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Sahib ve Başmuharriri: 
ETEM İ2:ZET BF.:"'İCE 

Danzig'deTam Bir Muharebe Hazırlığı Yapılıyor 
İtalyan . Almanlar Serbest Mıntaka Dahilinde Toplar tabiye 

H~ıı_~~~'_ Ediyorlar, Tanklara Karşı Tedbirler AlıyoTlar 
ke halinde kullananlar ta-
rafmctan meber ~ bo
yunca aldatılmıya sevke • 

1 dilmek iateniyormuşu'Z. Ba
cliselor vuzuh buldukça bu 
hakikat mtltemadiyen ken
disini gösteriyor. 

Alman Gönüllü Kıt'aları Silah 
Elde Emir Bekliyorlar 

Yazan: ETEM İZZET BENİCE 

O 
talyanın dostlu:k teminatını bir 
mağe halinde kullanarak yıl

lar boyunca bizi ve Balkanlıları 
aldatmıya, oyalamıya çalıştığı ha-

Musolininin Gizlice Hitlere Mülaki Olduğu ve 
İtidal Tavsiyesinde Bulunduğu Rivayet Ediliyor 

diseler vu.zuh buldukça mütema
diyen bir hakikat halinde kendi
sini meydana vuruyor. 

Bu hakikat düne nazaran bugün 
daha mütecelli ve daha mütebariz 
bir çehre alınış bulunmaktadır. 

Trablusgarbe saldınn İtalyanın 
Sadrıazam Hakkı Paşaya bir gün 
önce en kat'i dostluk teminatı ver
miş olduğu ve Derne, Bingazi, 
Mısrata işgale ve bombardımana 
başlandığı halde Hakkı Paşanın: 

- Nasıl olur, daha dün İtalyan 
sefiri bana teminat verdi idi.. 
Dediği bütün vesikalarile ta·ri

~in malı olınuştur. Anlaşılıyor ki, 
Italyanın içtimai ve siyasi bün -, 
Yesinde değişiklikler vukuu yo -
lundaki bütün iddialara rağmen 
_İtalya ayni Makyivel politikanın 
llllhıbia:lı'. Ancak, İtalyanlar ve 
bütün cihan hesabına güneşin al
tında yeni olan bir şey vardır, o 
da: Cumhuriyet Türkiyesidir. Kont 
Ciyano'nun na§iri efkarı Telgrafo 
gazetesinin: 

- Türkiye yine o Türkiyedir .. 
Demesine rağmen, Türkiyenin 

o Türkiye olmadığı, hem bugünkü 
va.ziyetile, hem de İngitere ve 
Fransa ile olan ittüakları ve sulh 
cephesine iltihakı ile gözönünde
dir. İtalya bu deofa Telgrofo'nun 
yanlış teşhisine kurban olarak 
karşısında ne Sadrazam Hakkı Pa
şanın, ne-de Said Halim Paşanın 
bulunmdığını görmüştür. 

Zaten, hakkımızda birdenbire 
İtalyan matbuatını taşıran ve bu 
taşkınlığı bi!r husumet ifadesi ha
Ji.ne sokan ı.ztırar da İtalyanın al
datmak ~erine aldanmış oldu -
ğunu görmesidir. 

Türkiye uyanıktır, Türkiye dos
tunu, düşmanını tanır ve seçer 
haldedir, Türkiye kuvvetlidir, 
Türki~e tek başına ve icabına gö
ıre bütün bir husumet dünyasına 
karşı koymasını bilmiştir. ve şim
di bu kudreti yüzde bin nisbetinde 
artmıştır. 

Türkiye sindiği için sulha bir 
can kurtaran simidi gibl sarıl -
ıınaktır değil, bilakis sulhu kor_u
mak için onu bir cankurtaran ha
linde mütearrız ve mütecaviz e -
meller besliyenlere uzatmaktadır. 
Bu n1mlt:i idrak etmiyecek ve be
hemehal bir taarruz ve tecavüzü 
göze alacaklar için ise mukadder 
akıbet olan serile hezimet peşinden 
kabul edilmiş ve yine akli selim 
breveçhi rpeş:.n terkolunmuş de -
mektir. 

Te$rofo gazetesindeki fıkra 

Varşova 30 (Hususi) - Dan -
zi,g mıntakasında Almanların gö
nüllü kıt'aları teşkil etmeleri, harb 
malzemesi sevketmeleri ve Alman 
tayyarelerinin son günlerdeki faa.
Jiyeti burada dikkatle takib edil
rnekted:r. 

Clllmihurreisi dokt.or Musuiki 
dün radyoda söylediği bir nutukta 
Danziğin ve koridorun Polony:ı 

için ne kadar hayati bir ehcnımi
yeti hu bulunduğunu anlatmış, 
bu sahada Alman emellerior karşı 
hiçbir fedakarlıkta buhnurnmı -
yacağını söylemiştir. 

Gdnya'da yetmiş kiıinı:t iştirak 
ettiği bir nümayişte, Lehi.; tan:;ı 

her hakkının muhafaza,ın• and 
içilmiştir. 

Almanlar :Oanzige mütemadiyen 
asker ve mühimmat göndermekte
dirler. Son zamanda on altı top 
getirildiği ve tepelere yerleşti -
rildiğl anla§ılmıştır. Almanlar ise 
asker göndermediklerini, sadece 
zabıta kuvvetlerini takviye ettik
leriı:U söy1emkıtedi~ler. Halbuki 

General Gamlen 

Almanlar hücum kıt'alarına menr 
sub tayyarecileri " i de Danzige 
gö~rlr,mislrrd · r. 

ingiliz Hariciye Nazırı Lord Ha
lifaks Danzigc bir taarruz vuku -
unda İngilterenin taahhüdlerin.i 
yerine getirmeğe !'lazır olduğunu 
tekrar etm~tir. Fransız siyasi me
hafilinde ayni şek:Jde beyanatta 
bulunulmaktadır. 

İLK İŞ KORİDORU KAPAMAK 

Varşova 30 (Hususi) - Gazete
ler, Danzigdeki vaziyetle ehem -
mi'yetle meşgul olmaktadırlar. 

Gdnya limanının Danzigden hiç 
bir zaman ayrılamıyacağını yazan 
gazeteler, serbest Danz:g limanı
nın ıslahı için Polonya hükı'.ime -
tinin azını masraflar ihtiyarına 

hazırlandığını yazıyorlar. 

Fakat ortada birçok heyecanlı 
şayialar doıaşmakhdır. Naziler, 

hakikaten Türkiye - İtalya dost
luk muahedesinin hükümran ol
duğu bu anda İtalya matbuatı için 
bir ayıb ve yüz karasıd.ır. Dün -
yanın hiçbir ın.:.ııeti, hatta kabilesi 

ferdi bile dost olarak elini sık - Satiye Tahkikatı 
makta devam ettiği muhatabına 

karşı bu derece ağır ve arkadan ---
küfür etmek küçüklüğünü gös _ Ehlivukuf Bugün de 
terınemiştir ve göstermez. Türk Evrak üzerinde Ted
'Patbuatının sabur ,.e insanca neş- kı"klerı"ne Devam Ettı" 
1iyatı hiç olmazsa kendiJeri için 

(Devum' 6 'ne' ıllhifede) (Yamı 6 ıncı ~ııhifede) 

Bugünlerde mukadderatı daha kuvvetle mevzuu bahsolan 
Danzlgden bir görünüş 

Danzigde, Danzig Almanlarından 
mürekkeb gönüllil kıt'aları vü -
cude getirmişlerdir. Tıpkı Avus-

turyanın ilhakından evvel Avus
turyada yaptıkları gibi... Çekos

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

• • • • • 
Musolini Fransadaki 
italyanları Çağırdı 

Fransız Orduları 

için 
Başkumandanı 

Korsikaya Gitti 
Teftiş 

Paris 30 (Hususi) - Romanya 
Hariciye Nazırı M. Gafenko'nun 
Ankara ve Atinaya yaptığı seya
hat münasebetile, İtalyan gazete
leri şiddetli neşriyatta bulunmak
tadırlar: 

Stampar gazetesi diyor ki: 
cİngilterenin sterlin liraları ve 

Türkiyenin tatlı sözleri, selefi Ti
telesko'dan ilham alan Gafenko'yu 
teshir etmiş bulunuyor. Müşarün
ileyh Balkan antantını taıhkim et
mek istemiyor mu? Yugoslavyayı 
demokrat devletlerin garanti sis
temine sokmak istemiyor mu? 
Bulgarların haklı taleblerine ve 
Macarların Trnasilvanyadaki ar -

zularına gülümsemekle ırnukabele 
ediyor. Gafenko bu hattı hareke
tine itidal vermelidir. Çünkü !böy
le yapmazsa, çok kötü sürprizleı· 
karşısında kalabilir.> 
İtalyan gazetelerinin kullandı

dığı bu lisan karşısında Entransi
jan gazetesinin siyasi muharriri 
diyor ki: 

<İtalyan matbuatının kullandı
ğı bu lisan çok şeyler ifade eder. 
İtalya, kendi idaresi altında bir 
Balkan bloku vücude getirmeği 

tahayyül ediyordu. Onun için Ro
manya Hariciye Nazırının kendi 
memleketinin h5tiklalini muhafa• 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Fransızlar Hataydan 
Çekilmeğe Başladılar 
Hatay Meclisi Dün Dağıldı, Hatay Bayrağı 

Yerine Türk Bayrakları Çekildi -
Hatay meclisi dün son bir içti

ma yaparak şu takriri ittifakla ve 
alkışlıır arasında kııbul etmiştir: 

•- Türk camiasının ayrılmaz 

bir parçası olan Halayın anavata
na kavuştuğunun bir kararla tes -
'bit edilınesini dileriz .• 

Butakrfr üzerine llıat:ilbler ateşin 
nutuklar söylemişler ve Hatayın 
anavatana ilti'hakı ile halkın duy-

duğu sonsuz se~inci tebarüz ettir
mişlerdir. 

Mecli.s dağıldıktan sonra İstiık

lal marşı çalınmış ve Ha tay bay -

rağı indirilerek yerine Türk bay

rağı asılmıştır. 

Meclis 'binasının etrafında i2ıci.

ler, esnaf teşekkülleri ve on bin

(Devuml 6 lfıcı ıahifede) 

Yugoslavyada 
Askeri 

Hazırlıklar 
Haricde Bulunan Mü

kellefler Memlekete 
Davet Edildi 

-. 

Be1grad 30 (Hususi) - Yugos
lavya Su<bistan t.oprakları hari -
cinde lbulunan Yugoslavyalılar - 1 
dan 45 ya§ına kadar olan mükel - ın . B v 
leflerin memlekete dönmeleri hak- enrz ayramı ı arın 
kında bir kanun neşretmiştir. ı 

Sırbistanda bulunan 45 yaşına JI 6 • l K l k , 
kadar bütün Yugoslavyalılar da ırıerasım e ut anaca 
her an silah altına çağırılınıya ha-
zır ıbir vaziyette bulunmaktadır -
!ar. 

Buraya gelen haberlere naza -
ran Bulgaristanda asker t.oplama 
faaliyetine hız verilmiştir. Evvel
ce askerlik yapmış olanlar da u
mumi .bir yoklamaya ti'ıbi tutul -
muşlardır. 

BUWARİSTANIN PAKTA GİR
MİY.ECEGİ ANLAŞILDI 

Londra 30 (Hususi) - Gazete
ler, Bulgaristanın Balkan antan

tına girmesinden artık ümid ke - ı 
silmiş okluğunu yazıyorlar. Ce -
nubi Dobrıcanın Bulgari.stana ter-

Cumhur Reisimizin Bayrama Şere.f 
Vermeleri Sevinçle Karşlandı 

1 temmuz denizciler bayramı 

yarın büyük merasimle tes'id edi
lecektir. Bu münasebetle yarın 

gündüz ve gece şenlikler yapıla- J 

caktır. Ka'botaj •bayramına Reisi
cumhurumuzun da şeref vere -
ceklerinin anla§ılması her tarafta 
büyük bir sevinç uyandırmıştır. 

Milli Şefin İstanbulu teşrifleri 

münasebetile vilayette toplanan 

b:r komisyon karşılama progra -

mını haz1rlamıştır. İsmet İnönü 

şehrimizi yarın öğleden sonra 

şereflendireceklerdir. Evvelkı gün 

Erdeği teşrif buyuran Reisicum
hurumuz yarın deniz şenlik1erini 

(Devam' 6 ınc' sahifede)' 

ki hakkında büyük devletler ar- R ç• A d 
~~ ::ı:::b~:ı~u::,~~~:!~d~ usya ve ın rasın a 
tadırıar. Gizli Bir Muahede 

Dükkanı 
Açarken 

Öldü 
Balatta Hamam muihiti, Toptan

cı· sokak 1 numaralı evde ikaırnet 
eden bakkal Kostinin damadı Kali
kratyalı kırk yaşlarında evli ve 
bir çocuklu bakkal Foti, IJu sa -
bah 7-7,5 sıralaırnda Tavukpaza
rındaki dükkanını açacağı esnada 
bjrdenlbire üzerine fenalık .gele -
rek yere düşmüş ve derhal ölınüş
tür. 

Foti muayene edilerek, ka1b sek
tesinden öldüğü anlaşılınış ve gö
mülmesine müsaade edi1ıniştir. 

1 Ki SACA 1 
Ya Bu 54,000 Lira ? 
Bizim arkadaşa: 
- Denizbank forsları değişiyor .• 
Dedim. Gülerek 
- &kilerini kaldllmak ve yeni 

armaları koymak için 54,000 lira 
harcanmıştı .. 

Dedi, ilave etti: 

Mogolistandaki Şiddetli Tayyare 
Muharebelerinin Sebebi Ne İmiş? 

Londra ~O (Hususi) - Uzak • • 1 
şarktaki yangın şimale doğru te
vessü etmektedir. Mançuri ve Mo 
goliston hududlannda şimdiye ka· 
dar vukua gelen hava çarp:uım~
larında iki taraftan yüzlerce tay
yare düşürülmüştür. 

Japon tebliğlerine göre bir ayda 
133 Rus tayyaresi, Sovyet tebliğ
lerine göre de bir ayda 56 Japon 
tayyaresi düşürülmüştür. 

Bu muharebeler:n sebebi zan -
nedildiğine göre Sovyetlcrle Çin 
arasında yapılan ticaret muahe -
<lesidir. Japonlar bu muahedenin 
gizli müteJ<:ıbil yardım hüküm -
!erini ihtiva ettiğini zannetmek
tedirler. Bu hükümlere Japon hariciye Nazırı Arıta 

yetler Çinlilere daha geniş 
yasta harb malzemesi verecekler
dir. 

Londra 36 (Hususi) - İngil • 
tere hükfımeti Japonyaya karşı 

iktisadi mukabelei .bilmisil tedbir-

]erini şimdilik tatbik etmekten 
vaz geçmştir. Fransız, İngffz ve 
Amerikan filolarının ~tirakile Çin 
denizinde yapılmasına karar ve
rilen deniz nümayişi de tehir e -
dllıniştir. 

YENİ TEFRİKAMIZ - Eğer yenilerini de koymıya 
bir 54,000 lira sarfedilecckse 108 
bin lira eder ki, bu rakamla liman -tresanesine bir küçük gemi kazan-

Tarzanın Oğlu 
Geliyor! .. 

dırılabilirdi. 

Bu sefer söz sırası bana geçti: 
- Öyle amma, bu paranın da 

kitabda yeri var .. 
Dedim. Merakla sordu: 
- Nedir o?. 
- Usbahası!. 

Cevabını verdim, Güldü ve hak 
verdj! ı 

Üç Dört Gün Sonra Başlıyoruz •• 

• 
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Asfalta 
Çevrilecek 

Yollar 
'~ . , Son Telgrcı.f. 

SÜTTEN ZEHiRLENEN 

6 VATANDAŞ DAHA 

S 
arıyerde sütten zehirlenen 
6 vatanda;ıın haline hep a
cıdık. Daha geçenlerde, yi-

ne Sarıyerde on beş vatandaş ze
hirlenmişti. Bu zehirli südü sa

tan seyyar sütçü ve mandıracı ya
kalanmış .. Fakat ne fai:de?. 

Nasraddin hocanın oğlu, çeşme
ye su doldurmağa gidiyormuş. 

Hoca, çocuğa bir tıokat vuırnuş .. 

- Ne vuruyorsun, baba, demiş .. 

- Çeşme başında destiyi kırar-

sın da .. 

- E, daha kımıadım ya .. 

- Kırdıktan sonra, vunmuşsun, 
kaç para eder?. 

LOKANTALAR SINIFLARA 

AYRILIYORMUŞ .• 

Belediye, lokantaları üç sınıfa 

ayırmış .. Ona göre tarife tatbik e

dilecekmiş .. Yalmz, Beyoğlu cihe

tinde, bir de, fevkalide sınıf ih
das edilmiş.. Oradaki fiyat liste

si başka bir tarifeye tM>i olacak -
rnış. Lokantaların sınıfa ayrılma 

işini yeni zannetmeyin .. Yıllar -

datiberi, bu sınıf hikayesi devam 

eder .. Fakat, bizim hatırladığımı

za göre, bundan on sene kadar ev
vel, lokantaların beş sınıfa ayrıl
ması mevzuu bahisti. Ne oldu?. Lo

kantaların sınıflarında tedenni mi 
var? .. 

Yalnız, evvelce, fevkalade sınıf 
Yoktu .. Gallba, bu fevkalade sınıf, 
lağvedilen iki sınıfın tahsilini bir
den yapacak ehemmiyettedir. 

NOHUD, BAKLA 

SATIŞI ARTMIŞ 

Dün, gazetelerde aktisadi ha -
berleri okuyordum.. Bir piyasa 

havariisinde, son günlerde, en çok 
nohud, bakla, kuru fasulye satı

şı yapıldığından ıbahscdi11yordu .. 

KOÇUK ' HABERLER _ 
* Üniversite T'b Fakültesine 

alınan talebeler in b u sene ayrıca 

bir cEleme• imtihanına tabi tu -
tulmaları kararla~tırılm~tır. Ay

rıca müracaatcıların sıhhi bakım

dan doktorluk yapma kaıbiliyetle 

ri de esaslı -bir şekilde tesbit olu
oacaıktır. 

* Türkiye myeva ve sebze is -
tlhsal ve i.hrac kw peratifleri he

yeti umumiyesi dün Ticaret oda
sında toplanmıştır. Birliğe ·bütün 
ecnebi memleketlerden fazla mik

taroa meyva ve sebze siparişleri 
yapımaktadır. B u arada Alman -

yadan da büyük bir parti domates 
salçası ve pırasa istenmiştir. 

* Almanyada yapılan vapurla
rımızdan Tırhan vapuru Rostok
taıı limanımıza h areket etmiştir. 

* Hamid.iye mekteb gemimiz 
Karadenizden limanımıza dön -
müştür. Gemi, talbikat yapmak ü
zere Marmarırya çıkmıştır. 

Galiba, yaş selbze pahalılığı o ka
dar şiddetli ki, halk, bu sıcakta, no

hud, bakla ve kuru fasulye yeme

ği tercih ediyor. Peki; kışın ne yi
yeceğiz?. O zaman da, yazdan ar

ta kalmış, morarmış patlıcanları, 
sararıp solmuş bar'lıunya fasulye
lerini yeriz. 

ŞU AİLENİN 

HALİNE BAKIN 

Ankara Caddesinin 
Tamiri Yakında ikmal 

Edilecek 
Ankara caddesinin tamir edile

n!k asfalta çevrilmesi için açlış -

matara devam edilmektedir. Bu 
işin epeyce uzaması yüzünden 

halk bozdan şikayet etmektedir. 
Dünkü Son Postada bir roman Belediye bu cmeti gözönünde tu

ilinı gördüm. Şöyle diyordu: cÇap- tarak inşaatın bir an evvel ilınıa
kın bir baiba, ecnebi bir ana, şı • !ini temine çalışmaktadır. 
marık bir kız, züppe bir oğul .. İş-

te bu ailenin hikayesini okuya -
caksınız.• 

Peki amma, iki gözümün hiç bi
ri, bu saydığınız uzuvlardan mü

rekkeb topluluğa aile denmez kL 
Eğer, bu insanları b ir aile diye 

gösteriyorsanız, felaket.. Yoksa, 

dostluk, sulh, harb gibi mefhum

larla beraber, aile mefhumu da mı 
değişti? .. 

BİRAZ DA MİZAll 

KÖŞESİ DOLAYISiLE 

Dünkü İkdam refikimizin bir 
köşesinde: cBjraz da mizah. ser

levhası gözümüze çarptL. Ayrıca 
bir mizan sütunu açmağa lüzum 
var mı idi, bilmem! .. 

TARİFELERDE ESAS 

OLAN NEDİR? 

Adalar ve Boğazda, hala, yaz 
tarifesinin tafuik edilmeyişinden 

halk şikayet ediyormuş .. Bizim İs
tanbullulara hiç bir şey beğendiril

mez .. Billurdan sarayda oturtsa
nız, nafile .. Yine şikayet ederler .. 

Yaz geleli ne oldu ki?. Dün bir, 
bu.gün iki .. Elbette tarife değişir 

bir gün ... Yaz tarifesini yolcu va

ziyetine göre mi değiştirirler. 

zannediyQrsunuz?.. Hayır .. Hava

nın hararet derecesine göre .. 

AHMED RAUF 

Arnavud Kralı 
Yarın Gidiyor 
Arnavutluk Kralı Zogonun Pa

ris ve Londraya yapacağı seya -

hatin tarihi kat'i olarak tesbit e
dilmiştir. Gördüğü lüzum üzeri

ne epey zamandan beri Paris ve 

Londraya hareketini tehir eden 
Kral Zogo yarın şehrim:zden ay
rılacaktır. Zogoya bu seyahatinde 
saray nazırı ile bir müşavirden 
başka kimse refakat etmiyecek -
tir. Kral iki ay sonra tekrar şeh

rimize dönerek beynelmilel va -
ziyetin :Oikşafına intizaren İstan
bulda kalacaktır. 

