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Alman ve -ıalyan Ordu!arı _ Ağustos Ayının -ı 
Haftasında Tamamile Seferber Edilecekler 

O Günlerde de Fransız . ve ingiliz Filoları Manevraya Çıkacak, Polonya Uzerinde 
lngiliz ve Leh Hava Kuvvetleri Muazzam Tezahüratta Bulunacaklar 

Romanya Macar Hududlarında 
Tahkimat ve Tahşidat Yapıyor 

r 
~ 

l'aJıında manevralara çıkank Fransız açık deniz filosundan sert bir havada alınmış bir resim 

1 

l>a.:. 
lı ,-... 23 (Hususi)- Alman ve 
~ "•n ordu'.an ağustos ayınm ilk 
,:ıaa•nda taınamile sefeııber edi
~ e1ı;ıerdir. Fakat o tarihte Fransa 
~:İllgilt!re de müsaid bir aslreri 
Ç\j ıy'.'.le geçmi§ bulunacaklardır. 
.. nku Fransız ve İngiliz filoları 
"'~be 

mühim miktarda t:ılhşidat 7apıl- j 
maktadır. 

BELÇİKA ATEŞLE 
OYNUYORMUŞ 

diyo ·: ı 
•Belçika gazeteleri ibir gün Bel-

çika için pek nahoş ol&bilecek su
rette ateşle oynuyarlar. Belçika 
siyasi mehaiiline de ayni şekilde 
hitab edebiliriz.• 

\lra!ara çıkacaklardır. Polon-

Paris 23 (Hususi)- Alınan ga
zeteleri Belçika matbuatına kar
şı hücuma geçmişlerdir. Gazete • 
Jerin manşetlerinde şöyle cüm • 

· leler vardır: •Artık ibıçak kemiğe 
dayandı., •Belçika ma·t'buatı a
teşle oynuyıor., ·Belçikada tailı • 
rikçiler iş başında!. 

V estdoyçer Beobalhter gazetesi 

İTALYADA F RANSIZ GAZETE 
MUHABİRİ KALMADI 

Paris 22 (Hususi)- 1talyadaki 
bütün Fransız gazeteleri mııha • 
ıbirleri, memleketten çıkarılmak
tadırlar. Bugün hemen hemen hiç 

(Detıcımı 6 ıncı ıahijede) 

DANZİG MESELESİ 
• 

Hitler : ''istediklerim 
Mutlaka Olacak,, Dedi 

~ Almanyanın Polonya ile Nimresmi Müzakerelerde 
"1•ıı B I d w D w ? 

)i( s 
h Baririye Nazırı albay Bek U Un UQU OQrU mU • 

~a h eıııalarında da İngiliz - Polon
~;ı.._ •va kuvvetleri muazzam hava 
~nay-

l§leri yapacaklardır. 
<ltNERAL GAMLENİN 

l> BEYANATI 
~~ aris Z2 (Hususi)- Ordu B~
~a:•ndanı General Gamlen be-

atta bulunarak demiştir ki: 
t!t~ ~ansız ordusu dev adımla
llaıı terakki ediyor. Hiç durma -
fetb Çalışıyoruz. Geçen martta se
~~er edilen sınıf hala sil~ al
,dır. Bugün üç sınıfı ai.IAh al-
i\ bulundurmaktavız. 
'l' Ollt.\NyA HUDuDLARDA 
ı\Jıı{lMAT VE TAHŞİDAT 

