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Bazı Küçük Tef errüat da MiLLi ŞEF B lYI <g lÜJ n lk lÜJ M ©\ Ç 
Artık Halledilmiş Gibidir 

Son Bir 
Müzakere Omidi 

İngiltere ile Almanya ara
sında yeni bir miizakere 
açılması dünya sulbı• namı

na muhafaza edilen son bir 
ümid ve çaredir. 

Ya.zan: Etem İuet BENİCE 

1 
ngiliz Başvekili Çemberlayn'in 
Avam kamarasında Alnı.naya 

için irad ettiği nutuk çok dik-
kate şayandr. 

B&§vekil: • 

Gerek Hatay, Gerek Mütekabil 
Yardım Beyannamesinin Tarafeyn 
Arasında imzası Gün Meselesidir 

c- Almanyayı tecrid etmek, o
nun meşru bir şekilde ticari inki· 
şafına engel olmak veyahud Al • 
manya aleyhine bir muharebe tah· 
'riki makadile kombinezonlar tril
rude getirmek niyetinde bulun • 
duğumuza dair olan şayialar ha· Hariciye Vekili 
1ıal mahsulüdür.• Şükrü Saracoğlu 

Ankaradaki Fransız sefiri 
M. Massigli 

Demekte ve uzun izahat vermek- Paris 11 (Hususi) - Hariciye edilen Türk - Fransız anlaşması • 
nın metnini tanzim etmiş ve bu 

(Devamı 6 ıı-.cı sahifede) 
tedir. İngilterenin Ren'in işgalin- Nezareti, Türk • İngiliz ittifakı • 
den başlıyarak Çekoslovakyanın nın tabii bir neticesi olarak teliikkl 
Meme! ve hatta Arnavutluğun fş- ı---

gali hlldise1erine kadar daima Aı- Romanya Harı·cı·ye 
manya hakkında sulhperver dav-
randığı bir hakikattir. Çember -

!ayn en nikbin ümidler muhafaza N · A k d 
ederek MUnih iti!Afına imza koy- azırı n ara a ... 
muş, Almanların tahriri ve şl!ahl 
bütün teminlerine son dakikaya 
kadar en çok inanan tek diplomat 
ve tek insan halinde kalmıştır. 

Fakat, bilhassa Arnavutluğun iş

galinden sonra, İngiliz B;.şvekili 
tehlikenin fllemşümul vehametini 
gözlerile görmüş, derhal mukabil 
tedbirler alrnıya. sulh cephesini 
kurmıya koyulmuştur. 

Bu cephe bugünlerde Sovyet • 
İngiliz müzakerelerinin de bitme
sile en sağlam ve sarsılmaz bir şe
kilde kurulmuş olacak,, belki U
zakşarkta, Avrupanın şimali şar -
kisınde ve Balkanlarda halli üze
rinde durulacak, ufak tefek bazı 
meseleler kalacaktır, bu vaz iyetın 

mihver devletlerinin müstakbel 
tasavvurları ve tahakkuk ettir
mek istedikleri emellerı üzerindeki 
aşikar tesiri şimdi totaliterlcri bü
tün vasıtalarile şikayete ve tela
şa sevketınişt!r. Gazeteleri, radyo
ları ve her türlü ses, neşir, çalışma 
vasıtaları ile sulh cephesinin a
leyhine propaganda yapıyorlar. 

(Yazıaı 6 ıneı ıahlfede) 

.. 
Oğleden Evvel Başvekil Ve 

Hariciye Vekilin i Ziyaret Etti 

Müzakereler İ ki Gün DevamEdekcek 
Ankara 11 (Hususi)- Romany" 

Hariciye Nazırı Ekselans Gafen
ko, bugün maiyeti erkanı ile bir
likte şehrimize gelm.ş, istasyon • 
da l:{ariciye Vekili Şükrü Sarac
oğlu, Hariciye Vekaleti erkanı ta
rafından karşılanmıştır. B'r müf
reze asker selam resmini ifa et -
miştir, Nazır doğruca ikametine 
tahsi' edilen Ankarapalastaki da
res 'ne gitmiştir. 

Gafenko otelde bir müddet is-
tirahatten sonra, saat 11,40 da 

Hariciye Vekili Saracoğlunu, sa
at 12,50 de Başvekilimizi ziyaret 
etmiştir. Bu ziyaretler öğleden son 
ra iade edilecektir. 

Bu akşam Haric:ye Vekili tara
(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Hükfunetinı.izin aayın ıı Jaafirt 
Romanya Hariciye Nazırı Gafenko 

1BUGÜN1 Plaj B.ülbülleri 
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Bir Yazın Romanı 

[ 
Yazan: 

_İsken der F. Sertelli 

BUGÜN 
inci Sahifemizde 

Okuyunuz! 

Dün Hariciye Murah
hası Doktor Adnanı

Kabul Buyurdular 
Parisden şehrimize dönen 

eski hariciye murahhası Dr. 
Adnanın Yalovnya gittiğini 

ve Cumhur Reisimiz tarafın
dan kabııl edilmesi muhte

mel bulundnğunu yazmı5h><. 
Milli Şef, dün Dr. Adnaın 

kabul buyurmuş, kendis'le 
bir müddet görüşmiiştür. 

Cumhur Reisimiz akşam İİ· 

zeri Yalova korusunda bir ge-
zinti yapmışlardır. 1 

Yunan 
Denizcileri 
Yarın Gidiyor 
Dört gündenberi limanımızda 

bulunan Yunan . Aris > mekteb ~e
misi zabitanı şeref ne Tarabya -
daki Tokatliyan otelinde Yunan 
konsolosluğu tarafından mükellef 

Fe erbahçeden Herkes 
Üstün Bir Oyun Bekliy-or 

Fener bahçe Stadının Bugünkü Emsalsiz Manzarası 
Beklenen Maçın Nekadar Heyecanlı Olacağını 

Anla tmağa Kafidir 
Bugün Türk sporu ve futbol 

meraklıları bayram yapıyor. 
30 Y11 spor sahalarında cidden 

kıymetli bir varlık gösteren Fe -
nerbahçelilerin yıldönümü, ayni 
zamanda bütün Türk sporunun 
bayramı olmaktadır. Sarı - Llci
verd 'n şerefli mazisı ve kazandı
ğı muvaffakiyetlerin yeni bir te
zahürü bu saatlerde Kadıköy sta
dında kutlanmaktadır 

Fenerbah~-eye daha muvaUaki
yetli yıllar diler ve tebriklerimizi 
sunarız. 

bir ziyafet verilmiştir. Gemi ya- :. 
rın Köstenceye hareket edecektir. Tam b:r hafta, dedikodusu, me-

Dün akşam da Harb Okulu ko- rak ve heyecanı ile bütün İstan • 
mutanlığı tarafından Büyükadada bullu ların ve hatta bütün Türkl-
otuz beş kişilik bir ziyafet veril- (Devamı il mcı sahifede) Fenerbahçe takımı fiiıoel oyunlaruıdan birinde 

m'71atiçde Bir ı-l n_g_i_lt_e_r_e_Y_e_m_e_n_e Karş_ı_B-i r 

n:.g~:~~da~':a!~!~~ ask n Hareketine alkmış 
tarafmdan; Eyübde bir müddet 

:e~1~~~:~ ~~:~::.,;in~;!:r~:rt: Almanlara Göre,Bu Hareket İngilternin Akdeniz. 
çıkarmak için denize indırilmiş J k • B k Pl B • K T h .1 EJ. 
olan Hamdi adında bir dalgıç dün e ı ÜyÜ anının ır ısmını j eş i lYO:"mllŞ 
denize indiği sırada arkadaşları

nın verdikler; işarete cevab ver
memesi üzeı ine suyun üzerine çı
karılmıştır. Baygın bir halde Ba
lat Musevi hastanesine kaldırt • 
lan Hamdi hastanede kendône gel
meden ölmüştür. Zabıta ve adliye 
tahkikata başlamıştır. 

Berlin 11 (A.A.)- Völkı~dlıer bur olduğunu bildirmektedir. ıımdır. İn.gilterenin bu hare!tet•, 
Beobahter gazetesi ilk sayfaı.ıı. - Bu gazete bu münaseetle diyor münhasıran İtalyayı :stıhd: l eden 
da büyük harflerle verdiği bir ki: Türk - İngiliz anlaşmasile ıfade-
haberde İngilterenin Yeme.1c kar- İngiltere, İtalyan - İngilız mu- sini bulan siyasetin nıetiCl'$.(fr. 
şı bır baskın hareket ine tevessül kavelesini ihltıl etmektedir. Bu Ayni zaman İngiltere Filist.n ha-
ettiğini ve Cebuayo işgal eden İn- hareket, İtalyanın şarki Akdeniz- diselerile yakın ş<.rkta sarsıl~n 
g· ::z kuvvetlerinin İmam Yahya / deki hayati mevkiJıi tahrib ~tmek mevkiini bu suretle kurtarabilı> -
tarafından gör:de~ilen kuvvetli 1 olan büyük İngiliz planının bir ceği ümid ediyor. 

Mareşal Feyzi Çakmak =b=ır=· =m=üf=r=e=ze=k=aı=·ş=ıs=ın=d=a=r=i=c'=a=l e=m=e=C·==k=ıs=m=ı=ol=a=ra=k=t=el=a=k=ki=" =e=d=il=m=e=k=111=-====(=D=e=v=a=m=ı=6=tn=c=ı=s=a=h=if=e=do=e_>=-_ 

Şehrimizde Makineye 
Genelkurmay Ba~kanı Mareşal 

Fevzi Çakmak bu sabah Ankara- Verirken: 
dan şehrimize gelmiştir. -

Katil 

Türk Kuşu Filosu 
öğle Uzeri Geldi 

Bugünün 
Talilileri 

Bulunmuş! 1! Tayyareden Mürekkeb Olan 
Prag 11 (A.A.)- Çeteka ajJ1' - F ılo Buradan Edirneye Gidecek 

(Piyango Numaraları 
6 ıncı Sahifernizdedir) 

1 KISACA 1 
Dernek ki Yapılabilirmiş! 

İstanbulun her tarafında yepye
ni bi c enerji, dinamik bir inşa ve 
imar faaliyeti var. Yoll::r yapılı -
yor," elektrikler asılıyor, bahçeler 
tanzim ediliyor, resmiküşadlar o
luyor, şu ve .. bu birçok şeyler .. 

Bir dünkii hiç yapmamazlıkla 
bir de bugünkü herşeyi yapmıya 
teşebbüs gözönüne getirilince in· 
san gayri ihtiyari: 

- Demek ki, herşey yapılabilir-
• 1 

mış .. 
Diyor. O h alde, mesele yapabil

mekteymiş .. Cümlesile hulasa o -
Junooilir .. • • 

sının bildirdiği~.e göre Kladno 
jandarma kumandanlığı Alman 
jandarması Willielm K niesse1 n 
katilinin bulunmaın için taıhklık••.ı 
genişletmiştir. Şimdi Jozef Cecak 
isminde b:r hırsızdan şüphe edı}. 

mektedir. Clcak, hırsızlık, cl.'biiın 

evlere girmek ve firar etmek .c:l· 
rümlerinden maznundur. 

Çeteka tarafından n e§redill';ı 

bir tebliğde hırsızın eşkiili ta; l 
edilmekte ve şöyle denilmekte<tl : 

.cecak, cüretıi v~ tehlikelı bir 
hırsızdır. Daima otomatik bir ta
banca ile iş görür ve tabancasını 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Fenerbahçe Albümü 
Bugün Fenerbahçenin 31 

inci yılına aid (Üze) bir al
büm çıkb . Bu albiim bütün 
sporcuların beğeneceği bir 
albiimdür. Fiatı 10 kurtıştur . Türkkuşuııun başö,iretmen i Sabih a Gök~e n tayyarelerin hava lanışını 

tieyred iyor . (Yaı:ıeı 6 ıncıda) 
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OPERATÖR E:IIİN 

YE KADIKÖY HALİ 

M 
eşlıur ope·atör Bay Eminin 
Kadıkoy nhtunı üzerinde 
yaptu-dıgı tarihi hal binası -

n.n. n ışe yarıyacagı tetkık olun

n•UŞ· ı>u bınanın hal için musaid ve 
elve şli bulunmadığı neticesine va-

rılm .. Operatör Eminin bu bina
y o yerde yaptırmasındakl isa
betsizlik bir kere daha anlaşıldığı 

yorum. Bira şişesinı 75 kuruştan 

değil, 30 kuruştan vermesi lazım
dır. İşte, İstanbulu kaiıklıyan bu 

badisedır Bir lokantada. bır ga
zınoda konsomasyon yapmak me<!
bur.dir. ·Fakat, bir defa .. Mesela 

yalnız bir şişe bira içersem, 75 ku
ruş alınası belki doğrudur. Bil -

mem. hıkayeyi anlatabildim mi?. 

Yİ, 'E PAHALILIK BAHSi 

ETRAFI, 'DA 

bald , bayın operatörün, daha ya- -----
kınlarda, şehre aid bazı belde iş- Gelelim, çalgılı gazinolara .. 

Önümüz yaz .. Bu kabil bahçeler -
ler '.'li tetkike memur bir komis-
yong aza seçilmesini neye hamle- de milletın nasıl kazıklandığını. 

hepimiz yakından göreceğiz .. Bir 
deceğimizi, nasıl tefsir edecegi -
m..zi bilemiyoruz. bahçede oturdunuz. Bir şişe bira 

veya veya rakı getirttiniz. Bira ve 
Kadıköy halinin, şu !>alı pıirme-

lalı ortada iken, bu ha e ne huyu- ya rakının maliyet fiatı 29 kurll§ 

1 • B' All olsun .. Bu bahçede, bu ş~e bir li-ru ur.. ız, ah, diyoruz. 
j raya \'erilsin .. Güzel.. Mesele yok .. 

ŞAHADETNA...'\.IELİLER VARDm Fakat. ya mezeleri?. İşte asıl halli 

Kİ 40 DA ŞAHID İSTER ı lazım budur. Yüz paralık beyaz 
peynıri 25 kuruşa, yüz paralık çi-

Muh!ddin ·Birgen, arkasından rozu 40 kuruşa, beş kuruşluk cığe
bızını cKısaca• sütunu muharriri, ri 50 kuruşa, kırk paralık ekmeği 
daha sonra, Peyamı Safa, şehadet- on kuru~a size sokacaklardır. 29 
namelere ateş püskürüyorlar. He-\ kuruşluk şişeye bir lira Ölledik -
le Peyami Safa şehadetname içın: ten sonra, bahçede saz dmleme üc
cBır kağıd parçası• diyor Yeni retini vermiş oluyorsunuz. üste

barem kanunu layihası, şehadet - Jik bir de, iki lira meze parası 
nameye fazla fübar gösteriyor, bu- vermek dünyanın hiçbir yerinde 
na mukabil, şahsi kabiliyet, zeki, görülmemiş bir ihtikar ve insaf -

buluş ve tetebbile fazla inkişaf sızlıktır. Emin olun, mesela iki lira 
imkanı vermiyormUJ.. ödeyerek yediğiniz mezelerin hep-
Bızce mesele §Udur: Şehadetna- sinin maliyet fiatı ancak 25 kuruş

me ne kafidir, ne de lüzumsuzdur. tur. Haydi müşteriden elli kuruş 

Övle şehadetnameliler vardır ki, alınsın .. Fakat, fazlası haramdır. 
kork da şahid ister .. Öyle şeha - Bu satırları da Belediye iktısad 
detnamesizler de vardır kÇ kırk müdürü okusun! 
kişiye §ehaıiet eder. Meselenin ru-

bu bu ara noktayı bulabilmektir. 

!IIAKYA.JCININ RA~BET 

GÖRMİYEN SAN' ATI 

AHMED RAUP 

S. ÖZcaıı imzalı okuyucuma: 
tltifatmıza teşekkür ederim. 

A.R. 

Sinema dünyasının payıtahtı -

olan Holivudda, yeni tip bir mak- ,.----,K-.,.,ü"'··""'ç="'ü""'·-K---, 
---

yajcı meydana çıkını~ .. İnsanların HABERLER 
yuziıne öyle çizgiler resmeyli - ------------
yor, öyle boyalar vuruyormuş ki, 

bu hale gelenler, tıpkı hır ihtiyar 

oluyorlarmış .. Fa.kat, işin tuhafına 
bakınız ki, zavallı makyajcının hiç ı 
müşterisi yokmuş.. Bizce, bu za
v 11ı~ın aklında hır noksanlık var. 
Hernesin gençle~mek, güzelleşmek 

lç n çalıştığı şu garib dünyada cih
tı)arla,tın;ık san'atı. rağbet bu -

lur ""' ?. 

BELEDİYE İKTISAD 

-"IÜDÜRÜ OKUSUN 

Beledıye iktısad müdilrlüğü, ~

birde hayatı ucuzlatmak için ted
bırler almak üzere çalışıyor. Ken-f 

1 
dılerıne hır noktayı hatırlatayım· 

Geçenlerde bir giln, bir deniz ke

rıa. ı gazinosunda yemek yed.m. 
Yemekler kötü, fena idl. Hatta, 

bezelvanın içinden kurtlar bile 
çıkmıştı. Avuç dolusu da para ver
d k Ve bu gazino, sözüm ona bi -

r .ıcı sınıf bir lokantadır. Asıl 

söylemek istediğim şudur: Yemek
te bır şişe de bira içeyim, dedim. 

Sıranın şiç~ 75 kuruş .. Halbuki 
zaten, 150 kuru~ ve.rip yemek yi-

* Zonguldaktaki cHavzai fah

miye• mudurlüğü lağvedilm ştir. 
İşleri şımdilik başmühendis idare 
edecektir. 

* Ham!diye mekteb gemisi dün 
öğle üzeri Gıresuna gitm:.ştir 1 
* Meşhur Alman sinema artistiı 

Marlen Ditrih Amerikan tab·ıye -
tine geçm.ştır. 1 

* All!'anyada Krop tezgahları- 1 

na < :pariş edılen Doğu vapurunun 
tecrübeleri yapılmıştır. Gemi 16 
mı! siır'attedir. Bu ay sorlarında 
limanımıza gelecektir, 

* İ~ yerlerindeki murre s ı se
çimi çarşamba günü nihayet bu

laeaklır. Perşembe gününden ıti· 

hare ..ş ıhtdaflan n izamnamesi 
tatblk me\·k •• ne girm.ş olacaktır. 

Tram\'ay, tünel idarelerının Be
Jedıycye intikali üzerine bu ida
relerin işletme tarzları üzerinde 
tetkikata başlanmıştır. 

* Cihangirde !nkıla'ı abıdesi 
yapılacak olan aha Bdcdiyece 
ağaçlandırılacaktır. 

* Edirnekapı - Cıhangir hatt.ı
na 15, Sarıyer - Taksim hattına 6 
otobüs ilave edılecektir. 

Plaj Bülbülleri 
"o. l 

Süadiyede Üç kardeşler 
Ü~.ı 'İC mavi mayoluydu. 
Y a arında, ince bir şerıd gıbi 

uz nış kırmızı garnıtiı•lerı, pen-
b~ be goguslerın.n ütunde d1l-
ga ordu. 

t u oie bır fab ıkadan, b r san
a k r ı n e' nden çıkmış mankene 
b ırdi.ı. Uzuna yakın bo), r 

ık ı< !nral saçları uzun k.rpik
·zlerL. Uç•inun de çapkın 

baıc arı vardı 

l' ' muyd.J.ler• 

Arkddaş mıydı..ar? 

I k gi:ırüşte kafi bir hüküm ver

mek mümükün değıldi. Kardeş ol-ı 
duldan muhakkaktı .. Ve belllydı 

Yazan: l;kemler F. SERTELLİ 

ki, ardı sıra - ve be'ki de b r yıl 

ara ile - diınyaya gelın~lerd~ 

Daima üçü bir arada gezerd .. 

Suadiyeye geldikleri gündenbe
r yanlarında hiçbir erkek gorün-
mem şti. 

Şendı • .. Güzeldiler .. CaZ!be_iy
d.ler. İlk gc.::uşte insanın ataka -

sını çeken, merakını ·uyandıran 

mana bakışları, müstet zi kah • 
k.ıhal.ırı 'ardı. 

O sene Sc.1diyeye yeni gelıniş
lerdi. 

Bazan uçtinün birden ingılızce 

konuştukları duyulur .. Fakat, bu 
konu-malar uzun sürmezdı. 

Kollejde mi okumuşlard: .. İn-

Tren 
Yolculuğu 
Saatleri 

Hemen Bütün Hat1arı
mızda Kısaltılmış 
Bulun maktadır 

Devle Demiryolları işletme u
mum müdürlüğü yolcu katarla
rının hareket halindeki müddet -
lerinı imkan nisbetinde kısaltara,lc 

seyahat saatlerini azaltmıştır. Bu 
yeni karara göre Ankaradan Hay
darpaşaya hareket etmekte olan 
mLıhtelıt 19,50 katarının seyahat 
müddeti yarım saat, Haydarpaşa -
Malatya treni 2 saat, Ankara - Di- · 
yarbakır yolculuğu 1,5 saat, Hay
darpaşa - Adana - Diyarbakır yol
culuğu 3 saat, Diyarbakır - Ada.. 
na - Haydarpaşa yolculuğu 2 saat, 
İzmir - Afyon seyahat müddeti 1 
saat kısaltılmıştır. 

Devlet Demiryolları umum mü
dürlüğü, ihtiyacı karşılamak üze
re Anadolu ekspresine bağlanan 2 
yataklı vagonu 3 e iblağ etmiş. İs
tanbul - Afyon - Adana - Diyar
~akır münasebatını temin tren
lerin İstanbula varış ve Haydar
paşadan kalkış saatlerini de hal

kın istirahatıne daha uygun bir 
şekle koymağı münasib görmüş
tür. 

Yolcu trenlerinin Diyarbakır -
dan 1 inci kalkış saati 7,40 a çev
rilmiştir. 

Adana - Ankara arasında ilave 
bir yolcu treni ihdas edilmiş, İz -
mir ile Bandırma arasında da ha[
tada 3 defa işlemek üzere seri bir , 
yük treni ihdas olunmuştur. 

Diğer taraftan Balkesir yolcu -
larının Eskişehirdeki, Hatay yol • 
cularının Payas ve Toprakkalede 

bekleme müddetleri de azaltıldığı 

gibi Gazianteb. Urfa vilayetleri -
nin Adana ve Mersinle olan mü
nasebetlerini gündıiz temin ede

cek bir şekilde cFevzipaşa• ya ka
dra bir tren daha temdid olun -
muştur. 

