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Danzigi PaylaşmakTeklifindemi Bulunacaklar? 
Beynelmilel Konferans için Henüz Resmi Bir Teklif Yoktur. 
;____ingilizler Konferansın T oplanaCağını Zannetmiyor/ar 

Almanyaya ve ltalyaya Bir Defa 
Daha Balkanlarda ve Cenubu 
Şarkt Avrupasında "Hayat Saha
sı,, Lakırdısını Ağızlarına Almıya 
Yedi Cedlerine Tövbe Etmelidir· 
ler. Şartın Birisi Budur. 

Yazan : ETEM iZZET BENiCE 

Alman Gazeteleri de Konferans Lehinde Hiçbir _ Neşriyatta Bulunmamaktadırlar 

r 

Genç Polonya zabitleri diz çökerek bayrağı öpUyorlar ve Polonyanın istiklali için yemin ediyorlar ... 

rMilli Şef Edirnede 
Tedkikler Yapıyorlar 

Beyanatlarında Dediler ki: 

"Edirnenin Kuvvetli Olması 
Devletin Siyasetinde Ehem

miyetli Bir Noktadır ,, 
Edirne ı 7 - İki gundenberi de

vam eden ordumuzun büyiik ma
nevralarını takip etmek üzere 
Trakyaya gelen Cumyur Reisi İs
met İnönü, bugün Edirneyi şeref-

lendirmışlerdir . Edirnehler Mıllt 

Şefi büyük sevinç tezahürlerı i
çinde karşılamışlardır. Milli Şef, 
öğle yemeğini trenlerinde yt-dikten 

(Devamı 6 tncı sahifede). 

Sovyetler Polonyaya Emniyet 
Vermek için Hududdaki 

Hava Taarruzu Alaka 
İle Bekleniyor 

Bütün Ekipler ve Alakadarlar Gece Gündüz 
. ·~··l~:ıt! oG Lr . r__ 

Londra 18 <~:~~;~-;~~~:~~~~ \ ;e kadar bu meselede iki taraf 

ktiler 
rnan idaresi tcsıs e<ıııeceıuu. 

rafından ~u .. ti komiseri Burk- noktai nazarlarını telife çalışmış 
Mılletler . mı~'.: .. tür Hitler- olan komiser Varşovaya giderek 

İkinci plan daha mufassaldır. 
Bu plana göre serbest Danzig a
razisi şu suretle taksim edilecek

tir: 
hard Danuge onmuş · 

1 1 n Polonya zimamdarlarile görüşe • 
le yapılan mülakattan an aşı a 
neticeye göre Burkhard Danzık 
meselesinin halli ?çin, Plonyaya 

Vekili Adliye 
İmralıda --Bu Sabah Nümune 

Hastanesini Teftiş Etti 
(Yazısı 6 ınn sahif ede) 

r 

cektir. • 
Danzig meselesinin halli için, 

iki plan hazırlanmıştır. Birinci 
plana göre, Milletler Cemiyetinin 
Danzigdeki otoritesi artık kaldı
rılmaktadır. Onun yerine serbest 

ı- Serbest şehir 180,000 nüfusu 
ile bir nevi Leh • Alman müs • 
temlekesi olacaktır. 

2_ Danzig )imanı Alman ve 
(Deııam• 6 ınc• sahijede) 

Türk i.y e, Romanya 
Arasında Askeri \ttifa~ 
Bir Rumen Askeri Hey' etinin 

Ankarada Müzakerelerde 
Bulunduğu Bildiriliyor 

tinin müzakereleri sona ermiş bu· 
lunuyordu. Bu temasların mahi· 
yeti belli olmamakla beraber, ba
zı mahfellerde Türk . Romen as
keri ittifakının akdine mütealhk 
olduğu söylenmektedir. Bu itti -
fak Türk • Yunan askeri ittifakı 
t .. slarına göre tanzim edilecek· 

tir. 

\. 

' .. 

• 
Vazife Basında Bulunuyorlar 

: ı = 
,_ 

hücumunu bekl~mektl;!dir. Pıısif 
korunma tertibatı ikmal edilıniş 

(Devamı 6 ıncı sahif ede) 

