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Japonlar imtiyaz Mıntakalarına Girecekler mi? 
Mihvercilerin Yeni Bir Harekete Geçmek için Uzakşarkda 

Bugünkü Vaziyeti ihdas Ettikleri Tasrih Ediliyor 
Balkanlarda 
Son Vaziyet 
Ve Bulgarlar 

Rumen Hariciye Nnırınm 
son beyuatı üzerinde dik· 
bt ve ibretle durulacak bir 
elıeınmfJettedir. 

Yazan: ETEM İZZET BENİCE 

u hafta Balkanlarda, Otta 
Avrupada, Uzak Şarkta si
yasi faaliyet itibarile en 

çok hareket ve dikkat kaydeden 
haftalardan biri olmuştur ve ha· 
liı da olmakta devam etmektedir. 

Uzak Şarktaki buhranlı vazi . 
yetin henüz ifade ettiği vehamet 
istenilen ve beklenilen derecede 
tahakkuk etmiş değildir. Alman· 
yanın Orta Avrupadaki ve Şark, 
şarkı cenubi mıutakalarındaki 

tabşidatını, İtalyanın Arnavutlu· 
ğa a•ker sevki sürüp gitmekte; 
bu faaliyetleri ayrıca diploma· 
tik mesai de takip eylemektedir. 
Mukabil cephede İngiliz • Sovyet 
milzrk ~releri deveın etmekte, 
Türk . Fransız anlaşması tahak· 
kuk safha•ına &'İrmekte, Balkan· 
larda sıkı, müzakere ve temas fa· 
allyeti muhafaza edilmekte ve 
dünyayı tehdit eden harb tehli
kesinin önüne geçilmek için gere
ken tedbirler alınmaktadır. 

Bu arada Ankara ve Atinayı zi· 
yaret etmiş ve bu&'Ün Bükreşe 

dönmüş bulunacak olan Rumen 
Hariciye Nazırı Gafenko'nun Türk 
matbuatına dün gece vermiş ol
duiu beyanat çok dikkate şayan
dır. 

Rumen Hariciy~ Nazırı beya • 
natı ile herkesin büyük bir titiz· 
likle merak ettiği bir vaziyeti ay· 
dınlatınıştır. Bu vaziyet Balkan 
Birllğinin vaziyetidir. Son hafta 
içinde gerek AlmPnya, gerek İtal
yanın Balkanlar üzerinde nıüte
•ddlt şekiller altında tazyikler 
yaptığı duyuldu, görüldü, okun -
du. Maksadın Balkan devletleri· 
ni sindirmek, Birlik halinde hu· 
luamaktan çıkarmak ve teker te· 
ker tesir ve nüfuza bağlamvk oldu
ğu aşikardır. Buna rağmen, Ga
fenko'nun beyanatı son üç aylık 
beyanlara nazaran en açık ve ay
dın, ifade tarzını ihtiva etmekte
dir. Muhterem Hariciye Nazırı 

•- Öyle anlıyorum ki antantın 
dört hükumet merke-zinde de müş

(Devamı IJ ıncı •ahifede) 

Bir An ket 
Açıyoruz 

Spor 
Klüblerinin 
Adı ne olmalı? 
İkiacl sahifede Ahmed Ra

ufun •Hadlııeler karşısında 

Son Telgraf. sütununu oku· 
yunua. 

Jap·onlar Amerikan Binalarını 
Bombardımana Devam Ediyorlar 

İki Arnavud Kumandanı 
BusabahŞehrimizeGeldi 

italyanlar: '' BugOn Tiyençin, 
Yarın da Şanghay ••• ,, Diyorlar 
İngiliz Aileleri 1iyençini Terk Ediyorlar 

Londra 21 (Hususi) - Hükfunet, 
Tiyençinde azimle hareket et.melı: 
kararını muhafaza etmektedİl'. 

