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Ankara TU RKiV11ı11111 -FRANSA 
Bükreş lJ A . - .1 r 

B a ık anı ar rıatay, T':JZl ltı Ô.Tl Ve 
Romen Barieiye Nazırmm 
Ankarada yapacağı temas 
ve müzakerelerin Balkan 
sulhu ve emniyetini daha 
2iyade taiıkime yararlı ola
cağını umuyoruz. 

yardım paktı imzalanıyor 
imzanın ve Her i k i Meclisdeki Ale-

_vaz_an=E_tem_ .. _e•B_ıoo_cı; ni Beyanatın Pazartesi veya Per
f[S\ ~:ı~:0 ~:~~eş;:;:;:z!· şembeye yapılması ihtimali. Var 
lİ\{ bulunuyor. Başvekil ve Ha
riciye Vekilimiz!e görüşmek ü
zere de Akşam Ankaraya hareket 
edecek. 

Dostumuz ve mütlefikimz Ro
manya ile Balkan Birliğinin te • 
§ekkU!ündenberi bilhassa hedef ve 
dava iştira.kinde bulunuyoruz. Bu 
i§tirak Çekoslovak ve Arnavud • 
luk dev !etlerinin işgal ve ilhakla
rın dan sonra bütün bütün kuvvet
lenmiştir. Romanyanın masuni • 
yet ve istiklalinin icab ettirdiği 

her türlü tedbiri kendi masuni • 
yet ve emniyetimizin icab ettir -
diğ: tedbirler arasında dahi gö • 
rüyoruz. Milli Şef, büyük Kurul
tayda beyanatta bulunurlarken bu 
nokta üzer.inde bilhassa durmuş
lar ve şöyle demişlerdi: 
•- Biz kom§ularımızla her türlü 

'İhtilafı hallettik. Şimdi, samimi o- J 

la:rak onların emniyet içinde bu
lunmaları ile alakadarız. Komştı· 
Zarımıza gelecek tehlikeleri bir 
adım sonra bize gelecek tehlikelet 
gibi önlemek için iktidar;ıııızda o
lan tedbirleri alacağız-> 

İşte, Romanya da Milli Şefin 
İ§aret buyurduklan bu komşula -
larımızdan ve müttefiklerimizden 
biri<llr. Bu itibarla gerek ·kendi 
bakımımızdan gerek Romanya he· 
sab.ına aramızda müşterek men
faatler ve alınacak müşterek ka
rarlar vardır. 

Hatay Anavatana Kavuşuyor, Fransız Hariciye Nazırının beyanab; 
büyük Millet Meclisinde Müzakeresi Tehir Edilen L~yıha 

Faris 10 (Hususi)- Siyasi m.e
hafilin son dakikada kaydettiği 

ma!Uınata göre Türkiye ile Fran
sa arasındaki diplomatik müza • 
kerat tam bir itilafla ve kat'i şe
kilde intaç edilmiştir. 

J3ıt müzakerat ve halledilen ltt
laf ile Halayın ana vatana 
iltihakı, arazi ve hudud itilafı tes
hil edildiği gibi Türkiye - Fransa 
teşriki mesaisi de tekarrür etı:ni§· 
fü. 

İtilaflar ı-Aı !rnlinde imzalana
cak ve ağleoı ihUmal Türk ve 
Fransız par!Am~ntoların<la pazar
tesi veya cuma günü müşterek 

deklarasyon halinde ilan ve be
yan olunacaktır. 

FRANS~ HARİCİYE 
NAZffilNIN BEYANATI 

Faris 10 (Hususi)- Ayan mec
lisi tıariciye encümeninde beya -
natta bulunan Hariciye Nazırı 
Bonnet Türk - Fransız itilafının ta
hakku'k ett.ğini beyan ederek aşa
ğıdaki izahatta bulunmll§tur: 

•- Türkiye - Fransa arasında 

yapılmakta bulunan müzakereler 
bitmiş ve tam bir anlaşma vuku
bulınuştur. Anlaşma bu-günlerde 
imzalanacaktır. İmzayı müteakib 
Türk - İngiliz anlaşmasında ya
pıldığı git>i müşterek bir beyan
name ne§lr ve kıraat olunacaktır. 

Bu beyanname ile Hatayın Tür
kiyeye ilhakı teyid olunacaktır. 

Hatayın güzel §ehirlerinden Antakyp 

Dehşet içinde 
Bir Memleket 

Alman Çavuşunun katili Akşam 
Teslim Edilmezse, Halka BüyiJ.k 
Bir Para Cezası mı kesilecek ? 

Milli Şef 
Bursa Hey' etine 

Bursaya Gelecekle
rini vadettiler 

Milli Şefimiz İsmet İnön\i 
dün akşam Yalovada bir ge. 
zinti J•apmışlardrr. YalO\•a 
ve civarınd~ki kiiylüler na

mına gelen 15 kişilik hir he
yeti kabul etmişlerdir. 

Ayrıca Bursa valisi Refik 
Kllralta1·ın reisliğinde Yalo

vaya J:'l)len Bursa heyetini de 
kabul buyurmuşlardır. Bur • 

salıların sevgi ve tazim his
lerini bildir<'n heyet Milli Şefi 

BIU'Saya davet etmiştir. Milli 
Şefimiz Bur.;aya geleceklerini 

vfıd buyurmllşlar, şehrin ve 
köylüniln vaziyet ' 'e Caaliyeti 
hakkında valılden izahat al
mışlarıllJ'. 

Çağlayan 
Menba Suyu 
Bugün Açıldı 

Su Başında Davetlilere 
Bir Ziyafet V -~!İ)_di / 
Kağıdhanede cÇağlıyan, memba 

suyunun açılına töreni bugün saat 
12,30 da Kağıdhane köyünün Hür
riyet tepesindeki su doldurma ye
rinde yapılmıştır. 

Bu münasebetle Beyoğlu kay -
makamlığı tarafından davet edi
len güzide bir kalabalık, saat 12 de 

Beyoğlu kaymaka:nhğı önünden 
hareket eden otobüslerle Kağıd -
haneye, su başına gitmişlerdir. 

Orada Beyoğlu kaymakam ve 
Belediye şubesi müdürü Ahmed 
Kınık tarafından bir hit~be iı·ad 

olunmuş, bilithare su açılmıştır. 

Bunu takiben davetlilere bir öğle 
ziyafeti verilın.iştir. 

Esnaf 
Bankasında 

Tasfiye 

Rumen Hariciye 
Nazırı Bugün Geldi 

.... 
Saat J 5.40 da Abideye Çelenk 
Koyacak ve Akşam Ekspresle 
Ankaraya Hareket Edecek 

Rom.anya Hariciye Nazırı Gafenko nun bundan evvel İstanbuhı ziyareti 
esnasında Hariciye Vekiliınizle bir arada alınmış resmi 

Dost Romanyanm Hariciye Na- ı 
zırı Gafenko bugün Daçya vapuru 
ile şehri:m.:ze gelmiştir. 

Misafir Nazır Galata rıhtımın- l 

da Vali ve Belediye Reisi Lutfi 
Kırdar, İsıtanbul Komutanı Gene
ral Halis Bıyıktay, Bükreş elçi • 

(Devamı 6 ıncı •ahifede) 

lugiliz takım1 Sirkeci istasyonunda kendlleriııl ~olu ansl!Mhl 

Yarınki Maç 
Bunlar arasında bilhassa lüzum 

ve ica'bında İıı,giltere ve Fransa ta
rafından Boğazlar yolile Roman
yaya fiilen yapılacak yardımlar 

geldiği gibi Balkan Birliği, Bal -
kanlar emniyeti ve sulhu da var
dır. 

Bu emniyetin anahtarı Türk • 
iİngilJz dlplomaisinin Balkanlar -
daki faal vaziyette bulunduğu ka

, dar Türkiye ve Romanyanın da 
elindedir. 

Türk - Fransız anlaşma•ı iki 
kısımdan ibaret olup birincı kıs
mı arazi meselelerini ihtiva ve hal 
~ekillerini irae eylemektedir, İ
kinci kısım ise mütekabil yardım 
beyannamesi .halindedir .. 
FRANSIZ ELÇİSİNİN ZİYARETİ 

Londra 10 (Hususi)- Klodno 
lisesi önünde öldürülen Alman ça- . { 
vwıunun katilini teslim e~mek ü
zere halka verilen mi.iihlet bu ak

şam bitmektedir. Şimdiye kadar 
bine yakın tevkilat yapılmıştır. 

Katil mwhletin hitamına kadar 
bulunamadığı t~kdirde, Al.mania-

Eski Vali 15 bin Lita 
Borçlu Olarak 

Gösteriliyor 

[Fenerbahçe spor kulübünün 31 °inci yıldönüınü m.ünuelıetile yarm 
Fener stadında iıüyük merasim yapılacaktır, 

. J?ün sabah Semplon ekıipresi il e şehriınlıe geldiiüıi haber 'llerdiği\ 
mız Ingiliz futbolcuları dün Fener stadyomuna giderek hemen idman· 
!arına başlamışlardır. Misafir futbolcular bugün de idmanlarına devam 
etmişlerdir. 

' 
\ 

(Dev4mı 6 ıncı •ahifede) · 
Ankara 10 (Hususi)- Frarunz 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Sovyetler Birliği 
Madde Teklif 

Yeni Bir 
Edecek 

Bu Maddeye Göre, Sovyetler Baltık Devletleri 
Yiizünden Harbe Girerse, Fransa İle İngiltere 

Kendisine Yardım Eaecekler 

11.ıoı.ı Lorcl Halifakı Secde (Yazı@ı 6 meıda) ( 

Ellerinden •İlihları alınmış olaii 
Çek polisleri 

rın halka büyük bir nakdi ceza 
tarhedecekleri söylenmektedir. 

İki günden'beri Çek şehırlerin
de, bilhassa Klodnoda ölüm ha 
vası esmektedir. Halk dehşet için
dedir. Alman zaıbıtasının şiddeti 
karşısında kimse sokağa çıkmağa 
cesaret edememektedir. Bütün si
nemalar, t'yatrolar, mektebler, ma
itazalar kapalıdır. Geceleyin Al
man zabıtasının ateşine maruz kal
mamak için hiçbir evde elektrik 
yakılmamaktadır. Çek devleti po
lislerinin silahları alınını~ ve Al
man polisi inzı.batm idaresını eli
ne almıştır. 

(Devamı 6 ıncı •ahifede} 
• 

İflas ederek dağılan esnaf ban- Yannki maça !utbolctılımmıı biiyük bir ehemmiyet vermekte ve 
kasının tasfiye heyeti umumiyesi netice hakkında müteaddid tahminler yapılmaktadır. 
bilahare tekrar içtima etmek ü- Bu mühim maç hakkında arkadaşımız Murad Knyahan'ın bir yuı-

(DQvamı 6 mcı sahifede) ~ı karilerimiz bugiin 5 inci sahifemizde okuyacaklardır.] 

PLAJ 
Bülbülleri 

-Çılgınlıklar Romanı-

YARIN 
SON TELGRAF 
Sütunlarında .• 
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SAKAL BffiAIC\IAK 

İSTİYElliLERDEN VERGİ 

etti mi, bilmiyorum .. Eğer edil
medı ve bir çelenk gönderilmedi 
ise çok yazık.. 

l Güneysu 
Hatay 

Suların da CUMHURİYE'l': YENİ SABAH: 

Meyvave 
Sebzelere 
Vagonlar Son Düğüm 

S 
akal uzatmakta serbest ol -
dugumuzu biliyorsunuz ya .. 
uzatmayız.. Ayrı bahis .. 

Çiınkü, sözlerimizi artık dinlete
mıyoruz. 16 ıncı asırda Fransada, 
Kra!, bir sakal vergısi koymuş .. 
Sakal bırakmak istiyenler, mu -
ayyen bir vergiye tiıb• tutulmuş .. 

~,Herkesin sakalı, uzunluğu. maliye 
memurları tarafından sık ötk ıı u
ayene ed.!irmış .. Sakala vergi ko
van Fransız Kralının, böyle tır 

kararı almağa neden lüzum gör
düğür.i tarihler kaydet!T'iyor. Dü
şündük, taşındık: 

Acaba, diyoruz. o zamanl'ir. sa
kal, hakikıaten. muhatablarımıza 

sözümüzü dinletebilmek için e~ı 

kuvvetli müeyyede miydi?. 

DEFİNE ARIYANLAR 

NEDEN Ç0C.ALMIŞ! 

Son zamanlarda, dünyad. define 

Çiınkü, Filorinalı, bütün haya
tınca, matbuata yardım etmiştir: 
Mevzu vermekle .. 

ON PARA İMAR 

VERGİSİ VERSEK 

Ş•~lı caddesı üzerindeki yaya 
kald rımı ev sahibleri yapacaklar .. 
Büyük sokakalardaki binaları, sa
hibleri tek bir renge boyayacak
lar .. Kanalizasyon geçen yerlerde 
ev sahibleri lağımları ana hatta 
bağlıyacaklar .. · 

Bunları böyle yapmaktansa, bü
tün İst.anbullulardan on paralık 
bir imar vergisi alsak daha iyi de

ğil mi?. Aman, sakın ha .. Vaktile, 
Gazi köprüsü için nakil vasıtaları 
ücretlerine zam edilen on paralık 

bir vergi vardı. Evvela muvak -
kat diye başlaciı. Sonra, duyduk 
ki. ebedileşmiş .. 

arayıcıları çoğalmış. . İnsan me - ADALARA DOLU 
teliksiz kalınoa, eski defterleri ka- YA{;DIKTAN SONRA 
rıştırırmış .. Yoksa, bugünkü dün- ---------
ya da. artık o hale mi düştü?. Ta- Gazeteler yazıyor: Adalara do-

rihde geçen meşhur yüz sene mu- lu yağmış .. Biz buna şaşmadık!. 
harebelerinde İngilizlerin bırak - Adalara boşlar düşmez ya ... Tabii 

tıklan ~efineler _'.'için ~anıyor • d~lu düşer!. Fakat, Belediyenin, ı 
muş- Yuz sene suren. bır h~bd.~n bu yıl eğlence ve sayfiye yerlerin-! 

sonra. orta'"'.. define mı k .. lır ·· D'.111·1 ·de yüzde yirmi nisbetinde ucuzluk 
yanın kaldıgına neden şukretmı - temin edeceğini unutmayınız. 

yoruz?. Yüzde yirmi ucuzluk demek, mü-
FİLORİNALfNIN him bır şeydır. Fakat, bize öyle 
CENAZESİ gelir ki, havaların böyle bozuk 

Filorinalı Nazımın cenaze me
rasiminde bir tek şair, bir tek mu
harrir yokmuş .. Halbuki, zavallı, 

ölmeden evvel; .cenazem çok ka
labalık olacak• dermiş .. Filori -
nalının cenaze merasimine bizim 
matbuat cemiyeti resmen iştirak 

gitmesinden dolayı, bahçe, plaj, 
yazlık eğlence yerlerinin sahih
lerinin ağzını bıçak açmıyor. Bu 

vaziyette yüzde yirmi tenzilat, 
muhalefeti havadan dolayı tehir 
edilmesin?. 

AHMED RAUF 

[i(üçOK HABERLE~I 
* Bir Alman askeri tayyaresi 

Frankfurt civarında bir evin üs
tüne düşıniif ve bu suretle çıkan 
bir yangından ev yanmıştır. Bu 
evlerde oturanlardan 3 ü ölmüş, 

6 kışi ağır, 100 kişi de hafif su
rette yaralanmşıtır. 

!arın kaldırılması için alakadarlara 
emir verilmiştir. 

* Kütahya - Balıkesir hattı -
nın satın alınmasından mütevellid 
7 milyon liralık mali ihtilafı tet
kik eden M. Politisin reislığinde 

ki heyet mesaisini bıtırmiştir. * Bigada şiddetli yağmurlar 
yüziinden büyük bir seylıib olmuş-1--------------
tur. Sular Bip - Karabiga yolu Nakil İstiyecek 
üzerındekı bütün alışab köprü - Muallimler 
leri tahrib etmiştir. * ;\nkarada bir şehircilik kur
su a~ılacaktır. Bu kursta her be
led•yeden bır kişi muhakkak ders 

görecektir. 1 * Bursada Sadık isminde ~ir 
kır bekçisi U yaşındaki oğlu Is- 1 
mele kızarak fena halde dövmüş 

6onra da onu pencereden atıp ya
ralamıştır. * Fındıklıdaki uaba vapuru 
iskelesın:n etrafının tanzımi ,ıe 

bu ıskelenin kaqısındaki sedde ,. 
bulı.~3n mezarlığın ağaçlandırıl

ması ve civardaki ahşab dükkan-

Maarif Müdürlüğünden mekteb 
başmuallim!iklerine dün gönde -

rilen bir yazıda; sıhhi ve aılevi 
sebebler dolayısile nakiller: ni ıs

tiyecek muallimlerin en n::hayet 
15 temmuza kadar müra~aat et

meleri ve müracaatlarında niçin 
nakil~rinJ istediklerıni açık ve 
kısa şekılde bildirmeleri tebliğ 

olunmıqtur. 

Muai lımler nakil yapıldığı tak
d.rde harcirah istemiyeceklerini 
de ,stıdalarında tasrih edecekler
d.r. 

Halifenin Sarayında 

f_B_i_r _is~p~a-~n_yo_l~G~üz~e~l~i 1 
Tarihi Roman: • ·o. 1 0 7 Yazan: CELAL CENGİZ 

Hatay Devlet Reisi 
Vapuru Ziyaret Etti 
İstanbul ile İskenderun arasın

da ışllyen De~ızyolları vapur -

!arı gittikçe büyük bir rağbet 
görmektedir. 

Ltaubuldan Hataya \'e bilmu -
kabele Hataydan İstanbula götürü-

lüp getırilen yolcu ve eşya adedi 
bu suretle çok artmış bulunmak
tadır. 

Kardeş Hatay halkı her hafta 
pazartesi sabahı saat 8 de İsken
deruna \'aran vapurumuzu teha -

lüklc karşılıyarak hareket zamanı 
olan saat 14 e kadar büyük bir ka
labalık vapurumuzu ziyaret et -
mektedir. 

Öğrendiğim ze göre bu hafta 
Hatay devlet reısi ekeslans Tay
fur Sökmen İskenderunu ziyaret

lerinde limanda bulunmakta olan 
Güneysu vapurumuzu da gezmiş
lerdir. 

Hatay devlet reisi yanında tak
viyeli dağ kıtaatı komutanı albay 
Şükrü Kanadlı, muavini yarbay 

Naci Aka, İskenderun konsolosu -
muz Ahmed Umar, Nafıa Vekili 
Kemal Alpar, zabıta umum ku -
mandam yarbay Kemal Kılıcöte 

ile bazı meb'us!ar ve maiyeti ol
duğu halde gümrük muhafaza 
motörü ile Güneysu \'apuruna geç

mişler ve vapur suvarisi ile acen
ta Kadri tarafından karşılanmış
lardır. 

Tayfur Sökmen vapurun sefer
leri ve Hataya getirip götürdüğü 1 
mallar hakkında izahat almış ve 

bilahare misafirler ile birlikte va

purda neş'eli bir hava :çinde öyle 
yemeği yemi~lerdır. -·--

Seyyar Posta 
Merkezleri 
Kuruluyor 

Sırf posta naklıyatını temın et

mek maksadile ıhdası düşünülen 
hususi posta va1'Qnlarının bugün

lerde ı.şlemeğe başlıyacağı anla
şılmaktadır. 