Bütü İstanbul, ~nü~~ .. ve. sa- l 
\ at ipi · bilmiyer~k, ~ir ı up:er wi?e \ 
. yapılması mukarrer mclruz hava 

~~~~~~~~~ 

Gebzede 
Bir Orman 
Yanıyor 

Dahiliye Vekili 
Emniyet 

Müdürlüğünde 
Dahiliye Vekili Faik Öztrak bu Dün akşam üzeri Kartal ve Geb· 

sabah Emniyet müdürlüğüne ge- ze kazaları hududundaki orman • 
lerek, daireleri teftiş etmiş. İstan· !arda büyük bır yangın çıkmıştır. 
bulun her zamankinden iyi giden Mahalli itfaiyesı ve halkın bütün 
asayiş vaziyeti hakkında izahat al· gayretlerine rağmen yangının son· 

· b d sonra Yıldız a ı 

Yirminci Asrın Robensonları 

cTaymis• gazetesi, Romanya er· 

kanıharbiye reisi muav;ni General 

P upesko'nun başkanlığı altın~a 
bir heyet Ankaraya giderek, Tur· 

k iye büyük Erkanıharbiyesi ile te

maslarda bulunduğunu )'azmak • \ 
tadır. Kral Karol'un İstanbulu zi· 

yareti esnasında Romanya heye-

1 Ki SACA 1 RI Her TUrk Genci, \ 
il Her Tur k Münevveri 

ve Her TUrk için 

mıştır. d k. \ dürülüp sön®rülE!mediğı ve ne 
Vekıl un .an 'd ' k mektebi suretle çıktığı son dakikaya k a-

Polis mek~e~ıne gı ere ' dar henüz anlaşılamamıştır. 
teftiş etmıştır. 

wc.ır..arrır.v..v---------

Makineye 'ı'"•ıı: Mayne - Reid 
llıt harikulide meraklı, beye • 

'"'11 büylik macera romanında 
~~lanlarla, yılanlarla, kurdlarla 
~uşanların başından geı;en kor· 

Ullç maceraları okuyacaksınız. 

.. 

• • 
Bir Kaç Güne Kadar 

Tefrikasına 
Başlıyacağımız 

~oman Macera 
Eserlerinin 
Şahıdır 

Çeviren : SİS 

· Küçük hikaye• lerilc tanı~ı~, 
.. lubunun güzelliği ile kendısın ı 
us " r 
karilerine sevdirmiş olan deger ı 

arkadaşımız Selami İzzet Sedes 
•Son Telgraf• ailesine iltihak etti. 

Sinir Harbi ! 
Cumhuriyet refikimiz totaliter 

devlellere aid havadisleri .ned~nse 
hep bir başka rü'yet zavıyesın • 
den veren gazetediT. Bugün 66 !ık 
putolarla şu başlığı koymuş : 

•- Sinir harbi başladı!.• 

Halbuki biz: 
_ Sinir harbi bitiyor, Almanlar 

yola geliyor .. 
Sanıyorduk. Cumhuriyet gaze· Şuh mevzuları , kıvrak üsliıbile 

dillere destan olan hikayelerini 
muntazaman •Son Telgraf• da 

neşredecektir. . \ 
SELAMİ İZZET SEDFS'JN 

İlk hlk.ilyesini pazar günkii nüs· 
hauuzda okuyacaksınız. 

tesi •büyük gazete> olduğu iç'.n 
herhalde onun totalilerlcre aıd 
olarak verdiği bu habe~ daha 

d 
• bu görüş daha yerınde ol· 

ogru, • • 
ınak gerektir. 

Bu haftanın en büyük milli 
ve edebi zevki, geır; ve ate~i 
muharrir 

RAHMİ YAGIZ'm 

ITALYA ' YA AÇIK 
M EK TU B'unu 

okumak olacaktır. 
Milli iman ve heyecanın bu 

yeni indifaı : 
Bugün ÇIK T 1 

\ \ Bütün müvezzilerden ara· 

.yınız. 

Verirken 

Rumen· Macar Hudu· 
dundaKanlı Bir Hadise 

.. 18 (A A ) - Karpatlaraltı Ukranyası hududunda Macarlar· 
Bultreş · · 

R l r ar .. sıl'da ciddi bir hadise vukubulmuştur. 
la omen e a . d · e gezen Romen . ., da Stomorog bağları cıvar ... .da evrıy - .. Huilut cıv •• m . · . ··ıd .. "I ştru 

h
udud muhdızl~rına ateş edilmiş ve içlerinden ıkısı 60 uru mhuı'fede.} 

(Devamı ıncı $a 
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\Şehirde Et 
Nakliyatı ~ıazafllın 

pazarlıksız (·l~J:I•l~ 
Satış Bunun Altından Ne 

Halkın Aldatılmaması 

İçin Yeni Bir Layiha 
Hazırlanıyor 

Çıkacak? 
Yazan: ALİ KEi\fı\l

BELEDİYEDE ŞİKAYET 

BüBOSU KURULUYOR 

dir diye tımarhaneye göndermiş. 
Tımarhane de, deli değildir, diye 
se~best bırakmış! 

Belediye Şehir İçin 
Yüzbin Lira Temin 

Etmek istiyor 

bmAM: r11el 
Bundan yirmi beş sene ev 

Avrupanın birçok belediyele -
rınde olduğu gibi, İstanbul bele
diye.-;inde de sırf halkın şikB.yet -
!enle m&ı'gul olunmak üzere bir 
bıiro teoııs edilmesine karar ve -
rilmiş . Bu ha:bere sevindim doğ
rusu.. Demek, artık, halkın sesi 

dınlenecek .. 
Bu büronun, İstanbul gazetele

rinde çıkan halk şikayetlerini, 
tenki.dlerini de' tetkik edeceğini 
umarım. 

Bu vaziyette, mahkeme ne yap
sın?. Nasıl karar versin?. Bizce, 
en iyisi, bu işi, asıl suçludan tev
s:k etmeli .. Ona sormalı.. Eğer, 
deliyim, derse, mutlaka akıllıdır. 
Akıllıyım derse, mutlaka delidir. 

Çünkü, şimdi insanlar, hep ol
duklarının aksine görünmek iddi
asındadırlar. 

YEMEK MÜNAKASASI 

GARİB OLUYOR 

Şehir Meclisi dün Vali ve Bele

diye Reisi Lutfi Kırdann riyase
tinde toplanmıştır. Dünkü top -

lantıda yeni çıkan kanunla bele
diyeye devredilen şehir et nak
liyatında tatbik edilecek tarife 

görüşülmüş ve kısa bir münaka
şadan sonra yeni tarife kabul e
dilmiştir. 

Ebüzziyazade Velid cAferin Ve
killere, diyor, lisanı keşmekeşten 
kurtarmağa çalışıyorlar. İlk çığırı 
Maarif Vekili Hasan Ali Yücel aç
mıştı. Mesela Kültür direktörlü
ğü ismi tekrar maarif müdürlüğü 
olarak değiştirildi. 
Lisanı sadeleştireceğiz diye ak

lına gelenin böyle bir kelime veya 
tabir icadına kalkışması ve daha 
fenası bunu, salahiyeti olsun ol
masın, kullanması nihayet yazı • 
mızda, konuşmamızda hayliden 
hayliye teşevvüş husule getirdi. 
Eğer bu hal biraz daha devam et
seydi, aşağı yukarı birbirimizin li
sanını bile anlıyamıyacak bir ha· 
le gelmemiz tehlikesi vardı. 

balon uçuruyorlar. Maksadları da 
şudur: Almanya ve İtalya artık 
son darbeyi vurmak mecburiye -
tindedirler. Danzig meselesini, o
nun arkasından diğer dünya me· 
selelerini halletmek sırası gelmiş
tir. Daha fazla beklemeğe taham
mülleri kalmamıştır. Şimdi ne o
lacak? Bizce mihvercilerin ani bir 
harekette bulunmalarına bir çok 
maniler vardrı. Bir defa sulh ri
vayetleri de çıktıktan sonra artık 
iş pazarlığa düşecektir. 

VilİT: 

Neşriyat harb karşısında bazı 
noktalan tahlile lüzum görüyor. 
Diyor ki: cNe Alman, hele ne İtal
yan milleti harb istemiyor. Bu iki 
memleket harb istemese bile, bi
zim topraklarımız için bir tecavüz 
fikri beslemiyor mu? Vesikalar 
onlardan emniyetimizi selbetmiş
tir .. Bugün bir ateş edebiyatıdır 
gidiyor. Bu neşriyat karşısında bi-

Ankaradan dün şehrimize ge
len iç ticaret umum müdürü Ca
hid Zamangil tetkiklerine devam 
etmekte, bilhassa pazarlıksız sa· 
tış kanununun tatbikatı ile meş
gul olmaktadır. Bu kanunun tat
bikatını kolayl~tırmak üzere ye
ni bir liiyiha daha hazırlanmak
tadır. Hükumet, kanunun tatbi
katında en küçük müsamahaya 
meydan vermemek azmindedir. 
Yeni layihaya göre, belediye teş
kiliitının kıi.fi olmadığı görüle -
rek, bu vazife belediyeden alına
cak, fiatlar ın tanzimi üzerinde ye
ni müeyyideler konacaktır. Bu 
suretle halkın en ziyade müşteki 
olduğu ve çok hileye müsaid eş
yada ihtikarın önüne geçilecek -

tir. 

Paris civarındaki güzel sayfiye • 
!erde umumi harbin mağlublarile 
galibleri arasında türlü muahede
ler aktedilmişti: Versayda Alııtaıı' a • 
!arla, Senjermen de AvusturY 8 
lılarla, Nöyyide Bulgarlarla " 
nihayet Tiryanonda Macarlar!•· 

H l
• ' 1· a bU u asa etmek lazım ge ırs ~ 

muahedeler mağlubları sııJ!S 
bağladı. Bunların tatbikatı iSe gr 

libler için her gün ·bir derd ol • 

muştur. 

Nihayet aradan yirmi sene .g: 
tiği halde bugün görülüyor ıcı it" 
muahedeler sulhu kuv"betıeııd 
miş olmaktan çok uzak kaı.rnıŞ • 
!ardır. Geçen gün İngiliz B~~ 
kilinin dediği gibi harb ga!ibler 

Bu büro kurulur kurulmaz, ben 
bır şikayette bulunacağım. Bele
diyeye kadar gidip, a!Akadar me
murun karşısında elpençe divan 
durmak, yahud, kapıda sıra bek
lemek, odacıya derd anlatmaktan 

i.;e, şikeytimi, şuracığa yazıyo • 
.-um. Her şikayet, kaleme gidip kay 
dedilecek, bir numara alınacak 
mı, bılmem?. Eğer öyleyse, benim 
ıikiyetimin kaydı yapılmaımş di 
ye, dinlememezlik ederse, kendim 
söyleyip, kendim dinliyeceğim, 

demelctir. 
Her ne hal ise: Efendim, ben -

denızin şikayetim şudur: 

Şeh:r dahilinde gürültü etmek 
yasaktır . Belediye gürültü ile mü· 
cadele eder. İş böyle olduğu hal

de, bizzat bazı belediye şubeleri, 
mü .emad!yen, kuru gürültü edi
yorlar, kafamızı şişiriyorlar. Me
sela. hayatı ucuzlatmak tetkik -
len, eğlence yerlerinde ucuzluk 
yapacağız, ve saire gibi sözler ... 

Bizi rrlıat bıraksınlar ... Onlar
dan hiQlıir şey istemiyoruz! 

HER GÜN DÜÖÜN 

BA\.'RA.'\t YAPIYORLAR 

Kasaplar da, tıpkı berberler gi
bi, haftada ber gün tatil yapmak 
üzere, müsaade eisteırıiriler ... E
ğer, onlara da bir gün tatil ve
rilirse. halimiz haraptır. Etler, 
dükkan.arda bozulup kokacak: 
61tin l<.Uoau,. nn kuru& UC\ltlıvacak 
ı.ııun -kayoettirecek! Aman sa-

Dünkü gazetelerden birinde bir 
ilıi.n gördüm. Bir yüksek mekte
bin talebesine verilecek yemek 
münakasaya konuyordu. ·Filan 
fakültesi talebesinin yemek mü
nakasası... diye koskoca bir ser
levha ... Bu serlevha .beni düşün
dürdü. Çünkü, münakasa, tenkis 
etmek, kısmak, azaltmak demek
tir. Talebenin yiyeceği yemekten 
mi kısacağız?. Yani, bu müessese 
demek ister ki: Bizim talebeye en 
ucuz kim yemek verecek?. 

Münakasa kelimesi yerine pa
zarlık dense, daha iyi olmaz mı?. 
Çünkü, bilhassa, yemekte mü -
nakasa, garib oluyor, insana tu -

haf geliyor-. 

12.5 MİLYON LİRAYI 

NASIL TAHSİL EDECEKLER? 

Belediye muhasebesi için, yeni
den 60 kadar memur alınacak -
mış ... Daha geçenlerde birçok me
mur, tasarruf olsun, diye çıkarıl
mıştı. Şımdi de bu ne?. Yeni alı
nacakların bir kısmının asli maaşı 
on lira imiş .. Ve bunlara tahmil 
edilen vazife de gayet mühim: 
Bugüne kadar ihmal, lakaydi yü
zünden, belediyenin muhtelif mü
kellefle_r üzerinde 12,5 milyon lira 

alacağı kalmış ... 

k'.n ha ; böyle bir müsaade verme
y:n .. Kasaplar her gün düğün bay
ram yapıyor? Ayrıca tatil de ne 
oluyor?. 

İşte, bu on lira asli maaşlılar, 
yani ellerine ayda 35 lira kadar 
•bir para geçecek memurlar, ta -
marn 12,5 milyon lirayı tahsil e
tlı< o·ıacaı<iar ... '.H.esab, kitab,- tah
sil, takib işlerine dair vukufları 

olacak, mükellefi üzmeden, kır

madan, darıltmadan, belediyeyi 
ızrar etmeden 12,5 milyon lirayı 
tahsil edecekler. 

DELİ OLUP 

OLMADI(H ANLAŞILl'ttADI 

Bır suçlunun, deli olup olmadığı 
bır turlu anl~ılamamış: Tıbbıad
li mile. ses esi, adamcağızı, deli -

Ve bu hünerverler, ayda yalnız 
35 lira alacaklar.. Bununla. gül 
gibi, çoluk çocuklarile, sıhhat ve 
ruiyetle, neış'eli, mes'ud b:r ha
yat geçirecekler?. 

AHMED RAUF --- ---

IKÜÇÜK HAHE RLE.t:_I 
* İstanbul meb'usları dün Ye

§ilköye giderek Florya ve Yeşil • 
kör nahıyesıne tabi Şenlik mahal

lesm ı , Safra köyünü, Halkalı Zi
raat mektebim ve köyünu, hava is· 
tasyonunu, tohum ıslah istasyon
ların.ı giderek köylüleriıı muhte
lif d:.lei<lerinı tesbit etmişlerdir. 

* İstanbul Deniz kumandanlı
ğına Deniz albayı Cevad tayin e
dilm,t.r Yeni kumandan valiyi 
zıyaret etmiştir, 

* İstanbul ilkmekteplerinde 75 
bin talebe varılır. Bunların sıhhi 

durumlarile yakından alakadar 
r'•n Vekalet, doktor kadrosuna 
yedi kiş i daha ilave elmeğe ka· 
rar vermiştir. 

* Önümüzdeki ders senes i için
de lslanbul köylerinde 35 yeni 
mektep faaliyete goçecektır. Bun
lara ait binalar o vakte kadar ta
mamlanmış olacaktır. 

* Maarif Vekaletı Teftiş heye-

Plaj Bülbülleri 
(,. 69 

Pe n çarçabuk giyınm iş, gazi- ı 

nonuıı iç.nden geçerek yürümeğe 
b~~ amıştı. Pelin 'n, tek başına ga
zır oda oturan genç bir kadını gör
m rr.cs - e imkan mı vardı? 

B'ra z,onra göz göze gelmişler
dı. 

Pelır şen bir kahkaha ile Seli
nin yanına doğru koşmağa başla
dı; 

- Ayol, hangi rüzgarlar attı se
ni bu,-aya? 

Selin abiasına görünmek iste _ 
medıgı halde, bır yere kaçmak im
kanını bulamayınca, zaruri olarak 
konuşmağa mecbur olmuştu. 

- Bu yaz ıpt idasında öyle ko-

Yazan: İskender F. SERTELLİ 

nuşmamışmıydık? Dedi. Ne sen 
geldin benım bulunduğum yere. 

Ne de ben geldim senin ülkene! 

Pelin, kız kardeşinin yanına 0 • 

turdu. 

- Çok asabi görünüyorsun g,.. 
lin! Neyin var? ' 

- Hiç, abla: Bir şeyim yok .. 
- Sana her hususta yardım e-

debilecek bir vaziyetteyim Selin! 
Eğer başına bir felô.ket geldiyse ... 

- Hayır .. hayır .. Teşekkür ede
rim. Bir şey yok. 

- Fakat, sabahleyin yalnız o
larak buraya gelmenin elbette bir 
sebebi olacak. 

Belediye et nakliyatı için he -
nüz teşkilat yapmadığı için bu 
nakliyatı muvakkaten hemangi 

bir müesseseye yaptırmak fik -
rindedir. Eski kasablar şirketi bu 

husus hakkında belediyeye tek -
lifte bulunmuşsa da bu teklif ka
bul edilmemiştir. Zira et nakli
yatının temin ettiği senelik gayri 

safi kılr 200 bin liraya yakın ol -
duğu halde şirket bu kardan yal
nız 60 bin lirayı ·belediyeye dev
retmek teklifinde :bulunmuştur. 

Hükumetin lisanı teşevvüşten 

·kurtarmıya, iyiyi ibka. kötüyü il
ga yolunu tuttuğuna bir çok mi -
sa\Ier zikredilebilir. Bundan dola
yı hükfuneti samimiyetle takdir 
ve tebrik etmek lazımgeleceği ise 

tabildir. 

zim planımız ne olmalıdır? Gerek " 
gerçekten, gerek gö_steriş .. i.cabı Omer Sevfeddin 

CUMBUBlYft: harpten kaçan veya oyle gorunen ı J 

milletıerin eline bir silah verme· icı·n ;htı·ral 
Belediye ise bu işten hiç olmazsa 
şehir için 100 bin liralık bir va
ridat temin etmek tasavvurun

dadır. 

Yunus Nadi hava hücumlarına 
karşı korunmak için milletlerin 
teşlrilatlı olduğu kadar halkın da 
uhdesine düşen vazifeyi iyi bilmesi 
ıazmııgeldiğini söylüyor. Doğrusu 
·biz bu işte biraz geç kalmış sayı
lırız. Hükumetten ricamız. tecrü
belerin gerek İstanbulda, gerek di
ğer şehirlerimizde fazla tatbik e
dilmek suretile halkı" şimdiden 

mek. Biz Şefe bağlanmış, hepimiz l~. lı Ti 
tetikteyiz. Hiç bir savaştan kaç - Basın kurumu başkanlığından: 
mayız. Bir işaret beklenir. Yaban- Mahmutba:ba mezarlığının kaldı-
cı milletlerden kim dost, kim düş- rılması teşebbüsleri üzerine ora-

Meclis yarın da toplanarak kal
mış olan maddeleri de müzakere 
ederek f.;,vkalade içtimaa son ve

recektir. 

man olabilir, yeni öğrenecek deği- da gömülü bulunan merhum Ö-
liz. İçimizde propagandaya kapı- mer Seyfeddinin kabrinın asri me-
lacak lıiQbir kafa yoktur. Sözde zarlığa nakli kararlaştırılmı~tır. 
ve fiilde sulh cephesinin bütün Önümüzdeki 23 ağustos Çar -
~zuvları birbirine uymalıdır. şamba günü saat 10 da merhu -

mun kemikleri, belediyece, Mah-

Pamuklu Mensucat 
Ucuzlıyacak mı ? 

kedisini korumaya alıştırmalıdır. YENİ SABAB: 
Mademki dünyada tayyare var. - \ Hüseyin Cahit Yalçın mütareke 
Bu bilgiler bir gün bize lıi.zun o-

Son günlerde şehrimizde ma şayialarından bahsederken diyor 
nifatura ticarethanelerinde ve lur. ki: cEğer Almanya ve İtalya hüs-
milli fabrikalarımızda müthim mik- TAN: nü niyetle böyle bir konferans ak-
tarda pamuklu kumaş ve mensu- Sabiha Zeker iya Sertel ,Sulh dını düşünmüşlerse, iyi bir neti-
cat birikt ;ğ i anlaşılmaktadır. taarruzu • isimli bugünkü başyazı- ceye varılmaması imkansızdır. 

Buna sebeb; Avrupadan ve bil- sında diyor ki: .Ortada bir takım Çünkü bütün dünya sulh istiyor. 
hassa Almanya ile İtalyadan çok sulh rivayetleri dolaşıyor. Otuz Dünyanın bugünkü vaziyetine gö· 
pamuklu getirilmiş olması ayni günlük mütareke teklifinden bah- re, böyle bir konferansta ancak 
zamanda yerli fabrikalarımızın sediliyor. Tıpkı Münih konferan - yüksPk ve cihanşümul prensipler 
da mütemadiyen pamuklu imala- sından evvelki günlerde olduğu galebe çalacak ve hakim olacak -

tında 1- ' lunmasıdır. gibi harb tehlikesini yakın gören tır. ut~our· .ıc.almışlardır. d d · -· -"' ·~ ........... ı. .a.1a1 ıu:; uuıCtllı· 
a ır. Çünkü Mussolini harbetmek b ı Mevc d t k aç ı yoldan Danzigi ele geçirmek 

. . u s o un 1,5 - 2 senelik n.iye.tinde değildir. Hele Danzig ı'. ihtryaca t ·ı maksadile yapmışlarsa tabiidir kı· 
emamı e tekabül edebi- çın Italyan milletinin harb cdece-

lecek derecede olduğu söylenmek-! ğine kani değildir. konferans ölü doğmuş bri çocuk 

ted~j Alakadarlar bu sebeble pa- 1 Bizce totaliter devletler yni bir :~~~:taha toplanmadan sönüp gi-

mu u kumaş ve mensucat fiat- ır. 
!arının ucuzlıyacağını söylemek- ı . 
tedirier. Pendıkte Hayvan Sergisi Maltepede Bir Mezbaha 

- -*-- ~sku~a: ve Kartal kazalar•rıa il yapılacak 
yeni Tü:rk Ko::leksı" baglı koy erin iştirakile Pendık Ma'.t.epe belediyesi; muhitin gü-

na.hiyesindc aç : lması mukarrer zelleş ırılmcs i ve şimdiki harab 

1 .haziran 930 tarihınder ıtiba· 
ren mer!yete girmı ş bulunan Türk 

kodeksı meriyetten kaldırılarak 1 
yeniden teşkil olunan komisyon 1 
tarafından tadil edilmiş bulunan 

yen i Tıirk kodeksi ı mart 940 ta
rıhind.en ıtıbaren meriyete konul-

bulunan hayvan sergisi bu- vaz ıyetinden kurtaı·ılma<ıı iç:n ça-
gün Ka rtal kaymakamı ta - lışmaktadır. Bu maksadla yeni 
rafından küşad edilecektır. Ser - bazı eser' er vücude getirilecek _ 
gide teşhır edilecek besili hay . ı tir. 
vanların sahiblerine muhtelif mu- Maltepcde ayrıca lbir de son sis-
kafatlar verilecektir. tem fenni mezbaha inşa olunma

ması Icra Vekilleri heyetince ka- _,••Bı1111:2::ı:rı=••••••a.' 

:."'..'.::·::::. lı•·"'"'"" o<4 ;• D O G U 1 
mektep htiyacı hakkında tetkik- M 
l~rd.e bulunmak üzere dün şeh- . ecmuası 
rı~ıze gelmiştir. Teftiş heyeti rei-
sı Istan_bulda yüksek mekteplerin 1 ? ? ? 
vazıyetı hakkında da tetkiklerde 
bulunacaktır. 1 • • 

______ _, 

sı kararlaştırılmıştır. 

Bu mezbahanın inşasına ay ba
şından itibaren başlanacaktır. 

Kurbağalı Dore 
Temizleniyor 

Kurbağalıdere civarında o civar 
halkının daimi şikayetini mucib 
olan pislik çukurlarının temizlen
mesi işi tamamlanmıştır. Beledi
ye 2500 liraya malolan bu temiz
lıktcn sonra şimdi Kuı1bağalıde-

mulba.ba mezarlığından alınacak 
ve Üsküdardan aı~ba vapurıle Be
şiktaşa ve oradan da asri mezar -
lığa götürülüp saat 13 de evvelce 
hazırlanan yeni medfenine gö
mülecektir. 

Basın kurumu bu münasebetle, 
Ömer Seyfeddin için bir ihtifal ha
zırlamıştır. O gün saat 14,30 da 
Şişli Halkevinin Nişantaşındaki 
binasında bir toplantı yapılacak 
ve Ömerin aziz hatırasını anmak 
için tanınmış kalem sahibleri söz 
söyliyecek~erdir. 

istiyen.ler, Öğleden ev~~! K~-·~ 
imdeki merasime iştirak edebi
lecekleri gibi istiyenler de öğle _ 
den sonra asri mezarlıkta yapıla
cak merasmde hazır bulunabilir
ler. 

Vakitleri bu iki merasime iş· 

tırake müsaid olmıyanlar Şi~ıi 

Halkevinde yapılacak ihtifalde 
hazır bulunabilirler. 

Bütün matbuat ve ed€-bivat 
mensubları ile arzu edenler . r.u 
ihtifale davetlıdırler. 

Tanzimat işleri 
Belı:c'.iye onbaşıların iyi çalış

ması ıçın yeni ceza! tedbirle: a

lacaktır. Buna nazaran onbaşıl<t:: 

evvelii tekdir olunacak, ayni Sileu 

ikinci defa işledıkleri takdirde 

yevmiyelerinin bir miktarı kesi
lecek ve üçüncü tekrarda işlerin
den çıkarılacaklardır 

renin temizlenmesi işi için faali
yete geçmiş bulunmaktadıı. İs _ 
tanbul belediyesi evvela derenin 
temizlenmesi için icab eden mas
rafı hesaplattırmaktadır. 

çin de mağlublar için de br fel~ 
ket Q!rnuş ,914 - 18 harbinin 

8 
r

hatırası daha bir türlü zihınle 
den silinmemiştir. Ortadaltİ ıa; 
ribatı tamir etmek ise daha uı 
zamanın işidir. 

rbill 
Bu böyle iken ikinc ·bir ha ile 

çıkması için birincinin tamam ryof· 
unutulmuş olması lazım ,ge ı \dl 
Halbuki unutulmamıştır. O h

3 
, 

zaman haıfoin değil, sulhun 
11 

hinde çalışıyor demektir. d• 
Umumi harbin mağlfıb\arııı • 

birikmiş kalmış olan hoşnutsu: • 
luklardan istifade ederek A"r ıol 
panın politika sahasında pir ital· 
oynamak mümkündü. Bunu ·aın 
ya yaptı. Muahedelerin yen• • 

gözden geçirilerek değiştirilJ!le 
sini ileri sürdü. c•· 

Bu suretle Alınanyanın, ?<{a si 
siY' 

ristanın - ve daha o zaman ır 
varlığı mevcud olan - Avustuı1 0 

nın derece derece minnet, şiilc~, n<>" 
dostluk ve müzaheretini 1taza etl 

.. aher 
Bilhassa Almanyanın mU: ıtsııt' 
İtalya için elzemdi. ÇünltU • 

şistan meselesi çıkarak J\~~n· 
da valnız kalan İtalya icin ti' 
yadan başka dost kalmamıştı· 

d ,r'I/ Muahedeleri deg·ış· tirmelc 
8 

eı:' 
sı bugüiı yine tazelenmiş bir ııı 
zu oldu. Çünkü İtalyan - Alıl'~ 
h 

. . ıııu 
arıcıye nazırlarının şu son 

lakatlarında bu mevzua avdet t: 

dilmiş görünüyor. şimdi jlerİ sil• 

rülecek de şu olacak: ' 
. 919 

Avusturya cumhuriyetinın 
da imzaladığı Senjermen muaJı.~ 
desi gözden geçirilmeli. r.ı:acaril. 
tanın keza 919 da Tiryanonda ;. 
zaladığı muahede değişmelı· 
rincisi değiştirilirse eski Avı.ıstu~ 
ya imparatorluğundan alı~ 
yerlerin şimdiki Almanyaya 

19 

. ti'~ 
desı manası çıkıyor. Tiryanoıt 9• 

ahedesi de tadil edilirse eSJc1 ?ol . 
" td .ger' carıs an an alınan yer!erın 

verilmesi demek olacak fviu;;JlC' 

deleri değiştirmek dava~ını daJ!' 
935 den evvel, yani HabcşistsJI 1• 

l
' km .. 0 tıa 

mese esı çı adan ileri sure eli 
ya olmuştu. Şimdi bu davayı r 
alacak hangi taraf olacak? Teıcr•, 
İ 

ıııı .• 
talya mı?. Yoksa Alman Ya . ve 

Muahedelerin deği•tirilmesı • ·ıe 

- Yalnız değilim. Bir arkada-
şım var. 

- Nerede .. ? 

- Suad 'yeye geldiğin günden
beri onunla mı yaşıyorsun?. 

israr etmiyorum, Geçelim bu bah
sı. 

artık umumi ha~bin gaıil>Ierl 
mağlubları arasında fark kalıl19; 

t: gitmişti. Akşama dönecekti. Ha- ması davası ile ortaya çıkılar• 
la gelmedi.. Avrupa sulhunun istikbalini te' 

- Şimdi gelecek. 
- Neden ayrı geldiniz?. 
- Öyle icab etli. Ben otomobil-

le geld:m. O vapurla gelecek. 

- Genç mı a .-kadaşın? 

- Orta yaşlı.. 

- Çoktanberi beraber misin? 
- Hayır. Çok kısa 2amandan-

beri.. 

-Nasıl.. güzel mi bari• 
-Eh. Fena değil. Fakat:. ahlakı 

ço kiyi. 

Pelın gülümsedi: 

- Beııım ki gibi. 
hiç değişmemiş. 

Zevklerimiz 

- Seninki de orta yaşlı mı? 
- Evet. Çok iyi ahlaklı, çok in-

ce ruhlu bir adam. 
- Parası var mı? 
- Bilmiyorum. Fakat, kazancı 

yolunda. 

- Evet, Bır aralık bir doktor 
bulmuştum. Fakat, o da hastaha
nede şimdı. 

- Aman abla, ne tuhafsın sen 
de. Ayni zamanda ikisini birden 
mı idare ediyorsun? 

- Evet amma, çok güç oluyor
du. Dok toru bıraktım. 

- Buradakinin mesleği nedir? 

. - Sen söylersen, ben de söyle
rım. 

- Ben mesleğini bilmiyorum he
nüz .. 

Pelin güldü: 

- Kabil mi? şartımız, tanıştığı
mız adamların ilk önce meslekle
rini öğrenmekti. 

- Soramadım .. 
-İnanmam. 

- Yalan söylemiyorum. 
- İnanmam dedim ya. Neyse. 

Masanın üstünden bir bisküvi 
aldı: 

- Burada çok kalacak mısınız? 
- Belki bir gece. 

- Sonra .. ? 

- Yine Floryaya döneceğiz. 

-~ Buraya gelmişken, bir kaç 
gun kalınız bari. 

- Ben ona tiibiim . 

