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TEMMUZ 1939 

SAYI: 838 Telefon: 20827 
İstanbul Nunounenlye No. 54 

En Son T elgraflan Ve Haberleri Veren Akşam Gazetesi YIL: 3 
Sahib ve Başmuharriri: 

ETEM İXZET BENİCE 

Almanyada 1.600.000 Kişi Si öh Altında ! 
Fransiz Orduları Baş Kumandanı Diyor ki·: ''Bizi Yeniden 
Bir Zafer Kazanmağa Mecbur Ederlerse_, Kazanırız,, 

Bulgarlar 
Ve Mihver 
Devletleri 
Bulgaristanın mihvere illi 
bakını temin edebilmek Al
manya ve İtalya için Tür
kiye ile bir nevi hudod bir
liti tesisini istihdaf ettiği 
&şik&rdır. 

_!azan: ETEM İZZET BENİCE 
Sa•d g an soldan soruyorlar: 

:tin - Bulgaristan mihver devletle
e iltihak ederse ne olur?. 

lltile olacak b"" ""k b" d ği 

Tehdid Karşısında 
Artık T ereddüd Yok! 
Sovyetler Türkiyenin Kendisini 

Garanti Etmesini istemişler 

ispanyada 
• 

isyan mı 7 --800.000 Aske-
rin Silahları 

Alındı 
Paris 7 (Hususi)- İspanya· 

dan gelen haberler dahili va· 
ziyetin fenalaşmakta olduğu
nu göstermektedir. Orduda 
hükumete karşı menfi bir ha
reket başlamıştır. • 

Hitler Danziglileri Almanya 
Vatandaşı ilan Edecek 

Polonya Danzig ~ 
Ü zerinde Ağır 
Basmağa Başladı 

ın Suaı ne olabileceğini kavrıya - ı 
h ~aktan gelmiyor. Netice ~ti-
liklik ve uyu ır e -
tu kaydedecek hiçbir şey yok-

r ve hu soruya: 

V 
-İ Bulgaristan sadece Alman 

t 
\ 

Hükumet henüz terhis edil
miyenlerden 800,000 kişinin 

ellerinden silahlarını almış ve 
bunları temerküz kamplarına 
sevketmiştir. Bazı ordu erkil· 
nının muhakeme altına alına· 
caklan da zannedilmektedir. 

Varşova 7 (Hususi) - Danzig
de Nasyonal Sosyalist Partisi ma· 
halli kongreleri devam etmekte 
ve hatibler açıktan açığa Danzi
gin Almanyaya iltihakıııclan bahs· 
etmektedirler. Bu hatiblerden ba· 
zıları garbdaki Siegfricd hattının 
geçilmez, aşılmaz müstahkem bir 
hat olduğunu ve bu 'hatta taarruz 
edecek olanların intiharlarını im
zalamış ol~aklarını söylemek- , 
tedirler. Danzigin Almanyaya il
tihakı manasına gelen •H. saati> 
nin evvelce 20 temmuz olarak 
tesbit edildiği halde, bu tarihin 
25 ağustosa tehir edildiğ; de söy· / 
lenmektedir. 

e taly • 
tııJı:t an maksadlarına alet ola-

ır .. 
Cevabın . 

ltüıı ı toptan vermek müm-
da lı:olduğu gibi, izahını yapmak 

olaydır. . 
İtalyan Hariciye Nazırı Kont 
auo kendi resmiyet ve ciddlye
·den umulmıyacak blı eda içln-

ue: 

- 8edefimiz boğazlardır •• 
Dell\i§ ve .. ilave etmişti: 
- ı\rnavutluktaki ordumuz bu

nun için bekliyor! 
8

11 söz hakikatte hiçbir askeri 
:e anıcll değer ifade etmemekle 

eraher bir kasdı ifşa ve ihtiva et
llıe~ bakımından mühimdlı. Bul
:~ıstan mihver devletlerile itti· 
~ ettiği takdirde İtalya ve Al-
• &uya için Arnavutlukla Türkiye 
rasınd ki 

•tlt • mesafe daha ziyade kı-
tı· tlınıı olacak Türk hududlan 
• ır ne\ri (Bulgar - Alman. - İtal
•8U) m'" "e k uşterek hudud ile yanyana 
lı:u.d llrşı karşıya olacaktır. Bu şe
ltaı" eerek Almanlar ve gerek 
g~ Yanlar Bulgaristanda ve BuJ. 
tını Peçesi altında harb vasıtala
libi ~rh~tçe tophyabilecekleri 
1ı· anzıgde yaptıkları şekilde 
ırçoJı: t kn' 

de e ısyen subay \re erleri 
ta1ı ~eyyah maskesi içinde orada 
bir~ d edeceklerdlı. Ve .. herhangi 
n~ ~rb \'Ukuunda karşımıza yal· 
da ulgarlar değil ayni zaman· 
tau;'uhtelif şekillerde Bulgaris· 
nifo a tabşid edilmiş ve derhal ü
İta) <ınalarını giyinmiş Alman ve 

Yanlar k Al çı arılınış olacaktır. 
ınaoy · · t Ya i . a ıçın Almanyadan, tal-

lıııd~~n Arnavutluktan aşıp Türk 
~l.lı !arına kadar gelmenin müş· 

tını kısm lece1t en Jıtertataf edebi-
le, B~lan. tek vasıta, hu vaziyet· 
Ve B 

1 
garıstandan isfüade etmek 

ıı gar· t 
taıık 15 anın bir nevi tayyare, 

Vem j"' • 
l!:araden. 0 orıze kuvvetler, hatta 
lbanı •zdeki Bulgar mahfuz Ii-
lı arınd· n b' . . aJ • ırını de müstahkem 

e retirip m 1•1 ll'&rist ııvazaa yo ı e Bul -
ana ·· l•ııı·ı . goııderilecek deni,altı 

ı erıne .. 
'l'abii h'"t'" us haline getirmrktir. 
İçin d u un hunları yapabilmek 
tu~a~ c Bulgaristanı kandırmak 

6ft dü .. ' 
Bu şıırmck lazımdır. 

da •ncak · lhali , genı~ .ekonomik ve 
lardnn ve N'" , 

ili kiiıı· oyyı muahedesi· 
ilhak 'Y.en ortadan kaldırmak ve 
. •dılecek t tısta • opraklarla Bulga-

nı g . 1 "•rın k cnış etmek vadine hız 
· c le mün k.. ı •tibar) t un o ahilir. Bu 
iv80<>1' a Alman ricalinin Köse _ 

(])il hu Yolda geniş ve en mu-

9'/amı 6 ıncı •ahi/ede} ' 

İngiliz erkinıharhiye reisi General Gorl bir top başında 

!Jondra 7 (A.A.) - Dün Lea -
mington'da bir nutuk söyliyen E
den, yeni bir taarruzun bütün Av· 
rupayı muhakkak bir harbe sü· 
rükliyeceğine bütün hükUmet -
lerce kanaat getirilmediği müd-

Makineye 
Verirken 

detçe beynelmilel vaziyette sa -
Ifıh hasıl olamıyacağını beyan et
miş ve demiştir ki: 

- İngiliz milleti, karannı ver
mişti'!". ~limdi beynelmilel nizaı

(Deııamı 6 ıncı sahifede) ı 

iki italyan Filosu 
Manevra Yapacak 

Roma 7 (AA.) - İtalyan donanmasının iki filosunun ~tirakile 20 
·ı 30 trmmuz arasıı,da orta Akdenizde büyük manevralar yapacaktır. 
ı e 4a ~aat sürooPk olan bu manevralara birkaç denizaltı filotillası ile 

birçok deniz tayvarele•i ve bindirilmiş tayyareler iştirak edecektir. 

Kont Ciyano Barselon Yolunda 
Rom a7 (A A.) - Kont Ciano'yu Barsekın'a götürec1'k olan cEuge

nio di Savoia• kruvazörüne yedinci filo refakat edecektir. Bu filo, •Elın
manuela Filıbert0 ., cDuca d'Aosta• ve MonU:cuculi. cAttendolo. kru

vaz.örJer iJe bır muhrip grupundan mürekkeptir. 

Çekyadan 15000 Yahudi Kaçtı 
Be!"lin 7 (AA) - Almanya hüklımetı, Yahudiler statüsü hakkın

da yeni bir kar 1rname neşretmiştir. Bu kararnameye göre, Yahudiler 
için bundan sonra bir .Milli cemiyet. teşkil edilecekfü. 

Hukuki salahiyell~re malik olacak olan bu cemıyet, Yahudi mu
haceretiııi k~laylaıştıracak, genç yahudilerin tahsil ve terbiyesine itina 
edecek ve y:ıhııdiler a,·asında yardım işlerile meşgul olacaktır. 

Bu Sabah Bir Adam 
Tren Altında Ezildi 

(Yıızın 6 ıncı ı~ijede) 

Lord Ha lif aks 
Mo kovaya 
Gitmiyor 

Danzigde bulunan birçok Leh afleleri serbest şehri terkediyorlaT 

meseksinin sür':ıtle halli için F- ta hiç bir şey sôylememektedir. 
O gün Tannenberg zaferinin yıl- ransa ve İngillereytı ır.üracaatta 1,600,000 ASKER SİLAH 

dönüpıü münase\)ıffi ya ılııc@k_ bulunacağı hakkında rivayetler ALTINDA 
büyük merasimde hazır bulunmak Londra 7 (Hususi) - ,neyli 

dolaşmaktadJr. Bu rivayetlere gö· 
üzere, Hitlcin gelmesi ihtimali Telgraf. gazetesinin yazıt,ı;ına gö-

. 'd t ı·kk· d"lm kt re. Hitlerin bu müracaatı diplo -gayr• varı e a ı e ı eme e- re, Almanlar Fransız - İtalyan 
d . masi yollarile olacaKt~r. ır. hududu civarındaki Ventmil civa-

Hitlerin bu yak,nlard:ı Danzig Alınan siyasi meh2fili bu husus- (Devamı 6 ıncı sahifede) 

İngilizler Garanti ------::.-----------------·------~ 

Et.tikleri De~letlereıoo Köse Ivanof 1 Vekillerı·n 
MılyonKredıAçacaklar 1B .. B 1. d 

Londra 7 (Hususi) - İngiliz _ ugun er in en 
Cevabları 

Bugüne l(aldı Sovyet müzakerelerinin daha mü
sait bir safhaya gireceği anlaşıl -
maktadır. Hariciye Nazırı Lord 
Halifaks'ın Moskovaya gıdeceği 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

İngiliz Hariciye Nazırı 
Lord Halifaks • 

Satie Tahkikatı 

Dosya 2000 
Sahifeyi Buldu 

Busabah da Bazı 
Şahidler Dinlendi 

Satie meselesi hakkında bu sa
bah da sorgu hakimliğinde bazı 
şahidler dinlenmiştir. 

Maliye ve İktısad Vekaleti mü
fettişlerinin bu mesele hakkında 
yaptıkları tahkikata aid evrak 2000 
sahifelik bir dosya halini almış· 

tır. Adli tahkikatla bu dosyanın 

(Deııamı 6 ıncı ahi/ede). 

Sofyaya dönüyor 
Müzakereler Sadece 
İktısadi Meselelere mi 

İnhisar Etmiş? 
ıBerlin 7 (Hususi)- Bul.gar Baş

vekili Köseivaııof bu akşam bu -
radan hareket edecektir. Resmi 
bir vesika imza edilmemekle be
raber, resmi bir teLliğ neşredil
memesi de muhtemeldir. Gazete
ler, bu ziyaretin Bulgar - Alman 
dostluğunu bir kat daha kuvvet -
lendirdiğini ve iki memleket eko-

(Devamı 6 ıf.cı sahifede) 

KISACA 

Asıl Felaket O Ya .. 
Almanların Bulgaristanı nıih· 

vere almak için sarfettikleri gay• 
reli icab ettiren ve ümidierini art
tıran en kuvvetli seheb şöyle ifa· 
de ediliyor: 

·Büyük h:ırbde iki tarafın ai13h 
arkada~ı olması bugünkü dostluk 
üzerinde en müessir imil sayılı· 
yor.• 

Gazeteyi bizim arkadaşla bera· 
ber okuyorduk da, bu cümleyi 

bitirir b~tirın!'z: . 
- Asıl feillket o ya?. 
Dedi ve .. ilave etti: 

- Sütten ağzı yanan yoğurdu 
üfler de yer!. 

Hakikaten, hana da öyle geli· 
yor. Almanlar ·bu hatırayı ve it· 
tifakı tazeledikçe sadece Bulgoris
tanı kendilerinden uzaklaşhrmıya 
hizmet ed~rler. 
Anıma ve lakin büyük harhde

ki Alınan - Bulgar ittifakından 

ağızları yanmamışsa o başka! . 

•• 

Müstakil Grup Reis Vekilinin 
Sorduğu Sualler Nelerdir ? 

Hariciye Vekı1i Şüluü Saracoğlu 

Ankara 7 (Telefonla)- Müsta· ı 
kil grup reis vekili Ali Kana Tar
han tarafından verilen sual tak
rirleri Hariciye ve Ticaret Veka
letlerine verilmiştir. Vekiller bu
gün cevah vereceklerdir. Takrir
ler şu meseleleri alakadar etmek
tedir: 

1- Beynelmilel vaziyet hak -
kında şifahi sual takriri. 

2- Harici ticaretimizde tatbik 
edilmekte olan usuller hakkında 
ve hayat pahalılığı için yapılmış 
olan tetkiklerin ne zaman tatbi
kine geç~e<:eği hakkındaki "'" 
takriri. (Deı•amı 6 ıncı sahiJ 

Kırlarda Terk Edilen 
Sarhoş Bir Kız 

Dün Gece Mecidiv- Civar:aada 
[Devriyelerin Karşılaştığı Manzara 

(Yam• - MMtsıle). 
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BEYİN REÇETE 

İLE SATILIYOR IUŞ 

A 
manyada, beyin reçete ile 
satılıyormuş. Artık, ne ka
dar az beyin olduğunu va

rın kıyas edin .. Bizim Balıkpa -
zarında, beyinlef', salkım salkım 
asılı durur. Kimse, dönüp yüzüne 

bakmaz. Canınız beyin istedi mi, 
7,5. on kuruş verince, en alasını, 
en okkalı.sınt alabilirsiniz. Yaz 
günü, güzelce hazırlanmış beyin 

salatası yenmez mi?. Üstüne de 
'bolca limon sıktınız nıı, değme 

keyfine ... Beyinden mahrum o -
!anlara acınır .. 

DÜC.ÜNE GELMİYEN 

DAMADIN FİKRİ 

Fransız gazeteleri, üç defa a
kim kalan bir evlenme teşebbü -
sünden bahsediyorlar. Düğün ha

zırlığı yapılıyor, davetliler çağı

nlıyor, tam merasim olacağı za

man, bekleniyor, damad gelmi -
yormuş ... 

Üç deh, bu hal tekerrür etmiş .. 
Bu gelin olacak kıza acıdık doğ
ruı,u ... Çünkü, zımnen değil, ale

nen hakaret değil mi? Anlaşılı -
yor ki, delikanlı bu işe taraftar 

değil ... Zavallı taze gelin, acaba, 
bir dördüncü sefer için de h.azır
lanıyor mu, dersiniz?. 

İNSAJ.-.A MERAK 

VEREN HABER 

İkisi de yirmi üçer yaşında iki 
bayanı İstanbul müddeiurnumiliği 

tevkü etmiş .. Bunlar, suçlarını, tii 
Zafranboluda işlemişler. Oranın 

müddei umumisinin talebi üzerine 
burada yakalanmışlar. 

Bir gazetenin verdiği havadise 
göre, b:.ı bayanlar, Zafrarboluda 
takibe ugradıklarını anlayınca, İs
t.ınbula kaçmışlar ... Acaba, suç
lan neydi, diye merak ediyor -
sunuz, değil mi?. Ben de, bu me
rakla, havadisi veren gazeteyi o
kudum. Şu tafsi!at vardı: 

•Alenen ve halkın ar ve haya 
duygu.arını rencide edecek şe -
kilde hareket etmek. itiraf ede
yim ki, bu tafsilatı okuduktan son
ra, merakrm bir kat daha arttL 

FATİH GE.'1İYİ 

NEREDEN YÜRÜTTÜ?. 

Bir zat, ) azdığt bir makalede, 
Fatih Mehmedin gemilerini hangi 
yoldan Kasunp:ı.şaya indirdiğini 
mev:ı:uu bahsederek diyor ki: 

- Bu mehele münaziünfihdir. 
Tarihçiler yolu Ra.t'iyetle tesbit 
edemiyorlar. İhti!af vardır. 

Bizde, eski bir atalar sözü var
dır: G<!misini yüzdüren kaptan .. 

Gemiyi yürütmüş ya, siz ona ba
kın, nereden yürütürse, yürütsün. 
Bakalım, bizim Sami Karayel, 

Son Telgraftaki tefrikasında, ge
mileri nereden yürütecek? .. 

BOOAZİÇİNDE 

TÜNEL AÇILACAK 

Müstakbel İsianbula aid hayal 
makineleri yine işlemeğe başladı
lar. Dün, bir gazetenin yazdığına 
göre, Boğaziçinde, bir sahilden ö
tekine, denizin altından bir tünel 
açılacakmış ... Aman yavaş yahu.. 
Uskumruları, torikleri, palamut
ları ürküttün ... Şu lstanbulda bol 
ve ucuz bir balık var -

Maazallah, Boğaza bir kazma, 
kürek sallamağa başladın mı, ba
lıkların wık, hayrını bekle ... 

AHMED '&AU!' 

(KüçOK HABERLE[] 
!sktnderon limanında bir de -

niz liman reisliği teşkll5tı yapıl
ması için tetkiklere lxışlııırunış -
tır .. diğer Hatay limanlarında da 
birer liman reisi bulunacaktır. 

* MuhıH:irler için yaptırılan ev
lerin tesellüm muamelesinde Na
fıadan da mühendis bulundurul -
ması lüzumu alakadarlara tebliğ 
edilmiştir. 

* Almanye.)'a dün iW b.ın kilo 
miktarında çorap eskisi ve çorap 

kırıhtısı ihraç edilmiştir. Alınan
la~ pu )Jlalların kil1>sunu 35 kuruş 
üzerınden satın almışlardır. 

* iman.Yaya yapılan tiftik ih
racatı diin hararetli geçmiştir. 50 
bın kilo G<!rede, Çerkeş, Kayseri ve 

konya ova malları 97 - 103 kuruş
tan satılmıştır. 

* Şimdiye kadar ~lanbulda ha
mallık için bu1Wll1)11kta olan tah
ditler kaldırılmıştll'. 

* Lise ve orta mekteblerin fi
zik, kimya ve tabiiye derslerine 
aid laboratuarlan önümüzdeki 

ders yılı başından itibaren yeni 
bir kontrola tAbi tutllacaktır. 

* Asfalta çevrıımeıı:te olan A 
yaspaşa yolunun iJ:fıncl kısmının 

asfaltlanmasına b•nmıştır. 

~Beledıye imar işleri müdür -
lüğü mimarlarından Sabri Emin 
önü ve Sultanahmet meydanla

rile Karaköy köprüsünün ileride 
alacağı şel-'i çizmiş. Mütehassıs 

Prosta vermiştir. 

* Bu sene itfaiye bütçesıne ko

nulan 72,000 lira ile bir otomatik 

merdiven, 4 pompalt kamyon, 2 

arazöz, 2 motopomp, 10,000 metre 

de hortum satın alınacaktır. 

* Ankarada bulunan İngiliz el

çisi Kantabul Hugcssenle Alman 

sefiri Fon Papen şehrimize gel -

mişlerdir. 

* Devlet Denizyolları Adalar 

ve Yalova hattı yaz tarifesinin tat

bikına dünden itibaren başl.a.n -

mıştır. 

* İzmir fuarı için ihdas edilen 

15 günlük tenzilatlı biletlerin, sa

hihlerinin Hataya uğraması şar-. 

tile iki gün daha temdid edilebil
mesi takarrür etmiştir. 

* Ankarada feci bir motosik

let kazası olınuş, matbuat umum 

müdürlüğündt!! mutemcd Hilmi öl

müş, motosikleti kullanan Şev -
ket yaralanmıştır. 

Plaj Bülbülleri 
No.27 Yazan: İskender F. SERTELLi 

Sermed, Ce!iilin sözlerindeki 1 
manayı anlamış gibiydi .. Cebın -
den sigara paketinr çıkardı .. ve ge
niş bir nefes alarak: 

B .rer sigara içsek fena olmaz, 
degıl mi yavrum? dedi.. Paketi 
Seline uzattı. 

Sel n düşünmeden aldı.. Penbe 
dudaklarının arasına kıstırarak: 

- Ateşinize yanalım. beyefen
di! 

Dedi ve giizlerini Sermedin göz
lerine dikti. 

O d ıkikaya kadar birbirlerine 
bu derece yakından ve bu kadar 
manalı bakışrnamışlardı. 

Selin ve Sermed- İkisi bir kib-

ritten sigaralarını yaktılar. Ser -
med sordu: 

- Acaba Buyükdere de burası 
gibi kalabalık mı? 

- Zannetmem .. Kalabalık olsa 
da, orada, Floryada olduğu kadar 
sıkılmayız... Kendi evimize gide
riz. 

Celal atıldı: 
- Daha önce bir gazinoda otu

rup soğuk bira içsek fena mı o
lur? 

Selın gülerek: 
- Sermed bey, dedı. arkadaşı

nız galiba içkiye yeni alışmış .. 
Sermed birşey anlıyamadı: 

- Hayır, hanımefendi, o on se-

işçilere 
Açılacak 
Kurslar 

Fabrika~İar -Bu İşir. 
Tehirini Temenni 

Ediyorlar 
Maden.ocaklarile yüzden fazla 

işçi:<i bulunan iş yerlerinin çırak, 

kalfa ve ustaları için mesleki kurs
lar açmak mecburiyetleri hak -

kındaki kanuna göre bu iş yerleri 
kurslarda takip edecekleri müf

redat programını temmuzun on 
beşinci gününe kadar İktısad Ve
kaletine bildirmek mecburiyetin
de idiler. 

Bazı vilayetlerde, kurs açmağa 
mecbur iş verenler aralarında top-ı 

!anarak kanunun tatbikatında ön
lerine çtkması melhuz olan güç -

lükleri konuşmuşlardır. Meselii, 
fabrikalarda çalışan çırak, kalfa, 

ve işçilerden bir~ğunun henüz o
kuma yazma bilmemeleri mesele

si'; kendilerinin açılacak kursları 
IS.yıkı veçhile takib etmelerini güç
leştiren bir amil olarak görül -
müştür. 

İstanbul fabrikacılarının bu ve 
bunun gibi bir iki noktayı Vekii

lete arzetmek ve kanunun tatbi
katının mümkünse bir müddet 
sonraya bırakılması temennisin
de bulunmak ~in bugünlerde An

karaya bir heyet gönderecekleri 
zannediliyor. 

Karaköy 
Köprüsü 
Dubaları 

-
Belediye Çürüyen 
Dubaların Tamirine 

Karar Verdi 
Karaköy köprüsünde onu ih -

tiyat olmak üzere elli iki duba 
raya ihtiyaç vardır. Kanköy 
köprüsündeki dubalar uzun za -
mandanberi değiştirilınediği i -
çin çürümüş, kullanılmağa gay
ri müsait hale girmişlerdir. Çü -
rük dubalar yüzünden köprü 
tedricen çökmektedir. 