!lud YAPIYOR 
1Jisa ape.şıe 23 (Hususi) - Usti 
<i~ndg gazetesi, Romanya hudu -
İtnııı an aldığı h&berlere atfen, 
l~ler~~a makamatı Macar köy
~ir. ı ~n derece tazyik etmek
ta1aııı ~0Ylüler, ziraat işleri.le uğ
~'<; a 'Yarlar. Mütemadiyen bir
latda Ydanberi başlanan istihkam
~irl Çalışınağa mecfüur edilmek
~•ııı.y er. Yollar malzeme taşıyan 
ll\iifr 11nlarla doludur. İstihkam 
~~~eler; hudud boyunca tank 
~~. ~· Yapmaktadırlar. Hu -

~\'ar §eiıir ve köylerde de 

Danzig sokaklarında Alman askerlerinin spor festivali 

Londra 23 (Hususi)- Danzig 
hakkında Berlinden gelen heye -
canlı haberler, gazeteleri meşgul 
etmektedir. Bu haberlere nazaran 

Alınanya !le Polonya Hariciye 
Nazırı Bek arasında Danzig hak-
kında nimresmi surette başlanmış 
olan müzakereler neticelenmiş ve 

Polonya bazı ışartlar dallıi .nde 
Danzigin Almanyaya iltU.akını 

kıvbul etmiştir. 

Halbuki siyasi mehafil, alman
Jarın sadece bir •sinir muhare • 
besi• yaptıklarını, Polonyanın va
ziyetin; değiştirmediğini ve Al -

• (Dtııcımı Ci ıncı aahiJedeJ. 

-~ - ----------- ----

Hitler,Musolini 
ve GI. F ranko 

Ha tay Bugünden itibaren 
Ağustos İçinde Bir 
İtalyan Şehrinde 
Toplanacaklar 

Fiilen Bizim Oldu 
iParis ~ (Hususi) - İtal

yan kaynaklarından gelen ha
berlere göre Hitler, Musolini 
ve General Fran'ko ağustos a
yı içinde İ'talyanın bir şehrin
de toplanacaklardır. General 
Frankonun bu tıopiantıya işti
rak etse bile, totaliter dev -
letlere karşı hemangi bir ta-l ahhüde girişeceği zannedilme-, 
mddedir. 

lngiliz - Japon 
Anlaşması -

Japonların Hareket 
Tarzını Değiştirmesi 
Almanları Şaşırttı 
Berlin, 23 (A.A.) - Gazeteler, 

İngilizlerle Japonlar arasında ce-
reyan etanekte olan müzakereleri 
büyük bir alika ile takib etmek
tedirler. Gazeteler, İngilterede Tok
yoya karşı şimdiye kadar taıldb e

Fransız Bayrağı« Marseyez » Çalınırken indirildi 
Türk Bayrağı istiklal Marşı ile Direğe Çekildi · 

Hatay Tarif Edilemez Bir Sevinç içinde Çalkanıyor 
Antakya 23 (Hususi) - Ha-; 

tay bugün görülmemiş bir bay -
ram günü yaşıyor. Şı!hrin sokak
ları daha bir hafta evvelindenlbe

ri akın etmekte olan halktan ge
çilmez bir hal.de maıhşcri bir man
zara arzetmektedir. Her taraf Türk 
bayraklarile donanmıştır. Artık 

bugünden iUbaren kırk asırlık 

Türk ülkesi 21 yıllık hasretten soı>
ra ebroiyyen anavatana kavuş • 
muş bulunmaktadır. Şdıirde tarı

fi mümkün olmıyan bir sevinç 
vardır. Civar vilayetlerden bin -
le:ree halılc kardeş vilayete karşı 
derin alakasını gÖS'termek üzere 
buraya gelmiş bulunmaktadır. 

(Devamı 6 ınc ı aahljede) 
Günlerdenberi bugünkü bayrama i~tirak etmeğe hazırlanan 

Hatay mekteblileri 
dilmiş olan hattı hareketin değiş- ı-----------------------------------------

:i~7::.dan hayret izhar et - Çok Çocuklu 1Arnavud Kadınları da 
eorrespondance diplomatique et Mem•ırlar 

Politique gazetesi diyor ki: Da· g"" lara Çıkıyor 
•İngilterede Londra ile Tokyo 

arasında bir tesviye sureti buılu- 1 Vergilerin İndirilmesi 
nabileceği kanaati hasıı dlmuştur Tasavvuru Var Kral Zogonun Annesinin Mezarına Lüzum 
ve İnıgiliz hükıimetinin şerefine 
halel gelmeksizin bir itilaf vücu- Hükumet çok çocuklu ailelerin Olmadığı Hakkında Beyannameler Neşredildi 
de getirilebileceği mütaleası ser- vergi miktarlarında çocukların a
dedilımektedir. Ekseriya olduğu dedine göre tenzilat yapmağa ka
gilbi İngiltere, yeni vaziyeti pek. rar ve;ı'miştir. Bu hususta tetkik-
geç olarak anlamaıktadır. Uzak !ere başlanmıştır. Çok çocuklu a-
Şark meselesinde İngiltere, uzun ildefl'! yard' m edilmC6i umumi 
müddet bundan yüz sene evvel .bir arzu halinde bulunduğu için, 
büsbütün başka ahval ve şerait al- Meclise verilecek layihanın der· 
tında akıtedllmiş olan muahedele- hal kaıbul edileceği umulmaktadır. 
re bağlı kalmıştır. Halbuki böyle Ancak tenzilat nisbeti hakkında 

bir statüko hiç bir veçtıi'le muha- ortada henüz müsbet hiçıbir ra-
faza edilemezdi. kam yoktur. 

Tramvay Çarptı 
Vatman Alinin idaresindeki 49 

numaralı tramvay Hanbiyede Ah
med oğlu Hüsnü adında birine çar
parak muhtelif yerlerinden yara
lamıştır. 

iki Yangın 
Başlangıcı 

Heylbeliadadan · Değiımenlburnu 
mevıkiinde meçhul bir ad;ım tara

fından aıtılan sigaradan kuru ot

Tiran civanndaki Arna ''Ud köylerinden biri 
(Yazısı 6 mM sahifede} 

1 ~!SACA 1 ,___ ___ , 
lar tutuşmuş ise de srrayete mey· l '-lllllııılllll_llıııll __ lllllııılllll.-ıllıııll""'lllllııılllll_llıııll __ lllllııılllll.-ıllıııll_,_,__.__,lllııl ... 

Çorba, Aşure 
Mevsiminde Değiliz .. 
Peyami Safa, evvelki günkü fık

ras ında, nıaari( politiluıs~Wın 

bah~ederken, şu cümleleri de kul 
!anıyordu: 

•Bizde maarif çorbası, mekteble 
rejim arasındaki tezad cinsinden 
bir sürü nisbetsizliklerle karışı -
yor ve ekşiyor. Maarif şurası - ki 
maarif aşuresi demek değildir • 
ilah .. • 

Peyami, maarifin çorba oldu -
ğunu kabul ediyor, şuranın aşure
Jiğini reddediyor. Bizce, ikisi de 
mevsimsiz .• Bu sıcak günlerde, ne 
çorbanın, ne de aşurenin havası 
değildir. • • 

dan verineden söndürülmüştür. 

iBüyükdere caddesinde 41 nu -

maralı Halil Kamil film stüdyo
su marangothanesi bahçesindeki 

talaşlar tutuşmuş ise de sirayete 
meydan verilmeden söndürülmüş
tür. 

Bulgar seylabzedelerine 
Türk Yardımı 

Bulgar gazetelerinin yazdığına 
göre, geçenlerde Rozita nehrinin 
taşması üzerine vukua gelen sey
Jfılbda ölen 200 Bulgar ailesine yar
dım olmak üzere, Sofya elçimiz 

namına iane olarak 1500 lira ver
miştir. 

Makineye Verirken: 

Çekya Zenginleri 
Hesab Verecekler 

Prag 23 (A.A.) - B. Hacha, Çekoslovakya cumhuriyeti zamanın.
da mühim bir rol oynamış olan kimselerin malı vaziyetini tetkıke me
mur bir .Mılli mahkc'11e• vücude getirilımesini tasvib etmiştir 

Mahkeme, dördü -neslekten hakin olmak üzere beş azadan mü
rekkep olacak ve önümüzdeki hafta faaliyete başlıyacaktır. 

.Milli lesanüd• biirosu azaları ile eski Çekoslovakya meb'usları. 

1918 denberi Çeko~lovakyayı idare etmiş olan bütün hükfunetler aza
ları, siyasi bürolar azaları, ·bu par.tilerin umumi sekreterleri, hülils.t 
bütün mühim eşhas ankete tabi tutulacaktır. 

Mahkeme, bu zevatın malik oldukları emlaki gayrİIJ'eşru yollarla 
ele geçırip gcçirmemiş olduklarmı tayjn edecektir. 
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Jİ.llNASTİK İCAD 

EDEN BİR ŞAİR 

Stokholmde, meşhur hveç jim
nastiğinın mucidi Lingin ölü -
munun yuzüncü yıldönümü müna
sobetile, büyük merasim yapıldı. 
Bin~rce genç, 30 binden fazla se
y.rci önünde, İsveç jimnastik ha
relretlerin. yaptılar .. Bu merasim 
münasabetile, şunu öğreniyoruz: 

Meğer, bu jimnastik careketle
rinl icad eden Llng, aslında spor
cu değil, bir şairmiş .. Hem de, İs
\<eçlerce meşhur bir şair ... Hal -
buki, bizde umumiyetle, şuara -

nın, üdebanın spor ve j :mnastik 
düşmanı olduğu kııbul edilir. De
rnek ki, İsveçli şair Ling, bakmış 
ki, şiir yazmaktan para çıkmıyor, 
jimnastik hareketlen icad etmiş.. 

B.zim şuaranın kulağına küpe 
olsun.. Dünya ıbu, neler oluyor. 
Sporcudan bankacı olduğunu duy
.ınuştuk amma, §aird.en jimnastikçi 
~lduğunu hiç duymamıştık. 

ÇALGILI BAHÇELER. 

BEDAVA OLDU 

Ucuzluk kararının ta11bikatı, !ba
kın, şehirde ne büyük deği§'klik
ler yaptı.. Belediye, çalgılı gazi
noların palı.alı olduğunu görün -
ce, bir armoni orkestrası teşkil etı
ıniş, dünden itbren, bahçelerde, 

meydanlarda icrayi Mıenge baş -
lamış .. Çalgılı gazino dediğiniz ille
dir sanki?. Bir balıçe, bir çalgı, 
bir de içid değil mi?. ~e, bedava 
'bahçe, bedava çal:gı .. İş kalıyor iç

kiye ... Cl!l:ıwze bir şişe koyarsı
nız, orkestranın icrayi ihenk etti
ği 'bıdıçeye gidersiniz.. Kimse gör
meden, arada bir, ~irirııiniz. 
Eğlencede, bundan daıha fıı:zla 

ucuzluk, can sağlığı •.• 

TRAMVAYLARDA BAUCA 

SÜHULET GÖSn;ıth.ECEJ[ 

İ:stanbul tramvay idaresi, .halka 
iyı muamele ya.pılmıı.smı, sühu -
Jet gösterfunesini tramvay müs -
tahdemlerine tam.l:m e~ Biz, 
bu zavallı vatandaşların, halka 
nasıl ı;ühu1et göstereceklerini 'ha
kika ten merak ediyoruz. 80 kişilik 
hmcaıhın:; dolu ıbir arıiba .. Vat -
rnan kolunu wr <:>ynatıyor .. Bilet
çi1 ar®a içinde mr dolaşıyor. İki.si 
de burnundan soluyor. Sıcak da 
baııtırınıJ ım, ibastırmıg. Haydi, si7 

Başv ilet tanbul arşiv da -
ircs, müdürü Halit Başvekalet 

yazı ışleri. müdürlüğün~ tayin e 
dliır-ştir. * Zir.ıat \'ekili ı.:: ""Ls Eı'.kmen 
ve vakıflar umum müdürü 'İzmire 
g"Lııc ..crı;.;.r. Ziraat Veki!i İzmir
de tetkiklerde .bulunduktan son
ra dün ı:ıehrimize hareket etmiş
tir. 

* • afıa Vekili Ali Fuad Cebe
soy Erzurumdan Traıbmna .gitmiş
tir 

* Ankarada askeri ıbir müze a
ç acaktır. Şehrimizdeki 86keri 
müzede tasnü edilmekte olan ba
zı ~erlt!r Ankaradaki müzeye nak
ledilecektir. 

Pla· Bü 

gelin de, halka sühulet gösterin .. 
Bu ,jerait ıçinde, biletçm n, vat

manın halka sühulet güstermesi 
anca:k şu şekilde olur: 

- Sa •m yolcular, çok rahatsız 
oldunuz, lütfen, tepeın~e otu -
rur musunuz?. 

BİZİM İÇİN DE 

KULÜBE YAPTIRMAL 

Şehirde imar hareketleri alıp 

yürüyühce, h~imizin giizi.llre, es
ki, küçük, haraıb binalar, daha kö
tü görünmeğe b8lj.ladı. Galiba, bu 
hissin tesiriledi:r ki, bir saray 
merakı da kendfai giisterdi. Nere
de büyükce bir bina yapılacak ol
sa, adına, hemen: 

- Saray, diyoruz .. 
Sergi sarayı, ticaret sarayı, ad

liye sarayı, vilayet sarayı, bele -
diye sarayı .. 

Bütün İstaobulu saraylarla dol
duracağız .. Peki amma, bizim gi
<bi fakir ve fıkara. neıede otura -
cak.. Az .k~anlar için, beş on 
tane de kulüıbe yaptırsalar da, ba
şımızı soksak, ömrümüz olduO<ça, 
bayır dua etsek.. • 

EHİRDE NASIL 

OTOBÜS İŞLETMELİ?, 

Şehirde işlemek üzere satın alı
nacak otdbhs meselesinde, yeni 
bir tetkik mevzuu ortaya çıktı: Bu 
otdlriisler benzinle işliyen cin -
sinden mi olmalı, yoksa mazotla 
mı'!. 

ilkisini."l de fayda ve mahzurları 
var. Fakat, mesele, en az maıhzur
lusun u seçmek ve bir karar ver
mel< ... 
Hatınmıza şu geldi: 
Bir gil!ı, otıol:ıüsle, Eyüıbden Ke

restecilere geliyorduk. Yarı yoJ.. 
da otdbüs durdu. Şoför indi, ıbak-
tı: • 

Sirkeci 
da ı 

Genişliyor 
Burada da Bazı 

istim liıkler Yapılacak 
İmar planının ilk tatbik edile -

cek kısımlamıdan biri de Sirkeci 
meydanının genişletilmesi ve mey

danın, Babıali caddesinin bittiği 

noktadan itibaren gümrük •bina
sının önüne kadar devam etmek 
üzere genişletilmesi ve yeniden 
tanzim edilecek olan bu mey -
danın Eminönü meydanında ol -
duğu gibi asfalt olarak inşasıdır. 

Bunun için Sirkeci ltramv~ 

durağındaki Viyana otelinden i

tibaren yolun alt tarafındaki kö
şe üzerinde bulunan şapkacı, ına
hallebici, bilet bayii ve bir de tam 
köşedeki dükkan istimlak edile
rek yıktırılacaktır. Nafıa Veka -

letile Belediye araınnda yapılan 

anlaşmıya giire bu köşenin istim
laki Belediye taufından, mey -
danın tanzimi ve asfalt olarak in
şası da, Sirkeci garının başlangıç 

noktası olmak hasebile Nafıa Ve
kaleti tarafından yapılacaktır. 

Bunclan başka gümrük binasının 
karşı tarafındaki köşede istim
l.Ak edilerek yıktırılacak ve tram-. 

vay !arın kolayca hareket edebil
meleri için burada geniş bir kavi& 
vilcude getir;Jecektir. Meydanın 

tanziminden so!U'a, şimdilik em
niyet müdürlüğü binasının bulun. 

duğu ,;okakta duran otobüslere de 
burada bir köşe tahsis edilecektir. 

Şehir içindeki 
Fabrikalar 

- Benzin dibinde kalmış .. Mo- Yavaş yavaş Şehir Dışına 
tıör ç~yor, dedi:. Biletıçiyi ~ ve Sanayi Mıntakasına 
turdu, cıvarda benzın arattı; yok-
muş .. o zaman şoför: Nakledilecekler 

.....ı'Gıt· u ba.kkaldan gaz al, dedi. İmar mut~assısı Prooıt, imar 
Biletçi, elinde bir §işıe petrol planını hazırlarken şehir dahilin-

koşarak geldi ... Benzin depıı;una 
petrolü iıoşalbtııl.ar. Ot.obüs ha• -
'reket etti.. 

Ne dersiniz, bu işe?. 

Bize kahrsa, yeni alınacak oto
biiı;ler ôcabına göre, hem •benzın
le, em maııoUa, hem de petrolle 
ifliyen cinsinden olmalı .. 

ABMED RAUF 

*Hava ,Yolları idaresi beş yol
cu tayyaresi daha siparış etmiş
tir. 

* Ticaret ve İktı:sad Vekille -

rinin bu hafta şehrimize gelme
leri beklenmektedir. 

* Taksim bahçesfain Jıavuzun
da bazı tesisat yapmak üzere Be

iediyeye teklifte !bulunulmuştur. 
Fıskiyeden ışemsiye şeklinde su 

akıtılacak veya istenilen renk ve· 
rilecektir. 

* Yol vergisi taılıakkuk şeklı -
nin dt:ğiştirilmesi düşünülmek!e
dir. Şıındiki ıhalde cetveller ma -

halie mümessilleri tarafından tan
zim ediliycr. Bunun ~rine be -

• 
erı 

de gürültü yapan ve şehrın hava
sını bozan fıfurika ve imara111ıane-

lerin t<'<l.rici .bir surette kaldırıl -

ması esasını da göıoônünde bulun
durmuş, planın hükümetçe tas -

dik edildiği tarhlıten itibaren şe
hir dahilınde bu gibi müessesele-

rin açılmasına müsaade edilme -

mesini de tavsiye etmiştir. Plan 
kaJbul edildiğinden dolayı Bele

diye baderna .bu gilıiialeblere mii
saade etmiye.<'ektir. Bundan 'baş
ka şehir dahilintle ewelce kurul

muş olan bu gibi müesseseleri de 
yavaş yavaş mahalle aralarından 
çıkaracaktır. Bu b• müesseseler 

ya t>elediye hududu haricinde ku
rulacaklar, yhlıud da şehir planı

nın sanayi noktası olarak te9bit 

ettiği H' ı ·te t sis edleceklfidir. 

•••••••••••••••••••••••••• 
yannauıe usulü ihdası muvafık 

görülüyor. 

* Elli kişiden mürekkeb şehir 

armoni orkestrası bu akşam saat 
18 de Taksim bahçes.nde, salı gü
nü Gülhane parkında, çarşamba 
gününden itibaren yerli mallar ser
gisinde konserler verecektir. 

.l'lio.43 Yazaıı: i.Jı. ndcr F. SERTELLİ 

- Her pazar bütün İstanbul hal- ı 
kı orara akın ediyor Siz de ah· 
lamla b<:raber gider, p!ajda vakit 
geçiriroıniz. Ş..mdiden söyliyeyiın 

ki, benim odama sakın uğrama
yın. Zira, yanımda odanın kira
cısı büyük bir adamdır. Gürültü
den 'lıO"Ş1anmaz. Zaten ben bu haf

ta odam.ı bırakrna.k üzereyim. Baş-ı 
ka bir yere taşınacağını, o zaman 
gelirsinız Floryaya. 

- Hayır. Fakat, gıtmeğe mec-
~urum .. 

-Nereye? 
- Odama .. 
!Mecdi yan gözle Seline baktı: 
- Hempre hanımın odası nere-

de? 

Sel n söylemek istemedi. 
Fakat, Melin da\Tandı: 
- 'Floryada. . A ağı :kurtarır 

mı!! 

Selin kaşlarını çattı: 
- Yine mi alay.? 

- Neden alay olsun? Hakikati 
söylü.> orum. Senden başka Flor -
yada odada oturan kim var ki..? 

Mecdi sordu· 

- Flory:ıda oda tutmak güç bir 
i~ mı be y:ı!hu?. 

- Ilerhnl e, kalay değil. Çünkü 
ne ev~~, .ı el.. 

.Meccl. gu.mege başfadı. 
- .Bu kiı.çiıkhanırn çadırda mı 

oturu.>or? 
'Melin: 

-Jiayır, canım! dedi. Çadıra te
'I!ezzü: der :ui hiç?. Birinin evin
de pamiyondur. 

Mecdi dfiıündü: 
- Yahu, şu Floryayı ben de bir 

kere g- ~em. Dünya gidiyor .. ben 
gidemedim bir türlü. 

Selin şapkasını giymi.ştL 
Mecdiye yan gözle baktı: 

- Kafir kıza bak .. Bizi atlatma· 
ğa çalışıyor. Bize de hendek atla· 1 

tılır mı · aıum• 1 • 1 
Selin düdük esi duyunca, te

lilşla kapıya k~tu: 

aydi çocll.klar, aha ıs-

marladık. Ben şu \•apura yet e -
yırn. 

Mecdi, Selmin arkasıooaıı öy
leniyordu 

- Vallahi bunu saymam. baldız 
hanım' Oda meseles!nı ç~buk bı
tir .. Floryaya sana mitiafir gele
ce~7 bir aks• m._ 

Tahlisiye 
işleri --

CUHBL'Btrftı vet edildi. İtalya tan.tından bu Sabık Umum Müdür Şahlanan Demokrasile' 
Yazan: Ahmecl Şükril ES

Bir kaç ay evveline kadar, ı\~: 
man ve İtalyan gazeteleri, de111 ıJ 

Nadir Nadi soruyor: •Mihver .bir 
blok mudur?. İtalyanlar .Alman
ları 'hiç sevmezler. Memleketle -
rınin •büyük bir kısmı asırlarca 

Ha.bsburgların çizmesi altında kal
ıruştır. İtalya Cermen istilasının 
ne deme!t olduğunu 'bilir. Bır ıblok 
teşkil ettiği s6ylenen mihver dev
letleri hakkında varılacak netice, 
bu iki devletin pek o kadar birbir
lerine ısınmış olmamalarıdır. Mat
buata bakarak hüküm vermek ca
iz değildir. Çünkü bu gazeteler 
emırle hareket ederler. Halbuki 
emir vermek suretile tarihi ve iç
timai hakikatleri de ortadan kal· 
dırmak kim~·,yıe müyesser ol -
mamıştır. 

tarzda nezaketsiz ve manasız bir B • Ra H 
muamel~ye uğnyan bir zatın men- ır por azırlıyacak 

TA.N: 

M. Zekerıya Sertel maarif me
selelerini ek alıyor. Ankarada top
lanan maarif ftırası meııaisini bi
tirmek üzeredir. Şüra ilk ve orta 
tahsil meselelerinin halli içın !bazı 
formüller bulmuştur. Bundan son
ra teknik mektebleri açılacak ve 
gençler mutlaka Üniversite talı -
silini ikmale mecbur kalmıyacak
lardır. Bu suretle akademık ve 
teknik twil görmek i.&tiyenler 
birbirlerindkn ayrılacaklardır. 
Şüranın durduğu muallim az - i 

lığı meselesi de mühimdir. Mual-. 
lim yetiştirmek, fakat muallimi : 
de mesleğine ısındırmak lazımdır. 

Hüseyin Cahid Yalçın cMuka -
belebilmisil lazımdır• adlı baş -
makalesinde, hır Türk gazetecisi
nin elindeki dıplomatik pasaporta 
ve Ankaradakı İtalyan sefaretha
nesinin verdiği clesepase• ye rağ· 
men, İtalya topraklarını terke da-

mb olduğu memleket efkarı u -
mumiyesi de bu hareketin sebeb