Kralın hemşireleri, ağabeyisi 

ve maiyetindeki zevattan bazıları 
dün Sovyet bandıralı isventaniyer 
vapurile şehrim zden Marsilyaya 
gitmişlerdir. 

Gidenler, Prenses Adile, Ru -
hiye, Kralın kardeşi Ceial, Kra -

!içenin kardeşi ve büyük annesi, 
Zogonun kafbi \'e 4 hademes;n

den mürekeb bulunmaktadır. 

Ankara caddesinin yapılması l»t
tikten sonra bir milyon yüz bin 

lira sarfile diğer bazı caddelerin 
tamirine ve asfalt dökülmesine 

başlanacaktı!". Belediye il.k önce 
şehrin tramvay geçrniyen işlek 

caddelerini tıwnir ve asfalta tah
vil edecektir. Gelecek sene içinde 

de tramvay yolla.rı asfaltlanacak
tır. Bu iş bir kaç sene sürecektir. 

Asfalta tahvili mukarrer yolla
rın başında Galata rıhtımı cadde

si de vardır. Gerçi bu y1>l Deniz
bankın önünden sahili takioben 

Köprü başına kadar maltlan -

mıştır. Fakat bu asfalt eskidiğin

den ve yayalara mallısus yol pek 

dar olduğundan tanzimi kararlaş
tırılmıştır. Eski DniıJbankın önün

den Karaköye ve yine aynı yer

den Galata yolcu salonunu taki
ben Tophaneye giden yollama ta

mir edilecek ve asfaltlanacaktır. 
Beyoğluna veya Beşiktaş tara

fına gitmek istiyen otomolbller ' 
köprünün Karaköy başında tram
vay yolu istikametinden ayrılarak 

asfaltı takib edeceklerdir. 

Kesekağıdı Ağır 
Çeksin Diye 

Y apıyorlarnıış 
Eski harfli kitaplaıuan kese ka

ğıdı yapılması memnu olduğu hal
de bazı yerlerde bu kabil kese ka
ğıdları görüldüğünden bunlara 
kat'iyyen müsaade edilmemesi a
lakadarlara bildirilmiş4r. 

Diger t1traftan kese kiığıdları

nın altına okka çekmesi için ça
mur konarak kiiğı<lların yapıştı

rıldığı da anlaşıldığından Tahta

kale, Beyazıd gibi yer !erde polis· 
!er bu kıiıil kese kiı.ğı<!larını ınu
sadere etmişlel'dir. Böyle hileli 
kağıd kullanan esnafa para cezası 
verilmesi de alakadarlara tebliğ 

olunmuştur. -·-Spor Klüblerinin Yeni 
Vaziyeti 

Beden tertbiyesi kanunu muci
bince İstanbulıia ve diğer şehir -
lerdeki bütün spor klüblerine va
ziyetlerini yeni kanuna uydurma
ları için verilen 1 senelik müddet 
önümüzdeki ayın 14 üncü günü 
•bitecektir. 

Bu münasebetle dün bütün spor 
klübleri reisliklerine b;r tebli -

ı 

Plaj Bülbülleri 
ayene ederek: l 

- Evet. dedi, ehemmiyetli bir 
yara değil. Canına kıymak iste -
mem!.ş. 

l\o. 20 Yazan: İ>kcnder F. SERTELLİ 

Pelın evin alt katında etrafı le- J tılar. Odanın içinde ne ses vardı.. 
cessi.ıs ediyurdu. Perıdunun yam
na sokulan bile yoktu. 

Melin: 
- Acaba komşular bır şey sez-

diler mi? 
Diyor ve etrafı dinliyordu. 
Pelin gülümsedi: 
- Herkes uyuyor. Gürültünün, 

hıç kimse farkında değil. Haydi 
•bir mum bul da Feridunun yara
sına bakalım .. 

Kapıları iyice kilidlediler .. 
Konuşarak üst kata çıktılar . 

Ve ikisi birden: 
- Kovaladık.. Kuş gibi uçup 

kaçmış .. Yakalıyamadık .. 
Diı•e söylenerek, mumu yak-

ne bir nefes. 
Pelin birdenbire titredi: 
- Feridun acaba öLdü mü?! 
Bu endişe ikisini de tıtretmiş-

ti. 
Yere eğildiler .. 
Feridun kanlar içinde yatıyor

du. 
Pelin: 
- Doktorcuğum .. Yaran neren

de? 
Diye seslendi. Fakat, doktor 

baygındı. Melin: 
- Korkma, abla! dedi. Mecdi 

usta bir canavarmış. Doktor kal -
çasından yaralanmış .. 

Pelin doktorun vücudünü mu-

- O halde doktor neredeyse 
ayılır. Korkudan bayılmıştır. 

Ve pantalonunu sıyırarak, yara· 
sını sardılar. Elbisesini çıkarıp 

yere bir yatak serdiler ve yata~a 
yatırdılar. Feridun çok sarhoştu 

da. İçkinin tesirile baygınlığı de
vam ediyordu. 

Yaranın kanı kesilmişti. 

Pelin sık sık doktorun kalbini 
dinliyor: 

- Hayır .. Hayır.. Bir tehlike 
yok. 

Diyordu. Melin de bir araltk e
ği4:1i, Feridunun yüzüne baktı . 

- Çok kibar bir adama benzi-
yor, ~bla! Nereden buldun bunu? 

Suadiyeden_. 
- Buraya birlikte mi geldiniz? 
- Evet.. 
- Cebi doll.L mu bari? Yoksa o 

CUMllURlTI:'r: 

B. Yunus Nadi <En kuvvetli bir 

silah: sinir dayanıklığı• is'.mli bu

günkü başmakalesinde sulh mü

zakeresinden bahsetmekte ve sul
lıü kurtarmağa çalışan milletleri 
hiçe sayarak var kırvvetile dünya
ya tahakküm etmek istiyenlerin 

sonu gelmiyecek bir siyah hu! -
yaya düşmüş olduklarını söyle -
dikten sonra diyor ki: 

•S ulhü koruma veya kurlarına 
işinde en müessir hare'ket şekli, 

yalnız-kuvvet muvazenesile akıl

ların başlara gelebileceği düşüoce

sine fazla kapılmıyarak, sanki o 
hiç olmıyacakmış gibi ve heıfuan· 

gi fırsatta harb patlak verecek -

miş gibi mütemadiyen silahlı ve 

uyanık bulunmaktır. Buna kat'i. 
lüzum vardır. Harbden kurtulma 

nın en müessir çaresi budur.• 

TAN: 

B. Zekerıya Sertel.Hayat ne 

için paıhalıdır?• isimli bugünkü 

başmakalesinde Loııdrada topla
nan Osmanlı Bankası umumi he

yetinde okunan memleketimiz ik

tisadiyatından bahseden bir ra
poru mevzuu bahsetmekte ve 

memleketimizde hayatın ne için 

pahalı olduğu hakkında bu rapor

da gösterilen sebepler meyanın

da: 
-Gümrük tarifeleri, dahilde hi

maye edilecek sanayie göre tanzim 

edilmemiştir. ! 
- Fabrikalar rasyonel bir şekil

de işletilmemektedir. 

Gibi sebeplerin bulunduğunu 

söyliyerek bu noktaların hükume

timizin de nazarı dikkatinden kaç
mamış olduğunu ila\'e etmekte
d:r. 

VAKİT: 

Yeniden -A!J 
15 Cezaevi~ 

!arın hayat sahası tabirini tarif i

çin zihin yoracak yerde yapacak

ları ıbaşka bir şey vardır. Bu da Al
manya ve İtalya için hayat sahası 

telakki ettikleri yerlerin hududu
nu çizmektir .• 

Yapılacak Amerika ve Müstakbel 
Harp 

YENİ SABAH: 

'B. Hüseyin Calhit Yalçın cHid
detlerini za.ptedaıniyorlar• isimli 

bugünkü başmakalesinde Türk 
- Fransız itilafı ve Mısır Hariciye 
Nazırının memleketimizi ziyareti 

münasebetile İtalyan ve Almaı~ 
gazetelerinin duydukları hiddet -

ten •ball:ısetmekte ve Türkiye ile 
Mısırın gtıya İngilterenin ilhak 
szyasetine mevzu teŞkil etmek i

çin D:ıirleştiltleri yolundaki bir İ
talyan gazetesinin iddiasının da 
hezeyan olduğunu sôyliyl?rek di
yor ki: 

.İtalyan ve Alman muharrirleri 

Yeni Hapishanelerin 
Projeleri Hazırlandı 
Bu yıl içinde memleketimizin 

muhtelif yerlerinde 15 yeni ve 
modem cezaevi yapılacaktır. 
. Bu hususta ica:beden proje ve 
plinların hazırlanmasına başlan

mıştır. 

Diğer taraftan Aıdliye Vekaleti; 
cezaevleri inşaatı ve sair Veüle- ' 
te aiıd tekmil inşaat işlerile vila
yet Nafıa müdürlüklerinin uğraş
mıyarak bu yapıların hazırlanma
sı ve muraka'belerinin doğrudan 

doğruya Vekiletin Fen heyeti ta
rafından yapılmasın ıtensib et -
miş bunu bir emirle Müddeiumu
mililtlere bi1dimıi.ştir . 

Yüz Otuz Liralık 
söylemiyorlar amma, bugün Mısır \Elektrik direkleri 
ile Türkiyeyi birleştiren 'başka __ 

müşterek bir mukadderat daha M~f . I T hk"k 
dır I.tal t-"-"k ., B k u ettış er a ı atı var : yan "uil esı. una ı\;" 

radan, B alkanlar üzerinden bir a- Yakında ikmal Edecek 
kın tehlikesi de inzimaım ettikten 

sonra Yakınşarktaki milletler 

kendilerini müdafaa için 'bir sulh 

cephesi teşkiline müsaraat göster

meselerdi, lşte, o zaman yeryü -
zünde vücutları kalkmıya müsta

hak b;r mevkie düşerlerdi. BerLin 

ve Romanın hırs ve hiddetlerine 

pelila aklımız eriyor. Hayat hak

kımızı temin etmeğe çalışmakla 

kendilerine karşı •büyük :bir kusur 

işledlğimizi biliyoruz. Ne yapa -

lmı, bu kadar açgözlü obur dav -

ranmasaydılar!• 

Gülhane Parkı 
lslah ve Tanzim 

Edilecek 

Mülkiye müfettişleri Belediyede 
ça.Jı,j!malarına devam ediyorlar. 
Tahkikatın ilk kısmını intaç eden 
müfettişler bu defa, değeri 30 lira 
iken lJO liraya dikilen elektrik di
rekleri meselesini tetkik etmekte
dirler. 

Bu işte bir suiistimal olup ol -
madığı tahkikat scmunda anlaşı

lacaktır. Şehrin muhtelif yerle -
rine dikilen elektrik direklerinin 
beheri 30 liraya dikilebilecek iken 
her birine nasıl 130 lira sarfedil -
diği hakkında bazı kimselerin ma

lumatına müracaat edilmiştir. Bu 
işte bir suiistimal olduğu tahak -
kuk ederse mes'uller tayin edi
lecek ve haklarında takibata ge -
çilecek\ir. 

Mülkiye müfettişlerinin bu hu
susta ki tahkikatının uzun sürmi
yeceği tahmin edilmektedir. 

-<>-

Yazan: Ahmed Şükrü ESMER 

Avrupa devletleri ar<\Sındaki 

münasebetler gerginleştikçe, Ame
rikanın müs\akbel harpte takip e
deceği hareket hattı gittikçe a18.ka 
yı celbeden bir mesele halini al· 

maktadır. F ilyakika Amerikanın 

sempatisi demokrat devletler ta
rafındadır. Fakat acaba bu sem· 
pati, AmerL1<ayı, büyük harpte 
olduğu gib~ bu d evletlerle bir har
be sürükliyecek midir? 

Amerikanın müstakbel bir Av
rupa harb ine iştirakine mani olan 
en büyük engel, büyük harbe işti
ralı:ten doğan hayal sukutudur. A· 
merikalılar, 1914 harbi çıktığı za
man, bu mücadeleye karşı lakayt 

kalmışlardı. Fakat büyük mikyasta· 
Alınan Hükı1metinin beceriksizliği 

yüzünden nihayet Ameriıka 1917 
senesinde harbe iştirak etti. Ve iti
laf devletlerinin nihai zafer kazan

malarına yardımetti. Harbin sonun
da imza edilen sulh muahedeleri A
merika efkarıumumiyesi için bir 
hayal sukutu olmuştur. Bu şartlar 
altında Amerika, aldatıldığını ile
ri sürerek kendi kıtasına çekilmiş 
ve Avrupa işleriyle meşgul olma· 
ğa karar vermiştir. 

Amerikanın bu kararı, Avrupa
da siyasi vaziyet gerginleştiği za
man yapılan bir tak.m bitaraflık 

~anunlariyle ifade edilmişti. Buka· 
nunlara göN müstakbel harp\2: 

1 - Amerika tebaası muhac'p 

devletlerin gemilerinde seyahac et· 
miyeceklerdir. 

2 - Muharip devletler Amer·ka 
piyasalarından para borçlanmıya. 
caklardır. 

3 - Parası ödenip de mülkiyet'. 
satın alanın eline geçmedikçe eşya
nın Amerika topraklarından ayrıl

masına müsaade etmiyeceklerd'. 

B. Asım Us cHayat sahası bir 

deveJ..-u.şu mu.dur?. isimli bugün

kü başmakalesinde; İtalyan ve 

Almanların, taleb ettikleri cHa-

1

Prost Parkta Tcdkikler Seyyar Esnaf 
Yaptı p . K r . 

Bu kanunlar henüz Amerik>d<'. 
tatbik edilmektedir. Fakat Amerika 
efkiı.rıumumiyesi '.Almanyamn, İ
talyanın ve Japonyanın tecavüzle 
ri karşısında bu bitaraflıktan ayrıl· 
mıya temayül etmiştir. Binaena

leyh şimdi bitaraflık kanunlarınırı 
tadili bahis mevzuudur. Haric'ye 
encümenine tevdi edilen bir Iayı

haya göre, kanunun birinci m~rl
desi şu yolda değiştirilmektedir: 

yat s.a1hası• nın neresi oduğunu 

herkesin anladığı dil ile bir türlü , 

izah edemedikleri ve ıbu sahanın 

kah Ekonomik., kah cSiyas\. ol

duğunun iddia edildiğini söyliye

rek diyor ki: 

cBu iddialara göre hükmedilir 
ki Alman gazetelerinin ve devlet 

adamla.rının ~ık sık tekrar ettik
leri hayat sahası devekuşu gibi 

birşeydir: Ta ki istenildiği zaman 

onu deve, istenildiği vakit ku§ o

larak göstermek mümkün olsun. 
Güçlerinin yettiğiyerde siyasi, 
yetmediği yerde iktısadi bir ma
hiyet verilsbilsin. 

Fakat Almanların ve İtalyan -

gat yapılmıştır. 

Bu te!bligatla klüblerin 14 tem
muza kadar kongrelerini aktet -
me!eri, vaziyetlerini Beden ter

biyesi kanununa göre tanzlın et
meleri bildirilmiştir. 

da g~n akşamki getirdığin 
kokozun biri midir?! 

g\bi 1 
- Yok canım, Feridun, iyi bir 

dahiliye mütehassısı imi;;. Arka
dası sö' ;edi. Herhalde kazancı yo
lunda doktorlardan. 

Feridunun fazla canı acımadığı ı 

muhakkaktı. Yarası sarılınca ra -
hatlamıştı. Sarlıoşluktan ayılarru

yordu. 
Pelin: 

- Onu bırakalım, dedi. rahat et
sin, çok sarhoştur. İçki başına 

vurdu, ka\'gaya alışmamı bir a
dam .. halinden belli. 
Yav~ yavaş odadan çıktılar. 
Melinin yatak odasına girdi -

!er. 

Soyundular .. 
Karyolaya uzandılar. 

Pelin tekrar sordu' 
- Bu belalı herif nereden ta

kıldı peşine? 

- Köprüde görmüştüm .. 
k> ı. bir adamdı. Gözümün 

Fiya
içine 

Belediye, Taksim bahçesinde artS lYQI ettn• 
olduğu gibi cGül'hane park!> nda de Olacakmış 
bazı ıslahat ve tadllat yapmağı 

kararlaştırmıştır. Bu parça; eski

den General Operatör Cemil TQ

puzlu zamanında tanzim edildik

ten sonra bir daha imar olunma - . 

mıştır. 

Oralardan Nizamname
ler Getirtildi 

Geçen sene; park dahilinde ki 

yollar biraz düzeltilmiştir. 

Parkta yaıpılacak olan ıslaha

tın proje ve planlarını bizzat şe

hircilik mütehassısı M. Prost ha

=lıyacalctlr. 

M. Prost esasen Eminönünden 
başlıyarak Yenikapıya kadar u -

zayacak olan büyük turistik yo - İ 

!un istikametini çizmiştir. Gi.ilha

ne parkının deniz kenarı bu yeni 

sahil yoluna girecektir. 

Bugünlerde M.P .-DSt parka gi- \ 
derek yeni yolda ta<l.ilat tetkikle

rine başlıyacaktır. 

öyle ta t!ı bir bakış baktı ki .. 
Pelin hiddetlendi: 
- Allah canını almasın senin, 

yezid kaltak! Hala bu apaşlıktan 
vazgeçmedin. Başına bin bir fela
ket geldi bu yüzden. Karakollara 
düştün. Neredeyse hapse de gire
ceksin, onları ökseye düşürsen da
ha iyi olmaz mı? Hem celbine pa
ra girer, hem başın dinç olur!.. 
Yaşın yirmi)'i geçt~ hala uslan
mıyacaksın! 

Melin kahkaAıayla gülüyordu. 

- Aman abla, dedi, sanki sen 
uslandın da ne oldu? Huy canın 
altındadır derler_ Ne doğru söz, 
ben öyle senin seçtiğin gibi, ha
lim selim, sessiz, pısırık erkek -
!erden de hoşlanmıyorum vesse
lam. Ne yapayım? Elimde değil, 
benim seveıbileceğim erkek, kadı
na tahakküm etmesini bilmeli .. 
Kavgayı, gürültüyü, dövüşü, ka
rakolu göze almalı .. ve icabında 
karlın1 müdafaa. muhafaza etmesi- 1 

Seyyar esnafın Avrupa şehirle
rinde olduğu gibi en modern va
sıtalarla ve temiz kıyafetle satış 

yapmalarını temin için başlandı
ğını yazdığmıız tetkikler çok iler
lemiştir. Bu maksadla P aris ve 
Londra şehir !erinde ve Balkan 
memleketleri merkezlerindeki sey
yar esnafın satış şekilleri ve ya
şaYJŞları hakkında uzun ve etraflı 
malUınat getirilmiş; Avrupa ve 
Balkan belediyelerinin seyyar es
naf içn açmış oldllkları cyurd ve 
cpazar yerleri• nin plan ve ni -

zamnameleri de celbolunmuştur. 

B u suretle pek yakında bu mev
zuda mühi:m ve çok esaıslı !bazı 

faaliyete başlanacak, seyyar es
naf için çok faideli kararlar veri
lecektir. 

ni bilmeli. Bak şu senin doktoru

na! İyi adam .. hoş adam .. centil -
men adam amma .. Karşısına Mec

di giıbi biri çıkınca afallayıverdi. 
Ben öyle çelimsiz, beceriksiz he

riflerle düşüp kalkabilir miyim?. 

- Bu işin sonu yok. Melin! Sen 
da<ha tecrübesiz bir kızsın! Yarın 

bir başka belalı d<>ha çıkar, dok
tora sapladığı bıçağı senin de kar

nına sokuverir. O zaman gürültü
ye gidersin! 

- Alnımın yazısında o varsa, 
çekerim. Talih bu. Olacağın önö

ne geçilir mi hiç..? Hadiseleri sü
kunetle karşılıyaıbilmek insanla
rın elinde olsaydı, doktorun yara

lanmaması lazımdı. Soğukkanlı, 
akıllı, mıılıakeınesi yerinde bir a

damdı. Fakat o bile karşısına çı
kan bir belayı defedemedi.. yara
landı. 

De amı 11a,..) 

•Harp zuhurunda Amerikanın 

emniyetini veya sulhu muhafaza 

etmek, yahut da vatandaşlarının 
siyasetini k~rumak için lüzum gör
düğü takdirde reisicümhur muha
rip devletlerın kimler olduğunIJ 

tayin edecektir. • 

'!;Bu tadilde dikat edilecek nok
ta şudur: bügünkü kanuna göre, 
•muharip devlet• devletler huku
kunun muhuip olarak tanıdığı 

devlettir. Yani bir çıkarsa, hu har

be iştirak ed~n devletlerin bepsi de 
muhariptir. Amerikanın bitarafıti' 
kanunu •muharibi• devletler huku

!laınun kabul ettiği manada anla
maktadır. Yeni kanun ise, muhaıi

bin tayinini cümhurreisine bıralc

maktadır. Bu, demektir ki bir dev
let devletle• hukukuna göre mu
harip de olsıı, cü mhurreisi, o dev

leti muharip addetmiyerek hak
kında bitaraflık kanunlarının hü. 
kümlerini tatbik etmiyebi!ir. 

Bnu kanunların delaletiyle bu 
gün şu söylenebilir ki Amerika, 
müstakbel bir harpte bitaraflık ka 

nunlarını Almanya hakkında tat
bik edip İngiltere hakkında tatbik 
etıniyecektir. Belki de bu, devlet
ler hukukunun kabul ettiği bita
raflık kaidelerine muga ,yirdir. 

Fakat çok ince elenecek olursa, bu

günkü hukuk telakkilerine göre, 
' bitaraflık diye bir vaziyetin mev. 
• cut olmaması Jazımdır. Her halde 
Amerikanın bu bitaraflığı kendi. 

sine göre bir anlayışı vardır. Ve 
bildiği gibi hareket edecektir. 
Amerikanın beynelmilel muva. 

zenede ne derece ehemiyetli bir a

ğırlık olduğu nazarıitibara alına
. cak olursa, bitaraflık kanunların

daki tadilin deliilet ettiği miıııil.

daki ehemiyet bütün vuzuhiyle 
1 anlaşılır. l 

* Bu seneki pancar rekoltesin

de yüzde 25 ·bir fazlalık göster -

mektec!ir. 