Birer seyyar posta merkezi ha
linde bulunacak olan bu vagon
lar İstanbul, Adana, Ankara ve 

Sıvas, Ed.rne gibi ba~lıca şehir -
lerınıızden dığer yerlere ve mü

kkabılen muhtrlıf mahallerden 
fıüyük şehirlerımize gönderilen 

mektl.ib, paket ve emsali g'bi mü
raselatın daha kolı..vlıkla ~aklinı 

temin cdeceklerdır. 

Bu ,·agonların geçec!klerı hat
lar üzerinde ve ıst.tSyonJa,-da te

vakkuf zamanında köylerin ''e 
kasabaların posta paketleri ve 

zarfları vagonlara pullu olarak 
bırakılacaktır. 

Yunus Nadi cİngiliz - Türk an
laşması etrafında. isimli bugünkü 
başmakalesinde İngilterede bulu
nan matbuat heyetimize dost dev
let Başvek°ni M. Çemberlayn'in va
ki beyanatını mevzuu bahsetmekte 
ve bu vesile ile İngiliz - Türk an
laşmasının ehemmiyetinden bah
sederek bu anlaşmanın ayni za -
manda insanlığa yapılmış şerefli 

bir hızmet olduğunu söylemek -
tedir. 

Hüs~yın c.~id Yalçın ~n~ra- Soğuk Hava Depolu 1 
dan gonderdıgı cRusya ile ıttıfak, •• • • 
isimli bugünkü başmakalesinde İn- Vagonlar Gonderılıyor 
giltere ile Rusya arasnda cereyan İstanbul ve Ankara gibi şehir
etmekte olan müzakerelerden bah- !erimize Hataydan getirilen taze 
sederek diyor ki: ve turfanda meyvaların, sebzele-

cŞimdiki halde yapılacak iş, Bal- rln daha çabuk nakillerini temin . 
tık devletlerinin itirazlarını daveti etmek maksadile yeni ve güzeI bir 
etmiyecek surette, o devletlerin karar verilmiştir. 

Bu karara göre Halaydan gön -
derilecek olan bu kabil mallar için 
soğuk hava tertibatını haiı hususi 
vagonlar kullanılacaktır. TAN: 

Zekeriya Sertel, .Romanya Ha
riciye Nazırı şehrimizde• isimli 
bugünkü başmakalesinde bugün 
şehrimize gelmekte bulunan Ru
men Hariciye Nazırı M. Gafen -
ko'nun seyahatini~ ehemmiyetin
den bahsederek diyor ki: 

•Romanya ile Türkiye arasında İ 

biri Balkan antantına dahil olan : 
ilci devlet sİfatile. diğeri de sulh 1 

arazisinden geçmek surctile Rus
yaya vuku bulacak bir taarruzda 
İngiltere ve Fransanın Rusyaya 
yardım edeceklerini taahhüd al-

tına almaktan ibaret gibi görünü
yor. Esasta ittifak edildikten son-

ra bunu yazı ile tesbit etmeğe dip-

1 
lomatların muvaffak olacakların

da şüphe edilemez. Bundan dola -
yıdır kı bazı mehafil on b.•ş güne 
kad•r ıneselenın neticeleneceği ü-
midindedirler.• 

İKDAM: 
cephesıned yer almış iki memleketı --A-.-N-. -Karacan Romanya Hari _ 
olarak iki türlü menfaat ortaklığı 

1

. 
ciye Nazırının Ankarayı ziyare -

vardır. Her iki bakımdan da iki 
tinden bahsederek diyor ki: 

devletin Balkanlarda kuvvetli 
bir blok tesisine menfaatleri var- cRumen devlet adamının Anka-
dır. Almanyanın Balkanlardaki e- rayı ziyareti her iki memleket a- ı 

konomik ilerleyişini durdurmak, rasıncJaki dostluk ve ittifak esas- , 
ve mihverin Balkanlar üzerindeki ]arının sağlamlığını teyid ve teki
tazyikini kaldırmak hususunda iki de yeni vesileler vereceği gibi son 
taraf arasında bir görüş birliği aylar zarfında Türkiye ve Ruman
bulunmak gerektir. Ankarada ce- yaca alınan angajmanların mahi- 1 

reyan edecek müzakere ve fikir yellen ve tatbikatları şekilleri ü-
müda,·elesinin bu bakımdan bü- zerinde de icabeden görüşmelere 
yük bır ehemmiyeti vard.ır. imkiin verecek ve bundan da şüp-

İki devlet Hariciye Nazırlarıııın,1 he yok ki yine ve ancak sulh dava 
bugünkü yeni ziyaretler karşı - 1 ve ideali istifade edecektir. 
sında, sadece dünya hadiselerini 1 VAKİT: • 
bir defa gözden geçirmelerinde bi- ı--
le büyük menfaat mevcuddur., Başmakalesi yoktur. 

İmar Tatbik 
Planı 

imar işine Evvela 
Beyazıttan Başlanacak 
Hüküınetçe ta;dik edlen şehir 

projesinin taLbik planı da hazır
lanmaktadır. Pazartesi günü plan 
Ankaraya gönderilecektir. 

Bu phina göre İstanbuL\a ilk 
evvela ·Beyazıd· semti imar ed!-
lecektri. · 

Pazartesi sabahı Vali ve Bele -
diye Reisi Liıtf! Kırdar ile şeh'r
cilik mütehassısı Prost Beyazıda 
giderek tetkiklPr yapacakl&rdır. 
Evveıa Laleliden .tibare.1 Be -

yazıda kadar devam eden tr&mvay 
caddesinin iki t"rafındaki dıikkan
lar istimlak olunarak yıkılacak -
!ardır. Bu suretle bu cadde geniş
letilecekt r. 

Ayni zamanda Laleli - Aksaray 
refüjleri de Beyazıda kadar tem
did olunacaktır. 

* Sırkecide bir otelde oturan 
Mehmed Niyazi adında biri Sir
keciden geçmekte olan vatman 
Yusufl.U1 idaresindeki tramvaya 
çarparak b&§ından yaralanmıştır. 

Sebze ve Meyva 
Nakliyatı 

Yeni Tib Ambalajlar 
Tevzi O lunuyor 

Yaş sebze ve meyva ambalajları 

1 
1 

meselesi üzerinde ehemmiyetle 
meşgul bulunan Ziraat Vekaleti 
bu mühim işi hal yoluna girmiş -
tir. Ezcümle her nevi yaş sebze 
ve meyvanın içine konulabileceği 
ve bu meyva veya sebze üzerinde 
hiçbir zarar yapmıyarak içındeki ' 
malı en fenni :;ekikie havalan -
dırıp uzun müddet dayanmasını 
temın edecek standard am-
balaj tipleri tesl)t etmiş 

ve bun !ardan devlet he - ; 
sabına külliyetli miktarda yap - ı 
tırarak - ilk olarak - şimendifer 

güzergahındaki bütün sevk mer- ı 

kezlerine teslim etmiştir. 1 

Öğrendiğimize göre bu ayni tip 
ambaliljlardan Türkiye sahillerine 
de tevzi olunması kararlaştırıl -
mıştır. 

Diğer taraftan bütün memle -
kette dağılıp yerle~mesi hükı'.ı 

metçe arzu edilen bu tip ambaliıj

lar içinde sevkedilecek her nevi 

Bu vagonlar haftada üç defa pa
yastan kaldırılııcaktır. Halayın 

meyva ve sebze ihracatının bu şu
retle büyük br inkişafa nail ola
cağı kuvvetle tahmin edilmekte
dir. 

Mısır Çarşısı 
Nihayet Hal 
Yapılıyor 

Be!ediye İstediğini 
Yaptırttı 1 

Belediy" reisliği bir hal vaziye
tine koymağı kararlaştırdığı Mı
sır çarşısının istimlak muame -
lesi hakkındaki keşiflerini bitir -
mek üzeredir. 

Belediye, bu çarşıda tasarruf 
hakkını haiz bulunan evk~ ida
resi ve mal sahiblerile ayrı ayrı 
anlaşacaktır. Evkafın bu hakkı 
8.fıı,kidir. Çarşının zemin kısmı da 
muhtelif eşhasa aid bulunmak
tadır. 

Y~ılan hesablara göre Mısır çar
şısında hususi eşhasa aid dük -
kanların istimlaki için 160 bin ve 
evkafa aid sakafların istimlaki 
için de 100 bin lira kadar bir para 
verecektir. 

Mısır çarşısı şehircilik müte -
hassısı M. Prostun yaptığı plana 
göre yanındaki dükkanlar ve bir 
apartıman istimlak olunarak yıkıl
dıktan sonra bir T şeklini alacak 
ve etrafı açılacaktır. 

Çarşının bir Iıaı vaziyetine so
kulması için de 700 bin liraya ih
tiyaç bulunduğu anlaşılmaktadır, 

Bu halde bir pazar yeri şeklinde 
her şey çok ucuza olmak üzere pe
rakende satış yapılacaktır. 

yaş meyva ve sebzeler için bütün 
Devlel Demiryolları şebekesinde 

% 10 tenzilat esası da kabul olun
muştur. 

Bu ambalajlar sökülmeden ve 
küçükler büyüklerin içine konul
mak suretile içıçe mahalline iade 
edıldıgi takdirde yine ayni tenzilat 
ve ayrıca yapılacak kolaylıklar -
dan istifade imkanı da vardır. 
Tüccarlarımızı bu tip ambalaj

lara alıştırmak maksadile Dnizyol
ları nakliye tarifelerinde de bun
ların nakledilecek yaş sebze ve 
meyvalar içın tenzilat yapılması 

kararlaştırılmıştır. 

Yazan: Ahmed Şükrü ESMEll 

İngiltere ile Sovyetler arasın -
daki görüşmeler, gelmiş iki ihti -
lafa dayanmıştır: 

1 - İngiltere yaptığı son teklif· 
te karşılıklı yardım taahhüdiir.iİ 
müphem surette Milletler Ceını · 
yeti misakına bağlamıştı MaltıJ\'\ 
olduğu üzere, Mılleller Cemiyet• 
paktı mütecavize karşı derece de· 
rece bir takım zecri tedbirlerin 
alınmasını emreder. Cemiyet ır.e· 

kanizması çok yavaş harekete gd
diğinden İngiltere ve Fransa. Sov· 
yetlere yaptıkları teklifte bir te
cavüz vukuunda bu merhaleler -
den geçmeden derhal biribirine 
yardım yapmalarını ileri sürınüş· 
tü. Sovyetler bundan şüphelen • 
diler ve Molotof gerek geçen hafta 

. söylediğı nutukta ve gerek İngıl 
tere hükumetine tevdı ettiği res-
mi cevabda bu noktaya dikkati 
celbetmiştir. İngilterenin bu nok
tada ısrar etmiyeceği anla5,lmJk
tadır. 

2 - İkinci ve daha ehemmı

yetli bir ihtilaf üç Baltık mem -
leketinin vaziyetidir. Bu üç dev
letin Sovyetlere komşu olan Fin
landiya, Estonya ve Letonyadan 
ibaret olduğu anlaşılıyor. Sovyet· 
!erin hudud komşusu olmıyan Lit· 
vanya bahis mevzuu değildir. Sov
yetler bu üç memleketi kendi em
niyet sahaları telakki etmek · 
tedirler. Binaenaleyh bu devlet -

!erin de garanti altına alınmaları
na taraftardırlar. İngilterı: bir te
cavüz vukuunda bu devletlere yar· 
dım edilmesini reddetmiyor. Fa
kat bugünden garanti vermeğe ya
naşmamaktadır. Sebeb olarak da 
üç küçük devletin garantyii ka
bul etmemeleridir. 

Filhakika Estonya Hariciye Ve
kili başka bir devletin garantisi
ni kabul etmiyeceğini bildirmiştir. 
Finlandiya da evvelce Almanya 
tarafından teklif edilen garanti 
paktını reddetmişti. !;imdi de Sov
yet ve İngiliz garantisini kabu] et
miyor. Almanya bu aralık bütün 
faaliyetini, bu küçük devletlerin 
garantiyi reddetmelerini temine 
hasretmektedir. Ve bir emrivaki 
yaparak, Estonya ve Letonya ile 
birer ademHecavüz paktı imzala
mıştır. Almanyanın hedefi, küçük 
devletlerin garanti altına alınma
ları etrafında çıkacak ihtilaf yü
zünden İngiliz - Sovyet müzake -
relerinin suya düşmesidir. 

Fakat ·İngiltere ve Sovyetler 
buna mahal vermemeğe karar ver
mişlerdir. İngiltere hüküıneti, bu 
meseleyi ve diğer ihtilaflı mesele
leri görüşüp halletmek üzere, yük
sek bir hariciye memurunu Mos
kovaya göndermeğe karar ver -
miştir. Bu, İngilterenin Sovyet 
sulh cephesine Sovyetlerin iştira
kini temin etmeğe ne derece e- -
hemmiyet verdiğini göstermekte
dir. Sovyetler İngilterenin iyi ni-

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

- Ben Tarıkı çok sevenm. , (,riyorlar.. Daha anbyamadınız karanlığında nereden çıkagelmiş Maryana muvazene ve muha - ağalar ı merdivenden ininciye ka-
- Şüph"'>ız ki, ç<>k seversiniz! mı? ]erdi .. Ve ne ist'yor!&rdı? kemcsini kaybetmiş gibiydi.. Ne dar, Maryana otuz basamak mer-

Çünkü o siziıı sağ kolunuzdur.. . - Hangi şeyh Saidden bahsedi- Hepsinin birden: yaptığını, nereye gittiğini biL'tli - divenden alt sahanlığa dü~müş ve 
Sıze bizden zıyade lazım olan bir- yorsun, Vehab?. Hamdanilerin re- - Şeyh Said geliyor.. yordu. Şeyh Saidin dirilmesi on un ölmüştü. 
şa1ısiyettir. :sı ölmedi mi? Diye bağrışması Tahiri de şa- bütün ümidlerini ve cesaretıni k ır- Abdülmelik merdivenlerden ko-

- Bana hepiniz lazımsınız, Ve- _ Öldü dedıler amma, ben bu şart.mıştı. mıştı. şarak indi.. Gözdesinin başı ucun-
hab'. Bence hepınizın ayrı ayrı habere zaten vaktile de inanma- Artık iyice anlaşılmıştı ki, Şeyh Birkaç adım yüdürü. da durdu .. Ve öldüğünü anlayınca 
kıymetleri \"ardır. Fakat, o, çok mıştım. Dirıldiği hııberı, ölüm ha- Said yaşıyordu .. Öldürülmemiştl. Arkadan sert bir ses aksetti: titred1.. 
h as hır adamdır İşler:ne fazla berin.den daha doğru olsa gerek- Ve kabileleri peşine takarak Şam - Dur!.. - Sen, öl4m arıyordun Mar -

b 
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Yeru. hır sefAr hazırlıg"ı mı karışmağa gelrrez. Hazınemizı al- r üzerine yürüdüğü belliydi. Bu, Halifenin sesiydi.. yana .. Fakat, bövle feci bir sek.1-H.ılı•c, yeğcnı Alıiiülvcha. a sor- ~ ır. , • 
var . tınla doldurdu. Memlek~timize Hal.fen n fena halde ca'1ı sı _ Bu vaziyet karşısında Halife ne Maryana başını arkasına çevi- de ölmcmeliydin' 

du j Abdülme!,k gülumsıyerck ba- büytık ·sen·etıer gönderdi. Ve her kılıL~ ı. Yemek sofrasıııdan kalk- yapacaktı? rince, nöbetçinin tuttuğu meş'ale Bu sırada, Halifenin dalkavuğu 
5 n Haccac gıb: Siıod top- yıl da deve yüklerile vergiler gön- Maryana kaçmag· a hazırlanı' or- altında sert bir tavırla İspanyol r klarr • tmck tstiyordun! Bu şını salladı: t;. Sokaktan geçen kalabalık git- , yavaşça gülerek mırıldanıyordu· 

- Evet. Avrupaya doğru bir a- derjyor. Böyle bir kahraman da- tik~e büyüyor, artıyordu. du. dilberine bakan Halifeyi gördü.. - Halife hazretleri affetmes ni fık. · vazge.;tın m ?. rıltılır mı?. Tahı'r·. Kalbini tutarak: kın yapmak fikrindeyim. Gece Abdülmelik yatsı ezanından ön nekadar severler. Kendisinı alda-
-· N çın soruyorsul'llu z• gündüz bunu <luşünüyorum. Bu sıradll ev n önünden geçen ce kalktı. - Asiler şehri basmadan uzak- - Ah... tan ve Şeyh Saıdi öldürdüm dıyen 
-- Va edınse, accac yar- _ Tarıkın duci;nees.. - Bı;n gı'diyorunı, Vehabı. Bu !aşalım.. . Diye bag-ırdı ve dizlerinin üstün-

.. s- bır süru baldırı çıplak göçebenin bir kadını bile affediyor. 
dm, t ı da Sel' oray.ı gon- - B~.u sen nereden b:lıyor - hep bir ağızdan: gece ıçimde müthiş bir sıkıntı var. Diyordu. de duramadı. senaeliyerek yere Abdülmelik, dalkavuğu tekrrıe-
dcım K •}Umde~ ım. sun? Bu haber beyn;mi uyuşturdu. Şevh Maryana da Tabirin fikrini ma- düştü. Maryananın düştügu··· yerin d - Şeyh Said geliy.or .. . Ya asın , liyerek yürü ü .. 

Ab iulv hab nıe~hur bir ıslı<m a- - Oradan gelen elçılerden bi- Çöl peygamberi. Said nasıl dirilebilir? Eğer ölme· kul görüyordu .. Sokaktakı gürül- yanıbaşında başlıyan derin uzun Ve Maryananın cesedini bir halı 
k.nc Y ı. Fakat onun da Hac - rile bana yaunı<tı. D " k.l d ı dh.·se, biz bunu şimdı·ye kadar na- tüler arttıkça artıyordu. Nere • bir mermer merdiven vardı b h d -

s ıye bagırıştı arı uyu du. parçasına sarıp a çeye ogru 
cacla arao: n ·t.. - Se~• de orava rekmek mı· ıs-· sıl oldu da anlıyamadık•. deyse bütün saray kapıları kapa· Abdülmelik: 

•u , , Halife bırdenbire yerinden fır- sürükliyerek götürdüler. 
- Sırrle, orar..an da bütün Hin- tedi? la<lı. Pencereye koştu. Ve atına binerek - muhafızla - nacak, o zaman Maryana saray - - Nereye gidiyorsun? * 

d· ana sefer Y p'T!ak fikrinde - - Hay;r. Sadece bana oralarda Göçebeler şehre doğru gidiyor- rile birl:kte - sarayına döndü. dan dışarıya da çıkamıyacaktı. Diye seslendi.. Fakat, Gözde -
• 'k. H rd 't İ 1 Halıfenin gözdesinin ölümünü yı .,.. n, accaca ya ımcı gı - ne yapmak istediğinden bahsedi- !ardı. 1(. Halifenin gözdesi, atlarla sara- sinden cevab alamadı. spanyo 

k t 1 d ,,, 1 • t . duyanlar: me re ı e e.,ı yordu. Alıdülmelılt, yeğenine döndü: MARYANA KAÇARKEN BİR yın arka bahçesinde kendisini dilberi karanlıkta bas ığı yerı 
- B ~lı bas na ır ordunun ku- - Bunu neden şimdiye kadar - Ne demk ıstiyor bu deveci _ SES DUYDU: DUR... bekliyen Tahire, Hacerle haber görmiyerek, merdivenden aşağıya •- İslam alemi böyle bir fet-

r, •ndanı olmak mı istıyorsun . söylemedin bana?. !er?!. Abdülmel k hiç umulmıyln bir gönderdi: doğru yuvarlanllllJtı . tann elinden ve dilinden kurtul - , 
- $i.iphe:;;;ı ... G<><,-en yıllarda - Söylemekten ne çıkardı? Bel- Vehab önüne bakarak mırıl - saatte saraya dönünce Tabirin c- Beni bekle .. Geliyorum!• Halifenin adamları Maryananın du!• 

olduğu gibı . i Tarı kı gwünüzden d~ürmilf dandı: planlan altüst olmustu. Ve elmaslarını göğsün~ doldu- arkasından koştular. Fakat onu Diye seviniyorlardı. 
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Günün Meaeleai: -
Mahrukata Aid 

Yeni Nizamname 
Maddelerin Serbestce Hangi 

Yakılabileceği 

M 
ahrulıat kanununun tat
biki hakkında İktıı;ad 
Veküeti tarafından ha

zırlanan yeni nizamname Vila
yete tebliğ edilmiştir. 