Yapılacak Yeni Araba 
Vapuru 

Şirketih~yriyenin yeni yaptıra
cağı büyük araba \•apurunun pro
jeleri tamamlanmıştır. Vapur 40-
50 araba istiab edecek derecede 
büyük olacağı :çin şil'ketin Has
köydeki kızaklarından başka ay
rıca büyük b;r kızak hazırlanmış 
ve bu kızağın ın~aatı da hayli iler
lemiştir. Bu ayın sonun.da bu kı
zak tamamlandıktan sonra vapu
run ıll.'i"Sır.a ba.şlaııac&ktır. 

Büyükadadaki 
Su İskelesi 

Belediye bu sene en kısa bir 
zamanda Adaların su ihtiyacını 

tem·n e1mıek ti.zere Denizbank ile 
yaptığı anlaşma üzerine Büyük
a.dada su tankları için yeni b.r 
llikele yaptırmağa karar vermişti. 
Bu iskelenin iskeleti tamamen İs
tanbulda yapılarak parça parça 
Ad< nakledilm'ş ve ora?a mon
tajına b<i,'jlanmlljtu. İskele gele
cek hafta içinde tamamlanmış o
lacaktır. 

gilterede mi tahsıl görmüşlerdi? 

Bir türlü anlaşılamıyordu. 
Zaten - Süadiyeye geleli on gün

1 
olduğu halde - onların nesi anla
şılınıştı k ..... 

Anaları, babaları var mıydı? 

Kimın kızlarıydı 

Hangi köşkte oturuyorlardı? 
Belli değıldı. · 
Girip çıktıkları evi kimseye gös

terınıyorlar .. Gökten iner gibi. bir
denbire şen kahkahalarla ga1.ino
dan içeriye dalıyorlardı. 

Merak etmeyin' 
Şimdi isimlerıni söyle;sem, on

ları siz de tanıyacaksınız' 
Hanıya hır akşam Ertuğru. Sa

di Tek kumpanyaı Süadiye gazino
sunda temsıl verirken, müşteriler 
arasından genç hır kadın: 

cBen, aşka inanMıyorum ... • diye 
•Jgırmışt:. 

İşte bu, üçüzlerden biri idi. 
Galiba siz o gece orada yok -

tun uz .. 

CUMHURIYE'r: 

Nadir Nadi Romanya Hariciye 
Nazırı Gafenko'nun Ankarayı zi
yaret;nden bahsederek diyor ki: 

cTürk efkarı umumiyesi, muh
terem Gafenko ile devlet adam
larımız arasında yapılacak temas
lar neticesinde, iki milletin men
faatleri bakımından samimi bir 
görüş birliği elde edileceğine e
mindir. Majeste Kral Karol'un 
Rumen parlamentosunda okuduğ 
mesaj, Balkanlı komşumuzun va
ziyeti hakkında hiç şüpheye yer 
vermiyecek kadar kuvvetli ve ay
dınlıktır. Rumen milleti Avrupa
nın çözülınemiş meseleleri kar -
şısında kuvvetli bir birlik man -
zarası göstermektedir. Kralın söy
ledıği gibi Romanya, Balkan an
tantının olduğu kadar, sulh cep
hesinin de kıymetli bir uzvu sa
yılır.• 

TAN: 

M. Zekeriya Sertel, propaganda
lara dikkat etmek lazım geldiğini 
tekrar ediyor. Diyor ki: 

cAlman matbuatı Türk - İngiliz 
anlaşmasının Balkan antantı ru
huna muhalif olduğunu, Türkiye
nin böyle bir anlaşma yapmakla 
Balkan blokundan ayrılmış bu -
lunduğunu iddia ettiler. Alman 
matbuatının makadı sarihtir. Bal
kanların en kuvvetli unsuru olan 
Türkiye hakkında pakta dahil dev
letler arasında bir tereddüd uyan
dırmak ,.e Balkan devletlerini bir
birine düşürmek. 

Bu propaganda suya düşmüştür. 
Şunu da unubnamak lazımdır 

ki. Türkiyenin hayati menfaati 
yalnız Balkanlara münhasır de -
ğildir. Türkiye tehlike ve tehdide 
maruz bulunan Akdenizdeki ha
yati menfaatlerini korumak hu
susunda yalnız Balkan ittifakına 

güvenemez. Totaliter devletler sa-
hillerimiz karşısındaki adalan 
tahkim ederken ve bilii sebeb Ar
navutluğu işgal ederek burasını 

bir atlama tahtası gibi kullanacak
larını ilan ederken, Türkiye Ak
denizdeki menfaatlerini korumak! 
için lıizım gelen tedbirleri almakta 

Selimiyede 
Meccani Plaj 

hürdür. Balkan paktı bu hususta 
onun elini kolunu bağlıyan hiçbir 
kaydı ihtiva etmez. 

VAKİT: 

Sadri Ertem, Türk dili için bir 
muavin dil lazım olup olınadığını 
tahlil ediyor. Tanziınattan evvel 
arabi ve farisi muavin dil olarak 
kullanılıyordu. Bu iki dil millet>Q 
bünyesine nüfuz etmi§ değildir. 

Fakat T!irk kültürüne çeşni vur
makta yüzde yüz müessir olınuş
tur. Yabancı dil kafalarımızı ko
nuşulan dilin bir müstemlekesi ha
line koyuyor. Ecnebi memleket
lerde tahsil meselesi bu bakımdan 
ehemmiyetle dikkate alınma~ıdır. 

Aramızda tahsil gördükleri mem
leketleri benimseyen münevver -
ler çoktur. Bu insanların adı top 
yekun koloni münevverleridir. 
Avrupa medeniyetinin ruhuna u
yacağız. Fakat bu intıbak milli 
cepheden olmalıdır.> 

YENİ SABAH: 

Hüseyin Cahid Yalçın Hitler'le 
Daladiye'nin söyledıkleri iki nut
ku mukayese ediyor. Hitlere göre 
garb devletleri 1914 de olduğu gi
bi Almanyayı çember içine alma
ğa uğraşıyorlar. Alman ticareti

ni. nüfuz ve kudretini mah -
vetmek istiyorlar, fakat Alman -
ya, bugün harbe hazır vaziyette
dir. 

Daladiye ise şöyle diyor: 
c- Tahakküm emellerine kalk

mak suretile Avrupay1 felakete 

sürükleme_k. isti yen devlet~ere ma-ı 
ni olmak ıçın bırleşmek hır çem
ber siyaseti addedilebilir mi?• 

Her şeyden evvel şunu söyle - ı 

meli ki, Alınanyayı aşağı bir mil-• 
let telakki eden kimse. yoktur. , 
Bilakis onlar ırkçılık nazariyelerile 
başka milletleri hakir görmekte- • 
dirler. Bugün Yahudilere yaptık- ı 
ları vahşet bu felsefenin yemiş -
!eridir. 

Almanya tahakküme alışmıştır. 

Anlaşma tekliflerini daima redle 
karşılamıştır Hegemonya arzu -
sunda bulunduklarına bundan da
ha açık bir delil olur mu? 

Köylü İçin 
Ucuz Elbise 

Üç Barakada Soyunma Sümerbank Fabrikaları 
Yerleri Yapılacak İmalata Başladı 
Halkımızın deniz ve banyo ih

tiyacını meccanen temin etmek 

mak adile inşasına başlanan . se

limiye plajı. nda faalıyete devam 

olunmaktadır. 

Beledıye reis!iğ~ plajda hususi 

soyunma yerleri de yapmağa ka

rar \'ermiştir. 

Sümer Bankın şehrimizdekı fab
rikaları geçen hafta İstanbula ge
lerek bu fabrikalarda tetkıkler ya
pan İktısad Vekilimiz Hüsnü Ça
kırın verdiği direktifler dairesinde 
bugünkü fiatlarından daha ucuza 
imal edilerek köylüye o şekılde 

satılabilecek çamaşır ve ev eşyası 
yapmağa ~~hmışlardu-. 
Diğer taraftan köylü erkekler 

gibi köylü kadınlar için de milli 

Fuara 
Gösterilen 

Alaka 
İktisad Vekaleti Dün 
Mühim Bir Tamim 

Gönderdi 
İktısad Vekaleti bütün vilayet

lere ve ticaret odalarına birer ta
mim göndererek bu seneki İzmir 
fuarına muhakkak iştiraklerinin 

matlub olduğunu bildirmiştir. 

Fuar bu sene 20 ağustosta açı -
lacak ve 20 eylulde kapanacaktır. 

Tamimde, fuarda teşhir kadar 
satışa da ehemmiyet verileceği, bi
naenaleyh herkesin rağbetini. mu
cib ve fuar hatırası olabilecek kıy
mette imalatta bulunulması ve 
bıµıların Üzerlerine cl939 İzmir 
enternasyonal fuarı hatırası. keli
melerinin konulması istenmekte

dir. 

Vekalet; gerek küçük ve gerekse 
büyük sanayi müesseselerimizle 
bütün hususi sanayiin de fuara iş

tirak edeceklerine dair birer ta -
ahhüd varakası vermelerini ve 
bunların Jistelerile iştirak etmiyen 
müesseselerin isimlerinin acele 
gönderilınesini vilıiyet ve ticaret 
odalarından taleb etmişlır. 

----o---

Bebek - İstinye 
Yolundaki 
istimlakler 

Bebek - İstinye yolundaki is
timlak Evkaf, Belediye ve mal 
sahibleri arasındaki tavizat bedeli 
ihtilafından dolayı durmuştur. 

Malum olduğu üzere bu civar
da ~timlak hududları dahilinde 
bulunan bir~-ok ev ve yalı arsaları 
Evkafa aiddir. Binalar ise doğru
dan doğruya eşhasa mahsustur. 
Belediye buradaki binaları istim
lak eylerken Evkafa da bina ar
salarından dolayı 20 senelik icar 

bedelini toptan olarak vermesi 
icab etmektedır. Bu parayı verme
den tapu devir ve ferağ muame
lesini yapmamaktadır. Halbuki 
Belediyede icar. bedeli için tahsi
sat mevcud değildir. 

Diğer taraftan Belediye bu pa
ranın mal sahibleri tarafından ve
rilınesini ve bu suretle Belediye

den alınacak ıstimliik bedellerine 
iadesini düşünmüştür. Fakat bu 
tarzı halle Evkaf idaresi yanaş -
mamakta ve sonra Belediyeden 
paralarmı alan mal sahiblerinden 
bu paraları tahsil edemiY.eceğini 
iddıa etmektedir. 

Beledıye istimlak müdürlüğü 

duran istimlak muamelesini hita
ma erdirmek için daimi encümen
den tahsisat istemiştir. Tahsisat 
bulunduğu takdirde Evkafa aid 
icare zeminler verilerek istim -
tak muamelesine devam olunacak
tır. Soyunma yerleri üç büyük ba

raka içınde bulunacaktır. Bura -

!arda soyunanlar elbiselerini ayrı 

3 barakadaki portmantolara asa

caklardır. Her barakada asgari 200 

kişinin soyunması kabil olabile -

1 cektir. 

kıyafette elbiseler yapılarak ucuz -------------
fiatlarla satılması kıararlaştırıldı

ğından bunların da imaline baş
lanmıştır. 

Diğer taraftan ucuz köylü erkek 
ve kadm elbise ve çamaşırları hu
susi satış kamyonlarile gönderile-

Onları mutlaka siı.e hatırlatmak onlardan birın tanımamak kabil 
istiyorum. 

Hanıya bir gece de Büyükdere
de Beyazpark • da biı· güzellik 
müsabakası. yapılmış tı. Orada 
kumral sa~lı. uzun boylu, çapkın 

bakışlı bir genç kız: cBen güzel 
değil miyım .. Beni neden unuttu
nuz?• diye haykırmıştı. Gazinoda 

oturanlar hep birden ayağa kal -
karak, hayretle bu kıza bakmış
lar ve ona hak vermişlerdi. Eğer 

o gece orada bulundunuzsa, onu 
mutlaka ıı:örmüşünı.izdür. 

İste bu da üçüzlerden, onlardarı, 
biri ıdi. 

Hala hatırlıyamadınız mı on -
!arı? 

Fakat, ne yazık! 

Ha~·ır .. Hayır .. Ben, onlardan bi-I 
rini olsun sizin tanıdığınızı tahmin 
ediyorum. lstanbulda oturup da 1 

midir? 
İşte, bir vak'a daha .. 

Haniya bir gece Floryada de -
nizin içinde şampanya şışesi açan 
veyahud açtıran bir genç kızın, 

suların üstünden pe.rde perde yük
selen hırçın sesi duyulınuştu. Sa
hilde toplanan binlerce insan, bu 
sesi duymak, bu çılgın kızı deni
zin içinde şampanya içerken gör
mak hevesine düşmüştü. O gece 
siz orada idiyseniz, cPelin> i her 
halde yakından, uzaktan görmüş
süntizdür! 

İşte, bu had enin kahramanı da 
üçüzün biri idı. 

cMelin. ilk defa Süadiyede, 
cSelın• Beyazparkta tanınmıştı. 

Üç kardeş bu suretle ayrı ay
rı phijlarda kendilerin göster -
mişlerdi. 

fiorrn denilince Pelin hatıra 

~elir~lı s·ıaJiyC)C" ~ıdenlerin 'ıO· 

ceklır. Bunun için Sümer Bank, 
idaresi kamyonlarla seyyar satış 

teşkilatı vücude getirilecektir. 

Bu kamyonlarda toptan olduğu 
gibi perakende satışlar da yapıla
caktır. 

zü sahilde Melini arardı. Bı.iyük -
derede de Selini sorarlardı. 

.......................................... 

-2-
RESSAM NECDETİN 
ATÖLYESİNDE .. 

Ressam Necdet o yıl Süadiyede 
ktiçük bir köşk kiralamıştı. O yaz. 
birkaç portre yapmak, günlerini 
boş geçirmemek fikrinde idi. 

Necdet zengin bir ailenin ço -
cuğuydu .. Tahsilini Fransada yap
mıştı. Güzel san'atlar akademisine 
hoca olarak girmek hakkı iken: 
cHele bu yılı da şöyle gezmekle, 
geçireyim .. diyerek, ihtiyar da -
dısı Karanfil kalfa ile Stiadiyeye 
taşınmıştı. 

Necdetin babas; Anadoluda bil
mem hangi vilayetin valisi idı. 

Necdet İstanbulda dadısile c.tu -
ruyordu. 

(Dcvc.nıı cıar) 

Altıncı Corc'un 
Amerika Seyahati 
Yazan: Ahmed Şükrü ESMER 

İngiltere Kralı altıncı Corc'un 
Kanadayı ziyaret etmesine karar 
verdiği zaman, İmparatorluk bağ

larının sağlamlaştırılması göz ö
nünde tutulmuştu. Fakat bir defa 
Yeni dünyaya ayak bastıktan son

ra hükümdarın Birleşik Amerika
yı ziyaret etmemesi aykırı olacağL 
düşünülerek seyahatin Vaşingtona 

kadar uzatılmasına karar verildi. 
Birkaç gündenberi, Amerikadan 
gelen haberler, Birleşik Amerika 
ziyaretinin, Kanada dominyonuna 
yapılan seyahati arka plfıana ata
cak ve şümul ve siyasi eheın•ni~·e

aldığını bildirmektedir. 

Majeste altıncı Corç gözlerile 
görmüş olacaktır ki, üçüncü Corç 
zamanındanberi, Amerika halkı -
nın İngiltere hakkındaki hisleri 

çok değişmiştir. Filhakika on se
kizinci asrın ortalarından sonra 
üçüncü Corç zamanında Vaşing -
tan'un liderliği altında İngiltere
ye kar~ı ayaklanan on üç fakLr 

devletle bugünkü zengin Ameri
ka arasında da çok büyük fark var
dır. Bununla beraber, Amerika, 
istiklal hareketinin temeli olan 
demokrasi prensiplerine daima 
bağlı kalmıştır. Yeni zaman de
mokrasisinin Fransız ihtllaliyle 
beraber doğduğunu iddıa ettiği -
miz zaman, ayni prensiplerden 

mülhem olan Amerika istiklal ha
reketinin Fransız inkılabına on 

• 
üç sene kadar tekaddüm ettiğini 

ekseriya unutmaktayız. Amerika

lılar, milletlerin kendi mukadde -
ratlarına hakim olmaları prensi -
pini 1776 senesinde ileri sürerek 
İngiltereyc karşı isyan etmişlerdi. 

Mücadele yedi sene devam etti 
\'e İngiltere Birleşik Amerikanın 
istiklalini ancak 1738 senesinde -
dir ki tanımıya mecbur kaldı. A
merika istikliil mücadelesi, İngil
tereye İmparatorluğunu muhafa
zaya yardım edecek dersler öğret

ti. Binaenaleyh on üç_ vilayetten 
ibaret olan müstemlekelerini kay
betmekle İngiltere büyük İmpara,
torluğunu kazanmış oldu. 

İngiltere ile Amerika arasında
ki münasebetler bütün on doku • 
zuncu asırda samimi olmaktan U· 

zaktı. İstiklal mücadelesinin bı· 
raktığı izler silinmemişken, on do
kuzuncu asrın başlangıçlarında 

Amerika İngiltere ile bir harbe sü
rüklendi. Bu harbin hatırası da 
hafızalardan silinmeden şimal ile 
cenup arasındaki harbde İngilte
renin takib ettiı}i siyaset, Ameri
kalıları gücendirdi. 

Asrın sonlarına doğrudur ki A· 
merika halkı İngiltereye karşı ya
kın alaka beslemeğe başlamakta -
dır. Asrın sonlarına kadar Ame " 
rika'ya A vrupadan hicret ed~n 
muhacirler, İngiliz, İskandinav -
yalı ve Hollandalılardan ibaretti. 
Angolo-sakson ırkına ve proles -
tan dinine mensub muhaceret de
vam ettikçe, Amerikanın Anglo
Sakson kültürü tehlike altında de 
ğildi. Asrın sonlarında İtalyanlar, 
;i:rJandalılar. Yahudiler ve hatta 
Ruslar Amerikaya hicret etmeğe 
başladı. Irk ve din bakımından 

kendilerine yabancı addettikleri 
bu yeni muhacır unsurlarını haz
medebilmek için Amerikalılar An
glo-Sakson kültürünün propagan· 
dasını yapmak lüzumunu hıssettı
ler. İşte bu sıralardadır ki Amen
kalılar Anglo-Sakson olan İngilte
re ile aralarında yakın münase
bet olduğunu hatırladılar. 

İki devlet arasındaki münase -
betlerin tarihine bakılacak olursa, 
İngilterenin daima Amerikayı ta
kibeder gibi göründüğü, fakat ha
kikatte Amerıkayı kendı istedığt 

yola sürüklediği anlaşılmaktadır. 

Büyük harbde öyle oldu Su 
tanzim ed.lirken ayni şey olmwı
tur. Sulhu mütcakıb da Amerika 
bir müddet hududları içine çekil
dikten sonra yavaş yavaş tekrar 
meydana atılma{<.tadır. Ve gele -
cek harpte Amerikayı muhakkak 
İngilterenin yanında göreceğiz. 



Ganiin Meaelesi: 
'-~~~~~~~~~~~-'~ 

Belediye OtobOsleri 
Nasıl Olacak? 

28 Kişilik Beyaz Otobüsler 
Dizel Motörile İşliyecek 

Belediye fen heyeti müdür- Bunların karoseleri tama -
lliğü; İstanbul dahilinde işle- mile modern ve aerodinamik 
teceği otobüsler hakkındaki bir şekilde inşa olunacaktır. 
şartnameyi hazırlamıştır. Yeni otobüslerin bir husuai-
Şartname tetkik edilmek ü- yeti de benzinle değil, Dizel 

ı.ere riyasete verilmiftir. motörlerile müteharrik ohna-
Buna pire yeni alınacak o- !arıda. Bütün bu tehir oto - 1 

1 
tobüsler 28 er kişilik olacak- büsleri beyaz renkte olacak -
ta. !arda. ; ___________________________________ _ 

Jşçi Mümessilleri 
Mazbataları 

Pul Yapıştırılmadığın· 
dan Müşkülat Çıkıyor 

1 hazirandan itibaren lfı.ğvedi

lerek mıntaka sanayı müdürlüğü 
haline gelen iş bürosu İstanıbul 
bölgesi amirliğine Maliye VekA -
leli tarafından verilen bix emirle 
mümessil seçimleri için bütün iş 

yerlerinde ayrılan miırn€6Sil se -
çim heyetlerine ak:! mazbataların 
üzerlerine 10 ar kuruşluk pul ya
pışhrılma6ı bildlrilmi§tir. 

Halbuki ekıser iş yerlerinde se
çim yapıldJ.tı ve mazbatalara pul 
yaıuştınlmadı#ı için bu vaziyet 
karşısında yeniden seç.im yapıl
ması ical:ı etmiştir. 

İddia edildiğine göre bu sebeb
le binlerce if yerine yeniden mü
fettişler 16nderilecelı. ve nizam
nemenin tatbiki de gecikecektir. 

* 
Üniversite 
:Kampları 

Pendikde Yapılmasın
dan Sarfınazar Edildi 
İstanbul Üniversite kampları -

nın bu sene Pj!ıı.dlkte yapılmasm
dan aarfı DaZar olunmUftur. 
Öğrendijimize eöre kamplar; 

gl'çen yıl olduğu gibi bu sene de 
Harbiyede yedek sutıay okulunda 
yanılacaktır. 

İki devre üzerinden te&lıı t olu
nan kampların bafl&Jl8ıÇ ve niha
yet taritıleri de fU suretle karar
laştınlmıştır: 

ı inci devre: ı temmuzdan 20 
temmuza kadar. 

ll tııci deovre: 211 temmuzdan 15 
ağlllltosa kadar devam edecektir. 
Kamplara bu ıene 3000 talebe lf-
tirak edecektir. 

* -Taksimde Yeni Gazino 
Binası 

Belediye Re~ı tanzım etme
te başladığı Talc!im bahçesinde 
aur'atle yeni ve modern bir gazt
no b:rıuı 1nf8 etmeği kararlaştır
ııııştlr. Bu gazino binası 176 bin 
913 liraya mal olacaktır. 

