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1 23 
HAZiRAN 1939 

Telefon: 20827 
İstanbul Nuruomıanlye No. 54 En Son Telgraflan Ye Haberleri Yeren Akşam Gazetesi Sahlb ve Başmuharriri: 

E T E M t Z Z E T B E N t c E YIL : 3 

lngiltere Aleyhine Şiddetli Nümayişler Oluyor 
lngiliz Başvekili Dedi ki: ''Japonlar Uzakşarka Hakim 
Olmıya Kalkarlarsa, Mesele Vehamet Kesbedecektir.,, 

Almanya 
Ne Yapmak 
istiyor? 
Evdeki hesabın çar,ıya U• 

yacağım zaanetmek sadece 
bir hayal eseri olacaktır. 

Yazan: ETEM İZZET BENİCJŞ 

D 
emokzasi cephesinin henüz 
tamamlanamamış tek tarafı 
Sovyet Rusya ile olan itti. 

fakıdır. Moskovada cereyan eden 
müzakereler henüz neticelenme • 
mlf olmakla beraber ergeç itil&. 
fa varılacağı Umid edilebilir. İıı· 
giltere bu itilafa ehemmiyet ver· 
diği kadar bugünkü şartlar ve ya. 
rının hazırladığı hadiseler k11111· 
suıda Sovyet Rusya da hu ittifa
ka vasıl olmaktan kendisini sonu· 
na kadar müstağni sayamaz. 

Buna rağmen, Almanların bll
hasaa muhtelif vasıla ve kanal
lardan bu müzakereyi inkıtaa ut
ratmıya ·ve hiç olmazsa geciktirmi, 
:re ç'llıftıklan anlaşılmaktadır. 

Son haberlere ıröre, Almanlar 
Sovyetlere 60 milyon İnıriliz lira
lık bir kzedi açmayı ve muhtelif 
ihnıç mallarına miişteri olmayı 

teklif etmişlerdir 
Sovyet Rusyannı siyasi ve miis

takbel menfaatlerini bu kadarcık 
nıaddi ve mali bir menfaat karşı
sında satmıyacaklan ne kadar U• 

mulmazsa icabında İngiltereden 
daha fazla para ynrdımı görebile
cekleri de muhakkaktır. 
Almanların bütün mak•adı Sov

yet Rusyanın biç olmaz ise bita
raflığını temin etınek, Japonyayı 
Uzak Şarktaki macerasında tah· 
rik eylemek, ve tahminlere göre 
İspanya, Portekiz, Macaristan, 
Bulgaristan ve İtalyanın fiili yar
dımları ile Balkanları, Polonyayı, 
İngiltere ve Fransayı tazyik altı
na almaktır. Bu takdirde de hesabı 
şudur: İskandinavya, Ballık dev
letleri ile Sovyet Rusyanın Şi • 
maide ve şarkta, Hollanda, Dani
marka, Belçika, İsviçrenin garpta 
bitaraklıklarını ve ademi miida
halelerini temin etmek; Polonya 
ve Fransadan ııelecelr. taarruzlara 
karşı Ziııfirid batımda ve Polon
ya hududundaki yeni tahkimat 
ile müdafaada kalmak; bütiin kuv
vetleri ile cenubu şarkiden itiba
ren cenubu ııarbideki İtalyan hat
Janna kadar knv ayi kiilliyesi ile 
serbest kalmak ve bir yıldırım 
harbine başlamak! Bu vaziyette 
muharebe hiç şüphe yok ki bü -
tün giddetile Balkanlarda ve Ak
denizde cereyan edecek, Roman
yanm kerıısma bir kısım Alman 
teknisyen kıt'aları ile Macar kuv
vetleri çıkacak, Yugoslavya bi· 
taraf kalmı;~ icbar olunacak, 
kalmadığı ta.<dirde yine bir kı

sım Alman ve daha çok İtalyan 
kuvvetleri ile mücadeleye terke
dilecek ve ağlebi ihtimal İtalyan
ların Arnavudlukta tahşid ettik
leri kuvvetler de son dakikada 
Bulgaristanın alacağı vaziyetle a
Uikalı olarak Y-unanistan ve Tür· 

kiyeye,müİevecCÜ!ılll.· "'ll ... k, hareke
te geçeceklir ;ve.'-... ordusu
nuiı,kuv\.ayf.kö.ıfı)esi ıle İngilte
..., 'Frlfıı§~~oloulidan gelecek 

,.. w~ ti "ıncı sahifede) 

lngiliz, Fransız, Amerikan Harb 
·Gemileri Hazır Bir V aziyet·te ! 

IHATAY
11

GARIB ŞEY 
1 Yeni Vilayetimiz ltalya H . . 

fngiliz Mehafili, Tokyodaki lngiliz Sefirinin Japon 
Hükumetinden Merhamet İstediğini T ekzib Ediyor 

Hakkındaki arıcıye 
Anlaşma Akşama N B 
Doğru İmza1anıyor 8 Z 1 f 1 n 1 n İ r 

... 

Ankara 23 (Telefonla) -
Hatay ililafnamrsi bugün im-

' zaya vazedıhncktedir. 
Burada duyuldu.ğı.1na göre, 

l
. İngiltere ile "ramızdaki kar

şılıklı yardım deklaranonuna 

i
ti' benzeyen Türk - Fransız de-

l 
klarasyonu da bul\ün Pariste 
imzalanacaktıı• 

1 1 

(Devamı 2 inci sahifemizde) 

Mısır 
Hariciye 

t"azırı 

Tiyençlnde eenebl imtiyaz nuntakalarının kapılarında Japon neferleri 

Abdülfettah Yahya 
Pasa ı:Jusabah 
Bursaya Gitti 

Londra 23 (Hususi )- Çemıbel:'
layn avam kamarasında Uzak -
şarktaki geııgin vaziyet hakkında 
sorulan suallere cevah vermiştir. 

Başvekilin söylediklerine göre, 
yalnız Tiıyençinde değil, Kulang
su'da da iaşe vaziyeti son derece 
müşkül bir hale gelmiştir. Çünkü 

berri Avrupa ile münakalat ke -

silmiştir. Üçüncü devletlere aid 1 ~ 
vapurlar Kulangsu'yu iaşe etmek-

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Almanlar İngilizlerden Evvel 
Sovyetlerle Uyuşuyorlar mı? 

Almanların Sonbahara Doğru Demokrasi Devlet-
" /erine 6 Maddelik Ultimatom Mahiyetinde 

Kat'i Bir Talebname Verecekleri Bildiriliyor 
Berlin 23 (A.A.) - Alman sa

nayicilerinden miirekkeb bir he
yet, Alınan - Sovyet iktınadi mü
nasebetlerini ıslaıh etmek üzere 
Moskovaya 7 iş adamı gönderme
ğe karar vermiştir. 
Söylendiğine göre heyet, Sov -

yet!ere 10 sene vade ile 750 mil -
yon marklık bir kredi açmağı tek
lif edecektir. Bu kredi ile Sovyet
ler, Almanlardan mal alacaklar 
ve Almanlar da Sovyetler birli -
ğinden mühim miktarda iptidai 
maddeler tedarik edeceklerdir. 

Heyet azasından bazıları şim

diden yola çikmıştır. Diğerleri ya
kında hareket edeceklerdir. 
ALMANLAR GARB DEVLETLE-

RİNE ÜLTİMATOM MU 
VERECEKLER? 

Paris 23 - Almanyarun tem -
muz sonlarına do.ğru ganb devlet
lerine bir taleföaame gönpereceği 
bber alınmıştır. Alman gazete -

!erinin kat'i mahiyette olduğunu 

söyledikleri bu talebname altı 

maddeyi ihtiva etmektedir ve bu 
maddelere göre, Danzig Alınan -
yaya ilıhak edilecektir. 

İngiltere orta Avrupa ve Bal
kanlardaki siyasi ve iktısacli bii· 
tün alfı:kalarıru kesecek ve bıınla
r Almanyanın tabii hayat sahası 
olarak ka'bul edilecektir. 

(Devamı 6 ıı.cı ıahifede) 

Mısır Hariciye Nazırı Ahdülfetta, 
Yahya Paşanın Ankarada alınmış 

re-sin1lcr~nden 

Muhterem misafirimiz Mınır 

Hariciye Nazırı Abdülfettaıh Yah· 
ya Paşa bu sabah saat 8,30 da bu

(Devamı 6 ınc. sahifede) 

Beynelmilel 
Afyon 

Konferansı 

Türk Murahhas Hey' eti 
Reisi Burabah 

Cenevreden Geldi 
Cenevrede top

l=an beynelmilel 

afyon konferan -
sında Türk mu • 

Hitler Japon seli ri ile konuşuyor 
-------- ---'--------"----------' rahhası Afyonka-

Şeker Şirketi 
Meselenin Parti Grupunda 

Görüşülmesi Muhtemel 

rahisar me'b'usu 

Bay Hamza Os • 
man Erkan bu sa

bahki ekspresle 

şehrimize dön -

müştür. Murah -
haslardan Ticaret 

B• f b "k ı· h" } G • Vekaleti ihracatı Hamza Osman Jra a rı ası n ısar ara eçıyor teşki!Atlanıdırma müdürü Bay Seı-
<Yazın il ıncı sahifede), (Dt1Xlmı 11 ıncı aııhijede), 

Makalesi 
Arnavutluktaki İtalyan 
Ordusunun Hedefi: Boğaz/armış! 

B u Söz 1 e r i 1 ta 1 yan Hariciye 
Nazırınıu Söylediğine Bir Türlü 
Kendımizi inandırmak istemiyoruz 

Romada MussCııit • .:. nin emrile 
neşredilmeğe b~landığı zannedi
len haftalık • G erarchina:ıı mec ... 
muasının ilk sayısında Haric.ye 

j nazırı Ko"t c:ano'nun Ç<Jk dikkate 
u~i;er bu: makalesi intişar etmiş
tir. Pari - M:di g?.zetesinin Roma 
muhabiri bu makalenin muhtevi
yatı hakkında şu malümatı ver
mektedir 

•İtalyan ve Arnavud kuvvetle
ri artık mevkilerini almış vaz'. 
yettcdirler. Umumi harbde oldu
ğu gibi, bugünkü Vardar, Meri. 
vadis.nden yukarıya doğru çıknıı 
yacaklar, aksi istikamette olaral 
aşağıya doğru ineceklerdır. He-

(Devamı 6 ıncı •ahifede) ., Kont Ciyano 

Alma!tya aulgarlara 
Arazi Vadinde mi 

Bulundu? 
Bir Eski Fransız Nazır ve Ayanı 

Bunu Haber Veriyor 
Paris 23 (Hususi) - Sofya üni

versitesinin ellinci yıldönümün -
de fahri Fransız profesö,rlerinin 
de iştirak ettiği merasimden bah
seden Pöti Pariziyen gazetesinde 
eski nazırlardan ve ayan azasın
M. Justin Godart diyor ki: 

c- Avrupanın bugünkü va
tiyetinde, Avrupa sulhu için Bul
garistan siyasi bir ehemmiyet ar
zetmektedir. Bulgaristan Balkan 
antantına dahil olacağına veyahud 
bu antantın haricinde kalacağına 
göre, Balkanlardaki Berlin • Roma 
tııhakkümünün azalmasına veya-

hud çoğalmasına bir vasıta ola -
caktır. Bulgar;staıı, aralarında -
ki ittifak dolavısile &ımanva Tür-

~ "" ' 
kiye ve Yunanistan arasında sıkJ.. 
şık bir vaziyette bulunmaktadır. 
Bu devletlerin Rusya, İngiltere ve 
Fransa ile de anlaşmaları vardır. 
Arnavudluğun işgalindenıberi 

Almanya ile İtalya arasında sıkıt" 
mış bir halde kalan Yugoslavya 
ise, Balkan antantına ancak Bul
garistan bu antanta girmek şar -
tile bağlı kalabilir. Balkan antantı 
Türkiye de dahil olmak üzere 6:1 
· (Devamı 6 ıncı sahifede) 

Müdhiş Bir Kamyon 
Kazası Oldu 

Elize Adında Bir Kadın 
Müvezzii Ağır 

ÔJdü, Bir 
Yaralandı 

Posta 

(Yazısı 6 ıncı sahifede) 
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SPOR A.""'KETİNE 

GELLN İLK CEVAP 

ıdeler ruşen !. Spor klüb • 

D :er;nin isimlerinin değışti· 
ı lmesıne lüzum kalmıyor -

muş .. Hele şükür, geniş bir nefes 
aldık.. Nefesle beraber, açtığım 

ankete birkaç cevabı da birlikte 
aldım. Bir okuyucum şöyle yazı
yor: 

Anketıniz pek ho uma gitti. 
Tekrar tekrar okudum, .:;ü!tfüm. 
Spor klüblerine isim bulmak hu
susunda mehhretim, istidadım 

çoktur. Hatta ihtisasım vardır. Fa
kat, bu .htisası bedava kul -
!anmam .. kim arryan kı;.li>blere 
lütfen sorunuz Hangisi, bana, 
dolgunca maaşlı, bir bankada, bir 
iş bulursa, o klübü. derhal ada, 
rım. Bugünlıik bt~ kadar. 
Dıgcr mektubları sonra yaza -

rlIT' Bungünkü bu kadar. 

BAREM LAYiHASI 

GÖRÜŞ. IELERİ 

Yenı barem layihası müzakere· ! 
sı mu asebetile, meb'uslar, mechs
te nele, soylemiyorlar k. 7 .. Hatır, 
gonul, ahbablık, katakulli ve sa
ırc .. 

But n 
r:ı kra 
l!'etnlek 

§ y 

!ar iyı, güzel.. De -
reı.mle idare edilen bir 
t parlamentosunda, her
i' bıl Fakat, biz:m bil-

d .m z gore, ekseri !!leb 'uslar, 
ta Cu ur vetin Janındanben, ya
n '923 den ,t:baren meb'ustı..rlar. 

YAK ClK BAGLARJ:llA 

DA H SRET GİDECEGİZ 

B a k phcalan, Çel kpa.'iSla, 
Y lou otel Ternalle bıze da
rıklı • A?emdağında tı"r otel ın
şası tasavvuru varmış .. Demek ar
tık Alemdağına da elveda!. Dün 
gazetelerde okudum: Yakacıkta 

da asri konforlu bir otel yaptırıl
ması muvafık görülm~' 

Elveda Yakacık!. Sana da, bun-

rede modern, konfurlu, lüks bir o· 
tel yapılırsa, artık oranın kapıları 
bizim yüzümüze kapanıyor. 
Yakacıkta bu otel yapılsın gö

rürsünıiz, hemen ilanlar başlar: 
(İstanbulun cenneti Yakacık .. 

Temiz hava, temiz su .. Hayat, neş'e,I 
sıhhat ve konfor .. Yeni Yakacık 
otelinde kalınız .. Fiatlar gayet mu
tedıldir. Bir kişi (pansiyon dahil) 
7,5 liradan başlar .. Lüks odala • 
rımız banyolu 12,5 lira .. ) 

ATEŞ ÜSTÜNDE 

YÜRÜYEN İNSANLAR 

Bulgaristanda Nestinari ismi 
verilen bir kısım halk sınıfı var· 
mış .. bunlar çıplak ayakla ateş ü
zerinde yürürler, hiç müteessir 
olmazlarmış.. Ve, her yıl, bu ~. 
geniş bir pI"Qgramla, bir ayin şek
linde tekrarlanırmış .. 

Öyle ise, biz, hepimiz, Nestina
ri'nin daniskasıyız. Çünkü, Arna
vud kaldırımlı İstanbul sokakla
rında meharetle yürüyoruz. 

EVLENMEGE TALİB 

OLA.." VATANDAŞ 

Geceyarısı, bir vatanda~. kafayı 
iyice dümanladıktan sonra, bır di
ger vatandaşın önüne çıktnış, bı-

çağını çekerek: 1 

- Kızkardeşinı istedun, verme
d.!er. cıem.s .. Söyle, ,.e ecek m -
sin, verm.yecek m s n? 

Llıfı uzatmıyalım. B azılı kız 

tal ıısı yako:anm.ş, karakola ga· 
t...rulmı..ş. Kendisine sorm .. şlar. 

- Neden geceyarısı kız ıstiyor
sun? 

- Evleneceğnni k m..:;e gorme -
sin diye. 

Peki, neden bıça'· çekıyor · 
sun?. 

- Ne yaptığunı biliyor mu:, um 
ki? .. Evlenmege kalkışan adam bu
nu dJ~iınebilir mi?. 

_ Peki, kızı neden yol ustünde 1 
isti) orsun? 

- Sonra, yollaması kolay olsun, 
dan sonra hasret kalacağız demek- dıye ... 
tir .. -Ç:unkü, dikkat ediyorum: Ne- AHJ\IEO RAUF 

(güÇOK HABERLE~' 
* İstanbul limanmdan b(IŞ'ka 

diğer limanlarımızın da ıslahı için 
İngiltereden mütehassıs getirtil~ 

mesi kararlaştırılmıştır. 

* Türkkuşunun bütün mensub· 
!ar l temmuzda İnönü ve Anka -
rada açılacak olan kamplara gi- ı 

decekt . * Halkevlerinde ve Parti bi
nalarında düğün ve ziyafet tertib. 
olunabıleceği dün Vali ve Bele
d:ye re·-; Liıtfi Kırdar tarafından 
alakadarlara bildirmiştir. * Kanunusaniden mart niha -

Üstündağ ile arkadaşlarının mu- 1 

hakemelerine bugün Ankarada de-1 
vam olunmaktadır. * İktısad Vekaleti bu ayın 25 
inden itibaren oksijenin beher 
metre mikabmın fabrıkada teslim 
toptan azami 50 kuruşa ,.e 5 met
re mikablık tüplerin - depo haric-
250 kuruşa satılmasını kararla>;tır

mıştır. * Bir müddettenberi Londrada 
bulunan cUlUS• ba-şmuharriri Bay' 
Falih Rıfkı Atay bu sabahki ek.s· 
presle şehrimize gelm!§tir. 

yetine kadar şehrimizde 1777 çift ı --------
evlenmşitir. 

* Süvari ekipimiz İsviçcenin 
Bal şehrinde 6, 7 ve 8 birinciteş -
rınde yapılacak olan beynelmilel 
müsabakalara davet olunmuşlar-

dır * Asri mezarlık. otobüs ve 
Sürpagop davalarından dolayı es· 
k· Vali ve Belediye reisi Muhittin . . 

Kapalıçarşı Tamir 
Edilecek 

Kapalı çarşının tamire ıhtiyacı 

görulmüştür. Bu tamir için 200 bin 
liraya ihtiyaç olduğu anlaşılmış

tır. Esnaf masrafa iştirak edecek· 
tir. Tamire başlanınca ortadaki bü
yük ana yol asfalta çevrilecektir. 

Plaj Bülbülleri 
l'o. ı3 

- Haydi bakalım, doktor be:, 
oturm ~ gelmedın buraya. Şu 
k~ u.an aç .. Şu Ş'i>enin mantarını 
çıKar Boş oturanı Allah da se\" -

m z derler 

Fer dun derhal yerinden fır -
!adı 

KLtu .ırı \'e şişeleri açmağa baş
ladı. 

Jo'eridun, Pelin n samimiyetine 
ba) ılıyordu. 

- İçi dı ı bır insanları nekadar 
severıtl' Pelın hanım! Siz cidden 
çok temiz kalbli, huvarda bir kız
sınız! Hayatta sızin gibi bir eşe 
malık olmayı nekadar arzu eder
dım. 

Yazan: l.kender F. SERTELLİ 

- Bekar mısınız? 

- Evet .. 

- Halbuki ben, sızin çocukları-
nız olduğunu duymuştum. 

- Evet. Bunu inkar edemem. 

İlk karımdan olmuştu onlar. 

- Ayrıldınız mı? 

- Geçinemedik.. Çok huysuz 
bir kadındı. Ayrılmağa mecbur 
olduk. 

Pelin dudağının ucile güldü: 
- Çok oldu mu ayrılalı? .. 
- Üç sene oluyor .. 

- üç senedir bekarsınız de -
mek?• 

- Evet.. 

Ucuz 
Mekteb 
Kitabı 

Vekalet Bazı Tedbirler 
Alıyor 

Mekteb kiLablarının fiatlarının 

ucuzlatılması için bu kita.blann da 
gazeteler gıbi tenzilatlı gümrük 
tarifesine tabi kağıdlara basıl -
ma.sı Maarif Vekaletince kararlaş

tmlarak şehrimizdeki tabilere bu 
iş için ne miktarda kağıda ihtiyaç
ları olduğu ve bu kağıdların hangi 

memleketlerden nasıl bir vasıta 

ile hangi tarihde getirebilecekleri 

oorulmuştur. Bunun için verilen 
mühlet evvelki gün bitmi:j ve ını!k

tab kitabı bastıracak kitııbcılar 

Vekalete birer beyanname ver -
mişlerdir. 

Bu beyannamelerde hangi sı -
nıfların kimler tarafından yazı -

lan hangı ders kitablarını ne mik
tarda bastıracakları bunun için 

nekadar kağıd lazım olduğu ayrı 

CUMBURIYE'l': l 
B. Yunus Nadi •Uzak Şarkta Ja

ponya. isimli bugünkü başmaka
lesinde Tien - çin hadisesinden 
bahsetmekte ve bilfilıare; Japon
ların Çine tecavüzünün Çinin si
yasi vahdetini hazırlamış olduğu
nu da kaydederek diyor ki: 

·Denebilir ki fırsattan istifade 
de Çini ıstilıl etmek istiyen Ja -
ponya bu hareketile ortaya siya
si ve askeri bütün birliklerine sa
hip bir Çin yaratmıştır. İşte im
tiyazlı mıntakalara verilecek şe

kille miletlerarası münasebetle -
rini yarının bu hür ve müstakil 
Çin devleti tayin edecektir. 

