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A'manyanın 
Tehdidi 

................ ~--..... """"'"""'~ 
Anı.ara tebli&'inin neşredil-
diği bir giinde ajansın Ro
manya ıçm Almanyanın 

yaptığı ta'~ ik n tehdidi 
haber vermesi çok şayanı 

dikkattir. 
................................ , ..... 

ETEM İZZET BENİCE 

omcıı Hariciye Nazırının 

Anlı.ara S<'l abat ve ziyareti 
müııasebetile neşredilen 

tebliğ çok canlı bir eserdir. İki 
devlet ara>ında bir defa daha bii
tün ehemmiyetile tazelenen sevgi 
ve mesai ortaklığı tebarüz ettir· 
eliği gibi Balkan birliğinin mahi
yet ve vasfı üzerinde de hassasi
yetle durmaktadır 

Tebliğin Balkan birliğine temas 
eclen son fıkrası umumi efkara 
hitab edişi bakımından diplomasi 
lisanının güzel örneklerindendir 
ve .. §Öyle demektedir: 

•İki Nazır, bu antantta komşu 
milletler arasında Balkanlar ni
zamına elzem ve Avrupa sulhu
na gittikçe daha ziyade lüzumlu 
bulunan bir kardeş birliği ve te
sanüdlü hareket aleti vasfını gör
mektediP.·• 

Bu fıkra vaziyeti kendi ihtiyat 
ve teamiilün ifade ettiği diplo -
matik beyan tarzı formülleri için
de ktıvvetU bir surette aydınlat
maktadır. Romany.ı Hariciye Na
zırının bugün Atinada yapmağa 
başlıyııcağı temas ve mülii.kat • 
!ardan sonra da yine Balkan bir
liğini'\ öz ve hüviyeti üzuinde 
ayni mealde bir tebliğ neşredile-

Hitler, Sovyet Rusyayı 
Japonya i e Tehdid Ediyor 

•• •• 
/ngiliz--Sovyet Müzakereleri Uzerine Tesir 

• 
Yapmak için Japonlar Harekete Geçtiler 

--- -- -

Japonya da Beynelmilel imtiyazlı Mıntakaları 
işgal için GenişBir Plan Hazırlamış 1 

Japonlar: "Kılıç 
Kınından Çıktı,, 

Diyorlar 
Paris 15 (A.A.) - Bütün ga

zeteler, Tientsin meselesile meşgul 
olmaktadırlar. Gazetelerin ekse • 
risi, bu meselenin çok vahim ve 
beynelmilel vaziyet ile sıkı suret
te alakadar bir mesele olduğu mü
taleasındadırlar. Jaonların Tlent
sin'deki hattı hareketleri, Çindeki 
beynelmilel imtiyazlı mıntakala

rın kıl.Hesine vaz'ıyed etmekten i
baret olan umumi planın safha • 
!arından biridir. 

Matin gazetesinin istihbarına gö
re, Fransızlarla İngilizler, Tokyo
ya miişterek bir protesto ııotası 
• 

vereceklerdir. 

GAZETELER NE DİYOR? . l 

Almanya 
• 

Romanyayı 
Düşman 
Sayacak 

Berlin 14 (A.A.) - Emin bir 
membadan öğrenildiğine göre, 
Sovyetler Birliği ile İngiltere a
rasında bir it:litf aktedild iği tak

dirde Romanyanın İngiliz garan
tisini yeniden gözden geçirmesi 
için Almanya, Bükreş hük(ımetini 
tazyik etmektedir. 

.eğl tabiidir ve .. Balkan birliğinin Le Journal yuıyor: -

Siyasi Alman mahfelleri, Ro -
manya, bu suretle bilvasıta Sov
yetler tarafından earant i edilmiş 
olacağından Almanyanın Roman
yayı muhtemel bir düşman addet
ı.ıek rneeburiyetind kalıic•Aını 

ehemmiyetle k•ydeylemektedir 
se• buhranlar içinden .adece su!- Her türlü uzlaşmadan imtina Remen Haricıye Naıırı Gafetdr.o. evvelki aUn, y.,Jo,·a<ıa Cumhur 
hıın ve istikrarın muhafazasına (Devamı 6 ıncı sahtfede) Reisimiz tarafından kabul edllcllil esnada ... 

hizmet eden bir yiizaklıiı ile sık- ı------------------
hğı muhakkaktır. Ancak, Roman-
ya ile Türkiye arasında dünya va
ziyetinin ve iki dost ve müttefik 
devletin barici münasebetleri ile 
Balkan işlerine mütedair mevzu· 
!arın tetkik edilip bir tebliğ neş
redildiği gün Anadolu Ajansının 
Berlind~n alıp nrdiği bir telgraf 
haberi çok §ayanı dikkattir. 

Bu telgrafa nazaran, inıı:iltere -
Sovyet Rusya anlaşması tahakkuk 
ettiği takdirde Romanya bilva&ıta 
Sovyetler tarafından garanti edil
miş ola•ağından Almanya Roman
yayı muhtemel bir düşman addet
mek mecburiyetinde kaluaktlJ'. 
Bunun için de Romanya hükfuneti 
Almanya tarafından tazyik edil
mektedir. 

Mısır Nazırı 
İskenderiyeden 
Hareket Etti 

•• 

• 

Hatay Vilayetimizin 
Hududu Belli Oldu 
Antakya 15 (Hususi)- Hala

yın anavatana iltih.ık e<leceki gün
lerin yaklaşma&ı dolayısile bu -
rooa adeta bir oayram manz~rası 
ve havası vardır. Hatay hudud • 
larını tesbit eden Tiirk - Fransız 

müşterek komisyonu vazifesini 
bitirmiştir. Evvelki anla>jmada 
•Hatay devletinin• dışında kalmış 
olan cenubdaki bazı köyler de, ye
ni anlaşmada Türkiye Cumhuri -
yeti Hatay vi!Ayetinin hududları 
içine alınmış b'Jlur.maktadır. Ha
tayın Türkiyeye ilhakını ıiAn e
decek olan Anlaşmanın, Parisde, 
sefirimiz Suad Davazla, Fransız 
Hariciye Nazırı Bonnet arasında 
imza edileceği gün uzak değildir. 
Belki de, bu, ıbir saat meselesidir. 

(Devamı 6 inci sayfada) 

K 

Halayın bududlarını gösteren 
harita 

Ha va Yolları İçin 
Tayyareler 
Alınıyor 

Umum Müdür 
Veriyor 

İzahat 

Birkaç gün<lenberi şehr.mizde 
bulunmakta olan Hava Yolları u
mum müdürü Ferruh Şahinbaş 
dün tayyare ile Ankaraya gitmiş
tir. 

Mumaileyh gazetecilere vaki 
beyenatında: 

•Kısa bir mücJdet iç .nde memle
ketimiz bütün Avı upa merkez -
lerile lbağlanmı5 olacaktır. Ş'mdi 
Berlin ve Bükreşle İsta1>bul ve 
dolayısile Türkiyrnin diğer tay
yare postaları olan şehirlerinin 

muvasalası temin olunmuştur. İn
giliz Kraliyet Havayolları ve 
Devlet Havayolları idareleı le bu 

(Devamı 6 ıncı •ahijede) 

Romanya İngiltere ~arafından 
garanti edilmiştir. Balkan ittifakı 
bakımından olmasa bile Türkiye • 
İngÜterı: ittifakı münasebetlle 
Türkiyenin de gar.ıntisine sah}b· 
dir. Alnıanyanm bu garantiler 
karşısında Romanyayı tazyik et
memiş olup da şimdi Rusyanın 

bilvasıta garanfüi münasebetlle 
tazyike kalkışı Berlinin Romanya 
hakkındaki hüsnü nazarına misal 

(Devamı 6 ı<.cı ıahifede) 

~ BEŞ HASTA VAR 

Strangf ransızElçisinel '-_K_ı s_A_c A___,I 

yeni Talimatı Bildirdi He~n~~:ıı:~ı.~dan 

ETEM IZZT BENICE'nin 
Edebi Romanı 

YARIN 
BAŞLIYORUZ 

• 
YAKINDA DA 

.... ~- - , 
\·. ppniz Tarihimizin Şanlı 

· Sahifeleri 

'"''"" Kralı Faruk bir merasim 
esnasında at üzerinde 

Kahire 15 (Hususi) }.1ıs_!.ı: Ha-
riciye Nazın Abdüfcttah Yahya 
Paşa bugün Kahireden İskende· 
riyeye g i tmiş ve oradan vapurla 
İstnabul a müteveccihen hareket 
etmi ştir. Hariciye N ' ı. ı Türki • 

(Devamı 6 ın<• ,a/ııfede) 

Adliye Veijii 
Bu Sabah Geldi 

(Yazısı 6 ıDM sahifede) 
Fevkalade salahiyetle l\1oskovaya 
giden İngiliz murahhası Strang 

Moskova 15 (A.A )- Fransız se
firi Magg:ar, Büyük Britanya se
ferattıanesinde bir saat kadar 
Seeds ve Strang ile göriişmüştür. 

Öğrenildiğine göre bu iki zat, 
Fransız sefirine Stı;ıngın İng:J
tere Hariciye Nezaretinden .al -
mış olduğu talımatı bild:rmişlcr

dir. 

İNKITA, HARB l\Iİ DEMEKTİR? 
Moskova 15 (Hususi) - İngil

tere hükümctinin yolladığı fev
kalade murahhas Slrang Sovyc! 
devlet adamları ile İngiliz - Sov
yet müzakerelerine ve temasları
na başlamıştır. 

Müzakerelerin Moskovaya in -
Lkal etmiş olmasını, anlaşmıya 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Maliye Vekili lledisıle: 

- Memmlarm maaşlarını elle
rine geçen miktar karşılığı olarak 
tesbit etmek doğı'n olmaz. Birkaç 
yıl sonra, memurlardan 'Vergi alm
m13or .. denir ve vergiye kesil • 
mi3e kalkışılabilir. 

Fikrini müdafaa etti. Tabii, bü
tün nıcnıurlar bu fikrin ıuiidafaa· . 

sında l\laliye Vekili ile bir safda. 
Yine nıuhterem Vekil: 

- Vergiler imkan bulundukça 
indiri]İJoı· ve indirilecekti.l' .• 

Diyor. Buna da hep bir ağızdan: 
- İnşaallah .. 
Dememek ve Vekilin safında 

yer tutmamak ıçin sebeb )'Ok 
değil mi? 

Yeter ki, o ırünh'.ri görelim. 

•• 

·----------------· 
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Sahlb ve Başmuharriri: YIL: 3 
ETEM İZZET BENİCE 
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• 

İstanbul limanı rıhtımlarında bağlı \·apurlnr 

Müfid Necdet 
Vekalet Emrinde 
Eski Deniz Ticaret Müdürü 
Hakkında Yapılan Tahkikatın 

Mahiyeti Nedir?. 
Evvelce, İstanbul Deniz ticaret 

müdürü iken bılalıare, terfian li
manlar umum müdürlüğüne de 
getırilen Müfıd Nccdet;n Vekalet 
emrine alın<lığı haber verilmek -
tedir. 

Öğrendiğimıze göre, Müfid Nec
det hakkında, bazı meselelerden 
dolayı tahkikat yapılmaktadır. 

Hadise şudur: 

Bundan b.r müddet evvel, bir 
maliye mtifettışi, Sadıkzade fir
masının muamelatını teftllj e<ler
ken, bir defterie, mahalli. san 
gösterHmıyen 200 liralık bir ma•
raf görmüştür. Müfettiş defter -
!er üzer '. ndeki tetkikkrini derin-

(Devam• 6 ıncı sahiftdt) 
İstanbul Cumuhireyt Müddei • 

umumisi Hikmet Onat 

Küçük Memur 
Maaşı Artmalıdır 

• 

Baremin Meclisde Müzakeresin .. 
de Meb'uslar Böyle Söylediler 

Btiyük Millet Meclısinin dünkü' 
toplantısında sivil memurlar hak
kındaki yeni barem iiyihasının mü
zakeresine başlanmıştır. 

Saat 15 den 20 ye kadar fasıla
sız 5 saat devam eden dünkü içti
mada ancak 3 madde görüşülebil·-

şekil bulunarak tesbit fdıimes 

için madMnin encümene geri ,·e-
rilmesini istiyen bir de takrir ,·er
mişlerdir. 

Fakat uzun mtizakerekrdln son. 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

miştir. Bunlardan 1 inci madde ı---

aynen kabul olunarak 2 incı mad
de encümene iade olunmuş 3 ün
cü maddenin uzayan müzakcre.<i 
de gelecek toplant :ya bırakılmış
tır. 

Dün söz alan muhtclıf mcb'us
lar, devlet memuriyetine aid dC
r~eler ve bu derecelere aid maaş 
nisbetleri üzerinde durmuşlar ve 

' -

Eminönüne 
Saat Kondu 

bi !hassa bu maaşlardan kesilmekte 
olan muhtelif vergilerin çıkartı- r 
]arak geri kalan kısmının esas ma- · j 
a~ olarak ve bu suretle memura 
sali bir maaş verilmesini istemiş
lerdir. Bu mütaleaları ileri süren 
hatibler, bu esaslar -Oairesinde bir 

Bir Gene Kadın • 
Kininden 

Zehirlendi 
Beşiktaşta otu 'an Emmin kızı ı 

Mevlude, bir sebebden dolayı biraz 
kinin i~ek iı;tcmiştir. Fakat, genç 
bayan aldığı kinini biraz fazlaca 
kaçırmış, zehirlenme aliiimi gös
termiştir. Bunun üzerine Mev -
lüde derhal hastaneye kaldırıla " 
rot: tedavi altına alınmıştır. 

·--
En1inönünc bir saat konnıu~tur. 

Yukarıdaki resmi bu sabah aldır
dık. Artık Emnönii me3danından 
geçerken vaktinizi kolaylıkla an
lıyabileceksiniz. 

, 



• 

2- SON TELGRAF -15 HAZİRAN 1939 

·. ~ . ;--- -- -. - ----- ------ --
' < 

• • "" • • . ~- .. 1,. ,,..,~- ,. Son r .. T elkr~f:. 
A'\1ERİKADA GAZETECİ 

TELAKKİSİ VE BİZ 

N 
evyork sergı,;ini gezmeğe 

giden. bir gazeteci arkadaşa 
Amerıkan gazete sendikası 

müdürü şöyle söylemiş: 

•- Yabancı memleket muhar
rırı, bizım için elçiden, vekilden 
daha mühimdir .• 

Amerikadaki bu gazeteci telak
kisi karşısında, elimizi şakağunı
za dayayıp uzun, uzun düşündük. 
Amerikada bulunan bir yabancı 
gezele muharririni, elçiden daha 
ehemmiyetli addetmelerinin se -
beblerini araştu·dık. Onları haklı 

bulduk. 

Gönül arzu ediyor ki, hiç olmaz
sa, gazeteci, bizde de bir elçi ka
dar değilse bile, herhangi bir va
tandai kadar ehemmiyet verilen 
bir meslek sahibi olsun .. 

AKLll\UZA GELEN BAZI 

KÜÇÜK HAVADİSLER 

* ikdam refikimiz dün intişar 
etrni§tir. * Eminönü meydanına saat 
konmuştur. 

* Yeni barem Jayihası isminin 

şehadetname layihası• na tebdili 
yolunda bazı tasavvurlar vardır. 

* Çok şükür havalar ısınmıştır. * İslanbulun ekmek ve süt me
selelerinin münakaşa olmağa hat-
ladığı günden bugüne kadar bir 
asır geçtığinden, yüzüncü yıldö

n ümiinün kuLlulanması için bir 
program hazırlanmaktadır. 

* Mekteblerde okutulacak ba
zı derslerin ıstılahları bir kere 
daha değiştirılmektedir. Bir daha 
değiştirilip değijtirilmiyeceğl hak
kında alakadar makamlarda bir 
malıimat yoktur. 

l\IE "BA SULARINI 

UCUZLATMAK İÇİN 

Belediye, memba sularını ,cuz-

)atmak için çalışırken, bu arada 
evkafa da müracaat etmiş .. Evka
fa aid memba sularının daha ucu
za satılması istenmiş.. Evkaf şu 
cevabı vermiş: 

- Daha ucuza satamayız .. 

Belediye, şimdi, üzerind~ ihtikar 
yapılan diğer memba sularının 

fiatlarile meşgul olmaktadır. 

Belediye. buzlu suyun barda -
ğına kırk para, buzsuzun da 20 pa
ra fiat koyduğu halde, bütün su
cular. suyun bardağını 40 paradan 
satmakta devam ediyorlar. Evkaf 
da, bardağı 40 paraya su satanla
rın başında gelmektedir. 

PENCERE ÖNÜNDEKİ 

ÇİÇEK SAKSILARI 

Belediye, pencere önlerindeki 
çiçek saksılarını kaldırıyo~. Dün. 

bir arkadaş, Belediye, çiçek sak -
sılarını kaldırmamalı, diye, bir 

yazı yazmış .. Bu satırları okuyan 
bir dostumuz: 

- Galiba, dedi, sokakta gider -
ken, başına hiç saksı yememişe 

benziyor .. A, mübarek, çiçeklerin 
çamurlu suyile karışık, hiç banyo 
da mı yapmadın?. 

MEŞHUR DOKTORLARIN 

BEDAVA MUAYENESİ 

Bir okuyucu, bir refikimize gön

derdiği bir mektubda şunu soru
yor ve öğrenmek istiyormuş: 

- Meşhur doktorlarımızın be -
dava muayene günleri hangileri

dir? .. Meşhur doktorlar fakirler 
için, haftada bir gün bedava mu
ayene yapamazlar mı?. 

Meşhur Vi! büyük doktorlarımı
zın fakirler için bedava muayene 
günlerini aşağıya yazıyoruz: 

1 - Çıkmaz ayın son çarşan -
bası.. 

2 - Balık Kavağa çıktığı za -
man .. 

AHMED RAUF 

IKüçOK HAliERLE!:_I 
* Plajlarla her türlii deniz ha

mamlarından tayyare ve damga 
resimleri alınmmaası Maliye Ve
kaletiııden bildirilmiştir. 

* Hamidiye mekteb gemimiz 
Rize ye var~-tur. 

* Yeni kömür depolarının Üs
küdar tarııfında kurulması hakkın-, 
daki ta311.vvurlar kuvvetlenmek -
te ve şehircilik mütehassısı M. -
Prost bu hususta yakmda bir ka
rar verecektir. 

le açılacaktır. Bu müze 
lüğüne Konya müzesi 
Şemsi tayin olunmuilur. 

müdür -
müdürü 

* Almanyada yaptırlmakta o
lan Mersin tipi vapurlarımızdan 
Tırharun tecrübeleri muva!faki -
yetle ikmal olunm"1ştur. Gemi bu
glinlerde tesellüm olunarak lima
ıumıza hareket edecektir. 

Halk Ekmeksiz 

Mezun 
Talebenin 
Diploması ---

Sür'a tle Verilmesi 
Maarif Müdürlüğüne 

Bildirildi 
Hususi, Türk, ekalliyet ve ya

bancı mekteblerinden mezun ola
cak talebeye şehadetnamelerinin 
sür'atle verilmesi hakkında Maa

rif Vekaleti tarafından Maarif mü
dürlüğüne gönderilen bir emir dün 
mekteblere tebliğ olunmuştur. 

Bu emre göre hususi ve yabancı 
mekteblerden haziran ve eylül 
imtihanlarında mezun olan tale

benin şehadetı1ameleri. imtihan
ların bitmesinden sonra 15 gün 

içinde hazırlanarak maarif mü -
dürlüklerine teslim olunacaktır. 

Lise ve orta mekteblerin son 
sınıfından •bitirme. şehadetna -

mesi almağa hak kazanan talebe
lerin son sınıfta her dersten aldığı 
sınıf geçme notlarının mecmuu 

derslerin adedine bölünecek ve 
bu suretle elde olunan not o ta

lebenin şehadetname derecesi no
tu olacaktır. 

• 
Bu derece notu 5 veya 6 tutarsa 

diploma derecesi •Orta., 7 - 8 olur

sa <iyi• ve 9 - 10 a baliğ bulunursa 
cpek iyi. diye yazılacaktır. 

Limanlar ve 
Denizyolları 

Dosyalar Denizbaktan 
Devralınıyor 

Bir temmuzdan itibaren faaliye
te başlıyacak olan limanlar ve de

niz yolları umum müdürlüklerine 
aid hazırlıklar sona ermek üzere

dir. Münakalat Vekaletinden di
rektifler almak üzere dört gün 

evvel Ankaraya gitmiş olan Raufi 
Manyasi ve İbrahim Kemal Baybo
ra dün sabahki ekspresle Anka -
radan şehrimize dönmüşler ve dün 

Denızbankta meşgul olmuşlardır. 

Her iki idareyi alakadar eden hu

susat hakkındaki münakalat dos-1 

yaları Denizbanktan devir alın - 1 
mağa başlanmıştır. _.,.___ 

Tecrübeli Zabıta 
Memurlatı 

Zabıta mesleğinde ihtisas s.ı -
hibi olanlardan, tekaüdlük zaman-

!arı geldikten sonra da daha uzun 
bir müddet istifade edilmesi mu-

* Takas yolsuzluğundan dola
yı uzun müddeltenberi muhake -
melcri devam eckn 49 maznunun 
hepsi de dün beraet etmişlerdir. 

Kalmıyacak 
Belediye reis mua\·ini Lütfi Ak- vafık görülmüştür. 

soy ile iktısad müdürü Saffet dün Halen zabıta memurları, teka -

* Fenerbahçe takımile bir maç 
yapan İngiliz futbolcuları yarın 

sabah tan•are ile şehrimizden An
karaya gideceklerdir. İngiliz fut
bolcular. cumartesi ve pazar gün
leri Ankarada 2 maç yapacak -
!ardır. 

* Beyazıddaki inkılab müzesi 
önümiizdeki halta içinde merasim• 

şehrin muhtelf mıntakalannda do
laşarak ekmek meselesini tetkik 
etmişlerdir. 

