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Sovyet - lngiliz Anlaşması Tahakkuk Ediyor 
Milli Müdafaa 

Kudretimiz 
İngiliz Kabinesi Kat'i Kararını Yarın Verecek 
Fransız Tek lif ine Göre: 

En büyük sulh ve emniyet 
vasıtasmı tepeden tırnaia 

sil&hh bulunmakta aramaia 
mecburuz. Uç Devlet Litva nya'ya Karşı 
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Yapı 1 a c a k B ir T e c av Üze 
T ~~=~a:~;:n~~~: Mukavemeti T eahhüd Ede. cekler 

kili Fuad Ağrah'nm izahatı ve 
:Fenı bütçmıin ihtiva ettiği bünye, 

iatthdafeyıecllitesuıarııeridebı- İngiliz vabı"nesı· Yarın Tıoınlanarak Paris Ve Ce-ıütıtımn yıllara nisbetle Türk A 1 
,-

:::::ti.:... mı~:il~~ 01:~ nevrede Elde Edilen Neticeleri Gözden Geçirecek 
ller yıl artan varidat, lüzumuna 

Ve ehemmjyetine tahsis edilen 
ınıısraf, denk bütçe Cumhuriyet 
hiikumetinln bariz vasfı ol.muştur. 

Bu yılm bütçesinde memleketin 
nıilli müdılfaası ile inşa, imar ve 
kültür kalkınnıasının en böyil]ıı 
ehemmiyeti aldığı bir kere daha 
büyük bir cllldı.at levban halinde 
ıröze çarpmaktadır. 

Adi ve fevkalAde bütçeler ae • 
Çen yıla nazaran muhtelif daire
lerden kıınlıın ve kazanç hanesine 
lı:onan paralarla birlikte en ziyade 
bu işlere, yııai llAfıamıza, maden
lerimize. maarifi.mise, ziraatlmbe, 
•ıbhatimize ve millt müdafaıımıza 
tahsis edilmiıtir. 

.Yeni bütçede milli müdafaamız 
i~in 11,5 milyon Ura slliblanma • 
nııza tahsis edildiği ııibi fevkalide 
bütçede de Z&,000,000 küsur lira 
Yine milU müdafaaya verilmiştir. 

Dünya hidiselerinin aldıfı ln
lı:işaf şekilleri ınllletleri herpyln 
fevkinde bir miistaceliyetle milli 

, • • 

İngills • Fruıanı askeri lffihJmım e ııııb bir ilmsalh General Gıımlen L oıadrıııda İqillıı erHnıharblye relsl 
ile bir arada 

ınüdafaa tedbirleri almağa sevk Cenevre 24 (Hususi) - Millet- tadır. iBununla beraber, Lord Ha· benzer •biır siyaset takib olunduğu-
etmektedir. İstiklaline düşkün, ler cemiyeti konseyi müzakereleri lifaıks'iın avdetinden sonra, ağlebi nu yazmaktadırlar. 
behemehal her türlü ihtimal kar- haricinde, İngiliz Hariciye Nazırı ihtimal çaıışamba günkü ka<bine BENEŞ PROTESTO ETTİ 
şısında hazır bulunmağa mechıır Lord Halliııks ile Maisky arasın- içtimaında bu foımül 'bir kere da- Ş1kago 24 (Hususi) - Eski Çe-
ınilletler için sll&hlanmak, tepe- da dostane müzakereler cereyan ha gözden geçirilecek ve 'kat'i ka· koslovak Cumburreisi Beneş, ·M'il-
.. en tırnağa silWanmak günün etme<ktedir. l'ar o gün verilecektir. Jetler Cemiyeti !konseyi toplantısı 
ilk şartı olduğu gibi en büyük Paris görüşmelerinde teSbit e- Maisky ile Fransız Hariciye Na- münasebetile çektiği bir te<Igrafda 
11111h ve elQlliyet vasıtasının da yi- dilen yeni formü.J bu müzakere • zırı Bone arasında da müzake -. Çekoslovakyanın Alınıanya ve Ma-
ne tepeden tırnağa silihlı bulun- lerin esasını teşkil etmektedir. relere devam edilmektedir. caristan arasında taksimini pro -
nıakta aranabileceği de en BOn Lord Halifaks'in Pariste Fransız ALMANLARIN DÜŞÜNCELERİ testo etmiştir. 
vekayi ıı., bir kere daha sabit ol- nazırlarile yaptığı görüşmelerden Berlin 24 (Hususi) - Siyasi me- HALiFA.KS'IN MOSKOVAYA 
nıuştur. sonra, Sovyet ve İngiliz noktai na- hafi!, Cenevre müzakerelerini e- GİTMESİNE LÜZUM KAMIYOR 

Cwnhuriyet Hükı'.lmeti de bu- zarlarının telif edilmesine imkan hemmiyetle .takib etmektdir. Ga- Cenevre 23 (Hususi) - Londra 
nu böyle yapmakla hiç şüphesiz hasıl olmuş gibidir. zteler, üç tarafilı ibir dttifak misa • hükumetinin sür'atle bir neticeye 
closta ve düşmana karşı bir kere Londra ve Moskova ile devamlı kının aılcdi hususunda ortaya çı- varmak için, doğrudan doğruya 
daha dünya meselelerini kendi telefon mükalemeleri ohnaıktadır. kan rn~ülitı tahlil elııııekte ve Moskovanın Londra sefirile rnü-
anJayışındaki isabete ııöre ayBl' Bu uzlaşma formülünün Cenev • Almanyaya karşı taklb edilen iha- zakereyi tercih etttiği anlaşılmaık-

etmiş .ııunu_yo_r_. _______ re_d_e_t_es_b_i_t_e_d_il_ec_e_ği _za_n_n_o_ıu_n_m_ak_-_ı_a_si_y_a_se_ı_n_e_V_e_rs_a_y __ sis_ı_e_mın_·_e ____ <_D_ev_a_m_ı _ff_ı_n_c_• _ı_a_hı_·f_ed_e_)_ 

Meclisde Yeni 
Kadrolar ve 

Vekalet Bütçeleri 
Ankara 2.3 (Telefonla)- İktı -

sad Vekaleti vazife ve teşkilatı 

hakkındaki kanun layfilıası meclis 
ruznameslııe alınmıştır. 

Maliye Vekaleti teşkilatı ve va
zifeleri hakkındaki kanuna ek 

kanun liıyihası da Meclis bütçe 
encümeninde müzakere edilmek
tedir. Posta, telgraf ve telefon i

daresi kadrosunun tadili hakkın
daki kanun layihası da encümen
dedir. 

Posta telgraf idaresinin ve Ti
caret, yeni Nafıa ve Mün~kaliıt 

Vekiıletlerinin bütçeleri de ruu
oameye alınmıştır. 

Yalova B~~saya 
Rapted!Ji~~r · 

Ankara 23 (Hu~jisi, tnı-1la.biri -... ·, ...... 
mizden)- Y~ovi.:k~~iıışı İs -
tanbuldan alı'iıaı'ak Bıfıııiij'-Vila -

,, ' • (!..' 
yetine raptı hakkıı\Claki'J?ı!nun Iiı

·_l ·· .,..,,, 
·i1ıtlı tii.~ •. 

Yeni Umumi 
Müfettişleri 

Ankara 2.3 (Hususi muhabiri -
mizden)- Maarif Vekaleti umu
mi müfettişliklerine yeni tayinler 
yapılmıştır. Tayinleri yapılan ze
vat şunlardır : 

B kursu grupu fizik muallimi 
Arif, \lk tedrisat şube müdürü 
Hayrullah, yüksek tedrisat şube 
müdürü Fethi, Gazi en&titÜ$Ü ta
rilı muallimi Cemil, Antalya lisesi 
müdürü Süleyman. İzmir kız li
sesi müdürü Necmeddin Halil, 
Kastamonu lisesi tnüdürü Mithat, 
V.efa lisesi müdürü Osman, Kimya 
muallimi Alimcan. 

Adliye Harç Tarife 
Kanunu Yeniden 

Yapılıyor 
Ankara 23 (Telefonla)- 2503 

· sayılı hare tarife kanunu yeniden 
hazırlanmaktadır. Llyiha tama -
mile ihtiyaca uygun ıbir tarzda 
hazırlanacak ve bir çok tenzilleri 
derpiş edecektir. Bilhassa sulh 
mahkemelerindeki harçlar da mü
him miktarda tenzilat yapılacak
tır. 

Japonya ve ispanya 
1 ittifaka Girmiyorlar 
BerlinveRomanın Teşebbüslerine 
Karşı ihtirazlı Davranıyorlar 
Berlin 23 (Hususi) - Alman • 

' İtalyan askeri ittifakı ber'iyet 
mevkiine girmiş bulunmaktadır. 
Yedi maddeyi üıtiva eden paktın 
esas maddeleri şunlardan ibaret
tir: 

1 -Alınan - İtalyan hududu da
im! olarak tesbit edilmiş olan 
şeklini muhafaza edecektir. 

2 - Alman - İtalyan milletleri 
sulhu idame etmeğe karar ver -
mişlerdir. Hay_atı sahalarını te -
min için bu yolda yürüyecekler
dir ve müştereken faaliyette bu
lunacaklardır. 

3 - Avrupa vaziyeti hakkında 
daimi temas halinde bulunacak
lardır. Müşterek menfaatleri teh· 
did edildiği takdirde derhal yek
d:iğerile istişarede bulunacaklar
dır. İki taraftan biri tehdid edil-

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Alman ve İtalyan Hariciye 
Nazırları bir muahedeyi 

imzalarken ... 

Anlaşmanın 
Esasları 

Londra 23 (A.A.) - Daily 
Telegraph gazetesinin bildir -
diğine göre Lord Halifaks, 

Fransız nazırlarının kendi -
sine yaptıkları muhtelif tek
lifler arasında billhassa aşağı
daki teklifle çok alakadar ol
muştur: 

1 - İngiltere, Fransa ve 
Sovyetler Birliği, her hangi 
birine karşı yapılacak herhan 
gi bir tecavüze mukavemet 
için aralarında bir karşılıklı 
yardım p~ktı imzalıyacaklar

dır . 
2 - Bu üç devlet, Almanya 

ile hernhudud 'bir memlekete 
karşı yapılacak bir tecavüze 
mukavemet için ·birbirlerine 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Gafenko 9 
Haziranda 

Geliyor 
Bükreş 23 (A.A.l - Romanya 

Hariciye Nazırı Gafenko'nun An
kaTayı 9 haziranda ziyaret etmesi 
muhteme]ıdir. 

Bir Haftada 
13 Bin Ölü 

Mütekaid Maaşlarının 
Arttırılması istendi 

Meclisde Büdce Müzakerelerine 
Bugün de Devam Edildi 

Ankara 23 (Telefonla) - Dün 
1939 mali yılı bütçesinin müzake· 
resine 'başlıyan Büyük MB!et Mec· 
lisi, bugün de saat 14 de toplana -
rak müzakereye devam etmekte
dir. 

Bugünkü toplan.tıda Evvela Ma
liye Vekili Fuad Ağralı dün muh
telif meb'uslar tarafından yapılan 
tenkid ve tal<!blere cevab vere -
cektir. 

1938 dekinden 11 lira fazlasile 
269 milyun lira olan bu seneki büt
çen in en lbariz vasfını Maliye Ve
killınizin de dünkü uzun nutkun
da söy !ediği gfui milli müdafaa 
hizmetlerinin azami derecede dü
şünülmüş olma61 teşkil etme'kte • 
dir. 

Hükumet ayrıca Meclisten ye
kunu 58 rni·lyon lirayı bulan bir 
•fevıkalfıde tahsisat• da taleb et
miştir. Bunun 26 ımilyon 310 bin 
lirası milli müdafaa hizmetlerine 
ayrılm~tır. 

Maliye Vekılirnizin dünkü be • 
yanatından anlaşıldığı veçhile bu 
yıl bir ıkısım bütçelerden 5 mil -
yon liradan fazla bir tasarruf te
min olunmuştur. Ve milli müda
faa bütçesine ayrıca bütçeden 

( Dııvamı 2 inci sayfada) Maliye Vekili Fuad Ağralı Hon!Jkong 23 (A.A.) - 2 ımayıs
tan 10 mayısa kadar bir hafta için- 1

1

---F--
1
------------------

de Japonlar. şimal ve merkezi Çin- oryada Bı·r Genç 
de ve asker ve subay olarak 13 bin 

~~:::;~~;5~-seyıa h Gö~önünde Boğuldu 
Belgrad 23~!:~; _ Matbuat, Boğuluvermiş Gibi Arkadaşlarile 

Beıa - Pa1auka feliıketi hakkında Şaka Yapması Hayabna Mal Oldu 
tafsilat vermeğe d€v am etmekte-
dir. 

Bu mıntakada yağan yağıınur -
!ardan !hasıl olan seller, birçok ıki
şilerin ölmesine sebeb olmuş ve 
geniş miky_asta maddi hasara! hu
sule getirmiştir. 

Bela - Palanka'ya giden Başve-

Dün Floryada denize giren ve 
fazla açılan bir genç arkadaşları
nın gözleri önünde boğulmuştur. 
Facia şöyle olmuştur: 

Sirkecide Hocapaşada oturan 
Yakıo adında bir Musevi genci 
dünkü bunaltıcı sıcaktan kurtul-

mak için birkaç arkadaşile bera
ber F!'Oryaya gitmiştir. Yako ve 
arkadaşları bir müddet gazinolar
dan birinde oturduktan sonra de
nize girmişlerdir. Yako kıyıda bir 
müddet kaldıktan sonra arkadaş-

(Deoomı 6 ıi.cı sahifede) 
kil Çvetkoviıç, kazazedelere ilk 1-===========================-
yardJm olmak üzere 50,000 dinar Makineye 
dağıtmıştır. 

Kral_Z_o-gonun yerirken 

Tezkeresi Meclis 20 Haziranda 
Edilecek Cenevre 23 (A.A.) - Milletler 

Cemiyeti konseyi ilk hususi içti-
1 

ınaını dün saat 12 den 13,30 a ka
(Devamı 6 ıncı sahifede) 

1 KISACA 1 
Eski Mütekaidler 

F.ski tekaüdler, bilhlssa İstiklil 
harbini yap1111§ ve yeni bareme 
yetişememiş olan mütekaidler ve 
onların dullar.ı, yetimleri bir iç sı
zısıdır ve bu .. Son Tclgraf'ın eski
denberi müdafaa ettiği ana dava
lardan biridir. 

)Jüyük Millet Meclisinde dün 
bunun acı acı bahis mevzuu oldu
ğu.nu gördük. Gönül istiyor ki, bu 
sosyal hadise y.:ılnız bahis mevzuu 
olarak kalmasın ve acıları dindi
recek bir neticeye bağlanarak kö
künden balledilsin. 

Nihayet bu deva, muayyen bir 
müddet için bir iki milyon liranın 
da\•a5ıdır. 

Tatil 
Ankara 2.3 (Hususi muhabiri -

rni.zden, telefonla)- Ticaret, Na

fıa, Muhabere n Münakale Ve

kiıletlerinin bütçeleri ve teşkilAt 

kanunları bu hafta içinde Meclis

ten çıkmış bulunacaktır. 

• • •• 
Ucret Barem 

Kanunu 
Ankara 23 (Telefonla)- Ücret

lere aid barem kanununun bu haf
ta içinde Meclisten çıkması ve 
haziran başından itibaren tatbi -
kine başlanması ağlebi üıtimal 

addedilmektedir. Bu barem diğer 
bareme nazaran mensubları hak
kında daima bir derece lehde o
larak hesab va tanzim edilmiş bu-
\ımmaktadır. 

Öğrendiğime göre Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin faaliyeti 
haz.irawıı 20 sine kadar devam e
decek ve faaliyetin idameain; za
ruri kılııeak bir vaziyel olmadığı 
takdirde 20 haziranda yaz tatiline 
karar verilecektir. 

• • • 
Danzig' e 20 Bin 

Kişi Daha 
Gelivor 

Danzig 23 (A ...... l - Nazi hü· 

curn kıt'alarına mensub 20 bin kişi 

şark mıntakası spor şampiyonluk 

müsabakalarını yapmak üzere 9 

haziranda Danzige geleceıktir. • 

Bu münasebetle Förster ve Lut

ze birer nutuk söyli~eklerdir. 



2 - SON TELGKAI' - 23 MAYIS 1931 

KUYRUKLU YILDIZLARDAN 

ARTlK KORKl\IUYORUZ 

P 
erşembe gecesi saat 22,45 
de dünyamu: bir kuyruklcı 
yıldızla ka~ıyor. Bu ha-

beri, Avrupanın tanınmış rasat

haneleri veriyor Bu yıldızı, otur

duğunuz odanın penceresınden, 

gökyüzüne bakınca, dü~büne ha
cet kalmadan görebi!ecekınişsiniz. 

Yeryüzü insanları için bir kuy
ruklu yıldız tehlikesi ek.;iktl O da 
geL.1n de, bari, tamam olsun ... Fa· 

kat, bugüıı, dünyada, öyle kuy
ruklu yalanlar, kuyruklu hadise
ler oluyor ki, artık insanlar, kuy

ruklu yıldızlardan korkmuyorlar. 
Gökyüzünün hıçolıir kuyruklu yıl

dızı, arz dediğimiz bu ihtiyar kü
renin son zama.ılardaki çılgınlık
ları kadar tehlıkeli olamaz. 

GÜRÜLTÜLÜ GEÇEN 

KINA GECESİ 

Tahtakalede, gürültülü bir kına 
gecesı olmuş. Karısının sözlerine 

kızan ev sahibl, çalgıcıları yara
l:mıı.ş.. &kiden kına gecesinde 
geline kına yakarlardı. Şimdi, ha

IA, bu adet var mı, bilmiyorum. 
Şimdiki bayanlarm tırnaklarına 

kırmızı ci!A süreilüyor. 

Gal.ba, bu ev sahi\ıi, kınanın 

kırmızılığını temin için, evde kan 
çıkartmış ... 

NUl\IARALI KOLTUKLAR 

USULÜ VE TP.M1VAYLAR 

Devlet Demiryolları Umum Mü
dürlüğü, yolcuların rahat seya -
hat edebilmelerini temin için, tren 
kıompartımanlarını numaralı yer
lere ayırmış.. Her yolcunun al-

• dığı bilet üzerinde oturacağı kol-

80 Memura 
iki Aylık Para 

Verilecek 
Haziranda Yeni 
Kadro Başlıyor 

Belediyede yeni bütçe dolayısile 
açıkta kalacak memurlar tesbit 
olunmuştur. Bunların adedi evvel
ce de yazdığımız gibi 80 dir. Yal
nız ayrıca bazı kısımların kardola
rında da lağıvlar yapılacağından 
buralardan da mUteaddid memur-
lar açıl:a çıkacaktır. 

Bu ikinci kısımdakiler tama -
men mıinhallere yerleştirilecek -
leroir 80 kişiye ise 1 hazirandan 
itlbaren iki ay tam maaş verile -
cektir. Üçüncü aydan itibaren de 
yarıın maaş alacaklardır. 

Açıkta ıkalacak memurların çoğu 

muhasebedendir. Fen heyetinden 
açıkta bırakılacak kimse olma.dığı 
anlaşılmaktadır. 

~ 

f ngiliz Firmalarına 
Yeni Siparişler 

İngiltere ile bir müddet evvel 
aktolunan kredi anlaşması neti -
celerinden olarak ingiliz firmala
rına mühim siparişler yapılmağa 

tuğun numarası da yazılı olacak .. 
Kimse yersiz k:umıyacak, rahat -
sız olmıyacak.. Yani, Parisde ope
raya gider g>bi, yerinizden emin
sını.z ve ıçınız rahat ... 
Aklıma tramvaylar geldi. Tram

vaylarda da böyle numaralı bilet 
usulü ihdas edilse ... Bir arabaya 
80 kişinin bindiği vaki olduğuna 
ve oturacak yerin de, bu rakamın 
üçte biri kadar bulunduğuna gö
re, bilet üzerindeki numaralar, 
sardalya balıklarının kutuları ü
zerindeiii sicil numarasına döne
cek.. Yalnız, yine bir faydası ola
cak, bir yer iııiıiliH ettiği zaman, 
numarası evvel olan oturacak ... 
Artık, münhal mermıriyet peşin -
de yüzlerce kişinin koştuğıı gibi, 
bütün yolcuların gözü inhilalde 
olacak .. Gideceğiniz yere varacak
sınız .. Hala, kadroda, açık yer bu
lurunıyacak.. 

KARLI DEC.tL 

ZARARLI ÇIKTil\l 

İstanbul ak§am kız san'at mek
tebinde canlı mankenler ve bazı 
kadın kıyafetlerinin modelleri 
gösterildL Bu vesile ile müesse
seyi ziyaret eden sayın Vali Lütfi 
K lar: 

- Evlenecek gençler, eşlerini 
kız san'at mekteblerinden seçsin
ler, karlı çıkarlar, demiş. 

Haleb orada ise, arşın burada .. 
Bendenizin refikam cariyeniz, 
vaktile böyle bir mektebe gitmez
di. Son bir senedir, bu mekteb -
lerden birine haftada bir gün gi
dip dikiş tahsil ve tetebbü ediyor. 
Fakat, itiraf edeyim ki, hiç de 
k.5.rlı çıkmadım. Bılakis, şimdi, 

her ay zararlı çıkıyorum. Çünkü, 
mektebin lüzum göı;terdiği mas
raf dayanılabılecek g·bi değil... 

