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SAYI: 832 En Son T elgraflan Ve Haberleri Veren Akşam Gazetesi 
Sahib ve Baımııharriri: 

ETEM t X Z ET BEN t C E YIL: 3 

Denizciler Bugün Büyük Bayramlarını Kutluyor 
Milli Şef "Savarona Yafında Almanlar Danzing'e Yeniden Tayyare 

Tezahüratı Takib Ediyor Topları ve Mühimmat Çıkardılar 

• - .. 
- • - --.,,,. . 

1 
[Lozandaki büyük zaferi ile ayni zamanda Türk milletine kabotaj hakkını da kazandıraıı Milli Şe.t) 

Türk denizcili~nln en büyük hamisidir. Son Te!graf'ın tarihi resim kolleksiyonundan alıp neşrettiğimizi 

l
bu foto§rafı da Büyük Şefi Lozan civarındaki Leman gölünde kabotaj hakkını Türk milletine kazandırdığıı 
gilnde kürek çekerken görüyoruz.] 

Bizim 
Hay.at 

1 BDtOn i tanbul 1 ı 

Sahamız 
Eğ biz de aşlst matbuat 

,ıb7 nıubayyel em~~Jer'. el.· 
L• uuıuıniyeler uzennde 
,..rı _ k 
eUro'tle istismara kalkışsa 
neler ve neler söyliyeme -

ylz?. - ç-

Yazan: ETEM İZZET BENİCE 

A 
lıııan ve İtalyan pzet~ .~ 
lcri palallervaz edaları ıçın
de hila h._vat sahalarını 

!ayin ve tarif ile meşgul bulu • 

ııuyorlar. . 
Eker biz de fa§ist matbuatı gı-

bi nıııhayyel emelleri efkar~ ~mu
:ıniyelıer üzernide cür'etle ıstıs • 
llıııra kalkışacak olsak neler .. ve 
ileler söy liyemeyiz. Fakat, Türk 
llıatbuatı için Türkiyede .ne. o:a
hoııacak ne de herhangi bır ıstıs· 
lllar h..:ıefine sev kolunacak bir 
efkarı umumiye meselesi ve mev
•uu olmadığı gibi Cumh~iyet 
lıiikllmetinın kuruluşundaki ona 
l>rensip de: 

Deniz Şenliklerinde ••• 
Denizciler Öğleden Evvel Saat 11 

de Abideye Çelenk Koydular , 

Deniz müsıtbakalarından bir görünüş 

Denizcıler bayramı bugün mera -
si.mle tes'id edilmektedir. Bayram 
münaoebetile her taraf, vapurlar 
ve sahiller ve diğer nakil vasıta- . 
!arı bayraklarla donanmıııır. 

Şenlikleri takib etmek üzere 
bugün şehrimizi tew->f buyuran 
Milli Şe! İsmet İnönü büyük me
rasimle karşılanmıştır. 

Sakarya ınotörü, Süs vapuru, 
kılavu?-luğun iki motörü, Kadıköy 
vapuru, Denizyollarının Çankaya 
ve deniz· motörleri, sıhhiyenin İs
tanbul muşu, liman i; letmesinin 

bir motörü, liman reisliğinin iki 
motörü, Şirketihayriyenin 71 nu
maralı vapuru, bir Haliç vapuru 
ve deniz kulübünün gönderdiği 

bugün saat 12 de eh.lata liman r 
isliği rıhtımına ve Kadıköy vapu
ru da Sirkeci rıhtımına yanaşmış 
bulunuyorlardı. 

Üniversitelllere tahsis edilen 
Kadıköy vapuru baştan başa yük
sek tahsil gençlerile dolmuş, Şir
ketihayriye vapurile diğer ba~ı 
merakibe de Parti, Vilayet ve 

(Devamı 6 ınc• sahi/ede) 

- Cihanda sulh, yurdda sulb .. 
Olduğuna ı:öre ana vatan top· 

~aldarı dışında ne enıel~~iz, .. n.~ 
hayalimiz yoktur. (Jugünun bulun 
t:İrift ve sürprizlerle doh~ ".'ese

.. 1eleri karsısındaki ,,aziyetımız de 
liadC<:e bu' prensibe sadakattir ve 
)İbe bunun i~in~ir ki, sulh ceph~
•inin içindeyiz ve battı h_a~cketı· 
"1izte sulh cephesini hal..ıkı he -
ıkfj üzerinde iktisabı icabeden 

"1addi ve mane\İ 'arlığa sahih 11111,_ıl'llllll ... ._ ________ llllıı __ ıl'llıllllWllllıı------------ıf"llllll" 1 

kılnıı§ bulunuyoruz. ~ • 
llakikut tamaıııile bu olduğu ka

daı· Üı;(ÜuC' u~tclik fn'?ist ıuatbua
lııı,11 hı>,.;e ve hezeyan mahiye
tini ·alan neşriyatına mukabelede 
~uk ınümsik ve nazik da'\Tanı -
Yoruz: Buna ragmeıı ve gösterdi
ğimiz ne•aket "e incelik karşısında 
Alınan ve İtalyan gazetelerinin 

• (DetıGmı 6 ıncı ıtıhijede) ' 

KÜÇÜK OKUYUCULARIMIZ iÇiN 

Tarza~ın Oğlu 
Yeni Tefrikamıza O G'' S Ç un onra Başlıyoruz 

• 

Hatayda 
Yeni 

Teşkil6t 

Hitlerin Bir Ay içinde Danzing'i 
Ziyareti Bekleniyor 

20 Temmuzda Faaliyete 
Geçmiş Olacaktır 

Ankara, 1 (Hususi muhabiri • 
mziden) - Hatayın anavatana il
hakı münasebetiyle her Vekruet 
bu yurd parçasında üa edilec~ 

hizmetler frzerinde hazır lığını 

sür'atle bitirmektedir. İktisad, 
Maliye, İnhisarlar, Ticaret, Sıhhi
ye, Nafıa, Milli Müdafaa Vekalet
lerinin teşkilatları ikmal edilıni§· 
tir. Na'fıa, Münakalat, Ziraat, Ma· 
arif Vekaleti teşkiliıtı da bitiril • 
mek üzeredir. Bütün teşkilat 20 
temmuzda fiili faaliyete geçecek-. 

Londra 1 (Hususi) - Hitierin, 
işgalden sonra Memel'e gittiği bir 
tarzda, bu ay içinde Danzig'e gi
deceği hakkında Ber linde riva ~ 

yetler dolaştığını yazmaktadırlar, 

LEHİSTAN BU ZİYARETE 
MANİ OLACAK 

Paris 1 (Hususi) - Furniye a
jansı şöyle bir haber neşretmek
tedir: . Alman hükumeti Danzig
in Almanyaya ilhakı planını ha -
zırlamıştır. Hitler Danzigi bu ay 

sonunda ve aglcbi iihiim\11 20 - 30 
temmuz arasında ziyaret edecek 
ve Danzigde iki gün kalacaktır. 

Almanlar Danzige asker sevki· 
yatına devam etmektedirler. Hit-

tir. !er Danzige gidinciye kadar ora-
Bilhas~a Maarif Vekaleti Ha,. daki Alman kuvvetlerinin 200.000 

tay Maarif teşkilatına azami de- ni bulacağı söylenmektedir. 

recede ehemmiyet vermiş ve na- Hitlerin Danzige geldiği gün, 
biyelere kadar bütün tedbirleri .tl,yan meclisi Danzigin Alman • 

Bitler, Berlindeki lapon sefiri ile konuşuyor. 

almıştır. yaya sadakatini ilan edecektir. 

Mareşal Göring bugünlerde şar· ı 
ki Prusyaya gidecektir. 

.. BİRAZ SABIR• DİYORLAR 
Dün Hatay valiliğine tayin e· Lehistan hükumeti Hitlerin Dan- Berlin ı (Hususi) _ Danzi.gde-

dilen Emniyet genel direktörü zigi ziyaretine mani olacağı zan- ki Nasyonal Sosyalist partisinin 
Şükrü Sökmen Süer ile yel'i Em- nedilmektedir. resmi organı olan Danziger Vor

niyet genel direktörü Ali Riza Çe- l:--:-----------------------

d~k.o?a~~~·~oı::c~~~:ıu~~n:·~::: Molotof· '' Her Sabrın 
mişlcr ve Halayda kurulacak Em- e 
niyet teşkilatı münasebetile bazı B • s v 
kararlar almışlardır. Şükrü Sök- Jr O d D d • 
mensüer Vekaletlerle de temas ha- n u ar ır,, e 1 

posten Danzig halkına karşı neş
rettiği bir hitabede ezcümle diy<>r • 
ki: • 

. Kadın, erkek bütün Danzigli
lerin bütün soğukkanlılıklarını 

muhafaza etmeleri !iızım gelen 
günler geçıriyoruz. Şu yakınlar

da ~·aşıyacağımız mes'ud saatle
re tecrübelerimizle mücclı1ıcz bir 
halde intizar etmeliyiz.• 
DANZİGE TAYYARE TOPLARI 

ÇIKARILDI 
Gdynia, 1 (A.A.) - Polonya 

meıjbaından bildirildigine göre !inde olup memur kadrolarının 

haz:rlanınası lle bilhassa meşgul 
olmaktadır. Sovyetler Dış 

Ehemmiyetli 

Mogolistanda Almanyadan kalkan birkaç vapur 
Danzig limanına gelerek karaya 

Yeni Kadro ile 
Bugün işe 
Başlandı 
-·-

Eski Denizbank 
Kadrosundan 50 Kişi 

Açıkta Kaldı 
(Yazısı 6 ıncı stıhifede) 

1 KISACA 1 
Dil Ve .. Kemik 

Türk muhakkak ki, dünya mil
letlerinin babası, Ata sözlerimiz
den belli· 

- Boğaz dokuz boğumdur. 
Dilin kemiği vardrr. 
Büyük lokma ye, bliyük 

söy]eme!. 
G.ibi •darbı meseller • ba kn han· 

gi dilde var. Alınanyanın bu sı· 

rada ithal maddeleri içinde en çok 
kemik varmış. Bizim arkadaş: 

- Muhakkak, Alınan matbua • 
tının dilini kemiklettirmek için • 
dir .. 

Dedikton sonra, 
- İtalyan matbuatına da çok 

lazım. 

l\fütaleasını ilave ederek devam 
etti: 

- Bizim gazetelerde Boğaz do
kuz boğumdur. Sekiz dü§iinür, bir 
söylerler. 
Eğer öyle olma,aydı hele içimiz· 

de tersaneli muharrirler de var. 
billah •heyyttt ... on iki adddda ...• 
diye naarayı bir bastılar mı Ro -
mayı çın çın çınlatırlıudı! ... 

T ahşidata Başladı ___ <D_ev_11m_ı_o_ınc_ı sah~i;ede) 

Japon kıta'lannı daima arkadan vuran ~'iıı akıneıJan 

(Yazısı 2 inci aahflemi.zde) 

SATYE iŞ i 

Heyet Bugün 
Tetkikatını 
Bitiriyor 

Bazı Mevkufların 
Evlerinde Araştırmalar 

Y apıldıq-ı Şayidir 
Satye binası satışındakı yol • 

suzluk tahkikatına dün ve b u sa-
bah da deovam edılıniştir. 

Satiye merkezinden alınan ev
rak üzerinde tetkikler yapan ehli 
vukuf heyeti, bugün tetk,katını 
bitirecektir. 

Diğer taiaftan dün Miıddeiumu
milik laraiınd;m mevkuflardan b..
zılannın evlerinde ve yazıhan 
le · d • e nn e ani arama yapıldığı, bu 
m.~y~nda Yusuf Ziya Önişin de 
ffiiyukdcredelti evinin , arandıgı 
şayi olmuştur. 

-
Makineye 
Verirke~ı; . -

lzmirde Müf.ıiş 
Bir Kasır?. a 

(Yazısı 6 ıntı sr 11 Je) 



2- SON T&LG&AI' -1 TEMMUZ WI 

KABAHATİ VAR?. 

&ın g •len aja · teJgraflannın 

ıçınde bir tanesi vardı ki, çok ha- ' 
zindı. Viyanada 4CO Çingeneyi 
teovkif et~ler .. ZaYallı Çmge - 1 
neler .. Fakat, bunların ne kaba -
hati var • Bunlar da mı Nazi a- 1 
kyhinde çalışmışlar?. Bu zavallı ı 

insanlar, yer yüzunün en maswn, 1 
en kalender, en rindr ıneşreb mah-

1 
lUklandır. Zannetmem ki, yer yü- \ 
zuntin bu sulh ve sükiın nümu -
neleri politikaya karışmış olsun
lar.. ~ er, halı:ika ten, dünyada fa
şizm duşmanlığı, Çingenelere ka
dar sirayet etmİ.ıjse, bu, çok fena 
bir nottur. Demek ki, bu rejim en 
saki.ıı insanlan bile isyan ettiri
yor .. 

KADIJl.'LAR NASIL 

ERKEKTEN HOŞ~ 

1'1.'YUYA DÜŞEN 

GE. 'Ç K.!!_ 

Sabah~t isminde on sekiz ya -
şında genç bir kız, bir kuyuya 
dii,müş, ve tamam 12 saat kuyu
da kalmış .. Neden sonra, bereket 
ki kurtarılmış .. Kıııcağızın, bu sı
cak günlerde, buz gibi suların i

çinde serın bir banyo yapışı, fena 
bir şey değildir. 

Fakat, kuyuya düşmek hiç de 
cazib değil.. plaja di4mek daha 
kısmtlidir. 

KITABSIZ NASIL 

OKUYORLAR! ..• 

Üniversitenin nebatat ve hay
vanat şubesinde okuyan talebenin 
elinde hlç kitab yokmuş.. Bizim 
muharrir arkadaşlar merak ve 
tel~ :çindcdırler .. Soruyorlar: O 
halde tedrisat nasıl yapılabilir?. 

Zehi gaflet! Nebatat ve hayva
nat ilmi tabiiye olduğuna göre, 
bizzat tabiat üzerinden okumak 
daha semereli değil midir?. 

BİZDEN KEMiK 

Kısıklıda 
BOyük 
BirOtel 

Korulu Köşkün Satın 
Alınması 

Düşünülmektedir 
Vali ve Belediye reisi B. Lutfi 

Kırdar dün Çamlı<:aya giderek ba
zı tetkıklerde bulunmuştur. 

iBu tetkikler esnasında Beledi
ye İmar müdürü de kendisine re
fakat etmiştir. 

Çamlıcanın İstanbul için en gü
zel bir turıst mıntakası haline ge

tirilmesi kararlllilmlmıştır. Bu 
maksadla; Kısıklı cıvarındaki ko

rulardan birinde modern bir otel 
vücude getirilmco;i mllVafık gö -

rülmektedir. 

Bu otelin yeniden inşa edilmesi 
çok masraflı görüldüğti takdirde 

Küçükçamlıca civarında meşhur 

Koruli köşkün salın alınarak ba

zı tadilatla bu ~e tahsisi düşünül
mektedir. 

Bir doktQr, kadınların tahayyVl 
ettiği yüzde yüz erkek tipinin, 
dünyada mevcud olup olmadığını 
tetkik etmiş.. Kadınlar, nasıl er
kekten ho~lanırlac! 

-----
T ctkikleri yapan doktora göre, 

kudurmll§ bir aygır ,vahşi bir 
boğa yapılı erkek, kadınların ka
fasının içindeki ideal imiş .. Kuv
vetli, sert kıllı, keskin bakışlı, 

tuttuğunu koparan ve bilhassa 
kalın ~!i erkeklerden kadınlar 
çok hoşlanıı:Jarm~-.. 
Azız okuyucular, içinizde bu 

tarife girmeyen varsa, kadınlar 
nezdinde hiç itiban olmadığını 
tebşır ederim. 

SATIN ALMIŞLAR 

Dünkü gazetelerde şöyle b:r ha
vadis vardı: •Almanya bizden 500 
ton kemik satın aldı .• 

Göbels'in kulakları çınlasın .. 
Alman propaganda nazırı, geçen
lerde söylediği bir nutukta: 

- Et, tereyağı yemedik. Top 
tüfenk yaptık, demişti. 

Demek artık sıra kemikte. Yal
ruz. çok dikkat ister, hazan gırtla
ğa battığı da olur. 

ARMJm llAUJI' 

Dığer taraftan Üsküdar • Kısık

lı tramvayının Alemdağına kadar 

uzatılması da Belediyeden rica o

lunmuştur. 

Esasen Alemdağının da gerek 

seyyahların gerek yerli halkımı -

zı cefüedecek bır mesire haline 

konulması istendiğinden hattın 

temdidinin kaça malolacağı tetkik 
edilecktir. 

f!:üçOK HABERLE[I 

Zaten Üsküdar - Kısıklı tram -

vaylarının ilk te:jekkülü zaman -

Jarında bu hattın Alemdağına ka
dar uzatılması da bir prensip o

larak kabul edilmiş bulunmakta
dir. * Fırınlarda ini teftişler yapı

lacak, etikets:Z ekmekler müsa
dere edilecektir. 

* Taksim - Yenimahalle hat -

tında çalışan arabalara altı otobfu;I 
daha ıliive edilmiştir. 

Belgrad, Selanik panayırları var
dır. 

* Eski belediye muhasebecisi 

Ankara belediyesine tayin edil -
miştir. 

Hususi Mekteb 
Ve Hastahaneler 

* Mecid:ye köyünde yapılacak -. ---
~·eni has;anenın inşasına yakın- 14 Senelık Kazanç ve 
da başlanacaktır. Bina Vergilerini 

Yunus Nadi •Hatay meclisinin 
en kutlu kararı• isimli bugünkü 
başmakalesinde; evvelki günkü 
son ve tarihi toplantısında kendi 
kendini feshederek a.na vatana 
iltihak için karar veren Hatay 
meclisinin bu kararının kutlu bir 
karar olduğunu söyliyerek di -
yor ki 

!Kuvvetle tutularak akıl ve 
kiyasetle yürütülen davaların mu
zaffer olması ihtimali yoktur. 
Biz Hatay misalinden bu bu ha -
k.kat dersini çıkar~ bulunuyo
ruz.• 

TAN: 

Zekeriya Eertel c3ovyetlerle 
müzakereler böyle uzarsa!• isimli 
bugünkü ba~makalesinde gerek 
salahiyettar askerlerin ve gerek 
tecrübeli diplomatların Sovyet 
Rusya olmadıkça sulh cephesinin 
totaliter devletler karşıııında za
yı1 olduğu kanaatmde bulunduk
larını söyledikten sonra diyor ki: 

•Fakat müzakerelerın uzaması 
totaliter devletlerin ümidini ve ce
saretini arttırmaktadır. Sovyet 
Rusyasız bir sulh cephesinin za
yıf olduğunu !>.!dikleri için ma- J 

nevralarında devam etmektedirler. 
Uzakşark hadiseleri, Da.ıızig me
selesinin yeniden nüksetmesi bu
nun bariz misalleridir. Bu sebelıle 
Çemberlayn'in sulh siyasetinin 
istemiyerek dünyayı bir harbe 
sürüklemesinden korkulur. Bu -
gün ing:llerede hakim olan en -
dişe budur .. 

VAKlT: 

Asım Us, •İtalyanların müslü
man hamiliğı! • ısimli bugünkü 
ba.şmakale.:;inde. 

, 

•Hıristiyanlık alemınin merke
zini te~kil e tmekle ıftihar eden J 

İtalyanların birkaç seııedenberi 
müslüman hamiliğine de ba~la -
dtklarını bilıyorıız. Hami ma•kesi 

altında müslüman memleketleri 
ve milletleri daha kolay esir ede
bileceğini düşünen fa.şist İtalya 
matbuatı müslüman Araplar için 
bir tehlike keşfetmiş. Türkiye İn
giltere il.e b!rleşerek bütün Arah 
milletkrini istili etmek niyetin -
de imiş. Hatayın Türkiyeye ilti -
bakı bu tehlikeye doğru giden 
i!k adımı teşkil ediyormuş!• 

Diye başlamakta ve bu haberin 
çok gülünç olduğunu söyledik -
ten sonra müslüman hamiliği da
vasında olan İtalyanın bir müs
lüman memleketi olan Arnavud -
luğu kanlı bir istila ile işgal ederek 
bir müslüman Kral olan Zogo ye
rine hıristiyan kral Amanoeli ge
t'nnesine işaret etmektedir. 