' 
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Giiniin Meseleai: 
1-~~~~~~~~~~~~--

Belediye Otobüs işini 
Yakında Hallediyor 

Muhtelif Semtlere İş/iyen Oto-
•• 

büslerin bilet Ucretlerinde 
Tenzilat Yapılacak 

elediy e taraından A ..ru -
dan getirtiJ.ecek otobiis -
!erin keşifnamesi üzerin • 

de çalışılmaktadır· İlk parti oto
büsler önümüzdeki ay içinde 
sipariş olunacaktır. 

Diğer taraftan şehrimirin 

muhtelif semtlerinde işleyen o· 
tobilslerin bilet ücretleri de tet
kik edilmektedir. Tetkikat sıra
sında, ücretlerin bazı mıntaka
larda indirilmesi imkanluı da 
araştırılmaktadır. 
Ayrıca otobüs imtiyazı Bele

diye tarafından kul1anılmağa 

başlandıktan sonra aleh'.imum -

ücretlerde % 25 gibi bir ten • 
ziliit yapılması suretile balkın 
otobüslere karşı rağbetinin art
tırılması da düşünülmektedir. 

Otobüslere karşı günün her 
saatinde alakayı celbetmek için 
•Londra• da tatbik edilen bir 
şeklin burada da yapılması da 
düşünülmektedir. Bu şekil ile 
tıpkı tramvaylar gibi 2 inci sı
nıf ve ucuz fiath otobüsler de 
işletilmektedir. 

Bu mevzu üzerinde müsbet 
karar verilirse şebrlmizde tram
vaylarda olduğu gibi otobüsler 
de sınıflara ayrılacaktır. 

Bu Sene Açılacak Bir Çok Emlak 
İlk Okullar SahibiMüracaat 

Önümüzdeki Ders Y ı
Jının ilk Mekteb ihtiya

cı Yakında T es bit 
Edilecek 

Birkaç gündenberi maarif mü
aürünün riyasetinde iJk mekteb 
başmuallimlerinin iştirakile ya -
pılmakta olan toplantılar bugün
lerde sona erecektir. Toplantılar
da şehrin ilk mekteb ihtiyaçları 

üzerillde ııörüşülmekte, önümüz
deki ders seneı;i zarlında hangi 
kazanın nekadar mektebe ihtiyacı 
olduğu tesbit edilmektldir. Bu se
ne yeniden birkaç ilk mekteb açı
lacaktır. Fakat bu mekteblerin ne
relerde açılacağı ve adedi henüz 
malUın değildir. Bu cihet de baş
muallimlerin toplantıları ve ma
arif müdürünün mıntakada yap
tığı tetkikler sonunda belli ola -
caktır. 

Bu sene bırçok ilk mekteblere 
§Ubeler de ilave edilecektır. Binası 
müsaid mekieblerde şube adedi
nın arttırılması suretile, yeniden 
açı}ması zaruri mekteb miktarı 

azaltılacakt;r. 

-11--

Adal a ı ·da Bu 
Yaz da Susuz 

Gececek • 
Büyükadanın susuzluk derdin· 

den kurtarılmasının yine ·bu yaz 
kabil olamyıacaj;;<ı anlaşılmakta -
dır. Gerçi beıcd.ye reısliği bu işin 
bır an evvel bitırı:mes; ıçin faa
liyetle çalışmakta ve boru döşen
mcsıne devam ed lmekteise de .n
şası ıcab«ien büyük dqıo yüzün
den maksat.ın ancak 2 ay sonra te
min edil~eği ögrenılmiştir. 

Bu depo yeri içm Maden sem
tinde müsaıd bir arazi bulunmuş
tur. Deponun evvela istimlaki 
ica.bettiğindc-n Belediye ı·eisliği 

bir ıshmlfık mazbatası haz.rlıya

rak Ankaraya göndermiştir. 
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- Çok memnun olurum. 
Meredi! ayağa J.-alktı: 
- Doğrusu, hüsnüniyeıinizi is

bat ettığinizi grirrıek isterim, de
di. 

Sarı Yanis kap.ya doğru yürü
dü, açtı, öne doğru yürüdü: 

- Müsaade edtrseniz, yol gös
tereyim, dedi. 

Bir koridoru yürudüler, niha -
yetteki odaya g;rcikr. Burası bu
yuk bir pencere ile aydınlanmış 
geniş bir odaydı. Pencere, çelik 
parmaklıklarla muhafaza altına 

alınmıştı. Ocakta bol bir ateş ya
nıyordıı. Odanın havası insanı ter
letecek derecede < •caktı. 

Sarı Yanıs· 

- Siz İngilizle• tı..haf insanlar
sınız. Şimdi şu ,daya girdikten 
sonra, kimbılir be~i ne kadar ori
jinal bulacaksınız, dedi. Halbuki 
ben sıcak bH odJda oturmaktan 

Ediyor 
İstanbulun yeni umran planı ve 

belediyenin hu plan muciıince ge-

niş bir umran faaliyetine başla • 

mak üzere bulunması şehrin muh

telif 9€1Dtlerindek.i emliık. ve akar 

~ahiplerini endişeye düşürmüş -

tiiT. Bunlar; nazıan planlarda ta

dil edi.kmiş olduğundan bina ve ar

sa!larının vaziyetlerini takip et

mek üzere belediyeye miiTacaat 

etmektedirler. 

Emlak ve arsa salııpleri. plana 

göre mallarının alacağı kıymeti 

bu suretle öğrendikten sonra ona 

göre satmakta ve fiyat istemek

tedirler. 

Diğer taraftan yeniden bina, 

dükkan yapmak ve tamirat isti • 

yenler de herhalde bir kere .imaı· 

vıüdürlüğü • ne mıiracaat mecbur 

tutulmuşlardır. 

KISA POLiS 1 
H A BERLERi .__ 

* Ş<ıför Maksudon idaresındeki 

3627 numaralı kamyon Fındıklıda 

ani olarak ka~şısına çıkan bir a

dama çarpmamak için manevra 

yaparken kamyon bir elektrik di

reğine çarpmış kamyonda bulu -

n~n Ali km Enise ile kamyon sa

hibi Abdurrahman muhtelif yer

lerinden yaralanmışlardır. 

* Fenerde Ahmedin değirme -
ninde çalışan İsmail üst kattan dü

şerek sağ kolu kırılmıştır. 

* Kapalı çar ıda Bodnım ha -

nmda 16 numaralı odada oturan 

kunduracı Avadis ile Tekirdağı o

tel.nde oturan Niyazı biı1birlerini 

yaralamışlardır. 

* Ortaköyde Şekerri sokağında 

çok haz duyarım. 
Yatağın ayakucunda yeşil bo -

yalı büyücek bir kap. görünüyor
du. İşte .Sarı YaP'sin bahsettiği 
yeni kasa bu idi. Yunanlı zengin 
bu kapıyı ziyaretçisine göstere -
rek: 

- Buyurunuz, t!edi, Sarı Yanis 
hakkında bazı es, ar tevehhüm e
diyorsanız, kasayı açınız, hepsini 
de anlıyabilirsini2. 

Bunu söylerken anahtarı polis 
amirine uzattı. 

Meredit hıç istifini bozmadı: 
- Size birşey söy liyeceğim, de

di, ben tecrübeli bir polisım, şu 
gördüğüm kasan:z Magnus mar
kalı bir kasadır, bana verdiğiniz 
anahtar ise Sup ır.arkah bir anah
t;ırdır. Halbuki bu anahtar Mag
nus markalı kasaları açmaz. 

Sarı Yanisin carı sıkılır gibi ol
du. 

- A!edersiniz, dedi, acele ile 
aldanmışım. Asıl anahtarı ban -
kada unuttuğumu şimdi hatırlı-

PO L • 
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Garib İddialar 
Karşısında 

Ve .• Mahkemeler 
,._ .... - ,·~I . 

M 
essaggero adlı İtalyan ga
zetesi garib biT iddiada bu
lunuyor: 

İtalya, eğer isterse, son yapılan 
Hatay anlaşmasına itlıaz edebi -

lirmiş .. Filvaki, bu anlaşma Tür
kiye ile Fransa arasında olmuş 

amma, İtalya da, bir Akdeniz 
memleketi bulunması mü.oasebe
tile alakadarmış.. 

İtalyan gazetesi, daha ileri gi
derek, İtalyanın Hatay ;mlaşma -
sına daha hangi sebeblerden do 
layı müdahale edebileceğinin es
babı mucibesini izah ediyor. 

İtalyan mntbuphna, bu kadar 
gülünç iddialar karşısında cevab 
vermeği lüzum.uz görürüz. Yal • 
nız şunu söyliyelim: 

- Elinin bamurilc erkek işine 
karışma! 

BURHAN CEVAD 

-·~· 

Araba Vapuru 
Seferleri 

Şirketi Hayriye lki 
Sahili Muhtelif Nokta

lardan Birbirine 
Bağlıyacak 

Boğaziçinin en fazla Rumeli ya
kası rağbettedix. Şirketihayriye 

Anadolu cihetini de canlandırma· 
ya çalışmaktadır. 

Bu gaye ile iki sahili birbirine 
raptetmek isteyen şirket, yalnız 

Üsküdar ve Kabataş değil, muh
telif noktalardan araba vapurları 
kaldırmak kararındadır. Bunun i· 
için tetkikat yapmakta olan şir -
ket, Bebek ve Anadohthisarında bi
rer araba vapuru iskelesi inşasına 
başlamak üzeredir. 

Şirket her araba vapuru iske -
leleri civarında bir de otomobil 
park yaptıracaktır. Mevcud iske -
lelerde otomobil park inşasına 

şimdiden başlanmıştır. K?bataş a
raba vapuru iskelesi civarının tan
zimi için de bir pli'ın hazırlanmış, 
Bel€diye planı tasdik etmiştir. Bu 
pliınla bir otomobil park yapıla -
cak ve sahildeki havuz temizle -
necektir. Bu sene araba vapur -
!arı seferleri de sıklaştırıla<:ak ve 
azami ucuzluk temin edilecktir. 

9 numaralı evde oturan 11 yaşın
da Yako kızı Evi evm üçıintu kat 
peneresinden sokağa düşerek ya
ralanmıştır. 

* Şoför İsmail Hakkının ıda -
resindeki782 numaralı ot.obüs Be-j 
yoğlunda Bekir kızı Sevime çar -
paı ak muhtelif yerlerinden yara• 1 
lamıştır. 

Müşteri 

Döğen 

Kasab 
Neticede iki Kardeş 
de Mahkum Oldular 

D 
vvelki akşam Mustafa is -
minde biriBini dövmekten 

suçlu Fabh kasablarından 

Asım ile kardeşi Kerimni duruş
masına dün sı>bahleyin, mcşhu.d 

suçlar kanununa göre Sultanah -
med üçüncü sulh cezada bakıldı. 
Davacı Mustafa mahkemede ha

diseyi şöyle anattı 

- Dün akşam, öteberi almak i
çin çarşamba pazarına gittim. Bir 
ara kasab Asımın dükkanı önün- 1 
den geçerken, Asımın kardeşi Ke
rimin, tanımadığım bir kadını döğ
mekte olduğunu gördüm. 

Kadını kurtarmak için onlara 
yaklaştım. Kerimi kollarından 

tutarak, kadına vurmasına mani 
oldum .. Bunun üzerine Kerim ba
na dönerek: 

- Sen benim işime ne karışı -
yorsun? dedi. 

Ve fena sözlerle hakaret etti. 
Fakat bununla öfkesini yenemedi. 
Dükkana girdi. Orada eline geçir
diği dirhemle üzerime lriicum et
ti. Dirhemle sol gözümün üstüne 
vurarak, ka~ımı patla-ttı. Bundan 
sonra beni altına aldJ. Döğrneğe 

başladı. Bu sırada kardeşi Asım 
da .bir sırık ile geldi. O da Kerime 
yardım etti .. Hadise mahalline ge
len esnaf beni müşkülatla onların 
elinden kurtarabildiler. Her ikisin
den de davacıyım, kerıodilerine ce
za vermenizi istiyorum. 

Kerim suçunu inkar etti ve de
diki: 

- Bir kadın müşterimle kavga 
ediyorduk. Onu azarladığımı gö -
ren davacı bana kızdı. Yanımıza 
gcldı. Yakamdan tutarak suratı
ma bir tokat vurdu. Yere düştüm. 
Mustafa tekrar üzerime saldırdı. 

Kendimi kurtarmağa çalışırken 

kafam kaşına çarptı: Kaşı yarıldı. 
Asım da şunları söyledi 

- Ben davacıyı görmedim. Mus
tafa, ağabeyim Kerim ile döğü -
şiirken, ağabeyim kafası ile ona 
vurdu. Kaşını patlattı, 

Mahkeme Kerimi bir ay beş giir 
hapis ve kardeşi Asımı da 16 li!a 
altmış kuruş para cezasına mah -
küm ettL 

* Topkapıda oturan Bursalı Motosikletle Gezerken 
Muharrem ile arkadaşı kunduracı 1 .. .. 
Said Yenikapıda sandal ile ge - Duştu Yaralandı 
zerlerken Said Muharremi bıçak- Büyükderc caddesinde 144 
la yaralamıştır. ı numaralı evde oturan 20 yaşla -* Beşiktaşta Abbasağa mahal- rında Kosti kızı Evdoksiya öte -
lesınde oturan Haşim kızı Münev- denberi tanıştığı Yeniköydc Yalı 
ver 6 metre yüksekteki pencere- sokağında 18 numaralı evde otu-
dn sokağa bakarken gözleri ka - ran Sıtkının idaresindeki motör -
rarak düşmüştür. Münevverin )'a- siklet ile gezerken düşerek yara-
rası ağırdır. lanmıştır. 

yorum. Em;ederseniz, şimdi biri- ı 
sini gönderir aldırtırım. 

- Çok rica ederim, rahaisız ol
mayınız. 

Meredi!, cebinden meşin bir kü
çük çanta çıkararak açtı. Bu çan
tada tuhaf tuhaf şekillerde bazı 
küçük aletler vardı. Bunlardan 
iki tanesini çıkardı, biribirine ek
led:. 
Sarı Yanis endişe ile sordu: 
- Bununla ne yapmak istiyor

sunuz? 
- Şimdı görürsünüz. 

Meredit, parmaklarının hariku
lade bir çe>ikliğile elindeki kü-

çük aleti kasanın küçük anahtar 
deliğine soktu, dikkatle çevirdi. 
Sonra anahtarı çıkardı ve kasa -
nın topuzunu döndürünce, kasa, 
olduğu gibi açıldı. 

Meredıt, hiç kendini bozmadan: 
- Gördünüz ya, nekadar kolay 

iş? dedi. 

Sari Yanis bir saniye içinde san
ki başka bir adama dönmüştü. 

Şimdi Meredit'e bakan gözlerin
den ateş fışkırıyordu. Bir anda ak
lını oynatmış insanların bakışları .. 
Sarı Yanis bir sıçrayışta açık ka
sanın önüne dikildi: 

- Meredi!, dedi, zannederim 

Beraber 
Gezmeğe 
Gidelim 

Genç Kız Bu Teklifi 
Şiddetle Reddetti 

H 
asan Kar.aduman, Hüseyin 
Helvacı oğlu ve CaMd sarı 
Abdullah isminde üç genç 

arkadaş, evvelki akşam eğlenmek 
maksadile Yenikapıya gittiler. O
radaki gazinolardan birine girdi -
lcr. Saat onbire kadar gazinoda 
rıturarak, hoş ve tatlı vakit ge -
çirdiler .. On birden sonra evleri
ne gitmek üzere gazinodan çık

tılar. 

Üç arkadaş bir müddet sorua 
Şetıremininden geçerlerken, dar, 
karanlık ve tenha sokakta bir gölge 
gördüler. Biraz sonra gölgeye yak
laştıkları zaman, onun henüz on 
sekiz on dokuz yaşlarında, sarı -
11ın bir kız olduğunu anladılar. 

Üç delikanlı durdu. Hasan Ka
raduman arkadaşlarına: 

- Çocuklar, dedi. Şuna takıla
lım ! 

Ve bunu sıiyledikten sonra kıza 
sokuldu. Çok tatlı bir sesl.e: 

- Affedersiniz kiiçük bayan, 
dedi. S izinle tanışabilir miyim?. 

Genç kız bir şey söylemedi. Yo
luna devam etti. 

Üç delikanı onu takib ettıler .. 
Gureba hastanesinın önllne gel

dikleri zaman Hasan Karaduman 1 
tekrar sarışın kıza sokuldu ve ay- ı 

ni tatlı sesle: ı 

- Bayan dedi. Vakit henüz p<'k 
erken.. Gelin sizinle bir taksiye 
atlıyalım. Gezelim, eğlenelim .. 

Ve sözlerine ilave etti 
- Arzu ettiğiniz zaman sizi e

vinize getiririz. 
Genç kız durdu. Yarım saatten

beri kendisıni takib eden, sarkın
tılık edep rlelikanlılara: · 

- Kardeşlerim, dedi. Ben bıl -
d.iğinız 'kızlardan değilim .. Rica 
ederim. Bcnı takib etmeyın, i~ıni-
2e gidin! 

Hasan Karaduman tekliinı ka
bul etmesi için gen~ kıza çok yal
vardı. Fakat ondan yüz bulama -
yınca kolundan tuttu. Zorla gô
türmek ısted.i. Diğer ıki arkadaşı 

da ona yardım ettiler. Kız bağır
mağa başlaıdı. Bu sırada kızın for
yadını ~ıuyan Hamdullah isminde 
bir çocık hadise mahallınc geldi. 
Tanımadıgı üç delikanlının genç 
kıza sarkıntılık ettiğini görünce, 
koşarak Yenibahçeye gitti. Öme
rı'"l kahv~ine girdi, orada bulunan 
bc·kçı Vcysele vaziyeti anlattı .. 

Bekçi derhal kahveden çıktı. 

Hamdullahın tarif ettiği yere gitti. 
Fakat orada kimseyı görmeyince 
onları aramağa başladı. Ve biraz 
sonra gene karanlık ve tenha bir 
sokağın !;,aşında genç !eri gıirdü. 

Delikanlıl~rı karakola davet etti. 
Hasan Karadüman: 

- Biz seninle karakola gitme -

ki, bu latife biraz fazla devam etti. 
Eğer kasamı araştırmağ~ geldi -
nizse, evveıa emri göreyim. 

Meredi! omuzlarını silkti ve kü
çük aletlerini tekrar cebine yer -
leştirdi: 

- Azizim Sarı Yanis, kasanızı 
istediğim gibi araştırmanıza de -
min müsaade eden siz değil miy
diniz? Ben sizin ne maksad takib 
ettiğinizi pek iyi anlamı hm da, 
size bir ders vermek istedim. Şu 
dakika sizin bana ne kasanızı arat
mağa, ne de romancı Centan'ın ne 
olduğu hakkındaki malümatınızı 

söylemeğe hiç de niyetiniz olma-
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lngilterede ll')lf ~ 
Yapılacak' ozoru 
Vapurlar 

Teşkil EdilenKomisyon 
Mesaisini Bitiriyor 
İngiltereye sipariş edilecek 11 

vapura aid kafi projeyi hazırla -
mak üzere teşkil olunan komis} .ın 
mesaisine devam etmekt€dir. Ko· 
misyon çalışmalannı yakında bi
tirecektir. 

Almanyaya ısmarlanan vapu~
Jardan bir kısmının matluba mu • 
vafık inşa edilmediklerinin dtı -

!aşılması üzerine sabık Denizb3nk 
bir İngiliz firmasile anlaşmış '"· 
müzakerelerden sonra hazırlanan 
mukavele projesini o zamanki İ'<· 
tısad Vekili Şakir Kesebire arzel 
mişti. 

Vapurlara aıd işlerin tahk"kıne 
başlanmasından sonra geri b.rak:l
ması zarureti hasıl olan bu 11 vı.
pur meselesi bugün daha maJ.-d 
bir şekilde halledilmek ıizcre tek
rar ele alınmış oluyor. 

Komisyon yeni mukavele pro
jeı;inin esaslarını hazırlarken es
ki projeyi de gömen geçirmekte
dir .. 

Deniz ticaret filomuzun nok -
sarılığı giızönünde tutularak b;: 
iş en kısa zamanda ikmal edile -
cek ve yeni 11 vapurun inşası İn
giliz firmasına sıpariş edilecektir. 

·~ 

Zabıta Nezareti 
Altında Bulunanlar 
Hayvan hırsızlığı ve sair sl'lbep

lede vırayetleri mıntakası harı

cine teb'it edilen bazı kimselerin, 
teb'it oluıııdukları yerlerin yakın
lığından istifade ederek gizlice 
yerlerine dönüp düşmanlarını 

tehdid ettikleri ve fırsat bulduk
ça hayvan hırsızlığı yapmağa de
vam ettikleri anlaşılmıştır. Bu 
münasebetle Adliye Vekaletiooen 
Miiddeiumumiliklere g<inderilen 
bir emirle, za'bıta nezareti altında 
bulunmak üzere 6 a:y müddetle 
vilayet mıntakaları haricine çıka
rılmalarına karar verilen bu gibi 
eşhasın komşu bil· vilayete değil. 
uzak yerlere teh'it olurumaları bil
dirilmiştır. 

yiz. sen bızi karakola golüremez
sin? .. Diyince, bekçi Veysel onu 
kolundan tutarak rorla götürmek 
istedi. Hasan bekçınin yakasın -
dan tnttu, vurmak için yumruğu
nu kaldırdı. Fakat bu sırada Ca
hıd Sarı Abdullah aralarına girdi 
Ve Veysele: 

- Haydi bekçi dayı, işine git! 
Dedi. 

Veysel onları yalnız ba§ına ka
rakola götüremıyeceğini anlayın
ca, Şehremini merkezine gitti. Bi
raz sonra üç delikanlı karakolun 
önünde yakalandılar. 

