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Sahih ve Başmuharriri: 

ETEM İZZET BENİCE YIL: 3 

TURK - BULGAR HUDUDUNDA .. 
Sofyclda Neşredilen Bir 
Askerleri ile Bulgarlar 

Tebliğe Göre 
Arasında Bir 

Hududda Türk 
Hadise Olmuş 

: Qlllgaristanda Tiirkiyeye Matuf Bazı Şayialar ve Haberler İleriye 
Sürülerek Mevcut Dostluğumuz Kundaklanmak isteniyor 

ltalyanlar Bulgar Harbiye Neza-
Tkurdukları retinin iki Tebliği 
u~~Qı~ içine Hududdaki Hadise Nasıl Oldu? 
Duştuler ı 
ı--- Yaralanan Bir Askerimiz 
~~as__ .. 

'dil e aleyhine tevcih S f d G l H b l liıı; eıı emeller bir ıerab ha· o ya an e en a er er 
't llıııca timdi bütUn Jruv-

et\erUe t hrik f ad -
b'tltdıJar 8 va es 8 s o>fya 4 (Hususi\ - Türk - iBulgar hududunda Bulgar gazetele-

l .,._, · __ rinde çıkan ve Harbiye neareti tarafından verilen bir tebliğe 
~ ~ İZZET BENİ göre evvelki gün bir çarpışma olmuştur. Tebliğe göre, kurşun-
~ CB lar teati .edilmiş ve bir Türk neferi yaralanml§tır. Guya iki askerimiz 

ltb~"•taııuı1 muhayyel he _ hududu tecavüz etmişler ve Bulgar hudut muhafızları da askerlerimi
~. b •ltayat sabası• içine alan ze ihtnda bulunmuşlardır. Bu ihtarı dinlemiyen askerlerimize ateş 

lil>ı~lt teeıııı ı:azetelerile açıkça açılmış, bunun ii?er;ne neferlerimi:z de ateşle mukabelede bulunmuş
~) tln.,ıı çekinmcmif bulunan !ardır. Müssdemc ne\i('~sinde Türk askerlerinden biri yaralanmış, di
tltı.)-:ıar içlıı timdi yepyeni bir ğeri de huduttan geı i çekilirıiştir. 
~ baırösterdi, HAdiseyi ~ahkik etmek üzere Bulgar hudut kumandanı Türk zabit-

~, let. ._Uufuıı İ§gali ile taarruz !erile temas etm'ş ve yaralı nefer iade cd;lmiştir. 

• • 

tstanbul merinde bir hücum gösterişi yapacak olan tayyarelerimiz uçuş lıali nde 

Rumen, Yunan, Yugoslav Or uları da 
Manevraya Başı orlar 

Romanya 350,000 Kişilik Bir Ordu İle Şimal 
Ve Cenub Hududlarında Manevra Yapıyor 

Macarlar da Rumen Hududunda Teşkilata aşladılar 

'°'1ttti& PlAıılannı fili hnline Bundan 10nm Bulgar gazeteleri cBulgar Harbiye Nezareti Parla
)\ \ıı, ltatırlıtı içine pen İtal· mento komisyonu. lmzasile :i.kinci h ir tebliğ daha neşretmişlerdir. Za
~d~lıılıt ve hatalı adımı ile ra, Utro ve diğer gaze\eleı çıkan bu resmi tebliğde de, komisyonun Har
~ Old lıu.ıtuı içine bizzat düt- biye Nazarı Gen°ral Daskakıfun reisliğinde toplandığı, devlet müda
~~ ~ q. S~ cephesinin tefek- faası işlerini görlişt!iğü bildirilmektedir. Bu toplantıda bir çok meb'us
:""'- ~ 'l'tırldyenin İn&lltere - !ar söz almışlı>r ve lJükfunetin Bulgaristanın milli müdafaası için şim:'h >ıı~~ı Jı.abul edip bal- diye kadar alınış olduğu tedbirleri tasvib eder yollu beyanatta bulun
~dn_ ~a VUl'Ullm~ dön· muşlar, ancak bu tedbirlerin kôfi olmadığını ve genişletilmesi lAzım· 

,~'-lt"ıııı (Devamı IS ıncı ıuhifeıU) ı------------
·~lıtU l•ııiı ve hulyalı plinı 
teııtrlııı ';!' pkan}an ftral kuv· • 
~.~'defi iltUıı bir teeavtiz ve is
llıı.~ llzeriııde mlnlsiz ve 

Alman, Bulgar 
Ve ltalyan 
Manevraları 

---·----

Metaksas Dördüncü Yılı Rejiminin ____________ ..., _____________________ __ 

\ ~illi &aıııy01'; Aarnavutluğu 
tıııeıa· • !tadar uzanan muka • 

~tilı ~~ dayanıksız, sllihsız bir 
h ilı'thiy~~dlyord~. İtalyan erki
~~•da 1 bu daldığı rüya ve 
~ ç~ lllcak Arnavutluğa çı
~ lUıı. ~ •ı •Yıldı ve karşısında 
~~ b~etı ile mücehhez bir 
tıı .. 'le 'l'ur litı, bir Sadiıbad itti
'~ il k • İngiliz • Fransız it· 

Yunanistan Bugün 
Şenlikler Yapıyor 

Biz Türkler, Türk - Yunan Dostluğunda 
Meteaksas'ın Kıymetli Rolünü Unutamıyacağız 

Dost ve müttefik Yunanistanda 't e tıılıitinı 
tii tııııı,., olunan bir sulh Metaksas rejiminin dördüncü yıl-
~U. ıı"ettıet cephesi olduğunu dönümü münasebetile bıııgün fev
~ ~ı. atta, Arnavutluta çıka- kalıide şenlikler yapılmaktadır. 
l,;Q l -.:~:•iıı ~alnız milli hak- Biz Türklerin de bu bayrama bü· 
~- dlğf~ Pra arını müdafaa tün kalbimizle iştirak ettiğimizi 
) ~•Ue·· a Çekilen Arnavud ls
tı •tni söylemeğe lüzum yoktur. Metak-