- Yine pısırıklığı ele almışsın 
Selin! Bu huy sende varken, hi~ 
rahat etmezsin! İnsan erkeğin e
line dizginleri vermemeli 

- Daha çok yeniyiz. Dizgin kul
lanmak biraz zaman meselesidir. 
Sen dizginleri ele almış görünü _ 
yorsun? 

-. Öyle idi amma, bu gece gel
medı. Çok merak ediyorum. 

- Nereye gitti? 

- İstanbulda teyzesini ziyare-

- Eviniz yakın mı buraya? 
- Çok yakın. Hemen şuracık· 

ta. 

Saat bire yaklaşıyordu. Pelin: 
- Haydi, bize gidelim, dedi, ye

mek yedıkten sonra yine döneriz 
Selin yerinden kımıldamadı. · 
- Akşama kadar burada bekle

meğe mecburum. Gelir de beni 
buralarda bulamazsa mahvolu -
rum. 

- Demek o kadar seviyorsun o
nu? 

)" 
:nin etmek, bir daha l:arbe ıııelı' 
dan vermemek şeklinde ve d

3 

kimbilir ne tarzda yürünecel< ~ 
ıııı· 

!ursa meselenin alacağı ehem 
t
. . h .. aıctıf· ye ı ıza a !uzum kalmıyac 

Ç
.. k" _,.,eıe 
un u şimdiye kadar kU• • 
·· t ıııa1' muracaatla dediğini yap ır ;119' 

kabil olacağını düşünenler n . 
gell' 

yet kuvvete kuvvetle karŞı 1'İ 
neceğini anlamışlardır. ~adef!l 0 
artık ·bu yol çıkmaz olmuştur. , 
halde neden şimdi de sulhun te . 

. . . fkbşlı 

Selin ba§ını sallıyarak 

baktı: 

mını, Avrupa asayişinin ıs ı ,~ ... 
önüne 1 davası nı ele alarak virmi seııe e . . .ıe-

vel imzalanmış muahedelef'I 
- Evet.. seviyorum. 

- Budala! Bir erkeğin ..:Zerine 
b~ derece düşülür mü? Biraz tec
rube görürsen, sen de anlarsın 

Hanya ile Konyayı! 

{Devamı var} 

ğiştirmek istemesinler?. İşte şif!l' 
di yeni vüzuh peyda etmeğe b~· 

c;.ıJ11 
lıyan sulh politikasının esa .. 1' 
mihver devletleri böyle 1torum

9 

çı· 

istiyorlar. Bunun altından ne 
kacak? Şuphesiz ki arazi dava>~ 



Günün Meaeleai: ;-
-

Gazinolarda Bira 
Fiatları Meselesi 

Bir Çok Gazinoların Lüzumu 
Kadar Tenzilat Yapmadıkları 

Görüldü 
Evvelki sabahtan itibaren J 

llıeınJ.eketimizin her tarafında 
olduğu gibi şehrimizde de bi
l'alar yeni inhisar fiatları üze
l'İnden satılmaktadır. Bu su
~tle 50 santilitrelik bir §işe 
ıra bakkal veya depolardan 
~ende olarak 16 kuruşa a
ılnnıaktadır. 

Bira fiırtlannın bu suretle 
Yarı yarıya ucuzlamasına rağ
lllen ıazino -ve birahanelerde 
de aylli ııiııbette fiatların indi
l'İlnıesl ieab ettiği halde bu ten
lil&tın tam yapılmadığı görül
llıli§lür. 

lı' Ezetimle skiden bir duble 
ırayı 25 ~ -veren gazino

lar timdi lZ,5 lrımışa satacak -
1ıırı yer.Je duble başına yalım 
7 ~ teıısilit yaparak beher 
ılllbleye 18 kunq fiat koy:muş
lar.ıır. Buı yerlerde iae bu fi. 
at 17,5 kuruşa lncliıilrnişfu. 

E!kiden 20 kuruşa verilen 
dnbleler de bazı yerlerde 15 
'l'tya 12,5 kuruşa hıdirilmiştir. 

l>ijer taraftan bu kabil iç
lcııı ıazino -ve birahanelerde 
fiş., biralar üzerinde de tam 
tenzilatın yapımladığı görül _ 
lllil tür. 

Öğreııdiiimize göre bu va -
liy~ karşmnda duble bira fi
aUari!e gazlnolarda şişe bi • 

..!!'1aruı ku~a satıluağının her 

Aurupa 
Piyasalarında 
Likörlerimız 
İnhisarlar, Rağbeti 

l<arşılamak için Yeni 
Tedbirler Alıyor 

~isarlar şarab, likör ve bu 
gibi az alkollü ıçk.ilerin Avrupa

da günden güne rağbet kazan -

llıakta olduğunu nazarı itilıare a

larak bu sene istihsalatını arttır
llı<lğa karar vermir,jtir. Bu sebeb

le bu sene müstahsilden alacağı 
Yi§ ve kııru lizum miktarını ge
çen seneye nazaran ibır buçuk 

llliııli daha fazlalaştıracaktır. Yaş 
~e kuru ıizüm piyasaları açıldlğ-. 

için idare mübayaata başlamış -
lır. 

Bu sene içinde Almanya, Dani
ll)arka, İsveç, Norveç ve daha ba-

tarafta mahalli belediyeler ta
rafından tesbit olunması karar
laştırılmıştır. 

Bu suretle Belediye İldısad 
müdürlükü şehrimizin bira sa
tan bütün içkili ve içkisiz gP

zino 'Ve birahaneler için duble 
'Ve şişe bira fiatluını tesbit e

decektir. Nitekim Ankara Be
lediyesi de dün tekmil Anka

ra gazino ve birahaneleri için 
duble -ve §İşe bira fiatlarını tes

bit etmiştir. Bu yelli listeye gö
re 30 santilitrelik duble çalgılı 

yerlerde 10, çalgısızlarda 9, a
yakta 8 kuruşa satılacaktır. 50 

santilitrelik 16 kuruşluk şi§e 
biralar da çalgılı yerlerde 22 5 . ' 
~algısız yerlerde 18 kuruşa sa-
tılacaktır. 

İstanbul Ankara.Jan daha u
eıız bir şehir olduğu için şehri

miz içkili gazinoluı hakkında 
da İstanbul Belediyesinin mü

masil bir fiat tesbit etmesi ya
ni 16 kuruşluk bir şişe biraYJ 

çalgılı yerlercle 22,5 - 25 kuruşa 

sattırması icab etmektedir. 

Halbuki bu kabil gazinolarda 
evvelki akşamdan itibaren tat
bikine başlanan yeni tarifeler 

i~e gazinocular 16 kuruşluk bir 
şışe bira için 45 kuruş fiat koy
muşlurdu. 

Almanya ya 
Gönderilen 
Mallarımız 

Gösterilen Müşkulatı 
Mukabelesiz 

Bırakacakmıyız ? 
Alman hükumetinin ithalatı 

kontrol etmek içın ihdas etliği 

permi dair~leri son zamanlarda 
Türkiyeden ithal edilecek malla
ra kanıı büyük müşküliıt çikar • 
mağa başlamıştır. 

Alman iU!aliıtçılarını bir tüc -
cardan zıyade devlet memuru hük
müne ındiren permi dairelerinin 
bu usulsüz hareketleri gerek Türk 
tüccarlarını ve gerekse Alman -
)'adaki alıcıları mtiljkül bir vazi
yete sokmaktadır. 

zı şimal memleketlerine külliyet-

Son günler zarfında Almanya
ya gönderilen tiftik ve bağırsak
larımıza ayni şekilde muamele e
dilmiş ve ancak bir miktar is -
konto yapıldıktan sonra Alman
yaya ithal edilmt-sine müııaade e
dilmiştir. Alman permi daireleri 
bundan başka daha birçok baha
nelerle mallarımıza evsafına uy-
gun olmadığı kaydını ilerini sü
rerek müşkü!At çıkarmaktadır. 
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Bu Sefer de Ümidimiz 
Kışda ! 

.!elli ~ir kanunun mer'iyet mev
kime gırmesi dolayısile, bundan 
sonra, sinema, tiyatro, konser ve 
emsali gibi müesseselerin dühu• 
liye iicretlerini Belediye tayin e
decektir. Bu habere sevinmek la
zımdır. Fakat, Allah vere de be
lediyeler, bu işi iyi tatbik ed~bil
seler ..• Çünkü, bundan bir yıl ev
vel, meseli, sinemaların ucuzla
~ası mevzuu bahisti. Belediye
_lerın bu işi hüsnüidare edemedik
lerini bizzat Dahiliye Veküeti 

gönderdiği bir taminıle bildir • 
mişti. ~ğlence yerleri, gazino gibi 
yerlenn de ucuzluğu, hayat pa -
halılığı ile mücadele işi bir is
kan.Jalı, oldu. Belediye, bu mev • 
zuları eline yüzüne bulaştırdı. 

1 :ı •l ! ~ y, :e: rın i :; ~ 1 =J ! =J •• 

Evvelce ismi ·Ligordıı, 
Sonra Niyazi Oldu 

Adaya 
Yarın Su 
Veriliyor 

Nakliye İşinden Yeni 
Bir ihtilaf Çıktı 

Zaten, yaz bitmek üzeredir 
Şimdi temenni edelim de, hal~ 
kışın rağbet ettiği §U yukarıda 
sayohğınuz müesseseler bir bale 
yola konsun! 

'Ümid dünyası.. 'Omid." • h ı.mız, er 
yıl yazdan inşa, lul§tan yaza ha
-vale ecliliyor!. 

BURHAN CEVAD 

• 
lzmir Fuarına 

Gidenler 
ilave Seferlerin Kafi 

Gelmiyeceek mi? 
Pazar günü açılacak olan İzmir 

enternasyonal fuarı için şehrirnfa

den İzmire alun başlamJştır. Dev
let denizyolları idaresinin ihti -

yacı karşılamak için cuma ve 
cumartesi günü yapmağa karar 

verdiği ilave sefer !erin kafi gel
miyeceği anlaşılmıştır. 

İdare bu sebeble bugün saat ıo 
da Cumhuriyet vapurunu Galata-

dan İzmire yeni bir ilave seferi 

günü de Ege vapuru hareket eae
cektir. Ege ile Ticaret Vekilimiz 

Cezmi Erçin ve diğer bazı Velul
lerle 7 sefirin İzmire gidecekleri 
anlaşılmaktadır. 

Orta Tedrisat Müdürü 
Ankaraya Döndü 

Bir müddettenberi şehrimizde 
bulunmakta olan Maarif Vekaleti 

orta tedrisat müdürü Hayri ile ilk 
tedrisat şube müdürlerinden Hıf

zırrahman Raşid dün Ankaraya 
dönmüşlerdir. 

• •••• •••••• •••••••••• ••• ••• 
'bi olmadığından Alman emtiası 

memleketimize kolayca girebil
.mektedir. 

Suçlu, Sabıkalı Damgasından 
Kurtulmak İçin Bu İşi Yapmış 

Yarın küşad resmi yapılacak o
lan Ada suyunun nakli işinden 
dolayı Hman müdürlüğü ile be
lediye arasında bir ihtilaf ç.ık _ 
mıştır. Belediye Denizyolları u • 
mum mii<!'irlüğü ile yaptığı an
laşmada suyun bir tonunun 20 ku
ruş ücretle Büyükadaya naklini 
teının elmiş, bu hususta müteka
·bil mektublar teati edilmişti. 

Sultanahmet birinci sulh ceza 
mahkemesi dün yaşından çok sa
bıkası ve marifeti olan biri hak
kında tevkif karan vermiştir. 

Ligor Kefal oğlu isminde bu
lunan bu suçlu 38 yaşında, orta 
boylu, temiz kiyafetli, fakat da
ha ilk bakışta insanda şüphe ve 
itimadsızlık uyandıran çehreli 
bir adamdır. 

38 yıld1r saılıtekiirlik, dolandırı
cılık, kaçakçılık, emniyeti suiis -
timal ve emsali gibi cürümlerden 
kendisine hayli kabarik bir sabıka 
cetveli yapan Li.gqru ,bu sefer 
muba*menin karş;ıısına çıkaran 

hadise de onun tam 42 inci vak'a
sıdır. 

38 sene içinde 42 defa hakimle
rin huzuruna çılup iğri hareket
lerinin hesabım veren ve sık sık 
hapishaneyi ,boy lıyan bu ezeli 
tevkii'lıane düşkününün şimdiki 

marifet ve ka:bahatini bir •nüfus 
kağıdı sahtekarlığı• teşkil etmek
tedir: 

Son aylarda şehrimizde .Ko -
lonyacı• ismi altında sözde tica -
ret yaparak geçinir gibi görünen 
Ligor Kefal oğlu, eline geçirdiği 
bir hüviyet cüzdanını istediği gi
bi doldurmuş ve hem ·Ligor• is 
mini, hem de ·Kefal oğlu > soya
dım atarak kendine Niyazi Onat 
adını takmıştır. 

Llhik Niyazi Onat; sabık Lı gor 

Kefal oğlu, böylece ismen bam
başka bir adam olduktan sonra· 

' hemen bu yeni hüviyetinden is-
tifadeye kalkışmış, bu isim al -
tında bazı dolaplar çevınnek hul
yasile planlar kurmuştur. Fakat; 
kendisi şahsan İstanbulda tanın
dığı ve siclindeki 42 Jiği herkesçe 
hıJindiUi ~cin bu kalem ve k3ı!ıd 
ramıyacaglill an1aOlgtJJUi.1H uu:r~· ... 
yerlere gidip kurbanlarını ora -
larda aramağa karar vermiş; la -
kin tali yar olmayınca da Malal
yada yakalanıp buraya gönderil

miştir. 
Suçlu muhakemede cürmünü 

saklamağa lüzum görmiyerek her 
şeyi itiraf etmiş ve bu sahtekAr
lığl •sabıkalı> olarak yaşamaktan 
kurtulmak için yaptığını söyle -

miştir. 
Ligor .sa'bıkalı• vasfının ken

disine awb verdiğini söy liyerek 
ezcümle demişlır ki: 

•- Saı:ııkası olmıyan bir adam; 
hayatta •Sabıkalı• olmanın; sic -
!inde leke bulunmanın ne kadar 
ağır bir yük teşkil ettiğini bile -
mez. Hele insanın benim ~bi tam 
42 tane sabıkası bulunursa sırtın
daki bu yükü ömrünün sonuna 
kadar atamaz!. 
Şimdiye kadar İstanbulda ne 

iş yapmağa teşebbüs etlimse hep 
bu •saıbıkalarım• yüzündien bo
zuldu. Hiçbir yere çalışmağa gi-

mamile uslanmağa ve namuska
rane bir hayat yaşamağa azmet -
miş olduğumdan günlerce kafa -
ıru yurarak •saıbıkalı. lıktan kur
tulmağa bir çare aradım. Bir ted
bir düşündüm. Nihayet lbir gün 
Giyaseddin isminde bir muame
leci derdime derman buldu. ve be
ni eski ifmimden kurta.-acağın1 

söyliyerek: 
- 2,5 lira verirsen sana yeni 

bir nüfus cüzdanı vereceğim. Bu
~u doldurduktan sonra doğru 
Istanbuldan pılım pırtmı toplar 
başka yere gidersin ve orada na
muskiil'ane yaşarsın-.• dedi. 
Gıyaseddinin bu müjdesine çok 

sevindim. Hani dünyalar benim 
oldu sandım ... Artık ele geçirece
ğim bu yeni nüfus cüzdanı saye
sinde ben de •namuslu• olacak 
ve doğru, namuslu insanlar ara -
sın.da yaşayıp, onlar gibi çalışa
rak geçinrneğe hak kazanacaktım. 

Ve bütün bu saadet yalnız 2,5 
lira ile kabil olacaktı!. Halbuki 
ben alnımdaki siyah lekeden, sic
limdeki kızgın damgadan kurtul
mak i'çin değil 2,5 lira; kaıbil olsa 
2500 lira verir ve hatla kalan öm
rümün yarısını ;bile .l:ıu uğurda 

seve seve harcardım. 
Gıyaseddine de bunu söyledim 

ve nüfus kağıdını kabilse hemen 
getirmesini rica ettim!. O güldü. 
Sonra ertesi gün için söz verdi. 
F>lfıakika ertesi gün buluştuğu -
muz zaman vadinde durduğunu, 
bütün bir ümidle beklediğim şe
yi getirdiğini sevinçle gördüm. 
Buna o kadaı sevinmiştim ki 2,5 
değil, 5 lira vererek hüviyet cüz
danını aldım. Bilahare beraberce 
onun odasına giderek orada, isim 
hanesine •N)yazi Onat• adını yaz
cüzdana sahih obnuştuin. .t\l'\l~ 

sevincimden Gıyaseddine nasıl 
teşekkür edeceğimi bilmiyordum. 
Kendisine, tamamile tövbekar ol
duğumu; burulan sonra yalnız na
mus ve doğrulukla yaşıyacağımı 
söyliyerek tekrar teşekkür ettim. 

Ayrılırken bana: 
•- istan'buldan ne kadar uzak 

bi 1yere gidip orada kendine iş 
ararsan o kadar iyi olur!.> dedi. 
Ben de ibu tavsiyeye uyarak o 
akşam İstanbulu terkettim. Mall
sadım Malatyaya gidip oradaki 
fabrikada ~çi Niyazi Onat olarak 
çalışmaktı. Fakat bu arzum ne 
yazık ki hakikat olamadı!. Çünkü 
Malatyada daha otelde bir gece 
bile kalmadan şüphe üzerine ya
kalandım. İşle oradan da buraya 
karşınıza yani eski sabıkalı adam 
•Ligor Kefal oğlu• olarak getil'il

dim bay reis! ... 

Haliıuki denizy<>llan umum mü
dürlüğü yerine geçen limanlar i
daresi bu ücreti noksan bulmuş 
ve amortisman bedelinin hesab 
edilmediğini ileri sürerek suyun 
ıbır tonundan nakliye ücreti na
mile 23 kuruş verilmesini iste -
mişlir. 

Belediye reisliği ise, teati edi -
len mektubları mukavele mahi -
yetinde sayarak amortisman be
~li hesab edilmeıniş olsa bile bu 
mukavele hükümlerinin aynen 
tatıbik edilmesi icab ettiğini ceva
ben bıldirmiştir. Fakat ibuna rağ
men ihlilfıf halledilmemiştir. 

Bunun üzerine belediye Nafıa 
Vekaletine müracaat ederek be
leriyenin lbir halk müessesesi ol
duğunu, Büyükadada su tesisatı 

yaparken ve Anadolu sahillerin
den su nakledip Adalıların ihti
yacm1 te.min etmeğe çalışırken 

:hiç.bir zaman bir mmfaat beki~ 
lediyenin bir halk müessesesi ol
duğu böyle bir zamanda, sırf A
da halkına İstanbul su tarifesine 
yakın bir tarife ile su tevzıatı yaır 
mak gayeı;ile hareket ettiğini, 

halbuki bu kadar mesaiye rağ -
men Adalarda tatbik edilecek su 
tarifesinin ancak beher metro 
mikubının 35 kurul§a temin edi
lebildiğinı, şimdi yeniden bu ta
rifeye 3 kuruş ilave etmek, hal
kın ıtimadını bozacağını !eri sü
rerek mukavele mahiyetinde o
lan ilk mektub!arın tatbikinin te
minini rica etmiştır. 

Gerek beledıye, gerek•e Ada 
Ali Çetınkayanın u" ••• -" -

km arzusuna göre hallro~ni 
ümid etmektedir. 

bildirmiştir: 
•-Oğlum ... Kağldlarını oku -

dum ve seni dinledim .. Sözlerin; 
nedametin güzel. Pişmanlığını 
takdir ederim. Şimdiye kadar yaır 
tığın kötü işlerin fenalığını anla
yıp ıdrak elmen şayam memnu
niyet Jıirşeydir. Nedametinde, 
tövbende belki ciddi ve doğru o
labilirsin. Fakat bu tövbeyi et -
mek içın bulduğun usul, tuttuğun 
yol yine iğri bir hareket; kölü bir 

csahtekiirlık• dır. 
.sahtekarlık• ise biliyorsun ki 

kanunen büyük bir cürümdür. O
nun ıçın ıben seni serbest bıraka
madım. Tevkii ediyorum.• 

ıçten gelen bir nedametle söyle
Reis; maznunun dinleyicilere 

diği hissini veren bu sözleri ve acı 
itirafı üzerine bir müddet düşün
müş, bilahare tahkikat evrakını 

Maznun reisin bu sözlerini bü
tün bir dikkatle dinlemiş ve son 
cümleleri işitince baı§ını önüne e
ğerek hafif hafif mırıldanmıştır: 

•- 43 üncü sabıkamda yazıldı. 
43 üncü damga da alnıma vurul-

du!.> 
Haluk Cemal 

il~ 
Zaferi Aklıselim 

Kazanmıştır 

Aylardır süren sükutun manası 
§imdi pnlaşılıyor. llitler \'e Muso
liniyi düşündüren şey, sulh cep
hesinin kat'i olarak, ınuhverrilere 
artık boyun eğmemek üzere ver· 
dikleri karardır. 

Bu kanı.ı:ladır ki, sulh cephesi 
hummalı bir hazırlığa gırişmiş, 

müthiş şekilde siliıhlanmağa ba'l,
lamıştır. Öyle bir silahlanı~ k;, 
yalnız İngilterenin son dört, be' 
aydır yaptığı silah miktarı, mih
\'ereilerin 11llardır yaptiklan si
lahtan daha fazla bir yekuna baliğ 
olmuştur. Bu netice gayet tabii· 
dir. Çünkü, sulh cephesinin as -
keri sanayi müesseseleri daha 
normal şartlar içinde çalışıyorlar. 
Daha iyi ve fazla randıman .-c • 
riyorlar. Çünkü, harb sana)·iinİ 

'besliyen iptidai madde, sulh cep· 
besinde daha çeşidli ve me'!Jzul
dür. 

Hiç ses çıkmadan Bitlerle !\fo
solini, vaziyeti, köşelerine çel.ilıp 
tetkik etmişler, ve artık, blöfle, 
ani baskınlarla, yıldırım harbi de
nen hareketlerle fütuhatın müm
kün olmadığını, karşı tarafın, her 
hangi bir taarrtlz karşısında mut
laka mukabele edC<!eğini n iyi 
hazırlanmış olduğunu anlam1ş -
!ardır. 

Şimdi, mihverdlerin bütün 
prestiji tamamen kırılmı tır. Va
ziyet tamamen değişmiştir. Söz 
artık sulh cephcsinindir. ÇünkU, 

kuvvet o taraftadır. Sulhu, bugiın 
artık, nıih•Jerciler istiyor. Sulh 
masası başına oturmayı onlar tek
lif ediyoı. Çünkü, kendileri i~in 

!egane çıkar yol budur. Almanya, 
Jtalya, Papayı bu işte tanit edi
yorlar. 

Mihverin çılgınlık devri tarihe 
karışmıştır. Kuvvet kars1'ında a
man demişlerdir. Bu neticeyi da
ha evvelden takdir etmeleri la -
zımdı. Zaferi aklıselim. ve ~ulh 
istiyen makul dünya kazanını tır. 

REŞAD FEYZİ 

Muallim İstiyor --Gençler Vekalete 
Müracaat Ettiler 

iElf.ganistan J$arif müşa.vırliği 
yeniden memleketimizden tecrü
beli muallim istemi'ştir. Bu sefer 
i>zik kimya, riyaziye, tarih ''e u

sulü tedris dersleri için muallim 
istenilmektedir. Efanistana gön • 
derilecek gençlerın kıdemler: de 

sayılacağından Kabile gönderıl -
mek üzere birçok muallim • faa· 

rif Vekaletıne müracaat etmı~ır 
Fakat VekUlet, gönderilecek mu· 
allimleri henüz tesbit etmemiştir 

Birimizin Derdi 
Hepimizin Derdi 

Başka Bir Tedbir 
Bulunamaz mı? 

li miktarda şarab ve likör ihraç 
edilecektir. Bundan başka idare 

likörlerimızin Avrupa piyasala -
1ındaki mevkıini kaybetmemesi 
i<;in .bu sene muhlelif ve yeni tip

lerde likörler imal ederek zarı( ı· 
ambalajlı şişeler ıçinde :hracat 
Yapacaktır. 

Halbuki Almanyadan ithal e
dilm i mallar h~bir kontrola ta-

Alakadarlar Almanların yaptı
ğı gibi resmi makamlarımızın da 
Almanyadan ithal edilecek olan 

mamulatın kontrol edilmesini ve 
evsafına uygun olmıyanlarının ge
riye gönderilmesi veya bir iskon

to ile memlekete sokulması ~in 
teşEt>büslerde bulunacağı söylen
mektedir. 

remedim. Çünkü ·lekeli> oldu
ğumu öğrenince bana cevab bile 
yermediler! Halbuki ben artık ta- tekrar okudkutan sonra kararını 

Bir okuyucumuz l-azı~:or: 

Motörü harekete getirdi. Araba- Dün sabah Sirktti _ Top -
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Templar meçhul kadının tele
fonda söylediği bu sözleri tekrar
etınekle, polis müfettişinin ağzın
dan bir şeyler öğrenebileceğini 

zannetmişti. Fakat öğrenemedi. 
Yalnız bu sözlerile Fernak'ın ayak
lannın altına sanki bir dinamıt 

atmış gibi oldu. 
Polis müfetllşi hafifce doğruldu, 

gôzlerini kırptı. Nater sanki kar
ııına bir tekme yemiş gibi yutkun
du. 

M:üfettl§ yavaş bir sesle: 
- Bir daha söyleyiniz, dedi. 
- Anlamıyor musunuz. Bu cüm-

lenın manası nedir, onu soruyo -
:rum. 

- Kimin ;çın? 
Nater yüzü mütekall.s bir hal

de ve yumruklarını sıkarak aya

ga kalktı. 

Jemez. dedi, Fernak siz otıırup bu 
deliyi. dinliyeceğinize müdahale -
de bulunmalısınız. 

yı yürütmek üzere iken sırtına sert Jı.apı arabalarından biri husu-
bir maddenin dayandığını hisset- si bir fabrikanın kam~ on ile 
ti ve ayni zamanda Templann se- hafifce çarpıştı. Kam~·onun 
sini işitti: çamurluğu zedelendi. Usulen 

- O halde, dedi, siz !Utfen i!Jı, 1 "f · ı B' kamyonun duran arabanın - Yavaş gide im mu ettış. ır-

önce şu zatın elındeki tabancayı on metre gerisinde durması 
1 

likte şo··yle ufak bir gezinti yap-
a ınız. icab ederken, tramvayın ta 

Müfettiş hakime ters ters bak-

tı: 

- Ben gidip karakola şikayet- mak münasip olacak. dibine ka.Jar sokulduğu için 

N t h
'dd t· d "-ri geri,·e pe e do'"t' vü 1 - İsterseniz, siz de gidebilirsiniz, · o 1 te bulunacağım. Sizi de azlettire - a er ı e ın en ne yapaca- ""' , ncerey .., .. - - dedi. Poliı; müfettişi titredı. ' e i ta- tnm"a)ın biraz geri gitmesi ceğim. Bir deli elıne tabancayı a- ğını bilemiyordu. A!·tik bu müla- rudu: bancalı adamın, böyle biT hare - üzerine bu kaza oldu. Fakat 

k ta b
ir niha et k ı· s k · · d k ld - Ben de gidecegim. Lakin ev- ld -lıp gelır de bir hakimi karşısın- a Y verme azım - - a ın yerınız en ıızn ama- ketten sonra kimbilir ne kadar u- asıl bu nevi kazalaT o ugu 

g
eldig" ini hissedi,,.,rdu. Templar dedı ç . k- bö' l h ~ket vela söyliyeceğim sözleri dinle - b t t lm da emirlerine münkad bırakma- , - yınız, ' un u ye ar • zaklara kaçmış oldug"unu tahmin zaman, za ı utu ası e>nA· 

h d ğr .... d" p be · menizi rica ederim. ğa kalkarsa, 
0 

zaman kanunların yazı aneye o u ynru u. uro ler nım canımı sıkar. sında bütün tram.-ay1arm 

k 

- t b H•'· · · t d S" li ediyordu. Vaziyet öyle beklenil-
ne hükmü kalır? Henı de kendi kutusımun apagını aç ı, ir tane Ve bir an içinde kaybol~u. ..,.ım yerme o ur u. oy ye - hatta saatlerce beWemeğ< 

k ak

t • ·· 1 b' k d k'k d f medil< bir şeydi ki, Fernak adeta yazıhanesinde ve bir polis mü - alara y ı: Fernak rahat bir nefes aldı,· a- cegi soz er ır aç a ı a an az- me~bur kalmalarıdır. Bir . el 
1 

.. • ı· Ç" k'" F k mefl\iç bir halde kaldı. Templar, fettişinin gözleri önül'de... - Sizin evinizde böyle iyi şey- yağa kalktı. Pencereden uzun müd- a surmemış ı. un u erna o- d . t'f d rin candaınarını teşkil .-deı 
Templar Cevab Verd

,.. ler de var, dedi. kadar geveze bir adam degı· "ldi. onun bu sersemliğin en ıs 1 8 
e münakale vasıtalarının böylı 

det gecenin karanlıklarına baktı. _Nasıl ki bazı Gangsterler gu··- üç dört tane puroyu da cebine Templar gittikten beş dakika ederek, hemen gelip yanına otur- kazalar yüzünden felce uğru 
sonra lE'krar yerine dönerd;, dü-

p

egündüz cadde ortasında insan indirdikte nsor.ra: sonra, müfettiş de koridordan ge- du. Müfettiş bir arahk kendim tılmasının acaba önüne ıı.es şünceli bir tavırla dedi ki: · d -·ı 'd" • f 
öldürürler de, hiç ceza görmezler. - Dostlarım, dedi, artık sizden çerek merdivenleri indi. Kendisı- topladı: mek müınkiin egı mı ır · -Benim hoşuma gidecek bir a- k k · t' · ğ b" k 1 u•sa halkı Hakkınız var bay hiıkim ... Haki- ayrılacağım için herhalde mütees· ne apıyı açma ıs ıyen şışman _ Ne var. ne istiyorsunuz? de- er ır aza 

0 

m • 
kalen kanunlar hiç bir işe yaraıru- sir olmazsınız. Öyle zanı.ediyo- \ dam! lhizmetciyi şiddetle iterek, dı.şa- di. işinden giicündrn edilmeml>I 
yor. İsterseniz. bir protesto mitin- ı rum ki, aranızda mahrem bazı şey- Nater kaşlarını çatarak hayret- rıya çıktı. Kenarda bıraktığı kü- 1 1 için, müııasib ba~a bu le( ği tertib edelim. ier konuşacaksınız. le boktı· çük ot.omobiline atladı. (De11om\ ,,ar} L-b-ir_b_u_ı_ıı_n_am_a_z_m_ı?_. __ _ 