Hfsan Kaıaduman, Hüseyin hel
vacı oğlu ve Cahid Sarı Abdulla
hın duruşmasına dün Sullanahmed 
üçüncü sulh cezada başlandı. Ha
kim dinlediğı şahidlerın sıizlerile 

delikanlıları suçlu buldu. Hasan 
Karadumanı bir ay, Hüseyin ile 
Cahidi dt on beşer gün hapis ce
zasına mahkum etti. Fakat genç
lerin sabıkası bulunmadığından 

cezalarının teciline karar verdi. 

dığını pekala biliyorum. 
Bu sözler bir darbe gibi tesir 

etti. Sarı Yanisin yüzündeki a
daleler hiddetten tekallüs etmişti. 
Ağzı yarı açılmıştı. Bembeyaz diş
ltri görünüyordu. Gözleri başka
laşmıştı, alt çenesi titriyordu. O 
güzel San Yanis adeta hayvanlaş
ııuştı. Ellerini arkasında saklıya
rak: 

- Siz ... Siz ... diyebildi. 
Meredi! de sert bir cevab verdi: 
- Ellerinizi! diye bağırdı, el-

lerinizi arkanızdan çekiniz. 
Bunu söylerken de tabancasının 

namlusunu, bir elile ev sahibinin 
göğsüne dayamıştı, öteki elile de 
Yunanlının arka cebıni araştı -
rıy.ordu. 

Hayret içinde kaldı. Bu cehde 
ne tabanca vardı, ne bıçak! Sade
ce bir elektrik lambası ... 

Polis memuru lambayı dikkat
le muayene etti. Tam düğmesine 
basacagı sırada, Sarı Yanis müt
hiş bir sayha kopardı: 

Koltuk Hikayesi 
Doğru Olamaz 

Şehir tiyatrosu arfütleri iki bu· 
çuk ay evvel Anadoluda bir tur
neye çıkını. !ardı. Ge~en giin İstan• 
bula döndiiler. Artistlerin anlat 
tığına göre, bu seneki dola ma, 
geçen yıllardan daha faydalı ııc • 
ticeler vermi tir. İs tan bul ~ehir 
tiyatrosunun ıııuvafakiyetlcrin • 
de, İstanbul şehir halkı da birn 
his.e almak isterse, haksızlık yap· 
mış olmaz. 

Yalnız, artistlerin anlattıkları • 
na göre, Kony:ı Er"'~~isindc! garib 
bir hadise olmuştur. Bu kıısaha•la 
ki mensucat fabrikası salmıund• 
•Zehirli kucak• isimli piyesin oy
nanacağı gece, kaymakam. salo
nun gayri sıhhi oldu~nu ileri sli
rerek, temsile müsaade etmenıişti. 

Artistlerin ifadesi şu yohlndır: 
Kaymakama ve ailesine tahsis 

edilen koltuklar sahneye liınm ol
duğundan alınmış ve kaymaka • 
mm tem~ili bir iskemll'ye otura
r.ak seyretmesi zarureti hasıl ol
muş .. Ve bu yiizden ka~ makam 
muğbl'r olarak, oyuna mü•aade 
etmemiştir. Yine artistlerin '-ÔY .. 

ledilılerine göre, salon hiç de gay• 
risıhhi değilmiş.. Biliikis, Ana -
doluda temsil verilt'n birçok sa • 
lonlardan daha iyi imiş .. 

O halde, kaymakamın mullaka 
Jı:oltnk istemeı.i iddiası doğru mu
dur? 

Biz, buna, asla ihtimal 'eren • 
leMen değiliz. Kaymakam paye• 
sine yükselmiş bir zatın bu kadar 
koltuk düşkünü olabileceğini zan• 
netmiyoruz. Aksini düşünmek ço1-
hazin olur. 

ı-----REŞAD FEYZİ 
Van Kedisi Almak 

istiyorlar 
Bir Amerikan firmaoı memlc

ketimi2ldeki kedilerin ve bilhassa 
Ankara Van kedilerinin oralarda 
çok iyi para ettiğini bıldirerek me
raklılara yıiksek fiatla satmak Ü• 

zere cıns canlı kedi ıhraç edil> 
edemiyecegımizi sormuştur. Bu 
kedilerin dişı ve fazla tüy!u olup 
nadir renkli olmalarının tercih 
bulınduğu da ilave olunmuştur. 

Birimizin Derdi 
Hepimizin Derdi 

Bir Otobüs Yolcusu 
Anlatıyor, 

Dusnıi Tuman im:ıasUr aldıjı
mıa mektubdan. 

cSon :ı.amanl&Ida l'&t.e&elerin ra
bıta sutun1arınd:l otobtis kazaları 
htrJlk.ında mk sık haberler oku .. 
7orum. Ben de Jıer l'lİ.D iıfiıne oto
busle &idJp &tll.--n bir yolcu <ıldu
ium jçin, bir ~akika.ti SO'.\ lernrk 
istiyorum. Ot.obıi,Jere binen ~·ol .. 
culardan JK·k ('ofu hakikaten ktn
dJlerini emniyette hi t>tmf'den se
yahat et.mektrdırler. ~n rmir.hn 
ki. İstanbulda tsll~ tn otobuı;ler -
den coiu eskidır ,., ht"rhald<': sıkı 
surette muayeı•r vr tefti.ııo dr e
dilmemrktedirler. l:'ok. a ~ık sık 

vukua c~len kaTa.Jarın . ebt>bl ba"'
ka tlirlü tefsir rdilrmez. O&.obUs
ler hakkında saJece kayıdlar Jı.oy
mak luill delil bonJann t~tbik e
dlllıı edllmedl&i d~ daima ~rıı. 
•e kon trol etme~ icab edrr kanaa
tindeyim.» 

- Aman aman, dokunm<4\ ınız. 
Rica ederim, duğrneye b;.sm yı -
nı2. 

- Ne olur basarsam? İ'lf,)ak mı 

olacak? 

- Hayır! Hayır! 

- Meredi! bu esrarengız lam-
bayı aydınlığa götürdü ve yc.va~
ça düğmeye bastı, haif bir fış.Hı 

işitildi ve lambanın içindekı m~· 

yi yere döküldü. Yerde, aç.>< rook

teki .halı, mayiin temasile bırden· 

bire rengini değiştirdi, bir dtiman 

peyda oldu. Keskin ve burr.ı. tah
ri~ eden bir düman .. 

Meredi! Yunanlının sap>ar ıu

silen yüzıine baktı: 

- Vitriyel, degil mı? dc·dı. oh, 
siz ne mükemmel, ne hazırlıklı •• 
damlarmışsınız! 

Sar .. Yanis, hakikaten ~apsarı 

kesilmış olmakla berabtr, derha 
kendini toplamıştı. 

'Devamı var) 



ı.-soN TELGllAP-30RAZİRAN un 

J tngiliz-Rus Müzakereleri Devam Ederken 

Almanya Ruslara 
Ne Teklif Etti ? 

Almanlar Nihayet Moskovada 
Uyuşulacağını Anladılar 

Sovyetlerle İktısadi ve Ticari Münesebatı Canlan· 
dırmak icin Almanlar Son Derece Faaliyete • • 

Geçmiş Bulunmaktadırlar 

Moskovanm ıkaı1aruıı sabırsızlıkla bekliyen Londradan biY manzara 

1 
ngiliz - Rus müzakerelerine 
Moskovada devam ediliyor. 
Almanyanın bir zamandan -

beri mezun bulur:ıın Moskova el• 
çisi Kont Şulenburg da artık va· 
zifesine dönmek üzere imiş. Diğer 
taraftan da Almanyanın ileri ge
len fabrıkatörleri tarafından Mos
kovaya bir heyet gönderilmesi 
muvafık görülüy ı.rmuş. Maksad, 
iki memleket arasındaki iktısadi 
ve ticari münas0betleri yeniden 
canlandırmak oldJğLt söyleniyor. 

Bu itibarla ,gerek Berlin matbu· 
atının yazıları ve gerek Alman 
payt~htında bulunan Avrupalı 

muhabirlerin bild:rdikleri şu gün
lerde nazarı dikkati pek ziy-ade 
celbediyor. 

Yeni gelen Avrupa gazetelerin
de bu mevzu etrafında görüıen ya-

zılardan bir hulasa çıkarmak fay
dasız olmıyacak. 

Almanyadan Moskovaya gön -
drilmesi düşünüler. heyetin bazı 

azası şimdiden R.ısyaya gitmiş -
!er. Geriye kalanlar da yakında 
gideceklermiş. Aimanlar Mosko -
vada ıınüzakereye girişerek Rus -
lara 750,000,000 marklık !bir kredi 
açmayı teklif etır,ek salahiyetini 
haiz bulunuyor; c.iyorlar. Bu su· 

retle 10 senede 1,u para ödene • 
cekmiş. Ruslar Almanyadan bir· 
çok eşya alacaktatdır. Almanlar da 
Rusyadan mevaddı iptidaiye te
darik edeceklerdi: Pek çok m~ -
vaddı iptidaiye a '.acaklarmış. Bil
hassa kereste, deri ve petrol gibi. 

Fakat Berlinde, verilen buma
IUmat okunduktan sonra şunun 
da kaydedildiği görülüyor: Bun-

Tiyençin'de lngiliz Mıntakası 

Tien Çindeki İngiliz imtiyar mm cakası günün en mühim meseies. 
teşkil ediyor. Yukarıkı resim bu imtiyaz ınıntıakasırun sokak başla-ı 
nudan birini göstnmektedir. Bir tarafta Japon neferi, bir taraftan 

İngiliz neferi imtiyaz mm ta kasının kapısını bekliyorlar 

- Cahit.. 
Geliyordu. Ben, Paşaya onun için: 

lar şimdiki halde rivayet mahi -

yetindedir. Bu böylı; söyleniyor. 
Fakat Almanya resmi mehafili 

bunları teyid etmemiştir diyorlar. 

Berlin mehafili Moskovada de
vam edilen İngiliz • Rus müzake
relerinin uzamasından memnun 

görünüyorlarrruş. Almanlara göre 
de bu müzakerele:in uzaması şun
dan ileri geliyormuş: Ruslar Uzak 

Şarkta da İngilizlerden teminat 
istiyorlarmış. 

Şimdi bir de Londranın resml 
mehafildeki cereyana dair verilen 

maliı.matı gözden geçirmek !azım 
geliyor: 

Bu da Moskova müzakerelerinin 
n-eticeleneceği, huhalde bir an

laşma ile biteceğidir. Müzahre -
lrin müşkül bir s~fhaya gelip da
yandığı giinler oldu. Fakat Lond

ranın resmi meh~fili neticeden Ü· 

midi hiç kesmem;ştir. 

Alman gazetele!'inin şu •on za· 
manlarda İngiliz . Rus müzake -

retleri etrafında yazdıkları ya
zılarda aldıkları vaziyet şudur: 

Rusyanın nokt:ı; nazarı doğru· 

dur, diyorlar. Rusyadan çok şey 
isteniyor. Buna mukabil Rusya· 

ya icabında lazım geldiği kadar 
yardım edilmek istenmiyo~ Hatta 
Al~nlar şunu da söylüyorlar: 

ii:ngiltere ile Fransa bir taraftan 
Rusya ile anlaşır.ak için konu • 
şurlarken diğer taraftan da Al
manya ile anlaşm.ı.k arzusunu bes
lemekten kendilerini alamiyor -
lar.. ve saire .. 

İşte Alınan paytahtındaki Av -
rupalı muhabirler ; azılarında hep 
bu dedikoduları kaydederek ga
zetelerine bildiriıvrlar. 

Alman matbuat< diğer taraftan 
Filistin meselesinden sık sık bah
setmek fırsatını !Jç bıraloınamak
tadır. 

(Devamı 7 inci ıayfada) 

j Meraklı ŞeylerJ 
AMERİKADA YÜKSEK BİNALAR 

YAPILMIYA NE ZAMAN BAŞLANDI 

A 
merkada ilk yüksek bina, yani 

«Semadelen», 1884 de Şikagoda. 

yapıJd.ı. 

Bu, büyük bir Jıidise oldu. Bina, uo. 
iki katlıydı. Fakat. o vakte gelinci7e 

kadar böyle yüksek bir bina görül
mediği için hayret ve takdirle karşı

landı. Birçok AmerLkaWar, binanın 

sağ'lanılığından şüphe ediyorlardı. İçe

risine girip oturmak şöyle dursun, ya

nındai:ı bile c-eçmeic cesaret edemi -
yorlardı. 

NEVYORK. FELADFLFİ VE BALTİ • 

MUR KİM TARAFINDAN BİNA 

OLUNDU? 

1623 de Amerika)' a. ayak basan Ho
landalı muhacirler, <'Yeni Amsterdam:tı 

bi.na ettiler. :Bu şehir bllihara «Nev .. 
york:t ismini aldı. 

1681 de, Vllyam Pen in Jda.reslnde 

bulunan Kuekerler • 1) Delavarm garb 

~ilı!1inde bulunan araziyi imar ve Fe

ladelfinin ilk evlerini inşa ettUer. 

Nihayet, ayni devırde, bir kaiolik ko

lonisi, başlarında Lord Baltimur oldoiu 

halde Aınerik~ya gf:Jdi ve temelini at

tığı şehre, şefierltıin ismini verdi. 

SON RUS - JAPON MUHAREBESİ 

NASIL BİTTİ? 

1904 de Ja-ponya, Rusyaya ha.rb lli.n 
etti. İki millet Mançurlde çarpıştılar 
ve bir çok zayiata uğradılar. En kanlı 
muharebeler l\lukdf'n, Tltao Çeo ve 
Por Artür civarında oldu. 

Por Artür limanı, Rus renerall Stosel 
tarafından müdafaı.. ediliyordu. Por

tsmouth muahedesi harbe nihayet ver
di. Rusya, Saha.Un adasının nısfını .Ja

ponya.ya terk ve Kora. üzerinde Japon 
kontrolunu kabul etti. Kora, Sarı de
nizle Japon denizi arasında büyük bir 
yarlttladadır. 

HAVAİ ADALARI NEREDEDİR? 

Ha.val, dahil dofı·asu Sando\·~(; ada .. 

ları garbi Bahrimuuitted.ir. Sekiz bü

yük adadan mürekkebdir. Mesaha! sal· 
biyesi 17.000 kilometro murabbaulır. 

Nüfusu da 375, 000 kadardır. Ada sa -
kinleri arasında beyaz ırka meıısub o
lanların sayısı 90,000 dlr. 150,000 ja

Pott, 60,000 Fillpinlı. 30,000 Çinli, 3000 

Koralı VJ.rdır. GerJ kalan kısmı yerli 

kabilelerden, Asor'\ gelen Porlekizli
lerden ibarettir. 

Adatım etrafında 4*6 bin metro de

rinliğinde deniz hafrelerl vardır. Ara

zisi volkaniktir. 
Bazı limanları miıstesna., sahi'lerine 

yaklaşmak pek tchJikeHdlr. Davası 

ınutedil. saf ve güzeldir. Zirııat çok 
müterekkidir. Havainin merkezi Ho

nolulu şehridir. Ve birleşik Amerlka
w.n mühim bir üssüoahrisidir. 

(1) İngilterede ve Amerikada inti
§ar eden bir dini tarikat müntesibleri. 

Doktorun Öğütleri: 

Boğmaca Öksürüğü 
Adi bir nezle gibi bıışlar. On 

beş gün veya bir ay nfuaye
tinde öksürük sıklıışır, nefes 
alırken göğüs ıslık gilbi •bir ses 
çıkarır, 

Boğmaca öğsürüğü vaktin
de tedavi edilmeı:se vahim ne
ticele rverir. Buna tutulan -
!ar, hemen mütehassıs bir 
doktora müracaat etmelidir. 

1 

Müsaid Bir Akşam 
N

uri plajın 

gazinosun -
da, kendisi

ne en tenha bir 
köşe seçmişti. Or
kestra çalıyor, 

genç adam da, ö
nündeki buzlu bi -
rasını yudum yu
dum içiyordu. Bü
tün dikkati, ke -
mancı kızda idi. 
Ah bu kemancı 

kız .. Bütün civar 
erkeklerini çile -
den çıkarıyordu. 
Ona herkeı; vur -
gundu. 

Fa!kat, galiba, 
bu genç kız da 
mavi boncuk u -
sulünü tatbik e-
di}'ordu. Herkese 
gülümsüyor, ilti • 
fat ediyordu, se -
lam veriyordu. 
Zaten, bu hare -
ketler, belki de, o
nun asli vazife -
!eri m-eyanında 
idi. İhtimal ki böy· 
le yapmasa, gazi
noya müşteri gel· 
mez, patron da 
memnun olmazdı. 

Herkesin, ona gönül vermesine 
mukabil, onun, daha hiç kimseye 
karşı hususi bir sempati gösterdi
ği duyulmuş, işitilmiş hadiseler
den değildi .. O, çok kurnazca, va
ziyeti idare ediyordu .. 

Hele, boynunu büküp, başını 
kemanın üzerine bir yaslayışı var
dı ki, işte, yalnız bu hali, herkesi 
kalbinden vurmağa kafi geliyor
du. 
İsmi Tilli idı. Onun mavi göz

leri kıvırcık kirpikleri, bir der -
yaya benziyen derin, füsunkar 
gözleri vardı. O gözlerin içi da
ima gülerdi. Orada bir kadife 
yumuşaklığı, bir billur parlak -
lığı, bir sadef düzgünlüğü vardı. 
Güzel keman çalıyordu. 

Nuri, fazla hayale kapılan bu
dalalardan J.eğildi.. Kızı sevi -
yor hoşlanıyordu. Fakat, böyle 
:bir san'atkarkadının, toy, tec
rülbesiz bir kızı gibi, kendisinden 
çabucak gönül kaptırmıyacağını 

da biliyordu .. Fakat, Nurinin bü
tün istediği, hır gün bir defacık 
olsun, beraber bir gezmeğe git
mek, uzak bir kır gazinosunda haş
haşa kalmak, yemek yemek, ko
nuşmak, onu karşısına alıp doya 
doya seyretmekti. 

Tilli, buna da yanaşmıyordu .. 

- Olur .. Bir gün gideriz .. Fa
kat görüyorsunuz ki, her gün bu
rada çalışmak mecbul'iyetinde -
yiın .. Akşam saati altı diyince, iş 
başı yapıyoruz. Ta gece yarısın
dan sonraya, saat iıkilere, üçlere 
kadar .. 

' Nuri o zaman, göğüs geçirerek, 
onu şöyle ikna etmeğe çalışırdı: 

- Peki, bir salbaılı olmaz mı? 
- Bilmem kL Gece yorgun ya-

• • 

tıyorum .. f:rtesı giin kalktığım za
man, öğle oluyor. Denize girip bir 
banyo alıyomm. Yemek yiyorum. 
Başımı yaptırıyorum .. İş saati ge
liyor .. Görüyorsunuz ki, hiç vak
tim yok .. 

- Peki bir gün dahi beraber 
olaıruyacak mıyız? 

- Yok, hayır .. Müsaid bir gün· 
de .. 

- Fakat, o müsaid günün bir 
türlü gelmiyeceğinden korku -
yorum .. Öyle ya, bu, söylediğiniz 
iş saatlerine nazaran, ebediyyen, 
sizinle haşhaşa olamıyacağım ... 

Tilli, o zaman kurnaz kurnaz 
gülüyordu: 

- Ü midinizi çok çabuk kesiyor
sunuz.. Size söz veriyorum .. 

Nuri günleri, haftaları böylece 
bekledi. Fakat delikanlı, yalnız 

kendisini biliyordu. Daha kimler 
ve kaç kişi böyle bekliyordu? .. O
nu ancak Tilli bilir .. 

Sıcak bir yaz a'k§amı idi. N U· 

ri, yine her zamanki köşesine o
turmuş, bira içiyor hayran hay -
ran, güzel bir tango çalan Tilli'yi 
seyrediyordu. Genç kız, bu akşam, 
her zamankinden daha güzel gö
rünüyordu. 

Bir ar;ılık, yanına şişmanca, or
ta yaşlı bir zat geldi. Hemen ora
cıktaki masaya oturdu. Gözü ke
mancı kızda idi. O da rakı masa
sını kurdurmuştu. Ar.ada bir: 

- Allah .. Allah, diye kendi !ken
dine söyleniyordu. 

Yazan: REŞAD FEYZİ ·ı 

hali bir eda ile Nuriye döndü. kırk 
yıllık ahbab imiş gibi: 

- Birader, dedi, bu kıza biti
yorum. 

- Anlamadım, efendim .. 

- Canım şu kemancı kız yol. 
rtı.u?. Tilli? .. 

- Evet... 

- Bu kıza aşıkım .. Şuna bak. 
Ne güzel şey .. Kaç zamandır pe· 
şindeyim. Nihayet dün a'k)am, bu 
aralık konuşmağa muvaffak ol
dum .. Bir gece yemeğe davet et

tiın .. Ben burada, plajın otelinde 
yatıp kalkıyorum.. Söz verd ı.. Hay 
hay, münasib ve müsaid b ir ak· 
şam b~rabet yemek, yeriz, dedi .. 

Çok mes'udum. Zannediyorum kl 
bu hafta içınde vadettiği müsaid 
akşam zuhur edecektir ... 

Nuri, bu meçhul muhatabmrn 
sözlerini •evvela asabiyetle dinli
yordu. Ona çok kızmıştı. Karşısın
da bir rakip vardı. Fakat, sonra, 
kendi ker.disine gülümsedi.. f-<
ğukkanlılığırı muhafaza ederek: 

- O halde, Beyefendi, dedi,, 
şimdilik tam 2,5 ay bekliyecek -
siniz .. 

- Ne münasebet?. 

- Çünkü, bahsettiğiniz bu kiı· 
fir Tilli bana da, müsaid bir ak • 

şam birlikte yemek yemek vadin 
de bulunmuştu. Aradan iki buçuk 
ay geçtL Henüz, o müsaid akşam 

bir türlü gelmedi.. Daha da ne ka· 
dar gayri müsaid &kşamlar ge -

l'Jl1ı)+(ı). 
Ankara Radyosu 

8UGtlN 

19 Program. 

19,05 Müzik (MelodUer - Pi). 
19,15 Türk müzik' (Fasıl h•yetl). 
20 Memleket saat ayarı, aja.ns ve 

ıa.eteorolojl haberler\ . 

