer alakadar mılletlerle ıstışa -

relerde bul<.ınarak onlarla b~ra -

ber lazım gelen tedbırkri ittıhaz 

etmesi ve Çin meselesinın Millet

ler Cemiyetinin tetk:kine arzedil

mesi istenilmektedir. 

lu, şişkin bir dosyası peyda olur.• 

Eski güzel lakırdılar vardır: 

- Aslını inkar edene çingene 
derler .. 

BEŞ HASTA V R 
ETEM İZZET BENİCE'nin Edebi Romanı - Aslını inkar edene haramza· 

deler ... 

Gibi, bu lakırdılarla Peyanıi Sa
lanın tabii alakası yok. Fakat, bir 
tarih miinakaşasını Sultan Osman 

bakkılldaki gülünç ve siyasi mak
sadlarla rivayet edilmiş bir sözü 
de durup dururken içine katıp 

gönderınek, bir gaLcteye naklet • 
menin ne manası var?. Hem yer .. 
ılz, beın usulsüz, hem de bisw • 
siz bir tahrik deiil ınl?,. 

•• 

BUGÜN BAŞLADIK 
• • • 

YAKINDA DA=:=:~ 

Sa Oa Sa 
Deniz Tarihimizin Şanlı Sahifeleri 
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ALAFRANGA YEMEK 

YAPAN AHÇl 

yet ediyor, seneler ve seneler, bu 
halin hiç değişmediğini, yana ya
kıla anlatıyor. Sonra, ilave ediyor: 

Çimento 
sanayiinde 

· inkişaf CUMHUKİYE'l': 

ı cavüz vuku bulmadıkça bu devle
tin daima harbden içtinaob edece
ğini izah etmek lazımdır. 

Yeni Yıl 
uğday 

Mahsulü Hatay Anlaşması 
Yazan: Ahmed Şükrü ESMER 

ün, bir gazetede bir ilan 

D gördüm. Serlevhası şöyle 
ıdi. .Acele bir aşçı aranı -

yor.• 

Tafsilatına nazaran, aşçı Diyar
bakır taraflarında çalışacak ve a
lafranga yemekler pişirmesini bi
lecektir. Fakat, "§çının acele aran
masındaki sebebi hikmeti anlıya
madım. Diyarıbakıra giden insan, 
ne yiyeceğini daha önceden dü

şünmez mi?. Sonra da, neden a
caba, alafranga yemek bilen aşçı 
aranıyor?. Önümüz yaz .. Sebzenin 
bol ve çeşidli zamanı .. Alıl., canım 
alaturka yemekler dururken, ala
franga yemek yenir mi?. Yalnız 
patlıcanın 90 türlü yemeği yapı -
lır .. 

KÖ:llÜR DEPOLARI 

ÜSKÜDARA GEÇİYOR 

Felaket! .. Şimdi de, Kuruçeşme 
kömür depolarının Üsküdar cihe

tinde kurulmasının zaruri olduğu 
görülüyormuş .. Peki amma, Üs -
küdarııı neresinde?. Depoları, 

Kuruçeşmeden, halkın sıhhatini, 

Boğaztn güzelliğini bozuyor, diye 
kaldırmıyor muyuz?. Ayni mah
zurlar, Üsküdarda da yok mudur?. 

Eğer kömür depoları, mutlaka 
Boğaz sahillerinde yerleşecek ve 
bir yerden kovuldukça, bir başka 
s-'ıilde tutunacaksa, kalsın yine 
esk. yerinde .. Hiç olmazsa, başka 
başka sahillerin güzelliği bozulma
mış, sakınlerinir: sıhhati korun -
muş olur .. 

En .yısi bütün Kuruçeşmeyi kö
mürlerın istilasına terketmek, ta
l•hsiz Kı..ruçeşmlileri de başka bir 
tarafa hicrete davet etmek gerek .. 

PLAJDAN ŞİKAYET 

DE..'ll ÜSTAD 

Üstadımız Ali Naci Karacan, 
taşındığı sayfiyenin plıljına gide
rıık ilk ,ıleniz banyosunu almış .. 
Plajın pisliğinden, kirinden şildi-

1 
KOÇUK 1 

.......;..H...;.;.A_;.B=-E_R_L_E_R_ 
* Belediye iktısad Müdürü Saf

fet Sezer dün Adalara giderek 
oradaki eğlence yerleri tarifelerini 
tetkik etmiştir. 

- Fakat, yarın sabah yine o 
plaja gideceğiz .. Yine bu pislikten 
şikayet edeceğiz .. 
Yıllarca Va.rnanın, Mamaya'nın 

ve cenub Amerikası plajlarının 

tadını \atan üstada, bizim, fakir 
sahillerimizi beğendirmek güç -
tür. Fakat, mademki şikayet edi
yorsun, ne diye tekrar betekrar 
gidiyorsun, üstadım?. 

Füzuli, bir gazeinde: 
Ahu jeryadın Fuzuli incüdüptü.r 

alemi 
Ger belıiyı aşk ile hoşnud isen 

kavga nedir? 
Der .. Bu beyti hatırlamamak 

mümkün mü?. 

KADIN GÜZELLi(;i 

VE MANAV DtlKKANI 

Güzellik mütehassısı bir doktor 
yaş sebze ve meyvaların insanları 
gençleştirdiğini, güzelleştirdiğini 

iddia ediyor. Kadınları güzelleş -
tirmek için, domates, limon, hıyar 
gfüi sebze ve meyvaların sularile, 
yüze masaj yapıldığını söylüyor. 
Hatta, bir domatesi ikiye bölüp, 
iki yanağa yapıştırarak, böyle bir 
çeyrek saat kalmanın çok faydası 
varmış .. 

Ne günlere kaldık?. Bu güzel -
lik mütahassıslaarı kadınları kan
dırmak için, neler icad edeceklerini 
saşırdtar .. Şimdi de kadınların 
yüzünü manav dükkanına benze- / 
tiyorlar .• Aman dikkat edin, orada 
da hemen ihtikar başlar. 

FLORYA PLAJI 

TEMMUZDA AÇILIYOR 

Florya pliıjı bu ene, hiıla açıla
mamış .. Bunun sebebi de. evvele!) 1 
takdir edilen icar kıymetini öde- ı 

yecek bir kiracı bulunamaması 1 

imiş .. Plajın temmuz başında açı
labileceği zannediliyormuş .. 

·zaten, şurada ne kaldı?. Tem -
muz }ılr, ağustos iki.. İk ay 'ç.in 
kiraya vermeğe değer mi? .. 

AHMED RAUF 

Sıcaklar 
Dün İstanbul senenin en sıcak 

gününü yaşamıştır. 
Evvelki güne kadar 27 den yu· 

karı çıkmıyan sıcaklık derecesi 
dün 31 e çıkmıştır. 
Diğer taraftan Niğde, Nevşehir, 

LApsE\i ve Umurbeyden bildiril
diğine göre o havalide yağan şid
detli yağmurlarla dolular büyük 
tahribat yapmıştır. Bilhassa Lap· , 
seki ve Umurlubeyde bağlarda 

çok zarar vardır. 
--0---

* Yeni Dolmabahçe stadyoınu 
hakkıoda gö~mek üzere dün be
den crbiyesi umum müdürünün 
reisliğinde şehrimizde bir toplantı 1 
yaılmıştır. Bu içtimada yeni Dol
mabahçe stadyomunun küçük 
mikyasta inşası ve şehrin diğer 

bazı semtlerinde de tali stadyom
lar \'Ücude getirilmesi muvafık 

görülmüştür. Barem de Tadilat 
* KuruçC§me kömür depola - Büyük M:llet Meclisi bugün öğ-

rının Bakırköye nakli düşünül - leden sonra toplanarak yeni Ba-
mektedir. rem kanun layihasının 3 üncü 

* Hususi mekteblerde talebe- maddesini müzakere edecektir. 
den alınacak olan ücret işi tanzim Bütçe enaiimeni dün toplanmış ve 
edilecektir. bu maddede yapılacak tadilatı tes

bit etmiştir. 
*.Mersinde ihracat tacirlerin- ,---·---------

den Iihami Keskinkılıç, Almanya- taahhüdünü yapmadığından 3 se
ya k.r•şık mal gönderdiğinden ve ne hapse mahkum olunmuştur. 

Plaj Bülbülleri 
:\o. 6 

De • . zde ~ b:r se "· 
B:r kadın sesi.. 

Zekı Bey' Bugün de suyun 
ü ,tur nkrobat.k numaralar ya-
plcak m sınız? 

De: k -ılı 'ardan birı suları kö
piıKler ·~inde bırakarak, vapur 
uskuru gibi harmanladı ve deni -
zm d bınr dalarken. 

- l ş tc. Varan bir .. 
D:ye bağırdı.. Gözden k.ayboldu. 
Zek., beJıydı kı mahir bir yü-

zücüydıi Ve büyük bir meharetle 
ol<luğu yerde dö~rek denizin di~ 
bine dalmıştı. 

Doktor Feridun masanın üstün
de duran bira kadehini yavaşça 
elia.· aldı: 

Yazan: İ,kender F. SERTELLi 

- Maşallah, çarçabuk senli ben-ı 

li olmuşlar .. Ne güzel de eğleni
yorlar. 

Diyerek, yan güzle arkadaşını 
süzdü. 

- Haydi içelim, Necdet! Hava 

çok sıcak. Denizde yüzenlere ne 
mutlu! 

Ve gülerek ihive etti: 

- Kadın, deniz gibıdir .. İnan -
mak olmaz ha! .. 

- Tersine söyledin! 

- Tevfik Fikret de sağ olsaydı 

bugün benim gibi söylemeğe mec

bur olurdu. Her şey tersine şimdi. 

Eskiden erkekler, kadınların pe-

Hariçten Çimento 
Gelmesine Lüzum 

Kalmıyor 
Çimento sanayiimiz son sene -

!er zarfında gündengüne inkişaf 
etmeğe başlamıştır. Bu sanayiin 
ihtiyacı karşılıyacak bir istihsalat 

yapmakta olması dolayısile evvel
ce haricden çimento ithalini ko -
laylaştırmak maksadi!e yapılmış 

olan gümrük müsaadatının deva· 

mına lüzum kalmamıştı. Dahil -

deki sanayii korumak maksadile 
şimdiden sonra memleketimize ya

pılacak çimento ithali İktısad Ve
kaletinin müsaadesine tabi tutul
duğu ve evvelce beher tondan a

lınan 50 kuruş gümrük resmi 200 

kuruşa çıkarılmıştır. Vekaletin bu 

kararı .memleketimizdeki çimento 
sanayiinin daha özlü bir şekilde 

inkişafı içn atılmış hayırlı bir a
dımdır. 

Maarif Şurası 
Hazırlıkları 
İlerliyor 

Sınıf Ve 
MektebJeri 

Meslek 
Açılacak 

Önümüzdeki ay içinde toplana

cak olan büyük maarif şlırası için 

son hazırlıklar da ikmal edilmiş
t:r. Kongrede gôrüşıilecek mese
lelerin en mühimmini orta tedri -

sat müesseselerinin mesleki bilgi

ler \•eren müesseseler şekline if
ragı teşk;l etmektedir. 

Bu işın mevcud orta mekteble
re atelyeler ilave etmek ve bura

larda muhtelif sar;'at ve meslek 
öğretmek .>uretile vapılması şek
lindeki ı.asavvurlar lcuvvetlenınek.! 

tedir. Fakat bütçe zarureti dola

yısile evvela bu şekil okullar; tec
rii<he mah:yetinde olmak üzere 

birkaç vilayetimizde açılacaktır. 

Buralardan alınacak neticelere 
göre de umumiieştirilecektir. 

Asfalta Çevrilecek 
YolJar 

Şehrimiz dahilinde asfalta çev

rilen ve çevrilecek olan yollardan 
lıistiksiz hiçbir vesaıti nakLyenin 

geçirilmemesi Belediyece karar -
laştırılmıştır. 

Bu hususta bir proje hazırlan
maktadİr. 

Karacabey Panayırı 
Açıldı 

Dün sabah Karacabeyde büyük 
bir panayır açılmıştır. 

Panayır 4 giın müddetle açık 
kala<!aktır. 

Dün şehrimizden birçok seyyar 

manifaturacılaria mütaaddid es
naf ve bir tiyatro kumpanyası bu 
panayıra gitm'şlerdir. 

şinde koşardı. Bugün, kadın, er- j 
keğın pe~inı bırakmıyor. Dün, u- • I 
zun saçlı kadından hO§lanırdık. 

1 
Bugün kısa saçiısını arıyoruz. ı 

Necdet oturduğu yerde hopla - 1 

yıp duruyordu 
- Felsefenin sırası değil Feri -

dun! Bu rezalete tahammül edilir 
mi? 

- Hangi rezaletten bahsediyor
sun? 

- Gôrmüyor musun Pelini?! 
Biraz önce bana Kadıköyüne, am
casının evine gideceğini söyledi. 
Halbuki, burada yaşı kendinden 
küçük çocuklarla oynaşıyor. 

- Pek tabii bir şey. Rezalet bu
nun neresinde? 

- Neden yalan söyledi., Neden 
aldattı beni? 

- !Nğrusunu söylemeğe mec
bur muydu? Aranızda. iki günlük 
bir rabıta ya var, ya yok. Gönül 
eğlendiriyor kızcağız denizde. Sa
na ne oluyor? Bırak eğlensinler .. 

Yunus Nadı, Halayın ana vatana/ 
kavuşacağı günlerin sevincini an-\ 
!atıyor. Diyor ki: 

cAtatürk Hatay davamızı en 
canlı şeklile ortaya koymuş ol -
mak için: 

- Kırk asırlık milli bir varlığın 
terk ve ihmal olunmasına imkan 
mı vardır? 

Sözlerile kendi şahsında ve id
rakinde milli tarihimizin dört bin 
yıllık ,bir derinliğini kucaklıyan 

bir güneş gibi parlamıştı. 

Atatürkün sevgili arkadaşı Milli 

İngiltere hükumeti harbden çe
kiniyor. Çünkü Avrupada çıka -
cak umumi bir harbde İngiltere
nin galibler arasında ve başında 
bulunacağına kani olduğu halde 
gene hakikatte bundan İngiliz mil
letinin büyük zararlar göreceğini 
bili~r. 

•Ben sulh için çalışıyorum• di
yen muhterem İı.giliz Başvekili 

Çemberlayn'in sözüne gerçekten 
ve yürekten inanmalıdır. 

Şefİmiz İnönü, Hatay meselesini ~ S~: 
fiilen hallederek, onu Ana Vata
nın kucağına almakla bize ve dün
yaya Milli hayattaki kuvvetli da
vamızın parlak belgesini vermiş 
oluyor.• 

TAN: 

M. Zekeriya S€rtel, İngiliz - Sov
yet müzakerelerinin artık kat'i 
safhaya girdiğini söy liyerek di -
yor ki: cV. 'iyet artık aydınlan -
mıştır. Dün.ı a siyasetinde İngiliz
Sovyet görüş ve menfaatleri bir
leşmiş oluyor. Hitler mezbuhane 
bir harbe atılabilir. Milletine va
dettiklerini yerine getirmek isti
yecektir. Fakat bu mezbuhane 
hatb Almanya ve İtalya için yine 
feliiket olacaktır .. 

VAKİT: 

Asım Us soruyor: clngiltere ha
kikaten :;ulh için mi çalışıyor? 

Böyle i:;e bunun delili nedir?• 

Divor ki: 1 

cTurk efkarı umumıyesı ıçın de 
mühim olan bu noktayı aydın -
!atmak üzere lngilterenin neden 
dolayı sulh istediğini, en son ü -
midler ortadan kalkmadıkça, da
ha doğrusu Berlin - Roma mihveri 
tarafından herhangi yeni bir te -

Orman İşletme 
Talimatnamesi 
Kabul Edildi 
Orman işletme talimatnamesi -

nin değiştirilmesi zaruri görüldü

günü yazmıştık. 
Bunun üzerine yeni bir talimat-

name hazırlanarak aliikadarlar 
tarafından kabul olunmuştur. 

Yenı talimatnameye göre dev -

!et tarafından işletilecek olan or
manlar; ehemmiyet. büyüklük ve 

iktisadi ihtiyaçlar gÖzönünde tutu
larak orman umum müdürlüğü -

nün teklıfi üzerine Ziraat Veka -

!etine tayin ve tesbit olunacaktır. 

Orman işletme idaresi, ağaç has
talıklarile mücadele edecek, or -

manlarda kat'iyat, nakliyat, alım 
satım, tesisat ve tathirat gibi e
saslı ve mühim işlerle meşgul bu

lunacaktır. İdare istihsalıitını hami 
veya gayri mamul bir halde piya
saya çıkaracak ve memleketimiz

de modern kereste fabrikaları ile 
orman mahsullerine aid yeni fab

rikalar da kuracaktır. ! 

Yarın ayni şey senin de başına 

gelebilir. 

Necdet bıra mı içiyordu, zehir 
mi? Bunun kendı de farkında 
değildi. 

Feridun: 

- Yahu, sen eskiden bu kadar 
kıskanç değildin. Ne oldu sana 
böyle? Nckadar değişmişsin sen?! 

- Evet. Çok değiştim, Feri -

dun! Ben çok değiştim. Ve yarın 

hıç tanınmaz bir hale gelirsem, sa
kın şaşma! 

Feridun yavaşça eğildı: 

- Onu çok sevdiğini seziyorum. 
- Belki ... 

- Tebrik ederim seni! Sevme -

Hüseyin Cahid Yalçın cAlman 
ve İtalyan noktai nazarı• simli 
bugünkü başmakalesinde ngi1tere 
Hariciye Nazırı Lord Halifaks'ın 

nutkuna ve onu teyiden M. Çem
berlyn'in söylediği sözlere karşı 

Alman ve İtalyan matbuatının ve 

bazı devlet adamlarının aldıkları 
tavırların birkaç nokta; nazardan 

dikkate şayan olduğunu kaydede
rek diyor ki: 

cAlman mabbuatında bizim fik
rimizce en dikkate şayan olan fık
ra Almanya ne zaman kendi ha

yat sahası dahilinde bir kıpırda
ma eseri göstermişse karşısında ı 
İngiltereyi dikilmiş görmekten 

dolayı şikayeti tazammun eden 
sözlerdir. Bu şikayete ehemmiyet 

vermemiz, şu meşhur cHayat sa
has1> tabirinden Almanların kas

dettikleri manayı bize izah ede -
bilecek bir kıymette olmasından 

ileri geliyor. Çünkü şimdiye ka
dar bu müphem tabir arkasında 

ne gibi istila ve tecavüz emelleri
nin gizlendiğini k.mse hakkile an-

ı 
lıyamamıştır. Almanlar da kas - j 
den bu müphem tabir arkasında 
~izlenmışlerciu·.. 1 

Kap··t Bezi 
Evsafı 

Tesbit Edildi 
Bundan sonra memleket dahilin

deki bütün fabrikalarda imal olu
nacak kaput bezlerinin evsafı tes
bit edilmiş ve dün ticaret odasına 
bildirilmiştir. 

Bu emre göre halen ellerinde ka
put bezi bulunan tekmil tüccarlar 
ticaret odalarına müracaatla bun
ları damgalatacakiardır. 

Ayın 25 ınden SO!lra damgalan
mış kaput bezleri tip ve evsaf ha
rici olarak satılacaklardır. Kabul 

edilen evsaftan başka şekil ve 
cinste kaput bezi yapmak ve sat

mak sureti kat'iyede yasak edil
miştir. 

Dahiliye Müsteşarı 
Geldi 

Dahiliye Vekaleti müsteşarı Na
zıf Ergin dün sabah Ankaradan 
şehrimize gelmıştir. Mumaileyhin 
seyahati hususi mah:yette olup 
İstanbulda 4 gün kalacaktır. 

rakla bekliyor. Benim burada ol
duğumun farkında değil galiba .. 

- Burada olduğunu görse bel
ki bu taşkınlığı yapmazdı. 

- Şüphesiz yapmazdı .. Yapa -
mazdı. 

- Onun sevgisinden de emin -
sin demek? 

- Evet. Muhakkak ki o da beni 
seviyor. 

Pelin'in birdenbire gözleri gazj
nonun parmaklıklarına takılıp kal
dı .. Q, ressam Necdeti uzaktan 
görmüştü. Bir aralık 

- Bonsuvar Necdet Bey .. 
Diye bağırdı. Suların üstünden 

bir taş gibi sekerek Necdetin ku· 
!ağına bir anda erişen bu tatlı ses 
gazinonun içini çınlatmıştı. 

