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ETEM İZZET BENİCE YH.: 3 

ÇemberlaY'r1in Moskovaya Gitmesi istenece 
-- -- -- - --

Büyük 
Türkiye 

Sovyetlere Verilecek Nihai Cevabın Yeniden Bir 
Atatiirk'ün idealindeki bii
yük Türkiye İnönü'nün e
linde tahakkuk ediyor. 

Takım Müzakerelere Yol Açacağı Anlaşılıyor 
Yazan: Etem İzzet BENİCE 

A 
talürk: 
- Ne mutlu Türküm diye
bilene ... 

Derken maviş gözlerinin nıave
rasmda büyük bir Tiirkiye görü
yordu. İmparatorluklar kuran, 
yan dünyaya hiiknıedcn, cihangir 
ve biiyük bir ırk için güneşi taze
lenen bahtının istikbali de ancak 
hiiyük olabilirdi. 

Fransız Kabinesi Salı Günü 
Hatay Anlaşmasını Görüşecek 
Fransız Başvekilinin Siyasi Müzakerelerden 

İngiltere gibi biiyiik, Fransa gi
bi büyük, Japonya gibi biiyük, Al
manya gibi büyük, Sovyet Rusya 
ve Amerika gibi büyük. 

Millet bEyiikliiğü satıh ve iilke 
büyüklüğü değildir. 

Milletler büyüklüklerini hii -
kihn, niiCuz, rol, prestij, iktidar, 
muhit, kültür ve medeniyetleri 
ile ölçerler. 

Türkiye, hiç bir .arazi davasın
da değildir. Atatürk bu memle
ketin bugünü ve yarını için lazım 
olan özbeöz, cedbeced toprakları 
yeniden Tiirke maletmiştir. 

Tiirkiye, hududLm içinde her
hangi bir ekalliyet, tahakküm, 
ve tecebbür sevdasında da değil
dir. Atatürk bu memleketi özbe
öz rı~ıksız Türklere maletmiş
tır. Türai.•n ürenıtısini, Tiirkün 
çoğalmımıu, Türkün emniyetini 
bu dava ölçiisü içinde bulmuştur. 
Her yabancı karq toprak diiniin 
bütün tarihinde Tiirk kanma, 
Türk kalbine sadece hançerJ;k 
etmiştir. Bile bile, istiye istiye ne 
bugiin, ne yarın, ne öbür giin han
çerlenemeyiz. 

Türkiye, büyük Türkiye, Ata· 
türk'iin hakikatteki ve idealinde
ki Türk.iyesi ancak ve ancak dün
yanın sayılı büyük devletleri ara
sında söz, rol, hüküın, nüfuz, 
prestij, iktidar sahibi bulunan 
kiiltürlii, medeni, kendi milli kud-
1'et ve enerji kaynaklarına güve-

Bahsederken 
Temas 

Londra 4(Hususi) - Hükümet, 
Sovyetlerin cevabını tetkike de
vam etmektedir. Cevap, memnu -
niyet verici bir mahiyette olmak
la beraber, henüz kat'i değildir. 

Teferrüat üzerinde de y<miden gö
rüşmeler olacağı· zannedilmekte
dir. Fakat bu görüşmelerin daha 
uzun sürmiyeceği, çünkü beynel
milel vaziyetin sürüncemelere ta
hammülü olmadığı kanaati var -
dır. Misakın mekanizmasına ait 
birkaç meselenin hallinden sonra, 
yeni bir mukabil tekili gönderi
lecektir. Bu teklifin teferrüat ü
zerinde de anlaşma.yı tahakkuk 
ettirecek mahiyette olacağı söy
lenmektedir. 

İngiltere ve Fransanm Baltık 
devletlerine de teminat vermesi 
kabul edildiğine göre, Sovyet ta
lebleri tamamile tatmi nedilmiş 

oluyor demektir. 

FRANSIZ KABİNESİ FEVKA
LADE BİR TOPLANTI YAPIYOR 

Paris 4 (Hususi) - Fransız ka
binesi salı günü Cumhurreisinin 
başkanlığında fevkalade olarak 
toplanacaktır. Yarınki kabnie top
lantısında ise milli müdafaaya ait 

Batan 
Tahtelbahir 

nen bir Tiirkiye olabilirdi. __ 

Ebedi Şef, }k" T • K y • 
N ti T .. k" d. b·ı ı orpıto aza erıne 

- e mu u ur um ıye ı ene.. Ç A 
Derken işte, bu büyük Türkiye· elenkler th 

nin temelini attı ve çerçevesini Londra 4 (Hususi) - Liverpol 
kurdu. Bu memleketin ikinci kur- açıklarında batan Thetis tahtelba-

Türk - Fransız Anlaşmasına 
Etmesi de Muhtemeldir 

Siyasi vaziyet hakkında miibım 

beyanatı bekfon<-n Fr~mız 
Hariciye Nazırı Bone 

kararnameler üzerinde Başvekilin 
izahatı dinlenecektir. Parlamen -
lodan alınan salahiyetlerin uza
tılması istenecektir. 

Salı günkü toplantıda bilhassa 
harici siyaset görüşülecektir. Ha
riciye Nazırı Bonne yapılmakta 

olan siyas müzakereler ve bilhas
sa Moskova ile görüşmeler hak -
kında izahat ver.ecektir. 

Yeşilköy 
istasyonu 

Başvekil Daladiye bugün rad
yoda siyasi vaziyet hakkında bir 
nutuk söyliyecektir. 
TRÜK - FRANSIZ MÜZAKE

RELERİ 
Paris 4 (Hususi) - Kabinenin 

salı günii yapacağı topl'antıda 

Hariciye Nazırı Bonne'nin Türk -
Fransız müzakerelerinde bu me
yanda Hatay meselesindeki anlaş
madan da bahsedilmesi muhte -
meldir. Gazeteler Türk - Fransız 

anlaşmasının bu toplantı:ian son
ra kat'ileşeceğlni yazıyorlar. 

AVAM KAMARASINDA 
TOPLANTI 

Londra 4 (Hususi) - Sovyet 
Rusvanın cevabı hakkında yarın 

Avam kamarasında mlizakereler 
olacaktır. Bazı meb'uslar, bu me
seleyi kökünden halletmek üzere 
Başvekil Çemberlayn'in Münib'e " 
olduğu gibi, Moskovaya da git -
mesini istiyecekler ve hatta bu se
yahatin Münih ziyaretinden da
ha hayati bir ehemmiyette oldu
ğunu söyliyeceklerdir. 

Sovyet cevabı hakkıı,da İngil
tere ile Fransa arasınd;; fikir te
atisine devam edilmektedir. 

Tayyare 
Genişliyor 

Kral 
Zogo 

Versayda Bir Şatoda 
Y erleşme~e Karar 

Verdi 

Fransaya yerleşeceği anlaşılan 
eski Arnavut Kralı Zogo 

. Bir müddetten beri şehrimizde 

bulunmakta olan eski Arnavud
luk Kralı Zogo'nun Kraliçe ve 
maiye\İ erkanı ile birlikte, Faris 
civarında Versay'da ikamete ka
rar verdiği anlaşılmaktadır. Kral 
için Versay'da bir şato aranmak
tadır. Kral ve maiye.ti bir hafta
ya kadar şehrimizden hareket e
decekler ve Parise gideceklerdir. 
Oradan Londraya kadar kısa bir 
seyahat yapmaları da muhtemel
dir. Kral ve ailesi bundan sonra 
Versay'da tutulacak olan şatoda 

ikamet edeceklerdir. 

IMüstakilGrupa Seçile 
Meb'uslar Faaliyete 
Geçmiş Bulunuyorlar 

İlk İş Olarak Dahili Nizamnam~ 
ve Program Yapılacak 

Ankara 4 (Hususi)- Cumhu -
riyet Halk Partisi Kurultayının 

kapanış celses:nden sonra, müs
takil grupa seçilen meb'uslar fa
aliyet geçmiş bulunmaktadırlar. 

Grup, kurultay kapandıktan son
ra, meclis binasındaki hususi bir 
dairede dün ilk toplantısını ya
parak, Meclis dahilinde takib ede• 
ceği programın esasları hakkında 

görüşmelerde bulunmuştur. 

Grup ilk iş olarak dahili bir ni
zamname terti'b edecektir. Yakında 
yeni 'bir toplantı daha yapılacak
tır. Toplantı ve müıakereler için 
''ir ,bina tutulması da mevzuu ba
histir. 
Kurultayın dünkü son toplantı

sında müstakil grupa seçtiği zevat 
şunlardır: 

Hüsamettin Kural (Ağrı), Atıf 
Akkuı: ıBursa), Fazlı Güleç (Bur
sa), Emin Aı;lan Tokat (Deniz!:), 

(Devamı 6 ıf.cı sahifede) 

1 

Miistakil grupa ri~·aset edeceğı 

anlaşılan eski Giimriik ve İnhisar
lar Vekili Ali Rana Tarhan 

Bir Çocuk Dayıs·ının 
Kızını Vurdu 

Tabanca lıe Şakalaşırken, Silah Ateş Aldı, 
Çıkan Kurşun Kızın Sol Yanağından 

Girerek, Sağ Yanağından Çıktı 
Kasımpaşada Hacıhızır mahal- ken, duvarda asılı bulunan clayı

lesinde Mezarlık sokağında 16 sı Şahinin tabancası gözline iliş

numaralı evde oturan Hüseyin oğ- miş. Hüseyin oyun arasında Fat-

Londra T Ürk lu Hüseyin adında 15 yaşında bir mayı korkutmak istemiş ve du -
genç dün ayni evde oturan dayı- varda asılı bulunan tabancayı a-

tarıcısı Şef İnönü bu temd üze- hiri artık kendi haline bırakıl -
rinde ve o çerçeve içinde Atatiir- nw;tır. İçınde bulunan zabit ve mü
k'ün idealindeki büyük Türkiyeyi re\tebattan 98 kişi havasızlıktan 
tahYJı:uk ettiriyor. boğulmuştur. Tahlisiye vasıtaları 

Muazzam Bir Bina Yapılacak 
Uçuş Sahası Bir Kilometre 

Uzatılacak 
Askerİ Hey' etini ı=s=ı =Ş=ah=ı='nın=' =k=ız=ı=F=a=tm=a=ı~·ıe=o=y=nar=-==lar=ak=:==(D=ev=a=m=ı=6=m=c=ı=s=a=hı='j=ed=e=J 

Tiirk - İngiliz, Türk - Fransız, geriye dönmüşlerdir. Yalnız bu -
Türk - Sovyet anlaşmaları bu bü- gün ik; torpido kaza mahalline 
yük Türkiye anlayışıuııı ve gö- gc \ ·ek, Aınirallık namına denize 
riinüşiinün ilk merhalesidir. Ve.. çelenkler atmış ve torpidolarda 
muhakkak ki, Lond:ra, Pars, Mos- ruhani bir ayin yapılmıştır. 
kova, Roma, Berlin, Tokyo ve Bahriye Nezareti boğulanların 
Vaşio,,"1on bugünün bu dakika - ailelerine taziyetlerini bildirmiş-
larında Türkiyeyi; sulhu, dünya tir. Gazeteler, bu misli görülme-
emniyetini, Adriyatikten Süveyşe . f . hakkında su·· tunlar dol 

mış acıa u-
kadar bütün Şark Akdenizinin su tafsilat vermektedirler. Bir _ 

· kaleliğini yapan biiyiik Tiirkiyeyi 
konuşııyorlwr. çok memleketlerden taziyet tel-

grafları gelmektedir. Bahriye Ne
zareti facianın sebeplerini tesbit 
için geniş mikyasta tetkikatta bu
lunmaktadır. 

Kücük Bir Kız 
' 

Sokakta Düştü 
Öldü 

Kiiçükmustafap""*ada Cingöz so
kağında 97 numaralı evde oturan 
posta memuru Hasan Tahsinin 11 
yaşındaki kızı Bahriye dün mek
tepten evine dönmekte iken so
kakta üzerine fenalık gelerek düş
müş, tedavi için kaldırıldığı Ba
lat Musevi hastanesinde biraz son
ra ölmüştür. Yapılan muayene 
neticesinde Bahriyenin ölümü şüp
heli gö'r.ülerek ces,edi Morga kal-

~plm,ı~· ~'- .. 

' ' 

Denizde Kavga 
Kanlıcada oturarı ve İstinye 

fabrik1alarında çalışan İsmail a
dında bir amele dün sandal ile e
vine dönmekte ±ken Hasan ile 
kavgaya tutuşmu~'tur. Kavga bü
yümüş ve İsmail sandal küreğile 
Hasanı başından ağır ve tehlike
li surette yaralamıştır. 

Ankara Elektrik Şirketi 
Ankara elektrik şirketinin im

tiyazı ile tesisatın satın alınması 
Nafıa VekUetince kararlaştırıl -
mıştır. 

Deviet hava yollau idaresinin hüyük yolcu ıayarelerinden biri 

Devlet Havayollıırı idaresi, Ye- ı 
şilköy tayyare istasyonunu, Bal -
kanların model bir istasyonu 
haline getirmeğe karı.r vermiş -
tir. Burada yapılacak istasyon bi-

nasının planları hazırlattırılmak

tadır. Binanın içinde gümrük, 
posta ve telgraf, karakol, otel ve 
gazino bulunacağı gibi, büyük mi-

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Galatasaray-F. Bahçe 
Bugün Karşılaşıyor 
Mevsimin Bu En Mühim Maçının Vereceği 

Netice Alaka ve Heyecanla -Bekleniyor 
(Yazısı 6 ıncı sahifede) 

Bekliyor 

General Gamlen de 
Bugünlerde Londraya 

Gidiyor 
Londra 4 (Hususi) - Türk as

keri heyetinln yarın buraya gel -
mesi beklenmektedir. Gazeteler, 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

1 KISACA 1 
'-~----" 

Deve İle Kurd 
Deveye sormuşlaı·: 
- Neden boynun iğri?. 
Cevab vermiş: 
- Nerem doğru ki!. 
Knrdo sormuşlar: 
- Neden ensen kalın?. 
- Her işimi kendim yaparım 

da, ondan ... 
İstanbul, hem iğri boyunlu de

veye, hem de kalın enseli kurda 
benzer .. Yamrı ywnru sokakları 
ile, ayni zamanda ensesi kalındır. 
İst:ınbulu evvelce imar etnıiyen
ler, onu yalnız ıieveye benzetmiş
lerdi. Onun ayni zamanda bir ktırd 
olduğu yeni keşfedildi. • • 
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,~, Yeni 
Yo cu 

Salonu ET FİATLARI 

W'E l\IAAŞ GÜNLERİ 

t .fiatları_nın son günlerde 
yukseld.gılti yazan bır re
fikimiz, yeni bir bulU;ju da 

ortaya atıyor. Diyor ki: •Ay baş
larında, yani, mali§ ve ayl:kların 

tevzi edildiğ hafta et fiatlar• yük
•"l'nektcdir. Bu yükseklik on gün 
karlar sürüyor. Sonra, tekrar eski 
haddine iniyor• Eu buluşa ne 
b..yurulur?. Bu, n>uhakkak Ki, 

doğrudur. Çünku, ann onurwı.n 
oonra, para., ıı&pır:ı z suyunu 
çektiği ıçin, dana az ~: alıyoruz. 

Kas.rblar da, biz.m fa~ri ha. mtıe 
acıyıp fiatlan ucuzlatıyorlar za
hır!. 

ALAl\tETİ FARİKA 

NİZAMNAMESİ 

B.r yetti alimeti farika nizam
namesi yapılıyormuş .. Sanayi mü
esseseleri imal ettik erı mallar 
üzerine ne gibi alametler koya -1 
caklar?. Hakıka!c1' hu, bız:m me.m-, 
lekette bır meseledir Alamet, fa
rik mümeyiz oimak lazımdır ki, 
birbirinden ayrılsın! 

Fakat, b:zde gar!bdir. Herkes, 
alameti farilı.a olarak, çok tut -
muş, herkes tarafından beğenil

miş, ayni çeşid bir malın üzerin

deki işareUerin benzerin[ yapmağa 
kalkışır •. Bu, ayıb birşeydır. İn
şallah yeni nizamname, bu halle- ı 

rin önüne geçer. 

ERKEKLF.& DAİMA 

GENÇ KALIRLAR 

İngiliz g azetelerinin yaz.t:ğma 
göre, genç b ir kız 81 yaşında b r 
ihtiyarı ı~.. Delicesine aşık 

olmuş .. Nihayet onunla evlenmeğe 
karar vermiş. .. Bu hadiseyi, Lond
ralı refilder:ıniz garib tel8kki edi
yorlar .. Halbuki, b u. biz erkekler 

Trakyadaki 
Eski Eserler 

Daha Otuz Höyük 
Açılacak 

Türk Tarih Kurumu tarafından 

geçen sene Trakyada Vize körle

rınde yaptırılmış olan asarı atlka 
hafrıxatına b u sene de devam e

dilmesi kararlaştırılmıştır. Kazı

l ra yakında başlanacaktır. 

Geçen seneki hafriyat netıce -

sınde bulu.nan .Trak.tarih ne a
ıt bır çok kıymetlı eserler ebri

mız çıın oldugu kadar dünya tarih

ince bir itina ik 3 höyükten çı -

kanlan asar da Türk Tarih Kuru
mu.na gönıierilm4tir. Tarihrileri

mizin olduğu kadar dıınya tarih

çılerı i.çin de birer canlı ve ika o

larak meydana çıkarılan bu eser
lerden başka geride daha o -

tuz kadar höyük bulunduğu anla-
ılm.ıştır. 

Bu höyülderden de Türklttin 
çok eski olaa medeniyet es~rlerin

den yeni nürnUMler çıkarılcağı 

kuvvetle ümid olunmaktadır!~. 

ıçın gururlanacak bir.şey değil 
mi?. Meşhur atalar sözu bile var
dır: Erkek her zaman tazedir. Ken
dine itina eden, iy! bakan bır er
kek pekala 81 yaşında genç sayı
lır. Bizim meşhur Zaro ağa 150 
ya~ında iken hala "vlenecegınden 
bahsetmez miydi?. 

Üst tarafını bayanlar düşüru;ün! 

TEKRAR KIŞA 

DOORU l\IU GİDİYORUZ? 

Dünkü hava nasJdı7. Sabahle
yin evden çıkar<en adeta Ü.jüdüm. 
Akşı;ma kadar da serin gitti 3er.n 
değıi, bu havaya soğuk dahi de
nebılir. Hazrran içinde böy:e bir 
hava giln:lmüş "<!erden değildir. 

Adeta uşüyord:ık. Parde:;l1 şöyle 
dursur., sobalı bır sıcak oda gö
zumüzde tütüy.ordu Bu sene, şey
tan kulağına kurşun, İstanbulun 
baharı uzun old:ı. Gazeteler.n ha
ber verdiğine göre, Bursaya da, 
yumurta büyüklüğünde dolu yağ
mış!. Ne oluyor?. K.şa doğru geri 
mi gidiyoruz?. 

SANDAL KAZASINDA 

1800 LİRA GİTTİ 

H:.!içte de,•rilip batan b r san
dalın yolcuları olduğu gibı denıze 

döküimiış.. HeJl5ıne geçmii ol -
sun! Fakat, işin hazın tarafı, yol
culardan b:rinin üzerinde bulu
nan 1800 lira, bu talihsiz kaza es
nasında gaiblere kar•*m4 ... Bizim 
ö'çumüze göre, 1800 lira az bir 
parıt değildir. Başkaları n~ o .. rıer. 
bilmıyorum. 

İçinizde 1800 ! ıraya dudak bü
ken varsa, kendisini tebrik ede
rım. İnsanın yanında 1800 !ıra ta
ş•maBı şüphesiz bir zaruret ese
ridir. Kimbilir, talihsiz vatandaş 
bu parayı nereye götürüp vere -
cekti?. Bundan sonra, yanın17lda 

fazla para ile sandala binmeyıniz. 
AHMED RAUF 

1 
KOÇUK 1 

--'-H..:.;.A..:.;.B"'---E_R_L_E_R_. 

Kuleye Türkiyenin En 
Büyük Saati Konacak! 

Denızbank n Ga • .ıta rıhtımında 
yeni yaptırmakta .>lduğu yolcu sa
lonunun tcslım tarihi yine gayri
muayyen bır müdd~t iç n teahhur 
etmi.ştir. Ş:mdiye kadar yapılan 
muhtelif ılavelerle tam beş ay 
geciken inşaatın önümüzdeki Cum 
huriyet bayramına kadar ve hatta ı 
daha ziyade devam edeceği anla-

şı.maktadır. 1 
Ş:mdi binanın ikinci katındaki 

elektrik tesısatının sök:ülmesın.e 

başlanılmıştır. Bu avın onunda 
Denizbankın verec~ği tadi. plan
larına göre yeniden yapılacaktır. 
Bundan ba.ı>ka 55 nıetre yüksek -
liğinde olan kuleye Türkiyenin en 
büyük saatı konulacaktır. 2,000 
kil.o ağırlığında olan bu saat 2,400 
Ura kıymetindedir ve çanının sesi 
çok uzak mesafelerden işitilecek
tir. 

Orman 
Kanununun 
Tatbikatı 

Müşküllerin Ka l dırıl

ması İçin Tetkikler 
Yapılıyor 

Orman kanununun taMıikalln

dan doğan müşkl1llerin sür'ati~ 

kaldırılması içın Ziraat Vekaleti 
tarafından esasi: ~etk;k•rı, ı:r 

çilmiştir. 

Bu hususta ormanlarımızın tah
ribdcn korunması hakkındaki ana 
prensiplere halci ·ıermiyecek su
rette yeni bazı •edbırler alınacak 
ve bilhassa köylü ihtiyaçlarının 

karşılanması iş: bir an evvel te
mın olunacakt1". 
Diğer taraftan ormanlardan i

zinsiz mal çıkaran veya kaçak or
man mahsulü nakleden köyhilerin * İş yerlerinde şimd•ye kadar at, araba, öküz ve eşek gib nakil 

beş yuzcten fazla mümes il seçil- v ılalarının d'.l bu mahsullerle 
miş ve bunların is.mleri iş daire- beraber hemen mü.adere ed !erek 
sine bildirlmi~tir. salılmasın·n müteaddid şikayetleri * Ünversitenın bütün fakülte- mucib olduğu ve tatbikatında suı-
lerinde .mtihanlar a) sonuna ka- tefehhümler vukua geldiği de an-
dar bitirilecektir. !aşılmıştır. * Sitta dö Bari ,·apurılc İspan- Ziraat Vekaleti· bu .si de dü- ı 
yadan şehrimize get.rilen Sovyet :zellmek ve •nakil vasıtalarının mu-
esirleri dün memleketlerine ha - sadercsi• kaydını kaldırmak mak-
reket etmışlerdir. sa<lile de ic:ib eden tı-tk.klere baş-* Almanyada ııışaları ıkmal e- lamıştır. 
dilm"ş olan Tırhan ve Doğu va- _,,___ 

purlarımızın bu ayın orta ında B } d' R . M . 
Almanyadan şehrimıze hareket e- e. e. 1 ye eıs • ua vın-
decekleri bikiirilmı tor. lerının Zam Tehsısatları * Bazı şehir mecrsıerinin tec- İstanbul Vali muavınlerinın ma-
did edileceği ve bu meyanda İs-
tanbul Belediye ıntihabının da ye
nilenmesı iht:mali olduğu söylen
mektedir. * İstanbul süt iş ile meşgul olan 
komısyon raporunu bitirmek ılze
redir. Bu rapor kabul ı-d'ldiğ\ tak
dirde, Yenibalı~-ede bir süt fab
rikası kurulacaktır * Şehrin üç yerinde Belediye 
tarafından inşa~ı mutasavver fı

rınlf r iç:n b irçok müracaatlar ol
muştur. Bu müracaatlar tetkik e
dılmektedir. 

kam tah isatlarının yenı bü çe ;le 
Dahiliye Vekaletince kaldırıldı -
ğını yazmıştık. 