Gazinonun inşaatı ayın 22 inci 
perşembe gilııü ?bale edil~ektlr. 

İııpata hemen baflanacaktır. 

No. 4 

- Doğrusunu i.stersen12, dedi, 
aiz hayatı yaşatmai• değer bir 
hale ~ emsal.si• l:ıir ha2i
ne7e malikainis. 

- Ne g>bi! 
- • Muhtenm reflltanıı.dan bah-

ııediyorum. 

Centam birden bu e başını çe -
vırdi ve mlaaf.riniıl eozlerinin i
çine baktı. Bu güzel delikanlının 
çehresinde okuduğu acaib ifade, 
ldeta kalhinı birden.b.re durdu 
racıık kadar manalı idı. 

Sarı Y ı ıs gulümsedı: 

Belk munasebet.stz bır soz 
ııoyledim, ded fakat a:zızım, u
nutmayınız kı bır zamanlar zev
cenıw b~n tal b olmuş bulunu 
yordum Bunu soyl mekk size 

y ı b tm olduğumu 

u nra .bıl:rs ız 

kı ılı m B gunku Yu 

Annesini Vuran 
Bir Kız 

Niçin Vurduğunu Bir 
Türlü Söylemiyor 
Kemalpaşa kazasının Kızılca 

köyünde Kapan mahallesinde es
rarlı bir hadise olmuştur. 

Bayan Ayşe isminde 23 yaşla
tında güzel bir kıtı: anne;; 47 ya
tında Bayan Fatmayı tabanca ile 
ile vurmuştur. 

Muhitte gayet selim, haluk ta
nınan Bayan Ayşe annesini niçin 
vunıuıunu söylememekte ve ağ
hyarak: 

- •Bana bunun sebebini sor -
mayınız .. Ailemizin namusile alA
kadardır> demektedir. 

Bayan Fatmanın yaralan sol 
kalçaııından ve çok ağırdır. Ken
disi içeride kalan kurşun çıkarıl
mak ve tedll'Vi edilmek üzere has
taneye kaldırılmıştır. 

Maıhalli a.dli(ye genç kız hak -
kında tevkii kararı vermiştir. 

--0---

Radyoda Kitap 
Saatları 

Memleket neşriyatını halkımı
za tanıtmak ve gençlerimize oku
yacakları kitablar h&kkmda fay
dalı izahat vermek maksadile İs
tanbul radyosunda eskiden yapıl
dığı gibi Ankara radyosunda da 
•kitab saatleri. terUb edilmesi 
kararlaştınlnuştır. 

Bu suıretle haftanın muayyen 1 
veya 2 gününde belli saatlerde en 
sal31hiyettar zevat tarafından son 
neşriyattan, memleketiıniıde çı

kan muhtelli eserlerden bahaedl,. 
lecek ve istifadeli tenkidler yapı· 
lacaktır. 

Kendilerine Toprak 
Verilen Köylüler 

Dün vil2ıyete bildirilen bir e
mirle 716 numaralı borçlanma ka
nununun 2 inci maddesi mucibin
ce kendilerine toprak verilen yer
li çiftçilerin borçlarının 938 sene
sinden itibaren 20 yıl mtiddetle 
taksite bağlanması ve bu tariıh

ten sonra geçen her senenin 20 
seneden tenzili suretile muamele 
ifası doğru olamıyacağından 928 
seneıı:nden sonra kendilerine top
rak verilenlerin de 20 senelik te
cilden ve toprak aldıkları tarih -
ten itibaren istifade edecekleri 
bildirilmiştir. 

nanlılar ise artık eski filozoflar 
değildirler . Sonra zenginim, ço
cukluğumdan.ben servet içinde 
yaşryorum. O yaşımdanberı her 
arzumun yerine getirildiğim gör
meğe alışmış b; r insanım. 

Centam yazı masasına doğru 

yürüyerek: 
- Siz vallahı olur adam değil

sıniz, dedı. 

San Yania bır milddet sustu. 
Sonra birşeyler söylemek istiyıor
muş gi-Oi doğruldu, fakat yine sus
tu 

- Acaba ölye mıyim? dedi. Cen 
tamın gözlerinin içine bakarak 
sordu: 

- Sızın Vasalaro le aranızda 
bır para meselesı var mı? 

Centam ayağa kalktı, ocağa doğ
ru yurildti. Elleri arkasında bağlı 

oldugu halde, bir mıiddet alevlere 
baktı Onun bu vaziyetı Sarı Ya
nis ıçın katı hır cevap teşkli etmış
tı Sarı Yanıs· 

•-10• !ILG•.&P.:.11•.&Zi&All -
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Bir Varmış, Bir 

Yokmuş .. 

W
aktile, bir Esnaf Bankası 
hikayesi ve macerası vardı. 
Netice malıim: Banka iflils 

etmişti. Tasfiye halin~ konuldu~ 
zaman 486,456 lira alacağı vardı. 
Aradan seneler geçti. Banka tas 
fiye heyeti ne bu yarım milyon
luk alacağını tahsil edcbilınit. ne 
de borçlarını ödiyebilıniş .. Ban -
kanın bu kadar parayı, idaresizlik 
yüzünden, mabvetmesinde el -
bette mes'uller vardı. Tahkikat, 
takibat yapılıyordu. Ne oldu?. 

Aradan, yıllar geçmesine rağ
men, bu işin hala ne olduğunun, 
ne olacağının meydana çıkmaması 
karşısındaki soğ'ukkanlılığıımzı, 

kayıtsızlığımızı hayretle seyir ve 
temaşa ediyoruz. 

Bizim bu menua avdet edişi -
mizin ıebebi, dünkü ıı:azetelerde 

ıı:ördüğümüz •bankanın tasfiye 
meselesi• adlı bir ıılan hikayesi
dir. 

BURHAN CEVAD 

Hava Okullarına 
Kayıd Başlıyor 
Kayıtlar Ağustos 

Sonuna Kadar Devam 
Edecek 

Haıva okullarına talebe kayıd ve 
kaıbulüne I temmuzdan itibaren 
başlanacaktır. 

Kayııdlar ağustos nihayetıne ka
dar devam edecektir. 

Hava okulu gedıkli kısmına 

yalnız orta mekteb tahsilini bi -
tirmiş 17-20 yaş arasında bulu -
nanlar ve boyları 1,65 den aşağı 
olmıyanlar imtihanla alınacaklar
dır. Müracaatçılar askerlik şube
belerine başvuracaklardır. 

Mekte'b leylidir. 

Mektebe kabul edilenlerden 10 
uncu sınıfı muvaffakiyetle biti -
renler - kabiliyetlerine göre - u
çucu, makinist, telsiz, fıot.oğrafçı, 

atış ve bombardımancılığa ayrı

lacaklardır. 

Yolcu Salonu 
Denlziıar.ıkın Galatada yaptır -

makıta olduğu yolcu salonunun ta
d:J ve ilave projeleri tamamen ha
zırlanıııUJ olduğundan bu.gün mü
teahhide V'erilecektir. Geçen se
ne teslim edilmesi icaıb eden sa
lonun daha fazla gecikmemesi fı.. 

çin müteaWı:de asgari bir müd 
det verilecektir. 

Deııizbank son kanun projesile 
!Ağvedildiği için salonun inşaatı 

işlerile limanlar umum müdürlü
ğü meşgul olacaktır. 

Ayar Baş Müfettişliği 
Kadrosu 

İstanbul ve Marmara mıntakası 
ölçüler ve ayar başmüfett:şliği 

kadrosu tebliğ olunmuştur. 

Bu daire mıntaka ti~aret mü -
dürlüğüne bağlanmıştır. 

.ölçü ve ayarlar müfettişliği• 
unvanı da •kontrolör> lüğe tahvil 
olmuştur . 

• 
1 POL Si Adliyede 

Yaz 
Tatili Ve .. Malikemeler 

Otelciyi 
Yaralıyan 

Hamal 
Cebinden Bir Bıçak 
Çıkardı, Karnıma 

Sapladı 

1 
ki ay evvel bir gece topha
nede Emin isminde bir otel
ciyi bıçakla üç yerinden öl-

dürmek kasdile ağır surette yara
lamaktan suçlu hamal Ahmet oğ
lu Ahmedin duruşmasına dün as
liye dördüncü ceza mahkemesin
de başlandı. 

Emin mahkemede hadiseyi şöy
le anlattı: 

- Ahınedi üç senedenbcri tanı
yorum. Ona s1k sık tophane rıhtı
mında tesadüf ederdim. hadise ge
cesi Bandırma vapuru ile, Bandır
madan gelecek olan eski hemşeri
lerimi karşılamak üzere rıhtıma 

gittim. Ahmedi yine orada gör
düm. Biraz sonra vapı.ır geldi. Ah
met vapurdan çıkan iki hemşeri

mi Bandırma oteline götürmek is
tedi. Ona: 

- Bu adamlar hemşerimdir. 

kendilerini benim otelime götüre
ceğim, dedim. Ahmed aldırmadı. , 
Hemşerilerimden birinin koluna 
girdi .. Karşılarına geçtim ve hem
şerime: 

- Benimle gel! dedim. 

Ahmed kızdı. Cebinden bıçağıru 
çıkardı. Üzerime saldırdı. Bıçağı 
karnıma sapladı. Ben kendimi 
kaybettim. Ve ancak üç gün son
ra hastahanede kendime gelebil
dim .. 

Maznun Ahmed de ıunları ııöy
ledi; 

- V aka gecesi eşya taşımak 

için Tophane rıhtımına gitmiş -
tim. Bandırma vapurundan çıkan 
bir yolcuyu Karaköydeki oteller
den birine götürdükten sonra tek
rar rıhtıma döndüm. Bu s.ırada va
purdan biri genç, diğeri ihtiyar iki 
yolcu hıdi. bunları gören Emin ve 
dört arkadaşı derhal iki yolcunun 
etraiına toplandılar. Ve onları 
kendi otellerine götürmek .istedi
ler. İhtiyar: 

- Biz, dedi Bandınna oteline 
gideceğiz.. 

Yanlarına yaklaştım ve yaşlı a
dama: 

- Babam, dedim. Gelin sizi 
Bandırma oteline götüreyim! 
Ahınedin arkadaşlarından İzzet 

kaşlarını çatarak, sert bir sesle: 
- Sen bizim işimize neden ka-

rışıyorsun? • 
Diye bağırdı. Ve yüzüme bir 

tokat vurdu. Ben de ona mukabe
le ettim. Ahmed aramıza girdi, bi
zi ayırdı, sonra cebinden bir bı

çak çıkardı, onunla beni yaralanıak 
istedi. Ben de kendimi müdafaa 
etmek için cebimden tırnak ma -

Her Akşam 
Bir Şişe 
• 

lcerim I 
' 

Gece arısından Sonra 
Sokakta Kavga Eden 

Karı Koca 

E 
vvelki gece kafayı iyice tüt
süledikten onra, sokaklarda 
gürültü yaparak, bağırıp ça

ğırarak halkı rahatsız eden Meh
med Aygeldinin muhakemesine 
dün üçüncti sluh cezada başlandı. 
Mehmed Aygeldi mahkemede şun
ları söyledi: 

20 Temmuzda Başlı
yarak 45 Gün Devam 

Edecek 
Adhye daires nin yaz tatilinin 

20 temmuzda başlıyarak 45 gün 
devam edeceği anl"'§ılmıştır. 

20 temmuz - 5 eylül arasında a
çık kalacak olan mahkemelerin ve 

hakimlerin lsımleri tesbit ed:l -
miştir. 

Tatil devresınde nobetçı kala
cak olan bu mahkemeler yalnız 

müstacel işlere bakacaklardır. 

Hicaz Ordusu 
Bizden Subay 

• 
istiyor 

- Ben her akşam yalnız 29 luk DcyL Telgraf gazetesırnn verdi-
bir şişe rakı içerim. Dün gece, geç ği bır habere gore Hicaz ordusu -
vakit işimden çıktıktan sonra bir nun tensık ve tanzimi için bir &B

bakkal dükkanından bir şişe ra- ker! heyetin gönderılmesi hükfı-
kı aldun. Karım komşulardan bi- metimiııden rica edilmiştir. 
rinin evinde idi. Onu almak üze- Ayrıca Efganistan hükumeti de 
re oraya gittim. Aldığım rakıYJ mütehassıs su.l:ıaylarımıı.dan ba
komşumun evinde içtim. Saat on zılarını davet etmişt:r. 
ikiden sonra karımla beraber kom- --~-
şunun evinden çıktık. Biraz sonra 
çalıştığım matbaanın önünden ge
çerken karıma: 

- Matbaada yarım saatlik bir 
işim var. Bunu bu g~ce bitirmek 
mecburiyetindeyim, dedim. Ve o
na benimle beraber matbaaya gel
mesini söyledim. Karım bu tekli
fimi kabul etmedi: 

- Olmaz dedi, sen istersen mat
baaya git, ben eve gidiyorum .. 

Israr ettim. Fakat onu kandır -
mağa muvaffak olamadım. Bunun 
üzerine ben de onu azar !adım. Bu 
esnada yanımıza bir polis geldi. 
Ve bizi karakola götürdu. 

Suçlu Mehmedden sonra dinle
nen şahid polis memw·u Yusuf 
da hadiseyi şöyle anlattı; 

•- Gece saat on ikiden sonra 
Babıalide, suçlu ile karısı olduğu
nu iddia ettiğı genç kadına rast
ladım. Suçlu kendini bilmiyecek 
derecede arhoştu. Kadına söğüp 

sayıyor ve onu zorla matbaanın ka
pısından içeriye sokmak istiyor -
du.. Kendisini yakaladım, karako
la götürdüm .. • 

Yusuftan sonra be-kçi Eyiıb sol'
guya çekildi. Bu §ahid de Mehme
din gece sarhoş olarak, sokak or -
tasında gürültü yaptığını söyledi. 

Hakim Mehmedin suçunu sa -
bit görerek, onu bir gün hapis ce
zasına mahkfım etti. 

kasımı çıkardım .. Bu sırada nasıl 
oldu? Anlıyamaclım. Emin yara -
landı, yere düştü. Onu ben kasden 
yaraladım. Emin ya elimdeki ma
kasla kazaen yaralandı, veya dö
ğüş esnasında kendi bıçağı ile dik
ikatsizliği yüzünden yaralandı.. 

Dinlenen şahidler, Emini; Ah -
medin yaraladığını söylediler. Ba
zı şahidlerin de mahkemeye celb
leri için duruşma başka bir gilne 
talik edildi. 

KISA POLiS 
HABERLERi 

* Sarıyerde oturan ve Btiyük
dere Kibrit fabrikasında çalışan 

Ahmed oğlu Hüseyin fabrikada 
kibritleri :<asaya yerleştirirken 

kibritlerin ateş almasile muhtelif 
yerlerinden yanmıştır. 

* Küçükpazarda Deveoglu yo
kuşun.da Yusufun evhıden yangın 
çık.mı§ ıse de ev kısmen yandığı 
halde sonOürülmüştür. 

* Arabcamiınde Ahmedin mav
nasındaıi halatları çalarak savut
makta olan sabıkalı Hasan yaka -
lanmıştır. 

* Fatlhde oturan Mehmed Zeki 
ile Şükrü kızı Şükran bu civarda 
satıcıhk eden Şabanın fki lirasını 

dolandırdıklarından yakalanarak 
mahkemeye verilmişlerdır. 

* Mehme<l, Hüsnü Niyazi adm
da üç erkek ile Torun adında bir 
ık.adın Galatada Kapıiçi civarında 
bir arsada kumar oynarlarken 
yakalanmışlardır. 

* Üsküdarda Selimiye kı§lası 
caddesinde oturan Hüseyin kızı 

Huriye ile ayni yerde oturan Fev
zi aralarında çıkan kavga netice -
sinde birbirini yaralamışlard:lr. 

* Sirkecide Yıldız otelinde ça
hşan İhsan oteldeki odaları te -
mizlerken bir müşterinin masası 
üzerinde bulunan göz ilAcını su 
zannederek içmiştir. Zehirlenme 
alaimi gösteren İhsan Hastaneye 
kalcLnlarak tedavi altına alınmıt
tır. * Haydarda Bıçakçıalaettın m&
hallesinde 18 numaralı evde otu
ran Osınanın kızı evin camlarını 
silerken muvazenesini kaybede -
rek bahçeye diişmüı, muhtelif 
yerlerinden yaralanmıştır. 

ÖLÜM .. ÇENBERİ 
ta olan pıyasimin muvaHakiyetini 1 
bekliyordum. Fakat şu dakika ta
ahhüdlerimi yerine getirecek va
siyette değilim. 

• 

Çeviren: MUAMMER ALATUK ZABITA ROMANI 
- Anlamıyorum, muhterem re

f.ikanızın bu !ften haberi var mı? 
- Kısmen . 
Centam timdi sinirli sinırli oda

da ellerini arkaya bağlamış, başı
m öne, eğmiş, bir aşağı bir yukarı 
dola§mağa başlamıştı. - Bu adamdan bilhassa aakın-ı 

manızı sizden çok rica e<leceğim, 

dedi. Centam, ben sizi severim, fa
kat benim "atandaşlarım bu nevi 
işlerde biraz beceriksiz insanlar
dır .. 

Centam s~nki kendi kendıne ko
nuşuyormu1 gibi: 

- Halbuki bidayette bana karşı 
çok nazık davranmıştı, dedi. 

- Demek bugün kabalaştı. Za
ten tefecilerdc bu, adettir. Yalnız 
sız bu adama müracaat etmekle 
buyuk hır ihtiyatsızlık yaptınız. 

Halbukı ben sıze arzu ettığıniz ka
d r para ıkr z P.de lırdım. 

- Böyle bir yardımı sizden iste-/ nacak değilirr_ Ben bu adamı sizin 
memiş olduğuma tabil hak verir- deJaletinizle tanıdım. O halde bu 
siniz. Evvelce Gras'la dönmek is- Vassalaro denilen adamın ne bi
temiş olduğunuzu söylemekle en çim bir adam olduğunu her halde 
büyük mani sebebi ifade etmi§ o- benden iyi biliyordunuz. 
luyorsunuz. Sarı Yanls düşilnceli bir tavırla 

Sarı Yanis muntaum tırnakla- başını eğdi. Kaşları çatılan Cen-
rını muayene ederek sordu: tam !lAve etti; 

- Ne kadar bprçlusunuz? - Benim sizden saklanacak bir 
- İkı bin beş yüz lira? .•• Hal- ıeyırn yoktur. Fakat bu ı;damın 

buki şu dakika yanımda iki bin bana karşı son derece kötü da\ -
beş yüz şilin yok. randığını da itiraf ederim. D n 

- O halde, alacaklınız biraz da- kendisine Londrada tesadüf e' -
ha bekler canım. tim. Gayet sert davrandı, bekliyc-

Centam omuzlarını silkti: miyeceğlni söyledi. Bu parayı ' -
- Azı ım, size serzenişte bulu- renin şimdı sahnelerde oynanmak-

-Bu adam, son defa ne kadar 
çirkin hare.ket etmiş olduğunu s....
lemeıte lüzum görmemiştim. 

Birdenbire durdu Sarı Yanise 
döndü: 

- Beni ölümle tehdid ettiğini 
b!l!yor DllSın1Z? 

Sarı Yanis gülünaedı, halbırki 

Centam: 
- Bu adamın latife etıigıni de 

zannetmiyorum. Kendisıne lyı b!I' 
ders vermek lsterdım amma. 1 

Sarı Yanıs, e!inı muharrlrın f
muzuna koydu: 

- Aziz dostum ded er de-

A üWfl 
lt~ozoru 

Yeni Bir Keşfin 
Kurbanları 

ir 
hetls adlı İngiliz d~n izd!b 
gemisinin bot"ı büti.n •lün
yada büyük bir teessür u

yandırdı. Yüze yakın denizcinin 
öhimilc neticelenen bu facia kar
şısında, bütün insanlık dün) ası 
acı duydu. Çünkü, batıp da bir da
lıa çıkamıyan tahtelbahiriıı i~in

de can verenler, en müthiş öliım
le, saatlerce, günlerce miltadele 
ettiler. Havasızlıktan, ümidsızlik
ten, talihsizlikten ölmek... Kur -
tulmak için hiçbir şey yapama • 
mak ... 

Masum insanların ölümü karşı
ımda ıztaab duymamak elden gel
mez. Denizaltı gemileri tarihine 
bakarsak, ilk facianın 1831 yılın
da olduğunu görürüz. Bu t .. ribde 
ilk fatiayı kaydeden denizaltı ge
misinin boyu anuk 4 m .. ıre idi. 
1939 ile 1834 arasındaki medeni -
yet ve teknik mesafl'5i çok uzun
dur. ThetiB İngiliz ılonanm•sının 
en büyük denizaltı gtmile.inden 
biriydi. 

Fakat, ne olursa oısun, in,anlık 
yılmıyor ve çal1J1yo: Belki de, 
bu facia BOn olacak, teknis,\ enler, 
bugünkü tahlisiye vesaitinin gay• 
rikifi olduğunu ıı:örerek, yeni bu
luşlar ortaya atacaklardır. 

İhtimal ki, timdi, .\.tlas Ok) .. • 
nosunun ka'nnda haıeketsiz du
ran genç denizciler, bıından son
raki nesillerin hayatlarını lrurta
racak, yeni bir fen k~tfinin kur
banıdırlar. 

REŞAD FEYZİ 

Ticaret Anlaşmaları 
Teşmil Edilecek 

Memleket"mıı. !le diğer ecnebı 

memleketler arasında yapılan ve 
yapılacak olan ticaret anlaşmala
rının Hataya da teşmil olun3ca -
ğı kuvvetle söylenmektedir. 

Bu haber tahakkuk ettıgı tak
dirde kardeş ıilk<'r.in biıeumle 

mahsulat ve mamullitı ıçin geniş 
ve milteadd'.d mahrcçler temın e
dilmiş olacaktır. 

