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Uzakşark 
Tuzağı 

ETEM İZZET BENİCE 

Uzak Şark vaziyeti bütün iülM 
dmidlerini kıran b:r mahiyet ifa
de etmeğe başladı. İngiltere ve 
Fransaya karıı tutulan yol Tok
yo hüldlmetinin de tasvib ve tas
dikinden geçmiş bulunuyor. 
Japonyayı, bu teşebbüsünıı,ıev.lr: 

edebilecek Amiller· şu şekiıde ıı
ralamak mümkündür: 

1- İngiltere ve Fransayı Uzak 
Şark üzerindeki menfaatleri ile 
meşgul ohnağa çekmek, totaliter 
d!!Vletlere Avrupada serbest ha
reket imkB.nını kazandırmak 

2- Milli Çin hükumetine karp 
;apılan resmi veya gayriresmf 
her türlü yardımı durdurmak ve 
Japon ordusunun daha fazla yıp
ranmasına ve masal halini alan 
Çin isti1l.sına artık müsbet bir 
nıbayet vermek. 

3-- İngiltere ve Fransanm Av
rupada meşgul bulunmalarından 
istifade ederek her iki devleti 
Çindeki menfaatlerinden uzaklaş
tırmak ve Japon planını ta1ı.ak -
kuk ettirmek. 

Bu ihtimaller içinde en ziyade 
akla yatanları birinci ve :kincisidir. 
Üçüncüsünün tahakkuk ed€bil -
mesi bir hayal olur. Niha_yet Fran
sa ve İngiltere Avrupada ne ka
dar meşgul olurlarsa olsunlar U
zak Şarktaki hayati ve milli men
fqatlerini teııketme' rine imkan 
yoktur. Belki, bugün için bu men
faatlerine karşı yapılan hareket
leri biraz ihmal ve lakaydlıkla 
karşılıya-bilirler, fakat, asl.ı bu 
gevşeklik tehlike ve kayıb ihti.ma
L karşısında bir zAaf sebebi ve 

SON DA KiKA 
ita lya n Limanlarında 

Gemilere Asker YUkleniyor 

yet ord111unun dbiitamla nndan biııildetli bir bölük 

Almanya Umumi Bir 
Andıran Günler 

Seferberlik Halini 
• 

ve Şartlar içinde .. 
~~~~~~~~---------

Temmuz Ortalarına Doğru Almanya ve 
italyanın Yeni Bir Harekertte Bulunmaları 

ihtimalinden Endişe Ediliyor 
şüphesi yaratamaz. Lonira 17 (H"su>i) - Dünya sulbünü tekrar tehdid eden ve va- 1 le<rı yaşar vıahiyttini muhafaza ettiği gibi İtalyan limanlarından da 

Milli Çin hilldlmeti şayanı hay- himleştiren hAdiseler üzerindeki vuzuhsuzluk ve müphemiyet devam mütemadiyen nakliye vapurlarına asker ve harb malzemesi yükletll-
ret bir sabır ve mukavemelie Ja- etmektP.dir. · diği görillmeA:ledir. 
pon,, ordusunu yıpratmakta ve Alıranyanın Lehistan hududlarına, Slovakya mıntakasına ve gal'b :Bazı siyasi mahlellerin tahminlerine nazaran, temmuz ortalarına 
lstllA emellerini çok ağır ve paha- hududuna tahşı<iatı devam etmektedir. Almaı:ıya adeta seferberlik gün- (Devamı 6 ıncı sahifedo1) 
lıya maletmektedir. İki yıl bo -
yunca süren harekat Japonları 

hem yıldırmış, hem bıktırmış, !:em 
de paraca çok büyilk fedakar !ık -
lara sev.ketmiştir. Japor.~ a milli 
Çin ordusunun mukav~mrtini da
ha ziyade harici yardımların de
vamında arıyor. B :.ı yardımları da 
Sovyet RuSl'anın ve İngilteren in 
yaptığına kanidir. Top, tayyare, 
tanlr, yiyecek ve harb malzemesi 
tedarikinde milşkülat çekmiyen 
ve Çan - Kay - Şek gibi bir milll 
şefin idaresi altında mükemmel 
harbeden Çine karşı Japonyanın 
bugünkü vaziyeti bu halinde de
vam edeme-z ve Japonya yıllar 

boyunca Çinde uğraşmak baıha

nesine kendi kend:Sini mahvola
cak derecede bir umumi zaaf içi
ne düşüdebilır. Bunun içindir ki, 
Ç'ne karşı yapılan her türlıi yar
dımı durdurmak ümidile bu taz
yiki yapmaları birinc ı derecedeki 
funiller arasındadır. 
Japonyanın totaliter devletleri 

Avrupada geniş harekete sevket
(Devamı 6 ıncı ıahifede) 

Slovakya 
Macarlara 
Veriliyor 

Londra 17 (Hususi)- Gazete-
. ler, Almanyanın Slovakya top -
raklarını Macarlara vermek üze
re bulunduğunu yazmaktadırlar. 
Ancak bu takdirde, Macar hüku
meti Berlin - Roma i ttifakına da
hil olacaktır. Macarlar cımumt 
harbin son~nda Romanyaya ver
miş oldukları yerleri geri isterken 
Almanyanın Slovakyayı Macaris
tana vermekle Budapeşteyi tat
min etmek istedikleri zannedil -
mektedir. 

Japonlar Dokuz Devlete Çinin Hatay 
Kapılarını Kapatacaklar mı ? Vilayeti 

İngiltere ve Fransadan Sonra Amerika da Harekete Teşkilatı 
Geçmiye Karar Verdi, Bitaraflıktan Vazgeçecekler Dahiliye Vekaletinde 

Vaşington 17 (A.A.) - Alaka-
dar müşahitlerin kanaatine göre 
Hariciye Nezaretinin Çin hAdlse
leri karşısında takip ettiği azim
kiir fakat uysal siyasetin hedefi 
Japonyayı İtalya ve Almanya ile 
ittifaka sevketmemekten ibaret
tir. 

Bu siyaset aynı zamanda böyle 
b ir ittifaka muarız bulunan mute-
dil elemanların nüfuzuna karşı 

- eğer nüfuzları henüz baki i.se -
müşkülat göstermemeği istihdaf 
eylemektedir. 

Bununla beraber Tokyo, Berli
ni takib ettiği takdirde Amerika
nın efkarı umumiyeye dayanarak 
mukabelei bilmisil tedbirleri itti
haz edeceğinden şüphe edilme -
mektedir. 
Japonyanın buşekilde bır tarzı 

hareket ittihaz etmesi bilhassa 

(Devamı 6 ınc• ıahifede) 

Oçüncü Bir 
Tahtelbahir 
Daha Battı 

İçinde 71 Kişi 
Vardı 
(Yazısı 6 ıncı sahifede) 

Buıtin birçok Çin tehirleri hep ltu vaziyettedir 

Makineye Verirke: 

Tiyençinde Vaziyet Bir 
Harb Hareketidir 

Nevyork, 17 (A.A.) - cTien
tsin'in abluka edilmesi bir harb 
hareketidir> diyen New-york Tri
bune gazetesi şunları ila\•e ediyor~ 

cMüsellfilı kuvvetlerle Çinde 
beynelmilel bir cemaata karşı alı-

nan tedbirlere ve Kulangsu'da ya
pılan deniz hareketine harb ted
birlerinden başka birşey denile -
miyeceğini Japonyaya bildirmek 
şüphesiz Amerikanın vazifesidir.• 

V aydman Bu Sabah İdam Edildi 
Versailles, 17 (A.A.) - Altı kış.yi katletmiş olan Waidmann bu 

sabah kiyotinle idam edilmiştir 

Bir Komisyon Çalışıyor 
Mülki memurların yeni barem 

layihasının müzakeresine dün de 
Büyük Millet Medisinde devam 
olunmuştur. Bilhassa 6 ıncı mad
denin müzakeresinde bazı meb -
uslar; memurların terfiler:nde 3 
ve • sene gibi bir fark gözetilme

(Devamı 6 ıf.cı sahifede) 

1 l ____ ___.I KISACA _ 

işitmesi de Yazması da 
Abes ! 

İtalyan gazetelerinden hanı:i 
akıllının biri Arnanıtluğun i ga
l inden bahsederken: 

- Boğaziçine gayet kolay yü-
rümek mümkün !. 

Gibi bir lif etmq. Muhakkak ki 
bu ne kadar abes ve mecnunane 
bir lakırdı iııe bunu tercüme ve 
neşretmek de o kadar abesi. 

Gazeteler imiz bu deli saçmaları 

üzerinde biraz daha dikkatli ol-
salar hiç fena etmezler. 

YA, BU TAHTELBAHiR 

Önce Amerikan, sonra İngiliz, 
şimdi de bir Fransız denizalh 
bath. Azrailin bu işi böyle garib 
bir zevk suasma bindirmesine 
ihtimal verenler olabilir amma, 
hakikat bize pek de öyle gelmiyor. 

Şüpheli ve düşündürücü bir iş 
bu amma, insan dili şimdilik adı
m üzerine kondurmni:a varmıyor! 

• • 
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Sahih ve Baımuharriri: YIL: 3 
ETEM İZZET BENİCE 

Arn a vutlukda 
Mukavemet Artıyor 

Şehrimizdeki Arnavudluk Ricali 
Ergeç Vatanlaı·ına Dönecekleri 
Kanaatini Mu haf aza Ediyorlar 
Kral Zogo Fransa ve Londrayı Ziyaretten 

Sonra Türkiyeye Dönecek 

Arnavutluğun işgali esnasında 

Drac cephesinde İtalyanlara karşı 
koyan Arnavut gönüllüleri ku -
mandam Abbas Kubi bu 1;3.bahki 
.Jr:onvansiyonelde beklenmişse de, 
bugün gelmemiştir; yarın sabahki 
trenden çıkması muhtemeldir. Ar
navut kumandanile beraber, Ar
navutluk hükumeti erkanından bir 
kısmı da şehrimize gelecektir. 
Kralın büyük kardeşi Pr.ens Ce -
lAl Zogo da dün maiyeti erkanile 
şehr imize gelmiştir. 

Diğer taraftan, sabık Kral Ah
med Zogo Pari• ve Londraya seya
hatini yalnız Kraliçe ile birlikte 
yapacak, şehrimizde bulunan sa
bık hükumet ricali yine burada 
kalacaktır. Ahmed Zogonun Parls 

(Devamı 6 ıncı •ahlfede) Kral .Zoı:o ve Kraliçe Jernfdln 
- - -- ----------

Sovyetlerle Bu Sefer 
Anlaşma Olacak mı ? 

Londra 17 (Hususi) - Başvekil 

ve Hariciye Nazırı Molotof İngll

tere namına Mister Strang'ın ver

diği formülti tetkik etmektedir. 

Strang bugün de Başvekili ziyaret 

ederek, formül hakkında mütem-

tnim izahat vermiştir. Müzakere
ler müsait bir hava içınde c<re -
yan etmektedir. Mut~ak bır roetr
ce~ e varılacağı üm dlerı bak d ., 
bununla beraber müzakereler n 

bir müddet daha uzayacağı zan
nedilmektedir. 

- ------- --------- --- - ----

Abdülfettah Yahya Paşa 

Mısır Hariciye 
Nazırı 

Bugün Şehrimizde 
Nazır Balkan 

Merkezlerini de Ziyaret 
Edecek 

Dost ve müttefik Mısır hükı'.i -
meti Hariciye Nazırı Abdü11ettah 
Yahya Paşa bu akşam saat 17 de 
Besarabya vapurile şehrimize ge
lecektir. Dost Nazır rıhtımda me
rasimle karşılanarak doğruca Pe
rapalas oteline gidecek ve geceyi 
Şehrimizde geçirecektir. 

Abdülfettah Yahya Paşa yarın 
sabah Denizyollannın Ülev va
purile Yalovaya gidecektir. Misa
firimizi Yalova.da Hariciye Veki
limiz B. Şükrü SaTaçoğlu karşılı
(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Balkan Kralları 
Seyyahate 
Çıkıyor 

Londra 17 (Hususi)- Bul
gar Krah Borisin ağustos ayı 
İÇİ.ilde Londrayı ziyareti bek
lenmektedir. Bulgar Kralınm 
Berlin ve Pnri.si resmen :ti)·a
ret edeceği de söylenmekte -
dir. 

Gazeteler, Yunan Krahnın 
Lonclraya gelmek tasavvurun
da olduğunu yazıyorlar. ,, _______ _ 
--
Necmi Erkmen 
Son Telgrafta 

Muharrir Nec -
mı Erkmen g w
temize ıntisap et
mi tır. Genç ıı:cu

harrir, se'leler -
denberi muhtel;if 
gazetelerin istJı

barat işlerınde bü
yük muvaffakı -
yeller göstermiş, 

İstihbarat ~efliği, 
Tahrir müdüı•lü
gu vazife1 eriı» 

göımüş kıymetli 

bir meslekdaşı -

mızdır. Necmi Erkmen Son Tel

graf tahrir ailesine katılmadan ön
ce .Akşam • gazetesinde bulunu
yordu. 

Bu defa gazetemizın İstihbarat 
şefliğini kabul eden genç muhar
ririn röportajlarını da bundan 

sonra . son Telgraf. da okuyacak
sınız ... 
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ESKİ ZAMANLARDA 

GAZETECİLİK 

O
n altıncı asırda gazeteler 
henüz icad olunmamı~tı. Bu 
sırada, Fransada mühim 

havadisleri halka bildrimek için, 
kağıdları yağlarlar ve şeffaf bir 
hale koyarlarmış ... Bu kağıdların 
üzerine havadisler yazılır, sonra 
bir boru şeklinde yuvarlanır, içi
ne fener konur, geceler;, umumi 
meydanlarda halka teşhir edilir
miş. 

Bu, on altıncı asır gazeteciliği 

düşününce, kendi kendime gül -
düm .. Demeı< ki, bugünkü ile a

rada, pek büyük bir fark yoktur. 
Onlar da yağlayıp, yüzleyip hal
ka okutuyorlarmış, biz de öyle ... 

İPEKLİ KADIN 

ÇORAPLARI 

İpekli kadın çorapları derdi, 
bır türlü halledilemedi, gitti.. Ço
rapların üzerıne vurulan damga
lar anlaşılamadığından, birçok şi
kayetler oluyormuş.. Hulasa, ba

yanlar memnun değlilermiş ... Şim
di yaza girdik ... Birçok bayanlar 
çoraplarını attılar .. Çorapsız ge -
zenler için, hala, damga vurma -
ğa, teşhis koymak için uğraşma
ğa lüzum var mı?. 

Kışın, elbette, yeni bir damga 
usulü keşfolunur. 

DAVULUN SESİ 

UZAKTAN GELİNCi!. .•. 

Londrada, bir müddeiumum!, 
telefonda sesini duyduğu bir kıza 
aşık olm!J§, derhal kızı aramağa 

çıkmış .. Sormuş, sual etmiş, niha
yet gıyaben sevdiği sese mülaki 
olmuş .. Bir de ne görsün? Ayın 

on tiördü gibi bir kız ... Sesi, ko
nuşması da enfes ... Hemen evlen
mişler .. 

1 
KOÇOK 1 

_ H_A_B_E_R_L_E_R_, 
* Belediye Reisliği yeni satın 

alacağı otıobüsler'.n şartnamesini 

bugünlerde ilan edecektir. İlk par

tide 60 otobüs alınacaktır. 

* Belediye halen 2-3 cinse mün

ıhasır bulunan et narhının tama

mile kaldırılma.>ı imkanlarını tet
kik etmektedir. 

* Fındıklı vapur iskelesi c:varı 
esaslı surette tanzim olunmakta

dır. Buradaki salaş dükkanlar yı
kılarak tarihi Alipaşa çeşmesinin 

etrafı açılmaktadır 

* İstanbul Amerikan kolleji 

erkek kısmında diploma tevzi me
rasımi dün yapılmıştır. 

* Yeniköyde Kalenderde bir 
yatı mektebi açılacaktır. 

* Yeni kararname ile alt•n alım 
ve satımı serbest bırakılmıştır. 

* Milli Şefimiz İsmet İnönü 
•İstanbul avcılar b!rliği• ni hi
mayelerine almışlardır. 

ı 
Bu hiıdise, bize, eski bir türkçe 

darbımeselin doğru olduğ•ınu is
bat ediyor: 

Davul un sesi uzaktan hoş ge
lirmiş ... 

Fakat, şimdi, ayni sesin, yakın
dan nasıl geleceğini, tabii zaman 
gösterecek ... Hele bir, halayları

nı geçirsinler... Telefondaki bil- , 
lı1r ses, bakalım nasıl, kuyu çık
rığının boğq,k sesine dönecek?. 

BARIŞ KONGRESİ 

YAPIYORLARMIŞ .. 

Berlinde toplarn;cak ıolan nas
yonalist ler, bu seneki kongreleri
ne c barış kon.gresi> ismini vere
ceklermiş .. Bu ajans haberini o
kuyunca, gülmemek mümkün 
mü?. Eğer, mlhverciler için bu yıl 
barış yılı ise, şu harb yıirnı pek 
merak ettik doğrusu. Yoksa, cba
rış• kelimesi de, •dostluk>, •sulh. 
kel'meleri gibi, menasını mı de -
ğiştirdi?. 

GARİB t'İR PROTESTO 

ŞEKLİ VE BİZLER 

Romanyada, bir kadın , elbise 
pahalılığını protesto için, sokağa 
çıplak çıkmış ... Çevirip SOC'!IUŞ -

!ar: 
Bu ne hal?. 

- Elbise pahalılığını p~otesto 

ediyorum .. 
Sonra ne olmuş, bilmem , Fa

kat, bu protesto şekli ile, kı.dın -
cağızın kendisi soyunm~ değil, 

belki de, birçok erkekler, >oyu! -
muş, soğana dönmüştür. 

Maazallah, kadınlardan bir kıs
mı, burada da böyle ~ ir protesto
ya kalkışırlarsa, hal'miz nice o
lur?. 

O zaman, baremin bütün dere
celeriaj maaş olarak versenzi, ye
tişmez bu uğurda ... 

AHMED RAUF 

<< Mali Müze» 
Açılıyor 

İnkılab Müzesinin de 
Biran Evvel Açılmasına 

Çalışılıyor 
İtanbulda bir Mali müze açıl

ması kararlaştırılmıştır. 

Bu yeni müze Süleymaniyede o

lacak ve eski Türk, İslaf eserleri 

müzesi yanında bulunan Dabak

hane binasnda açılacaktır. 

Binannı ta.mir ve icap eden ta

dilatın icrası için hazırlıklara ,b~ 
lanmıştır. 

Diğer taraftan Şişlide cAtatürk 

İnkılap müzesi. nin de bir an ev

vel açılması kararlaştırılarak bu 

husustaki mesaiye hız verilmiştir. 

Maarif Vekaleti Derleme müdü

rü B. Selim Nüzhet bu müzenin 

kısa bir zamanda küşadı için icap 

eden hazırlıklarla uğraşmaktadır. * Şehzadebaşı - Edirnekapı re-
füj !erinin tanzimine dünden iti - I=============~= 
haren başlanmıştır 

* Adliye vekili F et!hi Okyar 
dün akşam şehrimizden Londraya 
hareket etmiştir. 

* Etibba odasının 6 aylıı< top

lantısı dün akşam yapılmıştır. Ye
ni bir neşriyat bürosu kuruiması 

hakkındaki teklif reddolunmuştur. 

Plaj Bülbülleri 
No. -• Yazan: İ•kender F. SERTELLİ 

Ekmek 
10 Para 
Artac:.k 

Un Fiyatlarının Vaziyeti 
Bunu Gösteriyor 

Son günlerde un fiyatları mü
temadiyen yükselmektedir. Bu 
vaziyette ekmek narhının 10 para 
arttırılması çok muhtemel görül
mektedir. 

Diğer taraftan yeni buğdayın 

halitası üzerinde belediye ile top
rak mahsulleri Ofisi arasında mu
tabakat hasıl olmuştur. 

Fırıncıların bakkallara ekmek 
vermesini de temin etmek mak
sadile de imaliye ücretlerinin bir 
miktar arttırılması beklenilmek
tedir. İmaliye ücretine yapılacak 
bu zam ondalığı karşılıyacak mik
tarda olacaktır. 

EKMEK FYATLARINA ZAM 
ÖNLENECEK Mi? 

Diğer taraftan beyaz, kırmızı ve 
sert undan yeni bir ekmek hali -
tası yapılarak ekmek fiyatlarına 
hiç bir zam yapılmaması da mev
zuu bahsolmaktadır. 

--<ı>---

Zirai 
• 
iŞ 

Büroları 
Vilayet ve Kaza Mer
kezlerinde Kurulacak 

Olan Bu Bürolarda 
Kimler Bulunacak ? 
Ziraat Vekaleti - lüzum gördü

ğü yerlerde - işlerde iş verenlerle 
ziraat işçileri arasında iş müna
sebetlerini koruır.ak maksad:Je 
,zirai İş Büroları. açmağı karar
laştırmı.ştır. Vilayet veya kaza 
merkezlerinde kurulacak olan bu 
Ziraı İş Bürolarının birer idare he
yeti bulunacak ve bu heyet Zira
at müdürü, İş Bürou müdürü, Sıh
hat müdürü, Ziraat odası reisi, iş
çi mümessillerinden mürekkep o
lacaktır. 

Vilayet Zirai İş Büroları merkez 
kaea il§erini idare, ihtiyaç halin
de yakın vilayetlerden lüzumu ka
dar işçi celbi ve işçilerin çalıştık
ları yerlerde iş verenler tarafın

dan sıhhi şartlar altında iskan ve 
iaşelerinin temini murakabe ile 
mükellef bulunacaklardır. 

Bürolar,her mevsimde ve işin ne
vine göre asgari işçi ücretlerini ta
yin ve tesbit, ihtilatları hal ve fasl 
edeceklerdir. 

-o--

Elektrik, Tramvay, 
Tünel Memurları 

Vali ve Belediye Reisi B. Lı1tfi 
Kırdar Elektrik, tramvay ve Tü
nel idareleri Belediyriye devro
lunduktan sonra memurları ara
sında tensikat yapılacağı şayiası
nı dün kat'iyetle tekzib etmiştir. 

Diğer taraftan bu idarelerin 
devri teslimi için belediyede teş
kil edilen komisyon faaliyete geç
miştir. 

- Kenardaki merdivenden ya- 1 
vaşça inip suya dalarız. İşte o ka
dar .. 