Geçen Senelere Nisbet
Je Daha ivi OJduğu 

Anlaşılıyor 
Bu senek buğday mahsulümüz

den geçen seneye nazaran daha iyi 
bir candıman alınacağı gelen ha
berlerden anlaşılmaktadır. Bu se
ne bazı mıntakalarda fazla miktar
da kuraklık olması ve bazı yerler
de de yağmurlar mahsulü zarara 
uğrat~ olduğu halde bu seneki 
ekim miktarının geçen, seneye na
zaran yüzde yirmi miktarında faz
la olması bu zararı telafi etmekte
dir. 

Bundan başka geçen sene alı -
nan tedbirler sayesinde ekilen 
mahsul standardize edilmiş iyi to
humlardan olduğu için mahsul ka
lite \"e libre itibarile geçen seneye 
nazaran hayli iyi bir vaziyettdir. 

Balık Konservesi 
için 

Olan 
Lazım 
Yağlar 

Edremid mıntal<'.ısı yağlarının 

balık konservesi sanayiinde gayet 
elverişli olduğu yapılan tetkikler, 
den anlaşılmıştır. 

Bu yağların ~';, 5 ve ~ô 1 asidli 
iki nümunesi Stavanger'de kain 
gtda maddeleri laboratuarında tah-

1 lil ettirilmı.ı; ve bu yağların Nor
veçte balık konservesi sanayiindı: 
:stimale elverişlı bulunduğu hak- 1 
kında bir rapor almıştır. Bu rapo
run suret ve tercümeleri İzmir ve 
İstanbul tıcaret müdürlüklerinde 
alakadarların tetkikine arzedil -
miştir. 

Bu sebeble yakında Norveçe 
mühim miktarda Edremid zeytin 
yağı ihracatı yapılabileceği kuv
vetle tahmin olunmaktadır. 

Hususi MektebJerin 
Memurları 

Hususi mekteblere alınacak dok
tor, muhasebeci, kütüphane me
muru, ders aletler; muhafızı gibi 
memurların da herhalde imtihan 
la tayin olunmaları dün Maarif 
Vekaletinden Maarif Müdürlüğü
ne bild riimiştr. 

Bu emre göre bu kabil memur
ların imtihanları vapıldıktan son
ra tayinler·nin tasdiki Vek5letten 
istenecektir. 

Belediyeden Açıkda 
Kalan Memurlar 

Haziran başında Belediyede tat
b'k olunan yeni kadro münasebe
tile açıkta kalıp da henüz bir me
muriyete tayın edilmemiş olan 
memurların ancak eylulde yeni 
vazifelere tayin edilebilecekleri 
anlaşılmaktadır. 

Buna sebeb yeni belediye büt
çesile ihdası kararlaştırılan me
muriyetlerin eylfılde faaliyete 
geçirilmelerin n tensib edilmesi
dir. 

madı .. Pelinin yanıbaşından sula

rı yaran bir baş yükseldi.. Pelin 
birdenbire korktu: 

- Ah .. Sen misin, Zeki? Vallahi 

buradan çıkacağım hiç de tahmin 
etmiyordum .. 

Dedi. Artık başbaşa kalmış -

!ardı. Yavaş yavaş konuşuyor -
!ardı. Ve neler konuştuklarını duy
mak kabil değildi. 

Hatay üzerindeki.anlaşma, yir
mi senedenberi devam eden bir 
meseleyi nihayet hak ve adalet 
prensipleri dahilinde hal ve tasfi
ye etmektedir. 

'.l'ürk - Fransız münasebetlerin
de yeni ve mes'ud bir safha açan 
bu neticeye varmak için Hatay me
selesi birçok merhalelerden geç -
m;ştir. 

Bunların birincisi, Fransa ile 
aramızdaki hudut çizilirken yapı
lan 1921 itililıdır. Halayın tabi 
olacağı hususi idaıeyi tayin eden 
bu anlaşmadan sonra 1925 sene -
sinde Saro ile Dr Aras arasında 
ikinci bir itililname imzalanmış
tı. 19'25 iWa!ı, Hatayın 1921 mu
kaveles:ıe tesbit edilen vaziyetini 
değiştirmedi. Fransa ile Suriye a
rasındaki mukavele 1936 muka -
velesi imzalanıncıyd kadar vaziyet 
1921 itilafile tesb : ~ edilen şekilde 
devam etti. 

Fransa mandayı kaldırmak :çin 
1936 senesinde Suriye ile imza -
ladığı mukaveleden sonradır ki 
Hatay davası bütün şümul ve e
hemmiyet:y le ön plana geçmiştir. 
19~ anlaşması yapılırken, 1921 se
nesindenberi, Halayın mukadde · 
ratiyle yakından alfıkadar olan 
Türkiyeye haber verilmiştı. Bu 
yeni şartlar !çindf' Hataym hak· 
lan ve Hataylıların hürriyetleri 
asla nazarı itibara alınmadığı an
laşıldı. Bu dava nihayet Cenev -
rede 29 mayıs 1937 tarihinde Ha
tayın statüsünü tcsbit eden an -

!aşma ile nihayetlenmiş g:bi !!Ö
ründü. Fakat meger bu manzara
ya itimat etmemek lıizımmış. He

tay davasının en hararetli safha
sı bundan sonra gelir. En büyük 

ihtilaf da 1937 anlaşmasının pren
siplerinde değil, tatb:katında idi. 
Eğer 1937 anlaşması, iyi niyetle 
tatbik edilse idi, belki de Halayın 
aynı statüsü bugün de devam edip 
g•decekti. Fakat 1937 ilkbaharın

dan sonra bugüne kadar devam e
den obstrüksiyon siyaseti başla -
ınıştır ki bundan hazan Milletler 
Cemiyeti komisyonu. bazan Fran

sız müstemleke mPmurları, hazan 
da Suriye mesuldür. Hataylılar
dan en ipt:dai hakların esirgen

mesi maksadiyle yapılan bu obs
trüksiyon devam ettikçe, Hatay 

meselesinin ancak ve ancak bir 
hal şekli olduğu, inkarı mümkün 

olmayan bir hakikat şekLnde ı~ 
barüz etmeğe başladı o ha' şekli 

de Hatayın ana vatana iltıhakın
da : baretti. 1937 a.ılaşması tat

bih :a karikatüre çevirmek için 

bazı gayretkeşler tarafından ya· 
pılan teşebbüs Fransız - Türk mü

nasebetler:nde bir gerginlik bile 
husule getirdi. Fakat nihayet ak

lıselim galebe çaldı. Ve Frı.nsa ile 

geçen sene bir anl"'imıya varıl< 
Bu anlaşmıya göre, Halayın t 

tüsü meriyete girer ve tatbik L 

dilirken •Türk elemanının tefev

vuku• tanınacaktı. Esasen 1921 
senesindenbl!ri israr ettiğimiz 

nokta da bundan ibaretti. Bundan 
sonra yapılan askeri bir anlaşma 
ile Türk askerine Hatayda bir va
zife verıldi. Ve Hatay devlet me

kanizması kÜruldu Fakat başkc 
sahadan tazyikler gelm:ye başladı 

ki hedef küçük Hatay de\·letini 
yaşama hakkından mahrum el -

mekten ibaretti. Tam on bir ay de
vam eden bu vaziyetın üzüntülü 

safhaları üzerinde duracak deği
liz. Fakat Hatay davasının ancak 
Halayın ana vatana ger; dönme
siyle halledilebileceğini anladılar. 
Ve bunu ele aldıktan sonra bu -

Ressam Necdet bu sahneyi gö- günkü müsbet neticeye varmak 
rüncı; zıvanadan çıkmıştı. Bir - artık bir gün meselesiydi. Muhte-
denbire ayağa kalktı: rem Başvekil, bize bugünün gel-

- Haydi biz de gidelim{ Feri- diğini haber verdi. Hatay mesele-
dun! sinin haili, Fransa ile aramızdaki 

- Nereye .. 

- Plaja. 

- Buradan seyretmek daha iyi 

münasebetlerin uzun tarihinde ye. 
ni bir merhaledir Anlaşma, ge
niş ve şümullü bir iş birl:ği için sinı öğrenmişsin! Bu senin için 

büyük bir mazheryettir. Necdet: değil mi? yol açmış oluyor. Bu iş birliğinin, 
yalnız biribirine çok eski dostluk 
bağlariyle bağlı bulunan Türk ve 

- Seviyorum azizim! Onu de
licesine sevmeğe başladım. Hele 

bir bak şu aşifteye .. Halil Zekinin 

denizin neresinden çıkacağını me-

- İşte, beni şimdi gördü. Uma

rım ki, derhal denizden çıkacak
tır. 

Dedi. Fakat, lafını tamamlıya-

- Hayır .. Hayır .. Hava çok sı -
cak. Denize girelim .. Belki bİt'az 
serinleriz .. 

( DPvamı var) 

Fransız milletleri için değil, bü
tün şark milletleri için de hayırlı 
olacaiından şüphe ediemez! 



Günün Meselesi: 

Türk Malları 
Takdir Görüyor 

1 lrFWfjiiM P O L 
Yumurta Eksperi ve Ve Mali k-e-m e 1 et 

• s 1 
Kaza Kaymakamı 

Sergide Teşhir 
Eşyalar Çok 

Ettiğimiz 
Beğenildi 

T 
opkapıda oturan okuyucu • 
!arımdan İbrahim isminde 
bir zat, gönderdiği mektub-

da diyor ki: 
•Bazı kazalara yumurta eksperi 

diye 250 • 300 lira maaşlı memur 1 
gönderiliyor. Halbuki o kazanın 

20 bin nüfsuunun mukadderatı 

kendisine tevdi edilen ve adeta 
reisi bükfunet bulunan kayma • 
kamın maaşı ise 10, liradır. Bu
na mümasil ve mes'uliyeti daha 
ağır memurlar da ayni vaziyette· 
dirler. Haremle beraber bu cihet
ler de düşünülse acaba naşıl olur? 
Tabii bizim düşüncelerimizden 
alakadarlıarın düşündeleri daha 
yüksektir amma, bizim de bu İŞ· 
terde ufacık hissemiz olduğu için 
gönül ra1ıat bırakmıyor.• 

Senin 
Karın 

Hamarat B 
reslavda açılan beyne! • 
milel panayuda Türk 
paVJ'ODUDUD kazandığı 

büylik muvafiaklyet hakkında 
Berlin Türk ticaret odası dtiıı 

ticaret odalanmıza bir mek • 
tub gönde:rmip. 

Bu mektubda; 5 ıenedenberi 
devamlı bir şekilde iştirak et
tiğim.iz Breslav beynelmilel 
panayumda bu sene tütün, Ü· 

züm, incir, fındık, ceviz, ba • 
dem ve kuru kaysı gibi mey
valarla, pamuk, yün, tiftik, 

Hala Eski 
Paraları mı 

Kullanıyorlar? 

Vilayete 
Tamim 

Yeni Bir 
Gönderildi 

Tedavülden kaldll'ılmıŞ olan 
bronz 5 kurll§luk ve 1-00 paralık
ların bazı yerlerde el'an halk ara
sında kullani!.makta okllf€unun 
görüldüğü dün vilayete bildiri! -
miştir. 

Bu emirde 939 senesinin ilk gü
nünden itibaren mevkii tedavül -
den kaldırılmış olan bu paraların 
lıWfı tedavülde bulundurulması
nın kanuni takibatı mucib olduğu 
ilave edilmekte ve ellerinde bu 
parala:rdan bulunanların yalruz 

vergilere mukabil malsandıkları
na veya Ziraat Bankası şubeleri
ne teslim ederek değiştirebile -
cekleri beyan olunma~adı.r. 

Binaenaleyh mevzuu bahis pa
raları vergiden başka işlerde kul
lanmak istiyıenlerin elljerindeki 
paralar müsadere edileceği gibi 
hakları'lda kanuni takibat da ya-• 
pılaeaktır. 

--k-

Motörlü Nakil 
Vasıtalarının 
Muayenesi 

İstanbul dahilinde işliyen bü -
tün motörlü vesaiti nakliyenin mu
ayenelerine önümüzdeki salı gü

nünden itibaren başlanacaktır. 

Bu sene vesait sahihlerinin mu
ayenelerini esaslı bir şekilde ve 
rahaotça yaptırabilmelerini temin 

için her yıldan daha fazla bir za
man tahsis olumnuştu:r. Ve ilk 

günlerde motosikletler muayene 
edilecektir. 

Ayın 26 sından 10 ıemmuza ka
dar da hususi otomobiller ve 14 -

24 temmuza kadar kamyonlarla 
kamyonetler; 2~ temmuz ara • 

sınqa otobüsler; 31 temmuzdan 2 
ey Hile kadar da biliimurn taksiler 
muayene olunaeaklardJT. 

Muayeneler neticesinde birçok 

No. 9 

Meredit şöyle bir düşündü: 
- Bunlan söy !emekle gerçi ba

na yeni birşey öğretm~ olmuyor
sunuz, dedi. Şu dosyanızı açsanız
da, bakalı.ın içinde yeni şeyler var 
mı? Çünkü ben J:ıugünle,rde fev
kalade yeni merak baberlisı ke
sildim. 

- Evet amma, bu söylediğim 

mooelede o kadar fevkalade bir
şey yok. Benim maksadım, ecne
bi tebaasından adamların memle
ketimize geHp de aralarında bo
ğazlaşmalarına mfıni olmaktan 
ibarettir. 

Dernek ki Sarı Yanis hakkında 
rnalümatınız bundan ibarettir. 
Halbuki ben daha çok şeyıer bi
liyorum. Mesela Kadogan parkı 

karşısında yeni kiraladığı 
konakta birçok tadilat yaptırdı. 

Oturduğu hususi edasını bir kale 
'haline getil'dı. 

keçi kılı, kenevir ve ipek gibi 
mensucat ham maddeleri, bi
lfunum zahire ve bakkaliye 

nümuneleri, orman mahsulleri, 
kökler ve daha biııçok Türk 
ınahaollerinin çok alaka cel • 
bettiği bildirilmekte ve Bresla· 
va ihraeı mevzuu bahsolma· 
malda beraber alakadarlara bir 
fikir verebilmek üzere llk de
fa olarak teşhir edilen Türk 
kumaşları nevilerinin de bil • 
hassa takdirle seyredilip çok 
beğenildiği ilave olunmaktadır. 

BURHAN CEVAD 

Dairelerde Halicden Gecen 
• • 

Halka Kolaylık Büyük Telefon 
Gösterilecek Kablosu 

Vatandaşların İşi Sürün
cümede Kalmıyacak 
TekmJl dairelerde halka kolay

lık g&terilerek bütün işlerin gü

nü gününe yapılması hakkında a
lfilı:adarlaı:a yeni bir emir veril
miştir. 

!Bu tamimde halkın 41erini.n 
günü gününe görülerek sürünce
mede bırakılmaması ve bu suretle 

vatandaşların hükfunet ve me -

murlara olan itimadının bir kat 
dalha arttırılması işaret olunrnalı:

ta ve .gerek Vekfıletlere, gerekse 
vilayetlere aid olan rnuhaberatın 
en kısa bir zamanda neticelendi
rilmesi istenmektedir. 

Muameleli evrakı lüzumsuz ye
re geciktirenlerle, geç cevab ve

ren memurlar hakkında takibat 
icra olunacaktır. İdare am'rleri 
de bu hususlara bilhassa dikkat 

ederek sık 3ık kontrollar yapacak
larıbr. 

Aşağı Dereceli 
İçkiler için 
Hazırlıklar 

İstanbul telefon umum müdür
lüğü Haliçten geçen büyük tele -
fon kablosunu yenilemeyi karar
laştırmıştır. 

Bu münasebetle dün umum mü
dür Niyazi ile idarenin mütehas
sısları Beledoyeye gelerek şehir
cilik mütehassısı Proslu ziyaretle 
bu hususta ken~ile görü.şrnii§ -
lerdir. 

Yeni kablo müstakbel İstanbul 
şehri ~lanı gözönünde tutularak 
Unkapanı ile Azabkapı arasında 
yapılacaktJT. 

Plan mucibince Halicin 2 ya -
nmda yeni sanayj merkezleri ku
rulac~ndan telefon umum mü -
dürlülfü buralarda icab eden te
sisatı da yaptıracaktır. 

KISA POLiS 
HABERLERi 

* Kuzguncukta Arzu sokağın
da 14 numaralı evde o.turan Ah
med Şükrü adında biri dün Ga -
latada Necatibey caddesinde Süt 
içme-k için girdiği sütçü dÜlka -
nında üzerine fenalık gelerek düş
müş biraz sonra da ölmüştür. Ah-

1 med Şükrünün kalb sektesinden \ 
öldüğü anlaşılarak gömülmesine 
izin verilmiştir. * Yenişehirde Uygur sokağında 

<>!uran ve bir matbaada çalışan 
Salahaddin adında bfri kıskanç

lık yüzünden çıkan kavga neti - ı 
cseinde ·beraber yaşadığı Fasama 
adındaki kadını bıçakla yaralamış
tır. 

* Şoför Süleymanın idaresin • 

Emineye Hakaret 
Etmiş mi?. 

K 
omşusu Emineye hakaret 
etmekten suçlu kadriye Ö • 
nalın duruşmasına dün as-

liye dördüncü cezada devam e
dildi. Dünkü muhakemede hadise 
şahidleri sorguya çekildi. Bun • 
lardan boyacı Hakkı mahkeme
de şunlan söyledi· 

- Burulan dört beş ay tvvel, 
bir gün, öğleden sonra, saat 15 sı
ralarında davacı Eıninenin evine 
peru:erelerin çerçev~lerini lııoya
mak için gitmiştim İşimle meş
gul bulunduğum sırada Kadriye 
geldL Emineye hitaben: 

- Hiç utanmadan, sıkılmadan 
karakola gitmiş, beni şikayet et
mişsin... Kocam geçen gün sana 
bıçak çekmiş.. Keşke bıçağı kal
bine saplasaydı, öldürseydi seni.. 
dedi. 

Emine de ona: 
- Sen bana hakaret ettin; ben 

de gettim, karakola şikayet ettim, 
dedi. 

Şahid Hakkıdan sonra söz sı -
rası Melek'in idi: 

- Geçen kurban bayramından 
iki üç gün evvel, bir gün kom -
şum Vasfiye Hanımın evine )it

miştim. Emine ile Kadriye de ora
da id· Ben odaya girdiğim zaman 
birbirlerine ağızlarına geleni söy
lüyorlardı. Bir ara Emine Vas
fiyeye Kadriyeyi işaret ederek: 

- Bir gün şu kadının kocası 
olacak herife dedim ki: 

- Senin karın çok güzel, ayni 
zamaıırla aktllı, elinden her iş ge
lir, becerikli, hamarat, tam bir ev 
kadını. .. 

Adam: 

- Yok canım, dedi. Bi!a)<ıs çok 
çirkin ve aptalın biridir! 

Kadriye Emineye: 

- Yalan söylüyorsun! Kocam 
benim hakkımda böyle sözler söy
lemez, o beni sever, dedi. 

Emine kızdı, ayağa kalktı. Kad

riyenin yüzüne tükürdü ve sonra 
.ona galiz küfürlerle hakar~t etti. 

Bunula beraber Kadriye ona fe· 
na bir söz söylemedi. 

Muıhakeme, Ayşe ismınde 

şahidin de dinlenmesi için 9 
l'ılle talik edildi. 

bir 
ey-

İnhisarlar idaresinin piyasaya 

düşük dereceli rakı çıkarmak için 

yapmakta olduğu tetldkler mü -

said neticeler verınişli:r. Yalnız bu 
rakının ekonomik cihetten doğu

racağı vaziyetler gözönünde bu • 
lundurularak bir takım tedbirlerin 

alınması icab etmektedir. Bu yol
daki hazD" lıkların önümüzde iti ay 

içinde bitirileceği alakadarlar ta
rafından söylenmektedir. Yeni tip 
rakıların temmuz ayının sonla • 

deki karny-0n Galatadan geçmek - 1-----·------

rına doğru piyasaya 

muhtemeldir. 
çıkarılması 

taksilerin ışlemelerine müsaade 
olunrnıyacağı kuvvetle tahmin 
olunmaktadır. 

- Ne gibi? 
- Bir defa duvarlar her türlü 

hırsızlığı gayrimümkün Jı:ılacak 

bir şekilde taıhkirn edildi. Bu oda
nın duvarları artık öyle kolay ko
lay delinemez. Tavanla tabana 
betonarme döşendi. Odanın çelik 
kapısı kendi kilidi ile kilitlendik
ten başka, arka tarafına bir man
dal kondu. Sarı Yanis yatarken, 
bu mandalı bizzat kapatır. Hulasa 
bu oda, uzun ıbir taarruza muka
vemet edebilecek bir kale haline 
getirildi 

Sir Corc bu sözleri gittikçe ar
tan bir alaka ile dinlemişti. 

- Daıha başka şeyler de bili -
yor musunuz? 