Birimizin Derdi 
Hepimizin Derdi 

İğne Deliği Olan 
Sigaralar 

lle:rothm4a JPlnaaiada ...... 
olı~ il. H. Yuı • 
:rorı 

«8on slinlen:le &ldılını Jbiıımell 
palı.elleri lç.lııdekl ıd&"ar&l&nn ı-o

lmıd& lin• delili nıdır. 
Baıum le-ini bir Ulrltl >:ılJ

,. ••• dıw Bellı.J ttlUinci dilkkl • 

nmda oH •t n=·ndaaberi dar
daia icfD -lmıq AllJIOllim. 
Bafka bafka yerlerden alcara al
dım. Hepsinde de ayni bal. Bu it
ne ddlit herhalde makinelerden 
olllJ'Or. - ltlllln idaresi buJıa 
dllık&I ederek delik olsanlarıo 

iDiiDe s-mi?. 
Bundan başka ıd&"alaralar pa -

kellere konulurken acaba kontrol 
edllmlJ'or ma! Paketlere konur .. 
keD lıollll'ol - bö:rl• yaal .. lılı 
da olmu. Bls d~ paramula ra
ba& rabal otsaramısı ltıerlL Her
laalde ı''k•d••lan.n ba ite ehem· 
ml:rel •etteeilDI llmld edı:ronım.ıo 

min güldümse, bunun sebebi var 
dır. Ben V assalaro'yu tanırım. B 
herifin adam öldürmeğe kalkmas 

kadar dünyada gülünç bir ey 
lamaz. 

- Fakat bu kadar hayasızlı 

göstermesine de mani olmıyor 

Herifi !Ayık olduğu gibi ayaklan 

mın altına almadığıma pişman 

luyorum. 
- O halde siz V aaaalaro "yu ta 

nımıyorsunuz demek! Dünyad 
ondan daha alçak bir insan tasav 
vur edilemez. Tehdid eder m ? 
vet, eder. Fakat siz de bir gıin ta 
bancanızın namlusunu kendisin 
gösteriveriniz. O saniye düşup ba 
yılmazsa, ben de burada de ilım 

Herhalde bır tabancanız vardır ta 
bii'. 

- Canım şu lafları bırakalım 

Başımı luzumsuz yere bel5.ya sok 
mak ıEtemem. 

(Devomı varı 
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J Meraklı Şeyler j 
H ô KAV 

1 Sulh Cebhesi Kuvvetleniyor 1 
Gt!RtJLTU iLE HtlCADELE giliz Askerleri 

anşı Geçecekler 
P

arı. belediyesi, &'tlrfillünlln ö

nüııe ceçmek toln tekerlekleri 

liistlkll olnuyan arabaların "' • 
hJr dahUinde dolaşmalarını kat.'t77e.n 
menetmiştir. Bu ernJr hll.lfında hare
ket edenlerhı arabalan müsadere o ... 
lan&c&k ve kendUerf h•ıtsedllecek:Ur. 

İLK SİGARA 

Karanfili er 

Bir Harb Halinde Nasıl Hareket 
Edileceği Kararlaştı~ılıyor 

Manşda Bir Tünel Yapılacak mı? 
vrupalı askeri mütehassıs 

I !ar şımdiye kadar hep İn • 
• g 'lterede meCburi askerliğin 
Katul edilmesini zaruri görüyor· 
larcıı. Nihayet bu olmuştur. Bun
dan sonra yine ayni muharrirleri 
meşgul eden mesele ileride Av -
rupada çıkacak bir harbde yet~ 
miş İngiliz ordusunun ne suretle 
Anll'pa k ı t'asına geçerek Fransa 

yardımına koşacağıdır. Av • 
r ıpa kı t'asına mümkün olduğu 

kadar çok İngiliz askeri göndere
bılmek meselesi şimdiden Avru • 
palı askeri mütehı.ssısları meş -
gul eden ve ortaya b:rçok ihti • 
mallerin çıkmasına yol açan bir 
mevzu olmuştur. Umumi harbde 
914-18 enelerinde Fransanın Şi • 
mal denizinden İsviçreye kadar 
60C kılometro uzunluğunda bir 
ct'phede 200 fırka askeri bulunu-

r u. Bugı.inkü hesab başka tür-

İngilterede talime çağırılan gençle r gillerek askerll&'e koşuyorlardı 

sevkiyat gösterdi ki tayyareye bin
d;rilen asker kendi siliihına ma -
lik olan ve kendi silahından faz
lasını taşımıyan askerdir. Yoksa 
ağrr silahların, büyük büyük harb 

malzemesinin tayyare ile na:<li. öyle 

kolay olacak şey !erden görüıımü 
yor. 

Tlllün, eoklden çubulı. larla, pipolarla 
lçUlrdl. BllDa, ince kifıllara sarıp iç 
mek usultl J'Ü& sene eTTel keşfohmda. 

Bu malôm ... Falı.al bunu keşfeden 

klmT. 
RIYa,.-ete s öre Ceaairden aydet eden 

Ji'ransu: u kerlerf, yerWerln t ütün 7ap .. 
ralı.larmı ince ince luydılı.lan oonra 
muır J'aıtraklarma aara.ra.k lott.k.lerlnl 
l'Öl'DlÜffel'. Bir müddei ayal asuiü laldb 
elmlşler. Sonra mısır yaprafı bula • 
m.a)'Ulea ince lı.iiıllara sarmala bat
i.anutlar. 

Sı.ara, bUhaaa kadınların hOfUD& 
&'llmlştl Birini aöndürlip birini ya
luyorlarclı. İlk Sf&'&ra fabrlkalan 1830 
da açıldL 

KACJRILAN ALTINLAR 

İsviçre hükiimeU, bankalarda mev
cud 40 mllJ'&r altını, anl bir Alman ta .. 
a.rruzuna karşı muhafazaya karar vu
mlt ve bunları tamamlle AmerlkaJ'& 
&'Öndermlştlr. 

YENİ BİR KEŞİF 

Bir Alman mühendisi, İlalyaya harb
sh bir ch&J'&ti saha• temin etmeıılD 

çaresini bulmuş: 
Akdenlı:ln şimdiki salhmı 200 melro 

alçaltacak, sularını sahra,.-a dökecek.. 
Bu surelle ılraale elverişli 600,000 kl
lometro murabbaı bir arul elde edJle
cek. 

Mühendisin p:roJeslnl kuvveden fille 
cıkarınak lcln 180 milyar frank lizım. 
imiş. 

Avrupa devletleri slliblara sarfet ... 
tlklerl paraları buna verselerde derd· 
den kurtulsalar olmaz mıf. 

DtlNYA EKONO~ı:İSİ 

İnl'iltere.- İnıiltere bankası, B. R. 
t Bal bankası tarafınd:m Cekoslovak-
7a hüküm.eti hesabına kasalanna yatı
nlan 5 milyon İnl'lli• lirasını B. R. i. 
Bal bankasına iade etmeyi kabnl et. -
ııılşllr. 

Bu para71 Bal bankasının Berllne 
•erecetı şüpheslı.dlr. Bu, Londra me
hafUlnde büyük bir münakaşaya se -
beb olmuştur. 

Ş imal den:zinden Akd~nize ka
d r olan 1,000 kilometroluk bir 
cephe farzedilmektedir. Fransa -
n n Almanyaya karşı, İt:ılyaya 
karşı Majino hatlan vardır. Bun
lar düşmanın Fransa li:ıprağına 

g.rmesine mani olacaktır. Fakat 
ne olursa olsun yalnız müdafaa 
mevziinde kalmak kiifi gelmiye 
eektir. Fransanın daha birçok as
kt re •htiyacı olacaktır. Bu da an· 
cak İngılizlerin yardımı ile temin 
ed:lmı.ş olacaktır. İngiliz askeri -
nin de çabuk gelmesi, Fransız top
rağına bir an evvel çıkarılması 

elzemdir. 

açılmış ve artık İı . gilizlerin es -
kisi kadar bu meselede titizlik et
miyerck açılmasına razı olacakları 
söylenm . şti. Bir zaman İngiltere
nin Fransa tarafından taarruza 
uğrıyacağı korkusi!e tünelin açıl
masına razı olmıyan İngilizler bu
gün artık Fransadan emin bulu
nuyorlar. 

Malbual, İııcUlere bankası nazın 
l\ılontac Normana karşı tlddetle hücum 

Arnavutluğa tayyare ile asker elmeklcdirler. 
yollandığı zaman İtalyan bava ı-;....------------

müst~arı General Valle bunu i
zah etmişti: Doktorun Öğütleri: 

1 Yazan: K. M. 1 ---
A 

dıru öğrenmiştim. :&irkaç 
defa da güzelliğinden bah
settiler. 

lrl>rmek, methedilen bu güzel 
kadının kim olduğunu öğrenmek 
istiyordum. Bana Sabahati tarif 
ederlerken: 

- Sen de, ona güzel ka.iın bu 
imiş diyeceksin. Demişlerdi. İçim
de görmek merakı yavaş yavaş 

fazlalaşmı.ya, sıkıcı bir hal alınıya 
başJamıştL 

Bir gün bence güzelliği meçhul 
Sabahati görmek, onu inceden in
ceye tetkik edebilmek fırsatı ile 
karşı karşıya kaldığım hal1e, bir 
nevi korkaklık yüzünden bu gü • 
zel tesadüften istifadı> edeme • 
miştim. 

Aradan birkaç ay geçm~, ben 
lepiska saçlı Sabahati unutmıya 
başl1'lllıştım. 

Yalnız nerede güzel bir kadına 
raslasam •Sabahat bu olmalı. di
yordum. 

Bir müddet sonra benim güzel
lik ölçülerime göre Sabahat ola -
bileceğine hükrnettiğJıı kadınların 

adedi birkaç yüzü geçmiye baş -
ladı. Çıldırmak işten değildL İs -
tanbulda yüzlerce Sabaıl:ıat dolaş
tığı halde arkadaşlarım hiilii: 

- O bir tanedir. d:yorlardı. 

SabaJıatin bir tane olacağına be
nim de aklım ermişti. Amma, ar
kadaşlarımın tarifi beni şaşırtı -
yordu. Uzun boylu, şişmanla za
yıf arası, sarıya yakın kumral saç
lı ... Daha b ir sürü tarifler ... Ben 
onların verdiği ölçüde yalnız İs
tanbulda yüze yakın kadın gör
düm. 

• •• 
- İşte Sabahat ..• 
- Maşallah... Allah nazardan 

saklasın, cidden güzelmiş . 

köşedeki koltukta bir kadın ot 
ruyor. Biraz sol unda şık bir eta
jerin üzerini süslüyor. Kristal va· 
zodaki bir demet karanfil deKoru 
büsbütün güzelleştiriyordu. 

Arkadaşım: 

- Şimdi seni S:ıbaJıatle tanış

tıracağım. Çok müsaid gorünür 
amma dikkat et ve ... 

Biraz durdu, sonra: 
- Sakın ona aşktan bahsetme .. 

dedi. 

gün içon randevu alınır. 
Arkadaşımı beklemeden 

girdim. 
Sabahat muntazam bacakla 

nın pozisyonunu değiştirm 

elleri yüzünde kucağındaki g 
teyi okuyordu. Benim içeri g' 
ğimi farketmedi. Kemal yan 
aokuldu, bu pozu ne güzel d 
mi? dedL Ben güzel kadının 
teceği bir sesle cevab verdim: 

- Allah bilir ... ... 
Kendisile tanışalı bir iki h 

olmuştu. Onun ziyaretlerine g 
tiğim zaman mutlaka bir b .. 
karanfil götürüyordum. 

Bir gün: 
- Kuzum bu karanfiller ne 

den aklına geliyor diye sordu. 
vab vermedim. Teıeddüd iç. 
kaldığımı hissedince güldü: 

- Cevab versenize .. dedi. 
Karanfilin kerametini ona 

sıl anlatabilirdim. 
Nııhayet ağzımdan baklayı 

karmıya k.ıırar verdim. Her 
anlatayım dedim ve: 

- Karanfiller bence aşk çıç 
!eridir. Hem siz de taze b;r k 
ranfilden farksızsınız. 

Sabahat: 
- İmtihan geçiriyoruz. Fa 

siz kaybedeceksiniz bunu ka 
edin. 

Dedi. 
O gün fazla konuşmadık. Z• 

vakit geçiyordu. 
Kapıdan çıkarken genç kad 
- Bakalım karanfillerinizin 

siri ne olacak? diyordu. 
Düşündüm. Onu görmeden ı 

ve! yüzlerce benzeri ile karşı 
mıştım. Görmeseyd:m yine 
zerlerile m~gul olacaktım. B 
birlerinin benzeri kadınların 
zelliği peşinde koşmak tehl\k 
Sabahate götürdüğüm karanf 
önliyemezse diye korkuyDrdu 
Fakat aksi çıktı. 

1914 de İngilizlerin 5 fırka as
keri Fransaya denizden ve şimen
diferle nakled:Jmiştir. Bu ise bu
gün artık ağır görülüyor. Bu.gün 
herşeyde azami sür'at oldugu gibi 
asker sevkiyatının çabuk olması 
b !hassa ehemmiyetlidir. İn,gilte
rt<len denizi a~arak Fransa sa -
bil.erine çıkacak İngiliz askerleri 

Bundan sonra İneiltere taarru
za uğrarsa Fransızlar tarafından 
değil, daha başkaları tarafından 

uğrıyacaktır. Bugün Fransa ile 
İngilterenin müdafaası müşterek
t :r. O halde Manş tünelinin de a
çılması zamanı artik gelmiştir, di
yorlar. Tünelin açılması iç.n her
halde seneler geçecek ve milyon
larca İngiliz lirası >arfedilecekLr. 
Bunun için eğer istenirse para 
bulmak imkansız birşey değıld:r. 
TünPLn bir an evvel açılma fa
•liyetine giri.şilmesi :çin hemen 
j;;e başlanması fikri gerek Fran
sızlar tarafından, gerek İngilizler 
tarafından yeniden ileri sürülü -

Seri bombardıman tayyareleri 
nakliyat için tahsis edilmişti. Bu 
tayyareler de yukanda dendiği gi
bi kendi sliihını, kend: taşıyan as
kerin naklim temin etmiş ise de 
bugün için tayyarelerden ağır 

malzeme nakliyatında istifade e
dilmesi mevzuu bahsolmuyor. E
sasen bu.gün bu Jcabil tayyareler 

için başka işler görmek vardır. Şu 
halde sevkiyat işlerinde kullanı -
lacak tayyareler ticaret işlc·rinde 

kullanılan tayyarelerle artık za-

Haşlama ve Kızart
ma Etler 

- Sana kaç aydır derdimizi an
latamadık. Şimdi tanıdın mı gü -
zel kadını?. 

Tabii güldüm. İnsan ilk defa 
misafirlikte gördüğü bir kadına liiiiiii~ iiliiiiiiiiilliiiiiiİ3 

yor. manı geçmiş bombardıman tay • 
Manş tüneli bahsi burada kal • yareleri olacaktır. Bugünkü he • 

sın. 

Acaba İngiliz kıt.ıatını Avrupaya (Devamı 1 inci sayfada) 

Haşlama. yoksa kızartma et 
mi yemeli? Gençler kızarmış 
ve kanlı, yaşlılara da haşlama 
et yemeleri tavsiye olunur. 

Eskiden, elli>i aşanlara da· 
na, piliç, kuzu elti yenıde~i 

tavsiye olunurdu. Son za • 
manlarda mümkün olduğu ka
dar az et yemeleri tavsiye e
diliyor. Gençlerin ktzarnu~ ve 
kanlı pirzola, biftek gibi şey
ler yemelerinde bir mahzur 
yoktur. 

- Tabii tanı:!ım. 
Küçük, sade döşenm~ bir oda 

ilanı aşk eder mi?. Yapılsa yapılsa 
birkaç puse teatisi ile en yakın 

Devletler Mali Harbe 
Başladılar 

D
evletler 1939 yılı bütçeleri· 
ne müthiş hal'b hazır lığı 

masrafları koymuşlardır. 

Bu hazırlıkların neye mal oldu -
ğunu öğrenmek için bazı rakam 
ları aşağıya alıyoruz. 

Rusya: 3 - 4 milyon lira. Her 5 
günde. 

Fransa: 4 milyon lita. Bir haf
tada. 
Diğer devletlerin günlük silAh

lanma masrafları 8 ı:-ıilyon Türk 
lir asından fazla ... 

11 
uzun şimendıierlerle cepheye gön
c\eri!ecektir. Hem uzun iş, hem de 
emniyetsiz. Hem çok gemi la -
zım. Hem de çok vagon. Gemile • 
rin düşman tahtelbahirlerile ba • 
tırılması pek mümkün < lduğu gi
bi şimendiferlerin de yukarıdan 
düşman tayyareleri tarafınaan !a
kili edilmesi da 'ma gözcinünde 
bulunuyor. 

nakletmek için daha çabuk bir l ıliiiiiiiiiiiii 
vasıta bulunamaz mı?. Burada 1 

askeri müteha•sısların hatırına 

gelen vasıta tayyare oluyor. Fa -
kat şirı diye kaJar tayyareler as
ker nakliyatında ancak az mik -
!ardaki sevkiyat için kullanılmış 

oldu. En son tecrübe İtalya tara
fından Arnavutluğa asker gön -
derirken yapıldı. Arnavutluğun 

paytahtı olan Tirana 1,100 kışi tay
yare ile yollanmış oldu. Fakat bu 

Deniz banyolan mevsiminin fevkaladeliği 
Devletlerin yeni sene içinde si

J.a.lılanmak için sarfettikleri para

larla bir mali harbe başladıklan 
söylenebilir. 

Almaıııya, bu sene içinde silfilı

lanmıya sarfettiğl paralarla her 
Alman ailesine bir otomooil he
diye edebilirdi. 

Eğer İngiltere ile Fransa ara -
sında Manş denizinin altından tü
nel açılmasına İngilizler razı ol -
salardı İng !iz kıtaatının Fransa
ya naklı meselesi o kadar müş -
kül görünmiyecekti diyorlar. Elli 
senedenberi bahsi tazelenen, fa
kat bir türlü açılanııyan bu tünel 
meselcsı da ma pnje halindedir. 
Geçenlerde kuvvetle bahsi tekrar 

- Kimsiniz, kadının adı ne? 

Deyince, doktor telaşlandı, sikıldı. 

nın iç.nde katılmış gibi kasıldı, kaldı: 

- Sadece öğrenmek istemiştim. 

Diyebildi: Komiser: 

- Sorduğunuz gibi bır olgu yok! 

etili ağzı • 

Dedi, telefonu kapadı. Fazıl içini kemiren ü-

zü"ltüye bu karşılığı yeter bulmadı. 

- Bir şey daha var.. Bir şey! 

Diye söylene söylene telefonu çevirdiı 

- Aloo .. 

- Neresi?. 

- Emniyet Direktörlüğü. 

- Kimsiniz?. 

- Burası santral, kim! aradınız?. 

- Direktörü .. 

- Direktör yok. Nöbetçi direktörü vereyim. 

- · Veriniz!. 

Fazıl telaş ve heyecan içinde nöbetçi direk -

törle de baikoınıserle konuştuklarını konuştu. O-

radan tıpkı o karşılığı aldı: • 

Yünlü ~Yeni De:A:Ô~ 
Pamuklu · Bayanlara 

ve ~l~- aradıkları ş~-
Şu rakamlara d:kket ediniz: 

Fransa, senelik asker! bütçesi 
ile her yeni doğan bir kıza 90,000 
frank drahoma tem:n edebilir. Lasteks /?J l· il_ lık voe gençlik 

UJ'Ut('Cll!i/ ve sporcu 

"'"""' ~•"· B~"'m»••m ~ ""'"'" mi''I 
olmaksızın vücudü kaplar. Beyoğlunda BAKER 

mağazalannda satılır. 

Almanya: 4 milyon lira. Her 2 
günde. 

İngiltere: 4 milyon lira. Her 3 
günde. 

Japonya: 4 milyon lira. Her 4 
günde. 

İngilterenin silah altına alına
cak askerler için sipariş ettiği 

kumaşlar Londradan Nevyorka 
kadar uzanır. 

Diye bütün polisi telaşa verm~ti. 

YOS A 
- En çok öldürüldü diye korkuyorum. Elinde 

dört beş yüz bin liralık bir para vardı. Onun, bü
yük şehir kadar büyük bir apartıman yaptıracağı 
duyulmuştu. Büyük planlar hazırlıyordu. Karımı 

mutlaka öldürmüş olacaklar!. 
__ I ____ No. 188 

SABAH 

Sabahtı. Fazıl balkondan pencereye, pencere
den kapıya, odadan odaya koşuyor: 

- Güney nerede kaldın?. 
Diye çırpınıyordu. Geceyi hep böyle geçirdi, 

apartımanın sokak gören her deliğinden Güney'i 
böyle aradı, böyle gözetledi, böyle çırpındı! Arttk 
yorgunluktan dermanının kesildiği!!, bacaklarının 
titrediğini, gövdesinin heyecar., üzüntü, merak ve 
bekleme sar'asın. tutulduğunu hissediyordu. 

- Oof .. Ayakta duramıyorum! 
Diye bir köşe koltuğuna çöktü ve bir yanar

:!ığ gibi ateş fışkıran başını elleri arasına aldı. 

AKŞAMA DOORU 

Fazıl baygındı Canı, sert, dikenli, demirden bir 

Yazan: ETEM iZZET .ısENIC1! ---··--· 
ramıyordu, oturamıyordu, düşünemiyordu, konu
şamıyordu, yürüyemiyordu, göğüs darlilkarına uğ
ruyordu. 

- Allahım ben ne yapacağım?. 
Diye çırpınıyor ve hep tek şeyi söylüyordu: ~ 

- Ben onsuz yaşıyamam! 

DAHA ERTESİ GÜN 

Bir polis lspekterl, bir sivil komiser apar
tımandaydılar. Fazıl: 

- Artik beklenecek gibi değil. Bütün umut
larım kesildi!. Bundan ötesinin içinden polis çı

kar .. 
Diye emniyet direktörü ile görüşmüş: 
- Karım kayboldu. Öldü mü, öldürüldil mü, 

ne oldu bilmiyorum. O ölmemiş, öldürülmem~ ol
. ~aydı hasta, kör, topal ne olsa gelir, beni, e.vini bu

du 

Diyordu. Ve.. bunun içindir ki, ilk iş olarak 
güven direktörü eve bir ispektör ve bir de komiser 
göndermişti. Bunların ikisi de İstanbul polisinin 
gözdesi detektiflerdi. Kaybolmuş kadın, kesilmlş 

kafa, kırılmış kasa, gizli kalmış kanlı. ölümlü bü
tii>:ı olgularda binbir başarıkları vardı. 

İspekter sordu: 

- Karınızın fotograflannı görebilir miyim?. 
Hem bize lazım da olacak. Fotografları çoğaltmak 
bütün karakollara yaymak ilk işimitdir. 