- Pekala. Haydi yürü öyleyse, 
Necdet önde, Feridun arkada .. 
Korkak iki çocuk gibi. denize 

inidler. 

gibi 

~~iBZBfilar A~~~~ 'Rf#I 
CUMHURIYE'r: 

Yunus Nadi harb ve sulh karşı
sında milletlerin vaziyetini göz
den geçiriyor. Diyor ki: 

•Türlü rejimler kendi ide~loji
lerinin sevkine tMıi ıolarak n~ ka-
dar harbci bir hareket hattı tut-
muş olurlarsa olsunlar, milletle -
rin meşru ve hayat! bir sebeb ol
madıkça harbe sürüklenmekten 
asla mem.nun olmadıklarına ve 
olmıyacaklarına şüphe yoktur.• 

TAN: 

Zekeriya Sertel •Avrupada ye
ni bir mesele• isimli bugünkü baş 
makalesinde orta Avrupada yi-

ne huzursuzluğun başladığını, bu 
defa Almanyanın Slovakyayı il
hak için uğraştığı hakkında ha -
berler alınmakta olduğunu kay
dettikten sonra diyor ki: 

·Slovakyanın işgal ve ilhakını 
icab ettiren bir sebeb de Polonya 
hududunun cenub kısmını da çe
virmek ve Polonyayı sinirlendi -
ren bir nziyet ihdasetmekt:r. 
Slovakyanıı. Polıonya hududunda 
bulunacak Alman kuvvetleri Po
lonyayı tehdid eden bir tehlike
dir. 

Slovakya, Macaristanı mihvere 
alarak onunla askeri bir ittifak 
yapmak için de iyi bir pazarlık 
mevzuudur.• 

VAKİT: Sarayı 
Asım Us •Vaziyet _yenide~ _u- / • • 

mumi bir vehamete gıdıyar. ısım- Hapıshanenın Yıkılma-
li bugünkü başmakalesinde kısa sına Ay Başında 
bir nisbi sükı1ndan sonra, orta Av-
rupa vaziyeti ile Uzak Şark vazi- Başlanacak 
yetinde yine vehamet başladığını 
kaydederek diyor ki: 

•Herhalde İngiltere ile Rusya 
arasındaki anlaşma müzakereleri
nin son sailhaya girdiği bir sırada 
Almanyanın Berlin - Roma mih
verinin orta: Avrupada, japonya
nın İngiltere ve Fransa aleyhınde 
olmak üzere Uzak Şarkta yeniden 
askeri mahiyette tedbirler alma
ları çok manalı bir hadisedir.> 

YENİ SABAH: ----
Hüseyin Cah 'd Yalçın •Sulha 

varmak için> isimli bugünkü baş
makalesinde Berlin - Roma mih
verinin akla ve mantıka sığar h:ç 
bir siyasetleri olmadığını söy !e
dikten oonra diyor ki: 

.Sulha varmak için en iyi ça
re, fikrimizce, onbrla hiç meşgul 
olmamak, sözlerine ehemmiyet 
vermemek ve kendilerine, nutuk 
ve beyanat yorıe, bilvasıta kat -

iyyen hitab etmemektir. Tecavüz 
ve istila kuvvetlerine karşı mü
essir tek bir tedbir vardır: Mu -
kavemete hazırlanmak. Bu vazife 
yapılıyor. Bu kilidi".• 

Evvelki günşehrimize gelen Ad
liye Vekilimiz B. Fethi Okyarın 

verdiği direktifler üzerine İstan
bu1 hapishanesinin sür'atle bo -
şaltılması için harekete geçilmiş
tir. 

Hapishane binası buhafta için
de son kafile de gönderilmek su

. retile tahliye olunacak ve orada
ki jandarma dairesi de tamamile 
boşaltılacaktır. 

Binanın yıkılması işine; ay ba
şından itibaren başlanacağı mu -
hakkak görülmektedir. Çünkü 
Vekiller Heyeti yıkılma kararını 
vermiş bulunmaktadır. 

Buraya yapılacak olan yeni Ad
liye arayı binası için 750 bin lira 
sarfolunması kararlaştırılmıştır. 

Binanın bu sene muhakkak ya
piımasına çalışılacaktır. 

Diğer taraftan Ü sküdarda yapıl
makta olan yeni Adliye sarayı in
şaatı da çok ilerlemiştir. 

·veni Üsküdar Adliye sarayı 29 

teşrinievvel Cumhuriyet bayramı 
günü merasimle açılacaktır. 

---o-·--

Beynelmilel İstanbul 
Sergisine Hazırlıklar 

Yabani Domuz / 
Öldürmek 

Mükellefiyeti 

Japonya ve Demokrat 
Devletler 

Yazan: Ahmed Şükrü ESMER 

Alman ve İtalyan emrivaki po

litikasını yakın ve orta şarkta ön
lemek için İı:ıgiltere ve Fransa, 
Sovyetlerin işbirliğini temin et

meğe çalışırken, Japonya Uzak 
şarkta ve dem<>krat devletler men
faatlerine karşı taarruza geçmiş
tir. Bu sonuncu teşebbüsün şü -

mu! ve ehemmiyetini anlamak için 
Uzak Şarkta Japonyanın karşı -
laştığı cepheleri göz önünde tut
mak lazımdır: 

1- Evvela Çinin kendisi var -
dır. Japon tecavüzü, bu geniş 
memleketin istiklfılini ve mülki 

tamamlılığını tehdid "tmekted'r. 

2- İkincisi Sovyetlerin emni
yetleridir. Japonya bir aralık Sov
yetlere karşı tehdidkar bir vazi -

yet almıştı. Hatta Çinde gırışt:ği 
teşebbüsün, Uzak Şarktaki Sovyet 
alakalarının tasfiyesi için bir ha
zırlık olduğu söylendi. Bununla 

beraber, bilhassa Mançurya sı -
nırlarında çıkan Çankafen hiıdl -
sesinden sonra Japonyanın Sov
lere kolay kolay diş geçiremiyece
ğini anladığı görülmektedir. 

3- Üçüncü bir cephe de demok
rat devletlerin dağınık menfaat
leridir. Burılar da hakikatte iki 
kısma ayrılır: 

(a) İngiltere \'e Fransanın men-
faatleri. Bu iki devlet, Uzak Şark
taki alakalarının müdafaası nok
tasında sıln bir tesanüdle hareket 
etmekt.edirler. 

Sürpagopta Açılacak Sergi 1940 
Yaz Sonlarında Acılaca it 

939 - 940 senesi içinde her ta 
rafta halkın ne miktar yaban do
muz öldürmeğe mecbur olduğu 

peyderpey rakamlarla tesbit edil
mektedir. 

(b) Amerkanın menfaat ve a
lakaları. Amerika, İngiltere ve 
Fransaya karşı sempatik olmak
la beraber, bu iki Avrupa devle -
tile işbirliği yapmaktan bu gün 
için çekinmektedir. 

Vali ve Belediye Reisi Doktor 
Lı1tfi Kırdarın, 1940 senesinde is
tanbulda Beynelmilel Fuar açıla
cağı hakkında İstanbul gazeteleri 
vasıtasile halka verdiği müjde, bil
hassa şehrimizdeki smayi erbabı 
arasında büyük bir memnuniyet 
uyandırmıştır. 

Büyük bir ticaret merkezi olan 
İstanbulun muhtelif bakımlardan 
arsıulusal bir sergiye şiddetle ih
tiyacı olduğu anlaşılmıştır. Mem
lekete seyyah celbi bakımından 

da bu panayırın büyük faydası o
lacaktır. 

SERGİ SARAYI 

,İstanbulda Beynelmilel bir ser-

Bulaşık Hayvan 
Hastalıkları 

Ankara (Telefonla) - Bulaşık 

hayvan hastalıklarile mücadeleye 
memur edileceklere verilecek 

maktu ücret hakkındaki kanun ıa 

yllıası yakında mecliste müzakere 
edilecektir. 

Yeni kanuna göre bulaşık hay
van hastalıklarını ortadan kaldı
racak Veterinerlere harcırah ve 
yevmiyeden başka ayda 60 ve re
islere 80 lira ücret verilecek tir. 
Asker ve jandarmaların yemviye
leri 25 kuruştur . 

- Bazı hakikatler 
hangi tarafile baksan 
Kadınlar gibi. . . 

vardır ki, 
değişmez. 

Necdet cevab vermedi.. 
Suyun içine ördekler gibi mü

temadiyen. - olduğu yerde - dalıp 

• 
gi kurmak için evvela münasip 

yer hazırlanması icab edeceğini 

gözönünde tutan Beledıye, bu hu
sustaki tetkiklerini de ikmal et
miş ve 1940 senesinde İstanbul ar
sıulusal sergisni Sürp Agob ara
zisinde kurmağa karar vermiştir. 

Beleaıye, serginin 1940 senesi 

yaz sonlarına yetişmesi için şim
diden hazırlıklara başlamayı mü
nasip görmüştür. Sürp Agop ara
zisinde büyük bir sergi sarayı in

şa edilecektir. Bunun için de bir 
müsabaka açılacak, bu müsabaka 
neticesinde jüri heyeti tarafından 

birinci seçilen sergi sarayı mak,""
tine göre inşaata başlanacaktır. 

T ~şekkür 

Yeğenim, ağabeyim Galatasa -

raylı boksör Küçük Kemalin ziya

ından dolayı gerek kıymetli Ga -

latasaraylı arkadaşlarile dostları

mızın ve gerekse yüksek matbu

atımızın gösterdikleri llıtufkar ve 

ve nazikane alakaya karşı minnet

tarlığımızı derin teessürlerimizle 

arzederiz. 

Dayısı Hemşiresi 

Selman Üstüner Salha Gürman 

karımın kafasında taşıdığı beyin 
hacminden her cibetçe büyüktür. 
Ben ondan daha cesurum. O, ben
den korkaktır. Ben daha kuvvet
liyim. O her zaman zayıftır ve 
ilelebed zayıf kalmağa mahkCım

Şimdiye kadar itlaf mükellefi -
yeti tesbit edilen yerlerden Seydi
köy, Burnuva, Çeşme, Karaburun 
50 şer aded, Seferihisar, Mene -

men ve Bayn dır 200 adet, Dikili 
100, Urla. Kemalpaşa. Torbalı, Ti

re, Ödemiş ve Kuşadası 250 şer a
det, Değirmendere 75, Buça 25, 

Foça 150. Bergama halkı 300 do
muz öldürmekle mecbur tutul -
muşlardır. 

Bu mükellefiyet rakamları as
gari hududu göstermektedir. Bil

hassa köylerdeki avcılar bu mü -
kellefiyeti yerine getirmeği şeref 

borcu telakki etmektedirler. Do -

muz öldürmiyenler 5 şer lira para 
cezası vereceklerdir. _ ..,_ 
Yangın Başlangıcı 
Fatihte Fatma Sultan mahalle -

sinde 11 numaralı Karabetin evin
den yangın çıkmış ise de sirayete 

meydan verilmeden söndürülmüş
tür. 

Bu sırada evin üst katında otu
ran Emin ile karısı Hayriye ken

dilerini pencereden aşağı atmışlar 
ve m uhtelif yerlerinden yarala -
nan karı koca hastahaney kaldı -

rılaı-ak tedavi altına alınmışlar -
dır. 

Fakat bu cephe birliği kurula -
mamıştır. Ve kurulmasına mani 
olan büyük zorluklar vardır. J a
pon dış poı:tikasının en esaslı he
defi de böyle bir cephe birliğinin 

kurulmasına mani olmaktır. Bu 
sebebledir ki Japonya Çine karşı 
t:ıarruza geçt"ği ve .Sovyetleri de 
tehdid ettiği bir sırada demokra
sileri ve bunlar arasında bilhassa 
Amerikayı korınnıya çırlışmıştır. 

Çinde giriştiğ' teşebbüs, Japon -
yayı gittikçe tehlikeli bir çık -
maz içine doğru götürdü. 

Japonya bu çıkmaz içinde iken 
Avrupadaki Alman ve İtalyan te
cavuzu, İngıltereyi Sovyetlere 
yakınlaştırmıştır. Hatta İngiltere 
Sovyetlerle işb,r!iği yapmağa te
şebbüs etmiştir. Gerçi bu, yakın 
şarkın emniyetini garanti altına 

almak maksadına matuftur. Fa -
kat Japonya, korkuyor ki yakın 
şarkın emniyetini korumak için 

başlıyacak bir ışb rliği, Uzak Şar
kın emniyetini garanti altına al -
mak çin bir işb:rliğine çığır aça
bilir. Binaenaleyh böyle bir işbir

liğine mim: olmak, Almanyayın 
m enfaatine ne kadar uygunsa, J a
ponyanın menfaatine de o derece 

uygundur. Almanya ve İtalya, Sov
yetlerlc işbirliği yapmasına mani 
olmak için İngiltere üzerine taz

yik yapamazlar. F akat Japonya 
yapabilir. Bu düşünce ile olacak

tır ki şimdiye kadar İngiliz ve 
lının arkasında kay'bolalı yarım Fransız menfaatler,ne karşı mu.h-
saat oluyor. teriz davranan J aponya, ansızın 

Pelin doğru söylüyordu. Güneş Tiensindeki imtiyazlı mıntakaya 
çoktan batmıştı. Necdet şaşırdı: karşı tecavüze geçmiştir. Japon -

- Vallahi ben bugünlerde, - iş- yanın bu tecavüz i~in bahane ola-
lerimin çokluğundan - güneşin rak ileri sürdüğü sebeb ehemmi-

çıkıyordu. doğduğunun da battığının da far- yetsizdir. Ve dikkate !ayıktır ki dur . 

Necdet, Peline Feridun sordu: kında değilim. Affedersiniz .. Dal- bu sebeble, Çine karşı açılan har-Necdet, Zeki ile Pelinin su için- Kumun üstünde iki arkad~ş ya-
de ba~başa kaldıklarını görünce, vaş yavaş konuşuyorlardı: görünüyordu. - Bu felsefem hoşuna gitme - Uzaktan bir ses aksetti: gınlık. bin sebebi arasında bir benzerlik 

Feridun: di mi, Necdet? Ne tenkid ettin.. - Necdet Bey .. Ne~en yüz mü- - Evet ... Şairlere, filezoflara, vardır. Japonlar, bazı Çinl'lerin kab.:ıın içindeliştialkedenObkir ddi- - EY.üzmek bilir misin, Necdet? - Sular omduğum kadar sıcak Ne de kabul. yorsunuz? Sahilde midye aramağa muharrirlere ve nihayet ressam- bir Japonu katlederek Tiensin 
naıı•ı t gibi pat ıyaca tı.. a ar - 1raz... 

1 
ah b" · t H · · 

deg- ı·ımı·ş.. _ Kıı·k yılda bı"r kere dogr-u mı çıktınız yoksa' ara m sus ır mezıye . epınız, 
·1 · d h"d T d ··ı B h. · ·· mıntakasına ı"ltica dtiklerinı iddia sin .rleri gt!rı mı,ş, o erece ı - - evazuun sırası egı . en ıç F "d b h"t bd neden bilmem, dalgınlıklarınızla 

detlenmişli ki.. Fakat o, delikan- bilmiyurum. Eğer iyi yüzmek bi- Diye mırıldandı. söylediğine inandım da. erı un u ı a. an memnun övünürsünüz! ed'yorlar. Bıı, halledilmiyecek 
lıdan ziyade Peline kızıyordu. Ne- liyorsan, hemen atla! Necdet: Ve ellerini suya vurarak güldü: kalmadı. bir mesele değildir 

İ N k d in - Bu kadar hakarete layık de-den Kadıköyüne gidiyorı.:m diye - Suya atlıyacak kadar cesur - Şimdi ısınırsın! dedi. nsan - Kadınlardan çekinmekle hak- - e sayg ısız a ın.. . san Bununla beraber, Tiensin hiıdi-
b .. ı · b" d b k d ğiliz, canım! Dalgınlık, bir kusur aldatmıştı Necdeti? olsaydım, sana sorar mıydım? her şeye yavaş yavaş alışır. lı imişim değil mi? oy e umurnı ır yer e · u a ar d Is 

1 
sesinin, Uzak Şnrkta İngiliz ve 

klık ·· t · "? a o a, ya an söylemekten daha · k lkt ı B. k o· i O hald e d b · ·b · - Denizde bu mantıg-ın tama - Çekinme haklısın! Fakat, şımarı gos erır mı. Fransız menfaatlcrin;n umumi tas· Ik! arkadaş a ı ar.. ır A - - e s n e enım gı ı hafif kalır sanırım. 
ne.' ·e girdıler .. Soyundular .. Vebi- ' acemi çaylağın birisi imişsin! Ben mile aksini yapmak liizım. Suya korkmakta degı. .. Çünkü, kadın Necdet bunu ıbil iltifat telfıkki e- fiyesine doğru yapılacak bir ha-

' ı 1 F eridun için için gülüyordu: raz sonra lilciverd mayolarla kum- seni Avrupada olsun yüzmek öğ- çabuk alışmak için, derhal dal - da bizden ayrı olmıyan bir mah- derek, su arı kulaçlamağa başladı. reket başlangıcı mı, yoksa, Sav -
·· - Hele şükür, dedi, Necd et taşı !arın üstünde göründüler. renmiştir. sanıyordum. malı.. lı1ktur. İnsanın dişisi. Ustelik fizi- - Biraz yorgunduk da. Maama- yetlerle bir anlaşma yapılmasına 

1 
nihayet gediğnie yerleştirdi. Bu Pelin hala su.yun içinde bülbül - Avrupada mı? Orada ben plaj - Sen zaten her mantığın ter- yolojik vazifeleri de bizden zayıf. fih yüzmek için güneşin batllia - ve yahud da bu anlaşmanııı Uzak 
kadın, insana hakaret etmekten gı.bi şakıy. ar, nes'eli k ahkahalar sa- y üzü bile görmedim, Yüzmek şöy- sini ka.bul edersin! Neredeyse, e- Yani s.~nııı anlıyacağın :_ı.okta_;ı~ sını beklemek daha muvafıktır. Şarka teşmiline mani olmak için 

• çok zevk duyuyor galiba! 
vurarak, delikanlılarla P.ğleni - le dursun.. tine geçen dürbünün de ters ta- dur: - Hangi güneşten bauh~s~e~d~i:y~o~r=-J.-----~--~-----...l~Y'.,!a~p~ılm!!;!_sı W!b;ıir~ta~ztx:.ik~ını:!.!!.· _ı,Ciji· 11!!;11.1'>..We.:-~-----
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GününMeseleai: -
Usta ve iyi işçi 
Yetiştirilecek 

Büyük Fabrikalarımızda Kurs 
Açılması 1 ebliğ Edildi 

O 
stanbul vilayeti dahilinde 
mevcud teşviki sanayi ka· 
nunundan istifade eden ve 

etmlyen imtiyazlı ve imtiyazsız 
bilfunum sınai müessese ve ma• 
den ocaklannın hanjıllerinde 
kurs açılacağının hemen tesbit 
edilerek bildirilmesi tktısad 
Vek8Ietinden tebliğ olunmuş

tur. 
Uıta ve iyi işçi yetiştirmek 

için açılacak olan bu kurslar
da kanun ve nizamname hü -
kilmlerine göre yapılması li -
zım gelen tesisata şimdiden baş· 
!anacak ve 15 temmuz tarihine 
kadar İkt11ad Vekiletine gön· 
derilecektir. 

Limanın Geri 
Kalan İşleri 
Limanlar Umum 

Müdürlüğü İlk Olarak 
Bunları intaç Edecek 

İstanbul limanına aid birçok i§-

1er senelerdenberi ikmal edile -
ınemişfü. Bu ciheti gözönünde tu
tan yenl liman işletmeleri umum 

müdürlüğü 1 temmuzda faaliyete 
geçince, ilk olarak senelerdenberi 

netceıendirilemiyen işleri ele ala
caktır. 

Galata yolcu salonu 1936 sene
sinde başarılmasına girişilen iş -
lerdendlr. O zamanki liman ida

resi salonun inşasına başlamış, 

fakat kısa bir müddet sonra fa

aliyete geçen Denizbank işe vaz'ı
yed e'lıni§tir. Banka mü teaddid 
işleri a~asında yolcu salonunu ih

mal etınfş,IYU yüzden 1937 senesi 
29 teşrinievvellnıde halka açılma

sı icab eden yeni salonun inşası 
hala bitirilememiştir. 

Faaliyete geçmekte olan lıman
lar umum müdürlüğü Galata yol

cu salonunu bu sene Cumhuriyet 
bayramına ye!i§tirecektir. 

Umum müdürlük rihtımların 

tamir ve tevsi işlerile antrepolar 

inşasına devam edecek, b.llıassa 

antrepoların ayni sahada toplan
ması meselesine ehemmiyet• ve -
recektlr. 

Her Taraf Pahalı 
Belediye İktısad Müdürü Saffet 

Sezer evvelki gün Büyükada, Hey
beliada ve Burgazda yaptığı tet

kikler neticesinde haralardaki ga
zino, dan.slı lokanta ve çalgılı bi
ratıanelerle bazı kır gazinolarının 

tarifelerini yüksek bulmuştur. 

Bu tarifelerin yüzde lS-20 nis
betinde ind!rilınesine çalışılacak -
tır. 

Diğer taraftan Belediye İktısad 
müdürü Adalarda havayici zaru
riye ve içme suları fiatları ile de 
meşgul olmuştur. 

No.10 

- Evet, tanıdığım ahbablar -
dan birisidir. Zaten Vassalaro ile 
beni görüştüren de o ldi. Çok zen
gin bir adaınclır. 

- Bilyoruın. Devam ediniz. 
- Sarı Y anisin rözleti b:r şim-

şek gibi bey.nimde çakınca, teıı de 
tabancamı çektim. Maksadım Sa
rı Yanis!n dediği gibi sadec.;? Vas

salarnyu korkutmak ve göğsüme 
• koyduğu tabancasını aşağıya in

dirtmekti. Fakat nasıl oldu bil
miyorum, elimdeki tabanca bir
denbirr patl,tıdı . Vassalaro yere 
yıkıldı, hırlamağa başladı, sonra 
sesı kes ldı. Ne yapacağımı şaşır 
mıştım. Elımdekı tabanca yere düş 
tü. Diz çOktum. vücudünü mua -
yene ettim. Göğsünden yaralan -
mış olduğunu a!!ladım. 

