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İstanbul Nura-aniye No. 54 En Son Telgraflan Ve Haberleri Veren Akşam Gazetesi 

24 
HAZİRAN 1939 

YIL: 3 
Sahih ve Baımuharriri: 

ETEM İZZET BENİCE 

Mançuri Toprakları Uzerinde Sovyet. Japon 
Tayyareleri Arasında Çarpışmalar Oluyor 

Yazan: ETEM İZZET BENİCE 

K
ırk asırlık Türk Hatay yir· 
mi bir yıllık bir ıztırab ve 
tehassürdcn sonra dünden-

beri ahden anavatana avdet et • 
mi' bulunuyor. Nihayet 23 tem· 
muz gön~ne kadar da fiilen Türk 
hududları içine inlil;al etmiş bu· 
lunacaktır. 

1931 yılının temmuzu haita•ın· 
da 18 yıllık bir sükun devresin • 
den sonra Fransa ile Suriye &rQ· 

ıındaki istiklal müzakeresini na· 
&ara alarak neşretmekte bulun • 
ıluğumuz o zaman •Açık söz. ga
zetesinde : 

- Suriye istiklilinı kazanabilir, 
fakat Türk Antakya ve İııkende • 

• 
Japonlar T aleblerinde Israr Etmektedirler, 
İngiltere Henüz İktısadi Tedbir Almış Değildir 
Londra 24 (Hususi) - Tiyen • 

çinde vaziyet gün geçtikçe ve
hamet kesbelmektedir. İngiltere • 
n in mahalli bir hadisenin lbir an
laşma yolile halledilmesi husu -
sundaki bütün arzularına rağ -
men Japonlar hadiseyi izam et • 
mek tarafını iltizam etmektedir • 
ler. J aponla,r İngiliz ve Fransız 
imtiyaz mıntakaları etrafına çe
virdikleri tel örgülerine elektrik 
cereyanı vermekle de tehdidde bu
lunmaktadırlar. Tiyençinde bulu· 
nan konsoloslar yeniden prosets • 
1ıoda bulunmuşlardıı·. Tel örgüle· 
rine 220 voltluk cereyan vermek 
auretile geceleyin imtiyaz mınta
kalarına yiyecek ve içecek kaçı • 
rılmasının önüne geçilecektir. İm· 
tiyaz mıntakasından girip çıkmak 
fstiyen her İııgilizin üstü başı a
ranmakta ve kendilerine hakaret 

Japon neferleri imtiyaz mıntakalannın kcıpılannı bekliyo1 

dır. İmti'Yaz mıntakalarındaki dı· 
vındaki Çin polislerinin siltılhları 

alınmıştrr. 

Büyük Millet Meclisi reı.n 
Abdülhalik Renda 

Meclis 
Yedi Temmuzda 
Kapanıyor 

Ankara 24 (Hususi muhaıbiri -
mizden) - Türkiye Büyük Millet 
Meclisi yakında müstacel kanun 
J.ayihalarını tetkike başlıyacaktır. 

Bunlar meyanında mali müeese -
sat ve bankalar baremi de vardır. 
Meclis Türk - Fransız , Türk - İn· 
giliz ittifak muaJıedelerini de tas
dik ettikten sonra ağlebi ;,,timal 
7 temmuzda tatil edecektir. 

22 Temmuz Akşamı 
Hatay Tahliye 
Edilmiş Olacak 

Türkkuşu Filosunun Bugün 
Hatay' a Gitmesi Bekleniyor 
Hat&Y dündenberi anavata • 

nın kucağındadır Suriye ile 
hududumuzu tııyin ve tesbit e
den yeni mukavelenin dun An
karada imzası üzerine bütün 
memlekette bu mes'ud hadise 
layık olduğu eh..,mmiyet: ve 
yüksekliği ile kutlulanmıştır. 

Gelen haberler. bütün Halayın 
bayram ve şenlik havası için -
de çalkandığını bildirmekte • 
d:r. 

Mukavele. dün de ikince ta
bımızln biklirdiğirniz g<bi, Ha
riciye Vekaletinin kütüphane 
~alonunda Hariciye Vekili Şük
rü Saracoğlu ile Fransız sefiri 

imza edilen vesikalar bir 
anlaşma, bir protokol, iki liıyi
ha, bir proseverbbl ve iki mek
tt '" n ibarettir. 

Bu vesikalara nazaran, 1921, 
1926, 1930 mukaveles!le tesbit • 
euJ.nı,ş olan hudud hattı tashih 
edilmek suretilP.. Hatay Türki
ye arazisine ilhak olunmakta -
dır. Bu tahdid, ilti üç noktanın 
çok ufak bir tashihi ile yeni hu
dudu teşkil edecektir. 

Mukavele tasdiknamelerin 
teatisinden sonra mer'iyet mev
kiine girecek ve en geç 23 tem
muz.da teati edilmiş olacaktır. 
Fransız askerleri Hatayı tah

liyeye hazırlanmaktadırlar. 

runu Tllrklyeye iade etmek 'ar· edilmektedir. JAPONLARiıN MAKSADI 

rasında cereyan eden müzlkere
iere, Tiyençin hMiselerinin mü • 
e6Sir ol~ağı. kanaatini besliyorsa, 
•bu kana&tleriııde aldandıkları söy
lenmektedir. 

masiğli arasında imza edilmiş, 
mütekabil nutuklar söylenmiş
tir. 

Hariciye Vekilimiz nutkun
da, Mas.iıglinin söylediAi •Hatay 
meselesi hali ve istikbali zehir
liyen tıir mazi meselesidir• cüm
lesıni kaydeylemiş ve bu me • 

Tahliye 22 trmınuz akşamı 
tama.ınlanmış olacaktır. 

Mil11 Şef İsmet İnönü, bu 
büyük siyasi muvaffakiyetten 
dolayı Yalovodan çektikleri 
telgrafla hükumeti tebrik et -
mişlerdir. 

tile... Aıblukanın bugün onuncu günü· Londra 24 - Japon hükfuneti, 
Tiyençin hadiselerinden ziyade 
A vrupanın vazişeti ile meşgul bu
lundukıJ zannediliyor. Eğer Japon 
:ınehafili, İngiltere ile Moskova a-

Arnavutluk 
BaşvekiliGeliyor 

Dedi&imiz zaman her tarafta dür. İmtiyaz mıntakalarında yi • İnıgiltere ve Amerikanın derpiş 
ettikleri iktısadl tedbirler, Japon
ları son derece düşündürebilir. Ja· 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

birdenbire ale7hiınize bir aksi te- yecek bııhranı başlamıştır. Balık, 
air ve menfi hava yaratıldı. Bati&, 

1 
et, sebze ve son derece sıcak olan 

buıün rıibl hatırımızda; Dahiliye 'bugünlerde buz bulunamamakla-

Veklli Şükrü Kaya ve Hariciye 1-===========================================j 
Eski Arnavudluk Başvekili Ko- sele bu.gün kat'i surette halle- TtlRKKUŞü FİLOSU 

HATAYA GİDİYOR Vekili Tevfik Rüşdü Aras bb:i 
Dolmabahçe sarayındaki dairole· 
rinde bir arada kabul ettiler ve 
büyük bir endişe ile neşriyatınwı: 
üzerinde durarak meırıloketin ba
tına bir gaile çıkardığımız zannı· 
na dıqtüklerinl beyan ettiler. 
Kendilerine bir milU davayı ta • 
zeledi&imizl, Atatürk'ün 1921 de 
kurtulutu Sancak Türklüğüne vl· 
detmiı bulundul!unu, nihayet 
Sancağın bllkuvve muhtar ve hu· 
ıusl bir idareye tilbi uluşunun da
hi oradaki Türk e.kseriyetin Fran· 
11z hükfunetlnce kabulünden hllf" 
lıa bir mahiyet ve manayı tazam· 
miln etmedl&ini, maksadımızın 

sadece Türk Halayın Suriyeye 
terkedllemiyeceğini, böylıe bb.
sallbiyete Fran•anın dahi sahih 
bulunamıyacal!ını gözönüne koy
nıaktan ibar~t bulunduğunu izah 
ettik. 

O günkü müllkatın ve miitea
kib vaziyetlerdeki temas ve mu
haverelerimizin üzerimizdeki te
siri ve neticeleri ne olursa olsun 
muhakkak ki, mllli bir dava iize· 
rindeydik, bu Türk milletinin da-

(Devamı 6 ı1te• aahife.W) 

Romanya yada 
5,5 Milyon 
Veriliyor 

Lorıdra 24 (A.A.) - İngil

tere ıle Romanya arasında 

Londrada cereyan eden mali 
müzakereler nihai bir an -
!aşma ile neticelenmiştir. Bu 
anlaşma mucilbince İngiltere, 

Roman~aya beş buçuk milyon 
ster)i~ ikraz. edecektir. Bu 
pa ~ lki mcnl4ekeJ arasındaki . . .. . .. . ... 

BiNASI MESELESi 
ço Ketti bugün saat beşde Roman- ı dılmi~lir, demiştir Fransız se-
ya vapurile Pireden ş hrımize ge- • firi de Hatay işinin kafi suret-SAT YE 
lecektir. Başvekil evvelki gün ge-! te halledilmiş olmasından do • 

ceyarısı Atinadan ayrılmış ve dünl layı duyduğu memnuniyeti iz-

Türkkuşu filosunun bugün 
Halaya g:derek Hataylıların se
vinç tezahüratına iştirak etmesi 
muhtemeldir. ihzar Müzekkeresi Kesilenlerin 

Sorgusu Pazartesiye Yapılacak 
akşam da Pireden İstanıbula mu- har etmiştir. 

teveccihen hareket etmiştir. lı••••••••••••••••••-•••••ILl•• .. 
Sabık Başvekil doğruca Pera • ·========================= 

palasa gidecek, Kral Zogo tarafın-
da nkabul edilecektir. Zogo birkaç 
gün sonra Paris ve Londra seya • 

Mevkuf/ar Dün Geceyi Tevkifhanede Gecirdiler· haline çıkacaktı_r. - - -
• 

Bugün de Avukatlariyle Görüştüler Makineye 
·Verirken: 

Hatayın Sevinci 
Dün Gece Sabaha Kadar 

Bayram Yapıldı 
------

Fransız Gazeteleri Bu Mes'ud Neticenin Tabak· , ______ _ 
Aldığımız telgraflar 6 ıncıda l<ukundan Son Derece Memnun Görünüyorlar 

• 
KISACA 

Feleğin Gözü 
- Feleğin gözü tepededir •. 
Derler. Galiba doğru. Tevkif 

odilen Denizbonk sabık erkanını 
gözönüne getirince buna bir kere 
daha inandım· Felek bir ınsanı 
çıkarıyor, çıkanyor, galiba tam 
tepesinin üzerine getirip de bir 
lıere: 

x_ • Scıdun Galib - Nafile ..• 
Hamdi Emin Çap Yuwf Ziya vn'f Dedi mi silkip atıyor. Bnan ... 

Sabık Denizbank umum müdü- ile satın alarak devlete aid alım atışlar: 

rü Yusuf Ziya Önif ile umum mü- satım işlerine fesad karıştırmak Mısır Hariciye - Mağdur 
dür muavinlerinden Tahır Kev· suretile menfaat temini, resmi ev- - Menkdb! 
keb, Hamdi Emin Çap, hukuk mü- rakta sahtekarlık yapmak ve va- Nazırı Bu Kelimelerile örtUIUyor amma, 
şaviri avukat İsms!l İsa Canış, u- zifei memuriyetltrini suiist'mai hazan da insanı k~hredecek kadar 

mumi katıb Sadun GaJ:b Savcı, etmek suçlarile dün adliyeye sev-- Akşam Gı"dı"yor yeisli ve ıztırablı oluyor. 
kl · · d .. d.. ·· Denizbankın 700 . 1000 liralık yapı ve binalar servisi şefi mü - ked.ldi erını, or uncu sorgu 

hendis Neş'et Ka>;m mecı;s 1 ida- · hakimliğince suçlulardan umum I Şehrimizde buluıımakta olan sandalyelerinden te\•kifhanenin 
re re 'si Ziya Taner, azadan Şahın müdür Yusuf Ziya Öniş, umum dost M,gır Hariciye Nazırı Abdül- tahta kerevetlerine atılış da aşağı 
Giray, Sedad Ural. Milli Reasürans müdür muavinlerınden Tahır Kev- feltah Yahya Paşa bu akşam mem- yukarı bu kahırlı ve ıztırablı tas· 
avukatı Akif Ödül, Rejans şırketi keb, hukuk müşavir" avukat İs • lekelimizden ayrıldcaktır. nif içindedir. 
müdürü Meteas Tanel ve Millt mail İsa Caniş, umumi katib Sa- Dost Nazır dün sı.bah gittiği Neyse, Allah başka keder ver-
Rea.sürans ik>llci miıdürü Mal.k dun GaJ,b Savcı, yapı ve bınalar Bursadan akşam üzeri İstanbula mesin. 

rcımcının Anlcarcı l>Oyillc elçlri Mcınigli mııkatıeleyi imzcılarken 
(Y cızın 6 ınM sahifede) ____ .... 

YAKINDA .............. ...--

Tarzanın Oğlu 
Geliyor! .. 

Kevkeb haklarınd a . Fındıklıdaki servis i şefi mühend s Neş'et Ka- dönmüş ve bilahare Büyükadada - Beterin beteri vardır .. 

Satye binasını N~fıa Vekalet inin sım, şirket müdürü Meteosun tev- «Anadolu kulübü· nde şerefine Dedikk;i de ayrıca ve feleğin Acaba Nereden ve Nasıl ? .. 
••k4",;,.JL-ı.d.il....-.i.ne-kanı.r..~·t~·rLliMld~ig'ıu·nuı_v~e!ı..!d~i~- J_~V~e~ri~le~n:!.,;z~iy~af~e~tt!e~h~a~z~ır~b~u~lu~n~m:,::u!ş-~_.:te~p~e~d~e:k~i~g~o~·zil~·~k:a:dar:_~m:e:ş:h:u:r~b~lr:..!_l~!!!!!!!!!!!!!!!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~_J •• 
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~HADiSELER,. KARŞISINDA 
·~;: : ·· ~ ·· · .. · · ·~-· · · .:'' Son .fTelgrcr.f. 

BİR TEKLİFİN HATIRLATTI(U 

BİR ESKİ BEYİT 

D
iinkü gazetelerde okuduk 
ki, Almanlar, Sovyetlere 
60 milyon kredi teklii et -

mıııler. Bundan maksad, İng;liz -
Sovyet müzakerelerine tesir et -
mek ve böyle bi itilifa meydan 
vermemektır. 

Berlinin böyle bir teklii yapıp 
yapmadığını diişünürken, gülüm
semekten kendimizi alamadık ve 
şu beyiti hatırladık: 

Kendisi muhtacı himmet bir dede 
N erde kald• gayriye hizmet ede 

KAYBOLAN BU 

İNSANLAR KÜÇÜK MÜ?. 

Belediyenin Şişli tahsil şubesi 
memurlarından birisi kaybolmuş. 

Geçenlerde de, yine böyle bir tah
sil memurunun kaybolduğu gazete
lerde ~özümüze ilişmiştL Bizlm 

bild:ğımız, memur'n kanunu, yaljı 
en az 21 olmıyanları memurluğa 
kabul etmez... Peki, o halde bu 
kayıbolanlar küçük çocuk mu -
durlar ki, ortadan sıroluycrlar•. 

Bizim bild.ğimiz, eskiden kala
balık bayram yerlerinde, anne -
sinin elini bırakan bazı küçük 
çocuklar kaybolurdu ... 

İSTANBULDA AZ 

ET SARFEDİLİYORlUUŞ 

İstanbulda toplanan çöpler tah
lil edılmiş. Şu neticeye varılmış: 

1- İstanbul halkı et yiyemiyor. 
2 - Şehirde fazla kırtasiy~dik 

var. 

Et yemediğimizi çöplerin lali -
tinden mi anlıyoruz?. Mezbahada 
ne kadar hayvan kcsi.!diği malCım .. 
Şehrin nüfusu malum .. Bir tena
süp kurarsanız netice meydana 
çıkar... İstanbullular ta bil az et 

yiyorlar. Bu kadar yed.kl~rine 

şükredın ... 
Çünkü, İstanbulda et yemek de 

lbir meseledir. 

DAKTİLO BAYANLAR 

ŞİKAYET ETMİŞLER 

Bir müessesede çalışan daktilo 
bayanlar, bir müracaat kapısına 

giderek şu ş:Jcayette bulunmuşlar: 
- Efendim, demişler, bizim da

iremizdeki amir, iş gördürmek ba
hanesile bizi odasına çağırıyor ... 

- Evet sonra ... 
- Utanıyoruz efendim söyle -

meğe ... İş gördürmüyor ... 
Neyse; hepinizin leb derken an

ladığınız bu leblebi hikayesı hak
kında şimdi tabk kat yapılıyor -
muş ... 

Böyle bir hadisPnin vukuu ha
kikaten tahakkuk ederse, vay o 
zatı şerifin haline ... Allah vere de 
evli olmasaydı ... Çür.kü, asıl ceza, 
evde onu bekliyordur. 

HAVAYA FİAT 

BİÇİLDİ, AMMA..· 

Dünkü gazeteier,1.e okudum: 
Oksijenin fiatı tesbit edilmiş ... 
Oksijen, malCımu ihsanınızdır ki, 
esk tabirle müvellidülhumuza de
mektir. Bu madde ise, teneliüs et
tiğim:Z havadır. Artık havaya da 
mı para vereceğiz?. İster misinız, 
ıyarın, öbür gün: 

- Senin ciğerlerin daha geniş; 
sen fazla para vereceksin, diye 
karşımıza çıksınfar 

Ş'mdi, havaya fiat konduğuna 
göre, hemen arkasından, hava ih
tikarı başlıyacak.. Et fiatlarında 
olduğu gibi. 

Bundan sonra, tatan tahtelba -
birlerin ;ç:nde imdad ve kurtuluş 
ümidi be!<liyen talilısız gem:ciler 
gibi, biz de, havayı tasarrufla te
neffüs edeceğ'z ... 

AHMED RAUF 

Şehirde 
Gece 
Hayatı 

Kapanma Saatleri Biraz 
Daha Uzatlıabilecek 
Dahilıye Vekaleti; şehcrlerın hu

susiyetlerine göre aeğişen gece 
hayattnın tanzim 'ş:ni son bir 
kararla belediye encümenlerine 
bırakmıştır. 

Bunun üzerine bazı belediyeler 
kahve, sinema ve ıivatro, içkili 
gazino gtbi yerlerın gece açık kal· 
ma zamanlarını uzatmışlardır. 

Ezcümle bu son karara kadar 
memleketimiz:n her ta.-afında 

kahveler geceleri saat 23 - 24 ara
sında, sinemalar saat 23 - 21,5 da, 
içkili gazinolar 22-24 de kapanma

ğa mecbur bulunurken yeni kara
ra göre s'nemalar saat 24 e, içkili 
çalgısız gazinolar saat 1 e, aJaf
ranga çalgılı gazinolar saat 2 ye 
kadar açık kalabilmeKtedirler. 

Gece saat 2 de kapanmak mec

buriyetinde olan barlar da yine 
bu suretle 1 saat fazla, yani saat 

3 e kadar açık bulunabilmekte -
dirler. 

Şehrimizdeki kahve, gazino, 
sinema ve tiyatrolarla içkili bah

çe ve birahane sahibleri belediye

mizin de bu I:ı.ususta karar vere -
rek yeni kapanma saatlerini tes -

bit etmesini bekl~mektedirler. 

Ezcümle s:nema sahibleri; şim

diki kapanma saatinin erkenliği 

yüzünden geceleri sı.at 20 de se

anslara başlamak mecburiyetin -
de kaldıklarından z:yan ett;klerini 

söylemekte ve sinemaların İstan

bulda da saat 24 e kadar açık kal
masına izin verilme:>ini istemek
tedirler. 

Bar ve içk:Ji gazir.olarla bahçe 
sahibleri de yaz mevsminde şim

diki kapanma saatlerini çok er -
ken bulmaktadırbr. 

l!:üÇOK HABERLE~' \ B naenaleyh şehrimiz belediye-

1 sinin de Vekaletin belediye encü
menlerine verdiği hakkı bugün -

*Yakında köylü tipi ve •Doğu• 
isimli ucuz bir sigara piyasaya çı
karılacaktır. 

yeti pazartesi günü toplanarak ek
meğin imal'ye ii<:retlerinin yüksel
tilmesi çn :fırıncılar tarafından yt
pılan tekilli tetkik edecektir. Di-* Dün gece Balıkesirde 3 katil 

idam olunmuştur 

* İtalyada para kaçıranların i

dam olunmaları kararlaştırılmış

tır. 

* Türkkuşu fil<ısu dün Çivrile 
varmıştır. 

* İlk mektep talebe kampları 
1 temmuzda açılacaktır. * Siileymanıy~. Mahmudpaşa 
ve cıvarında bulunan dökmec:Jere 

bu mırtakayı terketmeleri içn ve
rilen 3 aylık mühlet dün bitmiş

tir. Bunlar yer bulamadıkların -

dan muhlctın uzatılmasını :ste -
mekled.rler. * Deniz üstündeki ahşab ga
zınolann daha sağlam; hatta be-

ton olarak yaptırılmasının temini 

Belediyece şubelere b:ldirilmiş -
tır. 

* Tokyo büyük elçimiz liüs -
rev Gerede mezuniyetle memle -

ketimize gelmek üzere Tokyodan 
hareket etrniştor. 

* Belediye ekonomi istşare he-

. 

' ğer taraftan fırıncılar şehirde bir 
ekmek buhranı olmadığını söyle
mektedirler. 

Silivrinin İmar Planı 
İstanbul vilayetine mülhak ka

za merkezler;nin de sür'atle imarı 
için çalışan Beled'ye Re:slığ; Si
livrinin imar planın• da tamam -
!atmıştır. 

Yapılan plana göre Silıvriye 

giden asfalt cadde 20 metre geniş
liğe çıkarılacaktır 

Silivriden sonra Kartal ve ş:ıe 
nin ımar pHinları da hazırlana -
caktır. 

Konser Verilecek 
Üsküdar Halkevinden: 

.Üsküdar Halkevi salonumuzda 
24/6/939 cumartesi akşamı saat 
21 de Kadıköy Halkevi koro hey'e
ti tarafından Konservatuvar mu
allimi Bay Hulus; Öktenin şefli
ğinde 40 kişinin iştirakile bir koro 
konseri verilecektir. Duhuliye 
kartları idare memurumuz tara -
fından tevzi edihnektedir. 

!erde kullanacağı ümid olunmak
tadır. 

Yeni Vila vet Bina.n 
Sultanahmedde yapılacak olan 

İstanbulun yeni vJayet binasının 

planı hazırlanarak tasdik için An

karaya gönderilm~si kararlaştı -
rılmıştır. 

Halen ayrı ayrı yerlerde bulu -
nan İstanbul vilfıyetinin bütün 

şubeleri bu yeni ve modern vi -
layet binasında bil araya toplana
caktır. 

Yeni vilayet biı.asının iiüO bin 
liraya malolacağı da anl~ılmıştır. ----

Vitrine Çarpan 
Otomobil 

Galatada bi rradyo acentası Fa

rukun idaresindeki 202 numaralı 
hususi otomobil Beyoğlunda bir -

denbire karşısına çıkan bir tram
vaya çarpmamak için manevra 
yaparken 15 numaralı bakkaliye 

dükkanına çarparak vitrini kır -
mıştır. 

Plaj Bülbülleri l gizlenen esrarı o kadar kolay keş-ı 
fediyorsunuz ki.. 

- Esrar mı dedinız? 

No.ı4 

- cA.şk• hakkında sizin telakki
niz redir, doktor bey? 

Feridun rakı kadehini Pelinin 
kadehme dokundurdu: 

- l!kônce şunu •çelim de. Sonra 
konu uruz. 

Güıerek içtılcr. 

Duvardaki saat on b.ri vurdu. 
Pel n kend1 kend:ne mırıldandı: 
- Melin bundan sonra gelmez .. 

