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Sovyetler 
Bitaraf 

Kalabilirler mi ? 
AJmanyanın pek ziyade işi
ne elverebilecek olan böyle 
bir bitaraflık bugün değilse 
bile yarın oohcmchal Sov
yetleri de mutazarrır ede
bile.cektir. 

Yazan: Etem İzzet BENİCE 

1 
ngfüere ile Sovyet Rusya a
.rasındaki müzakereler henüz 
arzu edilen m~hiyet ve isti -

kameti almadı. Bütün esasların 
balledilnıiş olmasına rağmen iki 
üç nokta üzerindeki miişkiiliıt mü
zakereyi nzahyor. 

Baltık devletleri hesabına Sov
Yet Rusyanın illtediği garanti bu 
müşkül meselelerin başında gel
mektedir. 

İngiltere ve Fransa Baltık dev
letleriae istenilea ırarantiyi ver
nıiye belki de hazır bulunuyorlar. 
Fakat, işin tersliği Baltık devlet
lerinin bu ırarantiyi istenuımcle 
:rindedir. Halli, Estonya Hariciye 
Nazırı SGD nutkunda böyle bir 
garantiyi tecavüz sayacağını par
lamentoda resmen siiylediği gibi 
Londraya da bildirlllİf ulduiu 
kaydedilmektedir. 
Diğer taraftan Finlandiya dı -

tmda iki Baltık devleti de Alman
ya ile ademi tocnvüz ve bitaraflık 
mukaveleleri imzalamış bulunu
yorlar. İngiliz - Sovyet müzake
releri başladıktan sonra imza -
lanan bu mukaveleler Baltık 

devletlerinin hattı hareketleri ba
kımından çok karakteri•tik bir 
vaziyet ifade etmektedir. 

Garanti istemiyen devletlere 
mutlaka garanti vemıek bir çeşid 
gariblik ve müşkülat ihdas ettiği 
gibi Sovyet Rusyanın bu devlet
lerin bitaraflığını ihlal edecek te
şebbüsler l<aıjşısuıda fiili müda
halede bulıınnıayı §art koşması 
da muhtemel ibtiliıtların ölçüsü 
bakımından bazı trreddiidlere ve 
tefsirlere yol açnıaktnclır. Herhal
de müzakerenin bugünkü durun1u 
ne olursa olsun prensipc taalluk 
etmiyen müteferri n1escleler üze. 
rinde behemehal iki taraf arasın
da anlaşma zemini bulunacağını 
ve er geç So,·yet Rusya - İngillere 
itilafının tahakkuk edeceği aşi -
kardır. 

Filhakika, Sovyetlerle İngfüere 
arasındaki bu ntiizakcrenin uza
nıası ve si1riinceme şekline intikal 
eder gibi göriiniişii aradabir bazı 
nıchaiilde ~u tahn1inin mevzuu 
bah,oJınasına fırsat , ·eriyor: 

- Acaba So.-yetlcr İngiltere ile 
(Devamı 6 ınc• sahifede) 

Milli Şef imiz Yal ovada .. 
Cumhur Reisimiz Bu Sabah Derincede Trenden 

inerek Savarona Yatı ile Y alovaya Geçtiler 
İzmit 8 (Telefonla) - Cumhur f · 

Reisimiz İsmet İnönü ile refika- I 
!arı ve çocuklarını hfuniJ. olarak 
dün akşam saat 23 de Ankaradan · 
hareket eden hususi tren bu sabah 
saat 9 buçuğu geçe İzmite var -
mışt. · 
İim ;, 'ehri daha sabahtan baş

tanbaşa bayraklarla donatılmış ve 
kesif bir halk tabakası erkenden 
istasyonda, hat boyunda yer ala
rak aziz Şefimizi beklemeğe baş
lanuştı. 

Tren ağır ağır istasyona girip 
durduktan sonra başta Vali, de
niz komutanı, asker! erkan, Be
lediye reisi ve devair erkilnı ile 
cemiyetler mümessili olmak üzere 
bir heyet Cumhur Reisimizin va
gonlarının Hnüne giderek İzrnitlf>. 
lerin sevgi ve tazimlerini arzet • 
mişlerdir. 

Bu sırada istasyonu ,]olduran 
binlerce kişi coşkun alkışlarla Mil
li Şefimizi alkışlamışlar ve içten 
tezahüratta bulunmuşlardır. 

Cumhu:r Reisim iz heyete ve hal
ka iltifat etmişler ve bilO. -
hare yine alkışlar, sürekli teza -

(Devamı 6 ıf.cı $ahifede) Cumhur Reisimiz bir Türk yavrusunu okş~rlarken ... 

Mihver Devletleri Balkanlarla 

1

Y enidenMeşgulOlmıyaBaşladılar 
Romanya Hariciye Nazırının Ankarayı Ziyareti 

Londra ve Pariste Ehemmiyetle Karşılanıyor 

Alman ve ltalyanlar Bilhassa Yugoslavya ve 
Bulgaristanda Geniş Mikyasta Çallşıyorlar 

Faris 8 (Hususi) - Yugoslav 
Kral naibinin Berlindeki temas -
!arı, Romanya Hariciye Nazırı Ga
fenko'nun Ankarayı ziyareti do
layısile, gazeteler Balkanlar va
ziyetini yeniden gözden geçir • 
mektedirler. Gafenko'nun Anka
rayı ziyaretine bilhassa ehemmi
yet verilmektedir. Çünkü Alman
ye ile İtalyanın bugünlerde Bal
kanlarla pek yakından meşgul ol
maları ıımumi alakayı aı·ttırmış -

(Devamı 6 ıncı sahifede} 

Yeni Zabıta Romanımız 

ÖLÜM ÇENBERİ Y ııgosfav Kral Naibi Der l.inde Bitlerin arabasında 
Çeviren: MUAMMER ALATUR ı---------

Londrada genç ve yakışıklı lıir Yunan milyonerini buluyo~uz. Bu 
adamın aşk ve s.eraııet alemlerini seyrediyoruz. ing;liz pol:si ıl·• alay 
edercesine çevirıl.!ği .ka.n.:ı,;dafaverelerin ve entrikaların iç yüzünü öğ
ıeniyoruz. KurduÇu ölüm· çemberinden geçen bedbaht insanlara acı

yoruz. Başlıyan ç'elfn ~i!'iıcl.elenin net;cesini merak ve heyecanla bek
liyoruz ve nihayet· bu neticeyi de öğreniyoruz. Bu harikulade ve s'ade 
bir iislı1bla yazılm'ıŞ _z,:ı,~ıta roman1mıza başladık. 

Bugün 3 üncü "'Sahif emızde 

• 
Sirkeci istasyonu Yeni-
kapıya Kaldırılıyor 

Butada Küçük Bir Liman ve Büyük 
Bir Gar inşa Edilecek Yazısı 

6 ıncıda 

Sovyetlerle Anlaşma Şif ahi 
Müzakerelerle Tesri Edilecek 

Polonyada 
Suikasdlar 
Artıyor 

Vall§ova 8 (Hususi)- Varşova 

istasyonu yıaııgınındun sonra, dün 
de Rı>ma - V aı·şova treni Varşo
vaya 22 kilometre mesafe<le yol
dan çıkırıuı;tır. Makinist, ateşçi ve 
diğer üç ki§i ölmü~tür. On kişi a
ğır surette yarala::ımıştır. Müna
kalat Nazırı kaza mahallinded;r. 

Kral Zogo 
Bu Akşam 
Gitmiyor 

Daha Bir Müddet 
Şehrimizde Kalacak 
Bu ı;abahki gazeteler eski AI

navııt Kralı Zogo ile Kraliçe Je
raldin, hemşireleri .ve maiyetinin 
bu akşamki ekspresle şehrimiz

den Fransaya hareket edeceklerini 
yazmışsa da tahkikatımıza göre 
bu haber doğru değildir. Zogo ve 
maiyeti daha b ir müddet şehri -
mizde kalacaklar ve bilahare de
niz yolile Fransaya gideceklerdir. 

Eski Arnavudluk Kralının ka -
tibi, Kralın Fransada bir müddet 
kaldıktan sonra İngiltereye geçe
rek orada yerleşeceğini ve bu hu
susta İngiltere hükfım<Jtinden ce
vab beklendiğini söylemiştir. 

Makineye 
Verirken : 

Lehistana 
30 Milyon 

Sterlin 1 

İngiltere, Polonya 1 

Askeri bir Anlaşma da 
imza Ettiler 

(Yazısı 6 mcı sahifede) 

1 KI~ACA ı ı , ___ _ 
Geçti, Borun Pazarı .. 

Bir arkadaşın makalesinde ay .. 
nen şu satırlar va.r: 
•- Arnavutluğun işgalinden 

sonra totaliter devletlerin hedefi 
Balkanları istila etmekti. Arna -
vuiluğu bir atlama tahtası olarak 
kullanacak ve Balkanlara atlıya- 1 

caklardı. Bu maksada varmak için 
de Bulgaristanla Yugoslavyayı bir
leştirerek mihverin himayesi al
tında yeni bir blok viicude geti -
receklerdi. Bu sııretle Balkan pak
tı bozulı.rak, bu paktla biribirine 
bağlı olan Balkan devletleri paı· -
çalanacak, sonra bunlar birer bi
rer avlanacaktı!• 

Bu ciimleleri okuduktan sonra 
şimdi artık sizin de dilinizin 
ucuna: 

- Geçti Borun pazarı ... 
Demek gelmiyer mu? •• 

İngiliz Hükumeti Şark İşleri 
•• 

Dairesi Şefini Onümüzdeki 
Hafta Moskovaya Gönderiyor 

İngiliz lla:rieiye Nıızırı Lonl Ballfa lııı, 8ovyet Seftri Malııky ve iki tual 
noktai nazarlarını telife çalışan Frausız Harici:>"• Nazırı Bone 

(Ya.zısı 6 ıncı salııfede) 

Yunan Deniz Talebesi 
Abide önünde! 

Misafir Bahriyeliler Bu Sabah 
A 

Abideye Çelenk Koydular 

Yunan Amirali ibidf öniiıule tlefteri imza ederken 
(Yazısı 6 ınn sahifede) 

.Plaj Bulbüller~ 
azan: 

İskender F. Sertelli 

Hergün Bir Başka 
Plajda Bedava 

Gezintiler .. Şimdiye 
Kadar HiçbirSinemada 

Görülmemiş Plaj 
Filmleri .. 

* 
« Çok Heyecanlı 
Bir Yaz Romanı» 

SON TELGRAF YAKIN DA Sütunlarında 
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HADiSELER KARŞISINDA 
..... ~\~ ';.' _- -. . 

, ". .. ,, .:;.. . , Son T elgr<' f. 
PLAJA ELVEDA 

EDİN İSTANBULLLLAR 

D 
ıin sabah, vapur iskelesin
de yağmuru seyreden bir 
vatandaş, gökyüzüne baktı, 

baktı: 

- Geç kaldın tatar ağası, dedi .. 
Nisanda yağacaktın .. 
Yağmurlar devam ediyor. Ha

ziranı, denize girmek, plajada yat
mak için bekliyen nice İstanbul
lular. şimdi, sokaklarda ıslanma
mak için, jimnastik adını koşu -
yorlar .. 

HANGİ YILDIZIN 

PEŞL"E TAKILMIŞU. 

Dün bir refikimiz de, havaların 
böyle garib gidişini halkın nasıl 

rivayetlerle tefsir ettiğini kayde
diyordu. Rivayetlere göre, dünya
mız bir kuyruklu yıldızın peşine 
takılmış, mevsimler değişmiş .. İs.
ter misiniz, Afyondan sonra İs
tanbulda da kar yağmağa başlasın. 
Ve, biz, odun kömür derdine dü
şelim? .. 

Odunun çekisi şimdi 325 kuruş
muş .. Böyle bir hal olursa, bir gün
de, emin olun beş liraya çıkar. 

ŞAİR FİLORİNALI NAZL\f 

ÖLDÜ 

Zavallı Filorinalı Nazımı kay
bettik. Şair Filorinalı Nazını, mu
hakkak ki, bir kıymetti.. Biz. se
nelerce, iıl latifeye döküp, onun 
eser !erini anlamak yoluna sapma
dık .. Bari ölümünden sonra, Filo
rinalıyı tetkik edelim.. Filorina
lının bti.tün kusuru çok mütevazı, 
kibar, centilmen, mahviyetkar ol
ması idi. Filorinalıdan, kıymet iti
barile, daha dun, ne şarlatanlar 
var k~ yıllarca üstad geçindiler .. 

İLAÇ OLAN 

MADDELER NELERDİR? 

Bazı müstahzaratın, ilaç mı, yok
sa bakkaliye cşyRiı mi oldukları 
noktasında tereddüd uyanmış .. 

Bartln Kad ı nlarının 
Bayan İnö n üne 

K ıy metli Hediyeleri 
Büyük Milli Şefim.iz İsmet İnö

nu. Bartını te~riflerinde birçok 
mWli.alli işler gibi ve Bartın ka -
daja ııııın el işle~i kabfüyetleri 
hakkında izahat almıştı. 

Bu yüksek alıikadan çok mem
nun kalan Bartın kadınları Bar
tına mahsus yerli bez üzerine tel 
işlemeli bir yatak takımı ile an
tika mahiyetinde renkli bir işle

meyi hazırlatarak mahalli Halkevi 
vasıtasile Ankaraya göndermiş -
lerdır. Ankarada bulunan Bar -
tınlı bayanlardan Leman Sargın 
ve Bayan Münire Samancıoğlu 

heodiyeleri Bayan İnönüne takdim 
etmişlerdir. 

Bayan İnönü bu hediyeleri 
çok beğenmiş ve Bartın kadınla
rına ·evgi ve teşekkürlerinin bil
dırilmeini istemiştir. Bartını teş

rifleri ricası üzerine de İnönünün 

Ne gibi maddeleri bakkallar sata
bılir?. Neleri eczaneler satarlar?. 
Hakikaten mühim mesele .. Bizce 
bakkalların ve eczacıların sata -
cakları eşyayı şöyle ayırmalıdır: 

Hangi maddenin fiatı, terkibi, ma
liye! halkça belli dcğılse, bunları 
ilaç saymahdrr. 

CANINI SEVDİÖİMİN 

AKTARMASI 

Üsküdar tramvaylarında, İstan
bul tarafında olmıyan bir güzel
lik var, O da aktarma usulü .. Ge
çen gün, bir Anadolu sahili kö -
yünden, Üsküdarın Paşakapı nam 
semtine aktarma usulile gelmek 
icab etti. Kaç kuruş verdim, bili
yor musunuz?. Tamam 20 kurui·· 
Bu parayı verdikten sonra, tram
vayın manası kalmıyor .. Tramvay, 
ucuz olan umumi nakil vasıtası 

demektir. Galiba, tramvayın ne 
demek olduğunu pek bilmiyoruz. 

Böyle aktarmaya, böyle kolay
lığa can kurban!. 

BİNBİRDİREÖİN 

TARİHÇE.Sİ 

Gazetelerin haber verdiğine gö
re, meşhur Binbirdirek yıkılma 
tehlikesine maruz bulunuyormuş. 
Binbirdıreğin tarihini dün merak 
ettim. Biraz karıştrrdım. Y azıyo
rum: Binbirdirek Miladdan dört 
asır sonra, Roma İmparatoru Kos
tantinle beraber İstanbula gelen 
ayan azasından Floksenüs tarafın
dan bir su sarnıcı olarak yaptı -
rılmıştır. İsminin binbir olması
na rağmen, 225 direk vardır. Fa
kat, direklerin üçer parçadan iba- . 
ret olmasından kinaye, Binbirdi
rek ismi verilmiştir. Bu sarnıç bir 
milyon üç yüz bin litre su alrr .. 
Vaktlle şehrin on bir günlük su j 
ihtiyacını tatmin ede~. ı 
Osmanlı Padişahı ikınci Mah- ı 

mud zamanında ise, burası batak
hane olarak kullanılmış, kesilen 
Yeniçeri kafaları buraya a.tı lmış

trr. 
AHMED RAUF 

' 

KOÇUK , 
__.;..H...;.;.A....;.B=-.;;E;.;...R=L;;;;;E;;...R_ * Hikaye üstadsı Ömer Sey -

feddinin kemikleri Üsküdardan 
Şişlideki asri mezarlığa merasim
le kaldırılacaktır. * Kolonyacıla~ Başvekalete, 
Maliye, gümrük ve İnhisarlar Ve
kalerlerile Parti genel sekreterli
ğine telgrafla müracaat ederek 
idarenın devlet sermayesin; kul -
!anmak suretile kendilerine re
kabet etmesinin doğru olmadığını 
bildirmişlerdir. * Defterdar Şevket Ankaraya 
gitmiştir. * Kızılay cemiyeti tarafından 
3 haziranda Bomonti bahçesınde 

tertib edilen müsamere havanın 
bozuk gitmesi üzerine 17 haziran 
cumartesi akşamına tehir edil -
miştir. 

soı seyahatine iştirak edemedi -
ğinden çok üzüntü duyduğunu 

söyliyerek, münasib bir zamandaı 
Bartına gelmekten memnun ola
cağını vadetmiştir. 

Halifenin Sarayında 1 
1 Bir ispanyol Güzeli 

Tarihi Roman: ilio. 105 

Dıye sordu. Maiyet zabitlerinden! 
bıri: 

Dun burada kucağında çocu -
ğıle .ı~lıyan bir kadın gelmişti, 

ded Halifeyi görmek ist\yordu. 
- Halife ile görüştU mü? 

- Evet.. Görüştü. Yanında kim-
seler yoktu. Kadın gittikten sonra 
Hal fe seni affetti. Acaba kimdi bu 
kadın? 

Tahır dıişunmeğe başladı. 
. 

Kendiaıni kurtaran kadının kim 
olduğunu anlamakta gecıkmedi. 

Fakat, arkada~larına bir şey 

soylemedı . 

Yazan: CELAL CENGİZ 

Bu zabitler arasında Selimi çok 
seven Şam asilzadeleri de vardı. 
Tahir, Hab'be ile seviştiğinı kim
seye açmamıştı. 

Bu tereddüt ve şüpheler uzun 
sürmedı .. Herkes hayretle birbiri
ne bakışırken, harem ağalarından 
biri ko~arak geldi: 

- Efendimiz, Tahiri görmek is
tiyorlar .. 

Dedi. Tahır arkadaşlarına dön· 
dü: 

- Halifeye teşekkiır etmek 
borcumdur. Bu vaz:feye ifada ge
cikmemeliy im. 

Yeni 
Adliye 
Sarayı 

Planları nın Hazırlan
masına Başlandı 

Şehır planı mucibince Sultan -
ahmedde yapılacağını yazdığımız 

yeni adliye sarayının planlarının 
hazırlanmasına başlanmıştır. 

Bu yeni bina 4 katlı olacaktır. 
Binanın cephesi Sultanahmed ca
mii mımarisine uygun bir tarzda 
bulunacaktrr. Bunun için de şehir
cilik mütehassısı M. Prostun fikri 
alınacaktrr. 

-------
Şehir Tiyatrosu 

Taksimde 
Yapılacak 

CUMHURİYE'l': 

Nadir Nadi cüeç kalmasalar• i
simli bugünkü başmakalesinde 

maksadlarına bir an evvel var -
mak ümidile Avruı;anın ba~ucun

da her an fırsat bekliyenler bu
lunduğunu, bunların gözleri sa
atlerde dakikaları ve sanıyeleri 
hesabladıklarını ve bir clahzai te

ahhur. un bütün ümidleri malı -
vetmeğe illi gelebileceğiııi söy
liyerek Sovyet - İngiliz anlaşma
sının bir an evvle tahakkukunu 
temenni etmekte ve: 

cHer geçen gün, dünya sulhu 
için olduğu kadar, ayni tehlike 

kar.şısında menfaatleri müşterek 
bulunan bu ıki devlet için de bü

yük bir kayıb Eayılır• demekte -
dir. 

TAN: 

T k B h d d Zekeriya Sertel •Totaliterlerin 
a sim a çesin e e Balkanlara iklısadi taarruzu. i-

Büyük Bir Sahne simli bugünkıi başmakalesinde 
Yapılıyor totıal.ter devletlerin bir türlü Yu-

goslavyayı istediltlui gibi ele ge
Beledi(yenin Tepebaşındaki Gar- çiremediklerini görünce iktısııdi 

denbarı yıktırmağa başladığını 
taarruza geçt:klerini ve Berlinde 

yazmıştık. 
Prens Pol ile yapılan mülakatın 

Diğer taraftan burada asri sine- Alman _ Yugoslav iktısr.diyatını 
manın bulunduğu yerde :Belediye birleştirmek gayesine matuf ol -
reisliği tarafından 600 kişilik fil()- duğunu kaydederek diyor ki: 
dern bir tiyatro binası inşa olu - · 
nacaktrr. Bu tiyatro yapıldıktan 

•Dün gelen halıedere göre Al
man,ya Bulgaristandan beş bin işçi 

sonra bugünkü şehir tiyatrosu bi- alarak Almanyada çaltŞtıracaktır. 
nası da yıkılacaktır. 

Demek ki Bulgaristan adım a
Fakat asıl büyük ve muazzam dırn kendisin. totaliter devletlere 

tiyatro bınası Taksimde yapıla - terkctmeğe başlamıştır. 
caktır, Bugünkü Taksim kışlası -

Umarız ki, Rorr.anya Hıiliciye 
nın yerinde inşa edilecek olan bu Nazırı Gafenke>nun Ankara seya
yeni tiyatro İstanbul şehir tiyatrO

hati, Bulgaristıamn tamamen mih-sunu teşkil edecektir. 
verin eline dü.şmes:ne mini ola-

VAKİT: 

Sadri Ertem •Papa, Hctler, Mu

solini• isimli bugünkü başmaka
lesinde Papa 12 inci Pinin yeni -

den bir sulh teşebbüsünde bulu
narak mille'llen arılaşmıye davet 
edeceği hakkında haberi mevzuu 

bahsetmekte ve Musolininin cPa
pa. yı bir vasıta haline koyması
nın hem kendisinin ve hem de 
müttefiki Hitlerin yen:den diplo

masi yolile konuşmalarına imkan 
vereceğini söylemektedir. 