YENİ SABAH: 

Yüseyin Cahid Yalçın cİtalyanın 
hayat sahası. isimli bugünkü baş
makalesinde Almanya gibi İtal
yanın da bir hayat sahası olduğu
nu ve bu sahanın Akdenizde bu
lunduğunu söyledikten sonra İtal
yan gazetelerinin bauıo neştiya -
tına temas ederek d'yor ki: 

•Şarki Akd~nizde garanti mu -
ahedeleri imzalandıktan ve sulh 
cephesi teessüs ettikten sonra, İ
talyanlar için yalnız bir makul 
hMeket kalır. O da gürültüyü pa
tırdıyı kesip uslu oturmaktan iba
rettir. Çünkü hulya ile hakikat 
sahalarını b' rbirlerine karıştırmı

ya kalktıkları gün ellerindekinden 
bir kısmını kaybetmek kenüileri 
için zaruridir. İtalyan muharriri, 
Arnavutlukta yerleşecek İtalyan 
kuvvetlerinin b. r muharebede 
ordu ve donanmalarını İtalyan 
düşmanlarına hizmet edecek va
ziyete sokan Balkan devletlerini 
zapta kafi geleceklerini söylüyor
sa da Balkanlıların bu gibi gülünç 
tehdidlere ehem_ınjet verecek ka-,1 
dar safdil ve duşuncesız olma -
dıkları sırası geldiği zaman filliyat / 
ile sabit olacaktır.• 

~~~==~==~====~==~==~~===== 

Molotof: ''Her Sabrın 
* Askeri brem kanununun 1 in

ci müz eres~ dünkü Büyük Mil
let meclısinde yapılmı ve kanun 
kabul olunmuştur. 

* AksaraY.. gençler bırliğioin 
kongresi 10 temmuz pırzartesi giı

nü saat 21 de Cerrahpaşa semt o
cağı kurağındaki merkezinde top
lanacaktır. 

* Der..z inşaiye tekniği üze - ı Birden mi Verecekler? s· s v d o· 
rinde çalışmak üzere Avrupeya ır onu ar ır ıyo·t 
talebe gönderilmiştir, 1 ıe!:;a;~:~~J~ıe=t~~~;'..d~~~~n:_ JJ 

* Bu yıl ıırk-ten yetrn~ bin 

ton §eker ithal edeceğiz. Buna se
beb son kuraklıktır. Fabrikaların 

faalıyet farkı olan bu nuktar şe

ker dt§&rdan .alınacaktır. 
* Tramvay ve elektrik idarele

rının belediyeye devri henüz ta

mamlanma~ır. 

* Dün bütün Denizyolları me-

rakibindeki eski Denizbank fors-

!arı kaldırılmıştır. 

* Üniversitede bugünden iti -

baren tali lbl!ilamıştır. 

* Her sene yapılan Kııılay haf

tası bugün bl!ilamıştır. 

* Tıp fakültesine alınacak ta

lebe bu aydan itibaren tahdit edi

lecektir. 

* Munakale Vekili Ali Çet.n- 1-------------ı 

kaya şehrimizdeki tetkiklerini bi- Kral Zogo 
tcrerek Ankaraya hoıreket etmİ.ıjtir. 

* Çubukludaki ve Beled:ye ma- Bu Gece lstanbuldan 
lı olan Hıdivin köşkünün otel ve 
pzino haline konulması hakkın- Ayrılıyor 
da bir ta.savvur vardır. 

.Bir müddetteıtıeri şehrimiz -
* Dı:-vlet memurları hakkındaki 

de ·bulunan eski Arnavutluk krabarem dün Mecliste aynen kabul 
edihniştir. lı Zogo kraliçe Jeraldin bugün 

Kösterıce yolu ile Fransa ve İn -* İzmirde sıcaklar evvelki gün 
ve dun lıa.raret 36 yı bulmuştur. giltereye hareket edecektır. Va -

* Bu yıl üç yabancı serg:ye iş- pur gece limanımızdan ayrılacak-
tirak edeceği>:. Bunlar arasında tır. 

Plij Bülbülleri 
l\'o. 21 

- B nce yeni tanışdığın bir 
adamı buraya getirmemeli.sin. Ya
kında burada da foyamız meyda
na çıkar; başka bır yere gttmeğe 
mecbur oluruz. 

- Pekı_ ne yapahm? Her müş
terıyi böyle kaçıracak olur am, J i
yip ıçmek şoyle dJrsun .. Terzlnın. 
kıirkcunıin parasını bile ödıye -
nıcm. 

-- Hayır .. hayır_ enin bu yap
tıgın delıliktı.r. Bundan sonra, ye
ni tan~ığın adamla bir kaç ke
re gtiruşmeden, iyice tartmmao~ 
huyunu anlayıp dinlemeden bu
raya getirme! lstanbulda otel kıt
lı~ı mı var? Evvela onun gotüre-

Yazan : l kender F. SERTELLİ 

ceğı yerlere gidersin! Ondan son
ra buraya. Hem biz burasını ne 
maksadla tuttuk_. Bunu ne ça -
buk unutuyorsun? Bak, Mecdi be
nım bütün plAnlarımı alt üst et

ti. Enıştelik oyununu pek ala Fe
rkiuna yutturahilirdik. Halbuki, 
fecdi ortaya on lira attı.. 4 anla

şıklı ve her şey alt üst oldu. Bu
raya getireceğimiz adama evlen
mek gayesini takip ettiğimizi söy
lıyeceğiz .. Bu fikri onlara telkin 
ederek itımadlannı kazanmağa ça
lışacağız. Bunu yapmazsak, bura
ya ,.e Suadıyedeki eve ne diye boş 
yere kira verelim? 

Melın geniş bir nefe.; aldı: 

nesin.denberı kazanç vergi.-;i ve bi
na vergisi alınmadığı yapılan tet
kiklerden anlaşılmıştır. 

Halbuki; bunların da mezkur 

vergiye tabi tutulmaları icabet

tiği müli>haza olunmuş ve hri
mizdeki maliye şubelerı mıntaka

larındaki bu müesseselerin 1925 

senesindenberi olan vergilerini çı
karmışlardır. 

Bu vazıyet karşısında hususi 1 
hastahaneler ve mektepler sahip- ı 

!eri Ankaraya müracaat etmİ.ıjler 

ve kendilerinin kazanç, bina ver
gilerine muhatab tutulmalarının 

kanunsuz olduğunu iddia etm~ -
!erdir. 

Vaziyet Heyetı Vekılede tetkik 
edilecektir. Eğer bunlardan vergi 

alınması tensib olunursa hususi 
hastahane ve müesseseler 14 se -
nelik kazanç ve hına vergilerıni 

birden vermekle mecbur tutula
caklardır! .. 

- Sen çok derın düşıintiyor - ı 
sun; abla! Sua<lıyede ne var, ne 
yok .. :Biraz da sen anlat bakalım! 
Feridundan ba§ka ökseye konan 
kımseler yok mu•. 

- Suadıye çok zengın bır mu
hit-. Paralı bır ressam buldum. 
Portremi yaptırıyorum. 

- Genç mi?. 

- Otuzunda var yok .. 
- Güzel mı?. 

- Yüzüne dikkatle bakmadım. 
Yakışıklıca bir adam. 

Melin güldü. 
- Sen de ne tuhafsın, bla! Ta

nıştığın erkeklerin yüzüne hiç de 
dikkatli bakmazsın! 

- Alıcı g(faile bakmaga !uzum 
var mı? Portföyü şişkin mı. boş 

mu_? Benim içın aranacak nokta 
budur. Ötesi benim neme gerek. 
Güzel olm~. çirkin olmuş ben
ce müsavi. Maamafıh, üç dört genç 
daha var .. Henüz palazlanmamış. ı 

Londra 1 (Hu>usi) - Başvekil J 

Molotof venı beyanatta buluna -
rak demiştir ki: 

. Her sabrın bir hududu olduğu
nu anlamak zamanı gelmiştir. O
nun '~indir ki Japon ve Mançuri 

kuvvetlerinin Sovyet hudutlarına 
ve Mongol Halk Cumhuriyetıne 

karşı tahrik edici tecavüzlerde bu
lunmaktan vazgeçmeleri ıcabe -

der. 

Buna raf:men Japon Mançuri 

kıt'aları mayıstan.beri başlıyan te
cavüzlerini son günlerde daha zi
yade arttırmışlardır. 

SOVYET TAHŞİDATI 

Varşova 1 (Hususi) - Mosko
vadan gelen haberlere göre, dış 

Mongolistanda Sovyet tahşidatı

na devam edilmektedir. Sıyasi me

hafll, Mançuri hududunda son 
günlerde Japon ve Sovyet kıt'a-

ları arasındaki müsademelerin 

tecrtibesız şeyler. Cebleri de do
luca. Galiba zengin çocukları. 

Bunlarla plajda biraz oynaşlık. 

Fakat, ressam çok kıskanç .. Bu ak
şam doktoru onun elinden alın

cıya kadar gObeğim çatladı. Ya -
kamı b:r t.lrlü bırakmak istemı -
yor. bu gece beni kö, kune davet 
edı)ordu. 

- !\<den gitmedin? 
.:.. Allah giıstermesin .. Gider mi

yim hiç? Gidince, ne ile karşıla -
şacağımı biliyorum. 

- iliını aşk mı edecekti? 

- Onu çoktan yaptı. İlk yapaca-
ğı ~ benimle evlenmek, yahud 
metres tutmak. 

- Aman abla! Gözünü aç .. Er- ı 
keklerin tuzağına dü~me. 3ııç aya
ğı bozulmasın.. Hepımız dağılır, 

gideriz. 
- Sah• saç ayağı dedin de ak

lıma gel<lı . Sel in, Floryada ne 
yapıyor acaba? 

- Ne yapacak'!! O da orasını in-

gittikçe şiddetlenmekte olduğu -

na dair haberler almaktadır. Bu 
nevi müsadcmeler eskiden beri 

tekerrür etmekle beraber, son za
manlarda tayyare muharebeleri 
ile muvazi olarak şiddetini arttır

ması vaziyetin gün geçtikçe daha 
ziyade vehamet kesbetmkete ol -
duğunu göstermektedir. 

AMERİKALILARA TECAVÜZ-
LER DEVAM EDİYOR 

Vlliington 1 (AA.) - Hari.ciye 

nazır Hull. matbuata beyanatta 
bulunarak nezarete Foochow'da

ki Amerikan heyetinin Japonlar 
tarafından bombardıman edildi
ğine dair malfunat geldiğini söy
lerxı4tir. 

Nazır, Hull Amerikan makam
larının mes'ul Japon makamları 

nezdinde hadiseyi protesto ede -
ceklerini ilave etm~tir. 

Amerikalı\ara ait emlakin uğra-

hisar altına almağa çalışıyor. O
nun yaptığını biz yapamayız. 

- Haydi fazla konll§mıyalım .. 
Biraz uyuyalım. Doktor uyanıır -
sa, uykumuz kaçar. 

Bir müddet seslerı kesildi. 
Melin uyuyamıyordu. 
- Abl;ı, diye mırıldandı. SeJ:ni 

görm•yeli birkaç gün oldu. Kızın 
baş·na bir şey gelmes:n .. Hiç gö
rü.nmuyur bugünlerde .• 

- Haydi canım, acı patlıcana 

kırağı yağmaz. O bizden daha a -
kıllıdır. 

- Dostnudan· beş bin liralık b'r 
çek almağa çalı~ıyordu. cMuvaf -
fak olursam, sana beş kuruşluk 

kabak çekirc{çği alacağım!• dedı. 

Pelin yüksek sesle güldti 
. - Yaman kız vallahi. Vad•nde 
dusursa ne mutlu. Onu bile al -
maz ... Fakat, bu zamanda bir ka
dına beş bin l.ra verecek erkeği 
de görmüyorom ben. İnşallah bir 
tuzak olmasın .. Acırım ona. 

Karşıda 
·Tarama 

·Teftişj --
Açık Tablalarda Satı

lan Dutlar Denize 
Döküldü 

Belediye müfettişleri şehrimi -

zin muhtelif semtlerinde yaptık -

!arı wnumi teftişleri sıklaştırmış

lardır. 

Dün de Beyoğlunda ve Emniö

nüııdc sabah saat 8 den akşam 20 

ye kadar 12 saat devam etmek ü

zere bir tarama teftişi yapılmış

tır. 

~'iJ~a. 
- :- - - - -:- - ---:.;::-

- ----
Rus - Japon Tayyare 

Harbi 
Yazan: Ahmed Şükıil ESMDl 

Birkaç gündenberi, uzak şarktan 
gelen haberler. Sovyetlerlc Japon
lar arasında çok şiddetli bir tayya
re harbinin devam etmekte oldu
ğunu bildirmektedir. Her iki kay

naktan da verilen malılmata göre, 
Mongolistan hudutlarındaki bu 
harp birkaç hafta evvel başlamış
tır. Yani japonların Tiençin'deki İn

giliz imtiyazlı mıntakasına karşı 

taaruza geçişleriyle birlikte baş
lamış oir h3reket olmalıdır. 

Bu müsad,_menin inkişafı hak
kındaki maliımat ancak resmi ja-

pon ve Sovyet kaynaklarından ve
dükkancılar cezalarııdıTilmışlar -

.. . rilmektedir. Tıpkı geçen sene Çan-

Bu teft~ neticesinde müteaddit 

dır. Ayrıca dutcuların uzerlerı a- , kufen müsadl'mesi hakkındaki ma-
çık tablalarçla dut satmalan mem- Jurnal gibi. 

nu bulunduğu halde açıkta sa - Mongolistan müsadelneleri de 

tış yapan 14 dutcunun dut dolu hicaz Çankufen hadisesine benzi
tahlaları da denize dökülmüştür. yor. Fakat vaziyeti anlamak için 

Müteaddit etiketsiz ekmekler-

de müsadere olunmuş ve müşte-

rilerine havlu vermiyen lokanta
lar hakkında da zabtı varakası tu

tulmuştur. 
• 

Tarama tettişlerinin esnaf ve 

dükkancılar üzerinde büyük tesi-

ri olduğu görülmektedir. Esnafın 

ve belediyecilerin ~Baskın teftiş-

!eri• ismini verdikleri bu ani kon

trolların muhtelif semtlerde her 

gün tekrar edilmesi 

mıştır. 

kararlaştırıl-

Bir Tavzih 

hadise hakkında verilen mütena
kız malfunattan başka dikkate alı
nacak noktalar vardır: Evvela Mon
golistan'ın vaziyeti nedir? 

Bu memleket iki kısımdır: iç ve 
dış Mongolistan. Mongollarla sa
kin olan bu iki memleket bin sene 

kadar evvel, Çin'in, daha doğrusu 
o zamanki Çın imparatorunun hü-

' kümranlığını tanımıştı- Mongollar, 

Çin ile olan münasebetlerinin, Man
çu sülalesine mensup olan hüküm

dar ile aktedilm~ bir mukavele
den ibaret olduğunu iddia etmiş

lerdir. Binaenaleyh 1911 senesinde 
Mançu sülalesi iskat edilince, Mon
golistan muhtariyetini ilan etmiş

ti. Çin hükumeti bu memlek .. ti 
tekrar nüfuzu altına almıya çalış

Bazı İstanbul gazetelderinde, mışsa da muvaffak olmamıştı. Yal-
Tophanedeki Ford miıessesesi la.- ruz iç Mongolistan'ı pamuk ipliği 
raiından satılm~ bir kısım mal - ile Çin,e bağ!.yabilmişler. Dış Mon-

ların gümrükten çıkarılmalarında golistan ise; .Rusyanın da yardımı
bir takım yolsuzluklar olduğundan ile gen~ otonomisini muhafazaya 
bahseden n~yat görülmüştür. ' muvaffak olmuştu. 

Anbarları.'11 temizlemek gaye -

sile yukarıda sözü geçen muesse-

sece, 929 - 31 model otımobil ve 
kamyonlarına aid parçalarla, ka-

lörifer ocak külü, boş damacana-

!ar, tahta sandıklar, de*" ve sa -

irenin satılığa çıkarıldığı doğru

dur. Ford müesscses:nce hiçbir 

ticari kıymeti olmıyan bu eşya, 

mahalli bir firmaya transit ve 
gümrüğti alıcıya aid olmak üzere 

topyekün tonu pek cüz'i bir bedel 
ile satılmıştır. Alıcı da kendi güm-

rük komisyoncuları vasıtasile ve 

gümrük memurlarının murakabesi 
altında gümrük muamelelerinin 

ifasını deruhde etmişti. 

Bu muamelenin ifasında her 
hangi bir yolsuzluk olmuşsa, bu-

nun ne Ford müessesesi ne de o 

müessesenin her hangi bir müs
tahdemile alakası yoktur. 

Ford Motör Company Exports 
!ne. Tophane. 

dığı darbe dolayısile istenecek taz-
minat hakkında sorulan bir suale 

cevab veren nazır, bu meselenin 
Japon hükumetince tetkik edil -
mekte olduğun usöylemiştir. 

Ve içini çekerek ilave etti: 
- İtiraf edlim ki, o, hepim:zden 

daha hassas ve daha ince bir kız
dır. Onun ruhunda kokotluktan 
ziyade, temiz bir aile yuvası kur -
mak temayülü vardır. 

- Ya ben?! ... Ben öyle değil mi
yim? Karşıma iyi bir koca çıksa 
evlenmez miyim sanıyorsun! 

191~ senesinde Rusya'nın vazi

yeti karıştı. Çin bundan istifade 
ederek dış Mongolistan'ı geri almı

ya çalıştı. Fakat bir kaç sene son
ra Sovyetler t~krar nüfuzlarını 

kurdular. Bundan conra dış Mon

golistan sözde Çin'in hükümranlı
ğı altında, fakat hakikatte Sovyet 

nüfuzuna tabi ve muhtariyetle ida
re edilen bir memleket olmuşıur. 

Japonya Mançuryayı istila ettik
ten sonra Mongolistan'a da yakın 
geldi. Sovyetler o zaman, Mongo
listan hakkındaki yakın alakalarını 

vazıh surette anlattılar: Stalin, bir 
gazete muhabirine verdiği beya
natta Sovyetlerin Mongol istikla
lini korumak için harbe kadar gi

deceklerini bildirmişti. Bundan 
sonra da mes'ul S_ovyet devlet a-

damları aynı mealde sözler söy
lem~lerdir. 

Japonya 1936 senesinde Mongo

listan'a taaruz etmeğe haıırlan

rnıştı. Sovyetler de bu taaruzu def 
etmeğe hazırlandılar. Şimdi J a-

~nya tekrc Mongol hudutların

da taaruza geçmiş gibi görünüyor. 

Mongoli:tan yalnız tayyare kuv
vetleriyle fethedilebilecek bir mem 

leket değildir. Bu vaziyette japon· 
!arın geniş mikyasta bir taaru~ 

hareketi için istikşafta mı bulun

dukları,yoks:ı bir nümayiş mi yap
tıkları henüz sarih olarak belli de-

. ğildir. 

Mongolistsn'ın işgalinde Japon· 
ya için bir fayda şudur: Çin harbi 

çok uzamıştır. Japonya bu harbl 
nihayetlendirmek için Çın'i d~nız· 

den ve karadan yarılım gelmesine 
mani olursa, Çin'deki askeri hare· 
katı nihayetlendlreccğine kanidir 

Bu sebepledir ki Tiençinde, Fuço 
da, Svatov'd~ ve diğer sahil şehir 
!erde taaruz~ geçtıği bir sırada SO' 

yet yardımına mani olmak içill 
Mongolistana karşı da harekete 

- Belki evlenirsin! Fakat, onun 
gib; aileye sadık ve merbut kal - 1 
mazsın! Onun bu meziyetini in
kar etmek, güneşi inkar etmek 
kadar gülünç bi.r iddia olur. Se -
lin 'i babam da - bilirsin ya - he
pimizden çok severdi. , başlıyabilir. Fakat Mongolistan'ı ı• 