Galtba İstan'bulda kaldı. 
Ve Feriduna dönerek: 

- Evet, dedt sizi dinliyorum! 
Siz de Necdet Bey gibi •aşk• ı in
kar edenlerden mbuiz? 

- Hayır. Pelin hanım! Ben her 
zaman caşk• ın bir kuvvet oldu-

Yazan: t,.kender F. SERTELLİ 

ğuna kaniirn. Fakat, bu kuvvet, 
daima değilse bile - bazı istisna
larla - kadınların elinde bir siliıh 

olarak kalmağa mahklımdur. Ka
dın bu silahı erkeklere karşı iste
dıği gibi kullanır. 

Bu silahı erkeklere karşı iste -
diği gibi kullanır. 

- Hiç birşey anlamadım bu sö
zünüzden. Ne demek istiyorsu -
nuz? Yani kadın sevmesini bil -
mez de bunu sadece bir silah ola
rak mı kullanır demek istiyorsu
nuz? 

Feridun birdenbire gt,1ç kızın 

ellerini yakalayıp öptü: 
- Vallahi siz insanın kafasında 

- Öyle ya. Buna basit bir dü-
şünce denebilir mi? Benim yıl -

lardanbui kafamın içinde kendim
den bile gizlediğim kendime bile 

ifşa etmekten çekindiğim bir sırdı 
bu. Siz onu birdenbire tereyağın

dan kıl çeker gibi beynimin ıçin
den çekip çıkardınız. 

- Siz çok muammasınız. dok -
tor! Hiçbir fikrinizi sarih olarak 
iiade etmeğe taraftar görünmüyor
sunuz! 

- Bilakis. Ben, vuzuhtan hoş
lanan bir insanım. İçi dışı bir .. 

- İçinizi kendinizden başka bi-; 
rinin kolaylıkla görebileceğine i

naıyor musunuz? Ben, Aynaya 

baktığı halde bir şey göremiyen 
körler gibi. sız; hala göremiyo -
rum. Bilhassa sizin içinizi.. 

CUMHURİYE'l': 1 
Yunus Nadi •Hatay anavatana 

kutlu olsun• isimli bugünkü baş- ı 
makalesinde 19 y,idıt hasret ve 
h:cranını, gizli ve aşikar anavata
na ilhakı endşelerini çektiğimiz 

Hatay Türk bölgeı;inin nihayet bu 
mes'ud net:ceye kavuşmasının dün 
tahakkuk ettiğini söyliyerek di -
yor ki: 

•Halayın tekrar kendi kucağı -
na gelmesini anavatana kutlular
ken bu mes'ud günümüzde, her 
vatan! mesele gcbi Hatay dava -
sında dahi en büyük ehemmiyeti 
vermiş olan Ebedi Şef Atatürkün 
hatırasını taziz etmeği vazife bilir 
ve Ebedi Şefin ruhurıu şadedece
ğinde şüphe olınıyan son parlak 
neticeden dolayı Milli Şef İsmet 
İnönü ile Dr. Refik Saydam hü -
kıimetini ve büyük milletimizi 
tebrik ederiz .. 

TAN: 

Akagündüz •Örnek devlet ve 
Hatay v!layeti. is:nlli bugünkü 
başyazıs; '.'la Hata:rın anavatana 
ilhakı mür .• sebetile duyulan se -
vinci tebarüz ettirerek şöyle ya
zıyor: 

•Biz kuvvetimizi haksız dava -
!ara kalkan etmedik. Sadece hak
kımızı kuvvetimize dayadık. Esa
sen haksız davalara kalkışmak şu 
insanlık dünyası içinde Türkün 
vicdanından ve elinden gelmez. 
Komşularına yapılacak tcca -

Baremin Birinci 
Müzakeresi 

Bitti 
Ücretli Memurlar İçin 

Daimi Kadro 
Hazırlanacak 

Yeni barem lay:hasının birinci 
müzakeresi dün Büyük Millet 
Meclisinde ikmal olunmuştur. Bu 
içtimada evvela geçen celsede en
cümenlere ver;len muvakkat 2 in
ci maddenin tad.ilen hazırlanmış 
olan şekline dair mazbata okun
muştur. 

Receb Pekerin ücretlilerin yeni 
derecelerini tesbit için yapılacak 
esaslara son aylarda yapılan ace
le ve haksız terfiler' karşılıyacak 
bir formül bulunması hakkındaki 
teklifi de encümence şöyle bir for
mlile bağlanmıştır: •Son zaman
larda yapılmııı zamlar varsa bu 
kısım taksitlendirilm'yerek def'a
ten• kesileceği şeklindedir. 

Encümenden gelen mad1eler 
kabul edilmiş ve üçüncü muvakkat 
maddenin müzakeres'nde müsta
kil grup hatibi Fuad Sirmen, daimi 
vazife gören ücretli memurların 
1 teşrin·saniye kadaı maa~a ge -
çirilmelerini temenni etmıştir. Büt
çe encümeni namına Fa k Baysal, 
izahat vermiş ve hükCımetin en 
geç 1 teşrinisaniye kadar daiml 
mahiyet : haiz ücretli memurların 
kadrosunu hazırlıyacağını, Fuad 
Sirmenin teklifinin, Meclise bu 
kadro geldiği zaman müzakere 
ed'lmcsini daha muvafık görmüş
tür. 

Feridun rakı kadehini tekrar e-\ 
!ine aldı: 

- Çok mühmi b'r hah s üze -
rinde bulunuyoruz, Pelin hanı 
Biraz da başka me\·zu.ardan, bizi 
daha yakından alakadar eden mev
zulardan bahsedelim. Meseliı bu 
akşam kızkarde<jiniz Melin hanım 
İstan.bulda nerede kalmıştır? Bana 
biraz izahat vermek lıitfunda bu
lunur musunuz? 

- Canım, siz de pek çabuk he
sab sormağa başladınız! Ben, in

sanların hususiyetine bu kadar 
çabuk nüfuz etmek istiyen kim -
seferden hoşlanmam. Melin ço -

cuk değll ya, :Lstanbulda teyzem 
var .. Halam var .. Dayım var .. Her 
gidişinde bunlardan bkine uğrar, 

kalır. Hem biz üç kardeş, birbiri
mize hesab sormayız. Gayemiz 
hür yaşamak .. Serbest yaşamak .. 
Neş'eli yaşamaktır. Bu prensipten 
ayrılmamağa yemin etmişizdir. 

vüzleri kendisine yapılmış saya -
rak süngüsüne davranacak şöval
ye bir milletten başka türliı ha
reket beklenmiyeceği içindir ki 
bütün davalarımızın haklılıkları 

teslim olunmuş ve biitün mesele
ler sulh, emniyet ve iyi niye+. ha
vası içinde halledilmiştir.> 

VAKİT: 

Hakkı Süha Gezgin •Hatay za
feri• isimli bugünkü başmakale -
sinde Halayın anavatana kavuş -
masından dolayı duyduğu sevinci 
tebarüz ettirmekte ve ergeç bu
günün geleceğini bilerek uzun 
müddet nasıl -sabırla beklediği -
mizi kaydett:kten sonra: 

•Hatayı kılıçla alsaydık, eskiyi 
tekrardan başka b;rş~y yapmış ol
mıyacaktık. Onur. için bugün ken
dimiZ de iki kere muzaffer bir mil
leti alkışlıyoruz• demektedir 

YENİ SABAH: 

Hüseyin Cahid Yalçın •Ekmek 
kavgası• isimli ~ugünkü başına -
kalesndc: •Mihver devletlerile 
garp demokrasiler; arasındak'. kav
ga, Alman gazetelerinin neşriyatı 

ile, bütün ideoloji ve prens:p süs
lerini kaybederek bir lokma elt
mek hırgürüne inkılab etti! Hal
buki asıl haykırmak ve yangın 

var! avaz:Je istimdad etmek Al -
manyanın ·hayat aahası t üzeri
ne tesadüf etmek feHiketine uğ -
ramrş olan milletlere düşer .• 

Yeni Bir 
Evrak 

Mahzeni 
Gümrük.erde Birikmiş 
Eşya için Yeni Bir 

Mahzen Yaptırılıyor 
İstanbul gümrük!e:ine yeni l:ir 

mahzeni evrak yapııması tekarı ür 
etm:ştir. Gümrükler başmüciür -
lüğü tu hususta tetkikalta bulun
maktadır. 

Evrak mahzeni binası gümrük 
başmüdurlüğünün b:ılunduğu Ga
latada Çinili Rıhtım hanının kar
şısında inşa edilecektir. 

Rna ikmal edildikten so'lra, e
sasen tasnif edilmiş bir halde mu
hafaza olunan bütün eşya b'r defa [ 
daha gözden .geç;rildikten sonra 
yen: mahzeni evraka nakledile -
cektir. 

Evrak mahzenin'.n inşasına ya
kında b:ışlanacakt.r. 

--0--

Çocuk Bahçeleri 
Şehrimizın muhtelıf yerlerin 

de açılacağını yazdığımız çocuk 
bahçelerin:n hep l:irden küşad e
dilemesi için faaliyete geçilmiştir. 

Bu maksadla bahçelerin planla
rının Beled:ye imar müdürlüğü 

tarafından hazırlanmasına baş -
lanmıştır. 

Planlara göre çocuk bahçeleri 
muayyen tipler üzerine yapılaeak
tır. 

Bütün bu bahçelerin en geç son 
bahara kadar bit',ilmelerine bil
hassa gayret olunacaktır. 

- Ne güzel prensip doğru. Ba
yıldım işte buna. 

- Necdet Bey bu prensiplerden 
hiç birini hazmedecek bir erkeğe 
benzemiyor. 

- Çok iyi anlamışsınız .. Nec -
det, nev'i şahsına münhasır tip
lerdendir. Hürriyet taraftarıdır, 

fakat başkalarının kendisi kadar 

hür olmasına tahammül edemez. 
Ser1::ıest yaşamak istediği halde 
başkalarına en ufak bir serbesti 

vermekten çekinir. Neş'esini de 
israf etmekten korkıar. Fakat, baş
kalarından neş'e dilenmekten sı

klımaz. 

- Garib bir erkek .. 
- Evet, çok garibdir. Portre 

nizi yakında bitirebileceğini um
duğunuz kadar garib .. 

Şen bir kahkaha yükseld,: 
- İste bu çok hoşuma gitti. Be

nim portre ile bir aliıkam yok ki.. 
İster on beş günde bitirsin, is - 1 

istanbulun 
Telefon 
ihtiyacı 
Beyoğlu, İstanbul 

ve Kadıköy Santralları 
T .ıkviye Edildi 

Şişlide yapılan yeni büyük sant• 
ralla İstanbulun telefon ihtiyacı 
tamamen temin edilınektedir. Ger
çi 2000 abonelik olan bu santrala 

mukabil telefon idares:ne vaki 
müracaat 2000 den daha fazladır. 
Fakat yeni santral kolayca tevsie 
müsaid bir şekilde ir.şa edildiğin

den şehrin umumi telefon ihtiya
cını tamamen karşılıyabilecektir. 

İstanbul santraLnın kuvveti de 
1000 aboneyi idare edecek kuv -
vete çıkarılacaktıı. Kadıköy sant
ralında son yapılan ılave inşaatla 
bu 'iemtte 600 abone daha telefon 
almağa imkan bulmuştur. 

~ 

Esnaf Evleri 
Barınma Yurdunun 

Gelecek Sene 
Açılması Kararlaştı 
Ticaret odası esnaf şubesı mü -

dürlüğü bekar esnaf için baıınma 
yurdu yapmayı diôşünmüştü. B:r
leşik esnaf cemiyetleri tarafından 

tetkik edilen bu mevzu g.:ırülen 

lüzum üzerine gelecek seneye bı
rakılmıştır. 

1940 bütçesine bu iş :çin ıcab e
den tah.sisatın konması şımdiden 

kararlaştı.rılmıştır Ayni zaman -
da bir heyet şehrin muhtelii semt
ler:nde tetkikat yapacak, barınma 
yurdu olmağa clverişlı bina arı

yacaktır. 

Yurdun, Galata ve yahud Emın
önü semtinde inşası münasi.tı gi>
rülmektedir. Onun :çin barmma 
yurdu için daha •iyade bu semt
lerde bir bina aranacaktır. İlk açı-ı 
lacak yurddan elde edilecek tec
rübelere göre bat ınma yurdu a
dedi icab ett.ği kadar çoğaltıla -
caktır. 

Meslek Okulları 
Mezunları 

Maarif Vekaletinden 
Bir Emir Geldi 

Meslek okullar:ndan mezun o
lan veya bu mekteblerin herhan
gi b rindcn ayrılm.ş bulunan tale
benin d'plomaları hakkında Ma
arif Vekaleiinder. Maarif müdür
lüğüne hır emir gönderilm.stir. 

Bu emre göre meslek mekteb -
Jeriı:i bitiren tale~enin ılk ve orta 
mekteb d:plpmala.-ile enstıti' ve 
san'at okulu diplomaları hndile
rine .ade oluııabJecektir. Yalnız 

bunların bir suret' saklanacakt;r. 
Bu mekteblerin muhtelii sınıf

larından muhtelli sebeblerle ay -
rılmı~ olan talebelere evvelki tah
siller:ne aid diploma!; rı d~ ayni 
şekilde· geri veril.>cektir. 

Diplomalara yazılacak yazıların 
silintis:z, kazıntısız ve tahr!f edi
lemı,yecek bir şekilde olmasına 

itina ed:lmesi de b ıdirilm~tir. 

terse bütün bir yaz sezonu devam 
etsin. 

- Fakat, bunun için de her gün 
onun atölyesine taşınacak değil-

siniz ya.. 1 

- Ne o?! Sizin de kıskançlık da
marlarınız kabarmağa başlıyor 

galiba! 

- Hayır. Ben, kıskançlığı, ala
ka hududunu aşacak kadar ileri 

götüren hastalardan değilim .. Ha-ı 
kikati görüyorum da, portre mü
nasebetile bütün yaz işi gücü bı

rakıp Necdetin köşküne gitmek el
bette insana biraz garib geliyor. 

- Bence sevgi, kıskançlıkla baş-. 
!ar. Kıskanç olmıyan kimselerin 
sevgiden bahsetmelerini çok gü
hinç bulurum. Sevginin kıskanç -
lıktan daha bariz tezahürleri var 
mıdır? 

- Niçin içmiyorsunuz? 

(Devamı var) 

Yugoslavya'nın 
Vaziyeti 

Yazan: Ahmed Şükrü ESMEK 

Almanya ve İtalya tarafından 
geçen mart ve nisı.n ayları içinde 
Çekoslovakyaya ve Arnavutluğa 
indirilen darbelerden sonra bü -
tün şarkl ve şimal! Avrupa dev
letleri arasında derin bir heyecan 
uyanmıştı. İki otoriter devletın, 
taarruzlarını takib ederek yenl 
yeni emrivakiler yapacakları zan
nedilmişti. İtalyan ve Alman mat
buatı da bu korkuyu haklı göste
recek yazılar yazdılar. Bu sırada 
şaı ki ve orta Avrupa memleket -
Jernnn mukadder2 tını idare eden 
devlet adamlarından b'.rçoğunun 
sinirleri bozuldu. Alman politika
cıları, beynelmilel siyaseti her -
şeyden ziyade b.ı sinir miıcade
Jesi addettiklerinden uyandırdık

ları heyecan havasını, tecavüz po
litikalarının inkişafı noktasıııdan 

muvaffakiyet saymışlardı. 
Fakat sin;rler yavaş yavaş sa

kinleşmiye ve şark! Avrupayı i
dare eden devlet adamlarında ne
fıslerine itimad uyanmıya ba'§ladı. 
Bu teskin edici havayı yaratan a· 
miller. izaha lüzum göstermiyecek 
derecede aşikardır: 

1- Önce İngihz garantıleri ge
liyor. 

2- İk'ncisi İngilterenin Polon
ya ile imzaladığı karşılıklı yardım 
paktı. 

3- Üçnücüsü de İngiliz - Türk) 
deklarasiyon udur. 

Bu mukavemet cephesi karşısın
da otoriter devletler gerilemeğe 
ve Avrupaya yeniden itimad ı:eı
meğe b~adı. Bugün Polonya hak
larını müdafaaya huırdır. Ro -
manya, ticaret münasebetlerini 
daha m~avi şartlar arasında tan
zim edebilecek vaziyettedir. Yu· 
nanistan vaz:yetir.den daha emin
dir. 

Bu korku ve heyecan günleri i
çinde bilhassa Yugos!avyanın va
ziyeti nazikti. Ve sebelblerini an
lamak için harita~·a bakmak ka -
fidir. Yugoslavya Avusturyaya 
karşı yapılan bir darbe ile Alınan
yanın komşusu olmuştur. Arna
vutluğa yapılan bir darbe ile de 
cenuptan İtalya tarafından ihata 
edilmiştir. 

Bundan başka Sırb - Hırvat ihti
lıl.fı, Yugoslav dı~ politikası için 
bir zaf unsurudur Bilindiğı gibi, 
bu ihtılaf, Yugoslav iç politikası
nın mihverıni teşk.l etmektedir. 
Geçen nısanın sonlarına doğru 

Başvekıl Svetkoviç ile Hırvat lı -
derı Maçek arasında b'r anl3'jma 
yapılmıştı. Fakat bu •nlaşma Na
ib tarafından tasdik edilmediğin
den ihtılaf devam etmektedir. İta!· 
ya'nın ve Alman~·anın g zlıden 
gizliye Sırp - Hırvat anlaşmazlı

ğını körüklemektr oldukları mu
hakkaktır. Çunkü Yugoslavyanır 
kuvvetleşmesi. her iki devletin de 
işlerine elvermez. 

Bununla beraber, herşeye rağ
men, Yugoslavyanın da korku ve 
heyecanın tesirler'nden kurtul -
makta olduğu göoülmektedir. 
Prens Pol, Berlıni ziyareti esna -
sında antikomintern pakta gir -
mek ve herhalde Balkan paktm -
dan ayrılmak !çin yapılan telki -
nata kulak asmam:ştır. Taymis ga
zetesinin Belgrat muhabiri, Prens 
Polün avdetinden sonra gazete -
sine yazdığı bir makalede Yugos
lavyanın Türk - İngil'z dekliirasi
yonunu soğuk ka.şılamasının se
beblni şöyle tahlil etmektedir: 

Prens Pol, Berlini ziyaret et -
mek üzere bulunuyordu. Bu zi -
yaretın atmosferini hazırlamak 

içindir ki Türk - İngiliz dcklara
s:yonunu soğuk kar ılar g;bi gi>
ründü. 

Hakikaten İngilterenin teşebbü
sü ile tecavüze karşı bir mukave
met cephesinin k.ırulmasına ça
luıılırken Yugosla\' hükümdarları 
önce Romanya, sonra da Berline 
iki seyahat yapmqlardı. Bu resmi 
ziyaretler yapılırken, Yuglslavya 
kurulmakta olan cepheye karşı 

azacık muhteriz davranmak mec
buriyetinde b\llunuyordu. Yoksa 
Yugoslavya devlet adamları pek 
i ·i takdir ederler ki, tecaVÜ7iÜ ön
lemek cçin kurulmakta ol>n 
he Yugoslav dış r.olitikasina fnu
vaz; olarak yürüven bir teşebbüs· 

tür 



GiJniin Meaeleai: 
ı-~~~~~~~~~ 

Bayanlar Artık ince 
Çorap Bulamıyacak 
İpekli Kadın Çorablarının Sağlamlığını 
Temin İçin İnce Çorap İmaline Nihayet 

Vermek lcab Ediyormuş 

1 
pekli kadın çoraplannın 

Öağlaınlaştınlma ı için ha· 
zırlanarak tatbikine geçi • 

len nizamnameden sonra bir 
çorap mlitehassısının raporuna 

da itiraz eden çorapçılar ıeçtik
leri heyeti Anluıraya gönder -
mlşlerdlr· 

Bu heyet İktıaad VeWeti 811-

nayl tetkik heyetlle temaıJarda 
bulunacak, bu davanın halli i
çin mu,ıereken çalıpnayı tek
lif edeceklerdir. 

Çorapçılara göre kadın ço -
raplarınm sağlaınlaşııbilmesi 

için ince çorap imaline nihayet 
vermek lizımdır. Halbuki b· 
dmlar ince çorabı kalına tercih 

Bir Deli Treni 
Yoldan 

Çıkaracaktı 
Raylara Taşlar Koydu, 

Tren Devrilirken 
Seyredecekti 

ıµaşehir trenı b.rkaç gün evvel 
büyük bir tehlike aUatmıştır. 

Balıkeıııin İvrindi köyünden 
Yusuf iğlu Muswfa wninde bir 
adam; ans12m delirmiş ve evvelil 
Manlstra götürülüp oradan da 
tehrimıze g<tirileıek tedavi edil
mek üzere akraba31ndan birile yo
la çıkarılmıştır. 

Mustafa; Ho;oz köyü ile Manisa 
arasına geldiği vakit uzaktan tre
n,n düdiıklcrini işıtince büyük 
bir krize tutu!mu. ve kend•sinl 
lple tutan akrabasının elinden 
kurtularak dağlar arasında kay
bolınuştur. 

Deliyi elinden kaı;ıran adam biI 
müddet onun arkasıııdan koşarak 
yakalamak istemişse de muvaf -
fak olamamış, geri dönmeğe mec
bur kalrn!§tır. 

Diğer taraftan Mustafa ıse ko
fa koşa tren yoluna inmış ve ray
lar kenarından acele topladığı bü
) i.ık kayaları yolun üzerine koya
rak rayların üstünü kapatmıştır. 

B'1-az sonra da tren kendinı bek
lıyen faciadan habersiz buiaya 
yaklaşrnağa başlamıştır. 

Lakin lokomotif ile t~ yığını a
rasında az bir mesafe kaldığı za
man mak:n.ıst tehlikeyi görerek 
treni durdurtmağa muvaffak ol-
muştur. -

Marifetinı Beyretmek istıyen de
li; treni devoiemcdiğini görünce 
kaçınağa başlamıs, bu sefer yaka
yı ele vermiştir. 

Keten Ziraati 
Z.raat Vekfiletı vilayetlerden 

keten ziraali ve işlemesi hakkın -
da bazı sualler sormuştur 
Diğer taraftan yüksek zıraat 

l'nstitüsü nebati lifler ve köy san
atları enstitüsil de bu menuda 
Hm! ve ameli tetkiklere başlamış· 
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Gen~ ·bir körfezin ağzında bem
beyaz bir yat ... 

San Yan;s bağırdı: 
- Denıze inec~ğiz. On dakiKa 

denızin üzerinde kalmak lazım ... 
Centam tabii b 'rşey anlıyama

dığı ıçın cevab vermedL Bir kara 
tayy&l'e6ınm denıze inmesi ve on 
dakika su ü.zerınde xalması belki 
de mümkiın olab lirdı. Belki de 
olmazdı. 

Fakat tayyare hakikaten denırze 
i.nd., be< dakika sonra yattan ge
len bır motor tayyareye yanaştı, 
yolcular.nı aldıktan sonra yata 
doğru uzaklaşmağa başladı. Tay
yare de yava yav:ı.ş batmağa ba -
lamı tı. 

Sarı Ya motorde gulılmsiye-
n - deci k.: 

- Bm beş yuz lngılrı Jırasır.ı 

denıze attık de<f hapishane gar-

etmekte, böylece çoraplarının 

hem ince ve hem de sağlam ol
masını istemektedirler. Bu va
ziyet karşısındQ çorapcılar müş
terek hareketle ince çorap !ma
lin nihayet vermek kararında
dırlar. Bu suretle İstanbul ka
dınlan mecburi olarak kaim 

çorap gyeceklerdir. 
Ancak, çorapçılar tarahn -

dan Wıar olundn bu arzunun 
tahakkuku için ince çorap ima· 
lini meneden ve kalın çorap 
imalini kolaylaştıran bir stan

dardizasyon nizamnamesine ib· ı 
tlyaç vardır. 

Çorapçılar heyeti Ankarada 
bu meseleyi görüşeceklerdir. 