lerini öğrenmek ister. Bahusus ibu 
zat, a:r,ni zamanda rneb'us sıfatını 
haiz olursa ... 

Avrupada sık sık gazetecilerin 
hududlardan çıkarıldıklarına şa

hid oluyoıuz. Fakat hi91>ir mem -
leket lböyle bir hareketi muka -
belesiz bırakrnıyQr. 

Büyük Millet Meclisi 11 eyllıl· 

de tekrar i.çtlmaa başlıyacaktır. 

Hariciyemizin o zamana kadar lbu 
meseleyi fU veya <bu şekilde hal
lederek millet vekillerinden gele
bilecek bir sual veya istizah tak
ririle kıymet!. müzakere vakitle
rinin ziyaına meydan bırakrnıya
cağı şüphesizdir. 

vAKtr· 

Asım Us Macaristandaki Alman 
azlıklarının muhtariyet istedi!{ -
!er.ine dair gelen bir haberden 
bahsediyor . .!\facar Harici;<e Nazırı 
teyid etti. Dün gelen bir haber de 
Almanyanın Danzigden asla vaz
geçmiyeceğini bildiriyor. Bu ha
berler zahiren ayrı görünüyorlar
sa da, aralarında bir ımüna&ebet 

vardır. Malümdur ki Macaristan 
reviziyon taraftarıdır. Hitler Al· 
manyasını şimdiye kadar tatmin 
etti. Acaba şimdi ne Dldu? Ma -
carlar Almanları kızdırmak için 
ne yaptılar? Almanlar Danz.igle 
uğraşırken Macarlar oyudbozan
lık mı ettiler? Yoksa Almanya, 
şimdi :büyük devletlerle uğraşa -
mıyacağını anladığı için, Alman· 
yanın Macaristan hududu içinde· 
ki emellerini tahakkuka mı çalı -
şıyor? 

Satie 
Tahkikatı 

ıl Adliye Vekaleti 
1 Avrupaya Be~ Hakim 

Gönderiyor 
Maznunların Muliake· 

mesine Yakında 
Başlanacak 

Satie Şirketinin Fındıklıdaki 

elektrik sergisi binasını değerin
deo çok fazlaya satın almak sure
tile hazineyi za.rara sokmaktan 
meznun Denizbank erkfinı hak -
kındaki tahkikatın ikmalınden 

sonra idJıanamenin hazırlar.rnası 
için çalışmalara devam edılmek
tedir. 
Diğer taraftan mevkuf meznun

lardan Deni~bank umdm müdürü 
Yusuf Ziya Öni~ avukatı vasıtasile 
tekrar müracaat ederek istendiği 
rn'ktarda kefalet ekçesim yermek 
şartile tahliye talebinde ·bulun -
muş, dördüncü sorgu hakimi bu 
talebi de reddetmiştir. 

Bir Musevi Müslüman 
Oldu 

İzmirden bildirildiğine giire, Or· 
haniye mahallesinoe Havaı so1<a
ğırıda 26 numaralı evde oturan 
Muse\i 3erina adında genç bir kız 
Mustafa isminde bir Türkü sev -
miş ve İslıimiyeti kabul edeceği 
için ihlida muamelesinin yapıl -
ması hakkında bir istida vermıştir. 

Se<lın koşarak vapura gitmişti. 
Melin birder>bire aya/;a kalktı: 

- Şı:ındi ne Y'll'acağız, Meodici-
ğim ?. 

- Neyi ~ yapacağız be?. 
- Nesi \'M" mı ayal'. Sermedin 

cesedini yukarıya sakladı.k. Ya -
rın öbür gün bunun kokusu Çl -

karsa .. 
- Merak etme, kolayı y:;.r Bu

gün ev sı!hibine bir aylık d• 1a 
verir ve a.levi bir mazeret gö<;t ·
rerek. Biıyükdereden pılı ·ı pırtı

yı toplar gidersın! 
- Sonra ne olacıık? Serme:!ın 

ce etli yuk,,rıda mı kalacak? 
- Elbette .. Onu birlıkte götüre

cek değils ıı ,·ıı! 

- :O.!eydana çıkmaz 'Cll b:ı iş? 

~ Çık,a da m 'rurur zarr·ım \'ar
dır. Şahı! •ok .. Belki ufak bir sor-

gu le ge~~-tirirs:n işi! t 
- Ya sPn .. ? Herifi öldüren sen 

değil misın? , ,\1 
- Benim amma, icab ederse ı 

Adliye Vekiıh!-timiz, b'Örgü ve 
bilgi !erini arttırmak içın 'beş ha- ' 
kimini Fransaya göndermeğe ka
rar vermiştir. Gidecek olanlar, 
vazifelerinde gösterdikleri gay -
retle tanınmış adliyecilerimiz ara· 
sından Vekaletçe seçilmişlerdir. 

Haber aldığımıza göre Ankara 
sulıh 'hakimlerinden Lütfi Doğu -
türk, başmüddeiumumi muavin -
!erinden Mehmed Ali, utişleri 

başmuavini Murad Çumralı, Balı
kesir müddeiumumi muavini Nec
meddın Yeşil ve Ankara hakim -
!erinden Hamdinin isimleri Ve -
Jciletçe leııbit edilmiştir. Genç ad
liyecilerimiz aylbaııında mem1e -
ketimlzClen ayrılacaklardır. 

Vapurda Bir Para 
Kaçakçısı 

Köstenceden gelen Romen 
bandıralı Prense.; Marya vapuru 
şef kamarotu Miıhail, vapurdaki 
transit yolculara ecnebi dö,,izi 
mukabilinde Türk parası \'erır· 

ken cül'mü meşhut halinde yaka 
lanmıştır. 

Bu işi uzun zamandanb~ri yap 
tığı anlaşılan MihaU kaçakçılık. 

işl<"rine baıkan beşinci asliye ce· 
za mahkemesine verihniştir. 

hesaıbını sen Yerecekısln ! Çünkü j 
buranın müsteciri ı;ensin ! Maama· 
fih ınkar en büyük kurtuluş yo· 
ludur. Şimdi burası me\ı;imln en 
hararetli, en coşkun bir yeridir. 
Böyle bir .oda, bir saat bile boş 
kalmaz. Sonra, üzerinde durula -
cıik bir nokta daha ''ar: bu evde 
kiracı yalnız i!en değilsin .. Alt kat
larda da kiracılar var. SePmed; yu
karıki çatı arasına kimin attığı

nı nasıl esbit edecekler? Bunu 
yeni gelecek kiracının yapmadı -
ğını kim !$bat edebilir?. 
Melın kahkaha ile güldü: 
- Vall~hi, çok yaman adamsın 

vesselam! Fantomalar ıhaltetsin 

senin yanında. Güzel bir fikir .. 
Heme~ bugün taşınmalıyım. Fa
kat, burada da rahatım ne iyi idi. 
Ev sahibinin bana çok itimadı var
dı, gelen gidenime ses çıkarmaz, 
hatta görmezdi bile. 

- Ayol, sen merak etme! Böyle 
bir odaya ayda otuz lira veri~ - 1 

Hamburğdan gelen bir telgrafa 
giire, Almanyada yapılan vapur -
!.arımızı tesellüm komisyonu reisi, 
<>ski tahlisiye umum müdürü Nec
meddin beynelmilel t«hlisiye kong
resine iştirak etmek üzere İsviç
reye hareket etmiştir. 

Beynelmilel ta.!ılisiye kongreı;i 
mesaisine yarın başlıyacaktır. 

Kongrede tahliı;iyeci lik mevzuu 
üzerinde mühim gör~meler yapı
lacak, bilhassa son senelerde ya
pılan yenilikler mevzuu bahsola
caktır. 

Eski tahlisiye umum müdürü 
kongre bittikten sonra şehrimize 
gelecek ve kongre mukarreratı ü
zerinde Münakalat Vekaletine iza

hat verecektir. Necmeddin ayni 
zamanda 'bir rapor hazırlıyacak -
tır. Bu rapor tahlisiye işlıerindıe 

yapilacak yeniliklere esas teşkil 
edecektir. 

Kaçakçı 
Olmadığı 
Adlaşıldı 

Beraatle Neticelenen 
Bir Kaçakçılık Davası 

Evvelki günkü gaz.etelerden bi 

rinin <büyük lbir kaçakcı şebeke -
sine mensubiyetinden dolayı tev

kif edildiğini ha.her verdiği Artür 
Kodeş hakkındakı ta'hltikat bit

miş, mumaileyhin iddia edildiği 

gibi kaçakçılıkla bır alakası ol
madığı anlaşıldığından seıi>est lbı

rakılırl, tır. Yapılan tahkikattan 
anlaşıl!dığına göre Artür Kodaş 

merkezi Vi;·anada bulunan Donav 
Damf Şif Gezelşaft ismindeki se
yahat bürosunun Varnadaki mü

mes iJ.idir. Artürün, b seneden
beri her sene İstarıbula 18 sefer 
yaparak her !eferinde 250 ye ya
kın seyyak getirmek suretile İs -
taabu1daki turizm hareketlerine 
ıbizmet etınİi ibir adam oldutu söy 
!eniyor. Bu sene de yaptığı altıncı 

seferinde seyyahlarla beraber is
tallbulu gezip dönerken bir mu -
hafaza memurunun müdtmalesine 
maruz kalmış \'e üstü arandığı va
kit üzerinde 2000 leva ile bir Türk 

lirası ki ceman 17 Tiirk lira.sı zu
hur etmiştir. Gümrük muha.faza 
müdiırlüğü bunu 'bir kaçakçılık 

addeder k işi ihtisas mahkeme -

sine vermtıtır. Fakat yapılan tah
kikat neticesinde Artürün kaçak
çılıkla alakası olmadığı anlaşıldı

ğından kendisi seı•best bırakılınş
t>r. -·

Temin at Akçeleri 
Mürtıak ve hususi bütçeli ida

relerle belediyeler, alım, satım 

işlerine iştirak edenler tarafından 
verilecek teminatlar badema mal
saodıklarına değil, kendi veznele
rine yatıracaklardır. Keyfiyet 
Dahiliye Vekiıletı tarafından ta -
:mim edilmiştir. 

sen, her ev sahıbi gözünü kör ve 
kulağını sağır eder .. Hiç bir şey 
görmez ve işitmez olur. 

- Acaba nerede oda tutsam .. ? 
Burasını çok ı;e,,m~iın .. 

- Herhalde bu semtten uzak -
laşmalısın, Melin! Seni hiç tanı -
mıyan bir muhite gitmelisin! 

- Mesela .. Nereye gitmemi is
tersin?. 

Mecdi biraz dü§üııdü: 
- Modaya gitmeni le' iye ede

rim ... 

rasilerin artık tereddi ve ıııJur ~· 
yolu ~erinde yürümekte old\ 
larına dünyaıyı inandırmak ,çı 
hayli mürekkeb sarfetmekte ıtl~ 
ler. Demokrat memleketler, rab3, 
hayata alışmış, yağlanmış ve grr 
beklenmış Lnsanlara benzetiJı)'~ 
du. İnisiyatif artık feragatkat ~ 
azimkar otoriter memleketle 
ellerine geçmişti. Bunların ııı~ 
sını paylaşmıya hazırlanırkell 
ki vaziyetin hiç de otoriter de"'' 
letleı: tarafından gösteriJınel< il' 

tenildiği gibi olmadığı anJaşıld1İı-
Bugiin vaziyet tamamiyle dd . ~-

miştir. Otoriter devletlerin t~ 
rikatı, tabir caizse, dem.dkrasıl 

1 
şMılandırmıştır. İngiltercnin ~ 
Fransanın yaptıkları hamleler~ 
şısında Almanyanın ve btll1 
İtalyanın senelerce mesaide°. ~ 
ra elde ettikleri netice pek soııu ~ 
görünmektedir. Demokrat devle_ 
ler tarafından yapılan hamle!~ 
bilançosu şöyle hulasa edilebil•~ 

1 - İngiltere birkaç sene <!'>" 

siliilhlsrı için pek az masraf ed~ 
ken, bu seneki milli müdafaa tıu 

1 
çesi (730) milyon İngiliz JiraJil'il 
baliğ olmuştur. İngilterenin d~~il 
lıAkimiyeti hiç bir zaman te!V 

edilmemiştir. Fransa da AvruP" 
nın en mükemmel kara ordusıııı' 
sahiptir. Şimdi İngiltere ha~ 
A>manyaya tefevvuk etmişti:; 
naenaleyh demokrasiler, de I<' 
havada ve karada otoriter devi ~ 
ler üzerine tefevvuk temin etıı' 
bulunuyorlar. P' 

2 - İDgiltere, •dostlarının• 
lahlanma hazırlığı için parliınl~ 
toya, altmış milyon İngiliz Jıt".,.. 
tahsisat kaıbul el'timıiştir. BU ~ 

ranın ne şekilde tl!'V7i edileverdı!' 
tayin etme'k üzere, İngiliz ve frB; 
sız askeri heyetleri, cdost• J1l 

leketleri ziyaret etmektedirler ;,ır 
3 --1ngiltere, an'anesindcn ~· P 

!arak sulh zamanında mec.1.ıurı ~ 
kertik sistemini kahul e~tıtııö 
Bu sistem altında ilk otuz bi!l 1 
ker bir kaç gün evvel silah all~ 
alınmıştır. Gelecek ay içinde ııt' 
gilterenin, silah altında buluııd <C' 

duğu askerlerin miktarı bir ıııill 
na baliğ olacaktır. ( 

4 - İngiliz deniz ihtiyatlar> 
ğustos ve eylül aylan zarfı er 
bİ1lmete çağırılmışlardır. Bef'er 
milel münasebetlerin en çok ~.' 
gin bir safhaya gireceği znn" ' 
len bu aylar zarfında İngiliz dC~ 
kuvvetleri seferber bir hakiP 

luna~2'ktır. il• 
5 -.Bütün bunlar deanokr"" . 

rin maddi sahadalki hazır!ıI<l8~1 
dır. Manevi sahadaki hazırJıl< 11 
da bunlardan geri değildir. Bjttl', 
ay evvelisine kadar İngil terede ,ı 
Fransada Almanyaya ve !tal)"

9
· 

taraftar olanlar bile vardı. B•~, .. ~ .. 
İtalyan ve Alırnan tecavüzU f 
maksad ve hedefleri İngiliz ve " 

j1f" 
ransız milletleri tarafından · eV-

anlaşılmıştır. Fransa hük~~ıı>' 
Alman propaganda teşkila ~ 
Fransadaki faaliyetini önJc.ıı1~, 
çin tedbir almıştı.r. Almanla ~· 
külliyetli miktarda para al8~,t 
gazeteci tevkif edilerek 9' tl 
:mahkemeye verihııiştir. aıııı -
dan birinin, Temps gfüi yarı 1 
mi obir gazeteye, diğerinin de 

gar-0 gazeıtesine mensup o~~ı 
Alınan propaganda teşl<iJil JC~ 
derinli ki ere nüfuz ettiğine 

dir. 
Hülasa -demokrat devletler· ı 

bir !kaç ay içinde ma~dcıe:pl 
manen kuvvetleşmek ıçın ~ 
]arı hamlelerle, otoriter devle~ 
litikacılarını filiyat ile teltll' 

rırB 
mişlerdir. AJ1tık bundan so JI 
çen her yirmi dört saat denl~J 
cepheyi dıılıa ziyade km'"et 

recekt~. .A 
- Ben hiç sevmem Modayı. Ha

yır .. hayır .. Öyle bir yere gitmeli
yim ki, artık diğer kardeşler.im ak
lına esince oraya damlayamasın
lar. Görüyorsun ya, ben yokken 
kaltak. kendi evi gibi, iki serseri
yi peşine takıp gelmiş buraya. Se
lin bunu yapmasaydı, başımıza bu 
felaketler geli.r :miydi? 

• • • • ·tıı 

SanasaryanHanı fhtı., 
Belediye ile Vakıflar id~re". 

' rll• 

Mecdi kzıdı: 

(Devamı var) 

rasında Sansaryan ha~ı ~e• 
den baş gösteren ihtılii.! 't 

""I etmektedir. Belediye hal~/" 
Vakıflar ıdaresind~n icar J>(eJ 
olarak 384 bin lira isterne 
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~nün Meselesi: GDmrUkler · ~ 
Vekili I~ Seyyar Sebzecilerin, 

kaldırılmasına doğru 
Halkın Sıhhatı Bakımından 
Seyyar Satıcılığın İlgasından 

F aide Bekleniyor 
llelediyenm sebze ve meyva çin §chrin mulitelü semtlerin· 

lllltışlarını tanzim edeceğini de miiteaı!did sebzıı. \Oe meyva 
l'llıııuştık. Bu hususta bir an satış mağ3%31'arı açmali: icab e· 
e~veı hare.kete gıeçiluıesi mii· deeeği fikri üzerind'e. duııul -
~sib görülmektedir. Belediye muştur. 
.. Usııai teşebbüslerin vaziyeii Halk sebze ve meyva ihtiya,. 
Uıeriııde de tetkikler yapmak - cını bu suretle daha kolay te-
tadu,. Sebze ve me.yvalann ,... darik etmiş olacaktır. F&kat bu 
çıJı:ta satılmamaıoı hususunda mağazalıırm sıiıliiı şartlara uy• 
~ıın bütiin tedbirlere rağmen gun ohnası icab edecektir. Be -
"o;<ık esnafın bıı cihete riayet lediye bu husustaki tetkikatım 

tlıııedikJeri görülnıüştiir. Bil - bitirip mahalleleı:de satış ma -
lı..ıısa seyyar esnai sebze ve ğ~an agınağa karar verirse,, 
llı"YVayı daima açıkta satmak· senaı sebze satıcıbğJı da. ken-
tadu,. diliğ;iıııten ortadan kaHl:mq o-

~ ~u hususta ikinci mfilıim cl- laeaktır. Hallbn sılr'katİ\, seli,.,. 
eliJı biri de halkın sebze, ve ve :meyvanın taze ve temizini; 

llıenıa ihtiyacım eııine uml: l trdmıilre k.olaııtıa imtinı bul'a· 
ıııııarıarıtan tedarik& mecbur bilmesi baJiı-nd\m seyymı sefu.· 
~as:ı ve seyyar 118J18fm taze ze ve JBeyll8 satU?Jliğ)ııını ilgaı • 
ıııe,,.a ve sebze satmamanılw. sının fayd:ali. olaeııi' llillfuıiJ! •· 
lliitün hn c:ihetleriD taıız:lmi ~ nıeitedir. 

Tırhan,ın 
Sür'ati 

Yerı1 i Vapurda Bir Kazan 
lavesinden Başka 

l Borsa 
İntihabatı 

Bazı Asılsız Haberler 
hıfial Uyandır.eh r~~ilat '<. apırn:ı~ mı~. 

ıı '"'."'lll7'yıal}an :ışletmesınm Etrusk ' Ticaret ve zahire 'h01'sası intiı • 
lt'!lı 11apurlarından Tl:Maıı •1mgün- ihalfu m~~etile· llilıli:aı;, gü~-
!!l~e. llaüçten çıka:rıılaealt ,,.. tes>- beri saıba<:ılaın qıltan akş,aın gl'"'"" 
~ lsuı tem?besi yaptla.ı.ak\ır. Hır teie:riTe lfu ili sabaıl\. ~et'efilnd:e
'P ç""' ·teınwe.nmekte olan yeni va- ded:ili:od\ıiu neşriyata teıadüt e- -
~t ilk sih'at te~ 1~ diimekted:ir. Dai.mf s.uretf.e JtQLlt-
~ "apallıilm""ır· . "' "- ----T rol' altında, lııul1ınd'ttl'uTan :ııesmi 

------f':fc ~ ,..:;'Ut ~ "'.\:"ı,;~4'-"'' • •• ~ ~ • ~-

lşÇiler İçin Me.sleki Kurs 
İktısad Vekôleti, sınai müesse· 

selerde mesleki kurslar açmağa 

ı karar vemnişti• Boı karar, ne ka

dar güzel idlyse, tatbikatı bakı

mından da o kadar mühimdi. Ba· 

zı itirazlH olmuş, bll kİırs açıl • 

ması işinin daha pratik bir hale 
soku:ıinası istenmişti. Öğreniya

ruz ki, Vekalet bir müddettenberi 

yaptığı tetkikleri tamamlamış ve 

tatbikatta gliçlük görülen hüküm

lenle değişiklik yepmağı kabul 
etmiştir . 

Değişikliğe göre, bütün işçiler 

knrslara devamı etm.oğe mecbur 

değililir. Bnndan başka, miiesse· 

senin nev~ine göze, kursların bh

Ieştirilmesi de mümirundür. 

RUJ yeni karar binlerce san'at 

erbabm~ ve hütiin iş, müessesele

' riniı yakından alikadar etmekte

dir. Vekiiletin yeniı kallul: ettiği· 

izallııanre:, 

kaldınyor. 

Dört 
Nevşehirli 

Hemşerileri İbrahimi 
Neden Dövmüşler? 
Sul1ıana!hn:ıeıd üçüncü sulıh ce.za 

cürmümajhud' mıı!hkemesi dün; 
cuma günü akşam ü:ııeri, 'lıemşe
ril'eri seyyar satıcı :librahlm Taşı 
döğen , TaJI talka lede, Tanliuracı 

hamnda ikamet eden Nevşehirli 
' F~mi Çatalı, K3.şi:f Poyra:ı; Ali 
, ve Seyİdiın duruşmasıın yaptı. 

iillrafüıu T~ mahkemede· ılıadi
seyi' şöytle anlattı: 

- IDü» saıbahleyin, halk:le sat -
malt ÜZ'eJıe saöze alıyordum. Bu 
dört he~erim de orada idil'1'11. 
Onlar da selbze alı:vıorlaxd1. Bir a· 
ralık küteme dolmalık ~ibe~ dbl
d\ıruıılt:en\ Fehmi k~arım çata -

1 :ralt liıidıdetle: 

- UJ<m buııııııda seııd!en. da.ha. 
I açıllıgmfu yoli: mu? diye bdt\rd'.ıl 

ınııtBl\N, CEXT AD Neden ibi!Jıerlerin en iyileıfrıı~ kııı1-

' eı at••••••••••• • 1 •• •• • ••• I dliııdf· a~ypmun,, çÜl!ü.k~il b~uk .. 
' ; llı'r~ ilm:e bınalııı~rsun '!> 

Gazi ı F<>lhmi>y,<ı: 
' V - Mlall mey,dia:ııda-.. Gö:zim d'e 

1'..ÔplÜSÜDÜft, ' kfüı değir!'. Seç· seç· aH• dedim. 
i Alli» Kiiş:iJI, ve Se:y;idı llollı:ınm -

Tahta Parkeleri : dan tuttular: 
ı - bttıJ!ı çıııkilı git, bir. de ala

i0 .. __ ,._ f . P' • d: 1 cıağ'Jıır, d.ed'iro .. 
. aş~~ çını arıs en Flı:ıtat ,~nı gitm"'l!ince-, ru;nıw ı:l'e 
, U;stalar isfendiı ! J<aıııa, r..ır ... sözrerıenaka~ .. 1ı ettrıe:., 

1 

Sandalcırnn 
Marifeti!. 

Memura Hakaret Eden 
Ömer Mahkum Edildi 

Evvelki gece, Büyükadada, po
lis meı: kezinde mukayıyid, polis 
memuru Nakiye vazife esnasında 
hakaret eden ve kendini lbilıniye

cek dereeede sarhoş olarak, so • 
kıaklarda bağmp çağırmak sure -
tile, halkı raihalısız eden kaytl<çı 

Ömwin muıbakemesin.e dün asli
ye dördüncil ceza ma.hkem.,,;inde 
lbaşlanıdı. 

Dava;,ı Naki ile arkadaşları Ka-
1 mil ve Raşidin mahlı:emede veı: -

dikleJ?i ifadeLe.re göre hadise ş<i5'
le olnıuştw:: 

Kayıkçı Ömen, cumarlıesi gece-
si ll ye. doğru saıJhoş olaı:ak ka

rakolıo. gelnriJj - nabetçi memura 
m~ Karlo ile aralarında 

lblıı ilrtilif gıktığım söylemiş, fia
~ facl'aı sa:ili;;ış ahiıığıından ııe 

kelimele.ııi ağzında gJ"llelediğin -

den: '.liıôicfise.n:1'J m.aıh:iyetin' anWa· 
mamışl!rıı. ıB\ınıın üz1'rine polis 

mem:w;l.armdan R~ meseleyi 
öğlrenmek· w .hallectım<Uk maksa -

diffe. ;ı,amna Öıntti ~ .Juak, Kaor
k>nun meyhanesine gitnı:ş. .. Fa
kat memıı:r rneyılianeye girdikten 
son~a Ömerim ontaıi!an kaylboldU>

ğwıu pmüştür. Onı.ıı a:ııamak ii