52 köprü dubasınııı bu hale gi
rişi köprünün açılıp kapanma -
sında arıza yapmağa başlamış -
tır. Bir baftadanberi köprüyü a
çıp kapıyanlar ziyadesile müş -
külfıta tesadüf etmektedir. Bu 
hal de\•arn ettiği takdirde bir 
müddet sonra köprü hiç açıl -
rnıyacak deniz vasıtaları Halice 
girip çıkamıyacaktır. 

Belediye dubaların tamirine 
karar vermiş ve bu işe harcan -
mak üzere altmış bin lira ayır -
mışhr. 

Ekmek F ahrikası 
Ekmek fabrikast inşa etmek ü

zere belediyeye bir çok müra -
caatlar yapılmaktadır. Bu mü -
racaatlar tasnü edilect!!k fahri -
kanın ~ına ait şartnameyi 

hazırlama.it üzere bir komisyon 
kurulacaktır. 

nedenberi içki i9Cr. Bu işin ace- ı 
ıWsi değildır. 

Selin alaycı bir tavırla il.ive et
ti: 

- Biradan bahsediyor da. Hal
buki sizin gibi olgun erkekler ra
kıyı bütün içkilere tercıh eı<J<,rler. 

Celal cevab vermekte gecikİne
di: 

- Bendeniz de rakıyı tercih ede
rim amma .. Kadın yanında bira 
içmek adet olmuştur da. Yoksa 
birayı içkiden bile saymam ben
deniz. 

Selin şen bir kahkaha savurdu: 
- Ben hiç bir yerde böyle bir 

garib adete rastlamadım. insan 
içkiyi midesini ş

0

i;ıirmek için değil, 
neş'elenmek için içer. 

Sermed: 

- Çok doğru söylüyorsunuz, 
hanınıderıdJ dedi. Bira. insana ha-

1 mallık yaptıcıc.. Lüz=uz yere 
böbreklerini yorar. Onu içmen.n 

1 

İKDAM: 

A. N. Karacan bugünkü yazı -
sında diyor ki: 

•Şu ve)·a bu tesirlerle, Bulga
ristanın komşularile bir düşman
lığa kalkmasına, öyle tahmin e- . 
diyoruz ki, komşularının kuvve -
tinden evvel, kendi kendisinin aklı 
manidir.• 

Makale muharriri bu kanalte 
bulunduktan sonra yazını şöyl~ 

bitiriyor: 
Bulgarlıtan, ticari ve iktısadi 

münasebetlerinin zaruretinden 
dolayı üzerinde tazyikini hissetti
ği Almanya ile kraliçesinin sıhri
yetinden dıı!ayı kendisine karşı 

bir nevi hami tavrı takınan İtal
yaya karşı dost olabilir. Fakat o
nun bu i.ki devletle dost münase
batı idame etmesi kendisine ha
kilaıten dost olduklarını bilfiil gös
termiş olanlara karşı düş !ık 

etmesi için neden bir sebcb teşkil 
etsin? Böyle bir düşmanlığa, kom
şularının kuvvetinden evvel, öyle 
tahmin ediyoruz ki Bulgaristanın 
aklı manidir. 

YENİ SABAH: 

H. Cahid Yalçın tıugün •Bulgar 
hududunda tahkimat. adlı yaı:ı

sında Balkanlarda nüak çıkarrnı
ya çalışan totalit~rlerin son faa
liyeti olan; Köseiv..nofun Ber !in 
seyahatinden bahsed.iyir ve diyor 
ki: 

cTürkiyenin kuvveti Asyada 
olduğuna dair Atatürkün kanaati 
bahsine gelince, Atatürkün ka -
naatlerini, maksadlarını, irşadla

rını Sofya ve Bcrlin mehafillerin

den öğrenmek ihtiyacında olma
dığımızı karşımızdakilerin lı'ıtfen 

teslim etmelerini rica ederiz. Milli 
Şefimiz İsmet İnönü, ilk dakika
lardanberi Atatürkün en yakın 
dostu ve mesai arkadaşı idi. Bu 
siyasetin tekmil inceliklerine ve 
kuvvetlerine bugün İsmet İnönün
den daha fazla vakıf bir zate te
sadüf edilemez. Bu gibi noktalar 
hakkında biz hiç lı'lr ecnebi ile mü
nakaşaya ihtiyaç hissetmiyorıız .• 

Liman Amelesinin 
İtirazı 

Maliye, şimdiye kadar hamal 
sayılarak yüzde beş kazanç ver 
gisine tabi tutulan liman tahmil 
tahliye amelesinin cişçio adde -
dilrnesine karar vermiş ve bu 

hususla liman işletmesine bir 
tezkere göndererek bundan son
ra tahmil tahliye amelesinden 
yüzde ,;inni bir kazanç kesilme
sini bildirmi.ştir. Ameleler bu 
vaziyete şiddetle itiraz etmiş -
!er, liman işletmesi de \'aziyeti 

l.!:ünıı.k.ale Vekaletine bildirmiı<;r. 

Samsunluların 
müracaatı 

.Samsunlular Karedanize işli

yen Denizyolları Vlapurlarının 

limanlarının çok açığında de -
mirlediğinde.n alakadarlara şi -
kayette bulunmuşlardır. Yapılan 
tetkiklerde limanın kumluk ve 
sığlılı: olduğu ve bu yüzden va -
purların sahile yakın demirle -
melerin" iınkıl.n olmadığı anla -
şılmıştır. 

bir de çıkarması vardır. Bir kere 
~ açıldı mı, mütemadiyen tu
valete taşınmak 18.zım. 

Bir müddet sustular.. Otomo
bil Topkapıdan şehre giriyordu. 
Ortalık iyice kararmıştı. 

Sermed otomobilde girlerken, 
Selin hakkında.ki fikir ve kanaat
lerini tarnamile değil'Se bile lı:ıs

men değiştirmıştı. 
Rakıdan hoşlanan, plajda tanı

dığı iki erkeği evine götürmek is
tiyen bir kadın nasıl temiz bir a
ile kızı olabilirdi! 

Sel.n Beyazıda gelince, Serme
de sordu: 

- Büyükdereye gidiyoruz, de
ğil mi? 

- Evet. Otomobile binerken 
böyle arzu et.ınemişmiydlniz? 

- Benim arzuma lamamile iş

tirak ed'p etmediğinizi anlamak i
Sin tekrar s<Jrmağa lüzum gördüm 

de. 

CUMHUBIYE'r: ' 
Nadir Nadi bugünkü başmaka

lesinde Köseivanofun Berlin se -
yahati miinasebetile meydana çı
kan siyasi cereyanları tahlil et -
tikten sonra diyor ki: 

•Şimdi, dünyanın bu fakir fa
kat hür parçasına göz dike:ılerin 
teşebbüslerile karşılaşıyonız. Bize 
yol göstermek, hareket tarzı ta
yin etmek istiyorlar. :Su vaziyette 
bulunan bütün Balkanlıların va
züesi birdir: Yalnız bizi alakadar 
eden iç meselele.-imiz üzerinde on
larla konuşmıya bile razı olma -
mak, istiklilllerimizi herşeyden 

üstün tuttuğumuzu açığa vurmak. 
Gospodin Köseivano{uu Berlin 

seyahati, Bulgaristanın Balkanlı
lığı bakımından bir imtihan ehem
miyetini haizdir .• 

TAN: 

M. Zekeriya Sertel bugün •To
taliter devletlerin taktiği: Blöf. 
adlı başmakalesinde totaliter dev
letlerin takib ettiği siyaseti tahlil 
ettikten sonra şu kanaate vanyor: 

•Demek ki mütecavizi durdur
mak, dünyayı huzursuzluktan kur
tarmak için en kuvvetli yol, mü

tecavizlere karşı zaaf gösterme -
mek, kuvvete kuvvetle mukabele 
etmek, ve totaliter devletlerle mü
zakere yolu ile hiçbir meselenin 
halledilemiyeceğini gözönünde bu
lundurarak müsamahaya sapma
.ıru>ktır. 

Ö:ıümüzdeki aylar için hazırla
nan iliıir harbinde muvaffak ol
mak iÇm bundan başka çare yok
tur .• 

v~ 

Asını Us istirnliik kanunundaki 
yapılacak değişiklik münasebetile 
yazdığı başmakalede diyor ki: 

•Tadiliit Meclisin tasdikinden 
geçtikten sonra belediyeler açı

lacak y<ıllann iki tarafındaki bi
naları yalnız onar metre gibi mah
dut bir saha dahilinde değil, bü -
tün pasel!er halinde istimlak ede
bilecektir.• 

Su Fiatları 
Ucuzlablamıyor 

Taşdelen ve Defneli sularının 
fiatlannı belediye pahalı bul -
muş, ucuzlatılınasını Vaktflar 
U. Müdürlüğünden istemişti. U. 
Müdürlük bu husustaki tetkikle 
rini bitirmiş, sularını daha ucu -
za satmak ımkıl.nı.nı bulamamış -
tır. 

Pamuk İpliği ve 
Mensucat Sanayii 

Hakkında 
Ankara, 6 (A.A'.} - İktısat 

Vekaletinden bildirilmiştir: 
lı.'.lemleketimizde tesis edilecek 

pamuk ipliği ve mensucat sana
yiinin tabi olacağı şartlar hak -
kındaki 2/8903 sayılı kararna -
me hükmü 2/11171 sayılı karar
name ile kaldırılınış olduğundan 
eski kararnamelerin meriyette 
olduğu sırada müracaatta bu -
lunup ta talepleri recidedilm~ o
anlar, yeniden müracaat edebi -
lirler. 

- Aman hanımefendi, biz çar
çabuk sözünden dönen kimseler 
değiliz. Sizin arzularınızı yerine 
getirmek 'bizim için bir zevktir. 

- Teşekkür ederim. Haydi şo
för. çek öyle ise Büyükdereye .. 

Selin merakin.dım çatlıyordu: 

Birkaç gündür Florya plıl.jında ta
nıdığı Sermed bey acaıba ne iş ya
pıyordu?. 

Güzel konuşan, kadınlara kar
şı ~k nazik davranan, hayatın 

neş'e ve ıztırablarile oldıtkça yu
ğurulrnuş bir erkekti. Çirkin de
ğildi.. Hele arkadaşı gibi sünepe 
ve beceriksiz hiç değildi. 

- Peki amma, ben, Büyükdere
ye varmadan, bu adamın mesleği
ni öğrenmeliyim .. 

Diyerek mütemadiyen şeytan - , 
!ıklar düşünüyor ve soruyordu: 

- Baş ağrısına ne yapmalı, Ser
ı:ıed Bey? 

- Bir a.,picin .. 

Devletin 
Mühim Bir 

ararı 
Hazineye Aid Olan 

Ecrimisiller Affediliyor 
Köy !erde \'e kasabalarda muh

telli kanunlarla hazinenin mül
kiyetine ~dahil olmuş bir~k ziraat 
arazisi vardır. Bıı arazi 2510 nu
maralı kanun mucibince muha -
cir, mülteci yerleştirmek ve borç
lanma kanunu mucibince toprağa 
muhtaç yerli çütçilere dağıtılmak 
üzere sıhhat ve içtimai' muavenet 
vekaleti emrine tahsis edilmiştir. 
Bu vekalet, İcra Vekillerinden al
dığı kararla faaliyetini 26 vilayete 

_hasrederek, geri kalan vilayetler
deki toprakların muhtaç çiftçile
re dağıtılmak işini hazineye bı -

rakmıştır. Sıhhat ve içtimai mua
venet vekaleti ve hazine tarafın
dan kanun ve talimatları daire -
sinde borçlanma yolile tevzi o -
lunınakta olan bu araziyi, tevzi 
muamelesinin icab ettirdiği mua
melenin tekemmülünden önce 
muhtaç çütçi boş hırakılmıyarak 
işletmek suretile kendisine ve 
devlete faydalı bir val'iyet temin 
etmektedir. Ancak kanun karşı -
sında fuzuli olan bu işgal için köy
lerden ecrimisil aranması zaruri 

olup arttırma ve eksiltmek.anunu
nun 67 inci maddesi mucibince bu 
ecrimisilin takdiri için hakimin 
arazinin bulunduğu köye gitmesi 
liizım gelmektedir. Halbuki bir 
taraftan takdir olunacak ecrimi
sillere kadar ve hazan daha fazla 
masraf ve külfeti mucib olan bir 
vaziyet, diğer taraftan hakimleri
mizin ve hazine avukatlık teşki
latının daha mühim işlere tahsis 
ederekleri vakitlerini de kaybet
tirmektedir. 

Hükfunet, bu ecrirnisillerin affı 
için bir kanun layihası hazırla -
mıştır. 

Aksaray 
Caddesi 

Yolun Genişletilmesi 

için Hazırlıklar Sür'atle 
Bitirilecek 

Beyazıddan Aksaraya inen Kos
ka yolunun tevsii için icab eden 
hazırlıklar sür'atle ikmal oluna
caktır. Dahiliye Vekaleti bu hu
susta diin \"İli\yete tebligatta bu
lunmuştur. Koska yolunun tevsii 
için yol kenarlarındaki evleri is
timlak etmek lazım gelecektir. 

Belediye, Koska caddesinin tev
sii için yapılacak olan istimlake 
ne kadar para tahsis edilmesi icab 
edeceğini :ıyrıca tetkik ve tesbit 
edecek ve derhal işe başlıyacak

tır. 

Hazırlıklar bitirilince bina sa -
hfblerine i.fümli.k kararı bebliğ 

edilecek ve tahliye için bir müh
let verilecektir. Bu levsiata aid 

inşaata gelecek ay başlanması 

kuvvetle muhtemeldir. Koska cad
desi genişledikten sonra, esasen 

imar hareketlerine sahne olan Ak
saray civarı bir kat daha güzelle
şecektir. 

- Dokt<ır gılıi konuşuyorsu -
nuz! 

Hayır. Doktor değilim. Ve 
mesleğim dııktorlukla taban ta
bana zıddır. 

- Sormak ayıb olmasın amma, 
ne iş yaparsınız? ve hemen güldü: 

- Bunu söyleme'k - daha ön

ce - size düşerdL Bir insan, tanış
tığı kimsenin adı gibi mesleğini 

de öğrenmelidir .. değil mi? 

- Hakkınız var. Bu kabahat be
nimdir. Dün dilimin ucuna gel -

mi~i.. Söyliyeceğim sırada. başka 

bir laf karıştı galiba .. söyliyeme -

d.irn .. 
Otomobilde birdenbire müthiş 

bir sarsıntı oldu .. Yolcuların baş
ları birbirine çarptı. Şcfor; 

- Hay gözü kör olası piç .. Az 
kaldı tekerleklerin altına giri 
yordu. 

(Deı•amı var) 

Bulgaristan ve Mihver 
Devletleri 

Yazan: Almır.d Şükrü ES:&ıı' 

Devlet adamlarının seyahatle' 
ri, bugünkü beynelınilel hayauı 
o derece normal bir h.idisesi şek' 
!ini almıştır ki artık bunlarda !ıll' 
susi siyasi mana aramak beyhude
dir. Bununla beraber, Balkanlııl" 
daki nazik vaziyet dolayısile 13ur 
gar Başvekili Köseivanof taraftır 
dan Berline yapılmakta olan se
yahat, her tarafta yakın alaka ır 
yandıracaktır. Köseivanof, Ber · 
!inden bildirildiğine göre, bizzat 
Hitler tarafından karşılanacak ,., 

hakkında gösterilecek olan ihlİ · 
ram, Almanyanın Balkanlar üze' 
rindeki alakası namına bir nüına· 
yiş mahiyetini alacaktır. EsasC0 

ayni nümayiş Prens Pol'ün ziy:r 
reti münasebetiyle de yapılmıştı. 
Yugoslav devlet adamları, Berli~' 
deki kabulün debdebe ve tantanr 
sını biraz d~ sulh cephesine bor\" 
lu olduklannı o zaman anlamış ' 
!ardı. Ayni şey şüphesiz pek anıa· 
yışlı olan Köseivanorun göz!erill' 
den kaçmıyacaktır. Açık bir haJ:I' 
kattit ki bugün, mihver devletle' 
rinin entrikaları Balkanlar üıt' 
rinde temerküz etmiştir. 

Balkanların politikası iki ceır 
heden mülahaza edilebilir: 

1 - Balkanların dahill emniyer 

ler i bakımından. 
2 - Balkanlara karşı hııriçteO 

gelebilecek tehlike bakimındaP· 
Birinci bakımdan, BulgaristaJI' 

la diğer dört Balkanlı devlet ar•· 
sında bir görüş ayrılığı mevcut 
olduğu inkar kabul etmez. Bul • 
garistanla iki Balkan devleti arS' 
sında ihtiliif vardır. Bir zaına". 
bu ihtilafların halli mümkün gib1 

görünüyorken, ansızın, Bu]garG' 
tan tarafından gösterilen müşkil1' 
pesentlik dolayısile fırsat kaçır • 
mıştır. Bu şartlar altında Bulg3

'. 

ristan, dlvalarının halli için roüS' 
it bir zaman·a intizar siyaseti tS' 
kip etmektedir. Köseivanof. lııl 
davaların Balkanları alakadar t' 
den birer mesele 1>lduğunu ,~ 

iJl Balkanların dışında bir devlet 
bu işlere karışmasını asla tef\'~ 
etmiyeceğini söyl~miştir. 

Bu sözle m.ıhterem .ıkşvcl<•L 
Bulgaristanı diğer Ba'kdıt dcvlt.1' 
]erine bağlıyan menfaat ve görılı 
birliğini tebarüz ettirmiş oluyol 
Filhakika bugün Bal!.anları kar.:' 
lıyan siyasi mesele, hariçten gei•' 

1 
bilecek tehlikedir. Bu tehlike dıı~ 
de ,·ardı. Fakat İtalyanın Ar1'9 ' 
vutluğu işgali üzerine, artık t~~: 
like Balkan milletlerinin kapı•0 

rına k~dar gelmiştir. İtalyan ı•• 
zelccisi Ansaldo geçenlerde yaıd 
bir makalede İtalyanın bir ,Ba' ' 
kan devleti. olduğunu söyJerııil 
ve bu sıfatla bir takım vazifeler 
ve mes'uliyelleri bulunduğu~~ 
Balkanlılara hatırlatmış. Bu vııır 

. !· 
ie ve mes'uliyetler arasında, ıts r• 
yan gazet.ecisine göre Yugosla\' 0 

dusunun Fransız erkiinıharbiyel' 
elinde filet olarak kullanılmasi)'ıe 

. dl 
Yunanistanın ve Bulgarıstanın 
uslu oturmalarını temin gibi ij • 

. b~ 
!er de varmış. Aynı gazetecı, 
gayeye matuf olmak üzere 1tal1~ 
nın Arnavutluğa yüz elli bin 8

' 

ker sevkettiğini yazmıştır. l:la1'' 
katen İtalya Balkan yarımada~ 
na ayak ·basmış bulunuyor. Falı'• 
İtalya Balkanlı bir devlet d~~. 
bir müstevlidir. Savrulan tehdı,ıı 
!er de her şeyden ziyade, Balk ( 
yarımadası hakkındaki tasa'-"'11,ıı 
lannı aydınlatması bakırnınd 
dikkate layıktır. Bu şartlar alil~ 
da Bulgaristanın, kendisi de d 

0 
hil oldu~. haM~ ~ütü~ Bal~~ 
milletlerının ıstik!al!erıne k 8 

0 
suikasd manasına delalet edtr 
bir politikayı kolaylaştırmıya 1 

1 
şcbbüs etmesi beklenemez. fa~~ 
gariptir ki otoriter devletle!' , 
Bıılgaristandan bekledikleri ıııı.i 
met budur. Balkan milletlerinill ~r 
rfıl<.lerine karşı hürmetsizlik te~~ 
ki edilecek olan böyle bir ürıl~t 
Yugoslav devlet adamları so~ 
manya seyahatinde kırmı!l f 
Şimdi de Berlinde aynj şeyı -P e' 
mak Köseivanof'a terett:.ib eO 
bir vazife olmuştur. 
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Günün Meselesi: 

Ucuz Sinema,K.onser 
Ve Tiyatro 

Eğlence Yerlerinin Vergileri 
Azalınca,Dühuliye deAzalacak 

Tiyatro ve sinemalardan alı
nan vergilerin ehemmiyetli nis
bette tenzili hakkındaki kanun 
lil~ihası dahiliye, maliye ve 
bütçe encümenlerinden geçtik
ten sonra umum heyete sevko
lunmu~tur, 

Yeni kanun, tiyatro ve sine
malardan alınan ve bazı yer
lerde bilet bedelinin yüzde yir: 
mi sekizine kadar yük•elen 
damga, tayyare ve belediye re

siınJerile darülaceze hisselerini 
birleıtirmekte ve bu vergileri 

YÜzde ona indirerek bir elden 
tahsilini foab ettirmektedir. 

Tiyatro ve sinemalarla kon
serlerin bilet paralarını yük -

&elten vergilerin bu şekilde ıs
lah ve tanziminden maksad, 

halkın bu gibi eğlence yerle -
rlnden •ık sık istifadesini te -

nıin etmek ve paranın tahsilini 
llcılaylll§tınnaktır. 

Bu kanunla; tiyatro, sinema 
ve konaerlerin bilet bedelled 

Yerli Malı, 
Yabancı Malı 
Avrupa Eldivenleri 

Yerli Mamulata Niçin 
Tercih Ediliyor? 

Eldiven fabrikatörleri Milli Sa

nayi Bixliğinde toplanarak hariç

ten gelen eldivenlerin rekabeti 

karşısıııda kendilerinin zarar et • 

tikleri iddıasile hükfunete müra
caata karar vermişlerdi. 

Eldivenciler son defa bu mü

racaatı aralarından seçil~k bir 

heyet vasıtasile yapmayı münasib 

gôtınüşlerdir. Bu maksadla ya -

kında Milli Sanayi Birliğinde i
kinc· b' ı ır toplantı daha yaparak 

bu heyeti intibah edeceklerdir. 

tiemJeketimiz<le senede 250,000 

Çift eldiven imal dilmlrtdir. Bu 

llıiktar eldiven ihtiyacını karşıla
llıakta İSE de, har~ten gelenlerin 
tercih 

. edilınet;i dolayısile yeril el-
dıvenı...... .. 
ıe . '"n satışı azalmış, bunun u-

rıne eldivenciler himaye ted -
birler· 
b" ı alınması hususunda teşeb-
k usata girışmek med:ıuriyetinde 
almışlardır. 

Fakat, son Genel ıthaliıt reji -
llıi k 

ararnamesi yabancı mallara 
güınrük k b apılarını açmakla ser-

est rekabeti temin etmektedir. E
Baııen k k ararname bu maksadla çı-
arılnııştır. Avrupa eldivenleri 

Yerli tnaın l"t · · 'h d'l. u a a nıçın tercı e ı ı-
Yor? E • 
dil · VVela bu ci.hetler tetkik e-

ıı ~ ve himaye tedbirleri alı-
acaktır. 
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lı.lt katt.aki mahzen yukarıya 

ll~zaran, daha küçiik gibi görü -
llıt~Ordu. Merdivenden dikkat ve 
tan?'aııa aş~ğıya indi. Burası da 
hır aınen doşenmişti. Yerde kalın 
1ı.rıaı!1alı, rahat koltuklar, üzeri 
bir dolu bir e-tajer, bir lamba, 
.A.:· :azıhane .. , Gen.ç kız şaşırdı. ev; ka buraşı Sarı Yanisin gizli 
İdl?a ını m.ııhafaza ettiğ:i yer mi 

ca~iı; ltolanda biraz yürüdü. Mü
ranı'. odaya baktı. Gözleri ka -

11111 
ıga alıştıktan sonra, burası -

saı gayet iyi döşenmış bir banyo 
·0 nu ld lon ° uğunu anladı. Bı: sa -

<ıd aydınlık değildi, ışık, yuka
an geliyordu. 