Centam bu ı.ozleıi söylerken tit
redi. Başını lkı eJlerin:n arasına 

Milli sanayilnıizin ınuhta'l' ol
duğu bilcümle işleri yetiştir • 

mek hususunda büyük fayda • 
Iar beklenen bu kursların açıl· 

maıu kurslara devam edecek • 
!erin nıuvaHakiyetle çalışabil -
melerl için icab eden hazırlık 
la.r derhal yapıl~caktır. 

İııtanbnl dahilinde Bakırköy 
bez, Beykoz kundura, Feshane, 

Defterdar kaput bezi, sigara ve 
tütün fabrikaları ile diğer bazı 
muhtelif sanayl ima18thanele· 
rinde bu kursların açılacağı an· 
!aşılmaktadır. 

Bu müesseselerre kurs açmak 
tizeTe tebligatta bulunnlncaktır. 

Nışantaşında 
Su Kavgası 

Harbiyedeki Çeşmeyi 
Açmak Mümkün 

Değil midir ? 
Birkaç gündenberi Nişantaşın

da su buhranı var. O civarda otu
ranlann şikayetleı·i üzerine yap
tığımız tahkikatta meseleyi şu 
suretle tesbit ettik: Harbiyede ve 
Nişantaşında birer umumi (Ha
midiye) suyu çeşmesi vardır. Gö
rülen lüzum üzerine Harbiyedeki 
çeşme son günlerde kapatılmış -
tır. Bu çeşmeden su dolduran sa
kalar bittabi Nişantaşırulaki çeş
meye hücuma başlamışlardır. 

Halbuki, bu civarda oturanlar
la yine bu civarın sakaları bu çeş
meden, diğer sakalardan daha ön-. 
ce su almak hakkını ileri sürerek 
diğer sakaları geride bırakmakta 
ve bu yüzden her gün mahallenin 
huzurunu kaçıran gürültüler art
maktadır. 

Nişantaşı ve Ma~ka semtine bi
le kafi gelmiyen bir çeşmeye, onun 
kadar büyük bir semtin sakaları 
da hücum edince. şüphe yok ki 
bu gürültliler ve şikayetler gün
den güne artacaktır. 

Osmanbey civarında da b:r (Ha
mid.iye suyu) çeşmesi olduğuna 

nazaran, Harbiye semtinin su 
· ihtiyacının bu çeşmeden de temi

ni mümkündür. Herhalde bu işle 
meşgul bulunan dairenin bu iki 
büyük semtin su ihtiyacını temin 
edecek şekilde bir çare düşün -
mesi ve halkı su tedarikindeki 
müşkülattan ve sonu gelmiyen 
şikayetlerden kurtarmasını bek-
1eriz. 

--0--

Mehtab Seferleri 
Geçen senelerde olduğu gibi bu 

yıl da Malar ve Anadolu yakası 
halkı için mehtablı gecelerde se
vahili mütecavire vapurlarile 
•mehtab seferleri• yapılması ka· 
rar laştırılmıştır. Bu seferlere 25 
hazirandan itibaren başlanacağı 

tahmin edilmektedir. 
Denızyolları ıdaresı gibi Şırke-

alınış, o vaziyett2 anlatıyordu. 

Karısı Gras kolunu kocasının boy
nuna dolamış, kulağına yavaşça 

söylediği sözlerle elinden geldiği 
kadar teselliye çalışıyordu. 

Centam kendisini topladı. 

- Daha ölıneın;şti, dedi, anla
şılmaz bj.r takım şeyler söylüyor
du. Hemen köye koştum. Muhta
ra herşeyi anlattım. Tekrar gel
diğimiz zaman Vassalaronun öl
müş olduğunu gördük. 

Meredit ayağa kalktı, kapıyı a
çarak seslendi: 

- Muhtar, gel bakalım içeriye! 
Muhtar içeriye girdikten sonra 

Meredıt sordu: 
- Cesedi kaldırdığınız zaman, 

orada ne buldunuzsa onları da 
sakladınız tabı!... 

- Evet. Bende bır şapka ile bir 
baston var. 

- Tabanca ne oldu? 
Muhtar başını salladı: 
- Centamın tabancasından baş-

1 

İlkmekteb Muallimleri 1 

D 
ün.kil gazeteler, ilk mekteb 
muallimlerinin umumi mu· 
vazeneye dahil edilmeleri-

ne karar verildiğini yazıyorlardı. 
Bnıilin iç.in, bütçe imkanlarının 1 
arandığı da ilave ediliyor. 

Bu, ilk tedrisat muallimlerinin 
J'Tlllardanberi bütn gönülleri ile 
yaptıkları bir duadır. 

Bo kararın neticesi fO olacak· 
tır: 

1- Maaşlarını daha muntazam 
alacaklar .. 

2- Terfi edecekler .. 
3- Zamları birikmiyecek .. 
4- MC3lek kuvvet bulacak.. 
~ Neticede, tedrisat daha ve-

rimli olacak. 
Verilen, bu karaun bir an evvel 

fiil sahasına çıkmasını temenni 
ederiz. İlk tahsiln her bakımdan 
takviyesi, memleketin kuvvetlen
mesi demektir. 

BURHAN CEVAD 

Gazi Bulvarının 
İmtidadı 

Şişhanedeki Gazino ve 
Bahçe İstimlak Edilecek 

Belediye Reisliği; Tozkoparan 
i,le Şişhaneden Kasımpaşaya inen 
yııkuş başına kadar olan sahadaki 
bütün gazino ve bahçeleri ist:m-
18,k ederek yıkmak için sahible -
rile temasa geçmiştir. 
Bunların bir kısmı evkaf idare

sine, bir kısmı da Emlak Banka -
sına aiddir. 
Diğer taraftan Şişhane karako-

l undan itibaren tramvay yoluna 
muvazi olarak - ve bu bahçeler I 
kenarından geçerek - Taksime ka
dar uzanan sahanın iki tarafında 
ve Halice bakan sırtlarında da hiç 
bir suretle yeni inşaata müsaade 
olunmaması ve buradaki binala· 
rın hiçbirine esaslı tamir ruh -
satiyesi de verilmemesi kararlaş
tırılarak alakadarlara bildirilmiş
tir. 

Bu tedbirlere sebeb Aza1ıkapı -
Şişhane ·karakoto, . Taksim ara -
sında yeni ve geniş bir cadde a
çılması kararıdır. Bu yeni cadde 
Aksaraydan başlıyarak Unkapa
nına kadar gelecek olan Gazi bul
varının Beyoğlundaki imtidadı o
lacaktır. Yeni cadde üzerine te -
sadüf eden ve bahçelerin bir kısmı 
da •Halk bahçesi• ve •çocuk hah
çesh haline ifrağ olunacaktır. 

--o---

Umumhaneciye Davak 
Evvelki günkü nüshamızın ilk 

sahifes:nde Ali Küçükle, uınum
haneci Sabahat atasında geçmiş 

bir hfu:liseden bahsetmiş ve Ali 
Küçük'ün Sabahati ağır surette 
yaralayıp tevkif olunduğunu yaz
mıştık. 

Öğrendiğimize göre umumha -
neci Saba'hatin ağır bir yarası ol
madığından Ali Küçük'ün tevki
fine lüzum görülmemiştir. Kadı
na dayak atıldığı anlaşıldığından 
tahkikat yapılmaktadır. 

========================== 
tihayriye idaresi de ayrıca ıneh -
tab filemleri tertib edecekt:r. 

Mehtab seferleri ayda 4 gece 
yapılacaktır. 

ka tabanca görmedik. ı 

Muhtar bunu söylerken ceble
rini karıştırdı,' Ceı,tamın tabanca
sını Meredite uzattı. Polis şube 
müdür muavini dedi ki: 

- Sen şimdi ınevkufu bana bı
rak. Köyden birkaç adam al. Ci
nayetin olduğu yeri adamakıllı 

araştır. Tabancayı bulur bulmaz 
bana gelirin. Hendeklere bakın, 

otların arasına bakın. Kim taban
cayı bulursa, or~ para ıniikilfatı 

vereceğim. 

Muhtar b:r selam verdi, dışarı
ya çıktı. 

POL • 
1 s 

Ve M a lik-e-m e 1 erı 
t· . ,· . ' ' "·•....: .ı· . . . ' 

Gazinoda 
Al isle 

Şakalaştık! 

• 

Arkadaşını Döven 
Gencin Muhakemesi 

E VYelki ak~aın, Y enikSilıda 
•Bizim, gazinosunda arka
daşı Alis ile içip, sarhoş ol-

dul<tan sonra Alisi aralarında çı
kan kavıga sonunda döğınekten 

ve gazinoda rezalet çıkardığından 
suçlu Tevfik isminde henüz on do
kuz Y3§1Dda bir gencin duruşma
sına dün üçüncü sulh cezada ba
kıldı. 

Alis mahkemede Tevfik hak -
kın.daki davasından vaz~çtiğ'.ni 
söyledikten sonra hadiseyi şöyle 
anlattı: 

imam 
Benim 

Kocam Değil ! 
«İnşallah Davayı Kaza

nır, İmamdan 500 
Lirayı Alırım>ı 

1 
marn Mustafa, Sultanahmed 
birinci sulh ceza mahkemesi 
salonuna girdi. Şahidle~c mah-

sus olan yere geldi, durdu. 
Hfilı::ın Bay Reşid şahide: 

- Hadise nasıl oldu? Sualini 
sorduğu zaman; imam eller:;;; bağ
ladı vl\ sonra anlatınağa başladı: 

•- Şükriye benim nikahlı ka
rım, İsmail üv~ oğlum, davacı 
Nazmiye de komşumdur. had:se 
günü mahkemeye geldik. B rinci 
hukukta bakılan muhakememiz 
bazı cihetlerin ınüddeiuınum;lik -
ten sorulması için başka bir güne 
talik edildi. 

•- Tevfik benim arkadsşım -
dır. Dün akşam kendisile bulu -
şarak biraz eğlenmek iç'.n Yeni -
kapıdaki •Bizim• gazinıosuna git-° 
tik. Tevfik 49 luk bir şişe rakı ge- Mahkemeden çıktık. Oğlum Ga-

lib ile mahkeme '-~ridorunda agır' tirtti. Ben bu şişeden yalnız bir "" 
kadeh içtim. Tevfik, kafayı iyice adımlarla merdivenlere doğru yü-
tütsüledikten sonra abuk sabuk rüyorduk. Davacı Nazmiye, ve 

isimlı>rinl bilmediğim iki kadın 
konuşınağa haşladı. Bir aro: 

da bizi takib ediyorlardı. 
- Alis! dedi. Haydi, birbz da 

sandalla gezlııelim. Biraz sonra adliyenin dış kapı-
. ~ının önünde, arkamızdaki ka -

Tevfik çok sarhoş olduğu için ı 
bu teklifini kabul etmedim. Tev- .dınların yüksek sesle konuştuk

larını duydum. Döndüm. Bu es -fik kızdı ve beni döğdü .. 
nada Şükriye Nazm'yeye ağzına 

Suçlu Tevfik ise dedi ki: 1 ge eni söylüyor, ona söğüb sayı-
•- Ben Alisi kat'iyyen döğ yordu. Şükriye öfkesini yeneme-

ınediın. Yalnız onunla şakalaş -
medi, Nazıniyenin yüzüne bir to· 

tıın. Sonra, gazinoda bağuıp ça-
ka! vurdu; ihtiyar kadın bu to -

ğırarak halkı rahatsız da etme -
katı y'.yince yere düştü. Kendiledim. Beraatimi ister:m-> 
rini tanımadığım iki kadın Naz-

Hakiın; dlnlediği iki şah:din söz- miyeyi yerden kalclırırlarken, Şük
lerile Tevfikin gazinoda gürültü riye Hilaliahıner hanına doğru 
çıkararak halkı rahatsız etmedi - sür'atli adımlarla yürümeğe baş-
ğcne kanaat getirdi, beraatine ka- lclı. Bu sırada Nazıniyen:n ferya-
rar verdi. 

KISA POLiS 
HABERLERi 

* Kazlıçeşmede Nimet tabak
hanesinde çalışan Hacıoğlu Yusuf 
ile Kemal oğlu Mehmed tarafın -
dan 5 metre yüksekteki pencere
den fabrikanın bahçesine atılan 
bir balya o sırada fabrikada bir iş 
aıraınak için gelen İsmail oğlu İb
rahim adında birinin üzerine dü
şerek sol ayağını kırmıştır. * Kazlıçeşmede Kireçhane cad-. 
desinde Sotiriyadis fabrikası bo -
yahanesinden yangın çıkmış ise 
de sirayete meydan verilmeden 
.söndürülmüştür. * Kurtuluşta bir garajda ta -
mirci Artin oğlu Nuber tamir et
tiği 3065 numraalı otobüs ile Şiş
lide tecrübe yaptıktan sonra gara
ja dönerken Pangaltıda birdenbi
re karşısına çıkan bir çocuğa çarp
mamak için manevra yaparken e· 
lektrik direğine çarpmış ve oto
büs hasara uğramıştır. 

Mlll'edit tekrar yazıhanenin ba· ı 

şına geldiği zaman söylendi: 

- İşte bu işe aklım ermiyor, de
di, tabanca nasıl olur da kaybo -
!ur? Centam, sizin öldürdüğünüz 

adamdan para ist,kraz etmiş ol
manız, mühim bir mesele teşkil 

etmez. Fakat alacaklınız daha vak
ti gelmeden sizden alacağını hem 
de böyle tehdidle almağa kalk -
ınası çok tuhaf değil mi? Sonra 
niçin s:ze gece vakti, kınisenin bu· 

lunamıyacağı bir yerde randevu 
veriyor. Sonra neden size imzalı 
bir tehdid mektubu gönderiyor? 

dını duyan bir pols vak'a mahal-
line geldi. Şükriyeyi hanın kapısı 
önünde yakaladı. 

Nazmıye yere düştüğü sırada 

İsmail ona yaklaştı. Onu kolun -
dan tuttu ve: 

- Geçmiş olsun teyzeciğ.ın! 
dedi. 

İsmaıl Nazmıyeyi döğmedi ve 
ona hakaret etmedi-> 

Hakim Şükrıyeyc: 

- Bir d'yeceğin var mı? diye 
sordu. 

Suçlu kadın şu cevabı verdi: 

•- İmam efendi ile bir ıki se
nedenberi ayni evde oturuyoruz. 
Fakat onunla kat'iyyen alaka ve 
münasebetim yoktur. Yalan söy
lüyor. B:r alacak meselesinden 
dolayı onu mahkemeye verdiğim 
için bana muğber oldu. Bunun i
çin burada aleyhimde söz söylü
yor.> 

Şahid Mustafa yerini Lemana 
verdi, ger:ye çekildi. Leman da 
had'seyi şöyle anlattı: 

•- Geçen ayın 12 sinde, Şük
riye hanımın birinci hukukta mu
hakemesi vardı. Ben de muha -

Bu tehdid mektubunun kendi a

leyhinde bir vesika teşkil edece
ğini bİ.l.Jl\İyecek kadar budala mı 
bu adam? 

Yumruğunu masaya ıiurdu, son
ra Centama dönerek: 

- Ş.u mektubu bana gösttriniz, 
dedi. 

Centam ~erinden kalktı, kasa
ya doğru yürüdü, anahtarla L
nadını açtı. Mektubu koyduı u 
küçük çelik çekmeceyi de açm k 
istedi. Fakat birdenbire elin; g · 
riye çekti. 

Meredi! sordu. 
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Kom Ur 
Depoları 

Ne Olacak 
. -· . 

Kuruçeşmede Bazı 
Ev ve Arsalar istimlak 

Edilecek 
Kuruçeşme kömür depoları ye

niden mesele nlmuştur. Depoların 
liman civarında bulunmasına lü
zum gösteren liman idaresi uzun 
uzadıya tetkikler yapmış, kömür 
depoları için Kuruçeşmede:ı mu
vafık saha bulamamıştır. 

Son zamanlarda İstanbul lima
nının Haydarpaşada kurulacağı 

şayi olmuştur. Şehircilik müte -
hassısı Prost limanın Yeniıtapıya 

nakline taraftar olduğuna güre 
kömür depolarının da o semte gö
türülmesi icab etmiştir. Fakat li
manın Yenikapıya nakli bugünün 
meselesi değildir. 

Bu itbiarla liınancılarla depo 
salıibleri, liman Yenokapıya nak-
1edilinciye kadar Kuruçeşınede 

kalmasına taraftardırlar. Bır ta -
raftıı,_n da Kuruçeşıne halkının şi
kayeti üzerine depoların başka 

bir yere kaldırılması hakkında 

mahkeme karan vardır. Liman i
daresi bu kararın tatbikine aid for

maliteler ikmal edJinciye kadar 
kömür depoları civarındaki ev ve 
araziyi istim11'ıke karar vermiştir. 

Bu vaziyete göre köınüı de -
poları y:ne Kuruçeşmede kala -
calctır. 

Radyolar Kontrol 
Ediliyor 

Yeni mali senen:n başlaması 

münasebtltile şehrimizin 1.ıütün 

semtlerinde kaçak radyo kulla -
nan olup olmadığı hakkında e -
saslı kontrollara geçilmiştir. 

Bu kontrollarda abone ücretini 
vermem'ş radyo sa.lıibleri hemen 
ınüddeiumurthliğe verilecekler • 

• dir. 

Diğer taraftan ~mai ıı.iieı;seseler 
civarlarında oturan radyo sahih
lerinin paraı;it derd'nden tama -
mile kurtarılmalan için de bazı 

yeni .tedbirler alınacaktır. 

keıneyi dinlemek için gelmıştim. 
Adliyenın kapısı önünde Şükriye 
bana: 

- İnşallah davayı kazanır, i
mamdan 500 lirayı aJırım! dedi. 

Bu sırada Nazmiye ona sokul
du. Kaşlarını çattı ve sert bir ta
vırla: 

- Dokuz sene, zavallı adama 
yapmadığın fenalık kalmadı! Şim

di de y:ne onun canını yakmak.is

tiyorsun!. Sen hiç Allahdan kork
maz mısın?!, 

Şükriye de: 
- Sen bıziın işimize karışma! 

dedi. 

Nazmiye onu kolundan tuttu, 
Fakat Şükr:ye kolunu çekince, ye
re düştü .. 

Lemandan sonra iki şahid da
ha sorguya çekildi 

Bunlar da Şükriye lehinde söz 
söylediler. 

Duruşma, karar verilmek için 
23 haz'rana bırakıldı 

- Ne var? Ne oldu? 
- Bu çekmece neden bu ka -

dar sıcak? 
Meredit de elini uzattı. Haki -

katen çekmece sar.ki içinde bir 
şey yakılmış gi'bi kızgındı. 

Şube müdür muavini ocakla ka
sa arası .ndaki mesafeye ba lı.tı. Bu 
kadar uzak mesafeden kasanın bu 
derece kızmasına imk§n yoktu: 

- Açalım şu çekmeceyi! dedi. 
Çekmeceyi müşkülatla açtılar. 

Birdenbire bir alev f~kırdı. Az 
sonra alev söndü. 

- Sakın kiıllere dokunmayınız 

dedi. 
Biraz sonra çekmeceyi dikkat

le yerinden çıkardılar, aydınlığa 

getirdiler. İçeride b·r kül taba -
kasından başka bil'Şey kalmamıştı. 

Meredi! düşünceli bir ta\~ rla: 
- Şimdi anladım, dedi. 

Meredi! bu kül parçalarma bak-
tığı zaman, çok sevd'ği dostunun 
nasıl bir tehlike ile karşı krrşıya 

Hususi İdareleri 
Lağveden Okuyucu 

M 
eraklı bir okuyucum, Bü • 
yük Millet Meclisinde yeni 
barem layihasının müza • 

kereleri dolayısile geçen sö 1 !ri 
dikkatle takib etmiş. Bazı netice
ler çıkanyor. Enteresan buldu • 
ğum için, bir nıütalea ilave et 
nıeden yazacağım. Maliye ve büt
çe mütehassısları ne derler, bil· 
miyorum. 

Okuyucum, mektubunun bir 
yerinde diyor ki: 

•Tahakkuk ve tahsili çok kolay 
olan yol parası ile son zamanlar· 
da maliyeden devredilen arazi ve 
bina vergileri ve senede beş on o
tomobilden alınan vesaiti nakli· 
ye desmi gibi, varidatını iiç nevi 
vergi ile bir resimden ibaret olan 
umumi bütçe haricinde kalan ve 

maliyeye birkaç memur iliivesile 
idaresi miimkün iken, yığmlarfa 
memurla idare edilen ve bir türlü 
lağvedilemiyen husmi idarelerin 
masraf ve memur maaşı da umu
mi bütçedtki memur maaşına ila
ve edilse aca!>a, her yıl ödenen 120 
milyon liralık maaş faslı, kaç ]i. 

raya çıkar ·• 

Bu okuyucu mektubuna naza • 
ran, hususi idare teşkilatı lüzum
suzdUT. Bu mevzu iizerinde çalış
madığım için leh veya aleyhde bir 
fikir söyliyecek vaziyette değilim. 

Yalnız, bir miiddettenberi, ilk ted
risat muallimlerinin maaşlarının 
da umumi muvazeneden ödenme· 
si isteniyor. Bu temenni de tabak· 
kıık ederse, acaba, hususi idarele
ri, okuyucunun iddiası gibi. Jağ
vetmekte, hakikaten büyük bir 
tasarrw ve fayda temin edilmez 

''> mı .. 

Herhalde, bu, tetkike değer bir 
ınevzudur. 

REŞAD FEYZİ 

Tramvaydan Atlamak 
İsterken Yaralandı 

Lülecihendek caddesinde ot. -
ran Yako oğlu Baruh adında bir 
Tophanede tramvaydan . atlama • 
isterken, düşerek yaralanmıştır. 

Birimizin Derdi 
Hepimizin Derdi 

Ahşab Evler de 
Boyanacak mı? 

Cilı&nl'lr caddesinde 31 numaralı 
evde oturan Fazilet imza.h oku -
yucumuz yazıyor: 

cMuhierem «e1:ıetenizde bU~·tik 1 
sok<u(.lardakl binaların sahiplerin
ce mavi gri veya mavi bej rC'!nkte 
boyanacaklarını yazıyonunuz. 

Benim tJ'sküdarda Kısıklı tram-ı 
vay yolunda aJışab bir evim var, 
dış kaplama tahtaları yaimnr, gü
neş ve tozdan zaten soluk gri bir 
renk aldılar. O sokaktaki diğer 1 
bütün &hşab evler de aynJ halde
dJrler. Evimin sa1)f kıymetini bile 

1 

aşacak btr masrafta yeni ba~tan 

1 nasıl boyatabilirim?. Hususile so
kağımız aslaJt değil, yaya kaldı
rımı bile yamrı yumru taştandır. 