Öğrendiğrmize gore ayrıca vi
layet işlerine de baktıklarından 

dolayı 100 er lira zam alan Bele
diye reis muavinlerinin bu tahsi
satları da kald1rılmıştır. 

Diğer taraftan Belediye işlerine 

de bakmakta olan bütün İstanbul 
kaymakamları hizmetlerinden do
layı aldıkları zamları eskisi gibi 
yine alacaklardır. 

1 

Halifenin Sarayında l ı 
Bir ispanyol Güzeli i 

- Ya veliahd .. • 
- O, hiç hoşlanmaz benden. 
- Art k Şeyh Said tehlikesi 

de kalmadı. Haliren·n Şamdan ay
rılmasına bir sebep yoktur, değil 
mı? 

- 1 Tarihi Roman: , 'o. 1 01 Yazan: CELAL CENGiZ 

1 
- B n dP size 1'cpsini bırden 

vermek nlyetınde degılim. Fakat 
b r bardak da çok azdır. H ç ol
mazsa ıkinci bard~ ı da ıçınız. 

Maryana tereddııdunü meyda
na vurarak: 

- Korkuyorum ded» Halıfe 

çağ nrsa, goz. • mden ve )·"zum
dc'1 şarap .çtı.ğımi anlar. 

O size şarap ıkram etmıyor 
mu? 

lkı kere açtım onun sofrasın
da. Fakat, 3 daha nefis bir şarap

tı. 

Ben de hukumdar ol ·aydım, 
onun gibi daıma dolabımda Bi-

7.ans arabı bulunurdu. 
Maryana güldü: 
- Halıfenin yeni bır sefere çı

kacağından bahscdilı ·or_ Dogru 
mu? 

Aclan gözlerıni açarak cevap 
verdi: 

- Allah göstermesin o gilnleri 
bana. Halifenin şimdclik hiç bir 
yere gitmeğe niyeti yok .. 

- Niçin .. ? Onun gidi ·inden 
memnun olmaz mısın? 

- Hayır. Çünkü, Halife Şam

dan uzakla1!ığı zaman, ben sa -
rayda çok ~•ilirim. Burada bana 
ondan başka kımse iltifat etmez .. 

- Evet, ben de oyle sanıyorum. 
Ve onun yeni bır sefere çıkaca
gından haberim yoktur. Size kim 
oyledi bunu? 

Bu ırada, kapıda bekliyen Ha
cer telaşla ıçeriye girdi: 

- Uzaktan Veliahdın gölgesi
ni gördüm. Bu tarafa doğru geli
yor. 

Dedi. Aclan şaşırdı.. Maryana 
yerinden fırladı: 

Eyvırh ... Buraya gelirse ne 
yaparız?. 

Halifenin dalkavuğu derhal ya
nındaki kuçük kapıyı açarak: 

- Haydi, şu küçük kilere gi
riniz, dedi, orada sizi şevtanlar 

bile görmez. 
Maamafih Aclan boşuna teli§ 

etmişti . Hacerin Vıtl" ahda benzet-

CUMHL"RİYh'T: 

Nad.r Nadi, eski müteka:dler 
me;elesin.n tekrar mevzuu bah
sedılmesi üzerine makalesine şöy
le başlıyor: •Bir dokun, b.n ah ı 

dinle kiisei fağfurdan •. 
Diyor ki: 
·L~ :şvekilin beyanatını takib 

eden günler zarfında duyduğumuz 
bir havadis üm·dıe:imize hak ve
recek bir mahiyet taşıyor. Bu ha
vadise göre hükCı:nct şöyle b ir 
proje üzerinde çalışmaktadır: 

Eski mütekaidlerin fevkalade 
tahs satlarına şimdilik bir misli 
zam )'apılıocak, ayrıca, asker olan
larına da. evvelce kesilen yüzde 
yirmiler iade olunacaktır. 

Bu projenin önümiizdeki gün
ler zarfında hazırlanarnk, devre 
sonundan evvel Meclise yetiştiri
leceğ " kuvvetle ümid edilmekte
dir 

TAN: 

M. Zekeriya Sertel matbuatın 
varidat kaynaklarının kontrol e
dilmesinı iıstiyor. Diyor ki: 

·F.lvaki Türk matbuatı mem -
leket meselelerindrki dürüsllüğü
nıi, titizliğıni ve rüştünü isbat et
mıştır. Fakat bazı gazetel:er·n neş
riyatı hariçte yanl4 bir zelıab tev
Jidinc ımkan vermektedir. Nite 
k m Daily Mail gazetesi Cenev -
redoki muhabirinin istihoarına 

atfen Almanların Türk - İngiliz 
anlaşmasının tahakkukunu men
içın Türk matbuatına para vcrıl

d ğini işae etmektedir. 
Türk matbuatını böyle bir it

ham altmda b•rakmak caiz değıl-
ı 

dir. Ayni zamanda yabancı pro -
pagandanın matbudt arasına sız

masını da önlemek lazımdır. Bu
nun için. Fransada olduğu gibi, 
matbuatın bütün vaı .. dat !lll'mba
larını hukCımetin ı<ontrol ~tmesi

ni istıiyoruz.• 
VAKİT: 

Asım Us P aristen gönderdiği 
mektubda Almanlarla İtalyanla
rııı oon günlerde sık sı1< bahset -
tıkleri •hayat sahalarını. el~ alı 
yor. Dyor ki: 

•Fakat Alman - İt·lyan dsV'.l -
sıncia mü8temleke kel.ımc.:.tt':Il .. ·ı· 
rakılarak hayat sah"' • ıl• inine
le alınmasına sebeo ı d r. 

Alman - İta!van itt.fakını irr. 
zalıyanlar adeta dünyayı yen den 
paylaşmak teklifinde bulunuyor
lar. Fransa ile İngılterc zahirde 
kuçuk devletlerin istiklallerini 
hedef tutan •bayat sahası• planı
nın hak katte kend. mevcr.diyet
lerı mesdrsı oldugunu görüvor
lar. 

On beş gündenbcri Pansin en 
meşhur bazı caddelerınde harb 
tehlıkesıne karşı hazırlık olarak 
bir takım müdaf~a siperler:nin 
kazı masına başlanmış olması 

beynelmilel vaziyetteki vehame
l!n bir delili sayılab!l·r.• 

YENİ SABAH: 

Hüseyin Cahid. Yalçın da Paris
ten gönderdiği mcktubda şunları 

yazıyor: 

•Fransız gazetelerındle Roırµ
dan akseden bir haber Türkiyeye 
karşı İtalyanın açıktan açığa düş
man bir tav ır takındığını gösteri
yor. Bu habere göre. İtalya, Fran-

tigi gölge bahçe bekçisinden baş
ka bıri de ıldi. Bahçe bekç'si ya
vaş yavaş yürüyerek loş dehliz
lerden sarayın bahçesine inip or
tadan kaybolmuştu. 

Aclan bu sırada Halifenın göz
desinden stifade etmeyi düşündü: 

- Bu kadar hoşlandığını bir 
kadın kendi ayağile odama geldi 
ve kapana girdi.. Onu bir kere -
cik olsun öpüp okşamadan bıra
kırsam. bana aptal, 'beceriksiz de
mezler mi?. 

Bır aralık kilerin kapısına yak
laştı 

- Korkmayın, dedi, Velıahd ka-
pımın önünden geçiyor. 

Maryanarun sesi çıkmıyordu.. 

Belliydi ki, o, çok sinirliydi 
Hacer: 
..... Bu ne talihsizlik . .• 
Dıye söylendi. 
Aclan birden, b et zamanlı:! ge

veze)° ğinln canlı ifadesi olan şen 
bir kahkaha ile k ilerin kapısını 
açtı: 

sa ile Türkıye arasında aktedile
cek itilafı merak ve aliıka ile bek
lemekted.r. Eğer bu ittıfak Hatay 
ve İskenderun meselelerıne de 
taalllı.k. ederse İtalya şiddetli bir 
protestoda bulunacak, şarki Ak -
denizın statükosunda bir değişik
lik vukua geld:ğini, bunun, manda 
altında bulunan yerler vaziyetin
de değişikliğe bir örnek teşkil et
tiğin , Almanyanın da müstemle
kelerinin derhal '.adesini istemeğe 
hak kazandığını ileri sürecektir. 
Şarki Akdeı>zde mrvcud va

ziyetin değişmesi İtalyanın Arna
vutluğu istiliı.sı ıle en fena ve en 
bariz bir şekilde vukua gelm.ştir. 
Binaenaleyh Halayın ana vatana 
avdeti hak.kında ağız açmıya ken
dinde hak göremiyEcek bir hükü
met varsa o da İtalyadır •. 

Egenin İhraç 
Mahsulleri 

Bu Mıntakadan 205 
Ç e id Mal ihrac 

Edi liyor 
Memleketimizin her mıntakası

nın başlıca ıhracat mahsullerinin 
muntazam ıstatistikler halinde 
tesbit olunması Ticaret odalarına 1 
bıldirilmiştir. Bu cümleden olmak 
üzere Ege mıntakasından muh- j 
telif 205 madde ihraç edildiği tes
bit olunmuştur. 

Bu 205 maddenin cinslere taksi
mine gelince: 22 cins kuru mey -
va, 38 cins toprak mahsulü, 12 
c ·ns taze meyva, 10 cins pamuk, 
yün ve kıl, 11 cins deri, 8 cins av 
d erisi, 14 cins muhtelif der iler, 8 

cins hayvanat döküntüleri, 4 cins 
su ve içki, 27 cins orman mahsulü, 
17 cins maden ve hurda m aden
ler, 7 cins hayvani madde ve 12 
cins de diri hayvan ihrac olun
maktadır. 

Hamallık Etmek 
İsti yenler 

Şehrimizde yük taşımak ıçın 

Belediye iktisad müdürlüğüne 

müracaat edenlerin sayısı 1000 i 
geçmiştir. Fakat ancak bunların 

içinden hamallık yapmahırında 

mahzur görülmiyenlerin adedi 
120 dir. 

Dun İstanbul muhtelif hamal 
bôlüklerinde münhal bulunan 50 
hamallık için bu 120 kişi arasında 
kur'a çekilmi tir. Kur'a esnasında 
hamallığa talih olan birçok kim
seler, yükçülcr cemiyetinin önünü 
doldurmuş ve bunlardan bazıları 

kur'aya hile karıştırıldı~ını gü -
rültü ıle iddia etmişlerdir. 

Polis gürültücü leri dağıtmıştır. 

İlkmekteblerde Sergiler 
Şehrimizdeki bütün ilkmektep

lerde sergi faaliyeti başlamıştır. 

Bu faaliyet; karnelerin tevzi gü
n üne kadar devam edecektir. Kar
neler dağıdıldıktan sonra da ser
giler; talebe velilerine açılacak

tı r. 

4 ve 5 inci sınıflar sergileri; im-

- Artık sizi okşamak hakkını 
kazandım, değil mi benim güzel 
prensesim? 

Ve maryananın yerinden kı -
mıklamasına meydan vermeden, 
d:k ve sivri sakallarını genç ka
dının billiır kadar şcffa1 ense -
sinde gezdirerek: 

- Benı affediniz.. Beni mazur 
görünüz. 

Dedi, Maryananın boynuna sa
rıldı, yanağından öptü. 

Bundan sonra ölsem de gam 
yemem .. 

Maryana bu ani hücum karşı • 
sında şll§ırıp kalmıştı. Bağırmak 

isted:ği halde ağzını açamıyordtL 
Ya veliahd duyarsa .. ?! 
Bu endişe ile yerinden fırla • 

dı .. Kilerden çıktı: 
- Bu kadar fırsat düşkünü, ba

yağı bir adam olduğunu b ilmi -
yordum, Aclan! Seni başka hO.
kürndarların dalkavuklarından 

farklı buluyordum Meğer sen de 
onlar gib i. . . Hattl onlardan da-

Deniz 
Yolları 

Teşkilatı 
Her iki Yeni f eşkilat 
On beş Güne Kadar 

Faaliyete Geçiyor 
Denizyolları ve limanlar umum 

müdürlüğünün yeni teşkılıit pro

jelerini görüşmek üzere bir müd
dettenberi Ankaraya gitmiş olan 

her iki umum müdür yarın şehri
mize döneceklerdiı Limanlar u

mum M. muavini Hamid Saracoğlu 
dün Ankaradan şehrimize dön -

müş ve akşama kadar Denizbank
ta bazı rdari hu.;usatla meşgul ol

muştur. Ankaradan gelen haber
lere göre her ik. teşkilatın 15 gü
ne k~dar faaliyete başlıyacaktır. 

--<>-·- -

200 bin Göçmen 
Gelecek 

Yarısından Fazlası 
Doğu V .!ayetlerine 

Yerleştirilecek 
Kış münasebetile durmuş olan 

göçmen nakliyatına 15 güne ka
dar başlanacaktır. Buhususta ıcap 
eden tertibat alınmıştır Bu s.•ne 

Romanya ve Bulgaris:andan ana
vatana getirilecek göçmenlerin 

sayısının 200 bini bulacAğı kuv
vetle tahmin olunmaktadır. 

Bunların yarısından fazlası Do

ğu vilayetlerimizde iskan edile -
ceklerdir. _.,_.__ 

Kabasakal Yangın 
Yerindeki Hafriyat 
Sultanahmed camii ile yanan 

Adliye arayı arkasında bulunan 
cKabasakal• yangın yerindeki 

h afriyat sahasının olduğu gibi 

muhafaza edılmesi muvafık gö -

rülmüşlür. 

Bu sebeble, nıezkür saha, Maa

rif idaresi tarafından istimlak e 

dılecek ve Müzeler Müdurlılğün

ce muhafaza olunacaktır. 

Ankara Polis Kolleji 
Ankarada açılan cPolis Kolle

ii• ne talebe alınacağı Emniyet 
Umum müdüdüğündr.ıı dün vi-
Jayete bildirilmiştir. • 

Mektebe bu sene orta mektep 
ve lise mı-zunları kabul oluna -

caklardır. 3 senelik tedrisat niha
yetınde Emniyet işlerinın muhte

lif şubelerinde çalışacak olan me
zunlar; gösterecekleri muvaffa -

kiyetlcre göre de Avrupaya gön
derileceklerdir. Leyli ve mecca

ni olan bu mektebe girmek iste
yenler, Mahalli Emniyet mü -

düdüklerine tekemmül etmiş ev
raklarile müracaat edeceklerdir. 

Talihler arasında ağustos başla -
rında imtihan yapılacaktır. 

tihanların nihayetine kadar açık 

kalacaktır. 

ha alçak bir mahluk muşsun! 
- Sevmek kabahat midir, sul

tanım? Sizi çok seviyorum .. İhti
rasları mı yenemedim .. 

- Halifenin gözdesi olduğumu 
unutu)•or musun? İki kelime ile 
başını yere dılşürtebileceğ.mi pek 
ala tahmin edersin! 

Aclan yerdeki minderin keııa -
rına olurdu: 

- Evet. Başım sizin elinizde -
dir. İki sözle beni celladın eline 
gönderebilirsiniz! F .kat, unutma
yın k,, sizin can.nız da benim e
limdedir. İki !iifla sizi :zindana at
tırnbil rim. Bu gece, Halifeden 
gizli olarak, zindana gittin;z. Ha
lifenin düşmanı olan Tahirle giz 
lice konuştunuz! Haydi, herşey

den önce bunun hesabını ver:n 
bakayım!. 

Hacer, korkak bir sesle: 
- Aclan ... 
D iye haykırdı. 
Maryana çok hiddetliydi. 

·.:. (D•vamı var) 

Prens Pol'ün Berlin 
Seyahati 

Yııuıı: Alame.I Şüknl ES)ff: 

Yugoslavya naibi Prens Pol' 
Berlini ziyareti, iki memleket 
rasındaki dostluk namına teza 
hürlere vesile teşkil etmektedı 
Bu nevi tezahürlere bılhassa Be 
linin bu sıralarda şiddetli ihtiY 
cı vardı. Çünkü müttefiki ile bi 
likte takip ettiği tecavuz polit 
kası, Almanyayı Avrupada ;i)' 
si yalnızlık içine atmıştır. 

Filhakika Almanyanın ve İtJ 
yanın orta Avrupa ve Balkanla 
da yaptıkları emrivakiler kilÇÜ 
Avrupa devletlerinin istiklallcf 
ni tehlikeye düşürmüştür. Bu te 
like muhtelif memleketler üz•ri 
de, her memleketin vaziyetine g 
·re değişen akisler husule getir. 
miştir: bazı memleketler iki n1 

tecaviz devlete çok yakın oldU 
!arından tehlikeyi görmezlikte 
gelerek, emniyetlerini müteca 
vizle iyi geçinmekte aramışlar 
dır. Bu politikanın lehinde söyl 
necek sözler vardır. Bazı devle 
!er ise, tehlikeye karşı açıkta 
tedbir almakta mahzur görrne 
mişlerdir. Bu politikanın da le 
hinde ve aleyhinde sözler söyl 
nilmiş olmakla beraber, dikkat 
layık olan bir nokta şudur ki 
leyhinde söz söyliyenler, bir d 
receye kadar hareketlerindeki 
tikliıli kaybetmiş gibı görüne 
b irinci kategoriye mensup de' " 

!etlerdir. 
Yugoslavyanın bu iki katego 

devletten hangisine mensup old 
ğunu okuyucularımızın takdirin 
bırakıyoruz. Bununla beraber, b 
Yugoslavyayı böyle bir yol Ü 
r inde yürüdüğü içiıı muahaze e~ 
miyoruz. Müttefikimizin kendiS' 
n i karşılıyan dah ili ve harici te 
likele re karşı kendisine e rnniY 
veren politikayı tak ip etmes 
biz de candan dileriz. 

Balkan antantı. Balkanların 

çinden gelebilecek bir tehlike) 
önlemek için aktedilmişti. Bugiı 
böyle !ili teh likenin mevcut ol 
duğu iddia edllemez. Fakat Ba~ 
kan memleketlerinin istikHiJlC! 
ni, dışardan tehdit eden tehJikele 
artmıştır. Bu tehlike leri önlerne 
için muhtelif Balkan memleket 
leri, ayrı politika takip ediyor: 

1 - Romanya, Demokrat dev 
Jetlerle O toriter devletler aras ı 

da bir muvazene temin etmelt 

çalışıyor. 

2 - Yugoslavya, kendi emnıyr 
tini, Otoriter devletlere doğru s• 
mımi olsun veya olmasın, bir te 
mayülde arıyor. 

3 - Türkiye tecavüze karşı B 

çık ve sarih bir vaziyet ;ılınalct 
fayda görüyor. 

Bu üç politikanın birleştiği b1 

nokta şudur ki, her üçü de Bal 
kan memleketlerinin istiklitllcrı 
ni, hariçten gelecek tecavüze J;-,ır 

şı korumak gayesini ıstihdaf el 
mektedir. Biz, İngiltere ile yaP 
tığımız anlaşma ile yalnız kenti 
emniyetimize değil, Balkanları 

sulhuna h izmet ettiğimize kan.ı 
Ve hatta daha ileri giderek sun 
iddia edebilıriz ki, iki müttefik' 
miz hakkında Berlinde bu der 
büyük saygı gösterilmesinin b1 

iimıli de bizim İngiltere ile ı,bt 
liği yapmamızdır Evet, biz, ta·k 
ettiğimiz politika ıle Balkan su 
huna hizmet ettığimıze inanıY 

ruz. Eğer Yugoslavya da takip et 
t politika ıle aynı ınaksada h t 
met ediyorsa. bizim de ca;1dan s 
tcd;gimiz bir işi yapıyor dem k 
tır. Unutmamalıdır kı teca\ 
önliyen ve Balkan sulhunu c""11 

yet altına alan her polıtika aY 11 

zamanda bizim kendı po:itıkJwıı 
dır. Muhterem Prens Pol taraf•!\ 
dan Berline yapılan ıivaret b 
bu zaviyeden görürüz Balkan su1 

hunu sağlamlaştırmağa vardım 
derse. ne mutlu Balkanlılara' ... 
* Bazı evlerin peııcereicrıne 

konan sahıların sulanırken, gel P 
geçenleri rahatsız ettiği göriıl 
müştür. Bu saksıların kaldırıl 
ması ve pencerelerden halı ve 
,kilim silken ler hakkında mua· 

mele yapılması alakadarlara bi'° 
dirilmişt!r 
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Ve-.-. .. M-a h keme i er Sıhhi Muayenelerini 
Edirneden Sarfınazar 

t ... ~· • -.. - - ~ - -~ ~ -

Yaptırmayan Esnaf da Ne Demek? .. 

Umumi Kontrolda Para Cezas 
Verecekler ve Çalışmalarına 

Müsaade Edilmiyecek 

P 
aris - Soir gazetesi, BulgaJ" 
Başvekili Köseivanof'la yap
tığı bir mülakatı neşredi -

yor. Mülakatın bir yerinde, Bul
gar komşularunızın Başvekilinin: 
•Türklerle dostluk tesisi için E
dirneden sarfınazar etmek gibi 
bir fedakarlıkta• bulundı:ıldannı 

söylediği• kaydediliyoE. 

Dükkô:ııı 
Helvacı 
Yıktırdı 

Halid 
Polisle 
Gideri Ş

ehrimizdeki esnafın sıh

hl muay.e~~lerine per -
şembe gunundenberi baş-

lanmıştır. Dün öğleye kadar 
5.000 den fazla esnaf sı1ıhl mu
ayeneleı'ini yaptrrnuşlar voe 
cüzdanlarını almışlardır. 

Alikadarlaruı söylediğine 

göre; bu sene hemen bütün es
naf, sıhhi muayenelerini bir an 

evvel yaptırarak yeni cüzdan
larını almak için her yıldan 
daha büyük bir a!Aka ve teha
lük göstennektedirler. 

Hazineden 
Gayrimenkul 
Satın Alanlar 
Üçüncü Bir Şahsa 

Satabilecekler 
Hazineden taksitle satılan ve 

h,µine adına ipotekli bulunan 

gayri menkuller hakkında dün 
Mailye Vekaletinden yeni bir e
mir gönderilmiştir. 