:t.e11r d'ışa"l(l!a çı:Bruğııııda, ömel:İ:!l 
: lbemı dl!' muk:ııbe-l'e· ettim. Bent dölt-

J'lem'- ,,_ :ı--~-iil' irn<>aa~. , ... "•en· ı ""'1 f saTuı:na salila:ma kuaJlrua: <lııığru git-- ·~ '"""" ...,, ·-. ~' , Jm!llı için· ü:ıoime sald!ıır .. .ı \nı, a-
Gaı2;;ı Jt;;,..,,üsiimi:m ii""1lme' d-- lliğin:i< ·Pın:iiv """ 0 d'a öm...n ta-

-r- ....-- : kat lbirşey yaıpaınadilar. O:ııadia kiil> rirnfş1ı~. 
mek üzene· FJai1:111ad'a1JJ raoı fıinı a- ! 11u:lltmanllnı aııay.ı girdil'fil>, bm a- ömer iltin~l defa nabetçi me • 
ğa'f parl<e g~Hirıiş,tıilı. Fakat ı yıııdtlar. murun cefasına g:irdiği zam.m sfft 1 
lfİmtlly-e karl\uı meı:nleltet'imizde' a• j Akşam üzmıiı efünde l:ıir ellımek l>fr ravırra, 
• " 11:· "·-'l'--·'~- . 1Jlö\:rğlııı Ji.alli'"ô Tanllluracıı 'lianm'a t ı g;ıç pırıı.o.e l'l ><w d,,.,,,,,,..d\ğı . için - Siz. 'bmıada necisini:ı?. Sahil-

. . g:ir"1'11:m kapurnr iç~ Flı!mriy<ı ' 
j 'liımlinıın. ne s:ııı:n..tı.~ döş:en~iı , tesadüf, efilliıını A\l:İ\ Kaş,iID ııe S~irl de saııdallmm yerini değ~iş-

Raif Karadeniz Bu . 
Sabah İzmire Hareket 

Etti 
Gümrük ve İnhisarlar ~kili 

Raif Karadeniz ibugün saaıt 11 de · 
Ege vapurile İzmire hareket et
miş, Galata riMımında gümrük -
ler başmüdürü, muıhafaza baş • 
müdürü ve inhisarlar umum mü
dürü tarafından uğurlanmıştır. 

Vekil önümüzdeki perşemıbe gü
nü tekrar şehrimize dönecektir. 

Raif Kararleniz dün de tetkik -
lerin" devam ederek gümrükler 
ı~müdürlüğünıdoe komisyıoncu -
laııdan mürekkeb bir heyeti 1rn • 
bul etmiş, derd ve dileklerini din
le~ir. 

Kıomieyoncular 'billıassa kendi • 
le.ti için yeni bir kanun hazırlan
masını istemişlerd:ir. 

Vekil müteakiıben manifaıtura 

ithalatçılarından müreltkeıb ihl:r 
heye.ti kaibul etmiştir. Bu heyet de 
pamuklu mensucat itJbalindeki 
~küllerden bahsetmiş, badema 
sıııh te pamuk karıştırılımş ol.aıı 

pamuklu mensıu:at ithaliru:le keıı
dileı:iıı.den ceza alınmamasını rica 
etmiştir. 

Vekıl gerek k.omisyoruıu.lal'ın, 

gerek manifatu:racı.ların dilekleıri 

üzeri.niie tetki)rat y apılacağmı v~ 
detıni§til". I 

Meb'uslar Yarın 
Kazalara Çıkıyor 

Mahalli İhtiyaçlar 
T es bit Edi1ecek 

:Fstıriıul mEib'usl:an, ibütün ka
zaları <Wlaşarak halkla temas et
me.il ve mahalli :ilüiyaçları teo -
bit etmek frııere ua.Wrmda w 
program hazırlamışlardır. Metı -
uslar yarından itibalıen kazalara 
çıh.aklardır. Meb'usar:ı:mn:ın 

Yeni Sergi Sarayını 
Bekliyoruz 

Galatasaray lisesi bodrum ka· 
tında ve bahçesinde kurulan yerli 
mallar 6ergisinin 11 incisi de bu 
sene açılacak.. Hazırlıklar yapılır· 
keıı, bir kere daha görülmüştür 
ki, bir sergi için, bugiinkii yeri 
asla müsaid değildir. Bütün iyi 
temennilere rağmen, 11 inci ser
giyi, kendi binasında, modern biı 
sergi sarayında açmak mümkiin 
olamaml§tır. Şimdi, ayni temenni· 
yi, gelecek yıl için yapıyoruz. 

Vali ve Belediye Reisi D<>ktor 
Llltfi Kırda:ıı, İstanbulnn bir sergi 
sarayına olan ihtiyacını, h cpimi~ 
kadar müdrik bulunmakta ve bu 
uğurda çok çahşınaktadır. Yapı· 
lan ilk tetkiklere göre, sergi sara. 
yı, Taksim klşlasının bulunduğu 
yerde ~a edilecektir. Projeler ii· 
zerinde çıkartlan maliyet hesab· 
larma göre, İstanbul sergi saray• 
için en az 800 bin liraya ihtiyaç 
vardır. 

Fakat, böyle bir bina, şebriı. 

imaı:ıııa da faydalı olacak, ayni 
zamanda, içinde ve etrafında alı· 
nacak bazı tertibatla her yıl va
ridıd getiren bir müesseı;e haline 
de konabilecektir. 

İsfanbul'ım imarı için aşkla ça
lışaıı Valimi2, mulıakkak ki, istan
bula hir de sergi sarayı hediye 
edecektir. 

Galatasaray yerli mallar sergi
sinin ll yıllık mazisini düşünecelı 

t 
<tlnrsak, ıffltebilir ki, seneden se-
neye açılan bu derme çatma pa• 
nayıı:, hiç olma•a yerli malları· 
mn eanh ve eğlenceli bir reklam 
vasıtası oJmuştur. Bizce, esasen, 
ilk planda belklenen gaye de bu 

idi. 
Kmulacak sergi sarayı, bai ani 

idealiırıiu doğru göfürecek mu
azzam bir eser olHaktır. 

RJŞAD FE'i:zl Ilı tı:ti.ıık vapurunun :iki ka;zanına bir paza:ıı ll:~ yıapxlan bw 
d \ıkalbu Tuha.nda üç kazan· var- neşriyat pi.yasada mın, ımı mıftra] 
::.· 14,5 mil sür'at ıbu üçiincii ka- ~nnştl11. 

'bHlmı u&tala"' daı meVJC.Wili değ,ilıdlır. J ikinci; ltattan ilienim g_el.füğıimiı gfP- Ier, nooen onları cezalandırmıya:ı-
"''·· • ..ru....aı...ı_ ..ıı..ıı.. .... ,,,. _,,__ sunuz?' d'edilhe:ıı. sonra, elile ma,. 
..,.... lllilll<wwrlUi """"W~ .ıı·•aruıa....,,~ j ~. unl'ar da. ~ğıya :in.d'iler. saıya· l'nzta vm:aralt: 

1ııa0lkla bu temasları on gün ka- ,,... ___________ _ 

,,nla t0-ı·n ·"'''~; .... < •• '""-us·· k d0 

0 ~" =•..,,.~ "'"' ç A!'ab:dahıriiaı:ıı lıbriı ili.,.. lbuı 

~1 lıı~ ilavesi için ya!Wıda Al- lrUSUl!ltaı şlll3faınr d!i:JUiat mii.11allmi'a; 
Q~ay.;ı, gtiıııde:ril'ec'dıtrir. bu:lıuıımştlll!: :ıa-. ıwıasıııı !fil• 

~ .\l"-kadarıar 'fürlıan yqııınınd1lı d'u:J: 

11 il.pılan tadill\tm ilam .,_in - - Rı:aııt h~ :JU aJlma;ılt 
~" "·-- ......... ,_ .. --~·· ~.., . ....,.et <t->vwe .... ıır ,.,,...,_,,., • ~ btı illıiı tam ~fü. 
"'ltler. 

P.C.J. istasyonunda 
Seyfeddin Asaf Kon!!erl 

\aq~hyenın t&mn'IYH§ mus:i:li. üs
~ !arından. ve İstanbul KomıeJ?· 
1t1ı:ııııı l'lrıoferor~ Seyıfe.t· 
~: ı\_sa.~ bu lier<!' ımemtelt~ 
'l\· hlil'ıı.lt Ra<lJro miiııeııııesm ®an 
h_~,lt :f>}ı}~ ŞiYbti 1Jınıııfıııııfiıı 
~·"'1t>a FaıJ::wwrumın ~ 

~ hıı:swıi · is;bıs~ al'an PCJ' 
~,.~11! a:J.-28} dlı1: 2li ten:ıımı:ı.:z 939 
....... ~ ?ıizi.m ow.t.ıım.i7ı~ 2'l.3!l 

•~ ~IXıılı.ıme ~ '1'ü.r• Jlıalll\ 
r~ ıı, dana hav,aJan.ndaııı. mü• 

:~ konserini. v.evecektir. 

F:ıka1l lrf!J!J!r""€.iı ,Jilir IE .... ~ 
edillrken 'bir taraflı hareket d1-
memrtiiru~. ElıWıııa. iııatiiliaıbıı hak -
lınıdiakiı ~aiı. ıwey;.arun<da. ılilııı.

ıadaı m;ı.ta;ıı:ıı. •hiı:ılınıınıı ld.ı;a,.L ıbı:ılt -
diığl>lı :ı;aııalmıı kaçaltç.ıl.\Jı:. :tlaııadisiı 

<& ta:tnaııru;ıa, UO'ıdW!madll:. E!'Gll!Saı 

lıa;ıiııiı sat!§IWıa ru """""il' tlll!ad"ıif 
edlJlı ve ~~e. kadaJı bi·• !ll"llı. 
ltin:ı&eler bu· hareketl:erind'.e1l do~ 
Layı ceza görmüştün. --T ntrlsıız. Kunşlaıır 

, bıL parkeleri döşemek üzere wıııa·.. Feı\mi: 

1 llnı iıdleıtillıni;pli!I'. A:wıııca; bııı 11Sta• - Salbahleyin canını eelleııne- - Sandalom1ıı yepjııJ değ.işti:re-
ı ni :ı,imdi lııtlacaksınız~ diye f>ağır-
l Yarın §9.'li§tıııılmaı;ıııra mfrsamliı- e-- me ~yaaaktık. amma,, esnaf se- nnştII'; 

dil:ınesiı için Dahiliye: Vekllıetın~ ni lmırtaınllıı li'lıkat buDad:a stınıi' e- .. 
limimen iltimse lhırtarama2.. • MiıkayJ>id Na.ki, Oiruıre. sı.ı=-

l dıınımüııa•dlfistııniliniştiD. Ma~ i di. lfakamd= tuttu: Bii.tiin hv- · "."'t,ill.tu e\ın~ f.al~t iç.kiıı.itı te 
ı telı.ass'l!I wıfüıl.au -ıteliıı ~'""'ıra.=~ . -'~''- ,,....,,t "~'--'-· ... ... ~.. ........- 1 vetire .]>umumun üze:ııine illir yum.- . "'"'"" ıt~ .. ...,. ~'' ~~_.en, ,.~~ 
' :ııii:; üzmı~ ı;ıaııke' dliıı,eıımıısine- ruk vur<fuı. A\liı o&' eline geçirdiği. ~ diııl.ııme:mJş,. ""' ıliıılemedfrğ1 

.fuışlmımıal!tı.ı.. liitı kiiıı:ek sapıı ilit· sıT!lıma.,, ilti ıkii• giıbiı ltmdism"' sNSllllamml iıb.ta.ı ~ 

. \\ neğı;imiıııı. aar:ııımaı şMd.e'l!llcı: 'W\llldll. tiiiı ~ ~ lb.:m:ı:lf, müsfel'ıı-
1 , • · M •• ~ ~ .ıı_ . cı>ıtlaoı lfumi üğlıoılek<m\;. Kaşi& ae l!i. l!il'.li sm.ıleıı. '!it lial<n~1 efmiş, sonra 

nayı, uessese ennuc :ıoollimtıınıı tn~1'dlı. N;iıha.ır«>1l. ana-' ü.,,,,.;..g sıMımk aıp.<ıletluini J<n-

KuırsJ a• :waı sı<:ııidi p<iiiı 0ıum, b:m ıını ın- ' paıımıştw .. 
1 Gumfu ":"'' a~ağıı ı:onı işgiı ~ sa.ftiıwill:ı"' eldruien kınııtJa:na.:ağını• <lmeıı ın-alıll'ellıed"' !uçınıu inkii:r 
İ 1ııııaJ!, sa:mı;ııiı mÜ'e'S&eselmı~ mı; zan.ııetlıimı Jif:allb.ıılti $~ d.ec" ıı.:ı- eutiı ve- vaııifei!i esımsmda polise 

1 

ğa7.ıındanı tu1alıa.I!:, &n:iı •mada ilin- hal=e• eilm..ı'jrğiıri söyl'eıli· Fa -
taı. 'l,ll'a.11: v:e lfalh ıtuoısra11r açıll-

11.ınan• bin ı;öı;ı. tenekıfsine· Wı'!Ww kat ınall'ıl<eme' şahhll'erin oozlerile 
maşı.mı me.ııJı.w>}, fuı1.anı nfaaınna- 1 s.ümiillJ.eclli ~ımı• zmıla, teneli:enin. ~~ sll'§'Jııı ılluTdu. Bw a"f' lla'Pis , 
me iıırtısa1L v;,.kaliı.1!iı taıııaıfuruGını iıtin<I' sollıtn,, 'berl!lte-ıı buı Slllada liil' v.. J!tl) !lra paıa eel!!alllilla mahlim 
tadiilı tiiilanişt1ıı. kaq ltdş,i ~tiştileJ? ~ b<rn.i öli,imdeııı · etti: Haşka WıJiası ~Iııı:ad'ığ> için 

Buı :ırizamnamg 1\i'1 miirlüiıiı. eow kUl'ta:ıırlllan. . d:e- ha.pis: Ct!2asıı 15 güne lııdirilfü 
ve~ y11pı:kmı tıe.tlltiıl!iliıın li!lllınıda kaı filÖJı11. maznun ıia su~lamn~ in. - ve teait edlldi. 
lbil~ tatlbilh: gıöııiiılıımll'Dliş)tiL 1frıw.- kar ettiler. 
ı:ıindlf> :y;apıfuııı senı dıığiıp:ıııı;w _g&-. M..ılılteme dınıl~ iahidle:ııin. 

dar devam ..deeekm. Bu temastan 
soıı:ra meb'uslar Pm-li merJr@in
de toplanarak teıll:ıit ettilrJui ih
tiyaçla:r iiızeriındıe kmıuşacaklanfı:r. 

' 

KISA POLiS 1 
HABERLERi .____ 

* Krzıltoprakt.a otu:ran a:ralbacı 
:Mımtafamn ka:ınsı ~tına lıa.yva:n

J:arı sul'ama:ı.ta iken il'ıaywı:ıl'al' • 
d'aJ'I .minin a ttı.ğı tekınEden yır 
r•lamn'§'lıı:r. 

*Yedi.kulede otu:ran 6 ~ 
da Biristıo adlnrla biı; çocuk oyun 
yüzün.den. çıkan l:a-.ıga netreesiıı -
de ayru semtte <>tıll'an Alıı!hı. a
dın.da !birinin 5 yaşındaki kızı oı

gayı ~ !başından yaralanuştı:r. 

* Nmi adında hlriı:ıin idaresillr 
deki motcısi:k:let . Pa:şal:imaJıında 
Jkım ad.ında ıt>irine ~ak mnh
telif yerlerinden yaralanmıştır. 

* Rmneli'hiııarmda KemaJed • 
Q·~·ı~ınu•. Almıyor 

,~llıruk ve tnl:maorliu 'lZ~e
~ ~lntllıll alımııcıaJ&1ııııı, ıtelıı:ilet
lı\ı llıi>rntıaı memw-fy<ıtler 20 lıiıııa -
~~ •• ııo • ~ :L,Jııe, me=nlaı:ı arasıOOaı 
\0~\lıııdeki paoıaaıteaj, (ilıı.Üı Aa -
Pıl ada ·bir müııa:b·ah imt'il\am· yar 

Kımaııllinı t:ı'1fuıllı"" 'lı.llt lira!l'ıış!Wı:· 
lar 2'5 Wıı.şJlıııJO giimÜlj lJlHrll'l!nıaı 

lNımll'd'iği ~ ~ı~ kııımşllaırın 

piYiaııadlarnı ~usıı:ıa lt;a;ııaıı 

vıeııiilidiğj< maJıtiımıılfwı .. MlaJiyıeo 'll'lfl' -
killeti 11ı:ııirullllJ 40 paııalh'lı.tllıırd>ıim lia"' 
fi milt1111'1!1l!lıı ~lir ~amnıışı ibuı

!lımD,ı;Qıı. mı, ltibmııliı. twtı·lıııw kuı-· çilın- ihıl'llla"'"' <iPwma1 m.,.ıır 

tufulliramaırtadi~l\nı. 

ifı:uılelm ile· Fll!lmıi; Ali ""' .iie$(i" 
diırıı sııç,ıınuı safil~. &i:imlli> onlaın 25; 
ş,ıııı Jiııa ağılı pa~a. cezaaına. maill.
klını etti• Şlı.füdlo mallkımı.ede 
Rajşi.filn. İilııtıııhiffii döğ,düğjilıü. giir-

NasmıiJ>aşarl'1l Ku:lak>;mia (l- din ma!lıallesinde 4! ınnnın"alı fiV· 

acoı~ 
'-. ""''lr. 

=~ .. Dm·=~:~~:~j=·~ I' 
1ll!dlhlenek &ııpl'ranoıı;e .g;;nderilie - I 
«~, ' 

Nlıamnaıme diğel' l:iazı· ıiıığiş,ilıı. 

liıkle~le ta ~bik ediJ.iııı vazi:ı;elle' wı 

kuillnuştıın-. 

1 mediltlerin> siiy;le.dikUıı:L için;, Ka
§~ dl!: IJ;eJaatİlll!e' lr.uıa11 v-W. 

'.!lt.teQJ,t hayretle nazıra ~alttı: 
d(i~~et'. d\roi~ V'alll!ala-rolhım öl· 
)>ıtıı düjtu gjiın<fun lYir giil'!> sı:mra 

~ Sarı Yanisin ceb defterini' istedi, ı 
j' bir saat kadar hu· dl!Meııi ve di -

' ğleıı ı,riif:ırelfu v:eııiıltaJJıııırıı tte1lllıiik et.- i 

...._ <llUatana gi1lr.ıişti. 
ltıııt llayı:r, onı.ıı San Yanisin P~ 
e"de c:dd~de kiııaJadığı: baıı J!ıfr 
~~ Cill:iürmü,;J•n-. S'a:rı Yantsm 
~ '-'Utlııık.t.a d'a.lıa bir ~ok v,. -
ten~Y~ı;m, ct<ı iildiiııdiiğünü. ııı
~? lr~uz. Sonn JtQsılerden gili -

~--~ kızlan kaçırtarak, zorllı. 
da k a.h:y'flrmuşo Dll'ha sonııa 
tel\,j.; endlsini mütemadiyen ölüm 
rıı"lçiı altında gÖTiiyo:rmuş. Mm
)~ erinin hiç birine emniyeti [ 
ltıı 1ı ~· llen bütün bunları kati- 1 
€~~ tılUnı:ıı~·Sındaki gayte.tlerin izi 
dece lınek ıçin söylemiyorum. Sa
~~lktul YunIDJJ1 ha'klunda r' at \•ermek içi•" ıiöylüyo -

~ri!<ht l.~n aeWıııek iSia 1 

m@kle· vallliıtl ıteııIDdn v.e §ol<. aısal:>iı 1 

b.im hal.d>ı daıhiliye nezautind\!ıin 1 
dışarıya çıktı. İnanılmaz şeydi. . 
Sarı Yanis hakikaten bir zulüm 1 
ve fenalık dahası imiş. \ 

Meredit yemek yemek v.e' eli • j 
ibise değiştirmek ü:ıı..»e· evine git~ j 
~i. Tam giyinirke naJ!ışamı gı:ıze~ deı1lıall gö:zlerile etrafta genç kıını ! Me'1Jeıı:li1ı dtı:ııhaı. ooadan; geçen bir j 
Jeri geldi. Son ha.bılllle:ıı"' siilı'allle · . aııadı ve hakikatenı 112aktan Bıır- ow.ımıliili dınıdındu,, aklına gelen 
'bir göz gezdirdi· Ondan sonra dik- \ lirufa Merinin kendisini fbekle -

1 
fb:ir adresi verdi; FiMlıuniı parJ<.ı. ... 

katl,ız mıııhalbeııa sii.tunlarna 'bak· I mekte okluğunu gj:):ııdfü De.dlıaJı O· Jl!elinda o.tmn6bilıde. dedi ki: 
tı. Okuduğu birkaç satır üzııx.inıı ±ııtiltamet'e doğru yürüdü. Yak - - Son derececl1! canım srkılı -
hemen gazeteyi yere attı ve alelar Hıştığı• zaman Belirul.a Milli haiif. yor,. ve bana sraden 'başka yar • 
cele giyinmeğe. başladı.. Merediti ve ~lirsiz bir ih3§ işareti yaparak dım edecek kiımıeyi de tamınıy'O-
bu hale koyan beş on kelime şun- istiltametini değiştirdi. Meııe.di·t ruım. 
lardan >baretti: bir müddet genç kıızı takvb etti. Çantasından bir mektu/b çıkar-

•Tlmımi K. çok müstacel; Marbl' 1 Baysneıı sokağında adımJıarmı sık· 1 dı ve hiçbir şey söylemeden mek-

k • N 8 1 Iiışltll'anak) Iilelindaya y,aklaştı. tuibu uzattı. Meredit ceb lamlbasıso agı, o. >. 
Bu gösterilen ad:rese gitınelk i• : Genç lbz . yavaşça sordu: nın ışığı altınila şu liil'kaç satırı 

çin ıbm }aç dlıkllııa ıtaıııı gellıniştfü 1 - Tak-ili· ııdil'mediğimize emin. okudu: 
D~a, ııı&.n<IÖ'.İlldlımnadlım aşağı~ıaı 1 miıııiniz!?· hıteııııeni.7.. bir o\<lmolllil! •M\ıbna:ıel, 
atladı. Şotöı:1t peresını attı ve çağırınız. ~Ben sizin ltılın ohlWhınu2u. bi-

tul'a»- 2:i!\ııi' adm4a biri kendini de otura11 ReıfHta adında i!lir ka-
l!Ji1miyecelô d:ereeed'e sa:ril\o§ ilfü din köpıüde Boğaziçi is}jel\esine 
halde sokakta kıendin.i yerd',en yere irunekte iken merdivenden dUşe -
atmnş ve muM:ell-f Y"'J'l'erin.dlen ya- rek mu1ıtel±f yt!l'le:ırinden yara -
rarammş1lır. lanmıştır. 

liyorum. Polis sizi aıyuıı. Fakat 
sizi hiçlbir zaman polise teslim et
mek niye.tinde değilim. Yalı= pa
raca sıkıntım var. Yirmi lira !bü

tün ihtiyaçlarmı:ı görecektir. Bu 
paırayı oda'lllzm penceresinin ke
naı:ma bırakmanızı iırterim. Alt 
katta yattığımzı lbiliyorumı. Gece
leyin parayı almak için gelece -
ğim. Eğer parayı .bulamazsam, ta
§lm.za geh!cek aıkıib<>tten sjz mes
ul ol\.ınm11uz. 

fyiliğlrnzi istiyen 
Bir d\ıııWll\12.Y 

Merooit sordu: 

- Bu mektrnbu ne zaman aldl
nız.? 

- Biı salbaıh alı<iııın. Dellhal ga
:oel:Eye ilam verelim. Si2in de ge
leceğinizi biliyıordum. 

- Yok ıramııı? 

Mere<lit genç kızın kendEne 
'böyle emniyet göstermeııine mem
nun olmuştu: 

- Ben sm tıu heriJiten kolayca 
kurtarırım, dedi, yalnız hana ad- ı 

resini:zi veri·niz. Bu adam gelir 
gel:ınez ... 

- Hayır, bu i§te mümkün de -
ğill Adresiııni gizli tutmak için bir 
çok sebeıbJ.er var Çüıılkü ibiT aıda
mm hayatı mevzuu baıhi6tir. 

Bu sözler bir facia ifade edi -
yordu. Genç kız da ibunun farkına 
varmışi.ı. Sözlerini tashiilı eiti. 

- İyi anlatamadım, dedi, biri
sinin menfaati namına adresin» 
gizli tu1Jl\i!ğa mecibUl'Um. 

(Devamı VCU') 

Seyyah Geldi 
Diin Bulgar !bandıralı Çar Fn

dinand vap111ile şeılı.riınize 250 
seyyaıh gefıxıişfu. Bu se:Y'Yahla:r 
üç gün şeıhrimizde kalacaklar, s&

h güllü yine ayni vapurla Varna
ya döneceklerdir· 

Yu.gos:l""'Ya 'bandıralı Krali~e 

Mnya vapurilıe Venedikten 170 
seyya!h gelmiştir. Bu kafile bu -
gün ayni vapurla Rod:osır tıareket 
eıdecekfu. 

Birimizin Derdi 
Hepimizin Derdi 

Toz Toprak içinde 
Bozuk Bir Cadde 
Yeni Türlı: caddesinde 23 

numarada oturan Şaziye Ço

kui isminde l:ıir olruyncuın= 

yazıyor: 

.Laleli, Kemalpaşa, ~ 
Tü:rk eaddeııi semümi:zHı 20 
~t:ı:elik eıı geniş bir yolu ol
makla beraber, bugüne karla .. 
kanali:zasyoııu ile parkesi ya
pılmaıımştır. Bazı yeT lere lü
zı:ııınsuz asfaJ!t döşemek sure
n1e yol y:>pıldığmı görüyo -
ruz. Halbuki birim bu müb
:rem ilıtiyaamız bir çok mn
raeaatlanmıza rağmen yerine 
getirilememiştir. Caddeye ye
ni yapılan apartı.manlar buTa
yı mamur hale sokmuştur. 

Cadde toprak yol halinde bu
lunıduğundan çuktır ve tüm -

seklerden, yağmurun oyduğu 
yanıtlardan nallril vasıtaları 

da müşkülit görüyor. Beledi
ye caddeye ta§ döşetemezse, 

tesviye yaptıramaz mı 7 Çöp . 
arabalarını günde birer saat 
çalıştırmak suTetile bu tesvi
ye yaptırılabilir. Genç Tüı>k 
caddesi yazın sıcak günlerin
de toz toprak içinıdedir, evle
r:imiııde oturamaz hale geldik. 
Sıhhatirni:z namına oa.dı:ienin 

sulanmaısı da mümkündür. Bu 
yazının neşrini ma'lııı1leli na:· 
mına riea ederim. 
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1 Kont Ciyanonun Seyahatinden Sonra 1 .. 
a yo lar Artı 
vere Gi miyorlar 

İÇİLECEK SU 

Sayfiyelerde, dağlarda içilecek 
su bulmak şehir !ere nisbeten ko
laydır. Çünkü adım başında bir 
pınara, bir çeşmeye veya sarnıca 
tesadüf olunur. Hayatta Muvaffakıyet 

İtalya, İspanya Dahili Harbinde 
Faka!t, büyük bir şehir halkınm 

içeceği suyu temin etmek çok güç
tür. 1 Yazan: REŞAD FEYZİ ' 