Acaba, 1JU vaziyete gört.: ahşab 

1 
ev sahlblerl ,u boya külfethıdln 
vareste tutulamaz mıyız?.• 

bulunduğunu anladı. Çünku mah· 
keme karşısında en büytil; ha -
fifletici sebeb ortadan kalkınış 

bulunuyordu .. Hem de tamiri gay
rikabil olmak üzere ... 

Meredi! dedi ki: 

- Bu ınektub, bir müddet ha· 
vada kalınca kendi kendisine ya
nan eczalı bir kağıda yazılmıştır. 
Eğer siz mektubu aldığınız za -
ınan, derhal kasanıza koymamış 

olsaydınız, ınektub el.nizde ya
nacaktı. Fakat yalnız birşeye me
rak ediyorum, zarfa ne oldu? 

Centaın yavaş bir sesle: 
- Sarı Yanis zarfı ocağ. attı, 

dedi. 
Meredi! büsbütün düşünceye 

daldı: 

- Yaaa! dedi. Ocağa attı ha? 
Aradan yarım saat kadar \'akıt 

geçmiştı ki, köyün muhtar, tek -
rar içeriye girdi. Aramışlaı, ara
mışlar, tabancayı bulamamışlar. 

(Devamı 1•ar) 
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İngilterenin Anlaşma Politikası 1 

Çemberlayn Ke di 
Tezini Yo luyor 

lngiliz - ltalyan Anlaşmasının Bozu
lacağından Ba.hsediyorlar 

Nasıl Manalar Çıkarıyorlar?. 
1 
lerlemiş olan yaş muvaf!a • 
kiyet için dırha mı iyidir?. 
Herhalde bu sene tam 70 ya· 

şına giren İngil'z Başvekili Çem
berlayn s:yasi hayata gireli an • 
cak 21 sene olmuştur. Bunu ge
çen gün söylediği bir nutukta ken

disi anlatıyor. Umumi harbin son 
senesi olan 918 de siyasi hayata 
g"rmiş olan Nevil Çemberlayn ev
vela Sıhhiye Nazırı olarak kabi • 
neye dahil olmuş, ondan sonra 
Maliye Nazırlığı etmiş, nihayet 
937 de de Başvekil olmuştıır. De
mek ki 50 yaşında politika haya
tına girmiş olmakla Nevi! Çem -
berlayn geç kalmamı.ştır. Bugün 
ise şöhret ve muvaffakiyet itiba
rile İngiliz Başvekili zamanın en 
mühim devlet adamlarından biri 
oldu. 

Kendisi Sıhhiye Nazırı olmadan 
evvel ve olduktan sonra içtimai 
meseleler ile çok meşgul olmuş
tur. Fakat, diyıor, birçok işleri 

başarmak iç:n herşeyden evvel 
milletin emniyet içinde yaşaması 
lazım geliyor. Evvela harbe yol 
açan sebebleri kaldırmak lazım. 
Bunun için çok uğraştım. Fakat 
yardım ümid ettiğ:m devletler -
den yardım göremedim. Kaldı i
kinci nokta. Bu da son derece 
kuvvetli olmaktır. Çünkü ancak 

kuvvetli oldukça haysiyeti ve şe
refi kıracak takliflere katlanmak 
mecbur:yeti de olmaz. İngiltere 
kuvvetlidir. Fakat bunu hiç kim
se aleyhine kullanmak niyetinde 
değildir. Fakat kuvvete güvene -
rek kendi hakimiyetoni başkala -

Çemberlayn Fransız Cıı.mhıı.rreni.rl Löbrön'ü. Londrada karşılarken .. 

rına kabul ettirmek istiyenler bü- Çemberlayn htr türlü aksi ne-
tün sulhu tehlikeye düşürmuş o- t;celere rağmen yine bu yolda ça-
lurlar. Böyle bir ihtiras olmadıkça lışacağını saklamamıştır. 

hiç kimsen:n Büyük Britanyanın Avrupa matbuatı İngiliz politi-
kuvvetlenmesinden endişe etme- kasının şimdi tekrar uzlaşma, an-
melidir. !aşma ve ortalığı yatıştırma saf -

İngiliz Başvekili bunu hatırlat- hasına döndüğünü yazıy.orlar. Me-
tıktan sonra tekrar ediyor ki har- sela Lndralı Dey li Ekspres diyor 
b'.n sebeblerini ortadan kaldır • ki: 
mak ve devamlı bir sulh tesis et- Başvekil ortalığı yatıştırma po-
mek için diğer bütün devletlerle litikasına dönüyor. Efkarı umu-
anlaşmak yolundaki politikasın • m'ye onu bundan vazgeçirtmiş-
dan da vazgeçmiş değildir. ti. Fakat Başvekil yine zemini yok

lamağa başlamıştıı. 

Uzak Şark Hadiseleri Almanya ile konuşmakta İngil
tere birşey kaybetmez. Fakat bun
dan bir netice çıkmıyacağını bil
miş olalım. Ortalığı yatıştırmak 

pol'tikasına yine devam edece -
ğini anlatan Çemberlayn bu yol
da nutuk söylediği gibi Hnriciye 
Nazırı Lord Halifaks da bunu u
zun uzadıya söykmiştir. Fakat 
Almanyada bunun uyandırd.ğı ilk 
tes·r Alman gazetelerinin yazıla
rına bakılırsa menfi olmuştur. İn
giliz d.evlet adamları müzakere et
mek istediklerini, fakat müzake
re için müsaid ve emniyet verici 
b:r hava içinde bulunmak lazım 
geldiğini söylemişlerdir. Alman 
gazeteleri şimdi İng'lterenın ala
bildiğine silahlandığını ileri sü
rerek böyle bir hava içinde em
niyet olamıyacağını ileri sürüyor
lar. 

Uzak Şarkta Çin - Japon harbi seneler var ki uzayıp gidiyor. Bi:ı 

çok insanlar ölüyor, şehirler harab oluyor. Yukarıdaki resimde, yangın 
çıkan bir Çin şehri ve şelır< terkeden zavallı Çinliler görülüyor. 

Lokal Aı1;:ayker diyor kı: 

İngiliz pol'tikası harbi ve silah

(Devamı 7 inci sa.yfada) 

1 Meraklı Şeyler j 
SİDNEY ŞEHRİNİN BANİSİ 

F 
llip adlı bir İngUizdlr. 26 son -

kiuun 1788 sabahı. bugün A -

vustralyanıu merkezi olan bu 

şehrin bulunduğu körfeze dahil olmuş
tur. Fransız gemicileri. birkaç saat son
ra celmişlerdlr. 

Fllipin fiJosunda birkaç yüz İngtlliı 
muhaciri vardı. En önde, Amiral ge
misi Sirüs bulunuyordu. İngilizler, li
manın yüksek bir Yerine krallık bay
rağını diktiler. Sfdney şehrinin temeli 
bu suretle atılmış oldn. 

TÜTÜNÜN l\lAZARRATLARI 

Yapılan bir seri tecrübelere göre .si· 
gara aiızlıkJarı, tütünde bulunan ni· 
kotinln anca.k :rüzde 36 - 40 ını alı· 

koyarmış, Alminynm aiızlıklar, nı .. 
kotinin yüzde 54 ünü çekiyormuş. YaJ .. 
nız bu a!:ızlıkların bir hususiyeti var: 
İçerisine bir sigara konuluyor, ucuna. 
bir başka sigara takılıyor, yakılıyor, 

içiliyor. İçerideki sigara, nçlaklnln nl

kotlnlerini çekip alıyormuş. Bu yeni 
lcad filtre ile 30 sigara. içmek kabil 
fmlş. Tabii sonra atılıyor. 30 sigarada 
bir sfpra feda etmek .. sıhhat bakı

mından .. ook değil. Bu, pJpolariilo tat
bil< edildiği zoman nikotinin yüzde 80 
ini çektiği görülmüştür. 

SON EŞEK 

Biiyü.k Brltanyada, oyun oyıuyan a
yılar gibi eşekler de nadirleşmlştir. 

Londrada yalnız bir sütçüde blr eşek 
vnrrtır. Sütünü sağar, haştalar.1. satar. 

Geçenlerde bir doktor, hasta. bir ço .. 
cuğa. vermek için eşek siilü aramış. 

Bir türlü bulam.am.tŞ, nihayet radyo 
ile halka müracaat etmek mecburi .. 
yetinde kalmış. 

Vaktue İngilterede, seyyar satıcı ... 
lar, küçük arabalarına eşek ko~arJardı. 

Kasabalarda, köylerde senenin muay .. 
yen gü.nlcrjnde eşek panayırları ku .. 
rulurdu. 

Geçen sene (hima1ei hayvanat ce
miyeti) tarafından tertıb olunan ın1. .. 
nayırda 150 eşek alınıp satılmıştır. Bu 

seneki sergide teşhir olunan eşeklerin 

sayısı 23 e düşmüştür, Buna da sebeb 
berşeyin motörleşmei:iidir. En adi sa

tıcılar blle eşckli arabalar yerjne, bi
sikletli arabalar kuUan;.yor. Yemesi, 

içmesi olmıyan bu asri nakli vesıta

larından çok istüade ediyorlar. Yürü .. 

mck mecburlyeUndeıı kurtuluyorlar, 
hem nakidden. hem de vakitten kaza
n~yorlar. 

MİKROB BOLLUGU 

Bir nikel kuruş üzerinde ne kadar 
mikrob var, biliyor musruıuz'l. llayır 

deiil mi?. Doktorlara. ıöre, 30,000 ka
dar. 

• 

HÖKAVii: 
............... lllllİll ................................................ ~ 

Nemize L A ' azıın ... 
1 Yazan: MAHMUD YESARİ 1 

- Hacerin gelini için, beıı, ma
halle karısı mı demişim? Yalan, 
iftira!. Söylesem, söyledim, derim. 
Hem niçin söyliyeyim? Bir vaz • 
~~çtiğimiz olsa, haydi neyse .. Du
tup dururken elaleıne, ne diye ça
tayım?. 

- ........ . 
- Bir kere adım çıkmış, değil 

mi Fesaddır, dili uzundur. Her
kesin aleyhinde bulunur, herkese 
dil uzatır ... İŞte, benim için söy
lenen hep bunlar. Bir adım da 
•Şirret kan!> ... 

- ........ . 
- Yok, yok, inkar etme ... Ben, 

biliyorum; o kadar anlayışım var
dır ... Evet ... Ben, ~irretim de, on
lar değil... Guya, ben, Hacerin ge
lini için •mahalle karısı• demişıni 
O da: ~Bırak, şu yellozu!> demiş! 

- ........ . 
- Dememiş mi? Saklama, a ca

nım! demiş iştel Fakat, ben, ona 
uymıyacağım... Yellozluk, şir • 
retlik, onda kalsın ... Ben, lerbi -
yemi bozmam~. Beni tanırsın. 

- ........ . 
- Hem, çok eski, değil mi? ~e

nim, ş:mdiye kadar kirnseciğin a
leyhinde bulunduğumu gördün 
mü? Duydun mu? Söylesem, ben 
de söylerim. Hem de nelerim var, 
nelerimi. .. 

- ........ . 
- Yok, nafile zorlama, söyle -

mem. Neme liı.zım, Hacerin ge
lini, vaktile Çukurçeşme hama -
mında natırmış, bana ne?. Öyle 
ya canım, her koyun, kenili baca
ğından asılır! Natıılık etnıek a
yıp mı?. 

- ········· 
- Nasıl, sen, bunu bilmiyor 

muydun? Öyle ise, üvey babası -
nın dilenci olduğundan da habe
rin yoktur. Teyzesi Hanife kadıp., 
eviere gider, çamaşırcılık ederdi. 
Sen, Hanife kadının, şimdiki atıp 
tutmalarına bakma... Sonradan 
görme, ne olacak?. 

- Ay, Hanife kadın, eskiden -
beri böyle miymiş? Aman, dur da 
buna gül~yim biraz! Topkapı Ni
şancasında teneke kulübede o -
tururlardı. Anaları, dalak, sarılık 
keser, kıırşun dökerdi... Amma, 
nefesi kuvvetli imiş! Annem, be
ni çocukluğumda götürmüş de o
kutmuş, iyi gelmiş!i 

- Analarını da tanır mıyım? 

hayır! Hiç tanımam. Çok kü -
çükmüşüm! 

- ........ . 
- Ay, beni Hacerin gelini ile ya

şıt mı sanıyordun? Hayır? Bu, 
Hacerin, gelini olacak karının uy
dıırmasıdır. Hacerin gelinine şöy
le bir dikkatli bak. Dişleri dökül
ıpüş, saçları dört renk olmuş! U
zaktan görünüşe aldanma ... Düz -
gün, allık ... Dişleri takmadır. Saç
ları da boyalıdır. 
- ........ . 
- Boyalıya benzemiyor mu? Ne-

~aketen öyle söylemek düşer. Ha
cerin gelini, benden kulaç kulaç 
on, <hatta on b~ y~ büyüktür. Ge
lin olduğu zaman, evde kalmış, 

koca kızdı. O vakitler, ben, bebek 
oynuyordum .. 

- ........ . 
- Şaştın değil mi?. Şaşılacak 

dünyada, daha neler var? Koca -
sının kurumuna, avurd zavurtuna 
kulak asma ... Birdenbire zengin 

oluverdiler? İzmirde bor akraba
ları varmış da, gı'.i.ya, miras yemiş
ler!. 

- ........ .. 
- Sana da mı o ağzı kullandılar? 

Lil, canım, hepsi lil.f... Yalan ... 
Yalanın da sunturlusu ... Kocası, 

hani bir tarihde bir bankaya gir
mişti. İşte, ne yaptıysa, orada yap
tı .. Açıkg<iz, kurnaz adam ... Am

işte, o kadar ... Herkes budala, ah
mak yerine koymasınlar... Biz 
kırk kişiyiz, birbirimizi biliriz. 

- ....... .. 
- D,eğil mi canım; nsan, buna 

Bugün lAlE sinemasında 
2 Yeni ve süper filim 

1 - JULİEN DUVİVVİER'in 

eseri: 

SON ŞANS 

JEAN GABİN - VİVİANE 

ROMANCE 

2 - DENİZ ALTI D. I 

Fransızca sözlü 

3 - En yeni Metro J ıırnal 

iİngiliz denizaltı gemisi 
(THETİS) in 99 kahrmanile 
batması ve birkaç kazazedpl - i.ı 

kurtulması. 

Bugün saat 1 ve 2.30 da 
tenzilatlı halk matineleri. 

'ı 

kızıyor. Yoksa, herkesin parası, 

pulu, işi, kazancı, bizim nemize? 
- ........ . 
- İnsan, her bildiğini, her duy· 

duğunu söylemiş, yahud da kur
calamış olsa, dünyada, yüzyüz<ı 

bakacak dost, ahbab kalmaz. öy-

( Deva.mı 7 inci sayfada) 

1 
Ankara Radyosu 

BUGtiN 

18,30 Program. 
18,35 l\lüzik (!Uelodiler - Pi). 
18.45 !Uüzlk (küçülı. orkestr1< - Şefi 

Necip Aşkın). 

1,15 Türk müziği (Fasıl heyeti). 
20 Meınleke& saat ayarı, ajans ,,e 

meteoroloji haberleri. 
20,10 Neşeli plaklar - R. 
20,15 Türk müzitl (Sazla ııeırev ve 

saz semaileri) . 
20,30 !Uürk müzlii 
1- Sali.hattio Pınar • Hicaz şarkı

Hasta kalbimde açılmış. 
2- Suphl Ziya - Hicaz divan - Dün 

.rece yesııe. 

3- İshak Varan .. Hüseyni şarkı • 
Baygm suların. 

4- Salıiha.ttin Kaynak .. Düseyni 
tü.rkü - Göresin mi geldi. 
•5- Hüseyni türkü - l\leşeU meşeli. 

20,50 Konuşma (Dış politika hadi -
seteri). 

21 Temsil. 

22 Haftalık posta kutusu (Ecnebi dil
lerde) 

22,30 Müzik (Dans müziği - Pi). 
23 Son ajans haberleri, ziraat, es .. 

ham tahvlUlt, kambiyo - nukut borsa-.. 
.. (fial). 

23,20 !Uüzlk (Cazband - Pi). 
23,55 - 24 Yarınki Pl'Gl'l'&m. 

YARIN 

12,30 Program. 
12,35 Türk müziği (Klasik pragram). 
İdare eden: Mesıut Cemll. 
(Kiline ses ve saz heyeti). 
1- Sultaoiyeri.h peşrevi. 

2- Dede - Sultaniyegih blrlııel bes-
te - Misalini ne zemin. 
.ı- Dede - Sulianiyegib aiır sem.al .. 
Nihan ettim seni. 

~==========================================================~========~====== 
.•"' -

«- Ney taksimi. 

5- Dede - Sultaolyegilı yüriık se
m..ı - Şadeyledl canü dlllmL 

son gece, beraber çıktğunızı söylediğim gece hiç 
gülmediler, hep ağlaştılar! Büyük bir fıstık ağa

cının dibine oturdular. Yanlarındaki ağaçlar onları 
karanlıktan bile sak!ııyordu. Başbaşa verdler. 
Yanaklarını yanaklarına yasladılar .. Durmaksızın 
ağladılar. Sarıldılar ağldılar, ayrıldılar ağladılar .. 
Ağl.yarak döndüler. ağlıyarak evlerine girdiler, 
a.~lıyarak beni eve bıraktılar! 

Niıçn ağlıyorlardı? .. 

.Bundaki sırrı da yirmi beş sene sonra öğren
miş oluyorum ki o sır bugün bu roman! Roman da 
değil, onun yazıları. Belkisin yirmi beş sene son
ra elime sıkıştırdığı bir deste kağıttaki satırlar. 

Ben onlara bir tek keli~" ilave etmedim, bir 
tek ~ümlesine bile dokunmadım. 

Çıldıran kadını ben ya-zdım. O ailenin müda
faası idi. 

Yakılacak kitab faziletin müdafaası oldu. 

Iztırab çocuğu alın terine müdafaa hakkını 

verdi. 

Aşk Güneşi bütün bir milleti müdafaa etti. 
Fakat, bu sadece Belkisin romanı. O yazıyor, 

n söylüyor, o haykırıyor: 

- BP~ hasta var! .• 

Birinci Kısım 

Roman 

Akşam ..• 
B.oğaz, hüzünlü bir karartı ıçinde sislere oo· 

ğulup yav~ yav~ gözden siliniyor. İstiny<ı sırt
larındaki ışığın son serpintleri de çekildi ve .. De
nlz koyulaştı. 

Cahid kürekte, ben dümende, Şadan yanunda, 
etrafımızda daha birçok sandallar var. Gülüşü -
yor, kahkahalarıınızla denizi çınlatıyoruz. 

Bu kadar neş'eli olduğum zamanı hiç hatırla
mıyorurh. Etrafımızdakiler de yadırgadılar ki ga
ıib• sık sık bize bakıyorlar, gözlerini bizden ayır
mıyrlar. 

Bir ara, Ekrem bağırdı: 

- Cahid .• Bebek• e kadar yanşa var mısın? .. 
Onun mekteb arkadaşı. Benim de mahallelim. 

Cah;din ne cevab vereceğini beklemeden: 
- Varız .. 
Dedim. Şadan da: 
- Sahi. Hem koyda biraz müzik dinleriz .. 
Dedi. Cahid bilmem kıskançlığından mı, ten-

belliğinden mi neden: 
- Yavrucuğum .. Şimdi Bebek mahşer yeri 

gibidir. Pazar. Bııradaki kadar eğlenemeyiz .. 
Diyordu. Fakat, Şadan da ben de tutturduk: 

- Gidelim. 
Ve ... Ekreme seslendik: 
- Haydi yarışıyor musun? .. 
- Ben hazırun ... 
Cahid surat astı, fakat, ne yapsın?. Ben istiyo

rum. Belkisi istiyor. Bu isteyiş önünde '!ıkan su
laı durur, 

Hızlandık. 

İlk hız .. 

Tüy gib suyun üstünde kayıp gidiyoruz. Ve .. 
Ekreınden çok ilerideyiz. Arada bir başımı çevirip 
çevirip geriye bakıyorum: 

- Neredesin Ekrem?. 

Ben bağırdıkça Ekrem de hızlanıyor, çırpını

yor, geriniyor. Ve .. Bizi heyecanla seyre çıkan san
d~llardan bir çoğu da Ekreme yetişmeğe çalışı -
yarlar. 

Alay'. 

Bilmiyorum, nasıl oldu?. Yine başım geriye 
çevirdik. Birdenbire sandalın: 

- Küt! .. 

Diye bir gürültü çıkardığını, benl.m: 
- Cahid ... 

Diye bağırdığımı ve sular içinde çırpındığımı 
hatırlıyorum. Ondan ötesini bilmiyorum. Gözlerimi 
açtığım zaman kendimi mükellef bir yatağın için
de, Cakat bitgin ve halsiz buldum. Biı·denbire u -

yandım, birdenbire gözlerimi açtım, birdenbire 
karyolada doğruldum. Neredeyim, ne var, ne olu
yor, Cahid nerede, Şadan ne oldu? .. 

Deva 

6- Sultaniyerilı saz semalJJI, 
13 Memleket saat ayarı, ajans ve 

meteoroloji haberleri. 
13,15 lllüzil< (küçük orkestra - Şef; 

Necip Aı;kın). 
14,15 - 14,30 l\lüzlk (Dans mözlğl -

Pi). 

1357 Hicri , 1355 Rumi 
Reb; ulatıir Haziran 

29 4 ---1939, Ay 6, Gün 168, Hızır 4.3 
17 Haziran CUMARTESİ -- 1 

Vakitler Vasati Ezani 

sa. da. •a. da. ---
Güneı 4 28 8 45 

Öl!le 12 15 4 32 

İkindi 16 16 8 33 

Akşanı 19 43 12 ()() 

Yatsı 21 46 2 03 

lınsak 2 08 6 25 



1 Tıbda Yeni Bir Usul 1 

Sey ar Sanatoryom 
istanbula Geliyor 

Doktorlar Bir Gemi Kira lamışlar 
Hastaları nı Orada Tedavi Ediyorlar 

1 Yazan: &EŞAD FEYZi 1 • 

F 
ransız gazeteleri, yeni ve 
modern bir saııatoryomdan 
bahsed:yorlar 

Deniz havası kara havasından 
çok farklıdır. Bilhassa açıklarda 
teneffüs edilen hava çok temizdır 
Son derece saf ve Ozonu çoktur. 