~~~~~~~~~~~~~-
- Bu kadarına müsamaha edi-
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1 Alman - İtalyan Dostluğu 1 

Alman Hatırı için 
Harbe Girilemez 

İtalyanlar, İleride Bir Harb Olursa İtalyanın da Bir 
A lman Müstemlekesi Olmasından Korkuyorlar 

<Bugün İtalyan halkının Alman
ya - İtalya ittifakından çıkarak 

yine eskisi gibi İngiltere ile dost 
olmayı düşündüğü besbellidir. İ

talya ile İngiltere arasında eskL 
bir dostluktan bahsedilirdi. Şim
di yine onu canlandırmak istiyen
ler vardır. Aşağıki yazılar bunu 
gösteriyor: 

Bir gazeteci her vakit meŞ!ıur 
diplomatlarla gidip mülakat et
mez. Meşhur olrnıyan diplomatlar-· 
la da gider görüşür. MeŞlı.ur ol
mıyan diplomatlar kimlerdir? Av
rupanın şu karışık, gergin gün
larin.de her Avrupalı bir diplo -
mat olmuştur. Herkesin kendine 
göre bir fikri var. Herkes dünya
nın istik!bali için şöyle olacak, 
böyle gidecek demeyi kendine İŞ 

edindi. Bunda da herkes mazur
dur. Çünkü herkes endişede. 