Fırıncıların bakkallara ekmek 
vermemeleri hakkındaki karardan 
sonra hiçbir semtte halkın ekmek
siz kalmaması için esaslı tedbir -
!er alınmıştır., 

Tedkiklere bugün öğleden sonra 
da dc,·am olWlacak ve bu hususta 
yeni kararlar verilecektir. 

Plaj Bülbülleri 
No. 5 

derdle mek istemiyordu. B ilhas -
sa ondan .. Bu güzel ve Japon göz
lu ınuşterisinden bahsetmekten 
onun adını anmaktan o kadar çe
kınıyordu .·i .. Feridun birkaç ke
re bu bahse dönmek ıstediği hal
de, Necdet kapatıyor ve derhal 
ba ka mevzua geçiyordu. 

Halbuki o, doktor Feridunla en 
mahrem mevzuları bile konuşmak
tan çekinmez, hatta zevk duyardı. 

Necdet ceketini omzuna aldı. 
Bahceden çıktılar. 

Süadiye gazinosunda. 
Sahile yakın bir masada otur

lular 

Yazan: i,kcnıler F. SERTELLİ 

Denizda yüzenler çoğalmıştı. 
Ressam Necdet, arkadaşına sor-

du: 

- Ne içelim? .• 
Ferıdun dudağını büktü: 
- Biriz önce dondurma almış -

tım. Havanın sıcaklığı hala devam 
ediyor. İstersen bira içelim .. 

- Fena olmaz. 

Necdet garsona iki şişe ısmar

ladı. 

Yavaş yavaş konuşuyorlar: 

- Bu yaz burası sayfiye yerle
rinin en enteresanı olacak ... 

- Nereden anladm? 
- Demin a;kamda iki genç ko-

nuşuyordu da .. K ulak misafiri ol-

üdluk müddetini doldurduktan 
sonra İcra Vekilleri heyetinden 

karar alınmak suretile beş sene 

daha hizmet edebilmektedirler. 
Emniyet işleri umum müdür -

Iıiğu 5 senelik müddeti az bulmuş 
ve bunun 10 seneye çıkarılmasını 
hükumetten istirhama karar ver
miştir. 

Bu maksadla yeni bir kanun pro
jesi hazırlanmağa başlanmıştır. 

dum .. Üç kız kardeşten bahsedi
yorlardı. 

Necdet dikkatle arkadaşının yü
züne baktı: 

- Kimmiş bu üç kardeşler? . 
- Ne bileyim ben?! İkisi diğer 

plajları dolaşıyormu~ .. 
- Üçüncüsü? .. 
- O da şimdilik bir ressamın 

atelyesine devam ediyormuş di -
yorlar ... 

- Sahi mi söylüyorsun, Feri -
dun? Bunları sen başkalarndan 
mı duydun? Yoksa kendin mi uy
duruyorsun? 

- Vallahi burada duydum .. İki 
genç konuşuyordu .. Hatta burada 
kalan kız. üç kardeşlerin en delis~. 
en hoppası imiş. 

Necdet bira kadehlerini doldu. 
ruyordu. 

Feridun gülerek ilave etti: 
- Bahsedilen ressam, senden 

başka biri olmasa gerek .. 

CUMHURlYE'l': 

Nadir Nadi .Gafenko'yu uğur
larken. isimli bugünkü baştn.'lk!ı
lesirıde dün memleketimizden ay
rılan dost Rumen Hariciye Nazırı 
Ga!enko'nun bu seferki Ankara 
ziyaretinin en müşkülpesend me
raklıları bile tatmin edecek kadar 
açık ve samimi bir hava içinde 
geçtiğinı söylemekte ve bilahare: 

<Mahir bir devlet adamı olduğu 
kadar iyi bir gazeteci de olan 
muhterem Gafenko, temaslarını 

yalnız resmi makamlarımıza 

inhisar ettirmemiş, matbuata be
yanat vermek, radyoda konuşma 
yapmak suretile, temsil ettiği Ru
men milletinin samimi duygula
rını doğrudan doğruya Türk h&.l
kına ulaştırmaya muvaffak ol -
muştur. ' 

Bütün dünyanın gözü önünde 
geçen bu temasın bize verdiği in
tıbalar açıktır: Balkan antantının 
iki mühim uzvu olan Türk ve Ru- ı 
men milletleri arasındaki dostluk 
antantı f '<rinin temellerinden bi-ı 
ri olmak it '•arile esaslıdır ve can- , 
lıdır. Evvelki gün radyoda halkı
mıza hitab eden muhterem Gafen
ko bu noktayı güzel sözlerle t"ba- 1 
rüz ettirmiştir .• demektedir. 

TAN: 

Zekeriya Sertel •Türk - Fransız 

müzakereleri neticeleniyor• isimli 1 
bugünkü başmakalesinde Başve

kilimizin Partide tebşir ettiği veç
hile artık Franşa ile aramızdaki 
bütün ihtilaflı meselelerin halle
dilmiş ve müzakerelerin bıtmiş 

olduğunu kaydettikten sonra; Ha
layın Türkiyeye ilhakının bir gün. 
hatta bir saat mese!P'i olduğunu 
tebarüz ettirmekte ve : 

.Fransa ile anlaşmanın iki mes
ud nettcesi olacaktır: 

1 - Senelerdenberi anavatana 

Şişlide Oturan 
Ev Sahibleri 
Toplandılar 

Osmanbey - Şişli arasındaki bü
yük caddenin iki tarafındaki em
lakin sahibleri dün akşam saat 
17 de Beoyğlu Halkevinde bir 
toplantı yapmışlardır. 

Bu içtimada, Taksim - Harbiye 
bulvarının Şişlinin müntehasına 

kadar uzatılması için Osmanbey
den Şişliye kadar evlerin, apartı
manlann önlerinde bulunan bah
çelerin yola çevrilmesi ve bu yeni. 
tratuvarların mülk sahibleri tara
fından yapılarak Beledıyeye kıs

men yardım olunması kk~arlaşlı
rılmıştır. 

Kongre Ka l dı 
Güne~ kulübünden: 

Ekserıyet olmadığından dolayı 
tehir edılen fevkalade kongre -
mlz 17/6/939 cumattesi günü saat 
16 da kulü'bn İsti.-.yede İstinye 
caddesindeki merkezinde yapıla

cağmdan sayın azanın bu toplan
tı da bulunmak üzere mezkür gün 

ve saatte teşriflerı rica olunur. 

1 
- !stanbulda benden başka res-

sam yok mu? 

- !stanbulda şüphesiz ki çoktur. 
Ben Suadiyeden bahsediyorum.· 
Hem bunu benden saklamakta ne 

mana var! Alla afiyet versin .. Kırk 
yılda bir ağına bir yem düşmüş .. 

Bu, senin hakkındır, yavrum! Kim

senin malında gözümüz yok. 

Bu sırada, Feridunun bahsettiği 
gençler de gazinoya geldiler .. De
niz kenarındaki masalardan biri
nin önünde oturdular. 

Feridun, N ecdete gözile işaret 

ederek: 

- İşte, dedi, onlardan bahseden 
gençler geldiler. Tanıyor musun? 

Necdet başını arkaya çevirdi .. 
Ve gözlerini süzerek baktı: 

- Evet.. Tanıyorum. Fakat, sa

dece göz aşnalığı. Kim olduklarını!' 

bilmiyorum. Her akşam buraya 
çıkıyorlar 

1 

iltihakı bekliyen Halayın bir Türk 
vilayeti olması ve misakı milli ile 
tayin edilen hududlarımızın ta -
mamen teessüsü. 

2 - Türk - Fransız ittifakının 

dünya sulhü ve bilhassa Balkan
lar üzerinde yapacağı mühim tesir. 

Bu iki mes'ud ve mühim netice 
bizleri olduğu kadar sulh seven
leri de sevindirecektir. 

Ve bu muvaffakiyetten dolayı 

Milli Şefe ve hükümete derin min
net ve şükran hislerimizi söyler -
ken, bütün Türk milletine tercü
man olduğumuza eminiz.• demek
tedir. 
VAKİT: 

Asım Us Uzun süren bir anlaş
ma müzakeresi> isimli bugünkü 
başmakalesinde İngiltere ile Sov
yet Rusya arasındaki müzakereler
den bahsetmekte ve gerek İngil
terenin, gerek Sovyet Rusyanın 

karşılıklı bir feragat ve fedakarlık 
ile anlaşmıya varmalarını temen
ni ederek umumi ve devamlı bir j 
dünya sulhu şartlarının tayin o
lunduğu bir sırada Sovyet Rus -
yanın uzakta seyirci durmasının 
bu memleket lehine olmadığınt 

beyan etmektedir . 
l'ENt SABAH: -----

Hüseyin Cahid Yalçın .Milli bir 
bayram. isimli bugünkü başma
aklesinde, uzun yıllardanberi ana 
vatandan ayrı kalmış olan Hatayın 
nihayet ilhakının bütün memle -
kette bir milli bayram saadeti u
yandırdığını söylem ekte ve bu 
münasebetle Atatürkün ölmez, 
yüksek simasının bütün şa'şaası 

ile karşımızda canlandığını kay
dederek: .şu en mes'ud dakikamız
da bize bugünleri hazırlıyan bü
yük Türk dahisinın adını şükran 
ve minnetle yadediyoruz• demek
tedir. 

Arnavndluk 
Kralı Zogo 

Y alovaya Gitti 
B.r müddettenberi Perapalas o

telinde ikamet etmekte olan eski 
Arnavudluk Kralı Zogo bu sabah 
Kraliçe Jeraldin ve maiyetindeki 
zevat ile birlikte Yalovaya g:t -
miştir. 

Kral Zogo saJt onda Yalovaya 
muvasalat etmıştir. 

Eskı Arnavutluk Kralı Zogo -
nun bugünlerde şehriıııizden 

Fransaya hareketi beklenmekte

dir. Eski Kral ve Kraliçe halen kıs
men gezmek ve kısmen kitab oku
makla vak:t geçiı mektedirler. 

Küçük çocuklarına gündüzleri 
Perapalasın bahçesine çıkarıla -
rak güneş banyosu yapılmakta ve 

söylendiğine göre kli<;ük veliahd 
,gezdirilirken Kralın maiyetin ~ 

dekler tarafından ~Iler göğse ko

nulmak suretilc hürmetle seliim
lanmaktadır. 

ZOGO FLORYADA 

Kral Zogo ve refikası ile hem
şireleri dün otomobille Floryeya 
giderek bir miiddet istirahat et -
mişlerdir. 

- O halde Süadiyede oturuyor
lar .. Buranın yabancısı değ.iller. 

Gençlerden birinin sesi du -
yuldu: 

c- Güneş biraz daha insin de .. 
Biz de girelim denize ... 

Arkadaşının ne cevab verdiğini 

duymadılar. Gençler birdenbire 
telaşla ayağa kalkmışlardı. 

Biraz sonra denize girmeyi tek
lif eden delikanlı, arkadaşına ses
lendi: 

- ZekL. Haydi, çabuk ol. He -
men gidip soyunalım. 

Ve elini parmaklığa dayayarak 
dalgın dalgın denize baktı: 

- Bu akşam yine yalnız geldi 
değil mi? 

Feridun denize baktı .. Ve Nec
deün evinden biraz önce çıkan 

genç- kızı görünce dayanamadı. 

- N°~det! dedi. İ şte, seninki 
geldi. 

Edirne 
Asfalt 
Yolu 

Edirneden Geçen 
Kısmında f stimlaklar 

Yapılacak 
Edirne - İstanbul asfalt yolunun 

Edirneye kadar olan kısmı da dün 

ihale olunmuştur. Yolun, 940 yılı 

sonunda veya 941 senesinin ilkba

harında hududa kadar tamamen 

bitmiş olacağı kat'iyetle anlaşıl
mıştır. 

Diğer taraftan bu yolun Edirne 

şehri içinden geçecek olan kısmı

nı gösteren güzergah projesi mi -

mar Egli tarafından hazırlanmış 

ve Edirne belediyesine verilmiştir. 

Bu proje mucibince tayin edilen 

asfalt yol güzergahına düşen yer

lerdeki bütün dükkanlar ve ev • 

ler istimlak olunacaklardır. 

İstimlak işine bugünlerde baş
lanacaktır. 

Trakyada Petrol 
Araştırmaları 

Maden tetkik ve arama enstitüsii 

petrol mutehassısı Ce\'ad Taşman 

şehrimize gelerek Trakyaya git -
miştir. 

Mumaileyh Hayrebolu civarın

da yapılacak petrol aramalarına 

aid ilk tedkiklere nezaret edecek

tir. Ayrıca Hayreboluda yakında 

mühim jeolojik tetkikler de ya
pılacaktır. 

Bu tetkıklerden alınacak netice
lere göre taharriyat geıvş'.etile -
cektir. 

« Savarona )> Yatının 
Kayıd Muamelesi 

Mer'i deniz kanunlarına naza

ran haricden satın alınan mera

kibin memlekette herhangi b:r U

mana kaydedilmesi :caıb etmekte
dir. Bundan bir müddet e\'Vel li

manımıza gelmiş olan Savarona 

yatının bu kayıd işi yapılmamış 

olduğundan İstanbul limanına 
kaydedilmiştir. 

Yatın !:mana kayıd masrafı 4000 

liralık.bir yekün tutmuş ve bu pa

rayı iş Bankası defa ten tediye 
etmiştir. 

Yeni Umumi Halalar 
İstanbulun nüfus kesafeti ya -

mnda mevcud umumi halalarm 

sayısı Belediye reisliğince çok az 
görülmüştür. Bu sebeble şehrin 

en kalabalık mıntakalarından baş
lıyarak ilk partide 8 yeni ve mo

dern umumi hala inşası kararlaş

tı rılmıştır. 

Bun !ardan evvela Karaköy ve 
Tahtakalede birer hala yapılacak
tır. 

Diğer taraftan Harbiyede inşa

sma başlanan yeraltı halasının da 

b iran evvel bitirilmesi müteahhi· 
de bildirilmiştir , 

Necdet, onu daha önceden gör

müş ve geleceğin i biliyormuş gibi 

davrandı: 

- Süadiyede oturan kadınların 

bu sıcakta den ize girmemeleri ap

t a llıktan başka bir şey mid ir? El-

bette girecekler .. 

Diye mırıldandı. Necdet, arka

da konuşan ve Pelinin denize gir

diğini görür görmez pllja geçen 

deliaknlılarla meşgul oluyordu. 

İşte soyundular .. Mayolarını gi

yerek denize atladılar .. Ve ona 

doğru yüzüyorlar. 

O ne?!. 

Pelin de onları tanıyor .. 

Uzaktan birbirleriı1i görünce 

selamlaştılar. 

Necdet h iddetinden yerinde o· 

turamıyor. 

(Devamı var.> 

B. Gafenko Ankaradan 
Ayrılırken 

Yazan: Ahmed Şükrü ESMER 

Romanya Hariciye Vekıli ve 
Balkan antantının reisi Gregoıre 
Gafenco, üç gün aramızda kal -
dıktan sonra dün Ankaradan ha
reket etm~tir. Muhterem misafi
rimizin ziyareti Ankara için haki
ki lbir bayram vesilesi olmuştu. 
Haklarında gösterilen samimi te
zahür kendilerine anlatmış ola -

_ caktır 'ki artık Romanya dostlu -
ğu memleketimizde politika sah
nesinden Türk halkının kalbine 
intikal etm~tir. 

.Bay Ga!enqonun bu zyareti, 
Hariciye Vekilim:zin evvelki zi
yaretini iade etmek gi!bi protoko
ler maksadla yapılmakta ise de 
her iki Harcciye Vekili, Türkiye 
ve Romanyayı alakadar eden me
seleler üzerinde fikir teati etmek 
fırsatını şüphesiz kaçırmamışlar

dır. Filhakika Almanyanın orta 
Avrupada ve İta!y&mn da Arna
vutlukta yaptıkları darbeyi takib 
eden yeni müvazene içinde Tür
kiye teeavüze karşı sarih vaziyet 
almakta fayda görmüş, Romanya 
ise emniyetini, demokrat devlet
lerle otoriter devletler arasında 

bir muvazenede aramıştır. Fakat 
bu, arada bir, ik:Iik manasına de
Liilet etmez. Her iki devletın de 
politikaları Balkan sulhunu sağ
lamlaştırmak noktasında toplan
maktadır. Hatta kendi emnıyeti
ni ve dolayısile Balkanların sul -
hunu, otor:ter devletlere karşı 

temayül göstermekte arıyan müt
tefikimiz Yugoslavyanın da biz
den ayrıldığı asla iddia edilemez. 
Başka yollar üzerinde yürür gibi 
görünen Balkan devletlerı, ayni 
sulh hedef.ne doğru ilerlemekte
dirler. Ve Balka11ıların sulhu teh
likeye düştüğü dakikada bu teh
likeyi önlemek için en sıkı bır iş 

birliği yapacakları.ıdan asla ıJÜ r 
he ed:lemez. Filhakika &ım21 · 
ya Hariciye Veklii B. Gafeı:co, g 
rek Romanyayı Türkiyeye ve p; 
r ek dört Balkan devletini bir·,.,_ 
rine bağlıyan menfaat ve d~st

luk bağlarını, Haridye Veb. !in ~ 
tarafından verilen ziyafette teba
rüz ettirmiştir. Muhterem misa -
firimiz Romanyanın Tuna ve Tür· 
kiyenin de Boğazlar üzer:r.ae bu
lunduklarını hatırlatmıştır ki, 
Türkiye - Romanya menfaat .btr
liğini· tebar üz ettirmek içın da
ha veciz b ir ifade tarzı buluna
mazdı. Ayni nutukta Balkan an
tantının kuvveti ve canlılığı hak
kında söy !ediği sözler b11 rnlh vt 

müsalemet kombinezrınunun ton
sikinden bahsedenlere karşı müs
kit bir cevab teşkil etmelidir Mı.;·h 

terem Romanya Harıciye Vek ·.: 
- Sulh için vücude get:ru . n 

Slllh içinde inkişaf eden vJ oull, 
getiren Balkan antantı en mü -
kemmel b:r sulh aleti vazifesini 
görmüştür. Ve hiidiselerın tea' u
bu her ne olursa Jlsun, en n1ü 
kemmel ıbir sutlı illeti olarak • 
lacaktır. 

Derken, bütün Balkan mılletle
rlnin hislerine tercüman olmur 
tu r. 
Mı.ılh terem Gafe nca gelirken biz ı 

Romanyanın sevgis:n; getirmi~tı. 

Memleketine dönmek üzere ara
mızdan ayrılırken. bızden de dost 
m illete bol bol sevgi götürmesıni 
d iler:Z. 
Şundan emin ol.sunlar h.ı ara

mızda ıbulunduğu günler zarfı~Q 
' telkin ettiği şahsi sPmpali, T' ·Jc 

Romen dostluğunu sağlamlu · ır
mıya yardım eden yeni bir im il 
olmwştur. 

Gümrük Komisyoncu· 
luğu Nizamnamesi 
Gümrük komisyonculuğunu bir 

meslek haline getiren komısyon
cular birliği nizamnamesi tasd:k 
edilerek şehrimize gönderilmiştir, 

Yeni n'.zamname ile bir ·h~y

siyet divanı• da kurulmuştur. 
Gümrük komisyoncuları ara -

sında herhangi bir ihtilaf veya 
mesleki suç vakU olduğu zaman 
bu işler divanda tetkik oluna -
caktır. 

Diğer taraftan gümrükçüler a
ralarında bir de teavün sandığı 

teşkil etmi~lerdir. · 



1 Yerlimallar Sergisinde 1 

.Yarınki lstanbul 
Pavyonu Yapılacak 
Kitab Sergisinin de Buraya Nakli Fikri 

Büyük Bir Alaka Uyandırdı 
1 Yazan; REŞAD FEYZİ 1 

G 
eçen sene Galatasaray lise
si binasının alt kat salonla
rında, korid.orlanı,d1 ve 

bahçesinde açılan İstanbul onun
cu yerli mallar sergisinin, sonun

cu olduğu resmi ağızalrla da ifad~ 
edilmişti. Fakat, kısmet <!eğil

miş .. Daimi bir sergi binası yapı
lamadı. On birinci yerli mallar 

sergisı, bu sene de tekrar Galata
s&~ay lisesi binasında açılacaktır. 

Temenni edelim ki, hiç olmazsa 
on birinci yerli mallar sergisi, son. 
panayır olsun. Çünkü, bu sergi • 

lzmir fuarının bir gece manzarası 

· !er, bilhassa son senelerde, itiraf 
etmeli ki, bir panayırdan başka 

birşey değildi. Hatta, bazı seneler 
çdk zayıf olmuştur. 

Fakat, haber verildiğine göre, 
bu sene yerli mallar sergisinde, 
her seneden fazla bazı yenilikler 
bulunacaktır. Bu yenilikleri teş

kil eden esaslar şunlardır; 

Ankarada neşriyat kongresi mü
nasebetile açılan kitab sergisi İs

tanbula nakledilecek ve yerli mal

lar sergisinde teşhir edilecektir. 
Kitah sergisi, Ankarada çok rağ

bet bulmuştu. Ayni serginin İs

tanbula nakledilmeııi fikri çok 

değerlidir. Bütün İstanbullular, 
yaz mün!lsebetile Istanbula gel -
miş birçok vatandaşlar da on yıl
lık neşriyatımızı görmüş olacak

lardır. Bu sergiyi görmemek mu
hakkak k., büyük bir mahrumi
yettir. 

Kitab serıgisinin, Galatasaray 
yerli mallar sergisinin en iLnalı 

bir köşesini teşkil edeceği muhak

kaktır Maarif Vekalet:, bu fikri, 
en güzel bir şekilde tahakkuk et
tirebilmek için, şimdiden hazır -

lıklara ba;ılamış 1'ulunmaktadır. 

Muvaffak -0lunacağında şüphe yok
tur. 

Bu suretle, kitalbın da görülmek, 
seyredilmek, para verilerek satın 
alınmak değerinde olan bir madde 
olduğu halka anlatılmış olur. Ve 
kitabın okunma zevki, kitabı gör
mek, seyretmek, kitab karl§tır • 

mak, kitab sahifesi kesmek, ni -
hayet k;tab satın almak zevkile 
başlar. 