Vapurla giderken, nefes aldığı -
mız vakit, kendimizde bir hafif -
lik duyarız. Den'z suyunun üze
rindeki hava tabakasında daha 
çok iyod ve fosfor vardır. 

Deniz havasına alışmış bir çok 
kimselerin, yaz, kış, deniz aşırı 

yerde oturmalarının hikmeli vü
cudü budur. 

Deniz havasının bazı hastalıkla
ra şifa veren doktorlar, seyyar bir 
sanatoryom kurmağı düşünmüş
lerdir. Tıpkı, bizim vaktile tertib 
ettiğimiz, seyyar sergi gibi. .. Bu 
nun için de, büyük, konforlu bir 
gemi kiralamışlardır. Bu gemiye 
doldurdukları hastaları ile birlik
te, ilk defa olarak, Akdeniz1e yir
mi beş günlük bir tedavi seyahati 
tertib etmişlerdir. 

Gemi, Akdcnizi:, güzel havası 
altında dolaşmakta ve birçok li
manlara uğramaktadır. 

Fransız gazeteler:nin yazdıkla
rına göre, gemi, yakında, İstanbul 
limanını da ziyaret edecektir. Bu 
geminin bütün yolcuları, fakrüd
deme müptela, lenfavi sinirll, a
sabi ve nevrastik hastalardan iba
rettir. İçler .nde, birinci, ikinci ve 
üçüncü devreye gdmiş v~remli -
!er de vardır. 

Bu orijinal geminin yolcuları, 

uğradıkları limanlara çıkıp gezi -
yorlar mı?. Bilmiyoruz. İstanbula 
geldiklen vakit, yolcut.ar, şehri 
gezmek istiyecckler mi?. Yoksa 
Adalar açıklarında gemi demir -
liyecek, hastalar, bol bol adaları
mızın havasını alacaklar ve sonra 
dönüp gidecekler mi?. Bunları, 

şimdilik b:lmıyoruz. Yalnız, bu 

arada hatıra b·rşey geliyor: Has
talar şehre çıkmak isteseler ka -
rantineye tabi tutulacaklar mı'. 

Hulasa, bu seyyar sanatoryomun 
istanbula uğraması bir hadise o
lacaktır. Belki de, gemiyi gezmek, 
görmek fırsatını bulacağız, ala ,_ 
kadar doktorlarım:z. bu asri te -
davi evi ...eya gemisi hakkında tet
kikat yapacaklardır. . 

Bu seyyar tedavi usulünü bu -
lan doktorlar, bu yirmi beş gün
lük ilk tecrübe gezintisinden iyi 
bir netice alırlarsa. bu işe ehem
m:yet vereceklerdir. 

Bundan sonra, bir çok gemi 
sanatoryomları göreceğiz. Ak -
deniz, sanatoryom gemilerinin se
yahati için, en güzel iklime malik 
bulunuyor 

Akdenizherkesin gözü üstünde 
bir deniz ... Tedavi için doktorlar 
istiyorlar. Harb yapmak istiyen
ler Akdenizi ist:yorlar ... Zengin
ler, yatlarını Akdenizde dolaştı

rıyorlar. Balıkçılar, Akdeniz su -
!arını terc:h ediyorl~r. En fazla 
tuz veren n·ı~mlehalar Akdeniz 

sahillerinde bulunuyor. Er. fazla 
sünger Akdenizde çıkıyor. Poli
likacılar, en çok Akdenizin em -
niyetinden bahsed'yorlar. Şairler, 
daha z.yade Akdenizin mavi su -
!arını, açık gökyüzünü methedi -
yorlar .. Tarihde, bütün mılletler 
Akdeniz havzasında yaşamışlar

dır. 

Hu!Asa, bütün dünyanın gözü 
Akdenizdedir. 

Bu, Akdenizın çok sevilmesin
den ilerı gel:yor. Demek ki, bü
tUn dünya, bu b'ricik se\·gıliyi, 

birbirinden kıskanıyor. 
!stanbula gelecek seyyar sana
r · ı belk .. b zim doktorları 

Seyyar sanatoryom vazifesini görebilecek bir gemi.. 

keste beraber, ben de, gemiyı me
rakla bekliyorum. 

Deniz havasının çok faydalı ol
duğuna bu, en yakın ve güzel bir 
misaldir. Yazın, bol bol, den'z -
!erde gezmek, denizde banyo al
mak herhalde lazımdır. 

Geçen gün, Kadıköy vapurun -
da bir dostum şöyle diyordu: 1 

- Yaz, kış Kadıköy civarında . 

otururum. Maksadım, sabah, ak
şam on beş yirmı dakika deniz ha
vası almaktır. Kışın soğukta bile 
mutlaka güvertede otururum .. De
niz ha\'asının ne kldar ;yi geldi
ğini. bilhassa, akşamları arılıyo -
rum. İşmiden yorgun çıkıp, ken
dimi vapura alınc& denizden ge
len rüzgarlarla ba~ımın dinlen -

(Devamı 7 inci sayfada) 

1 T ARiHDE SELAM iN ROLÜ 1 

Mu htelif M·ııetler 
Nasıl Selam Verir? . 

• 
Yeni Alman ve ltalyaıı Selamı-

n:n Anası Eski Mısırdır 

İngiliz Kralı geçenlerde Kan adayı ziyaret etmişti. Kanadalı 
genç kızlar Kralı böyle seldmlndılar 

G 
azeteler, Hillerin İtdlyayı 
ziyareti esnasında cidden 
calibi d!kkat bir fotoğraf 

neşrettiler. 

Bu resimde, Roma resmi geçi -
dind.e resmi tribünde Kral, Kra
liçe, Führer ve Duçenin, geçen as
kerleri kendile~;ne göre selamla
dıkları görülüyordu. 

Kraliçe Helen hafifce başını eğ
miş, Kral Viktor Emanüel e!'.ni 
şapkasına götürmüş; Alman hü
kumet reisi, kolunu ufki uzatarak 

. Duçe de amudi olarak kaldırmış
lardı. 

Bu münasebetle seliim verme u
sulü hakkında bir tetkik yapma· 
yı ve neticesini sayın okuyucu -
larımıza arzetmeyi düşündıi.t. 

Selfım verme usulü her nce.'ll • 
le kette başkadır. İki tanıdık kar
şılaştılar mı, hafifce gülümserler, 
şapkalarını çıkarırlar. Samimi 
dostları görünce durmak ve pJini 
sıkmak adeti, zann9,lunduğu gibi 
bir ·İngiliz adeti• değildir. Şark 
adetid'.r. 

Nazi ve fruıist usulü selam eski 
Yunanlılarla Romalıların seliım 

usulüdür. Onlar da Mısırlılardan 

Bazı memleKetlerde selam usu
buçlarını da çıkarırlar. Japonlar 

da, japonlar selfım verirken pa
buçlarını da çıkarırlar. Laponlar 

seliimlaşırken birbirlerinin alnı -
na burunlarını dokundururlar, 
koklarlar. Tibetliler, sağ ellerile 

kulaklarını kaşımak ve dillerini çı
karmak suretıle sdamlaşırlar. 

Çinliler, yerlere kadar eğilırler 
ve ellerile göğüslerinin üzerinde 

bir takım hareketler yaparlar. 
Hindlıler, ellerini biribirlerinin 
alnına sürerler. 

Selam verirken söylenen söz -
!er de milletlere göre değişir: 

Fransızlar: •Nasılsınız?• ve ya
hud: •İyi misiniz?. derler. İngi

lizler: •Ne yapıyorsunuz?> d:ye 
sorar. Almanlar: •Ne halde bulu
nuyorsunuz?•, Italyanlar: •Nasıl

sınız?• derler. Danimarkalılar: 

•Çok yaşayınız!., İsveçliler: •Sıh

hatiniz, kuvvetiniz yerinde mi? , 
Ruslar: •Nasıl yaşıyorsunuz?•, 

Yunanlılar: •Ne yapıyorsun?., 

Polonyalılar: ·All2h rahatlık ver

~:n!•, Çinliler de: •Pir:ncinizi a-

l_ş_A_K _A_.j 
ALLAH ÖMÜR VERSİN!. 

K 
adının biri, kocası ölunce 
bir başka kocaya varır. He
riıf çok huysuz. İkide bir, 

hiç yoktan kızıyor, karısını döğü
yor. Kadın ,her dayak yeyişte: 

- Allah ömür versin!. 
Diyor. Huysuz herJ, bir gun yi

ne mükemmel bir dayak çektik -
ten sonra kadının ayni sözü tek
rarladığını işitince soruyor: 

- Niçin Allah belanı versın di
yecek yerde niçin böyle söylü -
yorsun?. 
Kadın şu cevabı veriyor: 
- Rahmelli kocam ikide bir be

ni azarlar, tekdir ederdi. Sen de 
hiç yoktan döğüyorsun. Senden 
sonra kocaya varırsam hiç şüphe 
yok ki o da beni öldürecek_ İşte 
bunun için ömrüne dua ediyorum!. 

DAHA VAKİT VAR MI?. 

Dostlarından birini ziyarete gi
den bir zat: 

- Allah beni senın yolunda fe-
da etsin... Nasılsın bakalım .. ,_ 
Dem;ş. Hasta: 
- Nasıl olacağım?. Ölüyorum .. 
Cevabını verince ziyaretçi: 
- Affede:sinız, sözümden cay

dım. Ben doha, vakit var san -
mıştım .. 

Cevobır.ı vermiş ... 

HASİSLİK UEKORU: 

Gayet hasis bir adam hastala
nır. Muayene için çağırılan dok
tor : 

- Üm:d yok!. 
D~r. Bu sözü işiten hasta, başı

nı kaldırıı\ ve . 
- Mademki ümid yok, lambayı 

söndürün beyhude yanmasın ... 

HASİSLER ARASINDA: 

- Yemeklerden hangisini çok 
peversiniz? 

- Parasız olanını!. 

NAPOLYO, U TENKİD: 

K~rdinalın bir. Napolyon fü
tuhatını tenkıd eder, haritada par
rr.akbnnı gctdirerek: 

- Ey,·ela şu kasabayı almalı i
diniz. Soı'ra şuradan geçerek şeh
re girmeh i:.l niz ... 

Deyince Il'apolyon güler ve şu 
ccva.bı verır: 

- Hakkını< var. O kasabalar, 
permakla alınırış olsaydı, dedi -
ğiniz gibi yapardım. 

Müzeden 
Çallnan 
Bir Tablo 

Luvr IV'.üzesindeki Bu 
Tablo 300 Bin Li ra l ıktır 

lL 
eonar dö Vcniçin.n Fransa 
Kralı birinci Fransovanın 

emrile yaptığı meşhur cJo-
kond• 28 sene eV\·e! Luvr müze
sinden çalınmıştı. 

Bütün dünya polisi, hırsızı ara
mağa bruıladı. Fakat, bütün gay
retler, araştırmalar boşa gitti. İki 
sene sonra Floransada, h:ç ümid 
olunmıyan bir yerde bulundu. 

Fransızlar, bu kıymetli tabloyu 
yerine koydular. Önüne de hu
susi bir nöbetçi diktiler. O zaman
danberi müzede bir hırsızlık ol
madı. 

Fakat geçen gün, meçhul bir 
hırsız, müzede bulunan tablolar
dan birin. aşırmağa muvaffak !
muş. 

Bu; meşhur ressamlardan Vato
nun •Kayıdsız. ismini verdiği tab
lodur. 25 santim boyunda ve 20 
santim eninde olmakla erabc r kıy
meti 250 nin ile 300 bin Türk lirası 
arasındadır. 

Paris gazetelerl, vak'ayı şu su
retle naklediyorlar: 

•Saat 16 da, gard'.yanlardan bi
ri bağırdı: 

- •Kayıdsız• nereye gittı?. 
İlk evvel tablonun temizlenme 

dairesine götürüldüğü \'eya Nev
york sergisine gönder'.ldiği zan -
nedildi. Müze müdürü Mösyci Han
ri Varene haber verildi. Ve tab -
!onun çalındığı anla~ıldı. 

Hırsız, tabloyu durnra bağlı -
yan teli kesm'ş ve çerce-vesile be-
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Milyarları Mahveden 
Eşsiz Aşk Macerası 

Amerikan Şimendöfer Kralının 
Kızı ileEvlenenFransızAsılzadesi 
Macera, Amerikadan İstanbula Kadar Uzanıyor 

D
üşes Ta -
leyran A -
merikanın 

şimendiferler Kı

ralı Gold'un kızı
dır. İlk evvel, Fran 
sanın en asil aile
lerinden birine 
mensub Kont dö 
Kastelan ile ev -
lenmişti. Kontun 
israfına dayana -
madı, boşandı. 

Sonra Dük dö Ta
leyran'a vardı. 45 
senedenberi Pa -
riste oturuyordu. 
Bir ay evvel, kıy· 
metli eşyalarını, 

hizmetçilerini al
d\, Amerikaya 
döndü. 

Anna Gold ile 
Kont Dö Kaste -
lan, 1894 de, Pa
r :ste, zengin bir 
Amerikalının ver
diği bir ziyafette 
tanıştılar. 

Anna Gold'un 
babası öleli çok ol
mamıştı. Serveti 
birkaç yüz milyo
nu geçiyordu. Ki
bar ailelere men -
sub gençler per -
vane gibi etra -
fında dolaşyor -
!ardı. Fakat o, en 
çok kont Dö K:as
telan ile alakadar 
oluyordu. 
Kont, milyonerkıza kur yapnuya J 

başlaınJştı. Haftada birlı:aç defa 
mcktub yazıyor_ Çiç@k gönderi -
yordu. Bazan düşünüyordu: Bu iz
divacı bari kibar mehafili nasıl 

karşılıyacaktı? Asil bir Fransızın 
Amerikalı bir kızla evlenmesini 
hoş görmiyecekleri muhakkaktı. 

Sonra, bu izdivacdan mes'ud ola
cak mıydı? .. 

Genç Kastelan bunları düşünür
ken gözlerinin önünde milyon -
!arca altın dolar dans ediyordu. 

- Adam sen de! Para olduktan 
sonra... Elbette hO§ görecekler ... 

Dedi. Bir gün bir gemiye bindi, 
Amerikaya gitti. Milyarderlerin 
sosyetesine girdi. Yatlarile Flori
da sahillerini dolaştı, Roşöz dağ
larında avlandı. 

Avrupaya dönmeğe karar •er -
diği sırada matmazel Gol'den bir 
telgraf aldı. Genç kız, Nevyork'a 
geldiğini, kendisini görmek istedi
ğini bildiriyordu. 

N evyork operasının locasında 

buluştular. Kont, kendisini ziya -
ret için müsaade istedi. Anna: 

- Hemşiremle beraber oturu -

ı Bir Dakika 
Diyip Geçmeyiniz 
* Cenubi Amerikalılar, da

kikada 150 kilo •kökçe çayı• 
sarfederler. * Amerikada her dakika 
beş kişi ameliyat yaptırır, ba
demciklerini çıkartır. * Hindistanda, yalnız Bom
bay ve civarındaki hastane -
!erde dakiknda altı hasta te
davi olunur. * Sovyet Rusya, ilmi ve 
fenni tetkikler için dakikada 
2.600 frank serfedcr. * Avrupada yakılan pet
rol lambaları dakikada 150 

milyon asid karbonik neş -
reder. 

yorum. Çok dindar bir kadındır. , 
Evinde sudan bruıka bir şey içil-

ınez. Şayed sizi yemeğe davet e
derse gelirken bir şişe şarab ge • 
tirmeyi unutmayınız ... 

Dedi. Bir gün kontla konuşur -
ken, birden bire ayağa kalktı, şu 
sözleri söyledi: 

- Sizinle evlenmiyeceğim. Ya· 
baıw.ıları sevemiyorum. Aroeri.ka
da kalmayı tercih ediyorum ... 

Buna rağmen, ailesi ve kont ile 
beraber r.'.anada seyahatine çıktı. 

Gold'lerin hususi treninde büyü> 
bir salon, bir oturma odasL bir 
banyo salonu vardı. Beyaz keten 
elbiseli zenciler hizmet ediyor • 
!ardı. 

Kont, hayatlarını birleştirmek 

için yalvarıyordu: 
- Asla! .. Katoliklerin boşan -

ması pek güç ... Ben ise, istediğin 
zaman ayrılabileceğim bir erkek
le evleneceğim. 

Anna, az sonra fikrini değiş -
tirdi, kontla evlenmiye razı oldu. 
4 mart 1895 de düğünleri yapıldı. 
Bal ayını İngilterede geçrdiler. 
sonra Par ise geldiler. Kibar me -
hafili ve Kontun ailesi bu zen3in 
Amerikalı kızı bardane kabul et
ti. Bu Anna'nın izzeti nefsine do
kundu. Kontun ailesile münase -
betini kesti Pariste büyük bir ko· 
nak yaptırdı. Kocasile oçk mes ,.u 
bir hayat yaşıyordu. İki kızları ol 
du. 

PARA YAGIYOR 
Kont Kastelan antika meraklısı 

idi. Birçok kıymetli halılar, tab -
!olar satın aldı. Meşhur ressam 
Raınocam'ın, bir tablosuna 400,00 
frank verdi. Konağını Sevr, Sak
sonya takımları, Çinin en nadiı 
porsilenleri ile doldurdu. Pren< 

(Dev.,mı 7 inci sayfada) 

1 ŞATODA ESRARLI BiR HADiSE 1 

7 5 Yaşında Bir ihtiyar 
Hizmetçisini öldürdü 

Zengin Faizciyi Yoksa Hizmetç 
Tuzağa Düşitrecekti ?. • 

mı 

P 
aris civa -
rında bir şa
to sahibi o

lan 75 yaşında 

bir faizci, dışarı 

çıkmasına mani 
olmak istiyen e -
mektar hizmetçi -
sini rovelverle öl.
dürdü. Polisler şa
toda araştırma ya· 
parken katil Labiş, 
ocağının başın -
da, sanki, hiç bir 
şey oımarnış gibi 
ellerini ısıtıyor -
du. Paris gazete • 
!eri, bu şayanı dik
kat katil hadisesi· 
nin 1nu1ıake1nesini 
şöyle yazıyorlar: 

Emektar biz • ı 

metçisini rovel\'er
le öldüren bu u
zun boylu, geniş 

göğüslü, solgun 
benizli, elmacık 

kemikleri çıkık, 

ince bacaklı 75 lik 
ihtiyar maznun 
sandalyasında, tıp

kı şatosunda, ge -
niş bir koltukta 
gibi oturuyor, a-

• ' ,, 
SIZ ŞU SATIRLARI OKUR·ı 

KEN 60 SANİYE GEÇTİ. 

ra sıra zayıf par
maklarile çene -

1 sini okşuyor. siyah 
Devamı 7 incide 



• 

6- SON' TELGKAF-17 P.AZ1RAN lta 

IST ANBOL KAPIU 
VE BtZANS SARA 

No.16 Yaıan: M. SAM1 KARAYEL 

Hatay Vilayeti -
(1 inci Jahıfeden devam) 

mesini iştemişler ve . bu maksadla 
müteaddid takrirler vermişlerdir. 

Japonlar Avrupalılara Çin 
Kapılarını Kapayorlar 

(I iııcl sahifeden devam) 
Bloom tarafından tevdı edilmiş o
lan bitaraflık proje..inin kabulü
nü kolaylaştıra<:aktır. 

]. Uzakşark 
Tuzağı 

Murad, Güzel Mari' si ile istediği 
Gibi Eğlenemiyordu 

Reye konulan bu takrirlerden 
müsteşarlara aid hükmün beşinci 
maddeden çıkarılmasına aid olanı 
kabul edilmiş ve diğerleri reddo
lunarak maddeler olduğu gibi tas
vib olunmuştur. 

Kanunun yedinci maddesine ka
dar geçen bu müzakerelerden son
ra, Meclis pazartesi günü toplan
mak üzere içtimaına nihayet ver
miştir. 

Şimdiki halde Hariciye Nezare
ti Tokyoya bir protesto notası 

göndermesini veya resmi teşeb -
büslere girişilmesini muhik gös -
terecek mahiyette bir haber alma
mıştır. Bununla beraber Nezaret 
vaziyetin inkişafrnı büyük bir dik
katla tak;b etmekte ve Japonya
nın dokuz devlet paktını imza e
den devletlere Çinin kapılarını .ka
pamak hususunda kat'i bir karar 
verip vermediğini araştırmakta

dır. 

kadar hiç bir haber gelmemiştır. 
Yalnız Amerikalı bir fotoğrafcı 
tevkif edilmiştir ki bu hadise A
merika mümesslleri ile mahalli Ja
pon makamları arasında şimdi ya
pılmakta olan müzakerelerin mev
zuunu teşkil etlemektedir. 

İNGİLİzLER MÜDAFAA 
VAZİYETİNDE 

Londra 17 (Hususi) - Tiyen -
çinde vaziyet vehametini muha
faza etmektedir. Bir Japonun kat
li meselesinden dolayı teslimi ta
leb edilen dört Çinlinin teslim e
dilmiyeceği zannedilmektedir. 

(1 inci sahıfeden -levam) 

mek emelile Uzak Şarkta bir taz
yik havası yaratır.ası ve bu şe

kilde bir siyasi tuzak kurması ih
timali de her türlü politika mü
~iıhazaları ~inde düşünülebilir. 
Hatta, Almanya ve İtalyanın Ja
ponyadan böyle bir hareketi ıs

rarla istemiş olması da müsteb'aıi 
sayılamaz. 

Ancak, her ne pahasına olutsa 
olsun böyle bir vaziyette İngilte
re ve Fransanın Avrupadaki ya -
kın tehlikeyi karşılamayı bırakıp 
Uzak Şarka koşmıyacakların san· 
mak müşkül olduğıı kadar Çindeki 
beyazlar menfaatinde ve Sovyet 
Rusya ve .6.merikanın da müşte
rek bulunduklarını ğözönünde tut
mak gerektir ki, yalnız bu :ki bü
yük kuvvet icabında Asyadaki 
kendi menfaatleri ile bir arada 
İngiliz ve Fransız menfaatlerıni 
de fiili müdafaa ve himayeye muk
tedirdir. 