20,15 Konuşma (IJ.ıftahk spor ser
visi). 

20,3Q_ Türk müziği (Saz eserleri bes-

te, şemal ve şarkılar). 

21.10 Konuşma. 
21.25 Neşeli plaklar - B. 

21,30 Orkestra programının takdJ -

mi - R. Strauss ve eserleri hakkında. 

21,45 Müzik (Radyo orkestrası - Şef: 

Praetorius.) 

22,30 Müzik (opera şarkıları • Pi). 
23 Son ajans habf'rleri, ziraat, es ... 

ham tabvilit, kambtyo - np.kut bor· 

•••• (!lal). ' 

23,20 Müzik (Cazband - .Pi). 
23,55 - 24 Yarınki prorram. 

YARIN 

Epeyce zaman geçti. Adamca- ıı,ıo Pzocram. 
ğız galiba, sarhoş olmuştu. Nuri, 13,35 Türk müııtı. 
yan gözle ona bakıyordu. O ada- 1- llasl peşrevi. 
mırı, Tilli'yi fazla alkışlmasını, mü- 1 2- Nuri &,. • llasl prlu • M&lllııo 
temadiyen ona bakmasını, gül • bir nazı. yare. 
mesini adeta kıskanıyordu. Müt· . 3- Sadi Hoşses • Bas tarla • Ell 
hiş içerlemişti. Bir aralık, adam, ~özl\im. 

derin derin •çini çekti. Sonra, Iaü- 4- llasl prlı.ı • {'olwa balı efede. 
5- Kizım Ua - Baullaraban ıarkı. 

Mektubu eline alır almaz oturduğu yerde kıvran
dı, kımıldadı, arandı. 

Ayrılı!(. ne kadar acı. 

- Nişanlım.. , 
Demiştim. Babaıın bunu da öğrenince beni bir 

defa daha evin kapısından içeriye sokmazdı! Onun 
. içindir ki. anneme de: 

BEŞ HASTA ·VAR 
..._No: il Yazan: Etem İzzet BENİCE . 

- Yahu .. Belkis .. Hanım .. Gözlüğüm ne oldu? 

.... Bu saniyeler hala gözümün önünden git -
miyor. Rüştü fendinin hali görülecek şeydi! Za· 
ten eve yeni gelmiş, terli, yorgun gelir gelmez de 
puilayarak odasına girmiş; ceketi bir tarafa, ye
leği bir tarafa fırlatmış, yakasını yatağının üze
rine atmıştı, 

- Hüseyin Fahri • Tabir ıarkı • 
Uzaktan baktı Keglı. 

- 14 .Mettıleket saat ayarı, ajans ve 
meteoroloji haberlerl 

U,lO • 15.30 Müzik (Dans müziil • 
Pi). 

- Şu mektubu açalım .. 
Dedim. Annem. 
- Ne diyeyim kızım, babanın halini biliyor -

sun. Bana yazılan mektubu açıınak sizin ne haddl
nı;,e, Diye tutturursa karışmam. 

Dedi. Sahiden de babam bunu yapardı. Fa -
kat daha evvelden ne olup ne bittiğini öğrenmek 
ona göre hazırlanmak da banim için şarttı. 

- Ben bunu açıveririm anne. 
Dedim ve .. Açtım! 
Tabii ilk önce kendim. Sonra da anneme o· 

kudum. Paşanın mektubu üç satır. 
kaza münasebetile teessüflerini bildiriyor ve 

babamı caileleri efradu kaydile yarın akşam için 
yemeğe davet ediyordu. Mektubu okuyunca, en
dişeden kurtuldum, ferahladım. Zaten en büyük 
korkum, 

- Cahid .. 
ti, onun ortaya konması idi. Demek ki, paşa: 

- Aileleri efradı .. 

Demekle hepimizi davet etmiş oluyordu. Ve 
tabii Cahidi de beniml-e beraber bekliyordu. Da
vet bu şekilde yapıldığına gôre, Cahide vaziyeti 
anlatmak. Ona: 

- Sen gelme .. 

Demdek kolaydı. Yalnız bir nokta kalıyordu. 
Yalıya gidince, ya paşa: 

- Hani, küçük bey? 

Derse. Bunu da düşündüm. Babamı hazırla -
mak liizım. Nasıl ki, öyle oldu . . :::Babam, akşam 
gelince, 

- Size bir mektub var, beybaba .. 
Dedim. Her vakitki gibi ka§larını çattı, san-

ki, kırk yıllık yabancısı ile konuşuyormuş gibi: 
- Ne mektubu, getir bakayım. 

- Bunu size Mısırlı Paşa, Abuk paşa Cafer 
Dedi. Mektubu verdim. 

gönderiyor, dedim. O da, hiç böyle beklemediği 
için: 

- Abuk Paşa mı? 
Dedi, ve: 
- Ne münasebet? 
Der gibi alık alık yüzüme baktı. Zaten onun 

bu şaşkınlığından istifade etmek için böyle yapı
yordum Biraz daha açıldım: 

- Sizi yarın akşam yalıya yemeğe davet edi
yorlar 

Hele bunu işitir işitmez bütün 'bütün hayret 

etti, oturduğu yer~en kalktı: 
-Ya!. 
Arkasından mektubu eliııe uzattım: 

- İşte, bu mektubu göndermiş. 

O, açıldığının, zarfsız olduğunun farkında bi
le olmadı. Hiç beklemediği, ummadığı bir şey. 

- Size bir mektub var, beybaba. 
Dediğim zaman elinde ıpıslak olan mendili 

ile terini soğutuyor, söyleniyordu: 

- Aman Allahım bu ne sıcak. Yokuş ta hiç 
çekilmiyor. 

Zaten şişman adam, ihtiyar da. Nekadar yıp
ranmamağa çalışsa, ikendisini üzmese yine tabiat 
her geçkin bünyede bildiğini yapıy-0r! 

Mektubu, gözlüğünü bulur bulmaz, su içer 
gibi kolaylıkla okudu. Ve .. Arkasından kaşlarını 
çattı, bir saniye düşündü, mırıldandı: 

_ Amma, ne kazası bu?. 
Fakat, bu tereddüt, merak bir an bile sür • 

metli. Hemen anlattım: 
- Ben bir gece geç gelmiştim ya,. 

(Devamı var) 

-
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Amerika Mektubları : 
-------------------·----------''Türk Pavyonunu Görmedinizse, 
Seı·giyi Görmüş Sayılmazsınız,, 

Gazeteler: Bütün 
Kralını 

Lokum 
Altında 

"Türk Pavyonunda 
Gördünüz mü ?,, Başlığı 
Yazılar Yazıyor/armış 

Amerika sergi
sine iştırakimizin 

bir çok faydala -
rından biri de 
Türk sanayiini A· 
meril<alılara ıbir 

kere daha tanıt

mak oldu. 
9eııgiyi gezme-

ğe gidenlerden 
paviyonurnuza uğ
ramadan geçenler 
yok gibidir Pa
viyonurnuzun tar• 
zı m.marisinden 
başlı\'arak küçük 
büyük bütün pa
viyonların satış 

ve gösteriş cazi • 
besı Amerikalıla

rın takdiri kadar 
hayranlığını da 
çekmiştir. 

Nevyork Tay • 
mis gazetesi bir 

kaç kere baş sü
tunlarında: 

1 Yazan c. c. 1 
fabrikasında bir yer almış ve 
tezgahını oraya kurmuştur. Ame
rikalıların kapışarak aldıkları ba
dem şekerleri ve Fındıklı, fıstıklı, 
sakızlı lokumlar bu fabrikada ya
pıldıktan sonra paviyona götürü
lüp satılmaktadır. 

Sergiyi gezenler arasında Türk 
paviyonuna uğrayıp da hiç olmaz
sa on Cent verip bir küçük şeker 
v~ya lokum paketi almıyan zi-
yaretci yok gibidir. Bilhassa 
kadınlar Türk lokumuna bayı

lıyorlar. Hacı Bekirin gör -
düğü rağbet üzerine gözü açık
lardan ve Nevyorkta yer -
leşmiş olanlardan bazıları bu işi 
y~pmak hevesine düşmüşlersede, 
Aınerikada firmanın rolü o kadar 

• büyük ve mühimdir ki, bu zavallı-
lar henliz bu inceliği 'en a-
cizdirler. Ticari sahada _ı matl-

ı deler vardır ki, reklamla tanıtıla
rak sürümü temin edilir. Bazıla 

c Türk paviyo 
nunu gezmediniz-

Amerikan gazetelerinde· Hacı Bekirle oğlu 
böyle tasvir ~diliyor 

rı da •Hacı Bekir lokumu . gibi 
kendi şöhretlerile satılırlar. Alıcı 
onu adıyla arar .. Böyle alıcı başka 
firmalı bir mal sürmeğe imkan se, sergiyi görmiiş sayılmazsınız!• 

tarzında yazılar yazarak, halkın, 
ıııaviyonumuz üzerine alakasını 

çekmekten kendini alamam~tır. 

Her yabancı ziyaretci, Türk sa· 
nayii hakkında burada çok müs • 
bet fikirler edinebiliyor. cİzahat 

• veren büro• ziyaretcilere tafsilat 
vermekten yorulmuyor .. Broşür

ler dağıtılıyor .. Kızlanmız kendi
ler1t1e vefilen vazifeleri büyük bir 
muvafilakiyetle başarıyorlar. Türk 
kahramanhk sırhasında olduğu gi
bi, endüstri alanında da yüksek 
kabiliyetini göstermiştir. 

Sergide çiniciliğimiz de diğer şu
beler gibi büyük alaka uyandır -
mıştır. Zaten Amerikalılar . Kütah
ya çinileri• ne çok büyük kıymet 
verirler. İstanbulu gezip dönen A
merikalı seyyahlardan biri: 

c- Türkler çini mamuliıtını ile
ri götürseler, bu sahada milyonlar 
kazanırlardı. Halbuki, ben İstan -
bulda on, on beş parça Kütahya çi
nisı güçlükle tedarik edebildim .. • 

Dedi ve bunu bir gazete ile yaz
dı. Ertesi gün pa viyon um uza çini 
meraklıları akın Ptmeğe başladı -
lar. 

Kezalik bir diğer paviyonumuz
da büyük rağ'bet ve alaka görmüş
tür: Kundura ve çizme paviyonu. 
Amerikalılar Türk san'atkarları -
nın yaphğı çizmeleri derin bir hay
ranlıkla seyrediyorlar. Kundura
larımız, derileri, köseleleri ve -ii
ğer levazimile tam yerli malıdır. 

Bunlar da çok beğenilmiştir. Bil • 
bassa metanet ve zarafet noktasın
dan .. 

Bundan sonra, Amerikalıların 

90k hoşuna giden sanayiimiz ara -
sında cHa<:ı Bekir lokumu• gel • 
mektedir. 

Amerikalılar Hacı Bekire: 
.Türkiye lokum kralı .... 
Diyorlardı. Bu firma Amerikanın 

her köşesinde tanınmıştı. Paviyo
numuzda yer alan Hacı Bekir oğ
lu Ali Muhiddin, büyük babası
nın şöhretine layık bir satış yap
maktadır. 

Bütün Amerikan gazeteleri: 
cTürk paviyonunda lokum kralı
nı gördünüz mü?• başlığı altında 
yazılar yazmaktadır. 

Hacı Bekir paviyonunda en çok 
Türk lokumu ile badem şekeri, 

badem ezmesi ve akide şekereri 
sürüm yapmaktadır. Ali Muhid
din buraya gelirken beş usta ge
tirmişti. Bütün şekerler ve lokum
lar - yabancıların yazdıkları gilbi 
İstanbuldan getirilmiş değildir -
burada hususi bir fabrikada imal 
edılmektedir. Ali Muhiddin Nev
yorka gelince, Melkon isminde Üs
kooarh bir Ermeni şekerci ile J 
anJ/ışarak, muvakkaten onun 

var mıdır? 
Çinilerimizde tabii böyledir. 

Nevyorkta sahte çiniler yapan 
bazı müesseseler vardır. Bunlar 
güya • Kütahya çinileri• ni tak
lit etmişlerdir. Halbuki, desenle
rinden tutunuzda boyasına ve iş
çiliğine" varıncayha kadar her şeyi 
ile sahteliği derhal göze çarpar. Bu 
işlere merakı olanlar hakiki Kü
tahya çinisile taklidini ayırt et-

(Deııamı 7 inci sayfada) 

AMERİKADA YENi BiR ADET 
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l,_ş_A_K_A_l 
KİRADAN KURTULMAK 

İSTERKEN ... 

Y 
eni evlenen bir ad~m. bir 
ev kiralıyor. Ev sahibi, ""
fusu çoğaltmanın pek atcşlı 

bir taraftarı. 
- Bir aile yuvası kurdLiğı..nuz 

için sizi tebrik ederim. Ne kadar 
çocuğunuz olursa kiradan o ludar 
indireceğim. 

Der. J(iracının, iki sene içinie 
iki çocuğu dünyaya gelir. Ev sa
hibi sözünü tutar, kirayı yarı ya· 
rıya indirir. Üçüncü sene niha
yetinde kiracı, sevinçle gelir: 

- Müjde! der. Bir çocuğum da· 
ha oldu. 

- Pekala... Kirayı 7o 25 daha 
indiriyorum .. 

Aradan bir sene geçer. Karısı 
matem kıyafetile ve kucağında 
yeni doğmuş bir çocukla gelir. Ev 
sahibi merakla sorar: 

- Ne oldu, bayan?. Bir fela -
kete mi uğradınız?. 

- Nasıl, haberiniz yok mu?. 
Kocam öldü!. 

PARA ÇEKMEK İÇİN 

Bayan Raziye, çok hırçın ve son 
derece hasis bir kadın. Kocasınm 
ayltğını elinden alıyor. Her gün 
ancak tramvay ve kahve parası -
na yetişecek kadar birşey veriyor. 
Geceleri, mahalle kahvesine çık
tığı zaman da, sevgili köpeğini be
raber götürmesini, hava aldırma
sını ısrar ediyor. 

Kocası bundan usanıyor. Bir ge
ce kahvede otururken dostların -
dan birine: 

- Al şu köpeği, diyor, eve gö
tür. Sokakta bulduğunu söyle. Bu 
suretle hem beni kurtarmış olur
sun, hem de alacağın bahşişi pay· 
laşırız .. 

Poiitika 
İşinde 

1"1il yo ner ler 
İspanyanın Mihver 

IDev.eJerile Münasebatı 
Nereye Kadar uidecek 

L 
ondralı Devli Ekspr .s ga
zetesinin yndığma göre İs
panyanın s, ksen yaş:arın -

daki senor Març ~•mındeki milyo
neri şimdiye kadar General Fran
konun muvaffakıyeti için yar -
dım etmiş olduğu gibi şimdiden 

sonra da İspanya ile İngiltere ara-
sında bir ticaret muahedesı ak -
dine çalışmaktadır. Ondar.sonra 

da İngil:ereden bir istikraz temin 
etmeğe uğraşacaktır. Milyoner 
Març İspanyanın r'lihver devlet -
!eri tarafına değil İngiliz- - Fran
sız cehpesine geçmesi fikrindedir. 
Bunun için Genersl Frankoyu ik
na ebmeğe uğraşıyormuş. 

General Frankonun eyhllde 
Berlin ve Romaya gideceği söy -
lenmektedir. İspanyol milyoneri 
ise bu ziyaretten ~v•el İspanya -
nın İngiltereden tam 20,000,000 İn
giliz liralık bir istikraz temin et
mesine çalışacakmış. Milyoner 
şimdiye ka.dar Avrupanın bazı 

mühim bankalar.ndan İsp~nya i
çin .birer miktar kredi teminede
bilmiştir. 

Hatta Nevyorkta çıkan The 
Journal of Commerce. gazetesi, 
sergi münasebetile Türkiye hak • 
kında neşrettiği büyük resimli bir 
ilavede Hacı Bekiri eski usul ima
Utile ocak başında göstermekte 
ve altına Ali Muhiddinın fotoğra
fını dercederek: cModern Türki
yenin az zamanda nasıl değ~tiği
ni ve nastl ilerlediğini• göster -
mektedir. 

• ,merikada yeni bir moda çıkmış: 
nnn ziyafetlerde mayo giyinmek ... 
nin isim J:'Ünunde kendisini tebrike 

İsim günlerini tes'd için tertip oh .. 
Yukarıdaki resim, Patrlsiya Eli, 
gelen dostlarından Anito Lüiz ve 

Milyoner Març söylendiğine gö
re 80,000 İngiliz lirasına malik <>· 
lan bir zengin irr·i~. Fakat lspan
yada dahili harb c.lu:-ken Marçın 
serveti de bir misli daha artmış
tır. İspanya ile P .. rtekizin müna
sebatı bugünlerde şayanı dikkat 
bir safhaya girmiştir. PorteKiz hü
kfuneti İspanyada dahili ha:b de
vam ederken G•"eral Frankoya 
hep yardım etmi~ti. Fakat şimdi 
İspanyol generali Berlin - Roma 
mihveri ile daha dost olmuş, Por
tekiz ise eskidenberi müttefiki o
lan İngıltere ile münasebatını da
ha kuvvetlendirmi~tir. Portekiz 
Başvekili Salazar geçen gün Ge -
neral Frankoya biı' mektu:ı y,?l-
lıyarak kendisine nasihatte bulun
muştur: Mihver devletlerile mü • 
nasebatı ilerletirken ihtiyatlı bu
lunsun diye ... Dolores del Ria'yu sofra yanında gösteriyor. 

1 
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Parisin Meşhur 
'' M ak s i ın b a r ,, ı 

1900 da Parisin de meşhur bir İ 

Maksim barı varuı.. f 
Dünyanın dört bir köşesinden 

gelen zenginler, petrol ve demir 
karalları, hakiki krallar, mihra • 
celer, grandükler hep buray:ı de
vam ederlerdi. O vakitler hayat 
şimdiki gibi paha'ı ve neş'esiz de
ğildi. Su gibi parH sarfolunıır, eğ
lenilirdi. Bu eğleı1celerde yüksek 
kokotlar, dömi mondenler tıüyük 't. 
bir yer tutarlard• ,. 

( Devomı 7 inci ıayfadıı) 

• 

••• 
1900 Senesi Parisin 
En Muhteşem Yeri 
Maksimbardı. Bura
ya Krallar, Veliahd
lar, Prensler ve O 
Zamanın En Zen
ginleriDevamEderdi 
Bir Gecede Zengin 
Olanlar, Yahud Ser
vetlerini Kaybedip 

Fakir Düşenler 
Çoktu . 

••• 
·\ 

-
1 Ah, Bu 

Analar 
Şefkatlarına 

Payan 
Yoktur 

Bir Ana Kulaklarını Kesti 
VeOğlunu Saadete 

M
eşhur bir ata sözü var: •A· 
na şefkatine son olmaz! .. 
Ne doğru ... Haki_katen ·A

na gibı yar olmaz, Bağdad gibi 
diyar olmaz ... • Bu da doğru .. 

Denize düşen yavrusunu kur -
tarrnak için yüzme bilmediği hal
de, bilatereddüd denize atılan ve 
boğulan, yanan bir evin içinde ka
lan çocuğunu almak için ateşin i
çine giren ve yanan annelerin bu 
fedakarlığı neden ileri geliYQr? 
Evlad muhabbetinden değil mi?. 

Buna bir misal: İstokholmde 
genç, yakışıklı bir delikanlı var. 
Ailesinin hali, vakti yerinde, De
likanlının bir şeye ihtiyacı yok. İs
tediği gibi yiyor ve içiyor, giyi -
niyor ve geziyor. Yalnız, yalnız bir 
kusu var: Kulaksız doğmuş ... 4te 
derdi bu ... Vakıa işitmesinde bir 
eksiklik yok. Fakat, bir yere git
ti mi, herkes kendisine bakıyor. 
Tabii •bıyıkaltından• gülenler de 
oluyor. (Gerçi şimdi bıyıi<: olma
dığı için bu tabiri kullanmak ca
iz değil, amma, bunu ifade için 
başka bir tabir bulmak da güç). 

jşte, delikanlının canını sıkan 
bu. 

N ihay ~t, evlenme çağına geli • 
yor. Talib olduğu kızlardan bir 
çoğu, arkadaşlarının: cA, şuna 

bak ... Kulaksız bir erkekle evlen
di! .. gibi istihzalarına uğramak 

Kavuşturdu 
korkusile red cevabı veriyorlar. 

Bu, delikanlının yeisini mucib 
oluyor. Artık evden, odasından dı· 
şarı çıkmıyor. Felaketin büyüğü, 
komşularının kızını can ve gönül
den sevmesi ... 

Annesi, tabii üzülüyor. Nihayet 
çocuğunun yeisine sebeb olan şe
yi anlıyor. Onu bu yeisten, derd
den kurtarmıya karar veriyor. 
Şehrin en maruf doktorların • 

dan Alen Rangele gidiyor: 

- Sayın doktor, diyor, sizden 
bir ricam var: Kulaklarımı kesıp 
oğluma yapıştırabilir misiniz?. 

- Ondan kolay ne var? Siz razı 
olduktan sonra ... 

- Qh! Çok teşekkür ederim si· 
ze ... Yalnız bu kulakların kime ait 
olduğunu oğluma söylemeyiniz ... 

- Peki madam! ... 

Ertesi günü delikanlı hastaha· 
neye geliyor. Doktor, bir otoono
bil kazasında ölen bir d,elikanlı
nın kolaklarını kesip kendine ya
pıştırmak için hükı1metten mü
saade aldığını söylüyor. Delikan· 
,lıyı bayıltıyor, annesinin kulakla
rını kesiyor, ona yapıştırıyor. ame
liyat muvaffakiyetle neticeleniyor. 

Anne ve oğul bir hafta hastaha
nede kalıyorlar. Tabii ayrı ayrı o
dalarda, nihayet ikiside iyileşiyor. 

• {Devamı T inct ıayfada) 

! ---~~~~~~-. 

Bir Dakika 
Diyip Geçmeyiniz 

•Nevyork dünya panayırı., 
bütün dünyanın dikkat naza
rını bu büyük belde üzerine 
çekiyor. 