Bu seferki yerli mallar sergisi
nin en güzel köşelerinden birinin 

de •müstakbel İstanbul köşesi• 

olacağı üınki ed;lmektedir. Bu 

hususda bazı tasavvurlar vardır. 

Belediye işi tetkik etmektedir. Gö

nül çok arzu ediyor ki, •müstak -
bel İstanbu!. köşesi, mutlaka vü
cude getirils:n ve bütün hemşeri
ler tarafından görülsün. 

Şehir hızlı bir imar faaliyeti i
çindedir. İstanbulun birçok me -
seleleri esas itibarile halledilmiş

tir. Programlar, planlar yapıl -
mıştır. 

Belediye imar müdürlüğünün, 

sergide, yarınki İstanbul namı al
tında bir pavyon açması hususun-

da te,t;ebbüsler yapılmi§tır. Bu 

Güzel Fransız Kızları Emellerine 
Muvaffak Oldular 

Genç Amerikan Bahriyelileri İle Evlendiler, 
Fakat, Yazık ki Bal Ayları Bir Gün Sürdü 

Fransadıı evlenen A merikıın bahriyelileri 

F 
ransanın cenub sahilinde 
Vilfranş'da bulunan Ameri
ka donanmasına mensup 

genç bahriyelilerin birçok Fransız 

kızlarile tanıştıklarını, seviştik

lerini ve evlenmeğe karar verdik
lerinı yazmıştık. 

Bunlardan dördünün evlenme

sine her nedense, Amerika sefa -
reLi müsaade vermemişti. 

Kızlar ağlyarak hariciye neza

retine miuacaat etmişler v.e sefire 

tavassutta bulunmasını istirham 
etmişlerdi. 

Anlaşılan Amer;Jca sefareti ka
rarından dönmüş. genç sevdalı -

!arın evlenmelerine müsaade ver
miştir. Hatta düğünlerini~ icrası 
için geminin Fansadan hareketini 
bir gün tehir eJmiştir 

Genç bahriyelilerin bal ayları 

da ancak biı· gün sürmüştür. A -

merikaya gidince eşlerini aldıra

caklar ... 

pavyonda, şehrimizin müstakıbel 

planlarının bütün maketleri teş

hir ed:lecektir. 

Bu pavyonu geçen İstanbullu -

!ar, şehrin müstakbel şekli hak -

kında bir fikir edılebileceklerdir. 
Sergi komitesi bu mevzula esaslı 

bir şekilde meşgul olmaktadır. 

Maket güzel bir örnektir. Bir 

imar işini, gözümüzde en iyi can

landıran makettir. Maket fikri 

bizde yenidir. Bununla beraber, 

lialk, maketten büyük bir zevk 

almakta ve çok istifade etmektedir. 

İstanbul Belediyesi, müstakbel 

İstanbul pavyonu vücude getir -
mekle, hem on bir;nci yerli mal

lar sergisini canlandırmış olacak, 

hem de İstanbullulara büyiik bir 

zevk verm:ş .olacaktır. 

Bütün hemşeriler de, İstanbu -
!un planı, imar işleri, yarın ala

cağı şekil hakkında, büyük bir 

alaka ve merak vardır. Böyıe bir 

pavyon, muhakkak ki, müthiş bir 
rağbet toplıyacaktır. Belediye -

mizin yeni giriştiği enerjik mesai 

takdir olunacaktır. 
Bu pavyonda, müstakbel İstan

bulun adeta, küçük b'r nümune

sini, örneğini görmüş olacağız. 

Bu pavyonu, şimdiden tasavvur et

mek dahi güçtür. İşte bu güçlük

tür ki, seyrederken duyacağımız 

sonsuz heyecanın ve sevincin ifa
des'dir. 

Galatasaray yerli mallar ser -

gisinin muvaffak olmasını temen

ni ederiz ve gelecek sene de bu 

serginin, artık, yeni inşa edile 

cek, modern sergi sarayında ku

rulmasını dileriz. 

Bir Dakika 
Diyip Geçmeyiniz * Amerikanın iş adamları, 
kibrit kutuları, sünger ka -
ğıtları, takvimler ve buna mü
masil şeyler üezrinde yatık
ları reklamlar için dakikada 
26,000 frank s~rfederler. * Dünyada 63,000 l'tre al
kol, 1,350 kılo kakao, 3,600 ki
lo peynir yapılır. * İngiliz Hiı>dista nında 
maarif için 6,650 frank sarfo
lunur. * Fransada vasati olarak 
5,850 litre Sidr şarabı imal 
olunur. * Fransa, İngiltereden 10 
bin frank kıymetinde eşyayi 
tüccariye itıhal eder. * Avustralya, milli müda
faa için 2,800 frank sarfeder. * Amerikada, dakikada iki 
ağır otomobil kazası olur. * Küba, dakikada 2,700 ki
lo şeker imal eder. * Bütün Avrupada daki
kada 10 kişi ölür. 
SİZ ŞU SATIRLARI OKUR

KEN 60 SANİYE GEÇTİ. 

ŞAKA 1
1 

KİTABDA YERİ VAR: 

Aynşfayn 
Yeni Bir 
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Danzig Sahnesin-
d e Oç Aktör 

S 
alamonun bir gün yüz lira 
paraya ihtiyacı olmuştu. Bu 
meblağı, gid:p sarraf Mişo-

lamdan istedi. Mişolam her na -
sılsa, de~hal iki ellilik uzattı. 

Salamon teşekkür edip çekilir 
ken: 

Dil Buldu Serbest Şehir Ayan Meclis Reis 
Gloro Denilen Bu Dil /İle Naziler Şefi Birbirlerindeı 

Esperantodan Daha S' D 1\T .l'. t 
- Sen bu sene elli yaşında bas

tin Mişolam, dedi, Allah bir elli 
sene daha umur versin. 

K 1 on erece ıYeTre o aymış Ediyorlar mı., 

Filhakika hayatının ellinci yılı
nı o gün ıdrıik etmış olan M'şolam 
Salamonun bu kerametine hayret 
etti. Elinden tutup sordu: 
~ Elli ya~inda bastigimı nere

den bild.n? 
Salamon güldü: 
- Bezin ketab yazıyor, dedi, in

sanlar elli yaşına basıncaz, yavaş 
yavaş başlarmiş akilini kayıbet -
miye!. 

DİLENCİNİN DiLECİ: 

Fakir Yahudinin biri, bir gün 
Salamonun kapısını çalıp sadaka 
istedi. Salamonun kımseye para 
vermek adeti olmadığı için, faki
rin perişan kıyafetine bakarak a
cıdı, ona eski bir pan toton verdi, 
ve: 

- Al, dedi, giyersin. 
Fakir pantalonu almakla bera

ber, birşey söyliyecekmiş gibi dur
du. Salamon sordu; 

- Ne var, beğenmedin mi?. 

- Yok, çok beğend.m. Allah ö-
mürler versin, eksik olma. Lakin 
si.W.en birşey rica etmek istiyorum. 

- Söyle bakalım? 
- Şu pantalonu benden satın 

almaz mısınız?. 

ZAMANE ÇOCUKLARI: 

Sekiz yaşında Nevin, kardeşi al
tı yaşında Raufla karı koca oynu
yorlar. Babaları da b.r köşede o
turmuş, onları seyrediyor. 

1 
ngiliz. gazetelerinin yazdığına 
göre, profesör Aynştayn galiba 
riyazıyeyi bıraktı. 

Sayın üstadın şımdi çok garib 
bir merakı vardır. Gloro ... 

Gloro. Aynştayn'in, mesai arka· 
daşı doktor Maks Talmey'le birlii<
te hazırladığı cumumi bır lisan• 
dır. 

Bu. yüz senedenberi birçok alim
leri isıı;al eden bir meseledir. 

Milletleri biribirine tanıttırmak, 
yaklaştırmak, aralarındaki mü -

nasebatı kolaylaştırmak için tek 

Profesör Aynşytayn 

So!dan sağa: Burkhard, Forster Grayser 

D 
anzigde, 1933 de, yani altı 

sene evvel başlıyan oyu -
nun en mühim fasıllarından 

biri oynanıyor. 
Bütün dünya nazarları bu sah

neleri dikkatle takip ediyor. De -
kor c'dden güzel: Eski bir şehrin 
yanında canlı ve modern bir li -
ma , kırmızı tuğll binalar, mu -
azzam kıliseler, taraçalı evier ... 

Bu gönül çeken perdenin üze -
rinde Ü<; sima göze çarpıyor: Biri 
d.ğer ıkisini sükunetle seyrediyor. 
Bu, MiHetler Cemi,vetinin fevka
lade komiseri M. Sar! Bürkhard ı 

Diğerleri: Ser.besi şehir ayan mec· 
!isi reisi Grayser ile Danzig naz· 
!eri şefi Forsterdir 

M. Bürkhard.ın seyirci gibi dur 
maktan başka bir işi yoktur. 

Grayser Danzigde doğm~tur. 
Hitler taraftarı olduğu için 1934 
de ayan meclisi riyasetine geliri!· 
miştir. Adeta br hükO.met şefi de· 
mektir. 

Vaktile otomobil ve motörbot 
k'ralamak suretile geçinirdi. Bu 
mevkie yükseleceğini hatırına bi· 
le getirmezdi. 

(Devamı 7 inci sayfada) 

Bir Kadın 100 Sene 
Parise Giremiyecek 

Hırsız Elen Bu Karar<J Rağmeı 
Rauf (şapkasını giyerek)- Al

laha ısmarladık şekerim. 
Türkan- Neriye gidiyorsun ko

cacığım? 

bir dil icad etmek istıyenler çok 

o~~::~:;n en meşhuru Polonyalı Yine Pariste Dolaşıyordu 
Rauf- Yazıhaneye gidiyorum. 

Öğle yemeğine geleceğim. 

Türkiın- Gitmeden evvel öpü
~elm (öpüşürler). 

Rauf- (Oda kapısından çıkar
ken) Allaha ısmarladık. (Kapı ka
panır). 

Türkan- (Omuzlarını silkip, 
tludaklarını büker?k, Raufun ar
kasından) budala! 

Baba- Kızım, niçin Raufa bu
dala dedin?. 

Türkan- Kocalar evden çıkar
ken, karılar öyle söylerler, adettir 
sen bilmezsin. 

YILDA BİR: 

Salamon hastalanmıştı. Hekim 
kendisine on iki b~nyo almasını 

tavsiye etti. Temizlikle alakası ol
mıyan Salamon doktorun yüzüne 
hayret ve teessürlt baktı ve; 

- Nasıl, dedi, on iki bany-0 mu? 
Bu hastalık on iki sene mi süre
cek? 

MAHKEMELERDE: 

Reis- Senin bu hususta sabı

kan da varını§, öyle mi? 
Suçlu- Evet amma, •Elmazi 

layüı:ken 'bay reis!. 

doktor Zamenof'tur. 1887 de 13 ka
ideli ve savti (sada teşkili için 

savti harfe muhtaç olmıyan) bir 
lisan vücude getirmiş ve Esperan
to ismini vermişti. 

Bunun milyonlarca taraftarı, 

mensubu var. Fakat, bir türlü u
mumileşemedi. Hatta, buna ben
zer düzinelerle taklidi yapıldı. 
Ayruıtayn, Gloro ismini verdiği 

bu yeni lisanın çok rağbet görece
ğini, pek yakında umumileşeceği
ni söylüyor. 

Bu yeni lisana göre, c boşaltınız• 

yerine .glu-glu• .yemek• yerine 
cmoam - miam. demek kati imiş. 

Yalnız nazariyat ile\iktifa et -
miyen sayın profesör, )ıeçenlerde 

verdiği bir konferansta gloro li
sanını kullanmış. 

Dinleyıciler, profesörün tik-tak, 
ronron ve atşum ile söze başla

dığını işitince gülmemek için cebri 

nefis etmişler. Bereket versin, 
doktor Talme, konferansın ingliz
cesini, makine ile yazdırarak ha
zır bulunanlara anlatmış. 

Bu lisanı öğrenmek istiyenlere 
doktor Talme tarafından mecca
nen dersler verilmekte idiş .. 

Paris Sergisinde Kovboylar 

N evyork sergisinin halkı son derece alakadar eden eğlencelerinden 
biı'İ de kovboylardır. kovboylar at üzerinde lasso atmak ve saire gibi 
at sporlarındaki muhtelif hünerlerini göstermektedirler. Yukarıki re
sim kovboyların bıçak atmaktaki meharetlerini göstermektedir. 

, . 
Hırsız Elen 

B
ir Fransız gazetesi şöyle me
raklı bir zabıta vak'ası ya
zıyor: 

•- Nafile güzel Elen bu sefer 
talihin yok... Emeğin boşa gitti. 

Yakayı ele verdin. Haydi, beni ta
kib et, karakola gideceğiz ... 

Hosman caddesi üzerindeki bü
yük mağazaların birinden çıkan 

güzel, şık kadına bu sözleri söy
leyen sivil komiser Klavel idi. 

Genç kadını, mağazadan öte be
ri aşırırken görmüştü. Esasen gü

zel Elen denilen bu ~ık, kibar ta

vırlı kadın zabıtaca malılm idi. 
Yirmiden fazla mahkumiyeti var-

dı. 100 sene müddetle Faris hu· 
dudları na girmesi menedilmişti 
Fakat, o: 

- Paristen başka bır yerde ya· 
şıyamam, çalışamam ... 

Diyor. Ne yapıyor, yapıyor, kı 
yafetinı değiştiriyor, bir yolunu 
buluvnr Parise ı;·riy~du. 

O gc.n, mağaz da dolaşırken şaı
ka prova eden bir kadının ya.~..t 

başına bıraktığı çantayı osulcacıl 

aşırıvermişti. 

Tesadüfen mağazada bulunan 
polis komiseri bunu görmüştü 

Çıkarken kadını yakaladı . 
• Güzd Elen, yirmi birinci def• 

olarak tevkifhaneyi boyluyor. 
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No.14 Yaz.an: M. SAMİ KARAYEL 

Alm~nıanın 
Tehdidi 

Çok Sevdiği Mari İçin Tahtını 
Bırakmağa Razı Olmuştu 

(1 ınci sahifed~n devam) 
t-ıamaz. Bunu iki manası oJ&bi
lir. Ya Romanyayı korkutmak, 
Ballık devletleri gibi Soı;yct ı;a
rantisi aleyhine sevkcderek İn
ptere - Rusya anla masını şi -
maiden olduğu gibi cennbu şar
kiden d« müşkülıila sevkelmek, 
yahud da Roma.ıya üzerindeki Al
man emetleriııin talıakJmlıuna 

Sovytt Rusyanm derhal ve ıfu'at
le mani olabiltteğini hesaba ka
tarak b11D11 timdiden iinlemiye 

f•bşmak. 
• 

Mari Re Tamamile Başbaşa Kalmak Asude 
Bir harb vukuu tak<l.iriade S.v

yet Rusyanm yuolmu•tlan mah
:nmo kalacak ~yaya Türk, 
&giJ.b, Fra"5d kuvveUeri yeti -
fİDÖye b<lar Al111aa OJ"dalunım 
bir hayli tazyik icra edebilecd<
leri aşillidsr. Uallnık.i, So yet 
Rusya - İngiltere - Fra""" 11e 
Türi<iyenin Jıilnıırta n bilavasıta 

yardunlan ile ıaranli edli~ bir 
Romanyaya tntilı eddecelıı Al
aaa feravüzün • Komaıtya erdu
sv ile birlikte derhal Sovyet ordu
ları tarafıudan da karsılaaauğı 

ve muhaı-ebenin milli Romea lıu
dudTarı dışında rereyan edeceği 

11tahaldlaktır. işte. Almanyayı 

B~ -zdiadeli tazyike sevke
den en unstkıcı nokta lmdur. Bü
tüa bıntlarm dı11nda bir ihtimal 
4a1Ma vardır ki, o da muhterem 
Gafeıako'aun Aııkma ve Atinada 
yapacağı miizalı.en •e temaslar 
üzerinde bil11asıla müessir olmak, 
Ko.- Hariciye Nuırını tered
dud ve ihtiyatla lı.oıınışmıya sev
ketmelı. gayesidir ki Alman dip
lnmasisiai• böyle bir denemede 
Rn"e kadar 11tavaffak olamadığı 
da guelı: mibal:erelerin seyri, ge
ni< söylenen siiıderia bütlin ma
lıiyell •e ıerelı. nqredilea telli! 
ile pıe.ü..te.ıir. 

Ve Cünbüşlü Bir Hayat Yaşamak İçin 
Edirneden Uzaklaşacaktı 

Arnavut Eeylerinden İskender 
Bey Türklere ihanet etmişti. Bii
tün bu hadıseler Türklere karşı 
cesareti arttıracak mahiyette idi. 
Papa ve Bizans İmparatoru mem
nundu. 

Papa, Tıirkleri yeni ve muaz
zam bir ehH salib ordusile ezmek 
ve büsbütun Rumelinden Anado
luya atmak üzere tertibat almağa 
ba•ladı. 

Butün bu haller gösteriyordu ki 
İkincı Murad Man ı!e izdivaç et· 
tikten onra gevşemişti. Eski mu
haribliğını, canlılığını kay betmi§
t Dah ilden ve haricden vaki hı
yanetler de devleti lı:em .ri ·ordu. 

Sultan Murad, Marıden b r dal..
ka bıle olsun ayrılmak istemıyor
du. Harbler devam ettıkçe mec -
büren serhadlerdc bulum.yordu. 
Fakat bu Sultan Muradın işine 

gelmıyordu. Serhadlerde d3şmanla 
ça . pışırken bıle zihni Jaris ile 

" · -guldü. 
3 Hün bu son mğlubiyetler hep 

:ı.. min mcclübıyetlerinin Ti! a:v
rlıga tahammül edemez halınin 

n eelerı idi. 

.kinci Murad serhad yoll3rında 
) a nızlıklara tahammul edemez 
ha.e gelmişti. Biran evvel Marisl
ne kanışrnalr için Edirneye gitme
ye can atıyordu. 

lurad, delidı~ane olmuştu Ma
rısız yapanuyordu. Halil Paşa da 
B zanslılardan binlerce düka al-
tur:;,ı alarak ke.sesıni doldurmakla 
mrşguldü. 

1453 seaeııilMle Halki.a .-.lhaliııe ııeriJmif mqlıar llİIKir :ıuuuoeıl " 
%İBririıı •ir kısmı olup İstanlmlda malıfuzdırr. 

ı§U nuş ile demgüzar olmakta ... 
Arada sırada Bursadaki sarayına 
gelerek haftalarca havuz alem -
leri vücutlandırmakta idi. 

İkincı Murad, artık ehli salib 
muharebelerile boğuşmadan kur
tulmuştu. Ona devlet ve millet işi 
ağır geliyordu. O, on sekiz yaşında 
tahta çıkmıştı. Durmadan Rumeli 
dağlarında küffar ile çarpışıp dur
muştu. Şimdi güzel Marisile bir 
kÖ§ec:iğe çekilip emniyetle ve se!>-1 

Hava Yolları 

sizce hayattan kam alarak yaşıya
caktı. 

hinci Murad, Mari ile lılanisaya 
terki saltanat edip gittiği zaman 
otuz bir yaşında dipdiri bir gençti. 

Çok sevdiği Mari5i için tacım 
ve tahtını bile terkelmEğe rıw o~ 
muştu. Hoş. Murada tahtını bırak
tırmağa sebeb olan vak'alardan 
b irisi ve yeganesi temadi rom 
muharebelerdi. 

(.l>e1J1Hm VG'r} 

Mısır Nazırı 
• • 

ETEM İZZET BE.NİCE 

Mareşalın Teftişleri 
Şelıri:ınizde buhmmakta o hn 

Genel Kurmay başkanı= Mare
şal Fevzi çakmak, dün Hurrıyeh 
ebediye 1epeııinde, şehrimizdeki 

kara ruzütamlarile deruz ala~ın ı 

teftış etmi. ta-. 

ist.nbuı ;.slıye birincı tıcaret 
mahkemesınden' 

ihayet ha~blerden. bık•n jkinci /cin T avvareler Jskenderi"eden 
M;.ırad bır gun vezırı Ha!J Pa - , J J J 

Beyoğlunda Balılıpauınnda 32 
numaralı dükkanda S11cul< ve sa
lam licaretıle iştigal etmekte iken 
mahkemece iflasına kara,. veril
ııılş olan Nikola Kazes'in alacak
lilarıle akdettiği konkurdatoya 
mııtedair butun evrak bu bahda 

iflas ıdaresince tanzım kılınan 

sarı raporla birlikte mahkememJZe 
verilmiş ve bu ışe bır karar ver-

§ayı çağırarak: Alınıvor 
- Lala, oğlumu tahta geçiren J 

Padışah edeyen, ben hayli sefer- , 
lcr ettim, gazalar ettim, imdi be
nım oğlum dahi benim hayabmda 
göreyim ne suretle Padişah olur. 
dedi. 

Halil Paşa, ikinci Muradın bu 
teklifine usu;en ıtıraz ettı. Ve bu 
vazıyette devleti terkedip gitme
nın muvafık olnuyacağ:ını yarım 

ağızla anlattı. 

Fakat maksadı başka ıdi. Sultan 
Muradı atlatıp yerine gelec:ek olan 
on dört yaşındaki sultan M,ehmedi 
istediği gibi oynatınaktı. 

Şehzade Mehmed Manisada vali 
idi. İkinci Murad dediğini yaptı. 
Genç yaşında tacını, tahhnı terlı: 

edip sevgilisi. Mariyi alarak Ma
nısaya çekildi. 

Mehmed Beyin yanına vezir 
Halil paşa ıle Şehabeddin paşa, 

Saroca paşayı bıraktı. 

FATİH SULTAN MEHMEDiN 
BiRİNCİ PADİŞAHLIÔI 

Fatih sultan J.fehmed ilk tahta 

geçtığı za!!'an on dört yaşında bır 1 
çocuk ıd; . Marusanın bol ye§lllik
leri içinde asude bir hayat yaşı -
yan Fatıh , Bizansın ve Tuna ı:e 

Edirne üzerıne akıp gelen ehli sa
lib ordularının dağdağalarından 

bihaber bır ha1de ıdi. 