YENİ SABAH: 

Hüsey:n Cahid Yalçın Londra
dan gönderdiği bugünkü başma

kalesinde Yugoslav Kral Naibi 
Prens Pol'ün Hariciye Nazırı ıle 

birlikte BerEni zişaret etmesinin 

Balkanlara dikkat: bilhassa cel
bettiğini kaydettikıten sonra Türk
İngil'z ittifakı akabinde mihver 

devletlerinin Yugo.;lavyayı sıkış

tırmağa başladıklarını söyliyerek 
diyor ki: 

•Bizim d~unüşümüze göre, 
Türk - İngiliz WMı en birinci 

faydasını ve tesirini Yugoslavya 
üzerinde göstermiştir. Çünkü bu 

itilaf akted. lmemiş ve Balbn ya
rımadasında muazzam ve mütte
hit bir kuvvet vücude gelmemiş 
olsaydı bugün Prens P.ol Berline 

seyahat ederken çok daha mii§
kül şartlarla karşılaşacaktı. Ber -
!inde Yugoslav devlet adamlarına 
çok daha amirane ve haşin bir ı :

san ile h~taJ:ı e.dilecekti. Bug!i.n Yu 
goslavya okşanıyorsa sebebi, ar
kada Yugoslavyanın hinihacette 

dayanahlcceğı bir Türk - İngiliz 
anlaşmasının bdunmasıtlır• de -
mektedir. 

LAieiiden 1 

Beyazıda 1 

Çıkan Yol I 
Genişletileceği İçiıl 

İstimlakler Yapılacak i 
Aksarayda Laleli bulvarından 

Beyazıda çıkan ve henüz açılma -
mış olan kısmın istimlak edilerek 
buradaki yolun genişletilmesi ka
rarlaştırılmıştır. Burada esaslı su
rette istimlaki icabeden kısım yo
lun sol tarafıdır. 

İstimlaklerdcn sonra Ü'niver -
site konferans salonu da tamamen 
yolun üzerine çıkacaktır. 

Bu husustaki proje hazırlanmış 
ve daimi encümene sevkolunmuş
tur. 

-

Pahalılıkla 
Mücadele 

Ticaret Vekaletinde 
Yeni bir Büro Açılıyor 

Ticaret Vekaleti tarafından ay 
başından itibaren teşkiline başla
nan mıntaka ticaret müdürlük -
lerinın yeni ve esas vazifelerinden 
birisi de . hayat pahalılığı ile mü
cadele. olduğu anlaşılmıştır. Bu 

1 mevzuda alınacak_ tedbirleri tesbitı 

etmek maksadile Isviçreli profe -
sör Lorense ve bilahare İngiliz 

mütehassıslarından Benhama mem
leketimizde yaptırılan tetkıkler ne
ticcsınde alınan raporlar gayri 

J kiıfi görti.lmüş ve başlıbaşına bir 
mesele teşkil eden .hayat paha -
!ılığı ile mücadele. mevzuunun 
esaslı bir suretle tetkiki icab et
tiği anlaşılmıştır. 

Hitlere Göre Tarih 
ve Siyaset 

Yazan: Ahmed ŞükrU ESMı:JI 

Son birkaç ay içinde gerek fli~ 
ler'in ve gerek Musolini'nin haile' 
rinde ve vaziyetlerinde görülen 

değişiklik, bugünk:ü beynelmilel 
münasebetlerin en ehemıniyetlı 
inkılabıdrr. Çekistanın ve Arna · 

vut!uğun istilasına kadar iki dil'· 
tatör, ikidebiı- harbden bahsedi· 

yordu. Her ikisinin de nazarın&! 
harp yapmak, vatandaşın en ın°· 

kaddes vazifesiydi. Musolini Jıit 
vesile ile demiştir ki: 

- Yatakta ölmek şerefsizdir - 1· 
talyan vatandaşları harb meydaıt 

larında ölmelidirler. 

Başka bir vesile ile de İtalya • 
nın her isteğini her kime olursa 

olsun, empoze etmek için sekiı 
milyon süngünün daima hazır bU' 

lunduğunu söylemişti. Hitler'in 

cenk ve döğü.5ü hakkındaki ede· 
biyatı daha zengindir. 

Diğer taraftan Taksim bahçe - caktır• demektedir 

sindeki büyük sahne de belediyece -========= ==================== 
Yeni ticaret Vekilimiz Cezmi 

Erçin pahalılıkla mücadele ted -
birlerini biran evvel teshil ede -
rek bu hususla sür'atle tatbikata 
geçilme-sini kcndisıne ve Vekalete 
başlıca bir vazife olarak ele aldı
ğını alakadarlara bild;rmiştir. 

Fakat bütün bu edebiyat ansıı•0 

arkada kalmıştır. Hitler'in ve :NfU' 
solini'nin harbden bahsettikleri 
zaman harb çıkmasına ihtimal yo~· 
tu. Çünkü karşılarında mukave· 

met edecek bir cephe mevcud de' 
ğildi. Çekistan ve Arnavutluk bİ:' 
diseleri, Avrupayı ayaklandırdı. 
Diktatörler tarafından yapıla -

cak yeni bir tecavüz hamlesinin 
harbi doğurması yakın ihtimal hJ' 

lini alınca Hitler ve Musolini der· 
hal ağızlarını değiştirmişlerdir. \ 'e 

hatta bundan daha ileri gidere1' 

müdafaa cephesini tecavüz mal<· 
sadıle ittiham etmektedirler. fiil• 

ler geçen gün söylediği bir nutul<' 

ta İngilterenin ve Fransanın bU' 
günkü politikalarını harbden e\'· 

velki siyasetlerine benzetti. Harb

den evvel İngiltere, Almanyayı 

kıskandığı için Alman milletini 
imha etmeğe teşebbüs ettiği gibi, 

bugün de ayni siyaseti takib et • 
rnektedrr. 

yıktırılmaktadır. Burada yeni ve 
büyük bir tiyatro sahnesi yapıla
caktır. Yeni sahne 4 tarafa döne
bilir bir tarzda olacaktır. -·
Spor Kursuna Talib 

Olanlar Çok 
Beden terbıyesi genel direk -

törlüğünün Çengelköyünde açma· 
ğa karar verdiği beden terbiyesi 
eğitmen kursuna istekli olanların 
adedi gittikçe fazlalaşmaktadır. 

Anadolunun muhtelif yerlerinden 
talihler gelmektedir. Son müra
caat günü 15 haziranda bitecektir. 

22 haziranda talihlerin Çengel
köyünde ameli imtihanları yapı
lacak ve kazananlar 26 hazirandan 
itibaren derslere başlıyacaklardır. 

Spor Yurdları 
Bu sı·ne tatbik sahasına konan 

spor yurdları talımatnamesinin 

tatbik şeklı hakkında dün beden 
terbiyesi umum müdürlüğü şelı,

nmizdeki alakadarlardan bazı i
zah.at istemiştır. 

Bu izahatla yurd talimatname -
sinin ihtiyaca kifa»et edip etme
diği, mıisabakaların dıizgün bir 
halde yapılıp yapılmadığı ve sair 
bazı hususlar bıldirilecektır. 

Cevab, bir rapor halinde ay nı
heyetine kadar Anka:aya giınde
rilmiş olacaktır. 

Diyerek harem ağasının peşine 1 
düştü .. Halifenin dairesine geç -
tiler. 

Tahir lo~ koridorlardan geçer 
ken. Maryananın h~yalini görür 
gibi oluyord Lı. 

O, gönlünü b;,. kere Maryanaya 
kaptırmış• . Ondan kr.ılay kolay 
nasıl vazgeçeb 'lirdi?. 

Abdülmelık bir sedır~ uzan -
mı.ştı. Aclan Halıfenin başı ucun
da eğlenceli fıkralar ve hikayeler 
anlatıyordu. 

Tahir içeriye girer girmez Ab
dülmeleğin dizleorine klıpandı. Ha
lile elile genç zabit'n omuzunu ok
şıyarak: 

- Seni affettim, dedi, fakat 
bir şartla. 

- Emrediniz .. Ölmeğe hazırım. 
Abdülmelik güldü: 
- Hayır, bu işin ucunda ölüm 

ve keder yok. Seliır. Hayyat'ın ka
rısile evleneceksin! İşte o kadar .. 

1 

Hatayla Artık 1 
Gümrük 1 

Muamelesi Yok 
Hududdaki Bütün 

Gümrük işleri 
Ka~dırılıyor 

Payastakı gümrük lağvedilerek 

Hatayla hükumetimiz arasındaki 
gümrük muamelelerinin kaldm -
lacağı hakkında verdiğimiz ha
ber tahakkuk etllliŞ ve bütçe. güm
rük ve inhisarlar ve iktısad ve 
maliye encümenlerinden mürek
keb encümen dün toplanarak Pa
yasta hududa müteallik oıan el-

1 yevm mer'i bilcümle idari, mali, 

iktısadi ahkam ve muamelatın ta-ı 
mamen kaldırılmasını kararlaş -
tırmıştır. 

Cumhurreisimiz iki 
Elçiyi Kabul Etf l ~r 
Reisı Cumhurumuz İsmet İnönü 

dun sabah Yunanistanın Paris se
firi M. Polistim; öğleden sonra da 
Almanyanın Ankara büyük elçisi 
Fon Papen'i kabul etmişlerdir. Her 
iki kabulde de Hariciye Vekilimiz 
Şükrü Saracoğlu hazır bulunmuş

tur. 

Tahir birdenbire sarsıldı. Fa
kat, Haf'feye b'r şey sezdirmek is
temiyorou: 

- O, Selimin zevcesi değil mi
dir? 

Diye sordu. 
Halife gözünün ucu ıle Tahire 

baktı: 

- Elharısin gönderdiği bir mek
tupta Selim.n, karısını çoktan bo
şadığı y&zılıdır. Talak, bu mektu
bu getiren şahidin şahadetile sa
bıt olmuştur. Zaten Selimin artık 
Şama dönmesine imkiın da yok
tur. O Kıştale kal~sine mu -
hafız tayin edilmiştir. Endülüsten 
ölünciye kadar ayrılamaz. 

Tah:r, bu sözleri dinlerken, Ha
bibe ile evlenmek için, her şeyin 
önceden düşünülmüş ve hazırlan
mış olduğunu gördü. Halifeye faz
la bir şey söylem eğ ne hakkı, ne 
de cesareti vardı. Zira, Habibe: J 
•Beni seviyor, ben de onu seviyo
rum .. demişti. Tahir bunları in - J 

Stadyomun Planını 
Yapan Mimar Geldi 
Dolmabahçede yapılacak olan 

stadyomun plıinını hazırlıyan İ

talyan mimarı Viyot Villi dün 
şehrimize gelmiştir. 

Valinin reisliğinde bir heyet J 

planı tetkik ederek kat'i kararını 
verecektir. Bilahare de hemen in
şaata başlanacak ve önümüzdeki 
sene 19 mayıs şenlikleri burada 
yapılacaktır. 

Eminönünde Mesçidin 
Bulunduğu Ada 

Emınönünde Balıkpazarı cihe -
tindeki mescidin bulunduğu ada
da Belediyece istimlakine karar 
verilen kısmın muameleleri bit -
miştir. 

Belediye reisliği buradaki 12 
dükkana aid istımliık bedelini par
ti parti Nafıa Vekaletinden iste
miştir. Dün bu dükkanlardan be

ş.·ne aid ilk partinin istimlak be
deli olarak 65 bin lira gönderil
miştir. 5 dükkanın yıkılmasına 

hemen başlanacaktır. 

* Şehrimizdeki bankalarda gı
şeler yaz münasebetile her gün 
saat 9 dan 14 e, cumartesi günleri 
de 9 dan 11,30 a kadar açık bulun
durulacaktır. 

kar edecek olursa Abdüsselam ş:
kayetlerinde haklı mevkie düşe
cekti. 

- Emrediniz, dedi, mademki E
fendimiz böyle tensip buyuruyor
sunuz .. Onun gibi namuslu bir ka
dınla evlenmeyi şüphesiz ki, ku
lunuz da isterim. 

Halife 'bundan sonra, Tahire he
diyeler ihsan ederek: 

- Düğün ve nikıih masrafınızı 
ben yapacağım. O kadının göz yaş
larını da sen silecek ve onu mes'ut 
edeceksin! dedi. 

Tahir, Halifeye teşekkür ede -
rek, Habibeyi ve çocuğunu bağrı

na basacağına and içti .. Hediyele
ri alarak Halifenin yanından çık
tı. 

Tahir, bu emri vaki karşısında 
Habibe ile evlenmeğe mecburdu. 
Aksi takdirde tekrar Şeyh A'b -
düsselamın sillesine uğraması 

muhtemeldi. Bu sefer de zindana 
düşerse, kendisini •nam us düş -

Öğrendiğimize göre bu maksat-

la \'e Vekaletin konjonktür büro
su ile :ıhenkli bir surette çalışmak 
üzere yenı bir büro kurulması ka
rarlaştırılmıştır. 

Bu büro evvela; hayat pahalı
lığını ilmi bir şekilde önlemek 
için iptidai iş, Ciat seviyelerini ve 
teşekküll-erini tesbit ve munta -
zaman takib edecekt"r. 
Mıntaka ticaret müdürlükleri 

de bu büroya yardım edecek ve 
ayni mevzuda esaslı bir şekilde 
çalışacaktır. Bu suretle peyderpey 
yeni ve rasyonal tedbirler alına
caktıı". 

İstanbul Spor Klubü 
Kongresi 

İstanbubpor kulübü genel sek
reterliğinden. Ruznamede yazılı 

mevaddı müzakere ve karara rap
tetmek üzere kongremiz 10 hazi
ran 939 cumartesi saat on beşte 
kulüb lokalınde toplanacağından 

sayın azanın teşrifleri rica olunur. 
RUZNAME 

1 - İstifa eden kulüb başkanı 
ile idare heyeti seçimi. 

2 - Cemiyetler kanununa göre 
nizamnamede yapılacak tadilat. 

manı. diye rccmedecekleri mu -
hakkaktı. 

Tuh:r o gün derhal Habibeye 
koştu .. Halifeden aldığı hediyeleri 
kendisine götürdü. Ve: 

- Yakında, Halifenin müsaa
desile evleneceğiz Habibeciğim! 

dedi. 
Habibe, Tahiri karşısında hür 

ve seı•best görünce şaşırmıştı. O
nun bu kadar tez döneceğini um
muyordu. 

- Her gece sabahlara kadar Al
laha yalvardrm.. Senin çok y a 
kında döneceğini ummuyordum 
amma, günün birinde afefdilece
ğinden emindim, Tahir! 

Diyerek boynuna sarıldı. 
H ahibe sevincinden ne söyliye-

ceğini bilmiyordu. 
Gözleri sulanmıştı. -
Çocuğu uyuyordu. 
Tah ir, çocuğun yanına ııokuldu .. 
Yüzüne dikkatle baktı: 

(Devamı var) 

Gerek Hit!er'in ve gerek Muso· 
lini'nin böyle ansızın ağız değiş· 

tirmeleri iki manaya delalet eder: 

1 - Diktatörler tecavüz politi· 
kalarını bütün dünya milletlerin 

ayakLandırdığını anlamışlardır. 

Binaenaleyh sulh emelleri hak -

kında teminat vererek korkuyu 
yatıştırmıya çalışıyorlar. 

2 - İki diktatör kendi efkarı 

umumiyelerine karşı rnii§kül bir 

vaziyete düşmüşlerdir. Ve sulh
perver görünerek heyecanı teskiı 

etmeğe uğraşıyorlar. 

Fakat Musolini'nin ve Hitler'in 

ağız değiştirmekle tecavüz polı -
tikalarından büsbütün vaz geç • 

tikleri neticesine varılmamalıdır 

Hitler ve Musolini, tecavuz ham
lelerinin uyandıracağı aksi anlı -

yamamışlardı. İngilterenin şark 

ile alakadar olacağına inanmıyor· 
!ardı. Ve şunu kabul etmek la -

zımdır ki İngil terenin teşebbüsü 

olmasaydı, bir sulh cephesinin ku· 
rulmasına imkan yoktu. Almanya 

bunu biliyor. Ve İngilterenin kö
tü niyetleri hakkındaki ittiham -
!arının sebebi de budur. İngiltere 
harbden evvel Alman milletini 
mahvetmeğe teşebbüs ettiği gibı . 

bugün de mahvetmeğe teşebbüs 

etme'ktedir. Hitler'in tarih anla -

yışı budur. Hakikat şudur ki harb
den evvelki devir ile bugünkü de

vir arasında az çok benzerlik var· 
dır. Fakat ne o devir tarihinin tef· 
siri, ne de b ugünkü beynelmilel 

münasebetlerin mahiyeti Hitler'in 
telakkilerine uygun değildir. Harb· 
den evvel de Almanya ve mütte
fikleri zorbalık ve tedhiş siyase -

tini takib etmişler ve bugünkü 
gibi, mukavemet cephesinin ku -
rulmasına zemin hazırlamışlardı. 

Hakikat yeni Almanyanın 1914 
senesinden evvelki Almanyadan 

alacağı dersler vardır. F akat Hit-
ler 'in, o zaman tarihini daha ob

jektif olarak okuması lazımdır. , 



Günün Meseleai: -
Açıkta Satılan 
Yaş Meyvalar 
Camlı Kaplara Alınacak ve 

Satanlar Temiz Kıyafetli Olcak 

G 
ıda maddelerinin ve bil
hassa dut, kiraz, çilek ve 
emsali gibi meyvalarla 

yıkanmadan yenecek yemişle -
rin tozlara ve sineklere manız 
pis kaplar içinde ve pis, pej· 
mürde kıyafetli sabcılar taTa· 
fındırn satıldığı göriilıniiştür. 

Belediye Reisliği, buna mii· 
saade edilmemesini bütün şu
belere evvelce bildirdiği halde 
yine bn vaziyetin devam ettiği 
görüldüğü için şubelere teki -
den bir emir daha göndermiş
tir. 

rın mal satınakta olınaların • 
dan alakadar memurların kont

rola ehemmiyet vermedikleri
nin arılaşıldığı evvela bildiri) -

mekte ve sonra pişmeden, yı
kanmadan yenen bütiln mey -
valarlıı gıda maddelerinin her

halde camb kaplarla örtülü o
larak sahlmalarmın ve bunla

rın el le değil, kürek tarzında 
yapılmış temiz nsıtalarla ki\ -

ğıtlara konup, temiz kıyafetli 
satıcılarla sattırılmalannın su
reti kafiyede temini istenil -

miştir. Aksi halde hem esnaf Bu emirde; birinci tamime 
rağınen hala pis kaplar içinde 
ve pejmürde kıyafetli satıcıla- ı 

ve hem de alakadar me • 
morlar cezalandırıbeaklanlır. 

Deniz yollarında !Edirne Yolunun 
Yeni Teşkilat Son Kısmı 

Kadrolar Kat'i Şeklini BirBuçuk Milyon Küsur 
Aldı Lira Sarf edilecek 

Bir temmuzdan itibaren faali
y~te geçecek olan den:zyolları ve 
Hmanlar umum müdürlüklerinin 
teşkilat kadroları kat'i şeklini al
mıştır. Yeni teşkilata göre liman
lar uımum müdünlüğü bütün Tür
kiye limanlarındaki yükleme ve 
boşatma ve her türlü hususatla 
• neşgul olacak ve bu limanlarda
ki her türlü vesaiti hazırlıyacak
tır. 

Deniızyolları idaresi de memle
ket sahillerindeki deniz nakliya
tından başka iç hatlar, kılavuzluk, 
havuzlar, gemi kmtarma ve Van 
gölü işletmesinin dahili ış!erile 

meşgul olacaktır. Yeni teşkilat 
projeleri dün mecliste görüşü! -
müştür. Denizbanktan açığa çıka· 
rılan memurlardan eskiden deniz
yollarında çalışan memurlar her 
>ki uımum müdürlükte vaızife ala
caklardır. Vazifeye alınmıyan me
murlara hizmet ettikleri her se
neye mukalbil birer maruı ikrami
Ye verilecektir. 

--0----

Tütün Satışları 

Son mayıs a.yı zarfında Alman
lar Türkiyeıden 200,000 kHo tütün 

almışlardır. Bu tütünlerin müh>nı 
bir miktarı 937--938 senefil stok -
laı:ındandır. 

Bundan başka Fransız firma:la

rı da mühim miktarda mübayaa.t

ta buluımı~lardır. Son partileri 
mü·tealtib mevsim geçtiğinden tü
tün satışları dumnuştur. 

Dün memleketimize iki Alman 
firması mümessili gelerek tetki -

kata başlamışlardır. Bu firmalar 
memleketimizden deri ve tütün 
alacaklardır. 

Geçenlerde memleketiımize ge
len İngiliz firmalarının mümessil

leri de tütün ve üzüm üzer iıırle an
gajmanlar yapmak üzere İzmire 
gitmişlerdir. 

No. 1 

Londradaki Viktorya istasyo -
nundan tren saat 4,15 de kalktı. 
Akşama doğru üç köprü istasyo
n unda durdu. 
Yazdığı polis romanları sevile 

sevile ve hatta kapışılırcasına o
kunan muharrir Centam trenden 
indiği zaman, yağmur bardaktan 
boşanırcasına yağıyordu. Yukarı 

köydeki köşküne gidinciye kadar 
epeyce mesafe vardı. İstasyon şefi: 

- Eğer biraz beklersen:z, bel
k: yağmur diner. Acele dönmek 
istıyorsanız, telefon edeyim, bir 
araba getirsır.ler, dedı. 