Meredit tavana baktı; 
- Müsaade ediniz, bir saniye 

düşüneyim, dedi, evet, bu oda • 
daki mobilya gayet sadedlr. Bü -
yük bir şömine vardır. Karyola 
biraz karışık tertibde yapılmıştir. 
Duvara gömülmüş bir kasa var
dır. 

te iken Turhan adında bi:r çocuğa 
çarparak muhtelif yerlerinden ya
ralamıştır. * Fındıklıda bir marangoz fab
rikasında çalışan Osman adında bi
d kazaen elini makineye kaptı • 
rarak yaralanmış hastaneye kal
dırılarak tedavi altına alınmış -
tır. 

- Peki, bütün bunları nasıl öğ
rendiniz? 

- Ben ıbizzat bu odaya girdim. 
Sarı Yanisin hizmetçilerinden bi
rinin itmadını kazandım. Zanne
derim, bu hizmetçi yarın koğula
cak. Bu takdirde zavallıya iş bul
mak vazifesi de bana düşüyor. 

- Bu aea.ib odadan başka rne
selil... Mesela ... 

- Sarı Yanisin ne gibi itiyad -
ları olduğunu sormak istiyecek
siniz. Ben şimdilik fevkalade bir 
şey görmedim. Sarı Yanis gayet 
normal bir hayat sürüyor. Hi2 -
metçilerin'n söylediğine bakılırsa 

* Fatihde K.i:rmasti mahalle -
sinde oturan Hüseyin adında bir 

çocuk arkadaşı Ramazan tarafın· 
dan itilmesile düşerek yaralan • 
mıştır. :-

* Şişhaneden geçmekte olan 
şoför Fatihin idaresindeki kam -
yon Yako adında bir çocuğa çar
parak yaralaml§tır. 

senenin üç ayını İngilterede, di
ğer aylarını da başka memleket
lerde geçirrneğıe karar vermiş. Çok 
parası var. Büyüklerden çok tanı
dığı var. Üstelik de haris mi, ha
ris ... 

- Ne ise, ben bu adamın •boy • 
lıyaca.ğı yeri keşfediyorum. 

- Zannetmem. Parası çok olan 
insanlar daima yakalarını km -
tarrnanın yolunu buluyorlar. 

- O halde dikkat edelim. 
- Ha, ne diyecektım, ben bu-

gün Centamı gördüm. Zaıbıta ro
manları yazan bu zatı tanırsınız 

zannederim. Bugünlerde paraca 

Hikmet 
Mahkemede 

Ağladı 
Bir F otograf Makinesi 

Çalmıştı 

H ikmet, görmüş geçirmiş, asil 
bir ailenin biric.k kızıyw . 

Henüz 22-23 yaşlarında bu· 
lunan bu genç ve güzel kadın bir 
kaç senedenberi ailesinden, •bütün 
sevdiklerinden uzakta, Fatihin 
hücra bir köşesinde, küçük bir 
evde oturmakta idi. 

Zavallı genç kadın, karnını do
yurmak, ekmek parasını kazan -
mak için ilıer sabah erken kalkı
yor, şuraya buraya çalışmağa gi
diyor ve akşam da evine ancak 
geç valtit dönebiliyordu. Azaınl 

çalışmasına, didinmesine ve yo -
rulmasına rağmen eline pek az 
para geçiyor ve kazandığı bu pa
ra ile ancak karnını doyuı ahili -
yordu. 

Bedbaht kadın çok sefü bir ha
yat sürüyordu. Halbuki onun ana
sı, babası, kardeşi ve kocası vardı. 
·Fakat bunların hiçbiri bu zavallı 
kadına acımıyor, merhamet etmi
yor ve ona bakmıyordu. 

Evveki gün Hikmet, nafakasını 
temin etmek mecburiyetinde Jıu
Iunan kocası hakkında dava aç -
rnağa karar verdi. 

Genç kadından <!ört aded resim 
istediler. Hikmet, o gün işe gide
mediği için ceb:nde .on parası bi
le yoktu. Nihayet kadının haline 
acıyanlardan biri ona 20 kuruş 
verdi. 

Hikmet, Fatihdeki fotografçı 

dükkanlarından birıne .girdı. Fa
katdükkanda kimseyi göremedi. 
Bu esnada genç kadının gözleri bir 
köşedeki camlı dolabda bulunan 
fotoğraf makineleri nazarı dik -
katini celbetti. Ddlaba yaklaştı. 

Maltinelerden birini aldı. Bunu 
mantosunun iç tarafındaki ceble
rinden birine koydu. Bu sırada 
karanlık odadan fotogırafçı Aıbidin 
çıktı. Hikmet ona dört resim çek· 
tirdi. 

Soma dükkandan ayrıldı, gitti. 
Biraz sonra fotoğrafçı dükkanı

na b:r müşteri geldi. Bu adam fu. 
toğrafçıya bir fotoğraf makinesi 
alacağını söyledi. Mal sahibi do
labı açtığı zaman maltinelerden 
birinin çalındığını farketti. Der • 
hal FaUı karakoluna koştu ve 
keyfiyeti haber verdi. Poh taih
kikata başladı. 

Hikmet, fotografçı dükkanından 
çıktıktan sonra doğru Çarşıkapı • 
ya gitti. Orada Mehmed isminde 
bir fotoğrafçının dükkanına gir· 
di. Çalmış olduğu makineyi fo • 
toğrafçıya gösterdi, satacağını 

söyledi. 

Mehrned, bir müddet makine -
yi elinde evirip çevirdjkten sonra 
genç kadına: 

- Bu rnaltine sizin mi? diye 

sıkıntısı var. Çünkü borsadan Ro
manya eharnı alınış, talihi yar • 
dım etmeyince adamakıllı içeri 
gitmiş. Fakat bu darbenin altın

dan kolay kolay kalkabileceğini 
ummuyorum. 

O sırada telefonun zili çaldı. 
Meredi! ahizeyi eline aldı: 

- Vay siz misiniz Centam? Ne 
var, ne yok Yoksa hala yeni yaz
dığınız romanı bir neticeye bağ -
lıyamadınız mı?. 

Telefondaki sesten Centarnın 
pek heyecanlı olduğu anlaşılıyor
du: 

- Çabuk gelmenı.zi rıca ede • 
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Belediye 
imar 
işleri 

Nafıa Vekaletine 
Ba~lanacak 

Şehrimizde bulunrıı.akta olan 
Nafıa Vekilimiz General Ali Fuad 
Cebesoy bu akşam Yalovaya gi -
decektir. 
Nafıa Vekili dün İstanbul Na

fıa Müdürlüğüne gelere-k bir müd
det meşgul olmuştur. 

Vekil dün kendisile görüşen bir 
muharririmize şu beyanatta bu • 
lunrnuştur: 

•- İstanbulda bulunduğum gün
ler zarfında nafıa müdürlüğü mu
amelatı ile de rne~gul oldum. Bu 
meyanda İstaıı.bulun 3 senelik ye
ni yol programını da tetkik ettim. 

Şehircilik mütehassısı Pr'OStun 
yaptığı yeni İstanbul planını pey
derpey tetkik ve tasdik edeceğiz. 

Dahiliye Vekaletine merbut o
lan ·Belediyeler imar müdürlü
ğü• nün ya.kında Nafıa Vekaleti
ne devrolunması kararlaştırılmış
tır. 

Nafıa Vekaleti ve teşkilatı kad
rosunda Büyük Millet Meclisi ta
rafından kabul edilen şekilden 

başka hiçbir yeni değişiklik yok
tur .• 

Ahırlar da Ayrı 
Tiplere 

Ayrılacakmış 
İstanbulun silt meselesinin hal

li ile beraber tekmil ahırların da 
esaslı bir şeltilde ıslahı kararlaş
tırılmıştır. 

fBu rnaksadla vilayet ve bele
diye baytar müdürlerile belediye 
fen heyeti müdüründen rnürek -
keb bir komisyon teşkil olun -
mllijtur. 

Komisyon azalan İstanbulun 
her semtindeki ahırları birer bi
rer gezerek tetkik etmeğe başla
mışlardır. Bu tetkikler neticesin
de verilecek kararlarla bütiın İs
tanbul ahırları modern bir vazi -
yete konulacak ve tiplere irca o
lunacaklardır. 

sordu. 
Hikmet: 
- Evet, dedi. Birkaç se.ıe ev

vel ölen kocamdan kaldı. 
Fotoğrafçı dikkat etti, genç ka

dın çok muztarib gilrünüyordu. 
O anda duyduğu vicdan azabının 
tesirile kıvrandığı belliydı. 

Nihayet Hikmet fotografçının e
linden maltineyi aldı ve bitkin bir 
sesle: 

- Bu maltine benim değ.!... O
nu biraz evvel bir fotoğrafçı dük
k~nından çaldım. F~kat bu suçu 
işlediğime şimdi pişman oldum. 
Onu tekrar sahib:ne götüreceğim, 
iade edeceğim... dedi. 

Bu esnada dükkana bir polis 
memuru girdi... Hikmeti karakola 
davet etti. 

Dün Hik111etin duruşmasına Ü· 

çüncü sulh cezada bakıldı. Genç 
kadın ağlıyarak, suçunu itiraf etti. 

Haltim sabıkası bulunmıyan 

Hikmeti bir ay on gün hais ce
zasına mahküm ederek cezacını te. 
cil etti. 

rirn. Ben bu gece bir adam öl • 
dürdürn. Çabuk, çabuk ... 

Meredi! filıizeyi yerine .koydu, 
başını salladı: 

- Hay budala hay! dedi. 
1 -3-

0 sabah Centarnın k<işkü ha· 
zin bir toplantıya ~ahne olmuştu. 
Centaın sapsarı idi, gözleri şaş

kına dönmüştü. Bitkin bir halde 
sofaya oturmuştu. Kansı da ya
nında idi. Meredit yazmaneye o
turmuş ,önünde kiiğıı:l, •bir elinde 
kalem not almakla meşguldü. 

Oentama sordu 
- Bahsettiğiniz mektub yanı

nızda mı? 

Centarn •evet. der gibi başını 
salladı. O zaman poUs komiser 
muavin. geniş bir nefes aldı: 

- İşte bu gayet iyi! ded?, beliti 
de sizi beladan kurtarabilir. Şim
di anlatınız bakalım, bu ış nasıl 

oldu? 
- Köyden ıstasyona doğru in

dim. Hala yağmur yağıyordu. Yol· 

A ~ ltLru 
Maaş Hep Aynı 

Kalmıştır 

B
ütün devlet memurları ve 
yeni barem kanununun şü· 
mul ve hükümleri içine gİ· 

receği tahmin edilen bazı hususi 
müesseselerde çalışanlar, bu gün· 
lerde mütemadiyen, baremin ala· 
cağı kafi şekilden bahsediyorlar. 
Merak yerinde ve doğrudur: 

Acaba, para layihasının kanun 
şeklini alacağı gün nasıl siirpriz
lerle karşılaşacağız?. 
Şüphe yok ki, herkes, bu bahis· 

de, tatlı sürprizler ümid etmekte· 
dir. Bu münasebetle şunu teba
rüz ettirmek lazımdır ki layiha, 
kanwıun bir müssveddesi olmakla 
beraber, acele hazırlanmıştır. Mec· 
listeki müzakere ve münakaşalar 
dan da anlaşılıyor ki, layiha, mec
lise, pekala, daha olgun bir şekilde 
getirilebilirdi. 

Bizm, bu gün burada takrar 
me-ızuubahis etmek istediğimiz 

cihet şudur: 
Küçük memurlar ne olacak?. 
İtiraf etmeli hl, küçük memur 

denen vatandaş için, bu giinkü 
mevzuatın tatbikat ve imkan 
cephesinde terfi diye birşey yok
tur. nezaman, nasıl terfi edecek, 
maaşı nasıl yillı:selecel. ?.. belli 
değildir. o memurun çocuğu bir 
iken üç olmuş, masraf artmış, 

kıdemi artmış, tecrübesi, emeği 
artmış, yaşı arbnış fakat, maaşı 
hal8 aynı kalmıştn. 

O mütevazıdır, faziletfülir, dü
riisttür, feragat sahibidir. İşine 
yurduna bağlıdır. Fakat, asla şi

kayetçi, ademi memnun değıldir. 
o, bir ahlfık tims:ılidir. 

Bu adsız faz.ilet kahramanla· 
rını artık mükafatlandırmak la
zımdır. 

REŞAD FEYZİ 

Gazi Köprüsünün 
Dubaları 

Gazi köprüsünün orta kısmın -
daki müteharrik 2 duba dün sa
bah rnuvaffakiyetle yerlerine kon 
muştur. 

Bu dubalar bu sabah veya yarın 
sabahtan itibaren yerlerinden kal· 
dırılarak kenara çeltilecek ve köp
rünün ortas'l merakibin geçmesi 
için a~stosa kadar açık kalacak· 
tır. 

1 Birimizin Derdi 
Hepimizin Derdi 

Bazı Sokak İsimleri 
Kalyoncullulluiunda. oturan bir 

ekuyucumnz yazıyor: 

Bir zamanJar, iehrl:mizin birçok 
yerlerinde, bilhassa Beyoflunda 
yaban:eı sokak isimleri tÜJ'kçeleş

tirllmlşlL Bu hakikaten yerinde 
ve berlr.esln boşuna ı;lden bir ka
rardı. Falı.al o sıralarda bir nolr.la 
nazarı dikkate alınmadı. Türkçe 
b~lr. ROl<alr. isimleri var ld, bun· 
lar kaba ve yakaşıll:sız oldukları 

ıcııı, o -.adan dei4Urilmelbdi. 
Meseli Kalyonculrulluiu taraf -
lannda Maymun sokak, Fakir so
kak, Cm.rene sokak clbl müna
sebelslz isimli sokaklar var. Aca- , 
ba bunlar deiişt!rllemes mi?. 

da bir tek insana bile rasgelme
dim. Randevu yerine vardığım za· 
man, etrafıma bakındım. \1 ru>•ala
ro orada idi, beni bekliyordu. Bu 
şerait dahilinde böyle bir yerde 
bu adamla görüşmekten doğrusu 
kendi kendime utanıyordum. Fa· 
kat ne yapayım ki, mecburiyet 
vardı. Çüııkü Vassalaronun köş· 

ke gelip bir rezalet çıkarmasından 
korkmllijtum. Köşkten ayırılır · 
ken tabancamı yanıma almıştım. 
Keşke almaz olaymışım. Bütün 
felaket buradan f4!!liyor. 

- Anlatınız, anlatınız. .. 
- Vassalaro ilk görüşmemizde 

biraz yumuşak dav,randı. Fakat 
belliydi ki hala smiri üzerinde idi. 

Sonra birdenbire değişti. Derken 
elini tabcncasına attı, nanı -
!uyu göğsüme dayadı. O zaman 
Sarı Yanisin bana söyled;ği söz. 
!eri hatırladım. 

Meredi! birdenbire doğruldu: 
- Nasıl, nasıl• Sarı Yan's mi? 

(Devamı var,I 
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Mihver Devletlerinin Faaliyeti ___ __ __..;,..__, 

Yine Akdenizden 
e hsediliyor 

Eğer ispanya da Onlarla Beraber 
ittifaka Girerse ... 

Almanlar Bunu Bir Muvaffakıyet Sayacaklar 
ve Müstemleke Meselesini T azeliyecekler 

-~---~-·-

Cebclüttarıkın u-
zaktan bir görü· 

nüşü 

~_j 

IA lmanlar umum! hanbde aç-
lık çektiler Kendilerine 
kuvvet itibarile çok üstün 

olan düşmanlara mağlüb eldu • 
!ar. Harb uzadıkça Almanyanın 

mukavemeti eks'ldi. Nihayet Ver
say muahedesini kabul etti. Yir

mi sene evvelki bu acı hatıraları 
bugünkü Almanya daha unuta • 
mamıştır. Onun için Avrupada 
tekrar bır hanb olursa Almanya -
nın yine ayn, akibete uğrıyacağı
nı düşünerek korkaıılar az değil
dir, İşte buna kar§ı Alman mil -

!etini ıst kıbalin zaferlerine inan
dınıak şı memleketi bugün idare 
edenler tarafından görülmek is

ten;yor. Yer yer söylenen nu -
tuklarla, matbuatla ve her vasıta 
ile / imanlara ınandırılmak iste

niyor ki gelecek hnrbde Almanya 
aç kalm1yacaktır. Gelecek harb
de Almanya muzaffer olacaktır. 

İngiltre ile olan deniz anlaşma
sını Almanya şu son zamanlarda 
yırtmış oldu. 934 de Lehistanla 
yapmış olduğu muahedeyi de 

yırttı. Fakat şimdi Alman diplo -
matları yni bir faaliyete girişe -
rek mesela Ballın devletlerle mu
ahedeler imzalıyorlar. İskandi -
navya memleketlerile ademi te
cavüz muahedeleri akdi lçin ko
nuşuyorlar. Daııimarka ile böyle 
bir vesikanın imzalanması diğer-

leriel de anl~mağa başlangıç ol· 1 
du. 

Almanyanın şu son günlerde 
Yugoslavya ile de anlaşmak için 
sariett'/li gayret malılmdur. Fa
kat Alman diplomırtlarının şimdi 
bütün gayretleri daha ziyade İs
panyayı Berlin tarafına çekmek 
için sarfediliyor. General Franko 
ile çok sağlam b'r anlaşmaya var
mak Alman diplomatları için po
litika fileminde kazanılacak en 

mühim muvaffakiyet olacaktır. 

Yeni gelen Avrupa gazetelerin
de bunun etrafında yazılmış şa
yanı d:kkat yazılar göze çarpıyos. 
Me;e!a deniyor ki Alman diplo -
matları Tokyo ile anlaşarak ja -
ponyayı da Alman - İtalyan itti
fakına almak için uğraştılar. La
kin japonya bu işde ıleri gitmedL 
Tokyo ile Berlin ar asındaki bağ
lar daha sıklaşmış oldu. Fakat ne 
de olsa Almanyanın asıl istediği 
olamadı. 

Bu~ Alman dıplornY:ıtları da 
görüyor, anlıyorlar. Onun iç.n Al
manyaya şimdi en ziyade lazım 
olan dostluk İspanya ile elde e
dilmek is~nen ittifak olacağını 
düşünüyorlar. 

İspanyol generalleri Almanya
ya gitti. Fakat daha öyle harhan
gi bir ittifak oluyor gibi değildir. 

Fakat İspanyada Almanya ile 
birleşmek f:krin; kolay kolay ka-

Müellifin İlk Sözleri 

Gece. 
Karanlığın en çok koyulduğu bır gece. 
Boğazın geceleri.. 

bul etmiyenler çoktur. Alman dip
lomatları için ise İspanyayı da 
Almanya • İtalya ittifakına al " 
mak mümkün olursa bu büyük 
bir muvaffakiyet sayılacaktır; di
yorlar. Bunun :çin de şimdi lü -
zum görülen şey İspanyada efka
rı umumiyeyi hazırlamakmış. İşi.:;a 
bu safhası nereye varacak? Ma

lil.m olan hirşey varsa o da İs
panyada yeni neşriyat yapılarak 
Akdenizde İspanyanın oynıyacağı 
rolden çok bahsedilmesidir. İs -
panyanın denizde büyük rolü ol
duğu ileri sürülüyor. füınun ma • 
nası ise Cdbelüttarıkın artık İn
gilizlerden alınmasıdır. Fakat İn
giliz matbuatının dolayısole ver
diği cevablarda da Cebelüttarıkın 
İngilterenin elinden alınması '.m
kansız olduğu anlatılıyor. Lakin 
asıl bahis bu değildir. Almanya 
ile İtalyanın İspanyayı da kendi 
taraflarına çekerek istikbalde oy
namak istedikleri roldür. 

Mihver devletlerinin İngiliz -
Fransız cephesine verdikleri ce
vab Berlin ile Romanın itt'.fakl 
oldu. Her iki devletin artık bir -
birlerinden ayrılmıyacakları söy
lendi. 

Fakat bundan sonra ltalya bu 
ittfakta ne rol QYnıyacak?. 
Dendiğine göre Roma diplomat

ları Almanyayı Avrupa har'.cinde 

(Devamı 7 inci •ayfada) 

Iztırab ve neş'eye soluk vermeden içine sın
dirıp götüren gece)er. 

Yine bu gecelerqen biri idL o_ Öteki w .. Ben. On yedi yaşındaki kız bu idi ve ... Bütün Erc.ir-

Hep beraber Mısırlıların korusuna çıklık. 