Bir Taraftan da Mari, Muradı Rumeliye Akın 
• 

Büyük MJlet Meclisinin dünkü 
içtimaında kabul ettiği kanun 
mucibince Hatayla hükfunetirniz 
arasındaki hudud muame!Atı ta
mamen kaldırılmıştır. Yapmaması için Bütün Gayretini Sarf ediyordu 

Fakat bu mesele yüzünden Ja -
ponlıraın ileri sürdükleri talebler 
vaziyeti son derece vahim bir ha
le getirmiştir. 

Sözde, Sultan Murad tahttan 
çekilmeden evvel Polonya ve Ma
caristan Kralı ile mütRreke ak -
delmişti. Mütareke müddeti on 
sene idi. Şartlan da şu idi: 

c ••• Sultan Murad Tunadan öte
de harbetrniyecek, Sırbıstan prensi 
J orju bırakacak, J orjun rehin o
lan iki oğlunu yollıyacak ... Türk
lere hiyanet eden Arnavud beyi 
İ,Jcender beyle uğraşmıyacak, 
Bulgaristanın yalnız bir kısmını 
muhafaza edecekti.> 

İki taraf bu muahedeyi akteder
ken dinleri üzerine yemin etmiş -
lerdi. Hıristiyanlar İneli üzerine, 
Osman oğulları da Kur'an üzerine 
yemin ve kasem etmişlerdi. 

Görülüyor ki, Fati.hin babası gü
zel Marislle asude bir hayat ya -
şamak için tahtından çekilmeden 
evvel bu muahedeleri yapmıştı. 

Sözde on &ene rahat edecekti. 
Sultan Muradın bu muahedeleri 

de gösteriyor k": Padişah Bizan
sı almaktan ve Balkanlara doğru 

«ad etli. Ve şunları sözlerine ila
ve etti; 

- İslamlarla yapılan yeminin 
hükmü yoktur ... Hatta, bu yemi
ni tutmak günahtır .. Hıristiyan
lığa mugayirdir. 
Kardinalın nutku meclis üzerin- 1 

de mühim bir tesir yaptı. Her ta
rafta Türklere karşı harb seda -
lan aksiendaz olrnağa başladı. 

Ve .. Ladislavs o sene ıçinde 

Türkleri Avrupa topraklarından 
kllmilen kovmaya yemin etti. 
Artık, hıristiyanlar birl~miş, 

muahedeleri yırtmış, yeminlerini 
ayaklar altına almışlardı. Hepsi 
birden Türkler üzerine yürümek 
için Tuna boylarında hazırlan -
mışlardı. 

Geliboluyu tutacak olan kardi
nal Fransua da yetmiş" parça ge
misile harekete geçmişti. 

Ladislavs Tun.ayı geçti. Rasgel
diği yerleri alarak ve yağina ede
rek Varnaya kadar ilerledı. Müt
tefikler, planlan mucibince bura
da toplanmağa karar vermışlerdi. 

Çok geçmeden, müttefik ordu
lar Varnayı aldı19!1'. Bizansa ve 
Edirneye doğru yürümeğe karar 
verdiler. 

Edirnede telaş başladı. On dört 
yaşında bulunan Sultan ikinci 
Meiımed ne yapacağını şaşırmış
tL 

Sultan Mehrned vezirler;ni top
ladı. Müzakere hararetli idi. Çün
kü vaziyet çok kötü idi. 

Sultan Mehmed; vezırlerine 

sordu: 
- Şimdi ne edeceğ:z?. 
Saruca Paşa; cevab verdi 

- Efendimiz, irade buyurulur
ise kuvvetlerimizi toplıyarak der
hal Varna üzerine hareket edelm. 
Ve düşmanın hakkından gelelim. 

Halil Paşa, Saruca Paşaya ce
vab verdi: 

- Anadolu ordusunu bu tarafa 
geçirmek kabil değil. • Burada.ki 
kuvvetlerim iz de ancak otuz bin 
k:şidir ... 

(Devamı va~) 

istila siyasetinden tamamile vaz- /c=========================== 
geçmişti. On dört yaşındaki oğ -
lunu yerine geçirterek hayatın 

k5n:;nı a!mağa azmetmışti. Nite
k,m de böyle yapmıştı. 

Fakat; Muradın bu fikirlerı çok 
geçmeden suya düşmüştü. Başta 
Karaman oğullan olduğu halde 
hep birden harekete gelmişlerd:. 

ltalyan Limanlarında 
Asker Yükleniyor 

(l inci sahifeden devam) 
doğru İt:ılya ve Almanyanın baskın tarzında bir hareket yapması ih
tima.ıı kııvvetlid"r 

Başvekilım'z Dr. Refik Saydam 
evvela layihanın müstaceliyetle 
müzakeresini istemiş ve bilahare 
kanun alk!ilar arasında kabul o
lunmuştur. 

Bu suretle Türkiye Büyük Mil
let Mecüıi, Meydanıekbezjn bir 
kilometre şimali garbisinde bulu
nan 312 numaralı hudud taiından 
ve Payastan denize inen sahada 
hududa müteallik olarak elyevm 
mer'i bilcümle idari, mali, iktısa
di ahkam ve muamelfıtı tamamen 
kaldırıJ.mıştır. Kanun ş.ddetli al
kışlarla kabul olundu. 

Diğer taraftan dün Hatay Da
hiliye Vekaletinde toplanan bir 
komisyon da yeni •Hatay vila
yeti> teşkilatına aid eşlerin etra
fında müza}«relerde bulunmuş
tur. 

Bir Motör 
Su iskelesine 

Çarptı 
Karamürselden Büyükadaya 

gelmekte olan Hüseyin kaptanın 

idaresindeki (Yeni doğan) adın

daki motör Büyükadada yenı ya

pılmakta olan su iskelesıne çarp

mış, iSkeleyi hasara uğratmıştır. 

-)/.-

Mısır Hariciye Nazın 

Japonyanın eski Vaşington el
çilerinden birinin cenazesini .iyi 
bir komşu, sıfatiyle bir kruvazör
le memleketine gön~rmek ve bü
tün Amerika filosunu Atlantik -
ten Büyük Okyanusa geçirmek su
retiyle Roosevelt tarafından yapı
lan jest. Japonyayı daha mutedil 
bor siyaset takib etmeğe teşvik et
mesi itibariyle pek mühim idi. 

Tientsin meselesinde Amerika
nın gösterdiği sıyasi faaliyet şım
diye kadar Japonların Tientsin 
imtiyaı mıntakalarında Amerika
lıların hayat ve mallarına riayet 
edıleceği ümidini izhar eden bir 
teşebbüsten ıbaret kalmı'1ır 

Tientsin'de Amerıkan tebasın -
dan birini alakadar edecek mahi
yette bır hôdise cereyaı• ettiğine 

dair Hariciye Nzarctine şimdiye 

İtalya Krallığı 
Ne Zaman 

İlan Olundu ? 
nurbon dö Napl'ların ıonuncusu 11 

hıcl Fransova. Gaetcde mahsur kal -
1t11Şt1. Nihayet kuvveti tükendt, sukut 
etti. (1 şubat 1861 » 

Bunun üzerine .. ilk İtalyan parla -
mcnto3u tontandı. Yanmadanın bütün 
meb'usları toplantıya iştirak etmişlerdi. 

Avuc.;turyah kalan VenedikllJerle, Pa
pahk meb'usla.rı must.esna... 

NapoU; 10,000 muh&Jlf re e karşı 

1,300.000 royle Plyemona iltihakı ka
rarlatlırdı. Sicilya da 867 muhalif reye 
karıı 432,000 reylr ... 

Parlimento, l 1 jncl Viktor Emano
eU ( .ı\llahın tiatuf ve ktrfmi ve halkın 
anusu ile) İtalya kralı ilin etli. 

Japonlar Tiyençin mıntakasın

da Japonların İngilizlerle beraber 
yeni bir vaziyet tesıs etmelerini 
istiyor !ar. 

Bu talebler,. İngilterenin Uzak 
Şarkta muahedelere müstenit ve 
bu mıntakalarda alakadar dığer 

devletlerin hattı hareketine uy -
gun siyasetim cebrr ve kuvvet 
tehdidilc dcğiştırmeğc· matuftur. 
Japonlar bu taleblerinde ısrar e
derlerse fevkalade vahim bir va
ziyet hasıl olacak ve İngiltere der
hal acil ve fiıli tedbirler alacaktır. 

Buteblığ, Japonyaya karşı yeni 
bır ıhtar olarak telakki edilmek
tedır. İngiltere Çındeki hukukunu 
mtidafaa f·lmek azmindedir 

DEVREDİLECEK İ'HTİRA 
BERATI 

' .Sun'i dokuma ipliklen imaline 
mahsus usul• hakkındaki ihtira 

1 
için alınmı~ olan 19 sonkaııun 1938

1 
tarih ve 2490 numaralı ıhtira be
ratının ıhtiva ettiği hukuk bu ker
re ıbaşkasına devır veyahud Tür
kiyede ihtiram mevkii fiile kon -
ması içın ıcara dahı verıleceği 

teklıf edilmekte olmakla bu hu
susta fazla malümat edinmek is
tıyenlerın Galatada Aslan Han 
5 inci kat l - 3 numaralara mü -
racaat eylemeleri ilan olunur 

ETEM İZZET BENİCE 

Daima Gene • 
Daima Güzel 

İngi!iz Kanzuk eczanesı 
mıistahzaratındar 

Krem Balsamin 
KANZUK 

ile 

Murada, güzel Marıs.Je çengiça
gane yapmasına miısaade etmi -
yorlardı. Papa; Polonya ve Macar 
Kralı Lad.slavs, Bizanslılarla da 
uyuiarak Bulgar ve Sırb Prensle
r.nı de ele alarak mütemadiyen 
hazırlıklarda bulundular. 

İspanya Lle tot21iterler arasında henüz it!ıfak muahedesi irnzalan
ma~tır. Mlızak~e'er devam etmektedir. Berlin ve Romada bu müza
kereler ayrı ayrı CPreyan etmekte olup neticede tam bir anlaşma vu-

1 
kubulsa dahi bu ,nlaş'."anı? ~izlı tutulacağı temın edilmektedir 

Uzalı: Şa.rk!dKI vahım hadıselerin Almanya ve Italyanın Avrupada
ki harcketl~rın; kolaylaştırmaya matuf bir tedbir olduğu anlaşılmak-

(l inci sahıfeden devam) 

yacak ve Milli Şef İsmet İnönü de 
aat 11,45 de kendilerim kabul e
decekler ve öğle yemeğıne alıko
yacaklardır. 

Vf'ncdik, 1866 da Sadua muJıarebe
ılnln ertesi ıUnü İtalya ile birleşti. Ve 
21eylfıl18?1 de, Sedannın ve lklnci lm
paratorluj:un sukuta üzerinf jtaJyan 
ordulan Remaya •lrdl. 

DEVREDİLECEK İHTİRA 
BERATI 

.Devir hareketli cephane asan
sörlerinin alt kısmını kapamağa 

mahsus tertibat. hakkındaki ;htira 
için alınmış olan 19 haziran 1930 
tarih ve 987 numaralı ıhtira be -
ratının ıhtıva ettiği hukuk bu 

Eksir Balsamin 
KANZUK 

isimli 2 şaheseri, bütün dünyanın 
en mükemmel güzellik müstah
zarlarıdır. Ötedenberi memleke • 

Bir yandan da gizlice Bursada 
bulunan Marıye bir papas vasıta
sile haber yollıyarak Muradı, kat
lyyen oyalaması ve Rumelıye ge
ç:rmemesi için elınden gelen işv
bazlığt yapmasını tenblh eylemiş
lerd. 

Bu tedarikler arasında c:a kı; 

Floranse kardinalı Fransua Kon
dolm_yen Ladisla,·sa b.r mektub 
yollad·. • 

Bu mektubtla kine. Muradın 
Mdnisada bulunduğunu, kendisi
nin elyevm Adalar denız.nde ol
duğunu, maiyetindekı donanma i
le Geliboluyu tutacağını, Sultan 
Murad için'Rumeliye geçmek ka
bı! olaıruyacağını, oğlu, on dört 
yaşındakı Sultan Melımedın Ru 
melinde yalnız kalacağını, Ma -
carların, Sırbların Bulgarların, 

Polonyalıların ve Latinlerın Ru
meline yürüyeceklerinı, dünyayı 
Türklerden kurtarmanın tam za
manı olduğunu yazmıştı. 

Ladlslavs, saray,nda bu mek
ıubu okuduğu zanıan herkes ~a

ıırmıştı. Türklerle mütareke im
zalanmasını tavsiye etmiş olan -
lar çok mahcub mevkide kaldı -
lar. 

O sırada da. B:zans ımparatoru 
Yuanis Paleologosun da mektubu 
geldL 

Yuanis de bu mektubunda· 
Yapılacak seferd~ kendisinin 

müştereken hareket edebilmesi 
ıçır, sefer pliınır.;.n günderlme -
s.ni r.ca edıyordu. 
Şımd, herşey bıttıği halde. Sul

tan Muradla lncıl iızerıne kasem 
ederek akdettıklcrl on senelik mü
tarcker..n ne sure<le bozulw ası 
l. ım ge.d.ği cıhet kalmıştı. 

L.ıdıslavs ne yapdcağını şa~ r
mıştı. Kra lık r: c sn t-:ıpladı, 

bu muşku vaz ve.te ne yuı: .. ak 
lazım geleceğ nı ı::_zakere etti. 

Mecliste, Papanın rnumessilı G
lan kardınal da hazırdı. O da söz 
aldı, butun belaga•ılc b..x nutuk 

la beraber h'lha.EH İngiltere ve Fransanın Avrupa meseleleri hallol
madan Uıak Ş.ırkta bir harbi kabul etmiyceklerı ve Avrupada Alman
ya ve İUılvan.ın •rrbe: ii hareketlerine meydan vermeyecekleri mu
hakkak görülm~ktdiı". · 

Uzak Ş;ırkt.ııkı buhranlı hiıdıselerin ancak Sovyet Rusya ve Ame
rikanın İngilız ve Frans:zlarla daha sıkı bir teşriki mesaide bulunma
larını teıı.Jııl edeceğ; kanaat umum •<lir. 

Bur~ya aksedPn haberlere göre Sovyet ordusu m:ktan Çin ve .Man
çuri hududlarında ve Viliıdivostok'da bilhassa arttırılmakta, zırhlı ve 
motö~lü vesa.t adedı ıle tayyare m ;ktar. çoğaltıl1Daktadır. 

Arnavudlukta 
Mukavemet 
Artıyor 
(1 hıc · ,ahı.'eden devam) 

ve Londrada hukümet erkanıle te
maslaıda bulunacağı haberleri te
yıd edilmekted r. Sabık Kral, 

kuvvetli bır ihtimalle, evvelce ve
rilen haberler hilafına, Türkiyeyi 
terketmıyeccktir Versay'da kira
landığı bildırilen köşkün. kralın 

siyasi temaı.ıarından sonra kraliçe 
ile birlikte iki ay kadar ;stirahat
lerıne talu;ıs edilecek, Ahmed ZG
go Kralıçe Jeraldin ile birlikte 
tekrar şehrimıze dörıecektır. 

•• 
Ucüncü Bir • 
T ahtelbakir 
Daha Battı 

Parıs 16 (Hususi)- Feniks is

mindeki bır Fransız denizaltı ge

mi•i Sayecın limanının biraz iler:
s'nde denize dalmış ve bir daha 
su yüzüne çıkmamıştır. Gemide 
71 kişi bulunmaktadır. Tayyare

ler ve muhribler den.zaltı gemi

sinin battığı yerı ara~tırmaktadır
lar. Bugün öğleye kadar a;aştır
malardan bir netict alınamamıştı. 

Gemi 1400 tonluktur. İzinın bu -
lunmasından ümid kesilm:ştır. 

---<>--

Anıt - Kabir 

Mısır Haricıye Nazın ve Hari
ciye Vekilımiz saat 16 da Yalova
dan hareketle Pendiğe geçecekler 
ve oradan hususi trenle Ankaraya 
gideceklerdir Vost ve misafir na
zır Ankarodan çar~amba ak~ar,... 

hareket ederek perşembe sabahı 
şelırirnıze gelecek ve burada üç 
gün kalacaktır. 

Abdülfettah Yahya Paşanın 

memleketimizden ayrıldıktan son
ra Sofya, Bükreş, Belgrad ve Ati
nayı da ziyaret etmesi mukarrer 
bulunmaktadır. 

GÖZ BEKIM1 

Dr. Murad Rami Aydın 
Taksim - Talimhane, Tarlab8§1 

caddesi No. 10 Urla aprt. 
Tel: 415li3 

., 

DEVREDİLECEK İHTİRA 
BERATI 

timiz kibar iıleminin takdirine 
mazhar olmuştur 

•Kendi kendine kurulup sert- kerre başkasına devır veyahud Krem Balsamin Kanzuk 
leşen elektrotların kullanış usulü• !htiraın Türkiyede mevkii fiile Kadın güzelliğinin sihrini ter -
hakkındaki ihtira için alınmış o- konması için icara dahi verile - kibinde saklıyan en ciddi ve şa-
lan 16 haziran 1937 tarih ve 2427 bileceği teklif edilmekte olmakla yanı itimad markadır. Genç ve ih-
numar-alı ihtira beratının ihtiva bu hususta fazla malümat edin - tiyar bütün kadınlar için zaruri 
ettiği hukuk bu kerre başkasına mek istiyenlerin Galatada Aslan bir ihtiyaçtır. Cildin letafet ye 
devır veyahud ihtiraı Türkiyede Han 5 inci kat 1 - 3 numaralara taravetini arttırır. Yağh, yağsız 
mevkii fiile koymak ıçin ıcara da-ı müracaat etmeleri ilan olunur ve a~ıbadem cinsl~ri vardır. 

hi verilebileceği teklif edilmekte .:.._ k H k" . - Eksır Balr· ın Kanzuk 
olmakla bu hususta azla ma umat 1 Cildin daim. , ..ımuşaklığını te-f !'· - Çocn e ımı j 
edinmek istiyenlerin Galatada, Dr. Ahmed Akkoyunlu min eder. Yüzdeki çil ve lekdcri 
Aslan Han 5 incı kat 1 - 3 nu~a;a-ı Taksim - Talimhane Pal_as No. 4 alır. Sivilceleri tamamen ızale e-
lara müracaat eylemelerı ılan Pazardan maada her gun saat der. Traştan sonra cilde liitif bir 
olunur. - 15 den sonrR. Tel: 40127 . 1.k . 

İstanbul Defterdarlığından: 
Muhammen 

Beyoğluııda Hü~eyinağa mahallesinde eski İmam yeni 

bedeli 
Lira 

serın ı verır. 

İngiliz KANZUK eczaneı.ı 
Beyoğlu İstanbul 

-------------- imam Adnan sok"ğında kain eski 23 yeni 21 sayılı e\·. 4500 
Beyoğlu dördüncıı sulh hukuk 

hakimliğinden: 

Yukarıda mcvkl ve numarası yazılı hane· hizasında yazılı muham
men bedeli üzerinden 13 /7/939 tarihine müsadıf perşembe günü saat 
14 e kader pazarlıkla sa-tılacaktır. Satış bedeli nakden ve peşindiı". Ta

Terekesıne mahkemece el ko -
liblerin "'r 7,5 pey akçelerini vakti muayyeninden evvel yatırarak bu 

nulup tasfiyesine karar verilen müddet zarfında hdtanın pazartesi ve perşembe günleri saat 14 de 
ölü Kiregankof uhdesinde bulunan Defterdnrlık Milli "Emlfık Müdürlüğünde müte§ekkil satış komisyonu-
ve 24/6/939 tarihinde saat 10 da na müre.caatları. (4362) 
enkazı •atılacağı Son Telgraf ga
zetesinin 24/5/939 tarih ve seki-

Şehrimizde bulunan Arnavut -
luk ricalt ergeç vatanlarına av -
det edeceklerini bir kanaat hali,rı
de muhafaza etmef<tedir. Gelen 
haberlere göre. İtalyan işgali al -
tında !bulunan Arnavutlukta he -
nüz sukünet a\·det etmemıştir. 

Arna\ utluk dağları Arnavut gö
nullülcrind(n rr ürekkep çetelerle 
dolmuştur. 

Ebedi Şef Atatürkün Anxarada zinci sahıfe~inin birinci sütununda lstanbul Emniyet Sandığı Müdürlilğünden: 

Kadıköy icra memurluğuntiıır· 
Kadıköy ikinci sulh hukuk mah

kemesinın 5/12/938 tarih , e ~ısı 
201 No. lı il!ımı mucibince ala • 
caklı Fatmanın kocası Ankarada 
Yenişehir palasta Ari! Oruç Alpla 
alacağı olan mahiye otuz lira na
faka ilamı üzerine borçluya usu
len gönderilen icra emrınin gös
terilen mahalde bulunamamasın -
dan ve halen mukim bulunduğu 

mahallin meçhul olmasından dola
yı vuku bulan taleb veçhiie mez
.kfu icra emrinin 20 gün müddet
le ilanen tebliğine karar yeril -
miş olduğundan ilan tarihinden 
itibaren 20 gün zarfında kanuni 
yollara müracaat edilmediğı tak 
dirde icraya devam olunacağı teb
l;ğ nakamırıa ka.,.,. olmak üzere Arnavutlar, Arnavutluktakı İtal

ya kı..vvetlcri ne kadar takviye 
ed.! rse edi~ n; sarp Arnavutluk 
dağlarında gızlenen Arnavut gii -
n..ılh.ıler .ni ortadan kaldıramıya -
acğmı söylemekte çete harbinin 
devam edeceğıne kani bulunrnak
tadır!ar. 

Rasad tepesinde yı.pılacak Anıt _ ilan edilen mahal Büyükada kum- 938/944 Emniyet sJndığına borçlu ölü Bayan Avangilini mira~ı-
Kabri iç.n hükümet•n teklifi ü- sal salhane sokak 76 numaralı ma- !arına ili\n yolile '!On tebliğ: 
zerine Kamutayca istimlak ve hal olduğu tavzih olunur. Murisiniz sağlığında Beyoğlunda Kamerha1un yeni Hüseyinağa ma-
proje masrafları olarak 25<).000 Ji- ı---------------ı hallesin;n eskı Toprular yeni Topçekenler sokağında eski 25, 27 yeni 
raiık bir tahsisat verilmışt'. Dr. Hafız Cemal 31 kapı 337 ~da. l parsel No. lu kagir bir evin tamamını Sandığımıza 
Anıt - Kabrn yapılacağı saha- birinci Mercccde ip(tck etmek suretile 5/7/931 tarihinde 11082 hesap 

da ıstimlak edilecek arazi ve pro- <LOKMAN llEKİM) No. sile Sandığımızdan aldığı 9.000 lira borç 26/4/938 tarihine katlar 
DAHİLİYE MÜTEHASSISI 

J·eler ış_ uzerinde m"""ul olmak ödenmetiiğinden falı n komisyon ve sair masraflarla beraber (15665) 
'"'vo Divanyo1u 104 

lüzumlu işleri gürüşerek takib ve liraya varmıştır liın olunur 938/1043 

intaç etmek üzere Ba~vekaletıe 

bır koır.,syon teşkil olunml.l§tur. 