Sultan ikınc ı . • lehmedin, bir -
denbire hıç akılda yokken tahta 
culüs etmesi hem genç yaşında bu
lunan ~hzadeyi heyecan ve ıhti
rasa getırmiş ve hem de etrafta 

bulunan dıişrnanlara hareket im· ı 
kanlarını vermı ti. 

Fatıhin babası ikinci Muradın 
karısı Mari, tamamile Murada ve 
saraya bakım olmuştu . Tahttan u-

' zal<laşan Murad. Mari ıle Man.· 
.ıanın bağlarında• saravlarında 

(l i>lci sohijeden dnıcım) 

hususta temastayız . Er Frana şir
keti de müracaat etmiştır. Daha 
başka müracaatlar da bekliyoruz. 

Yakında lstanbul ve Ankara Av-
rupa ile Aı;ya ı;e fark memleket

lerini bağbyan bütün hava hat
larının uğrağı o>lacaktır. Bunlar 

Ankaradan da geçccektır. Bu, dün-

111anın her yerinde böylc-d.r. Hava 
hatları hükümet merkezlerinden 
geçer. 

Şimdi ~arka giden hava hatları

nın takib ettiği yollar Atına, Bey
rut, Hayfa, ve İskenderiyeden geç

mektroir. İskenden yeden giden 
hatlar bize sapa olsa 'bile diğer 

hatların en tabii yilu memlelreti
mi2 üzeridir.> 

Demiş ve Ankara - Şam, Anka
ra - TaJıran ve Ankara - Bağdad 

havayollarının yakında me.rasim

le açılacağmı, Almanyadan 5 yeni 
yolcu tayyaresi alınmakta oldu 

ğunu, ayrıca Fraooadan da yeni 
tayyareler alınaeağını ve bu sene 

Samsun, Diyarbak.r hatlannın 

a.çılm:ısına çalı.şı.ldıgını ilave et -
miştir. -·Ticaret Odaları 

Kongresi 
Eylül aynıda toplanacak elan 

ticaret ve sanayı odaları kongresi 

hazırlıkları ılerlemt'kl~dir. Kon
grede odaların sanayi kısımlarının 

ayrılması ,.e bazı ufak ticaret ve 
zahire borsalarının pazarlar hatn

de ıdare edilmelerı. yenj bir bor
salar ruzamnamesı hazırlanması 

gibı mühim meseleler görii§üle

cektir. 

Hareket Etti 

yeyı resmen ziyaret edecek, evvel
ce Turkiye Hariciye tekili doktor 
Tnfik Rüşdü Arasın yaptığı zj a
retıni iade edecektir 

Hariciye Nazırı ayın 17 sinde 
yani cumartesi günü istanbulda mek üzere mahkemece 21/6/939 

çarşamba günü saat 14 de bir celse bulunacak ve ayni akşam Anlı.a -
h k t d k -~ . alıdı tensib edilmiştir. Konkurda-raya are e e ere , pa....,, ,..., sa-

bahı Türk hükumeti nezdınde bu- toya itıra21 olanların halı:larını 
lunacaktır. müdafaa için bu celsede hazır bu

lunabilecekleri bu ilan ile bildi-
Abdülfettah Yah:;a Paşaya dev· rilir. (18590) 

Jet umuru hukukiye heyeti .-eisi ı-------------
ve hariciye hukuk mü~aviri Ab
dülhamid Bedevi Pa'f<', biriciye 

nezareti katibi umumisi Mehmed 
Abdülhalik Hasovna Bey ile ha

rıcıye memurlanndan Hüseyin 
Aziz Bey refakat etmektedir. 

Mısır Nazırının Ankarada bu
lunacağı günler ıçinde, iki mem -
lekeli alakadar eden meselelerin 
ve beynelmil•l siyasi vaziyetin ıe>
rüşulec:eği anlaşılmaktadı. 

Bu arada, Mısırın Saadabad dEıı
lelleri paktına dahil olabılınesinin 

de gör~ulec:eği tahmin edilmek -
tedir. 

lran Parise Tekrar 
Sefir Gönderdi 

Galatada llahhyıır hanının 37 
numaralı merkezinde icrayı faa
hyet eden (Hal.s Haksal madeni 

boya eshama miinkasim komarı.dit 
§irketi) nm müessislerinden olan 
İst.anbul Fındıklıyan hanında mu
kım Bayan Anjel Hanciyanın mez
lr\ır şirkettekı yiiz hısseden ibaret 
hissesıni kiı!fei hukulı:ile birlikte 
dığer miİ<'>lseselerden Bay Halis 
Haksal ile Bayan Meline Pıosyana 
devir ve temlik eylemış ve bermu
cibi mukavele şirket defterine de 
kaydi )("]'& edilm1ş ve mumaileyba 
Bayan anjel Haııciyanın şirkette 

alilaaı kalınam1ş olduğu malfım 

olmalı üzere ilin olunur. 
HALİS HAKSAL 

M;odt'Jll Boya Eshama Münkasim 
Komandit Şirlıeti 

Faris 15 (A.A.) - han sefiri. 
dün Parise gebni~ ve vuifesioe iP----• 
başlamıştır. ~ansız gazetelerinin 
Şehin<alun şahsına karşı alayh 
bir lisan kullanmalarından mıi -
tevellid had" ye kapanını; na -
zarile bakılmaktadır. 

Alman Sefiri Geldi 
Almanyanm Anltara ııdiri Von 

Papen bu sabah ekapresle Anlıa-

Yatka, yemek ve çalışma o
dalarile salan takımları velha
sı1 her nevi mobilyalar, avize
ler e .kristal takımları, BAKER 
(ESKİ HA YDEN) mağazala -
rında teşhir edilmekte ve her 
ye«len ucuza fiat ve müsaid 
~rtlarla satılmaktadı~. 

M-~~::d Necdet 
Vekalet 
Emrinde 

'Almanya Suvyet Rusyayı Japonya 
ile Te~ it Ediyor 

(1 inci sahifeden ievam) 
leşlirınce, ayni şek i lcıe, bır 200 L
ralık masrafa dah;. raslamıştır, 

Mirletti:ş tahkikatını daha ziya
de genışletınce, 'bu ik , yüz lira
lardan birinin Emlak Bankası 

tahsiJ.darlarından bıri tarafından, 

ikinci 200 Lranın da d'ğcr bır zat 
tarafından İş Bankasından çekil
diği tesbit edilmiştir. 

Birinci iki yüz !ırayı 1ş Banka
sından çeken, Emlak Bankası tah
sildarı aranml§ ve bulunmu~, tah
kikatı yapan maliye müfettişi ta
rafından sorguya ı,'ekilmiştir. 

Tahsildar, i>u parayı Bankadan 
Müfjd Necdet namın•' aldığını ve 
ıötürüp kend.sine verdiğini söy
lemiştir. 

Bunun üzerine bir zabıt tutul -
muş ve bu arada Sadıhadelere 

miiraeaal edilerek malümat is -
tenrnıştır. 

Sadıkza.deler, evvela, böyle bir 
hfıodise meveud olmadığını ıddia 

etmişlerse de, sonra. şu ifatlede 
bulunm~lardır : 

- İıhtiliıflı bir meseiemız vardi. 
Müfid Necdet hakt'mlik vazıfes inı 

gördü . Kendis>r.e bu parayı bu 
vaz.ife ıçın verdik 

Bunun uzenrıt maliyı; müfettışi 

üç nüsha olmak üzere, bı r rwpor 
tanz'm elmiş, bır nüshasını Iktı

sad, diğerinı Maliye ve üçüncü 
nüshasını da İstanbul Cumhuri -
yet. mıiddeıumumiliğine verrniş

tir. 

Aratlan bı r muddet geçtıkten 

sonra, Müfid Necdet Ankaraya da
vet ed.lımiş ve sonra da vekalet 
emrine aJmmı.şlır. 

Tahkikata Vekaletleı· ve i~tan -
'lıul müddeiıımumıliğı devam 'et
mişler, bundan bir muddet evvel 
de lıtanbul birını:i sorgu hak1m
lğinde Miifid Necdetın ilk sor
gus.ı yapılmıştıı. 

MÜDDEiUMUMİNİN BEYANATI 

Bu sabah, İstanbul Cumhuriyet 
müddeiumıımısi Hikmet Onat bir 
muharrlrimı~e DU 'hu.rn~ta demı.ş

tir iıı : 
- Bu hususta y;.pıMıakta oları 

tahkikat devam etmektedır. HE:" -
nuz bitmemiştir. 

Kücük • Memur 
Maaşı 

Artmalıdır 
(1 inci •ahıjeden devam) 

r" taluır reddolunmuş ve madde 
aynen kabul edilmıştır 

Buna nazaran yeni baıemd<: bi
rıncı derece asli maa, 150 lira, 

15 ınci derece asli maa~ ise 10 Ji. 
radır. 

(1 inci sahifeden deı;am) 
eden Japonların inad \'e ı srarları 

şimdiki ahval ve şerait dahilinde 
bir nebze huzursuzluk büküın <'iir
mesine bais olmaktadır. Bır Frarr
sız - İngiliz - Sovyet ittifakı ihti
malleri kaI'ŞJSlnda Tokyonun sıkın
tı hisseniği bir zaJLanda bu ha.Lse 
nin mhur etmesi sıd tesadüf ese
ri dt>ğildir. 

Fe-tit Journal, hadist!nin Avru
pamn vaziyeti üzerinde nasıl e
d<'eeği al<siiliımellerin vehametine 
iş:;ıret etme-ktedir. 

JAPONYA TEHDİD 1.'İ 
EDİYOR? 

Bu gaute diyor k;: 
Çinlilerin son zamanl..r~a ka -

zanmış oldukları mu\·3ffnkiyet -
ler yüzünden Japonyanın askeri 
prestiji pek ziyade zayıflamıştır. 

Japonya, bunun acısını İngilte
nden çıkarmağa çahşmakt.ıdır. 

Japonyanın ıcraatı, plfım İngilte
renın dikkat nazarını A\•rupadan 
çevirmek için İngiliz r.·enafüni 
tehdid etmekten ibaret olan Hitler 
ıçın dolayısile bir zafer ol acaktır 

Japonya, Sovyetleri de tehdid 
etmektedir Hitler, dareblerini in
dirmekten fariğ olmuyor. Uzak -
şarkta vukua gelen her §t'Y A -
rupada da akisleri hasıl etmek -
tedir. 

AVAM KAMARASINDA 
Londra 15 (A.A.) - Avam ka

marasında muhafazakarlardan M. 
Moremg, Japonları, Şanghay'daki 
beynelmilel imtiyazlı mıntakada 

Ingiliz iplıkhanelerini Japon as
kerlerine işgal ettirmek içiıı ıp

likhanelerde kasden grev çıkar -
makla l'lbam etmiştir. 

M. Moreing, istikablde bu gibi 
hadiselerin tekerrüı etmemesi için 
muktazi tedbirlcrın almmasım is
temiştir. 

M . Butler, M. Moreing'in beya
natının hakikate muvafık oldu -
ğunu sôy lemiş ve icabeden tedbır
lerin alınını• olduğunu ilave et -
miştir 

Hatay Vilayetimizin 
Hududu Belli Olda 

Mun:aileyh, zıkri geçen iplık -
haueıcrdekı tahrikatuı Jap..mların 

kuvvetile yapılmış olduğunu ve 
Şanghay ı;e Tokyodaki Japon ma· 
k.:ınatı nezdinde içabeden teşeb

büslerın yapılmış bulunduğunu I· 
Uıve etmiştir. 

Bunun iizerine amele fırkasın
dan Ben Smi·1h, §Öyle demiştir: 
•- İngiltere kendi prestij ini M 

zaman taruttıracaktır? 
M. Butler, bu suale, c~vab verme• 

miştir . 
ÇiNLiLERİ TEŞVİK 

EDİYORLAR 

Tientsin 15 (A.A.) - Japon ab· 
Jukasının ikinci günü bir hadise 
ile başlamıştır: 

Bu sabah, imtiyazh mıntaka hu
dudunda talırikatçılar 2,000 Çin
liyi, Japon barıkadlarına taarruz 
etıneğe teşvik eylemişlerdir. Mit
ralyözlerle müsellah bir İngiliz 
askeri müfrezesi ile mühim mil< -
tarda polis kuvvetleri vak'a ma
halline gelerek halkı dağıtmıştır. 

KJLIÇ KININDAN ÇIKMIŞTIR 
Tokyo 15 (A.A.) - Hochi Chin 

gazete•i, Tientsin ablukası müna
sebet r Kilıç kınından çıkmış -
tır.• demekte ~e şunları ilav-e et
mektedir: 

İngiliz memurları, Çinli cani -
lerı teslim etseler de bütün Çin 
mesclesi için esaslı bir bal suı:eti 
bulunmadikça, Japon kılıcının 

kınına sokulmasına imkan yoktur. 
Çinin imarına ve kalkmmasını 

temine mimi olan bütün engelle
rin ortadan kaldırılması lazım -

tır. 

TA..'11 İHTAR EDİYOR 
Pares 15 (AA.)- Le Temps ga

zetesi ba:şmakale.. ini uzak şark 

met;eleııine talısıs etmiştir. 

Bu gazete, japonyaya İngiitere 
ve Fransayı tahrrlı: etmemesıni ih
tar etınektedir. Zira, bu iki millet 
dünyanın bu kısmında hak ve men
faatlerinın muttarid surette lhlfıl 
edilmesine artık müsam:ııha et -
memeğe karar verebılirler 

Makineye 
U inci sahifeden deı:om) v • k • 

Hataya, Ankaradan bir vali gön- erJr en. 
d~rılecektir. Vılayet merkezı An- -

takya olacaktır. Bugünkü Hatay Harbde Başku
Millet Meclisinin, Antakya vila-

yeti umumi meclisi şeklini alması mandan Kim 
çok muhtemeldır. Halayın ana -
vatana iltilıalımı müteakib, Anlak- O/ k ? 
ya \~lfıyet.mizde yeni mC'b'us in- aca . 
tillıabı yapılacaktır. Halayın Tür
kı) e Büyijk M.llet Meelısine 8 
meb'u1i göndnebileeeğı tahmin 
edilmektedir. 
Hatayın ılhakından sonra, bu

rada gen~ bır kalkınma progra
mı tatbik <ıdilecek. ilk olarak Amik 

Londra 15 (AA.)- Dün avam 
kamarasında, hükiimetın hariı 

vukuu halinde Fraıısız ve İngiliz 
kuvvetlerine bir Frans12 Genera-

2 ınci maddenın muzakeresi sı- golü cıvoı.rında1<i bataklıklar ku-

linin baş.kumandan tayin edilme
sıne muvafakat edip etmemiş ol
duğunu soran amele fırkası meb
uslarırn:lan Hendersona cevab ve
ren Çemberlayn: ·Askeri hareka
tın mutıtelif mıntakalarda ku -
manda işlt!rinin tanzimi, bızzrure 
ilti dost devletin müınessiUeri a
rasında müzakere mevzuu olmu•
tur. Bu mesele hakkında etraflı 

malfunat vermek menfaati umu 
miyeye muvafı.ı< de{rildir• demi§ 

tir. 

rasında birçok meb'uslar kayma- rutulacaktır. 
kamların lfıyılıile 1erfih edihne - ~;;..;;._;._ ________ .-.--

diklermi söylemi Jerdır. Strang Fransız Elçısıne 
Buna eevab vt'l'en Dahiliye Ve- Yeni Talimah Bildirdi 

kili kaymakamların vaziyetleri -

nm 'lerlihı ıizcrınde Vekaletçe tet
lıiklerde bulunulduğunu . barem 
esası mahfuz tutulmak suretile bu 
memurların tertibini temin ede
cek bir hal şekli ara11dığmı bıldir
miştir. 

Adliye Vekili 
Busabah Geldi 

Adliye Vekıhın.ız Fetlıı Okyar bu 
aabab Ankaradan §t'lırim~ gel -
mıştir. Fethı Okyar, Haydarpaşa 
:latasyonunda Cumhuriyet müdde

iumumisi Hikmet Onat ve adliye 
erkanı tarafından karşılanrruştll". 

Fethi Okyar Anlıaradan geldik
ten sonra Yalovaya hareket et -
miştir. Fethi Okyar, Yalovada 

Cumhur Reisine millA·ki olacak ve 
yarın akşaın Londraya harek-et e
decektir. 

Fethi Okya.rm Londra seyahati 
1amamile hususi mahiyette olup 
İskauadaki Saınt Andl"ewı üni -
versitesinin, kendJSine tevcih etti
ği fahri lıukuk dcı\ttırluğu nl<'ra -

(J inci sahifeden devam) 
\•anlma yolunu uzattığı tarzında 
telsirlerde bulunan mehafilin bu 
kanaatine iştirak edilmemekte -
dir. Bir kı.sım Fransız gazeteleri, 
İngiliz - Sovyet müzakerelerinin 
bir netıceye varmadan inkıtaa uğ
ramasını tefsir ederken, böyle bir 
inkıtam haııb demek olduğunu 

kaydetmektedirler. 

Bir Sporcu Genci 
Daha Kaybettik 
Beluör Küçük Kemal'i de by

ktlik. Tifo, zatüuee, kan zelıir-

lenmesi gibi üç ifeti genç nieu
diiıMle toplıyan lıu loymelli sport
men bu sabah Fransız hastane -
sinde gözlerini dünyaya bpamı~ 
tır. Cenasaıi hastanede" kaldırı
lacak, Teıviltlye eamlsinde ikindi 
valıti namazı lulııuıealı ve Ferlköy 
mezarlığma 4efııolwuıealıhr. 

Erzurum Valiliğinden : 
l - Erzurum vıl.iyetinde yeniden yapılmakta olan ilk okul bına

sının ikmali inş•atı kaı:;alı zarf usulile e'ksiltmeye çıkarılmıştır. 
2 - Vahidi kıyasi fiat üzerinden muhammen bedeli 65000 liradır. 

3 - !halesi 30 haı·ran 939 cuma günü saat 15 de hükümet konağı 
içinde Daimi Encümen odasında y)pılacaklır. 

4 -- Muvakkat temınatı 4500 liradır. 

5 -- 1stekliler ~k,iltmeye gfrebilmek için ihale gunıınden sekiz 
gün evv~J Viiayet" müracı;atla bu ışi yapabileceğınc dair \"f"Sika alması 
mecburidi'w. 

6 - İsteklil~r leklıl mektublannı ihale günü olan :ıo hazuan 939 
cuma günü . aat H de kadar eks;'f,me komi<yonuna makbuz mukabi -
linde teslim etle~t-kle•'liiı Postada • ul tak 
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Günün Meselesi: -
Ekmek Narhı Nasıl 
Tesbit Edilmeli? 

Fiatların Undan Değil, Buğda 
H 

Uzerinden Tesbiti Düşünülüyor 

S 
OD .ıiiDJf'rde piy.ada 
llujılq ıwıldıjı ve hu 
ııelı ılı dm fiaOarda yük-

seklilı: husule gdmefe 1ıqlaiJ
ğı \eklmı4e 1ıuı rivayetler 

d•lııfıııaldHır· 
AlikUarlanlan yaptığımız 

tıılWbte ııuaran bulday fi • 
atlan - bir ayU.bui hlç 
defifnıemit ve piyıısaya her 
giiD lıifi ıııktarda mal çıkarıl • 
nıqtır. Yahıız sert buğdaylar 
fazla miktua ihraç f'clilmlş 

oWııiaadaa ı. nevi m:ıDaruı 

stokları bir parça azalmıştır. 

Ofis yeni ~ene mahsulleri idrak 
edilintiye kadar eliııde ihtiyat 
buğday da . aklımıış e piyasa-

• her giiD mııntuamaD l5 - 20 

Almanya İle 
Ticaretimiz 

Yeni Bir Anlaşma 
Akdi için Müzakere

lere B~lanacak 
Yeni bir tu:aret wlafı=sı akdi 

içın pek yakında Almanya ıle hü
kiıınetimiz arasında müzakerelere 
ba§lanaeaktır. 

Halen merı bulunan anlaşma 
müddeti yak,nda nihayete ereceği 
için ıhracat tllccarları yenı anlaş

manın akdini alaka ile beklemek
tOOirleır. 

Di8er taraftan Tilıkiye - İsviçre 
tıearet ~ması müz.akerelE=rine 

de ooumii2.deki hafta içinde bat
lanacaktır. İsvıçre ile 'iŞ yapan 
başlıca tacidenmiz yeni an :aşma

da bulunmasını ıstedıklerı kayıd
lar hakkında Ticaret Vekf.letine 
mütalealarını bıldırnıışlerd:r. 

f urfanda Frenk Üzümü 
ve Şeftali 

Şehrimize turfanda olan dün 

bol miktarda 1renkfilümil ile bir 
iki parti karpuz getirilmı~ur. 

FrenküzüınlNi kilosu 30-'lO ku
ruştan sahlınıştır 

Geçen hafta ilk turfanda par
t'ai getirilen eftali de 2 gundür 
bollaşmıştır. 

P&alı:erıde kılosu 20 kuruşa sa
tılmaktadır. 

Son yağmurlar çıleklerin mllmm 
bir kısmını bozduğundan birkaç 
gündür pıyaşaya tııç çilek gelıne
me.ktedır. 

Mısudan Gelecek 
Mallar 

Mısırın Behartt vilayetinde 
hummayı kallai hastalığı çıloruı 

olduğundan bu mıntakadan gele

cek mallann meıl§e şe<ıııdetrıame
lerınm ı-itlı: edılmemES. alili • 
darlara bıldırilmı§tir. 

No. 8 

- Peki amma ya o bana ate§ 
ederse?. 

- Sen bud .. la bır h erıfsın. Onun 
ela tabaııcasıııda kurşun olı:. Seni 
bbanca ile t<!lldid etse bile aldı
rış etme! Ha ·dı şimclı yürll ! Seni 
bekliyor. 

San Yanıs ekrar otomobiliıı;n 
) anına geldi. Şoföre rwnca bir • 
kaç şey söyledi 

İKJNCİ KJSJ 

Polis taharnyat da ıresi müdür 
nuav ni Mered t 'nın çalı~tığı yer, 

ı 

va&oD buğday pkannıftır. Bun
.ıaa ltllfka Dil lllİİVaredatı da 

munt•u••a dnam etmekte 
ve piy-ya her giia 51 - .. ten 
gehnek.te.ıir. 