~ll ttııu~ Y~ıımiye bile kifa • sas'ın Yunanistanın mukadderatı
~~~ hıt etini öl,>Tendi. Haki· nı el'n~ aldıl(ı ı:ündenberi dost 
ltı t taz ·r1111 ve öğretişidir ki 
~~ h1t lı el el~Ini bozguna uj!ra- uı~mleketin siyasi, iktisadi ve as-
~ '1Yty: •U ruhiye içinde önce keri sahalarda gösterdiği büyük 
b"1dıtı.: SO~a da sulh cephesi- inkişafa memnuniyetle şahit ol -

ı,.<\~lı ~o. maktayız. Yunan milletinin, yeni 
~ •e ite PlAıı!arının altüst o- rejim zimamdarlarının uzağı iyi 
~-t~ hUtutııdUerinin sulh cephe· gören, kiyasetli ve müdebbir dev
'tıı •ııış111111 ~udretile kıskıvrak let adamlarının elinde bundan son
~-· \~lldaıı tören İtalyan raıete• ra da büyük bir inkişaf göstere;:e
~~ lııtaııı •oııradır ki, kendile-- ğine ve her sahada daha ziyade 
te 1 d0atlu~ oldular ve aramız - kuvvetleneceğine itimadımız var-
~a lııi!ıı ııı ttıuabedesine ve sade- (Devamı 1 mcı ıahUede) General Metaksas 
•tıı~lııa~ •ııfaatıerimizi ve sulhu 

tı- l!ııi itt~(•~ıııa dayanan sulh 1 1 G ı • d 
~t ".•ıııuı. ı~a Teğmen en az- ta yan azete erın e ~i)~~len a~av~z ~ir taşkınlık için. 

1-ı;ı,. ha ı~Jhıınıze ateş püskür- If • 1 D Ed • 
ltıeı,'llıatıa' ar ve on iki adadaki tıra ar evam ıyor 
ltı11ı"ltudre~Jıı Boğazlara lnebil • 
~& 1_

1Ye ı, den de ayrıca hah-
' ·~ 0

:Vuld ı •t i ltıil!etin. u ar· Fakat, ~rek 
~iıtı ~. !laik ın, ~erek sulh ccp-

•re d 811 bırliğinin bu teb-
e aldır, . . . 

(l) Ş etmedığinı ve 
•vcı171 1 IS ıncı ıahifede) , 

Eğer Bu Neşriyat Onların Sinir Muharebesi 
Dedikleri Propaganda ise Bizim Sinirlerimizi 
Bozamıyacaklarını Peşinen Haber Verelim . 

(Y azı.ıı 6 ıncı sahifede) 

Misafir Amiral 
Tayyare ile 

Ankaraya Gitti 
İstanbul 4 (A.A.) - Şehrimiz

de bulunmakta olan İngiliz Anıi-

lngiliz, Fransız 
Ordu ve Donan
maları da Müş
terek Manevra 

Halinde 
Bulunuyorlar 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

-;:;;;;;;;:.;;;;;;;:.;;;;;;;:.;;;;;;;;....._;;;;;;;;;;;;;;;;;;;- Su 1 h C e bh esinde 2 Mi 1-
._l __ K_ı _s_A_c_A _ _.I yonu Mütecaviz Asker 
Kendi Düşen Ağlamaz Manevralar Münasebe-

Bulgarlar arasında birçok riva
yetler ve şayialar dolaştırıldığını, 
efkarı umumiyenin zehirlenmek 
istenildiğini yine Bulgar ı:azete· 
Ierinde çıkan resmi tebliğlerden 
öğreniyoruz. Bunun en son bir 
vesikası Harbiye Nezareti parla
mento komisyonunun tebliğidir. 

Bizim arkadaşla bu bahsi konu
şuyorduk da: 

tile Silah Altında 
Bulunuyortar 

Bükreş 4 (Hususi)- Romanya 
ordusu her sene sonbaharda yap
makta olduğu manevralara, ahva
lin icabatı dolayısile, bu sene da.
ha erken başlanmış, ordu garb ve 
cenub hududlannda manevralara 
çıkmıştır. Diğer kıt'alar da pey -
derpe,v manevra sahalarına git
mektıedir. Ağustos sonuna kadar 

----....-...... _..~- • 

Yüzlerce Tayyare 
Hücum Edecek ! 

o H 

50 Dakikada lstanbul Uzerine 
Gelecek Olan Bu Tayyarelere 
Karşı Nasıl korunacağız? 

İstanbulun bir hava taarrıızuna 
karşı korunması için, Dahiliye Ve
kalet> Seferberlik Umum Müdür-

lüğü geniş mikyasta hazır!ıkl~ra 
geçmiş bulunmaktadır. Korunma 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 
- Vallahi ben faşistlerin bu §a

yiaları Bulgaristanda yaydıkları· 
na hükmederim .. devam edecek olan bu manevra- , .. ._. ...... _. ... ______ _. .... ._. ...... _. ... _______ _. .... _. 

Diyerek ilave etti: 
- Bulgarlara bizden daima dik

kat, teyakkuz ve dostluk tavsiyesi 
ileriye sürülebilir. Bunun dışında 
da ancak •kendi düşen ağlamazo 
denilebllir. 
Arkadaıı haksız bulmadım .• • 

]ara 350,00(} kişi iştirak etmekte
dir. 

Yunan ve Yugoslav ordularının 
da manevra mıntakalarında tah
şidine başlanmıştır. Bu iki mütte
fik ordu da manevralarını ağus • 

(Devamı 6 •f•cı sahifede). 

Eroin Satan Uç 
Kaçakçı Yakalandıy;~: 
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SU GİBİ AZİZ 

OL, TABİRİ... 

Artık, su gibi bira içeceğiz. Çün
kü, ucuzluyor. Fakat, İstanhulda, 
suyun ucuz olduğunu, bol bol, te

miz ve hilesiz su içtiğimizi kim 
söyledi? Su gibi, tabiri, yalnız, bir 

atalar sözü olarak kaldı ... Su gibi 
aziz ol, derler ... Fakat, bu şehirde 
aziz ve leziz suya henüz raslama
dık.. Gazinolarda, içinden bir bar

dak su çıkan şişeleri on kuruşa 
veriyorlar. 'Halbuki, biran ın dub
lesi 7,5 kuruş olacakmış ... 

O halde, bütün kapalı ~ su 
fabrikaları iflas edecek, demektir. 
İnşallah ... 

MEKfJLAT VE MÜSKİRAT 

FARKI VAR MIDIR?. 

Belediye karar vermiş: Gazino
larda mekı'.i!Attan yüzde on, müski

rattan yüzde on beş tenzilat yapıla
cakmış... Fakat, gazinolarda me
kru.At diye bir nesne hatırlıyor 

mus~nuz?. Önünüze hesab pusu

luı gelince, hepsinin tesiri, kafa
nızda müskiratın ayni olmuyor 
mu?. 

O halde mekulatın yüzde on 
tenzilatıru da yüzde on beşe çı -
karmalı ... 

Zaten, yediğimiz, içtiğimiz şey

ler arasında tertemiz kabiliekl 

fazla birşey de yok ... Baksanıza, 
ekmeklerin içinden bile, neler çık
tığını, gazeteler, tefrika halinde 
yazıp durdular. 

GÜZEL SES SAÖLIÖI 

VE BÖBREKLER 

Bir doktor muharrir, bir okuyu
cusunun sorduğu suale cevab ve
riyor. Sual şu: 

- Güzel ses sağlığı nasıl temin 
edilir?. 

Bizim bildiğimiz, taze yumurta 
içilir. Fakat, nerede, o taze yu -
murtalar?. 

Dokt?r cevab verirken, diyor ki: 
- Güzel ses böbreklerle alaka-

dardır. Böbrekleri iyi muhafaza 
etmeli, üşütmemeli ... 

Demek k~ güzel ses sahib!eri -
nhı böbrekleri çok sağlam... O 
halde, çalgılı gazinolarda şarkı 

söyliyen muganniyeler, en zinde 
ve taze böbreğe sahibdirler. 

Tevekkeli değil, bu bahçelerde 
bir porsiyonluk tek böbreğe elli 
kuruş almıyorlar!. 

BİZ, TOZDAN KURTULDUK, 

SİZ DÜŞÜNÜN~ 

Şeytan kulağına kurşun, bizim 
matbaanın bulunduğu caddeyi 
hergün suluyorlar .. Tozlar bastı
rılıyor .. Biz de tıkır tıkır yürüyo
ruz. Bu yolda bazı ameliyat ya -
pılmıştı .. Yeraltı boruları değişti 

ve saire .. Fakat, her nedense, bu 
operatörler tarabndan bozulan, 
berbad edilen caddenin tamiri, es
ki haline getirilmesi, aylarca, kim
senin hatırına gelmedL. Ve biz, 
Habeşistan dağlarında yol kat.e -
der gibi, aylarca, bu tozu toprağı 
teptik ... O kadar toz yuttuk ki, 
korkarım, hastalanacağız. Fakat, 
o zaman, belediyeye müracaat et
sek: 

- Ne olur, bize, bir sanator -
yomda, bir hastanede bir yatak 
bulun, desek ... 

Hemen şu cevabı verriler: 
- Boş yer yok ... Sıra bekleyin!. 

MUAZZAM MANİFATURA 

EŞYASI LAzIM 

En güç şey nedir, bilir misiniz?. 
Böyle yollarda giderken, yere tü
kıürmemek, kendinizi tutmak ... 
İnsan güç zaptediyor .. Bilıniyo -
rum, tozlu dumanlı semtlerde o
turan okuyucularım ne yapıyor
lar?. Çünkü İstanbulun bu cins 
yollannda - ki şehrin yüzde dok
san dokuzu böyledir - yere tükür
memek için, insan Mahmudpaşaya 
uğrayıp iki düzine de mendil al
malı ... 

Fakat, bu aıcak havada, bu mu
azzam manifatura eşyası yükünü 
nasıl taşıyacaksınız?. 

AHMED &AUP' 

IKüÇOK HABERLEfil 
* Tahlisiye idaresi ilti yeni ge

mi daha almağa karar vermişti.ı:. 
Bazı sahillerimizdekl cankurtaran 
leşkilatı da takviye olunacaktır. 

* Sus vapuru Mudanyaya ha
reket ederken, Kadıköy vapuruna 
hafifce bindirmiş, vapurun güver
t~ kısmında hasar yapmıştır. 

* Mekteblerde kayıdlara 1 ey
!illde başlanarak, 15 eylülde biti
rilecek ve 26 ey lillde de derslere 
başlanacaktır. 

* Dünden itibaren satışa çıka
rılan kırk dereceli rakılara halkın 
rağbet gösterdiği görülmektedir. 

* Yugoslavya bulunan ~O bin 
Türkün beş sene içinde memleke
te getirilmeleri tekarrür etmiştir. 

* Moskova sefirliğine tayin e
dilen eski Belgrad sefiri Haydar 
Aktay şehrimize gelmiştir. İti -
madnamesini almak üzere Anka
raya gidecektı.r. Tahran elçiliğine 
tayin edilen Suad Davaz da Pa -
risten hareket etmiştir. 

* İtalyada gazeteciliok ve kitab-

cılık yapmak Yahudilere yasak 
edilmiştir. 

* Denizyolları idaresi Heybeli 
pliijına da •·apur tahrik etmeğe ka

rar vermiştır. Tarife yarından ili
baren tatbik edilecek! r_ 

*Macar Kral Naibi Amiral Hor
tinin oğlu Etyen Horti bir spor 

tayyar esile dün Suriyeden Yeşil
köye gelmiş ve kısa bir müddet 

kaldıktan sonra Sofya üzerinden 
Burapeşteye gitmiştir. 

iki Motör Arasında 
Liman idaresinin 6 numaralı 

romorkörü dün Sirkecide vapur 
!ara yük vermekte olan Yakı.ı~ 
reisini idaresindeki Hoşgör mo
törüne çarpmış ve bir tarafını 
tamamen parçalamıştır. Motör -
deki bir kısım tüccar malları 

denize dökülmüş ve civardan ye 
tişilerek motör batmaktan kur
tarılmış ve rihtıma bağlanmış -
tır. 

Plaj Bülbülleri 
~o.55 

Sermed vak'asında Celalin kaç
tıgım hatırlıyanlar, onun korkak 
bı• adam olduğuna hükmetmekte 
tereddut etmezler. Fakat, o kav
gadan, gürültiıden çekinen bır er
kek ır. iş b a d ·,,ünce. kendın 
mudafaa etmesıni bilirdi. 

O ı.alde Büyükderede Sermedi 
neden müdafaa etmedi? sualine, 
Celal kendi kendine şu cevabı ver
miş!.: 

•- Karşımızdaki, belalı bir a
damdı. Oradan uzaklaşmaktan 

başka kurtuluş yolu yoktu. Ben 
kaçınca Sermedin de beni takib 
edeceğini umuyordum. Belki de 
benim arkamdan o da kaçmıştır. 

Yazan: İskenıler F. SERTELLİ 

Fakat, o gecedenberi onu göremi
yorum. Acaba bana darıldı mı? 

Hiç şüphe yok ki, kendisin· ora
da yalnız bırakışıma kızmı~tır. Zi
yanı yok. Ben onu elbette bır yer
dl" .J.':it rırı ....... . O zaman barışırız.,. 

Selim, suyun ;çinden bırdcnbi
re bir çam ağacı heybetile yük
selen Celalin karşısında küçüldü .. 
Şaşaladı. 

Celal: 
- Haydi arkadaş! dedi. Leşim! 

ser de höreyim cesaretini· 
Selim işi takaya boğmak istedi: 
- Biz elendi adamlarız. Kavga 

bize yakışmaz. Haydi işine git. Ve 
1!enışiremin yakasını bırak! 

Ucuz 
Radyolar 
Kanunda Değişiklik 
Yapılması Bekleniyor 

Memleketimizde radyo abone
lerinin sayısını çoğaltmak için ye
ni tedbirler alınması lüzumlu gö
rülmüştür. 

Bu meyanda e•·velce ilk tedbir 
olarak tesbit edilen ucuz halk tipi 
radyoların sa tl§a çıkarılması işi

ne bir an e\'Vel başlanması karar
laştırılmıştır. 

Ayrıca mevcud radyo kanunun
da bazı maddelerin tatbikatta müş
külatı mudb olduğu da görüldü
ğünden bu cihetler hakkında da 
tetkikata 'başlanmıştır. Ezcümle 
radyo abone bedellerinin halkın 
geçim seviyesine göre daha indi
rilmesi ve eski, kullanılmıyan 

radyolar hakkındaki bazı lahdi -
datın da kaldırılması düşünülmek
tedir. 

Mecidiyede 
1000 Kişilik 
Hastahane 

--
Plan Bugün Belediyede 

T edkik Edilecek 
Şişlide Mecidiyeköyü civarın -

da belediyeye aid arsa üzerinde 
yapılacak olan 1000 kişilik hasta
nenin planı, mimar Valter tara -
fından ikmal edilerek şehrimize 
gönderilmiştir. 

Yeni plan, dün Beyoğlu erkek 
hastanesinde, doktorlardan mü -
rekkeb toplanan bir komisyon ta
rafından sıhhi blakımdan ~etkik 

edilmiştir. Plan, bugün de bele
diye fen heyetinde mühendisler -
den mürekkeb bir heyet tarafın
dan fenni bakımdan tetkik edile
cektir. Bu tetkikten sonra plan 
muvafık görülürse tasdik edilmek 
üzere Sıhhat ve Nafıa Vekaletle
rine gönderilecektir. 

-o--

Duble Biralar 
Bıranın 15 Ağustostan itibaren 

16 kuruşa satılmağa ba~anması 
ile beraber yeni bır vaziyetin de 
halledilmesi icap etmektedir. İ
dare, bir bira şi~esinin her ta -
rafta 16 kuruşa satılmasını ka -
rarlaştırırken biranı'! duble o -
!arak kaça sa•ılması lazım gel
diğini tesbit etmemiştir. 

Halbuki bugün bıle duble ha
linde bira her tarafta başka baş
ka fiatlerde satılmaktadır. İnhi
sarlara geçtikten sonra her mad 
denin her yerde ayni fiatla satıl

ma.sı icap ettiğinden duble fiat
lerinin de kat'i bir surette tes -
bit edilmesi lazım gelmektedir. 

Fakat birnyı duble haline ko
yan bir çok yerlerin, içine su 
karıştırdıkları ve böylelikle bi
rayı ucuza malederek sattıkları 
malumdur. Bu işin ne şekilde ö
nüne geçileceği malum değildir. 
İdare bu hususta da tetkikler 
yapmaktadır. Ayın on beşine ka 
dar bu iş de kat'i bır şekle bağ
lanmış olacaktır. 

Celal dayanamadı: 
- Sen şaka yapıyorı;un, ben cid

di bır adamım. Şakadan anlamam. 
Ve kolunu sallıyarak Selimin 

çenes.ne şıddet:l bir .vumruk in· 
dirdı. Sel ,,,.. su:,;.m ic;·ne yı.,ar -
!ardı. 

Uzaktan bu sahneyi gören Nec
det derhal yuzerek Selinin yanına 
doğru gittı. 

- Hanım fendi, bu dögüşenıer
den biri s1zin eşıniz ınidJr?. 

Selın 1 
·Ha\·ır, <ledı, burada tanıdıg!m 

bır gençtir. 
- Niçin döğÜ§Üyorlar?. 
Selin giilümscdi: 
- Kıskançlık ... Başka bir şey 

değıl. 
- Öteki uzun boylu adam kim? 
- Tanımıyorum. Kaç gündür 

peşime takıldı. Beni rahatsız edip 
duruyor. 

- Vah vah ... Keşke onu hak -
lıyabilecek birini seçseydiniz! Bu 

~~ıaz•1a Serginin 
Kapanma 

Günü DIDAK: 

Balkanların bugünkü halinden 
bahsediyor. Diyor ki: Balkanlıla
ra a)d vazife Arnavutluğu işgal ile 
Balkanlara ayak basan faşist İtal
yayı Balkanlı milletlere aid ara
ziden çıkarmaktır. 

Köseivanof kabinesi, faşist ve 
nazi hükumetlerin istila emelle
rine ve planlarına Bulgar mille
tini alet etmekle, Balkan millet -
!eri birliğine suikasd hazırlamak
la, ayni milleti içinde bulunduğu 
sükun, huzur, refah yerine, fela
ketlere sürükliyeceğini iyi bilme
li, menfi hareketleriınin akıbetini 
llyıkile hesa-blamalıdır. 

CUMBL'&IYJl!T: 

Nadir Nadi •İspanya ve dünya 
sullıu• adlı b~makalesinde di -
yor ki: 

•Frankonun, Alman ve İtalyan 
tahakkümü altında bulunduğun -
dan, mihver devletlerine körükö
rüne alet olacağından bahseden 

propaganda neşriyatına inanma
makta ısrar ediyoruz. Mareşal Pe
tain'in çalışmalarile elde edilmiş 
son Fransız - İspanyol anlaşması, 

General Frankonun hareket ser -
bestliğini açığa vuran yeni bir de
lildir. Muhtemel bir harbde Fran- ı 
ıkonun bitaraf kalmak istediği mu
h&kkaktır .• 

TAN: 

M. Zekeriya Sertel Almanyanın 
dış memleketlerde yaptığı propa
gandadan bahsediyor. Uta Pres 
ajansının n~rettiği bültenlerde 

türkçeye yer veri.Jıniştir. Bugün 

Denizde 
Çarpışmalar 

Dün sabah limanımızda iki va 
pur arasında bir çarpışma olmuş 
tur. 

Saat 8.50 de Kadıköy iskele -
sinin Karaköy cihetine yanaş -
mak üzere limanda ilerleyen Kı-

• nalıada vapurunun sancak tara
fına, Galata rıhtımından Mudan 
yaya gitmek üzere kalkan ve 
manevra yapan Sus vapuru a
mudi bir vaziyette bindirerek 
iskeleye doğru da sürüklemiş -
tir. / 

Sus vapurunun burun tarafı 

si\Ti olduğundan KınaJıadanın 

güq,rtcsi ehemmiyetli surette 
hasara uğramıştır. Kaza sıra -
sında yolcular telaşa düşmüş -
!erdir. Vapur iskeleye yana~a -
rak yolcularını boşalttıktan son 
ra şamandıraya bağlamıştır. Bu 
gün tamire girecektir. 

Hadise hakkında tahkika ya
pılmaktadır. 

Bir Çarpışma Daha 
Dün Mudanyadan limanımıza 

gelmekte olan Denizyolları ida
resinin Marakaz vapuru Kınali
ada açıklarında boş bir sandal bul 
muş •·e yedeğine alarak limana 
getirmiştir. Sandalda ufak te -
fek eşya bulunmuştur. Bundan 
içinde adam olduğu anlaşılmış -
tır. Fakat bu şahısların ne ol -

genç, bir kağıd fener gibi, onun 
kar~ısında çarçabuk sönüverdi. 

- Bana her zaman kuvvet ve 
ceı;aretınden bahs<'derdi. Bu ufak 
imtihan, hakikati meydana çıkar
dı. 

Pek kofmuş, Hanımefendi! 

İnsan bir kadını müdafaa eder -
ken, bu !<adar da çabuk devrilir 
mi". 

Uzaktan bakıyorlardı 
Szlım ayağa kalkmak ve h.ı:;mı

na sarılmak istedikçe, ~lal so -
ğukkanlılığırı muhefaza c1erek 
yunırugunu sallıyor ve Selim tek
rar sendeleyerek suyun içine dü
şüyordu. 

Etraftan görenler yok dz.ğildi. 

Fakat. seyirciler böyle deniz şa -
kalarına o kadar alışmışlardı ki. 
Ancak imdat istendiği zaman böy
le bir kavganın ciddiyetine inaru
labilirdi. 

Selim bir kaç yumruk yedi.. ve 
bir kaç kere denize yuvarlandı. O-

sinir harbinde en ziyade kullanı
lan sil.filı propagandadır. Gavesi 

milletin ruhunu fethetmektir. Düş- Uzatılması Sergi Komi-
man taarruzuna ayni silahla mu- • T k • • • 
kabeıe etmek için bu teşkilata ih- tesıne e lıf Edıldı 
tiyaç vardır. 11 inci ylrli mallar sergisi bu 

Asım Us Yunanistan yeni re
jimin yıldönümü münasıebeti~ 
Başvekil Metaksasın başardıiı iş

leri tahlil ediyor. Arnavutluğun İ
talya tarafından işgal edilmiş ol
ması Yunanistanı daha büyük bir 
teyakkuza sevketıniştir. Yunan 

Başvekilı dört sene içinde sade 
parti mücadelelerine nihayet ver
mekle kalmamış, Yunanistanın 

milli müdafaasını da kuvvetlen -
dirmiştir. 

İlave edelim ki, Türk - Yunan 
dostluğunda Metaksasın kend16ine 
mahsus bir şahsiyeti de vardır. 

Hüseyin Cahid Yalç;n Stefani 
ajansı İstanbul muhabirinin Ro
maya çektiği bj.r telgraftan. bah
sediyor. Bu muhabirlerin vazife
lerinin mihver devletleri efkarı 

umumiyeledni uyuştumnaktan i
baret olduğunu söyliyen Hüseyin 
Cahid diyor ki: 

•Biz Alman ve İtalyan tehdid
leri karşısında sulh cephesini tak
viye etmekle kendimize ve bütün 
beşeriyete bir hizmet ifa edece
ğimize kanaat getirdiğimiz için

dir ki, demokrat devletlerle bir -
leşlik. Mevcud anlaşmalar mih -

ver devletlerini uslu uslu oturup 
taşkın yapmamalarına da hizmet 
edecektir-• 

Polise Hakaret Davası 
Asliye dördüncü cezada dün 1 

yine bir polise hakaret davasına 
bakılml§tır. 

Hadise şudur: 
İddiaya göre Küçükpazar 

meyhanelerinden birine giden 
Halit isminde bir sabıkalı orada 
adamakıllı sarhoş olmuş ve mey 
hanenin kaı;;anma saati geldiği 

halde dışarıya çıkmak isteme -
miştir. 

Meyhane sahibi kendisinden 
nezaketle çıkıp gitmesini rica 
etmiştir. Halit bunun üzerine 
küfre başlamış, bu sırnda da Kü 
çükpazar merkezi memurların
dan' Hasan içeriye girmiştir. Ha
san; içki saatinin gc<;tiğini Ha -
!ide söylemişse de sarhoş buna 
bir küfürle mukabele etmiş ve 
küfürleri gittikçe arttırmıştır. 

Dün mahkemede maznun Ha
lit cürmünü tamamile inkar ede
rek: 

•- Ben bir küfe üzüm almış
tım. Çürfrk çıktı, polisler sattır
madılar. Ona kızdım. Bu efkar -
la rakı içerken üzümlere küfret
tim. Yoksa polislere değil!.• de
miştir. 

Neticede mahkeme Halidin 
hakaretini sabit görmemiş ve 
davanın sukutuna karar vermiş
tir. 

••••• 1 ••• 1 •••••••••• 1 • ••••• 

dukları meçhuldür. Tahkikat ya 
pılmaktadır. 

nun son düşüşü pek hazin olmuş
tu. Celal kolundan çekip kaldır -
masaydı, Selim suyun içind~ bel
ki de boğulacaktı. O kadar şaşır
mış, o derece sersemlemişti ki. .. 

N'hayet kavganın ciddiyetine 
inananlar Celalin etrafını sarma
ğa başlamışlardı. 

Selin, bu sırada kendisile konu
şan adamla denizden çıkıp git -
meyi düşündü. Fakat, ne biçim a
damdı bu? 

- Hele bir kere mesleğini sora
yım .. 

Diye yanına sokuldu: 
- Beyefendi, ne iş yaparsınız 

siz? 
Necdet: 
- Ressamım, ded~ bir iki mek

tepte de resim hocasıyım. 
- Ah, ne ala. Benim de portr&

mi yapar mısınız? 
- Şüphesiz ... Ne zaman emre

derseniz. 

ayın 10 uncu günü akşamı ka -
panacaktır. Kapanma gününün 
yaklaşması münasebetile sergi 
bilhassa akşamları kalabalık ol
mağa başlamıştır. 

Seginin gördüğü rağbet üzeri
ne kapama müddetinin uzatıl -
ması hakkındaki sergi komite -
sine teklifler yapılmaktadır. 

Maamafi İstanbul sergisine iş 
tirak eden müesseselerin ayni za 
manda yakında açılacak İzmir 
fuarına da iştirak etmeğe vakit 
bulabilmeleri için sepginin gü -
nünde kapanması muhtemeldir. 

Arkeolojik 
Parkın Planı 

Hazır 
Tedkikler Ay Sonuna 

Kadar Bitirilecek 
Şehır mütehassısı Prost, İstan

bL•lun imar planını hazırlarken 

Sara:-burnundan itibaren Sultan

ah.medin arv,asındaki Çatladika
pıya kadar de\·am eden sahayı, ar
keolojik park olarak tefrik etmiş, 
buraya aid planın hazırlanması

nı da sonraya bırakmıştı. 

Nafıa Vekaleti Belediyeye yaz
dığı bir tezkerede arkeolojik par

ka aid tafsilat planının da bir an 
evvel tanzim edilerek tetkik ve 

tasdik edilmek üzere Ankaraya 
gönderilmesini iSQemiştir. Bele

diye imar müdürlüğü dünden iti-

baren bu sahaya aid plan üzerin
de etüdlere başlamıştır. Bu etüd
ler bir haftaya kadar ikmal edi
lerek planın hazırlanmasına baş
lanacak ve ağustos sonuna kadar 

ikmal edilecektir. Yeni tafsilat 
planı, bir eylalde şehrimize gele
cek olan Prosta da gösterildikten 

ve .muvafakati alındıktan sonra 
Nafıa Vekaletine gönderilecektir. 

Üniversitede Ders 
Yılı Hazırlığı 

Yeni ders yılı başlangıcının yıık
laşması münasebctile Üniversite
de bütün noksan ve eksikliklerin 
tamamlanmasına çalışılmaktadır. 

Ünıversite Rektörlüğü bu maksad
la tekmil fakültelerin ihtiyaç ve 
noksanlarını tesbit ederek büyük 
bir rapor hazırlamış ve bunu Ve
kalete göndermiştir. 

Vekalet; bu raporda temini is
tenen hususların hepsini önümüz
deki ay nihayetine kadar bitir -
meyi kararlaştırmış~ır. 

Bu meyanda fakültelerin pro
fesör, doçent ve levazım ihtiyacı 
tamamlanmakta, yeni ders alet
leri alınmaktadır. 

Ayrıca bu sene sınıflarda fazla 
talebe bulundurulmaması için de 
bazı tertibat alınacaktır. 

Selin vücudünde hafif bir ür
perme duydu. 

- Birdenbire üşüdüm... İster
seniz çıkalım denizden. 

- Hay hay. Ben de zaten çık -
mak niyetinde idim. 

- Portre işini dışarda konuşu
ruz, olmaz mı? 

- Niçin olmasın? Bir gazinoda 
oturur, görüşürüz. 

Necdet önde, Selin arkada, su
ları kulaçlıyarak sahile çekildi -
ler. 

Necdet: 
- Onlar birbir:er'ni yiyedur 

sunlar. 
Diyordu. 
Deniz üstünde başlıyan kavga

ya başkaları da karışmıştı. Seli
min arkadaşları yetişmişlerdi.· 

Selin kaçmak için fırsat arıyor-
du. 

Necdet tam vaktinde onun kar
şısma çıkmıştı. 

{Devamı tıarJ 

--1 a.t"hver spanya ve IYJ~ 
Devletlerı ~ 

Yazan: Alune4 şnril ~ 
İspanya harbi FrankO"fsr., 

riyle nihayetle~di. ~at fta.~ 
yı kazanmak içın bır tara 1~ 
ver devletleri, diğer tara .. 
demokrat devletleri arılı'jıı: 
mücadele devam ediyor· e, ·n , 
Frankonun zaferini teını rıtı 
için yaptığı yardımdan 50 e~· 
panyayı adeta benimseın ~ 
Tnnilterenin ve Fransanın 
........ "Jl 
İspanyası ile siyasi ıııu .. .,or. 
girişmesini bile iyi görınu. jil' 
kat İspanya bugüne kad~ 
dış politikasının aleti v '!1'' 
düşmekten kaçınmıştır. G~pdl 
yor ki dış politika meseJeS· ıJl 
panyollar da kendi aralııfl~ 
!aşmış değillerdir: İtaJyad tlı! 
şistlere benziyen Fal~n~fıı' 
panyada da otoriter bır µıf 
temi kurulmasını ve İUIY'ı/: 

·tt'f kın girı manY'anın ı ı a a . t# 
istiyorlar Frankonun enıŞ 
Dahiliye nazırı Sunner ~ttP 
nin lideridir. Diğer tar pd•' 

' hassa eski gene?Caller arası ıJI· 