Vaz:yet bu noktadd.n mütatalea 
olunduğu zaman Tiyençin abluka
sının manasrzlığı zahir olur. Bü
tün bu oyunda Avrupa devletle
rinin Japonyaya alabildiğine fır

sat veren ihtilafl3rındaki mantık
sızlığı şimdilık doğruyu görme -
men.n şaheseri ~"ymakla ıktifa 

edebiliriz.• 

ayrı bildirilm~tır. TAN: 

Vekalet tenzilatlı kiığıdlar için B. Zeker a Sertel. •Yen; bir 
beyannamelere bakarak hemen buhran arefesinde m.yiz?• ısimli 
musaade verecekt.r. Bu kağıdlar bugünku ba~makalesınde; bütün 
aym gazete kiıgıdları gibi filigranı- haberlerin ve hadiselerin; geçen 
lı olacaktır. eylülu hatırlatan yenı bir buhran 

arefesınde bulunduğumuzu gös -
&asPn bazı ecnt'bi memleket -

terdığıııi söy !emekte ve bilahare 
lerdek , ka'ğıd fabrı·kalarile temasa 

• Sovyetlerle bir ;ttifak akli için 
geçılm~ oldu,;un.dan kağıdların Moskovada yapılan müzakerelere 
onumuzdek av ıçınde şehrımıze temas e:lerek· 
geme. \e !,emen tab'a başlanması •İr.h lız. r Mo kovadan bir as-

keri ittifak aktetmeden döner ve 
yine uzlaştırıcı b'r siyasete de • 
vam ed~rlerse; geıecek aylar için
de Avrupada büyük bir buhra • 
nın patlak vermesine muhakkak 
nazarile bakılabilir!. • demekte • 
dir. 

VAKİT: 

B. Asım Us •Almanya enflasyo
na gidiyor• isimli bugünkü baş
makales.nde •Ray işbank> ın sta
tüsünde yapılan son değişiklıkten 
bahsederek bankanın doğrudan 

doğruya Hitlerin emir ve iradesi 
altına verildiğini kaydettıkten 

sonra diyor k'.: 
·Doğrudan doğruya Alman dev

let reisinin emri altına verilen 
Rayşbankın karşı!.ksız olarak çı

karacağı marklar Almanya dahi
linde muayyen l "r kıymet ıfade 
edebilir; fakat bu marklar müte
madiyen beynelmilel p'yasada art
tırılırsa bugünkü kıymetini mu
hafaza edebileceği şüphelicıir. 

Onun için Almanya ile iş yapan 
bütün memlekefür Rayşbankıc 

statüsünde vukua gelen değişik

!" ği ıEkkate alması lazımdır .• 

YENt SABAH: 

Hüseyin Cahıt Yalçın ·Amiral 
Horti'nin nutku· isimlı bugünkü 
başmakalesinde Macar hükumet 
naibinin Macar meb'usan meclisı
ni açarken ırad ettiğ1 nutku tahlil 
etmekte ve Aroıralın parlamen
ter rejim tarafta:• olduğunu te
eyyüd ett ğıni siiylemektcdir. 

muı<arrerdır Bu suretle önümüz- ============================== 
dekı d "' sen ne ) et.ştirilecek 
ol :ı mektıfö k tabların.n fıatları 

Vekil t tarııfından tenz..fıtlı ola
rak yenıden ,eslııt edilecektır. 

·~·---

Y alovada Bir 
İskele Daha 
Yaptırılacak 
İskelenin Baltacı 

Çiftliğinde Yapılması ı 
Kararlaştı 

Denızyolları İşletır.eleri Umum 
müdurlüğü Yalov1 yolcularına ba

zı kolayhklar düşiınmektedir. Hiı
len Yalovada bir tek iskele var-

1 
dır. Kaplıcaya gid~cek olanlar Ya
lova iskelesine çıkmakta ve oto
büslere oradan binmektedırler. 

Den.zyoUarı İşletr.ıeleri Umum 
mudurluğu Yalovaya yarım saat 

mesafede bulunan Baltacı çiftli
ğine de bir iskele yapmağa karar 

verm~tır. Baltacı çiftlıği aynı za
manda Yalovalılann bir nevi me
sire yerinı te,kıl dmektedır. Kap

lıcalar yolu da çiftliğin içinden 
geçt gı ıçin buray. ehmemiyet ve
rilmektedir. 

İskele yapıldıkl•n sonra Yalo
vaya gıden Baltacı çiftliğine de uğ
rayacaktır. Otobü,icr çiftlikte bek

liyecekler ve yolcuları buradan a
lıp kaplıcalara götüreceklerdir. 
Bu suretle Baltacı çiftliği Yaı,n 

kaplıcalarının iskdesıni teşkil et
miş olacağı gibı bu mesire Yalo
valılar için canlandırılmış ola -
caktır 

Marangozların 
istedikleri 

Agaç sanayiı e"babının bazı di· 
!eklen iızerındc dileklerde bu -
!unmak mak.>adıle Ankaraya git
miş olan marangozlar cem:yeti ka
hbı umumıs• Fuad Tezel şehrimi
ze dönmü~tür. 

Fuadin temasları ne icesinde 
gayri safi varidatı 500 liradan az 

olan yerlerde çalışan ağaç sanayii 
işçilerinin gündelik gayri safi ka-

zançları ı.izerinden ckarne• usulü 

ile kazanç vergisi verilmesi icab 
ettiğinin İstanbul defterdarbıiına 

kat'i surette bildirilmesi karar -
laştınlmıştır. 

Ayrıca, bu husustaki eski emre 
rağmen 935 - 938 seneleri için iş 

sahiblerinden yapılan cezalı vergi 
tahsilatının da yeni bir iş'ara ka
dar durdurulması defterdarlığa 

teblig olunacaktır. 

Yeni İlave Edilen 
Otobüsler 

Taksım - Büyükdere hattında. I 
işleyen otobüslerin sayısının ga.yrı 
kafi görülerek bu hatta 6. otobüs 1 

ilavesine Belediyece karar verildi
ğini yazmıştık. 

Mezkür hatta çalışan otobüsçü
ler, Belediyenin bu kararına itiraz 
etmişlerdir. Bunlar arabaların ih
tiyaca kafi olduğunu iddia etmek
tedirler. 

Belediye reisliği itirazı tetkik 
etmektedir. 

-- • ;t' 

H y 
(1 inci sahifectrn devam) 

Büyük Millet llfeclisinın bu
günkü i~timaında hükümet"n 
Türk - Frao'..ız anlaşmaları 

hakkında beyanatta bulun · 
ması ihtimal dahilindedir. 
Halayın idari teşkilatı et

rafında çalışan koınisyon me
sais;ni bitirmL1 ve proje ha
zırlann\ıstır. 

HATAYDA BAYRAM 
Antakya (Hususi) - Gün

lderdenberi bayram yapmak
ta olan Halayda bütön vatan 
daşlar aoavabna ka,·uşmanın 
~n)uz sevinci içerisinde bü
yük bayrama hnnrlanıyorlaT. 
Bu maksndla bir komisyon 
teşkil edilm iştir. Komisyon 
bayram programın ı hazırla -
ınaktad<r. 

Bu Sabah Bir Kamyonla 
Tramvay Çarpı ştı 

Şoför Mustafan.n ?darcsindeki 
bir kamyon ile vatman İhsanın i
daros ndcki tramvay hu sabah 
Fındıklıda çarpışa1 ak her iki ara
ba da hasara uğramışlardır. İn -
sanca zayiat yoktur. 

··--O--

Sarıyer Emniyet 
A 

Amirliği 
Emniyet müdürlüğü İkinci şu

be müdür muavinlerinden ve ka
çakcılık kısmı şef. Tahsin Nuha 
Sarıyer kazası En;niyet am:rliği
ne tayin edilmiştır. 

Cezal ılar 
ilen 

Edilecek 
Belediye Kontrollerin i 

Ş i ddetlendir iyor 
Ay başından itibaren faaliyete 

geçen İstarlbul ve diğer şehirlerde
ki mıntaka ticaret müdürlükleri 
Vekaletten verilen direktif üzeri
ne chayat pahalılığı. mevzuu ile 
ı!hemmiyetli surette meşgul ol -
mağa başlamışlardır. 

Evvelce bu hususta tetkikler ya
pan İsviçreli profesör L<ırens ve 
İngiliz mütehassısı Benhana'nın 

tetkikleri ve raporları gayri k~fi 
görülmüş olduğundan şimdi her 
ticaret müdürlüğü kendi mıntaka
sının vaziyetine göre tetkikler 
yapmaktadır. Bu suretle yeni ve 
rasyunel tedbirlerin alınmasına 

peyderpey başlanacaktır. 
Diğer taraftan Ankarada oldu

ğu gibi şehrimizde de pazarlık -
sız satış kanununun tatbikatı mın
taka ticaret müdürlüğüne bıra -
kılmıştır. Ayrıca belediye zabı -
tası memurları da bu hususta ma
ğazaları kontrola devam ettikleri 
gibi ticaret müdürlüğü kontrolör
leri de ayni maksadla harekete ge
çirilmişlerdir. 

Pazarlık yaptıkları görülen es
naftan birınc defasında para ce
zası alırmaktadır Bunun teker -
rürü halinde mağazalar 1 - 3 gün 
kapatılacak ardır 

Ankarada oldugu grbi şehrimiz
de ka:pa ıl n m ~azaların isımle 
ri muntaz.ıman gazetelerle ilan o
lunacak ve bu suretle kanuna 
muhal f hareket eden tüccar ve 
emaf teşh ır olunacaktır. 

---<>--

Vapurların 
Şimdiki Forsu 
Değiştiriliyor 
Denizbankın tc§<"kkiılünden son

ra yakın ve uzak sahiller vapur

larımızdan kaldırılm~ olan Deniz-
yolları ;daresinin eski forsunun 
tekrar kullanılması kat'i olarak 
karar !aştın lm ıştır. 

Bu hususta dün bütün acenta -
!ara ve vapurlara bir emir veril -
miştir. 

Bu emre göre l temmuz kabo
taj bayramı günü, tekmil vapur
lardan ve diğer vasıtalardan, bir 
kadirga ıle yanyana bir kayığı 
temsil eden (B. D.) harfleri kal -
dırılacaktır. 

Bunların yerine bacalara sarı -
,beyaz zemin üzerine C"Ski Deniz~ 
yolları idaresinin alameti farikası 
olan çapa• resmi konacaktır. .. 

Taksim Gazinosu 
Binası 

Taksim bahçesinde yapılacağını 
yazdığımız yeni modern gazino 
binasının inşaatı dün 170 bin lira
ya ihale olunmuştur. 

Mukaveleye göre yeni gazino 15 
teşrinievvelde ikmal o l unacaktır. 

Resmi küşadı da 29 teşrinievvel 
Cumhuriyet bayramında yapıla -
caktır. 

İik Ziyaretin Akisleri 
Yazan: Ahmed Şükrü MER 

Son hafta içinde Ankarayı iki 
mümtaz mis r şereflendirmiştir : 

Müfettiş Romanya'nın Hariciye 
Vekili B. Gafenko ile kardeş Mı
sırın Hariciye Vekili Abdülfettah 
Yahya paşf" Her iki muhterem 
misafir de görmüşlerdir ki hak· 
larında gösterilen candan kabul, 
bu nevi resmi ziyaretlerde göste
rilmesi mutat olan protokoler me
rasiminin hududunu aşmış, iki 
hariciye vekilinin temsil ettikleri 
milletlerle türkler arasındaki dost
luk namına samimi tezahür ma
hiyeti almıştır. Bu tezahür bütün 
sulhperver memleketlerde mü
sait akisler uyandırmıştır. Çünkü 
her iki ziyaret ancak yakın şark
ta sullhun istikrarına ve sağlamlaş
masına yardım edebilir. Türk;ye 
bir taraftan s;c1abfıt paktı V0 ana
nevi dostluk münasebetleriyL ce
nupta büyük bir milietler k'ıtiesine 
bağlıdır. Diğer taraftan da Bolkan 
paktiyle Balkan milletlerine bağ
lanmıştır. Türkiye de bu iki grup 
arasında bir bağ vaziyetindedir. 
Aşağı bakınca arap ve İranlı kar
deşlerimizle sevışiriz. Yukarı ba
kınca Balkanlı dostlarımızla anla
şırız. B. Gafenko ve Abdülfettah 
Yahya Paşanın ziyaretleri böyle 
görüşme, anlaşma ve sevişme için 
iki vesile teşkil etti. Ve bütün ba
rış seven memleketler de bu zi
yaretleri böyle kabul etmiştir. 

Yalnız otoriter d~vlet matbuatı 
garip \"e garip oldugu kadar da gü
lünç istisna teşkil etmektedir. Bu 
gazeteler bilhassa Gafenko'nunAn· 
kara ziyaretini Romanyaya hücum 
için bir vesile addetmişlerdir. Al
man gazetelerini hiddetlendiren 
mesele, ziyaretten ziyade görüşme· 
!erin samimi atmosfer içnde ya
pılması ve Balkan paktının canlı 
olduğunu bu vesile ile teıbarüz et· 
mesidir. Alman matbuatı Balkan 
paktının zayıfladığına kendilerini 
inandırmışlardır. Ve bunu okuyu
cuları üzerine de telkin etmekte
dirler. Alman matbuatının bir kaç 
hafta evvelki yazılarına bakılacak 
olursa Gafenkonun ziyareti Balkan 
paktının zatını tebarüz ettirecek
ti. İstanbuldan gazetesine söz de 
•haber- yollıyan bir zavallı Alman 
muhabiri şöyle yazıyor: 

- Türkler paktın zayıfladığını 
bir türlü anlayamıyorlar. Hele bir 
defa Gafenko gelsin de görürler! 

Gafenko geldi. Buradan da Ati
naya gitti. Bu temasların ne dere
ce samimi bir hava içinde yapıldı
ğı me) dandadır. Bu manzara karşı
sında Alman gazetelerinin yazıla
rı hayal sukutunun ifadesi olarak 
alınabilir. 

Fakat Gafcnko ziyaret, münase
betiyle yazılanlar hayal sukutu
nun ifadesi ise, Abdülfettah Yah
ya Paşanın ziyareti vesilesile ileri 
sürülen fikirler şüphesiz bariz bir 
şaşkınlığın eseridir. Anadolu A
jansının verdiği bir hab:Ce göre, 
Nazi gazeteleri, bunda Türkiyenin 
Arap memkketleri üzerinde em
peryalizm emellerini sezmekte ve 
bu memleketleri tehlikeye karşı 
teyakkuza davet etmektedirler. İm
paratorluk zamanında türklerin 
arap ve müslüman alemi üzerinde 
hakimiyet kurmalarına en çok ta
raftar olan Almanya idi. Çünkü 
Almanya bu niituzu kendi politika
sı namına istismar etmeği düşünü-

- Sizın gibi yakışıklı ve hassas 
bir erkeğın uç sene bekar yaşa - · 
maslna inanıhr mı hiç? 

Feridun bır dakika düşündük -1 
ten sonra: 

Karışmadığından emin misi-
niz? 

boyun eğdiğim manası 
HaLbuki benim peşime 

çıkıyor. 1 
yordu. Fakat büyük harp, bu poli
tikanın iflasını ilan etmiştir. Türk 
mukadderatının idaresi, macera 
arkasında koşan adamların ellerin
den çıkıp da realist ve ileriyi gö
ren devlet adamlarının ellerine 
intikal edeli vaziyet tamamiyle 
değişmiştir. Biz kendi istiklalimi
ze ne kadar kıymet veriyorsak, 
cenuptaki arap kardeşlerimizin 

istiklallerine de o derece ehemmi
yet vermekteyiz. Kemalizm, türk 
milleti için bir hak olarak istediği 

- Dedim ya, Pelin Hanım, iste
diğım gibi bir eşle karşıla -
s mad•m. Ben tesadüflere pek i -
nanan bır itısanım. İlk evlenişim 

de bu· te lüfle olmuştu. Zaten 
herkesın hayatı tesadüflerle dolu
dur. Bu akşam buluşmamız. ta -
nışmamız da bir tes düf eseri de- j 
ğil midir? ı 

Feridun kadehleri doldurdu: 
- Rakıyı, bütün içkilere tercih 

ederim. Siz? .. 

- Ben de öyle. Biradan birşey 
anlamıyorum. Bu gece Süadiyede 
içtiğim bira başıma fena çarptı. 

Adeta Neodetin biraya . ben göc

meden - bir şey katml§ olmasın • j 
dan şüphelenir gibi oluyorum. Ba-. 
şımdaki sermeslik hala gitmedi.. 
Vücudümde müthiş bir uyuşuk
luk var. 

- O böyle hilelere müracaat e- I 
decek kadar zeki ve kurnaz bir a.-. 
dam değıldir, Pelin hanım! dedi. 
Fakat insanlar kavun değildir .. 
Koklamakla anlaşılmaz. Şi.mdi be
nim de içime bir şiıphe düşürdü
niız. İnsan iki kadeh bira ile bu 
derece sersemlemez. 

- On duble içtigım vakidir. 
Yine bu derece sarhoş olmamış, 

kendimi ka)·betmemişt;m. 

- Necdet bu gece sizden ayrıl
mamak için. belki kadehinize af
yon akıtmıştır .. Bunu zayıf bir ih
timal olmak üzere kabul ediyorum. 
Se,·gi her şeyi yaptırır.. Mazur 
görün uz. 

- Sevgi mı dediniz? O adam 
bence şimdiye kadar ka>bsiz yaşa
mıştır. Kalbi olsavdı, bugüne ka
dar ha ·atına birkaç kadın karı -
şırbılirdi. 

Evet. O kadar emınım ki.. 
Kastamonudan ilk defa İstanbula 
gelmiş bir leblebici bile, bir ka
dın karşısında bu derece sarsıl
mazdı. 

- Müşahedenizde isabet var -
dır. Hastalığı çok iyi keşfetmiş

siniz! Necdet benim çocukluk ar

kadaşımdır. Babası onu Parise 
gönderdi.. O Avrupada üç yıl kal
dı amma .. Bütün ömrü felsefe ile 
geçti. Kadınlara boyun eğmeyi 

zillet addederdi. Pariste, bir ka
dın, böyle hodbin bir erkeğin ö
nünde elbette eğilemeııdi. Bu sc
beble o da iddia edebilirim ki 
- Avrupada kaldığı müddetçe -
hiçbir kadınla temas etmed ye 
memleketine alnının akile döndü.1 

- Bu karakterde bir erkeğin be
ni sevmesine ne dersiniz? Bu man
tıka göre, benim onun karşısında 

1 

düşen, e-

etklerime sarılan, yakamı bırak

mıyan. Hatta bana: .Geliniz, sizin 
bir portrenizi yapayım!• diye ıs; 

rar eden odur. Benim karşımda 

ilk günleri dimdik durur, sarsılma
dan çalış>rdı. Halbuki şimdi par-

makları titriyor, hatta hazan fır
çaları elinden düşürdüğünün bile 
farkına varmıyor. 

- Bütün bunlar, sizi çılgınca 
sevdiğine delildir. Fakat, o, ne de 

olsa hodbindir .. Mağruırdur .. Bu
gün sizi severken, yarın, yarata
cağı esere sizden fazla tapar .. Ve 

sizi ihmal eder. Necdet, çok garib 
ruhlu bir erkektir. Böyle insan -
!arın aşkına inanılmaz. Çünkü o, 
ayni zamanda caşk• ı da inkar e
der. cA.şk. bir cinnettir .. Bir zaf

tır!• der. 

(Devamf var) 

' şeyi başka milletlerden esirgemez. 

1 

Bizim şiarımız budur Bir karış a
rap toprağında gözümüz yoktur. 
Ve bunu araplar da biliyor Bu va-
ziyette Alman matbuatının emper
yalizm isnatları arapları korku
tamaz. Belki güldürür. Belki ya
kın şarkta bir emperyalizm tehli
kesi vardır. Fakat bu, Türk em
peryalizmı cieğil, başka emperya· 
lizmdir. Ve Türkiyenin bu bahis
teki rolü, bulunan inkişafını önle
mek iç'n alınan tetbirlerc yardım· 
cı olmaktan ibarettır. 



Güniin Meaeleai: 
ı--~~~~~~~~~ 

Şehrin Yağ Derdi 
Nasıl Halledilecek? 
İstanbula Gelen Yağlar Gizli 
İmalathanelerde Karıştırılıyor 

B 
e)ediye :istişare komla
yonu yalımda lstanbu
hua en lı.i.leli pcla mad-

cleluin4ea •sade yağ• mese 
lesini tetkike ••§lıyac:alttır .. 

J.tanbula mut.lif m.ıata
ltalanlan yağ gelmektedir. Ba
n yerleriea ,eıea yağlar k
suk. defildir. Bu yağla:r ıeh
rimizdelti ı1z1i yağ lmalitha
nelerinde Jı.arıştuıldıldaa son
ra piyasaya siirillmelı.ted.ir. Bu 
ıJbi imalathaneler bu kar ta
ne meydua sıltarılmış ve Jı.a
patılınlftır· 

Fakat imalatbaae sahipleri 
veya measnplan sed lı.arBl'lJl
dan sonra haşlıa yerlerde ye
niden faaliyetr ıesmektedir
Jer. 

Bıınlarla mücadele edilmek-
le beraber şehrimiz yağ der-

yacağı rapora ıö:te faaliyete 
ıe<ileuktir. 

Kars Ticaret odası ve Tilık 
ofisi tarafmdnn geçen sene • 
denhdri tatbik edilmekte o
ı .. Jı.ontrol usulünün şehri • 
mbde ole kabiliyeti tatbikiye
si olup olmatlılı ayrıca göa
den ıe~irilttelı.tlr. 

i.stanbula ıelen yağlar esas
lı bir Jı.omtroldan geçirilclilı.

ta sonra taksim olunmuı ve 
'bu kutuların oJ.arnıoılanması 

meselesi tetlı.ik edilttektir. 
Mohtelif vesinde ola.ak o

lan bu ltutulardalı.i yağların 

bozulmaması keyfiyeti bu u
sulün tatbikinde miişlı.ülit 

doğlmınğa benzemektedir. 
Yal;lann buzbanelttde mu

hafazası ve aynı zamanda 
yağulann mağazalarda buz 
dolabı bıılundurmaları inp e
dttelttir. i 

dini kökHnden halletmek ün
re istişare heyetinin hazırlı-
ı~_;_~~~~~--~~ 

Gümrüklerde 
Yenilikler 
Yapıldı --

Bilhassa Tüccara 
Kolaylıklar Gösterilecek 

S..ııı zamanlarda İstanbul güm -
rüklerinde bazı yenilikler yapıl
m!fhr. Mılıtelif gümrük müdür
lerinın Avrupada yaptıkları tet
kikattan sonra Vekalete verdikle

ri raporlara gôre memleketteki 
gı.imrük dairelerme karşı b.r nü -
mune gümrüğü hal:ne getınlen 
İstanbul gıiınrUk!eri esas.u ısla

hat görmüştür. 
İstanbul gümrüklerine gore İz

mırden başlanarak diğer gt.imrük
lerde ıslah edilecektir. İzmırde ıs
la.hat işlerine b~lanm•ş bulunu
yor. 