3,000,000 İngiliz Lirası Sarfetmiş 
ranko Başka Yolda-Yürüyor 

Bunun içrn şehir haricindeki su 
la!rı bir yere toplamak lazımdır. 
İ.stanbulun içilebilecek suyu: Ter
koo ve Millet sularıdır. 

Terkos, Terkos gölünden; ikin
cisi de, Kağıdhaneden getirilir. 

Bu sular, büyük havuzlarda 
toplanır, tasfiye edilir, sonra şeh
re tevzi olunur. 

Onun ismi cNanemolla• idi. 
Çünkü, daha küçük yaşında, aile
nin içinde beceriksizliği, pısırıklı
ğı, sünepeliği ile tanınmıştı. Seır 
siz, ürkek, her şeyden nem kapar, 
çabuk alınır, tll'haf bir 9'.JCUktU .. 
Yüzüne baksanız, kızarır, b<ızaru-
dı .. 

• 

Po!.t.ka aleminde olup biten 
, y ere daır günü gününe ne ma
liımat aunırsa alınsın kati ge;mi
yor BugünJ.erde cereyan eden !);,
kaç hadıse bunu bir kere daha :s-

panyası iyıden iyiye mihver cev
letlerine yaklaştı. Geçen gün de 
İtalya hükıimet reisinin damadı 
olan tta1ya Hariciye Nazın Kont 
Ciano İspanyaya kadar bir seya
hat yaptı. Karşılıklı pek tatlı söz
ler söylendi. Bu cihetlere aid taf
silatıı tekrara lüzum olmasa ge -
rek. Bugünkü 1ta1yanm ileri ge
len bir siyasi muharriri, Sinyor 
Gayda da bu vesile ile İtalya ve 
İspanya arasındaki münasebatın 
derinliğini yazıyor. Bunda bir 
fevkaladelik yok. Curnale Dital
yanm başmı.iharriri için bu mev
zuu böyle tatlı tatlı yaı::ınak ka
dar tabü ne olabil' r? ispanya Mil
letler Cemiyetind n ayrıldı, diyor. 
İspanya &~vikliğe karşı müca
dele ismi verilen mailim misaka 
iştirak etti. İtalyanlar için bütün 
bunlar Frank<> İspanyası ile İta1-

İtalya Hariciye Nazırı Ciann 

bat ettı. Dônen işlerin içyıizil u 
merak ecLp araştırmak icab edi
yor. 

ya, daha doğrusu Berlin - Roma Meşhur İtalyan muharriri Gayda 
mihveri arasındaki mürasebatı 

Pvıi•ika alemi heı: gi:n değil, her 
saat türlü tür!ı" safilıalara giriyor. 

Dönen ri\"ayetlerin de hududu 
y<ık. İşte mesela İspanya ile mih
ver devlı>ller;nin arasında neler 
oı.:uğu bahsi böyledir. Franko İs-

kuvvetlendiren iyi alametlerdir. 
Bununla beraber ne İspanyollar, 
ne de İtalyanlar bu dostluktan, 
fl.!Ünasebatın derinleşerek daha u
zun zaman böy'le devam edeceği 
d~üncesinden heyecanlı görüıı.

müyor lar. 
İspanyanın herhangi bir tam -

• 
Deniz Altı Gemisi ile 
Şimalkutbunaseyahat 
Son 1 ahtelbahir Kazaları Kaşif 

Vilkins'in Cesaretini Kırmad 
Amerikalıların 

Skualtı.S, İngiliz . 
!erin Telis, Fran
sızların Föniks i
siı•ılerındcki tah
telbehlrelrinin hat 
ınası hiç beklerıil
medik blr netice 
vc-rmistir. Tahtel· 
buhirle Şimal kut
buna gitmeğe ha
zırlennn Dr. Vil
ldn'" lahtclbahiri 
inşa etmekte ala
kadnr firma, bu 
fikirden ,·azgcç 
me•inl söylemlş . 
ler, inşaatı durdura<aklarını 

dirrnişlerdir. 

bil-

Fakat Vilkins kararında ısrar 

etmekte, elinde mukavele oldu -

tunu söylemekte: 

- Kutba tahtelbahirle gitmek 

tayyare ile ııflmekten daha ko -
!aydır, demektedir. 

Tahtelbahir gelecek ay hareket 
edecek tir. Hareket üssü Spiçberg
d ir. Vilkinsin karısı da kocasının 
yemeklerini pişirmek için seyaha
te iştirak edecektir. 

- Allah aiiyetinizi daim eylesin paşam .. 
Ye .. P:ı.-;a her uzanan ele cebinden bir kese çı-

kdrdı, sL<ıştırdı. Amma ben bağırıyormuşum: 
-- Bu nikahı ta~ırnıyorum .. 
- Hcpinızi c!ava edeceğim!. 
- Utanmazlar .. 

hıüde giriş.erek ker.disini Berlin -
Roma mihverine bağlımuyacağı 

anlll§ılch. Çünkü mesela General 
Frankonun böyle birşeye taraftar 
okluğu kabul edilse bile İspar>ya
da ordu erkanı, maliye mehafili 
ve sairenin düşünceleri başkadır. 
İspanyada Krallık taraftarı olan
lar, memleketh1 mukadderaotını 

Berlin - Roma mihverine bağla -
manm aleyhindedir. Bütün bu 
cereyanlar arasında General Fran
konun İtalya ve Almanya dost • 
luğunda az çok ihtiyatlı davran -
ması tabiidir. 

İstikbal için General Franko İs
panyayı mihver devletlerine bağ
lıyamıyacakt:ır. Bitişik komşu e· 
ğer yardım meselesi İspanyanın 
istıkıbali için hattı hareketinde a
mil olacaksa <bitişik komşu P<ır • 
tekizin de General Frankoya eıtti
ği yardınu unutmamak iktiza e
der. Halbuki Poortekiz İngiltere -
nin müttefikidir. Komşu İspanya
nın Berlin - Roma mihverine yak
laıımasını hiç istemediğim gös -
termiştir. Fakat bahsin bu kısmı
nı bu kadar bırak.arak yine İspan
ya ile İtalya arasındaki münase
bata bakmak lazım geliyor: 

İıspanya ile İtalya arasında da, 
dolayısile mihver devletlerile da
ha sıkı bir anlll§mıya varılmamış 
olmasında şaşılacak birşey yoktur 
diyenler de var. Hem de bunu söy
liyen Londralı bir gazete daha i
leri giderek diyor ki: 

İıs.paıı.ya ile İtalya arasında as
keri bir ittifak olacak değildir. 

Bilakis Musolini General Fran -
koya haber göndererek deıniştiı 

ki: 
- İspanyanın İngiltere ile mü.

( Devamı 7 inci ıayfada) 

Diye bağmyor, kendi kendimi yıyormuşum. Bu
na hiç aldıran bile yoktıı. Gözler hep paşanın ce -
binden çıkacak keseyi gözetliyor ve her keseyi a
,·ucıınun içine koyup göğsüne bastıran bir daha ar
kaya bakmamacasına savuşuyordu. En son babam, 
paşanın c ine uzandı, pdşa onun elin<? uzandı, uzun: 

nı.ıştu. İMiaral; bu işin böy!e olacağını da blliyot'
du, evdeki hali, ağlayış, sızlayışı hep beni bu tu
zağ~ düşürmek içindi. Eğer, öyle ise: 

- Estağfurullah .. 

ıa•·, sıralar.Qılar ve karşılıklı bir saniye biribirleri
n" babamın ifadesiyle: 

- Arzı tazimat .• 
- Para .. 
Ettile.:-.. Ve .. T~'>ii bab•mm gi;<üntl." canlanan, 

d•J'llen adeta ayaklanıp dolaşan, tek şey: 
İdi. Belki, karşısınd.:ı paşa;-, bile bir. 
- Parrra .. 

Kalıbı gibi göriıyor. onun için böyle tapınır gi
bi konuşuyor, eziliyor, büzülüyod, bin kılığa giri
yordu!. 

Tabii sevinci de hudutsuzdu ve .. İstediği ol -

- Aferin!.. 
Muvaffak oldu ve bir kabiliyetini daha meyda

n« vurdu: 
- Mükemmel aktör!. 
- Mahir diplomat .. 

Bir kaç dakika içinde salonun içinde hiç kim
,e kalmamıştı. Bir babam, bir o, bir de bendik. Ba
ıı .. m: 

- Eh .. Paşa Hazretleri sizi fazla raha.tsız et.mi
yeyirr .. Bugünlük bu kadar yeter.. Tekrar tekrar 
fd'rnt. yine iğrene iğrene ağzımdan bir iki kelime 
mes'ud olmanızı dilerim. Kızım iyidir. Bu hidde1i 
derhal geçecektır .. 

Dedi A.yrıLmak istedi. Paşa, 

İçilecek s!.lda, hastalık tevlitl e
decek milkrob buluıunıınıas.ı şart

tır. Buna çok dikkat etmek, şüp
heli suları ka)'natıınadan içmem·· 
lılzımdır. 

PİPOYU KIRDI!. 

Geçen yüz yılm en maruf ak
törlerinden Marniye tütün tirya
kisi idi. Pipoyu ağzından bırak -
maııdı. Hatta sahneye çıktığı za
man bile ... 

Seyirciler bunu hoş görüyorlar
dı Mamiye'nin piposu, Par;ste bü
yük bir şöhret almıştı. Bir çok 
kimseler kendisini taklid ediyor
lardı. Bazı.ları da: cAcaba uyku
da da pipo içiyor mu? .. • diye alay 
ediyorlardı. 

Gel zaman, git zaman, bizim 
cNanemolla> büyüdü .. Delikanlı 

çağına geldi. Yaşı yirmi olmuştu. 
Fakat, garlb değil mi, okuması iyi 
idi. Sınıfları vızır vızır geçiyordu .. 
Havai gençlerden değildi. Evden 
mektebe, mektepten eve .. Ne si
nema bilir. ne stadyom, ne kaıhve, 
ne gazino .. cNanemolla. nın asil 
ismi Zeynel idi. Bu adı ona, baba
sı şunun ıçin ko;ımuştu! 

Bir kış gecesi i<li. cNanemolla. 
ya annesi Esma hanım gebe idi. 
Sancısı tutmuştu. Tam bu esnada, 
kapının önünden, bozacı Zeynel 
usta geçiıyordu. Lohusa kadın aş 

eriyordu. Canı bO'la istemişti. Ca.
mı vurarak Zeynel ustayı çağır
dılar. 

Bi gtin Mersiye. pipo.su ağzın
da büyük bulvarda d<ılaşırken na
sılsa pıpo diı§er, kırılır. Ayni za
manda alıltöre bir fenalık gelir, az 
sonra hayata gözlerini kapar. 

Hizmetçi kız, kapının önünde SÜ• 

rahiyi doldurta dursun, Esma ha
nım feryadlar içinde doğuruver -
mişti. Gürültüye hi~metçi kızla 

beraber, Zeynel usta da koşmuş
tu. 

yirmi yıl, biTicik evladının boy . ,. • • • -- ... ...,..,-/ 

b~yütmesini seyrede~ b~b~ şi~- l11::~1!1"!"Ultf~lijl'~l'"'1 
Ertesi günü Parisliler biribirl.e

rine: 
Herkes cNanemolla• ııın baba

sını tebrik ediyordu. Zeynel usta 
da beyin ellerini tuttu. 

di,sevıncınden deli gıbi ıdı. Og - f ,l IJtı 
1 

d fftJ 
!undaki değişikliği hayran hay- ı . .o.. nm ıımıl ısll hııııJ 
ran seyrediyordu. Hatta, ona der- ANKARA RADYOSU 
hal bır kız bulup nışanlamağa ka-

- Haıberin var mı? Mersiye pi
peyu kırdı!.. 

Derler. İşte o gündenberi, biri
si vefat etti mi: .Filan pipoyu kır
dı! ..• demek adet ohnuştur. 

RADYO MAKİNELERİ 

Bu tesadüf evin iç.inde pek ho
şa gitmişti. Esma hamın kolayca
cık doğuruvennişti. Bunu, Zeynel 
ustanın ayağındaki uğuı-a hamlet
tiler. Çocuğa Zeynel adını koydu
lar. cNanemolla• nüfus kütüğüne 
Mehımed Zeynel diye kaydettiril

di .. 

rar vermişti. Bu işin namzedi de t D ALGA UZUNLUÖU A 
hazırdı. Uzaık akr9!bal11Tdan Tooun T.A.Q. 19,7' m. 15195 Kes. 20 j(: 
Efendinin kızı Zehra.. T.A.P. 31, 79m. 9465 Kes. 20 j(• 

Bu mevzuu, Zeynele açtıkları 1639 m. 138 K~s. 12~ 
Yapılan bir istatistiğe göre Av

rupada 30 milyon radyo makinesi 
vardır. 

••• •••••••••••• •• •• ••••••••• 

Doktorun Öğütleri: 

Yılan Isırması, Arı 
Sokması 

Yarayı hemen biraz yuka
rısından bir bez ile sıkı bağla
malı. Kanın cereyanına mani 
olmalı. Sonra sıkarak kanat
malı. sirke veya antiseptik bir 
mahlul ile yıkamalı. Yaralı

ya biraz kahve veya çay içir
melı (alkol kat'iyyen yasak) 
ve bir doktor çağırmalı. 

An sokunca, ilk evvel ya
ranın üzerinde kalan İğneyi 
çıkarunalı. Sonra sirke ile yı
kamalı. Eğer yara dudakta ve 
ağızda ise doktora müracaaıt 
etmeli. 

Bazan kırlarda gezerken cA
yıpençesi> denilen dikenler 
ayağa batar. Eğer bu kolayca 
çıkarılamazsa doktora gi1>ınek 
lazımdır. Fakat, dikenin bat
tığı yere toz konmamasına çok 
di.kkat etıınelidir. 

İşte, cN anemolla• nın doğuş ta
.J>ihlnin de böyle bir hikayesi var

dır. 

Fakat, Zeynel, şimdi, artık, o es
ki Zeynel değildi. Yaşı yirmiyi bu
lunca, onda bariz değişmeler gö
rülüyordu. Eski sıkılkanlığı, ~e

ceriksizliği gibmişti. Kalenderliği 

kalmamıştı. Üstüne başına itina 

ediyordu. 

Doğruyu söylemek !azını gelir
se, Zeynel yakışıklı çocuktu. He
le, onun pek ala bir delikanlı ol
duğu. yeni yeni anlaşılıyordu. 

Evin içi, iideta bir bayram ya
pıyordu. Hele babası pek mem -
nundu. Çünkü, oğlunun böyle ya
rı aptal kalacağından endişe edi
yor, üzülüyordu. Her zaman Es
ma hanıma derd yanardı: 

- Bu çocuğun hali ne olacak?. 
Hayatta nasıl muvaffa1c olacak?. 
Korkar>m, aç kalır, sürünür .. Şim
di, ekmek aslan ağzmda .. Kapabi
lene aşkolsun .. Bizim Zeynel, ne
reden iş bulur da kimseye m uh -
taç olmadan şu darı dünyada ge-
•. ? 

çınır . . 
İşte, böyle korkular içinde, tam 

vakit pek memnun olmuştu. Ba -
bası, oğlunu dizinin dtbine oturt
tu. Bir saat nasihat etti. Delikan
lının, bütün hayatının tarihçesini 
yaptı. Ondaki, son zamanlarda 
gördüğü değişikli!Cten fevkalade 
memnun olıduğunu söyledi.. 

Zeynel, !babasını dinledi, dinle
di. Sonra. acı acı içini çekti. Dedi 

ki: 

- Baba, ben de biliyorum. Tam 
yirmi yıl, hayatta, bir aptal gibi 
yaşadnn .. Beni cNanemolla> diye 
çağırdınız. Fakat, bunun kabaha
ti bende değil, benim hocamda -
dır. İlkmektebin üçüncü sınıfında 
idim. Bir hocamız vardı. Bize der

di iti: 
c- Çocuklar, hayatta muvaHa

kiyet için Şll sözlerimi dinleyiniz. 
Kat'iyyen yalan söylemiyeceksi
niz .. İki yüzlü, riyakar olmıyacak
sınız .. Olduğunuz gibi görünecek
siniz ... Her şeyi doğru ve herl<e
sin yüzüne karşı söyliyecekslniz .. 
Şimdi sizin tahsil çağını:ııdır. Eğ
lenceden hayır gelmez. Yalnız, 
derslerinizle meşgul olacaksınız.• 

İşte, babacığım, ben, bu esıki ho
camızın bütün dediklerini tuttum. 
Bana, zavallı, diye hepiniz, acıdı

(Deııamı 7 inci sayfada) 

fakat yine iğrene iğrene ağzınıdan bir iki kelime 

dciküldü: ' , . 
- Rezil adam. Bunları senin yanına brrakmı-

yacağım. Gördüğün göreceğim koynundaki altın -

!ardu· Ve .. Ben de bu bu paşaya yine karı olroı-

B UG()H 

18.30 Pı-ogram. 

Saa• 18..35: Müzik (Şen od' 
müziği - İbrahim Özgür y e />' 
teş bücekleri). 

Saat 19.00: Çocuk subi. 
Saat 19.25: Türk müri~ı (fsıi' 

iheyeti). 

Saat 20.10: Neşeli plaklar 
R. 

•• Saat 20.00: Memleke1 saat 
yarı, ajanı; ve meteoroloji b•ııer 
!eri. 

Saat 20.15: Türk müziği ($J
1 

eserleri ve şıı.rkıiar). 

Saat 21.00: Müzik (Riyaseti· 
cümhur ıbandosu - Şef: flı61~ 
Künçer), 1 - Kutschera - p:J 
ve vadiler (marş), 2 __ AiiJl' 

/ 

Maobe1ılı - Entermedzo 3 ' se~ 
Saint - Saens - cFllıael-On• ( 

funik, parça), 4 - Cavdiner / 

Dans, 5 - Berlioz - Macar ıf•ıf 
ŞL 

Saat 21.liO: Anadolu aia# 
(Spor servisi. 

Saat 22-00: Müzik (CaıJbanD / 
P i ) . ,. 

Saat ~.45 - 23: Son ajans )ı 
betleri ve yarınki prograııı 

YARIN 

Saaıt 12.30: Program. 
Saat 12.35: Türk müziği - J' ;I 
Saat 13.00: Memleket saa.t s., 

rı, ajans ve meteoroloji ba'oer 
rerı. 

Saat 13.15 - 14: Müzik (}{arı' 
şık program - Pe. / 

y acağım. Göreceksin ... 
, ______ __..,,_. 

- Efen<hn. Müsaade sizin .. 
Derken, ilave etti: 
- Bir saniye beklemez misiniz? .. 
Ve .. Salondan çıktı. Babamla ikimiz karşı "lrar

şıya idik. 
·- Utanmaz adam! Beni buraya bu tuzağa dü

şurmek için mi getirdin?. 
Dedim. Omuzlarını silkti, maymunlar gibi yü

zıinü buruşturdu: 

- Ne bileyim kızım? .. Benim, hiçbir şeyden 
haberim yoktu!. 

Dt:di .. Korka korka ilfwe etti: 
- Herhalde çok iyi oldu. Sayende biz de bi

rttz ömür süreriz .. 

Ömrümün hiç bir saniyesinde bu adamdan bu 
•efor iğrenmemişt•m. Midem ağzıma gelecekmiş 

gihi oldu. Bir tek kelime bile söylemPk ıstemedim, 

Büyük bir cür'etle: 

- E linden geleni yap ... 
Demesin mi? .. Kan başıma 
- Peki.. . Şimdi görürsün! .• 

Dedim. Belli id.i ki, paşa ona: 
- Bir saniye .•• 

Diyip çıkarken bir şey getirmek için gıdiyor
'1u. Nitekim de öy'le oldu. 

Geldiği zaman: 
- Efendim, bunu zati alileri için hazırlamı~ 

tım .. 

Dedi, zarif bir mahfaza içinden elmaslı altın 

bir kalem çıkardı, uzattı. Arkasından da: 

- Bunu da lutfen valde hanımefendi hazret
lerine vemnenizi rica ederim. Artık kendilerile te
şer:·üf eıd€biliriz. Kendileri valdemdirler efenıdim .. 

(Devamı var} 1 

1357 ıncr1 1 1355 nııP" 
Cemaziye!Ahir Temmuı 

6 10 ../ 

---- - 19 1939, Ay 7, Gün 204, Bı~ıl 
25 Temmuz, Pruıın1eııi -- 1 

t:ı•~' Vakitler 'Vaaati 
sa. da. v -

Günq 4 4 ~ 9 15 

ÖJle 1? 20 4 46 

lıdndi 16 ~ 8 8 43 

Aqaın 19 34 12 oO 

Yatn 21 29 1 54 

İmülı: 2 39 1 5 
~,,; 



IE'şini Kaybeden Bir Erkek Anlatıy~ı 

ad • 

ç v cugunu 
-------------------

e d baht Koca, İki Aydır Karısını 
trıyor Fakat Hiç Bir Yerde Yok 
~n· ' ' 1\IEHMED HİCRET 

t~elltı .. 
gun, sa:bahleyin matba-

• Ilı IŞ:ın}e meşgul bulun -
oır sırada oda ka

tıaf; • 
~ i b o· gıcı11 ı ile 

, Çerıye yi11mi altı, yirmi ye
.ırınct b" , k a 1T genç girdi. De-

1 a bir müddet odanın i-
'l g . 

eıcıı.rdikten sonra masa-
~ru Yuriıdü . Yanıma gelince 
e. 

ı\ffede . . 
b rsın .z efendim, dedi. 

r kaç da'kika beni din -
lZ? 

'l'tı, kağıdı bir tarafu bırak-

l 

Evini terkeden genç nnn 

kip ettı.nı, evihi öğrendim .. 
Gece uyumak üzere yatağıma u-

zandığun zaman a'kşam üzeri gör -
düğüm genç kızı düşünüyordum. 

Bir aradık, on beş yıl önce ôle:ı an
nemi ve onun, beni çocuk iken, ku
cağına alarak, kulağıma fısıldadı
ğı sözleri hatm'ladım: 

- Oğlum büyüsün! Onıı. peri gi
bi güzel lbir kız alacağım: 

Ve kendi kendime: 

- İşte, dedim. Senelerce anne
min hayalinde y~attığı peri gıb1 

güzel, ideal kıza bugün rastlnuım. 
Onunla evlenerek, mes'ud bir yu
va klll'malıyım .. 

Aradan çok zaman geçıııe::len 

genç kızla tanıştıım; arkadaş ol
duk .. 

Bif gün ona: 
- Meliıha, dedim. Birıbirimizle 

<Devamı 6 ancı ..ahifede) 

Otuz Sene Evvel Zorla 
Kazanılan Bir Zafer 
Manş Denizinin Tayyare ile 
Aşılması BüyükBir HadiseOlmuştu 

.di"q1''"llu[]ııııj:::;ııııv~~''lll"'11 ., 1 tU.,tlıdu ll.. ...::~lı 11111 • l..111 .. 

LOKANTACININ DERDi: 

Pari:sin meşhur lokantacıların
dan birinin karısı ölür. Lokanta
cının büyük bir teessüfle ağladı
ğını, sızladığını gören dostların -
dan biri: 

- Bu kadar teessüfün manası 

yok! Hem zevceniz size, pek o ka
dar sadık da değildi. Sizi daima 
aldatır, ihanet ederdi ... 

Deyince lokantacı içini çeker, şu 
C€'\'abı Yerir: 

-Yalnız beni değn, bütünmüş
terileri aldatırdı. Hesap pusula-

larının yekununda yaptığı yan -
lışlıklwdan ~enede otuz bin frank 
kazanırdım ... 

İKİ DEVLET BİR ARADA 

Adamın biri hem çok yer, hem 
de çok uyunmuş. Ramazanda bir 
gece kendisini sahura kaldırmak 
istemişler: 

- Aman, Allah a§kına beni u
yandııımayınız! Zira, hem tatlı 

tatlı uyuyor, hem de rüyamda, 

mükellef bir sofrada yemek yi -
yordum. Böyle iki devlet bir ara
da nadiren bulunur ... 

Demiş ve yorganı başına çek -
mi~ir. 

PİYANGOYA DAİR 

Üstü başı perişen bir adam, Bey
oglu caddesinde dolaşıyor, tayya
re bileti satmıya çalışıyor: 

-Her kim bu bileti alırsa elli 
bin lira kazanacak! ... 

Hali ve vakti yerinde bir adam: 

- Bu bileti alırdım. Fakat fakir 
olduğun halinden belli. Kısmeti
ne mani olmak istemem. Bu bilet 
sende kalsın da elli bin lirayı sen 