Aca.ha 60 saniyede Nevyork 
da neler oluyor, neler yapılı
yor?. * Beş bin defa telefon e • 
diliyor. 
* Telefon etmek için talui 

kutularına 4 kilo ağırlığında 
madeni fiş atılıyor. * Ahali, belediye küt6'> • 
hanelerinden gayet ucuz ola
rak 20 cild kitab alıyor. * 225 kilo tereyağı, 400 dü
zine yumurta, 720 kilo et ye
niliyor. * Brodvey caddesinin ten
viri i~in belediye 5,700 frank 
sarf ediyor. * Şehrin tenviri için 10,000 
kilovat elektrik, 27.000 metre 
mikabı havagazi sarfolunuyor. * Posta kutularına 10,000 

meklub ,·eya kartpostal atı

lıyor. 

İŞTE 
GEÇTİ. 

60 SANİYE DAHA 
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No.28 Yazan: M. SAMİ KARAYEL 

Bizanslılar Türk Kıyafetindeki 
Adamlara Saygı Gösteriyorlardı 
Firenklere Karşı Düşmanlıkları Vardı. İmparator 

Sultan Murada Karşı Son Derece Muti idi 
tac olanlar bu imaretlere her va- ı 
kit giderek yemek alırlardı. 

İkinci Murad zamanında Edir
ne muhteşem. bir payı taht man
zarasını gösteriyordu. Padişahın 

sarayı Kavak meydanında idi. 
Sarayı ilk evvel Birinci Murad 
inşa ettirmişti. Daha sonra Musa 
Çelebi genişletmiş. Etrafına cesim 
duvarlar yaptırmıştı. Sarayın 

Her tarafı servi, çınar, kavak ve 
karaağaçlarla müzeyyendi. Bah -
çenin cenub tarafı vasi bir çi -
menzarclı. Babı hümayun bu çi -
menzare açılırdı. 

Musoliııi F ransadaki 
İtalyanları Çağırdı 
(l inci sahifeden devam) 

za husw;unda g&.terdiği azmi ai
fetmiyor. Diğer taralftan Yugos -
~avya da mihver devletlerine daha 
ziyade yanaşmak .istememiştir. 

Yunanistan ve Romanya ise İngil
tere ve Fransa tarafından garanti 
altına alımnışlardır. Türkiye ise 
Paris ve Londra ile bir ittifak ak,, 
!etmiştir. Şu ilıalde miıhver dev -
!etlerinin şarki Avrupanın bu kö
şesinde temin etmek istedikleri 
ıgemonya hulyasından vazgeç

meleri lazımdır.• 
FRANSADA OTURAN 

İTALYANLAR 
Paris 30 (Hususi) - İtalyan ga

zeteleri, Fransada oturan İtalyan
ların çok feci vaz>yette oldukları
na dair tekzibe bile deymez neş
riyatta •bulunmaktadırlar. Bir çok 
İtalyanların hudut haricine çıka
rılmadan evvel karakollarda da
yak yedikleri yazılmıştır. Halbu
ki böy1e hiç bir ilıadise vukua gel
miş değildir. 

devletleri ile demokrat devletler 
arasındaki Beyaz muıharebc• 

şiddetini gittikçe arttırmaktadır. 

Çenııberlayn Almanlara şu teklif
te bulunmuştur: •Biz sizi ihata 
etmek istemiyoruz. Bilakis mev
cut servetlerin daha iyi bi rşe -
kilde taksimini müzakere etme -
ğe !hazır bulunuyoruz. Ancak, a
ramızda itimad kalmamıştır. Si -
!ah yarışını blTakalım, masa iba -
şında konuşalım.> 

Çemberlayn'nun bu sözleri Al

man matbuatını !bilakis sinirlen -
dirmiştir. Şimdi İngiltere aleyhi
ne Almanyada şiddetli neşriyat 

yapıl:maktadır. 

Bir Alman gazeteı;i diyor ki: 
,40 milyonluk İngılizin dünya

nın dörtte üçünü ellerinde bulun
durması, buna mukabil 80 mil -
yon Almanın hayati sahadan ma!h
rum ıbırakılması havsalaya sığar 
bir şey değildir. Almanya hedef
lerine varmak için her şeyi feda 

edecektir.> 

daima kullanınız 

NEDEN 
Bütün mütehassıs diş 

tabibi eri 

RADYOLiN 
Diş macunu tavsiye ediyorlar çünkü: 

Radyoliı-~ 
Dişleri beyazlatır. Diş et1e
rini kuvvetlendirir. Dişle,.in 

çürümesine mani olw·. 
Ağız kukularını defedtr • 

Sabah, Öğle, ve akşam her 

yemekten sonra günde üç <lefa 

dişlerinizi fırçalaymız 

Muhtelif sergi• . 

lerden 18 diplo• 

ma 24 altın ma• 

muhiti beş bin adımdı. Mustatil 
şeklinde idi. Duvarlarının yüksek
liği yirmi ziradı. Şimale açılır bir 
demir kapısı vardı. 

Murad en ziyade Hünkar bah
çesi sarayını imar etti. Tunca ke
narına köşker inşa ettirdi. Tunca 
bütün bir bahçeyi :iliata etmişti. 

İkinci Muraddan evvel gelen 
padişahlar da Edirneyi süslemiş
lerdi. Kervansaraylar, camiler, i
maretler, medreseler, saraylar, 
köşkler, kışlalar yaparak Edirne
yi Avrupa yakasında bir Türk şeh
ri fusar ve abidatile doldurmuşlar
dı. Bizansa gelmek üzere Edirne
den geçen bir insan bu şehri hay
retle temaşaya dalardı. Bilhassa, 
mimar! asardaki intizam ve kıy

met her şeyin fevkinde idi. 

İtalya hükiımeti, İtalyan hu -
dutları haricinde .bulunan bütün 
teıbasının memlekete dönmelerini 
emreti:nıştir. Bir kaç İtalyan istis
na edilirse, Fransada oturan İtal
yanlardan hiç lbiri lbu davete ica -
bl't etmemiştir. 

LORD HALİFAK'lN NUTKU 

Berlin 30 (Hususi) - Lonrd 
Halifaks"ın, garanti edilen devlet 
!ere tecavüz vukuunda İngiltere
nin taahhüdlerine sadık kalacağı! .. ========================== 
hakkındaki yarı resmi Doyçer P. T. T. Levazım Müdürlüğünden: 

İtalyan 
Husumeti 

(1 inci sahifeden devam) 

bu yolda bir nezaket dersi olabi
Urd;. Filhakika, Türk - İngiliz, 

Türk - Fransız ittifakları ve Bal
kanların sapasağlam ve garantiye 
alınan vazıyetile İtalya gizli mak
sadları ve gayrimeşru, mevhum 

emelleri bakımından ca·n evinden 
vurulmuştur. Fakat, buna rağ -
men dahi jıalyan matbuatı Tür -
kiye aleyh~ne müteveccih husume
tini ifşa derken biraz daha nazik, 
biraz daha cenJ lmen olmalı idi. 
Yalnız, bu müstekreh eda için -
dek, neşriyat karşısında bizi mü

teselli eden cihet bir defa daha 
devletçe ve milletçe gittiğimiz yo-

. !un teşhisindeki isabet ve sela -
metin bu vesilelerle tebarüz et
msidir. 

ETEM lZZET BENİCE 

Fatıh Sufü Birinci Hukuk mah
kemesınden: 

İbrahimin Aksarayda Yusufpa
şada Millet caddesınde Keçiba -
tun maha:Jesinde 151 numarada 
• 

İr.ayet ma alles. Tiryaki Hasan -
pa•a sokak 9 numarada 3 üncü 

katta mukım Nacinin tahliyesi 
hakkındaki gönderilen zaptı da -
vaya mumaileyhin gösterilen ad
resleri iki ay evvel terkettiği ve 
halen ikametgahı malum olma
dıgı mübaşır tarafından verilen 
meşrubattan anlaşılmı.ş ve JY ah

krnnece on beş gün müddetle ila
nen t~blıgat ifasına n mahkeme
nin 17 /7 /939 saat 11 e talikine ka
rar verilmiş olduğundan yevm 
ve saati mezkurda müddeialeyh 

Naci gelmediği ve tarafından bir 
vekil göndermediği takdirde da
vanın gıya:ben bakılacağı tebliğ 

makamına kaim olmak üzere ilan 
olunur. 

(Devamı var) 

Yarınki Deniz 
Bayramı 
(1 inci sahifeden -<evam) 

kuvvetli bir ihtimalle ·Savarona> 
dan takfö buyuracaklardır. 

Münakalat Vekili Ali Çetinka
ya ile Dahiliye Vakili Faik Oztrak 
deniz yarışlarını takfö esnasında 
Milli Şefe refakat edeceklerdir. 

BİR FAN'SIZ HARiB GEMİSİNİ 
BATIRACAKLARDI 

Paris 30 (Hususi) - Tulon li
manında ikisi İtalyan, birisi Al -
man olmak üzere üç kişinin bir su
ikasd hazır Jadıkları haıber alın -
mıştır. İtalyanlar ka.çrnıştır. Al -
n;ıan yakalanmı.ş ve tahkiıkata 

başlanmışhr. Bunların limanda 
demirli bulunan Fransız ha11b ge
milerinden birini batınmak üzere 
tertiıbat aldıkları anlaşılmıştır. 

.BEYAZ MUHAREBE' 
Londra 30 (Hususi) - Mihver 

Diot diyor ki 
•İyi teTbb edilmiş cümlelerle 

dolu bir nutuk. Artık Alınan mille
tine İngiliz siyasetinin musliha
ne olduğunu anlatmak pek bey
hudedir. Londranın aylardanberi 
Almanyaya karşı yaptığı şeyler, 
İng'Jterenin bir korunma harbi 
yapmakta olduğunu gösteriyor.• 

GENERAL GAMELİN 
KORSİKADA 

Faris 30 (A.A.) - General Ga -
melin, bir teftiş turnesi yapmak 
üzere Korsikaya gitmiştir. 

Bu sene deni2ciler bayramı pek 
parlak şek;lde kutlulanacakt.Jr. 
Alacakları işaretten sonra liman
daki bütün merakib, düdüklerini 
çalmak suretile Milli Şefin Lozan
da bize kazandırdığı kabotaj hak
kının Türk bayrağına inti.kalini 
kutlulıyacaklardır. 

Fransızlar Hataydan 
Çekilmiye Başladılar 

Müteakıben abideye çelenkler (1 inci .sahifeden devam) 
konacak ve genç denizciler namına !erce halk coşkun ve heyecanlı !e-
deniz ticaret okulundan bir tale- zahürat yapmıştır. 
be, deniz ticaret filosu adına kap- Alay ,buradan fevkalade mu -
tan ve mak;nistler cemiyetinden raıhhaslığımız ve askeri mümessil-

bir zat nutuklar söyliyeceklerdir. Jiğimiz önünde minnet ve şükran 
Saat 15 de Ortaköyde deniz ti- tezahürleri yapmışlar ve şehirde 

caret mektebi önünde den'z ya- şenlik yaparak dolaşmışlardu. 
rışları yapılacaktır. İlk defa olarak Hatay fevkalade neşeli, 'heye -
denizde kayak yarışı yapılacaktır. canlı, sevinçli günlerini yaşamak-
Geve merasimi radyoda denizciler tadır. Meclisin dağılması ile Ha
marşını müteakıb Münakalat Ve- tay devleti de tarihe karışmıştır. 

Antak,yadan gelen ha'berlere gij
re Fransız kıtaatı da yavaş yavaş 
Sancaktan çekilmeğe başlamışlar

dır. 

Ankaradan verilen malümata 
göre Türkiye - Fransa arasında 

imzalanan Tür.kiye ile Suriye ara
sındakı arazi mesailinin kat'i su
rette ılıallini mutazammın anlaş

ma ve müzeyyelatının tasdikine 
dair kanun laylhası da meclis ruz
name<ıine alınmıştır. 

kaleli müsteşarı Naki tarafından ============================ 
verilecek konferanslar açılacak~ 

tır. Beyoğlu, Kadıköy ve Eminöniı 
Halkevlerinde de konferanslar 
verılecektır. Denizde muazzam ten-

v:rat yapılacak, d.onanm1ş1 renkli 
fıskıyalı seyyar su dubaları, için
de bir balo verilecek olan Ege va 
puru ve diğer merakib Ortaköy 
önünde Uıplanacaktır. Şirketıhay
riye ve Akay vapurları da halkı 
hamilen Ortaköye geleceklerdir· 

Gece eğlenceleri saat bire ka
~ar devam edecektir. 

----<>-

Satye Tahkikatı 
Satye binası satışındaki yolsuz

luk tahkikatına dün ve bu sabah 
da devam olunmuştur. 

2 gün evvel Tatye merkezınde 
yapılan ani bir araştırma ile alı
nan evrak üzerinde tetkikler ya
pan ehli vukuf heyeti bu sabah 
tetk;katını ikmale çalışmıştır. 
Diğer taraftan 4 üncü sorgu ha

kimi B. Sami de bugün Şahidleri 
dinlemeğe devam etmiştir. Bu 
cümleden olmak üzere Gord Frank 
ile avukat Rızkullah da dün din
lenmişlerdir. 

Tahkikatın, adliyenin yaz ta -
!ilinden evvel bitirilerek mev -

Danzig' de Tam Bir 
Harh Hazırlığı Var 

(l inci sahifeden devamj 

lovakyaya girmezden evvel bir 
Südet lejyonu vücude getirdikleri 

gib• .. 
Berlin gazeteleri, ıDanziğin Al

manyanın hayati sahasına dahil l 
olduğunu tekrar etmektedirler. 
Almanya Danz:ği almakta askeri 
hedefler gütmektedir. Almanyaı

nın bir kere serbest şehre girdikten 
sonra ilk işi koridoru kapamak o
akaktır. 

genci Danzige gelm<!ktedir. 
Alman askerleri, Danzige gece

leri vapurlarla gelmekte ve dan -
zigde giydirilmek ve silahlandırıl

maktadır. 

Almanlar, Gdyniadan Danz\ge 
gi.de nşose üzerınde 20 ki!Qmetre 
uzunluğunda tankların ilerleme -
sine engel olacak maniler dikil -
mektedir. 

Danzıg makarnalı, yiyeceklere 
vaz'ıyed etmektedir. 

MUSOLİNİ VE HİTLER ARA - D Ek B h t T 1 
SlNDA GİZLİ MÜLAKAT MI? r. rem e çe eze 

Londra 29 - ·Taymis, gazete- 'fıb Fakültesi Kulak Boğaz, 
sin'n verdiği bir habere gbre, l - Burun Doçenti 
talyan Başvekili Musolini geçen Taksim Cumhuriyet eaddesi 17 

pazar günü llitler ile gizli bir Muanııe Pazardan maada rüııler 3-8 
mülakatta bulunmuştur. Bu mü- Telefoa: Uf98 

Jakatta Mussolini'nin Danzig 
edilmseini Hatler'e tavsiye etmiş 
olduğu söylenmektedir. İtalyan ga
zeteleri, pazar günü Mussolini'nin 
nerede bulunduğuna dair hiçbir 
maliımat neşretmemişlerdir. 

_. Doktor - Operatör -

Orhan Toros 
Kulak, Boğaz, Burun 

mütehassısı 

kında gıyab kararı ittihaz ve ila- kufların muhakemelerine Ağırce 
nen teıbliğine karar verilerek tah- za mahkemesinde başlanacağı ~u
kikat 27 /9/939 Çarşamba günü sa- hakkak görülmektedir. 

Varşova, 30 - Danzigden bil
ilirildiğine göre, Alman polis teş
kilatı şefi Himles çarşam'ba günü 
Danzige gitmiş, Hitlerci teşekkül
leri teftişe başlamıştır. 

Taksim - Abdülhak Haınit 
Caddesi, Geyik Apartımanı --

at ona bırakılmış ve gıyab kararı --• ·· ·--·· · ·---· · -

mahkeme divanhanesine asılarak ~ Çocuk Hekimi ~ 
yevmi mezkUraada da mahkeme- Dr. Ahmed Ak koyunlu 
ye gelatıediği takdirde gıyaben mu- Taksim - Talimhane Palas No. 4 
hakeme edileceği aynca gazete ile Pazardan maada her gün saat 
de ilan olunur. (939/338) - 15 den sonra. Tel: 40127-

Şarki Prusyarlan Danzige asker 
sevkiyatı devam ediyor. Bu asker
ler ile beraber gönüllü kıtalarına 
yazılmak için yüzlerce Alman 

Dr. Hafız Cemal 
!LOKMAN JIEKiM) 

DAHİLİYE MÜTEHASSISI 
Divanyolu 104 

l\luaye-ne saatleri: Pazar barJ9 her 

fılıarua. Tel: 22398 

1 - Teahlıl\<lön ademi ifasından dolayı 20.000 tanesi q ve 80 

tanesi 4 milimetrı> olma'k üzeTe cem'an 100.000 adet aleminyum rı 

şon açık eksıltn.cy~ kc.ıımuşhır. 

2 - Muhammen ·tedel 8000 lira muvakkat temin3t 600 liradu 

3 - EksiltıvıP. 7 /8/939 tarihine müsadif pazartesi günü saat 16 

Ankarada P. T. T. Umuml müdürlüğü binasındaki salınalma k<ımii 

nuruia yapılaeaktır. 

4 - Taliplerin muvakkat teminat makıbuzu veya ·ban!ka mekt 

ile kamrni vesrul<i h~milen mezkür gün ve saatte o komösyona mi 

caatları 

5 - Şartnar.ıe1er Ankarada P. T. T. Levazım ve İstanıbulda K: 

cıyan hanınd• P. T. T. Levazım ayniyat şulbesi müdürlüklerinden 

rasız verilir. (?310) ,4232. 

Türkkuşu İstanbul İspekterliğinden ; 
Türkkuşı1 üy.,leri temmuzun i1k haftası içinde kampa gönderile( 

!erinden son uıuamelelerini yaptırmak ve hareket gününü anlamalı 

zere bü:ün lıyelerin 3 temmuz pazartesi günü saat 17 ye kadar mi 

caatları 

Paıartesi günü miiracaa<t etmiyenler kampa gidemiyeceklerc 
,4• 

Kandilli Kız Lisesi Satınalma komisyonund 
Cinsi Azemi kilo Tahmin bedeli ilk teminı 

mikdarı L. K. s. Lira 

Ekmek 25000 00 9 50 178 

Kripel maden kömürü 125 Ton 15 50 00 145 

Türk Antrasiti 35 , 24 00 00 63 

Kar.di!F Kız lisesi.:- 'n senelik ihtiyacı olan yukarıda miktar ve 

hammen fi ya tile ilk teminatları yazılı y;yecek ve yakacak 17 /VII 

pazartes günü s~~t 14 de İstanbulda Beyoğlu İstiklal caddesi 349 sa 

binada Liseler muhasebeciliğinde foplanan Okul komisyQnunda ı 

eksiltme suretiyle ihalesi yapılacaktır . .İsteklilerin 1~39 yılı Ticare 

dası ves;kası ve teminat maklbuzu ile ·belli gün ve saatte komisyona 

meleri, şartnameler okuldan görü.lüp öğrenilir. (4726) 

İstanbul Asliye Üçüncü Hukuk ı 
mılhkemesinrlen: 

Şişli Perihan sokak 71 numa -
rada Sedat Tütem tarafından Şiş
li Perilh.an sokak 7l numarada 
Zaru.hi Viktorya aleyhine ma!hke
menin 939/569 numarasile açılan 
boşanma davasında müddeialey
'hanın ikametgôılıını terkederek 
yenisi belirsiz okluğu cihetle Hu
kuk w;ulu mu:h~kemeleri kanu -
nunun 141 ve 142 inci maddeleri
ne tevfhl<an ilanen tebliğine ka -
rar verilmiş ve tahkikat günü o
larak 13/9/939 saat on beşe tayin 
edilmiş olmakla muayyen olan 
günde müdıdeialeyhanın biza.at 
veya bilvekile hazır bulunmadı
ğı takdirde hakkında gıyab kara

Beyoğlu Birincı Sulh H ul 
Hakimliğinden: 

İstanbul Hazinei muhakeı 
müdüriyetinin Ziraat Vekil 
Pamuk işleri müdürlüğünün E 

qosya memuru Taksil Mişel s 
kak 18 sayılı Albay Şevketin 
nesinde mukim Atıfet Be2Jlle2 
leyhine açtığı davada: müd 

vekili vesruk vermiş ve m 
deialeyhin ikame'gfilıının me 
huliyetine mebn; ilanen yi 
gün müddetle gıy::ıb kararı le' 

ğine mahkemece karar \'eril 
olduğundan 20-7-939 saat ır 
mahke:'!eye bizzat veya bilvel 
li,€lmeniz muameleli gıyab kaı 
makamına kaim olma'.lt üzere i 
olunur. 939/727 

rı ittiıhaz olunacağı tebliğ olunur. ı-------------
(18849) 

ZAYİ 
İetanbul İthalat gümrüğüne aid 

42857 numara ve 5-4-37 günlü ikin
ci nfüfua beyannameyi zayi eyle
diğimden, yenisi çıkarılacağından 
es.gkisinin hükmü kalmadığı ilan 
olunur. 

Sultanhaımam Kendros han 
Şinasi UI us Asi an 

Fatih Sulh 3 üncü Hukuk · 
kimliğinden: 

Şehremininde Urnnyusuıf t 
hallesinde Evliya Ata sokak 44 
marada Qtururken halen Baku 
Asaıbiye hastanesinde taht 

vid; bulu"~an Şevki o~lu Aıi 1 
Anıl'a ayni yerde oturan karısı 
şanın 28/6/939 tarihinde vAs• 
yin etjildiği ilan olıınıır. 939 



No. 9 Yazan: Rahmi Yağız 

u Arada Brodey Tahtelbahirlerİ 
Bozcaadada Toplanmışlardı 

iicum Hattımızın Bulunduğu Mıntaka Erenköy 
İle Siileymanbey Çiftliği Arasında Görülüyor 

-!-

Triton süvarisi Ojen Klavye sa· 
a tlerce tek kelime konuşmadan 

harita başında uzun uzun hesa!>
lar yaptı. Tuhaf yaradı~lı Fran
sız denizcisi, Fransızlara has olan 
hayal geni§liği ile kolayca Boğazı ı 
geçeceklerini, Marmaraya gire -
ceklerini umuyor, ondan sonrası 
için de müstakil hareketlerle Mar
marada meydana getireieği deh -
ş~tli bir program üzerinde tesbite 
uğraşıyordu. 