Bi? Nazi kıt' ası yürüyüş halinde 

.Mesela işte böyle bir mesele: 
İtalya harlbedecek mi? İtalya 

sonuna kadar Almanya ile bera
ber yürüyecek mi?. İtalya şunu 
yapacak mı, İtalya bunu yapacak 
mı?. Birçok sualler. 

Bunu Londralı gazetecilerden 
J?iri de merak etmiş, İtalya.da va
kit geçirerek her sınıf halk ara
~ında dolaşa dolaşa İtalyanların 
bugünkü meselelere dair ne dü
şündükleri için vasa11l bir fikir 
edinmiştir. Bir yerde manevra ya
pılıyor, uzaktan top sesleri geli· 
yor. İngiliz gazetecisinln konuır 
tuğu garson diyor ki: 

- Sinyor, işitiyor musunuz? 

F~ki Ar 

Kral ve Kraliçenin 

Eski Arnavud Kralı Zogo bir 

haftadanberi Paris civarında Ver

sayda eski İngiliz Kralı Dük dö 

Vindsorun oturmuş oldı;ğu La 

May şatosunda bulunmaktadır. 
Kralın yağmu.qlu bir gecede 

geç vakit Parise gelişi, kendisini 

O gün öğlederı:beri bekliyen ga-

- Cahit!. .. 

Biz her gün bu sesleri duyarız. 
Bunlar artık bizi bıktırdı. Hatır
lar mısınız? İki sene, üç sene ev
veldenberi böyle. Artık müşteri 
de gelmez oldu. Şimdi herkes bi· 
rer diplomat oldu. Hergün her
kes kafasını patla tarak bu işlerin 
neriye varacağını düşünüp bul • 
mağa uğraşıyor. Yarın ne olacak? 
Har.b ne vakit patlıyacak?. diye. 
Haı1bin neticesi de ne olacak?. 
Kazanç bozuldu. Benim gibiler i
çin ağzımıza iyi bir ekmek koy • 
mak ümidi de azalıyor. 

Fakat garson Lüici bir İŞ için 
İılgiliz muhaıbirini •bırakarak a;ı: 
sonra tekrar gelince sö~rine şöy
le devam ediyor: 

- Fakat ha11b olacak diye söy
lenmek manasızdır. Ne derseniz 
bunu size garson Loici söylesin: 

Pariste alınan resimleri 

zete fotoğrafçılarını yıldırmamış
tır. Söylendiğine göre Kral ve 
Kraliçe bu hafta içinde İngilte _ 
reye gidecekler ve tekrar La May 
şatosuna döneceklerdir. Şatoyu 
muvakk:ıt surette kiraladıklarına 
göre, Fransada da kalmıyacakları 
anlaşılmaktadır. Belki. tekrar İn
giltereye döneceklerdir. 

D iyebild ım. Bütün bütün fenalaşmadan: 
- Haydi ayrılalım ... 

Dedi. YJn ı_na ~ ; t tım. K_ele Jçe içinde birb irine boğ
durıı ıan ellerını opıum .. Optüm .. Islattım. O da kor
ka korka dud aklarını uzattı, anlımdan öptü: 

- Allaha ısmariadık ... 
Ve .. Son sözlerini söyledi: 

Harb olacak demek maınasız • 
dır. Çünkü haııb olmıyacaktır!. 

Çünkü İtalyanların Danzig için 
harbedeceklerini söyliyenlere biz 
güleriz. Biz deli değiliz. Bizim 
Musolini için Hitlerin esiridir di
yorlar. Hayır, hayır, Sinyor, biz 
Duçeyi bilirrz. Duçe almıak de
ğildir. Akıllıdır. Ellerini bağlat

maz. Almanya ile olan muahede
mizde gizli bir madde olduğunu 
biliyoruz. Bu madde şudur: Dan
zig için harb olmaz!. Hem de niçin 
döğüşeceğiz?. Harlbetmek için pa
ra yoktur. Biz zaten ağır veııgiler 
altındayız. 

S inyor, bu vergileri görseniz!.. 
1946 da Romada büyük bir dünya 
sergisi açılacaktır. Bunu hazır • 
lamak için de para veriyoruz. Mu
solini biliyor ki biz İtalya.t).lar Al
manları sevmiyoruz. Hem de eğer 
haı<b çıkarsa Almanlar bizim ü
zerimrae gelecekler, güzel İtalya-

Garson Loici hem bunları söy
lüyor, hem de oraya birisi yakla
şacak olursa sağa, soltına bakarak 
lakırdıyı keserek işile meşgul gö
rünüyormuş. Loicinin Deyli Eks
pres muha:birine anlattığına göre 
Italyanın meşhur şehirlerinde bu-
lunan İngili<zler birer birer çeki
lip gitmişlerdir. Artık oteller de 
boşalm1ştır. Hükıimet bu otelleri 
ziyamına da olsa açık bulundur
maları için sahihlerini zorlamış
tır. Otellere Alman misafirler de 
gelimiyor, gelemiyıormuş. Çünkü 
bunların üzerinde ecnebi parası 
yoktur. 

İngiliz muhabir sonra şunu an
latıyor: 

Herkes İtalyada sulhun devam 
edeceğini söylemektedir. Loici -
de evvel görüştüğüm diğer 'bir 
garson olan Antonio da bana şu
nu anlattı: 

- Ben Fransaya gitmek istiy<>
rum. Bunun mümkün olmadığını 
söylüyorlar, izin vermiyorlar. Se
bebini soruyorum. 

Bana: - Sen askerlik çağında
sın da ondan diyorlar. Fransaya 

(Devamı 7 inci sayfada J 

KÖRLER 

Hazin bis istatistik neşredildi. 

Bu istatistiğe göre yeryüzünde 3 
milyon kör vardır. K~rlerin yüz
de 65 i· Çin ve Hindistandadır. 

GÜVERCİN BOLW(.~ 

Avrupayı bilmiyenler en çok 
güvercin İstan'bulda var sanır -
!ar. Avrupayı bilenlerin de Vene

diğin güvercin diyarı olduğunu 

söylerler. Ha~buki İngiltered.e 

10-0.000 kişi güvercin besler. Bes
lenen güvercinlerin sayısı 4 mil
yondur. 

KANARYA 

Kanarya neye yarar? Güzel gü
zel ötmeğe değil mi? Hayır de -
ğil. Masaşusetde oturan bir terzi, 

dükkanında yazdığı bir pusulayı 
kanaryasının ayağlna bağlryarak 

evine göndeııdi. 

Güvercinlerden sonra kanarya
lar da postacılık etmeğe başlıyor
lar. 

BEYAZ ATLAR 

Saksunyadab üyük bir çiftlik var
dır. Bu çiftlik 1100 senedenberi, 

ayni ailenin malıdır. Nesilden ne
sile intikal etmektedir. 

Bu çiftlikte yalnız beyaz at ye
tiştirilir. 110-0 senedenlberi bu çift
liğe beyaz renkten gaıyri bir renk
te at girmemiştir. 

Doktorun Öğütleri : 
EKM EK 

Ekmek diyip geçmemeli. 
Çünkü gloten denilen madde
yi en ziyade havi olan ekmek
tir. Esmer ekmekler içinde ke
pek olduğu için gıda bakımın
dan daha faydalıdr, inkıbazı 

da defeder .. 
Taze ekmek mitle için ağır

dır. Çünkü içi henüz hamur 
halinden kurtulmamıştır. Pek 
bayat ekmek de iyi değildir. 
ıer ve mantar gi'bi uzvi mad-
deler teşekkül etmiştir, ekme
ğin taamını değiştirmiştir. 

Ekmek gıdalı bir madde ol
duğu için halk arasında ckan 
yapar• diye yadedilir, Fakat 
gıdada ekmeğin büyük bir 
kısım işgal etmesi caiz değil
dir!. İshali ve dizanterisi olan
lar az ekmek yemelidirler. 
Bunların hazmı daha kolay ol
duğu için kızarmış ekmek ye
meleri muvafıktır. Şişman <>
!anlar, şeker illetine müptela 
bulunanlar az ekmek yemeli, 
hatta hiç yememelidirler. 

Çavdar ekmeğinde linet 
vermek hassası vardır. Kızar
mış ekmeğin çorba ve yahut 
çaya doğranarak yenmesi ko
layca hazmedilmesi bakımı~
dan iyidir. Tababette bazı as
talara verilmek üzere iyodhı 
ve demirli eıkmekler de yapı
lır. Hatta bazı eczahanelerde 
çocuklara solucan düşürtmek, 

tahut ishal verdirmek için tıb
bi miktarına göre ekmek ve
ya bisküvi içine o havası haiz 
eczalar karıştırırlar. 

1 Yazan: NECLA MARAŞ 1 

Büyük harbin sonlarına doğru 

yağmurlu ve soğuk bir kanunusa
ni akşamı. Hava ağır, ortalıkta ci
ğerlere işliyen rütubetli bir bu
ğu, içlerde senelerin yıprattığl bi.r 
bitkinlik var. İs tanbulda Harbi
ye nezaretinin kapısı önündeyiz. 
Etraf talihin önlerine serdiği fe -
laketi öğrenmeye gelenlerle dolu. 
Güneş görünmekten kaçındığı bu 
bedbahtları büsbütün kal'anlığa 

terkederek battı. 
Dışarıda hala kayıplarını ara • 

mağa gelen halkın sesleri akşam
la beraber örtülen kapıların gü -
rültüsüne karıştı. Biri o gün de 
vesika ile aldığı yüz dirhem ek
meği çarşafının yırtık p~lerıni ile 
kapayarak evine dönerken artık 

tahammülü kalmadığı bu hayata 
daha fazla dayanamıyacağını an
lıyordu. O akşam katıksız ekmeği
ni koluna sıkıştırıp sokağına sap
tığı zaman ateşleri küller.en man
galın başında titreşerek onu bek
leyen çocuklarını düşündü. Onlar 
yirmi dört saattir açtılar. 

Sadi bir senedir haber alınını· 

yan harb kayıblarındandı. Büyük 
afet başladıktan sonra orta yaşa
yışta düzgün bir hayat sahibi olan 
bu aile de onun ezilen ve eriyen 
bir unsuru haline gelmişti. Şimdi 
şehidliği adam akıllı sabit olmı -
yan Sadinin bir gece hücumun -
dan dönmediğini, yıkılan bir en
kaz, yahut bir bomba ile parçala
narak gaip olduğıınu bazı arka • 
daşlarından işidiyordu. Onun bir 
infilak arasında öldüğünde en zi
yade israr eden çocukluk komşu
ları Refikti. Nerime hiç hoşlan -

muştu ki, daima alayla bakan kü
çücük sarı gözleri, iri göbeğini güç 
taşıyan ince bacaklarile mağrur 
taV1rları genç kadında büyük bir 
nefret yaratıyordu. Bir kaç sene 
evveline kadar ufak tefek işler pe
şinde koşan komisyoncu Refik, son 
zamanlar harbin ortaya çıkardığı 
bir takım yeni zenginler sırasına 
geçerek Refik bey olmuştu. Her
kesin vesika ile yiyecek aradığı 
sıralarda, onun en yüksek içkiler
den, en bol mezelerden başlıya -
rak verilen ziyafetler her akşam 
gibiydi. Hayatını paranın şımart
tığı bir taşkınlık içinde geçirirken, 
yirmi kuruş mukabilinde işe giden 
ve akşamları koltuğuna aldığı ek
meğile ateşsiz ocağın başında tit- 1 

reyerek bekleşen çocuklarına dö
nen Nerimeye rastladı. Genç ka
dının sefaletten çöken gözleri yi
ne eski parlaklığını taşıyor ve Re
fikin senelerin içinde biriktirdiği 
kinini ateşliyordu. Bir an, içinde 
muhakkak bir zafer ümidi kıvran
dı. Ve bu neş'e ile planına girişti. 

Önce derin bir hürmetkarlık ve 
samimiyetle başlıyan ahbablığı u
zatmağa fırsat gözliyor, yasına 

gayet masumane iştirak ediyor, o- ı 
nu teselliye uğraşıyordu. Sadiden 
doğru bir haber almak ümidile 
her tarafa baş vurdu. Nihayet şe-. 
hidliğine Nerimeyi ikna edinceye. 
kadar uğraştı. Genç kadın için al'· 
tık hiç bir güvenecek kalmamıştı. 
Sıkıntılı zamanlarında birdenbire 
çıkıveren ve hiç bir fedakarlığı e
sirgemeyen Refiğe borçlu kaldı· 
ğını hissediyor, ve onun gizli bir 
maksadla hareket ettiğini anlı • 
yordu. 

Fakat günler felaketleri daha 
üst üste getirmeğe başladılar ve 
bu zavallı anne bir ekmek parası
na çalıştığı işten çıkarıldı .. O gece 
kırık şişeli idare lambasının ay -

- - - - . -~ ..... . , ., 
sezerek ağlayan çocuklarını do • 
yurdu, sabaha onlara birer dilim 
ekmek bırakımak için kendisi aç 
yattı ..• 

• •• 
Nerime ince şiltenin üstünde 

baygın gibi yatan çocuklarından 
adeta korkarak elinde buruşturdu
ğu .kağldı ocağın alevine götürdü 
sonra rahat bir nefes alıp etrafı
na baktı. İçinden bütün insanlı
ğa lanet okuyan bir his belirmiş· 
ti, Dudakları acı acı büküldü. Ken
di kendine: 

- Alçak, alçak! diye söylendi. ı 
Hain beni bilmiyor, parasına kur· 
ban Q]acağımı sanıyor. Başını min
derin yastığına dayadı hıçkırıkla
rını zaptedemiyerek ağlamağa 

başladı: 

Bu, Refikten aldığı belki onun
cu mektuptu. Hepsinde ayni naka
rat, hepsinde ayni sözlerle onu se
faletten kurtaracağını vadediyor, 
ölmüş kocasına körü körüne sa -
dık kalmanın saadet vermiyece • 
ğini, çocuklarına bağlnı bozma • 
dan, ismini terketmeden refaha 
kavuşacağını yazıyordu. 

N erime çocukların kıpırdanış 
larile yerinden sıçradı. onun ~ 
rarmış yüzlerinde, açlıktan ça. 
mış dudaklarında gizli bir şil<; 
saklı idi. Annelerine dargın 
gın baktılar, sonra birbirine 5 

lıp: 

(Dev~mı 
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BUGtlN 
Saat 12.30: Program. 
Saat 12.35: Türk müziği • 
Saat 13: Memleket saat a'/ 

ajans ve meteoroloji haberi 
Saat 13.15 - 14: Müzik (J{S 

şık program • Pi~ 

Saat 19: Program. 

Saat 19.()5: Müzik (Dan5 
ziği - Pi.) 

Saat 19.30: Türk müziği (f 
sıl heyeti.) 

Saat 20.15: "Konuşma (l!aft 
lı:k spor servisi.) 

Saat 20.30: Memleket saat 
yarı, ajans ve meteoroloji bab 
!eri. 

Oııun benden ayrıldığına, götürüldüğüne bir 
tiirlü inanmak istemiyorum. Giden, götürülen, ayır
tılan bir insan gözlerime bu kadar sokulamaz, buna 
bu kadar yakın olamaz!.. 

Saat 20.5(): Türk müziği 1 

Latif ağa - Hicaz şarkı: ?fi 
şepta seher ben zarı zarı!Il· 2 

Bedriye Hoşgör - Hicaz şııf 
Mümteziç aşkınla. 3 - Latif 
ğa - Hicazkar şarkı: Yoktur~ 
man gel. 4 - Nefise • Hıcaı 
şarkı: Severim her güzeli. 5 
Osman Nihad - Kürdülübic9ı 
kar şarkı: Kaç yıl yüreği!Il· 7 

Salfıha ttin Pınar - KiirdiliJıİC 
kar şarkı: Ne gelen var. 8-
sa Süreyya - Kürdülübicazk 
şarkı: Dün doğmıyacak. 9 - ··· 
- Mulıayer şarkı: Niçin mab1 

bakarsın öyle. 10 - Bedriye !{o 
gör - Muhayyer şarkı: :13ıı)ı• 
bak. 

Saat 21.30: Konuşma. 

Saat 21.45: Neş'eli p!akl~ 
- _fiıülmiyeceks in .. Düşünmiyeceksin .. Aldır

mıy.:caKsııı .. Beni unutacaksın Yaşamak . · - ··· ıçın yaşa-
yacak sın! .. 

Semra, döndü, paşaya dik dik ba1'tı· kollarını 
uzattı: 

pcın feryattı! 

Bu feryat öldürebilir bir feryattı; 
foryat oldu!. 

• •• 

öldüren bir 
Diyor. Üzülmememin imkanı var mı? .. üzerine 

bukadar çullanılan bir insanın üzüldüğüne değil 
çıldırmadığına şaşmalı!.. ' 

inanmıyorum ki, ben onunum ve .. Daima onunla 
bir olacağım. Muhakkak ki, bir mektup, bir haber, 
hi• adaıiı, bir tesadüf herhalde bir gün onun sesi
ni, onun yazısıııı, onun sözünü, hatta onu bana ge·· 
tireccktir. Bu ümidi kaybettiğim gün ben yaşaya • 
marn, yarısı sökülüp alınan ciğerlerimle, bütün bü
tiin çıkarılan kalbimle çırpına çırpına, boğula bo
ğL>h ölürüm. Kendimi, bu anda bu kadar tutabil· 
mem bile onun yok olduğuna inanmamamdan ge
liyor 
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Receb Ağustos 

3 5 ~ 

- Beni götürünüz ... 
Dedi. Yürümeğe başladı!. 

Arkasından müthiş, bütün kulakları çınlatan 
bir feryat kopardım: 

-- Cahlt! ... 

.. Ve .. Bir ölü gibi, ölen gibi, küt, diye yere düs-
tum. • 

Bu feryat anını çok iyi hatırlıyorum! Bu, bir 
~albin yerinden zorla sökülüp götürülüşünden do
gan feryattı. Bu bir sevgilinin ölümünün arkasın
dan kopan feryattı. Bu bir insanın, bir şuurun bir 
mazinin, bütün bir varlığın felce uğrayışında~ ko-

_ ~ahidi götürürlerken beni de yerden almışlar 
yatagıma kaldırmışlar. Ulviye anlatıyor. Boyuna in
lem;şim ve ... 

- Cahit. 
- Nere ye gidiyorsun? .. 
- Bana mektup yazacak mısın? .. 
- Varır varmaz telgraf çek emi? .. 
Diye sayıklamışım. Bazan da haykll'mışım: 
- Cahit yetiş öldürüyorlar! 
- Cahil koş boğuluyorum!.. 
Bir de: 

- Niçin bu kadar üzülüy orsuııuı: Hanımefen
di?. 

• •• 
Ooof ... Çok fenayımi. 

Ayakta bir gölge, bir hayalet, bir iskelet gibi 
dolaşıyorum. 

Sersem .. Hebenneka .. Budala bir insanın dola
şışı!. Düşmemek için du<varları, karyolanın kenar
lannı tutuyorum. Ve .. Boyuna tekrarlıyorum: 

- Cahit ... 
- Cahit ... 
- Cahit ... 

.. .. O gidiş. o bağlanış ve o .. Götürülüş gözlerimin 
onunde kara bir idam yaftası gibi asılı duruyor!.. 
Ve .. Beynim çatlıyacak, kafa tasımı parçalayıp fır
latacak ı.ıibi zonkluyor. 

Yoksa, şimdi bana düşen iş: Ya iki parmağımı 
gırtlağıma geçirip sıkmak. Ya mecnun gibi dağlara 
diişmek olurdu! Ancak ümit ve ıztırabtır ki insan
l&rı yaşatabiliyor ve .. Bunlar birbirini katık edip 
kendilerini besliyebiliyorlar. 