Fazıl: 

- Getireyim!. 

Dedi, gitti. Yatak odasında ve salonda en ye
ni fotograflardan birer albüm olduğunu biliyordu. 
Fakat, arandı arandı ne albümleri, ne de evin için
de Güneyin bir tek resmini bulabidl. Delirecek 
gibi geriye geldi: 

- Resimler yok! . 
( Deı•amı var 

Ankara Radyos 
BUGUN 

18,30 PrOl'ratD. 
18,S5 Mthl.lı. (Şen oda ınllılll -

rahim Öqür ve alet b6celı.Jert). 
it (Jocuk ... ıı. 
1t,Z5 Türk mthlfl (l'uıl beJ't 
!O Memleket ... ı •rarı. aJıına 

meteoroloJI haberleri. 
20,H Nqell pllldar - B. 
20,15 T ürk ınlhlf! (Mllflerok n 

t-.annl). 
1- M ahur pefreYI. 
ı- Enubl Mehme4 Beyin -

be!leol - Ey l'Ö• il abO. 

:ı- Latif atanın - Mahur '" 
Telif edebthem leletL 
t- Keman lalı.simi. 

5- Refik Fenanın .. Mahu.r ta 
B ir nq'e yarat hası& pönüL 

8- Rahmi Beyin - Mahur prlı. 

O &'Ülün l'eQtl &'ilselll.lı. çafı. 

1- Rahmi Beyin - Mahur pr 
Servünazı ıeyret çıkmıt oyum 

8- Dedenin - Mahur ıarlusı -
nül ıu'I'• bülbülüm var. 

9- .Ok lürküsü - Alıverin 

tamamı. 

10- Halk türkilsil - hı lı.arp 
kultuia sıtar mıt 

21 Müzik (Rlyasell Cnmhur b 
su • Şef: İhsan Künçer). 

21,50 Anadolu ajan'1 (Spor •• 
22 Müzllı. (San resitali Bayaa 

Somoal tarafından). 
22,Z5 Müzik (Cazband - Pi). 
!2,45 - U Son ajans haberlecl 

7armkl proP"am. 

1357 Hicri , 
Rebiulabir 

23 

1355 R 
Mayıs 

29 

1939, M 8, Gün 182, Bmr 17 
11 Haziran PAZAR 

Vakitler Vaaati &a 
sa. da. .a. d -

Gün et 4 28 8 

oııe 12 13 

İklndi 16 14 8 

Akşam 19 40 12 

Yataı 21 41 2 o 
lmsak '.! 09 6 2 
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f İstanbulun İçinden 1 

istanbula iş Bulmağa 
Gelen vatandaşlar 
T ahtakaledeki Hanlarda Nasıl Bir 

Hayat Sürüyorlar 
[ __ Y_az_an_:_M_._H_ı_c_RE_T __ _.I ı ~ -
!! 

nadolunun şehir, kasaba ve 
köylerinde İstanbuld.an bah
sederlerken, ekseriya: 

- Büyük bir şehirdir. Orada 
hayat pek ucuzdur. Zengin, fakir, 
eahil, münevver, herkes İstan -
bulda kendine göre bir işe sahih 
olabilir. İstanbulda aç kalınmaz. 

Derler .. 
Bu sözlere inanan birçok vatan

daşlar, memleketlerindeki işle -
rıni güçlerini terkederler, ailele • 
tinden, çocuklarndan ayrılır !ar. 
biriktirdikleri üç beş guruşla, ha
Yatlarını kazanmak, evlerinin ilı

liyaçlarını temin etmek maksadile 
İstanbula gelirler .. 

Son günlerde çnğalan ynl inşaatın da da birçnk vatandaşlar çalışıyor 

Genç adam yanımdan ayrılır - ı 
ken dikkat ettim, gözleri nemlen
miştL Bitkin bir sesle şunları söy
ledi: 

- İki çocuğum var. Biri yedi 
yaşında, öbürü de beş ... Büyüğü
nü bu sene mektebe vermişler .. 
Yavrularımı eşe dosta muhtaç et
memek, onların her ihtiyacını te
min etmek için kendilerinden ay-

rıldım. Dört yıldanberi çocukla
rımın hasretile yanıyorum.. Bu
gün elime sekiz on lira, bir yol 
parası geçse bugün memleketime 
dönerim .. 

Genç vatandaşın bu acıklı hhl<a
yesi beni pek müteessir etmişti. A
ğır adımlarla Tahtakale yokuşu
nu çıkarken şöyle düşündüm: 

(Devamı 7 inci sayfada) 

Fakat bunların çoğu İstan '>ul
da hayal sukutuna uğr~rlar. Ek -
nıek parası kazanmak, bir yere 
yerleşmek için günlerce şuraya bu
raya baş vururlar!ar. İstanb ı :la 
hm köşelerinde sefil bir hayat sü
rer !er .. Kazanabildikleı:;i. beş on 
kuruşla ancak kendi karınlarını 
doyurabilirler. Memleketlerinde
ki ailelerine para gönderemezler .. l-----------------------------

Evvelki gün Tahtakaleden geçi- T e 1 e b a t •. N e d •. r ? 
Yordum. Bunlardan birisi ile ko - • • 
nı..ştum.Bu, yirmi yedi, yirmi se-

kiz yaşında bir gençti. Delikanlı Bı·r Profeso··r 90 Bı·n 
bana şöyle dert yandı: 
Dört senedenberi !stanbuldayım. 

1vlemlekette, e,velce rençberlik T •• b 1 y t 
Yapıyordum. Fakat bütün sene ça- ecru e ap l 
lışmama, rl.idinmeme rağmen bu 
işten kazandığım para ile evimin 
ihtiyaçlarını temin edemiyordum. 
Nihayet bu işten vaz geçtim. Şeh
re gittim. Orada bir mensucat fab
··ikasında çalışmağa başladım. 

İş kanununa göre bütün işçiler, 
nıüstahdemler günde ancak 8 saat 
çalıştırılır. Halbuki patronu -
tııL•z, bize hergün tam on üç sa
at iş ı;ördürüyordu. Sabahleyin ye
dide işe b&şlıyorduk. Akşam saat 
E<k;zde fabrikadan çıkıyorduk. Bu
ııı.onla beraber günde elimize ge
çen para da yalnız 48 kuruştu. 
Halbuki, gene iş kanununa göre 
ınü~tahdemlere 75 kuruştan aşa· 

ğı yevmiye verilmemesi icabeder. 
Fabrikada ancak beş ay çalışa· 

bildim. Orada daha fazla da kala· 
mazdım. Çünkü çok yoruluyor • 
dum. 

Fabrikadan çıktığım gün, dik
kat ettim: Fabrikanın kapısı önün
d,, 48 kuruş yevmiyeyi alabilmek 
için bekliyen yüzlerce ~atandaş 

vardı. Onlara acıyan nazarlarla 
baktım ve yanlarından ayrıldım .. 

Birkaç gün şehirde boş gezdim. 
Nihayet bir gün arkadaşlarım • 
dan biri: 

- İstanbula git, orada kendine 
muhakkak bir iş bulursun, dedi. 

Onu dinledim. Kalktım İstanbu
la geldim. beraberimde bir mik
tar para getirmiştim. Bir iki ay 
içinde bu parayı yedim. Ben bu 
müddet zarfında bir işe yerleşe -
ceğimi zannetmiştim. Birçok yer
lere müracaat ettim. Fakat hiç bi· 
risi de bana iş vermedi. Nihayet 

ben de meyva satarak, geçinmeğe 
başladım. Gerçi burada da kazan
dığım para elli kuruşu geçmiyor. 
Fakat her halde memlekette, fab
rikadaki işten daha az yorucu ... 

Geceleri, Tahtakalede, bir han
da yatıyorum. Günde kazandığım 
40 - 50 kuruşun 10 kuruşunu hana 
veriyorum. Geriye kalan para da 
ancak boğazıma yetiyor. 

Tahtakaledeki hanlar hep be
nim gibi ailesini memlekette bırak 
mış, ekmek parasını kazanmak i
çin İstanbula gelen fakat burada 
hayatını mahrumiyetler içinde gec 
çiren Anadolu .çocukları ile dolu
d.ır. 

• 
Hergün Bir yeni Mucize ile 
Karşı Karşıya Geliniyor 

Ş 
üıphesiz, bir gün ansızın ve 
sebebsiz, çoktall!beri görme
diğiniz bir dostunuzu ha-

tırladığınız ve ayni gün kendcsin
den bir mektub aldığınız olmuş
tur. 

Yahud da, kendisi bizzat ziya
retinize gelmiştir, ve yahud tanı
dıklannızdan biri ondan bahset
mio;tir. 

Bunu nasıl tefsir edeceksiniz? 
Tesadüf mü?. Yoksa bir telepati 
hadisesi mi?. 

Buna benzer hadiseler pek çok
tur. Fakat ekseriyetle dikkat edil

mez, ehemmiyet verilmez. 
Buna misal olarak iki vak'a 

zikredeceğiz: 

Bir genç kadın, piyanosuna otur
muş, vakit geçirmek için bazı par

ç~ar çalıyor. Birdenbire kalbi e
ziliyor, gözlerinden yaşlar dökül-

meye başlıyor. Sebebini bir türlü 
anlıyamıyor. 

Az sonra, içi sıkıldığı, gözlerin
den yaşlar aktığı anda kocasının 
bir otomolbil kazası geçirdiğıni ve 
ağır surette yaralandığını haber 
alıyor. 

İkinci ve hak:kl vak'a: 
Umumi harbde, genç bir kadın, 

her akşam yatmazdan evvel, cep
hede bulunan kocasının fotoğra
fisini öpmeyi ade't edinmişti. 

Bir sabah erkenden uyandı. İ -
çinde barib bir sıkıntı vardı. Ya
tağından fırladı, masanın üzerin
deki fotoğrafı aldı. Ağlamıya baş
ladı. Bu sırada odaya giren hem
şiresi, hiçkırıklar arasında şu 

sözleri işitti: 
- Jan başından yaralanmış!. .. 

Bak, fotoğrafının üzerinde kan 
var!. .• 

(Devam~ 7 inci sayfad · 

l,_S_A_K _A_.I 
ÇOCUC.UN HAKKI VAR! 

Y
aşlı bir bayan, küçük Fer
diyi kiraz ağacının üzerin
de görünce: 

- Yavrum, der. Kirazları afi -
yetle yiyorsun ... Fakat, nerede ise 

bahçivan çıkar, gelir. Dayı>k yer
sin. İn aşağı ... 

- Korkmayınız, teyze ... Bahçi
van yabancım değildir, babam • 
dır ... 

İZDİVAÇ İDAREHANESİNDE: 

- 35 yaşında bir mühendis. Se
nede üç bin lira kazancı var. İs

terseniz tanıştırayım sizi? ... Sarı

şın, yakışıklı ... 

- Rioa ederim, devam etme • 
yiniz ... Sarışın erkekleri hiç sev-
mem! .. . 

HUDUD MUHAFIZLARI 

ARASINDA: 

- Size bir sürgün getirdik!.. 
- Biz de sürgün etmek için ken-

disini arıyorduk!.. 

BLOHLA İZAK MÜNAKAŞA 

EDİYOR: 

- Dün akşam yere düşürdüğü 

yirmi beşliği aidığımı Leviye ni
çin söyledin? .. 

- Seni aldı, demedim. Sen oda
da olsaydın bulacağını söyledim! .. 

SOKAKTA: -
M3cide; çok güzel, çok şık bir ka

dın. Sokağın köşesinde duran oto
mobilin şoförüne soruyor: 

- Serbest misinz? .. 
Şoför. genç kadını baştan aşağı 

süzdükten sonra: 

- Maalesef, bayan ... diyor. Ev

liyim, iki de çocuğum v,ar, Eğer 
bunu bir mani telakki etmez, hoş 
görürseniz ... 

BELKİ ALTI İYİ ÇIKAR!. 

Bir mecliste, dünya ahvalinden 
bahsolunurken birisi: 

- Ahlak bozuldu, bereket kal -

madı. Bu gidişle dünya yıkıla -
cak .. 

Der. Hazır bulunanlar bir bek
taşi dedesi, çubuğunu çeker ve şu 
cevabı verir: 

- Ne üzülüyorsunuz ... Bırakı
nız yıkılsın. Belki altı üstünden 
daha iyi çıkar! .. 

Saba 
Melikesinin 

Torunu 
Londrada Hastabakıcılrk 

Yapıyor 
osue'nin hakkı var: cŞan, 
şeref ve şöhret zevale mah· 
kumdur, hepsi bo§tur ... • bu

nun en canlı misali: Habeş Neca-
şisi ile ailesi ... 

Gazeteler, sabık Habeş İmpa • 
ratorunun kızı Prenses Tsahai'nin 
Londra çocuk hastanelerinin bi -
rinde hastabakıcı olduğunu yazı • 
yarlar. 

(Krallar kralı), 1936 da Londrıı,
ya geldiği zaman, henüz 18 yaşın
da bulunan Prenes kendisine ka
tiblik ve tercümanlık etmişti. 

Çok zeki bir kız olan Prenses, 
boş vakit geçirmekten ise hasta
bakıcılık öğrenmeğe karar vermiş
tL Habeşistanda iken askeri bir 
hastanede çalıştığı için az ve çok 
tecrübesi vardı. 

Prenses üç senelik tahsil ve tec
rübe devresini bitirdi, hasta ba
kıcı diplomas1111 aldı. 

Şimdi, hizmt ettiği hastanede 
kendisini sadece chemşire Tsahai. 
diye çağırıyorlar. Diğer hemşire

ler gibi çalışıyor. Sabahları saat 
6 buçukta kalkıyor ve a~amın sa
ta beşine kadar hastanede kalıyor. 
Hizmetinden çok memnun. Dost
lanndan birine: 

- Bundan daha asil bir meslek 
intihab edebilir mi idim. Düşünü., 
nüz bir kere, şu hasta çocukları 

tedavi etmekten daha insani bir 
vazife olur mu? ... > demiştir. 

5-SON TELGRAP-11 HAZİRAN un 

TAl<IHTE AŞK 

Napolyonun Hışmına 
Uğrayan Kadın 

.Salondan İçeri Genç Şövalye Girince, Kadının 
Kalbi Heyecandan Duracaktı 

M 
adam dö Stal 1766 ıla Pa
risde doğmuştur. Yazıları, 

senberlliği ve aşk macerala
rile şöhret almış bir kadındır. Bi-
rinci N apolyo n un hışmına uğra • 
dığı zaman, kırk yaşında idi. 

Fakat gençlik taravetini mu -
hafaza ediyordu. Hayatı, edebiyat, 
siyaset ve aşk ile geçiyordu. Bü • 
tün Avrupayı alakadar ediyordu. 

Madam dö Stal, Napolyon ida
res:ne karşı müthiş bir mücadele 
açmıştı. Rusyayı ve İsveçi Napol
yon aleyhine harekete geçirmeyi 
tasavvur ediyordu. 

1810 da Parısi, dostlarını, çok 
sevdiği aşık Bnejamen Konstanı 
terketti, isv:çreye gitti. 
Hayranlarından yalnız birisi 

kendisini takbb etmişti: Çocukla
rının mürel:lbôsi Giyom Şlegel... 

Şlegel, çok yakışıklı, çok zayıf 
ve k1bar bir adamdı. Madam dö 
Stali çıldıırasıya seviyordu. Ve 
yedi senedenberi muhitinde ya
şıyordu. Onun ilt'.fatına mazhar 
olmakla beraber Benjamen Kons
tana olan aşkını çekemiyordu. 
Kıskançlıktan kendini yiyip biti
riyordu. 

İsviçreye gitmekten çok mem
nun olmuştu. Artık sevgilisi ile 
yalnız kalacağını zannediyordu. 
Fakat bu ümidi boşa çıktı. 

GÜZEL ŞÖVALYE 
Bir gece Madam dö Stalin sa

lonunda genç, güzel bir şövalye 
ile karşılaştı. 

Bu asil lıir aileye ınensub 'bir 
zabot idi. İspanya harbinde yara
lanarak memleketine dönmüş-tü. 

Madam dö Stal, bu uzun boylu, es
mer yüzlü, iri siyah gözlü deli -

kanlıyı gorunce kal.binin çarptı

ğını hissetti. 
Genç zab:tıe aralarında şiddeıtll 

1 MISIRDA BiR ŞEBEKE 1 

Sahte Papaslardan 
Mürekkeb kumpanya
nın Türlü Rezaletleri 

K 
o~ain, esrar ve buna ben
zer lıirçok şey, bunların ka
çakçıları vaı·. Beynelmilel 

bir ınlicadele oluyor. Uyuşturucu 
maddeler ırnçakçılarile her yer
de mücadele ed'ldiği gibi Mısırda 
bu mi.icadelenin türlü garıb saf
haları olımuştur. Mısırdan Taymis 
gazetesine yazLan bir mektubda 
verilen malumata göre geçen 938 
senesi zarfında Mısırın her tara • 
fında devam edilen mücadelenin 
neticelerine dair hazırlanmış olan 
rapor şayanı dikkattir. R&porda 
birçok vak'alardan bMısedUmek
tedir. Mesela bir de şöylesı var: 
Mısır emniyet müdürlüğünün 

uyuşturucu maddelerle mücadele 
eden şubesine geçen sene bôrisi 
müracaat ederek diyor ki: 

- Latif Vasıf isminde birı bana 
geldi. Kendisine b:r kız bulmamı 
söyledi. Şişman olmıyacak bir kız. 
Bu kız rahtbe kıyafetinde olarak 
bir vapura bindirilecek ve bir ye
re gönderilerek oradan uyuşturu
cu maddeler ahp getirecektir. 

Bu müracaat üzerine polis he
men böyle bir kız bulmuş ve key
fiyeti haıber verene kızı göstere
rek işin sonuna kadar takib edil
mesini tenbiılı etmiştir. 

Lltif Vasıf bu kızı görünce be
ğenmiş. Oğluna da takdim etmio;
tir. 

Lati:f Vasıfın oğlu Putros ile Ra
fael isminde ıbiri de işe karışarak 
kızı Marya Deçya ismin.de bir İ
talyan kadınına göndermişlerdir. 

Marya Deçya kocalı bir kadın -
dır. Latif Vasıfın karısı ile ahbab
dırlar. Anlaşmak tamam olmuş -
tur. Çünkü Yutros ile Rahe! ka
tolik Fransisken papası kıyafetine 

(Deııamı 7 inci ıayfada) 

bir aşk başladı. Zavallı Şlegel nı 
yapacağını şaşırmıştL 

TEHLİKELİ BİR SEYAHAT 
Madam dö Stal, 1812 de proje

sini yerine getimıeğe karar verdi. 
RUB,Ya ile İsveçin arasını buhnak, 
Naıııolyon aleY'hine harekete ge
çirmek ... 

Rusyada kısa bir ikametten son
ra İıweçe gitmek için bir vapura 
bindi. 

Botnik gl>rfezi açıklarında müt
hio; bir fırtan çıktı. Dalgalar ge
m~yi ceviz kabuğu gibi sallıyor

du. Direkler kırıldı. Tekne par -
çalanmak tehlikesi gösterd.ı. Ni
hayet, Alland adası kayalıklarına 
düştü. 

Yolcular, salimen karaya çık

mağa muvaffak oldular. 
Bu halt adada yiyecek, içecek 

birş~y ye>k<tu. Açlıktan ölmeleri 
muhakkaktı. 

Şlegel, mürettebat ile beraber 
yüzerek gemiye çıktı. Ambarlan 
açtı, erzakın bir kısmını karaya 
çıkardı ve hayretten donakaldı. 

Madam dö Stal, çalılardan ve 
(Devamı 7 inci sayfada) 

Bir Dakika 
Diyip Geçmeyiniz 
* İn,giLterede vasati olarak 

bir pasaport verilir. * İngilterede dakikada bir 
nikiıh kıyılır. 

* Fransa, Cezair müstem
lekesinden 27 frank varidat 
aJır. * Amerıi.kan kadınları ma
ğazaları dolaşmak için daki -
katla 30 metro yürürler. * Kanada, dakikada 15,800 
litre süt istihsal eder. * Amerikada: 6,500 metro 
mikaıbı tahta istihsal olunur. * İpek böceği, bir dakika.
da kozanın üstüne 12 santl -
metre ipek sara:, 
* Dünyada 1,800 kilo krom 

madeni çıkarılır, * Dünyanın en büyük ba
lık merkezi İngilterede Gr'.ms
by limanıdır. Siz, bu satırları 
okurken orada, 675 kilo balık 
avlanır. 

İŞTE BİR DAKİKA DAHA 
GEÇTİ. 
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BU GÜN KÜ MAÇ Bugünkü 
Talihliler 

l Makin:~ 

Verirken : 
• SATIŞ iLANI 
lstanbul Dördüncü icra Memurluğundan: 

(1 tnci sahifeden devam) 
ye spor efkrirı umumiyesin.in ya
kından alikadar olduğu lngiliz 
takımını bugün Fenerbahçe stadın
da, Fenel'baıhçe takımı karşısın.da 
göreceğiz. 

Daha sabahın ılk saatlerinde bu 
büyük .spor hadisesı spor merak
lılarını süniklerruye başlallUljtı. 
Kopru eki Kadıkoy iskelesi bir 
ana baba günü gibi •.. Mahşeri bir 
kala.balık, küçi.ık l<üçük gruplar 
halin.de toplanan b'nlerce insan 
hep ayn" mevzuu konuşuyor: 

- Fenerbalhçe ne yapacak'. 
- İngilizler Ist;mbula gelir gel· 

mez egzersiz yapmışlar .. 
- Aralarında birçok meşhur 

futbol üstadı varmış .. 
- Cihat Fener kalesinde oynı

yacak. 
Ve .. bunların daha uzun, daha 

heyecan, merak uyandıran sual 
ve cevabları. 

Hazırlanan 15,000 bilet birkaç 
gün .çlnde bitivermiş, Fenerlı ida
reciler tetıacümün önüne geçe -
bilmek için Adtta vapurlardaki 
yolcuları, stada giden yollara sa
panları sayarak seyirci adıedlni 
tahmine uğraşıyorlardı. 