Bu emre göre haz:neden tak
sjtle gayri menkul alanlar; bun -
ları üçüncü bir şahsa ayni şart -
lar dairesinde satabileceklerdir. 

Yalnız; bu satış dolayısile müş
terinin vecibesinde ve teminatın

da değişiklik husule gelmiyecek
t.ir. 

Borç bitlnc~e kadar, borçlan 
taksit zamanlarında ödemeğe bi

rinci borçlu mükellef olacak ve 
borç ödeninceye kadar da cipo

tek• baki kalacaktır. 

Yalnız; gayri menkulün yeni 
sahibi borcu kabul ettiği takdir
de ı hlei w 1 lnei miifterek ~ 
nakli senedi yaparalı: hazineye ve
receklerdir. Bu takdirde hazineye 
verilroiyen taksitleri; her iki ta

raftan istemekte serbest buluna • 
caktır. 

Emirde; hazine tara.!ınd..ıı satı
lan ve henüz müşterisi namına 

ferağ ve haziııe adına ipotek te

sis edilmeyen gayri menlruUer.in 
başkalarına devrine müsaade e
dilmediği de bildirilmektedir. 

Denize Düşürülen 
1800 Lira 

Evvelki gün Haliçte vukua ge
len bir sandal kazası neticesinde 
yolcuların denize döküldüğü ve 
bu arada sandalda bulunan inşaat 
müteahhidi Nurinin içinde 1.800 
~ bıılıınan cüııdaıunın da deni
ze düştüğü yazıhnış\L Dün hadi
se yel'İIM! tekrar müteaddrt dal -
gıçlar indirilmiş .ise de para bir 
türlü bıılun~tır. Taharriya
ta bugün de devam edilecektir. 

ROMAN: 40 

Falı:at Grev daha diğer işleri oldu
ğu için, Luvsiyen şatosunun idare
sine memur olmalı: üzere yeni bir 
adam arıyordu. O da Kral Ondör
düncü Lüi gibi, zenci Zamor'u seç
ti. Kontes Dubarry Versay sara
yında iken bu zenciye dunyanın 
en büyük iyiliklerini yapmıştı. 

· Fakat düşenin dostu olmadığı için 
Zamor kendisine va.ki olan derhal 
kabul etmişti. Şatonun içinı, dı

şını biliyordu. Grev ve kvabiıne 
ondan daha iyi kim yatdım ede
bilirdi? Kendi kendine genç yaşın
da ~-ektığı eziyetleri!' intikamını 

almak zamanının artık hulfil et
tığıne kanıd . Zamor resmi bir va
zıfe aldığını zanııl'derek, büsbü
tün kabarmıştı. Şatonun kendi e
line bırakılmasını tabii bir hak 
gıbi telakkı ediyoı du. 

Bu, Belediye zabıtası me -
murlarının gittikçe artan kon

trol ve teftişi.erinin doğurduğu 

şayanı memnuniyet bir netice 
olarak telakki edilmektedir. 

Ay nihayetine kadar sıhhi 
muayenelerini yaptırmıyan es

nafa, 1 temmuzdan itibaren 

b_ıışlıyacak olan umumi kon
trolda para oezası kesilecek ve 

muayenelerini yaptırıncıya ka

dar da çalışmalarına müsaade 1 
olunmıyacaktır! ... 

Bu cümlenin manası bize garib 
göründü. Fakat, biz, kuvvetle e
min bulunuyoruz ki, dostumuz 
Bulgar Başvekili böyle bir cümle 
sarfetmemiştir. Aksi hal.r,,, bu 
garib beyanat tıırzı ;le, sayın Baş
vekil, hiç de ye~inde olmıyan bir 
söz sarfetınio olmaz mı?. 

Hangi Edirne?. Hangi feda • 
karlık?. Hangi Bulgaristan?. Bu 
mefhumlar o kadar birbirinden u
zak şeyler ki, Paıisli refikimiz, 
İvanora atfen yazdığı satırların 
lıelki enteresan olmasını temin 
edebilmiş, fakat, hakikat olmasını 
asla!. 

BfiRHAN CEVAT 
Açıkta kalan 

Belediye 
Memurları Yer Mahsullerinden 

Alınan Tayyare Resmi 
Mühim Bir Kısmı yeni şimdiye kadar yer mahsuııerin
V "f l T den alınmr' .a olan % 2 tayyare 
azı e ere ayin Edildi hissesinin 1 hazirandan itibaren 

Vali ve Belediye reisi Lütfi Kır- IAğvolunduğu bütün alakadarlara 
dar açıkta kalan 145 belediye me- resmen tebliğ edilmiştir. 
murunun vaziyetlerile dün akşam Esasen bunun tahsilinde ekser 
geç vakte kadar meşgul olmuştur. yerlerde bir çok güçlükler le kar
Bu çalışma neticesinde; açıkta ka- şılaşıldığından karar bütün köy-
lan memurların yenı vazifelere lüleri memnun etmiştir. 

tayinleri yapılmıştır. Ancak; 31 mayıs tarihine kadar 
Bu tayinleri yazıyoruz: istihsal mıntakalanndan tüccar 
Çarşı Mezad kontrollüğünden depolarına g<'len mahsulattan t,;ı 

açıkta kalan Ferid Muhasebe Mu- 2 resmin alınacağı emre ilave e
rakıbli.ğine, İktisad Müdür mua- dilmiştir. 
vlııliğlnden açığa çıkarılan Halid Bunlar tesbit olunmaktadır. 

yeni ihdas olunan Tahsil müdür ı-;::=======;::====
muavinliğine, liığvolunan Varidat 1 
müdürlüğünden açığa çıkmış olan KISA POLiS 
İsmail Hakkı Muhasebe murakıb-
liğine, İktisad müdürlüğü mırra- HABERLERi 
kıbliğinden açıkta bulunan Hik
met, Baha Kllmil, Tevfik Hesap 
;şJeri murakıbliklerine, İktisad 
müdürlüğü murakıbliğinden açı

ğa çıkarılan Al!eddin, Eyüp Bele
diye Başkatibliğine, Eyüp tahsil 
veznedarlığından açıkta kalan 
Tevfik Mezad dairesi memurluğu
na, Şişli tahakkuk katipliğinden 
açıkta bıılunan Cevad Temizlik 
:işleri ambar memurluğuna, Yol 
tahakkuk memurluğundan açığa 

çıkarılan Selim Konservatuvar 
depo memurluğuna, Zat işleri mü

* Karagürnrükte Karabaş ma
hallesinde oturan kunduracı Eş
refin karısı Rahmiye meçhııl bir 
sütcüden alıp içtiği sütten zehir
lenmiştir. Rahmiye hastahaneye 
kaldırılarak tedavi altın aalınmış
tır. 

* Şoför Davud oğlu Cemal Ba
şaranın idaresindeki otobüs Köp
rüden geçmekte iken tlsküdarda 
İnadiyede oturan Salih oğlu Meh
mede çarparak muhtelif yerlerin
den yaralamıştır. 

dürlüğü memurlarından açikta !============== 
cBiriktirme sandığı• ndan parala
rını almışlar ve ihtiyarlıklarından 
yeni vazife istememişlerdir!.. Ge
ri kalanlardan 2 kadın ve 3 erkek 
hademe de dün başka vazifelere 

Bütün Şahitler Salih 
Aleyhinde Söz 

Söylediler 

A 
dalı Mehmed isminde bir 
sebzeain;in işgalinde ~ulu

nan dükkanı yıkmaktan 

suçlu Helvacı Salihin duruşması
na dün Asliye Birinci Sulh ceza 
mahkemesinde devam edildi. Dün
kü muhakemede ondan fazla şa
hn sorguya ~kildi. Bunlardan ka-
sap Ali şunları söyledi: ' 

- Bundan tahminen 25 gün ev
vel, bir pazar sabahı, saat !>-6 sı
ralarında, Çi~kpazarındaki dük
kanıma gittiğim zaman, Adalı 

Mehmedin dükkanının damı üs
tünde bir kaç amele gördüm. Bun
lar kazmalarla damı yıkmağa ça
lışıyorlardı. Vak'a mahallinde 
helvacı Salibi görmedim.• 

Kasap Aliden sonra dinlenen 
hamal Mehmed çavuş da blidjge.. 
y; şöyle anlattı: 

- Hadiseden bir kaç gün evvel, 
bir gün Adalı Mehmed beni dük
kanına çağ'Irttı. iH.elvacı Salibin 
dükkanını yıkmak istediğini ha
ber aldığını söyledi ve geceleri 
dükkanı dinlememi rica etti. O
nun bu teklifini kabul ett:m. Ge
celeri dükk.inda yatrnağa başla -
dun. 

Vak'a günü Adalı Mehmed evi
ne gittikten biraz sonra Salih bir 
kaç amele ile geldi. Dükkanın ar
ka duvarını yıkmağa başladılar .. 
Adalının oğlu da dükkanda idi. 
Onu karakola gönderdim. Polisler 
ve bekçiler geldiler. Yıkma ame
liyesini durdurdular .. 

Sabaha karşı bir takım sesler 
ile uyandım. Adalı Mehmedin oğ
lunu da uyandırdım. Dışarıya çık
tığ11mz zaman, damın üstünde bir 
kaç amele gördük. Ellerindeki kaz
malar la damı yıkmakla meşgul i
diler. Biraz sonra dam çpktü ve 
diikkAn içinde bulunan değerini 

takdir edemediğim sebzeler en -
lı: az altında kaldı..• 

Demir, Yusul, Riza, Fahri ve 
diğer şahitler de dükkanın bel -
vacı Salih tarafından yiktırıldı

ğını söylediler .. 
Duru§ma karar verrncl: için 10 

.hazirana bırakıldı .. 

Bekçiye Hakaret 
Eden Sarhoşun 

Muhakemesi 

K 
umkapı mahalle bekçilerin
den İbrahime evvelki gece 
vazife esnasında hakaret 

eden Arab Halid isminde birisi
nin muhakemesine dün Asliye 
Dördüncü cezada ba~landı. Dava
cı İbrahim mahkemede şunları 
söyledi: 

•- Dün gece, saat 9 -10 arasın
da, Kumkapıda doJ.aşırken bir 
sokakta Halid ve iki arkadaşına 
tesadüf ettim. Bir yük arabasın
da bulunuyorlardı. Her üçü de 
sarhoş idi Birbirlerile şakalaşı -
yorlardı, alay ediyorlar ve ba
ğırıp, çağırıyorlardı. Yanlarına 

sokulduğum zaman da dövüşmc
ğe başladılar. Geç vakit sokak or
tasında rezalet çıkarıp halkı ra
hatsız ettikleri için onları kara
kolc davet ettim. Halid karako
la gelmek istemedi. O esnada po
lis memuru Hasan ı1e1 arkadaş1m 
bekçi Meh~ed de geldiler. Hali
dın koluna girdim. Fakat o yine 
gitmemekte israr etti ve bana hi
taben sert bir tavırla: 

- Sen kim oluyorsun bt> adam? 
dedi. Ben yalnız polisi tanırım, 

ona itaat ve hürmet ederim. Sen 
beni götüremezsin! .. 

Polis memuru Ha•an da diğer 

koiuna girdi. Karakola götürme
ğe başladık. Fakat biraz sonra 
Halid kayışımı tutarak çekti. Ta
bancamı kayıştan çıkardı. Arka
daşım elinden tabancamı alarak 
bana iade etti.. Halid kaçmak iste
di, fakat buna da muwffak ola -
madı. Onu müşkül&t ile karakola 
götürebildik ...• 

Arab Halid suçunu inkAr etti: 
•- Dün akşam bir iki arkadaş 

ile meyhanelerden birine girip o
rada biraz içtikten sonra, dışarı 

çıktık. Arabamızın bulunduğu so
kağa gittik. Bir müddet arabada 
oturup konuştuktan sonra bir ar
kadaş: 

- Halid. dedi. Haydi git bize 

bir şişe dalu daha al, dedi. 

bıılunan Bayan Fahire Sarıyer 

belediye yll2l işleri Mtipliğine, E
minönü belediyesinden açıkta 

Baki Beşiktaş yazı işleri kfıti:bli

ğine, Hal cibayet memurluğun -
dan açıkta Mustafa ihtiyat su me
murluğuna tayin edilm:şlerdir. Di
ğer taraftan İktısad işleri 1 inci 
kısım şefliğine Mucib, Hukuk iş

leri avukat katibliğine Kazım, İ
mar bürosu hari~a ve kütüphane 
memurluğuna Vefa Birson, wki 
Vakıf işleri mütehassıslığından a
çıkta kalan Niyazi yine bu vazi
feye tayin olunmuşlardır. Ayrıca 
kadro harici !<alan 13 hademeden 
5 tanesi kendi ·gönü llerı rizasile 

tayin olunmuşlardır. Diğerleri de l-------------
tayin olunacaklardır. * 1569 numaralı otomobil Köp-

Dün yapılan bu tayinler ile a- rüde bir taraftan diğer tarafa 
çıkta kalan 28 belediye memu _ geçmek ıst:yen Mehmed oğlu Ali 
rundan 9 u, açıkta bulunen 61 üc- adında bir ameleye çarparak muh
retli memurdan 9 u ve ıı namzed t<elif yerlednden yaralamıştır. 

Kalktım, oraya yakın bir bak
kaldan bir şişe 49 luk aldım. Ar
kadaşlarımın yanına dönerken, 
ayağım kaydı. Düştüm .. Arabada
ki arkadaşlarım beni yerde görün
ce b~adılar kahkaha ile gülme
ğe ... Onların seslerini duyan bek
çi ile polis memuru Hasan ve 
Mehmed vak'a mahalline geldi
ler. Bw tutarak karakola götür
düler. Bekçi İbrahim kolumdan 
tutarak çekmeğe başladı. Ben de. 

ona nezaketle: 

Nasıl etmesin ki, Grev bu adam 
bak.kında şunlan yazmıştı: 

cBu faziletli çocuk,on dört ya
şında iken ailesinin elinden alın
mıştır. Avrupaya getirilmiş ve 
en nihayet bir fahişenin eline e
sir düşmüştür.• 

Zamor'un emrine iki tane de 
muhafız verilm.ışti ... Bu adamlar 
Grev'in merhametsiz bir adam ol
duğunu biliyorlardı. Fakat Za
mor'un da şatodaki şarap mah -
zenlerini herkesten iyi bildiğini 

biliyorlardı, onun için birinin şid
detinden sakınarak, ötekinin ah
baplığını bozmıyarak, şatodaki 

muvakkat hayatlarını mümkün 
mertebe tatlı geçiTmeğe çalışı -
yorlardı. 

MUHAKEME 
16 kanunuevvel 1793 de Madam 

Dubarry İhtilal mahkemesı hu
zuruna çıkarıldı. Mahkeme sabah 
saat dokuzda toplanmıştı. Mahke-

memurdan 1 i tayin olunmuşlar
dır. 

Vali ve Belediye reisi Lütfi 
Kırdar açıkta kalan diğer me -
murların da peyderpey tayin o
lunacaklarını söylemiştir. 

me Madam Dubarry ile birlikte 
altmış altı yaşlarında Holandalı 

bir bankerle iki oğlunu da mu
hakeme ediyordu. Bu adam da 
Londradaki bankası vasıtasile va
tan düşmanlarına para vermekle 
itham ediliyordu. 

Daha ortalık iyice ağarmamış.. 
tı. Hakimler yerlerini almışlar -
dı. Halktan kalabalık bir dinleyi
ci kütlesi kendi aralarında hara
retli hararetli münabşa ediyor
lardı. 

İlk olarak Konte Dubarry'nın 
muhakemesine başlandı. Genç 
kadın, beyaz elbiseler giyinmış 

olduğu halde jandarmaların ar;;-

* Burhanettin adında blr gen
cin idaresindeki 299 numaralı mo
tosiklet Kırkçeşme mahallesinde 
oturan Abdullah oğlu 11 yaşında 
Turbana çarparak bacaklarından 

' yaralamıştır. 

sında göründü. Hiç endişeli gö
rünmüyordu. Herkesin zannetti
ği gibi öyle tirtir titremiyordu. İt
ham edildiği günden itfüare:ı, 

kurtuluş ümidini hiç kaybetme -

miştL Bütün hayatında iyilık yap
mış olmasının mahkeme tarafın
dan takdir edilemiycccğine bir 
türlü i.rnkan ve fhtimal veremi -
yordu. cÇok para sarft>diyorsun. 

diye yapılan ithamları yersiz bu
luyordu. Bu paraların çoğunu 

fakirlere, artisll<'re muhtaç esna
fa, ameleye dağıtmamış mı idi? 
Aşağı yukarı hemen herkes cö
merdliğinden istifade etmişti. 

Bunlar da halktan insanlardL 

- Beni bırak! Ben polis ef<'n-

Şimdi nasıl olur da, hWmlyet 
mevkiine geçen halk, bu iyilikleri 
unutabilirdi? 

Evet Londraya gelen Fransız 

muhacirlerine de yardım etmişti. 
Bunların içinde açlıktan, soğuk -
tan, elbisesizlikten perişan bir ha
le gelmiş bukadar ihtiyar, çoluk 
çocuk ve kadın vardı. Bu zavallı
lara yardım etmek her halde gü
nah say1 lam azdı. Sadaka vermek 
suç teşkil etmez. 

Kontes Dubarry suçlu mevkilno 
oturdu. Evve!A şahidlerln dln'<r 
mesine başlandı. Bunların henırn 
hepsi de insan nankörlUğünıln 

canlı birer timsali idiler. Ko-. tc-
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JVerşilerde lt'"*'f ~ 
Mururu GZOFY 
Zaman 

Maliye Vekaleti, T eş
kilatına Yeni Bir 
Emir Gönderdi 

Müruru zamana uğrıyan vergi 
ve resimlerin vatandaşlardan tah
sili cihetine gidilmekte olduğu 
etrafında Maliye Vekaletine şi -
kiıyetler yapılmıştır. 

Vekalet bu şikayetleri göz önü
ne alarak dün teşkilatına bir emir 
göndermiştir .. 

Bu emirde •Vaktinde tahsil ve 
takip edilmemiş olan vergi ve re
sim gibi amme alacaklarının mü
ruru zaman müddeti dolduktan 
sonra borçlarını taleb etmek veya 
haklarında haciz karan alarak tat
bikine girişmek suretile kanunsuz 
muamelelere teşebbüs olunma -
ın.ası, kanunsuz muamelelere te
şebbüs eden memurlar hakkında 
hemen kanuni takibat yapılacağı 
,.e alakadar memurların bu gibi 
hallerle vatandaşları rahatsız et
meğe kat'iyyen meydan verme -
melerİ> ebemm:yetle tebli~ olun
maktadır. 

Ayrıca devletin resim, hare ve 
vergi gibi alacaklarını müruru za
mana uğr.atanlara; müruru za -
mana uğrattıkları bu hazine ala
caklarının hükmen tazmin ettiri
lecegi de emre ilave olunmuştur ... 

Havalar 
Birdenbire 

Bozdu 

Herkesi Kendileri 
Gibi mi 

Zannediyorlar? 
ondrad? çıkan Daily l\teil 
gazetesı, Cenevre muhabi • 
rindcn aldığı garip bir ha· 

vadis neşretti. Baştan başa uy • 
durma, feci bir hayal mahsulil 
ve çirkin bir iftira olan bu habe
rin kim tarafından, nasıl bir cür
etle uydurulduğunu şu dakikada 
bilmiyoruz. 

Yalan hadise şudur: Almanya
nın Türkiye elçisi, Türk - ingiliz 
anlaşmasının aleyhinde ne riyal 
yaphrmak için, Türk gazeteleri
ne bir milyon ister)in harcamış! 

Daily Meil'in Cenevre muha
biri, bu çırkin haberi, bir Sov
yet diplomatından duyduğunu 

kaydediyor. Bize kıılırsa, ne Lon. 
dralı refikimiz, ne de bah,cdilen 
Sovyet diplomatı, durup durur

ken, Türk matbuatı aleyhinde 
böyle bir iftira ortaya atmağa lü
zum görmezler ve böyle bir se,·e 
tenezzlil de etmezler. . 

İftiranın asıl 1neGbaını ~arahat
le henüz bilmemekle beraber • 
Türk gazeteriliği hakkında. hayal 
ve zanlara kapılanlara bir ders 
vermek isteriz: 

Türk gaztecileri satılmış in • 
sanlar değildir. Garp matbuatını 
adım adım takip ve taklid ede -
riz. Fakat, Lıir kısım garp matbua
tının •Satılık adanı olmak• vas
fını asla kendimize örnek alma
mı ızdır. 8-0yle iftiralar uvduran
lar, Türkiyeyi, Türkleri ,: Türk 
matbuatını bilmiyenler ve tanı -
mıyanlardır. Türk gazetcdsinin 

hiç bir yerden gizli tahsisaİı ,·ok
tur. Biz gizli hesaplarla vazı v -

Bır miıddettenbeı gayet müsa- zan İnsanlar değil, nıenılckct n;c -
it giden havalar dıh birdenbire faallerinin ölçiisiy)., kalem yO.·ü 
dcği§miştir. Ankara rasad istas _ ten adamlarız. 
yonundan vPrılen malumata gô- Türk gazetecisi, r1aima temi• , • 
re Karadeniz ve Marmara havza- faziletli kalmak bahasına, ilelt-
sında ş mali istik~metten esen kuv- . bed mahrumiyete kaılanmağa ro

vetlı rüzgarlar yiızünden fırtına zıdır. 
başlamıştır. Bu se-lı<cple seferde Yoksul gördükleri Babıali ç< -

cuklarını istcrlinlcrle satın aJ ... 
bulunan bır çok l'apurUır müte-

caklarını zanneden akıl ~ok ull. -
yakkız bulunarak bazı limanlara " 

rının alnını karışlarım. 
iltica etmışlcrdir. Mıntaka mer -
kez Liman müdürlüğü vaziyetı a-
lakadarlara bildirmi§tir. 

Arazi Tahriri 
Yerler 

Bitirilen 

Geçen sene arazi tahriri bitiril
m;ş olan vilAyet ve kazalarda ye
ni yıl cArazi vergisi> nin yeni tab
ın· üzerinden tarlı ve tahakkuıı: 

ettirilmesi Maliye V ekfı!etirulen a
lakadarlara tebliğ olunmuştur ... 

di ile beraber karakola giderim.. 
Sen işine git' dedim. Ben kat'iy
yen ona hakaret etmedim. Taban
casını almadım . ibrahim yal.an 
söylüyor .. • 

Polis memuru Hasan, ·bekçi 
Mehmed ve Behcet şahit sıfatile 
dhılendiler; Arab Halidin bekçi 
İbrahime vazife esnasında haka
ret ettiğini söylediler. 

Müddeiumumi Halidin Ceza 
kanununun 260 ıncı maddesine gö
retecziyesini istedi. 

Muhakeme karar vermek için 6 
hazirana bırakıldı. 

sin hizmetinde çalışmış olan ka
dınlar, başlarını kurtarmak jçin, 
sqy lem edik l!kırdı bınıkmamıg

lardı. Luvsiycn ahalisi de, Müd
deiumumi kızar ve başlarına bir 
felfilı.et getirir diye, sorulan bütün 
itham suallerine .Evet. diye ce
vap veriyorlardı. 