Genç k 
te . ız yumusak halının ü -

rıncte b-kaç d d h .. .. dil. .. a am a a yuru-
"e A.)"'atı sert bir maddeye ilişti 

Y~v· rla d o tin • n ı. zaman eller• bir 
c,. dokund~. Ayni zamanda 

üzerinden damga, tayyare ve 
belediye nsimleri ve darüla -
ceze hissesi olarak bir kııruştan 
aşağı olmamak üzere yüzde 10 
resim alınacaktD'. 

Kanunun tatbikine geçildik
ten sonra belediye derhal ha
rekete geçerek sinema, tiyat -
ro ve konser bilet ücretlerini 
kontrol edecektir. Bükômetin 
bu vergi fedakarlığına rağmen 
fintlarda tenzilat yapmıyanlara 
birinci defa ihtarda bulunula
cak ve bilet ücretlerini normal 
haddi>- indlrnıemekte ısrar e
denler cezalandırılacaklardır. 
:Müteaddid tekerrürlerde bu 
ceza sed kararile bir kat daha 
şiddetlendirilecektir. 

Herhalde önümüzdeki kış 
halk sinema, tiyatro ve kon -
serlere çok daha az para ile gi
decek ve pahahlık yüzündıen 
bu gibi eğlenceden mahrum o
lanlar da badema sinema, ti -
yatro ve konsere gitmeğe im
kan bulacaklardır. 

Bir Türlü Yer 
Bulunamıyor ! --
Kuruçeşme Kömür 
Depoları Nereye 
Kaldırılacak? 

'Senelerdenberi halledilemiyen, 

Adaların suyu kadar uzıyan Ku

ruçeşme kömür depoları meselesi 

yeniden günün mevzuu olmakta
dır. Şehircilik mütehassısı Prost 

kömür depolarını Kuruçeşmeye 

k~t'ıyy.en yak.ıştırmamış ve bu 
kara toz yuvasının mutlaka baş
ka bir tarafa kaldırılmasında ısrar 
etmiştir. 

Halbuki, liman ile kömür de -
poları birbirini tamamlıyan iki 

mühim keyfiyettir. Limancılar bu 
ciheti gözönün~ tutarak depola
rın limana yakın bir yerde olma

sını istemektedirler. Bu taleb İs
tanbul limanının nerede kurula

cağı meselet;ini ortaya çıkarmak

tadır. 

Yine şehircilik mütehasııı.sı Prost 
İstanbul limanının Yenikapıda ku

rulmasına taraftardır. HükCırnetin 
noktai nazarı ise limanın Haydar

paşa ile Salacık arasındaki saha
da inşasını istilzam etmektedir. 

Liman Yenikapıda kurulursa 
kömür depoları da o tarafa nak -

ledilecektir. Fakat Haydarpaşa 

civarında olan bir limanın kömür 
deposu nerede bulunacaktır? Bu 

cihet alakadarları düşündürmek

tedir. 
Kuruçc~ıı1eye ya~tırılamıyan 

kömür depoları için gerek Boğaz

içinde ve gerek Haydarpaşa ci
varında miınaşib bir yer seçmiye 

mücavir odadan bir inilti işitti. 

Dehşet içinde kaldı • 
Ayni zamanda karşısında bir 

hayalet belırdi. 
Ge~ kız gözlerine inaı•amı -

yordu: 
- Allahım .. diyordu, biz ylr -

minci asırda Londrada nu yaşı -
yoruz?. 
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Mansusun Slrotland Yardda da 
bir odası vardı. Fakat burada ba
şını dinç hisııetınediği için, Skot
land Yarda pek uğramaz<lı. 

Mis Holandanın mahzene ka • 
pa tildığı gün, bir kadın Mansusu!l 
yazıhanesine girdi. Kıyafetir.e ba
kılırsa, hizmetçiye benziyordu. 

İki gözü iki çeşme ... 
Mansus yirmi senelik meslek 

havatında bu neviden çıık man • 
za;alar gördüğü için evvela hi~ 
aldırış etmedi: 

- Oturunuz da ben sorayım. siz 
ceYab veriniz. Sonra ağlamayı da 

Fedakar Posta 
Memurları 

Dünkii gazetelerde, uzun bir 
liste halinde, posta ve telgraf me
murlarının terfilerini okuduk. 

:Maalesef, devletin bu kısım me
murları, yakın zamana kadar 
mağdur kalmış bir zümre idi. 

Bilhas~a küçük posta memurla
rı yıllar ve yıllarca hiç terfi yüzü 
görmezlerdi. Halbuki, onlar, va
tanın en fedakar, vefakar hadim
leri arasında yer almışlardır. Me
saileri çok ve ağırdır. 

Ta, kurtuluş lbafblinden başh
yan bir iyi hizmet an'aneleri var

dır. 

:Münakalat Vekôletinin, bu me
murları layık oldukları derecede 
terfih ettirmeğe karar vermesini 
görmekle memnun oluyoruz. Bun
dan böyle, bilhassa az maaşlı o
lanlarının dıılıa otomatik bir şe

kilde kıdem ve zaru alacakların
dan emin bulunuyoruz. 

BURHAN CEVAD 

• 
lnönü'nün 
İstanbula 
İltifatları 

Tramtıay, Tünel ue Elek -
trik <§!etmelerinin beleditye
ye devri münasebetile Risi.
cümhur İsmet lnönünden İs
tanbul belediyesine şu telgraf 
gelmi§tir. 

Lutfi Kırdar 
Vali ue Belediye Reisi 

istanbul 

Seugi!i İstanbul şehrinin 
uil<iyetıniz zamanında refaha 
kavtl§masını dllerim. 

İSMET İNÖNÜ 

Nafıa, MünakaUit, Maliye, 
Dahiliye Vekliletleri!e Meclis 
riyasetinden de birer telgraf 
alınmıştır. 

"" Af manyadaki Türk 
Talebesinin Bir Kararı 

Almanyada Dresten'de tahsilde 
bulunan Türk Talebe bir !iği bir 
içtima yaparak Çocuk Esirgeme 
Kurumuna aza olmağa karar ver
mişler ve bu kararlarını Birlik 
merkezine bildirmi:şlerdir. 

Almanyadaki Türk talebesinin 
bu kararı memleketimiu!e derin 
bir alaka uyandırmıştır. 

imkan görulenıemektedir. 
BÇ.Ylece yeni baştan bir mesele 

halini almakta olan Kuruçeşme 

kömür deıpolannın ınukadd<>ratı 

müstakbel limanın kurulacağı sa
hanın kat'i surette tesbitinden 
sonra tayin edilebilecektir. 

Londr:ıdan geleceği haber ve
rilen mütehassıs heyetin liman 
işlerini tetkik sırasında kümür de
poları meselesile de m"'}gul ola
cağı ve bu hususta noktai naza 
rını bildireceği tabii görülmekte
dir. 

bir tarafa bırakınız. Siz Ledi Bar
toloınefin yanında hizmet etmiş
tiniz, değil mi? 

Mari An: 
- Evet olabilir, dedi. 
- Lakin sizi çalıştığınız ko -

nakta bayanın altın bileziğini ça
larken yakalamışlar. 
Kadın göz yaşlarını sildi ve ba

şile: Evet, başımdan böyle bir 
hadise geçti• şeklinde cevab ver

di. 
- Evet amma, dedi, size mes~· 

leyi yanlış anlatmışlar. Ben bu al
tın bileziği çalmadım. Bilakis ba
na verdiler. Sonra kendisinden 
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POLiS 1 
); . . . 

Klor 
Fabrikası 1 ~ I~ 

\le .. Mahkemeler İzmitte Kurulması 
Kararlaşan Yeni 

Fabrika 

• 
Tevekkeli Gelmiyorlar .. 

J3ir Köpek 
Yüzünden 

Genç Bir Kadın 
Mahkum Oldu 

Evvelki gün Bakırköyünde o

turan Emine isminde genç bir 
kadın yine ayni semtte ikamet e
den müvezzi. Hüseyin ile; çocuk

larına bakan Annaya galiz kü -

'.ll~lerle hakaııet ettiği için, Aiün 

Sultanahmet üçüncü sulh cezada 
muhakeme edildi. 

Davacıların ve şahidlerin an -
!attıklarına göre hfıdise şöyle ol
muştur: 

Evvelki gün sabahleyin sokakta 
başıbo:j gezen, Emi,'ı\'11,,, köpeği 
Hüseynin kızının kolunu ısırmış .. 

Hüseyin keyfiyeti öğrenince, kö

peğin kuduz olması ihtimalini dü
şünerek, muayene edilmet;i için 
Belediyeye mfuacaat etmiş, bele

diyeden bir memur köpeği mua
yeneye götürmek üzere Emine -

nin evine glmiş, fakat genç kadın: 

- Beni belediyeye şikayet e 
den adamın da evinde bir köpek 

var, gidin, evvela onun köpeğini 
alın, sonra buraya gelin, ben de 

köpeğimi veririm, demiş ... 

Memur, kadından kôpeğini ala
bilmek için teklifini kabul etmiş. 

Köpekler muayeneye götürül

dılkten biraz sonra, Emine kapı
nın önüne çıkmış ve sokakta ras
ladığı Annaya: 

- Benim köpeğim kuduz değil, 
siz kuduzsunuz! 

Dedikten sonra, fena sözlerle 
kadını tahkir etmiş... Ayni gün 

akşem üzeri köpeği muayeneden 
döndükten sonra Emine Hüsey -

nin evine gitmiş ve orada ıta mü
vezzie söğmüş, saymış ... 

Eminenin köpeği yüzünden kom
şusu Hüseyne ve Annaya hakaret 

ettiği, şahidlerin birbirini tamam
lıyan ifadeleri ile mahkemece sa
bit görüldü; 10 gün hapis ve 10 

lira para cezasına mahkCırn edildi. 

1 

KISA POLiS 
HABERLERi --· * Aziz oğlu ibrahimin idaresin

deki 1797 numaralı otomobil Ga

latada Okcumusa caddesinde 111 
numaralı e\·de oturan Baruh oğlu 

Samoil'e çarpmış ve adamı bacak

larından yaralamıştır. 

* Erenk<iyünde Kozyatağı Ha

yat sokağında oturan Nuri oğlu 

İhsanın bindiği bisiklet ayni so -
kakta oturan Mustafanın 2 yaşın

daki kızı Sevime çarparak başın
dan yaralamıştır. 

* Eyüpte Zeynelin hamamının 
külhan kısmında yangın 

ise de söndürülmüştür. 
çıkmış 

iki aylık alacağım vardı. Başka
larına da binlerce lira borcu ol
duğunu işittim. Fakat hiçbirine 
!borçlarını ödiymiyormuş. Hatta 
hizmetçilerine bile ... Eğer Sir Vil
yam bunları Ujitseydi, hele taba
ka meselesini öğrenseydi, herhal
de son derece canı sıkılırdı. Kim
bilir, neler söylemezdi. Ben sa -
dece hakkımı istedin:. ba~ka bir
şey yapmadım. Bir adam San 
Yanıs gibi adama bınlerc<' Iır1 ve
riyor da, brrıım gihı ~ jr }:ıı ka· 

dının hakkını nıc; 'f'rn·ynr? 
Mansı..s bJşını kaldırdı, bir po

lis memuruna. 

Bu Nasıl 
Melek? 

Saç Saça, Baş Başa 
Dövüşmüşler 

Davacı Elif üçüncü sulh ceza 
mahkemesi salonuna girdi. Onu 
Melek takib etti. İki genç kadın 
davacı ve sw;lulara mahsus olan 
mahalle geldiler. Yanyana dur -
dular. Dikkat ettim: Her ikisi de 
pek öfkeli ve asabi görünüyorlar
du. Arada surada bırbirlerine kin 
ve nefret dolu nazarlarla ibakı -
yorlardı. 

Hakim Bay Munib kadınların 

hüviyetini teshil ettikten sonra 
davacı Elife: 

- Anlat bakayım hadiseyi' de
di. Neden kavga ettiniz?. 

- Ben Taşköpnilüyüm. İstan -
bula birkaç sene evvel geldik. Bu
rada kocamla beraber Bakırkö -
yünde ahçılık yapıyorum. Birkaç 
aydanberi de Melek ile bir Nde 
oturuyoruz. 

İkinci be~ yılık sanayi progra -
mına konan işlerden bazı fabri
kaların inşası sonradan birinci 
programa alınmıştı. Süm<lrbank 
'bu hwıuslaki tetkiklerini ikmal 
etmış ve yeni kurulacak fabrika
lardan Klor fabrikasının inşasına 
başlama.ğa karar vermiştir. 

Klor fabrikasının İzmitte kurul
ması muvafık görülmuştür. Kim
ya sanayiimız için merkez olarak 
intihab edilen İzmitte böyle bir 
fabrika kurulmasile orada yeni bir 
iş sahası meydana gelmiş ola -
caktır. 

İzmit körfezindeki fabrikalara 
iltihak edecek olan bu yeni faıbri
kanın inşaat hçsabları yapılmıştır. 

Klor fabrikası Sümerbanka 57,000 
liraya malolacaktır. 

Klor fabrikasının muht<:lif ci
hetlerden bir an evvel inşasına 

başlanması münasib görülmüş ve 
17 temmuz 939 da ihale ile kısa 
zamanda inşaata başlanması ka
rarlaştırılmıştır. 

Memleketimizde kimya sanayii
ni takviye edecek olan diğer fab 
rikalarımız da peyderpey inşa e
dilecektir. Yeni kurul~ak fahri-
kalar arasında süperfosfat, kaolin 
ve kükürt tasfiye fabrikaları da 

Herhalde, Türkiyede bir tu -
rizm endüstrü;i yaratılması n1e\:

zuu üzerinde en sal8biyetle ko
nuşabilecek zatın, Türkiye Turing 
kulübü reisi Re~id Saffet Atabi
nen obuası Jizımdır. 

Reşid Saffetin, T ;; rki~ eye "~Y
yah dediğimiz insanlaND neden 
gelmediğini anlatan fikirleri, dün 
bir yerde intişar etti. K"iüh rei
sinin sözlerinden anlıyoruz kı. bir 
memlekete seyyah çel .. ek tek 

cepheli basit bir iş değild , . Belki, 
zannettiğimizden daha mı rekkcb 
muğlak ve giiç bir iştir. ,\ll'mle ~ 
ketin bugünkü manzara~ın ı göz
önüne alarak, tUTizm endu:--.tri~: 

nin doğma ~tlarını tetkik eder
sek, şimdiden, beyhude hayallCTe 
kapılmamız iro b eder. Çünkü. an
laşılıyor ki, turisti buraya getire· 
bilmek, para harcatmak için o ka
dar çok >ebebler lazımdır ki, ma
alesef, bunların hiçbiri, bizde mev
cud değildir. 
Bin~enaleyh, bu vaziyette, şu 

fikir sö~·lenebilir: Turist celbi id
dia ve hayalile şu veya bu mü
cerred iş için, boşuboşıına para '"' 
zaman kaybetmiyelim. Ev,·eliı ken
di vatı;ındaşlarımızıo ihtiya.çları

na cevab verelim. Bu arada da, 
devlet elile kurıılacak muazzam 
turist endüstrisinin bir an evve-1 
tahakkukunu temenni edelim. 

Dün akşam üzeri evimde, ara
lıkta yemek pişirmekle meşgul i
ken çırak Ali Yıldırım geldi. Me

vardır. 
lek onun ayakkaplarını çıkarma - REŞAD FEYZİ 
madan, içeriye girdiğini görünce 

küplere bindi. bana söylemedik Sekiz Halk Plajı 
liikırdı bırakmadı. Bir sabrettim, D h A J 1 İ Ç T U R İ Z M 1 
iki sabrettim. Nihayet ben de yum- a a ÇI acak ..__...._ ________ , 
dum gözümü, açtım ağzımı... İzmit - Karamürsel şoses1 bu 

Kendisine mukabele edince Me- Salacak Plajile Halk sene içinde yapılacaktır. Kandıra. 
lek büsbütün kızdı, saçlarımdan Pl"'"l Ad d" "~·a arasındaki 42 kılometrelik 

l aı arının e ı . .,.. 
tuttu, beni ayaklarının altına a - şose de ikmal edilecek ,.e ÜskÜ· 
dı; döğmeğe başladı. Dokuzu Bulacak dara bağlanacaktır. 
Çırak Ali Yıldırım beni bu in

safsız kadının elinden kurtarma
ğa çalıştı. Fakat muvaffak ola -
madı, evden çıktı, gctti; biraz son
ra yanında kocamla, Meleğin ko
cası olduğu halde tekrar eve geldi. 
Üç erkek beni müşküHitla kurta -
rabildiler .. 
Kadın bunları söyledikten son

ra avcu içinde bulunan 'bir tutam 
saçı hakime gösterdi: 

- İşte hfıkım bey bruıımdan yol
duğu saçlar ... 

Söz sırası Melekin ıdi. O da şöy
le derd yandı: 

- Eliiin söylediği S<:izlerin ya
rısı yalan, uydurma!. Şimdi ben 
size hadiseyi olduğu gibı anlata
cağım: 

Elif ve kocası, her ikisi de k
mizlik nedir bılmezler ... Evde da
ima helanın yanında yemek pi -
~rirler. Milşterek kullandığımız 

sofa onların yüzünden, her zaman 
toz toprak içindedir. Kaç defa E
lifle bunun için kavga ettim. Fa
kat bir türlü onu temizliğe alı.,>rtı

ramadım, 

Dün de yine aralıkta yemek pi
şiriyordu. Bir ara çırak Ali gel -
di ve çamurlu kunduralarını çı -
karmağa lüzum görmeden, Elifin 
yanına gitti. Ta lığı sofayı biraz 
evvel sildiğim için. Alinin ayak
kaplarile içeriye. girmesi canımı 
sıkmıştı. Aliyi azarladım. Bunun 
için Elif bana kızdı. Üzerime sal
dırdı. Beni döğmeğe başladı. Ba
şımdan bir tutam saç yoldu. Ca-

- Götürün bu kadını içerıye! 

dedi. 

Mansus derhal, Meredite acele 
bir rapor yazmağa başladı. 

Meredi\ raporu okur okumaz: 
- Bu kadını derhal bana geti

riniz, dedi· 

Mari An şuıbe müdürünün hu
zuruna çıkınca, kendisini son de
rece acındıracak bir vaziyet al -
mıştı. 

Meredi!: 

- Bir çay getırıniz! diye emir 
vereli. 

- Marı An siz de oturunuz SÖY-

Belediyenin, Harem civarında 

yaptırdığı Halk pH\jı çok rağbet 
görmekte, plaj tatil günleri oldu
ğu kadar başka günlerde de dolup 
boşalmaktadır. 

Halk plajlarının adedini arttır
mağa karar veren belediye, plaj 
olmağa elvcrışli sahaları tesbit et
mek üzere tetkikata deYam et -
mektedir. Bu sene yeniden plaj 
açılıp açılmıyacağı nenüz kat'f o
larak belli değildir. Fakat plaj ol
mağa elverı.şli mıntakalar bu yaz 
teshil edilecek ve gelecek sene 
muhtelif mıntakalarda yeniden 
müteaddit halk plajları :.çılacak

tır. 

Tahakkukuna çalışılan bugünkü 
tasavvurlara göre Boğaziçinin A
nadolu ve Rumeli sahillerinde, 
Heybeli ve Büyükadada. Anadolu 
ve Trakya banliyölerinin iki sem
t • le olmak üzere İstanbul sahil-
lerınde yeniden sekiz plaj açıla

caktır. Salacık Halk pliıjile bun
ların adedi de>kuzu bulmuş olacak-
tır. 

nım yandığı için ben de onun saç
larını yoldum. Bundan sonra efen
dim, Elif parmağımı ısırdı. Belki 
yırmi dakika saç saça, haşhaşa 
kaV"ga ettik. Nihayet kocalarımız 
bizi ayırdılar. 
Meleğin parmağının muayene 

ettirilerek, raporunun alınması i
çin duruşma başka bır güne talik 
edildi. 

le bakalım, pek o kadar kendi -
nizi üzrrıeyiniz. 

- Bana inanınız. Bu iş ılk de
fa başıma geliyor 

Meredi! dedi kı: 

- Marı An sana birşey söyli
yeceğim, bütün hakikatı olduğu 

gibi bano anlatırsan .. eni affede
ceğim. Bir defa Ledi Bartalomef 
hakkında ne biliyorsan, hepsini de 

bana söyliyeceksin. Demek ki Le
di Bartolomef Sarı Yanıse para 
vermış, <iy le mı? 

- Evet, iki bin lira y~rdiğini 
biliyorum. Fakat sizi tı;min ede

rim ki bundan fazla malumatım 
yok. 

- Eğer buradan serbest ser besi 
çıkmak istiyorsanız. hafızanızı ivi 

yoklayınız ve ne hatırlıyorsanız, 
he-psini de bana söyle ıniz. 

Fakat Meredi! gibi pışkir bir 

polis memuru bile, Ledi Bartolo
mef ile Sarı Yani• orasındaki mu-

İZMİR ENTERNASYONAL 
PANAYIRI 

20 ağustostan 20 eylule kada 
devam edecek olan İzmir Enter -
nasyonal panayırına, yabancı mem
leketlerden gelecek olanlara, pa· 
nayırın açılmasından 15 giın ev
vel başlamak ve kapandıktan 13 
gün sonraya kadar muteber olmak 
üzere ikamet hakkı ve meccani 
vfze verılmesi İcra Vekilleri He • 
yetince kabul edilmiştir. 

Birimizin Derdi 
Hepimizin Derdi 

Saka Saltanatı 
Yöksekkaldınmda oturan oko

yucuJanmuda.n Cevdet vazı. or: 
c- Ben Yuksekkaldırıında otu

ruyorum. Burada blr llamidi~·e 

çeşmesi vardır. Şu sıcak pnltr· 
de mahallenin su lhtiyuını temin 
e&ınt:sl IUımdır, Fa'kat bu c~me 
sucuıarın inhisarı altındadır. Raik 
istedljl •lbi su alama:ı.. istanbulda 
bu tetmeler b&lllkaten halkın lh
tl7acı iCln ml yapılmıştır, yoksa 
sakala.nn para kazanmaları için 
mi inşa edJlmbj;tir. Burası malüm 
dtilldlr. İstanbıılon hemen her 
("efJD]:dinln başında bir saka tıal· 

tanatı vardır. ')'uksekkaldınmda 

saaUere:c eesme başında ffkh·ytp 
de bir dt'Stt su alamadan dGnf"nlf'r 
vardır. Bu saka ır;altanabna a.rtık 

nihayet verilse ... • 

nasebetlerin şekli, tarzı ,., dne

cesi hakkında bu kadından ıste -
diğı malumatı alamamıştı. 

