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BİRA İLE SERİNLE:\1EK 

:\IERAKL"IA DÜŞ~EYİNİZ 

Biranın şışesini 20 kuruştan a
şağıya ıçebilecekmişiz .. Bira me

raklılarına müjde.. ş:mdi bak -
kallarda 30 kuruş ... Meyhaneler
de, gazınolarda yerine göre deği

şiyor. Bir şişe biranın - hem de 
mezesiz - 75, 100 kuruşa satıldığı 
yerler var .. Sıcak yaz günlerinde, 
bir deniz kenarı gazinosunda, bir 

§İşe buzlu bira içeyim demeyiniz. 
Çünkü, serinlemek şöyle dursun, 
önünüze hesab pusulası geldiği 
va'kit, bütün vücudünüzden, şakır 
şakır, öyle bir ter b~an.r ki, sor
mayın .. 

haberlere göre, bu Almanlar da 
kapı dışarı ediliyormuş ... Bu na
sıl iş?. Hani, mihvercilerin canci
ğer kuzu sarması oldukları hika
yeleri nerede?. 

Galiba, İtalyanlar da, çizmenin 
·Alman hayat sahası. içine dahil 
olduğunu anladılar .. İtalya, sağa 
sr;.la saldınnak isterJ\en, evdeki 
bulgurdan da olacak ... 

Dimyata pirince gitmek sevdalı
larına acıyorum. 

HARB TİROLDAN 

BAŞLARSA NE OLUR:. 

Tirol mıntakasının, bilhassa 
dağlık kısmındaki Alman köylü
leri, asırlardanberi yerleştikleri 

köylerini bırakıp gitmek istemi
yorlar. İtalyanlara karşı muka -
vemete lıazırlanıyorlarmış ... İs -
ter misiniz, dünya harb!, İtalyan
larla Tiroldaki Almanlar arasın

da başlasın?. O zaman, seyredin 
siz giimbür.lüyü, mihverin aza
metini {!), mihvercilerin birbir -
!erine sedakatini ... 

Bira ile serinlemek mi?. Sakın 
ha• .. 

PİJAMAYI NE DİYE 

KARIŞTIRIYOR?. 

Necib Fazıl, dılnkü fıkrasında, 

sayfiyedeki evinin balkonunda, 

bahçesinde pijama ile oturan in
sanlara hücum ediyor. Hem üste
lik, bütün bu inSanlan, Iaübalilik
le, küstahlıkla itham ediyor. 

Fakat, Necib Fazıl, herkesin pi
jamasını ne diye karıştırıyor, Al
lah aşkına?. Keyif bu ya, nasıl do
laşırsa dolaşır?. Elalem bir :ki ay 
sereserpile oturmak, istirahat et
mek içın şehirden uzak kaçmış .. 
Buna da mı rahat yok?. 

Sayfiye evinin balkonunda smo
kln.e oturacak değil ya ... 

İTALYANLAR, EVDEKİ 

BULGURDAN DA OLACAK. 

İtalyada, Tirol denen mıntaka 
dahılindeki bütün ecnebiler dı • 
şarı çıkanlıYQr· Bu mıntakada a
sırlardanberi yaşıyan 250 bin de 
Mm an var... Ajansların verdıği 

HER YIL ÜÇ SANTil\1 

KÜÇÜLEN VATANDAŞ 

Dün bu sütunlarda uzun boylu 
bir vatandaştan bahsetmiştim. 

Ne garib tesadüf, dünkü gazete
ler de, çok kısa boylu bir vatan -
~ın hayat hikayes;ni yazıyorlar. 
Boyu bir metreye bile vannıyan 
bu vatandaş, küçülme hastalığına 
tutulmuş .. Her sene, üç santim kü
çülüyormuş ... Doktorlara yalva
rıyor: 

- Aman benim derdime çabuk 
bir çare bulun .. Yoksa, beş on se
ne sonra biteceğim, hiç kalmıya -
cağım .. d.yor. 

Hakıkaten, bu vatandaş küçüle 
küçüle ne olacak?. 

AHMED RAUF 

~ÜÇÜK HABERLE~' 
Şışlideki polis, hayvan ahırla

rı kaldırılacak, Şişli meydanı ge 
nişlctılecektir. Belediye ahırla

rın Hürriyeti Ebedıye tepesine 
kaldırılmasını muvafık bulmuş

tur. • 

* Keçi ve manda eti satan ka
sab dükkanlarının bu etlerin üez-

rine et:ket koymaları lazımdır. 

Belediye. alakadarların müracaat

la bu etıketlerden almalannı ve 
etiketsız et satanların mes'ul edi
leceklerjnı bildirmiştir. 

* 400 d.en fazla işçisi olan mü
e"3esc er kanunen beden terbiye
sı içın hususi teşkilat yapmak mec
buriyetindedirler. Beden terbiyesi 
genel direktörlüğü alakadarlara 
bir tamim göndermiştir. 

* Sinob valisi Fehmi ile Tunc
eli valı muavini Sedad şehrimize 
gelmişlerdir. 

* İstimlak işlerinin çoğalması 
dolayısile işleri artan Belediye İs
timlak müdürlüğü, Cumhuriyet 
Halk Partisi yanındaki binaya nak
led:lmıştir 

* Taksim meydanında abide
nin önündeki havuzlara elektrik 
tesisatının yapılması Belediyece 
müteahhide ihale edilmiştir. 

* İngiltz ihracat kredileri hak

kındaki kanun layihası bugün A
vam kamarasında ikinci okunu -

şunda kabul edilmiştir. Hükı1ınet 

tarafından garanti edilen ihracat 
kredileri plafonunu 10 milyondan 

60 mılyona iblağ etmek suretile 
artıran karar sureti müzakeresiz 
tasvib edilmiştir. 

* İskenderun Iimanıııın Fran • 

sızlardan tesellüm içın Hataya gi· 
den heyet, dün tesellüm muamele

sine baş;aclığını Limanlar ıımum 
müdürlüğüne bildirmişt•r. 

* Harbiyeden Val!konağı cad
desine ve Teşvikiye Palasa kadar 

devam eden yolun genışletilmesi 

işi. pazartesi günü bitecektır. 

* Kimya sanayii müesseseleri
mizin tevsiine aid tetkikatta bu
lunmak üzere mütehassıs, hüku
metin daveti üzerine dün şehrimi
ze gelmiş ve Ankaraya gitmiştir. 

* Londra; Lelie Burgın'in harb 
malzemesi nezaretine ve albay 

Llewellin de bu bakanlık nezdin
de parlamento sekreterliğine ta

yininin kral tarafından tasdik e
dildiği resmen bildirilmektedir. 

Plaj Bülbülleri 
No.35 

Selin kapının dışında titriyor- j 
du. Daha fazla dinlemeğe taham
mülıi kalmamıştı. Ters yüzüne dö

nerek. biraz ileride yavaşca kun
durasını giydi.. Hızlı hızlı yiirü
dü.. Odadan içeriye girdi. 

Selin hiddetinden o kadar de -
ğişmışti ki.. 

Bunu ıkisi de bir görüşte anla- , 
mışlardı. 

Sermed: 
- Ne oldunuz, Selin hanım? 
Dıye sordu. 
Celal bıraz daha açık konuşan 

bir adamdı: 
Sapsarı olmuş yahu çehresi.. 

Diyerek Selinin yanına sokuldu._ 
' 

Yazan: İskender F. SERTELLİ 

Selin kendini karyolaya attı: 
- Bir şey dokundu galiba. Kar

nımın içinde gaz dolu, bağırsak
larım gerilmiş .. Kopacak sanıyo

rum. Birdenbire fenalaştım. Ku
sura bakmayın! 

Sermedin canı sıkıldı. Bırden

bire yerinden fırlayıp kalktı: 

- Beş dakika önce bir şeyiniz 
yoktu, Selin hanım! Gaz yapacak 
bir şey de yemediniz amma .. 

- Yalan söylemiyorum ya. Ha
limden ıztırabımı hissetmiyor mu
sunuz? 

- Evet. Renginiz limon gibi 
sararmış. 

- M'.irnor olacaiiınıza doktor ol-

Topkapı 
Ve imarı 
Bu Hususr' Pek 
Yakında Faaliyete 

Geçilecek 
İstanbul - Edirne a~'falt yolu -

nun başındaki çirkin manzaralı 
mezar lığın etrafı yakında tanzim 

edilecektir. Mezarlığın bir kısmı 

kaldırılaı·ak ve geri kalan kısmı -
nın etrafına da duvar çevrilecek

tir. 

Aynı mezarlığın Topkapı cep -
hesınde bır park yapılacaktır Top

kapı c: varı İstanbulun fakir halkı 
tarafından mesire yeri olarak kul
lanılmaktadır. ·Belediye bu ciheti 
gözönünde tutarak Topkapı dı -

şının imarına ehemmiyet vermek
tedir. 

Bu hususta alıi.kadarlaııa icab 
eden direktifler verild.ği cihetle 

pek yakında faalıyete başlanacak
tır. Bir taraftan mezarlık tanzım 
edilirken, diğer cihetten de Top

kapının yıkık kale duvarlarının 
alt kısmında kale boyunca imti
dad eden mezbeleLkler kalclırıla
cak, civar tanzim edileoektir. 
Topkapı ve civarı şehrimize ge

len seyyahların da ziyaret ettik
leri semtlerd:r. Belediye bu mü
him ciheti de gözönünde tutmuş, 
yabancı gözlere fena manzara ar

zeden çirkinlikleri sureti kafiye

de kaldınnağa karar verm:ştir. 

Karadeniz Vapuru bir 
Kaza Geçirdi 

İKDAM: 

A. N. Karacan bugün cHayat 
pahalılığı• adlı üçüncıi makale -
sinde diyor kı: 

cBülün iktisadi teşkilatımız, 
bankaların ve hatta kanunlarımı
zın bunda amıl ve müessir oldu
ğunda ve hayat pahalılığı davası

nı ele aldığımız zaman ilk büyük 
muadele olarak maliyet fiyatı me
selesinı ortaya koymak icap etti
ğinde ıse kimsenin şüphesi ola -

maz. İşte o zamandır ki her şeyi 
niçin pahalıya yediğimizi, pahalı
ya içtiğimizi daha iyi anlamak 
imkanını müsbet surette görüp 
öğrenebilecek ve asıl hakikatle 
temasa gelebileceğız.• 

Yunus Nadi bugün cKöseivano- 1 
fun seyahat.nden sonra. isimli ma
kalesinde diyor ki: 

Gospodin Köseivanof Bulgaris
tanın bazı Balkanlı komşularile 

olan toprak ihtilaflarını gene Bal
kanlılar arasında vukua gelecek 
anlaşmalarla temin etmesi fikrin

de samimi olup bunların zaman
la ve iyilikle tahakkuk edebilece
ğine de kan:dir. Bu sulh ve an
laşma siyaseti yerine büyük dev
letler manzumelerinden birinde 

yer almak. zeki ve vatansever 
Bulgar devlet adamının kendi 
memleketi için tehlikeli saymak
ta tereddüd etmediği bir siyaset

tir. Bulgaristan ancak Bakanlı bir 
müstakil devlet olarak yaşamak 
ve komşularile ergeç tahakkuk e
decek kardeşlik maksadına ulaş

mak siyasetinde hayır ve fayda 
bulabilir ki bu siyaset vaktile ken
disile görüşmek fırsatını buldu

ğumuz Türk dostu Gospodin Kö
seivanof'un siyasetid!r.• 

TAN: 

M. Zekeriya Sertel cFaşistlere 

göre harb mefhumu• adlı yazısın
da diyor ki: 

cFaşist ve Nazilere göre hak 
kuvvettir. Her şey zorla alınır. 

Zorbalık asildir. Onun için kuv
vetine dayanarak ne alabilirsen, 
ne koparabilirsen kanndır. 
Faşizm emperyalisttir. Emper

yalizm milletlerin milletler tara
fından istismarı nazariyesine da
yanır. Faşist ve Naziler dünya he
gemonyasını kurmak için yeryü
zünden bütün küçük milletleri kal
dırmak lazım geldiğine kani ol -
muşlardır.• 

VAKİT: 

Asım Us cHem suçlu, hem güç
lü• adlı başmakalesinde diyor ki: 

cHer memleket Halayın Türki
yeye ilhakı ile Akdeniz statüko
sunun bozulduğunu iddia edebi -
lir. Fakat Almanya ile elele vere
rek bütün Avrupada ve Akdeniz
de revizyon davası açmış olan İ
talya değil. 

İtalya hiç farkına varmıyarak 

kendi attığı silah ile kendini vu
ruyor. Başkalarından alacak da
vası açarken ihtilasını meydana 
çıkaran adamlara benziyor!• 

YEN1 SABAH: 

Hüseyin Cahid cTürkiye - Fran
sa anlaşması. adlı makalesinde di
yor ki: 

cSuriyede asırlarca süren haki
miyetimiz bizde Arapları yumruk 
altında kendimize köle yapmak 
hırsını uyandırmamıştır; Arapla -
ra. karşı dostluk, hayırhahlık ve 
kardeşlik hissi tevlid etmiştir. O
nun için, Suriyeye bizim tarafı -
mızdan kat'i surette emin bir hal
de mes'ud ve muvaffakiyetli saf
halara doğru milli inkişafını ra
hat rahat takip edebilir. 

Evelki gün limanımızdan Ka -
radenize kalkan Ankara vapuru
nun Ortaköy açıklarında dü -
menı bozulmuş ve vapur kapta -
nı vapuru derhal demirlemiştir. 
Yolcular heyecana düşmü~ler -
dir. Derhal vapurun imdadına i 
koşulmuş ve beş altı saat uğra
şıldıktan sonra dümen tamire-!============================= 

dilerek vapur yoluna devam ede- Şişhane Kule Piyasada Büyük 
bilmiştir. 

Bayan Zübeydenin Caddesi Canlılık Var 
İzmirdeki Kabri Asfalt Olarak İnşası 
İzmir. 14 (ı\.A.) - Atatür-

kün validelCTiniıı Soğukku _ Müteahhide Bildirildi 
yudaki makbereleri güzel bir 
ôbide şeklini almıştır. Bele -

diyece vücude getirilen geniş 
bir parkın içincle kalan kab-
rin üzerine on tonluk bir gra-

nit ~ erleştirilıniştir. Buraya 
•Ebedi Şef Atatürkün anne-

si Bayan Zübeyde burada ya
tıyor• ibaresi hakkedilecek -
tir. 

Makberenin etrafındaki 

park tamamen ağaçlandırı -
lacak ve içinde bir de çocuk 
bahçesi vücudc getirilecektir. 

İhracatımız l'evkaliide İyi 
Şartlar İçinde Yapılıyor 

Son günlerde piyasada bıiyük 

bir canlılık ve hareket göze çarp
maktadır. Bilhassa yeni rekolte -
nin istihsali zamanı gelmiş olma
sından dolayı giyim ve ev eşyası 
üzerinde Anadoluya sevkolunmak 
üzere toplan büyük muameleler 
cereyan etmektedir. Piyasada, ge
çen sene ihracatımızın fevkalade 
iyi şartlar dahilinde ve güzel fi -
yatlarla yapılmış olması, yeni re
kolte için de büyük ümidler bu -
lunması, bugünkü vaziyetin baş
lıca amili teliıkki olunmaktadır. 

---<>---

Buz Satılmıyan Semt 
Kalmıyacak 

Mareşal 
An karaya 

Döndü 
Mareşal Fevzi Çakmak 
Merasimle Teşyi Edildi 

Aydın. 14 {A.A.) - Genel 
Kurmay Başkanımız Mareşal 

Fevzi Çakmak, dün öğleden son
ra askeri garnizonları teftiş e -
derek saat 20 de refakatlerinde 
Orgeneral İzzettin Çalışlar ol -
duğu halde hususi bir trenle An 
karaya müteveccihen hareket et 
mişlerdir. Başta Aydın ve Muğla 
valileri olmak üzere bütün hü
kı'.ımet erkan ve memurları, par. 
ti ve halkevleri idare heyetleri, 
vilayet ve belediye meclisi aza
larıyle istasyon ve civarını dol -
duran binlerce halk, büyük as -
kerin teşyiinde hazır bulunmuş
lar ve askeri bir müfreze selam 
resmini ifa etmiştir. 

İs":asyonda toplanan halk, tre
nin hareketi sırasında, Genel 
Kurmay Başkanımızı içten gelen 
sürekli alkışlarla teşyi etmiştir. 

. Milli Şef'in 
Doğduğu Ev 
İzmir, 14 {A.A.) - Milli Şef 

İnönü'nün doğdukları evin mü
ze haline getirilmesi için çalış -
malara devam ediliyor. Evin aslı 
bozulmamak şartiyle esaslı su -
rette tamir edilmesi için bina as 
kıya alınmıştır. Tamirat binnetice 
müzenin hazırlanmasına başlana 
caktır. 

Hatay Gümrüğü 
Tedkikat Yapmak 
Üzere Bir Heyet 
Hataya Gidecek 

Hatayda kurulacak gümrük teş
kilatı etrafındaki hazırlıklar çok 
iler~miştir. Memurlar ay başına 

kadar yeni vazifelerine başlamak 
üzere Hataya gideceklerdir. 

Hatayda İstanbul gümrük teşki
latının bir ayni vücude getirile -

cek, yalnız bu tcşkililt İstanbul
dan daha küçük olacaktır. 

Hudud gümrük muhafaza teş
kilatına büyük ehemmiyet veril
mektedir. Bu it:barla Hatay - Su
riye hududunda vücude getiril -
mesi kararlaştırılmış olan muha
faza teşkilatı çok kuvvetli ola -

caktır. Bu teşkilatta s;viJ memur
lar da çalıştırılacağı söylenmekte
dir. Bu kuvvebli teşkilat Hatay 7 

Suriye hududunda hiç bir kaçak
çılık hadisesine meydan vermi -
yecektir. Gümrük muhafaza baş
müdürlüğiinden bir heyetin bu 
hususta tetkikat yapmak üzere 
Hataya gitmesi kuvvetle muhte
meldir. 

Çemberlayn . 
Hükumetinin Vaziyeti 

Yazan: Alımed Şükrü EStfO 
Çemberlayn hükfunetine ka!ŞI 

İngiliz matbuatında yine hücurıı· 
lar başlamıştır. GazeteJer, İngilte" 
renin bugün karşılaşmakta oJdU" 
ğu zor vaziyette Çemberlayn hÜ · 
kfunetini zayıf bulmaktadır!Jı!· 

Malumdur ki ÇemberlaYll 
iktidarı Bald vinin elinden 
almıştır. Baldvin hükumeti 
de MakdonaW tarafından kurulall 
•milli hükıimet. in bir istihalesiY' 
di. 1931 krizi üzerine kurulan bU 
milli hükumet yavaş yavaş .rııil· 
!iliğini• kaybederek muhafazakar 
parti~inin kabinesi olmuştur. 

Çemberlayn iktidarı Baldvindell 
aldıktan sonra, bu parti arasınd3 

da ehemmiyetli ihtilii! belirıniŞ 
ve Eden hariciye vekilliğinden çe
kilmişti. Bundan sonra Çember· 
!ayn hükumet muhafazakar par· 
tinin bir zümresi hal:ni alclı. Çeıll' 
berlayn ve Hali!aks tarafındaJl 
temsil edilen bu zümre, AlınanY8 

ve İtalya ile bir anlaşma siyaseti 
takib etti. İtalya ile yapılan AI>· 
deniz anlaşması ve Almanya ile 
yapılan Münih tilii!ı bu siyasetiJI 
neticesidır. Ma!Um olduğu üzere, 
bu siyaset otoriter devletleri ya· 
tıştırmaıl.ı ve Çemberlayn, vaktile 
Eden ve Çörçil tarafından tavs:ye 
edilen siyasete geri dönmeğe ıneC 
bur kalmıştır. 

İngilterenin politlka an'ancsİlle 
göre, yatıştırma siyaseti iflas eder 
etmez, Çemberlaynin iktidar<lall 
çekilerek o siyasetin tatbikini, f:• 
den ve Çörçil gibi bunu daha e'i' 

vdlden benimsemiş olanlara bl' 
rakmalı idi. Fakat Çemberlayn. 
hükumetini, hiıla milli temerküt 
kabinesi telakki etmektedir. Buıı· 
dan başka, tecavüz politikasına 
karşı takib edilecek yeni siyase: 
tin, vaktile yatıştırma siyasctill1 

takib ellen Çemberlayn tarafınd81 
takib edilmesinde birçok İngiliZ' 
!er fayda görmüşlerd.r. Bu se • 
beble Çemberlayn hükumeti de
vam ediyor. Fakat bunun iki nıalı· 
zuru tebarüz ediyor: 

1- Birbirine zıd birkaç siyaset 
takib eden bir kabine efkarı uınu· 
miyenin itimaclını azıcık kaybet· 
miş ve yıpratmıştır. 
2- İkinci bir mahzur da çerıı· 

berlayn hükıimetinin başta So"' 
yetler olmak üzere, bazı devlet· 

lere itimad telkin edememesidir· 
Bunlar, Çemberlayn:n bir def8 

daha Almanya ile bir yatıştırın• 

siyaseti takib edeceğinden kor ' 
karak İngiltere ile sıkı münasebt' 
te girişmekten ihtirırz etmekte • 
dirler. 

* İngiltere Başvekili Chamber
layn, hafta tatilini gçirmek üzere 
dün öğleden sonra S!ıequers'e ha
reket etmiştir. 