Centam genış omuzlu, sporcu 
ve sağlam yapılı bir adamdı. •A
dam sende!. der g bi başını sal
ladı: 

- Yıtğmur insanı eritmez ya! 
ıxh, şapkayı bastırır, pardeı;ünün 

yakasını kaldırır, yürür, gideriz. 

Nafıa V ekfileti İstanbul - Edir

ne asfalt şosesinin son kısımla -

rından birini teşkf.I eden ve Kul<?-

liköyünden Edirne şehri metha

line kadar olan sahayı da hemen 

inşaya karar vermiş ve münaka

saya çıkarmıştır. 

37+860 kilomehe uzunluğunda 

bulunan bu kısım 1 mHyon 709 bin 

liraya malolacak ve ayın 26 sında 

ihale edilecektir. --
Amerikalılar Sansar 

Derisi Alıyor 
Geçen hafta şehrimize gelerek 

tetkikatta bulunan Amerika.nın 

tanınmış müesseselerinden birinin 

mümessilleri memleketimizde stok 

bulunan bütün sansar derilerini 

almak üzere pazar lığa girişmiş -

ler ve bir miktar da mübayaatta 

bulunmuşlardır. İlk parti satılan 

sansarların çifti 28 . 30 lira üze

rinden muamele görmüştür. Bun

dan başka Alınan firmal.:ırı tilki 

derisi almağa devam etmektedir

ler. Bir iki gün zarfında çifti üçer 

liradan 3500 tilki derisi satılm~
tır. 

00 

Mes'ud Bir Nikah 
Merasimi 

Merhum kaymakam Vahid Be
yin kızı Sultanahmed sulh hukuk 

mahkemesi zabıt katibi Bayan 

Vedia Süer ile Vilayet idare he
yeti memUT !arından B.. Enver 

Salmanın nikah merasimi bugün 
Eminönü evlenme daiı'esi salo -

nunda icra edilmiştir. Genç evli
leri tebrik eder ve kurdukları yu· 
vada ebedi saadet dileriz. 

Galiıba yağmur hemen bütün 
gece yağmış olacak ki, hendek -
]erden sular birer küçük çay gilbi 
akıp gidiyordu. 

Centam yağmurun !ıafıfleme

sinden istifade ederek, dize ka -
dar batan çamurlu yola daldı. O 
gün zihnen son derece meşguldü. 

Hayır, romanlar. dolayısJe ka
zandığı muva!fakiyet, şöhret ve 

servet onu o kadar meşgul etmi
yordu. O gün sivil taharri dairesi 
müdür muavini Mered.itle yaptığı 
mülakatı düşünüyordu. Bu zatın 

günün bi·rinde cinayet dairesi şef
liğine tayin edj!eceğine hiç şiıphe 
yoktu. Öyle olmakla beraber bu
günkü mütevazı vaziyetinde da
hi, en naz;k meseleleri ona bıra
kıyorlardı. O gün Meredi! kendi
sine geniş muhayyelesine \e ze
kasına rağmen tasavvur edemi -
yeceği derecede he17ecanlı bir ro
man mevzuu vermişti. Ve bu ro
manda l'Şhas isimleri değiştiru! -

~) 
Ve. 

OL • 
1 s GUrUltO 

ile 
MDcadele Parisle İstanbul 

N 
üfusu İstanbuldan altı defa 
daha fazla olan Pariste, yir· 
mi dört saat içinde topla -

nan çöplerin miktarı, İstanbul çöp
lerinden daha azmış. 

Ma ı-ı:ke-meler 
•• \ • ,.· ~ • :o. • - - - ... :-" ..... ,, • ,-·,~ ·- ... , 

Acaba, bu, nedeo ileri geliyor? 
İstanbulda pislik mi fazla?. Yok· 
sa, evlerde, dükkanlarda, mües -
seselerde •çöp• zannile birçok kıy
metli maddeleri tenekelere mi atı
yoruz?. 

Senden 
intikam 
Alacağım! 

Bizce, ikisi de doğrudur. İstan
bıılun çöp meselesini, istifade edi
lir bir hale sokmak, belki, büyük 
bir bütçe, tesisat, teşkilat işidir. 

'Fabrikadan Kovduraca 
ğım, Aç ve Sefil Sokak

Ne olursa olsun, eğer, bugün •çöp• larda Sörüneceksin ! 
diye attığımız maddeler içinde ' 
kıymetli şeyler varsa, bunları ne
den israf edelim?. 

BURHAN CEVAD 

Buzcular 100 
Az Par.ayı 

Buluyorlar 
Dahiliye Vekaleti tarafından 

ver:Jen bir emirle şe'hrimiz;n her 
tarafında buz fia.tlarının 100 pa
raya indirildiği malUmdur. Dün 
buzcular bir istida file Beled1ye 
Re'sliğine müracaat ederek ;bu 
fiaitan zarar ettikkrini bildirmiş
lerdir. 

Buzcuların iddiasına göre serba
yiler buzun loalıbını 57 kuruşa ver
mekted;rJer. 

Bundan zaruri masraflar ve fi~e 
farkı çıkarıldıktan sonra kalan 
fiatlar se~mayeyi kurtaramamak
tadır. 

Buzcular buna çare olarak ser
bayi!erin de satış fiatlarını iıırlir
mesini. ve bu fiet miMarının Be
lediye tarafın.dan teSlıit olunm.:ı-· 

sını istemişlerdir. Taleb tetkik 
olunmaktadı:r. 

KISA POLiS 
HABERLERi 

* Dursun c,ğlu Ali adlnda biri 
Ortaköyde Kabataş lisesi önünd~ 
688 numaralı tramvaydan atlamak 
isterken düşerek muhtelif yerle
rinden ağır ve tehlikeli surette 
yaralanmıştır. 

* Şoför Mahmudun idaresin -
deki 296 numaralı otobüs Edirne
kapıda Hıristo adında birine çar
parak başından yaralamıştır. 

* Şehremininde oturan Hüse
yin oğlu Sabri adlnda bir genç 
Davudpaşada arkadaşlarile bera
ber kale duvar !arının üzerine çı

karak oynamakta iken düşerek 

muhtelif yerlerinden yaralanmı~ 
tır. 

* Nesim acllnda biri bir para 
meselesinden Kantarcılarda kese 
kağıdcı Metorun dükkan camla
rını kırarken yakalanarak mah
kemeye ver>lmiştir. 

* Yeşildirekte Kimsesizler · Y.Ur
dunda oturan Rifat oğlu 11 yaşında 
Yaşar yurdun duvarları üzerine 
çıkarak oynamakta iken düşerek 
muhtelif yerlerinden ağır surette 
yaralanın~ ve derhal ölmüştür. 

mek suretile hakikatın ta kendi
siydi. Böyle bir vak'a olmn,!jlu. 

Centam •bu vak'ayı nasıl ışllye
ceğini düşünüyor, yağmurdan bi
riken gölcüklere batıp çıktığına 

aldırış dahi etmeden köye doğru 
yürüyordu. 

Nihayet uzaktan köşkün aydın
lık pencereleri göründü. O zaman 

içine lbir ferahltk geldi. föhayet 
son derec e sevdiği ve hiç şüp!ıe
siz o dakika kendisini belded~ği 

karısı ile öpil§ecek, soyuna~ak ve 
ist:rahat edecek!\. 

Köşke girdi. Doğru kend\ oda-

Y 
ed.i.kulade, Santral mensu -
cat fahri.kasında çalıştıkları 
sırada, fabrikadan, emniyeti 

ve itimadı suiistimal etmek sure
tile bazı eşyayı çalan Mehmed ile 
Abdullah Adıgüzebıı duruşması

na dün üçüncü asliye sulh ceza 
mahkemesinde başlandı. Suçlular
dan Mehmed mahkemede şunları 
söyledi: 

•- Benim .bu hırsızlıkla ala -
kam yoktur. Fabr:kada çalıştığım 
sırada, Sabriye isminde bir ka • 
dınla tanışmışıtım. Onu evime al
dım. Sabriıye ile 2()...25 gün karı 
kıoca hayatı yaşadık. Sonra ondan 
biktım. Kadını evimden kovdum. 
Bu sebebden dolayı bana muğber 
olan Sabriye bir gün fabrikaya 
geldi ve orada ban o: 

- Sen beni evinden kovdun! 
Ben de senden intikamımı alaca
ğım. Seni muhakkak fabr;kadan 
kwduracağım. İşsız kalacaksın! 

Sokaklarda aç, sef.J sürüneceksin! 
dedi . 

Aradan bir ay geçmeden. •bir 
gün Sabriye koltuğu altında bir 
kaç bez parçasile tekraı· fabrika
ya gelmiş ... Patronun odasına gir
miş ve ona bez parçalarını gös
tererek: 

- Bunları Mehmed geçenlerde 
fabr:kadan çaldı, demiş ... 

O gün akşam üzeri beni fab
rikadan koğldular. • 

Abdullah Adıgfüel de .dedi ki: 
•- Sabriye benim öz kardeşim 

dir. Geçenlerde bır kadınla tanış
tım. Sabr.yeye onıınla ·evh:nece
ğimi söy !edim. Kız kardeşim ev
lenmeme muvafakat etmedi. Ben 
de onu dinlemedim, evlendim. 
Sabrıye bana kızdı. Ben evlendik
ten b'rkaç gün sonra fabrikaya 
bir bıçak, .bir sacayağı ve bir ke
ser getirdi. Orada: 

- Bun'ları kardeşim Sabrı fab
rikadan çaldı, dedi. Halbukı ke
seri geçen sene Kapalıça~şıda sey• 
yar bir satıcıdan almıştım. Fabri
kada boyahanede çalışıyordum. 

Çal!Jjtığım odada ne sacayağı var
dı, ne bıçak ... Kız kardeşım ya
lan söylüyor, bana iftira ediyor .• 

Hazırlık tahkikatında i1'adeleri 
bulunan Fuad, Yakub ve Zehra -
nın da şahid sıfatile celblerine ve 
duruşmanın 27 hazirana bırakıl -
masına karar verildi. 
ı-----·-------* Salmatoınrukta oturan Ali 

ve diğer Ali bir para meselesinc;len 
çıkan kavga neticesinde birbirini 
yar..Jamışlardı;. Kavgacıları a
yırmak için araya giren Ahmed 
adında biri de kolundan yaralan
mıştır. 

sına çıktı. Ocakta harıl harıl ya
nan odunlar odaya tatlı bir ılık

lık vermişti. 

Cen tam lambayı yaktı, kundu
ralarını çıkardı ve soyunmağa 

başladı. 

Bu oda, belliydi ki muharririn 
çalıştığı yeıdi. Meşin koltuklar, 
duvarın bir köşesinden öteki kö
şesine kadar uzanan kütüphane, 

üzeri k:tablar ve kağıtlarla dolu 
geni§ bir masa Ceııtamın mesle -
kim anlatmağa kafiydi. 

Centam pantoflalarmı giydi, pi
posunu doldurmağa başladığı sı-

·Kendisine 
Avukat Süsü 
Veren Adam! 

Beni Onunla 
Evlend:r nek 
istiyorlardı 

U
"' çüncü sulh c~za bakimi Bay 

Müncb, suçlulardan Bayan 
Nifete: 

•- Anlat bakay,m kızım, dedi. 
Hadise nasıl oldu?• 

Niiet yüksek sesle söze başladı: 
•- Ben yedi sekiz aydanberi 

davacı Şabanla Kvcamustafapaşa 

da ayni evde oturuyorum. Şaban 
karısından boşandıktan sonra o
nunla evleneceğiz. 

Kaymakamlar Bizzat 
Müçadele ile Meşgul 

Olacaklar 
Gürültü ile mücadele hakkında 

' Belediye reis!iğ; tarafından ge -
çen aylarda iki deia •bütün şu·be
lere yapılan tebligatın tatbika -
tına dikka:t edilmediğini gören 
Vali ve Belediye Reisi Lfıtfi Kır
dar dün şubelere yeni bir emir 
göndermiştir. 

Emirde kaymakamların bu işle 
bizzat meşgul olup ve mıntaka -
larında teftişe çıkaı ak hangi me
murların bu hususta ihmalleri 
görüldüğünün tesbit edilmesi ve 
bu memurların isimlerinin bildi
rilmesi ehemmiyetle istenmek -
tedir. 
Ayrıca gürültü ; ıe mücadeleye 

h:ç gevşerr.ıeksızin ve daha dik
katle her tarafta devam olunma
sı da emirde bildirilmektedir. 

---o---

Hiıd:seden bir, bir buçuk ay ev
veline kadar, İbrahimi, karısı Na
çiyeyi ve kayınbiracleri Mithatı 

tanımıyordum. Biı gün n:şanlım 
bunlara bir gramcfon satm!Jj .. O 
gün ahbab olmuşlar ... Birkaç gün 
sonra da bize geldiler. Kendile -
ri!e tanıştım. Onlar bize, biz on
lara gid~p gelmeğe başladık. 

Fotoğrafçılar 
Yarın T oplan_ıyor 

Telif Hakkı Etrafındaki 
Dileklerini Tesbit 

Edecekler 
Bir gün İbrahim ıle kansı yine 

ıbize gelmişlerdi. Bir ara kend'
lerine, bize bir ev tutmalarını rica 
ettik. İbrah:m bu teklifimizi mem
nuniyetle kabul etti: 

- Size Karagümrükte güzel ve 
ucuz bir ev tutacağım, dedı. 

Aradan bir h•ftH on gün geç -
tikten sonra, bir gün kapının &
nünde b'r kamyon durdu. Kam · 
yondan Naciye, kocası İbrahim 
ve kardeşi Mithat çıktı. E\'e gel
dıler. İbrahim: 

- Evi tuttuk. E~yayı götürme
ğe geldik! Size yardım edeccğ:z 

dedi. 
Onlara: 
- Bundan Şabanın haberi var 

mı? diye sordum. 
Naciye: 
- Elbette, dedi. Evi o kiraladı, 

kamyonu o tuttu, gönde.re!:! 

Evde misafirlerim vardı. Onlar 
da bıze yardım ettiler. Bir iki sa
atin ç:ndP evin eşyasını topladık. 
Kamyona yüklettik Biz de bin
dikten sonra kamyon hareket et
ti. Ve biraz sonra Karagümrükte 
bir evın önünde dmdu. Eşyayı 

kamyondan indirerek, içeriye al
dık. Odalara yerleştirmeğe baş -
laclı'k. Bu sırada iç'.nde nişanlım 
Şabana aid elbise ve çamaşırlar 
bulunan bavulun kaybolduğunun 
farkına vardım .. 

O akşam İbrahim eve yalnız 
geldi. Şabanı sordum: 

- Onun, dedi. Bu akşam biraz 
işi var, gelemiyecek! 
Şaban ertesi günü de gelmedi. 

Üçüncü günü onu .ıramak ve sor
mak içfo sokağa çıktım. Kapının 
önünde Şaban ile bir polise tesa
düf ettim. Beni kara.kola ııötür -
düler, ;fa<lemi alclı}ar.• 

Genç kadın sözüne bir an fasıla 
verdikten sonra, devam etti: 

•- Sonradan bavulun İbrahim 

ra<la, karısı Gras içeri girdi. Gü
zel, son derece sevimli, uzunca 
boylu, son derece kibar tavırlı bir 
kadındı. 

Con Centam karısını görünce, 
hemen ayağa kalktı, karşıloştı ve 
kucaklaştılar. 

Gras dedi ki: 
- Geldiği.ni vallahı hiç duy -

madım. Yalnız ... 

- Yalnız kl!pının yanında por
dl'f;ümden akan suları gorunce 
anladın, değ;! mi sevgilim? Brn 
senin usullerini o kadar işi ö4r n
dim ki. .• 

Geçenlerde Ankı.rada toplanan 
ne~riyat kongresınde fotoğraflar 
içın de teli! hakkının tanınması 

temenni olunmuştu Bu hak kabul 
edı·ld.kten sonra kimse sahıbinın 
;ızasını almadan lıir fotoğraftan 

kapyc çekemiYecektır. Kongre di
lekler.n. tamamile yerine get:r -
megt çalışan Maari.f Vekaleti bu 
müııaseb< tlc fotoğrafhane sahib
leı·ıle futoğral ınuhabirlerln:n ve 
fotoğr"ıçılıkla uğrnşanlarm dil -
şünce ve arzularını teshil etmeği 
kararlaştırmışt r 

Bunlar varın saat 17 de Galata
sarny lise ınde top~anarak düşün
ce ve dilekJerini söyEyeceklerdir. 

Bütün fotoğnftıane sahiblerile, 
fotoğrafçılıkla uğ:aşanların ve 
foto muhabirlerinin serbestçe iş
tirak edeb'leceği bu umumi top
lantıda ;leri sürülecek temenni ve 
fikirler Maarif Vekaleti mümes
silı tarafindan d:kkatle not edi -
lerek Vekalete bildirilecektir. --------·-----
ve karısı tarafından çalınmış ol
duğunu haber aldım .. Bunların bi
ze bu oyunu ·oynamaktaki mak -
sadları da, beni kendisine avukat 
süsü veren Hail namında birisine 
prezante etmek, onunla evlendir
mekmiş!.> 

Suçlu Mithat: 
•- Ben ne davacı Şabanı ve ne 

de Nifoti tanıyorum. Her ikisi de 
i:tltira ediyorlar. Benim hadise ile 
alakam yoktur• dedi. 
Davacı Şaban da şunları söy

ledi: 
•- Bugün mahkemede nişan -

hm Nifetin suçsuz olduğunu öğ -
rendim. ,Onun aleyhinde açtığım 
davadan vazgeçiyorum. İbrahim, 
Naciye. ve Mithatı cezalandırma
nızı isterim.• 
Diğer suçluların ve şahidlerin 

de .çağırılarak dinlenmeleri için 
duruşma 27 hazirana talik edildi. 

Kadın gcildü, fakat birdenbire 
cidd:Jeşti: 

- Geldiğıne çok memnun ol -
dum. Çünkü bir misafirimız var. 

- Bio· misafirimiz mi vaı? Bu 
havada kim gelir böyle? 

Gras tuhaf .bir ,ha.kışla: 
- Sarı Yanis! dedi. 
- Sarı Yanis mi? Çoktanberi 

burada mı? 

- Evet, saat dörttenberl bekli
yor. 

Genç kadının sesinden bu ziya
retten pek o kadar hoşlanmadığı 
anlaşılıyordu. 

Kocası: 

- Bu adamdan nıçın hoşlan -
madığını doğrusu bir türlü anla
mıyorum, dedi. 

Sonra düşündü: 
- Zaten de tam zamanında gel

miş. Salonda mı bekliyor? 
- Evet. 
Köşkün Balonu oldukça genişti. 

Gayet geniş ve rahat koltllkları 

A ~ 11-~ozoru 
Müsrif Dünyanın 

Akıbeti 

D 
evletlerin harb hazırlıg. ve 
sila.Jılanma içoıı sarfettikle
ri parayı hesab eden bey -

nelmilel müşahidler, bugün bu u· 
ğurda hıı-rcanan paranın, Umu· 
mi harptekinden daha fazla oldu
ğunu rakamlarla gösteriyorlar. 
Halbuki, bugün bir sulh deYresi 
içinde yaşıyoruz. Demek ki, yeni 

bir cihan harbi içine atılacak Av
rupanın, sarfedeceği para yeku
nu, akılları durduracak bir mahi
yette olacak, Umumi harb bir o
yuncak gib; kalacaktır. O ,·akit, 

Umumi ha~b ismini verdiğ:miz 

1914 . 1918 harbi de, ihtimal ismi
ni değıştirecek, Umumi harb. Ci
han harbi gi.bi is'mlcr, yeni fela
ketin adı olacaktır. 

Muhakak ki, yirm:nci medeni • 
yet asrı için, silahlanmağa bu ka
dar çok para harcamak bir gerilik, 
bir ay>bdır. Bu hal, insan cemi • 
yetlerinin biı:'birile anlaşmakta ne 

kadar ayrı isCkametlerde fikir 
yürüttüklerini, umumı emnıyet
sizlik ve itimadsızlığın ne kadar 
şümullü olduğunu gösterir. 

Halbuki, meden.yet dünvası. in· 
sanlığın huzur, rahat \'e saadeti 
için ne kadar çok para sarfına 

muhtaçtır. Eğer bugün, haıb ha
zırlıkları için harcanan mJyarlar
ea lıra 1 insan oğullarının refahı 

için sarfedilmiş olsa, muhakkak k'., 
dünya, kısa bir zaman içinde ceh
resini dcğtştirir. dünya yrp' enı 
biı kılığa girer. 

BUtUn dünya de·:j_etlerinır. sul
hu kurtarmak •çın aldıklar en 
başta gelen tedbır var kuv,·etill 
s:Jahlanmak, hazırlanmaktır. Fa
kat, bu hal, bır gün memlckc'ie
rin mi11i serverini, refcııhı ~aa

detini alt üst edecek, medeniyet 
kervanının nihayd, stop etmesi
ne sebep olmıyacak mı•. O haldr 
kurtarıldığı zannedılen sulh de. 
bir harb kadar, beşo-iJ"'tın başı 
na bela kesilecektır. 

O halde, ıbu çılgınca israfın ö · 
niıne geçecek tedb:rler almalı · 
dır. 