Nizamnameye göre Etibank 
her sene eylul a3·1 içinde ihti
yacı karşılıyacak mahrukatın 

nev'ini, fiat ve şekillerini, mah
rukat yakacak va,ıtaların ev
saf ve faaliyetini mahrukat ve 
teshin vasıtalarının isthisal ve 
tevzii için alınan tedbirlCTi ve 
satış yerleri için yapılan hazır
lıkları İktısad Vekaletne bildi
recektir. 

1\fahrukat kanununun tatbik 
<dileceği yerlerde ihtiyaca k{lfi 
yakacak, soba ve sair teshin ,·a· 
sıtelarırun bulunup bulunma - . 
dığını mahallin en büyük mlil
kiye memuru tetkik edecek n 

bulunmadığı neticesine vardı· 
i.:ı takdirde hemen keyfiyeti 

Yağmurlardan 
Zarar ve Fayda 
Gören Mahsul 

• 
T esbit Edildi 

Vekaletle Etlbanke bildirecek· 
tir. Banka bu mahallerdeki 
nokııanlan hemen tamemlemı· 
ya mecburdur. 

Nizamnameye göre her nevi 
taşkomürü, antrasit, linit ve 
turp gibi tabii haldeki maden 
kömürlerile kok, yarı kok gibi 

muamele görmüş kömürler ve 
bunların briket gibi işlenmiş 

nevileri teshin maddeleridir. 

Ayrı<a havagazi, petrol, pet
rol müştaklan, taşkömürü ve· 
ya linit, distilasyon müştakları 

ve elektrik dehi te•hin maddesi 
olarak kullanılabileeeklerdir_ 

Diğer taraftan odun, çıra ve 
tahta parçası gibi maddelerin 
tutustıırmak için dahi kulla

nılmalarına miisaade edilmiye
ceği halk arasında şayi olmuşsa 

de öğnndiğimize göre bu şayia 
doğru değildir. 

Cağaloğlundan 
Sultanahmede 

Giden Yol 
Mülhakattan Malumat BorularınDeğiştirilmesi 
Toplanmağa Başlandı Bitmek Üzere 

I>Une kadar deveııı eden son 
siırlkli yeqmurlann muhtelıf mah
sullerimize yaptığı ve yapacagı 
tesirler hakkında alakadarlara ge
len malıimata gore yağmurlar bil
hassa Tr~a ve civarı çıflçi.sini 

90k sevindirmi§; ek.nlere faydalı 
olmuştur. 

Bu suretle bir miıddettenberi 

kendini gösteren kuraklak tehli
kesi ka~tır. 

Yağmurların diğer yerlerdeki 
hububat ve emsal: mezruata da 
temin ettiği bu büyük faydaya 
n:ıukabil güneşe ihtiyacı ,bulunan 
ve yağışa biç tahammülii olmıy an 
mahsuller bundan zarar gi>rmüş-
1• rdir. 

Ezcümle başta tiıtün ve uzüm 
mchsulü olmak üzere bu k .. bil bıi
tiın mahsuller son yağmurlardan 
müteessir olmuşlardır. Esasen ge
çen seneden çok az tahmin edilen 
tiıtün rekoltesınm bu sebeble da
ha azalacağl muhakkak gorili -
mektedir. 

Dar Sokaklar Hangileri 
Şl'hrJnızde münakalatı sekte -

dar edecek mahiyt:tte olan dar 
cadde ve kavıslerle sokakların bi
rer birer tetkik ve tesbiLne b8.!j-
1"nmıştır. 

Beloo . ·~ Reısliğı evvela en 
mühimlerinden başlıyarak bu ka
bil yerlerı kaldırır.ayı kararlaş -
tırmıştır. 

Etiidler bıttıkten sonra 1atbika
ta geçil~ektır. 

No.3 

Ayağ., kalktı . Sarı Yanis b~ ile 
hııfıke seliınılad Kocasının ya
nından g erken, omuzunu ha
fıfc1: o~adı. San Yanıs kapıya 
doğru ilerlıyen bu mevzun en -
damlı kadını eoı.Jerıle takıb edi
yordu. 

Centam ılrd ki: 

Ben sızinle biraz konuşmak 
i.<;tı) on.ım Sarı Yanis 1 Eğer beş 

dakıl< musaad1> edersenız .. 
Emredersır.ız he~ dakika de

ğ l. beş saat konuşalım ... 
llrr ıkısı de sofradan kalkotılar, 

çal ımı odasına gt-çtılcr. Bır hiz
m<:t.çı kadın geldı, kahwlen ve 
l· örlerı masan n ıizer nı, bıraka
rak çıktı. 

Sarı Yan.s vırdu: 
- Nıçın k •künüzde elektrik 

ışıgı kullamnıyorsunuı? 

- Ben lUmba kullanmasır.; ne
~n • teı cıh edıyoruın. 

Caj!aloğlurı<la yapılmakta olan 
yen; 4Efalt caddenin EmniyH San
dığı önünden Sultanahmedde Ye
rebatan sarayı h.zasına, yani 
tramvay caddesine kader uza -
tılmaoı için faalıyete devam edil
mektedir. 

Buradaki elektrik, su, havaga.zi 
kabloları tamamen değı.ştır :Jmiş

tlr. Şimdi parke kaldırımların sö
kiıluek asfaltlanma ı.şınl başla -
nacaktır. 

Diğer taraftan bu yolun mün
tehasında ve Yernbatan sara'Yı 

karşısındaki bmalarm ist mlaki 
işine de başlanml§tır. 

Bu binalar sür'atle yıkılarak sa
ray önündeki ada tamarnile kal-
dırı ! acektır. • 

--O--

Sun'i Çayırlıklar 
Yetiştirilecek 

Ml"mleketiniizın her tarafında 

sun'i çayırlıklar sahasının arttı -
rılması maksadıle müsaid aıaziye 
sahlb olan çiftçilerP yonca, kor:n
ga ve brfıl gibi çayır otları to
humlarının tevı.ıi hususunda yar
dımda bulunulmasından çok fay
dalı neticeler alındıqı görü'.müş- -
tür. 

Ziraat Vekalet, bu miına>ebetle 
dün vilayetlere b.r emir gönde -
reı ek bir taraftan bu mesainın da
ha genış ve şamil bir şekilde mem
lekette kökleştirilrr eiin: ve diğer 
taraftan da sun'i çtyırlıkların art 
tırılması için eh-erışli 5ahalarm 
bulunup mevki ve isimlerin:n bil
dirilmesini stemiştir. 

- Ben 15mbadan bahsetmi)"O -
rum, fakat şu şamdanların üzerin
deki mumlarda,ı ... 

Sarı Yani şöminenin tiıeı·ın .. 
de durnn. ıki büyü;, şamdan. gos
terdi. 

Centam gıilıuns!'di: 

- Pekı, bu murr. Jarın kabahati 
nC'? 

Sarı Yans evvela omuzlarını 

s ı lkerek, CC'vab vermek istemedi. 
Sadece dedi ki: 

- Mumları gôrdüğüm zaman, 
bende bazı lıatıralar canlanır. Me
sela kendınizi şoyle bir vaziyette 
tasavvur ooıniz. S.zi bir iskemle
ye sıkı sıkı bağlaınışlar. Yanı -
başınıza da bır fıçı barut ko~ muş
lar. Barutun orta yerine bir mum 
d.kerek yakm~lar. Kapıyı ôa ki
litleyip çıkmışlar. Siz kavranıyor
sunuz, bir türlü bağlar;nızdan kur
tulamıyorsunuz. Fakat b:r taraf
tan mum yana yana barut& doğ
ru inııyor. Siz bunu gözlerinizle 
gorüyorsunuz. Bıraz uzakça ol -

Yasak Kolay, Takibat! 
Güçtür 

S 
ıhhiye ve içtimai l\luavenet 
Vekaleti tarafından tıbbi 

miistahzaretın reklam edi 
lemiyeceğine dair bir emir verildi. 

Ancak verilen emirde mii.itah· 
zeratın satışına devam edildiii 

halde reklamının yasak edilme -
sinden çıkan manayı anlamak 
zordur. 

Çünkü, müstahzarat Amilleri • 
nin formülünü hazırlıyarak Ve -

kiılete tasdik ettirmek sııretile sa 
tış müsaadesini aldıkları bu mÜs• 

tahzarat yine eczane vitrinlerinde 

teşhir edilecek ve yine her istiyen 
satın alacaktır. Yalnız rekl8mları 
yepılnuyacektır. 

Bizim kanaatimize göre, halkın 
iğfal edilmeme>i maksadile alınan 
bıı tedbirin şu şekilde olması icab 
ederdi: 

Vekiılet reklam edilen nıüstah· 
~aratın reklamlarındaki müba • 
)ağalı kelimelCTi ve verilen mü

saadeye muhalif kısımları tesbit 
eder n Amilleri hakkında tnki 
bata giri)r, mahkemeye verebi -
lirdi. 

Galibe, takibat, tahkikat kül • 
fetli ve yasc ' · emri vermek kolay 
olduğu için böyle bir karara ve
rılml'tır. 

BURHAN CEVAD 

KISA POLiS 
H A BERLERi 

* Yedı.kule - Sirkecı arasında 

41eyen vatman Alinin idaresin
deki tramvay İmrahor caddesin • 

de Seyfullah adında birine çarpa
rak muhtelif yerlerinden yara -
Iamıştır. * Samatyada oturan Mustafa 
oğlu Hurşid adında bir; Etyemez
de \·atman Muhlisin idaresindeki 

tramvaydan atlamak isterkPn dü
şerek muhtelif yer:erinden yara- ı 
lanmıştır. 

* H Ü>eyin &dında bır şoförün 1 
idaı·esindeki otobüs Cibalide tütün 
fabrikası önünde oynamakta olan 
H üseyın adında bir çocuğa çaı -
parak yaralamıştır. 

* 15 yaşında İbrah m adında 
bir genç tütıin gümrüği.ınde ba -
bası Mehmedi y0lsuz eden hamal
lar kahyası ile kavga ederken arıı
ya giren Mehmed adında bir ha
malı bıçakla böğründen yarala . 
mıştır. * Şoför Vasfinin idaresindeki 
3058 numaralı Şişli - Fatih oto -
büsü dün Harbiyede vatman En
verın idaresindekı 132 numaralı 
tramvaya çarparak hasara uğrat
mıştır. 

* Kü.c;ükpazarda oturan Eşreof a
dında bir genç sokaktan geçer -
ken Muammer adında bir çocu
ğun atlığı taş ba~ına isabet ede
rek yaralamıştır. 

* Küçük Çiftlikparkı arfütle -
rinden Leyla bır dedikodu yüzün
den çıkan kavga neticesinde ayni 
yerde artist Vasiltiyi fena halde 
dö,·miiştür. 

dugu ıçın söndürmeğe de imkan 
bulamıyorsunuz. Ne )'aparsınız? 

Centam. misafiri bunları anla
tırken, alnında terler belirdığıni 

gördü ve ,;ılay ettı: 

- HHhalde çok meraklı birşey! 
Sarı Yanis ip<k mendilile alnını 

sildi. Elleri hafifçe ı;triyordu: 
- Evet, hem de ~k meraklı bır 

şeydır, dedi, Allah sizin başmıza 
vermefn:ı! 

CeNnm sordu: 
- Başınızda.ı bôyle bir had.se 

rr.i geçtı? 
- Evet, Arnavutlukta ... Amma 

bu. an Ç>Ok sene.er evvel... Bu 

• 
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Ve. Mank~emeler 
. . - . 1: .~ . - :? ~ : ' • .;.' •• 

Karım 
Evden 
Koğdu 

Sokakta 
Kedileri 
Tophyorduk 

Üzerime Yürüdü: Artık Bunları Alıp Temizlik 
Seni istemiyorum Dedi İdaresineGötürüyorduk 

K 
ansı Muradiyeyi döğmek 
ten suçlu, Keragümrükte, 
Karabulut sokağın.da 17 sa

yılı evde oturan Şevketin duruş-
masına dün meşhud suçlar kanu
nuna göre üçüncü sulh cezada 
başlandı. 

Davacı Muradiye mahkemede 
§Unları söyled;: 

- Şevket kocamdır. Üç gün ev
vel kendisile kavga ettik. Kocam 
kendisine aid bütün eşyayı top
ladı, baba.•ının evine gö t ıirdiı. Ay
ni g"n aksam üzerı eve tekrar gel
di ve çocuğunu da aldı. 

Dün, sabahleyın saat 9 10 sna
larında kapı çalındı. Pencereden 
d~arıya baktığım zaman kapının 
önünde kocamı gördüm. 

- Ne i tiyo rsun? d iYe ~oıdum. 
Sert bir tavıria: 

- Çocuğun nüfus kiı.ğ.d:nı .ıl

mağa geldim, dedı. 
Ona: 
- Çocugun nüfus kağıaı ev sa

hıbımlzde. . Kendi~ evrle yok ... 
Akşama gel, ondan al, dediııı. 

Şn·ket , kendisine yalan •öyle
dığimı zannettı. Kapıya b r tekme 
vurdu. Kapı açıldı. İçerıyf: girdi. 
Bulundugıim odaya geldı. Üzeri
me hücum etti. Beni saçlarımdan 
yakaladı, ayakları altına aldı. döğ- ( 
meğo başladı. Bağırdım. Feıyadı

mı duyan komşular yet.ştııer ve 
beni onun elinden müşkülatla kur
tardılar. Ondan davacıyım. Ken
disine ceza verin!. 

B 
undan bır müddet evvel, 
temizlik işleri hademelerin
den Cemal ile Aliye hake 

ret etmekten ve onları döğmek -
ten suçlu kasap Ömerın m:ıhabe
mesine dün birinci sulh ceza 
mahkemesmde bakıldı. 

Davacılardan Cemal hiıdiseyi 

şöyle anlattı: 

•- B:rkaç aydanberi, kayma -
ka.mlıktan aldığım ız emir iızerine 
•okaklarda dolaşan sakat, kör ve 
uyuz kedileri toplıyarak, bunları 
ternizL.k i<laresıne götürüyorduk. 
Bır gün yine sikaklarda ked, 

topluyorduk. Çarşıkapıda , kasap 
Ömerın dükkanı önünde bır kedi 
gördük. Arkadaşım Alı onu yaka 
lıyarak, ıi tıi kapaklı arabar.ın içi
ne koydu. Bu sırada Ömer dışarı
ya çıktı Ye her ıkimıze de hita -
ben: 

- Ulan siz h '. ç Allahdan kork
muyor musunuz? diye bağırdı. 

Ar,.bada 20 kedi vardı. Ömer 
arabanın kapağını "çtı. Bütün ke 
diler dı~arıya çıktılar ve her bin 
bir tarafa dağıldılar . 

Ömer bundan sonra e!.ndekı 
maşad ile şiddetle parmağıma 

vurdu. Ali; ı de yumrukla döğdil. 
Bundan başka her ikimize Je ga
liz kiıfürler le hakaret ettı. 

Bu sırada hadise ma:halline bir 
pol'.s geldı ve bizi ayırdı . • 

Ali de arkadaşının ifadesini tek
rarladı. 

Suçlu kasap Ömer suçu~u in -
kiir etti. 

Şevket suçunu inkar ettı: Hak.im, dınlenen şahidlerin söz. 
- Karım birkaç gün evvel be· leri ve tahkikat evrakı münderi 

ni evden kovdu. Üç gün babamın catı ile Ömerin sıı<;urıu sabit gör-
evinde kaldım. Dün sabahleyin, 

dü; onu 12,5 lira para cezasına 
belki de Muradiyenın öfkesi geç- mahkum etti. 
miştir, benimle barışır; ümidile e-
vıme gittim .. Karagiımrük!e, pa- •• 
zardan öte'beri de aldım. Sokak LJ Ç k 
kapısı açıktı. Karım evde idi. O- Ç OCU 
nun bulunduğu odaya g.rdim. Mu- Otobu .. su·· Hareket 
radıye henı görünce gözlerini hid \ 

detle açtı Elimdekı eşyayı ona U· Ettirdiler 
zattım. Ve çok tatlı bır sesle: 

- Bak karıcığım sana y:yecek 
getirdim, dedim. 

Cebimden 50 kurlllj çık;:,rdım. 

Parayı da ona verdim: 
- Bunu da harçlık yaparsın!. 
Karun aldığı paketleri ve 50 ku

ruşu pencereden dışarıya attı. Son
ra üzerime hücum ettı ve: 

- Haydi defol git evımden ... 
Sen. artık ıstemiyorum. Şimdi ·be
nim göziım ba§kasında ... dedi. 

Ona nasihat etmeğe başladım. 
Fakat söylediğim sözler Muradi· 
yeyi büsbütün kıı.dırdı. 

- Yetışin komşular, kocam be
ni döğüyor, d~ye bağırmağe, saç -
!arını yolmağa ve başını duvar-

her•fler hala sağdır ve arasıra ba- ı 
na bu vazıyeti hatırlatırlar. 
Sarı Yanıs bu herıflerin kımler 

olduğ_unu ve neden böyle feci bir 
vazıyete düştüğünü anla1rnak is
temedi. Hemen muhavereyi de
ğiştirdi. 

Odanın ıçinde bir aşağı, b;r yu
karı dolaşırken, kütiıpharıenin ö
nünde durdu. Bazı kitablarla a
lakadar oldu. Bunlardan kalın bir 
c:ldi çıkararak karıilırdı: 

- V~y, de~i. Corc Katerkol'ün 
bor k tabı... S"z bu zatı tanıyor 
musunuz? 

Cen:am yazıhaneııın üzer nde 

Hulüsi. Mustafa ve Zahıd adın-
da üç çocuok, Fatihdc garaJ onün
de durmakta olan Baki adında b:
rinin otobiısünün iızerine çıkarak 
direksiyon ve !ren ile oynamağa 
başlamışlar, bu e6nada otobıis ha
rekete geçmiş ve yolun bir tara
fında bulunan elektri.k d reğıne 
çarparak hasara uğumıştı•. 

lara vurmağa ba~ladı. 
Bu sırada kom.~ular geldiler. 

Ben de evden çıktım. 
Şevketten sonra sorguya çeki

len şahidler, onun karısını dö -
ğerkerı gördüklerini söylediler. 
Duruşma ayın 14 üne bırakıldı. 

O gün karar ,·eril~ek. 

duran ma'i bir kutudan tütün a
larak pi,posunu doldururken; 

- Evet, bir defa konuşmuştum, 
dedi, biraz kendi hal:nde bir a -
damdır. Hcrşeyden bahseder, fa
kat kendisinden bahsed•lmsini 
seYmcz. 

Sarı Yanis lıikayd bir tavırla 
yapraklarını kar;ştırdığı k.tabı 

yerine bıraktı: 
- Ben şahsan kendısini tanı -

marn, dedı, fakat hu zat şu dak.
kad benim he.abınıa hır seya -
hate çıkmış bulunm,ıktadır. 