Süvari kamarasında tam bir 
sükun vardı. Öjen Klavye haeita 
ile meşgul oluyor, ikinci, kapiten 
Sabot geminin seyrini tanzim e
diyor. Başgedikli Serjan Tono da 
seyahat müddeti için yapılacak 

malzeme ve erzak sarfiyatını lis· 
teler üzerinde testite uğraşıyordu. 

Yüzbaşı Sabotnun sesi süvariyi 
meşguliyetinden oyırdı: 

- Kapiten; Komodor Brodey 
işaret veriyor ... 

- Ne işareti? 

- Stop• işareti çekti... Şimdi 
de ct.oplan• işaretlerini toka ettir. 

- Makineye emir verin!.. 
Sabo, ilerden aldığı işaretleri 

Triton'un makine telgrafında tek
arladı. 

Tahtelbahirler, ilk mola nokta
sına gelmişler, Bozca adanın şi -
mali garbisinde, Eşek adalarının 
arasına girmişlerdi: 

rafından mani ted'birlerile örtül
müş değildir. 

Erenköy körfezi ile Ömer kap
tan burnu arasında, donanmamı
zın ihtiyat hattını teşkil eden F
ransız filosu, Golva, Şarleman, 

Buve, Sufren'den mürekkeb bir 
hat var. Burada da mani hattı, 
1ıo!'Pil hatlar mevcut değildir. 

(Devamı var} 

nanma deniz muharebesini kı -
zı.şiırdığı zaman biz de vazifemi
zi yapmak üzere yola çıkacak, Bo
ğaz sularına gireceğiz. Bunun i
çin, şimdi tertibatı kararlaştıra

lım. Herkes not etsin. Kumkale 
önlerinde, tarafımdan verilecek 
işaretle dalacağız... Don anmamı· 
zın ihtiyat kuvvetlerini teşkil e
den Vanjeans, irresi.5tibl, Oşin, 
Albion zı1'h1ıları.nın lbulunduğw ı---------------ı 

bu hattan itibaren muharebe sa - "Türk Pavyonunu 
hasına girmiş olacağız. Boğazın bu 

kısmında hiç bir mani mevcut de- Görmedlnizse, Sergiyi 
ğildir .. Donanmamız, biz harekete s 

1 geçtikten sonra bütün şiddetile Görmüş ayı mazsınız,, 
toplarını sahil bataryaları ve is • 
tiilıkamlar üzerinde teksif edecek, 
hava kuvvetlerimiz de gökten 
yağdıracakları bombalarla istilh -
kamları ateş baskısı altında bu
lunduracaklar, geçid hareketi
ni, vazMemizin en zor ve en ehem
miyetli kısmını bu suretle kolay
laştıracaklardır. 

Morto körfezi ile Karanlık li -
man arasında Majestik ve Svift
ğazın bu kısmı da Osmanlılar ta-

(5 inci sayfadan devam) 

mekte güçlük çekmez. Bununla be
raber, bu işin taklidini yapanlar 
da az çok para kazanıyor ve geçi
niyorlar. Çünkü Amerika garabet
ler diyarıdır ve yalnız şu sırada 

N evyorkta on milyon nüfus var
dır. Her hangi bir maddenin tak
lidine yüzde biri iltifat etse, piya
saya o maddeden yüz bin tane sü
rülmüş demektir. 

Devlet Demlryolları ve Limanları ı 
itletme u. idaresi ilanları _ 

Sıvas Ce, Atelye!erinde I~kıorııotiıf ve vagon atelyeleri ile takım
hane zeminine ahsap parke döşeme;;i işi kapalı zarf usulile ve vahidi fi

at üzer;nden ek5iftm!'yE konmuştur. 
1 - Bu ı.şin mulı.ammen bedeli 27.000 liradır. 

Bu arada Broday tahtelba:hirle
ri bir araya t.opladı. Süvarileri de 
kendi gemisine çağırdı. 

Komodor gemisi E. 13 deki bu 
toplantı. 17 tahte>bahir süvarisi
nin birlikte son fartraflarmı teş-

1 kil ediyordu. Herkes E. 13 ün dar 
kamarasında toplanınca Brody a
yağa kalktı. Söze başladı. 

1 
2 - İste"K1iler b'ı ~.e ait şartname vesair evrakı Devlet Demiryolla

rının Ankara, Sirkeci, Sıvas veznelerinden 68 kuruş bedel mukabilinde 

alabilir. 

Tamam mıyız arkadaşlar? .. 
Komodor yaveri umum namına 

cevab verdi: 

- Evet kapiten! 
Öyie ise başlıyorum: esasen dün 

deniz kuvvetleri komodoru Ami
ral Dörobek tarafından verilen 
ön emirde vazifemizin mü§terek 
ana hatları 'bildirilmişti. Marma -
raya girecek, orada göstereceği -
miz faaliyetle Çanakkalenin İs -
tanbulla olan ittisalini felce uğra
tacak, donanma tarafından ateş 

altına alınan kara yolu da kesil
dikten sonra burada muharebe e
den kuvvet1erimizin muzafferi -
yetini temin edeceğiz... Hareka
tımızın ilk medıalesine gelmiş bu
lunuyoruz .. Bir saat sonra, do -

TARİHi 
ÇOCUI( 
RD11ANI 

- Ha:nat kralı bu işe razı ol -
mazsa bile, ben o:.~ ka;bolan mü
cevherlerinin buı ~ nduğu haberini 
müjdelersem elbcli.e bu işe razı 

,,ıılur. 

Diyoıxlu. 

Azak bu sureık krü'.ın kızını da 
kendisi alacaktı J.':; ğaradan çı -
karken buna kaı-ar ''ermişti. 

Buranı sağ, Sayunu da sol ko
luna aldı. Mağararın önünden ay
rıldılar. Taştan t&şa atlıyarak bu 
uğursuz tepenin yamaçlarına doğ
ru inmeğe başladılar. 
Tanrının oğlu bulduğu hazine-

3 - Eksııtı1.e 14/7/939 cuma günü saat 16 da D. D. Yolları Yol da
iresinde toplanacak M"rkez 1 inci komiısyonca yapıla!!a.ktır. 

'1 - Eksiltmeyi' gi:·ebilmek için isteklilerin tek.lif mektupları i1e 
birlikti' a5ai\"ıda yaııh teminat ve vesaiki aynı gün saat 15 e kadar Ko-\ 
misyon riyasetine tevdi etmiş olmaları lazımdır. 

A. 2490 szyılı kanım ahkamına uygun 2025 liralık muvakkat temi

nat. 
B. Bu kanuıııın ta)'in ettiği vesikalar. 46~5 

Nafıa Vekaletinden: 
7/7/939 cuma günü saat 15 de Ankarada, Nafıa Vekale~ binası! 

içinrle m:ılzeme müdürlüğü odasında tuplanan malzeme eksıltme kol misyonunda 1170 lira muhammen bedelle 3 m/m lik du'lıle cam 100 M2 

ve 2 m/m lik ya•ınl duble cam 400 M2 ile 0,55X0,45X0,002 eb'adında adi 
cam 8 sandık 40 a<let~ik ve 0,55X0.45XO, 001 1/2 elb'adında adi cam 2 

sandık 40 adetlik o!mak üzere Konyanın Çumra istasyonunda teslim 
şartile dört kalem camın açık eksiltme usulü ile eksiltmesi yapılacaktır. 

EkFiltme şartnamesi ve teferrüatı bedelsiz olara\< malzeme müdür
lüğün.de!! alır.abilir. 

Muvakkat temi'lat 87,75 liradır. 

İstek!ilerin muvakkat teminat ve şartnamesinde yazılı vesaik ile 

birlikte ayni gün saat 15 de mezkilr komisyonda hazır bulunmaları 
lazımdı" c2429· c4406• 

Yazan: asıı.ender F. Sertelli 

nin üstündeki kara taşı tekrar ka
pamış ve mağaraı.m önüne kır -
mızı bir bez parçası asmıştL On
dan sonra gelecehler burasın, ko
layca bulabilecekti 

Azak tu muzaffpriyetinden son
ra Hamat kralın.11 tam mar.asile 
gözüne girmiş olıcaktı. 
Azakın kini bir türlü geçmi -

yordu. Bir kere kendi vicdanına 
karşı söz vermişi .. 

Babasının öcürıü alınachn Ha
mat ülkesinden dönemezdi. Su -
mer ecesine Hart'a\ kralının ba
şını götürmeğe ar,d içmişti 

-45 -

İyi amma .. Azak şimdi de kra
lın kızını almak istiyordu. İnsan 
alacağı kızın babı:sını öldürmeğe 

nasıl kıyabilirdi? 

Tanrının oğlu bu düşünce ile te
peden inerken, Buran birdenbire 
acı bir sesle haykırdı: 

- Az~k!. İkinci düşmanımız pu
suda. Bızi gözetliyor. Birdenbire 
üzerimize saldırırsa, hepimiz mah· 
voluruz. Aman, lhi şu kayaların 
arkasında bırak ... Sen ilerle ... O
nun işini bitir. Ondan sonra yo -
Iumuza devam ederiz. 

Nzun kıvrık boynuzlarını calı-
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Paris'in Meşhur 
''Maksimbar ,,ı 

Almanya Ruslara 
Teklif Etti? 

Ne 

(5 inci sayfadan devam) 
İsimleri Parisin sefahat tarihi -

ne karışmış, hakikaten güzel, yük
sek eğlence k~adır.ları vardı. 

Barın direktörü Jerar, Maksim 
müşterilerinin mutemedi idi. He
men hepsinin_ içyi:zünü, valiyet -
leru;i, hislerini, yüreklerim bilir
di. Mesela bir grandük kendisini 
çağırır · 

- Jerar, derdi, bu akşam ope
raya gideceğim. Yanımda güzel, 
pek güzel bir kadın bulunmasını 
istiyorum. Çok şık, çok dekolte 
olacak. Tiyatrod• n sonra yemeği 
burada yiyeceğiz. 

Jerar hemen cevab verirdi: 
- İsabet ki vaktinde söylediniz. 

Demin, çok yüksek bir aileye men
sub bir kadın geldi. Bir hiç yü -
zünden ailesile a:ası açılmış, şa

toyu terketmiş. Yirır.i yaşında ya 
·var, ya yok. Buhınır,az bir inci!. 
Fakat biraz hırçın, güzelliğine 

mağrur ... Bilmem kabul ed~r mi?. 
Fakat müsterih olunuz, razı etme
ğe çalışacağını. 

- Artık meharetini göster Je
rar, ne yap yap bu güzel kadını 
razı et. Mükafatını fazla-sile vere
ceğime emin ol.. Haydi, goreyim 
s_eni!. 

Ayni gece, ufa.: bir tuhafiyeci
nin güzel kızı, J zrdrın getirdiği 

robu, mantoyu gıyinmi§, elmasla
rı takınmış, Grandükün locasına 
girmişti. 

GÜZELOTERO 
,O devrin kibar kızları, şimdiki -
ler gibi serbest ve tahsilleri yük
sek değildi. Sonra, eğlence haya
tına atılanlar pek enderdi. 

Dömi mondenler, yüksek kokot
lar ise birçok şeyler bilmek mec
buriyetinde idiler, yoksa kendi -
lerini pahalıya satamazlar, mu -
'Vaffak olamazlardı. Hepsinin dans 
ve musiki muallimleri vardı. Söz 
ve şarkı söylemesini öğrenirlerdi. 
<Bundan başka birer de •dadı. ları 
bulunurdu. Bunlar, ekseriya yaş
lı kokotlardandı. Büyük adamlara 
nasıl muamele edileceğini, söz söy
leneceğini, yanlarında nasıl. otu -
rulacağını ögretirlerdi. Tabii hu
susi hayyatta nasıl davranacakla
rını da talimde kusur etmezlerdi. 

JVIaksime devam eden bu eğlen
ce kadınlarının en meşhuru, bir 
düzine zengini iflıisa sürükliyen 
Liyan dö Pugi ile gi&:,el Otero idi. 

Otero; yalnız Maksime devam 
etmezdi. Tiyatrolaı:.da, yarış yer
lerinde, ziyafetlerde görülürdü. 
Çok şık giyinir, çok kıymetli el
maslar takardı. Arabası, Parisin 
en güzel arabalarından biri idi. 
!Peşinde koşanlardan değerli bir 
hediye almadan elini bile öptür -
mezdi. 

Nihayet, Okranyanın Petrol 
Kralına çattı. Büyük bir konağa 
yerleşti. Salonları yüksek maliye
cilere, şahsiyetlere açtı. Kanda bir ı 

süvare tertib etti. Liyani de davet 
etti. Bazı dostları: 

- Liyan, dediler Bu süvareye 
gitmeyiniz. Oteronun maksadı si
zi küçük düşürmekteri 

Sü vare başlamıştı. Oteronun 
kolları, göğsü pulantalarla dolu i
di. Başında pırlantadan bir taç 
'Vardr. Robunun korsajı, etekliği 

pırlanta çiçe1-lerle süslenmişti. 

!arın arasında saklıyan iri boylu 
yaban öküzü gözlerini yolculara 
dikmiş, uzaktan baloyordu. 

Sayun taşların arasında: 
- Ah, Buran .. Ne çetin talihi -

miz var.mış!. 

DiyerPk ağlamıva başlamıştı. 
Yaban öküzü ile boğuşmak ko

lay bir iş değildi. Maranın başını 
bir kılıçta yere cıüşüren Azak a
caba bu vakşi hayvanı da kolayca 
yere serlbilecek miydi?. 

Azak yüksek bir taşın üstüne 
çıktı. Vahşi hayvanı ken.dine çek
mak içb çalıların ar<ll!ına küçük 
kaya parçaları savurmağa başla
dı. 

Yaban öküzünL'n gittikçe artan 
korkunç homurtı.ıları işitiliyordu. 

D:ıkikalar geçtikçe Buran'la 
Sayun kayaların arkasından kor-. 
kudan titriyorlar ve birbirlerine 
sokuluyorlardı. 

Fe!aketlerln ardı sıra gelmesi, 
bu iki genci biraz daha biribirine 
vaklaştırmıştı. 

Liyan dö Pugi biraz geçce gel
di Sade ve siyah bir rop giyin -
mişti. Yalnız boynunda pırlanta 

bir salip vardı. Fakat, yanında u
zun boylu, zayıf bir kadın vardı. 
•Baştan ayağa kadar pırlanta süs 
lü idi. Tıpkı seyyar bir kuyumcu 
dükkanına benziyordu. Liyan ha
zır bulunanlara: 

- Fam dö şambrı mı takdim e
derim dedi. Hava pek sıcak, ağır
lık vermesin diye elmaslarımı o
ha takdım .. 

GOZEL EMİLİYEN 
JVIaksimin müdavimlerinden bi

ri de güzel Emiliyen idi. İki dos
tu vardı. iBiri: Belçika Kralı Le
opold, diğeri de Leopoldün yeğe
ni Prens Dogal ... Bu ikincisi genç 
olıduğu için şuh kadının swgilisi 
idi. Fakat Leopold çok kıskançtı. 
Emiliyeni sıkı bir nezaret altın

da bulunduruyor, serbest çıkıp 

gezmesine, şunu ve bunu kabul 
etmesine müsaade vermiyordu. 

Bir gün az kalsın yakayı ele 
veriyorlardı. Leopold, habersiz 
gelmişti. Rakibi de yatak odasında 
idi. 

Hizmetçi kız, soğ_ukkanlılığını 

kaybetmedi. Leopoldü, antrede 
biraz meşgul etti. Bu sırada, Preııs 
Dogal elbiseleri topladı, hizmetçi 
odasına geçti ve çıktı, gitti Leo
pold odaya .girdiği za.ınan sevgili
sini yatakta buldu. Gülerek: 

- Bu ne tembellik, dedi. Hal.i 
mı yatıyorsun?. 

···································· 
Kral Leopold çok çapkındı. Bir 

ç_ok kadınlarla münasebatta bu
lunuyordu. Fakat, hakiki sevgilisi 
fakir bir çamaşırcı kızı idi. Bila
hare kendisine Baron dö V. un -
vanını vermişti. 

1900 senesinin bu güzel, şilh eğ
lence kadınları ne oldu?. Bunla
rın sonuncusu <üphesiz mıeşhur 

Primörozdur. İlk Maksime geldi
ği akşam, iskarpinleri sildirmek 
için Jerardan bir frank ödünç al
mıştı. Fakat, talih yardım etti, bir
denbire parladı. Bakınız nasıl: 

Baron Ceyınis Roçild, ' birkaç 
dostu ile salonda oturuyordu. O 
gece fazlaca içmiş, çakırkeyif ol
muştu. Şampanya kadehini kal -
dırdı ve dostlarına: 

- Şu kadehi içerken kapıdan 
girecek kadını metres tutacağım .. 

Dedi. Bu sırada kapı açıldı, Pri
möroz içeri girdi. 

Emili;yen, Leopolddan ayrıldL 

Parise gelen Rusya Çarı ile gö -
rüştü. Sonra Gotla yaşadı. Za -
vallı adam! Yüz milyon servetini 
bu kadının uğrunda sariedip bi
tirdikten sonra beynine bir kur
şun sıktı. .. 

1900 de Maksimde yapılan çıl • 
gınlıklar saymakla bitmez. Hususi 
kabinelerde, güzel kadınlar çır -
çıplak soyulur, gümüş sinilerle 
sofranın üzerine konulur; silindir 
şapkalarla şampanya içilirdi- He
men her gece, sarhoş kadınlar bar
dakları, tabakları yerlere fırlatır
lar, boş şampanya şişelerile ay -
naları kırarlardı. 

Mabirn salonlarında bir gece -
de zengin olanlar, yahud servet
lerini kaybedip fakir düşenler çok
tu. En büyük teşebbüslere Mak -
sim salonunda karar verilirdi. 

Yaban öküzü nihayet sindiği 1 
yerden meydana çıktı. Ve Azakın 
üzerine doğru yürüdü. 

Tanrının eğin ölümden kork -
madığı için bu vahşi hayvanla da 
ne kadar uzun boğuşsa onu gene 
yeneceğinder. emindi. Kılıcını 

çektL. Kayanın üstünde hasmını 
bekliyordu. 

Buran: 

- Bizi unutma, Azak! Kendini 
koru! Bu da iki başlı canavar ka
dar tehlikeli bir hayvandır. O -
nun boynuzlarına kendini kap -
tırma ! diye sesleniyordu. 

Buran burada, Azak'ın ne feda
kar bir arkadaş olduğunu bir daha 
anlamıştı. 

- Gerçek Sirtella'da doğan -
Iarın hepsi de mert ve arkadaş se· 
ver yiğitlermiş!. Ben onu anlı -
yaınamıştım .. Eğer buradan öl -
meden kurtulursam, ona istediği 

başı ben koparıp teslim edeceğim . 
Tanrının oğluna bin kral başı 

feda olsun .. 

(4 üncü sayfadan devam) 

Filistin mesele.;, ötedenberi Al
man matbuatı için türlü neşriya- . 
ta vesile olmak•.adır Şimdı de 1 
öyle. 

Rus - İı:rgiliz müzakereleri ve 
Alınan matbuatının dedikoduları 

derken bu bahsi burada bırakarak 
şimdi Londralı Deyli Telıgraf ga
zetesinin yazdığı. J gözden geçir
mek iktiza ediyor. Bı. gazete şöyle 
diyor: Almanya demokrat dev -
!etlerle anlaşmakıan hiçbir fayda 
elde edeıniyeceğlııi Rusyaya söy
ledL Bu keyfiye~ Londranın gö
zünden kaçınış d~ğildir. Alman 
Hariciye Nazırı Fon Ribbentrop 
ile Almanyanın umum emniyet 
müdürü Himler tarafından vuku 
bulan ısrar netice.inde Rusya nez
dinde yapılan bu teşebbüsıeı es
nasında Rus_ya:ı'.a söylendi ki Al
manya ile Rusya <1rasında bır ti
caret anlaşması aktedilirse her iki 
taraf için çok faydalı olacaktır, di
ye. Bundan .başka her iki tarafın 
da birbirlerinin i~tiklallerine ria
yet edecekleri de kaıarlaştırıla -
bilecektir. Her ilri taraf da kendi 
istediği gibi hareket decektir. 
Londralı gazetenin kaydettiği 

bu noktalar ise Bertin diplomat -
!arının bir zamandanberi nasıl ça
lıştıklarını göstermektedir. De -
mek ki Alman H~!iciye Nazırı fon 
Ribbentrop ile b..,günkü Alınan -
yanın en nüfuz!•, 'adamlarından 
biri olan Himler Husya ile anlaş
mayı temin husu;-unda pek çalış
mışlar. Rıısyanın aktedilec<!k itti
faka Uzak Şarkı da dahil etmek 
istediğine dair olan rivayetleri 
geçen gün Londrada avam kama
rasında hariciye <nüsteşan tekzib 
ettikten sonra bu"n ilave edilecek 
başka bir söz kalmamıştır. 

Alınan gazetele:inin müstakbel 
İngiliz - Rus - Fransız ittifakının 
ne yolda yapılacaııına dair Alman 
gazetelerinin tahminleri vardır. 

AJ.gemeine Zeitung diyor ki: İtti
fakta Baltık dev !etlerinin sözü 
geçmiyecektir. Çi:n kü bu devletler 

man matbuatınca anlaşılml'j de· 
mektir. 

V. Beobahter gazetesi de İngi· 
!izlerin. Ruslarla umumi bir an· 
!aşmaya vararak biı vesika imza
lamağı teklif ettiklerini, ihtilaflı 

noktaların hallini sonraya bırak· 
mak istediklerini yazıyor. Alman 
gazeteleri için İntiliz - Rus - Fran· 
sız ittifakının memnuniyetle kar
şılanmıyacağı kolayca tahmin e
dilebilir. Onun için bütün bu de
dikoduları Avrupa gazeteleri bu 
bakımdan tahlil <diyorlar. Fakat 
muhakkak olan ı>sıl nokta şudur: 
İngiliz - Rus - ~ans.ız ittifakının 
imzalanacağını ~~ itibarile artık 
Alınan gazeteleri ve mehafili de 
anlamışlar demektir. 