Yalnız şu nokta iyıce an];,•IL

yordu: Adliye Nazırının karıs., 

babasının kocasından ~a tıra o.a
rak kalan altın bir tabaka'l"I ga

ranti olarak Sarı Yanıse ,·ennı tı. 

Bu tabaka kadının babasına bir 

hizmet mukabilinde Rus Çarı ta

rafından hediye edilmışti. Üze -

rinde elmas taşlardan yazılar Yar
dı. Mari Anın anlattığı bu!. 

Milyoner Yun'lınlının hiç 'UP -
hesiz kadına ödünç olarak ,.,, .. -

diği para hakkında hızmetcı ~a

dının pek o kadar malumatı H•k

tu. Bütün bild!kluri hızrr.t t nde 
çalıştığı kadının Sarı Yar.ı>f - 'l 

lira veı d ğinden ibarettı. Bl 

rayı ,·erdiğı halde de altın taba
kayı geriye :ılam~:mşt:. 

{Det•amı Vfır) 
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1 Moskova Müzakereleri 1 

Baltık Devletlerinin 
istedikleri Nedir? 

• 
lngiliz - Fransız - Sovyet Rusya 
İttifakı Esasları T esbit Edildi 

Estonyanın Takib Ettiği •· ~--

-Politika Ve Almanlar 

/A 
vrupada su:lhü korumak i
çin cephe teşkil edilirken 
Moskovada da İngilizlerle 

Ruslar arasında müzakerelere gi-

w.• 

rişıldi. İngiliz - Ruıs müzaık&ele -
rinde en mühim bir mesele de Bal
tık devletlerinin emniyeti mesele
si olduğu malıimdur. Baltık dev
letleri kendilerinin teminat altı

na alınmasını istemediler. Çünkü 
kendilerinin Almanya ve Rusya 
arasında daima bitaraf kalmak is
tediklerini, onun için İngiliz - Rus 
ittıfakında mevzuu bahsolmama
ğı ileri sürmüşlerdir. Yeni gelen 
Avrupa gazetelerinde gene bu me
ocle etrafında yazılmış şayanı dik
kat yazılara tesadüf edilmekte -
<.\:". Bilhassa Baltık devletlerin -

İngiliz - Fransız - Sovyet müzaker clerinin cereyan 
sarayının uzak tan görünüşü 

ettiği Kremlin 

~ 

den Estonyanın aldığı vaziyet hay-
lı ehemmiyetle tetkik edilmekte
dır. Çünkü Estonya Alınanyaya 

karşı büyük bir itimad ve emni -
yet gösternneısi ·bilhassa nazarı 

dikkati celbetmekteclir. 
E6tonyanın politikasını şöyle 

huiasa ediyorlar: Kimsenin canını r 
sıkmamak, hal ve istik'bal için de 

hiç ümidi kay'betmemek. Bu poli

tikanın ne kadar şayanı dikkat ol

duğu görülüyor. Estonyanın payı

tıı!htı olan Tallin'deki Avrupalı 

muhabirlerin yazdıklarından bu 

ITALYANIN TAARRUZ PLANI 
Afrikada İstenilen Yerleri Almak 

• 
için, işe Mısıra Taarruz Etmek 

Suretile Başlıyacaklar 

lL 
ondra gazetelerinin verdiğt 
haberlere göre İtalyanların 
Libyaya sevkettikleri tay-

yarelerin miktarı 325 olmuştur. 

Deyli Ekspresin dediğine göre İ
talyanlar bu suretle Fransanın Tu

nusta. İngilizlerin Mısırda bulun
durdukları tayyarelerden daha 
çok tayyare getirip Libyada bu -

lundurmuş oluyorlar. Libya üze
rinde uçmakta olduğunu gören bir 
tayyared İtalyan tayyarelerinin 
iyi olduğunu, şimali Afrikad.aki 

İngiliz ve Fransız tayyareleri de
recesinde iyi cinsten olduklarını 

söylemiştir. Gene Deyli Skspre -
sin dediğine göre İtalyanların Lib

yadaki kuvvetleri 60.000 kişidir. 

Söylendiğine göre İtalyanlar ta
arruz planı vardır. Evvela Mısı

ra hücum edeceklerdir. Yoksa hep 
zannedildiği gibi Tunus üzerine 

taarruz edecek değildir. Buna da 
sebefu şuıdur: Mısır daha az tah
kim edilmiş, müdafaa tertibatı az 

görülmektedir. Tunus öyle değil-

Mareşal Balbo 

dir. Onun için İtalyanlar Mısıra 
taarruz etmeği daha ziyade uygun 
buluyorlarmış. 

- Ne var bey, yine ne oldu? 
Diyip d'-lruyordu. Rüştü Efendi hemen kolu-

ma yepıştı. annemin de elinden tuttu: 

- Gek'. Şimdi ne olduğunu anlıyacaksınız .. 
D ye bizi odaya çekti, 

- Susun, susun mesele mühim ... Kimse duy
masın. Naıardan çatlarsınız!. diyor, bir taraftan 
bizi yanyana oturtuyor, bir taraftan da sıkı sıkıya 
oda köpısını kapatıyordu. Merak ettim. Peder 'be
yin gevezelıkten ziyade mühim ve çok ciddi bildiği 
bir iş üzeri'lde söyliyeckeleri var, görünüyoııdu. 

Dıyordum. O, hB.Ia: 
- Ne var baba?. 
- Şimdi şimdi .. 
Diye bir elile, 

- Bir saniye bekleyiniz .. 

iki.. 
Beş .. 

. . 
Yirmi beş ... 

Elli ..• 

Yetmiş ..• 

hususta çcik şey öğrenmek ka'bil o
luyor. 

Estonyalılar İngifü - Rus mü
zakereelri sırasında Baltık dev -
Jetlerinin mevzuu bahsedilmesini 
ve kendilerine teminat verilmesi
ni istemek bahsinde asabi görü -
nüyorlarmış. Eğer Baltık devletle
ri tarafından başka devletlere ya
ni Alınanyaya karşı daha müsaid 
'bir vaziyet alınacak olursa buna 
karşı Rusyanın lakayd kalaınııya
cağı belli olmuştur. 

Buradan da Estonyalıların de
mindenberi izah edilen ve İngil
terenin politikasına tamamile uy
gun olmıyan bir hal kendini gös
teriyor: Almanyaya karşı nikbin 
olan Estonyalılar Rusyanın siya
setine karşı böyle görünüyorlar. 
Onun için de hep istiyorlar -
ken Baltık devletlerine karşı temi
nat keyfiyeti Rus - İngiliz ittifa
kında mevzuu bahsolınasın. Bunı
dan kuşkulanıyorlar. İleride bir 
haıJb çıkarsa Baltık devletleri ara
ziısinin herhangi bir taarruza kar
şı temin edilip edilmemesi bahsin
de işte böyle 'bir vaziyet almış o
lan Estonyanın takib ettiği siya
set az şayanı dikkat değildir. Bu 
politikanın görülüyor ki kendine 
mahsus bir rengi var. 

Fakat İngiliz - Rus müzakerele
rine dair malfımat veren Londralı 
Deyli Meyil gazetesi diyor ki: İn
giliz hükumeti bazı mertebe ve 
bazı vaziyetlerde Baltık devletle
rine teminat verecektir. Bu su -
retle Rusyanın arzusunu yerine 
getirmek için de ittifaknameye ili
şik olacak bir vesikadada bu dev -
!etlerin isimleri yazılacaktır. Bunı
dan başka İngiltere hükO:meti itti
fakın imzalanması üzerine derhal 
Fransız ve Rus Erkanıharbiyele-

(Devamı 7 inci sayfada) 

Der gibi işaretler yapıyor, bir elile de dudak· 
larıııı gösteriyor, 

- Susunuz .. 
Doksan dokuz: .• 
- Bu da, yüz! ... 

Diyordu. Cebinden küçük, kırmızı atlastan bir 
kese çıkard1. 

- Durun sayalun .. 

DOOi, ke5eyi açtı, bicer birer sayarak yepyeni, 
çıl altınları koltuğun üzerine yığdıl. 

Bir. 

Diye haykırdı, parayı sayarken dudakları he
yecandan titriyor, yüzündeki hatlar geriliyor, göz
leri deli gözü gibi büyüyüp açılıyordu. 

- Bu. senin ... 

Dedi, yığını gösterdi. Fakat, ilave etti: 
- Dursun!_ 

J Meraklı Şeyleri 
SÜT BARI 

/A 
merikada yeni bir moda daha 

tıkh: Süt bari. «8.üt barı• de -

rlnce blldltlmlz sillçiı dllkkin

lan ~lbl blrşey oldufuna hükmeder -
sen.12: yantlınınız. 

Bu barda, yalntz lnek ve koywı sü
tü satılmıyor. Kısrak sütü, ceylln sü

tü l'lbl kıymetli sütler de bulunduru

luyor. Fakat bu cins 11ütıerl yalnu pa

ruı çok olanlar lpeblll7or. Orta halli

ler, bal karıştırdmış deve sütü içi -
yorlar, 

Mil yon er Amca 

Süt barı müessislert kq sütü, hatta 
in.san sütü bulundurmak için çareler 
arl}'orl&l'llllf. 

DEMİR KITLIGI 

MusoUnJ, 1 temmw:clan itibaren mer
iyete .-tren blr kararla tarlaların, bab
çelerln etrafına demir, tel ve sair ma

deni şeylerle parmaklık 7apılmasmı 
menetmiştir. 

Bu kar.ır hllitına hareket edecekler 
ağır cezalara çarptırılacaklardır. 

CESGİZ HANIN KÜLLERİ 

VE KILICI 

13 üncü )ÜZ yılın büyük Türk ha
kanı Cenclz Hanın mezarı, J.\olol'ollstan
da Suiyuan şehrindedir. 

Mareşal Şan Kay Şek, bu büyük hü
kümdarın mezarının japonlann eline 

dilflmemesl için Clne naklini ve Yu

lin Shenslde mukaddes bir yere def
nlni emretmiştir. 

Şan Kay Şek, Moncol ,eti Pren11 
Tehln japonlarla blrleıtiflnl dikkat 

nazarına. almaş, japonların, Cenclz Ha
nın mezarını açarak killlerlni ve tür

besinde bulunan kıymetli •eyleri Ja .. 
ponyaya nakletmeleri ihthnalinl dil .. 
şünmüştür. 

Havanın bozuklufuna ratmen bü
yük bir merasim yapılmıştır. Cen&iz 

Hanın ve iki karısının küllerini havi 
bulunan üç cümüt sandık, bir tabur 

Mongol askerinin muhafazası altında 

ı:;etlrllmiştir. 

GRAS FİELDİN HASTALIGI 

Gras Fleld, Büyük Brltanyanm en 
çok sevilen bir halk yıldızıdır. Şarkı 

söyler, daruı eder, son derece komik .. 
Ur. Clddl, somurtl'&D adamları bile 
&'iildürür. 

Kralı, Kraliçeyi de süldürmiif vo 
Kral, kendi ellle l'ÖfsUne blr madal7a 
takmıştır . 

Grasm sahneye çlkıJt sörün.mest ve:ra 
mikrofonun başına l'eçlp bir söz SÖT ... 

!emesi bütün cörenlerl, işllenlerl ırül

dürmiye kilidir. 

Bu sevimli yıldız, l'eçenle.rde blr .. 

denblre bastalanDllf, bir kllnlce nak
line lüı:um cörülmü.f. 

Grasın hastaııtı büyült bir hadise 
olmuştur. 

Hastahaneye her g'lin binlerce tel -

v-&t, plçek demeti l'Önderlllyordu. Gün .. 

de üç defa sıhhat raporu nC1}rolunu • 
yordu. 

Hastahane müdürü, hastanın iyileş
tliini, nekahat devresine ıtrdlflnl ra

por neşrine lüzum kalmadıfını söyle
yince büyük bir ,enlik yapılmıştır. 

Doktorun Öğütleri: 

Bereler •.• 
Bereler, dax'beden veya bir 

yere çarpmadan ileri gelir. 

Berelenen yer ağrır, hare<ka
ta mani olur. Baz an kan top

lanır, morarır. Kuru pansıman 
ve yarı su, yarı alkol komfre 

karışık bir mahliil bir parça 
hidrofilli paıınuk batırıp bere

nin üzerine kompres yapmalı 
sonra bağlamalı ... 

S 
elim Sadi on 
beş senelik 

sefaletten 
sonra, nihayet e
meline vasıl olup 
milyonlar kazan

mıştı. Yetmişine 

gelinciqe kadar 
yemiş, içmiş. en 
lüks eğlence yer

lerinin en meş -
hur siması olmuş

tu. Şimdi Eren -
köydeki köşküne 
çekilmiş, son gün
lerini sakin, fe -
rah ve meşgale -
siz hayat şartları 
içinde geçiriyordu. 
Yegane meşguli -

yeti yeğeni idi. 
Koleji yeni biti -
ren bu haşarı 

gence bırakacağı 

büyük serveti ye
ğeninin ahlakı ile 
karşılalştırınca a
deta buhran geçiriyor, sıhhatine 
dokunan büyük bir sinir krizine 
tutuluyordu. P<ırayı, hayatı, in -
sanları zerre kadar anlamıyan bu 
gencin yegane meşguliyeti kadın 
ve eğlence idi. 
Amcasının binbir türlü nasiha

tine kulak asmıyan genç yeğen 
son .günlerde Holivuda gitmeyi 
aklına koyunca büyük mirastan 
bile vazgeçmiye razı olduğunu 

söylemişti. 

Selim Sadi, yeğeninin bu hare
ketlerini duydukça küplere bini
yor ve: 

- Benim yeğenim yoktur!. Bü
tün mirasımı başkalarına taksim 
edeceğim. O haylaz hanyayı kon
yayı anlar. Fa'kat o zaman da iş 

işten geçer. diyordu. 
Hele. son Holivud seyahati ha

berini duyunca bir daha yeğeni
nin eve bi\e gelmemesini tembih 
etmişti. 

A
radan bir ay geçti. Nejad, 
Nevyork sergisini görmiye 
gideceğim, diyerek Ameri

kaya gitti. Kafasında tasarladığı 
hayalleri tamamile tatbik edebil
mek için eski elbiselerini sırtına 
geçirip soluğu Holivutta aldı. 

Gayesi; fakir bir delikanlı kı

lığında Holivı.ıdu gezecek, figü
ran, yıld1z, işçi ne olursa olsun 
kendisini (fakirliğine rağmen) 

seven kadınla evlenecek ve onun
la İstanbula dönecekti. 

Bu planı tatbik etmek gayesi 
ile bir ay Holivudda kaldı. Şehrin 
yabancısı olduğu için kendisine 
fakir süsü verdiği halde, bütün 
serveti sayılan parası bir ay için
de kül oluverdi. Her ihtimale 
karşı sakladığı son birkaç parası 
da bu şerait içinde ancak birkaç 
gün dayanabildi. Düşündü, taşın
dı; aç kalmak, yabaneı bk mem
lekette rezil rüsva olmak tehli
kesi gözünün önüne geldikçe kor
ku ile titredi· 

Niıhayet hatırına ilk ve son ge- 1 
len desi~ye başvurmaya karıar 

verdi. 
Nevyorkta bir arkadrujı vardı. 

Onun adresini vererek amcasına 
bir mektub yazacak ve N evyork
ta bulduğu karlı bir ticaret işi için 
para istiyecekti. Evvela arkada
şına uzun bir mektub yazıp vazi
yeti bildirdi. Amcasına gönderi
lecek mektubun zarfını ıbile yaz
dıktan sonra Nevyorktan postaya 
atılmak üzere arkadaşına gönder
di Bu işleri yaptıktan sonra ar
kadaşının ödünç olarak gönder -
diği para ile emelini tahakkukuna 
çalışmıya brujladı. Fakat gençli -
ğine, yakışıklı bir erkek olması
na ve az çok parasına rağmen bir 
aylık çalışması hiçbir netice ver
memişti. Zavallı Nejad yeni el
biselerini, lüks bavulunu bile bir 
kaç dolar daha elde edebilmek i
çin elden çıkardıktan sonra prog
ramı değiştirnıiye kalktı amma iş 
işten geçmişti. Bütün kadınlar o
nun gençlik ve yakışıklığına rağ
men birkaç dakikadan fazla ken
dilerile meşgul olmasına meydan 
bulamıyorlardı. 

S 
elim Sadi bütün hiddetine 
rağmen yeğeninin mektub
larını yırtamadı. Gözlüğü -

nü taktı, bir iki kere daha mek
tubu okudu; yeğeninin Nevyork
ta olduğuna kanaat ,getirdikten 
sonra ckiırlı bir ticaret işi. üze
rinde durdu. Kendi kendine: 

- Demek, Nejad akıllandı. Ar
tık ticareti, karı, zararı hesaplı -
yor. 

Zaten şu Amerika. başka yerdir, 
vesselam!. Şu bizim haylazı bile 
adam etti Nevyork ... diyordu. 

Mektubda rakam yoktu. Yal
nız c bu büyük işi halletmem için 
paraya ihtiyaç olduğunu takdir 
edersiniz• diyoııdu. 

İhtiyar amca hesab etti. Neja
dın bu işi kaçırmaması için bü -

şa ile evleniyorsun!.. Dedi. Hiç beklemediğim bu 
sôı kı.rşısında zannettim ki, kulağımın üzerine Rüş
tiı Efendi dehşetli bir yumruk indirdi ve .. Başım 
sancılandı! Ve .. Bu anda, sanki oda, lamba, LŞık 

6Üzlerimlde kararıyor, bütün eşya, insan yüzl~ri 

gözlt!rimden siliniyor, her şey zayıflayan bakı.şla -
rımda dönüyor .. Dönüyordu!. 

Arkasından, elini yeleğinin cdbine tekrar gö
tiırdü, yeşil atlastan bir kese çıkardı. 

O. biraz daha sokularak. biraz daha hırslana
rak: 

- Eh .. Bunun ötesi yok!. Devlet kuşu hepimi
zın başında uçuyor. Artık bizim için, dünyada yok .. 
Y?k! 

Hep o, evvelki ihtiras, delirten menfaa}, çıldır
tan hisset, alçahan sevgi ile onları da saydı saydı 
ve .. Bağırdı: 

-Yüz!. 

Sesi çıkmıyordu, boğazı kalbinden 
len bir tazyik ile tıkanıyordu: 

- Bu da benim ... 

kopup ge-

Yutkuna yutkuna söylemeğe çalLŞıyordu: 
- Bunlar daha hiç.. Gerisine bakalım. Hazi

neler gelecek, hazineler!.. Sonra elini dizine vur
du, gücünü topladı, sesini topladı, ağzını kulağı

ma yaklaştırdı, 

Diyordu! Ve .. Durmadan söyleniyordu: 

- Paşa, hani 'bir şeye belki çabucak lazım o
lur .. Diye bu altınları gönderdi.. 

- Nikahı hemen yapalım ... Diyor! 

- Adamcağız iki günün içinde sana aşık olmuş 
çıkmış!.. 

-- Bütün servetim, hazinelerim, her şeyim 
kendisinin olacak .. 

D~i!.. Arada bir, anneme de dönüp: 

1 Yuan: MURAD KAY~ 
yük bir servet denecek kadar P1 

ra gönderdi. Yeğenine derhal ufr 
bir mektubla ticari işlerin hilr 
ferini, doğruluklarını, kar ve ıı
rarını anlattı. Selim Sadı zarfı 
kaparken hususi bir gurur duydü 

O günden sonra amca herke" 
;ıı:eğenini methediyor, bütün ser 
vetini Nejada bırakacağını söylil• 
yirdu. Yalnız beklediği şey :W 
jadın söylediği işi becerebilmeli 
idi. 

Hatta birçok kimselere: 
- İstanbula alnı açık dönersl 

onu en büyük mükafatla taltif t 
deceğim. diyordu. 

N 
ejad, amcasının mektubur. 
dan evvel paraları aldı. ı.I 
tubu yarım yamalak okudü 

Holivudun en şık terzisine elb1 

seler ısmarladı, en lüks berber 

!erde tıuş oldu. Birkaç gün soıı1 

sinema ve kadın meşherinin e~ 
güzel kadınlarından biri ile t 

nıştı; Ledy Lombard aslen şimB1 

olan hu genç kadın zengin bir fşb" 
rikatörün km idi. Holivuda filiıt' 
!erin nasıl çevrildiğini, artistler• 
nasıl yaşadıklarını yakından gar 
miye gitmişti. 

Nejadfa o kadar iyi anlaşmıl 
!ardı ki tanıştıkları ılk gündenıl 
beraber yaşıyorlardı. Daha /uıı 
rikada iken kendi aralarında ıır 
şanlanmışlar, hatta evlenmişJerJ· 
Önce kızın memleketi olan Oslol"' 
hareket ettiler. Büyük bir fabrİ' 
k.atör olan Ledynin babası kıZ1 ' 

(Devamı 7 inci sayfada) 

Ankara Radyos\l 
BUGtlN 

19 Procram. 
19,05 Müzik. 
19,15 Türk milzltl (İneesaz faslıl· 

•• 20 Memleket saat ayarı, ajans 
meteoroloji haberleri. 

20,15 Konuşma (Haftalık spor ,.,. 
vlsl). 

20,30 Türk ınüzltl (Seçilmiş btSli' 
semai ve sız semaUerl). 

21,10 Konuşma. 
21,25 Neııell plaklar - R. J 
21,30 1\-Iüıtk (Radyo Orkestrası ~ E 

Praetorius). 
22,30 Müzik (Operet seleksyonl•~· 

Pi.) 
23 Son ajans haberleri, ziraat, ~ 

ham, tahvllit, kambiyo - nukut bOr' 
sası (flat). 

23,20 Müzik (Cazband - Pi). 
23,55 - 24 Yarınki pl'o&Tam. 

YARIN 
13,30 Procram. 
13,35 Türk müzlft. 
1- Rast peşrevJ. 

5'' 3- Abdi efendi - Kası şarkı 

nln aflkınla ('ilk oldum. 
3- Faik bey - Rast şarkı - Bir 6•" 

me düşürdü beni. 
<1- Kanun taksimi. 
5- Lütfi be:r - Hlcukir prl<ı - S•' 

na ne oldu cönül. 
6-- Arif be:r - Wcadtir ıarkı - ~ • 

cıl ey l'Oncal sadberk. 
7- Arif bey - Hlcazkir şarkı - aııl" 

dü açıldı yine efil yüzlü ;rlr. 
14 Memleket saat ayarı, ajans ti 

meteoroloji haberleri. 
14,10 - 15,30 lllüzUt (DaDB müzifl ' 

Pi). 
18,30 Pro1rram. • 
18,35 Müzik. - (: 
18,45 Müzik (Küçük orkestra - şr 

Necib Aşkın). 