Hınca.hını; dolup taşan Kadıköy 
vapurları bugün belki hayatların
da ilk de!a. Kadıköye geçen İstan
bulluları bu kadar kala.balık bir 
halde taşıyor. Çünkü bugün bir 
İngiliz takııını ilk de!a Türkiyede 
ve bir Türk takımı karşısında 

maç Yli!lacak. 
Ellerinde küçük yemek paket

leri taşıyan yolC'Ular arasında bü
yük bir ekseriyeti teşkil ediyor
lar. 
Şık bayanlar, yqlı spor me • 

rak!ılan hulAaa her çeşid, her tip 
İstatibullu yolcular arasında mev
cud Yaşı altmı§ı çoktan bulmuş 
bir Jhtiyar karşısındakilere yük
sek aeııle: 

- Anılan Fenerliler bugün fut
bol üstadları knr§ıaında mutlaka 
muvaffak olacaklardır, diyor. Bu 
sözler etrafın: 

- Amin •. 
- lnşalla.h .•. 
- Muhakkak ... 
Nidalarile karşılanıyordu. 
Öğleye doğru Kadıköyü görüle-

cek bir manzara almıştı. Altıy.:ıl 

ağzından stada doğru akan iruıan 
seli arasından tramvay ve otomo
biller geçemiyor. Stad daha maç 
saatinden çok evvel dolmuştu. 

Tribünlerde Adeta kucak kucağa 
oturan seyirciler aralarındaki mü
nakaşaları dakikalar geçtikçe hız· 
landınyorlardı. Herkeıs birbinne 
soruyor: 

- Kinı kazanacak?. 
Cevaplar daha fazla: 
- Tabii İngilizler. Fakat Fener 

.nükemmel ıbir oyun çıkarmalı, 

ıeklinde. 

BİR FENRLI 
Maçtan çok evvel Kadıkby is

kalesinde rasladığırn bir Fener -
bahçeli dostum, memnuniyetini 
sık sık gGlürnsemeı; ile açığa vu
rarak: 

- Emlnol, kazanr..cağız. Biz ka
ı:anacağı:z. Fenerbahçe bu mes'ud 
günde yeni ve büyük bir zafer 
daha kazanacaktır ded , sordum: 

- O kadar emin misin? 
- Tabii birader Fenerbal»çe 

bugün futıbol mucıtlerıni mağlüb 
edecek!. 

BİR GALATASARAYLI 
&ki doatlarımdan ve futbol 

çenin yıldönümü merasimi b~lı- ' 
yac:rk. 

1ki büyuk spor hiidisesin in ver
diğı heyecan stadda muttarıt bir 
uğultu halinde stadın etrafı polis 
ve asker kordonu altında stada 
g'.remıyen binleree insanın hali 
ac c~k bir manzara .. 

MERASDl 

Mcrasıme saat tam 15 de istiklAl 
mar§1 ile başlanıyor Bundan son
ra büyük Atanın aziz hatırasına 

hürmeten sladyomdaki binlerce 
insan 10 dakika hareketsiz kalı

yorlar. Bu manzara en der:n bir 
bağlılık ve ihtiram tablosu teşkil 
ediyor. 
Yaşaran gözler, ayni gaye uğru

na çarpan kalpler Büyük Atatür
kün en canlı bir eseri olan dinç 
ve genç sporcularımıza bakarak 
yarına bir daha inanıyorlar. 

ATLETİZ;\I MÜSABAKALARI 

Bu oyunun mam:araııını tasvir 
edelim: 

İJ}te Fener lJer ... Zeki, Ala, Sa
bıh, Cafer, Sedad, Nedim, Muzaf- 3,000 Lira Kazananlar 
fer, Cevad, Sadi, Kadri, Ziya... 14,841 

Bunlar Fenerin ve Türk iutbo-
lünün unutulmaz aslandır. Yıl • 500 LİRA KAZANANLAR 
larca milli fofmayı müdafaa eden 11838 23089 

bu kıymetler birkaçı müstesna 200 LİRA KAZANANLAR 

hepıu saçları ağarm~, göbek sa- 8994 2352 28287 5373 23459 21276 
bibi yarı ihtiyar bir halde ezeli 35850 19921 4888 37384 
rakipleri ka~ısına çıkıyorlar. Ga-
latasarayın meşhurları da tıpkı 100 LİRA KAZANANLAR 
Fenerliler gibi ... Ulvi, Vahi, Bur- 5449 12246 
han, Muslih, Mithat, Besim, Necip, 29842 39341 25223 

Şahin, Keşşaf SaEm. 
50 

LİRA KAZANANLAR 
Dünün üstadları çarpışıyorlar, 

binlerce seyirci onları bugün yi- 15767 5781 104 32718 14168 38233 
ne alkışlıyor. Çünkü eski ve de- 21418 3080 13783 39586 6416 9716 

ğışmez tekniğin yüksek nümune- 9722 
!erini seyred:yorlar .. Arasıra 15- 28463 18346 36299 4390 20585 22918 
20 bin kişinin kaıhkaJıasına vesile 1~28 38921 25505 
olan saJrneler eksik olmıyacak... 38998 4525 15132 3~782 

İNGİLİZLER 
Resmi geç. tten sonra, bir Fe - 11'Silizler de bu maçı merakla Son Bir 

Müzakere Omidi 
nerlinln Feneııtı&.i:ıçenin kurulu - takıb ed.yorlar. Arasıra doğan üs-
şundan bugüne kadar geçirdiği tadane pozisyonlar onları da hay-
safhaları ve yarın yapacaklarını rete düşürüyor. 
anlatan canlı bir hitabesini müte- Mütekaidler maçı bittikten sonra 
ak;b atletizm müsabakalarına baş- halkın sarmaş dolaşı ayrı man -
!anıyor. zara ... 

Biraz sonra Fenerbahçe - Gala- ı Büyük maça pek az kaldı. Ne
tasaray mütekaidleri sahaya çıkı- ·rede ıse takımlar sahaya çıkacak
yorlar. !ar. MURAD KAYAHAN 

An karada Türk-Fransız Görüşmeleri 
(1 inci sahifeden devam) 

metin Ankaraya bildirilmiştir. 

Türk - Fransız anlaşması da 
Türk - İngiliz anlaşması prensip
lerinden mülhem bulunmaktadır. 
Yalnız Hatay arazisinin Türklyeye 
terki hususundaki görüşmeler met
nin tanzimini bir müddet uzat -
mıştu. 

Ankaradıı Türkiye Hariciye Ve
kili Şükrü Saracoğlu ile Franız 
sefiri M. Massigli arasında bu me
tin üzerinde gorüşmeler olmuş -
tur. Bu görüşmelerin daha bir iki 
gün devam edeceği ıannedilmek
tedır. 

Metindeki bazı teferruat üze -
rinde görüşülmesi muhtemel -
dir İki memleket arasında 
prensip anlaşması olduğu ..i-

ile de müzakerelere devam edil • 
mektedir. 
FRANSA - İNGİLTERE - İTALYA 

Paris 11 (Hususi) - İtalya se
firi Kont Grandi'nin, Hariciye Na
zırı Lord Halifaks ile bir buçuk 
saatten fazla görüştüğü bildiri! -
mektedir. Diğer taraftan Fransa 
Hariciye Nazırı Bone de İtalyan 
sefiri Guaraglia'yı iki defa kabul 
etmiştir. İspanyadan İtalyan gö -
nüllüleri çekildikten sonra. gerek 
Londra, gerek Pariste vuku bu
lan bu temaslarda bilhassa İspan
yanın harici tazyiklerden ha.de 
bırakılması meselesinin mevzuu 
baholduğu zannedilmektedir 

Bu müzakereleri Fransa ile İ

talya ve İngiltere ile Almanya a
rasında doğrudan doğruya yeni 
müzakerelerin takib etmesi ihti-

(1 inci sahifeden devam) 

İleriye sürdükleri şikayet mevıu
unun başında da şu gelmektedir: 

•- İngiltere bizi iktısaden mah
vetmek istiyor, aleyhimize lıarb 

hazırlıyor! .. • 

Kimin harb istediği, kimin iste
mediği dünya efkarı umumi:yesi 
için artık iki kere iki dört eder -

cesine anlaşılmış bulunuyor. 'Bu
nun içindir ki, hadiselerin mahi -
yetini ve hakikatini şikayet ve 
propaganda ile değiştirmeğe im

kan yoktur. Bu, olsa olsa ancak 
yeni bir konuşma mevzuuna vesile 
olabilir ki, İngiltere ile Almanya 
arasında yeni bir müzakere açıl

ması veya sulhu kurtarma itiba
rile teşebbüs edilecek son bir ü
mid ve çare olabilir. Bu teşebbü

sü Almanya doğrudan doğruya 

alabileceği gibı herhangi bir ta -
vassut da ifa edebilir ki, bu su
retle toplanacak b:r konferans 
dünya vaziyeti karşsında Alman
yanın yeni taleblerini tetkik ve 
müzakere fırsatını elde etmiş o
labilir çin, teferrüat kımının da Anka -

ra görüşmelerin.de bugi.ınlerde bir 
netıceye bağlanacağına şüphesiz 

nazımle bakılmaktadır Bu tak -
dirde gerek Hatay, gerek mi.ıteka
bil yardım beyannamesi tarafeyn 
arasında bu hafta içınde imza edi
lecektir. 

mali vardır. Bugün dünya umumi polıtıka -

LONDRADAKİ MÜZAKERELER 

Paria 11 (Hususi) - Londradan 
avdet etmi§ olan Başkumandan 

General Gamlen dun nazırlar top
lantsında yapılan gôrüşmeler hak.l 
kında izahat vermıştir. 

Birkaç zamandanbcrı İtalyan ve sına hfıkim olan vaziyete göre ga-
Alman matbuatı Fransa ve İngil- Jiba totaliter devletler için de tek 
tereye karşı olan şıddetli neşriya- çıkar yol bu olmaktan ibaret kal
tın arkasını kesmişlerdir. Bu da, maktadır 

mihver devletlerinin İngiltere ve .ETEM İZZET BENİCE 
Fransa ile miizakereye girışmek 

arzusunda bulunduklarına bir de
lil addedilmektedir 

TÜRK GAZETECİLERİ 
GELİYOR 

Alman - Macar 
Askeri ittifakı 

Katil BulunIDllŞ Fatma Zehra tarafından Vakıf Paralar idaresinın 25018 ikraz rıu· 
(1 inci sahifeden devam) marasile borç alınan paraya mukabil birinci derecede ipotek gösteril· 

tereddüd etmeden kullanır. Tev- miş olup borcun ödenmemesinden dolayı satılmosına karar verilen ve 
tamamına ehlivukuf tarafından 3429 lira kıyn.~} • ' .ı lilmiş olan kaY· kif edileceği zaman müteyakkız dd 
den Fatih - Mimarsinan Kumrulumeocit mahallesinın ıiafızpaşa ca e-

bulunulması lazımdır. sinde (yeni ismi Müstakimzade sokag"ı) eski 78, 78 mükerrer yeni 69' 
Josef Cecak'ın tevkif edilerek 

69/1 kapı numaralı bir tarafı Hacı Ömerin muhterik arsası ve bir tara: 
k~yfiyetin Kladno jandarma da- fı Hacı Ömerin bahçesi ve bir tarafı Hacı Ömerin hanesi ve tarafı rabıı 
ireSine bild.rılmesi rica olunur.• k ı 

tarikifım ile mahdud dükkanı olan kfıgir evin (halen dükkan odaya 3 • 
Prag 11 (A.A.)- D. N. B. ajan-

bedi!miştır) evsaf ve mesahası aşağıda yazılıdır: 
sı neşrettiği bir tebl:ğde Alman Gayri menkul hiılen Kocadede mahallesinin mustakimzade cadde-
umumi valisinin Kladno hadisesi 

· sinde 38 kopı numaralıdır. 
1 etrafında yapılan tahtla! neti- Zemiıı kat: İki basamak mozaik merdivenle çift kanatlı camekanı 

cesinde 10 hazirandan sonra alın ahşap kapıdan girildikde zemini karesiman döşeli bir taşlık üzcrind~ 
ması mukarrer tedbirleri şimdi- k · · d"şell kuyulu b!r merdiven altı ve iç içe iki oda ve zemini ırmııı çını o 
lik ta1ftıikten vazgeçmiş olduğunu alafranga ocaklı bir mutb:ıh ve bahçeye açılan camekanlı bir kapıdır. 
bil<hmcktedir. Ve odaların altı kısmen bodrumdur. 

Kladno 11 (A.A.) - Kladno Birinci knt: 14 basamak ahşap merdivenle bu kata çıkıldıkda bir 
civarındaki köylerde büyük bir sofa üzerir.de önlü ve arkalı iki büyük cumbalı oda ve bir küçük san· 
heyecan vardır. Alman polisı bir dık odası ve heladır. 
çok taharriyat yapmıştır. İkinci kat: Bu kata da ahşap merdivenle çıkılıp birinci katın aynı· 

Prag 11 (A.A.) - D. No. B. a- dır. Ve arkada ahşap korkuluklu üstü kapalı bir balkon vardır. 
jansının bir tebliğine göre dün ge- Bahçe: Hududu kagir duvarla tahdit edilmiş olup içinde üç adet 
ce Alman ve Çek polsleri arasında meyva agc.cı vardır. 
kavga çıkmış ve bir Çek polisi öl- Umumi cvsafı:.Gayrı menkul kagir ve sağ taraf hududunda ayd 
müştür. Mücrimler tevkif edil - mahalli olduğu gibi içinde de elektrik ve terkos tesisatı mevcuttur. 
miştir. Sahas>: Tamamı 153,5 metre murabbaı olup bundan 74,5 metre ınu· 

Danzig'e Karşı 
Yeni Bir 

Hareket mi? 

rabbaı bir..a mülebakisi bahçedir. 
Yukarıda hudud, evsaf ve mesahası yazılı gayri menkulün tamarnı 

açık arttı~may:ı konmuştur. 
1 - İ~bu gayri menkulün arttırma şartnamrsi 19/6/939 tarihinden 

itibaren 937 /392 No. ile İstanbul Dördüncü !cra clairesinir. muayyen rıu· 
marasında herkesin görebilmesi için açıktır İlil'lda yazılı olanlardııfl 
fazla mal\ımat almak isteyenler işbu §artnameye ve 937 /392 dosya nu· 

Danz.g 11 (A.A.)- Şarki Prus- marasile memuriyetimize müracaat etmelidir. 
yada'ki nazı hücum kıt'aları ku - 2 - Arttırmaya iştirak için yukarıda yazılı kıymetin % 7,5 nisbe
mandanı Lutze akşam üzeri Ber- betinde pey veya milli bir bankanın teminat mektubu tevdi edilecektir• 
!ine hareket etmiştir. (Madde 124). 

Berlin 11 (A.A.)- Alman me- 3 - İpotek sahibi alacaklılarla diğer a!Akadar!Brın. ve irtifak hakki 
haf:J., Danzig hakkında Almanya sahiplerinın gayri menkul üzerindeki haklarını hususile faiz ve masrafa 
ile Polonya arasında tavassut ya- ,, dair olan i<ldialarını i§bu ilan tarihinden itibaren yirmi gün içinde e•: 
pılmış veya yapılmakta bulunmuş rakı müsbıtelerile birlikte memuriyetimize bildirmeleri icap eder. AkSl 
okluğuna dair çıkan haberıeri bir halde hakları tapu .sicilli ile sabit olmadıkça satış bedelinin paylaşmasın· 
kere daha bugün tekzib etmekte- dan hariç kalırlar. 

dir. 4 - Gösterilen günde arttırmaya iştirak edenler arttırma şartna· 
Danzig 11 (A.A.) - Doğu Prus- mesini okumuş ve lüzumlu malfımat alrruş ve bunları tamamen kabul et· 

yasında askeri spor şenliklerine rniş ad ve itibar olunurlar. 

iştirak için buraya gelmiş olan 5 _ Gayri menkul 17/7/939 tarihinde Pazartesi günü saat 13 den 
6000 muhafız kıtaatı mensu, Dan- 15 şe kad->r İstanbul Dördüncü İcra memurluğunda üç defa bağırı!:lık· 
zig muhafız kıtaatı ile birlikte AI- tan sonra en çok arttırana ihale edilir. Ancak arttırma bedeli muharn· 
man muhafız kıtaatı kurmay re- men kıymetin % 75 şini bulmaz veya satış isteyenin alacağına rüçh&Dl 
isi Luzein önünde geçid yapmış - olan diğe~ alacaklılar bulunup da bedel bunl:ınn bu gayri menkul ile 
!ardır. Geçidde Foresten ile Sena- temin edilmiş alacaklılanrun mecmuundan fazlaya çıkmazsa en çok art
to reisi Greiser de hazır bulun - tıranın ta~hhüdü baki kalmak üzere arttırma 15 gün daha temdit edile· 
muşlardır. rek 1/8/939 tarihinde salı günü saat 13 den 15 şe kadar İstanbul Dördün· 

Forster. bir nutuk söy liyerek ez- cü İcra memurluğu odasında arttırma bedeli satış isteyenin alacağınn 
cümle demiştir ki: rıiçhanı olan diğer alacaklılırrın bu gayrı menkul ile temin edilmiş ala· 

Danzigliler, Führer çocukları - cakları mecmuundan fazlaya çıkmak şartiyle en <;Ok arttırana ihale edi· 
mn, Daıızige mücadele.inde yeni lir. Böyle bir bedel elde edilmezse ihale yapılmaz. Ve satış talebi dü~Cf· 
bir kuvvet yeni bir cesaret ver - 6 - Gayri menkul kendisine ihale olunan kimse derha! veya verilen 
mek için geldiklerini görmekle mühlet içinde parayı vermezse ihale kararı fesholunarak kendisinden 
daima bahti). rdırlar. Danzıg i- evvel en yüksek teklif de bulunan kimse arzetmiş olduğu bedelle alma· 
çindeki 400 b:n Almanın anayurda ğa razı olursa ona, razı olmaz veya bulunmazsa hemen on beş gün rnüd· 
dönmek istediğinden ve bu temen- detle arttırmaya çıkarılıp en çok arttırana ihale edilir. İki ihale arasın· 
ninin bir gün tahakkuk edeceğin- daki fark ve geçen günler için 3 5 den hesap olunacak faiz ve diğer za· 
den hiçbir zaman şüphe etmem~- rarlar ayrıca hükme hac~t kalmaksızın rnemuriyct;mizce alıcıdan t3h· 

sil olunur tir 

Çinliler Şang
hayı Sarıyor 
Hong Kong 11 (A.A) - Çekia 

ajansı bildiriyor: 
Doğu cephesinde faaliyette bu

lunan Çin çeteleri Şanghay etra-

• 7 - Alıcı arttırma bedeli haricinde olarak yalnız tapu ferağ harcını 
ytrmı sendik vakıf tavıı bedelini ve ihale karar pullarını vermeye mec· 
burdur. Muterakim vergiler, tenvirat ve tanzifat ve tellaliye resminden 
mütevellit belediye rüsumu ve müterakim vakıf icaresi alıcıya ait ol 
mayıp arttırma bedelinden tenzil olunur. İşbu gayrı menkul yukarıd~ 
gösterilen tarihte İstanbul Dördüncü İcra memurlu!Ju odasında işbu 
ilan ve görterilen arttırma şartnamesi dairesinde satılacağı ilan olu· 
nur. (4174) 

Gazeteler, Parisle Londra ara
sında yalnız misaklar ımzalamak- 1 
la lktıfa edılmedığınl, bunlara 

Londra 11 (Hususi) - Türk as
keri heyetile birlikte gelmiş olan 
Türk gazetecileri buııiin İngilte

reden ayrılmışlar, istasyonda bü
yuk elçi doktor Tevfik Rüştü A
rasla sefarethane erkanı tarafın

dan uğurlanmışlardır 

Budapcşte 11 (A.A)- Nemzeti 
Ujsag gazetesi, Alman Dahiliye 
Nazırının Peşteyi ziyareti müna
sebetile bazı Fransız ve İngiliz 
gazetelerinin Macaristan hakkın-

iında muazzam bir çevirme hare
da işaaya devam ettıkleri asılsız 
haberleri ve bilhassa Macar'.stanla keti yapmaktadırlar. çevirme ha-

Maarif Vekaletinden: 
hürmet VE> rıayet ettirecek vasıta-: 
!arın da hazırlanmış bulunduğunu 
yazmaktadırlar. General Gamlen 
Londrada yabancı bir devlet ada
mı gibi değil, bir şef gibi kabul 
edılmıştir. İcab ett.ği gün Fran -
sız - İngiliz kara kuvvet~erinin 
kumandasını ele alacaktır. Fran
sız - İngılız mıizakereleı i şondi 
Avrupai bır mahıyet almış bulun
maktadır 

STRANG'IN MOSKOVA 
SEYAHATİ 

Londra 11 (A.A.) - Strang, 
Moskovaya yapacağı seyahat et • 
rafında bu akaşm tekrar Hari -
ciye Nezaret! mütehassıslarile gö
rüşmüştür. 

Strang Londradaki ikametini u
zatmıya karar vermiştir. Pazarte
sinden evvel hareketi muhtemel 

reketi Japonların civar mahal - 1 - Ortd uırnlla.rd3 türkçe, taııih - coğrafya, riyaziye, tabıiye, 
Alımanya arasında bir askeri itti-

lerle münakale ve muvasalelerini Fransızca, almanca ve ingılizce mualhm muavini olmak isiıyenler içil! 
bk yapılacağına dair verdikleri 

kesmiye matuftur. bu sene imlihan açılmıştır 
malumatı şiddetle tenkid ed:yor 

Çin askerleri geçen 24 mayısta 2 - lmtihanl~r bır EylU! C'Uma günü İstanbul Üniversitesınd< 
İngiltere - yemen Kanton şehrine girerek saatlerce başlıya~aJ<tır 

süren sokak muharebesi yapmış- 3 - BıJ imtıhan& dahıl olacakların: 
(1 inci sahifeden devam) !ardır. Japonlar 20 ölü vermiş • A - TürJ< vatandaşı olmaları, 

Fakat bu sefer İngiltere yalnız !erdir. B - Yaşlarır.ııı 20 den eksik ve 45 den fazla olmaması, 
Yemenin değil fakut şarki Akde- C - Hüsnühal erbabından oldukları, hCT hangi bir surette mah· 

Londrada Türk askeri heyeti 

nizdeki vaziyetinin İngiliz bas- T u"' r k k u ş u kfuniyetleri oımadı~ı hakkında bulundukları vilayet veya idare heye-
kın hare~ıctlerile tahdbine asla tinden alınmış b'r 'llazbata i.braz etmeleri •hAlen memur ve muallim 

mevzuu üzerinde •ÖZ .sôylemıye meydan vermemeğe azmetmiş o- olanlarır bu kayıttan müstesna olup mensub·oklukları daire amirinın 
saIMı:yetli bir zat dedi kı: lan büy~ İtalyan devletinin de T a y y a r e 1 e r ı· vereceği Vl'<lika kMıdir.• 

değildır. 