Çünkü İngi ltere, Fransa ve Ame
rikanın Uzakşarkta gö.sterecelderi 
herhangi bir zaaf, s:ya.s! mahafilin 
kanaatine nazaran, Avrupada milı
ver devletl er r yeni maceralara 
atılmak husu~uoda teşvik edecek
tir. Eğer Japonlarla dostane bir 
anlaşmıya varılmazsa, İngiltere 
evvelce ittıhaz ettiği iktısad! ted
birleri derhal tatbik edecektir. 

Gazetelerin yazdıklarına göre, 
Japonya ile sıkı münasebetleri 
maliım olan !talya bu rr;eseleye 
beynelmilel bir m:l!hiyet vermk 
lstemektecı.r. İtalyaya göre Tiyen
çin hadrlsesi mahalli bir meeele 
değildir. 

Yarı resmi Ciyornale D;talya 

(Devamı 6 ıncı sahifede) Tiyençin'in tayyareden alınmış bir resmi 

M. Gafenko Acele Memleketine Döndü 

Bulgarlar Dobrice ve 
Dedeağaç Meselesini 
Tekrar T azeliyecekler 
Başvekil Köse İvanofun Berlin ve 
Romaya Gideceği Bildiriliyor 

M. Gafenko dün, Perapa lasta gazetecilerle birlikte 

İstirahat için iki gün kalmak ü
zere Atinadan şehrimize gelen dost 
Rumen Nazırı Ekselans Gafenko, 

beynelmilel vaziyetin na~i.k bir 
safhaya girmesi üzer'ne İstanbul· 
da fazla kalmaktan sarfınazar e -
derek dün akşam geç vakit Daçya 

vapurile memleketine dönmüştür. 
Gafenko dün akşam Rum pat -

rikhaneslne gitmi§, Patrik Ben -
jamen kıymetli misafirimize sul
bun mıı:hafuaııı için sarfettiği 

gayretlerden stayışle bahsetmış -
tir. 

Misafirimiz Patrikhaneden oonra 
1 

otomobille bir gezinti yapmış, • 
mü2eleri görmüştür. Gafenko ha

reketten evvel gazetelere beya -
natla bulunarak Ezcümle demiş • 
tir ki: 

•- Atina bizi Ankara kadar gü
zel karşıladı. Balkan antantının 

dört hükUınet merkezinde de mü'i· 

(Devamı 6 ıncı ıahiftM) 

HATAY 
Başvekilin Cuma 

Günü Mecliste 
Beyanatı Bekleniyor 

Ankara 21 (Hususi muhabi
rimizden) - Türkiye - Fraru;a 
anlaşması ve Halayın Türki -
yeye iDıakı hakkındaki itilaf 
üzerinde Başvekilin cuma gü· 
nü Büyük Millet Meclisinde 
beyana.tta bulunması beklen -
mektedir. İki devlet arasında 
pürüzlü ve ihtilaflı bulunan 
bütün meseleler halled lmiş -
tir. 
Halayın Türkiyeye iMıakını 

müteakılb alaca ·ı ıdJri şe k i l ev· 

vel'Ce de bildirdiğim gibi tama
mile bir vilfıyet şek :nde'l .;ıa

rettir. Vı layet merkezi Antak
ya. İskenderun, Bilan, Reyha· 
niye, Kırıkhan da kaza merke-z
leri olacaktır. Ayrıca 12 nah iye 
ve 400 köyü bulunacaktır . Tür
kiyenin 63 üncü vilayeti ola . 
cak olan Hatay için muktazi 
te~kl!Atı mülkiyeyi tanzim e
den heyet DahilıYe Vekaleti 
müsteşarı Bay Nazifin reisliği 
altında bu sabah da toplan -
mıştır. 

Komisyon iki celse daha ak
foderek mesaisini bitirecektir. 