O zaman beii yaşında idim. Birisi. 
- Ablam.. 
Öbürü: 
- Ağabeyim .. 
Ben, böyle söylüyordum. Bfrisl komşumunj 

çoc!lğu. Öbürü komşumun kızı. Kızı on yedi yaş
larında tığ gibi kaypak, onun gibi kıvrak, '.>nun 
gibi ele sertti. Siyah, bir bakışta kalpleri birbirine 
l:>ağlayıp arkasında, sürüyen güzel gözleri vardı. 
Şakrak, bir bakışta bütün gözleri kendisine çc -
ken ve tabiatın bütün işvesini yine kendisinde bu
Iuıı esirlerine serpen bir vücudü vardı. Yüzün:le 
bu fırçanın rengi saçlarında bu rengin beraber 
lıij"i, sesinde bu beraberliğin bütün ahengi ~ 11la -
nırdı 

gal'ıu: 

- En güzel kız ... 
Dediği Belkis o idi. 

Korunun güneş sızmıyan yemyeşil dalların
da yuva kuran bülbüller her gece onun kendileri
ninkine eş sesini dinliyor, kahkahalarını dinliyor, 
o a;1enk, o gülüş, o söyleyiş, o anlatış içindir ki 
çıldırıp sesleri kısılıncıya, boğazları kuruyuncı)'a 
Karlar dem çekiyorlardı! 

Bu dem arzın son çocuğunu kulağında da 
yıne yer yüzünün en çıldırtıcı nefhasından daha 
çıldırtıcı olacak, kalb ve ruhun derinliğine daha 
yakın kalacaktır. Keman susacak, tambur duracak, 
ney ses vermiyecek; fakat, bülbül durmadan, din
leıımeden ötecek, şakrıyacak ı 

Cahit... O da yirm:yi geçmemişti. Uzun boylu, 
kumral, erkek yapılı. çok ince, çok çl ; maviş göz-

1 Meraklı Şeyler 1 
LONDRA DİLENCİLERİ 

•• M erkezl Londrada bulunan (Di
lenciler cemiyeU) ıenellk. r&Po· 

runu ne,retml.1tlr. Bu rapora 

cöre, Londra dilenollerl, senede 350 
milyon frank ( 15 milyon Türk lirası) 
kazanı.rorlarmq. 

YIKILAN KOPRU 
Dllenctlerden birinin senevi kazan .. 

cı 3-4 bin inııuı lirası arasında lmlıı. 
Cemiyet, halkı (ftal ederek para .. 

larmı alan dilenciler hakkında •lddetll 
bir kanun neşri lçln parli.mentoya mü .. 
racaate karar vermft:tlr. 

500 !llİLYON MUM KUVVETİNDE 

Biıı DENİZ FENERİ 

1937 de, Parlste a~ılan umumi ser
ırlde H metro yliksekllflnde bir kule 
kulenln tepesinde de 500 milyon mum 
kuvvetinde bir fener vardı. 

Bu fener, Breton sahilinde bir ka
yanın üzerine konulmuştur. Ziyası, 

açık havada 31 mil, çok sisli havalar
da da 4 buçuk küometro açıktan gö
rülmektcdJr. 

Bu fenerin boyu 11 metro, kutru 6 
melro, atll'lılı da 38 tondur. Dönen 
lu.mıın afırlı.tı Z3 tondur. Altında 80 
kilo civa bulunan bir teknenin üzerine 
oturtulmuştur. Küeük bir motôr va
sıtaslle ve 4.0 saniyede bir kere döner. 

SURCOUF DÜNYANIN EN BÜYÜK 

VE ıutJTHIŞ DENİZALTI GEMİSİ 

Fransu:larm en son J'&ptıkları bu 
denizaJtı l'etnlslnln boyu 110 metro
dur. 

203 milimetre çapında 2 topu, 37 
milimetre çapında 2 t.a.7yare dili to
pu. f mltratyö:ıü, 22 torpil atmafa mü
heyya 11 kovanı vardır. tist kısmınd.ıi.kl 
acıtır kapanır hangarda küçük blr de
niz tayyaresi saklıdır. 

'1 zabit, 100 mürettebatı vardır. Bir 
:rere uframadan 10,000 mil mesafe ka· 
teder. Sür'ati: Su:run üstünde 18, al
tında 10 mildir. 

Surcout'un içerisi çok konforludur. 
Zabitlerin her birinin hususi bir ka
marası vardır. Küçii.k bir salonda top
lanırlar, yemeklerJnl yerJer. Bi" has
tane, iki elektrlk mutfağ,, btr ekmek 
fırını, bir de buz d.,1abı vardll' 1\14-
rettebatın yattıkları :vert.~r de. '.enif 
ve rahattır. 

GARtıı BİR MtlDAFAA 

İnclllz ordusunda firar hi.dise.lerl, 
7ok denilecek derecede enderdir. 

Geçenlerde, firar c:irmUe di,· ... n har4 

be verilen S"e.nç bir piyade neferı, ken
dini 1fU suretle mtidafaa etmf~: 

- Ben, ala7ın en k1'f' boylu, ufak 
tefek bir neferiyim. &ker olduğum 
cündenberl rerek kunuuıo.1n•arıın. ge
rek silih arkadaşlarır.J. b"nt görünce 
rWüyorlar, ellenlyorl.u· 

Bundan kurtulmak için katmaktan 
başka çare bulamadı · -ı. İste firarımm 
sebebi bu! •.• 
Divanı lıarb, kısa. b·ıı ·ı..ı nrferi ken

disine hak vermekle t>t.1'aber 3{· C'ÜD 
hapse mahk11m etmlş.1r, 

TİFTİK NEDİR? 

Tlfllk; Türklyede, Kapela v• Lüb • 
nanda yeti.ten bir cıns keçiow tüyün
den yapılır. Çok parlak, yn•ou!']ak ve 
makbuldür. 

Doktorun Öğütleri: 

NAS IR iL A CI 

IA 
yak parmaldarında hu
sule gelen naırları çı • 
karmak gayet kolaydır. 

Akşamları, yatmazdan evvel 
nasırın üzerine bir parça do
mat<?s koyunuz, sıkıca sarınız. 
Sabahleyin hafifçe nasıra do
kununuz. Çıkarsa ne ala! Çık
madı mı, akşama yine ayni 
şeyi tekrar ed'niz. İkinci gü
nü kökü ile beraber çıktığınl 
görürsünüz. 

ı , Yazan: NAKİ TEZEL 

(Dünkü sayıdan devam ve son) 

- Haydin çocuklar bakalım! 

diye bağırdı. Yapışın kazıklara! 
Sonra arkasına döndü. Kalas

ların yanında duranlara seslendi: 
- Siz de alın fenerleri elinize, 

gelin yanımızdan! 
Sözleri henüz bitmişti ki, su -

yun içine gırdi. Elindeki fenerin 
su üzerinde akseden soluk ışığın
da, Tosun Dayının, göğsüne kadar 
suya daldığı görülüyordu. Yavaş 
yavaş yürüyerek köprünün yıkık 
o.an kemerinin Laşına gitti. Ar -
kadan, birer bıreı, ellerindeki fe
nerler ve kazıklarla diğerleri de 
hiç tereddüt tlmeden onu takip 
ettiler. 

Bazıları :la köprünün yıkık kıs
mının üstüne çıkmışlar, orada To
sun Dayının vereceği emirleri 
bekliyorlardı. Büyük taşları da 
yanlarına çıkarmak için uğraş -
makta idiler. 

Dayının ;şareti üzerine, göğüs
lerine kadar suya giren adamlar
dan dört kişi, kalın kazıklardan 

birini yakaladılar, köprünün yı

kık ayağının dibine getirecek 
sapladılar ve akıntıdan kayması
na mani olnıağa çalıştılar. 

Tosun Dayı, yukarıdakilere: 
- Haydin bakalım! diye bağır

dı. Vurun taşı üzerine! .. 
YukarıdaKikrden bir kaç kişi, 

büyük taşı birlikte havaya kaldı
rarak kazığın üstüne vurmağa 

başladıkları zaman: 
Haaaaayt!... Allahallah! ... 

Haydin ağ.ılar, haydin ağalar! 

Diye bir nara işitildi. 

Bu narayı Tosun Dayı atıyor
du. Onun szsini duyan adamlar, 
büsbütün heyecanlanarak çalış

maya başladılar. Suyun içindeki
ler, ciğerlerine kadar işliyen so
ğuğu artık hissetmiyorlar, kazı -
ğın muntazam girmesini temine 
çalışıyorlardı. Köprünün üstün • 
dekiler de sesin verdiği kuvvetle, 
ellerindeki l:ocataşı bir kuş gibi 
hafiflediğini farkettiler. 

Gecenin karanlığı, havanın ve 
suyun soğuğu içinde yükselen bu 
sıcak ses, kulaklarda uğuldamak
ta ve damarlara kadar yayılmak
ta idi. 

- Yaşayın ağalar ... Yaşayın a
ğalar! .. Ha yavrum .. Ha yavrum .. 

Sözleri, suyun dışında yardım
cı vaziyette duran ve Tosun Da
yının vereceği emirleri beklemek
te olanları da şevke getirmiş . bir 
çokları daha ~evinçle •·.ıya gir -
mişlerdi. 

Şimdi, fenerlerin ışığında, su i
çinde çalışan on ·beş, yirmi kişi -
nin canla başla uğraştıkları gö -
rülüyordu. 

Dört, beş saat içinde kazıkların 
çakılması bitti. Bu müddet zar -
fında Tosun Dayı hiç sudan çık
mamış, muttasıl adamlarını teşvik 

etmek, onlara kuvvet vermek için 
nara atmış, bağırm1şdı. Dörder 
dörder sekiz büyük kazık mu -
rabba şeklinde çakıldıktan sonra, 

... 

adamların bir çoğu sudan çıktı
lar. 

Şimdi bu kazıkların arasını bü
yük taşlarla doldurmak lazım ge
liyordu. O kazıkların içine yerle
şecek şekilde evvelden hazırlan
mış taşları, suyun içinde duran 
Tosun Dayının ve diğer adamların 
çalısmalarile yerlerine konmağa 
başlandı. Tosun Dayı. gene hiç 
durmadan: 

-Allahallah! .. Allahallah!.. Hay
din çocuklarım .. Haydin çocukla
rım .. Dıye bağ;rarak onları şevke 
getiriyordu. 

Yıkılan bmerin her iki başın
daki kazıkların aralarının taşlar
la doldurulması çabuk bitti. To
sun Dayı ile diğer adamlar sudan 
çıktılar. Hemen iki kazıktan ayak 
üzerine kalın ağaç gövdeleri, on
ların üzerine de sağlam kalaslar 
yerleştirildi. 

Köprünün tamiri bitmişti şimd; 
üzerinden geçilebilirdi. 

Tosun Dayı da, suyun içinde ve 
dışında çalışmış olan adamlar da 
geniş bir nefes aldılar. Bir çok
ları, bu soğuk havada suyun i
çinden çıktıktan sonra da sırı! 
sıklam çalıştıkları halde, Tosun 
Dayının içden gelen naralarile 
soğuğu, ıslaklığı ve yorgunluğu 
duymamışlardı. 

Askerler köprüden geçmeğe 
başladıkları zaman, hava henüz 
karanlıktı. Fakat, karşı tepelerin 
üstünde sabahın yaklaştığını ha
ber veren ecimer ışıklar beliriyor
du. 

. . 
Köprü hadisesinden sonra he

nüz bir hafta geçmişti ki, (G ... ) 
kasabasına ve civarına bir sevinç 
haberi yayıldı. Bu haber, ikinci 
İnönü Zaferi idi. Türk ordusu -
nun İnönünde ikinci defa olarak 
düşmanı mağlClp edişi, halkın or
duya olan itimadını fazlalaştır -
mıştı. Bu haber üzerine (G ... ) li
ler, bir hafta evvelki hazırlıkla
rın manasını anlamış oldular. 

Zafer haberi geldikten üç gün 
sonra muharebe ınıntakasından 
dönerek başka cepheye hareket e
den kuvvetler, gene (G ... ) den 
geçtiler. Bu kuvvetlerin arasın
da, köprünün yıkıldığı gün kasa
baya gelen binbaşı ve askerleri de 
vardı. 

Hepsi o kadar heyecanlı idiler 

Der, yazdığı mektubu elime sıkıştırır; 
- Haydi bunu usulcacık ablana götür .. Bek -

liyorum. Kimse görmesin, eline ver .. E mi?.. 
Diye beni koştururdu. Ve .. Ben uysal uysal 

koşardım. Belki~ de: 

!erinde d.;ıima derin manalar taşıyan ve .. Her şey
den üstün Belkisin sevgısıni bulan bir gençti. 
Belk'se tapınıyordu. Belkisin bir iç çekişini ken
disiııin son nefesi bliyordu. Onun i;: n yaşadığını 
zannedyordu. 

- Ooh .. Benim tontonum. Geldin mi? .. 
Diyerek çenemi okşar, yanağımı öper, anasın

dan, babasından gizlediği mektubu hemen avcu· 
mun içinden çeker, alırdı. Sonra, en çok: 

- Anne ben bu gece teyzemdeyim ... 
Der, annesine seslenir, bize gideceğini 

he:ber verir, sahiden de gelirdi. Amma bir saat fi
lan oturur, sonr;ı: 

- Yeryüzünde yalnız o vardır, 
Diyordu! Birbirlerini böyle seviyorlardı .. Aşk

ları11ın coşkunluğu önünde böyle sel olup akıyor
lardı. 

Renden hiç sakınmıyorlardı. Söyledikleri tek 
şey: 

- Çocuk .. 
Tu. Benib de kendim için bildiğim tek şey 

o idi: 
- Çocuk!. 

Çok zamanlar, onu ııörmediği zamanlar, Ca -
hid: 

- Yavrucuğum .. 

- Teyze .. Tontonla biraz koruya çıkayım de-
ğil mi?. "-

Diye kalkar, beraber evden çıkardık. Fakat, 
mektebin önünde Cahidle buluşup doğru koruya 
gıderler, beni de götürürlerdi. Orada geceyarıları
na kadar oturur, konuşur, sevişir, bazan ağla • 
şır, hazan da gülüşürlerdi. Çok zamanlar ben de 
kuc1klarında uyur kalırdım. 

Bütün bunları şimdi hayal meyal seçebiliyor. 
Götürdüğüm mektupların manasını, gördüğüm 
sahnelerin ifadesini, neden bensiz gitmedik • 
!erini şimdi şimdi muhakeme edebiliyorum. En 

(Devamı var) 

1 
'I 

ki, kendilerini ta kasaba dışında 
karşılıyan (G ... ) lilerle, bu zafe
ri kazanmJş olmanın verdiği se • 
vinçle kucaklaştılar. 

Binbaşı, Tosun Dayıyı göreme
mişUi. Kasıbava girdikleri za • 
man, dayanamadı, ~ordu: 

- Yahu, dedi, .. ı r ir Tosun 
Dayı? O bugün sevinçli değil mi 
ki bizi karşılamağa gelmedi? 

Ona, evveli, cevap veren ol • 
madı; binbaşının etrafındaki a· 
damlar sükut ediyorlardı. Sonra, 
içlerinden biri binbaşıya doğru 
ilerledi. Hafif bir sesle: 

(Devamı 7 inci sayfada) 

Ankara Radyosu 
BUGtlN 

19 Procram. 
19,05 Müzik (Uvertür - ı•ı ,. 

19,15 Türk müzlfl (İncesa.s heyell), 
20 l\olemleket saat a7arı, ajıtnt. ve 

meteoroJoJI haberleri. 
20,15 Neşeli pliklar .. R. 
20,20 Türk müzltl. 
1- Şevki Bey - Unak taıı ı - GW· 

zara nazar kıJ. 

2- Tanburi Faize - Uışa' farkı • 
Niçin nalendesln. 

3- Şemsettin Ziya • Vn.ı.& ı;arkı • 
Şu salk.ın söiüdiin altı daima 

4- UHak türkü - Söyleyin rüneşe-
5- Şehnaz peşrevi. 

~ Nazım - Şehnaz af-ır ıemaf .. 
Didem yüzüne nazır. 

7- DelliU zade - Şehnaz şarkı - Et· 
medln bir lahza ihya 

8- San tur lakslml, 
9- Şemset,tlıı Ziya - Şehnaz ıarkı • 

Dem aldandım hem aldattım. 

10- Rahmi • Şehnaz ,arkı - Ey dil· 
beri lşvebaz. 

21 Konu..,"'D'.la. 
21,15 Müzlk (Rad70 orkestrası • Şef 

Basan Ferid Alnar). 
22,15 Konuşma. 
22,30 1\-Iilı;lk (şen şarkılar, kabare 

ve saire - Pi) . 
23 Son ajans haberleri, ılraat, es· 

bam tahvilat, kambiyo - nukul bor· 
sası (flal). 

23.ZO Mil•lk (Cazbınd • Pi), 
23.SS - H Yarınki proıram. 

YARIN 

13,30 Proıram. 

13,35 Türk m üzlfl. 
1- Şelraban pqrevl. 

Z- Dede Ef. - Şelraban p rlu • Gö· 
zümden rönJümden rltml7or. 

3- Sad ettJn Ka7nak - Şetraban far
kı - Gecemiz kapkara 

4- Artakl - Kürdlllhlcaıkir tarkı • 
Neşe He gecen ömrüm ü. 

5- lllubayyer türkü - Bataa rün 
kana benziyor. 

6-- Bedriye Bo~gör - ~fıtba7yer tür• 
kil - Günq dofdu damlara. 

14 l\lemleke& saat ayan, ajans ve 
meteoroloji haberleri. 

14,10 - 15,30 Müzllc (kanşık proı
ram - Pi) . 

1357 Hicri I 1355 Rumi 
Reb;ulilhir Haziran 

28 3 ---1939, Ay 6, Gün 167, Hızı! 42 
16 Haziran CUMA -- 1 

Vakitler Vasati Ezani 

--- sa. ua. •a. da. 

Güneı 4 28 8 46 

Öğle 12 14 4 32 

İkindi 16 15 8 33 

Akşam 19 42 12 ()() 

Yatsı 21 45 2 03 
tm. .. ıı: 2 08 6 25 



1 ZEHİRLi ÇiÇEKLER 1 

Bir Gecenin Giina. 
hını Çekiyorum 
26 Yaşında 

Neden 
Delikanlı Kadını 
Vurmuştu? 

O
nlara ekse
riya kışın iç
kili lokanta• 

!arda, sazlı cazlı 

eğlence yerlarin -
de, pastahaneler • 
de, maıhallei:ıicl 

dükkanlarında; ya 
zın da parklarda, 
Yenikapı semtin -
deki gaz:nolarda, 
pli'ıjlarda, pliıj ga
zioolarmda ve A
dalar iskelesin de 
rastlanır. Şık gi
yinirler ... Yüzleri 
allıklı, pudralı, du 
dakları boyalı, göz 
!eri sürmelidir. 
Fakat, biraz dik
kat edilince, tavır 

ve hareketlerinden 
jestlerinden, yü -
rüyüşlerinden, ko
nuşmalarından, sa 
ğa sola bakışla -
rından ne kıratta 

oldukları anlaşı -
lır. Bunların çoğu 

hastalıklı ve ce -
miyet için tehli 
kel kadınlardır. 

Ekseriya genç -
!eri, acemi, toy delikanlıları av -
!arlar. Böyle bir kadın, herhangi 
b:r gencin kendisi ile alakadar ol
duğunu farkedince, derhal gü -
lümsemeğe, gözlen ile, kaşları ile 
hareketler yapmağö. başlar. Deli
kanlı bu hareketlerden cesaret a
lır .. Yanına sokulur. Kısa bir za
manda dost ol ırlar. 

Genç adam bu kadınla, Beyob 
!undaki mahud evlerden birine 
gider. 

Çok zaman geçmeden delikanlı
da aldığı hastalığm ala'mi başgös
terir. Aylarca, senelerce hastane
lyrde tedavi ile uğraşır. Bir an 
duyduğu bir zevk için hayatının 
sonuna kadar çeker, bütün öm -
rünü ıztırablar ıçinde geçirir. 

Bu bedbaht kadınlar, görüştük
ler· erkeklere bir zavallı hali ta
kınarak, başlarından geçtiğinı id
dia ettikleri bir takım hikayeler, 
aşk masalları a:ılaı:rlar. Fakat an
latılan hil<fıyelcrin çoğunun aslı 

yoktur, uydurmad;r 

Geçenlerde b.r arkadaşım söy -
lüyordu: 

- Bundan beş altı ay evvel, bir 
&ün Beyoğlunda, bir pastanede 
bir kadınla tanıştım. Sonradan, 
fena bir kadın olduğunu anladı -
ğını bu bedba1ıt bana şöyle derd 
yandı: 

- Altı yıl evveline kadar, ben 
de namuslu ve şerefli bir kızdım. 
Yüksek bir aıleye mensub. zen -
gin bir tücca: olan babam el'an 
hayattadır. Bu zavallı ve bedbaht 
adam. ben: son derece çok se\·er, 
üzerime titrerdi. Onun en büyük 
arzusu kızını daima şen ve mes'u 
görmekti. Fakat ta'ısiz adamın şe-

ref ve namusunu ıekeliyen de yi
ne bu en çok sevdiği, üzerine tit
rediği kızı oldu. 