- Hiç şüphesiz Fenerbahçe bu- Romanya Harı"cı"ye Nazırı An karada şiddetli mukaveml·tıle karşılaş - D - Her ı;ırlii h•stalıktan ve muallimlik etmıye mani vucud an-
gun mühim spor hfi.disesinin amili mış bulunuyor zalarından salım okhrldarını iııbat eder tasdikli heltim raponı förı:z 
olmuştur. İngiliz takımı hakkında , iNGiLtZLER TEKZiB EDİYOR Türkkuşuna mensub on bir tay- etmeleri 

Lo d 11 (A.A) Volkıscher yareden mürekkeb bir filomuzun 
fıkr:m yok. Fakat ne de olsa fut- (1 inci ıalılfeden deı:am) G.U'EN.KO'NUN BEYANATI n ra · - E En az lise veya 4 vey 5 veya 6 ınıf1 0··,.,.. ... -e kul - · · • · memleket dahı'Iın· de bı'r tur yapa- - a a ı "'"""' n o u mt 
bol mi ·k 1s 1 BoobE!hter gazetes.nın guya Jn<ri-me e etinin tan'bu a ge- fından mısafir Nazır şerefir.e An- Romen Hariciye Nazırı şehri- ..., zunu veya bunfarın mııadili tahsil görmü~ olmaları. 
] 11 h rhald !iz kuvvetleri tarafından Yeme - cağını yazmıştık. Bu saılıah saat en rı e e bu .işın üstadı karapala8ta bu ziyafet ver lecek- mızden geçerken gazeteclere iki M l" ı.ı b d ı 

ne kar•ı harekette bulunduğuna 6,30 da Ankarajan harüet e.•en ua .ım me .• e ın en mezun o anların en az iki ders senesi m·ı· 
sayılırlar. Fener yenilecek. Mu - tır memleket münasebetileri etra - • - allimllk f'tmı§ b:.ılunınaları lazımdır. 
vatfakiyetlı bir oyun çıkarmaları Muzakuelere yarın başlar.ı.cak fında beyanatta bulunarak demış- dair verdiği haberi resmi İngiliz filo evvelA Eskişchre inmiş ve o· 

· melıafili kat'! olar•k tekzib et - radan tekrar hareket ederek ö~- 4 - NamzetlPr imtihanda muvaffak oldukları takdirde kanuni en ıyı netu:ed~. ve salı günJ de devam ed ... cektir. tir ki " ti d hil' 
HAKEM A AK1N mektedir. leden sonra Yeşilköye inmiştir. şar ar a ınde her hangi bir orta tedrisat muallim muavinliğine ta· 

· M safir Nazır bugünlerde zıya - •- Tiır!Uyeyi ytn.den ziyaret _ _ _ yin edilece.klerdır. 
Spor muharrirı ve hakem Ad- retlerde bulunacak, salı günü 17,15 etmek fırsatını bulduğumdan do- _l"8'111111111111ııı,..8'11111111-lllllıılll8'111111111111ııı,.. I Filoya Türkkuşu öğretmenle • 

nan Akın İngiliz takımı hakkında trenile Ankaradan ayrılacaktır. layıs on derece memnunum. Tür- - - ırinden Osman Nuri Baykal ku _ li - Yukarıdaki şar•ları hai:z olan namzetler bir istıda ile vilayete 
d>yor ki: Gafenko İstanbula avdetinde kiye ile Romanya arasın<laki dost- UzÜr Dileriz manda etmektedir. Bu .seyahat pi- müracaat edeceklerdir. Bu istidaya şu vesikalar bağlanacaktır. 

- İngiLzler herhald€ lııze ı.yi Yalo,dya uğrıyacak ve Cumhur Juğun ne kadar kuvvetli olduğu- Yazılarımızın ve haberlerimizin !otlarımızın mümareselerini art- A - Nüfus terkeresinin ash veya tasdikli sureti. 
bıı fu!Alol goot<'n-ceklerdır İııgi Rus•m z tarafından kabul ed.Ie- nu biliyorounuz. çokluğundan •Fatih İstanbul ka- tırmak için olduğu kadar, Türk B - Tahsil dı>reCEsine aıd şehadetname veya vesıkalarmın asıl 
lizlcr Fenerbahçey. yenseler de, cııkl r Bıllıassa samımı dostum Har.ci- pılarındo• tefrlkamızla çocuk sa- gençlerinin Türkkuşuna karşı a- ve ya.hud suretleri. 
yenılseler de, onlarda futbol tek Sayın mısafırım:;z çarşamba gü- ye Vekili Ekselans Şükrü Sarac- hilemizi bugün koyamadık. !akalarını da arttırmak maksadile C - Hüsnühal mazbatası. 
nlğ nin en m tckamıl nümunfflı- nu akşama doğru yine Daçya va- oğlu ıle, beynelmllel vaziyetin her - tert!b edilmiş bulunmaktadır. D - Buluwlukları yerlcrıP Maarif ıdares.nden niın!Jnesıne gore 
nı gorecej!ıı. punlc Romanyaya hareket ede - zamandan da:ha entc· esan bulun- meseleleri gori.ışecp~ z. Filo buradan Edirneye, sonra almış t.?.sdikJı aıhhat rapuru. 

STADYO, IDA cekt r duğu bir anda tekrar gdrüşmek, Bu görüşmeler, B' 1.ı:n ııntan•ı İımire, Adanaya ve Konyaya gı - E - Maarıf idarf'Sınden tasdıkli ve fotograflı r . 
le Fener stad kuruluşuna.ın- Harıcıye aıırı ile bırLkıe Ro- benim Çin, ihusus! ehemm.yeti nın elıcc1ilcşt rllmesi gayes:ne ma- decekt r. Hava müsaid olduğu F - Altı aded 4XG,5 büyükliığünde karwrsuz fotografları. 

bcr. ılk defa orayı dolduran bu - men matbuat ıııuduru Dragu ve haiz bir hidiset:lır. tuf olacaktır. takdirde bu seyahat on gun kadar Bu vcsıkalar en son 15/8/1939 ta:':'ihine kadar Vc'rnlcte e~n ıerll-
yuk b r kutk heyec n ıç'1lde-.. Rorr,en gazetec ler, de §e'hrımize Ekselln6 Saraooğıı. l<' .k rnem-1 Ankaradan donUşüTU'Zde daha sürecek!~. miş olmcsı liızımdı .eıı tarihten sonra Veka' t.o miıracaat et-ı,iş o~on· 

!Bırk ç dakka scp a F~c~n~e"""''-=-~~c~I....,,..,,,...,_~~~~~~~...!...l!:~k~..il.l:a.t.ıı.ıiı1L.....flı!.ı:ı.c__;tııü.sl.f:ı:el<--....ı.ı;mı:ı....ııiiı:.ilsii.tii;z.......~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~..ı.. .... _..ıı... ... ....ı. .......... .w.~~...acıı:ııı~~-""""'IA>.~~~~~~~~..I 
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Amiral Kolçak Sivastopol 
Rıhtımında Tufan Reisle Konuştu 

• 
''Vazifen izi iyice Bellediniz Değil mi?,, Diye 
Sordu, Şu Cevabı Aldı: - "Evet Amiral ! 

Da:vst, y :ne tallhınin ku \'velt - , 
le hadiselerin aldığı bu şekil yü
zunden hayatını ve vaziyetıni kur
tarnmş oluıyur, :bulanan paylaht 
havasında daha faal ve d:<ha yeni 
işlere başlamak üzere yeni bir 
fırsat elde etm~ bulunuyordu. 
Delikanlı sığındığı k~eden, İt

tihad ve Terakıki kabinesin:n su
kutunu, Talat ve Em·er Paşaların 
firanru öğrendıJden sonra çıka -
bildi. Al'tık Rasim Beyin evlatlı
ğı ve Çanakkale st.mbotunun sü
varisiAıbdullah kaptan değil, Mis
ter Davet ismlle sahneye ayak 
bastı. Geldi, Beyoğlunda, Kalyon
cu kuBuğunda bir eve yerleşti. .. 
Hıristoyu buldu, ve yeniden bir 
teşkilat meydana getirmeğe baş
ladı. 

Hadiselerin cereyanı, gerek Me
lek'in ge.ekse 1'irk 'sbıhbarat 

servisi şefi doktor Neşetin kanını 
güzel İngiliz ya\•rusunun ödeme
sine meydan bırakmam~, müta
rekenin imzasından sonra kend~ 

yurdunda yabancı vazcyetıııe dü
şen Tüıık halkının böyle in tıkam 
poş'inde ve bilhassa Davst gibi nü
fuzlu bir şahsiyetıin karşısında uğ
raşmasına tamamen mani olmuş
tu. 

4 uzun harb yılını Osmanlı im
paraltorluğunun hükılmet merke
zinde ve bu imparatorlugun aley
hinde c~usluk teııkilatile geçi 
ren güzel İngiliz şimdi bambaşka 
bir işe başvurmuştu .. Gemi kur
tarma ş:riketi meydana gE"tırmek! 

Bunun için 1.9.zım gelen müsaa
de ile sermaye ve malzemeyi sür
atle tesis etti. Tahlisiye şirketi is
mi altında yeni işınin başında fa
lıyete başladı (1). 

Artık Osmanlı imparatorluğu· 
da!ııli kaT~ıklıklar, parti kavga -
larile kendi kendine izmihlale sü
rükleniyordu. 

-5-
Anural Kolçak halk filosundan 

intikam almak, ve bu intikam hır
sını etraflıca tatmin etmek için 
her türlü tertjbatın noksansız ha
zırlanmasını emretmiş, Tufanla 
avkadaşlarının dokuz takalık kuv
vetlerini imha eden albak Çaka
lofu 6 destroyerlik bir müfrezeye 
kumanıdan tayin etmiş, kendisi de 
hardkata işt;r:<k etmek üzere Ka
gol kruva:zörile yola çıkıyordu. 

Tufan kaptanla Adem ve Receb 
reııslere verilen 5 Rus motörü son 

W İngiliz casu,u Da,·stun bun
dan sonraki ve memleketimizden 
firarına kadar süren maceraları 
(Bozgun) ve (S. O. S.) de tefer-
rüatile mevcuddur. lt. Y. 

TARİHi 
ÇOCUI< 
RDl1ANI 

- Çocuklu de .. Budalalık de .. , 
Ne dersen de! Ben Kraların gece
lerı na,ıl uyuduk!· ın yatakla - , 
rı .. a nasıl yattıklarını görmek 
ıstiyorum. S1tE: 1.9.'da da buna me
rak etn•:;ıt'm .. Stimer ecPs;ııi niha
yet brr gece ya a .nda yat~rken 
gtırdum F'akat O btr kadındı. Ne
ye ) .ırar? Ben b r Kra! görmek 
ıstıyoru'l1. Ru çocukça merakımı 
bır turlu emedim, Şimdi tali 
benı Hamal Kralının sarayına ge
tırd:. 

Eğer burada da Kralın nasıl u-

bir defa kumandan tarafın.dan göz
den geçirildikten sonra Amiral 
Kolçak Sivastopol rıhtımında Tu
fan reisle konuşmuştu: 

- Vaz"feni jyice belledin de -
ğil mi?. 

- Evet Amiral! 
- Şimdı senin Trabzona var -

man için ne kadar zaman lazım? 
- Beş gün kAfidir amiral! 
- Peki, orada ne kadar kala-

caksın?. 

- 3 gün de orada kalıp Dursun 
kaptanı ikna etmek için uğraşı -
rım! 

- Evet ... Sekiz gün eder. 
- Sekiz gün eder amiralim! 
- 4 gün de tekrar sizin kanal 

hattına açılmanız için hesab edi
dileccık zamandır. 

- Evet am'ralim. 
- Hepsi 12 giın eder değıl mi? 
- Evet! 
- O halde buradan 11 gün son-

ra harekele geçecek donanma 12 

inci günün ikindisine doğru sizi ka
nal hattında ve sey:r halinde kıs
tıraıbilir! 

- Tamam ... 
(D~vamı var) 

Mısırda Bir Şebeke 
(5 inci sayfadan ~evam) 

girecekleri g;bi Marya ile Kız da 
rahibe kıyafetine gireceklerdir. 
Kız bu rolü çok iyi oynamıştır. 

O kadar ki Latif Vasıf kızın kur
nazlığını beğenerek onu mutlaka 
oğluna almak istemiş, hatta iki 
genç nişanlanmışlar bile ... 

Lakin bu işler parasız olmuyor. 
Papas kıyafetine girmek, sahte 
rahib olmak için de para Iiızım. 
Kumpanyanın arkasında vakti, 
hali çok müsaid olan ME!hmed Ha
san Ali ile Mustafa Süleyman nam
larında iki zengin vardır. 

Paralar veriLyor, elbiseL;r teda
rik ediliyor. Sahte rahib ve rahi

beler sahilden Marko Polo ismin 
de bir İtalyan vapuruna b'.niyor
lar. 

Vapurda bunları bekliyen biri 
vardı. O adam bunları Françesko 
ismrnde diğer oirine takdım ed
yor. Françesko vapurun memur
larındandır. Bunlara b:rincı mev-

ki kamarayı temin t'derek orada 
kendilerine kaçak maddeleri de 
teslim ediyor. Sahte rahib ve ra
hibeler bu macldekri geniş elb;
selerinin altına mükemmel su -
rette yerleştırip saklamışlar ve 
ondan sonra rnpurdan karaya in
mişlerdır. 

Çok geçmeden e\·vela Rafael 
yakalanmış, kendis.nin papas ol
duğunu beyhude yere iddi::. eden 1 

Rafaelin üstü aranınca uyuşturucu 
maddeler meydana çıkmıştır. Bu
rada tuhaf birşey olmuş: Hakiki 
bir rahibe de vapura binmiş imiş. 
Bu da kumpanyaya mensuo diye 
yakalanmış, hiçlJir şeyden haberi 
olmadığı nihayet anlaşılmış ise de 
bu karışıklık arasında güçhal ile 
hüviyetini iSbat edebilm:~t;r. Bu 
işte karlı çıkan yalnız o genç kız 

olmuştur. Çünkü rolünü sonuna 
kadar muvaffakiyetle becermiş, 

kumpanyanın diğer mensubları 

ağır cezalara çarptırılırken ona 
ikramiye verilmiştir. 

lngiliz Askerleri Manşi Geçe ~ekler' 
(4 üncü sayfadan devam) 

saba göre İngilizlerle Frar.sızlar 
150 ticaret tayyaresini bir:eştire
rek lbu işe tahs's edebileceklerdir. 
Bu tayyarelerin her biri 25-30 kişi 
alabilmektedir. Yine Fransızlarla 
İngilizler 100 tane kadar bombar
dunan tayyar es ni birleştirerek bu 
işe ayıraJbileceklerdir 

Artık zamanı geçmiş sayılan bu 
kadar bombardıman tayysreleri 
vardır. Bombardıman tayy:ırele -
rinin her biri ise 12 kiş; kadar a
labilmektedir. Şu halde, diyorlar, 
her seferde İrı.giltereden Fransaya 
bu tayyarelerle nakledilecek İn -
g:Jiz askerinin 5000 ile 5,500 arasın
da olacaktır. Bu sevkiyat temin 
edilmiş olacaktır. 

Yazan: İskendcr F. Sertelli 

yudugunu göremezsem, muhak -
kak göbcğımden çatlar ölürüm. 

Habeş kız bırdenbıre şaşalamış

tı. Buran 'a verecek cevabı bula - ı 
madı. A "zının içınde bir şeyler 
geveledi.. Düşündü. 

Buran sözüne dernm etti: 

- Kralın oda hizmetine bakan 

sen degil misin? Kral gözlerini ka-ı· 

payıncaya kadar başı ucunda ona 
meraklı ve eğlenceli hikayeler 1 

anlattığını sen söylemedin mi? 1 
Şimdi neden tereddüd ediyorsun? ı 

Bu tayyarelerin sür'atine gelin
ce; hesab edildiğine göre her biri 
saatte 250 ile 280 kilometr1 ara
sında uçacak olsa bunlardan her 
biri bilhassa yazın günde üç se
fer yapabilecektir. Şu halde. y:ne 
hesab ediliyor ki günde bu su
retle 16,000 İngılizin kolayca Fran
saya getirilmesi mümkün olacak
tır. Fakat tayyareler:n miktarı da
ha artacaktır. Sevkiyatın daha ko
lay olması için daha başka tedbir
ler düşünülecektir. 

YeNİ NEŞRİYAT: 

TÜRK ŞAIRLERf 
15 günde bir intişar eden Türk 

şairle>ri aıdlı ansikkpedinôn 72 inci 
sayısı çıkm~tır. 

- 26 -

Benin" gibi bir çocuktan Krala ne 
zarar gelebilir? 

Kraln carıyesi itiraz edeme -. 
mişti: 

- Pek,, dedi, bunu sana vade
dıorum. Fakat, bugünlerde ola -
nıaz. 

- Ne vakit mümkünse ... 
- Kral be~ on gün sonra şarap 

bayramını tes'id edecek. O gece 
çok sarhoş olur .. Yatağın., girer 
girmez uyur. Ve gözlerini açma -
dan sabaha kadar sızıp yatar. İşte 
seni o gece Kralın odasına götürü-

• 

TARiHTE AŞK 
(5 inci sayfadan devam) 

çırpılardan acele bir tiyatro sah
nesi yapmış, bir facianın son per
desini temsil ediyordu. K~ptan, 

mürettebat ve çacukları da kum
lar üzerine oturmuşlar, seyredi
yorlar, gülüyorlardı. 

Bu hali adada yirmi gün ka -
dar kaldılar. Nihayet bir balıkçı 
gemısi geldi, kazazedelerı kurtar
dı, 24 eylül 1812 de St.okholme gö
türdü. 

İsvcçlıler, kendis'ni korku ile 
karşıladılar. Mareşal Bernadoti 
iknaa çalıştı. Muvaffak olamayınca 
canı sıkıldı. Eski sevgilisi Benja
meni hatırladı. Mektuplaşmıya 

başladı. 

Madam dö Stalin birçok eserle
ri vardır. Bunların en meşhuru: 
Delfin, Kormin ve Almanyada ... 

- . ·---ı 

Telepati Nedir? 
(5 inci sayfadan devam) 

Hak:katen, fotoğrafta kırmızı 

bir leke görülüyordu. Halbuki bu, 
genç kadının dudak boyasından 

başka birşey değildi. Gece fotoğ
rafı öptüğü zaman üzerinde kal
m~tı. 

Hem iresi, teselli için: 
- Dudaklarının boyası bu kar

deş·m ... Çok sinirlisin ... Herşey
den fena bir mana ç;karı ·orsun ... 

- Hayır! Bir daha söy luyorum. 
İşte, kocam mutlaka ~aralandı . 

Birkaç gün sonra gelen b;r ınek-ı 
tub, Janın o sabahki müsademede 
başından yaralandığmı bildi··vor
du. 

Tesadüf mü• Telepati mı" Bun
ları bir (elepat. hldisesı olarak 
kabul etmekte ne mahzur var? 
Halbukı bırçokları tesadii( deyip 
geçiyorlar. Telepatiyi, bu ,ıı-rı he
nüz tamamıle anla:;a1amıyan kuv· 
velin mevcudiyetinı kabul etmi
yorlar. 

Bence, telepatiyi inkar etmek 
doğru değildir. 

Profesör Rişar, bir eserinde bır 
çok telepati hiidislleri zikred ·yor. 

Bu en ziyade Amerikada tetkik 
edilmektt'dir. Duka Üniversitesi 
(Şınıali Karolinde) muallimle -
riııdm doktor Rhine, telepatiye 
aıd 90,000 tecrübede bulunmuştur. 

L·berty mecmuası, üç sene sü
ren bu tecrübeler hakkında dik 
kate değer malümat ven) or 

Bu tecrübeleri bizzat yapmak 
güç değildir. Meseliı, bincın göz
leri bağlanır. Bird geri zıh•ıen o
na kumanda verir: 

- Kalk, piyanonun üzePndeki 
vazoyu al, bana getir' 

Gözleri bağlı olan az \'eya çok 
hassa,tır. Henhalde bu emre er
veya geç itaat edecektir. 

#• GE:\Ç BAYANLAR• 

Haziran ayı biliyorsunuz kı 

merasim ayıdır, bu ayda sizln 
dahi merasiminiz var ise, fik
rıııizde kal,;ın, Nişanlınıza ci
hazını ısmarlayacak iseniz. yal
nız Bay D AV İDE. Beyoglun
da 178 No. Galatasaray Lisesi 
karşısında Siparişinizi orada 
verseniz ni~anlınız son derece 
memnun olr.caklar. 

Orada en son moda Robdö
şambrlar, P

0

ijamalar, Kravat
lar, iç çamaşırlar, gömlekler ve 
saireyi bulabileceksiniz. Ay11i 
zaman en ucuz fiyatlardan isti-
-. fade edeceksiniz .-

rüm. Fakat sakın bundan kim -
seye bahsetme! Kral duyarsa, iki
mizin de başını koparır. 

Böylece sözleştikten sonra ay
rıldılar. 

Habeş kızı artık Buran'Ia sık sık 
konuşuyor, ona her istediği yeme
ği gönderiyor, bütün ihtiyacını 

temin ediyordu. 

Buran, (Mipur) daki işçilık ha
yatını gözönüne getirerek, taliin 
bugünkiı cilvesine hayret etmek
ten kendini alamıyordu.' O şimdi 
Hamat Kralının sarayında prens
ler gibi huzur ve refah içinde ya
şıyordu. 

Arasıra kral gür~ş seyretmek 
istedıkçe eski pehlivıınlarla Bu -
ran meydana çıkar. döğü;ürdü. 

Azak (baş döğlişçü) olmuştu. Bu 
döğüşçüler kendi ayarında pehli
\'anlar bulunmadıkça kimse lle 
döğlismezlerdi. 