vetli bir zümre, İspanya~# 
an'anelerine sadık kaıın ııı1 
harici politikada da bitar~ıl" 
yasetini takip ederek bir 1~ 
ceralara karışmaktan çek 
taleb etmektedirler. . j1' 

Bu iki zümre arasındıı1'.1 b~ 
geçen hafta az kaldı yenı 0ı 
tilalin başlamasına seb•~ ~ 
tı. Fakat Franko, şimd1 o'>! 
fı yatıştırmağa muvaffak ]11 

tur. İspanyadan sızaP ub• 
!ere göre, Falanjistlerin ~u . 
!eri olan generaller ve 1ttiP' 
Keypo De!ano işten el çe 1 pıll 
!erdir. İspanya harbi sırtı\a f 
yük yararlıklar göstere'\1~1 
neral şimdi cenubi A?nerı if· 
fir olarak gönderilmekteO .~ 

Filhakika ihtilafın bU i~ 
halledilmesi, Falanjistle! b~ 
zafer gibi görünüyorsa da wr· 

h bt! 21 diseden sonra gelen 8 lı": 
ziyetin göründüğü kadar ııu ııı· 
madıg"ını anlatmaktadır. .ı/ 

tl'f!V 
!erde Frankonun da ın.,0e~ 
le İspanyada krallığın .1 ~ 
bir teşebbüs yapıldığı bıl ~ 

"ıere tedir. Mali'ım olduğu u pt'jll 
darlık taraftarları Fala~ ;. 
manlarıdır. Bunlar, ~iy !BP f~ 
eli ve içtimai sahada ı.nkı e~ 

.. .. eçebiJeC ·• ~ 
masının onune g ğuP' 
bir engelin kırallık oldU,stlef~ 
yorlar. Şu halde Falanl1

. cal 
ferile neticelenen bir nııJ 1ıııı 
sonra ansızın hükümda! 9u 
yası teşebbüsünün ortaY:ııb;ıl 
ve Frankonun da bu teŞ .. ~il-°' 
tirak etmesi gariptir. 11~9 of 

h . • 0Jitı 
lığın ihyası arıcı p 
mından da manidardı!· il f· 
herkes bilir ki On üçüııc.,u~ 

• ·1v "t' olsun ve yahut da og ıur' 
sun, İspanyol tahtına 0 er• f. 
1 hük. ümdar bir mac iJ 
an uıl' P 
kasından İspanyayı kor rJ'/ 
yecektir. İspanyanı~ ~~i)P ~ 
mokrat devletlerle ıyı ıcıl'' 
kurmaktır. Haritaya bil ıtı!·JI 
!ursa bunun sebebi anJsŞııuP f 
Pirene dağlarının ceıı~ i~ 
Fransanın imparatorl\J 90 İ·( 
vasalası üzerinde buıvn ..<ı! 1 J 

b . lı'" ll"ı yanın müstakbel ır d' ' 
ver devletlerine y.a:dıı;,~ı~ 
nabileceği zannedıJif. P Ç'. 

le bir harpte İsp~~ya:~ JI 
zik bir vaziyete duşeC Ş~.ı' 
tulmama!ıdır. İspanY9 O"~ 
Fransanın komşusudur· 1i 
İngiiterenin beş asırlı!Crli~ıe~ 
olan ve İngiltere ile b'.ııe j 

P tel<1 
yapacak olan or ' ot ıl 
komşusudur. SahiJlcı'1rı ı 
ve Fransız donan_ma 8~1ul>' 
dan harp çıktığı gun , 

bilir. 51ıl8 ~ 
fogilizlerin ve frall !l"il''"' 

panyadan istedikJerı· ııit 
!etlerinin aleti ola~a~esıJ'' 
raya atılmaktan çekıP · isi"'. 

• l ııerı . ı• buki mihver dev e :S 
.. .. kletne!t 1"'1 

maceraya suru ıw, 

Böyle bir mücadel~~n n10
1 

d . 1 asisın .. O 
Fransız ıp om .. ııJ>O j· 
olması beklenir. ÇU 1şrs~ ~ı 
devletlerden farklı :ef!I dl 
yol hükiımetinden• 1 ı1I of 
!ay, hem de ispanY:}1uP , 
menfaatlerine daba .. tJY 

i.Jt!le~ 
:itika takibi isten 

• 
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Günün Meselesi: 

istanbulda Pasif 
Korunma 

Yakında Ya Gündüz, Y ahud 
Gece Bir Hücuın Tecrübesi 

Yapılacak 
Dahiliye Vefı::ileti, fehirlerin 

Pasif korunma faaliyeti hak • 
kında bir talimatname bazırlı-
11lalı; alAiı:adarlara ıöndermiş· 
IQ,, Dün viliyette, vali muavl· 
Jl.i Muzaffer Akalının riyase -
tlııde toplanan bir komsiyon bu 
talinıatnameyi eııas tutarak pa· 
Iİf korunma hakkında bir ni -
"1ıuıame hazırlamıştır. Komis· 
1oııa, dün pbriınize ıelen ve 
Dahiliye Vekileti aeferberlik 
dairesi müdilrü Hüsameddin de 
lttirak etmiştir. 

l>Unkü toplantıda verilen ka· 
l'llla ıöre her daire, müessese 
Veya fabrikada, bava korun -
lllası bakımından icab eden ted
birlen ittihaz etmek üzere bi· 
rer (havaya karşı korunma ko
ltllsyonu) teşkil edilecektir. Bu 
lı:oıniayonlar derhal faaliyete ge
ÇtreJc vilAyet ıeferberlik şubesi 
laıaiından ver~ek öiüdler 
•!rafında ,kararlar alacaklar • 
da. 

Bu komisyonlara, şimdilik ve· 
rllen öiüdler ıunlardır: 
1- Komisyonlar, bir hava 

baskınında, ıııklan karartmak 
Ve dışarıya aızdırmamak için 
liındiden lcab eden kararlan 
ittihaz edeceklerdir. 

2- Komisyonlar müessese 
Veya fabrika binalannın çatı • 
laıını yangın bombalarına kar· 
il Dıuhafaza ve çatılarda hazar 
Vaktinde YllJllllll önliyecek ted
bhler alacaldardır. Yangın bom• 
balarının patlamasına ve çıkan 
1•n11nın büyümesine mahal 
lı.aJnıadan tıandürmek vazifele
ıila Dıllkellef olmak üzere as • 
lı.erJfk çağı dı§ına çıkmış kuv
l'etU ve dinç mllstııbdeminden 
111Urekkeb birer yan(!'lll ııöndür· 
llıe eldpi teşkil edeceklerdir. Ba 
•klb., ıeçllecekler itfaiye mü -
dUdiiğünde teşkil edilir kurs
lara ıHnderllerek yetlştlrlle • 
'•lı.lerdir, 
3- ller müessese 3 • 1 kişi

den ibaret olmak üzere bir ilk 

~crıebi Mekteblerinde
ki Türkçe Hocaları 
~nebi, ekalliyet mekteblerinde 

:ıışa~ türkçe ve kültür dersleri 
Uallıınlerine resmi okul öğret

lnen.ıen gibi kıdem zammı veril
lnes· · ""· ının kararlaştırıldığını yaz -
~u§tık, 

t Öğrendiğimize göre bu zamla
ın Verilınesine yeni ders yılı bi

dayetinden itibaren başlanacaktır. 
b 11aarif Vekfileti bu maksadla 

./ kabil mekteblerin bütç-e vazi-
•tlerini tetkik etmiştir. 
§e~~ .zammın verileceği formül 
e lının mekteblerin bütçelerine 
\i~Ygun bir tarzda olması gôze-

ektedir. 
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lıakk 
tıiJ· .'nda ma!Cıınat aldım . Bu İn-
~ ızuı benim oturduğum otele in
.... ğıni haber verdiler Cenubi A
·••er'k h 1 adan geliyormuş, son derece 

asta · . 
it; >mış. Sôylemeğe hacet yok-
0~1~1Urduğum otel, birincı sınıf 
tind erden değildi. Bir İtalyan şeh
l •kı otelde iki ecnebınin bu

~~tn& ı tanışmalarına büyük bir 
ly •b t~kıl edeo-. Nasıl olur da , 
d~ıı ot~lde hasta yatan bir vııtan
<I ın hat·rın ı sor mag· a gı tmez -

l?tı? 

b o.ı.. >ıa · d ·· ·· arı gır .6 .m 2aman, ymu 
l '"a P•k o kadar yabancı gelmedi. 
Ve] ' de <iğrenınt< , bu zatı ev
tırı:e na ıl gormu ş e>lduğumu ha-

ll'lıştırn. 

Xlınd . l: 1 
lloıı C ı 1 .iyor mu&unıız? Kater· 
Yord cnubı Amc-rikadar. dönü -
d; 

0
u. Son derece ıztırab içındey-

• ı-ad 
• " malaryeya yakalanmış. 

yardım sıhht postası teşkil e
decektir. 
Bundan başka lüzumu takdi -
rinde sekiz saatte bir değişti· 
rilmek üzere bir de yedek sıh· 
hat postası tqkil edecektir. Bun 
Iar da yine askerlikle alakası 
kalmamış olan kuvvetli ve dinç 
erkek ve kadınlardan seçile • 
cektir. 

Bu ekipler, ıüneş çarpması, 
üşüme ve donma, liuda bo -
iulma, yaralanma ilaç ve vası
talarile yara pansımanı, mu -
harriş gazler, yakıcı gezler, bo
iucu gazler, fosfor yangını ve 
yarası pansımanı, yaralı taşı

ma ve ıairelerde kullanılan i· 
laç, alet, ve edevatın sureti is· 
!imalini şimdiden öğrenecek -
!erdir. 

4- Fabrika, müessPse ve da
ireler şehre vaki olacak bir gaz 
hücumır:ııda ıbinalarını zehirli 
gazlerden temizlemek için bir 
ıaz temizleyici poslası da teş -
kil edeceklerdir. Bu komisyo
na seçilecek olanların vilayet 
hastanelerinden birinde sıhhi 

muayeneleri yapılacaktır.• 
Dahiliye Vekaleti seferberlik 

şubesi müdürü dün kendisile 
ıörüşen bir mırharririmize şun
ları söylemiştir: 

•- İstanbulun pasif korun -
ma faaliyeti bugünden itibaren 
başlamıştır. Halka aid öğüdler 
her gün gazetelere verilecek • 
tir. B'1 husus hakkındır arka -
daşlarımla görüşmek üzere bu
gün ıeldim.• 

Haber aldığımıza gilre bu • 
ıünlerde ya gündüz, yahud da 
gece bir hücum tecrübesi ya
pılacaktır. Bunun için şehrin 

muhtelif semtlerine tehlike dil· 
dükleri konulmuştur. Hücum 
gece olduğu takdirde şehrin 

muhtelif semtlerinden havai fi 
tekler atılmak suretile halk ha
diseden haberdar edilecektir. 
Gündiiz olursa düdükler çalı -
nacaktır. 

Teneke Mahallesi•ıde 
Yapılacak istimlak 
Avrupa tren hattı güzergahın

daki manzaranın düzeltilmesi için 

hat boyunda yıkılması icab eden 
binaların sayısının tesbi1ine ge
çilmiştir. 

Münaka!iit Vekaleti; Yedikule
den Sirkecıye kadar uzanan hat

tın iki tarafındaki bütün çirkin 
manzaraları tamamile kaldırma
ğa karar vermiştir. 

Bunun için işe teneke mahalle
sinden başlanacaktır. 

Bu hususta girişilen tetkikler 
neticesinde yıkılması için istim
laki icab eden baraka, ev veya 
dukkiınların sayısı ve bunların 

Galiba kanı da zehirlenmiş. Bir 
İtalyan doktoru !le beraber a -
damcağızı olümden kurtannak i· 
çin elimizıkn geldiği kadar çalı~ 
tık. Fakat muvaffak olamadık. 

Katerkol 17 ikincikanunda son 
nefesini verdi. Yalnız evrakını ba
na bırakmıştı . Bu evrakı okurken 
Sarı Yanis hakkında yeni yeni 
malumat öğrenmiş oldum. 

Müteveffa Sarı Yanisın evrakı
nı araştırdığım zaman elime ge
çen birçok mektubları gözden ge
ç.rdım Bu mektublarda Katerko

lun yaptığı seyahatlere aid mek
tublar da vardı. Bunların hepsini 
okuduktan sonra, artık San Ya
ni•i mu11ak surette öldürmeğe 

karar vermiştim. Hatta öy
le öldürmeğe karar verımiştim 

kl, polis ne kadar tahkikat, ta
kibat yapsa. benim mücrim oldu
ğumu bir türlü isbat edemezdi. 

Nasıl Sarı Yanis beni mahvet
mek için, her şeyi evvelden be-

Değişen Bir Zihniyet 
Maarif Vekaleti, ilk mekteble -

rin bazı kitablarını yeniden yaz
dırmak için, bundan birkaç ay ev
vel bir müsabaka açmıştı. O za
man, bu işi pekala başarabilecek 
bazı zevatla görüşmüştük. Bize 
§Öyle deıni.şlerdi: 

- Müsabakaya mı girmek?. 
Beyhude zahmet .. Yapacağın mas
raf, çekeceğin üzüntü, sarfedece
ğin mesai üstelik havaya gider ... 
Kimin yazacağı kitabın kazana
cağı şimdiden belli olmuştur, bile .. 

Ve, işte bu zihniyetle, bizde, a
çılan bu gibi müsabakalara, asıl 

ehil olan birçok kimseler girmez. 
Onlar, pek de haksız değillerdir. 
~ecrübeleri vardır. Geçmiş bir 
takım hlldiseler vardır. 

Fakat, Maarif Veki.letinin, ev -
velce müsabakaya konan ayni ki
tahları tekrar ilan etmesinden an· 

lıyoruz ki, artık, yukarıda işaret 

ettiğimiz zihniyete mahal yoktur. 

Matlub meydana çıkmadıkça asla 
netice alınamaz. Bı!ndan dolayı 

memnunuz. 

BURHAN CEVAD 

2500 Kişilik Bir 
Sinema 

Kadıköyünde, Bahariye 
Caddesinde Yapılacak 

İstanbul.da şimdiye kadar bir eşi 

yapılmamış ~ir sinema binası ya

pılmaktadır. Soğuk ve sıcak hava 

tertibatını ihtiva eden bu sinema 

2500 ki§iyi istiab edecek bir ge

nişlikte olacaktır. Ayni zamanda 

tiyatro temsillerine de müsaid o

lacak olan yeni sinema Kadıköyde 

Bahariye caddesinde yapılmak -

tadır. Yeni sinemanın küşad me

rasimi 15 eylulde yapılacaktır. 

Sinema bizzat Moris Şövalye ta

rafından temsli edilecek bir mü

samere ile açılacaktır. 

--<>-

Kimya Enstitüsü 
Genişletilecek 

Memleketimizde kimyagerliğe 

verilen ehemmiyetin günden gü

ne arttığı görülmektedir. 

Bilhassa her ders yılı başından 

Üniversite kimya enstitüsüne ya

zılan talebelerin sayısı bir evvel

ki seneye nazaran artmaktadır. 

Bu sebeble Üniversite •kimya ens

titüsü• nün yeni ders yılından i

tibaren genişletilmesi kararlaş

tırılmıştır 

Enstitünün ltlboratuar ve saire 

gibi eksiklikleri de behemehal 

tamamlanacaktır. 

kıymetleri evvela tesbit edile -
cektir. 

Bu ilk ihzari tesbitten sonra 
Münaka!e Vekili bizzat hat bo
yunu tetkik edecektir. Bu tetkik 

sonunda da istimlak edilecek bi
nalar kat'i olarak tayin edilmiş 
olacaktır. 

sab etmişse, ben de bu sefr ona 
göre hazırlıklı bulunuyordum. O

nu bir defa muhakkak surette ol
dürmeğe karar vermiştim. Hem 
öldürecektim, hem de katil ol -

duğumu belli etmiyecektim. 

Evini ve sonra kendisine aid 
bazı hususiyetlı>rini bil.iyordwn. 
Arnavutlukta oturduğu büyük şa
tosunda, bir hizmetçi ordu"u ta
rafından muhafaza altında bulun
duğunu ayrıca biliyordum. Her -

hangi muhtemel bır cinayet te
ıebbüsüne kaf§ı sıkı tedbırler al
mış olduğu da ayrıca herkesın 
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lı ;t•l ! t1'!4 :tg;J:Ci =! ~I :f ~ =J ;bl 
Rüşvet 
Alan 
Polis 

Babamı 
Rakıdan 

! • • 
ı vazgeçırın 

Fuadın Muhakemesine On Yaşında Bir Çocuk 
Dün de Devam Edildi Mahkemede Hakimden 

Tophanede bir arabacıdan rüş 
veş olarak 3 lira kağıt para alıp 
cürmü meşhut esnasında bun -
ları yuttuğu iddiasile mahke -
meye verilen polis memurların
dan Fuadın muhakemesine dün 
ikinci cezada devam edildi. 

Muhakemenin bu celsesinde 
evvelil rüşvet verdiği iddia o
lunan Arabacı Kazım şahit sıfa
ile dinlenmiştir. Mumaileyh de
miştir ki: 

•- Fuat benden para isteme
di.. Yalnız bir defasında ara -
bam çok yüklü iken yoldan çe -
virdi ve: 

Böyle Ricada Bulundu 
Üçnücü sulh ceza mahkemesin

de görülen bir sarhoşluk dava -
51nda şayanı dikkat bir şehadet 
yapılmış ve bir çocuk, babasını 

mahkı1m ettirecek derecede aley
hinde Şehadette bulunarak onun 
qezalandırılmasını istemiştir. 

Davanın suçlusu Avadis ismin
de bir Ermenidir. Avadis evvelki 
akşam b'r 49 luk alarak evinde bir 

köşeye çekilmiş, orada etrafı sey
rede ede ve civardaki gazinonun 

çalgısını dinliye dinliye bütün bir 
şişe rakıyı içtikten sonra çakır -
keyif bir hale gelmiştir. 

Yeni 
Barem 

Eylul Maaşları Yeni 
Kanuna Göre 

Verilecek 
Bir ey liilden itibaren yeni ba

rem kanununun tatbikine başla

nacaktır. Bütün memur ve mu
allimlerin eylul maaşları yeni ka
nuna göre verilecektir. Yeni ka

nunun bir maddesine göre yeni 
mesleğe gıren ilk tedrisat mual -
!imlerinin maaşları 20 liradan 
başlamakta.dır. Kanunun mevkii 
mer'iyete girmesinden evvel 16 li

ra ile mesleğe girip de şimdiye ka
dar maaşları 20 braya çıkmıyan 

bu gibi ilk mekteb mual ~imlerine 

bu aydan itibaren maaşları 20 lira 
üzerinden verilecektir. Halbuki 
idarei hususiye bütçesinde bunun 

için bir tahsisat yoktur. Bu se • 
bebden dolayı muallimlerin kı -
dem zamları için bütçeye konul

muş olan paranın bir kısmı bu 
hususa sarfedilecektir. 

•- Seni bu defalık bırakıyo -
rum. Lakın bana kfilıyanı gön -
der!.> 

Avadis bilahare içtiği ikinci şi- H t d G } 
şeden sonra da adamakıllı sarhoş a ay an e en 

Dedi. Birkaç gün sonraki gö
rüşümde de: 

•- Hani kahyan para gönde
recekti. Niçin göndermedi?• di
ye sordu. 

Bundan sonra Cerrahpaşa has 
tanesi nöbetçi tabibi İrfan 
dinlenmiştir. 

Cürmümeşhut esnasında para
yı yuttuktan sonra Cerrahpaşa 

hastanesine götürülüp Fuada 
müshil verildiğinden bahisle 

İrfan ezcümle şunları söylemiş -
tir: 

•- Hadise saat 14 tP. olmuş, 

Bize maznunu 2 saat sonra yani 

saat 16 da getirdiler. Müshil 
neticesinde hiçbir şey bulama -
dlk!. 

Müddeiumumi 3 lira kağıt pa
ranın yutulup yutulamıyacağını 
doktordan sordurmuş. O da: 

•- 3 lira kağıt para kolay ko
lay yutulamaz. Belki su ile bera 
ber alınırsa yutulabilirJ .. . c 

Demiştir. 

Burada maznunun avukatı ce

binden 3 lira çıkararak mah -
kemede bunları katlamış ve bu 

vaziyette yutulup yutulamıya -
cağını da sordurmuştur. Doktor 
buna da: 

•- Yutulamaz! .. > 

Demiştir. 

Bunun üzerine müddeiumumi 

keyfiyetin bir kere de Tıbbi 

Adli kimyahanesi müdürlüğün

den sorulmasını iırtemiştir. 

Mahkeme, neticede 3 liranın 
yutulup yutulamı)'acağının ve 

yutulduğu takdirde 2 saat içinde 

müshil alındıktan sonra para -
]arın sellülöz emarelerinin tah -

lilde bulunup bulunmıyacağının 
Tıbbı Adli meclisinden sorul -

masını ve gelmiyen şahit Musta

fanın tekrar celbini evvelce din
lenen bazı şahitl€rin de yüzleş -

tirilmesini kararlaştırmıştır!. 

malumu olan bir hakikatti. 
Ölen adamın avrakı arasında 

Sar Yanısin bir mektubunu bul
dum. O zaman Yunanlı zengınin 
Kalerkol isminde birisini kendi 

hesabına cenubi Aınerikaya gön
dermiş olduğunu söylediğini ha
tırladım . Artık o dakikadan iti 
haren San Yanifü mutlak surette 
öldürmeğ e karaı vermiştim. Ne 
olursa olsun, diyordum, bu muzır 

mahliıku yeryüzünden kaldırmak 
liiznndır. Hem de bu kararımı tat
bjkt hazırlanır.ken, mücrimiyeti

mc· daır hıçbir iz bırakmıyacak 

olmuş ve evdekilerle kavgaya baş- Mallar 
lamıştır. 

Evde, kendisi için saklanan ye
meğin soğuk olduğunu vesile it
tihaz ed~n Avadis kansına bağırıp 

çağırarak gürültü çıkarmış ve 
sonra da yemekleri olduğu gibi 
pencereden bahçeye fırlatmıştır. 

Bu aralık sarhoşun gürültüsün
den bizar olan bir komşu bekçiye 
şikiıyet etmiş, o da kendisini alıp 
karakola götürmüştür. 

Suçlu mahkemede şunları söy
lemiştir: 

•-Ben senelerden beri rakı içe
rim. Fakat şimdiye kadar hiç mah
kemeye gitmedim. Yani hiçbir 

vak'a çıkarma<Lm. Dün gece biraz 
fazla kaçırmışım. Sarhoşlukla ne 
yaptığımı bilmiyorum.• 

Demiştir. 

Bundan sonra bir koffi§u şahid 
ile bekçi dinlenmiş ve vak'ayı yu
karıda olduğu gibi anlatmışlardır. 

Bunu takiben de suçlunun oğlu 
Ropen şahidlik etmiştir. Bu 10 ya
şındaki mekteb talebesi babası -
nın sarhoşluğundan yanayakıla 

şikılyet et.ıniş ve onun cezalandı
rılmasını istiycrek: 

•- Babam çok rakı i.ç;yor. "Son
ra da bağırıp çağırarak herkesle 
kavga ediyor. Halbuki sarhoş ol

madığı zamanlar uslu uslu oturu
yor. Kaç defa kendisinden rica 
ettik: •Babacığım şu rakıyı iç -

me! > dedik. Fakat dinlemedi. Ah 
siz b ir vazgeçirebilseniz!.> 

Diye hakime masumane yalvar
mıştır. 

Bu ibret verici sahne karşısın
da sarhoş baba başını önüne eğ
miş ve kendisini itham eden kü
çük oğlunun sözlerini derin bir 
sükunetle dinlemiştir. 

Bilahare ha.kim; 10 yaşındaki 
çocuğun söylediklerinden müte
nebbih olmasını kendisine şefkat

le anlatmış ve sarhoşluğun ma
zarratlarını kısaca saymıştır. 

Bunu takiben de Avadis sarhoş
luğundan dolayı 1 lira para ceza
sına mahkum edilmiştir. 

mükemmel bir plan da hazırla -
mışlım. 

Nasıl Sarı Yanis beni mahvet
mek için çizdiği planı tatbik edi· 

yordlysa, ben de onu kahretmek 
için daha güzel bir pJan hazırla -
mıştım. 

Evim biliyordum. Herıfın ah -
val ve adetlerine de vakıf bulu -
nuyordun· Bır alay hizmetçınin 
muhafaznsında oturduğu şatodan 

~ıktığı zaman, Sarı Yanisin her an 

öldürulmek korkusu içınde bu -
lunduğunu da biliyordum. Lcnd· 
radaki konağının odasının ka.ııısı-

İstanbul Tüccarının 
Endişesi Yersiz 

Halayın anavatana iltihakı üze
rine evvelce başka memleketler
den Hataya getirilmiş olan birçok 
ucuz emtianın ve zaruri maddele
rin İstanbula gönderilmesine de
vam edHmektedir. 

Şehrimizrle bu kabil maddeler 
üzerine iş yapan tüccarlar; bi1ta
bı artık gümrüksüz İstanbula gön
derilen bu ucuz mallar yüzünden 
kendilerine rekabet edileceğini 
ve piyasa~arın sarsılacağını zan
netmişler ve büyük bir endişeye 
düşmüşlerdir. 

Fakat; bilhassa ipek mensucat, 

deri mamulatı, ıtriyat gibi vaktile 
Fransadan ve Suriyeden Hataya 
geçmiş olan bu malların oradaki 
bazı zincirleme satışlar sebebilc 
İstanbul fiatını bulduğu görül -
ıınekte, binaenaleyh tüccarların en
dişes ; tahakkuk etmemektedir. 

Yalnız Hatay tüccarları kahve, 
şeker, kakao gibi müteaddid mad
deleri ilhaktan evvel çok ucuza 
alarak bunları depo etmişlerdir. 

Hataylı tüccarlar şimdi bunları 

Türkiy'e piyasası fiatına satarak 
kar etmektedirler!. 

Şişhane Parkı 
İmar planına göre Şişhane ka

rakolunda yapılacak olan park, 
şimdiki Kılıçalipaşa askerlik şu

besile Beyoğlu itfaiye grupuna 
mahsus garajın yerine kadar u
zatılacaktır. Bunun için Beyoğlu 
itfaiye grupu ile Beyoğlu polis 
merkezi ~e jandarma karakolu i
çin Taksimde eski Talimhane ar
kasında bulunan Altıntepede müş
terek bir bina yapılacaktır. Esa
sen Altıntepe ismile anılan saha
nın etrafı da bahçe haline getiri
lecektir. Yeni itfaiye ve karakol 
binası bu bahçenin tam ortasında 
olacaktır. 

na bu korku yüzünden mandal ge-1 
çirmiş olduzynu da öğrenmiştim. 
Daha sonra ölmezden evvel Sarı 
Yanisin kendisini bekliyen bu akı
beti bütün şuuru ile kavraması
nı da istiyordum. Onun için ani bir 
ölüm, çok tatlı birşey olurdu. 

Katerkolla benim aramda aşa
ğı yukarı bir müşabehet vardı. 
Hapishanede Hkalun uzadığı ve 
müteveffayı da iyi tanıdığım için 
onu pek iyi taklid edebilirdim. İlk 
işim bilvasıta Lcndraya geleceğ'
mi haber vermek oldu. Ben iyi 
bir gazeteciyimdir. Sağdan sol -
dan topladığım malfıınat üzerine 
Patagonya hakkında vesikalara is-
1inad eden bir makale yazarak 
Katerkol im:z.alı bir kartla Tay -
mış gazc!esıne gönderdtrn. 

Londr emniyet müdürlüğü ci
varındü bir ev kiraladım, parası

nı da peşın verdim. Tıpkı Kater
kol gibi hareket ediyordum. Yü· 
rüyüşüm on ~ı.ziyordu, konuş-

Gözünü Sevdiğimin 
Anadolusu 

Anadolunun bir kasabasında ti• 
caretle uğraşan ve oldukça kaza
nan bir dostum var. Geçenlerde 

İstanbula geldi. Niyeti bir ay ka
dar kalmak, hem mal almak, hem 
de biraz gezip eğlenmekti. Fakat, 

ona, geçen gün rasladığım zaman, 
seyahatini on beş güne indirmiı 
bir kararla gördüm. 

- Neden erken dönüyorsun. 
şimdi, İstanbulun en güzel zama
w .. dedim. 

Boynunu büktü: 

- Bizi açmaz, dedi. Çok para 
gidiyor. Sonra, sermayeyi kediye 

yiikliyeceğimden korkuyorum. 
Sonra, şöyle anlattı: 

- Asıl şikayetim yemek hah 
sindedir. 

Günde üç defa dışarıda yeme~ 
yemek mecburiyetindeyim. Biı 

takını lokantalara gidiyorum. 50· 
60 kuruş veriyorum. Fakat, mi· 
dem bozuluyor. Yağları fena, mal· 

zemesi fena.. Biz, temiz yağa a· 
lıştık .. Bazı hemşerilcr iyi lokan· 

talar tavsiye ettiler, oraya gittim. 
Bu sefer de, keseme elvcrmed 
Çünkü ,bir öğün yemek için - kar• 

nımı doyurmak şartile - 100 - 12( 
kuruş vermek lazım geliyor .. Yal 
nız yemek için günde üç dört lir: 
veremem .. 

İstanbulunuz iyi, hoş, fakat, ço 
pahalı .. Temiz bir yemek ne ka 
dar mühim şey- Şunu merak edi 
yorwn: İstanbulluların midesi be 

zulmuyor mu?. Yahud da, hcps 
çok kazanıyorlar, yalnız yeme! 
için, günde 3 lira mı veriyorlar? 
Sonra, eğlence yerleri çok pahalı. 
llele çalgılı b!'bçeler.. Bizim ha 
limizden Anadolulu olduğumuzı 

anlayınca, daha çok yontmağı 

baktı.klarıııı, sonradan anladım. 
İki gün sonra gidiyorum .. Gelecel 

yaz, geleceğim şiiphelL. Gözüni 
sevdiğimin Anadolusu .. Bizi, ora 
sı temizler. 

Ve i~te böyle, İstanbula gelmi 

yorlar, mütemadiyen gidiyorlar. 

ltEŞAD FEYZi 

Birimizin Derdi 
Hepimizin Derdi 

Sahaflar Çarşısı 
için Bir Rica 

Beyazıdda bir Sahaflar çar
şısı ve bu çarşının içinde bir 
hela var ki bu hela bütün o 
cıvarın bir tanecik belasıdır. 
Halbuki bu çaf§ı her akşam 
saat altı buçukta kapanır ve 
kapanınca da bütün o civarın 
dükkan sahipleri ve oradan 
gelip geçenler ihtiyaçlarını 

def için belasız kalmaktadır· 
lar. Bundan dolayı Sahaflar 
çarşısı kapılarının kapatılma

masını ve bir çok halkın bu
radaki heladan istifade ettiril
mesini rica ediyoruz. 

1 