r gal etmenin kolay bir iş olmıyacf' - Mezarında hortlayasıca ba
bam, annemin ölümündC'n sonra 
genç bir kadınla edenmem!,; ol
saydı, biz de bu yola düşmezdik 
ya- Kokot olmak için, kokotlar 
mektebine de gitmedik. Erkek av
lamasını anamızın karnında da 
öğrenmiş değiliz. 

f ğını anlamak için hartaya bır g6I_ ,, 

(Devamı va~J 

gezdirmek kafidir. Çünkü böyle b· 
teşebbüs mutlaka bir Rus • Jaf""' 
harbini doğ:ıracaktır. 

Japonya~ın Mançurya ova~'Z 
na benzemıy.>n Mongol çölleriJI 

Sovyetlerle hoy ölçmeğe kal1'1,,
cağı da şüohelirlir. 
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Günün Me•ele•i: - :POL 'iS 
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Muayene 
Kaçağı 
Esnaf Sebze ve Meyvaların 

Çürümesine Karşı 
Tedbirler Alınacak 

Damadı Hazreti 
Şehriyari 

Ve ... Ma·hkemeler Doktor Lazım İken ..• 

Badema Küfelere Haddinden Fazla Sebze 
'ille Meyva Doldurulmasına Lüzum Kalmıyacak 

Bomoda bir damadı hazreti şeh
riyari var. İsmi Kont Ciyauo'dur. 
Bu zatın Telgrafo isimli bir de ce
ridesi vardır. Bu gazele ile zaman 
zaman, bazı g(ına efkiın miilev -
vesatı neşir ve tanılın eyler. 

Bu Adamı 
Oldüreceğim ! 

Behi cenin 
Katili 

40.000 Esnafın 
Muayeneden Kaçtığı 

Zannediliyor 

~niverııite Rektörii Cemil Bil
selın, dün, bir gazetede ~ıknn be
yanatına nazaran, önümıizdeki yıl
dan itibaren, tıb fakiiltesine alı
nacak tahıbe sayL" tahdid edile
c~miş. Bunun sebebi de, fakültc
~_'._~_,vasıta, malzeme> darlığı ve 
ıu ..... nsızlık imiş. 

Sebze haline gelen sebze ve buluııınuş; bugünden itibaren 
neYVaııınn çürüklüğünden p.. faaliyete geçen Denizholları u-
ıiye~ler vaki olmu tur. Yapılan mum müdürlüğüne de vaziye· 

Son günlerde çıkan bir yazıda, 
Tiirkiyeden bah edilmekte ve 
memlel<etimiz için •mütefessih> 
kelimesi kullanılmaktadır. 

_ Ölümle Tehdit Müddeiumumi Şiddetle 
Cezalandırılmasını 

istedi 

Esnafın senelik muayenesi için 
için verilen muhlet dün akşam bit
mıştir · Şımdiye kadar ancak 

20.000 kusur esnaf muayene için 
l)'luracaat etm · tır. Halbuki tah
min ile İstanbulda 60 bın esnaf 

vardır ve bunların 30.000 kadarı 
cemıyetlere kayıdlıdır. 

Fakat, biz, şiddetle ümid edi • 
Y_o~w: .k1, bu fikir, Tıirkiyrıı.in bi· 
rıcik Unive:rsite,lnin Rektö . .. nu· runun 1 1 değil. Cemil Bilselin şah i 

ıed<ikat neticesinde sebze ve ti bildinni§tir. Denizyolları u-
ııııtyvallll'Jn küfeleri haddinden mum müdürlüğünün bu husus-
~°. dolduruJdu1'u için çürii • ta her halde tedbir alacağı u -
~ anlaşılmıştır. mulmaktadır. Esasen yeni idare 

\f~pur.. idıueleri kap başına nakliye tarifelerini gözden ge -
.•tiye unet' im · · ı k 'il"'. b" • a aktadırlBT. Bu çirerek yenıden tanzını eme 
~en ır küfeye 250 - 300 kilo kararındadır. Bu itibarla yeni 
- -""• ve sebz d Jd b tr". ede e o unılmakta, tarife yapılırken se ze ve mey· 
~ :ı. !aaa:rruf elde edil • valara aid nakliye ücretinin kap· 
~ m •bil sebzelerin ezil- başına değil, kilo üzerinden tes· 
~ .....ıen za1ar meyd 1 b' ı .. .. .. nd t tul ,.-......ıır ana ıe - ıt esasının gozonu e u • 
,-: _ı,_. .. 

1
.. ması temenni edilmektedir. Seb· 

.. .ı JJluuur uğr b P"" etle .... 1 . u dheti e - ze ve meyvalar ancak bu saye-
lı~ --~<nonıinde tiıtarak de e<Zilmekten, çürümekten lıUJ'· 

·-.• ..ı:ır '"'"'anılara .. aJV":.. nıuraeaatta tarılabilecekfir. 

Biz, sulh cephesine iltihak el • 
tikten sonra, mihverciler, o ka -
daı· köpilTdiiler, kızdılar, asabileş
tiler, kudurdular lıi, artık işi kü· 
fiire döktüler. 
Gen~ damadı.o gazetesine kız

mıyomz. Gençtir, heycanlıdır, a
teşlidir, me'ltü miistağraktır. O da 
hevesini alsın. • 

Biz bu bezmi N abiya çok bade
harın görmüşüz. 

BURHAN CEVAD 

Şehir İçinde 
Tedkikler 

Davasının Muhakeme· 
sine Başlandı 

Bundan yedi sekiz ay evvel, 
Kapalıçarşıda, manifaturacılık ya
pan Karabet isminde birisini ö
lümle tehdid eden Nikonun mu
hakemesine dün asliye ikinci ce
zada l:)akıldı. 
Davacı Karabet mahkemede 

hadıseyi şöyle anlattı: 

- Niko," hadiseden birkaç ay 
ev\ .,ıine kad~r benim dükka ~ 
nımda çalışıyordu. Fakat karımı 
kaçırdığı için kendisini dükka • 
nımdan koğdum. Bu meseleden 
dolayı da onu mahkemeye ver -
dim. -~ra-lstanbul 

felefonu 
AbOlleler Sıra Bekle· 

JJleeJeıı Konuşınak 

İstanbul - İzmit 
Deniz Yolu 
Kısaltılıyor 

Belediye Bütün Şube· 
lere Mühim Bir Tamim 

Gönderdi 

Bir gıin Şehzadeba~ında Nilı.o

ya tesadüf ettim. Yanında birkaıç 
kişi vardı. Niko beni görünce ar
kadaşlarına: 

. didıııı Bulacaklar 
ını~ ,,ı 'nd 
TeıJPll ~erı . e yapılacak ye-

rt şit pro~ler peyderpe 
nUlkle .eeııetmekte Ve tatb'k Y 

"'Jel • ı sa-
katı •• nulmaktadır ş· 1. .....- . · l§ısan-
hası~,,Ji)-ete geçhklen sonra İs
tralı ıeJefon santraııı da tev . 
tanbUI lif 
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edil; . 
~ mesele İstantıuı _ An 

En ııı,.fOPudur. Vekalet ·bu -
.... ln'e-

kara.. · · .. Jı'1le1Jn~, ıe&ueden tedbir-

sele)'\111ıflr· Ankara ile İstanb 1 
leri ' ıelefon konuşmaları u 

0d• . se-
arası . ..t ııe ıdare ediliyordu. D 
k ' dt".. ev-

ız ~ yüzünden hazan ab 
renİJl ~ ...,-ısebilmek için saat! o-grr· __ erce 
neıer ~ıtıııeye mecbur kalıyor • 
sıra )ıt 

du~, • İstanbul ielewnunun 

;Jlllt'1 on iki devreye çıkarılma
sek utfpıe bu büyük müşkülatın 
~ı s e ~uınışt'.1". Bundan sonra 
onun ile gorU§Dlek istiyenJer 
Ankııfa b('ldemiyecek ve bu .. . 

ıeree yuz-
saat .. 1;ıcel Joonuşmağa meob 

ıııııs ur 
den fazla para vermiyecektir 
kaıarııl' . 

- Jf 

Bir Çocuk 
J(uYuya Düştü 
Bacağı Kırıldı 

··•derede Çavuş scı:agı' l'd 
Jliİyıı• . . a 

rnh evde oturan Bıi,. ·· k 
J11a~ .1U-

15 nu )ıibrit fabrika~;ı işlc!ıre mu-

dere. "a)·rının sek;1. ya5ındak • 
·nı '' og-avı -'iJı evin bahçesind~ oy 

l 
fc'., na-

u .,,Jl ağzı açık olan '·u 
kt9 w· • ·' Yu

ma d"şıııiiştür- Sag ayağı kınlan 
y~ .. u reııfık kuyudan çıkarılmı~ 
kuçül' ·ıı:aın haetaııem~ k 

• ..V!tı "~ alrJır·-
ve JV"- l · tedavi a tına alınmışt• 
ıaraJc t. 
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il
en size karşı bunu k 11 !' _. , • . u an-
·yetındc degıldım Ye . 

Jllal< nı . · mın e-
. Jıi o nıyelte değildim B 

deıırn '. 1 • en 
e duşınan arımı kork t sadec u mak 

bllDU üzerimde taşırım S' . 
~ın · ızın 

·- hakkımda besledig-in· b .. 
beııı~· . . ız u-
.. .;;phelerın hıç biri ,.e . d wn• , rın e 

d 
,.,Jdir, haksızdır, hatta g·· 1 .. e& u unç-

ıur. !{asa meseleııi dolayısile size 

kaı <ı oynadığım oyuna d . • ogrusu 
\-ok mutee.ssır oldum. 

_ }lunun ehemmiyeti yok 
yunanlı elektrik l'mb · 

u asını al ... 
msJı içın bir hart•kclte bı.;Ju d 

k 1
.
1 

n u. 
.llferedet o ı c mani oldu: 

- Yook! dedi, ben bunu alıko
yacağım. Emniyet müdurluğüne 

göndcreccğım. Son zamanlara ka

dar boylı• yenı ç~d bir aletı hiç 
görmcrıııştık. Her hald~ \'ltriyol 

ta,yik edilmiş hava ılc Iıskırı -
yor değil mi? 

Trak Tipi Vapurlardan 
Birinin İzmit Hathna 

Tahsisi Muhtemel 
İzmit ile İstanbul arasında de· 

niz yolunun kısaltılması jçin tet
kikat yapıhnaıktadır. Hfıfen izrni
te işliyen vapurlar ancak beş, al
tı saatte ve hazan daha uzun za -
manda İzmite gidiyor ve aynı 
müddet zarfında İstanbula geli -
yorlar. Ayni zamanda bu vapur
lar yolcuların istiratıatlerine mü· 
said de-ğildirler ve bu cihet de şi
kayetlere yol açmaktadır. . 

Devlet Denizyolları işletmeleri 
umum müdürlüğü istanbulla İz· 
mit arasında daha büyük vapur· 
lar işletmek ımkanını aramakta
dır. Bu hatta tahsi edilecek ha
len elde mevcut vapur yoktur. Fa
kat yakında Almanyadan Trak ti· 
Pi vapurlar gelecektir. Bu vapur
lardan birinin İzmit hattına tah
sisi düşünülmektedir. Bu takdır
de İstanbul - İzmit üç saate indi· 
rilmiş olacaktır. 

Pencere ve Balkonlarda 
Çarşaf Asılmıyecak 
Şehrimızin muhtelif semtler:nde 

halkın ev ve aparhmanlar pen -
cerelerine ekseriya sabah vakti 
çarşaf, yatak ve saıre a<;lıkları gö
rülmüştür. 

Bilha5sa sayfiye mevsiminde he
men her taraita görulen bu halin 
hemen önlenmesi dün bütün şu
belere tebLg olunmuştur. 

Vali Konağı Cadciesi 
Harbiyedeki Vali konağı cad -

desinin g<-nişletilemiyeceği yapı
lan tetkiklerden aııiaşılmıştır. 

Buna bebcb kaldırımlar üze -
rindeki iki sıra ağaçların geniş -
l~me takdirinde yolun üzerinde 
kalmaları ıcab etmesidir. Bina ile 
yalnız tratU'varlar kısmen geniş
letrlebilecektir. 

Sarı Yanis müsbet bir tarzda 
başını salladı. 

- Hakikaten çok güzel bir ihti
ra! Azizim, Sarı Yanis, bir kere 
daha söylerım ki, siı hakikaten 
çok Zl·ki bır adamsınız. 

-9-

·Azizi!Tl Meredit, 
oManao;ız bir latife yüzünden, 

bu kadar mueı;sii bir hiıdıseye se
beb olduğuma ne derece mille -
essir olduğumu siıe söylemeğc lü
zum yoktur. Siz benim hakkım -
da ne düşünürse11iz, düşününüz, 
Ben sizin hakkınızda daima mu
habbet ve saygı taşıyorum. An -
cak nazarlannızda artık e. ki yr· 
rimi alamıyacağımı düşünerek son 
derece üzülüyorum. 

Bu akşamlardan birinde birlikte 
yemek yenıemıze muvafakat et
menizi çok isterdim. Bu vesile ile 
sizi ..:ın derece şayanı dikkat bir 
a<lamla tamştıracagım. Bu adam 
Gork Gaterlo~ isminde birisidir. 

Belecliye müfettışleri şehrin her 
tarafından muhtelif şehir işlerıni 
tetkike dl'Vam ediyorlar. Yalnız 
seyyar esnaf değil, manavlar da 
sebze ve meyvaları Üzerleri açık 
küfe veya geniş tablalarda sat -
maktadırlar. Buyüzden sebze ve 
meyvalara sinekler üşüşmekte

dirler. 
Müfettişler, teftişleri sırasında 

bu ciheti de ihmal etmeme.kle be
raiber, belediye bıitün şubelere ye
niden şiddetli bir tamim gönde -
rerek esaslı tedbirlt'r alınmasını, 
bu meselenin taklb edilmesini bil
dirmiştir. 

Belediye müfettişleri, bir taraf
tan şehrin güzelliğini bozan husu· 
sata da dikkat etmektedirler. Bun
lar birer birer tesbıt edılip bir ra
porla makama arzedılecekth. Şeh· 
rin gıizelhğini haleldar e<!en bü
tün engeller bırer bi!'eJ kaldırıla

caktır. 

-*-
Lise ve Orta 
Mekteblilerin 
Okuma Kitabı 
Teşkil Olunan Komis
yon Azaları Ankaray a 

Gittiler 
Bu ~ene yeniden yazılması ka • 

rarlaştırılan lise ve orta mektep
lerin .okuma• kitabı bu ayın so
nuna kadar hazırlanmış olacaktır. 

Kıtabı hazırlamak üzere te1jkiln 
edilen komisyon azaları Ankaraya 
gitmişlerdir. Komisyon pazartesi 
gününden itbaren Ankarad~ me
saisine başlıyacaktır. 

Okuma kitaıbının müsveddeleri 
ağustos bıdayetinde Devlet mat
baasına verilecek ve kitab aynı ay 
>çerisinde basılacaktır. Tevziat a
ğu~tos sonlarına doğru başlıya -

caktır. 

Patagonyada yaptığı seyahatten j 
avdet etmiştir. Orada bazı mü

hiın kcşırıerde bulunduğunu roy
lemektedir. 
Aramızdaki dostane münase -

betlerin h1ibir zaman bozulaca• 

ğını zannetmiyorum. BilZı kıiçük 

asabi hfıdı•ekr gdip geçıci şey -
Jerdır. Eğer arzu eduseniz, bah
settiğim Gaterkel, hatta kı:ndisi 

h.ç farkına varmad~n aramızda 

bir barıştırıcı rolü de oyr.ayacak

tır. Bana epeyce pahalı} a mal o
lan bu sey;ıhat de bu sııretle fay

ılasız kalnııs olmıvacaktır. 

- Bu herif beni mahkemeye 
verdi. Mahkeme beni mahkum et
se de, etmese de, mutlaka intika
mımı alacağım. Canını cehe-nneme 
yoıaıyacagım. Öldürecegim onu .. 
Dedi.• 

Şahid Biny amin ~e Kirk.or da 
Karabetin iddiasını teyid ettiler. 
Kirkordan sonra sorguya çekilen 
Al• de şunları söyledi: 

- Niko kat'iyyen Karabeti ö
lümle tehdıd etmedi. Yalnız kendi
sini mahkemeye verdiği için onu 
döğeceğini söyledi- O sırada ben 
de ve benden evvel dinlediğiniz 
iki şahid de Karabe-tin yanında 

çalışıyorduk. Karabet hadise ak
şamı bizi çağırttı ve: 

- Ben Niko'yu mahkemeye ve
rcccğım, sizi de şahid gôsterere
ğim .. Mahkemede, Nikonun beni 
öliimle tehdid ettiğini söyliyecek
sıniz, dedi. Binyaımin ile Kirkor 
.. ' onc-e onun bu teklifini kabul et· · 
mek istemedıler. Fakat Karabet · 
onları kovacağını söylıeyince: 

- Peki dileğin gibi ifade vedc
cağız, dediler, 
Şahid Ali ve Todorinin de din

lenmeleri ıçin muhake-me 3 teş _ 
rinisaniye bırakıldı. 

KISA POLiS 
HABERLER! 

* Feriköyde otura1> Hayrmin 
8 Ylliındaki oğlu Reşad bahçedeki 
erik ağacına çıkarak erık topla -
makta ik{·n dalın kırılması üze
rıne dü,erek muhtelif ycrılerin -
den yaralanmıştır. * \Jsküdarda Toptaşında otu
ran Vahidin 11 y~ındaki oglu 
Süleyman sokakta oynarken dü
şer~k yaralanmıştı:. * Şoför Hullısinin idaresindeki 
2034 numaralı otomobil Galatada 
13 yaşlarında NEı>im oğlu Mor -
dahaya çarparak muhtelif yer -
!erinden yaralamıştır. 

Hıirmetlenmin kabulıinü rica 
ederim-> 

•Sarı Yanis• 

Sarı Yanis yazdığı mektubu bir 
daha okudu, büktü, zarfın içine 
koydu. Z.le ~tı. Meefocfii'in o 
kaoar hayranlıkla takdir ettiği 

genç kız içeriye girdi. Sa.rı Yanis 
dedi ki: 

- Mis Holanda, sizden bir ri -
cam var. Bu mektubu gonderıııek 
zahmetind<' bulunur musunuz? 

Genç kız başını salladı ve bek
ledi. Sarı Yan.s düşünceli bir ta
vırla bir mücidkt odada c 1 ,!aştı 
ve sonra birdenbire surdu; 

İki sene evvel aralarındaki ge
çimsizlik yüzünden karısı Behi
ceyi öidür~kten suçlu Rifatın 

muhakemC$ine dün öğldn sonra 
Ağırcza mahkemesinde devam e
dildi. Dünkü celsede katil Rifa • 
tın müdafaa şah:di olarak göster
dıği İstanbul sıhhat müdürıi İsmail 
Hakkı dinlendi. Bu ~ahid mah -
kemede şu ifadeyi verdi: 

- Hadise günu Haydarpaşaya 
gidecektim. Kadıkôy iskelesinde 
doktor Şerafettine tesadüf ettim. 
ve kendi~e: 

- İstersen sen de gel dedun. 
Şerafettin Kadıköy vapurun

da bulunan karısı ile baldızını i
şart ederek: 

- Onlara söy liyeyim, şimdi ge
lirim, dedi. 

Cemiyetlere kayıdlı olan esnaf 
kolayca ele geçırilmekte ıse de di
ğerlerini bulmak 'biraz müşkül ol
maktadır. 

Belediye buglinden fübaren 
kontrole başlamıştır. Muayene ka· 

çağı esnaf yakalanınca derhal mu
ayeneye ~vkedilecek ve hakkın
da ceza za.btı tutulacaktır. Bu gibil 
esnaf muayeneden sonra da Birle

şik esnaf cemıyetlerine gönderile
cek ve mensuh olduğu cemiyete 
kaydolunacakiır. 

Tahminlere göre 40.000 esnaf 
muayeneden kaçmıştır. Bunun 
10.000 kadarını cemiyetlere kayıd
lı olan esnaf teşkil etmektedir. 

Bir mıiddet sonra kalkan bir 
vapurla Haydarpaşaya gittik. O -
rada ista5)'onda bulunduğumll'Z Bir Adam Denize Düştü 
sırada yanımıza gelen bir polis 
doktor Şerafettini sordu. Memur Birkaç arkada§ile beraber Has-
Şeraie-ttine, Haydarpaşa nümu _ köye gitmek üzere Kasımpaşa 's-

ve hususi fikridir. 