Bir Ana 
Kulaklannı 

Kesti Ve 
Oğlunu Saadete 
Kavuşturdu 
(5 inci sayfadan devam) 

Delilı:aru Bakınca sevinçten elleri· 
ni çırpıyor 

- Ah! doktor, diyor, ne güzel 
kulak bunlar ... Çehremede ne gü-
zel yakışmış! .. . 
Delikanlı eve geliyor. Annesinin 

boynuna sarılıyor. Onu, çenesi bağ· 
lı görünce soruyor 

- Ne o, anne... Kulakların mı 

ağrıyor? ... 

- Evet, yavrum! ... Merak edile
cek bir şey değil. Geçer ... 

Delikanlı, sevgilisi ile nişanla
nıyor. Düğünleri yapıldığı gün ha
kikat, anasının fedakarlığını anla
tiyor. Şefkatli ana oğlunu yüreğin• 
bastırıyor. 

- Seni mes'ut görmek için ku
laklarımı değil, hayatımı feda et
mek tazım gelseydi, onda da tered· 
diit etmezdim, diyor ... 

kendilerine temi!lat verilmesini ı------
istemedikleri için böyle mevzuu - ZAYİ PASAPORT 

bahis olmayı da isteıniyecekler - 14-1-936 tarihinde Polonya Kon· 
dir. 

solosluğundan almış olduğum Pa· 
Borsen Zeitung bilakis lngil -

. saportumu kaybettim. Bulan z•-
terenin Baltık de' Jetleri için ede-
ceği vaidleri kağıd üzerine yaz - tın içindeki 7 bııçuk lirayı al>ko-
mayı kabul ettiğır.i, undan sonra yarak Pasaportu aşağıdaki adrese 
da müstakbel itt<faknamede Le - göndermesini rica "ederim. Aksi 

tonya, Estonya ve Finlandiya dev- takdime yenisi alınacağından za-
•letlerinin isimleri kaydedil,ecek- yiin hükmü yoktur. 
tir. Szwarc Yacoubi 

Alman gazetelt.i arasında yü- Galata Araboğlu sokak No. 15 
rütülen bu tahmL.leı birbırlerin
den görülüyor k.. çok farklıdır. 

Fakat şayanı dikkat olan cihet 
asıl şudur: Mosk"va müzakerele
rinin uzaması Atman mehafilini 
memnun etmiş o_,a bile herhalde 
ittifakın ergeç imzalanacağı Al-

Dünyayı kafese koyan meşhur 
Staviski, Maksimde kokain sat -
makla işe başlamıştı. 

Maksimin müşterileri aras•nda 
hükümdarlar, büyük iş adamları, 
alimler, ecnebi prensler, ilah .. . 
vardı. Duvarlarının dili olsada ı

şittiklerini söylese ne meraklı bir 
roman olur!. 

Buran kendi kendin öylenir
ken, yaban oküzünün müthiş bir 
hamlesi Azak'ı birden yere düşür -
müştü. 

Sayun bu korkunç döğüşe ba -
kamıyordu. Yüksek iki kayanın 
arasında sinmişlerdi.. Genç kız 

gözlerini kapadı ve titrek bir ses
le sordu: 

- Aarkadaşın yere yuvarlandı, 
Buran! Öldü mü acaba?. 

- Azak kolay kolay, ölmez Sa
yum ! Döğüşün sonunu bekliye -
lim. 

Yaban öküzünün sol boynuzu 
sallanıyordu. Vahşi hayvan A -
zak'ın üzeriM öyle bir müthiş sal
dınşla yürümüştü ki.. Kayalara 
boynuzunu çarptığını bile son -
radan hissederek kükremeğe baş
lamıştı. 

Yaban ökiizü bu suretle sila -
hının birini kaybetmişti. Şimdi 

tek boynuzile kayaların arasında 
bıışını sallıya sallıya dolaşıyor ve 
hasmını arıyordu. 

----------- - ---
DEVREDİLECEK İHTİRA 

BERATI 

cElektrodlara ve onların talik 
edilmesine aid tertiıl,>at• hakkın -
dalti ihtira için alınmış olan 16 ha 
ziran 1937 tarib. ve 249 numa -
ralı ihtira beratının ilıtiva ettiği 

hukuk bu kerre başkasına devir 
veyıhud ihtiraı Türkiyede mevkii 
fiile konmak için icara dahi verile 
'bileceği teklif edilmekte olmakla 
'bu hususta fazla malümat almak 
istiyenlerin Galatada Aslan han 
5 inci kat 1 - 3 numaralara mü • 
racaat eylemeleri ilan olunur. 

Azak bird~nbire sindiği yerden 

yavaşça kalktı. Küçük bir ka)•a

siper alarak, bu kudurgan hay -

vanın ne tarafta durduğunu gör

mek, ona göre vaziyet almak is

tedi. Artık bu tehlikeli düşmanır 

nasıl olsa yenilme zamanı gel -

mişti. Azak onunkarnmı deşme

sini çok iyi bilirdi. 

Buran bu sırada uzaktan bu 

tüyler ürperticı boğuşmayı seyre 

diyordu .. : Birden boğuk bir sesle 

haykırdı: 

- Azak ... Sakın başını yukarı· 
ya kaldırma!. 

Azak kımıldamıyordu. Sindiği 

çukurdan birdenbire kolayca kal

kaınıyacağını anlamıştL Başını 

yavaşça yukarıya kaldırdı .. Ve 

hasmı ile göz göze geldi. 

Tanrının oglu kııruldayacak v• 
ziyette değildi. 

(Devamı tıarJ 
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Kutularının Uzerine Resimde Gördüğünüz Şekilde 
Kabartma Pulla~ İlave Edilmiştir. 

Her Yerde lsrarla Pullu Kutuları isteyiniz Ve 

SATIŞ İLANI 
İstanbul 4 üncü icra Memurluğundan : 

Melek ve As:iyc tarafından vakıf paralar idaresinden 22857 iknız 

oN. sile borç alınan p~raya mU'kabil sekizde 'beş hisse6i birinci dere-

cede iıpote.k gösterilıu ~ olup borcun ödenmemeıinıden dolayı işbu 

ipotekli sekizde beş hissenin satılmasına karar verilen ve taıına

mma yeminli ü~ ehli v11kuf tarafından (2236) liıra kıymet takdir edil

m~ ol:ı.n ka-, den Bebete kilise sokağında eski 28 yeni 36 kapı N o. lı 

iki tarafı kııkalı veresesi uhdesindeki hane ve bahçesi bir tarafı malı

liılfıta aid a~;;a VP, bazan bakmacı hane ve ba'h.çesi, dördüncü tarafı Ki

lise sokağı ile çevrili Sultan Ahmed salis vakfından 960 arşın mikta

rında b~çeli ahşap evin evsaf ve mesabası aşağıda yazılıdır. 

Gayri menkul halen 36 ve 36/ltaj numaralarını almakta olup kapı

dan girilince zemini mi!rm& döşeli ibir taşlıktan caımlı kapılı ve zemini 

Malta döşeli bir cdunluk mahalli olup buradan ikinci bir kapı ile arka 

taraftak1 zemini malta taşı döşeli taşlığa geçilir. Burada •bir abdeS!ıane, 

zemini toprak bir kömürlük ve zemini malta taşı döşeli bir mutfak var

dlr. Gerek bu ta~lıktan ve gerekse mutfaktan birer kapı ile bahçeye çı- j 
kı1maktadır. Bahç-ınin bir kısmı bina seviyesinde bir kısmı da istinat 

duvarı yapıL-nal' suret.ile set halinde daıha mürte:Ci olarak iki kısımdan 
mürekkeptir. Bah~e muhtelif ağaçlar mevcuttur. Binanın birinci ka

tma arka taraftaki taşlıktan ve antredeki mermer ta§lıktan çıkılan m&
divenler varclır. 

BİRİNCİ KAT: Zemini tıihta döşeli bir sofa üzerinde dört oda, ve 

bir helamr. Sofa camekanla .bölüıııınek suretile merdivenden ayrıla!'ak 

bir salon haline konmuştur. 

İKİNCİ KAT: Bir sofa üzerinde üç oda, bir kiler, ve 'bir hel:arlan 

ılbarettir. Bll kattan bir merdivenle zemini 9iıilw döşeli ve mutfak ha

line konmuş ufak bir odaya çıkılır. Bu odadan da bir kapı ile çatı ara

sına çıkan bir merdiven vardır. 
UMUMİ EVSAFI: Bina tamamen ahşap olup umumiyet it>barile 

tamire muhtaçtıT. 

MFSAHASI: 551 metre murabbaı olup bunun 129 metre murabbaı 
bina bakiyesi bahçed>l'. 

Beş hlssesi Dçık arttırmaya konmuştur. 

1 - İşbu gayrimenkulün arttırma şartnamesi 10/7 /939 tarihinden 

itibaren 937/1651 No. !le İstanbul Dördüncü İcra Dairesinin muayyen 

numarasında herkesin görebilmesi için açıktır. İlanda yazılı olanlardan 

fazla rnoliımat almak isüyenler işbu_ şartnameye ve 937 /1651 dosya nu

marasile meınuriyetiınize müracaat etmelidir. 

2 - Arttırmaya iştirak için yukarıda yazılı kıymetin yüzde 7,5 

nisbet:inde pey veya milli bix bankanın teminat mektubu tevdi edile
cektir. <Madde 124) 

3 - İpotek sahihi alacaklılarla diğer alakadarların ve irtifak hakkı 
sahihlerinin gayri menkul üzerindeki haklarını hususile faiz ve mas

rafa dair olan iddialarını işbu ilan tarihinden itibaren yirmi gün içinde 

evrakı müsbitelerile birlikte memuriyetimize bildirmeleri icabeder. Aksi 

halde haklan tapu sicili ile sabit olmadıkça sat~ bedelinin paylaşma
sından hariç kalırlar-

4 - Gösterilen günde arttırmaya iştirak edenler arttırma ıartna· 

mesini okumuş ve lüzumlu maliıma t alınış ve bunları tamamen kıVbul 
etmi§ ad ve itibar olunurlar. 

5 - Gayri nıenkui 10/8/9:19 tarihinde perşembe günü saat 14 den 

16 ya kadar İstanbul dördüncü icra memurluğunda üç defa bağırıl ',.. 
dıktan sonra en çok arttırana iıhale edilir. Ancak arttırma bedeli mu

hammen kıymetin % 75 ini bulmaz veya satış isteyenin alacağına rüç

han olan diğer Dliıkalılar bulunup da bedel bunların bu gayri menkul 

ıle tem in edilmiş alacaklarının meomuundan fazlaya çrkmazsa en çok 

arttıranın taahhü<iü baki kalmak üzere arttırma 15 gün dalha temdid edi

lerek 2f·/8/9C>9 tarihinde cuma günü saat 14 den 16 ya kadar İstanbul 

dördüncü icra memu=luğu odasında arttınna bedeli satış isteyenin alaca

ğına rü~han olan diğer alacaklıların bu gayri menkul ile temin edilmiş 
alacakları 11'<-cmuundan fazlaya çıkmak ve muhammen · kıymetin % 
75 şini tutmak şa.rtile en çok arttırana ihale edilir. Böyle bir bedel elde 

edilemezse ihale yapılmaz ve sat~ 2280 No. lı kan.una tevfikan geri 

Pulsuz Kutuları Şiddetle Reddediniz . 

ŞIRKETIHAYRIYEDEN~ 1 

(J Ü Pl 
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1 - Kiiçükı;u plaj ve gazinosu femmuzun 1 inci cumartesi gü 
nünden itfuaren umuma açılacak ve bütün vapurlar o günden baş
lıy3n yaz tarifesinde yazılı olduğu üzere yeni inşa edilen Küçük
su pliıj iskelesine uğrıyacaktır. 

B~bek ile Küçüksu plaj ve iskelesi arasında daimi surette gi
dip gelme için sureti mahsusada .bir vapur tahsis edileceği gibi b 
ik; iskele arasınd& bineık otomcıbillerine ma.hsus araba vapuru ser 
visi de bir kaç gün sonra başlıyacaktır. 

Panrd~n maada günler.de her iskeleden Küçüksu plajına gidip 
geime (Konbine) 1 inci mevki vapur ve plajıda duhuliye ve kabine 
ücreti (33) ve yalnız Bebek ile Witi arasında 27 1/2 kuruştur. 

ajda Lok 1 t·a 
2 - Plaj gaznosunda, yemek için de (lronibine) bilet ihdas edil

m;~tir. Gidip gelme vapur ve plaj ücretlerile nefis 3 kap yemek ·be· 
<leli olara,k yalnı.z (95) kuruş tediye edilecektir. Pliıj gazinosunda 
her gün öğle yemeğinde, öğleden sonra ve gce yansından sonraya 
kadar 11 kişilik mükemmel bir orkestra takımı en güzel parçalaı 
çalacaktır. 

3 - Köprü, K<lbataş, Beşiktaş iskelelerinrlen Salacak plfıjına 
ke>..alik (Konbine) bilet ücreti (33) kuruştan nbarettir. 

T 1 
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4 - Elektrikle tenvir edilmiŞ, 74 numaran vapurumuz ·remmu
zua 1 inci cumar\esi gününden başlıyarak her cumartesi günü (ha 
va müsaid oldukça) Köprüden saat 14,3-0 da kalkacak ve iki sahi
lin başlıca iskelelerine uğrıyacaktır. 

Vaı:urda kıynıetli san'atkarlanıml3Jdan Bay CEVDET KOZAN ve 
kemani SADİ IŞlLAY'ın tertiplerile Bay ve Bayanlardan mürek
kep yüksek okuyucularımızın da bulunduğu 

8 Kişilik Mükemmel Bir Saz 
Hey' eti Vardır . 

Vapurda Rahmi Alkan idaresinde (CENYO Lokantasının 
ven fira tlı f 0

" kalade nefis büfesi mevcuttur. 
Vapur ücret, herkes için (75) kuruş olup pasolar muteber de 

ğiUir. 

Sahip ve neşriyatı idare eden Başmuharriri 

ETEM İZZET BENİCE 

8uıldııl" ver: SON TELGRAF Mathauı 

• 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
Cinsi Miktarı Muhammen B. % 7, S teminat Eksiltme 

Lira Kr. Lira Kr. Şekli saat 

Galon mantarı 48X26 eb'ad 1.000.000 A. sif 10.000.- 750.- kapalı Z. 15 
Şarap • 45X24 • 1.500.000 • • 10.950.- 821.25 • • 16 
Likör • 23X35 • 500.000 • • 4.750.- 356.25 açık eks. 16.30 

1 - Şartname ve kalite nümunesi mucibinee yukarda miktarı yazılı üç cins mant&r hizalarında ıı&· 
terilen usullerle satın alınacaktır. 

II - Muhammen bedeli muvakkat teminatları eksiltme şekil ve şartları hizalarında gösterilmiş.tir. 
III - Eksiltme II/VTI/939 salı günü Kabataşta levazım ve mübayaat şuıbesindeki alım komisy<ınund 

yapılacaktır. 

IV - Şartname ve nümuneler her gün sözü geçen şubeden parasız alına.bilir. 
V _ Kapalı zarf miinakasasına i·ştirak edecekler, mühürlü teklif mektublarmı kanuni vesaikle % 7, 

'Üvenme parası makbuzu veya banka teminat mektubunu ihtiva edecek kapalı zarfların eksiltme saati 
~inden birer saat evveline kadar komisyon başkanlığına makbuz mukabilinde verm~leri. ;'\çık eksiltm 
ye iştirak edecekler de % 7,5 güvenme paralarile mezkur komisyona ge\meleri. c4403> 

* * limiiiiiiiiiUiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~ 
I- Cibali tütün fabrikası için alınacağı evvelce ilan edilmiş olan 

(3) adet yüksek randımanlı sigara makinesi muhammen bedeli sif 
28.000 liraya çıkarılmış olup yeniden kapalı zarfla eksiltmeye kon
muştur. 

II- Eksiltme 14/VII/939 cuma günü saat 10,30 da Kabataşta Leva

zım ve mübayaat Şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. Mu
vakkat teminat •2100• liradır. 

III- Şartnameler her gün sözü geçen şu b~ ile Ankara ve İzmir 

Dünyaca Maruf 

«PEUGEOT» 
Bisikletleri 

Münhasıran 

AK 
Başmüdürlüklerinden 140 kuruş mukabilinde alınabilir. Mağazalarında satılmaktadır. 

r.v - Mübayaa nlıınacak makineler Molens, Standart, Müller, Skoda Ilı••••••••••••• 
fabrikaları mamulatından olacaktır. 

V- Ekslitmeye iştirak edenler fiatsız tehliflerini % 7,5 güvenme 

parası makbuzu veya "banka teminat mektub~nu havi kapalı zarflarını 

eksiltme ıçin tayin eclilen günde ihale saatinden biı· saat evveline ka
dar mezkiır komisyon başkanlığına makbuz mukabilinde vermeleri 

Boğazın Merkezinde Bebek Karşısında 
En Güzel ve Modern 

Kiiçüksu Plaj ve Gazinosu 
Yarınki Cumartesi Günü Umuma Açılıyor 

İstanbul Asliye İkinci 
mahlrnmesinden: 

İstanbul Belediyesi tarafında 
Galatada Demir hanıda 24 numar 
lı Demrciyan ve Dikran Millır 

yazıhanelerinde Zeki ve Galatad 
Merkez Rıhtım hanında Alaşehir 
li Mehmet Arif aleyhlerine ikam 
ettiği alacak davasının cereyan e 
den tahkikatı sırasında: 

Müddeaaleyhlerden Zeklye gö 
derilen davetiyenin bili\ tebliğ ia 
de edilıdiği görülmesine ıbinae 

kendisine te'bligatın ilanen yapıl 
masına ve ta.hkikatın da 14/9/93 
perşembe saat 14 de bırakılması 
na karar verilmiştir. Bu hususta 
ki davetiye de mahkeme divan 
hanesine asılmış olduğundan ke 
fiyet te>bliğ makamına kaim ol 
mak üzere ilan ol.unur. (934-1155 

.-r Dr. IHSAN SAMI 

1 
GONOKOK AŞISI . 

!Jelsoğukluğu ve ihtilatlarına kar 
yı pek tesirli ve taze aşıdır. Divan-

lu Sultanmahmud türbesi 

No. 113 

filen mühl~ içinde parayı Vf'rmezse ihale kararı fesholunarak kendi-
sinden evvel en yüksek teklifte bulunan kimse arzetmiş olduğu be- Her gun C\j!le yemeğinde, öğleden sonra ve gece yarısından son-

raya 1'adar 11 k~ilık mükemmel Orkestra ve numaralar. 

Sultanahmed 3 üncü Sulh Hu 
kuk Hikimliğinden: 

delle almağ'a razı oluna ona, razı olmaz veya bulunmazsa hemen on 
Köpriıden ve her iskeleden Birinci mevki vapur gidip gelme plaj-

beı gün müddetle arttırmaya çıkarılıp en çok arttırana ihale edilir. da duhuliye, kabine ve .banyo ücreti dahil 33 kuruş, öğle ve yahut ak-
tki ihale arasındaki fark ve geçen günler için yüzde 5 den hf!6ab olu- şam yemeği dP beraber 95 kuruştur. 

nacak fa.iz ve diğer zararlar ayrıca hükme hacet kalınakaızın memur!- ı•-• Vapurlar bu iskeleye uğrayacaktır. 
yetiınizce alıcıdan tahsil olunur. (Madde 133) 

-: - Alıcı arttırma bedeli haricinde olarak yalnız tapu ferag hu- Beyoğlu Tahsilat Müdürlüğünden 
cınıı yirmi senelik vakıf tBJviz bedelini ve ihale karar pullanra vermeğe 

mecburdur. 

:M:üteraltiın vergiler tenvirat ve tanzifat 

den mütevellid belediye rüsumu ve müterakim 

aid olmayıp arttırma bedelinden tenzil olunur. 

ve tellAliye resmln

vakıf icaresi alıcıya 

İşbu gayrmenkul yukarıda gösterilen tarihde İ~tanbul dördüncü 

Manol kızı Atinanm Tarla.başı Maliye şulbesine olan kazanç ver

gisi bor~uncian dolayı (İpotek fazlasına şamil olmak üzere) Beyoğlun
da Hüseyinağa mahallesinin Balo sokağında eski ve yeni 3 kapı. 334 

ada, 2 parsel numaralı şarkan yol, şimalen ev 3 ve gariben yol, cenuben 

ev 1 ile çevnli 61,50 metre miktarındaki evin son müzayedesi 7/7/939 
tarihine rastlıyan cuma günü yapılacaktır. 

bırakıhr. ' icra memurluğu odasında işbu ilan ve gösterilen 

.(4717), 
arttırma gartnamesi Taliplerin yevmi meZkiirda saat 15 den sonra % 7,5 pey akçalarile 

Bey?ğlu kaymakamlığı idare heyetine müracaatları il.an olunur .. (~709) 

Jak Psah vekili Selim l\•ansu 
tarıfmdan Balatta mahkeme alt 
Mollaaşkı mahallesinde 2/1 Ne 
sim Ojalo evinde Nesim Kordov 
ve Nesim Marko aley'hlerine açı 

lan izaleişuyu davasının duruşma 
sında: M. aleyhlerden Nesim Kor 
devanın ikametgahının ımeçıl:ıuli 

yeti dolayısile 20 gün müddetle i 
lanen te'bligat icrasına karar ve 
rilmiş olduğundan duruşma gün· 
olan 22/7/939 tariıhinde saat 10 d 
mahkemede hazır bulunması v 
ya bir vekil göndermesi aksi tak 
dirde mulhakemeye gıyaben ba 
kılacağı ilanen tebliğ olunur. 

il - Gayri menkul kendi.tıine ihale olunan kimse derhal veya ve- (18853 ' . daireainde satılacağı ilan olunur, 
, . 
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