Kimsenin ha tın kırılmasın!. 
AHMED RAUF 

1 
KOÇUK 1 

--=-H...:.:..A.....:.:B=E;;_R=L=E~R..;_ * Süt fabrikasının Salı pazarın
da inşası düşünülmektedir. 
* Toprak mahsulleri ofisi ya -

kında lağvolunacak ve afyon iş

leri bir umumi müdürlük halin
de !<iare olunacaktır. 

* cBatıray• denizaltı gemimiz 
ağustos içinde Almanyadan lima
nımıza gelecektir. 
* Yerli malları kumaşları ec

nebi malı diye satanlar hak'kında 
şiddetli bir ceza talimatnamesi ha
ırlanmaktadır. 

-
Konya Valisi Evlendi 

Geçenlerde nişanları icra edilen 
Narda eşrafından merhum Sadık 
İbrahim Berkanın kerimeleri Saa
det Berkan ile Konya valiliğine 

tayin edilen üçüncü umumi mü -
fettişlik başmüşaviri Nizami Asım 
Atakerin dün nikahları kıyılmış ve 
bu mes'ud hadise ailece kendi a
ralarında tes'id edilmiştir. Bay 
Nizami bugün vazifesi ba1'!na git
mek üzere şehrimzden ayrılacak
tır. 

başlanmıştır. Ezcümle Etibank i
dairesi Murgulda kurulacak bil -
yük baıkır ihraç tesisatı için mühim 
Aletler sipariş etmiştir. 

Halifenin Sarayında 1 
11_B_ir_i_s~,_n_y_o_ı _G_u_· z_e_ıi_. 

Tarihi Roman: No. 89 

- Ben, sizin mi3afirinizim, haz
ret! Sizin malfımatınız ve müsa
adeniz olmadan, bir yabancı ile 
görüşmeme imkan var mıdır? 

- Ben de eminim ki, sen bana 
fenalık yapacak kadar güçülmez
sin! 
Şeyh Sai<i, İspanyol güzelini 

daha çok neş'elendirmek için, o
na kendi elile şarap ikram etti: 

- Haydı iç, Maryana! Ve hiç 
imseden korkma! Çölde benden 
başka hakim yoktur. Ayşe be-

nim sadece karımdır. Akıl hocam 
eğil.. Billlm i01erime kimse ka
şamaz. Eğer ben herkese boyun 

Yazan: CELAL CENGiZ 

eğecek kabiliyette bir adam ol
saydım, ilk önce Halifeye boyun 
eğer ve çöllerde sıkıntı çekmez
clim. 

Maryana üst üste iki kadeh şa
rap içti: 

- Siz neden içmiyorsunuz, haz
ret? 

- Haramdır .. İçemem. 
-Başınız dinlenir, yorgunlu-

ğunuz giderdL 
- Bugüne kadar ağzıma koy

madım, Maryana! İsrar etme .. Sen 
iç .. Neşelen. Ben seni neş'eli gör
dükçe, neş'eleniyorum. 

- Üzüm suyunun haram olma-

HerSınıfda 
imtihan 
Olacak 

Fakat, Yalnız Ecnebi 
Mekteblerde 

Ders sene.si sonu münaseıbetile 
bütün mekteblerde hummalı bir 
faaliyet başlamıştır. Bilhassa ec
nebi ve ekalliyet mılkteblerinde 

imtihanlar için büyük bir hazırlık 
göze çarpmaktadır. 

Maarif Vekaleti bütün ecnebi ve 
ekalliyet mekteblerinin her sını
fında türkçeden imtihan yapılma
sı mecburiyetini koymuştur. 

Bu mekteblerde okuyan tale -
belerin türkçeye ehemıniyet vere
rek Türk dili ve lisanını sür'atle 
öğrenmelerini temin edecek olan 
bu karar türkçe mual!i.mleri ara
sında büyük lbir memnunieytle 
karşılanmıştır. 

Maarif müdürlüğü imtihanlar 
için ecnebi ve ekalliyet mekteb -
!erine gönderilecek mümeyyizleri 
seçmiş ve listeleri mekteblere teb
liğ etmiştir. 

Diğer taraftan resmi melı:tebler
de de talebelerin denemeleri ya
pılmakta, imtihana tabi olan sı

nıflar ise büyük bi{ gayretle dres
lerini hazırlamaktadırlar. Mek -

• teblerde imtihana tabi olınıyan sı-
nıflar 3 hazirandan itibaren tatil 
P.idelceklerdir. 

Vazifeyi 
Suiistimal 
Davası 

Eski Vali Dün Şahid 
Sıfatile Dinlendi 

Vazifeyi suiistimal ve ihmalden 
suçlu belediy.enin eski makine 

şubesi müdürü Nusret hakkın -
daki muhakemeye dün asliye bi
rinci cezada bakılmıştır. 

Dünkü. celsede eski Vali ve be
lediye reisi Muhiddin Üstündağ 
şahid sıfatile dinlenmiştir. 

Mumaileyh; maznunun vazife
yi ihmal etiğine dair malumatı ol
madığını, Nusreti namuslu bir 
memur olarak tanıdığını söylemiş
tir. 

Bunun üzerine müddeiumumi 
şu suali sordurmuştur: 

- Müfettişlik tahkikat fezleke
sine göre, çöp kamyonları alın -
mış. Mütea.lihid bunları kanuni 

müddeti zarfında getirmediği hal
de teslim alması, suçlunun vazifeyi 
suiistimal hususlarından biridir. 
Buna karşı suçlu, mahkemede 

aben, tselim alımnası hususunda 
Muhiddın Üstünd3ğdan şifahi e
mır aldım da bu muameleyi yap

tım .• demişti. Bu cihet sorulsun! 

Muhiddin Üstündağ, şöyle ce -
vab vermiştir: 

- Hatırlamıyorum. Bununla 
beraıber, kanun, bütün mübayaat 

ve teferrüatının hallini Daimi En
cümene bırakmıştır. İnceden ın

ceye bilmiyorum amma, bu işin 

de dosyada muameleli evrakı bu

lunsa gerektir. Ceza alınması, muh 
telif sanayi işleri, bütün bunlar 

sına neden lüzum görmüşler, haz
ret? Bu, insana hayat ve neş'e ve
ren bir mayidir. Onu da biz insan
lar, kendi ellerimizle yapıyoruz. 
İnsanın kendi elile ezip sıktığı ve 
küplere doldurduğu bu güzel ve 
faydalı meyvanın suyundan Al
lah niçin müslümanları mahrum 
ediyor? 

- Çok içip de sarhoş olmasın -
lar diye. Zira, bütün fenalıklar 
sorhoşluktan çıkar, Maryana! E
ğer ben çölde yaşıyan !kabilııleri 
şarap içmeğe alıştırsaydım, in -
sanlar bu engin kum deryasında 
birbirlerini yerlerdi. İnsan ba -
zan kendi elile yapıp tamamladı
ğı bazı şeylerden kendini menet
mejie mecburdur. Mesela müslü
man bir marangoz - sipariş üze
rine - bir salip yapabilir.. Fakat 
ona hiç bir zaman tapamaz. 

Maryana düşünceliydi.. Şeyh 

Said şarap içmiyordu. Koynunda 
sakladığı zehiri Şeyhe nasıl ve 
ne ile içirecekti? 

CUMHURİYET: 

Nadir Nadi cRus - İngiliz müza
kerela-i• isimli bugünkü başma

kalesinde demokrasilerle Sovyet
ler arasındaki müzakerelerin mü
temadiyen uzamasının, bazı eski 

dedlkoduların uyamnasına sebeb 
olduğunu kaydederek, Ahnanlar
la Rusları !:ıağlıyan •gizli bir mua
hede bulunduğu efsanesinin bu de

dikoduların en canlısını teşkil et
tiğini, fakat böyle bir itti.fakın 
kat'iyyen mevcud olmadığını söy
liyerek diyor ki: 

cÖnümüzdeki günler zarfında 
miisbet bir netice alınmasa •bile 
Rusya sulh cephesi için kaybol -
muş sayılamaz. İki ta:rafın men -

faatlerini uzlaştıracak bir formül 
nasıl olsa bulunacaktır. Çünıkü ha
yati menfaatler müşterektir.• • 

TAN: 

Zekeriya Sertel; cBalkanlar ni
çin parçalanamaz?• isimli bugün
kü başmakalesinde diyor ki: 

cBalkanlar artık biribirlerinin 
kanına susamış, biribirlerinin hak
larını çğniye.n bir karmakarışık 
entrika mıntakası olmaktan çıkalı 

yıllar oldu. Artık Balkanlar üze -
rinde nüfuz sahibi olmayı düşün
mek değil, Balkanların da beş altı 
milyonluk silahlı ve mütesanid bir 
kudret ve nüfuzu o!oduğunu dil -

şünmek, hesaba katmak gerektir. 
Balkan antantı tam insani ba

kıından ve sulh idealile kurulmuş 

bir bloktur. Türk - İngiliz anlaş -
masının tatbikatı Balkanlara da 
şamildir. Akdeniz muvazenesinin 
kilit taşlarından en birincisi Bal

kanlardır. Kısaca söyliyelim: Tür
kiye bir Avrupa ve Balkan dev -
!etidir. Zaman bunu gösterecektir. 

VAKiT: 

Asını Us cAlman - 1talyan as -
kert ittifakı• isimli bugünkü b~ 
makalesinde dün Ber !inde imza -

!anan askeri paktın beynelmilel si
yaset aleminde ifade ettiği manayı 

tahlil ediyor. Diyor ki: 

cBizim Berlinde imza edilen as
keri ittifak muahedesinde mühim 
gördüğümüz bir nokta cA!man -

İtalyan hududunun daimi olarak 
tesbit edilmiş olduğıı> nun kay -

dedilınesidir.• 

YENİ SABAH: 

Hüseyin Cahid Yalçın cYalova 
kaplıcaları. isimli bugünkü baş

makalesinde ıkaplıcaların Sıhhiye 
V ekiiletine bağlanmasının mem -

nuniyetle karşılanacak bir hareket 
olduğunu, bu suretle kaplıcalar i
şinin doğru ve salını bir yola gir 

diğinin müjdelemniş olduğunu 

yazmaktadır. 

' 

elediye
de Yeni Bir 
Yolsuzluk 

Elektrik Direkleri 
Kaça Mal Edilmiş? 
Eski vali ve belediye reisi Mu

hiddin Üstündağ zamanında elek
trik şirketi ile Belediye arasında 
yapılan bir mukavele ile yollara 
dikilecek olan 20,000 elektrik lam
bası için kullanılacak elektrik 
raya mal edihnesi kararlaştırıl -
:ınu;tı. Bundan sonra Belediye faa
liyete geçmiş ve bu lambalarla 
direkleri dikmiştir. Fakat dikilen 
bu direklerin mukavele mucibince 
30 - 35 liraya değil de 135 lira -
ya mal olduğu bazı kimseler _tara
fından Belediyeye ihbar olunmuş
tur. 

Bu suretle, yeni bir yolsuzluk 
hadisesi karşısında kalındığı an
laşıldığından ehemmiyetle talı -
ki.kat yapılmağa başlanmıştır. 

İstanb· lun 
Sanayi 

Mahallesi 
Dökmeciler ve 

Demirciler Eyübe 
Naklediliyorlar 

"Biz Size Ne Yaptık?,, 
Yazan: Ahmed Şükrü ESllfEll 

pr. 
Alman Propaganda Nazırı • 

Göbels, bir Beılin gazetesine ysı 
d va· 

dığı makalede Almanyanın a 

sını bir defa daha müdafaa etıııt'" 
ğe çalışmaktadır. Göbelsin bu ııı: 
kalesinde djkk'lte layık olan 1 

nokta vardır: 
ı- Göbels, Alman efkarı uıııu· 

miyesini teskin etmeğe çalışıyor: 
lin' Tıpkı Torina nutku ile Mus0 

balyan efkarı umumiyesini tes • 

kin etmeğe çalıı;tığı gibi. 

Mütekaid Maaşlarıııın· 
Arttırılması İstendi 

İstanbul dahilindeki. dökmeci ve 
demirci esnafının şehrin muayyen 
bir semtinde toplanması için Be
lecliyece tetkikler yapılmaktadır. 
İmar planına nazaran İstanbulun 

sanayi mıntakası •Eyüb• olaca
ğından bunlar Eyüb civarına nak
lolunacaklardır. 

Filhakika her iki memleket hal· 
kının derin bir endişe içınde bU' 

lunduğu anlaşılmaktadır. Alrna:
ya, 1917 senesini andıran bir har 

ekonomisi şartları içinde yaşa • 

maktadır. Göbels, son yazısında 
bu vaziyeti •az tereyağı ve az 1<e· 
bab yedik ve bu suretle hudutla' 

rımızı tahkim ettik• sözlerile ;zail 
etmeğe çalışmaktadır. İtalyada ge
çen haitadanberi kahve içilrnesı 
menedılmiştir. Her iki otoriter 
devletin mukadderatını idare e ' 

denler, bu vaziyetin mes'uliyetiııi 
demokrat devletlere yükleımeğe 
çall§maktadırlar Günün parolası 
kndilerıni sulh taraftarı, demoI<· 
rat devletleri de harb taraftarı 
göstermektir. Bunun içindir J>\ 
Göbels de Musolininin Torinoda 
söylediği sözleri aynen tekrar e· 
derck demiştir ki: 

·Bizim fikrimzice Avrupada 
harbi istilzam edecek hiçbir ıne· 
sele mevcud değildir" 

2- Göbelsin yazısı, Alman hal· 
kı kadar ve belki de ondan ziyade 

dünya efkarı umu'1!ıyesine hitab 

etmektedir. Bu da nazi ve faşisl 
devlet adamlarının, bilhassa Ruz· 

velt tarafından yapılan teşebbüs· 
ten sonra dünya efkarı unıumiYC" 

sinin Almanya ve Italya al~ybine 
dönmekte olduğunu anlamıva baş· 
ladıkalrını göstermektedir. HaI<i· 
katte dönüm ooktası, Çek·stanın 
ilhakı hadisesıdir. Bu tariiıe ka· 

dar Almanyanrn silahlanması, beY' 
nelmilel münasE'betler sahasında 
müsavat davasının halli şeklinde 
telakki edilmişti. Avusturyanın 
ve Südet mıntakasının ilhakı, mil• 

1i birliğe doğru adım manasına a· 
lınmıştı. Fakat Çekistanın ilhalcl 

ve bunu takib eden İtalyanın At
navutluk tecavüzü, otorıter de</• 

letletin maksad ve gayelerini va· 
zih şekilde anlattı. 

(1 inci sahifeden devam) 

11,5 milyonluk 'bir zam yapılmış
tır. 

Bu suretle mevzuubahs tasarru
fun yarım milyon lirası ve 938 büt

çesinden fazla olan 11 milyon lira
nın hepsi milli müdafaa işlerimiıze 
verilmektedir. 

Diğer taraftan ilk 5 senelik sa
nayi programına dahil tesisatın ta
mamlanması takriben 117 milyon 
liraya mal olacaktır. Önümüz.deki 

yıl bu hususta icabeden sarfiyat 
için Meclisten yeni saiahiyet is -
tenınektedir. 

VERGİLER iNDtRlu:CEK 

Vergi tenzilatı çok iyi netice -
!er vermiş ve tahsilat artmıştır. 

Fuad Ağralı vergi nisbetlerini 

bütçe imkaruarı dairesinde indir
mek hususunda mesaimize devam 
edeceğiz, diyerek vergilerin hafif-

ancak Daimi Eneümen kararile 
vaki olabilir; Daimi Encümen ka
rar vermedikçe, hiçbir memur ve 

levazım idaresi, teslim ve tesel -
lüm muamelesi yapamaz. Bunun· 

la bocaber, tekrar ediyorum, bu 
muameleye aid teferruat meçhu
lümdür! 

BilMı.aıe bazı şahidler daha din
lenmiş ve mahkeme beyetı müd
dei umumi İhsanın talebi üzerine 
tahkikatın genişletilmesini karar
laştırmıştır. 

Davaya 29 mayıs saat 14 de ba
kılacaktır. 

Maryana, Şeyhi o gece sarhoş 
etmeğe azmetmiştl 

Bir aralık ince bir ses küçük 
bir şarkı söyledi.. 

Şeyh Said oturduğu yerde 
içmeden sarhoş olmuş gibiydl 
Maryana mütemadiyen israr edi
yordu: 

- Mademki sarhoş olmamak i
çin menedilıniştir. O halde tadı

na bakmak için olsun biraz içi
. ' nız. 

Ve bir kadeh uzatarak: 

- İşte, içine biraz da su koyu
yorum, dedi, bizim memleketi -
mizde bu kadarını küçücük ço
cuklar bile içer ve sarhoş olmaz
lar. Biz, hastalarımıza da şarap i
çiririz. İnsanı ölümden ancak gü
neşle şarap kurtarabilir, hazret! 
Şeyh Said dayanamadı .. 
Bir aralık kadehin kenarını ağ

zına dokundurdu. 
- Bugüne kadar işlemediğim 

bir günaha beni teşvik ettiğin i
çin, bu suçta seninle müşterekiz, 

letihnesi için çalışılacağını da 

müjdelemiştir. 

Vekil, Tayyare Cemiyetine top-

rak mahsullerinden verilen iane

nin köylüye yük olduğu için önü

müzdeki mali yıldan itibaren kal
dırılacağını da söylemiştir. 

HAZİNE V AZİYEl'İ 

Eyüb civannda 500-600 dükkan
lı bir •demirci - dökmeci• ma 
hallesi vücude getırilecektir. 

Vali Ankaraya Gitti 
Vali ve Belediye Reisi Lütfi 

Kırdar dün akşam Ankaraya git
m.i:jtir. 

Kendisine Belediye rmıhaseıbe 

müdürü Muhtar Vekalet etmek-

Maliye V e'kili bundan sonra ha- tedir. 
Lütfi Kırdar, beraberinde beş 

zine vaziyetimizin çok sağlam ve milyonluk istikraz mukavelesi ve 

düzgün olduğıınu söylemiştir. Belediyeye aid diğer bazı evrakı 
Vekilin izahatı altı saat sür - da götürmüştür. 

müştür. Bundan sonra bazı ha - Belediyt' Reisi, Ankarada tram-
tibler miitekaidlerin terfihini is- vay, elektrik ve tünelin devir mu-

amelesine aid müteferrik ışlerle 
temişlerdl 

otobüs ve istikraz işlerini, Kuru
Refik İnce: cHükılmetten tasar- çeşmedeki kömür depolarının baş-

ruf yaparak, varidat bularak, şu ka bir mahalle nakline, Taksim 
veya bu hükümlerden tenkis ede- kışlası mıntakasının Belediyeye 
rek, tekaüd maaşlarında ikilik do- devrine, İstanbulun imar planının 
ğuran vaziyeti ıslah etmesini. is- tasdikıııa aid hususatı takib ede-
temiştir. cektir. 

Vali, Ankarada dört gün kala-
Cemal Mersinli (İçel> eski ka- caktır. 

nuna göre tekaüd edilen müteka- l-::============:::--1 
idlerin maaşlarının her halde art- 1 TÜP LA N T 1 LA R 1 
tırılmasını ehemıniyetle istemiş ve 

ıztırablı hallerinin bir tasvirini 
yapmıştır. 

Meclis ·bu beyanatı alaka ile din

lemiş ve alkışlarla karşılamıştır. 1 

General Kazım Karabekir de 

bir saatten fazla süren bir nutukla 

anası babası tarafından okutula

mıyan çocukların devlet hiµıaye

sine alınmasını, haricden kırta -

siye getirilmemesini istemiştir. 

Maryana! Allah taksiratımızı af
fetsin .. 

Ve bir kaç yudum içerek du
daklarını sildi. 

- Çok sert.. Belli ki, güneşte 
çok durmuş. 

- En nefisi de güneşte çok du
ranıdır. Hazret! Haydi, biraz daha 
içiniz .. Bu bardağı bitiriniz. 

- Sarhoş olursam .. 
- Ben üç bardak birden içi -

yorum. Sarhoş muyum? Sadece 
neş'em arttı. İşte o kadar ... Hal
buki, sizin içtiğiniz şarabın yarı
sından çoğu sudur. 

Maryana b usırada - şarab kade
hine su koyarken - yavaşça koy
nundak; zehir! de şeyhin barda -
ğına boşaltmak fırsatını bulmuş
tu. 

O arıık memnundu .. 
Biraz sor.ra, bütün çöle hük -

meden demir iradeli kabile reisi, 
İspanyol dilberinin ayağının di . 
binde can verecekti. 

Maryana bunu düşündükçe se-

Türk mikrobiyoloji cemiyetin
den: 

25 mayıs 939 perşembe günü saat 
18,30 da Etıbba odası konferans 
salonunda aylık toplantı vardır. 
Bu toplantıda Tıb fakültesi hıf -
zıssıhha Ord. Profesörü Dr. J. 
Hirsch tarafından ('büyük şehir -
!erde süt kontrnlu) hakkında is -
tifadeli bir konferans verilecek -
tir. Meslekdaşların teşrifleri rica 
olunur. 

viniyor ve Şama döndüğü zaman, 
halifeye açık bır alınla: •İşte em
rinizi yerine gPtirdiın! • derneğe 

hazırlanıyordu. 