İlk toplantıs.nı yapan komısyon 

Başvekalet müsteşarı B. Vehbi 
Demirelin reisliğ:nde ve Maliye 
Vekaleti müsteşar• B. Cem.! Ye-

Muayene ıaatleri: Pazar harfe her 
lim Z,5 - 8. Salı. Cumarte•I lZ - 2,5 

fıkara7a. Tel: ıZ398 

ı----- -----
ııil, Ankara bekdiycsi ikinci reis 
muavin, ve Ankara imar müdü
ründen müteşekkldir. 

Bu s~beble 3202 Jl;o. lu k:.nuna tevfıkan ve 938/944 No lu dosya •-Dr. HORHOHUNi _

1 
ile yapılan takı;ı ve açık arttırma neticesinde mezk(ır gayr menırnl 8000 1 
lira bede!Je snnd k namına muvakkaten ihale edilmiştir Hastalarını akşama kadar Sır· 

İşbıı ı!ii- l.ırirındcn itibaren bır ay içinde borç ödenmediği tak- , keci Vıyhana Odteli dyanınddaki 
k ·1m k ·· ~•· h'k. 1... muayene anesın e te avı e er. dirde kat'! ihale ~rarı verı e uzere cwsyanın icra a ım ıgıne tevdi 1 edileceği Fon ihb~rnarne makamına kaim olmak üzere ilan olunur. 4372 - Telefon: 24131 -



Çemberlayn Kendi 
Tezini Y okluye~ 

7-SON Tl:LGllAF-

Gayrimenkul Satış İlanı 
lstanbul 4 üncü İcra Memurluğundan. 

U HAL:K Fİ ı.. O (4 üncü sayfadan devam) 

!anmayı kaldırmak istiyor. Fakat 
İngiltere denizlerdeki h9.kimiye

tinden vazgeçmek istemiyur. Hal
buki denizlere hakim oldukça bir 

çok t1emleketleri abluka altına 

alabilecektir. 

]ere getiriyorlar. Danimarka ile 
Baltık devletlerinin Almanya ta
rafına dönmüş olmaları üzerine 
İngiltere de artık r-olitilı::asına ye
ni bir istikamet vermek istemiştir. 
Bu takdirde arttk Avrupada yeni 
bir ·harbin çıkması muhakkak de
ğildir. Vaziyet bilakis sulhun le
hinedir. 

Hazineye biriııci derecede ipotekli olup tamamına yeminli üç heli 
vukuf tuafında..ı 73978 .ıra kıymet takdır edilen Beyoğlunda Evliyaçe
lebi ma1'alle;ınin e<ki Yaşmaksıyıran yeni Tozkoparan sokağında eski 
42, 44, ve 42 mük"rrer yC'ni.59, 61, 63, 65, 67. 69, 71 kapı numara altında 

6 bap cükka.'1.ı r::.üiteın:l Kırzade namile maruf Apartımanın tamamı 
açık arttırma sJret:le s•tılığa çtkarılmıştır. 1 efrlka Numaraeı ı 142 Yoz on· Rahmi YA.CIZ 

Besimi Yakaladılar, Amiral 
Kolçağın Huzuruna Çıkardılar 

Keş( e Gönderilen Besimi Dursun Kaptanla Halk 
Filosu Erkanı Gece Yarısına Kadar Beklediler 

- Sebeb mi? Sebebi şu: Şimdi 
savuşmağa kalkışsak, daha sabaha 
varmadan arkamızdan yetişecek 

Rus filosunun toplarile imha edi
liriz. Besim yakalanmışsa bile he
nüz onu isticvab ile meşgul bulu
nan Rus donanmasına yerinde ve 
muvaffakiyetli bir baskın vere
bilirsek meseleyi halletmiş olu
ruz. 

açıldığı istikamette filodan uzak
laştılar . 

Diğer taraftan Borsen Zeıtung 

da İngilterenin bir konferans top
lamak üzere Almanyayı davet e
deceğine dair çıkan sözlerden bah
setmekte, fakat şimdiki Alınan -
yanın yirmi sene evvelki Alınan

ya olmadığını, öyle konferanslara 
giderek başkalarının emri altına 
giremiyeceğini yazıyor. 

Alman matbuatı bu tarzda ya
zılarına devam ededursun diğer 

taraftan İtalyan gazeteleri İngiliz 
devlet adamlarının sözlerine karşı 

daha müsaid bir vaziyet alarak 
ona göre yazılar yazmaktadır. 

İtalyan gazeteleri daha başka 
manalar da çıkararak sözü Londra 
ile Moskova arasındaki müzakere-

İşte İtalyan matbuatının yazı
larından bu netice çıkıyor. Su! -

hun devam edeceği ümidlerı kuv
vıetlendikçe İtalyanlar da geniş 

bir nefes alıyorlar. Romada bu
lunan Avrupalı muhabirlerin ya
zılarından bu anlaşılıyor. 

Bununla beraber Almanyanın, 
İtalyanın istediği şeyler vardır. 

Bunlar daha kıendilerirıi tatmin 
edilmiş görmüyorlar. Dığer taraf

tan bazı Roma gazeteleri de İn
giltercnin Berlin ve Roma ile an
laşmak istediğ . ni göstererek Mos
kova müzakerelerini kendi istedi-

ği gibi neticelendirır.ek 
gizlediğini yazıyorlar. 

emeLni 

Hududu : B.r tarafı Ümmügülsüm ve hissedaranının hane ve bah· 
çesi bir tarafı madam Elbidanın hissesinin bahçesi bir 
tarafı Kible sokağı ile madam Elbidanın hissesi bir ta
rafı kezal'k Kıble sokağı ve cephesi Yaşmaksıyıran cad
desile mahduddur. 

Evs3f1 :Zemin kat cadde üzerinde dükkanlar: 
59 n•ımaralı dillckan demir kepenklidir. 
61 ve 63 nımıaralı dükkan: İki dükkan tevlıldlidir. Arkasında iğreti 

merdivenle bir orh, bir ha!Q vardır. 
67 ıııımaralı dükkan: Arkasında odası, halası vardır. 
69 numaralı dükkan: Zemini çimento ve cephesi istor kepenklıdir. 
71 n.unaralı c!Ukkan: • • • • 

• 
65 numaralı apartıman 

SüY~leri merıl".er kolinli kapıdan girildikte mermer antre kapısı 
odai.ı, ik;!'lci antre tamamile karton piyerdir. 

Birinci daire; Bir •ntre üzerine zemini kırmızı çini, de.mir soba 
ocak mermer plak tezgah, dolnplı mutfak, bil' hol ve bir ki>ridor Ü?Jt

rine ikisi j.ç içe y<'di oda, zemini karasmen iki ha!Q zemini mermer 
cidarı fo~·ans muR1'1k banyo ve termosifonlu banyo vardır. 

İkinci dlire: B'.r oda noksanile bir numaralı dairenin aynıdır. 
BiT.nci kat: Üç ve hes numaralı daireler vardır. 2 numaralı dairenin 

aynıdır. 

Delikanlı gönderildiği keşif hiz-ı 
.netinden memnundu.. Karanltkta 
yalnız başına saatlerce kürek çek
ti .. Uzaktan Rug donanmasının 

ışıkları farkedilinciye kadar düş
mana sokuldu .Bu arada iki defa 
karakol yapan Anadir ile Kam -
çatka detroyerlerinin projektör -
!erinden talihinin yardımile ya
kasını kurtardı... Donanmanın 

yakınlarına kadar sokuldu. Dağ 
gibi koca Rus gemilerinin ara -
sında korsan küreğile dolaşarak 

bunların sayısını tesbite uğraşı

rordu. Bu sırada keskin bir dü -
dük sesi duyuldu. Besim etrafına 
bakınırken, 50 metre ileride be
yaz ve d1:>kuz çifte bir şalopenin 
üzerıne geldiğini, i~erisindc en az 
-9-10 Rus bahriyelisinin bulun -
duğunu gördü, kendi kendine söy
lendi: 

Ve.. Tufan kaptanın yarım sa
at süren kandırıcı izahatı bütün 
rEfsler .tarafından tasvib edildi. 
Seçme denizcilerden 45 kişi be
şer b~er dokuz sandala tak•im 
oldular. Tufan reisle dört sandaJ 
bir kol, Dursun Ali kaptanla 3 san· 
dal ikinci kolu teşkil ederek ge
cen:n zifiri karanlığında Besimin 

Karanlıkta büyük bir sükı'.lnet 
muhafaza edilerek yol alınmağa 
başlandı. Sandallar, suyun üzerin

de kayar gibi hiç gürültü çıkar -
maksızın ilerliyorlar, her saniye 

hedeflerine b:raz daha yaklaşarak 
meçhul bir akıbete doğru göz yıl
dıran bir cür'etle çalakürek ko
şuyorlardı.. ============================-•! İkinr; kA': Birinci katın aynıdır. 

HiKAYE: 

- Hapı yuttun .. Hacı Besim!. 
Ve.. gözlerini, sandalın ıçeri -

s:nde bulunan tüfeğine çevırdi.. 

Fakat bununla ne yapabilirdi? 
Hıç!. Ufacık bir tüfek bir sandal 
dolusu Rus bahriyelisine ve Rus 
donanmasının orta ·yerinde bir 
sopadan farksız birşey sayılırdı. 

Sandal sür'atle Bes:min üzeri
ne geldi, hızla rampa ettL Dümeı>
de oturan bir gedikli rusca ses
lendi: 

- Kimsin, ne anyorsun ..ırada?. 
Besim bu anlabadığı dile karşı

lık veremed~ sustu. Gedikli, ne -
ferlere işaret etti; 

- Tutun bu herifi! 
Besim beş dakika sonra şalo • 

peden şalopeye geçerek Kagol 
kruvazö:ünde bulunan Amiral 
Kolçağın huzuruna çıkarılmıştı. 
Keşfe gönderilen Besimi Dursun 

kaptanla halk filosu erkanı gece 
yarısına kadar beklediler.. Eller 
saatlerde, gözler yelkovanla ak -
rehin hareketinde. geçe1> saatleri 
hesablıyan reisle saat 2 ye yak
laşırken kararlarını verdiler: 

- Besim, Rusların eline düştü. 
Bu umumi karan yine umumi 

bir sual takib etti: 
- Şimdi ne yapacağız? 
Buna kimse cevab veremiyordu. 

Yine söz sırası Tufan kaptana gel
di, cesur kaptan fikrini şöyle ızah 
etti: 

- Baskına çtkalım! 

- _Delirdin mi kaptan! 
- Hayır ... En makul, en doğru 

hareket bu olur. 
- Besim ele ge\mişken baskı

na çıkmak deliliğin dikalası de
mektir. 

- Hayır. .. Yapılacak başka bir 
iş kalmamıştır. 

- Sebeb?. 

TARİHi 
ÇOCUK 
RD11ANI 

- Ben yıldızıım.ı. danışmadan 

•vlenemem, dedi, bana yeai gün 

mü~aade et. Memleketiniz:n mü
necimlerir.e danış,yım. Yıldızım 

evlenmeme müsaade ederse, sen
den iyisini alacak değilim ya .. 

Habeş kızı bu ~özlere inandı. 

Yedi gün beklemek üzere sevinç
le odadan çıkıp gittı. 

Buran Habeş kızile evlenme işi 

ni arkadaşından saklamıştı. O da
ha evlenme çağımı gelmemişti. 

Fakat, mutlaka birile evlenmek 
gerekse, o HabC§ kızile evlenemez-

Herkes dikkat kesilmiş, ufukta 
donanmanın ışıklarını seçmek ü

zere karanlığa daldırılan gözlerde 
yiğitlik, kalblerde gümbürstüsü 

dışarıdan duyulacak derecede bir 
heyecan ve çarpıntı vardı. 

Seyyar 
Sanatoryom 
İstanbula 
Geliyor 

N . L" ' emıze azım ... 

6, 7, 8 numaralı daireler vardır. !BU1'ada holde camekan
la syrılarak antre yapılmıştır. 2 numaralı dairenin 
aynıdır. 

3 ÜT'.cÜ kat : 9, 10. 11 numaralı üç daire vardır. Diğer katların ay-

(DeDamı 1J4T) 

Milyarları ~ Jahveden 
Eşsiz Aşk Macerası 

(5 inci sayfadan =.evam) 
diğini, asabımın yumuşadığını b:s 
ederim .. 

Bazı kimseler de tanırım .. Bun
lar da deniz aşırı yerde otururlar. 
Fakat, onları daima \•apurun en 
köşe bucağında görürsünüz.. Ta 
alt kamaralarda, nefes kokulu 
yerlerde, karanlık merdiven alt
larında otururlar .. Ve onlar da 
ayni fikri müdafaa ederler: 

(5 inci sayfadan devam) 

Demidof'un gümüş takımlarını, 

Folke'nin çini vazoları kolleksiyo· 
nun ualdı. Konak adeta bir müze 
olmuştu. 

BİR İSİM·GÜNÜ 
Kont Kastela'nın karı.sının yir -

mnci senesini kutlulamak için ter
tib ettiği şenlik, verdiği ziyafet Pa
rislilerin hala aklındadır. 

Bulonya ormanının büyük ha
vuzu kenarında 100 metre 
boyunda ve 20 metre yük -
sekliğinde bir sahne yaptır

dı 200 kişiden mürekkep bir 
orkestra çalıyor, operanın balet 
heyetinden 80 san'atk&.r dans edi
yordu. Ziyafete, dostlarından 200 
kişi davet etmişti. 
Ağaçlara 80,000 Venedik feneri, 

yüz bine yakın kandil asılmıştı. 

Yerlere, 11,000 metre uzunluğun
~a halı serilmişti. Kırmızı çuha 
elbiseli 80 uşak ~isafirlere hizmet 
ediyordu. 

Gece yarısına kadar mehtablar 
yakıldı, havai fişenkler atıldı. 

Bu ziyafet 300,000 franga mal ol
muştu. Bizim bugünkü paramızla . 
50 bin lira. Bir gece 'için... İsraf 
değil mi? ... 

Kont, Valhala adlı yatı ile İsveç 
sahillerini dolaşırdı. Bu 1.600 ton· 
luk yatta 100 tayfa kamarot, sekiz 
zabit vardı. Bir ara İstanhula da 
gelmiş, Karadenize çıkarak Yalta, 
Kırım sahillerini dolaşmıştı. 

Yeni konağa yerleştikleri zaman 
verdikleri ziyafe.te 2,000 kişi davet 
etmişti. 

Yazan: lskender F. Sertelli 

di. Hamal sarayında Askalon (1) 

dilberleri ne güne duruyordu? 
ıBuran yedi gün içinde sarayın 

başmüneccimini elde etmeğe ka

rar vermişti. Ona Habeş kızının 
kendisine musallat olduğunu söy
liyecek ve bu suretle işin içinden 
sıyrılmağa çalışacaktı. 

Şehir içinde hala Moyayı öldü
ren adamı arıyorlardı. Kralın ina 

nl§ına göre, Moyayı ancak bir 
yabancı öldürebilirdi O güne ka
dar Ha mat havalisinde bir Hamatlı 

(1) Kudüs fClhrinin eski adı. 

Kontun yirmi sene içinde s..rf 
ettiği para 150,000,000 fraııga baliğ 
olmuştu. 1 
Karısının kardeşleri bu israfın 1 

sonu iflas olduğunu düşündüler, \ 
hemşirelerini ayırınıya karar ver
diler. 

26 sonkanun 1906 gecesi kont ko· 
nağa geldiği zaman karısının çe> -
cuklarile beraber çıkıp gittiğ:n\ 

öğrendi. 

Bir hafta içinde ayrıldılar. An
na Gold. iki sene snnra Dült dö 
Taleyran'la evlendi. 

Konta gelince: Eskisi gibi israf 
edemiyordu. Fakat, yine yışayış 
tarzını değiştirmedi. Yine ziya -
fetler veriyor, şenlikler tertib e
diyordu. Fakat evvelki gibi değil. 

75 Yaşında f ir İhtiyar 
Hizmetçisini Öldürdü 
(5 inci sayfadan devam) 

ipekli kravatını düzeltiyor. Ha -
kim soruyor: 

- İsminiz Ogüst Labiş, 75 ya
şındasınız, şatonuzda ikamet etli -
yorsunuz, san'atiniz faizcilik değil .. mı ... 

- Deniz havası iyi geliyor .. . 
Şe!!ıre uzak amma ... Ne yapalım .. . 
Yaz, kış, bu kahrı çekiyoruz. Gi
dip gelirken, biİ-az tem;z hava 
alıyoruz. , 

Elbette bunların da bir düşün
dükleri, hizmet ettikleri bir fikir 
vardır. Fakat, ne olduğu anlaşıl
maz .. Düny,!l<!.a garib insan nu a
rarsınız?. Çok!. 

Hele, baztları vardır: Vapur 
da, yağ, pislik, kömür kokan, du
manlı, sıcak .ııı.akine dairesinin 
yanında dururlar .. Üstelik, başla
rını da, makine dairesinin pen -
ceres'nden uzatırlar ... Bütıin de
niz yolculuğunu, bu gürültülü, ka
ranlık hücrenin bun&ltıcı havası
nı teneffüs etmekle geçirirler. 

REŞAD FEYZİ 

volverimi çtkardıın. Alıiu·madı, 

calçak• diye .bağırarak üzerime 
~aldırdı. Mutfağa kaçtım. Arkam
dan geldi. Çok kuV\"Ctli bir ka -
dındı. Boğazıma sanlıp İ>:>ğma.sm

dan korktum. Tetiği çektim . 
Maznun, cevet. demek isti!!' gi- - Soma? ... 

bi kayıdsızca başını eğiyor. - Kanlar içinde yere yuvar -
- Hizmetçiniz Margriti öldür- landı. Ben de yukarı çıktım. He-

menize sebeb ne!... yecanımı gidermek için 'bir konyak 
- Öldürmek niyetinde değil - içtim. Sonra polise telefonla vak' 

dim. Fakat... ayı haber verdim. 
- Fakat?... Mahkeme, 75 lik katil hakkın-
- Bena hakaret ettL Beni ölüm- daki kararını bir hafta sonraya 

le tehdid etti. Korkutmak için re>- bırakmıştır. 

-32-

diğer bir Hamatlıyı öldürme -
mişti. Hamatlıların çok iyi bir a
detleri vardı: Çocuklarına küçük
ken, adam öldürmenin çok günah 
olduğunu telkin ederlerdi. Bir 

Hamatlının kendi yurtdaşlarından 
birini öldürdüğü :şitilmemişti. Ço
cuklar daha eli silah tutmağa baş· 
lamadan, kendi yurtd:ışlarından 

birini öldürmenin günah oldu -
ğunu bilirlerdi. 

Hamatlılar kılıçlarını ancak harb 
meydanında kınlarından çıkarır

lardı. Düşmanla döğüşürke;ı adam 
öldürmek günah sayılmazdı. Çün-

kü ölecek adam kemli soy !arından 
değildi. Düşmana mcnsubdu. Kı
ra! taba~ından o kadar emindi 
ki, bu vak'adan bahsederken: 

- Moyayı bir P.:amatlırun öl -
dürdüğünil zannetm,yorum. Bu
na inandığım gün, Hamatlılar es
ki '.nanışlarını ve eski benliğini 

kaybetmiş demektir. Bir Hamafü, 
hiçbri zaman Moya gibi b:r kah
ramana el uzatmaz. 

Diyordu. Kralın sözü boş ve 
manasız değildi. Moyayı b.r Ha
matlı değil, bir Sıımerll ö!nür -
müştü. 

Halkın yüreğinde bu k~ kı!V 
vetE bir iman yarota~ kral, e('er 
büyük b:r orduya malik olsaydı, 

bu imanla dünyayı istila edebilir-
0 devirde Hamatlılar birbirlerile 
ne kadar kavga etseler, oozuşsahr. 
nihayet dargın kıılırlar, fakat bir
birlerine kılıç sal!amazlardL Bir
birine bu kadar bağlı olan, birb:
rini bu kadar candan koruyan U· 

!usun herhangi bir savaştan ko-

( 4 ii11CÜ rayf ııdan d.etıam) 

le değil mi canım? Ay~e, kocasın
dan ayrılıyormuş! Duymamış o
lurum! Evet, yak'nen biliyorum 
da duymamış olurum! 

- ........ . 
- Neden mi? Tabiatim biıyle! 

Aliyelerin damadı, iki aydır, or
talarda görünmemi{ti. Avrupa -
!ara gitti! demişlerdi. Halbuki ha
pishanede imiş! 

- Bunu da bilmiyordun? Yine 
bilmemiş, duymamış ol. Hem ne
m ' ze lizun! Hapse niçin g•rmiş?. 
Sormam bile! ... Sen de sorma kar-
deş... ' 

- Bilirim, sormazsın ... Sen de 
benim gibisin ... Nemize lazun!. 
Kimseni" aleyh'nde bulunmam, 
bulunmak da istemem. Arkasın
dan söylemek ayıb, ayıb amma, 
bunun da· bir derecesi vardır, de-
ğ ·ı .. ı mı .. 

- A,elbette! Öteki beriki be 
nim aleyh.mde atsın tutsun, ben 
de susayım! Yoo! Bıına, taham -
mü! edemem. O zaman da adamın 
burnuna gülerler. 

- ........ . 
- E\•et, haksız mıyım? Neye 

sakalıma güldüreyim? Allaha şü
kür, benim de ağzı.ııı. diliın var. 
Alçacık ata binmesi kolaydır, der 
!er. Amma, yumuşak atın da çif
tesi pektir. Ben, söylemek iste -
r'.m., çekinmem söylerim :ımma, 

pek kızmalıyım, bıçak kemiğe da
yanmalı ... 

- Hacerin gelini, benim içiıı, 

nıdır. 

4 üncü kat : 12, 13, 14 numaralı üç daire vardır diğer katların ay• 
nıdır. 

5 i~.ri kat : 15. 16, 17 numaralı üç daire vardtr. Diğer katların ay
nıdır. 