Ben çocukluğınr.u Erenköyün
de geçirdim. Beş sene evvel otur-

1 Yazan: MEHMED HlCRET 1 

duğumuz köşkün tam karışısın -
daki sarı boyalı kargir evi yaşlı
ca bir doktor kiraıamıştL Dokto
run henüz 24-25 yuşlarındg, uzun 
boylu, mavi gözlü kumral ve ya
kışıklı lblr oğlu vardı. Kısa bir za
manda bu gençle arkadaş oldum. 
Onunla sık sık Luluşarak, şuraya 
buraya gezmeğe, ~ğlenmeğe gi
diyorduk. 

Genç adamı çıldırasıya saviyor
dum. Ve onun da beni sevdiğine 
emindim. 

Hiç unutmam: Güzel 0bir mayıs 
akşamı ;di. 
Sevdiğim adamla, evimizin bü

yük bahçesinde, ağaçlar arasında 
dolaşıyorduk. Etraftan kimsenin 
bizi göremlyeceği bir yere, bir e
rik ağacının altında karşı karşıya 
oturduk. Tatlı tatlı konuşmağa 

başladık. 

Bir ara dikkat ettim. Sevdiğim 
adamın koyu mavi gözleri, şehvet 
ateşi ile parıldıyordu. Yanıma so
kuldu. 

Ben de kendırne hakim olama
dım. Tatlı bir teslimiyetle kendi
mi genç adamın kolları arasına 

bıraktım ... 
İşte şimdi o akşam ~led'ğim 

günahın cezasını çekiyorum; ha
yatımın sonuna kadar çekeceğim. 

(Devamı 7 inci sayfada) 

Londrada Kadınlar 
• 

Arasında Dedikodu 
Hakim Mahkemeye Müracaat Eden 

Davacı Kadını Takdir Etti 

1 
ngilizlerin umum havbde Rus-

• yada Corc Bocanan isminde 
meşhur bir elçisi vardı. Bu 

İngiliz diplomatı artık sağ de -
ğildir. Fakat bir kızı vardır ki İn
gilterenin bugün sayılı muharrir
lerlndendir. 

Misis Muryel b.tbasile beraber 
Rusyada bulunmuş, sonra Rus 
ihtilalinde oradan kaçmıştır. İn
giliz diploma tının kızı şimdi mem-

leketinde b'r takım hayır mües
seselerini de idare etmektedir. 
Şimdi ise mahkemeye müraca

atla bildiği kadınlardan birı aley
hine dava açmıştır Mesele şudur: 

Misis Muryel yüzbaşı Knovling 
isminde biris'ne varmıştır. Bir de 
çocuğu vardır. Dedikodulara gö
re ıbu çocuk daha ızdivac merasi
mi yapılmadan evvel dünyaya gel-

(Devamt 7 lnci ıayfadaJ 

Diplomatın kızı l\lish Muryel 
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1 ~~tolı~~!~.1 1 Sak safoncu Baş ı ile 
Evlenen Zengin s·r Yıldız 
Fransaya Gezmeğe Gelen Mari P ikford İle Buddi 
Rogers Hakkında Fransız Gazeteleri Ne Yazıyoı 

POLET RlŞAR 

Boyu 1 metre 68, kiloau 61 . yaşı 24 
Sanşın gözleri maron 

J!STİY AN GRlD 

Boyu 1 metre 70, sikleti 59, yaşı 17. 
gözleri yeşile çalar, sar,Ian sanşın 

j_ş_A_K _A_I 
TRENDE! 

G 
enç bir bayan, yanında otu
ran ve p posunu tellendire
rek dumanlarını savuran 

bir baya: 

- Bir şey okumak ister misi
. ? 

nız .... 
- Memnuniyetle bayan ... 

Duvardaki •Sigara içmek mem
nudur .. levhasını işaretle 

- O halde şunu okuyunuz!.. 

VAGONDA! 

Kntrol memuru. - Bu biletle 
ekspreste yolculuk yapamazsı -
nız? .. 

Yolcu - O h"ı!<le makiniste 
söyley.niz sür'ati azaltsın! ... 

MAHKEMEDE! 

- Bu hırsızlıgı yalnız b<lljına mı 
yaptın? ... 

- Evet, bay reis .. Zaman de -
ğ~tı, tmad edecek kmse kalmadı. .. 

NEZAKET 

- Mösyö, sigara içer misiniz? ... 

- Hayır!. .. Adetim değJ ... Ni-
çin sordunuz? ... 

- Paketimi almayı unutmuşum 
da!. .. Bir sigara istiyecektim. 

OTELDE! 

Müşteri. - Bu odanın tavanı 

pek alçak!. .. 

Otelci. - Ne be:s var? Ayakta 
uyuyacak değilsiniz a! ... 

MAHKEMEDE! 

Hakim. - Fırından dört kilo ek
mek çalmışsın? ... 

Maznun. - Yalan!. .. Dört kilo 
değil, üç kilo idi. Fırıcı yalan söy
lüyor! ... 

ARKADAŞLAR ARASINDA! 

- Bundan böyle budalalara evi
min kapısını kapamıya karar ver
dim. 

- İyi amma, sen nereden girip 
çıkacaksın? ... 

DİKENLERİNDEN 

- Maşallah, eşiniz kel gibi!. .. 

. -Ben de öylle hissidiyorum 
- Ne senden? ... 

- Dikenlerinden!.. 

İKİ K ÜÇÜK MEKTEPLİ ARA

SIN DA 

- İnsana, yapmadığı bir şey 
için ceza verirler mi? ... 

- Hayır! Vermezler ... 

- Dersimi yapmadığım için de 
Ceza vermezler değil mi? .. 

- Yoo ... O b~ska ... 

M 
aruf sinema yıldızı Meri 
Pikford şimdi kocası Budi 
ile Fransaya gezmeğe gel

miş bulunuyor. Bu münaseb~tle 
bir Fransız gazetesi şunları ya -
zıyor: 

•- Büyük ve hakiki bir sevda 
hayatı yaşamak istıyorum. İki de
fa saadetimi mahveden s:nema 
dan va~geçeceğim! 

Gazete muhabirleri; Amerika -
lıların •dünyanın küçük nışanlı

sı. ismini verd kleri büyük yıldız 
Meri Pikford'un bu sözünü derhal 
not etmUjlerdi. 

Meri o gün, kendisinden on yaş 
küçük olan caz şef; ve sinemada 
Buddi namile anılan Şarl Rojers 
le evleniyordu. 

Meri, kırk dört yaşındadır. Fa
kat hiç g?stermez Çehresi genç
lik, tazelik ve taravetini muhafaza 
eder. Görenler kerıd.ni yirmi beş 
yaşında genç bir kız ı•nnederler. 

Mösyö ve madam Rojeis balayı 
seyahatini Avrupada geçiriyirlar. 
İngilterede kı>a bir müddet kal
dıktan sonra Parise gelmişl~rd'r. 

HESABINI BİLEN BİR YILDIZ 

Meri Pikfor, çok hesabi hır ka 
dındır. Tıpkı Şarla, Korva, Doglas 
Ferbanks ve Samot! Goldvin gibi 
•mü~tcrek ar ıstlcr• şirketin i ida
re eder. Sonra büyük bir lavanta 
fabrıkasının Amerika mümesslli
dir. Nevyorkda, Holivudda birçok 
emJaki varoır. Bııııları hep ken
disi idare eder. Borsa oyunların
dan anlar. Yüz b nlerce dolarlık 
esham ve hisse senedi alır, sat3r . 
Onu, ırasanın başında otururken 
görenler bir sir,cma yıldm oldu-

Meri ve Buddl 

ğuna kat'iyyen ihtimal veımez -
!er 

SARI SAÇLI GLADİS 

Bu ;kt:sad ve para sevgisi ona, 
annı>s. Şarlottln miras kalmıştır. 
Hakikaten annesi pek gümüşgöz 
bir kadındı. 

Arasıra Merynin yüzüne bakar 
ı..?V: 

- Eğer, derdi, bu kızın saçları 
gözleri büyüyünce değ~mezse ço 

meşhur bir artist olacak!.. 

1909 da, Mery'nin saçları, yin 

evvelki gibi sırma gibi sarı, göz 

!eri zümrü.d gibi yeşildi, hiç d' 
ğişmemişti. 

Mery, yirmi yaşına kadar malı 

(Devomı 7 inci sayfada, 

''Annemin Başına Yemin Ederim 
O Bu Suçu erhametinden Y apti , 

ir kaç ay kira birikmiş. Sa
tıla satıla odada birşcy kal
mamış. Eski bir divanın üze

rinde bir hasta yatıyor. \'ücudıl 

humma ateşleri içinde yanıyor. 

Öksürükten boğulacak gibi. Sanki 
göğsü çökmüş, çığerleri kurumı.;~ ı 

Doktorlar gelip bakmıyorlar. Çün
kü para alamıyorlar. Halbuki o
nun havaya, gidaya, ilaca ihtiyacı 

var. 

~~rhamet Hissi Bazan İnsanları · 
1 Cinayete Kadar Sürüklüyor 

Başucunda, genç bir kadın hınç
kırarak ağlıyor. Sevgilisini kur -
tarmanın sanatoryoma, gıdaya 

bağlı olduğunu biliyor. Fakat bu
nun için para, çok para ister. 

Halbuki hastanın zengin, pek 
zengin olan ailesi tarafından her 

Bir Dakika 
Diyip Geçmeyiniz 
* Norveç, dakikada 126 lit

re balina balığı yağı çıkarır. * Amerikalılar, ölülerin ya-
kılması için dakikada 114 

frank sarfeder. * Kanadaya dakikada 13 
bin 500 litre gaz yağı ithal 

olunur. * Frank, dakikada 17,000 
fr.anklık mevaddı iptida'.e'l! 
ihraç eder. * Tire (İrlandada), ardu -
su için dakikada 525 frak sar
feder. * Büyük Britanya ve şi - 1 
mali İrlandada 2,500 kişi tele 
fonla konuşur. * Maneuko, nebati yağ -
!arı boyamak ve bir nevi ka
ğıd imal etmek için kullanılan 
ve (Perila) denilen tahum -
dan 225 kilo istihsal eder. * Hindistan hükumeti, vi
layetlerdeki sivil polisler için 
dakikada 570 fran sarfeder. 
Sz bu satırları okurken 60 
saniye geçti. 

ay gö .. derilen bln franktan bir pa-\ 
ra kalmamış. Sevgilisini nasıl kur-

çalışan kızlardan bin hırsızlı 1 

yapmış, kaçır.ış . Sabah kahva:•, 
!arını burada yaptığır.ı haber • 
dık. Kendisini yakalamağa gel 
dim. 

taracagını, n'- pacağını düşünü-

yor. 
Büfe b~ş ... Bakkal, kasab ve ek

mekç. krC'<liyi kesmiş, yiyecek bir 
şey vermiyor. Hastanın, açlıktan 
g;;zJeri çukurlaşmış, bir şey söy
lemiyor. Fakat halinden belli ... 

Odet, başı elleri arasında düşü
nüyor, düşünüyor. Çalmaktan baş

ka bir çare olmadığına kanaat ge
tiriyor. 

Saat 11 buçukta evden çıkıyor. 
Bir sütçü dükkanına giriyor. Baş

ka bir dükkana girmemesinin se-

Yaralı kadınla imdadına koşan 

komşu bir gazetenin kadın muha
birinine vak'ay ı anlatıyor. 

bebi ne? Çünkü burada süt, tere
yağı, reçel gibi bir veremlinin yi
yebileceği şeyler var da ondan .. 

Sütçü, yaşlı bir kadın, ayağa 

kalkıyor, soruyor: 
- Ne istiyorsunuz? .. 
Odet verecek cevab bulamı -

yor vakit kazanmak için: 
- Ben, diyor. Büyük bonmarşe 

mağazası müfettişiyim. Mağazada 

Dakikalar geçiyor. Sütçü kad 
gelen müşterilerin istediklerin 
veriyor. Nihayet, öğlen oluyor 
Odete: 

- Madam, beklediğiniz kız gel 
medl Öğleyin dükkanı kapmak 
adetimizdir. Affedersiniz. 

Diyor, keekleri indiriyor. Yal
nız kapı açık. Odet, birdenbire 
mantosunun altında sakadığı bir 
çekici çıkarıyor, yaşı kadının ka
fasına indiriyor. Maksadı, kadını 
ödürmek !dürmek değil. Sersem 
edp biraz süt, biraz yağ alıp git
mek. .. 

Yaşlı kadın, müthiş bir feryad 
ile yere düşüyor, başından kanlar 
akıyor. Komşular koşuyorlar, 0-
deti yakalıyorlar. Sütçü kadını do 

·hastaneye kaldırıyorlar. 

Odet, hırsızlık kasdile adam öl
dürmek cürmünden tevkif olunu· 
yor, mahkemeye veriliyor. 

Hakimler, jüri heyeti maznu -
nun aleyhinde. Şiddetli bir cezaya 
çarpılması taraftarı. 

Mahkemenin en hararetli bir 
safhasında mübaşir içeri giriyor, 
bı ıl.ı.n.id geldiğini haber veriyor. 
Herkeste derin bir hayret. Bu ge
len, kadının sevgilisi... 
Doktorların mümanaatine rağmen 
mahkeme huzuruna çıkmak, O -
det lehinde şehadet etmek iste -
miş, ısrar etmiş. Nihayet, yanına 
iki hasta bakıcı vermişler, h•sta 
arabasile göndermişler. Benzı sap
sarı, elmacık kemikleri ç•kmış, 

gözleri çukura batmış, mezardan 
çıkmış bir ölü gibi salona giriyor. 

(Devamı 7 ir.ci sayfada) 



IST ANBOL KAPIU' " 
VE BtzANS SARA 

No.15 Yazan: M. SAMİ KARAYEL 

Karaman Oğlu Papaya da Şöyle 
Bir Haber. Göndermişti : 

'' Anadoluda Nekadar 
Osman Oğullarına 

Bey 
Karşı 

Varsa Hepsini de 
Ayaklandırdım. ,, 

Murad, ehli salib muharebeleri- tirmeğe kafi gelmişti. Eğer, Kara- kuvvetlerini Rumeli-ye geçirmek 
nin durmadan devam eden hare- man oğlu Anadolu beylerile ·bera- için yol bulamıyacaktı. 
katından bıkmıştı. IDç bir gün ber Bursa üzerine yürürse Türk- Hatta ikinci Murad, tahtta bu-
Edirne sarayında Marisi ile rahat !eri Rumelinden atmak hiçtendi. lunan oğluna yardım için Anado-
edemiyordu. Çünkü, Sultan Mehmed, Ana _ ludan Rumeliye geçmek istemiş 

Mari ile tamamile başbaşa kal- doluda uyanacak olan bu umumi olsa da Gelibolunun işgali dola -
mak asude ve cümbüş!" ü bir hayat yısile muvaffak. olamıyacaktı. 

galeyan üzerine asileri tedib için 
Ya"amak iPin Edirneden ve tah • Osman oğulları, Anadoluda Ka-

,. r- Anadoluya geçecek o.-dusunun en 
tından u.zakl~•ıp E= mıntakası- raman oğulları ve diğer beylerle ...,. .,. mühim kısmını oraya götürecekti. 
mn hayat veren yeşil ovalarında uğraşıTken Avrupadaki müttefik-

0 zaman, Rumelinde bulunan ı d Trak .. ·· k yaşamak daha akiliıne olurdu. er or usu yaya yuxuyece , 
bütün kaleler müdafaasız kala - Türklerin malik oldukları yerleri Fatih, babasının yerine tahta o-
caktı. Papa ile Bizans ve Bulgar, alacaklardı. 

turmuştu. Fakat; bütün hüküm ve 
Macar, Sırp, Ulah, Leh, Latin mQ- K • ll t 'kil iktidar veziriazam Halil paşanın J araman ogu arının eşvı e 

elinde idi. letlerinden mürekkeb müttefik canlanan bu hareket, Papa ve Bi
devletler tarafından teçhiz oluna- zans İmparatorları tarafından pro-0, Halil paşa ki dalına Bizans-

lıları koruyordu. İkinci Muradın cak bir ordu Türklerin payıtahtı je haline getirilmişti. 
tahttan feragat edip çekilişi yeri- olan Edirneye girerek zaptetmesi Bu projenin hıristiyan devletler 
ne on dört yaşında bir çocuğun kolaylaşacaktı. nezdinde büyük bir tesir yapaca-
sultan oluşu Türklerin ezeli düş- Eğer, yetmiş seksen parçalık biır ğına şüphe yoktu. Tasavvur edil-
manlarını ayaklandJ.ı:dı. Venedik donanması da Geliboluyu diği gibi icra olunduğu takdirde 

Bu hale en ziyade sevinen Ka- zaptedecek olursa Boğazı kapatmış Osmanlı Türklerini elim bir va
raman oğlu idi. Bizans !mpara - olacaktı. Türk sultanı Edirneyi ziyete sokacağı şüphesizdi. 

toru Yuanls Paleologos'a şu yolda kurtarmak için Anadoludan tekrar (Devamı var) 
haber yolluyordu: /•==========================~= 

.... Ne durursun .. işbu osman Avrupada M h b oğlu deli oldu. Tahtını bir oğlana u are e 
verdi. Kendi çalgıcı avratlarla Ma-

nisanın ve Bursanın bağ ve bab- K k B ı d 
çelerinde yiyip içip cümbüş eder or usu aş a 1 
yürür .. Saltanattan el çekti. Sırb 
Kralının kulkardeşi Mari ile ra
hat ve sakin başbaşa kalmak için .. 
İmdi fırsat sizin ve hem bizimdir .. 
Yürümek gerek .. • 

Osmanlıların ta bil düşmanı o
lan Karaman oğlu, Osman oğul
larının nüfuzundan kurtulınıya 

çalı~yordu. Esasen, bu ezeli ve e
bedt bir dava olmuştu. Anadolu 
Selçuk devletnln inlora7.ırıdan son
ra, Anadoluda teşekkül eden bey
liklerin en büyüğü ve hakimi Os
man oğulları olmuştu. Rıımeliye 
kadar kol atan bu beylik yavaş 
yavaş Selçuk devletnin yerine 
kaim bir vaziyet ve hal almıştı. 

İşte bu hali Karaman oğulları 
çekemiyorla>rdı. Çünkü Karaman 
oğulları, inkıraz bulan Selçuk dev
letinin yegane varisleri kendileri 
olduğunu iddia ederek her şeye 
yine kendilerinin hakim olmaları 
lilzım geldiğini ileri s~rüyorlardı. 
Bu fikir ayrılıklarından istifade 
etmesini bilen Bizanslılar da dai
ma KaTaman oğullarile, Osman o
ğulları arasında entrikalar çevi • 
rerek kanlı muharebelere vesile 
oluyorlardı. 

Binaenaleyh, Anadoluda Osman 
oğullarına tabi nekadar bey varsa 
sırasına göre ayaklandırdı. 

Osman oğulları. Balkanlarda 
ehli salib muharebelerile uğraş -
mağa b~lar başlamaz bu fırsat -
tan istifade eden Karaman oğulla
rı da beyleri kışkırtarak Bursa 
üzerine yürürlerdi. Tevali eden 
hu muharebelerin ardı araoı kesil
mezdi. 

Fakat da>uıa galebe Osmanlı 

oğulları tarafında kalırdı. Hiıkimi 

mutlak yine Osman oğulları idi. 
İşte Karaman oğlu, ikinci Mu

radın tahttan uzaklaşmasını Meh
med gibi on dört yaşında bir ço
cuğun Osmanlı tahtına gelmesini 
fırsat addederek, Bizanslılara ha
rekete geçmek için haber yollu -
yordu. 

Karaman oğlu Papaya da şu 
yolda haber yollamJştı: 

c . . Anadoluda nekadar bey var
sa hepsini Osman oğulları aleyhi
ne ayaklandırmayı taahhüd ede -
rim. Anadoluda Muradın mali -
kaneleri-\le tecavüze hazırım ... • 

Karaman oğullarının bu hare -
ketı Bızans ve Papayı harekete ge-

(l inci sahifeden devam) 
tedirler. Bratjslava'da AlmanlaT 
aleyhine risaleler dağıtan on beş 
klşi tevkif edilmiştir. 

Henlayn başta olmak üzere 
Çekoslovakyadaki Alman ekal -
liyetleri şefleri Prağa gelmişlerdir. 
Mühim hadiselerin arifesinde bu
lunulduğu zannedilmektedir. 

cTayrnis• in Prağ muhabirinin 
verdiği bir habere göre, Prağdaki 
bütün lokomotifler iki gün istim 
üzerinde bulunmak üzere emir al
mışlardır. Bir çok ,'jOSelerde sivil 
nakliyat yasak edilmiştir. Lehis -
tan hududuna doğru kesif askeri 
sevkiyat yapılmaktad:ır. Prağda 

bulunan Alman subaylarına aile
lerini geri gödermeleri için emir 
verilmişiir. 