Tahir her zaman için hazırdL 
Atlar hazırdı. 
Ve şi:ır.di Maryana da kaçmağa 

hazırlanarak, kabile reisinin etra
fında pervane gibi dönmeğe baş
lamıştı. 

Şeyh Said: 

- Çok lellletlı imiş ..• 
Diye söyleniyordu. 
Çöl hakimi acaba bir kadeh da-

ha içmek mi istiyordu? 
Birşeyler söylemek istedı. 

Maryana anlıyamadı. 
Ş~ylı Said, aradan çok geçme • 

den. M;;ryananın yatağının ke -
narına uzand c 

- Bru;ım döı rreğe başladı, Mar
yana! Haydi gı•l, rnaz dizinde ya
tayım. Yorgunlugumu şimdi his 
ediyorum. 

'Dcı•amı var) 

Bu iki tecavüzü takib eden gün· 
!er zarfında Almanyanın ve İta!· 
yanın mukadderatını idare eden· 

!er pek arogan olmuşlardı. İtalya 
Balkan antantının tensiki. lüzu • 

mandan bahsetmeğe başladı. Al· 
man hayat sahasının geniş hu· 
dudları da tebellür ettirildi. 

Diktatörlerin talihi bundan son-
ra sukut etmeğe başlıyor. Deınok· 

rat devletler tarafından yapılan 

bir hamle otoriier devletleri der· 

hal ted.füi bir vaziyete düşür -
müştür. Gerek Musolininin nutkl1 

ve gerek Göbelsin yazısı tedafüi 
vaziyete düşmü~ bir cephenin kul

landığı lısandır. Vaktile arslan gi
bi kükriyne ses bu defa dünyadan 
şu suali soruyor: 

Biz size ne yaptık?. 

Bu sualin cevabı her memle -
kete göre değiş•r. Bir defa Çekis

tan ve Arnavutluk hayatta değil

lerdir ki cevap verebilsinler. A

vusturya ı>e Habeşistan da keza. 
Yugoslavyanın clili tutulmuştur. 

Romanya ve Yunanistan ölü~den 

İngilterenin ve Fransanın müda
haleleri ile kurtulmuşlardır. Po

lonya hlla ölümle tehd;t edilmek
tedir. cArnavutluka basarak şar

ka doğru sıçrıyacağız diyenler, bu
nu, dünya efkarı umumiyesini 

teskin etmek için mi söylediler? 

Alman iktısadi sistemine ilhak e
dilecek olan memleketler hangi -
elridir? 

Göbels, sulh ile gayemize vara
cağız dediği zaman, beynelmilel 

sulhu değil, ölümün deri.n ve ebe
di siikfınıınu m..ırad etmek istiyor. 

Çekoslovakyanı'l ve Arnavutluğun 

kavuştukları sükıln gi.bi. .. 



Günün Meselesi: 

Gazi Köprüsü 
1 inciteşrinde Bitiyor 

Köprünün Açılma Resmini 
Başvekilin Yapması Muhtemel 

G 
azi köprüsünün müte • 
harrik dubalarının 28 
hazirandan itibaren yer

lerine konulacağı dün Beledi
yeye bildirilmiştir. • 

Ayrıca yeni köprüyü açıp ka

pamak için firma tarafından 
Almııayada inşa olnnan fakat 
bazı noksanları bulnnduğun -
dan Belediyece kabul ı:dilmi -
yen romorkörleriıı kusurlarının 

izale olunduğu da Belediye Re
isliğine blidirilm • tir. 

Dubalu yerlerine konulduk

tau sonra köprüniln tezyin ve 
diğer küçük noksanlarının. il<-

-
Apartmanlar 
Sıkı kontrol 

Edilecek 
Oturma Müsadesi 

için Yeni Tedbirler 
Belediye reisliği inşaatı biten 

ve eşhasa aid olan ev. dükkin ve 
llpartmıanlarda oturma müsaadesi 
ala.bilmek içip yapılacak muame
leler hakkında dün alakadarlara 
bir emir göndt!nniştir. 

Bu emre gore; ~at bıter bit
mez o yerin Bcled ye şubesi baş
nıühendSi biz:zat giderek binayı 

göreca ve rapor verecektir. 
Bu raporlar, muhakkak Beledi

ye merkez heyeti lennJyesine de 
göndttilecektir. 

Heyeti fenniye müdür lüğunden 
tefrik olunacak bir mühendis ve 
bir fen memuru da ayrıca; bu ra
por üzerine binayı yeniden mua
yene ed ekhs'dir. 

Bu muayene neticesinde sağlam 
ve Belediyenin gösterdiği şart -
!ara muvafık olduğu anlaşılan in
ıaata ancak müsaade verilebile -
cek ve aksi takdirde o binada o
turmağa mfisaadc olını.ınıyaook
tır. 

-.().-

Galatasaray Sergisi 
Hazırlığı 

Bu Hile yine G1ılııtaaara,.da açı
lacd: olan yerli mallar sergisi ha
zırlıkları ilerlemektedir. Bu cüm· 
leden olmak üzere sergi •komitesi 
dün saruıJi birliğinde Tü:rkofis 
müdürü Cemal Ziyanın ba~kanhğı 
altında toplanmıştır. Bu toplantı
da bu sene serginin ağustosta a
çıhnasıua ve İzmir fuarından ev
vel kapanmasına ka:rar verilmiş ve 
bu sene sergiye fazla iştirak te -
mini gibi esaslar üzerinde görüş
meler yapılmıştır. 

-.().-

Nişanlanma 
Merhum mimar Bay Kemaled -

dinin kın Güzin ile hazine muha
Jı:emırt müdür mu:ıvini avukat Mu
zırlfer Güral nişanlamn~tır. İkr 
tarafa da bahtiyarlık dileriz. 

ROMAN: 28 

Madam Dubarry kUçüklüğün
den beri şık giyinmek hevesinde 
idi Saraya girdikten 90D1'a ise, 

kadın tovaletlııin zarafetindeki 
üstünlüğü her z:ıman muhafaza 
etml~. 

Bundan SQ!ll'a .arzı hizmet. e 
geleı;ı kort:zanlıır boy gösterirler
di. Kontesiıı yakm abbabları, tu
valet od:ısında kabul edilmekten 
aon dertte §el'cl duyarlardı. 

Madam Dubru'ry bir taraftan, 
kendısme verilen haberlerı din
ler, birislle 1 tile eder, dı~erinln 
tazımlerine cevab verir lıir taraf

tan da ayna k&rŞısıııda kaşlarını 
düzeltir, kirpik r :ıi koyulaştırır, 

lırnaıklarıru pembeleştırır, duda.k-

l:ırıru larmızrlaştırrr, yanağına biri 
ke133rma bt'n koyar ve bu tamam 
olımcıı, tuvalet kalemlerini biz el-

t 

maline geçilecektir. 
Bunlar 2 ayda bitirilecektir. 

Busuretle •Altatürk? köprüsü 
teslim tarihi olan ağustosta de
ğil 1 inci teşrinde müheyya 
bir hale gelm~ olacaktır. 

Belediye İstanbula şeref ve
ren Ebedi Şefin hmini taşıyan 
köprünün re,mi kü~adını biz
zat icra etmcsiııi Başvekilimiz. 
den rica edecektir. 

Resmi küşadı takiben de ev· 
vela Unkapanı cihetinden baş
lı}'arak iınar ve tanzim işine 
geçilecektir. Köprünün iki mey
danına muazzam iki anıt ya
pılacaktır. 

Sütçüler Dün 
Bir Toplantı 
Yaptılar 

Süt Mütehaassısı 
Profesörler Geldi 

Dün sllbçül r cemiyeti idare 
heyetinden bazı z!Nat ile istanbu

lun süt derdini halletmek üzere 
tetki:klcr yapan Ankara ziraat 
enstitüsü pra!esiirlcrindcn mü -
reldı:eb heyet ıızaları müşterek bir 
içtima yapmışlardır. 

Heyet bugünlerde şehrimiz süt 
tüccarlarını da dinliyecE'ktir. Ya -
pılan tetkiklere göre İstanbulda 

sütü alınan 5000 inek olduğu an
laşılmıştır. Bütün bu inekler için 
şehrin tek bir mıntakasında ahır-

lar yapmak ve bu mıntaka hari
cinde inek barındırılmaması dü
şünülınl'kte<J.r 

Şehrin süt meselesi haBolun -
duktan yani büyük bir fabrika ya
pıldıktan sonra \lir de süt tevzi 

ml'rkezi inşası kararlaştırılmıştır. 

Müteh=s hı:.yet bu hafta için
de kat'! kararını verecek ve süt 

derdinin halli için hemen tatbikata 
geçilecektir. 

~ 

Gümrük ihtilafları 
Gi:imrük ve tüccarlar arasındaki 

ihtillilan halletmek üzere seçil • 
mi; olan eksperlerden mürekkeb 

heyet dün ticaret odasında bir 
toplantı yapmıştır. Bu toplantıda 
tüccarla gümrükler arasında çı

kacak ihtilatların ne şekilde ve 
hangi yollardan halledileceği hak

kında görüşmeler yapılmıştır. 

~ 

Yeni Asfalt Yollar 
Galatada Denizbank önünden 

Tophaneye uzanan yolun da asfal

ta çevrihnesi kararlaştınlmıştır. 

Diğer taraftan Ankara caddesi -

nin asfalta tahvili için müteahhi
de verilmiş olan 6 aylık mühlet 
de 3 aya tenzil olunmuşluT 

mas düğme ile kapatılan altın 

mahfazasına •erleştirirdi. 

Kral hemen her sabah bU'az sen
li benli konuşmak ve n32ırlarile 

yaptığı görüşmelerin verdiği yor
gunluğu almak üzere J an etin ya
nına gelirdi. Hikayemize devam 
ederken artık ona Janet dej!il, 
kontes demek daha muvafık ola
cak. Çünkü Janet, artık hakikaten 
böyle bir asalet ve servet çerçe
vesi içinde yaşamağa başlamıştı. 

Öğleden sonra, sarayın bahçe • 
!erinde kısa bir gezıntı yapmak 
a<letıydi. Yahud yanında kont Jan 
Dubarry'nin heıll§iı:elcrinden bi
rısi olduğu halde arabaya biner, 
biraz dolaşmağa çıkardı. Bu lıem
ş,relerdt'n Şon Dubarry artık kon
testen hiç ayrılmaz olmuştu. Ma
reşal Mirpua'nın ka."lSl, düşes Dö 
Valantinua da kendisine refakat 
ederlerd .. 

Bu kadınlar sanki kont ın dam
donörleri gibiydiler. 

• s 1 
Adada Denize Girmek 

/ Mecidiye 1 

ıKöyündeki 
Arazi Mümkün Değil 

IA daların suynnu sayın Vali 
ve Belediye Reisi LQtfi 
Kırdar temin etti. Yalnız, 

Adalarda bir mesele daha vardır. 
Mesela Büyükadayı miı.al alabi
liriz: 

Coğrnli tarife göre, Ada, dört 
tarafı denizle çevrili olan kara 
parçasıdır. Böyle olduğu halde, 
Büyükadada denize girmek, ban
yo almak istiyenler müthiş zor· 
lukla, imkansızlıklarla karşılaşır
lar. 

Adaya, sayfiyeye, dinlenmeğe 

veya tedaviye giden bir insan, her 
sabah denize girmek i>temu mi?. 
Fakat bu arzunun is'afı çok zor
dur. Büyükadada bir Yürükali 
plajı vardır. Evlerin bulunduğu 
nııntaknya uzaktır. Evvelce, Ma
den tarafında bir deniz hamam1 
vardi. Galiba, :ırtık burada ha -
D'Canı kurulmuyormuş.. Neden? 
Bilmiyoruz. 

Adada d nizc girecek yer bu
lunamaması çok hazin değil mi?. 

BÜRHAN CEVAT 

KISA POLiS 
HABERLER! 

* Kasrmpaşa Büyükpiyalc De
nizaltı sokağında 10 numaralı ev
de oturan Fatma adında bir ba
yan iki çocuğile Cumhuriyet cad
desinden geçmekte iken Karabet 
oğlu Ar.tin adında bir gencin bin
diği bisiklet çarparak yaralan -
mıştır. * Şoför Muhlisin idaresindeki 
1898 numaralı otomobil Arnavut
köyünden geçerken bir ars:ıda oy
namakta olan Yırko oğlu Ettim a
dında bir çocuğa çarparak muh· 
telif yerlerinden yaralamıştır. * Kasmıpaşada Gülizar ve Me
C!diye köyünde oturan• Dudu adın
da iki kadın Hürriyet tepesinde 
kavgaya tutuşmuşlardır. Kavga 
büyümüş ve Dudu eline geçirdiği 
büyük l:ıir taş ile Gülizarı başın • 
dan yaralamıştır. 
* Hasan oğlu Salahaddin adın

da biri Sarıyerde yazlık için kira
ladığı evin camlarını silerken mer
divenin kaymasile düşmüş ve kı
nlan cam parçalarile kollarından 
ehemmiyetli surette yaralarım~ 
tır. 

* Küçükpazarda oturan Bay -
ramoğlu Salih ve Hasan adında iJti 
kardeş çalgı parası yüzünden çı

kan kavga neticesinde Kasmıpa
şada oturan Ahmd oğlu Halil a
dında bir çalgıcıyı yaralamışlar -
dır. * Ortaköyde oturan İsak ve 
Hayim Tak.simden kiraladıkları 

bisikletle Gümüşsuyundan aşağı 

inerlerken, Salfıhaddin adında bir 
çocuğa çarparak muhtelif yerle -
rinden yaralamıştır. * Büyükadada Mehmedın sür
düğü yük arabası Adada J1lbane 
sokağında 5 numaralı evde otu -
ran 50 yaşlarında Nazireye çar -
parak başından yaralamıştır * Eren.köyünde oturan Meh -
med oğlu Zeki ve Kadir oğlu Şa
banın bindi.itleri bisiklet İsmail 
oğlu Tahsin adında birine çarpa
rak başından yaralamıştır. 

Akşam yemek zamanı gelince, 
Kral hizmetçilerin sofrayı bazırla
maokla meşgul oldukları bir sıra
da gelir, kontesin güzel ellerini 1>
perdi. Genç bir aşıkla sevgilisi 
gibi. .. 

Sofrada, altın taba!ıı:arın ve kı
rlı;tal kadehlerin karşısında otur
dukları zaıınan. Dük Dayen de 
mutlaka ibulunurdu. Çünkü bu a
dam keskin zııkiısı, ince ve müs
tehzi sözlerile hem Kralı, hem 
kontesi eğlendirmesini çok iyi bi
liyordu. 

Dük Dö Düras da ekserıya sof
raya gelirdi. O da fena adam de
ğildi. Fakat korkunç derecede saf 
ve ahmaktı. Kral arnsıra kendisile 

Kadın 
Meselesi 
Yüzünden 
Ben Ondan Rüşvet 

Almadım 

K asımpaşaya bağlı Yeniçeş

me karakolunda iken Şua
yib isminde bir adamdan 

rişvet alan Feılıminin duruşması
na dün Ağırceza mahkemesinde 
başlandı. 

Maznun Fe!-mi kmdis ne isnad 
edilen suçu inkar l'tti 

- Geçen sene Muzııffer adında 
bir katlı:ıla tamştmı. !3u kadını 
scvdtg ve beğendiğim tçin ken
disile h yatımı birkşt rmeğe ka-
rar verd.J"D. j 

Bir gün arkadaşım Cemale sev
d.J!m bu kadından bahscttim. Ce
mal benı dJJledikten sonra. 1 

- Fehmi, dedi. Sen namuslu ve 
dürüst bir çocuksun! Bu kadını 
yakından tanırım, Muzaffer sana 
layık kadın değ ldir. Sakın onun
la evlenme! 

Kazımı 
Odamda 
Gördüm 
Karım Bağırıyordu 

Derhal Yukarı Fırladım 

C 
uma günü Kasımpaşada Kol
tukçular sokağındaki evin
de, karısına tecavüz etmek 

istiyen Kiızım isminde birini ka
ma ile müteaddid yerlerine vura
rak ağır surette yaralıyan Nuri ı 
ve suç ortaı;'l Celii!in muhakeme
sine dün Sultan·bmed birinci sullı 
cezada başlandı. 

Nuri mahkemede s:uçunu ikrar 
ettı ve dedi kL 

- Haclise günu, aat sekiz do
kuz sıralarında ev~e gittcrn. Mer
divenleri çıkarken kanının fcr -
y ::ını duydı.::.n. Od.ıya g:rdiğim 

zaman Kazımın elinde bir ~ama 
gördüm. Kanm bu kama ile karı
mı tehdıd ediyordu. Diğer elmi de 
bağırmam:ısı için onun ağzır..ı ka
pamıştı. 

Nihayet Burada 
Oturanlara V erilmeğe 

Başlandı 

Geçenlerde Mecidiye iköyü hal
kının köyün kendilerine verilmesi 
için Vali ve Belediye reisi Lutfi 
Kırdara müracaat ettiklerini yaz
mıştık. Mecidiye köylülerinin bu 
dilekleri kabul edilmiş ve Heyeti 
Vekile kararı ile mezkur köy ara
zisinin şagitlerine tevzi!ne başlan
mıştır. Bu maksadla teşekkul e
den arazi tevzi komisyonu blrkaç 
gündenberi M('{'ft!iye köyünde çar 
lışmaktadır. 

Arao:i tevzi komisyonu, h<'r gün 
Mecidiye köyü arazisi üzerinde 
dol&iarak arazinin parça parça kıy
metin, tal«lır etmekte ve bu yer
leri ötedenberi işgali altında bu
lunduran kimselere vcrıı,ektedır 

Bu araz. tevzi ~l birkaç g~e 
kadar bitecektır. Bundan sonra bu 
yerlerın tapu senedier. çıkarı.acak 
ve köylüye verılen bu gayrı men- 1 
ku'ledn hazine lehine ipotC'k mu- ı 
ıımelel:erl yapılacaktır. 

Mecid iy köylüler, kendilerine 
verilen yerler içın. arazi tevzi ko
misyonu tarafından takdir edilen 
bedeli taksitle ödeyeceklerdir. 

Eserlerin Mülkiyet 
Hakkı 

ır 
ürkıye, beynelınliel neşri

yat hükümlerine tiıbi de
ğildir. Yani Bern mukanle

nanıcsi.ui inıza etmemişizdir. Bu 
mukavelenin içyiizü ~udur: Eğe • ., 
Türkiye de, diğer birçok Dll'ID • 

leketler gibi bu mukavele hiıküm-
lcrini kabul ederse, yabancı mem
leketlerde, o diyarların lisanile 
yazılmış ilmi. fenni, edebi bütün 
kitabların tercümesinde, eserin 
müellifinden müsaade almamız 

\'e kcndi»İne, kitabını türkçeye 
tercüme edebilmek i~in, mun~ yen 
bir par:ıt vermeuıiz ıazundır. Fa· 
.kat, biz, Bcrn '11u.kn,·elen:.ımcsino 
imza koymadığunız itin, şintdi, bu 
gilıi kayıdlar altında değiliz. Türk 
matbuatı ve Türk miitercinıleri, 

diledikleri ecnebi e eri i>nl rine 
alırlar, tercüme ederler, bnst rıp 
satarlar. Bn iş için d eserin asıl 
nıliclli!ine sormazlar, oıı p rn da 
vermezler. 
Şimdi, §U •on ı:ünlerdc g· rü -

)'Oruz ki Bcnı ~ukn,·cJcnamcsini 
imza etmckliğiını:ı lazım g ldiğ'no 
daır, baz• cereJ ıııılar varıİrr. llu 
takdirde kitahda, eserde mülkıyc
ti tanı~·arağız, istediğ.miz hiı· ki-
tabı hodbehod kendimize mnlcdc
mlyeeeğiz, d<•mektir. Bu fikrin a
leyhinde ve Iehındc olanlar var
dır .• Lehinde olanlar öyle diyor
lar: 

- Mukaveleye gir<-rsek, Türk 
Birkaç gün sonra Florya plii -

jında Muzafferi gördüm. Yanında 
Yakubla, bilahare isminin Şuay.b 
olduğunu öğrendiğım bir adam 
vardL 

Kazım beni görünce, karımı bı
raktı. Üzerime hücuu etti. Bc:-i 
vurmak istoo~ Bileğini bükerrk, 
elinden kamayı aldım ve onu ya
raladım. 

Belediyedeki 
Teftişler 

ı muharriri blma)·e edllıni olur. 

Plfıjda bulunduğum müddetçe 
uzaktan, hep onları giızetiedım. 

Bir ara 'ık ptaja b.: fotografçı 
geldi, Muzaffer ve ark.ıdaşları, üçü 
bir arada bır reşim çektüdikr. 
Onlar fotografçıdan ayrıldıktan 

sonra adamın yanına gittim. On
dan çektirdikleri fotogra!ın as -
lını istedim. ·Aldılar. dedi, ver -
medi. 

Muzaffer ve arkadaşlarına so
kuldum. Kendilerıle bir müddet 
şuradan buradan konuştuktan son-ı 
ra, biraz evve 1 fotografçıya çektır
dikleri resmi gösterme lerlni rica 
ettim. Şuayib ile Muzaffer, resim
lerini yırttıklarını söylediler .. 