Hele Zamor akla hayale gelme
dik o kadar ağır şeyler l!iiyledi 
ki, hatta mahkeme bile kendisi
ni sükuta davet etti. 

Grev, araba ile Parise götürü -
lürken kendısine teslim olmıyan 
genç kadının yüzüne bile bakmı
yor, sadece kontesin şatosunda 

bulduğu evrak ve ve•ikala -
rın memlekete karşı tam bir hi
yanet teşkil ettiğini söylüyordu. 

Şahitler dinlen<likten 5onra, 
Müddeiıimuml Fukye Tenvil aya
ğa kalkarak iddianamesinı oku 
du. Bilha.oısa dedi k ı . 

( Detıamı tı01) 

REŞAD FEYZİ 

Marmara ve Trakyacia 
Şap Hastalığı 

Marmara ve Trakyanın bı. ı 
yerlerinde şap hastalığı hukii ı 

sılrmekte olduğund~n bu mını . -
kal ardan pıy asamıza gelmekte , -
lan tiftik ve yapak muvared, ı 

kamilen durm~tur. icabeden sı -
hi tedbirler alınıncıya kaı;lar Tr ~· 
ya mıntakasında tcılunan ye. t 
fabrikaların müme•siJ!eri müt> 
yaata d~vam edeceklerdir. Bili!. -
hare hastalık bertaraf edild·kt ı 
~onra mubayaa edilen malJ" pı • 
saya getirilecektir. 

Birimizin Derdi 
Hepimizin Derdi 

Dilimizde Yabancı 
Kelimeler 

Kaclirca Umanı caddee:Jndt o
turan okuyucularuruz.dan suır1-

man Sünter yau.ror: 
cBlr pzetenln bafhiuun ak ve 

sol taranarıııda lkf ilil.n l'Ô~ume 

ilişti. Bu lllinlardan birinde •kon
sommasyon•, dtferinde dr «!ı'e -
ansa ke1imelerl "IU'dı. 

Bu freni< kelimelerinin ,.ı~tde 

milli Jüptlmlu 1erlqmlf Turk 
kelimeleri ,.ıbt kullanılmasına hay
ret ediyorum.. Rer bakımdan il

tlllli.llne ktskıa.nf TUrlr. mllletinln 
dilinde Jimdl bir yab&neı lstııôsı 

söröJUyor. Balbukl ~~kJdcn bb 
bu kelimelerJ kv.Uanmazdıll. Fa .. 
kat •konsommas)on> ve y&hud 
~,;.eans» C'lbl "-ellmtlerin mukabl
uru kf'ndi dllfmb.l~ mutlaka ifadf' 
ederdik Aeaba yabaneı ... ıııetıe .. 
rin yardımına IJıtlya' kalmadan 
ilendi dUimizJf' kendi sözümüzü 
iladr f'df'mivtcelr. bir halt' mi 
dü .... tük?:t 

* HASıı:ÖYDF. U. ATAY İMZA-
SİLE MEKTUB GÖNDERE. . 0-
Kl'l'\)CUMUZA: 

Milli mevzulard;& du ·duiunu:ı 
aJi.ka '\:'.t' ha! · 13 tf )ayanı tak .. 
dlrdlr. Falıal, işard etııtkn rlbl, 
bb dt . o arkadafm hWmün.iyf"tin
den emin bulunu1onıa. Ort.acla bir 
ehi ifade edeme7lş• oı..a ,.ereklir. 



4- SON TELGRAF -4.BAZİ&AN wt 
~----~ ............ ~~--................................................. .... 

1 Cenevreye Kuvvet Veriliyor f 

Milletler Cemiyeti 
Can lan ac a k 

Bu Seneki Toplantı Böyle Bir 
Ümidi Kuv~etlendiriyor 

Aland Adaları Meselesi 

Aland adalarının tahkimi dolayısile ehemmiyeti hirknt daha 
Baltık denizinin ve denize sahil devletlerin haritası 

artan 

Kırım muharebesi neticesi ola-

1 j Meraklı Şeyler ı ı 
DİŞ KtlRDANI 

JD) erl•nde l'•rib bir mtu:e vardır: 

L2} Ktardan mwesi ... 

Bu mu.zade le$hir olunan kurdan -
1&ra bakılırsa bunun çok es.ki z.a.man .. 
lardanbert kullanıldıjına hükmetmek 
ıa.ım ... ıır. 

Kü.rdan muzeslnde Roma devrinde 
kullanılan lşlemell lr.Urdanlardan, u.
manımızda kullanılan adi ataç klir • 
danlara kadar hepsi teşhir olunmuştur. 

Bwılar arasında. 14 ilncü yüz yıla ıld 
l'Otik tarxında işlemeli ,-ümüş hançer, 
salib, yılan şeklinde kLirdanlar vardır. 

BİR İPEK İPLİGİN UZUNLUGU 

(Llyon) şehri ipekli kumat imal e
den fabrlkalartJe m~hurdur. Bu fab
rikalarda her sene bir mJl7on kilodan 
fazla ipek iplik sarfoıunur. 

Bir . ..,...uı ipek için dorl kon Jizım 
l'eldJiine &öre Lbon fabrikaları sene .. 
de 4 mil1ar 200 mllyon koza lstlhli.k 
ederler. 

Bir kozadan çıkarılan ipek lpllğlo 

boyu va...ati 500 metrodur. Şu halde 
seneçi sarfolunan 4 mil.yar 200 milyon 
kozadan çıkarılan ipek ipliklerin bo
yu 2,100 milyar ·metro ve yilhud 1 
milyar 100 milyon kUometro eder. 

Bu uzuııluk, C"üneşle arz ara<Jınclakl 

me:;afeden 14, ayla an arasındakln -
den de 5,494 defa filzla4Jr. 

Bu kadar iplikl~ dU.nya 52,505, ka
mer de 200 defa sa.rılablltr. 

BEGEMONİ 

Umuml harbden evvel. 
1911 de Dfnfper cephesfnd~ tifüs -

ten vefat eden Haydelberl' tlnıversl -
&esi cofrafya muallimi l'en~ hh Alman 
Brinrton meydanıoda İnrUb ve BeJ.
tlka i.llmlerJndtn mdrekkt•b blr crup 
huzurunda bir konler:ans \'trı7ordu v?: 
tarihteki büyük insanların kafatasla
rının muayenesinden he~ ı!n jermen 
ırkına mt"'nsub oldukları Ja.şıldıitnı 

iddia edb'ordu. Dalli Jan Darkm bile. 
Oksford Darülfünunu rumca profe

sörü olan bir İrlandalı cevab v~rdl: 
- Söyler mlslnlz, 1'fösyö, Şekspir de 

jerm.tn idl?. 

A1ına.n profesOrü bir an te\·ed:lüd 
etti, İrlandalJrı !iUzd.Ü.. Sonra hazır bu
lunanla ra baklı ve hafif b ir lebessüm-

/A 
vrupada sulhun muhafazası 
için cephe teşkil edilirken 
Milletler Cemiyetin in de 

bu seferki toplantısı da etrafın a-

tirilmiş oldu. Fakat meselenin Ce
nevrede kat'i bir şekilde halledil
memiş olması ileride alakadarlar 
arasın.da müzakereye girişilmesi 

l.mk8.nını kaklırmış değildir. Al
manya ile Rusya arasındaki vazı. 
yet Aland adalarına yeniden e
hemmiyet verdirmiş oldu. Bu a
dalar dolayısile birinci derecede 
alakadar olan Finlandiyadır. A
dalar Finlandlyaya aid bulunu -
yor. Sonra İsveç geliyor. Çünkü 
bu adalarda İs\•eçliler çoktur. 

le: rak Çarlık Rusyası Türkiye, Fran-
- Ha7ır, Şeltspir Alman deflldL 

Fakat, şimd~e kadar bunu lsbnt ede 
celt bir d elil tide edllenıedltl için bu 

lakasını celbeder gibi oldu. Bil -
hassa şu son bir senedir Cenev -
redeki miı esenin adı duyulmaz 
olmuş, muayyen zamaııl.ardaki 

toplantılar pek sönük olarak, A
det yerini bulsun kabilinder, olup 
bit ıyordu. Bu seferki Cenevre iç
tıma ı nda şayanı dikkat haller gö
rüldü. 

İ ngiliz Hariciye Nazırı anlattı 
ki sulhu muhafaza için alınan ter
t ibat, sarfedlıen mesai hep Mil -
!etler Cemiyetınin ruhundan gel
mektedir. 
Almanyanın, İtalyanın Milletler 

Cemiyetinden aynlması üzerine 
Avrupada o devletlerın ıştırakile 
sulhu korumak içın yapı'.acak an
..ıışmalardan Milletler Cemiyeti u
uık tutuluyordu . Çünkü Berlin 
U Roma hükümetleri Cenvere 
ı:::.lesscsesı!!:ll adı anılmasını is
temezlerd Fakat artık ,-aziyet 
çok açık olarak meydana çıkmış
tır. Bcrlin ile Roma bir cepne teş
kil ediyorlar, Fransa ile İngiltere 
ve demokrat devletler de diğer bir 
C<'phe. Bundan soru a Milletler Ce
miyetinin faaliyetı artacaktır de
nilebilir 
Cemıyet şu son içtimaında pek 

püruzlü bir mesele ile meşgul ol
du ve bunu bir neticeye dağla -
madan dağıldı. 

Aland adaları yüzünden çıkan 
lhti!M l\filletler Cemiyetine ge -

Butni görfezinin ağzındaki bu 
adaların sakinleri balıkçılardan 

ibaret 26,000 nüfus vardır. Fakat 
mevkiin ehemmiyeti Avrupa po
litikasında büyüktür. Bu adalar 
askerhkten tecricl edilmiştir. Fa
kat şimdi Finlandiya ve İsveç dev
letleri istediler ki buralan tahkim 
edilsin • Çünkü Aland adalarının 
müdafaası hem Finlandiyayı, hem 
de İsveçi aliıkadar ediyor. 

Fakat Rusya bu hususta her -
hangi bir kararın tehir edilı.1e -
sini Milletler Cemiyetinden istedi. 
İşte bunun üzerinedir ki Cenevre 
müesesesi Aland adaları mesele
sini neticelendirmeksizin dağıl -
mıştır. 

Adaların tahkim edilmesi bah
si Rusyayı lakayd bırakamıyor. 

Çünkü Finlandiyanın Alman ta -
rafları olması ihtimallerinden 
bahsedilmektedir. Avrupanın si
yasi tarihinde ayrıca bir mevkii 
olan Aland adaları politika ale
minde şimdiye kadar hayli safha
lardan geçmiştir. 

BU SAATLERDE 

sa ve İngiltere gibi müttefiklere 
karşı mağlup olunca 1856 da Pa
riste bir muahede yapılmış, Tür
kiye de garp devletleri ile bera
ber bu muahedeye imzasını koy
muştur. O zamanki mağlüp Rus
ya İstanbul boğazının kapalı kal
masını nasıl kabul ediyorsa Aland 
adalarında da !ı.er ne suretle o -
lursa olsun tahkimat yapmamağı 
ve asker bulundurmamağı taah
hüd ediyordu. 

1914 !ı.arbinin başına kadar bu 
hal devam etmişti Fakat harp çı
kınca Rusya adalan tahkiM etti. 
Harbin sonlarına doğru hıe Fin
landiya istik.lalini aldı. Al.,nd a
daları da Finlandiyaya geç\i. 

İsveçliler bu adaları i.ste1Pekten 
geri kalmamıştır. Çünkü 1809 se
nesine kadar gerek Finlandiya ve 
gerekse Aland adaları İsveç dev
letinin elinde idi. Sonra Rusyaya 
geçmiştir. İsveç hükümeti bu ci
hetleri Milletler Cemiyetinde vak
tile uzun uzadıya ileri sürdü ve a
da halkının ekseriyetini İsveçli
ler teşkil ettiğini söyledi. Lakin 
mevkii ticariye itibarile Finlan
diyaya ait olması, yalnız burala
rın askerlikten tecrid edilmesi 
921 de karalaştırıldı. 18 seneden
beri devam eden bu vazoyet şim
di değışmiştir. 
Finlandiyanın noktai n~rı şu

dur: Adaların bitaraf kalması is
teniyorsa hava taaruzlarına karşı 
bunların tahkim edilmesi elzem-

bii.7ük zekinın da herhalde jermen oı ... 
ma.sı muhtemeldir. 

dir. Çünkü bu adalar müdafaa e
dilmezse, bitaraf kalamazsa, her
hangi bir devletin kuvveti gele
rek buralan kolayca işgal edebi
lir. 
Finlandiyanın noktai nazarına 

karşı Rusya da bu hususta şim
diden karar verilmeden, adaların 
tahkimi için Finlandiya tarafın -
dan girşilmek is~enen mesainin 
hiç olmazsa bir sene tehir edil
mesini istemiştir. Milletler Cemi
yeti de bu suretle dağılmış olu -
yor. Bundan S')nr3 Rusya ile Fin
landiya hükumetleri arasında mü
zakereler cereyan <?decektir . 
Diğer taraftan Danimarka hü

kumeti Almanya ile bir ticaret 
muahedesi aktediyor. Almanya 
tarafından Letonya, Estonya gibi 
Baltık devletlerile ademi teca -
vüz misakı akli için edilmi~ olan 
teklıf de bunlar tarafından tetkik 
edilmiş bulunuyor. Bu devletler
le Almanya arasında muahedelr 
aktedilmektedir Huliısa ıbeynel
milel politikanın şayanı dikkat ba
zı safhaları Cenevrede cereyan e
derken öbür tarafta da yani Al
man cephesi de bu günlerde siya
si sahada faaliyetten geri kalma
mağa çalıştığını anlatmak iste -
miştir. 

• 

HİKAYE 
Kaynana Seven Gelin 

1 Yazan: REŞAD FEYZİ 1 

N 
iyazi sayfiyede evını tut
tuktan sonra, bir endişe baş
ladı. Karısına: 

Buraya başımızı dinlemeye 
geldik amma, dedi, misafirlerden 
rahat yüzü görsek ne ala.. Bü -
tün eşler, dostlar, birer gece gel
seler, son baharı ederiz. İçlel"inden 
fazla teklifsizler ikişer defa geldi
ler mi?. Hesap tamam.. en fena a
det, nedir, bilir misin?. Sayfiyede 
taşınırken, konu komşuya allaha 
ısmarladık uemek.. aman, bu ne fe
na adet! .. Allaha ısmarladık de
rneğe gittiğın evden ayrılırken, ta
bii: 

- Efendım, bekleriz... Buyu
run .. Diye bir ağız yapmak lazım .. 
karıcığım, ı,en böyle çok davet'er 
yaptın mı?. 

Niyazinin karısı zeki bir kadın
dı. Güldü: 

- Sen korkma kocacığım, dedı 
kimseye cbuyurun• demedim . Al
laha ısmarladık, dedim, okı,.dar .. 

Niyazi kahkaha ne gülüyordu: 
- Öyle ise ayıp etmişsin karı

cığım.. P~ki, görüşelim, dime
din mi? .. 

- Dedim. 
- Nasıl söyledin?. 
- İnşallah son baharda tekrar 

buluşuruz, görüşürüz, dedim .. 
- Olur k:ıdın değilmisin nazan .. 

Doğrusu çok şık.. Fakat, merak 
etme.. Bu pazar damlamağa baş
larlar .. Ben, bu pazar Tahsin bey
leri bekliyorum.. istermisin, kan
sı, üç çocuğu. baldızı, kayın vali
desi, hizmetcisi, hepsi bir baskın 
versinler? ... 

ra takımlarımızı bile getirmedik.. 
her şey kendimize göre .. 

- Sen yemek bahsini bir tarafa 
bırakın .. ya, gice kalmağa gelir
lerse .. Onu hiç düşündün mü?. 

Sus sus .. Başıma gelenler .. ayol 
ne yaparız?. Şurada, iki gün rahat 
yüzü görmiyecek miyiz? .. 

Aradan bir kaç gün geçti. Mi
safirler sökün etmeğe başlamış

tı. Nazan yemek hazırlamaktan, 
Niyazi de kasaptan, bakkaldan ö
teberi almaktan yorgun düşüyor
lardı .. 

zinoya gidip bir dondurma yeme
mişlerdi.. 

Evin mutfak masrafı haddini 
aşmıştı. Hatta, ay sonlarını iple 

çekiyorlar, borç etmeğe başlıyor· 
lardı .. 

Niyazi bir akşam yorgun, bit • 

kin bir halde yatağa uzanmıştL 
Hele bir Ekrem Beylerin çocuğu 

vardı. Evin içini akşama kadar 
alt üst ediyor, dur dediğin yerde 

durmuyor, otur dediğin yerde o
turmuyordu. 

Niyazi karısına: 

- Karıcığım, dedi, sana bir §eY 
söyliyeyim .. 

- Söyle kocacığım .. 

- Ben, .sayfiyeye gelmezdeJI - Ya ... Niyazi Vallahi o zaman 
mahvoluruz. Onlara Yemek ye
tiştirmek de bir ayrı iş .. Daha sof-

70,000 Kişilik 

Sabah erkenden kalkıyorlar, 

bir telaş, bir gürültü, bir patırdı .. 
Sofra, bazan, on, <Jn beş kişilik 1 

oluyordu. Günler, haftalar geçi
yordu. Sayfiyeye geldikleri gün- ' 
den o zamana kadar, daha bir kaç 
akşam, kendi başlarına çıkıp gez
memişler, hava almamışlar, ga-

, evvel daha rahat daha huzur için· 
de idim. Buraya geldiğimiz gü"( 
denberi asabım bozuldu.. Ben. 
apartımana dönmek lııtlyorum .. 

Kadın Ordusu 

undan birkaç gün evvel, İtal yan Başvekil i Musolini İtalyanın 
muhtelif mıntakalarından hususi trenlerle Komaya gelen 70,000 
kadından mürekkep bir onlnyu teftiş etmişti. Erkek askerlerden 

tahl:ye od.ilmiş kışlalara yerleştiri len bu kadın askerler üç grup ha
linde Musolininin huzurunda Zafer caddesinden geçmişlerdir. Bu me
l'asimde Musolinlnin yanında biitü n erkilnıhaı:hiyesi ve hülwmet aza· 
tarı bulunuyordu. Yukarıki resim merasimde hazır bulunan l\fadam 
Musoliniyi göstuiyor. 

(Devamı 1 iııci ıayfada) 

111!, ı}Yı: 
Ankara Radyosu 

ınıGt!M 
18,30 Procram. 
18,35 Müzik (Şen oda mil•ıti: İb-

rahim ör..ıtr ve atq böcekleri). 
19 Çocuk saatL 
19,25 Türk mllzlif (Fasıl hO)'tll). 
21 Memleket A&t il.J'&rı , aJaııa 

meteoroloji haberleri. 
20,10 N~!J'ell pli.klar - B . 
20,15 Türk müzJil. 
1- Hüzzam peşrevi. 
!- Kömürcü Hafız El. - Hü.ıuaa 

beste: Aldım hayali perçemin. 
:ı- Sadetlln Kaynatın - Büuaııo 

prkı: Bin hüzün çöklll. 
4- Blmen Şenin - St .. lh .. rln: s u · 

da içsin. 
5- Keınenııe lablmi. 
6- Halk türküsü: Blr 7ar 1evdl111 

Kuşadalı. 

7- Halk lürkusü: Miske' türküsü. 
8 - Bedriyenln - Kürdlllhloadıiı' 

şarkı: 1\1.ıtnptamı nalendemL 
9- K ürdlllblcazUr prlıı : Glilltr •f• 

ınış bili bili olmllf bikarar. 
1- Osman Nlhadın - Niiıaven4 

prkı : Yine aşkı bana sun. 
21 Mülk (Rl7asell Cumhur Bando· 

s u - Şef: hısan Kilnçer ). 
!1,50 Anadolu aja1U11 (Spor oen1.sll· 
2ı Müzik (Cazband - Pi), 

Refetin bır et silindiri gibi Yosmanın kaypak 
gövdesi üzerinde çabalayıp homurdandığı bu sa
,1tlcrde Hüseyin efendi büyük binlık rakısını ma
sanın üzerine komuş, bardak bardak içiyor ve pos 
bı,·ıklarını burarak söylüyordu: 

YOSı11A 
- Nasıl bir ömür geçebiliyor böyle?. 
Diyor, kendi kendisine birçok satırlar üzerin

de dalıyor. uzun uzun düşünüyordu. Sabahtanberi 
bövleydi. Yerde onlara bin türlü biçim verdi. 0-
kmken hıçkıra hıçkıra ağladığı parçalar oldu. Yi
ne tıöyle bir parçanın üzerine eğilmiş, hüngür hün
güi ağlıyor: 

Z!,t:5 - 23 Son aJaos haberleri ' 
J'arıoki prorram. 

YAll.IN 

12,30 Prorram. 
ll,35 'Itırk m üzltl - Pi. 
11 Memleket saat a1arı , aJan,I v,. 

meteoroloJI haberleri. 

- Kahbe yine kafese koydu beni. Fakat, •yi 
pars. verdi. Bu gece gidıp dört başlı eğlenti yapa
~lğım! 

Hanife Kadın bir teccal gibi karyolanın üze
riace oturuyordu. Başına bir yazma sarmıştı. İçin
dek. içlik, üstüste iki yün fanila, entari, bir yün 
hz~k. hırka yetmiyormuş gibi bir de battaniyeye 
!l.'.lrmmıştı. Buram buram ter döküyordu: 

- Hastayım. nöbet tutuyor, Sen de beni bü
lİl" lıütün üzüyorsun a Hüseyin .. 

Diye, pos bıyığın sözünü karşıladı ve devam 
Ptt:; 

- Kahbe. dıye diye za\'allı kızı kahbe ettin 
çıl:t;n, Bilmem ki sana yaranmak için daha ne 
yol)sın? .. Her hafta paranı gönderiyor. Bugı.ir de 
ıı•'rH bir tahtada çıkardı beş yüz lira vcrdı. Hafla
lıttı11ı da yüz e li !ıra ·a bağladın. Daha ne yapsın 
c ds.n. O a bıı paraları solo.aktan tcplan' ~ ır 

c ·'< µ a 

__ ... ____ No. J 81 

ver:r. Kocalar karılarına, babalar çocuklarına ver
miyorlar. Yine çok iyi, çok saygılı kız. 

Hüseyin birden gürledi: 
- Vermeyip de ne yapacak?. Eşşek gibi vere

cek. Nasıl amma bugün kaçacak delik arıyordu? 
Hanife kadın battaniyeyi biraz daha başına 

çekerek, titrek, ölü sesile: 
- Arıyordu amma sen haksızdın! 
Dedi ve birden gürliyen, toklaşan bir sesle 

devam etti: 

- Vursan, öldürsen ne yapacaksın sanki?. O 
~lmasa sen donsuz kalırsın be Huseyin. Bak, bir 
gcc~nin içinde üstelik bütün eşyasını da verdin! 