Belediye, Ş şhane karakolundan 
Galata kulesıne giden yolun bir 

an evvel ru;falt olarak inşasını mü
teahhide bildirmtjtir. Bu yolun 
inşaatile beraber kulenin etrafın
daki meydan da yeniden tanzim 
edileoek ve meydanın üç tarafın
daki çirkin manzaralı taşcı dük -
·kanları kaldırılacaktır. Bundan 

başka kulenin arka tarafında bu
lunan evkaf idaresıne a:d arsa da 
istimlak ~dılerek tesviye; türabi
yesi yapıldıktan sonra Yüksek -

kaldmm yokuşu kenarında bu -
lunan behediyeye a'd mezadlık 

yerile beraber bahçe haline kal
bedilecektir. Beledtye reis mua
vini Lulfi Aksoy buraya g'derek 

malıallen tetkik etmiştir. Lutfi 
Aksoy bu semttekt temizliğe d.k
kat edilmediğini ve kuleyi gör -
meğe giden seyyahların geç'\ği 

caddenin ötesinin, berisinin pis
likler öçınde olduğunu görmüş, 

buranın temidenmesini temizlik 
işleri müdürlüğüne bildirm:ştir. 

Son günlerde mahallelerde buz!==============•[ 

Bu düşünce iledir ki, Çember'. 
!aynin büsbütün ıskatına kadar gr 
dilmemekle beraber, hükunıetiıı 
takviyesi terviç ediliyor. KabiJ18 

içine iki unsur alınacak olursa, hil• 

kumetin hayli kuvvetleneceği ııer'. 
sürülmektedir. Bu iki unsurdan b' 
ri, Çörçil, ikincisi de Edenqir. fil: 
hakika Çörçil, İngiliz milletill1 

Almanyaya karşı teyakkuza da' 
vet etmiş, Eden de İtalyaya karşı 
takib ettiği siyasette bak kazall' 
mıştır. 

1f. İstanbul mıntaka ticaret mü
dürlüğü müşavirliğıne tayin e -
dilm•ş olan Stokholm ticaret mü 
messili Hayrettin Şükrü şehrrni
ze gelmiş ve dün vazifesine baş
lamıştır. 

saydınız, ıztırabımın sebebini şim-1 
di derhal anlar ve çaresini bulur
dunuz! 

- Cidden doktor olmadığıma 

pişmanım ~ımdi. Maamafılı rahat
sızlığınız artıyorsa, hemen bır dok
tor getirtelim. Buralarda vardır 
sanırım .. 

Selin elini alnına koydu: 
- Oh. Şuracıkta ne güzel, meh

taba karşı içip eğlenecektık. Ak
si şeytan rahatımızı bozdu, neş'e
mizi kaçırdı. 

Ve kaşlarını kaldırarak ilave 
etti: 

- Biraz çabukça davranıp o -
damda beni yalnız bırakmanızı 

rica ederim .. ! 
Sermed birdenbire şaşaladı: 
- Aman Selin hanım, bu saat

ten sonra biz nereye gidebıliriz? 

Ne vapur kaldı, ne otobüs .. 
- Otomobılleri unutuyorsunuz .. 
- Eh, iyi vallahi, bu insanı a-

deta kovar gibi bir şey olur. 

- Estağfurullah. Fakat, hasta
landım .. Yatmağa mecburum. Si
zi yatıracak başka odam yok. San
cılanmasaydım, sabaha kadar içer, 
eğlenirdik. Yaz gecesidir. Sabah 
çabuk olurdu. Siz de ilk vapurla 
giderdinız. 

- Yine öyle yapsak, Selin ha -
nım! Vallahi sizi kat'iyyen rahat
sız etmeyiz. Şuracıkta sesimiz bi
le çıkmadan içer, sabahı bulunca .. 

Celal iki kelime ile Sermedin 
sözünü tamamladı: 

- Evet .. Sabah olunca da dü -
meni kırarız. 

Selin karyolada mütemadiyen 
şakaklarını oğuyor ve kapının dı
şında dinlediği sözleri bir türlü 
hazım edemiyor, ikisini de başın
dan bir an evvel def etmeğe çalı
şıyordu. 

İki arkadaş birbirlerine bakışa
rak birer kadeh rakı içtiler. 

Selin: 
- Siz ne duygusuz in•anlarsı-

bulunamadığı hakkında Belld'ye
ye birçoK şikayetler yapılmıştır. 

Bu şikayetler üzerine Belediye 
dün buz serbayiliğine b:r tezkere 
göndererek bütün bayiliklerde, 
günün her saatinde buz bulundu
rulması lüzumunu bildirmiştir. 

nız yahu! Ben burada sancıdan 

kıvranırken, siz çakı~tırıyorsu -
nuz! Bir taraftan sancı .. Bir taraf
tan da yarın sabah kapıya daya -
nacak olan terzi üzüntüsü beni 
çıldırtacak. 

Sermed sordu: 
- Terzi de nereden çıktı? 
- Terzi, kaclınların en bü,yük 

derdidir. Tamam otuz lira borcum 
var terziye. Yarın sabah bu bor -
cu vermezsem rezil olacağını. 

Celal arkadaşının yüzüne baktı: 
- Bizi yüzülecek kazlardan sa-

nıyor galiba?! 
Sermed; 
- Sus .. 
Diye parmağile işaret verdi. 
Selin bu sözü işitmemiş gibi dav-

ranclı. 

Celalin tepesi atmıştı bir kere: 
İki adım yürüdü: 

- Bana baksana sen! Şusancı
yı bir tarafa bırakıp sofranın ba
şına gelir misin ... Yoksa burııda 

Ayrıca Belediye zabıta teşkilatına 
gönderilen bir tamimle de buz ba
yiliklerin:n sık sık kontrol edile
rek buz bulundurmıyan ve yahud 
mevzu narhtan fazla buz satan ba
yiler hakkında takibat yapılma -
sını bildirmiştir. 

şimdi bir çıngar çıkarayım mı? 
Sermed arkadaşının bu şekil -

de konuşmasını hoş bulmamı,ştı. 
- Ne yapıyorsun, Celal? aedi. 

Haydi sen otur, içmene bak .. Ben 
onu teskin ederim. 

Selin o dakikaya kadar hakiki 
karakterini göstermiş değildi. Ha
yatta nasıl bir erkek arıyordu? Na
sıl bir eşle mes'ud olabilirdi? Bu
nu belki de kendi biliyrodu, fa -
kat hiç bir zaman kimseye hattA 
kendisine en yakın ve mahrem o
lan kardeşlerine bile ihsas etme
mişti. 

Melin ve Pelin aşağı yukarı te
mayülleri anlaşılmış kızlardı. İki
sinin de ne istediği belliydi. 

Seline gelince, o hala bir muam
ma gibi görünüyordu. Floryada ta
nıştığı bu iki erkeği neden Bü -
yükdereye getirmişti? Burası ger
çekten onun odası mıydı? Yoksa 
bu odada Me !in mi oturuyordu? 

<Devamı var) 

Çörçilin meziyetleri siyasi diW 
ımanları tarafından da tesl'ın e
dilmektedir. Esasen kabine içiıı8 

alınmasındaki mahzur da bu meıi 
yellerinden çıkıyor: Çörçil bÜ '. 
yük bir organizatör olduğu g:b1

• 

fikirlerinde istiklal sahibi ve gteşU 
bir politikacıdır. Kabine içine 8' 

tındığı takdirde Çemberlayni bilB 
arka plana atacağından korkul • 
maktadır. Bu sebeble Başvekil ve 
onun yerine geçmeğe namzet s•' 
yılan Halifaks, bu ateşli politika' 
cının hükumet içine alınmasıll1 

pek iltizam etmemektedirler. :gc'C' 
nin de kabineye girmesinde bir 
takım dahili politika güçlükle''. 

·cı 
"ardır. Bununla beraber, hal'1 ~· 
vaziyet Çemberlayni tazyik etıne 
tedir. Binaenaleyh bu tazyik ı:aı; 
şısında Çemberlaynın, kabine-sili·• 
gerek dahildeki efkarı .ımu".'i);~ 
ye ve gerek münasebete grışt·1. 
ve gir'şmeğe çalıştığı bazı dc,·te 
!ere daha büyük iLmad telkin ~ 
decek tarzda takviye etmesi P.~. 
de o kadar uzak sayılacak bir 1 

timal değildir. 



...... -
Güniin Meseleai: 

Yaz Günlerinde 
Ucuz Bira 

15-17,5 Kuruş Üzerinden Satışa 
Ağustosta Başlanacak 

!lebriınizdc tetkiklerde bu -
1tuunakta olan Güınriik ve İn

hisarlar Vekili Raif Karadcııiz, 
lıira fiatJarıaıa 20 .kuruştan 

•ıağı düşürülınesi için tetki • 
kat Yapılınakta olduğunu söy· 
1~ıni§ti. Öğrendiğimize göre 
hıra fabrikası biitün tesisatile 31 
teınınuzda inhisarlara geçmiş 
bulunacağı cihetle inhisarlar 
idaresi bu tarihe kadar yeni bi· 
ra fiatını tesbit elmiş olacak -
hr. 

llfaliyet hcsablarınm 31 tem
lllıtza kadar intacı keyfiyeti ta
hakkuk ederse ucuz bira satışı 
ağugtostan itibaren başlıyabi 
lcccktir. Bugünkü tahminlere 
llÖre biranın şişesi 15 - 17,5 ku· 

Amerikan 
Malları 

Gümrükteki Bütün 
Mallar Piyasaya 

Arzedildi 
'l'ürkye • Amerika yeni ticaret 

anıaşıııasının mer'iyete girmesin

den sonra gümrüklerde epeyce A
ıııel'ikan malı birikmişti. Tacirler 

~~ eşyalan gümrükten çıkarmalı: 
Çın acele etınİ'y<lrlardı. 

Son zamanlarda .Alm>rikadan 

ıııaı gelınemiye başlayınca güm

tiikteki Amerikan eşyalarının pi

Yaııaya arzına başlanmış ve klsa 

~8tnan<1a bütün Amerikan maNa
l'l gümrükten çekilmiştir. 

\'en; ticaret anlaşması her iki 
llıeınıeket malına karşılıklı geniş 
gulllrük tenzilatı bahljettiğind,-en 
.\ınerikan malları azami gümrük 

teıız:ıatından ıstifade ile memle -

lı:.~te sokulmuş bulunuyor. Fakat 
P•Yaııaya arzooil.miş olan bu mal
lar Yine pahalı satılmakta<lır. 
dJ .\Jakadarlar bu hususta mütead
l3 d &ebebler göstermektedirıler. 
Unuıııa beaber ileride Ameri -

kadan fazla mal gelmeğe başlayın
ca Ucuzluğun derhal kendini gös

tereceği tahmin edilmektedir. 

--0--

~Uhsatname Hilafında 
Bir Hareket 

l:ıe~iye fen heyetı, Cihangirde 

l.fatra sokağında bir arsaya, biri 

bodrum olmak üzere üç kat ınşa· 
ata Verilen proje hilafına olarak 

eb'ad vermek suretile inşaatı dört 

ltat üzerine yapan Galatada Büyük 

lllillet han1nda mimar Tornaya, in

§aat ruhsatnamelerine aid tali -

llıatname ahkamına aykırı hare

~etinden dolayı bir sene müddetle 

ınşaat ruhsat.iyesi verilmemeı;ini 
_::rarıaştırmıştır. 

No.38 

k li::l.rafma bakındı. Kimsenin bu 
.,, eşti farketmediğini anladı. Ya • 
~a makası ve mendili cebine in· 

tlir 
d di. Tekrar mulfağa çıktı. Ma -

S .aın Bil ve Mansus orada kendi
ııı · b ı ekliyorlardı. 

ra~;aYet ııakin gorunmege ~alışa-

b - Galıba bu mahzenin altında 
d aşka bir mahzen daha var, de· 

l. 

l.iadanı Bıl ccvab verdi: 
al;- li::vet var, fakat Sarı Yanis 
lü kat mahzene duvar ördürmüş-

r.,~ P<!klıla, pekal3 o haıde bu
'i gorulecek baş ·a işimız yok. 

, avaş yavaş nıerdivenlerı çıka-
~klı kütııphaneve do~'l'U yurüdü. 

u at · • " ~ zıben son derece mesgul-u. 

1 

TUf arasında satılacaktır. İnhi
sarlar idaresi İstanbul suları ile 
İstanbulda bira imalinin mu -
vafık olup olmıyacağı hakkın
da ayrıca tetkikat yapacaktır. 
Alakadarların söylediklerine 

göre biranın İstanbulda imali, 
nakliyat masrafından yapıla -
calı: tasarrufla ucuz satışın da· 
ha kolay, çabıık ve geniş ta -
hakkukuııa imkan verecek ve 
İstanbul sularile yapılan bira
dan halk da memnun kalacak
tır. Ayni zamanda daha taze bi· 
ra istihiılk edilmiş olacaktır. 
Ucıu ve taze bira sat!§ile bi

ra istihliikinin çoğaltılması, in
hisarlar idaresinin rakı ile mü
cadelesini kolaylaştıracaktır. 

Yeni Açılacak 
Mektebi er 

Maarif Vekaleti Bu 
Hususdaki Tedkikatını 
Yakında Bitirecek 
Maaril müdürlüğü İstanbulila 

yeniden açılacak olan ilk ve orta 
mektebler için tetk;kata devam 
etmektedir. Mekteblerin hangi 
semtlerde açılacağı yakında tayirk 

edilecektir. 

Bu sene ilk mcktebleri bitirip 
orta mektebe geçerek talebe sa
yısının epeyce bir yekfın tutaca
ğı tahmin edilmektedir. 

Dershanelerin fazla kalabalık 
olmaması için maarif müdü-rlüğü 

Maar;f Vekaletinden aldığı direk
tifle tetkikat yapmakta.dır. 

Bina vaziyeti yı;ni şubeleı· ila
vesine müsaid mektebler bor ta -
raftan tesbit edilmektedir. Bu 

mekteblerin bulunduğu semtler -
deki talebe 90kluğuna göre ne ka
dar şube açılacağı aynca tesbit 
edilecektir. 

Yenorlen açılacak mektebler i
çin bina temini hususunda Bele
diye maarife yardım edecektir. 

--O--

Taksim Bahçesi 
Açılıyor 

Taks<m b~hçesinin tanzimi işi 

bitmiştir Bahçe dahilindeki yol

lar da bugün saat 17 ye kadar ik
mal edilecek ve bahçe saat 18 de 

Vali ve Belediye Reisi Liıtfi Kır

dar tarafından merasimle açıla

caktır. 

Mahallelerde Ekmek 
Tevzi Yerleri 

Belediye, ekmek nizamnamesi

nin beşinci macldes.ne tevfikan 

mahaller !erde ekmek tevzi yerleri 
açılmasını dün bütün fırıncılara 

tebliğ etmiştir. 

Meslek hayatında ilk defa bir 
cinayetten mahkum olan ma -
sum bildiği bir adamı kurtarmağa 
uğraşıyordu. Fakat acaba San Ya
nki öldüren Mıs Holanda olma -
sın? Daha ilk gördüğü zaman sev
diği bir kız .. Fakat eğer o öldür
müşse, nasıl olmuş da, Sarı Yani
sin odasına gircb;Jmişti? 

Madam Bil'i tekrar çağ1Illı. Za
vallı kadın bütün akşam mutfak
ta oturduğunu ve hiç bir gürül
tü işitmediğini söylüyordu. Bu i
kinci sorgu faydasız olmadı. Çün
kü Fişcr'in bir çeyrek saat kadar 
mutfaktan uzaklaştığını ve dön -
düğü zaman son derece sinirli ol
duğu anlaşıldı. 

Meredi! tekrar mahzende araş
tırmalar yapmağa karar vermişti. 
Yanındakilere: 

- Siz burada benı bekleyin! 
dedi. 

Kendi kendıne: 

~~ -•• ;-n. .- .... 

Burnunu Her Şeye 
Sokuyor Amma .• 

İtalyanlar, şimdi de Hatay an
laşmasını tanımadıklarını söylü -
yorlar. İnsan, şaşırıyor: 

Hatayla, Türkiye ile, Fransa ile 
hnlaşma ile İtalyanların ne ala -
kası var?. İtalyanlar kim oluyor 
da, böyle bir anlaşmayı tanıma
dıklarını söylüyorlar?. Tanısalar 

ne olacak, tanımasalar ne olacak? 
İtalya, burnunu herşeye sok • 

ma.kJa, kendi hesabına iyi yap -
mıyor. Eğer, burnu o kadar çok 
büyükse, etrafına gezdirsin de 
çizmenin içindeki kokuyu duysun! 

Hele, İtalyanın, mandanın ne 
demek olduğuna dair, verdiği der
se gü1memek elden gelmiyor. 

Kimin kime ders vereceğini ehli 
insaf söylesin!. 

BURHAN CEVAD 

Meslek Seçmek 
İstiyen Gençler 

İçin 
Gazetemiz çocuk babalarını, ve

lilerini ve kendilerine bir meslek 
intibah etmekte güçlük çeken genç
leri tenvir etmek maksadile bu 
sütunu açmış bulunuyor. Her gün 
şehrimizdeki muhtelif mekteble
rin kayıd ve kabul şartlarını der
ce devam edeceğiz.) 

Temmuzda Kayıd ve 
Kabule Başhyan 

Mektebler 
Yurd dahilinde, Mil:li Müdafaa 

Vekfiletine bağlı askeri lise ve or

ta mekteblerle, hususi mahiyett-e 
olmakla beraber Maarif Vekaleti
ne bağlı sayılan şehrim:zdeki Da
rüşşafaka lise ve orta mektebinin 
kayııd ve kabul zamanı temmuzda 
başlar. Dığer kültür müessesele
rinin kayıd ve kabul zamanı, ma
arif müessesellerile beraber ye -
lfılde başlar. 

ASKERİ LİSE VE ORTA 
MEKTEBLER 

ıMemlek~tim'.zde, kara ve &-. 
niz harb mekteblerine talebe ye
tiştiren askeri liseler, Bursada bay
tar askeri lisesi, Maltepe askeri li
sesi, Kuleli askeri lıscsi, askeri 
deniz lisesi olmak üzere dört ta
nedir. Bu liOOlerde .kayıd ve ka
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intikam lstanbulun 
Alacağız! Göbeğinde 

Bunu Söyliyerek, 
Odama Hücum Ettiler 

Sı.lltan;ahme<lde, Melın\\'.?dpaşa 
yokuşunda Buhara tekkesi 40 nu
maralı evde oturan Nakiyeyi ö -
lümle tehdid eden ve yine ayni 
evde ikamet eden Zehra, Fatma 
ve Osmanın duruşmasına dün ü

çüncü sulh ceza mahkemesinde 
başlandı. 

Davacı Nakiye hakime şöy~e 
derd· yandı: 

- Zehra, Fatma ve Osman e
vimde kiracı idiler. Üç dört ay -
danberi beraber oturuyorduk. Bu 
müddet zarfında onlardan neler 
çektiğimi bir ben biHrim, bir de 
Allah... Her zaman, ehemmiyet
siz meselelerden kavga çıkarır -
lar, bana hakaret ederlerdi. 

Bundan tahminen on beş yir
mi gün evvel ir meseleden dcj]ayı 
yine onlarla kavga ettim. Her üçü 

de fena siızlerle beni tahkir etti -
ler. Bunun üzerine ben de onJara: 

- Artık sizden bıktım, istemi -
yorum, defolup gidin evimden ... 
Toplayın eşyanızı hemen şimdi çı
kın .. dedim. 

Fatmanın oğlu Osman derhal 
evden çıktı. Akşama doğru geldi 
ve annesine: 

- Haydi anneciğim, de<li, evi 
tuttum, 9rabayı getirdim, gidiyo
ruz. 

Giderlerken her üçü de merdi
venin başına çıktılar ve: 

- Allah ısmal1ladık Nakiye Ha 
nım ... İnşallah evinden hayır gör
mezsin; ev:n başına yıkılır, altın
da kalır, ezilirsin ... dedi.Jer. 

Onların bu sözü beni çok mü
teessir etmişti. Kendilcr;ni azar
ladım. 

Her üçü de bulunduğum odaya 
hücum ettiler .. 

- Şimdi senden intikamımızı 
alacağız, canını cehenneme yol -
lıyacağız, diye benı tehdid ettiler. 
Korktum, feryad ettim. Komşu -
far yetiştiler ... Fatma oğlu Osmarı. 
ve Zehra bana birşey yapa

0

madı
Jar .. Evimden çıkıp gittiler ... 

Maznunlar suçlarını inkar eHi
ler. Şah'dlerin di·nlenmesi için 
muhakeme başka güne kaldı. 

Genç Bir Kızı 

Kaçırmak istediler 
'Sabahat on yedi, on sekiz yaş

larında, orta boylu, kumral, güzel 
ve sevimli bir klzdı. Eğlenceyi çok 
esverdi. Arkadaşlarile sık sık şu
raya buraya eğlenmeğe giderdi. 

Genç klz evvelki akşam biraz 
hava a:lmak, gezinmek için yalnız 
başına sokağa çıkmıştı. Saraçhane 
başında iki arkadaşına rasladı. 

Onlarla kısa bir müddet şuradan 
buradan konuştu. Bir ara arka • 
daşlarından b:ri: 

- Neriye gidiyorsun Sabahat? 
Diye sordu. 
Sabahat: 

-Akşama kadar evde oturdum, 
canım sıkıldı, şöyle bulvara ka
dar uzanmak istedim, dedi. 

- Bizimle Yenikapıya gelmez 

m'sin? Orada gazinıılardan biTi
ne gireriz, biraz deniz havası alı
rız, müzik dinleriz. 

Sabahat de arkadaşlarına sin.e
maya gitmeyi teklif etti. Birisi: 

- Aklını mı kaçırdın kardeş, 

dedi. Hiç bu havada sinemaya gi
dilir mi?!. Sıcaktan bunalmak is
tiyoı'San o başka ... 

Ve Sabahatin koluna girdi. 
- Haydi, haydi. Budalahk etme. 

Gazinoya g'delim ... 
Sabahı! daha fazla itıraz ede

medi, 
- Peki, dedi. 