İstanbul gümrükleri son yapı -
lan yeniliklerle, işlerinin kolay ve 
görulmcsi bakımından bütün ta
cır .eri memnun eden ıncdnn bır 
giiınrük dairesi halini almıştır. 

____..,_ 

Y erlimallar 
Sergisinde Satış 
Y apılmıyacak mı 

On birinci Yerli mallar sergısi 
hazırlıklarına devam edilmekte -
dır. Vali ve Belediye Reisi Lutfi 
Kırdarın riyasetinde teşekkiil e

den Sell!i komitesi yakında Milli 
Sanayi birliğinde toplanarak şim
dıye kadar yapılan hazırlıkları 

gözden geçirecek ve yeniden ba
zı kararlar verecektir. 

Bu seneki sergcve kuyumcula
rın da i§tiraltleri takarrür etmiş

tir. Dün tılr çok kuyumcu Milli Sa
nayi Birliğine mür~aat ederek iş-

No.16 

Gardiyan Centam'ın yanına geldi: 

- BliTak şu elindeki kovayı, de
dı. Ben ı-imdi yukarı kata çıkıyo
rum. Şu gördüğün otomobıl köş
kt.irr önune gelir gelmez sen de 
aşağı ineceksin. Üzerine bir bat
taniye alacak ve beldiyeceksin. 

Centam şaşırdı. Ne oluyordu? 
Bu otomobil niç;n geliy<ırdu? Ken

d • niçın sırtına laıtaniye alarak 
ağı iniyordu? G;ırdiyan neden 

boy! bır em.r verıyordu? 

Gard yan yumu5ak b r tavırla: 
- Anladın dem! mı? Ben ne 

soyluyon;:ım, öyle yapacaks.n, de
d 

Ccntam o şaşk.nlık ha i ı o el.n
de ı boya kova ını ve fırçayı bı
rak ı. Köşkün kapısına çık•ı. Aca
ba h ç ummadığı b.r yerden bir 
ha iıs müjdesı mi gelıyordu? Fa-

Fırıncılar Halkı 
Ekmeksiz mi 
Bırakacaklar ? 

. - -·--· 
Bakkallar da Fırınlardan 
Ekmek Almıyacaklar 

Belediye İstarı.bulun ekmek me

seleı;ini sureti kat'iyede hale ka
rar verınış olar ak tetkikatına de
vam etmekt_edir. 

Bilhassa İstanbul taraiınıla 40 
kadar fırıncının elbırl.iğt yaparak 
hareke<le geçmelerı çok fena tesir 

husule getirmıştir Fırıncılar bu 
harekette ııırar eederlerse Beiediye 
ekmek l brikaEı açmak isini tacil 
edecktir. 

Tecrübeli bır tabla>:fır bıze şun
lan anlattı: 

•- istanbul tarafırıda 40 fırıncı 

aralarında anlaşıp bize ve bakkal
lara da ondalık vnm;yerek ek -

mek sattırmağa kalktılar. Biz 9,5 
kunışa aldığımız ekmeği aynı fi

yata nasıl satarız? Elbette bıze da

ha ucuz ııermeleri lizımdır. Bir
çok bakkallar ay başından itiba

ren ekmek alınamağa kar&r ver
miş bulunuyorlar 

HaUıuki biz, kU<;ük b:r ekmek 
sıkıntıs• çıklığı zaman müştenle
riııllzin hiç birini ve hiç bir vakit 
ekmeksiz bırakmaz, ne yapar ya

par onlann ekmefini temin ede
riz.• 

tirak şartlarını öğrenmişlerdir. 

Sergide kuyumcular için ayrı 
bir paviyon yapılacaktır. Bu pa:v:i
yonda satı;şa müsaade edilip edil
m>yeceği ha.kJunda henüz bir ka
rar verilmemiştir. Bu cihet ayrı
ca tetkik edilecektir. Koııllte esas 
ibbarile Yerli Mallar Seııgisinde 

satış yapılmasına tara1tar değil

dir. 

du. Çünkü mahkeme kararını ver

mişti. Bununla ıı.-rooer eğer Me
redit mabkfuniyetini icap ettiren 

delilleri çürütecek yeni deliller 

bulunursa hükumetin müdahale

si ile m<ilık\ım.yet müddetini a -

zaltmak mümkündü Centa.m ne 

de oJı;a kurtulmak ümıdini muha

faza ettigi için, a•ağıya indi, oto
mob:h bekledi. 

Gri renkteki otomobil tam ya -

nıbaşında durdu. Şoför: 
- Hiç durmayınız, derhal içe

rıye giriniz, dedi. 

Centam otomobıle atlar atla -

maz, araba harekde geçti 

Nereye gıdiyorau? Kim kendi

sini nereye götürüyordu? Butün 
bun!arın hiç bırısinı bilrnıyordu. 

Nihayet otomobıl bataklık bir ye
r.o kenarında durdu. Şoförün ya
nındaki bir adam: 

Yaya Kalırsın Tatar 
Ağası 

U 
lus :refikimizin Başmuharri
ri Falih Rıfkı Atay yazıyor; 
İtalyadan geçerken, :resmi 

memurlar, mikevhe:r, para, mu
ZJr evrak a:ra§tırcWdan aonra, hid
detli balaflarla, Tilık yolnılara 

şöyle ao:ruyorlannış: 

- N~in İngilte.re ile birlik ol
dunuz?. 

Bu garib sual de, acaba, İtalya 
aümriik •i:ıam•ame1e:rlıMle yeni 
mi yer buldu?. 

Eğer, mutlaka bu hesap sor -
malt limnaelirııe onlll1'lll biııclen 

değil, bizim onlardan sonnamız 

daha doğru olur. 
Bu, Boma damgalı memurlara 

buıız nezaket ve terbiye tavsiye 
ede:rlz. 1ş, Jıesap sunnağa, istinta
ka kalına, yaya kalırsın Tatara
ğ~ı! 

BURHAN CEVAD 

Yeni Proje 
Vekalete 

Gönderildi 
Deniz Ticaret mektebin<le ısla

'lıat yapılacağını y92mıştık. Hazır

lanan ıslanu. pr0jesi Miinı.kalat 

Vekale<tine verilmıştır. Yeklı.let 

bu proje üzerindP tetk>kat yap:; -
cak ve icap eden tadilattan sonra 
ıslahat işine başla ı· acaktır 

Rr meslek me-.t~bi halı:ıe getı
rilmcsi düşünülen ru okul 1n Ma
arif Vekaletine ··aı;;ıanacağı da 
evvelce mevzuu bahrnlmuştu. Bıı 
hususta henüz kat'i b:r karar ve
rilmcmi§tir. Bununla beraber rr.ek· 
tebin Mıinakal3t Vekaletinde bağ
lı kalması kuvvetle muhtemeldir. 1 

1 KISA POLiS ı ' 
HABERLERi 

* Kızıltoprakta oturan tüccar
dan Dem.;rln köşı.undc hizmetçi -
lik eden Zafer adında bir kadıı: iş 
yüzünden çıkan kavga neticesin
de aynı evde aşçıLk eden l'.fosta
fayı kömür küreğile başından ya
ralamıştır. 

* Galatada Necatibey cadde -
sinde kunduracılık eden İsmail so
kaktan geçerken, Faruk adında bi
r.nin evinin üst katırıdan düşen \ 
taşla omuzundan yaralanmıştır. 

* Kaz.lıçeşmede Mehmedpö.§a a
kare!lerinde oturan Yusuf kızı 
camları silerken, !ırılan cam par
çalarile bilek damarları kesilm~, 
hastahaneye kald:rılarak tedavi 
atına alınmıştır. 

* Samatyada, Etyemez cadde
sinde Abdurralım.;n adında biri 
ne ait evin bir otomobil çarpma
sile hasara uğradığı habe: alın

mıştır. Zabıtaca yapılan tahkikat 
neticesinde kazay" sebebiyet ve -
r<'n şoror Leonun idaresindeki 
1875 numaralı otvınobil tulun -
muştur. 

*Vatman Mustafar>m idaıesin
dek..i 20 numaralı tramvay ile şı
för Murad oğlu S••vetin iıdaresın
deki 1749 numaralı otomobil Bey
oğlunda çarpışarak her ikisi de 
haııara uğramışlaroır. 

• 
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Ve 
Kocasını 

Zehirliyen 
Kadııı 
''Merhumun 

Evine Gittim, 
Yıkanıyordu,. 

Kocası Kazımı zehirlemek su -
:retile öldürdüğü iddia edilen, Ha

tice Hacerin duruşmasına. dün a
ğır ceza mahkemesinde devam e

dildi. Dünkü celsede şahitler sor

guya çekildi. Bunlardan Raü Bay
sal mahkemede şu ifadeyi verdi: 

•- Kazım uzaktan akrabamdır. 
Kendisi Hatice Haceı ile bundan 
bir kaç sene evvel evlenmişti .. Ev
velce kilı koca gayet iyi geçini
yorlardı. Sonra onlara ne oldu an
lıyamadım? Aralan açıldı. Sık sık 
kavga etmeğe ba~ladılar .. 

Bıcak 
' 

Benim 
Değil 

Meyhaneden Çıkınca 
Ne Yaptığımı 

Bilmiyorum 
Evvelki gece, Belediye İktı.sad 

müdürlüğü odacıısı Ali 0..manı bı

çakla yaralamak teşehbüsürule 

bulunan, Sultanseliın mahalJesin
de, bir numaralı k&h,-enin çırak

larından Hüseyinin dunışınasına 

dün meşhud suçlara bakan Su! -
tanahmed Üçüncü Sullı cezada 
başlandı. 

Hüseyin hadise gecesi meyha
nelerden b:rinde bir kaç ş~eyı iç
tikten ve burnunu göremlyecek 
derecede ~arho~ olduktan sonra, 

iki tarafına sallana sallana mey
haneden çıkmış, kahveye gıım.~
tir. Hüseyin, bır aralık sokak\an 
davacı Ali Osmanın geçtığcn, gö
rerek, dışarıya çıkmış, ona yak

la;>arak, sebepsiz yere çatmağa, 

ağzına geleni söylemeğ~ b~lamış
tır 

Ah Osman bu sarhoş ad3ma; 

B'r gün Kazımı11 \!§aklarından 
biri bize geldi. Ve tel'6Sürle efen

disinin öldüğünü haber verdi. Der
hal merhumun evine gittim. EYe 
vardığım zaman cenazeyi yıka

yorlardı .. Ölünün \"Ücudünc dik
kat edince, göğsünün ve dız ka -

paklarının morarır..ış olduğunu 
gördıim- Kazımın yanaşmaların _ - Bendev ne ısll)·orsun '. de -
dan Yusuf: yınce, elını cebıne sokmuş. Fakat 

- Evvelki akşam efendi eYe sar- bu sırada hf d.se mahallıne gelen 
ho~ geldi. Bahçede düştıi_ Du ka- A.ı Osır.anın arkadaşlarından biri, 
paklan ve göğsü taşlara çarptı. H~seyın kollannd311 tutmuş ve 
Bundan morardı, dedi. cebinden çıkarmak uzere bulun-

Kabristanda cen&Zeyi mezara dugu bıçağı da a'mış•ır. 
koyarken de kefen:n kanlanmış Hüseyın mahkemede de kı: 

olduğu nazarı dikkatiını celbetlı. - Dun a am çoı< ı~mı t m.. Ra-
İmam Mebmed E!endiye sordum: kıyı r.adıren ıçtıgıın ıçm .ıkol ba-

- Baz.ı kimselerın oldıik ten son- na son derece tesır etmışt • Ke.:-
ra, ağızlarından kan gel r~ Bun - d.ını bilemiyecek derecede sar)ı(ış 
dan evvel dl' bir kaç defa bu h' - olmuştum- Meyh:.neden çıktık -
diseye şahit oldum, dedi.. tan sonda nereye gıttığimı, ki -

O gün akşam üzer., yanaşına Yu- minle konuştujluır.u hatırlamıyu-
suf ile konuşuyordum. Bir aralık rum, Cebimde bulunduğu ıddia 

Yusuf efendisinden bahsederken: edilen bıçak bana aıt de :Jdir. 
- Sabahleyin onıın acılar ıçın- Çünkü bugüne hdar hiç bıçak 

de kıvrandığını görünce bir dok.- taşımadım. 

tor getirmek isıed;m. Fakat ha- Mahkeme, Uüs<':. ;ni bir gün ha-
nım engel oldu. pıs cezasına mahkfun etti .. 

- Doktora lüzum yok, dedi. Ben ;,._=-==============! 
kocamı kendim tedavi ederim, iyı
leştiririın, dedı. 

Kiızımın öldüğü akşamı ruhuna 
ha1im indirilirken karısı Hacer, 
e6lı:idenberi tanıdığı Cemil ısmin

de bir zatın evinde bulunuyordu. 
Bıı hiıdiseler beni düşündürme

ğe başladı .. Ni.hayct aynı gece, 
Kazımın karısı Hatice Hacer tara-

tından zehirlenen•k öldürüldüğü 
şayiası da meydana çıkınca, Müd

de:umumiliğe müı ~aatla keyfi -
yeti ihbar ettim. > 

Ölen Kazımın daylZiıdesi Malı
mud da şunları ~öyledi: 

•- Cenazeyi ddnettikterı son

ra Raif, Kfızımm uşağı Abdullah 

ve ben bir kalıvfye g;ttık. Abdul
lah lıatıvede: 

- Ka.zun efend·nin düne kadar 

hiç bir şeyi yoktu Kazım bu çay
dan içtıkten biraz sonra: 

- Karnım ağrıyor, ıçım yanı -
yor, diye söylenmcğc ve inleme
ğe başladı.. Hastalığı g.ıtıkçl şıd-

detlendi Bütün glceyı hep acılar 
ve ıztırablar ıçınd~ geçirdı. Nılıa

yet salıahleyın havala gözlerini 
yumdu .. 

Kiiz.ımı defned~rken, kefeı.onde 

kan görmüştük. Abdullah ve Ra
ife: 

- Arkadaşlar, dedim. K~zunı 

herhalde birısi zehirledi- h.eyfi
yeti polise haber nr :n .. Bunun ü

zerine Raif kalktı, karakola git
ti .. • 

'Baz.ı şalıiUerm de çağınlaralı:, 

dinlenmeleri ~n muhakeme baş 
ka bir güne tali kedildı. 

ÖLÜM ÇENBERİ 
, . ., . . . '·· 

· ZABITA ROMANI ' Çeviren: MUAMMER AIATUB 

. ; .· . 

Centam bu cehennemi otomo
b.lden kendisini dışarıya dar attı. 
Otomobil de uzaklaştı, gitti. 

Zavallı roman muharriri bu se
fer büsbütün şaşırmıştı. O hapis

haneden kaçırıldığını anlıyordu. 

Fakat neden bu bataklığın hna
nnda bırakılıyordu? 

Tam o sırada, biraz iler ..de kü
çüli. bir tayyare gezunc il:şti. Ma
lumat almak üzere bu tay~ areye 

doğru yürudü ve orada bır adam
la karşılaştı: 

• •• 

. . . . 

olmasından endişe ederek sordu: 

- Benden ne istiyorsunuz? Bu
nu anlamıyorum. 

- Sizi daha çok emin bir yer

de bulundurmak istiyorum. 

- Halbuki imdiye kadar bana 

karşı hıç de iyi bir harekette bu

lunma'llıştınız. Muhakeme edildi

ğim zaman, sizin söylı<yeceğin•z 

bir lk1 kelıme beni kurtarmağa 

kilavet edt>biL.rdi 

- Cen am, o halde siz beni ga
yet yanlış anladmız. Ben size kar-

bır adam değilim. Fakat şimdi hem 

size, hem de muhterem refikanıza 

karşı ellinden gelen en büyük yar

dımı yapma8a karar vermış va

ziyette bulunuyorum. 

- Karım burada mı? 

- Evet, hatta sızi bekliyor. 

Centam başını çc-vu·di, kulalt 

vcrdL Bataklığın &te tarafından s -
lah sesleri ışit.mi§li· 
Sarı Yanıs: 

- Rka edenm, şimdi, münaka

şa edecek vazıyette dcğılı:ıc Hap" - ı 

istinye ll')tt ~ 
Dokları Ve · ozoru 
Havuzlar 
Limanlar Umum 
Müdürlüğü Bazı 

Islahat Yapacak 
Limanlar umum müdürlüğü 1 

tenımuııda faaliyete g~ince De
nizbankdan devraldığı işlerden 

ıslaha muhtaç olanlarını hazırlı

yaca8J bir programa _göre sıra ile 
ele alaack. ve esaslı bir tetkikten 
sonra intacına çalışacaktır. 

Yeni kanunla Fabrika ve Ha -
vuzlar idaresi ve İstinye dokları 
Vmanlar umum müdürlüğüne 

bağlanmıştır. Umum müdürlük 
gerek İstinye tamirhanesinde ve 
gerek Fabrika ve Havll2lar idare
sinde bazı ııila.lıat yapacaktır. 

istinye tamirhanesi da.ha ill'ti
zamlı bir hale sol<ulduktan sonra 
Fabrika ve havuzlarda .!"."velce 
başlanıp da aradan epey zaman 
€eçmesıne rağmec henüz bitirile
memiş işler intac edilecelı:tır. 

Bu arada yeni tersanenın mey
dana gelmesi içın icap eden hazır
lılılar sür'atle ık."Ilal edilecektir. 
Her ıki gemi tamir ve inşahane -
sinde de amele i§leri tanzim edi
lecektır. 

Karaköy 
Köprüsü 

Çöküyor mu? 
Dubaların Değiştirilme

si için 150 Bin Lira 
Lazım 

Hfiltn İs can bulurı bırıci.k kop
rüsunü teşıul eden •Karaköy köp
rusu• nun; a·tmdakı mıdyelenn 
pek çogalması ve dubaların çü -
rümeğe başla..'nası yuzundcn ted
ricen çok:mek!c olduğu anlaş.! -
mıştır .. 

ihya Edilecek Bir 
An'ane 

Ş 
ehinleki tarihi kıymeti lıa
iz çeşmrlerin beledyie ta
rafından tamir edileceğini, 

düukü gazetelerde okudum. Bu 

hav8'1isi, gazete ohıınağa başla -
cfıtım gilndenberi görürünı. Fa • 

Jı.at, temenni edeyim lıi, bu sefer, 

lıu havadis, gazetelere mevzu ol

mahtan çıksın ve şehre güzel bir 
hediye olsun. 

Belediyemirin ~ne:rjik çal~ma 

humması karşısında bii)iik ümid 
besliyoruz. 

Diğer taraftan bir mesele '·ar: 

İstanbul ve diğer bütün şehu -

lerimacle, çeşme, eski cemiyet -
!erin yapıp bualttığı güzel au·a
nelenlenclir. Bugün bir çoğu su

suzdur. Halbuki, pek.ili, bunla

rın hepsine su nrilebilir. Şüphe 

yok lıi, valttile, bu ~ ,mıelerin 

hepsinden sıı .akıyordn. Su. bir 
şehrin medeniyet . eviye ini gös

terir. Bol akar sı·yu olan sehir 

medeni şehirdir. İstanbulu )·apan
lar, kuranlar, daha •onraları te

kimill ettirenler, bu nokta)·ı hiç 
de unutmuş d~ülerdir. hrin 

bir çok yerlerine rernıe, sebil. şa
dın"lln yaptırmışlardır. 

Bugün, mazinin harab, bukım
~ birer hatırası halinde, en ücra 

İ tanbul sokaklarına kadar. adını 
başında :rut;::- ldiğinıiz bu mü -

esseselıeri ihya dmck, buralara 
su "\·ermek, bugünkü cemi3;etin 

binbir bakımdan \ azifesidir. 

REŞAD FEYZi • BİR İTİZAR 

Dün bu . ütunl:ırda <ıkan uı

nıın, möretliblcrin azizlikleri, mu
sahbihle:rin himıırtlerılıl', 'anlı 

çıktığını teessürle giııdüm. il mn 
i in okuyucuların dan cizür dik. 
rim. 

R. F. Yapılan tetkikler net cesmde 
dubalarn 5 senedcnbcri e aslı bır 
tamir gormedıği, koprünün allı 

da temızlenmediğ içın m.dyeler
le ağırlaşarak yavaş yavaş suya 
g0mülmekte bulunduğu neticesi
ne vanlmı' ve dubal&r deği!;tiri

lerek koprıinün altı temizlend'ği 

takdirde yine es'<• sevıyerun bu
lunacağı teo>bit edilmiştir. 

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

Maamafih Belediye reisliği kop
runun kat'i vaziyetim tesbit et -
mek için ecnebi mütehassıslar ge
tırtmıştir. 

Mütehassıs her.1 bu vaz.yetin 
dıizeltilmesını ve hem de kop -
rünün mütellıarrilı kısmını açıp 

kapayacak olan romorkörlerdefil 
ıslalıatı go:zden g<>çirecektir. 
Öğrendiğimize göre Karak.öy 

köprüsü 52 duba t.izerinde dur -
.maktadır. B llıassa Emınönü ve 
Karaköy taraflarındaki dubalar 
da tedrici surettP ç<>küntü daha 
fazladır. Yapılan ılk keşiflerde 

52 dubanın değiştırilmesi için 150 
bin lira bir paraya ihtiyaç hasıl 
olduğu anlaşılmıştır. 150 bin lira 
tabsısat bulunam.ıdığı takdirde 52 
duba birden değ~tirilmıyccek; 

yalnız başlardaki dubaların değiş

tırilmesi ile iktifa olunacaktır. 