REŞAD FEYZİ 

Birimizin Derdi 1 
Hepimizin Derdi 

f ozdan Geçilmiyen 
İşlek Bir Cadde 
Divanyolu ile Mahmudpa1<arı 

birbirine bathyan ve İstanbu'nn 
l!n işlek caddelerinden biri olan 
(fünde yüzlerce \•atandaşm ı(e('ti

li Çarşı ve camilerimizi ıörmek 
üzere istanbula gelen her seyya
hın ui·radıf'ı Küt:ükyıldız han so
k.atı bir ay evvel idi kaldırım o
larak t.amir ettirilmiş, kaldırım 

taşları iızerine kum yerint döku
ıen toprakların miıtemadiyen g-e- ı 
çen vesaiti nakliyenin çiineınesi 

dolayısile bu topraklar toz dt."rya-
sı haltni almıştır. Bu sokakta bu
lunan bakkal, aşçı '\'e kah,·eci \'e· 
sair esnaf tozdan dükkilnlarınuı 

ka'Pı ve pencerelerini açamamak· 
la.dırlar. Bu ışJek sokatı 'Parke ile 
döşemek, hie olmazsa t.erkos su- ı 
yu ile sulamak mümkün değil mi? 

vardı. Köşede bir pcyano duru -
yordu. Duvarlar ince halıl&r Ye 
tablolarla süslenmişti. B.ıhassa 

göze çarpan şey, salonun ta,·ana 
kadar yükselen büyük ocağı idı. 

Ocağın üzerinde de ikı büyük 
şamdan duruyordu. 
Masanın üzerinde de iki geniş 

kaseye konulm:ış kır çiçekleri o
daya tatlı ve kokulu bir kır havası 
vemnişti. 

Cenıtam salona girince, ziyaretçi 
ayağa kalktı ve ev ı:ahibine doğru 
yürüdü. Eller •ıkıldı, Bu adam, 
tam manasile hır erkek güzelı idi. 
Çehresi, boyu, posu, konu~mıası 

tavırları heııha1'gi bir kadı.ıı der
hal kendisine eezlıedebilirci . 

Dedi ki: 
- Şehirde sizı aradım, fakat bu

lamayınca, belki köşkünüzde bu
lurum ümidile geldim. 

Sesi de güzeldi. İngilızceyi hiç 
bir şive aksaklığı yapmadan son 
derece mükemmel kon1Jşuyordu. 

(Devamı ııar) 
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ispanya Çök Nazik 
Bir Vaziye• e! 

,\ÇLIKTA.V ÖLEN BİR AHCI 

fr aş~mın a('hktan ölmesini bi

raz carip bulu.yorsunuz deiil 

mi-. Fakat, bu sOylediğimiz dof

rudur. ÖJen de Çar İkinci Nlkolanm 
aşcıbaş15ı Malicef'tlr. Nevyorkta sefa
letten, açhktan ölmüştür. 

HÖKAVE 
CANLI TAKViM 

İspanyaca İki Kuvvetli Cereyan 
Girişti Mücadeleye 

'lalicrf, <'Ok usta idi, Çarın emniyet 
\"(' itimadını kazanmış idi. Bir kaç ke
rf" Car ve Çariçe ile bir sofrada otur
ıu ış. yemek de yemh~tf. 

SARIIOŞLf:GU ~IEYDANA ÇIKARAN 

BiR ALET. 

Yazan: MAH1'1UD -;.ESA.İ l 

K ahveye girdi, etrafına ba -
kındı, kapıya yakın masa -
!ardan birine yaklaştı, bir 

Krallık Taraftarları Başka 1 ürlü, Franko'nun 
Başkumandan ve Devlet Reisi Olarak Kalmasını , 

Şu Amerikalılar çok tuhaf adamlar! 
'alanı meydana. çıkaran, ölümü haber 
~ren, heyecanın derecesini ölçen ma. 

· ineler lcad ettikleri gibi şimdi de sar. 
o-;ların sarhoşluk derecesini ölçmek 
~ın bir aıet icad etınJşler ... 

iskemle çekti; mütereddid bakış
larının manasına hiç uymıyan bir 
rahatlıkla oturdu, rahat bir soluk 
aldı. 

Daha kahvenin kapısından gi -
rerken ınsaru önleyen garson, o
nun girdiğini ve oturduğunu gör
memiş gibiydi. 

• 
lstiyenler Başka Türlü Düşünüyorlar 

l spanyanı: Avrupa polıtika -
s n.d,a aldığı ve alacağı vazi
\ ~ duaya matbuatını bugün-

ı~r 1 g '1e çok meşgul etmeğe ba~ 
la lı 

l pa") .ıdaki dahili harbe karış
ını~ ~ı ,, İtalyan gönüllüleri - ki 
22.000 olduğu söyleniyor - mem
leketlerine yollandı. Alman gö -
nu.Juleri de memleketlerine gitti
ler Şımdi üzerinde durulması !a
zı gelen nokta bu yabancı as • 
ker r çıkarılma.ıı huJusunda 
Fr.ıns~nın General Franko hükü
n et nezdındekı elçıs, i•far~al Po
t , ı göstermış olduğu ısrardır. 

Y ,. t da'1a tamamıle aydınlan

la 
b 
I 

a 

B 

k • zak görünüyor. Fransız-
" Kından e:-in bulunmakla 

r komşularj C'lf.)n İspanya -

yet m ıba çok ,y ile~ -
;, m gel yor dıye, dıişLn -
Da'lılı '1a-bın dc\'a!l' ettiği 

c GL'ncral Franko Fran
n ya•dını görmedı değil. 

ımdı Fransızlar kendisine 
t · ırlar Fakat General 

k ı buna rağmen 939 başında 
\ rla bir anlaşma aktett 

S nı a da Bolşe'· klığe karşı mü 

l ki İspanyol Kralı on iiçiincii Al (ons bir hastaııe)-·i zi:yarcti sırasında 

Ja 

ıc n1r& vcrılen m ·saka işti -
· .• Ondan sonra Almanya 

nya, ve ita ya g"bi o da ~1ıl-
er .emiyet.nden çekilmış dev

le lcr s rasına geçti. İspanyadan 
!t ) a ,.e Alman vaya askerı bir 
he} e giinderıl yor Bütün bunlar 
o ur bıt rkeıı hatıra ge'~n sual şu 
oıu \ or 

Acaba General Franko Al -
m ',ı · ltalya ittifakına girecek 
mı" 

İ e İspanyanın şimdı tereadüt 
ett ı; nokta bud~r Almanya ıle İ
talya ıçın İspanya ıstikbal har -
bınde en muhım vazıyette olan as
keı ır memlekettir. General 
Fı"rıkn du bu:-ou dü5ünü.ror ve Ö)·-

ıı u ıh or kı Almanya - İtalya 

• t f na grrmek içın keııd.sinde 
ti bır , rzu duvmu ·or. Biıyle 

.ı du} cak olsa bile- lspan- 1 

\ A m 'e ttalvan aleyhtarı 

• ıı ceryan az olmadığı gibı r · "m· 1 
:et mukadderatın yalnız Ge -
ral Frnn'konun tayin \'e tensi

ııme hı akmak ,stem.yen Krallık 
taraftarları da ;oktur. 

Almanya ve İtalya ıle münase
batı çok sıklaştırmak istıyen İs -
panyollar da vardır Bunlar Fran
sa aleyhındedir. Fransaya sığın

mış 'Jl,ın İspanyolların iadesini ve 
İspanyadan dah<li harb esnasında 
Fransaya gönderılmiş olan miri 
eşyanın, kıymetlı asarın geri gön
derilm(~::,:ni \'e saire ileri sürerek 
Parıs ~ukümeti ile gerginlik gös
teriyorlar. Miri e~yanıs ve kıy

metlı asarın çogu İspanyaya ıade 
edilrrişt.r Fakat bazı eşya var ki 
bunların kimlere ait oldugu ihti
laflı bır meseledir. İspanya Cum
huriyet t-üklıf!leti ev\~eıce haz.ı.

nenın a !ı~larını da saklamak üze 
re Fra~ 3ya yol! ırc.ştı. Şimdı bu 
altınların ıadesi de pürüzlü bir 

, Su hafta TAKSİM Sinemasında 

Aşkın Göz Yaşları 
TÜRKÇE SÖZLÜ - ARABÇA ŞARKILI 
Şarkın Bülbülü A B D Ü l V E H A B'ın 

Se~ini Dinleyiniz. - az Fiatları: 15 - 20 - 2fi Kr. LO<'a 100 1"uruş -

mesele te~kil ediyor. Dahııi harır 
ten yorulm~. harab olmuş bir 
memlekette altının büytik lüzu -
mu olc.!ugunu •Öylemeğe hacet 
yok. Fakat Fransızlara göre bu -
gün Fransada her şeyden mah -
rum, aç. biiliıç İspanyollar var ki 
bunları barındırmak Fransa hü -
kiımetının işidir. Bunları almak 
ıçin bugünkü İspanyol hüküme· 
ti, ne lazım gelen ,·esaite ne de 
muhtaç, işS>z, güçsüz \'atandaşla 

rı barınaırabılmek imkanına ma
liktir. Fransızlar d:y.or ki: 

- Mültecileri geri almakta 
Franko hükumeti pek de aceleye 
!uzum görmüyor. Çünkü bunları 
ne ile yapacak?. Memleket peri
şan, ziraat sahalar, harab olmuş
tur Fazla olarak Franko hükiıme
tı İtalyadan :ı - 4 mılyar !met borç 
almıştır Bunun faizıni nasıl ödi
yeceğin · düşilnüyor. Fransadan, 
İngillereden borç almak sözleri 
çıktığı zaman İspanyol gazeteleri 
bunun ~iddetle aleyhinde bulun 
duiar. Çünkü bunu İspanyanın is
tiklaline aykırı buldular'. 

işte Fransızlar Franko İspan -
vasına brşı böyle dü§iinüyorlar. 

FraPsada bugün ~00.000 kadar 
İspanyol mültecısı ,·ardır Bun-
!ardan bir kısmı Fransız tabliye -
tine girmekte ve erkekler de Fran-
sız ordusuna yazılmaktadır. 

(Devamı 7 inci •ayfada) 

Bu; ~ocukların uçurdukları ba.lon
ı ara benzer. Bir nevi razJa şişirilmiş. 
ir. Sarhoş olmadıklarını iddia eden
er, bunu lsbat lt;in balona üflerler. Söz-

• ·ri dotru ise balonda bir deiişlklik 
• örülmüyor. Aksi lıalde rengi başka· 
hı ;ıyor. 

rıi'NYA SULHU İÇİN 

Papa. 11 inel Pi, cecen eylQ! buh
ranında dünya sulhunu muhafaza için 
canını fedaya ha"J;ır oldufunu söyle· 
n1iştt. Papa 12 inci Pi de, bütün dünya 
ka.tollk çocuklarını, sulhun idamesi i
çin kili. elercle duaya davet eti. Bu mi
nimini yavrucuklar, kiliselerde dua e
derlerken Jllndlstand.tn bir ses yük
seldi. Gandlnin !;esi: 

«Sulh lciıı mücadele ed.Jyorum. Sulh 
tein öleceflm! .. 

cGarp ilemlni tehdid eden harbin 
önüne l't>Çmek i('in oriiç tutarak ölme. 
Yt" hazırım ... » 

EGER KRAL İSTEMİŞ OLSA ... 

İngiliz Kralı 1\lajesle 6 ıneı Jorj ye
ni dunya seyahatine devam ediyor .. 
i\Ia.i stı• kralın bir c;-ok hukuku vardJr. 
Bunları i .. tirnaJ etmiş olsa: 

Bütün ordu ve donanmayı, zabitleri 
ve mürettt•bah dahil olmak şartlle ter
hiı; etmek hakkını haizdir. İstemiş ot. 
sa bütun harb gemiJerini de satabllir. 

Harb zuhurunda, sulhu ia-de için 
( 'ornouaillc pren~liiJ üzerindeki hak
larından va7.geçebllir. 

Tebaas111dan, l<!ilt>diklerlne asalet un. 
vanı vereblJlr. 

llapishanelerin kapılarını açtlrmak, 
ın.ıhııw.ları ıoahverml'k hakkıdır. 

Fakat, maje~te 6 ınrı Jorj bu hakla· 
rut hiç birini i~timal etmez ... 

Doktorun Öğütleri: 

ERGENLİK 

C 
ild dahilinde bulunan 
\•e kılların büyüme · 
sine hizmet eden kü-

çük bezlerin (guddelerin) yağ
lı \•e koyu bir mayi ııeşretme
lerinden ibaret bir hastalık -
tır ki, yüzde hasıl olur. Bu da 
kılları bcsliyen gudde yolla
rının kapanmasından ileri ge
lir. Bu suretle yüzde çıkan 

sıvilcelere ergenlik derler ki, 
ekseriya midenin muntazam 
işlememesinden ileri gelir. Te
davı ederken haricen kuru -
tucu ve kükürtlü merhemler 
istımal edilır 

Aşağıdaki tertib de ergen-
liğe karşı iyi bir merhemdir: 

Vazelin 10 gram 
Üstübeç 2 • 
Kôfuru 1 • 

Her halde, kahvenin gedikli!e -
rinden olmalıydı. Göz ucile bakı
yordum, Üstü başı yıprak dene
cek kadar eski, fakat temizdi. A
ğarmış saçlarını ihtimamla tara
dığı, buruşuk yüzünü ihtimamla 
tıraş ettiği belliydi. 

Hep, sokağa bakıyordu. Tenha 
kahvede 
yaklaştı, 

!adılar. 

işsiz duran garson, 
Rumca konuşmağa 

ona 
baş-

Garson, ikidebir, gülerek onun 
omzuna vuruyor, kısa çığlıklar ko
parıyordu: 

- Vre Tikeros! 

O, garsonla konuşurken, birden
bire ayağa kalktı, sokağa fır !adı. 

Garson. onun böyle birdenbire 
kalkıp çıkışına şaşırmadı, arka - ı 
sından uzun uzun baktıktan son-
ra1 iki yumruğunu 
yarak tekrar etti: 

- Tikeros! 

beline daya -

Garson, eski tanıdığımdı, ça -
ğırdım: 

- Yani, kim bu adam? 
Yani, benim soruşuma şaştı: 
- Panayotu tanımıyorsunuz? 
- Hayır! 

- Tikeros Panayoti? 
- Nasıl tanımıyorsunuz? Onu, 

tanımıyan yoktur. 

- Zorla değil ya, tanımıyo -
rum! 

Garson Yani, ocak tarafına bak_) 
tı; patron, piket partisine dalmış
tı. Bir iskemle aldı, yanıma o -
turdu: 

- Tikeros, rumca. bilirsiniz, 
kısmetli demektir. Amma, bu a
dam, kendi kısmetini kendi arar; 
Allaha .bırakmaz kendi bulur. 

- )fasıl bulur? 

Yanı, yalnız benim değil, kendi 
saflığına da gülüyor, gibiydi: 

- Buluyor işte ... Panayotinin, 
çoluğu, çocuğu, kimsesi, evi, odası 
filan yoktur. 

- Sokakta mı yatar? 
- Yok, bayım. Sokakta değil. 

O, her gece, tertemiz yataklarda 
yatar. 

Eğer, o Tikeros Panayoti'yi gör-· 
memiş olsaydım, belki bir cJigo
Jo, dur, diye şüphelenebilirdim. 
Fakat, .Jigolo• olmadan da, yine 
gül gibi yaşar. Marifet ehli insan
lar da vardı: Ev, yahud para işle
ten gizli sermayedar, kurbanları· 
nın. mahkumlarının ikramile de 
geçinip gidiyorlaı·dı. 

1 

A idborik 
Bu merhem 

ne sürülür. 
sivilce yerleri-

1.5 • , 
Kahvede kapıya yakın oturma

' sı. bir teviye sokağı gözetlemesi de 

pek manasız değildi. 
Gitt.kçe artan bir merakla sor

dum: 
Bu Tikeros Panayoti, ne iş 

yapar? 
Garson Yani, omuz silkti: 
- Hiç bir iş yapmaz. 
- Demek, hazırdan yiyor! 
Yani, kahkaha ile güldü: 
- On parası yoktur. 

1 
Birşey söylemedim, •aramadım, 

yüzüne baktım. Garson Yani, hey 
gidi dünya, hey! der gibi bıyık al
tından gülmeğe başlamıştı. 

- Evet, bayım, on parası yok
tur. Yoktur amma, işte böyle, fa
kir fıkara halinde, yine temiz gi
yinir, her akşam rakısını içer, her 
gece de tertemiz yataklarda ya
tar. 

Hiç ses çıkaı·madan onu dinli
yordum. Yani, başını sallıya sal
lıya adt'ta bir ders verir gibi an
latıyordu: 

todoksların, katoliklerin, 
ları ayrı günlerdedir. 

- Evet. 
- Yortular da var. 
- Evet. 
- Peki isim günleri? 
- Nasıl isim günleri? 

yılb~t-

- Bizde isim günler~ herkesir. 
bayramıdır. Yılbaşında, yortular
da, isim günlerinde, dargınlıklar 

unutulur, herkes bribirini kucak
lar; her ev, düşmanlarına b;le ka· 
pısını açar. O günde, o gecelerde, 
kimse ger ~öndürülmez; kim"e -
den birşey esirgenmez. Her gde
ııe kapı açıktır. Çalgılar çalınır; 

şarkılar söylenir, oyunlar oyna · 
nır. Kimse kimsenin kusurun.
bakmaz. Yemek içmek cabadır. 

(Devamı 7 inci sayfada) 

- Onun, d en düğmelerini ı 'l.JJ'""Ulııt\....llıı..:;ıııııııı 

söktüklerini dıkerler, esvabına ya- Ankara Radyosu 
ma yaparlar, cebine bir paket de 
sigara koyarlar. 

Bu, inanılmıyacak şeyi dinle -
mekten usanıverdim: 

- Yani, sen, arasıra, çifte k3.

ğıd çeker misin? 
Kızmadı, gün görmüş, ehli dil, 

kalender garson, kendi kendine 
acır gibi boynunu büktü: 

- qençlikte, esrar, afyon, kef 
namına ne varsa hepsini yaptık. 
Artık, bizden geçti. Anlıyorum, 

inanmıyorsunuz. Size, saka, alay 
gelyor. Amma, ben de yakından 
bilmesem, s:zin gibı saka, alay sa
nacağtm. Tikeros Panayoti'nin 
kimsesi yoktur, geçineceği yoktur, 
parası pulu yoktur, amma, aklı 

vardır. Eh, herkes, bir yol tutmus. 
O. misafirlikte ya~ar. 

Bu da, akla yakın değildi: 
- İnsan. misafirlikte, bir gün, 

be~ gün, on gün, bir ay, bilemedin 
iki, üç ay yaşar' Peki. sonra? 

Garson Yani, başını salladı: 
- İste siz de ben de burada ya

nılıyoruz. Musafirlikten musafir -
!iğe fark vardır. 

- Ne gibi? 
- Senenin her günü bir midir? 
- Elbette bir değil! 
- Sayalım mı? 

- Sayalım. 

- Yılbaşından başlıyalım. Or-

Bl'GÜN 

19.09 Prorram. 
19,5 ;\lüzik tM•lodiltr - Pi). 
19.15 Türk müzifl (İnce saz fash .. 

Safiye Tokayın iştlrakiJe). 

20,00 !\lemleket saat ayarı, ajans ve 
meteoroloji haberleri 

20,15 Netteli pl:iklar 
20,20 Türk müziği. 
1- Rast peşrevi. 

• R. 

ı- Abdi E!endlnln • Rasi şarkı -
Senin aşkınla çik oldum. 

3-- Faik Beyin - Rast şarkı • Bir da

me düşürdü kl beni. 
4- Tanbur tak.simi. 
5-- Liitfl Beyin - Hicazkir ş.arkı • 

Sana noldu gönül. 
6- Arif _Beyin • Hicazkar şarkı -

Açıl ey goncai sadberk. 

7- Arif Beyin - Hicazkar şarkı 
Güldu a('ıldı yine. 

8- Acem kürdi şaı·kı • Bir verasu 
yare dti~iüm. 

9 - ~cmsettin .llyanın • Hica-z şar
kı - Kim görs«." seni. 

10- llalk turküsü • Akşanı oıu·r ker~ 
van iner yoku~a. 

21,00 Konu!;ma (Ziraat saati). 
21,15 .llüzik (Flüt solo - ;\-li.ıkcrrem 

Berk: Trcınolo (Varyasyonlu par('a l. 
21,'?3 i\luLik (Kurük "°rkrstra - Şef: 

I\ecip A kın). 
21,4-5 Konusma. 

22,00 :'\olı.i;tik (Kliçuk urk(':ıılra • Şer: 

~ecip A~kın). 

22.tO Ulüı:ik (01Jerrtler • Pl.l 
23,00 Son ajans haberleri, ziraat. t-s

h't.m, tahvili&, kaınbtyo • nukut bor
sası (ftya4). 

23,'?0 l\tuzik (Cazband • Pi.). 
23.55-24 Yarınki ı•rog"ram. Hem ben bu gece kalırım dedim amma, nasıl 

]< bılecegimi hiç düşünmedi'T!. Bırden hissime 
k p'<d m. Sabahleyin eve gidince nerede kaldığı

mı ı as:! anlatabi!ir, ne yalan uydurabilırır:' • Kim
de 'd;.m desem babam mutlaka gider, sorar_ Yala
r m ır aya çık.ncada babam beni eve tıkar, b:r daha 
btr er r karmaz. Kaçmamız da, evlenmemiz de 
hep ı va ritişe!' .. 

YOS A 
düşünce içinde bunalan Ferit güneş doğarken oda
sının terasına çıktı. Orada da uzun uzun oturdu. uzun 
uzun düşündü. Güneş sinirlerini biraz yatıştırmış, fi
kp·lerinl durultmuş, kafasının içindekı karmakarı-
şıklığı gidermiştı. 

- Karar verdik bir kere .. 