. Hele, bu fikir' • laarif \' ekale
tının, hükumetin, Parliniıı a•la 
olamaz. En çok muhtaç olduğu • 

muz münevver eleınan hekim i
ken, Tıb lakiilte~ine alınacak ta
lebe sayısını tahdid etmftk "t 
h

. . .. , ınu ... 
1§ bır sürpriz olur. Zaman za • 

man, yurdun u '"'Ya bu k'' . d o e • 
sın en yükselen acı feryadlar du· 
yarız: 

k" - Doktor yok. mütebas." he
ım yok.. Filan kaza met.kezi k 

aydır hekimsizdir. aç 

Bu sesi, Ünivenite idaresJ. a .. 
nırız ki, herk.,,.ten daha iyi tanır. 
O halde? .. 

. Yapılacak iş, Tıb taleb~inl tah· 
dıd tmelı. değil, aycd, ortada 

t~risat balumından bir mıişkii • 
lt~ t varsa, siir atle bertaraf etme-k-
ır. 

Memleketin her kö e.i, hekim 
beklerk en, Tıb fakülte. ine alına: 
cak talebenin tahdidini isfi\·en 
fikrin or taya k h • 
bulduk. 

ı ı ını. ayli garib ne hastanesinden telefon edildiğini, kelesindc Yunusun sandalına bin
karısı Seherin hastanede bulun- mek istiyen Kadri adında bir de-
dugunu ve kendis;ni çağırdığını nize düşmüş ise de kurtarılmıştır. REŞAD FEYZİ 
söyledi. ı===========-== --------

Şerafettin bızden ayrılınca, po- çoguğa isabet etmiştir. Behice T 
Jıs ını.>muru, Şerafettinin baca - ayni gün, aldığı yaraların tesirile ramvay Çarptı 
nağı Rilatın karısını öldürdüğü- kaldırıldığı Haydarpaşa hastane - Vatman Seyfinin ida.resın _ 
nü söyledi. Benim biklig' ım bun- sinde ölmüştür. deki 28 ı 

. 
numara· ı tramvay Kalamı• 

dan ıbaret1ır. 'Maznun müdafaasında, karısı- ---'d " c""' es:nden geçmekte iken İz • 
Şahid Ismaıl Hakkıdan sonra nın Orhan isminde bu:· ı"sı·le mu·· na- m ·tı· ı ı seyyar yumurtacı Tahir o"-

mıiddeiumumi muavini Ferıdun se>bette bulunduğunu ve vak'a gu·. ı 6
-

B 
u Abbua çarpmıs ve yumurta • 

agana şu ıddiada bulundu: nü Behice •i bu adamla kol kola • 
M 

· cıyı muhtelıf yerlerinden vara • 
•- aznun Rilat, hiıd:seden gôrünce o anda duyduğu büyük Jamıştır. • 

bir sene evvel maktul Behice He elem ve ye'sin tesirile bu cinayeti ı-r:============• 
evlener~k, karısı .ik bırliktE ka- 1 }şlediğıni soyk>mektedir. Halbuki 1 
ınpederının sahıbı bulunduğu Ka- yaralanan Ayten çocuk ile şah•d 
dıköyıinde, irfaniyc mahallesin - Seher ve bu celsede dınlenen Is-
de 14 ııumaralı evde oturmağs. mail Hakkı bu müdafaayı tekz>b 
ba<lamıştır. Fakat evlendikten bir 1 eımektedir. 
müddet sonra karısı ile aralarıııda M aznun Rifatın kainpederiniJl 
geçimsizlik zuhur etmiş, ufak te- m;,llarmın idar i meselesi yiJ _ 
fek hadıselcr ve dargınlıklar vu- 21inden hasıl olan infial ve nef • 
ku buIDıuş, kısa bir zaman ayrı retten, evden ko ulmass~ndan ve 
yaşamışlar, sonra Jki taraf aile- hadise günü de Bchıcenin dave-
lerinin tavassut ve delaletlerilc barışmışlardır. tine icabet etmemes.noc-n dolayı 

bu cınayeti ışlediği. Anım!\ şahid-
Rıfat b:r muddet karısı ile ge- l · · erının yekdiğerir.• ıanran.lıyan 

ne ayni evde oturmuş, fakat ba· yemmli beyanları, tat,kı<ıat tv _ 
canağı ve bald121 yüzıinden tek - rakı mündcrecatı ve cıu. u<ma sa-
rar araları açılınca, Behice Kadı- f • ahalı gibi kanuni delıl ve kat'i 
köy ulh hakimliğine müracaatla karinelerle sabit olmuştur. 
sulh t~ebbüsünde bulunmuş ve 
bunu takiben dc boşanma davası Kamı Behıceyı öldrümekten 
açmıştır. lşte bu dava derdest bu- hareketi Ceza kanununun 449 un-
lurıduğu sırada 12/12/937 günü cu madde~ine muvafıktır. 
saat 17,5 fularında, Behice ve ab- Ayeti yaralama h&disesi c:e 
!asının Kadıköy vapurundan çık- rapor derecesine nazaran ce-
tığını gören Rifat karısını yanına ca kanununun son fıkrası -
çağırmış. Fakat Behicenin ablası na ve !iılin tabanca ile yapıl _ 
Seher tarafından bı& davete icabet mış olması itibarile de 407 inci 
etmesi menedilince, katil tabanca maddesine uygundur. 69 üncü 
ile üç el ateş etmiştir Kurşunlar- maddenin de nazarı itibare ahna-
dan ikisi Behiceye, biri de o sı- rak, cezasının kesilmesıni isterım .• 
rada tesadüfen genç kadının ya - Muhakeme ba•ka bir güne talik 
nında bulunan Ayten isminde bir edildi. ' 

- Siz Mercdit'i tanır mısınız? 
Genç kız sadece: 
- Kendisinden bahsed•ldigini 

işitm:ş!im efendim, dedi. 
- Bu ııdam, eş bulunmaz de

rlcede zeki birisidir. (Sanki ~ek
reteri ılc dq;il de, kendi kendisine 
konuşuyormu~ gıbi devam etti) 
öyle bir .dam ki, en çok güven
diğim sılahın bile bana yardımı 
dokunamıyacağını düşünü;orum. 

Genç kız merakla patronunun 
ylizUrıe baktı: 

.5':tin "n çok giıvendi~ın·z •İ

lah rıedır? diye sordu. 
- Korku! 

Genç kız bu ce\·ab karş-.sında 
patronundan izahat ister gıbi bir 
vazıyet almağa ces ret edemedi. 

Fakat Sa.n Yanis söylrnır gibi 
a,.,ıa•mağa devam ettı: 

- Bir adamı bir yerınde-ı vu
rursanız,~ ara yeri guniın blnndc 
iyileşır. Kırbaçla döğersenu gu
nün birıncıe unutur. Fak~t onu 
korkutursanız, onun ruhunda 
kapkara bir korku ,.e end şe y~
ratnıağa mU\·affak olursanız, o a
dam daima kend.sını ıehl•k· ıçın
de görürs • o zaman tam >erine 
bir darbe vuurdugunuza cmı.1 ola
bilırs.niz. Korku, zalım bir hukıim 
d~ra benzer. Sonra korku yal;ıı~ 
vucudü eritip bıtirmez, manevı· 

yatı da perişan eder. 
Mis Holanda bır bual sornı ~: 

ce aretinde buluncıu · 

. - Bu söylediklerırıiz herhangi 

1 
bır mezhebin ak deleri mıdir? 
~ Evet, hır mezhebın bırçok 

akıdelerinden bindir. 1 
Genç kız, gozlerı ) erde, el.ııdeki. 

Birimizin Derdi 
Hepimizin Derdi 

Büyükdereden 
fstanbula 6 saatte 

Geldik 
._ Wtanahmrddt oturan bu O• 

kuy11cu.mu1: ~azıyor: 

• G«en paıar bizim rdlka ile 
Boi'ui<-i:nt kadar l'Oylt bir Sf'•me 
yapalım. hava alalım, dtcltk. De· 

mtz olaydık! Saat dolc:uu: doiru 
sulardan ...... arıyrre avdtt ttmif .. 
tik, O tobusltrin h•-·• d 1 ~ O u Ct<"i· 
1ordu, Tam ~t on birt kad 
btkıtdlk. :\'lhaytl bir ada har 
I' 

1 
m a· 

ım ze acıdı. Bize akıl oiretti. o .. 
DUD d t d ltl albl 1•Plık. i lanbul
dan •tlen otobU.u Buyukd('rf'df' 
ka,..ılad.ık. Guç lıal il• bir tarafa 
sıtındık. Qh niha •1 b' ' ır ~tt.bus 
buJdak_. Ototıüs bizi VrntmahaJJr. 
J"e c Otü:rclU ~ıt t.am oradan bıuı ... 
bula barrket edtrktn tofor bir -
dt-nblrt )01cu1ardan birin" klı.d 
Onu bir tlirlti otobusü tahrik ı. 
·~ f' v-t mtdik. Adam •vlnt clttt u -
k a ya daldı. Sözün il••••• 
b -· o l'ttf' 

ls Sarı:rtrden İstanbula t.am alh 
saattt l'tldik 'Vf' bundan iOn 

1 
. ra f'• 

Y mude oturm.aja karar \.!f'rdlk.• 

mektubu evirip çevırıyordu: 
, 1!akikaten, dedi, soy! dıgınız bu 

sılah çok müthiş bir şey ... Bır ın
sanın daima korku alt ın a tıu· 

lunması ~e a:ı:&blı bır şeyaır 0-
mid ederım ki, siz bu llKzhe ın 
bu akıdesını tatbık etmıyorsur uı.. 

- Daha basıt çarekrlc eme _ 
Lme muvafak olamadıgım zaman· 
lar, maalesef tatbık et~ b .... .,c ffi<C· 

ur kalırım. Bu da, ıst.rah tımin 
. . ' 

emnıyctı~in, izzeti nc-fs)mıu ca})... 
!arından ıleri gcl·vor p . 

•J • aran n : :• 
~ yaramadığı ·erdt'. bu sııaha 
muracaat ederim ve bu sı.ah hıç 
b•r zaman şaşmaz. 

- Acayib! •.. 

Sarı Yanis ka !arı. ' Ça t,; 

. - Ha! dEdı, sonra ben b~zı k•
lı~7re.erin karş.'.nda bu •Kılı, tc· 
a ~" edılmcsi . ,er de . 

marn Acayıb re dcmek 

- Affeders "·Z, o h .. de be'l ak 
dlerınizı yanlış anlacı.m , 

(DPvamı var) 



1 Silahlanma Yarışı ue Sulh 1 11 Meraklı Şeyleri 
GARİP BİR BALIK TUTMA USULtl Mihver Dünyaya 

H8kim Olmak istiyor ır 
onkintn şimalinde. Lanpton sa

bUfnde cTho:t ırkına mensub 

bau kabllelerln çok Karib bir ba
lık tutma usuleri vardır. 

Bunlar, balık tutmak için af ı-lbi, 
olta clbl şeyler kullanmazlar. Kendl
lerlnoe maldm bir clııs tohumu döfer
ler, toz haline retlrdtkten sonra kül 
ile karqtırırlar, hamur haline l'eti .. 
rfrler. Sonra köetik küoilk haplar ya .. 
parlar, dettJ'e atarlar. Aradan bet da
kika reolnce balıklar, banın bir halde 
SUJ'un üzerine pü:arlar. 

Çorapsız Kadın! .. 
Sulh Cebhesi Bu G ayeyi Önlemek için 

Kuvvetli Bulunmıya M ecburdur 

Iktısadi Vaziyet Ne Halde? 

& 
!manya ile Umumi harbin 
gahbleri arasında aktedi
l0n meşhur Versay muahe

des ı bundan yirmi sene evvel im-
zalanmıştı. 29 haziran 919 tarihi 
Avrupa için unutulur gibi değil- · 

dir Bi lhassa bu muahedenin sul
hu temin etmediği , yalnız galıble

rın arzu la rını mağh'.tb tarafa is -
lend iği gibi kabul ettirmekten i
bo ret kaldığı düşünülürse bu ta
r ih Umumi harbden sonra Avru· 
pada yeniden ihtilaf tohumlarının 
at ı l dığı günün tarihi olduğu göz
önüne gelir. 

Umumi haDbin acı neticeleri ise 
yirmı sene geçtiği halde ortadan 
kalkmı.ş değildir. Yeniden yeniye 
çıkan ihtilfıflar ise Avrupanın is
tikıbalini daha karartıyor. 

lskoçya askerleri bir merasimde 

!erin en çok parası sililhlanma mas-ı 
rafına gid>yor. 

Silahlanma masrafı olarak şu , 
dünyada harcedilen paranın git- · 
gide arttığı anl~ılıyor. Ha~e ma
ni olmak için de yegane çare si -
lıl.hlanmak, harbe hazır bulun • 
mak. 

BİR ŞEY UNUTMADINIZ MI! .. 

Partsıe. Sen Lizar ls&asJ'onunun du .. 
varlannda, büJ'ilk levhalar üaerlnde 
tU yaııhdır: «Trende bir şey unutma
dıa.u mı! ... • 

Acele veya dal.ı'ınlık yüzünden tren
lerde unutulan şeylerin eokJufu dik .. 
kat nazara alınırsa bu levhanın fa:r .. 
dasır; olmadıtı anlaşıhr. 

Trenlerde cantalarını. paketlerini, 
batta vollspldlerfnl, çocuk arabalarını 
unutanlar pek poktur. 

Bunlar, bu levhaları okuyunca he
men rerl dönerler. unuttukları teJ' .. 
lerl alırlar. Bu suretle şlmendller 

kumpanyasını bunları toplamak, mu
hafau etmek zahmetinden kurtarm11 
olurlar. 

BASTANLERE YARDIM 

193l seneslndenberi Liverpulde, 
«hastanelere fahri J'&rdım servlsb de· 
nilen bir cemiyet vardır. A.-alArı, hu

susi otomobili olan zeqinlerdeudlr. 
Bunlar, Senenin bir ayı, otomublllerlnl 
hastanelerin emrine tah!ls ederlet', 

Birfaf haaWandı, hutane,.e telefon 
etti, bir dok.tor cönderllmeslnl istedi 
mi, mil.dür derhal cemiyete meusub 
ve yakında bulunan bir otomobil sa .. 

bJbine telefon eder, bet dakik" sonra 
otomobtl, doktoru ah.r, ha~t.anın evine 
ı-ölüriir. 

Çok faydası rörülen bu :yardım u~n1ü 
diler şehirlerde tatbik& batıaonıı~lır. 

HÜRRİYET, SEVGİLİ HÜRRİYET!. 

Bir inallb, Alman labllerlnd•n biri
ne cOötenin musahabeleri» oln ıam 

bir cildini ,.öndermeRlnl yasar. Bu eser, 
elli sene evvel Baron Voldemar dö 
Blederman tarafından tabetlrilaı(fli. 

Alınan tabll fU. cevabı verlr: cAr .. 
sunusu ;rerlne reUreml1ecetlme mü
teessirim. Bu eser, Alman Prop&l't.nda 
Nezareti emrlle yaktlm.qtır ... ıt 

Bir batka inallı. de Jobann .. Zier• 
kascıhln cl881 - 191~ araomda Alınan• 

ya. adlı Herini lst.-mq, ayni cevabı 
almıf .. 

1 Yaza.-ı: MURAD KAYAHAN 1 

M 
evsim yaz .. kendisine mah
sus hususiyetleri ile gen
ci ihtiyarı çileden çıkaran 

bu güneşli sıcak günlerin güzel
liklerinden biri de çıplak kollar, 
çorapsız bacııklardır. 

Emin olun; her mevsimde baş
ka başka güzellikler taşıyan kadın· 
lar havaya benzemeye başladık

ları yaz günlerinde fevka!Ade bir 
cazibe kazanıyorlar. Bu cazibe ta
biiliğin verdiği kuvvetle daha faz
la sihirli bir hey1cel manzarası 

alıyor. 

Yakın pazar günlerinden biri 
idi. 

Beyaz boyalı Boğaziçi vapuru
nun gövertesinde hem etrafı sey
rediyor, hem de serin ve sihirli 
poyrazla ciğerlerimi yıkıyordum. 
Uzun müddet çalışmanın verdiği 
yorgunlukla ben Boğazı nsarılaş
maya başlıy .ın yamaçlarına yalnız 
gözümle değil bütün benliğimle 
dalmışım . 

Neşeli ve >Ürekli kahkahalar be
ni bulunduğum küçük vapurun 
yolcularına döndürdü. Gülüyor
lar .. Hemde nasıl? .. 

Neşenin, saadetin, iç rahatlığı

nın en son basamağına çıkan in
sanlar gibi.. 

Doktorun Öğütleri: 
Güneş Banyosu 

-
Evvela şunu ooyliyelim: Gü-

neş banyosu yapmak hem çok 
faydalı, hem de çok tehlike -
lidir. 

Dikkat etmeden gozume ilişen 

üç dört genç kadının çıplak kol
larını, çorapsız bacaklarını ayni 
anda gördüm ve .. . 

• • • 
Yeni köy iskelesine gelmişiz. On

lar çıktılar. Ben Yeniköye çıkmak 
niyetinde değildim. Fakat gayri 
tabii hislerle ayağa kalktım; iske
lede hala niçin çıktığımı düşünü
yordum. Hiç tanımadığım kadın
lann cazibesine kapılmıştım. On
ları gazinoya kadar takip ettim 
hem de nasıl? .. Heyecanla .. bir im
tihan talebesi, bir yeni damat, bir 
yeni gelin heyecanile .. 

Arlcalarından gazinoya girdim 
Yanlarında bir masaya oturdum. 
Onlar yine gülüyorlar, neşeli ne
şeli konuşuyorlardı. Dimağım on· 
]arla konuşabilmek fırsatını araş
tırırken tekrarı belki imkansız 

bir fırsat çıktı. c ·Byanlardan biri 
kırmızı dudakları arasına sıkıştır

dığı sigarasının yakılmasını bek
liyordu Hiç fırsat kaçırır mıyım 
karşısına dikildim: 

- Müsaade buyurursanız.. de
meye !kalmadı, elimde kibritle kar· 

adresin! oğrenebilmeği hesaplıyor
dum. 

Eminönane geldik. Beni hala 
arkasında gören çorapsız kadınlar , 

Belki kızdıkları için sert sert bak· 
tılar. İçle~inrlen biri: 

- Gel Mualla otomobille gide
lim. Bu münasebetsiz peşimizden 
ayrılmıyor. lledi. 

Mualla ! .. 
Mualla! .. 

O benim yıllarca gönül verdiğim 
kadındı . Epey oldu; O. evlendi. Fa· 
kat birbirimiLi görecektik. Aradan 
yıllar geçti.. Ne kadar değişmiş 
kar gibi beyaz bir taksiye bindi
ler. B,;_n düştinüyordum 

- MuAlla! ne kadar değişmişsin! 
Sen, beni böyle mi karşılayacak-

tın? 

Fakat ne kadar değişmiş demek 
ben de onun gibi değiştim daha 

doğrusu ihtiyarladım. 

Çorapsız kadın sergüzeşti her ş&- / 
ye cevap oldu. 

Gönül gençlikte çekilir mişl .. 

Versay muahedesini yirmi sene 
evvel imza etmiş olan l.lmanya 
bugün artık bu vesikayı tanımaz 
olmuştur. Dünkü gallbler de ar -
t>k o muahedenin tutulur yeri kal
madığını görmüşlerdir, Fakat Av
rupa için tehlike şurada ki dünkü 
galiblerle dünkü mağ!Cıblar ara
sında Avruparun istiklıalini par • 
latmak için elbirliği ile çalışmak 
imkanları ıgörülmüyor. Çünkıü 

dünkü mağlfıb Almanya kendisi
ne zorla bu muahedenin kabul et· 
tirildiğinden şikayet ediyordu. Fa· 
kat bugünkü Almanya da başka 
milletlerin arzusuna bakmıyarak 
orta A vrupada istediği yerleri al
mı.ştır. Yarın da dünyaya hakim 
olmak istiyor. 

Bu böyle olunca anlaşmak mu
hal halini alıyor. Netice şu çıkıyor· 
ki Avrupada, Amerikada devlet-

B~alarına tecavüz ederek ıbü
yümek istiyenlerin ileri sürdüğü· 
iddia nedir?. Y~amak ~in kendi
lerine iktıza eden bir takım sa.ha
ları temin etmek ise buna sulh ve 

müzakere yollarile vamı&k im -
kansızdır?. İşte bunun içindir ki 
Bütün dünya milletlerinın iştira