Takibin ize çıktılar. Hiç dü ün - l 
meden hemen tayyareye binırıiz. 1 

Centam tabanca seslerlni duy

duktan sonra, gayı i ihtiyari yürü
dıi, sırtındaki bat•aniyeyi atarak, 

tayyare ·e bindt 

Tayyarenin motörü ~ledi. Arı

zalı arazide b.r ikı üç defa sıçra
yan tayyare nihayet havalandı. 

Centam di4ünüyordu Evet ha

pishaned n kaçırılmıştı. Kaşla 

goz arasında vukua gelen bu ha

dise adamcağızı düşundt.irmeğe 

blll§lamışlı. Sarı Yanis tayyareyi 
idare edi '°'• kimbilir hangı lı;t;

kamete doğru gıdıyord ~. Karısı 

Graos'ın da orada olduğunu soyle
mişti. Pek, amma Gras neredey
di? 

Motorun gürıiJtüsünden Sarı 

Yan:sle konuşmak imk!ınsızıL. Sa
rı Yanoem ta yareyi bu kadar ma- 1 
haretle idare ediş;ne hiç dıyecek l 

Öteberi Çalarken 
Yakalandı 

Afıdullalı oglu Bek r ad~1C: 
biri müşteri sıfat le g;rd.g_ '1:a 

mudpaşada Mihranın dulu< .nı: ı 

dün öteberi çalarken suç ustund 
yakalanarak adliye e Vl'rılmış -

tir· 

Birimizin Derdi 
Hepimizin Derdi 

Belediyece Tasdikli 
Tarife Yokmuş 

Bir okgyw.twnu. UQ·or: 
·~ llİll lla,-darpaşaya. ce

lbtınlua. Vapurda ııe• hararet 
lıutJ. Kamaradıl de~ ,........,. 
bir limonata .-~tirmesin.i aOJ'le .. 

-· Gdlnl. i~tim. o hdar lıtt
llad 111r ..,7.ı u. id•ta • cilıL. 

ı b ••""'" fvıa eldaiaau y)e .. 
cllilm vakit. cu n: 

- Jk7lm. -.ıı.ııı ertasmda uı .• 
ıibl Ji.alıali bir ttva11 •udi. 

Pb'ata. cellaee .. k1ınl.,, i6te41. 
Beledlytte tasdikli tarife i'ilf' -
cUa. •Yok• dedi Hayret· t'ltlm .. > 

Tayyare kara kı>mın. ırakm~, 

şimdi deniz:n üzerinde uçuyor -
du. Hakikaten nereye gıdıyorlar
dı. 

Bir aralık Sarı Yanı_ bır l«ığıda 

iki üç satır karaladı ve Ce11t•m'a 
uzattı: Centam okudu: 

·Eğar yüzmek b:lmiyorrnnız, 

oturduğunuz yeri.n altında tahlı~i

ye sımıdi vardır • 

Sarı Y anıs bu F..iığıdı uzatt.k • 
tan sonra, denızln ilstt.inôe ~ e) -

!er arıyormuş gıb mutemaıL:yen 

pencereden dışarı a balt.yc.rdJ. 
Niılıayet uzaktan i>eyaz bır n kta 

görıindü. Sarı Y ~ıs taYyac nı o 
i tikamete çe\'1rdı vt ·avaş 

v2 a.çalmağa başlad . Cent bır 

k bus geç rry"<':'.'"?lUŞ gıb ,. . Goz

krıni dikatlc açtı Uzakta gıı ıı.

çe ) ak!· şır.akta olan be a.. kt~

nın b r yat oldugunu anlôd . 

Ccntam ışin içi.ıde yeni biı iş şı hiç bir zaman yalan söylemiş haneden kaçtığınızı haber aldılar. yoKtu. ( DPı·amı ı•ar) 
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TUZ VE PETROLDEN HOŞLAI'IAN 

SİNEKLER. 
H ÖK A VE Arada Bir Söz 

Birliği Var! 
Garbi Amerikada, ıuluı denb: su7u 

&lbl tuzlu bir çok &'Öller vardır. Bu 
.. auerln sa thoıda mJJyonlarca sinek 
vardır. Bunlar tuzlu su lle yqarlar. 
Bohemyanıo tuz madenlerinde de 

bu çeşit sineklere pelr çok tesadüf olu· 
nur. 

Bir Kadının Hayatı 

Fakat Japonlar lngiltereye Karşı 
Harekete Geçmiyecekler 

1 
ngiliz - Rus 
müzakereleri 

Moskovada de-
va m ec..:;ci.ursun 
Avrupa gazetele -

r ir.ıı n sü tunların ... 
da türlü rivayet

le, ·er bulmakta
d r Bılhassa Çin -

J e J ~ ponların İn
g l ı zler ekar§ı al

m ; oldukları va

•ı) e: de gizlı de
ğil Hal ve keyfi-

yet böyle olunca 
İrg ı lız - Rus mü
zakerelerinin bah

sı de tazeleniyor. 
Meot a Deyli Eks

pres gazetesine gö
.re Fransız hari
ciye Nazırı M. 

B· ne evvelce Rus-
ya , Fransa ve İn- Çlnde ve Çin ıerisinde Çin kadınlan 

giltere arasında bir misak akte - orada hem Frans~ askeri bulun-
dilme:;i.ne it iraz edenlerden ol - durulmakta, hem de yerlilerden 
duğu halde şimdi bilakis buna ta- vücude getirilm 1ş muntazam kuv-
raftar olanlar sırasındadır. Tiyen- vetler hazırlanmaktadır. Böyle 

çınd ek. hadiselerden sonra Avru- kuvvetli bir ordu için lazım olan 
· pa d plomatlarından bir çoğunun hanb malzeme.sinin hepsi de var-

noktai nazarı deği§ıniştir. İngiliz- dır. Ancak bunlar hep karadadır. 
Fransız - Rus ittifakını istemiyen- İngiliz gazetesinin ded iğine göre 
!er de ş imdi bunu lüzumlu görü- Japon donanması o sularda bir 

· yarlar. İngiliz - Fıansız - Rus it- tehdit teşkil etmektedir. Uzak 
tifakını muvafık rörmiyen bir kı- Şarkta İngilizlerle Japonlar ara -
sım Avrupalı diplomatların fikri sında çıkan hadiseler yüzünden 
şu id i: Rusya bu ittifak müzake • daha ziyade artmış olan gergin-
reler :1de Japonyaya karşı kuv • lıık karşısında Alman ve İtalyan 
vetli teminat elde ~tmek istiyor. gazetelen nin Japonya lehinde ya-
Bö.vle teminatı vermek ise İngil- zılar yazdığını söylemeğe lüzum 
terenin de Fransaııın da işine gel- olmasa gerek. Bilhassa İtalyan ga-
mez. Sonra Uzak Şarktaki vazi- zeteleri işin iç yüzünü anlatmakta 

• büsbütün karışacaktır. Fakat gecikmemışlerdir. İtalyan gazete-
,.mdı Fransız Hariciye Nazırı da !erinin neşriyatından anlaşıldığı-
ka:b :nedeki diğer arkadaşlarının na göre Berlin _ Roma mihverı ile 

noktai nazarını kabul etmiştir. F- Japonya arasında şu karar veril-
ransa ise ·Hindi Çininin hal ve is- mi.Ş'tir: Fransa ile İngiltereyi yep-
tikbali ne olacağı meselesi vardır. yeni bir vaziyet karşısında bu -
Deyli Ekspresin dediğine göre lundurarak şu iki noktadan birini 
Fransız Haviciye Nazırı da bunu kabul etmek zaruret1nde bırak -

. dü.şünmektedir. Fransanın elinde mak lazım geliyor. İıı,gi.J.tere ile 
bulunan Hindiçiniyi korumak için Fransa Avrupa işlerniden vaz -

Bir Çin şehrinde Japonlar 

geçerek Uzak Şarkta Japonya ile 
meşgul ol.mak. 

Ya:hut da Uz.ık Şarktaki büyük 
menfaatlerini b ırakarak Avrupa 
l§lerile meşgul olmak. 

Lavara Faslatoc gazetesi bunu 

açıktan açığa yazarak İngilizlerle 
Japonla raras.ındnki meseienin 
öyle dört Çinlinin yakalanıp ya -
kalanmaması ol.madığını hatırlat

tıktan sonra diyor ki: İngltere -
nin, Fraıısanın ve Am'erikanın 

menfaatleri iki senedenberi Çinde 
son derece şiddetle Japon mena
fii ile çarpışmaktadır. 

Bu karışık meselede İtalyanın 
vaziyeti ne olduğunu da Curle di
talya anlatıyor ve diyor ki: İtalya 
vaziyete göre uyacaktır. İtalya her 
noktada Japonya ile mutabıktır. 
Avrupalıların Çindeki vaziyetleri 
yüzünden bir mesele çıkacak olur
sa İtalya da müsavi şerait ile di
ğer devletlerle birlikte hareket 
edecektir. ltalyan:n siyaseti Ja • 
ponyanın siyasetine uygundur. 
Çünkü Japonya da İtalyanın me
nafiini kabul etmektedir. 

Fa]sata İtLyan payıtahtındaki Av
rupalı muhabirlerin yazılarına 

gıöre İtalyanlar şu fikirdedir: İtal
yanlar Çindeki menfaatlerine ili
şilmiyecektir. Hatta daha ziyade 
kuvvetlenecektir. Zaten geçen se
ne çıkan rivayetlerden anlaşılı -
yordu ki m:hver devletleri Uzak 
Şarkta Japonyanın vasıtasile bir 
takım yeni menfaatlere sahip o
lacaklardır. Nitekim Mançuko'da 
böyle olmuştur. Şimdi de öyle an
laşılıyor ki Çinde İtalya ve Al -
manyaya temin edilecek men -
fatler için Berl:n, Roma ve Tokyo 
arasında gıör~ülmü~. konuşul -
muştur . Bolşeviklığe karşı müca
dele adı verilen muahede ile bir
birlerine bağlanan Almanya Ja
ponya ve İtalyanlar arasındaki 
bağların şu son zamanlarda zi(ya
de kuvvetlendiğiııi göstermekten 
bahsediliyor. Bu, üç devlet arasın
da s iyasi, iktisadi \'e mali bir ze
min üzerinde anlaşıklığı söyleni
yor. 

Ne olursa olsur. bugün Uzak 
Şarkta başta İngiltere olduğu hal
de Fransa ve Am~rika devletleri
le Japonyanın arasındaki gergin
liğin daha artmış c,lması başka bir 
noktadan da ayrıca tetkik edili
yor: İlk defa olarak Avrupa dev
letleri yani beyaz devletler Uzak 
Şarkta birbirlerine aykırı olarak 
bir vaziyete geçmiş bulunuyor -
lar. Bu beyaz devl~tlerin bir kısmı 
Sarı Çin ile beraıberdir. Diğer bir 
kısmı da Sarı Japon ile birlik ol
muşlardır. Böyle l:.ir keyfiyet bu
giin Avrupada Alman - İtalyan 
cephesi ile Fransız - İngiliz cep
hesi arasındaki uçurumun ne ka-

(Devı>mı 7 inci sayfada) 

Petrol kuyularının atızlarında bir 
çok sineklerin blrlktlklerl «örillmil.t· 
tür. Bu.olar, petrolü koklaı:la. Yumur. 
talarını da petrol çamurları üzerine 
bırakırlar. 

SERSERİ Y AJJUDİLER. 

Almanyad.an kaçan Ye bir vapurun 
A.merlka7a riden 800 zavallı muhacl· 
rln hlo bir yer kabul edllmedıtınl, bir 
aydanberi denb üzerinde kaldıklarını 
yazmıştık. 

Bunlar; son bir ümld.Je Kubaya g-it
tller; Küba hükü.meU de kendilerini 
kabul etmedi. Gemi süvari!IJi ıeri dön
meye ve muhacJrleıi Atmanyaya çı -
karmata .. karar verdi. 

Fakat, son ceıen Avrupa ı-azeteıerl 

muhacirlerden 200 ünün İnrlttere, 274 
ünün Belçika, 174 ünün HoUanda ve 
250 slnln Fransa hlikümeti tarafın

dan muvakkaten kabul edileceflni ya
zıyorlar. l\lulıaclrler. Fransanın Bu
lonya limanLna çıkarılmıştır. 

KAN VEREN KÖPEK. 

aParls Hlm.ayel hayvanat cemiyeti» 
hem cinslerini kurtarmak için dôrt se
ne içinde yü.z defadan fazla kan ve
ren bir köpeiln boynuna aUm bir ma
dalya takmııılır. 

cNIJen siyah bir Danua kôpeğldlr. 
Sahibi, Parı.ıı bir baylar: 

- Lüzum rörüldükçe kanını ver .. 
mekte tereddüt etmeı. Yaptılı hizme
ti bUlyormUf r-lbl uzn.nır, rözterlnl ka
par ve hto bir s~ rlkarm&'I,., 

Diyor. Bravo köpete! ... 

HAYVANLABDA ZEKA. 

Hayvanların en zekisi kedi, köpek 
ve fildir. itte bir misal: 
Dombaylı bir zencin. şehirden otuz 

kilometre uzakı& oturuyordu. Calış .. 
kan, son derec mutt bit fiil vardı. A .. 
fır yükleri tqırdı. 

Hindli zenl'ln, sıcak bir yaz cünü, 
kızının birdenbire bastalandıiuıa dair 
bir mektup aldı. Karısı, acele celm.esf .. 
ni yazıyordu. Hindli şaşırdı, nasıl rl
decektl? ..• _Sıcak, çok ,ıddelli idi. Dı
ş.arda kimseler Toktu. Filden istifade .. 
yl diq:Ündü. FUfn yanına rlttl, hortu .. 
muou ok,ıyarak kızının ismini bir kaç 
ker tekrarladL Fil, ne demek istedi .. 
flnl anlamış l'lbi bh kao kere hortu
munu salladı, sonra beline dolayarak 
sırtına vurdu, nehre ~aldı, sür'atle yüz .. 
meye başladı. 

Bu h&diseyl röılle sören bir İnriliz 
miralayı: cFU, hem yüzüyor, hem de 
arasıra hortumu ile aldıfı suyu efen
disinin üı:erlne püskürerek sıcllta.n 

müteessir olmamasuıa pahşıyordu ... ıt 
Diyor. 

Doktorun Öğütleri: 

Aksırık 

B 
urna bir sinek veya sa
ir küçük bir böcek ve
ya toz kaçması, nezle 

başlaması, fen~ bir koku veya 
gaz tes:rile y&hut enfiye al -
mak suretile burun içinin tah
riş edilmesinden ileri gelir. 

Bu halin vukuunda gayri ih
tiyari ve ani bir. hareket hu
sule gelerek hava fevkalade 
bir sür'atle def ve tard olun
duğundan burun boşluğunda 
husu.si bir Se<ö hasıl olur ve 
burun içiınde bulunan mayii 
harice çıkartır. -
Aksırık bazan sinirleri ten

bilı etmek suretile vücudün 
kırıklık ve ağırlığını izale e
derse de, çokcd vaki olması 
vücııdü yorar. 

ir akşam, Bostancı tramva
yında, onun tek başına, ya
,payalnız oturduğunu gör

müştüm. Demek Yi, bu sahil bo
yunda oturuyor, d :ye, günlecden
beri kafamı yoran meraktan kur
tulduğum çin seviıniyor:lum., 

Tramvay her istasyonda durduk
ça, gözlerim onu arıyor, bakıyo
rum: bir hareket var mı?. Kımıl

dayor mu?. Burada inecek mi?. 
Nihayet, araba Caddebostanına 

geldiği vakit, o, yerinden bir ok 
gibi fırladı. Gök rengi gözleri, iki 
iri kor gibi parlıyordu. Tramvay
dan indi. İskeley giden ı;sfalta 
saptı. Yürüyordu. Fakat, karan
lık onu bir kaç adım sonra boğ
muştu .. Göremiyordum .. 
İlk defa, bu sah l b0yundı·. umu

mi lambaların az oluşuna <·;tf et
miştim. 

• •• 
Ertesi akşam, vapurda onu arı-

yordum. Garib bir tclepat. hadi
sesi mi. telakki eiersiniz, ttsadüf 
mü dersiniz, ne derseniz, deyin;z, 
onu düşündüğüm bu saniyelerde 
idi ki, o, camlı kapidan içeri giri
yıordu. Köşesine oturdu. Denizi 
seyrediyordu. 

Bu akşam, ilk defa olarak, bu 
kadının, vapur yolculuğu esnasın
da, bir arkadaşına tesadüf o.tuğiaıi 

1 
görüyordum. Onu, bugün daha za
rif, dırha kıvrak r,örrnüştüm. Ko
nuşuşunu, gülüşünü sı yretmıştim. 

Fakat, içimde bir acı vardı. Çün
kü, konuştuğu yolcu btt eckekti. 
Klııılıilir, kim bu?. Kimin rıesi?. 

Eloğlunun aç;kgözlülüğüne enda
ze mi olur?. Bu kadar nefis bir ka
dınla dost olabilmek saadet değil 
de nedir?. İnce eley•p, sık doku
yunca, dünyada, h iç bir halete sa.

adet diyemiyoruz Bırakın da, ben, 
bu hale, saadet diyeyim .. 

• •• 
Marma ranın ak~am güzelliği ne 

hoş değil mi?. 
Bu cümle, onun ağzından çık

mıştır. Bir akşam tesadüf, beni, 
onun oturduğu k1lltuğun yanına 

düşürdü.. Fakat ne yazık ki, bu 
cümlenin mu!hatabı ben değildim .. · 
O, geçen günkü meçhul •Eloğlu. 

idi .. 
Eloğluna baıktım .. Kendi kendi

me mırıldandım .. 
- Eloğlu bu ... Eloğlunda neler 

var? .. 
Sonra, kadın, yanındaki erkeğe, 

elinde tuttuğu b;r kitaptan bazı 
yazılar İljaret ed<rek uzun uzun 
bir şeyler anlattı. Bir şeyler di
yorum. Çünkü, ooylediklerinden 
bir kısmını kafir yel alıp götürü
yordu. Rüzgar bile, bir güzel ka
dının mor dudaklHı arasından çı
kan, tamamen müzik tesirli beş 
on söz parçasının, kulaklarımızda, 
beynimin ~inde hoş akisler yap
masını çok gıörüynrdu. 

Yalnız, anlıyo~dum ki, kadın 1 
şiire, edebiyata fl'eraklı ve he -
vesliıdir. Rüzgarın boş bıraktığı 

aralıktan bu kadarını seziyordum. 
Ve bunu anladığım vakit, gayri ih
tiyari yeri~en doğrulmuş, kadı
na dönmüş, onur yüzüne, gök 

1 
Yazan: 1 

REŞAD FEYZİ 

·-

rengi gözlerine, açık, geniş alnına, 

ince, ucu kalkık burnuna, sarı bal 
rengi saçlarına, küçücük penbe 
çenesine daha d ikkatle bakmış -
bm. Kadın konuşurken, kendimi, 
Miladdan evvel, bir eski İspar
talı san.atkıirın H!podromda kon
feransını dinliyorum sandım. Bu, 
şimdi, karşımda oturan genç, gü
zel, sportmen kadının 1939 da ha
la edebiyattan bahsedebilişmi, bir 
türlü havsalam almıyordu. Gözle
r;mi uğııştundum Bir rüya mı 
görüyordum?. Tarihi bir piyes mi 
seyrediyordum?. Fakat, hayır .. 
Dekor ve kostümler beni ikaz e
diyor .. 

Modernizm, bizi ne garip telak
kilere, düşünceleı e musap kıldı. 
Kendi kıendime gülüyorum: bu 
kadın bir budala mıdır ki, edebi
yat denen boş ha va! ile uğraşı -
yor?. Acaba denize girmiyor mu?. 
Poker oynamıyor mu?. Dedikodu 
yapm>yor mu?. Aynanın karşısına 
geçt :ği vakit, tuvaletini iki buçuk 
saatte değil de, çabucak, şöyle bir 
saatlik bir zaman içinde mi yapt
yor?. Bu kadın ırada mecmuala
rını karıştırmıyor mu? .. Güzellik 
mütehassıslarının, güzellik ensti
tülerinin tavsiyelntni tetkik et
miyor mu?. 
Bunları yapıyorsa, nasıl edebi

yatla mşegul olmağa vakit bula
biliyor? .. 

Karar verdim: 1939 da böyle ka
dın olamaz .. Zavallı hasta, galiba .. 

• •• 
Aradan bir kaç gün geçti. Onu, 

vapurun güverte,inde, bu sefer, 
elinde bir koca cild kitabla gör
düm .. Eğildim baktım: Edebiyat 
tarili i. . Yanında masanın üzerin
de, bir başka kitap vardı. Ona bak
tım: Türk mutasavvifleri .. Bir 
küçük cild daha vardı. Onun üze
rini okudum: Div•n edebiyat, an
tolojis:. 
Merakım artıınıştı. Artık, bu ka

dına bir zavallı, bir budala hük -
münü vermekte hiç de hakı.ızlik 
etmediğimi anlıyrrdum. Bu, mü
zelik bir kadın , diyordum. FA!ebi
yatla uğraşıyor. Gazeteler duysa
lar, cl939 da eddbiyata merak sal
mış bir kadın• diye röportaj ya -

Gözlerimize inen tılısımlı perde tekrar çeki
lip d~ kendimize geldiğimiz zaman beni son bir 
defa daha yanaklarımdan öptü: 

- Korkma, haydi yürü. Ben buradayım. 
Dedi. Cesaret vermeği de ihmal etmiyordu. 
- Sakın yelkenleri birden suya indirme ha .. 

BEŞ HA-STA'-/. ·vA·R 
.._ No: il . Yaza~: Etem' izzet BENİCK . ' • 

vap vermedim. Söylesem kıyametler kopacak, daha 
çok şirretliğini artıracak .. Hem annem bütün bütün 
fenalaşacak, hem benim akşanıdanberi korktuklarım 
başıma gelecek, hem de komşular ayaklanacak. Bir 
defa ağzını açtı mı? Çan olur, bır daha da susmak 
bilmez. İyisi mi, susmalı, ben de sustum. Allah elbet
te beni kurtaracak. Hiç olmazsa annem de benim 
yüzümden ikide bir kocasından laf işitmekten, hor
lanmaktan kurtulur. 

Evdekiler sana çıkışırlarsa sen de onlara daha faz
lasını gösterirsin mesele kalmaz! .. 