Hüseyın önünde duran yarım bardak rakıyı 

bı•den ağzına boşalttı ve: 
- Senııı..e zaten konuşulmaz be kadın Otu

ı u, şu,ada ikı k8d~h raKı içtığime bile kabahat 
et ~ :ıı.. 

Yazan: ETEM İZZET BENİCJI: -------
Diyerek yerinden kalktı. 
O odadan çıkmak için yürürken Hanife kadın 

<la: 

- Sen kim, insan olmak kim?. Sanki sen gı
dip bu gece o parayı yersen yarın para diye kıv
ranacak olan ben miyim? Benim şunun şurasında 
bir sıkımlık ömrüm kaldı. O da nasıl olsa geçer?. 

Diyor, ve inliyordu· 
- lhhhh ... 
Ölüyorum! 
Kemiklerim .. 
Vay vay vay, karnım!. 

AKŞAM OLURKEN 

Ferit ~rüzü koyun yere kapanmıştı. Nesrinden 
aldığı bütün mektubları sıraya koymu~, halı dıı

kur gibi yere sermişti. Onl•r•ı baktıkça, tarihler~ 
n göz ııezdırdıkçe: 

- Nesrin, canımın ... 
Diye ıçini onun adında dışarıya vuruyordu. 

'l'am bu sırada usulcacık oda kapısı aralandı. O 
hiç bu aralanmayı ve içeriye girişi duymadı. Gelen 
Nesrındi. Ayaklarının ucuna basa basa ilerliyor, 
şaşkın şaşkın Feridin söylenişlerıni dinliyor. yere 
kapanışını seyrediyordu. Epeyce böyle durdu. ~ 
ridin eski peri masallarındaki deli aşıklara benzi
yen halini arada bir kalbi sızlıyarak arada bir gü
!erek acıyarak, kıvranarak seyrediyordu. Ve bü
tün bu andaki sahne de gerçekten peri masalla -
tının tıpkısını andıran ~ir sahneydi Ferid: 

- Sevgilim acı bana artık .. 
Derken, Nesrin: 
- Sevgilin burada Feritçiğim bak yanıbaşında. 
Dedi, birden bir keklik o;ıçrav ışile ko~tu, Feri· 

elin boynuna sarıldı: 
- Oooh Feri'ıçiğımmmm! . 

(Devamı var) 

13,15 - 14 Mibik (Senfo.ııik pliklar). 
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1 Dünden Bugane... 1 

Esk i Harflerle 
Yazılmış Kitablar 

Sahaflar Çarşısında bir Kitabcının 
Anlattıkları 

• 

''Artık Satamıyorum,, Diyor 
1 Yazan: MEHMED HİCRET 1 

vvelki gün eski harflerle 
yazılmış bir kitab almak ü
zere Sahaflar çarşısına git

tim. Orada kendisini altı, yedi se
nedenberi tanıdığım ihtiyar bir 

kitabcı vardır. Bu zatın dükkanı
na l ğradım. Kendisi Sahaflar çar

şasının en eski esnafındandır. O
tuz beş, kırk yıldanberi, Sahaflar 

çarşısında. Yalnız eski harf • 
!erle yazılmış kitablar satar. 
Kitabhanesinde yeni yazı ile ya
zılmış bir eser bile yoktur. Diğer 
lcitabcılaırda bulunmıyan birçok 
kıymeUi kitablar onun dükka • 

ıunda bulunur. İhtiyar kitabçı az 
kara kanaat eder, iyi kalbli, muh
terem bir adamdır 

Ben kütüpahnemin birçok ki
tablarını aşağı yukarı ondan al
dım. Sahaflar çarşısından 'o.-r p,e
çişimde muhakkak onun "ü~ ·,_ 

nına uğrar ''e oradan koltuğumun 
altında üç beş kitabla çıkarım. 

Birkaç zamandır dükkanına git
memiştim. İhtiyar dostum beni 
görünce. sitemli sitemli yüzüme 
baktı, sonra gülümsiyerek: 

- Nerelerdesin yahu? dedi. 
Çoktanberi görünmüyorsun!. 

- İşlerim çok! dedim, ziyare • 
tine gelemiyorum. 

Kitabcı ile karşı karşıya otur. -
duk. Konuşmağa başladık. Bir a· 
ra ona: 

- Alış veriş nasıl? diye sor -
dum. 

İhtiyar kitabcı acı acı gülüm
sedi: 

- Çok kötü! dedi. Geçmiş gün
lerin kazancını hasretle anıya -
ruz. Bundan yirmi, yirmi beş sene 
evvelıne kadar istanbuldaki esnaf 
arasında en fazla kazanan, en çok ı 
kiir temin eden kitabcılardı. O za

manlar halkın okumağa karşı da
ha fazla hevesı vardı. Eskiden A
nadoluya ve Trakyaya her hafta 
Sahaflar çarşısından 70 - 80 sandık 
kitab sevkedilirdi. Halbuki şim

di maalesef on beş günde iki pa
ket ancak gönderebiliyoruz. 

Bundan beş on sene önceye ka
kadar bir kitabcı bir kitab basar 
ve bundan epey para kazanırdı, 

Bugün ise kitabcıların çoğu bir 

eseri satın almağa ve basmağa ce
~aret edemiyorlar. Çünkü basılan 
kitablar satılmıyor. Aylarca, yıl

larca vitrinlerde kalıyor ve niha
yet kahları çıkarılarak kilo ile 
bakkallara saWıyor. 

Harf inkılabından evvel müş -
terılerimizin ekseriyetini genç -
!er teşkil ederdl Çok kazanırdık. 

Yeni yazıyı öğrenenlerin adedi 
aritıkıça, eski harflerle yazılm~ 
kitab satanların müşterileri de 
gittikçe azalmağa başladı. 

Üç dört sene evveline kadar en 
çok aranan ve satılan kitablar ro

manlardı. Roman okuma merak
lıları da gündengüne azalmakta
dır. Acaba yazılmış veya yazıl -

makta olan Roman ve hikaye -
ler halkı tatmin etmiyor mu? O
kuyucu bunları beğenmiyor mu?. 
Ben bunun sebebini şöyle izah e
diyorum: 

- Halk roman ve hikaye gibi 
eserleri boş zamanlarında eğlen

mek, tatlı vakit geçirmek için o
kur. Akşama kadar çalışan, didi
nen ve yorulan bir iş adamı, evine 

döniıp y~meğini yedikten sonra, 
kafasını dinlendcrınek için hiç 

1 
t 

Sahaflar garşısındaki eski bir kitabet muharririınize anlatıyor 

şüphesiz bir roman veya hikaye 
kitabı okumak İster. Fakat daha 

üç beş sahife okumadan, günün 
hadise ve meseleleri onu düşün

dürmeğe başlar. Okuduğundan bir 

şey anlamaz, eseri beğenmez ve 

kitabı kapamak mecburiyetinde 

kalır .. 

Kitabcı sustu. Birkaç saniye dü

şündü, sonra sözüne devam etti: 

- Her sabah saat sekizde dük· 

kanı açıyor, akşam yedide kapı
yorum. Akşama kadar ancak üç 

beş kitab satıp bir ekmek parası 
kazanabiliyorum. 

* . 
İhtiyar kitabcıdan ayrıldık -

tan sonra, gene ayni çarşıda 

yeni harfler le yazılmış ki -

tablar satan genç bir kitabcının 
dükkanına girdim. Bu zat da şun
ları söyledi: 

- Ben yeni ve kullanılmış her 
çeşidden kitabları alıp satarım. 

çeşid kitablan alıp satarım. 

ve kazanan kitabcı benim .. <,.ün

kü, çarşıya satılmak için getirilen 

kitablara en fazla fiatı ben veririm. 

Ve bunları üç beş kuruş karla sa
tarım. Bununla beraber kazandı-

ğım para ile evimi ancak idare ı 
edebiliyorum. 

Müşterilerimin çoğunu talebe· 

!er teşkil eder. Şimdi pek alış ve

riş olmuyor. Eyhll ve teşrinievvel 
aylarında yani mektebler açıldığı 

sıralarda yüzüm gülmeğe başlar. 
Bu aylarda işim iyidir.• 

Boğulmak Üzere 
Nası l 

Kurtarmalı ? 
B oğulmak tehlikesine ma -

ruz kalan ve •İmdad! ... • 
diye bağLran bir adamın 

yardımına koşmak, hayatını kur
tarmak insani bir vazifedir. 

Fakat bu, hazan en iyi yüzücü

ler için bile tehlikelidir. Boğula
nı kurtarayım derken kendileri 
de beraber boğulurlar. 

Fakat adam kurtarmanın da 

bir usulü vardır. Buna riayet et
miyenler, I...ndi hayatlarını da 
tehlikeye koymuş olurlar. 
Boğulan bir adamı kurtarmak 

için en ziyade tavsiye edilen u

sul şudur: Arkasından ve ense -

sinden, boynundan veya koltuk -

!arının altından tutmak ve sırt

üstü yüzerek karaya çıkarmak ... 
Bir defa kayıktan ve vapur -

dan denize düşenlerin, veya yü-

zerken kuvveti kesilenlerin, a

delatı takallüs edenlerin soğuk

kanlılıklannı muhafaza etmeleri 

kurtarılmalarında mühim bir a

mildir. 

İtidalini kaybeden, suyun üze

rinde çırpınan, yakalayacak bir
şey arayanlardan kendinizi sakı

nınız. Hemen yanına yaklaşma

yınız, uzakca durun uz, bırakınız 

r._ Yeni Tefrikamız 

Ölüm Çenberi 
Şimdiye Kadar Okuduğunuz Polis Romanlarının 

En Meraklısı ve En Heyecanlısı 

Yakında Başlıyacağız 
u meraklı Romanımızıda İskender Fahreddin 
Sertellinin Son Derece Heyecanlı Diğer 

Yeni Bir Romanı Takib Edecektir 

J ŞAKA 
AHIR ZAMAN ÇOCUKLARI! 

D 
ört, beş yaşlarında bir ço
cuk bir gün babasının yı.zı 
odasına girdi, ve ; 

- Baba, dedi, ben evleneceğim ... 
- Ne, evlenecekmisin? kimin-

le? ... 

- Büyük annemle! ... 
arkadaşımız, ciddi bir tavırla: 

- Annemle evlenmene razı o
lacağımı mı zannediyorsun? ... 

- Elbette ... Sen, benim annemle 

evlendiğin zaman bana sordun 
mu? ... 

KURNAZ BEZİRGAN 

Levi ailesi,2 talimhanedekl mo

dern apartmanlardan birine taşı

nıyorlar. Altlarındaki katta yaşlı 

ve kibar bir karı koca oturuyor. 

Levinin kansı, karısının annesi 
ve kız kardeşi, beş de çocuğu var. 

Sabahları şafakla beraber kalkı

yorlar, hızlı hızlı yürüyorlar, müt

hiş bir gürültü yapıyorlar. 

Yaşlı zat, bir gün Leviyi görü
yor. Gürültüden rahatsız oldukla

rını, hiç olmazsa yere bir halı ser
melerini söylüyor. 

Levi: 

- Ne ... , diyor, halı mı? Bizde 

halı alacak para nerede? ... En a
şağı yüz lira ister, bunu bulmak 
kolay mı? ... 

Yaşlı zat, karısile görüşür, ve: 
•Şunlara, der, yüzlira verelim. 

Bir halı alıp sersinler, gürültü
den kurtulalım ... • 

Ertesi gün Leviye yüz lira gön

derirler. Gürültü kesilir. Çıt işi

dilmez. Yaşlı zat, teşekkür etmek 
için Levinin dairesine gider. Yer

de halı filan görmeyince merakla 
sorar: 

- Halı almadınız mı? ... 

- Hayır! altı keçeli birer çift 

terlik aldık. Bunu daha muvafık 

gördük... Siz gürültüden kurtul
dunuz ya ... Ona bakınız ... 

KARI, KOCA ARASINDA: 

Bayan - Sevgili kocacığım, bir 

gün kayboluversem ne yaparsın?. 

Bay - Tasarnıf yapar, para art
tırırım!. .. 

Olanları 

biraz su yutsun, kendinden geç -
sin .. . O vakit kolayca tutar, çıka

rırsınız. Omuzlarile boynunun a· 
rasına kolunuzun birini geçirir, 

serbest kalan ayaklarınız ve kolu
nuzla yüzerek karaya getirirsiniz. 

Şayet, batmış ise, battığı yere 

dalarsınız. Yukarıda tarif ettiği

miz gibi hareket e:iersiniz. 
Boğulmak tehlikesine maruz 

bulunanlar çok defalar, kendile

rini kurtarmaya gelenlerin boy

nuna sarılırlar. İki elinizle çene

sinin altından iterek uzaklaşma

ya mecbur ediniz. Sıkması gev

şer. Eğer bileklerinden yakalar • 

sa dizlerinizle bileğine dayaru -

nız, derhal bırakır. Eğer kollarile 

vücudünüzü kucaklar, ellerinizin 
hareketine mani olursa kollarınızı 

omuzlarına doğru ufki olarak ge

riniz, kendinizi kurtarırsınız. 

Kollarile vücudünüzü sarar, 

kollarınızı serbest bırakırsa yu • 

karıda söylediğimiz gibi iki kolu

nuzu çenesinin altına uzatırsınız, 

dizinize de midesine dayar, kendi
nizi kurtarırsınız. 

5-SON TEL(iRAF-4.·HAZIRAN 1939 

Spor ve Açık Hava 

A 
çık hava, spor hayatın, kuvvetin kaynağı -
dır. Deniz mevsiminden evvel gelen dağ ve 
kır mevsiminde Avrupanın hemen her ye

rinde gençler, açık hava kamplarında beden hare-

Memleketimizde de gen.iş bir tatbik sahası ln 
lan açık hava ve sporun faydalarını şu resimd< 
spox yapan mütenasib endamlı genç kızın neş'e 
hareketlerinde görmek kabildir. 

ketlerile meşgul ohtrlar. 

içki Aleyh
darı Bir Elçi 
A 

merikada lıir zamanlar içki 
yasak olmuştu. Senelerce 
devam ettikten sonra ya -

sak nchayet kaldırıldı. İngil-z ga
zetelerinde dedikodu mevzuu olan 
yeni bir hadise var. · 

v aşingtondaki İngiliz elç.si s:r 
Runald Lindzey artık tekaüd e
dileceği cihetle ıerine Lord Lutyan 
'8minclcki diplomat tayin edilmiş
tir. Fakat Lord geçenlerde bir nu
tuk söyliyerek İngiliz kara, deniz, 
ve hava orousuna mensub olan -
!arın içki içmeleri kat'i surette 
yasak edimek lazım geldiğini söy
lemiştir. 

İşte hadise budur. Bunun etra
fında büyük bir dedikodu oldu. 
Londra gazeteleri diyorlar ki: 

Amerikada '.çki yasak edılmişti. 
Birçok kaçakçılık vukuatı ve ci • 
nayetler oldu. Amerikalılar ya -
sağı kaldırdıklarına memnundur
lar. Şimdi Amerikaya gönderile
cek bir elçi nasıl olur da içki ya
sağından bıllıseder? 

Fakat dedikodu bu kadarla 
kalmıyor. Almanyada d1 hava, 
deniz ve kara kuvvetlerine men
sub olanların ağızl:ırına hıra koy
mamaları isteniyor Şimdi Lord 
Lubyan İngiltere için istediği ya
sağı acaba Almanyaya bakarak mı 
istemiş?. Bahsin bu kadar uza.mır 
sına belki de sebeb yoktur. Fakat 
sözü uzatanlar Londralı gazete • 
·i!er oluyor. 

İngilterenin yeni Vaşington sefiri 
Lord Lotyan 

Altı Kocaya Varan 
Bir İngiliz Kadını 

H 

Bu Kocalar Birer Birer Oldökler( 

.. 

[b ondra gazeteleri şimdiye 

kaıdar altı k"caya varmış 

olan bir kadının hayatın -
dan bahsediyorlar. Kadının yaşlı 

oğulları vardır. Bunların eıı. bü· 
yüğü gazetecilere diyor ki: 

- Anamın hayatı pek maceralı 

geçmiştir. En son kocasını evvel
kileroen daha çok sevdğini söyle
miştir. Annemin geçirdiği hayatı 
bir roman gibi yazmağa başladım. 
Ben elli dört yaşlarındayım. An
nemin altıncı ve son kocası olan 
Medlhurst çok sevimli bir adam
dı. Annem daha on yedi yaşların
da bir kız iken benim babamla ta· 
nışın~. mes'ud yaşamışlar. Fakat 
babam ölmiiş. Ben o zaman se
kiz yaşlarında imişim. Annem ye· 
di sene dul kaldı. Sonra bir sigor
tacı ile ev'len.di. İki oğulları oldu. 
Benim annem becerikli bir ka-

icin Zabıta • 
Kadından 

Şübhe Ediyoı 

dındır. Bir çeşid kalem icad et1 
Suya batınlarak yazan bir kaleı 
ki ucunda bazı kimyevt madde!< 
bulunarak mürekkeıb yerlnı tutt 
yordu. Övey babam artık sigo. 
tacı.lığı bıraktı. Annemin icad e 
tiği kalemi satmağa başladı. At 
nem az zamanda zeıı.g!n oldu. U 
kin annemin yaşayışı başka tüı 

Iü idL Çok parası olduğu hald 
yine rahat değildi 

Annem ikinci kocasile de ye< 
sene yaşadıktan sonra onu d 
kay'bettL Artık ondan sonra be 
de evleruiim. Bir gün ben bir d< 
n.iz kazasına uğradım. Benı kuı 
tarm~lar. Bir yere götürerek y< 
tırmışlardı. Annem de beni ara 
mağa gelmişti. Fakat benim be 
lunduğum yerde birisine rasgel 
miş, ondan lbana dair malô.r.ıat sr 

• (Devamı 7 inci sayfada) 
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No: 4 Yazan: M. SAMİ KARAYEL 

Muhafız Kumandanı Kale 
Kapısının Penceresini Açtı 

''Siz Kimsiniz?,, Diye Sordu. Şu Cevabı Aldı:'' Ben 
Türk Sultanı Tarafından Geliyorum.,, 

Olsa da, Türklere karşı değil

di. 
Rumlar; Bizans.ın son günlerin

de İmparatorlarının, kumandan -
larmın, İmparatoriçelerinin ben
deganırun udaletsizliklerinden, re
zaletlerinden usanmış ve bıkmış- 1 
lardı. j 
Ardı arası kesilmiyen soygun

culuklar, hllebazhklar, ahlaksız
lıklar, yok yere debdebe, darAt, 
'htişaın, altın, mücevher, inci, din 
kavgaları... Rum kilisesini iltiye 
ayıran hilekarlıklar ve aleni re
zaletler Rum halkını Türkün a
daletine, Türkün saflığına, Tür

hı da kendisi gibi alelade giyinen 
bir adamdı. 
İshak Bey; Padişahın en yakın 

bendelerinden ve mahremi esra
rı olan bir adamdı. Başmabeyin
cisi derecesinde idi. 

Kumandan sordu: 
- Siz Türk Padişahının hangi 

hizmetinde bulunuyorsunuz? .. 
- Başmabeyincisi ... 
Kumandan şaşırmıştı. Başma

beyinci hiç böyle olur mu idi? .. 
Bereket versin kumandanın ku
lağı delikti. Yoksa; İshak Beyi bir 
sahtekar ve casus zannederek tev
kif edebilirdi. 

- İshak Bey de ona sordu: 

- Siz, İmparator hazretlerinin 

ne hizmetinde bulunuyorsunuz? 

Kumandan; altın ve elmas sor

gucunu mağrurane sallayarak, 

çizmelerini süsleyen altın mah -
muzlarını şakırdatarak cevap ver
di: 

- Topkapı kalesi kapısı ku -
mandanı ... 

- Kaç kişiye kumanda edersi
niz? 

- Beş yüz kişiye kadar! ..• 

(DPVamı var) 
ltün, hırlstiyanlığa bahşettiği hür- !========================= 
riyete, Türkün sadeliğine, Tür-
ltün ağırbaşlı medeniyetine mef
tun etmişti. 

Bu sebeple: Türk, her Bizanslı 
ve her Rum için bıı adalet ve sa
delik sembolü olarak telakki e
<liliyor ve her yerde hürmet ve 
ihtiram görüyordu. 

Binaenaleyh; Edirneden, Otağı 
hümayundan kalkıp İstanbul sur
ları önüne gelmek isteyen her -
hangi bir Türk ve bir Türk kafi
l<>si Rum ahali tarafından hürmet 
ve saygı görerek İstanbul kapıla
nna kadar atını ürüp gelebili -
yordu. 
•Yalnız, katolik olanlar, Papaya 

tiıbi bulunanlar Türkün bu gidiş 
ııelişine sinirlenirler ve Rumları 
Türkler aleyhine teşvike çalışır
lardı. 

Nihayet; Türk süvarisinin >esı
ni işiden muhafız kumandanı de
mir kapılarla iç içe !irtülü kale ka
pısının penceresini açarak dışarı 

baktı ve sordu: 
- Ne istiyorsunuz? .. Kimsıniz? .. 

- Ben Türk Sultanı tarafın-

dan geliyorum. İmparatora habe
rim var ... 

- İsminiz? .. 
- İshak ... 
- Elinizde vesikanız var mı? .. 
İshak Bey, Padişahın tuğrasını 

havi fermanını boynunda asılı o
lan küçük ve yeşilkaplı sahtiyan 
çantasından kemali ihtimamla çı
kardı. Tazimle öptü. Başına koy
du. Ve muhafız kumandanına u
zattı. 

Muhafız kumandanı b Türk 
Beyinin hareketlerini birer birer 
takip ediyordu. Hele fermanı ö
püp başına koyması çok hoşuna 
gitmişti. Sonra: dünyalara ve Eh
lisaliblere karşı koyan Türk Pa
dişahının Bizans İmparatoruna 
gönderdiği murahhas ve yahut 
elçisi ne der«ede sade giyinmiş 
bulunuyordu. · 

Silahlan aleliide, gümüş ve al
tından iiri idi. Başında alelade bir 
Mevlevi kültıhına sarılmış beyaz 
bir sarık vardı. Üstü başı da •a
de idi Ziynet ve ihtişamın zerre
•i yoktu. 

Kumandan fermanı alıp bir göz 
gezdirdi Yanında bulunan süva
ri muhafız:ardan bırine vererek 
saraya yolladı. Misafirlerini de 
kale dışında bulunan dairelerden 
birine buyur etti. Atlannı ahıra 
çektirdi. 
Muhafız kumandanı Türkçe bil

mıyordu. Fakat; Tüık Padişahı
nın elçi•i Lltince ve Rumca mti
kcmmd konuşuyordu. 

Bu sebeple kumandarla anla
şabılmişlerdı. 

SAÇ EKSIRI 

Komojen 
Saçtan besler, köklerini 
kuvvetlendirir, dökül
mooni önler, kepekleri-

ni giderir. 