Biraz sonra Yakub ile yalnız 
kalınca: 

- Yakub, dedim. Eğer sendeki 
resmi bana verirsen çok memnun 
olunım. 

- Bunu ne yapacaksın? 
Diye sordu. Ceva\ı vermedim. 

Yakub: 
- Fehmi Bey, dedi. Senin bu ka-

Nurınin kayınbiraderı Celal, 
vak'a esnasında kahvede bulun -
doğunu, yaralama hadıs de 
Nur.ye yardım etmt'dığ 'lı idd • .ı 
etti. 

Nihayet suçlu N urınin karısı 
Hayriye de şunları söyledi 

- O gün koc:ım evde yoktu. 
Gece saat 9 dan sonra yatağımı 
yaparak, yattım. Faxat daha uyu
madan ayal< sesleri işitt.>n. Biraz 
sonra da Kazım odaya girdi. E
lindeki kama ile üzerime yürü -
dü, kalktım. dışarı kaçmak iste -
dim. Kollarımdan beni yakaladı. 

Ona yalvarmağa b~ladım 
- Ne istiyorsun benden K~ım? 

Gece vaktı neden evime girdin? 
Şimdi kocam gelirse ona ne diye
ceğiz?!.. 

Kazrm elindeki kamayı yuka
rıya doğru kaldırdı ve sert bir ses
le: 

- Sus! .. Diye bağırd,ı Bu gece 
ıeni öldüreceğim, kı.tır latır ke
seceğim! 

dını sevdiğini biliyorum. Fakat Bu sırada kocam içerıyc girdi. 
şunu bilmelisin ki, Muzaffer seni Kh1m ona saldırdı. Kısa bir müd
kat'iyyen istemiyor. O Şuayibi se- det bo~uştular, sonra Nuri, Kazı-

mın elinden kamayı aldı ve onu viyor. ' yaraladı. Resmi vermesi için ona çok yal
vardım, fakat Ya.kubu kandıra - !===============! 
madım: 

- Olmaz, dedi. Resmi sana ve
remem. Ben bir muhal:ibet tella -
lıyım! Onları birbirine beğendir
mek için çok uğraştım. Aralarını 
bozamam ... 

Ertesi. gün Şuayibin evli ve ço
luk çocuk sahibi bir adam oldu -
ğunu öğrendim .. 

Bir hafta sonra Yakub bir işi 

için karakola gelmişti.. Odama gir-

alay ederdi. Mesela derdi ki: 1 
- Şu gökyüzünün hali pek aca

fü! Mesela bir gece ayı yusyu -

varlak görüyoruz. Biraz sonra ya
rısı kararıyor Sonra hılii 1 haline 
girıyor. Ondan sonr:ı da büsbütün 

kayboluyor. Yem, ayın bu eski 
parçalarına ne oluyor? Söyle ba
kalım Dük? 

Dük bu sual ıkarşısında: 

- Haşmetmeabım, doğrusu ben 
bunun sebeblerini bilmiyorum. E
ğer emir buyurursanız, yarın ra
sadhaneden tah1n'lt C<ttinrim. 

Böy l~ yemek zamanlarında Dük 
Dö Düras mümkün olduğu :kadar 
az konuşmak !htiyatkfirlığında bu-

diği zaman şapkasını çıkardı. O 
esnada şap'ka içinde bulunan resim 
yere düştü, Derhal resmi aldım ve 
Yakuıba iade ettim. 

Hatl.ise günü de Şuayib daireye 
geldi, benden fotcıgrafı istedi. 
Kendisine: 

- Bu resmi karına g<ısterece

ğim, senl rezil edeceğim, dedim. 
Şuayib yalvarmağa başladı. Son

ra resmi vermem için beş lira tek-

lunurdu. Çünkü ne olur, ne olmarz 
poıt kırmaktan ÇOk çekinirdL 

Yemekten sonra, küçük borjuva 
ailelerinde olduğu gibi, kağıd o
yunları oynanırdı. 

Kral, bu geceleri zıyafet ve me
rasim gecelerine tercih ederdi. 
Şöminenin üzerindeki saat on 

bıri çalınca, Kralın lkontesin sof
rasına çağırdığı zevat hilkümdar
dan müsaade isterler, kalkıp gi
derlerdi. 

O zaman J an et, Aşıkı ile yalnız 
kalınca, yanlarında başkaları o'
duğu zamanki ciddiyet birdeııiıı-c 
kaybolur, hemen şuhlaşır, kolu,.. 
Kralın boynuna dolar, sonra ge- ı 
rin!r iri ve güzel gözlerini, tatlı 

Bi:m !k •• uzere 
Beled yede teftişler yapan mü

feWşler müstahdemin ~ubesindekı 
teftışleri der~"'lleştirmişlerdir. 

Bu şubede işten el çektinldiğinı 
yazdığımız müdür vekilı Nedimin 
hamal işleri hakkında verilen ba
zı raporları geciktirdiği anlaşıl -
mıştır 

Diğer taraftan teftişlerin Bele
diyenin kaza te~1dliitma da teşmıl 
olunacal!ı söylenmektedir. Bu tak
dircle teftışler daha uzayacağı için 
müfettiş heyetınin takviyesi, Da
hiliye Vekaletinden yeni müfet
tişler gönderilmesi icab edeceği de 
anlaşılmıştır 

lif etti. Onun bu tl'klifini tabu 
reddettim. 

Ayni gün öğleden sonra Şuayib 
tekrar geldi, dairede ikimizden 
başka kimse yoktu. Onunla gene 
bu resim meselesi üzerinde lı:o -
nuşmağa başladık. Bir ara Şuayib 

benden bir sigara istedi. Ona si
garayı verirken, Şuayib avcu i
çinde bulunan bir şeyi yere attı 

ve bağırdı .. 

Odaya nahiye müdürü, komiser 
ve polisler girdiler. 

Ben kat'iyyen ondan rüşvet al
madrın. Yalan söylüyor, bana if
tira ediyor. 

Fehmiden sonra, Cemal, Yakub, 
Şuayib ve Muzaffer Şahid sıfatile 

sorguya çekildiler. Şahid Sabri 
ile Remzinin de çağırılarak din -
lenmeleri için duruşma başka bir 
güne bırakıldı. 

bir güler yüzle Krala çevirerek: 
- Sevgilim, haydi artık yata

lrm mı? İstirallıat zamanı geldL 
derdi. 

O va'kit her ilcisi de yerlerinden 
kalkarlar, ellerinde şamdanlar ol-

,..ı!uğu halde, yatak odasına geçer
lerdi. Soyunurlar, §llllldanları, te
pelerine geçirdikleri ~üçük gü -
müş külahlarla söndürdükten son
ra, karanlığa karışırlardı. 

BU ESNADA NLER OLMUŞTU? 

Janetin eski sevgilisi ve Kont 
Dubarry'nin oğlu Adolf kontesin 
himayesi sayesinde epeyce yÜ'k -
selmişti. 

Veliahdın clstablı iıınire. sine 
kumandan tayin edilmişti. Bu m:i
nasebetle sırtına güzel bir üni -
fonna geçirmiş ve bunu da ken
disine pek yakıştırmıştı. 

Yirmi dört yaşında bir genç için, 
bu ka.dar paye kolayca erişilecek 
şeylerden değildi. 

(Devamı var) 

Gere:. edebiyatta, gerek ti) atro 
piyeslerinde genç, yeni ht.dadlar 
inkişa! iuıkanını bulur. llalbaki, 
şimdi, Avrupanın ustaca yazılın~ 
eserlerir.in nıebzu[;ycti ve bedava 
oluşu karşısında, i'ilık nıtielluı, 

onlarla rekabet imkanını bulaııu· 
yor. Yazıcılık, insanı geçindiren 
bir meslek olaııuyor. Meslek ola· 
mayınca da hu sabaya kimse bel, 
b· ğlayıp çalışamıyor. 

Aleyhinde olanlar diyorlar Jı.ı: 

- Türk neşriyat hayatı çok f 
kirdir. Bizim, A nupanın birçok 
cserleri:ıe ihtiy.ıcımız vardır. l\li j 

kütüph:ıneler;mizin "enginleşmcsı 

için, sayı.tız kültür eserlerini alıı' 
tercüme etmcli)'iz. Muka,·clc)·c 
girersek. dilediğimiz tckilde ter 
cü~e imkiinlarını kaybedcceğiı. 

Fikirler bunlardır?. Siz ne der. 
.. ? 

sınız .. 

REŞAD FEYZİ 

inhisar Kolonyası 
Piyasaya Çıktı 

İnhisarların bır müdıdettenbeı 
hazır !ad.ığı yeni tip kolonya dC. 
idarenin 6atış depolarında satıl -
mağa başlanmıştır. 80 derece ' 
yarım kiloluk olan bu ~olonyal, 
rın 100 kunışa satılması kolony •. ı 

esnafını zarara sokmakta olduğ 
söylenmektedir. Çilnkü İnhfsarla 
idaresi ispirtoyu kendi ima 1 etı. i 
için kolonyayı da d:ılıa ucuza m: 
etmektedir. Bu sebcble yeni te • 
birler almak için şehrimizdeki kr • 
lonya amilleri yarın ticaret oda -
sınıfa bir toplantı yapacaklardır. 

Birimizin Derdi 
Hepimizin Derdi 

Ramise İşliyen 
Otobüsler Azdır l •• 

ıtamlall bir okuyueumuz yazı -
J'Or: 

Bbı ıtamlslll•r kö7ilmılu ..ıo

btls ltletildlll a.man ne kadar ..,_ 
.. 1nmlşWı. BldaJ'ctte &iizel v• mua
&azam bir ııerııto:• bu lıatta 10-13 
araba lşletlll7orılu. Smelerce ba 
aınnı 7ollarıla lıJtlD ııotuk ve kar 
tipisi )fln~. J'IWD da :rakıcı ve 
bunallıcı sıcaklarda uab ve milı· 
netler «k.en blzJc.-r b11 Rrvbrl 
memnuniyet ve sevinci~ ka111ta
nuştık. rakat ne- ('aft ki bu me
senelimlz prk uı.un sürmedi. Çiln
kü servis bozuldu. araba adOOl ıs 
den baKin üçe lndl. Dfierlcrl t -
kartaya çıka.rıldı. Bh.ltr yine a
zab ve mlhnrt içlndc luvn.ıu7oruL 
('üntü bu 3 araba bu 11&110 Jı;ı.t

'bn ihtiyacını kapıataırn,J'or. Saat
lert'C yollarda 1ebllhane barılalı 

rtbi otobüs bekli.yol'U2. ~ ~e olur, 
Beledly•mbı bu ervl il• alika
dar olsa da biz.lerl bu u.ab ve 
mihnetten kurt.ana!.> 
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1 ·Akdenizin Mühim M l l "' J ~~~~~~~~~-e_s_e_e __ er_ı __ 
• 
ı r Harb Olursa 

imiyet Kimindir? 

- . 
1 Meraklı Şeyleri 
DilNYANIN EN ESKİ TABLOSU 

(2rei, düny.ının en eskJ tablosu 
lS haoglsldJr ve nerededir?. 

Yedi bin sene evvel M 1Sırda blr a
dam ölmüştü. Adet v~hile mumyalan
dı, ve bılndlarm üzerine birçok resim
ler yapıldı. Bu adamın mezarı, arke
olorlar tarafından meydana çıkarıldı. 

.,. . 

HiKAYE 
Mihver Devletlerinin Alacağı 

Vaziyet Hakkında Tahminler 

Duvarlarda, be:ı üzerine yapılmq blr 
ook tablolar bulundu. Dünyanın eu. 

eski tablolan bunlardır ve Torlno mil
•eslnde bulunmaktadır. 

lllA TEM DIARŞI TOPAL! • • 
ispanya Hangi Tarafta? 

IA 
!manya - İtalya ittifakı et
rafında bugünlerde Avrupa 
matbuatında yazılan yazı

ların büyük ·bir kısmı günün de-
dikodularına değil de istikbalin 
türlü ihtimallerine dairdir. Bu i
tibarla siyasi muharrirlerin, as
keri mütehassısların yazıları çok 
şayanı dikkattir, Almanya - İtal
ya askeri ittifakı üzerine yine 
Akdeniz mevzuu bahsolmakta -
dır. Bilhassa Akdenizin garb ta· 
rafı. Bu yeni neşriyattan bir hu
lasa çıkarmak istenioce şu nokta
ları kaydetmek lazım geliyor: 

Gerke Berlin - Roma mihveri, 
gerek Fransız - İngiliz cephesi, şu 
son ayların gerginliği başgösterir 
göstermez bir taraftan Libide ve 
Tunusta, iiğer taraftan da Cebe
lüttarık "? Malta.da türlü kuvvet
lerini tuplıyarak hazırlandılar. 

Her taraf kendi deniz yolunun 
emniyetini düşündü. Bilhassa İ
talya için Akdenizin emniyeti 
doğrudan doğruya kendi varlığı
na şiddetle taalluk eden bir me
seledir. Avrupalı askeri mütehas
sıslara göre İtalyanlar Libiyi ile
ride bir brb olursa Fransanın şi
mali A!rikada elinde bulunan yer
ltr ı- ıvıısır üzerine taarruz için 
han·<eı merkezi olarak hazırlı -
yorlar. Diğer taraftan İtalyanın 
harice mümkün olduğu kadar 
muh\aç kalmıyarak kendi mevad
dı iptidaiyesinl işletmek yolun -
daki faaliyetinin ne neticeler ver
diğinden bahsediliyor. 

İtalyanın mevkii icabı olarak 
haricden getİı'l!ceği birçok mad • 
delııri Ceıbelüttarık ile Süveyş yo
lundan almaktadır: % 70. 

İtalyanın vaziyeti ona denizci 
olmağı zaruri kıldığı için hem 
donanmasını kuvvetlendirmek, 
hem de deniz tıcaretini inkişaf et
tirmek mecburiyetindedir. 
Avrupalı askeri mütehassısların 

ısrar ile bahsettikleri asıl nokta 
şudur: 

İtalyan donanması ileride bir 
harb çıkarsa İngiliz ve Fransız 
deniz kuvvetlerine karşı ilk ve 
şiddetli darbeyi indirmeğe hazır
lanıyor. Akdenizin mühim mev
kileri var ki İtalyanın elindedir: 
Sardunya, Sicilya ve Pantellerya 
g.bi.. Bu mevkiler İngilizlerin 
Hindistana giden yolları üzerin
dedir. Birdenbire çabuk ve kat'! 
hareketlerle İtalyanlar buralar -
dan düşmanlarına müessir dar -
beler indireceklerini hesab edi
yorlar. 

Lakin İtalyanların elinde böyle 
ne kadar ehemmiyetli noktalar 
bulunursa bulunsun, hatta harb 

.(> 

o" 
<. 
(/ 

• 

İtalyanın Afrika imparatorluğuna gi den biricik yolu Süveyti gösterir 
harita 

çıktığı zaman İtalyanların ilk mu
vaffakiyetleri ne kadar büyük o
lursa olsun, yine coğrafyayı na
zarı dikkate almak lazım geliyor. 
CoğTafyanın İtalyaya verdiği mev
ki az tehlikeli değildir. Bir kere 
İtalyanın bütün sa-hilleri düşman 

donanmalarının toplarının tehdi
di altındadır. Düşmanın hava kuv
vetleri de vardır. Deniz ve hava
dan İtalyayı döğecektir. İtalyan 
donanması ne yapacak? Düşma
nın kuvveti karşısında İtalyan do
nanması bulun:iuğu yerden ayrı
lamıyacak, onun için düşmanı da 
uzakl~tıramıyacaktır. Akdenizin 
ne şarkında, ne garbında İtalyan 
donanması için müessir bir faali
yet imkanı verilmyiecektir. Bu
na mukabil yine coğrafyanın ica
bıdır ki Fransız sahilleri İtalyan 
donanmasının taarruzlarına uğ -
rasa bile Fransız donanması bu
lunduğu yerde kalmağa mahkum 
olmıyacektır. Fransız ve İngiliz 

donanmaları Akdenizin . şarkında 
ve garbında serbestçe hareket e
debileceklerdir. Akdenizin şar -
kında Hayfa ile Portsaid var. Gar

bında da Cebelüttarık ile Mersel
kebir bulunuyor. İngiliz ve Fran
sız donanmaları bu mühim mev
kilere hıikim olarak İtalyanın Af

rika ile olan yolunu keseceklerdir. 
Libide birçok İtalyan kuvveti top
landığı söyleniyor. 

Fakat bir harb olursa bu kuv -
vetler için yardnncı gönderılerni
yecektir. Habeşistan da böyle. Sü
veyş kanalı İtalyan sevkiyatına 
kapanınca İtalyanların şark! Af
rika imparatorluğunun ne hale uğ
rıyacağı besbellidir. 

İtalya abluka altına girmi§ ola
cak, ta:Jiidir ki bu yüzden iktısa
dl hayatı altüst olarak haricden 
getırtmeğe medbur bulunduğu 

maddeleri tedarik edemiyecektir. 

(Devamı 7 inci sayfada) 

- O değil, halk böyle söy:üyor. 

Cenaze alaylarmda en çok ŞoPenln 
matem marşını çalarlar. Bunu herk.el 
llllmlfllr. Fakal, bu m&l'llll nasıl bes· 
telendlJinl bilen azdır. 

Ressam Fleks Zlem hahralarında 

bundan '" sureUe bahsedJyor: 
.Dostlarımdan bazıları Ue Nisdell..i 

küçük atclyemdc topJanmıth.k. Bun· 
larm arasında Rossfnl, Balzak, Muse, 
Dölakrua., jorJ Dıın ve Şopen vardı. 

cGece yaFJSma kadar rülerek, ef ... 
lenerek vakit ı-eçirdJk. Şamdanlardaki 
mumlar bitn1eğe başlamışt, Ayrılma 

zamanın ı. i ltl. Dostlardan biri 1.ir 
vals oynamamızı teklJf etti. At<'\ıyc,·in 
.lı:öşeslndc bir piyano, yanında J;ı. hır 

iskelet vardı. Alay olsun diye iskeleti 
kollarımm arasına aldım. oynamaf'\ 
başladım. 

1 
cŞopen. bunu cörünce yerinden kalk- ' 

tı, piyanoya oturdu. Calmafa başladı. 

cO zamana kadar biç lşllmedillmlz 
ailr, hazin bir havayı çalıyordu. 

Hazır bulunanlar, derin bir sükfitla 
heyecanla dinliyorlardı. İşte. Şopen o 
meşhur matem havasını o cece beste ... 
Jedl.• 

HAYVANLARIN AGIRLIGI 

Dayvanlaruı en afın balina bahtı
dır. 8-10 ton celir. 

Fillerin ağırlıfı 5 tondur. 

Sa ayrırlarından, zercerdanlardan 2 
.ton ı-eleııler çoktur. Zürafa ve deniz 
kamplumbatalarmdan 1,000 kilo re
lenler vardır. Ayıların afırhfı ılOO • 
500 kilodur. 

TALAK ZiYAFETİ 

Amerikada blrlbirinden ayrılan kan 
ve kocaların biribirlcrine son bir zlya. 
fet vermesi moda oldu. 

Jobu Gravfor, blrkao sene evvel 
Franşo Ton ile evlendJ. Cok c-üıel l't
çinip gidiyorlardı. Geçenlerde ayrıldı· 
br. John Gravfor. bir Amerikan I'&· 

setest muhabirlne: 

- Kocamla ayrıldık.. Falı:at aramıa
dakl doslluk bakidir. Birlbirlmbe kar
•• kin ve -nefret beslemJ1.orw:. Bu, ba
sil düşilncell adamlara mahsustur. A· 
rasıra buhquyor, görüşüyoruz. Ba~aıı . 
ben ona mektub yazcyorum. 7a da o 
bana telefon ediyor. 

Demiştir. Hakikaten sabık karı kooa 
talik bnrmı aldıkları rünün akpnu 
bulvlf1lluşlar, Hollvııduıı en _lilk.8 blf 
lokantasında yemek yemişler, her ikJst 
de neş'ell imiş. Bir aralık Tone fu söz
leri söylemiştir: 

- Boşanma ıdufell ıı.ı, düiün •fJ'a
fetl kadar hott c-eçlyor. Bunun bütü:a. 
dün7ada idet olmasını le.menni ede
rim. 

Doktorun Öğütleri: 
Kabızlık 

İhtiyaç l:issedilsin, edilme
sin, muayyen saatlerde heliiya 
gitmeli, sab~hları veya akşam
ları aç karnına bir bardak 
ılık veya soğuk su ve yahud 
sütlü kahve içmeli. Bolca seb
ze yemeli. Sabahları taze mey
va .yidir: Uzüm, portakal gi
bi... Arasıra karına masaj 
yapmalı. Hafif müshil alma -
lı. Lüzumunda tenkiye yap -
malı .. 

1 Yazan: BEDİ GÜNDÜZ 1 

F ikrete, burnunun sivriliğin
den kinaye olarak (Kik> di
yorlaııdı. Arkadaşları, ıkendi-

sinden bahsederken - tabii yüzü -
ne ~ı değil - hep bu isimle a
nıyorlardı: Kik!. .. 

Fikret, hali vakti yerinde bir 
delikanlı idi. Bir aileyi müreffe
hen yaşatabilecek maaşı da var
dı. Fakat, bahtsızdı. Bütün fe -
Iaketine, bahtsızlığına sebeb de 
burnu idi. 