İTALYA, ALMAN - LEH 
GERGİNLİ<'.'>İLE MEŞGUL 

Roma 16 (A.A.) - Kont Ciano, 
Almanya sefiri Von Maekensen'i 
kabul etmiştir. 
Öğrenildiğine göre bu mülakat 

esnasında antikomintern paktın 

takviyesi için İtalya - Almanya ve 

iştirak eden Nazi sporcularının 
bu tezahürata silahlı :ştirak et
meleri,, siyasi bir maksad güdüldü
ğüne şüphe bırakmamaktadır. Bu 
sporcularda Danzig hududunu 
geçerken silah yoktu. Binaenaleyh 
bu silahları Danzig şehri içinde 
tedarik ettiklerine şüphe edilme
mektedir. 

Alman - Leh münasebatı son 
derece gerginleşmişiir. Danzigde 
casusluk ithamile • tevkif edilen 
gümrük müfettişi, Polonyanın bü
tün ısrarlarına rağmen iade edil
mediği gibi, müfettişin ne olduğu 
da malum değildir. 
AMİRAL HORTİ BEYNELMİLEL 
BİR KONFERANS İSTİYOR 
Budapeşre 16 - Macar Kral 

Naibi Amiral Horti yeni meclisin 
açılma tören inde söy !ediği nutuk
da demiştir ki: 

•- Artık müzakere devri gel
miştir. Macaristan blitün kuvve -
tile sulhu korumalıdır. Yalnız ilk 
adımı atmak güçtür. Beynelmilel 
bir konferans bütün muallak me
seleleri halledebiJ.ir .• 

Japonya arasında yapılan müza- ---

kerelerle Alman - Leh gerginliği Bir Kadın 
meselesi mevzuu bahsolmuştur. 

DANzio İLTİHAKA Mı Sandaldan 
HAZIBLANIYOR0 

varşova 16 (Hususi) - Danzig- 1 Denize Atıldı 
de spor haftası devam etmekte -
dir. Şarki Prw;yadan ve Alman -
yadan gelen otuz binden bazla 
sporctınun yarın büyük tezahü -
ra1ta bulunacakları anlaşılmak -

tadır. 

Alman Propaganda Nazırı Her 
Göbbels bu münasebetle yarın 

Danzige gelerek bir nutuk söy -
Jiyecektir. Bu nutkun serbest 
Danzigin bir Alman şehri oduğu 
ve bliyük Almanyaya iltihakı ıa
zım geldiği mevzuunda olacağına 
şüphe edilmemektedir. 

Danzigde tertib edilen spor haf
tasının, serbest şehrin Almanyaya 
iltihakı için hazırlanmış bir plan 
olduğuna şüphe edilmemektedir. 
Varşova hükfuneti bütün bu ha

hareketleri dikkatle takib etmek
tedir. Danziğin Almanyaya iltiha
kı hususunda herhangi bir hare -
kel karşısında askeri müdahaleye 
hazır buunmaktadır. 

Var şov adaki spor şenliklerine 

Kasımpaşada A{;ıklar mezarlığı 

civarında 117 numaralı evde otu
ran Şükrü oğlu Tevfik adında bir 

elektrkçi ötedenberi tanıştığı Tak
simde Kalkan sokağında 3 numa
.ralı evde oturan Arsif isminde 
bir kadınla dün Çarşıkapıda bu
~uşmuşlar ,Sandık'burnu gazino
suna giderek rakı içmeğe başla
mışlardır. 

Kafalar tütsülend kten sonra 
kadın bir sandal gezintisi yapmak 
istemiş ve her ikisi de Yenlkapı 
iskelesinden kiraladıkları sandal 
ile Davudpaşa açıklarında dolaş
mıya başlamışlardır. Bu sırada 
Tevfik'in söylediği bir sözden a
ralarında kavga çıkını~, kavga 
büyümüş ve kadın kendini denize 
atmıştır. Tevfik de kadının ar -
kasından kend:ni denize atmış, 

her ikisi de etraftan yetişen san
dalcılar tarafından boğulmak ü
zere iken baygın bir halde kur
tarılmı !ardır. 

T ota/iter Devletler 
Taarruza Geçmişler 

Ankara Ekspresi Uç 
Kişiyi Parçaladı 

Roma,_ 16 (A.A.) - Bütün gaze
teler, Tientsin'in ablukası hakkın
da mülalealar serdetmektedirler. 

Gazeteler, bunu çember içine 
alma siyasetine karşı totaliter 
devletler tarafından yapılan bir 
mukabele olduğunu beyan husu
sunda müttefiktirler. 

.Popolo di Roma, •Dedqkratların 
koalisyon teşebbüslerine karşı to
taliter devletlerin mukabil taar -
ruzları• unvanlı yazısında şöyle 
demektedir: 

·Büyük Britanya, o kadar ka
rışık bir vaziyet karşısındadır ki 
umumi bir harbe ~ebebiyet ver -
meden bunun içinden çıkmasına 
imkan yoktur .• 

Gazetta Del Popolo, diyor ki: 
·Nilhayet Japonyanın sabrı tü -

kenecektir. Totaı:ter devletlerin 
yani Japonya, Almanya, İtalya ve 
İspanyanın kayıt ve şartsız olarak 
ve her sahada teşriki mesaiye ka
rar vermelerinin zamanı gelmiş
tir. 

Corriere Padano, gazetesinden: 
•İngilteren:n Uzak Şarkta uğ

raşmış olduğu müşkülattan dolayı 

memnun olmak icabeder. Bu 
müşkülatın netkeleri Japo!lya ile 
mihver devletleri arasında aske -
rl bir ittifak olabilir.• 

VAZİYET VAHİM 

Tiyençin 16 - Japonların ec -
nebi imtiyaz mıntakalarını muha
sarası devam etmektedir. Ne ola
cağı benüz belli değildir. İngiliz 

mıntakasının muhasarası İngil -
tere vaziyetini değişiirinciye ka
dar ipka edilecektir. 

Tokyoda yapılan dünkü ka,bine 
toplantısında ecnebi mıntakalarına 
karşı ittihaz edilen tedbirlerin 
geri alınmamasına karar veril -
miştir. Japonlar Tiyençin İngiliz 
mıntakasını Çinlilere karşı ya -

Siyaset Havası 
Gene Kararıyor 

(1 inci sahifeden devam) 

tahrik ederek Çin meseleleri üze
rinde Sovyet Rusyayı Aksayı Şark

ta meşgul etmcğe yarıyabilir ki, 
bu en az muvaHakiyet ihtimalini 

taşıyabilen hareket ve teşebbüs
lerden birisi olabilir. Sovyet Rus

ya, Aksayı Şarktaki emniyetini 

kafi İtminanla temin etmiş oldu 
ğu gibi Lehhlana veya Roman -

yaya karşı yapılacak herhangi bir 

teeavüzii de bitaraflıkla karşılıya
bileeek vaziyette değildir. Olsa ol

sa Almanyayı bu yolda harekete 
geçirebilecek tek iimid Sovyet 

Rusya - İngiltere miizakerelcrinin 

henüz neticelenmemiş bulunduğu 
bir sırada Lehistan üzerine bir 

•baskın hareketi yapmak olabilir 
ki, Lehistan açık İngiliz ve Fran
sız garantisine mazhar bulundu

ğuna göre bu da pek tehlikeli bir 

oyun, ateşle oynamak ve büyük 

harbi göze almak olur. Eğer, mih
ver devletleri berçebadabad buna 

karar vermiş bulunuyorlarsa ta
bii bu takdirde de akıl, iz'an ve 

mantık ölçüleri içinde söylenecek 
söz kalmaz. 

ETEM İZZET BENİCE 

Mısır Hariciye Nazırı 
Yarın Geliyor 

(1 inci sahifeden devam) 

' 

pılan yarıdıma bir üs teşkil etti
ğini söylemektedirler. İngiliz mın
takasında sükunet vardır. Fakat 
muhasara dolayısi!e yiyecek fiat
ları artmaktadır. Roveslıok ismin
deki İngiliz kruvazörü Tiyençine 
gelmişiir. 

İNGİLİZ VE JAPON 
KUVVETLERİ ÇARPIŞTILAR 
Londra 16 - Assosiyated Pres'in 

verdiği malıimata göre, Tiyençin
de İngiliz ve Japon askerleri arıı,
sında bir kaç saat süren şıddetli 
bir müsademe olmuştur. Bu mü~ 
sa demede Japon tankları İngi,liz 

imtiyaz mıntakası etrafındaki ba
rikadlara hücum etmişler, İngiliz
ler mitralyöz ateşile mukabelede 
bulunrnuşlard:ır. 

AMERİKA DA İŞE KARIŞACAK 
Nevyork 16 (A.A.) - Bu sa -

bahki gazeteler, Tientsinin Japon
ya tarafından abluka edilmesi kar
şısında Amerikanın lakayd kala
mıyacağını yazma tadır lar. 

Londra 16 (A.A.)- Lcrdlar ka-
marasında Lcrd Strabolji demiş
tir ki: 

- Asyada dünya sulhunu teh
did eden tehlike Avrupadakinden 
daha büyüktür. Fransız dostları -
mızla Uzak Şarkta tam bir teşriki 
mesai temini alınan tedbirler bu 
hususta biraz geç kalınmış olma
sına rağmen memnuniyeti mu -
cibdir.. 

Lord Şatfield, halen cereyan et
mekte bulu.ııan ve devam edecek 
olan •erkfınıharbiye görüşmeleri
nin ehemmiyetini Jayiki veçhile 
takdir ettiğini söy !emiş ve İngil
tere ile müttefikleri arasında ce -
reyan eden müzakereler'.n İta! -
yan - Alman konuşmaları kadar 
ilerlemiş olduğunu bunun da bu 
müzakerelere geç başlanmış ol -
masından ileri geldiğini ilave et
miştir. 

Adliye Vekili 
Milli Şefe 
Veda Etti 

Bu Akşam Londraya 
Hareket Edecek 

Dün şehrimize geldiğini haber 
verdiğimiz Adliye Vek.ilimız Fet
hi Okyar doğruca Yalovaya git
miştir. 

Bu akşam İstanbula dönerek ge
ce Lcndraya hareket edecek olan 
B. Fethi Okyar Yalovada Cum
hurreisimiz tarafından kabul o -
!unmuş ve veda etmiştir. 

ADLİYE VEKİLİMİZiN 
BEYANATJ 

•• Bu Yüzden 
Teahhürle 

Uc Saat Tren 
Şehrimize 

• 
Geldi 

Dün akşam saat 19,55 de1iaydar
paşaya gelmesi beklenen Toros 
ekspresi 3 saat teahhürle gelmiştir. 

Bu gecikmeye sebeb Eskişehir 
civarında ekspresin feci bir kazaya 
s"'bebiyet vermesidir. 
Mıha!ıçık köyüne kiraz .götüren 

köyü arabaları Alpıköy ile Ağapı
nar arasındaki virajdan geçerler
ken ekspres ile karşılaşmışlardır. 

Fakat daha ekspres uzakta ol -
duğundan arabalar ha.t boyundan 
süra'tle geçmşlerdir. J 

Yalnız; en sonraki araba geçec 
memiş ve saatte 75 kilometre gibi 
büyük ıbir sür'atle -giden ekspres, 

bütün hızile arabaya çarpmıştır. 

Bu müsademe neticesinde araba· 
da bulunan 24 yaşında Şükrü ile 
10 yaşında Bürhan ve 35 yaşında 
diğer bir köylü de parçalanarak 
ölmüşlerdir. Vak'a hemen Eskişe
hire bildirilmiş ve müddeiumu -
milik tahkikata geçmişiir. 

Delailip. tesbiti için ekspres kaz8 

yerinde 3 saat kalmıştır. 
Eskişehir müddeiumumisi hu • 

susi bir ka,tarla vak'a mahallin" 
gitmişiir. makinist ve memurla· 
rın ifadeleri alınmıştır. Hatanın 

ölenlerde olduğu zannedilmekte
dir. 

,_ ...................... 1 .. .-..-..-. ... 

TÜRKiYE 

Şişe ve Cam Fabrikaları 

1 Paşabah!~8~~~ iç~~OSt~~!~rSs~~!? ~~:cımız var-
dır. 23/6/939 cmna günü saat 17 ye kada kapalı zarfla teklif kabul 
edilecektir. Taliblerin şartnameyi almak üzere her gün Galata Per
şembepazarı Samur sokağında İş hanındaki İstanbul Bürosuna mü-
racaat eylemeleri. , 

Münakalat Vekaleti fstanhul Elek
trik işleri Umum Müdürlüğünden: 

Malzemenin adı Eksiltme 
günü ve 
saalı 

Eksiltme 
şekli 

Tahmin 
edilen 

bedel 
L. K. 

Muvakkalı 
ı· · i lat 

Fiber, prespan, onikanıit 26/6/39 {Pazartesi açıik 3120.10 234.01 

sarı mücerrit şerit, Band günü saat 15 de eksitme 

Muhtelif demirden mamul 29/6/939 perşembe • 2721.10 204.09 
mlazeme günü saat 15 de 

Muhtelif pirinçten mamul 30/6/39 cuma günü kapalı 5369.50 402.72 

malzeme 

Oluklu demir • barre 

faconne• 

saat 15 de zarf 

6/7/39 perşembe açık 4537.00 340.28 

günü saat 15 de eksiltme 

CİF. 

1 - Yukarıda isur. ve muh~rnmen bedelleri yazılı 4 kalem malze

me, hizalarında gösterilen gün ve saatlerde, idarenin Tünel başında 

Metro ':an rıınasınııı 5 inci katında toplanan komisyonda eksiltmeJeri 

yapılacaı<tır. 

2 - !-!er eks; :tıneye iştirak için, o eksiltmeye aid muvakkat tem1' 

natın idareye tPvdii ve kanunun kendilerinden istediği belgeleriıl 

ibrası. 

3 - Bu ckdlt-.,ıelere aid" şartname ve mukavele projeleri idarenın 

levazım müdürli:ğımde parasız olarak dağıtılmaktad:ır. 

4 - Kapalı z·, rf ı.;sıılile yapılacak eksiltmeye iştirak edecek talip· 

!erin teklif mektPblarını şartnamesindeki tarifat dairesinde hazır!ıya· 

rak eksiltme saathıden bir saat evveline kadar, komİS}'on kiıtibliğine 

vermiş olmaları lfızm1dır. c4110. 

Adliye Vekilimiz muhtelif me- 1.---------------------·---·-----r 
seleler hakkında şu beyanatta bu- ~h• ı u M••d•• 1 .. " •• d 
lunmuştur: n ısar ar . u ur ugun en: 

•- İstanbul gibi büyük bir şe-
hirde bir Adliye sarayı olmaması, 
mahrumiyetlerin en büyüğüdür. 

Bunun için şimdiki yeni Adliye 
sarayı inşaat sahasını sür'atle te
mizlemek ve inşaat devresine geç
mek iktiza etmektedir. Bundan 
evvel de yapılan proje arsaya gö
re tadil ettirilecektir. 

Eski Adliye sarayı arsası da te
mizlenecektir. Tapu ve Kadastro 
Umum müdürlüğünün Adliye Ve
kaletine rabtı hakkında bir kanun 
layihası hazırlanarak Büyük Mil
let Meclisine verilmiştir.• 

Adliye Vekili İ<:ra işleri hakkın
da Meclise yeni bir kanun layiha
sı verildiğini söylemiş, boşanma

lara taraftar olmadığını da beya
natına ilave etmiştir. 

I- Şartnamesi mucibince 75.000 adet yüz kiloluk üzüm çuvalı ka• · 
palı · zarf usulile eksiltmeye konmuştur. 

il- Muhammen bedeli 31500 muvakkat teminat parası (2362.50) 
liradır. 

IIl- Eksiltme 19/VI/939 Pazartesi günü saat 12 30 da Kabataşl8 
Levazım ve Mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

IV- Şartnameler her gün_ Levazım şubesi veznesile İzmir ve 
Ankara başmüdürlüklerinden (157) kuruş mukıııbilinde alınabilir. 

V- Münakasaya gireceklerin mühürlü teklif mektuplarını "'o 7,5 
güvenme parası makbuzu veya barıka teminat mektubunu ihtiva edecek 
kapalı zarflarını ihile saatinden ~ir saat evveline kadar mezkiır komis-
yon başkan.lığına makbuz mukabilinde vermeleri lilzımdır. (38a8) 

Saraç el işi ve makine kalfası ile 
makine ile diker erkek ve kadın 

• 
terzı aranıyor 

rasimle karşılanacaktır. Sayın mi-, OKUYUCU 1 
safirimiz ve maiyetleri için Pera- MEKTUBLARI fası ve ayrıca makine ıle elbise diker erkek ve kadın terzi alınacaktı!· 
palasta daireler hazırlanmıştır. -~..,...-------------ıı 

1 - Tophanede 2 No. lu dikim evi için saraç el işi ve makine kal• 

- 2 - Yaş ve askerlik nazarı dikkate alıruruyacakt:ır. 
Mısır Hariciye Nazırı Pazar sa- J"h •k,. y '" 

tı ar apan 3 -- Ücret lıoftalık verilmek üzere talihlerin hüsnühal ve tifo a .. 
bahı hususi bir vapurla Yalovaya 

gidecek ve Hariciye Vekili tara- T Üccar 
fından karşılanacaktır. Cumhur 

Reôsimiz misafirimizi öğle yeme

ğine alıkoyacaklardır. Misafir na

zır Yalovadan Pendiğe geçecek 

ve oradan hususi trenle Ankara
ya hareket edecektir. Hariciye Ve

kilimiz de kendisine refakat ede

ceklerdir. 

Bandırmadan Gökmen çiftliği 

vekili Cemal imzasile aldığımız 

mekhıbda deniyor ki; 
•Zahire borsası fiat cetvellerin

de susamın kilosu on dokuz im • 
ruş 30 santim göriildüğü halde, 
Bandırmanın en manıf tüccarları, 

rl 1 

kağıdlariJe blılikte hemen dikim evi müdürliiğüne müracaatlurı 

su) ekmeğe müsaid olmasile köy- ı_.. Dr. IHSAN SAMI .....il!! 
Jiiniin susam ve darı almak ihti- · ı G ONOKOk AŞISI 
yacı karşısında 35 ila 40 kuruş tlelsoğukluğu ve iht!latlarına kar· 
gibi yüksek fiatla ~at~rak ihtikar '1 pek tesirli ve taze aşıdır. Divan· 
yapıyorlar. Mahallı Tıcaret Oda- 91Jlu Sultanmahmud türbesi 
sının ve Belediyesinin nazarı dik- No. 113 
ka · · 
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tefrika Numanuııı ı 141 Yl!llzan: Rahmi YA~I ~ 

Besim Uf acık T eknesile Hemen 
Denize Açılıvermişti 

Delikanlı Trabzona 6 Ay Evvel 
Şenliklerini Filosunun Zafer 

Gelmiş, Halk 
Görmüştü 

- Peki, sandallarla bu karakol j 
gemilerinin arasından nasıl ge -
çeceğiz? 

- O da bir mesele amma reis .. ? 
Önce bir keşif yapalım! 

- Keşif mi yaptıralım! 
- Evet! Bu gece bu iş bitmeli.. 

Yarın, gündüz Rus donanması bi
zi görürse işimiz tehlikeli bir saf
haya girer ... Kendimizi bu don"?l
manın toplarından kurtaramayız! 

- Keşfe kimi gönderelim? 
- Soralım arkadaşlara; gönüllü 

giden var mı? 
- Hepsi giderler amma .. Bu işi 

başaracak kurnaz ve gözü pek bir 
arkadaş lazım! 

- Mesela!! 
- Mesell deli Rüstem yaralı ol-

masa bu iş onun için biçilmiş kaf
tandı amma._ 

Dursun kaptan aklına gelmiş 

gibı sevinçle haykırdı: 
- Benim aklıma birisi geldi .. 
- Kim o reis? 
- Hani şu Zeynelin takasında 

bir İstanbullu var .. Nedir onun 
adı.. 

Zeynel reis sordu: 

- Benim takadaki İstanbullu 
mu .. Hani şu tuhaf, ufak tefek de-/ 
likanlı mı? 1 

- Evet!. 
- Besim Gezer! .. 

bu mu be kaptan! Bunu ufacık ço
cuğa bile yaptırıt'bilirsin! 

- Yok.. Çok kurnaz davranmak 
lazım .. Bir defa Ruslar tarafından 
garulürscn, yakalanırsın bir defa 
Ruslar tarafından görülürsek, ya
kalanırsan bizim burada olduğu
muz anlaşılır. Hepimiz mahvolu
:ruz. 