kile bir konferans toplıyarak bu 

mevzuu iyiden ıy.ye konuşmak 

ve her tarafı memnun edecek bir 
neticeye varmak düşünülmemiş 

değildir. Fakat Umumi harbden 
sonra yirmi senedir türlü türlü 
konferanslar toplanmıştır. Bun -
!ardan alınan neticeler ne oldu? 
Dünyanın iktisadi vaziyeti düze
lirken milletler arasında da iyi 
geçinmeyi ,temin etmek üzere 
şimdiye kadar başlanan müzake
reler, toplanan komeranslar ya 
yarıda kaldı, yWıut hiç bir neti- , 
ceye varmadan müzakereciler da
ğıldı. Bilhassa sulhü kuvvetlen • 
dirmek gayesini takib edenler i
çin iktisadi bir loonferansın topla
narak iyi neticelere vara'bilmesi 
çok arzu edilmektedir. Avrupanm 
büyük devletlerinin vaziyeti müş
küldür. Bununla beraber ilıarbi u
zakl~tıracak her 'bir netice bü -
yük olacaktır. Tahdidi tesli!hat işi 

de dünyanın iktisadi meseleleri
ne sımsıkı bağlıdır. Amerikada, 
Avrupa.da. Japonyada milyonlar
ca kişi silah fabrikalarında çalış
mak suretile g.eçiniyor. Böyle o· 
!unca sililhlanmaktan vazgeçiver
mek de loolay /bir iş olmıyacaktır. 

Naziler, bunlardan batk& Mende! .. -
sohn .. Barlboldyntn eserlerini de me
nelınlşler ve boslekann Lol112trdeld il· 
bideslnl dt! kald.ırm1"1ard.ır. . 

Uzun müddet güneşte kal
mak birçok hastalt~ların zu
huruna sebebiyet verir. Uzuv
lara akciğere kan toplanması, 
ilah gibi... Sonra da vücu -
dünüzün mukavı?meti aza -
lır, hastalıklara kabiliyet teh
likesi artar. 

Bunun için güneş banyoları 
büyük bir dikkatle yapılması 
lazımdır. İlk gün yapılan ban
yo 5, ikincisi 10, üçüncüsü 15 
dakikadan fazla sürmemeli -
dir. En fazlası 45 dakika ... 
Ancak esmerleştiğiniz, yani 
vücudünüz güneşten iyice ya
nıp es'™'rleştikten sonra ban
yo müddetini bu kadar uza
tabilirsiniz. 

şısına dikilişim çorapsız bayanın 111 
sinirine dokunmuş olacak ki; ka- ' _ .. , ' '·' 
lın kaşlarını çatarak beni azarla- • ~ 
dı: 

ispanya Tekrar Kral
lığı Kabul Edecek mi? 

TİllISAHIN FAYDALARI 

Timsah, bilhassa bayanların itine 
7arıyan bir hayvandır. Derisinden is
karpin, çanta, kemer 1apıbr. 

- Rahatsız olmayınız! Hacet 
yok Mösyö!.. dedi. Ve Bez çanta
Gından çıkardığı fantazi bir çak
malda s igarasını ateşledi. 

Oonjuanı Kral Yapmak İstiyorlar 

1 
spanyada Krallık taraftarları 
ç.oktur. Öyle ki General Fran
ko bunları dinlemeden olmı-

yacağa benziyor. İngiliz gazete • 
!erinin verdiği malıimata göre 
Krallık taraftarları artık General 
Frankoyu da krallığa taraftar e
deceklerinden emin bulunuyor -
!armış. Eski Kral Alfons'un oğ
lu Don Joan İspanya tahtına ge
tirilmek üzere pek çok tarırltarı 

olan bir prenstir. Diğer taraftan 
İspanyada sol cenaha mensup o
İan ve Frankoya muhalif bulu -

nan politika adamları da memle
kette krallığın teessüs edilebile -

ceiğni ümid ediyorlarmış. Fakat 

krallığa muhalif olanlar kuvvet
lidir. Deyli Ekspresin yazdığına 

göre krallığa muhalif olan Falan
jistler ötedenberi krallığı istemi

yen anarşistleri de kendilerine 
yardımcı buluyorlarmış . Şimdiki 

İspanyada anarşistler, diğer libe
rallerle sosyalistlerden daha mü

sait bir vaziyete sahih olmuşlar - . 
dır. 

Amerikada bir çok siyasi, lkti· 
sadi, ooğrafi sebepler dolayısile 

Amerika bugün bütün dünyada 
me~ut altının "O 60 miktarını e
linde bulunduruyor. Avrupada bü
yük bir emniyetsizlik var. O halde 
Avrupa sermayesi için Amerika 
en emin bir yer oldu. Amerikada 
son senelerde ortaya çıkan dahili 
istikraz teşebbüsleri çok defa Av
rupalı sermayelerle kuvvet bu -

Avcdar, timsahın yalntz derisinden 
defll, etinden ve yafından da lstlfade
yl düşünmiifler. İddııııarına röre, um .. 

sah etinden yapıJan fUetolar çok le'l
zeUl lmlş! Amerllr.ahlar, yüsde.kl ol•

alleri izale için tlm!<ah Yatı kullanı-

7orlar ve çok faydasını rörüyorlarmıt. 
CUdterl, saten l'lbl pırlak ve yumuşak 
oluyormuı .•• 

TEKLİFİNİZİ KABUL EDİYORUM, 

FAKAT ... 

Nevyork GanrsterJerl, sayılı zenrln ... 
lerden birine ,u mealde blr mektup 
l'Ö.odermişler: cYlnnl dört S&tıt so .. 

nunda 60,000 dolar vermezseniz karı
nuı ltaçıracafız ... • 

Cildinizin kurumaması i -
çin güneş yağı sürünüz. Vü
cüdu muhafaza eder. Güneş 
kremi ile masaj yapmak da 
iyidir. İşte bizzat yapabile -
ceğiniz bir formül: 

Kulaklarımın arkasına kadar 
kızardığımı vücudümü saran ate
~in fazlalaştığından hisettim. Se
simi bile çıkarmaya cesaret ede
meden yerime döndüm. Bu vazi
yette hesabı verip çıkmak lazım
dı. 

Bende, böyle yaptım, Fakat ne
reden gördüm, gözlerim yine o ka
dının çorapsız bacaklarına ilişmez 

mi?. Yine Vapurda ki sihirli cazi
be beni sandalyaya mıhladı. 

• 

Fakat, blr isim mlişabeheti sebebile 
mektup, kar1Sından bizar olan blr İtal
yan kunduracıya verllmlf, Kundura

cı büyük bir sevinçle 3u ceyabı ver .. 
m(f: «Teklifinizi büyük bir memnuni

yetle kabul ediyorun:. Fabl bu kadar 
param yok. Sdı.rlar.üJ üçünü hadede
mez mlslnb'l ... » 

Kokoz, 20 gram; zeytinya
ğı, 30 gram; beyaz balmumu, 
30 gram; levanta çiçeği esan
sı 7 damla. 

• • 
Köprü .. dört beş yıl evvel bu sa

atlarda yine burada bulunurdum. 
Fakat bu gün Heyecanla, kalaba
lık arasında o kadını kaybetmeme
ye çalışıyorum. Sabahtanberi pe
şinde koştuğum çorapsız kadın ba
na her şeyi unutturmuştu. İş, güç 
hiç bir şey düşünmüyordum yal
nız o kadın .. hiç olmazsa adını ve 

Kokoo:lala balmumu Ben 

(Devamı 7 ine\ sayfada) 1 

nari'de eritiniz. Zeytinyağım 
ilave ediniz, soğuyuncıya ka
dar karıştırınız. Sonra levan
ta çiçeği esansını koyunuz. 

Ben anlattım, o boyuna, hiç sesini çıkarmadan 
dınledi. Zannediyordum ki. Ben kazayı, nasıl ol
duğunu anlatırken o kızacak, köpürecek. 

- Ne işin vardı?. 

Diyecek. Şimdıye kadar bana gösterdiği yüz 
hep buydu. O, böyle gözükmeğe, ben böyle 
görmeğe alışmıştık. Halbuki, menfaat, tesadüf 
in>anları nekadar değiştiriyormuş. Bunu. bu sa-

BEŞ HASTA VAR . 
...._ No: il Yazan: Etem izzet llENlCE ___. 

niyelerde babamda gördüm ve .. Hayret ettim! Kelimesini ağzına bile almıyordu. İhtimal, gö- Dalgın, kendinden tamamile geçmiş, aynadaki 
- Abuk paşa hazretleri! zürün önünde canlanan hep yalı, p~a, servet, hayali ile konuşan bir adam olmuştu: 
- Paşanın mektubu. zenginlik filandı!.. adeta, bu daveti tesadüfün bil- - E .. Ne olacak artık? .. Babıali hulefasından 
- Paşanın daveti. yük bir lütfu, ömrünün sonuna doğru başına konan olmasının sonu bu. BBeni anlamakta geç bile kaldı-
- Onun sofrası. bir devlet kuşu zannediyordu. !ar. Bu, yolda açıldı .. Demektir!.. Abuk Paşanın ya-
Gib i sözleri duyar duymaz ne kadar değişti, Bu, ilk heyecan, şaşkınlık ve onun verdiği gü- lısı, Halim Paşanın konağı, Sait Paşanın kasrı der-

yumuşadı, gülünç oldu. Adeta, kendisi paşa olmuş lünçlük geçtikten sonra, babam gı1ya ciddileşti, fa- ken .. Bir gün de Rüştü P~anın koltuğu olur, çıkar. 
kadar sevindı, onun yerini, onun servetini almış kat bütün bütün gülünç oldu. Bu sahneyi gözlerim- Keşki benim adım da Rüştü olacağı yerde Reşit ol-
gibi değişti; heyecanından aptallaştı! Mektubu o- den hiç kaybetmiyeceğim: saymış. İkinci büyilk Reşit ... Derlerdi! 
l<uyunca. İlk önce anneme seslendi: Bu, son tahayyül sahnesi kendikendisine çok 

- Hanım, hanım. Yarın akşoon Abuk p<>•a Aynam karşısına geçti. Şı.şman, fakat, buruşuk h nlı k k ti' 1 k' l'b 
.,. yüzünü .. bodur, fakat, sarkık vücudünü yukardan eyeca ' ço uvve ı ge di ı ga ı a, daldığı hul-

Hazretlerine davetliyiz. yadan ayıldı, fakat, yine onun sarhoşluğu ile anne-
- Ve .. ilave etti: aşağı süzdü, süzdü .. Sonra elliyi çoktan geçen bu a- me seslendi: 

- Hani o meşhur paşa .. Mısırlı zengin paşa dam, on sekiz yirmi yaşındaki bir çocuk hoppalığı - Hanım .. Hanım! .. Artıi< benim cİstanbolin• 
yok mu, ona?. ile ve kendi elile kendi ensesine bir şamar attı, söy• !eri sandıktan çıkarmanın zamanı geldi.. tevekkeli, 

- Bakıyorum, da birdenbire teri soğuyan, lendi: ben sana aman .. Onlara dikkat!! .. Demezdim. Bak 
puhlaması geçen, yorgunluğu biten peder beyı - Hey lwca Rüştü, hey!. Beklediğin günler şimdi artık sırttan çıkarılmıyacak günler geldi. Bir 

!ayıp duruyorsun. Bari giyiverde eskisin ben de her 
sene bunları naftalinlemekten ikide bir çıkarıp ne 
oldular? .. Diye bakmaktan kurtulayım ... • derdin. 
Görüyor musun, sakla samanı, gelir zamanı ... Dedik
leri şey işte budur ... 

Yine, aynanın karşısından hiç ayrılmıyor, arada 
b ir bana, en çok ta kendi kendisine soruyordu: 

- Traş olmak ta lazım değil mi?. 

- İstanbolinlerden ba~ka birşey olmamalı .. 
Öyle ya davet. Abuk Pa5a Hazretlerinin dave

ti! .. Başka ne giyinilir? .. 
- Yarın öğleden sonra daireden çıkmalı Sir

keciye inmeli, mükemmel, sinek kaydı bir traş ol
malı, hemen vapura atlayıp eve gelmeli. Ancak ha
zırlanabilirim. Kaleme gider gibi olacak değıl ya ... 
Kalıba kiyafete biraz düzen vermeli!. 

Aynaya tekrar uzun uzun baktı, bana sordu: 

- Kızım .. Baban da yakı§ıklı adam değil mi?. 
Ne diyeyim, güldüm. 
- Evet, çok yakışıklısınız . . 
Dedim. Yakışık kim, sen kim be adam ... Buru

şuk suratına mı, patlak gözlerıne mi sarkık etleri
n., :ni, şişko vücudüne mi, tepe gibi sivrilen göbeği
ne mi, kalın ensene mi? .. Hangisine yakı~ıklı .. De-
111eli? .. 

Ankara Rady osu 
BUGtlN 

ıaso Procram 
18.35 l\liizlk (Bir uverliı.r - Pi.) 
18.45 Millik (Küçülr Orkeslra - ıef 

Necip Aşkın) 

ı - Emm.erich Kalman • Hollan
dalı kadın operetinden (Potpuri) 

2 - J. Slrauss - Şark hlkiyeıert 

(Vals) 
19.15 Türk müıiii (İnce saı fasıl) 

20 Memleket saat ayarı, ajansı ve me
teoroloil haberleri. 
20.11 Neşeli pllklar - il. 

21.15 Türk müılil 

Z0.35 Türk ıniUiii (Halk tiirkiilerl) 
20.50 Konu1ma (dl'l polllika hadise. 

feri) 
21.05 Temsil • 
ZZ Haftalık PoOla kulıısa (ecnebi 

dilerde) 

22.30 MiUlk (Operet seleksyonlart • 
Pi.) 

%3 Son ajans haberleri, ziraat, es .. 
ham lahvllil, l<amb!J'o - nukat borsaa 
(fiyat) 

23.20 MiUilı: (Cazbanıl. - Pi.) 
23.55 - 2f Yannkl Pl'O&'ram 

YAKIN 

12.30 Prol'ram. 
12.35 Türk müzlii (Klisik proırram) 

Ankara rad7osu küme ses ve saw 
heyeti. 

13 1\-Iemleket saat ayarı, ajans .-8 
meteoroloji haberleri. 

13.i5 Mıizilı: (küçük orkestra - ~r: 
Neeip Aşkın) 

14.15 - 14.30 ıuüzi~ (Melodiler • Pi.) 

1357 Hicri I 
Cemaziyelevvel 

13 

1355Runıt1 
Hazıran 

18 

U39, Ay, 7, Gün 182, Hızır 57 
ı Temmuz CUMARTESt 

1 1 
Vakitler Vaıati Ezani 

--- sa. dı. sa. da. 

aııneı 4 33 8 47 

Öfl• 12 17 4 33 
tklndl 16 18 8 33 

Alqam 19 45 12 ()() 

Yataı 21 48 2 02 
İmsak 2 12 6 27 

\ • K:a:z:a~ .. ·~~~~~~~~~~~~~~~~~g:~:ın:i~·=Ar~tı:k~, ~vu~":k:e:!a~k:on:a~k~l:a~rın:,:a~d:av:::e:t~e:d~i~li:y:or:s:u~n~ .. ~~~d:e~b:a:n~a~ı~·k:id:e:_:b~ir~:~·~D~a~m::a:tl~ığ:ı~n:d:a:nb:e:r:i~b~u~n~l~a:rı~s:a~k~·~_:_~~~~~~~~~~~~~l:D~e:v~a:m~ı:_:v:ar~J~..'.....~~~~~~~~'.::::::::::~~_J 
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1 Avrupa Seyahati Notlarından 1 

Viyanalı ve isviçreli 
iki Kadın Sevgisi 

ikisi de Kadındır, Fakat, Aralarında Ne 
Muazzam Bir Görüş Farkı Var 

1 Yazan: NİZAMEDDiN NAZİF ı 

il 
eman gölüne 1000 metro 
yüksekten bakan bir pen -
cere önünde yoğurt yiyo-

rum. Bol ağaçlı karlı dağları ya
lıyarak gelen ser:n bir rüzgar 
karşımda oturan zarif genç kızın 
sarı kaküllerini uçuruyor. Hafif 
çilli pembe yüzünde lekesiz bir 
masumluk var. Ve gözleri - ki 
ye;ille mavinin tatlı ·bir anlaş -
masıdır - güneş vurdukça bir yeni 
Nagant namlusu gibi yakamozlan
maktadır. 

O da benim gibı yoğurt yemek
tedır Fakat buı;uı yokurt demekte 
ısrar ediyor. 

yanın Aspergo'su da pek kaba. Ben' davetleri İzaıvaç sonunda kabule 
karar verdim. 

- Canım ... - diyorum - bu bezim 
Ö'l malımız. Biz yaratmışız bunu. 
Niçin asıl adını söylemiyorsunuz? 
Haydi, bir saat evveline gelinci
ye kadar bilmiyordunuz ciiyelim. 
Fakat şimdi... 

Beyaz, temiz, muntazam ve 
minesi pırıldıyan dişlerini gös -
tererek hafifçe a.rkaya eğilmesi 
başını sarsan ve yanaklarının içi
ni, damağını, dilini göze vuran, 
kana karşı su içiyormuş vehmini 
veren bir tebessümle karışık ce
vab veriyor: 

- Bulgarı tanıdığım güne ka
dar Yakırd diyorum. Çünkü ni
şanlım bir Kazanlı idi. Esasen be- '· 
ni yoğurt yemeğe alıŞtıran da oy
du. O vil.dini tutmayınca Bulgar
ların her söylediğini yapmak be
nım iç.in vazife oldu. Yakırd'ı bı
ra kıp Yokurda alıştım. 

Görüyorsunuz ki şimdi de Bul
gar ortadan kaybolmuştur. Yokur
du unutmamam için ortada hiç 
hır sebeb yok. Fakat eğer mut -
laka Yoğurd dememi istiyorsa -
nız e\'vela merasimi tamamla -
malıyız. -

- Yani ne yapmalıyız? 
- Benimle nişanlanmalısınız? 
Hoppalaaa G .. d.. .. ··• B· ··· or unuz mu. 

ır Türk kelimesinin Türk fo
netiğine uygun bir tarzda konuşul
ması içın ortaya konulan bu şartı 
pek -
1 

. agır bulmıyacak Türk genç-
e_rı az değildi. Zira bu güzel kızın 

;1ta_nlısı olmak, asla, bir milli fe-
a arlık suretinde tevil edile -

mezdı. 

Seferdek· .. .. .. b ı uçuncu arkadaşımız 
ır Franöız genciydi 
lntran.igeant gazetesinin siyasi 

tnuharr· · J lI ırı . an Tuvenen .. 
.. ovarda bır Parisli laübaliliği ile 

soze karıştı: 1 

- Bu kelimenin üzerinde Fran-
sız dil' · . , ının mıllı bir iddiası bulun-
mayışına çok müteessirim madma
zel... 

Güzel kız b. k , d' . .. ' ır aşık yogurtu ı-
lı uzerınde eritirken acele acele 
sordu 

- Ya olsaydı? 
- :O zaman ... Ben de davacılar 

arasına katılmak isterdim. 
- Yanı? Yani ... Bu kelimeyi ille 

benim istediğim gibi konuşmanız 
için ... Seve seve ... Sizinle ..• 

- N i~anlanır mıydınız? 
- Eh ... Evet ... 
Genç kız Yoğut şişesini (1) b'r 

kenara itip yemek listesini aldı ve 
parmağını bir kelimenin üstüne 
basarak bana uzattı 

- Okuyunuz bunu? 
- Asperj ... 
- Türkler buna ne diyorlar? 
- Kuşkonm~z. 

- Bir Brezilyalı ile dört yıl ön-
ce üç ay Z~rmat dazyıdaki büyük 
otelde kalm.ştık. O zaman Asperj 
islerse garsona Aspergo derdi. Be
nim de dilim Asperg<ı demeğe alış
mıştı. Siz.n ... Nasıl diyordunuz? 

- Kuşkonmaz .. 
- Evet, sizin ı:kuş konnıaz. inız 

!!oşuma gitmiyor. Esasen Brezi: - ı 
(1) İsvi~Tede yoğurdu şl~e için-

de ,a tnrlaı·. / 

buna Asperj demegi çok daha 
zevkli buluyorum. 
Fransız ııencine göz kırptım: 

- Bu kilime üzerinde bizim hiç 
bir milli iddiamız yoktur. 

Yani; 
•Meydan boş ;.ite ... İstersen ni

şanlan! , demek istedim. 
Fransız, yüzüne, en alımlı san

dığı bir ifadeyi vermeğe çabalıya
rak kıza baktı. 