Laleli 
Bulvarının 

Yaya Kaldırımı 
Belediye Bu Semte de 
Halkın Yardımına 

Müracaat Edecek 
Şişli . Taksim arasındaki emlak 

sahi'blerın.n binalarının önlerini 
tanzim etmek arzusile Belediyeye 
muracaat ederek bir toplantı yap-
tıklarını yazmıştık. . 

Bu husustaki kararın tatbikine 
hemen ba,;ilanmaktad.r 
Diğer taraftan Belediyeye yar

dun etmek ve onların vazifelerini 
kolay l~tırmak, şehrın güzell.ğini 
muhafaza. ve temin etmek vazifc
silc mükellef olan halkımızın imar 
sahasında da Beled.ycye muave -
net edebılmesl ıçın bu usulün di
ğer bazı semtlerde de tatbiki mu
vafık görulmüştür. 

Ezcumle Laleli bulvarının re -
fujları ikmal olunduktan sonra 
yaya kaldırımlarının yapılması i
çin Belediye bu cadde üzenndeki 
emlak sahıblerine müracaat ede
ccktır. Bu müracaatla her bina sa
hibinin kendi b'nasınm önünü as
faltlanması istenecektir. 
Yakında buradakı emlak sahib

leri de umumi bır toplantıya ça
ğırılacaklardır 

--<>-

üzüm Suyuna Talib 
Çok 

Memlcketımizden ilk defa ola
rak harıı; piyasalar& üzüm suyu 
llır~ına başlanmıştır Bu suretle 
ilk partide yalnız Almanyaya 1 
milyon litre üzüm suyu satılmış
tır. 

Almanlar • ıiziım suyu> mınu 
pek beğenmış olduklarından önü
müzdeki mevsim iç'n daha 5 mil
ıon litre almağa tali.b olm!J§lar -
dır. 

Dığer memleketlerden de birkaç 
milyon litrelik teklifler gelmekte
dir. 

tır. Alına~ak yeni tedbirlerle ke
ten ziraati genişletilecektir. 

!ırayı da hesaba katarsak, epeyce 

bir yekôn tutar, değıl mi monşer 
Centam?. Fakat bu dünyada öyle 

bırka.ç bın lira ile paha biçilemi
yecek n< kıymetli şeyler var? 
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Meredi! o akşam sevınçle yazı
hanesine girmişti· Saat on bır val'
dı. Mansusu o günkü akşam gaze

telerinden birıne dalmı.ş. okuyor, 
okuyordu. 

- Zavallı dostum, s:zı biraz 
beklettim, dedi, fakat bıraz dur 
da, bak. sana ne göstereceğim? 

Meredit cebınden bir tabanca 
çıkardı: 

- Gördün mü bunu? dedi. İşte 
Vassalaronun tabancası! Bunu da 
senın gayretlerin sayes:nde elde 
ettlğ'mizı söylemek ısterım. 

Mansus memnunıyetindcn kı . 
zardı. Hak kalen bu tabancayı bul
mak ııçin ne yapmak lazımsa ve 

~al!ancanın ı 

1 
1 

1 
"E kA "E kA 1 r an,,, r an ar,, 

A 
kşam geç çıkıın bir refiki • 
miı, dün ikinci tabı yap -
mllitı. Merakla. aldık. oku· 

duk. İkinci tabı yapmağa "esile 
veren yazının blı yerinde şöyle 

bir ibare gördük: 
•Fransız sefareti erkanlarn 
Bu ibaredeki erkanları kelime

sinin doğrusu, hepinizin bildiğiniz 
gibi •erkanı•_ dır. Çünkü, esasen, 
•erkh•, •rillm• kelimesinin eem'i
dir. 

Bu yine, ttirkçemizin fena hale 
düştüğünden, lisana karşı pek 
laübali olduğumuzdan ıikilyet e· 
der, dururuz. 

Hiç olmazsa, bu gibi hatı:ları, 

biz kendimiz, gazete sütunlarında 
yapmasak daha iyi olur. 

BURHAN CEVAD 

Yalovanın 
• 
ımarı 

Kaza Dahilinde Bir 
Park Daha Yapılacak 

Y alovııda imar hareketleri de
vam ediyor. Kaplıcalar güzelleş -
tlrildikten sonra kaza dahilinde 
de birçok yenilikler meydana ge
tirilmektedir. 

Y alovada e<asen mevcud olan 
plAjın tanzını edilerek daha mo
dern bir hale sokulması düşünül
mektedir. İskele civarı da yeni -
den imar hareketlerine sahne o
lacak, Yalova meydanındakı par
ka ilave olarak, ıskelenin sahile 
yakın kısmındaki boş arazıye bir 
park daha yapılacaktır. 

lzmitteki Bataklık 
Kurutuluyor 

iMilli Şef İsmet İnönü, YalıOvaya 
gitmek üzere evvelki hafta İzmiti 
şereflendirerek büyuk tezahürat 
arasında geçerlerken belediye re
isi, İzmitin büyüt bir sağlık da
vasını Milll Şef:mize arzederek bir 
sıtma yatağı halinde bulunan İz
mit bataklığının devlet teşkilatı 

ile kurutulmasına emir ve müsa
adelerini dilemiljti. 

Cumhur Reisimiz bu hususta 
hemen not alml§lar ve İzmitlile -
rin bu içli derdi ile meşgul olacak
larını vadeylemişlerdir. 

Milli Şef, bu bataklığın kuru -
tulması için etüdlere geçilmesini 
emretmişlertlir. Yapılacak esaslı 