Besim güldü: 

- Sen emin ve müsterih ol reis .. 
Ben ele geçsem bile onları kafese 
koyar, bu tarafa değil, başka tarafa 
doğru yola çıkarır, size kaçmak za
manı kazandırırım! 

- Haydi öyle ise, Allah yardım
cın olsun .. Hemen yola çık! 

- Başüstüne reis! 

Besim bir saat sonra ufacık bir 
tekne ile yalnız başına deııize a
çılmış, filosndan arkadaşlarından 
ayrılmış, karanlıkta küreklerine 
şıpırtı yaptırmamağa çalışarak 

Rus filosunu keşfe çıkmıştı.. (1) 
Ufak tefek _yapılı ve zekası göz

lerinden okunan bir delikanlı 
Trabzona 6 ay evvel gelmiş, halk 
filosunun zafer şenlikleri sırasın-

( 1) Besim Gezer halen sağ ve 
lstanbuldadır. Şimdi ytı§lı bir ir~ 
san olan Besim bu kısmı bizzat 
kendisi anlattı. R. Y. 

da karaya ayak basmış, onların 

arasına karışmış, garib ve kimse
siz olduğu için himaye görmüş, ar
kadaşlarının çarçabuk muhabbe
tini kazanan Besim filonun en se
vilen tayfalarından biri haline 
gelmişti. 

Az konuşur ,kendi halinde, gü
nünün büyük bir kısmını taka
sının bir kenarında denizi seyret
mek, dalgadan dalgaya sıçrayan 
bakışlarını sularda dinlendirmek
le geçirirdi. Güzel taklid yapar, 
arkadaşlarını istirahat zamanla -
rında anlattığı hikayelerle gül -
mekten katıltırdı ... 

Faal zekası, gemiciliği çarça -
buk kavramasına yardım etmiş, 

az zamanda iyi tayfalar arasında 
mevki de almıştı .. Kendi rivyeti
ne göre bir aşk macerasının kur
banı olan bu delikanlı asker ka
çağı idi de .. Sevdiği Ermeni kızı
nın tehcire tabi tutulması üzerine 
onu aramak üzere Anadoluya atı
lan, evinden, ocağından uzakla -
şan Besim döne dolaşa Trabzona 
kadar gelmiş, sevgilisini bulmak
tan ümidini kestiği için halk fi -
!osuna katılmış, hayatını denizde, 
ve macera eşinde koşmağa vak -
!etmişti. 

(Devamı var) 

- Besim Gezer mi .. Ha .. Tamam 
işte o .. Nasıl o çocuk bu işi başa
ramaz mı? 

- Brlmem, bir defa çağıralım .. 
Gör, sor, fikrini al karar ver ikap
tanım! 

- Peki, çağırın o delikanlıyı ... 
Zeynel reis haber gönderdi. Bir 

dakika sonra ufak tefek yapılı ze
ki bakışlı, çevik hareketli ve ce
zireli bir delikanlı Dursun kapta
nın yanına geldi, durdu, sordu: 

Saksafoncu Başı ile Evlenen 
Zengin Bir Kız 

- Dursun reis beni çağırtmış!.. 
Dursun kaptan sözü aldı: 
- Senin adın nedir delikanlı? 
- Besim Gezer kaptanım! 
- Sana bir iş gördürmek isti -

yorum .. Amma tehlikeli, zorlu bir 
iş! 

Besim hafıf omuzlarını silkti: 
- Nekadar tehlikeli ne kadar 

zor olursa olsun .. Siz bana layık 
gördüğünüz her işi gördürebilir
siniz! 

- Aferin delikanlı .. İşin şu: Bir 
saat sonra sen ufak bir sandalla 
buradan ayrılacak, ileriye doğru 

• gideceksin .. Rus gemilerine soku
lacak, onların durduğu yeri, vazi
yetlerini görecek, gelip bize hab4l1' 
vereceksin! 

- Zor ve tehlikeli dediğin iş 

TARİHi 
ÇOCUK 
RDl1ANI 

Bu vak'ayı o g~e sarayda hiç ı 

kimse görmemişti. Azak kesik ba
şı odasına getırdikten sonra, tek
rar yukarıya çıkacak, kralın da işi
ni bitirecekti. Fakat Buranın ıs -
rarı üzerine çıkamadı. Hizmeçi -

!er ;;arayın merdıvenlerinde do
laşırken, Moyanın başsız viıcudü 

nü kanlar ıç.nde görmüşler, heye

canla koşuşmağa başlamışlardı. 
Azak, Moyanm başını bir duvar 

kovuğu içinde saklamıştı. 
Buran çok telaşlıydı: 

- Habeş cariyesi işi meydana 
çıkarırsa ne ya.pacajiı~ 

(5 ind sayfadan devam) 

rumiyet içinde yaşadı, sonra bir
denbire saadete, servete kavuş -
tu. 

Haftada 7,000 dolar alıyordu. 

1920 de senelik kazancı 2 milyn 
doları geçti. 

Bu sırada Duen Mor'la tanıştı: 
bu genç ve yakışıklı delikanlı bü

lün yıldızlara kendini sevdirmiş
tı. Mery ile evlendı. İki sene son

ra da öldü. Zavallı Mery! yirmi 
bir yaşında dul kalmıştı. 

DÜNYANIN EN DİNAMİK-' 
ADAMI 

Grifit, Holivuı:ia yeni bir artist 
getirtmişti. Bu, uzun boylu, peh

livan yapılı, çevik, sno derece ya
kışıklı bir adamdı: Duglas Fer
banks ... 

Mery ile Duglas, ilk görüşte 
birbirlerini sevdiler. Her gün bir 
arada bulunuyorlardı. Tiyatrola-

Yazan: Iskender F. Sertelli 

Diyordu. Azak: f 
- Merak etme, dedi. Habeş ca

riyesi onu görünce kaçtı ve be
nim Moyanın başını nasıl kopar
dığımı görmedi. 

- Onun başını koparmak neye 
yarar, Azak? Siz (Nipur) mabe -
dinde (Ulu Tanrı) ya yemin ede

rek şuna karar vermiştik: Hamal 
Kralının başını koparıp Sumere 
dönecektik. 

- Onu da yapacağım. Fakat, sı
rası var. Hamatlılara (Türk) ün 
öc almasını bilen bir ulus oldu
ğunu göstereceğim. 

ra, maçlara, barlam, lokantalara 
beı'ber gidiyrlardı. Bir saniye bi
le ayrılmıyorlardı. 

Nihayet evlendiler. On üç sene 

berıiber yaşadılar. Sonra b:r hiç 
yüzünden araları açıldı. 

Duglas, dünya seyahatine çıktı. 
Karısını yalnız bıraktı. Mery, can 

sıkıntısından ne yapacağını bile

miyrodu. Sinemaya intisa:p etmek 

istiyen, fakat Saksofon çalmaktan 

başka bir şey bilmiyen Şarl Ro

jers'e tesadüf etti. Gönlünü eğ -
lendirmeye başlad .. 

Bu sırada Du.glas, Tahiti'de idi. 

Lord ve Leydi AShley'e takdim o
lundu. Güzel Leydiyi görünce ak

lı başından gitti. Az sonra beraber 
kaçtılar. 

Duglas, karısını boşadı. Leydi 
ile evlendi. Mery de sevgilisi Ro
jers'le ... Şimdilik her ikis de mes
'ut. Bakalım bu saadet ne kadar 

sürecek? ... 

-31-

- Ya yakalanırsak?. 
- Ne çıkar?! Ben öcümü almış 

olurum ya ... 

- Kralın başını (Sirtella) ya gö 
türmeğe çalışmalıy ;z, Azak! 

- İyi anuna, sen korkaklık gös
terdin .. Ele geçen fırsatı kaçırma
ma!ıydın? 

- Halbeş cariyesinden ;;ekin -
dim. 

- Ondan yardını bile görebilir
din, Buran! Mademki seni sevi -
yordu ... 

- Habeş kızının kırala göster
diği sadakati görünce, onun yanın-

BİR GECENİN 
GÜNAHINI 

CEKİYORUM! 
' 

(5 inci sayfadan ~evam) 

Felaketi ailemden ancak bir ay 
gizliyebild:m. Bir gün başımdan 
geçenleri ağlıyarak anneme an
lattım .. Ve ayni gün meseleyi ba
bam öğrenmeden evimi terkettim. 

Genç kadın uzun uzun içini çek-

ti: -
- Bir hafta, on gün, akrabala

rımdan birinin evinde kaldım. Fa
kat bir gün, onlara derdimi anla
tınca beni evlerinden kovdular ... 
Akşama kadar bir serseri gibi so-

türeceğim, orada çok eğleı1ecek
sin! dedi. 
· Arkad&§mıla Beyoğluna gittik. 
Dar ve karanlık sokaklardan geç
tikten sonra, bir sokağa saptık. 

Bu sokaktaki evlerden birine gir
dilc. 

İşte o gece, o evde o güzel ve 
dilber kadını tanıdım. Kadın beni 
büyüledi, ona tutuldum. 
Artık sık sık o sokağa, sevdi

ğim kadının evine gidiyor ve geç 
vakitlere kadar onunla eğleni -

kaklarda dolaştım. Nihayet bu yordum. 
mahud eve geldim... Memleketimi, karımı ve çocuk-* !arımı unutmuştum. Onları dü -

Birkaç sene evvel, bir gün ağır- . ŞÜlllilüyordum. Şimdi benim bi-
cezada bir cinayet davasının mu- ricik düşüncem o idi, sevdiğim 

hakemesini dinlem!§tim. Katıl he- kadındı. .. 
henüz yirmi beş, yirmi altı yaş - B:r gün bende frengi illetinin 
larında bir delikanlı idi. Mahke- a!aimi belirdi. Beni muayene eden 
me reisi ıgenç maznuna: doktor hastalığın kendisile mü -

- Onu n'.çin yaraladın? nasebette bulll1'duğum kanından 

Diye sorduğu zaman, delikanlı 
şu cevabı vermiıjti: 

- Ben Konyalıy;m. Evliyım. Üç 
de çocuğum var. Memlekette renç
berlik yaparak evimi geçindırir -
dim. 

İstanbulu görenler: 
- Güzel ve büyük bir şehirdir, 

derler ve uzun uzuıı ınethederler-
di. 

Bir gün arkadaşlarımdan biri 
bana: 

- Birkaç gün sonra, İstanbula 
g'tmek istiyorum. İstersen, sen de 
gel! dedi. 
Arkadaşımın teklifini kabul et

tim. İstanbula geleli henüz bir 
hafta olmuştu. 

Bir akşam arkadaşım : 
- Sen' bu akşam bir yere gö-

geçtiğini söyledi. 

Hastaneye yattım. Hastaneden 
çıktıktan sonra b'.rgün bana ve 
benim gibi birçok gençlere bu 
menhus hastalı.ğı a~ılıyan o ka
dından intikam almağa karar ver
dim. Evine gittim. Onunla b;r o
dada yalnız kılınca tabancamı çı
kardım. Bu muzır ve tehlikeli 
kadını vurdum. 

Bu suçu hislerimin tesıri altın
da kalarak işledim. Sonradan ha
reketimin doğru olmadı~ını an
ladım. Hiç şüphesiz bu hastalık 
ona da b:r başkasından geçmişti. 
Kabahat bende idi. Arkadaşıma 

uyarak, oraya gitmiyecekt•m. 

* Gençler! Bu zehirli çiçeklerden 
sakınınız, tehlikelidirler. 

Yine Akdenizden 
Bahsediliyor 

(4 üncü. sayfadan devam) 

emeller takib etmeğ~ teşvi:t ede

ceklerdir. Bu da Almanyaya müs
temleke verilmesi meselesini ta
zeliyor. 

İtalyan gazetelerinin bu yol -
daki neşr:yatı bunu gösteriyordu. 

Fakat Lehistan ile Alınanyanın 

arasındaki mesele ne olacak?. 

dır, diyor. Lehistandaki ckc,lliyet
ler asıl Lehlerin üçle bir ni teş

kil ediyor. Lehistanın dahıli va
ziyeti böyle olduğu gibi se\•kul -

ceyş it:barile de nazıktir. Böyle 
olunca Almanya gibi bir düşma
na ktirşı durma.l< imkansızdır ... 
ve saire ... 

Lehistandaki ekalliyetlerden 
!bahsedilmesi manalı bı.r tebdid 
teşkil ediyor. Çünkü geçen sene 
Çekoslovakyada da görüldü ki da-
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Londrada Kadııılar 
Arasında Dedikodu 

(S inci sayfadan devam) 

miştir. İşte Mis Lavrens isminde
ki ıbir kadın bu dedikoduyu taze
liyerek blhsettiği için muharrir 
kadın tarafından mahkemeye ça
ğırılmıştır. Fakat Msi Lavrens ıböy 
le şeyler söylemediğini idd;a edi
yor. Daha evvel Mi:; Muryele yaz
dığı bir mektubda da kendisini 
müdafaa ediY<Qr. Böyle dediko -
dalardan müteess:r olduğunu söy
lüyor. Bu mektub mahkemede o
kunmuştur. Bu dedikodunun na
sıl tazelendiği mal:kemede tuhaf 
bir surette anlaşılnuştır. Bir ziya
fet esnasında davetlilerde!! bir 
kadın yanındaki Mis Lavrense 
soruyor: 

- Hakikaten onun oğlu daha 
izd 'vac merasimi ulmadan evvel 
mi doğınwı?. 

Bunun üzerine Mis Lavrens de 
tasdik etmiş. Bu da elçinın kizi 
mu'.harrir kadının hemen kulağı-

HiKAYE: 

Yıkılan Köprü 
(4 ü.ncü. sayfadan devam) 

- Sizlere ömür beyim, dedi, o
nu iki gün evvel toprağa verdik ... 
Köprüyü yaptığımı.z gece ciğer -
leri çok üşümüş olacak, ertesi gün 
yattı .. Bır haftada gözlerini kapa
dı.. Amma, lıiç kederli değildi. O
nunla beraber üç kurbanımız da
ha var. 
Binbaşı çok müteessir olmuş -

tu. Birden: 
- Vah T~sun Dayı! diye içini 

çekti, sen ölmemeliydin! Bugünü 
görmeliydin! 
Binbaşıya acı haberıni veren 

adam: 
- Üzülme binbaşım, dedi, o göz

lerini kapamadan önce, düşmanı 
tepelediğimizi öğrendi.. Çok sc -
vindi, gözl~ri yaşardı. B;r aralık 
hepimizin vüzüne ayrı ayrı bak
tıktan sonra: 
•- Binbaşıyı bir görsem de, al

nından öpsem• dedi .. Amma, ye
tişemedin, ~en sağ ol! 
Binbaşı, \·aşlı gözlerini göster

memek için önüne baktı ve atını 
hafif mahmuzlıyarak ağır ağır 
uzaklaştı. 

Çocuk Hekimi 
Dr. Ahmed Akkoyunlu 
Taksim - Talimhane Palas No. 4 
Pazardan maada her gün saat 

15 den sonra. Tel: 40127 

na gitm:ştir. Fakat Mis Lavrens 
diyor ki: 

- Misis Muryel ıle çok iyi ta
nışırım. Onun nikah olmadan ev
vel kocası tarafından aldatılmış 

olduğuna dair bir söz söyleme -
dim. Çocuğunun da kaç yaşında 
olduğunu b:lmiyorum. 

Bundan sonra şahidlerin ifade
sine müracaat edilmiş ise de bun
lar hiçbir şey hatı~lıyamadıkları
nı söylemişlerdır. Neticede elçi -
nin kızı davayı kazanamamıştır. 
Mis Lavrensin böyle birşeyler sÖy· 
!ediği sabit olmamış. bunun üzeri
ne hakim demiştir ki: 

- Davacı taraf davasını kaytıet
ti. Fakat isbat edemiyeceğini bil
diği halde bile olsa bu davayı aç
makla doğru hareket etmiştir. Bir 
kadın kendi ale}"1inde söylenmiş 
böyle şeyler duyunca mahkeme -
ye mür~aat etmekle seciye sa -
hibi olduğunu göstermiş olur. 

!'Annemin Başına 
Yemin Ederim ... 

---
O Bu Suçu Merha· 

metinden Yaptı., 
(5 inci sayfadan devam) 

Ayakta duracak hali yok .. Ancak 
işitilebilen bir sesle: 

- Emin olunuz, eğer Odet be
ni sevmemiş olsaydı, bugün maz
nun sıfatile huzurunuzda bulun
mıyacaktı ... 

Affediniz onu ... Ona bu curmü 
yaptıran merhameti. bana olan 
muhabbetidir. Evet, evet ... Buna 
sebeb merhametidir ... 

Diyor. Sonra maznunla geçirdi
ği beş Benelik hayatını anlatıyor. 
ve ilave ediyor: 

- Babam, çok zengin, fakat çok 
marhametsiz bir adamdır. Üç defa 
kendisine müracaat ettım. Beni 

y.anına alması, bakması için ) al
vardım, yakardım. Aldırmadı. Son 
defa Odet. ilaç olsun gönderme

sini telefonla rica ettiği zaman: 
cDaha gebermedi mi? ...• cevabını 

verdi. Odet, terzi dikişi dikiyor, 
bana bakmıya çalışıyordu. Niha
yet işsiz kaldı. Bu cürmü, akıbe
tini düşünmiyerek yapt•. Affedi
niz onu ... 

Alınanyaya müstemleke veril
mesini ileri süren İtalyan gaze

teleri bu neşriyata devam eder -
ken b:r taraftan da Lehistan ile 
meşgul oluyorlar. İtalyan gazete

lerinin Lehistana verdikleri na
sihat ise şudur: Almanyanın de
diğini dinlemeli!. 

hilde yapılan tahrikat soma bir !-------------
Hasta şahid, bu sözü müteakıb 

düştü, bayıldı. Dinleyiciler ara -
sında bulunan kadınlar ağlıyor -
!ardı. Jüri heyeti teessürünü belli 
etmemeğe çalışıyordu. Kısa bir 
müzakereden sonra Odetin berr.
tına karar verdi. 

Telegrafo gazetesi •Kovadis 
Polonya? .. • SerleVlhasile yazdığı 

makalede •Ey Lehistan neriye gi
diyorsun?.> diye sorarak Danzig 

iç:n Almanyanın b"sledıği emel -
!erin haklı olduğunu ileri sürü

yor. İtalya Hariciye Nazırının ga
zetesi olan Telegrafonun Lehis -
tana başka türlü nasihat vermiye

ceği besbell'.dir. Mühim ofan nokta 
bu değil, şudur 

Le1ıistaııda bfrçok Alma!'!. var-

da biI"§ey yapamazdım. Haydi, 
ş'.mıdi bu lüzumsuz lafları bıra

kalım ... Yarın kral gözünü açın
ca, fena bir haberle karşılaşacak. 
Moyanın ölümü kralı korkuta -
cak. 

• •• 
TANRININ OGLU, HAl IATTAN 

SUMER ECESİNE NE 
GÖNDERİYOR? 

Ertesi gün Hamat kralı, muha
fızının öldürüldüğ.ınü haber alın
ca ortalığı kasıp k" vurmağa baş
lamıştı. 

Moyanın başını kim kopardıysa 
ben de onun başını koparacağım! 

Diye bağırıyordu. 
Moyanın ölümü bütün Hamat 

halkını telaş ve heyecana düşür
m~tü. 

Moya, başı koparılacak bir a -
dam değildi. Kral sarayda bulu -
nanların hepsini b'rer birer sor
ka gelince, Kral: 
guya çekmişti. Sıra Buranla Aıa-

memleketi elde etınek için müra
caat edilen vasıtaların en mties

s:ri oluyor. İtalya Hariciye Na
zırının ga..,tesi şimdi Lehistanı 

bu suretle mi korkutmak istiyor?. 

Diye düşünmeğe hacet yok. Daha 
şayanı dikkat olan nokta şudur: 
Danzigin yanında Lehlilerin li -

manı olan Gidinyadan Silezyaya 

kadar Alınanlar bir şimendifer 

yapmak istiyorlar. Bu ise Lehis

tanın bütün cenubu garoi hudu
dunu şiddetle alakadar etmek
tedir. 

İtalya Hariciye Nazırı Kont Ci
anonuıi gazetesi bunu da ortaya 
atıyor. 

- Bunlar çocuktur. 

Diyerek yüzleriııe bile bakma
mıştı.Kral maiyetindeki hazine 
nazırın.dan ve onun adamlarından 
şüphe ediyordu. O gün akşama 
kadar devam eden bu şiddetli ka
sırga, güneş batarken dinmiş gi
biydi. 

Moyanın karısı Kralı güçlükle 
yatıştırab:lmişti. Kralın ateş püs
kürmekte hakkı vardı. O kırk yıl 
arasa, kend.sine Mayadan daba 
sadık bir muhafız bulamazdı. 