Ccntam gozlc mi k lciır<lı: 

- Sızın hcs b nız m. 1 

Teftiş 
Kadrosu 
Genişledi 

----· 
Belediye Gıda Madde
delerine Ehemmiyet 

Veriyor 
İstanbuluıı her ı;emtındekı bü-

1ün dükkan ve tıcarethanelerle 

ı;eyyar e6nafın kontrol ve teftiş

lerinde Belediye zabıtası memur
ları gibi belediye müfettişlerinin 

de ehemmiyetle meşgul olmaları 
kararlaştırıldığından müfettişle -
r in vazifelerı artmıştır. 

Bu sebeble teftış kadrosunu sür
atle çoğaltmağı tensib eden Be
lediye Reisliği şimdilik kadroya 
yeniden 3 müfettiş da~a ılave et
m4tir. 

Beledye mıifettışleri bulun dük
kanları ve bu meyanda eğlence 

yerlerını de her hafta sıkı bir su

rette kontrol ederek halkın alda
tılmasına ve bozuk. pis maddele
rin satılmasına meydan verm:ye
ceklerdır. 

Müfettışler seyyar esn;dın mun
tazam kaplar dahilinde ve temiz 

kıyafetle sat.ş yapmaları işi ile de 
bilhassa meşgul olacaklardır. 

Türkkuşu 

Senelik 
Şenlikleri 

A ~ ll·Lru 
DahaFazla Randıman 
Almak Mümkün Olur 

irkaç: gün e,., el bu . utun • 
larda: •- IemurlarL istı .. 

rahatini dil ünmt":,.e mec• 
bııTuz• ba:ı)ıklı bir yazı ~az mı~ • 
tını. Bu fıkranın inti ar etti;::i gıin
denberi, birçok okuyunıl arıın -

dan mektublar alıyorum. BöJ"le bir 
meseleyi nıenuıı bahsettiğim i
çin, okuyucularım, hakkımda bıl
yük teveccüh gösteriyorlar. Hep· 
sine te~ekkilr etmeğ:i bir 'azife 
bilirim. 

Bir kısım okuyucular da, ban
ka gibi, hususi ,-eya yarı husu!ıiİ 

miicsse•elerde çalı. an memurların 
de senelik tatil yapmadıklarını 

ileri sürmektedir. 
Bir kari, yolladığı nıektubda u 

satırlan yazıyor: 

•Milli bankalarımızdan biri, bir 
a~·lık memni~ et bertaraf. kendi 
nizanınamesi n1ucibince te~hıt et· 
miş olduğu 10 günliik bir mezn
niyeti bile nırmurlarına binbir 
türlü bahane ile 'cıınektr lered
diıd etmekkdir. 
Avnı okuyucıtm, baıı n1u c

selerdc m<"murların ha-talıkla ge
çirdikleri günlerin de, <cnelık mc· 
zuniyctlerine mnh ub t"dildiğini 

kaydedi)or. 
Bu bahse &\elet ettii:im i in, bir 

kaç cümle ile ~azımı b.drnıek 
tiyorum. Huli».1sı wdur: Bir me· 
mımı !iôenede on giin ,.e,·a bi:r ay 
fazla çalıştırmakla neticeler üze
rine daha kuvntli bir randıman 
almak mümkün değildir. Halbuki, 
;)·ıllık mezuni~·etini \'e h;;tirahatini 
geçirmiş bir elemandan, daha fazla 

Memleket Turnesine 
Çıkan Filo Şehrimize 

G ld. w - k•t y 1 k iş istemek ve beklemek mümkün-e ıgı va ı apı aca 1 dür. 

REŞAD FEYZİ 

1 

:lılemleket dah.linde bır propa - ı 
ganda uçuşuna çıkacağını yeı.dı- _ 
ğımız Tiiıkkuşıı filosu yarın ha -

Yeni Mahsuller 
Bekleniyor 

reket ed~ektır. 

Ankaradan har~ket edecek olan 
filo buyuk bir turne yapacak ve 

tayyarelerd<>n ba~ka planör !erle 
paraşütçüler de iştırak edecektir. 

Filo İstanbulda 2 gün kalacaktır. 

Bu munasebetle §ehrimizde de 
Turkku ·u senel:.k şenlıkleri ya -

· pılacak ve ziyafetler de verile -
cektir. -·-Belediyedeki 

Sene ;;onu m;jr,asebe· .e hubu
bat ve zalı're ıl" bazı tıcare eş • 
yası mevcudları azalm" old~ğun
dan borsa ve piya>alarda umum.
yeUe işler durgıinlaşmı ·tır. 

Maamafitı her nevi e• ·a fıat -
larında istikrar vardır. 

Bu vaziyetin yenı ır.ahsu.~er -
den kuvveti! partilerin p1'·a•ayt 
arzına kadar bu şekldP de,·•m e
d~eği anlaşılmaktadır. 

Teftişler 

Ne Oldu? 

Yenı ma·hsullerin de pev< u pe · 
\ gelmesi beklenmektedir. 

Belediyede teft.şlerde bulunan 
Dahıliye Vekaleti müfettişleri el

yevm hukuk işleri müdürlüğü, le
vazım müdürluğü ile diğer bazı 
kısımlarda meşgul olmaktadırlar. 

Teft~ler esnasında tahkıki icab 
eden lm!seleler hakkında alaka -
darlar davet edılerek malllmatla
rına müracaat edilmektedir. 

Diğer taraftan Beledi) e Reisliği 
tarafından işten el çektirilen müs
tahdemin şubesi müdürıi Nedim 

hakkındaki tahkikatın da mülki
ye müfettişlerine \"erilmes; icab 
etmiştir. 

Buna seb.eb; tahkikat esnasında 
bu müfettişleri alakadar edecek 
bazı esaslı noktalara tesadüf o -
Iunmasıdır. 

- E\"et, Patagonyaya gitti. Bu 
zat oralarda altın damarları ol -
duğunu iddia ediyor. Eger bu ki
tabı okudunuzsa, iddialarını bili
yorsunuz demektir Bazı cenubi 
Amerika dağlarının jeolojık va
ziyeti hakkında yazılan bu ki abı 

okudum. Muharririn nazarıyeleri 
beni alakadar ettı. Bunun üzerine 
kendisile muhabereye giriştim. 

Şimdi tetkikatta bulunmak üzere, 
benim hesabıma oraya gitmiş bu
lunuyor. Bütün masraflarım ben 
ödedim. 

- Kend.sini t•n.madığını söy
lüyordunuz. 

Sarı Yanis •Evet tanımıyorum. 
der g;bi ba ını salladı. 

- Uzun müddd orada kalacak 
mı? 

- Üç sene kalacak. 
Sarı Yanis, ciiğer k.tabları da 

gözden geçirm<>gl devam ed.yordu. 
Centam dedı kı: 1 

- Eser yazm2k çın tyahnt e-

Birimizin Derdi 
Hepimizin Derdi 

Emekli Subaylarin 
Bir Ricası 

Em.ekli Jillbaşı Şu.krU lm.1.~!i'i.lt 

aJdı&unız mek:tubda denili'.' or ki: 
.. Gaı.etenis ordu m,.nsubini ne 

aile)erinln ha"°talandık ları tik -
d lrdt, askeri doktor bolunmı1 an 
ııerlerdt, bükU.met Tt: bel"diye 
doktorları tarafından mtccanen 
muayene ve teda,·ı edilt-rekltrl 
Sıhhat ve i(' tlmai :'\Juave-"'\t't ve .. 
k i.letlnln taınlmen te-blii: editdiilnl 
7ar.mıştı. 

At'aba bu karar emekli . uba.1-
la.ra ve ~lelerine d e- tetaıU f'd ile

I mn mi!> 

den muharrirlere doğrusu g pta 
ediyorum. 

Sarı Yanis başını çev rdi. O H 

rada genç romancının arka tara 
fında bulunuyordu. KonJ~urken 
Centam yüzünü görmüyordu . Bu. 
nunla beraber Centaır. mısafıri -
nin sesınden söylemek ı..<t<>dığı hır 
şeyi güç zapteder g 'ıi olduğunu 
hissetti. 

- Demek böyle muharr rler e 
gıpta ediyorsunuz. Halbuki talı

hiniz onlarla mııkay~se ed .em ylf
cek kadar parlaktır. Sizde yara 
tıcı bır zeka ver. Muhayyel nız 
kuvvetli- Hakikatte mümkün ola
mıyacak en güıel ~eyahatleri siz 
hayalen yapıyorsunuz, henı c.ku
yucularınıza yaptırıyorsunuz. İn
sanları yaşatmak \'e yahucl ma<h 
vetmek kudret, eliıı zdc. •. 

Centam güldu: 
- Evet, hayakn olduk an son

ra hakkınız var, dedı. 
Sarı Yan:s ibıraz sesın aıça.ttı: 

(Dcı;amı var) 
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1 İngiliz - Sovyet Müzakereleri 1 

ponlar Endişe 
E meğe Başladı 

lttif akın Hududları Uzak Şarka 
mı? Uzatılacak 

Çinde İki Senedir Harbi Bitir ?miyen Japon Hüku
meti, Şimdi Milletten Yeni F edakô:rlıklar 

• 
lstemeğe Karar Verdi 

U
zak Şarkt.a Çin sahillerin -
de renkl~n yeniye başgös.

teren bir takım vak'alar 
son guı .d(' p')!ı!ıka aleminin 
nazarı dikkaıin tekrar Japonya -
Çin harbine çevirdi. Esasen Japon
yanın Berlin - :loma ittifakı üze
rıne alacağı vaziyetin ne olacağı 

balı • kapanamamış iken yeni ha
<l ,der dolayısile bilhassa İngil
tere ve Japonya arasındaki gergin
!. , n <l~ ıa artması gözden uzak ka
lacak gibi deği!Jir. 

lng lız ticaret gemilerin '.n Çin 
su.ar nda J apon!ar tarafından mu
ayene edilmeoi, bir Fransız va -
purunun da böyle bir muameleye 
tıi.(ı, tutulması Avrupalılar iç!n 
h')Ş görülect>k şeylerden değil Ja
ponlar ş.mdiye kadar hep şöyle 
şikayet ediyorlardı: 

-- Av:rupa devletleri, bizım der
d:ıniıı: anlamak istemiyorlar. Bil
hassa İngilizler Japonyanın is -
teklerini hiç na.zarı dikkate alma
yı düşünmüyor!ar 

İngiliz matbuatının şimd!ye ka
dar bu kabil şikayetlere verdiği 
cevab şu oluyordu: 

İngiltere de tıpkı Japonya gibi 
'büyük bir deniz d(·Vlet!dir. İngil
teren:n de bu ıtibarla bir takım 
denız an'aneleri vardır. Halbuki 
Çin sularında Japonlar İngillereye 
karşı daima ay kırı b'r tavır ta -
kınını.şiardır. Çin sularında İngi
liz ticaret gemilerinin böyle mu
amelelere uğratılması denız an'a
nelerine bağlı olan İngilizleri in
citmektedir. İngiliz gazetelerinin 
dediğine göre Japonların takib et
tiği gtıye böy~e usandırıcı bir 
takım hadiseler çıkararak Çin su
larından diğer devletlerin, yani 
İngiliz, Fransız ve Amerika va -
purlarını uzaklaştırmaktır. 

Fakat, diyorlar, Japonyanın şu 
son iki senedir Uzak Şarktd gi -
riştiği politikanın yanlış olduğu
nu zaman g:ı;term ıştir. Şimdi böy
le İngJizleri, Fransızları ve A -
rnerikalıları da Uzak Şarktan u
zaklaştırmak için tutulmak iste
nen yolun doğru olmadığını J a
ponlar anlıyacaklardır. 

Çin sularına gelen İngil,z tica
ret gemilerinin vesikalarını yok
lamak bahanes"!e böyle yoliarın
dan alıkonmas• üzerine İngiliz 

matbuatının naLarı dikkati yine 
Japon)'ada nelN olup bittiğine 
çevrilmL~tir. 

Tok)·odak' İngiliz tüccarlarının 
verdikleri malür:ıata göre Japon 

Çindeki Japon ordusu ikinci kumandanı harekat hakkında ataşemiliter
lere izah at veriyor 

hükumeti Japon milletinden yeni 
fedakarlıklar istemektedir. Japon 
denizcilerinin İngJızlere karşı o
lan hiddet ve infiali de artmakta -
dır. Bunun için de sebeb olarak 
İngiliz deniz kuvvetlerınin gitgi
de artması gösteriliyor ÇiLı sula

rında İngilizlere karşı gösterilen 
bu haller hep o hiddet ve infialin 
eseri sayılıyor. Şimdi Japon mil
letinden ıstenen yeni fedakarlık
lar nedir?. Her Japon gündelik 
hayatında ;,;ter istemez ettiği mas
raflardan bir kısmını daha kısa
caktır. Tokyo hükümet erkf.nının 
dediklerıne göre Japonlar kuşak
larını daha sikacaklar, daha bir 
takım mahrum:yetlere kat:ana -
caklar, ta ki Çinde taltib edilen 
polıtika muvaffak:yetle neıicelen
sin dıye ... 

Çin' ha~bini birkaç ay ıçinde bi
tirecekler:ni ürnid ederek 1937 de 
işe girişen Japonlar iki senedir 
bu harbi istedikleri tarzıh biti
rememişlerdir. Dara ne kadar u
zıyacağını kestiremiyorlar. İki se
nedenberi de Japonlar fevkalade 
. tedbirler arasında, günden güne 
artan sıkıntı için.de yaşıyorlar. 

Şimdi yeniden alınan tedbirle
rin mahiyeti ise her Japonun gıda 
sından kesmek, yiyecek m~dde -
!erini de diğer :hracat B§YaSi gibı 
harice yollıyarak tatmak, buna 
ka~ı para getirmektir. Japoiı hü
kümltinin A\Tupa meseleleri kar-

şısında, bilhassa İtalya - Almanya 
ittifakı üzerine al1ıcağı v.ıziyet 

son haftalarda birçok rivayetlere 
yol açmıştı. Gün geçtikçe lşlerin 
içyüzü anlaşılıyor. Japonyadc. ge
nerallerin İtalya ve Alman.; a ile 
ittifak edilmesi fikrinde ol:iı.:kları 
evvelce söyleniyordu. Fakat Ja -
pon hükumeti iş: oraya kada• var
dırmamıştır. Kabinedeki nazırlar 
arasın.da bu hususta şiddeti: ihti
liıflar olduğu anlaşılmıştır. 

Nih~yet bu ihtil5flar bir karara 
bağlanmıştır Fakat kabinedeki 
bu ihtilaf günlerce devam dmiş
tir. Bahriye Nazırı Amiral Yanai 
Almanya ile İtalyanın itilafın1 
g·rmenin Japonya için iyi olmı
yacağını ileri sürmü~ıür. Amiral 
bu fikrinde şiddetle ısrar göster
mel<tedır. Japon erkandıarb"ye -
sile Alman ve İtalyan erkônıhar. 
h>yeleri arasında temas edilme5; 
için verılen karara da A•niral _t:
raz ediyordu. Bu temasların ileri 
götürülmesi alc,;1hinde bulunan 
Amiral Japonyanın herhangi bir 
taahhüde· ııirişmesi'li doğru bul -
mamaktadır. 

Japon matbuatı Htık Rusya ile 
İngiltere arasında aı..tedilecek it
tifaktan ve bunun ortaya koya -
cağı ihtimallerden ı zun uzadıya 
bahsetmeğe başlanıışlardır. J a -
ponları dü.şün.dliren asıl mühim 
mesele şudur: 

(Devamı 7 inci sayfada) 

Meraklı Şe,;·!~r 

MADAM RUZVELT 

A 
merikada. c.\.merlka lhttıa.u kız

ları• adlı bir cemiyet vardır. Bu 

cemiyetin reisi l"tladam Ruz -
velttl. Birkaç ay evvel istifa ederek 
çekildi. Sebebi, meşhur ıencl kantocu 

Marlon Andersonun cemiyet merke -
2fnde terUb oJunan • bir mü• ~merede 

şarkı söylemesine azaların itiraz et
meleridir. 

l\futaassıb Amerikalılar, :ıc.ncilerle 

bir arada bulunmayı, tem .. s etmeyi 
küçüklük sayarlar. 

Bu hidlse, o 2amanJar razett,ere ak

setmiş ve bir çok miinakatalar olmu,
tu. Tabii zamanla unutuldu. 

Anlaşılan Madam Ruzvelt bunu ha
tırdan çıkarmamış ve «Amerika. lhtl
Jılll kızları» ndan intikam almak is

temlş. Ve İnrllb hükümdarları şere
fine beyaz sarayda verJleeek mü.sa. -

mere prorramına l\Jarlon Aııdersonu 

da dahil e'mlş. Zenci kantocu, nüküm
darlarm huzurunda f'n rüzel şarkıla

rını söyUyecek. 

ŞAPKASIZ KADINLAR 

Şapkasu sokaia çlkan kadınların sa

yısı ründen rü.ne artıyor. Bidayette ço
cuklar, rene kızlar şapkasız çıkarlardı 

ve bu pek tabH l"Örülürdü. Son zaman
larda orta Ya.th ve yaşlı kadınlar da 

••pkaya pek ehl"mmiyet 
başladılar. 

verıntmiye 

Halbuki bu, birkac sene evveline ge
llnclye kadar cok ayıb sayılırdı. Parl

sln büyük lokantalarından birinde ko
ca.sını bekllyen ya.şh blr madam bir 
aralık şapkasını çıkarmış, yanındaki 

sandalyenin üzerine koymuştu. Bunu 

&ören b~l'arson hemen yanın.\ &eldi, 
nezaketle efUdl, ı·c: 

'Tadam, dedi. Lokantamızrl:ı şap~ 
kasız oturmak yasaktır!. 

Eskiden aUe kadınları ıapkaıı;;ız ve 

9emslyesiz sokata (ıkmaz1ardı. Datti 
S"ilndıizlerl ipek çorab bile ıtymezlerdl. 

Şimdi ise şapkasız, çorap.su cezi -
yorlar. Rıı• ·· ı:ayrltabli l'Ören de ol

muyor. 

KEMBRİÇ ÜNİVERSİTESİNDE 

BİR KADIN PROFESÖR 

1\ladam Doroti Garud, Kembriç 'Ü

nlvel'bitesl cüzel san'atıar ve arkeolo
ji proftsörliifüne tayin olunmuştur. 

Bu tık kadın proresör, Oksfoı·d Cnı
vcrsttes1nln eı11kl rektörü SOr Arşihald 

Garudun kwdır. Babası 1928 de cenu
bi Kürdistanda araştırmalar ,::..pmış, 

tarihten evvelki devirlere aid )?irı;ok 

asar meydana çıkarınıştı. 

---·-
Doktorun Öğütleri: 

AYRAN 

Y 
oğurdun içine tab'a gö
re az \·eya ç.ok miktar
da su koyarak yapılan 

me~rubata derler. Mide\'i ol
duğu gibi, harareti de kestiği 
için memlt:ıketimizin her ye -
rinde yaz mlvsiminde bol bol 
kullanılır. 

Bir de eczanelerde sureti 
mahsu.sada hazırlanan bir ne
vi ayran vardır ki, buna ctı!b
bi avran. derler. Bu da mu
gaddi olduğu kadar bağırsak 
ut:rneti, dizanteride kullanı -
lır. Bu nevi ayranı yapmak 
için bir litre inek sütünde bir 
gram limon tozu haJledilerek 
hasıl olaon rüsıı!b süzülür ve 
ikıinci defa bir yumurta akı
nın yarısı ile kaynatılarak sü
züldükten sonra hasıı olur. 