Ve masadan kalkıp benim se -
lamlıyarak: 

- Azizim ... - dedi biz nişan
lılar bugün öğleden sonra Ober -
land'da yalnız başımıza şöyle bir 
dolaşmak istersek canın sıkılmaz 
değil mi? 

- Asla .. Dedim. 
Fakat kız, bu daveti kabulde a

cele etmedi: 
- Tecrübe ... - dedi - fena şey. 

İnsanda müsamahayı ve itimadı 

öldürüyor. Bundan evvelki nişan
lılarımın böyle davetlerini derhal 
kabul ederdim. Amma artık bu 

Ve Fransızın şaşalamasını far
ketmemiş gibi ilave etti: 

- Ben totaliter oldum. Ya hep, 
ya hiç ... Sevgili nişanlım, siz bu
gün öğleden sonra belediye daire
sine bir uğrasanız daha doğru o
lur. Ecnebi olduğunuz için Kanton 
memurları askı müddetini azalt
mağa muvafakat ederler sanırım. 
Bir hafta içinde karı koca olabi 
liriz. 

İntransigeant siyasi muharriri 
Tuvene'in yüzü sapsarı kesil
mişti. Şaşkınlığından bizi selam
lamayı bile unutarak balkona doğ
ru yürüdü. O zaman sarışın kız 
tekrar yoğurt çanağını eline aldı: 

- Siz yabancılar ... - dedi - bizi 
anlıyamıyorsunuz. Biz İsviçreli 
kızlar başka memleketlerin kız -
!arı gibi elmas, inci, pudra, köşk, 
otomobil peşinde değiliz. Biz bir 
koca ararız Ve evlendiğimizden 
bir yıl sonra, çocuğW1 birini el 

(Devamı 7 inci ıayfada) 

1
,---

Bizde Böylesi Yoktur 1 .. 
Bülbül Gibi Oten 
Kanarya Dolandırıcılığı 

Senede 400 Bin Kanarya Satılıyor 

S 
on g. elen Belgra~ . g.azeteleri, 
şimdiye kadar ışıtılmemış, 

gar.b bir dolacdırıcılıktan 

bahsediyorlar: 
.suak zenginlerinden Nikola 

İstotkoviç, güzel ve güneşli bir gün 
gezmeye çıkar. İstotkoviç kanarya 
meraklısıdır. Bir aralık kuşçu 
dükkanlarından birinin duvarına 
asılı b:r kafe•te bulunan bir ka • 
naryanın ötüşü dikkat nazarını 

çeker· istotkoviç, uzun müddet 
dükkanın önünde duruyor, dinle
yor. Sonra dükkana giriyor ve: 

- Satar mısınız, bu kanaryayı 

bana? ... 
Diyor. Dükkancı, kuşun, müşte

rilerinden biri tarafından bırakıl
dığmı, kendisine sormadan birşey 
söyliyemiyeceğı cevabını veriyor, 

istotkoviç: 
- Eğer bu kuşu bana alırsan 

sana iyi bir bahşiş veririm. 
Diyor. Birkaç gün sonra tekrar 

• dükkana geliyor· cbülbül gibi dem 
çeken• kanaryayı 200 lira muka
bilinde alıyor, sevinçle evine gi

diyor. 
K anarya arasıra otüyor. Fakat 

bu ötüşü, adi kanaryelerin ölü -
şünden farksız. DQlll çektiği filan 

yok ... 
İki gün sonra kafesi alınca kuş-

çuya gidiyor: 
- Beni aldattın, diyor. Bu ka -

narya burada ötüşilnü dinledi -
ğim kanarya değil! .. Ver parala -

rımı geri ... 
Tabii kuşçu paraları vermiyor. 

İş büyüyor, mahkemeye intikal 
ediyor. Kuşçu idd'asında musır: 

Kuş değiştirmedim, hayvan bu, 
isterse öter, dem çeker isterse öt
mez dem çekmez. Benim ne kaba
hatim var? .. • 

Mahkeme dükkanda araştırma 
yapılmasına, mevcud kanaryaların 
eksperler tarafından dinlenmesi
ne karar veriyor. 
Kuşçunun, dem çeken kanar -

yayı sakladığı anlaş ılıyor. Zabıta 

marifetile alınıyor, !stotkoviçe ve
rHiyor. Kanarya şimdi bülbül gi
bi dem çekmektedir. 

İngilizler de kanarya meraklı
sıdırlar. İngilterede her sene 400 
bin kanarya satılır. Bunların kıy
meti 300 milyon fra~k (12 milyon 
Türk lirası) dır. Bu 400,000 ka -
naryanın 100,000 i Almanyadan ge
lir. Güzel ötenleri 200, adileri de 
beş liraya kadar sattılır. 

lı_ş_A_K_A_I 
BİR SUAL 

- Büyük anne, tufan diyor 
!ar, o nedemk? 

- Çok eski bir hikayedir yav

rum. 
- Sen bilir misin? 
- Elbette! Çok, pek çok zaman 

evvel dünyayı sel bastı. İnsanlar, 
hayvanlar hep boğuldular. 

- Sen nasıl kurtuldun? 
-! ... 

ACABA? 

- Anne, hani geçen akşam be
ni uyutmağa göürüp te senin oda
da beraber kaldığın adam kimdi? 

- Babandı yavrum! 

O ESKİDENDİ 

- Eğer dediğim çıkmazsa, ben 
de bıyıklarımı keserim. 

- Adam sen de! O dediğin es
kidendi. 

İKİ ARKADAŞ ARASINDA: 

- Bana yarım lira ödünç verir 
. ' ? 

mısın ... 
- Ne yapacaksın? .. 
- (Servetini idare etmenin u-

sulü) adlı bir kitab gördüm, onu 
alacağım ... 

FAZLA DEGİŞMİŞ 

- Vay Macid nasılsın? N ekadar 
değişmişsin? ... 

- Fakat, benim ismim Macid 
Fazıl... 

- Demek ismini de değiştirdin?. 

MAHKEMEDE: 

- Müdafaa vekilinizin söyledik
lerine ilave edecek bir sözünüz 
var mı?? ... 

- Ne söylediğini işit.ınedim ki .. 

- İğitmedin mi? .. 
- Evet, çünkü uyuyordum ..• 

ALTIN VE DEMİR 

- Söyle, bakayım yavrum, bir 
demir parçasını yağmura bıra -
kırsan ne olur? .. 

- Paslanır! .. 
- Ya bir altın bırakırsan! .. 

- Çalınır! ... 

Filistin 
Sahilinde 
Bir Kadın 

Başından Maceralar 
Geçen Güzel Kızın 

Hayatı 

G
üze! 'bir Yahudi kızı Çelros
lovakyadan kaçarak Filisti
ne kadar gidebilmiş, fakat 

oraya da müsaadesi olmadığı için 
gizlice girebilmiştir. Hayfaya uğ
nyan bir Yunan vapurundan çı

kan yahudi dilberini orada 'bir ya

hudi genci lbekHyormuş. Bit>birle
rini sevdikleri için böyle ıbuluşun

ca artık emin ve müsterih bir yer
de yaşamanın çaresin düşün.meğe 

başlamışlar ise de Arablar Yahu
di kızının gizlice vapurdan çıka -
rak Hayfa sahilinde kendisine bir 

yer aradığını anlayınca onu takib 
etmişlerdir. Bunun üzerine kız ile 
Bşıkı korkmuşlar, lbu sırada kızın 

aklına bir çare gelmiştir. Çanta
sını açarak içerisinden avuçladı
ğı kıymetli 'bazı mücevheratı fır

latarak Arablara doğru atmış. Bu
nun üzerine onlar da mücev'heratı 
kapışmak ve paylaşmak için uğ-
raşırlarken delikanlı ile kız esvab
larının bir kısmını çıkararak ken

dilerini denize atmışlar ve yüz -
meğe başlamışlardır. Fakat 'bu sı

rada gürültü obnuş, ·bir vak'a çık
tığına hükmederek deniz zabıtası 
yetişmiş ve iki yahudi gencin> 

rnotöre almışlardır. Fakat bu kız

la delikanlının vak'ası diğer bazı 
yahudilerin de böyle gizlice gele

rek Hayfanın sahillerine çıktık -
tan ve oradan dolaşarak kendile
rine ıbir yer aradıklarını göster -
miştir. Bu 90n zamanlarda bi>yle 

74 kadın ile 14 çocuğun da oradan 
oraya dolaştıkları görülmüş ve bu 
yahudilerin Avusturya. Çekoslo

vakya ve Macaristandan geldikle
ri anlaşılmıştır. 

. 

HAYA TIN IGRENÇLIKLERİ 

15, 16 Yaşındaki Kızlar 
Hastalıklı Cıktı 

' 
Bu Kızları Barlarda Çalıştırıyorlardı, Zabıtai 

Ahlaki ye Bir Gün Ani Teftiş Yaptı 

M 
arıhattan Night blub., Brük
sel'in kibar, en lüks barı ... 
Her gece en kibar, en zen -

1ıin müşterilerle dolar. Şampan
ıalar su gibi akar. Artistlerin nu
maraları bitti mi, dans başlar, sa
baha kadar devam eder. 
Çakır keyif hovardalaıx!e.n biri 

Metrdotele soruyor: 
- Jünnita ve Maritita he~ire

ler nerede? ... Niçin sahneye çık
madılar? Sıraları gelmedi mi da
ha? ... 

Metrdotel cevab veriyor: 
- Matmazeller artık burada 

dans etmiyecekler. Daha karlı bir 
iş bulmlljlar ... 
Sarhoş hovarda kızıyor: 
- Haydi sen de, diyor, aldanı

rım mı sanıyorsun beni... Daha 
iki gün evvel ıburada bir ay kala
cakalrını söylemişlerdi. Onlar i
çin yüz bin lira şampanya parası 
verdim. Haydi, git söyle, şimdi 

masama gelsinler. Yoksa müt.lıiş 

bir rezalet çıkaracağım ..• 
Bu tehdid üzerine metrdotel 

hakikati söylemek mecburiyetin: 

de kalıyor: 
- İsrar etmeyini, Mösyö, diyor. 

Bu iki hemşirelerin biri on beş, 
biri de on altı yaşında olduğu için 
za!bıtai ahlakiye kendilerini i.şten 
menetti. Sonra ... 

- Ey sonra,? ... 
- Muayeneye sevkeUL Şimdi 

ikisi de hastahanede ... 
Sarhoş hovarda, canının sıkıl

dığını imar eder ·bir tavırla şam
panya kadehini aldı. son yudu -
muna ka.dar içtL 

Metrd.otelin söylediği doğru idi. 

ları çok sıkı bir kontrole tabi tut
maktadır. Tedaviden kaçanları 

derhal bulur. Cezaya çarpar ... 
Brükselin, bu gibi kadınlara 

mahsus cZührevi hastalıklar has
tahanesi• çok k.onfurludur. Has
talar, ayrı ayrı odalarda yatarlar. 
Hastııhanenin büyük. çiçekli bir 
bahçesi, istirahat, mütalea, ye -

mek salonları vardır. Yemekleri
ne çok dikkat edilir. Haftada bir · 
dışarı çıkıp gelmelerine müsaade 
olunur. Geceleri sinemaya glt -
mek istiyenlere de izin verıllr. 

Bunlar, hastabakıcı heffi9irelerln 
refakatile giderler. 

Tedavilerine son derece itina o
lunur. 

Azılı Bir Katil 
Tımarhanede Çıldırdı 
Aşık Olduğu Kadına Para Manhattan •barı müşterilerini çi

leden çı.karan bu iki hemşire, ikl 
güzel .bebeğe benziyordu. Güzel, Götürmek icin Katil Olmuş 
fakat dudaklarından zehir saçan · . .. . • 
iki bebek.. . ID~ u· kaç gun evvel Parıs ga-

Bar müdavimlerinden birinin şi- D zeteleri, bir adamın yaşlı ve 
kayeti üzerine muayeneye sevk- • .. .. zengın hır kadını öldürdü-

den atladı, kırlara doi';ru koşmı -
ya başladı. 

Katil, delinin gömleğini giydi, 
karyolaya uzandı, ipleri de vü -
cudüne sardı. 

olundular. İkisinin de hasta ol - gunu, paralarını ve elmaslarını ça
lıp kaçtığını e•azıyorlardı. 

duğu anlaşıldı, hastahaneye yatı
rıldı. Burada en azı altı ay kala -
caklar ve iyileştikten sonra çıka -
caklar. Zabıtai ahlakiyenin neza-

1 

reti altında bulunmak, tedaviyi 
takib etmek şartile çalışabilecek
lermiş ... 

Brüksel zabıtası, bu gibi kadın-

Bir Dakika 
Diyip Geçmeyiniz 
* İn.gilterenin taş ve maden 

ocoklarında 9 kilo barut ve 
dinamit sarfolunur. * Fransa, ihtiyacı nisbe -
tmde buğdey yetil•tiren bir 
memlekettir. Dakikada 600 öl-

çek buğday istihsal eder. * Dünyanın hemen her 
memleketinde şimendiferler 
hasılatı daima açık verir. Hat
ta J amayak adası şimendifer
ler idaresi bile dakikada 38 
frank zarar eder. 
* Cenubi Afrika ünyonu 

çok miktarda kuşkonmaz it -
hal eder. Bunun büyük bir 
kısmı Birleşik Amerikadan 
gönderilir. Dakikada vasati o
larak 1 kilo 800 gram ... 
* Dünyada en çok frenk ü

zümü yetiştiren memleket -
ler Avustralya ile Yunanis -
tandır. B umemleketler daki-
kada 270 kilo frenk üzümü a-
lırlar. * Amerikalılar dakikada, 
16,000 frank kıymetinde oyun
cak imal ederler. * Kanada hükumeti, mil -
lt talim ve terbiye için daki
kada 11,000 frank sarfeder. 

ŞU SATmLARI OKURKEN 
60 SANİYE GEÇTİ. 

Birkaç gün sonra katil yakalan
dı. Jstü başı kan içinde idi.. Çaldı
ğı paralar, elmaslar da cebinde 
bulunuyordu. 

Cinayet hakkında kendisinden 
bir söz almak kaıbil olmadı, çün
kü deh idı. 

Suçlu bir akıl hastahanesine 
gönderildi. Mesele de kapandı, 

unutuldu, gitti. 
Şimdi, timarhanenin başhekım 

Ertesi gün, gardiyanlardan bi
risi geldi. Bağlarını çözdü, bahçe· 
ve hava almıya çıkardı. 

Katil, bir kaç gün sabır etti. Fa-

muavinini dinleyiniz: 

- Katil, yaşlı kadını öldürmek r 
niyetinde değildi. Yalnız elmas- 1 
!arını, paralarını çahp kaçmak için ' 
eve girmişti. Çünkü katil güzel bir 
kadına aşık olmuş ve kadın ken
disile yaşıyabilmcsi için en az 
10.000 frank vermesini istemiştir. 

Fakat ihtiyar kadın uyanıp kor
ku ile bağırmıya başlayınca sus
turmak için kafasına vurdu. El
masları. paraları aldı, kaçtı. Ka
dının feryadını işiden komşular 

polise haber vermişlerdi. 
Katil, şehir haricine çıktı. Sak

lanaca!OOir yer arıyordu. Etrafa 
duvarla çevrilmiş bir çok pavi -
yonlar gördü. Bunların birinde· 
saklanabileceğini düşündü. Ve du
vardan atladı. Bir paviyonun pen
ceresinden içeri girdi. Cebinden 
elektrik fenerini çıkardı, yaktı., 

Köşede demir bir karyola gördü. ı 
Karyolada, deli gömleği giydiril
miş, ve karyolanın demirlerine 
sıkı sıkı bağlanmış bir adam yatı
yordu. 

Katil, deliler hastahanesine gir
diğini anlamıştı. 

Delinin bağlarını gevşetti. De
li, bu yeni gelen adamın kendisi
ni kurtaracağını analm~ gibi gö
rünüyordu. tpleri çözülünce aya
ğa kalktı. Katilin, sırtından çıka
rıp verdiği ebbiseleri giydi. Son
ra büyük bir çev>klikle pencere -

kat ntnayet sırorı rukendi. Deli _ 
!er arasında kalınca zıvanadan 
çıkacağına kanaat getirdi. Bir gün 
vızıteye çıktığım zaman yanıma 
geldi. 

- Ben, deli değilim. Belki ga
zetelerde okumuşsunuzdur. Sev
gilime para götürmek için, yaşlı 
ve zengin kadını öldüm, elmas _ 
!arını çalan hırsızım.• 
Dedı, vak'ayı, teferrüatile anlat

tı. Doğru söylediğine kanaat ge
tirmiştim. Gittim, başhekime söy
ledım. Güldü: 

(Devomı 7 inci ıallfadıı) 
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IST ANBUL KAPIU 
VE BfiANS SARA 

No.29 Yazan: M. SAMİ KARAYEL 

Fatihin Babası İşrete, Kadına ve 
Kölelerine Fazla Meylederdi 
~endi Hazinesinde Daimi Surette İki Milyon 

Düka Altını Bulunurdu 
Fatihin babası İkinci Murad tık

naz vucudlu, k1>a boylu idı. Çeh
resi Tatanmsıdır. Halis Türk çdı.
resini taşımakta idi. Ablak yüzlü, 
esmer benizli, biraz küçük gözlü 
ıdi. Elmacık kemikleri çıkık, sa -
kah değırmiydi. 

İkinci Murad kadınlara çok düş
kün idı. Harbden daima uzak kal
mak, ze,,k ve sefasile meşgul ol
mak !sterdi. 

Fakat; devlet ve millet hakkın
da icaıbettiği zaman fedayı can 
etmekten çekinmezdi. Devlet ve 
milleti tehlikede gördüğü zaman 
derhal iş başına koşar ve azami 
gayretler ve ma:hrumiyeter için
de çalışırd1. Merhametli, müşfik, 

alicenırb 'bir padişah idi. 

Fatihın baıbası g<izdelerine kül
Jiye>tli paralar, müce'V'herler, mali
kaneler ihsan ederdi. Senevi iki bu
çuk milyno düka varidatı vardı. 

Sırb güzli karısı Mariye bir bu
çuk milyon düka altın mücevhe
rat ihsan eyemişti. Mari altın ve 
müce\fıerat içinde puyan olmuş
tur. 
İkinci Muradın hususi hazine -

sinde daimi surette iki milyon dü
ka altını ihtiyat olarak dururdu. 
Bir harb zurhurunda hususi hazi
neden ıca:b ettigi zaman para sarf
ederdi. 

İkinci Muradın, gözde ve köle -
lcrin.n iki milyon dükadan fazla 
mucevherab olduğu söylenırdi. 

Bütün bu varlıklara rağmen Fati- · 
hın babası harbefı değildi. Askeri 
kudret ve kuvvctını, muazzam ser
vetıni harb için sarfetmiş olsay
dı, hıristiyanlık aleminin büyük 
hır kısmını fetılıetmek ve Bizansı 
ele geçirmek onun için işten tıile 
değildi. 

İkinci Murad, daima tuhttan u
nklaşmak avda, bağda, ba:hçede, 
hırvuz başlarında göııde ve kölele
rı.le şarab içerek hayattan kam al
mağı severdi. Ava, ceddi Yıldırım 
Bcyazıd gibi merak!ı idi. Binden 
zıyade altın ve mücevher tasmalı 
zağan vardı. İki yiızden zıyade av 
kuşları vardı. 

Fatihin babasının işrNe, ka
dına ve kölelerıne meylı fazla idi. 
Harbden döndüğü zaman, ilim ve 
marıfet talısilile meşgul olur ... 
Bu arada da ek~eriya cümbüş ey
lerdi. 

İkinci Murad zamanında üle -
maya rağbet fazla idi. Şerdeddin 
Kırımi, Hayreddin Kırımi, Ah -
med Gürani, Molla Fenari, Molla 
Hüsrev gibi iılimlH vardı. 

Akbıyık, Abdıırra.him Rumi (l) 

gıbi ülema da bu de\1rde yeti§ -
miştir. 

Fatihın babası ana c ':etinden 