İngiliz Kanzuk 
Eczanesi 

Beyoğlu- lstanbul 

Gayrimenku Satış İanı 
lstanbul Emniyet Sandığı Direktörlüğünden: 

Ölü Tan.ışın 12699 hesap numarasile Sandığımızdan aldığı 450 li
raya karşı hirinci derecede ipotek edip vadesinde borcu ödemediğin
den hakkında yapılan takip üzerine her ne kadar vefat doiayısile tere
keı;ine vaz'ıyetten dolayı kaydında Beyoğlu 4 üncü Sulh Hukuk Mah
kemesinden meşruhat mevcut ise de mahkemece verilen mezuniyete 
binaen 3202 numaralı kanunun 46 ıncı maddesinin matufu 40 ıncı mad-

desi mucilı:rce Sandığımızda satılması icabeden Beyoğlunda eski Hü
seyinağa yeni Kocatepe mahallesinin eski Bilezik yeni Kafa sokağında 

1 eski 2. 4 6 yen: 2/1 No. taj 2,2/1 kapı, 534 ada, 10 parsel numaralı dük
kanı olaoı l;.~gir bir evin tamamı bir buçuk ay müddetle açık arttırma
ya konmu•tıır. 

Satış tapu sıcil kaydına göre yapılmaktadır. Arttırmaya giraıek 
istiyen 75 ı:ra pey akçesi verecektir. Milli bankalarlJnlzdan birinin 
teminat mektubu da kabul olunur. Birikmiş bütün vergilerle belediye 
resimleri ve vakıf ıcareı;i tav.z bedeli ve dellaliye rü~umu borçluya ait
tir. Arttırma şartnamesi 10/6/939 tarihnden itibaren tetkik etmek :Sti
yenlere Sandık Hukuk İşleri Servisinde açık bulundurulacaktır. 
Tapu sicil kaydı ve sair lüzumlu izahatla şartnamede ve takib dooyasın
da vardır. Arttırmaya girmi.ş olanlar, bunları tetkik ederek satılığa 

çıkarılan geyrimenkul hakkında herşeyi öğrenmiş ad ve itibar olunur. 
Birınci arttırma 20/7/939 tarıhine müsadi.f perşembe günü Cağaloğlunda 
k8in Sandığımızda saaı 10 dan 12 ye kadar yapılacaktır. Muvakkat ihale 
yapılabilmesi için teklii edilecek bedelin tercihan alınması icab edeıı 
gayrimenkul mükellefiyeti . ile Sandık alacağını tamamen geçmiş ol
ması şarttır, Aksi tskdirde son arttıranın taahhüdü baki kalmak şartile 
4/8/939 !arihine mü.xıdıf cuma günü ayni mahalde ve ayni saatte son 
arttırması yapılacaktıı. Bu arttırmada gayrimenkul en çok arttıranır. 

üsıunde bırakılacaktır. Hakları tapu sicillerile sabit olmıyan alakada
lar ve irtıfak hakkı sahiplerınb bu haklarını ve hususile faiz ve masa
ri.fe dair iddialarını ılan tarihinden itibaren yirmi gün içinde evrakı 
müsbitelerıle beraber dairemize bild.:rmeleri lazımdır. Bu suretle hak
larını bildirmemiş olanlarla hakları tapu sici.llerile sabit olmıyanlaı: 

satış bedeiınin payl.9.§masından hariç kalırlar. Daha faıla malümat a!
m:dt ıstiyenlerin 38/1369 crosya numarasile Sandığımız Hukuk ~!eri 
Servisine müracaat etmeleri lüzumu ilan olunur. .... 

Bugünkü Maç 
Galatasaray ile Fenerbahçe bu

gün Taksim stadında mevsimin en 
heyecanlı maçını yapacaklardır. 

Galatasarayın malUm oyuncuları 
ile son maçlarda elde ettiği mu
vırffaltiyetlerden sonra, bugün 
Taksimde yapılacak maça Fener
bahçcnin nasıl bir teşekkülle çı

kaaağı merakla beklenmektedir. 
Fenerbahçenin takımı yeni ele
manlarla ta.kviye edeceği söylen
diği için, maçın hangi taraf lehine 
neticeleneceği de kestrilememek
tedir. Her yaptıkları maçları da
ima alfika ve heyecanla seyredil
miş olan bu iki takım, bugün de 
tam doksan dakika bU.hir !>erine 
boyun eğd .rmek için mücadeleye 
girişeceklerdir. 

DÜNKÜ MAÇ 
Milli küme maçlarına dün şeh

rimiz ve Ankarada devam edil
miştir. Dün Taksim stadyomun
da yapılan müsabakada BeşJctaş 
Vefayı 3-0 yenmiştir. Ankarada 
İzmirin Doğanspor takımı da An
kara.gücünü 1-0 mağ!Cıb etmiştir. 

Londraya Giden 
Askeri 

Heyetimiz 
(l inci sahifeden devam) 

Türk - İngiliz ittifakını tamamlı
yacak olan bu ziyaretten ehem
miyetle bahsetmektedirler. 
Fransız Erknnıharbiye reisi Ge

n<>ral Gamlen gelecek hafta Lon
drayı ziyaret edecektir. 

General Gamlen'e üçüncu kol

Müstekill Grup 
iş Başında 

(1 inci sahifeden devam) 

SATIŞiLANI 
Üsküdar İcra Memurluğundan: 

Mustafa Cemal Sarıca tarafından Vakıf Paralar İdar09inden 24.536 

ikraz nıımarasile borç alınan paraya mukabil nısıf hissesi birincı de

recede ipotek gösterilmi'i olup borcun ödenmemesinden dolayı işbu nı· 

sıf hissenin satılmasına karar verilen ve tamamına yeminli üç ehlıvU

kuf tarafın<ian (285,500) lira 'kıymet takdi redilmiş olan Kadıköyünde 

Erenköy Göztepe mahallesinin eskj Caddebostanı yeni Çi!te havuzlar 

·sokağında <'ski 27, 28 yeni 78, 80, 78, 80 kapı numaralı şimalen tarik, 

Zeki Mes'ut Alsan (Diyarbakır), 
Aziz Akyürek (Eraurum), Nakiye 
Elgün (Erzurum), İzzet Arukan 
(Eskişeiıir), Ali Rana Tarhan (İs
tanbul), Almıet Şükrü Esmer (İ.s cenuben lebiderya, şarkan Horoz Ali Paşa vereseei köşk ve bostan 
tanbul), Ziya Karamürsel (İstan-
bul), Şehime Yunus (İzmir), Ali garben Şevket bey köşkü ile mahdad kayden 15 dönüm üç evlek _ve 
Riza Turel (Konya), Sadri Ertem 16800 arşın ve bilmesaha 31874 metre murabbaı mikdarında maa mu;
(Kütahya),Emrullah Barkan (Ma- temilat bahçe ve köşkün evsaf ve mesahası aşağıda yazılıdır: 
latya), Rıdvan Nafiz (Manisa), Mezkur gayrı menkul Caddebostanında Çifte havuzlar caddesinde 
Hüsnü Kitapçı (Muğla), Fuad Sir- Caddebostanı plajı ittisalinde Ragıp Paşa köşkü denmekle maruf olup 
men (Rize), Kemalettin Kfuni 
(Rize), Abdurrahman Naci (Sı

vas), Nazım Poray (Tokat). 

-.///--

Yeşilköy 
Tayyare Sahası 

(l inci sahifeden devam) 

safrrleri ağırlıyacak salonlar d3 
bulunacaktır. 

Bundan maada uçuş sahası be
ton olarak bir kilometre daha ge
nişletilecektir. Muhtelif Avrupa 

merkezlerinden Kabile kadar gi
ck!cek olan yolcular, Yeşilköyden 
Türk tayyarelerile hududa kadar 
nakledilebileceklerdi:r. Berlia - 1s
tanbul hava hattından sonra, Eü.lı.
reş - İstanbul hattı da yakında 
açılacaktır. 

Samsunla Ankara arasında da 
bir hava hattı tesis edilmesı cçin 
tetkikler yapılmaktadır. 

çift kanatlı demir parmaklıklı kapıdan evvelce muntazam tarhlanmıŞ 

halen metruk bir halde bulunan bahçeden geçilir. Ve sahi? cihetine ya
kın köşkün birıııci katına garp cihetinden iki taraflı mermer basamak· 

lı ve zemini mHmer sahanlıkdan iç içe iki camekanlı kapıdan girilir· 

Zemin kat: Tarafeyninden bahçeye çıkılır çifte camlı kapıları ha
vi 5X7 metre ebadında bir taşlık üzerinde zemini kısmen parke ve 

kısmen talıta döşeli beş oda ile alaturka üç hela ve birinci kata çıkan 

merdiven :tltında bir kömürlük ve zemini mermer döş.eli mermer mus
luk ve tezgahı havi demir yemek sobası bulunan bir mutfak ve keza 

zemini mermer doşeli su kazanını havi çamaşırlık. 
Birind kat: Zemini parke döşeli 7X37,5 metre ebadında bir salon 

üzerinde altı oda ve kar~ılıklı mermer iki hela 
İkinci kat: Yine zem.ni parke döşeli 7X20,5 metre ebadında bir sa

lon üzerinde zemini parke döşeli tavanları altın yaldızlı ve resimli se

kiz oda ile zemini parke ve bır kısmı mermer döşeH ocaklı mermer 
tek kurnayı havi alaturka bir hamam ve b.ı hela. 

"Üçüncü kat: Zemini parke döşeli bir sofa üzerinde dört oda ve ıa· 
rafeyninde iki kule odası ile zemini mermer çatısı sonradan galvan;zJi 

sala örtülmüş bir terasa mahalli ve iki çatı altı ve bir hela ve zemini 
mermer döşeli bir sahanlık bir merdiven altı ve bir kilerden ibarettir. 

(Üst kata bu sahanlıkdan çılulmaktadır.) 

ordu kumandanı da refaket ede- ı-------------
cek, İngiliz ordusu şeflerile mü _ İstanbul 3 üncü İcra memurlu-

him konuşmalar yapılacaktır. Ge- ğundan: 

Dördüncü kat: Bir kondor üzerinde zemini parke d<işel, bir oM 
mevcut olup mezkür odanın ortasından iki helezoni merdivenle kule 
katına çıkılır. Kule od86ından terasaya açılan kapıdan çıkıldıkta et· 

rafı demir oarmaklıklı diğer bir oda ve tizeri kurşun döşeli ve demir 

parmaklıklı açık bir mehtabiye mevcuttur. 

neral Gamlen Türk askeri heye- Galatada Eski gümrük 38 nu
tini Paristen geçerken kabul ede- marada mukim jken halen tica
ceği gibi, Londraya geldiği zaman rethane ve ikametgahı meçhul Hı
da. müzakerelere iştirak edecek- risos Tamosa: 
tir. Panayot Aleksatosa olan (916) 

Bir Çocuk 
Dayızadesini 

Vurdu 
(1 inci sahi]eden devam) 

Fatma, beni kızdırma ha, 
ben adamı yakarım, dyierek ta -
bancayı Fatmaya doğru çevir -
miştir. Teyzezadesinin şaka etti
ğini bilen Fatma da, sesini çıkar
mıyarak, bir sandalyeye otur -
muştur. Elinde tabanca olduğu 

halde şakalaşmaya devam eden 
Hüseynin parmağı bir aralık te
tiğe ilişmiş. tabanca ateş almış, 

çıkan kurşun Fatmanın sol yana
ğından girmiş sağ tarafından çık

mıştır. 

Fatma derhal cankurtaran oto
mobili ile Şişli Çocuk hastahane
sine kaldırılmıştır. Yarası ağırdır. 
Hüseyin yakalamnıştır. 

1 Numaralı Halk Filosu 
Yazımızın çokluğundan bu

gün dercedcmedik Okuyucu 
!anınızdan özür dileriz. 

Ağacı Türk 

lira borcunuzun % 10 avukatlık 
ücreti masraf ve faizle birlikte 
tahsilinin temini için yukarıdaki 
adresinize gönderilen ödeme cm· 

rinin arkasına verilen meşruhat -
ta mezkur mahalli terkettiğiniz 

ve yeni ikametgah ve ticaı-etha -
nenizin de adresinin meçhul ol -
duğu anla§ılmış olduğundan İcra 
hakimliğince 30/5/939 tarihinde 
ödeme emrinin bir ay müddetle 
ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İşbu ilan tarihinden itibaren 30 
gün içinde yukarda yazılı olan 
borcu faiz ve masraf ve a vu kat -
lık ücretiyle birlikte ödemeniz Hl

zmıdır. Borcu ödemezseniz bor
cun tamamına veya bir kısmına 

ait itirazınız varsa yine bu müd
det içinde daireye müracaatla şi

fahen veya tahriren bildirmeniz 
ve İcra ve lfıas kanununun 74 ün
cü maddesine tevfikan malları -
nız hakkında beyanda bulunma -
nız lazımdır. 

Beyanda bulunmadığınız tak -
dirde hapisle tazyik olunacağınız 
gibi yanlış beyanda bulunduğu -

nuz takdirde de hapisle tazyik e
dileceğiniz hususları malUm ol -
mak üzere ödeme emri tebliği ma
kamına kaim olmak üzere ilan o-
lunur. 938/5430 

f utkalı Türk 
ve Türk işçisi elinden çıkan üç karıııcaJı 

Marka Kızıl ve Karaağaçtan mamul kontrplakları tercih ediniz. 
Kat'iyyen yırtılmaz, açılmaz, sıcaktan ve rütubetten kabarmaz. 

Umumi evsafı: Bu gayri menkulün arazisinin denizden iki cephe

sinı teşkil Pden aksam yontma taş ve blokaj rıhtım olup kamilen mer· 
mer korblukludur. Vapur iskelesine müteveccıh lıöşcsinde kagir bir 
iskele ıruıhalJi ve iki tarafında Üzerlerinde tııra.sa bulunan yontma ta~la 

yapılmış iki banyo mahalli ve iskele üzerinde ahşap tente mahalli mev
cuttur. Bahçede müteaddit ahşap ve kagir tavuk ve gü\ercın kumcsle

ri ahşap bir baraka, büyük bir havuz, üç tulumbalı su dolabını ha\'İ 
bostan kuyusu vardır Bahçenin bir tarafı komşu, hududıle, sokak cı

heti duvarla rnDhduddur. Köşk ve arazide su tesisatı mevcut olup te

sisat için b:r su terazısi mahalli ve bir el tulumbası ve bir bostan ku

yusu ve küçük bir havuz vardır. Ve caddebostanı ittisalinde bir sandal 
çekrneğe mahsus kızak mahalli ve küçük bostan kuyusunu ihtiva et
mekıedir Bnanın etrafında yedi balkon ve yine etrafında meı mer 

bordürlü ve üz-ri çimento şaplı tretuvarı mevcut olup sima! cephesin
deki kapısına mermer merdivenle çıkılmaktadır. Garp tarafındaki ka· 
pısının iki tarafı mermer korkuluklu ve mermer merdivenle çıkılır bir 

mermer sahanlığı havidir. Cenup tarafındaki kapının süvcleri mermer 

ve sütunları oyma tezyinatlıdır. Bına kamilen kagir olup z.;; kat

tan maada aksamı ahşap kaplama ve yağlı boyalıdır. Bütün pencere 
kornişleri tavanlardaki tezyinatın aynıdır. Binanın zemin katındakl 

pencereler kısmen kafesli olup üst kat pencereler panjorludur. Bilu
mum ahşap aksam tamamen yağlı boyadır. Binada hususi teshin ve 

su tesisaiları ve bahçede koru halinde muhtelif cins çam, mazı, ke>
tane ve sair eşcar vardır. 

Mesahosı: Tamamı 31874 metre murabbaı olup bunun 899 metre 
murabbaı köşk bakiyesi bahçedir. Rıhtın'un uzunluğu 130 metredir. 

Yukarıda tudud, evsaf ve mesahası yazılı Jıayri menkulün nısıf 

hissesi açıl< arttırmaya konmuş olup 12/7 /939 tarihine rastlıyan Çar

şamba günü saat 13 den 15 şe kadar Üsküdarda İhsaniyedeki dairemiz
de açık ar'.tırma ile satılacaktır. Arttırma bedeli muhammen kıymetin 
% 75 şini bulduğu takdirde gayri menkul en çok arttıranın üzerine 

ihale edileoek. Aksi takdirde en son arttıranın taahhüdü baki kalmalt 
I 

üzere arttırama or, beş gün müddetle temdit edilerek 27/7/939 tarihi· 

ne rastlıyan Perşembe günü saat 13 den 15 şe kadar yine dairemizde 

ikinci açık arttırn!ası yapılacak ve bu ikinci arttırmada da arttırma 
bedeli muhammen kıymetin 7<. 75 şini bulmazsa borç 2280 numaralı 

kanun hükümlerine göre be müsavi taksitte ödenmek üzere tecil edi· 
!erek satış geri bırakılacaktır. 

Satış peşindir. Taliplerin arttırmaya girmezden evvel muhammej 
kıymeti!' " 7.5 r.isbetinde pey akçesi vermeleri veya milli bir banka· 
nın teminat mektubunu ıbraz etmeleri lazımdır. 

Gayri menkul kendi~ine ihale olunan kimse derhal veya veriler 
mühlet içinde parayı vermezse ihale kararı fesholunarak kendisinden 

evvel en y'iksek teklifde bulunan kimse arzetmiş olduğu bedelle al 
mağa razı olursa ona, razı olmaz veya bulunmazsa hemen 15 gün müd 
detle arltı-maya çıkarılıp en çok arttırana ihale edilir. İki ihale ara 

HA l K KONT R P l A• K Y ( K A p L AMA f AB R ı· K A sı sındaki •ark ve geçen günler için % 5 den hesap olunacak faiz vte di 
ğer zanrlqr ayrıca hükme hacet kalmaksızm memuriyetimizce alıcı 

TÜRK LiMlTED ŞİRKETİ dan tahsil ~ıunur. 
İSTANBUL: Fabrika Eyüb Bahariye caddesi. Tel: 20590 Birikmiş vergilerle belediyeye ait tenviriye, tanzlfiye ve telliilıy• 

·---· Yazıhane Rızapaşa caddesi Te:23141 ••••mİİ resimleri ve vakıf icaresi satış bedelinden tenzil edilir. 20 senelik t .. vi2 
bedeli müşteriye aittir. 

2004 numaralı İcra ve İflas Kanununun 126 ıncı maddesinin 4 üncil 

fıkrasınca, bu gayri menkul üzerinde ipotekli alacaklılar ile diğer ala 
kadaranın ve irliJak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hususile faiz, 

masrafa dair olan iddialarını, bu ilanın neşri tarihinden itibaren 20 
gün içinde evı.ıkı müsbitelerilc bildirmeleri icabeder. Aksi halde hak· 

Kumundanın ay.klarında kır -
mızı çı4mcler vardı ::lılahmuzları 

a 1t.udı. EJl.ııselermin düğmeleri 

mıicevherdı. Br.sında ela büyücek 
altı ve mücevherli bır sorguç 
vardı. 

İshak Bey; kum:ındanın haline 
bakarak içınck,ı gıilüyordu. Çün
kü: onun Padışahının bile böyle 
2ıynct \'e ıhti§amı yoktu. Padişa-

ları tapu sicilile sabit olmadıkça satış bedelinin yaplaşmasından harıÇ 

Emniyet sandığı; Sandıktan alman gayrimenkulü ipotek göster· Baş Diş Nezle Grin R omatizma k~lacakl~~ı vP daha fada ~alfı'."at ~lmak isteyenlerin 12/6/939 tari-
mcl< stiyenlett mU'harnmin.leı:ıiıınizin koymuıı ıollduğu kıymetın nıs - ' ' ' ı-' hınden ıt:baren herkesın gorebılmesı ıçın açık bulundurulacak olan 

DiK KAT 

ı 
fmı tecavüz etmemek ~ere ihale bedelinin yarısına kadar borç ver- Nevralji,. lunkhk ve_ bütün ağrılarınızı ~~rhal keser "arttırma şartnamesile 938/2824 numaralı dm.yasma müracaatları ilan 
mek suretil11 kolaylık ııösteı:mak:tedır. 13965\ • - - ıeabında günde 3 k8'(l almabilir. - - olunur. (3952) .. 



Altı Kocaya Varan 
lııgiliz Kadını 

H IKAYE: 

Kaynana Seven 
Gelin 

(5 inci sayfadan devam) 
rarken annemle bu adam birbir
lerinı çok beğenmişlerdi. 

Bir müddet sonra annem o a
dama vardı. Bu adamla da iki se
ne yaşadı. Bu üçüncü kocasıdır. 

O da öldü. Başka birisine daha 
varmış. Fakat ben görmedim. O 
zam.,n umumi harb vardı. Ben de 
hastanede i<Lm. Bu dördüncü ko
cası idi. Fakat annem bu adam -
dan da dul kalmış. Sonra başka 
birisine vardı. Bur.unla daha zi
yade yaşadı. Sonra o da ölünce 
Medhurst ile tanışarak ona varmış
tır. Annem bana bir kere dedi ki: 

- Ben bu adamla en büyük aşk 
macerası yaşamış oldum. 

Medhurst annemin altıncı ko
cası idi. Ben onu şimdiye kadar 
ancak üç dört defa gördüm. Ken
disini çok beğeniyordum. Yaşlı 

bir kadınla, yaşlı bir erkek bir
b:rlerini çok seviyorlardı. 

Birkaç ay evvel annemin bu al
tıncı kocası da öldü. Ölürken he-

1 

( 4 üncü sayfadan devam) 

- Haklısın kocacığım.. Bizim 

en büyük hatamız, evi biraz bü -
yük tutmak oldu .. •Yatacak yer
leri var .. • diyen koşuyor. Ne ya-

pimiz başucunda idik. Martın 18 
inci günü annem akrabasnu zi- , 
yaret etmek üzere bir yere gidi
yordu. Biz de istasyona kadar gi
derek annemi teşyi edecektik. Bu 
sırada kapımız çalındı. İki kişi 

1 palım, bilmiyorlar.. Sana acıyo
geldi. Bunların sivil polis memur-

d ı dık. rum.. Dini ~nmeğe mecbursun ... 
!arı olduğunu sonra an an a B" klif" K 

,_ · . ded" ki ı ır te ım var: aynanamı ça-
Bunların uırı ı : ~ 

ğıralım.. Kaynana, gelini, gelin 
- Sizi ziyaretimiz hoşunuza git-

ıniyecektir. Fakat öğrenmek iste- kaynanayı sevmez derler .. Fakat, 
nasıl sevmezsin Niyazi.. Bu kadar 

diğimiz noktalar vardır. 
Ondan sonra anneme uzun uza- gürültüden daha iyidir ya .. Çağı-

dıya birçok şeyler sordular. An - , ralım anneni torunlarını da al -
nem de bunlau tamamile cevab sın, getirsin.. Yerleşsin buraya .. 

verdi. 
Annemin altıncı kocası 76 yaş

larında olarak ölmüştü. Öldüğü 
zaman doktor muayene etmiş, ö
lümünün tabii olduğuna dair ra
por vermi~ti. Fakat övey babamın 
cesedi kabirden çıkarılarak mu
ayene ediliyorunuş. 