Yelnız alüa.ııırlardan öğraı

oliğimi:u göre fınDcı1aruı hele
cli)'C Darlıındu mütemadiyen 

fikiyet etmeler: ha sebelıden 
ileri gelmektedir. Belediye ek

mek fiaOannı e.Jüdenberi un 
fiatlan üzerinden teahit etınek
tedir. Halbuki ekmek f'111tları 

lıağda a göre teabit eclilcliği 

takdirde gayet müstakir bir 

TUiyet hasd olaeaktır. Beledi
ynıia ba hususta bir karar ver
mesi •ııhtemelclir. 

İlk Mahsul 

Buğday 
Mersinden Gönderilen 

ilk Parti 
Yolda Sabldı 

Bu seı;c cenulı vilayetleriınız<!e 

yetışen ilk buğday mahsulü \ 'a -

purla Mersinden §elırimı2e ge

ti rilınişt.ır. 
Bu ilk parti buğdaylar daha yol

da iken 4 kuruş 10 paradan sahl
ml§tıı. 

Son yagmurlar buğday v~ arpa 

mahsullerimiz üzerine ıiyi tesir 

yaptığından bu neki buğdc..y re

koltesinin fazla ol;cağı tahmin e

dilmektedır. 

Hafta içinde orta Anadoludan 
da ılk parti yeni buifday mahsu -

lümüzün şehrimıze getirileceği 

an~ılmakladır. 

Diğer tıtraitan Trakya mıntaka

larının yeni yıl ilk arpa mahsulü 

de evvelki gün Tekirdağında sa

tışa ç.ıkanlmıştır. Bu mahsul me

rafilınle kilosu 32 kur.ı~tan satıl

mıştır. 

İzmirde Bir Tramvay 
Duvara Çarph 

İmUc 15 (Son Telgraf)- Vat

nwı Hasan Ertan idaresindeki 14 

sayılı traımray arabası Göztf!ııe 

yokuşundan .ııiır 'atle inerken ray

dan çıkmtf, Yec:li metre kaidırım 

üzer .nde ılerileôikten .sonra Ne

clibin evuıin bahçe duvarına çaqı

mış, duvarı kısmen y~~tıc. 

Tramvayda az miktarda yolcu var
dı. Yolcular buyülı: bir heyecan 

geçinn' lerdır. Hatti tramvay lıi

letçis .. kendıı;ıni tram aydan ata
cak olmuşsa da valoıl bulamamış

tır. Nüfusca zarar olma.mıştır. Ha
dbe hakkında tıııhkikat yapılıyor. 

-Oife muracaat etscni:.4, hiç üz\11-
mezsıniz. Bu zat k<.sa hırsızların
dan b.rini çağırır ve gözünüzün ö
minde ~n.ızı açtırır. Sit de hay
rette kalın;ıntt. İngilterey;, gel

miş, fakat ikametı nrzu edilmiyen 
bı.r adam va.r değil mi? Hakkında 
kanuni takibat yapmağa da ım

kan yok . Hemen Meredit'e müra-

c:aat edilir. Bu zat bir yolunu 
bulur ,.e o adam h~ınen o gün hu
dud harici edilir. Hem de kanuni 
§ekiller daıhılinde .. . 

3 mart ak§anu Meroo.ı kendi 

1 POL • 
1 s 
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Hatay Vilayetimiz Ve-v- Mafıkeıneler 
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.. TDnelin /il~ ~ 
On o ndeki.4ilozory 

/! 
rtık, yakın giialerde Hatay. 
dan •Hatay vilôyetimiz , di
ye balısedeeeğiz. Gazetele

[ rin verdiği malUmata göre, Ha • 
tayol 8 kadar mel>'ua çıkacak Doktorun 

Evine 
Kim Girmiş? 

l or 1 a 
Güzellik 
Olmaz ! 

Dükk8nlar1Memurların Maaşı Çko 
• A • ', De~ildir, h ll Memurı 

Jstımlak Edılerek ların Maaşı Yüksektir 
Burası Bir Meydan 
Haline Konacak 

ir nıeb'usumuz., yeni barem 
liiyihasının ınüzakercsi şı

rasında şunları söylii)·ordu: 

ve Tilıtiye Büyük Millet Meeli
slne iştirak edecddiY. 

Hatay vililyetinin mer.i:ezinin 
Antakya olarak tayin edilmesi 
çek muJıtemeldir. 
Yıllar siiren bir esaret ve has

retten sonra, Hatayın anavatana 
iltihak edeceği günlere kavuş • 
malı:, bizim için, en mcs'uıl bir 
bayramdır. 

Türk Hatay büyük Türk Cum· 
huriyetinin beni.ilinde, özünde, 
si.nesinde yarq11'dı. Nitekim 
de böyle oluyor. Türk gü • 
cü.aün ve istiklal, birlik aşlı:ııım 

De q&iz bir varlık olduğunu bir 
kere daha görerek göğTijmüz ka
barıyor. 

BURHAN CEVAD 

Kadıköy
Haydarpaşa 

Hattı 
Yeni Tcırife Bugün 

Tatbik Ediliyor 
Kadıköy ve Haydarpaşa aras:ın

daki yeni tarifenin tatbiki bugün
den itibaren ba§lanmıştır . Yeni ta
rife Haydarpaşadan kalkan ve 
gelen tren taritelerine uygun bir 
şekilde lesbit edilmiş ve günde
lik seferlere bir kaç posta daha 
iiave edilmiştir. Bilhassa cumar
tesi ve pazar günleri bu hattaki 
izdihamın önıi.ne geçmek içın ila
ve seferleri de ihdas edilmiştir. 

00 

Toprak Mahsulleri 
Ofisi 

Toprak mahsulleri ofisinin lağ
vedilmesinden sarfınazar olunması 
üzerine idare ıçin yeni bir kaıt · ı 
hazırlanmıştır. 

Bu kadroda teftış heyeti lef -
killitı kaldırılmıştır. Müfettişleıe 

yenı ölçü ve ayarlar kadrosunda 
-0lduğu gibi . murakıb• ismi ve • 
rilm4tir. 

Ofisi.o umum rniıdür Vekilliği
ne de ıdare meclısi r~isi Raşid ta
yin olunmUJtur. 

Mali ve T eşkilabna 
Girecek Memurlar 
Ma)iye Vekaleti; maliye t.epti-

latına alınacak olan memurlar :çin 
her 6 ayda bir imtıhan açarak bun
ları ~eçrnekte iri. 

Bu kere verilen yeni bir karar
la badema malıye kadrolarına a
lınacak hl'r nevi maaşlı ve llcretli 
memur:yetler için 3 ayda bir im
~n açılması muvafık görülmüş

tru. 
Haricden maliye meslelı:ıne gır

rnek Jfltıiyenler bu imtihanJarı belı:
liyeceklerdir. 

tt:ç bır şeılıır ve kazada mat.ye 
teşkıilfıtına bu imtihanlar hari -
C'inde memur alınmıyacaktır. 

O akşam Mansus. bir kaç defa 
yemin ettikten sonra: 

- Ne yapayım. aradım, ara -
dım, hiç, hıçbir şey bulamadurı. 

dooi. 

Seyyar Satıc ı Hasanın 
-Mahemede Anlattı kları 

l .ki ay evvel Kumkapı N:şan -
casında doktor stajyeri Kena
n.anın evine, geceleyin, gire-

rek, bazı t'V efYasını çalmaktan 
suçlu yine Kumkapı Nişancasın -
da, Hadımodaları ~okağında bila
numaralı evde ikamet eden sey
yar satıcı Araıbkırli Sadık oğlu 

Hasan ile, suç ortağı Şelı:"bm du
ruşma:;ına dün asliye bmncı ceza 
rnahkemesınde ba~landı. 

Davacı doktor stajyeri Kenan 
ıııahkemede şunları ooyledi: 

•- Hfıdise gecooi,_Hasan benim 
dışarıda bulunmamdan i.st:.fade e
derek, evime gelm~, yıkık bahçe 
duvanııdan atlamak suretile bah
çeye girm~~ Odaıııın ka.pıı;ını da 
bir maymuneukla açtıktan sonra 
içeriye girmiş ve odada bulunan 
50 lira kıymet. ıııde paltomla, bir 
arkadaşımın cmanPten bırakmış 

olduğu pardesüyü ve bazı ev ~ 
yasını çalıruttı.r. 

Hasan çaldığı bu eşyayı ertesi 
gimll arkada lanndan Şekibe'ye 

satmı tır. 

Hasanı hfıdisc<len bir i.lı:i sene 
evvel, Abdullah isminde bır zat 
bana tanıştırmıştı. Kendisine e
lim.den geldiği kadar iyilik yap -
tım. İ~e yerleştridım. Sonra hiç 
utanmadan, sıkılmadan bana nan
körlük yaptı. hiyanet ettı .> 

Hatıan kenrusine ıomad edılen 

suçu inkir ederek dedi k : 

Mahkeme Senin Cezanı ı 
Vermedi, Senin Cezanı 

Ben Vereceğim 

D 
tin, adliye koıidorlaTında 

genç bir kadının iki k:i§iyi 
vurduğunu yazmışhlt. Bu

giın bu meraklı hadisenın tafsi
latını veriyoruz: 

Kundura boyacısı Al , bundan 
bir ikı ene evvel, tanıdığı , henüz 
on yedi. on sekiz yaşlarında bu
lunan Ayşeyı sevıyor ve onunla 
evlenmek, Ayşe ıle mı,.'ud bir 
yuva kurmak istıyordu .. 

Tünelın Galdladskı binası kar
şısına tesadüf eden butün dük -
kiınların bir an evvel yıktırılarak 
burasının sllr'atle bir meydan 
halıne getirilmesi kararlaştınl -
mıştır. 

Esasen evvelce Nalıa Vekaleti 
tarafından bu hususta hazırlan -
mış bir pliin mevcud olduğundan 
bu planlar şehircilik mütehassısı 
Prost tarafından tetltik olunmak
tadır. 

Elektrik, tünel ıdarelerınin Be
lediyeye devri muamelesi ayba
şında tekemmul e!mış bulunacak 
ve biliıhare de dukkanların istim
laki ı ine geçilecektir. 
Ayrıca bura a modern bır •tü

nel hanı. yapılıp yapılmama ı ha.k
lıında da Prost yakında bir karar 
verecektır. 

.. 
Gen adam Ayşeyi ana sından , J N• • 

babasından ıstedi . Fa.kat kızın ana- Ş JZamna meSJ 

11 da, babası da bu izdivaca mu - B .. T b•k 
vafakat etmedileı·. ugun at 1 
di.Ali onu zorla almağa k;.rar ver-;Me vkiine Giriyor 

Ayşeyi olumle tehdı etmekten , 

Euçlu kundura boyacısı Alının du- Halbuki fstanbulda 
TU.,'<ll!asına dlln uçiıncü ulh ceza B" k y 1 d M .. 
mahkemesmdC' devamı ediJdı ırço er er e u-

Düırkll duruşmada dinlenen ~- messiller Hala 
hidler, suçlu Ali lehinde öz . öy- Seçilmemiştir 
lediler. 

Muhakeme, bazı hususatın müd
deiumumilikten sorulması için bu r 
ayın 26 sına talik edildı. 

Davacı Ay~e, mabkemenın ka - ! 
arını yanlış anladı. Suçlunun be-

raet eltığını zannettı. Mahkeme- ! 
den çıktıktan ıonra, Alıye yak • 
!aştı: 

Bugtinden .tilbaıen mer'iyet 
mevk:ine girecek olan iş nizam -
oanıeSi ıçın işçi mümessilleri se
çimı ~on~ etmi~ bulunmaktadir. 

- 42 bin memura 120 milyon 
lira \'eriyoruz. Her memura ,·a
sati 200 lira düşllyor. Bu para bi

zim ifin soktur. Vasati nishet i5 
lirayı a§Wamalıdır. 

Bu sözler, fikir olarak dogru
dur. 200 liralık usati rakkam 

yiiksektir. Fakat, bu y üksckliği 

vücuda getiren kiiçük menıurla. 

nn maap değil, büyük mımıurla
rm maaşıdır. Türk.iyede mevcut 
memurların alclıklan maaşları 

tedkilı: eden.ek, görürii2 ki, .,1ue. 
riyet az maa alan memurlarda
dır. 

Yine lıir mebusumıııun Buyuk 

Millet meclisinde söyledigi gibi, 
ba:ı.ı dalrelenle, bi kısım y ük ek 

memurlara ba döndürücü :r.amlar 
yapılmıştır. bu zamlar, bö,.le bir 

mııaş ve hüdce mukaye eoinde' 
küçük memurların aleyhind" bir 

not teşkil ediy·or. Çünkü. vasatı 
ralıkam 200 liraya çıluyor. 

Belki, umumi büdtey·., göre, 
nıaaş fa. lı yüklü olııbilir. fakat, 

bu deınk, Türkiyedc ml'mt ra çok 
m~aş veriliyor demek değildir. 

Vasati rakkamı • ükscltrı , isa
ret ettiğiınİ'Z zamlardır. 

Bu gün 25 lira asli maa ı olan 
bir memur 75 lira alır. Vf'rgiler 

keailince, eline 50 lira ıe~er .. Dü

§Üaünüz ki, 25 lira a li ınaa, sahıb 

olmak, bir çok faziltluir Türk 

memurları için bir ideal. bir k1'
mı içia de bir ha ·aldir. 

Sonra, ele resen 6e lıranın 

geçinme endeksine göre, istira k •• 
lıiliydiııi aiz düşünün_ 

REŞAD FEYZİ • Ü yıldan beri Kenanın evin -
de yatıp kalluyorıdum. Kendisin -
den iıq lira alacağım vardı. Ha
dise ak§amı eve gıttiğiın zaman 
bu parayı ;stedim, vermedi. Bana: 

- Mahkeme ~a ceza vermedi . 
Beraet ettın' Senın cezanı brn 
vereceğim! . dedi ve cebinden çı

kardi,'l beyaz Saplı Buna bıçağı 
ile onu boynunun sol tarafından 

Yapılan ~tat:stiklere nazaran 
İst nbulda 2.000 1f yeri bulun
duğu tesbı edılmiş olduğu 
halde §ımmye adar ancak 500 
iş yerı ~eçımini bit rerek mümes
silleri bıldirmışt.r Nizamname 
bııgunden ıtibaren mer'ıyete gı - 1-------------

- Param yok, dedi. İstersen 
sana paltomu vereyim, bunu bi
risine rebin bırak, ondan 5 !ıra al. 

ve karı..sı Ummüguh u de ırtın • 
dan yaraladı. 

Kenanın verdiği paltoyu şelı:i- tomobilile tedavi içln ha taneye 
be götürdüm ve b..na !Azım olan ' gönderildiler. Suı;lu kddın tevkif 
beş lirayı ondan aldı.ın.. edildi. 

Yaralılar derhal imdadı sıhhi o-

roceğı iç .n seçim ı.çın konulan müd
detin uzatılmasına imkan yoktur. 
Seç.mlerıni yapnıı)an yerler için 
yeni bir karar alınma ı muhte • 
mekhr. 

IPaça vralara Talib Var 

D'ğer suçlu Şekib ile amme p- 1---

hidlerinin de mahkemeye celble
ri çın duruşma 7 temmuza bıra

Son gunlerde Almanya ve Fran-
1 sadan yapılan taleblerle memle -

- - --- lı:etimiııden faz.la miktarda paçav

kıldı. 

Kemalpaşada Bir 
Cinayet 

lzımr 15 (Son Telgraf)- Ke -
malpaşa kuasında bır cinayet ol
mU§lur. Fırıncı Nazıf oğlu Vahid, 
bıçakla kabveci Rı!at ı yaralıya -
rak öldürmii§tür. Katıl tutulmuş, 
adliyeye venlm~tu. 

Bir Jhtiyarın Ölümü 
İzmir 15 (Son Telgraf}- Ballı

lıuyu malııı:lleııinde 1407 ınci so
lıakta 5 numaralı evde otunn tü
fek.ç ; Adem ıSmiı:ıde 61 yaşında 

bekar bır adam, gec:e vakı.; n-in
deki apdesltıane kuyu una dii.,<e
rek boğulm~r. 

K IS A POLiS 
HAB E RLERi 

ra ıs!enmektedir. Bu sebftıle ib
racatçı f;rmalar paçavra topla -
maktadırlar. Tal~lerin fazlalJkın
dan paçavra fıatları da yüksel -
mıst1r. * Çıçek pazarında lsak adında ' 

bırı dük.k.inın tabelasını ındiı mek ... ' - ... _... - • -
te ilıen :ınerdıvenden du ek ya- ıdaresindeki yük arabası Kasımpa
ralanmıştır . * Şoför Fehm;nın idaresindeki 
otomobıl Haydarpaşada baytar 
mektebi ônÜllden geçmekte ıken 
Mustafa oğlu Mehmed adında bi
rme çarparak muhtelif er in
den yaralamıştır . 

* Kuledıbindc otur;ın Torosun 
idaresindekı motos:ık~et Beyoğlun

da 6 yaşında Kirkor adında bir ço
cuğa farpmı•, yaralamı,tır 

* Fele.Jı adında bir sıiruciınun 

şada Kulaksızda 5 ya mdaki Se
vim adında bır çocuğu muhtelif 
yerlerinden yaralaıru tır. * Avadis adında bir gencin i
daresindek i motosiklet Lalelide 
Mehmed oğlu Hasanı ba. ından ya
ralamıştır * Fenerde M\lftüali mahalle • 
sınde oturan Akıl adında biri he
nu:r. anla ılamıyan bır ebebden çı
kan kavga neticesinde ayni semtte 
oturan Maksud ve kızı Fatmay1 
başından yaralamıştır. 

/ Corc bır koltuğa oturd.-. ı •un ba
caklarııu uzattı : 

- Sen mi? Sen budalanın bYi- j valı:.t kalmamıştı. Tam o sırrda 
ııin be! Şu kadar senedır seni a - kapı açıldı, taharriyat daıresi §efi 

dam edeyım dtyc uğra~ıyorum. içerıye girdi. Butun polö,leri dııh-
Na!ile, naf:Jc... ce-tten korkutan bu adam, sadece 

Mevlut 
İstanbul sıhhi mu t e,H , -

hasebecisi Srrrı Baranın ruh ur 
illıal edilmek ıizere 17 /6/939 ta -
2'ihine müsadif cumartesı gün 

ik!indi namazını müteakib Aks -
ray Valide camıinde Hafız Mec 
tarafından mevlüdü şeril okun -
caktır. Eş ve dostlarilE ishyen z -
vatın gekneleri. 

l-:======-
Birimizin Derdi 

Hepimizin Derdi 
Bir Bardak Su 

Bh okU)'V(amaa 1aur-or: 

BclccUye menba n.lann lııuaht 
•imalı tarille llardalma .tııs pa. 
ra 11ar• ...,.d• ve _. dilı .. a. 
larıMa ıN ıiinmv •ır en 
nıu it .,...&J>a •lıhlıllA• ..... 
~rlr Dlntar raıı,.t.ırıtı. :ııu ı~blr 
iyi! Fllal baııaın laU>Uıalın<b fay

- •1-rer. Ebtt •DtlerUu • 
-Ti aı.ata nkılıJorlar. S11e11-
lar ... ı>iltiıolll<ts ... l_k aldulf 
tı.l.Jorl&r. Halli 11M • Jw1ı: 
PU&J>a ifl;ror. Suta _,, bari 
lllraıı dalla • lbaroa •ar•~! <IR· 
ıu. 

- Şimdi, dedı, burada kimse 
y-0k. Açı~a konu~abHırız. San 
Yarı.ise neden bu kadar aliıka gtıs
terd;ğinm bana söy lerM'T!ız çok 
memnun kalacağım. 

Sir Corc müstehzı ane u um
sed:: 

- Hiı;i>ır şey bulamadın mı? Ta
bii ... işe yaramaz bir adam ol -
duğunu başka türlıi nasıl ıslıat 
edeceks.n? 

Meredi! yırmi seneden faıla PO- Meıedite birşey söylıyemıyordu. 
lis hizmetinde çalışmakta Olhll za
vallı Mansus'a acır gibi baktı: Mansu.su orad« gO.-Un-:" mu::. vını· 

ne şordu: 

- Her halde Sarı Yanı ha.kkrn-

- Benım sizden ıstedigım şu
dur, dedi, Sarı Yanıs Kadogan par
kı civarında bir konalı: kiralamış. 
Benım bild.ğime yöre, bu ada -
mm husu i hiçim meşgalesi yok
tur. Bunun ıçin Londrada yerleş
mesinın esbabını anlamak istiyo
rum. Londranın s sh havası sıh
hatinl' de dokunuyormuş. Ö ·le ise 
ne dıye koca bır k.onak kır•lıyor. 
Bu •f bana bıraz muammalı gö -
ründıi. Pekala gidip Balkan mem
leketlerınden bırinde oturabilır. 
İyı ata hlndiğin., iyi silfrh kullan-

Londra emnıyct müdürütü ser • 
v len ı ıh ıva ed<'ll Skotland 
Yard binasında deği.ld r. Vitbol 
remt.ınde a n tı.r da.rc<l~ otur
maktadır. 

hususi dairesinde, Londra Polisi
nın en emektar ad.ımlarından biri 
olan Mansus ıle ko.;uşuyordu . Me
redıt akacı bir ad m olduğu ıç;n 

uluorta konu,.<:Urdu Onun için za
vallı Maıısus'a ısöykmedık lakırdı 

bırakmazdı. Ötekı de mutevekkil, 
bo ıı ı ker, ı;ad.-~~ dınler, hiç 
it raz etmf'2di. Fakat kendisıne 

verilen Hzıfelerde de kıl kadar 
§aşmamı. 

Merroıt bırdenbire yermden 
kalktı .. 

- Nafile, nafile . . Dedi, yirmi 
seı;e değıl, sitıin sene çalişsan, yi
ne bu ışın ehlı olamıyacak..•ın ws
seliım .. . Ne zekim var, ne hile kul
lanmasını ıl . r:;in . Ne yaı;dytm 

ben senin gibi adamı? 

da yem bir habEr var galiba! 