fualiyetle İzmit körfezinin niha
yet bulduğu büyük ve geniş ba
taklık sahası tamamile kurutula -
eaktır. 
~~~~~~~- -~- -~-

KISA POLiS 
HABERLERl 

• 

* Samatyada oturan 4 yaşında 
Ali Ri2a adında bir çocuk oyun 
yüzünden çıkan kavga neticesin -
de ko1Il§U6U Nebiyen:n 8 yaşın -
dalti kızı Behiyeyi taşla başından 
yaralamıştır. * Galatada Güven hanında 
kahveci Mehmedin yanında çalı· 

şan Mahmud asansörle üst kata 
kahve gfüü~mekte iken kendi dJc
katsi2liği neticesi sağ kol ve sol 
ayağı asaooör arasında sıkışarak 
yaralanmı.~tır. 

sedef kabzasında Vassal&ronun 
ismi de vardı. Meredit eline böyle 
bir delil geçi.rdıkten sonra seviın
cinilen yerinde duramıyordu . 

Bundan başka Vassalaronun eş
yası arasııida buruşturulmuş bir 
tehdıd mektubu müs,<eddesi de 
bulunmuştu. Bu, herhalde dikte 
edilmek suretile ):aşkasına yazdı
rılmış b.r mektubdu Çünkü üze
rinde ikinci bir şah ın kalem, ile 
tashihler yapılmıştı 

Fakat Meredıti asıl sev ndıren 
şe). Vassalaronun t>k apartıma

nında bulduğu cezalı mektub ka
ıdları ıdi. Bu kiığıdlar bı. müd-

• 
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Refikini 
Yaralıyan 
Sebzeci 

Beni Bir 
Dilenci 

Sandılar! 
Bir Ay Hapis Cezasına Halbuki Kimseden 

Mahkum Edildi On Para Bile Almadım 

A 
rkadaşı sebzeci Tatar Sadı
kı .varalamı;.ktan suçlu seb
zeci Hüseynin duruşmasına 

dün meşhud suçlara bakan üçün
cü sulh ceza mahkemesinde baş -
landı. 

Hadisenin tafsilatı şudur: 

Evvelki gün sebzeci Hüseyin, 
Perşembepazanndaki pazar yeri
ne giderek, Tatar Sadıkın üç se
ıı.edenberi kira ile tuttuğu yere 

sebzelerini yerle§tirerek, satışa 

başlamı.;;tır. Biraz sonra bu yerin 
sahbi Sadık gelerek, Hüseyne ne

zaketle kendisi.ne ııid olan mahal
den mallarını kaldırarak, başka 

bir yere gitmesini söylemiştir 
Fakat Hüseyin: 

- Burası milletin yeridir. Her 

perşembe sen erken gelerek, bu
rasını işgal ediyordun, bugün de 

ben erken geldim! Şimd: sen de 
kendine başka bir yer bul demiş. 

Tatar Sadık, Hfu:eyine gitmesi 
hakkında ısrar ed nce, Hüseyin 
hiddetlenmış ve elindeki dirhemi 
kaldırıp Sadıkın yuzüne vurmuş 
ve onu yaralarm tır. 

Hüseyın mahk~mede suçunu 
nkiır ett.. Sadıkı yaralam~dığını 
iddıa ettı. 

H:ikim şahıdleri dt dınled,kten 
sonra, bunların sözler ile, arala

rında çıkan bir kavga sonunda Ta
tar Sadıkı Hüseynin yarladığına 

kanaat getird.; Hüseyni bir ay ha
pis cezasına mahkum etti. 

* Ayvansarayda oturan Niyazi 
adında biri bir küfür yüzünden 
çıkan kavga neticesinde Fener -
de Kalafatyerin de yatıp kalkan 
Nuri ve Erduhan adında iki ame
leyi yaralamıştır. 

* Mpıırçarşısında kuru kahve
ci Mehmedin dükkanında ça11şan 
Hasan adında bir genç dükkanda 
işile meşgul iken sar'ası tutarak 
düşmüş ve bB<jından yaralanmış
tır 

* Kasımpaşada oturan arabacı 
Ahmed_ oğlu Ali yük arabasile 
meyva hali önünden geçmekte i

ken hayvanların ürkmesile ara
badan düşerek muhtelif yerlerin
den yaralanmış, Cerrahpaşa has
tanesine kaldırılarak tedavi altına 
almmıştır. 

* Mahmud adında birinin 11 ya
şındaki oğlu Osman Sirkeci rıhtı
mında oynamakta iken düşerek 

başından yaralanmıştır. 

* Üsküdarda oturan Faruk a
dında biri bir alacak yüziınden 

çıkan kavga net;cesinde ayni semt
te oturan Osman oğlu İshakı bı
çakla bacağından yaralamıştır. 

det ışığa bırakıldıktan wnra ken
di kendjJerine yanıyorlardı. 

Meredit saatine baktı. 

- Acaba Madam Centamı gidip 
görmek için vakit geçmedi mi? 

Mansus: 

- İyi bir haber getırmek için 
vak:t hiçbır zamen geç d 0ğ ldır, 

ded'. 
- Öylt ı.se kalk. bffabtr gıde-

1 m. 

İkı po memuru yola çıktılar. 
fakat Madam Centanıın evıne var
dıkları zaman. büyük bir iııkı . 
saı la karşılru;tılar Genç kad n e
\•ınde değildi. Zılı o kadar kuv -

M 
ahmud Kara, bundan otuz 
sene evvel memleketinı terk 
ederek, İstanbula gelmişti. 

Ve o zamandan.beri İstanbulda bu-
lunuyordu. Bugün altmış yaşını 

geçen bu ihtiyar aslen Trabzon
ludur. 

Mahmud Kara 'lrabzonu, mem
leketini çok seveı ve arkadaşla -
rına, eşe dosta sık sık doğduğu 

yerden, güzel memleketinden ,bah
seder ve yıllardanberi hasretile 
yandığını anlatır. 

İhtiyar, bu çok sevdiği memle
ketinden neden ayrılml§tı? Trab
zonu neden terke\mişti ?. Bir kaç 
dostu, bunun sebebini öğrenmek 
istedi. Kendisine: 

- 25 - 30 yıldanberi İstanbul -
• dasın. Memleketini çok sevdiğini 

söylüyorsun. Trabzontjan bahse
derken dikkat edıyoruz, gözlerin 
yaşarıyor. Yüzünde büyük tees -
sürünü ifade eden ç :zgiler beliri
yor. Bu kadar çuk sevdiğin ve 
hasretme dayanamadığın memle
ketinden neden ayrıldın? Neden 
tekrar Trabzona gitmek istemi • 
yorsun?. Bunun sebebı nedir? 

D:ye sordular. Fakat L"tiyar 
sırrını onlara ifşa etmcdı .. 

Mahmud Kara Trabzonda, daha 
pek genç yaşında evlenmi~ti. Ka
rısını çok seviyordu Onunla ha
yatının en mes'ud gi.ınlerıni yaşa
dı. İhtiyar adam, o güzel v mcs
ud günlerın hatıralarını hatırla

dıkça, gözleri yaşarır ve kalb:nin 
tatlı heyecanlarla ürperdiğini hıs 
eder ... 

Saadetin öınriı pt·k kısa olur, 
derler. Onun saadetı de kısa sür
dü: O çok sevdığı v~ üzerıne ı:t
rediği karısı yatağa d~tü. Gün
lerce, aylarca menhus bir illetin 
pençeleri arasında inled!, kıvran
dı ve niıhayet bir gün daha genç 
yaşında, kocasını, iki yavrusunu 
ve bütün dostlarını, sevdiklerini 
terkederek, hayata gözlerin. y11m
du .. 

Bu felaket Mahmud Karayı pek 
müteessir etmişti. Karısının ölü
münden sonra ancak birkaç gün 
Trabzonda kalabildı. Nihayet bir 
gün iki yavrusunu v~ akrabalarını 
terkederek İstanbula geldi. 

Mahmud Kara İstanbulda, otuz 
senedenberi, gecejeri Galatadaki, 
Kasımpaşadaki sabahçı kahvele
rinde geçiriyordu ... Hiçb:r yerde 
çalışmıyordu. Memleketinden ge
lirken birkaç bin lira getirmı§"ti, 
onunla geçiniyordu. 

Bundan bir iki ay evvel, Mah
mud ile bir arkadaşı arasında, e
hemmiyetsiz biT meseleden dola
yı münakaşa çıkmış, münakaşa 

ş;ddetlenmiş, ve neticede Mah -
mud arkadaşına kızaı-ak, fena söz-

vetle çaldıkları halde içenden 
kimse cevab vermıyordu. Kapıcı 

ise Madam Centarr.ın galiba Lond
~adan ayrıldığını zannett'ğını söy
ledi. Ekseriya cumartesi günleri 
evden çıkarak ancak pazartesı ve 
salı günleri dönmekte olduğunu 
da ilave ett .. 

O gün, pazaı ıe, dı. Meredıt bu 
kadarcık ızahaıla ıktıfa etmıyo • 
du. Sorup soru<lurdular Mada 
Centamın fı.hakıka Londrart· 
ayrı.m;~ oldugunu anladılar. Ha", 
genç kadının iki vaLzlc berabı 

gittiği te.sbıt edildi. Giderken Ç< 

hl·yec nlı olduğunu da söyliıyu • 

f-IOf TaLG&.&P-

islAmi 
MahkükAt 

Müzesi 
Yakında Edirnede Bir 

Müze Açılıyor 
Bazı tetkikler yapmak üzere E

dirneye giden müzeler umum mü
dür muavini. Remzi Oğuz ile Ma
arif Vekii.leti arkeoloğu Kadri şeh
rimize dönmüşler ve dün Anka -
raya gitmişlerdir. 

Bu tetkikler neticesinde Edir -
nede büyük bir •İslami mahku -
kat müzesi> açılması kararlaştırıl
mıştır. 

Ekrnekçioğlu kervatl6arayında 

açılacak olan bu müzeye, Osmanlı 
saltanatının bütün devirlerirtin ta
rihini yaşatan ve İstanbul, Bursa 
ve Ankaradan d.Jıa zengin bir 
kıymette bulunan civar kabris -
tanlardaki mezar taşları da nak -
!olunacaktır. 

Deli ise 
Timarhaneye 
İkide Bir Kanlı 

Hadiseler Çıkaran 
Adam 

Evvelkı akşam Deli Nını adın
da biri Tahtakalede bır hiç yü -
ziinden çıkan kavga neticesinde 
Kamil adında b:r!ni bıçakla baca
ğından yaralamıştır 

Aklından nokı;an olan Nuri iki
debir böyle hadıseler çıkarmakta 
fakat deli olduğu iç n her defasın
da yakayı kurtarmaktadır. 

!erle ona hakaret etmışti. 
Geçenlerde bir gün, mahmud bu 

hakaret davasının duruşmasında 
hazır bulunmak üzere adliyeye 
geliyordu. Adliyenin dış kapısı ö
nünde ik. poLs nı~muru onu çe
virdiler. 

Sen dılencilik edıyorsun? E
lin' açarak, sundan bundan para 
istiyorsun? 

Dediler. 
Mahmud hayretle 
- Ben mi dileniyorum? diye 

sordu. Polisler: 
- Evet, dey.nce, Mahmud gü

lümsiyerek: 

- Affedersiniz baylar, dedi. Sız 
yanılıyorsunuz! Ben dilenci de -
ğilim! Hamdolsun karnımı doyu -
racak, ihtiyaçlarını temin edebile
cek kadar param var, kimseye 
muhtaç değilim! 

Polisler Mahmud Karanın uze
rini aradılar. Cetlerinden birin
den bir bankanın tevdiat cüzdanını 
çıkardılar. MaJımudu karakola 
götürdüler ... 

Dilencilik ettiğı iddia edilen 
Mahmud Karanın duruşmasına 

dün Sultanahmcd b'rinci sulh ce
zada başlandı. M~hmud mahke - . 
mede 

- O gün mahkemeye gel•yor
dum. Polisler kıy3fetimden şüp
helendiler. Beni d'lenci zannPttı -
ler. Ben kat'iyyen el:mi açarak, 
dilenmedrm, kimseden on para 
istemedim ve almadım, dedı 

Şah.dlerin da çağırılarak din -
lenmelen ;çin muhakeme 30 ha -
zirana talik edild: 

!ardı. Meredit bundan fazla ma
liimat alamadı; 

- İşte bu vazıyet h :ç hoşuma 
gıtmedı. Acaba Vassalaronun e
vinde işımıze yarar öteberi eşya 
bulduğumwu ış:t tller mi dersin? 

Maruus cevab verdi : 

- Bizden başka kimin ma!U -
matı olabilir? Belki de ... Belki de .. 

- Kekeleyip durmasana! Kim
den şüphe ediyorsan, söyle? 

- Acaba Vas.alaronun Grit 
Ceyms sokağındaki kapıcısı bır

şey ler gevelemesın. Çünkü evi a
radığımızı ondan başka bilen yok. 

- E;lı, bunu öğrenmek kolay! 
Hemen bir taksıye atladılar. 

Gfl Ceyms sokağına gittiler. Ka

pıcıyı güçlıikle uyandırdılar. A
damcağız polisler tanıyınca geç 
kalmış k'.rac zannettiği bu adam
lara karşı basmak ıstedı.ği küfür 
a~zında kaldı. M alırleri ,alona 
aldı. Kapıc : 

- Vallah. k ınse) e bır,cy roy-

Hataya Kavuştu1.: 

H 
atıı.vın anavatana ilhakı 

karan dündenberi tabak -
kuk etmi§ bulunuyor. Dün 

öğleden sonra, Hataya aid itilaf -
name, Ankarada, Hariciye Veka
letinde, Şükrü Saıacoğhı ile Fran
sız sefiri MasigH arasında imz&.
lanmıştır. 

Yirmi yıl süreı. hasret "e acı· 
dan sonra, Hataylı kardeşlerimiz 
§U günlerde en mesud anlarını ya
§ıyorlar. 

Hatay, baştanbaşa bayram ya 
pıyor. Neş'e ve coşkunluk içinde
dir. Vatandan uzak olmanın has· 
retini uzun zaman çekmiş olan in· 
sanlar, vatana, ba)·rağa kavuşma
nın saadetini, hazzını daha iyi 
tadarlar. 
Halayın Türk olduğunu, ancak 

Türk yekpareliği içinde buluna
bileceğini, u.zun zaman, çırpınarak, 
haykırarak söyledik. Bugün, o he
yecanlı bağrışmalaruuızın ne ka-

" dar haklı ve yerinde oldul;unu 
gönnekle bahtiyauz. 

Artık, Hatay, Türkiyenin bir 
vilayetidir. Bu giizel cenub "ila· 
yetimizin merkezi Antak~·adır. 

Hatay 350 bin kndar nüfusa ma
liktir. Türk camia~ına, yeni bir 
vatan parçası "e kalabalık bir 
Tiirk kütlesi iltihak etmiş bulu • 
nuyor. 

Halayın anavatJna kanışması 

mana ve nıahiyel itibari!~ çok 
mühimdir. Bu, Türk birliğinin 
kudret ve prestijinin ne mertebo 
kemale erdiğ"ni ifade eder. 

Hatay bayramı hepimizin içi
mizde şahlanan en yiiksek •evin. 
cin tezahürüdür. 

REŞAD FEYZİ 

Anormal Çocuklar 
Terbiye Enstitüsü 
Memleketimızdü, aııormal çc -

cuklan ilün modern terbıye \ 
tedrisılc tedav si ıçın şchrım.ızd• 

•Ar.ormal çocukla. terbıye ens 
tüsiı namile ) enı b r mile-; e 
kurulmuştur 

Boğaziç.nde tcsıs cdılcn bu e~ 
titü leylidir ve faaliyete gcçrr, 
bulunmaktadır --.======-
Birimizin Derdi 

Hepimizin Derdi 
Muallimlik 

Yorgunluktu Ve 
Nimeti Azdır 

Bir okuyucumuz cuntltrdiiı 

mektupta diyor ki: 
411Geoenterde &'UeLl'lerde, yü

lerce muallimin me!Jtkku aynl
dı!ı yazıldı. Bunun sebebi udur: 
pa.ra!il a.z, kahn çuktur. l\lualllm
Uk insanı en çok yoran bir me!l
lekllr. Hele. 'imdi.ki kalabalık Si· 

nıflarda.. Yalnu; bir saaUik bir 
ders esnasında 60 - '70 eocuk Uı.e
rlode dikkat 8&11'etmek bile. bir 
k1tibin , bir müdürün bir llin1ö:k 
mesaisine bedeldir. Buna muka
bil parası azdır 1\-la.aşı yükselt o
lanlara bakmayınız. Onlar, muh
&e.lif idari vazifelerde bulunmuş, 

kolayını bularak maaşlarını yük
M'ltmlş mahdut btr ka(" Jtbıidir. 

İşin tuhafı. bunların okutmata 
me<'blll' oldakları den saati de az
dtr. Ekseriyet, yani hemen butün 
mualllmlerln maaşları az. omos
larmdald yuk çoklur.• 

lemedim, dıye teminct ve"yordu. 
Sız o gün emir verdinız. Ben de 
emirlerin:ze göre hareket ettım. 

Yaln ız geçen e(in r.uraya benı gör
meğe gelen zata söyledim. 

- Peki, bu zat ne istiyordu? 
- Vassalaronun bu evde otur -

duğunu öğrenm•~ Borcunun son 
taksitin, vermeğe gelmiş. 

- Nasıl adamd : bu? 
Kapıcı adamın eşkalini tarıf et

ti. Meredi! yumruğunu havaya 
sallıyarak bir küfür savurdu 

- Eğer bu gelen adam Sarı Ya
nls değilse, ben kend:mi a>arım, 
dedi. 

Derhal otomobile •tladılur Şo

före c·mir verdiler~ 
- Kadogan parkına çek' 
Sarı Yanisin ismı ~öylen'nce, b 

hizmetçi kapıy actı Ev sahıbı cu 
martesndenberı gelmemiştı. N 
zaman geleceğı de malum değildi 
O gcc gelm•: de muhtemdd~ b 
kaç ay sonr:ı. gelme • de •.. 

(Dcı·amı var) 



İngiliz - Sovyet Müzakereleri f 

Almanlar Ye n iden 
Tahkimat Yaptıracakmış 

Meraklı Şeyler 

HÖKAVE 

Baltık Hariciye Nazırları Daima 
Bitarafl ı ktan Bahsetmeğe Başladılar 

Yeni Rivayetler Ortaya Çıkıyor 
O

rta Avrupada Çekoslovak
yanın başına gelen akıbet 

küçük devıetler için nasıl 

btr ders olduğu malfun. İstiklali-
ni gtiç hal ile elde etmiş olan mil
letler için ne pııhasına olursa ol
sun bu istiklali korumak Jazım. 

F inlandiya da bu milletlerden -
dir. Bu devletin merkezi olan Hel
singfors'ta bulunan Avrupalı mu
habirleıin yazıları bu günlerde 
nazarı dikkatini daha ziyade cel

beder oldu. Çünkü Finlandiyanın 
coğrafi vaziyeti mühimdir, Alınan 
ya tarafına mı geÇecek?. Mühim 
bi_r mesele. Rusya tarafına mı ge

çecek?. Daha az olmıyan bir me
sele. Aland adalarına sahip olan 
Finland'yalılar bu adalan talı -
kim ederlerse kimin lehinde ve ki· 
min aleyhinde vaziyet alacaklar? 

rek tetkikatt14 bulr=uşlardır. Son
ra Almanyacfa tahsil görmüş bir 
çok Finlandiyalı zabit vardır. Fin

landiyanın is~ijk!al mücadelesin
de Almanlann vaktile yardımı ol
muştu. Çarlık Rusyasına karşı 

F1inlanıd~yailılar uğraışırken Al -

mantardan yardım görmüşlerdir. 

Fakat bu hatıralar acaba Fınlan
diyanın bugünkü menfaatleri 
mevzuu bahsolurken ne dereceye 
kadar müessir olacaktır?. Çok ay
rı bir bahis. Finlandiyayı A vru
panın şim"!llindekı diğer devlet -

!erden ayırmak t<:şebbüsleri kar
şısında Finlandiya devlet adam
ları kendi memleketlerinin şimal 

devletleri zümresinden ayrılmı -
yacağını, daima bitaraf kalacağı
nı tekrar ediyorlar. 

Şu son haftalarda Baltık mem
leketleri ve Şimal devletleri şu 
veya bu politikay• takip ediyor

lar diye Avrupa matbuatında tür
lü ri<vayetlerden bahsedilmiştir. 

Bilhassa İngiliz - Rus müzakere

leri dolayısile Baltık devletlerinin 
vaziyeti etrafında söy !enen söz
ler pek çoktur. Letonya µe Al -

Traktörlerle çekilen 
ağır toplardan biri 

Alınany~ ile Letcaya arasındaki 

ademi tecavüz m;ahedesi hazira

nın 7 inci günü imzalanmlfjtı. Ve 

Le1xınya hükfunet mehafilinin de

diğine göre bu muahedenin akti 

ile uzun u;fadıya dedikodulara 

yol açmamak Jazımgelirdi. Çünkü 

Letonya yalnız Almanya ile değil, 

Rusya ile de dah3 dün böyle bir 

ademi tecavüz ncuahedesi imza
laml§"\ır· 932 şubatında Baltık dev

letlerinin ileri sürdüğü noktaı na

zar malüm: Almanya ile Rusya

nın arasında bitaraf kalmak. O-

nun için diyorlar ki, Letonyanın 

Almanya ile ademi tecavüz mua-

hedesi aktinde Rusya aleyhine 

bir kasd yoktur. Nitekim Rusya 

ile de mevcut olar. böyle bir mua

hede vaktile aktedilirken Alman -

ya aleyhine bir şey düşünülme -

mi.şti. Diğer Balt;k devletleri de, 

Estonya ve Litvaııya da aynı bi

taraflık politikasını takip ediyor-

!ar .. 

Finlandiyalılar tarihi, mukave
met ve mücadele tarihidir, Finlan
diyalılar, diyorlar ki. heıJlıangi bir 
düş mana kar.şı mukavemetten 
kendılerini alıkoyacak herhangi 

hır emri kim verirse versin dinle
miyeceklerdir! Haıici politika iti
barile şimal devletleri zümresine 
dahil olan ve bitaraf kalmak ka
rarını vermiş bulunan Finlandi

yanın bu zümrede büyük bir e
hemmiyeti vardır. Finlandiyalıla
ra göre bitaraf kalabilmek için 

kuvvetli olmak, bunun için de A
land adalarını tahkim etmek la
zım diyorlar. Şimdiye kadar ise 
Rusya bu adalann tahkim edil
mesine razı olmamıştır. Aland a
dalan düşman devletlerinin hu -
susi vazyietlerine d;ıir sırası gel
dikçe Avrupalı sy;asl muharrir ve 
muhabirlerin yazılarını bundan 
eve! •Son Tel,gra!• gen~ bu sü -

tunlarda hulasa ederken kaydedi
len bir iki nokta vardı. İsveç dev
leti ile Finlandiya arasındaki NÜ

nasebet pek ileridedr. Finlandi -
yanın Alman erkanıharbiyesinin 

telkinı ile hareket ederek Aland 

adakrını tahkim etmek istediği i
leri sürülmektedir. Rusyanın bu 
\•aziyetten sonra çok şüpheye düş
tüğü yeni bir keyfiyet değildir. 

Aland adaları tahkim edildiği tak
dırde Rusya hükumeti gerek is
veçten ve gerekse Finlandiyadan 
teminat ist'.yeceğı söyleniyordu. 
Fakat bu teminatın mahiyeti ne 
olabilir Adalara bu toplar ko -
nulduktan sonra• hangi teminat is
tikbal için Rusyayı tatmin edebi
lir?. 

manya arasındaki ademi tecavüz l,,a•• .. 
misakından da bu vesile ile bah-

~ UGÜN -1\ 

setmek sırası geldi. Letonya ile 
Almanya arasında bir de gizli mu
ahededen ba1'ısed;lmektedir. Ge-

LALE'de 
1 - Paris lşıkJarı 

Finlandiya ile Almanya arasın
da eskidenberi bir dostluk vardır. 
Daha geçen gün bir çok Finlan
dlyalı ,,ab:tler Alınanyaya gide -

ne iki hükümet at asında şuna ka
rar verilmiş: Letonya Rusya hu
dudu boyunca Alman erkanıhar

biyesi istediği gibi tahkimat yap
tıracaktır. Letonya hükumeti bu
nu kabul etmiştir. 

TİNO ROS$İ tarafından 

2 - Ölüm Geçidi 
JAK HOLT 'darafından 

3 - Yeni metro Jurnal 
Yaz fiatları: 20-26-30 kuruş 

Bugün saat 1 ve 2.30 da 
Tenziiatlı matineler. 

Letonya hükı'.iwcti ortaya çı -
kan bu şayiaları tekzib ediyor. 

- Karım, benden çok b::ışkasın~an getirdiği 

kızını mı seviyor? .. 
Diye düşünüyor, ne oluyor?. Anlaşılmıyor ki!.. 

İstiyor ki, Annem benden hiç ona hususi bir alaka 
ile bahsetmesin. Hatta, biraz da yabancı kalsın1 Bu, 
huyu da bir iki senedir peydah oldu. İhtimal ihti
yarlanmanın da tesiri var .. 

Kadıncağız bunun içind;.r ki ben im biraz yara
m azlığım. hoşa gitmez hallerim. oldu mu, 

- Aman yine baban söylenecek ... 
Diye kendi kendimi yiyor, üzülüyor, eriyor. Bu 

akşam da gelmediğimi ona farkettirmeıniş, onu u
yutmuş, kendisi de pencerenin önünde saatlerce bek
lemiş, çırpınınış!.. Gelip söylese, 

- Cehennemin dibine kadar, neredeyse orada 
kalsın. Onunla mı uğraşacağım!. 

Diyecek, kadıncağıza hem çıkışacak, hem de 
sabaha kadar rahat vermiyecek. Çenesini bir açma
sın! Zaten, annemi bu hale o getirdi! Kadıncağız. 
daha kaç yaşında. Onaltı yaşında evlendirmişler, 

onyedisinde ben olmuşum. İki sene sonra, babam şe
hit olmuş, 

- Katip adam. 
- Akıllı adam. 
- İyi adam. 
Diye tutup buna vermişler. Şimdi ben de on se-

kiz yaşındayım. Demek ki, otuz beşinde. Fakat, kim 
görür de ona: 

- Otuz beş yaşında .. 
Der. Kadıncağız da ne sinir ne et, ne kalp, ne 

böbrek kalmamış! 
Baba .. 
- Derneğe de bir türlü dillin varmıyor. Eline 

çok küçük gelmiş olmama rağmen hep onun geçim
sizliğinden, onun kıskançlığından, onun kurt yeni
ği dilinden. 

Kadıncağızı on sene evden dışarı çıkartmamış. 
Üstelik: 

- Vay pencereden baktın .. 
- Ay seni gördüler .. 
Diye de zavallının beynini eritmiş. Şimdi artık 

onun kıskanılacak, söylenilecek tarafını bulama
yınca diline beni doladı. Koca karıların dediği gibi; 

- Yana yattı Iilf. Çamura battı Iiıf!. 

ZAFER BİZİMDİR! .• 

irinci tmpa.ra:torluiun bu za.f'er 

ma.rşı 125 sene sonra Pariste Mo 

zart salonunda ve l'ÜZ:lde bir din· 

leyici huzurunda. ca.hndı. 

Fransız askeri musikisinin bir şabe .. 
seri olan bu marş cBüyük ordu» nun 
U eylôl 1812 de Moskovaya girdiği sı
rada çaldığı marştır. İmparator NapoJ .. 
yon tarafından takdir olunmuştur. 

S ig aramı Yak 
Notasını, İsveçll pı·ofesör Dlyom Bar .. 

teveld, 1910 da 1'-loskovada ikam.eH sı .. 
ras].Dda. hazinel evrakta bulunmuştur. 

1939 DA TUFAN! .• 

Alimler: 1lZ1lil tetkiklerden 
yağan yafmurJarm miktarını 

muvaffak olmuşlardır. 

sonra, 
tayine 

Küremizin mesahal sathiyesl 51 mil
yon hektardır. Eier gökyüzünden dö ... 