Evlenme çağı gelmiştL Bunu can 
ve gönülden arzu ,·diyordu. LaJcin 
hissiyatını hiçbir kıza, kadına a
çamıyor, açmıya cesaret bulamı
yordu. Sabahları, saçlarını tara -
mak, kravatını bağlamak için ay
nanın önüne geçti mi, kocaman 
burnunu görüyor, cesareti kırıılı
yordu. 

Yirmi dört yaşında olduğu hal
de henüz bir kızla kur yapma -
mıştı. Bir sevgilisi, bir metresi de 
yoktu. Birkaç kereler buna teşeb
büs etti. Her defasında hayal in
kisarına uğradı. Beğendiği, hoş -
!andığı, kalbinin acıklı hissiyatını 
söylemek istediği kızlar, daha 
caşk. kelimesinin ilk harfini te -
Iilluz etmeden burnuna gülmüş
ler, kaçmışlardı. Birçoklar,ı söy -
!ediği sözleri söylemekten ziyade 
burnuna bakarak cevab verme -
mişlerdi: Artık ümidi kesilmi§ti.. 
Fikret, çirkin olmakla beraber gü
zel kızlardan hoşlanıyordu. D.oğru

yu söylemek Jazım gelirse muvaf
fakiyetsizliğine ba~lıca sebeb 'ken
disi idL Hemen cesareti kırılıyor
du. En güzel kadınların koca -
!arının çirkin olduğunu düşü
nı!m.iyordu. Biraz cür'et cesaret 
göstermiş olsaydı, muhakkak mu
vaffak olacaktı. Halbuki çok hem 
de pek çok utangaçtı, hile nedir 
bilmiyordu. 

Bir gün vazifesine gidiyordu. 
Birdenbire önünde güzel bir ha
yal belirdi. 

Kü!rengi saten bir şapka, kül -
rengi bir tayyür, i.n<:e ve parlak ço-

rablar, küçük lüstrin iskarpinler, ı 
güzel bir ense, ondüle saçlar ... son
ra sevimli bir çehre ... 

Fikretin yüreği çarpmıya baş -
lamıştı. Bu sırada geçenlerden bi· 
ri dödün, genç kadına baktı. Ken
di kendine mırıldandı: 

- Güzel kadın... Fakat topal 
olmasaydı.. 

Fikret, dikkat etti. Hakikaten 
genç kadın topallıyordu. Hem de 
dikkati çekecek derecede ... 

Fikretin bütün cesareti yerine 
gelmişti. Mademki topaldı. Her 
halde kendi kusurunu hoş göre -
cek, kocaman burnu ile alay etmi
yecekti. 

Tünele yaklaşınca önüne geçti. 
şapkasını çıkardı selılmladi. Genç 
kadın hafif bir gülüşle mukabele 
etti. Galataya inlnciye kadar bir 
iki kelime teati ettiler. 

O gün, Fikreti neş'eli gören di
ğf?r ar.kadaşları hay.retle birbir -
!erine bakışıyorlardı. 

Ertesi gün yine tesadüf ettiler, 
konuştular. Bu sefer Tünele bin -

• mediler, yandaki sokaktan ban -
kalar caddesine indiler. Biribirle
rine hayatlarını anlattılar. İkisi ,.. 
yetim ve öksüz idL Hayatlarını bu·
leştirmeğe mani olacak lkimselerı 
yoktu. Karar verdiler, evlenecek
ler ... 

Bir ay sonra düğünleri yapıldı. 
İkisi de amcalarını teyzelerini da
vet etmişlerdi. Belediyede akid -
leri icra olunduktan sonra Park o
telinin küçük salonunda toplan -
dılar. Yemekten sonra misafirler 
dansa başladılar. Bir aralık kızın 
teyzesi geldi: 

- Fikret, dedi. Niçin dans et -
miyorsunuz? Haydi kalkınız ba
kayım ... 

Fikret, karısının yüzüne baktı. 
Kalktılar, bir tango oynadılar. Ge
lin çok güzel dans ediyor, hiç to-

Bu uğultu, bu cümle onu bütün bütün titretti; 
h~lk ... Bu büyük yığın. onun öcü, onun hıza gelişi, 
onun silk:nişi, onun bir yumruk olup tepeye inişi 

göllerinın önünden geçti, korktu. boğula boğula: 
- Of yeter artık. Bu sözleri bitir~lim. os A 

ht, kadınları çiçeklere benzetenlerin çok hakları 
var. Onlar da tıpkı çiçekler gibi koklanıyorlar, se
viliyorlar, sonra porsuyorlar, soluyorlar, atılıyor -
• ar. Benim de solacağım, porsı:ıyacağım, atılacağım 
günler gelecek. Bugüne kadar kimseden bir şey 
al:nış değilim. Fakat, durmadan hep ver.elim. G~nç
liğıali, etimi, güzelliğimi, kanımı, duygumu hep -
sini yavaş yavaş tüketerek veriyorum. Bu aksam 
bile sana bunları, bunların bütününü veriyor~. 
Oldukça da yine almak istiy <ceksin, alma
ğa doymıyacak, _kanmıyacaksın. Bunun böyle ol
duı;u yüzde yüz değil mi? Fakat, sonunu hiç dü
şünmüyorsun. Yani benim, bu solacak, porsıyacak, 
posa olacak kadının sonu ne olacak? 

Diyerek yerinden fırladı, sinirli sinirli odanın 
:çiı.d c. dolaştı. Sonra. birden geldi, yine bir şişe 
p<.tlatt ı ve o mantar çatırtısı arasında fışkıran 
ş~mpanyayı yine kadehlere boşalttı: 

- İçelim ve düşünmiyelim! 
Diye haykrıdı. Bu sessiz, korkak, güvensiz, 

yılgın, arkaya öne bakıınadan çekinen, sakıngan 
bir haykırıştı. Genç kadın kadehini kaldırdı: 

- !çelim .. 
Ve ilave etti: 
- İçiyoruz. Fakat, gözümde nasıl gözüküyor

"~" biliyor musun?. Bilmezsin .. Çünkü, göremez -
si .. Onu benim gözlerim görüyor. Bu göz karşıdan 
ve uaktan bakanların gözüdür! -

Tufanın esmer yüzüne yeni, koyu bir sarılık 
çöktü. Siyah. sırım gibi siyah üzerine çöken 
kar, !ık bır sarı. Bu renk ona haykırışını yap -
tıdı . 

- Sus d yorum!. 
Fakat. bu haykırış d~minkı gibi sessiz, sinıl<, 
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korkak haykırış değildi. Kıyar bir tonu vardı. Ki, 
onu da yine en iyi genç kadın çözeldi: 

- Sesin çok dik çıkıyor. Konuşarak sustura 
m~mak daima korkutarak susturmağı getirir. Sen 
d~ bana şimdi sus .. diye haykırıyorsun. Sen ve se
nin gibilerin hepsi her vakit böyle yaptılar. Fakat, 
kaybeden yine kendileri oldu. Konuşan yaşıyan, 
ölen susandır. Onun için hoşuna bile gitmese, kay
bına bile olsa konuştur, susturma. 

Tufan baktı ki, genç kadını susturmak da, ko
nı.~turmak da, güç. Lakırdıyı alaya döktü: 

- Sevgilim biz eğleneceğiz. Onun için bura -
dayız. Hem sen kadın kadıncık başınla böyle Jilf
lar etme. Ağzına bile yakışmıyor. 

Dedi, güler, şen bir tavır aldı. Deminki krizi 
geçirdiği belli idL 

- Düşüneceğin başka şey yok mu? Benim mil
yonlarım. onun milyonları, nihayet hepimizin mil
yonlarıdır. Aldırma sen bunlara. 

Yazan: ETEM İZZET BENİCJJ: --- ··--· 
Diyerek kadehini kaldırdı: 
- Haydi senin şenliğine, esen liğine iyiliğine 

içelim .. 
Genç kadın yarı şaka, fakat yarı tasarlan.ını.ş, 

hazırlanmış ve bir,küçÜ'k gramer o yunu yaparak: 
- Madem ki senin milyonların benim mil

.vonlarım. Öyle ise bana ılıir apartıman al.. 
Dedi, ilave etti: 
- Doktor Fazıl Taksimdeki o meşhur çift a

partımanlarını satıyor. İki tanesini değil amma 
hiç olmazsa bir tanesini bana al. Bu senin için bir 
voli armağanı olabilir. Fakat, benim için anlamı 
bütün bütün başkadır. 

Ve genç kadın kelimelerine, sesine bütün a
hengini söyleyişine yaratılışının bütün civelekli -
ğını kata kata devam ediyordu: 

- Ben bir kadınım. Ve genç bir kadınım. 
Şimdilik güzelim. Bennnle karşt ka rşıya oturmak
tan, konuşD'aktan, içmekten zevk alıyorsunuz. Fa-

Tufan genç kadının sözünü burada kesti: 
- Bu gece nekadar tuhafsın sevgilim. Hep 

ciddi işlerden, e~ sonra düşünülecek şeylerden 
t.ahsediyorsun. Bırak bunları. Yiyelim, içelim, eğ
lenelim!. 

Genç kadın bütün bu sözleri dinlemiyor bile 
görünüyor: 

- Evet yine bu söylediklerim de işime elver
medi. Onun ~in beni susturmak istiyorsun. 

Diyordu. Tufan: 

- Yapma böyle cicim, bütün bunları bir baş
ka gün uzun uzun konuşacağız. Bu gecelik keselim. 

• 

pallamıyordu. Fikret, .bunun far· 
kına vardı. Onun sabahtanberi to
pallamadıjm,ı tabii bir halde yü
rüdüğünü hatırla.dı. Kend! kPn • 
dine: 

- İhtimal, dedi. Uzun ökçeli hU 
susi bir ayaıkkabı yaptırmıştır ... 

* Yeni gelin, ertesi gün erkenden 
(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Ankara Radyos u 
•UOtııf 

18.30 Pro~ram. 
18,35 Müzik (Koro e .. rıerı - Pi). 
19 Konuşma (Hamburc, bahkeıhl< 

se,,P,I hakkında). 
19,15 Türk müzl,fl (Fasıl be7ell). 
20 Memleket saat, aJana ve meteoro'" 

JoJi haberleri. 
20,15 Türk müzl,fl (Sas -rlerl • • 

takslınler). 

20,35 Türk milzlif. 
1- Blmen Şenin Beslenl&'&r prkl: 

(Her zaman serde hayaU), 
ı- Sali.haıtln Pınarın H. prkısll 

(Aşkınla &ürilnsem). , 
3- Sali.hattlıı Pınann ıilcas tarkt: 

(SevlJordum onv ruhumda). 
4- Faiz Kapancının D . ..,.kası: (Bük· 

Jüm büklüm sırma). 

5- Sadellln Ka1nafuı, tlirkil: (San 
kurdele). 

$- Halk lürlr.U.ü: (Karanfil 01tum 
orlum). 

ti Konuşma. 
Zl,15 Esbam, tahvilat, kambiyo 

nukut ve ziraat borsası (flat). 
21,25 Neş'eli plaklar - R. 
21,30 Müzik (Radyo orkestrası - Şef: 

Praelorhıs). 

22,30 Müzik (Opera aryaları - Pi.) 
%3 Son ajans haberleri ve J'armkl 

procram. 

23,15 • 24 Mli.ılk (Cazband - Pi). 
YARIN 

12.30 Pro&Tam. 
12,35 Türk müziği. 
1- Kürdlll hicaz.kir ı>etrevl 
2- Suphl Ziya Beyin kürdlll bleazkiJ 

tukı: (Bahçenizde bir Pi olsam ı. 
3- Salıihattin Pınarın hicazkar pr 

kı: (Ne-redrn sevdim). 
4- RahmJ Beyin suzinak p.rkı: (Bir 

sihri ta rap), 

5- Falı KaJancının nlhavf'nd ıar· 
kı: (Gel .-üzelim). 

6-- Halk türküsü: (Dağları hep) . 
7--Çargih. 
13 :f\.lcmlekct saat ayarı, aJano,; ve 

meteoroloji haberleri. 
13,15 - 14 Mıizlk (Riyaseti Cumhur 

Bandosu - Şef: Ilı~n Küo('er). 

1357 Hicri I 
Reo·ul5.hir 

4 

1355 Rumi 
Mayıs 

10 
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23 Mayıs SALI 
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1 1 
Vakitler V ••ati ı Enni 

,_•a..;._rl_a..;. <a. d .ı. ---.. ,---· 
Güne§ 4 36 9 09 

Öğle 12 10 4 44 
!kindi 16 09 8 42 

Akşam 19 22 12 00 

Yatsı 21 21 1 54 
İmsalc " .,., 7 00 



J. ·iSTA.N-BUL HAYA Tf _ l f ·_ Ş ~ K A ı 
Sayfiye E,vinin 
Sahibi Anlatıyor 

' . 
HANDA: 

W olcun!ın biri bir hana iner. 
Hava soğuk. Elleri ve ayak
ları donmuş. Isınmak isti -

yor. Fakat kabil değil. Handaki 
müşteriler, sobanın etrafını çevir
mişler, ya.klaşabilmenin imkanı 

yok. 

Tahta kurusu, Sivrisinek, Pire Hiç 
Aramayın. Kuyumuz, Sarnıcımız Var 

Yolcu bir an düşüniiyor, sonra 
garsonu çağırır, ciddi. bi.r tavırla: 

- Bana ba·k, garson, der. Ahçıya 
söyle 'büyük bir tabak piyaz yap
sın üzerine yarım düzine yumurta 
koysun ... 

[ Y uuı: BEŞAD FEYZi ' • - Peki, bay ... 

S 
ayfiyeye gidiyor musunuz? 
gidiyorsanız, sizin başınız
da ~a ayni derd vardır. 

• 'l'ıklık tıklmı vapura bindik .. 
Fıstııkı makam gidiyoruz. Moda, 
ltınalı, Burgaz, Hey'beli, nihayet 
llüyükadadayız. Köprüden hare
ket edeli bir buçuk saati geçmiş .. 
İndiık .. İsıkele meydanı kalabalık .. 
İki yandaki gazinoların önü hın
cahınç .. Belli ki, kalabalığın çoğu 
henüz Adaya gelmiş, yerleşmiş in
sanlar deı:ıl.. Böyle olmadığı kı· 
Yafet!erinden belli.. 
Sıcak bir pazar günü.. Rıhtım 

boyunda sıra gazinoların önünde 
tahta iskemlelere oturanlar soğuk 
bira içiyorlar, yahud, dondurma 
Yiyorlar .. Bu sırada meşhur bir ga
zino vardı. Daha açılmamış bile .. 

Ada mevsimi erken .. Ev araya· 
Cağız, bulacağız ve tutacağız .. Şöy· 
le kendimize, ·kesemize münasib 
bir şey .. Bir tellala baş vursak, o, 
kendi ahbablarının evine götüre
Cek, bizi, dağ, bayır, sokak, dolaş· 
!ıracak.. Yorgun düşeceğiz.. Her 
ev; de metedecek .. 

• 

Büyükada iskelesinin uzaktan eörünüşü 

tiririz .. İhtiyacınız olduğu, misa· 
firiniz fazla geldiği zamanlar, kar
yola verebiliriz. 
İskeleye yakın beş dakika .. Va

purun geldiği balkondan göriinür. 
~arşı pazar burnunuzun dibinde .. 

"yani yakın demek istiyorum. Bah· 
çemiz büyükçedir., Ağaçları görü· 
,yorsunuz. Akşamları oturulabilir. 
Fazla poyrazda bu tarafa geçer • 
siniz. Eğer rüzgardan kaçıyorsa· 
ruz .. Üst katta, sizden iyi olmasın .. 

Bir ba~ka aile va.r .. Fakat, tama- I 
men ayrıdır. 4te bahçedeki şu 
merdivenden inip çıkarlar .. Kapısı, 
penceresi, her şeyi Ayrıdıx. Sizin
le hiçbir münasebeti yoktur. Bir 
ana, iki kız .. İyi insanlardır. Görü
şürsünüz .. Her gün baş dinlenmez, 
insan komşu arar .. Kızları öğleden 
sonra pokere giderler .. Mallım ya, 
şimdi, kadınlarda poker modadır. 
Siz de arzu ederseniz, oynarsınız .. 

( Devumı 7 inci sayfada) 

- Sonra tabağı al, ahıra götür, 
beygirimin yemliğine koy. 

Garson şaşırır: 
- Fakat, bay ... 

- Haydi, ben ne diyorsam onu 
yap ... Benim beygir, bildiğin bey
girlerden değildir. Arasıra piyaz 
da yer. Bilhassa yorgun olduğu 

zamanlar ... 

Garson başını sallıyarak gider. 
Sobanın başında oturanlardan bir 
kaçı, piyaz yiyen beygiri görmek 
için ahıra giderler. 

Yolcu, sobanın başına geçer, ı· 

srnmağa başlar. Aradan az bir 
müddet geçer. Garson elinde ko· 
caman bir tabak piyazla gelir: 

- Emrinizi yerine getirdim. Fa
kat, beygir piyazın yüzüne bile 
bakmadı ... 

Yolcu güler: 
- Vay kiilhani! Demek iştihası 

yok. O halde getir bana... Onun 
yerine ben yiyeyim .. 

SEYAHAT SONU 

- Oyuna başlamazdan evvel ka
rar verelim: Beşimizden hangisi.ni 
yiyeceğiz? ... 

- Şüphesiz. biriç oynamasını 
bilmeyendne ... 

En iyisi, dedik, kendimiz ara -
Yalım. Kapısının üzerinde ckira -
lık yaftası bulunan gözümüze 
kest:rdiğimiz her evin kapısını bir 

·kere çalarız. Beğendik, uyuştuk, ıK ·k 1 k H k•k 
ne alil.. Beğenmedik, yine ne ala!. 
tv sahibinin bir evi, kiracının bin ıs an ç ı a 1 aten 

AMAN DURMA Gİ'l' ... 

- Tuhaf şey ... Üç yerde ça
lıştığını söylüyorsun. Birinden 
hüsnühal varakan yok. .evi vardır. derler.. M.,, dh. 8. Ş , 

Maden. tarafına doğr~ yur.uyo- u iŞ ır ey 
ruz. Denız kenarını t.akıb edıyo - • 
ruz. 

Bizim gibi, ev anyan daha bir 
kaç kafile, sağlarına sollarına ba
ka baka dolaşıyorlar .. Birisi, şöyle 
söylüyor: 

- Ben evi satacak, zannettim .. 
~eğer kiraya veriyormuş .. Ahşab 
bir ev .. Öyle evleri İstanbulda hu 
l>araya satın almak kabil .. 

Az daha yürüdük .. Sağımızda bir 
ev gözümiize ilişti: Üzerinde ki -
talık damgası var. 

- Girelim bakalım, dedik. 
Girdik .. <)eziyoruz. Ji:v sahibi an

latıyor: 
- Suyum.ız boldur. Hem kuyu, 

hem sarnıç var. Bir kat üzerinde 
iiç oda .. Şu sofaya bakınrz .. Koca 
ıneydan .. Halası şuradadır. Temiz .. 
l<oku yapmaz .. Evde tahta kurusu, 
~ivrisinek, pire aramayın .. Bu ta· 
raf poyraz.. Şurası lodos.. En sı· 
Cak ~nlerde evin içi serindir. Tam 
size göre, rahat edeceğiniz bir yer. 
!Ier yıl ayni kiracılara verirdim. 
llu sene onlar, Boğaziçine gidiyor· 
lar. Onlar bizden, biz onlardan çok 
ıncnınunduk. Allah için söylem~li, 
doğ,·usu .. Yarın iki elim yanıma 
;{elecek .. 

Şu mutfağımıza bakın .. Az evde 
bulunur bu genişlikte .. Bu evin ar
sası İs tan bu !da olsa üzerine yedi
şer katlı üç apartıman kurarlar .. 
Evimiz ferahtır, doğrusu .. Siz ka· 
labalı'< değilsiniz .. Fakat lazım o
lur .. Savfiyeye misafir çok gelir .. 
Geçe~ senekiler sağ olsunlar, mi· 
S•firden başlarını alamzalardı .. 
lluraya başlarını dinlemeğe gel • 
rni~lerdi.. Misafirin biri gider biri 
gelirdi. Çoluk çocuk.. Gecelerce, 
haftalarca kalırlardı.. Evi otele 
Çevirdiler. Ta mutfağa kadar ya
lak sererlerdi. Sarnıçta su bırak
madılar .. Fakat, aklınıza bir şey 
gelmesin .. Evimizin suyu boldur. 
Mc,·s:m sonuna kadar yetişir, bit
mez .. Elektriğimiz de var. İşte ka
ı>ımızın önünde lüks lambası.. Ge· 
Ce, evin içi gündüz gibi olur. Deniz 
in" ·· · llll1uzde .. Şu balkonun güzelli-

Karısını Çok Seven Bir Koca Bu 
Yüzden Birkaç Kişiyi Tepeledi 

u kanlı aile faciası Fransa· 
da Manter'de küçük bir 
köşkte geçmiştir. Tahkikata 

gelen polisler, feci bir ma:ızara 

karşısında kalmışlar. 