. ~---- -

HÖKAVE 
I~ 

Aman Diğer Gazeteler Duymasın 
izim gazetenin yazı işleri 

müdürü Senih Muammer 
Alatur, bana şu mahrem 

haberi verdi: 
- Meşhur sinema yıldızı Greta 

Garbo bir hafta kalmak üzere pa
zartesi günü Bursaya geliyor .. Bu
nu yalnız biz biliyoruz. Derhal at
layıp Bursaya gideceksin ... Çelikpa 
lasta yıldızla görüşecek ve yıldırım 
telgrafile gazeteye yetiştirecek -
sin .. Fakat dıkkat et .. Bu haberi 
bizden başka kimse bilmiyor .. Ö
teki gazeteler duymasın .. Hepsi
ni atlatalım.. Başmuharririm~ 

Etem İzzet Benice bilhassa işe e
hemmiyet veriyor. 

Trak vapuru Sarayburnunu dö· 
nerken, ben güvertede oturmuş, 

yıldızla nasıl konuşabileceğimi dü
şünüyor, planlar kuruyordum .. 
Mudanya iskelesindeyiz .. Bir oto
büse yerleştim .. Sonra Bursada -
yım .. Müthiş heyecan var bende .. 
Greta Garbo ile konuşmak heye
canı bir, öteki gazeteleri atlat -
mak heyecanı iki.. Fakat, keyif -
!iyim .. Çünkü, öyle orijinal plan
lar kurdum ki, mutlaka konuşa
cağım .. 

Çelikpalasın önündeyim .. Doğ
ruca direktörün odasına girdim. 
Bir de ne göreyim. Benim ta ço
cukluk arkadaşımdan biri, sarmaş 
dolaş oldum. Hemen derd'mi söy
ledim. 

- Aman, dedim. Bir ricam var. 
- Söyle kardeşim. 
- Çabuk beni otele kapıcı al.. 

Çünkü yıldızı daima görebilmek 
için bundan güzel çare yok. 

Müdür, baştan aşağı, beni bir 
kere süzdü. Snra güldü: 

- Geç kaldınız, dedi .. Kapıcı -
lığa bir saat evvel .Tan, gazete -
sinden Naci Sadullah talib oldu 
ve tayin edildi. 

- Öyle ise .. dedım. bir oda hiz
metçiliği ... 

Direktör ıekrar güldü: 
- Maalesef.. dedi .. Yıldızın tut

tuğu dairede oda hızmetçilerinin 
hepsi komple .. bir numaralı oda
ya .cumhuriyet. den Salahaddin 
Güngör, iki numaralıya Akşam -
dan Hikmet Feridun, üç numa -
ralıya Son Postadan Nusrat Safa 
tayin edildi.. Geç kaldınız .. 

Hayret içinde idim .. Mahrem ha
beri bizden gayri duymıyan ol -
mamıştı .. 

- Beyefendi, dedim, asansör 
memurluğu da yok mu?. 

- Ben de şimdi onu söyliye -
cektim. Biraz evvel de o vazife -
ye Nizameddiıı Nazif tayin edildi 

Şaşkınlığım artıyordu.. Direk
tör kahkaha ile gülüyordu. 

- Size, dedi. Şunu da mahrem 
olarak söyliyeyim .. Otelin mani -
kürcülüğüne de Bayan Suad Der
viş talih oldu ve derhal tayin et
tik .. 

Gittikçe üzüntüm, ıztırabım ar
tıyordu. Aklıma bir fikir geldi: 

- Beyefendi, dedim, otelin oto
mobillerinden, otobüslerinden ve
ya bağaj kamyonlarından birine 

şoför olabilirim .. Makineden an- l 
!arım .. 

Direktör ayağa kalkmıştı: 
- Onda da geç kaldınız, dedi.. 

Otobüse cHaber. den Reşad Enis. 
yeni evlenmiş olmasına rağmen 

bu fevkalade havadisi kaçırma -
mak için gelmiş, kırmadık .. Kam
yonete de c Yeni Sabah• dan Mu
rad Sertoğlu, otomobile de cVa
kit• den Yekta Ragıb talih oldu
lar ve tayin ettik. 

Vakit ilerliyordu.. Anladım ki, 
otelin bütün hizmetleri bizim açık
göz arkadaşlar tarafından dol -
durulmuştu. Ben ne yapmalı idim? 

Otelden çıktın) .. Sükliim, pük -
lüm yürüyorum .. Kararsızım .. Bu 
işi nasıl halletmeli?. 

Akşama kadar, Bursada, bir a
şağı bir yukarı dolaştım.. Greta 
Garbo bu pazartesi günü gelecek .. 
Otelin otomobili ile Mudanyadan 
Bursaya getirilecek .. 

1 Yazan: REŞAD FEYZİ :ı 
- Pekal8, sizi tayin ettim, deJL 
Derin bir nefes aldım.. '33nk', 

bütün dünyalar benim olmuştu .. 
Derhal yandaki odaya kr· "m. r~· 
ketimi çıkardım .. Arka. be> lZ 

bir gömlek giydim .. 
Vakit sabah oluyordu .. Elinıı )1• 

kamağa giderken, acı acı, hastane
nin zili çaldı .. Dışarıdan gürült ' 
!er, ayak sesleri geliyordu. Heınen 
koştum .. 

- Ne var, ne olmuş?. 
Diye hastane doktorları. hasta· 

bakıcılar, hemşireler birbirilerine 
soruyorlardı. Bahçenin dış kapı

sına gittiğim vakit manzar~ şu 

idi: 
Greta Garbo bir sediye içinde, 

yaralı olarak, can kurtaran oto -
mobilinden indiriliyordu .. Yanın

da menejeri, dört katibi ,." hususi 
dostlarından Mister Parker vardı. 

Greta Garbo için, derhal, ayrı 

bir oda açtık. Ben bu odanın has· 
tabakıcısı idim. 

Ertesi gün Son Telgrafta şu ser
levha ile roportaj çıkmıştı: 

GRETA GARBONUN YATA -
GININ BAŞUCUNDA .. 

Ben telgrafı postaneye verdik
ten sonra, otelin önünden uzak -
!aştım .. Naci Sadullah, kapıda, 

yeni rsmi elbisesi içinde. sinirli 
sinirli sigara içiyor, Salahaddin 
Güngör yol masrafı hesablarını 

yapıyor T;I;.k;'!.'et Feridun, yanın· 
daki arka.ıa~lara Amerika seya
hatini anlatıyor, Nusrat Safa hu -
kuk derslerine çalışıyordu. 

Ben bu hikayeyi yazıp bitirdik
ten sonra doğruldum .. Elimi slga· 
ra paketine atarken, Zeki Cemal 
bu hikayenin aslını okuduğu freni<· 
çe gazeteden, hoşuna giden ikinci 
bir hikayeyi anlatmağa başlıyor
du. 

Bu ikinci hikayeyi de, yakında. 
Son Telgrafta, adapte edilmiş ol
duğu halde okursunuz. 

Gece olmuştu.. Ve ben, hil.Ia, 
bu işin içinden nasıl çıkacağımı 

düşünüyorduın .. Birden, yıldırım 
gibi aklıma bir fikir geldi. Bütün 
otelin hizmetleri bizim çocuklar 
tarafından ele alındığına göre, 
mutlaka bir kaza olacaktı.. Ya oto
mobil olda devrilecek, ya asan -
sör bozulacak, yahud, ne bileyim, 1111111!111 
mutlaka bir şey olacaktı.. 

Saate baktım: Gecenin yarısı 

tam: 24 .. Doğru memleket has -
tanesine koştum.. Kapıyı çaldım .. 
Derin bir sessizlik .. Neden sonra 
kapı açıldı: 

- Sertabibi görmek istiyorum, 
dedim .. 

İçeri daldım .. Uyuyormuş .. Ser
tabibi uyandırdım.. Adamcağız, 

karşısında heyecan içinde meçhul 
bir şahıs görünce, şaşırmıştı: 

- Nevar, ne istiyorsunuz?. 

- Sizden istirham ediyorum .. 
Beni sür'atle bir hasta bakıcılığa 
tayin ediniz .. 

Sertabib, belki de benı bir d~ll 
zannetmişti.. Doktorun geceyarısı 
böyle bir müracaatin sebebini an
lıyamamakta hakkı vardı. Ken -
disine vaziyeti anlattım. Ben;. din
ledi, dinledi.. Sonra, güle~~k· 

- Siz gazeteciler olur adamlar 
değilsiniz, dedi.. 

Sonra, bir sigara yakaı ak: _..... 

Ankara Radyosu 
BUGÜN 

18,30 Proı-ram. 
18,35 J\Iüxlk (Neşeli ııliklar). 

18,45 J\Iiizi' 'Kücük orkestra - Şefı 

Necip Aşkın). 
19,15 Türk müxifi (Fasıl heyeti • 

Celll Tokses ve Tahsin KarakUJ). 
20 l\lemleket saat ayan, ajans ye 

meteoroloJJ haberleri. 
20.10 Neşeli plaklar - R. 
20,15 Türk müzltl (Seçilmlt besle 

semai ve Ba'I eserleri). 
Nuri Halil Poyraz ve küme ıas he

yeti. 

20,50 Konuşma (Dı, politika hilll -
seleri) • 

21,05 'Iemsll (Zor nlkih -
den tercüme). 

20 Haftalık posla kutusu 
dillerle). 

Moller-

(E<ınebl 

22,30 l\Iüdk (Dans müdll - Pi). 
23 Son ajans haberleri, slraat, es .. 

ham, tahvUll, kambiyo - nukut bor
sası (llat). 

23.20 llliizik (Caxband - Pı.ı 

23,55 - 24 Yarınki prorram. 
YARIN 

12.30 Prorram. - Öleceğim galiba, yine bu kızın 
tuıduğunu, nereden başlayıp nı:reye 

bi' ~nıiyeceğim '. 

nerede o -
gittiğimizi 

DOKTOR ARANIYOR 

1933 ün kanunları. 
Karakış bastırıyor. 

Yos A 
Hemen yatak odasına 
Karyola bomboştu. 
- Hıhhh .. 

koştu. 

Diye sızılı bir inilti çıkardı. Sanki gövdesine 
yayılan bütün damarlar birden ateşe tutulmuş gi
hi cayır cayır yanıyor ve kafası bu yangının alev
leri içinde fıkırdıyordu. 

12,35 Türk müziği (Klilsik prorramı 
Küme ses ve sa" heyetl 
İdare eden: l\oles'ud Cemil. 
13 l\lemleket saat ayarı, ajans ve 

meteoroloji haberleri. 
13,15 Müzik (Küçük orkestra - Şef: 

Noclp Aşkın). 

\"ar. 
Keskin, ı'ık ıslık öten dik ve soğuk bir esinti 

Kar serpeliyor. 
Doktor kalktı, acele acele giyindi. 
- Konsültasyonumuz var .. 
Diye Güeneyin odasına uğramadan yurda gitti. 
Konsültasyon yapıldı, hastalar gezildi, işler 

görıişüldü, Ramiz: 

- Doktor ye~ğe iniyor muyuz? 
Dedi. 
- !nelim. 
Fakat, birdtnbire durdu· 

-- Eve bir telefon ed~yim. Karıma sabahleyin 
görünmeden çıktım. Bir günaydın .. diyeyim! 

Dedi. Telefon numaralarını çevirdi. Alıcı ma
kine kulağında .ııurladı, gurladı, fakat, bomboş bir 
uğııllu olmaktan ileriye geçmedi. 

- Bir yere çıkmış olma!;. 
Diye, yüzünü buruşturdu, yemeğe mdı 

------- No. !87 
AKŞAJUDI 

Her akşam gibi bu akşam da Fazıl. yurttan 
çı1':tı, doğru apartımana geldi. Kapıyı Marika açtı. 

- Güney yok mu?. 
- Yok .. 
- Nerede? 
- Bilmiyorum. 
- Bir şey söylemedi mı? 
- Giderken kendisini görmedim! 
Doktor, salona girerken: 
- Öğleyin de yoktu. Telefona karşılık alma-. 

dırn 1 

Diye mırıldandı. Canı sıkılıyordu \"e içinde 
ka!p damarlarım burkan bir sızı yayılıyordu. 

- Şimdi de bizim hatunda mimar, plan manısi 
başladı. Büyük, çok büyük, şehir benzeri apar -
tım~n yaptıracak. Korkarım bu sevda ile ocağımı 
röndürecek. Satmadık çöp bırakmadı, fakat yap-

Yazan: ETEM iZZET BENlCB 

tıracağı şey muhakkak kı, beğenmediklerinin ye
rini tutamıyacak .. 

Diye düşünüyor ve durmadan kafasının için
de bu konuyu işliyordu: 

- Artık bu onqa önüne geçilemiyecek bir has
talık oldu. Bıraktım başına, bakalım ne yapacak? 

Ve .. İçi yana yana söylüyordu: 
- Onu iilesıye seviyorum. Hiçbir isteğine kar

şı koyamıyorum. Kim benim gırtlağımı sıkmadan 
acaba elimden beş kuruş alabilirdi? Fakat, o her 
şeiyını aldı. İsterse bir sıkımlık kalan canımı da 
ke:-.di elimle çıkarır, ona verebilirim!. 

GECE YARISI 

Fazıl çalışma odasındaki geniş maroken kol
tuğun üzerinde dalgm okur ve karısını beklerken 
l'\'llya kalmıştı. Bir üşüme ile uyandı. 

- Acaba geldi mi? 

- Ne oldu bu kadın?. 
Derken saate baktı: 
- Ooo .. Bir buçuk! 
Düşündü: 

- Otomobil kazası mı 
- Yaralandı mı? 

Birden hastalandı mı?. 

oldu?. 

Bir fankesiciye, hırsıza, yol kesiciye mi çar -
rıldı ?. 

Bunlara benzer daha bir sürü düşünce, korku, 
vesvese, vehim beynini burktu! Ne yapacağını şa
Şl!"mıştı. Telefona gitti. Beyoğlu polisini aradı. Kar
şısına başkomiser sıktı. Ona sordu: 

- Bölgenizde bir kadın hastalandı mı. sokak
ta kaldı mı, hastaevine kaldırıldı mı, otomobil, 
tramvay kazası oldu mu, böyle şeylere benzer bir 
olgu var mı? 

Başkomiser: 

(Devamı var) 

14,15 - 14,30 l\Iüzlk (Dans müsltl -
Pi). 

1357 Hicri I 
Rebiulô.lıir 

22 

1355Rumi 1 
Mayıs 

28 
ı---.~~~_.;.~~~~~-· 

10 Haziran CUMARTESİ 
1939, Ay 6, Gün 161, Hızır 36 

Vakitler V aaati Ezani 

sa. da. •a. da. 
---ı...;=.;.;;.;..ı . ..;:::..:;:::.:.ı 

Güneı 4 28 

Öğle 12 13 

İkindi 16 13 

Akşam 19 40 

lmsalı: '.! 10 

8 48 

4 33 
8 34 

12 ()() 

2 02 

6 29 

' 

Yatsı 21 41 _ _. 



rF b h · E b h ı·ı y 1 ş A K A Mavi Elmas ·Şimdi L ~n~r a .~e~ın.. • ener a Çe I er arın 
j3lıncıyıldonumu HAKKIVAR: Bir Banka Kasasında! 
'ieyecanlı Bir İmtihan GeçireCekler '::1,~:E;~:~:.~::;~h~ Taşın Uğursuzluğı. Bilen Ame-

Karşısına Çıkacağı lngiliz Takımında Yedi 1 
1 

' 

temiye geldim. rikalı~_=\r Banka Ne Zaman iflas 
- Vah, vah! Çok müteessir ol- Edecek oı·ye Bekıı·yorlar 

dum. Merak etme, geçer bunlar .. 
Şimdilik sana elli lira vereyim. 

Enternasyonal Oyuncu Var 
Yazan: 

-- Teşekkür ederim. Levi! 
Bir sene geçti. Mişon yine Le

viyi aramağa geldi. 

MURAT KA y AHAN sun. Al sana yirmi beş lira . Y arın Türk futbolünü tem
sil hakkını verebileceğimiz 
Fenerlbahçe 31 incı yılını 

kuua,,ken ciddi br imtihan geçi • 
recektir. 

1 

- Seni yine rahatsız edeceğim .. 
- Anladın, yine para istiyor -

!....--------------' - Teşekkür ederim. 

Sarı - Llıd verdliler 30 yıllık 
S)lor hayatlarının en mühim ha
d SE>Gini büyük fedakarlıklatla id
rak ederlerken; spor meraklıları 
da ehemmiyetle takib ettikıcri bir 
SEii gözlerinin önünde bulacak. tır. 

Yarın az çok yorgunlıııklarnu da 
•lmış olan futbol memleketinin 

enternasyonal elemanları Kgdıkö
Ylinde Fenerbahçe .le karşıla§• • 
caktır. 

Middlesex Wanderes adlı İngi-

Hüsam Fikret 

liz futbol takımı kadrosunda ha

len 7 tane enternasyonal oyuncu 
ınevcuttur. Bu talwn son ~·aptığı 
Avrupa turnesinde 11 maçt•n iki
sinde beraıberlik almış, diğerle -
rini kazanmıştır. 

İng !iz takımının yarın y .ipacağı 
ilk maça çıkaracağı takım §Udur: 

Kaleci: Fric Mulley. 

Müdafiler: Firth - Hieks - Clark, 
Muavinler: Ravn - Hookoooy -

Fuller Whitliker. 

Muhacimler: Gerron, Griff'.ths
Anderson - Heed - Kellirheı, Lo
ve, Galightly. 

Takım kalecisi Fric Mulley beş 
yüzden fazla maç yapıruştır, İn -
gilteredeki amatör kalecilcrm en 
iyisidir. 

Merkez muavin fevkaliidc sür
atli, teknik ve görüş kabiliyeti faz
laca enternasyonal bir ()yu:ıcudur. 
Son i.rıgiliz - İrlanda milli maçın

da yer almış ve muvaffak olmuş
tur. 

Sol mudafi uzun degajmanları 
ve ievkalıide atlebk kabiliyeti ile 

tanınmış bir futbolcudur. Enter
nasyonaldir. Son İ:.giliz - Llanda 

maçında büyük bit muvaffakiyet 
gösteruniştir. 

Soliç takımın en tekniık ve fır
satçı oyuncusudur. Kuvveti şüt

lerile tanınmıştır. Amatör milli 

takımda daima ayni mevkı:ni mu
hafaza etmektedir. 

Sağ muavin tam b.r futbolcu
dUT. Takımın her tarafındı yer 
alaıbilecek derecede \ekniğ' kuv
vetlidir. Sür'ati ve futboldaki us
talığı, nefes kabiliyeti yüksektir. 

İngiltereyi temsil eden takım • 
ların hemen hemen hepsinde yer 
almıştır. 3tili futbol sembolü ad
dedilmektedir. 

Fenerbahçe 
Yukarıda en ku,·vetli eleman • 

lan hakkında ızahat verd'ğimiz 

İng:Jiz takımı karşısınıda ıyi b'r 
netice almasını beklediğim;z Fe

nerbahçe takımının çok iy; tanı
dığımız aslarını bır kere dahrı gö •. 
den geçirmemiz yarınki maçı'l ne
ticesini daha kuvvetle tahmin ede
bilmemize yardım edecekt'r. 