12,30 Prorram. 
12,35 Türk müzli'l - Pi. 
13,00 l\ılemlekf'i saat ayarı, ajans Ye 

meifı-oroloji haberleri 

FArıt bu sözlerile Nesrim hem haklı buluyor, 
h€. 
!arak: 

hıslerine, damarlarında tutuşan ateşe kapı-

Gitme kal. Ne olursak olalım, aldırma! .. 
D·vordu. Fakat, Nesrin daha serin kanlı idi. Dü

şihccıerini dahe sağlam fikirlere tutturarak ona bir 
kerP daha anlattı ve: 

Yavrucuğum, bu kadar bekledik. Daha iki üç 
guıı lıle bir ŞI!\' değil. Ondan sonra ö_!ünciye kadar bi
ribır•rn?in olaca~ız. 

n~rli ve: 
- Ben gıdı\'orum .. 
D,ve kalktı. şapkasını 

yuldu 
başına yerleştırmeğe ko-

Ferıt bu a~·rılıştan deli olacak gibi idi, fakat, dü
~Üı'üvor. düşiınüyor, yapılacak bir başka şev bula
mı,·orrlu Ve. Ne~rin onu avunduruyordu 

S.ıbahley n yine geleceğım Sen pas~portları 

No. ] 85 ----· 
En son en son iki uç gün içinde de İstanbuldan ayrıl
mış olacağız. 

O GECE 

Ferit yine odasının içinde yapayalınız kalınca ne 
yapacağını şaşırmıştı. Hayatının bu kadar yüklü, he
yecanlı ve yepyeni bir yolu, gidişi, devrimi içinde 
derliyen bir anını daha hatırlıyamıyordu. 

- Nesrini alıyorum .. 

Diye seviniyordu. 
- Kaçıyorum!. 

Diye ürküyordu. 

- Avrupada ne yapacağız, nasıl bir havala gi-
riyoruz?. 

Diye heyecan duyuyordu. 
- Nesrin evde bulunmavınca 
Diye merak ediyordu. 
- Kaçarken yakalanırsak .. 

n~ler olacak? .. 

'iazan: ETEM İZZET BENICI': -------

Bütün bu b;rbirinin !erili düşünceler arasında 
çırpınırken zihni başka başka konulara da kayıyor
du: 

- Benim param tükeniyor .. istediğim gibi beni 
anacak bir iki yıl yaşatabilir. Sonra ne olacak? .. Ne
reden para alacağım, nerede çalışabileceğim, Nesrine 
nasıl beklediği sürerli gönenci verebileceğim?. O da 
biraz param var diyor. Fakat, ne kadar bilmiyorum? .. 
Hem ben onun parasına el bile sürmek istemem. Bu
rada kalsaydık, elimdeki para ile bir ise girisir. nasıl 

olsa mayalanırdım. Sanki o bana ! açtıktan sonra 
babası uymamazlık etse bile ne çıkardı, ben onu ko
ruyamaz mı idim? Bu asılmak, kesilmek, parça par
ça olmak hep Nesrin'in fazla korkusundan doğuyor. 
Belki de hiçbir şey olmaz. Birçok böyle olgular ol
muyor mu?. 

GÜNEŞ DOGARKEN 

Diyor, yoldaki dıişüncesini sürdürüyordu: 

- Gideceğiz. Bir iki yıl hiçbir şey düşünmek te, 
söylemek te boş. Ne olacağını bilmiyoruz. Bu bir ma
ceradır ki sonu ya çok iyiye, ya çok kötüye çıkabilir. 
Ben bu gün hemen pasaport işlerine başlarım. Em
niyet Direktörlüğünde arkadaşlarım var. Çarçabuk 
pasaportları bitiririm. 

Böyle böyle düşünürken birden aklına yeni bir 
şey geldi ve bu yeniliğin heyecanına kapıldı: 

- İlk işim hemen kuyumcuya gidip iki yüzük 
yaptırmak olsun!. 

Dedı ve .. karar istiyen yeni bir düşünceye saptı: 
- Nişan yüzüklerinin içine ilk onu gördüğüm 

tarih.ın. kazdı· m, ~·oksa 8/10/1933 tarilii mi 
koydursaın'!. 

Bu soru onu fırtınadan kabaran bir deniz gibi 
coşturuyor, hislerini içine sığnıaz ediyor ve için -
deki yıllanmış aşk ihtiraslarırıı bi,.den taşırıyor 

du! 

13,15-14 :\lilıik (Karışık P•ogram) 

Pi. ----·----··-- ---
1357 Hicri I 
Reb;uliliir 

20 

1355 Rumi 1 
Mayıs 

26 
~-·---------· 
1939, Ay 6, Giin 159, Hızır 34 
8 Haziran PERŞEMBE 

~~---,----..... ~~-ı 
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Vakitler V.ısati Ezani 
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1 Suadiye Mektubları 1 f ŞAKA Dudakların Dili 
avi Deniz, Yeşil 

Ağ lar v opra 

ÇOK YAŞAMA İLACI! 

- damın biri, terküs 5uyurıu 

A şişelere doldurur, ,.ğıziarı~ı 
mühürler (çok ya>o;,na ıla-

cı) diye salar, halkı dolan ırır -

Kadınlar, His erini İzhar Etmemek İçin Ağızların 
Daima Kapalı mı Tutmak Mecburiyetinde Kalacaklaı 

ırı.;:. 

Sayfiye Yerinde Gönlü· Kahat 
Oturmanın Sebebleri Nelerdir 7. 

Bu itlaçtan birkaç şişe alıp iç 

tikten sonra hastalanan ve ölüm 

dereces:ne gelen biri lrendisini 

çağırtır: 

- Verdiğin ili'ıc:n bir tesirini, 

hayrını görmedim. Ölüyorum ... 

Yazan: REŞAD FEYZi 1 

8 
urada. aylardır özlediğim 

tabiat parçalarına kavuş -
tum: Deniz, ağaç, çiçek, ve 

Uzonan ıssız, gürültüsüz mesafe
ler .. Önümde, Adalar, sıralanmış 
duruyor .. Bazan, vapurun süzülen 
dümanbrına gözüm takılıyor .. U
zun kış aylarının kafamı harab 
eden yorgunluklarını çıkarmağa 

çalışıyorum .. Şehirde, en çok üzül
düğüm bir şey topraktı .. Bildi -
ğimiz toprak.. Bazan, siyah, sa
rı, kahverengi, alacalı toprak .. 
Şimdi. pencereden, uzanan san 
toprak düzlüklerine baktıkça, i -
çımde, bir dinlenme hissediyorun; 
Toprak nekadar güzel şey .. Bu -
ranın toprağında, sarıya, kırmı .. 
zıya çalan, ayrı bir güzellik var .. 
Komşunun bahçesinde kiraz >

ğaçları var .. Yeşil iri yaprakh •n 
arasında salkım salkım kirazla -
rın bir duruşu var ki, sormayın .. 
Bunlara bakmakla doyaımy -um .. 
Kirazın parlak ko,-u kadife ktr - ' 
mızılığının bütün ihtişamı, da ıa ı· 
çok. Yeşil yaprakların uasırda. 

dalların üzerinde belli olt.rnr. Ki- · 
r<ı !alları bastı, derler .. Bu sö -
l(:n. hakikat oluşunu, ilk defa bü
tün sadeliğile burada görüyorum. 
Alçak kiraz ağaçlarının mahmul 
dalları toprağı selilmlar gibi eği
li;·orlar. 

r 

eyiller. dönemeçler, tatlı kam -
,..ırluklarla uzanıyor. Bilhassa Ka
)"Şdağı, bu civarın velinimetidir. 

P.urada Kayışdağı suyu içilir .. Ka

~· şdağı suyunun da, en iyi sutar
d n biri olduğunu, damacanalarla 

s• getiren vatandaşlar söylüyor. 

Burada, birkaç gündenberi dün
.' :ı ile alakamı kesmiş gibiyim .. Her 

sabah, kapmın önünden geçen ga
zete müvezziinin, üç tane gazele 

bırakmasına rağmen, zanned 
rum ki, hadiselerden, hakikatler

den çok uzağım .. Hergün verdi -
ğim on beş kurus acaba, beni 
dünyaya bağlLyamıyor mu? ı. •l
baaların gürültülü. heye~anlı 

ve sür'atli havasına alışmış olan 
bizim gibi insanlar için şehirden 

uzak kalmak, bir nevi itikafa çe
çitmek gibi bir his uyandmyor. 

(Devamı 7 inci sayfada) 

Der. Dolandırıcı şu C<!vabı ve

rir: 

İlacın tesir etmesi için iki 

şart vardır. Birişi: Olmuş şeylere 

teessür etmemek. İkincisiı: Her -

hangi bir iş için kaderde varsa o

lur, diye rahat edip üzülmemek. 

Bu şartlara riayet edenler yüz elli 
sene yaşarlar. 

ÇOK LAKIRDI EDİNİZ ... 

Cahil, söz bilmez, abuk sabuk 

söyler bir kadın, bulunduğu cemi

yette, aşıklarının çokluğundan, 

her zaman kendisini rahatsız et

tiklerinden şikayet edince hazır 

bulunanlardan biri: 

- Bunun kolayı var, bayan ... 

Aşıklarınız yanınıza geldiler mi, 

çok lakırdı ediniz. Az sonra ka -

çarlar. siz de kurtulursunuz, de -

miş. 

TERZİ DÜKKANINDA: 

Bayan - Son moda bir eteklik 

yaptırmak jstiyorum. 

Terzi - Kocalı mısınız, yoksa 

kocasız mı? ... 

Bayan - Kocalının, 

modası başka mı? ... 

kocasızın 

Terzi - Bu sene öyle, bayan ... 

Kocalı iseniz, etekliğinizde iki 

gizli cep fazla bulunacak! ... 
Sabahları güneş, erkenden do-

ğuyor. Yattığım odanın penceresi,I=============================================== 

güneşin ilk çıkışında. bütün ay- ı Harbden Daha Mu·· dhı·ş dınlığı içine alıyor. Kışın, erken 
kaıkmak, işe koşmak nekadar kül
fetli \'e istenmiyen bir külfetti.. 

Burada güneşin doğuşundan sonra Bı·r A ret.· c:'_rengı· 
yatmak bir ıztırab oluyor. T ~ r ı 

Ha,·alar iyice soğuk .. Hele ge
celeri, pencereleri kapa!ı'ıp otu -
mak liizım geliyor. Serin, fakat 
temiz, insana hafiflik veren bir 
rüzgar ciğerlerimi adeta yıkıyor .. 
Kapalı tozlu ve sigara dümanı do
lu dört duval'lar arasında bütün 
bir seneyi geçirmiş insanların a
çık, temiz havaya karşı göğsünü 
verışini, gönlünü verışini çok gör
n1eyiniz. 

Yandaki köşkün bahçesind_eki 
çam ve fıstık ağaçlarının uğultu -
su, bir masaj gibi, yorguıi şakak -
larımda geziniyor. 

Plaj daha tenha .. Pazar akşamı, 
asfaltın gezinti yapan yolcuları 

arasına katılarak, ağır ağır, ben de 
yürüdi.tm .. Plaja kadar gittim .. Beş 
on .nasada. pardesülerine bürün-

1 

müı nsanlar, adeta üşüyerek otu
ruyorlardı. Kumlarda, denizde 
k'm c yoktu. Caz, tenhalığın ver
digi :steksizliklc, ağır ağır çalı -
yordu. 

Son yolcular tramvaylara bi -
nerk• ı . asfalt tenhalaşmış, gece, 
bahcek:·de sessiz hakimiyetini kur-: 
mu~tu Deniz kapkara.. Karşıda 

adalar uzak hayaletler gibi.. 

* E\·e döndüğüm zaman. geceyarı-! 
sından çok sonra, şehrin halini ha-

1 
tırladım. Halbukı, saat daha 21 
yoktu. Bütün köşkler, bahçeler, 1 

yeşil ağaçlar - sabahı şehirden çokl 
daha erken etmek için olacak - 1 

koyu bir sessizliğe bürünmüştü. j 
Yaz sıcaklarının, insanları bah -
çelere atan harareti, şimdi burada 
dört gözle beklenen bir misafir 
oldu .. 

Beyaz örtlülü yemek masaları, 
hala, köşklerin merdivenlerini i
nip bahçeye bağdaş kurmamıştır. 

1 
Suadıyenin arka tarafında, u - 1 

zaktan görür.c'l küçük tepeler, f 

sırtlar nihayet Kayışd•ğı, sahiller-: 
de oturan insanlara adeta arka -
daştık ediyorlar .. Arazi, denizden 
itibaren, bu yüksek1ikl~re doğru, 

Doktorlar Bu Hastalığın 
Edilebileceğini İddia 

Kat'i Surette Tedavi 
Ediyorlar 

F 
rengiye tutulanlaı", bu has
talıklarını kimseye söyle -
miye cesaret edemezler. U-

tanıl'lar. Bu sebeble tedavisinde 
güçlük çekerler. Ekserisi: Mah
voldum, bu hastalık tedavi edil -
mez ... • der. kendini ümidsizliğe, 

ye'se kaptırır. Ve bu yeisle teda
viyi ihmal eder. 

Halbuki. frengi kabili tedavidir. 
Bu hastalık, yalnız hastalıklı bir 
kadınla temastan ileri gelmez. E
belerclen, cerrahlardan birçoklan
nın frengiye tutuldukları görül -
müştür. 

Frengi kabili tedavidir. Tedavisi 
de meccanidir. Bunun için şehrin 
muhtelif yerlerinde hususi dispan
serler vardır. Buraya müracaat e
denler dikkat ve itina ile tedavi 
olunur. 
Şu yukarıda resmini gördüğü

nüz adam, taşradar. gelmiş, işini 

görüp memleketine dönecek. Bır 
gün sokakta bir kadınla karşıla -
şı)'OÜr. Kadın gülümsüyor, geçi
yor. Sonra dönüp bakıyor. Erkek 
arkasından gidiyor. Konuşuyor -
lar, bir pastacı, sonra bir eve gi
diyorlar. Ayrılırken, kendi ken
dinden utanır gibi oluyor. Sonra:. 
cAdam sende! Karım nereden ha
ber alacak ... Bir şeydir oldu .. • 
diyor. Zavallı! Aldığı mikrobun 
farkında değil .. 

Az sonra hastalık başlar, gün 

günden a-rtar, etrafa yayılır. Ka- l 
rısını, çocuklarını, konu komşu - j 
sunu a5ılıyanlar pek çoktur. 

Meslek iktızası bu hastalığa tu
tul:ıı;ılar da çoktur. Meselii ebe
ler .. Frengilı bir k~.dını doğurtan! 

bir ebe, ıhtiyata riayet etmezse e-ı 
linden frengi alır. 

Bir erkel: kadının arkasından gidiyor. 

Berberler de frengi hastalığı a- rınızdakı küçücük bir yara ve ke

şılıyabilirler. Bildiğiniz bir ber- sikten hastalık alabilirsiniz 

herde tıraş olduğunu;: zaman us

turanın temizlenmesini mutlaka 

isteyiniz. 

Lonkantada, kahvede pis bir 
bardaktan su içmeyiniz. Dudakla-

Frengili olanlar, tedavi sırasın
da hastalığı başkaların• verme -
meye dikkat etmelidirler. Bu in
sani vazifedir. Sağlam bir adamın 
hayatını zehirlemek doğru de -
ğildir. 

., ngilizler; Firavunların me -
zarlarında tıulunan vesikala
ra istinaden islikbal:n örtüle

rini kaldırmak usulünü bulmuş -
lar. 

Binlerce senedcnberi kumların 
altında kalan bir duvarın üzerin-

de kocaman bir daire çizilmiştir. 

Bu dairenin etrafında yanyana 
J.,ir çok kadın ·ıe erkek dudağı 

vardır. Dairenin üstünde burcla
rın resimleri ve şu cümle vardır: 
·Ağzınızdan çıkan söz mukadde
ratınızı tayin eder. Dudaklarını -
zın şeklınden i..'t'kbalinizin sırla

rını okumak kal:ıildir ... • 
Sonra, iki sütun üzerinde du-

dakların şEfic.li ve delalet etti~ 

manalar yazılıdır. 
İngiliz ve Amerikalı alimler, l 

listeyi tetkik ediyorlar. Pek ya 
kında, dudaklara bakarak istikba 
li, hissiyatı anlamak kabil olacak 
tır. 

Bir Dak ika 200 Serseri Arasınd;: 
Diyip Geçmeyiniz 
* Kanadada 100,000 nüsha

dan fazla gazete satılır. * Arjantin, dakikada 5,500 
litre petrol istihsal eder. * Hariciye nezareti. Fran
saya dakikada 700 franga mal 

olur. * Çinde, dakikada 1.000 
franklık uyuşturucu madde 
istihsal olunur. * Yeni bir makine icad o
lunmuştur. Bu makinenin .e
lektrik gözü-, tenekeler üze
rindeki en küçük delikleri 
gösterir. Bu gözle, dakikada 
230 metroluk teneke kontrol 

edilir. * İngiltere hükumeti rad
yo idaresi, radyo neşriyatı i
için dakikada 1,000 frank sar
feder. * Amerika parmak izi bü
rosunda dakikada bir serseri
nin hüviyeti tesbit olunur. 
SİZ ŞU SATIRLARI OKUR

KEN 60 SANİYE GEÇTİ. 

.Oksford 
Sevdalıları 

O 
n beş gün evvel Oksford ve 
Kembriç üniversitesi tale
besinden ikisi kayboldu. 

j3unların biri, matmazel Lucy J o-
1 

a-ı 2U yaşında bir kız; diğeri ı 

de Amerıkalı bir milyonerin oğlu 
19 yaşında Samuel Mcrcor ... 

İkisi de birbirini delicesine se
viyorlar. ı::vlenmek istyorlar. Fa
kat, '1ik.cn rız,, gı,,,~ermiyorlar. 

Bunun üzerıne 0 kidlerini icra et- j 

tırmek için bil' p·ız, bir beldiyel 
memur aıynl\a cıkıyorlar. 

Müracaat ettikleri papazlar, Be
lediye evlenme me,, rları, aile -
!erinin tahriri muvafakati olma
dan nikahlarını kıymayı reddedi
yorlar. Hatta, Gı'etna - Green kö
yünün meşhur - demirci - belediye 
reisi de, delikanlı, henüz rüşdü - \ 
nü isbat etmediği için red cevabı 
veriyor. 

Kaçak aşıklar iki gün sonra Pa
rise geliyorlar. Burada da arzula-. 
rına muvaffak olamıyorlar .. 

Aileleri bank~lara radyo vası

tasile malfımat veriyorlar, cari he-1 
sablarını tutuyorlar. Bu suretle 
parasız kalacaklarını, kendi ken
dilerine evlenmekten vaz geçecek
lerini zannediyorlar. 

Fakat, Samuel Mercer, bir İn
giliz gazetesinin muhabirliğini a-' 
lıvor. İki sevdalı, Andor cumhuri-

Garib Bir Anket 
İnsanlar En Ziyade Aşk 

Yüzünden Serseri Oluyorlarmış 

S 
on zamanlarda bir çok eser
ler çıktı: (Hayatta nasıl mu

.., vaffak olmalı?), (Para ka-
zanmak için ne yapmalı); ilh ... 

Biz, para kazanmak, zengin ol
mak t "'ilerinden bahseden bu 
kitaplaı ~- bahsedecek değiliz. 

Ellerindeki paraları israf ve mev
kilerini kaybederek serseri ohn
la·rı gözden geç:receğiz. İstanbul
da kadın ve e'.".<ek bir çok yersiz, 
yurdsuz vardır. Bunlar nasıl ya
şarlar. Orasını ancak Alah bilir. 

Bunlardan, yaşları kırkla alt
mış arasında bulnan iki yüzüne 
şu suali sorduk: 

Serseri olmanıza sebep ne?... 
İlk suale aldığımız cevap şu: 

Kadın Erkek 
Aşk 54 35 
•' litika O 17 

Hastalık 

içki 
Aile hatası 
Evliidların hayırsızlığı 

Talih.sizlik 
Cemiyet 
,) 1-\f''' 7 

11 
16 

3 
11 
2 
o 
3 

ı:ı 

l ı 

ti 

') 

5 

Hangi yaşta serseri oluyorbı

Bu 200 serseriden ancak 17 s 
oldum bittim serseri olduklarını 
tiraf eti .er. 160 şı, 20-30, kırk y 
şı arasında ve diğerleri de 30 la' 
arasında serserıliğe düştüklerin 

söylediler. 
Serserilikten kurtulmak imkiı 

nı olsa?. 
Hemen hepsi, evleneceklerinı 

çalışacaklarını, serserilikten vz 
geçeceklerini söylüyorlar. 

Acaba doğru mu dersiniz? ... 

Bir ser seri tipi 

yetine g;dip evlenmeye karar ve
riyorlar 

Güzel Luc bir gazete muhabi -
rine: 

- Andor cumhuriyetinin sev-

dalıları birleştirmek için yaşa fi
lan bakmadığını, sade bir miıra

ca·atin kafi olduğunu söyled•ler. 
Dem~ ve gülerek ilave etmişt i · 

(Devamı 7 inci sayfada) 
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' 
E BtzANS SARA 

Yazan: M. SAMİ KARAYEL 

Askeri 

1 Türk - Fransız - /ngiliz'Ma~ineye SoVyetler Bitaraf 
Verırken: .

1
. I . ? 