1357 Hicri I 1355Ruınl1 
Cemaziyelevnl Haziran 

19 24 ---
1939, Ay 7, Gün 188, Hızır 63 

7 Temmuz CUMA -- 1 

Vakitler Vasati Ezani 

sa. dı. •a. d,!;. ---
Güneı 4 36 8 52 

Ölle 12 19 4 35 

İkindi 16 19 8 35 

Akfam 19 43 12 00 

- Kimse olmasın ... 
Diye gözlerile etrafı yokladı: 
- Kızım, Allah kısmetini bol yerinden açtı. Pa-

-- Hanım .. Hanını .. Bize de isterseniz ayrıca 

konak hazırlatayım. İsteı:ıseniz Belkiıs Hanımefendi 
ile oturursunuz ..• 
l Diyor .•• {Devamı var) 1 

Yatsı 21 45 2 oı 

İmsak 2 18 ' 6 34 
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. , İstanbulda Bllyiik Yenilik ı · . 
edava Plajdan' 
Hal -k Memnu.n 

!'-!ll-~-CI K_A_) Ölüm Kasırgası İçinde 
Macerası 

İki arka.daf ava çıkarlar. Btr 
müddet kırlaroa dolaştı.ktan son
ra lblr yolwı kenarına otururl!ar. 
Çantalarını, tüfeklerini yanlarına 
lbırakır'lar. Avcılardan biri. arkada
şının çantasında kooaman mü • 
ne!:>bihli 'bir saat bulunduğunu gö-

Geçen Bir Aşk 

Daha Bazı Sahillerde Belediye Bedava 
rünce hayretle sorar; 

- Bu ne? ... 
- Sılbıil:ıları uyıkudan uyanmaık 

İşkence ve Ölümün Hiç Sayıldığı 
Memlekette Aşk Mağlub Olmadı 

Plajlar Tesis Edecek 
lçin kullandığım münebbihli sa
at! ... 

- Niçin yanına aldın? Avda bir 
ağacın ahına oturup uykuya dal
maktan mı korkuyorsun? ... 

A vusturyanın f lhakıında Bir 

[ Yazan: REŞAD FEYZİ 1 - Bırak ta anlatayım ... Tavşan
hırı uyandırmak için aldım ... 

U 
.. k'' s udarın Çiltekayaları meş-

hurdur. Üsküdarlı olup da, 
Çiftekayalarda denize gir

ıne · mış, çok az genç vardır. İstan-
bul uzun seneler pl~j hasretile 
ktvrandı. •Ol mfiliiler ki derya iç
r~ r, doryayı bilmezler> fehva-
sın · ca, Istanbul halkı da uzun yıl-
lar den·, . So ,, . 
1 

ze gtremediler. nra, pıaJ-
oar başladı. İlk plaj, mütarekede, 

z !lan Rusyadan kaçıp gelen Ve-
rangeJ d - Orada rıihatsız oluruz, dıye. or usu mensupları tara - kıncı mevKI arabalardan az çı-
fından Fioryada açıldt. Sonra, şu- kardığı yazılıp çiz iliyordu. İşlet- yine, bile bile, avuç dolusu para 
racta, burada plajlar çoğaldı. Fa- me müdürü bana: vererek öteki taraflara gidecek -
kat pJ• · ak\ ' aı denince halka bir korku Bir kısım mıntakda<da da, halk, !er az olmıyac tr. 
\'~ d ' ehşet geliyordu. Çünkü, gü- <hnci mevkı araba i.;tr.miyor. Hat- Ne ise, mesele o değildir. Hal-
zeı de · · · k k nıztn tuzlu suyunda bır ban- :a, ikinci mevki arah~ ço oyu - kın, para vermeden, yazın, sıhhi 
;

0

1 almak, plaj denilen bu müesse- vorsunuz, diye şikayet pJ'yor.. temiz, deniz banyoou alabilmesi 
I:: erde o kadar pahalı bir işti ki, - Şirket işletme müdürü bana, lazımdır. Bu fikrin tahakkuku i

entm diyen babayig" it plaja gide- hangi mıntakalarda, birinci mev-
rnı çin ilk adım atılmıştır. Belediye 

Yordu. Sonra da, plajlar. şehre ki araba istenilmediğini de söylc-
20k yakında, Beşiktaş sahillerinde de, 
. . uzaktı. Bir banyo alabilmek mişti. Fakat, şimdi, o mı~takala-
tçın, ayn; zamanda mühim bir rın isİ!nierini yazarsam. Istanbu- böyle bedava bir plaj tesis ede-
seı-v · ' cektir. etı, YOi masra.fı. olarak öde - !un nerelerinde züppelerin otur-
inek laztrnd.ı. duğunu anlarsıntz.. Bu sahil şehrinin, daha bir çok 

i'tllarca yazıldı, çizildi. Niha - Bedava pliij hikayesi de buna yerlerinde, bu fikrin tahakkuku-

;et, bu sene belediyeyi, halka malı- =~h:;en~z~em~e;;;s:;;i~n~?·=====~==~::n::u=:t::em=:e'.:n'.:n~i=ed=;er~i':z'.:. =~==== 
us bedava plaj tesisine imale et- -

tnek mümkün oldu. 1 S j H 1 R L 1 K LJ T LJ _ı 
](}laftalar vardı ki, belediye, Üs-

GÜZEL ADAM MIYDI? 

Fikretle nişanlısı Güzide çam
lıkta bir ağaçın altına oturmuşlar, 
gelip geçenleri seyrediyorlar. 

Fikret.- Biliyor musun, Güzi
de?. Dün gece rüyamda seni gör
düm. Bir başkasile sevişiyordun?. 

Güzide dalgın bir halde 
- Bari güzel bir adam mıydı? 

DON Kİ50TUN CEVABI: 

Bir gün, Don Kişolun kar§ıst

na bir pehlivan çtkmtş : 

- Yiğit isen tut da beni yere 
vur!. 
Demiş, Don Kisot da şu cevabı 

vermiş: 

- Ben, iyi bir avcıyım. Tuttu -
ğumu v~rmam. Atttğımı vururum! 

MELEKLERLE SİNEKLER 

Çok pinti bir adama sormuşlar: 
- Akşamları sofranızda kim -

!er bulunur? 
- Kimler bulunacak ... Me -

!eklerle sinekler!. .. 

Meraklı Bir 
Anket 

Udarda, Haremle Salacak arasın- Para Ç' •. f eş ' ren 
da, halka mahsus bedava bir plaj • 

~aptırıyordu. Hatta, bir aralık, Mak·ınen ı·n Kerameti 
DünyanınEnMükemmel 

Kadını Kimdir ? 
1 
eiediyenın iyi bir niyetle hazır-
•dığı bir sahile bir açıkgöz talib 
Çık ' -ınış, burasını kira ile tutmaga 
~ğ.r~ştı. Çok şükür k~ tıele
~Yemiz, bu fikre yanaşmaımıştı. 
eılense, halkın para vermeden 

deru· ' . ze girmesini istemiyen, çeke-
~ıYen insanlar, istan'buLda çok 
~ladır .. 

liaremde bedava plaı· açıldı.. Bu Pi .. 
•ı, hem halka bedava deniz ban-

~su temin etti, hem de Haremde 
li~ Pl~j tesis etmek gibi bir yeni

vucude getirdL 
Pla· h l gayet güzel yapılmış.. Sa-

ti~t.anzim edilmiş, deniz temizle-
. ış, genış bir kumsal vücude 

geılrilm· . . 
l>Jiı. iş .. Bır ıskele yapılmış .. 

d. Jın bır yer.inde, kocaman bır 
ırek ·· uzerinde büyükçe bir levha 

Var: Meccani pı· · :S aı .. 
d u levha bilhassa mühim .. Koy
n~klarına iyi etmişler.. Ne olur, 

.0lınaz, açtkgözün biri çıkar, 
0 cıv n ara yaklaşanlardan beşer, o-

":. kuruş istemeg" e kalkışır .. d .. 
aıda bir cankurtaran sandalı, 

SılıJı · 
b ıye malzemesi var.. Bundan 
e~~a soyunup denize girenlerin 
b l.<ielerıni koymaları için, bir de 

araka .. ·ı . d vucude getirilmiş.. I erı-
n ~' bu Plajdaki tesisat daha ge -
IŞletilecektir 
lialk, bura~a büyük bir neş'e ve 

Zevkle d 
it" enıze giriyor. Muhakkak 
ı:· Paralı plajlardan ıi.aha çok eğ-

ntyor ve ıstifade ediyor. Bura-
nın m· · 
1 uşteriJerinden çoğu çocuk-
. ar .. Denizin bedava oluşu kadar 
~ana zevk veren başka bir şey 
.. •r lnıdır?. Bcled.yeyt, bu mu -
•affak ' 
r· ıye\,nden dolayı takdir ede-
ız .. 

~u pliljm gittikçe rağbet bula
cagı •. h 
ın ,up esizdir. Bu sahilde, he-
v en az Ötede bır iki plaj daha 

ar .. Fak t 
1 a , oraları paralıdır. Bun-
arın sah bl . .. r ı erı, yambaşlarında tu-

heylen bu amanstz rakibden, her
a de t memnun olmamışlardır. 

§ kvvelık gün, Üsküdarda dola
'bır en, bir arkadaş, bütün halkın 
a ~ava pliıja gitmiyeceğinı, yine, 

g~.ıst<lkrat geçinen bir çoklarının 
osterı, l . k. • o sun d tye, yanıbaşında-
ı Paralı pliıja gideceğini ;öylü-

Yordu B _ 
· u. dogrudur. c,.,.c 

le ' sene, tramvay itrketi iş-
ime m ' d·· ·· 

O u uru ıle görii<üyordum. 
araı·•- b . ' ...... sa ık şırketın hatlara ı-

Toy Mirasyedinin 
Frangı Nasıl 

12 Milyon 
Uctu? 

• 

Parasını Çoğaltmak 

İçin Makina ~atmışla_r 
oris Roben, ka.h Parıstekı 

M apartımanında, kah Fran -
sanın cenub cihetindeki çift

liğinde vakit geçiriyordu. Baba-
sından 12 milyon frank ( 450 bın 
Türk lirası) miras kalmıştı. Bunu 
işletmek, bir mısli daha arttırmak 
istiyordu. Fakat nasıl? Işte bun~ 
bilemiyordu. Ticarete aklı ermı
yordu. Çiftlik işlerine de asla ... 

Pariste :ııulunduğu sıralarda 
Borsa civarındaki büyük kahve -
lere devam ediyor. İş adamlarile 
münasebat tesisine çalıştyordu. 
Bir gün Lakan adlı birisile ahbab 
oldu. Bu çok kurnaz bir adamdı. 
Genç mirasyedinin fikrini anla -
yınca istifadeyi düşündü. 

Bir gece, üç dostunu prezante 
etti. Bunların birsü İspanyol, iki
si cenubi .Amerikalı idi. Üçü de 
ştk giyinmişti. Zengin_ gföi görü
nüyorlardı. Halbuki uçu de, \ıır 
çok kereler dolandırıcılık cürmile 
mahkum olmuş serserilerdi. La -

kan: \ 
_ İşte, samimi dostlarımdan üç 

iş adamı. .. Bir banknotu dakika~a 
iki, üç banknot yapacak bır maki
ne keşfetmişler. Fakat bu makı
neyi yapmak için çok para Hizım ... 
İsterseniz konuşunuz, ortak olu-

nuz. 
Genç mirasyedi : 
_Hay hay! diyor. Ne kadar pa

ra lazım ise vereyim. Fakat, evvela 
bu makinenin ne olduğunu gör -
mek isterim. 

_ Peki, bu akşam bir yerde bu
luşalrm. Makinenin modelini gös

terelim. 
_ Dokuzda bize geliniz olmaz 

mı? 

- Olur!. 
Lüks apartımanın lüks salonun

da be şki~i toplanıyorlar. Lakan 
izahat veriyor: 

_ Arkadaşlarımın keşfettiği 

makine küçük bir kutudur. Kapa
ğını açar, bir deste banknot kor 
ve kaparsınız. Yan tarafındaki 

Morh Roben 

düğmeye basarsınız Kapağını a
çarsınız. Banknotların çiftleştiği

ni görürsünüz. Koyduğunuz bank
notlar bir misli fazlalaşır. Harika 
değil mi?. 

- Evet, ctdden harıka. .. Bu 
makineyi göremez miyim. 

Lakan çantayı açıyor, içinden 
küçük bir tahta kutu çıkarıyor. 

İçerisine dört İngiliz banknotu ko
yuyor, kapağınt kapıyor. Üzerin
deki küçük delikten kırmtzt ve 
yeşil renkli bazt eczalar döküyor. 
Yarım saat sonra kutunun kapa -
ğını tekrar açıyor, sekiz tane yep
yeni banknot çtkarıyor, masanın 
üzerine koyuyor. 

Genç mirasyedi hayretle bakı
yor. Kurnaz dolandırıcılar, saf mi
rasyedinin tamam 12 milyon fran
gını ele geçiriyorlar ve kaç"tyorlar. 
Zabıta altı ay sonra kendile

rini yakalıyor. Dolandırdıkları 

paranın altı milyonunu geri alıp 
genç mırasyediye veriyor. 

Amerikada c 1929 senesinin en 
mükemmel kadını• nı seçmek için 
radyo ile halkın reyine müracaat 
edilmiş. Birinciliği, Cumhur Baş
kanı Bay Ruzvelt'in eşi Bayan 
Franklen Delanar Ruzvelt, ikinci-
liği de Çinli General Şankayşek'in 
eşi kazanmıştır. 

Bayan Deliınar Ruzvelt, İngil
tere Kralıçesi ·büyük Viktorya• 
gibi memleketinin •en mükemmel 
kadın<> ünvanını esasen haizdi. 
Bayan Ruzvelt, çok çalışkan bir 
kadındır. Fakat siyasi işlerle kat
iyyen uğraşmaz. Bütün mesaisini 
içtimai işlere hasretmiştir. Kon -
feranslar verir, makaleler yazar. 
Bununla beraber evini, evinin iş
lerini kat'iyyen ihmal etmez. Da
iresinde küçük bir elektrik mut -
fa.ğı vardır. Arasıra önüne göm -
leğini takar, kendi elile pastalar, 
yemekler yapar. 

Bayan Ruzvelt'ten, Madam Şan
kayşek'ten sonra en çok rey alan, 
Amerikanın en maruf gazetecile
rinden Senkler Tevis'ln eşi Madam 
Doroti Tornson'dur. 

Bir Dakika 
Diyip Geçmeyiniz 
* İtalya, müstemlekeleri i

çin 3,800 frank sarfcder. * Kanada, 700 ölçek buğ
day istihsal eder. 

* Mafsal hastalıkları me -
selesi Amerikalıları pek çok 
işgal etmektedir. Bu hastalık 
yüzünden dakikada 75,000 za
rar edilmektedir. 

* Arjantin dünya piyasa
sma 1,300 kilo ceviz çıkarır. * Bulgar hükfımeti harb 
mütekaidlerine ve malullerine 
258 frank verir. 

* Şimali İrlanda hükumeti 
keten ziraatini teşvik etmek 
için 38 frank sarfeder. * Büyük Britanya hüku -
meli 10,000 frank kıymetin -
de kauçuk istihsal eder. * Amerika otellerinde o -
turan müşteriler, 36 kilo et 
yerler. 

İŞTE 60 SANİYE GEÇTİ. 

Zabit, Aşkı Vazifesine 
Nasıl Tercih Etti? 

B 
ir Fransız mecmuasında gör
düğümüz aşağıdaki yazıyı 

aynen ahyoruz: 
Avusturyanın ilhakından son

ra Pariste açılan Viyana pastaha
nelerinden birine girmiştim. Sa
lon boştu. Yalntz, yanımdaki ma
sada çok sevimli çehreli, kibar ta
vırlı bir kadın oturuyordu. Ba -
şında şapka yoktu. 
Kapı açıldı, iki şık madam gel

di. Yaşlısı, yanımdaki masada o
turan kadını görünce bağırdı: 

- Oh! Baron Fon Hutten siz 
burada, Pariste?. 
Konuşmağa başladılar. Sözleri

ni tama.mile işitiyordum. Sevimli 
kibar tavırlı kadının hayatını bu 
suretle öğrendim. 

İSTİLACILARIN KANUNU 
Viyanl!.!!ın merkezinde şık ve 

lüks bir apartımanı vardı. Kar -
deşinin köşküne senede bir iki de
fa, yortu günleri geliyor, bir haf
ta kadar kalıyordu. 

İlhaktanberi alışveriş kayıd ve 
şart altına alınmıştı Açlık, ölüm 
ve işkence hiç sayılıyordu. Eliza
bet, küçük kıza getirdiği çikola -
taları bin m~külatla alabilmişti. 
Köşke girince şaşırdt, kaldı. Her 

şey altüst olm~tu. Hizmet.çi~er 

telaş içinde idiler. 
Küçük kız tepinerek bağmyor

du: 
- Annemi isterim ... Annem ne

rede?. 
Elizabet hizmetçilerden birine 

sordu: 
-Ne oldu?. 
- Geldiler, aldılar, götürdü -

ler. 
Elizaıbet, bu gelenlerin kim ol

duğunu, ve kimi alıp götürdük -
lerini derhal anlam;tı . .Bunlar, 
Gestaponun adamları idi. İsimle
rini telaffuz etmek ölüm cezastna 
çarpılmağa kafi idi. 

IZTIRABLI GÜNLER 
Elizab~t. ilhakın ilk günlerinde: 

Müstakbel Dünya 
Nevyork 

Ziyaret 
Sergisinin En Çok 
Edilen Kısımları 

Nevyork sergisi bütün ehemmi yetile devaın ediyor. Sergide müs
takbel dünya hakkında bugünkü fanilere bir fikir vermek üzere yapıl
mış olan büyük küre ziyaretçileri &on derece aHikadar etmektedir. Yu
karıki resim, bu büyük kürenin içini ziyaret edenleri gösteriyor. Zi
yaretçiler c;turdukları yerden, belki de görıneğe yetişemiyecekleri müs
üakbel dünyayı seyrediyorlar • 

- Herhalde Viyanalılara karıı ı 

hüsnü muamele ederler. 
Demişti. 

Fakat, az eonra bu hükmünde 
yanıldığını anladı, ve pelı: endişe!' 
bir hayat geçirmeğe -

Ilencereden Uak&n _ 
birdenbire sevin.ele bağırdı: 

- İşte babam!. 

İren, kapıya doğru yürüdü. Az 
sonra jorj içeri girdi. 

- Pasaportları, biletleri aldım. 
dedi. Bu gece saat on.da hareke1 
etmek lazım. Eşyaları hazırlıya
bilecek ınişin, İren?. 

- Hemen hazır gibi birşey ... 
Jorj •bir koltuğa kendini bı 

raktı: 

- Hududu geçmedikçe rahat c· 
demiyeceğim Ellizabet... İngili.7. 
konsolooundan senin için de bir 
pasaport aldım. Yanımda bulun-
sun. 

İKİ AY SONRA ... 
Eliz,.bet, Viyanada kaldığına i

yi etmediğini anlamıştı. Kardeşi
ni dinleyip Parise gitmediğne na-
dim oluyordu. , 

Bir gece sofraya oturmuş, yal
nı.z başına yiyeceğini yiyordu. 

Birdenbire kapı vuruldu. Hiz . 
metçi korku ile mmldandı: 

- Onlar!. 
Üniformalı iki zabit içeri girdı: 
- Ecnebi radyolarının neşri -

yatını dinlemişsiniz. Bunun ya -
sak olduğunu bilmiyor musunuz? 

Elizab~t cevab verdi: 
- Fakat, radyom yok!. 
- Aldığtmtz haber doğrudur. 
- Tekrar ediyorum: Evimde 

radyo yoktur. 
- Peki, evi arıyacağız!. 
Bütün odaları aradılar. Radyo 

makinesi bulunmadığına kanaat 
getirdiler. 

Zabitlerden biri sordu: 
- Kağıdlarıruz var mı?. 
- Evet ... 
- Paranız?. 

- Çok birşey değil!. 
- Veriniz onları, kağıdlannızı 

da!. .. 

Parayı, ve pasaportları aldı, ce
bine koydu. Ve: 

- Haydi, dedi, gidelim ... 
Kapının önünde bir otomobil 

duruyordu. Zabit, şoför yerine o
turdu, genç kadını yanına oturt
tu. Otomobil sür'atle gidiyordu. 
Az sonra şehrin haricine çıktı. E-

(Devamı 'I incı saııfada) 
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" IST ANBUL KAPIIJ 
VE .BtzANS SARA 

No.34 Yazan: M. SAMİ KARAYEL 

ikinci Mehmede ölüm Haberini 
Vermekte T ereddüd Ediyorlar 

• 
Mari, Varisi Saltanat Olarak Edirnede ikinci 

Mehmedden Başka Kimseyi Görmüyordu 
Muradın üçüncü karıs1 Mari, ko- zansıla gözü oldugunu biliyorlar. 

casının birdenbire kucağında can Bu beladan kurtulmak için elle -
- Hele, iyice biı d~ününüz 

lalam ..• 
vermesi üzenne çığlığı basnuştı: rinde bulunan rehineyi salıve - Halil Paşa; Marmin ne demek 

istediğini anlamıştı. Kendi oğlu 

küçük şehzade Abmedi Heri sü
rüyordu. 

- Arslanım, beni bırakıp ne - rirler ... 

relere gidiyorsun? - Evet doğru söylüyorsun la -
Halil paşa vak'ayı haber alır al- ? . . 

h · h" d ld 1 lam .. Fakat; Orhan ıle bız)er ge-
maz, aremı uımayuna a ı ve • inetd k . , , Halil Paşa; şu yolda mukabele 

etti: Mari ile karşı karşıya geldi. ç ı ece mJy>z · 
Güzel Maıi heyecanından ken- - Hiç şüphe etmeyiniz ... Or -

dini zaptedemiyor ve bağırıyor- ha~ı istediğimiz ııK• idare edooi-
du. Kendini yerdoo yere atıyordu. lırız. 

- Sultanım; iradelerinizi kav
nyamadım. 

- Hele hele biraz daha düşün. 
Güç haıl ile Halil Paşa dilber ka- - Orhanı getir:mıelrten başka 
dınJ zaptedebildi. Ve söze baş. çare yok mu?. - Şehzade Ahmedi hatırlıya -

mıyor musun? dedi. lıyarak:, - Bendeniz bundan 'başka çare 
- Sultanım, olan oldu. Şimdi bulamıyorum. (Devamı ooT,I 

gürültü etmek ve heyecana ka -
pı11p akıl ve şuunlan uzaklaşmak 
zamanı değildir ... Tedbir gerek -
tir. Dedi. 

Mari Veziriazamm sözleri üze
rine biraz sükiinet bulmuştu. Kur
naz kadın derhal kendini toparla
dı. Halil Paşaya hitaboo 

- Lalam, ne yapmak gerektir?. 

Halil paşa yutkunuyordu. Söy
liyecekleri sözler çok tehlikeli i
di. Bu sebeble Mariye birdenbire 
cevab verememiş ve duralamıştı. 

Mari sualini tekrarladı: 
- Lalam; ne yapmak gerektir? 
Nihayet, Halil Paşa ce-vab ve-

rebildi: 
- Sultanım; yapılacak iş gayet 

bas•t; irade buyurursanız kulunuz 
bu işi suya sabuna dokunmadan 
hallederim. 

- Nasıl?. 
- Şimdi Bizans imparatoru 

Kostantine ve yahud veziriazamı 
Notaras Dükasa mahrem bir 
rnektub yazarak vaz1yeti bildiıi -
riz ... 

- E ... Bundan ne çıkar?. 
- ...... 
- Lalam, yutkunma ... Açıkca 

ve ürkmeden söyle ... 

- Niye susuyorsunuz? 
-"'Sultanım, nasıl susmıyayım? 