HÜSAM 

Tecrübeli ve enternasyon?.l ka
Iecimız genel direktörlüğür. mü
saadesi ile yarınki maçta Sarı -
Lacivert kaleyi müdafaa edecek

tir. Hüsamettın Türk futbolünü 
temsıl edebilecek bir bilgi ve tec
rwbe"ine rağmen asabına hakim 
olamaması yüzünden muvaffa -

!ltatürkiin 334 de Fenerbahçe kulübünü ziyaret ettikleri zaman 
kulübün defterine yazmış oldukları tahassüsleri 

1 Bu Takım Son ·Avrupa Tür.;;:' 
sinde Yaptığı 11 Maçdan ikisin .. 
de Berabere Kalmış, Diğerlerini 

Kazanmıştır 

Dün sabah şehrimize gelen İngiliz futbolcularından birkaçı istasyonda 

j 

A. R. Head 

k.\yetsızliğe uğramaktadır. 

Yarın, fırllbol üstadları karşısın

da daha temkinli ve soğukkanlı 
davranmak şartile muvaff~k ola
caktır. 

'11. Reşad 

Harry Brawn 

YAŞAR 

Beynelmilel müdafilerimizden
dir. Enerjisi ve degajmanları ·iyi. 
Fakat sür'ati az. İngilizler k.r -
şısında temkinli .oynaması lazım. 

Esad 

M.REŞAT 

Futbolcularımızın en telknik ve 
'kafalı oyuncusu olan bu eı:ma -
nın muvaffak olacağı muh:.kkak-

tır. Reşat enternasyonaldir ve tec
rübesi soğu'.k.kaıılılığını muhafaza 
etmes:ne yard>m edecektir. 

ESAT 

Fenerlbahçe muavin hattının tek-1 

n>k ve en kuvvetli elemanıdır. 

Cüssesizliğine rağmen muvaffak 

oluyor. Enternasyonal futbolcu • 
dur. 

REBİİ 

En emek.tar milli ve enternas
yonal muhadmimizin İngüizler \ 

karşısında tekniği ve tecrübesi sa
yesinde muvaffak olması bekle- \ 
nilebilir. EJS'kıi Galatasaraylı, son

ra Güneşli, niıhayet Fenerbahçeli 
olan Rebiinin ecnebi takımları 

karşısında muvaffakiyet>i oyun -

larile kazandığı takdir hatırları • 
mızdadır. 

FİKRET 

Orta Avrupa futbolünü ç-0k iyi 
kavramış ve hatta Avrupa takım

larının en yüksek teknik aslarını 
geçmiş bulunan bu beynelmilel 
futbolcumuz ıbütün maçlarında 

muvaffak olmuş addedileb]ir. Fik
ret yaptığımız bütün milli maçlar
da daima kendisinden beklenilen 
randımanı vermiştir. 

Fikret bu maçta da İngiliz mü
dafüerini hayli yoracaktM:. 

MELİH 

Atletik kalbiliyeti sayesinde mu

vaffak olur. Bu mu1hacim de ya
rın Fener takımında yer alacak

tır. Melih sür'ati ve sıkı şütleri ile 
İngilı:z takımına tehlikeler geçir

tecektir. 

Kim Kazanacak? 
Yarınki Fenerbahç<; - İngiliz ta

kımı maçının galibini şimdiden 

öğrenebilir miyiz?. 

Del"hal hüküm verın<!k yanlış

tır. 

Çünıkü aklımıza ilk gelen netice 
Futıbıol memleketinin üstadları -

nın galip geleceğidir. Halbuki Fe
nerbahçenin bu maçtan iyJ bir 

beraberlik veya galibiyetle çık 
malan muıhtemek!ir. 

Binlerce seyirci Sarı - Laciver
din İn.gil:z taıkımı ile yapacağı 

karşılaşmanın heyecanı içinde bu
lunuyor. Fenerbahçeliler de ayni 

derecede iki heyecan içindedir -
ler. Bini doğuşlarının yıldönümü, 

diğeri de İngiliz futbolcularının 
karşısına çıkmak. 

Fenerbahçe önce bu iki heye • 
canı yenecek, sonra futbol oynı
yacaıktır. 

İngiliz takımı da yol yorgunlu
ğu ile beraıber sahaya çıkıyor. Ay

ni zamanda Türk futbolunu tanı
mıyorlar. 

Fenerliler yarınki maçta ayak
larında top durourtmazlar, fazla 

dribling yapmazlarsa forvetlerin 
şüt atabilmek kalbiliyetine bağlı 

bir derece alacaklardır ki bu da 

hüyüik bir sayı farkı ile mağlı1 • 
biyetten uzak kalacaktır. 

NETİCE 

Netice olarak diyebilirim ki; 

futbol üstadları yarın Fenenbah

çeyi kolay mağh'.ıb edemiyecek -
!erdir. Ancak, Fenerliler İngiliz

len.n W sistemine karşı iyi bir o
yun çıkarmalıdırlar. 

Bir sene daha geçti.. Bir türlü 
işini yoluna koyamıyan Mişon yi
ne Leviye baş vurdu: 

- Yine mi geldin? Hala işle -
l'ini düzeltemedin mi?, Haydi ço
cukluk arkadaşlığımızın hatırı i· 
çin sana on lira daha vereyim. 

- Teşekkür ederim, Affedersin 
amma. senin de işlerin bozuldu, 
galiba? .. 

- Biliıkis, evvelkinden daha iyi.. 
- Şu halde bana verdiğin para-

yı her sene neden azaltyorsun ?, 
- Anlatayım ... İlk sene bekar

dım. İkincisinde henüz evJenmiş
tim. Bu sene de bir çocuğum dün
yaya geldi... ' 

- Ha şimdi anladım... Benim 
paramla karını besliyrsun, çocu -
ğunu okutuyorsun değil mi? .. Hak-
kın var ... 

DENİZE GİRİNCE ... 

- Yıkanmak için denize giren 
bir adam yüzünü ne tarafa çe • 
virmeli?... · 

- Elbiselerini ne tarafa koy • 
muş ise oraya ... 

Mareşal 
Foş'un 

Kanaatleri 

F
ransa ile İngiltere Avrupa
da bir su;h cephesi tesis e
derlerken tabiidir kı gü -

nün neşriyatı arasında 914 umumi 
harlbinin hatıralnrı ve o zaman İn
giltere ile Fransanın Almanyayı 
nasıl mağlub eWğine dair taze -
lenmiş malumat da verilmektedir. 

Bugünlerde çok tekrar edilen 
bir söz vardır ı<i o da harbin so
nunda miiıttefik İngiliz ve Fransız 
orouları Başkumandanlığını yap
miş olan ve Mareşal Foşun söy -
lemi~ olduğu bir cümledir. Mare
şal demiş ki: 

- Eğer Almanlar yine Rende 
yeıtleşecek olursa bunun sonu 
har'bdir!. 

Versaıy muahedesi Ren sahil
lerimi askerlikten tecrid ederek 
Alıınanla.rın elinden almıştı. Fa • 
kat artık Versay muahedesi kal -
madı. Almanlar Rendedir. Mare • 
şal Foş bugünü görmeden öl -
müştür. Mareşalin umumi harbin 
en üzüntülü zoma·nların.da neler 
söylediği ve neler düşündüğü o 
vakitler yanında bulunanlar ta -
rafından şimdi yaz.lmakıtadır Fo
şun irıanıdığı ve etrafındakilere i
cab elıtikçe tekı'ar ettiği hayat düs
turları vardı. 

F()Ş derm:Ş k;.: 
- Hepimizin di:mağ> vardır. Bu 

diımağ çalıştırılmak için de düşün
meyi öğreniniz. İnsan doğduğu za
man birşey b:.l.nılyerek doğar. D-0ğ
duğu zaman adale kuvvetinden 
de mahrumdur. Hiçbir meselenin 
zor olduğunu söylı;meyiniz. Eğer 
zor olmasaydı mesele olur muy
du?. Dimağı çalıştıı mak lazımdır. 
Bunun için de tek vasıta tetkiık 

etmekıfa. Eğer öğrenmek isterse
niz öğrerumenin ı:ıor olmadığını gö
rürsünüz. Vekayii tahlil ediniz. 
Tarihi tetkik ediniz. Vekaıyi ve ha
disata hfil<lm olmak iÇin tek usul 
hudur. Evet ... İnsanın iradesi ile 
çok şey yapılabilir Fakat liizım 

gelen malumata sahib o1m~yınca 
insan ne yapabilir?. 

Bir de Foş ile beraber bulunan
ların ya21dığına göre kendisi Ce
nabı Hakka son derece inanır, 

Kulun yaradanına karşı vazife • 
!eri o1duğuna iman eden bir &.S • 

keroi. · 

Madam Mak lam yatında ' ' 

.Mavi elmas• diye hemen bü
tün dünyanın ismini bildiği uğur
suz bir taş vardır. Bu taşın ne ol
duğunu merak eden bir Amerikan 
gazetesi şunları yazıyor: 

.Bu taş madam Maklan ismin· 
de bir kadının elinde idi. Uğursuz
luğu hakkındaki rivayetlere ehem
miyet vermeden satın almıştı. 

1919 senesi haziran ayında, bi
ricik oğlu Mişeı bir otomobil al
tında kaldı, ezildi. Kızı Eviini de 
gangiterler kaçırdılar. 

Bu taş, üç yüz senedenberi ki
min eline geçmiş ise felaketine 

sebeb olduğu için, artık uğursuz 

!uğuna inanmak lazım geliyor. 
17 inei yüz yılda, J ozef Taver -

niye adlı bir genç vardı. Seyahate 
kıymetli taşlara çok meraklı idi. 
Şark seyahatine çıktı, Hindistana 
gitti. Büyük Mongol hükümdarı, 
bu genç Fransıza elmas madenle
rini gezdirdi ve parlak bir taş he
diye etti ve: 

- Mavi elması görmek ister 
misin? 

Dedi. Bu meşhur elmas, Pagar 
mabedinde bir heykelin gözünde 

(Devamı 7 inci sayfada) 

Yüzmek Bilmiyenler 
Bu Yaz öğrenmeli 

Biraz Cesaret, Derin Nefes Almak, 
Göğsü Düz Tutmak Kafi 

Yüzmeıt biliyor musunuz? .. E
ğer bilmiyorsanız öğrenmek i
çin ne bekliorsunuz? .. Bu, güç bir 
şey değildir. Evvela şunu biliniz ki 

suyun dibine dalmak, üstünde 
yüzmekten daha kolaydır. Yüzme 1 

öğrenmek için en birinci şart su
dan, suya girmekten korkmamak- ! 
tır. 

İlkevvel, göğsünüzün üstünde 
yüzmiye çalışınız. Kıyıda suya gi
riniz, 60 santimetreden ff1zla de
rinlik olmasına dikkat ediniz. Su
yun dibine, kumun üzerine uza -
nınız, üçe kadar sayınız. Sonra bir
denbire kollarınızı yukarıya doğ-

ru uzatınız. Hemen suyun üstüne 
çıkarsınız. 

Ondan sonra, arkaüstü yüzme
yi öğreniniz. Suyun üzerin~, kum• 
uzanır gibi uzanınız. Kollaıınızı 

da yanınıza uzatınız. Gözlerinizi 
gökyüzüne dikiniz; başınız, kulak· 
larınıza kadar suya batsın ... Şa

yed ayaklarınız suya batar gibi 
olursa yavaşça dağrultunuz ve 
kollarınızı başınıza doğru geti -
riniz ... Kat'lyyen vücudünüzü sı

kıp yüzmeyiniz. 
Yüzerken seri nefes alınız ve 

yav~ yavaş burnunuzdan çıka -
rınız. Yüzme öğrenmek için cesa
ret. derin nefes almak ve gösil düz 
tutmak kafidir. 
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· Ankara, Bükreş, 
Balkanlar 

Son Düğüm \. 