kazan, şu zaruretten ikurtul! 

Deyip geçip gitmiştir. 

NEREDEN İLERLiYOR 

Ha!bcrin var mı? Bir çocuğum 

dünya.ya geldi? ... 
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PARISiN KiBIR SERSERiLERi 
Dünya 

Bütün 

.. 
Uzerinde Yer Bulamıyan 
Sahtekarlar Paristedir 

Şık Gezen, Altın Bastonlu Silindir Şapakalı Sahte 
Milyonerler Birer Hırsızdır 

Nevyorkta. Londrada. Berlinde 
bir suç işliyenler zabıt:ının elin -
den kurtulmak, hııp~e girmemek 
için kaçarlar, soluğu Pariste alır
lar. Paraları 'ar ise prensler gi
bi ya~arlar. Yok .ise, hı:rsrdı <Ia. 
dolandırıcılıkla kazanmanın yolu
lu bulurlar. 

Bir gazinoya ginsenız mutlaka, 
altın ihracatında şeriki bulunan 
bir Amerikalıyı öldürüp Parise 
iltıca eden birisile karşılaşırsınız. 
ya da, müşterilerinin paralarını a
lıp kaçan Viyanalı bir banka di -
rektörünü görürsunuz. 

Nevyork, Londra ve Berlin gibi 
büyük şehirlerde yer bu1amıyan 
hilekarlar, dolandırıcılar hep Pa
rise toplanırlar. 
Bunların kıyafetleri ~k şıldır. 

Lüks bir lokantaya girerler, en ne
fis şarapları içel'ler, sıra hesaba ge
lince: 

- Cüzdanımı almayı unutmu
şum. Yarın geçer, borcumu öde -
riım: ... 

Derler, azametle çıkar, gider -
ler. Tabii bir daha da lokantanın 
semtine uğramazlar. Oturdllkları 

otellerin kirasını da vermezler. 
Bunların çoğı; bir otelde bir 

kaç gece kalamaz. Bl!' oda veya 
apartunan kirahı.yıp yerleşemez. 

Zabıtanın eline düşmekten çeki
nirler. Yerleri, yuı·dterı nerede 
yatıp kalktıkları mnlum değildir. 
Hatia hakiki isimleri de... 

1 
Bu serseriler çok şık gezerler. 

Elleri dalına eldivenli, pant11lon-

Parisin meşhur Eyf el kulesi 

Jarı ütülü.dür. B~larmda parlak 
silin-dir şapkalar bulunur. Fakat 
oeblerinde metelik yoktur. 

sun diye 5 - 6 yüz frank verir. Ve
ya veıımez.se? ... Madamın veya hız 
metçinin önünde. kıymetli bir yel-

Bö)lle azametle nereye mi gidi- pazeyi, veya bir masanın üzerine 
yorlar? Şüphesiz, zengin bir ih- bırakılmış bir yüzüğü aşırıp sıvı
tiyar kadına cBonjur! .. • demeye... §ırlar. 

Kadının yanına çıkabilmek için Pariste ~iz ve güçsüz bınlerce 
bir kolayını bulurlar. Memleket- adam vardır. Her gün otomobıl ı-

lerinde zengin olduklarını, siyasi le Bo1onya ormanını gezmeye gı-
bir mesele üzerine ıkaçtıklarını, derler. Yazın Vişi, Eksleben ka-p-
sıkılmadan, parasız kaldıklarını lıcalarında, plajlarda dolaşırlar. 
öylerler... Nasıl geçinirler? Pnrayı nere· 
Kadın ya merhameten veya bu den bulurlar?... Buna kimsc.nuı 

kibar aşığa küçük bir yardım ol- ı aklı er.mez. 

- Allah bağışlasın! Erkek mi? .. ( ========================================== 
- Hayır! ... 

- Öyle ise kız!. .. 
- Neden biliyorsun? Ben, ço-

cuğum olduğunu senden başkası
na söylemedim. 

MÜTALEA MF..RAKLISI 

İki Şahidin Önünde 
Tavşan doğuran kadın 

Köpekler 
Zararlıdır 

Bir Bucuk Asır Evvel Kadınların ln~anlara Köpeklerden 
• Bır Çok Hastalıklar 

Balık Doğurduğu Söyleniyor Geçer 
Eskiden köpekler, bekçi gıb i 

ba'hçelerde bulundurulurdu. Ev 
içlerine sokulmazdı. Son zı:ırrıan

larda her evde bir köpe'k bulun -
durmak, beı·aber alıp sokağa çık
mak moda oldu. 

Halbuki köpeklerin maznrr. ı 

çoktur. Kuduruf .ısınmaları berta
raf, tenyalarının yumurtaları ın

sanın ensicesine girer, ve Didan 
Mkise. denilen tehlikeli kurtlar 
husule gErtirir. 

cTcnya. denilen kurtlar. en çok 
domuz eti, pastırma ve sucuk gı
bi şeyleri pişiıımeden yiyenleı-de 

görülür. Köpeklerdeki Tenya'lar
da iru>anl'ara sirayet eder. 

Bunun için köpeklerden ihtı -
raz etmek, ev içlerinde k~ bu
lunduı:ımamak lazmıdır. 

Evlerde beslenen köpcklerın 

tenyalan dıiha ç~uk ürer. Dille· 
rile küçük çocukların yüzlerini, 
ellerini yalaTlar .. Köpekleri, sofra 
üzerine çıkarıp yemek vermek te 

mahzurludur. 
İnsana sirayet eden tenya, mi

denin civannda bir yol bulur, ka
raciğere, kilyelere, kalbe. bazan 
da d mağa kadar gider. 

Bu yfuxien de bir çok tehlilkeli 
haStalıklar husule gelir. 

İlk Boykotaj Kimler 
Tarafından Ve Kime 

Karşı Yapıldı ? 
Yabancı memleketlerden gelen 

şeylere karşı mücadele açmak, sa
tın almamak. 

İlk iboykotaj Avusturyalılar ta
rafından Alman mallarına karşı 
ilan edildi Sonra Sırblar, İtalyan 
mallarına boykot ilan ctti1er. 1908 
de, Bosna ve Herseğin ilhakı üze
rine biz de, Avusturya em'tiasına 
karşı etmiştik .. , 
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VE BtZANS SARA 
No.47 Yazan: M. SAMİ KARAYEL 

Sizler Padişahın Ölümüne Yüzde 
Yüz Kani misiniz? 

•• 
Halil Paşa Padişahın Olümünü Saklamakla 

• 
Aceba Ne Yapmak istiyor Dersiniz ? 

Bu fetıva bılateredldüd Halil Pa.şa
ııın kellesine marolı.ırdu. 

Çünkü; uLema kara~ına, ulema 
fetvasına ve şer'a .ne yeniçerı, ne 
padişah ve ne de millet kat'iyyen 
karşı koyamazdı. 

Ne hadlerine, şer'ın a'hkamına, 
dine karşı gelinebilir miydi?. 

Zagnos Paşa; bocaef endinin f et
va mahiyetindeki sözlerinden da
ıha ziyade cür'eilenerek: 

- Hocaefendi hazretlerı başı
mız şer'a ve hadimleri olan ule -
maya bağlıdır. Cür'et ve cesareti
niz alemce müsellemdir. Binaen -ı 
aıley(h din ve devlet için ne mas
lahat icaıb edlyorsa -a.cılen kararını 
verelim ve harekete geçıelim .• de
di. 

Zagnoe Paşa; Halil Paşaya kar
şı korkmadan harekete geçmek is
tiyordu. Karaca Paşa da s&e ka
rıştı ve: 

- Şeriatin kestıği parmak acı
maz dedi. 

Nihayet ; Karac Paşa; sözleri
ne şunlan da ilhe etti: 

- Efendi hazret1eri; müsaade 
buyurur~anız kararım12ı arzooe
yım .. 

- Buyurunuz Paşa biraıder .. 

- Zagnos Paşa .biraderinizle ev-
velki gün Padişa!hımız ef en<iimizi.n 
ihayat ve mematlan hakkınÇa ba
zı kararlar ittihaz etıtık ... 

- Ne gibı?. 
- Manisaya meşbur Gökçeyi 

mahrem ve tebdilı kıyafetle yol
ladık ... 

- Niçin?. 
- Şehzade Mehmede bır an ev-

U"el serian Edirneye gelmesi için .. 
- İyi yapm19Sımz .•. Falkat; teh

ıkeli bir oyun değil mı bu? 
- ........ . 
- Evet; ıbu cihetı de düşünme

dık değil; ya, efendimiz vefat et
memiş ise. 

- İşte burası biraz karışık ... 
Fakat; o kadar miışkül değil ... 

- ........ . 
- B<ıbasının hastalığını işıtmiş 

olur ve bu suretle padışalhı gör • 
mek üz€re Edirneyc gelmiş bulu
nur. 

- Zagnos Paşa bıraderım1z.le 

bız de böyle düşünmuştük .. Bil -
mem ne ibuyuııursunuz? 

Faıkat Zagnos Paşa derhal cevab 
verdi: 

- Eğer, Halil Paşa karşı ko -
yarsa 'bizler de maiyetimzkfoki kuv 
vetlerle şehza.de M~hmedin tara
fına geçer ve nihayet Halil Paşa 
kuvvetılerini ikiye ayırarak boz
gunkığa uğra·tırız. dedi. 

Zagnos Paşanın bu sözleri mec
lis iizerinde hemen tesirini yap -
mıştı. Karaca Paşa ve Monla Hü~ 
rev de Paşanın sözlerini kaıbul et
üler. 

Ve .. Netice olarak şu kararı ver
diler: 

- Eğer şehzade Mehm€d Edir
neye salimen ve tilaarıza gelirse 
ne ala, aksi takdirde HaHl Paşa
Mehmede karşı koyama belli et
meden veziriazam ordusile şe'ma
denin üzerine gidecekler vaki mu
harebede birdenbire cena'hları bo-

şaltarak kuvvetlerile -karşı tarafa 
geçerek Halil Paşa kıuvvetlerini 
bozgunluğa uğrntaraklarrlı. ' 

* İstan'bulla muhaıbere uıamışb. 
İmparaoor Kostan.tin şehzade Or -
hanı vermiyordu. Şehzade Ahme
din tahta çıkmasını istiyordu. 

Hatta Halil Paşanın haberi ol
madan elaltından Mariye gizli ha
berler yollamıştı. Kurnaz impara
tor v.eziriazamın gönlünü ahnak 
için •bir torna flıori altını ile iki 
tane Bizans dilberi de gönderme
yi unutmamıştı. 

İmparator, Halil Paşaya yazdığı 
ikind bir mektuıbda şehzade Ah
meein tahta çıkarılmasında ısrar 
ediYQrdu. Şehzade Orhanı ver -
mek istemiyordu. 

(Devamı var} 

Bir Kadın Evini Ve 
Çocuğunu Ter ketti 

(5 inci ıayfadan devam) 

evlensek. seni mes'ud edebilir mi
'Yim? 
Melıha hiç düşünmeden şu ce· 

vabı verdi: 
- Sen sevdığı.m bmdk adam

sın! Ben ancaik seninle mes'ud o
labilirim, ancak sen beni mes'ud 
edebilirsın, dedi ve sözlerine Ha
ve etti: 

- Beni babam1lan ıste! 
Meliha ile tanıştıktan bir yıl 

ı;onra onunla evlendim .. 
Karımı çılıdırasıya sevıyordum. 

Onun da beni sevdiğine emindim. 
Saadetim sonsuz idi. 

Maztdc yaşamış olduğu güzel 
günlerin tatlı hatıraları genç ada
mı heyecanlandırmıştı. Sesinin to
nunu biraz daha yükseltti ve sö -
zünc şoyle devam etti: 

- Bundan yedı ay evvel bir ço
cuğumuz dünyaya geldi. Adım 

Gülten koyduk. Bu kız büyük ve 
temiz aşkımızın ilk eseridir. 

mağn başlandı. F'ak&t aradan ik1 
ay. bir gun geçtiği hakie, buluna
madı. 

Kızımı, bakması için bir süt m
neye veroim. Kendim de ar.tık e

vimde yatm~rum. Onsuz evim 
bana adeta zıll'dan gibi geliyor. 
Bir dakika :bile evimde oturamı
yor um. Yabıız her gün sabah, ak
şam. birer defa eve gidiyorum. 
Komşulara Mclihanın gelip gel -
mcdığmi soruyorum. Her gün 

onJaroan ayni ccvaibı alıyorum: ı 
- Hayır, bugün de gelmedı .. 

Ondan ay.rılalıdan:beri, gün- < 

den güne muvazenemi kaybedi -
yor um. Ne yaptığunı bibniyorum. 
İrademle . hareket edcmi~rum. 
Şaşkın bir haldeyim. Her zaman, 
her dakika, her an onu düşünü -
yorum. Acaba sağ mı, öldü mii?. 
Ah. bunu öğrendbilsem! .. 

Genç adamı teselli e'lmeğc çalış
tım: 

- Üziılme kar.dcşım, dcdım. $(>.... 

ven kadın unutmaz.. Madem ki ka
rm da seni seviyordu. Haya'tta .ise 
!bir gün, herhaldt• ilk fırsatta t'Vi-

Hatay Bugünden 
İtibaren Filen 
Bizim Oldu 

(1 inci sahifeden devam) 

ıMarnsirne 5abahleyin kışlada 

başlanmrştır. Bi..r Türk ve Frall.51Z 
kıt'ası, Hatay val~i, Millet Mecli
si heyeti, Hataıy,ileri gelenleri, Mi
ralay Kole ve kalaıbalık bir halk 
hazır bulunuyordu. Fransız bay
rağı kış.la üzerinden yavaş yavaş 
indh'ilirken, müfrezeler se:ınm va
ziyetine gC9111işler, Bu sırada Fıran
sız marşı olan cMarscyez> ça'lın
mışbr. Mütea'kifuen ".i'ütk bayrağı 
yavaş yavaş çekilmiş. bu esnada 
da İstiklfil Marşı çalınmıştır. Man
zara ~"Ok muhteşem ve heyecanlı 
'!ili. Kış.la önüncrekı merasim bit -
tikten sonra hükfunet önüne gi -
dilmiştir. Program mucilbince, Ha-

1 
tay va1isi Şükrü Sökmensuer, 
Halkcvi namına ve mektepliler na
mına ve .tıalıktan da bir zat nu -
t~la:r söyliyecekfordir. 

Bundan sonro Cumhuriyet mey
danına gidilerek, abideye çelenk- . 
ler konacak ve geçid resmi başlı
yacaktır. Bu a'k.şarn hareket ede
cek olan son Fransız kıt'ası da 
geçitl resmin<.' iŞtirak edece&tir. 
A~ann Beledryede mUkeUef bir 
ziıya!et verilecek, albay Kole ve 
diğer Fransız 2ahmeri de ziyafet
te hazır bulunacailclar ve nutuklar 
söylenec<tktilr. Ziyafeti bir suare 
takip edecektır. 

ANKARA HAUK.EVİNDE 

An'kara 23 (11elclorda) - Ha
tayın anayurda illıakı dolayısile, 
büyük sevincin güzel bir teu4ıü
riinü ifade elznek üzere Haııkevi 
meydanıoon .gece saat 21 de büyük 
bir t<rren yapılacaktır. Törene İs
tiklal marşı ile baŞlanaea.ktır. Mu
aHim Muftıid<iin Doğan İn<Y.t ve 
Ha1.ny!ı Azmı Baysal nutuklar söy
liyeecklcı:dir. Bundan sonra milli 
iilrole:r gosterılecek ve ayrıca milli 
bır oyun göst.&ilt'd?.klir. Yann ak
şam da yine Haikevi meydanın-

iLAN 
Bakırköy Sulh Ha.kimliğinden: 

939/18 TEREKE 

YC§ılköyunde mukim iken ma
yıs 938 tarihinde ölen Yunan te
baasından Sim<>n oğl.u Evdokyes 
Paskalidi6 terekesine mahkeme
mizc:c vaz'ıyed .edilmiş olduğun
dan müteveffaya aid Eminönünde 
Rüstempaşa m.-ıallesinin Çak -
ınakçılar so.kağmda 355 ada 12 
parsel ooki ve yeni 34. kapı No. h 
'7,5 Jll€trc mur.4Q.laında k.&rgir dük
kfuıb yine ayni mahalde İpçiler 
soka.ğında 355 ada 14 parsel eski 
ve yeni 21 N<>. lı 45,5 meıtze mu-

da saat 21 de Loznn zaferinin yıl
dönümü rnünasebetile büyük bir 
tören yapılaca!ktlr. 

• .,, 
Bilindiği üzere Türkiye Büyük 

Millet Meclisi tarafından 1 tem
muz tarihinde tasdik edilmiş olan 
.Türkiye ile Suriye arasındaki a
razi mesailinin 'kat'i surette hal
lini rnutazmmnın anlaşma> nın 13 
temmuula Paristc, Fransız Hm-i
ciye Nazın B. Bone ile Türkiye 
Büyü!k Elçrsi B. Suat Davaz ara
sında teati 00i1ımiş olımasiyle Ha
tay ülkesi hukuki bakımdan bizim 
dlmştu. Ancak bazı müte:ferri hu
susların tamamen hnUe<lslebilroiş 
olması için aynı anlaşma ile 23 
temımuz tariıhine kadar bir mehil 
tayin olumnuş ve Antakya ve İs
kenderun<laki Fransız ~erleri -
nin Hatayı tahliye etmeleri bu ta
rih€ kadar uzatılmıştı. 23 temmuz 
gününe ~adro, Hataydaiki Fra1151z 
makamlanmn elinde kalan sala -
hiıyctler de ıt.annamen Türk ma • 
kamlarına devredilm.İ§ O!lacaktır. 
Anlaşmanın 'birinci ma'ddesinin 
son fı1mıruna göre l~ mayıs 1939 
da ça1ışmalannı bitirmiş olan !hu
dut komisyQnu, Tükiye ile Suriye · 
arasındaki hudut hattını arazi ü
zerinde tesbite memur edBmiş bu
lunuyordu. Koom>~onun tesbit et
tiği hudııtla ayrılmış olan Hatay 
topraklan üzerinde bugünden iti
baren yırlmz Türk askerleri kala-

caldartlır. 

İSTANBLDA 

:hrtanbulda da Parti Halkev! ve 
Belediye binaları bayrak'la'fla do
nanmış, defne dallarile 6iislenmiş
tir. 

Bütün Halk(!'YJermde bugun için 
toplantılar tertip edilmiştir. Gece 

yapılacak dlan bu toplantılara b\i
tun vatandaflar davetlidirler. 

- Ç.Ok güzel düşünmlışsunuz. .. 
AUaıb sizlerden razı olsun... Din 
ve devlet hadimi olduğunuzu gös
termişsiniz?. Fakat; Halil Paşa 
hu yolladığınız adamı yakalatma 
~ın ... 

Delikanlının mavi gozlerinin pı
narla-rı dolmuştu. Buyük acısının 
verdiği ıztarabla kıvrandığı belli 

idi. 
- 1ki wy on<:e, bir akşa.m evime 

gel<iığıon zaman, karımı evde bu
lamadım. Evvela, komşulardan bi
rinm evinde olduğunu zannettim. 
Fa.kat vakit geci.1ctiği halde, eve ı 
gelme;> ince mer~ ettim. Dışarıya 
çıktım, şurada, burada onu ara -
maga gıttim. Fakat hangi kapıyı 
çaldım ise: 

ne ~n~ebir. J 
Burhaneddin: 
- :E>vcl, dedi. Hayatta ISt', ona 

bir gün tekrar kavuşacağuna emı
nim! 

rabbaında bır Jr.a~ir dükkanın 
ve yineayn ı kazası dahilinde Has
köy Turşucu Sutlü<:e mahallesi -
.mn Humbamane fabrika Halıcı
oğJ.u sokağında kapıdan girikltkte 1 
zemini molos taşlar ile döşeli bir { 
roothal sağ cıhette ayni zeminı ve 
1avanı ahşalb 'bir yer odası arlla 
tarafta lıa·r~b mutfak ve b eta ve 
alı.şaıb mCTdivenJe yukarı çıkı.ldıkta 

ıki t.araf!.a y uk ve <rulabh iki odayı 
havi sol taraf duvarı 10 No. ile 1 

rnu.şterek dış duvarları kargir da
hıli ;ooımeleri ahşab mutfak tamir 
(>l metre mural::fuıaı sa:lıasıll<la 12 
kapı numaralı !bir bnb hane ve yi
n ayni mahalde ve sokakta ayni 
evsruı haiz mU'.htacı tamir 50 met
ırc murott>aında 14 kapı No. lı tıir 
fb:ılb hane tamamı açık arttırma ile 
sntılıımısına karar verilmi1jtir. Bu 
gayrimenkullerı 34 .kapı numaralı 
-müJl(un rmJ'c)melesi 600 lira 21 

No. lı mülk·de 3000 lira 12 No. lı 
mülk de 400 lira ve H No. b mülk 
de 500 liradır. Sallf bedeli peşin 
olduğundan qt>tı ~ık arttırmaya 

iştirak edeceklerin mulıammen 
k.ıyme1Jerınin % 7fJ peşinen pey 
akçeleri vermc!e!'İ l€minatı mak
otuayı getinneleri !lazımdır. Gayri 
menkule ait vergiler ve vakıf ica
rcleıi ihale tariıine kadar satıcı
ya ait olup ihaleden sonra yirmi 
smelilı. evkaf vergisi müşteriye 
aitür. Dcllliliye müfteriye aittir. 
Satış bedelinden &emil olunur. Bi
rinci antırma '12./8/009 tanhine 
müsOOif sah günü saat 14 ten 16 ya 
kadar Bakırköy sulh mahkeme
sinde yapılacak birmci arttırmada 
gayrimenkuller muhammen kly ... 
metlerinin % 75 ini buldukları tak
d irde i'haleısi icra 1ulıneeaktu. A'k
sr talroirde satı§ akincı 2J'ttınnaya 
tatikaın en beş gün tehirle 6/91939 
tar itüne mii&ldif ~ günü 
a.yni mahalrle saa.t 14 den 16 ya 
kadar icra kılınacak i1>u ikinci 
arUırma SOt"ıunda gayri menkulle-r 
en çok ari.tıranm uz.erme ihale e
dı lecektfr. 2004 No. lı ıcra iflfıs 
kanununun 126 ıncı ma<lde>i mu
cibince irtüa hakkı sabilblerile di
ğer alakadaranın satı§ veya kıy
meti hakkındaki şikayet ve itiraz
larını yedlerindekı evrakı müd>ite 
ile birlikte ilanın g.17.ete ile mü~ 
terilcr inin şalht;ına ~ren 20 gün 
zarfında .Jaireye müraeaatla bil
dirmeleri ve daha fa:da malumat 
Qlmak istiyenlerin m.'iıkemeye 

- Gökçe öyle kolay ·kolay ele 
geç~z hocaef endı hazretleri .. 

- Bu Gökçe kimdir?. ismini 
bazan işitirim bu bahadırın ... 

- Selfınik fethinde '.kaleye ilk 
gıren yeniçerf... 

- Evet! Varn<' ve Kosva mey
dan muharebelerinde ele yarar -
lı~'arı var değil ani?. 

- Varnada; Koca Hızırln bera
lber çarpı mıştır .. 

- Sizler Padişaohın vefat ettiği
ne yüzde yiiz kanı mısiniz?.. 

- Evet.. 
- Halıl Paşa; Pa<iışahın olümü-

nu saklamakla ne yapmak ıstiyor 
dersımz? 

- Herhnlde Marının oğlu şeh
zade Ahmedi tahta çıkarmak is
tıs orlrır. 

- Doğrudur ... 
- Göriıyorsunuz, bugunlerde 

- Yok! dediler. 
- Bize gt.•lmooı, cevifbını ver-

dılcr. 

Nilia:>ct Hatıce ısmmde bir ka
dının evine gittim. Kızım Gülte
ni onun evinde gördüm. Hatice sıo
kaga çıkmak üzere hazırlanmıştı: 

- Ben de size geliyordum, de
di. Akşam meri Meliha bize uğra· 
dı. Çocugunu bıraktı. ~- Beş da
kika sonra geleceğim.,!) dedi, git
tı. Gidiş, o gidiş! Halfı dönmedi. 
Çocu krıglamaktan çatladı" 

Uzun m.un ~ini çe:ktı ve bJtkın 
ibir sesle: 

- Fakat, y.a öldü ise, ya karı -