Görüşmeleri ispanya -Dahiliye. Kal~b!; ~.~L ~ .. : 
Londra B (Hususi)- Buraya ge- vanya ile hududu olmadığı için bu Nazırı Romada anlaşaınruılarsa bitnraf ı.aını•Y1 

len Türk askeri heyeti ile İngiliz memlekete garanti verilmesinde tercih ederler mi? 
erkanıha~biyesi arasındaki ıınüza- ısrar etmemışlerdi. Sonra Sovyet Roma 8 (AA.)- Musolini. Ve- Sovyetlerin bituTaf kalın•'· 
kerelere bu saba.h da devam edil- Rusya .E.'!onya ile hemhudud ol- nedik sarayında hpanya Dahili- mihver devkıtleri, bilhassa Alın•P' 
m;•tir. Müu.kerelere Fransız or- makla 'beraıber, Estonyanın Al - ye Nazırı Serrano Suner şerefine b k b' f h tıi •• ...., ya için üyü ır ırsat, a 

ishak Beyin Getirdiği Haber 
imparatoru Serseme Çevirdi 

dusu başkumandanı General manya ile hududu yoktur. Bınaen- verilen ziyafet salonunda bir nu- nimet teşkil edebilir. Garb hıı · 
Gamlen de iştirak etmektedir. Bu aley'.lı, Almanların bu yoldan Sov- tuk söyHyerek İtalyanın ncçin İs- dudlarında müd3faayı tercih .,de-
müzakerelerin birkaç hafta ka - yet Rusyaya kar§ı bir taar1uzu ha- panyaya yardım ettiğini söyle - cek bir Almanya bütün kun·rti 
dar devam edeceği zannedilmek- lincle Hkönce Polonya ve diğer miştir. ile şarka ve cenubu şarkiye ~·ük• 
tecLr. Baltık memleketleri toprakların- Yemekten evvel Musolini, Ci- lenmek istl~ebilir ve .. ilk zaınall" 
GENERAL GAMLEN BÜYÜK dan geçmesi lazım gelecek.tir. Po- ano da hazır olduğu halde ispan- !arda bu yolda belki de bazı ıne~· 

GEÇİD RESMİNDE !on.yaya taarruz halinde ise İngi- ya Dad'ıiliye Nazırı ile iki saatten zi.i muvnffakiyetler kazanabılit· 

Sırb kralının kızını Hıristiyanlığa Düşman 
Telakki Edilen Sultan Murada Vermesi 

Bizans Sarayını Mateme Boğmuştu 
İmparator, giyinmış kuşanmış, 

tahta, bir kukla gibi oturmuş mi
ıafirlerini bekleyordu. Sarho§lu
ğunu belli etmemek, diri ve zinde 
olduğunu göstf'rrnek içın dişlerini 
sıkıyordu. 

Londra 8 (AA.)- General Gam- liz ve Franııız teminatı derhal ha- fazla görü~müştür. Ancak, Sovyetler pek yeriııd• 
len, dün Alderchot kampında rekete geçecektir. Bu da Sovyet L h• 3Q olarak takdir etmek vaziyetinde· 
yapılan büyii'k askeri geçi.d res - Rusyaya karşı bir nevi garanti e ıstana dirler ki, Almnnlaıın şarka ~• 
minde hazır bulunan 30,000 kişi teşkil etmektedir. M ·ı St ı · cenubu şarkiye doğru atacakları 
• fından hare eti Ik J Son alınaiı haberlere göre, Sov ı yon er Jn .ara r e a ış anmış- her adını kendilerinin hayati ı•· 
tır. General, geçid resminden ev- yet mahafili Balbk devletlerine v • ı • ıuretleri ve icabl:ırı aleyhine nıil• 
vel mın'laJ<a kumandanı General verilecek temmat mooelesinde erı ıyor teveccihdlr. Bu adımlar bııgiill 

Türk süvarlleri, saray kapısın
dan büyük av !uya dolu dizgin gir
diler.. Kendiler.ni istikbal eden 
l'lcal ve kumandana boyun keserelr 
prndiki reverans tarzında selam 
vcrd.ler. 
Bıraz sonra: İshak Bey İmpara

torun huzurunda idi. Türk beyi 
kemali nezaket ve tazım ıle İmpa
ratur~n e:.ni sıktı ve gösterılen 
yf're otw·du. 

İmparator teliışta idı. Türk be
y nin ne sôyliyeccğini bilırediği 

ıçın heyecan duyuyordu. 
Acaba Türkler yenı meta bat

la mı buluııac.klardı?. Olabilirdi. 
~'akat, imparatorun heyecanı ve 
korkusu çok sürmedi. Biraz hoş 
btışte:ı sonra, İshak Bey §Unları 
ırzettı: 

- Haşmetmeab! Efe iilimlz 
hazretleri Sırb Kralı Brankovıçin 
kızı Marj ile evlenmek üteredir. 
Zatı şahaneıerinı; mümkün oldu
ğu ~akdirde Edirn~ye davEt bu
yururlar .. dedi 
İshak Beyin bu sözlerı ımpara

toru kurıfUnla vu l"lrn11§3 oon -
dıirdü. Daha hdlii mahmurluğu 

Fatihin Dolmabahçeden ge milcri Halice indimuıı;i. 

ra Prensi Kostant.ne vermiyerek 
diJEc'lden hariç ve hıristyanlığa 
düpnan olarak telakki etti({; Sul
tan Murada vermcs kabahatlerin 
en büyüklerinden b•ri idi. 

Huliı~a; imparatcır, İshak be
yin gct:rdiği haben, n hiç ın<'m
nun olmamıştı B'.iıkıs kudur -
muştu. Ne yapaca~.:.ı şaşırm~tı. 

(Ilanrl Marlenln kolleblyonunclan) 

Hattı\ Timurleng bile, Yıldırım 
Be;azıd üzerine saldırtmışlardı. 

Yıldmm Beyazıdın başına gelen 
e;;aret felaketi, Sırb Kralı Lazarın 
kızı olan • Milyeva • dan gelmişti. 
Sırb güzeli ·Milyeva. Yıldırım 

Beyazıd gibi kah\ıar bir sultanın 
sarayına ve agu.şuna girdikten 
sonra i:ş .başkalaşmıştı. 

Dili ile birl.kte yemek yemiş ve fazla ısrar etm:y~ek gibidir. Bu- Londra 8 (A.A.) - Öğrenildi- değilse bile yarın behemehal So'" 
mütealriben refakatinde Viikont nunlıa beraber Baltık memleket - İ 

ğine göre ngiltere ile Polonya a- yet Rusyayı da tehdid ve mut• • 
Gort oJdnau halde geçid resmı' sa lerin:n bugu" nkü vaziyeti de '-'eni ı·ııl 

-c - ' rasında bir mali ve iktısadi an - zarrır etmek istidad ve me~· ı 
hasına gelmiştir. müşküller ilıda5 etmektedir. Bu Jaşma imza edilmiştir. Bu anlaş- kendisinde bulacaktır. Menfi gb· 
l\.IUKABİL TF.KLİF DE(.;iL, sebebden İngiltere hükümeti ya 

ma mucibince İngiltere, Polon - ı 
TADİL Harıcıye Naziri Lord Halifaksı, yaya harb malzemesi mübayaası. 1 

Londra 8 (Hususi)- Sovyetle- yahud sir Robert Vansittartı, ya- için 30 milyon sterling ikraz ede- 1 
re verilecek cevab mukaıbıl bir hud da Har:ciye Nezareti Şarki 
tekli1 değildir. Ancak, İngiliz - Avrupa daıresi şefi Sir Vilyam cektir. Söylendiğine göre iki or-
Fransız projesm<le yapılan bazı Strongu Mosk.Ovaya gönd~rerek, du arasında teknik sahasında teş

riki mesai edilmesine dair bir as-tadilattan ibarettir. ·şifahi müzakerelerle müştereken 
SO'VyeUer Baltık hüküımetleri- seri bir formül bulunmasına ka- keri itilaf da imza edilmiştir. 

ne de Polonyaya müşalb'.h teminat rar vermiştır. Başvekil hük.'.ıme -
verilmesini İnglitere ve Fransa - tin bu kararından dün avam ka 
dan istemişti. Halbukı şimdi va- maras'nı haberdar etmiştir. 
z.yet değişmiştir. Baltık de\'letle- Halen Polony'lda buluna.~ Sir 
rinin böyle bir tem;natı isteme - Vilyam Strong Londraya çağırıl -
dikler, Almanya ile imzaladıkları mıştır. Muma>Icyhın cnüm\Jzdeki 
ademi tecavüz paktı ıle sab:t ol - hafta Moskovaya gönder ,Jeceği 
muştur. Hattiı Estonya, rızası hi- zannedilmekted r. 
lafına garantı altına alınmasını Sovyetlere verilecek cevabm 
bir tecavüz hareketi telakki ede- daha bır miiddet teahhur edecei!;i 
ceğ.ni Londraya bild:rmıştu. 

Siyasi mahafıl, Baltık devletle
rine teminat vr>rilmesinin, anlan 
A1manların kucağına atıınak de -
mek olacağı ve bu suretle çok 
telılikeli bir Cermen - Baltık bloku 
vücude gelmiş olacağı kanaatin -
dedir. 

anlaşılmaktadır. 

MÜŞTEREK BİR ASKERİ PLAN 
Paris 8 (Hususı)- Londrad; 

devam eden askeri müzakeH ,,.,. -
de, Alınanyanın şarka bır taarru
zu halinde giriş.Iecek a•keri ha -
rekat hakkında müşterek bır plan 
vücude getirileceği de anlaşılmak
tadır. 

Üsküdar İcadiyc Çiftebakkal 
!arda yeni sokakta 16 numaralı da' 
sakin Nazırr · 

Üsküdar sulh h ıkuk hakimli -
ğinden: 

İstanbul Bekdiyesı \'ekili tara
fından aleyhin ze ,kame ed len a
lacak dav«sından dolayı ılanen 

vaki davctı kanun yeye ıcabet et
mediğin.zden hakk.nızda gıyab ka-

rüş sahihlerinin: 
- Lenin'in Sovyetlere ta,·si,·e• 

si. Avrupa devletlerini biribrrl<" 
rile döğüştüriip Bolsevizmi ~ ay • 
mı>ktır ... 

Den1cleri bunun içindir ki ma· 
nasız ve ycr~izdir. Aln1an~:anıO 

aradı•T iptidai maddeler, araıi 
miinbötliği, petrol ve her türhi ~.;. 
yecek ve istihsnl m:ıddeleri şarl< 
ve cenubu şarkide olduğun~ '" 
bunların çoğu da Sov~·et Rm)·:ıuııı 
elinde ve Almanya~:a yakın araıi~İ 
içinde bulunduiiuna göre herhal· 
de Sovyct Rusya kendi iktidar \'C 

kuvvetine rağmen dahi hiçbir teh• 
like mevzu olmasa bile -.rf diiııys 
sulhunu tutınak, bulh s~phesint 

• 
nıiizahir olmak, İ'itaa ye geni~le-
mc emdlerinc sed çtkınck içi1' 
bitwraf kalamaz \'C kalaman••" 
icabları içindcdi: 

ETE 1 İZZET BE'.'IİCE 

DEVREDİLECEK İHTİRA 
BERATI 

• •• 
Sovyetler zaten evvelce de Lit-

Dilber ·MJyeva• babasının ver- ============================ 
Bizans imparator arı, Türk akı-

nından korunmak .çın Morada bu
lunan hükümet.leri e' ı:ıı:ıdan klŞ
kırtıyorlnrdı. 

diği casusluk nasıhatlerini birer, 
birer yerme gctırm ş ve hıristi

yanlığa hizmet etınıştı. 

(Drrnmı var) 

Milli Şefimiz 
Yalovada 

üzerınde buluna imparatoru b,r !============================ 

Sirkeci İstasyonu 
Naklediliyor 

Yeni yapı ve yollar kanunu ıa
yihası ile yeni istimlilk kanunu 
layihasının Büyük MiUet Mecli
sinde müzakereııi önümüzdekıi 

hafta içinde yapılacaktır. Bu mü
nasebetle Belediye imar müdürü 
Hüsnü ile harita şubesi müdürü 
Galib pazartesi günü tekrar An
lı:araya gi<kceklerdir. 

(l inci sahifeden devam) 
hürat arasında hareket ederek 
Derinceye doğru yollarına devam 
buyurmuşlardır. 

rarı verilmiş ve davacının esbabı 
subutıyesi Üsküdar istintak da -
iresinin 39/10 numaralı dosyasın
da olduğu bildırilmış ve dosyanın 
celbi tetkıkıne karar verilerek 15 
gün müddetle muamelelı gıyab 

kararının teblığıne karar ve il -
mcsi üzerine muhakeme 29/6/939 
perşembe günü saat 1() a talik kı
lınmış olduğundan tarihı ilanın - ı 
dan itibaren müddetı mezküre zar

fında ifüaz etmediğiniz surette 
muhakemeye kabul olunmıyaca -
ğınız muameleli gıyab kararı ma
kamına kaim olmak üzere ilanen 

.Manyetik sahaları kabı rü 
yet hale getirmek usa! ve ameı:
·esı> hakkındakı ıhtıra ıçın a.ın

mış olan 16 Haziran 1937 t~ıh ve 
2407 numaralı ıhtira beratın n .h 
th·a ettiği hukuk bu kerre t ~şka· 
sına devir yahud ihtiraı Ti.akı ·e· 
de mevkii fiile koymak çın ca,.a 
dahi verilebileceği teklıf E'Clı!~eıı· 

te olmakla bu hususta faıla ma· 
Iümat edinmek ıstiyenlerin Ga -
)atada, Aslan Han 5 incı kat 1 - 3 
numaralara müracaat eylemeleri 
ilan olunur. 

anda aydı. Sarhoşluğundan e•er 
bırakmadı. 

İmparator, ne söyliyeceğır.i §a

§ırmıştı. Müşkulatla tebeso;ürn e
deı·ek şu ı;özleri söyliyebildi: 

- Sultan Murad biraderimize 
hayırlı saadetler dilerim ... Müba
reb olsun ... 

Artık mükaleme ve müşavere 
bitrni tı. Zaten Türk beyinin va
zifesi de bu kadardı. 

Fatihin bahası kinci Muradın, 
İshak Beyi Bizans imparatoruna 
göndermesi siyasi bir maksada 
lstinad ediyordu. 

Sultan Murad, Papanm ve Bi 
zans imparatorlarının görükle -
dıkled ehlisaliiı ordularının kıs· 

men ıbaşbuğloğunı· ~ apmak istı

yen Sıriılarla musa.aha akdetli
ğliıııi ve Bizans imp~r .torunun bı
raderi Mora Prens Kost•ntine 
bile veremediği kız hrdeşı güzel 
Mariyı kolaylıkla aldığını İshak 

beyle bildirerek Yi'~n.s Paleolo
gosun yüreğme ind.rmek ve !'>ınç 

almak istıyordu. 
Nitekım; Bızans imparatoru 

Yuani> Paleoloııos, l\.\lr nin ıkind 
Muradla evlenme6;ne ha}reller 
etmıışti. Bızans sarayı mateıne bü
rünmüştü. Sırb Kı;;lının Fatibın 

balbası ik.ncı Muradla uyuşması 
hiç işıne gelmezdi Çünkü; ık;ncı 
Murad, Sırb Kralı Brankovçin 
Kra:lığına ı.raz ediyordu. Vakti
){, cedd, Sultan Yıldırım Beyazıd 
Sırb Kralı Lizarın kızı ·Mılyeva. 

ile evlenmıştı. Bınaenal.eyh Türk 
impil"atorunun Sırlı Kralıyet. ve
rasetinde hakkı v;ı;dı. 

Bu sebeble Sultan Muradla, 
Sırb Kralı Branktvıçın arası a
çıktı. Bu açıklıktan en zıyade is
tifade ed n B'z;;ns imparatoru 
Paleolagostu. 

Durup dun.rkt>n Sırb Kralının 
Sultan .Murada boyun eğerek kim
sec.kleı e verem ği bkic;k gü
ze! kardeşi Mar yi Tiırk impara
toruna verışi B ~ sın fela ·etı o
lurdu. Mora üze ındeki kudret ve 
ku\vetıi sonerdi. Ltanbul tı;ma -
m le te}Jıkeye düserd .. 

Hele, Sırb Kralı; kardeşır i Mo-

Mihver Devletleri Balkanlarla 
Fazla Meşgul Oluyorlar 

(J inci sahifeden devam) 1 
tır. Bulgar mekteblerinde ita! -
yancanın kabulü, binlerce Bulgar 
amelesinin Alınanyaya gitmesi, , 
Bulgarıstanın mihver devletlerine 
karşı birnevi' temayülü şeklinde 

tefsir edilmektedir. Bu suretle İ-
talya ve Almanyanın Balkanlara 
hulül yolunu lı.olaylaştırdıkları i
leriye sürülmektedir. 

Dığer taraftan Alınan ve İtal - ı 
yaıf firmaları muhtelil Balkan 
memleketlerinde müsaid şartlarla 1 
fabrıkalar kurmakta ve Balkan 
iktısadiyatını ele almağa çalış -
maktadırlar. 

GaJenko'nun Ankaraya yapa - ı 
cağı se ·ahatten sonra, bu vazıye
tin gözden geçirileceği, Bulgar ta
leblerinın de tetkik edileceği ve 
Bulgaristanın Balkan antantma 
alınması çarelerinin düşünüleceği 
zannt>dilmt>ktedir. 

Sıyasi mehafıl Yugoslav Kral 
Naibi Prens Pol'ün Hitler'le yaptığı 
müzakerelere de ehemmiyet ver
mektedir. Bu müzakerelerde Bal-
kanlar vaziyetin;n görüşüldüğü -
ne şüphe edilmemektedır. Hatta 
sızan bazı rivayetlere bakılırsa, 

H,tler Balkan antantından ayrıl -
masına mukabil, Yugoslavyaya 
bazı tavizlerde bulunmuşsa da bu 
teklıflere müsbet hiçbir cevab ve-

faaya karar verdiğini söylemiş. 

Almanya, İngiltere ve Fransa ile 
yapılan tic.arct muahedelerinin 
Romanyanın menfaatlerine uygun 
olduğunu ilave etmiştir. 
Diğer taraftan eski demir mu

habzların muhakemelerine devam 
edilmektedir. Bunlardan bir kıs-
mı mahküm olmuş, bir J<;ısmı da 
hudud haricine çıkarılmışlardır. 

STOYADİNOViÇ'iN ROLÜ 

Paris 8 (Hususi) - Yugoslav
yadan şayanı dikkat haberler gel
mekted:r. Kral Naibi Prens Pol'ün 
Berl'nı ziyaretinden sonra, Yu -
goslavyanın bugünkü politikasın
da bir değişiklik olup olınıyacağı 
sorıtlmaktadır. Yugoslavya ile 
mihvt>.r devletleri arasında sıkı bir 
teşrıki mesainin mürevvici olmuş 
bulunan eski Baş\'ekil Stoyadino
viç rejımi tasfiye edildiğine göre, 
Yugoslavyanın bugün takib ettiği 
siyasette bir değişiklik olacağı 

zannedilmemektedir. StoY.adino -
viç'in şimdiki hükümete karşı mu
kabil taarruzları neticesiz kal -
mşıtır. Zaten ayın on beşinde top
lanacak olan Yugoslav radikal bir
liğ1 partısi kongresinde Stoyadi -
noviç'in reislikten ÇJkarılacağı 

zannedilmektedir. Son intihabda 
da Sitoyadinoviç grupu çok az rey 

İki müdür Ankarada bulunduk
ları zaman, İstanbul imar proje
sinin sureti tatbiki hakkında da 
bir plan hazırlanacaktır. 

İstanbul limanının Haydarpaşa 
ile Salacak arasında yapılması 

projesinden olındilik vaz geçil -
miş!ir. Hükümet bu meseleyi da
ha geniş surette ayrıca yeniden 
tetkılı ettirecektir. Haydarpaşa li
manı genişletileceği ve feribot -
lar da getirtileceği için, şimdHi.k. 
limanın ihtiyacına kafi tesisat 
vücude getirilmiş olacaktır. Büyük 
İstanbul limanının nerede yapı -
Jacağı ancak yeni yapılacak etüd
lerden sonra tayin edilecektir. 
Feribotlar Haydarpaşa ile Yenika
pı arasında i§leyecekleTdir. Ana
doludan gelecek dolu vagonlar, 
buradan Avrupa hattına geçirile
cektir. Bunun için Yenikapıda kü
çük mikyasta bir liman yapıla -
caktır. Sirkeci garı da 'l(enikapı 
ile Samatya arasına nakledilecek 
ve burada büyük bir istasyon bi
nası inşa olunacaktır. 

VESAİTİ NAKLİYE İÇİN 
YENİ BİR KÖPRÜ 

Boğazkesen ile Taksim arasında 
40 metre yükseklikte olrıı&k ve 
binaların üstünden geçmek üzere 
400 ml."!re uzunluğunda bir köprü 

rilmemıştir. 

ROMANYA KRALININ 
BİR SÖZÜ 

almıştır. 
Yugoslav Başvekili ile halen bir inşası için Prost tarafından Bele-

su şehrinde tedavide bulunan Hır- d:yeye bir teklif yapılmıştır. 
Bu köprü i~a edilirse Şişhane 

Bükreş 8 (Hususi) - Gazeteler, vat lideri Maçek arasında bir ay yokuşu ile İstiklal caddesinin yü-
R 1. · d" k" ı evveı inkıtaa uğrıyan müzakere-omanya mec ısnın un u açı ış kü hafiflemiş olacak ve vesaiti 

d K 1 K 1, t lere tekrar başlanması beklen -meram~ ıı e ra aro un nu - nakliye yeni köprüden geçecek -
kunu tefsir ediyorlar Kral, Ro - mektedir. )erdir. 
ma~yanın h~r ne pahasına olur~a • • 1 y·-E-~-N""i_NE_Ş_R_h_'A_T_: ____ _ 
ol.un, mahkum yete razı olan bır ·~ Çocuk Hekımı j . _ .. . . 
sulh taraftarı olmadığını, Roman-: Dr. Ahmed Akkoyunlu Bır Aşk Boyle Bıttı 
yanın milli ıstiklal ve şerefini ko- i Tak•im - Talimhane Pala5 No. 4 Bayan Nezihe ~uhittin'in ede-

rumak ıçin derhal ihtiyat kuvvet- ı Pazardan maada her gün saat bi bir romanıdır. Ink.illib Kitabevi 
lerini toplıyarak hududu müda- - 15 den sonra. Tel: 40127 - neşriyatıdır. 

DERİNCEDEN GEÇERKEN 
Derince 8 (Telefonla) - Milli 

Şefimiz İsmet İnönü Derinceye 
şeref' vermişlerdir. 