Beyazıdda okuyuculannızdan 

M. Akü Çınarlı 

baktığım zaman, Katerkola nas 

bu kadar benziy:ebi!diğime ben d 
hayret ediyordum. Ev sahibım d 
benim huyuma suyuma ahşmış' 

Bütün bunlara liizum vardı. Artı 

benim için kararımı tatbik edece 
günün tayininden başka •apıla 

cak bir iş kalmamıştı. 

Kat'i karar günü eşyamı ve Çc 

maşırlanmı Grit oteline gönde 
dim. 

Öğleden sonra da Sarı Yanı 
tarassud etmek üzere Kadoğa 

parkına gittim. Arnavutlukta 
kaçtığım gündenbcri ilk defa k( 
dısini görüyordum. Hemen so 
kakta üzerine atılmamak içın kc 
dimi öyle tuttum k•, bir adamı 
b ukadar nefsine hakim olma 
mıimkün değildir. Sarı Yanis 
zaklaşmıştı. Ben tıpkı Katerkol 
hal ve tavırlarını taklid edere 
konaii;a girdim. İşte o zaman, h 

(Devamı var) 



, _ SOM TSLGa.&r - 4 AGU8TOS ım . 

1 Sulh Gittikçe Kuvvetleniyor 1 
Bir Şu iki Ay içinde 

Gürültü Çıkmazsa ... 
Artık Gelecek Marta Kadar Harb 
Olmıyacağını Söyliyenler . Var 

Şıır.di de ilkteşrin ayının ilk 
gününü beklemek lazım geliyor. 
Harb ve sulh için türlü kehanetler 
de bulunanlar var. Fakat daha 
zivade istikbal için nikbin olarak 
iyi şeyler söyliyenlere bakmak 
lazım gdirse Avrupada bu sene 
harbin çıkıp çıkmamasını bekle -
ınck için ilkteşrir ayının ilk gü· 
nüne kadar beklemek lazım gel~ 
cekLr Eğer o zamana kadar h"'\cb 
p1tlak vermezse gelecek marttan 
cwel de çıkmıyacak demektir!. 

Bunu Londralı Deyli Ekspres 
gazetesı yazıyor. Eğer, diyor, 1 
t ~r nievvele kadar harb olmazsa 
muhakkak sayılmalı ki gelecek 
marttan evvel de harb olmıyacak
tır Bundan anlaşılan şudur: 

Teşrinie\'Vele kadar harb olmı
ı· ~cak. Marttan evvel de harb ol· 
mıyacak. Demek iti Avrupa daha 
7 ay rahat nefes alabilecek. Rahat 
nefes değil. Daha doğrusu hele -
canlı. endişeli bir sulh içinde ne 
kadar rahat nefes almak mümkün 
se o kadar rahat ed:lecek demek
tır. 

Bununla beraber İngiliz gazel~ 
sıl'in bu nikbinliğini kaydetmek 
lazım geliyor. Yani gelecek marta 
kadar Anupada silah patlamazsa 
bu pek büyük bir kardır. Ondan 
sonrası için tekrar sulhu koru • 
mak üzere artık ne yapılacakı!a 
yapılacak. 

İngiliz gazetesinin dediğine gö
re Lehistan kışın harbetmek ist~ 
miyeceklir. Harb vesaiti nakliyesi 
için yolları elverişli değildir. Dl-

lngiliz Avam kamara.ıının. me htablı bir gecede alınmış resmi 

ğer taraftan Lehistana taarruz ~ ı 
decek olanlar da kışın harbi göze 
almayı çok düşüneceklerdir. Çün
kü Lehistanın hududundan içeri 
girerek ilerliyebilmek için pek çok 
zorluklarla karşılaşmak zaruridir. 

Bu zorlukların başlıcası ise yol

suzluktur. Şu halde farzedilsin ki 
Almanlar Lehistan üzerine bir ta
arruz yapmayı düşünüyorlar. Bu 

takdirde Lehistan müdafaa vazi
yetinde kalarak kışın türlü müş-" 
kül.atla uğraşacak Almanlara karşı 
üstün bulunacaktır. Lehistanın 

türlü ihtimallere karşı türlü vazi
yetlerinden bahsederken tabü su
rette yolsuzluk dolayısile taarruz 

ordularının Lehistanda neler ç~ 
keceğini yazan Avrupalı askeri 
mütehassısların yazıları daha ev
vel •Son Telgraf• ın bu sütunla -
rında hulasa edilm~ti. Sırası g~ 
lince o fikirleri burada tekrar izah 
etmek mümkün olacaktır. Bu -
günlük lazım olan ise kışın harbi 
Almanların göze almıyacakları ve 
Lehistan üzerine bir hareket yap
mıyacakla.rıdır. 

Bu böyle olunca ilk.teşrin ile 
mart arasında bir harb çıkacak 

değildir; hükmü veriliyor. 

KRAVAT ABONESi ! •• 

Diğer taraftan yine Deyll Eks
pres gazetesinin dediğine göre Al
manlar şimdiden sonra politka
larma daha başka bir istikamet 
vereceklerdir. Şimdiye kadar Dan
ztg işler!nden çok bahsedilm~, 

Danzig yüzünden bir harb çıka
cağını bile ileri sürenler olmuştu. 
Halbuki Almanların bu meselede 
kuvvete müracaat ederek davayı 
kendi lehlerine kazanmaları im
kanı kun geçtikçe ortadan kalkı
yor. Fakat Almanya bu vaziyet 
karşısında yine birşey yapmak i

çin politikasına başka bir istika
;net vererek hedefini değiştirecek, 
gözlerini başka tarafa dikecektir, 

G• zetelf>re, mecmualara abone 
olunduğunu tabii bi:irsiniz. Fakat, 
,Kravat abonesi• ne ne diyecek -
sinız? l:lu aklınızdan geçti mi hiç? 
Asla, cieğil mi?... Şu halpe aşa
ğı ki satırları dikkatle okuyunuz. 

diyorlar. 

HAŞARAT İLE l'llÜCADELE 

Amerikada elmacılık çok geliş
mı,tir. Büyük elma çiftliklerinde 

milyonlarca elma ağacı vardır. 

Biliyor musunuz Amerika çiftçi

leri her sene elmalara üşüşen ha

şaratı imha etmek için, kaç pa

ralılc i!Bç sarfederler? Bu akıl al
mıyacak bir rakamdır: 17,500,000 
dolar!. 

SÜT TEVZİAT! 

The Dairymens Ass. of Honlulu 
süt şirhti yeryü"4nün en uzun 

ve en uzak mesafesine taze gün
liik süt dağıtan büyük bir şir -
kettir. 

Bu şirket her gün Amerikadan 
Midvay, Vake, Guam adalarına 

süt gönderir. Gua.rn adası Nev -
yorktan 1,000 mil uzaktır. Süt!~ 
rin tayyare ile sevkedi1diğini söy
lemeğe hacet yok değil mi?. 

ROGAN lSKARPİN 

Rogan iskarpin yalnız geceleri 
giyilir ve yalnız fırak veya smo

kinle giyilir. Fakat gerek bizde, 
gerek Balkanlarda çok kişi rogan 

iskarpini giindüzlt<,ri ve cekefa
tayla da giyiyorlar. 

Rogan iskarpin pek yeni değil
se de pe;. eski de değildir. Ancak 

1814 de rogan dediğimiz parlak 

deriden kundura yapılmağa baş
landı. 

ÇOK ESKİ BİR EKMEK 

Norveçte bir kazı esnasında y&
rin altında iki üç bin sene evvel 
yapılmış bir ekmek bulunmuş -
tur. Ekmek olduğu gibi muhafaza 

edilmiş ve tahlil neticesi çam yıv 
ğı hle mercimek unundan yapıl -
dığı anlaşılmıştır. 

ÖRÜMCEKLER KOKU 

SEVMİYOR 

Amerikalı naturalistler şayanı 
dikkat bir tecrübe ya.ptılar: Ö -

rümceklerin koku alıp 11.hnadık

larına baktılar. 

Bunun için alimler iki çeşid ko
kudan istifade ettiler. Biri güzel 

ve yumuşak kokular: Bademya • 
ğı, 18.vantaçiçeği, bergamot. Diğ~ 

ri de sert kokular. Hardal, kara
biber, Tarçın. 

Örümcekler bu iki çeşid koku

dan da tiksinip kaçmışlardır. Bina

enaleyh örümceklerin koku aldık
ları muhakkaktır. Ancak fılimleı-, 
örümceklerin hangi azalarından 
koku aldıklarını henüz keş:fede -
memişlerdir. 

Meşhur Denizler Bülbülü 
Bundan bir kaç 

yıl önce idi. Se -
nenin hangi sene 
olduğunu unut -
tum amma aylar
dan tam bu ay ve 
günlerden tam bu 
günlerdi. Bir cu
martesi akşamı, 

Boğaz Yenima • 
hallesindeki gazi· 
nolardan birinin 
denize en yakın 
yerinde oturuyor
dum. 

l.___Y~az-an~=~~°"~m_•_n Cem~~ 
amma, biz sizi o güzel eserleriııiı· 
den tanırız. 

Karşılıklı pek az bir sükı'.ıttal' 
sonra garson önüme bir şişe de bı
ra dayadı ve adam sordu: , 

- Buradan niyet İstanbula ırı 1 • 
- Evet, niyetim bir, iki saat sat!" 

ra otobüsle dönmek! 
- - Daha iyisi bir taksi ile birlik' 
te dönsek! 

~· - Sizi rah11.tsız etme• miyı ... · 
- Ne demek, bilakis bizi ihYa 

Bulunduğum edersiniz! 
yerde kadınlı er- Kadın lfıfa kar~tı: 
kekli beş, on kişi _ Mademki bir iki saat soıırs 
daha vardı. Bun-· dönecekmişsiniz, şu halde buradl 
!ardan kimi, cı.., • gün batarken ulak bir sandal ge-
nize karşı boyu- z!ntisi yapabiliriz. 
na yiyip içiyor, , Gazinoda oturuyorduk Ben, boynumu bükerek: 
kimi salt dinle - . . . . d ) 
niyor, kimi de kuru o'r kahve, ya- 1 yıne onların kım olduklarını, ka- (Devamı 7 ıncı sayfa 4 

,.., 

boşboğazlık ediyorlardı. Derken beni fena bir merak ve uı 111• h il ı(jt 
Benden bir hayli ilerideki kö - düşüncedir sardı. Şimdi bu vazi- ft 1 A. j il 1 l fi 

şelerin birinde, önlerindeki masa yet kaqısında ben ne yapacaktım? lı ııllUiu ımıl 11 lıııl 
tıklım tıklım yeninti ve içinti • Tanımadığım insanların bana ik- ANKARA RADYOSU 
terle dolu bir kadın, bir erkek, ram et m~ old ukları n.cmsdrıt 
btr de ufak bir kız çocuğu oturu- ram etmiş oldukları bu şeyleri ne 
yordu. yapmalıydım? Onları geriye iade 

Hallerinden, tavırlarından, kı - etsem pek kabalık, pek ayıb etmif 
lıklarından ve önlerindeki masa- olurdum. Yesem, kendilerini bir 
dan belli idi ki orta yaşlıya yakın 
olan bu kadınla erkek pek kalan
tur şeylerdi. Fakat ikisi de hayli 
alaturka keyif ehli insanlara ben
ziyorlardı. Kendilerine hizmet ~ 
den kıranta garson, onların bir d&
diklerini kat'iyyen iki yapmıyor 
ve onlar, daha kendisine lep de -
meden kurnaz herif hemen leble· 
biyi anlayıp içeriye dışarıya se • 
ğirtiyordu. 

Erkek, boyuna yüksek dereceli 
bir rakı. kadın seyrek seyrek bira 
içiyor, sarışın nur topu gibi kız -
cağız da durmadan o nefis meze
leri atıştırıyordu. 
Güneş, tamamile Rumeli kıyı

sından kaybolup bizim sahil pü • 
rüzsüz bir gölgeliğe ve enfes bir 
serinliğe bürünürken baktım, kı
ranta garson önüme ufak bir ta
bak istakoz salatası ile yine ufak 
bir tabak kızarmış tekir getirdi. 
Hayretle sordum: 

türlü tanıyamadığım bu insanla -
ra karşı tuhaf bir şükran borcu 

karşısında kalacak ve sonra bu
nu nasıl ödiyecektim. İstakozla te
kirler masama geldikten sonra, 

bir türlü bana doğru bakmıyor • 
!ardı ki ben de kendl!.erine hiç ol
mazsa şimdi başımla, yahut elim

le bir teşekkür etmeliydim? 
Biraz sonra baktım, ayni garson 

bizim masaya bir tabırk da börek 
getirdi. Yapılış biçiminden bir eN 

böreğine benziyen bu börek üze
rine ben büsbütün afalladım: 

- Bu da oradan mı? 
- Evet, bu da oradan! 

- Kim bunlar, sen tanımıyor 

musun?. 

- Hayır, tanımıyorum, bugün 
ilk defa görüyorum!. 

DALGA UZUNLUÖU Jt>f 

t Q. 19,74 m. 15195 Kes. 20 JC-1 
P. 31, 79m. 9t65 Kes. 20 Jtll'• 

1639 m. 138 Kes. J.%0 

auotıx 

• Saat 19.00 Program. 
Saat 19.06 Mliz!k (Hafll ırı~ • 

sik - Pl') 
Saat 10.30 Türlt müziği (1~ 

aıl heyet!). , 
Saat 20.15 Konupa (Haft'o 

lı.k spor servwl). ,. 
Saat 20.30 Memleket saat a'/ r. 

n, ajans ve meteoroloji hatıe 
leri. 

Arjantinden gelen bir seyyah, 
Boenos - Aires'de Mariyon ve Va
lansiya adlı iki yaşlı ve kibar ka
dın bulunduğunu, bir çok şıkları, 
kravat, mendil, çorap gibi tuvalet 
levazımı için cabone• yazdıkları
nı söylüyor ve: 

yazar. postaya alırsınız. Ertesi gün 
müessesenin bir mütehassısı g~ 

lir. Gardrobunuzu dikkatle göz -
den geçirir. Elbiselerinizi sayar.' 
Kravatlarınıza, çorablarınıza, men
dillerinize bakar. Eksiklerini bir 
muhtıra defterine kaydeder. Er
tesi günü, ilk posta ile büyücek 
bir kaç zarf alırsınız. İçlerinde, 
kravat, mendil. çorab gibi şeyler 
vardır. Bunlar büyük zevki selim 
ile seçilmiştır. 

Deyli Ekspresin yazdığına göre 
Almanyanın Propaganda Nazırı l==============

- Bunlar neı;i? 

Yavaşca fısıldadı: 

- Sağ köşedeki masadan! 

Böreğin üzerine artık bize, te
reddütsüz bir teşekkür düşmüştü. 
Düşmüştü amma bu cömerd in -
sanlar, yine başlarını denize çe
virmişler, bana hiç aldırış etmi~ 

yorlardı. Aradan on dakika ya geq
miş, ya geçmemiştL Küçük kız 
gülerek yanıma geldi: 

Saat 20.50 Türk müziği: 1 ,., 

Tatyos: Kürdül!l.lıicazkAr pe~ 
vi, 2 - llırııhiın: Kürdillh!CaJ) 
kAr şarkı (Sinler aşhmla ~~ 
8 - Salilıattin Pınar: Küt 

0 
hicazkar şarkı (Nerden sevdlJll 
zaliın kadını), 4 - Taksinı, ~ ,., 
Türkü (Al.i§imin kaştan katJl• 
6 - Türkü (Kö§küm var de~ 
ya kar11), 7 - Sadettin Kl-:Y11 !· 
Nihavent şarkı (Gönül nedir ~i· 
lene). 8 - Sadettin Kayn~: ·f 
havent ıarkı: (Kirç!kler!nı!l -~M 
gesi), 9 - Artakl: Nihavent F; 
kı (Koklasam sa;larını), 1~-~ 
Faiz Kapancı: N!h11.vent r· 
(Gel güzelim Çamlıcaya). 

- Ben, diyor, mağazaları do
laşmaktan, satıcı kızların ~Mös
yö şunu alınız ... ., .Mösyö. bu kra
vat size çok yaraşıyor ... • diye söy
lenmelerinden ve için için gülme
lerinden •hO§lanmam, adeta Sinir
lenirim. Halbuki, Boenos - Aires'· 
J e bulunduğum zaman çok rahat
tım. Mariyon'a abone olm11jtum. 
Bu kadınları, Boenos - Aires'te bil
miyen yoktur. Bütün büyük otel
lerde, klüplerin salonlarında ilan
ları, kartları vardır. Bu kartlar
dan birini alır, üzerine adresinizi 

- Fakat, bunların parasını na-
sıl ödiyorsunuz? .. . 

Abone ~uretile ... Muayyen bir 
para veriyorum. Buna mukabil 
de muayyen miktarda kravat, men
dil ve çorab alıyorum ... 

- Fena bir iş değil. Acaba u
fak bir sermaye ile böyle bir mü
essese açsam kazanır mıyım, der
siniz? ... 

- Orasını bilmem ... Boenos..Ai
res'le İstanbul arasında fark pek 
çok. Bunu gözönünde bulundur -
mak lazım!. Belki sermayeyi k~ 
diye yüketirsiniz ... 

Göbels gelecek sene zarfında Ma
caristanda yapılacak propaganda
lara sarfedilmek üzere tam 1 mil
ypn İngiliz !itası ayırml§tır. 

Öyle görülüyor ki Almanlar Ma
caristanda büyük bir faaliyete g~ 
çeceklerdir. Kaç aydanberi Maca
ristanda nüfuzlarını tesis ederek -
bu memleketi kendi maksad \arına 
göre emniyet altına almak istiyen 
Almanların bunda istedikleri gibi 
muvaffak olmadıkları anlaşılıyor. 
Macarlar eskiden beri Lehlerle dost 
bulunuyorlar. Almanlar ise Ma -
carların Leblerle arasını bozm11.k 

~~amı 7 inci ıayfada) 

Doktorun Öğütleri : 

Burun Kanaması 
Burun kananıaya başlayın

ca başı, ön doğru biraz eğik 
tutmalı. Başın üzerine ve en
seye soğuk kompres yapmalı. 
Bir kahve k~ suda bir 
gram antipirin hallederek bir 
parça pamuk batırmalı ve bu
nu burunun kanayan de~e. 
sokmalı. Ayakları sıcak su 
banyosuna koymak da kanı 
keser. 

- Ne münasebet? 
- Size kiraz (ikram) ettik!r. 
- Kirazı anladık amma, ben 

onları tanımıyorum kj! 

- Onlar sizi tanıyorlar! 

Garson çekilirken bedkileri alı
cı gözile adam akıllı süzdüm, on
ları yine bir türlü tanıyamadım; 
kim olduklarını hatırlıyamadım. 

Hem garib değil mi, ben onları 
dikkatli dikkatli süzerken onlar, 
kadın, erkek ikisi de başlarını· de
nize çevirm~!er, bana yan gözle 
bile bakmak istemiyorlardı. Bir 
hayli düşündüm, taşındım, fakat, 

- Bay amca, dedi, b11.bam diyor 
ki eğer tenezzül buyururlarsa lüt· 
fen bizim masaya teşrtf etsinler! 
Artık merakım hRilolunacağı i

çin kıza ben de gülerek: 
- Peki yavrum! 
Diyip kalktım, onların masası

! 
na yanaştım: 
-. Sefa .geldiniz efendim! 
- Seftl bulduk efendim! . l 
- Lakin affedersiniz amma, si

zi bir türlü tanıyamadım! 
- Evet, siz bizi tanıyamadınız, 

- Nasıl olur?. 
- Mükemmel olur, eğer, bu yaptudığınız sah-

' 
---------------------------.-------------· -·----~ ' 
BEŞ HASTA(.;·VAR<-~ 

ateş dağılıyor ki başıma ve sırtımın etlerine kızgın 

demirler yapıştırılıyor sanıyorum. Bu sancılı alevli 

niihet geçtikten sonra da bir baygınlık geliyor, ben 

Cahidin kollarında başım onun göğsündeymiş gibi 

kendimden geçiyorum, 

te, yalan nikah üzerimde kalsa gene siz beni ken
dl'l ze karı yapamıyacaksınız. Bu yatakta sizu yer 

yok! 
D&ha kaba, daha bayağı: 

- Paşa .. Benim ;çin iki yol var. Ya ölmek, ya 
C•ntdiıı koynunda yaşamak, bunu iyice kafana 

koy. Ne yapsan boş. Ben seninle yaşayamam, sa

na karılık edemem. Sen beni sevdiğin için değil, 

lı:alça:arımdan hoşlandığın için ayaklarıma kapa

nıyorsun. Fakat ben senden hiç hoşlanmıyorum. 

Yüz:l,·:ü görünce tiksiniyorum. Bu haldeki bir ka
:iınıa n;rnl yatabileccksin?.. Utanmıyor musun? .. 

Alrım• tabanca dayayarak koynuma girenle bu 
hal arasında ne fark var?. Yaptığın ırz eşkiyalı

tındaıı başka bir şey değil?. Gı'.'ıya da Pa~anın, ki

barısın, asilsin. Senin yaptığın k-Oprü altın a yatan-

lar bile yapmaktan utanırlar. 

Diye söylendim .. söylendim va: 

- Tuh sana .. 

Dıye de adamcağızın yüzüne tükürdüm. Ben, 
bütün bu sözleri söylerken hiddetinden kendi ken-

' '. 

----No: I!)· Yaz~: Etem' İz~f BE~'1t:E<i·"-'·~ ..... ~·: '·;· . , 

disini yiyor, fakat, yine sabrın en dayanılmazını 
gö9teriyor, sadece: 

-- Günaha giriyorsun Belkisi. 
- Belkis, ben tasavvur ettiğin adam değilim ... 
- İlk defa sevdiğim kadınsın! .. 
- Sizi bu tarzda konuşur görmek istemem .. 
- Hata ediyorsunuz ... 
- Yahl.ıf ·cı.üşlindüğünüzil zamanla anlayac11.k-

ıınız. 

Diyordu. En sert söylediği şey: 
- Söylediklerinizi kimse işitmesin, çok aley

hinize olur. Ve .. Size terbiyesiz .. Derler!. 
Oldu, bundan sonra da: 

- Bir iki gün sonra hiç bir şeyiniz kalmaya
cak ... Cahidi unutacaksınız .. Şimdi hastasınız .. 

Dedi ve .. Yine reveranslarını unutmaksızın: 
- Allah rahatlık versin .. 

Diye odadan çıktı! Arkasından da Harikayı ya
nıma gönderdi. Şimdi düşünüyorum da, sahiden 
adamcağıza istemiyerek, düşilnmiyerek çok baya
ğı ve dediği gibi: 

- Terbiyesizce ... 
Laflar söyledim. Fakat, ne yapabilirdim. benim 

yerimde ve benim gibi olanlar başka ne yapabilir
di? .. Her şey bayağılaşmadan, terbiyesizlenmeden 
ifade ~dilebilir amma .. Benim vaziyetime düşme
den!.. 

• •• 
Sevmek, benim gibi sevmek, benim Cahidi sev

di~im kadar sevmek ne güç şey imiş! Btr haftadır, 
ne gözüme uyku giriyor, ne mideme bir lokma ek
mek. Gözümü yumuyorum o, başımı çeviriyorum 
o, sağa bakıyorum o, sola bakıyorum o!. Bazan kal
bim öyle sancılanıyor, göğsümün ortasına öyle bir 

- Allahım .. Beni buradan kurtar!.. 

- Diye yalvarmağa başlıyorum. Kimbilir, o 

ne halde?. Beni bir gün görmefüği zaman bile h~ 

men gözleri doluverir, çarpıntıdan kalbi çatlıyacak 

gibi olurdu. Şimdi, muhakkak ki deliye dönmüş 

tür, yer yer: 

- Belkis .. Belkis! .. 

Diye dönüp dolaşmağa başlamıştır. Bari llkıl 

etse d~ hükı'.'ımete g_itse: 

- Nişanlımı kapattılar. Cebren nlkllh ettiler ... 

Dese de beni kurtarsa. Bir kere buradan adı

mımı dışarıya atabilsem, şu paşaya öyle yapacak 

şeyle,·im var ki .. Bilmiyroum ki, Cahit neler yap

tı? .. Eğer ki hükUmete gitti ise çok iyi. Geçen gün 

bı1uy11. geldiği zaman kendisine neler söylediler, 

onu da bilmiyorum. Eğer: 
(Devamı var J 

Saat 21.50 Konuşma. 

Saat 21.45 Neş'ell p!llk!ar • ~ 
Saat 21.50 Müzik (Riydet~ 

cümhur Bandosu - Şef: 1}ı!I r 
Günçer): l - Salnt - Sa~ : 
Marş, 2 - Tııchaikowsky: G 1" 
tesiz şarkı, 3 - Meyerbeer: ( • 
pardon de ploermel) operd~ 
dan fan tezi, 4 - P. Lincke: 1 
renad, 5 - Leo Delibes: L.ıaı' 
operasından fantezi. 

Saat 22.4-0 Müzik (Opera at . 
yaları - Pl.) ti. 

Saat 23.00 Son ajans haberi~ . 
ziraat, esham, tahvilat, katili! 
yo - nukut borsası (Fiat). 

Saat 23.20 Müzik (Cazbaııd . 
Pi). 

Saat 23.55 - 24 Yarınki prof 
ram. 

1351 Hicrt 1 1355 auıııl 
CemaziyelAhir TemmuJ 

18 22 _,. 

1939,'"A-; 8, Gün :mı, Hızır 91 
4 Ağuıtoıı CUMA __, --

Vakitler Vasati Es•ııl 

aa. da. . .. ~ --- 9 3, atın .. 4 59 

oıı. 12 20 4 s1 
tktndl 16 14 8 sı 

Akfam 19 22 1ı oO 

Yatm 21 11 1 41 

lıııııak 2 59 1:) 
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• _ · ı G ö ç e b e Ti yat r o 1 ar I· · 

'ruliiatçılık Yasak, 
Hırsızlık Değil! 

~eınlekette 
,, tı 
t:.ser 1• " 

San'atı Ve Ahlakı Korumak için 
Müdafaa Etmek Mecburiyetindeyiz 

ismi değiştirilen piyeslerden birinin üç sahnesi 

, } .111aarif Vekili Basan 1 1 •, Qa•- ~ Yii.,.,J'e ithaf _ Yazan: MAHMUD YESAR! lak düşkünlüğü karşısındayız: 
li "''lıg· 1 - Eser !eri hırsızlama oynu-

ı . ın, memleketin <Ah· ı Uze · yorlar. 
~ ka rınde muzır tesirleri 1 yazımla olan defterleri 2lamadım. 2 _Muharririn hakkını vermi-
bir naatine varılarak he- Raşid Riza da Ankaradan ı·stan-asra k • yorlar. 
,lıalk.ı e·Yıa ın bir zamandan- bula göç ettiği için, aradığını bu- 3 - Eser çalıyorlar. 

, < ''h• g endiren, nüldüren la k h Id "d" M · ·~ı .... eı ,. mıyaca a e ı ı. evsım geç- 4 - Eserleri rezil, kepaze edi -
Qaı. 

1 
eri, yasak edildi. ti. Piyes yine oynanamadı. ~"''ar k. yorlar. 

~ iyeli k ' ıtapla• oynamak Raşid Riza, yeni bir heyet teş- 5 - Memlekette, Şehir tiyatro-
"1Yet, 

0 
arşısı~da kaldılar. kil etmeği düşünmüş, sandığı se- su gibi, Raşid Riza gibi, Şadi gibi. 

ıtita nlar umana gelip. peti karıştırırken Saçlarından u- · · h ı ·1 · ı' , hıı. oldular!? ıyı eyet erin temsı !erine maru o-
ang· k. tan• ın, nasılsa! Tape edilmiş bir luyorlar. 

•c1· 1 ıtapla? Onların i- ·· h b ı b"I · M • ~leri . . rnus a . sını u a ı mış! ektup- • 6 -· Hakkı telii alamıyacağını 
ede ' ne kendılerıne ya- la Basın direktörlüğüne rica et- anlıyan bir çok muharrirleri, pi
"'' rııeınıeketin .ahlakiyat. ı · t d"k 

1 
.... Yı d ım, as ı numarasını getirttim. yes yazmaktan vazgeçirtiyorlar. 

'•arı arılttılar, İsayı tanı- Raş·d ba (1;ı ı • na: 7 - Memleket, telif, tercüme, 
"1 Pla 

0 
- Ben, <Saçlarından utan. ın adapte, her ne şekilde olursa ol-

. a •kit Ynaınak . için, evveli, elle yazılmış iki defterini buldum! sun, ceser> kaybediyor. 
~ · ap, Yan· · 1 tı "'-ılllı ı •pıyes• 0 - dedi. Daha ince noktaları saymıya -

. l"f.ı Da; .. ~· nerede? cGöçebeci• !erden biri de ora- yım. 
11 

1ı·;ıros u bedayi, şimdiki Şe- da idi, kurnaz kurnaz güldü: B k •-- ı ·· ·· lı!l;ı, u, taın hak olarak chak- u • açaıu:ı ığın• onune geç -
, \'erct· - Biz, elde ettik, kopyesini al - mek için iki çare var: 

ı.: •ıle b tği halde 2 tercüme 'lt uı dık' 1 - Tuhlatcılığa müsaade et -
V~geçin~~ıyor. Telif eseri bir Demez mi? meli. Onlar, varsınlar, bildikleri 

ı '!'.. Bu, nasıl olur? Yahut nasıl o- gibi oynasınlar. 
~i: deği)Urk,(ye hudutları içeri- labiliyor? Hayret ve dehşetle ür- 2 -J:Iükıimet, bu kumpanya -
~ ltka ' YM!ancı ellerde tur- perdim. \arı bir kararla tensik etmeli. Hep-
!ıı~tııınıe n... tuluatcıların sayısı, Eserin sahibi olan ben, esere sa- sinden bfrer mes'ul müdür iste -
·~ı;dır. ~oyJemiyorum,- yüzden hip değilim; herkes, istifade ede- meli. Hakkı telifi, onlara tanıtma-
~ p, huı u zavallılar, nereden biliyor! \ı. Ve hatta, her kumpanyayı bir 

. i ~lGatcı ac:klar? Bir çok tiyatrolarımı . tu - vilayete maletmeli. 
llıtıı !Siııııeri '.Y~rum. Aslında ha- lı'.iat kaçakcılığından• kurtarmak! Bu şekilde onlar da rahat eder, 

Pany •goçebe• olan bu Ham eme!ile bastırmamıştım. Ar- millet de rahat eder, muharrir -
t. 4! lu1;· lar, bugün, tam ma- tık buna, akan sular durur! \er de rahat eder. Başka çıkar yol 
·~ 'l•rineatcı olmuşlardır. Çün- Çok söyleme arsız olur, az ver- yoktur. 
~b•ı, dek geçen herhangi bir me hırsız olur! derler. Çok doğru. Ve bu suretle hem cah!fıkiyat.ı, 
· ~nı b orsuzluk, kadar nok- imiş. hem de san'ati kurtarmış olaca -

~liı!a ;1 •hresizlik gibi tesirler Neticeye gelelim, kaç türlü ah- • 
~ Ulfıat , olarak oynıyor - 11================g=ı=z=. ============-

~:::.::~.~·ı:;,;·~:: :: ;:::: Kadınların Aya ki arı 
~~~~:~:na~~ıarı da kafi gel- Gittikçe Büyüyormuş! 
ı .. : le. kr a) nı pıyesi yijzlerce 
'~ ar ed· ~ Pıy ıyorlar Nihayet 