Kral o gece sevgilisile haşhaşa 
kalınca şarap içmeğe başlamıştı. 

Buran arkadaşının bu yaptığı 

işten hiç de memnun değildi. O 
Hamattan ayrılmak bile istemi -
yordu: Bunun için kralın kafası

nı koparmak fikrir,den yavaş ya
vaş \ 0 azgeçer gibi olmuştu. Bu fik
rini henüz Azaka sezdirmemişti. 
Fakat, sırası gelince söylemekten 
çekinmiyecekti. 

Azaka gelince, o da bu hadise-

İstanbul birinci icra memurlu
ğundan: 

Samsun Belediyesine borçlu İs
tanbulda Alemdar Akbıyık cami ============== 
sokak 18 No. da Şaziyenin malı -
çuz olup paraya çevrilmesine karar 
verilen 15 lira kıymetinde iki adet 
2X6 eb'adında kırmızı halı, 20 lira 
kıymetinde aynalı konsol ve 13 
lira kıymetinde koltuk takımı, 3 
lira kıymetinde iskemle halısı, 10 

lira kıymetinde iki adet vazo, dört 
lira kıymetinde beş kanat perde, 
20 lira kıymetinde 2X3 eb'adında 
halı, 20 lira kıymetinde 1X6 eb'a
dında halı, 6 lira kıymetinde 1X3 
eb'adında halı, 12 lira kıymetinde 

den sonra arkadaşından soğuma
ğa başlamıştı. Ona. 

•- Sirtelliiya ne vakit dönece
ğiz?, 

D'.ye sorduğu zaman, Buranın 
dudağını bükerek: •Ne acele ooi
yorsun? Buradan rahat yer bu
labilir miyiz?. dediğini unutmu
yordu. 

O gece ortahk kararınca kralın 
Habeş cariyesi yavaşça Buranın 
odasına gelerek: 

- Herşeyden haberim var .. Mo
yayı sen öldürdün! Fakat, sakın 
benden lbir fenalık umma! B'iz 
Habeşliler lbirinin günahını öte
kine söylemeyi günah s•ytrız. 

Dedi. Buranın rengi birdenbire 
sapsarı olmuştu: 

- Benim bir şeyden ıtıaberim 

yok ... Ben Moya g;bi bir kahrama
nı öldürecek adam mıyım? 

Diye cevaıb verdi Fakat, Habeş 
cariyesi söziınde ısrar ediyordu. 

- Bu bahsi hır daha tekrarla -

1,5X2 eb'adında halı ve 3 lira kıy
metinde bir ayna 19/6/939 tarr.ıine 
rastlıyan pazartesi günü saat 10 
dan 12 ye kadar Alemdar Akbıyık 
ca.mi sokak 18 No. lu ev önünde 
yapılacak arttırm~da muhammen 
kıymetinin % 75 ni bulduğu tak
dirde satılacak aksi halde 21/6/939 
günü ayni saatte yapılacak olan 
arttırmada en fazla bedel ve ta
libine satılacağından alıcıların 

mezktrr saatte mahallinde hazır 

bulunmaları ilan olunur. (37 /4947) 

mak bile istemem dedi, bana bir 

kelime ile cevab ver: Benı ken -

dine eş olarak almak istemez mi--sin? 

Buran şaşaladı. 

Müsbet veya menfi bir cevab 
veremedi. 

- Sen Kralın gözdelerinden -

sin- Dedi, biz, eknıeğ:ni yedığı -

nuz adamın karılarına fena götle 
bakmayız. 

- Ben Krala rica edersem, iş 

çabucak yoluna girer .. Yani brni 

hemen çırak çıkarır ... Sana verir. 

Buran. yanık bakır suratlı bu 
kmn kral tarafından kendis:ne 

memnuniyetle verileceğini tah -

min edemiyecek kadar aptal bir 
çocuk değildi. Fakat, Azakın işle

d,ği suçu Burana yüklemek isti

yen Habeş cariyesıni bırdenbire 

gücendirmemek gerekti. 

(Dcı•amı var) 
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TRA~ BIÇAGI 

POKER 
traş bıçakla rı en sert 
saka lı bile yener ve 

cildi yumuşatır. 
b'8f bıçaklarını 
ISRARLA 

Yalnız bir tüp kullan
dıktan sonra ayna

ya bakınız 

RADYOLiN 
in 

-------------·•ı -~---------Dünyaca Maruf • D i l(~A T 

« PEUGEOT » 
Bisikletl~ri 

Münhasıran 

BAK ER 
Magazalannda satılmaktadır. 

Her yerde POK 
arayınız. Mükemmeliyeti hakkında en 

son ve doğru sözü size 
İstanbul birinci icra memurlu-

ğundan: 

Devlet Demlryolları ve Limanları 
lfletme u. idaresi ilinları 

Muhammen bedelleri ile miktar ve vasıfları aşağıda yazılı (3) 

gurup malzeme ve ejya her gurup ayrı ayrı ihale edilmek üzere 
26/6/1939 pazartesi gönü saat .(10,30) on buçukta Haydarpa§ada 
gar binası dahlJlndeki komisyon tarafından açık eksiltme ususile satın 
alınacaktır. 

o söyliyecektir. 

Bembeyaz pırıl pırıl parlıyan diş

ler, tatlı bir nefes, pembe, sıhhatli 

diş etleri, temiz bir dil, mik -

ropsuz bir ağız ... İşte 

~Radyolin 
in eseri 1 

Biı· borcun temni istifası için 
mahcuz olup paraya çevrilmesine 
karar verilen bir asma saat, iki 
pirinç karyola ve bir halıdan iba
ret menkul eşya açık arttırma su
retile İst. Unkapanı, Yeşiltulum

ba, Halil Gök apartımanında sa
tılacaktır. 

Bu l{e gtrm&k i.stiyenlerin her gurup hizasında yazılı muvakkat 
temlnat ve kanunun tayin ettiği vesaikle birlilcte eksiltme günü saatine 
kadar komisyona mil~acaafüın l!zımdır. 

Bu .. ad ~artnameler komisy<mdan parasız olarak dağıtılmak -
tadır. 

Bugünden İtibaren ııabah , 
öğle ve akşam her yemekten 

1 

Birinci arttırma 20/6/939 tari
hine müsadif Salı günü saat 10 
dan 12 ye kadar icra olunarak en 
çok arttırana ihale edilecektir. 

Arttırma bedeli muhammen kıy- Gripın kutularımn iizerine resimde gördüğünüz şekilde kaba!"tma 
metin ~; 75 ini bulmadığı takdirde pullar ilave edilmiştir. 
satış geri bırakılarak 22/6/939 ta- I iiııı•••• Her yerde ısurla pullu kutulnı isteyiniz. ••••ili 
rihine müsadif perşembe günü sa- ----------------------------

1 - •o adet moletli bilet kompostörü ile 100 takım komple büyük 
kurşun pPnsi muhammen bedeli 3500 llxa muvakkat teminatı 262 fua 
50 .kuruştYr. 

sonra 1 

gü~de 3 deb> 

2 - 9300 ad~t mer&ngoz kalem, eğe, varyoz ve çekiç sapları mu
hemmen bedeli 740 lira ve muvakkat teminatı 55 lira 50 kuruştur. 

3 - Muhtelif şekil ve eb'adda ve vagonların dahiline asılmak üze- . 
re sekiz kalemden mürekkeb emaye plıika muhammen bedeli 3488 lira 1 
50 kuruş ve muv~kkat teminatı. 261 lira 64 kuruştur. (4021) 

* * Muhammen be<!eli 24 954 lira olan atelyelere aid muhtelif ava -

KULLANMIY A BAŞLA 
_ .. • • 1 ·..:· I ","f"• O •, ~ • • ...... '~r·., •.f',o

1 ',:ı_ ; • T '. ,!.·~ 

danlıklar 1/8/1939 Çarşamba günü saat 15 de kapalı zarf usulü ile An- 1---------------- ----- - - --
karada dare binasıoda satın alınacaktır. İstanbul Limanı Sahil Sıhhiye Merkezi 

Bu ı~ girmek istiyenlerin (1871,55) liralık muvakkat teminat ile Eksiltme Komisyonundan : 
kanunun tayin ettiği \'esikaları ve tekliflerinı ayni gün saat 14 e ka- 1 _ Merkezimize ~ıd DAY ANffi istimbotunun tekne, kazan ve 
daT kom'syon reisliğine vermeleri lazımdır. makine aksamı açık eksiltme suretile tamir ettirile«ktir. 

Şartnameler pal"aııız olarak Ankarada malzeme dairesinden, Hay- 2 - Keşif bedeli 2328 lira 25 kuruştur. 
darpii§ada Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılacaktır. (4270) 3 _Bu işe a·:1 şartnameler şunlardıı:. • * * A - Fenni şartname ve liste, 

D. D /123 numaralı tarife 15/6/1939 tarihinden itibaren Turan ıstas- B - İdari ş3rtname. 
yonundan yapılacak nakliyata, idareye veya eşhasa aid sarnıçlı vagon- 4 - İsteklile• l>u şartnameleri 12 kuruş mukabilinde merkeziniız 
!arla nakledilecek mayiata da te~mil edilmiştir. levazımındar, alabilirler. 

FaıJa taffililt için istasyonlara müracaat edilmesi. (2350) c4286> 5 - Eksiltme 27 H~ziran 1939 •alı günü saat 14 de Galatada Kara-
.\l .\l mustafapaşa sokaiıında mez!tfır merkez binasında eksiltme komisyo-

Yolcu katarlarında izdihamı önlemek ve yolculuğun daha mü- nunda yapılacaktır. 
aait şartlar altında yapılmasını temin etmek maksadile 15/6/939 ta- 6 - Muvakkat teminat parası 174 lira 62 kuruştur. 
rihlıxlen itibaren Ankara - Hayd arpll§a - Ankara arasında işliyen 7 - Eksiltm~ye •gireceklerin 2490 sayılı kanunda gösterilen vesl-
1 ve 2 No. lu Anadolu ekspres ka tarlarile 3 ve 4 No. lu sürat katar- kalarla en ~ğı 3000 liralık bu gibi işleri yaptıklarına dair vesika gös-
larındalti birinci ve ikinci sınıf a raıbalarda mevcut yer adedı nisbe- terme!eri şarttır. .3970, 
tinde bilet satılması mı&arrerdir. 

Bu katarlarla seyyaha! etmek istiyen yolcular beher birinci sı
nıf yer için 25 kuruş ve beher ikinci sınıf yer iç'n 20 Kr. tediye et
mek şartll&: 

Sahip ve neşriyatı idare eden Başmuha.rrir:t 

ETEM İZZET BENICB 

Baıldt; yerı SON TELGRAF Matbaası 

at 10 dan 12 ye kadar ayni ma -
• halde yapılacak ve en çok arttıran 

üzerinde bırakılacaktır. 
Arzu eden taliplerin muayyen 

gün ve saatte mahallinde hazır 

bulunacak memuruna müracaat 
etmeleri lüzumu iliın olunur. 

(1938-2153) 

İstanbul 3 üncü icra memurlu
_ğundan. 

Sakibe Ersinerc borçlu Celal 
Ersunun 1581 iliı 1590 No. lu onl_uk 
250 liralık kıymeU ibbariyeli bir 

. adet ve 849 a kada on adet tek 
hisseli yirmi beşer lira kıymeti 
ilibariyeli ve kaffesinin 1940 se-

KANZU~K 
f-;:rt'-- 'KU V .Y ·Ei" 'ş<u ~ u a ·u . 
t.: ... i. VİTALİN,. , .. 
Kansızlık , Dermansızlık, lşt;,;hsızlık gibi vak '.W 

· larcİa kullanılan t>n tesirli şuruptur. Çocukların · 
-C';:ai:ıuk büyümel~-rin i"· .temin eder. ·. . , · 
V.I TAL 1 N Şurubu her eczanede bulun;.r. . 
---- ~--·-~~-~~~~~-~~~~~~~~~ 

INGILli KAN.ZUK" ECZANESI -. Beyoğlu, lstanbul 
nesi ile 1955 senesine kadar temet- -================:::::::::::::::::::::;;.. ___ _ 

• 
tü kuponlarını havi cem'an yekun Gayrı· menkul Satış Ila" nı 
on adet birlik ve bir adet onluk 
ki on bir adet Türkiye eczacıları 
liıboratuarı tahvilatı haczedilerek 
satışına karar verilmiş olmakla 
22 haziran 939 tarihine müsadif 
perşembe günü saat 14 den 15 e 
kadar 3 üncü icra dairesinde bi
rinci açık arttırma suretile sa : 
tılacağ'ı ilan -0lunur. (939/1391) 

GOzBEKlMt 

Dr. Murad Rami Aydın 
Taksim - Talimhane, Tarlabaşı 

caddesi No. 10 Urfa aprt. 
f el: 415fi3 

İstanbul Emniyet Sandığı 
Direktörlüğünden: 

Ölü Bay Mehmed Halidın Eağlığında 16527 hesab No. sile Sandığı

mı.zciıan aldığı (2250) liraya :,arşı birinci derecede ipctek edip vaJesinde 

borcunu vermed:ğinden hakkında yapılan taklb ü~erine 3202 No. lı 
kanunun 46 cı ma1deslnin matUfu 40 cı maddesine göre satılması icab 
eden Er<nköyünd,• Sohrayıcedid, Kozyatağı mahallesinin eski Kozya

tağı yeni Bağlaıb2şı sokağında eski 25, 26, 26. 27, 32, 33 ~! ,38, 40.38, 

40 en yeni 36 numaralı muhtesatı mülk zemini arzı miri tasarruf kanu

nunun neşrinden evvel muhdes maa müştemilat köşk bahçe ve bağın 

tamamı •Camlı kö7k kfıgir iç bölmeleri ahşab diğeri zemin katı kagfı• A - Ankara - Haydarpaşa arasında ve mütekabilen her gün 
seyrilsefer eden 1 ve 2 No. lı Anadolu sür'at katarı· . . 

B - Pazar, salı, çarşamba ve cuma günleri Ankaradan hareket 
eden 3 No. lu sür'at katarı; 

=::;:;::=::::;:::=:;:::::;:~::;:=::;:=;::::;:;::::::;:;~~~:::::::~=:::=:::;:;:=:;:::;.::=;::;::=::;-==I bir buçuk katı ahşaptru Tamamı bir buçuk ay müddetle açık arttırma· 
ya konmuştur. 

C - Pazar, salı, perşembe ve cumartesi günleri Haydarpaşa
dan hareki.'! eden 4 No. lı sürat katarı; 

için Anıkara ve Haydarpaşa mebde garları ile Polatlı, Eskişehir, 
Karaköy, Bilecik, Arüiye ve İzmit mutavassıt istasyonlardan yer 
kuponu temin ed1'1:eklerdir. 

Yer kupunlarmın satış mahalleri ve zamanları 
1 - Ankara Garı; 
A - 3 No. lu katar için katarın hareket saatinden 24 saat ev -

ve! ve 1 No. lu Anadolu katarı için, katarın hareket edeceği günün 
6aat 8 inden iLbaren; 

2 - Haydarpaşa Garı; • 

A - 4 No. lı sürat katarı ile 2 No. lu Anaoolu si.irat katarı için 
hareket saatinden 24 saat evvel; 

3 - Polatlı istasyonu; 

Bu katarların Ankara ve Eskişehirden hareketlerinden sonra; 
4 - &k:şehir garı; 

Polatlı ve Karaköyden hareketlerinden sonra; 
5 - Karaköy istasyonu; 
Es;.~ehir ve Bllecikten hareketlerinden sonra· • 
6 - Bilecik istasyonu; 
E:Jı:'şch r ve Arifiyeden hareketlerinden sonra; 
7 - Arıfiye istasyonu; 

Bilecik ve İzmitten hareketlerinden sonra; 
8 - İzmit istasyonu; 
Haydarp~a ve Ar'fiye'den hareketlerinden sonra; 
Yer kuponları satacaklar, 

Mutavassıt istasyonlar kentli emirlerinde kalacı.k serbesl yer 
ıllııbetinde yer kuponu sat&bilecekt>r. 

Yolcuların aldıkları yer kuponlarını gixlecekler: mahallere ve 
kondoktörler tarafından toplanıncaya kadar muhafaza· etmeleri 
lAzı.mdır. 

1 ve 2 No. lu Anadolu sürat katarlarındaki bütün 'birinci ve 
ikinci sınıf yerlerin evvelden kapatılması zaruridir Yer kuponu 
almamış olan yokular bu katarlarla seyahat edemeızler. 

3 ve 4 No. lı katarlarda yer k uponu almıyan yolcular bu katar
larda bulunan sel'best arııubaya bı nebilirler, yer kuponu almaksızın 
numaralı yerleri işgal eden yolcular işgal ettikleri yerleri terket
meye mecburdurlar. 

Bu mevzu h2kkında Anka~a ve Haydarpaşa garlarının i.stih • 
barat bürolarında deha mufassal malümat alınabilir. 

Umumi istirahatini ve herkesçe matlup int:zamın temini için 
sayın ;1alkımızın istasyon ve katar memurlarının tavsiyelerine uy
malarını ve talışis edilip .ıı.uponları verilen yerlerden başka yerlere 
oturmamalarını ve herhangi bir b.oşnutsuzluk vukuunda, dJ,.ıtleri 
ni istasyon ve katar memurları yanında bulunan şikay·et defterle-
r ine ya:ı.malarını ~hemmiyetle rica ederim. •4023. 

Umum! Müdür 

• 

Satış tapu sicil kaydına göre yapılmaktadır. Arttırmaya gir;ııek 

istiyen (700) lira pey akçesı verecektir. Milli bankalarımızdan r " ıı!n 
teminat mektubu da kabul olunur. Birikmiş bütün vergilerle belediye 
resimleri ve delliıliye rüsumu borçluya aittir. 

Art~ırma şartnamesi 30/6/939 tarihinden itibaren tetkik etn-ek stı

yenlere Sandık Hukuk İşleri Servisinde açık bulundurulacaktır. 
Tapu sicil kaydı ve sair lüzumlu izahatta şartnamede ve takib do.;yasın

da vardır. Arttırmaya girmiş olanlar, bunları tetkik ederek satılığa 

çıkarılan geyrimenkul hakkında herşeyi öğrenmiş ad ve itibar oıunur. 
Birinci arttırma 31/7/939 tarihine müsad"f pazarte~i günü Cağaloğlunda 
kain Sandığımızda saat 10 dan 12 ye kadar yapılacaktır. Muvakkat ihale 

yapılabilmesi için teklif edilecek bedelin tercihan alınması icab edeıı 

gayrimenkul mükellefiyeti ile Sandık alacağını tamamen geçm;ş .:ıl

ması şarttır. Aksi hkdirde son arttıranın taahhüdü baki kalmak şcrtile 
15/8/939 tarihine müsadif salı günü ayni mahalde ve ayni saatte son 
arttırması yapılacaktır. Bu arttırmada gayrimenkul en çok arttır~' ın 

üstünde bırakılacaktır. Haklan tapu sicillerile sabit olmıyan alakada~ 

lar ve irtifak hakkı sahiplerinb bu haklarını ve hususile faiz ve masa

rife dair iddialarını iliın tarihinden itibaren yirmi gün içinde evrakı 
müsbitelerile beraber dairemize bilcCrnıeleri lazımdır. Bu suretle hak
larını bildirmemiş olanlarla hakları tapu sicUlerile sabıt olmıyanlar 

satış bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. Daha fa•la malUmat al· 
mak istiyenlerin 937/5 dosya ıİumarasile Sandığımız Hukuk Heri 
Servisine müracaat etmeleri lüzumu ilim olunıır. 

•• 
Emniyet Sandığı; Sandıktan alınan gayrimenkulü ipotek göster-

mek istiyenlere muhammin!erimiz in koymuş olduğu kıymetin nıs -

fını tecavüz etmemek üzere ihale bedelinin yarısına kadar borç ver-
mek suretile kolaylık göstermektedir. (4304) 

Cenub Demiryolları 

Müdürlüğünden: 
Cenub Demiryollarında bu kere 922 numaralı Ievkaliıde ve mu

vakkat b:r seyri ha.fi! tarifesi mer'iyete konulmuş olup bu tarife mu

cibince Mardinden Akç3kaleye veya mütekabilen sevkolunan 1 ci sınıf 

eşyaya aşağıdaki maktu doğru ücret tatbik edilmekted.r: 

Türk lirası 

'lcın başına 6,19 

Bu Ucret arn istasyonlara tatbik olunamaz ve Akçakalede başka 

tarifelerden müteh,ssıl ücretlerle ekleni!emez. 

Keyf'yet sayın halka ilfi.n ve mütemmim malumat edinmek isti

yenlerin Karakamışta Cenub Demiryolları MüdiirliiWnP miir•~•a.tlan 

ra olunllJ'. ~•1ao. 