Cumhur Reisimiz, dün akşam, 
Savarona yatile buraya gelen Da
hiliye Vekili Faik Öztrak ile vaJ.1. 
miz Lütfi Kırdar ve kesif bır halk 
tarafından istikbal edilmişler, coş
Jı.un tezahürat ve al.kışlar arasın
da trenlerinden inerek Savarona 
yatına geçmişlerdir. Yat, Yalovaya 
hareket etmiştir. 

Milli Şefimize muhterem refi -
kaları ve çocukları da refakat et
mekte, maiyetleri arasında fahri 
yaverleri Şarki Erdün Emirinin 
oğlu Emir NayU de bulunmaktadır. 

-"k-

Yunan 
Bahriyelileri 

Abide Önünde 
Dün öğleden sonra limanımıza 

gelmiş olan ve dost Yunan deniz
cilerini hamil bulunan •Aris. mek
teb gemisi bahriyelileri bu sabah 
Cumhuriyet abidesine merasimle 
bir çelenk koymuşlardır. 

Bu merasimde Heybeli deniz 
harb lisesinden ve Kasınıpaşa ge
dildt deniz erbaş mektebinden 
birer kıt'aınız da hazır bulun -
muştur. 

Miıafirler şerefine öğle vakti de 

tebliğ olunur. (18453) 

İstanbul 3 üncü icra memur -
luğundan: 

Bir borçtan dolayı mahcuz olup 
paraya çevrilmesine karar verilen 
Belçika malı tipoğraf matbaa ma

kinesi 13/6/939 tarihine rastlayan ı-------- ·-· 
salı günü saat 17 de istanbulda 
Ankara caddesinde kain 52/l sa
yılı Bürhanettin matbaasında aÇJk 
arttırma suretile satılacaktır. 
İşbu gün mahcuze kıymeti mu-

Yemeklerinizin 
lezzet ve nefa-
setini ancak 

ÇAPA ...... ,, 

MARKA' 
Baharatını 
Kullanmak 
la temin 
edebilir-
siniz. 
la gramlık 
Salep ve 
baharat pa
ketleri her 
yerde 

5 
kuruştur. 

hammenenin ~: 75 ni bulmadığı 
takdirde 16/6/939 tarih;ne rasılı

yan cuma günü ayni saat \"e ma
halde ikinci arttırma suretile sa-
tılacağı ilan olunur. (939-168) 

Tarabyada Tokatliyan otelinde bir ----------------------------
ziyafet verilmiştir. Bu ziyafetten -
sonra dost bahriyeliler tersaneleri 
ve diğer bahri müesseselerimizi 

. gezeceklerdir. Saat 18 de de Yıl

dızdaki harb akademisinde misa
firler şerefine bir çay ziyafeti v~ 
rilecektir. 

•Arıs• mekteb gemiai Umanı -
rnızda 5 gün kalacaktır. Pazartes 
günü buradan Köstenceye hare -

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 
ket edecektir. 

1 Nevralji, kırıklık 

-- icabında 
~e bütün ağrılarınızı derhal ı. .. ,....r 
gönde 3 kaşe alınabilir. - -



Tefrika Numarıuıı ı 133 Yozon · RahmI YACI~ 

Paşa, Biraz Olsun Ağzını Kapa 
Fena Halde Asabileşiyorum 

Enver Paşa, Bu Süzü Söylerken Elini de Pantalo
nunun Cebine Sokmuştu. Cemal Paşa da Derhal 

Elini Kemerindeki Tabanca Kılıfına Uzattı 
Mümtaz Bey odadan çıktı.. 1-

çerdeki gayri tabii sahne yine 
bütün hararetile seyrine devam 
etti.. Enver Paşa Cemal Paşaya 
çıkışırcasına söyleniyordu: 

- Pekala amma birader, insan 
kumandasındaki kuvvetleri başı
boş, yüzüs~ü bırakır da buraya 
gelir mi? 

- Esir olmak tehlikesi başgös-

terince ne yapar? 
- Ne yapacak kaderin hükmü

ne razı olur, baş eğer. Senin esa
retlnle kıyamet kopmaz!.. 

- O halde sen git, o yüzüstü 
bırakılan kuvvetlerin kumanda
sını ele al, esir ol, muzaffer ol, 
bize örnek göster! 

Enver Paşa söz cephesini çe -
virdi: 

- Şu easus meselesi de senin 
başımıza belli etliğın çamurlu iş
lerden biri! 

- Anlıyamadım! 

- Ncsıni anlıyamıyacaksın .. 
Tuttun yabanın itini bin bir im
tiyazla üç uzun yıl tstanbulda ca
susluk etmeğe bıraktın! 

- Bunda benim suçum ne? 
- Rasim senin adamındı! 
- Ayni derecede hepimizin a-

damıydı.. Onun himayesi, onun 
nezareti altındaki bir parmak ço
cuğun böyle işler göreceğini kim 
tahmin ederdi?. 

- Pek ala tahmin edebılirdin! 
- Haydi ben yapmadım.. Sen 

neye itı.mal ettin? 
- Senin hatırını saydım! 
- Bugiin çıkışmağa vesile ol -

sun diye mi? 
- Paşa biraz olsun ağzını ka

pa .• Fena halde asabileşiyorum. 
Enver Paşa bu sözü söylerken 

elini de pantalonunun ceJbine sok· 
muştu.. Arkadaşının ·hareketlni 
gözünden kaçırmıyan Cemal Pa
şa da elini kemer:ııdeki tabanca
nın kılıfına uzatırken ilave etti: 

- Asabileşir.;en bana ne.. Si
nirlerine hakim olmağa çalış .. Şu 
anda bundan daha makul bir ha
reket yapamazsın! 

Talat Paşa münakaşaya karış

madan dinliyordu. Hezimet fela
keti, yenilme derdi, binbir idare
sizlıkten doğma sebeplerle çok fe
na vaziyette bulundukları şu sı

rada bir de arkadaşlar arasında 

şırhsi 'htilıiflara yol vermek, kav
galara meydan bırakmak en fena 
bir hareket olacaktı. Zeki Sadra -
zam, artLk müdahale zamanının 

gelip çattığını kestirdi, tabancala
rına sarılmak üzere bulunan iki 
nazırın arasına girdi, ıkisine bir-

TARİHi 
ÇOCUK 
ROl1ANI 

Uyuklayan Buran ile horulda
yan Toga'yı gösterdı: 

- Baksana, arkadaşların horul 
horul uyuyorlar. 

- Sen neden uyumuyorsun?. 
Yorgun değil misin?. 

- Ben çok yorgun olduğum za
man, uykum kaçar .. uyuyamam. 
Ha.vdi anlat bana şu sarayın 

esrarını .. ! l>elki yavaş yavaş uy
kum gelir. 

- Çok atıyorsun?. 
- Ben ömrümde yalan söyle-

medım. Biz yalan söyliyen insan
lardan korkarız. 

den hitap etti: 
- Hala mı çocuklukta devam e 

deceksiniz Paşalar! .. Şimdi şu ha
reketin sırası mı? En nazik vazi
yette bulunuyoruz. Gerek kendi 
gerkse İttihad ve Terakkinin mu
kadderatı hakkında tedbir almak 
üzer bulunduğumuz esnada birbi
rimize girmek, vaziyetimizin ve
hametini arttırmaktan başka ne
ye yarar kuzum? 

Enver ve Cemal Paşalar bu ih 
tarla çarçabuk toparlandılar .. Bir
birlerinden ayrıldılar .. Enver Pa
şa kendi masasının başına geçti, 
oturdu. Cemal Paşa karşısında bir 
koltuğa yerleşti .. Sadrazam da or
tada bir sandalyeye ilişti, devam 
etti: 

- Artık ikti.dar hususunda is
rara lüzum kalmadı .. Bana öyle 
geliyor, siz ne düşünüyorsunuz? 

İki arkadaş gözlerini yere, çiz
melir'.nin burnuna mıhlayarak dü
şünmeğe daldılar. Koca salonu bir 
dakika sükut kapladı. Talat Pa
şa, ortaya attığı suale yine kendi
si cevap vermek suretile iıji !biraz 
münakaşaya yarar hale getirdi: 

- Ne yapalım şimdi? .. Toptan 
istifa mı edelim? Yoksa gizlice 
mevkiimai !bırakıp savuşalım mı? 

Enver Paşa başını kaldırdı .. Cü
retkil.r bakışlarında kıvılcımlanan 
yeni bir hamleyi ileri sürdü: 

- Ka~mak! .. IBize yakışmıya -
cak hareketlerin en başında gelir .. 

Farzedelim ki buna karar verdiJc.. 
Nereye, kime iltica edeceğiz? 

- Bilmem! .. Onu düşünürüz! 
- Almanyaya mı? 
- Bu akla gelir! 
- Aılda gelir, fakat hesaba gel-

mez ... Artık harbin kat'i neticesi
ni anlamış bulunuyoruz. İtilaf 
devletlerinin muzafferiyetinden 
sonra biz Almanyada da emni -
yette bulunamayız-

- Neden? 
_:Neden olacak .. Herhalde harlı 

mes'ulleri diye bizi tutmak, biz
den şu dört senelik kördövüşü -
niin hesabını sormak istiyecekler
dir. 

- Doğru! 

- O halde, kaçacağımız yeri 
tasarlamadan yola çıkmak hatası
nı da iıjlemiyelim! 

- Peki ne yapacdğız? 
- Vaziyetin sonuna kadar mev-

kiimizi muhafazaya çalışalım! 
Talat Paşa isteksiz isteksız gü -

lümsedi, sonra muğber bir eda ile 
Enver Paşaya söylendi: 

- İlahi Pa.şa .. Ateşin zekanı ha
zan öyle ıboş yere, öyle değersiz 
mülahazalara alet edersin ki, in
san şaşmalktan kend:sini alıkoya
maz! 

- Ne gibi? 
- Ne gllıi olacak şurada söyle-

diği'n söz gibi! 
- O sözde ne var? 

(Devamı var) 

ispanya Çok Nazik 
Bir Vaziyette 

(4 üncü sayfadan devam) [ 
Avrupa matbuatının verdiği ma

Hlmata göre bugünkü İspanyada 1 
iki mühim cereyan vardır: 

1 - Generaller tarafı, Krallık 

hanedanının gelmesini ve İspan -
yanın bir hükümdarı olmasını is
tiyorlar. İngiltere ile anla• ı di
yorlar. Fransa ile de anlaşmak 
mümkün olacağını söylüyorlar. 

2 - Almanya ile İtalya tarafta
rı olanlar. Bunların faaliyet sahası 
daha geniş imiş. Berlin - Roma 
mihveri ile İspanyanın münasebet
lerini daha sıklaştırmag istiyen
ler bugünkü İspanya siyasetine 
müessir olmağa çalışıyorlar. 

Birinci cereyanı takib edenler, 
yani İngiltere ve Fransa ile an -
taşmak fikrinde olanlar da İspan
yanın bitişik komşusu Portekizin 1 

Yazan: İskender F. Sertelll 

Sahte tacir hayretle Azak'ın 
yüzüne baktı: 

- O halde burada üçünüz de 
çok para kazanırsınız!.. 

- Neden?. 
- Hamatlılar pehlivanların dö-

ğüşlerini seyretmekten çok hoşla
nırlar. Burada az zamanda zengin 
olursunuz!. 

- Kral döğüş seyretmekten 
hoşlanmaz mı?. 

- Hoşlanmaz demek laf mı?! .. 
Bayılır.. Yanındaki döğüşçüler 

her gün sarayın önündeki mey
danda döğüşürler ve Kral bunları 

İngiltere ile müttefik olduğunu 
hatırlatıyorlar. Fransanın da Av
rupada İspanya ile komşu olduğu 
gibi Afrikada da komşu bulun -
duğunu söylüyorlar. İleride bir 
harb olursa İspanyanın Fransa ve 
İngiltere tarafına geçmiyerek Al
manya ve İtalya ile beraber bu
lunması kendisi için pek acı bir 
akıbet hazırlıyacağını da düşü -
nüyorlar. 

Dahili harbin ilk gününden son 
gününe kadar Portekizden Gene
ral Franko'ya yardım eksilmemiş
tir. Şımdi Franko İspnayası kom
şusu Portekizden ayrilarak Al -
manya - İtalya tarafına mı geçe
cek?. Bu çok söz götüren bir mev
zudur. İspanyada Generalin ta 
rafı İngiltere ve Fransa ile an 
!aşmak fikrinde bulunuyorlar. 
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merakla seyrede!'.. Sonra hepsine 
hediyeler, paralar \'eıı:· .. 

- Ne mutlu onllr~ . 

- Söyledıklcrı11 doğru ise, siz 
de onlar gibi zcngın , .c mc>;Iıur o
tabilirsiniz! İster.seniz1 yarın sizi 
saraya götüreceğim .. Krala sizden 
b~hsederek: (Yurdumuza üç tane 
yeni döğüşçü geldi. Bunları sey -
retmek çok eğlenceli olacak!) di- 1 

yeyim. 
~zak bu teklife hemen boyun e

ğerek: 

- Peki, dedi. Yarın istediğiniz 

Mavi Deniz, Yeşil 
Ağaçlar Ve 1 oprak 

Dünya Vaziyeti 
Akdenizin Meşhur 
Müstahkem Adaları (5 inci sayfadan devam) 

Hadiselerin tahakküm eden zin
cirinden kafamı bir türlü kurta -
ramıyorum. Pencerenin önünde 
oturup, kiraz ağacının yeşil yap
rakları arasındaki kırmızı mey_
valarını, sarı topraklarını, gül 
goncelerini, fıstık ağacının iri dal
larile azametle sallanışını, uzak
ta, vapurun Büyükadaya doğ-u 

yaklaşışını, arkada. trenin Haydar
paşaya doğru koşuşunu, bağdaki 

bahçede üzüm kütüklerini seyre -
derken, kafamın içinde bu man -
zaralardan başka hayaller vardır .. 
Düşünüyorum: 

Sirkecide, asfalt nereye kadar 
geldi acaba? Yarın İstanbula iner
ken vapurda boş yer bulabilecek 
miyim?Matbaada bugün bizim pat
ron yine sinirli miydi, yoksa gü
ler yüzlü mü?. Çemberlayn'iıı ga
zetede okuduğum son nutkunun 
tam metni nasıldır?. Sulh cep~·e
.sine dair şu dakikada gazetelere 

H IKAYE: 

gelmiş son ajans telgraflarında ne 
var? .. Balan İngiliz tahtelbahir 

mürettebatının cesedleri acaba çı- G 1 k H bl d Bu Denı"zlerde 
karılamaz mı?. Belediye hayat u- e ece ar er e 
;;~~ğ:~tn şehirde tetkikler ya- Hangi Üslerden İstifade Edilecek? 

Daha bir sürü şey .. Sonra, şe- /! kdenizde mühim askeri ÜS· 1 MAL'IA ADASI 
hirden parça parça rüyalar görlir Mesahası: 250 kilometro, nüfu-ler olan birkaç ada va• Bu 
gibi oluyorum: Taksimde akşam adalar muhtelif devletlerin su 225,250 
üstü tramvay bekliyorum .. Kara- !'!indedir. Bu yazımızda bu adalar Arazisi çok münbit, fakat aha-
köyde, sarı çivili geçidden, karşı hakkında umumi malfunat veri- !isinin iaşesini temine gayrigi\.fi-
kaldırıma koşuyorum. Eminönün- yoruz. Çolı: dikkate değer olan dir. İki peyki vardır: Kozo ve 
den geçerken, yıkılan binalara ba- bu tafsilat bugünkü siyasi vazi _ Hamno.. Malta ahalisinın çoğu 
kıyorum. Bindiğim ot~büs yavaş yet hakkında yapacağınız tetkilı: muhacirdir. 
gittiği için kendi kendime sinir- ve muk3 yeselerde aydınlatıcı bir Amyen muahE'desi!e İngilizlerin 
Ieniyorum. rol oynıyacaktır: eline geçmiştir. Birinci derecede 

İşte, sayfiyemde, binbir tabiat BALEAR ADALARI bir sevkülceyş merkezidir. Fakat, 

Parçasının sade güzellikleri. bana, tayyarelerin, denizaltı gemileri -
Altı adadan mürekkebdir: Mi-

bir türlü İstanbulu unutturamı- nin tekemmülü üzerine eski ehem-
norka, Majorka, Konjera, Kabre- ıniyetini kaybettiği ileri sürülü -yor .. O her günkü gürültülü, da~

dağalı, heyecanlı ve üzüntlü di -
diıjmeyi unutturamıyor .. 
Şimdi, bütün bunlara hasretim. 

Yarın ilk vapurla şehre koşaca -
1 

ğım.. REŞAD FEYZi 1 

ra, İviç.1 ve Formantera ... Mesa-
yor. 

hası 5,014 kilometro murabbaı, 
KORSİKA ADASI 

nüfusu da 350,000 dir. 
Son hadiseler dolayısile birço

ğu Cezaire, bilhassa Orana h:cret 
etmi>jlerdir. Merkezi Majorka a
dasında Palma şehridir. 

Majorka, İspanya muharebeleri 
esnasında İtalyanlar tarafır.dan 

Boyu 183, eni 10-84 kilometro
dur. Nüfusu: 290,168 ... Büyüklük 
bakımından, Ak.denizin dördüncil 
adasıdır. Aspreto limanı müstah
kemdir. 

KIBRIS ADASI 
Mesahası: 969 kilometro, Nüfu-

CANLI TAKViM 
işgal ve tahkim olundu. El'an on
ların elir.dedir. Ve mühim bir üs-
sü bahridir. 

su: 278,500. 
Sicilya ve Sudünyadan sonra 

Akdenizin en b6yük adasıdır. İn
giltere için şari<.i Akdenizde mü -
him bir üssübahridir. Üç sene ev
veline gelinciyc kadar bir tayya
re meydanı yoktu. Son zamanlar
da asri vasıtalarla tahkim olun -
muştur. Ada dahilindeki tuzlu göl 
deniz tayarelerıne tahsis edilmiş
tir. 

(4 üncü sayfadan devam) 

Çünkü, o günün. o gecenin mas -
rafı, önceden göze alınmıstır. Mi

safirlerin zenginine, fakirine ba
kılmaz, herkese ikram edilir. He
le en ziyade fakirler ikram gö -
rürler. 

Fakir misafirlerin kadehlerini, 
isteği olup olmadığı sorulmadan 
doldururlar. Ben, şu fakir halim
de, eh, bir garson parçasıyım am

ma, )tine, karımın, kendimin, ço
cuklarımın isim günlerinde, sofra 
yaparım, misafirlerime kapım a
çıktır. 

- Anladım. Sizin Tikeros Pa -

yanılmaz. O, tanıdıklarını seçmiş

tir. Ketehronoya gider. Baryam -
!arda, siz ne dersiniz? 

- Tebrike? 

- Dede ... Evet, tebrike gider. 
Onu, güle konuşa karşılarlar. Ye

dirirler, içirirler. Eh, biraz kef o

lup sızınca da yatırırlar. Sabahısı 
da çıkarken, eh cuğur için> cc -

bine birkaç para, yahud da bir pa
ket sigara koyarlar. Seneden se

neye, yahud da, üç, dört ayda bir 

gelen bir musafiri koğabilir misi
niz? Kapınızı çaldığı zaman surat 
edebilir misiniz? 

Mahmud Yesari 
nayoti, kısmetli Panayot, 
çöplenir değil mi? 

gelir, _ -------

- Evet. 

- Peki, kaç yere gidebilir? 

- Akıllıdır, dedim size. Bizim 
senenin her gününde, bir isim gü
nü vardır: Aya Eleni, Aya Dimitri, 
Aya Nikola, Aya Petro, Aya Va
sili, Aya Pandeli, Aya Sarandi, 
Aya Anastasyo, Aya Yorgi ... Say
makla tükenmez. Yılın her günün
de, bir cgün• vardır. Panayoti, bu 
cgün. !erin hepsini, günü günüı
bilir. Hani ... şu ... 

Elile duvardaki takvimi göster
di: 

- Bu ckalenderya. yanılır; o, 

Oksford 
Sevdalıları 

(5 inci myfadan devam) 

Sam'i dünyanın öbür ucu

na kadar takib edeceğim. Fakat, ü
mid ederim ki haftanın sonunda, 
Pirenen'n eteklerinde karı va ko
ca olacağız ... 

Sam söze karışıyor: 

- Ve ben dünyanın en bahti
yar adamı olacağım ... Babam da 
güzel gelinini sevecek ... 

Diyor. 

KAN%:U'k 
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Kanzuk Nasır tlacı her eczanede vardır. 

INGILIZ KANZUK ECZANESi - Beyoğlu, İstanbul 

yerde ve Kralın islediği döğüş - ı 
çülerle boğuşmağa hazırız. 

Sumerden gelen üç yolcu ertesi 
sabah şehire girerek Hamat Kralı
nın huzuruna çıkarılmıştı. 
Kralın i:ıir katlı sarayında bir 

çok odalar vardı. Kral yeni döğüş
çüleri seyretmek ıstiyordu. Dö
ğüşçülere sarayında bir oda ver
mişti: 

- Burad.1 yatıp kalkarsınız! 

Benim döğüşçülerimi yenerseniz, 
döğüşçülecım arasına geçersiniz! 
Yenemezseniz, para ve hediye top
!ıyarak geçip gidersiniz. 

Azak ve Buran kendilerine gü
vendikleri için, Kralın döğüşçü

Ierini yene~eklerinden emin bulu
nuyorlardı. 

O gün öğleden sonra sarayın ö
nündeki meydanı müthiş bir ka
labalık kaplamıştı. Kıra! halka ye
ni bir döğü~ başlıyacağını davul
larla ilan C?tliği için herkes mey
dana koşuyordu. 

.. 

Hamat Kıralı sarayın pencere
sinden döğüşçüleri seyrediyordu. 
Meydana ilkönce Kralın meşhur 
döğüşçüsile Azak çıkmıştı. 

Tanrının oğlu döğüş meydanın

da çekirge gibi zıplıyor, hasmı -
nı, kollarının arasına dalarak ye~
den yere vuruyor, fakat birdenbi
re herkesin yılmaması için, peh -
lvanın sırtını çarçabuk yere getir
mek istemiyordu. 