IST ANBUL KAPIU 
VE BtzANS SARA 

No. 10 Yazan: l\1. SA'.\Iİ KARAYEL 

Mariyi Elde Ederek 
Çıkarmalı Sultanı Çileden 

~~~~~~~~~~~~ 

Bizans İmparatorluk Meclisi, Sırp Kralile Elbirliği 
Etmeği Temin Edecek Bazı Kararlar Verdi 

Fakat haşmctmeab1 .Milyeva, 
.. mun mezarını kazdı. B12ansı kur
tardı, Binaenaleyh Mari de ıklnci 
Muradın mezarını kazmağa me -
mur bir mezarcı vazıfesini göre
bilır ... 
Eğer ort.ıda bugün bır T; mür

lenk yok buyurursanız ona da ce
va'lıım şudur: 

- Karaman oğulları ... Hrr ne 
kadar !kıncı Murad, Karaman o -
ğuLarını son zamanlarda tedlb 
etmişse de bunları kışkırtmak hiç
i.endir. dedi. 

Vezirin bu sözleri İmparatoru 
ziyadesile memnun etmişti. Söyle
dikleri fevkalade makuldü 

Fakat; Sırb Kralı vasıtaslle Ma
riye icrayı tesır edilip edilmediği 
şiıpheli idi. 

Nihayet; vezirin kanaatkar söz
leri üzerine Bizans İmparatorluk 
meclısi §U kararı verm ti: 

- Sırb Kralı Brankoviç'in kar
deşi Mari'nin Türk sultanile ev -
lerımesi çok iyidir. Yıldırım Be
yazıd zamanında olduğu gibi Ma
riyl elde ederek sultanı çileden 
çıkarmak !Azımdır Sırb Kralı ile 
elbirliği edıp bu iş üzerinde ça
lışmalıdır. Karaman oğullarını 

kışkırtarak Anadoluda ısyanlar 

vücude getirmelidir. Papa va ıta
sıle de Bulgar, Ulah. Macar, Ar -
navud, SıTb milletlerıni Edirne ü
zenne çullandu·arak ikinci Mura
dın İstanbul üzerıne vaki teda -

Mariyi sarayına soktuktan sonra 
Bizans !imparatorunun vezirinın 
söyledikleri gibi çileden çkmağa 
başlamıştı. 

İkinci Murad, Sırbıstandan Ma
riyi Ed:rneye getirmek içm Üs -
küpten .İshak Beyin karısını gön- j 
dermıştı. 

Bızans imparatorı; Yuanis Pa -
leoloğusa, Marinin ikınci Muradla 
evleneceği haberini getiren İshak 
Beyin karısı maıvetinde birçok ca
riyeler olduğu halde Semendireye 
getırılmıştı. Sırb Kral• mısafirle- ı 

rıne nihayets.z konukluklar Ey -

1 

leyordu. (DPvamı var) 
--~ 

Hatay Erazi İltihakı 
Ve Yardım Paktı 
(1 inct tahıjeden devam) 

büyük elçıs Harıciye Vekı:-nuzı 

ziyaret ederek kendıs ile uzun 
mtiddet görüşmüştür. Tüı k - Fran
sız itilafı hakkında buradakı siyasi 
mehafil müşterek beyannar~.~ neş
redilmeden önce h.9bir beyanat
ta bulunmamakta <-lmakh bera
ber itilafın vuku bulduğ1" w key
fiyetin imzaya kaldığı anlaşıl 

maktadır. 

Fransız elçisin•n dünkü ziya -
reti efinasında da Harici)P Veki
limize son tekliflerımizın n kat'! 
şeklin Fransa hiikümeti tar•!ın -
dan kabul edlldiğ.nı bildird.ği ve 
bu münaseb~;Je Fransız Harcıye 
Nazırının ayan meclısınde beya
natta bulunduğu z~nnedılrnekte

dir. 
;1>IÜZAKERESİ TEH İR EDİLEN 

LAYiHA 

Mec-oindeki ll'JZakl'resı HJi'ıc:

ye Vekilinin talel:ile cuma günı;
ne bırakılm~tır. Bu talebde .. , Ha· 
tayın ana vatana fhhakı ktyf. -
yeıin.n tahakkuk ettıği ve b·J mü
nasebetle Haric.ye VekHin.n mez
kür teklifi yaptığı tefsiri !eriye 
sürülmekted;r. 

Hususi surette öğrendığ;me fÔ
re Türk - Fransız .tilfıfı bt.gün 
]erde ımzalanacak ve müşterek 
beyanrame Meclis'n pazarh•s, ve· 
ya cuma gıinkü ıçtımaında kıraat 
olunacaktır. 

TtRK - İNGİLİZ ANLAŞlllASI 

Londra 10 (Hususi)- Hariciy<> 
Nazın Lord Halifaks avam 1'ama
rasında vuku bula'1 beyan:.tında 

şunları söylemişt:r: 

Türkıye ile y1pılan muzakere . 
lerın ılk safhası 12 ma.yısta rr es'ud 
bır netıce vermşıt!r. Yeni :stışa

relerr devam edilmektedir. Pc~ rikatını gerı kamalıdır Ankara 10 (Husı;si)- Türk.iye-
Meclis bu kararı verdikten son- ı den Hataya ve Hataydan ana va- kısa bir zaman zarfında bu istiş:.-

tana sevkolur.acak malların tabi relerın muvaffak;yetle neticeler.-
ra faaliyete geçmişti. Türk Padi- j . 

h M .. 
1 1 

d. •.. .. .. ol.cakları muamele hakkında ha- diğin, bıldirecek \•aziyette olac•-r 'ındı~ . a~d'. e o an d ugı.~n':. u 1 zırlanan lfıyıhanın Büyuk M.llet ğımı üm.d ed.yorum. 
es ı ıçın ırneye gı ecE e- --------- - -·- --·· .... ···---~ 

ye~~~::aai:tn:~~:~~dı~e~~~~:~ De~şet İçin~e Bir Memıo~et Romanya Hariciye Nazırı Gel~ i 
kın hendesi ve emin adamı olan 
veziri azam Halil paşayı elde et
mek lçni külliyetlı altın vermeği 
kaı arl-aştırmışlardı. 

Bizans İmparatonınun Halil Pa
~adan isteği gayet basıttı? 

- Padişahı İstanbul üzETme hü
cum ettirmemek! 

* Osmanlı Türklerinin yegAne ha-
taları belki, saraylan ıçın< aldık

ları yabancılar idi. Bu, yabancılar 
hem Osman oğullarının ırki ka -
rekterini tarumar etmıştı. Ve hem 
de sarayda binr casus ~ebekesi 

vücude getirmişti. 
Osmanlı İmparatorluğunun kud

ret ve kuvvet devirlerinde her ne 
kadar bu yabancı unsurların ca
susluklarının ve yardakçılannın 

vücude getirdikleri te"irler göz -
den kaçırır şekilde kalmış ise de 
devri tevakkuf ve devri inhitatta 
.azaml surt'tte cibill!yt't ve cinsi -
yt>tini göstermiştir. 
Fatıhin babası ikinci Murad, 

Esnaf· Bankası 
(1 inci sahıjeden devam) 1 

zen da~ılmıştır. Aradaki bu fa -
sıla t'Snasında tasfiye bilançosu 
hazır !anacaktır. 

Biliınçoyn nazaran bar.kanın 486 1 

bin lira alacak ve 340 bın ıira da 
borcu ,·ardır. 3 senelik tasfiye 
muddet. zarfında aU.caklardan 
2.üOO Hra tahsıl olunmuştur. --Doktor Adnan 

Yalovada 
Mılli mücadeie <snasında bir 

müddet İstanbuld;; harıciye mu
ra .haslığı vazıfesıni yapmış olan 
doktor Adnan Yalovada bulun -
maktadır. Doktor Adnanın Milli 
Şef taralından kabul edilme •. ne 
ihtımal v•rilmkett>dir 

{1 inci sahijeden devam) 
Alman makamları katili bula -

cak olaıı;11 30,000 kuronluk mü -
kiıfat viıcıetmışlerdır. Çek Ba~ve
kilı Ger.eral Aloıs Elyas b:zzat tah
kıkatı idare etmektedı•. Başvekıl 
Moravya ve Bohemy ad akı Alman 
hamisı Fon Noyrata müracaat e
derek, kat lın behemehal meyda
na ~ıkarılacağ. hakkında temınat 
vermiştir. 

Gerek Pragda, gerek d;ger şe
hirlerde yeni hiıdiselerin çıkma

sından korkulmaktadır. 

Klodno şehrıııe gır:Iip çıkııması 
y<Bak edilmiştir. Vaziyet günden 
güne velıarnetıni artırıyor. Alman 
devriyeleri sokakta tesadüf €dip 
şüpheli hallerını gördükleri in -
sanları sıkı bir sorguyü çekmek
tedir. Birçok evlerde \'e müesse
selerde taharriyat yapılmıştır. 

Budepo\-skada bir çarpı.şmada 

b r Alman neferi bıçakla yaralr.n
mıştır. 

Viyanada da galeyan vardır. Bu 
şehirdeki bir çarpışmada da lbir 
Alman jandar.ması 

yaralanmıştır. -
agır suretlt' 

(1 inci sahifeden devam) 

:mi.z Hamdullah Suphı Tanrıöv~r 
ve Hariciye prot.okol şefi tarafın
dan karşılanmıştır. 

Gafenko doğruca Per &palas o
telıne gitm~tir. MumaJeylı orada 

bır müddet ıstirahatten sonra 
Tak..ime giderek saat 15,40 da a
bıdeye b.r çelenk koyacaktır. 

Muhterem misafirımiz a~am 

Ankara ekspresile Ankaraya ha -
reket edecelrur. 

Rumen Haric;ye Nazırı Anka -

rad<- kaldığı mıiddetçe hüküme
t.mızle sıyasi temaslarda buluna

cak ve Başvek; limiz Refik Say -
dam tarafından ka.bul olunacaktır. 
Do~! Nazır d'in Bükreşten ha

reketinden evvel mühim bir nu
tuk söylemi,t:r. 

Gafenko bu ı,utkunda emniyet 
paktından ve Balkan m:sakının 

esaslarından bahsetm~tır. 

Misafir Hariciye Nazırı Anka
radan avd<!tlerinde Yalovaya gi
derek, Milli Şef tarafından kabul 
buyurulacaklardır. -

MÜHİM İ L A N 
Münakalat Vekaleti İstanbul Deniz 

r 

Ticaret Müdürlüğü 

Denizcilere İlan 
:lstanbul Elektr'k İşleri Umum Müdürlüğünün Eminönü ile 

Kadıköy arasında. Galata köpriısünün Haliç cihetine ve dubalar 

zincirlerinın altına konmuş olan deniz altı kablosunun 1amir edil

mek üzere kaldırılacağı alAkadarlara bildirilir. 

12 Hazıran 1939 da başlıyacak ve lli gün sürecek ol;.n tamir ış. 

içın kullanılacak dub<oda arsıulusal işaı·etler gece ve gündüz bulu 

memeleri denizcilere ilan olunur. ,415ı. ll•n•a•ca•k•t•ır•.•B•u•y•er•d•e•n•g•e•çec•cl<-•g•e•m•il•e•r•ın•d•u•b•a1nı1•n••)•'a•k•ın•ın: dan ge<;-ı 

(1 inci sahifeden devam) 
Gafrnko'nun bu itibarla Anka

radü Cumhuriyet ricalı .ı~ ve Ha
ric ye Vtki',mizle y•pacağı temas 
ve r.;~zakerelerin Balkan sı.lh ve 
cmnıyetinın daha ziyade tah -
kim.ne yararlı olmak bakımın

dan bıiyük ehemmiyeti bulun -
duğu aşikardır. 

Muhterem misafirımizin, Bük
reşteıı ayrılmadan önce ayan ve 
meb'usan meclislerinde söylediği 
nutuk da üzerinde dikkatle duru
lacak bir ehemmiyettedir. Gafen
ko bu nutkunda: 

•- Milletimizin hududlarım ve 
istiklalini icabederse silahla dahi 

müdafaaya karar verdik. Mem -
leketimize karşı yapılacak ilk te
şebbüste çarp~acağız ... 

Demekte ve Romanya hüküme
t,TLn kararını ve istikbaldek: hat
tı hareketini i.ln etmektedı:. 

Bu bey na tın, her nevı aı azı ta
v:z ve tek. fl.-rıne kar~ı kat'i bir 
mukabele mah>yet nde olduğu aş;-
kfı•<l,J. 

(2 inci sayfadan devam) 
yetlerinden emin olduk~an sonra 
§iiphesiz müzakereler~ daha ça
buk ilerlıyecektir. Filhakika bır ı 

anlaşma zemiru bulmak zor ol -
masa gerektir. Sovyetler üç Bal
tık memleketinın garanti altına 

alınmalarını hem kendı emniyet
leri ve hem de şark sulhu namına 
istemektedır. Eğer bütün şark sul
hunu garanti altına alacak bir 
formül bulunabilirse, maksad da 
hasıl olacaktır. Üç Baltık devleti 
şunu bilmelidirler ki kendi em -
niyetleri, şark sulhuna bağlıdır. 

Binaenaleyh ıkendilerine karşı 

yapılacak bir tecavüz Sovyetlere 
ve Polonyaya karşı yapılmış bir te
cavüz telakki edilecektir. Mese -
leye bu zaviyeden bakılınca İn -
giliz - Sovyet görüşmelerı kolay
laşır. Almanyadan korktukları i
çın garanti kabul etmekten çeki -
nen küçük devletlerin isimlerini 
tasr.!1 etmeden İngilter.-nin ve 
Sovyetkrı" l'Sas gay.-yı temin et
meler mümkündür. İki büyük 
devl.-tin şimcL hedefe böyle bir 
yo. Czerınden varmak ·tr.diklerı.. 

anla,ılmaktadır. Artık bu son 

Dığer tarafta' Bulgarları.ı Bal
kan bırlığ.~c gırmek suı et 'e b.r- 1 

l.ğın dunya su!; una ola .• ım~ -
tir.. ve yekparelığinı d.ıha muh
kem biı , al!' gM'.rmck dıleği öte
denberı ~ayanı arzu bulundı-.ğuna 

1 düğ mün çözülmesi bir gün me
selesi gibı görünüyor 

göre Bulgaristan nı:yeıın.n her ı-----------
tarafı memnun edecek bir şekli # BAYANLAR : -, 
hal ~ahılinde for_müle edı:ebilmesi !'Şapkanızı intihab için ne bekli
imkanları da iht:mal dafou:odedır · yorrnnuz? Sııltanhamamında 
ki, bu husus uzerinde Anknada 46 numaralı 
Gafenko ile noktaı nazar teati -
sinde bulunulması da müsteıb'ad 
sayılamaz. 

Herhalde dostumuz ve mütte -
fik.mlz Romen Hariciye Nazırının 
Ankara. seya.J.ıat ve ziyareliJJi ken
c!J payımıza olduğu kadar dünya 
sulhu hesaıbına da yeni ve hayırlı 
kazançlar vesil€6i sayıyorıız. 

ETEl\I İZZET BENİCE ---··- .... - .. --
Rusya -lngiltere 

Londra 10 (Hususi) - Sovyet
leı le müzakereleri tacı! için hükü
met namına fevkalade murahhas 
olarak Moskovaya gönderilmesi -
ne karar verilen Sır Vilyam 
Strang'ın hareketı pazartesı gü
nüne kalm~tır 
H~riciye işlerile alakadar na -

zırlar komitesi dünkü toplantısın
da talimatı hazırlamıştır. Bu ta -
lirnat kabinenin bu sabahki top -
lantısında bir kere daha gözden 
geçırilerek tasvib edilmiştır. Mos
kovadaki şifahi müzakereleri İn
giltere namına Sir Vilyam Strang 
ve İngilterenin Moskava sefiri 
Seedes idare ed<>ceklerdir. 

Sıyasi meha!il bu talimatname 
ile fevkalade murahhasa gayet ge
niş sa!Ahiyet verilmiş olduğu için 
Londra ile uzun boylu danışma -
]ara lüzum kalmadan kat'i neti -
ceye varmak mümkün olacağı ka
naatinde bulunmaktadır. 

Balkan devletlerine doğrudan 

doğruya değil. bilvasıta garanti 
verilecek ve imza edilecek mua
hede metninde bu devletlerin i
simleri zikredilmiyecektir 

Polonyanın Almanya !~ iiktı

sadi münasebetler! gevşemekte, 

Sovyet Rusya ile billikis artmak -
tadır. Bu da Sovyetlerle Polonya 
arasındaki münasebetlerin daha 
ziyade sıklaştığını göstermekte -
dir. 

Sovyetlerin Batık hükümetle -
rine garanti vermek kabil olma -
dığı takdirde Sovyet - İngiliz -
Fransız ittifakına şu şekilci<> bir 
madde ilavesini istiyecekleri an
laşılmaktadır: 

Ş EN Ş A PKA 
Mağazası; Paris Modellerinin 
en müntehap çeşitlerini em -
rinize amade bulundunnak -
tadır. 

Ayni Mağazada: 
ÇANTA ve ELDİVENLERİN 
Zengin çeşitlerini bulacaksı -
nız Fiatlar rekabe-t haricin 
dedir. 

İLAN 
Kadastro mahkemesinden· 
Beoğlunda Ayazpaşa mahallesı 

camii şerif sokağı 48 No. da v~ -
siliki ve Oristi vekilleri ve ana -
!arı Loridi İryaditiye. 

Murisiniz Tanaş Loridi tarafın
dan davacı Hami karısı Fikriye 
üryanın babası Ethemin muta -
sarrıf olduğu arsasına 29 eylul 339 
tarihli Beyoğlu sulh hukuk mah
kemesinin bila No. lu tezkeresinde 
ihtiyati haciz konulduğundan icra 
ve iflas kanununun dördüncü mu
vakkat maddes~ mucibince böyle 
bir borç dosyası bulun.madığından 
haczin kaldırılmasına dair açılan 
dava üzerine vaki olan i!Ana rağ
men mahkemede ~ , zır bulurıma
dığınızdan icra kılınan muhakeme 
neticesinde alacaklının 4 eylül 929 
tarihinden evveı koydurmuş ol -
duğu haczini işbu tarihe kadar 
takib etmemiş olduğu alakadar da
irelerden alınan cevablardan an
laşılmış olmasına mebni icra ve 
ülas kanununun muvakkat madde
sinin dördüncü bendi mucibince 
mezkür arsa üzerine konmuş olan 
haczin kaldırılmasına 22/5/939 ta
rihinde karar verilmiş olmakla 
işbu ilan tarihindt'n itibaren ka -
nuni müddeti zarfında kanuni 
yollara müracaat edilmediği tak
dirde hükmün .kat'iyet kesbedece
ği ve fıkrai hükmiyenin bir sure
tinin mahkeme divanhanesine ya
pıştırılmış olduğu tebliğ maka -
mına kaim olmak üzere ilan olu
nur, 

,GAiP ARIYORUZ. 
Demirhlsar kazasında Mah-

mutlu köyünden İsmail A. ·- Sovyetler Birliği Baltık dev-
letleri yüzünden bir harbe sü _ Naim Balkan harbinde hic -
rüklendiği takdirde Fransa ile İn- ret ettiğımiz zaman henüz se-
gilter;; kendisine yardım edecek- kiz yaşında olup Demirhisar 
!erdir.• eşrafından Hacı İsmail Ef. 

Sovyetler bôyle bır madde ile nezdinde İzmire çıktığı ve o 
her türlü ihtilatın ve muhtemel zamandanberi hayat ve me -
hadiselerin önüne geçilebileceği malından haber almadık. Bi-
kanaatindedirler. Bu vaziyette Al- len tanıyan varsa insaniyet 
manya Baltık devletlerinin bita- namına haber vermelerini ri-

ca ederiz. raflığını, istiklallerini ihlal et-
mek cesaretini kendisinde bula _ Adres; YeŞ'ilköy civarında 
mıyacağı gibi yine Baltık devlet- B. Halkalı köyünde annesi Aş-
leri arazisini icab ve lüzumunda man, ablası Fatma, hemşıre-
Rusyaya kar~ı bir üs mahiyetinde leri ELf \"e ''aciye, birederi 1 
k l Üzeyir. 
uı ;.runak fırsatını bulamıyacak- ı iııı••.••••••••••ml 

tır. 

Herkesin üzerinde ittifak ettiği 
bir h akikat : 

Sabah, öğle ve akşam her yemekten !'OnrD 

Kullanmak 
Şartile 

RADYOLİN 
dişlerinizi tertemiz, hem 
beyaz ve sapsağlam 
yapar. Ona yirminci 
asır kimyasının hari
kalarından biridir de
nebilir. Kokusu güzel 
lezzeti hoş mikroplara 
karşı tesiri yüzde 

yüzdür . 
Sabah, öğle ve akşam her yemekten sonra günde 3 deı 

RADVOL-
Kullananlar dişlerini en ucuz 

şeraitte sigorta ettirmiş sayıllrla 

Devlet Demlryolları ve Limanları 
i'letme u. idaresi ilanları 

Yolcu katarlarında izdihamı önlemek ve yolculuğun daha mü
sa.t şartlar altında yapılmasını temin etmek maksadile 15/6/939 ta

'rihinden ihbarcn Ankara - Haydarp3§8 - Ankara arasında işliyen 

1 ve 2 No. lu Anadolu ekspres katarlarile 3 ve 4 No. lu sürat katar
larındaki b.rinci ve ikinci sınıf arabalarda mevcut yer adedi nisbE
tinde bilet satılması mukarrerdir. 

Bu katarlarla seyyaha! etmek ist;yen yolcular beher birınc sı

nıf yer için 2{i kuruş ve beıher ikind sınıf yer iç:n 20 Kr. ~ediye et
mek şartile: 

A - Ankara - Haydarpaşa arasında ve mütekabilen her gün 
seyrüsefer eden 1 ve 2 No. lı Anadolu sür'at katarı; 

B - Pazar, salı, çarşamba ve cuma günleri Ankaradan hare.ket 
eden 3 No. lu sür'at katarı; 

C - Pazar, salı, perşembe ve cumartesi günleri Haydarpı.şa

dan hareket eden 4 No. lı sürat katarı; 

için Ankara ve Haydarpaşa me bde garları ıle Po}atlı, Eski.şehir, 

Kuraköy, Bile<:ik, Arifi(ye ve İzmit mutava55Jt iı;laEyonlr.rdar. yer 
kuponu temın edt>Ceklerdir. 

Yer kupunlarının satış mahalleri ve zamanları 
l - Ankara Garı; 

A - 3 No. lu katar için katarın hareket saatinden 24 saat ev -
ve! ve 1 No. lu Anadolu katarı için, katarın hareket edreeği günün 
saat 8 ınden it'baren; 

2 - Haydarpaşa Garı; 

A - 4 No. lı sürat katarı ile 2 No- lu Anaciolu si.irat katarı için 

hareket saatınden 24 saat evvel; 
3 - Polatlı istasyonu; 

Bu katarların Ankara ve Eskişehlrden hareketlerinden sonra: 
4 - Esk.l§ehir garı; 
Polatlı ve Karaköyden hareketlerinden sonra; 
5 - Karaköy istasyonu; 

Eskl§ehır ve Bile<:ikten harekP!lerinden sonra; 
6 - Bilecık istasyonu; 
TukışEiıir ve Arıfiyeden hareketlerinden sonra; 

7 - Arifiye i5tasyonu; 
Bılecik ve İzmitten hareketlerinden sonra; 
8 - İzmit ist86yonu; 

Haydarpaşa ve Arifiyeden hareketlerınden sonra; 
Yer ıkuponları satacaklar, 

Mutavassıt istasyonlar kendi emirlerimı> kalac&k ıt>rbes! )er 
nis.'beıtinde yer kuponu satabilece ktir. 