Bir Hak Teslim 
Ediliyor 

Büyük Harbe İştirak 
Eden Yedek Subaylar 

(Yazısı 6 ıncı sahifede) 

Busabah Kumandanları Kabul Eden Kral 
Zogonun Akşama Parise Hareketi Muhtemeldir 

Arnavutluğun İtalyanın tara
fından işgali e<>nasında Draç cep
hesini müdafaa eden Arnavuilu1ı: 
Başkumandanı Sabri Cey !Ani ile 
Avlonya cephesi kumandanı Mi
ralay Ali Riza bu sabah ı;ehriıni
se gelmişlerdir. Her iki kuman
dan da Sirk,cide meserret oteline 
misafir olmuşlardır. Şehrimiz

deki Arnavutlardan bir Josrnı bu 
sabah otele giderek, harp esnasın. 
da muhtelif yerlerinden yarala
nan iki kumandanı ziyarette bu
lunmuş, Beyanı lıoş amedi etmiş
lerdir. 
Arnavutluğc lk çıkan İtalyaıı 

askerlerini b ır anda mağlup et. 
meye muvaffak olan Draç cephe
si Başkumandanı Sabri Cey liıni bu 
sabah kendisile görüşen bir mu
harririmı.ze İtalyan - Arnavutluk 
harbinin nastl başladığını liÖyle 
anlatmıştır: 

- Draçta Üç taburdan mürek
kep bir alay vardı. Kuvvet geri
de id,, A vlonyada da ayni şekilde 
üç taburdan mürekkep bir alay 
bulunuyordu. Draç cephesi ku
mandanı ben, Av lonya cephesi ku
mandanı da arkadaşım Ali Riza 
Beydi. 

İtalyan asJ:erleri sabaha karşı sa-

Mısır Hariciye 
Nazırı Yarın 

Geliyor 
Bugün Öğleden Sonra 
Radyoda Bir Hitabede 

Bu sabah şehrimize gelen Arnı 
vutlu.k kumandanlarından Sah\. 

Ce-yliini yaveri ile birlikte 

at 4,40 da karaya çıkmaya teşeb
büs ettiler. Aldırmadık ve Draça 

çıkmalarına müsaade ettik. İllı 
kuvvet karaya ayak basar ba>mu 
verdiğim emirle İtalyanların üze
rine bir yaylım ateşi açtık. Bir 
anda Draç iskelesi ve sahil boydan 
boya İtalyan kanile yıkandı . Ka
raya ilk çıkan bütün İtalyan as
kerlerini nefes almağa bile vakıt 
bırakmadan denize döktük. 

Silah seslerini duyarak ma., j. 
b1yet sezen İtalyan gemılerı <ıka
blnde a Lcş açtılar Arnavutluk rn
hillerini baştan başa kaplayan 169 
parça gemisi durmadan bombar
duman ediy~rdu. 

Yukarıda söylediğim gibi ku•r. 
velimiz azdı. Esas kuvvet ger.de 
idi.Müh,m bır kısmı da bizim mü
dafaamızı takviye için yola ~ıka
rılmıştı. Elbasan ve Tiranda da as
ker bulundurmak icap ediyorı::.ı. 

Yolda bul..ınan kuvvet vak•inde 
yetişemedi ve bu yüzden Drnç 
düştü. Kuvvet zamanında Yetı e
bilseydi, daha bir hayli İ tah an 
mahvedebilird:k. 

İtalyanın korkacağımızı, ateş aç• 
mayacağırnızı ümit ediyorlardı. 

Milleti bu zanlarına kendileri de 
o kadar inanmışlardı ki, bir mem-

(Deı:amı 6 ıncı sahifede) 

Başvekilin Emrile 
Bir Komisyon 

K uruldu 
Bulunması W.uhtemeldir Bu Komisyon Şeker Şirketi Memurları arasına ... 