Üç ğenç arkadaş Yenikapıya in· 
diler. Çalgılı bir gaz:noya girdi -
!er. Gece geç vakte kadar orada 
kaldılar, tatlı tatlı va'kit geçirdi

ler, eğlendiler. Nihayet on iki -
den sonra gazınodan çıktılar Ak· 

saraya gcld'kleri zaman iki arka
daşı o semtte bulunan evlerine 
gitmek üzere, Sabahatten ayrıl

dılar. Sabahat yalrnz b<l§ıııa, Kü
çükpazardaki evine gitmek üzere, 

Horhor caddesine doğru yürüme
ğe başladı .. Bu sırada, kendilerini 

tanımadığı birka~ deJ:kanlı genç 

kızı takib etmeğe başladılar. Bir 
aralık bunlardan biri Sabahate 

sokuldu, kendisile tanışmak iste
diğini söyledi , adını sordu. Fa • 
kat geD\' kız ona Ce'\'ab vermeden 
yoluna deva-m etti. 

bul zamanı bir temmuzda başlar; ._ _ _,llllıı,ıııı1'11-..llllıı,ıııı1'11---llllıı,ıııı 
temmuz sonuna kadar devam eder. • 

Hayriye lisesine yakla~tıkfları 

sırada ayni delikanlı kızın karşı
suna geçti ve aylardan beri aşkı ile 

yanıp tutuştuğundan , onu deli gi
bi sevdiğinden bahsetti ve ken -

el.isi ıle beraber gelmesini rica et
ti .. Genç kız muvafakat etmeyin

ce, delikanlı kolundan tuttu, fımj
rane bir tavırla: 

Bu mekteblerin birinci sınıflarına 
g'rmek için 15 • 19, ikinci sınıfına 
girmek için 16-20, üçüncü sınıfına 
girmek için 17-21 yaşlarında ol
mak ve lise birinci sınıf ôçin orta 
mektebi bitirmiş olmak şarttır. 

Kendi kendini yetiştirmiş, ya
hud hususi muallimlerden ders 
görmüş, muadeleti tasdik edilme
miş hususi orta mektebl<'rde oku
muş ve orta dereceli meslek mek
teblerinde tahsH görmüş olanlar 
askeri liselere g'rmek istedikleri 
takdirde girecekleri sınıftan bir 
evvelki sınıfın imtihanını vermiş 
olmaları şarttır Muadeleti tasdôk 
edilmiş hususi orta mekteblerle 

- Her halde şu aşağıdaki mah· 
zene inecek bir yol olması lazım! 
diye düşünüoyrdu. 

Araştırırken, hakikaten alt kat 
mahzene a~ılan kapağı buldu. O 
da aşağıya ınd i ve buradaki lüks 
mobilyaları görünce şaşın İçeri
de bir eiektrik ampülü yanıyor
du. Işık bir yatağın başı ucundan I 
gelıyordu. Bu yatakta daha de • 
minden birisinin yatmış olduğu 

anlaşılıyordu, çünkü yatakta vü
cudün bıraktığı oyuk.luğu hali'ı 

duruyordu. Fakat burada kim yat
mıştı? Oradıı yoktu. 

resmi orta mekteb mezunları as
keri liselere imtihansız girerler. 
Bu Jise<1ere vuku bulan müracaat
lar, alınacak talebe miktarından 
fazla olursa talihler b:r müsabaka 
imtihanına tabi tutulurlar. 

Heybeli deniz lis"'<inin kayıd ve! 
kabul şaı-tları < '- r askeri ı:sele
rin şartlarından farklıdır. Bu mek
tebin birinci sınıfına 15-18, ikinci 
sınıfına 16-19 yaşlarında olan or
ta mektcb mezunları kabul ed:Jir. 
Son sınıfa burada talebe kabul e
dilmez. Bu mekteb için sıhhat ra
porundan başka umumi kavrayış, 
zeka, bedeni kabiliyet ve vücud 
düzgünlüğü da aranılmaktadır. 

Meredi! araştırmahrına devam J 
ederken, örülmüş bı. duvar naza
n dikkatini celbetti. Şu ha!uı mah· 
zene ancak kapaktan girilip çıkı -
la biliyordu. 

Mahzenin çimcmto zemim üze
rine tahta bir taban yapıı. •• ıştı. 
Vantilatörler vasıtasile rı . nevi 
havaland1rma tcrtibo!ı v~cude ge
tirilmiş, evvelce şar•o fıçılarının 

konulduğu anlaşılan oyuk "ir yer
de de iptidai bir mutfak ,·ücude 
gct.rilmıştı. Burada bir !ek dolab 
da vardı. Meredi! dolabın ıçınde 
en l)'ı cinsten kon!'~r"c Kui.ul~rı 

- Benimle geleceksin! dedı. Ben 
herşeyi gözt- aldım. Kendiliğın -
den gelmezsen, kaçıı •cağım seni, 
anoıyor musun ka~ıracağım'. 

Bu esnad_a yanlarından bir oto
mobil geçiyordu, genç adam elile 
şoföre işaret ederek, okımobili 

dur!!_urttu. 

Kızı otomobile götüime'k ıstedi. 
Sabahat sesinin bütün kuvvetıle: 

ve diğer çeşid enak bulunciuğunu 
gördü. 

Meredi! yatağın başı ucundaki 
lambayı aldı ve iyiden iyiye tet
kikata koyuldu. Bazı ka"l izleri 
gördü. Bu izleri takib ettı ve izler
den yaralanan adamın yukarı 

mahzene doğru gittiğin &nlaclı. 

Fakat kan izlen k~paga çıkan rr.er
divenin yanına geldiği zaman kay
boluyordu. Elindeki elektr·k la!l'.
basının teli daha uzağa gi•me,lne 
musaade etmediğ. içın, c .. b lfim
ba>ına nı~racaat etmeğe mecbur 
kald1 
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Mete 
Caddesi 

Beyoğlu Halkavi de 
Bu Caddede İnşa 

Edilecek 
Yeni imar planına göre Taksim· 

le Aya~paşa arasında bulunan şim

diki Beyoğlu jandarma kuman -
darllığının bulunduğu binanın 
yerinde büyük şeh r tiyatrosu in

şa edileceğıni yazmıştık. Tiyatro
nun karşı köşesinde de, Beyoğlu 
Halkevi için büyük bir bina inşa 

ediıecektir. Tam tıyatronun önün
den b~Jıyacak olan b:r cadde şim

<liki Taksirı kışlasile Taksim bah

çesinin arkasından geçerek Tak -
sim • Gazhane caddesine vasıl o
lacaktır. Bu cadde •Mete cadde; .. 

ismile adlandırılacaktır Bunun i
çin Taksim bahçesinin arkasın • 

dak bostan, heyeti umumiyes ile 
istimlak e<lilecekt r. Bostanın bir 
kısmı Taksim bahçesine ilhak e

dflecek, bir kısmı Mete caddesine 
g:decek, kalan kısım da çocuk 

bahçesine tahsis ed..lecektir. Be
le<liye imar müdürlüğü gerek bu 
caddenin istikametini, gerek cad

denin alt tarafında inşa edilecek 
çocuk ba.hçesine aid plan ve ha
ritayı hazırlamıştır. 

Bir Maya 
Fabrikası 

Kurulacak 
iki Firma Belediyeye 
Müracaatta Bulundu 

Belediye, ekmek iş ' ni tetkik e
derken ekmek imalinin de sıhhi 

metodlar · tatbiki husuo;unu gözö
nünde bulunmuş ve ipt'dai bir 
şekilde ihzar olunan maya ile ek
mek imaline nihayet vermek iç:n 
bir de maya fabrkası kurmasına 
karar vermif;tir. Bclediyen'.n bu 

kararı üzerıne yerlı bir firma, Be
lediye kooperaUi ile beraber bir 

maya fabrıkası kurmak üzere mü
racaatta bulunmuştur. 

- Imdad. imdad! .. diye bağır -
mağa başladı. Delikanlı klzın fer
yadına alrlınş etme<li. Onu zorla 
otomobile sürükledı. Diğer arka
daşları da gence yardım etliler. 

Fakat tam Sabah,_i otomobile 
yerleştirecekıleri sırada, aksaray 
tarafından polis ve bekçilerin gel

diğoni gcirdüler. Kızı bırakarak 

kaçtılar:. Sabahat otomobiJden 
çıktı. Şoför de arab3$ını hareket 
ettirdi, gitti.. 

Aradan bir çeyrek saat geçme -
den, Sabahati zorla kaçırmak is
tiyeıılerden Seyfi Saraçhanebaşın
da yakayı ele verdi .. 

Seyfinin duruşmasına dün Sul
tanahmed üçüncü sulh cezada 
başlandı. Delikanlı ;uçunu inkar 
etti .. Sabahate tecavüz edenler a
rasında kendisinin bulunmadığını 
iddia ettı. 

Haki-m bu davaya bakmayı mah
kemenin vazif"'<i haricinde gördü
ğünden, evrakın müddeiumumili
ğe iadesıne karar verdi. 

Yürüdü, biraz Hendeki kapıyı 

açtı. Burası hır banyo salonu ıdi. 
Bu banyo salonunun içinde de 

başka bir kapı vardı. Meredit bu 
kapıyı da açmak istedi. Fakat ka
pı mukavemet ettı. Elindeki lam
bayı banyo salonunun içinde gez· 
dirdiğı zaman, iri bir köpek leşi
nin yatmakta olduğunu gördü. 
Hayvan kaskatı kesilmiş, gözleri 
camlaşmış. dili dışarıya sarkmış
tı. Boynunda kopanlmış bir zin
cir taşıyordu. 

Meredit vaziyet. kendi kendine 
mütalea ede ede yukarı mahıcne 
çıktı, oradan mutfaga geçti. 

Belinda Meri acaba köpeği mı 
öldürmliştü, yoksa Sarı Yanisi 
m:? Çünkli Meredi! genç kızın 
bunlardan birisin, öl diirdüğüne 

kafiyet.e ınar yordu. Her ıkisini 
öldürmüş oımas ı ıhtıma! nı de dj
şünerek t ı tred. 
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Ayıb Değil Ya, 
Hoşlanmıyoruz 

Geçen gün Adaya gidiyordum. 

Vapurun orta kat kamarasında, 

hemen karşimdaki kanapede otu· 

ran, kadınlı erkekli, yedi sekiz ki

şiden mürckkeb bir vatand•~ ka

filesi, tam bir buçuk saat, ba~ınıı 

ağrıttılar. Rahatsız olan sade ben 

değildim. Biitün ci\'arda oturan

ların da ayni rahat ızlık içmde 

bulunduklarına kaniim. Çünkii, 

hareketlerindeki, en ba,it ueza • 

ket kaidesi noksanları şunlardı: 

1- E\'vela, bu vatandaşlar türk

çe konuşmuyorlardı. Binaenaleyh, 

yabancı bir dille, kulaklarımızda 

asla hoş akisler bJTakmı~·an, bir 

takım güriiltültt yapıyorlardı. 

2- Bu vatanda~lar, yükı.ek ses• 

le konuşuyorlardı. Şakala~ıyor • 

Jar, gülüşüyorlar, kahkahalar atı

yorlardı. 

Neş'elcnmek haklarıydı. Fakat, 

sanki, etraflarındıı kimse yok -

muş ve kendi hususi yatlarında 

seyahat ediyormuş gibi bir halleri 

vardı. 

Nihay~t vapur umumi bi:r na• 

kil vasıtasıdır. 

Benim burada, asıl temas etmek 

istediğim nokta, umumi nezaket 

kaidelerine sadakatsizlikten ziya. 

yade, memleketin öz dili konuşul· 

mıyarak • belki de kastedilmedeL 

yapılan • toprak nankörlüğüdür. 

Ayıb değil ya, türkçe konuşmı

yanlardan, kendisini Türk hi set· 

rniyenden hoşlanmıyoruz. Ne ya

lan söyliyeyim, dün tramvayda 

tesadüfen karşıma çıkan, bilmem 

hangi milletten seyyahbrı görün· 

ce bile, şeytan görmüşe döndüm. 

REŞAD FEYZİ 

Birimizin Derdi 
Hepimizin Derdi 

T epeköy Mahallesi 
Halkının Bir Dileği 
.Paşabahçede oturan bır o -

kuyucumuz yazıyor· 
cBoğaziçinin güzel hır ye -

rinde, bilhassa Polonez köyu 
güze1'gafıı üzerinde Paşabah
çenin Tepeköy mahallcsı çok 
acınacak bir haldedir. Bu ma
hallenin 150 metrelik bir tek 
sokağındaki e\'lerde aıleier 

kokudan oturamıyorlar. Çün
kü bütün lağımlar açıktadır. 

Buradan vesait te pcçmıyor. 
Yazın bu sıcak günlerinc'e u
funet artık tahammül edile • 
mez bir hale geldi. Sokağın 

tamirı için altı, yedi ay evvel 
mahalleli bir istıda ıle B<'w
diyeye müracaat l'tmıştı . Fa
kat o zamaııdanberı bır S<'S se
da çıkmadı. Bütiin mnhalie 
halkı belediyenin himmet gôs· 
termesin i sabtr,ızlıkla bdtlı -
yor• 

cenin ertesi sabahı derhal ~' finın
yanına gitti. Gazeteler. bu <'S'rar· 
engiz cinayetin tafsilatı ıle dolu 
idi. Fakat bu cinayetin c·sra. per
desini bir türlü izah edemıyor • 
!ardı. 

Meredit dedi ki· 

- Ne Gatnkol'ü. ne dt hizrr.ct· 
çıyı yakalayamadım. Gatcrkol 
hakkında bildiğimiz bir ~ey ,·ars·, 
o da kartı ile birlikte Taymis ga
zetesine bir makale göndcl'T"' ş ca
ması idi. Kulüpteki hizm : · kız· 

lar yenı hiç bir maluma• 'cn•cek 
vazyette değildi. Gaterkol ale'.a· 
cayip bir adam olduğu için. k ılu
be muntazam devam etmezdı. Be1-
ki de kimseye hiç bir i'abC'r bırak
madan kimbilir nerelne r. tm <

ti? Yalıuz aldığım malib1.ıa ge
re, Gaterkol'e benzıye bı. ad& -
mm dün akşam saat 11 c 
par.se harekt't eti f:id ır. 

(Deı·amı var J 
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1 Amerika Bitaraflık Kanunu 1 

Avrupa Sulhii ve 
Ari1eri kalılar 

• 
Amerikanın istikbalini Tayin 
Edecek Şey Şerait ve İhtiyaçtır 

Bitaraflık Kanunu Amerikanın Har~e Girmesini Önliyemez 
Avrupa sulhunun istikbali A -

merikalıların yeni dünya haricin
deki yerlerde cereyan eden vuku
ata karş ı alacakları vaziyete ne 
kadar bağlı olduğu görülüyor. Bu
nun yeni bir :ın.isali Amerikanın 

bitaraflık kanununu değiştirip de
g-:ştirmemesi meselesile bir kere 
daha anlaşıldı. 
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Telgrfaların günü gününe ver
diği haberleri tekrarlamağa lü -
zum görmeden Amerikanın bi • 
taraflık meselesini daha sonra na
sıl bir safhaya girdiğini yeni ge
len gazeteleı·e bakarak yazmak 
faydasız olmasa gerek. Harbeden 
memleketlere sil8.h, mühimmat ve 
saire gönderilıniyecek, bitaraflık 

kanunu bunu söylüyor. Çünkü A· 
merikalılar başka yerlerde olan 
ve olması muhtemel harblere gir
mek istemiyorlar. 

Biır Amerikan harb gemisi 

İstikbalin gösterdiği bu lüzum 
üzerine bugünkü Amerika Cum -
hur Reisi bitaraflık kanununu ta
dil etmeyi parlamentoya teklif 
ettirmiştir. Bunun için Hariciye 
Nazırı ayan ve meb'usan meclis
lerine müracaat etmiştir. 

Fakat ne görülüyo•?. Meb'uslar 

meclisi şuni karar vermiş oluyor: 
Harbeden kim olursa olsun Ame
rikadan p_!!Şin para vermeden ve 
kendisi gelip almadan hiçbir şey 
satın alaınıyacaktır. İleride bir 
harb olur da mesela Fransa ve İn
giltere parasını sayar ve almak 
için de gemilerini yollarlarsa A
merikadan birçok eşya alabile • 
ceklerdir. Fakat buna müsaade e
den Amerika meb'usları harb mal
zemesinin satılmasına kat'iyyen 
razı olmamışlardır. Yiyecek mad-

Üç Genç Kızın Berline 
Gitmesi Hadise Oldu 
Çünkü Bunlar, Bitlerin Bile 
Alkışladığı İngiliz Artistlerdir 

;g;ıÇ .L. j .-~ İng:Itere ile Al
manya arasında bir 

harb mi olacak?. 
Almanyada bulu -
nan Avrupalı mu

habirlere göre Al
man halkı böyle 

bir ihtimali düşün
meyi hiç istemi • 

yor. Esasen buna 
imkan da görmü . 
~ormuş. Ortalıkta 

böyle ha,·b liıkır 

dıları olurken İn· 

giliz artistleri de 

Almanyaya git -
mekte tereddüd et 
miyorlar. İşte ge -

Bu üç kızın seyahati bir hadise oldu 

çen gün İngiltereden giden üç san
atkar kız Almanyada o kadar al
kışlanmıştır iti onların bu· seya -
bati pek bellibaşlı bir hadise ol -
muştur. 

- Belkis, beni mahvettin!. 

İngiliz san'atkiirları Berlinde 
Vinter Gardende Hitler tarafın -
dan da alkışlanmışlardır. Gelecek 
aya kadar Almanyada kalacaklar
mış. 

Dedi. Yanındaki sandalyeyi çekti, oturdu, eli
ni dizlerine vurdu: 

-- Paşaya söyledim .. Oradan geliyorum! 

- Haydi.. 

deleri ve saire satılacak, fakat harb 
maddeleri verilmiyecek. Halbuki 
Reis Ruzveltin maksadı bu değil
dir. İstikbalin ihtimalleri düşü • 
nülünce Amerika bitaraflık ka .. 
nuııunun meb'uslar meclisinde bu 
şeKli alması Avrupada da hoş kar
şılanmadı. Siliıh ve mühimmat ve
rilmiyecek. Halbuki Avrupada bir 
harb çıkarsa· Bahrimuhitiatlaside 
Alman dıonanması dolaşaınıyacak· 
tır. 

Onun için İngiliz ve Fransız do
nanmaları !J.u denize hakim olarak 
Amerika ile Avrupa arasındaki 

nakliyatı ellerinde bulunduracak
lar. Fransa ile İngiltere bu tak -
dirde istedikleri gibi Amerikadan 
silah, mühimmat yüklenip getire
bileceklerdir. 
İşte iStikbal için yürütülen he

sab bu olmuştu. Almanya ile İtal
ya bunun böyle olacağını bilince 
Avrupa sulh unu tehdid edemi • 
yeceklerdir. 

Amerika meb,usları· bitaraflık 

kanununda silah ve cephane ve 
harb malzemesinin kimseye sa -
tılmıyacağını kararlaştırırken şu

nu ayırıyorlar: Harbe yarıyan di
ğer maddeler. 

Bunlar ne gibi maddelerdir? 
Herhalde nasıl anlaşılmak iste -
nirse öyle tefsir edilecek olan bu 
müsaadeye bakılırsa harb için bi
rnci derecede elzem olan mevad
dı iptidaiye buna dahil olduğu gi
bi petrol ve hatta harb tayyaresi 
olmıy~n hava vesaiti de buna gi
rebilecektir. Bu takdirde ileride 
bir harb olursa İngiliz ve Fransız 
gemileri Amerika limanlanna gi
rerek bu çeşid daha kimbilir ne 
kadar maddeleri alıp Avrupaya 
getirebileceklerdir. Tabiidir kl 
parası verilmek şartile. 

Silah ve mühimmat alaınıya • 
caklar. Bu da anlaşıldı. Amerika
da Cumhur Reisinin geniş sala -
hiyetleri vardır. Fakat netice iş 

ayan ve meb'usanın birleşmesile 
(Devomı 7 inci sayfada) 

Diye, söze başladı. Anlattı, anlattı!. Benim ev
lerımeğe razı olmadığımı, nişanlımdan ayrılmıya

cağınıı kendisinin çok zorladığım, fakat, muvaffak 
olmadığını, altınları geriye getirdiğini Paşaya söy
lemiş, Paşa, çok müteessir olmuş. İnanmak isteme
miş: Dememizi bekler gibi duruyordu. 

- Kızınızı hana siz vermek istemiyorsunuz .. 
Dem;ş. Her vakitki bol iltifatını Rüştü Efen-

diden esirgemiş. Bu, 
- Hayır .. 
-Katiyen .. 
- Çok zor !adım!. 

- Üç gündür, hep peki .. Demesini bekliyor -
dum .. 

- Beni affediniz. Elimde değil!. 
- Övey kızım. Sözümü fazla geçiremedim!. 

Filan demiş, fakat, bunların hiç birisini Paşa 
sahic i bir mazeret olarak kablu etmemiş. 

Bütün bu hikayeyi öyle yana yakıla anlattı ki. 
Gözleri doluyor, sesi, kısılıyor, hüngür hüngür ağ
lamak için, 

- E ... Peki, sahici mazeret nasıl olurmuş?. 

Dedim. Boynunu büktü. Uzun uzun bana bak-
tı, yalvararak: 

- O iki yüz elli altın daha gönderdi. Siz bun
ları da Hanımefendiye veriniz. Ufak tefek için bel· 
ki kendilerine lazım olur .. Dediler!. 

Diye, cebinde!} altın torbasını çıkarmıya ko • 
yuldu, ilave etti: 

- Ötekilerini de almadı, cebimde .• 

Dedi. Bu sefer hepsinden çok kızdım. Fakat, 
bağırmak yer;ne acı, zehirli bir kahkaha dilimin u
cundan koptu, güldüm: 

- Kah .. Kah .. Kah .. 
Ve ilave ettim: 

1 ~MERAKU ŞEYLER~ 
-

UYUTUCU OTLAR 

Amerik!'-nın meşhur nebatat a
limlerinden Vemon Ba11ey, Skra· 
mento dağlarında tetkik seyahati 
yaparken bir pınar başında ça -
dırını kurmuş, hayvanlarını da, 
serbest bırakmış. Beygırler etraf
taki otlan yemiye başlamışlar. 