- Şimdiki hal~ b1J1ey y k. 

dığını. mükemmel bır tayyareci 
olduğunu da ogrendim. Biraz de
ğil, adamakıllı dikkatli olmak 
mecbur e deyız. 

- Neden mı allıka go trnyo -
mm Hiç tel5ş etll".e a2.l:r. dostum. 
Benim alakam sırf mf' lt>kl bır sa
ikadan ll>arettır. Ha atları alela
delikten çıkan insanlara karşı 
bende otedenberı bö ·J bır merak 
\'ardır. Bundan başka Sarı Yanı

sin bıze bır miirac.atı dr Glmu -
tur. Oturduğu kondğın hususi bır 
telefon hattıle pol ı santralına 

bağlanmasını ıs i~ r B z k nd s.
ne sehir telefonu v:ısıtas.le de 
pekala polis merkezlernn z"e ko
nuşabileceğını b.ld .rdik. Faka 
hususi telefon hattı çek lm M rc<lıt haltkınd;. neler soylen

mez. Mcu s12. k.sannın anah -
tannı kaybtottiğina :zaman llere-

- Seni polıı; dıye bana venn
lerın Allah belasını versin ... 

- Bu k:ıdar kızmaymız ,.etim, 
ben yme polısimdir, mernk etme
yinız. 

Man.u5 bütun bu hakaretlerı ol
duğu gihı yuttu. H~ sesın, çıkar
madL Zaten cevab vermeslıır de 

Ben de şu llfansus den ılen ad 

bu işin talribıne memur etmişt 
Fakat elmden ne geldıysc yar ,
ğına eminim. 

'.raharrıyat daır ı mudur!i Sı. 

Mansus ~eflnın bır goz ışareı ; 
üzerine odadan çıktı. Mercd;t ya
tıhanesının lıenarına o ur rak ce
blıı.ckn pakeıın. çıkardı, bır sigara 
yaktıktan sonra: 

ısrar et!L Galıba , atanda lan., 
dan bazıları adam~ağızı o ilurme
e kar 
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ingi· ere, Almanya 
Anlaşabilirler mi ? 

1 Meraklı Şeyler f 
İNGiLTERE İLE İTALYA HÖK.AVE 

• R 
omada.ki İnailtz elçisi Lord Pert 

arhk tekaüde sevkedtllyor. E

ter harb olursa kendlshıl teş .. 

kil edtlecek istihbarat nezaretinde bir 
müdürlüte tayin edeceklerdir. Onun 
yerine evvelce Ankara elçi bulunan Slr 
Persl Loreo iayin olunmuştur İnKillz 
cazete1ertnln dediflne söre Str Persl 
Loren Türkiye - İnclltere do,!lufu .. 
nun temellerini atmakta muvaffak ol
muş blr dtploınattır. Şimdi İtalyan pay
tabhna cönderilerek orada da muvaf
fak olmaSI beklenmektedir. Eğer İt.al • 
ya ile İnı'ilterenln arasını bulmaia da 
muvaffak ola ursa Slr Persl Lor en Lord 
unvanını alarak llindistan umum va-
1illğ-lne tayin edilecektir. 

YIKILAN KOPRU 
lngiltere Anlaşma 

Tuttuğunu 
Kapısını Açık 
Bildirdi 

Karar Vermek Almanyanındır 
~ ngiliz - Rus 
ı müzakereleri 

devam ediyor. 
Rômanyanın eskı 

Hariciye Nazırı 

tanınmış diplomat 
Titülesko çoktan
ber memleketin -
derı uzaklaşmış o
larak Avrupada 
dolaşmaktadır. 

Bugünlerde Ro
manyalı diploma -
tın isminden çok 
bahsediliyor. 

Londrada ken -
disile görüşen bir 
İng1iz gazetecisi -
ne, Titülesko İn -
giliz - Rus müza
kerelerinin neti -
celeneceğin d e n 

Eski Romanya Hariciye Nazın Titülesku 

pek ümidli olduğunu anlatmıştır. 
Birkaç gün evvel de İngilız Baş

vekiL Çemberlayn bu müzakere -
!erin ne safhada olduğunu söy -
!ediği nutuk ile anlatmak iste • 
mişti. Zaten teması daha iyi bir 
hale koymak ve İngiliz noktai na
zarını iyice anlatmak üzere Lond-

radan Strang da Moskovaya gön
derilmiştir. Strang İngiliz Harici
ye Nezaretinde orta Avrupa iş

leri dairesinin müdürüdür. Vakit 
vakit kendisinden bahsedilen bu 
mütehassısın Moskovada muvaf -
fak olacağı tahmi'I edilmektedir. 

Diğer taraftan İngiliz Hariciye 

Fransız Hariciye Nazırlığı 

Bazı İngiliz gazetelerinin tahminlerine göre Fransanın Hariciy 
Nazırı M. Bone'nin yerine Nafıa Naııın M. Monzi'nin gelroesl ihtimall 
vardır. Fakat Başvekil Daladiye Hariciye Nazırı Bone'nin kabine ha
ricinde kalmasını muvafak bulmamaktadır. 

Nazı.ı Lord Halifdks da bir nu
tuk söyLyerek Almanyaya hitab 
etmiş oldu. Yeni gelen Avrupa 
gazeteleri hep bu iki nutkun tef
sirile ve muhtelif merk~zlerde 

bunların hasıl ettiği tesirlerle 
meşguldür. 

Rusya ile İngiltere arasında 
müzakereye devan. edilirken Al
manyanın politika aleminde fa
aliyeti de durmuş değildir. Bir ta
raftan Ballın devletlerini temin 
ederek onların dostluğunu iyice 
elde etmek istiyen Alınan diplo
matları için Londra - Moskova 
müzakerelerini de ıııetices'z bı -
rakmak değilse bile hiç olmazsa 
mümkün olduğu kadar uzatarak 
müşkü!ata sokmak için çalışmak 
mühim bir iş olmuştur. 

Öyle görülüyor ki Berlin - Ro
ma cephesi ile Fransız - İngiliz 
cephesi_ arasında politika alemin
de her iki tarafın diplomatlarınca 
girişilmiş pek şiddetli bir müca -
dele vardır. Bu mücadelenin saf
halarını tetkik etmek ise günün 
en meraklı işlerindendir. 

Almanların iddiasına göre Fran
sız - İngiliz sulıh cephesi devlet -
ler;nin maksadı Almanyayı çem
ber ~ine almaktır. İngiliz Harici
ye Nazırı da bu vesile ile tekrar 
ediyor ki böyle bir maksad yok

tur. Sulh için anlaşmağa İngiltere 
hazırdır. Şim~i yine Almanyaya 
bir anlaşma teklifi yapılmış olu
yol'. 

Almanya kendisine uzatılan eli 
reddetmemeli demek isteniyor. 
İngiliz Hariciye Nazırının geçen 
defa söylediği nutuk mihver dev
letlerinin merkezler:nden bilhassa 

Romada daha büyük bir ehemmi
yetle karşılanmıştır. İtalyan ga
zeteleri bundan uzun uzadıya bah
sediyorlar. İngiliz politikasının 
yeni tE!Zh;'rii sayılan bu nutuk 
pek eo~•" bir e. mmiyeti haiz 
olarak görülüyor. Italyan matbu· 
atının İıı.giliz Hariciye Nazırının 
sulh ve dostluk fehindeki sözle -

(Devamı 7 inci ıayfada) 

BALKAN PİYASASL'\IDA 

ALMANLAR 

Almanlar olsun. İtalyanlar olsun Bal
kanlar piyasasuıdan kendilerine lizım 
olan yiyecek ve sair mev&dd.ı lptidat
yeyi satın aJmaktan rerl kalmıyorlar. 

Bir İn.rlllı. C"azetesinln dedl(ine röre 
çok defa Balkanlar piyasasında Al -
manlarla İtalyanlar raklb birer müş
teri olarak karşılaşıyorlar, Ştmrtl Bal

kanların bufday mahsulleri satıJacak 

zaman l'elJyor. Bu itibarla tekrar re
kabet başıöstermesln diye Roma ile 
BerUn arasJoda bir anlaşma. olmuştu". 
Bundan sonra bütün alışverl3l Alınan· 
tar yapacaklar ve Berlin - Roma mih
veri hesabına yabııı Almanlar hare • 
ket edeceklerdir. 

PANCARDAN ŞEKER YAPMAK 

USULtl NE ZAlllAN BULUNDUT 

1790 da. Avrupanm birçok liman .. 
Jarında 7üzlerce 'eker kanuşı ta~fi7c.J 

evleri vardı. Yalnız Fransa. senede 
125,000 ton ••kor imal ediyordu. İnrll
tere lse dentı: muharebeleri başlayınca 
70Jlar kapandı, şeker kamqı cetlrmek 
süçleşll. Buna bir çare dliııünen kimya 
mütehassıslanndan Aprd, DöJJser ve 
Kerüel pancardan teker imali usulünü 
keşfettiler. 25 mart 1811 tarihli bir 
kararname üzerine 32,000 bekt.ır ara
z.iye pancar ekildi. 

Doktorun Öğütleri: 

VAR 1 S 

W 
aris hastalığı, zamanın

da tedaviye başlanırsa 
çabucak iyi olur. 

Buna tutulanlar, mümkün 
olduğu kadar ayakta ve ~ -
reketsiz durmağa çalışmalı -

dır. Yürümenin Qllk faydası 

vardır. Fakat, dakikada 11().. 

120 muntazam adımla yürü
meli, dinlenirken de hafif ma
saj yapmalıdır. 

Yiyeceğe dikkat de şarttır. 

Konserve, salamura, sucuk 
ve pastırma gibi şeyler yeme
meli, içki kat'iyyen içmemeli. 

Elektrik tedavisi Alternatil 
ve kontinü cereyanları, infra 
Ruj şuaı da iyidir. Kaplıca -
lara gitmek, şırınga ile tedavi 
ettirmek için mutlaka müte
hassıs lbir doktora müracaat 
lazımdır. 

ı_Y_az_a_n_: __ N_A_K_l_T_E_z_EL __ ı 
[Bu lıikaye C. H. P. genel sek
reterliği tarafından açılan 

cküçük memleket hikayeleri. 
müsabakasını kazanmıştır.] 

(G ... ) kasabası halkı büyük bir 
telaş içindeydi. Her gün akşama 
kadar kasabadan asker geçiyor 
ve bunun bir türlü ardı, arkası 

gelmiyordu. Bazan da gece yarı· 
!arı top arabaları geçmekte, her
kesi yatağından fırlatarak pence
relere koşturmaktaydı. Arada a
cele acele süvarilerin geçip gitti
ği de görülüyordu. 

Gene ne oluyordu ki; üç ay ev
vel düşmanın ilk defa İnönünde 
mağlup edildiği haberi gelmişti. 

Acaba düşman bu mağlubiyetten 
ders alarak daha çok kuvvet top
lamış da taarruza mı geçecekti? 
Çünkü, Türk kuvvetleri o istika
mete doğru gidiyorlardı. 

Piyadelerin, topçuların, süvari
lerin ve diğer kıt'aların geçişi bir 
kaç gün devam etti. Kasabalılar 
ve civar köylüler hep heyecan i· 
çindeydiler. Gerek şehirde ve ge
rek köylerde genç ve sağlam bir 
tek erkek kalmamış, hepsi aske
re koşmuştu. Vatanı düşmandan 
kurtarmak için kanlarını seve se
ve akıtmak istiyorlardı. Şimdi, 

onların yerine kalan kadınlar, 

yaşlılar, her dakika Türk ordusu
nun zafer haberini beklemektey
diler. Üç ay evvelki İnönü zaferi 
herkesi ne çok sevindirmişti ... 

Vatan kurtulacaktı. .. Buna i -
manian vardı. Fakat, ah bir an 
evvel kurtulsa! 

Bir gün kasabalılardan biri, as
kerlerden birine: 

- Ne old•1, düşman mı geliyor 
yoksa? diye sorunca, Mehmed
cik: 

- Ne diyon sen ağam, buraya 
düşman gelebilür miki, diye gü
lerek cevap vermişdi. 

Bu, askerın içindeki büyük i
manı gösterıneğe kafi bir delil sa
yılırdı. 

İşte, kuvvetlerin akın ettiği 
günlerde, halk böyle düşünüyor 
ve hadiselerin seyrini takip edi .. 
yordu. Fakat, (G ... ) illeri asıl 

düşündüren şey, üzerinden bir 
çok askerlerin, ağır topların, sü
varilerin geçtiği (G ... ) Suyu köp
rusunun yıkılmak tehlikesinin 
mevcut oluşuydu. Bu köprü yı

kıldı mı, bütün nakliyat inkitaa 

uğrayacağı gibi, suyun derince ı 
olması dolayısiyle içinden geç -
mek de pek güç bir şiti. 

Nitekim, korktukları başlarına 

geldi; bir gün, ezan vakti, köprü
nün kasaba tarafındaki ayağı ve 
llk kemer büyük bir gürültü ile 
yıkıldı. Bereket o sırada köprüde 
kimse yoktu. 

Üzerinden geçen ağır yükler -
den sarsılan köprü, suyun şiddet
li akıntısı ile de büsbütün harap 
olmuş ve nihayet yıkılmışdı. 
Şimdi ne olacaktı? Geceleyin 

köprüden g~çecek olan bir piya
de kıtası da gelmek üzereydi. 

Halk bu şaşkınlık içindeyken 
askerin geldiği duyuldu. Kılanın 
kumandanı yağız bir binbaşı idL 
Köprünün yıkıldığını görünce ca
nı sıkıldı. Birden kasabalılara e
mir verdi: 

- Çabuk, dedi, herkese söyle
yin, köprü sabaha kadar yapıla
cak! Evinde kazması, küreği, ka
lası olan alsın, buraya gelsin! 

O vakte kadar, köprünün yıkıl· 
dığı Tosun Dayının da kulağına 
varmış, dayı lazım gelen tedbir
leri almağa koyulmuştu. Binba
şının emrini alan halk: 

- Zaten, dedi, biz de şimdi 

köprüyü yaomağa başlıyoruz ve 
sonra, Tosun Dayıyı binbaşının 
yanına getirdiler. 

Tosun Dayı kasabanın en hür
met edilen insanı idi. Büyük harp
te bulunmuş, Çanakkale muhare
besinde on iki yerinden yaralan
mıştı. 

Cephelerde onunla beraber harb 
etmiş olanlar, Tasun Dayının ce
saretini, kahramanlıklarını anla
ta anlata oitiremezlerdi. Tosun 
Dayı, korkmadan ölümün kuca
ğına atılır, talihin ve tesadüfün 

sahip olmak ihtirası .. Diyoruz. İhtiras aslında gü
lünç olan şeydir. O halde aşk ta gülünçtür. Aşık 
olanlar ise büsbütün gülünç olanlardır. Zavallı 

A.şıklar, insan karikatürü hastalar. Para, mal, sağ
lık, güç, hayat hepsini ver, sonunda kulaklarını yır· 
tan yalnız bir kahkaha olsun!. YôS A 

zümü sokak başına koyup satmak ta bir insanı ge. 
çindirebilir. Aç kalırım diye korkma. alışmaya 
başlayınca onun erdemliğini de ~uyınıya başlıya
caksın. Belki biraz göbeğin eriyecek. Fakat, inan 
bana ki, öylelikle hem daha taylan bir adam, hem 
de sosyete içinde bir kene, bir sakırga olmaktan 
kurtulup insan alınterinin tadını almış bir yiğit 
insan olacaksın! Bunun için sana 1500 liralık kü
çük bir sermaye bırakıyorum. Para İş Bankasında· 
dır ve adına yatırılmıştır. Bu 1500 ü 5500, 10500 ve 
20500 yapabilirdim. Fakat, istedim ki onu sen ya
pasın. Çoğu yerdin, azı muhakkak ki, çoğaltacak
sın! 

Fazıl görüyorsun ki, bu sözlerini kelime kelime 
aklımda tutmuşum, hiç unutmamışım. O gün sana 
ne rledim bilmiyorum! Fakat, bugün asıl düşündü
ğümü söyliyebilirim: Senin tarifini yaptığın aşk 

,kimıer içindir biliyor musun?. Senin gibiler için. 
Yan; bir taraflı ve anormal aşk sahipleri için. Güve
nim var. Sen beni delicesine seviyorsun. Bunu çok 
den~dim. Bu dakikada bile içim sızlıya sızlıya senin 
bu c yaranı duyuyorum. Fakat, ne yapabilirim ki 
&ıı >enı sevmemiştim. Sever gibi görünmem sadece 
yosma'nın bir değişiklik yüzle görünmüş olması i
di. İnsanları~ hergünkü iki yüzlülüğünü göre göre 
buna alışmış olmalıydın. Fakdt, sendeki öz insanlık 
yapı'1. temiz duygu bu görg:.iye ön vermedi!. Oy-
3am berı bambaşka düşünüyorum; ihtiras .. Besler, 
tazeler. dıriltir. pişirir, hızlandırır. Aşk eğer ihtiras 
ise 'lnu kutlulamalıyız. Her yaratılışta ihtiras oldu· 
ğuna göre aşk ta var demektir. 

Demek ki, aşksız insan olamaz. Olamaz da de
ğil, yaşayamaz. İhtirassız yaşanmadığı gibi. Ancak, 
her ~k saadet getirir mi?. İşte tahlili yapılacak dü
ğüm noktası budur. Aşkı kötü eden, arkasından kö
tü kötü söyleten aşkın ashnd3 kötü oluşundan de
ğil, Kötu taklit kalp ile karşılaşmasındandır. Her 
kalp gibi aşkın kalpı da kötü, kötünün kötüsü, en 
kötii•üdür. Yoksa aşk ta tıpkı ihtiras gibi besleyici, 
tazeleyici. dirilticı, hızlandırı~· ve ya•!ltıcıdır. Ye
ter ki karşılığı ve uyarını bulsun! Ve yine muhak
kwk ki h~r insan hiç olmazsa b;r kere onun alevden 
gömleğ_ini g!yıyor ve sınacını geçiriyor. Şimdi. ben 
de içimde bitirdı~im biitün ihtirasımla o sınaca ve 
o denemeye gidiyorum. 

Be!kı bu satırlarımı okuduğun vakit ben aşı· 
1 ı ve gerçek aşkımla başbaşa ve bır A\•rupa i-

------No. 192 
!inde olacağım. 

- O da kim?. 
Dıye sorarsın değil mi?. O: 
- Ferit!. 
Öz hüviyetimi, ilk ve son aşkımı kendisine ver• 

diğim çocuk. Fazıl eğer, saadet için bir yıllık, iki 
yıllık, üç yıllık bir deneme yetiyorsa güven ki, ben 
ve o sonsuz bir gönenç içindeyiz. 

Üç yıldır o beni seviyor, ben onu. Hem de nasıl 
Oıli::or musun?. Deli gibi, hasta gibi, ve en son 
aşkı aşk gibi severek!,, 

• • • • • • . . 
• • • • • • • • • 
• • • • 

İspekter bir parça daha okudu: 
•Fazıl, yazarken utanıyorum. Fakat, senden de 

hiçbir şey saklamak istemiyorum. Kızlığım gibi e
limdeki bağlantı kağıdı da sahte. Yeryüzünde Gü
ney adlı ve senin karın olarak birisi yaşamıyor. GÜ· 
ney ve onun nüfus kağıdı sahteydi. Tıpkı Güney'in 
Bedia, Sevim, Selma, Nesrin adları gibi ad'a çıka
rılmış bir nüfus kağıdı. Bunun için artık aramızda 
bir karı kocalık hakkı da kalmadığını söylemeliyim. 
Buna şaşma. Çünkü, benim eski yolumdan yürü • 
yenlerin hepsinin cebi böyle nüfus tezkeresi bohça
sıdır. Biri olmazsa, öbürü, öbürü olmazsa daha ö
bürU sıkışık zamanda işe yarar. Benim anadan doğ· 
ma adım Emine'dir. Hüseyin Emineyi Safiye yap. 
mış. 

Şimdi, btitün bu lakırdıları etmemin sebebine 
gelıyorum: Senin anlıyacağın Emine Ferit'le evle
niyor ve onun karısı oluyor. Öı: karı, anadan doğ
ma hislerle ve anadan doğma hislerin karısı. Bun-

Yazan: ETEM iZZET 11ENlCK ------· 
daki sonsuz, aşkın duyuyu sezmez, gözönüne geti
rebilmek için Emine olmak lazım!.. 

Yalnız bunun için bile bence hiç, sence suç o
lan her şeyimi bağışlıyacağıru sanıyorum .. Hisleri
ni, içini bu kadar açığa döken bir kadın yalnız ba
ğışlenmaz, alnından öpülür değil mi? .. • 

• 

İspekter Hüseyin'in mektubundan da parçalar 
okuyordu: 

"Babalık, sana çok gücenik olduğumu hiç san
ma. Eğer senin o pos bıyıkların, kan oturmuş göz
lerin, ruha batan dik kirpiklerin, kaba, kamçılı se
sin ve benim etlerimden besienen göbeğin, hoyrat 
sözlerin, öldürmekle, kesmekle, kepaze etmekle bi
ten korkutmaların olmasaydı benim kurtuluşum ol
mazdı. 

Bilmem bütün insanlar benim gibi mi? .. Ben 
baskıya, zora, hoyratlığa, kamçıya karşı oldum ofa. 

sıya irkilen bir ruh ve iradeye sahibim. Yalnız se
nin zoruna zorla değil, zeka ve dayanık ile karşı 
koymasını bildim. Ve .. Sanırım ki, bütün insan saf
larındaki ayaklanmalar da böyle böyle oluyor. Gö
rüyorsun ki, eninde de sonUllda da yenen sen de· 
ğil, yenilen sen oldun! 

Ve .. Bu hep böyledir!• 

•. ..... Seni birden parasız bırakmak isteme
dim. Biliyorum: Artık ihtiyarsın, elinde geçer bir 
san'atin de yok. Benim yerime etlerini satıp geçi
necek bir başkasına da koymuş değilsin ve tavsiye 
etmem. Fakat, yapabileceğin işler var. Bir küfe Ü· 

Hanifeyi sakın üzme ... 