·~ eııitı . . ; 
~ ''llıı_ • ısminden bıkıyor. 
)'>.~r4r, ~· b.aşk.a çareye başvu
~ ~e~ d Yııı pıyesin cismini> 

>1:ı; ~ d, k:fa değiştiriyorlar 

Rahat Ayakkabı Giyen ve Ayakları Büyüyen 
Kadınlar Buna Aldırış Etmiyorlar 

L afi ge1m· A . . %; <atıbd ıyor. ynı pı-

' ~•l1ııar:ıı kalıba sokuyorlar. 
ı' lııııy n saptıkları hile, do- . 
' l\aş~r. Şehir tiyatrosu, ve 
~. h'Yetl llıza, Şadi gibi tanru
)'11 ~ acterın yeni temsillerine. 

.. aın .. d k "~l!, gon eriyor ve p; -
> 'lıı4 1' ettiriyorlar. 

eııeb 
"t~ti aşında oynanan bir 

~4 ' t~ıu' baharda, bütün Anı-
b. L,,.. Yor ş h" . "1 ıe" · e ır tıyatrosu ya-

·~· 'e • k , . 'ı!r;. •1 tıgı zaman tiyatro 
1) ~~t~eııı e•erler içi~: 

lr. ·)~rı · bunu g·· d .. , \:·tr ar or u. 
'ltıını. Ve Şehir tiyatrosu, 
~ de·· V Yap gış\irmekten başka 
. ~i 8llııy0r es• 1 • td 'r er· · ~· ı. c.., ın •not. ettirilmesi · 

t •• ~tı -,en ·· 
'flL nın b· gun, bu ceser hır- ı 
~ ır Şaheserine rastgel-

ı .. •eık· . 1 
~~ l s., 

1.: U io· ne, Ankara Şehir ti
"lı· ı· •'n 
1,' 1ni ad •Saçlarından utan• 
t ~ i•~ ~l>te etmiştim. Tem -

~il\ '1l•t aş landı daha başka 
~ '"" Çıkı, s ' , r~ . ltıad ~ • açlarından utan• 
• ı, ~ ı. <.! 
ı~ · vadi .Yazımla olan def-
~ 'di;enı alınıştı, onda kaldı. 

eı .. 
r ' de Raşid Riza al-

~4 k 
~ >• ış. Pı"·. ş 't "sı eh r tiyauro-

~ktıın ş d" . b 'ı 1 • a ıyı u up e 

1924 den 1939 a kadar kadın ayakkablarında değişiklikle-r 

Bu iyi birşey olmasa gerek: Ka
dınların ayakları büyüyor!. Şim
diye kadar daima güzel kadınların 
ufak ayaklı olması pek istenirdi. 
Fakat artık güzellikte bu şart a
ranmıyacak gibi görünüyor. Çün
kü kadınların ayaklart büyüyor. 
Bu da zamanımızda kadınların ra-
hat ayakkabı aramalarından ileri 
geliyor. On sene evvel kadın a -
yakkaplarının üstü açıktı. Gitgi
de daha açıldı· Nihayet parmaklar 
da göründü. Şimdi de topuklar 
meydana çıktı. Bu resim 929 se
nesi ile 939 a~~sında on sene zar-

fında kadın ayakkaplarında görü
len değişikliğin muhtelii safhala
rını tetkik eden bir İngiliz gaze
tesinde görülmüştür. İngiliz ga -
zetesine göre topukların da böyle 
gitgide açılmasında müessir olan
lar Amerika kadınlarıdtr. Yazın 
böyle ayakkl<aplan serin ve rahat 
oluyor diye Amerika kadınlan bu
nu tercih ediyorlar. Fakat rahat 
etsin diye gitgide açıldıkça ayak
lar büyüdükçe büyüyecektir. Fa
kat buna ehemmiyet vermiyorlar. 
Çünkü güzellik telakkisi de za -
mania değişiyor. 
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4 a:tn::} MASAL l)EGİL HAKİKAT 

Pasifikteki Koko Adasında 
Milyarlık Bir Define Saklı imiş .. 

- Paraşütleriıniz garaı. •• dir, e

ğer tayyareden atladığınız zaman 

açılmazsa, size meccanen yenisi

ni veririz. 

QQ 

Kadın - Baksana bana, bu a

dam canımı sıkıyor. Kafasında bir 

iki tabak kır. 

~ ~ ' .;:) ()} 

)~ r 

") ~ ,,\ 
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t~ ~ 
- Yahu, bu ne biçim giyiniş, 

güzelim pardesü, altında da o ne 

pantalon öyle .. 

- Sen eski pantalonları değiş

tirmek için bir lokanta biliyorsan, 

tarii et. oraya gidyim. 

Merihte 
İn sa n l ar 
Varmış 

Amerikalı heyeşinaslardan Sli
fer uzun müddettenberi Merih ü

zerinde tclkiklerde bulunmakta 

idi. Mumaileyh son zamanlarda 

bu yıldızın sathında değişiklikler 

olduğund ve elli senedenberi git
tikçe genişlemekte olan bir leke

nin orman yığınlarından hdsule 

geldiğini söylemiştir. Şd halde es

kidenberi Merihte zihayat mah -
lılklar bulunduğu hakkındaki id

dialar Slüere göre teeyyüd et -

mektcdir. 

1 

Fayda lı Bilgi ler : 

Elleri Terleyen 
Bayanlara 

Elleri terliyen Bayanların 

eldivenleri muhakkak ter le

kesi olur. Bunun önüne geç
mek kolaydır. Eldivenleri ter

sine çeviriniz, tebeşir tozu 
serpiniz, sonra giyiniz. Eldi -
venler ter lekesi tutmaz. 

• •• 
Demir veya demir eşyaları

nız pas tuttu. Derhal bir lit
re alkole 20 gram parafin ka
rıştırınız ve pas lekelerinin 
üstüne sürüp bir kaç saat bı
rakınız, sonra temiz bir yün 
parçasile iyice, sert sert oğu
nuz. Paslı lekeler çıkar. 

" Uç Asırdanberi Zaman Zaman Bu Def ine Arandı, 
Bulunamadı, Yeniden Araştırma Başladı 

Pasifik denizinde boyu beş bu
çuk, eni 4 buçuk kilometroluk bir 
adacık vardır. Bu adanın ismi Ko
ko adasıdır. Ada metruktür. Kim
se oturmaz. Buna rağmen üç yüz 
senedenberi, zaman zaman bir ge
mi bu adaya yanaşır ve gemiciler, 
adada gömülü bulunan 125 mil -
yon doları ararlar, fakat bir türlü 
bulamazlar. 
Yağmur mevsimlerinde Koko a

dasını sel götürür, günlerce güneş 
görünmez. Yağmur öyle şiddetli , 
yağar ki. insanı bir metre ötesini 
ayırd edemez . 

. İşte insanlar, gömülü olduğu 
söylenen bir serveti arayıp bul -
mak ümidile zaman zaman bu a
dacığa gider !er. 

Adacık güzel bir adadır. Kıyı • 
!arı sarp, yalçın kayalardır. En 
yüksek tepesi 900 metredir. Li -
manı yoktur. Bazı yerlerinde ufak 
körfezimsi, daha koyumsu yer -
ler vardır. Adaya bu koylardan 

çıkılır. 

Adada muhtelif cins binlerce a
ğaç vardır. Yaylalarında limon, 
pamflömis, badem ağaçları yeti -
şir. 

Diyorlar ki 1658 senes;nde meş
hur korsan Dampiye ile arkadaşı 
kaptan Davis bütün servetlerini 
bu adaya gömdüler, bu adanın ma
ğaralarına sakladılar. On dokuzun
cu asrın başlangıcında da kılıcı 

kanlı korsan Bemito da adaya 2 
milyar 280 milyon frank sakladı, 
bundan sonra da yakayı ele verip 
asıldı. Adamlarından yalnız Ame
rikalı Thomson kurtuldu. 

Thomson, servetin nerede saklı 
olduğunu söy !emeği vadetmişti, 

fakat o da söylemedi ve firara mu
vaffak oldu ve gene korsanlığa 

başladı. 

Cüceler 
Kongresi 

EylUlde Bütün Dünya 
Cüceleri Nevyorkta 

Toplanacak 
Eylulde yeryüzünde ne kadar 

cüce varsa hep bir araya gelip Nev
yorkta bir kongre açacaklar. 

Cücelerin bir araya gelip derd
lerini dökmeleri beş sendenberi 
besledikleri bir arzudur. Fakat 
bir türlü bir araya gelemiyorlar
dı. 

Bundan beş sene evvel 80 san -
tim boyunda şık, zarif bir cüce 
Budapeşte gazetelerini ziyaret et
ti. Bu zat at cambazlarında numa
ra yapan bir maskara ile bir dan
sözün oğluydu. 

40 yaşında zengin bir adamdL 
Bütün cüceleri bir araya toplayıp 
kongre akdetmek onun aklına gel
di ve propagandaya bıı§ladı. Bir 
sene sonra ölünce bu proje suya 
düştü. 

Şimdi Nevyork sergisi müna -
sebetile bu fikir ortaya atıldı. Nev
york sergisi direktörlüğü yeryü -
zünde mevcud cücelerin adresle -
rini tesbit ettirerek kendilerine 
vapur bi!eti gönderdi . 

Kongrede mevzuu b~hsedilecek 
meseleler şunlardır: 

1- Cüceler arasında evlenmeyi 
yasak etmek. 

2- Evlenmeden evvel tıbbi mu· 
ayeneye tabi tutulmak. 

3- Çocuklar gibi tren ve vapur
larda yarı ücretli biletler<le seya
hat etmek. 

4- Kalabalık yerlerde zabıtanın 
kendilerine yol göstermesi. 

5 - Cücelere mahsus bir hastane 
ve bakrm evi tesisi. 

6 - Cücelerle alay edenlerden, 
cücelere hakaret edenlerden yük

(Devıımı 6 ıncı .ahl/e~) 

Koko adasınd an bir görün«t 

1~ de Thomson öldü, sırrını 

dostu Keating'e söyledi. Bu adam 

iki kere adaya gitti, iki seferinde 

·de servetin bir miktarını aldı .. Fa

kat adam sırn ifşa etmedi. 

Keating öldükten sonra adanın 

plaru İngiliz kumandanlarından 

Kürzon'un eline geçti. Kaptan, 
yirmi beş sene adada araştırmalar 

yaptı; hiç bir teY bulamadı. f'IA
nı sahte idi. 

Ondan sonra İrlandalılar ada· 
yı araştırdılar, kazdılar, bir şey 
bulamadılar. 

Bugün el~rde dolaşan Kaptan 
Mor<gan'ın plilnıdır. Bu zat da el
li sene evvel adada araştırmalar 
yapmıştı. 

(Devamı 1 inci ıayfrıda) 

İdaresi Kolay 
Olmıyan Servet 

Milyoner Çocuk Fakir Kalan Babasına Onpara 
Bile Veremiyor.Amerika Kanunları Buna Mani 

1917 senesinde 
Rokfellerin orta
ğı Hanri Rogenin 
serveti yarı yarı
ya indi. O zaman 
Amerika harbe 
gireceği için mall 
bir panik başla -
mıştı. 

Bu sırada ser
vetin sahibi öldü. 
Arkasında 21 mil
yon dolar bıraktı. 
Oğlu binbaşı Ro
ve bu serveti ol
duğu gibi muha
faza ettı. 

Binbaşının kızı 

Milisan gizlice 
Avus!iuryalı Sıılm 
von Hogstratene 
vardı. Kızın aile
si fena halde kız
dı•lar. Bu Av us • 
turyalı kızbrını 

serveti içın al -
mıştı. Bir çocuk
ları oldu. Fakat 
karı koca ayrıldı
lar. 

Milisan, ogtu Peter ve Mitisaıı'ın fakir kalan kansı 

Bu müddet zarfında bir milyon 
dolar sarfettiler. 

Milisan tekrar evlendi. Genç 
bi.r Arjantinliye vardı. Bu adam 
da 225,000 dolar yedi. 

Bu sırada binbaşı da karısından 
ayrıldı, başka bir kadınla evlen -
eli. Gelgeiel!m o da ikinci karısile 
geçinemedi, ayrıldı. Bu izdivaç 
da üç milyon dolara maloldu. 
Binbaşı üçüncü defa yine ev -

lenrli. 1938 de 6ldü. Kızı ile bin
başının karısı a&asında vasiyet -

name meselesinden dava çıktı. 

Milisan davayı kaybetti. Diğer 

taraftan binbaşının oğlu Henri 
ile üvey anaları arasında dava 
başladı. 