Muhterem misafirimiz Mısır y } T f• • Ş k S •• • • 
H 

. . N Abcl-·lr ttah y-L apı an as ıyeyı ve e er anayıımızın 
arıcıye azırı u e '*ı- İ 

ya P~a yarın sabahk. eksprese nkişafını Tedkik Edecek 
bağlanan hw;usi \'.ıgonla Anka - 1 • 
rada~ şehrimıze gelecektir. Misa- l J/k Tasfiyede Haksızlık mı Oldu.' 
fırımız Haydarpa~a garında me-1 
ras .mle karşılanacak, hususi va- • (Yıızuı 6 tnM sahifede) 

(Deramı 6 ıncı sahifede) - ----- ----
I ,.- Yeni 

----------- Rahmi l ağız'ın Gazetemiz İçin Hazırladığı 
KISACA 

Tefrikamız.._ ___ , 

Şükür Allaha 
Uo1umi hapishane binn!ııı niha

yet yıkılıyor. ı3unda İstanbulun, 

' güni• birinde sevlı-i kaderle i~ine ' 
düşeceklerin , Alla!: ciimlesiııi ke· 
rusun gazetecilerin herhalde, bü
yük sevinci vaT. 

Ancak, bu bin.,ıın yıkılması 

n1ücadelesinde neş'e v.- memnuni
yet hissesinde aslan payıuın İs· 
tanbul Müddeiumumisi Hikmet O· 
nat'a aid olması Jizun. 

İlk kazmanın hapishane binası
na atıldığını gözümün önüne ha· 
yalen getirirken Hikmet Onat'ı da 
beraber getiririm de onun: 

- Şükür Allaha .. 
Dediğini görürüm. Muhakkak 

ki, İbrahim Paşa sarayına inen bu 
kazma aynı zamanda safsataya ve 
itleri geriye vuran bir mantık'a da 
inen kazma oldu! 

•• 

S a 
Deniz TefriKamızdan 

Parçalar 
- Kaptan Klav~·e, Bvuthaneye üç mermide isabet yaptıramıyau 

topçu gediklisine ha' kırdı: • 
- Hay Allah cezanı versin beceriksiz herif ... Bir &'Ün hu düşman 

sularında başımrza hır fe!Lket &'elirse bu, min aptallığınızdan ola
caktır. 

* A. E. 2 nin esir süvarisi aylardır cehennem havıızuna çevirdij!i 
MRl'maradaki faaliyetinin hesabını nasıl vereceğini düşünüyor, kcr 
dislni Almanlara teslim etmemesini, doğrudan doğruya Osmanlı ka· 
rargfıhına götürmesini Rizq kaptana gözyaşlarile yalvarıyordu, 

Yarın Başl ıyoruz 
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::~. · ;.'".; _ . ::. _ :~: ~ , ~on_" Telgrnf. . 
BİR A;rKET 

AÇIYORUl\1 

C 
:nıyetler kanununa göre 
:hayet 13 temmuz tarihi

ne .kadar, .İ6tanhulun maıuf 
19 spor kulübünün isimlerinin 
mutlaka değişmesi lazım i
miş~ Kanun bu, kanunun kes -
t.ği parmak acımaz .. Fenerbahçe, 
Galata.saray, Beşiktaş gibi, bir 
mıntaka, bir semt adı taşıyan ku
lüpler, isımlerini. değ~tiıer.Cler .. j 
Ş.mdi, me.ele büyüte ne ad 

koymalı? .. Ben, acizane, bu köşe
ciğime, bır anket açıyorum. Oku
yucularım, bu kulüplere müna
sip isımler bul~ak olursa, bana 
yazsınlar, neı;redl'Ceğim .. 

Şartlarım şunlardır: 

1- Oyuncuları spora teşvik e
dici oMtıalı, fakat kavga ve döğü
şe lerjvık ed .ci olmamalı. 

2- Konacak isim clıediyyen ka
lacağı içın •Şeref stadyomu• nun 
adı gıbı, ılerıde, muhtelif sebep -
!erle yazar bour tahl&oiı haline 
gelmemeli, 

İsımde uğur olmalı. Mesela, 
bu kulübe girecekler bir banka -
da, bir başka mües..esede dertıal 
hır ış bulabilmelidir. 

4- İsım, sporcuya b;r istikbal 
hazırlıyacak kadar uzağı gören 
bir mefhum olmalı. Meaeli, yeni 
Spor Kurumu teşkilitına müşavir 
olmağı kolay laştırnıalı. 