külen suları toprak içmem.iş ve yahut 
buhat'a tahavvül edJp havalanmamış 
olsa bir sene lç:lnde bütün dünyayı bir 
metre derlnllkte ve 465 mUyon ağırh
iında su kaplar. 

Yine bu ilimlerin hesabına cöre bir 
günde yatan yağmurların miktarı 1 
milyon 27 2 bin tondur. Saniyede 15 
milyon su! ... 

1 ŞİLİN YERİNE 6,000 LİRA! .. , 

Londra sayfiyelerinin birinde otu 
ran Doktor Ruter, bir sinema klşesi
ne müracaatla 3 şilinlik bir yer iste
miş. Kişe memuru, 3 şilinlik yerlerin 
tama.mile sab.ldıfını söylemiş. Bunun 
üzerine doktor: 

- O halde 6 şilinlik bir yer verlnl:ı ... 
dem.Jı. BlleUni e.Lmı:ı:: içerı glnniş. Az 
sonra 3 şlJfnlilı:: yerlerin yarı yarıya 

boş olduğunu görmüş, aldatıldığını an· 
lamışı. Belediye memuruna şikoiyet et .. 
ınlş. 

Londra belediyesi fazla para çek -
mek için müşterilerini aldatan bu sı .. 
nemayı iki gün kapatmı!'itU'. Sinema 
müdüriyeti, iki günde 1,000 İngiliz u .. 
rası, yani 6,000 Tüık lirası zarar et
miştir. 

BİSKÜİT NE DEMEKTİR? 

Biskillt mayalanmamq hamurla yapı

lır, sade veya payla yenilir küçük ek
mek parçalarına denilir. Bunun yüz
lerce çeşidi vard.Jr. 

Bisküvlt çok eskiden malümdu. Mu
harebelerde, uzun kara ve deniz yol-
culuklarında yenJUrdt. 

Eski YunanWar buna, «Arlon dlpu-
ron>, yan i cdki defa ateşe 

derlerdi, 
konmuı• 

L i.Unlerln cBls ooeutu.• dedlklerl 

bu ekmek parçalarına son samanlarda 
cBlskülb ismi verllmlşllr. cİk l defa 
pişmiş• demektir. 

DiKKAT 
9_ünlült iare . halis ve 
vem inallı 

oercilz ediniz 
/ier Ba#/ioliqe diilrkanlormrla 

arayınız lEL.9?.121 

Yazan: NECMİ ERKMEN 1 

N 
ecla, sigarasından arka ar
kaya birkaç nefes çekt;kten 
sonra ağzında topladığı du

manı Sadinin yüzüne savurdu ve 
aşıkının gözlerini uğuşturuşuna 

şakrak bir kahkaha atarak; 

- Ne yapıp yapıp seni şu siga
raya alıştıracağım! 

Diye bağırdı ... 

Onlar tanışalı henüz altı ay ol
muştu. Bu altı ay içerisinde ne va
kit buluştularsa Necla, Sadiye he
men p;ıketi her açışında sigara ik
ram etmiş, ona zor la sigara içir
mek istemiş; Sadi de fırsat bul -
dukça güzel sevgilisini tütünden 
va:ııgeçirmek için elinden geleni 
yapmıştı. 

Halbuki, Sadi sigaradan nef -
ret ederdi. Arkadaşları ona şaşı
yorlardı. Çünkü Sadi sigaradan o 
kadar nefret ederdi ki, müteaddit 
defalar en samim: arkadaşlarile 

bu yüzden ağız potırdısı yapmlfj 
ve nihayet b:r gün: 

- Karım sigaraya alışırsa onu 
der'ha"t boşarım! 

Demişti. Necl!I ile bir toplantı
da tanıştıkları zaman sık sık s'ga
ra içen genç kadının güzelliğini 

seyre saatlerce doyamamış ve ni
ihayet beklediği anının geldiğim 

görünce bir başka.si daha önce 
davranmasın diye masadaki kib
riti kapıp ok gibi fırlıyarak genç 
kadının sigarasını yakmıştı. 

Sadi güzel kadınla tanıştıktan 

sonra nasıl olsa onu sigaradan vaz
geçirooeğ·ini zannetmişti. Altı ay -
danberi buna muvaffak olamayın
ca arkadaşları on~ alaya alıyor: 

- Nasıl? diyorlardı. Büyük iM 
eder misin? daha l"vlenmeden kı
lılbık oldun! 

Sadi küplere biniyordu. İşte 
Necla bugün de gene onunla ala
ya başlamış, yanyana oturdukları 

koltukta, dumanlarını aşıkının yü
züne sa<vura savura sigara içiyor
du. Bir an geldi ki, delikdnlının 

r 
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erkeklik damarları hareketlendi 
ve kendi de farkında olmıyarak a
deta yumuşak bir lisanla onu teh
dide kalkıştı: 

- Bak, Neclacığını. Sana bu de
fa kat'i söylüyorum. Ya ben, ya 
sigara! 

Kıvrak k:ıdın, genç adama so • 
kuldu. Gözlerini süzerek baktı ve 
sonra mırıldar. ~ı: 

- Seni seviyorum, Sadi. Çok 
seviyorum. Çok .. Çok.. Pek çok .•• 

- Yalan söylüyorsun! Beni sev
sen, ded;ğimi yapur, sigara içmez
sin! Şimdi söyle bana: Hangimizi 
tercih ediyorsun? Beni mi, siga
rayı mı? 

- Seni de, siga.-ayı da! 
- Oldu mu ya? 
Necla doğruldu: 
- Neden olınasın, canım? 
- Sigaradan nefret ediyorum, 
- Ben çok sev\vorum. 
- Fakat ben sigarayı içenler-

den de nefret ettiğimi söylersem!.. 

Tayyareye Karşı 
En İyi Silah 

lHJ 
ava hücumlarına karşı mü
dafaa günün en mühim me
selelerinden biridir Düşma

nın hava taarruzlarına karşı koy-
mak, bu taarruzları neticesiz bı
rakmak için vesait ürter. Fakat, 
mükemmel olmak şartile ... 

Alman mütehassısları, mu.hte -
lif hücum ve müdafaa silahlarını 
inceden inceye tetkik etmişler ve 
şu neticeye varmışlar: Hava hü
cumlarına karşı müdafaa için mü
kemmel toplar, avcı tayyarefori, 
ha<va maniaları. .. 

Hava mitralyözleri, hafif ve a
ğır toplar, dinleme aletleri, hafif 
ve ağır projekt.örler hava müda-

faasının lüzumlu matzemesidir. 

Bunların hemen hepsi motörlü .. 

'hava müdalfaa aletlerin hususi - \ 
yetleri, diğerlerine nmeten daha 

kullanışlı olmalarıdır. Hafiıf 

topların mermileri ufak bir te -
masla patlar. Şayed bir yere çaııp· 

madan düşerse kendi kendine da
ğılır. 

Çlok yüksek1ıe uçaıı tayyarelere 
karşı kullanılan 75 lik toplar oto
matiktir, hep birden ateş alır. 

Hava müıdafaalarında topların 

seri ateşli olmaları şarttır. Tay -
yarelerin sür'ati ile mütenasih ol

mazsa bir fayda.sı görülmez. 

Böyle bir kadın sevilmez Ona tapınılır! Fakat, 
ah o Rüştü Efendi!.. Yüzünü görünce şeytan görmüş 
gibi oluyorum! Öyle soğudum ki. Zaten annemi ya
tağına yatırır yatırmaz, o hoyrat, densiz adamın ya
nında bir saniye bile kalmadım. Doğru, odama çık
tım!. 

• • • 
Annem, sahiden yürek sızısı olacak bir halde. 

Hem de ne iM, ne çene?. Haydi, ben aldırmıyo
rum. Gencim, havayiim. E, anneciğim de öyle de
ğilya. Beni yetiştirsin, okutsun, söz getirmesin .. Di
ye kendi kendisini eritti, yedi, bitirdi. Hfila da öyle. 
Ayakta, canlı bir mumya gibi dolaşıyor. Gece öyle 
acıdım ki. Rengi sapsarı idi. Kalbi göğsünü parça
layıp dışarıya fırlıyacak gibi kızla çarpıyordu. Tek 
kelime söyliyemiyor. 

Sabahleyın uyanır uyanmaz, yanına gittim. Hem 
kabahatimi affettirmek, hem d~ gönlünü almak la
zım. 

Onun için kalkar kalkmaz gitmek icap ediyor
du. Yııbancı bir gözle baktım; çok fena. Bitiyor. Bir 
mum ışığı gibi eriye eriye dibine gelmiş. Nerede ise 
sönecek, nerede ise yok olup gidecek gibi insana 
korku veriyor. Yüzü solmuş. Ne dudaklannda, ne 
yanaklarında bir damla kan yok. Zaten sarı 'beniz
li idi, bütün bütün sararmış. 

-Anne. 
Diyorum, duymuyordu. Bu buhran belki on beş 

yirmi dakika sürdü. Sonra, kaldırdım. Odasına çı
karırken ayaklarını zor sürüyordu! Yine, o halinde 
babamın gürültüsünü işitince, elile: 

-Sus .. Sus .. 
Diye işaret ediyor, kansız dudaktırı mırıldanı

yordu: 
- Komşudan geliyor, komşudan. Bir şey yok. 

Bana hafif bir fenalık geldi!. 

Avurtları çökmüş, gözleri çukurlarının içinde 
birer siyah leke gibi duruyor. O kadar ufalmış, o 
kadar donuklaı,mış! Yüreğim sızladı. Şimdiye kadar 
annemi hiç bu gözle görmemiştim. Hemen yanına 
koştum, boynuna sarıldım, yüzünden öptüm, öp
tüm ... 

- Anneciğirnmm. 

(Devamı var 1 

Sadinin ağzından gayrı ihtiyari 
çıkan bu söz, Neclanın sevimli yil~ 
zünü değiştirmeye kafi gelmiştL 

Cevap vermedi. Ağır ağır kalk
tı, mantosunu koluna aldı ve tam 
dışarı çıkacağı esnada 'Sadi, gü
zel kadının yolunu kesti ve sevgi
li8inin önünde diz çökerek yal -
varmağa, af dilemeye başladı. 
Kadın gayet sakin, bir put gibi 

duruyordu. Bu hal dakikalarca de
vam etti. Nihayet Neclfuıın dili 
çözüldü: 

- Kalk! 
Dedi ve-akabinde, harab olmuş 

hir halde doğrulıntya çal!Jjan il -
şıkına ilave etti: 

- İçerde si.gara paketimi unut
tuğumu hatırla.ılım. Onu bana ge
tir. 

Ve, paketten bir sigara alıp ağ
zına götürdükten soı.ra emretti: 

- Yak!.. 

[E ıltıJ 
Ankara Radyosu 

BUGÜN 
18.35 Müzik (Melodiler - P i.). 
18.45 llfüzlk (Küçült orkestra . Şefı 

Necip Aşkın). 
19.15 Türk müziği (~ce saz faslı), 
20.10 Neşell pliiklıı.r - R. 
20.15 Türk milziğl: 

za.m şarkı - Değlldi böyle. 
3- Bimcn Şen - Hüzza.m şarkı - stt ... 

künla. geçer ömrüm. 
4- , , , , , - Hilzzam türkü - Ala 

bineslm geldi. 
20.30 Türk müziği (erkek küme h e. 

yeli). 
İdare eden: lıfes'uf Cemil. 
1- •••.. - Bestenlgir peşrevi. 
2-- Haşim bey - Bestenirir şarkt -

Kaçma mecburundan 
3- M. izzet - Beslenl~ar şarkı - Gay· 

rıdan bulmaz teselll. 
4- ..... - Viyo la He taksim. 
5-- Lem'l • Hicaz şarkı - Sorulma-

sın bana ye'slm. 
6- Dede • • • • • . • Baharın sanıam 

ret dl. 
21.05 TemsU. 
22.30 Mülk (Oda miU:ıtl - Pi,). 
23 Son a jans haberleri , siraat,. esham. 

lahvlllU, kambiyo ? nukut borsa&ı ( fi
yat). 

23.20 Müzik (Cazband - P i.). 

YARIN 
12,35 Türk nUi.zlğl (Klaslk pro~am1 • 
İdare eden: Mes'ut Cemli. 
Küme ses ve saz heyetJ. 
13,15 Müzik (Kücük orkestra - Şet : 

Necib Aşkın), · 

14,15 - 14,30 Müzik (Melodiler - Pi). 

Cemazi:elevvel. 
1355 Rumi 
Haziran 

11 

1357 Hicri 1 

~-~·~~-'-~~~~~~· 
1939, Ay 6, Gün 175, Kızır 50 

24 Hattan CUMARTESİ --
Vakitler Vasati Ez ıni 

sa. da. sa. da. -
Güneı 4 29 8 45 

Öğle 12 16 4 31 

İkindi 16 17 8 32 

Alqam 19 45 12 00 

Yatsı 21 49 2 04 
İmsaJı: '.? 09 6 24 



1 Mısır Seyyahati Notl~ 

Meğer Güzel Kız 
Bir Kaçakçı imiş 

Güvertede 
Dolaşan 

1 Yazan: NlzAMETTİN NAZİF 1 

M ı.sıra gidiyorum. 
Gemimiz, yirmi saattenl:ıeri 
bağlı bulunduğu Hayfa li

manından yavaş yavaş uzaklaşı -
yor. 

Üçüncli Selim devrinin, bÜyük 
Napolyona ilk maikllıbiyet acısını 
tattıran meşhur Cezzar paşası ta
rihte nasıl bir yalçın çehre göste
riyorsa karşıda Akka kalesi de de
nize, tarihin makus seyirlerine ve 
talihe öyle asil bir hiddetle kafa 
tutu; or. 

Bu denize Atinanın meŞhur şa
iri Oramis'le yanyana bakıyoruz. 

ile Köpeği 
Esrarengiz 

Beraber 
Kadın .. 

Akdeniz kiıh yemyeşil, kiıh koyu 
mor, hazan masmavi hazan kaıp -
kara bir renge bürünerek ve:· 

Mıs·ır askeri !randa prenses Fevziyenin düğiin merasiminde 

•- Niçin buna Akdeniz demi
şiz?• 

Diye ben; düşündürerek gemi -
mize yol veriyor. 

- Atinalı şair çok içli bir insan
dır. Dirseğile kolumu dürterek: 

- Sanırım ki ... - diyor - yedi 
asırdanberi ilk defa olarak bir E
len bir '.I1ürkle yanyana bu de -
nize bakarken cşunu nasıl yaka
lasam ve şu dalgalara fırlatıp 

gömsem• diye düşünmüyor. 
Gülüyorum: 

- Böyle mes'ud bir telıikki farkı 
için yedi asrı uzun bulanlardan 
değilim. 

Musadanberi kırk asır geçti. İ
sanın göçüşü yirminci asrı dı:ıl -
duruyor. İsanın Musa ümmetinden 
bir jü.danın İsayı çarmıha taktı-

- Hayfadan. 
- Fifüstinli misiniz? 
- Hayır. İstanbulluyum. 
- Nereye gidiyorsunuz? 
- Pireye ... 
Bu sırada şair Oranis'in arka • 

daşlarından bir Yunanlı yanımız
dan geçmektedir. Kıo:ı selarnlıy-or: 

- Gece tango vadettiniz ... At
lattınız matmazel. Acaba şimdi İs
kenderiyeye beraber çıkalım de
sem, yine evet der ve sonra atla
tır mısınız? 

Kız kül rengi gözlerini yuma
rak ceva.b veriyor: 

- Hayır. Bu sefer vadetmeden 
atfatı.rım. 

- Yani? 
- Olma:ı derim biter gider. 
- Niçin? Ben İskenderiyeyi çak ı 

>yi tanırım. Sizi geo:dirirdim. 
- Daha iyi tanıyan bir kavalye 

ile şehre çıkmak istiyorum da on
dan. 

İskenderiye rıhtımında yirmi o
tuz hokkamaz ve cambaz, vapurun 
palamar atı.şile, palamrlann ba -
lbalara takılışı ve merdivenlerin
indirilişi arasındaki kısa bir za -
mandan istifade ederek hariku -
la.de hünerler gösterirler. 

Fakat en büyük hüneri bu rıh
tıın.da gösteren kaçaikçıdır. Ka -
çakçı ile Russel· paşa adamları bu
rada çetin bir zeka mlicadelesi yıl
lardan'beri devam etmektedir. Bu
nun için ne olur ne olmaz pa ... 

(Dev(lmı 7 inci sayfada) 

rışını unutamıyanlar var. 

Gemimiz yollu bir gemi. Kıç 
güverteye gidip uskurlarının su -
!arı köpürtü.şünü seyretmek isti
yorum. 

Haddin varsa geç ... 

80 Yaşındaki Adamın 
Hayat istatistigi 

Güvertelerde elma annud se -
petlerinden kımıldanacak yer yok. 

- Kim yükledi bunları? - diyo
rum - nereye götürüyoruz? 

27 Yılını Uyumakla ve 6 Yılını 
Yemek Yemekle Gecirmiş 

Oranis tek gözlüğünü iki par -
mağile tutup gözünden çekiyor ve 
sol elinin üstüne trampete ça -
lar gibi vurarak haykırıyor: 

- Filistin yükledi. Mısıra gö
türüyoruz. Çöl yemiş veriyor, ve 
mülbarek Nil kıyılarında müşteri 

av\ıy()r. 

İngiliz parasının ve siyonist ide

alcinin Filistinde bir muci.ze ya • 
ı-attığını kabul temeli. 

Geceyi sallanarak geçiriyoruz. 
Nilin Akdenize yakın suları, bil
ha,;sa Reşid önünde denizi dibden 
kaynatıyor. Lodosa tutulmuş gubi 
sersemleşiyoruz. Öyle ki İskend,e
riyenin rr. 'iyonlara mal olmuş sa
yısız mendireklerle limanlaştırı -
ı~ıı n eski açık denizine girdiği -
miz zaman kafalarımız birer ton 
rakı ıı-mişiz gibi ağıı,laşmıştır. 

./Irk.adaşım: 

- Bunun çaresi biran evvel sa
hile çık!!'a!c, şehirde dolıı~:nak, ba
lıklıktan vaz g~çip insanlaşmaktır .. 
diyor. 

Ve şapkasını almak için kama -
rJSına giriy0':". n 7 :... nan ben va-

i statistik amatörleri durmuyor- ı 
lar, mütemadiyen çalışıyorlar. 

Hesab etmedikleri ne kaldı ki.. 
Geçenlerde biııi, bir erkek kas -

tümü üzerinde kaç dikiş bulun -
duğunu hesab etmişti. 

Şimdi de biri, 80 yaşında bir a
damı ele almış. Bu adaımın, bu 80 

seneyi nasıl geçirdıiğini günü gü
nüne, saati saatine, dakikası da
kikasına, saniyesi saniyesine he

SaJb ediyor. N ekadar çalıştığını, ne 
kadar uyuduğunu, nekadar esne -
diğini, sigara içtiğini söylüyor. 

Doğru mu dersiniz? .. Buna ne 
evet, ne de hayır diyeceğiz. Yalnız 
~oca menhumun bir hikayesini 
nakledelim: 

Hocaya sormuşlar: 

- Dünyanın ortası neresi? .. 
Bila tereddüd cevab vermiş: 
- Ayağımı bastığım yer!.. 
- Nasıl olur bu? Neden bili -

yorsun? .. 
- İnanma,...,anız ölçünüz! ... 
Bu garlb istatistiğe göre 80 ya-

purda yeni belıreıı bir yolcu ile : il 
karş.laşıyorum. Bu, mini mini b ir 

'i! 
köpeği dolaştıran harikulade za- 1 • 
rif bir pijamalı kandırdır ki kül i 

! 
renkli büyük gözlerinde masum j · 
insanla ..dünyanın Hanyasını ve 

1 

J 

Konyasını görmüş irıean. içiçe ve 
yanyana size bakmaktadır. 

Gözlerini o kadar gözlerime di
i:iyor ki sormağa mecbur kalı -
yorum: 

- Yeni mi bindiniz gemiye ba
yan? 

- Evet efendim. 
- Nereden bindiniz? 

şında bir adam ömrünün: 
444 saat, 6 dakikasını boyun ba

ğını sarmakla, 
54 gün, 20 saat ve 7 dakikasını 

yıkanmakla, 

6 sene, 100 gün, 2 saat 26 daki -
kasını yemek yemekle, 

1 gün ,bir saat ve 3 dakikasını 
gülmekle, 

3,137 saat ve 36 dakikasını oku
makla, 

27 senesini uyumakla, 
21 sene, 3 ay ve 40 saatini ça

lışmakla, 

307 saat, 16 dakikasını sigara 
yakmakla, 

48 gün, 17 saat ve 3 dakikasını 
dişlerini temizlemekle, 

4 gün, 2 saat ve 26 dakikasını 

esnemekle, 
7 ay, 18 gün, 2 saat ve 35 dakika~ 

sını da tıraş olmakla geçixiyor -
muş ... 

Allı, bu istatistikçiler!.. Fakat 
bunların, bu uğurda sarfettikleri 
zamanın istatistiğini kim yapa -
cak? ... 

5-SON TEL 

ı_Ş_A_K_A_ı· M n nvo ın e ırD e ırü ın 
BANKADA 

B ankada karşılaşan iki dost 
arasında: 

- Vay, azizim ... Para al-
mıya mı geldin? ... 

- Yok canım!.. 
- O halde bankada ~in ne? .. 
- Şu masanın üzerindeki hok-

kadan mürekkebli kalemimi dol-
duracağım da ... 

UZUN BASTON 

Bayan Vecdi bir isim günü he
diyesi olarak kocasına, ucu gü. -

SevcgüDü~ü 
• 

''Tanrının Gözü,, 
Elmas Uğursuz 

isimli 
mu? 

mü.ş bopuzlu bir bas1ıon verir. El 
Birkaç ay geçer. Bay Vecdi pa-

ra sıkıntısına düşer. Bastonun gü- mas Alıp Sataıı Zengin Kadın 
Kabilden Nevyorka Gitmişti 

mü.ş sapını çıkarır, emniyet san-. 
dığına bırakır. Akşam eve ,gelince 
karısı farkına varır sorar: 

- Ne oldu? .. Basbcınu niçin boz
dun? ... 

- Bozmadım ... Çok uzun idi de .. 
- Uzun idi ise alt ucundan kes-

tirııbilirdin? ... 
. - Anlamadın ... Alt ucu değil" 

üst tarafı uzun geliyordu!. .. 

MAHKEMEDE: 

Bir sütçü, süte su karıştırdığı i
çin mahkemeye verilir. Kendini 
müdafaa için: 

- Suyu karıştıran ben değilim. 
Küçük oğlumdur. Arkadaşlarile 

oynarken su güğümünü süt güğü
müne boşaltmışlar. Ben de far -
kına varmadım, müşteriye verdim. 

Hakim, küçük çocuğu - çağırır, 
sorar: 

- Suyu siz mi karıştırdınız? .. 
- Evet, ,bay hakim ... Sütçü o-

yunu oynuyorduk. Babamın, her 
sa'bah y«ptığını taklid ettik. .. 

HAKKI VAR MI!. 

Bir komisyooıcu, her gittiği ye
re karısını da beraber götürür -
müş. )3u, yüzüne bakılamıyacak 

derece çirkin kadını yanından a
yırmamasına mana veremiyen 
müşterilerden biri merakla sorar: 

- Karınızı niçin daima bera -
ber geroiriyorsunuz? ... 

Anlamadınız mı s<'bebini ? .. 

- Hayır!. .. 
- Anlatayım: Evde bıraksam, 

her gidiş gelişte .A!la!ha ısmarla
dık ... > demek, elini sıkmak, ya -
nağından öpmek Uizım. Bu mec -
huriye! karşısında kalmamak için 
gittiğim yerlere beraıber götürü -
yorum ... 

Minenin 
l' -1 ucidi 

16 Sene Çalıştıktan 
Sonra Muvaffak Oldu 

Annesi v_e karısı avazları çıktı
ğı kadar .bağırıyorlardı: 

- Delirdi! Defüdi bu adam!. .. 
Merdivenleri yaktı. Şimdi de ta
vanı söküyor. Bizi de diri diri ya
kacak! .. . 

Bunu işiden kon.ı komşu, aldı
rış bile etmemişti. Çünkü Berna
rın gece ve gündüz sıcak bir fırın 
başında çalıştığın; b'.liyorlardı. 

Bernar, tamam on altı sene uğ
raştı. Varını yoğunu sattı. ·Mine• 
yapmanın usulünü bulm1ya çalı

şıyordu. Karısını, çocuklarını ih
mal ediyor, eline geçen par .. yı bu
na veriyordu. Nihayet muvaffak 
oldl-1. Yeşim renkl t mine yapa bil -
menin usulünü keşfetti. Artık se
vinc'.ne son yoktu. Zengin olacak, 
çoluğunu, çocuğunu mes'ut ede -
cekti. 

Bernar, o vakit 45 yaşlarında idi. 
Fakat, uzun seneler mahrıımiyet 
içinde yaşadığı iç>n çok yıpran • 
mıştı. 60 yaşında görünüyordu. 

Katerin Dömedici, san'atkarın 

bu muvaffakiyetini işidince sara
ya çağırttı, iltifat etti, bir çok şey
ler sipariş verdt 

Az sonra Frans~da dini müca
dele başladı. Berııar protestandı. 
Sen Bartelmi gecesi katliamından 
Katerin Dömedic 'nin himayesile 
kurtuldu. 

1589 da, siyasi düşmanlarının 

enlrikalarile Bastil hapishanesine 
kapandı ve orada öldü. 

Bugün, eski antika ve tütün ku
tuları üzerinde görülen o güzel 
minelerin mucidi işte bu Bernard 
Palisi' dir ... 

vvelıl. şunu söyliyelim ki 
du.·nyada tek ıbir (elmas kra
liçesi) vardır. Fakat, elmas 

piyasasını idare eden yalnız o de
ğildir. Beş altı kişi daıha vardır . 

Bunlar cidden bambaşka adam-
1-aroır. Dünya servetinin beşte biri 
bunların elin.dedir. Muayyen bir 
ikametgfilıları yoktur. Zira, ömür
leri bir diyardan bir diyara git -
mekle geçer. Bazan OkyanW1larda 
hazan Amsterdamda, Kapta, ya -
hud da Nevyorkta görülürler. İf
ıas neticesi bir ma!hfazadan, ihti
lal sooebile hakiki bir taçtan çıka
rılan değerli bir taş, onları biribir
lerine düşürür, biribirlerine har'b 
ilanına sevkeder. 

Hol! - Levis, bir elmsa kraliçe
sidir. Genç bir kadındır. Miisa -
lbakaya girse belki güzellik kra
liçesi de olur. 

Acaba bu genç kadın nasıl ya
ş>yor? Pırlantalarla süslü, aza -
metli kibar biT kadın mı? ... 

Hayır!... Elmas satın alan bu ka
dın kat'iyyen üzerinde elmas ta -
şımaz. Gayet sade giyinir. Göğ -
sündeki küçük lbir zümrüd boroş
tan başka bir şey taşımaz. Bunun 
da değeri pek azdır. 

Madam Holt Levis, en kibar, en 
yüksek adamlarla münasebatta 
bulunur ve bununla iftihar eder. 
Daima krallarla, kraliçelerle, 

prenslerle, milyonerlerle mektub
laşır. Hindistana gitti mL mihra
celer onun şerefine kapları avları, 
ziyafetler terti'b ederler. en güzel 

ı 
l 
Taşın parlaklığı gözünün önündenı1 

·gitmiyordu. Bütün gece uyuya -
matlı. 

Sabahleyin şa!fakla ber~er kalk
tı. Odasını havalandırmak içln 
pencereyi açınca yağmur serpil

diğini gördü, rengi attı. 

Madam Holt Levis'ln bir itikadı, 
bir ziıfı vardı: Yağmur yağarken 

elmas alıp satma-z.dı!.. Alını aatur 
işlerinde daima havanın açık owı: 
olmadığına dikkat ederdi: '. 

- Yağmurlu havada bir şey sa· 
tın aldım mı mutlaka başıma biı 
fe!Aket gelir ... 

Derdi. Kıı!waltıdan sonra pren· 

sin yanına gitıtlği zaman onu bir< 
(Devomı 7 inci ıa.yfo.da) 

fil~:~~ e;:~n~;;:~:~;:~da pek 18 1 R F A c 1 A N 1 N i ç y Ü z Ü 1 
garib bir muameleye maruz kal-

mıştı. Madam Holt Levis, bu defa A .., d s Al 1 _ 
~ı~ya~;:~ç~~1;~~;~:~ ;~=~~~:~~ _ gzın an ırrı mali 
den birinde meŞhur (Kühi Nur) M •• k •• o ı d 
elması kadar güzel ve !sanın do - U m U n a m a } c 
ğuşundan yüz sene evveline aid ~ 