Haınat Kralı pencereden güle
rek söylüyordu: 

Bizim koca arslan. küçük ço -
cuğu buldu da oynaşıyor! 

Halbuki Kralın koca arslanı o 
kadar hırpalanmış, o derece yo
rulmuştu ki.. Nihayet biraz sonra 
düştüğü yerden kalkamadı. Sırtt 
yere gelmişti. 

Kral ve halk hayretler içinde 
bağırışıyorlardı: 

- Bizim döğüşçümüz oyun ya
pıyor. Bunu saymayız .. 

Umumi bir ihtilat vukuunda ilk 
deniz ve hava muharobeler :nin 
burada olacağı muhakkaktır. 

PANTELLARİA AOASl 

Mesalıası 100 kilometre mu -
rabbaı, ıüfusu da 9,015 dir. İrlifaı 
denizden 836 metro yüksek vol
kanik b'r adacık. 1890 da, üç gün 
süren bir hareketi arzdan sonra 
dağın tepesinden alevler çıkmağa 
başlamı~tı. Az sonra söndü. 
Adanın yeşil ormanları, mer'a

ları ve çok güzel üzüm yetiştiren 
bağları vardır. Portakalları, ba -
demleri de pek meıhurdur. Kaplı
caları h~r sene birçok seyyah ~ek
mektedir. Yalnız içilecek tatlı su
yu yoktur. 

Pantellaria son z3manlarda tah
kim edilmiıj ve •İtalya Malla• sı 
unvanı verilmiştir. Limanı kü · 
çüktür. Ancak balıkçı kayıklarını 
barındırabilir. 

Adanın boyu 13. eni de 9 kilo
metrodı:r. Buraya yerleştirilen ba
taryalar, 100 kılometro açıkta bu
lunan Sicilyayı müdafaa edebile
cek mi? 
Fransız mütehassısları, Afrika 

sahiline yerl~tirilen asri topların 
bu adacığı 10 dakikada berhava 
edeceğini söylüyorlar. 

SİCİLYA ADASI 

Akde.1.zin en büyük ve nüfusu 
en çok adası... Mesahası: 28.665 
kilometro mu··abbaı; nüfusu: 
4,500,000. 

Sahilleri kayalık, dik ve uçu -
rumludur. Şimal ciheti yüksek, 
cenub cıheti d.e basıktır. Sığınacak 
yerleri c.oktur. Bir de yanardağı 
vardır: Etna ... İrLfaı 3,275 metro
dur. 

Trapani ve Ogüsta hava üsleri 
Malta için bir tehlikedir. Panlel
laria ve Tra.blusgarb istihkamları 
ile Hındistan yolunu telıdid et -
mektedir. Umumi bir ihtilaf zu
hurunda Bizert - Kagliari • Oğüs -
ta . Malta - Trablusgarb ve Gabeş 
musaddesi pek büyük muharebe
lere sahr.e olacaktır . 

Döğüş, Kralın emrile tekrar l 
başladı. Fakat, saray döğüşçüsü 

pek bitkin bir halde idi. Ayakta 

duramıyordu. 

Azak hasmına acıdı: 
- Seni bir daha yere vur~rsam 

ölürsün.. Haydi yavaşça yere düş 
ve canın yanmadan. 

Diye fısıldadı. 

Kralın döğüşçüsü Azak tan öç 

almak istemişti.. Birdenbire atı

larak gırtlağına sarıldı. 

Azak insana kolay kolay yeni
lir miydi? 

Artık hasmını yere sermek sı

rası gelmişti. Göğsüne abandı .. 
Omuzlarından yakalıyarak yere 
devirdi.. Karnına bastı ve Kral -
dan işaret alıncıya kadar bekledi. 

c- Yeter!.• • 

işaretini her döğüşte Kral ve -
riyordu. Belki kalkar umgusile e
peyoe bekledi .. cKoca Arslan!• ın 

ROOOS ADASI 
Mesahası: 1,4()4 kilometro mu

rabbaı nüfusu 41,000. 
Rodos, İtalyanların Kıbrısa kar

şı mühim bir lissüdür. Tahkim e
dilmiştir. Löros ve Patmos Iıman
ları, deniz tayyareleri üssüdür. 

Rodo3, diğer on iki ada ile be
raber 1911 de Trablusgarb muha
rebesi esnasınd• işgal olunmuş -
tu. Uşi muahedesi bu işgalı tanı -
madL Fakat, u:ııumi harb çıkınca 
öylece kaldı. Ada ahalisinin çoğu 
Rumdur. 

KORFO ADASI 
Mesahası: 56J kilometro murab

baı; nüfusu 87,000. 
Korfonun eski ismi ·Korkir• i

di. Arazisi dağlıktır ve en yüksek 
yeri 911 metrodur. 

Bu ada, sıras.Ie Korentın, Sira
güzanın, lirya Krallarının Roma-

• ya, şark imparatorlarının, Yunan
lıların, Fransız ve Napoli kralla
rının, Venedik Dükalarının ida
resine geçli. Şimdi Yunanlıların 
elindedir. Fakat, bir ihtilfıf zuhu -
runda İngilizlerin üssübahrisi o
lacaktır. 

SARDÜNYA ADASI 
Mesahası: 24.090 kilometro mu· 

rabbaı; nüfusu: 857.000. 
Aazisi kayalıktır. En yü:..sck 

yeri 1,793 metrodur. Toprağı fa
kirdir. ~'akat Mmir, çinko, kur -
şun ve gümüş ır.adenleri çok zen
gindir. 

Mermer ve kııymaktaşı ocakları 
da vardır. Adanın her tarafına de
mir yolıarı yapılmıştır. 

Kagliari ve Maddalena ist'H · 
!arı, Fransızların Afrika sahil. ı 

deki Bizert !imam için büyük bır 
tehlikedir. 

kalkmadığını görünce elinle i' 
ret verdi. 

Azak geriye çekildi. 
Yerde yatan pehlivan hala kı· 

mıldanmıyordu. Belli ki yalt·ı:~ 

yerden hoşlanmıştı'. 

Azaktan sonra meydana ik• d<>
ğüşçü daha geldi. Bunlardan bu i 
Buran, diğeri de çok iri gövdeli 
bir Hamat pehlivanı idi. 

Bu iri adamın sırtını yer yü n· 

de hiç kimse yere getiremem 
Meydanda iki döğüşçü yanyana 

geldiği zaman, biri diğerinin yav
rusu gibi görünüyordu. 

Buran bu dev cüsseli adamı 

yanında o kadar küçük kalmı 
ki .. Seyirciler bile gülmeklcr. h 
dilerini alamıyorlardı. 

- Küçük bir tarla faresi, koca
man bir yaban domuzunu nası· '~
necek? 

Diyorlardı. 

(DPva"1ı var) 
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beyofı.u lslikıal Caddesi.ıde 21.l No. 

' BELER OTELi T 
BAHÇESİ 

Hazımeızlık, 
Sancı, Mide 

Şişkinlik, bulantı gaz, İNKIBAZ Sarılık, Safra MİDE AÇILDI Karaciğer bozııklıığu, hersek ataleti 

ekşilik ve yanmalarında ve Bütün Mide, Barsak 12 Kişilik F evkalAde bozukluklarında kullanınız H O R O Z Marka-

her akşam icray ı 

Ahenk edecektir. 

sına dikkat Son derece teksif edilmiş bir tuz olup yerini tutamıyan mümasil 
rlardan daha çabuk, daha kolay ve daha kat'i bir tesir icra eder. 

müstahza-

Yalnız toptan satış yeri: Mezon ve Boton Ecza deposu, Yenipostane arkası No. 31. İstanbul . 

Pek yakındı• Mısır 
Rakkasesi Bayan 

Ayrıca Filistin Rad

yosu Ses Kraliçesi 

Sabırsızlıkla bekleyiniz. 
i.Jcuz yemek - t~miz ve ser in hava almak isterseniz; öğle yemeğinizi 

ELER BAHÇESİNDE yemeyi tercih edinız. Tel. 9427 
Ygğmur'.u havalarda salonumuz açıktır. l•lb•••i 

Saraç el işi ve makine kalfası ile 
makine ile diker erkek ve kadın 
terzi aranıyor 
1 - Tophanede 2 No. lu dikim evi için saraç el işi ve makine kal

fası ve ayrıca makine ıle elbise diker erkek ve kadın terzi alınacaktır. 

2 - Ya§ ve a•kerlik nazarı dikkate alınmıyacaktır. 

3 - Ücret haftalık verilmek üzere talihlerin hüsnühal ve tifo aşı 
kağıdlarile birlikte hemen dikim evi müdürlüğüne müracaatlurı 

TRHTR
HUllULllRDR/f 

kurtulunuz 

c5• c4000. 

Bir gün bahar, bir gün 
kış kararsız havalar has

talıkların en büyük 
yardımcısıdır ! 

Viicudünüzün grip, nezle, baş ve diş ağrısı, 

kırıklık, sinir, adale. bel aiirılarına karşı 

Ri 
Kaşelerile konınınara bugün her vakitten daba 

fazla muhtaç olduğunuzu unutmayınız. 

GRiPi 
Mideyi bozmadan, k albi \"e böbrekleri yormadan 

bütün ıztırablan dindir ir. 

Emlak ve 
Esas No. 

Eytam 
Yeri . 

Bankasından : 
Senelik ki rası 

T. L 

519 Göksu, Göksu caddesi 1, 3, 8 No. arazi 110.-

Depozito 
T. L. 

17.-

Adres ve tafsilatı yukarıda yazılı gayrimenkul b ir sene müddetle 
ve açık arttırma ;le kô.ı:aya verilecek tir. 

İh~le 16/ 6/ 9$9 tarihine müsadif cuma günü saat ondadır. 

İstcl·Jileı:in yukar:da yazılı deppozito ile birlikte Bankamız cmliık 
servisir.e gelmeleri. c4043• 

Rağbet gören her 
şeyin taklidi ve benzeri vardır. 

GRİP 1 N yerine Başka bir ma~ka 
verirlerse şiddetle reddediniz. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~! 

l=====================================================i 
lstanbul Emniyet Sandığı Müdürlilğünden: 
939/?45 Emn;ypt Şandığına borçlu ölü Bayan Fani Satropulo mi

rasçılarına ilim yolile son tebliğ: 

Murisiniz Kosınıp;~şada Eınlııcamii mahallesinde camcı ve İ!Ar 

yeni Ömer Hayyam sokağında (Kadastro tesbitine göre) Beyoğlunda 

Kalyoncukulluğu mahallesinin Koneşci sokağın.da eski 20, 22 yeni 69 

75 No. taj 24 kapı, 445 ada, 19 parsel No. lu kagir bir evin tamamını 

birinci derecede ipotek göstererek 21/2/35 tarihinde 20821 hesap No. 

ile Sandığımızdan aldığı 1750 lira borç 27 /12/37 tarihine kadar öden

mediğinden faiz ve ktınıisyon ve masarifüe beraber 2406 lira 27 kuru

şa varmı~tır. Bu se'ıcble 3202 No. lu konuna müsteniden 937 /245 No. lu 

dosya ile yapılan takib ve açık Mttırma neticesinde mezkur gayrimen

kul 2250 lira bedelle sandığımız namına muvakkaten ihale edilmiştir. 

Bakırköy sulh hukuk hakim -
lğinden: 

1 temmuz 938 tarihinden ve 30 
kanunuevvel 938 tarihine kadar 

emrazı akliye hastanesinde vefat 

edenlerin metrukatına mahkeme
ce vaz'ıyed edilmi§ olduğundan 

bu babdak i alacaklıların bir aY. 

içinde alacak ve borçlarını mah
kemeye müracaatla deftere kay-

dettirmeleri ve ölülerin mirasçı -

!arı da 3 ay zarfında isbatı vera -
setle mahkem eye müracaatlaı·ı ak
si takdirde terekenin hazineye 

devrolunacağı ve aliıkadaranın 

Fatih sulh birinci hukuk satış 

memurluğundan: 

İbrahim Halil ve Seyid varisleri 
karısı Nebile ve kızları Leman 
Hikmetin şayian mutasarrıf olduk

ları Taşkasapta Selçukhatun ma
h allesinde Topkapı caddesinde es

ki 86, 86 mükerrer yeni 142, 144 
numaralı bir tarafı Ahmed Nuret-

t in zevcesi Hayriye hanesi ve 
dükkan ve hane ve bahçe duvarı 

bir tarafı Selçuksultan camii şe 

Beyazıd Nüfus memurluğun -

dan: 

Kırkağacın Hacıhikmet mahal• 

lesi fabrika sokak 98/ 3 hanede 

kayıdlı Emin oğlu Mehmed Hali 

Üz musoy adının (Haksal) olara 

t ashihine İstanbul beşinci h ukuk 

hakimliğinin 5/4/ 939 tarih inde 

kanunu medeninin 26 ıncı maadc 

si mucibince karar altına almış 

olduğu ilan olunur. 
rifi aralığı duvarı ve hazan Melek ---------------ı 
ve İsmail Hakkı ve hoca Hacerin 
müşterek hanelerinin bahçeleri 

duvarı ve bir tarafı tarikiilm ile İşbu ilan tarihinden itibaren bir ay içinde borcu ödemediğiniz tak

dirde kat'i ihale kararı verilmek üzere dosyanın icra Jıakimlığine tevdi 

olunacaf-ı son ihhamame makamına kaim olmak üzere ilan olunur. 

malümu olmak üzere kanunu me- çevrilmiş dükkanı müştemil ve 
3727 lira muhammen kıymetli ah-

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 

'. 

Türkiye 

AKTI F 
KASA: 
Altın: Safi kilo(!Taır17.164.264 

BANKNOT 
UFAKLIK 

1 

Dahildeki Muhabirler. 
I- Şartnamesi mucibince 32000 kilo toz paket kolası kapalı zarf Türk lirası 

:sulile eksiltmeye konmu<'.ur. . . 
111 

h · ı 
. . . . Harıçkl<ı · u aoır er: 

II - Beher 100 kılosunun mulıammeıt brdelı sı! 17,64 !ıra lıesabıle \ ~ 11,,,. sar; kilcgı· . .ın ı.058.321 
644,80 muvakkat teminatı 423,36 lıradır. · tına t .. lw.lı ka-

III- Eksiltme 15/VI/939 Perşembe günü saat 15 de Kaba•3;ıta Le- bil Serbest dövız-
·azım ve Mübayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. ler 

Diğer dövizJe.r 
ve Borçlu kliring IV- Şartnameler her gün sözü geçen Şubeden parasız alın1bilir. 

bakiyeleri 

Hazine Tahvilleri• 
Deruhde 
evrakı 

edjlen 
nakdiye 

-· ·-···· (4041) 
deninin 534 ve 561 inci maddele
rine tevfikan ilan olunur. (18455) 

Cumhuriyeti Merkez 
3 Haziran 1939 Vaziyeti 

PASI F 

24.142.910.17 
12.901.437.5 
1.323.921.92 

Lira Sermaye 

İhti~·at Akçesi. 
38.368.269.59 Adi , .• fevkalade 

Husuı-1 

Bankası 

4.217.134.25 

Lira 
15.000.000.-

6.000.000.- 10.217.134.25 ----
213.063.8 213.063.89 TedayiiJd,.ki Banknotlar: 

12.741.252.48 

10.135.77 

8.960.639.3 

o~·rııhdt. edilt'l e\~rakı 

.ıakdiy<' 

K .. n 11 ııı 6 - 8 inci mad
delerine tevflkan hazi
ne tarafından vili te
dJyat 

21. 712.027. 60 Deruhde edilen evrakı 

nakdiye bakiye.si 
Kar~ılığı tamamen altın 

olarak il3veten tedavü
le ' aıedilen 

153 74b.'.>63.-

17.153.233. -
-----ı 

141.595.330. 
V- Mühürlü teklif mektubunu kanunı vesaikle Yv 7,5 güvenme 

arası makbuzu veya banka teminat mektubunu ihtiva edecek knpalı 
ırfların ihale saatinden bir saat evveline kadar yukarıda adı geçen 

.omisyon Başkanlığına makbuz mukabilınd" verilmesi l)llmdır. ,3519, .... karşılığı 158.748.563.- Re<' k\ınt mukabili ili· 
19.000. 

69.000. 1- Şartnamesi mucibince 75.000 adet yüz kiloluk üzüm çuvalı ka
>lı zarf usulile eksıltmeye konmuştur. 

II- Muhammen bedeli 31500 muvakkat teminat parası (2362.50) 
radır 

III- Eksiltme 19/VI/939 Pazartesı günü saat 12 30 da Kaba taşta 
.evazım ve Mübayaat şubesindek: alım komisyonunda yapılacaktır. 

Kanunun 6 --. 1 
incj. maddelerine 
tevfikan hazine 
tarafınch~n 

tcdiyat 
vflki 

Sen< dol Cü1.danı: 

veten tedavüle vazedilt"n 

141.595.330.-Türk Lirası Mevduatı: 

Döviz taahhüdatı: 
Aıtın;1 tahvili ko:ıbil dö
vizler 

229.595.330.-

24.202.994.56 

5.642.45 IV-~~ Şartnameler her gün. L~vaz:m şubesi veznesi:c İzmir ve 
nkara ba~müdürlüklerinden (157) kuruş mukabilinde alınabilir. 

V- Münakasaya gireceklerin mühürlü teklif mektuplarını <), 7,5 
.ivcnme parası makbuzu veya banka teminat mC'ktubunu ihtiva edecek 
ıpalı zarflarını ihile saatinden bir saat ev,·eline kadar mezklır komis-

TICAR! SENE-

DAT 121.965.696.371 

Esham ve Tahvilat Cüzdanı 

121.965.696.37 Diğer dövizleı:, 
kliring bakiyele 

Muhtelif: 
29.942.377.03 29.948.019.48 

102. 727. 795.85 

m başkanlığına makbuz mukabilinde vermeleri lazımdır. (3838) 

Adliye Vekaletinden:. 
Orm ın umum müJiırlüğünün gösıereceğ. mahallerdeki orman 

hd el k~misyolarında çalı~mak üzere dört hukukçu aza alınacaktır. 

ınl;.rdan üçunP iki ~üz ve birisine de aylık yüz elli lira ücret ve b.u 

or<t .den maada 31!6 sayılı orman kanununun 12 incı maddesi mu

bıııcı l;endiler'ne vr.zifcye gidecekleri yerlere kadar kilometre ha

na 30 kuruşu geçmemek üzere sarfedeceklcri hakiki miktar derece

~de nakil vasıtası ücreti ve ayrıca vazife başındil gcçırccek.leri her 

ın için yüz ellı kuruş da yevmiye verilecektir. 

2556 sayılı hnkimln kanununa göre hakim olmak va<ıf ve şartla-

oı hnL:. ol. :ı 

n olunur. c20f4, c3871> 

(Deruhd~ e-
dilen ~vrakt 

A - (nakdiyenin 
(karşılığı Es
(harn ve 
(Tahvilli\ 

(İtil art kıymetlr) 

B S r ''>

haın ve t h
vil:it 

A\·anslar: 
Hazineye kısa va
deli avnns 

Altın ve Döviz T 

üzerine 
TahviJiıt üzerine 

Hissedarlar: 
Muh telii: 

13.148 84'l.47 

7.897 104.- 51.045.947 .. 17 

9.299.000.-

31.361.11 
7.808.794.15 17.139.155.26 

4.500.000.-
13 151. 783.96 

Yc!it'l1l 111.roı ')7• 11 Yekfın 

l Temmuz 1938 tarihinden itibaren : 
haddi % 4, altm üzerine % 3. 

1 

~w 
.Iskonto - ı 

şap ev izalei şuyu zımnında açık 
arttırma suretile 13/7 / 939 tarihine 
müsadif perşembe günü saat 14 
ten 16 ya kadar mahkeme başka
tibinin odasında atideki şartlar 

dairesinde satılacaktır . Muham -
men kıymetten yüzde yetmiş be
şini bulduğu takdirde ihale edi
lecek aksi takdirde en son arttı

ranın taahhüdü baki kalmak ü
ezre 28/7 /939 tarihine müsadif 
cuma günü ayni saatte ve ayni 
yerde arttırmaya devam oluna -
c:3k en son :ı.r t a ıhua: cd. le -
c ktn·. İ~bu gayrimenkulün iki 

t. " mc. , t r döşeli t sJıgı gLn:~çe 

mutfağı ve sekiz odası ve bir çatı 
arası ve içerisinde kuyusu ve (10) 
kadar ağacı ve mütcaddid halası 

ve genişçe bahçesi olup ahşap ve 
tamıre muhtaçtır. 

1 - İşbu gayrimenkulcle gayri 
müsecceı hak sahihlerinin (20) 

gün zarfında ve vesaikile birlik
te satış memurluğuna müracaatı 

lilzımdır. Aksi takdirde bu gibi
ler paylaşmadan hariç kalırlar. 

2 - Satış peşin para iledir. Ar t. 
tırmaya iştirak edecekler y üzde 
7,5 nisbetinde pey verecek lerdir. 

3 - Bedeli ihaleyi miadında 
müşteri vermezse ihale feshe -

dilir ve gayri menkul yeniden 
arttırmaya çıkarılıp iki ihale ara
sındaki fark ve zarar müşteriden ı 

alınır. 

4 - Tarihi ihaleye kadar olan 
vergiler hissedarlara ve yüzde 7,5 

tellaliye ile (20) senelik evkaf ve 
taviz bedeli müşteriye aittir. 

5 - Şartname herkesin göre -
bileceği surette bugünden itiba -

ren açıktır . F azla malümat almak 
istiyenlerin satış 113 numara ile 

memuriyetimize müracaatları Hl-
zımdır. (18462) 

Sahibi ve neşriyatı idare eden 

Baş muharriri 

El'EM İZZET BENİCE 
Son Telııraf Matbaası 