mm başına bir felaket geldi ise?! .. 
işte bu ihtimali düsündü.kçe kal
bim sızlıyor, içim yanıyor .. 
Ayrılı.rkeın de: 
- :tki aydan'b<-ri çektiğim bu 

sonsuz ıztarab bir gün beni öldti
recek ! dedı. 

MEHMED HİCRET 
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Alman Ve it al yan Ordu la 
Ağustosun ilk Haftasmda 

Tamamile Seferber Edilecekll 
(Devamı 6 ınn sahifede)' I 

bir Fransız muha'biri, !hi9bir Fran
sız gazetesini temsil etmemekte
dir . 
iTAl .. YAN FİLOSU l\lA~EVRA

YA ÇIKTI 
&ma 23 (Hususi)- İtalyan do

nanmasının büyük manevraları 
bugün başlıyor. Bu manenalar 
80 temmuza kadar devam edecek
tir. Bir Alman heyeti de manev
ralan takib etmek üzere Romaya 
gelmiştir. 

MÜŞTEREK KUMA1'U>A 
Londra 23- Sanıley Taymis ga

zetesı, Varşovadan dönen General ı 

• • • 

İronsildin Varşova seyrılı 1 

:bahsederken diyor ki : 

- Bu seyahat, butün 111 

ordularının müşterek har 

temine yol a9111ış ıbulurı 
Bir hanb halinde Polon • .ı 

ordusuna kendisi kumandli 
le beraber, umumi planın 
içinde hareket edecektir 

ya ordusunu da doğrudan 
ya General Gamlenin f{tl 

sına vermek, Pol'onya 

aşırı bulunduğu için pı 
rülmemiştir, Polonya fılf 
İngiliz müşavir verilece: 

• • 
Hitler : İstedikleri 

Olacak, Diyor 
(l inci sahijeden devam) 

manya il• bu hususta iıiçbir mü
zakereye girişmediğini bilmek -
tedir. 

Danzig meselesinde Polonya 
vaziyetini değiştirmemekle be - ı 
raber, Fransa ve İn~Utere de de
ğ~1irmiş değildir. 

BİTLER BÜTÜN TALEBLERİ -
NİN KABUL0NÜ İSTİYOR 

Danz.ig 23 (Hususi)- Serbest 
şehir ayan meclisi reisi dok1or 
Grayzer, Hitlerle yaptığı müla -
:katın neticelerini arkadaşlarına 

anlatmıştır. İşitildiğine göre, Hit
ler bütün talablerinin tatmin edil
mesini istemektedir. Bitler Dan -
zig için bir muharebe ~ıkacağına 
inanmamaktadır. Danzig mesele
sinde Polonyaya hi9\ıir fedakar
lıkta tlulunulmıyaeakbr. 

Londra 22 (A.A.)- pıt' 
sociationa ,göre, siys~i 111 
Almanya ile Polon' a 3 

sulh yo1ile bir anlaş.rııa ~ 
cağını ümid etmektcdirlef 

Çok uzun sümneden ~' 
sut teklifi yapılabilt'Ceğı }ı 
da şayialar dönmekte iSe d~ 
.nun İngiltere tarn fındall 
cağı hakkında bir sarabıı~ ı:oı 
ve resmi mahf ellerde de':;'· 
tasavvurun mevcud oidıJb· 
edilmemektedir. 

A vnm kamarası tatile~ 
önce, Çemberlayn tarafı 
tün meseleler hakkında 
beyanatta bulunulacaktı!· 

DANZİGDE TEVldf~ 
Danzig 22 (Hususi)

soleu1ardan yirmi kişi bi')' 
tani,ye su~ile tevkif edil111 

Arnavud Kadmlan da Dağa Çık 
Be)grad (Hususi) -İki Anıa- f Fakat bu müracaat ~B i1 

vud köyünün yakılmasından son- müSbelt netice \ennooı~ 
ra Arnavutlukta İtalya.ya karŞl ı Bir taraftan da taıJ'i) 
hoşnutsuzJulk giUikıçe büyümek- lendiriıntek'1cdir. Son ç' 
te, kadınlar da ~ağlara kaçarak ~e-. larda (150) kadar italya!l ~ 
telere iltihak <('tm<*ıedirler. Bir- ne.ferine mukabil (600) 
90k çeteler de müıscllfıh Arnavu<l navu.i telef olmuştur. B 
kaxlınları İtalyan tecavüzüne kar- · serisi kadın ve çıocuıktııı'· 
şı .koymait üz('t'e vazife almış bu- SIRA ZAG AN UN AN'~ .. ~ 
lunuyorlar. MEZARINA GE.., 

Çeteler bı'lilassa gc-ce:leri vakit h.alyanlar Elbasanda 
vakjt baskınlar yaıımakta1 kasaba- lei>esine bir be) annaıne..M 
lar civarında dolaşan veya nöbet !ardır. Bu bej ann~ 
vazifesi almış olan itat,>an asker- Kral Z-ogonun annesinırı 
!erini oldiinrn€lcıl.edirler. lüzum olmadığ1, bunun 'ıe 

}.födita havalisindc Jköyla-i, ço- lizıım geldiği t>ildirUın~ 
cukları, kanları yakılan veya kı- fikT<! taraftar olanlarıo etfl 
Jıçtan geçiriien Amavudlar mut- meyı imzalaması rica 
lak surette imikam almak azmi- dir. f! J 
le son nefesle-Tine kadar çarpışma- 1500 tai6bedc nanealc ~ 
ğa ve İtalyanlara ra'bat vermeme- yannameyi imzalamışlıa. 
ğe yemin et~erdir. rimüslim ve ötedenbetı ( 
Diğer 1aTaftan gayrimüslim Ar- terbiyesi alınış olan bıJ 

navuilarıclan şair papas Palir Gij- arkadaşfarı tarafındB11 

rap Tişta ile diğe!I' papas Pater protesto edibni.ştir. ~ 
Antou Arapi Arnavuthrld.an KTal Tiran ve Elbcsand~ ~ 
Naibliği vazif csini görmekte ol- vut zabitlerinin tevldfl ·" 

jflll' 
duğu bildi.rılen. Romanın sabık Ti- lanmıştır. İlk olarak ~ _,,J 

yan sefiri Yak<ılllıOni'ye müracaat Dina ile kaymakam f!IP'' · 
etmis, demışlerdir lu: İtalya aleyhine cacusl~ 

Jialyanm Arnavutluğu ~ali lıi- kalaimı.şlar ve bun.lar1 .'fit" 
zi memnun etmişti. Jc"akat bugün la 111ül3zimlerin te~ı 
vatandaşlarımıza yapıfan zulmü etmişti«'. 
qoğru buJmuyçruz. Hakimiyeti ta- Son giınlerde ArP' 
mamen elimizden almamanız la- İtalyan kuvvetleri -biJ1lı i.I 
zımdır. :Pikrimızin Roma Jrrahna tırılmıştırf. talyadan tf> 
arzını rka ederiz.> yen asker gelmektcclil"· 

Yüksek Mühendis Mektebi 
Satınalma Komisyo~ull ~ 

Me1ı:tebın 939 mali senesi mahrukat ihtiyacı o'ıan (800) 

murtl 'Şartnamesı rm.ıc;bince ve kapalı zarf usulile eksiltın:tt0!I 
tur. Bcl'-?r trn k::k kômürünün muhammen bedeli 17,35 lıt• 

minntı (1041J liradır. 
Eksiltme 28/7/!)'' .. 9 tari!hine rastılyan cuma günü saat 

tep bınası d.ahilin<l toplanan komisyonda yapılacaktır. ıı ~ 

yenıçerılere boyuna lüzumlu ve 
luzumsuz atiyeler dağıtıyorlar 

- Acaıba ıkinci mclımedm E -
dirneye geldiginı haber alırsa mu
kabele eder mı? 

Bu haber kalbimı sızlatmıştı, 

kurşunla vurulmuş gibi oldum. 
Yavrumu kucağıma aldı.m. Evime 
gittim. Fakat evde fazla kalama
dım. Gene çocuğum kucağımda o1-
duğu halde, kayınpedcrimin evi
ne gıttim, karımı sordum. Onlar 
da: 

1-<oltukaltı ve ayak t~demelerini kat'iyen zarar· 
vermeden keser. Kok.uyu giderir, BO.ROSALINA 

kullanmakla elbise ve Çoraplarınızı da harabiyet· 
ten kurtarmış olursunuz. Eczanelerden arayınız. 

f 1 Kapalı zarf usulılc yapılaeak eksiltmelerde 2490 sa 1 
ZUhrcv

1 
ve citd hastalıklan 

1 
enu·ettıği vesıkalarla 939 senesine ait Ticaret odası vesik:ıS~ııl 

O 
zarfların muayyen saatten bir saat evvel komisyona :ına1' f(J ı 

Or. Hayn mer linde veriln.tsi ]fı20ımdu Postada vaki gecıkmeler kabul. ıı41 
Öğ)eden sonra Beyoğlu Ağatami ı Şartnamesini g<irm~k isteyenlerin her gün Gümü~)~ 
karşısında No. 33 Telefon 41358 j Mühend:s mektebi bi11asındaki komis~on.a müracaatları 11jfl - ........ . 

Karaca Paşa; hocanın ibu sözle
nne karşı sükutu U>t:iyar eı.mi6tL 

- Bugün Mel»ha bize hiç gel -
medi! dediler. Polise koştum, key· 
fn etı haber v~dim. Meliha araır-

INGI L İZ KANZUK ECZANESi ·- Beyoğlu, lstanbul 

• 



No. 32 Yazan: Rahmi Yağız 

Uk Merminin İnfilakı Baruthanede 
Bir Panik Husule Getirdi 

.c 1 te~li~e Zilleri Çalmağa, İşçiler Bağrışmağa, 
~ flerını Bırakarak Dışarıya Kaçışmağa Başladılar 
~ ~<dlıo, iyi dinle ... İstanbul sa
lıııcıa triııd~. Türk barut fıibrikala
ıay• ~.birinin karşısın.dayız! Bu -
,ı:. taarruz yapacağız! Trıiton 
~erine çıkar 91kmaz, a -
~ a !beraber top başına se
ıı-ıı eksin, topu, ilk gözüne çar
lı.! Pavyona di:rise edecek ve der-

ateşe başılyaca!ksın ... Anla -

~· 
ıııtıııişı· Sabo, bundan h!ç hazzetr 
' \Fakat, itiraza iınkln bu
~!\>aıı dıgı için, isteksiz, iste!ıııiz 

Veııd[• 
p .... ı:ı .. .: 

'l'o aşUstune kapitenl 
ı ~~ llçıı gediklisi kamaradan çı· 
o• a l<lavy iki. . d.ö" nd .. .._ 'f·· e ncıye u: 

ı'!ı.eb Uııbaşım dedi: Sen de mü
bif h atın geri kalanını si!Mılı 
Qı b alde kasara kapağının yanın-

8<, Ulundur. 

-.... ~ tn~kin:ye ~eslendi: 
(~ağ 1nlıiler ifieo;ın ..• Yukarı Çl-

l:ıo ız:· 
~ llJti.ıer, mürettebatın beye -
' Çarpan kalibleri.ne tempo 
~ • bır davul gibi muntazam 
tir a ~~ 4led.iler, Trl\ıon a
tı<ı~ ğ,r Yilkse!di, denizin yüzüne 

iliir· 
tııı.j atıe açılan kasara kapa -
lıtıe~ıı Oı.•kar Sabo ile 2 topçu 
~ fıriaxıılar. Küçük topun ba
liiı Seğirttiler. Top çabucak in
t! 1ı'~açiarmın arasından damı 
~ ır kısım duvarlacı görünen 
,~ona çevrildi. Gediklinin: 
~teıı. 
~ İni §İddmll bir gümbürtü 
laııı, etti, tahtelbahir ateşe tıaş
aı-eıı' Çıkan mermiler pavyonun 
!bıı~~e-rı. uçmuş, uzakta infilA.k 
~ ' , 
~ara kapağın.dan vaziyeti 
iıldt: ıyen Klavye topçulara hay-

' it !ıı,lar ey.·· Bana bakın koyun ka-
İse ·· Elleriniz mi titriyor! !yıl 

'l'~ ~in! 
~ : İkinci defa gürledi, bu mer

'1. e Pavyonun epey üstünden 

~ ~ırutıı 
(liy anentn etrafında nöbet 

<bahir 300 metre kaıdar açıkta duru
yor, topile ateş ediyor, mukabele 
görmediği için rahat rahat ateşi
ni sürdürüyordu. Teğmen Rüştü 

bölüğünü açtı, yaydı, kıoşar adım-

la sahile indi, incir dallarının a
rasında mevzi aldırdı. Orada bu
lunan iki ağır makineli tüfeği de 
emrine aldı, efrada mesafeyi ver
di, kumandaya geçıti: 

- Sabit nişangah.. Önümüz -
deki tahtelbahire ateş edilecek.. 
Ateş seııbest. Başla!. 

Genç sulbaym lrumandası biter 
bitmez kulakları sağır eden bir 
Wilak duyuldu. Baruthanenin lıı

kelesinden yükselen siyah bir du-

man bulutu etrafı kapladı, bunu 
bir ikinci infilAk daha taktb etti. 
Triton torpidolannı atmış, bir 
türlü isabet etmlyen top mermi -
!erine mukıibil {175) er kiloluk 
iki koca torpido iskeleye \~rpmış 
onu betılıava etmişti. 

Bu infi!Aka Türk tüfeklerinin 
hep birden patlamasından çıkan 

gürültü cevıib verdi .. İki makineli 
tüfek sürekli ateşe geçmişler, 

hüzmelerini {l) tahtellbahıirin he
men yarubaşma oturtmuşlardı. 

Triton bir anıda dehşetli lbir 
kurşun yağmuruna maruz kaldL 
Klavye fena halıde şatırdı, dara
dar: 

- Topçular içeri ..• Dalıyoruz. 
Diyebildi. 
Zaten suya dökülen, tahte1ba

hirin etrafınıd.11, durgun bir havu
zun sa1!hına yağmur tanelerinin 
dökülüşünü andıran bir ya~ 
meydana gelecek manzarayı ih -

das eden Tünk kuriunları topçu 
gediklisi Oskar Swbonun ödünü 
kopMinış, ylireğini ağzına getir
mişti. 

' ( Deııcrmı var) 

(1) Büzme: Makineli tüfeklerin 
ateş demetlerinin bir nokta üze
rine tevcih ve tatbikinde hasd o
lan ateş kesaleitne hüzme denir. 

B. Y. 

İspanyollar Artık 
Mihvere Girmiyorlar 

( i üncü •ayfadan devam) 

- nasebatı iyi olmasına İtalya itiraz 
etmi'yecektil'. Bilakl6 mümkün o.1-

duğu kadar İngiltere ile iyi geçi
nerek ondan ne almak kabil olur-
sa almalı!. 

Deyli Ekspreo; diyor ki: Bu na
sihat tıpkl yine İtalyanın Yugos
lavyaya vermiş olduğu fikre ben
ziyor. Çünkü ttalya teşvik ederek 
Yugıoslavyanın Alman nüfuz ve 
tesiratına karşı mukawmet lıii -
:ıımı geldiğini söylemiştir. Musollni 

HiKAYE: 

pek o kadar Alman taraftarı de
ğildir. Damadı olan Kont Ciano 
son derece Ahnan taraftarı<l.ır., 

Mıusoliniye göre Berlfn - Roma 
mihveri İtalyanın elinde şimdiki 

halde lazım olan bir silMıtır. Bir 
silah ki bu sayede İtalyanın emel
leri elıde edilecek!. 

İtalyanlaım asıl kurtarmak i&
tedikleri şudur: Dahili haııb as.na-

sında General Frankoya para ver
mişleııdi. Bu pai"a az tutmuyor -
muş: 30,000,000 İngiliz lirası!. ' 

1ıııııı; eıı. neferlerle devriyeler hiç 
~ı•d actıklarl, beklemedi'kleri bir 
hıı aıı· b;ışgösteren lbu tehlikeden, 
•111ı1 ı top atCfinden evveli ıa -
llıtıı:r, ilk merminin infil!:kı Ba 

Hayatta Muvaffakıyet 
1 (4 üncü sayfadan aevam) den daha iyisiniz, demeli .. Kimse-

~ ~di. ':;de .bir panik meydana ge
lil,, b ehlike zilleri ça1mağa, i.ş
ta~ dı ağırışmağa, ··!.erini •bıraka-

llir· Şarı kaçı~mağa başladılar .. 
~~i :ci tnuhafız bölüğünün teğ
~ a,_ tıırat subayı Rüştü odasın
~l ~~ı fırladı, koğ'Jşta silfoh
' ta~ınış duran bölü~ü arka -
' ı, dışarı fırladt ... Tahtel-

TA 
\'aı 
~ El>GAB KAYS 

~il\ın, ... 
~, ı teşkil eden maymun -

' ll. :a. seyirci gibi duruyor-
tlfıd. elslertnin bu y:ı.'bancının 
~ e :ın ıı:eleceğine it;madları 
~ le u, hiç beklemedikleri ne

~llaıl ·-··Ulda ŞS§uxiılar. Yerde, 
ı Cıb· • da ı Yatan reisleıfne, son-
lı,llttırct birlbirlenne bakışıyorlar, 

l~ar ... a" Yorlardı. Fakat hinbiri, 
! '' ed· ' llti~tıJ. ıp de Jakın yanına ge-
1\k u. 

t. ~t; rıı 
~ lerl'dd~ayını.ı.r.ların bıı şaşkınhk 

'ltfı1 • lid halinden istifade etti. 
1,, ~ biL . . 

•ııı ~ordu kı m.avmunlar 
t~''- Vo kenctı·s· · ·· .' ld 
~ '"'la ının uzerıne sa ı-

t tdı B"·t ·· ~ · u un bir kabile ile 
~ !tıb ak tehlikeli idi. Sonunda 

olacakları ml!hakkak.tı. 

nız .. Halbuki, bundan altı ay evvel 
bir kere, nasılsa bir arkadaşımın 
evine gitımiştiım. Orada genç bir 
Bay bize hayatta muvaffak ola -
bilmenin sırlarını şöyle izah etti: 

c Aklınıuian geçeni hemen &öy
lemeyin.. Doğru sözü kendinize 
saklayın, çünkü, doğru söz. herke
si size düşman yapar.. Herkesin 
yüzüne karşı gülmeli, bugün, dün-

ye olduğunuz gibi, bütün hususi-

yetlerinizle görünmeyin .. Çünkü, 
sizin zayıf taraflarınızı öğrenirl"1", 
oradan hücum ederler .. Daima ze-

ki, maliımatlı, enerjik, her §eyden 
anlar görününüz .. Hayat bir sah
nedir, insanlar da birer artist .. 
Kim rolünü iyi yaparsa, o kaza -
nır .. • 

REŞAD FEYZİ 

NIN OGLU _I 
No: 20 

Bunu.düşündü, Jaıkın üzerine atıl- 1 
dı, muhalefetine rağmen kolları -

nın arasına aldı, yakındaki ağaca 

çıktı. Daldan dala atlıyarak kaçı
yordu. 

Antropoid.ler, Akutla pervasız 

arkadaşının arkasından koşmıya 

başladılar. Yaşlı maymun, yük -

sek bir ağacın ta tepesine çık -
mış, sık yapraklar arasına saklan

mıştı. Maymunlar, aradılar, aradı

lar, bulamayınca takibden vaz -
geçtiler. 

Akut, Maymunların yerlerine 

gittiklerine kanaat getirdikten son

ra Jakı serbest bıraktı, uywnasım 
t.o.vsiye etti. 

Çeviren: FUAD SAMİH 

-9-

JAK, MERYEMİ KAÇffiIYOR 

Ertesi günü, Jak antropoidlere 
hii.cum etmek, intikam ahnak isti
yordu. Hiddetıni bir türlü yene
memişti. Hücum için projeler ha
zırlıyordu. Ayni zamanda gözle

rinden y~lar dökülüyor, ağlıyor
du. Ne talihsiz çocuktu! Akut 
müstesna bir dostu yoktu. Bu t:~u 
!bucağı olmıyan vahşi ormanda o
nunla yalnız yaşamıya mahküm
du. 

Tarüi muhal bir hüzün ve ke
derle Akutun pefini takib ediyor
du. Nereye gidiyorlardı? Farkında 
bile değildi. 

Buna rağman, birdenbire gözle-

HiKAYE 

Küçük Cimin Hikayesi 
FAYDALI 1 
BiLGILER J 

DALG iÇ LAR 1 

Cim muavini Jakı fımirane bir 1 
sesle yanına çağırdı. 

- Bana bak J.ak, dedi. Çocukla- ı 
ra söyle. Bugün civarda ufak bir 
gezinti yapacağız. Derhal meydan
da toplansınlar. 

Jak ııfak bir baş işaretini mü
teakip sert bir hareketle ayakla
rını birleştiroi ve selam verdi. , J 

Peki kapiten, dedi. Ve derhal a-

zaklaştı. Bir iki dakika, bir ceıın 

borusunu çekiyordu .. 
Sahildeki çaıdıl'lardan. 8 evveli 

13 yaşındaki bir sürü çocuk elle
rinde değnekler sırtlarında ufak 
dolu çantalar, bellerinde matra -
!ar, ayaklart.nda kaim ayakkabı
lar, kısa pant&l.onlarla, ortadaki 
merasirrı direğinin etrafında top
lan<lılar. Hepsinin vikudü kayış 
gibi yanmıştı. Simsiyahtı. Fa.kırt 

hepsinin gözleri bir kurd gibi par
lıyor ve hareketlerinde bir ç<'vik
lik seziliyordu. 

Bir parça sonra Cirrı gözüxtü. 
Cim 13, 14 yaşlarında kadar, geniş 
omuzlu ve kuvvetli bir çocuktu. 
Burada kurulmuş olan, Çocu~lar 
kampının reisi idi. Elindeki sopa
sına dayandı ve bir dakika durdu. 
Ve sonra, haydi çocuklar dedi yü
rüyü;e, her sabah yaptığımız gi
bi bu sabah ta (karşı tepeleri goo
terddi.) bu tarafa doğru gideceğiz. 

Kafite şarkı söyliyerek yürüme
ğe başladı. Bir kaç saat sonra kafi
leye mola verdiren CUxı dört, beş 
yüz metre ileride ağaçlıklar ara
sında bir kulübe gördü ve kulübe 
etralındaki ağaçlıklardan cesaret 

rini ka.!dı.rdı, ve titredı. Uzakta, 
etrafı çitle çevrllımiş bir yerde ku
rulu çadırların tepelerini görmüş
tü. Şüphesiz bu çadııılarda insan
lar yaşıyordu!. 
Tarzanın oğlu, bu insanlardan ne 

dostluk, ne de bir yardım göremi
yeceğine kaniydi . Şüph siz bun
lar da kendisini hat>mane karşı.J.ı.

yacaklal'dı. Fakat, ırkdaşlarınl, 

kendini göstermeden, şöyle uzak
tan görmek arzusuna mukave -
met edemedi. 

Köyün etrafında çite yakın bü
yük bir ağaç vardı. Dallarından 
biri, çadırların üstüne doğru uza
nıyordu. 

Jak, daldan dala atlıyarak ve 
gürültü yapmamağa çalışarak bu 
ağaca kadar gitti. Çitın kenarında 
bir go1ge göroü. Bu, küçük Mer
yem idi. Yere ~-ömelmi§ oturu -
yor, t:ilita bebeği ile oynuyordu. 

Meryem, bebeğini kucağında 

sallıyor, araıbca bir ninni söylü -
yordu fDevamı var). 

alarak, belki soğuk su akıtan bir 
tulumlba bulurum i.imi-dile, oraya 
doğru, gideceğini muavini J aka 
söyliyerek, ayrıldı ve ilerledi. J»..R 
!çılübeye yaklaştıkça bu kulübe
nin pek de tekin bir yer olmadığı
nı anlıyoıxlu. Etraf esrarengiz bir 
sessizlik içindeydi. Kulübenin et
rafındaki bahçe~ girdi. Ve ön ta
raftaki tulumbaya yaklaşınca tu-

lumbadan . henüz sa çekilmiş ol
duğunu yalağın yaş olmasından 

anladı. Kulübenin içine ne olursa 
olsun bakmağa karar verdi. Ses -
sizce yaklaştı.. Kapının aralığın

dan içeriye baktı. Balııınasile saç
laırının diken cüken gJması bir ol
du. içerıde saçı sakalına karışmış 
katli suratlı bir aıdam bir tahta 
masanın başına oturmuş önünde 
yığılı paraları sayıyordu. Masa -
nın kapıya doğru tarafında ise, 
bir tabanca ortalığı telıdid eder bir 

Deniz~ln dibine dalan iki tür
Hl. dalglÇ vardır. Bunlardan biri 
yukarıda resimde gördüğu~üz dal