değerli bir taş vardı. Paraca sıkın- D .., ı k d < 

!~av~~~şt~r~r:d~:n~;;tt~~~- ogru ur en can ver 1 
Lahur'da bulunduğunu haber a- G ras, Fransanın cenup sahi- kif müzekkeresi il.e gelıyo~. Has-
lınca kendisini davet etmişti. Jin<le glizel bir sayfiye ma- tanın odasına çıkıyor. Zatürree -

Madam, hemen cevab verdi. hallidir. Burada bir çok den yattığını görünce: 
İ'ki gün sonra geleceğini bildirdi. kıöşkler, oteller ve pansiyonlar - Sizi, tedavi için hastahaneye 
Ve yola çıktı. Tıpkı bir Kraliçe gi- vardır. nakledeceğiz. Fakat, evvela ismi-
bi merasimle karşılandı. Akşam Mahalli polis komiseri, Madam nizi söyleyiniz. Doktor değilsiniz 
yemeğinden sonra Prens, satmak Sovbiye'nin pansiyonuna gidiyor, değil mi? ... 

istediği elması gösterdi. Bu, cid- soruyor: Hasta acı acı gülümsiyor: 
den fevkalade bir şeydi. Prens: - Kiracılarınız arasında Mösyö - Bir kaç günlük ömrlim kaldı. 

B · · (T ·· Presvil ~dlı b'.risi vaı değil mi?. ş h ld - u taşın ısını anrının go- u a e ... 
zü!. dür. Şimdiye kadar kimseye - Elvet... - Yalan söylemekte mana yok. 

· - Ne zamandanberi burada o-feliıket, musibet getirmemiştir. Bu _ Evet ... Doktnr değilim. İs -
turuyor?. gece düşününüz, yarın pazarlığı-

nı yaparız ... 
- Peki, dedi. Ve odasına çekildi. 

Bir Dakika 
Diyip Geçmeyiniz 
* E'r (İrlandada), milli ta

lim ve terbiyE' için dakikada 
1,575 frank sarfeder. 
* Kömürdı- bulunan kü -

kürdün % 98 i zayi olur Da
kikada zayi olan klikürdtin 
miktarı 23 tondur. 
* Kanadada kereste oana

yii çok müterakl<idir. Mevcud 
yedi bin fabrikada çalışan 

200.000 ameleye dakikada 
13.300 frank yevmiye 'eri -
lir. * Fransa, her dakiko 21-000 
frank kıyme~inde yiyecek ve 
içecek ihrac eder 
SİZ ŞU SATIRLARI O

KURKEN 60 SANİYE GEÇTİ. 

- Y etli senetler beri. .. 
- Mösyö Presvil'in doktor oldu-

ğuna emin misinız? .. 
- Öyle söylqyo .. Mahallede bir 

çok kimseleri leda vi etti. 
- Üçü öldü değil mi? ... 
- Evet, fakat bunlar çok yaşlı 

ve ağır hasta idiler. Bir çokları 
tedavis:nden memnuniyet gösteri
yorlar. 

- Evvelce nerede oturuyordu, 
biliyor mısınız? ... 

- Seyahat ettiğini söylüyordu. 
- Nişanı da var değil mi? ... 
- Evet, hatta konışular kendi-

sine crozetli adam• ismini verdi
ler. Mütekait bir bahriye doktoru 
imiş ... 

Komiser, cüzdanını açar, Prosi
ye çıkarır, ve sorar: 

Asıl ismi Pres'lil olduğuna e
ınin m:siniz, Madam? .. 

- ~endisine sorsanız daha iyi 
değil mi? ... Yukarıd~ yatıyor. Fa
kat çok ağır hasta ... 

- İsmi Presvil değil. Doktor 
diploması yok. Nişanı da hiç ... 

Bir kaç saat sonra kgmiser, tev-

mim de Markat'dıI" 

- Mahkumiyetiniz de var d&
ğil mi? .. 

- Bir defa, dört sene... . 
Hasta, can kurtaran otomobiliM 

konuluyor, hasta!haneye götürülü
yor, Odada, dolu ir rövolver, bir
çok da mektup bulunuyor. Hepsi 
de kadınlar tarafından yazılmış ... 

Acaba bunlardan, Presvıil'ın sır
rı anlaşılabilecek ır.i? ... Mektup-

(Devamı 7 inci sa.yfado.) 



F 

" e 
la 
ıs 

·! 

v 

"' 
OT 

k 
J 
k 
n 

6-1101' T•LGaAI' -M HAZ t a AN Hat 

Makineye 
Verirken 

Kimin Toprağını 
Verecekler? 

İyd<!Dlıurg - Transvaal - 24 (A.A.) - Müdafaa nazırı Pirow, dıım!q. 
tir ki: 

•- Almanyanın müstemleke t alebleri açıkça taBdik edilmedilı.ıçe, 
devamlı bir aul:h teessüs edemez. Bununla beraıber, Tanganyika ile ce
nılbu gaıibl Afrikanın Almanyaya iade edilmeshıe imkan :yuktur. 
Çünkü 1914 t~beri bu havali büyük inkişaflara mazhar olmuştur. Fa
kat müzakere yolile bu toprakların yerine Almanyaya lüzumu kadar 
toprak verilmelidir. 

Almanyanın Para Vereceği Yok!' 
Moskova 24 (A.A.) - 750 milyon marklık bir kredi teklıf etme'k 

üzere bir Alman ikhsadi heyetinin yakında Moskovaya geleceğine 
dair verilen haberleri Alınan mahfilleri tekzJb etmekiedi:rler. 

Satye Binası Satışı 
Meselesi 

tl inci !ahifeden devam) 
ğer sorguları yapılan Ziya Taner, 
Şahin Giray, Sedad Ödül, Malik 
Kevkeb ha.klarmda tahkikatın da 
hfilctmli~e ga.yrimevkuf olarak 
devamına karar verildiğini, suçlu
lardan İstanbu.lda bulunmıyan 
Hamdi Emin Çap ile avukat Adil 
Ödül haklarında da ihzar müzek
keresi kesildiğini dün akşam Ha
tayın anavat,ana kavuşması ve 
Türk - Fransız !l'llaşmasının im -
zalımması münasebet:le çıkardı -
ğmuz ikinci tabıda yazmıştık. Hak
larında ihzar müzekkeresi kesi -
len suçluların ve hu meyanda 
Hamdi Emin Çap'ın sorgusu da 
pazartes'i günü yapılacalctır. 

Mevkuflar dün geceyi tevk:f
hanede geçirmişlerdir. Yusuf Zi-

Mançuride 
Tayyare 

Muharebeleri 
(I inci sahıjeden devam) 

ponlar, bir sinemada öldürülen 
Japon muhllıbi Çinli bir bankerin 
katili olmak üzere dört Çinlinin 
tesliminde, elli milyon sterline va
ran gümüş dolarların toplanma -
sınıla, bütim neşdyatın kontrol 
altma alinmaısında ısrar etmek -
tedirler. İngiltere bu talelblerin 
hlç birhıi kabul etmemektedir. Ja
ponlara karşı mukabil harekete 
geçmek zamanının artık gelip gel
mediği sorulmaktadır. 

KULANGSUDA DA AYNİ 
VAZİYET 

Vaşington 24 (A.A.) - Harıceye 

Nazırı Hull, ma~uata beyanatta 1 
bulunarak Amoy'daki Amerika 
mümessilinin Kulaı:ıgsu'da hüküm 
süren yiyecek kıtlığı hakkında 

Japon makamları nezdinde teşct>
büslerde bulunduğunu söylemi§ -
tir. 

Japonlar, bu rtırazı tetkik ede
ceklerini vadetmişlerdir. 

Hull, Tiy<>nçin'de ayni şekilde 

teşeljbfu;Jerde bulunulduğunu, fa
kat yiyecek getiren vapurların Ti
yençin'in methalinde daima Japon 
makamları taraıfından durdurul -
makta olduğunu teyid etm~ir. 
UZAKŞAKTA BİR HARB 

OLURSA 
Londra 24 (Hususi) - Singa -

porda toplanan İngiliz - Fransız 
müdafaa Jromitesi bir harb halin
de müşterek hareket planını tes -
bit etmişlerdir. 
SOVYET TAYYARELERİNİiN 

AKINLARI 

ya Öniş, Ayaspaş.ı.daki apartıma
nından kendisine yatak getirtmiş
tir. Diğer mevkuflar da evlerin -
den yatak getirtmişlerdir. Mev -
kuffar bugün de avukatlarile gö
rüşmi.i;şlenlir. 

Suçlulardan Atıf Lüleburgazda 

kendisine tebligat yapılmış olduğu! 
için İstanbla hareket etmiştir. Bu
gün buraya gelecek ve adliyeye 
giderek iısticvaıbına başlanacaktır. 

Deniııbank mua.melatından dııha l 
bir kısım işlerinde adliyeye inti
kali ihtimali vardır. 

Diğer taraftan aldığımız husu
si malfunata göre Sat>ye şirketinin 
bina satışı münasebetile bazı kim

selere 12.500 Lra kxımi6yon ver -
diği de tcSblt edilmiştir. 

Milli Reasuvarens de 
Yeni Tayinler 

Milli Reasürans dırcktôrlüğü -
ne asaleten Bay Rebbani, muavinli
ğine İş Bankası Erzurum şubesi 
sabık mi.ıdurü Nureddin, fon mü
şavirliğine esk İzmir meb'usu 
Enver Esad tayin edilmişlerdir. 

İstanbul asliye 6 ıncı hukuk 
mahkemesinden : 

Müddei: Armanohi. 
Müddeaaleyih: Karaıbet Dınan

yan: Samatya Sulumanastır. Mü
dafaai milliye caddesi N. 51 de 

Müddei Armanohi tarafından 

müddeaale)'lh Karabet aleytıine 
açılan boşanma davasına ıtl.d ar
zuhal sureti davalıya tebliğ edil

mek üzere yazılı adresine gönde
rilmiş ise de mumailcyhin mez
kıir ikametgahını terkle semti 
meçhule gittiğinin beyanile iade 
kılınması üzerine H . U. M. K . nun 
141, 142, 143 ve 183 üncü madde~ri
ne tevfikan iade kılınan bu arzuha
le tahkikat gi.ıniınü gösteı~r daveti
ye varaka.;ının mahkeme divanha
nesıne asılmasına ve 39/914 Ne. da 
kayıtlı iŞbu davaya müddeaaley
lhin on beş gün içinde cevwb ver
mesine karar verilmiş ve bermu
dbi karar arzuhalk davetıye va
rakası dıvarıhaneye asılmış olmak
la mumaileyh karabetın yukarıda 
yazılı mi.ıddet zarfında davaya ce
valb vererek tahkikat için tayin kı
lınan 13/7/39 perşembe günü saat 
11,30 da mahkememizde hazır bu
lunması veya kanuni bir vekil 
gönderilmesi lüzumu ~hğ ye -
rine geçmek üzere ilim olunur. ·--

Türkiye, Hata 
Fransa ' 

SA T IŞ ILA NI 
İstanbul Dördüncü icra Memurluğundan: 
Pakize tarafından Vakıf para .ar idaresinden 24207 ikraz No. sile 

borç alınan paraya mukabll birin' i derecede ipotek gösteri lmiş olup 
borcun ödenmemesinden dolayı sa ' masına karar verilen ve temamına 

(1 inci sahifeden devam) yeminli üç ehli vukuf tarafından (r635) lira kıymet takdir edilmiş ofan 
vası idi, Atatürk'ün davası ve vıidi Boğaziçinde Yeniköyde Osman Re.s mahallesinin köybaşı caddesinde 
idi. Nitekim, günü gelince Büyük eski 305,307,376 yeni 357 No. lı bir t arafı Osman Reis camii şeriiin .n 
ve Ebedi Şef en büyiik bir irade Kabristanı bazen atik tarik maha 'lcsinden ve bazen atik kilis efena, 
ve enerji Ue mevzuu ele aldı ve vakfından olup bilifraz Ferit Ahrr.c t Afif paşa ile haremi Fatma keri
hattıi ömrünü tüketircesine gaye- me hanıma ferağ olunan mahal arka tarafı lebiderya sol tarafı kabull 
ye ve zafere koştu. Karaciğerin - paşa veresesi Sahilhane ve bahçes. ve bazen diğıır kabristan, cephesi 
deki siruz eğer biraz daha arttı ve yeni küşat olunan köybaşı cadde.i ile çevrili maa bahçe ve müştemi
ecel onu biraz daha ebediyete ya- lM bir sahilhan~nfa evsa1 ve mesahası aşağıda yazılıdır. 
kınJaştırdı ise sırf bu milli dava Gayri merıkul etrafı duvarla mahdut iki setli bir bahçe içinde 
içindir. Eğer, 0 basta basta yata- müştemiHitı ile beraber ayrıca bir de ahşap hanesi ve deniz kenann
ğından kalkıp Dörtyula ve Mersi- da rıhtımı bulunan üstü yağlı boya ahşap bir yalı olup zemin ve birin
ne kadar gitmemiş bulunsaydı ci kat pencereleri kafesli 've bodrum kat pencereleri demir parmaklık
belki de hastalığı 0 derece seri lıdır. Sofalar ve merdivenler muşamba döşeli olup doğrama aksamı 
bir cereyan almıyacaktı. Fakat, 0 yağlı boyalı ve badanalar kısmen ıstanpa ve kısmen düzdür. İçinde iki 
dava•mdan emindi, dava yeryü- vakıftan biri masura suyu vardır. Elektrik ve terkos tesisatı mevcut
zünde ve yirminci asırda bütün tur. Sahil cihetindeki duvarlar kısa ve üstü demiı parmaklıklıdır. 
hakları kendi tarnhnda toplıyan Sahilhane: Bahçeden iki taraflı kapısı olup bu kapılara mozaik 
bir dava idi. çifte merdivenlerden çıkılır. Her iki cihette mermer birer antre olup 

Türk toprağını istiyorduk, Tür- yine çifte merdivenlerle bodurum katına inilir. 
kü istiyorduk, zorla Türkten ay- Bodurum kat: Zemini renkili çini döşeli iki taşlık üzerinde altı 
rılmış bir parça üzrrinde ısra< edi- oda üç hala bir kömürlük ve ayrıca bir taşlık üzerinde bir kömürlük 
yorduk. Bu ne rcviziyonisit bir bir dönme dolap ve bir servis merdiveni vardır. 

Zemiı, kat: İki sahanlık v~ bir koridor üzerinde bir salon, altı oda, talepti, ne bir yabancı unsuru il-
haktı, ne bir başka devletin istik- iki helB., bir kiler bir banyo mahallinden ibarettir. Koridorda yükler ve 
lilli aleyhine tevcih edilmiş bir dolaplar ve odanın birisinde mermer musluk taşı olup bodrum katın
darbeydi, ne de yabancı toprak - daki servis merdiveni bu odaya çıkar. 

Birinci kat: Bu kata da çifte merdivenlerle çıkılır. İki sofa üzelarm alınışı idi. 
At t .. k .11• • t' . . , rinde bir salon, altı oda, iki helii, iki kiler ve koridorda merdiven altı a ur mı ı sıyase ım1zın ve 

bakl • 1 ld • t' d dolapları vardır. 
arımızın vası 0 ugu ne ıce e İkinci kat: İki sahanlık ve bir koridor üzerinde dört danesi ca-

birinci zafer merhalesini görerek 
gözlerini ebediyete yumdu. Şef 

İnönii yiiksek tutumu ile vaziyet 
ve nıeticeyi tam şekline irca etmek 
zaferini kazanmış bulunuyor. 

Muhakkak ki, bugün Hataym 
anavatana ilhakı milli siyasetimi-

mekan bölmeli ve birdanesi yüklü ve bir danesinin içinde gardirop ve 
camekanlı sabit konsolu bulunan on oda, iki hala ve iki kilerden iba
rettir. Bu kata dahi iki merdivenle çıkılır. Deniz cihetindeki iki odanın 
ön ku;mı zemini çinko ah,.ap döşemeli ve ahşap korkuluklu üstü kapa
lı balkondur. Qdelardan birinin içinden çatıya çıkan bir merdiven 
vardır. 

Kayıkhane' Zemini toprak ahşap ızgaralı ve panjor pencereli ezin zaferini teyid ed~rken ayni za. 
nd . al d • T .. k F lup kargir ve tavansızdır. ma a Jmz a Jgımız ur - ran .. 

sız ittifakı da sulha olan hizmet Matbah: Bahçede taş bir bina olup zemin katına alt bahçeden gi-
J ııilir zemini kırık malta döşeli içinde bir ocak, iki tekne, bir kömürlük 
bir su hazınesi mevcut olup mühtacı tamirdir. Birinci kata üst bahçe
den girilir. Zemini kırık malta dö§eli içinde bir oda ve bir dolabı bu
lunan kağ ır tezgahlı ahşap raflı bir matbahdır. 

Hamam: İki gözden ibaret olup mermer döşeli bir kurna ve bir 
yeridir. 

ETE:\f İZZET BENİCE :rmer kaskat ve altında. külhanı vardu-. Halen kabili istimal değil-

ve sadakatimizi Uim ediyor. Bu 
feyizli neticelerden dolayı Yük
sek Şefimizi ve Cumhuriyet Hü
kOmctini ne kadar tebrik etsek 

Hatayın Sevinci 
Antakya 24 (Hususi)- Fran -

sızlarla Hatay anlaşmasının An -
karada imza edildiği haberi bu -
raya gelir gelmez. bütün şeh;r b~
tan başa Türk ha; raklar:ıe dona-

tılmJ'ilır. Bayram komitesinin tan
zim etmlŞ olduğu program mu -
cibince, bu tarihi eün kutlulan -

Bahçe Hamama giden su hazinesi ile yanında kagir bir hela ve 
bir ahşap kümes. ikisi tulumbalı üç kuyu ve bir taştan zemini kısmen 
toprak ve kısmen tahta döşeli diğer bir kümes ile yanında bir su mah
zeni v~ e~ektrik nmhavvile merkezi vardır. Bahçe iki kattan ibaret o
lup katla.a çıkan tuğla iki merdiveni vardır. Bahçeden iki tarafdaki 
yalılara geçilen birer kapı ve meyvalı meyvasız muhtelif ağaçlar mev
cuttur 

Hane: Ahşap ve üç katlı bir binadır. 
Zemin kat: Çimento bir taşlık ve bir koridor üzerinde bir oda, bir 

kömürlük ve bir servis merdiveni ile ayrıca ahşap bir sofa üzerinde 
camlı bir kapı ile ayrılmıs zemini çimento bir antre üzerinde zemirıi 
çimento maltız ocaklı bir matbah ve zemini mozaik camekan bölmeli 

maktadır, Halk sevinç gözyazları 
bahçeye kapısı olan bir odadan ibarettir. 

dökmekte, herkes birbirinin boy-
Birinci kat: Servis merdiveninden çıkan ayn bölükde bir oda, bir 

nuna sarılmaktadır, 

Parti merkezinde diın akşam 

büyük bir ziyafet verilmiş ve nu
tuklar söylenmiştir. Antakyada 
ve İskenderun.da halk ge<:eley:n 
fener alayları tertib etmiş ve eğ-

sofa, bir hela olup sofanın diğer kısma kapısı vardır. Diğer kısım bir 
sofa üzerinde iki oda ve bir aralıkda bir hela ve zemini kısmen çinko 
döşeli bir gusulhaneden ibarettir. 

İkinci kat: Bir sofa üzerinde dört oda ve bir aralık üzerinde bir 
helii ve bir kilerden ibarettir. 

Mesahası: Umumu 4130 metre murabbaı olup 319 metre murabbaı 
lence sabaha kadar devam etmiş- sahilhane, 58 metre murabbaı Hamam ve külhan, 26 metre murabbaı su 
tir. 

FRANSIZ GAZETELElRİN.İN 
NEŞRİYATI 

hazinesi 55 metre murabbaı kümes, 52 metre murabbaı iki katlı matbah 
ve çarnaşıı-lık 79 metre murabbaı kayıkhane, 75 metre murabbaı ah
şap ev, 13 metre murabbaı bu evin tek katlı matbahı ve bakiyesi bah
çedir. (bermucibi harita) 

Parı.; 24 (Hususi)-· Hata) an- Yukarıda hudud, evsaf ve m~sahası yazılı gayrı menkulün tama-
la.şmasının dün Ank&rada imza e- mı açık artırmaya konmuştur. 
dil mi~ olmasından bahseden ga- 1 -- İştu gayrimenkulün arttırma şartnamesi 3/7 /939 tarihinden 
zetcler, Türk - Fransız dostluğu- itibaren 937 /2276 Ne. ile İıstanbul Dördüncü icra Dairesinin muayyen 
nu bir kere daha tebarüz ettiri - numarasında herkesin görebilmesi için açıktır. İliinda yazılı olanlardan 

:vorlar. fazla malfımal almak istiyenler, işbu şartnameye ve 937/2276 dosya nu-
Jan Tuvenen İr:transijan'da di-

1 

marasilc memuriyetirnize müracaat ebnelidir. 

yor ki: •Bir pürüz daha ortadan 2 - Arttırmaya iştirak için yukarıda yazılı kıymetın yüzde 7,5 
kalktı. Ankara anlaşması ve han- nısbetinde pey veya milli bir bankanın teminat mektubu tevdi edile-. 
sız - Türk deklara~yonu müdafaa cektir. (Madde 124) 

C,fphesinin kuvvetlı bir unsurunu 3 - İpotek sahibi alacaklılarla diğer a!iikadarlann ve irtifak hakkı 
teşkil etmekıtedir. Mısır Harıciye sahiblerınin gayri menkul üzerindeki haklarını hususile miz ve mas
Nazırının da Ankarayı imza gi.ı- rafa dair olan iddialarını işbu ilan tarihinden itibaren yirmi gün içinde 

evrakı müsbitelerile birlikte memuriyetimize bildirmeleri icabeder. Aksi 
halde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça satış bedelinin paylaşma
sından hariç kalırlar. 

4 - Gösterilen günde arttırmaya iştirak edenler arttırma şartna
mesırıı okı:muş ve lüzumlu malOmatı almış ve bunları tamamen kabul 

tay anlaşması Türkiye ile Sunye etmış ad ve itibar olunurlar. 
arasındaki bundan sonraki müna-

nüne yaklaşan bir sırada zıyaret 

etmesı Akdenizin şark s.alıillerın
de bir emniyet hududu ç:zılmış 

olduğunu anlatmağa kafıdr Ha -

sebetleri de büsbütün takvıye e- 5 - G•yri mPnkul 3/8/939 tarihinde perşembe günü saat 14 den 

k 16 ya kadar İstanbul dördüncü icra memurluğunda ;;.., defa iba""~ıl _ 

Londra 24 (Hususi) - Japon 
kaynaklarından ~len malfuııata 

''fatih,, Tefrikamız 
Yazılarımızın Çokltıl;TUndan 

Bugün Koyamadık Özür 
Dileriz. 

dece t.r. ....,, ı;u 
ı---------------1 dıktan sonra en çok arttırana ihale edilir. Ancak arttırma 'bedeli mu

1'ÖJ"e, Sovyet tayyareleri bazı Man-1-- - ---------- 
çuri şehirlerini bombardıman et
melrtedrrler. 

Japon ordusu karargf6ıı yüz Rus 
tayyaresmin hududu geçerek Ma.n
çuri topraklan üzerinde uç -
tuklarını, şiddetli bir hava muıha
rebesı olduğunu ve Japon tayya
relerıle miıdafaa loplarının Rus 
tayyarelcrınden bırkaçıru düşür -
dıiğü hakkında verd,ği haıber hak
kında mütemmim mallımat gel -
memiştır. 

Yine Japon kaynaklannın ver
diği hıibere nazaran, 17 haziranda 
12 Sovyet tayyaresi Rodonal Shali 
l. ........ .ı... ..... ~.-. ...... e>t..-v.ı<:t .... t:'(,,.\r " lri-

şi ölmüş ve yaralanmıştır. 19 ha -
ziranda da 17 Sovyet tayyaresi 
Buir Mor gölü üzerinden uçarak, 
göl kenarındaki benzin deposunu 
yakmışlardır. Sovyet tayyareleri
nin bu akınları devam etmekte ve 
sık sık hava mıihaı ebeleri olmak
tadır. 

Tokyo 24 (Hususi) - Tiyençin 
ve Kulangsu'dan maada, diğer şe
hirlerdeki imtiyaz mıntakalannın 
da aibluka altına alınması ihtimali 
vardır. 

Bu hadiselerin mevzi• yalnız 
bu mıntakalara münhasır bir çar-
···nC'T'f"I ... r.lNnm1 .,~,...,.,,,,.~;.ıTY",.·lrt-1" ... 

Fatih icrasından: hamrnPn kıYmetin '.< 75 ini bulmaz veya satış isteyenin alacağına r~ 
han olan diğ~r olakalılar bulunup da bedel bunların bu gayri menkul 

Halilin alacağından dolayı tahtı ile edilmiş alacaklarının mecmuundan fazlaya Çıkm87.Sa en çok arttı
hacze alınan ve borçlu Ademe ald ranın taahhüdü baki kalmak üzere arttırma 15 gün daha temdid edlle

üç yaşında tahmin ve koyu sarı rek 18/8/939 tariıhinde cuma günü saat 14 den 16 ya kadar İstanbul dör
ve kahve rengi doru 29/6/939 ta- dü~cü ırra memuı !uğu odasında arttırma bedeli satış isteyenin alaca
rihine müsadif perşembe günü ğına rüçhan olıın dığer alacaklıların bu gayri menkul ile temin edilıniş 
saat 14 de Tupkapı haricinde Te _ alacakl•rı rr.<:~mııundan fazlaya çıkmak ve mu!lıammen kıymetin % 
pe.ba.ğında küçük Ma2lhar Beyin 75 şin tutmai< şar•i!e eP çok arttırana ihale edilir. Böyle bir bedel elde 
evinde birinci arttırması ve kıy- edilem~zse ihale ynpı lmaz ve satlŞ 2280 Ne. 1ı kanuna tevfikan geri 

bırakıl•r. 
meti muhammenesini bulmadığ1 
takdirde 30/6/939 tar>hine müsa- 6 - Gayri menkul kendisine ihale olunan kimse derhal veya ve· 

dif 
.. .. . 

1 
. rilen mühlet içınde parayı v~rmezse ihale kararı fesholunarak kendi-

cuma gunu aynı saat c ve aynı ., . . . 
. . . . .. · sinden evvel en yuksek teklifte bulunan kimse arzetmış olduğu be-

yerde ikıncı arttırması bılmuza - delle almağa razı olursa ona, razı olmaz veya bulunmazsa hemen on 
yede yapılacağından taliplerin ma- beş gün müddetle arttırmaya çıkarılıp en çok arttırana ihale edilir. 

halli mezkfırda memurur.a mura· tki ihale arasındaki fark ve geçen günler için yüzde 5 den hesab olu-
.......... 1 ....... ~,t,.,.. ... ı .. ...,.~.. l"'.10_.ıl~(ı) 

Gayrimenkul açık arttırma İlanı: 
Beyoğlu Sulh Mahkemeleri başkatibliğindeıı 

Katina, ~ılarika, Vasi!, Kostantın, Aleksandrr ile Meziyyet ve Sabi· 
'hanın şayian ve müştereken mutasarrıf lbulundu.kları Beyoğlunda Pera· 
palasın erka ta.rafında Tozkoparanda Kasımpaşa mahallesinin Mezarlık 
sokağında ve caddesinde eski 16/18 ve 20 ve 22 yeni 18, 20, 22 ve 24 No. ıu 