Piyano,İngilizce,Jimnastik İ 
Tesadüfen geçen bir köylü ali

me: 
- Dikkat ediniz, demiş Beygir

leriniz 
ha~tadan evvel u, aı.~ıramazsııİız. 

Ertesi günü, beygirler, az ot ye
dikleri halde kalıp gibi yatmış -
lar, kalmışlar. Daldıkları derin 
uykudan uyandırmanın imkAnı 

·olmamış. Kırk sekiz saat sıonra göz 
!erini açmışlar. 

Yerliler, bunu bildikleri için o 
otlardan kat'iyyen hayvanlarına 
yedirıniyorlarmış . 

Alim, bu ottan bir •uyku ilacı. 
yapmak için uğraşıyormuş. 

ÇÖPLERDEN NASIL 

İSTİFADE EDİLİYOR? 

Paris beldesinin çöpleri, sabah
ları saat 6 buçukla 8 buçuk ara -

suıda otomobillerle toplanır. Her 
.-,tomobilde bir süpürgeci, iki çöp
çü ve bir de paçavracı vardır. Bir 
otomobil, 150 evin çöplerini alır. 

Paris belediyesinin 705 çöp oto -
nııobfü vardır. Toplankı.n çöpler, 
Paris civarında Romenvil, Sen 
Tuen ve İvride bulunan fabrika -
lara götüriilür. 

Paris belediyesi çöplerden isti

fadeyi daha doğrusu bunları kal
dırmak için sarfettiği parayı çı

karmayı düşünmüştür. 

İlk evvel çöpler, gübre maka -
ra bundan vazgeçildi. Kışın mah

mında kullanılmıya başlandı. Son
rukat yerine kullanıldı. Şimdi de 

elektrik istihsal ediliyor. Bunun 
için de senede 785,000 ton çöp 
sarfolunuyor. 

.ESKİ FRANSIZ BAYRA(HNIN 

RENGİ NASILDI ? 

ilk Fransız Krallan Sen Marten 
tenin ,ahfadı idi. Bu sebeble bay

rakları Hiciverd ve renkli idi. Ke
narlarında Sen Martenin tasviri 
vardı. 

1789 da Fransız bayrağı kırmızı 
ve laciverd idi. Beyaz rengi ilave 
eden Lafayettir. 

Doktorun Öğütleri: 

Peklik 
Bir çok sebeplerden ileri ge

lir: barsakların ataleti, gü -
den barsağının iltihabı, ada
lenin zaafı, i!h ... 

Pekliğin önüne geçmek için 
müshil, müshil hapları ve şe
kerleri almak doğru değildir. 
Az sonra bunlara alışılır, te
sir ler~ görülmez. 

En iyisi ,sütü mümkün mer
tebe az içmek ve bol yeşil seb
ze ve meyva yemektir. Ye -
meklerde, fazla zeytinyağlı 

salata mutlaka bulundurmalı. 

1 
ekmeğin bayat olmasına 
kat etmelidir ... 

Bu ailenin vaziyeti çok iyi idi 
Ne kadar iyi olduğunu anlamanız 
için, size şu kadarını söyliyeyim: 
18 - 19 yaşlarında güzel bir kızları 
vardı. Bu kızları için, tamam üç 
hoca tutulmuştu. Bir İngilizce ho
cası, bir piyano hocası, bir jim -
nastik hocası.. Evforimiz yanya
na idi. Çok zaman, ders esnasında, 
muallimle talebenin konuşmaları
nı duyardım. En çok hoşuma gi -
den jimnastik hocasının ders ver
me şekli idi. Jimnastik hocası or-
ta yaşlı bir Madam idi. 1 

Bütün yaz, komşunun kızı. bu 
iiç muallimden ders aldı .. Piyano
da ne kadar ilerledi, İngilizceyi ne 
kadar söktü, jimnastikte ne hü -
nerler peyda etti, bilmiyorum .. 

Yalnız, aylarca; bozuk piyano 
sesinden kulaklarım şişmiş, jim
nastiık hocasının sinirli bağınşma
larından asabım bozulmuştu .. 
Sabahları komşunun kızını, pen· 

cerenin önünde otururken, görür
düm. 0, eline mayosunu alır, pliı
ja giderdi. Plajdan geldikten son
ra jimnastik dersi başlar, bunu 
piyano dersi takip ederdi .. 
Akşama doğru da, İngilizce ted

risatı sırasını savardı .. 

Sırasını savardı, diyorum. Bali
ba, bu kız için, bütün bu dersler 
sıra savmaktan, yasak savmak 
kabilindendi. Onda, böyle şeylere 
karşı fazla bir istek ve heves gö
remiyordum. İhtimal, bunu ailesi 
de seziyor, fakat, bütün bu ders
leri, sonradan görme her zengin a
ile de olduğu gibi, asriliğin icaba
tı addediyor !ardı .. 

Bir akşamdı. Tam İ:ıgilizce der
sinin saati idi. İngilizce hocası ih
tiyar, gözlüklü, kamburu çıkmış 

zatın çatlak zurnayı andıran sesi
ni bekliyordum .. Fakat, bu akşam 
İngilizce dersi yoktu.. Yalnız, o 
çatlak zurna sesi yerine, b'.~ ağla

mak vardı .. Kulak kabarttım. Genç 

kız hüngür hüngür ağlıyor, arad.a 
bir, bir şeyler söylüyordu .. Söyle· 
diklerinin hepsini aynen duyamı
yordum. Yalnız: 

- Vallahi, billiıhi "anneciğim .• · 
diye tekrar tekrar yeminlerini işi
tiyordum. 

Arada bir. babasının sesi de 
karışıyor, fakat, ne söyl~diği bel
li olmuyordu .. Kızın ağlaması ve 
evin içindeki telaşlı konuşmalar 

ve gürültü şöyle bir on dak:Jta -
dan fazla sürdü .. Sonra, dedn bir 
sükılt.. O gece, plaj gazmosuna 
gezmeğe çıkmadılar .. Merak et -
miştim. Merakım, daha ziyade, 
hadisenin iç yüzünü öğrenemeyi
şimden ileri geliyordu .. Kız, aca· 
ha neden ağlallll§tı? .. 

Üç akşam sonra idi. Plaj gazi -
nosuna gitmiştim. Komşunun kı
zını, genç bir d.elikanlı ile dans 
ederken gördüm.. Üç gün evvel 
ağlıyan, gözyaşı döken, sanki, hiç 
o değildi .. Çok neş'eli idi, gülüyor, 
konuşuyordu .. 

Kızın annesi ile babası da, bir 
masada oturmuşlar, dans eden kız
larını seyrediyorlardı. Fakat, yüz
lerinin hatlarında memnun bir 
mana yoktu .. Daha ziyade durgun, 
endişeli bir hal vardı. 

Bir aralık, kızla, dans ettiği de
likanlı ortadan kaybolmuşlardı. 

Yarım saat kadar geçti.. Vakit e
peyce olmuştu .. Gidip yatmak üze
re yerimden kalktım .. Gazinodan 
çıktım. Ağaçlı yolda ağır ağır yü
rüyordum .. Karanlıkta, taflanla -
rın arasında iki gölge gördüm. 
Dikkat ettim. Komşunun kızı ile 

1 

delikanlı idi. Hemen, yürüyüşümü 
daha ağırlaştırdım. Onlar, dalmış
lar, konuşuyorlardı .. Gürültü yap
mamak için, adeta, durmuştum. 

Kulak kabarttım. Genç kız, deli
kanlıya şöyle diyordu: 

- Bilmezsin Sadi, seninlE! nişan
lanıncıya kadar ne ıztırablar çek-

d.likçe aklımı oynatacak oluyorum. Bak üç dört 
riindür hasta gibiyim. Ne yemek yiyebiliyorum, ne 
su içebiliyorum! Belki, öleceğim de .. Bari ne bu pa
ralar bana verilsin, ne de geriye vereymi.. 

En samimi bir itiraf halinde bütün bunları söy-

1 Yazan; REŞAD FEYZİ] ,, 

tim. Seni sevdiğimi evdeki]erı 
söyliyemezdim. Benim durguıı '.1 

düşünceli halimi gördükçe, kıı u' 
zülüyor, boşluktan canı sıkılıYor, 
diye, bana hocalar tutuyorlardı· c 
Yok bilmem piyano hocası, İngi · ı 
!izce hocası, jimnastik hocası· 
Bunların hiç biri beni alakadır 
etmiyordu .. Kalbimde bir acı .,ar lliı 

· dı: . Seni seviyordum. Evdekiler<'. ~ s~ 
- cBen Sadiyi seviyorum.• diye ııı' !<i 

mezdim .. Bana aşk okutacak ola~ · 

sen lazımdın .. Onlar, asıl hOC''.'. ~s·1h 
bilmiyorlardı .. Nihayet, geçen ai kıd 
şım ağladım.. Her şeyi itiraf eL · "11

1
. 1 ı 

·· ~r ınd tim .. Once çok kızdılar .. Sonra, . t e: 
zımız üzülmesin diye, seninle pı· kedik 
şanlayıverdiler, oldu, bitti, şe~r 

0
1
Ila1 

rim... _./ 0Yu 
i Yi di 

l"'ı· R AD v ;ı :~~;. 
__...- kıder 

• ==:;::;:;. idi 

ANKARA RADYOSU •b~~ 
DALGA UZUNLUÖU 

1 
cuıaı 

20 ııı t T .A.Q. 19, 7 4 m. 15100 Kes. , <stı 

"'' r 
T.A.P. 31,79m. 9465 Kes. 20 

1 
1 noı· 

163!İ ~. 138 Kes. 120 ıı lı ;11: 

BUGtlN lık 
18,30 Program. hk: 
18,35 Miizik (K~bare - PL) 100,

1 18,45 Miizik (Küçük Orkestr• •• ly; 
Şef: Necip Aşkın). . a ku 

19,15 Türk müziği (İnce saz faS e'" 
IS•i.:l 

lı). . ~· llıısu 
20,00 Memleket saat ayarı, aJ' % 

ve meteoroloji haberleri. tj •ı ni, 
20,10 Neşeli plaklar - R. ·e ~iıu · 
20,15 Türk müzig- i (müşterek' ' e 

~tısi! 
solo taganni). .. lıe 1 · 

1- ..... - Şehnaz pııselik ııt' ~•k! 
revi. len l 

2- Lem'i - Şehnaz Puselik şal' h 
<>iı 

kı - Narı firkat şule paş. ~· aı~ 
3- Sedat Öztoprak - Şehnaz l' ~l 1 

e, 
selik şarkı - Cuşedip göz yaşı- i otqz 

4- Denizoğlu - Şehnaz puselı lenrıı 
şarkı • Yolun bulmam. 

5-r Aif bey - Hicazkar şar~1 

Bir halet ile. 

' 
'ere, 

6- Latif ağa • Hicazkar şar1<1 

Gönlümü bir tıflı dilbaz. 
7- Mahmut Celalettin PaŞ9 

Karcığar şarkı - Vah meyusu- P 

8- Rahmi bey - Bayati arab8 

şarkı - Bana noldu değişdi. .. 
9- Suphi Ziya - Muhayyer şJ' 

kı - Titrer yüreğim. il' 
10- Dede - Gülizar şarkı • 

vefa bi çeşmi bidat. ~ı 
20.50 Konuşma (Dış polil' 

hadiseleri). 
21,05 Temsil. ~c' 
0 0.00 Haftalık posta kutusu ( 

Ji dillerde). ~· 
22,30 Müzik (Operet seleksY0 

!arı - PL). 
23;20 Müzik (Cazban.d - pl} 
23,55-24 Yarınki program. 

2 35 T .. k 1'. ~IN(Kl .k prod' 1 , ur muzıgı ası 

ram). ,~ 
Ankara radyosu erkek küıne 

saz heyeti. ·ı~ 
13,00 Memleket saat ayarı, a) 

ve meteoroloji haberleri. 
13,15 Müzik (Küçük Orkestrı 

Şef: Necip Aşkın). ıu 
14,15·14,30 Müzik (Keman 50 

l!p b 
laı,, 1 

ledikten sonra, uzun bir: 
- Ooof. 

ları • Pl.). _./ --·-· .. ·--------........ ~ 

- Hiç o altınları çıkarmayınız, görmek iste -
miyorum! 

Rüştü Efendinin gözünden bu sefer hakikaten 
bir damla yaş geldi. 

- Kızrm, vaziyeti bilmiyorsun. ı:ı:ırsız gibi bir 
adam haline düştüm. Paşa zannetti ki, seni vermi· 
ye razıyız, sen de razısın fakat, ondan çok para çek· 
n'ek, onu biraz üzmek istiyoruz! Bu yanlış telakki 
beni perişan etti. Hani senin varmamanın zararı 

yok. Hiç olmazsa şu yanlışlığı ortadan kaldırabil
sek. Ben şimdi bu paralan yine geriye götürür: 

- İstemiyor, varmıyor .. 

Dersem yiııe inanmıyacak, bıi sefer beş yüz, 
bin altın göndermiye kalkacak. Getireyim, zararı 
yok, fakat, bütün bunları getirip götürürken yüre
ğim de beraber ağzıma geliyor. Ben bu kadar para· 
y:ı alışkın değilim. Bunlan geriye vermeyi düşün-

Çekti. 
Keşke şu adamı görmeseydim, ömrümün so • 

nunda aklımı fikrimi yok ettL. 
Dedi, yine, belki bir ümit arıyarak uzun uzun 

gözlerimin içine baktı. 
- E. bunun için ne yapmak lazım? 
Dedim. Düşündü, düşündü, son ve korkulu bir 

gayretle: 
- İki şey var .. 
Dedi. 
-Ne?. 
- Birisi: Evet. Demek, ikincisi Paşaya doğru-

dan doğruya gidip: 

- Paşam söylediğin bu iş olmaz!. 
Demek. Bari hiç olmazsa arada ben yanmıya

yım. Reddetmek mes'uliyeti sana kalınca, ben na
sıl olsa yine Paşaya sokulur, bir çaresini bulur ka-
pılanırım. '(Devıımı var) 

1357 Hicri ' 1355 Rtıfl1i 
Cemaziyelev-f"lıl Temın~ı 

27 2 ./ 

1939,A";' 7, Gün 196, Hızır ~i 
55 Temmuz CUMARTE~ --

' 1 Vakitler V•••t! Eıa"l 

--- sa.dı. ~ 

Ölle 
İkindi 

Ak§aın 

Yatsı 

tııı.alı: 

4 41 9 oı 
1220 439 

16 ı9 s s9 
19 40 12 oO 
21 37 ı 5B 
2 28 6 •' 



1 Bir Gazinocu Derd Y anıy~I 

Biz undan Ucuz 
larife Yapamayız! 

,. ''Herkes Kazanırken Biz Niçin 
:; Parasız, Pulsuz Kalalım 7· 

: Cevab Şu: Vurgunculuğu Bırakınız Kazanırsınız ! 
,.,. !lir 

~ Yazlık bab
ı' ahıbi d .. . na,;; un ba-
e "'Yle d dı: erd yan· 

'· 'Vur 
si· tsltid abalıya! 
, Vıır en gazeteler 
· ah ' 

J<1' lıııd alıya kabi-
en c l 

n ledikç an arı is-
~r ltııı e, Yahut a

arın 
~ a estikçe 

·•na b r elediye-
i ı ditı . 

il 
ı.,d erıne dolar· 
tıı · ı. \'ani gaze-

l' ıerin b 
ı lt1·, a alısı es-
- ~er:ı ' İdi . belediye 

ı.J lb~'llı.di ise bu 
cıııa hız gazino

' ls r Oldukı 
; ı:no:anbu!da ga • 
; lı . ar Çok paha-

ıııı· 
lı1t ış. liele yaz-
lıc hzinolar yaz-
< e·1 , 

, . ~ğ, g enı; yerleri herkesi soyup ! 
• na Çe .. 

İyi vırıyormuş! 

ı k allırrıa, bunun adı üzerinde 
9~ ıızunı· ·1 ·ı t· E" eı:. · eg ence, eg en ı... ger 

Q•~ı·e 

ı ~ e Ve eğlentinin pek ucuz ol-
lnı i t· .. 

lliJı s 'Yenler varsa yuz para, 
ayet b 

!ini eş kuruş vererek ceble-

Bir kır gazinosu 

la eğaenebilirler. Yazlık gazino ve 
bahçelerde her şey ateş pahasına 
imiş! İyi amma a benim canım, 
ciğerim! Bugün yazın en civcivli 
zamanında olduğumuz halde meşe 

odununun çekıisi daha şimdi.den 

280 olursa siz düşünün artık Al-

' 

Yazan: 
Osman Cemal KAYGil.J , __ , 

lahın dağından kesilmiş odun mu 
daha pahalıdır,_ yoksa şehrin en 
seçme, en güzel bir yerinde bin 
mihnet ve meşakkat ve bir sürü 
masraflarla kurulmuş cennet gibi 
bir bahçede türlü içkileri, meze
leri, sazları, sözleri ile yapılan 

dörtbaşı mamur bir alem mi? 
Hem benim anlamadığım bir me· · 

sele var: Eğlenti demek biraz da 
masraf demektir. Fakir bir !ohu· 
sanın kınageces inde bile bir hayli 
kahve, şeker, şerbet sarfedilir ve 
bunlarla birlikte çalgı, çengi vur
patlasın, çal oynasın gider ve ta· 
bil bu da Sebilüllah sebil tarafıı;ı

dan olmaz; bir hayli masrafla o· 
lur; nerede kaldı ki bizim yazlık 
bahçelerde ikçileri, mezeleri, çal
gıları, oyunlarile yapılan eğlen· 
tiler, sürülen keyifler bir ortalık 
süpürgesine verilen yirmi beş, o
tuz kuruşla yapılsın!. Amma söy
le azizim, sözlerim doğru değıll 

mi, haklı söylemiyor muyum? 
(Devamı 7 i nci sayfada) 
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M iZ'°:~: TARiHiN EN GUZEL KADI LARf ~ • 
CAN VERİRKEN: 

İtalyanın biri, şair Dantenin A· 
risto'dan daha üstün olduğunu id· 

dia ve bunun aksini söyliyenlerle 
bir kaç kere düello etmiş. 

Nihayet, aldığı yaralardan ölüm 
döşeğine düşmüş. Can veı-irken, 

yanında bulunanlara ne Dantenin, 
ne de Aristonun bir eserini oku
madığını söylemiş. 

HİZMETÇİ KIZIN AZİZLİÖİ! 

Çapkın bir erkek hizmetçisine 
göz dikmiş. Bir sabah erkenden 

kalkmış. Mutfağa gitmiş. Hizmet· 

çinin et kıymakla meşgul oldu • 

ğunu gi\rünce yanına sokulmuş, 
takılmıy~ başlamış. Hizmetçi: 

- Aman bayım! ne yapıyorsu
nuz? Ayıb değil mi? ... Ya bayan 
üstümüze gelirse ne yapanz? ... 

- Bayan d~ha kalkmadı! 

- Ya kalktıysa?... Ben gidip 
bir bakayım. Falı:at bu taktakın 
kesilmesi olmaz. 'Ren gelinciye ka
dar sen şu eti kıyar mısınız? ... 

- Hay hay! Haydi, git bak. Fa
kat, çabuk gel! ... 

Bay, satırı eline alır, eti kıy

maya başlar. Hizmetçi gider. ba
yanı uyandırır: 

- Bayan! Geliniz d~ B~yın ha
lini görünüz! .. Der. 

HEDİYE 

Bir Prensin Gayri Meşru Kızı Olan 
Paiva Meşhur Fahişedir 

Hayatının Son Yıllarında Prenses Olan Bu Kadın 
Şahane Bir Güzelliğe Malikti 

Paiva'nın Ailesi Fakirdi 
O Etini Sattı Ve 

Prenses Oldu 
Bir gün, Moskovanın büyük bir 

caddesinden sür'atle geçen lüks 
bir kızan, birdenbire yaya kaldı
rımından inen bir kadına çarptı • 

Ve durdu.' Kızakta bulunan 
kürklü bir erkek indi, kadını, ko
lundan tuttu kaldırdı. Hayretle 
bakıyordu. Bu ne güzel, ne şirin, 
ne sevimli bir kadındı! İri siyah 
gözler .ni sürerek bakıyordu. Ko
nuştular, ertesi gün buluşmak için 
sözleştiler. Kızakta bulunan Prens 
Konstanten Poloviç, yere düşen 
kadın da Marten Lekman idi. 

Bu macera çok sürmedi. Prens 
memleketine döndü, kadın da Rus-

1) 

~) /. 
. ;$) t .. ; 
~-ı· 

yada kaldı ve dokuz ay sonra bir 
1 Pavia hayatının son yıllarında Pren•es o mu,tu kız çocuk doğurdu. 

İşte, geçen asrın en önemli fa- talığına tutuldu. ehresi kalbura 1 da, tam manasile bir Aşifte olmuş· 
hişesi, en büyük macera kadını döndü. Çirginliğini görmemek i· çıkmıştı. 

böyle bir maceranın semeresi idi. çin evde ne kadar ayna varsa kır· Bu sırada, yakışıklı ve genç bi r 
Paiva, 7 mayıs 1819 da Mosko· dı . terzi ilİke münasebat peyda etti, ev 

Bir adam, yaşlı annesine: vada dünyaya ""idi. .. il lendi. i çocuğu oldu. Günün bi-
.,. Küçük kız, büyüdükçe guze e-

- Anne, sana şeker mi alayım, Asıl babası Marten Rustu. Kü- İ rinde kocasını, çocuklarını bırak· 
Şiyordu. Nihayet bir afet oldu. lk yoksa seni kocaya mı vereyim?. çük bir dükkanda kumaş ticareti tı, Parise ka~tı. Biraz parası var· 

1 Al evvel mahalle delikanhlarile aşk- d. B' .. d t b nl geçindı· Yaşlı kadın içini çekerek: yapıyordu. Annesi as en man • ı. ır mu e unu a . 
dı ve çok güzel bir kadındı. Paiva- daşlığa, sonra geceleri dans yerle- Bir gece parasız kaldı, karnı açtı. 