gıçtır. Bu nevi dalgıçları hemen 
hepimiz görmüşüzdür. 

Bir de sünger avcı1arı vardır. 
Bunlar, resmıde gördüğünüz glıi 
elbiseli dalgıçlar nev; den değil
dirler. 

Sünger avı dalgıçları çırıl~ -
lak. makinesiz filan dalar ar .. 

:Bu dalgıçlar içinde yalnız ken
di nefesine güvenerek otuz kulaç 
suya dalanları vardır. 

Akdeniz adalarında yaşıyan a
halinin ela;erisi sünger avcılarıdır. 
Ve bu adaların ahalisinin sünger 
avcılığı yapanların ekserisi de kö
türümüd.ür. 

Otuz kulaç denizin dibine elin
de bıçak olarak dalan bu dalgıç
lar suyun dibine çabuk inmek i
çin denize dalarken ellerine ağır 
taşlar alırlar .. 

Taşla dalar ve bunun ağırlığile 
ça'bucak suyun dibine iner ... Be
line de ip bağll!drr. Bu ipin ucu 
kayıkta bulunanların elindedir. 

Da1gı<; dibe iner inmez sünger 
arar ve bir parça sürııger koparır 
koparmaz elindeki taşı bırakır~ 
ve hızla :suyun üstüne çıkar .. 

Bu dalgıçların ~k kere ağızla.
rından kan gefü ... Nefes daıfüğı
na uğrayıp sakatlanırlar .. 

.:Su dalgıçların bazılarını da kö
pek bal:ıkları yutar .. Hatta, elle
rin.deki taşlar la beraber köpekt>a
lıklannın bu da!ıgıçları yuttukla
rı çoktur .. 

Fakat; resimde gördüğünüz ma
kineli dalgıç 'büSbütün başkadır .. 
Bu dalgıçlar elli metre suya da
larlar .. Elbiseleri lAstiktendir .. 
Başlarında demir ve pencereP 

r 

vaziyette duruyordu. 1 
Cim,_ bir anda vaziyeti kavradı. 

Bu adamı imdi çok iyi tanıyordu. • 
Gazetelerde mütemadiyen remi 
filn edilen ,.e yakalıyana veya , 
polişe ihbar edene, mühim bir pa
ra vadedilen bir katildi bu ... 

Cim dü.şündü;· şimdi buradan u
zaklaşsa belki herif ayak sesleri
ni işiıtecek, ve arkadan gelip ken
dini öldürecekti. Acaba ne yapma
lıydı. Birdenbire aklına bir fikir 
geldi. Kapının üstündeki koca a
nahtan yavaşca çıkardı ve anaiıta
rm ucu kendisini göstenıniyecek şe
kilde kapının aralığından içeriye 
uzattı, (tıpkı bir tabanca gibi) ... 
Sesini taıınaımen kalınlaştırarak. 

- Krpml.ımıa, yakarml, diye ba
ğırdı!.. 

Polisler tarafından sarıldığını 

:katil, birdenbire şaşırdı. Elini ta
bancasına a.1.mak istedi. Fakat Ci
min ikinci defa ölüm ihtar eden 
amirane sesi karşısında, bir şey 
yapamıyacağını anladı ve öylece 
ellerini kaldırarak hareketsiz dur
du. 

Bu sırada Ci.m muavini Jakın ve 
diğer çocukların sesini duydu, se
vindi. Jak da Cimin böyle kaybol
masından şüphelenmiş yanına 7, 
8 tane güçlü kuvvetli çocuk ala
rak, Cimin irndaıdına geliyorou. 
Cim uzaktan vaziyeti anlattı. ;ÇO

cuklar derhal ellerindeki kalın so

..ıcmir taslar vardır. Demir taslaı 
dan yukarıdaki kayığa kadar las
tik hava borusu vardır. Kayıktaki 

hava makinesi döndükçe tıpkı su 
tu1uımıbasıııdan su çeker gilıi fena 
hava yukarı çıkar iyi hava aşağı
ya gönderilir. 

Bu makineli da1gıçların üzerle
rinde yüzleI'6e okka kurşun var -
dır .. Ayakları bile k~unlutl.:.:.r .. 

Çünkü; suyun kesafetine mu -
kavemet etmek için yüzlerce ok
ka kurşun ağırlık lazımdır. 

:Makineli dalıgıçlar, sünger av -
cıları gibi havasızlık düşünmezler. 

Hatta; köpekbalığırı<lan filan da 
ko~kmazlar .. İstedikleri gibi d~ni
zin dibinde dolaşırlar. 

Fakat; hava borusu patlarsa iş 

felaket olur, bazan büyük balık
lar bunu çarparak koparabihrler .. 

palarla ?ulUbeye doldular, ve he- !==============si 
rifin etrafını ;sardılar, t~bancası

nı da Cim ele geçirmi*1i. 
Cimin gönderdiği haıbelr üzeri

ne bir parç8: sonra otomobille ge
len polisler, herifi bağlayıp gö
türdüler .. 

Bir saat sonra Cim Polis müd.ü-

riyetinın odasına girerken, Polis 
mooürü bu ıkahraıınan ~'OCuğun e
lini sıkıyor ve Slootlarıd - J ard'ın 
detektif rozetini takıyordu. 

Çocuklar korlomayınız .. Ve kü
çük Cim kadar o ... ur olmayı bili
niz .. 

' , ı 

YAZISIZ HIKA YE: 
... 

ı 
1 1 

1 

l 

TEMMUZ 
MÜSABAKAMIZ 

Şu siyah par7:.Jarı keser, dik -
katle yanyıuıa getirirseni?, her 
gün gördüğünüz ve pek çok sevdi· 
gi:niz bir h~yvan vücude r:lir. 
Acaba bn r.edir? ... 

* 
Hediyelerimiz 
Birinciye Bir yünlü kazak. 
İkinciye: Bir çift yalık iskar • 

pin. 
Üçüncüye: Bir spor çorabı 
Ayrıca elli okuyucumuza mu} 

•elif hediyeltt verilecektir. 
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İnhisarlar Umum Müdürlüğünden : ' GOz llElCIMl 

Dr. Murad Rami Aydın 
Taksim - Talimhane, Tarlabap 

caddesi No. 10 Urfa aprt. 

Cinai Mikdarı Muhammen B. %7.'!> Eksllt•e 
teminat Şekli Günü Saah 

Kazan sakızı 
Terebantin esan:ıı 
Nişasta kola 
Litapon 
Bergamut esansı 
Metil alkol 
Reçine 

{ 2000 kg!'. 
490 • 

14000 • 
1220 • 

1333 • 
1750 • 

M90 • 

Lira Kr. 
2200 -
186 20 

2331 -
274 50 

Sif 1~130 30 

• 1513 75 

• 453 47 

Ura Kr. 
165 -
13 96 

174 82 
20 f 8 

909 77 
113 68 
34 01 

Açık ek. 28/VII/39 
Pazarlık • 
Açık ek. • 
Pazarlık • 
Ka. zart l/Vlli/39 
Açık ek/ • 

• • • 

H 
15 
15,30 
16 
14 
15 
15,30 

f el: tlW 

Çocuk Hekimi 

Dr. Ahmed Akkoyunlu 
Taksim - Talimhane Palas No. 4 
Pazardan maada her gün saat 

15 den sonra. Tel: 40127 

1 - Şartnameleri mucibince yukarda cins ve miktarları yazılı 7 kalem malzeme hizalarında gösterilen 
Jsullerle satın alınacaktır. 

Akba Kitabevi 
u~r lisanda kUab, car.ete ve mecmu

alannı, mekteb ltltablannı, kırlul:renl
•i iemln eder. Refik Fenmen'bı elek
trtkcllill kitabını, Mümtaz•m arttırma, 
eksiltme kliabmm Ankarada 1&tll) 7e
rldlr. 

il - Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları, eksiltme günleri ve saatleri hizalarında gösterilmiş-
tir. 

ill - Eksiltme hizalarında yazılı günlerde Kabataşta Levazım ve Mubayaat şubesindeki Alım komis-
yonunda yapılacaktır. • 

iV - Şartnameler her gün sözü geçen şubeden parasız alınabilir . 

V - Kapalı zarf münakasasına iştirak edecekler mühürlü teklif mektuplarını kanuni vesalkle % 7,!I Sahibi ve nep-iyaıı idare eden 

güvenme parası makbuzu veya banka teminat mektubunu ihtiva edecek kapalı zarfların ihale saatinden B41 muharriıi 
bir saat evvel mezkılr komlayon başkanlığına makbuz mukabilinde vermeleri diğer eksiltmelere girecek- ETEM İZZET BENİCE 
ler % 7~ güvenme paralarile yukarda adı geçen komisyona gelmeleri. (5090) Son Telrraf Matbaası * * ~....;....~~~~~~~:__,..--~~.::_~.....:..:.;:;:_~ 

Cinai 

Eczayı tJ'l7blye 
Cam alAt 
LAboratuar malze
mesi 
Filltre k!ğıdı 

\Ukdarı Muhammen 
bedeli 
Lira Kr. 

159 kalem 428 70 
284 • 1611 sa 

102 
256 

• 
• 

491 60 
263 63 

% 7,S Ekıiltm:nln 
teminat Şekli Saab 
Lira Kr. 
32 111 

120 88 

86 77 
19 77 

Pazarlık 15 
Açık eb. 15,30 

• > 

Pazarlık 

16 
16,30 

I - 19/Vll/939 tarihinde ihale ed.ilecefi ilAn edilmiş olan yukarda 
cina ve miktarları yazılı • kalem malzemenin bazılarının muhammen 
bedelleri değiştirilerek eksiltmesi 31/VIl/939 tarihine talik edilmi§tir. 

il - Muhammen bedelleri muvakkat teminatları, eksiltme şekil ve 
ııaatleri h:izalannda yazılıdır. 

ID-Eksiltme 31/VII/939 pazartesi günü Kabataşta Levazım ve mu
bayaat çubesınde1<i Alım komisyonunda yapılacaktır. 

iV - Listeler her gün sözü geçen şubede görülebilir. 

V - Cam al11t ve !Aboratuar malzemesi hakkında teklif olunacak 
aletlerin marka ve evsafının eksiltme gününden evvel Kabataşta Kim
ya ~bemize bildirilmesi. lazımdır. 

VI - btcklilerin % 7,5 güvenme paralarile birllkte eksiltme için 
tayin e<:lilen gün ve slatlerde yukarda adı geçen komisyona gelmeleri. 

c5230> 

•• I - Parlayıcı ve patlayıcı madrleler naklinde 'kUtllanılanak üzere 

SATIŞ İLANI 
İstanbul Dördüncü icra Memurluğundan : 

Nö.vem Hamparsum tarafından Vakıf Paralar İdaresinden 26452 
ikraz No. sile borç alımın paraya mukai>il birinci derecede ipotek gös

terilmiş olup borcun ödernneme~inden dolayı satılmasına karar verilen 

ve tamamına ehlivukuf tarafından (3000) lira kıymet takdir edilmiş 
olan Beyoğlunda Feriköy kısl.1'1 ikide Cıd>i sokağında eski 6 mükerrer 
y>eni 42 sayılı bir tarafı Hacı Agavni ve hissedarı hanesi, bir tarafı 
Mahsupyımın ggzoz fırbrl;clsı, bır tarafı İsalı: arsası ve tarafı rabii Caıbi 
sokaiiı il~ çevrili ahşab evin e~af ve mesaha.sı aşağıda yazılıdır: 

130 taj No. sını taşıyan a.hş&b ka.pı.dan zemini karesfunan döşeli bir 
antrerlen girildikde: 

ZEMİN KAT: Bir oda, bir mutfak, bir hela ve bir merdi>ven altı
dır. Mutfaktan bahçeye çJtılan bir kapı ve 'bahçenin nihayetinde ah

şap ı.izeri kiremitli zemini toprak, pençere ve kapılı müstakil bir oda · 
v.ardır. 

DİRİNCİ KAT: Bu kata ahş:ıb merdivenle çıkılır. Bir sofa üzerinde 
iki oda olup sokak tara!ındaki oda şahnlşlidir. Bu katın sofa ve merdi
venleri mu.şamba kaplıdır. Odanın birinde duvara gömme camlı bir 
dolap vardır. 

İKİNCİ KAT: AhşaıJı merdivenle çıkılır iki oda bir heladan iıba
reLtir Odanın bırinde gön:me dolap vardır . 

Para biriktirenlere 28,800 lira ikramiye vere.C 
Ziraat Bıuıkasmda kumbaralı ve lhhanu taııarruf hesablannda en u 5' llraaa bulgpo,,. .. 

• tlefa sekilecek kur'a ile qa!ıdaki plina ıön ikrami)ıe daiıtdncaktu: 

4 Aded 1,000 Liralık 4,000 Lira 
4 )) 500 )) 2,000 • 
4 » 250 » 1,000 • 
40 J) 100 1) 4,000 • 

100 • 50 • 5,000 • 
120 )) 40 • 4,800 1) 

160 )) 20 • 3,200 " 
DİKKAT: Hesablanndaki paralar bir aeııe içinde 500 liradan qaia düpıılyenlere 1ha11111' 
takdirde % 20 fazlasile verilecektir. eJI.! 
Kur'alar senecle ' defa, 1 Eylôl, 1 Birinci.kin un, 1 Mart ve 1 Haziran tarihlerinde çekile< 

mün~asaya konmuş olup 16/Vl/939 tarihinde ihale olunamayan . ı. 

adet saç tekne ven iden kapalı zarf usulile elıısitt.m.eye konmuştur. . ' 
II - KE'fill bedeli cl6.442,64., muvak!kat tcmina1ı cl.233,19• liradır. 

UMUMİ EV.SAFI: Binanın heyeti urnuntiyesi alışaıb olup zemin ve 
biri~ci kat doğrama aksamı yağlı 'boyalıdır. Binada elcktr>k ve su te

sisatı vardır. Bahçenin k.>mşu hududlarının tıir tarafı oluklu saçla 
çevrJi, diğer tarafı sed duvaıile mahduddur. Zemin kat pençereleri 
demir parmaklıklıdır. 

İstanbul asliye ikinci 1 
ticaret mahkemesinden 

hince 8 gün zarfında mezka.r hu

sus hakkında yemin etmek üze

re mahkemeye arzuhalle müra_ -

caat etmediği takdirde evvelce 

verilen, yeminden kaçınmşı addo
lunacağına ve yeminin mevzuunu 

te§kfil eden vakıaya sabit nazari

!it _. Doktor - Oper81 

Orhan Tor0 
~ 

Kulak, Boğaz, J3ıJI" fil- Eksiltme 7/VIII/939 pazartesi günü saat 16,30 da Kabataşda 
Levazım ve Mı.;.bayaat Şubesindeki Alıını komisyonunda yapılacaktır. 

iV - Şartname, pltın ve keşifnameler •82• kuruş mukabilinde An
kara ve İzm<r Başınıldürlükleriyle İstanbulıda Levazım ve MubayaM 
Şubesi Mü.dürliiği> veznesinden alınabilir. 

V - İııteklııerin, mühürlü tekili melCtupları kanuni vesa!kle % 7,5 
güvenme parası makbuz veya banka tEminat mektııbımu i:htiva edecek 
kapalı zarfların ihale aaaıtinden ıbir saat evveline, yani 15.30 a kadar. 
mezldll- Jroınisyon başkanlığına makbuz mu!kabilinde vermeleri IA.zım-
dı.r. c5374> 

. 
MESAHASI: 102,5 metre murabbaıdı.-. Bundan 47,25 metre mu· 

rablhaı bina 10 metre murnllbaı bahçedeki oda olup bakiye6i bahçedir. 
Yulc anda hudud, evsaf ve mesahası yazılı gayridenkulün tamamı 

açık arttırmaya konmuştu,·. 

1- İşbu gayrimenkulün arttırma şal'tnamesi 7/8/939 tarihinden 

iti/haren 937/2023 No. !le İstanbul Dördüncü İcra Dairesinin muayyen 

n~arasında herkesin görebilmesi için açıktır. İlanda yazılı olanlardan 

fazla m:ılfımat almak isıiyeııler işbu şartnııııneye ve 937 /2023 d06ya nu

marasile memuriyetimize müracaat etmelidir. 

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

Hazine ile Vnali Kamhi varisi 1 

Rifat Kamhi arasında mütehaddis 

471 lira 94 kuruşun tahsiline mü

tedair açılan davannı muhakeme
si sırasında: 

Müddeialeyh, müddeabih 471 li
ra 94 kuruşun borcu olmaıdğına 

dair te'klif edilen yemini eda için 

vaki ilamen tebligata rağmen gel

memiş olduğundan H. U. M. Ka

nununun 337 inci maddesi mucir 

müt~hassısJ e 
Taksir.. - AbdüJhalı 
Caddesi, Geyik /\P 

le bak>lacağına dair kararın kafi- 1---------
yet kesbedeceğine karar verilerek Di" Tabibi 
muhakeme 8/9/9'.MJ cııma saat 14 e Ratip Türl< ,.) 
bırakılmıştır. Adre1: Sirkecide Vl1aJIS 

Keyfiyet tebliğ makamına !kalın birinci kal N•· 11 

olmak üzere teıbliğ olunur. .lılua1ene aaaü: ötıedeD ,,I' Yüksek Deniz Ticaret 
Mektebi Müdürlüğünden: 

nisbetinde pey veya milll bir bankanın teminat mektubu tevdi edile- J =i==::::;::::;=:=::=:::-::-;:;::::;-;:;:=:=::=:"~~=========:::::'.'.:'.'.:'.'.:'.'.'.'.:'.'.:'.'.::'.::: 
cektir. <Madde 124) -------

lllektelılmize 939 yılı ~arfında talebe byıd ve kılbulü şeraiti. 

1- Mektebin tahsil müddeti Lise ve Yüksek sınıflı olmak üzeıe 

6 senedir. 
Yatılı ve parasızdır. Gaye6i ticaret gemilerimize kaptan ve maki

nıst ve deniz mesleği için !en adamı yetiştirmektedir. 

MeJ.tebe kabul olunan t11lcoenin giyimi, yiyim· ve sair hususatı 
mektel:ı tarafından temin rdilir. 

2- Mektebin bu sene hem lise ve hem de yüksek sınıfına talebe 
alınacaktır. 

A- Lise sınıfına alıoaca1< talebelerin orta mektebi bitirmiş ve 

yaşları on beşten küçük 19 dan büyük olmamaları şarttır. 

B- Yüksek sınıfa alınacak talElbelerin de lise m!l'lunu olmaları 
lazımdır. 

3- Yazılrnıill< için pazarte,;, çarşamba ve cuma günleri mektebe 
müracaat edllmelidi~. 

4- İsteklil<rin mekt b mı.i:lürlüğüne karşı yazacakları istidaları-

na aıağıdaki vesikaları ra;>teylemeleri lazımdır. 

A- Hüviyer cüzdanı 

B- Aşı kağıdı. 

C- Melcteb şahadetnamesi veya tasdiknamesi ve yahut buruaıın 
mus-.ddak suretleri. 

D- Polisçe tasdik edilmiş iyi hal kağıdı. 

E- Velilerinin izahlı adresleri ve tatlbik mzaları. 

F- Altı ajet kartoru:uz fotoğrafları (9X6 eb'adında .. 

5- Yazılma ~i 26/.Ağustos,"939 Cumartesi gününe kadardır. Kay1t 

olanların 28/ Ağustos/939 Pazartrsi günü slhh! muayeneleri için sa.hah 

eaat 8 de mektebde bulur.malaıı lazımdır. 

6- Fazla ıafsilat için Ortaköyde mekteb müdürlüğüne müracaat 
olunmalıdır. 

İstanbuiıdan gayri mahallerden yapılacak müracaatlara matlbu 

mektebe dühuı bilgisinden gö:ıJerilir. Müracaat için posta pulu gön-
derilmesi lazımdır. (5272) 

Süleymaniye~:!une ünas mek- Dr. Ekrem Behçet Tezel 
Tıh Fakültesi Kulak Boğaz, 

Burun Doçenti 

3 - İpotek ıahibi alacaklılarla diğer al.l.kadarlann ve irtifak hakkı 

sahihlerinin gayri menkul üzerindeki hal<lannı hususile faiz ve mas

rafa dair olan iddialarını lgbu ilAn tarihinden itibaren yirmi gün içinde 

evrakı müsbitelerile birlikte memuriyetimize bildirmeleri icabeder. Aksi 

halde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça aa~ bedelinin paylaşma
ıından hariç kalırlar. · 

4 - Gösterilen günde arttırmaya i§tiralı: edenler arttırma ıartna· 

mesini okumuş ve lüzumlu mallırnat almış ve bunları tamamen kabul 
etmiş ad ve itibar olunurlar. 

5 - Gayri menkul 7/9/939 tarihinde perşembe günü saat 14 den 

16 ya !<adar İstanlıul dördüncü icra memurluğunda üç defa bağırıl • 

dıktan sonra en Ç'<>k arttırana ihale edilir. Ancak arttırma bedeli mu

hammen kıymetin % 75 ini bulmaz veya satış isteyenin alacağına rüç

han olan diğer alfilı:alılar bulunup da bedel bunların bu gayri menkul 

ile temin edJmiş alacaklarının mecrnuundan fazlaya çıkmazıia en çok 

arttıranın taahhürlü baki kalmak üzere arttırma 15 gün dırha temdid edi

lerek 22/9/939 tarihinde cıııma günü saat 14 den 16 ya kadar İstanbul 

dördÜncü icra menııduğu odasında arttırma bedeli satış isteyenin alaca

ğına rüc:han olan diğer alacaklıların bu gayri menkul ile temin edilmiş 
olacakları mecınuurıdan fazlaya çıkmak şartile en çok arttırana ihale 

edilir. Böyle ıbir bedel elde edilmezse ihale yapı)maz ve satış tale<bi 

d~r. 

6 - Gayri menkul kendisine ihale olunan kimse derhal veya ve
rilen mühlet içinde parayı vermezse ihale kararı fesholunarak kendt

ılnden evvel en yüksek teklifte bulunan kimse arzetmiş olduğu be. 

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

beg gün müddetle arttırmaya çıkarılıp en çok arttırana ihale edilir. 

tici ihale arasındaki fark ve geçen günler için yüzde 5 den hsab olu-

nacak faiz ve diğer zararlar ayrıca hükme hacet kalmaksızın memuri-
yetimizce alıcıdan tahsil olunur. (Madde 133) 

7 - Alıcı arttırma bedeli haricinde olarak yalnız tapu ferag har

cını yirmi senelik vakıf taviz bedelini ve ihale karar pullarını vermeğe 

mecburdur. 

Müterakim vergiler tenvirat ve tanzifat 

den mütevellid belediye rüsumu ve müterakim 

aid olmayıp arttırma bedelinden tenzil olunur. 

ve tellaliye resmin

vakıf icaresi alıcıya 

İşbu gayrmenkul yukarıda gösterilen tarihde İstanbul dördüncü 

tebinden 1336 senesinde aldığım 

şahadetnameyi zayi ettim yenl•i
ni alacağımdan eskisinin hükmü 
yoktur. 704 

Tablm CUmlıarl7el eaddeol 17 icra memurlµğu odasında işbu ilin ve gösterilen arttırma şartnamesi 
llluar•• Puarılan maada cilııler l·I 

Havva Maksude TeJ•fon : U&JIC dairesinde satılac.aih ıliın olunur. (5517) 
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