Onlar dava ededursunlar, hü -
kıiınet miras vergısi olarak 13 mil 
yon 138 dolar aldı. 

Bugün Rogelerin belllbaşlı va
risi M!lisan ile Avusturyalı Sal -
minin oğlu Peterdir. 

Salm Holivudda filim çevirdi, 
(Devam' 6 ıncı ıahlfede) 
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Türk • Bulgar. 
Hududunda 

(1 inci sahifeden deııam) 
geldiğini dP ilave etmişlerdir. Harbiye Nazırı bu sözlere cevab vere
rek. tamamen serbest bir halde •i:lAhlanmağa devam ettiğini, modem 
vasıtalarla tf'çhiz edilmPkte olan ordu kadrosunun gün geçtikçe tekem
mül etmekte bulunı\o.ığunu söylemiştir. 

Bu toplmtıdo, Türk - Bulgar hududundaki çarpışma hadisesi de 
ıörüşühnüş ve evvelce verilen tebliğ hi!Mına komisyon tarafından ga
zetelere aşağıdaki i~ind tebliğ gönderilmiştir: 

cSon günlerde hudutta bazı hAdiseler vukubulduğuna dair olan ıa
yiaların aslı ve es0sı yoktur. Bu türlıi şayialar kötüdür ve memleketin 
ıükUnetıni ihlll eder. İstiyerek veya lstemiyerek bu şayiaları yapan
ları nefretle karşılamak ve kanunun bütün şiddetiyle tal<İp tmek icab
eder.• 

Halbuki, bu tAbl;ğ ile Harbiye Nezaretinin tebliği birbirini tutma
makta ve hadiaenin olup olmadığı iyice anlaşılamamaktadır. Artık hA
dise olsa da olma'!ı>. da son tebliğ şunu anlatıyor ki Bulgar gazeteleri, 
hd<liseleri tahrif ederek, Bulgar efkarı umumiyesi iizerinde yeni bir 
tahrik yoluna girmiş bulunmaktadırlar. Türk neferlerinin hududu geç
t!klerl kat'ivyen doğru değildir . .Aıncak gazeteler, Bulgar efkarı umu
miyesini tahri"it etmeyi ve bir Türk aleyhtarlığı yaratmayı nedense lü
zumlu görmüş ve son tebliğ ile Bu1€ar Harbiye Nezareti Parlamento 
komls~nunun bu çcşic! neşriyat iizerine müdahalesini celbetmişlerdir. 
Huı;lutta vukuu mevzuu bahsolan hadise hakkında Türk hükumetinin 
bir tebliğ neşretme~i de burada muhtemel addedilmektedir. 

Bir Otomobil Dün Bir 
Gencin Canına Kıydı 
Genç Bisikletten Yuvarlanarak 

Beyni Dağıldı ve Derhal Öldü 
Dün gece saat dokuz :raddele -

rinde Kireçburnundan geçmekte 
olan Yunan t.baasıda Fransuva 
adında birinin idaresindeki 972 
numaralı hususi otomobil bisik
letle geçmekte olan 17 yaşlarında 
bir gence çarpmıştır. Bisikletle be- 1 

raber yere düşen ve muhtelif yer
lerinden yaralanan ve beyni par
çalanan genç derhal ölmüştür. Ka
zaya kurban .giden gencin hüviye
ti heniiz tesbit edilememiştir. 

Fransuva yakalanarak tahkikata 
başlanmıştır. 

• 
ltalyan Gazetelerinde 
• 

iftiralar Devam Ediyor 
Bazı Roma gazetelerinQ,,.. Türki- ı 

yeye karşı yapılınakta olan mür.
harif neşriyat devam etmektedir. r 
Bakınız: La Stampa gazetesinin 

memleketimizi gezmiş olan Anto- · 
mo Lovoto ismindeki muhabiri ne
ler söylüyor: 

cTürkler nüfuslarını 50 - 60 mil
yon göstermektedirler. 

Bunların içerisinde 50 - 60 mil
yonluk Türkiyeden bahsedenler 
de az değillerdir. Bugün 18 mil -
~n olan hakiki Anadolu nüfusu
na kendi kendilerine Azerbaycan, 
Kafkasya ve Hazer denizi, Teb
riz, Baku ve bundan maada da 

Sovyet Rusyanın idaresi altında
ki 20 milyonluk Türkü de ilave 

etmektedirler. Bu suretle Türki
yenin panturanik rüyaları Ege kı

yılarından Moğolistana ve Enıver 
Paşa ile bir avuç Türk zabitinin 
öldükleri ve Türklük davasının 

Ariano ile mücadeleye giriştiği 

Turan'a kadar uzanmaktadır. 

Ankara iyi organize edilmiş bi:r 
emperyalist memleket merkezi -
dir. İlk adım Antakya ve İskende
runda atılmıştır. Yarın da ayni e
mellerle Halebe göz dikecekler
dir. 

J3ütün İngiliz diplomatlarının 
Cenevredeki gayretlerine rağmen 

Türkler şimdi de Arap toprakla
rında etnik haklara sahip olduk

larını iddia etmekte ve Musul ve 
Kerkük gibj İngiliz idaresindeki 

yerlerde oturan Kürdlerin Tu -

Yüzlerce 

randan gelıne Türkler olduklarını 
haykırmaktadırlar. Şüphesiz İn -
gilizler bu ciddi metalibat karşı -
sında yeni yeni çarelere baş vu
ruyar lar. O da Yukarı Cezirede
ki petrollerden Fransa ile uyuşa
rak Türkiyeyi müstefit etmeğe 
çalışmaktır. Ukin, Türklerin bu 
realistlik nümayişlerinden takip 
ettikleri yolun emperyalizm ol -
duğunu görüyoruz. 

Ankara görüşmeleri nihayet 
Türkiyenin lehine olarak sona er
miş bulunu~r. Şimdi Türkler ise, 
icabında Süveyş kanalını müda

faa etmek haklarına da iştirak e
diyorlar. Pek yakın bir atide şüp
hesiz Türklerin bir şımarıkça ha
reketlerinin neticesi bütün çıplak
lığı ile görünecektir. 

Son Telgraf - İtalyanlar daha 
geçenlerde elinde diplomatik pa
saportu olduğu halde meb'us bir 
Türk gazetecisini memleketlerine 

sokmamışlardı. Halbuki bu satır
ları yazan İtalyan gazetecisi Tür
kiyeye geldikten sonra, Sivasa, 
Vana, Erzincana. Erzunmıa kar 
dar bile serbest serbest seyahat 
yaptıktan sonra, gazetesine yazdı
ğı yazılar ki hakikati tahrif et -
mekten çekinmiyor, İtalyan gaze
tecilerinin son günlerdeki bu gay· 
retkeşliği eğer sinir muharebesi 
dedikleri propagandadan ibacretse, 
bizim sinirlerimizi hiç bir zaman 
bozamıyacaklarını evvelden ken
dilerine haber vermek münasib 
olacaktır. 

Eroin Satan Üç 
Kaçakçı 

M. f. A . l Tayyare Hücum 
ısa ır mıra Edecek 

Alman, Bulgar 
Ve ltalyan 

Manevraları 
Son günlerde bey<.z zehı< k.a -

çakçı.l.ığj ne mücadelesini art1!ı.
ran emniyet müdürlüğü ikinci şu
be memurları üç azılı kaçakçıyı 

yakalamışlardır. 

Dün Çemberllt8'jta vazife icabı 
dolaşmakta olan memurlar, Ke -
mal adında blrmin vaziyetinden 
§Üphelenerek takib etmeğe başla
mışlardır. Kemal takib edildiğini 
hissetmiş, evvela kaçmak istemiş, 
muvaffak olamayınca da üzerinde 
bulunan bir paket eroini yere at
mıştır. Bundan sonra yakalanan 
Kemal masum bir tavır takınarak 
hiçbir şeyden haberi y()kmuş gibi 
davranmış, suçunu inkar etmiş, 
fakat bunda da muvaffak olama
yınca erooni ayni semtte oturan 
Selimden aldığını itiraf etmiştir. 

Memurlar derhal Selimın evine 

giderek kendisini yakalamışlar ve 
evinde yapılan arama neticesinde 

40 paket eroin, eroine karıştırma
ğa mahsus beyaz toı , eroin bula
tıklı çakılar ve kiiğıdlar bulun -
muştur. Selim bütün bunları ta
nunadığı bir adamdan aldığını söy· 

liyerek suç ortağını ele vermek 

istememiş, fakat Selimin daha 
başka şeriki bulunduğuna kar» o

lan memurların mahirane tahki

katı neticesinde eroınleri şekerci 

Osman adında birinden aldığını 

itiraf etmiştir. Şekerci Osman da 
yakalanmış, onun da evinde yapı
lan arama neticesinde bir miktar 
eroin bulur>mu§'tur. Yakalanan üç 

kaçakçı adliyeye verilmi lerdir. 

* Arabcamrnıde Ahmed oğlu Meh-
med adında birinın üzerinde de 

bir miktar kaçak çakmak taşı bu
lunmuştur. 

İskenderun Limanı 
Kadrosu 

· \İsk o'1derun liman kadrosu 

takviye edi:ecek şehrimizden 20 

memur gonder ,eceklir. 

iki Vekilimiz Geldi 
Dahiliye Vekili Faik Öztrak, İk

tısad Vekili V't' Ankara valisi ile 
birlikte bu ;;abah Ankaradan ıeh
rmize ge ' ı<-ı~lerdir. 

Ankaraya Gitti 
(1 inci Jahifeden devam) 

ralı Sır Günningham bu sabah s~
at 9 da Devlet havay()l!arının bir 
tayyaresi ile Ankaraya hareket 
etmiştir. 

Ami:ralın Yeş'1köy tayyare mey
danına muvasalatında başta ban
dosu olmak üzere bir bahriye bö
lüğü sel{ım resmini ifa etmiş ve 
Amiralın harı.-keti esnasında İs -
tanbul komutanı HaUs Bıyıktay, 
Amiral Şükrü Okan ve maiyet
leri, Kurmay heyı;ti, Hava~llan 
müdiırü,, Yeşılköy tayyare bölük 
kumandanı ve mahalli memurin 
bulunarak kendjJerini uğurlamış
lard:< 

Boğulan Adam 
Sabıkalının 
Birisi imiş! 

Dinize Nasıl Düştüğü 
Tahkik Ediliyor 

Elvve~ki gece Jo'lory~ açıkların

da hiiviyetı meçhul bir cesed bu
lunduğunu yazmıştık . Cesed teş· 

hır edildiği halde teşhis eden ol
mamış ve nihayet zabıtaca alınan 
parmak ızlerinden boğulan ada
mın Beyoğlunda Yen~ehırde otu
ran sabıkalı 40 yaşlarında Tcodos 
oğlu Yor~ı olduğu teşhis edilmiş

tır. Yorgının ne suretle denız(' düş
tiığıı ypaılmakta olan talıki·kat 

netıre•tnde anlaplacı.ktır. 

~ 

Nakil Vasıtalarının 
Muayenesi 

Şehrımızdeki vesaitı nakliyenin 
muayPne•ine devam edilmek1e -
dir. 
Şimdiye kadar yapılar. muaye

nelerde birka~ arabanın plakaları 
alınarak 1:-unlar sl"ferden menedil
mıışlerdir. Buna sebeb bunların 

e•ki ve kusurlu bulunmasıdır. 

Şehrımızdeki bütün resmi oto
mobiller de muayeneden geçiril
mı !erdir. 

İ~anbuldaki resmi otomobil -

lerin sayısının 367 yi bulduğu an
lıışılmıştır. 

(1 ir..ci sahifeden devam) 
faaliyetıne bugünden itibaren 
başlanmıştır. Haber aldığımıza 

göre, büyük manevralara iştirak 
edecek tayyarelerimiz biri gün
düz, diğeri gece olmak üzere İs -
tanbula iki hava hücumu gösterişi 
yapacaktır. Şehir de bu hü -
cumlara karşı kendisi.ni koruya -
caktır. Bu hücumlara yüzlerce 
tayyare iştirak edecektir. 

Tayyarelerin İstanbula hücumu 
içın elli dakikalık bir mesafe vak
ti tesbit edi·1miştir. 

Tayyarelerimiz bu muddet için
de şehrimizin üzerıne gelmiş bulu
nacaklar, o sırada şehirdeki· bü -
tün düdükler ötecek, halk bod -
rumlara sığınacaktır. Her evin bir 
sığınma yeri olacağı gibi, zehirli 
gaz'ae karşı da tedafüi vaziyet 
alınacaktır. S!k a~ab ('v!erin bu
lunduğu mıntakaların Tahliye et
tır :.lmesı de duşünülmektedir. İs
tanbula hiıcum edecek tayyareler 
bomba yerine gilndtiz kireç dolu 
keseler, geceleyin de tenvir fı -
şeklen atacaklardır , 

Şehrin pasif miıdafaaı;ı etr<ıfın
dö büyuk müesseselere duşen va
zifeler hakkındakı d>ğcr tafsilatı 

ücunciı sahifemızde okuyacaksı-

nız -·-Yunanistanda 
Şenlikleri 

(l inci sahijecJen devam) 
dır Turk - Yunan dostluğunda 

Başvekil ekselans Metaksas'ın şah
si kıymetini yakından takdir ettı
ğimiz için, Yunan mılletinin de 
bugiın yapmakta olduğu büyük 
şenlikk>rle bu hakrkati ifade et -
mekte olduğunu goruyoruz. Me
taksas rejiminin Balkan antantı 

çerçevesi içinde, Balkanlarda sul
bü kuvvetlendiren mtihım bir a
mıl olduğuna da kimsenin şüphesi 
olamaz. Bu bakımdan da Yunanlı
ların şenlik yapmağa yerden gö
ğe kadar hakları vardır. 

Yunan milletini ve büyük şefi 

~kselfuıs Metaksası, bugiın yaşa

dık.lan büyük gün dolayısılc can
dan kutlularız. 

Atina 4 (Hususi) - Bugıin, bli· 
tün Yunanıstan Metaks&s rejimi
nın dördüncü yıldonümü münase
betile uzun müddettenberi hazır
lıkları yapılan şenlikler içinde 

(1 inci sahifeden devam) 
tos ayı içinde yapacaktır. 

Bulgar ordusu da manevra ha
zırlığı yapmaktadır. 

ParJs 4 (Hususi)- Alman ordu
larının Lehistan hududları civa
rında ve İtalyanların Po vadisin
de yapmakta oldukları büyük 
manevralar devam etmektedir. Bu 
yüzden bütün milletler gaiil av -
lanımamak ıç i·n ihtiyati tedbirler 
almağa ve mukabil manevralar 
yapmağa başamışlardır. Ayni za
manda İtalyan deniz ve hava kuv· 
vetleri de J\kdenizdeki mant'Vl'a
larına devam etmektedirler. Ma
carıstanın Romanya hududunda 
tahşidatta bulunduğu gelen ha -
berlerden anlaşılmaktadır. Askeri 
manevra adı altında muhtelif 
memleketlerde h:i.kn iki milyon
dan fazla msan silf.h altında bu
lunmaktadır. 

Fransa şark hududlarında bü -
tun askerı ~tedbirlerini almıştu. 
133 parçadan mürekkeb İngiliz fi
losu Fransız filosu ıle ayni tarih
l!'rde Akdenizde manevralara baş
lamak üzere tamaımile hazırlan -
mış vaziyettedirler. 
1300 İNGİLlZ TAYYARESl MA

NEVRAY AÇIKIYOR 
Londıa 4 (A.A.) - İngilterenin 

hava manevraları 8 ağustos akşa
mı ıle 11 ağustos arasında yapıla
cak ve- bu manevralara 1300 tay
yare iştirak edecektir. 

Geçen seneki manewalara 900 
tayyare ıştirak ebnişti. Manevra
lara tayyarelere karşı müdaiaa 
kuvvetleri de iştirak edecektir. 
'1"' '"' .. ... Au ... • ,,, ."" 

çalkanmaktadır. Her tara! bay -
raklarla ve taklarla süslellJlliştlr. 
Mağazaların ayrı ayrı yaptıkları 

tezyınat bılhassa nazarı dikkati 
celbetmektedir. Girıdden, Garbi 
Trakyadan, Makedonyadan ve 
Yunaniııtanın diğer bir çok yer
lerinden Atinaya gelmiş olanlar, 
şehrin sokaklarını hınca hınç dol
durmuşlardır. 

ıBugtinkü şenlikieı den bahseden 
gazeteler. Met~as rejiminin Yu
nanistana yenı açmış olduğu mıs
'ud devı-i anlatırlarken, Balkan 
paktına da ehemmiyet vermekte 
ve bu arada Türk • Yunan dostlu
ğunu da bilhassa tebarüz ettir • 
mektedirler. 

ftalyanlar 
Kurdukları 

Tuzağın içine 
Düştüler 

(1 inci &ahifeden devam) 
bilakis herhangi bir tecavüz kar
ıısında Boğazların ve Anadolu kı
yılarının değil, bizzat haksız bir 
işgal altında bulunan on iki ada
nın ve Arnavutluktaki mütecaviz 
ve füzuli İtalyan kıt'alannın teh
likede olduğunu görünce şimdi de 
bütün kuvvetlerini, propaganda 
vasıtalarını tahrik ve fesada tahsis 
ettiler. 

Bu tahrik ve fesad iç efklln u
mumiye ile uykuda zannolunan 
alakalı efkarı umumiyeleri iğfale 
hasrolunan bir faaliyet ve muh
telif şekiller ve kalıplar içinde u
çurulan balonlardır. Bu balonlar
dan bir tanesini de Corriere della 
Sera ayni zamanda Son Telgraf
daki yazılarımıza bir ccvab mahi
yetinde olarak savurmuştur. 

Yine bir kısuu İtalyan matbuatı 
Türk efkarı umumiye>inde İngil
tere ve Fransa ittifakından bekle 
nen faydalar hakkında teşettüt 

hasıl olmağa başladığı yolunda 
tezvirata sapmışlardır. Bunlar o 
derece bayağı propaganda şekille
ridir ki, cevab vermiye, münakaşa 
etmeğe değer hiçbir tarafları ol
madığı kadar Türk efkarı umu· 
miyesi üzerinde en basit şekilde 
dahi tesir uyandırmasına imkiin 
yoktıır. Böyle bir imkanı derpiş 
etmek - kuyruğu kapıya sıkışmış· 
tabirine tamamile sembolliik eden 
İtalyan matbuatının Türkiyedeki 
hayat sahaları kadar gülünç, mu
hayyel ve saçmadır. 

Türk milletinin yekpareliği ve 
dış politika iizerindcki milliliği ve 
bütünlüğü gözönünde bulunduğu
na göre İtalyan matbuatı bu tez
vir, tahrik ve fesad yolunda da 
şimdiden yaya kalmış bulunmak
tadır. Bizce, İtalya için bütün bu 
bocalaınalar içinde çıkar tek yol 
kalmıştır ld, bu yolu İtalyan mat
buatına tavsiyeyi de yarına hıra· 
kıyonız. 

ETEM iZZET BENİCE 

İdaresi Kolay 
Olmıyan Servet 

(5 Hıci sayfadan devam) 
Pariste sahneye çıktı. Nihayet on 
parasız sokakta kaldı. Avustur -
yanın işgalinde Almanlar Yahutli 
olduğu için servetine vaz'ıyed et
tiler. 
Şimdi oğlundan senede 20,000 

dolar ve ayrıca her sene Ameri
kaya gidebilmesi için 10,000 dolar 
istiyor. 
A.damın bu iSteğinc kanuni ma

ni milyarder çocukla fakir ba -
ba on para bile alamıyacaklardır. 
Ancak çocuk parasına Amerika 
içinde tesahüb edecektir. 
Oğlunun gelirine el sürebilmek . 

için Amerika tabiiyetinde olup 
vergi vermek lazımdır. Amerika
da oturabilmek için de geçinecek 
kadar şahsi parası bulunması ge
rektir. 

Küçük Peterin bu.günkü serveti 
3,250,000 dolardır. 

---<>---

Cüceler Kongresi 
(5 inci ıayfadan devam) 

sek para cezası alınması ve bu gi· 
bilere ağır ceza verilmesi. 

Bugün yetmiş cüce Budapeştede 
toplanmıştır. ıBugünlerde Edin -
burga hareket edeceklerdir. Gaze
telere beyanatta bulunan cücele
rin reisi: 

- Biz diyor ciddi insan'larız. 

Kongrenin ruznamesini söy !edim. 
Bazı gazetelerin yazdıkları gibi 
kendimize mahsus küçük evler, 
küçük traırwaylar, k~ük trenler 
istiyoruz. İsteklerimız makuldür. 

«FATİH» Tefrikamız 
Yazılarımızın çokluğundan bn· 

giin dercedemedik. Özür dileri7. 

GÖNEŞ BANYQ.SUNDA YANAN 
Yanıklarını teskin ve tedavi için 

ViROZ.A 
her türlü yanıkları, kan çıbanları, tıraş yaraları, ~:,,. 
iltihabları ve çatlakları, koltuk altı çıbanl~rı, do 1 jjıli 
akneler, ergenlikler, çocukların ve büyüklerin ber 
deri iltihapları. 

TEDAVİ EDER. . iııİ 
Sıhhat Vekaletinin 22/4/93"' tarih ve 5-31 numaralı ruhSatıs 

ı- Saçlarıma Ak Düştü - Sarsam 
Şarkılarının bütün :iru:eliklerim 

plağa almak suretile yeni biır mu

vaffakiyet gösteren dünyama en 

büyük plak fabrikası 

KOLOMBiA ŞiR 1 
Çolı: saoat'kar ve hassas bir ıese malilı: olan yeni 0~0>"'1 

MENŞURE TUNAY'ın 17585 No. Plııı,tıJl 
lilıl••••• Muhterem müşterilerine takdim eder. _../ 

lQ p 
En Fazla 

Rağbet Bulan 
Pudranın Yeni 

Renkleri 

MEŞHUR 
Güzellik mütehassısı 

'u kıymetli tavsiyeler· 
de bulunuyor : 

- Rob ve şapkalarda olduğu 
gibi, pudra renklerinin de mo -
dası mütemadiyen değişir. Bu
nun içindir ki da>ma yeni ve 
cazip renkler hemen Tokalon 
müessesesinin güzellik mütehas
sısı tarafından piyasaya sürül -
mektedir. 

* PECHE - İlıkbahar tuva· 
letlerile ahenktaI olan ve bilhas 
sa sarışınlarla saçları kesi ane 
renginde olanlara yakışan, şef

tali yumuşaklığı tesirini yapan 
pudradır. 