- Oğlum! annenin şeker yiye· d b 1 d Az zaman Halsı'z bır· halde caddenın· kena · 
ıd ? yı doğurduktan az sonra çiçek has- rine evama aş a ı. • 

"ek dişi mi ka L • rındaki sıralardan birine oturdu 

BERABER GÖTORMÜŞ?. Ne yapacağını, nerede yatacağı · 

Cevdet, parası çalınan dostla . Zengin Bir Babanın ;~~~;~%~.nasıl doyuracağını dü· 
rında nbirine: 

Caddeden geçen kibar bir adan ,~ tıı-des~kız leblebisi ile, kabakçe • 
'ınr gı]e doldurup bunlarla eğ· 
her ınıerı Evet. bir de sizin gibi 
~•it leyin ucuz olmasını istiyoruz. 
reıı ~:. hu her şeyi bize ucuzca ve-

r <ıııı? 

pa: ~:a::t ~~~d~ı~H:km:~;: Oğlu Hırsız Oldu ! ~;: :::~~~:e;~~~~~~:~r:ü;:: 
p aris J in ö ı Ü hayvan koya~;::~cede idi. Fakat hırsız 1 k nına o;:;!:mı 7 inct sayfada) 

?ı=o=nu=da=be=ra=ber=geı=·tür=dü=ı = =\Zengin Bir Kadını Sarhoş Edere -====== 
sergilerinde neler var• Meşhur Feroid Mücevherlerini Çalmış !lir . 

ı:' ıı~ Pazar günü, yahut gecesı 
t,~ rakısiJe, birasile, türlü meze

ıJ ~tıı~ ~Zile, cazile saatlerce, yirmi, 
l.;0._ Uruşa dört başı mamur eğ· 

'"ek· 
..._ ti Istiyenlere ~.ırarız.: .. .. 

'lo!red e:ede bu yagma ikı gozum, 
h~ b e ıse bize de gösterin de ge
lqlıoı 12 

de orada eğlenelim, keyif 
ıııı 1 

l.ıe h. 
<t~d. ş ur kelamdır: Parayı veren 
iİ ugu Çalar! • 

~az,aUıuki bir çokları Arnavud pi
ler[ 'da bir öğle yemeğine verdik· 
eeı,:ara ile pazar günleri ve ge-

ı do · 9' l•lııı Ya doya eğlcntı borusu 
<la ~ak istiyorlar. Hem biz tutup 

~ı Reis; a~ar günleri. yahut geceleri, 
~Qrt: er de bizim gazinolarda 
her'- aşı ınamur eğlensinler diye •e.-
<l•vet ı kırrnızı d'.blt balmumu ile 
ııı,,. etıniyoruz ya! Yok eğer 
"~ad ha~, sadece gezmek, tozmak, 

lehri~:nıak, dinlenmekse kosk~a 
''• ı. Zın bu kadar ucsuz bucak-
<l 'lrı b .. Uru • ayırı, ormanı nf' gune 

1'; ~·or? 
ı. •Car 
"erit et serbest değil mi sanki? 
İçi~ ~s Çalışıp kazanırken biz ne 
şu azanınıyalım?. 

~da ~~n Ş'.'.1'asında topu top.u haf. ! 
•ncalt r gun ve bir gecemız var 
~ard " Palar günü ile gecesini çı
•' 'nız •lı~ \' ınıydı. geriye kalan altı 
<le g" e gece içinde bahçelerimiz
<le .. undüzicri sinek ve geceleri 
. "'evs· 
R ltiıh ırnine göre kah ateşböce-
Reçir· . gecekuşu avlamakla vakit 

ırız 
lıcu. ' • 

4iı. ~ egJence, ucuz eğlenti! Söy· 
' ısı · ~tiz ı>· • e, bunları arıyanlar ya 

beler ~alık kabakçekirdeği yahut 
Uruşluk leblebi alıp peka-

llud -aPeşte Operasının meş- 1 
J hur Tenoru 

ıı,"ı. l<ISHONTI 
•ı>eşt (t lJ a Operası Sapranosu 

~iı, DOL F Y 
r 'Fak · 
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atınde ve müntehap 

İci Doldurulacak Yılanlar Bir 
• • 
Dükkanı istila Etmişler 

Pariste, insan ve her türlü hay
van iskeleti sat.an mağazalar var· 
dır.Bunlardan birini ziyaret eden 
Parisli bir gazeteci anlatıyor: 

cBurası dükkan değil, adeta bir 
tarihi tabii müzesi gibi bir şey ... 
Masaların üzerinde, içleri saman 
doldurulmuş hayvanlar, hem de 
ne hayvanlar ... Koskocaman ... Bir 
keridonun üstünde büyük bir sı-

800 frank eder. Dişleri ek:;ik olan
ların kıymeti çok aşağıdır 0 0, 35 
franga alınır, satılır. 

- Doldurduğunuz hayvanları 

siz mi öldürürsünüz? 
- Hayır! Ölüsünü getirirler. 

Biz içlerini temizler, samanla dol· 
dururuz. Afrikada, Asyada, Ame
rikada adamlarımız vardır. Bun
lar, avladıkları hayvanları, oldu-

İşte korkunç bir yılan ... 

çan, canlı gibi duruyor. Masanın 
yanında, iki metro boyunda bir 
Goril; kapının solunda büyük bir 

Kobra yılanı. Sağ olsa insan gö
rünce dört metre geriye kaçar. 
Sonra bir çok yılanlar, karacalar, 

geyikler, küçük ve büyük hayvan· 
!ar ... İnsan, maymun, hatta balık 
isleketleri var. 

Dükkan sahibine sordum. 

- Müesseseniz kaç senelik? ... 
- 90 senelik! .. 

- Nasıl, iş yapabiliyor mısınız 
bari? ... 

ğu gibi bir sandığa koyar, gönde
rir !er. Burada doldurulur. Bazan 
canlı yılan gönderdikleri de olur. 

Yılan dedim de hatırıma geldi. 

•kestranın iştirakile 
'/V bugün 

1 - Evet, dün iki metro boyunda 
IJ bir Goril iskelekiti 8,000 franga 

Size bir vak'a anlatayım: Tasav· 
vur ediniz bir kere ... Geçen sene, 
Afrikadaki avcılarımızdan biri, 
bir sandık içerisinde elli tane en
gerek yılanı göndermişti. Çırak • 
!ardan biri, yanlışlıkla sandığın 

kapağını açtı. Anide yılanlar dı· 

şarıya fırladılar. Müşteriler, satı

cı kızlar kaçtılar. Ben de, kasanın 
arkasındaki büroya sığındım. Dük
kan yılan dolmuştu. Her köşede, 
merdivenin parmaklıklarında, raf
larda birer yılan vardı. 

ıı,hOVOTNY 
Çesınd 

... e seanslarına baş· 
lıyor. 

' 1 

1 

ı 

sattım. 

- İnsan kafalarını kaça satı -
yorsun uz?... j 

- 32 dişi tamam olan bir k.aia 

Telefonla, Pariste bulunan yılan 
avcılarını çağırdık. Elli kişi geldi. 
Ancak üç günde yılaniarı toplıya
bildiler. 

lngilterede 
Meşhur Froid Avusturyanın 

Almanlar tarafından malum şe -
kilde alınması üzerine güç hal ile 
oradan çıkarak ailesi ile birlikte 
İngiltercye gidebilmiştir. İngiliz 
gazetelerinin yazdığına göre Froi
din İngiliz tabiiyetine alınması 
mevzuu bahsolmaktadır. Kendisi
ni İngilterede sevenler çok olduğu 
için bu hususta hükumete müra· 
caat edilmiştir. İngiliz tabiiyetini 
almak için beş sene İngilterede o
turmak lazım geliyormuş. Froid 
ise daha geçen sene İngiltereye git
miştir. Fakat İngiliz kralının bazı 
zaman lüzum gördüğü kimseleri 
zamanı beklemeden İngiliz tabii
yetıne aldığı oluyor. Froid da bu 
suretle İngiliz tabiiyetine girecek
miş. 

Bir Dakika 
Diyip Geçmeyiniz. 
* Cenubi Amerikada, 57 

gram altın istihsal olunur. 
* Amerikalılar tedavi için 

120,000 frank sarf eder !er. * Bir polis memuru 50 
metre yol yürür. * Kanadada, 270 kilo rin· 
ga balığı saydolunur. * Rusyada votka yerine şa
rab içilmeye başlanmıştır. 

Votka içenler gitgide azalmak
tadır. Sovyetler dakikada 200 
litre şarab içerler. * Amerikada 455 franklık 
dudak boyası imal olunmak • 
tadrı. * Türkiye, İtalya ve İspan· 
yada 135 kilo fındık istihsal 
olunur. * İskoçyada 360 litre kat
ran ve zift istihsal olunur. * Amerikada 95,000 litre 

1 

süt alınır. 
İŞTE 60 SANİYE DAHA 

GEÇTİ. 

Londranın kibar alem'nc men
sub dört delikanlı bir iki aydan
beri muhakeme edilmektedir. Bun
lardan Viktor Hervey zengiıı. İn
glliz lordlarından Robert Herve
yin oğludur. Bunlar geçen paskal
yede bir kadının evde bulunma· 
masından istifade ile evine gire· 
rek mücevherlerini çalmakla, di· 
ğer bir kadının da sarhoş olma -
sından istifade ile gerdanlığını a
şırmakla maznun bulunuyorlardı. 
Bunlar paskalye tatilinde İngiliz 
kibarlarının evlerinde bulunmı -
yarak tatili geçirmek üzere başka 
yerlere gideceklerini düşünmüş • 
!er ve Rus prenslerinden Prens 

lılann geceleyin kulübde birle • 
şerek oraya gelen Misis Burley 
ism'.nde genç bir kadının sarhoş 
olduğunu görmüşler, kadının boy
nundaki gerdanlığını çıkararak 

yere düşürdüğünü de görür gör
mez hemen onu oradan almışlardır. 
Sonradan gerdanlığı kadına ver
mişlerse de kadın incilerin eksil· 
diğini görmüştür. 

Fakat del:kanlılardan Valter 
kendisinin kabahatli olmadığını 

ileri sürmektedir. Bu diyor ki: 
- Mis's Burley ile vak'adan an

cak on iki gün evvel tanıştım. Ö
bürleri daha evvel kendisini bili· 
yorlardı. 

,.. solda gerdanlığı çalınan kadın, sağ da klbu hırsızın hemşires 

Galçinin kız kardeşi olup bir İn- ı 
giliz ile evlenmiş olan Misis Don
beyin evine girmişlerdir. Bu deli

kanlılardan biri de Hering ismin· 
de bir gençtir ki bir hemşiresi 

vardır. Bunlar İngliz kibarların
dan olduğu için Misis Dobney ile 

görüşüyorlarmış. Misis Dobney va· 
ka günü Heringin hemşiresini ziya
rete gitmiş, fakat döndüğü zaman 
evindeki 2,500 İng'liz liralık mü
cevheratın soyulduğunu gör • 
müşlür . 

Diğer bir vak'a da bu dellkan· 

- Fakat siz bu kadınıu mücev
heratını aşırmak istediklerini bil
miyor muydunuz?. Eğer biliyor • 
dıysanız neden kadına haber ver
mediniz?. 

Valter bu hususta ihmal ettiğini 
ifaaf etmiştr. 

Lord Herveyin oğlu ailesinden 
senede 750 İngiliz lirası aldığı gibi 
ayrıca bazı işler görerek 2000 ı:ra

da kazandığını söylemiştir. Bun -
!arın mücrim olduklarına kanaat 

getirilmiş olup bunları muhtelif 
hapiB cezasına mahkı1m etmiştir. 

Mıs Marika 

lngilterenin 
.Güzellik 
Kraliçesi 

İngilterede şimdi muhtel.f za -
manlarda güzellik kraliçesi ,]an 

edilmiş olan Mis Marika Frank!.n 
ismindeki genç kız geçen pazar gu 

nü Londradaki apartımanında ôlü 

olarak bulunmuştur. Mis Marıka 
Franklin dört defa güzellik kralı

çesi ilan edilm;ş, fakat ne kadar 
yazıktır ki kendisini kokain ve 
saire gibi uyuşturucu mad,delcre 

alıştırarak bunların ~iddetlı bir 
müptelası olmuştur. Evinde yapı
lan tahkikat esnasında bir çok 

miktarda bu zehirli maddeler bu· 
lunmuştur. Güzel kraliçenin bu 

zehirlerin meş'um tesirile öidüi;ü 
anlaşılmıştır. 

Viktor Hervey en ağır cezayı al
mıştır. Üç sene ağır hapis. 

Viktor Herveyin babası Lord 

Robert Hervey mahkemede bulu
narak oğlunun vaziyetini öğre • 

nince başını önüne eğmiş, kimse
nin yüzüne bakamıyarak bir müd· 
det öylece kalmı~tır. 
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Tayyare 

Düşürülmüş 
(J inci sahifeden devam) 

müsteşarların bulunması kabul 
edilecektir. 

3- Dahili Mongolistanda Japon 
garn'zonları bulunacaktır. 

Şehzade OrhanElimizde Rehindir 
Onu Osmanlı T ahtınaGetiremeyiz 

4- Çin antikomintern pakta gi
recek, yani Japonya ile Çin ara
sında &ıvyetlere karşı bir nevi 
ittifak aktedilecektiI. 

5- Haynan adası Japon müs
temleke imparatorluj;'Una girecek
tir. 

• 
Bizans imparatoru Kostantin Dragazes Son 

Bu muhabir, bu şartların en as
gari şartlar olduğunu da ilave et
mek!ed'r 

Londra 15 (Hususi)- Tiyençin 
meselesini müzakere edecek olan 

Derece Hiddet ve Asabiyet İçinde İdi 
İmparator, mektu·bu dikkatle o

kudu. Hayretle Notorasa sordu: 
Monla Hüsrev, Paşamn bu söz

ler• üzerine kendini toparladı. İ
kinci Muradın vefat ettiğine hük
metti. Herhalde Halil Paşa bu 
işi saklıyordu. Cevab verdi: 

- Saklamaktan ne çıkar?. Ne 
dC?mek istiyor?. 

- Belki, Marinin oğlu şehzade 
Ahmedi tahta çıkarmak niyetin
dedir. 

- Bunu yapabilir mı? 
- Neden yapamasın; 

kuvvetler elindedir. 
Monta Hüsrev Olduğu 

fırladı ve bağırarak: 

butiin 

yJT<len 

- Ulemay; dini unutuyor mu?. 
Onlar din ve devlet bekçisidirler. 

- Öyle amma ... 
Her iki yariikafadar bu son söz

den sonra derin bir sükuta daldı
lar. Eğer, vaziyet böyle ise Os -
manlı devleti için vahamet ve şe
•met melhuzdu. 

Karaca Paşa sükutu ihliil ederek: 
- Efendi hazretler~ arzu bu

yurursanız Zagnoo Paşayı çağır

talım .. 
- Bırak şu adamı?. O da Halil · 

Paşadan biiika nedir? 

- Zannettiğin:z kadar değildir. 
Bıraz iyı tarafları vardır .. Hele, 
bu meselede kat'iyyen Halil Paşa 
ile beraber olamaz .. Bizımle be
raberdir. 

- Emin misiniz?. 
- Evet ... 
Nihayet; ZagnOI! Paşayı da ça

ğırmışlardı. Fakat; Karaca Paşa, 
Zagnos Paşa gelinciye kadar Ma
nisaya adam gönderdiklerinden 
bahsetmemişti. 

••• 

nin muvafık olacağını anlattı Ce- bahtan evvel yolculuk var. Hem İngiliz _ Japon konfer~nsı bugün 
vabın bir yerınde de;· şunları teh- de hiç konaklamadan haL Tokyoda a~ ı ;<·aittır. Japonlar da-
did makamında zikret! : Gökçenin atının isrıı: D~!l'irdi. ha şimdiciu. <'Ski talebl~rinde ıs-

Eg-er şehzade Orhan dedı· Demirde üç ok, b:r de Yı: ır "&rası 
- ' ' - ') " ra .. rd~,..{'j. ... er rn aç.ı.k :..•a sOylemek-

ğim prensıp dalı.ilinde Osmanlı vardı. Gazi idı. 
tetl rı ec. 

tahtına getirılme1.se ış:n sonu fe- Demir, Varna muharebesinde 
Ö Tokyo 15 (Hususi)- Domei a-naya varacaktır. Şehzade Ahmetli kılıç yarası alınıştı. y ie olduğu 

şimdilik tahta getirmek mümkün halde sahibini meydanda bırak - jansının ver<lıği malumata gôre, 
değildir. Orhan üzer.nde ısrar e- matlı. G<ikçenin düşman eliıe e- Japon hava kt:\~ıetleri Mn 71 gün 
dersenız ikinci Mehmedin pede - sir olınamasını temin için idrakli içinde 522 Sovyet tayyaresi aü -
rınin vefatını haber alıp Edirneye bir insan gibı sağrısından aldığı şürmüştür Ayni ajansa göre Ja-
gelerek tir emrivaki vücude ge- k 1 ğ k ponlar ancak 4 tayyare zayı et -

ı ıç yara>ına ra men sonuna a-
tırmesi melhuzdur. Bu hepimiz i- d k d d ,_. ed mi§lerdir. ar cen . mey anın a .. ışn i, 
çin nedamet edilecek vekayiden şahlaı.dı. Ajans, düşürülen tayyarelerin 
olur. dört, beş senelik eski model tay-

Göı«;e, Demıri çok severdı. 0-
Siı! mektubu alıp tekrar B11.ans n; iıdela bır çocuk gibi bakardı ve yareler olduğunu ve tecrübesiz pi-

yoluna çıkmıştı. Bu gidip gelmeler . ,,., oıı.uJJa bir insanla konuşur lotlar tQraıfından idare edildiğ'ni 
cevablar altı günü bulmuştu. Da ı 'gibı konuşurdu. ilave etmek1edir. 
ha hala ikinci Muradın vefatını 1 Moskova 14 (A.A)- •Tas• a-Dem.r, yola çık.tığı zaman, tı-
kımsecıkler bilmiyordu. Halil Pa- 1 Gö ı·ansı Mo'l"Ol - Scıvv. et kuvvetle-ma;- o duğu zaman ·· kçenın gi- " 
şa ile Mari kozlarını oynamak i- rile Japonlar ara.sında Kalkingöl 

y .nişin den ve yola çıkış tarzından 
çın Bizansla muhabere halinde i- nehri civarında muharc·belere de-

bınişınden, seslenişinden, ne bi-
dikr. • vam edildiirn: bild;mıektedir. 

çim yere ve işe gideceğin b'lirdi. * Demir, uzun yola çıktığı vakit 5 temmuzd~ ır. JOI - Sovyet kıt-
Gökçe yaman bir adamdı. Mü- aları, hava kuvvetlerinin dC' işti-

bır saa . kadar eşkin ve tırıs gi -
teaddid muharebelerde ve eşk.ya rakıle yaptıklan şiddetli bir mu-

derdı. B.r saatten sonra, rahvana 
takibinde kesbi huner eyknıiş as- kab:-ı taarruzlara Japon _ Mançu 

döı<ülürdü. Ondan sonra hiç ak-
kerlerde.1 biriydi. Subaşının kur- kıt'alarını Mogolstan halk cum _ 

samadan mütemadiyen rahvan 
duğu tuzağı bilmemekle beraber huriyetı hudutlarından dışarı at-
h · k b ı giderdi. Bir düşman takibınde ve erşeye ragmen uyanı u un - mışlardır. Japon _ Mançu kuv _ 
rnayı bilen b.r şeytandı. bi: düşman kovalayışında nasıl 

vetleri, 6 temmuz akşamı tama -
S b t · ı k koşacağıııı düsmanın ne dereceye u aşı amamı e ararını ver- • mile Mançu arazisine sürülınüş-

mıştı. Çünku, handa gecelıyen a- kadar yaklaştığını hissederdı. t" 
da he halde t k' ı:; h t Hulasa Dem.r, sahıbi Gökçe ur. 

m r e ın ır şa s ye Bundan sonra yenıdtn çaıı>ış -
değildi. Şehre gırişi, "'ağının to- kadar muharib ve anlayışlı idi. malar olmuştur. 
pal olmayıp şehir dahilnde to - Bu sebeble, Gökçenin tımar eder-
pallayışı hal ve etvarını gizlemek- ken Demirin kulağına söyledikleri Mogol - Sovyet genel kurma -
te gösterd:ği mehareti şüpheleri beyhude değildi. Dem.r bu söyle- yının verdiğı malumata göre, 6 
üzerine tevcih etmeg·e kfıfı deli'i _ 1 ila 12 temmuz çarpışmalarında Ja-meden ve bu fısı tıdan birçok şey-
ilden idi. pon - Mançu kuvvetlerinin zay:-

ler hıssetmiş bulunuyordu. 2000 ... "_, ··ı·· 3500 k d 
Gece oldu. Ortalık karardı. Gök- atı """'ar 0 u, a ar ya-

Gôkçe hanın odasına çekildi. ralıdır. Bu müddet zarfında Mo-
çe atını kemali itina ile tımar et- Yatsı namazını kıldı ve uyuma -
tı. Arab kırması olan atının se- gol - Soyyet kıt'aları 254 esir, 4 

mak üzere sedire uzandı, gözü, ku- t 4 uh re'b b 15 hl vimli yüzünü sevdi ve öptü, U- op, m a e ara ası, zır ı 
!akları tetikte idi. ..,,, 

Bizans veziriazamı Notaras im- suletle kulağına şunları fısıldadı. otorn<ıbil, &> makimıli uuek ve 
parator Kostantinin huzuruna çı- - Demir; seni göreyim ... Sa - (Deı•amı var) diğer silah almışlardır. 
karak Halil Paşanın mektubunu l=====~======================================i 
verdi. 