- Neden birşey mi var?, 
- İkinci Mehmede vefat habe-

rinı verelim mı demek ıstiyorum? 
Dey>nce Mari, Paşanın ne de

mek ıstediğinı anlad. Fakat; şeh

Tehdit Karşısında 
Artık Tereddüt Yok 

(1 inci şahijeden devam) 
mm teessüsüne yardım etmeğe 

hazlld1r. Kuvvet istimali teh<liqj 
izale edildiği takdirde müzakere
ye girmeğe de hazır<lır. Fakat teh
didler önünde tereddüd etmeme
ğe de azmetmiştir. Artık kuvvet 
karşısında ıfedakarlık yapılmıya -
caktır. 

.ZORA• GAZETESİNİN NF.Ş
RE'ITİCİ BAZI HABERLER 

Sofya G - .Zora • gazetesı, Lon
dradan aidığmı söylediği bir ha
bere atfen, Türkiyenin Trakyada 
tahkimat yapmakta olduğunu yaz
maktadır. Londrada çıkan Niu~ 

Kronıkl gazetesine nazar an, Trak
yaya külliyetli mıktarda çimento 
gönderılmektedır. Ayni gazete, 
Almanyanın son günlerde Türki
yenin vermiş olduğu mühımmat 

siparişlerini göndermediğini, fa -
kat Türkiyenin buna mukabil Al
manyadan zırai mamuliıt alma -
mağa karar vermesi üzerine, bu 
siparişleri göndermeğe başladığı

nı yazmaktadrr. Lakin Türkiye, 
Alman mamuHitının kalitesini kay
betmi~ olduğunu gördüğü j,,:in, 
memnun değildir. 

.- Zora ., gazetesi, ayni zamanda 

Edirne de dahil olduğu halde 
Marmaradan Karadenize brr müs
tahkem hat yapıldığını Türk do
nanmasının yeni iki kruvazör, 30 
muhrib ve 60 denizaltı gemisin -
den terekküb edeceğini yazmak
tadJr. 
FRANSIZ DONANMASININ BO
GAZDAN GEÇMESİ MESELE.5İ 

Londra 6 - İngiliz gazeteleri -
nin yazdıklarına göre, bir muha -
rebe halinde Fransız donanmsaı -
nın boğazlardan geçebilmesi için, 
Türkiye ile Fransa arasında mü
zakereler cereyan etmektedir. Mü
zakerelerin müsait bır saDıada in
kişaf etmekte olduğu da yazıl -
maktadır. 

ALMANYA TİRYESTE'DE BİR 
DENİZ ÜSSÜ YAPIYOR 

Roma 7 (Hususi) - Almanya -
nın Adriyatik denizindeki tkare
tini kolaylaştırmak üzere, Tiryes
te'de Almanya için bır serbest 
mıntaka ayrılacaktır. Bu senbest 
mıntaka on yıl için Almanyaya ki
ralanacaktır. Almanyanın burada 
bir deniz ve hava üssü tesis et -
mesıne, gemiler taırtlr edebilecek 
havuzlar yapmasına müsaade ede
bflecektir . 

zade Orhan h>ç ele akl na gelme-!============================= 
mışti. 

Deı>hal cev.ab verdi: 
- Venmesek da olur?. Fakat ... 

Kime haber ver.miş olacağız?. 
Mari. varisı saltanat olarak E

dirnede ikinci Mehmedden gayri 
kimseyi görmüyordu. 

İkinci Muradın yalnız ortada 
ehzade Ahmed isminde küçük 

bir şehzadesinden başka kimse -
cikler yoktu. 
Şehzade Ahmed de güzd Mari

nin yegane oğlu idi. Fakat; Mari, 
Osmanlı imparatorlugu saray,a -
rında senelerce yaşadığı halde 
oğlu şehzade Ahmedın ikinci Meh
med dururken oglu Ahmeclin tah
ta geçırilebileceğini düşünemi -
yordu. Bizansda esir gibı duran 
Suleyman Çelebinin oğlu şelıza

de Orha'la da aklı uzanmıyordu. 
Halil Paşa, Marinin meseleyi 

başka türlü kavradığına hukmet
ti ve şu yolda cevab verdi: 

- Sultanım; Bizansda kaçak o
larak bcılunan şehzade Orhanı ha
berdar et.mek kiıf• değil mi?. 

- Nasıl olur? Hiç Bizans im
paratoru Kostantin elinde bir a
let olarak senderdenberi ku : an
dığı Orhanı all\·erir mi 0 • 

- Notaras bu işı kolayca hall{
df'bılir sultan m. 

- Nasıı? 

- Imparator Kostantıne, ikinci 
Mehmedin talrta gelmesinde mah
zur oldu <unu söyler .. Ve işin doğ
rusu da budur. Zaten. Notaras ve 
imparator ela ikinci Mehme<lin Bi-

İstanbul Emniyet Sandığı 
Direktörlüğünden : 

Emni}t·t Saı,dıgın. borçlu ölü Bay Sabı i Mutluol varislerine ilan 
yolile teblig: 

Bay Sa!Jr Mutluoı (Ali oğlu) İstanbul Kocamustapaşa Kocamus
tapa~a sokak e•ki 320 en eski 280. 280 yeni 320 numaralı a'h.şap bir evın 
tamamını. 

Birıncı derec<de .potek göstererek 6-4-937 tarihinde 25058 hesap 
numar'ISılı: E•ndıgıınızdan aW.ı /ı (200l Jıra boreu 3-4-939 tarihine ka
dar ödemedıjinden fa;z , komısyon ve masarifi ile h<'raber borç (238) 

lira (73) kuruşa varm·ştır. Bu sebeple 3202 numaralı kanun mucibınce 
hakkında ıcra taldbı i>a.şlanmak üzere tanzim olunan ihbarname bon;
lunun mukcvei<>Nımeue gösterdiği ikametgahına gönderılmiş i.<.e de 
borçlu Bav Sabr• yukarıda yazıh adre<;de öldüğü anlaşılmış ve tebliğ 
yapılam~mışt ı r. !'llezki\r kanunun 45 inci maddesi vefat halinde teblı-

J gatın ıli'ın şuret•lo yapılmasını amirdir. Borçlu Ba)"Sabri Mutluol mı
rascıları i'bı.: ılıi!ı torıhinden itibaren bir buçuk ay ıçinde Sandığı

mıza müracaatla mu:islerinin borcunu ödemeleri veya kanunen ka
bule şayan bir itirazları var ise bildirmeleri lazımdJr. Mirascılar ıpo-

I teğı kurtaramazlar veyahut başlıyan taki.IH usul dairesinde durdura
mazlar~a ipdck!i gayr• menkul mezkur kanuna göre Sandıkça satıla
caktır. Ru t•hetıer a!Jkadarlarca bilinıp ona göre hareket edilmek ve 

1 her birıne ayrı oyn .hbarname tebliği makamına kaim olmak tizere 
keyfıyet iliın olunur. (4978) 

Belediye Sular İdaresinden : 
İdaremiz mü•bhu; mini ıç;n ceman 111 çift ayakkabı 

• 24 • çizme 
Aç k p:»•rJıl· surdile imal ettirilecektir. 

l - Bu işe s it ı !name ııdaremiz levazım servısındcn parasız ola
rak alm·•bılir. 

2 - Taiiple:tn pazarlık günü olan 12 / temmuz / 939 çarşamba gü

nü sa:.t 15 de şartnan;c mucıbınce müdüriyete müracaatları liizıandır. 

(490:0) 

SPOR 
Pazar Günü 
Yapılacak 
Güreşler 

Dinarlı 
Pehlivanı 

İle Bulgar 
Karşılaşıyor 

Bu pazar Taksim stadyomunda 
heyecanlı profesyonel güreş mü -
sabakaları yapılacaktır. 

Bulgar pehlivanı Friştanof Di
narlı ile, Kara Ali de Habeşli ile 
güreşecektir. Bulgar pehlivanı ge
çen hafta olduğu gibi kırk beş da
kika değil, yeni§inciye kadar gü
reş istel'TI<'ktedir. Dinarlı ise bir 
saatten fazla güreş yapamıyaca -
ğını söy ]emektedir. 

Halbuki Dinarlının Bulgarın tek
lifini kabul etmesi lazımdır. Gü
reşin tam netice vermesi ancak bu 
şekilde kabildir. 

Haber aldığımıza göre organi -
zatörler bu akşam bu ihtilafı hal
ledecekler ve güreş yenişınciye 

kadar olacaktır. 

• 
Milli Küme 
Şampiyonu 

Bu Hafta Belli Oluyor 
Üç dört aydanbeıi büyük bir 

heyecanla ve alaka ıle takib olu
nan bu seneki milli lriime maçla
rının son haftası nihayet geldi. 

Bu hafta geçen senelerde yapılan 
milli küme maçlarından daha çok 
ehemmiyetli ve daha çok aliıka u
yandırıcı mahiyet göstermektedir. 

Zira bu son haltada , eski bir ta
birle, dananın kuyruğu kopacak 
ve bu seneki milli küme şampiyo
nu beJli olacaktır. 

Mılli küme ma.çlarının başında 
işlenen bu hata, Galatasarayı, ya
rın ve öbür gün yapılacak Dl.'mir
spor - Vefa ve Demirspor - Beşik

taş maçlarını büyük bir alaka ile 
takibe mecbur etmektedir. 

Demirsporun yarın Vefa ile ya
pacağı maç, Ve!a için bir fayda 
temin etmiyeceğine göre, Vefa
lılar yarınki oyunlarını biraz da 
kendi şehirlileri bulunan Galata
saray nam ve hesabına oynıya -
caklar demektir. 

Şayed Demirsporlular Vefayı 

kazanır da Beşiktaş karşısında be
rabere kalırsa, o vakit şampiyon 
takımı, Galatasaray - Demlrspor 
go\ averajı tayin edecektir 
Şu halde Demirsporun şampi -

yon olabilmesi için İstanbuldaki 
maçlardan ikisini kazanması la -
zım gelmektedir. 

Buna mukabil Beşiktaş Demir
sporu yenecek olursa hem Galata
saraya şampıyonluğu kazandıra -
cak, hem de kendisı mılli küme 
ikinciliğıne çıkacaktır. 

Köse İvanof 
(1 inci whijeden devam) 

nomısinın daha feyizli bir inkişa
fa doğru hız alacağını yazmakta
dırlar. 

Bulgar Başvekili dun harb mak
tulleri abidesine bir çelenk koy -
muştur. Başvekıl bundan oonra 
belediye dairesine giderek hatıra 
defterini imzalamıştır D,aşvek1J 

Sofyaya dönerken, iki gün Bel -
gradda kalacaktır. 

KARŞJLJKLI NUTUKLAR 

Berlin 7 (Hususi)- Dün ak -
şam Bulgar Başvekili şerefine, 

HBJ'iciye Nazırı Fon Ribbentrop 
tarafından verilen ziyafette kar
şılıklı nutuklar söylenmiştir, Fon 
Ribbentropun Bulgar - Alman 
dostluğundan bahseden nutkuna 
cevaben, Bulgar Başvekili verdi
ği ceva!ıda ezcümle demişin· ki 

•- Almanya ile Bulgaristan 
muahedelerin hakslzlıklarıın ta
mir ve bertaraf etmek ve haklı bir 
sulhu temin eylemek için ayni yo
hı takib etmektedirler.• 

Bu ziya!e• verilirken, Bulgar 
gazetecileri şerefine de bir kabul 
resmi yapılmıştır. Bulgar Baş•ı('

kili Berlhi zivaretinden son ıl1'

rcce memnun kaldığını söylemi~· 
tir. 

Hitler Danzlgllleri Alman 
Vatadaşı ilan Edecek 

(1 inci sahıjeden ievam) ı 
rına asker tahşıdıne de·,am etmek
tedirler. 

Ayni gazeteye gClre, Almanya
da b~n 1,600,000 asker sli\h al
tında bulunmaktadır. 

IDANZİG POLİSLERİNE CAZ 
MASKFSİ DAGITILDI 

Danzig 7 (Hususi) - Polis kuv
vetlerinın yeniden takviyEsine lü
zum görülmüştür. !Bütün polisle
re gaz maskeleri dağıtılnH5lır ve 
bunlar gaz maskclf. iı:; daima Ü

zerlerinde tll'iımakt:d:r lar. 
Ayan meclisi neşrettiği bir ka

rarname ile ibütün serbest şehir 

halkının hükumet hizmetine ha -
zır bulunmasını istemiştir. 

•YENİ BİR ZAFER KAZANA
BİLİRİZ• 

Paris 7 (Hususi) - Fransız or
dusundan sitayişle bahseden Ge
neral Veygand demiştir kı: 

- Bizim memleketimiz de harlı 
istemiyor. Fakat ümid ederim ki, 
bizi yeniden bir zafer kazandır -
mağa mecbur ederleı·se kazanı -
rız. Berlın bundan bir muddet ev
vel bır • Sinır muharebesi• nin 
başladığını ilan etmişti. Bu gıine 
kadar hasımlarınm pek kuvvetli 
sinirleri olduğunu herhalde anla
mı şolsa gerektir. 
POLONYANIN DANZİG AYA-

NINDAN İSTEDİKLERİ 
Varşova 7 (Hususi) - Danzıııı 

Ayan meclisi, serbest şehirdeki 

Polonya komıseri Şodaki tarafın
dan, Varşovada Mareşal Smigli 
ve Hariciye nazın mıralay Bek 
ile uzun uzadıya görüştükten son
ra getirmiş olduğu notaya henüz 
cevab vermemiştir. 

Polonya hükumeti Danzig Aya
nından şunları istemektedir: 

l - Danzi.gin der hal asker ltk -
ten tecridi. 

2 - Alman gönüllü kıt'alarının 
dağıtılması. 

3 --ffi~ne kadar Danugc so
kulmuş olan top, tayyare ve diğer 
'bütün harb malzemesinın Alman
yaya iadesi. 

4 - Haymver teşkilatından sar
fın82ar edilmesi. 

Lord Halifaks 
(1 inci sahifeden devam) 

hakkında şayia tahakku k etme -
mektedir. Müzakerelerin bugün -
kü safhası böyle bır zıyareti ıcaıb 
ettirecek vazıyette değildir: 

Sovyetlerce Baltık devletlerine 
verilmesi istenen temınat mesele
si halledilmeştir. Bir şayiaya göre, 
Sovyetler Türkiye ve Lehıııtanın 
da Sovyetler Birliğıne temınat 

vermesıni istemışlerdir. İngilte -
re ve Fransa Fransa bu talebi, di
ğer devletlerin dahili ışlerine mü
dahale mahiyetınde addederek 
kabul etmek istememektedırler. 

Bu maıhzuru bertaraf edocek bır j 
formül aranacaktır. 
Diğer taraftan İngilterenm ta

ahhlid ettiği memleketlerin slUıh
lanmalannı kolay !aştırmak için 
yüz milyon İrıgilız liralık bır kre
di a.çmak tasavvurundadır. 

Paris 7 (A.A') - Diplomatık 

mahfellerde söylendiğine göre İn
giliz ve Fransız mümessillerine 
umumi bir pakt akdi hususunda 
mutabık kalmak için son bir te
şebbüste bulunmak ımkiınını ver
mek üzer~ Sovyet taleblerini isaf 
eden bırkaç formül bulunmuştur. 

Mezkuf itilafın komşu memie -
ketlere teşmili için sarfrdılen gay
retle boşa gittiği takdirde İngil -
tere ile Fransanın ağlebi ihtimal 
üç hükumetin müşterek beyanna
mesi şeklinde ifade edilebılecek 

olan mahdud bir anlaşma akdine 
çalışacakları, ayni mahfe11erde i
lave edilmektedir. --ELMAS KUM 
Altınkum ile Rumelikavağı ara

sında Boğazın tabii güzelliklerini 
ve ~n güzel plajını ihtiva eden ve 
•Elmaskum> adile maruf olan ga
zino bu cumartesi günii halka açı
lauktır. 

Gazinoda ailelerin istirahati ve 
açık havadan istifadesi için bütün 
tertibat al1'1d ığı gibi birçok yeni· 
likler de yapılmıştır. 

5 - Tahkimat yapmaktaıt ft as
keri barakalar inşasından vazge- ; 
çilmesi. 
Varşova mehalili bu notaya ce

vab verilmemesini manidar bul -
maktadır. 

DANZİGLİLER ALMAN VA
TANDAŞI 

Londra 7 (Hususi) - .Deyli 
Ekspres• gazetesının yazdığına 

göre, Hitler bu yakınlarda Dan -
~deki bütün Almanları . Büyük 
Almanyanın vatandaşı• olarak i" 
lan edecektir. Bu suretle Hitler 
hem meşru vaziyette kalmak, 
hem de serbest şehrin Almanyaya 
iltihak edeceği hakkındaki vadi
ni tutmuş olacaktır. 
Almanyanın, Danzigi ilhak et

mekle beraber, Polonya tarafın

dan işgaline de mani olmak için 
son derece müdebbir davranmak -
tadırlar. Bu sebepten Hitler isti -
cal gösterm>yecektir. 

YENİ BİR NOTA DAHA 
"GÖNDERİLECEK 

Varşova 7 (A.A.) - Polonya -
nın yakında Danzııg senetosuna 
göndereceği notayı mevzuu bahse
den siyasi mah!ellerde, Polonya 
hükiimeti noktai na.zarının aşağı
daki 3 prensipe istinad etmekte 
bulunduğu beyan edılmektedir: 

1 - Danzig, Almanyaya ilhak 
edilmemelidir. 

2 - Danzig, Polonyanın güm -
rük hudutları haricinde kalma
malıdır. 

3 - Danzıg'de Polonyanın bü
tün haklarına ve bilhassa liman -
!ardan, doklardan, rı!htımlardan 

ve şimendiferlerd<.'n sel'bestçe is
tifade etmek ve Danzi.g ile Polon
ya arasındaki posta muhaberatını 
kontrol etmek hakkına tamamile 
riayet edilmelidir. 
Diğer cihetten, Polonyalılarla 

Almanlar arasında bir fark göze
tılmemek ve Polonyalıların zara
rına olmamak şartile Danzig'de 
Alman kültürünün serbesl.(,'t' inki
şaf etmesınde Polonya hükume
ti hiç bir mahzur görmemekte -
dir. 

Sarhoş Kız 
Dün gece saat 2 raddelerinde 

Mecidiye köyü civarında gl'2mek
te olan devriyeler, bir kadının 

Büytikdere caddesinde yolun ke
narında düşüp kalkmakta ve kal
karken de inliyerek tekrar düş -
mekte .olduğunu görmüşlerdir. 
Yanına yaklaşan devriyeler ev

vela bunun bir yaralı olduğunu 
zannetmişler, fakat oldukça güzel 
ve iyi giyinmiş olan bu genç kızın 
kendini bilmiyecek derecede sar
hoş olduğunu görmüşlerdir. 

Yapılan tahkikattan Tophanede 
Hurma sokağında 16 numarada o
turan 18 yaşında Neşeharki adın
olan bu genç kız, dün akşam bir 
kaç kişı ıle birlikte Mecidiye kö
yü civarında gazinolardan birine 
gıdernk fazla mıktarda içki içtıği, 
sarhoş birhalde eve dönerlerken 
arkadaşları tarafından kırlarda 

terkedildiği anlaşılmıştır. 

Satye Tahkikatı 
(1 incı sahıjeden devam) 

2500 küsur sahifeyi bulacağı tah
min edilmektedir. 

Rahatsızlığı dolayısile ifadesi 
Çiftehavuzlardalti evinde alınan 

sabık milli reasürans umum mü
dürü Refi Bayarın Satie işine aid 
bir komısyon meselcsıle alakası 

olmadığını söylediği öğrenilmiştir. 

Refi Bayarın ÜSküdar sorgu ha
kimhğince alınan ifadesine aid 
müzakere bugün İstanbul dör -
düncü sorgu hakimliğine gelmiş
tir. Dördüncü sorgu hakimi bu 
müzekkere muhteviyatı üzerinde, 
Refi Bayarın kanuni vaziyetini 
tayin etmek üzere tetkikata baş
lamıştır. 

-*
Mes'ud Bir EAlenme 

Dahiliye Vekaleti Müsteşarı Na- ı 

zif Engünün yeğenlen Samatya 
nahiye müdürü Nuri Ergün ile 
Bayan Süreyya Aktunanın nr -
kahlan Nazi! E rgun Ye güzide da-

. Bulgarlar 
Ve Mihver 
Devletleri 
(1 inci sahifeden dev6' 

hayyel hududu ile bil hal ı·••' 
de bulunmaları kabildir. 

Aneak, görülüyor ki '·iitiİP 
vaadlerin, Berlindeki , ıl~iı 
bul resimlerinin, gaı. lerİ 
üstün ve hararetli dost! k ot 
yatının, İtalyan matbua: ~da~ 
tayişk&r yazı ve parlak teıııi' 
rin içyüzündeki kasd Joğrııİ 
doğruya Bulgaristam hıgiiO 

alet, yann da - hayati ,ahaY' 
bil bulunması yüzüııı' en • 
müstemleke haline sol.mak1•1 

Bulgarlann, başta lllajeste ~ 
Boris ve dostumuz Kiıseivanol 
duğu halde madalyanın bo 
tarafını görmcmelerir e ve 1ıut de 
ya kapılmalarına imlan tas•' YO 
etmek hakikaten mJ~küldüt· n 
Bulgnristanı bir üs halinde ti bi 

verdlerin ele almalsrı ve Tiit~ 
ile biı nevi hudud t~sis edebi B 
leri imkinmın biT an için \: 
bıılabileceği zannını müta)ea 
mek keyfiyetine gdincc, b~ G 
da bizim ve sulh cephesi için u 
sablarımızda hiçtir değişi~~ ği 
ve tesire mahal ~crmiyeceği 
kardır. Eğer, böyle olma•aydı 1 

tün bu vaıiyetleri mütalea etıO'. 
mevkHnde bizden çok daha il• 
olan diplomatlarımız ve hadiı' 
rin seyir ve cere1 anma dainH1 

evvelinden ve ~ukuundan "iıl k 
tahakküm etmesini, is tikamet' b 
mesini herkestetı ivi bilen 1" 
Şefimiz sulh cerhe~ine iltiba) 1 S 
rarını vermezdi. Bunun içindit s 
Bulgaristanın mihver devleti d 
ne iltihakı tak.;irinde sade«: 

- Ne oulrsa Bulgaristan& ol' 1 
Demek en doğru söz ve a~ s 

hakikattir. 
ETJ.;M iZZET B~Jı 

• 1 

lngiliz Hey'etı 
Dün şehrimi,. gelen İngilfl 

neral; Lund öij'leden sonra f 
gezmiştir. 

General Lund, yaveri yoV 
Sprunt ve nühmandarı y!iır 
Orhan dün akşam Tophane f~ • mından motöı le .Kocatepe• , 
pid.osuna geçmiş ve Çanakl<B·' 
hareket etmişlerdir. 