L<>ııdra gazetelerinden anlaşıl -
<lığına göre tahkikat devam edi -
yormuş. 

O vakit evin içi komple olurdu .. 

Gelen misafirler de, artık gece 
kalmak için niyet etmezler .. Za
ten fazla iki odamız var .. Birinde 
kaynanam, birinde torunları ya
tar .. 

~hisarlar U. Müdürlüğünden: 

Niyazi bu teklifi çok parlak 
buldu .. İçin için gülüyordu. Misa
firler, N azanı ne kadar çok rahat
sız etmişlerdi ki, kadın, kaynana 
ile beraber oturmağı tercih edi
yordu .. 

Niyazi, aiddi gÖl"Ünmeğe çalı

§arak: 
- Bu fikir güzel karıcığım, de

di.. Sen yarın git, çağır.. Gelsin
ler, yerleşsinler .. El aleme hizmet 
edeceğimize kendi annemize hiz-

Nakolunac~k 
tuz miktarı 

Toıı 

Sevk Ton 
mıntıkası 

başıııa nak
liye ücreıi 

Kuruş 

M. Bedel Teminat 

Lira Lira 
' met ederiz .. 

18 000 

12 000 

10 000 

40 000 

Karadeniz limanları 

Akdeniz limanları 
Marmara denizi limanları 

350 

300 

150 

285 

63000 
36000 

15000 

114000 

4725 

2700 

1125 

8550 

RESAD FEYZi 

Üsküdar Hukuk hakimliğinden: 

Zehra tarafından Kandillide 
Hamal çıkmazında 30 No. lı hane-

!- 939 mali senesi zarfında Çamaltı ve Fıoça tuzlalarından Kara- dv sakin kocası Ziya aleyhine a-
deniz, Akdeniz ve Marmara Denizi liınanlarına ceman 40.000 ton tuzun çılan boşanma davası üzerine 

nakli işi şartnamesi mucibince kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. müddeialeyhin ikametgahının meç-
II- Her mıntakaya naklolunacak miktar ve muhammen bedelle- huliyeti hasebile dava arzuhali 

ile davetiyenin ilanen tebliğine 
rile teminatları yukarıda yazılıdır. 

karar verilmiş ve tahkikat 26/6/ 
III- Eksiltme 5/Vl/939 Pazartesi günü saat 15 de Kabataşta Le- 939 pazartesi saat 10 a bırakılmı.ş 

vazım ve Mübayaat Şulbesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. olmakla davaya karşı tarihi ilan-

IV- Şartnameler her gün sözil geçen Şube ile Ankara ve İzmir dan itibaren 20 gün zarfında ce-
Başmüdürlüklerinden 570 kuruş bedel mukabilinde alınabilir. vap verilmek ve tayin olunan 

V- Talihler gerek üç mıntalta için birden ve gerek 1 veya 2 mın- günde de mahkemeye gelmek ü-
taka isin teltlifatta bulunabilirl.er. Bu takdirde verecekleri teminat zere yazılan işbu ilan varakası ar-

ık.çesi teklif edecekleri mıntakaya aid miktarlarda olmalıdır. zuhal sureti ve davetiye ile bir-
Fiatlar haddi !Ayık görüldüğü takdirde 3 mıntaka için birden ya- likte mahkeme divanhanesine a-

pılan teklif tercih edilir. sıldığı gibi keyfiyet ayrıca gazete 

VI- İstekliler mühürlü teklif mektubunu kanuni vesaik ile % 7,5 1 _il_e_d_e_il_a_n_o_ı_u_n_u_r. __ <9_3_9_-a_3_8_l _
1 

güvenme parası makıbuzu veya banka teminat mektıı.bunu ihtiva ede

cek olan kapalı zarflarını ihale saatinden bir saat evveline kadar •Saat 

14 de kadar• mezkılr Komisyon Başkanlığına makbuz mu)<abilinde 
vermelidirler. 

Postada vuku bulacak gecikmeler kabul edilmez. 

Beyoğlu istiklal Caddesinde 213 No. 

BELER OTELİ 
BAHÇESİNDE 

8 Haziran Perşemb• 

gününden itibaren 

12 Kişilik Fevkalade 

SAZ HEY'ETI 
her akşam icrayı 

ahenk edecektir. 

Ayrıca Filistin Rad. 

yosu Ses Kraliçesi 

Pek yakındı: Mıaır ZEKJ.YE H' AMDAN 
Rakkasesi Bayan J"I 

NAAMA T'ı Sabırsızlıkla bekleyiniz. 
cuz yemek - temiz ve serin hava almak isterseniz; öğle yemeğinizi 
ELER BAHÇE3İNDE yemeyi tercih ediniz. 

TARİHi 
ÇOCUK 
RD11ANI 

Halbuki Tanrının oğlu, iri boy
lu adamın altın~ kendini bile bile 
atn11şt1. 

Bu bir oyundu ... 
Şimdi gülmek sırası Azaka gel

mişti. 

Seyirciler bu sırada birdenbıre 1 

ne diyeceklerini şaşırmışlardı. 

Hamatlı pehlivan dağdan kopan 
bir kaya parçası gibi sırtüstü ye
re yuvarlanmıştı. 

Azak hasmını yere öyle bir vu
ruş vurmu.5tu ki.. Bu işin nasıl ol
duğunu seyirciler bile anlıyama
dılar. 

Yazan: İskender F. Sertelll 

Yerde sırtüstü yatan kahraman, 
kumların üstünde hala t.oparlanıp 
kalkamıyordu. 

Seyirciler hep birden. 
- Toga yenildi.. 

Dıy~ tag rıştılar. . 
Toganın sırtını o güne kadar, 

Hamatlılar arasında kimse yere 
getirememişti. 

Toga ayağa kalktığı zaman, her
kes onun tekrar genç çocukla dö
ğüşe tutuşacağını umuyordu. 

Fakat, Toga çok insaflı bir a -
damdı. Azakın yanına sokularak 
alnından öptü: 

DEVREDİLECEK İHTİRA 
BERATI 

cTabı kaidelerinin - silindir ve 
plak - Formatik surette kalıpları 
imali için müsavi nisbette mevad
dı kimyeviye ile ihata edilmesi 
usulü• hakkındaki ihtira için alın
mış olan 4 haziran 1937 tarih ve 
2422 numara! ihtira beratının ih
tiva ettiği hukuk bu kerre baş
kasına devir veyahud ihtiram 
Türkiyede mevkii fiile konulması 
için icara verilebileceği teklif e -
dilmekte olmakla bu hususta faz
la rnalfımat edinmek istiyenlerin 
Galatada, Aslan Han 5 inci kat 
1-3 numaralara müracaat eyleme
leri ilan olunur. 

ZAYİ- İstanbul İtha!At Güm
rüğünün 29468 S. 50 liralık ve de
nitlıankın 2168 S. 150 liralık 26/5/ 
939 günlü iki depozit makbuzu ile 
70 S. Gümrük Komisyonuc karne
mi zayettiın. Yeniler;ni çıkaraca
ğımdan hükümleri yoktur. 

İhsan Varol 

-19-

- Haydi gel benimle .. Sana kö
yümün her yerını göstereceğim. 

Ve eski bır do:;t gibi, Aza><ın ko
luna girc_rek şu ~özleri ilavtc etti: 

- Biz kuvvete tapan insı.nla -
rız. Bu güne kadar köyümüzde 
herkes bana tapardı. Bundan son
ra da sana tapacaklar. 

Yürümcğe ba~ladılar. 

Azak: 

- Biz Hama.a gideceğiz, dedi. 
Sizin köyünüzde bir iki giinden 
fazla kalamıyacağız. 

Toga güldü: 

- Kabilemiz seni buradan ko-
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~HİKAYE l 
!,_ HHo_r_tl_ak_-_m_ı,_C_a_dı __ m_ı_?_, 

Mayıs 

Müsabaka mızda 

Kazananlar: 

Biraz da Gülelim ! 

-= ~ 
11"..,.... 

yoktur. Yanılıyorsunuz Ben de 
küçükken korkardım. Mezarlık -
tan geçemezdim. Fakat; şimdi 

bunların hep uydurma şey -
!er olduğuna kani oldum. İster -
seniz bu gece ben mezarlığın yo
lundan geçerim ve hatta oraya gi,. 
dip yatarım .. dedi. 

İhtiyarlar, H.asanın sözlerini 
hayretle dinledikten sonra: 

- Bu kabadayılığa gelmez. Se
nin gibi nice kabadayılar bu yüz
den çarpılıp gitti. 

Hasan sözlerinde ısrar etti. Ve 
o gece eline bir sopa bile alma -
dan mezarlığa gitti. Selvi ağaç -
!arının altına uzanıp rahat, rahat 
uyudu. 

Köylüler, Hasanın bu haline 
hayret etmekten ziyade acımış -
lard.ı. Çünkü; sabaha ölüsü çıka-

caktı. 

!ay kolay bırakır.az. Yarın bir da
ha döğüşeceğiz. Beni nasıl yen -
diğini onlar da görecekler. 

Buran bu neticeden çok sevin
mişti. 

- Tanrı bize yardım ediyor, 
Azak! 

Buradan at ve yıyecek tedarik 
edebıle-:eğiz. diyordu. 

Toganın yenildiği haben kabile 
arasında çarçabuk yay.lmışlı. 

Kabi. re' . bJ habc ~ca : 

- Tanrımız cldü demek!. 
Diyerek çadırından fırlamıştı. 
Kabile arasıntla garib bır he-

yecan ve kayna;:ma vardı. He~kes 
(yeni Tanrı) nın kim olacağını an
lamak istiyordu. 

Köyün meydanına toplanan yer
liler ortada, iki genç çocuktan ve 
onların yanında duran Togadan 
başka kimse göremiyorlardı. 

(Yeni Tanrı) kim olacaktı?. 
Bunu Togadan ve biraz önceki 

döğüşü seyredenlerd "' başka bi
len yoktu. (l>e;•anu varı 

Köylüler sabahı güç yaptılar ... 
Gün ayar ayn.az yola çıktılar .. 

Her halde Hasanı ölmüş bula -
caklardı. Halbuki Hasan bir selvi 

ağacının dibine uzanmış horul h<r 
rul uyuyordu. 

Köylüler ellerinde tüfenkl.er ve 
sopalarla mezarlığa kadar geldi -
ler .. Etrafı gözden geçirdiler .. Fa
kat, ortada kimsecikler görün -
müyordu. 

Nihayet; biraz yakınlarında bir 
horultu işittiler .. 

- Horr, horrr ... 
Köylüler Hasanın horultusunu 

hortlak zırıltısı ve sesi zannede
rek hep birden çilyavrusu gibi da
ğılıp kaçtılar. 

Gürültüye Hasan uyanmıştı. 

Başını kaldırdı. Etrafına baktı. 

Bir de ne görsün? 

Yüzlerce köylü ellerinde av tü
fenkleri ve sopalar kaçışıyorlardı 
Arkalarından bağırdı: 

- Heyyy Hernşeriler nereye gi
diyorsunuz be?. 

Bu bağırtıyı duyan köylüler du
racakları yerde büsbütün daha 
fazla hızla koşmağa başladılar. 

Biriııci: Hediyesi otograf ma -
kinesi: 

Balıkesir üçüncü mekteb be
şinci sınıf talebesinden Sinebora. 

İkincı: İnce yazlı yün kazak: 

Yüceülkü lisesi altıncı sınıf ta
lebesinden Hikmet. 

Üçüncü: Bir spor çorabı. 
Beşiktaş Yıldız Çeşme sokak 

No. 16 Fuad. 

Muhtelif Hediye Kazananlar: 
1 - Haydar Altınbaş İstanbul 

Unkapanı Zeyrek C. 40. 

2 - H. Necat Emirgan ortaokul. 
3 - Sadi Baycık 1314 Kabataş 

erkek lisesinden. 
4 - Tomris Topakçı Üsküdar 

23 üncü O. S. V. 
5 - Hasan Sürmeli Fatih Hır

kai şerif Muhtesib İskender Ca
mi S. 16. 

6 - Cezmi Çalık Karagüınrük 
İpekkaytan numara 29. 

7 - Talat Tunalı Kasımpaşa 

1 inci O. O. 117. 
8 - Güler Erdek Aske.ri Ş. R 

kızı. 

9 - Kemal Önen Taksim O. O. 
272. 

10 - Şevket Kumkapı O. O. 
(No. 204). 

11 - M. Kataryavaş Kasımpaşa 
Bahriye caddesi 15/1 evde. , 

12 - Melahat Bahaeddin Bin -
birdirek Piyerloti C. 310. 

13 - Yaşar Arıateş Davudpaşa 

O. O. numara 183. 
14 - İsmail Gürkan Beşiktaş 

Muradiye bayır S. numara 22. 
15 - A. Arlan Senjozef mek -

tehi talebesinden . 
16 - Hediye Süleymaniye Fet

vayokuşu 8 inci ilk O. No. 349. 
17 - Ada Tezcan Beşiktaş tram

vay C. Nazif Ap. 2. 

18 - Sacide Aytun. 
19 - Mümin Bayraktar Kurtu

luş Marsık S. 75 de. 

20 - Asüman Beşiktaş Akaret
ler Ş. Nedim C. 25. 

21 - Suna Emin Alp Kumkapı 
istasyon C. Bahayiğit S. 19. 

22 - Semiha Kutlu Çınar. Be
yoğlu 31 inci O. O. da. 

23 - Yusuf Akın Büyükada is

Çünkü onlar bu sesin hortlak 24 - İsmail Tarlalı: Fen Tatbi-
ve yahud cadı sesi olduğuna hük-

kele C. No. 7. 

kat okul hizmet bölüğünde. 
metıruşlerdi. 25 - Saadet bilen: İstanbul K. 

Soluk, soluğa kahveye gele1'. 
köylüler birçok mübalağalı ve O. O. No. 699· 

* Ayten kardeşin: arabaya koy 
muş sokakta gezdi:ıyordu. Biraz 
dolaştırdıktan sonra; hrdeşi ağ
lamağa, avazı çıkt:ğ; Y&dar bağır
mağa başladı: • 

- Eyyyy! .. Ayyyy'. .. 
Ayten kardeşinin Lağırmasını 

teskin için uğraştı. c·'.ndeki emzi
ği ağzına tıkadı. FJkaı; küçük ya
ramaz bir türlü d•Jrmuor bağırı
yordu: 

- Eyyyy! .. Ayy~·y! .. 
Nihayet; Ayten mekteb arka • 

daşlarından Mehme.de rast geldi. 
Ve sordu: 

- Mehmed, kardtş:mi nasıl sus
turayım? 

- Ağzına mendilinı tıka .. 

Muallim - Söyle bakalım, Tur
gud, niçin ay hazan gö.kyüzünde 
ince bir parça halinde kalır? 

Turgud 
- Efendim, dönerken dünyaya 

çarpar, bir kenarı kırlır da onun 
için. 

Çocuk: 
- Skıntı ne demek büyük anne 
- Şey, çocuğum. Mesela seımı 

üzerine çok elbise giydirsem sı -
kılırsın?. 

- İyi amma; hazan babamın pa 
rası olmadığı zaman sıkılıyorum 
diye bağırıyor!.. korkulu sözlerle kadınları ve ço- (Dev mı gelecek Hafta) 

cukları heyecana vermişlerdL 1==,;.,=================-========== 
Hortlak zıı-!ıyordu. Hasan, or - H A z i R A N M o s A B A K A M 1 z 

tada yoktu. daha, daha hortlak 
bağırıyordu. • 

Fakat, çok geçmedi. Hasan dip
diri sallana, sallana köyün kahve
sine geldi. 

Köylüler gözlerine inanamıyor- Yukarıda gördüğünüz boşluklan harflerle doldurunuz. Okuduğu 
!ardı. nuz zaman yüce ve olu bir mevcudiyet ortaya çıksın. 

İşte o günden itibaren mezarlık- Müsabakamızı halledenlere: Birinciye: Bir fotograf makiıwsi, ikin. 
ta ne hortlak ve ne de cadı olmadı- clye: Bir kol saati, üçüncüye: Bir kazak, dördüncüden ellinci.ye kadar 
dığı anla~ılmıştı. muhtelif ve kıymetli hediyeler. 

B i Z i • • • • • OKUYANLAR 

Üsküdar 24 üncü okul sınıf V No. 25 Tomrüı Toprakçı, Haydar 
.. .ıf Akın, Cumhuriyet k12 lisesi Huriye Kasa!, Halline Kuşçu, Kaba tas 
Vasfi Perçin, İsmet Özden, Mukbil Abay, Kemal Onen. 

Altınbaş, S...ruh KutJuçınar, Yu
<>dtek lisesinden Sadi Basçık, Esad, 
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Baş, Diş, Nezle,Grip, Romatizma 
NeYalji kırıklık. ve bütün ağrılarınızı· derhal keser. -· icabında günde 3 kaşe alıu~hilir. -

Belediye Sular İdaresinden : 
Yapılması icab eden bazı ameliyattan dolavı 4/6/939 pazar 

saat 14 den ertesi günü saat 12 ye kadar terkos sularını kesme>: mec
buriyeti !·asıl olacaktır. 

Bu saatlerde şehrin münhat noktalarıru:!a suların hafif akacağı ve 
yüksek noktalar<la su bulunmıyacağı sayın halka ilan olunur. 0 3914• , 

HER AKŞAM 
Taksimde • Z Z E T Bahçesinde 

(Eski PANORAMA) 

Yüksek Bir Saz Hey' eti 
Pek Yakında Büyük Sürprizler. Telefon: 41992 

Türk Kuşu . Genel 
Direktörlüğünden : 

-
1 - Genel Kurmay Başkanlığının tensiplerile Türkkuşu Genel Di

rektörlüğünün emri altında bu yıl açılmakta olan Hava Gedikli Hazır
lama yuvasına orta okul mezunları alınacaktır. 

2 - Hava Gedikli Hazırlama yuvasına girmek isteyenlerde ara-
nacak belli başlı şartlar aşağıda gösteriJmjştir. 

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

a<lresli vesika göstermek, 

F - Hava Gedikli Hazırlama yuvasını ve Hava okullarını bitir
dikten sonra hava birliklerinde on iki yıl Hava Gedikli erbaş olarak 
vazife görmeyi taahhüd etmek. (Bu taahhü<l Gedikli Hazırlama yuva
sına geldikten ve Hava sağlık heyetince yapılacak kat'i muayene iyi 
netice verdikten sonra masrafı Türkkuşunca ödenmek suretile yapı
lacaktır.) 

3 - Gedikli olmadan evvel ve olduktan sonra alınacak aylık ve 
tayyareci zamlannın miktarlarile diğer esas ve şartlar hakkında daha 
fazla malumat almak isteyenler Orta okul, Lise ve Kültür Direktör
lüklerine, Askerlik şubeleri başkanlıklarına, Türk Hava Kurumu ile 
Türkkuşu şubelerine gönderilen matbu broşürleri görebilirler. 

4 - Kayıt muamelesine 30 haziranda son verilecektir. Lazımge
len şartları haiz olduğu görülen gençler temmuz ayı içinde Ankarada 
Türkkuşuna sevkedilecektir. 

5 - Hava Gedikli HJZırlama yuvasına girmek isteyen Orta okul 
mezunları kaydedilmek üzere Türk Hava Kurumu Şubelerine, Anka
ra<la Türkkuşu Genel Direktörlüğüne müracaat edilmel:dir. ·3845. 

• 

Gayrimenkul Satış inanı 
istanbul Em111iyet Sandığı 

Direktörlüğündsn: 
Bayan Fatma Güz de ve Hüsniyenin 9319 hesab No.sile Sandığunız-, 

dan aldığı (5.000) liraya karşı birinci derecede ipotek edip vadesinde 
borcunu vermediğinden hakkında yapılan takip üzerine 3202 num<l>alı 

kanunun 46 cı maddesinin matufu 40 ıncı maddesine göre satılması 

icabeden Beyoğlunda eski Sarı Lütfi yeni Asmalımescit mahallesinin 
Sofya!ı sokağında eski 4. 4 Mü. yeni 6. 8 kapı, 312 ada, 23 parsel nu
maralı dükkanı olan kargir bir evin tamamı bir buçuk ay müddetle açık 
arttırmaya konmuştur. 

Satış tapu sicil kaydına göre yapılmaktadır. Arttırmaya girmek 
istyen (625) lira pey akçesi verecektir. Milli bankalarımızdan birnin 
leminat mektubu da kabul olunur. Birikıriş bülüıı vergilerle belediye 
resimleri ve vakıf icaresi tav:z bedeli ve dellıl.liye rü~umu borçluya ait
tir. Arttırma şartnaımesi 10/6/939 tarihnden itibaren tetkık etmek 'sti
yenlere Sandık Hukuk İşleri Servisinde açık bulundurulacaktır. 
Tapu sicil kaydı ve sair lüzumlu izahatta şartnamede ve takib dooyasın
da vardır. Arttırmaya gırmiş olanlar, bunları tetkık ederek satılığa 
çıkarılan geyrimenku! hakkında huşeyi öğrenmiş ad ve <U:iar olunur. 
Birnci arttırma 20/7/939 tarihine müsadif perşembe günü Cağaloğlunda 
kfı n Sandığımızda saat 10 dan 12 ye kadar yapılacaktır. MuYakkat ihale 
y:ıpılabilmesi için tek<if edilecek bedel rı tcrcıhan alınması icab ede.et 
gayrimenkul mükellefiveti ile Sandık alacağını tamal"lrn gcçm.ş ol
ması şarttır. Aksi !3kdirde son arttıranın taahhüdü baki kalmak şertile 
4/8/939 tarihine müsadif cuma günü aynı mahalde ,e aynı saatte son 
arttırması yapılacaktır. Bu arttırmada gayrimenkul en çok arttıror,ır, 

üstünde bırakılacaktır. Haklan tapu sicillerile sabit olmıyan alakada7 
lar ve irtifak hakkı sahiplerınb bu haklarını ve hususile faiz ve masa
rife dair iddialannı ilan tarihinden itibaren yirmi gün içinde evrakı 
mü:;bitelerile beraber dairemize bilcErmeleri lazımdır. Bu suretle hak
larını bildirmemiş olanlarla hakları tapu sicillerile sabit olmıyanlar 
satış be<lelınin paylaşmasından hariç kalırlar. Daha fa~la malumat a!· 
mak ıstiyenlerin 938/931 dosya numarasile San<lığımız Hukuo< İşl~ri 
Servisine müracaat etmeleri lüzumu ilan olumır. 

Jf. ... 

DiKKAT 
Emniyet Sandığı; Sandıktan alınan gayrimenkulü ipotek göster

mek istiyenlere muhamminlerımizın koymuş ol<luğu kıymetın yüzde 

kırkını tt>eavüz etmemek üzere ihale bedelinin yarısına kadar borç 
vermek su~etile kola):lık göstermektedir. (3964) 

Sahip ve neşriyatı idare eclen Ba§muharrir! 
ET]™ İZZET BENiCE 

&asıldır yer: SON TELGRAF Matbaası 

Sümerbank 
SELLÜLOZ SANAYİİ 

Müessesesihin 
Yemişte Vapur İskelesi yanında 28/36 No. da açtığı 

Perakende Satış Yeri Faaliyete 
Başlamıştır. 