- Ne dernek istiyıor Halil Paşa? 
- Şehzade Orhanı tahta çıkar-

mak istiyor ... 
- Nasıl '.()!ur o bizim elimizde 

canlı bir rehinedir?. Onu nasıl ve
rebilir'z?. 

- Bendenız de boyle düşündüm. 
- Ne cevab verelim bu adama? 
- Gayet basıt Marinın oğlu 

şehzade Ahmed varken Orhana 
lüzum yoktur, diye yazarız. 

- Evet; esbabı mucibesinı de 
yapmalı .. Mari hazır elimııde de
mektır. Şehzade Orhan da ço -
cukt~r rlalıl Paşa nasıl olsa bize 
hizmet edıyor. 

- Evet, Orhanı elden khçırır

sak felaket olur işimiz .. 

- İkinci .Mehme<lin Orhana ga
lebesi neticede Bızansın mahvıdır. 
Fa'kat; Orhan elımızde bulunursa 
ne de olsa OsmanhJarı her vakit 
ıç n tehdid kolaylaşır. 

Bu konuşmalar karar altına a
Iınaı ak Halı! Paşaya esbabı mu
cibe gosterılerek şehzade Ahme
din tahta çıkarılması ıçin hır mek
tub yazıldı ve gelen adama veril 
dı. 

Hal 1 Paşanın adamı ancak iki 
gu~d~ cevab alabilmişti. Ağa E
dirneye geldi. Veziriazama mek
tubu sundu. 

Halil Pa a, ımparalor Kostan
t;;niye Dragajasın cevabına hay
n·tlcr elrr şti. O, işin kinde bır fı
rıldak olduğuna kani oldu. Belki, 
r-Lrı kendisnden gizli imparatora 
bır haber yollamıştı. E ..• Olmaz 
c'maı.dı. 

H lıl Paş&; ı1"paratordan gelen 
cc\alıı i\lar.ye gi>stermeyi muYa
fk bu.matlı. Hen .. rn kağıdı kale
mı elıne .Iılı . Esbabı mucıbe ırk

rcue.ek Orhanır. tahta gelmesı -

BUGON 
KUMBAOASlNA 
PAQ~ATAN 
KOCUK EL 

YA~IN 
CEt( D EFTElılNE 

iMZA ATAN 
e,OYOK EL 

OLACAKTlll 

TOR,K(YE 
1$ 

e,ANKASI 

· Ağustos Tehlikesi 
Tahakkuk Ediyor 

Harb Dramını~ 
Son Sahneleri! 

(1 inci sahifeden devam) l 

dahil olınak üzere askeri ittıfak -
lar yapılmasını istemektedirler. 

Müzakerelerin bugünkü şekilde 
devam et!İği takdirde bir çıkmaza 
gireceği anlaşılmaktadır. 

Sovyet Rusya ayni zamanda bir 
Avrupa ve Asya devleti olduğu i
çin, Uzak .Şark muharebelerinin 
neticesini anlamadan, bi:r karar 
vermek niyetinde değildir. Şark

ta hır muharebe ihtimali daima 
mevcut oldukça, garpta yeni ta
ahhüdlere gırişmek istememek -
te<l r. 

Şimd her d(vlet k<:ndi kendine 
şu sun li scırmaktadır; 

•Yarın bir muharebe olursa, be
nim askeri v~ziyetim ne olacak -
tır?. , 

Moskova müzakereleri de hep 
bu safha üzer ;ıde temerküz et -
miş bulunmaktadır. 

VAZİYETİN GERG1NLEŞME
SİNDEN INGİLTERE MES'UL 

İMİŞ. • 
Berlın 15 (Hususi) - Alman 

gazeteleri, bugünkü vaziyetin ger
gin bir safhaya girmiş olmasından 

1 

İngiltereyi mes'ul tutmaktadırlar. 

.Fölkişer Beobahter• gazetesi 
diyor ki: 

..A.lmanyanın Danzig hakkın -
daki emellerinin tahakkukuna 

mani olmıya imkan yoktur. Bu. 

belki gecikcbihr. Fakat bu ge -

cikmenin de manası yoktur. İn
giliz Başvelo;ili Varşova hükume

tinin müdafaasını eline almış gö

rünmektedir. Binaenaleyh Dan -

zig meselesinde bir hakem vazife
sini göremez.» 

Doyçe Algemayne Zeitung di -
yor ki : 

.İngiltere Polonya şovınizmıni 
teşci etmekle, hıç bir şey kazana
maz. :t 

:\iUSSOLlNİNlN IETEDIGİ 

Roma 15 (Hususi) - Gazeteler, 
Danzig me~elesinnı halledilme!>\ 
ile, Avrupa sulhunun tl'min edil
miş sayılamıyacaını yazıyorlar. 

· Mussolininin isted·iği şey, ihtilaflı 
meselelerin birer birer değil, kül 
hainde halledilmesdir. 

MÜSBET NETİCE YAKINLAR
DA TAHAKKUK EDECEKMİŞ 

Varşova 15 (Hususi) - Dan -
zigden gelen haberlere göre, bu
gün zabıta, 17 Almanı sosyalist ol
mak suçu ıle tevkif etmiş bulunu
yor. 
Diğer taraftan Danzig ayan re

isin>n Alınanyadan Danzig Al -
manlarına Hitlerin selamını taşı
yarak döndüğü ve Danzigde yapı

lan hazırlıkların yakında müs -
bet bir tahavvüle intizaren il<Jna
li yolunda talimat aldığı bildiri
liyor. 

Esasen Alber Forster'in radyoda 
Danzig Almanlarına hitabesinde: 

·Alman milletine mensup her
kes Polonya taarruz ve tehdidine 
karşı Almanlığı müdafaa için ha
zır olınalıdır.• sözleri vaziyetin 
hala ayni vehametl muhafaza et
tiğine delil sayılır. 

ŞİMD~LİK SÜKÜT 

Varşova 15 (Hususi) - Dan -
Ziıgdeki Nasyonal Sosyalist partisi 
şefi Forster erkônıharbiyesine sü
kutu muhafaza etnıeleri hakkın

da emır vermiştir. 

Forster garb devletleri arasında 
bu yakınlarda çıkacak herhangi 
bir ihtilaftan. derhal istifade edi -
!erek Alrnanyaya iltihak kararı ve
rileceğini söylemiştir. 

AMERİKA BİTARAF KALAMAZ 

Vaşington 15 (Hususi) - Ame
rika Hariciye Nazın Hu! kongre
ye gönderdiği mesajında diyor ki: 

Bu tehlikeli anda sulh ve bita

raflık meselesine ve gelecek aylar 
zarfında Amerikanın emniyet ve 
menfaatleri üzerinde yapacağı te
sirlere büyük bir ehemmiyet at

fetmek lazımdır. Kanaatime gö
re bu mesele, büyük hır dikkat 

ve itina ile tetkık edilmeli ve ma
nasız bir teehhüre meydan veril
meden hükumetçe bir karara bağ

lanmalıdır.• 

Hull'ün mesajında silahlara ko
nacak ambargo hükmünün kaldı
rılması istenmekte ve şöyle denil
mektedir: 

RUZVELT'İN KONGREYE 
MESAJI 

Vaşington 15 (A.A.) - Dün öğ
leden sonra Reisicumhur Ruzvelt 
tarafından kongreye gönderilen 
meninin 11 reye karşı 12 rey ile 
mesajın metni şudur: 

. Ayan meclisi Hariciye encü -
sulh ve bitaraflık meselesi hak
kındaki kararını kongrenin gele
cek içtima devresine bıraktığını 

öğrendim. Tarafımdan tamamile 
tasvib edilen Hariciye nazırının 

bir beyannamesini leffen gönde
riyorum. Bu vesikanın dikkatle 
tetkik edileceğini ümid ed. "'· 
Sulh davası ve Amerkianın bıta

raflığı ve emniyeti için kongre
nin bu içtima devresinde elzem o
lan bu kararı ittihaz etmesinin pek 
arzuya şayan olduğu keyfiyeti 
benim için bir müddettenberi pek 
açık bir hakikat mahiyetini al -
mıştır. Dünyanın halihazırdaki 

vaziyetı karşısında bu kanaatimi 
deği~tirmek için hiç bir sebeb 
göremiyorum.• 

Altı sahfeden ibaret olan Hull'
ün beyannamesinde muhariblere 
gönderilecek silahlara ambargo 
konması usulünün kaldırılınasmı 
Amerika hükfunetinin hangi se
beplerden dolayı istediği izah e
dilmektedir. 

Şayanı Hayret 
bir Dolandırıcılık 

(1 inci sahifeden devam) 

lunan ayni aileden bir dul kadı

na da çok namuslu bir müddeiu

mumiyi münasib görmüştür. Mi

safir Emine ile ev halkı böylece 

iki di.ığünü bir arada yapmağa ka
rar vermişlcrd'.r. 

Aradan iki gün geçmiş ve Emine 
ev halkına. İzmirden mektublar 

aldığını. her ıki tarafın da izdivacı 
kabul ettiğin:, kızın babası İstan

bulda kırk bin liralık apartıman 

alacağından hemen münasib bir 
bina aranmasını istedtğini söyle
mişt'r. 

Bunun üzerine Bayan Mustafa 
ve dul akrabası Eminenin peşine 
takılarak İstanbulda apartıman a,

,-amağa başlamışlar, fakat ıı.ıuna,

sib birşey bulamamışlardır: 

Emirı~ birkaç gün sonra. İzmir

den tekrar mektub aldığını ve bu 
defa 80 bin liralık apartıman al-

(1 inci sahifeden deva" 

zular üzerinde ,.e her türlii t 
altında herhangi bir eııırh'8lı' 
sulh cephesinin umumi ınudı 
lesini celbedip etmiyeccı;i:ıı 1

, 

kik eylemişlir. Bu tetk kl<•r 
denemeler neticesinde ı;öriiltO 
tfu ki, gerek İngiltere, ger<~ 
tün müttefikleri ve sulh t<Y 
devletleri en basit sayılab·ı 
bir hareket karşısında dalı: 
miyetle harekete ve miidah 
hazırdırlar. 

Geriye kala kala tek ihtı. 1~) 
ümid kalmıştı; o da şuy<lU• 

manya ve İtalya hemen henıc0 

aydır yarı seferber haJJı·dit 
On beş gündenberi de mid<' 

1 
~

yen yeni sınıfları askCTe : 1111• 

dır~ar. Tahmin edildiğlı:e 

Alman:yada silah altındu bul 
efrad, üç, İtalyada ik, nıil) 
mütecavizdir. Uasadı t~kibt• 

dnya iltihak etmek üzo re bi 
sınıflara da seferberm eııırİ 
rilmiştir. Mevcud ve sililh alt 
bulunan kıt'alar iki dcdetiıı 
için istihdaf ettikleri noktalı 
tahşid edilmiş bulunuyorlar· 

1
, C 

na karşılık sulh cephesi ordu ~n 
rında seferberlik veya norıı' a: 
fevkinde ve aşırı bir tecemm0, ç' 
reketi yoktur. Bn vaziyetten 
fade etmek, ansızın taarruza 
mek, •yıldırım hariıi. ded~ 
§eyi yapmak, işgal edebifec•~ 
mıntakalarda yerle~ip müdaf 
kalabilmek ,.e sulh şartların' 
taya sürmek. 

Fakat, bugün için buna d;, 
k'-"" kalmıyor. Çünkü, tngı 

1 b . 1. b.ki c fi . böy e ır p anın tat ı n 
vermemek ve tetik üzcTinıl• 
lunınak için ihth at filolıı1' 
dahil olduğu halde bütün ha"

1 

deniz ordulannı &efcrbet el 
. f' ·ı dl'\ kararını vcrmış \'e 11 e e 

bulunuyor. 
Bu hareket sulhu kurt•r.'ıo 

kuvveti mukabil \'e daha l'~ı 
loir kuvvet cevheri ile hartlı 
menedecek yegiıne bir }'oJdU 1 
heriıalde İngiiterenin bn 1''

1 

rından sonra tecavüz ve tıı' 
emeli bcsliyenlerin bülü11 ,''1 ı 

··ı t ve tahminleri, ceı.aret ve cu . 
kırılmış olacaktır. Bunun İ\ 
ki, 

- Harlı olacak mı?. 
Sualini güniin tek mevzuu 

linde tekrar edenlere: 
- Herhangi bir cinnet 11 

1 
·ıf· 

kendisini gö~termedikçe ha' ·• 
Demek, b~gün iç·i·n e~ k";, 

ihtimal halınde mumkun ° 
ıniştir. 

mak istediklerini yazdıklarını söy- Bir Kadın Cese 
]emiştir. Istanbulda seksen bin li- · 

ralık apartıınan da bulunamayın
ca kadın: 

, - Anlaşılan, iki apartıman al
maktansa bir büyük apartıınan 

alınağa karar vermiş olacaklar, 
İzmirden bir mektub daha aldım, 
yüz elh bin liralık apartıman a

ramamızı rica ediyorlar.• 
Demiştir. 

Kadın böyle söyleyince Bay 
Mustafa bu apartıman hikayesin 
den şüphelenmiye başlamış ve 
o esnada da kadın Bay Mustafa -

nın küçük oğlu 12 Yiiiında Hay -
darpaşa lısesi talebesinden Fik -

reti alarnk sırra kadem basmıştır. 

Bulundu tı 

V· 
illoı 

Bu sabah saat 7 radde)er. f· 
yübde Bahariyede kontrplul< r 
rikasındaki işlerine gitmekle~ 
fabrika amelesi fabrikanın.~ 
de ve denizde bir cesPd go 
polise haber \'Prm!şlcrd:r. tl'ıl' 
yerine gelen memurlar saıı0 ~ 
!arın yardımile cesedi sah~~ 
karmışlardır Cesed 45 yaş!' # 
bir kadına aittir. Üzerinde ~~ 
entari başında siyalı bır b81 ,_ 

sü vardır. On beş giın kad3f st° 
nizde kaldığı anla•ı !an ceeıf' 
hüviyeti henüz tcsbı: edıleJl'l 
tir. B;r müddet sonra Emine Bay 

mustafanın evine mektub gönder- ~-- , 

m;ş. Fikretle beraber sağ ve salim Dokuma Kon.gre51 

jzmire geldiklerini, fakat zengin .ıol<" 
Memlekette buluı.an ~~ 

kızın Çeşmeye gittiğini, on beş tezgahlarının ayni 1 pte d0 , 
gün sonra döneceğini ve kızı alıp 111 

ma yapmasını temin ıç ~~ 
Fikretle Yalovaya geleceklerini kında Ankarada bi, dC 
bHdirmiştir. kongresi toplanacaktır. 

Yalovadan kadının İzmirdeki ad- ===========""'"" 
dresinE- mektublar gönderilmiş, 

hepsi de •bu namda kimse yoktur. 

ibaresile geri gönderilmişt:r. Va
ziyetten çok şüphelenen Bayan 

Mustafa yatak odasındaki çekme

ceyi açınca beş yüz liralık mücev

heratının da yerinde ydler esti
ğini görmüştür. 

Hemen emniyet müdürlüğüne 
müracaat edilmış ve sabıkalılar 

defteri karıştırılınca b;;yan Mus
tafa dolandırıcı Eminenin resmini 

tanımıştır. ~ı 

Emine her tarafta aranııı: ~ 
dır. Kadın şimdi paradan v'r!' 
cevherlerinden vazgeçmış. 

ğunu merak etmektedir . 
. ,cıı 

Dolandıııcının berabcrıı , 
. ~· 

türdüğü çocuktan hı.;l'ır 

yoktur. ı 
. edtn 
Işin tuhaf tarafı Enıı:• ı 

l<ıva ·a ınektublar gelnıeJ<Gt 
Yam etmesidir. 
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No. 24 Yazan: Rahmi Yağız 

stanbulda Bir Tahtelbahir Olsa, 
un Mutlaka Haberi Olacaktı 

:~ ;~nbul Denizlerini Karış Karış Bilen Kaptanın 
_';:ı. ır Tahtelbahir Gelir de Haberi Olmaz mı ? 

a~. 40 "as ı d k d .. .. 
~nl'tı .J-sarına aargoru-
~~ıttruş yüzlü, iri kemikli, dik 
ıı.t u hır yüzbaşıydı. 

ulı~ "''•arya kumandanı daha Sir -
u~ . ..,.., t 

di·ı· 0Plar geminin ambarına 
.~ ' 1 Irk 

;~ en kaptanı tanımış, ko-
bi "'Q~ş 
. ı;nı : Ontlan çok hazetmişti Yol ı 

1r1 ın ~€unca da süvarinin yanın-
al~ "lı ~tılınamağı tercih eden yüz-
n1 ır, 1 d.°Şsohbet adamın anlattıkla-a ınr 8 ~· ~nler· 1Yor; kendi başından ge -
r. ıı cen:. sırası geldikçe anlatıyor. 

rd0 llıand 1 kunıandanı ile batarya ku
f11'1 l<t anının karşılıklı şakalaşma-

" '· arasınd · ı ı · b' h · •ı "'d a eg ence ı ır ava ı-
n 

1 
1-nbe Yol alan gemi her saniye İs

ı~ 
1 

"Ot ~dan biraz daha uzaklaşı -
;Jıl f, ,. ectefine bir kaç metre da-

,.~ <ta:•klaşıyordu. İki kumandanın 
afı, ı.d:ndaki konuşma dereden le -
ıP' :.lb~~·döndü, dolaştı, geldi tah -

~' ır nıeselesi üzerinde dur -
dS , 

·ııı Sata 
gı tuu. rya kumandanı kaptandan 

de 1 ..., ]{ 
~ııt' ' h U~uın kaptan, şu tahtelba-

' t •kkında bir fikriniz var mı? 
avıt • rtı 

" .•raya düşman tahtelbahir -et~ ., g 
eÇ ~an11 '.rrııiş diyorlar. Boğaz kuman-

g ıııı !ılnın verdiği raporda yazılı 
ıı ~,ı;ıl i\rnnıa, daha bir sızıntısı 

ar~... • •na çıkmadı ... 
~JY 'S" yııett ı l~ti~b kaptan kayıdsız omuz 

Jd~ 

Jııı11 

tsP1 
iiJ11 

r'etl 
jçiJl 

ıe~, 'l'ahtelbahir tarife bakılırsa 
~ •eıle.r · it Sil. ın korkması icab eden 
, ah olacak. 

i;, b ~Vvela gizlidir. Suyun altın
ıısan~lunur. Görünmiyen düşman 
~''t!J •. ne yapmaz!. Hiç beklen
~a,.,_ gı zaman canevindln vurur 

·"ıtnı. 

'ti!~ 'l'orpida attığı gemiden gö
ez tni? ' .. 

t Denizci arkadaşlar anlatı -
ılı ;.'· 1'orpida atıldığı zaman, su
bıt~1:•rken arkasında hava ka
tı~1, !arından çizgi gibi bir iz bı
'lotptrıış. Buna bahr:ye dilinde 
1 tdo izi. deniliyormuş.. Şii -
dify Şıtııdiye kadar buna ne rast
t,nrı ne de raslandığını duydum. 
ııı . hundan sonra da göster -

.:.ı 11 ı 

'; .. 
~ık ~~~a ıı. 1ı,üldll .. Kaptan da ufa
ı,ııı 0•hın i ağzına boşalttı. .. De

•lti: 

~ı~ Siı he; tahtelbahir görmedi-
rıı· , 

, ~ .. Y üzbaşı bey?. 
, 0 rdüm amma uzaktan!. 
, ~ereııe? . 

lstanb ld , i u a ... 
b stanb l d ~ <y"b u a mı.. 

Yo~ ~· Yaptan son cümleyi bü -
bol'!,; tr. hayretle söylemcşti. O 

hırşeye ihtimal vermiyor, 

veremiyordu. İstanbulda bir tah
telbahir olsa muhakkak ondan 
kendisinin haberi bulunması icab 
ederdi. İstanbul denizlerini yıllar
dır karış karış dolaşan bu eski ve 
teerübeli kaptan tahtelbahir du -
yar da onu görmeden, durur muy
du hiç ... 

Yüzbaşı' dudaklarında yayılan 
bir tebessümle konuşmayı sürdür
dü: 

- Ben, harbin başlangıcından
beri Karadeniz Boğazında, Şile 

civarında idim. Rus tahtelbahir-
!eri bir iki defa ta yakınlarımıza 
kadar geldiler, sokuldular. Sahil
lerimize torpido attılar, fırsat bul
dukça bizi topa tufıtular ... 

- Tahtelbahirde top da mı var? 
- Evet .. Küçük bir top v ar ..• 

Biçimine getirdi mi suyun üstü
ne çıkıyor, hedefini bu küçük, mas
kara topile ateş altına alıyor. Bir 
kaç defa b iz de fıoplarımızla mu
kabele ettik. Ateş açtık. Körola -
sıca sıkıyı gördü mü çabucak su
ya dalıyor, gözden kayboluyor. 

- Birkaç gün evvel Çanakkale-

de bir Fransız tahtelbahiri esir ol
muş ... Bizim topçular yakalamış
lar diye bir haber vardı. 

- Evet, biz de duyduk. Onu da 
İstanbula getirecekler, orada ta -
mir edecekler, sonra donanmaya 
vereceklermiş ... 

- Yüzbaşı b<ıy ... Bizim donan
mada da hiç tahtelbahir yok! 

- Evet ... Öyle ... 
- Halbuki bu çok ehemmiyetli 

bir silfilı ... Bari Almanlar bize bir 
kaç tane verseydiler ... 
- ....... .. 
Yüzbaşı kaptanın bu sözlerini 

cevabsız bıraktı. Sözün meerasını 
değiştirdi: 

- Kaptan bey ... Şimdi önümü
ze br tahtelbahir çıkıverse ne ya-
parız?. 