• •• 
.. Fli.:denbire aklıma geldi ve .. Hemencecik yarı 

v<tcudume felç indi sandım. Aklıma gelen: Onun 
boğdurulması. Para ve mide insanları çok düşürmüş. 
Çok değiştirmiş!. 

(Devamı var) 
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•• 1 c. H. Partisinin Yeni Bir Karanı- . CJ.m:) Amerikadan Fransaya Uç 
lıalk Odaları Açılıyor USANMIŞ Genç K 1 z G·e ı d ı· il Muharrirlerimizden birini pin· 

tiliği ile tanınmış bir zengin iki
debirde yemeğe davet eder, sof-

B u Odalar Her Şeyden Evvel Halka ~:ı~am;:~~~~~~:r:ü:~ı~~: 
lenin aleyhinde bulunurdu. 

Şöhretleri Nedir Bilir misiniz? 

Ok Z k A 1 1 Bizim muharrir nihayet davete 

~: İskender F. SERTELLİU mi a ey i şı a m~; 1 !~:~i:!d~~~a~1 g~: ::~~~ pinti 

Resimlerinin Çok Güzel Çıkması. 
, ~ _ - Siz neden yemeğe gelmiyor-

sunuz? 

t~llt Partisinin beşinci büyük 

1~Itayında, Halkevi olmıyan 
~de •Halk odaları. kurulma· 

h.. arlaştırılmış ve Parti nizam"'l'e . 
ı,.lıııısıne bu maksadla kayıdlar 

Jt, uştu. 
''il[' la ı bina bulunm:v•m ve çalış-

dı: cak elemanı az olan yerler· 
lıJa ";ılması takarrür eden Halko

dl'ına ait talimatnanıer.in Par· 
~,~re heyetince tetkik ve kabul 

ğıni ve yakında cHalkoda· 
~~açılacağım gazetelerde oku· 

~arr 
~: 1de salahiyettar bir zat da Okumak için Halkevlerine giden gençlerimiz 

.~ ffalkodaları yakında açıla· 
~ 41~e B:alkev !erinin yaptığı işle· 
~tak mikyasta yapmağa çalışa-

ır 

ıı.~. 
~·· 

lı~ Q.y 0 kuma odalarının henüz 
~'tı~;ti~.ai bir teşkilat içinde kal· 
~ gordüğüm için, ekseriyeti 
'~e nahiye merkezleri teşkil 
"lııı olan cHalkodaları• nın ku
li, ası haberi beni çok sevindir-

tıı,ın 
l.ı;n. anı az olan bir nahiye mer-

<l~·göz önüne ablım: Nahiye 
'ııcı u, muallim, jandarma ku-

1 anı .. (Halkodası• nın en kuv
lıı ~e d . • 1 ~ı· aıını e eınanı olabilirler. 'a a Okul öğretmeni, tatilden 
q, ~ lialkodasına giderek, ora
l4,8 Q1 nteranslar vermek, muhtelif 

ar . 
fah açmak suretıle memleke-
1 a geniş mikyasta mü!id ola

~ ~hiyenin diğer memurları 
lltq ll\dnin rl.Riml QılP~nlArı 

1nda ikaz tenvir gibi - mesai 
l! . ' 

ı~."rı dışında - vazifeler alabi· 

fıallt 
~!rJı evleri bulunmıyan kaza 
ıı_lıa eııerinde bu ışi şüphe yok kı, 
'lı .,, buyük mikyasta yapmak 

··ık .. 
l:ut Undür. Mektepten başka bir 
~ ıı.ı müessesesi olmıyan bu k~
~ nd·bır ~oktor, bir ebe, bır mu· 
~ ıs, hır kaç öğretmen ve daha 

ır or . 
I; 1ndtn istifade edilecek bır 

rülüp görülmediğini kontrol et - ı 
mek şarttır . 

(HaJ.kodaları) nın ciddi bir faa • 
liyet göstermesile köy kalkınması 
da imkan dahiilne girmiş olacak
tır. Bu odaların her şeyden önce, 
bir tek vazifesi olmalı, bir tek 
nokta üzerinde israrla durmalı

dır: okutmak. 

Gerçi halkın nasihat, konferans 
dinlemesi de okuması kadar lü
zumlu bir iştir. Fakat, dinlemek i
çin de okuması Jazımdır. 

Büyük şehirlerde okuyanların 

yekunu şüphe yok ki eskisine nis· 
betle yüzde yetmiş daha fazladır. 
Fakat, kazalar nahiyelere, nahiye
ler köy !ere dağıldıkça, bu nis • 
bet korkunç bir şekilde düşmek
tedir. 

Yine Bursa civarındo bir köye 
uğradım: Köy muhtarı bir (Kör
oğlu) gazetesi okuyordu. Köy kah
vesinde muhtarın başına elliden 
ıaz.ta y,..uy ıu ı.vpıo.uuu:t"~· ---., 

!erden biri: 
- Hele şu kafircikler ne istiyor

lar? Durun be sadıçlar, Köroğlu 

ne dıyor bakalım ... 
Diye bağırıyordu. Muhtar ga

zeteyi okurken köylünün yanına 

sokuldum: 
- Başka gazete gelmez mi bu· 

raya? 
Köylü hayretle yüzüme baktı: 
- Başka gazete dediğin de ne 

oluyor? Bizim köye bir defa Cum· 

huriye! gelmişti. Muhtar hecele
yip içinden çıkamadı. 

Cebimde bir (Son Telgraf) var· 
dı. Muhtara uzattım. 

- Bu gazetıedeki havadisler da· 
ha tazedir. Hele bundan da oku 
bakalım biraz. 

Köy muhtarı gazeteyi eline aldı. 
Fakat sahifelerden ve yazılardan 
o kadar ürktü ki.. okumak için 
neresinden başlıyacağını şaşırmış 

gibi, tereddütle yüzüme bakıyor
du. 

Köylüye evvela gazete okuma
sını öğrenmeyi, sonra köylüyü ten
vir edecek risaleler, küçük kitap
lar dağıtılmasını, köy kalkınma· 
sında ilk p!anda gelen işlerin ba
şında görüyorum. Kendi kendi
mizi aldatmıyalun: en çok oku • 

nan bir kitab bütün Anadoluya 
yayıldığı halde henüz iki bin ta
ne bile satılamıyor. En çok oku -

!}!!J\. bjfufl~~~~~--l!~nüz yirıpi beş, 
fus kesafetimizle ölçtüğümüz tak
dirde çok acı bir hakikat ifade et· 
tiğini görürüz. 

Halkodaları, diğer Halkevlerin
de olduğu gibi, derhal orkestra 
yapmak sevdasına dıişmiyerek 
her şeyden önce halkı bulaşık 

hastalıklardan korunmaya, oku • 
yup yazmaya ve dünya işlerile 
biraz yakından alakadar olmıya 
teşvik etme!idır. Halka hitab et-

(Devamı 7 inci .ayfııda) bi: ~kimseler vardı. Mesela böyle 
lı~h azada bir Halkodası açılınca.' 
~ e Yok ki kaymakamından ıtı· 

r<'n d ' . 
ııı.. oktoru da, mühendisı de, 
qag 1 de öğretımenleri de (Halko· 
lıı ı) llın daiımi elemanları olacak· 
t· · !<azanın doktoru mesai hari
·nıı~ (" . . h' l 
~ nalkodası) na gıdıp ıç o • 
~-:~a halka bulaşık hastalıkla: 

Paris'in Yarısından 
Fazlası Boşandı 

Ilı 1nda konferanslar vermesı, 
b •hendisin kendi mesleğine ait 
~hihaller yapması, ôğretmen · 
it n. halkı muhtelif sahalarda 
q n~·: etmesi mümkün olduğu hal· 
~bunun neden yapılmadığını bir 

Herkes Tatile Gittiği İçin Şehirde 
Kimseler Yok Gibidir 

Ilı nu~ma sırasında sorduğum za· 
a,, k b n ı. aza kaymakamı ana, e •uy. 

Uk ınahzur olarak: 

' \'erimiz yok .. 
tı.~"abınt veııınışti. Kazaya gi • 
~ k•n. yollarda sekiz on yerde 
'''i•mıza çıkan köy çocuklarının: 
b Gazete .. gazete .. 

l 'Ye bağırışarak yolculardan 
y ~le ı.;tediklerini hemen her 
•r14.. .. ? gormuyor muyuz . 

... l<;,Yrnakam haklıydı. Bu işe en 
"'Us·· ltb •ıct Yer mektepti. Fakat, mek-
ltk e hem çocuk lan, hem de halkı 
'ku ltıek doğru olmazdı. Bına mef
bu d'Yeti yüzünden yapılamıyan 
tıı 1'1"._rin, yeni (Halkodafar'.) ku
qe lıııaga başladığı günden ıtıbaren 
r tba1 Yola gireceğini ve odala • 
tın kolay kolay eleman bulabile • 
eı.ıe · 

rıni ummuyorum. 
~ -

~a 8er hazırlanan talimatname, 

Patis halkının M~!l'll 

~üzde sekseni 15 

ağustosta Parisi 

terkeder. Dört gün 

dört gece kırlar -

da, yay !alarda, 

dağlarda. orman· 

!arda, plajlarda 

dola~ır. Bu eski 

bir an'aned:r. 
15 ağustos günu 

Paris sokakları, 

istasyonları mah· ,.. 

şere döner. Kadın, 

erekek, çoluk ço· 

cuk, genç ihtiyar, 

şafakla beraber 

evlerinden fırlar

lar, istasyonlara 
akın ederler. 

• • 

Geçen sene 15 Ana baba bilet 
ağustosta trenler 
2 milyon kişi ta -

alırlarken mini mini eşyaları 
bekliyor! ... 

reket edebilmesi temin edildi. 

- Kuru ekmekle eş dost yemek· 
ten bıktım!. 

İHTİYA'f 

Bizim ahbab o gece yine kör -
kütük sarhoştu. Meyhaneden çık
tı. Kaldırımın üstünde sızdı. 

Oradan geçen bir ahbabı kolu
na girip kaldırdı, bir otomobile 
bindirdi, evine götürdü. 
Savhoş ayılır gibi oldu, ahbabı

na teşekkür etti: 
- Sen olmasaydın ben dünyada 

evime gelemezdim. Allah razı ol
sun sendE!n. 

Sonra ilave etti: 
- Yarın gece ayni saatte yine 

o yoldan geçer misiniz?. 

SON SÖZ 

- Azizim ben kılıbık değilim. 
Karımla kavga ettiğim zaman 
muhakkak son sözü ben söylerim. 

- Ne dersin? 
- Affedersin karıcığım, senin 

hakkın var! derim. 

ŞİİR 

Yeni şairlerimizden birine gü
zel bir bayan: 

- Şiirlerinizi üç kere okudum, 
bugün tekrar okuyacağım dedi. 

- Şair sevindi: 

- İltifat ediyorsunuz, teşekkür 
ederim. 

• 
Amerikadan Fransaya üç genç kız geldi: Anjel, 

Klod.n ve Klodeıt Mavli ... 
Bu üç isme hiç aşina değiliz, Fransada da bu 

kızhrı tanıyan yok. Halbuki bu üç kız Amerikada, 
bilhassa Hollivud'da çok meşhurdur. Şöhretleri ne
~ir bilir misiniz? Resimlerinin çok güzel çıkması. 

Malfıın ya, herkesin resmi güzel çıkmaz. Öyle 
güzel kadınlar vardır ki, resim çıkarttıkları zaman 
fotoğr~flarında güzellil<lerinden kaybederler. Bu· 
nun aksine olarak bu üç kız kardeşin resimleri ha-

• • 
riku!ade güzel çıkmaktadır. Bu yüzden para .Kaza
nıyorlar. Binlerce müessesenin rektamlarına resim
leri giriyor. Bu yüz binlerce defa muhtelif gazete
lerde ve mecmualarda resimleri basılmıştır. 

Buna mukabil Fransaya dinlenmeğe gelen bu 
üç İngiliz kızı fotoğrafcı görünce kaçmakta, resim· 
!erini çıkartmak istememektedirler. Resimlerini Çl· 

katmak için üste para almağa alı~ış olan bu kar
deşlerin resmini almak için Fransız gazeteleri avuç 
dolusu para verm\şlerdir. 

EYVAH! !Gönül işle rinde - Birşey değil. .. Anlıyamadım 
da, daha okuyup anlamağa çalışa
cağım!. 

-Şatoda 

Kocam Beni Nevyorkta 
Bekliyor. Fakat Vapur 

Kaçtı 

Fransız Hakimleri 
Misal/erine Bakarsak Çok 

Müsamahakar Davranıyorlar Cı .. ı __ , 

Periler 
1610 senesinde Fransanın kü· 

çük bir köyündeki büyük bir şa
toya Baron Andre yerleşti. İki se· 
ne sonra öldü. 

Baron Andrenin oğlu aile reisi 
oldu ve iki sene sonra o da öldü. 

O zaman şatoda cinler, periler 
dolaştığı rivayet edildi. 

1899 da şatoya yerleşen Baro
nun torunlarından Bay Gizanye 
de şatoya yerleştikten iki sene 

sonra öldü. 
Bunun üzerine şatonun kapıla

rını kapadılar. Baron Gızanye • 
nin cesedini de. şatonun parkın • 
daki büyük aile lahdine koydu -
!ar. Bu Iahid küçük bir kilisenin 

içindedir. 
Bundan üç ay evvel bir gece bu 

kilisenin önünden geçen bir köy
lü kadın, kilisede mum yandığını 
gördü. Ertesi günü köylülere söy

ledi. 
Zabıtanın nazarı dikkatini cel

betti. Jandarmalar kiliseye gir
diler. Lahid parçalanmış, baron· 
!arın kemkleri meydanda duru -

yordu. 
Bu da mı cinlerin işiydi?. 

• Mesele anlaşıldı. Baronlar la· 
hidlerine mücevherleri, altın sa
at ve kordonları, yüzüklerile be· 
raber defnedilmişlerdi. Hırsızlar 
bu kıymetli eşyaları çalmışlardır. 

Eden Alayın 
Başında 

Manevraya Gitti 

Moretanya transatlantiği Su -
tampton rıhtımından hareket et-

kadın indi ve vapurun uzaklaş -
makta olduğunu görünce: 

- Eyvah!. diye haykırdı. 

Bu bayan Los Anceles milyar

derlerin<len Bayan Mak Arturdu. 

Kocası kendisini Nevyorkta bek

liyordu. 
Kadın Londradan otomdbile 

binmiş, fakat şoseler çok kalaba

lık olduğu için sür'atle seyahat e

dememiş, Aınerikaya hareket e

den vapura yetişemedi. 

Ne olacaktı?. 
Milyarder kadının emrine sa -

atte yüz kilometro sür'atle giden 

bir kano otomobil verdiler. Bindi 

ve Sutamptondan beş kilometro 

açıktaki vapura yetişti. 
Deniz dalgalı olduğundan yol -

cuyu vapura hayli güçli!kle al -

dılar. 

Feci Bir Tren 
Kazası --- --

150 Kilometre Sür'atle 
Giden Tren Devrild i 

On iki Kiş i Öldü 
Scmplon tüneli civarında feci 

bir tren kazası oldu. 

Bayan Adel, Roşfor mahkeme 
sine bir istida verdi. Dedi ki: 

Ad el 

Buyurunuz okuyunuz! 
Kağıd okundu. Bayan Adei, Bay 

Tareme yazıyordu: 

ingi!terenin eski hariciye na -
zırı Bay Eden bir haftadanberi 
manevralardadır. 

Tren Brig istasyonundan kalk -

mış Donradosola İtalyan istasyo

nuna doğru yol alıyordu. Tünel -

den çıkınca dik bir yokuşu in • 

meğe başladı. Bu sırada lokomo

tifin ve vagonların anlaşılamıyan 

bir sebebden frenleri bo.tuldu. 

tren, görenlerin tahminine göre, 

150 k:lometro sür'atle iki istas -

_ Şehrimizin tanınmış tacirle
rinden Bay Tarem hem otomobi
limi, hem de 2000 frangımt çalıp 
Parise kaçtı. Kendisinden davacı· 

yım!. 
Adliye tahkikata başladı ve Bay 

Taremi Paristen celbetti. 

_ Beni bırakıp gittin .Halbuki 
seni ne kadar sevdiğimi !ıHemez· 
sin. Yalvarırım sana gel. Eğer 
gelmezsen ben seni getirtmenin 
çaresini bilirim!. 

Bay Tarem bu mektubu aldık· 
tan sonra gelmeyince, sevgilisı 
kendisini hırsızlıkla itham edip 
ce\beltirıniştir. 

buza merkezindekı münevverlere 
ı,0 "az,feyi yüklemiş ve mesainin 
ltı ~roı hakkını kazalarda kay -
tıı~ 8rnlar<ı, nahiyelerde nahiye 

Ud.t; 1 lk d it, ı-.erın~ vermişsE, (Ha o a· 
l~bl) nın tesisinden bir fayda umu· 

•lır z· . h .. d e ltı . · ıra, vazife arıcın e m • 
tı Urıne halkı tenvir ve irşad işle

VerdiicUrıiz zaman, bu işlerin gö· 

şıdı. Bir çok kazalara meydan ve~ 
rildi. Hiçbir sene geçen senekı 
kadar izdiham olmadığı için za • 
bıta tertibat almamıştı. Bu sene j 
daha müteyakkız davrandılar. Her 
istasyondan yüzlerce trenin ha • 

15 ağustosun ehemmiyetini an
latmak için adi günlerde yirm\ 
tren kalkan istasyonlardan 170 
tren hareket ettiğini söylemek 

kafidir. 

Eden, Kral alaylarından biri • 
nin kumandanıdır. ,Alayı geçen 
hafta manevralara gitmek üzere 
Londradan hareket etti. O gün a
layın sokaklardan geçtiğini gö • 
ren halk, alayın başında eski ha
riciye nazırının yürüdüğünü gör
<lüler ve alkışladılar. 

yondan yıldırım gibi geçti. Don· 

rodosala girdi. Birkaç makası ay
ni sür'atle atladı ve nihayet bü -
yük bir gürültü ile devrildi. Bu 

marşandiz treninin en arkasına 

iki yolcu vagonu bağlanmıştı. Bu 

vagonlardan 12 yolcunun cesedi 

çıkarıldı. 

Bayan Adel ile Bay Tarem ma.h· 
keme huzurunda yüzyüze geldı
ler ve i.şin içyüzü anlaşıld1. Bay 
Tarem hın;ızlıkla itham edildiğini 
düyunca pek şaştl, hemen portfo
yundan bir kağıd çıkarıp hlikime 

uzattı: 

Bay Taremin beraatine karaı 
verildi. Bayan Adele de bir daha 
böyle şey yapmaması ihtar edil· 
mekle suçu mazur görüldü. 
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Delfina, Arasıra Evden Kaçarak 
Şehzadenin Sarayına Geliyordu 

Nihayet Cariye Yatak Odasının Kapısını Açtı, 
Şehzadeyi içeriye Buyur Etti, Kapıyı Kapattı 
- Şehzadem, sarayın bülbülü 1 

gekli dedi 
- Orhan, kızın da ııöy ledikle

rinden bir hls alımamııştı. N:iha -
yet; sariıoşhığunu . toparladı ve 
ciddiye.tle sordu: 

- Söyle ku!. Kim bu biiltıül?. 
- Şehzadem, isterını müjdemi? 

- Dğerse, pekala ... 

- Pah&11ı çoktur şehzadem!. 
- Erkek mi, dişi mi?. 
- Dişi ..• 
Orhan düşündü, aklına Anna 

gelmiyordu. Hiç bu kız kıli6enin 
çenmebirini yarıp çıkabilir miy
di?. Olı;a, olsa Anmadan ııonra giz.. 
lfoe seviştiği Delfina isminde bir 
papaz kızı olatilirdı. 

De!fina; arasıra gizlice evinden 
ka'Çarak şehzadenin sarayına ge
liyordu. Muhakkak bu olmalı idi. 
Orhan cariyesine ceva.b verdi: 

- Öyleyse Deltina!. 
- B:lemedin şehzadem?. 

- Eh!. Burulan başkasma müj-
dem yoktur. 

- Vanlır şehzadem, hem de 
çokcal. 

- Olamaz, Del1inadan lbaşka 

kim olabilir? Hiç .. 

- Siz müjdemi verin? 
- Sôyle öyle i.se; vereceğim. 
Nihayet; cariye yatak oda>ının 

kapıı;ını açtı. Şehzadeyı ı eri bu-
,, ,, ;...:.,.._ ,,, ................ 

ı;.; o "''"" ıspenneçet mumları 
nın çıkardığı soluk tiyann verdiği 
ışığı gözlerile yokladı. Yatağına 

doğru yanaştı. Görduğü manzara, 
cariyenin verdiği müjdenin fev
kinde idi 

Oıtıan, iradıelii elınden gitnllş 
blr adam gibi bilAUıtyar bağırdı: 

- Anna!. 

Anna çok yoıwındu. Bağırtı 

ıııan i§itecek hakle değildi. Or -
han tekrar, tekrar şaşkın iışı.klar 

gibı bağırdı: 

- AnM!. Anna-. 

Gözlerine inanamıyordu. Acalıa 
bu bir ·hayal miydi? Ya-vaş yavaş 
yatağa yaklaştı. Ellerile Annanın 
saçlarına dokundu ve ll<.'l>lendi: 

- Anr.a•. Anna!. 

Bu ses, Halicin metıtaıblı alemin
den, şehzadenin sarayına kaçar 
koo sokakla muhafızlarla çarp• -
pn Orhanın heyecanlı sesine ben
ziyordu. Baygın düştüğü sokak 
kaldınmından Annayı kalıdıran 

bu ses değil miydi?. 

.................... , ..... 
Adliye Vekili 

İmralı'da 
Şeiu-imizde bulunan Adlıye Ve

kil! Fethi Okyar, refakatinde 
müddeiumumi Hikmet Onat, ta
pu ve kadastro mudürü Halid Zi
ya Ti.irkkan, dığer zevat ve gaze
tecEer olduğu halde, İmralı ada 

Maa71ne Paza.rtlan maada 11iıaJu 1-1 
Telefon: 42'99 

Neden sonra, Amıa uyandı, göz
lerini açtı. Koca kavuğile, burma 
b>yıklarile yağız yüz.lü babayiğit 
sevgiliııiru karşEıııda buldu. 