* 
Annem, balkon penceresinin içinde bekliyor-

muş. Zavallı kadın! .. İnsanın anne şefkatini anlama
ması için taş olması lazım. Anneden başka kim, pen
cere içinde bu saate kadar bekler? .. Kim titrer, kim 
heyecan duyar, kim: 

cık: 

- Nerede kaldı?., 
Der. Daha ayak seslerimi alır almaz, usulca-

- Belkis ... 
Dedi. Seslendim, 
- Benim, anne .. 

indi kopıyı aç t ı, baktım, reng-ı sapsarı, titriyor
zaten hasta bir kadın. Ben içeriye girer girmez, 

- Neredesin Bt'lkis, öldürdün beni bu gece. 
Dedi. Bu, son söziı oldu, birdenbire kapının ö

nüne yığıldı' Bu hali görünce, ben de fenalaştım. 
- Anne.!? 

Diye haykırdım!. Ve .. Müthiş bir baş dönmesi 
geçirdim. Eğer kendimi tutamasaydım, 

- Ne oluyoruz?. 
Diye bir istifham kafamın içinde burgulanma

·saydı, muhakkak, ben de onun yanına yığılıp kala
caktım. Sonra, kimbilir ne olacaktı?, Neyse ki, o 
fenalık, çarpıntı ve baş dönmesini bir saniye içinde 
geçirir geçirmez koştum, kolo•ıya, eter, su filan ge
tirdim. Onu kaldırmağa, uzatınağa çalıştım uğdum 
da ayıldı; sonra; 

- Haydi yatağına gidelim. 

Diyebildim. Kadıncağızın sinirleri gerilmış, ge
rilmiş. akşamdanberi kimbHır bu saate kadar ne 
buhranlar geçirmiş ki beni görünce o gerginlik bır
denbir~ karşılığını yaptı ve kadıncağızı yere yatır
dı!, Ya o bir sinir bozukluğu, h:ıygınlık olup kalma
saydı da felç, ölüm olsaydı bon ne olacaktım?. Bu 
gunahı nasıl ödeyecektim? Zaten btitün aksilikler 

bir araya toplanır. Ben, ann.?mi iyileştirip te yata
ğına götürürken babam uyandı: 

- Hanım neredesin? .. 
Diye seslenmeğe başladı. Sonra, ayak sesine o-

dasından çıktı. Merdivende bizi gördü. İlk önce: 
- Ne var? 
- Ne oluyor .. 
Filan dedi! Fakat, sonra annemi öyle bitkin ve 

adımlarını zor atar, beni de dışarlık kılığımla görün
ce ağzını açtı: 

- Zaten, sen bu kadını öldüreceksin .. 
- N reden de içinize düştüm!. 
- Allah gözlerimi kör edeydi de bu kadını gör-

miyeydim. Sen de başıma bela olmazdın! 
- Nereden geliyorsun bu saatte? 

- Sokakları .• urttün de evin kapısını şimdi mi 
bulabildin• 

Böyle bir sürü küfür karışık laf! Hiç bırısine ce-

Övey kalan çocuğu ile kocaya varmanın ne zor 
olduğunu zavallı annemden anlıyorum. Kadınca
ğız, hiç evlenmeseymiş yahut ta beni bir yere bıra
kıp kocaya öyle varsaymış belki başı daha dırdırsız 
olurmuş! Benim sebebime her gün Rüştü e
fendiden bir sürü liif işitiyor! Anlaşılan, Ekrem hiç 
haber getirmemiş, bunlar d~ öğrenememişler ki.. 
Baba efendi bu saate kadar benim eve gelip gelme
diğimi farketmemiş, yahut ta: 

- Teyzesinde ... 

Filan denmiştir. İhtimal biraz rahatsızsa erken
den de yatıp uyumuştur. Zavallı annem de çok tec
rübe ettiği için: 

- Bey, kızımız gelmedi .. 
Filan dememiştir. Adama kızdan bahsedildi mi 

küplere biniyor. Kimbilir: 
(Devamı var) 

parlar .. Fakat, ertooi alqam, ya
nımdaki arkadaşıma bu kadını 

gösterdiğim vakit o, kadının d&
ğil, benim budalalığıma hükmet
t>: 

- A~lamamışsın, dedi.. Bu ka
dını tanırım .. Bir yende daktilo
dur. Edebiyata filan ne merakı, 
ne istidadı, ne de hevesi vardır. 

Doğru dürüst mektup yazamaz .. 
- Peki, dedim, bu kitaplar ne

dir?. 
- Yeni Barem kanunu çıktı 

ya ... Kadının diploması yok .. Li
seyi bitirme imtihanına hazırla -
nıyor. 

19.05 Müzik (Bir keman vlrlüozu -
Pi.). 

19.15 Türk müzici (İnce aas fulı) • 
20 l\Iemleket saat ayarı, ajans •• 

meteoroloji haberleri. 
20.15 Netell pllklar - R. 
20.20 Türk müzlit: 
1- ....... mcaa. pefrevt. 
2- Suphl Ziya - Ulcaz şarkı • Anıl

sın yar Ue. 
3- Asım bey .. Hicaz prkı .. Her 

zahmi ctiersuze. 
4- Udi Cemli - Hicaz ıarkı - Ne 

küsdün bl sebeb öyle. 
5- • • . • . .. Kemence &aksiml 
G- • • • • . - Hlc" ••rkı - iudlm 

yarin bahpeslne. 
7- ••• , ... Hicaz saueınalai • 
8- ..••• - Halk tilrlrlisü - Sdrme

linin sözlerine. 
9- ..... - Halk lürklisü - İrafa 

fincan koydum. 
10- ••••• - Halk tilrklisii - l\le

nekşeler tutam tutam. 
21 Konuşma. 
21.15 Müzik (Radyo Orkeslraaı - Şefı 

Praetorlus). 
22.30 Müzik (Neşeli müzik - PL). 
23 Son ajans haberleri, ziraat, es .. 

hıım, tahv:lJit, kambiyo ... nukut bor-
sası (flyal). 

23.20 Müzik (Cazbaııd - Pi.). 
23.55·24 Yarınki procram. 

YARIN 

13.35 Tıirk müzlğl: 
1- . . • • • - Acem aşlran peşrevi. 
2-- Dede - Acem atlran beste-yar 

meşamı hatıra. 

3- Nlkofos - Acem kürdi prk.ı -
Sevdi cö1nüm ey melekslma aent 

«- S. Kaknak - Beyati •arkı • Her 
sinede bir sam. 

5- ..... - Halk lürl<lisü - Yiirük
de yaylasında. 

6- ....... Hiiı-ı.am türkü. - Ak-
tam oldu yine basdt karalar. 

1 

7- ••••• - Hli~tam sazsemalsl. 
14 l\Iemleket saat ayarı. ajans ve 

meteoroJoJI haberleri. 
14.10-15.30 Müzik (Dans müzlğl -

Pi.). 

1357 Hicri 1 1355 Rumi 
Cemazi~eleVTel Haziran 

10 --1939, Ay 6, Gün 174 Hızır 49 
23 Haziran CUMA --

Vakitler Vasati Ezani 

sa. da. sa. da. --
Gün et 4 29 8 44 

Ölle 12 16 4 31 

İkindi 16 17 8 32 

Akfam 19 44 12 00 

Yatsı 21 49 2 04 

lınsak '.! 08 6 24 



1 Is tan bul un lçin"-t),n 1 

Büyük adanın Eski 
Hususiyeti Kalmadı 

Avrupadan Gelen Seyyah Neş' e, Müzik ve 
Eğlence Arar. Bunları Bulamayınca da 

Valizini 1 oplayıp Kaçar 

1 
Çev'.ren: 

İskender F. SERTELLİ --
G 

eı:en gün Galata rıhtımında 
se;wahlara fazlaca teması 

olan bir arkadaşıma rastla
dım: 

Siz her sene Rüyükadaya gi
ders ' nız, dedi, Ad3yı çok sevdiği
nizi bilirim. Hatta Adanın imarı
na da:r bir çok yazılar da yaııdı
nız. Belki, Adalara ait yeni bir 
yazı mevzuu olur diye, size yeni 
bir teşebbüsten ve bu t~ehbüsün 
nası l \'e neden geri kaldığından 
bah,,;edeyim. 
Rıhtımdaki kahvelerden birine 

oturduk-
Anlatmağa başlodı: 

- Bır kaç gün öı:ce İstanbula 
gelen İngiliz seyyahları arasın -
da, Büyükadada bazı tesisat ve in
şaat yapmak istiyen iki zengin 
vardı. Bunları adaya götürdüm. 
Yolda bana: 

•Orada Dil varmış . Biz o me
s:re yerini görme{'.e geldik. Beğe
nirsek, burada kalıp bazı teşeb
büslere girişmek niyetindeyiz .• 

Dediler. Büyükadaya vardık ve 
hemen bir arabaya bindlk. Dil'e 
gittik. Seyyahlar buranın çamla
rına ve güzel marızarasına bayıl
dılar : 

cBuraya bir otel gazino yap -
mak hiç k:msenin aklına gelmedi 
mi? • 

Dıy.e sı:ırdular. Çocukluğumda 
buradakı (kır gazinosu) nu hatır
Jıyarak, biraz malümat verdim 

ve şehre uzak olduğu için., ancak 
yaz günleri müşteri çekebildiği

ni söyledim. Bana güldüler: 
•Büyük b:r otel.. Temiz bi.r 

lokanta .. Müzikli bir gazino yapı
lırsa, İstanbuldan değil, Balkan
lardan hatta Avrupadan bile müş
teri çek~bilir-> 

Dediler. Bir havli tetkikat ve 
araştırmalardan sonra, tekrar is
keleye döndük. İstanbulun; bu -
kadar güzel bir yerinde müzikli 
bir gazino bulunmayışına şaştır 

!ar. Adayı çok öiü buldular ve 
ertesi gün: 

• Bu derece gülmesini ve r,eş'e
sini gaybeden bir yerde küçük bir 
köy barı bile yapılamaz! • diyerek 
dönüp gittiler.• 

• •• 
·Dıl. de müz:kli büyük bir otel 

yapmak istiyen seyyahların söz
lerine hiç de şaşır adım. Bu sözle 
ri yeni duymuyordum. 

Düın ariaya şöyle bir ıbaktım: 

aynı ölü hayat .. hynı neş'esizlik. 

Bilhassa ecnebile:·i çekecek, on
ları eğlend:recek nesi ve neresi 
var, diye düşündüm. 

Bu sene, her yıl gelen göçlerin 
ancaı... yarısı Adaya iltfat etmiş. 
Eder, oteller, köşkler bomboş. 

Belki mevsim icabı, henüz gel -
memişler de vardır. Fakat, her 
zamanki kiracılar yine gelseler, 
ıü'ün evler, otelleı ve köşkler yi-

• ne esk~i gibi dolsa da, bundan ne 
çıkar7 

Sayın valimiz Lutft Kırdar'• ithaf -

İskele meydanı 

Büyükada kemiyet itibarile bel
ki bir mana ifade eden ve yerinde 
bir tA.birle kurukalabalığın mec -
maı olan bir bir yerdir. Halbuki, 
Büyükada, diğer Adalar gib; mün
zeviler karargahı değildir ve hiç 
bir zaman böyle olmamıştır. Bü
yükadanın en badz hususi) etle
rinden biri: eğlenceli bir sayfiye 
yeri olması iıdi. Vaktile sıııhıller

de plajları, Yat kt'lüpleri, müzikli 
gazinoları, ncş'oeli panslyonlarile 

tanınmıştı. Ve bu hususiyetleri -
dir ki, yabancı bölgelerden de bir 
çok müşteriler çekmesine vesile 
olurdu. Hastalar, 11essizlikten hoş
lananlar diğer atlal~ra giderler
di. Başını dinlemek, tam manasile 
dinlenmek isteyen rahip ruhlu 
kimseler seı;sizliğile tanınmış say
fiyelere giderlerdi. 

•Büyükada• son senelerde bu 
hususiyetini kayhetti. Orası da 

(Devamı 7 inci ıayfada) 

Uç Küçük 
Kızın Romanı 

Ücü de Sinemaya İntisab Ediyor 
9 H 

Ucü de Yıldız Oluyor • 

B 
u, tıpkı bir 
perı masa -
ima benzi -

yor. Dinleyiniz: 

Vaktile bir diş

çi vardı. Beş kız 

babası oldu. Beş 

kız! ... Artık za -
vallı dişçinin vazi- 1 

yetini düşününüz. 

Bu beş kızı okut
mak, yetiştirmek, 

sonra her birine 
münasib bir dra
homa vermek, ko
lay iş mi bu? .. 

Mulikan ismin -
deki bu dişçi Fran
sanın Dijon şeb -

rinde çalışıyor, 

çabalıyor, kızları

nı okutuyor, ter -
biye ediyor, bü -

yütüyor. Birincisi 
noterle, ikincisi 
lbir doktorla, ü -
çünciisü bir ecza
cile, dördüncüsü bir memur la, be
şincisi de bir şairle evleniyor. 
B~i de, melek gibi güzel, se -

vlmli, zeki ve malümatlı ve mu

sikiye, dansa son derece meraklı. 
Biri piyano çalıyor, öteki şarkı 

söylüyor, diğerleri de oynuyorla .j 
Küçük Endiyanola kaseibasına zevk 
ve neş'e saçıyorlar. 

--- -- . -

Büyükleri, Doroti Mulikan, ha· 
yır müesseesleri menfaatine ter -
-tib edilen müsamerelerin yıldızı 

oluyor. Şarkıları, oyunları ile ka
saba halkını teshir ediyor, Sonra 
Nevyorka gidiy~r. En lüks kabare

lerde alkışlanıyor. Ve 1929 da çev
rilen ilk sesli filimde mühim bir 
rol alıyor. Büyük bir şöhret ka -
zanıyor ve kocasından boşanıyor. 

Kendsinden bir yaş küçük hem
şiresi Prisla, ince ruhlu, çok mah
cub bir kız. Tatlı, yakıcı bir sesi 
var. Nevyorkun en büyük operası 
artistlerinden. Bunun küçüğü Mar
at da mükemmel keman çalıyor. 

Geri kalan iki hemşireleri de 
dans meraklısı. Bir gece. ablalarını 
dinlemek için Nevyorka gidiyor
lar. Koca şehrin büyük caddele
rini dolaşırken musiki alalı ve no-

1 · · ı cıda 

ŞAKA 

1 
- Şu güzel bayanın lakabını bi-

liyor musunuz? .. 

- Hayır! ... 

- Sivrisinek! ... 

- Ala! .. Yakalamak için biraz 

bal kMi! ... 

r-·---· 

~\ 
ırw~ 

1 .• 

Kapıcı kadın - Radyo makine

niz bozuldu galbba ... Horultu ya

pıyor ... 

Kiracı bayan - Horultu yapan 

radyo makinesi değil, yandaki o

dada yatan kocamdır! .. 

• - Nutkun çok uzun sürdü, her

kesi uyuttu ... 

- Yanlış düşünüyorsunuz. Söz

lerimin tatlığından gözlerini ka

pamak meoburiıetinde kaldılar ... 

... Hastanesi ·başhekimi, dalgın

lıkla maruftur. B:r gün viziteye 

çıkar. Bir hastanın önünden ge

çerken: 

- Düne nigbeten iyice görü -

nüyor. 
Der. Yanında bulunan asistanı 

cevab verir: 
- Dünkü hasta öldü. Bunu, bu 

sabah getirdiler. 

- Ala ... o halde dünkü ilacı 

tekrarlayınız ... 

Bir Dakika 
Diyip Geçmeyiniz 
* Amerika, zührevi hasta

hklarla mücadele için daki -
katla 190 frank sarfeder. * Belçika, milli müdafaası 
için dakikada 4,000 franktan 
fazla masraf eder. * Arnavudluktan ihraç o
lunan tütünün kıymeti 700 
franktır. * Şili, dakikada 1360 kilo 
buğday istihsal eder. * Amerikalılar, dakikada 
150,000 sigara ve yaprak si -
garası içerler. * Meksika, talim ve terbiye 
için dakikada 1360 frank sar
feder. 
SİZ ŞU SATIRLARI OKUR
KEN 60 SANİYE GEÇTİ. 

Sev aı ır 

Büyük Bir Edible 20 Sene 
Yaşayan Bir Kadın Bazı 
İtiraflarda Bulunuyor 

Pariste •Odeon • ıtlyatrosu, Bel
çikalı edib Moris Meterlink'in şa
heserlerınden birinı, Pelleas et 
Melıısande . sahneye koymıya ka
rar vermiştir. En mÜihim rolü, bü
yük edibin karısı deruhde etmiş -
tir. Okuyucularımıza, büyük edib
le yirmi sene beraber yaşıyan Ma· 
dam Jorjet Blan'ın itiraflarını an
latıyoruz: 

* _ Mühim bir itirafta bulunma.ki 
istiyorum. Şunu evvelinden söy
liyeyim ki dünyada selamet a -
rarsanız bunu ancak samimi bir 

Madam Jorjet Blan 

dostlukta bulaıb i lırsiniz. 

Gird iğ im sevda hayatına neda -
met ediyorum sanmayınız. Bu, ha
tırımdan bile geçmemiştir. Fakat, 
hissiyat sözle anlatılmaz. Sevda 
ile dostluk arasında bir bu~ay 
tarlası ile bir yonca tarlası arasın
daki g>bi bir hudud vardır. 

Sevda ... bir gün veya bir gece 
süren maceraları bir tarafa bıra
kınız. Bunlar beni alakadar et • 
mez. Benim bahsetmek istediğim 
iki mahlük arasında birden baş
lıyan. gitgide büyüyen ve ebedi
yen yaşı yan sevgilerdir. Ben sev
diklerimi, samimi bir dostlukla 
sevdim. dostlarıma da öyle bir 
sevgi gösterdim. Hayatımı. sevgi
ye, san'ata ve dostluğa hasrettim. 
Baıbam Biankani, çok sevimli 

bir adamdı. Bütün serveti tatlı ba
kışlarından, ta Ilı s&zlerinden iba
retti. On beş yaşında iken Vene
diği terketmi~ti. Keman çalarak 
şarkı söyliyerek Ruen'e kadar git
ti ve orada yerleşti. Bir bakkal 

Moris Lö"blan benim sevgilı kar
deşimdir. Ben, hiç beklenilmiyen 
bir zamnda doğdum. Bunun için, 
ta beşikten ilıilıaren ihmal edildim. 
Evet, bir sütnineye vermeyi bile 
unuttular. Oturduğumuz aparlı -
manın tavan arasında, tiyatrolar
da figüranlık yapan fakir bir kız 1 
vardı. Hasır bir sepet içindeki mi-. 
nimıni çocuğunu emziriyordu. Aç
lıktan ağlamıya başladım mı, ka
pıcı kadın beni, bu zayıf valde -
nin, yanına götürüyordu. Az son
ra, hasır sepetin bir köşesine yer
le~tim. 

· Tiyatroya meylim, bir artist sütil 
emdiğimden ileri mi geliyor, der
siniz? .. Belki. .. İlk öğrendiğim ma-
salları, şarkıları aynanın karşısı

na geçiyor, tekrarlıyordum. Ti\ -
kinin, ağustos böceğinin ve güver
cinlerin taklidini yapıyordum. Ba
şak gibi sarı saçlarım, yeşil gözle
rim, mini.mini,,ik bir ağzım var -
dı. Kendi kendime: 

""k . k' . ? - '>"' çır ınsın .... 
Diye söyleniyordum. Sekiz ya-

şın.da iken Etredat gazinosunun 1 

raçasında bakın uçuruyordun 
Saçlarım havalanıyordu. Koca l 

tekliğimin altından çıplak baca ' 
!arım görünüyordu. Bir nı.asad 

dört erkek oturuyordu. Bunlard; 
'biri: 

- Şu küçük kıza bakınız. de 
Yeşil gözleri felaketine sebeb c 
lacak, yazık! .. 
Olduğum yerde kalmıştım. B 

sözü asla unutmadım. Hakikate 
gözlerimin yüzünden çok ıztıra 

çektim. 
BÜYÜK BİR AŞK 

Bana kur yapan, her gün bir d 
met çiçek getiren bir İspanyol d 
likanlısı ile olan muaşakamı sü . 
kütla geçeceğim. . 

.Opera komik• ilk sahneye çı 

kışım büyük bir muvaffakiyet o 
du. Fakat gündüz şair, edlb M.oı 
Meterlingki düşünüyordum. Arz 
larun haki.kat oldu. Temsil ettiği· 

büyük aşkı, bütün zevklerile ya· 
şadım. Aylarea, hayal içinde biı 

(Devamı T inci ıayfada) 

dükkanına çırak oldu. Fakat çok T s 1 
~~ğrurdu. fürkaç sene içinde bü- , r e n oy g u n c u a r ~ 
yuk bır Burıua oldu. · 

Asil bir aileye mensub bir kızla 1 y k El v d•ı tanı.ştı. Bir gerı:i "'.lJhterünin kızı: J a ayı e er ) er 
Matmazel Blanı do Brohys ... Ev-

1 
lendiler. Kız çok, pek çok zen - 1 

gindi. Babam Biankoni ismini de- Haydudların Saklandıkları Köşkün Her Pence 
ğiştirdi, Löblan ismini aldı. • • y y A 

Benden evvel bir kızı, bir de resının anında Ve astıklarının lbnda 
oğlu oldu. Arsen Lopen'in babası da Birer Dolu Tüfenk Vardı 

Kamping 
Mevsimin En Güzel 

Günleri 

K 
ampa çıkınla, yani yüksek 
bir yaylaya veya şehir ha
rıcinde bir orman kenarına, 

bir su başına çadır kurup otur -
ma i.çin en münasip mevsim han
gisidir? 

Buna verilecek cevap şu: sene
nin her mevsimi, kampa çıkmaya 
müsaittir. İlkbahu, çiçek merak
lılarına yarar. Yaz, sıcak; sonba
har serin, kış da biraz soğuktur. 
Bu me\"Simlerden herhangi biri
ni intihap edebilirsilliz. 

Kampa çıJcmaııdan evvel, giye
ceğın:z, yiyeceğir. z şeyleri teda
rik etmeyi unutmhyınız. 