Her nevi kiığıt ve karton ihtiyaçlarınızı ucuz fiatla;·la 
buradan tedarik ediniz. -Üsküdar İcra Memurluğundan : 

Cevad, IJatic:e ve Bedianın Jtüseyin oflu !\lehmet Te\'fikten ödiinç aldıkları 

1000 liraya mukabil birinci derecede ipotek yaptıkları Botaziçinde Beylerbeyi 

mahallesinde Çam]u:a caddesind<" eskJ 10 yeni 40 - 4Z kapı saydı bir tarafı Zekiye 

hanesi ve bir tarafı Aziz bey vaJdcsi Ayşe ha.nesi ve bir tarafı Hasan ve sairenin 

menzil bahçeleri ve 4. üncü ~rafı umumi yol iJe ~evrili ve ta.mamnıa. 1500 lira 

kıymet takdir edilen luu:ıenin umumi hükümler dairesinde sa.Warak paraya çev

rilmesine karar verUmiştlr. 

VAZİYETİ HAZIRASI: Çambca. caddesi laj tO No. lu ahşa.p kapıdan giril

dlkle: 

ZE1\.1İN KAT: Zemini kırık malta. döşeli bir taşlık etralt tahta bir heli ve 

merdiven altında kömürlük vardır. Bu taşlıktan sol taraftaki 32 taj No. 1ı kısma 

geçilecek kapı mevcut olup karşısındaki kapıdan ikinci bir aralığa ve oradan 

mutfağa giriUr. Mutfak zemini kı51Den mermer ve )\wncn malla döşeli yel·li ke

merli ocak ve ~amaşır setini havi içinde tulumbalı bir kuyu vardır. Mutfağın 

ittisalinde bir de yemek odası vardır. 

1 İNCİ IL.'\.T: 18 basamak merdivenle çıkı]ır. Bir sofa üzerinde iki oda bir 

heJ5. bir yerli dolap ''ardır. Diğer kısma geçmiye iki kapı \•ardır. 

İKİNCİ Kı\T: 20 basamak merdivenle çıkılır. Bir sofa üzerjnde iki oda. 

blr hel:i iki oda bir heli bir y~rli dolap ve diğer kısma geçilen iki kap \"tardır. 

42 taj No. h diğer kısım: Alışab 42 taj No. ı,1 kapıdan girilir. 

ZEMİN KAT: Zemini çimento döşell bir antre bir mutlak bh· kiler ve bir 

tulumba. ve yerli gömme bir küpten ibarettir. 

1 iNci KAT: 18 basamak merdivenle ~ıkıhr bir koridor iki oda lıaleidan 

Jbareltir. 

2 İNCİ KAT: 1? basamak ınerdivenle sııkıhr bir koridor ü:ıt:rinde iki odadan 

ibarettir. 

l\IESAHASJ: Tamamı M2 olup 128 metre murabbaı üzerine bina. inşa edilmiş 

mütebaklsi bahçedir. 

EV.SAFI Ul\IUMİYESİ: Zemin kat beden duvarları kısmen taş mütebaklsi 

abşar,hr. 

J- işbu gayrimenkulün arttırma şartnamesi 7/5/939 Cuma tarihine müsadif 

olan «ünde 37/S"llO No. ile f'skildar icra dairesinin muayyen numarasında 

herkesın ~örebilmesl için açıktır. 

İl3.nda yazıh olanlardan tazla ma.lômat almak istiyenler işbu şartnameye ve 

37/5710 No. h dosyasi)e menıuriyetimi:ıe müracaat etmelidir. 

2- Gayrimenkul 7/6/939 Çarşamba. günü saat 14 de Üsküdarda. İhsaniyede 

Şerifbey Çeşmesi sokağında 16 No. Jı adliye binasında Üsküdar icra memurluğli 

odasında üo dela bağırıldıktan sonra en çok arttırana ihale edilir. 

Ancak artt~rma bedeli muhl.mmen kıymetin yüzde "15 ini bulmak veya satış 

isti.yenin alacağına rüçhanı olan dlfer a.lacakhları bulunmaz!!'a. bt'dcl bwıların 

o gayrimenkul ile temin edi}mjş alacaklarının mecmuundan fazlaya çıkmazsa 

en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak üzere arttırma. 15 gün dalıa temdit edi

lerek 22/6/939 Perşembe günü f'Ut 14 den 16 ya kadar Üsküdarda İlısaniyede 

Şerifbey çeşmesi sokak 16 No. Jı adliye binasında Üsküdar icra memurluğu oda· 

smda 1apılaca.k arttum:;:tla bedeli satış istiyenlıı alacağıua rüobanı olan diğer 

alacaklıların bu gayrimenkul il~ ~ln edilmiş alacakları mecmuundan tazlaya 

~ıkmak şartlle en gok arttırana ihale edlllr. Böyle bir bedel elde Mlilmezse ihale 

yapdmaz. Ve satış talebi düşer. 

4- Arttırma bedeli peşindir Arttırmaya jştirak için yukarıda yazılı kıyme

tin yüzde '1 buçuğu nisbetlnde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mek

tubu tevdJ edilecektir. 

5- Gayrimenkul kendisine ihale olunan kimse derhal veya verilen mühlet 

içinde parayı vermeZ!ie ihale kararı fesholunarak kendisinden evvel en yüksek 

bir teklifte bulunan bir kimse arzetmiş olduğu bedelle alnıağa raz• olursa ona: 

razı olmazsa. veya bulunamazsa hemen 15 gün müddet.le arıtırmaya çıkarıhp en 

~ok arttırana ihale edilir. İki ihale arasındaki fark ve «eçen cünler için yü.zde 

5 den hesab olunacak faiz ile difer zararlar aynca hükme hacet kalmaksızın 

memuriyetimizce alandan tahsil olunur. 

6- İpotek sahibi aJacakhl1rla. diğer alacakhların ve irtifak hakkı sahip

lerinin gayrimenkul ü:ıerindeki haklarmın hususile faiz ve masrafa dahil olan 

iddialarmı işbu ilin tarihinden iUbaren ZO gün içinde evrakı müsbitclerile birlikte 

memu.riyetimizc bildirmeleri icab eder. Aksi halde hakları tapu siclJJile sabit ol· 

madıkça. satış bt"del\nin paylaşmasından lıariç ka.hrJar. 

7- Alıcı arttırma bedeli haricinde olarak ihale karar pullarını, tapu ferağ 

barcını ve yirmi senelik taviz lıedelini vermeğe mecburdur. 

Gayrimenkulün nefsinden. doğan müterakim vergiler bnzlfat ve tenviriye 

ve dcU;iliye resmi evkaf lcaresl borçluya ait olup arttırma brdelinden tenzil 

edilir. 

Gösterilen cünde arthrmaya iştirak edenler arthrnıa şarUıam('sini okumuş 

ve lüzumlu maliunatı almış ve bunları tamamen kabul etmiş ad ve itibar olunur. 

Yukarıda gösterJien gayrimenkul işbu il:ia ve güs1erilen arttırma şartnamesi 

dahilinde satılacağı iJcin olunur. 

B«iktaş sulh icra memurlu -
ğuııdaıı: 

Bir alacagı'l temıni istifası için 
tahtı hacze almıp paraya çevril
mesine karar verilen konsol maa
ayna, kilim ve soba ve sair hane 
eşyasının 17 /6/939 tarihine rast
lıyan cumartesi günü saat 12 den 
saat 13 e kadar Beşiktaş Akaret
ler Spor caddesi 104 Na. lu evin 

(37/5710) 

önünde satılacaktır. Yüzde yetmiş 
beşini bulmadığı takdirde ikinci 
arttırması 19/6/939 tarihine rast
lıyan pazartesi günü ayni saatte 
ve ayni mahalde icra olunacaktır. 
Satış peşindir. Tellaliye ve sair 
masraflar alıcıya aittir. Talihlerin 
yevmi mezkür ve saatte mahallin
de bulunacak memuruna müra 
caat eylemeleri ilan olunur. 

DEVREDİLECEK IHTİRA 
BERATI 

cAlçılı bandaj imali usulü, hak
kındaki ihtira için alınmış olan 
12 ikincikanun 1937 tarih ve 2295 

numaralı ihtira beratının ihtiva 
ettiği hukuk bu kerre başkasına 

devir ve yahud ihtiraı mevkii üile 
koymak için icara dahi verilebile
ceği teklif edilmekde olmakla bu 
hususta faz! amalunıat edinmek is-

i 
tiyenlerın G.ılatada Aslan Han 
5 inci kat 1 - :ı numaralara müra-

ı·-- D i .K H-AT 
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'l'5ercih e,diniz 
/ier Bakkolt{/e dukkonfarmda 

ara9ını:r, lEı.~?321 

DEVREDİLECEK İHTİRA 
BERATI 

•Manyetik sabalan kabili rü -
yet hale getirmek usul ve ameli
yesi hakkın:!ak, ihtira için alın
mış olan 16 Haziran 1937 tarih ve 
2407 numaralı ihtira beratının ih
tiva ettiği hukuk bu kerre başka
sına devir yahud ihtiraı Türkiye
de mevkii fiile koymak için icara 
dahi verilebileceği teklif edilmek
te olınakla bu hususta fazla ma
lİlmat edinmek istiyenlerin Ga -
!atada, Aslan Han 5 lnci kat 1 - 3 
numaralara müracaat eylemeleri 
ilan olunur. ,.,., 

1 l 

' ' 

1 Açık mesameler daima siyahi 
noktaların ve sivilcelerin teşek
külüne zemin hazırlar. CiJ<ljni
z:n :nesamatını sıkıştırmak, si
vilce '"" çillerinizi izale etmek 

için siz de 

Krem Pertev 
Kullanınız. 

İLAN 
Samatyada eski Hacıkadın ye

ni A bdiçelebi mahallesinde 
Pulcueyüb sokağında eskı 25 
yeni 27 kapı sayılı kagir ev 
hakkında scnedsiz tasarrufata 
kıyasen mahallen tahkikat 
icrası için 5/6/939 pazartesi 
günü saat 11 de mahalline gidile
ceğinden bu hususta bir itirazı o
lanların meckİlr güne kadar ve -
saikile birlikte Fatih sicil muha -
fızlığına müracaatları veyahud 
ayni günü gidecek memura mü -
racaatları ilan olunur. 

KiRALIK EMLAK 
Semti 

Beyoğlu 

Galata 
Kasımpaşa 

Bü~ükdere 

K1sımpaşa 

Kasım paşa 

Yukarıda yazılı 

Mahallesi 

Hü:;cyin ağa 
Şah kulu 

Camii kebir 
Çarşı bası 

Sokağı 

Mis • 
Karanfil 
Tayyar Efendi 

Brdrettin Havuzbaşı 

Camii kebir Havuzbaşı 

emliik 31/5/940 günü sonuna kadar 

Na.su 

1 
80/1 
1 
23-13 
41 

Cinsi 

Apr. 5 inci daire, 
Gazino. 
Ahır. 

Han ve müştemi!Atı. 
Kulübe. 

7 Arsa. 
kiraya verilmek üzere açık arttırmaya konul-

Gayri Menkul Satış ilanı 
İstanbul 4 Üncü İcra Memuı luğundan: 
Borçtan dolayı mahcuz olup üç J'enıioU ehlivukuf tarafuıdan maJ1aJlen kı~ .. 

meti takdir ve evsarı a~ağıda yaz1h şekilde tesbit olunarak satışına karar "erı
len Boğaziçinde Büyi.ikdcrede Kefeli caddesinde eski 40 yi>ni 28·28/l ve maJıa.I· 

len 25 So. lara tajJı haneyi ınüştemil oteli evsafı a~ağıda yazılı şartlar dairesin· 

de sahhğa çıkarılm~tır. 
OTELİN EVSAFI: Sokak ciJıeUndeki ka.p1dan gjriJir ve merdivenle birinci 

seddi t<'şkil eden bahçeye çıkılır. Otel binası bahçe ortasındadır. Bahçenin sokak 
ciheti sokak zemininden bahee zeminine kadar du,•arla ve ikinci seddi teşkil 
eden dağ tarafından diğer istinad duvarı olup bu kısma birinci sedden ınozayik 
nıerdivenlc demir pamıaklık korkuluklu yerden eıkılır. Otelin ikinci katıııdaD 
arka cephrye bu scdden çıkılan bir kapı ':ardır. Bunun ittisali çimento truttu· 
va1Jd1r. Jlirinci sedde büyük üç çam ve mazi birkaç meyva ve süs ağaçh ve ('İ· 
mento bilezikli bir kuyu ve ahşap bir katlı ga7.ino ve önünde çimento döşeli dans 

mahalli vardır. 
ZE.i\IİN KAT: Bu kısılıın bedeu duvarları k;irgir tavanı putrel volta. döşe• 

melidir. Birinci kattan ahşap merdivenle inilir. Zemini- kırmızı çini taşlık mer· 
mer musluk taşı vardır ve zemini kınnı:ıı çini döşeli demir soba ve mozaYI .. 
tel::neH mutfak ve zemini kırmızı çini sabit kazan ve ahşap tekneli ve lki göı 
kömürlüğü ve bahçeye çıkılan kapısı olan çamaşır ve taşlıkta merdiven a.Jtı 
vardır. 

BİRİNCİ KAT: Bu kata sokak cihetinden mütenazir onar nıermcr bas•'"' 

makta ('ıkıltr kapıdan girince zemini renkli karasimen döşeli geniş bir taşlık üze

-rinde ikisinin ve taşlığın ta.van ve kapıları yağlı boyalı ve duva.·ları renkli badıı

nah iki ''c adi badanalı diğer bh· oda ve zemini karasimen alaturka taş ''e ınUS

hık taşh heli vardır. 

İKiNci KAT: Sofadaki ınerdivcnle ~ıkılan sahanlıkta mütenazır meJ'di,·enJe. 

çıkılır sofadan ahşab bolme ile ayrılmış bir olnıak üzere karşılıklı dört ve hepsi 

beş odadır ve aralıkta alaturka mermer ~h hel:i vardır. Diğer aralıkta bundal' 

Jıarice çıkıntı teşkil eden zemini ~imcnto çini fayans helfı- livabo ve rezcn·u~.r 

emalye banyo ve termesifonhı banyo mahalli ,·ardır. Bu aralıktan çatı katına 

çıkılan servis merdiveni vardır. 

ÇATI: 1\Icrdivenbaşı sahanlıi"ında bir çatı altı ve bir koridor üzerine bltl 

camekinla. bölünmüş dJğeri cadtle cihetinde olmak üzere iki oda olup öudekinir 

~alkonu vardır. Koridorun nihayetinde alafranga fayans belli ve envalye ıavabO 
ve bir çatı alb vardır. Binanın dahili aksamı ahşa.biyesj yağlı boya]ıdır. Elcktrill 

terkos telefon tesisaU vardır. Haricen yağlı boyalı ise de kısmen bozulmuş ve çatı 
saçaklar1 kalenıkiirdtr. Pencereler panjurlu cephecle büyük ve küçük altı balkOJI 

ve zemin kat pencereleri demir parma.khkhdır. 

EVİN EVSAFI: Otel yanında. bult1nan haneye sokaktan i~ıii açık zemini q.l .. 

ment-0 a\·Juya. g-iriljr, Her iki tarafında birer katlı ebniye :nevcuttur. Sai" ~rıd .. 

dakinin zemini k1Sine.11 çime.oto ~e toprak harap olup garaj ol::~-ı:ak o&elin beş se .. 

nelik kontura.tına dahildir. Sol tarafta bir oda heli ve elek,Lrik rır~eti muha\."V' ıe 

merke;i '\'ardır. Bioa.nın zemin katı altına tesadüf eden bir de kuyu vardır. Bi

rinci ~di te~kil eden bahçeye çimento merdivenle çıkılır. Bahçenin öııii !icd dU .. 

varı önü parntaklıkltdır. Otel ile ev arasında zeminl çimento bir tarafı duvar fe 

diğer tar.tfı açık üstü kapalı sundurma ,-ardır. Zemin katına girilir. 

ZEJ\-ıiN KAT: Zemini kırrrutı cini döşeli yemek odası ve zemini kırmızı çiDl 

maltız ocaklı mermer musluk taşh çamaşır kaz.anı olan mutfak. Bu kahn diğer 

katta alaka ve irtibatı yoktur. Beden duvarları kıi.rgirdir. 

BİRİNCİ KAT: Bahçedeki ge-çit mahallindeki demir kiriş üzerilıe ahşap ba."' 

samakla çıkılar. Karasiman döşeli antre bir koridor üzerine iki oda bir beli vardı1'· 

iKİNCİ KAT: Birinci katın ayni teşki13.ttandır. 

Binanın zemin kat bcılen duvarları kilrgir diğer kp.tları ve dahili aksanu alı .. 

şaptır. Öıı cephedeki birinci kaUan itibaren iki çıkma şah ruşı olup üstleri bal· 

kouludur. Bir tarafı yangın duvarıdır. Balen bon:tunun eşyası olduğu söyJenil· 

miştlr. Kapalıdır. 

lllJDUDU: Bir tarafı kefeli karyesinden Ki.n•çburnnna &iden cadde oır taraf! 

Papazyan Ef. hane ve- bahc;esi v~ diğer tarafı Ethem ağa bakl ve dalyan kulesi. 

J'\fESAHASI: l'mum mesaJıa-.ı (1345,00 19-2) olup bundan (136.00 19-2) otel 

ve (40.00 19-2) gazino \'C (73.00 19-2) hane (171.00 19-2) hane mü~temihill 

(824.00 19·2) otel bahcesl \'O (101.00 19-2) de hane bahçe'lidir. 

TAKDİR OLUNAN KIYME1: Gayri menkulün bulunduğu mevkün 11JUeflne, 

mütehammil oldnğu iraduıa, tarzı inşaatına ve bina ve bahçesinin caddeye oıan 

:'.izüne ve nezaretine ve halihaz•r alım ve satım :piyasasına göre oteıın arsa ve 

l\".nasuıa. 7320 ve evin ve müşteml1ıitırun arsa ve binaya. 3220 Ura ki t.amamıJla 

cıl0540» on bin beş yüz kırk lira kıymet ehlivukul tarafından "takdir edilmiş . 

1- İşbu gayrimenkulün arttırma. şartnamesi 7/6/1939 tarihinden itibaren 

93'1/4768 No. ile İstanbul Dördüncü icra dairesinin muayyen numarasında her

kesin görebilmesi için açıktır. İlanda yazılı olanlardan fazla malümat almak isU

yenlcr, işbu şart.nameye ve 931/4768 dosya numarasile memuriyetbniı.e müra.

ca.a.t etmelidir. 

z- Arttırmaya iştirak için yukarıda. yazdı kıymeHn yüzde 7 ,5 nisbeUnde 

pey veya milli bir bankanın teminat mektubu te~di edUecektir. (Madde 124). 

3- İpotek sahibi alacaklılarla dJğer alikadarlarm ve Jrtifak hakkı sahiple

rinin gayti.!""!.enkul üzerindeki haklarım hususile faiz ve masrafa dair olan iddia

larını işbu illin tarihinden itibar,..n yirmi gün içinde evrakı müsbJtelerile birUkte 

memuriyetimize bildirmeleri icab eder. Aksi halde hakları tapu sicilli ile sabit 

olmadıkça satış bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. 

4- Gösterilen günde arttırmaya iştirak edenler arttırma şartnamesini oku• 

muş ve lüzumlu malUnıat almış ve bunları tamamen kabul etmJş ad ve Jtibar olunur. 

5- Gayrimenkul 6/7/1939 ~rihinde Perşembe günü saat 14 den 16 ya kadar 

İstanbul Dördünl'il icra me:mur)uğunda üç defa. bağırıldıktan sonra en çok art· 

tırana ihale edilir. Ancak arttırma bedeli muhammen kıymetin yüzde 75 tni 

bulmaz veya satış istiyenin alacağına. rüçhanı olan diğer alacakhlar bulunup da 

bedel bunların bu gayrimenkul ile temin edilmiş alacaklarının mecmuıından 

fazlaya çıkmazsa en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak üzere arttınna 15 gün 

daha. temdid edilerek 21/7/939 tarihinde Cuma. günü saat 14 den 16 ya kadar 

İstanbul Dördüncü icra memurluğu edasında arttı.rma bedeli satış istlyl'nin ala .. 

cağına rüçha.111 olan diğer alaeak1ıların bu gayrimenkul ile temin edilmiş alacak

ları mecmuundan fazlaya. çıkmak ve muhammen kıymetin yüzde 75 ini tutmak 

şartile en çok arttırana ihale edilfr. Böyle bir bedel elde cdilnıeı.sc Uıalc y:l.pıl· 

maz ve satış 2280 numaralı kanuna tevfikan geri bırakılır. 

6- Gayrimenkul kendisine ihale olunan kimse derhal veya verilen muıııcı 

içinıle parayı l'ermezse ihale karart fesbolunarak ke!ldisinJ<"n ev,ıel en yükselt 

Rklifte bulunan kbnse arzetmiş olduiu bedelle almağa razı olursa ona, razı ol· 

maz veya. bulunmazsa hemen on beş i:"ÜD müddetle arttırnıaya çıkarllıp en çok 

arthra.na ihale edJlir. İki ihale arasında.ki fark ve geçen günler için yüzde 5 deo 

hesab olunacak faiz ve diğer zararlar ayrıca hükme hacet kalmaksı:ı:uı m('mu

riyetiınizce ahcıdan tahsU olunur. (Madde 133). 

7- Alıcı arthnna bedeU hıı-ricinde olarak yalnız tapu ferag ltarcını 31 irnıl 

senelik vakıt taviz bedelini ve ihale karar pullarını vermeğe mecburdur. 

İşbu otel hane maamüştemJJ3.tında.n müterakim vergiler, tenvirat ve tanzifa.$ 

ve de1Jii.llye resminden müteveUld belediye rüswnu ve müterakim ''akü icare~i 

alıcıya alt olmayıp arttırma. belt'!linden tenzil olunur. 

İşbu gayrimenkul yukarıda gösterilen tarihte İstanbul Dördüncü İcra 1\-le

murluğu odasında işbu ilin ve gösterilen arttırma şartnamesi dairesind~ satıla· 

cağı nan olunur. 

ZAYİ 

(937/4768) 

Dr. Hafız Cemal 
(LOKMAN HEKİM) 

DAHİLİYE MÜTEHASSISI 
Divanyolu 104 

muştur. 
1 

Isteklilcrm 10İ6/939 cumartesi günü saat 10 da müracaatları. (3852). 

3/12/935 tarihinde Topkapı Le
van - Vartohyan ilk okulunun 
llinci sınıfından aldığım nakil 
tasdiknamesini kaybettim hükmü 
olmadığını bildiririm. 

J Kirkor Zakaryan 

Muayene saatleri: Pazar hariç bet 
ı-ün 2,5 - 6, Sah, Cuma.rtesl 12 - 2.,5 

fıkaraya. Tel: 22398 