gayri menkuller şuyuunun izal&i zımnında açık arttırmaya konul
muştur. Gayri menkullerden 24 Ne. ile murakkam ahşa!b iki kaltall 
tbaret, alt katta bir taşlık, bir oda, ,bir mutfak, 'bir hala ve müşt<:relı 
kullanılan b;r kı..yusu ve üst katta ibir sofa iki odaı;ı ve içinde elektrilı 
tesisatı mevcud 528 lira .kıymeti muhammenesinde tamire muhtaç ve 
ayda sekiz lira kira getirmekte olan ıbir ev ve 18 Ne. ile murakkam alY 
şa.p ~ kattan iba!'et, zemin katında bir taşlık, bir oda, bir mutfak ve 
birinci katta hır sofa, iki oda, bir hala ve ikinci katta bir sofa, iki oda 
bir halası vt diğer evle müştereken Jmllanılan bir kuyusu ve eletrik 
tesisatı mevcud tamire muhtaç c629> lira kıymeti muhaınmenesinde 
diğer bir ev ve mezkfu evlerin köşesin.de 20, 22 N-0. ile murakkam 5){8 
metre rourabbaır.da ve yüz sekiz lira kıymeti muhammenesindc bir 
arsa olup ayrı ayrı satılılcaktır. 

Birinci aı ttlTma 26/7 /939 Çarşamba günü saat 14 den 16 ya kadal' 
Beyoğlu sulh mahkemeleri başkatibliği nezdinde yaıpılacaktır. Arttır· 
ma bedeli ıruhammen kıymetlerin % yetmiş beşini 'bulmadığı takdir· 
de en son arthr•nın taahhüdü lbaki kalmak şartile ikinci arttırana ıo/ 
8/939 tarihir.e tesadüf eden perşembe günü saat 14 den 16 ya kadal' 
icra edilerek en çok arttırana kat'i ollU"ak iıhale edilecektir. 

Birikmiş ve ihale tarihine kadar birikecek bina ve belediye ver
gilerile evkaf icaresi hissedarlara ve telliiliye rüsumu ile yirmi sene
lik taviz b~eli, ihale pıılu ve tapu harçları müşteriye aiddi.r. 

Arttırmaya iştirak edecek kimselerin gayrimenkullerin kıymeti 
muhammenelerinin yüzde yedi buçuk nisbetinde pey akçesini veya 
milli bir ba:ıkanm bu nisbette teminat mektıtbunu getirmeleri şarttır. 
Arttırma bedelinin kendisine ihale ofunan tarafından ihale gününden 
itiilıaren yedi gün içinde mahkeme kasasına ödemeleri mecburidir. Ak
si takdirde ihale feshedilerek kend!sinden f"VVel en yüksek teklifte bıt' 
lunan k;mse arzctmiş olduğu bedelle almağa razı olursa ona ihale edi
lecek ve o da ıazı olmaz veya bulunamazsa hemen on beş gün müddet
le arttırmaya çıkal'ılacaktır. Yapılacak iliin alakadarlara te'lılği edilmiye
-cektir 1\fözaycde sonunda en çok a.rttırana ihale edilecek ve her iki 
halde birinci ihale edilen kimse iki ihale arasındaki farktan ve zarar· 
dan mes'ul tutulacaktır. İhale farkı ve geçen günlerin yüzde beş faizi 
ayrıca hükme hs.cet kalmaksızın icra marifetile tahsil olunacaktır 

İpo'ck sahfüi alacaklılarla diğer alilkadarların gayri menk~ller 
üzerindeki Jı aklaı~'1), hususile faiz ve masrafa ve saireyc dair olan iddi· 
alannı evra'n müsbitelerile yirmi gün içinde satış memuru olan mah· 
keme ba~lcitibliginc bildirmeleri lazımdır. Aksi halde hakları tapu si
cillerile sabit olm1clıkça satış bedelinin paylaşmasından hariç kalacak· 
lardır. Sartn.;me herkesin görebilmesi için açık bulundurulmaktadır. 
Fazla m11ı'.ım~t almak istiyenlerhı 939/14 Ne. ile mahkeme ba~k5 tilbli-
ğine miiı a<'aat etmekri ilan olunur. (939-14) 

Taksitle alınan vergi ve resimlerin taksit 
Zamanları 

Biainci 
taks.t 

ikinci 
taksit 

Üçüncü 
tak•it 

Dördüncü 
tak.it 

Bina ve .. gis .. dö'!'"t 

taksittir. Te1J1Jlluz Eylül Teşrinisani kiınunuı;ani aıyları 

Tanznat vergisi ve 
tenviriye resmi cik:i 

sonu 

taksittir> EylOl Kanunusani 
Arazi vergisi. ciki 

taksitt:r• Temmuz Kanunuevvel 
Yol parnsı •ıki t'k-

sittir• Haziran Teşrinievvel 

. Olduğu ve bu taksit zamanları zarfında mensup bulunduğu bele
d.ı~e tahsıl şubesine müracaatla borcunu ödemeyenler hakkında tah
sıli em."al kanunu ahkamının tatbikine zaruret hasıl olacağı. 

.Mukel~ef old~kları vergilerin tahakkuk ve tahsil miktarları kay
dedılmek ıçın mükellefler yedine verilmek üzere maliyece hazırlan
mış olan cüzdanları belediye vergi ve resimleri içinde kullanmak is
teyenlerin malmüdürlüklerinden bu cüzdanlardan tedarik ederek imla 
ettirmek üzere yine mensup bulundukları belediye tahsil şubesine mü-
racaat eylemeleri iliin olunur. (4539) 

İstan'bul asliye birinci hukuk 
mahkemesinden: 

Sultanahmed 5 inci suTh hukuk 
bil kimliğinden: 

İstanbul Laleli Kızıltaş sokağı 
15 numaralı hanede mukim iken 

18/1/939 tari.1ıinde ölen v etere . 
kesine mahkememizce el kıon -

muş olan Hasan Hüseyin Hıdır'a 
borçlu ve mumaileyh1en alacaklı 

olanların işbu ilan tarihinden iti
baren bir ay içinde İıstaııbul Di -

Sa.rıgüzelde Hasanlıaliie cami so
kağında 17, 15 yeni ve 13 N-0. lu 
ibostandaki evde mukim mütevef
fa Hüseyin mirasçısı karısı Zarife 
vekili Cemal Tutel tarafından 

Pendikte Refetpaşa caddesinde 56 
Ne. da Vedia aleyhine müteveffa 
Hüseyinin Mudatpaşa mahalle -
sinde mukim iken vefat eden Mus
tafadan 338 tarihinde 400 lira is- vaıryolundaki mahkememize mü
tikraz ederek muka'bilinde Hasan- racaatları lüzumu ilan olunur. 
lıalife maıhallesinin Cami sokağın- 939/9 

da kain 3 mükerrer 17,15 cedid 1-:------------

No. 1ı maa ·bahçe hanesini ipotek - Dr. HORHORUNİ -
ve 'badelvefat müteveffanın varisi 1 1 Hastalarını akşama kadar Sir
müddeaaleyh Ve<liaya 400 lirayı 

keci Viyana Oteli yanındaki 
ödemi< olduğundan haciz ve ipe-

.., muayenehanesinde tedavi eder. 
tek kaydının kaldırılması hak - _ Telefon : 24131 _ 
kında açılan davanın neticesi mu-
l:ıakemesinde sözü geçen gayri 
menkulün Hüseyin tarafından 

Mustafa namına yapılan vefamı 

ferağ muameleden dolayı Mus -
tafadan Vediaya düşmesi lazım 

gelen 4/3 hi&e üzerindeki vefaen 
ferağ kaydının kaldırılmasına 12/ 

4/939 tariliinde karar verildiği ve 

ı---

hukuk usulü muhakemeleri ka -
nununun 407 inci maddesine tev

fikan (ilanın ertesi gününden ıti

lbaren) müddeti içinde kanun yol· 

!arına müracaat etmediğinız tak -
dirde hüküm kafiyet kesbedeceğl 
iliın olunur. (18756) 

yetimizce alıcıdan tahsil olunur. (Madde 133) 
" - Alıcı arttırma bedeli haricinde olarak yalnız tapu ferag har

cım yirmi senelik vakıf taviz bedelini ve ihale karar pullarını vermeğe 

me<:burdur. 
Müterakim vergiler tenvirat ve tanzifat ve tellaliye resmin

den mütevellid belediye rüsumu ve müterakim vakıf icaresi alıcıya 
aid olmayıp arttırma bedelinden tenzil olunur. 

!sbıı gayrmenkul yukarıda gösterilen tarihde İstanbul dördüncü 
iera ~emurlıığu odasında işbu ilan ve gösterilen arttırma §a.rtnamesl 

,..l,..:,,..,.,,..· .... .-1,,.. c.~t1l:H"''!\f!: ilan olunur. /'lRM\ 
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Meğer Güzel Kız Bir Milyoııerlerin Sevgi/is' 
Kaçakçı İmiş (5 inci nyfııdan devam) 

düşünceli buldu. Salonda birçok 1 

nedimler, hizmetçiler vardı. Prens, 
kendisini yanındaki koltuğa oturt
tu. Bir aralık kulağına doğru e
ğildi, yavaşça şu sözleri söyledi: 

Madam Holt Levis titremeye 
başlamıştı. Demek en mütıhiş ra
kibi Openhaymre vekilini yollu
yordu. Şu halde iş bozulacaktı. 

[Bü.yti.k ı.arbde Marmara to lnde çarpışan İna'llh ve Fransı'I tahtelba birlerinin harlkulide maceraları ve Sul
ta.nhkar torpldoma'IUD p.ntı zaferi mülıa Bahriye Neı:aretinln dosyalanndan &'&ltp kumandanın beyanatının 

ve flfreli malıal>era& ve vealkalardan alınan bu es tr yazllm.ıştır.] 

No. 3 Yazan: Rahmi Yağız 

Deni.zaltı Filosu Hiç Denenmemiş 
Bir Maceraya Atılıyordu 

Amiral Dörobek Kumandasında Boğazı 
Memur Edilen Fransız Filotillası Geçmeğe 

Kapiten Teodor Brodey, E 13 
markalı kendi gemisinin biricik 
sereninde komodor formıısını dal
galandıra dal.galandıra hareket 
emrini vermiş acayip biçimlerile 
tuhaf bu balığı ar.dıran tahtelba
hirler, b'rbir arkasına takılmış, 
yola koyulmuşlardı. 

Denizaltı filosu şimdiye kadar 
denenmemiş bir macera seferine a
tılıyordu. Tahtelbahirler icad e
dildiği zamandan\)eri iki tarafı 

kapatılmış bır diişman denizine 
girmek teşebbüsünde bulunma -
ml§lardı. Fakat, Osmanlı müda -
faasının karşısında, çürüyen, iler
lemiyen İngiliz drniz taarruzları 1 
'boğaz mıntakasında akamete uğ
radıktan sonra Amiral Dörobek i
çin teblıkelı, fakat iyi netice ve
recek hareketten başka başvuru
lacak çare kalmıyordu. 

süvariye bakıyor, onun kemali sü
kunetle harita üzerinde gözlerini 
bir noktaya mıhlayışını hırslı ba
kışlarla süzüyor, kendi kendine 
söyleniyordu: 

- Ne tuhaf adaın bu ... Nereden 
bu gemiye verild' :n. Sanki, bil -
tün hayatınca sarfedeceği keli -

meleri sayı ile vermişler giıbi la
kırdı etmekten kvrkuyor. Keşke 
yanıma bir dil .ıı;ıen papagan al
saydım ... Kamaranın öbür ucun
da da baş gedikli Piyer Tona ufa

rak bir tahta masanın önünde o
turuyor, hareket zamanındanbe -
ri tek kelime söylemiyen süvari
ye, ikincinin düşüncelerine ben-
2er fikirlerle i.çerden çatıyor, kap

tan Sabo'nun da bu söz harcama
yışa baş eğişini tenkid ediyordu. 

pan gedikliyi alkışlıyorlar; onun 

anlattıklarını kahkahalar 

da dinliyorlardı. 

arasın-

Etyen Şamo süvarinin hemşe
risi, Marsilyalı bir gemici idi. U-

zun boyu zayıf, kuru bünyesi. kal
kık kaşlarile her şeye bakışında 

saflı.k ve hayret ifade eden gözleri 
bu adamı tip itibarile gülünç bi

raz da sempatik gösteriyor, ince 
bir istihza, bol n&tElerle karika

türize ettiği haıl.:seler her zaman 
en kederli tayfaları bile kahka -
halara garkediyordu. 

Boğaza saldıracak filotilliinın h i

mayesi altında denizaltından bo

ğaz sularını geçmek, Marmaraya 

g:Cmek, orada Osmanlı iç deni -

zinde harekat yapmak gibi tehli

keli bir fedai hizmetine atılan tah

telba.hirler ilk mevzielri olan Boz-

(5 inci sayfadan devam) 
saporlumun cebimde olduğunu bir 
da:ha iyice muayene edip anladık
tan sonra merdivene doğru yürü
düm. Kül rengi gözlü kız yanıl:ıa
şundadır. 

- Kimmiş bu İskenderiyeyi iyi 
bilen kavalye:? 

- Burada yok ... - diyor - ban -
yosunu alıyor. Hem yalnız İsken
deriyeyi değil o bütün Mısırı bi
liyor. Yanında arabası da var; beni 
gezdirecek. 

- Ala öyle ise ... Bon şans! 
Merdivende, İstanbuldanberi 

neş'esile hepimize kendini sevdi -
ren ve Mısır hassa yüwaşılarından 
olduğunu söyleyen bir genç elini 
uzatıyor: 

- Allaha ısmarladık bey. 
- Saadetle efendim. 
Bu sırada ikinci güvertede saç

ları dağınık bir genç haykırarak. 
ellerile kollarile bir takım işare1>
ler yaparak rıhtunda duran oto
mobillerden birinin şofÖTile konu
şuyor. Genç zabit atik ve çevik 
adımlarla rıhtıma inince güzel bir 
sarışın kızla kucaklaşıyor. ve ba
na takdm ediyor: 

- Kardeşim. 

- Ya bu hırykıran adam kim? 
- Şofrüm. 

Oranis'le birlikte bir arabaya 
atlıyoruz: ı 

- Hamleye ~k! [ 
- Ramle ... Günün bu saatinde 

İskenderiyenin en işlek meydanı. 
Renkli büyük şemsiyeler altın

da yemek yiyenlerin yığınına biz
de karışıyoruz. 
Soğuk bir bira hakikaten din -

lendirici oluyor. 
Mısır gazinolarının güzel ve tak

lide değer bir adeti vardır: 
Mezeyi göz boyamak için, mide 

bozmak için değil, iştilha açmak 

Filotilla sü.klin içinde ilk mev
ziine doğru ilerlerken gemilerde 
bambaşka bir alem, çok tuhaf bir 
hava almış yürümüştü. Tahtel -
bah'r kolunun en nihayetinde 

yürüyen Triton tahtelbahiri, Fran
sız tipi denizaltı gemilerinin bü
yüklerinden biriydi. Sil varisi Ö
jen Klavye, Fransız deniz kuvvet
lerinde 20 senedenberi hizmet gör
müş, tecrübeli, pişkin, ve deniz 1 
kurdu sayılacak kabiliyette bir 
adamdı. Klavyeyi arkadaşları a
rasında sevmiyen yok gıbiydi. 

Yalnız herkes onun bir huyundan 
şikayet ediyordu. Klavye, inadı 

çok seven, inadı uğrunda başını 

vermekten çekinrr.iyen tuhaf bir 
yaradılı.ştaydı. Çuk az konuşur, 

tekneye ehemmiyet verir, Lıikran
yalıları taklid etmeği sever, ina
da gelince de Nuh dedi m: pey -
gamber demezd\ .. 

Halbuki manikada (1) bambaş
ka bir hava hiıkimdi: mecmuu 12 
ye varan mürettebat, - davulun 
sesi uzaktan hoş geldiği için ola
cak - sanki harbe değil de düğüne 
gidiyorlarmış glbi bütün neş'ele
rile gülüyor, söylüyor, bol bol ge
vezelik ediyorlard• Geminin en 
şen, en alaycı, en şakacı askeri Et
yen Şamo'nun etrafında halkala -
nan arkadaşları, uzun boyu, gü
lünç tavırlarile ho~ bir taklid ya-

caada civarına yaklaştıkları sıra
da E~en Şamo, Triton'un mani -

kasında toplanan "' kadaşlarına bu 
seferin karikatürünü çiziyor, bir 

diyaJoğ şeklinde u:.:ayıp giden mu-
için hazırlayıp verirler. 

havere ile etraf kıahkahaya boğu-

Dörobek kumandasında boğa -
zı geçmeğe memur edilen filotil
liının son gemisinde, boğaza doğ
ru ilerlenirken şu sahne cereyan 
ediyordu. Klavye geminin ön kıs
mındaki subaylara mahsus daire
de, kumanda kamarasında oturu
yor, masanın üzer'ne açtığı bir ha
r:tanın üzerinde kendı kendine 
bazı hesaplar yapıyor, geçid için 
intihap edilecek rotayı kendı gö
zile kestirmeğe çalışıyordu. Pres
kopun başında duran. geminin ro
ta üzer:nde seyrini temin eden i
kinci, kaptan Oskar Sabo liıkır -
dı perhizinden bunalmış vaz.yet
te bulunuyor, arnsıra yan gözle 

TARİHi 
ÇOCUI< 
RD11ANI 

Demışti. Genç kız başından ge- ı 
çenleri anlattıktan sonra: 

- Mara yağmur bekliyor, de
dı. Gök gürü lded iği zaman benim
le evlenecekmi~. Her gün gözle
rim gökte .. Tanrıya yağmur yağ
dırmaması için gece gündüz yal
varıyorum. Ben böyle bir cana
varın nasıl kansı olabilirim?!. 

BuradJ senden başka bir 
kin1se var mt?. 

- Hayır. 

- ~fara her gün yola iner mi? 
- Evet.. ona etraftan yiyecek 

(1) Manika: Mürettebata kovuş 
hizmetini gören geıni kısm ına ve~ 

rilen isimdir. R. Y. 

yor, manikanın mddeni duvarla -

rmda akisler meydana getiren 
kahkaha zincirleri süvarinin ka

marasına kadar uzayıp g:diyordu. 

(Devamı var) 

BiR FACIANIN IÇYOZO 
(5 inci sayfadan devam) 

!arın hemen hepsi şu cümlelerle 
başlıyor: 

•Şaşılacak şey bu .. , bir türlü 
anlıyamıyorum ... , ııiçin cevap ver-ı 
mek istemiyorsunuz .. ? • Birisi de 
şu suretle nihayet buluyor: .s:z 
bir serserisiniz. Hakkınızdan nasıl 
geleceğimi ben bilirim ... • 

Presvil, izdivaç vadile kadınları 
dolandıran bir se,-seri mı? Yoksa 
Landronun bir başka türlüsü 
mü ... Kağıdlan arasında bir 
kadına ait hüviyet var&kası bulu
nuyor. Bu kadın kim?. Nerede? ... 
Sağ mı, ölü mü? .. 

Zabıta bunları &nlamak istiyor. 
Ertesi günü hast&haneye giden 

polis komiseri, hastanın başucu

na oturuyor. Pres"il. 
- Doğruyu söyliyeceğim ... Yal

nız biraz doğrultun uz beni. .. 

Yazan: lskender F. Sert elli 

rir. İlkönce kendi yer, sonra arta
nını da benim önüme atar. 

- Buradan kaçmak için başka 
bir yol var mı acaba?. 

- Her taraf kayalık. Buradan 
kaçabilmek için insanın kanatla
rı olmalı .. 

- Bu canavarı uyurken öldü
remez miyiz?. 

- Ona buradan geçenler (Öl
miyen adam) diyorlar. Mara i -
ki yüz yaşında imiş. Üç kere diş
leri çıkmış .. Bir damla kan bil\! 
akmamış. Taşlan avucunun için

i 9 . ö le bir ca-

Diyor. Başını kaldırıyorlar, ar

kasına bir yastık koyuyorlar. Fa
kat bir söz söylemeden başı önü
ne düşüyor, ölüyor 

Zabı~a tahkikatını genişletiyor. 

Neticede sahte doktorun vakt.ile 
zeng:n bir banka direktörü oldu
ğu, iflas etmek tehlikesine maruz 

kalınca Amerikaya kaçtığı ve bi
lahare avdet ettiği meydana çı -
kıyor. 

ZAYİ 

Aksaray yüz numarasında nü
fus ve maaş cüzdanımı ve tafil>i.k 
mühürümü unuttum. Bulanların 

insaniyet namına adresime getir
melerini rica ederim. 

Köprü Kadıköy ve Haydarpaşa 
vapur iskele gazete müvezzii 

Meşkilre 

- 39 
• 

- Ben de yolda kendisine bir 
ok atı.m .. G:iğ;üne saplandı Yere 
devrilecek f.<;anciım. O":unLt... p~r · 

mağınc!an b.i dik<m çıkarı: gibi 
çekip attı ve ı.izerime yü•lıdi.i A
tımdan iner inmez beni parmağı
na taktı .. bur«ya çıkardı. 

(Sayun) i'ıni çekti: 
-Tıpkı bana yaptığı g;bi . O ko

caman kayahrı yerinden krıparıp 
aşağıya yuvarlarken, gok 
gürlüyor sanıyorum. Ben ömrüm
de bu kadar kuvvetli bir mahluk 
ne gördüm, ne de işittim. Onun e
linden bizi ancak bir mucize kur-

Kimbilir ne kadar yemiş ve iç
mişiz! 

Bir ara Oranis kolumu dürttü: 
-Duydun mu? 
- Neyi? 
- Müvezzilerin haykırışını ... 

cPaşa İstanbul Kraliçesi ile evle
nemiyecek!. diye bağırıyorlar. 

- Kimmiş bu kraliçe? 
Birer gazete alıyoruz. Fakat da-ı 

ha gazeteye gözümü çevirmeden 
önümüzden biraz eskice, fakat çok 
büyük bir otomdl:ıil geçiyor. Göz
leri kül renkli kız içinde. Ve oto
mobili kim kullanıyor bilir misi -
niz? Kızkardeşini bana tanıştrıan 
hassa zabitinin şoförü. 

Kendi kendime söyleniyorum: 
- Alla Allah ... bu kız hassa za

bitile mi işi pişirdi? 
Oranis bu sırada gözlerini ga

zetesinden çekip hayretle yüzü
me bakıyor: 

- Azizim paşa seksenli)cmiş. İs
tanbul kraliçesi ise yirmi beşlik. 
B u nasıl iş? Şu Mısırda gönül iş

lerine akıl sır ermiyor. 

Dört gün sonra, rıhtım üstünde 
pasaportumun yerinde olup olma
dığını bir da.ha muayene ediyo -
rum. Bu se!l'erki muayeneyi gemi-

- Ben o mucizeyi yaratmağa ça
lışacağım, Sayun! Hele bir kendi
me geleyim .. kolum, kanadım kı

rıldı. Vücudüm pestil gibi yam
yassı oldu .. dizlerimin üstünde du
ramıyorum. Keşke onunla döğüş
meseydim .. 

• 
KAYALARN ESRARI 

Bu sırada Hamatta yalnız kalan 
ve Kralın kafasını koparmak için 
fırsat kollıyan Tanrının oğlu. ar
kadasY>ın (İki başlı canavar) ini
ne gittiğini ve aradan bir hafta 
geçtiği halde dönmediğini görünce 
meraka düştü. 

Tanrının oğlu, Sayun adlı bir 
Filistin güz~linin canavar ininde 
kapalı kaldığını biliyordu. O da bu 
haberi herkes gibi sarayda öğren
mişti. 

Buranın dönmeyişi Tanrının oğ

lunu harekete geçirmişti. Azak 
kendi kendine: 

- Birbirimizin kanını içtik .. Kan 
kardeşi olduk. Son günlerde ara-

ye binerken başıma bir bela gel
memesi müialıazasile yapıyorum. 
Birden yanılbaşımda üstü başı yır
tık yüzü gözü bere içinde bir ka
dın belirdi. Bir dilenci sandım. E
limi cebime atarken a:ilıyQn, hıç
kıran bir sesle: 

- Nasıl?. Bu kadar mı değiş -
mişim? 

Diye söylendiğini işitince dik
katle yüzüne baktım: 

Aaa ... O. 
Kül renkli gözlü kız, o güzel ku 

sütü küle dökmüş ve püskürülen 
külle tüyleri bİ.r'birine karışmış, 

uyuzLaşmış bir kediye dönmüştü. 
- Kavalyandan pek memnun 

olmamışa benziyorsun? 
Dedim. 

Ceva.b vermedi. Koluma girdi. 
Kıoşarak merdiveni çıktı ve ge
miye girip kamarasına daldı. Be- 1 
ni de arkasından sürüklemişti. Ka
pının sürgüsıinü vurırnca: 

- Evvela bir kibar ve zengin 
mirasyedi sanmıştım .. dedi. Sonra 
bir şoför olduğunu öğrendim. 

Fakat en sonunda öğrendiğim şey 

feci oldu. Kaçakçı değiller 
mi.ş? Vapurdan çıkmazdan 

mi y

önce 

kamarama gelip beni uzun uzun 
öpmüş ve kuca.kla:ını:ştı. Bunu sev
gisine atfetmiştim. Meğer beni 
kucakladıkça öteme berime esrar 
paket1eri, moiifin tübleri doldur
mamış mı? Otıomobile binip şe -
hirden çıkınca bir başka araba ile 
karşılaştık. İçinde, merdivenden 
inerken sizinle konuşan o şık genç 
vardı: 

- Zabit - dedim -. 

- Hangi zıilıit ... dedi. O şefleri. 
Ben üstümdekilerden başımdaki
lerden habersiz olduğum için üs
tümü araştırmağa başladıkları za-
man çırpınmak, hayklrmak iste -
diın. klıoroform koklatmışlar ga 
liba bayılmışm. Darbuka sesle -
rile uyandım. 

Hınçkırıklarla boğularak yatağı

na kapandı: 
- Eğer bir tesadüf olmasaydı 

çok deha feci bir hale düşecek -
tim. Beni Ka.hirenin pis mahalle
lerinde bir eve satmışlar. Polisler 
ötedenberi şüphelendiği için evi 
basmağa gelruler. Gelmeselerdi 
yarıud biraz daha geci.kselerdi... 

Hikayenin ötesini anlatmasına 

lüzum kalmamıştı. Tırnakları u
zamış. ve bir hayli kirlenmiş elle
rile burnuma doğru uzattığı El Eh-

- Bu işi bugün bitiriverelim. 
Zira karım, taşın satılması aley -
hinde. Bütün gece başımın etini 
yedi, durdu ... 

Madam Ho~ Levis, gözlerini 
pencereye çevirdi. Yağmur, bar -
daktan boşanır gibi yağıyordu. Ye
isle cevab verdi: 

- Acelesi yok, prensim ... Ya
rına bırakalım. .. 

Efganistanda, yağmur başladı 

mı birkaç gün devam ed~r. Ma -
dam Holt Levis, ertesi günü yat-

1 
murun dinmediğini görünce bir 
hastalık bahane etti. odasın -
dan çıkmadı. Beş gün geçti. Ya~ 
mur haliı yağıyordu. 

Bulullar bir türlü dağılmıyor, 
yağmur kesilmiyordu. Kraliçenin 
canı sıkılmıya başlamıştı. Saray
da, saray halkında bir başkalık gö-

1 rür gibi oluyordu. Prens de artık 
acele etmiyordu. Her halde bir 1 
şey vardL Hizmetçilerinden birini 1 
bu değişikliği anlamıya memur et