Ütülü pantolonunuz, ipekli 
gömleğinizi evde bırakınız, kısa 

ve yandan düğmel' bir kadife pan
talon giyiniz. ayaklarınızda al

tı çivili b'r kundura bulunsun. 
Bir çift yün veya keten çorap al
mayı da unutıınay.nız. 

Kampa çıkmazdan evvel keten 

bir arka çantası alınız ve bunun 
içerisıne şunları .'·~rleştiriniz: 

Bir ustura, bir fır\a, bir koku
lu sabun, altı pel)kir, b:r primüs 
lambası, iki tabak iki çatal, ka -
şık ve bıçak, bir tencere, bir bu
laşık leğeni, bir küvet, bir porta
tif masa, ıki samlalye, bir radyo 
makinesi, b:r akümülatör, bir ıs

kara, bir tava, iki battaniye, bir 
çadır, iki kilo patates, bir süt şi
şesi, iki su kadehi. iki bira bar -
dağı, bir buz dolabı, bir İngiliz a
nahtarı, iki yedek pantolon, bir 
kostüm takımı, dört rob, bir is
mokin, bir fanile pantalon, kü • 
çük b:r dinamo, maltız mangal, bir 
harita ... 

Buna bir kaç kutu et ve sebze 
konserv,si ilave ederseniz fena 
olmaz. İlk günlerde yemek husu
sunda sıkıntı çek•nezsiniz ... 

Fakat, Zabıta Birdenbire Bastır· 
dı. Kan Dökülmesine Meydan 

Vermedi 
21 eylül 1938 de 

Marsilyadan hare
ket eden husust 
·bir tren, Kongo 
Belj bankasına aid 
180 kilo altını Pa
rise götürüyordu. 

Tren, Martiııg 

ya.kininde bir hay
dud çetesi tarafın· 
dan durduruldu. 
Forgunda bulunan 
altınlar alındı. 

Fransa zabıtası, 
bütün gayretine 
rağmen haydud -
!arı ele geçireme
di. Çete reisin in 
Mela adlı bir sa -
bıkalı olduğunu 

biliyor, fakat sak
landığı yeri bu -
lamıyordu. 

Bir hafta evvel, 
genç bir kadın, 

Yakalanan son;uncular 

polis müdiriyetine müracaatla: 
cMela, diyor. Şantili'de, jokey Ba
ba Janın köşkünde saklı .... 

Zabıta bu haberi alınca faaliyete 
geçiyor, ve az ~orıra hayduların 

köşkte bulunduklarına kanaat ge· 

tiriyor. Kiiokü basmıya karar ve
r iyor. 

Yirmi jandarma, bir o kadar da 
polis, ellerinde çelik kalkanlar ol

duğu halde sabahleyin saat altıda 
köşkün etrafını çeviriyorlar. 

Baba Jan, köşkten çıkıyor, kah
veye gidiyor. Bu sırada pencere
lerin biri açıhyor ve tekrar kapa
nıyor. Memurlar bahçeye giri -

yorlar, kuyu başında bir adamın 
su çektiğini görilyorlar: 

- Eller yukarı! ... 
Adam neye uğradığını şaşırıyor 

Bu, çete reisi Mela'dır. 
- Arkadaşlarınız nerede? ... 
- Yukarıda yatıyorlar!_,. 

Jandarmalar, polisler içeri giri
yorlar, bunları da birer birer ya
kalıyorlar. Ellerine kelepçeleri 
geçiryorlar. Baba Janın karısı ba 
ğırıyor, çağırıyor. Talbii aldıran, 

ehemmiyet veren olmuyor. 
Zaıbıta köşkte araştırmaya baş

lıyor. Pencerelerin kenarlarında 

dolu birer tüfek. yasdtkların al
tında da birer karııbine ve deste 
deste fişek buluyor. 
Köşkte bir çok mühimmat, kıy

metli hisse senedleri, yüzlerce b 
mücevher kutuları bulunmuftur. 
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l Almanya Bulgarlara IAimanlar Soyyetlerle 

JSTANBUL KAPI 
VE BtzANS SARA 

No.22 Yazan: M. SAMİ KARAYEL 

:'Devletlôm, Zafer Tamamlandı, 
Artık Çekilelim Borsaya ... ,, 

Sultan Murad Güzel Marisinin Sözlerini Dinledi, 
Bir Kenara Çekilmiye Karar Verdi 

Fakat Türk ordusu en değerli 

kumandanlarından birıni kaybet
m ~tı. Karaca Bey şehıd düşmüştü. 

Ehli salib orduı5unun takibine 
Rumeli Beylerbeyi Davud Paşa 
memur olmuştu. Davud P~a da
ğılan ve perışan olan ehli salil> or
dusunu dehşetlı akınlarla perişan 

eyledi. 

Varna muharebe.inde hındi -
yanlar Kral Udislava'ı, Eğri ve 
Vardin piskoposların1 maktul bı
ralı;~ılar .. 

Jan Hünyadi canını pek güç -
lükle kurtarabildi. Sultan Mura
din bu muzafferıyet dolayısile yü
zı.i gülmüştü. 

BizaM İmparatoru Paleoloğos, 

Papa ve Geliboluda bekbyen Kar
d'1ıal Fransuva eıhli salib orduları
nın mahvolduğunu ve Kral Lldls
lavs'ın maktul düştüğünü haıber 
aldıkları zaman ne yapacaklarını 
şaşırmışlardı. Bu mağlubiyet hı
ristiyanlar ~in etıedi bir felaketti. 

Bizans İmpara'fıoru Paleologos, 
dostu Halil Paşaya el altından al
tınlar ve haberler yollıyarak ken
ıl!!ini Sultan Muradın hışmıı:dan 
kurtarmağa çalı ıyordu. 

Fakat bunlara hiç lüzum yoktu. 
Sul t.'1 Murad güzel :1.Iarisiı:,den 

ayrılmak isternıyordu. Mademki 
son zaferle devletin başından be
la defolmuştu. Daha fazla iler,ye 
varıp boğuiffiakta mana ·oktu. 

Zaten, güzel Mari Varna mu -
zafferiyetinden avdet eden Padi
ş;.ı:hı ikide bir teşvik etli.yordu. 
Tekrar Bursanın ve Mani6anın 
bağlarına, saraylarına çüilerek 
hayattan kam almak ve başbaşa 
sükıln içinde yaşamak için Pa.di.
şahı teşvikten hfili kabnıyordu. 

Sultan Murad, eğer Varna za -
ferinden sonra, Bizans lizerine yü
rümüş olsaydı, belki de İstanbulu 
fethedebilirdi. Ukln, Sultan Mu
radın yakasını bırakmıyan güzel 
Mari ve Bzansın altınlarile bes
lenen Halil Paşa buna meydan 
vermemişlerdi. Ne yapıp yapıp 

Sultan MuradJ İstanbul üzerine 
yürümekten alıkoymuşlardı. 

Halil paşa, Sultan Mehmeclın 

(Fatih Sultan Mehmed) tekrar 
tahta geçmesine taraftar değudi. 
Çünkü; bu QOCuğun tab!atlerinl 

be~nmemişti. 

Sultan MMmed scwk olmakla 
beraber çok çetin ve zElıir gıbi bir 
adamdı. Belki bir gün kelleı;ini u
çururdu. Ukin, Mari Murada ra
hat vermiyor .. Edirneye avdetten 
sonra, ikide birde boynuna sarı
larak: 

- Devlet!Unı ... Zafer tamamlan
dı. Artılı: tehlike kalmadJ. Çekile -
Jim yine Bursa ve Manisaya •.. 

Sultan Murad, güzel Marisinin 
siizlcrıni d.nledi. Dev Jetin binbir 
gaılcsıle uğrasrnaktansa bır kena
ra çekıl'Ilek yeğdi 

B r gün Halil Pa~Ia şu mek -
tubu yazdı: 

•..• Bunca demdir ibadull " için 

.;alı•ıp ıs.!ı.mı haşa ki ftnede" pak 
ve Manın Gıriban hayatını çak 
ed p d." \'e devlet ı..ğruna makdtı; 
ru s rfey:_d k B·r Muddet dahl 
huku ,dten el çek·p ~ei in:l.i
vada far'ğdb2l ve a~udc hal ql
m,k tırdan geçer. 

E ı. tecrıd n kulrlhı taç ı$t 9.ıa
sıdır 

Sa.! t c! d 'eri ancc;.k c han 
kaı·gasıdır 

Saltanat ve ihtiş~mm neticesi 
ne iduğtl bı: ndı. Ve nüku besbi 
•ah lcvhaı hat.ram,zdan lindı. 

Fazlı rahmana ist nad edelim. Na- j 
mını !ruklııııet üzre yadedelim. Bu 
fena devletinden el çekelim. Mez-1 
reaı dilde hub hub ekelim, ı 

daima nefisle cihad edelim, tayyı 
seri rnemeleti murad edelim. Ha
lefi eşrefim Mebn.ed Han, gel.sün 
olsun bu mesnede sultan. Hali ha
yatımda Veliahd Mıfunedı sani 
maliki mülkü cihan ve !ı.mmei a
leme fermanı ran etıneği müna-
s ·b gördüm. (1) • 

Halil Paşa. Padişahın bu mek -

tu'bunu alınca oldukça müteessix 

olmuştu. Sultan Mehmedin taılıta 

gelmesi işine gelmiyordu. Evvelki 

fikir !erinden tam amile vaz geç -

mişti. Onu bir çocuk gi'bi avutarak 

atlatacağım zannetmişken az kal
sın üste de kellesi gidecekti. Ni

hayet çokcuk da olsa bir pad'şah 

idi. Olur da bir gün gelir kellesıni 
uçuruverirdi. 

--------

~ 

( 1} Solakzade. (Devamı var} 

lngiltere Aleyhine Şiddetli 
Nümayişler Oluyor 

(1 inci ıahifeden deı•am) j 
te o kadar müşküliit ~kmemek - 1 
tedirler. İ 

Amele parti>n meb'uslanndan 
Arthur Greenwood, Başvekile Ja- f 

ponların biı'lıirlni takib eden teca
vüzleri üzerine hiikfımetın mem
nuniyets'zliğinı ıı.har etmek üze
re enerjik bir hart'kette bulunup 
bulunmıyacağını sormuştur. 

Çe'Ilberlayn, şu cevıtbı vermiş

tir: 

- Greenwood, kendisin:n t.elmihj 
ettiği hadiseler; ıstılzam ettikleri 
ciddiyetle İngiltere hükumeLnın 
nazarı itibara aldığından emin ola
bilir. 

Tıyençin meı>elcsinin mevzii su
rette halli maksadile icra edilmek
te olan müzakereler, akamete uğ
rıy&cak olursa ilthazı lazım gelen 
yeni tedbirleri tetkik edeceğız. 

Başvekil, B. Craigıe'nin B. Ari
ta'nın merhametine sığınmış ol -
duğuna dair olan şayiaları gülünç 
diye tavsif etmiştir. Böyle bir id
~anın daiıa ilk nazarda saçma ol
duğu meydana çıkar. 

Asla böyle bir şey olmamıştır. 

Amele fırkası meb'uslarıııdan o
lup Joıponların ecnebilere kar§ı 

y~akta oldukları taarruzların 

Uzak Şark dünyasına hfıkım ol

mak tetjebbüsü demek olduğu mü· 
taleasını serdeden B. Noel Raker'ın 

bir sualine ce-vaob veren Başvekil 
şöyle demişt.r: 

- Ümid ederim ki vakayi, bu -
nun buyle olmadığını ısbat edecek
tir. Fakat böyle bir teşcbbus vu
kı..a gelecek olursa mesdc. pek zi
yade cid<liyet k~beder. 

HARİCİ):"E KOMİTESİNDE 
l\IÜNAKAŞALAR 

lıındra 23 (AA.) - .ı\lfıkadar 

nazırlardan mü~kkil harıciye 

komitesi, dün öğleden sonra avam 
kamarasında toplanarak B. Mo -
reing'in Uzakşarl< vaziyeti hak -
kındaki izahatını dinlemiştir. 

Bunun iizerine Tiıyençin me$e -
le<ıi hakkında bir münakaşa baş -
lamıştır. 

Bu müzakerelerden h.çbir şey 
tereşşıılı etmemiştir. 

ltalya Hariciye Nazırın Bir Makalesi 
(1 inci sahifeden devam) 

def Boğazlardır. En kısa zaman
da boğazları elde edebilir ve So>v
yetlere boğazlara hakimiyet ar
zusunu ebediyyen unutturabili -
riz.• 

SON TELGRAF - Yukarıya 

naklettiğimiz bu haberi aleHide 
bir imzanın makalesi olarak gör
müş ilsaydJk; hiç şüphesiz daima 
işıtegeldiğimiz saçmalardan birisi 
!arzederek gazetemizde yH ver
miyecekt:k. Fakat. İtalya ile ara
mızdaki do•tluk muahedesine rağ
men ve Kont Ciano gibi İtalyan 
Hariciye NaZJrlığını halen ve filen 
ıfa etmekte bulunan b;r zatın im
zasını taşıması bi21 cidden hayre
te ve teessüfe sevketti. Bu daki
kada dahi böyle bir makalenin 
Kont Ciano'nun kölem.nden çıka-

bileceğ.ni zannct:.ıiyof, ya Fran
sız gazetesinin biı yanlışlık yap
tığını, yahut da makalenin aslın
dan iyi hulasa ec!ilmediğini zan
nt>ylemek istiyoruz. Türk matbu
atının ve Türk ricalinin tercih et
tiği sükuta ve göoterdiği sulh
perveı-liğe rağmen eğer İt.ılyanın 

mes'ul Haricıye Nazırı böyl~ bir 
makale yazdı ve Arnavudluktaki 
İtalyan kıtaatının hedefini de 
Boğazlar teşkil ettiğini açıkca söy
ledi ise hiç şüphEsiz bu bizı ve 
karşımızdaki mak.;adları ortaya 
koymak bakımından kendi hesa
bımıza bir kazançtır. Ancak kavil 
ile fiilin başka ba~kıi şeyler oldu
ğunu kendiler nt> hatırlatmak da 
muhakkak ki, Sınyor Ciano için 
bir kazanç ve yerirde bir ihtar o
lur. 

Erazi Vadetmiş! Uyuşuyorlarmı? 
(1 inci sahifeden devam) J 

milyon nüfusu temsil eder. Yani 
Almanyanın nülusu kadar. bir şey .. 
Bu da totaliter devletlerin kendi 
menfaatlerine tahakkuk ettirmek 

ı 

istedikleri muvazenesizlikte muka-ı 
bil bir ağırlık teşkil eder. Aca'ba 
Bulgaristan vaziyetinin ve mu - • 
kadıderatımn kendisine ihtar etti- J 

Almanya 
Ne Yapmak 

istiyor ? 
(1 inci sahifeden devam) 

taarruzların inkişaf tarzlarına gö
re ateşe girecektir Aynu Libya
da tnhşid edilen İtalyan ve Alman 
kıtaatı Tunusa ve belki de l\lısıra 
taarruz edecekler, Habeşi>tanda
ki kıtaat cenuptaki Fransız ve İn
giliz müstemlekelerine saldıra -
caklar, İspanyollar Fransayı ce
nuptan tazyik ve karadan Cebe
lüttarık'ı tehdit f>yliyecekl-r ve 
belki bir takım İngiliz ve Fransız 
müstenılekelcrinde Arab memle
ketlerinde isyanlar çıkarılacak, bu 
vazıyette asıl harb Balkanlarda; 
şimali Afrikada, Cebelüttarıkta 

cereyan edecek, r.kat, buna mu
kabil İngiltere, Fransa ve diğer 
müttefikleri muhtelif cephelerde 
asker tutmaya ve kendilerini oya
layan muharebeleri tardetıııcye 

mecbur kalacaklar. Tabii Alman 
ve İtalyan tahtelbahirleri Akde
nizde bilhassa tayyareleri de her 
sahada azami faalıyetr se\·koluna
eaklar. 

Böyle bir tas .. vvur ve zannın 
ne dertteye kadar hakikate te
vaful. ettiği şiibhdi olduğu kadar 
reel kıymeti de o kadar za) ıftır. 
Sovyet Rusyanın İngiliz ittifakına 
dahil olması ise hu planı ve ta -
savvııru baştan başu altii ;t ede -
.:ektir. Onun i indir ki. Alm nya 

Sovyet - İngiliz ittifakına mani 
olmak için elden geleni yapmak
tan gerişe kalmarnaktadır. 

Ancak, Almanların ,.e hatta İ· 

talyanlarm idrak dmed.kleri bir 
nokta var ki, o dıı evdeki hesabın 
çarşıya uyatağınt ~annetmenin 

daima bir hayal eseri olduğunu 

gözününe getirmektir. Şura>& mu
hakkak ki, Sovy..t Rusya böyle 
bir harbde bitaraf kalmasına im
kan tasavvUJ' edilmemekle bera
ber farzı mahal olarak bitaraf kal
sa dahi sulh cephl'Sinin Jaakal üç 
yüz milyon insanı ihtiva eden ve 
her tiirlii gıdai, iptidai, lıayatl 

malzemeye ve paraya dayanan bü
yük kuvveti ilk lıamlede İtalya
yı ve İkinci hamlede de Alman -
yayı mukadder mağlubiyete sev 
ketmiye muktedirdir. 

Dava harb etmekde ~·eya harbi 
kabul etmekde değil, sulbu muha
faza eylemektedir ki bunun için 
de cephenin adı: Sulh cephesidir .• 

ETEM İZZET BENİCE 

İstanbul icra hiıkimli.ğınden: 
İstern ent Oversis Prodakts Ltd. 

şırketin eborçhı Beyoğlunda Tel
gratf sokağı 28 No. da mukim 
Stefan Papadopulos Sarandinin 
m,ıilbaşirin meşruhatına nazaran 
ikame1€fllıının m~hul olduğu an
laşıldığından 20 gün müddetle ila
nen tebligat ifasına karar veril -
miş mürafaa günü olan 21/7 /939 
saat 14 de hazır 'bulunması veya 
bir vekil göndermesi gelmediiğniz 
ve bir vekil göndermediğiniz tak
dirde mürafaaya gıyaben bakıla-
cağı ilan olunur. (18723) 

DEVREDİLECEK İHTİRA 
BERATI 

cKendi kendine kurulup sert
leşen elektrotların kullanış usulü• 
hakkındaki ihtira için alınmış o
lan 16 haziran 1937 tarih ve 2427 
numaralı ihtira beratının ihtiva 
cthği hukuk bu kcrre başkasına 

devir veyahud ihtiraı Türkiyede 
mevkıı fiile koymak için ıcara da
hı verilcbıleceği teklıf edJmekte 
olmakla bu hususta fazla malumat 
edinmek istiyenlerın Galatada, 
Aslan Han 5 ;nci kat 1 - 3 numara-
lara müracaat eylemeleri ilan 
olunur. 

ği büyük rolü ifa edebilir mi? 

Hitleri:rune ve f"§izme karşı ceı:

he alan demokrasiler, Bulgaris -

tana zorla kabul ettirilen muahe

denin beynelmliel bix zlhniyetle 

tadili müzakerelerine girişilebi -

lirler. Almanya ise bu tadili çok

tan vaad etmiştir .. 

Şeker 
Meselesi 
Ankara 23 (Hususi muhabirimiz

den) - Şeker şirketinde tasfıyeye 

tabi tutulan, 100 küsur memurun 
vaziyeti yeniden tetkik edilmek -
ted.r. Bir taraftan tensikat yapı
lırken bir yandar. da tevltililtla 
üç Umum müdür muavinliği ih
das edılm~tır 

Umum müdür muavinkrınden 
b:rine ancak bir l:uçuk sene son 
ra işine avdet edebılecek olan bir 
zat tayin edılmıçtır Vekalet he
nüz bu tayınleri tasd:k etmemiş -
tir. 
Diğer taraftan İktısad Vekale

ti ~eker şirkt-ti nczdindekı hüku
met komıser ni b:r ba~ka vazüe
ye nakletmıştir. Komi6erliğe ye
ni bir zat tayin olunacaktır 
Önümüzdekı sah günü Grup ıç

t:maında Şeker ~ırketinın idare 
şeklinin münakaşa mevzuu olma
sı da muhtemeldir 

DEVLET ZİRAAT İŞLET. iELERİ 

(1 i11.Ci sahifeden ieııam) 

Ce'belüttarık İspanyaya verile
cektir. . ~ 

Cibutide Italyaya serbest liman . 
verlli>ce ktir. 

Suveyş kanalının kontrol şekh 
değiştirilecektir. 

Almanyaya müstemlekeleri iade 
flllilecektir. ı 

Alman erkanıharbiyesi bu tale'b
leri kabul ettirooilmek için şu ted
birleri almağa karar vermiştir: 

'.femmuz sonuna kadar y= 
seferiıerlik ikmal edilmiş olacaktır. 

Garpteki Zigfrid hattı tamamla
nacaktır. 

Alman kıt'aları Moravya ve Slo
vakyada tahşid edilecek1ir. 

Polonya hududundaki tahkimat 
b ı tir il ece.lrtir. 
İNGİLİZ GEMİLERİNE TORPİ

DOLAR REFAKAT EDİYOR 
Hangkong 23 (A.A.) - Ablu -

kayı İngiliz makama!ı tanımamak-

tadır. Soout ve Thanct torpido 
muhribleri, ticaret gemılerinin 

Müthiş Bir 
Kamyon 
Kazası 

Beşikta · garajı . ahibi Nazmiye 
aıt ve şoför Yusuf Kenıalin idare
sindek. 3544 numaralı kum yüklü 
k;;myon Perapalas arkoomda Me
zarlık sokağına saJC.acağı sırada 

firenlerı tutmıyar~k yokuş aşağı 

serbestçe sefer icra etmelerıni te
mın maksadile limanda kalmış -
IMdır. Amerikanın Pillsbury, Po· 
pe torpido muhribleri de Statow 
önünde bulunmaktadır . .Asheville 
adındaki Amerikan garııbotu Ke -
ulang•m'ya gitmiştir. Ancak Swato
w'da heriıarıgi bir hadise zuhuru 
takdirinde bütün sür'atile bu li
mana dönmek emrini almıştır. 

Swatow'daki 70 İngiliz kadın. ve 
çocuğu Hongkong'a gelmişlerdir. 

Swatow'da sükun hüküm sür -
mektedir. 