Köşkün sahibi Kleber, büyük 
bir kağıd fabrikasında ustabaşı i
di. Hayatını kazanıyor. Fakat bi
raz fazlaca asabi ve hıtdid mizaç. 
Küçük bir otomobili var. Bazan ka· 

n ve lkoca gezmeğe gidiyorlar. 

Fakat, bazı arkadaşları kahvede, 
şurada bur ada Kleber'in karısı 

Kristin'in oynaklığından, civarda 

demircilik yapan genç bir Belçi
kalı ile münasebatta bulunduğun· 
dan bahsediyorlar. Bu, ihtimal ka-
rı ve kocayı çekemiyenlerin dedi 
kodusu ... 

Bunlardan biri, içki içerken ıka

rısının ihanet ettiğini söylüyor, 
Rakibinin ismini de veriyor: Pol 
Moren sokağında 44 numarada Ji:
mil Kolot ... 

Kleber eve geliyor. Karısile kav· 
gaya başlıyor. Kadın: 

- Mademki diyor. Benden şüp
he ediyorsun ... Ben de yarın et -
yalarımı alıp gideceğim. 

Kadın, ağlıyor, yalvarıyor. NI • 
hayet sabaha karşı bir kanepenin 
üzerinde gözleri kapanıyor, uyu
yor. 

Kleber, köşkten çıkıyor. Garaj
dan otomobilini alıyor. Rakibinin 
evine gidiyor. Genç Belçikalı ne 
söyledi? Bu henüz malı1ın değil .• 
Beraber köşke geliyor. 

(Devamı 6 ıııcı tuUıifede) 

- Çünkü ben, çalıştığım yerler-
de patronlarım ölünce bıraktım. 

- Üçü de mi öldü?. 
- Evet ... 

- Çok uğurlu ayağın varoıış, 
kızım. Benim 'henüz <ilmeğe ni • 
yetim yok. Şu lirayı al da ken -
dine ba§ka bir ka.pı ara!. 

Kız Kaçırma 
Adetleri 

K 
lZ !kaçırma adeti pek eski -
dir. Şimdi bile Amerika yer
li'.leri, müstakbel zevcelerin~ 

kırda dolaşırken kaçıxırlar, kulü
belerine götürürler. 

Hindistanda, bugün bile kız ka
çırmayı büyük bir şeref sayar -
lar. 

Balkanlarda, son zamanlara ge-
linciye kadlU" ikız kaçırma moda idi. 
Bu yüzden birçok kanlar dökü • 
lürdii. Kız ve erkek akrabaları 

biribirlerine girerlerdi. 
BarbarJıık devri adamları, bu da· 

imi kavgaların önüne geçmek, kan 
dökülmesine mani olmak jçin bir 
çare düşünmüşlerdi. Karı ve ,Jto
cadan mürekkeb aileler, çadırlı ko
nak yerlerinin orlJ:ısında oturur -
!ardı. Bekar delikanlılar da ko -
nakların haricinde ... 

Bunlar, kabile kızlarına ve ka
dınlarına bir söz söyliyemezlerdi. 
Söyledikleri takdirde kabileden 
tard olunurlardı. Hayat arkadaş -
!arını, kabile haricinde aramıya 
mecbur tutulurlardı. 

Çinliler, Tatarlar, Hindliler, A· 
merika yerlileri ve Polenezyalılar 
buna çok riayet ederlerdi. 

Eski devirlerde izdivaca aid 
memnuiyetler pek çoktlL Bazı mil
leti.er, yakın akrabaların biribir
leriıle evlenmelerini menederdi. 
Bazıları da erkek ve kız kardeş -
!erin biribirile evlenmelerini mu· 
bah görürdü. 

Pek garih adetler!, an'aneleri bu
lunan Çinliler, akrabaların değil, 
ayni isimleri taşıyanların bile bi
ribirlerile evlenmesini büyük bir 
kabahat sayarlar, cezalan.dırırlar-

ğine ıakın .. Akşamları burada o
turup bir kahve içmek, bir ömre 
bedeldir. İnsanda ne yorgunluk 
kalır, ne üzüntü .. Gördüğünüz eş
Yalar, olduğu gibi sizin .. Bırakıyo-

l 
dı. 

.__ ( .. D-evamı 6 ıncı sahifede) 

L&dam·.· .Okalnelya 
- . -- - ..., 

Bu Meşhur Roman Kahramanınıı~ 
Hususi Hayatını \,J çogumuz 

Bilmeyiz 

Bu romanı filine alan Rober Taylor ile Greta Garbo 

il 
8.dam O Kamelya'ya, Dü • 
ma Fis'e o liıyemut eseri il
ham eden bu fuh eğlence 

kadınına dair birçok şeyler söy· 
lendi, birçok eserler yazıldı. 
Fakat, bu romanesk hayatının en 

mühim Jıadisesine ehemmiyet ve
ren olmadı. İşte bizim, ıtşağı aa • 
tıxlarda bahsetmek istediğimiz 

bu ... 

LONDRADA Bta BALAYI 

Arabalar, evlenme memurluğu. 
binası önünde durdlL İlk araba 
dan gelin ve güvey, diğederinden 
§ahidler, davetliler indileı-. 

Güvey, otuz yaşlarında vardı. 

Sarışın, güzel bir delikanlı. En 
son Paris modası üzerine giyin -
mişti. 

Gelin daha gençti. Yi: mi dört 
yaşında. Solgun benizli, zayıf, na· 
hif, sevimli bir kadın. Kürklü 
mantosuna sıkı sıkı sarılmış. Ya· 
kasında beyaz bir gül demeti var. 

Evlenme merasimi uzun sür • 
medi. Az sonra gelin ve güveyi 
kolk<ıla mermer merdivenleri in· 
diler, arabalarına bindiler: Kont 
dö Rober Perrego ile matmazel 
AUonsin Plesis karı koca olmuş· 
tu. Kont arabada genç kadının e· 
!ini sıktı: 

- Aılemin ısrarına rağmen sö
zümü tuttum de.ğil mi?. 

- Teşekkiir ederim, Rober ... 
Bilsen seni ne kadar se•iyoruın. 

- Herhalde benden çok değil. 
- Yanılıyorsun... Sözünü ye-

rine getirmekle, küçük yaştanbe
ri tahayyül ettiğim şeyir hakikat 
olmasına yardım ettin. Beni, nef
ret ettiğim o hayattan kurtardın 
Beni yepyeni bir kadın yaptın. O, 
çirkin günlerin hatıralar nı kol
larının arasında unutmak istiyo
rum. 

- Artık o geçen günler! hatı • 
randan sil... Yeni hayatımızı ya
şayalım, l:iiribiri.mizi sevelim ... 
Mayfirdeki apartımanımrza yer • 
leşeceği:ı, sabahları atla Hayd 
Parkta dolaşacağız. Geceleri !! 

yatroya gideceğiz. Sen ve b~n yal· 
ruz yaşıyacağız. 

Başını, genç kadının göğsüne 

koymak istedi. Birdenbire ge; 
çekildi, giil dikenleri yanağır 

batmıştL (De1ıatnı 7 ir.ci aayfad 

Sinema Yıldızları Ne 
Kazanıyorlar? 

Bunların Kazandıkları Kadar 
Verdikleri Vergi de Mühim 

Bir Y ekiin Tutuyor 

S 
!nema yıldızları, senede iki 
uıue.rııd ı.rııı'l'Paımı:ıı 'eJap 
mi:ktarını maliye vergi şu-

besine bildirmek mçcourlyetinde
dirler. Buna riayet etuııyenler, ve
ya kazanç!srını d?ğru fôyleml -
yenler çok ağır para ve hapis ceo
zasına çarpılır. 

Acaba hepimizin sevdiği, takdir 
ettiği bu erkek ve kadın yıldızla
rın kazancı nedir? ... Holivudun en 
zengin yıldızı ol:ınakla maruf Marl 

Vest'in, Greta Garbo'nun mete 
liksiz kaldıkları giinler oluyor 
muş ... Şirley Tampl, İngiltere Kr 
tından daha mı zengin?. Şirley'iı 
filiınleri çok rağbet görüyor. Dü 
yanın her bir yerinde gösteriliy< 

(Devamı 6 """' sahifede) 

Orta miklarda kazananlardan : irenııe Dune ile Charlea Boyer 

• 
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Sovyet - lngiliz 
Anlaşması 

Kıskançlık 
Hakikaten 
Müthiş Şey! 

inama Yıldızlarl' Sıra 
Ne Kazanıyorlar? Nt 

IST AN BUL DEFTERDARLIGINDAN: 

(1 inci 3ahlfeden devam) 
tadır. Eğer Cenevredekl müzake
reler nel.cey i lesri etmezse, Lord 
Halilaks'ın Moskovaya gitmesi ih
tirr alı de vardır. Maamafih mil -
zakerelerin böyle bir seyahati icab 
ettirmeyecek müsaid bir inkişaf 

dahilinde devam ettiği söylen -
me1rtedir. 

Paris 23 (Hususi> - Gazeteler, 
Sovyet Rusya ile İngilterenın haf
talardanberi cereyan eotınckte olan 
müzakerelerin muba4tkak surette 
neticelenmesini lll'Zll ettiklerini 
yazmaktadırlar. Sovyetler bu an
laşmada Baltık devletlerinin de 
mü;tereken teminata bağlanma -
sı hususunda ısrar etmekteiilrler. 

İngiltere ise, Doğnl11an doğru-
ya Almany:ının tehdldi ahında 

bulunan memleketlere, İ"giltere 1 
.rafından Polonya, Romanya ve 

(5 inci ıayfa.dan =evam) 

Kristin henüz köşkten çılııınış, 

çantası elinde gidiyor. Yeniden 
kavga başlıyor. Gürültüyii işiten 
komşular uyanıyorlar, pencerelere 
üşüşüyorlıır. 

Keleber cebinden bir otomatik 
rovelver çıkarıyor. İlk kurşunu 
demirciye atıyor. Zavallının çene 
kemiği dağılıyor, dili kesiliyor, 
kanlar içinde yere. düşüyor. 

Kadın, köşke doğru kaçıyor, kur
tu.lma3t istiyor. Fakat, kocası ar -
kasından koşuyor. Üç kurşun da 
ona atıyor ve canmz yere seriyor. 

Rovelvcrin kurşunlarını değiş

til'iyor. Heyecandan elleri titriyor, 
rovelvcr ateş alıyor, çıkan kurşun 
göğsüne is:ıbet ediyor. İşte bir de
dikodu yiizünden çıkan bir aile 
faciası ... 

Yunanlstana verilmiş olan temi - 1-------------
naı §l'klinde tc=at verimesiııi Japonya Pakta 
istemektedir. 

İcgiliz ga;:etl'.erlne göre, İngiliz G 0 0 

hükiımeti dığer memlcl<etle•le it- ırmıyor 
tifak akdetmek ni etinde değildir (1 inci sahifeden det:am) 

Maksad tecavüze karşı mü terek diği takdirde diğ rı ona d:ploma-
hart'keti temin etmektir . si veya siyasi cephede yardım 

E 
edecektir. 

Anlaşma sasları 4 - Tarafeynden b;ri harbe gir
diği takdırde, diğeri bütün hava, 

(1 inci 'ahifeden devam) kara ve deniz kuvvetlerile ona 
yardım etmek bahsinde ara- yardım edecektir. 
Jannda bir anlaşma yapacak- 5 - İki memleket Hariciye na-
la.rdır, zırlarının riyasetinde daimi bir 

3 - Bu üç devlet, Almanya komisyon teşkil edilccektır. 
ile doğrudan doğruya komşu 1 6- th tillf vu kuunda ik. taraf ay 
olmıyan fakat tamamiyeti bu ~ n sulh muahedeleri imza etım
üç devletten biri veyahud bir ı yeceklerl gibi, dooı devletlerle 
kaçının menfa:rtile bilvasıta 

1 
miinascbctlerini de müştereken 

a Ukadıı,r bulunan bir mcm - I tanzim edeceklerdır. 
lekete karşı yapılacak bir te- 7- Pakt on senelık b • ıiddet 

cavüze muka-vemet için de 1 içın imza edilm!şt:r Tecdidi ka- ' 
tutacakları hattı hareket bah- bildir. 
ainde aralannda müşaverede 
bulunacaklardır. 

Daily Telegraph, bu hırbe
rı verdikten ıonra. tcfsır ma
hiyetinde olarak §Uilları 6Öy
lemelı:tecUr: 

Bu vaziyete göre, İtıgiltere, 
Fransa- ve Sovyetlt'l birliği, 
Lüvany-aya lı:ar~ yapılacak 
bir tecavıize mukavemeti ta
ah'hü.d riroiş olacaklardrr. Lc
tonya, Estonya ve Finlandi· 
yaya •karşı yapılacak bir .teca
vüz takdirinde ise aralarında 
müşaverede lbulunacaklaııclır. --- - -

Boğulan Gene 
(l inci stıhifeden devam) 

larmın ihtarlarına ehemmiyet ver
m;yerek açılmağa başlamış ve 
;ıçılırken de arasıra mahsus batı
yormuş gibi vazıyel alarak arka
d~şlarile alay ~imiş ve açılrnağa 
devam etmiştfr. De.nizde bir hayli 
açılan Yako kuvvetten kesılm:.ş,' 

boğulacağını anhyarak !eryad et
meğe başlam~ır. Yakonun fer -
yadını duyan arkadaflan bu defa 
da kend!lerile alay ettiğini zanne
derek aldırış etmemişler, fakat 
f akonLLD 3uların arasında kay -
bolduğunu dakikalar geçliği hal
de suyun yüzüne çıkmadığını gö
• iince yardımına kO§Yiluşlardır. 
Baygın bir halde denizden çı -

ltan'.an Yako !azla su yutmuş ol· 
luğundan biraz sonra ö!müşlür. 

J-al ZogonunTezkeresi 
(1 ind ıahıfeden devam) 

Jar ya~1ır. 
Arnavutluğun lşg:ıli =asında 

Kral Zogonun M.ı11etler C mıyeti 
ıenel sekreterliğine gönderdiği 
ezkerenin au dev Jetlere tebliği
'le ve bu meselenln eylülde asam
tıle toplantısında m vzuu balıse

lilmesine karar verilmiştir. 

İstanbul üçüncU icra memur -
uğurıdan: 

Bir alacağın temlııi için hacze
lil; p paraya çevrihnesine karar 
'erilen 159 adet Avrupa aandal
'a ve 3 demir soba ve iki adet u
ak demir saba ve iki adet emaye 
3\3mandra Taksim sinem:ısı ka
ıısı önünde birinci açık arttırma 
uretlle 2G/5/939 cuma günii saat 
(16l da ıatılaca.klır. İşbu bu gün 

nahcuz emvale temin edilen kıy
netin % 75 iffi bulnmdığı t:ıSdir
'e •30/5/93:> Sah günü ayrJ saatte 
~ ayni :na!ıalde ikinci aı;ık art-. 
rma ruretil satılacağı ilan olu-

8-- Askeri ve harb .ki •ad yatı 
sahasında iki taraf arnsmdak, iş
birilğı derinlcşt.rilccektil' 

JAPONYA VE İSPA.ı'lYA 
İŞTİRAK EDECEK Mİ? 

Bertin 23 (Husus) - Gazct !er 
pırktın imzasmı büyu r m nşetler
lc ililn etmi.şlcrdır. Japonya ve İs
panyanın da bu pakta ışLrak ede
cekleri ümid izhar ol:.nm·kta -
dır. Tokyo ve Burgos huk•ll'ct
leri nndind€ bu hususta teşeb -
büsler yapılmıştır Fakat bu hü- 1 
kfımctlcrin bazı ihtirazı kııyıdlar 

dermeyan ~tlikJen zannolunmak
tadır. Bununla beraber diplomasi 
yolik müzakerekre devam olun
maktadır. 

GİZLİ MADDELER VAR MI' 
Berlin 23 (Hususi) - Hitler 

Kont Ciano'ya şimdiye kadar ve
rilen en büyük Alman nişanı e>

lan altın büyük Alman kartalı 

nişanını vermi•tir. 
Paktın imzası münasebetile 

Hitler'le İtalya Kralı arasında ve 
diğer taraftan Hiller'le Mussolini 
arasında telgraflar icat. edilmiş· 
tir. 

Ciornale Dilalya gıızt·tcsınde 
Sinyon Gayda ittifakın bazı gizli 
maddeleri de ihtiva ettığ.ni ~Y
leme.kte V<! bu gizli maddelerin 
ancak tatbi.ltal srrasmda mahıyet
lerinın anlaşılacağını ilave t'tmek
tcdir. 
İSPANYA VE: JAPO, YANIN 

IŞTİ.&AKi MF.SELFSİ 

Pars 23 (Hususi)- Alman - İ
talyan askeri mls.~kına ıştirnkleri 
için Tokyo ve Burgos bükümet
len ile müzakerelere devam edil
mektedir. İttifak misakı her iki 
hü.kfımeıe a~ık bulundurulmakla 
bııratıer, Japonyanın ve İspanya· 
nm ibtirazi bazı kayıdlar derme -
yan ettikleri anlaşılmaktadır. 

Denizde Bir 
Cesed Bulundu 

Bugün öğle üzeri Galata yoku 
salonu açıklarında b:.r erkek cese
di görülerek sahile çıkarılmıştır. 

Cesedin hüviyetı ve nasil de
nize düştüğü henüz tcsbit ed.1e -
mem!şlir. 

itizar 
•1 numaralı Ilalk lilo u•, •Zor

balar saltauatı•, •Tanrtn•n Qğlu• 
telriknlarımız bugiin konaıuadL 
Okuyucnlanmııdan özür dileriz. 

{179?9\ ' 1·ıı.••ıııı--.-,.ıl!-~lııl-Allııtl-illıııl-llltııııll~lllııl-s:M11-llı4~ 1 ur. ~~ .. 

(5 inci sayfadan devam) 
Fakat kiiçük san'atkAr, Marlen 
Ditrih'in kazandığı paranın ancak, 
yarısını kazanıyor. 

Amerikalıların çok beğendi.k • 
!eri yıldızlardan Lilı Pons, J ak 
Bonny'den iki misli az para alı -
yor. Marks kardeşler, Vallas Bery
den, Gori Koper'den, Sonya da 
İren Dun'dan, Katerin Hepbürn'
den !azla kazanıyor. Niçin? •. Çün
kü birincilerin kurnaz manajerleri 
var ... 

En çok para kazanan artist, öte-. 
denberi ke~ hesabına filim çe -
viren Şarlodur. Haftalık kazancı 
25,000 dolardır. Dak~kada 375 do· 
!ardır.,. 

Haftada 10 - 15 bin dolar kaza
nan yıldızlar· 

Mae Vest 15,000 dolar Marlen 
12.000 dolar, Marks kardeşler 12 
bin dolar, Janet Gaynor 11 ,000 do
lar, Vilyam Povel 11,000 dc...:ır Ki o
det Kolber 11,000 dolar. 
10.000 DOLAR KAZANA OLAR: 

Donya Her.., Rı.ıt Şa• on, Nor-
ma Şerer, B Krczley, Ron·ld 
Kolman, Frcdrik Marş, Jak Bo=ı, 
Garı Koper 
·9,000 DOLAR KAZANAl'rLAR: 

Katerin Hcpbürn, İren Dün, 
Verner Bakster, J<'red Ast··~. Val
las Beery, Şarl Bayer 
, 8,000 DOLAR KAZANANLAR: 

Gras Moor, Pol Mıin .. 

ll 

8 

4 

il 

6 

., 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

7,500 DOLAR KAZANANLAR: 
17 

Silviya S -'ney, Margaret, Sil -
1 

!iv ,, Madôkn Knrrol. Kari Gran .. 
7,000 DOLAR KAZANANLAR: 

Duglas Ferbanks'ın o lu, J on 
Gravf -: ... 

6.500 DOLAR KAZANANLAR: 
J-,.,~ı Makdon:ıld, ı. li Pons, M.r

yz:n Hopkins, Kay Fransis ... 
6.000 DOLAR KAZANANLAR: 

18 

19 

20 

Konstans Bcnet, V iter Vinşcl, l 21 
J'l."'1 r Konk " ry. Spenscr Tras;, 1 
Basil R.ıtbon, Şir'ey Tamı:. . 1 22 

HİKAYE 23 

TOP AL!.. 24 

(4 üncu sayjadan devam) 

kalkmıı; ı. K lıvaltıyı hazırladı. 
l 1 25 

Kıiçük bir tepsi ılc g tırdı. ncc i· 
p~k sabahlığı il" pek scv:mli bir il 

~Jl~dL 26 
Fikret, kuş tuyıi yasdıga dayan-

mış derin bir sevgı ile kansına ba
kıyodu. Onun bir ku gibı gidip 27 
gelmesinı seyrediyordu. Birden -
bire: 

- A •. ., dedi. T pallamı ·onun ı 28 
artlk: .. 

Genç kadın durdıı: 29 
- Ben topal değilim kı ... Dün 

görmedin mi? Topalladım mı hiç? .. f 
Ha aklıma geld:, ılk tcsadiıf etti- 30 
ğım iz gün ayağımda yenı bir ıs -
karpin vardı. Serçe parmağımdaki 
nasıra dokunuyor, rahatsız edıyor· 31 
du. Onun içın topallıyordum. Na-
sırı çıkarttım, iskarpini kalbıa ver- 32 
dim. Topallığım da geçte ... 