ti,. Hizmetçinin, ertesi günüeline 
sıkıştırdığı bir ka.ğıd parçasında 

şunlar yazılı idi: Openhaymer işi 
duymuş. Vekilini yola çıkarmış. 

bir iki güne kadar buraya gele -

cekmiş .. • 

SATIŞ 

Sör Openhaymer, elmas kralla
rının kralıdır. Meşhur Jonker el

masını 70,000 İngiliz lirasına satın 
al;ın odur. Bu taş 726 kırat ağır -
lığındadır. Ve bütün dünyaca ma
lılmdur. 

Madam Holt Levis, onun vekili 
gelmeden işi bitirmezse kaybede
ceği muhakkaktı. Halbuki yağmur 

hala devam ediyo,.du. Kenci• ken
dine: cNe yapma!!?...• diy~ söyle· 
ruyor, bir çare arıyordu Nihayet, 

hileye müracaata kara~ verdi. Şu 
mealde bir mektub yazdı, hizmet
çiısi ile Operıhaymer'in vekiline 
gönderdi: 

.Tanrının gözünü ben satın al
dım. Fa.kat muhafaza etmek iste
miyorum. Arzu ederseniz beni 
Bombayda bekleyiniz. Sizınle bir 
iş yapalım. Del'hal cevab nriniz .. • 

Bu manevra muvaffı kiyetle ne
ticelendi. Vekil ş:; c~vabı verdi : 

. Pekiliı.. Bonıb3ya dönüyorum. 
Sizi orada bekliyeceğım ... • 

Kraliçe artık müsterihti. Ertesi 
günü de yağmur kesilmışti. Uzun 
pazrlıklardan sonra elması bir 
milyon yedi yüz bin franga satın 
aldı. Efganistandan ayrıldı ve 
Bomlbaya uğramadan doğru Nev
yorka gitti. 

İLANI 
İstanbul 4üncü icra Memurluğundan: 

Ali Haydar tarafından Vakı1 paralar idaresinden 23591 ikraz num~
rasıle borç alınan paraya mukabil birinci derecede ipotek gösterilmiş 
olup borcun ödenmemesinden do!ayı satılmasına karar verilen ve ta
mamına ehli vukuf tarafından (1202) lira (50) kuruş kiymet takdir e
dilpıiş olan kaydcn Zeyrekte Molla Zeyrek mahallesinin fenerci çık

mazı sok:ığında eski 4 mükerrer yeni 8 No. lı bir tarafı Mürşide men
zili, bir tarafı Nazif bahçesi bir tarafı Mahmut bahçesi ve bir tarafı 
çıkmaz s'lkak ile çevrili 122 zıra mikdarında ve müşterek kuyusu bu
lunan ahşap evin evsaf ve mesahı;sı aşağıda yazılıdır: 

Zemin kat: Zemini karesimen döşeli için<i<> iki gömülü küpü bu
lunan bir taşlık bir oda, bir dolap kırmızı çini döşeli iki merdiven altı
nı havi matbahdir. 

Bilinci kat: Camekan bölmeli bir sofa üzerinde ıkı oda, bir heLi 
bir dolap ve çinko döşelı bir gusulhanedir. 

İkinci kat: Birinci katın aynı olup yalnız tavanlar basıktır. Bah
çede iki kömürlük, müşterek bir kuyu ve bir kaç ağaç vardır. 

Umunıi evsafı: Gayri menkul çıkmaz sokaktadır. Cephesine tes~

dii.f eden çıkmaz sokak kısmı tahta perde ile kapanmış ve burada. bir as
ma çardağı yapılmış ise de komşırnun hakkı mururu vardır. Ve elyevm 
kullanılmaktadır. Biııa <>lışap olı.ıp haricen a,oıı ve dahilen tavan ve 
kapıları yağlı boyalıdır. İçinde elektrik mevcuttur. 

Mesahası: Umum sahası 70 metre murabbaı olup bunun 34 metre 
murabbaı bina, geri kalanı bahçedir. 

Yukarıda hudud ve evsaf ve mesahası yazılı gayrı menkulün tama
mı açık artırmaya konmuştıır. 

1 - İşbugayri r:ıenkulün arttırma şartnamesi 3/7 /939 tarihinden 
ile şoförünün ve kızkardeşi oldu- itil:ıaren 937 /4281 No. ile İstanbul Dördüncü icra dairesinın muayyen nu

ğu~u. sö~le~iği genç kızın resim-

1 

marasında h. erkesin görebılmesi için açıktır. İla~da yazılı olanlard:ın 
lerını gordum. fazla nıaliımat altr..ak istiyenler 4fuu şartnameye ve 937/4281 dosya nu-

Bu bir olmuş vak'adır ki oku - marasile :nemuriyetimize müracaat etmelidir. 

yanlara, vapurla seyahat ettikle- 2 _ Arttırm~ya iştirak için yukarıda yazılı kıymetın % 7.5 nisbe

r:i zaman. uğranılan limanlarda tat- betinde pey veya milli b!r bankanın teminat mektubu tevdi edilecektir. 
lı zaman geçirtmek vadinde bulu- (Madde 124). 

ramın ilk sahifesinde ~hassa zabiti. 

nan zarif yol ar.kadaşlannı bi:r par- İ . · • · 
. . . 3 - potek sahıbı alacaklılarla dıger alakadarların ve rtifak hakkı 

ça dıkkatle seçmek tavsıyesınde h ' 1 · · k 1 .. · d ki hakl h ·1 f · f sa ıp erının gavrı men u uzeıı.n e annl ususı e aız ,~e masra a 

bulunur. Nizamettiıı Nazif dair olan irldiaİarını işbu ilim tarihinden itibaren yirmi gün içinde ev-
rakı müsbiteleıile birliKte memuriyetimize bildirmelen icap eder. Aksi 
halde hakları tapu sicilli ile sabit olmadıkça satış bedelinin paylaşmasın

GÖZTEPEDE ACELE SATILIK dan hariç kalırlar. 
ARSA 4 - Gösterilen günde arttırmaya iştirak edenler arttırma şartna

Asfalta 50 metro 1 dönümden mesini okumuş ve lüzumlu malumat almış ve bunları tamamen kabul et
fazla denize nazır arsa satılıktır. 

Alıcıların Bahİ;ekapıda Yıldız ha
nında Kemale müracaatları. 

mağa başladık. (Aramızda kardeş

lik kalmadı artık! ) dedik. Fakat, 
bunu söy lenıckle, damarlarunıza 

karışan karde~lik kanını nasıl in

kar edebiliriz?. İşte buna çocuk -

luk derler. Şimdi kardeşliği gös-

!ermek sırası geldi. Onu gidip a-

ramalıyım .. dedi, Krala haber gön

derdi. 

- Buranı bulmağa gideceğim. 

Bana yol bilen bir adam veriniz. 

Hamal Kralı bunu duyunca 

sevindi: 

- Misafirimin biricik kızını sen 

kurtarabilirsen kızımı sana veri-

rim, Azak! 

Tanrının oğlu sevincini belli 

etmedi. 

Güzelliği dillerde dolaşan Kralın 

güzel kızını almak, bütün bir Ha-

mat ülkesini satın almak demek -

tir. 

miş ad ve itibar olunurlar. 
5 - Gayri menJ. ul 3/8/939 tarihinde Perşembe günü saat 14 den 

16 ya katlar [stanbul Dördüncü İcra memurluğunda üç defa bağırıldık
tan sonra en çok arttırana ihale edilir. Ancak arttırma bedeli muham

men kıyr..ctin % 75 şini bulmaz veya satış isteyenin alacağına rüçhanı 
olan diğer alacaklılar bulunup da bedel bunların bu gayri menkul ile 
temin edilmiş alacaklılanrun mecmuundan fazlaya ~ıkmazsa en çok art
tıranın taBhhüdü baki kalmak üzere arttırma 15 gün daha temdit edile
rek 18/8/939 tarihinde C:ıma günü saat 14 den 16 ya kadar İstanbul OOr
düncü İcra menıurluğu odasında arttırma bedeli satış u;teyenın alacağına 

rüçhanı olan diğer alacaklıların bu gayrı menkul ik temin edilmiş ala
cakları mecmuundan fa1laya çıkmak şartile en çok arttırana ihale edi
lir. Böyle bir bı:del elde edilemezse ihale yapılmaz. Ve salı~ talebl 
düşer . 

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

evvel en yüksek teklifde bulunan kimse arzetmiş olduğu bedelle alma

ğa razı olursa ona, razı olmaz veya bulunmazsa hemen on beş gün müd
detle arttırmaya çıkarılıp en çok arttırana ihale edilir. İki ihale arasın

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

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

burdur. Müterakim vergiler, tenvirat ve tanzifat ve tellaliye resminden 
mütevellit belediye rüsumu ve müterakim vakıf icaresi afıcıya ait ol
mayıp arttırma bedelinden tenzil olunur. İşbu gayrı menkul yukarıda 
gösterilen tarihte İstanbul Dördüncü İcra memurluğu odasında işbu 
ilan ve görterilen arttırma şartnamesi dairesinde satılacai;iı ilan olu-
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DiKKAT: 
Loıtyi 

FOSFARSOL 
1936 senesi haziran ayında Sen 

Jorj kollejinden aldığım 18 nu • 
maralı tasdiknameyi zayi ettim• 
Yenisin i alacağımdan eskisinin 
hükmü yoktur. 

İstarlbul Ayazpaşa Ankarapa • 
lasta 13 numarada mukim 

Geol'g Kreuzer EN BiRINCI KAN, KUVVET, IŞTIHA ŞURUBUDUR BElBEKTE SATILIK ARSA 
Deniz kenarında 120 metre mu· 

ral:ibaı bir arsa satılıktır. Talib -
Jerin Ankara caddesinde Adalet 
han 10 numaraya müracaatları. 

FOSFARSOL'u bütün kuvvet şurubıarından ayıran başlıca hassa : Devamlı bir surette kan, kuvvet ve iştah temin etmesi ve ilk 
kullananlarda bile tesirini derhal göstermesidir. Her Eczahanede bulunur . 

........................... _. .................................................................................... __ ... _. ..................... . 
..-: _____ _ 

DiKKAT 

Gripin kutularının üzerine resimde gördüğünüz 
şekilde kabartma pullar ilave edilmiştir. 

Her yerde ısrarla pullu Kutuları isteyiniz. 

1 

-ve pulsuz kutuları şiddetle reddediniz..-' 

Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü 
Rektörlüğünden: 

Kurumumuz santralın.da 100 !irs ücretli elektrikçilik münhal oldu

ğundan ~la- araııında 8 teınmu.z 939 pazal'lesi günü imtihan yapı

lacaktır. Talip obnlar mekteb §<!hadetnamelerile, askerlik ve nüius 
vesaikile ~bcr fi:mdiye kadar çalı~tığı mahalleııden ve Nafıa Veldl

letiııden alın.alan lllzımgelen ehliyetnamenin birer suretile fotograıflı 

~ıarak iBtidalarile Ankarada Yüksek Ziraat Enstitüsü Daire Müdürlü

ğüne imtibıı.n gününe kadar müracaat etmeleri lüzunıu ilan olunur. 
c2428> c4405> 

Devlet Demlryolları ve Limanları ı 
ltletme u. idaresi ilanları 

ı----:.-----
Muhammen bı>del' 1080 lira olan 30,000 adet müstamel (sağlam) 

çimento çuvalı 16000 adet müstamel, delik ve 2000 kilo da hurda çimen
to çuvalı 5/7 /939 çArşamba günü saat 10,30 on buçukta Haydarpaşada 
gar binası dalıl11ndeki komisyon tar atından açık arttırma usulile satıla
cak1irı. 

Bu ışe girmok i•tiyenlerin 81 liralık muvakkat teminat ve kanu
nun tayin ettıği v~sikalarla birlikte arttırma günü saatine kadar ko
misyona mürac•~tları !azımdır. Bu işe aid şartnameler komisyondan 
parasız olarak davtılmaktadır. (4416) 

j 

• Boğaziçiniu en havadar yeri olan .._ 

Anadoluhisarında Göksu Dört Kardeşler 

Hayat Korusu Gazinosunda 
Bu pazardan itibaren her pazar mükemmel CAZ 

-ım 

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

• 
terzı aranıyor : 

· İnhisarlar Umum Müdürlüğünden: 1Hayvan sağlık memurları ve Nalbant mektebi 
Müdürlüğünden: 

Cinı ı 

Düz kapak tahtası 
Triiil tahtası 

Mikdarı 

30.000 Kg. 
30.000 • 

Muhammea ti. 
Lira Kr. 
1200 -
600 -

7,5 teminat 
Lira Kr. 
180 

Eksilme 
Şekli 

Açık ek. 
Saati 

14 
16 

Eskiltmiy , konaıı 

maddenin cinsi 
Mikdarı Mektebe Tutar ı ilk tenıin'at Eksilt• 
Azı Çoııu tesli m mik. menin 

tahmin olu- günü 
90 • • nan fiyat Lira K. 

9,5 naııh 1425 00 107, L. Kafes • 25.000 • 875 - 131 25 • • ı5,3o _E_Jı:me __ k __ (:_iB_ir_in_c_i_N....:..) __ 12~0..:..:00 15000 

Parça ambalaj ka. 12.000 • 726 - 108 90 • • 
16 Dağlıç eti. 2700 3200 50 1760 00 159, L. 

I _ Kutu fabrikamızda bir aene zarfında birikeceği talıımin edilen cins ve miktarı yukarıda yazılı tah- Kuzu eti 600 800 45 260 00 
ta ve kağıt parçaları açık arttınna ile satılacaktır. -$-ad_e_y_a_ğ_ı _(_U_rf_a_) ___ 10~0-=o-1-=4-=oo~--1-o-=o--l-4~00.;...0;.;0 ___ --I 

il - Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları, arttırma saatleri hizalarında gösterilm iştir. 
k Zetinyağı (Ayvalık) 200 300 51 lö3 00 129,30 L. Ill - Attırma 3/VII/939 pazartesi günü Kabataşta levazım ve mübayaat şubesindeki alım, satış o-

Sabun (Ayvalık) 200 300 35 105 00 
misyonunda yapılacal<tır. Tussuz tereyağı. · 40 6\) 110 66 00 

IV - Nümuneler her gün Cibalide kutu fabrikamızda görülebilir. -----"-=-- _ 
V _ İstekiller % 15 güvenme paralarile birlikte arttuııa için tayin olunan gün ve saatlerde yukarıda Kuru fasulye. 700 1000 19 190 00 f 

adı geçen komsiyona gelmeleri llan olunur. (4229) Kuru bartıunya. 300 600 12,5 62 50 
Pirinç (Buraa) 1000 1500 28 420 00 

Naklolunacak tuz 
mikdarı ton 

Sevk mın
takaları 

* *T b M. bedeli Teminatı Bulgur. 100 150 12,5 18 75 
on aşına Makarna 300 500 25 125 00 

ııakliye ücreti 
kuruş U • a 1,'ra 1 Beyaz peynir. 400 600 40 240 00 

18.000 Karadeniz mıntakalan 350 63.000 4.725 Zeytin. 250 850 27 94 50 

12.000 Akdeniz • 300 36.000 2.700 Un. Ekstra ekstra. 300 400 15 60 00 

10.000 Marmara denizi 

40.000 

150 15.000 1.125 Şeker t.oz yerli. 000 800 27 216 00 
ll4.000 ı Patates. 1200 1500 8 120 00 

I - 939 mali senesi zarfında Çamaltı ve Foça tuzlalarından Kara

deniz, Akdeniz ve Marmara denizi limanlarına cem'an 40.000 ton tuzun 
nakli işi 5/VI/939 tarihinde ihale edilmediğinden yeniden pazarlık 

sure tile eksiltmeye konmuştur. 
II - Her mıntakay a naklolunacak miktar ve muhammen bedelleri 

ile teminatları yukarıda yazılıdır. 
III - Puzar!tk 30/VI/939 günü saat 15 de Kabataşda Levazım ve 

mübayaa\ şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Şar~nam•ler her gün Levazım Şubesi veznesinden ve İzmir, 
Ankara b3ş :n;idürlüklerinden 570 kuruş mukabilinde alınabilir. 

V - Talipliler gerPk üç mıntaka için birden ve gerek 1 veya 2 mın
taka için teklifntla bulunabilirler. Bu takdirde verecekleri teminat ak
çesi tekLf edecekleri mıntakaya aid miktarlarda olmalıdlr. 

FiatlAr haddi lfı.yık görüldüğü takdirde 3 mıntaka için birden ya
pılan teklif tercih Pdilır. 

VI - İstekl!l<?r ra 7,5 güvenme paralarile birlikte pazarlık için ta
yin edi!Pn gün ve saatte % 7,5 güvenme pa:ralarile b irlikte yukarda 
11dı geçen komisyona gelmeleri . c4182. 

' Köylülerimize Ucuz Kundura 

İskarpin Çifti 190-F otin290 Kuruşa 
Yalnız perakende olarak 

SOM ERBANK 
l!.e !!!.!~ 1 ~.!."!._8f.~~!.~:~~~,2_a~~~~~ 

İstanbul C. Müddei Umumiliğinden: 

Nohut. 400 560 12 66 00 
Mercimek yeşil. 300 460 17 76 50 
Mercimek kırmızı 30 50 10 5 00 
Kuru soğan. 1000 1400 7,6 105 00 
Kuru ü züm çekirdeksiz 150 200 22 44 00 ) 187,09 

1 Kuru bamya. 30 50 100 50 00 

Terin ıslattığı elbise kısa bir 

zamanda harap olmıya mah

kümdur. Terkibindeki tuzlu 

maddelerden dolayı \er bil -
hassa kumaşların rengini bo
yar:. 

SUDORONO 
PERTEV 

Kuru kayısı yaprak. 75 100 65 
Kaşar peyniri. 50 76 70 
Erik üryani. 30 l!O 37 

Sirke. 100 l~O 9 

Tuz yemeklik. 
Soda. 
Salça 
İrmik. 
Çay. 

150 200 4,6 
200 250 6 
120 ll!O 25 
30 ı;o 1s 
12 111 300 

Ceviz içi . 2l> 811 75 
R eçel. 40 60 51! 
Yumurta iri tın:e. 10000 A. 16000 A. 1,75 

Limon. 900 A. 1200 A. 2,6 

55 00 
52 50 
18 50 
13 50 
9 00 
12 50 
37 50 
9 00 

45 00 
26 2~ 

30 00 1 
262 50 
30 00 elbiselerinizi, iç çamaşırları -

nızı tere karşı korur. Teri kes
mez. sadece mecrasını değiş -
tirir. Her eczane ve itriyat ma
ğazalarında bulunur. 

ı Arpa kırması. 1250 1500 

1250 löOO 
6 
3 

2,fi 

2 

90 00 

45 00 
20 00 
10 00 

İstanbul 3 üncü icra memur -
luğundan. 

Mahcuz olup paraya çevrilme
sine karar verilen iki adet elek -
trikle müte'harrik testere biçki 

Kuru ot. 
Saman. 
Sap saman yataklık 

7~0 

300 
800 
500 

Kok köm. K. köy. gaz. 25000 kikı. 
Kriple maden kömürü 10000 • 
Meşe köm. Rumeli. 3000 • 
Sabalık meşe odunu 5000 k. 20 Ç. 
Ocaklık İnce gürgen 12500 K. 50 Ç. 

12.38 

1900 Tonu 475 00 1 
1650 > 163 00 

4 kikısu 120 00 71,44 

275 55 00 1 
275 137 50 

23 çeşit yaş seıbze ve meyva 728 35 54,63 

Selimiyede hayvan sağlık memurları ve nalbant mektebinin 939 
makine ve teferrüatının birinci a- • . . . · . 1 · 

malı yılı i'lıtıyacı olar. yukarıda cıns ve saıresı yazı ı mııD:ıtelıf mevad-
çık arttırması 4/7/39 salı günü . d"l 1 ' · hil k -'· ·1t ıro t E"·-"•-tanzım c ı en şaı name,Prı veç e aıçı .,,,.sı meye nmuş ur. =..,.,.. 
saat 16 da ve muihammen kıyme- me açık usulle Cağaloğltmda Cumhuriyet matbaası kar§J.5ında Yüksek 
1in yüzde 75 ini bulmadığı tak - mektelıler muhasebecilijinde yapılacaktır. Şartnameler hergün mek
dirde ikinci arttırmasının 6/7/39 telbde g'rülebılir. Bu malları vereceklerin belli gün ve saatten evvel 
perşemlbe günü ayni saatte Unka- muvakkat teminatlarını vezneye yatırarak mal<'buzları ve aranılan dJı. 

panında Karamehmed mahalle - ğer ve5aikle bera'ber komisyona baş vurmaları. (4342) 

sinde Hisar dibi sokağında 27 /29 

İstanbul Daimi Encümeninden : No. lu marangoz imaH\thanesinde 
yapılacağı ilan olunur. 939/1645 Muhammen teminat Yapı lacak iş 

bedeli mikdarı 
.tstan'bul 4 üncü icra memurlu- 13681,67 1026,13 

ğundan: 

Laleli Çukurçeşme Ağayokuşu 

caddesi 1 fü>. da mukim iken ha

len ikametgaıtıı meçlhul bulunan 
Hasan oğlu Cemil. 

15089,04 1131,68 

14807,62 1110,56 

Kadıköyün<le Klaptancı, Tulumlbacı Emin, Süa<liye 

plaj yolu, Erenköy Tellikavak, Bağdad caddesi so
kaklarının şooe olarak inşası. 

Fatihıle Marmara. Balat Maıhkeme altı, Elifli Alhmet 

ve Elektrik, Molla Hiisrev, Sofalıçeşme, Merkeze -

fendi, EğrNrnpı ve Muvakkithane, Ağaçayırı ve A

ğaçkakan sokaklarının adi kaldırım tamiri. 

1 - Tophaneıle 2 No. lu dikim evi için •~·aç el işi ve makine kal- İstanbul cez• ' l e lfvkif evleri için alınacak 3750 kilo ikinci nevi 

İsak H. Nevase ve oğull.arı şir
ketinin Suatana:tııned 3 üncü sulh 

'hukuk mahkemesinden ikame ve 

istiıhsal eylediği 29 T. sani 938 gün
lü ve karar 1560 No. lu iliimile 155 

Beyoğlu kazası dahilinde Havuzlwbahçe, Eşref eıf>en

di sokakları adi kaldırım, Şairnigiir sokağı parke 
kaldlrım inşası. fası ve ayrıca mskine ıle elbise diker erkek ve kadın terzi alınacaktır. dağlıç eti ile 27500 kase yoğurt açık eksiltmeye konulmuştur. Etin mu-

y l"k dlkk t 1 akt hammen bedeli 1537 lira 50 kuruş olup muvakkat teminatı 115 lira 32 
2 - aş ve a•ker ı nazarı a e a ınınıyac ır. kuruştur. Yoğurdun muhammen bedeli 1100 lira olup muvakkat temi-
3 -· Ücret haftalık verihnek üzere taliblerin hüsnühal ve ti1o aşı nalı 82 lira 50 kuruştur. 

kiığıdlarUe birlikte hemen dikim evi müdürlüğüne müracaatlıuı Etin eksil tmes; 6/ 7 /939 perşembe günü saat 14 de. 

c5• ,4000, Yoğurdun eksiltmesi 8/7/ 939 cu martesi saat 12 de yeni po•tane 
--------------------------- arkasında Aşır efendi sokağında 13 numarada Adliye levazım daire

Gazino ve Kahvehane Sahiblerine : ._., sinde yapılacağından şartnamesini görmek ınteyen1er tatil günlerinden 

Çemberlitaş karşısında Turan Çay evinde mevcut meşhur Brozvik,, hariç mesai saatleri dahilinde levazım dairesinde her gün görebilecek-
Sanmartin, Lion markalı üç adet bi!ardo masası ile kahvehane eşya- leri ilan olunur. («42• 

sıtoptan ve perakcnde olarak eh venfiyatlasatılıkhr Taliplerinmez- B wl T h "l"'t M"d"" l"w•• d 
kUr kah veye miiracaatları. eyog U a Sl a U Ur ugun en 

Türkkuşu Istanbul 
İspekterliğinden : 

1 - ~en seme ve bu sene Türkkuşuna yazılan üyelere kamp için 
vesika verileceğ>nden 26 haziran akşamına kadar .. taşradakilerin mek-
tubla. müracaatlan. 1 

2 - İmtıhanlarını bitirenler derhal sevkedilecektir. c4506• l 

Faikin hazineye olan vergi borcunun temini tahsili için hisseda
rı bulunduğı.> 356 <'cil No. lu şafak motörünün yarı hissesi taıhsili emval 
kanunu hükümlerine göre satılacaktır. 

Talip olanların o/o 7 ,5 pey akçaları ile 14/7 /939 tarihine raslayan 
cuma günü saat 15 den sonra beyoğlu kazası kaymakamlığında müte-
şekkil idare heyetine müracaatları (4553) 

• 
Sahip ve neşriyatı idare eden Ba~muharriri 

ETEM İZZET BENİCE 
Buıldıi" yerı SON TELGRAF MatbUSI 

lira 3 kuruşun dııva tarihinden 11336,86 

itibaren % 5 faiz ve % 1 O üereti ve-
kalet ile 310 kuruş ilan harcile 529 

12747,28 
kuruş masarifi m a!hkemenin tah-

siline karar verilmiş ve torafınıza 

~eıbliği muktati icra emrinin ma-
lballi ikametinlzin m~•.ıl bulun-

850,26 

956,05 

Üsküdar kazası d~ilinde Halk dershaneleri, Selam
•ız, Dolap, Miroğlu , Selvili sokaklarından adi kal
dlrım tamirile iskele sokağında istinad duvarı inşaıııtı 

ErninUnü kazası dahilinde Şehsuvar, Latif, K üçük

ayasofya, :tbrah:impaşa Nişancı fırın, Fırın aralığı 

sokaklarının adi kaldırım t amiri . Keresteciler, Çi

çekpazarı, Tll'JÇılar sokaklarının parke kaldırımla-

nrun tamir i. 
ması hasebile icra Mkimliğin.in 

işbu icra emriniın 15 gün müddet- Yukarıda muhammen bedellerile teminat mikdarları yazılı yol in-

le ilanen tııbliğine karar verilntiş Ş8 ve tamirleri kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. Bunlara 

olmakla bu müddet içinde borcu ald keşif ve şartnımıeler zabıt ve muamelat müdürlüğünde görülebi)ir. 

ödemek ve mal beyanı vermek 1stekliJerin bu işlere benzer iş yaptıklarına dair almış oldukları vesa 

lazımdır. &rou ödemez iı;eniz JJ<le eksiltme tarihinden 8 gün evvel İstanbul Belediyesi Fen hey'etiııe 

cebri icra ile tahsil olunacağı ve müracaat ederek alacakları fenni ehliyet vesikalarile 1939 yılına aid 

mal beyanı vermediğiniz takdirde ticaret ;,dası vesiltMını ve muvakkat teminat makıbuz veya mektublarile 

hepsen tazyik olunacağınız icra em 24110 numaralı kar.urun çevresinde hazırlıyacakları kapalı zarflarını 

ri tebliği makamına kalın olmak :ihale 18.•ihi olan 4/7/939 salı günü saat 14 de kadar Daimi encümene 

üzere ilanen telbli o unur. 18751 vermeleri. 4316) 