Polis ispekteri bu parçaları da okuduktan son
ra Fazıldan sordu: 

- Sana hiç bir şey bırakmamış mı bu kadın?. 
Fazıl beyninde ölüm mdrşının trampet sesle

rini duyan bir iç hastası gibi elini kalbinin üzerin
de bastıra bastıra ve başı örnme sarkık mırıldandı: 

- Yurdu ve altın bileziğimi bıraktı.. 
- Ne yapmamızı istiyorsunuz?. 
Doktor sararan benzi, solan sesi ile bu soruya 

da tek cümle ile cevap verdi: 
·- Hiç bir şey. Ona inanıyorum! 
Ve .. Son nefesini verir gibi ilave etti: 
- Haklı! 

• • • • 
• • 

• • 

İspekter mimara ·b~akııa·n Uçfut:ü ~e •so~ ~ek
tubu da okudu: 

•Sizi çok yordum. Yorduğum kadar da büyük, 
erişilmez bir hayal peşinden koşturdum. Belki si
zin yüksek san'at gücünüz benim dileğimi yarat
ınıya ve başarmıya yetecekti. Fakat, benim büyük 
plilnım, sizin üzerine göz ışığı, zeka, becerik, san'at 
döktüğünüz plan değildi. Onun mimarı: Yosmay
dı. Yapıcısı ve başarıcısı da o oldu: Yosma!..• 

S O N 
Tal«im· 1Q~~ 

yardımile ölümden ufak bir iki 
yara alarak kurtulurmuş. 

Onun elli yaşında olduğunu 

söy !erlerdi. Fakat dinç, iri yarı, 

sağlam bir Anadolu toprağıydı. 

Uzun zaman askerlik etmiş ol -

masının verdiği itiyatla da:ima 
yarı askeri kıyafetle gezerdi. A
yağına kadife pantalonunu giyer, 

üzerine büyük çizmelerini geçi
rirdi, sırtından da avcı biçimi ce
keti eksik olmazdı. 

Kasabada bir yenilik yapılacak 
olsa, onunda fikri alınırdı. B: r 

hadise çıksa, Tosun Dayının örl 
bas etmesi istenir, bir ihtili'ıflı 

mesele varsa, onun hakem olma
sı arzu edilirdi. Kendini halka 

çok sevdirmiş, ciddi, ağır başlı, 

fakat icabında şen, nüktedan bır 
adamdı. 

Bunun için, (G ... ) suyu üstün
deki köprünün yıkıldığını da ilk 

(Devamı 7 inci sayfada) 

Ankara Radyosu 
BUGÜN 

19 Program. 
19,05 Müzik (Kabare - Pi). 
19,15 Türk müzlil (Fasıl heyeti). 
20 Memleket saat ayarı, ajans: ve 

meteoroloji haberleri. 
20,15 Neş'ell plaklar - R. 
20,20 Tiirk müziği. 
1- Hüzzam peşrevi. 

2- Sadi - Segii.lı şarkı - Ruhumd~ 
ölen. 

3- Zeki Arif - Sedh prkı - M11-
rab1 bırak. 

4- Neyzen Bl:ıa Efendi - Suzinak 
şarkı ... Çaldırıp çaJ.rıyı. 

5- 1'lustafa Nafiz - Suzlnak şarkı .. 
Sonbahar l'Oncası. 

6- Kemençe taksimi. 
7- Halk türküsü ... Eınlnem hopla 

da &"el. 
8- Halk türküsü - Develer kata 

katar, 

9- Halt türküsü - Esmerim Junna 
bana.. 

10- Halk lürküsö - Birkaçı blrle-
ıerek. 

21 Konuşma (Zlraal sull). 
21,15 Müzik Net'ell pliklar), 
21,30 Müzikli konuşma (Cevad l\lrm. 

duh tarafından .. oı~ra ve teıcimülü 
(son plikJarla misallı)r ı, 

22 llliizlk (küçük orkttıra: Şc!: 

Necib Aşkın). 
23 Son ajans haberleri, zir.at. es

ham, tahvUit, kambt:ro ... nuku.t bor
sası (!lal). 

23,20 Miizl.t (Cazband - Pi) 
23,55 - 24 Yarınki prorram. 

YARIN 
12,30 Program. 
12,35 Türk müziği - Pi. 
13 Mrmleket saat ay.a.rı, ajan:ı ve 

meteoroloji haberleri 
13,15 - 14 lllii2ılk (karışık program • 

Pi). 

1357 Hicri I 
Rebiuliihir 

27 

1355 Rumt 
Haziran 

2 -----------· 1939, Ay 6, Gün 166, Bızır 41 
15 Haziran PERŞEMBE -- 1 1 

Vakitler Vasati Ezani 
sa, da. sa. da. --

Güneı 4 28 8 46 

oııe 12 14 4 32 
İkindi 16 ıs 8 33 

Akpm 19 42 12 00 

Yıllı 21 43 
2 03 1 

İını<ıılı: '.! 08 6 25 
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FİL.. o 
lefrika Numaraııı ı 140 Yezen· Rahmi YACI! 

Amiral, Yavuzun Baskınına 
Uğramak ihtimalini Hesaplıyordu 
Dursun Ali aptanın uman dasın ' ' J Taka 

Filosu, Rus Destoryer Karakoluna Yak/aşıyordu 
_ Fakat yeni bir vazife mey- ı 

dana çıktı .. 
masında mağrur bir hava hiikim· 
di.. 

- Öyle ise görünmeden, gizlice 
Ruslara yaklaşmak, baskın ver -
mek planımız suya düşüyor . • - Rus donanmasına baskın mı? 

- E,·et! 
- Hay çok yaşa reis .. Şimdi ben 

de onu söyliyecektim! Baskına gi
deceğiz! Yalnız buralarda bulun
duğumuzu Ruslar öğrenm~ olma
sa! 

- Kimden Öğrenecekler? 
- Evvela Salih kahyadan! 

- Salih Kahya nereye ve niçin 
gittiğimizi bilmiyor .. 

- Bır de benden hareket ha -
berini alıp Sivastopoldan telsizle 
bildirecek Suvir destroyerinin bu
ralarda bulunması ihtimali var. 

- Rasad vardiyalarımız dik -
katli davranıyorlar .. 

- Nereye doğru ilerliyeceğiz 

kaptan? 
- Sivastopola! 
- Oraya mı baskın yapılacak! 
- Evet! 

- Sen Sh·astopolu görmedin 
de bilmiyorsun ... Filomuz oraya 
baskın veremez! 

- Neden? 

- Tamamen imha ediliriz. Bi-
zim yapacağımız başka iş var. 

- Nedir? 

- Ben sizi kandırıp kanal hat· 
' tına çekinciye kadar Sivastopolun 
25 mil garbinde bekliyecek olan 
Rus harb gemilerine baskın vere· 
ceğiz. 

- Bu çok iyi.. Onlar ne kadar 
zaman orada kalacaklar? 

- Benden haber gidinciye ka
dar. 

- Sen şimdi haber veremiye -
ceksin! 

- Daha iyi ya .. Onları demir Ü· 

zerinde iken bastırırız. 
Dursun kaptan başını göğsüne 

d~tirdü. işi lıeı.ablıyarak düşün
meğe koyuldu. Sonra etrafnda
lci lere sordu: 

- Nasıl.. Bu iş iyi mi? 
Halk fılosu erkanı bir ağızdan 

"evab verdi: 

- Mükemmel! .. Tam yerinde ve 
zamanında bir baskın! 

- Öyle ise rotayı sıvastopola 
çevirelim! .. 

Ve . halk filosu yeni hedefine 
doğru sür'atle yola koyuldu._ 
Amıral Kolçakla birlikte Sivas· 

iopolun 25 mil garbınde, açıkta de
mirleyen Rus fılosu 9 destroyer, 
iki kruvazör. bir denizaltı Vl! has
tane, ana gemi" r k 3 transpordan 
ibarettı~ 

Halk filosunun bir parçasını im 
ha etmeği zafer sayan Rus donan-

TARİHi 
ÇOCUI< 
ROt1ANI 

•- B.r adamı uyurken vurmak, ! 
Türke yaraşmaz! Bu hır k.ıhbe -
liktir • 
Habeş kızına dönerek: 
- Haydi gidelill' .. 
Decı . . Geriye döndüler. 
Buran sarayın zemin katına i-

n nce. ilk Işı Azah görmek ol -
muştu. 

- Kralın yatak odasından geli
yorum Azak! 

D iyerek. arkadlşının odasına 

giren Buran, kralın kafasını ko -
parmış gibi heyecanlıydı· 
Azak.~evınd:: 

- ...... 

Mürettebat yüksek perdeden 
konuşuyor, Türk yakaların ilk 
karşılaşmada nasıl imha edecekle
rin~ esirlere şimdiye kadar yap
tiklan işlerin hesabını nasıl so
racaklarını birbirlerine anlatıyor

lar ... Eğlencelerle meşgul oluyor
lardı. Yalnız, Yavuzun baskınına 
uğramak ihtimalini gözönünde bu
lunduran Aı:n.iral, iki destroyere 
devamlı surette karakol hizmeti 
gördürüyor, bunlar gece, gündüz 
filonun 6 mil açığında volta vuru
yorlardı... Günler böylece bekle
mekle geçiyor, Amiral Kolçak Su
vir destroyerinin telsiz haberini 
gözlüyordu .. 

Du_rsun Ali kaptanın kumanda -
sındaki taka filosu Rus destroyer
lerinin karakol hattına yaklaştığı 
zaman uzaktan bunların düma -
nını gören rasad vardiyaları reise 
haber verdiler: 

- Ufukta harb gemisi düman· 
!arı var. 

Dursun kaptan dürbününü ya
kaladı.. Söylenilen istikamete 
baktı .. Karakol yapan, seyir ha -
!indeki destroyerleri gördü .. Söy
lendi: 

- Buna da bir çare ararız reis! 
- Nasıl çare! 

Tufan, birkaç dakika düşündü, 
sonra kendi fikrini şöylece hulasa 
etti: 

- Biz bunlara topla tüfekle hü
cum edecek yerde dedelerimizin 

yaptığı gibi korsanlıkla, içerden 
zaptedelim! 

- Olur iş mi bu Tufan! 
- Bal gibi olur be reisi! 

- Nasıl hareket edeceğiz? 

- Kendi tüfeklerimizi ahr giz-
lice sandallarla karanlıkta Rus 

donanmasına yaklaşırız. Gemilere 
arkadan, kimse görmeden tırma
nır, içeriye gireriz. Rastladığımız 

nöbetçileri sessiz, sadasız ortadan 

kaldırırız .. Harb gemisini ele ge
çiririz .. 

- Sonra Ne yaparız! .. 

- Hele bir gemiyı ele geçire -
lim iş kolaylaşır ... Ötekilere bunun 

toplarını çevirir, veririz dümanı, 
darmadağın ederiz! 

( Deı•amı var) 

ı---------· ·-·---
- Bunlar ne arıyorlar burada .. 
Tufan kaptan cevab verdi: 
- Rus gemilerinin bulunacağı 

yere geldik! 
- Sade iki tane midir Rus ge

mileri.. 

- Hayır .. Onlar toplu ve demir 
üstünde duracaklardı ya! 

- Evet! 
- Onların karakolları olacak 

bu iki gemi! .. 
- Bu karakollar gece gündüz 

dolaşır !ar mı? 

- Elbette be kaptan! 
Dursun Ali reis hoşnudsuzlultla 

başını salladı: 

Yazan: Iskender F. Sertelli 

- Haniya, nereae kralın başı? 
Buran başını Ör• iğmışti.. Ar

kadaşının yüzüne bakamıyordu: 
- Habeş kızı beni şimdi kralın 

yanına çıkardı.. Kral yeni cari -
yesinın dizinde uyuyordu. Ona a
cıdım, Azak, ben bu işi yapamıya
cağım ! dedi. 

Azak hid.d.etle yerinden fırladı: 
- Habeş cariyesi nerede? 
- Dışarıda bekli!or... 
Azak odadan fırladı: 
- Sen burada bekle. Bu ışi ben 

yapacağım. 

Bu fırsat her za"'an ele geç -

İstanbul 4 üncü icra memurlu -· 
ğundan: 

Bir borçtan dolayı mahcuz ve 
paraya çevrilmesine .karar v~ril -
m~ olan ev eşyasına müteallik 
mobilyeler l 7 /6/939 cumartesi gü

nü saat 11 de Kumkapıda Gerdan

lı sokağı 17 No. lu evin önünde 
satılacaktır. Muhammen kıymeti 

'}'o 75 i bulmadığı takdirde ikinci 

arttırması 20/6/939 salı günü saat 
11 de mezkur gün ve saatte ma -
hallinde hazır bulunacak memu -
runa müracaatları ilıin olunur. 

(18688) 
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mez. Babamın öcü:ıü almak ıçın 

aylardanberi fırsat bekliyorum. 
Azak, Habeşli cariyeye yalvar

dı: 

- Ne olur, beni de kralın oda
sına götür. Ömrümde bir kere ol
sun, ben de krıılm nasıl yattığını 
görey:m. 

Ha.be§ kızı Azakın yalvarışlarına 
dayanarnoıdı: 

- Haydi gel peşıınden.. 
Diyerek tekrar yııkarıya çıktı. 

Fakat aksi bir tesadüf, Azakla 
Habeş cariyesini merdi ven Laşın
da birbironden ayırdı. Karşıki ko-

HiKAYE: 

YIKILAN KÖPRÜ 
(4 iincii sayfadan devam) 

defa ona haber verdiler. O, bu ha
beri alır almaz, hiç tereddüt et
meden eskı kilotunu ve ceketini 
giydikten ve ayağına da çizmele
rini geçirdikten sonra sokağa fır
lıyarak, bütün kasabalılara, ken
di şahsi nüfı;zuna istinaden, ya
rı rica tarzında emirler \'er~, 
hepsini köprünün yapılmasına 
davet etm4ti. 

Halk; kalas, ağaç, kazık ve ka
zıkların ucuna sivri demir başlık 
hazırlarken, o da binbaşı ile ko
nuşuyordu. Binbaşı telaşlı idi. To
sun Dayıya: 

- ·Acaba, diye sordu, sabaha 
kadar biter mi dersin? 

Tosun Dayı kendisine güvenen 
bir insan tavrile: 

- Sen üzülme beyim, diye ce
vap verdi, kuşluğa kalmaz bitiri
riz ... 

- Eğer lazım olursa, askerler
den de yardımcı vereyim? 

- Yok b•yim, onları yormıya
lım. Haı-b 0 decekler. Bizim ço -
cuklarla yaparız ... 

Bu sözlerden sonra Tosun Da
yı binbaşının yanından ayrılarak 
halkın yaptığı hazırlığa nezarete 
gitti. 

1 

Köprünün başı kalabalıktı. Bir 
taraftan evl~rdeki kalaslar, tahta
lar taşınıyor, diğer taraftan taş

lar, kazıklar getiriliyordu. Halk 
büyük bir gayretle çalışmakta idi 

Tosun Dayı aralarına daldı. 

Hepsine ayrı ayrı talimat verdL 

Sonra kazıkların suya girecek 
ucuna nalbantların yaptıkları siv
ri demir çarıkların geçirilmesini 
seyre koyuldu. Çalışmaya kadın
lar da yardun ediyorlardı. Herkes 
evinde kazma, •kürek fener na -
mına ne \"arsa koşup getiriyordu. 

Bütün bu hazırlıklar bittiği za
man, vakit çok ilerlemişti. Gece 
yarısına iki saat vardı. 

Artik sıra, suyun içine girerek 
kazıklan ça 1<mağa ve ondan son
ra da bu kazikların arasına büyük 
taşları yerleştirmeğe gelmişti. Bu 
iş bitince köprünün üstünü ya -
pacaklardı. 

Mart ayında olunduğu için ha
va çok soğııktu. Suyun buz gibi 
olduğıı da muhakkaktı. Hem su, 
şiddetli akıyordu. 

Tosun Dayı, eline geçirdiği bir 
feneri kaptı. Kazıklann başında
ki adamlara dönerek: 

(Sonu yarın) 

İngiltere, Almanya 
Anlaşabilirler mi? 

( 4 üncü sayfadan aevam) 

rini böyle pek müsaid bir surette 
karşılaması az manalı değild.r. 

Bundan hatır::. türlü ihtimal -
ler de gelmektedir. Acaba İngiltere 
ile İtalyanın arasında ergeç müm
kün olduğunu düşünen Avrupalı 
diplom~tlar için b.ı imkan hasıl 

olacak mı?. diye hatıra türlü su
aller gel'yor. İngiliz Hariciye Na
zırının sözlerinden İlalyan matbu
atının bilhassa alaka ve ehemmi
yetle bahsettiği nokta şudur: 

Lord Halifaks anlatmak istiyor 
ki İngiltere bütün anla~ma kapı • 
larını açık bırakmak ist yor. 

Moskova ile Londra arasında bir 
taraftan müzakerelere devam e
diledursun İngiliz diplomatları 
başka taraflarla da anlaşmak su
retile suUıu temin etmek yolun -

da bütün imkan ve iht.mal ka -
pılarını açık tutmaktadır. Geçen
lerde İtalya başvekili tarafından 
-söylenmiş olan nutku da hatırlata
rak Lord Halifaks bunu ilerisi için 
pek cesaret ver·ci mahiyette gör
düğünü söylemişti ki İtalyan me
hafili buna likayd kalamıyor. 

Londra gazeteleri soruyorlar: 

Çemberlayn ıle Lord Ha!ifaks 
neden dolayı bu sıralarda birer 
nutuk söyliyerek İngilteren.n an
laşmak maksadında olduğunu tek
rar etmeğe lüzum gördüler?. 
Şundan dolayı: Daha evvel Hit

ler bir nutuk söyliyerek umumi 
harbden evvel de Almanyayı çem
ber içine almak içın İngiltere ile 
Fransanın b rlikte hareket ettik
lerini ileri sürmüştü. İşte İngiliz 
devlet adamları buna cevab ver
mek lüzumunu duymuşlar ve hıç 
bir zaman Almanyaya karşı böy: 
bir maksad taki·b edilmediğı gibi 

ridordan saray muhafızı ' (Moya) 
geliyordu. Habeş cariyesi ortadan 
kaybolmuştu. 

Merdiven başınd:ı. (Moya) Azalı: 
ile karşılaştı: 

- Burada ne işin var .. Gece ya
rısından sonra kralın yatak odası 
önünde kim: arıyorsun? 
Tanrının oğlu lafını esirgiyecek 

halde değ idi. Etrafına hakmdı.. 

Kimseyi göremedi: 
- aenı arıyordum, dedi, birşey 

sormak istiyorum: Karını kaybet
tiğinden müteessir değ.l misin? 

Moya hiddetlendi; 
- Bwıu anlamak için fena bir 

saat intihab etırj~'.n! Yarma ka
dar bekliyemedin mi~ 

- Uykum kaçtı.. Hakikati öğ
renmeden uyuyamazdım. 

Moya gülerek: 
• - Çocuk olmasaydın, §İmdi se
ni celbi.da teslm ederdim! dedi. 
- Bu saatte kralın kapısı önünde 
dolaşan adamı • kendisine sor 
madan - öldürebilırim. 

İngilterenin da"ma anlaşmak e- j 
melinde olduğunu tekrar etmek 
muvafık görülmüştür, diyorlar. ı 

Meyli Telgraf diyor ki: Müşkü· 

!at şundadır ki Heı·hangi bir me
selenin halli lazım gelince eski bir 
takım kinler tazeleniyor. Mihver 
devletlerinin memleketlerinde de
mokratlar aleyhine hakaretler ar
tıyor. 

Diğer taraftan Deyli Meyi de 
diyor k ' : İngiliz Naıırİarının İn
gilterenin politıkasındaki esasları 
anlatmaları bir tesadüf eseri de • 
ğildir. Bu ·en sal8hiyettar devlet 
adamları tarafından ver1mi~ birer 
cevabdır ki Hitlerin Almanyayı 

çember içine alarak siyasi ve ik
tısadi surette mahvetmek içın de
mokratların uğraştıkları hakkın
daki idd'alarına karşılık teski! 
ediyor. 

Mihver devletlerine yine anlaş
ma kapıları açık tutulmaktadır. 

·----
Danzig Sahnesinde 

Üç Aktör 
(5 inci sayfadan devam) 

Naziler şefi Fon,tere gelince: 
Bavyeralı bir genç! r. Üç seneden 
beri Danzigin Almanyaya ilhakı
na çalışmaktadır. 

Bu iki siyasi adamın ara•ı açık
tır. Bir1b rlerinderı hiç hoşlan -
mazlar. 

Geçenlerde g:ı.zeteler, Forste -
rin birdenbire nastalandığı:ıı, bir 
hafta kadar ~,·indrn c;ıkamıyaca
ğın ı yazmışh. 

Fransız gazeteleri hakikat.n baş
ka türlü olduğunu yazıyorlar: 

Grayserle Forster döğüşmüşler. 
Naziler şefinin gözü şişmiş, dişle
ri kırılmL~, sokağa çıkamamasının 
sebebi bu : miş .. 

- İstersen yine öldürürsün, 
Moya! Fakat bana hakikati söy
lemekten neden çekiniyorsun! Se
nen gLbi cesur bir erkek, karısını 
kendi elile teslim eder mi? 

- Bahsi kaybettim.. Sözümde 
durdum. 

- İnsan ömründe bir kere, yal
ruz karısı için verd.ği sözde dur
mıyabilirdi. Sen çok şerefsız ve 
duygusuz bir adanımışsın, Moya! 

Mayanın canı sıkılmıştı: 

- Bu gece enser. kaşınıyor ga
liba?! 

Diye söyleniyordu. 