Dedı. Suı.ra şuh bir kahkaha ile 33 
Fıkretın boynuna sanldı. i!iıve etti: 

- Sevgıli kocacığım' Demek be- 34 
ni topal olduğumu bill'J'ek aldın 

öyle mi? ... 
Fikret, kansının dalgalı ı<açla - 35 

rını okşadı. Yavaşça mırıldandı· 

- Evet._ Çünkü ~ni çok sevi-
yordum!. 36 

Kız Kaçırma 37 

lıl mi ve ıöbreU 

H. Fuad ve uerik1 

Sırn 

• 

Kari 

Ahmed ve şerlıı::ı 

Vangel Yorgl 

Hal.! Salih 

Kamil 

Zek~ 

• 

M. Agotina 

Ascıa 

Er Roddin 

Estereı. 

Pcn~'i Ardon ve Şr. 

Rifal oğlu Nail 

Ethem Ruhi 

Rebe. D 

Toni ve lpoktad 

Gıttel Feldnan 

Lobo Salamon 

Lobo Salamon 

Bcykcr 

Hem n 

Yasef Ha~bek 

Anesti L;;çka 

İsmail Mehmed 

Roza Kohen "ve Şr. 

Mustafa 

Eftım 

Mümtaz İhsan 

Mustafa İhsan 

Mustafa İhsan 

Hidn·t 

Francesko Feriçyani 

Yusuf Ziya 

Yanı Pastella 

(5 iııci sayf.ıd.an det'am) 38 Morduhay 
Bu iplidai rnemnulyetlcrin llm! 

bir düşünceden, neslin bozulması 39 NJt0 oğlu Elefteriya 
endişesinden ileri geldiğinı zan -
netrnemelidir. Zira bu, kabileler 40 Niko oğlu Elcflcrıya 
arasındaki mücadelelere nihayet 
vermek, başka kabilrden kız al - 41 Salamon 
mak ııurelile ısı.hriyet peyda etmek, 
yeni taraftar ve yaTdımcıla.r ka - 42 Cemil 
zannıak kaygusund;ın ileri gelı -
yordu. 43 Todori Solcrat 

1210 da, Latran Konsili, ailele-
rin, - kardeş çocu.ldarı mlistcsna - 44 Todori Sokrat 
birbirlerile evlenmelerine müsaa-
de verdi. İ§te, bütün medeniyeL a- 4~ Sü'cyman 
leminde riayet olunan budıır. 

Hiçbir devirde izdivaç, sade ve 46 Tevfıl< Tuğ 
saf bir Dfkın nelicc~i değildir. İp-
tidai adanla.r, kanlarını cebren a- 47 Rifat Ali Rami 
lırlardı. Sonraları bu usul değişi._ 

Bir zamanlar prkta zevç, zev • 48 Koco Llma Orudıs 
cesınin yiizünli görmezdi .• İ>ıdi -
vaç b:r piyankoclur • denilmesine 
sebeb bu olsa gcrc.c .. 

• 
Kunduıır 

Kahveci 

•Kahveci 

Şapkae1 

Meyva tozcusu 

Terzi 

Diş dokton. 

Yorgancı 

Berber 

Berber 

Şapka levazımı 

Itr.yatcı 

Profesör Dr. 

• 
Lokanta 

Ku'lduracı 

Kahveci 

Manav 

Terzi 

Bakkal 

Diş malzcmcsı 

Diş deposu 

Diş deposu 

Oyuncakcı 

Şapkacı 

Demirci 

Kasap, sebzeci 

Kundura eskicisl 

.'.}ardirop ve büfe 

Yorgancı 

Kasap, sebzeci 

Fotoğrafcı 

Fotoğrafcı 

Fotoğrafcı 

Terzi 

Doktor 

-
İpekli kum~ 

Züccaciyeci 

Kundura eskiclsi 

Ekmek ve mezeci 

Ekmek ve mezeci 

Saat tamircisi 

Lokanta 

Kahveci 

Kahveci 

Kundura l'rnalclsı 

Tatlıcı 

• 
Mobilya l!!ıalcisi 

Tamırlır.ne 

, 

Ticaret yeri Sene Verginin Tarih 
ııra No.. 

Bedrettin Ya§malı: aıyıran. 

No. 71 
Bedrettln Yeniyol 11 

Bedrettin Y eniyol 11 

San Lfttfl İstiklfil 888/1 

Sarı Lfttfi Sofyalı 8/1 

Tomtom İstiklal C. 453/1 

Tomtom Polonya 3/1 

Tomtom Acıçeşme 26 

Tomtom Yeni çarşı 41/1 

Tomtom Yeni çarşı 41/1 

Asrnalımescit İst. C. 2 Ay-
nalı çarşı 

Asma 'ımescıt Ha coplu han 
222/10 

A...-:-ıa ımescit Meşrutiyet 

147/1 

Asırnlımesci t Ven edik 17 

Asmnlımescit Venedik 14/1 

935 
935 

935 

• 

• 
• 

• 

• 

• 

936 

• 

935 

• 

936 

Asmalımescit As. mescit 41/l 935 

J\smalımescıt As. mescit 58/2 • 

Bcdrettin Orta so:Cak 26/3 • 

As. mescit İstiklal 358 • 

As. mescıt İ•t klal 214 936 

!l.s. mescit İstıklal 214 935 

As. mescit İstikla: 214 • 

miktan 
ıs 60 K. 
8 72 B. 

37 80 K. 
7 66 B. 

75 60 K. 
17 38 B. 
11 84 c. 

649 80 K. 
129 60 B. 

1 28 K. 
26 B. 

2 70 K. 
54 B. 

268 87 K. 
3 97 M. 

64 57 B. 
19 25 K. 
3 85 B. 

23 10 c. 
88 20 K. 
17 64 B. 
37 20 K. 

8 56 B. 
5 58 c. 

27 K. 
6 21 B. 
4 05 c. 

10 K. 
2 B. 

338 13 K. 
67 63 B. 

4.05 76 C. 
33 82 K. 
6 76 B. 

52 80 K. 
10 56 B. 

101 88 K. 
20 38 B. 
18 34 c. 
61 50 K. 
12 30 B. 
11 07 c. 
14 4.0 K. 

5 76 B. 
14 40 c. 
37 73 B. 
7 55 c. 

15 75 K. 
3 15 B. 

24 15 K. 
4 83 B. 

37 50 K. 
7 50 B. 

100 

112 

112 

10 

217 

541 

460 

378 

302 

302 

1064 

360 

627 

733 

767 

930 

1016 

79 

246 

41 

41 

41 

Yazıcı Ltllecihendck 122/2 • 65 K. 

13 B. 
129 

Hacımıml Yenıvol 13/5 • 11 78 K. 160 
2 36 B. 
1 22 c. 

Hacımııni K mbaracı 91 • 1 71 K. 37 
34 B. 
31 c. 

Hacımimi Kumbaracı 53 936 21 K. 23 
4 20 B. 
3 78 c. 

Hacımımi Kumbaracı 136 • 15 K. 105 
3 B. 
2 10 ·c. 

Bedrettin Meşrutiyet 20/28 • 111 65 K. 11 

Bedrettin Yaşmak sıyıran 
69 

Tozkoparan Kabristan 8 

Tomtom lstikliil 451/6 

Tomtom İstiklal 451/6 

Tomtom İstiklal 451/6 

Tomtom İstiklfil 331 

As. mescit Panaiya 10/l 

Tomtom İstik.15.1 293 

As. msecit İstik. 198 
246 

As. mescit Kallavi 16/l 

As. mescit Me~utiyet 171 

As. mescit Meşrutiyet 171 

h. mesc;t Kazeveci 1:1 

As. mescit Dandirya pasaj 
No. 5 

As. mescit PiN"meci 52 

A.•. mescit PıN"meci 52 

As. mescit Yenıçcri ağası 
22/4-9 

K. Mustafa B. Parmakkn
pı 32 

As. mescit 15 

As. mescit Piremeci 46 

22 33 B. 
15 K. 

935 3 B. 
18 c. 

936 54 K. 
10 80 B. 
9 72 C. 

936 48 13 K. 
9 63 B. 

• 5250K. 
10 50 B. 

• 7 29 K. 
1 46 B. 
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27 
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9 97 B. 
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30 B. 

180 c. 
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6 60 B. 
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2 73 B. 
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2 47 B. 
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4 97 B. 

45 K. 1000 
9 B. 

864 25 K. 1222 
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• 32 04 K. 829 

6 41 B. 
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5 69 B. 
18 90 K. 
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• 15 84 B. 
• 140 63 K. 

28 13 B. 
• 28 K. 

12 38 B. 
33 l~ c. 

87.9 

756 

425 

868 

826 

lhbarnaıne~ 
cilt varak 

24/4'1 

24/47 

24/48 

24/6S 

24/75 

25/4 

25/36 

25/4fı 

2Z/4v 

25/71 

25/SO 

20/12 

26/19 

26/21 

26/25 

26/31 

26/37 

26/45 

26/59 

26/60 

26/61 

26/70 

26/71 

26/74 

26/81 

26/82 

26190 

26/94 

!7/18 

l7/35 

27/36 

27/37 

l7/-15 

27/50 

27/78 

1/80 

20/5i 

19/f. 

19/59 

19/37 

18/38 

6/86 

13/81 

13/6·) 

7/77 

14/10 

1"167 

(Dcn•mı 7 inci ııı."fnılıı) 



Bir Harb Olursa. 
Hakimiyet Kimdedir? 

(4 üncü sayfadan devam) 

İtalyanın hava kuvvetleri ne ka
dar yer.inde olursa olsun Cebelüt
tarık ile Merselkebir, Portsaid ve 
liayfa gibi Akderuzin garbında ve 
§arkında bulunan mühim merkez
ler; döğemiyeceklerdir. İtalyan -
ların Kagliyari merkezi ile Cebe
lüttarıkın arası 720 mil imiş. Şi
lnali Afrikada Fransızlar için mü
hinı bir merkez olan Oran ile Kag
liYlllinin arası da 480 mil olduğuna 
&öre h~r iki mesafe az değildir. 
llir de İtalyanın bava kuvvetleri 

ili! kadar ileride olursa olsun İn
giliz ve Fransız hafif haro gemi
lerinin, tahtelbahirlerinin Malta
da, Bizertada ve sair mühim yer
lerde bulunmalarına mani olaını
Y~aklardır. Malta Akdenizde da
lına mühim bir mevki olarak ka
lacak. İtalyanın Llbiye asker gön

dermesine mani olacağı gibi Ar
navutluğa da kuvvet yollaması -
nın önüne geçecektir. 

Fakat Almanya ile İtalyanın as
keri itfüakı üzerine ileride neler 
olacağına dair yürütülen bu tah
in.inlere ilave e<iilecek başka nok
talar da var: 

Almanya Akdenizde yaptırmak 
istediğini İtalyaya yaptıracak, ya-

hud İtalya ile birlikte yapacak 
değil mı?. Akdeniz mevzuu bah
solurken İspanya unutulur gibi 
değildir. İleride bir harb olursa 
İspanya da Almanya ve İtalya ta
rafında bulunursa o zaman B!ear 
adaları İtalyanların faaliyet mer
kezi olacak demektir. 

İspanyaya dair sözü daha ziyade 
uzatmağa bugünlük lüzum yok. 
Bahsin mevzuu Akdeniz -0lduğu
na göre Balear adalarının mevkü 
dolaYJSile İspanyaya temas edildi 
Eğer İspanya ergeç kendisini Al
man ve İtalyan nüfuzu altına ke>
yacak olursa, yani, daha ziyade 

Frank<> hükfimeti Almanların nü
fuzu altına girecek olursa İspan
yanın müstakbel Akdeniz harbin
de nasıl bir hareket sahası olaca
ğı kolayca tahmin edilmektedir. 

Fakat buna mukabil Avrupalı 
askeri mütehass.ısların yazıların

dan anla§ıldığına göre İngiliz -
Fransız cephesi Cebelüttarık, O
ran, Merselkebir hattını kurarak 

Afrikada büyük müdafaa terti -
batı almıştır. Bu uğurda ne mas
raf, ne emek, hiçbir şey esirgen

memiş, İngiliz ve Fransız erka
nıharbiyesi lazım gelen tedbirleri 
kurmuılardır. 

Gayrimenkul Satış İlanı 
İstanbul 1 inci icra Memurluğundan: 
Bir borçtan dolayı mahcuz olup yeminli üç ehli vukuf tarafından 

ll?ııamına 2934 lira kıymet takdir edilen Boğaziçiruie Kilyos köyünde 

üncü suterazısi Kokmuşpınar mevklinde kilin 27 numaralı deniz ta

atı kumluk bir tarafı köyden tarafa giden tarik bir tarafı Uskumru 

:öyüne giden tarik bir tarafı Kilyos köyüne aid mezarlık hazan bisse

lr Kahya Mehmed tarlası bir tarafı Mehmed ağa vereseleri tar!asile 

•8hdud Söğütlü tarla denmekle maruf 31 dönüm 3 evlek 300 a~ın 

•ahasında bir kıt'a tarlanın borçlu Necmeddin Molla oğlu Mchmed 

'layreddirı uhdesinde bulunan 16 hisse itiıbari!e 3 hissesi açık arttırma
Ya vazedilmiştir 

1- İşbu gayrimenkulün arttırma şartnamesi 27 /5/939 tarihinden 
l ibaren 938/533 numara ile İstanbul 1 inci İcra Dairesinin muayyen 
1 uınarasında herkesin görebilmesi için açıktır. İlanda yazılı olanlardan 

Sayfiye Evinin 
Sahibi 

Anlatıyor 

49 

50 

51 
(5 inci sayfadan devam) 

Efendim, her halde çok mem - 52 
nun kalacaksınız. Her sene buraya 

1 
geleceksiniz .. Bu kadar anlaltkı\an 53 
sonra evin kirasını soracaksınız 

tabü .. Bakın, bizde pazarlık yok- 54 
tu.r. Ne kendimi:ı üzülelim, ne de 
sizi üzelim .. Sizi iyi insanlar gör- 55 
dük .. Biz de böyle kibar kimseler 
isteriz. Fazla kalabalık, fazla ç<>- 56 
cıı.k hangi ev sahibi arzu eder?. 
Bu sene Adaya rağbet çoktur. He-

1 
57 

le 15 - 20 gün sonra, ilaç için ara- i 
sanız. ev bulaımazsınız.. Çünkü, 
Ankaradan o zaman gelir !er .. Mek- 58 
tebler o zaman tatil olur .. İstan -
buldan gelenler de öyle .. Aileler, 
çocuklarının imtihanlarının neti- 59 
cesini beklerler .. Bu sene hem A-
daya rağbet fazla, hem de ev kira- 60 
!arı geçen seneden biraz fazlaca .. 

61 Çünkü, evlerin \'Crgileri arttı. (Bu, 
ev sahibinin ifadesi) bu kadar kul- . 
lanışlı eve bir fiat söyliyeceğim.. 62 

gözünüzü kapatıp vereceksiniz.. 
63 Çok ucuz .. O da sizin için .. Bir ke-

re size içimiz ısındı. Tabii kira-
64 

cımızın iyi insanlar olmasını iste-
riz .. Efendim, kirayı peşin alırız. 

65 
Ev sahibi, uzun konferansına 

ilk defa fasıla verdi. Gözünü de - 66 
nize çevirdi. Birkaç saniye düşün
dükten sonra, önüne bakarak: 67 

- İki yüz lira vereceksiniz, dedi. 
Sonra, bu fiatın üzerimizdeki 

tesirini anlamak ister gibi, başını 
kaldırdı. Yüzümüze bakıyordu. 

Biraz evvelki hitabet, belagat ve 
natıkasını tekrar takınarak devam 
etti: 

- Bu kadar güzel, kullanışlı ev 
ba~ka tarafta bulamıyacaksınız .• 
Hepsinin mutlaka bir eksiği var
dır. Biz bu eve avuç dolusu mas
raf ettik .. Böyle apartıman haline 
koyduk.. 

Gülümsiyerek: 
- Ki sırf, sizin gibi iyi kira -

cılarımız rahat etsinler, diyerek .. 
Ben susmuştum .. O, cevab bek

liyordu. Nihayet: 

- Düşiinelim. mada!Il dedim. 
Evden çıktı.. Günler geçiyor, ha

Ja düşünüyoruz. 

68 

69 

70 

71 

72 

73 

74 

75 

76 

77 

ISTANBUL DEFTERDARLl<'alNDAN: 
Ahmed Afif Tütüncü 

Y asef Refael Pastahane 

ömer oğlu Hasan Aşcı 

Avram Levi Terzi 

Moses Diyar oğlu, Çan ta imal cısı 

!sak Cakartaş Manav 

David oğlu Andon Kundura iınalcisı 

Mişel Koris Kürkcü 

Avni Lokanta 

Stavro Evrenoğlu Pastacı 

Levi Elektrikcl 

Güzide Terzi 

Trasivolos Demirci 

Mari Andonya Pansi)·oncu 

Mari Andonya Pansiyoncu 

Rüştü Anad AAtar ve tütüncü 

Rüştü Anad AAtar ve tütüncü 

Fethi ve İbrahim Manav 

Kasım İnayet Kwıdura ooyacısı 

Abdullah kızı Cemile Kahveci, berber 

Tevfik Tuğ Tatlıcı 

Mehmed Güvener Marangoz, mobilya 

Osman Nuri Lokanta 

Osman Nuri Lokanta 

Limberidis Terzi 

Dirnitri Lokantacı 

Nikita Oyuncakcı 

Karabet oğlu Dimitri Gramofon tamircisi 

Balcı oğlu Hüseyin Kahveci 
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(6 ıncı Sayfadan Devam) 
As. mescit Hamalbaşı 1 

As. mescit Meşrutiyet 55 

As. mescit Piremeci 18 

As. mescit Dandirya pasaj 
No. 3 

As. mescit İstikliil 258/3 

:As. mescit A. mescit 66 

As. mescit Yeniçeri ağası 
14/2-2 

Tomt-Om İstiklal 435/l 

Tomt-Om İstikliil 365 

Tomtom İstiklfil 353 

Tomtom Kumbaracı 122/1 

Tomtom Yeniçarşı 30/2 

Tomtom Tosbağa S. 27 

K. Mustafa Hocazade 10 

K. MustJfa Hocazadc 10 

K. Mustafa İstiklal C. 141 

K. Mus~fa İstiklal C. 141 

K. Mustafa İstiklfıl C. 73 

K. Mustafa İstiklal C. 77 

K. Mustafa Bahçeli han 
13-15 

K. Mustafa B. Parmakka
pı 32 

K. Mustafa İstiklal 69 

K. Mustafa B. Parmakka
pı 19 

K. Mustafa B. Parmakka
pı 19 

K. Mustafa Ahududu 39 

Şahkulu Kumbaracı ·v. 149 

Şahkulu Galipdede 24/1 

Şahkulu Şahkulu 3 

Şahkulu Şahkulu S. 3 

• 60 K. 581 2/52 
12 B. 

936 209 93 K. 
41 99 B. 

2 14 K. 
43 B. 

• 

45 K. 
937 g B. 
936 267 75 K. 

53 55 B. 
10 13 K. 
2 03 B. 

• 
31 86 K. 

937 6 37 B. 
• 727 50 K. 

145 50 B. 

• 290 70 K. 
66 86 B. 
43 60 c. 

936 72 K. 

938 

937 

• 

938 

937 

• 

• 

• 

936 

938 

• 

14 40 B. 
86 40 c. 
9 60 K. 
1 90 B. 

44 16 K. 
8 83 B. 
9 K. 
1 80 B. 

71 25 K. 
14 25 
98 

B. 
K. 

19 60 B. 
120 50 K. 
24 10 B. 
50 54 K. 
10 11 B. 
30 K. 
6 B. 

22 50 K. 
4 50 B. 

241 50 K. 
55 54 B. 
36 22 c. 
33 K. 
6 

937 228 
45 
27 

5 
246 

• 

60 B. 
75 K. 
75 B. 
90 K. 
58 B. 
46 K 

• 
936 

• 

• 

137 

936 

29 29 B. 

6 30 K. 
1 26 B. 

63 K. 
72 B. 
99 c. 
45 K. 
29 B. 

146 
33 
21 
36 
7 

22 50 K. 
4 50 B. 

29 03 K. 

1215 15/12 

809 20/62 

1221 16/37 

190 14/69 

944 15/14 

749 13/51 

139 19/6 

88 u/56 

17/1 30/35 

599 10/90 

187 19/10 

352 15/15 

681 22/17 

681 22/83 

173 17/46 

173 17/47 

64 16/50 

66 12/69 

437 3/29 

425 M24 

59 2/82 

385 4/39 

385 12/86 

495 15/5 

619 23/66 

134 15/79 

370 9/8 

79 15/59 
REŞAD FEYZi 

fııla malfımat almak istiyenler, işbu şartnameye ve 938/533 dosya nu- ============== 78 Tatlıcı, pastacı Serup Karabetyan Şahkulu Galipdede 126 

Şahkulu İstikliil 513/1 

937 
5 81 B. 

60 90 K. 
12 18 B. 
30 74 K. 

357 ·14164 
ı ıarasile memuriyetimize müracaat etmelidir. 