İNGİLTERE ALEYHi:NDE 
ŞİDDETLİ BİR NÜMAYİŞ 

Tiyendn 23 (A.A.) - Japonlar 
tarafından kontrol edilmekte olan 
mm ta.kada öğleden sonra İngiliz
ler aley'hinde muazzam bix miting 
aktedileceğine dalı olan haberler 
üzerine fe'Vkalfıde ihtiyat tedbix
leri alın~ıtır. Talırik&tçıların hal
kı imtiyazlı mıntaka üzerine yü
rümeğc teşvik etmelerinden endi-. 
şe edilmektedir. 

Mısır Harıciye 
Nazırı 

(1 inci sahifeden devam) 

susi vapurla Mudanyaya hareket 
etmiştir. 

Ankara 23 (Husw;ı) Devıet Zi
raat işletm<·lcr. idaresı daha bıı 

sene iç n tccrı.ibc ed:lecı>ktôr. Tec
rübe müessesedı>n beklenen fay
daları verdıgi takd.rc.e ge ecek 
yıllar ıçın de devam ~decek•ır. 

1
. ilerlemiş, Kenan adında birinin 
evine çarpmıştır. Kamyon bu sı-

1 rada orada posta }.ulusunu boşalt
) makta olan Ahml'd adında bir 

Kıymetli misafirimiz Türk - Mı

sır bayraklarile donanmış olan 
Galata y<ılcu salonunda vapura 
gırmştiI. Misafirimizi hamil olan 
hususi vapur akşama kadar Mu
danyada kalacak, akşam üzeri 
Abdülfettah Paşayı şe1hrimize ge
tirecektir. 

ANKARA BiRA F AllRlKASI 
Ankan. 23( Hu•ıısı muhabırı -

mtıden) - Ankarr. b.ra fabrıka
sının Zıraat Vekaıetınden İnhi -
sarlar Vt,kiıletıne devri hJsusun
da mutabak~t hasıl olmu tur Fab
rikanın İnhıı;ar!arJ geçmesı.ı. mıi
teakıp · fabr.kada yenıliklcr yapı
lacağı gıbı ı yatlar da duşiirüle

cektır. 

Afyon 
Konferansı 

<1 inci sahifeden devam) 
vet de yakında şehrimize gelecek
tir. İki mura.hıhas Cenevreden dö
nüşlerinde Belgrad~ uğramı~ ve 
Türk - Yugoslav afyon an'aşması 
üzerinde temaslar yapmışlardır. 

Afyon konferansın.da eht>1"mi -
yetli kararlar alınmıştır. Bay Ham
za Osmanın bu sabah kend;sıle 

görüşen bir muharri.rimize \'erdi· 
ği izahata göre alınan kararlar 
şunlardır: 

1 - Kontrol usulü eski şeklin -
den çıkarılmış, müstah•il ve 
müstehlik memleketler mümes -
sillerinden teşkil olunmuştur. 

2 - Ziraatte tahdid olduğu tak
dirde fiatların yemden ve datıa 

evvelden tayin edilmı~ olan esas
lara göre teSbiti. 

3 - Müstahsil olm>yan memle
ketlerin badema afyon ziraatine 
başlamamaları. 

4 - Beynelmilel muahedeye da
hil olan müstehlik memleketlerin 
muahedeye dahil olm>yan müs -
ta<hsil memleketlerden afyon sa
tın almamaları. 

5 - Haşha'§ ziraatinin Türki -
yedeki kanun mucıbince tahdide 

posta müvezziine, daha sonra da 
o cıvarda bir apartıman kapıcısı 
olan Elize adında biı kadına çarp

tıkları •onra Bahaıld.n ve eski Al
tıncı şube mı.idürü Faıkın ev:ne 
çarptıktan ve bır bahçe duvarını 
da yıktıkt"n rıı a durmuştur 

ELıe derhal ölmL. . ağır \'C tehlı

keli sure te yaral~rımış oıan pos
ta mÜv<Zziı Ahmf'd Beyoğlu has
tahanesine kaldır lmıştır. Hiidıse

dcn sonra K~Ç•n &oför Yusuf Ke
ma. y akalanmı~tır Zabıta ,.e 
Adh~·e tahkikata başlamıştır. 

Mısır llarıciyc Nazır. Mudan -

yadan doğrucar Bursaya g.decek 
kaplıcaları ve şehri gezecektir. l\Ii
safirimıze Bursa scya1ıat>nde ma
iyeti erkanı ve gazctec !er de re
fakat e'mekte<lırlcr. 

ZAYİ 

1936 - 1937 ders yılı r.ihayetınde 
Kumkapı orta okulunda'1 a 'ciığım 
d.plomayı zayi ettim. Ye"' iı: ala
cağımda!' eskisinin hukmu yoktur. 

Eşref Gezen 

• • 
Istanbul Belediyesi Ilanları 

Kilo Tah'.r.in 
bedeli 

469,0LO 25,795 Arpa 
400,000 9,000 Saman 

Ter;izl.k haynnatı için lüzumu olan yukarıda mıktar ve tahmin 
be<!elleı ı ya11lı arı;1 ve saman kapalı zarf usulile eksiltmeyt konul-

1 mll§tur. Şar:ııamelni zabıt ve mua_meliit müdürlüğü .kalemınde görü

lebilır. İ!ıale 5/7/9~9 Çarşamba gunu saat 15 de Daımı Encumende ya

pılacaktıı. T liiple•ln 2609 lira 62 kuru~ ilk teminat mak>buz veya meık

tuplarık 2490 No. lı kanun çer~eoinde hazırlıyacakları kapalı zarfla

rını ihale günü sa:ıt 14 de kadar daimi encümene vermeleri. (442'!) 

* * 
Beş,1<taş ka2aoı dı;hi!inde TeŞTikiye, Hattat, Tah6in, Mü,·errih Sa

dettin sokaklarındl yapılacak adi kaldırım ile Ortaköy dere yan du-

varları ve adi )<ald·rın ınşaatı kapalı zarf usulile eksiltmeye konmuş

tur. Muhammen bd<:l'. 10153 lira 33 kuruştur. İhale 3/7 /939 pazartesi 

günü yapılacaktır. Şartnameleri zabıt ve muamclfıt müdürlüğünde gö
rülebiliı İstekli'~rin buna benzer iş yaptıklarına dair almış oldukları 

vesaikie cksıltrr.e tarihinden 8 gün evvel İstanbul Belediyesi Fen 
hey't>tıne m'1rac;;a1 ederek alacakları fenni ehliyet vesikasile 1939 yı-

ima aid tıcaret odısı vesikası 761 lira 50 kurU§luk teminat maldıuz ve
ya mektııblarile 2490 numaralı kanun çevresinde hazırlıyacakları ka

palı zarilarını ;hale tarihi olan 3/7/939 pazartesi günü saat 14 de kadar 
daimi encün,rne vermeleri (4344) 

tabi tutulmıyarak yalnız bu saha Gazino ve Kahvehane Sahiblerine : _, 
~inde afyon sütünün toplattırıl - ,,_.. Çemberlitaş karşısında Turan Çay evinde mevcut meshur Broıvik, 
ması veya toplattınlrnaması. (Bu Sanmartin, Lion markalı üç adet bilardo masası ile kahvehane eşya-
hususta bır karar alınma.sı} sı toplan ve perakende olarak ehven fiyatla satılıktır Taliplerin meı-
Yukarıda beş madde konferans- lıı•ltlİ••llİ•• kur kahveye müracaatları. •••••••• 

ça müzakere ve intac edilen mc -
seleleri ihtıva etmektedir. Dalıa 

bazı meseleler.n müzakeresi tehir 
edilmişt'r. 

Zayi Makbuz 
Mersin gümniğündm almış ol

duğum 1 a(;'Ustos 938 tarih ve 
196975 numaralı vezne makbuzu
nu zayi ettım. Yenısinı alacağım
dan eskisinın hıikmü olmıy«cağı
nı iliin ederı.m. 

Jojef Gobin 

Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğünden: 
1 - Kurumumuzun önümüzdeki kış mevsiminde ka!örifer tusı.atı 

olan biııaların x~för 'fHle kalörifer tesisatı olmzyan bınaların ııok 

kömüru snbasılc 195 gün müddetle ısıtılması kapah zarf us:,lı;e t>ks•t-

1 meye konulrr,u;;lur. 

2 - 11uhanı~en bedel c23340• lira ve muvakkat temınat • 7 5 c. r. 

3 - İhalt! 3/7 /939 tarihine tesadüf eden CumarteSl gun.ı sa.ıt 11 de 

Rekt.örlüK b;11~smda mütcşt'kkil komısyon tarafL dan y.:.pı-~caktı 

4 - Da•ı~ faz!a ızahat ve parasız şartname almak istıyenlerin 

Enstitü Dai>·e Müt'iırlüğüı>e müracaM!arı. c2490. c4532• 



[BÜJ'ilk harbde Marmara l9lnde ~arp""n İn&'llls ve Jl'ransu lahlelbablrlerlnln harlknlide maceraları ve Sul
tanhl$lr torpldomuıun pnb zaferi milli' a Bahrl7e Neu.retinln dosyalarından I'& Up kumandanın beyanahrun 

ve tlfrell auJıaberat ve veslkaJardan alınan ba. es er 7azdmıştar.] 

No. 2 Yazan: Rahmi Yağız 

16 Nisan Sabahı Denizaltı 
Filotilası Yola Çıkmıştı 

Filotilla 17 Gemiden Mürekkebdi Boğaza 
Doğru Sür'atle Geliyorlardı 

Büyükadanın Eski 
Hususiyeti Kalmadı 

(5 inci •ayfadan :!evam) 
diğer ölü semtlere karıştı. Kuru 
yaygaralar, işidiln:iyor değilse de, 
bu sesler ancak bir zümrenin ken
dine has gürültülerid:r ki, bu da 
eğlıenmek için Adaya gelenleri 

çabuk kaçırtmağa yetiyor .. 
Böyle olmakla beraber •Büyük

ada• nın Avrupı.da büyUk bir 
şöhreti vardır. Dilde bir otel yap
mak ve adayı şerlendirmek isti
yen İngilizler gib; yarın memle
ketimize başi<a teşebbüsler, baş

ka sermayedarlar da gelebilir. Fa
kat, bunlan bu teşebbüslerinde 
muvafak edebilmek için, Büyüka
dayı onlardan önce bizim imar et
memiz ve adaya n~'e, müzik, eğ
lence sokmamız icap etmez mi? 

Memleketimize ,eyyah çekmek 
için, her şeyden önce bunları yap
mağa mecbur değil miyiz?. 

İşte Varna ... İşte Köslence ..• 

Bu iki şehre her tıl yalnız Bal
kanlardan yüz binlerce ziyaretçi 
gelip milyonlar bırakıyorlar. Ge 
çen sene yalnız Varna pJajla.nna 
Balkanlardan altrr:ış bin yolcu gel- 1 

mi.ş ve günlerce kalmış, eğlen -
miştir. 

Bir Varnayı, bir Köstenceyı, bir 
de Büyükadayı gözümün önune 
getiriyorum. Adanın husus ıyetle

ri hiç birinde yok. 
Geçen yıl çok iyi hatırlıyorum .. 

Gazetelere akseltiğı iç n, belki 
okuyucularım da hatırlarlar Ati
na ağustosta çok sıcak olmu$tu. 
Orada oturmağa gelen seyy&.h -
!ardan on beş kişilik bir kafile A
tmadan İstanbula gelmiştı. Bun
larla temas ettim. Perapalasa in
diler .. Niyetleri İslanbulda bir ay 
kadar kalmaktı. Fak~t, bu seyyah
lar eğlenmek istiyeıı, eğlence a-

r~an kimselerdi. Portföyleri ister
linle doluydu. Üç gün içinde İs
tanbulun her yerıni gezd:ler. Ar
tı.k gezip eğlenecek bir yer kal -
marnıştı. Beşinci günü valizlerini 
alıp adaya geldiler .. Yat kulübü
ne misafir ok! ular. Bu adamlar 
müziksiz yemek yemeğe alışma
~ardı. İşin gari'b cilietin~ b,.._ 
kın ki, kulüpte ancak haftada iki 

gece müzik vardı Cumaertesi ve 
pazar günleri. lİçüncü geceyı otel
de bir ölü sessizliği içinde geçiren 
seyyahlar gece yarısı sokaklara 
fırladılar ve adad" eğlenecek b:r 

yer aradılar. Halbuki. ada saat do
kuzdan sonra uyur. Seyyahlar be
şiııci günü Adada:ı bıktılar .. Tek
rar valizlerini alır. nihayet, aza
mi on gün İstanbulda kaldıktan 
sonra 

- Atina buradan çok daha eğ
lenceli bir yerdir. Sıcağına thham
miil etmeğe razıyız. 

Diyip gittiler. 

Neş'esi'Z, müziksiz, eğlencesiz 

yerlerde Seyyah• ın ne işi var? 
O, parasını koymma knymuş, dün-

1 yanın eğlenceli muhitlerinde gön
lünü eğlendirmeğe çıkmıştır. 

Memlekete seyyah çekmek 'sti -
yenlerin ılk vazife s", ona bu neş'e
yi vermek, onu eğlendirmeK ol
malıdır. 

Bu, bir yüksek karet işiJır. Bu 
ışı, uzağı görüşıcrile ta~ınmıs 

kimseler ele alma.,d.ı. 

Eğer •Dih de İngffzlenn ta -
saYvur ettığı gibi lıir otel yapmak 
Adayı neş'elendirccek ve zengin
leş\irecekse, bunu yabancılardan 
önce biz neden yapmıyalım? 

İstanbul Belediyesı ncd ır 
masın? 

SEVDALI KADIN 1 

(5 inci sayfadan devam) 

hayat geçirdim. Seviyorum ve se
viliywum. Dünyada bundan da-

ha büyük bir saadet mi olur? .. 

Meterlink'le yirmi sene bera -
ber yaşadım. Bir gün bana: [Çanakkale harbinin en mühim gün !erinde Türk torpido filotillalarına mensup gemilere süvarilik eden 

deniz ümeramııın bir arada çektir dikleri , ro"t\m, Her resmin altın da resim sahibinin imzası .,,nrdır.J 

İldlb .. ve l<op7e hakkı mahfusdıır. !-------------- - Evlenelim, olmaz mı? .. 

Dedi. Derhal cevab verdim: 
Korsa projesi hazırlanmıştı. Yal· 

nız tarbik için İngiliz tahtelbahir 
filotillası ·bekleniyor; bir taraftan 
da Çanakkaledeki itilM ordusu ku
mandanı General Hamilton kara 
ışlerinin büyük bir taarruza yarı
yacak surette hazırlıklari!e meş -
gul oluyordu., 

Mart soğuk geçıyordu .. Maltada 
bir haftadır limanı beklemekten 
usanan Fransız denizcileri hava -
nın soğuğunu liman ı.ğzındaki çal
gılı me)'hanelerde, barlarda bol 
şarabla kızışmağa çalışarak aldırış 

etmiyorlar, sık sık iltifat gördük
leri yerleri kızlarla içli dışlı dost
lık tesisinden çekinmiyorlardı. 

Hepsi de pek iyi biliyorlardı ki.. 

lak havasile çekilmez berbad bir 
hal gösteriyor, buna rağmen kö
mür ·boşaltan postalar, demir ses
leri, projektörler, durmadan ge -
miden gemiye gi<i.en motörler ve 
nihayet liman dışında karakol ya
pan iki destroyer limanda haı:ıb ha
vasının estiğini pek iyi tebarüz 
ettirdi. 

Nisanın ilk haftasında beklenen 
İngiliz tahtelbahirleri de Malta
ya vardılar. Amiral o gün komodor 
Te<>c!or Brodey'i kabul etti. Onun
la korsa projeler üzerinde uzun 
uzadıya görüştü .. Uzun boylu, ze
ki bakışlı, engin malılmallı komo
dorun bazı teklifleri de harekata 
iliıve edildi. 

meydana getiriyordu. 

Denizaltı filotillası 17 gemiden 
mürekkeıbdi. Başta, Komodor Bro
dey'in E 13 markalı tahtelbahri 
yol alıyor, onu B sersinin (7-12) 

numaralı 6 sefinesile E serisinin 
7 - 12 markalı diğer altı tahtelbahri 

takib ediyor, en geride Safir, Tur
kuvar ve Triton'dan mürekkeb 

Fransız filotillası hatta girmiş, mu
ayyen rota üzerinde ilerliyordu. 

Amiral Drobeck bir gece evvel 
Maltada şu hazırlık emrini vermiş: 

Sabahleyin de fazla bir şey ilave
sine lüzum görmeden yola çıkma 
emrini bastırmıştı. 

DENiZALTI FİLOTiLLASI 
KOMODORLUÔUNA: 

nacaktır. 

III - Harekata Amiral gemisin
den verilecek işaretle başlanacak, 
komodor Brodey, 12 lngiliz ge -
misile 2 Fransız tahtelbahirinden 
mürekkeb jilotilkiyı ayrıca biı -
dirilecek hususata göre sevk ve 
idare edecektir. 

IV - Harekata başlanacak sa -
atte Brodey'den tekmil haberini 
Kumkale önlerinde alacağım! 

Akdeniz itikif donanmaları 
Başkumandanı Visamiral 

Dörobek 

- Evlenelim mi? Ne lüzum var 
lbuna? .. , İzdivaç başka lan için bel
ki lazımdır. Fakat bizim için ... 
Ruhlarımızla, kalblerimizle, fi -
kirlerimizle biribiri'lllize bağlı ol
duktan sonra ... 

Biz, bi-r!ıirimizi tam bir muhab

betle seviyorduk. Birçok sevdalı

lar gibi biri birimizi de kıskanmı
yorduk. 

Pariste bulunuyordum. Meter
link'in Glan Darjan'la evlendiği 

haberini alıc!ım. Derin bir yese düş

tüm. Bu daııbeden sonra uzun 

müddet yaşıyacağımı ümid etmi
yordum. Az sonra kendisinden bir 

mektub aldım: . Gel, diyordu. Seni 
bekliyorum! ... • 

Beşikten Mezara Kadar Sağlam 
ve Beyaz Kalan Dişler! 
Diş macunu kulla
nanlar bir çok tec-
rübelerden sonra 

neden daima 

RADYOLİN 
de karar kılıyorlar? 

Çünkü HADYOliN: 
Dişlerde (Küfeki - Tartre) 

usulüne imkan bırakmaz. 
evcut olanları da eritir. 

• Dişleri mine tabaltıısını 
çizip hırpalamadan temizler 
ve parlatır. 

Ağızdaki mikropları % 100 
kat'iyetle öldürür. 

Diş etlerini besler, diş eti 
hastalıklarına mani olur. 
Ağız kokusunu keser. 

Siz de sabah, öğle ve akşam her yemekten 
sonra günde 3 defa 

RADYO 
"' ... Ku anınız ,,,... ___ ~ 

Ara a e·r Soz 
irliği Var.9 

(4 üncü •ayfadan devam) 

dar derin olduğunu gösteren çok 
i ·i yolun ıler.de Avrupa ıçın kım
bilir ne te.s:rler~ ne neticeleri o- ı 
lacaklır!. Avruparıın beyaz dev -
!etleri uzaklardaki başka ırklara 
karşı hep birden yürüm~[;e gel -
mişlerd.i. Fakat şımdi görülüyor 
ki Uzak şarkta saı. ırka karşı Av
rupanm beyaz devletleri ayrı ay
rı Yazıyetler almış bulunuyorlar, 
Unutulmamıştır ki bir zaman

lar İtalya ile Japor.yanın arası pek 
açılmıştı. Hatta İtaly3 o zaman -
!ar Japon suları!'~ İngilizlere ve 
Fransızlara yardım için harb ge
mileri bile yollamağa hazır oldu -
ğunu söyliyenler bile vardı. 933 
de de İtalyada hep sarı tehlike
den bahsediliyor. Çinliler:n, Ja
ponların dünyayı kaplıyacakları 

söyleniyordu. Fakat gene İtalya
da Sinyor Mussolini şöyle diyor
du: 

- Sarı tehlike vardır, fakat 
garbın büyük beyaz devletleri bir 
araya gelerek buna karşı birlikte 
hareket ederlerse ~arı tehlike bir 
hayalde:ı ibaret k"lır 

Japonya ile İtalya arasındaki 
gerginlik epey hır zaman d~vam 
etmiştir. Hatta P '.>beşistan harbı 

sıralarında Japonyac'an Hatıeşis

tana hizmete gitn,iş Japon erka
nıharb zabitlerinden bile bahse -

dil yordu. Fakat polıtıka dünya
sının türlü türlü oejji ·'klikler ol
duğu gibi buı;ün de Japon~ a ile 
İtalyanın son derPCe d0>t olı.luk
ları görüldü. Nilıı:yet Japonya ile 
Almanya arasınd. Bolşe\~klere 

kıtrşı mücadele adı verilen ma -
lil.m misak imzalandı. Blına sJn· 
radan İtalyanın da .ştrrak elt ğı 
görüldü. Şimdi ise bilhassa 937 
denberi bu üç devlet arasındaki 

dostluğa diyedek yoktur. Fakat 
gene unutmamalı ki Tokyodaki 
diplomatlar Berlin - Roma mih
veri ittifak şekline g'rdikten son
ra Japonyanın da Almanya ve İ
talya ile ittifak etmesine lüzum 
gösterecek kadar ileri gitmemiş
lerdir. Bil;l:kis Japon dipl-om2tları 
bu hususta pek ihtiyatlı davran
mışlardır. Şimdi de Avrupanın 

siyasi muharrirlerinin vardığı ne
tice şudur: Almanya ile İtalya Av
rupada bir şeyler yapmak istiyor
lar Japonyayı da kendilerile bir
likte hareket ettir~rek Fransa ve 
İng]terenin hatta Amerikanın U
zak Şark işlerile meşgul olmala
rını te~in etmcğ: ve Avrupada 
bildikleri glbi yapacaklarını yap
mağı düşünüyorla .. Fakat Japon
ların kolay kolay l öyle bir işe gi
rişeceği ve Uzak Sarkta büsbütün 
bir çıkmaza daha girmek stiyeceÇanakkale, şimdiye kadar birçok 

gemi ile yüzlerce, binlerce itilaf 
deniz kuvvetleri mürettebatına 

1 
mezar olmuş teıhlikeli sulardı. Bu
raya yapılacak harekattan kolay 
kurtuluş ummak, sağ dönmek de 
talihin bir liıtfuna bağlı bulunu

yordu. 