Eyüb kaptan hiç beklemediği 
bu söz karşısında durou. Düşün
dü. Sonra, tereddüdle karşılık ver
di: 

- Tanrı korusun yüzbaşı bey .. 
Hemen sahile doğru kaçmaktan 
başka çaremiz kalmaz ... 

(Devamı var,) 

Avrupa Sulhu Ve 
Amerikalılar 

(4 üncü sayfadan devam) 

toplanan kongrey~ kalmaktadır. 
Şimdi de Reis Ruzveltin istediği 

tamamile olmamıştır. Meb'usların 
verdiği ka.Tar bundan sonra ayana 
gidiyor. Reis Ruzvelt orada ken
di noktai nazarını müdafaa ede
cektir. Fakat asıl müşkülat ayan 
meclisinin tatilinden evvel bunu 
neticelendirmektir. Çünkü parla
mento bir daha kıştan evvel top
Janmıyacaktır. O zamana kadar ise 

Reis Ruzvelt vaziyetin pek sarih 
bir surette aydınlanmasını istiyor. 
Reis Ruzveltin muhalifleri yalnız 
karşısındaki Cumhuriyet fırka -
sından ibaret değildir. Amerika
nın başka yerlerde olup biten iş

lere, bilhassa harb işlerine karış

masından çekinenler pek çoktur. 
Hatta Re:s Ruzveltin fırkası olan 
demokratlar arasında bu hususta 
muhaliflerle birleşerek harekete 
geçenler vardır. Onun için Ame
rika işlerine Avrupadan bakar -
ken b oraz şaşırmamak kabil olmu
yor. Halbuki onların noktai naza
rınca vaziyet sarilıtir. Ayan ve 
meb'usan meclislerinde harici po
litakada Avrupalılarla herhangi 
bir taahhüde girişmeyi istemiyen 

aza çoktur. Hele şu harb borçlan 
bahsi onlarca unutulur gibi de -
ğildir. Diyorlar ki: 

- Umumi harbde Reis Viason 
917 de Avrupalılarla beraber ol-

du. Amerika da İngiltere ve Fran

sa ile birlikte harbetti. Amerika
lıların Avrupaya verdikleri borç

lar ise hala alınamıyor. Yine Av

rupada bir harb olacak da Ame

rikadan yardım mı istenecek?. A
merika böyle şeylerden uzak kal
malı!. 

Fakat Taym'is bunun etrafında 
yazdığı makalesinde şu şayanı dik

kat npktayı gözönüne koyuyor: 

Amerikanın müstakbel harbde bi
taraf kalıp kalmaması meselesi 

şu bitaraflık kanunu ile şimdiden 

tayin edilecek işlerden değildir. 

Bunu ancak istikbalin şeraiti, 

ihtiyaçları tayin edebileeektir. 

Dr. Hafız Cemal 
(LOKMAN HEKİM) 

DAHİLİYE MÜTEHASSIS[ 
Divanyolu 104 

Muayene saatleri: Panr harto her 
ııüıı 2,5 - 6, Salı, CUmartest U - Z,5 

fJkaraya. Tel: 22398 

TARZANIN OGLU 1 
• 

sı 
ol<~'' 
o~'' 

,.ı 

gl<ıJ 

eıi' 
çO' 

df t 
}1~' 

j 
en ıl 

' k<if 

\' 
~EDGARRAYS 

çiiı· 
)~tin~n, hattıistivaya yakın tir 
tilnı· • etrafı yüksek bır çitle çe,·

blıt~ küçük bir köy var. Üzeri 
heıe,: Yapraklarile örtülıi kulü -

e lenciler oturuyor. 

!\()".. ... 
t~ · >\in o t r asındaki meydana ku-
~i!Qt v~ını düzüne çadırda befo
l!tlen fi targfilı kurmuşlar, yer!i

lre loııı ld:şi, kaplan derisi ve sa-
" llyorlar 
"lı . 

0~ ik·Çadırlardan birinin önünde 
llıtlıy~Ya;l~rında küçük bir kız o
tenı.. '· Irı siyah gözleri, yine o 

"''•k 'lııe b ı saçları sevimli çehre -
~liıı aşka bir güzellik veriyor. 

~etd;~e, esirlemen birinin yapıp 
tahta bir bebek var. Bu· 

No: 12 

na, kumaş parçalarından rop yap
mağa çalışıyor. 

Meryemin bu kaba bebeğe kar
şı büyük bir muhabbeti var. Ha -
yatının acılığını ancak bununla 
meşgul olmakla unutuyor. 

Zira etrafında bulunanların he
men hepsi kend:sine karşı kin ve 
nefret gösteriyorlar. Hatta yaşlı 
sütninesi bile ... Yanına iltica eden 
küçük kıza haşin muamele edi
yor, kolunu çimdikliyor, saçlarını 
çekip k-0parıyor ve nihayet kovu
yor. 

Meryem, en ziyade babası, şeyh
ten çekiniyor. Bu beyaz sakallı a
damın yanına yaklaşmıya cesaret 
edemiyor. Etse bile şeyh yüz ver
miyor, acı sözlerle, hazan tekme 

Çeviren: FUAD SAMİH 

ile yanından kovuyordu. 
Meryem, bütün acılarını bebeği 

ile oynamakla unutmıya çalışı -
yordu. Onu, çiçeklerle süslüyor, 
göğsüne bastırıyordu. Yalnız kal
dığı zaman ninni söylüyor, gülü
yordu. 
Şeyhi görünce küçük kızın neş

esi kaçıyordu. Hemen bir köşeye 
çekiliyor; büzülüp oturuyor, mev
cudiyetini belli etmemiye çalışı -
yordu. Korkuyordu; şeyhten, süt
ninesinden, bedevilerden korku -
yordu. Hatta, köyün etrafını çe
viren sık ve karanlık ormandan 
da ... 

Bazan bu yüksek ağaçlı orma
na bakıyor; vahşi hayvanların ho
mlırtularına, kuşların acı acı öt-

Biz Bundan Ucuz 
Tarif Yapamayız 

(5 inci sayfadan devam) 

Bahçemize gelen müşterinin iç
tiği yağmur suyu değil, rakı ... Ter
kos değil bira .. Yedikleri libada, 
ebegümeci, pazı değil; peynir, yu

murta, sardalye, börek, istakoz, ka
rides, ciyer, şiş. havyar .. Dinledik
leri bekçi davulu, yahut gaz tene
kesi değil; ud, keman, cümbüş, ka
nun., klarnet, piyano, armonik, 
saksifon ... Otıırdukları yer Kara
caahmed servilerinin altı, yahut 
Kasımpaşa bostanlarının kenarı 

değil, Boğazın, Çamlıcanın, Ada
ların en güzel yerleri ... 
Karşılarında hizmet edenler, 

babalarının azad kabul etmez kö
leleri değil; her biri gündelikle, 
haftalıkla, aylıkla tutulmuş in. -
sanlar ... Daha hangi birini saya -
yım bilmem ki? 

Senden rica ederim bayım, yaz, 
bunları gazetene yaz da herkes o
kusun ve gazeteler vara, yoğa bo
yuna bizlere çatıp durmasın! 

Gazinocu ve bahçe sahibinin 
sözlerini işte aynile ve hemen he
men de harfi harfine buraya ge -
çirdim. Şimdi de müsaadesile ken
disine kısaca bir cevab vereyim: 

Azizim bay gazinocu, 

Bu sözlerinle bir bakıma haklı 
gibisin amma ... İşin bir de amma
sı var. Yani senin anlıyacağın, 

Beyoğlunda Miloviç nam hatuna 
banknottan yatak çarşafı serme 
devri geçeli çok olmuştur. SiZin 
ise bir kısmınız halA Harbi umu
mi devrinden yadigar kalma ve o 
devirden sonra bir kaç yıl daha 
devam etmiş olan gayet kötü bir 
hovardalık modasını yaşatmak is

. tiyorsunuz. Halbuki herkes para
nın gümüş olduğunu çoktan anla
mış ve müşterilerin içinde artık 

bu ağızlara pek kayık yanaştıra
cak kimseler kalmamaya başla -
mıştır. Eğer aklınız varsa Harbi 
umumi zamanından hatırınızda 

kalmış olan o hesapsız hovardalık 
ve hesapsız vurgunculuk fikrini 
artık bir tarafa brrakır, yine de 
gül gibi geçinirsiniz. Yoksa bu gi
dişle bütün halk, pazar günleri 
evlerinden yiyeceklerini, İ90'cek -
!erini ve takım taklavatlarını ku
caklayınca bedava tarafından Al
lahın kıdarına dökülür, siz de o 
zaman işte gündüzleri sineğin ve 
geeeleri de ateşböceğinin danis -
kasını avlarsınız! 

OSMAN CEMAL KAYGILI 

Tarihin En Güzel Kadınları 
(5 inci sayfadan deııam) 

- Madam, rahatsız olduğunuzu 
görüyorum. İsterseniz evinize ka
dar götüreyim s>zi... , 

- Evim yok benim!. 
Kibar zat bir an düşündü, son

ra: 
- Öyle ise bize gidelim ... 
Dedi. Koluna girdi, kaldırdı. Bi

raz Herdeki evine götürdü. Bu 
meşhur ressam Hanri Herz idi. 

Moskovalı aşiftenin tali ayağı
na gelmişti. Ressamla on sene ha
yat geçirdi. Artık en süslü rop -
lar g'.yiyor, en kıymetli elmaslar 
takıyor, kibar sos:111e~ girip 
çıkıyordu. Bir gece ressam, sa -
rayda verilecek resmi baloya da
vet edilmişti. Metresni de beraber 
götürmek hatasında bulundu. Ve 
bu hatanın cezasını pek ağır çek
ti. Tam Kralın bulunduğu salona 
gireceği sırada mabeyincilerden 
biri güzel kadının yanına geldi, 
nezaketle elinden tuttu, aşağı iı;ı

dird~ arabasına bindirdi. 

Paiva bu küçüklük karşısında 

hırsından mendilini l.'iıryor, ağlı

yordu. 
Bu hadise üzerine ressamdan 

DEVREDİLECEK İHTİRA 
BERATI 

cFitalosiyanin serisinden boya

lar ihzarına mahsus usul. hak -
kındaki icat için alınmış olan 7-9-

937 tarih ve 2472 numaralı ihitra 

beratı üzerindeki hukuk bu kere 
başkasına devir ve ferağ ve yahut 
icadı Türkiyede mevkii fiile koy

mak için icara dahi verilebileceği 

teklif edilmekte olmakla bu hu -
susa fazla malumat edinmek iste
yenlerin Galatada, Aslan Han 5 

inci kat 1 - 3 numaralara müraca
at eylemeleri ilan olunur. 

melerine rağmen derinliklerine 
dalmak, şeyhin zulümlerinden kur
tulmak istiyordu. 

Meryem şarkı söyler, bebeğinin 
elbisesini dikerken şeyhin yanı
na geld iğini gördü. Küçük hemen 
sustu ve yere sürünerek çadırın ar
)<asına geçmek istedi. Muvaffak 
olamadı. Şeyh, geçerken, ayağile 
çocuğu itti. 

Meryem, bir müddet yerde, yü
zllkoyun yattı, kaldı. Vücudü baş
tan ayağa titriyordu. Babası, ça
dıra girip kaybolunca başını kal
dırdı. 

Uzaktan bu sahneyi seyreden 
sütninesi Mabun şen bir kahkaha 
salıverdi. 

Babasının artık kendisile meş
gul olmadığına kanaat getirince 
kalktı. Çadırın arka tarafına geçti. 
Sevgili bebeğini uyutmak ister 
gibi kucağında sallamıya başladı. 

Küçük Meryemin hayatı her -
gün böyle geçiyordu. Her gün ha-

ayrıldı. Bir İspanyol Markizi ile 
evlendi, Markiz oldu. Kocası, bir 
sene sonra elmaslarını, parlarım 
altlı, kaçtı. Altı ay sonra da bir a
araba kazasına kurban gitti. 

Paiva, serlbest kalmıştı. Buna 
çok memnun oluyordu. Az geç -
meden Kont Henkel adlı bir Al
man zengini ile tanıştı. 

Kont, Paristeki Alman casus 
şebekesinin şefi idi. En k:bar yer
lerde geziyor, su gtbi para sarfe
diyordu. Paivaya Şanzelize cadde
sinde büyük ve muhteşem bir ko
nak yaptırdı. Sonra da nikfilıına 
aldı. 

1870 muharebesi çıkınca Kontla 
beraber Silezyaya gitti. Harb bi
tince yine Parise döndü. Kont, hiz
metine mükiifaten Prens olmuştu, 
Moskovalı dilber de Prenses ... 

Yine eskisi gibi debdebe içinde 
yaşıyordu. Fakat, Fransa hükıi -
meli Prens'n, casusluğunu isbat 
edecek bir takım deliller ele ge
çirdi ve 1''ransa toprağını terke da
vet etti. 

Prens Alnıanyaya avdetinden 
az sonra öldü. Paiva da 21 sonka
nun 1884 de gözlerini hayata ka
padı. 

DEVREDİLECEK İHTİRA 
BERATI 

cGöz kaçıklarını tamire mah 

sus iyne hamili sap• hakkındaki 

ihtira için alınmış olan 30-7-937 
tarih ve 2425 numaralı ihtira be

ratının ihtiva ettiği hukuk bu ke
re başkasına devir veyahut icadın 

Türkiyede mevkü fiile 'konması i
çin icara dahi verilebileceği teklif 
edilmekte olmakla bu hususa faz
la malumat edinmek isteyenlerin 

Galatada, Aslan Han 5 inci kat 1 -
3 numaralara müracaat eylemele

ri iliın olunur. 

basından, sütninesinden hakaret 
görüyordu,. Fakat, ~ıatırasında 
müşfik bir annenin hayali vardı. 
O, onu göğsüne bastırıyıor, öpü
yor, sıkıyor, üzerine titriyordu. 

Meryem bunu tatlı bir rüya te -
lakki ediyordu ve kendi kendine: 
cAh! Ne olurdu, böyle bir annem 
bulunsaydı. Şeyh babam niçin be
ni sevmiyor? Sütninem niçin beni 
horluyor? Fena, yaramaz bir kız 
mıyım ben?. Ben onları seviyo -
rum, kendimi sevdirrniye çalışı • 
yorum. Beyhude!. 

Onlar benden nefret ediyorlar. 
Beni incitmekten, horlamaktan 
zevk alıyorlar. Niçin?.• 

Diye söyleniyor, için için ağlı
yordu. Yüreği daiıni bir yeis ve 
kederle eziliyordu. 

Birdenbire doğruldu. Ayak ses
leri ve yüksek kahkahalar işiti -
Jiyordu. Yavaşça başını uzattı. 

İki beyaz yabancının çadıra 

doğru yürüdüğünü gördü. Şeyh, 

7-SO.N r.ILG&Ar-.... 
Devlet Demlryolları ve Limanlar•] 

ltletme u. idaresi ilinları 
Muiıaronıen bedelı 1.700 lira olan 10.000 kilo saf ve 2.0.00 kilo adi 

hamızı kibrit 19-7-939 Çarşamba günü saat (10,30) on buçukta Haydar

paşada Gar binası daııilindeki komisyun tarafından açık eksiltme usu· 
lile satın alınacaktır. 

Bu ışe gn mek ıstı yenlerin 127 lira. 50 kuruşluk muvakkat temina1 

ve kanunun tayi>: ettiği vesaikle birlikte eksiltme günü saatine kadar 
komisyona müracaüla.r. lazımdır. 

Bu •şe ait ;..mn.ımeler komisyondan parasız olarak dağıtılmakta.· 

dır. (4842) 

• ** Muhammen bedel. muvakkat teminatı ile miktarları aşağıda yazı
lı 1 ve 2 numaralı liste muhteviyatı otojen ve elektrik kaynak telleri 
ayrı ayn ihı<le edilmek üzere 28/8/1939 pazartesi günü saat 15 den iti• 
haren sıra ile ve kapalı zarf usulü ;le Aiıkarada idare binasında sı:.tın 

alınacaktır. 

Bu işe gırmek isteyenlerin her listenin hizasında yazılı muvakkat 
teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini ayni gün saat 
14 de kadar komisy-0n reisliğine vermeleri liizıındır. 

Şartnameler 126 t:uruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde satıl-
maktad·r. (5065) 

Liste Malıemenin ismi 
No. 

1 Otojen kaynak için tel ve çubuk 
2 Elektrik şerare kaynak tel ve 

çubukları 

Mık dan 

30 kalem 

22 • 

Muhammen Muvakkat 
Bedeli Teminat 
LK. L K. 
65.300,00 4.515,00 

ll5.24'7.00 1.893,53 
(5065) 

j İnhisarlar U. Müdürlüğünden: / 

işin nevi 

Gerze bakım evi inşaatı 
Gümüşhacıköy bakım 

Keşif bedeli 
Lira Kr, 
78.815,49 

Yüzde 7.5 
teıninah 

Lir" Kr. 
5.190,77 

Eksiltmeni o 
Şekli Saati 

Pazarlık 15 

evi inşaatı 81.157,83 5.307,89 • 16 

I - 27/Vl/939 taıihinde teklif olunan bedeller Layık hadde görül
mediğiden ;-ı!rnrıd.ı yazılı her iki inşaat yeniden şartname ve ke
şifnamel.eri mucibince pazarlık usulile eksiltmeye konmuştur. 

II - KE!şif bı>delleri muvakkat teminatları pazarlık saatleri hizala
rında gösterilmiştir. 

llI - Pazarlık 27/VII/939 perşembe günü Kabataşta Levazım mu
bayaat şubesindeki Alım komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Keşif ve şartname ve pianlar her gün Levazım şubesi vez
nesinden ve İzmir, Ankara, Samsun Başmüdürlüklerinden 394 ve 405 
kuru§ mukabilinde alınabilir. 

V - İsteklilerin Yüksek Mühendis veya Mimar olmaları olmadık
ları takdirde aynı evs.'lfı haiz bir mütehassısı inşaatın sonuna kadar da
imi olarak i~ b~ında bulunduraea:klarını noterlikten musaddak bir ta
ahhüt kağıdı ile tevsik etmeleri ve (70.000) liralık bu gibi inşaatı mu
vaffaki.yetle yapmış olduklarına dair vesika vermeleri Jazundır. 

Pazarlığa giı·e~:>-klerin, yukarda yazılı vesaiki İstanbulda İnhisar
lar Umum l\lüdiirlüğli inşaat şubesine ve diğer vilayet merkezlerinde 
mahalli N aı:ıa müdürlüklerine ihraz etmeleri ve ayrıca pazar lığa işti
rak vesikası almaları lazımdır. 

VI - Taliplerin kendilerinden aranılan vesaik ve % 7,5 güvenme 
paralarile brlikte pazarlık için tayin olunan gün ve saatl.,rde mezkt1r 
komisyona gelmeleri fün olunur. (4782) 

... • Cinsi Mikdarı Muhammen -0/0 7,5 Eksiltm!nİn 
bedeli teminat Şekli Saatı 
Lira Kr. Lira Kr. 

Eczayı tıbbi}'e 

Cam alat 
Uboratuar malze

159 kalem 428 70 32 15 Pazarlık 15 
284 • 1611 82 120 88 Açık eks. 15,30 

mesi 102 • 491 60 36 77 • • 16 
Filitre kağıdı 2i6 • 263 63 19 77 Pazarlık 16,30 

1 - · 19/VII/939 tarihinde 
1 
ihale edileceği ilan edilmiş olan yııkarda 

cins ve miktarları yazılı 4 kalem malzemenin bazılarının muhaımn.en 

bedelleri değ~tirilerek eksiltmesi '31/VII/939 tarihine talik edilmiştir. 

II - Munanımen bedelleri muvakkat teminatları, eksiltme şekil vl! 
saatleri lıiu.larında yazılıdır. 

III - Eksiltme 31/VII/939 pazartesi günü Kabataşta Levazım ve mu
bayaat şubesınde1<i Alım komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Lisleler !ıer gün sözü geçen şubede görülebilir. 

V - Cam alil! ve laboratuar malzemesi hakkında teklif olunacak 
aletlerin marka ve evsafının eksiltme gününden evvel Kabataşta Kim
ya şubemfae bildirilmesi lazımdır. 

V1 - Lteklilerin % 7,5 güvenme paralarile birlikte eksiltme için 
tayin edilen gür. ve slatlerde yukarda adı geçen 'komisyona gelmeleri. 

.5230. 

kapıda ve ayakta duruyordu. 
Kaşlarını çattı, niçin geldikle -

rini sordu. Yabancılar, fildişi al
mak için geldiklerini söylediler. 
Şeyh, satacak fildişisi olmadığı ce
vabını verdi. 

Meryem, bunu işitince bir ta -
accüb nidası çıkarmaktan kendini 
alamadı. Çünkü şeyhin bir çadır 
dolusu fildişisi olduğunu biliyor
du. Yabancıların yüzüne büyük 
bir dikkat ve takdirle bakıyordu. 
Ne güzel beyaz renkleri, parlak 
san saçları vardı bu ziyaretçilerln! 

Bunlardan biri, birdenbire ba

şını küçük kızın bulunduğu tara
fa çevirdi· Kız, geri çekilmek, gö
rünmemek istedi. Fakat vakit bu
lamadı. Yabancı, kendisini gör -
müştü. Meryem, dikkatle kendisi
ni süzen bu yabancının titrediği
ni farketti. Bu sahne, şeyhin dik
kat nazarından kaçmamıştı. Su -
ratını astı ve şiddetle: 

{Devamı var} 

DEVREDİLECEK İHTİRA 
BERATI 

cSuda intişara tabi olan madde
lerin muamelesine ve bunların 

sulu intişar mahlullerinin istihza
rına dair usul. hakkındaki ihtira 
için alınmış olan 12 eyh'.ıl 1935 

tarih ve 2049 numaralı ihtira be
ratının ihtiva ettiği hukı.k bu ke
re, ihtiram Türkiyede rr.evkii fiile 

konması için icara verileceği tek
Ji.f edilmekte olmakla bu hususa 

fazla malılmat edinmek isteyen
lerin Galatadıı, Aslan Ha'l 5 inci 
kat 1 - 3 numaralara müuc~at ey
emeleri illin olunur. 