İngiliz Generali Çanakkalt 
İzmiri ziyaret1en sonra, pazııf' 
günü tekrar İstanbula dönece~, 
buradan Londraya gidecektıf· 

----<>--

Vekillerin 
Cevabları 

(1 inci .ahifeden deı~~ 
VİLAYETLERE GöNDERlV 

CEK MUFE'ITişLER 
Ankara 7 (Telefonla)- ft 

teşkilatında yapılan yeni d~ 
şikli:kler hakkJnda aldığıın : 
liımata göre, urr.umi katiblil< ~ 
vilayete bir mcb'us müfetti; 
mak üzere 20 müfettiş tayin 

1
f 

miştir. Dün Parti merkezinde 
vakte kadar bu müfettişlerjll 
yıni işile meşgul olunmuştııf 
tanbul müfetti~liğine eski J\~ 
Vekili Tevfik Fıkret Sılay t~ 
edilmiştir. 

İstanbul vilayeti C. H. par{ 
reisliği intihabı icin pa~arte>1 ı 
nü Partide bir toplantı yapılal 
tır. 

--on--

Bir Adam Trer 
Altında KaJdı 
Bugün öğle üzeri saat oP 

raddelerinde Sırkeciden çel<: 
ceye hareket eden makınıs~ rf 
tafanın idaresındekı banliyO 1 

Yenikapıda henüz hüviyeti 1 

edilemiyen ve oldukça iyi ,-eı9' 
miz giyinmiş bir aduma çarP 
tır. Trenin tekerlekkri al!ıP9 .ı 
şen ve böylelikle birkaç ~~ 
sürüklenmek suretilf vücud0 

del 
duhaş olan meçhul <.dam ~ 

ölmüştür. Zabıta ve ;ıdlive t9 

kata başlamıştır. ~ 

vetliler huzurunda diln :raıi~ ~ 
lediye dairesinde icra ıoiıııtı'' 
tır. - . ~ 

Yeni evlilere saadeLl"r dil 



r 

,ıün No. 16 Yazan: Rahmi Yağız 
lsİI 

~~Tireton'un Kumanda Hey' etinde' 
~ iki Zıd Fikir Hakimdi 
ay• 

ki•' Deniz Filotillası Boğazı Geçmiş, Kendisini 
Maceralarla Karşı Karşıya Kalmıştı 1;J Bek/iyen 

bu ı E 
JıU~ . 12 süvarisi Nazmetin revkala-

de mehareti sayesinde bu korkunç 
Yol arızasızca geçildi Nağra bur-
nu dön"l" ' b' u urken Brodey yeniden 

"ti ı~ haber aldı. 
ebilf B 1;ş varda bandıra komodora 

" nın şu telgrafını akutlu: l 
es - E. 13 de komodor Brodey'e: 
bO~ G:B~nzin depolarımız iştial etti. 

çin uğ ınıde Yangın çıktı. Söndürmeğe 
işik~ ğ· raşıyoruz. Baştan kara edece -
eği 1 ım. • 

ydı 1 B. 12 süvarisi yüzbaşı 
Wenh<'ın et{ 

il•~ 
-dil 

BrOdeyı 
- Ruvv r · da e ımızden bir gemi da-

eksildi: 
Diye k . k endı kendine söylenir -

en B 12 ben . suyun altında tutuşan 

vırlarla objektifin.den seyretmiş, [ 
ve mırıldanmıştı: 

· - Birkaç goınina geri.de bulun
mak hazan insana en şerefli bir 
muvaffakiyeti kaçırtır. Önümdeki 
İngiliz gemisinin yerinde benim 
sefinem, onun süvarisi yerinde de 
ben olsaydım ilk Türk zırhlısını 
torpillemek şerefi benim olacak
tı ... Yazık; komodorun arzusu ba
na bir fırsat kaçırttı ... 

ötedenberi süvarinin sessizli -
ğine içerliyen, bu sükuneti mai
yetini küçük görme şeklinde tef
sirden çekinmiyen ikinci, yüzbaşı 
Oskar Sabo! cansılı:acak bir tavır
la komodoruna karşılık verdi : 

- Acelen ne kapiten ... Kendine 
güvenen borazancı başı olur diye 

bir Türk proverbi vardır. Sen, iş
görmek iste... Marmarada daha 
ne Türk gemilerine raslıyacağız .. 
Boşuna üzülüyorsun ... 

Klavye nedense ikincisine bir 
türlü ısınamamıştı. Bir kere huy 
itibarile iki deniz subayı tamamen 
birbirlerine zıd yaradılışta idiler. 
Klavyenin sessizliği sevişine, so
ğukkanlılığına mukııbil Oskar Sa
bot habbeyi kubbe yapacak ka -
dar fazla heyecana düşkün, gü -
rültücü, patırtıcı bir adamdı. So
~kkanlılığına gelince böyle bir 
kelimeye lugat kitablarında tesa
düf ettiğini iddiaya kadar varan 
uzun dili ile Sabot bu hassadan 
tamamen mahrumdu. 

( DPvamı var) 

9)' 

ncli' 
Jctl 
('t! 

a a1f 
.il 

~.;:n depolarını söndürememiş, 
S anın hemen dönemecindeki 
arısığlar'd b suyun .. .. a ~an kara etmiş, 

diıı' ustune çıkmış, sahile ken
ı atınışıı 

Bir d" • 
lu d' .uşman tahtelbahrinin do-
sahn!Zgin düman çıkara çıkara 
çula e koştuğunu gören Türk top
ler· rı buna lbir mana vermemiş -
ı • ..'.. gelen tahtelbahre ateş açmış-

Baltık Devletlerinin 
istedikleri Nedir ? 

8, 

o:ıı 

iJıı 

el • 

alt 

ı~ 
cc~· 

tif· 

l 

rin 
ut 
j\W-

tı! 

ef 

dı 
o~ 

~ffl' 
t ıJ .. ıt 
oıJ 
,·e 
rP~ 
nD 
rıjl,, 

ii ~ 
de 
ısr 

-"ı. 

""kB. 12 bir •teslim• işareti bile 
•' ıne • ~ ge vıakit bulamadan vasat 

( 4 iincii sayfadan devam) ı 
rinin müzakerelerine hazır oldu
ğunu bildirecektir. Bu müzakere
lerden maksad da müttefiklerin 
deı:'hal birbirine yardııın için ne 
vakit harekete geçeceklerini tayin 

le b ını parçalıyan bir tam isabet
bii <!rhava olmuş içinden tek kişi etmektir. 
lar~ kurtulamadan bütünb sübay- Diğer taraftan Londralı Deyll 

' ınurettebatı ile imha edilmişti. EksprES gazetesi de Ruslar tarafın
lt Rapiten Nazmet torpil mınta _ dan ileri sürülen teklifleri İngilte
ğ:ınuı ötesine doğru kılavuzlu- renin kabul ettiğini, hatta zan -
için: devaın ediyor; ,bir kaç saat nettiğine göre bütün noktaları ka
kayb e mevcudünün dörtte üçünü bul ettiğini yazmaktadır. İngiliz 
dey eden !ilotilayı yedeye ye· gazetesine göre ittifakın esasları 
l"üt'~ Marmara istikametinde yü- şöyle olacaktır: Fransa bir taarr_u-

uyordu. za uğradığı takdirde Rusya ve In-
Bütün .. sınd gun süren yolculuk sıra- giltere gibi müttefikleri derhal 

gö; .. • E. 13 ü takfü eden B 7 nin harekete geçeceklerdir. Diğer bic 
Upek '· !erk suvarisi Narayı geçer - devlete yardım için müttefikler -

bir taarruza uğrarsa ve müttefik
l&den lbiri de bu suretle kendini 
tebdid altında görii.rne diğer müt
tefikler hemen yardım edecekler
dir. Bu maddeyi Baltık devletle -
rinin vazi~tiıw tatbik etmek ka
bildir. İleri.de farzedilsin ki Al -

·manya tarafından Estonya, Leton
ya ve Litvanya devletlerinden bi
rine bir taarruz vaki olursa o za -
man Rusya kendisini tehdid altın
da gördüğünü söyler söylemez İn

giltere ile Fransa derhal askeri 
yardımda bulunacaklardır. 

Netice şu oluyor: İngiliz - Fran
sız - Rus ittifak cihazı derhal ve 

kendiliğinden harekete geçecek 
demektir. Moskova müzakereleri

nin uzaması da bütün bu cihetle
rin vazili surette tayin edilmeııi 

istendiğinden ileri geliyor. get cin orada sahih kale haline den biri girişmiş olauğu taahhüd
sa~ en me.-;'udiyeye bir torpido !erine sadık kalmak üzere devle-
~kı· omaktan kendini alamamış, tin yardımına koşacak olul'Sa di- ı-----sına l DEVREDİLECEK İHTİRA 
sınct n 1 zırhlısı gürültü ara- g· er müttefikleri deıılıal o mütte -

a ney ğr BERATI 
vara e u adığının farkına fike yardım edeceklerdir .. 

B 
ınamış, batmış gitmişti. cBitumlu maddelerden münte

şir dispersiyon halinde sulu mah

luller ihzarı ameliyesi. hakkın -

daki ihtira için alınmış olan 3 a
ğustos 1935 tarih ve 2048 numara
lı ihtira beratının ihtiva ettiği hu
kuk, icadı Türkiyede mevkii liile 

koymak için, icara verileceği tek
lif edilmekte olmakla ıbu hususa 

.fazla malilmat edinmek isteyen

lerin Galatada, Aslan Han 5 inci 
kat 1 • 3 numaralara müracaat 

eylemeleri ilıln olunur. 

u sahn . 
Yilrijd· ,. ey~, B 7 nin arkasından 

Sonra bitarai blr devlet taa.r.ru
za uğrıyacak olursa da müttcfik
l~rden biri bu taaruğu kendi istik-
18.line ve varhğına karşı bir tehli-

tesbit uğ"- !çın bütün teferrüatile 
varisi :e~ Tr_eton gemisinin sü· 
taraf pıten Öjen Klavyenin B 7 
Yet ın~an elde edilen muvaffaki- ke görecek olduğu tak.di~de diğer 

e agzının sula km t müttefikler derhal askeri yardım-li rıa ışı. .. 
erşeyi İngı·ı· 1 . b'l . 

1
. da bulunacaklardır. 

renct·-- ız erın ı e ım -
ğ k ıgı büyük bir sükilnet ve so- İşte İngiliz gazetelerinin Mos-
~ kanlılıkla bllfaran, tasarlıyan j)ovada hazırlanmakta olan İngiliz 
e ... rarlaştıran Fransız deniz kurdu - Fransız - Rus ittifakının esasla-
~«ıktar "-- ' diyenin ':"""anlı zırhlısı mes'u- rına dair verdikleri malfunattan 

bora 
1 

hır tarafa yaslanarak al- çıkan hulasa budur. Sonuncu nok
....._ 0 ll§unu bayağı heyecanlı ta- ta gösteriym ki bitaraf bir devlet 

[ TARZ·ANIN OGLU] 
!_axan: EDGAR RAYS 

Leyd 
b. 1 ve genç ıı· b'' .. k ır k mua un, uyu 
Yürud~.rku ile pencereye doğru 
sıçra uler. Fakat çocuk, edalı bir 
Güı Yışla odanın ortasına atıldı. 

erek: 

- Ben Born hc"J · · · Siyi eo va~141 erının reı-
d"" ~· Rorkınayınız sizi yiyecek 

'"fil ıınt , 

Dedi 'v h. 
nu taki· a şılere mahsus bir oyu-
rarınd ıd ederek mualliminin et
s0 a birkaç kere döndükten 
n nra koliarını annesinin boynu-
a doiddı: 
-IC bı . uzum anne, dedi, senden 

• rıcam var· Sır' k b" ... k b' "nt-1) . · e uyu ır 
ret PDıd getirmişler. Akla hay-

" en n 1 Du umara ar yapıyormuş. 
n gece Viir .. .. lata b't' ı gormuş. Anlata an-

ı ıremedi. Çok zeki bir hay-

No: 4 

vanmış. Rakamları, ona kadar sa
yıyormuş. Bisiklete biniyor, do -
JJışıyor; ısofraya oturuyor, çatal 
ve bıçakla yemek yiyormuş. Tıpkı 
insan gibi ... Ne söylense anlıyor, 
meramını da anlatıyormuş. Yalnız 
bir dili eksikmiş. Müsaade et de 
gideyim, göreyim. Olmaz mı sev
gili anneceğim ?. 

Annesi, çocuğunu şefkatle göğ
süne bastırdı, yanağından öptü ve: 

- Hayır, jak- dedi. Bu gihi şey
lere merak sarma... Derslerine 
çalış!. 

Küçük çocuk, arzusunun red -
dolunmasından mütevellid bir 
can sıkıntısı ile: 

- Oh! Anne!. Arkadaşlarım her 
zaman sirke gidiyorlar. Halbuki 

Çeviren: FUAD SAMİH 

sen .beni, hayvanat bahçesine bile 
göndermiyorsun. Sanki bir bebek 
veya bir kız çocuğu imişim gibi ... 

Dedi. Ve bu sırada odaya giren 
uzun boylu, çakır gözlü bir ada
ma hitaıben ilave etti: 

- Baba! Barı sen izin ver!. 
- Neye, oğlum?. 
Annesi cevab verdi: 
- Sirke gitmek, antropoidi gör

mek istiyor. 
- Ev~t. !babacığım ... Eğer mü

saade ederseniz ... 
Babası gülerek: 
- Peki, yavrum .. Zaten ben de 

gidip görmek istiyorum. Çok iri 
vücudlu, zeki ve iyi terbiye edil
miş bir hayvan olduğunu söylü -
yorlar. Numaralarını methedi -

1 Okuyucu Mektubları 1 
BirOkuyucumuz İnhisar 
İdaresine Teşekkür 

Ediyor 
Bu sütunumuııda kıymetli oku

yucularımızın şikayetlerini ve 
derdlerini neşrediyoruz. 
Şimdiye kadar öğrendiğimize 

göre alakadar makamlar okuyu -
cularımızın •bu deı.ıdleri ile yakın
dan meşgul olarak neticeyi de ha
zan gazetemiz vasıtasile, hazan da 
doğrud~n doğruya okuyucuları -
mıza bildirmektedirler. 

Derdler ile yakından alakadar 
olan makamlara teşekkür -ederiz. 

Bu vesile ile bir okuyucumuzun 
da gönderdiği teşekkürü dercedi
yoruz. 

İNHİSAR İDARESİNE 

TEŞEKKÜR EDERİZ 
On gün kadar evvel gazeteni -

ze yolladığım ·bir ıınektubda, al
mış olduğum sigara paketlerinde
ki bozuk ve delik sigaralardan 1 
balbsetmiştlm. 

İnhisar idaresi gazetenizde neş
redilen bu mektubum üzerine der
hal tetkikat yapmış ve haklı ol
duğum anlaşılarak evime kadar 
bir memur gönderilmiştir. Bu me
mur vasıtasi\e inhisar idaresi siga
raların bozuk çıktığından özür di
lemiş ve bozuk olan paket alına
rak yerine yeni paket \'"erilmiştir. 

İnhisar idaresinin bu alakasına 
teşekkür etmeyi bir borç bilirim. 

Beyoğlu Firuzağada Cemal 

H IKAYE: 

Milyoner 
Amca 

(4 iincii sayfadan devam) 

ıun avdetinden bir iki gün evvel 
ölmüştü. 

Kızından başka kimsesi olmı -
yan ihtiyar fabrikatör Hensteinin 
bütün serveti Ledye kalmıştı. Ye
ni evliler bu haberi hem teessürle, 
hem de sevinçle karşıladılar. Mi
rasın kanun! merasimi icra edil
dikten sonra Nejadla Ledy res -
men evlendiler ve balayını geçir
mek üzere İstanbulu hareket et
tiler. 

M 
i!yoner amca Sellin Sadi 
Nejadın nerelerde olduğu
nu merak ederken bir gün 

bir telgraf aldı: 
Amca, 
Ayın 3 ünde yanında olacağız. 

Ellerinden öperiz. 
Henstein fabrikaları sahi

bi Nejad ve eşi Ledy. 
Selim Sadi önce birşey anla

madı. Birkaç kere telgrafı okudu. 
Sonra gülümsedi: 

- Kafir yeğen, karı zararı iyi 
hesab etmiş, dedi. 

MURAD KAY AHAN 
-------

ZAYİ 

Beyoğlu Malmüdürlüğünden al
dığım tekaüt maaşımın tatbik mü
hürümü, Eml11k Bankası ile Emin
önü arasında kaybettim. Yenisini 
alacağımdan eskisinin hükmü yok
tur. 

E~KLİ ÜSTEÔ-MEN M. C. 
BAKİ ÇELEBİOOLU 

yorlar. Hep biroen gidelim, göre- ı· 
lim. Ne dersin jan?. 

Genç kadın kaşlarını çattı, mu
allime baktı: 

- Tarih dersi zamanı geldi zan 
ederrm ... 

Dedi. Ve kocasile yalnız kalınca 
serzenişle: 

- Dostum, dedi. jakın, bu ser 
best hayata, vahşi hayvanlara kar
şi gösterdiği meylin önüne geç
miye çalışmalıyız. Bu, ona siz _ 

den mirastır. Siz bile, hazan tek
rar vahşi ormanlara dönmek ar
zusunu izhardan kendinizi alamı
)"Orsunuz. Buna mukavemetin pek 
güç olduğunu söylüyorsunu. Ayni 
a.ı:zunun, ayni meylin jakda da u
yandığını görmenin beni ne ka
dar üzeceğini, müteessiredeceği
ni düşününüz. 

- Endişenizi anlıyor, takdir e
diyorum, jan ... Fakat, böyle kapa
nıp oturmak da iyi birşey değil. 
Sirke gltmek, vahşi hayvanları 

1 - S O N T 1: L G it A P' - 7 TElDJUZ 1939 

Olüm Kasırgası Uzakşarkın imtiyazlı 
içinde Geçen Bir Yerleri Nereleridir? 
Aşk Macerası 

(5 inci sayfadan devam) 
lizaıbet ~zlerini .kapamıştı. Bir 
aralık sordu: 

- Neriye götürüyorsunuz beni? 
- Sa!brediniz, biraz!. 
Otomobil sür'atle yol alıyordu. 

Niliayet şafak sökmeğe başladı. 

Zabit, bir çam ormanının yanın -
da otomobili durdurdu ve: 

- Haydi, ininiz!. .. 
Dedi. Cebinden büyücek bir zarf 

çıkarıp uzattı: 

- Alınız bunu... Pasaportımı.rz, 
paralarınız içerisindedir. Beş da
kika kadar yürürseniz istasyona 
vasıl olursunuz. 

Elizabet hayretle zabitin yüzü
ne bakıyordu: Zabit: 

- Sizi yarın sabah tevkif ve 
idam edeceklerdi. Buna beni me
mur etmişlerdi. Fakat... 

Sustu. Az sonra ilave etti: 
- Sizi görünce kalbimin titre

diğini, sizi sevdiğimi h,issettim. 
Belki siz de beni sevebilirdiniz. 
Fakat ... İhtimal yarın beni kur 
şuna dizecekler ... 

Elizabetin gözlerinden yaşlar 

dökülüyordu. 
Elizabet elini uzattı ve: 
- Beraber kaçalım!. 
- Kabil değil ... Annem Viya -

nada, onu tazyik ederler. 
Kadınlardan biri sordu: 
- Şimdi ne yapıyorsunuz, Ba

ron?. 
- Bir sinemada figüranlık ... 

Biraz da param var. Genç zabit 
pasaportumu verirken zarfın içe
risine 5,000 mark da koymuştu. Ge
çinip gidiyorum. 

- Ya jorj?. 
- trenle beraber Londrada. Fa-

kat kızlan hastalanmış. Yakında 
Parise gelecekler sanırım!. 

- Genç zabitten hiçbir haber al
madınız mı?. 

- Hayır! Amcasına yazdım. Her 
ay yazıyorum. Belki bir gün kur
tulduğu haberini alacağım. 

ZAYİ 

3/4 Mart 1939 tarihinde Aşire
fcndi cad.desinde Küçük Ticaret 
han yangınında yanan depomda 
Doyçe Levan! Linc Vapur kum
panyasından aldığım: 

1 - Frankfortde Fischer et Co. 
fabrikası tarafın.dan )"Oikı.nılan M. 
P. Markalı 2950 den 2957 numa
raya kadar 8 sandık !astık ve cam 
eşyaya aid ordeno, 

2 - Frankfortde Alfred Metz 
fabrikası tarafından yollanılan M. 
P. markalı 1190/l numaralı bir 
sandık cam eşyaya aid ordeno, 

3 - Dresdende Gebe et Co. fab
rikası tarafından yollanılan 1556 
ve 1557 numaralı M. P. markalı iki 
sandık eczayi tıbbiye aid orde
no, 

4 - Nieder - Inıgelheimde C. H. 
Boehringer Sohn fahri.kası tara -
fından yollanılan C. H. B. s. mar
kalı 2369/1-2 numaralı iki sandık 
eczayi tıbbiye aid ordenosu 

5 - Radebeul - Dresd~n'den 
Chemische Fabrik Von Heyden 
fabrikası tarafından yollanılan 
53959/1-4 numaralı FH markalı 4 

görmek her çocuğun izhar etmesi 
tabii olan bir arzudur. 

Lord Grcystok, elini karısının 
zarif omuzuna koydu, muhabbet
le ilave etti: 

- Afrikanın vahşi ormanların

da geçirdiğim hayatı jaka anlat
maktan beni menettin. Fakat, iyi 
etmdein. ğer, babasının, yani Tar
zanın vahşi ormanlıarda, vahşi hay
vanlar arasında geçirdiği hayatı 

ona kısaca anlatmama müsaade 
vermiş olsaydın, macera hayatının, 

romanlarıda tasvir olunduğu, fi -
!imlerde gösterildiği gibi hayali 

ve arzu edilir bir hayat olmadığını 

anlıyacaktı. Bana öyle geliyor ki 
sükilt etmekle büyük bir hata et
tik ... 

Leydi Greystok taannüdle ba
şını salladı: 

- Hayır, jan! dedi. jakın gös
terdiği bu meyle karşı koymağa 

çalışacağım. Bu .ııibi &eylerle me~-

Japonların Abluka Ettiği Tiyen 
Çin de Menfaati Olan Devletler 

Çindeki imtiyazlı mıntakalar 

İngilizlerin Çin sahilinde, Ti
yençin'deki imtiyazlı mıntakaları 
14, hazirandanberi Japonların ab
lukası altında bulunuyor. Tiyen
çin'de yerleşmiş olan İngiliz ko -
lonisi muhasara hayatını yaşıyor
lar. Yiyecek hususunda sıkıntı çe
kiyorlar. Haricden bir şey getirt
melerine, ve harice çıkmalarına 

müsaade olunmuyor. Şehirde mü
oakalılt durmuş, liman da kapan
mış ... 

İngiliz mıntakasının yanında 

bulunan Fransız mıntakası da Ja
pon askerleri tarafından çevril -
miştir. Burada bulunan ahali de 
yiyecek bulmkata güçlük çekiyor

lar. 
Ablukaya sebeb, imtiyazlı mın

takadaki İngiliz polisleri Japon 
askerleri arasında çıkan bir ihti-
11\ftır. 

İngltere ve Fransa hükilmeti ih
tilılfın halli ve ablukanın kaldı -
rılması için Japon lıükilmeti ile 
müzakerede bulunuyorlar. 