Zulkadır oğullarına mensuptu. 
Anası, Zülkadır oğlu Sevli be. -
yin kızı Eınnıe Hatundur. Halis 
Türklü. Yedi kadar kız kardeşi 

vardı. Oğulları; Mehmed, Büyük 
Ahmed, Kü~ük Ahmed, Aliieddin, 
Hasan ve Orhan Beylerdi. 

Fatıhin babasının dôrt karısı 

vardı. İsfend.yar oğlunun kızı Ha
t ce Hatun ilk karısıdır. 

Tekeo,;Iunun hemşıresi ikınci 

zevcesidir. Murad, bu ıkı zevcesi
nin günlerinde devlet ve mıllet 
i .Jerıle ye ulm•dan büyük bir 
aşkla bağlanıp çal~mlı Henüz 
genç olr:'.1akla beraber harb mey -
ı!;ınların<lan bıkkınlık getırmez

dı . İkı zevcesi de Turk oğlu Türk 

(1) Bu tilema isimleri hemen 
hepsı bugiırı iaıaııbul semtlerine 
alem olmıışııır. 

olduklarından saray dahilinde an
'anelere riayet edilirdi. 

Fakat; üçüncü zevcesi olan Smb 
Kralı Jorj Branlroviıç'in hemşiresi 
Mari ile evlenince iş başkalaşmış
tı. Padişahın tabiatları değişmiş

ti. İçkiye meyli arttığı gibi sev
gilisi Marinin yanından ayrılma
mak için de bahaneler arıyordu. 

İkınci Muradın dördüncü karı
s1 Fransız prenseslerinden biri idi. 
Bu Fransız dilberini Sı11b güzeli 
Marinin üzerine almıştı. Çıldırası
ya sevdiği Mariyi gözü görmeme
ğe başlamıştı. Fransız prensesi o
nu deli dıvanc etmişti. Latin gü
zelinin işvebazlığı, Slav güzeli o
lan Mariye galebe çalmıştır. 

Muradın oğlu FatıhSulton Meiı

med, ne Mariden ve ne de Fran
sız prensesinden dünyaya gelme
di. 

Fatih, İsfendiyar oğlunun kızı 
Hatice Sultan tarafından dünya
ya getirildi (833). 

İkinci Murad, Fatih Mehmedin 
tahsil ve terbiyesine son derece i
tina etmiştir. Hayatında bilahare 
Fatih laka!bını alan Melımcdi ta.h
tına getirdiği gibi mühim vazife -
!erde de kullandı. 

İkınci Muradın oğullarından A
laedd n Bey Karaman oğullarile 

yaptığı miıhim hır cenkte şehid ol
du (845). Ha an ile Orhan Edir
nede vefat ettiler ... Bıiyük Ah -
rned Çelebi Amasyada vefat etti. 
Küçük Ahmed Çelebı Fatih Sul
tan tarafından öldürümüştür (2). 
İkinci Murad zamanında Os -

------
(2) StTa.'1 geldiğ i<:aman bu mü

him katil vak'asını okuyucuları

ma arıedecegim. 

manlı padışahlarının saray iıdet 

ve debdebelerini anlamak ioçin a
şağıdaki satırları okuyarak fikir 
almak katidir. Bu yazıları dik
katle okumalıdır. Biliihare, oğlu 
Fatih Sultan Mehmed tarafından 
İstanbul zaptedildikten sonra bu 
adet ve an'ane!erin ne derecE de
ğiştiği görülecektir. 

Fatihin babası bir İtalyan (Mi
lan) kralının elçisini huzuruna 
nasıl kabul ettiği calibi nazardır. 

Meşhur tarihşinaslardan .Do -
la'brokiyer• Milan kralı Benedik
ton 'un sureti kabulünü şöyle anla
tıyor: 

•... Yenipazarda padişahın gel
mesinı bekledik. Nihayet gördük. 

Padjşah kasabaya girerken yag -
mur yağıyordu. Yanında kırk elli 

atlı kadar vardı. Başında kırmızı 
Bürk, arkasında kırmızı kadife 
e&Vab, üstüne de yağmurdan ıs

lanmamak için memleket usulün
ce bir libas giyinmişti. Önünde k& 
lelerınden on beş kadar tirandaz 

yürüyor,bir çok develerle yük 
\hayvanları eşyasını taşıyordu. 

Hemen oraya bir otağ kuruldu. 

Padişah otağda dinlendi. Öğle 
sonları oldu. Hamama gitmt-k ıçin 

o\ağından yani çadırından çıktı. 

Artık kendisini kolayca seyrede -
bilıyordum. Hamam uzak değil

dı; fakat yine ata binmişti. Ar - . 
kasında yine o kırmı21 esvab, ba
şında aynı kırmızı serpuş vardı. 

Rikabında altı kişi yaya yürüyor
du. Semiz vücudlu idi. 28, 30 yaş
larında gibiydi. Maiye-tlerile ko -
nuştuğımu duyuyordum. Gür bir 
sesi vardı. 

(Devamı var) 

Hitler Bu Ay İçinde 
Danziğe Gelecekmiş 

(l inci •ahifed<'ıı devam) 

harb malzemesı ve bıllıas•< tay

yare topları çıkarmışlardır. Bu 
toplar, Danzig arazısının sahılle

rıne ve şehrin civar sırtlarına yer
leştırılecektır. 

Almanyadan gelen gonullü kı

tasına Dantz..g cHeimwachn i un
vanı verilecektır. 

Danzıg statüsüne mugayir ola
rak · ·rbest şehrin gittıkçe açık bir 
şekilde askerJ.eştirilmesınden 

Polonya makamları haberdar e
dılml§tır 

İNGİLİZ MÜHİMMAT NAZIRI
NIN BiR NUTKU 

Glasgow 1 (A.A.) - Glasgow
da bir nutuk söy!cyen Mühımmat 
nazın Leslıe Burg.n, eczümle de
mışt.r kı: 

- lngılterenın birçok ihtiyat 
stokıarı ve birçok imkanları var
dır. Nereden gelirse gelsin kuvve
te ıstınad eden tahakküm teşeb

büslerine ve taleblere boyun eğ
miyecektir. İngiltere, sulhu ara
mağa azmetmıştir. Fakat, öyle 
hadler vardır ki, İngiltere ımpa
ratorluğu bunları tecavuz etmeği 
kabul edemez. 
İTALYANLAR, İNGİLİZLERLE 
ANLAŞAMAYIZ DİYORLAR 
Roma, 1 (A.A.) - Halifaks'ın 

putku hakkında tefsırlerdc bulu-
nan Gayda, eZ<:ümle şöyle demek
tedir. 

- Müzakerelere başlamak im
kansızbğı halihazırda tamamile 
ve doğrudan doğruya !hata siya-

setinın tatbıkinden ileri gelmek
tedir. 

İ~bırlığınin tamamile aksi olan 
bu siyaset. maskesi altında 5~k -
!andığı sulhun tamamıle aleyhin

dedir. Mün;h'denberi İngıliz - F
ransız siyaseti her türlü teşriki 

mesai imkanlarını ortadan k;ıldır
m~tır. 

İhata siyaseti daha ziyade brr 
itıliıfgirizlık ve harb siyasetıdir .• 

/ Yeni Kadronun 
Tatbikine Geçildi 

Muhabere ve Munakale Veka
letine bağlı Devlet d(·nizyolları 

ve DE:'vlet liman işler, mı.düdük

leri bugünden itibaren ışe ba§la. 
mışıardır. Yeni teşkilatta, ekserısi 
bank<ıçılık servisinden olmak ü
zere 50 memur açıkta kalmıştır-

DEVREDİLECEK İHTİRA 
BERATI 

·Elektrodlara ve onların talik 
edilmesine aid tertibat• hakkın -
daki ihtıra içın alınmış olan 16 ha
ziran 1937 tarıh ve 2498 numa -
ralı ıhtıra beratının ııhtıva ettıgi 

hukuk bu kerre başkasına devır 

veyahud ihtiraı Tü•kiyedc mev~ii 
fiile konmak içın icara dahi v<-rile

bilecegi tekli! edılmekte ı;lmakla 
bu hususta fazla malümat almak 
istiyenlerin Galatada A,Jan han 
5 inci kat 1 - 3 numaralara mü -
racaat eylemeleri ilan e•lunur. 

Bugünkü 
Deniz 

Şenlikleri 

Ha tayın Kalkınmasına!Ma~ineye 
Eh . V .1 k Verırken: 

emmıyet erı ece İzmi~de-Mb.:h 

(1 inci .sahifeden devam) 

bele<liye trkanı yer almışlardı. 
Saat 1 de hareket emri verilir 

verilmez bütün merakib, başta 

inzibat amiri, kılavuz kaptanın 

bulunacağı kılavuz m&törü olduğu 
halde rıiı tımlarda-n kalktılar ve 
Moda - Ahırkapı hattı hizalarında 

Savaronayı karşılaınaga çaktılar. 

Sarayburnu, Ahırkapı, Şemsi -
p:ı.şa, Haydarpaşa, Kadıköy, Moda 
ve Ft-nerbahÇt- sahilleri mahşeri 

bir manzara arzediyorlardı. Bü -
tün halk Milli Şefi karşılamağa 

çıkmıştı. Bu esnada İstanbul <li
hetinde de Eminönü, Köprüüstü, 
Galata rıhtımı caddesi halkla do
lu idi. B~ilctaş M;kelesı civarı, lle
şiktaş sırtları ve hele Ortaköy 
sahilleri son derece kalabalıktı. 

Alay yata tekarrüb edince bütün 
merakib bir dakıka imtidad eden 
ve yarımşar daltika ara ile üç de
fa düdük çalarak selaır.ladılar. 

Savarona bu surt-Ue karşılandık
tan sonra bütün merakıb yatı or
talarına aldılar. En önde kJla -
vuz motörü, yatın arkasında Sa. 
karya vapuru, sağ tarafta sıhhi
yerıin muşu, Kadıköy vapuru, de
niz motörü ve Şirketıhayriyenin 

vapuru, sol tarafta da yine sıra 
ile sıhhiyenin djğer hır muşu, 

Sus vapuru, Çankaya motörü, Ha
liç vapuru bulunuyorlardı. 

Gazetemizi makineye verırken 

Savarona yukarıdaki şekilde Or
taköy istikametinde ilerliyordu. 

Bugün saat 15 den sonra Or
taköyde bahriye ticaret m«.-ktebi 
öniınde deniz yarışları yapıla -
caktır. Yarışları Reisicumhurumuz 
Savaronadan taltib buyuracak -
!ardır. Şirketihayriye ve Akay 
vapurları hususi yarış sahasına 

gönderileceklerdır. 

. Bu gece de muazzam şenlikler 
yapılacak, Ortaköy önünde elek
triklerle tenvir ed:Jmiş seyyar du
balar bulundurulacaktır. Sahiller 
baştanba§a elektriklerle donana
caktır. 

BUGÜNKÜ MERASIM 

İlk Olarak Beş Milyon Lira 
Tahsisat Ayrılacağı Söyleniyor 

Hatay anlaşması dün Büyük 
Mi!J.et Meclisimızde coşkun iJ. -
kJşlar ve hitabeler arasında ka
bul olunmuştur. 

Bu münasclbetle evvela Hari
ciye Vekili Sar.acoğlu Şükrü mü
him beyanatta bulunmuş ve bu 
meyanda Türkiye le Suriye ara
sında jmzaJanan ve arazi mese -
lesinin kat'i surette halline mü
tedair olan kanun hakkında da 
izahat vermiştir. 

Hariciye Vekilimizden sonra bir 
sok meb'uslar v~ bu meyanda Mu,
hiddin Pars ile Ali :Sana Tarhan 
söz almışlardır. 

YENİ ENCÜMEN VE 
HATAYLILARIN ASKERLİÔİ 

Hatay vilayeti teı;;kilatını ha -
zırlamak ve bu husustaki kanun 
Jiıyihala-rını tetkik etmek üzere 

biı yeni encümen teşkil olunmuş
tur. Encümen pazartesi günü ilk 

toplantısını yapacaktır. Bu encü
menin 36 azası dün seçilmişlerdir., 

Encümenin tetkjk edeceği k.a

nunlar meyanında bulunan Hatay 
halkının askerlıği kanunu layi -
hasına göre Hatayda bu yıl 332 
doğumlular askere alınacaklardır. 

HATA YIN KALKINMASI 
İÇİN 5 MİLYON 

Antakyadan verilen malı'.ımata 

göre, Hatay valiligine tayini ta -
hakkuk eden Şükrü Sökmensüerin 

bu yakınlarda Antakyaya gelme

si beklenmektedir. Hatay:n kal

kınması için hükUmetin 5 milyon 
lira tahsisat ayırdığı söylenı-ı:ek

tedir. İskenderunda yeni bir liman 

inşa edilecekıtr. 

1
stanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma ve 

Eksiltme Komisyonundan: 
Haydarpaşa Nümune hastanesine lazım olan 8 kalem Röntgen fi

lim ve malı•'mesı açık eksiltmey ekonulmuştur. 

1 - Elrniltr.ıe 17-7-939 pazartesi günü saat 15 de Cağaloğlunda 

SıMıat 'le İçtııııai Muavenet Müdürlüğü bınasında kurulu komisyon

da yapılacaktır. 

2 - Muhammon fiyat 4651 liradır. 

3 - Muvakkat guranti: 349 liradır. 

4 - İste1<lik,- şru tııameyi her gün komisyondan alaıbilirler. 

5 - İsteklıler c&rı seneye ait Ticaret odası vesikasile 2490 sayılı 

kanunda yaL;lı \'~Sik;.lar ve bu işe yeter muvakkat garanti makbuz 

veya banka mektubu ile birlikte belli gün ve saatW? komisyona gelme-

lerı. 4792 

fstanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma 
ve Eksiltme Komisyonundan: 

Kapılı zar!11 eks:ltmeye konulan slhhi müesseselcrın umum kok 

ve Krıplekomüı :.i meyanında Heybeliada sanatoryomu kok ve kriple 

kômurüne teklif Pdilen fiyat fazla görüldüğünden yeniden kapalı zarf

la eksiltmeye ko'lu\muştur. 

1 - Eksıltme 17-7-939 pazartesi günü saat 15 de Cağaloğlunda 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Müdürlüğü binasında kurulu komisyon-

Bugün saat 11 de Taksım Cum- da yapı'acaktır. 
huriye! abidE:Sine den:2ciler ta- 2 - Mı:hamm~n fiyat: Kok kö- mürü için 1850 Kriple kömür üıçin 
rafından çelenkler konmuş ve san- 1550 kuruştur. 
cak çekm~ mera~ımi y.apılmıştır. 

Deniz komutanlığından bir bö
lük asker başlarında şehir ban -

3 - Mı,vakkat garanti: 1436 lira 25 kuruştur. 

4 - İsteklilPı· şartnameyi her gün 523 kuruş mukabilinde her gün 

do~u olduğu halde bu sabah saat komisynndan alabilirler. 

9,45 de Kasımpaşadan hareket et- 5 - İsteklil<'r ra•i seneye ait Ticaret odası vesikasile 2490 sayılı 
m4'ler ve Galatasaray lisesıne gel- kanunda yazılı vesikalar ,.e bu ~e yeter mll'Vakkat garantı makbuz 

mışlerdir Diğer diniz talebeleri veya banka mcktubu:ie b:rlikte teklifi had zarflarını ihale saatinden 
ve d '.zciler de ayni zamanda . . 

k b bah 
. 1 . 1 d . hır saat lvvel komısyona gelmelcrı. me ıc çesme ge mış er ır. 

4791 

Alay saat 1,40 cJ.a Galatasaray li
sesınden Taksime hareket etmiş
tir. Saat 11 de abıdeye çel~nkler 
konmuş, sancak çekme merasimi 
yapılmıştır. Bu esnada lımanda 

bulumın bütün merakib düdükle
rini çal·arak bayramın kutlulan -
masına iştirak etmişlerdir. 

Müteakıben sıra ıle deniz tica
ret okulundan b.r talebe, kaptım 

ve makinisl'ler cemiyeti namına 

bir zat nutuk söylemişlerdir· Bü
yiıklere çekilen tazim te4:raflan 
okunduktan sonra mqaism niha
yet bulmuştur. 

MİLLİ ŞEF TEKiRDAÔINDAN 
GEÇERKEN 

Tlkııdağ 1 (A.A.) - Rebıcum

hur İnönü sa.at 20 de Tckirdağından 
gelmışlcrdir. İskelede başta Korge 
neral Salih Omurtak olduğu hal
de Vali, Tümen komutanı. beledi
ye reisi sivil ve askeri erkan ve 
memurin, askeri kıt'alar, mektep
liler ve binlerce halk Milli Şefe 
karşı tazimlerini izhar eylemi.ş -
)erdir. 

Vaktin geç olması clolayısile ka
raya çıkmıyan Mılli Şefimız gön
derdikleri bir mötörle General Sa
lih ile va! ve beledıye reisini ya
ta aldırml§lar ve nezdlerine kabul 
eyl.yerek kendileriyle bir saat 
kadar görüşnıüşlerdır. 

Tek ı-ağlılar şehri baştan ba -
şa tenvır etmek ve bütün gece ha
vai fişekler atmak suretiyle Bü
yiık Şdlerinin bu gelişlerinden 

duydukları içim ~evınci goster
mşilerclır. 

lstanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma 
ve Eksiltme Komisyonuradan: 
Leyli Tıb T~kbe y'ırdu talflbeleri için 1100 adet yün ve 3.000 adet 

fildekos fanilil ile 3.0iıOadet fildekos don kapalı zarfla eksiltmeye ko-j 
nulmuştur. 

1 - Ekslltme 17-7-939 pazartesi günü saat 15 de Cağaloglunda 

Sıi:ıhat ve İçtimai Muavenet Müdürlüğü binasında kurulu komisyon-

da yap•laeaktır. 

2 - Muhammen fiyat yün faniliı 175, fildekos fanila 60 fildekos 
don 55 kuruştur. 

3 - Muvakkat gJranti 403 lira 12 kuru~tur. 

4 - İsteklılcr şnrtnameyi he~gün Fuatpaşa türbesi karşısında ley 

li Tıb talebe yurdu mrrkezinden alabilırler. 

5-İstekliler 1939 yılı Ticaret odası vesikasile ~490 sayılı kanunıia ya

zılı vesikalar ve bu ışe yeter muvakkat garnnti makbuz veya bank:ı 

mektubı. ıle bırlikte teklıfi havi zar fıarını ihale !>llatınden bir taat evvel 1 

makbuz mukabi\i kor.1i yona vermeleri. 4790 

İstanbul Asliye Altıncı Hukuk 
Mahkemesinden: 

Müddei: Ayşe Zeynep. 
Müddeialeyh: Halil Hilmi Üs

küdar Sultantepe Yenidünya so
kak No. 15 
Müddeı Ayşe Zeynep tarafın -

dan miıddeialeyh Halil Hilmi a
le:thine ihtar davasına ait arzuhal 
sureti müddeialeyhe tebliğ edil
mek üzere yazılı adresine gönde
rilmişse de mumaile:thın mezkfır 
ikametgahını t«.-rk ile semti meç
hule gittiginin beyanıle iade kı -
lınması üzerine Hukuk usulü mu
hakemelerı kanununun 141, 142. 
143 ve 183 üncü maddelerine tev
fikan iade kılınan dava arzuhali ı 

ile tahkikat gününü gösterlr da
vetiye varakasının mahkeme di -

vall'hanesine asılmasına ve 939/868 
numarada kayıtlı işbu davaya 
müddeialeyhin (15) gün içinde ce

vap vermesine karar verilmiş ve 
bermucibi karar arzuhal ile dave

tiye varakası mahkeme divanha
nesine ası!mış olmakla mumai 

leyh Halil Hilminin yukarıda ya
zılı müddet zarfında davaya cevap 
vererek tahkikat için tayin kılı -
nan 9/10/939 pazartesi gıinü saat 

(9) da mahkememizde hazır bu
lunması veya kanuni bir v~;.il 