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

n sbetinde pey veya millt bir bankanın teminat mektubu tevdi edile

Cek:tir. (Madde 124) 

3 - İpotek sahibi alacaklılarla diğer alAkadarların ve lrtüak hakkı 

ıhiblerinin gayri menkul üzerindeki haltlarını hususile fa~ ve mas

la dair olan iddialarını işbu ilAn tarihinden itibaren yirmi gün içinde 

vrakı müsbitelerile birlikte mem\ıriyetimize bildirmeleri icabeder. Aksi 

halde haklan tapu sicili ıle sabit olmadıkça sa~ bedelinin paylaşma
S:ndan hariç kalırlar. 

4 - Gösterilen günde arttırmaya iştirak edenler arttırma şartna

mesini okumuş ve lüzumlu malumatı alınış ve bunları tamamen kabul 

eLıniş ad ve itibar olunurlar. 

5- Gayrimenkul 29/6/939 tarihınde Perşembe günü saat 14 den 16 ya 

k dar İslanbul 1 inci icra memurluğunda 3 defa bağırıldıktan S-Onra en 

<;ok arttırana ihale edilir. Ancak arttırma bedeli m..ıhammen kıymetin 

Yüzde 75 ini bulmaz veya satış istiyenin alacağına ıüçhanı olan diğer 

alacaklılar bulunup da bedel bunların bu gayrimenkul ile temin edil

miş alacaklannın mecmuundan fazla;ya çıkma:zsa en çok arttıranın 

taahhüdü baki kalmak üzere arttırma 15 gün daha temdid edilerek 14/ 

7/939 tarihinde Cuma günü saat 14 den 16 ya kadar Istanbul 1 inci icra 

ınemurluğu odasında arttırma bedeli satış istiyenin alacağına rüçhanı 

alan diğer alacaklıların bu gaıyrimeııkul ile temin edilmiş alacakları 

ınecmuundan fazlaya çıkmak ve muhammen klymetin yüzde 75 ini 

tutmak şartile en çok arttırana ihale edilir. Böyle bir bedel elde edil

ınezııe ihale yapılmaz ve satış 2280 numaralı kanuna tevfikan geri 

bırakılır. 

6 - Gayri menkul kendisine ihale olunan kimse derhal veya ve
til@n mühlet içinde parayı vermezse ihale karan fesholunarak kendi

sinden evvel en yüksek teklifte bulunan kimse arzetmiş olduğu be

delle almağa razı olursa ona, razı olmaz veya bulunmazsa hemen on 

beş gün müddetle arttırmaya çıkarılıp en çok arttırana ihale edilir. 
tJu ihale arasındaki fark ve geçen günler için yüzde 5 den hesab olu

nacak faiz ve diğer zararlar ayrıca hükme hacet kalmaksızın memurl

Yetimizce alıcıdan tahsil olunur. (Madde 133) 

': - Alıcı arttırma bedeli haricinde olarak yalnız tapu ferag har

cını yirmi senelik vakıf taviz bedelini ve ihale karar pullarını vermeğe 

Inecburdur. 

Müterakim vergiler tenvirat ve tanzifat ve tellfillye resmin

den mütevcllıd belediye rüsumu ve müterakim vakıf icaresi alıcıya 
•id olmayıp arttırma bedelinden tenzil olunur. 

İşbu gayrimenkul yukarıda gösterilen tarihde İstanbul Birinci İcra 
'«emurluğu odasında işbu ilan ve gösterilen arttırma ıartnamesi dai-

reııındc satılacağı ilan olunur. (938-633\ 

Ladam Okamelya 
( 5 inci say fadan devam) 

- Oh! dedL Niçin bu dıkenli çi-
çekleri seçtin?. 

- Bundan böyle gül takacağım! 
- Neden? 
- Hayır! Roher ... Artı!< kamel· 

yadan ikrah ed:yorum. 

Paris eğlence aleminde Mari 
Duplesi namile maruf AUonsin dö 
Plessis o gün Kontes Per .. go ol -
muştu. Ladam Okamelya işle bu 
kadındı ve artık tarıhe karışmıştı. 

1824 ae, Normandiyanı·ı küçük 

79 

80 

81 

82 

83 

84 

85 

86 
bir köyünde doğan bu klz, Maren 
Plessis adlı sarho şbri madrabazın 87 
kızı idi. Çocukluğunu, t. rlalarda 
çalışmakla geçirm.şti. .Sonra bir 
çamaşırcının yanına girdi. Son:~ 

88 

bir şemsiye fabrikasında çalıştı. 

Bir gün. köyden geçen panayır O· 

yuncularına karıştı, Par•~e gitti. 
On dört yaşında idL 

İlk evvel, bir sebzeciye çır~klık 
ettL Sonra bir şa;:ıka fabrikasııı· 

da amele oJ:du. Balolara gi\r,,eyi, 
ormanda dolaşmayı seviy(.rdu. 

Üç sene sonra bu kü~ük kurt 
güzel bir kelebek olmuş, Parisin 
en yüksek eğlence kadınl;;rı sıra· 
sına geçmişti. Operada, genç bir 
Dükle locasına kuruluyor oturu
yordu. Gerdanına kıymetli ıbir 

zürnrüd gerdanlık takıyordu. Göğ
sünde daima beyaz bir kamelya 
demeti bulunuyordu. 

Sabahları lüks lbir araba ile Bo
lonya ormanına gittiği zaman pe
şinden bir sürü hayran!&:. dola
şıyordu. En kibar salonlar ı.a girip 
çıkıyor, en maruf adamla: la dü
şüp kalkıyordu. 

Evet, üç sene içinde bu adi köy
lü kız, Parisin kraliçesi olrnu~tu. 

Fakat, mes'ud değildi. ııı~adı

ğı eğlence ve sefahat hayatırıdan 
nefret ediyordu. 

89 

90 

91 

92 

93 

94 

95 

96 

97 

98 

99 

100 

101 

İrodotos Tropyano~ 'Elektrik levazımı 

Kabriel Gornik Kumaşcı, şapka tamircı 

Liğor Soba tamircisi 

!!ya Terzi 

Vasi! oğlu İlya l'iikolaidis terzi 

Evrediti Şapkacı 

Antiranik Kundura tamirci 

Andon Sobacı 

Niko Sandıkcı 

Ali Vehbi Aşcı 

Hayını Baha•· Nalbur 

Ahmed Sütcü 

Dimitri Çapadidlıı Marangoz 

Dimitri Çapadıdis Marangoz 

İstavri Mihal Sebzeci 

Kadiı- Ekmekci 

Ali Eskici 

Azmi Kürkcü 

Sadi M. Bahar Komisyoncu 

Niko Foroz Tüy ve yelpaze imalclsi 

Niko Foroz Tüy ve yelpaze lmalcisi 

Selami Sellthatt!n Gardırop, büfe 

Nikoli Heralt; Şr. Kahve, çay, pastil 

Şabkulu İstiklfil 531 

Kuloğlu Faik Paşa 23 

Kuloğlu Tornacıbaşı 50 

Kuloğlu Ağahamam 25/1 

Kuloğlu İstiklal C. 265/l 

Kuloğlu Ahududu 8/1 

Firuzağa Bostanbaşı 5 

Firuzağa Bostanbaş~ 22 

Cihangir Şehitmubtar 20 

Bedrettin Yaşmak sıyıran 
53 

Bedrettın Meşrutiyet 
88/11 1-2 
Sarı Lıllli Meşrutiyet 

171/1 
Sarı Lıltfi Meşrutiyet 

171/1 
Yazıcı Yazıcı S. 65 

f!acımiıni Kumbaracı yo
kuşu 67 

Jfacımimi Lülecilıendek 

4-6 
As. mescit İsliklAl C' 321!/1 

Tozkoparan Mezarlık 324-1 

As. mescit Meşrutiyet 87 

A<. mescit Meşrutiyet 87 

B~rettin Meırutiyet 20-28 

.Sarı Lütfi İsveç 4-1 

938 

936 

937 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

936 

• 
935 

935 
936 

• 

• 

6 15 B. 
20 K. 
24 B. 
75 K. 

211 
42 
14 
2 95 B. 

13 50 K. 
2 70 B. 

26 25 K. 
6 04 B. 
3 94 c. 

92 40 K. 
18 48 B. 

11 25 K. 
2 25 B. 

28 80 K. 
5 76 B. 
18 K. 

3 60 B. 
45 K. 
9 B. 

44 80 K. 
8 96 B. 

39 50 K. 
7 90 B. 

53 19 K. 
10 64 B. 
17 21 K. 
3 44 B. 

15 96 K. 
3 19 B. 

13 20 K. 
2 64 B. 
2 38 c. 

26 18 K. 
5 24 B. 

935 138 52 K. 
55 41 B. 

138 52 c. 
10 Ol K. • 

• 

936 

936 

2 B. 
24 K. 

9 60 B. 
c. 
K. 

24 
24 
4 

423 
80 B. 
73 K. 

84 75 B. 
76 27 c. 
27 50 K. 

5 50 B. 
4 95 c. 

40/1 24/42 

53 14/67 

470 20/70 

7/31 

566/1 18/33 

14~ 16/64 

171 7/9 

122 6/64 

133 6/63 

80 11/84 

94 15/25 

61 24/61 

206 16/49 

206 16/50 

118 16/57 

29 16/62 

118 16/64 

179 17/16 

66 17/17 

558/1 17/23 

558/1 17/24 

11 17/31 

246 17/33 
Mari Duplesi ruhunu, :::Jüma 

F;sden başka hakki!e anlıJ~n ol· 
madı. Bir gece, sofradan kr.rı ku 
sarak kalktığı zama"1<i itiroflarıııı 

nakletti. 

Yukarıd.1 adı, işi ve eski adresleri yazılı Galatasaray Maliye Şubesi mükellefleri yeni ikamet ve ticaret adreslerini bildirmemiş ve ya
pılan arastırmalarda da bulunamamış olduklarından hizalarında gösterilen yıllara ait kazanç vergileri ve zamlarının bizzat tebliği müm
·-.:"~lamadığıııdan Hukuk Usulü MUhal,:emeJ.,ri Kanununun Hl • 142 inci maddeleri mucibince tebliğ yerine geçmek üzere ilan olunur. 



8- ~ ıuN TELGaAr-2S -...Y1!ıl Ult 

SAÇ EKSIRI 

Komojen 
Saçları besler, köklerini 
kuvvetlendirir, dökül
mesini önler, kepekleri

ni giderir. 

lngiliz Kanzuk 
Eczanesi 

Beyoğlu- lstanbul 

-
Güzellikler .. 

Dünyada mevcut bütün 
şeylerden üstündür. 

Onu koruyunuz 
< 

KRE~PERT V 
Sizin bu yoldaki üca
delenizde kendis · 
. mad edilebilen en 

l Sı kuvvetli vasıtadır. 

Belgrad Devlet Orman İşletmesi 
Öğretme Revir Amirli~inden: 

1- Belgrad ormanının Kurtkemeri depo mahallinde •100• yüz 
metre mi:kA!i nim mamul meşe kerestesi açık arttırmaya çıkarılmıştır. 

2- Arttırma 25/5/939 tarihine müsııdii Perşembe günü sabah sa
at 11 de Büyük.dere Bahçeköy Orman Fakültesi binasındaki Revir Alım 
Satım Komisyonu tarafından yapılacaktır. 

3-- Kerestelerin beher metre mikabı için tahmin edilen fiat ·17• 

on yedi lira olup, muvakkat teminat ·127• lira •50• kuruş Revir vez
nesine yatırılacaktıır. 

4- Şartnameyi ve keresteleri görmek için tatil günlerinden maada 

her gün Revir İdaresine, arttırmaya iştirak etmek için de belli gün ve 
saatte l<omisyona müracaatları ilan olunur. ·3178• 

İstanbul Belediyesi İlanları 
Küçükçamlıca civarında ciheti asker'yece tesisine lüzum gösteri

len Sanatoryom için umumi menfaatler namına istimlakine İstanbul 
Vilayeti İdare Heyetince 12/10/938 gün ve 245 sayılı karar verilen 1, 2 
harita No. lu kezalik 11/2/939 gün ve 81 sayılı karar verilen 3 ha·rita 
No. lı Alimzade Ziya Cicamn arazi ve binalarından 1, 2 harita No. lı 

maamüştemilat heyeti umumiyesine takdiri kıymet komisyonunca 
38161 lira ve 3 harita No. lı yerden eşcarı müsmirenin tamamına 1169 

gayri miismireye 1356 ve ahşap bahçıvan kulii'besile harap hamama 
200 ve cari su ve iki adet havuza 600 ve arazinin tesisat ve ağaç hariç 
olmak üzere beher dönümüne 40 lira kıymet tahmin edilmiş ve bu da 
biri mahalline ve diğeri Üsküdar iskele Belediye mevkiine talik edilen 
haritalarına dercedilmiş olduğu 1295 tarihli istimlak kararnamesine 
tevfikan 8 gün müddetle ilan olunur. ·3581• 

Gayrimenkul Satış İlanı 
Beyoğlu Dördüncü Sulh Hukuk Hakimliğinden: 

Terekesine mahkemece el konulup tasfiyesine karar verilen ölü 

Hıntıryan uhdesinde bulunan Burgaz ve Heybeliadası karşıoındakı Pide 

adııs. ıle Büyükada İsatepede eskı 65, 67, 69, 70 yeni 6, 6/2, 6/2 numar- . 

rolı koşk açık arttırma suretile 27 /6/939 tarihine müsadif Salı günü 

sa ıt 10 da satılacaktır. Yüzde yetml§ beşı bulmadığı takdirde ikincı 

arttırması 12/7 /939 tar.hine müsadif Çarşamba günü saat 10 da icra 

ed kcektir. Dellaliye resmi ihale pulu taviz bedeli müşterisıne ait <>lup 

salış gününe kadar vergiler terekeye aittir. 
Tafsilat: Pi.de adasınm mesahai sathiyesi 5'2144 metro murabbaı 

olup derununda altında kayık muhafazası için mahal bulunan iki oda 

bir taşlık ve bır heladan mürekkep bir kfırgir ev ile bir su hazinesi bir 

havuz keza harap i.ki havuz ahşap üzeri ve etrafı tel ile örtülü bir ta

vuk kümesi ahşap uşak odaları bulunan bir ahır, harap tulumbalı bir 
su hazinesi üç yüz kadar zeytin ağacı, şeftali, kaysi, hünn40, ayva, nar, 

ncir. beyaz çam meyva ağaoçlarile bakımsız bir bağ mahalli vardır. 

Tamamının kıymeti 4000 dört bin liradır. 

Büyükadadaki köşk: 25551 metro mıuabbaı araziye malik köşk na- . 

tamam olup bir kat üzerinde i.ki bölük olarak yapılmış ayrıca bir ev 

vardır. İşbu ev·n beher bölüğünde bir sofa bir oda bir mutfak bir he11i 

mevcuttur. Keza kargir bir su hazinesi, küçük bir limonluk metruk bir 

hava tulumbası ile işliyen bir kuyu yaııında hır ha\'uz "l.·:>rdır. K5rgir 

bir ahır galvaniz saçalrla kapatılmış arabalık 150 adet kadar yetişmiş 

çam ve bir miktar meyva ağaçları vardır: Tamamının kıymeti noo ye

di bin yedi yüz liradır. 
isteklilerin yukarıda gösterilen güıı, ve saatte BryogıJ. dordiıncü 

sulh hukuk mahkemesine gelmeleri arttırmaya girebilmek ıçin yüzde 

} ed. buçuk nisbetinde pey akçesi yatırmak lazımdır. GörmPk istiyenler 

çindekilere müracaat etmeleri ve satışın tapu kaydı ucıbince yapı-ı 
acağ. ılan olunur. (932-186) 

lstanbul Vakıflar Direktörlüğünden: 
Semti n mahallesi 

Kadirga, Şeb-suvar Bey 

Kumkapı, Nişancı 

Şehzade, Kalendeı'lıane 
Çarşı 

• 
Beyazıt, Seltbanbaşı Yakup ağa 
Çarşamba, Beyceğiz 

Çarşı 

Kumkapı, Muhsine Hatun 
Çarşı 

• 
• 

C•ddo veya aokatı 

Kilise camii 
Balipaşa YokUfU 

Tramva) 
Sahaflar 
Yağlıkçılar 

Simitçi 

Emir şah 
İbrahimpaJ}a 
Parçacılar 

Ka·hvehane 

• 
Bahçekapıda dördüncü vakıf hanın asma katında 

> • • • • 
• • • • 1 inci katındr. 

Mahmut(}>aşad& Çllhacı hanı ikinci adada 

Rüstem paşa 
Kadirga, Bootanftli 
Kumkapı, Çadırcı Ahmed Çelebi 
Kırkçeşme 

Şeyh Meluned Gey!Ant 
Beyazıt 

Yenikapı, Kiitib K_asırn 

Maıhkeme 

Cami yanında 
Balipaşa Yokuşu 

Nefer 
Yalıköşkü 

Kti1han 
Taşçılar 

No. aıı 

48, 60 

22, 1/30 
46, 38 

95 
77-105 

3 
5 

10, 12 ve 11 
30 
17 
14 
11 
23 
40 
39 
12 

8 
29 

27 
8 

17 
82-30 

Kumkapı, Şehsuvar Bey Hisardiıbi 2-4 y~ni 33 ila 75 

Cinai Muhammen 
aylıQ'ı 
Lira Kr. 

Ev 
Çadırcı Ahmed Çelebi ca
mii 
Aynihayat mescidi üstünde 
oda ve sofa 
Havuzlu mescit camii 
Dükkan ve üstünde oda 
Dükkaı:ı 

• 
• 
• 
• (iki) 

• 
• 
• 
• 

Gda 
• 
• 

Dükkan ve üst!lnde asma 
odaı 

Burmalıh,an üst l<atta oda 
Oda 
Cami avlusunda oda 
Oda ve odunluk 
Ardiye 
Arsa ve sarma 
Arsa 

Deniz kenarında arsa 

10 00 

6 00 

3 00 
2 00 

12 00 
15 25 
12 00 
5 00 
4 25 
3 50 
2 00 
1 25 
1 00 
1 00 

27 00 
16 00 
16 00 

5 00 
3 00 
2 50 
2 00 
1 50 

30 00 
1 50 
1 50 

Seneliği 

Lira 
400 

Yukarıda yazılı mahaller 940 senesi Mayıs sonuna kadar kiraya verilmek üzere açık arttırmaya çıka
rılmıştır. İııteklilcr 30/Mayıs/939 Salı günü saat on beşe kadar Çemberlita.şta İstanbul Vaklflar Başmüdür· 
Jüğünde Vakıf Akarlar Kalemiııe gelmeleri. (3499) 

Gayrimenkul Satış İlanı 
Beyoğlu Dördüncü Sulh Hukuk Hakimliğinden: 

Terekesine mahkemece el konulup tasfiyesine karar verilen ölil 

Firdevs uhdesinde bulunan Kasımpaşa Eyyühüm Ahmedefendi malı8~ 
lesi Dereboyu caddesi eski 29 yeni 33 numal'alı evin tamamı açık art· 
tırma suretile 27 /6/939 tarihine müsadif Salı günü saat 10 da satıJa' 
caktır. Satış bedeli yüzde 75 şi bulmadığı takdirde ikinci arttır•D<'-'1 

12/7 /93-9 tarihine müsadif Çarşamba günü saat 10 da icra edilet::el.tır. 

Tamamının kıymeti (1200) liradır. Satış gününe kadar vergiler 

terekeye ait olup dellaliye resmi ihale pulu ve yirmi senelik tavı:: be' 

deli müşterisine aittir. Arttırmaya girebilmek için yüzdt yed: buçu~ 
nisbetinde pey akçesi yatırmak lazımdır. 

Tafsilat: 

Ev iki bölmeden ibaret olup sağdaki bölmenin kapısı sokaktan ,·e 
kaıpının yanından bir dükkan vard,ır. Ahşap çift kanatlı kapıdan gı· 

rilince zemini malta döşeli bir taşlık arkada bir kapı ile )ıahçeye çı~· 

mak üzere zemini çimentolu bir mutfak var.ılır. Bahçe taş duvarla 

mahdut bir kapı ile yandakı çıkmaz sokağa çıkılır. Bahçede bir kuyu 

vardır. Zemin katında ah~ap bir m'erdivenle birinci k;ı.ta çıkılır. So· 
1 kağa pencereleri olan bir sofa ile bir oda ve tbahçe cihetinde diğer bit 

oda aralarında bir de hela vardır. Keza ikinci kata da ahşap merdivelr" 
le çıkılır. Işi:ıu kat birinci katın aynidir. 

Diğer bölme kapısı bahçeden olup zemin katında sokak cihetinde 

bir oda vardır. Ahşap merdivenle birinci kata çıkılır. Birinci katta bit 
oofa bir oda ve hela vardır. İkinci katta bir oda bir sofa vardır. 

İsteklilerin yukarıda gösterilen gün ve saatte Beyoğlu DördfinCİİ 
Sulh Hukuk Mahkemesine gelmeleri ve görmek istiyenler içindekilere 
müracaat etmeleri ilan olunur. (937-6) 

Sahip ve ne§fiyatı idare eden BaJ}muharrlrl 
ETEM İZZET BENİCE 

Buıldıt' ver: SON TELGRAF Matbuu 
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Yarım Litrelik Şişesi Perakende 100 Kuruştur. 
Satıcılara 0/o 1 o Ten z il a t Yapılır. 

~ 

inhisarlar Sat:,ş kamyonlarından, Satış Mağaza ve Depolarından isteyiniz. 