Her iki çift biri>irinden geçti. 
Daltikalarea birbirlerine sarıh 

kaldılar... Anna, ağlıyordu. Ni
hayet; olduğu yarden doğruldu. 

Koynundan veziriaz&m Halilpaşa
doo getirdiği mektubu çıkardı ve 
sevıgilisine verdi. 

Halil Paşa; Orhanı körüklü 

yordu. Fakat; Bizansa karşı mu
bafı.z bir şahsiyet olduğunu her 
J.htimale karşı sakhy>0rdu. 

İş mühimdi. Annanın Bizansa 
girdığini ve bilhassa; şcılı.zade Or
hanın sarayında olduğunu kimse
cıkler bılmemeliydi. 

Orhan, Annaya şu yolda tali • 
mat veriyordu: 

- Güzelim; aman, kendini sak
la ... Sen.n burada olduğunu kim
secikler bilmemeli. 

- Evet amma; hep bu sarayda 
kapalı mı kalacağım?. 

- Yoo ... Türk kızı Juyafetinde 

d~an çıkabilirsin? Fakat; çok 
büyük bir temkinle ... 

- Tanımazlar mı? 

- Kolay, saçlarını kaşlarını si-
yaha boyarız ... Yüzünde sahte si
yaiı benler yaparız. 

- Sonra ... 
- Sonraın kolay ... Cartl-yelerle 

ge-ı:ıneğe çılı.abilin;in ... Kimse far-
kına varmaz .. 

- Fena ıbuluş değil... . ._..ı. 

* İmparator evlenmekle meşgul 
iken Sultan Maılmıed de d~an
larile uğraşıyordu. İkinıci Meh -
medın Anadohıda hakiki düşmanı 
Karamanoğlu idi. 
Karamanoğlu i!brahim Bey, Os

man oğullarını za;yıi düşürmek i
çin daıma hıristiyanlarla ittifak 
ederdi. Esaı>en hrristiyan devlet
ler de Osmanlı Türklerini işgal 
etmek ve Rumeli yakasındaki te
ve.;,;ülerine mani olmak için ev -
veldenberi Karamaooğullarını 

teşvikten geri durmazlardı. 
(Deı•amı var) 

Makineye Verirken: 

(1 inci sahifeden devam) 
Had1'e ınaha J.nde Macar ordusunun kullandığı tipte bir kaç mer

mi bulunmuştuı. 

Öğrenild1ğ1ne gi:r~ • !acar hükümetı muhteht bir Macar . Romen 
komitesinin meselPyı hajletmesini teklif etmiş ise de Romen hükumeti 
bu teklife henüz cevab \'ermemiş tir. 

.. Budapeşte n (AA) - Resmen bildirildiğine göre hudud hadisesi 
dun_ saat 11 cie Maf(ys~al0nta ve Mezzogyan kasabaları arasında cereyan 
etmıştır. Beş !ll,men Jandarması Macar arazisine girerek Macar hudud 
muha!ızlaru· a ıaarru? etmişlerdir. Bunlar meşru müdafaa halinde bu
lundukl;m içııı ateş açmışlardır. Romen jandarmalarından ikis" ··1d··-

··ı .. "k" ı o u 
ru muş, ı ı tan~•i Rcmen arazisine kaçmağa muvaffak olmuş ve beşin-
cisi esir edilmi~tır. 

Hadise hakkında talıkikat yapılmaktadır. 

• • • • • 
Moskovada Askeri 

Müzakereler Ne Halde 
..• Faris 18 (A:A.) - Derpiş edılen l"!l:Jız - Fransız - Sovyet askeri 
rtılii.flarının u~oı< Şarkta da teşmil edilmesin• so,·yetler tarafından tı:k· 
lil edılrlığir.t· ılaır qrılen haberleri salahiyettar mahfeller tekzıb et
mektedir. 

• • • • • 
İtalya ile İspanya Arasında 

Askeri Müzakereler mi ? 
Bar<elon lö (A.A.) - General Queipo de Llano •Augustas• vapu

rile ltalyaya har~ket etmiştır. 

İyi habPr •·"" n·alıfel!er Generalın İtalyaya giden bir askeri he
yete rıy2set ettiğıd hatırlatmaktadırlar. Bu heyet General Gambara'nın 
riyasetinde İsp<ın:,ıay~ g:tmış olan İtalyan askeri heyetile ayni :ırıahiyet-' 
tedır. General GamLara bilahare sefirliğe tayin edilmiştir. 

Ber.1n 18 (.'\ .• \.) - Gece neşredilen resmi bir tebliğde Hitlerin dün 
ôğleden sonra &.ffhof'do Kont Csaky'yi kabul ettiğine dair bir ecnebi 
menbaıı,dan ve.ilen hab~rier tekzib edilmektdir. 

Tebliğde bu haberlerm hakikate uymadığı söylenmektedir. 
Dığer cihetten s~'a;ıiyettar mahfellerde söylendiğine· göre Kont 

Çocuk Hekimi ~ Csaky llitle. rı Zl)aret dmed•ği gibi Von Ribbentrop ile de gö~üşme-
Dr. Ahmed A kkoyunlu mıştır. . .. . .. 
Taksim. Talimhane Palas No. 4 . ~u tekzı_ole; dun butun bu haberleri doğru telakkı eden Berlinin 
Pazardan maada her gün saat j sıyll61 mahleılerınde heyecan uyandırmıştır. 

15 den sonra. Tel: 40127 

Danziğ'i Paylaşmak 
için T aklif mi? 

----•Gl!!ÜmN•EŞ-·B·A~NY~OS~U!llNDl!!lllA!l'll!y!l!AN~AN!"!'~cf!1~,D~İ~N~iZ~i~N~ .... , 1 Yanıklarını teskin ve tedavi için 

(1 inci &ahifeden devam) 
PoJ.;'nyalılardan müteşekkil bir 
idareye bağlanacaktır. 

3- Polonya gümrük hakların
dan feragat edecek ve Vesterplats 
adasını Almanlara verecektir. 
4- Danzig arazisinin garb kıs

mı (70,000 nüfus) tamamile Po
Jonyaya verilecektir. 

5- Almanya ayni şartlar da
hilinde şark kısmını alacaktır 

(100,00-0 nüfus). 
Bu planlar henüz müsvedde ha

lindedir. Fakat bir müzakereye 
zemin teşkil edeceği umulmakta
drr. 

POLONYA HUDUDUNDAKİ 
SOVYET ASKERİ ÇEKİLDİ 
Londra 18 (Hususi)- ·Deyli 

Ekspres• gazetesi aşağıdaki ma -
lı'.imatı vermektedir: ·Dönen ıbir 
şayiaya göre, Mareşal Voroşilof, 
Rus - Leh hududunda bulunan ve 
'5.0,000 kişiden ibaret bulunan 
Sovyet ordusunun .geri çekilmesi
ni emretmiştir. Varşovada, bu e
mir, Sovyetlerin Polonyaya karşı 
şark hududlarında filli ibir temi
nat göstermek istediklerine ham· 
Jedilmektedir. Bu suretle şark 
hududlarından emin olan Polon
ya, kıt'alarının büyük bir kısmını 
Alman hududuna gönderebilecek 
tir. Sovyet Rusya ile Moskovada
ki askeri müzakereler henii:z ne
tX:elenmemekle bernber, bu ha
reketile sulh cephesine bağlılığı
nı izhar etmek istemiştir. Mos -
kovadaki müzakereler son derece 
ketumiyet içinde devam etmek 
tedir. 
BİR ALMAN GAZETESİNİN 
ROMANYA VE TÜRKİYEYE 

HÜCUMU 

Faris 18 (Hususi)- •Entransi
jan• gazetesinin Berlin muhabirı
nin verdiği malumata göre yarı 

resmi Völk:şer Beobahter gaze -
tesi Romanya, Türkiye ve Yu -
nanıstana karşı şiddetli neşriyat

ta bulunmaktadır. Bu gazete, Ro
manyanın Macar \'e Bulgar hu -
sını haki: gormemekte ve Roman
yanın aynı huddularda tahkimat 
yapması dolayısile serzenişte bu
lunmakta ve Basarabya hududun
da da niçın tahkimat yapılmadı
ğını sormaktadır. Macar gazetele
ri de, Danzig meselesinin halledil
mesinin, muahedelerin tadilıne 

doğru atılmış büyük bir adım o
lacağını wyliyerek sevinmekte -
dir. Hefto gazetesi diyor ki: 

•Danzig teferrüat olarak kabul 
edilmelidir. Muahedelerin umumi 
olarak tadili ve Avrupanın cenu
'bu şarkisindeki hududların de -
ğişiirilmesi zamanı gelmİ>jtir,. 

Milli Şef 
Edirne' de 

(l inci sahifeden devam) 
sonra yanlarında Başvek,J, Milll 
Müdafaa, Maarif ve Nafıa Vekil
leri, Umumi Müfetti§ General Ka
zım Diril< olduğu halde, şehirde 

tetkiklerde bulunmuşlardır. 
Milli Şef Nümune fidanlığına 

giderek, Umumi Müfettişten iza
hat almışlardır. Bundan sonra 
Halkevine gidilmiş, orada da ken
dilerine Halkevinin faaliyeti hak· 
kında izahat verilmiştir. 

İsmet İnönü Halkevinde şu be
yanatta bulunmuşlardır: 

.Edirneyi ziyaretimden çok 
memnunum. Güzel Edirnemizi ev
vellri gelişimden daha iyi ve iler
lemiş buldum. Bütün memleket 
Edirnenin refahı ve terakkisi ile 
yakından alilkadardır. Devlet, E
dirneyi yükseltmek için hususi 
tedbirler aldı. Sivil ve askeri leş· 
kiliıt iyi semereler verdi. Gayri 
askerilik kaldırıldığındanberi, ta
rihi şehir, kendine yaraşan tabii 
manzarasını almağa başladı. Ha
yatımızın kıymetli hatıraları Edir
ne ordu karargahında geçti. E
dirnenin mamur, temiz, ku\•vetli 
olması, devletin siyasetinde ehem
miyetli bir noktadır. Edirnelilerin, 
yurtlarının yüksek değerini iyi 
takdir etmelerini isterim. Kıymet
]; kabulüııuze teşekkür ederim. 

Reisicumhur yarın da tetkikle- ı 
rine devam edeceklerdir. 

LONDRA KONFERNASIN 
TOPLANACA(.;INI ZAN 

ETMİYOR 

Londra 18 (Hususi)- Siyasi 
mehafilde, beynelmilel meselele
rin hallı için, yeni bir konferans 
toplanması hakıkında ortaya atı

lan fikirlerin tahakkuk edebile -
ceği pek zannedilmemektedir. 
Mihıver devletleri şeflerinin de 

'böyle bir konferansın toplanaıbi -
leceğini zanıııettiklerine inanıl -
mamaktadır. Ancak maksad, ile
ride ihtilaflı meselelerin sulh yo
lile halime razı olmadıkları için 
ganb devletlerini itham edebil -
mektir. 

Alman matbuatı, lıöyle bir kon
feransın toplanması lehinde hiç
bir neşriyatta bulunmamaktadır
lar. Zaten bu hususta şimdiye ka
dar da ne doğrudan doğruya mih
ver devletleri tarafından, ne de 
bilvasıta resmi hiçbir teklifte bu
lunulmamıştır. Böyle . bir teklif 
vaki olur, Polonya ve Rusya kon· 
feransa iştirak etmezlerse, Fransa 
ve İngiltere teklifi derhal redde
deceklerdir. 

POLONYANIN KÖMÜRÜ, 
ROMANYANIN PETROL-O 

Berlm 18 (Hususi)- Salzburg 
mülakatından sonra, Polonyaya 
karşı şiddetli neşriyattan va211ıeç

miş görünmelerine rağmen, bazı 

Alman gazeteleıinde Polonyaya 
karşı telmihler yapılmaktadır. Ya
rı resmi bir ekonomi gazetesi •kö
mür kimin ihtiyacı varsa ona ve
rilmelidir• başlığı altında yazdı

ğı bir yazı ile, Yukarı Silezyada 
Po1onyanın malı olan kömür ma 
denlerini kasdetmektcdir. Ayni 
gazete Polonya buğdayı, maddei 
iptidaiyesi ve Romanya petrolü i
çin de ayni mealde neşriyatta bu
lunmaktadır. 

•ÇOK YAKIN ZAMANDA!• 
DİYORLAR 

Berhn 18 (Hu>usi)- Frankfur
ter Zaytung diyor ki ; ·Muahede-

.. •-·- • ..,. .. , , ....... ,_._. .... ~.ıu, ... M 

bir zaruret haline gelmiştir. Me
selenin .halli ıçin garb devletleri 
yirmi seneden:beri hiçbir şey yap
mamışlardır. Binaenaleyh bu ta
dilatı yapmak Almanyanın uhde
sine düşmektedir. Ne zaman? Ya
kında, hem de pek yakında!• 

27 ACUSTOSTAN EVVEL Mİ? 

Paris 18 - Berlinde endişe gün
den güne artmaktadır. Tanenberg 
muharebesinin yıldönümü günü 
olan 27 ağustosta Hitlerin söyli
yeceği nutku beklemeden Danzig 
hakkında fili bır karara geçilme
siJJden korkulmaktadır. 

Hava 
Taarruzu 
(l inci sahifeden devam) 

olduğu içlıı a11ikadarlar da taar
ruzun vukuuna intizar etmekte -
dirler. Pasif korunma işinde va
zife almış bütün ekipler yerle -
rinde, emre müheyya bir halde 
pulunmaktadırlar. !Weyazıd ve 
.Galata kulelerine konmuş olan 
tarassud memurları mütemadi -
yen ufukları gözetmektedirler. 

Hava taarruzunun dün ögleden 
sonra saat ikiye doğru yapılacağı 
~yiası tahakkuk etmemiştir. Ne 
vakit yapılocağını da kimse bil
memektedir. 

Hava tehlikesinden korunma 
komutanı General Hüseyin Hüsnü 
Kılkış, gaz umum kumandanı Ge
neral Hüsnü Riza ve diğer subay
lar vilayet erkanının iştirakile ha
zrrlıklan dün bir daha gözden ge
çirmişlerdir. 

Manevranın devam edeceği kı
sa zaman zarfında - eğer gündüz 
yapılırsa - dükkanların kapanma 
sına Jüz.um görülmemektedir. Ge
ce olursa, lambalar söndürülecek 
veya maskelenecektir. Alamı i

PATI KULLANINlı ViROZ.A fi 
. :ih bların1 

her türlü yanıkları, kan çıbanlarını, meme ılt a r erııe~· 
çatlakları, kloltuk aTb "Çıbanlarını , dolama. akn~le • ))laft~• 
ılk1er, ~ukla:rın ~ büyüklerin her türlü deri ıJt>ha 

TEDAVİ EDER. ~ı 
·ni hJ 

Sıhhat Vekı\letinin 22/4/936 tarih ve 5-31 numaralı ruhsatıs;,, 
2 1 ~ 

İstanbul Sahil Sıhhiye Merkezi Satına JJI 

Komisyonundan : ıar•°' ~ 
Merkezimjz ve miilhakatı ile Çanakkale merkezı ambar toJI r·· 

Jlm edilme kşartilc (500) ton krible maden kömürü ile (SO) ; 

sömikok köı.lürü kapalı zarf usulile sa,tın alınacaktır. (Jil 
A - Tahmin bedeli krible maden kömürünün beher ton;) Jil',ıl1 

(67) kUTUŞ ve >tmik<ı;. kömü~ünün (23) _liradan tutarı (BO:ra5ıı ~ 
B _ Kömiırb şartnamesı ınerkezımız levazımından P rsııııP~ il' 
c - Eksiltme 5/9/1939 salı günü saat 15 te Galatada l(a 1wc~7 . d ,.gp eJ"_ 

paşa sokağında mezkur merkez Satınalma komısyonun a 1'.ıeri~ ,.r 
n _ Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacağından ıst~k ~tlarıJll 

me başlamadan bir saat evvel teklıf mektuplarını ve tem n eıJtl· 
. k -11 • gırerıt · 

rıp makbuz alma:aTı şarttır. ~-i takdirde e. sı mege 601) ]iti 
E - Krible ve sömikok komurlerının temınat parası ( 1" 

~ kuruştur a d 
F _ Eksıltmcğe gırece-klerin kömür tüccarı olduklann 81111,. 

· · ik "b tmeJerı § (''" caret odasındaıı 1939 senesıne aıt ves asını ı raz e 

,.,.., Sıhhat Memuru Alınaca~ sı· 
İstanbul'a yakın bir şehirde büyü~. bıre pi( 

navi müessesesine dört ay çalışmak u_:e~1şil1 
Sıhhat Memuru alınacaktır. Kanunı ş fıııd' 
haiz olup talip olanların bir hafta ıar I tef' 

İstanbul Posta Kutusu 84 adr~sin~.' 1; 1ıııe' 
cümeleriyle birlikte bir f atoğraf gon .e rİ'~ 
leri ve maaş mıktarını bildirmeler• 
olunur. 

1 
OP.vlet Denizyolları işletme VıııııJll 

Müdürlüğü ilanları 
,_~........._ ,, 

Acental&rmnz tarafından görülmesi lazım gelen yolcıl ~~ı> 
!eri ile vapurlarımıza verilen eşyanın nakil teslim ve ıeseUU! ,~ 
herhangi bir müracaat veya ihtilat haıld<ında yapılacak şi.fa!t 

9 
~ 

riri müracaatlar:n doğrudan doğruya aliikadaT acentaıarı.rıtıı # 
ması icabederkrn Umum müdürlüğe yapılmaktadrr. Bundall (;ı" 
gibi hususlara aıt ş:fah! ve tahriri miıracaatların, İstanbtıl ıl'' · 
eski Merkez Rıl:tım han halen Liman hanı olan binanın aJtıP~elt 
lefon 42362) B.ş accntalığa ve vapurlarımızın uğrağı olaJl. ısııfl'' 
de doğrudaJl rioğruya mahall! a.centalarınııza yapılması ',uı / 
olunur. (6175) ~ 

.. .--- Şirketi Hayriyeden: ---1 
Sazlı Tenezzüh Seferi /. 

Kıymetli san'atkarımız Kemani Sadı IŞILAYIN idaresı~(Ji 
leketin gı.zıôe s~"'atkarlarından mürekkep BİR SAZ ıre.~ . .ı 
Lokantacılıkta şöhretile maruf olan PANDELİ tarafından ~ 
len nefis bu'ey; hamil 74 numaralı vapurumuz yarınki CuJI~ 
künü köprüden saat 14,30 da kalkarak muayyen iskeJeJeriJ11