İLK PORTEKİZLİLER 

Çin.de, yalnız Tiyençin'de de
ğil, Şanghayda, Kang Keu'da, Kan
ton'da da imtiyazlı mıntakalar 

vardır. Evveıa •imtiyazlı mınta -
ka• ıun ne olduğunu anlatalım: 

İlk imtiyaz, 16 ıncı yüz yılda ve
rilm~tir. Bu yüz yılın bidaye -
tin.de, Portekizli gemiciler Çine 
gitmeğe muvafak oldular \•e ticarl 
müesseseler tesis eltiler. Bu mü

esseselerin en mühimmi Makoo'da 
bulunuyordu. İmparator Portekız
li tıiccarlsra burada bazı imtiyaz
lar verdi. Diğer Avrupalılar, an
cak Kanton limanına girip çıka -

koh eczayi t>bbiye aid ordeno ve 
6 - Berlin - Britz de J. D. Rie

del - E. de Haen A. G. fabı·ikası 
tarafından yollanılan R. O. mar
kalı 16420 den 16423 numaraya ka

dar 5 sandık eczayi tıbbiye aid or
deno. Ve bu malları gümrükten 
çıkarılması için Merkez Bankası ( 

tarafından verilmiş olduğu Alman · 
Klerinıg Takas mektuplan yanmış
tır. 

Bu kere yenilerini çıkaracağım
dan eskilerin hükmü kalmadığını 
beyan ederim. 

İstanbulda Meydancık hanın
da Ecza deposu Moiz Parali 

gul olmasına müsaade etmiyece
ğim ... 

.................................... 
jak, yemekten sonra babasının 

yanına geldi: 
- Babacığım, dedi. Sirke gitme-

me niçin müsaade etmiyorsunuz? 
- Annen razı değil de ondan ... 

biliyorla~. alış verşlerini de Çin 

memurlarının kontrolu allında 

yapıyorlardı. Portekizlile kontrol
dan muaftı. 

İngiltere, birçok sefirler gön _ 
derdi, b:.ı imtiyazı kaldırtmıya 

çalıştı. Fakat muvaak olamadı. 

Yüz sene evvel. yani haziran 
1939 da Çinliler, İngiliz tüccarla _ 

rına aid 20,283 sandık afyonu im
ha ettiler. İngiltere bunların taz

minini taleb etti. Çin hf.kilmet red 

ceva.bı \'erdi. 1840 da 4,000 kişüik 
bir Ingiliz ordu.su Kantona çıktı. 

Şeh.ir bombard.ıman etti, Şanghayı 
zapt ve Nankin'i muhasara etti. 

1842 de Çinliler, bir muahede ile 
Hong - Kong adasını İngiltereye 

terke mecbur oldular ve Çınin beş 
büyük limanını İngilizlere açtılar. 

İmtiyazlı mınta'kada bir konso
los bulunuyor, icrayı adalet dı

yordu. Polis de emri altında bulu
nuyordu. •İmtiyazlı mıntaka., bir 

çok şehri içinde tarnarnile serbest 
ve müstakil bir şehir gibi bir şey
di. 

İıoglterenin Çinde elde ettiği bu 

imtiyazın faydasını gören Fraru;a 

ve Bırleşik Amerika. sonra Belçı

ka, İsveç hükilmetleri de Çin hü
k\.ımetine müracaatla kendilerine 

de böyle bir mıntaka ayrılma. -
smı istediler. Arzularına muvaf -
fak olamayınca Kanton'u topa tut

tular, Çinlileri. Tiyençinde bir mu 
kavele akdine mecbur ettiler. 

1859 d.ı Çnli.er, muahedeyi nak
zettiler Bunun üzerinde Fransa 

' 
İng.ltere mühun bir kuvvei aske-

riye rulerdıler Çinın m rkcı:.ıni, 

Pekini zaptettiler. 

1866 da Çin hukümeti, imtiyazlı 
mıntakaları kabul etli. Ve bilhassa 

Tiyençın limanıl'I İngiliz ticaretıne 
açtı. 

Geçen yüzyılın sonunda Çinlı

ler, imtiyazlı mıntakaıun fayda -
!arını takdir etmeğe başladılar. 

Fakat, altı senednbri Japonya, 
harb ilanına lüzum görmeden Çi

nin büyük bir kısmını yavaş ya
vaş istila etti. 

SARILAR VE BEYAZLAR 

Japonlar, Çinde ı.şgal ettikleri 
yerlerde bulunan beyazlara karşı 
hasmane bir vaziyet aldılar. 

Japon hükumeti; Japon askerle
rinin takibatıntlan kurtulmak ı

çin imtiyazlı mıntakalara iltica 

eden Çınlilerin kendileri ıçin b!r 
tehlike teşkil ettiği bahanesile bu 
mıntakaları kaldırmak hulyasında 

bulunuyor. 
İşte son ihtilafın sebebi bu ... 

- Ya.sen, babacığım?. 
- Annen istemedikten sonra 1----....,.----------

ben birş~y diyemem. Yoksul Çocuklar 
ç.ocuk bir an sükut etti, s~nra: Menfaatine Balo 
- Bütün arkadaşlarım, halta 

Villi bile gitti, gördü. Ben, niçin 
mahrum kalayım. Ben de gidip gö
receğim. Size haber vermeden gi
debilirdim. Fakat bunu yapmak 
istemedim. İşte size bir daha söy-
1üyorum: Gidip ajaksi göreceğim. 
Babası kaşlarını çattı: 

- Böyle bir harekette bulu _ 
lüyorumi: Gdip Ajaksi görece-· g.m. 
unutma!. 

- Peki, baba! ... 

(Devamı var) 

Erenköy 38 ci İlk okul iok,;ul 
çocııkları meniaaLne 8 temmuz 
939 cumartesi akşamı Suadiye plaj 

gazinosunda bir Kır Balo.;u tertib 
edilmiştir. MWıteli! eğlencelerle 
dans müsabakası ve kıymetli san

'atkarlarımızdan Bayan Menşure 
Tunay tarafından, sazlarında ta

nınmış bir heyet refakat:ie b:r 
Türk müziği konseri verilecek ve 
balo sabaha kadar devam edecek
tir 
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Bu eseri ruhundan kopan bir heyecanla plAğa okuyan ve 
çalan ve ayni zamanda güftesi: ve bestesi Türk milletinin duygula
rım. hitnb eden bu eserin bestekarı olan meşhur halk vairi AŞIK 
VEYSEL'dir. Eseri 'bütün ineeliğile dinlemek ve aslın1 almak isti
yenler yalnız AŞIK VEYSEL tarafından okunan bu plAğı bayi-

lerden istemeleri tavstye olunur. 

COLUMBIA PLAK ŞİRKETİ ----• 

Maarif Vekaletinden : 
ı - Orta okullarda türkçe, tarih - coğrafya, r iyaziye, tabliye, 

Fransızca, almanca ve ingiliz<:e muallim muavini olmak istiıyenler için 
bu sene imtihan açılacaktır. 

2 - lmtilıanlar bir EyliU cuma günü İstanbul Ün iversitesinde 

başlıyacutır. 
8 - Bu imtihana dahil olacakların: 

A - Türk vatandaşı olmaları. 
B - Yaılarmm 20 den eksilt ve 43 den fazla olmaması, 

C - Hüantıhal erbabından oldukları, her hangi bir surette mah
k.funiyeUeri olmadığı hakkında ·bulundukları villyet veya kaza idare he
yetinden alının~ bir maıibata ibraz etmeleri «'hfilen memur ve muallim 
olanlar bu kayıttan müate6na olup mensub oldukları daire amirinin 
vereceği vesika Widir.• 

D - Her t ilrlü hastalıktan ve muallimlik etmiye mAni vücud an
zalanndan ıalim oidu.klarmı isba1 eder tasdikli hekim r aporu ibraz 
etmeleri. . • 

E - En u lise veya 4 veya 5 veya 6 ıımflı öğretmen okulu me· 
mnu veya bunlcırın muadili tahsil görmüş olmaları. 

Muanim mektebinden mezun olanların en az ilci dera sen~si mu
allimlik t tmi§ balunrnaları lazımdır. 

1 - N amzetlPr imtihanda muvaffak oldukları takdirde kanuni 
ıwlar dahilinde her hangi bir orta tedrisat muallim muavinliğine ta
yin edileC'elderdir. 

5 - Yukarıdaki §artları haiz olan namzetler bir istida ile Vekfilete 
mi'Tacaat edecek!erdir. Bu istidaya şu vesikalar bağlanacaktır. 

A - Nüfus tezkeresinin aslı veya tasdikli sureti. 
B - Tahsil derecesine aid şehadetna..11e veya vesikalarının asıl 

ve yahud suretleri. 
C - Hüsnühal mazbatası. 

D - Bulunriukları yerlerin Maarif idaresinden nümunesine göre 
alınmış tasdikli sd>..hat raporu. 

E - Maarit id9rf>Sinden tasdikli ve fotograflı f~. 
F - Altı aded 4X6,5 büyüklüğünde kartonsuz fotografları. 
Bu. vesikaların en son 15/8/1939 tarihine kadar Vekalete gönderil

miş olması lAzımdır. Bu tarihten sonra VekAlete mür acaat etmiş olan-
lar imtihana alınınıyaC'aktır. (2200) (4090) 

Beyoğlu Dördüncü Sulh Hukuk 
Hakimliğinden: 

Tert·kesine mahkemece elkonulan ve tasfiyesine karar verilen 

ölü Mıgudıç Fiı'er.lcyan uhtesinde bulunan iiey.beliada Bülbül so

kak 8 ve eski 9 yeni 93 ntunaralı iki arsa açık arttırma suretile 8/8/ 

939 tarihıne milsacfi.f salı günü saat 10 da satılacaktır. Yüzde yetmiş 

beşi bulraadı~ takdirde ikinci arttırması 23/8/939 tarihine müsa

dif çarşamba giinü saat 10 da icra edilecektir. 

TA.li'SİLAT: Heybeliada Bülbül sokak 8 numaralı arsa 398 

metre murabbaı olup tamamının kıymeti 318 liradır. 

Ayni mahaHe eski 9 yeni 93 numaralı arsa 415 metr.e murabbaı 

olup tamam1nın kıymeti 415 liradır. 

İsteklilerin yukarıda gösterilen gün ve saatte Beyoğlu Dördün

cü Sulh Hukuk mahkemesine gelmeleri ve arttırmaya girebilmek 

için yüzde yedi buçuk nisbetinde pey akçesi yatırmak lazımdır. Gay

ri menkulün vergileri satış gününe kadar terekeye aid olup taviz 

1 bedeli, telli.Uye resmi ihale pulu müşterisine aid olup satış tapo kay-

di mucibınce yapılacağı ilan olunur. 937/ 68 

Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğünden: 
1 - Kurumumuzun önümüzdeki kış mevsiminde kalörifer t!lsisatı 

elan binaların .ıtalörüerle kalörifer te5isatı olmıyan binaların kok 

kömürü sooaslle 195 gün müddetle ısıtılması kapalı zarf usulile. eksilt

meye konulmuştur. 

2 - Muharrunen bedel c23340> lira ve muvakkat teminat % 7,5 dur. 

3 - İhale 8/7 /939 tarihine tesadüf eden Cumartesi günü saat 11 de 

Rektörlüıc bine.smda müteşekkil komisyon tarafından yapı-lacaktır. 

4 - Daha faz1a izahat ve parasız şartname almak istiyenlerin 

Enstitü Daire Mücfürlüğüne müracaatları, c2490. c4532• 

İstanbul Belediyesi İlanları 
Halkalı Zir!iat Mektebini Topkapı - Küçükçekmece yoluna bağ

lıyan ilt.isak yolunun esaslı tamiratı kapalı zarf eksiltmesine konulmuş

tur. İhalesi 19/7 /93CJ çarş mba günü saat 15 de Daimi Encümende ya
pılacaktır. Muhammen bedeli 22421 lira 69 kuruş ve ilk teminatı 1681 
lira 63 kuruştur. Proıe, şartname ve buna müleıferri evrak 120 kuruş 

mukabilinde Nafıa Müdürlüğünden alıfıabilir. Taliplerin ihaleden 8 
gün evvel Nafıa Müdürlüğüne müracaatla buna beıızer en az 10.000 li-

ralık iş yaptıklarına dair alacakları ehliyet vesikası ve 939 mali yılına 
ait Ticaret odası vcsıkalan ile beraber 2490 numaralı kanuna göre ha-

zırlıyacakları zarflarını ihale günü olan 19/7/939 çarşamba günü saat 
14 de kada:r Daimi Encümene vermeleri. (4701) 

Sahip ve neşriyatı idare eden B~muharrlri 

ETEM İZZET BENİCB 

BuıldJtı ;yerı SON TELGRAF Matbaua 

lstanbul Emniyet Sandığı 
Direktörlüğünden: 

Emniyet Sandığına borçlu ölü Bayan Şerife vereselerill€ ilAn yo

lile tebliğ: 

Bayan ~erift> (Mustafa kızı) Beyoğlu Feri:k:öy Kısım I mahalle 

Ayazma caddesi eski 9 mü. 11, 13, 50, 52, 54, 63 yeni 53 numaralı borç 

senedinde h..ıdudu yazılı arsa ve üzerine inşa edilmiş ve edilecek bil

cümle bmaların tamamını. 

Birinci derecede ~pote.k göstererek 134-939 tarihinde 19660 hesap 

numarasile sandığımız<lcın aldığı (500) lira borcu 19-~938 tarihine ka

dar ödemed1ğinden faiz, komisyon ve masarifi ile beraber borç (401) 

lira (39) kuruşa nrmıştır. Busebeple 3202 numaralı kanun mucibince 

hakkında icra takibi başlanmak üzere tanziın olunan ihbarname borç

lunun mukavelenıımede gösterdiği ikametgfiluna gönderilmiş ise de 

borçlu Bayan Şerifenin yukarıda yazılı adresde öldüğü anlaşılmış ve 

tebliğ ~·apılsunanu~tır. Mezktır kanunun 45 inci maddesi vefat halinde 

tebligatın ilan surE:tilc yapılmasını Amirdir. Borçlu ölü Bayan Şerifenin 

mil'aB<!ı.arı işbu ilan tarihinden itibaren bir buçuk ay içinde Sandığı

mıza m:iracılatla mur!slerinin borcunu ödemeleri veya kanunen ka

bule şayan bir itiıazları var ise bildirmeleri 18zımdır. Mirascılar ipo-

teği kurtaramazlar veyahut başlıyan takibi usul dairesinde durdura-

mazlarsa ipotekli gayri menkul mezkıir kanuna göre Sandıkça satıla

caktır. Bu cihetler al~kadarlarca bilinip ona göre hareket edilmek ve 

her birine ayrı ayn ihbarname tebliği makamına kaim olmak üzere 

keyfiyet ilan olwıur. (4982) 

Istanbul Nafia Müdürlüğünden: 
14-7-939 cwna günü saat 15 de İstanıbulda Eksiltme Komisyonu o

dasında (10.000) lira keşif bedelli İstanbul Umumi Hapishane binası 

yıkılma işi açık eksiltmeye konulmuştur. 

Mul~avele, Eksıltme, Bayındırlık İşleri Genel, Hususi ve Fenni 

şartnamelerı, proje, 'k~if hulasasile buna müteferri diğer evrak dai

resinde görülecektir. 

Muvakkat teminat (750) liradır. 

ist'C?klilerın en az (10.000) liralık bu işe benzer iş yaptığına dair 

idarelerinden almış olduğu vesikalara istinaden İstanbul Vilayetinden 

eksiltm~ tarihinden 8 gün evvel alınm~ ehliyet ve 939 yılına aid Ticaret 

odası vesikalarile gelmeleri. ( 4.569) 

İstanbul Birind kra Memur~u
ğundan: 

Mahcuz olup paraya çevrilmesi
ne karar verilen 400 lira kıyme -
tinde 800 adet tuzlu koyun bağır-

şp.ğı 8/7 /939 tarihine tesadüf eden 
cumartesi günü saat dokuzdan on 

bire kadar birinci açık arttırma ile 
satılacaktır. Birinci açık arttırma-

da mukadder kıymetin % 75 şini 
bulmadığl takdirde 13/7/939 tari
hine rastlıyan perşembe günü yi-

ne saat dokuzdan on bire· kadar 
ikinci açık arttırma ile Mahmut
paşada Yeşildirekte Hoca hanın-

da üst katta 14/18 numaralı oda
lar önünde satılacaktır. Tellaliye 

resmi müşterisine aittir. Ve ikin
ci açık arttırmada en çok arttırana 
satılacaktır. İsteklilerin belli gün 

ve saatlerinde mahallinde hazır 

bulunacak memurumuza müt aca· 
atlan 38/2004 dosya numarasile 
ilan olunur. 38/2004 

ı~~~~~~~~~~~~--

Çocuk Hekimi 
Dr. Ahmed A kkoyunlu 
Taksim - Talimhane Palas No. 4 
Pazardan maada her gün saat 

15 den sonra. Tel: 40127 

İstanbul Asliye Üçüncü Hukuk 
Mahkemesinden: 

Bebek Küçükbebek Aralık so -
kak No. 15 de mukim Lu.tfiye ta-

rafından ayni adresde sakin Hü
seyin aleyhine 938/655 N o. ile aç-

tığı tescili talak davasından dola
yı gıyaben icra k11ınan tahkikat 
ve muhakeme neticesinde, muma
ileyh karısı Lulfiyeyi 334 tarihin-

de aıhkamı sabıka veçhile tatlik 
etmiş olduğu dinlenen şahitlerin 
§ehadetiy tahakkuk ey !emesine 

binaen tarihi mezkurda vaki tala
k.in subut ve tesciline dair 9/1/939 
tarihinde verilen hükmü havi 939/ 

322 sayılı ilam müddeialeyhin mez
kur ikametgahını terk ve yenisi

nin de meçhul bulunmasına meb
ni Hukuk usulü mahkemeleri ka-

nununun 141 inci maddesine tev
fikan ilanen tebliği tensip kılın -

mış ve bir sureti de mahkeme di
vanhanesine talik edilmiş oldu -

ğundan tarihi ilandan itibaren 15 
gün zarfında müddeialeyh Hüse-

yinin temyizi dava edebileceği teb
liğ makamına kaim olmak üzere 
ilan olunur. (19066) 

lstanbul Gümrükleri Başmüdürlüğündarı 

Gümrükte Eşya Satılıy·or 
2140 sayılı mezat pusulasında yazılı OAF markalı 280/2SI 

ralı kanuni saf sikleti 65 kilo 500 gram ağırlığında 642 lira de 

müstahzaratı tıbbiye, ll41 sayılı mezat pusulasında ya.~ılı oAli 
kalı 81/281 numaralı kanuni saf sikleti 72 kilo 200 gram ağıl' 
1500 lira değerinde müstahzaratı tıbbiye, 6880 sayılı mezat pul' 

da yazılı safi sil;leti 3:i kilo 800 gram ağırlığında 6 li.ra değerifl~ 
etiket, 733 sayılı mezat pusula1tında yazılı safi sikletı 5680 1ci10

1 
ğmda 60 lira değerinde adi cam boş şişe, 7034 sayılı mezat posıı 

yazılı saf sikleti 11 kilo 200 gram ağırlığında 112 llra değerin 
ipek m~nsucat, 2707 s:ıyılı mezat pusulasında yazılı saf siklctı 1 

850 gram ağırlığ•nda 70 lira değerinde müstamel pantalon, yel~ 
desü 24/7 /939 günündP saat 13 buçukta 1549 sayılı kanun rnııt' 
2490 sayılı kanun hükümleri dalıesinde Sirkecide Reşadiye csd 

deki gümrük satış komisyonunda açık arttırma ile harice gönde• 
üzere satılacaktır. İsteklilerden % yedi buçuk pey akçc~i rnatJ 
Maliye nnvuı tezkeresi aranır, pey akçelerinin saat 12 ye kadar 

ye yatınlması mecburidir. 

ŞiRKETi HAYRİYEDEN: 
SAZLI TENEZZÜH SEFERİ 

8 kişilik en güzide ibir saz heyeti, itina ile hazırlanat 
büfeyi hamil (74 numaralı vapurumuz) yarın, Köprüdell 
14-30 da kalkarak muayyen iskelelerimize uğradıktan sonrs 
Boğaziçinde ve açığında cevelAn yapacak, avdetle Büyükde' 
rede ve Küçüksu plajında tevakkufla 20'45 de Köprüye 
gelecektir. 

Belediye Sular İdaresinden: 
İdaremiz mür;tal:demini için ceman 139 kat muhtelif cinsten 

c 19 adet palto 
Kapalı zarfla E'ksiJtmeye konmuştur. 
1 -· Bu işe dair olan şartname idaremiz levazun servisinden 

sız olarak alınabilir. Ve kumaş ve elbise nümuneleri aynı servis! 
rülebilir. 

2 - Taliplerin şartnameye göre hazırlıyacakları kapalı teklif 
larım Hıale günü olan 24/7 /939 pazartesi günü saat 15 e kadar '1' 
Sıraservilerdeki müdüriyete vermeleri lazımdır. Bu saatten sorır 
tirilec~k zarflar kabul edilmez. c4904• 

İstanbul Asliye Üçüncü Hukuk 
mahkemesinden: 

Kocası Yusufun kendisini döğ
mesi ve sövmesi haysiye -
tini ayak altına alması ve 
haneyi zevciyeti terkederek 
kendisine ve çocuğuna bak -
maması gibi sebebler dolayısile 

aralarında şiddetli ge.çimsizlik 
mevcut olduğundan bahisle boşan
malarına karar verilmesi hakkın
da Müzeyyen tarafından B~iktaş

ta Sinanpaşa mahallesinde Ak • 
mazçeşme sokak 32 numarada u.m

kim mumaileyh Yusuf aleyhine 
mahkemenin 939/1042 numaralı 

dosyasile açılan davaya aid olup 
tebliğ için müddeialeyhe gönderil- · 
miş arzuhal sureti müddeialeyıh 

Yusufun yeni ikametgahının meç
hul olduğundan bahisle iade kılın
makla ittiıhaz olunan karara tev

fikan arzuhal sureti divanhaneye 
talik edilmiş olmakla müddeialeyh 
Yusufun ilan tarihinde nitibaren 

bir ay zarfında müracaatla olbab
daki arzuhal suretini tebelluğ et
mesi lüzumu ilan olunur. 

1554/160 

DEVREDİLECEK İHTİRA 
BERATI 

«Bilhassa hamızlı su ve ha.mızlı 
mayiatta humuzun reffi usulü> 
hakkındaki ihtira için alınmış o
lan 25 ağustos 1937 tarih ve 2476 
numaralı ihtira beratının ihtiva 

ettiği hukuk bu kere başkasına sa~ 
tılık ve yahut ihtiraı Türkiyede 
mevkii fille koymak için icara da
hi verilebileceği teklif edilmek -

te olmakla bu hususa fazla malft
mat edinmek isteyenlerin Gala
tada, Aslan Han 5 inci kat 1 - 3 
numaralara müracaat eylemeleri 
ilan olunur. 

Kumkapı Nüfus memurluğun
dan: 

Nişancı Mehmet Paşayi Atik 
Mabeyinci Çeşme sokak 2 numar 
rada kayıtlı Tokat saylavı Hüse-

yin Hüsnü K.onay oğlu Mustafa 

Bahadınn ismi İstanbul Asliye 5 
ip.ci Hukuk ma'hkemesinin 16-7-
939 tarih ve 939/910 numaralı ka
rarile isminin BUGADUR olarak· 
değişttrildil\ ilAn olun'Ul'. 

-