Fatih Nüfus memurluğundan: 
Trabzon Boz tepeizir mah~llesi 

22 hanede kayıtlı Hasan Ta' sin 

-0ğlu Ömer Cemilin Soyadı Bilirer 
iken İstanbul 5 inci Hukuk mah

kemesind~n aldığı ilamla (Tansı) 
olarak tashih edileceğinden key
fyiet iliin olunur. 
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ÇOK SIK BAŞ YIKA

MA, PERMANANT, 

SAÇ BOYASI, GtlNEŞ, 

ve RÜZGAR SAÇLARI 

SERTLEŞTİREREK 

KIRAR. 

PERTEV 
Briyantini 

'llerlr.ibindeld husuııiyet 

itibarile saçların kırıl • 

masma ve kuruyarak 

Jı:epeklenmesiııe mhi 

olur. Saçlan harici tesi· 

rattaıı korur. Tatlı bir 
yumuşaklık ve tabü bir 
parlaklık bahpder. 

-

1 
Her eaane ve ıtriyat mağaza- ı 

_ larmda bulunur. 

lstanbul 3 üncü icra Memurluğundan : 
Necip Önsoyun Nemikadan aldığı (1250) lira mukabilinde birinci 

derece<ie ipotek gösterdiği Eminönü kazası Alemdar mahallesi Molla
fenari sokağında eski J 9 yeni 11 kapı, 44 ada, 6 parsel numaralı kadas
tro gör:nüş kAgır bir bab hSJM!nin rehin bedeli verilmediğinden 2004 nu
maralı kanun htikmüne tevfikan paraya çevrilmesine karar verilmiş ve 
mezktir hanenin tamamına 2562 lira kıymet takdir edilmiştir. 

GAYRİ .MENKULÜN EVSAFI: Hane. Kil:gir alup yanmış ve tami
rine başlanmıştır. Kapıdan girildikte iki odanın döşemeleri yanmıştır. 
Bu katta böıme duvarları yoktur. 

BODRUM KAT: Bir methal, bir oda; kapı ve kömürl!ikter. ibaret-

SAÇ EKSIRJ 

Kom ojen 
Saçlan besler, köklerini 
kuvvetlendirir, dökül
mesini önler, kepekleri-

ni giderir. 

fngiliz Kanzuk 
Eczanesi 

Beyoğlu - lstanbul 

Yüksek Mühendis Mektebi Satınalma 
Komisyonundan: 

939 Mali 6enesi zadında mekteb talebe ve pansiyonuna ait (110.000) 

parça çamaşırın yıkarunası açık ekısiltmeye konulmuştur. Eksiltmesi 

22/7 /939 tarılıine rastbyan perşembe günü saat 10 da Gümüşsuyunda 

mekteb binıt.sı içinde yapılacaktır. Beher parçanın muhammen bedeli 
( 4) kuruş olup ilk tenıinatı (333) liradır. 

isteklilerin şartnamesini görmek üzere her gün ve eksiltmeye gi
receklerin de belli gün ve saatte mekte'b binası dahilinde toplanan Sa-

tınalma komisyonuna müracaatları. (4864) 

tir. ı~---------------------~ 
BİRİNCİ VE İKİNCİ KATLAR: Kamilen muhterik olup pencere 

çerçeve_eri kısmeıı yanmıştır. Kat döşemeleri potrel üzerine beton ola
rak yeniden dökülmüştür. Üçüncü katta yeniden bazı tesisat yapılmak
tadır. 

Binaenaleyh muhterlk ve kısmen de inşaata başlanmış ve tamam bir 
haldedır. Zemin kısmı mevcut beden duvarları yeni yapılan iki kat be
den döşeme ve kısmen yanık pencereleri nazarı ltibare alınarak 46/50 
metroluk sahasında bulıınan işbu gayrimenkule yukarıdaki evsafı na
zara alınarak heyeti umuıniyesme (2562) lira kıymet takdir edilmiştir. 

GAYRİ MENKULÜN HUDUDU: Tapu kaydı gibi olup kadastro 
görmüştür. 

l - İşbu gayri menkulün arttmna şartnamesi 27 /7 /939 tarihinden 
itibaren 39/576 numara ile İstanbul Üçüncü İc:ra dairesinin muayyen nu
marasında herkesin gerebilmesi için açıktır. ilanda yazılı olanlardan faz
la malUınat almak isteyenler işbu şartnameye ve 39/576 dosya numa.ra
sile memurivetimize müracaat etmelidirler. 

2 - Artıırmaya iştirak için yukarıda yazılı kıymetin % 7,5 nisbe
betinde pey veya milli bir bankanın teminat mektubu tevdi edilecektir. 

Şirketi Hayriyeden 
Sayın Halkımızın 

•• •• A • 

ile Gazino ve Lokantasına 
gösterdiği büyük rağbet üzerine bu kerre Bebek ile 

Plaj arasında bu pazardan itibaren Pazartesi günlerin
den maada her gün için binek otomobillerine mahsus 
araba vapuru servisi ihdas edilmiştir. Hareket vakitleri 

tarifede yazılıdır. Ücrette değişiklik yoktur, 

Kartlar muteberdir. 

(Madde 124). ı----------:------.....;;;..;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;::;=::_ 

3 - İpotek aahibi alacaklılarla diğer alAkadarlann ve ı.rtifak hakkı Belediye Sular idaresinden : 
sahiplerinın gayri menkul üzerindeki haklarını hususile faiz ve masrafa AÇIK p AZARLıK İLANI 

dair olan iddialarını işbu ilAn tarihinden itibaren yirmi gün içinde ev- idaremiz müstahdemini için cem'an 111 çift ayakkabı. 
rakı müsbitelerlle birlikte memııriyetimize bildirmeleri icap eder. Aksi 
halde hakları tapu sicilli ile sabit olmadıkça satış bedelinin paylaşmasın- • • • • 24 çi.ft çizme. 
dan hariç kalırlar. Yukarda cins ve miktarı gösterilen ayakkabı ve çizmeler için 12 

4 - Gösterilen günde arttırmaya iştirak edenler arttırma şartna- temmuz 939 çarşamba günü idaremizde açık pazarlık yapılmışsa da mat
mesini okumuş ve lüzumlu malUıııat almış ve bunları tamamen kabul et- lub evsafta talih zuhur etmediğinden ihale tehir edilmiştir. Talihlerin 
miş ad ve itibar olunurlar. bu işe dair lanz;ro edilmiş olup idaremiz Levazım servisinden parasız 

5- Gayrimenkul 16/8/939 tarihinde Çarşamba günü saat 14 den olarak verilen şa.ıtnameye harfiyen uygun olarak açık pazarlık günü 
16 ya kadar İstanbul Üçüncü İcra memurluğunda ÜÇ defa bağırıldık - olan 31 temmuz !139 pazartesi günü saat 15 de idaremizde müteşek'kil ko-
tan sonra en çok arttırana ihale edilir. Ancak arttırma bedeli muham- misyona müracaatları. (5236) 
men kıymetin % 75 şini bulmaz veya satış isteyenin alacağına rüçhanı 
olan diğer alacaklılar bulunup da bedel bunların bu gayri menkul ile 
temin ediJm4 alacaklılarının mecmuundan fazlaya çıkmazsa en çok art
tırarun taahhüdü baki kalmak üzere arttırma 15 gün daha temd' t edile
rek 31/8/939 tarihinde perşembe günü saat 14 den 16 ya kadar İstanbul 
Üçüncü İcra memıırluğu odasında art.ırma bedeli satış istiyenin alacağına 
rüçhanı olan diğer alacaklıların bu gayrı menkul ile temin edilmiş ala
cakları mecmuundan fa1Jaya çıkmak şartile en çok arttırana ihale edi
lece'ktir. Böyle bir bedel elde edilemEzse ihale yapılmaz. Ve satış talebi 
dii!jer. 

6 - Gayri menkul kendisine ihale olunan kimse derhal veya verilen 
mühlet içinde parayı vermezse ihale kararı fesholunarak kendisinden 
evvel en yüksek teklif de bulunan kimse arzetmiş olduğu bedelle alma
ğa razı olursa ona, razı olmaz veya bulunmazsa hemen on beş gün müd
detle arttırmaya çıkarılıp en çok arttırana ihale edilir. İki ihale arasın
daki fark ve geçen günler için % 5 den hesap olunacak faiz ve diğer za
rarlar ayrıca hükme hacet kalmaksızın memuriyetjmizce alıcıdan tah
sil olunur (Madde: 133). 

7- Aalıcı artırma bedeli haricinde olarak yalnız tapu ferağ harcını ve 
yirmi senelik vakıf taviz bedelini ve ihale karar pullarını vermeye mec
burdur. Müterakim vergiler, tenvirat ve tanzifat ve tellaliye resminden 
mütevellit belediye rüsumu ve mliteraltim vakıf icaresi alıcıya ait ol
mayıp artırma bedelinden tenzil olunur. İşbu gayrimenkul tamamı yuka 
rıda gösterilen tarihte İstanbul Üçüncü İcra memurluğu odasında işbu 
ilan ve göeterilen arttırma şartnamesi dairesinde satılacağı ilan olu-
nur. (19241) ·~· ·-., 

Ziraat Vekaletinden : 
Ziraat Vekaleti Mai<am otomobili için açık eksiltme ile c5950. lit

re benzin alınacakt•r. 

1 - ~nzınin bir ~itresinin muhammen bedeli cl7.70. kuruş .5950• 
litre benzinin nıuh~mmen beqeli cl053 l'ra ,15, kuruş muvakkat te
minat c78• lira ,99, kuruştur. 

2 - İ'1ale 21/7/939 !arilıine müsadif cuma günü saat 15 de Vekalet 
binasında müteş~kkil komisy<ın huzurile yapılacaktır. 

Talıblerin bu saatte komisyonda bulunmalan. 

3 - Şartname Lt.vazım müdürlüğünden parasız verilir. 

c2613, c6655> 

• m o noarı 
Konforlu banyo, ucuz ve nefis ve soğuk içkiler 

' 1 

KöpTÜ ve Bcş'ktaştan gidip gelme birinci mevki bilet ve kabine ile 
plaj ücre-ti 40, diğer iskelelerden 33 kuruştur. 

İstanbul Defter.darlığından: 
Senelik Muhammen 
Kira bedeli Lira Sene 

TophanPde Çavuşbaşı mahallesinin Necatibey cadde-
sinde eski 337 yeııi 377 sayılı dükkan 144 2 
Ahırkanıda Cankurtaran mahallesinin İskele caddesin-
de eski yeni 7 sayılı eski Tıbbiye mektebi binasının 
Polis karakolu iken t~hliyesi dolayısile halen boş olan 
kısmı: 150 3 

Ayni binanın ittisalir.deki Sarayburnuna müteveccih 
uzun müddetten~ri boş olan kısma: 115 3 

Yukarıda yazılı gayrimenkuller hizalarındaki muhammen kira be

delleri ilzerinder. açık arttırma suretile kiraya verilecektir. Kira bedel

leri dört taksitte olup taksitler nakden ve peşinendir. İhale 31/7 /939 tari

hine müsadif pazartesi günü saat on dörttedir. Taliplerin yüzde yedi bu

çuk pey akçelerini vakti muayyeninden evvel yatırıp mezkur gün ve 

saatte ~eftetdarlık Milli Emlak Müdürlüğünde müteşekkil komisyona 
müracaatları. (5211) 

Beyoğlu Tahsilat Müdürlüğünden : 
Ha1ine alacağının tahsilinin temini için Beyoğlunda Hüseyinağa 

mahallesinin Toprak Lüle sokağında yeni 6 numaralı cŞarken ev 20, şi

malen ev 4, garben yel, cenuben ev 1,2 mahdut. 5250 metre mıırabbaı 

miktarında Hızır kızı Dilbere aid evin ipotek fazlası tahsili emval Jıa
nunu hiikünıler•nc göre satılacaktır. 

Ta.ip olanların 3/8/939 tarihine rastlıyan perşembe günü saat 15 

den sonra Bey<'ğ!u kaymakamlığında müteşekkil İdare heyetine 7,5 pey 
altçeleıile birlikte müracaatları Han ol•ın·ır. ,5204. 

DEVREDİLECEK İHTİRA 
BERATI 

cElektrodlara ve onların talik 
edilmesine aid tertibat. hakkın -
daki ihtira için alınmış olan 16 ha
ziran 1937 tarih ve 2498 numa -
ralı ihtira beratının ihtiva ettiği 

hukuk bu kerre başkasına devir 
veyıllıud ihtiraı Türkiyede mevkii 
fille konmak :için icara dahi verile

bileceği teklif edilmekte olmakla 
bu hususta fazla malfunat almak 
istiyenlerin Galatada Aslan han 
5 inci kat 1 - 3 numaralara mü -
racaat eylemeleri ilan olunur. 

Yatak, yemek ve çalışma oda

larile salon takımları, velhasıl 

her nevi mobilyalar; BAKER 

(ESKİ HAYDEN) mağazaların

da :teşhir edilmekte ve her yer

den ucuz fiat ve müsaid şart-ı 
!ar satı'lmaktadır. -DEVREDıİLECEK iHTİRA 

BERATI 

.Sür'atle müteharrik vesaiti nak
liye, bilhassa tayyarelerde mesnet 

ve silahlar inşası• hakkındaki icat 

için alınmış olan 19-7-928 tarih ve 
687 numaralı ihtira beratının ih

tiva ettiği hukuk bu kere icara 

dahi verilebileceği teklif edilmek-

TABLE 
Yat~ 

Yemek salonlarına, . 
~-:;ı, banyo odalarına, mutfa~•· 

df11r:? >tesanelere, kahvelere, g 
~ .- ra, lokantalara, eşya def 

d ~ ~ asmakla 

Sinek, Sivrisinek, Güveler ve diğer başer 
uzaklaştırmak kabil ~lur •. @ 

Temas suretile mücadele ve imhasılazım gelen GÜVELER!.~ı 
LERİ, KARINCALARI ve HAMAM BÖCEKLERİNİN il\'llV"' 
ve kürklere, elbiselere, çamaşırlara, halılara, dolap çekınelef 

sandıklara 

KRISTAliZ[ AS[PJAYI Ku~ 

Maarif Vekilliğinden : 

KUTU 
içerisinde 

ııatılan 

M.ıarif Vekilliği Neşriyat müdürlüğü kadrosunda .Depolsl 

kontrol memuriugu• münhaldir. Azami kadro ücreti yüz kı!~ 
Bu i§e alınacıık memur en az orta ticaret mektebi tahsili g6rıı' 
lrerlilı: hizmetini yapmış ve yaşı kırkı geçmemiş vlması şarttı!· 
Jer arasında yapılacak müsabakada kazanacak namzede 3659 5

.
3 

nun hükümleri dairesinde tahsil ve hizmet durumlarına göre ~' 
rileoektir. N.üsal ·ka sonunda seçilen memur evvela en az alil~ 
zed olarak çalışccaktır. 

Taı..plerın müsbit evrak ve fotoğrafları ilişik birer istid• ı 
likte 20/VII/1939 perşembe günü akşamına kadar Vekilliğirııiı 

te olmakla bu hususa fazla malu- yat müdürlüğüne müracaat etmeleri lazımdır. 
üzere ıı 
müdiir1 

mat edinmek isteyenlerin Galata- Müracaat sahiplerinin, müsabakaya iştirak etmek 

da, Aslan Han 5 inci kat 1 - 3 nu- 1939 pazartesi günü saat onda Vekilliğimiz Neşriyat 

maralara müracaat eylemeleri i-
lan olunıır. 

İstanbul Üçüncü İcra memurlu
ğundan: 

Dairemizin 938/5727 sayılı dos
yasile bir borçtan dolayı merhun 
olup bu kere paraya çevrilmesine 
karar verilen karyola, komedin, 

masa, sandalye, şilte, yorgan, tabak 

mutfak takımı ve sparton parke ye 

di lambalı radyo makinesi 20 tem

muz 939 tarihine müsaclif perşem

be günü saat 10 dan 12 ye kadar 

'birinci açık arttırma ile İstanbul 
Mahmutpaşayı Veli mahallesi İ
kinci Çiitesaraylar sokağı 2, 4, 6, 
8 numaralı eski Kimya Talebe 

Yurdu binasında satılacağından 

talip olanların mezkftr günde ya

zılı adreste hazır bulunacak me -

mıırumuza müracaatları, ve eşya 

birinci arttırmada takdir edilen 

kıymetinin yüzde yetmiş beşini 

bulmadJğı takdirde ikinci arttır

masının 25 temmuz 939 tarihine 

müsadif salı günü saat 10 dan 12 
ye kadar aynı adreste yapılacağı 
Han olunıır. (19242) 

DEVRED.İLECEK. İHTİRA 
BERATI 

(Cazibei arz mesahe aletleri) 
hakkındaki ihtira için alınmış o
lan 30 temmuz 1937 tarih ve 2392 

numaralı ihtira beratının ihtiva 
ettiği hukuk bu kere başkasına de

vir veyahut icadı Türkiyede mev
kii fiile koymak için icara dahi 
verilebileceği teklif edilmekte ol

makla bu hususa fazla ma!Umat 
edinmek isteyenlerin Galatada, 
Aslan Han 5 inci kat 1 - 3 numa
ralara müracaat eylemeleri ilan 
olunur. 

ve aivrisinekler için de yanan 

KATOL COIL 

bulunmaları rica olunw-. .2983> c5139>. 

Beyoğlu Dördüncü Sulh Hukuk 
Hakimliğinden : 

Terekesine mahkemece elkonulup tasfiyesine karar ve 
i\lü Hırislo Adamapolos uhtesinde bulunan İstanbul Beyazıl 
hailesi Çarşı'kapı caddesi İskender boğazı eski 2i yeni 23 .n~ 

5 
ralı dükkan mahkememiz tarifından açık arttırma suretiJe 

939 tarihine müsadif salı günü saat 10 da satılacaktır. satıı 
deli yüzde 75 i bulmadığı takdirde ikinci arttırması 20/9/9'3'! 

rihine müsadii çarşamba günü saat 10 da icra edileceJ<tit• 

mamıLın kıvımeti 3200 liradır. Tellaliye resmi, ihale pulu, tı 
bedeli müşte~ne ve satış gününe kadar vergiler terekeye ııi 
Arttırmaya girebilmek içiııı yüzde yedi buçuk nisbetinde pe"f 
çesi yatırmak lazundır. 

Tafsilat: DükkAn kagir ve ,iki kattan ibaret olup diil'
1 

i~inde bir merdivenle üst kata çıkılır. Zemini tahta döşeıııe~ 
Mevcut c.ı.mekan müstecire aittir. Mesahası 12 metre murab· 

dır. S:ıtış tapu kaydı mucibince yapılacaktır. İsteklilerin ~ 
da gösterilen gün ve saatte Beyoğlu 4 üncü Sulh Hukuk ııı,11 
mesine gelmeleri ve görmek isteyenler dükkan müstecirine ~ 
racaatlan ilan olunur. 938/19 

[Kadıköy Vakıflar Direktörlüğü llanl~ 
Semti Mahallesi Sokağı 

Kadıköy Osmanağa Kuşdili 

> Caferağa muvakkithanesi 

• Suadiye mektep 

Üsküdar Atikvalde Osmanpaşa 

No, 

44 

55 

34 

I 
Cinsi Aylık ~' y 

' Ev 
ı:J Dükkan 
1 

Numarataj 9 ' 
Ev 

Yukarda cin~i ve mevkileri yazılı yerler 31/5/940 sonund9 

verilmek üzere arttırmaları beş gün azalmıştır. 

İhaleleri 17/7/939 pazartesi günü saat 15 dedir. İstekliler~ 
Vakıflar Müdürlüğüne gelmeleri. (5191) 

Yüksek Mühendis Mektebi 
Komisyonundan : 

Eksiltmeye konulan Miktarı Mubammeıı Pey 
Eşyanın clnıi dedeli akçesi 

Elbise 67 ta. 17,60 89,00 
Yatak ve yorgan 

Satınaırrııı 

1 arihi 

3/8/939 

Eksiltııı'. 
Sa•t• 

14,so 

kullanınız. En mükemmel ve en çarşafı 1000 ad. 1,70 128,00 3/8/939 
müessirdirler. Büyük bakkaliye • 

1 d b 1 
1 - Mektebin 939 mali senesi zarfındaki ihtiyaçları açık c ve eczane er e u unur. 

Deposu: Beyoğlunda Japon 

1 
ye konulmuştur. 

mağazası, Nakamura, 2 - Bu ihtiyaçların cins ve miktarlarile muhammen ııcıW 
Telefon: 40250 ilk temınatl:.rı eksiltmenin tarih ve şekilleri hizalarında göstct• 

Kızılay Horhor Semti 
Ocağının Büyük 
Sünnet Düğünü 

Saraçhanebaşı Hayriye lisesi ya

3 - İstekliler 939 mali senesine ait Ticaret odası vesikaısr• 
terecek lerdir. 

4 - Şartnam~lerini görmek isteyenlerin her gün ve eksili~ 
receklerin belli gün ve saatte Gümü şsuyunda mekteb binası da~' 
komisyona müracaatları i!An olunur. (5184) 

nını:Ia (Yeni Özen) sinemasında =======================:? 
12 Ağ'ııstos 939 cumartesi günü ak
şamı yapılacaktır. 

Kayıd muamelesi için sinema 
bahçesindeki heyete müracaat. 

Sahip ve neııriyatı idare eden Bqmuharriri 

ETEM İZZET BENICB 

· Buıld ... ;yaı SON TELGRAF Matb-
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