* BRUN SOLEİL - Esmer 
tenler için gayet sevimli ve 
cMab bir tesir yapan ve bugün 
Pariste pek fazla rağbet bul8J1 
pudradıı. * RACHEL - DORE - Za
yıi tiplere hafif ve mahrem bir 

parlaklık veren ve bilhassa su
vare tuvaletlerine ahenktar bir 
pudradll'. 

Cazip ve sehhar renklerin bü 

tün serisini tecrübe ediniz. 
Birçok kadınlar, maalesef ten 

!erine uygım renkteki pudrayı 

kulla·nmıyorlar. Bunun için yiiz

lerine makyaj olınuş ve sert bir 

manzara veriyor. Tenini-.ıe uy

gun pudrayı bulımanın yegane 
çaıresi yüzünüzün bıır tarafına bir 

renk ve diğer tarafına baş

ka renk tecrübe etmektir. 
Adresimize yazınız. Size pa

rasız ola·rak muhtelif renklerde 
6 adet nümıınelik yeni Tokalon 

pudrasını göndereceğiz ve bu 
tecrübeyi k()laylıkla yapınız. 

Adresı: İstanbul 822, posta ku

tusu 29 Numaralı Tokalon Pud
rat>ı servisi.) 

. suiJı 
Sultanahmed 1 iDC1 

mahkemesinden: ıııt1 

Davacı İstanbulda 1 r J 
hanında 17 sayıda pilbtrtr 

Jbt hanında 17 sayıda pı 8 .ı: 
Mecidiye mahallesinde if-
d k . Em' .,,.pol e mu ım ın -;- 1. , 
mezkur evin kira bede l1. 
ve tahribattan da aıacsrıı' 
lira ki cem'an 290 JirS d 
hakkıncfa ikame cdib 

muameleden kaldırı!Jll9sı_. 
rar yenilenen 939/516 ~~ı 
mucibince müddeaale) dl> 
rilen dava arzuhali; ~e.~' 
lunamadığı şarhile JD~ oı' 
fından iade edilmiş 'e ı'I 

"ddf~ talebi veçhile mu ııJif 

gün müddetle ilfınen t~t; 
sına ve muhakewıenıP rııı
tarihine rastlıyan paz~~ 
saat 11 e talikine p 
karar verilmiş olduğun Jıl 

ya 
.ve o saatte bizzat ve oığl 
mahkemede bulunına 01 
muhakemenin gıyabıP ıi 

. e o 
lınacağı tebliğ yerın 

ilan olunur. 

Jtfl'• 
Eczacı Hasıııı 

. erl~ 
Konkordato Koınıs P' 
Mukaddema Bahçi!~a 

ittisalinde 34 nuınar81'.1, 
"'e halen Liman hanı 81 ,,ı• 

d 
. 5air 

mara a ıtrıyat ve ,ı.; 

:rat ticareti ile i~tigal \~11' 
ıHasan Hassan aıacB ıf1 
müddeti muayyenesi ~ıl~ 
racaatla alacaklarını di 

fıC 
]anların bol'ÇIU tııt8 ı!' 
edilen Konkordato)'u g.~ 
etmek üzere 25 ağUS109,.-1 ılı "P 
ne rastlıyan cuma gu .. tl 
Yenipostane arkası 'fU ı' 
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No. 44 Yazan: Rahmi Yağız 

Ben Boğaza Doğru Marmara 
Sahilini Bir Daha Dolaşacağım 

ltem de Yoluma Rastlıyan Biitün İşlek Limanları 
Topa ve Torpidoya Tutacağım 

b~ı:_~azlfıruzi muvaffakiyetle 
lrı~-"Uf bulunuyoruz. Osmanlı
tıı~ek ~ut fabrikalarını topa 
d.!'t t · liüktlmet merkezlerine gel
ılıy. stanbuı limanına girdik. Şim
l(,~ kadar rastlamadıkları hatta 
tey lltına ıgetirmedlkleri bir badi
~ diltürdük. Demir yerinde do
~~ a:arına hücum ettik. Bu mu
di•. lkiyetimizi şimdi şöyle sür
"'i!<:~ ll z .. 

~lı; ~ Anadolu aahllini takib ede-
4.ııa llttııareyı Boğaza doğru bir 
'4hı da.ha katedeceğim. Güzer -
•Ie~llı~a bulunan bu denizin en 
fı4~ Üıııanıarını, İatanbula yakın 
~ 1erden bqlayıp Boğaza ka
~ido İ<ıker teker topa tutmak, tor
~ _ile tahrib etmek suretile gi-

'tıın. 
ll. 7 n· 

lııttte uı rotası da ayni istika -
t1ııı1aınoldutuna göre, yolda ona 
ilıtİll\ alt, beraber hareket etmek 

!< ali vardır. 
~'n~lten Nazmet, Marmaranın 
~ lı hattını taklb edecek, böyle
~~tıoğ~za doğru çıkacak ... Sizin 
dlltıi<ııııx ~aplten, ihtiyaç görül
~ takdirde Rumeli yakasını 
l<l.ı, l> ederek ilerllyen Kapiten 
t~e'ye yardım etmek, ve .. pe

htj . t~'lulaeak Osmanlı destro -
ille( erilli kendi üzerinize çek -
lıoıı; .. &ahitlerden uzakta, kanal 
neııı-lllerınde seyre sevkelmektir. 
tet Uerin kabfüyeti sizin meha -

Ye dir t• · b life . aye ınız u en zor va-
bu~~ kolaylıkla başarmamzda iki 
Siıe lıni!dir. 
Siz &elince I<apiten Klavye: 

~iliıı· de Marmaranın Rumeli sa-
~iz ~ı takip edeceksiniz.. Vazife
lti, re beninıklnin ayni olscak. Ya
llıanıastlıyacağınız, iskele ve 1i -
ca~. ;rı topa tutacak. torpidolıya-

\' 
0 
ahrıb edeceksiniz. 

ıu d 1<ia rast.geleceğimiz her tıir -
en· 

IUeb : vasıtasını, harb gemısi, 
illa., t, ınotör, yelkenli, taka ve 
~eği:11•ları tutacağız, tahrib ede
~haı'ı batıracağız. Tabii müret -
te~ t esır edemeyiz. Çünkü ge
iııtia ahtelbahirlerimizın havası \•e 
ıııeıı;' hacıni, gerekse iaşe malze -
lar1 ~z buııa müsait değildir. On
~~e-~ &eınuerile beraber imha e-

l< gız. 
tini oııık.0dor Brodey'in söyledikle
ı.. ı ı s·· 
<ı.a~ 11 uvari, Kapten Klavye ile 
1-ı,• en N' azmet ellerindeki blok
leriıı ııot ediyorlardı. Brodey söz
lirtn el(llihayet verince yazısını bi-

..._ " laıvy-e sordu: 
z ı:-ek· v 
ilııı.a ı •>-Omodor, nerede, ne 
'Ye nasıl buluşacağız?" 

- Biribirinizle mi! 
- Gerek biriblrimizle, gerek 

hep beraber ... 
- Birbirinizle buluşmak için 

ancak gecelerden istifade edecek
siniz... Geceleri denizin üzerinde 
seyir edebilirainiz. Tabi! müdafa
ai !eyliye (1) tertibatı ile .. Yalnız 
Kapiten Nazmet iskele tarafında 
bir kırmızı ışık, iliz de sancak bor-

(1) Deniz muh4rebelerinde gc
cı!leri hareket eden harb vasıta-
lan bütün ışıklarını söndürürler. 
Bu1U! deniz h4rb lisanında mıJda,. 
fa.ai !eyliye tertibatı denir. R. Y. 

danızda bir yeşil ışık bulundurur
sanız birbirinizi daha kolay gö~ 
bilirsiniz. Maamafih telsizinizle 

de geceleri irtibat tesis et -
mek, birbirin izi aramak, bulmak 
kabildir. 

- Nerede topanacağız Komo -
dor. 

- Şimdi onu söyliyeceğim: va
:ı.;iteleriıniz ayni istikamette iler
lemek olduğuna göre ne kadar 
meşguliyet farkı olursa olsun ni
hayet bir kaç saat farkla toplan -
ma yerimizde ayni günde birleşe
biliriz. 

(Deııamı var) 

Pasifikteki Koko Adasında Milyarlık 
Bir Define Sakil imiş ! 

(5 inci aayfadan devam) r 
18116 da b&fka bir heyej; adaya 1 

çıktı. Bütün kayalıkları, mağa -
raları dinamitlerle attı, fakat s:ll'

vet elde edilemedi. Bunun üzeri-
ne adaya vapur yanaşmasını ya -
sak ettiler. 

1001 de. 10.000 dolar sermaye 
ile teşekkül eden bir şirket ada
da yeniden arqtırma yapmak iz
nini aldı. Aradılar, taradılar, bun
ların emekleri de boşa çıktı. 

1906 da Boston'lu bir milyarder 
kadın adadaki serveti aramak yü
zünden servetini yiyip bitirdi. 

1912 de iki İngilizin serveti bu 
servet yüzünden heba oldu. 

Geçen sene iki İngiliz kafilesi 
tekrar adaya gitti. İki kişi kaya -
lıklardan düşüp öldü. ötekiler de 
geri döndüler. 

Geçen ay işi daha ciddi tetkik 
etmek üzere bir İngiliz heyeti a
daya doğru yol aldı. Bunlardan bi
ri Şakliton ile beraber Kutba gi
den V arsley'dir. Beraberinde arzi
yat alimleri, elektrik ve maden 
mühendisleri b ir de sinema o~ -
r atörü var. 

Varsley: 
- Bu servet adanın insan ayağı 

basabileceği yegane bir tek yeri 
vardır; oradadır, diyor. Bu saha 
üç metre murabbaı küçük bir yer
dir. Adanın diğer aksamı kayalık
tır. Adada bir sene kalacağız. Ser
veti bulursak, servetin üçte birini 
Kosta - Riko hükılmetine verece
ğiz. 

Bakalım üç asırdanberi aran -
makta olan hazineyi bu sefer ele 
geçirebilecekler mi~. 

Sultanahmed. Bölge Sanat Okulu Artırma 
ve Eksiltme Komisyonu Başkanlığından : 

Cioıi miktar M. Fiyatı Eksiltmenin T.G.S. ilk T. Şekil 
Li. l<:u. Li. K. 

Elektrik 99 kalem 3441 30 21/8/939 pazarte.o;i 258 15 açık 

malzemesi saat 14 
Sivss bö!ııe San'at okulu için sa·tın alınacak olan 99 kalem muhte

lif elektrik malzemesı şartnameleri dairesinde eksiltmeye konulmu~tur. 
l - Eks;ıtme Cağaloğlunda Yüksek mektepler Muhasebeciliği bi

nasında toplanan l:o'l'isyonda yapılacaktır. 
2 - · El<'siltme şel;.ii gün ve saati muhammen fiyatı ve muvakkat te

minat miktarı yukarda gösterilmiştir. 
. 3 - İstekliler Ticaret odasının 1939 yılı vesikasını ibraza mecbur

durlar. Vekaleten gir~cekler m~addak vekaletnamelerini Ye şirket na
mına girecekler de 2490 numaralı kanundaki vesaikı ibraza mecbur
durlar. 

4 - 99 kalem malzemenin cinsi miktarı ve evsafı mektepde mevcut 
şartnamelerinde yazılmıştır, İstekliler mektebe müracaatla şartname 

alsbiliı !er. (5820) 

TA R ZANIN OGLUj 
l'az -.!!:_. EDGAR RAYS 

'testi~ 
1•bı>, ınıyordu. Korak ıle be- ı 
t llıun •, ~oı zaman yaşadığı yerle-
y~tkı · u kaybetmeden gidemi- ı 
İl:ı:ı" ·· Yabancının sözü de onu 

etın· 
hhaıı" 'it~ Bu vahşi genç kız 

" •
1Ya r ••ıpa ı ımad da edıyordu . 

buı •tt et Vabaneır_n tcklıfini ka- 1 
~r y"ı'· Zaınbi maıyetlerile bera- 1 

Uç ~ çıktılar 1 n.. ııu.ı son b.. . . 
~.on. ra uyuK hır bına -

lıı:ıd u ne gele! l a \ıu .. ~r. Bmanın etra-
~uıılıit Yllk çıfL!ıkler, ekilmiş 
..,. ara· 

'• '"d 21 \'ardı. Bu manzara 
~a " a r dUştu, g~n~ Kız tekrar korku-
•lt: buyuk binayı göstere-

~ ~u ned· 
' ab ır? dedi. 

•ncı g<;ı·· . 
~ lltnsed1> 

No: 32 

- Benim malikanem dedi. Bu
rada Korak gelip sizi buluncıya 
kadar, i.sted.ğiniz kadar oturur -
sun uz. 

- Korkuyorum. Korak beni be
yazların eY;nde gelip aramaz. Da
ha ;yisi ben gideyim. 

- Nereye gideceksiniz? Onun 
yanına gidecek yolu bile bilmi
yorsunuz. Daha ilk gece ya bir 
arslanın \ cya bir kaplanın kur
banı olursunuz. Bir daha Korak 
size kavuşamaz. Sözümü dinle -
yin, bizim yanımızda kalın. Bana 
itimadınız yok mu? Ben sizi kö
tü insanların elinden kll!'tarma -
dım mı? 

Meryem biraz mütereddid: 

Çevıren: FUAD SAMİH 

- Pe~i ded;. Doğru, bana ıyı
lik ettiniz. Malikaneniz de Con
gile yakın. Sözünüzü dinliyece -
ğim, Korak gelsin diye burada 
bekEyeceğim. 

Yabancı neş'clendi: 

- Ha şöyle! dedi. 
Etrafı çiçeklerle bezenmiş bü -

yük binaya girdiler . 

Balkonda beyazlar giyinmiş bir 
kadın e!ile kocasına selam veri
yordu. Meryem bu kadını görün
ce duraladı, hamisine endişe ile 
baktı. 

Yabancı yine gülümsedi: 
- Kanın dedi. S izi muhakkak 

ki sevecektir. 
Kadın yaklaştı, yabancı ile Mer-

HJKAYE• 

Meşhur Denizle Bülbül 1 
( f üne« aa!/fıldmı det.ıam) 

- Siz billrsi.ııisl 
Erkek hızlı hızlı çatalı vurarak 

garsonu çağırdı: 
- Bana bak barba, sen ~uradan 

bize bir sandal bul! 
- Baş üstilne bayım! 
- ıBizi buradan alacak, şöyt.. 

Sarıyer önünden aheste aheste 
Tarabya koyuna kadar götürüp 
geriye getirecek! 

- Peki efendim, emredersiniz. 

••• 
Biraz sonra, boya ve yaldızları 

pınl pırıl yanan yepyeni ve ge -
nişce bir sandal gazinonun iske -
lesine yanaştı ve önce biz, diirt 
kifi içeriye atladık. Bizim arka -
nuııdan da kıranta garson, masa
lardaki bütün şişe, bardak, tabak
ları sandalcı ile birlikte ve gayet 
itina ile sandala yerleştirdi. 
Sandalımız, Sarıyer önlerine 

kadar yine şundan bundan hoş beş
le geçti. Lakin Sarıyerin piyasa 
caddesi önüne gelince kalantur a
dam kendi elile bana bir bira dol
durup uzatarak: 

- Artık dedi, lıltfünüzü bekli-
yoruz! 

- Estağfurullah, ne gibi? 
- Ne gibi olacak? Malum a ... 
- Nedir o maliım olan? 
- Canım, bu zamanda, böyle ı 

bir yerde .. Tam sırası değil mi şim
di?. 

- Neyin tam sırası? 
- Artık siz nasıl arzu buyu -

rursanız! 

- İyi amma. ne demek istediği
nizi anlıyamadım ki! 

- Haydi haydi. rica ederiz, an
lamamazlıktan gelmeyin! 

- Ciddi söylüyorum ki sözleri-
nizden bir şey anlıyamadım! 

- Bir gazel rica ediyoruz yahu! 
- Ne gazeli? 

iBu manzıtta karşısında ne ka -
dar afalladığımı bilseniz ... 

- Aman dedim, benimle şaka 
mı ediyorsunuz? 

iİkisi birden: 
- Rica ediyoruz, rica! 
- Fakat, benim buna ne sesim 

müsait ... 
- Çok rica ediyoruz, naza çek

meyiniz kendinizi! 
- Ne nazı yahu? Kim söyledi 

benim size gazel, şarkı okuduğu
mu? 

- Siz istediğiniz kadar nazla
nıruz, fakat kabil değil, bu akşam 
elimizden kurtulamazsınız! 

- Eğer, sizin bu tekl ifleriniz 
ciddi ise mutlak bu işte bir mu
ziblik var! 

- Ne gibi muziblik? 
- Siz, beni kim sanıyorsunuz? 
- Meşhur denizler bülbülü, bes-

tekar ve muganni Hafız Mustafa 
değil misiniz? 

- Bunu da kim söyledi size? 
Karı koca birbirlerine bakışa 

rak: • 
- Şimdi de bizdıın hüviyetinızi 

saklıyorsunuz değil mi? 
- Cebimden hüviyet varakamı 

çıkarıp uzatarak: 
- Buyurun, benim hüviyetim 

budur! 
İkisi de benim hüviyet varaka 

sma göz gezdirdikten sonrı. fena 

yemin anlamadığı bir dılle ko -
nuştu. Meryem buna rağmen ken
dinden bahsedildiğini anladı. Ya
bancı kendi.sini nasıl bulduğunu 

naklediyordu. 
Meryem dikkatli dikkatli ka -

dına bakıyordu. Ömründe bu 
kadar güzel kadın görmemişti. Te
ni pembe beyaz, şeffaf, yumuşak
tı . Sarı saçları şakaklarına doğru 

sark>yodd. Mavi gözleri müşfik
ti. Kızın vahşi ruhu birdenbire bu 
kadına ısındı. 

Yabancı sözünü bitırdikten son
ra kadın Meryeme yaklaştı, kızın 
kıvırcık. sert saçlarını okşıyarak 
tatlı sözler söyledi ki, zenci -
nin gözleri yaşardı. Hayatında ilk 
defa olarak böyle müşfik sözler 
duyuyordu. Eğer t,anımış olsay 
dı, annesini de bu kadar sevecek
ti. 

İşte böylece Congirlim çingene 
kızı Meryem bu mes'ud yuvaya 
girdi. 

halde afalladılar w erkek ciddi
lf!ftl: 

- O halde y~ garsonda o
lacak! 

- Nasıl yanlıflı.lr.? 

- Biz, gazlnoıia, otururken, si-
zin öyle, den.Is kenarında, elleri
nizi şakağınıza dayayıp dalgın dal
gın oturuşunuz merakımızı. çekti
ği için sizi göstererek garsona bu 
zat kim? diye sorduk. O C:a bize 
meşhur Denizler bülbülü Hafız 
Mustafa dedi . 

Vaziyeti hemen kavrayıp başla
dun gülmeye ... Adam sordu: 
.- Niçin gülüyorsunuz? 

- Ayol, dedim, o meşhur De -
nizler bülbülü, Hafız Mustafa de
nilen zat. benim arkamdaki masa
da ve tıpkı benim vaziyetimde o
turan zattı. 

- Tuuu... Allah müstahakını 
versin o bunak garsonun! 

- Versin ki versin! 

- Şimdi ne yapacağız? 
- Ne yapacağız. hemen geri dö-

nüp beni gazinoya bırakacak ve 
benim yerime onu sandala alıp 

tekrar denize açılacaksınız! 

• •• 
Biraz sonra gazinoya geldiğimiz 

zaman, meşhur Denizler bülbülü 
Hafız Mustafayı oraya koydunuz

sa bulun! Biz oradan açılır açıl

maz, o da kalkıp bir otobüse atl-ı 
yarak İstanbula dönmemiş mi? 

OSMAN CEMAL KAYGILI 

Şu bir iki ay 
içinde gürültü 
çıkmazsa .. 

(4 üncü sayfadan devam) 

Danziy meselesi, Almanya - Le
histan gerginliği ve saire konu -
şulurken Gaydanın da bir maka

lesi hatıra geliyor. İtalyan Başve
kilinin düşüncelerine tercüman ol

duğu söylenen bu muharrir di -
yor ki: 
Eğer Almanya Danzıg yüzünden 

bir harbe girerse İtalya daha ilk 

günden onunla beraber olacaktır. 
Eğer harb olunca İngiliz harb ge

mileri ve tayyareleri Akdenizi 

geçmek isterlerse İtalyan gemileri 
ve tayyarelerini bulacaklardır. 

Gayda böyle yazıyor. Fakat da

ha çok evvelden anlaşıldı ki İtalya 

tarafı Danzig için harbe girişme

mesini Bertin tarafına tavsiye et-
' mckten geri kalmamıştır. 

Dey li Ekspresin İta !yadan aldığı 

malCıma!a göre İtalyanın yeni yap

tırdığı tayyareler matliıb evsafa 

malik o:mıya'rak çabuk bozul -

maktadır. Bµnun da sebebi tayya

relerin yapılmasında lazım olan 
madenlerin iyi olmamasıdır. Tay
yarelerin motörleri sık sık bozul

maktadır. Sözün hulasası İngiliz
lere kar~ı İtalyan gemi ve tayya
relerinin de karşı çıkacağını ya
zanlara karşı İngilizler de bu ce
vabı verıyorlar. 

Buna rağmen Meryem, Korakı 
unutmadı. Gördüğü şefkat ve sa
mimiyete rağmen her gün sev -
gili arkadaşının yolunu gözlü -
yordu. 

-15-

Ta uzaklarda, Congülün orta
sında Korak, yaralarından kanlar 
akarak, bedevilerin reisine gittL 

- Ben Korakım dedi, seni ka
padıkları kafesi açtım. Senin dos
tun Korakım. 

Reis: 
- Ha. Dedi, Koraksın. Kulak -

larım senin Korak, gözlerim Ko 
rak, burnum Korak olduğunu söy
lüyor. Burnum beni hiç aldat -
maz. Ben senin dostunum Korak. 
Gel, beraber avlanalım. 

Tarzanın oğlu: 

- Arlık Korak avlanamaz, de
di. Zenciler, Gomanganiler arka
daşımı, kız kardeşimi kaçırdılar. 