gönderm<.'6i Iİİ'l.umu tebliğ yerine 
ge\'mek üzere ilan olunur. (18907) 

Bir Kasırga 
İzmir, 1 (A. A.) -

akram 18,40 da İzınir. 1 

yük bir kasırga ge •irili•· 
İzmirlilerin biç -n1et\İ 
lerini söyledikleri / u 1'll' -
ga tam yirmi dal.. ka. 
müş ve şehirde <' id<lı 

( 
heyecan doğurmıı• tur· 
yet kesif kurşuni bir p 
bulutu bütün şe ri çt'

1 l 
liyen dağları ve denizi ı. 
lamıştır. Sokaklarda 

·1 • . . .. k 1 metre ı erısını gonne .. 
u 

bil olmadığı gif•İ evk ~nt 
de karşı evleri ve daıJI 
bile görmek mü ıkün ol ın 
mıştır. Fırtına ~ehirdc ır. 
haylı cam kırı.aş, ki 
uçurmuş ve h.ıhrı 811) ng 

tahribat yapmı~lır. Kaıı•. 
nın Karşıyakad'.lkı taht1 

daha büyük olmuştur· 
Kar:;;ıyaka) a fırtıııO d 

Sonra oııbeş dakıka Jı.• ~ın 
şiddetli bir yağmur ve nt 

takiben de fındık biiY lir 
lüğünde dolu yağmıştır· ır· 
-----------ıh 

Bizim 
lhh 
:e 
.zaı 

Hayatlp: 
Sahamıt~tı 

saygısız ve abes neşriyatlarıJI 1 
vam etmeleri eğer, Türk J118

' " 

atını da nihayet çileden S1 

1 
el 

ve sürekli mukabil neşriyat•~ t:>b 
edecek olursa biç süphe ~-o N 
bunun mane\ i ve maddi nı~ 
liyeti tamamile faşist gaıtl 
nin tahrikine aid olacaktır• !1>1 

Belki, bundan yirmi Iı'k 
önce Osmanlı impar•1 · 

ğunun Ege sahillerinden ~il n 
nuna sahih olmak •itilM1 p 6 
seilcs• içindeki ftalya içiıı .. a 
emeldi. Fakat, 1922 de Atatıı k 
cihanşümul zaferi kar~ısınd' ı:ı 

·~I 
emeli defneden İtalyanın Y1

; d 
gün medfun emelleri arkası 0 
koşması, Trakya, Çanakkaft, 1.re 
deniz bölgemizi kendi 1ıayıV 
hası içinde görme<i ancak ~ aea 
hyan bil hulyadan ibarettll 
ölen bil hayal ile hortlı~ aıı•_ O 
sında ebediyetin daima ·~ "'rı n 
ticeyi ve ayırdsızlığı kayd . 

il<• b k d . . ·,·t'' ıl aş ar r va ıa ,.e egışrn•~ b 
biat kaidesidir. ı" 
Alınanyanm Balkanları, 

ycyi, Arabistanı kendi ~.yatı 
hası içinde görmesi de a~ıılıı'l t 
kilde ham bir hevesfü ki. b n 
daha kurnaz denemesini J(t t 
Vilhelm de yepmıya knlkl 
tecrübe kendi•ine ve bütün 
manyaya ancak 1918 beıifl"'tr. 
netice halinde getirmişti. (l fı" 
man •silah arkadaşı• masl<~ ~l· 
tında yerl~mek istedikleri fi 
\'e Arab topraklarına bu dt 
dostluk bilcsile gelmeye, ~ 
dışarıdan girme ile nnkan ) 
Buugiin faşist emelleri katı' 
~920 - 1939 fasılası içinde .ı\~~ 
kiin dehası ile sağ ve sol "'' 
Jere yalnız rehberlik ve ,;.,ıl• 

b. T .. ki •- ıı11 eden ır ur ye ,.e Tür" rl 
olduğu gibi Tuna kıyılat'd 
ba lıyan ve Kızt•deniz - JJiıl 
Jar.ında tamamlanan Ballı~~ 
Saadabiid gibi iki müdafaa ~. T 
ve bütün haşmeti ile bir dl 
cephesi vardır. Jliihayel sü~ 
nıuzun ku\'\'et ve gü\'er•11 ab 
den geldiğini -.e hnzı siikıl 1~1~t 
yerinde en yiik.~k belfıgal ~ ka 
ettiklerini takdir etme-!< ar'; ığlu 
Ş • ı tb t · · b 0 at• 1 

lif. ıs ma ua ı ıçın ıT ,. ıl k 
. •' t mecburiyet sırasına girııı 1 l 

d B . . . . h ı -• rtı 
ır. mm ıçın ay at u ••" d 

yalnız kendi ana 'alan !ıPJI A 
rımız ve dünya sulhu i!C ~ ah· 
için de hayat 'aha. ını1' 1 
memleketleri ,-e ayni ~c~ 0 

nu hatta bir taui~ c lıaliııdt 
etmenin zanıanı gclo1i ıir• 

JüEM lJ..:t.E'l' Jj ' 





LiMON H·ASAN • KOLONYASININ 
Benzerine dünya ıtriyatında tesadüf edilemez. Sinirlere ve hastalara Şifa ve hayat verir. Ecnebiler Türkiyeden Limon Çiçekleri, HASAN Kolonyası alara~ 

Avrupaya hediye götürüyorlar. Şipr, Fujer, Bahar çiçekleri, Leylak, Yasemin ve yeni kokulu Losyon ve lavantaları ve sair ıtriyatı ısrarla isteyiniz. Deposu 
HASAN DEPOSU, Sirkeci, Liman Hanı altında. 

ÇOK SIK BAŞ YIKA· 

MA, PERMANANT, 

SAÇ BOYASI, GÜNEŞ, 
ve RÜZGAR SAÇLARI 

SERTLEŞTİREREK 

KIRAR. 

PERTEV 
Briyantini 

'Iledı.lhiııdeld Jıususiyet 

itibarile aaçı.m lıınl • 

maama ve lnını:varall 

lı:epeldenmeslne mini 

ohu. Saçlıın hari~i lesi· 

ntto korur. Tatlı bir 

yumUfA)dık ve tabü bir 

parlaklık bahfeder. 

Her eame ve ıtriyat mağaza- ı 
larmda bulunur. 

Maarif Vekaletinden : 
1 - Orta okullarda tür~e, tarih - coğrafya, riyaziye, tabliye, 

Fransızca, almanca ve ingilizce muallim muavini olmak istiıyenler için 
bu sene imtihan açılacaktır. 

2 - İmtihanlar biı Eylul cuma günü İstanbul Üniversitesinde 
başlıyaca.ktır. 

3 - Bu imtihana dahil olacaklarını 
A - Türk vatandaıı olmalan • 
B - Yaşlarının 20 den eksik ve 4~ den fazla olmaması, 

C - Hüsnühal erbabından oldukları, her hangi bir surette mah
kfuniyetleri olmadığı hakkında bulundukları villyet veya kaza idare he

yetinden alınmış bir ma:.fuata ibraz etmeleri chiılen memur ve muallim 

olanlar bu kayıttan müste6Jla olup mensub oldukları daire amirin.in 
vereceği vesika kAtidlr .• 

D - Her tiirlü hastalıktan ve muallimlik etmiye mani vücud arı

zalarından salim oldulClarını iaıbat eder tasdikli hekim raporu ibraz 
etmeleri. 

E - En aı: lise veya 4 veya 5 veya 6 sınıflı öğretmen okulu me· 
zunu nya bunld rm muadili tahsil görmüş olmaları. 

Muallim mektebinden mezun olanların en az iki ders senesi mu· 

allimlik Ptmiş b;ılunmaları l.Azımdır. 

4 - N amzetln imtihanda muvaffak r:ıldukları takdirde kanuni 
ıartıar dahilinde her hangi bir orta tedrisat muallim muavinliğine ta

yin edileceklerdir. 
6 - Yukarıdaki şartlan haiz olan namzetler bir istida ile VekA.lete 

müracaat edeceklerdir. Bu istidaya §U vesikalar bağlanacaktır. 

A - Nüfus tezker~inin aslı veya tasdikli sureti, 

B - Tahsil derecesine aid şehadetname veya vesikalarının asıl 

ve yahud suretleri. 
C - Hüsnühal mazbatası. 

D - Bulundukları yerlerin Maariıf idaresinden nümunesine göre 

alınmış taedikli sıhhat raporu. 

E - Maarif idnl'Sinden tasdikli ve fotograflı fi§. 

F - Altı aded 4X6,5 büyüklüğünde kartonsuz fotografları. 

Bu vesikal41"ın ~n son 15/8/1939 tarihine kadar Vekalete gönderil

miş olması llzımdır Bu tarihten sonra VekAlete müracaat etmiş olan· 
lar lmtihara alın'Dıya<"&ktır. (2200) (4090) 

Sarıyer kazası Malmüdürlüğünden : 
M.ihallesi : 
Sokağı ı 

No. 

Sanyer 
Yenimahalle caddesi 
152, 154, Hi6, 158 
Kayıkhane ev 

Hududu: bir t:ı.rafı Hüsnü reisin sahilhanesi, bir tarafı Belediye, 

bir tarafı YcnimahJl!e caddesini kateden dere, ve tarafı rabii Yenima
halle caddesi. 

Çel@imehmet vakfından 480 hisse itibarile 450 hissesi mutasarrıf 

olan Sabili \0e Ayş.'! Fevziyenin tahtı tasarruflarında olup veraset ver-

. •gisinden olan borçlarınm temini tahsili için yukarda cins ve h:Wudu 

gıösterilen emJ.aktııki hisselerinin son müzayedesi 10/7 /939 tarihine rast

lııyan pazartesi günü 5a~t 15 de icra kılınacağından talip olanların yev

mi mezklırda % 7,5 pey akçalarile Sarıyer kaymakamiığında müteşek-
Jtil idare heyetınP miıracaatlan. (4757) 

Ziraat Vekaletinden : 
Ziraat Vekaleti Makam otomobil için açık eksiltme ile 

re benzin alınacakt•r. 

1 - Benzınin bir '.ilresinin muhammen bedeli cl7.70> kuruş c5950• 

litre benzinin nıuhrnımen bedeli cl053• lira cl5> kuruş muvakkat te
minat c78> lira c99• k:ıruştur. 

2 - İhale 21/7/939 :arihine müsadif cuma günü saat 15 de Vekillet 
ibinasında müteşekkil komisyon huzurile yapılacaktır. · 

Talıblerin bu saatte komisyonda bulunmaları. 

3 - Şartname Ltvazım müdür iüğünden parasız verilir. 
·2613 •• 6655> 

Türkkuşu İstanbul İspekterliğinden ; 
Türl>kuş•ı üyeleri temmuzun ilk haftası içinde kllilllpa gönderilecek

lerinden son muamelelerini yaptırmak ve hareket gününü anlamak ü
zere bü!ün üyelerin 3 :emmuz pazartesi günü saat 17 ye kadar müra

caatları 

Pazartesi günü miiracaat etmiyenler kam~a gidemiyecekkrdii. 
c4745• 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
Cinai Mikdırı Beher kilo Tutarı Ofo7.5 

Muhammen B. teminatı 

Ekı11tme 

Kuru o Lira Kr. LlraKr. Şekli S.atı 

Kanaviçe 19898 Kg. 12 2387 76 358 16 Açık art. 14 

DEVREDİLECEK İHTİRA 
BERATI 

.Tuğla imalindeki ameliyatta 
ıslahat hakkındaki ihtira için alın

mış olan 22 temmuz 1931 tarih ve 
1280 numaralı illtira beratının ih

tiva ettiği hukuk bu kere başka
sına devir ve yahut ihtiraı Türki

yede mevkii fiile koymak için ica
ra dahi verileceği teklif edilmek

te olmakla bu hususla fazla ma

Jlımat edinmek istiyenlerin Gala

tada, Aslan Han 5 inci kat 1 - 3 

numaralara müracaat eylemeleri 
ilan olunur. Pazarlık 14,30 

• 15 J ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~l 
• 15,30 Bilfunum haşaratı öldüren 

Çul 12791 • 7 IMl5 37 134 30 
Çuval 9600 • 10 950 - 1'2 50 
Marka be2i 250 • 16 37 - 5 5~ 

Açık art. 16 K A T o L 
Kınnap 7319 • 15 1067 85 160 17 • 16,30 
İp 87ll0 • 17 1487 20 223 08 

1 - Şartname ve nümuneleri IDU<libince yukarda cins ve miıktarı 1 
yazılı ıskarta sargılar hizalarıooa g&terilen usullerle ayrı a-yn satıla

caktır. 

Il - Muhs'llmen bedelleri % 15 muvakkat teminatları eksiltme 
saatleri hizalarında yaz1lıdır. ı 

111 - Arttırma lS/VII/939 perşembe günü Kabataşta Levazım ve 
Mubayaat şubesindekı Alım satım komisyonunda yapılacaktır. 

iV - Şartnameler her gün sözü geçen şubeden parasız alın1>bile
ceği gihi nünıuneler de görülebilir. 

ve .ııivrisinekler için de yanan 

KATOL COIL 
kullanınız. En mükemmel ve en 
müessirdirler. Büyük bakkaliye 
ve eczanelerde bulunur. 1 

Deposu: Beyoğlunda Japon 1 
mağazası, Nakamura, 

Telefon: 40250 

V - İst~kliler arttırma için tayin olunan gün ve saatlerde % 15 
güvenme paralarivle ytıkarda adı ~n komisyona gdıneleri. c4570:. 

lleyoğluBiriiıci" Sulh Hukuk hfı
• Jilinliğinden: 

• 
Hazine muhake:mat mudüriye

tinin Galatada Site Fransız han 
birinci katta Naim vapur kum - f 
panyası müdüri Şarıls.imav Bera
et romorkqrü kaptanı Galatada 
Fıransız han Naim vapur kum -
panyasında Şükrü kaptan ve Ri
fat aleyhlerine açtığı davanın ca
ri duruşması sonunda; yüz alt

mış liranın 8/8/938 gününden iti
baren yüzde beş faiz ve yüzde ye

di buçuk ücreti vekaletle tahsi
line dair verilen 6/5/939 tarihli 
hükmün müdde aleyhlerden So
ma ve Şükrü kaptanın ikametgah
larının meçhuliyeti hasebile ila
nen telbliğe karar verılmiş oldu

ğundan müddeti kanuniyesi zar -
fında itiraz veya temyiz etmeniz 
hüliisai hüküm makamına kaim 
olmak üzere ilim olunur. 

Büyükada - Heybeli - Yürükali Seferler 
6 ternmuzaa trtL.kine başlanacak olan yaz tarifesine tak 

eden yalnız 1 temmuz 939 cumartesi ve 2 temmuz 939 pazar gii 
mahsus olmak ÜZPre Büyükada - Heybeli - Yürükali arasında il 
ferleri ;vapılncaktu. :Gu seferlerin saat ve hareketlerini gösteri 
lar iskelelere asılm1ştır. (4756) 

Gayrimenkul Satış ilanı : 
Sultanahmet 5 inci Sulh Huhuk 

Hakimliğinden : 
İstan..,ulda Kumkapıda Kürkcübaşı mahallesinde Kü~ 

niz soi<ağmda 41 numaralı hanede mukim iken 5/5/936 tarıf· 
de öl~n ve terc:,esine mılıkeıneınizce elkonmuş olan Büyük 

şı yanınaa Kalcı hanında kıömürcü Artin oğlu Haçik namı di 

HaçaJor'uıı aşdğıda yazıb gayrı menku!ıltı terekesinin tasfi, 

zımnında açık arttırmaya çıkarılmış olup her biri bir günde 

fakat ayrı ayrı sntılacak olan bu gayrimenkulatın birinci 

atttırması 31/7/'l;J9 tarihine müsadif pazartesi günü saat 14 
16 ya kadar ve ckinei açık art~ırması ise 15/8/939 tar.ihine 

sodıi ;alı gfmü saat 14 den 16 ya kadar istarı.bul Invanyol~ 
maJı!<eıneınizde ;cra kılınacaktır. Muhammen kıymetler aşa 

ki adr~sler biz.ısında gösterilm~tir. Birınci açık arttınnada 

lif olunerak bcdrl muhammen kıymetin '.( 75 ni bulduğu takl 

dP talıbinc> o g•yfimenkul satılacak, bulmadığı takdirde bu 

tırmada en yüks~k teklifde bulunanın taa'hhüd hakkı baki r 
rrak jjzerc ikinci arttırma günü beklenerek o gün niye bali 

!ursa talibine kat'i ilı.alesi icra ıiı1ınacaktır. Satış şartname" vt 

pu kayctına gör~dir. Talilble.-in muhammen kıyıpetlerin % 7. 

nısbetiooeki ptı akçelerini ' hami!en ihale günlerinde bulurı 

fon Jilzımciır. İpotek sahibi alacaklılarla sair alacaklı ve a 

darların hususıvle faiz ve masrafa dair olan iddialarını e 

ınüsb:telerıyle i§bu ilan tarihinden itibraen 20 gün içinde ıt 

kcmemize mürac;.atla dermeyan etmeleri aksi takdirde har 

tapu sicilleriyle .ıabit olmadıkça terekenin paylaşmasından h 

tutulacaklardır. Müterakim vergiler Terekeye ve 20 seneli!< 

kaf taviz bedeli ile tapu ınasrafı, harç ve % 2/5 tellahye ve · 

pulları mi;şteriye aittir. Şartname ilan tarihinden itibaren 

tır. Talihler daha ziya.de tafsiliit almak istiyorlarsa 936/85 dt'i 
numarası ile memuruna müracaat ederek öğrenebilrler, 

Satılacak Gayrimenkul~er: 
1 - Kumkapıda Bayrarnçavuş mahallesinde Küçükdeni1 

kağ.ında eski 51 yeni 91 kapı numaralı hanenin 16 hisse itiba 

10 hissesi. Muhammen kıymet: Umumu: 335 lira 50 kuruş. 

sesine: 209 lira fı8 kuruıı. İki katlı ahşap ve muhtacı tamir. 

kası deni:ı:. Öniı Küçükdeniz sokağı. Musakkaf kısmı « o 

üzere mecmu sahası: 53,50 metremurabbaıdır. Cümle kap 

dan l(idldikte zemini adi taş ile döşenmiş bir taşlık üzerinde 

m~kanfa ayrılmış küçük bir oda ve bir hela ve bir ocak yeri· 

katı bir sofa üz~rinde biri deniz cihetinde diğeri sokak üzet 

i1'i odadan iiıarettir. Elektriği ve taşlıkta kuyusu vardır. 

2 - Büyük çarşıda Kürk.cüler çarşısında 5 kapı nunı 

mahal zemin katı dahil olmak üzere üç ka.tlı ve kagirdir. Jli 
kısıır,ları ahşaptır ve muhtacı tamirdir. Zemin katı: Zemini 

ta döşeli \'e ikı tıırafı camekanlarla çevl'ilıniş bir dükkan - l 
ci katta dırr bir merdivenle çıkılır küçük bir oda. Üçüncü ka 

Dar bir merdivenle çıkılır küçük bir oda olup elektriği vs 
Mel'<livenl<ıri ve ıııla döşemeleri·muhtacı tamirdir. Sahası l 

murabba metredir. Muhammen kıymeti 352/50 liradır. 

3 - Bevoğlu Kalyoncukulluğu civarında Kamerhatun 

hallesinin Zerdv Ji sokağında 6 kapı numaralı bir bap ahşab 

105 lira muhammen kıymeti. İçinde 8 metre murabbaında )<' 

Acele Satılık Ev 
Eyüple Otakçılarda Abdur

rahman Şeref caddesinde 43 
No. lu (bir dükkün, bir bahçe 
ve iki katta beş odayı havi) bir 
bap hane acele ve ucuz satı

lıktır. Taliplerin Eyüpte Camii
kebir karşısında Attar Bay A-

BERATI 

cHidrokaI'bonlar• 

bidine müracaatları. 1 
!!!!!!!! .. 

ihtira için alınmış olan ıs 

muz 1925 tarih ve 322/328 

ralı ihtira beratının ilıti.v' 
hukuk, ihtiraı Türkiyede 

t;,;,ıe koymak için ieara ve1 

teklif edilmekte olmakla 1 

susa fazla mallımat edinı1le 
yenlerin Galatada, Aslaıı 

inci kat 1 - 3 numaralara ıi 
at eylemeleri ilin olUDııt· • 

Sahibi 11• nepi11ah idare eden 
Bllf muharriri 

BTEM iZZET BENİQ 
... 'l'eJınl MathMai 