0
, r 

ra.dıktan sonı a Boj;aziçi ve açığında ceveliln yapacak 20.45 
rüye gelecekur. ~ 

~~~~~~~~~:>~ 
İstanbul Beşincı İcra memurlu- ı hammen değerinin '1< 75 ı~ 

ğundan: !ursa ihalesi icra ve bUJııl:~ 
.. .. b• 
Omer oğlu Ahmed Kayanın Çen· çok artlıranın taahhüdU aJı': 

gelköy Dere sokak 3 sayılı evde o- mak üzere on beş gün d .. 1,. 

turan İsmail oğlu Süleyman Sır- Jarak 6/10/939 cuma günu ~ 1 

rı Güleştekı alacağından dolayı 4/ kitte yapılacak arttrrınad9 
4/939 tarihli senedle ipotekli olup arttırana ihale edileceği: ı 
paraya çevrilmesine karar verilen 2 - Varsa diğer ipotel<1~~ f 
ve tamamına (1452) Jıra kıymet lılarla sair alakadarıar:ın ~ıı 
takdir edilmiş bulunan Eminönü rimenkul üzerindeki ala~9 ı1~ 
kazası dahilinde Hoca Gıyaseddin ve hususile faiz ve masr.8,bılf 
mahallesinin Bodrum sokağında lan iddialarını evrakı mU·gii~ ' 
kaın 339 kütük, 203 pafta, 548 ada, le ilandan itibaren yirın 1 IPI 
19 parsel ve eski 2, yeni 10 kapı de daireye bildirmeleri. 8

. i~ 
sayılı 34,50 metre murabbaında dirde hakları Tapu siciJJefl iJI f 
Abdüsselam vakfından icareli, e- bit olmadıkça satış bectelı~ 1ı•· ar' lektrik ve terkos tesisatını havi !aşmasından hariç kaıac .J~ 
ahşap bir bab ev açık arttırmaya 3 _ Şartnamesinin l ~eöil' . 
Çıkarıldıgı· ndan; d d ber• .<> an itibaren Daire e d"' 

l - Açık arttırmasının 21/9/939 rebilmesi için açık bulu11 

perşembe günü saat 10-12 ye ka- cağı; 0 dar İcra dairesinde yapılarak mu- . . ak f 

şareti verildiği zaman öteye be- l ıı,.1.,.1,.1,.1,.1,.1..,1..,1..,1..,1,...1 ..... , •• •• ••••••••••••••••.,., .. ,.,., .. , , 
4 - Arttırmaya ıştır . . ıııP . 

!erin muhammen bedeli 'f '. ryie koşulmıyacak, her]$; hızlı ve evlerinde oturanların sı~ınak-
adımlarla evlerine veya sığınak ]ara iltica mecburiyetleri yoktur. 
mahallerine ve yahud kenar so- En büyült sığınağa ancak 250 kişi 
kaklarda duvar diplerine gide - alınabilecektir. Yeraltı camii ile 
eektir. Tayyarelerin faaliyetini Tünele de bu miktardan fazla in-
seyretmek ıçin sokaklarda tecem- san alınmaması alakadarlara bil-
müler vapmak vasak'll·. Oükkan dirilmiştir. 

yedi buçuğu nisbetinde pi b'' 
. ı· b•r 

si vermeleri veya Mıl ı ~ 

dan teminat mektubu ge\.eı:l 
ve fazla bilgi edinmek i51

'· ol 
939/349 dosya sayısı ;ıe ı)PıP 
gelmeleri lüzumu UAll 
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~· 5~ Yazan: Rahmi Yağız 

Yelkenlide Ateş Kesildi, Bir iki Kişi Suya 
Düşenleri Kurfarmağa Koştular 

Co.fer Reiain Ne Tehdidleri, Ne Ricaları Banları 
't 

Tekrar Ateşe Seok Edemedi 
~thah ÇOcuklar .. Aman ateşi 
lı(1 ırın ... Ta.htelbahirin ucun-

o k .. 
~"1Iar Uçük topa, topun başında 
ı~ .a. nişan alın... Kilir bir 
la • ı§ıınizi bitirecek! 

~tı,11•1ar her an artan bir şid -
l'lr1.ı llıekanizmalıırını şakırdatı -

!ıe~' ku.rşunlarım tahtelbahire 
~~ki' •ltırınek için var gayretleri
lrı~ıYorlardı. 

nar gibi oldu. Vücudlarım, kalbini ı nünde iri yelkenlinin iskele bor
dehşetli bir korku, soğuk ürper- dasına yanaştı. Hazır duran pala
tllerle vücudlıarnı dolaşan ölüm marlar atıldı. Düşman tahtelba -
korkusu kapladı. Cafer reis, irile- hiri, Cafer reisin ylkenlisine sıkı 
şen gözlerini, 50 metreye kadar sıkıya bağlandı. 

sokulan düşman tahtelbahirine çe- Topçu gediklisi Oskar Sabo'nun 
virmiş, elindeki tabancasını yere gülünç bir gurur tavrı ile koltuk
düşİİi"müş. dümen dolabının ya - !arı kabarırken si!B.hendaz onba
mnda sanki heykel gibi kesilmiş- şısı Fransuva Kare'nin arkasında 
ti. sıralanan bir manga silıihlı, ikin.et 

• 
Alman Hatırı /cin 

' 
Harbe Girilemez 

bir kanun çıktı. Yahudiler !tal -
yadan çıkıp gidecekler!. 

"'W~~ foça Değirmen Taş 
~ İmalathanesi 

Beyler Usta 
BAKLACI 

Değirmenciler.n nazaır dikkatine: 
Un, tahin, fındık. kahve, tuz, alçı, nişasta, sübye taşları her yerden 

ucuz satıln·. 
Hocnpa~a EbüssmJd caddesi 60/1 Sirkeci İstanbul. 

(f üncü sayfadan devam) 

gitmekten vazgeç. İstersen Al 
manyaya git. Buna izin vardır. 

Ben de Almanyaya gitmek iste
miyorum. Ben Almanyayı sev -
mem. Burada da birçok Alınan 
var. Bana Almanları sevmememi 

söylüyorlar. Ben de bunun için 
Almanların epeyce değişmiş ol -
maları lazım geleceğini söylüyo
rum. 

Semra Tirolda İtalyanın idaresi 
altında bulunan Almanlar· var. 
Bunlar da şimdi memleketlerin
den çıkarılarak Almanyaya yol 
!anacaklardır. Bunlar da biç mem-1-----------------------------

nun değıı. Maarif Vekillig" inden : 

Bunları anlatan Deyli Ekspres 
mı.lıabiri mektıA>una nihayet ve

rirken ilave ediyor ki İtalyada 
bu.gün memnun olmıyanlar yal

nız bu garson Loici ile Antoniyo 
sınıfı değildir. 

Yahudiler de var: Yahudiler 
Almanyadan çıkarıldı. İtalyaya 

gelenler işe sarıldılar, dükkanla

rını açtılar. Para kazanchlar. Fa
kat bunun arkasından İtalyada da 

'Sinemalarda ıslık ve saire de 
eksik değildir. Filim seyredilirken 
Alma>nlara ıslık çalındığı oluyor
muş. F.cnebi memleketlerden ge
len birçok şeyler ortadan kalk -
mrştır. İngiliz sigarası yerine yal
nız İtalyan sigaraları satılmakta
dır .. Ecnebi tabirine mihver dev
letler'inden olmıyanlann hepsi da
hildir. Onun için ecnt"bi mallan 
azalıyor. En ziyade görülen Al -
man eşyasıdır. Almanyadan İtal
yaya bir çok mal getirilm~ktedir. 
İtalyan halkı bunları da gördükçe 
Almanları sevmemekte ısrar edi
y:or. 

Yeşilköy Tohum Islah İstasyonu Satınalma 
Ve Satma Komisyonundan: 

Nevi Miktan Tahmio Muvakkat 
bedeli teminatı 

Lira Kr. Lira Kr. 

Döküm halinde saman lUU • 170 ton 977.50 73.31 

1 - 2259 sayılı kanunun tatbikine dair olan etalimatnameye gör 
ilk okulların 4 üncü ve 5 inci sınıfları için iki ciltten müteşekkil bir 
Tarih kitabı yıı.zılm~sı müsabakaya konulmuştur. 

2 ·- Müsabaka müddeti 1 Eyh111939 dan başlamak ve 29 Şubat 194<1 
perşembe günu akşamı bitmek üzere altı aydır. 

3 - Müsabakaya iştirake karar verenler 30 İkinciteşrin 1939 per
şembe günü aGamına kadar bir dilekçe ile Maarif Vekilliğine müra
caat ederek bu mü•alJa"'aya girecekler defterine adlarını yazdırarak bir 
numara alacak 1 ar<iır.,,,,. 

4 - Müsab~kad.:ı bidnciliği kazanan kitap serisi üç yıl süre ile 
okullarda okutulacak ve müellüine fıer yıl ~in biner lira telif hakkı ve· 
rilecektir. İkinci çıkan kitab serisini yazana bir defaya mahsus olmak 

üzere birincinb !llÜ•llifine verilenin bir yıllığı, üçüncü, dördüncü ve 
beşinci çıkanlara d:ı lıir defaya mahsus olmak üzere dörder yüz lir~ 

mükafat ,·erilecektir. 

5 - Müsaoak~p gireceklerin eserlerini üçer nüsha olmak üzere 
makine ile ve kağıdların yalnız birer yüzüne yazılmış olarak Maarif 

Vekilliği Neşrivat Müdürlüğüne makbuz mukabilinde vermeleri veya 
göndermeleri lazımdı·-. Kitaba konulacak resim, şekil, grafikler vesa

irenin o.sıllarının yalnız bu nüshalardan birine ve yerlerine konulmuş 
bulunması k5fıdir. Müsabakaya basılmış bir kitapla girenler de kitabın 
üç nüshasını verecek veya göndereceklerdir. 

~a n Voltasını ikmal etmiş, 
\ nı bahrinin önünden dolq
lt.1d~ncak bordasından, iskele 
lir da:a ~eçmişti. Bu sırada top 
k Yel!( a gurledi, üçiincü gürleyi-
1,(jb •nlide müthiş bir çatırdı 
· eır 

Tahtelbahir geldi, güvertede bir kaptanı npeşi sıra yelkenliye çık
sıraya dizilen, tüfeklerini ni§an tılar. Tayfaların yanına koştular. 
vaziyetinde tehdidkil.r bir tutuşla Ellerindeki silıihları aldılar. Bir 
tayfalara çeviren mürettebatın ve tarafa yığdılar. Tayfaları baş gü
makineli tüfeğin ölüm saçan nam- verteye topladılar; hepsini yan ya-
lıısunun korkutan duruşile yerle- na getirip ellerini bağladılar. Yeşilköy tohum ıslah istasyonuna aid Mecidiye Çiftliğinde bulu-
rine mıhladığı tayfaların gözü ö- (Devamı var} nan yeni sene mahsulünden tı.h'll.inen 150 ila 170 ton kadar döküm ha-

6 - Miisa('a;.:ay~ g;renlerin eser müsveddelerile birlikte, eserleri 
kabul ec';ldiğı takdirde eserlerini il.an edilen telif hakkı mukabilinde 
ve her t'irli\ to.sarruf !ıakkından vazgeçerek Maarif Vekilliğine üç yıl

lık bir devre için t 0 rl: ettiklerini ve kitabın o devre içindeki her bası
lışının son tashihl•rinin kendileri veya kendi mes'uliyetleri altında ta
yin ed~~ekleri diğer bir zat tarafından yapılacağım gösterir noterlik
ten tasd'kli bir taahhü<i senedi vermeleri de lazımdır. 

t~ .. ı. Pruva sereni dehşetli 
!ıııı~Urü.ltü ile güverteye yakın 
~t ,~n, en kalın tarafından isa
~lıııu• ış, Çatırdılar ve çarmıhtaki 
~; llasanın iç ürküten çığ -
'~•! e Yarı yerinden kopmuş, 
~.~tın_ Yüreklerini ağzına ge -
it·~ hır korkuya düşürterek 
l'etk Yu~arlanmıştı ... 

============================l lindeki saman açık eksiltme ,;e satılacaktır. 
Eksiltme 28/ Ağııstos/939 taı ihine tesadüf eden pazartesi günü sa

at (15) de Beyo~lu İstiklal r~ddesı 342 sayılı binada Liseler Muhasebe
ciliğınde toplan1,cak korrisy0ıı tarafından yapılacaktır. Şartnamesi 

Yeşil1<övde tohum ıslah ist•syJnunda her gün görülebilir. Taliplerin 
muayyen gün ve saatte mı.v&ltkat teminatlarile bir!ikte komisyona 

._,da •nhde ateş kesildi.. Tayfa
~'- n bır ikisi suya düşen arka-

.. rına 
tt•ill Yardıma koştular. Cafer 
bıııılar ne tehditleri ne de ricaları 
lıo,~1 tekrar ateşe başlamağa 
& •ınedi. 
q g· 

~t Uvertede halat kangalları, 
~ e tahtaları arkasında mevzi 

lire lıatayfanın ateıi de tahtelba
t<n b· bet etmiyor, bu kadar kur
tıltu•ır !ürlü bir ejderha ürkütü-
1 ,ıle .. 
~. d UzerJerine gelen tahtelba-
\' 

0kunınuyordu ... 
ııı.n•~•nlideki ateşin azalışı düş
ı. "e · "<alı.. nızaıtısında bulunanların 
ı. .. ,.\' ' 
"ita ın_ı arttırmış. Triton da o-
~ı et hııııe Doğanı bahriye ebor-
lqı llıelt için yaklaşmağa koyul
~,~ u. ~Şsiz bir inadcılıkla topun, 
"lı ~ne1ı tüfeğin ve tüfeklerin a
lı> ,. arşısında hiılıi. silah atmakla 

.. ~ b ~ tte ulunan 4 tayfa ne yılıyor 
~l~t 

1 
Y~rlerini bırakıyorlardı ... 

"·hahirin makineli tüfek ser
"' ~a •nca yelkenlinin baş gü

'd..~'."e, bodoslamanın hizasına, 
~ llq ı Yığıntılar arasında mev-
t"Cis n bu dört yılmaz Türk de -
tn1 bıne ateşini çevirdi. Hüzme
)e 8ii Uran oturttu. Bır kaç sani
lltıq ren tıkırdı. burasını hallaç 
• n U.ğu gibi attı. Halat demetle
' ğ~ar~tadı, bu arada dört acı 
bıt • dort yiğit Türk denizcisinin 
ın:nda cansız düştüğünü korku 

t~ ı: b~ sahneyi seyreden Cafer 
tı .: guç belıi. arkadaşlarını; su-

1.11.ı .. e 
11~. ı '."Yamuk Hasam gemiye 
~rabiten tayfalara ilıi.n etti. 

~•sin kam damarlarında do-

HiKAYE: 

SEFALET 
( 4 üncü sayfadan devam) 

- Açız. açız! Karnımız aç! diye 
ağlamağa başladılar .. 

Genç kadın etrafına ümidsiz ü
midsiz bakındı. Duvarda asılı du
ran çarşafını bir hamlede giydi. 
Sokak kapısından rüzgar gibi çı

karak çamurlu kaldırımlarda sar
sak bir gölge halinde kayboldu .. 

• •• 
İstanbulun bu kenar mahalle -

sindeki fakir evın çocuJ<Jarı arıLK: 
memnundular. Anneelri onlara bol 
yiyecek getiriyor, sobalarının ba • 
şında ısınabi!iyorlardı. Gözlerinin 
dipleri her an biraz daha çöken 
Nerime rüyada gibi yaşıyor, hiç
bir şey düşünmüyordu. Herkes o
nu mes'ud sanırdı. N eş' esi gel -
mişti. Gülüyor, söylüyor, küçük 
maha)lenin hiç bir dedikodusuna 
ehemiyet vermeden derbeder ya
şıyordu. Bu hayat aylarca ayni şe
kilde devam etti. O gün Refiğin 
evinden gelen genç kadın kürk 
mantosunun kalkık yakasına gö
mülüp evine gelirken başına hü
cum eden fikirlerden kurtulmak 
ister gibi koşuyor, içinde hayattan 
intikam almak için vahşi bir istek 
duyuyordu. Eve yaklaştığı zaman 
gözleri gayri ihtiyari pencereye 
gitti, birdenbire olduğu yere mıh
landı. Dudaklarında bir damla kan 
kalmamıştı. Halsiz halsiz etrafına 
bakındı. Sonra elile alnını sıkarak 
bir kaç kere: 

Sadi, Sadi. diye söylendi. Evet 
camın önünde oturup ona güle -
rek bakan adam Sadi idi. Başın
da birbirile çarpışan yıldırımlar 

vücudüne sıkı bir Ispazmoz verdi. 

• 
Yürümek istedi yürüyemedi, bir
denbire arkasına döndü ve dar 
sokağın caddeye kıvrılan döneme
cinde koşarak kayboldu .. 

• •• 
O günkü gazeteler genç bir ka-

dının yüklü birkamyon altında 

kalarak öldüğünü yazmak için an
cak dört beş satırlık bir yer ayır
mışlar, mahallenin sakinleri böy
le bir insandan kurtulduklarına 
sükür etmislerdi. Refik o geceki 
toplantıyı yalnız geçirdiği içın kız-

dı. Bir gün evvel esaretten kurtu
lup gelen Sadi karısının, sürdüğü 
lekeden sıyrılmak için çocukları
nı alarak Anadolu.ya çekildi. 
Hayatını binbir meşakkatle ka

zanmağa çalışan genç kadının, na
sıl bir sefaletin yuvarladığı o iğ
renç yaşayışını kimse tetkik et
meğe lüzum görmedi. 

Nerime yüksek ruhunu kaderin 
kirlettiği mevkiden yalnız kendi 
kurtardı .. 

İnsanlar, insanları tahlil edecek 
bir kabiliyete sahip olsaalr, zaten 
umumiyetle iyidirler ... 

Halk Odaları 
Açılıyor 

(5 inci sayfadan devam) 
mek ayrı bir iştir. Halka anlıya
cağı, ~eveceği mevzuları seçmek, 
onunla konuşmasını bilme-k la -
zımdır. 

İlk planda bunları yapmıyan 

(Halkodaları) ndan başka sahada 
müsbet bir iş beklemek manasız 
olur ve bu uğurda sarfedilecek 
paralar heder olup gider. 

TARZANIN OGLU] 
l.ıor ;""n şaşaladı: 

a . 
~8~rada ne işiniz var? 

1-rııı8~eryeıni kaçırdılar, onu kur
~•ıı~lc ıç · n buraya .geldim, mu.
il 0larnadım. 

4 lof 
;. er Korak arslan gibi kük-

"1c r~;ry•rni kaçırdılar mı?. Kim 

13 l.ı ır İsveçli. 
, i)rıs 

'1t . s·?n olan biteni Korağa an-
1<~ so:zünü bitırdiği zaman şa
·~•ca U)'ordu. Korak Morisonu 
14 •. 1Y•ce yerleştirdi yemiş ve 
t ••tırd' y ' 
' Vect· 1• aralarını yıkadı, son

~ etti· ...... . 
8e · 

n Isveçlinin karargahına 

No: 46 

giclıyorum. Meryemi size getiri -
rim. 

- Ben de sizinle beraber ge -
leceğim. Bu benim hem hakkım, 
hem vazifemdir. Meryemle evle
neceğiz. 

Korak ıçini çekti: 

- Gelemeı.siniz, yaralısınız. 

Bana çok kıymetli olan zamanı
mı kaybettirirsiniz. 

- Siz önden gidiniz, ben ar
kanızdan gelirim. 

- Siz bilirsiniz. 

İngilizin teklifi delil:kti, fakat 
kendisinden Meryemin kalbini ça
lan bir adamla daha fazla çeki
şemezdi. 

Korak başını arkaya çevirme-

Yazan: EDGAR RAYS 

den yürüdü. İngiliz de onu takibe 
başladı. Biraz kuvvet bulmuştu. 

Tarzanın oğlu nehrin kıyısına 

vardı. Morison ise ancak üç kilo
metro yol alınıştı. 

Bir aralık İngilizin kulağına 
dörtnala koşan bir atın ayak ses
leri geldi. Hemen gizlendi. Beyaz 
bornozlu bir Arabın aradasırada 
arkasına bakarak atını mahmuz
.adığını gördü. 

Bu kaçan Albdüldü. Morison 
yoluna devam etti. Biraz sonra bir 
süvari kafilesi arkasından geldi. 
Bu sefer saklanacak yer yoktu. 
Çöl ortasındaydı. 

Arab süvarilerile burunburuna 
geldi. Atlılar durdular. Sert .<ert 

müracaatlar:. (6177) 

Dahiliye Vekaletinden : 
1 - Vilayetler evı önündeki Pergola sahasında yapılacak tesviyeyi 

turabiye, kanaliza.won. Ankarataşı ve mozayik döşeme işlerinin yapıl
masL kapalı zar! usulae vahidi fiyatla eksiltmeye konmuştur. 

2 - Muhammen keşif bedeli 95,707 doksan beş bin yedi yüz yedi li
radır. 

3 - Eksiltme 25/8/939 cuma günü saat 15 de Vekalet bınasın

da toplanacak satına\ıııı; komisyonunda yapılacaktır . 
4 - Mııvakk3t teminat miktarı 6035 lira 35 kuruştur. 
5 - İstekliler bu işe aid proje, şartnameler ve buna müteferri ev-

rakı 4 lira. 79 ku.ruş mu11au1.ıwue ..... a..-_,.,-.~ .... - •••• ____ ~- ... .:s.·· ,. . ,_ 

bilirler. 

7 - Kitablarda bulunması lazımgelen pedagojik ve teknik vasıf
ları gösteren şı.rtn~mc ile noterliğe tasdik ettirilecek taahhüt senedi 
formülü Maarıf Vekill'ği Neşriyat Müdürlüğünden alınabilir. Mek
tupla isteyenlerın altı kuruşluk posta pulunu da birlikte göndermeleri 
liizımdır. c34R7• c5836. 

Maarif Vekilliğinden : 
1 - 2259 ;ayLlı kanunun tatbikine dair olan talimatnameye gör 

ilk oku'.ların .J. üncü ve 5 inci sınıfları için iki ciltten müteşı>kkit bir 
Aritmetil< kitabı yazılması müsaôakaya konulmuştur. 

2 - Müsabak~ miiddeti 1 Eylıü 1939 dan başlamak ve 29 Şubat 1940 
perşem~ günii akşar.ıı bitmek üzere altı aydır. 

3 - Müsabakaya iştirake karar vereiı.ler 30 İkinciteşrin 1939 per-
şembe gunu aKşa:uu·-. Ao.ug,a. ....... ----~ ___ ........ •• 

6 - İstckiılerin ıbu işe girebileceklerine dair Nafıa Vekaletinden caat ederek b:ı mi~ab:ıkaya girecekler defterine adlarını yazdLrarak bir 

alacakları vesikayı ibraz etmeleri lazımdır. Bu vesikayı Nafıa Vekrue- numara &lacaklarciır. 
tinden alabilınek için :stida ile Dahiliye Vekaletine müracaat edecek- 4 - Müsabakada birinciliği kazanan kitap serisi üç yıl süre ile 
!erdir. okullarda okutı.ılacak ve müellifine her yıl için biner lira telif hakkı ve-

7 - İstekliıer bu işe aid teklif mektuplarını ihale günü olan 25/8/ rilecektir. İkinci çıkan kitab serisini yazana bir defaya mahsus olmak 
939 cuma günü s&at 14 e kadar eksiltme komisyonu reisliğine mak- üzere bidnciniı· rr.üellifine verilenin bir yıllığı, üçüncü, dördüncü ve 
buz mukabilinde teslim ederler. beşinci çı:..anlara ela bır defaya mahsus olmak üzere dörder yüz lira 

8 - Posta ile gön<iPrilecek teklif mektupları 7 inci maddede yazılı mükafat verilecektir. 
saatte kCtmisyon reisl;ğine gelmiş bulunması şarttır. Postada olacak ge- 5 - Müsabakap gireceklerin eserlerini üçer nüsha olmak üzere 
cikmeler kabul edilm<'z. c5605• ,5995, makine ile ve kiığıdların yalnız birer yüzüne yazılmış olarak Maari1 

bakıp Morisonun anlamadığı bir 
dille bırşeyler sordular. 

Morison ingilizce cevab verin
ce, Arablar aralarında konuştu

lar. İçlerinden ikisi kafileden ay
rılıp Abdülün peşine düştü. 

Biri Morisona emretti: 
- Atımın arkasına atla!. 
Morison emri kavradı, ala bin-

di. Kafile geri döndü. 

* 
Korak Malbenin kara~gahının 

karşısındaki kıyıda duruyordu. 
Nehri yüzerek geçmesine im -

kan yoktu. Aradasırada bir tim
sahın başını görüyordu. Suya gi
recek olsa timsahlara yem ola -
caktı. 

Görünürde sal da yoktu. Oturup 
sal yapması da çok zamana bağ -
!ıydı. 

Bunun üzerine acaib sesler çı
kararak haykırmağa başladı. 

Sonra sustu, bekledi. 
Dallar kıtırdadı, sadık dostu fil: 

Tantor geldi. 
Tarzanın oğlu: 

- Haydi çabuk olalım Tantor 
dedi, vaktimiz yok. 

Fit Tarzanın oğlunu hortumu
nun ucuna aldı, sırtına koydu. 
Sonra ağır ağır nehre yürüdü. A
yakları sudan kesilmeksizin yüz
meğe mecbur olmaksızın ilerliye
bileceği bir yeri seçmişti. 

K.orak İsveçlinin kulübesine 
girdi. Adam yaralarından bltab 
düşmüş yatıyordu. 

Zenciler Korakla Fili görünce 
ormana doğru kaçıştılar, 

Malben fili ve filin üstündeki 
adam1 görün.cıe tamdı. Maymun 
kralını elinden kurtaran insandı. 

Korkarak haykırdı. 

- Bana dokunmayınız. Bildik
lerimi söyliyeceğiın. Buradan 
kaçtı, nehrin öbür tarafına geçti. 
Tam yakalıyacağım sırada şeyhin 
eline düştü. Eğer onu istiyorsanız 
gidip şeyhten isteyiniz. Babası 

Vekilliğı Neşri;at l\'lüdürlüğüne makbuz mukabilinde vermeleri veya 
gönderırdNi lazımdır, Kitaba konulacak resim, şekil, grafikler vesa

irenin asıllarmın yalnız bu nüshalardan birine ve yerlerine konulmuş 

bulunması kafidir. Müsabakaya basılmış bir kitapla girenler de kitabın 
üç nüst~>ını nrecek veya göndereceklerdir. 

6 - · Müsabakaya l(İrenlerin eser müsveddelerile birlikte, eserleri 
kabul Nlildiğı takdirde eserlerini ilıi.n edilen telif hakkı mukabilinde 
ve her türlü ta>arruf hakkından vazgeçerek Maarif Vekilliğine üç yıl
lık bir davr~ için terk dtiklerini ve kitabın o d,;vre içindeki her bası
lışının son tashihlerinin kendileri veya kendi mes'uliyetleri altında ta
yin edecekleri diğer bir zat tarafın dan yapılacağını gösterir noterlik
ten tasdikli bir taahhüt senedi vermeleri de liızımdır. 

7 - Kitaplarda bulunması lazımgelen pedagojik ve teknik vasıf

ları gösteren şnrlname ile noterliğe tasdik ettirilecek taahhüt senedi 
formülü Maarif Vekilliği Neşriyat Müdürlüğünden alınabilir. Mek

tupla i.steyenlerın 2ll• kuruşluk posta pulunu da birlikte göndermeleri 
lazımdır. (34.38) (3837) 

olduğunu iddia ediyor. 
- Peki canını bağışladım. 
Fi! yine Korağı yüklendi. neh

rin yolunu tuttu. 

-ZS-

Şeyh yangözle, fakat dikkatle, 
üstü başı yırtık esirine baktı: 

- Siz kimsiniz? 
- Ben Londralı Mori&onum. 
- Burada, benmi topraklarım-

da işiniz neydi? 
- Bir genç kızı arıyordum. 
Tam bu sırada Meryem gözü-

ne ilişti, gözlerine inanamadı. 
- Meryem! diye haykırdı. 
Meryem yerinden fırladı: 

- Morison!. 
Araıb kızdı: 

- Demek kızımı kaçıracaktınız? 
Morison şaşaladı: 

- Meryem kızını-z mı? 
- Evet kızımdı. Bir Ara.bla ev-

lenecektir. Sen ölüme hak kazan
dm, fakat canını satın alabilir -
sin. 

- Kaç para istiyorsanız söyle
yiniz? 

Arab bir rakam söyledi. Mori
son konsolosuna bir mektub yaz 
dı. Bundan sonra İngilizin elini, 
ayağını bağlayıp bir kulübeye at
tılar. 

Morison haykırdı. Sonra sabaha 
ha kadar elleri kolları bağlı oldu." 
ğu halde farelerle mücadele etti. 
Sabaha karşı bitab düştü, uyudu. 

Uykusunda Meryem!n sesini 
duydu: 

- Allaha ısmarladık Morison. 
Allah bana acırsa yarına kadar 
ölürüm, Ölmi!Zsem başınıa ölüm
den beter bir hal geliyor. Beni 
şeyhin oğlu ile evlendirmek iı;

tiyorlar. 

Hiddetli bir ses duyuldu. Bir 
kamçı şakladı. Morison son bir 
gayretle ellerincren birinin bağını 
çözdü, ayaklarını kurtardı, ser -
best kalınca dışarı fırladı. 

(Devamı var) 
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Şeker Hastalığı olanlarla fazla şişmanlıktan şikavet edenlere:~ 
Emniyetle kul· ... · Müstahzarları 
lanabileceğiniz piyasaya çıktı 

Bütün tanınmış Eczane, ~eza dep~ları. ve büyük bak~aliyel~rd«:n : Kanzuk G:Iüten Ekmeği - Kanzuk Glüten Gevreği (Biscostes) _ Kanzuk Glüten Makarnası· 
Kanzuk Gluten Şehnyesı - Kanzuk Gluten Prıncı - Kauzuk Glüten Fiyongosu - Kanzuk Glüten Kuskusu çeşitlerini isteyiniz. 

Kanzuk Glüten müstahzarları, Fennin en son terakkilerine ve tababetin emirlerine uygun ve sabit olarak hazırlanmıştır. 
KANZUK GLÜTEN MÜSTAHZARLAR/ Fazla şi§manlığa istidedı olanlar için en mükemmel rejim müstahzarları.dır.Vücudu Besler fakat şişmanlık yapıııllZ• 

t Umumi Deposu : İNGİLİZ KANZUK ECZANESİ - Beyoğlu , İstanbul 
ZlUİR ACENTAMIZ TÜ R K ECZA DEPOSUDUR . 

-Bir tek tüp sizin de bu neticeyi 
Almanıza kafi gelecektir ! 

Bugün ilk İş 
Olarak Bir 

Radyolin 
Alı nız ve bitinceye ka-

a e 
' Ş ru 

FOSF ARSOL; Daima kanı temizleyip çoğaltır, tatlı bir iştiha temin 
eder, vücude gençlik ve dinçlik verir. Her eczanede bulunur. 

Bu Akşam : Taksim 

ız r 
Bahçesinde 

Kıymetli Okuyucu 

SUZAN GOVE 
İçin yapı lacak 

GALA MÜSAMERE PROGRAMI: 

San'atkar HİKMET R/Zfl 
Sıhhat Vekfiletinin 26/J l /932 tarih ve 3/26 numaralı ruhsatını haizdir. 

darheryemektenson- J!'!~~;:~~~;;:::~;:~:::~~~~~~~==;::~~:;:=~ 
ra kullanınız bu müd- 1 Emlak ve Eytam Bankasından : 

det sonunda d işleri n i- SATILIK EMLAK YENİ BİR TEN 1 

İzzet Bahçesi Sn hey'eti, BAYAN MENŞURE TUFAN, Ç;"1'ıı; 
LÜTFİYE. Pan~r:.nıa Bahçesi Saz Hey'eti, Bestekar SA~eı 
PINAR ,.c arkadaşlan, WW DALMAS. İnci Gazinosu saz arı 
Udi Bestekar MARKO, Küçük Çiftlik Parkı Akrobatik nujJ,r; 
ve varyeteleri iştirak edecekleri gibi genç bestekar SUAD G 

Kıymeti Ne~i Mesahası Depo. 
zitosu 

65.- Arsa 108.27 M2 

zin evvelkinden çok Eu• 

daha parlak, çok daha Yeri GÜZE l l İ G İ N E 
725 Kadıköy, Hasanpaşa 'Faş-

beyaz Ve ÇOk daha köpriı üçüncü ada Derici so-
13.00 

temiz o ldug~unu göre- kağı No. 39 
731 Fatih Muratpaşa Sofular 575.10 Bostan 958.50 M2 115.02 

ceksiniz . cad. ada 1094, parsel 14, 

RADYOLİN'in bdlibıışlı iki hususiyeti vardır: Evvela dişlerdeki kir No. 18 
tabakasını söker, yemek, içki ve sigara dumanının husule getirdiği 734 Fatih Muratpaşa, Sofular 25.05 Arsa 83.50 M2 5.01 

lekeleri çıkarır, sonra dişleri yıkar, parlatır ve cad. ada 1095, parsel 35 No. 1/2 his. 

mikroplan % 100 öldürür. 21 
735 Fatih Muratpaşa, Sofular 75.- Dükkan 15 M2 15.-

1/2 his. Sabah, öğle, ve akşam her yemekten sonra cad. ada 880, parsel 59 No. 

G"ÜNDE ÜÇ DEFA 27 

Diş macunile dişlerinizi muntazaman fu.çatayınız 

Relöve Bürosu Eksiltme Komisyonundan : 
Keşif bedeli 

Lira Kr. 
1439 79 

Muvaki<at teminatı ihale günü 
Lira Kr. 
110 98 31/8/939 

ihale ıaatı 

15 
Sultanahmed türbesi müştemilatından bir dairenin tamiratı açık 

eksiltmeye konulmuştur. Keşif bedeli ile muvakkat teminatı, ihale gün 
ve saati yukarda yazılıdır. Taliplerin mimar veya kalfa olması, vesika 
ile beraber ruh.:;at ve unvan tezkeresi göstermesi şarttır. 

İsteklilerin keşifnameyi ve tamir yerini görmek iç'n mezkur tür
bedeki büroya müracaat ve eksiltme için de istenilen evrak ve teminat 
ile beraber rnezkiır gUnde ihale saatinden evvel Yüksek mektepler mu
hasebeciliğinde te~ekkül edecek komisyona müracaatları ilan olunur. 

c6215> 

---------------------------~ Bu akşam : Tertih ettiğimiz sünnet diiiünü münasehetile 

Taksim /t .A N O it A M A Bahçesinde 
Hamiyet Yüceses v;ıı:I::r K i K i 

Bestekar Tanburi 

SALAHADDİN PINAR 
Memleketimizde fevkalade rağ
bet kazanan rakkase KİKİ her 
akşam sahnemizde yeni şarkı ve 
oyunlarını gösterecektir. İlave
ten muhtelif eğlenceler, Hokka

baz, Orta oyunu ve .saire saat 2 ye kadar devam edecektir. Duhuliy 

ilk 
temi nah 

18,00 

13,50 
45,00 
37.50 

yGkt•ır. Fiyatlar ucuz '.''< 15 tenziHitlı tarifedir. 

lstanbul Belediyesi nanları 
Şenelik 

kira 

240,0~ 

ıso,on 

600,0C 
500,0C 

Şehzadebaşında Tramvay caddesinde Damad İbra
h '. mpaşa sebili 
Fatih Maltaçarşısı Eftalzade sebili 
Mahmutpaşa hamamı 

Şr.hir Tiyatrosu Gardrop ve büfesi 

Muharr.men bedeli 

89,25 1190,00 Cihangir yangın yerinde 595 M2 arsa satışı. 

Tahmin i:ıeae!leri ile ilk teminat miktarları yukarıda yazılı işler ay
rı ayrı açık urttırmaya konulmuştur. İhale 21/8/939 pazartesi günü saat' 
14 de Daimi Encümende yapılacaktır. Şartnameler Zabıt ve Muamelat 
müdürlüğü kaleminde görülebilir. Taliplerin ilk teminat makbuz veya 
mektupları ile iha ıe giinü muayyen saatte Daimi Encümende bulun· 
maları. (5936) ·-

737 Fatih Muratpaşa, Millet 
cad. İmam Mes'ud sokağı 
ada 2098, parsel 1 No. 160 

749 Fatih Muratpaşa Saraç Ke
rim sokağı ada 880, parsel 
,32. No. 4 

90 

45.-

Ev 30/90 
his. 

Ev 8/32 
his. 

68.50 M2 18.-

62 M2 9.-

762 Beyazıt Eskiciler sokağı a- 210.- Dükklln 8 M2 42.-
3/5 his. 

771 
da 644, P.arsel 2 N o. 74 
Emınönıi Sarıdemir mah. 
Iğdıç sokağı ada 476, parsel 

1275.- Mağaza 111.50 M2 255.00 
340/2400 

28, No. 66 
777 Bakırköy, Cevlzlık vapur is

kelesi sokağı No. 48, 50, 52 
778 .Bakırköy, Cevizlik vapur is

kelesi sokağı No. 54, 56 

his. 
609 Arsa 

63.- Arsa 

779 Bakırköy, Cevizlik vapur is· 124.- Arsa 
kelesi sokağı No. 58, 60, 62 

806 Galata Bereketzade mah. 650.
Zürafa sokağı No. 5, 7 

831 Fatih Muratpaşa, Sofular 32.-
cad. ada 1095, parsel 34, No. 
25 

835 Fatih Guraba Hüseyinağa 450 
mah. Şekerci sokağı ada 
884, parsel 14, No. 17 

861 Beşiktaş Ortaköy Hacımah
mut mah. Şair Necati soka
ğı No. 47 

907 Kuzguncuk Hacı kaymak 
Menteş sokağı 36. T. 27 No. 

908 Kuzguncuk, Yeni sokak No. 
6 

909 Üsküdar Selamiali mah. De
ğirınen sokağı No. 34 

987 Bakırköy Sakızağacı Bos
tan çıkmazı sokağı No. 1/3 

ı 026 Burgaz adası Gezinti sokağı 
ada 28, parsel 15, No. 10 
mü. 

600 

53.-

563.-

10.-

65.-

268.-

Mağazalı 

evin 1/2 
Arsa 2/3 
his. 

Evin 1/2 
his. 

Ev 

Arsa 

Ev 18/32 
his. 
Arsa 

Arsa 

Arsa 

1091 388.- Arsa 

609 M2 121.80 

63 M2 12.60 

124 M2 24.80 

131.00 

80 M2 6.40 

118 M2 90.00 

140.24 M2 120.-

255.28 M2 10.60 

51.71 M2 112.60 

47.50 M2 2.-

64.86 M2 13.00 

894 M2 53.60 

258.50 M2 77.60 

1119 

Kadıköy Bostancı mah. Tüc
car Tariki sokağı N o. 1 
Sarıyer Büyükdere, Fıstık 

suyu No. 26, 28, 28/1. 

3239.- Kahve· 16 hektar 
ha,:e ve 
arazi 720 M2 647.80 

Adresi ve t 1fsilatı yukarda yazılı gayrimenkuller açık arttırma su
retile faizsiz sekiz tak~itle satılacaktır. 

İhale 4/9/939 pazartesi günü saat ondadır. İsteklilerin bildirilen 
gün ve s~atte depo1Jto 2kçesi, nüfus tezkeresi ve üç kıt'a vesikalık fo-
toğrafla şubemı• I<:mlfık servisine gelmeleri. (788) (6243) 

o. Denizyollan Umum MUdürlüğünden 
iZMIR SÜR' AT POSTASI 

İstanbuldan 20 Ağustos Pazar günü kalkması icap eden İz
m ir sürat po•tası, İzmir Enternasyonal Fuarının açılış merasi· 
m inde bulunmak isteyenlerin bu merasime yetişmelerini temi
nen yalnız bu haftaya mahsus olmak üzere 19 Ağustos Cumar· 
tesi günü saat 11 de kalkacaktır. (6239) 

doğru atılacak 

Bun.ı ıu.lr. l• r --~. 
iule e-filebilir . 
Viyana OnivcBİtesindcn bir Profc.ör
Biocel - Tabi r ettikleri Gcnçlitla ca• 
tip bir unftlruau kctfetmi,tir. Bu 
cevher halihazırda pe.abc renkteki To
... ıvu Krcını ıeıt11>ıoae mevcut1ur. 
Cildin bu yegine uuurvou •kşamlar ı 

y•tmazda• evvel tatbik ediniz 
siz uyurken, o ; cildinizi 

bUler we f'IDÇ~eflirir 

Cildi ta· 
ae, nermin ve 
kadife gibi yumt:tak ıre siyah DOkta• 

lı.rdaaı kurtarmak içi• her sabah be· 
J'U Renlı: delci Tokalon 

Kremi•i ıür\inüz. 

SemerHi 
r•1et emio •• 
memnuniyet babf(tır. 
40 yaşlarında· ıör\iaebilirler. Yattn 
izlerini gidircre.k bir Genç kı11m fÜ· 
ıel cildini ikame eder. Cildin unsuru 
olan Toka1oo kreminin temereai ... 
7anı hayrettir. Memnun lcalmayaolu 
partııuu sıeri alabilirler . 

İstanbul Beşinci İcra memurlu
ğundan: 

Evvelce Beyoğlunda İstiklal cad, 

desinde eski Terkos Han dördün

cü kat 3 numarada ikamet etmek

te iken halen ikametgahı meçhul 
olan Salvator Galantia. 

İzak Bahara olan borcunuzdan 
dolayı bir adet Pfaff makinesinin 
hacizi istendi. 

İcra İflas kanununun 102 inci 
maddesine tevfikan haciz için ma
hallinde zabıt varakası tutulur • 
ken hazır bulunmadığınızdan na
şi ilanın neşri tarihinden itibaren 

mezkur kanunun 103 üncü madde
sine tevfikan 15 gün içinde zabıt 
varakasını tetkik ve bir diyeceği

niz varsa dairemize müracaat et· 
meniz lüzumu 103 ünciı madde ye
rine kalın olmak üzere ilanen teb
!iğ olunu~. 939/2071 

en yeni eserlerini dinliyeceksiniz. 

Gayrimenkul Satış ilanı d 
İstanbul Emniyet Sandığı DiroktörlüğÜ11 

1
e 

Mcr..duhun 12190 hesap numarasile Sandığımzıdan aldığı (l 

raya karş ı lJirir.cı derecede ipotek edip vadesinde borcunu ,,erJll 
46 cı 

den hakkında yapılan takip üzerine 3202 numaralı kanunun ~ 

desinin matufu 40 mcı maddesine göre satılması icabeden Ayva dC 

da Atik Mustafdpaşa mahallesinin Fırın sokağında eski Hl :N. 5 ıed 
N. yeni 14. 16. ıa. 20. 22. 24 numaralı altı ev ile yine aynı mahal 

1 

zarcı sokağında eski ve yeni 3 numaralı diğer bir evin tamaıııl~: 
ev bir şartl"ame ve 3 numaralı ev diğer şartname ile satılacak 

buçuk By müddetle a;;ık arttırmaya konmuştur. 
·rıııe 

Saıış tapu S'.Ci! kayaına gore yapılacaktır. Arttırmaya gı .. 
yen 6 ev için 100 3 No. lı ev için 25 lira pey akçesi verecel<l~i 
bankalarımızdan birinin teminat mektubu da kabul olunu.r. ped 
bütün vergilerle belediye resimleri ve vakıf icaresi ve ta,-ıı 
dellaliye rüsumu borçluya aiddk e 

Arttırma şartnamesi 21/8/939 tarihinden itibaren tetkik e11 
yenlPre Sandık Hukuk İşleri Servisinde açık buJundurU 
Tapu sicil kaydı ve sair lüzumlu izahatta şartnamede ve takib dO'· 
da vardır. Arttırmaya girmiş olanlar, bunları tetkik ede.rek ol 
çıkarılan geyrimenkul hakkında herşeyi öğrenmiş ad ve itıba!1oı Birinci arttırma 2/10/939 tarihine m üsadif pazartesi günü Cağa t 

kaın Sandığımızda saat 10 dan 12 ye kadar yapılacaktır. Muval<l<~ 
yapılabilmesi için teklif edilecek bedelin tercihan alınması ics,, 
gayrimenkul mükellefiyeti ile Sandık alacağını tamamen g~ 
ması şarttır. Aı.s! takdirde son arttıranın taahhüdü baki kalJJ19 

17 /10/939 tarihine müsadif salı günü ayni mahalde ve ayııı 
1 

son artlırmooı yapılacaktır. Bu arttır matla gayrimenkul en çok 9r 
üstünde bırakılacaktır. Hakları tapu sicillerile sabit olmıyan al 
lar ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hususile faiz ve 
rife dair iddialarını ilan tarihinden itibaren yirmi gün içiııde ıc 
müsbitelerile beraber dairemize bildinneleri lazımdır. Bu suret, 
!arını bildirmemiş olanlarla hakları tapu sicillerile sabit ol~ 
satış bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. Daha fazla mal ~ 
mak istiyenlerin 38/1214 ' dosya nu marasile Sarulığımız hul<ll 
Servisine müracaat etmeleri lüzumu illin olunur. 

•• 
Dikkat 

Emniyet Sandığı; Sandıktan alınan gayrimenkulü ipotek ti 
mek istiyenlere muhamm:nlerimizin lroymuş olduğıı kıymet·İJI , 
tecavüz etmemek üzere ihale bedelinin yarısına kadar JııorÇ 
suretilP kalaylı:ı gösterm~kted::. (6422 

İstanbul Erkek Üğretmen Okulu 
Satınalma Komisyonu Başkanlığınd9 

Okulumuza :,.it 200C liralık tamirat açık eksiltmeye konJJ1Uf 
siltme 25/8/193ll cuma günü saat 10 da Beyoğlunda, Liseler ın c 
ciliğinde yapıla::aktır. Taliplerin şartname ve keşifnameyi g~~R 
re pazartesi ve perşembe günleri 9-12 arasında Balmumcu çift 

8 
mekteb.e ve eksıltmeye iştirak etımk üzere de 150 liralık teıııırı 
tup veya makbuzlarile ve bu gibi işleri yaptığını tevsik ede11r 
!arla mezkur gün ve saatte komisyona müracaatları ilan oıurııı · 

Sahip v• nepiyatı ld&re eden Ba§Inuharrlrl 
ETEM iZZET BENICS 

8MıldJtı ;rerı SON TELGRAF Matbaa1 