Yalnız bir iş kaldı. Harekele 
geçmek. 

16 nisan sabahı. alaca karanlık
ta demir alan denizaltı filotllliısı 

Boğaza doğru yola koyuldu. 

l - Yarın sabah 16 nisan 1915 
Çanakkale Boğazına yapılacak u
mumi f01'seye denizaltı filosu da 
iştirak edecektir. 

Sabah.. Fecirfn ilk ışıkları 

Malta limnaındaki geceli gündüz
lü faaliyetin yeni bir sa1'Jaya in
kılabını gösterirken liman ağzın
da serpili duran tahtelibahir filo
tillasında bir 'bll§kalık alıp yürü
müştü: Gemiler, demir alıyorlar, 

megafonlarla emirler, kumandalar 
biroirini takib ediyor, limanın de
mir ve zincir gürültüsile motör 
eslerinden ibaret uğultusuna bu 
megafon akisleri başka bir ahenk 
veriyordu. 

ği iddia edilemiyor. 
Cevab vermedim. İki gün son- !=~~~~~==~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~= 

Her yanda harekete geçen harb 
gemilerinin dumanları göze çar
pıyor, bacalardan yük>selen du -
man sütunları denizin üzerinde 
siyaıh ağaçları bir orman görünüşü 

ra bir telgraf gönderdi: .Sana ve
recek büyük bir şeyim yok. Ha
yatımı istersen vereyim onu .. • Oç KOÇOK KIZIN ROMANI 

Gecenin iliklere işleyen soğuğu, 
limanın rutubet dolu ıs-

TARİHi 
ÇOCUI< 
RDl1ANI 

Yazan: lskender F. Sertelli 

II - Yarın sabah saat 5,20 evvel
de filotilla bulundıığu yerden har 
rekete geçecek tam saat (6) deBoz· 
caada önlerinde emre hazır bulu-

-38-

(Devamı var 1 

Buna da cevab vermedim. Yir

mi sene beraıber yaşadığımız köş
ke kapandım. Geçirdiğim o tatlı 

günlerin hatırasile yaşıyorum .. • 

lıyordu. rüdü. Buranın yanına sokuldu: 

(Mara) nın kolları demirlerden - Sende mi benim gibi bu ca-
kuvvetliydl. na varın eline düştün, delikanlı?. 

- Sana actyorum delikanlı .. hay- Buran birdenbire şaşaladı: 
di otur şuraya da nefes al ve din- - Sayun sen misin?. 
len'. Senin gibı yirmi tane pehli- Diye sordu. 
van olsa, hepinizi birden hem de Genç kız hayret!~ başını salla-
bir kolumla yere sererim. dı: 

Buran bu 'ilrada dikkat etti: Ma- - Adımı nereden öğrendin? 

ranın yalnız sağ kolu işliyordu. Sen kimsin? 
Belliydi sol kolu kadın başa alttı.. B H t k Jın b h 

- Ben Hama! Kralının yüzünü deki oyuğun ağzında bir gölge gör- Buran ensesini canavara öyle b;r - en ama ıra ın aş pe -
ve o uyuduğu için olacak ki, işle- livanıyım buraya senin ı"çın' gel bile görmedim. Hamata yeni gidi- dü. Bir kadın gölgesi .. fakat, (Ma- kaptırış kaptırmıştı kı, kafası iki .. -
miyordu. dim!. 

yorum. ra) delikanlının ensesine sarıl- büyük kaya arasına sıkışmış gibi Buran bir yağın et ve kemik ha· 
- O hald~ bıraz dinlendikten mıştı. Buran bu gölgeye iyice ba- sancıyor ve bağırıyordu: · - Ah, beni sen mi kurtaracak-

(5 inci sayfadan devam) 
talar satan bir dükkanın ön.ünde 
duruyorlar. Sonra içeriye gir; -
yorlar. Kemanları muayene edi
yorlar, Marta keman çalarken kü
çük hemşiresi dükkancıya: 

- Müsaade eder misiniz, diyor. 
Hemşireme refakat edeyim?. 

- Hay hay, matmazel... 
Bu güzel kızların keman çaldı

ğını, şarkı söylediğini işitenler bi
rer şey almak bahanesile dükkana 
giriyorlar. Kibar tavırlı b.ir deli
kanlı da: 

- Affedel'Siniz, matmazel, nere
de çalıştığınızı sorabilir miyim? .. 

- Artist değil miBiniz? .. 
- Hayır!.. 

- Şu halde benimle bera!Jer 
turneye çıkmak ister misiniz? .. 

- Nasıl olur? ... 
- İsmim Fred Varıng'dir. Mcş· 

hur Pensilvanya orkestrasının şe
fiyim. 

Kızlar ailelerinin muvafakatile 
turneye çıkıyorlar. Amerikanın 

büyük şehirlerini dolaşıyorlar. Ni· 
hayet Kaliforniyaya geliyorlar. 

Üçü de sinemaya intisab edi -
yor, üçü de yıldız oluyor ... 

Diş Tabibi 

Ratip Türkoğlu 
Adres: Slrl<edde Vb'aoa oleli sıraoo 

birinci kal No. 26 
Muayene sa.ali: Öilede.n sonra 14.-%8. 

--------
line gelmiş, pe•til gibi gevşemişti. 

sonra dög"üşürüz. Kuvvetini bende kamadı. - Canımı yakma .. kuvvetleri- sın? Annemden, babamdan bir 

1 
Ayakta duracak halde değildi.. bir 

denersin• F .ı.kat, korkma .. ben se- Dög· uş·· başlamıştı. mizi den!yeceğiz .. can yakmak he- haber var mı? Sellu'' loz S •• M • d 
kenara çekildi.. yere çöktü ve o- anayn Üessesesın en : 

niıı gıbi mert delikanlılardan çok Canavarın daima erkek başı sapla yok. turduğu yerden saatlerce kalka- - Hiç merak etme .. hepsi yaşı-

SÜMER BANK 

hoşlanırım. Dedim ya, canını yak- konuşuyordu. Kadın başın gözle- (Mara) delikanlının ensesin: madı. · şıyor .. Hama'.:a kralın mi~afir.i- Müessesemizde birikmit olan takriben ( 6300) ad<'t ~ 
mıyucağım!. ri kapalıydı. bıraktı .. Bu sefer de sağ kolundan Buranın ·~nsesi, kolları veba- dirı~,· Ben ~rni kıırhrınağd glli- muhtelif ciııs müstamel boş çuval ile (510) adet bo~ 

Mara bır geniş nefes aldıktan Burana yolda gelirken söyle- yakaladı. cakları 0 k>dar sızlıyordu kı· .. can dim .. Fakat. bu car.aı~rın elinden T 939 ih dif 
• 1 k 1 teneke 4. emmuz. 1 tar" ine müsa · Salı güoii 

'"" hı?Jı hızlı soluduktan sonra mişlerdi: Buran kolunu bir sırtlanın ağ-. acısından ııg"zını bile açma<ta mi'- c:.;. urtu ~tı:ğız? İz 
0 

-• 14 de milte Mü~ M~k~ind• opk Mfü•m• ı ayağa kalktı: •Canavar uyurken, kadın başı zına kaptırmış gibi titreyip !ev- cali yoktu. (Sayun) nun benzi sapsarıydı .. 
M &uretile satılacakbr . .:..--~-~-.::..;:H~a~y~d:i~,:a:ka:l:ım:.::::··,.!çı~k~m:e~y~d:a~- .J.~u~y~a~n::ıkULObnruulu11.nlıu~r~ .. m.:;n~ö~b~et.atlUbLek~l~e~r.L...L_r_a~n~m.'.'.!.:ag~-a_::b!a~ş:la:d~ı.:.::;_'..'.'._~:.:'.:::'...::::..l.'.!::İ~kı~·~b:a'.l~ı~c~aLn~8~v~a:r:.~'a~t:tı~-~ı~~~·e:r~d~e~~-ar-a~o~n~a~: ~~~~~~~~~~~~::::~::::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ - · B · l • Talip olanların % 7 ,5 pey akçesi le mürıt<"aaıları. Mara) delikanlının neresıni ya- uyukluyordu. Mağaranın kapısın- - en senı a acagım .. 

Deı•amı var) 
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Gripin Kutularının Uzerine Resimde Gördüğünüz Seki/de 
• 

Kabartma Pullar ilave Edilmiştir. 

Her Yerde lsrarla Pullu Kutuları isteyiniz Ve 
Pulsuz Kutuları Şiddetle Reddediniz. 

Ga 1 

PöKERI 
TRAŞ BIÇAGINI 1 

KuJlanır. 

1 Her yerde POKER traş bıçaklarını arayınız. 

Maarif Vekaletinden: 
1 - Orta okullarda türkçe, tarJı - coğrafya, riyaziye, tabiiye, 

Fransızca, almanca ve ingilizce muallim muavini olmak lstiyenler için 
bu sene imtihan açılmıştır. 

2 - İmtihanıar hır Ey!Ul cuma günü İstanbul Üniversitesinde 
başlıyacal<tır. 

3 -- Bu imtıhana dahil olacakların: 
A - Türı< vatandaşı olmaları. 

B - Yaşlarının 20 den eksik ve 45 den fazla olmaması, 
C - Hüsnühal erbabından oldukları, her hangi bir surette mah-

kumiyetleri oımadığı hakkında bulundukları vilayet veya idare heye
tinden almm•ş b'r mazbata ibraz etmeleri chalen memur ve muallim 

Ankara Memurlar Kooperatifi Şirketi tarafından her sene olduğu 
gibi bu sene de külliyetli miktarda getirilen en iyi cins 

ALMAN 
DEPODA TESLiM 

TONU 21 1/2 LiRADAN 

Satılmaktadır 
Kurşun mühürlü çuvallar içinde evlere kadar da teslim edilir. 

Müracaat yeri: 

ANKARA MEMURlAR KOOPERATif i SiRKETi iSTAHBUl iRTiBAT ~OROSU 
Sirkecide Yalıköşkü caddesinde Liman hanı karşısında Mühürdar 

zade hanında No. 32 Telefon: 2307 4 
Deposu: Kuruçeşmede Altıuçapada 2 No. lu Kooperatif deposu, Tel: 35/69 

Esa• 
No. 

E~lak ve Eytam Bankasından : 

Satılık Emlak • 

Yeri Kıymeti Nevi Mesahası Depo
zito 

709 Eski Ortaköy yeni Hacı Malı- 2200.- Bahçeli evin - 440.00.-

mud mah. Gı.ırcü kızı so~ağı 4/10 his. 
eski 19. yeni 23 Ne. taj l 

882 Beyoğlu Taksim Hüseyin ağa 370.- Evin 1/2 his. 74.00 

mah. Çaylak sokağ: eslci 62 

yeni 58 

971 Beyoğlu Kamerhatun mah. 125.- Evin 1/4 his. 25.00 

1143 

Bostan Feslihan sokağı No. 

eski 55, yeni 57 taj 57 

Üsküdar, Altunizade mah. 

Selamsız, Tophanelioğlu so -

kağı No. eskı 9, 9 yeni 15, 21, 

25, 21 

1214.- Ağaçlı arsa 7469.80 M2 

13/24 his ~ı2.80 

Ad!"PS ve taf<ilat. yukanda yazılı gayri menkuller faizsiz sekiz 

~ıanlarır bu i<.ı.yıttan müstesna olup mensub oldukları daire Amirinin f ============:::::::::::::::';i;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~•J 
~~ka~~. r 1 

D - Her t'.lrlü hastalıktan ve muallimlik etmiye mani vücud an- Devlet Demlryolları ve Limanları 1 Dünyaca Maruf 
Gayrimenkul Satış ilanı 

Beyoğlu Sulh Mahkemeleri Başkatipliğinden 
zalarmdan salinı ok!uklarını iı;bat ed..- tasdikli hekim raporu ibraz 
etmeleri ı,ıetme u. idaresi ilinları « PEUGEOT » Şi,'ili:le Mec:diye köyünde mukim iken elyevm ikametgahı meçhul 

bulunan Almanya _devleti tebaasından ve tüccaroan Frederik namı di-
E - En ı.z lise veya 4 veya 5 veya 6 sınıflı öğretmen okulu me

zunu veya bunlMın mı,adili tahsil görmüş olmaları. 
Muallim me•.tebir.den mezun olanların en az ilci ders senesi mu

alJıımllk etmış b:1lumr.darı lhımdır. 

4 - NamzetlPr imtihanda muvaffak oldukları takdirde kanunt 
artlar dahllind~ her :'ıangi bir orta tedrisat muallim muavinliğine ta

yin edi!ereklerdır. 
5 - Yukarıdaki şartları haiz olan namzetler bir istida ile Vekalete 

müracaat edecek!erdir. Bu istidaya' şu vesikalar bağlanacaktır. 
A - Nüf.ıs teıkere~ınin aslı veya tasdikli sureti. 

B - Tahs'..I dPrer.fsine aid şehadetname veya vesikalarının asıl 

ve yahud suretleri. 
C - Hüsnıih&I mazbatası. 

D - Buluniukl.arı yerlerin Maarif idaresinden nümunesine göre 
llınmış ta;;dikli sı.hhat raporu. 

E - Ma.:ırif id9rf'Sinden tasdıkli ve fotograflı fiş. 

F - Altı aded 4X6,5 büyüklüğünde kartonsuz fotografları. 
Bu vesikala.nn en son 15/8/1939 tarihine kadar Vekalete gönderil-

miş olm2sı lazımdır Eıı tarihten sonra Vekalete müracaat etmiş olan-
lar imtihana alm'Ylıyaraktır. (2200) (4090) 

Türkkuşu lstanbul 
İspekterliğinden : 

1 - Geçen srne ve bu sene Türkkuşuna yazılan üyelere kamp için 
veı;lka ver!lece(;'nden 26 haziran akşamına kadar cta!jradakilerin mek
tubla. müracaallan 

2 - İmtıhanlarını bitirenler derhal sevkedile.cekti.r. .4500. 

Muhammen bedeli 24 954 lira olan atelyelere aid muhtelif ava - Bisikletleri ' ğer Ferit kızı Eföa ilP ayni mahalde sakin iken elyevm ikametgfıftıı 
danlıklar 1/8/1939 Salı günü saaıt 1~ de kapalı zarf usulü ile An- Münhasıran ı meghu .. olan Haeı AhmEd oğlu .Sabancalı Bakinin ve Banka Kommer-
karada ;dare binasında satın alınacaktır. siyale l1 alyananın şayıan ve muştereken mutasarrıf bulundukları Şış-

Bu i~e girmek istiyenlerin (1871,55) liralık muvakkat teminat ile B E R lide Mec'diye köy;inde Zincirlikuyu nam mahalde 2 No. lı Levent çiftliği 
kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini ayni gün saat 14 e ka- denilen '."'!ahalde Şi5lı Büyükdere caddesinin Balmumucıya giden yol 

Mağazalarında satılmaktadır. Jile birloştiği yerde 90285 metre murabbaında (dokuz küsur hektar) dan dar kom 'syon rclslij!iııe vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme dairesinden, Hay- ı-------------- ibaret torla şuyyun izalesi zımnında açık arttırmaya konulmuştur. Tar-
darpaşad~ Tesellüm ve Sevk Şe1liğinden dağıtılacaktır. (4270) İstarlbul beşinci icra memurlu- lanın bl!günkü alım satım rayicine göre ehli vukuf marifetile tahmin 

* * ğından: ve takd;, ettıril~n kıy°'eti hektarı 2000 lira üzerinden tamamı 18000 
7/12.16 ve 2116/939 tarihinde Son Telgraf gazetesinde intişar Evvelce Beyoğlunda İstiklal liradır. Birinci arttırma 27/7/939 tarihine tesadüf eden perşembe günü 

eden 3 gurupluk eksiltme ilanının 3 üncü gunlbunu teşkil eden ve caddesinde eski terkos han 4 üncü saat 14 den l 6 "" kadar Beyoğlu sulh mahkemeleri başkatiıbliği nez
muhammen bedeli 3488 lira 50 kuruş olan mUhtelif eb'atta emaye plA- kat No. 3 de odada iken ha.la ika- dinde y•oıfacaklı!". Arttırma bedeli muhammen kıymetin \c yetmiş 
kaların 26/6/939 pazartesi günü saat 10,30 da Haydarpaşada gar ibina- metgf>lıı meçhul Salvator Galanti beşini 1>ulmadığı takdirde en son arttıranın taahhüdü 'baki kalmak şar
sında yaµılacagı ilh edılen açık eksiltmesi görülen lüzum üzerine fes- Beyoğlu üçüncü sulh hukuk mah- tile ikir.ci arttırm~ 11/8/939 tarihine müsadi! Cuma günü saat 14 den 

hedilmiştir. kemesinden sadır olan 19/12/938 16 ya kadar icra edilerek en çok arttırana kat'i olarak ihaleedilecektir. 
Bu işe aid ek~'ltrr· tekrar ilan edilecektir. (4535) tarih ve 38/2636 numaralı ilamın Birikmiş ve il:ale tarilhine kadar birikecek bina ve belediye ver-

Şirketi Hayriyeden: 
Yaz mevsimini Boğaziçinde geçirmek için mekteblerin 

tatilini bekliyen sayın halkımıza bir kolaylık olarak 

Tarifeden yüzde 40 tan 50 ye kadar 

Fevkalade Tenzilath 
ve 1 temmuzdan eylul gayesine kadar 3 ay müddetli 

yeni kart ahonemanlarımızın Köprü gişelerile idaremizde 

şimdiden satılığa çıkarıldığı ilan olunur. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ 
UMUMİ ıcrlMAA DAVET 

İsbnbul Emniy~t sandığı memur ve müstahdemler; biriktirme ve 
karşılıklı yardım ~andığından: 

Cemiyetimiıin nizamnamesinin 3512 numaralı kanuna nazaran 
tetkik ve tad:li içi:ı. 27 /6/939 tarihinde saat on altıda Emniyet Sandığı 
binasında yapılaca\: fevkalade umumi heyet toplantısında azalarımı

zın hazır bulıınma01 rica olunur. 
Ruzname: 
1 - Sandık niıamnameııinin 3512 numaralı kanuna nazaran tet

kik ve tadili. 

İDARE HEYETİ 

Sahip ve nepiyatı idare eden ~muharrlrl 
ETEM İZZET BENİCE 

Buıldı; :rerı SON TELGRAF Matbuu 

İz~k Bahar ve şürekası~a. yüz yet- gilerilc evkaf icarr~i hissedarlara ve tellılliye rüsumu ile ihale pulu ve 
mış beş lımanın masarıfı mah - 20 senel;k ta\1Z bedeli v~ tapu harçları müşteriye aiddir. 

k.e'.11~ ~e sair masarifin temini tah- Arttırmaya :ştirak edecek kimsenin gayri menkulün kıymeti mu
sıl_'. ıçın 18/5/39 tarihinde icraya hammenesinin ~I yedi buçuğu nisbetinde pey akçesini veya milli bir 
m~acaatla yukarıda adresi gös- bankanın bu ni3bette teminat mektubunu getirmeleri şartttır. 
terılen borçluya gönderilen teb-

Arttıtrma bedeiinin kendisine ihale olunan tarafından i'halc gü -
nünden itibaren yedi gün içinde mahkeme kasasına ödenıneı;i meoburi

dir. Aks' takdirde ihale feshedilerek kendisinden evvel en yüksek tek· 
lifte bulunan kimse arzrtmiş olduğu bedelle almağa razı olursa ona 

ligat üzerine borçlu gösterilen ad

reste olmayıp semti me<,fuule git
tiği tebliğ memurunun 12/6/939 
tarihli meşru!ıatından anlaşılmış 
ve İstanbul icra hAkimliği!Jin ka- ihale ed;lecek o d~ razı olmaz veya bulunamazsa hemen on beş gün 
rarile ,bir ay müddetle ilanen teb- müddetle arttırmaya çıkarılacaktır. Yapılacak ilan aliıkadarlara tebliğ 

ligat ilfasına karar verilmiş oldu.. edilmiyecektir. Müzaytde sonunda en çok arttırana ihale edilecek ve 
ğundan ilan tarihinden itibaren her ik: halde birinci ihale edilen kimse iki i'hale arasındaki farktan 
bir ay milddet zarfında 39/2071 ve zarP.rrlan met<'ııl tuturacaktır. İıhale farkı ve geçen günlerin yüzde 
numaralı dosyaya bu müddet için· beş faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın icra marifetile tahsil oluna

de borcu ödemez (vermez) seniz caktır. 
tetkik merciinden veya temyirl İpotek sahibi slacaklılarla diğer alakadarların ve gayri menkul 
ve yahut iadei muhakeme y<ılu ile üzerindeki hı;klarını, hususile faiz ve masrafa ve saireye daır olan ıddi

aid olduğu mahkemeden icranın alarmı ve ıkanı2tgahı me<>:hul hissedarların muhammen kıymete ve sa
geri bırakılmasına dair bir karar Jreye karşı bir itiraz!&rı varsa evrakı müsbitelerHc yirmi gün içinde 

getirmedikçe celbri icra yapılacağı satış memuru olan m.;.hkeme başkatlbliğine müracaatla bildirmeleri 
ve yine bu müddet için.de mal lbe- lAzımdır. AY.si takdirde hakları tapu sicillerile sabit olmadı)<ça satış 
yanında bulunmamız ve bulun - bedelinin payla!jmasınd~n hariç bırakılacaklardır. İkametgahları meç

mazsanız hapisle tazyik olunaca· hul his~Pdarlarııo bu müddet içinde itirazlarını bildirmedikleri takdirde 
ğınız ve hakikate muhalif !beyan- sat!§ için yapılan b:ltün muameleyi kaibul etmiş sayılacaklardır. Şartna
da bulunursanız hapisle cezalan- mesi herkesin gıörebilmesi için açık bulundurulmaktadır. Fazla malfı
dırılacağınız ilıtar ve ilanen tebliğ mat almak istiyenıerir, 939/11 No. ile baışkıil>bliğe müracaat etmeleri 
olunur. 39/2071 ilan olunur. (18725) 