(Dtvamı var) 
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Yenikapı -Ahırkapı 
Kürek Yarışları 

Deniz Sporcuları Bu Haftaki Müsa· 
bakalara Ehemmiyet Veriyorlar 

İstanbul su sporlsrı ajanlığı -
nın tertip etmekte olduğu ve bi
rincisi evvelki hafta yapılan kil- . 
rek teşvik yarışlarının ikincisi 
de bu hafta Pazar günü yapıla -
caktır. Bu haftaki müsabakalar 
Yenikapı ile Ahırkapı arasında
ki sahilde olacaktır. 

Bu müsabakaya iştirak etmek 
üzere, İzmit kürekçileri, İstan
bul su sporları ajanlığına müra
caat etmiş bulunmaktadırlar. Bu 
müracaatı tetkik eden su sporları 
ajanlığı, İzmitli sporcuların ar
zusunu kabul etmiştir. 

Ayni zamanda ayrıca iki şehir 
kürekçileri arasında da bir mü
sabaka mahiyeti alacak olan bu 
haltaki yarışlar, bu yüzden, ay
rıca bir ehemmiyet iktisap ede
cek ve çok heyecanlı olacaktır. 

Almanvada Motorbot 
Müsabakaları 

Münih, - Stanberg gölünde 
yapılmakta olan motorbot müsa
bakaları dünkü Pazar günü sona 
ermiştir. 

Almanya büyük mükafatı için. 
yapılan 20 kilometrelik yarışın 

son turunda, Cantanco saatte va 
sati 87.5 kilometre bir sürat re
min ederek mükafatı kazanmış -
tır. İngiltere - A~anya arasın
da yapıbn yarışlarda Almanya 
1630 puana karşı 2940 puanla üs
tün gelmiştir. 

Dört memleket arası yarışla

rında İsveç 2108 puanla birine~ 
İtalya 1938 puanla ikinci, Alman 
ya 1593 puanla üçüncü, Fransa 
1406 puanla dördüncü olmuşlar
dır. 

Malaya Takımı ile 
lzmirde Yapı lan Maç 

İzmir, 3 (İkdam Muhabirin -
den) - Şehrimizde bulunan dost 
ve müttefik İngiliz hl.ikiımeti
nin Malaya zırhlısı futbol takı -
mile İzmir muhteliti. bugün bir 
maç yapmışlardır. 

Çok samimi bir hava içinde 
cere) an eden maçı İzmir muh -
telili 9 - 1 kazanmıştır. 

Horti Kupası 

Doet . nch~n, - Horti kupası i
çin burada yapılmakta olan en -

ternasyonal su topu turnuvası -
nın ilk neticeleri şunlardır: 

Macaristan, Hollandayı 4 - 1 
yenmiş, Belçika ile Fransa 2 - 2 
Almanya ile İtalya 4 - 4 berabe
re kalmıştır. 

Enternasyonal Su Topu 
Müsabakaları 

Doetinchen, - Devam etmek
te olan enternasyonal su topu 
müsabakalarının ikinci günü 
Alman ekibi, Fransaya 5 - 2 ga
lip gelmiştir. 

Dünya şampiyonluğunu elin -
de tutan Macar ekibi İtalyan e
kibini 4 - 3 yenmiştir. 

Belçikalılar da Hollandaya5-3 
galip gelmişlerdir . 

İkinci günün karşılaşmaların-
dan sonra vaziyet şu şekildedir: 

1 - Macaristan 4 puanla, 
2 - Belçika 3 puanla. 
3 - Almanya 3 puanla. 
4 - İtalya 1 puanla, 
5 - Fransa 1 puanla, 
6 - Hollanda O puanla, 

Berlin At letizm 
Müsabakaları 

Berlin, - Olimpoyatlara hazır
lık olmak üzere burada yapıl -
makta olan atletizm müsabaka
ları neticesi şunlardır: 

100 metre sürat koşusu: 
1 - Meckermann, 10.6. 
200 metre koşu: 
1 - Schuring 21,2 saniye. 
4Xl00 bayrak yarışı: 
1 - Cenubi Aimanya 40.1 sa-

niye. 
Cirit: 
1 - Serf 68.94 metre. 
Gülle: 
l - Wölke, 16.45 metre. 
Uzun atlama: 
1 - Dr. Long 7.39 metre. 
Kadınlar arasında 80 metre 

manialı koşu: 

1- Dempe 11.5 saniye cYenl 
Almanya rekoru•. 

Yüksek atlama: 
1 - Adam cİngiltere• 1.~ 

cDünya rekoru•. 
Gülle: 
1 - Gisela Maermlyer 13.87 

metre. 
Cirid: 
1 - Gelins 45.7 metre. 

fstanbul Sıhhl Mü~sseseler Arttırma ve 
Eksiltme Komisyonundan: 

Haydarpaşa n.imune hastanesinin 30.000 metre gaz idrofili ile 1500 
metre tarlatan bezi açık eksiltmeye konulmuştur. 

1 - Eksiltrr,e 16/8/939 çarşamba günü saat 14,45 de Cağaloglunda 
Sıhhat ve İçtimai Muavenet müdürlüğü binasında kw·nlu komi.wonda 
yapılacaktır. 

2 - Muhammen f'yat 2850 liradır. 
3 - Muvakkat garanti 213 lira 75 kuruştur. 
4 - İstelo:liler şarln&meyi her gün komisyonda görebilırıer. 
5 - İstekliler ca=i seneye ait Ticaret odası vesikasile 2490 sayılı 

kanunda yazılı vesikalar ve bu işe yeter muvakkat garanti makbuz ve
ya banka mektubu ile birlikte belli gün ve saatte Komisyona gelme-
leri. (5740) 

Sultanahmet 5 inci Sulh Hukuk 
hakimliğinden: 

.Süleymaniyede Siyavuşpaşa so
kak 30 numarada sakin Ruhiye ta
rafından Malatyada Yenicamide 
Ji'otoğrafcı kocası Ziya aleyhine 
açmış olduğu nafaka davasında 
namına gönderilen davetiyeye mü
başir tarafından verilen meşru -
hatta adresi meçhul olduğu anla
şılmasına binaen sebkeden talebe 
binaen ilanen tebligat ifasına ka
rar verilmiş ve muhakeme 14/8/ 
939 saat 14 e talik kılınmış oldu -
ğundan muhakeınede bizzat ispa
tı vücut etmediği veya vekil gön
dermediği takdirde gıyabında mu
hakemeye devam olunacağını teb-

. liıgat makamına kaim olmak üzere 
keyfiyet ilan olunur. 939/200 

Eyüp Sulh Hukuk hakimliğin
den: 

Sultanselimde Fıstıkdibi Mimar 
Şecaattin mahallesinde Mimar so
kağında 28 numarada ikamet et
mekte iken mübteıa olduğu akıl 
hastalığından dolayı halen hasta
nede bulunan Halil İbrahim Tunc
ayın: kardeşi ayni adreste mukim 
Fahrettin Tunçayın rıza ve mu -
vafakatiyle 21/7/939 tarihinde ka
bili itiraz ve itizar olmak üzere 
vasi tayin edildiğinden keyfiyet 
8 gün müddetle ilan olunur. 

939/229 

GÖZ HEKİMİ 

Dr. Murad Rami Aydıı.. 
Twlm - Talimhane. Tarlabap. 

cıddMI No. 10 Urfa aprt 
1'.C UMJ 
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TOrklye Ses Krallçesi 

BAYAN HAMiYET YÜCESES 
lle1111eketlmlzln her taraflnda seve seve 
dinlenen Ye çok bUJUk raObete mazhar olan 
klflll•UI mugannl1emlz, TUrklye Ses Krall· 
c;e81, Baran Hamiyet YUceses'ln bazı pllk· 

larını muhterem halkamıza takdim 
etmekle teref duyar1z. 

AX 2102 AX :2143 
Bir abalı uyuıırlteıı • 
Ne lı:adll' bekledi ıöynüm 

AX 2128 
OCUıneııe,,odin açılmazdı bu 

. - ıtıner 
YoOanm beklerken 

Ax 2118 
l!U Plc1ne 
~ıma ak düttd -

Sahibinin 

Seltm verdim sel&ıh almaz 

Gözler var anam gözler vu 

AX 2149 
Gemiciler birinci kısım 

Gemiciler ik.inei kısım 

AX 21!W 
Sevda ateşi 

Gördüm ben seni 

Sesi 

P. T. T. Umum Müdürlüğünden : 
1 - İdare ihtiyacı için bir milyon adet mtıkavva açık eksiltmeye 

çıkanlıruı}tır. 

2 - · Muhammen bedel c2500., muvakkt.t teminat cl87,5> lira olup 
ek.sllfmi'Si 11/Eylill/939 pııızartasi günü saat cl6> da Ankarada P. T. T. 
Umum müdürlük binasında!Q satın alma lılomı\yanunda yap(lacaktır. 

3 - hıtEk!ilar, muvakkat teminat malılbuz veya banka mektuhile 
kanunt veslkalarını hA.ıııilen mezkôr gün ve saatte o komisyona müra
caat edeceklerdir. 

4 - Şartnameler, Ankarada P. T. T. Levazım, İstan'bulda P. T. T. 
LevlZlln Ayni.yat rubl'&i müd!iıilüklerinıden bedelsiz olarak verilecek-
tir. c3209• c5468> 

Deniz Gedikİi Erbaş Orta Okul 
Müdürlüğünden: 

1 - Okulumuzun kayıt ve kabul müddeti Genelkurmay Başkanlı

juı.ca 111/ Atuoltol/939 tadıine kadar uzatılmqtır. Bu miiıd.detbı niha

yetini! kadar iııt.eklileı· bir istida ile okul müdürlüğüne müracaat etme
lidirler. 

2 - İstldaya runlu bağlanacaktır. 

A - Fotoğraflı nüfus cüzdanı veya musaddak sureti. (Tashtlı edll
mi§ ntıfıııı cüzd.mı ka'>ul edilmez.) 

B - ~ lllllflı ilk okul ,ahadetnamesi veya orta okul tasdiknamesi 

(ni.lıayet üzerinden bır sene müddet geçmiş olanlar kabul edilir). 

C - Üzerinden bir sene geçmemiş çiçek aşısı kağıdı. 

D - Gerek kendısinin ve gerekse ailesinin fena şöhret oa!hilıi ol
madıkları ve mahkfuniyetleri bulunmadıkları hakkında hüsnühal ka
ğıdı. 

3 - :ı!lr!nci ı=f için 12 ill 16, ikinci sınıf için 13 ila 17 ve üçüncü 
aınıf için l' ut ll yaşlarında bulunmak ve doğrudan doğruya sınıf geç

mio olmak. 

4 - Gedikli er olnalı: da ayrıca orta okul mezunları alınarak doğ

rudan doğruya donanmaya Gedikli Erbaş yetiştirmek üzere gönderile

ceklerlnden bu gibilerin de yukarıdaki vesaiki bir istidaya bağlıyarak 

okul müdürlütüne müracaatları. (Bu gibilerin yaş hadleri 16 i!A 19 

olacaktır.) 

5 - İsteklilerin Knsımpaşada bulunan okul müdürlüğüne veya men-

sup olduklan askerlik şubelerine müracaatları. (5568) 

Bandırma Belediye Riyasetinden: 
Beher metre 

muham• •uhammen 
men beıiel Fiyab 
jra Kr. Lira Kr. 
100 00 1 60 

125 00 2 60 

45 00 4 M 

470 00 

miktan 
metro 

200 

60 

10 adet 

Cliiıi 

12 milimetıre kutrunda 24 telli keten 
hortuı!ı. 

40 milimetre kutrunda telli !Astik 
hortuım. 

112 milimetre kutrunda rekor. 

Yukarıda miktarl arı ve muhammen bedelleri gösterildiği veçhile hor
tum ve reloor açık eksiltme suret ile alınacaktır. 

Buna ait oartname bedelsiz olarak Belediye muhasebesinden ve
rilir. 

Eksiltme 11/8/939 cuma günü saat 15 de Belediye encümeninde ic
ra edilecektir. 

İhaleye girecekler otuz b~ lira yirmi beş kuruş miktarında olan 
muvakkat tıemlnatı Beledfye veznesine yatıracaklardır. 

Keyfiyet istekli olanlan:a bilinmek üzere ilAn olunur. (5627) 

/,_ ____________________________ ~ 
Sureti humsiyede 

ALMANY A'dan 
ANKARA'ya gelen 

-- - -Ses alına makinesi bu kere muvaf-
fakiyetle iml8. ettirmiş olduğu 

llıalkımızın >:evkine uygun 

Tarihi, Klasik 
ve nadide halk flll'kılarını sayın 

TAR1Ht TÜRK MUSİKİSİ 

mii§terilerine tal.siye ve takdim eder. 

MUSTAFA ÇAGLAR 
Küm• olıayac:aları (Koro) 

İdare eden : ME,:,'UD CEMİL 

8076 
8077 

Aldı beni 
Yandıkça oldu auzan 

Rumeli prbu: Gide gide 
Rumeli prkısı. Sabah oldu. 

(Derleyen: Kemal Altm1c&~ 

8079 Ayaş yollarında 

Sinanoğlu 

BAYAN RADİFE NEYDİK 

8080 Kaç yıl beni ıen (Hüzzam fll'kı) 
Son aynlığın (Evic şarla) 

BAYAN MÜZEYYEN SENAR 

8078 Sarı Zeybek 8081 Menekşeler 
Efe tilrkilaO: Bıçak düfllıez Benim yarim 

Devlet Denizyolları İşletme UınuJJl 
Müdürlüğü İlanları 

Heybeliada Plaj Seferleri 
,.. na 

5 Ağuetos Cumıırteııi gününden itibaren Heybeliada Plaıı il. 
d ··1 itıer yapılacağından Ad~l&r hattının pazardan maa a gun ere a 58911 

de tadiltt yapılmış+,r. Muaddel tarife iskelelere asılmıştır. ( 

300 defa çalmakla boınılmadıiı aabltolan POLYDOR pllklarını ıramofonculardan isteyinis. 1 İstanbul Defterdarlığından ll 
Müsabaka İle Memur Alınacaktır İNHİSARLARIN 

Halis Uzum ve 
anasondan mamul 

.~ 

Münhal memuriyetlere müsabaka ile memur alınacaktır· 1"~1 
14/8/939 tarihinde saat 14 de yapılacaktır. Kazananlar aldıkları )iıt: 
ce sırastle ilse mezunu olanlar, 20 liraya kadar maaşlı ve 60 ;-rf 
kadar ücretli memıır;yetlere; orta mektep mezunu olanlar, tsJt 
ve tahsil tebliğ m=urluklarına tayin edileceklerdir. 

İst~kli!erin aşağıdıı yazılı ıarltarı haiz olınalan lazımdır. . 

1 - Asker lı ği'li ikmal etmiş veya tamam ile alakası kesiJJ!lll 

lunınak; ~· 
2 - Halen hiç bir mektebe müdavim ve mukayyet 01ınaııı3 · 

. · ~ 
3 - Hükumet d~ktorluğunca yapılacak sıhhi muayenesıo c 

sayılı memurin kanununun dördüncü maddesinin (V) fıkrsaı ıııu 
ce hizmete elveriş!; oldukları anlaşılmak; 

1
/ 

Yukarıda yazılı gün ve !aatte daktiloluk iç>n de imtihan Y31 ~ 'f 
tır. Daktiloluk imH'ı~nına iştirıık edeceklerin memurin kanununu 

§inci maddesinde va»lı şartları haiz olmaları lazımdır. ,jl tı 
. 8· 

DERECELİK 

ÇIKTI. 
100 CI. lik Şişesi 168 Kuruş 
50 " " " 84 " 
25 • " " 42 " 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 
29 Temmuz 1939 Vaziyeti 

İsteklilerin nüfus hüviyet cüzdanı, mektep şahadetnamcsı, f 
lik vesikası, hüsni.lhgJ kağıdı ve sıhhat raporile 6,5 X 9 eb'ad.ıııd9~,.:ı 
kıt'a fotoğraflarını biı dilekçeye bağlıyara'k 12/8/939 taribıne 
Defterdarlığa mürlcaltları. c5892• ,_A 

İstanbul Belediyesi İlanları 
1.... .. ..,..,..,..,..,..,..,..,..,..,..,..,..,..,..,..,..,..,.-"",,eı 

Temizlik işleri arnbaları için .alınacak boya aç>k eksiltrıı~·ııı 
nulınuştur. İhale 7 /P./939 pazartesi günü ~aat 14 de Daimi ~nc0 3'1 
yapılacaktır. Muha'llır.en bedeli 502 lira 50 kuruş ve ilk temınatı JI 
69 kuruştur. Şartname Zabıt ve MuamelAt müdürlüğü kaleJ11111 f 
rülebilir. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektupları ile ih31e 
muayyen saatte Da;mı Encümende bulunmaları. (5450) 

ilk 

59,45 

Muhammen 
bedeli 

. ... 
792,60 Beyoğlu hastahanesinde yaptırılaca·k taıııll'ı t ' 

tadUM tp 
81,27 1083,47 DivaJl'Yolunda Darüssüade ağası Mehınetağa 

AKTİF PASİF 
KASA: Serma7e 

Lira 
15.000.000.- 150,00 

reEeıı!ııin tamiri ıı1' ~ 
2000,00 Yollar 1.n§a.atında kullanılmak üzere abnac 

metre mikAbı mıcır 
1 Albn: Safi kllocraıd7.179.910 24.164.917.95 

BANKNOT 20.023.288.-
UFAKLJK 1.504.071.8 4.217.134.2 

Dahildeki Hahablrlerı 

İhtiyat Akçesi: 
45,697.277.78 Acil ve fevkaUde 

Husus! 6.000.000.- 10.217.134.25 

Tahmin bedelleri ile ilk 1emlnat miktarları yukarıda yaz1.
1 f 

ayrı ayrı açık eksiltmeye konulmuştur. İhale 7/8/939 pazıırtesı ıJ• 
saat 14 de Daimi Etıc\imende yapılacaktır. Şartnameler Zabıt "e-~ I 
meı.at mOdOrlüğll kaleminde g&-ülebllir. Tallplerin ihaleden 8 gıı\"t 
vel Fen ~!erine müraraatla alacakları Fenni ehliyet vesikaları f)/ 
teminat makbuz veya mektupları ile ihale günü muayyen saatte 

Türk lirası 370.705.54 

Hariçteki Muhabirler: 
4lbn: Safi lı:llocram 9.058.321 12.741.252. 

Altına tahvili ka-
bil Serbest döva
ler 
Diğer dövizler 
ve Borçlu~ 
bakiyeleri 

Hazine Tahvilleri: 
Deruhde edilen 
"vrıılr.ı nakdl;ye 
Jcarıilılı 
Kanunun 8 - 1 
inci maddelerine 
tevfikan hazine 
tarafından vW 
tedi;rat 

Senedat Cüzdanu 

TİCARİ IWIE
DAT 

2.417.71 

3.536.405.7 

158.748.563.-

134.678.275.51 

tshanı ve Tahvilat CiWlaıu 
(Denıhde e-
dilen evrakı 

A - (nakdlyenln 
(karıilılı Ea
(tam ,,. 
(Tahvilli 

citıbarl ın:rmetıe) 
B- Serbest .., 

bam ve tah
villi 

Avanslar: 
Hazineye kısa n 
deli avans 

Altın ve Dövi& 
üzerine 

13.694.441.4 

7.517.080.9 

S.244.000.-

22.869.42 

-370.705.54 Tedavüldeki Banknotlar: 
Deruhde edilen evrakı 

nakdiye 158. 748.563.-
Kanunun e - 8 inci mad-
delerine tevfikan hazl ... 
ne tarafından vW te
dlyat 17.228.027.--

16.280.075.92' Deruhde edilen evrakı 

141.520.536. nakdlye baldyNi 
Karşi1$ tamamen albn 
olarak ilAveten tedavü
le vazedilen 
Reeskont mukabili lli-
veten tedavüle vazedilen 

141.520.536.-Türk Lirası Mevduatı: 
Döviz taahhüdatı: 
Altına telıvlll kabil dö
vizler 

134.678.275.51 Diğer dövizler ve alacaklı 

19.000. 

69.000 

3.933.82 

l<liıinc bakiyeleri 35.996.385.0 -\fuhtelil: 

,\ 

51.211.52244 • 

TahvllAt üzerfl>9 

Hissedarlar: 
Muhte!ü: 

7.808.722.- ,' 11.075.591.42 
4.!00.000.-

16.437.132.70 -
1 

421.771.117.31 YekO.n 
~ - - -

229.520.536.-

35.425.413.19 

Encümende bulunmaları. (M89) / 

Tenezzüh Seferi 
Bay ve Bayanlardan mürekkeb kep 8 kişilik en güzide bir. s;; 
heyetini, lokantacılıkta yüksek san'atllilığı meınleketi:ın1ı il 
maruf olan Pandeli tarafından ihzar edllen nefis büfeyi b§~1ı 
74 numaralı vapurumuz yarınki Cumartesi günü Köprüden 6 ~ 
14.30 da kalkarak muayyen iskelelerlmize uğradıktan sorır 
Boğaziçi ve açığında ceveJAn yapacak, 20.45 de Köprüye ge' 
lecektlr. 

36.000.SlS.87 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~ 
95.607.715.- Yüksek Mühendis Mektebi Satınalına 

Komisyonundan: 
Erzalı:ıa cinı i •iktarı mıılıammeıı peyalı:çeıi Elı:siltıııeP1~ılj 

421.771.117.31 

bedeli tar ihi ıaati 

Kaşar peynir llMO 70.00 . ıi 
Beyaz peynir 4500 '3.00 211,00 21/8/939 15 ıi 
Toz şeker 111100 26.liO 229 21/8/939 15,15 / 

Jı 
Mektebin 939 mali aenesi iaşe ihtiyaçlarından yukarda ysıı 

delerin Lkısiltmelerine ait izahat hizalarında gösterilmiştir. ,·e I 
• Taliplerin ıartnam~lerini görmek üzere her gün ve eksiltJtl".' / ~ 

mek iıÇln de belli gün ve saatte Gümüşsuyunda Yüksek müheod~ / 
tebi b!nelıı içinde toplanan Satınalma komisyonuna müracaa~ ,/ 

olunur. ,(11851) / 

1 Temmuz 1938 tarlWnden itibaren : Iskonto 
haddi % 4, altın üzerine avans % 3. 

Sahip ve neşriyatı idare eden Ba§muharrlrl 
ETEM İZZET BENİCB 

Buıldıi' 7er1 SON TELGRAF Hatbauı 

b 
l 
l 

' 