R ın~ı kat : Taras katı olup zemini kırmm çini ve kı.>men tahta 
döşeli koridor üzerine her apartımana mahsus birer 
oda, çini zeminli ütü odası. sabit kazan. ikisinde ikışer 

ve birin~e bir mermer tekneyi havi üç çamaşırlık, ze
minl~r; nsfalt döşeli üstü kapalı üç taras, üç hala mev
cut olup çamaşırltklardan bir tanesi tahta bölme ile 
bö!üoeıek iki oda bir mutfak, bir haladan ibaret da
irPiir. 

Bu kaıın üstünde zemıni kırmızı çini taras mevcuddur. 
TMosada su tulumbası mevcuddur .. 

Bod• nm kat: ZC'mini çimento döşeli olup koridor üzerıne her apar
tımana l"ahs•ıs hır kömürlük bir motör dairesi vardır. 

Umumi ev>afı : Bi'la tam kagir cephesi Tiryeste taşı ve ~!emeli
dir. Terkos, hava gazi, elektrik vardır. Tahta kısımlar 
y•ğlı bc>ya, merdivenler ve sahanlıkları mermerdir. 
Heyeti ,ımumiyesi iyi bir haldedir. Balkon ve çıkma
Lırı vardır. Cephe pencereleri panjorludur. 

Unı•l!td me-..ahll'll : 481 metre murabbaıdır. 'iirmi sekiz metre mu
rabbaı ıydınlık vardır. 

Yukarıda evs•fı, hududu \'e mesahası yazılı ve altı bap dükkanı 
müşterr,il K•rzade namile maruf apartımanın tamarııı açılı:: arttırmaya 

vıızedilır.'~tir. 

1 - t şbu g<.ri menkulün arttırma şartnamesi 27 /6/939 tarihinden 
itibaren 934/3Y59 Ne. iıe !stanbul Dördüncü İcra dairesinin muayyen nu

marasında herkesin görebilmesi için açıktır. İla'lda yazılı olanlardan 

fazla ma!ümat ~lmak ısteyenler işbu şartnameye ve 934/3959 dosya nu
marasile :nemuriyetimize müracaat etmelidir. 

2 - Arttırmaya iştirak için yukarıda yazılı kıymetin % 7,5 nisbe

be!inde pry veya milli bir bankanın teminat mektubu tevdi edilecektir. 
(Madde 124). 

3 - İpotek sahibi alac3klılarla diğer alakadarların ve ;.rtifak hakkı 
sahiplerinın gayri menkul üzerindeki haklarını hususile faiz ve maarafa 

dair olan iı\dialarını işbu i!Qn tarihinden itibaren yirmi gün içinde ev
rakı müsbitelerile birlikte memuriyetimize bildirmeleri icap eder. Abl. 
halde haklan tapu sicilli ile sabit olmadıkça satış bedelinin paylaşmasın
dan hariç kalırlar. 

4 - Gösterilen günde arttırmaya iştirak edenler arttırma şartna-
yelloz! demiş. Terbiyesizlik onda . . k 1.. ml ı· tal b ı t k b ı t 

mesını o umuş ve uzu u ma uma mış ve un arı amamen a u e -
kals.":, be~, ağzımı bile açmam.. miş ad ve itibar olunurlar. 
İlerısıne gıderse, eh, o zaman baş- ,.. . ku 271 /9J9 ın· d p be - .. t 14 d ,__ a·· .. 5 - -.ayrı lt'en 1 7 tıır ın e erşem gunu Sa& en ....... orııyorsun ya, sıısuyo -
rum ... Hem, nemize lizım!. 

- ........ . 
Hahmud Y csari 

!ay kolay sırtı yere gelmezdi 
Hamatlıların" bu meziyetini 

Tanrının oğlu da beğenmeğe baş· 
lamıştı. 

Azak. bir gün, Nipurdan gelen 
bir pamuk tacirile konuşuyordu. 
Pamuk tacıri, Azakın bu mevzu 
üzerinde fazlaca durduğunu gö-
rünce: 

Hamatlılara neden şaşıyorsun? 
dedi, vaktile sen:n ataların da or
ta Asyadan Dicle - Fırat kıyıla

rına indikleri zaman birbirlerine 
kılıç sallarnazlardı. Hamatlılar bu 
:~rbiyeyi senin soyundan aldılar .. 
Burada onlar değil, sen öğünme -
!isin! 

- Fakat, bizim yurdumuzda 
böyle bir adet yok. Bir adam, ya
nındakinin aykırı bir hareketini 
görürse, derhal onun başını ez
meğe kalkar. 

- Ben Sirte118dan yeni geliyo
rum. Sumer Ecesi, yurdunda adam 
öldürm<!yi çoktan yasak etmiştir. 

(Dwamı vıır) 

16 ya bdar İstanbul Dördüncü İcra memurluğunda üç defa bağırıldık-
tan sonra en çok arttırana ibale edilir. Ancak arttırma bedeli muham

men kıyr.ıctin % 75 şini bulmaz veya satış isteyenin alacağına rüçhanı 

olan diğer alacaklılar bulunup da bedel bunların bu gayri menkul ile 
temin edilmiş alacaklılarının mecmuundan fazlaya ~ıkmazsa en çok art

tıranın ta~hhüdü baki kalmak üzere arttırma 15 gün daha temdit edile

rek 11/8/939 taıi'ıi!l:le Cuma günü saat 14 den 16 ya kadar İstanbul Dör
düncü İcra memurluğu odasında arttırma bedeli satış isteyenin alacağına 

rüçhanı olan diğer alaca1dılann bu gayn menkul ile temin edilmiş ala
cakları mecmuuııdan fazlaya çtkmak ve muhıynmen kıymetin ~(. 75 ini 

, tutmak şartiyle en çok arltırana ihale edilir. Böyle bir bedel elde edi
lemezse ihale yapılmaz. Ve satif :!280 numaralı kanuna tevfikan geri 
bırakılır. 

6 - Gayri menkul kendisine ihale olunan kimse derhal veya verilen 
mühlet içinde parayı vermezse ihale kararı fesholunarak kendisinden 

evvel en yüksek teklifde bulunan kimse arzetmiş olduğu bedelle alma

ğa razı olursa ona, razı olmaz veya bulunmazsa hemen on beş gün müd

detle arttırmaya çıkarılıp en çok arttırana ihale edilir. İki ihale arasın

daki fark ve geçen günler için % 5 den hesap olunacak faiz ve diğer za
rarlar ayrıca hükme hacet kalmaksızın memuriyet;mizce alıcıdan tah
sil olunur. (Madde: 133\. 

7 - Alıcı arttırma bedeli haricinde olarak yalnrz tapu ferağ harcını 
yirmi sendik vakıf taviz bedelini ve ihale karar pullarını vermeye mec

burdur. Müterakim vergiler, tenvirat ve tanzifat ve tellaliye resminden 
mütevellit belediye rüsumu ve müterakim vakıf icaresi alıcıya ait ol
mayıp arttırma bedelinden tenzil olunur. İşbu gayrı menkul yukarıda 

gösterilen tarihte İstanbul Dördüncü İcra memurluğu odasında işbu 
ilan ve görterilen arttırma şartnamesi dairesinde satılacağı ilan olu-

nur. (934/3959) 
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Hasan Gazoz özü 
~kerli. limonlu ve me:yvalı olup HASAN Meyva özünün 

~nafıoa maliktir. Şampanya gibi lezzetli olup mide 
rahatsızlıklarına şifadır. 

iŞTiHASIZLIK - HAZIM -
SiZLiK - ŞiŞKiNLiK - BU
LANTl - GAZ-SANCI - Mi
DE BOZUKLUGU - Dil -
BARSAK AT ALETi - iN-
KIBAZ - SIKINTI - SiNiR 

V«' biitün mide ve Barsak rahatsızlıklarına karşı 

•• •• eyvaoz 
Kullanınız 

Mide için her yemekten sonra 1 - 2 taUı kaşığı yarım bardak su 
çinde vt> mil..ofıil için ht>r sabah veya gece yatarken aç karnına 1 - 2 
ı;orb<ı lı:ll§ığı yarım baTdak su içinde köpürterek içmelidir. HASAN 
MEYV A ÖZÜ Avrupa ve bilhassa İngiliz meyva tuzlarından daha ylik
sek olduğu kat~ı~tle sabittir. Buna rağmen Avrupameyva özlerinden 
beş misli daha ucuzdur. HASAN MEYVA ÖZÜ yalnız bir türlü olup 
şekerslzdır ve çek köpürür. 

Şişe30tki misli 50 Dört misli 80 kr • 
Türk Kuşu Genel 
Direktörlüğünden: 

Orta Okulu Bitiren Gençlerden 
Gedikli Tayyareci Alınacak 

1 - Genel Kurmay Başkanlığının ten"iplerile Türkkuşu Genel Di
ektörlilğünün emri altında bu yıl açılmakta olan Hava Gedikli Hazır
ama yuvuına orta okul mezunları alınacaktır. 

2 - Hava Gedikli Hazırlama yuvasına girmek isteyenlerde ara-
ıacak belllbaşlı prtlar aşağıda gösterilmiştir. 

A - Türk olmak, anası ve babası Türk ve Türk soyundan olmak, 
B - Bekar olmak yaşı en az 16 en çok 18 olmak, 
C - Sağlık durumu uçuculuğa elverişli olmak, 
D - İyi hAI sahibi bulunmak, 
E - Ana ve babasının, yoksa, velisinin rizasıııı gösteren vazih 

Jdresli vesika göstermek, 

F - Hava Gedikli Hazırlama yuvasını ve Hava okullarını bitir
likten sonra hava birliklerinde on iki yıl Hava Gedikli erbaş olarak 
ıazl!e görmeyi taahhüd etmek. (Bu taahhüd Gediklı Hazırlama yuva
ına geldikten ve Hava sağlık heyetince yapılacak kat'i muayene iyi 
elice verdikten sonra masrafı Türkkuşunca ödenmek suretile yapı
acaktır.) 

3 - Gedikli olmadan evvel ve olduktan sonra alınacak aylık ve 
>yyareci zamlarının miktarlarile diğer esas ve şartlar hakkında daha 
·azla ma!Unıat almak isteyenler Orta okul, Lise ve Kültür Direktör
üklerine, Askerlik şubeleri başkanlıklarına, Türk Hava Kurumu lle 
'ürkkuşu şubelerine gönderilen matbu broşürleri görebilirler. 

4 - Kayıt muamelesine 30 haziranda son verilecektir. Lazımge
m şartları haiz olduğu görülen gençler temmuz ayı içinde Ankarada 
ürkkuşuna sevkedllecektir. 

5 - Hava Gedikli Hazırlama yuvasına girmek isteyen Orta okul 
1ezunlan kaydedilmek üzere Türk Hava Kurumu Şu':elerine, Anka
,da Türkkuşu Genel D:rektörlüğüne müracaat edilmel:dir. ,3545, 

z 
Hazımsızlık, Şişkinlik, bulantı gaz, 
Sancı, Mide bozukluğu, banak ataleti İNKIBAZ 

ekşilik ve yanmalarında ve Bütün Mide, Barsak . . 
dikkat Son derece teksif edilmiş bir tuz olup yerını tutamıyan 
daha çabuk, daha kolay ve daha kat'i bir tesir icra ~der. 

.arka· 
mümasil müstahzar-sına 

fardan 
Yalnız toptan aatış yeri: Mazon ve Boton Ecza deposu, Yenıpostane arkası No. 31. İstanbul. 

•ı------... -,,, ____ _ 
Di KK A T 

--· 

._. 
Matbuat Aleminde Büyük Rekor 
Bügün çıkan 15 inci sayısile Yeni 
Gün Mecmuası Matbuat aleminde 
büyük bir rekor kırmıştır. 

• Bugüne kadar Ti!rkiyede Şehbalden sonra 1 
bukadar nefis, bukadar zengin, bukadar kıy
metli bir mecmua -:ıkmamıştır ve çıkamaz da .• 

._:::.::..::::...::::::=.:::_;:::::;_:...;;;...:.~~...;;...~--~-· 

YETMiS iKi YASIHDA BiR OEliKANll 
Kandemirln bu çok gii7.el :röportajı sizi Filozofla, bu yetmiş iki 
yaşındaki delikanlı ıle karşı karşıya getirecek onun ağzından 
dökülen kıymetli hatıraları zevkle okuyacaksınız. 

SAFFET İ ZİYA İ Ç İ N 
Refik Halid.in kendine mahsus zevkli, i~li ve ince ruhundan kopan 
bu yazı ile edebiyat alemimiz bir şaheser kazanmıştır. -

İZ TIR AB 
İnsanöa en tncelişi göze vura!' duyguyu anlatan bu yazı gençl'ğin 
muhıkkak okuması üzerinde durarak okuması Jazım bir mevzudur. 
N1Z/\METI'.İN NAZİF bu y~zısHe çok ha'S duygularını izah etmiştir. 
BundQn başka Nizarnettin Nazlfin tarihçiler ne yaptınız? 
Sualine verdı.ği cevab çok şayanı dikkattir. YENİ GüN bu mevzuu 
ortaya atına.ltla Türk tarihine büyük hizmet etmiştir. 

FiLORiNALININ TABUTU ARDINDA 
ve 

Abdülhak Hamid babasının mezarıoı aramış mıdır ? 
Kara Davud' un bu yazısımn tedkike değer ve ibret

le ok unacak bir mevzadur. 

FENER BAHÇENiN BAYRAMI 

Zozo Dalmas 

BO MONTi 
Ba hçesinde 

REVÜ 
BALET 

OPERET 
VARYETE 

2 inci program 
Yeni nunıaralnr yeni şarkı

lar. Maestro DE ANGELIS 

idaresinde 

Fevkalade ORKESTRA 

İstanbul asliye ikınci hukuk 
mahkemesinden· 
İstanbul belediyesi taraından 

Üsküdar Tenbel Hacımehmed ma
hallesinde Selilmi Ali efcniı cad
desinde 40 No. lı hanede İsmail 1 

ve saire aleyhlerine açılan dava- Gripin kutularının üzerine resimde gördüğünüz 
nın yenileme suretile icra kılınan şekilde kabartma pullar ilave edilmiştir. 
tahkikatta: İsmailin evvelce ika- f ..:= __ ...:H::::e.:r_yl..e:::r<l:.::e:::....:ıs::::..ra::r:;l::a:..ıp:;u:;ll::;u:::....K::.:u:;tul=ar=ı:....:is::;t:.:e:::yı..::·u=iz:..· __ _ 
metgahı ma!Cım olduğu ve ahiren M •f v k"'} t• d 
ikametgahının meçhuliyeti anla- aarı e a e ın en: 
şılması üzerine hakkında ittihaz 
edilen kararları ilan suretile teb
liğ ettirildiği mılbrcz 2 teşrinievvel 

933 tarihli Son Posta gazetesin - 1 
deki ilandan anlaşılmakla bu kerre 

1 - OrtJ uimllarda türkçe, tarih - coğrafya, riyaziye, tabliye, 
Fransm·a, almarıca ve !ngilizce muallim muavini olmak istiyenler için 
bu sene: imtihan açılmıştır. 

2 - İmtihant2.r hır Eylt'.ı! cuma günü İstanbul Üniversitesinde 
başlıyacı:.ı<tır. 

dahi dava arzuhalinin mumaileyh 3 ·- Bu imtıhana dahil olacakların: 
İsmail Hakkıya on beş gün müd- A _ Türi< vatand<ışı olmalarL 
detle ihi.nen tebliğ ettirilmesine ve B _ Yaşlarının 20 den eksik ve 45 den fazla olmaması, 
şu suretle tahkikatın 4/7 /939 günü 1 C - Hüsnühal erbabından oldukları, her. hangi bir surette mah· 
saat 14 e talikne karar ver~lmiş ol- kt'.ımıyct Jerı oımadıi°(ı hakkında bulundukları vilayet vey::. idare he~e
duğu mumaıleyhanın malumu ol- tinden almm•ş b'r 'l!azbata ibraz etmeleri ·hA!en memur ve muallım 
mak üzere ila nolunur. 937 /306 ı olanlarır bu i<ayıttan rr.iıstesna olup mensub oldukları daire Amirinin 

vereceği '•esika kAfıdir.• 
Bilumum haşaratı öldüren 1 D - Her nr!ü h~slalıktan ve muallımlik etmiye mani vücud an-

i K A T Q L zalarından salim olduklarını isbat eder tasdikli hekim raporu ibraz 
il etmeleri 

ve .ı:.ivrisinekler için de yanan E - En aZ !is~ veya 4 veya !I veya 6 sınıflı öğretmen okulu me-

K AT Ü L C Q 1 L zunu veya bunluın muadili tahsil görmüş olmaları. 
kullanınız. En mükemmel ve en Mual!inı me'<tebinden mezun olanların en az iki ders senesi mu-
müessirdiPler. Büyük bakkaliye allimlik etını~ b:ılunm~ları lazımdır . 

4 - Namzc~lPr imtihanda muvaffak oldukları takdirde kanunt ve eczanelerde bulunur. 1 T . . . · · · · 

mağazası. Nakamura, yın edı.eceklProır. 
Deposu: Beyoğluııda Japon 1 şartla\dahumd~ her hangı bır orta tedrısat muallım muavınliğıne ta-

1 Telefon: 40250 5 - Yukarıdaki şartları haiz olan namzetler bir istida ile vilayete 
En eol<i spor münekkidi Eyüb Zadenin bu yazı.sı Fenerbahçen!n spor ~!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!'!~ I müracaat edeceklerdir. Bu istidaya şu vesikalar bağlanacaktır. 
tarihı.ıe yapuğı h;zmetleri tebarüz ettirmesi hasebile bütün sı;ıorcu- j Kadıköy icra dairesinden: A - Nüfus te1keresinin aslı veya tasdikli sureti. 

!arı alakadar eden bir makale. Bir borcun temini için tahtı B - Tahs;J dı>reccsine aid şehadetname veya vesikalarının asıl 
Bu kadar güzel ve k ıymet l i yazı lardan maada I' hacze alınan ve 250' lira kıymet 

MAHMUT ""'"'ARİ takdir edilen bir aded kelvinatör Tiyatro Habraları •"""" 1 

EMİ makinesi 21/6/939 çarşe.;>ıba günü Enver Paannın ,...,...inde KAN D R 
..- r-~ saat 14 den 16 ya kadar Kalyon-

Kocaını Aldatacağım ESAD MAHMUD KARAKURD cukulluğunda Kooperatif karşısın-
Tiyatro san'atı yıkılıyor mu MÜNİR SÜLEYMAN da bilmüzayede açık arttırma su-
İcabının icrası ( Hikaye ) İRFAN KUNUR retile satılacağından talibolanla -

rın yevm ve vakti mezkı'.ırda ma
hallinde hazır bulunacak memu-

ve yahud suretleri. 
C - Hüsnüh•l mazbatası. 
D - Bulun-lukları yerlerin Maarif idaresinden nlimuneslne göre 

almış tasdikli sıhhat rapuru . 
E - Maarif id3rFsinden tasdikli ve fotograflı fiş. 

F - Altı aded 4XG,5 büyüklüğünde kartonsuz fotografları . 
Bu vesikalann en son 15/8/1939 tarihine kadar Vekalete gönderil

miş olm2sı lazımdır En tarihten sonra Vekalete müracaat etmiş olan-
lar imtihana alın'llıyacaktı:r. (2200) (4090) 

Kapalı Eksiltme İlanı , _ HÜNKA G 
İstanbıı l Daimi Encümeninden: fA çılm ıştır. Her Pazar ınce Saz 

26/6/939 tarih pazartesi günü saat on beşte İstanbul Belediye Da-
m! encümeni odasında 10149 lira 75 kuruş keşif bedelli Taksim bah

esinde havuz, nıakine ve elektrik dairesi inşaatı kapalı zarf usulile 
ksiltmeye konulmuştur . 

• 
Mukavele. Eksiltme, Bayındırlık işleri Genel, hususi ve fenni şart-

aınelf'ri, proje keşif hulfısasile buna müteferri diğer evrak elli bir ku
uş mukabilinde F. 1. M. lüğünden verilecektir. 

Muvakkat teminat 761 lira 23 kuruştur. 

İsteklilerın teklif mektııbları ve bu işe benzer iş yaptığına aaır 

larclerinden a!'!lı~ olduğu vesikalara istinaden İstanbul Belediyesi 

'en işleri müdürlüğünden eksiltme tarihinden 8 gün evvel dilekçe ile 

lınmış ehliyet \'e 1939 yılına aid Ticaret Odası vesikaları ve muvak-

at temıııat makbuz veya mektubu ile beraber usulü dai<resinde ihzar 
decekleri teklif mektublarını havi kapalı zarflarını 26/6/939 pazartesi 
unü saat 14 e kad'r Daimi Encümene vermeleri lazımdır. (4051) 

Sahip ve neanyatı idare eden Bafmuharrlrl 
ETEM iZZET BENICK 

Baaıldıi' yer: SON TELGRAF Matbuu 

Heyeti Vardır .ı 

Sarıyer Malmüdüriü2-ünden : 
Mal'.allesi: S:ırıyer 

Sokağı :Yeni Mahalle caddes1 

Numarası: 152, 154 156, 156 
- - ----'---

K d yt k hane Ev. 

Hududu: Bir tarafı Hüsnü reisin sahilhanesi, bir tarafı Jebi derya, 

bir tarafı Yenı Mahalie caddesini kateden dere, bir tarafı rabii Yeni 
Mahalle caddesi. 

• 
Çel~bi MehmPd vakfından 480 hisse itibarile 450 hissesine muta-

sarrıf Sabih ve <\:ışe Fevriyenin tahtı tasarruflarında olup veraset 

Açık mesameler daima siyah 
noktaların ve sivilcelerin te
şekkülüne zemin hazırlar. Cil
dinizin mesamatım sıkışjıır -
mak, sivilce ve çillerinizi iza-

le etmek için siz de 
vergisinden olan borçıannın temini tahsili için yukarıda cins ve hu- K p 
d~d~ gösterilen em!~klar 29 haziran ~3.9 tarihine müsadif per.şembe ~em ertev 
gunu saal 15 de muzayedeı evveliyesı ıcra kılınacağından taliplerın 

yevmı m<zkt'.ırda y;lzde yedi buçuk pey akçesile Sarıyer kaymakamlı- K1u1l.la•n•ınız••' •1!!!111•• 
ğında mGteşekkiJ idar~ heyetine müracaatları ilan olunur. c432h 1 Toptan ve Ferakende sat!§ yeri: İstanbuf Sultanhamarn 

liauui1 Bey ieçidl No. 46 - 56 Tel; 21295 

1 