Yolcuların aldıklan yer kuponlarını gidecekler: mahallere ve 
kondoktörler tarafından toplamncaya kadar mu'hnlaza etmeleri 
lazımdır. 

1 ve 2 No. lu Anadolu sürat katarlarındaki bütün birinci ve 
ikinci sınıf yerlerin evvelden ka patılması zaruridir Yer kuponu 
almam~ olan yokular bu katarlarla seyahat edemezler. 

3 ve 4 No. lı katarlarda yer k uponu almıyan yolcular bu katar
larda bulunan sertıest araıbaya binebilirler, yer kuponu ahnal<&Jzın 
numaralı yerleri işgal eden yolcular işgal ettikleri yerleri terket
meye mroburdurlar. 

Bu mevzu lh~kkında Ankara ve Haydarp3§8 garlarının istih -
buat bürolarında daha mufassal malumat alınabılir. 

Uanumi istirahatini ve herkesçe matlup intizamın temini için 
sayın ;1alkımızın istasyon ve katar memurlarının tavsiyelerine uy· 
malarını ve tahsis edilip kuponları verilen yerlerden baŞka yerlert 
oturmamalarını ve herhangi bir boşnutsıızluk vukuunda, dilekleri 
ni istasyon ve katar mmnurları ,Yanında bulunan ~ikayet defterle-
rine yazmalarını ehemmiyetle rica ederim. · 4023. 

Sultanahmed 1 inci sulh hukuk 
mahkemesinden: 
Davacı İş Limited şirketi vekili 

avukat Şükrü Tingiz tarafından, 

anüdtleaaleyh, Saffet Ocakoğlu ve 
Bahçekapıda Agopyan hanında 

3 üncü katta Eşref Verol aleyhle
rine açılan, 140 lira alacak dava -
sının icra kılınan duruşmasında: 

Müddeaaleyhlerden Eşrefin gös
tenlen <:.dresi terkedip gittiği ve 
halen bulunduğu mahal de belli 

Umumi Müdür 

olmadığı mübaşiri tarafından ve· 
nlen meşnıhatla dava arzuhali 
tebliğsiz gerı çevrilmiş \;e mah · 
kemece 20 gıin müddetle fürnt'n 
tebligat icra ına karar veri.miş 

olduğundan muhakemesin;'l ,c -
rası iç!n tayin kılınan 6/7/939 gü
nüne rastlıyan perşembe günü sa. 
at 10 da mahkemede bizzat ·ey-a 
bilvekiıle bulunmadığı takdırde, 

muhakemesinin gıyabıncl;ı ıcra kı 

lınacağı ilan olunur. (939-3:i7) 



Fİ L. o 
lefrika Numarası ı 135 Yc:ızan ' Rahmi YACI ~ 

Am ir al Kolçak Halk 
Filosundan İntikam Alacaktı 

Casusluk T eşkilatiyle Geçinen 
Şimdi Bambaşka Bir Vazife 

Güzel İngiliz 
Bulmuştu 

- Evet! 
1 

- Sizde mı Asyaya gidecek -
sin ız? 

- Evet! 
- Orada mücadeleye 'savaşa de- ı 

Vam edeceksiniz öyle mi? 
- Hayır! 

- Peki maksadınız? 
- Ben, İrandan ezerbaycana 

geçeceğim.. Karabağ taraflarında 

teşkilat vücude getireceğim .. Hu
dud boyunda bekliyeceğim. Mü
said fırsat bulur bulmaz ordum
la yine buraya, memleketime dö
neceğim. 

- Güzel hayal doğruı;u paşa! .. 
- Şimdiye kadar yaptıklarımı-

zın hangisi hakikatti sanki? 
- Hep hayalle uğarştık, evet . ., 
- Amma şimdi apacı bir haki-

katle yüzyüııe gelmiş bulunuyo
ruz. 

- Ne hakikati bu? 
- Şu üzerinde dilediğimiz gibi 

hareket ettiğimiz topraklardan 
hırsız gibi gizlice savuşmak mec
buriyetinin hakikat oluşu .. 

Üç nazır saatlerce bu çeşid boş 
çene yarıştırmakla vakit geçir -
diler .. Öğleye doğru nezaretten 
ayrıldılar .. Her biri kendi eşya -
sını hazırlattı.. Ertesi günü gizlice, 
ltttihad ve Terakkinin İstanbula 
girişini andıran bir gizlilkle hü -
kumetten ve memleketten uzak
la§tılar .. Her birı bir tarafa doğru 

savuştular .. 
İki gün onra TalAt Paşa kabi

nesinin istifa ettiğini, yerine İz
zet Paşanın kabineyi teşkile me
mur edlidğini gösteren Vahdet -
tinin iradesini neşrettiler. Ayni J 

günde Ter<:ümanı Hakikat adlı ak
şam gazetesinde ilk olar~k şu ha
vadis herkesin hayretle dikkat 
gözünü çekti: 

Sabık sadrazamla harbiye \'e 
bahriye nazırları bir semti meç
hule firar ettiler ... > 

Talat, Enver ve Cemal Paşahtın 
Almanyaya iltica ettikleri zan ve 
tahmin ediliyor .. Yeni hükumet, 
İttihad ve Terakki erkanının fi
rarına meydan vermiyecek ted -
b irler almak lüzumunu alakadar
lara bildirdi. 
Şehir bir anda karıştı .. Üç İtti

hadcının firarile harbin mu
kadder neticesıne varıldığı, mağ
lubiyete uğratıldığı sahte resmi 
tebliğler, parlak zafer haberlerile 
dolu İttıhad ve Terakki işaalarının 
mahiyetı artık tamamen anlaşıl
mıştı. .. İıtihad ve Terakki aley -
hinde tezahürat aldı yürüdü ... 

Hürriyet ve İtit:i! adlı bir fırka, 

- B..z h.zmct ede n şu zcbcllahı 
gör".lun ••ı..ı? IŞ•C' o dl'\' aııasır a ben- ! 
z.ye- • ıdıı. benı sevıyıor Dıin 

gc-ce ya ıma sokuld~. Kend sine 
y ..ız ' ennezsem h ayatımın tehlı -
keye ~ ceğını söylea ı. 

Azak bırdenb ·e hayretle arka
daşır ın )' ıizı.ine baktı. Orlar yola 
ç ıkarken gonul . le ıle aliıkadar 

olınaır.ıya d" yenıın etmışlerdi. 

Az.ık. 

- İçt.gıınız 3ıxfı unuttun mu, 
Buran• O;ye bagırdı. 
Halbukı Haıbcş cariyesi, sura -

tına bakılacak bır kadın değildi. 

bunu takiben de türü! siyasi fır
kalar ortaya a.tudı... İstanbulun 
harb yoksulluğu ve fetaketlerile 
sefalete düşen zebun halkı, bir an
da kaynar bir kazanın fıkırdıyan 
suları gibi kabından taşmış, ga -
leyana başlamıştı. 0 

Bu vazi,yet karşısında, Büyük
derede b:taraf devlet sefaretle -
rir.den birini tarassud altına al -
dıran ve burayı basmak üzere e
mir · ve müsaade istiyen Cevad 

Bey, Mümtaz Beyden müsaade 
yerine Enver Paşanın firarını öğ

renince tarassud işine nihayet ver
di. Artık ne sabık başkumandan 
vekilinin mutlak nüfuzu kalmış, 

ne de merkez ıkumar.danhğının 

başına derd kesilen mühtedi Alb

dullalı kaptan mel'ununun ele ge
çirilmeıi imkanları mevcud kal -
mıştı. 

(Devamı var) 

Mavi Elmas Şimdi Bir 
Banka Kasasında! 
(5 inci sayfadan devam) 

idi. Tavaniye, bir gece gizlice m a
bede girdi, mavi elması çaldı, kaç
tı. Fransaya döndü ve az sonra 
öldü. 

(Mavi elmas). 14 üncü Lüi'nin 

altında can verince Mösyö Mak

lan mahkemeye m üracaat e tti. 
Karısı, bu elması defetmezse ke n
disinden ayrılacağını söyledi. Ma-

dam Maklan, taşı satmak istiyor. 
Fakat alıcı bulamıyr. (Uğursuz 

eline geçti. Kral ailesinden birçk- elmas) bir bankanın kasasında du-

!arını kaybetti, nihayet hastalan
dı, öldü. 

• On beşinci Lüi, bu uğursuz taşı 
madam dö Mntepan'a hediye etti. 
İki gün sonra zavallı gözde Kralın 
gözünden düştü. 

(Mavi elmas meşhur muraba -
hacı Fuke tarafından satın alındı. 

Bu adam az sonra tevkü olundu, 
Bastil hapisanesine konuldu. Bila

hare (Mari Antuvanet) in eline 

geçti. Kraliçenin akıbeti mal\irn: 
Kiyotinde can verdi ... 

İhtilfil zamanında, Kralın hazi
neile beraber milletin malı olan 
mavi el.mas kay'boldu. 

Neden sonra, Amsterdamda bir 
elmas tıraşçısının elinde görü[ -

dü. İsmi meçhul birisi getirmiş, 
tıraş etmesini. düzeltmesini iste -
mişti. Fakat oğlu, taşı çaldı. sattı. 

Paralarını aldı, kaçtı. 

Mavi elmas, birçk ellerden geç
tikten, birçok kimselerin felake -

tine sebeb olduktan sonra, Abdül
hamide satıldı. Taşı satan Fran -

sız tüccar, bir araba kazasında öl
dü. Abdülhamid tahtından oldu. 

(Mavi elmas) yine ortadan kay
boldu. 1911 de, (Vaşington Post) 

gazetesinin sahibi Maklan'ın ka -
rısı tarafından 400 bin liraya sa
tın alındı. Madam Maklan bir şart 

koşmuştu: Eğer başına bir felaket 
gelirse taşı iade edecek, verdiği 

paraıarl gerı alacak ... 

1919 d~ biricik çocuğu otomobil 

Yazan: İskcnder F. Sertelli 

zeban.sıle karşıl~mış g ibi kor - 1 
kuyor \'e bucak bucak kaçıyordu. 
Tanrının oğlu, Buranla konuşur

ken: 
- Sakın Habeş car:yesınl gü -

ceııdirme! Demişti. O klıdından 

ıstifade edeceğiz. 

Buran hayretle sordu: 
- Bu sersem suratlı mahluktan 

ne iyilık görebiliriz? 
Azak yavaşça arkadaşınıu ku

lağına fısıldadı: 

- Kralın yatak odasına o ba
kıyor. Onun deliı letile Kralın ya.t
tığı yere kadar girmek imkanını 

ruyor. Amerikalılar: cbanka ne 
zaman iflas edecek? .. • diye roe -
rakta ... 

Japonlar 
Endişe Etmeğe 

Başladı 
(4 üncü sayfadan devam) 

R us - İngiliz ittıf.ti< acaoa U -
zak Şarka da şamil olacak mı? .. A
caba Moskova hükıimeti bu itti -
fakın Uzak Şarka kadar teşmil e
dilmesi için Londra hükumeti nez
dinde ıs rar gösterecek mi?. 

İşte Çin sularında İngiliz tica
ret gemileri Japonlar tarafından 

muayene edilirke.1 
bu suallerin cevabı 
yor. 

'fvky·:xla r.a 
m . rak edili 

Avrupa.da sulh cephesi tesis e
dilmek üzere daha iJ'k defa nisan 
ortalarında alilkadar devletlerin 

müzakere yolları aı;ılırken ortaya 
çıkan rivayetler şimdi bu "esile 
ile tekrar hı:ıt>ra gelmektroir. İca

bında İngiltere ve Fransaya TTzak 
Şarkta yardtm etmek üzere Rus . 
ya tarafından teklif vaki oJm.,~

tu. Fakat bu devletler R usya ·!e 
anlaşmayı Uzak Şarka kadar teş
mil etmek istcmıyorlar derryiordu. 

O rivayetlevin ortaya çıkması il~ 
bugün arasında iki aylık zal'naı. 

geçti. Bundan son ra ne inkişaf!aı 
olacağını görmek kaldı. 

- 25 -

Buran bu kadar der 'n düşün -
memişti: 

- Hakkın var, Azak! dedi. Bu 
kadın bize istedığimiz yolu göste
rebilir. 

Buran o günden sonra, kralın 

sarayıru,ja csk'sınden daha tedbirli 

davranmağa ve Habeş cariyesile 
dostulğu ilc~letmeğe 1başl•mı.,;tL 

Buran bir gece odasında yataca
ğı sırada Habeş cariyesi kap>dan 
başını uzattı: 

- Oturuyıor musun Buran? 
- Evet ... Henüz yatmadım. 

• 

CİLDİNE KIYMAYAN 

Her yerde POKER traş bıçaklarını arayınız. .! .......................... ... 
---------~--------------~~~-~-----................................... ~, 

Almanyada yapılan 
ve sağlamlığı bütün 
dünyaca tanınmış 

300 defa ~almakla 
bozulmadığı tecrü-
be ile sabit olan 

POLY D OR 
PLAKLARI 

HAKKI FERY ADİ 

8064, Havuzum dört. köşe.ti 
, Akşamın vaktı geç .ı 

Bayan NERMiN 

8065, D~ğl~.r da.ğladı beni 
, Gonlun yıne gurbette 

(Neva gazel) 

Erzincanlı ESAD 

[ K. İSA 
: 8067• Hobiyem (Halk türküsü) 

1 
, Çıktım baktım 

(Halik türküsü) 

Ba. ÔZSES 

8068, Uzaktan illere bak (Hüz-

1 

, zam şarkı) Ateş saçıyor 

(Hüzzam şarkı ) 

1 Polydor saz heyeti 

7-SON TELG&AF-10HAZİRAN U3t 

HER KESEYE EL VERİŞLİ 

Has Traş Bıçağı 

Her üçü de memnun 
Çünkü yeni çıkan HAS bıçaklarile gayet mükemmel 

pek ucuz traş olmak kabil olduğunu tecrübe 
ile gördüler 

ve 

8066, Karagözlü (Halk türküsü ) 8069• Postlu efe zeybeği 

;
••' Gi.derken (Halle türküsü) • Bergama zeybeği 10 tanesi 15 kuruştur. 

GRAMOFONCULARDAN ISRARLA İSTEYİNİZ -- H p 1 - -- - - asan ve ı--ı· -h.-1-U-M-.. -d-.. -ı .. -.. ·.-. -d·=-ı as anmaz 
n ısar ar • u ur ugun en: 1 Traş Bıçakları 

I - Cibali tütün fabrikası için alınacağı evvelce ilan edilmiş olan 
(3) adet y üksek randımanlı sigara makinesi muiıammen bedeli sif 
28.000 liraya çıkarılmış olup yeniden kapalı zarfla eksiltmeye kon
muştur. 

II- Eksiltme 14/ VII/939 cuma günü saat 10,30 da Kabataşta Leva

zım ve mübayaat Şubesindeki alım komisyonunda yapilacaktır. Mu
vakkat teminat c2100• l iradır. 

III- Şartnameler her gün sözü geçen şube ile Ankara ve İzmir 
Başmüdürlüklerinden 140 kuruş mukabilinde alınabilir. 

IV - Mübaya n olunacak makineler Molens, S tandart, Müller, Skoda 
fabrikaları mamulatından olacaktır. 

V- Ekslitmeye iştirak edenler fiatsız tehliflerini % 7,5 güvenme 

parası makbuzu veya ıbanka teminat mektub'!nu havi kapalı zarflarını 

eksiltme ıçin tayin edilen günde ihale saatinden biı saat evveline ka
dar mezkur komisyon başkanlığına makbuz mukabilinde vermeleri 

lazımdır. (3697) 

* * 
Cıo si Miktarı Muha m- eminat ı Ofo7,5 

me n B. 
Lira Kuruş Lira K·ıru 

S ömikok 50 ton 1137 50 85 31 
Maden kömürü 60 • 840 - 63 -

1 - Ş:ırtnaınelcrı mucibince 8/VI/939 tarihinde 

ek iitme 

Şekli Saati 

Açık ek. 14 

• • 15 

ihale edilmiyen 
yukarıtla ~ins veve miktarı yazılı malzeme şeraiti sabıka da resinde 
(10) giin müddetlr ter1dit edilmiştir. 

II - Eksiltme 18/Vl/939 pazartesi günü hizalarında yazılı saatlerde 
Kabataşta levazım ve mubayaat şubesindeki alım komisyonunda yapı
lacaktu-. 

ur - İstzkliler % 7,5 güvenme paralarile birlikte tayin olunan gün , 
ve saatlerde 1uı-.arıt'a adı geçen komısyona gelmeleri (4141) ı 

bir hala vardır. 

İstanbul asliye birinci hukuk 
mahkemesinden: 

İstanbul muhakemat müdürlü
ğü tarafından M. aleyh Beyazıd 

meydanındaki eczanede mukim 
mühendis Nebil'e gönderilen da
vetiye mübaşir tarafından veri
len meşruhatta ikametgahı meç
hul olduğu anlaşıldığından yukar
da adresi yazılı Nebil'e ilanen teb-, 

ligat ifasına karar verilmiş oldu
ğundan muhakemenin muayyen 

olduğu 19/7/939 tarihine müsadif 
çarşamba günü saat 14 de mah -
kemeye gelmesi ve yahud bir ve
kili müdafi göndermesi aksi hal-
de davaya gıyaben bakılacağı ma-ı 
l\imu olmak üzere işbu davetıye · 

tebliğ makamına kaim olmak ü- 1 
zere ilan olunur. (936-378) 

- Sen hiç merak etme, yavru-

Dünyanın en mükemmel ve yüksek ve kibar ze"atın en 
hassas traş bıçağıdır. 

Deposu: Hasan deposu : Sirkeci Liman han altında 

Saraç el işi ve makine kalfası ile 
makine ile diker erkek ve kadın 
terzi aranıyor 
1 .:_ Tophanede 2 Na. lu dıkim evi için saraç el işi ve makine kal-

fası ve aynca m1kine ıle elbise diker erkek ve kadın terzı alınacaktır. 

2 - Yaş ve a•kerli k nazarı dikkate alınmıyacaktır. 

3 -- Ücret haftalık verilmek iizere taliblerin hüsnühal ve tifo aşı 
kiığıdla!'ile b'1 likte hemen dikim evi müdürlüğüne müracaatlcrı 

İstanbul dördüncü icra memur
luğundan: 

Paraya çevrilmesine karar ve
rilen elektrikçilik ile fotografcı

lığa ve tuvalete aid her nevi em
valin birinci açık arttırması 14/6/. 
939 çarşamba günü İstanbulda 1 

Çarşıkapıda Yeniçeriler cadde -
sinde93/95 sayılı dükkanda saat 
12 de yapılarak paraya çevrilecek 
ve kıymetlerinin yüzde yetmiş 

beşini bulmadığı takdirde ikinci 
açık arttırmanın 29/6/939 perşem
be günü ayni mahal ve saatte ya-
pılacağı ilan olunur. (18507) 

İstanbul 4 üncü icra memurlu
ğundan: 

939/1554 sayılı dosyada rnev -
cud olup paraya çevrilmesine ka
rar verilen hane eşyası Beyoğlun
da Sıraservilerde 91 Na. lu apar -
tımarı önünde 20 haziran 939 salı 

günü saat dokuzdan itibaren bi
rinci arttırma suretile o gün teklif 
edilen bedel muhammen kıyme -
tin ~;, 75 ini bulmadığı takdirde 
23 haziran 939 cuma günü ayni 

,5, c4000, 

Daima Gene 
• 

Daima Güzel 

İngiliz Kanzuk eczanesi 
müstahzaratından 

Krem Balsamin 
KANZUK 

il. 

Eksir Balsam in Buran iç,ni çekerek gülümsedi: 
- Evet ... Sar.a rhtiyacrm var! 
Habeş cariyesi içeriye girdi: 

saat ve ayni Y.~rde :kinci ar.tırma 
cuğum! Ben sana yarın Kraldan uretile satılacaktır. Alıcı olmak 
ondan daha güze[ at alıp veririm! istiyenlerin mahallindeki memu - KANZU K 

- Benden ne ist:yorsunuz? 
- Biraz teselli ... 

Buran cali bir teessürle başını 
sallıyordu. 

Kralın cariyesi Buranın yanına 
oturdu: 

- Ne derdin var' Para ıstiyor
san, hemen g .dip getireyim. 

- Hayır. Paro. istemiyorum. Bir 
beyaz atım vardı ... Yolda gelir -

kcn ölmÜ'jtü. Ç<>k sadık ve duy -
gulu b ir hayvandı Onu hatırla -
dım. 

Habeş cariye..i gülmeğe baş -
!adı: 

- Ben scnı bu kadar çocuk san

mazdım. Buran! Bir at !çin, senin 
gibi bir arslanın bu derece mü -

tccssir olduğunu görmeğe taham
mül edılir mi?. 

- Ne yapayım Atımın hayali 

Buran sevindi: · · l ' 2 h · b t · d .. ra müracaatları ilan olunur. ısım ı şa eserı, u Jn unyanın 
- T~ekkür ederim. Fı!ikat, tıpkı 1 (18487) en mükemmel güzellik müstah -

onun gibi beyaz olacak. zarlarıdır. Ötedenbcrı mcmlekc -

- Pekala. o timı:ı kibar iılem.nin takdirine 

Buran biraz neş'elcnd'kten son- - M J DE • mazhar olmuştur. 
ra, tekrar somurtmağa başladı: ,.- il\ K • 

Hab"i cariyesi kalın dudakla _ • . rem Balsamın Kanzuk 
rını uzatarak homurdandı: 

- - İstc<Lğini yapacağım işte ... 
Daha ne istiyorsun. 

- Bir derdim daha var. Onu da 
yaparsan, beni sevdiğıni anlaıya-
cağım! 

- Söyle bakalım. 

- Bu isteğim ötekıne benzemez. 1 

Hem parasız yapılır. Hem de bi
raz gülünçür. 

- Elimden geleni esirgemiye -
ceğime inanalbilirsin, Buran! 

B uran tekrar göğünü şişirerek 

geniş bir nefes aldı: 

DPvamı var 

Istanbulda Sult.ı.nhama -
mında Sakaçeşme sokağında 

Singer arkasında 31 numa -
ralı MÜNİR UYANIK (sabık 
Anav) ince sarraciye, kadın 
çantası ve deri eldiven ima -
lathanesi en son ÇANTA ve 
ELDİVEN modellerini gayet 
tenzilatlı ve fabrika fiatına 

satışa çıkardığını sayın müş

terilerine müjdeler. 

Sahibi ve nefTİyatı idare eden 
BCJf muharriri 

ETEM İZZET BENİCE 
Son Telçaf Matbauı 

Kadın güzelliğin n sihrini ter
kibinde saklıyan en ciddi ve şa -
yanı itiınad markadır. Genç ve ih
tiyar bütün kadınlar için zaruri 
bir ihtiyaçtır. Cildin letafet ,.e 
taravetini arttırır. Yağlı, yağ>ız 

ve scıbadem cinsleri vardır 

Eksir Balsamin Kanzuk 
Cildin daimi yumu-aklığını te

min eder. yüzdekı çil ve lekeleri 
alır. Sivilceleri tamamen izale e
der. Traştan sonra cilde latif bir 
oerinlik veri r. 

İngi 1 iz K ANZUK eczanesi 
Beyot lu lst.o nbu l 
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Yarım Litrelik Şişesi 

PE KENDE 100 R 

Satıcılara 0 /olO .Tenzilat Yapılır . 
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