Kralın celladı, sarayın büyük 
kapısı önünde nöbet bekliyordu. 
Taılrının oğlu, bu ~damın da Su

merlilerle döğüşürken çok kim
senin canını yaktığını öğrenmişti. 
Moya o akşam şarap içerken: (Ben 
harbde yirmi Sumerlinin kafasını 

bfr günde kestim!) demişti. Azak 
bunu da işitmişti.. Artık hançerini 
kınından sıyırmak sırası gelmişti. 
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Musolininin Kızı 
Kontes Edda Ciyano 

Avrupanın En Nüfuzlu Kadınıdır 
dda, Sinyor 
MusoLıı.inin 

küçük kızı • 
dır. Çok maliımat
lı ve çok zekidir. 
Fakat son derece 
mağrurdur. Küçük 
iken çok yaramaz
dı- Floranse, Bo -
lonya ve Nt.poli li
seltrinde okudu. 
Sonra Fransada ..., __ ,. 

tahsil etti. Sınıfı

nın en yaramaz 
talebesi idi. 

On dokuz yaşın
da J<en, İtalyan Ve 
liahdı Prens Um -
berto ile ızdivacı 
şa~·iası çıktı. Edda 
bunu işitince: 

- Prens çok se
vimli. Fakat be -
nim. bir gün İtal
ya Kraliçesi ol -
mağa niyetim yok. 

Dedi. Bu sözü 
sövlediği zaman, 
bilahare hayat ar
ka<:l.ısı olan şim

diki Hariciye Na -
zırı Kont Galezzo 
Ciano ile yeni ta
nı~mı.ştı. 

Ciano. Amiral 
Konstanzo Ciano
nun oğludur. 1904 
de Lh·urnda doğ -

~:$/ 

muştur. Genç Ci - Kontes J;dd4 Cıy11110 
ano Roın!kia hukuk tahsılini bitir-
miştir. 

Diploma..ını alınca iki pıyes de 
yazmıştır. Sonra Nurvoo Paese ga
zetesine muharrir {)!du. Bu yüz -
den düello etti.- H~smını ağır su
rette yaraladı. 

19'25 de pol'tıka,·a girdi. 
Boenos Ayresde Pekinde staj 

müddetini bitirdı. Sonra Vatikan 
sefareti •ba kiıtıbi illdu. 

Bu sırada Dueenın kız:Je tanı§· 
tı. Iki genç biribirle;:foi beğendi
ler. Sevi~meğe ba§ladılar. 

Musolini, eski dostunun oğlu -
nu damad yapmakta bir mahzur 
görmüyordu. İzdivaç projesi ha
zırlanırken bir müşkülat çıktı. Ci
ano ailesı pek eski ve pek muh
terem bır a.le olmakla beraber a
salet um·anır.dan mahrum idi. 

Gerçi Sınyor l\L.ısolini a~alete, 
Marki, Kont, Vikont g.bı unvan
lara ehemmıyel v,·rmiyordu. Fa
kat, kızı hiç de bu fikırde değildi. 

Duçe, pek sevdiği kızını mem
nun etmek çin Amiral Kostanro
ya •Kont• unvanını verdirdi. Ta
bii oğlu da Kont Ciano oldu. Dii
güıı yapıldı. 

Yeni evliler. Şanghaya gittiler. 
Edda bir çocuk dunyaya getirdi. 
Kont. Şanghay konsolosu olmak 
sıfaUe Milletler Cemiyeti tara
fından japon bombardımanının tah 
kikine memur komisyona reis se
çildi. Bılii!ıare Çin sefiri oldu. 
Londra iktısad konferansına de
lege tay:n edildiği zaman Muso
lininin dikkat nazarı çekti. 

Romaya gelince büyük bir sa -
ray satın aldı. Kontes Ciano, Ro-

Tanrının oğlu, kralın kafasını ko
parab:tmek için, ilkönce k.ırşılaş

tığı muhafızın işi". bitirmeğe ka
rar verdi.. Hançerinı çekerek bir 

anda Mayanın göö,süne sapladı. 

Moya elini belinde asılı duran 
palasına uzattı .. Fakat, çekernedL 

Sendeliye.-ek yere yuvarlandı. 
Azak başı ucunda durdu. 

- Haydi söyle bana, o b;r gün
de başlarını kestiğim yirmi Su -

merlin'n arasında benim babam 
da varı mıydı?. 

Moya cevab veremedi. 

Ağzından köpüklü kanlar fış-
• 

kırdı.. 

Tam kalbinin üstünden yaralan-
mıştı. 

Gözleri bir anda kapandı.. 
Başı omuzlarının üstüne diıştü. 
Öldü. 
Tanrının oğlu, Meyanın ka -

fasını koparıp aşağıya inmişti. 

[Devamı var) 

ma kibarlarını ka.bi.!I ediyor, ziya
fetler ver;yor, süvareler tertib e
dıyordu. Şanghayda iken ingilizce 
öğrendiği için bilhassa İngıl:z ko
lonisi ile çok temasta bulunuyor
du. 

Kont Ciano, bir aralık propa -
ganda nezaret'nde bulundu. 
Habeş harbi çık•nca göniillü o

larak tayyare bölüğüne girdi. Av
detinde milli bir kahrııma.n gibi 
kar§ılandı. 

Duçe, o sırada Hariciye Neza -
retine tay:n edecek bırisini arıyor
du. Edda imdadına yetiştı 

- Cianodan iyisini mi bulacak
sın? 

Edda, babasının karakterini her. 
kesten daha iyi bilir. Mizacına gö
re hareket eder, her istediğini 
yaptınr. 

Kocasına çok merbuttur. Yeme
s', içmesi, giyinmesi ile yakından 
alakadar olur. Her gün, saat 6 bu

çukta beyaz lüks otomohili ile 
Hariciye Nezaretine gider, ken -
disini alır. 

Kontes Ciaııo, sey~hat; çok se -
ver. Arısıra Parise, Berlıne, Kap
ıiye gider, gelir. 

Babasının üzerınde çok nüfuzu 
olduğu kadar kendisine hurmeti 
de \•ardır. Buna dair Roma~a nak
lolunan bs hadıseyi zikredelim. 

Bir gün Kont Cıano, kayınpede
ri ile buluşmıya .söı verm.şt:. Mü
lakat saati geldi, 

0
eçti. 

Neden sonra kont geldi: 

- Affedersin.z, dedi. Sizi iki sa

at beklettim. Kabahat bende de
ğil. Oda hizmetcımde. Uyandır -

masını tenbib etmiştim. Unutmuş. 

Kendisini kovdum. 

Musol~ni soğuk bir tavır'a ce -
vah verdi: 

- Hata etmişsin, dedi. Bır na
zır, hizmetçisıne değil, ken(Lsıre 

gü\•enmel..dir. Kendsini tekrar h iz
metinize alınız. 

Ayni gün geç \•akit, çaya bek
lediği kızının da gelmediğini gö
ren Musolini telefonla sebeb; sor
du. 

Kontes Ciano şu ceva.bı verdi: 

- Affedersiniz, babacığım ... 
Hizmetçiyı arattırıyorum. Bır tür
lü bulduramadım. Gelemec1iğ' • 
min sebebi bu ... 

Kontes Ciano, Şimdı Brezilya· 
ya, Kontun yeni ~atın " :lığı ma
likaneyi görmiye g'diyor. 

- Çocuk H0 kimi j 
IDr. Ahmed Akkoyunlu 

Taksim • Talimhane Palas No. 4 
Pazardan ma.<da her gün 'sat 

- 15 den sonra. Tel: 40127 -
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Herkesin üzerinde ittifak ettiği 
bir hakikat : 

Sabah, öğle ve akşam her yemekten sonra 

Kullanmak 
Şartile 

RADYOLİN 
işlerinizi tertemiz, hem 
beyaz ve sapsağlam 
yapar. Ona yirminci 
asır kimyasının bari· 
ka1arından bin~ de· 
nebilir. Kokusu güzel 
lezzeti hoş mikroplara 
karşı tesiri yüzde 

yüzdür. 

Kullananlar dişlerini en ucuz 
1Draifle sigorta ettirmiş sayılırla 

lstanbul Daimi Encümeninden : 
Fen ifleri m~ürlüğü için Lileli - Aksaray ill§aat mahallinde tes

·İlll şaı-tti~ 250 metre mikabı çakıı ile 320 metre mikabı Sultan Çiftliği 

<umu pazarlık •uretile satın alınacaktır. Muhammen bedeli 2104 lira

la. Buna aid şartname zabıt ve muamelat müdürlüğünde görü~bilir. 

ralipler;n 16/6/939 cııma saat 14,30 da 157 lira 80 kuruşluk teminat 

nakbuz veya mektubile daimi encümende hazır bulunmaları. (4268) 

İnhi~rlar U. Müdürlüğünden: 
laklolunacak tuz Sevk mın-
mikdarı ton takaları 

18.000 K3radeniz mıntakaları 
12.000 Akdenlz • 
10.000 Marmara denizi 
40.000 

bedeli Ton başıaa ~M. 
nakliye ücreti 

kuruş Lira 
63.000 350 

300 36.000 

150 15.000 

114.000 

Temin3 

Lira 
4.725 

2.700 

1.125 

I - 939 mali senesi zarfında Çamaltı ve Foça tuzlalarından Kara
~eniz, Akdeniz ve Marmara denizi limanlarına cem'an 40.000 ton tuzun 
akli işi 5/VI/939 tarihinde ihale edilmediğinden yeniden pazarlık 

uretile eksiltmeye konmuıtur. 
Il - Hec mıntakaya naklolunacak miktar ve muhammen bedelleri 

le teminatları yuk9rıda yazılıdır. 
III - Pazarlık 30/VI/939 günü saat 15 de Kabataşda Levazım ve 

nübayaat şubesindeki Alını Komisyonunda yapılacaktır. 

IV - ŞartnamPler her gün Levazım Şubesi veznesinden ve İzmir, 
\nkara baş m\idürlüklerinden 570 kuruş mukabilinde alınabilir. 

V -· Talipliler gerek üç mıntaka için birden ve gerek 1 veya 2 mın
aka için tekillntta bulunabilirler. Bu takdirde verecekleri teminat ak
esi tekLf C'.iecekleri mıntakaya aid miktarlarda olmalıdır. 

Fiatll\r haddi 18yık görüldüğü takdirde 3 mıntaka için birden ya
ıılım teklit tercih edilır. 

VI - İstekliler % 7,5 güvenme paralarile birlikte pazarlık için ta
in edilen gün ve saatte % 7,ö glivenme paralarile birlikte yukarda 
dı geçen komisyor.a gelmeleri . c4182> 

İstanbul Defterdarlığından ~ 
Muhammen bedeli 

Lira Kuruş 
DoJn,abahçtd~ Mülga Establi3mire binasında mevcut 

97 dört yüz dosan yedi kalem eşya. 629 75 

Av vergıleô müd;irlüğünde mevcut iki av tüfengi 

n iki boş ve dolu fişenk ile bir fişenklik (ruhsatnameyi 
aiz zevata verilir). 

Defterdarlık mHk<z dairesinde mevcut 20 taban halısı 

ç secc2.de bır kilim. 

Küçükpazar maliye şubesinde mevcut (17) kalem eşya. 

BeylPrbeyi •arayının eski eczane binası teferrüatından 

ayıkhı:tne anka7ı ... • 
Küçiikmust.-fapaşa caddesinde 74 sayılı fırında mevcut 

; çuval un be:ıer çuvalı beş liradan 

20 35 

655 00 

8 30 

500 00 

225 00 

Yukarıda rr.eı•ki ve cinsleri yazılı eşya, ankaz ve av tülenkleri açık 

rttırma ile satıtlacal<tır. İhale 29/6/939 günü olup bedelleri nakden 

e peşindir. Talihlerin 7o 7.5 pey akçelerini vakti muayyeninden evvel 

atırıp mezkiır gün ve saatte Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğünde 

1üteşekkil komisv~na müracaallatı. (4139) 

,- Kadıköy Vakıflar Direktörlüğü İlanları J 
Aylık 

Semti M 'ha ilesi Sokağı 

Bosiancı Yenikariye Ba~ıbüyük 

• • • 

No. Cinsi 

99 Dükkan ve oda 

98 Dükkan 

kirası 

L. K. 
3 50 

1 00 

Yuk~nda ci'lsi ve mevkileri yazılı yerler 31/5/940 sonuna kadar 

ti raya v~rilmek üze··e arttırmaları 5 gün uzatılmıştır. İhaleleri 19/6/939 

ıazarte;i günü s'ot ikıdedir. İsteklilerin Kadıköy v9kıflar müdürlüğü-
ıe gelmr:eri. (42G3) 

•ı 

T. C. ZiRAAT BANKASI 

Para biriktirenlere 28,800 lira ikramiye verecek 
Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsa tasarruf hesablarında en az 5111,irası bulunanlara ıeııetle 

4 defa çekilecek kur'a ile 8fllğıdald pliııa &öre ikramiye dağıtılncakbr: 

4 Aded 1,000 Liralık 4,000 Lira 
4 )) 500 )) 2,000 
4 l) 250 l) 1,000 f) 

40 J) 100 " 4,000 
100 • 50 ,, 5,000 • 
120 )J 40 ,, 4,800 » 
160 )) 20 • 3,200 " 

DİKKAT: BesalılaruıdaJd paralar bir seııe 
takdirde % 20, fa:ılasile verilecektir. 

içiııde 500 liradan aşafı düşınlyenlere ikramiye çıktıia 

Kur'alar senede ' defa, 1 Eylôl, 1 Biriuclkiınun, 1 Mart ve 

Türkiye Cumhuriyeti Merkez 
10 Haziran 1939 Vazi1(eti 

Bankası 

AKTİF PASİ .F 
KASA: Lira Sermaye 
Altın: satı kiloııraır17.164.264 2-f.142.916.1 

BANKNOT 13.531.783.5 
UFAKLIK 1.297.290.9 4.217.134.25 

Lira 
15.000.000.-

Dahildeki Muhabirler: 

İhtiyat Alu;esi; 
38,971.984.61 Adi ve fevkalade 

Hususi 6.000.000.- 10.217.134.25 

Türk lirası 734.767.4 

Hariçteki Muhabirler: 
<l!tın: Safi kiloııram 9.058.321 12.741,252 

Altına tahvili ka-
bil Serbest dövlı:-
!er 
Diğer dövizler 
ve Borçlu ldiring 
bakiyeleri 

Hazine Tahvilleri> 
Deruhde edilen 
evrakı nakdiye 
karşılığı 

Kanunun 6 - 1 
inci maddelerine 
tev ti.kan hazine 
tarai'ından vrud 
tediyal 

Scnedat Cüzdanı: 

TİCARİ SENE-

7.751.371.4 

t58.748.563.-

• 

----
734.767.42 Tedavüldeki Banknotlar: 

Derµbde edilen ~vrakı 

nakdiye 158.748.563.-
Kanunun 6 - 8 inci mad-
delerine tevtikan hazi-
ne tarafından vAki te-
dlyat 17.153.233.--

20.493. 072, 11 Deruhde e<lilen evrakı 
nakdiye baklyeoi 141.595.330.-

Kar:;ılı!ı tamamen altın 

olarak uaveten tedavü-
le vazedilen 19.000. 
Reeskont mukabili ilA· 
veten ted~vüle vazedilen 

Döviz taahbüdatı: 
Altına tahvili kabil dö
vizler 

69.000. 

5.042.42 

DAT 120.728.888.46 120.728.ıs88.46 Diğer dövizler ve alacaklı 

~sham ve Tahvilat Cüzdanı 
(Deruhde e
dilen '!vrakı 

A - (nak~lyenln 

(karşılığı Es
(bam ve 
(TahvilAt 

(İtibari kıymeUe) 

B- Serbest es- 0 

ham ve tah
vil~! 

Avanslar: 
Hazineye kısa va
deli avans 

Altın ve Döviz 
üzerine 

kliring bakiyeleri 30.613.698. 9 

Muhtelif: 

43.312.823.4 

7.897.104.- 51.209.927.4/' 

23.435.11 

229.595.330.-

23.882. 339.65 

30.618. 741.41 

100.627.203. 74 

8.429.000.- 1 

7,808.794.15 16.261.229.26 ~ 
4.500.000.-

15.445.549.72 

Yekun 40~7~ Yeadn 06 940. 749.Ö5 

Tahvilat üzerine 

Hissedarlar: 
Uuhtelü: 

ZAYİ İKAMET TEZKERESİ 

İstanbul emniyet müdürlüğü 

4 üncü şubesinden aldığım 31/3279 

numara ve 30/9/937 tarihli !kamet 

tezkeremi zayi ettim. Yenisini çı

karacağımdan eskisinin hükmü 

yoktur. 

Adres: Kurtuluş: Kokoroz sokak 

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

Zayi - 934 senesinde almış ol
duğum araba sürücülük ehliyet -
namemi zayi ettim. Yenis~i çıka
racağımdan eskisinin hükmü kal
madığını beyan ederim. 

i GÖZ HEKİMİ 

Dr. Murad Rami Aydın 

Kocamustafapaşada Vidin Cad-ı 
desi 43 numarada Ahmed oğlu Said

1 

19 numaralı evde İtalyan tebalı - 1 
sından Natanaic İstrati Atanasiadi• 

Taksim - Talimhane, Tarlaba§l 
caddesi No. 10 Urfa aprt. 

Tel: •1553 

Sahibi ve neşriyatı idare eden 
Bllf muharriri 

ETEM İZZET BENİCE 
Son Telı:raf Matbauı 

HR$RRRT 
51/lhalinizl 
te/Jdid Pdiyor 

/:.~~~ 

ONLB/l/-

.1 .. T Yrunuz 
Maarif Vekaletinden: 

1 - Orta ukullarda türkçe, tarih - coğrafya, riyaziye, tabi 
Fransızca, almaııca ve ingilizce mua)lim muavini olmak isttyenler . ı 
bu sene imtihan o.ç1lm1ştır. 

2 - İmtihanlar bır Eylfıl cuma günü İstanbul Ünbersitesi 
başlıyacru<tır. 

3 - Bu imtıhana dahil olacakla:ı:m: 
A - Türi< vat.mel.aşı olmaları. 
B - Yaşlarının 20 den eksik ve 45 den fa-zla olmaması, 
C - Hüsnilhal erbabından oldukları, her hangi bir surette m 

kı'.imiyetll"ri oımadıi;ı hakkıııda bulundukları vi!Ayet veya idare he 
tinden alınm•ş b'r !Ilazbata ibraz etmeleri <halen memur ve mua 
olanlarır bu kayıttan rr.üstesna olup mensub oldukları daire fımiri 
vereceği vesika k!ıiidir.> 

D -- Her t:ir!ü he.stalıktan ve muallimlik etmiye mani vücud ·a 
zalarından salim ol~uklarını isbat eder tasdikli hekim 'raporu ib 
etmeleri 

E - En <>Z lis<? veya 4 veya 5 veya 6 sınıflı öğretmen okulu 
zunu veya bunlo'rın muadili tahsil görmüş olmaları. 

Mııal!im me":tcbinden mezun olanların en az iki ders senesi 
allimlik l"tmı~ b:ılunmdarı lazınıclır. 

4 - Namz<.'t!P= imtihanda muvaffak 1>ldukları takdirde kan 
şartlar dahilind~ her 'rnngi bir orta tedrisat muallim muavinliğine 
yin e<li!""eklerdır. 

5 - Yukarıdaki şartları haiz. olan namzetler bir istida ile vilay 
müracaat edecel:!erdir. Bu istrdaya şu vesikalar bağlanacaktır. · 

A - Nüfus tezketesinin aslı veya tasdikli sureti. 

B - Tahsil dl"recesine aid şehadetname veya vesikala~:nın a 
ve yahud surelleri. 

C - Hüsmihal mazbatası. 
D - Bulun<iukl.arı yerlerin Maarif idaresinden nümunesine gö 

alınış tasdikJi sıh'hat rapuru. 
E - Maarif ldnPSinden tasdikli ve fotograilı fiş. 

F - Altı aded 4X6,5 büyüklüğünde kartonsuz fotografları. 
Bu vesikalann en son 15/8/1939 tarihine kadar Vekıl.lete gönderi 

miş olm2sı lazımdır Bıı tarihten sonra Vekalete müracaat etmiş ola 
!ar imtihana alın'llıyaraktır. (2200) (4090) 

KANZUK· 
SiNiR İLACI . " .• 

· eROMOF'LORİN·.'·~·.: 
, . 
Sinir, Çarpıntı, Tıkanıklık, Baygınlık, Uykusuz·' . 
luk evham gibi üzücü halleri giderir, '. en e~i"!.' 
ve kat'i tesirli bir ilaçtır. Sinir cümlesini teskin . 
ve tanzim eder. Bromoflorin her.eczanede vardır. 

INGILIZ KANZUK ECZANESİ --- Beyoğlu, lstanbul 

Ermis-Emniyet • Kartal 
Müttehid Konserve Fabrika· 
ları Türk Anonim Şirketi 

İKİNCİ DAVET 
BİRİNd lilN 

14 haziran 1939 tarihinde fev -
kalade toplantıya davet olunan 
heyeti umumiye nisabı müzakere 
hasıl olmadığından dolayı içtima 
edememiştir. Hissedarlar yeniden 
12 temmuz 1939 çarşamba günü 
saat 10,30 da Ayvansarayda fab -
rikada ayni ruznamenin müzake
resi için içtimaa davet olunlll'lar. 

Müzakere Ruznamesi 
1) Şirket dahil! nizamnamesinin 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 14, 22, 

23, 24, 25, 27, 33, 34, 36, 37, 38, 40, 
41, 42, 44 üncü maddelerinin aşağı
da gösterildiği şekilde tadili hak
kında idare meclisinin teklifi. 

2) Dahili nizamnamenin tekli 
edilen tadilatına göre şirket his 
senetlerile müessis hisse senetle 
rinin tebdili. 

Hey'et\ umumiyeye iştirıık ed 
bilmek için hissedarların içtim 
gününden bir hafta evvel şirke 
merkezine müracaatla hisse se 
nedlerini depo ederek duhuliy 
kartı almaları rica olunuı:. 

Mali müesseselerce verilece 
ilmühaberler hisselerin tevdii m 
hiyetinde kabul edilecektir. Bir 
hisseye sahih olanlar da işbu h 
yeti umumiyeye iştirak edebilir
ler. 

İdare Meclisi 
Hamiş: 

Tadili teklii edilen maddeleriı 
eski ve yeni şekilleri 11 mayıs 
1939 tarihli sicilli Tico Son 
Telgrnf gazeteleı"nd ,, ,cıılm ş 

tir. 