Azak Hamal Kcalıııın ba~ dö -

İstanbJıla iş \ 
Bulmağa Gelen 
Vatandaşlar 
(5 inci sayfadan devam) 

7-S.ON Tl!LGaAr-ıı HAZİRAN 1939 

İstanbul Belediyesi İlanları 

Floryada (25) numaralı dükkan, yüz elli lira tahırun edilen senelik 

kira bedeli üzerinden arttırmaya konulmuştur. Buna ait şartname Za

bıt Muamelat Müdürlüğünde görülebilır. Taliplerin yevmi ihale olan 

26/6/939 pazartesi günü (il) lira (25) kuruşluk teminat makbuz veya 

mektubile saat 14 buçukta Daimi Encümende hazır bulunmaları ilan o-

lunur. (4052) 

* * 

- En büyük vazifelerimizden 
biri de, memlekette boş gezen aile 
reislerini işsizlikten kurtarmak, 
az kazanan, eline geçen para ile 
ailesinin ihtiyaçlarını temin ede
miyen kimseleri, bulundukları 

memleketlerde münasib birer işe 

yerleştirmektir. Dört senedenbe
ri karnını doyurmak, nafakasını 

temin etmek için İstanbulda yaşa
mak mecburiyetinde kalan genç 
eğer köyünde olsa ıdi, her halde 
memleket birkaç evlada daha sa
hih olacaktı. 

Muhammmen 
Senelik Tr D ıt 

Kirası 

Lira kr. 

20 00 

72 00 

72 00 

Miktarı 

Lir.ı Kr. 

1 50 

5 40 

5 40 
Bugün fabrikalarda, şurada, bu-

1 rada çalışanların ekseriyetini ka- l 
18 00 

dınlar, bilhassa evli kadınlar teş-
kil ediyor. Bunlar arasında hakika-

1 35 

Kına •• ada Yalı cacıcıesıncte venız oanyo yeri. 

Arnavutköyünde Lutfiye mahallesinin Küçük

ayazma sokağında 11/23 numaralı ev. 

Arnavutköyünde Lutfiye mahallesinin Ön so

kağında 5/7 numaralı t?V. 

Haskoyde Halıcıoğlu mahallesinin Keçccipiri 

sokağında 199 numaralı dükkan. 

ten muhtaç. çalışmak mecburiye- 250 00 

tinde bulunan dul kadınlar. genç 

18 75 Tepebaşında Meşrutiyet caddesinde 10 numa

ralı dükkan. 

Muha,l'men senelik kira bedellerile teminat miktarları ve bulun-kızlar olduğu gibi. sık gezmek, 
süslenmek için fabrikaya giren dukl•m nıe\·kileri gösterilen emliikin bidayeten ve temdiden yapılan 
evli kadınlar da vardır. 

1 
ilanhra r~ğmen talibi bulunmaması hasebile pazarlıkla kiraya verilme-

Bbyle hali vaktı verrnde, kııca ı 

k d 1 d 
. d - b .1 . Jeri takarrür etmiştir. Bunlara aıt şartnameler Z1bıt ve Muamelat >.fü-a ın ar an zıya e, ır aı eyı ge-

çindirmek mecburıyetınde kalan 1 durlüğünı!P görülebilır. Taliplerin yevmi ihale olan 21/6/939 Çarşamba 
kimseleri tercih etme!,, onlara iş günü bu t•ptaki teminat makbuz veya mektuplarile saat 14,30 da daimi 

vermeli, onları düşünmeiıdır enciime'ldP hazır bulunm3ları ilan olunur. (4096) 

Kadıköy Vakıflar Direktörlüğünden: 

Üsktıclar 

• 
Göz tepe 

Göz tepe 

Bogazıçı 

• 

• 

Üsküdar 

Kandilli 

Kadıköy 

• 
• 
• 

Erenköv 

Üsküdar 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Maha:lcsi 

Solaksinan 

Rum Mehınetpaşa 

Göz tepe 

Göztepe 

Kandilil 

Kanlıca 

Yen.mahalle 
H. Hisarı 

Paşa bahçe 

Rum Mehn:etpa~a 

Bahçe 

Osman aga 

Cafer ağa 

Rasım Paşa 

Rasim Paşa 

Kozyatağı 

Rum MehınPlpaşa 

Selman ağa 

Altunızade 

Altunızade 

Altunizade 

Kuzguncı.ık 

Kuzguncuk 

Kuzguncuk 

Rurni ehmetpa~a 

Pazarba , 

Altı.ınızade 

Runıı lel-metp~ a 

Sokağı 

Selamsız 

Çeşme meydanı 

Hatbo~·u 

Mehmd Ef. 

Mekt~p 

Hacı Muhiddin 

Kuyu 

Beyaz Ergovan 

Bedest0 niçi 

Aralık 

Karadut 

Moda 

Diız 

Ferıt Bey 

İçeren köy 

Areste 

S ·~ n Bey 

Koşuyolu 

• 
Kü. Çamlıca 

Üryanizad& 

İcadiye 

Ayhan 

Şemsi paşa 

Nuhkuyı:su 

Koşuv~lu 

Balaban 

No. N. Taj 

40 

12 

81 

28 

70 

24 

3 

6,8 

3 

25 

40 

14 

19 

34 
6 

4 

40 

22 

28 

10-10/1 

19 

9 

63 

141 

46 

54 

80 

17 

Cinsi 

İki oda 

Dukkô.11 

• 
• 

Ev 

• 

• 

aylık kirası 
L. K. 
2 

7 
3 

6 

5 

7 

4 

üte !in ön kısmı 15 

Dükkan 1 

Ev 4 
Dükkan 3 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

6 

2 

19 

2 50 

1 

6 
Hamam odaları 1 50 

Dük kav 
• 
• 
• 

Ev 
Dükkan 

• 
Ev 

1 

2 

2 50 

3 
5 

2 50 

3 
2 

rırın ve aralık 10 

Yukarıda cinsi \'C ınev-<iı ) aıılı emlıik 31/5/939 sonuna kadar pazarlıkla kiraya nrilecektir. İsteklıle-

rin KadikÖy V kıC r ınüdurlüğüııe gelmelerı (4102) 

DEVREDİLECEK iHTİRA * * 
BERATI Semti manallesi sokağı No. Cin!İ aylık kırM 

L. K.' cMürekkep cazibe mesaha alalı• 
1 

hakkındaki ihtira içın alınmış o- Üskı.idar 

lan 4 haziran 1937 tarih ve 2416 j 
numaralı ihtira beratının ihtiva Bostancı 

Rumi Şemsi paşa 

Mehmetpaşa 

Yen.ka· Başıbüyük 

Voli mahalli 6 00 

98 Düb.an 1 00 
ettiğı hukuk bu kene, ihtiraı Tür
kiyede mevkii fiile koymak için 
icara verilmesi tekhf edilmekte 
olmakla bu hususta fazla malu -
mat edınmek istiyenlerin Gala -
tada, Aslan Han 5 inci kat 1 - 3 
numaralara müracaat eylemeleri 

ilan olunur. 

ğüşçüsü olduğu ha 1de 
dar rahat değildi. 

Buraı. ka- 1 

Azak, Kraldan öç almak arzu -
sile her dakika he~," .'<•n ve E-ndi
şe içinde yaşıyordu fıuranın ne 
böyle bir endişesi vardı. Ne de 
heyecan duyuy'lrdı.: Hatır. son 
günlerde Buran kra1<. acımığa bi
le başlamıştı. Kenıh kendine dü
şüııüyordu: 

- Bu adam bıze tıu kadar ıyi -
likler yaptı. Göste·ıl·ği misı 'r • 
perverl'ği hiç kun<o,1c-ıı götme -
dik. Onun başını n-.sıl looıı-r~ca

ğı:z?. 

Buran bu düşüncesini Tan ının 
oğluna açmağa cesa.".t edemiyor
du. Onun vereceği c ı•ubı b:l·~·or
du. Azak: •Ta yuka •ı Fırattaa Ha
mat ülkesine kral!r ve onu.ı lıu -
mandanlarının kahlHını :"1rhr
mak için gelmedi!<: n.i?• di~~cek 
olursa, Buran bu"a karşılık ~!a
rak ne diyecekti 

Buran. arkadaşın< verdiğ, .;özü ı 

riye 
Bostancı Yenika- Başıbıiyük 99 • Oda 3 50 

riye 
Göztcpe Göztepe Kadirağa 45 Baraka 3 00 

Yukarıda cins Ye mevkıleri yazılı yerler 31/5/940 sonuna kadar 
kiraya verilmek üzere açık arttırmaya çıkarılmıştır. İhaleleri 13/6/939 
Salı günü saat 14 dedir. İsteklilerin Kadıköy Vakıflar Müdürlüğüne 

gelmeleri. (3928) 

de unutmuyordu. Onlar ka.ı i<or
deşi olmuşlar ve uı .. lanrıy~ elle
rini uzatarak - bir':ı'rlerindcP ay
rılmamak için - an • :çmişl~rdi 

Buran bir gece yatağında bun
ları düşünürken: 

- Hayır, ben kan kard~şime 
karşı döneklik gösteremem. Onun 
peşinden gideceğim. O benden da
ha akıllı, daha kuvvetlidir. Ona 
boyun eğerek buraya kadar gel

dim. Şi.mdi onu burada yalnız bı
rakınıam, Tanrı bütün göklerin 
uğursuzluğunu başıma yağdırır. 

Dedi. .. Şarap bayramını bek -

!emeğe karar verd .. Hamat şehrin· 
de dehşetli hazırlıklar vardı. Şa -
r~ bayramı yaklaştıkça herkesin 
yüzü gülüyor, genç kızlar ve ka
dınlar, delikanlılar süslü elbıse -
ler giyerek, asma yapraklarile do
nattıklar,ı göğüslerini şi.şire şcşire 

sokaklarda dolaşıyorlardı. 

(Devamı var) 

-. Çocuk Hekimi 

D~!~~~~!::~:.~~~~ 
Pazardan maada her gün saat 

15 den sonrıı. Tel: 40127 

İstanbul Birinci İcra Memurlu
ğundan: 

Bir borçtan dolayı mahcuz olup 
paraya çevrilmesine karar veril n 
35 çuvalda 1750 kilo sikletinue 
Ayvalık sabunu 14-6-939 tarih 
müsadif Çarşamba günü saat 
den 15 e kadar açık arttırma su
retile Asmadtında, Cambaz hanı 
caddesinde 17 numaralı dükk5n
da satılacaıttır İlk arttırmadJ 
!ip zuhur etmediğı \'e vahu ' .
len bede' mı.: ham men kı) mrt n 
% 75 ini bulmadığı takd.rde 16-
6-939 tarihinP ınüsadif Cuma gü
nü saat 13 den 15 e kadar vapı.a
cak ikinci arttırmada en çok art
tırana ihale edileceğinden tal•p
Ierin 1TU1ayyen gün ve asatte ına
hallinde hazır bulunacak :ı C"mu
runa müracaatları ilan olunur. 



• 

o E 
fiazımaızlık, Şişkinlik, bulantı gaz_, J N K J 8 A Z Sarılık , Safra 
Saneı, Mide hozuklıığn, harııak ataled Karaciğer MiDE 

ekş ilik ve yanmalarında ve Bütün Mide, Barsak bozukluklarında kullanımı: H O R O Z Marka· 
sına dikkat Son derece teksif edilmiş bir tuz oluf yerini tutamıyan mümasil müstahza
rlardan daha çabuk, daha kolay ve daha kat'i bir tesır icra eder. 

Yalnız toptan aatl§ yeri: Mazon ve Boton Ecıııa depo11u, Yenlpostane arkası No. 31. İstanbul. 

L A 
Alem Rakısı 
Rakımıza gösterilen rağbet Uzerin°, bü· 
yük bir fedakArlılda ve modem teşki
lAtla sıhhi ıerait altında temiz ve itinalı 
çekilen ALEM RAKlSmI yelli etiketle 
piyasaya çıkardığımı sayın m~terlleri
me saygılarımla bildiririm. 

MÜHİM İLAN 
Münakalat Vekaleti İstanbul Deniz 

Ticaret Müdürlüğü 

De nizcil e re İlan 
!stanbul Elektrik İşleri Umum Müdürlüğünün Eminönü il 

Kadıköy arasında, Galata köprüsünün Haliç cihetine ve dubalar 

zincirlerinin altına konmuş olan deniz altı kablosunun tamir edil

mek üııere kaldırılacağı alAkadarlara bildirilir. 
12 Haziran 1939 da başlıyacak ve 15 gün sürecek olan tamir i 

için Jı:ullanılacak dubııda arsıulusal işaretler gece ve gündüz bulu 

nacaktır. Bu yerden geçecek gemilerin dubanın yakınından geç 

memeleri dentzcilere ilıl.n olunur. ·4151. 

İstanbul İkinci İcra Memurluğundan: 
Türk okutma kurumuna birind derecede lpotek gösterilen Yüsri

reye ald Alemdar mahallesinde Aziziye caddesinde ve Fatma Sultan 
,amil sok~ğında eski 47, 49, 43, 51. 45, 53, 4,2 yeni 24, 17, 22, 28, 20, 26, 18, 
9, 21 numaralarla murakkam, hududu senette muharrer kagir, bahçeli 

.&l hane ve yedi. kıt'a bi!A hava dükkan açık arttırmıya konul.muştur. 
Gayrimenku.liln bulunduğu yer İstanbul hükumeti konağı karşısında 
ve esas cadde üzerinde olmakla beraber bina harab ve tamire muhtac 
ve elektrik, hıvagazi, su tertibatı vardır. Bu gayrimenkullerden 12 par
sel, 28 kotpı numaralı dükkanın iki cephesi camekan, zemini çimento 
kahve dükkAnıdır. 10/11 parsel, 24 6 26 kapı numaralı dükkanlar birleş
tirilerek bir dükltAn halinde müstamel olup 26 numaralısının cephesi de
mir yaprak kepenklidir. 8 parsel 20 kapı numaralı dükkan cephesi demir 
yaprak kepenkli zemini asfalt han içinde her odası vardır. 7 parsel 18 
kapı numaralı dükkAnın zemini tahta, cephesi camekandır. 9 parsel 22 
kapı numaralı mahal han methalidlr. Burada bahçe natamam bir oda 
oir mutfak, hır ar~lık, bir ocak yeri vardır. Birinci katta bir koridor üze
rinde altı oda, bir hala, sol taraf kısmında bir koridor üzerinde beş oda 
bir hala bardır. 

İkin~! kata tahta, asma bir merdivenle çıkılır. Sol tarafta bir kori
dor üzerinde bir hal8, bir oda. diğer koridor üzerinde üçü yüklü, dolaplı 
,.e gayri kabili iskan, biri kabili iskan olmak üzere dört oda vardır. 
Diğer koridor üzerinde ise ikisi camekan bölmeli olmak üzere beş oda 
bir hala vardır. buradan üçüncü kata çıkılır. Yüklü, dolaplı bir oda, 
bir sofa bir ' taras vardır. Sağ kısmında, birinci katta koridora gidince 1 

bir oda, bir bala, kinci katta merdiven başı, dört oda vardır. 13/14 par- , 
'fl, 17, 19, 21 kııpı numaralı mahal zemini çimento, cephesi camekan 
olup matbaadır. , . 

Maeahası: 7 parsel numaralı mahal 13.50 metro murabbaı 

8 • • • 10.50 • • 
9 • • • 269.50 • • 

10 • • • 7.50 • • ı 
11 • • • 6.50 • • 
12 • • 28.50 • · I 
13 • • • 35.50 • •l 
14 • • • 31.00 • • 

Olm~k üzere 402.50 ,netro murabbaıdır. 
Bundan 123 metro murabbaı mahal bahçe olup mütebakisinl bi

'lalar işgal etmektedir. Bu emlakın tamarnına 29550 lira kıymet takdir 
alunmuştur. Bu g11yrl menkule aid şartname 8/7/939 tarihinden itibaren 1 

herkesin görebilmesi için divanhaneye asılacaktır. Birinci arttırması 

18/7 /939 tarihine müsad;f salı günü saat ondan on ikiye kadar İstanbul 
kinci icra daiffsinde ir.ra olunacak ve mııhammcn kıymetin yüzde yet
niş beşini buldı.;yu bkdirde en çok arttıranın üstünde bırakılacaktır. 
O gün böyle bir bedel elde edilmezse arttırma on beş gün temdid edi
lerek 2/8/939 tarihine müsadif çarşamba günü ayni mahal ve saatte ' 
icra olunacak ikinci arttırmada en çok arttırana föale edilecektir. İpo
tek sahibi alacaklılıırla diğer alakadarların gayri menkul üzerindeki 
haklarını hususile faiı ve masrafa dair iddialarını evrakı müsbitelerile 
!O gün içinde icrıı dairesine bildirmeleri, aksi takdirde haklan tapu si
cilinde nıukayyat olmıyanlarm satış bedelinin paylaşmasından hariç 1 

bırakılacakları ve talib olanların muhammen kıymetin yüzde yedi bu
;uk nisbetinde pey akçesi veya milll bir banka teminat mektubu ibraz J 

~eleri ve faz!~. malumat almak istiyenlerin her zaman 37 /2113 numara I 
ıl~ dalremtze m~racaat eedebilecekleri ilan olunur. (18499) 

\ lstanbul Vakıflar Direktörlüğü hanları _I 
1 - 150 

1 - 150 
151 - Daha yultan 

12/6/939' 

13/6/939 

14/6/939 

Pazartesi 

Salı 

Çarşamba 

121 - Daha yukarı 15/6/939 Perşembe Tekaüt 

Vakıflar İdaresinden maaş alan Mütekaidin ile Eytam ve Aramilin 1 

Hazıran - Ağmtos /939 üç aylık maaşlarının yulrnrıda yazılı tarihlerde 
hlzalarında yazılı No. s.ıralarına gore verıleceği ilan olunur. (4163) 

V C 1 LA 
1 Haziran 1939 dan itibaren: 

IATLA iNDi iLDi 
Birinci Nevi 

Kara Av Barutu 
1 kiloluk kutusu 
1/2 (( (( 
114 (( (( 

ESKİ FİAT 
220 kuruş 
110 (( 

55 (( 

ikinci Nevi 
Kara Av Barutu 

1 kiloluk kutusu 
1/2 (( (( 
114 (( (( 
1/10 (( (( 

ESKİ FİAT 
180 kuruş 
90 (( 
45 (( 
18 (( 

< • • ' • • ~ • " 

YENİ FİAT 
200 kuruş 
100 (( 

50 (( 

YENİFİAT 
165 

82,5 (( 
41,25 (( 
16,S « 

TÜRK TİCARET BANKASI A.Ş. 

HER NEVi BANKA MUAMELELERi 

Merkezi: A N K A R A1 

Adapazarı 

Barhn 

Bolu 

Ş UBELER -
Bursa 
Eskişehir 

İs tan bu} 

.~ 

İzmit 
Safranboıu 

Tekirdağ 

Dahilde ve harlçde muhablrlerl vardı, 

Telgraf adtesi : 

Umum Müdürlük : TÜRKBANK - Şubeler : TiCARET 

Bankamızın latanbul 9ubeslnde tesis edllen 

''GECE KASASI,, 
Çok mihalt şartlarla sayın mü§terilerimizin emrine imide hulundurulmaktadir. 

b,ahat alınmak üzere gi§elerimize müracaat olunm881 

.... .,.. .fAllİ&İNİN SESİ 
UITIJ 

JO/ 'S11Nı.At G&O 
e•votıu 

1 

İstanbul Limanı Sahil Sıhhiye Merkezi 
Eksiltme Komisyonundan : 

j 1 - Merkezirrıize rid DAYANIR istimbotunun tekne, kazan ve 
makine aksamı açık eksiltme suretile tamir ettfrilecektir. 

1 2 - Keşıf bedeli 2328 lira 25 kuruştur, 
' 3 - Bu ı şe a · i şartnameler şunlardır. 

A - . }'enni şart name ve liste, 
B - İdari ş~rtname. 

1 4 - İstekliler bu şartnameleri 12 kuruş mukabilinde merkezimiz 

1 1evazımındar. alabilirl~r. 

1

, 5 - Eksiltme 27 H&zu an 1939 salı günü saat 14 de Galatada Kara
mustafapaşa sokağındo mezkur merkez binasında eksiltme komisyo
nunda yapılı.caktır. 

6 - Muvakkat teminat parası 174 lira 62 kuruştur. 
7 - Ehıltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunda göst(ri!en vesi

kalarla en aşağı 3000 liralık bu gib.i işleri yaptıklarına dair vesika gôc-
, termeleri şarltu·. ,3970. 

ÇOK SIK BAŞ YIKA

MA, PERMANA':T, 

SAÇ BOYASI, GÜNEŞ, 

ve RÜZGAR SAÇLAR! 

SERTLEŞTİREREK 

KIRAR. 

PERTE 
Briyantini 

'11erkibindeki hususiyet 

itibarile sa~lann kırıl -

masına ve koruyarak 

kepeklenmcsine mini 
olur. Saçları harici tesi

rattan korur. Tatlı biı 

yumuşaklık ve tabii bir 
parlaklık bahşeder. 1 

Her eczane ve ıtriyat mağazala-ı 
rında bulunur. 

15 
kuruş 

T enn!n yarattığı ur! yeniliklerin bir eseri olarak 
B M 1 R yerli tırao bıçaklarımızın yüzleri 

ÇAPAKSlZDIR 
Gayet keskin olmasının sırrı bundadır. 

1 

DEVREDİLECEK İHTİRA 
BERATI 

Doktor - Operatör .._ 

Orhan Toroe 
Kulak, Boğaz, Bu.run 

mütehassısı 

Taksim - Abdülhak HAırı.'t 

Caddesi, Geyik Apartmıanı __ , ___ _ 
cAlçılı bandaj !malt usulü. hak· 

kındakl ihtira için alınmış olan 
12 lldnclkAnun 1937 tarih ve 229~ 
numaralı !htlra beratının lhtfva 

ettiği hukuk bu kerre başkasına 

devir ve yahud lhtıraı mevkii fille 
koymak için İcara dahi verllebile--·1""=-============ 

Sahibi ve ne,,-iııatı idare eden 
ceğl tek111 edilınekde olmakla bu 
hususta fazl amalfunat edinmek ~- Bil§ muharriri 

tlyenlerln Oalatada Aslan Han ETEM İZZET BENİCE 
o inci kat 1 • ll nwnaı alara müra- Soıı Tel&raf lltatbauı 