5- Öz Türkçe olmalı, fakat 
mektep kitaplarının terimlerı gi
bi 99 defa değışen cinsınden ol
mamalı .. 

6- &tetılı: gü.zellığı, ahengi ve 
armonisi olmalı. Meseli stadyom
da •Ya;ia... Bilmem ne kulübü· 
dıye bağırırken, kulağa hoş gel
meli. 

7- Yazılacak cevaplar kısa, va
nh olmalı. 

S-- İmlaaı, ifadesi, dünkü Son 
Postada Muhiddin Bil'l[enin n&j
rettiğı mektup clnsınden olma
malı! 

Cevaplan beltlıyorunı 

OTELLERDE YENİ 

Biıt MERASİM 

Meni isralat karar t verildikten / 

sonra, bütün otelcileri bir telilş al
dı: düğünlerin otlelerdc yapılma
sına müsaade edilmeyince, bu a

damcağızlar nasıl ve nereden ek
mek yesinler?. 

Şimdı. mı.ıhtelif yerlere baş vu
rarak, derdterine çare arıyorlar,. 

Bizim aklımıza bir çare geldi: bo

şanma hadiseleri için b'r mera
sim icad etmeli. Her boşanan çift 

bir otel salonuna gidıp birbirleri
ne resmen: 

- Elveda, demeli,. 

Bu meras:m masrafsız, israfsız
d>r. Bll suretle hem meni israfat 

kararı yerine gelmiş, hem de o

telciler, üç beş kuruş ekmek pa
rasını doğrulturlar .. 

MÜTEHASSIS KİME 

DENİR, TARİFİ" 

Yeni Baremin müzakeresi ha
raretli b.r devreye girdı. Dünkü 

gazetelerde kimlere mütehassıs 

deneceği hakkında Mecliste ge -

çen müzakere tafsilatını okl!dum. 

Bir meb'us mütehassısın tarifin! 
istiyor. 

Bizim kanaatimze göre müte
hassıs ol kımseye denir ki, bu ta

lihli zatı şerif avııçlar dolusu pa
ra alır. Vaz:fesine gelince: gfma 

gün raporlar tahrir etmektır. 

70 BİN LİRA 

KAZANAN MUHARRİR 

Lcındrada bir kadın muharrir, 
bır pıyesinden 70 bin İrıgil:z lira
sı kazanmış!. Evveli. rakamın ya

zılışında bir tertip hatası olabile
ceğini dti§ündüm Fakat, intıkal 

etıtim ki, nmayet, Lcındrada çıkan 
bir gazetede tertip hatası olamaz. 

(Bizimkilerin kulakları çınlasın.) 

Sonra, bir de bizim neşriyat ha
yahmızı düşündüm. Bizde - mu
ballğa ediyorum zannetmeyin -

bir muharrir, bir piyesinden 70 
lira alırsa, kendisini bahtiyar sa

yar .. Ve muharrir, bu p.yese ay

larca emek ver~, göz nuru dök

n~tür. 

AHMED RAUF 

(EüçOK HABERLE~I 
* Beyoğlu mıntakası ilk mektel:ı 

muallimlerile lise ve orta mek -

Eski 
Un kapanı 
Kö~~so 
Belediye İle Şirket 

Arasında Yeni İhtilaf 
Çıktı 

Gazi köprüsünü yapan şirketle 
Beled;ye reisliği arasında yeni bir 
ihtilaf çıkmıştır. 

Mevcud mukavele mucibince 
şirket Gazi köprüsünün inşasına 

başladığı tarihten, inşaatın biterek 
seyrüsefere açılmasına kadar es
ki Unkapanı köprüsünü iyi ve 
seyrisefere müsaid bır şekilde mu
hafaza etmeğe mecbur bulunmak
tadır. 

Halbuki Unkapanı köprüsü bir 
fırtına esnasında tamamen hara 
olarak kaldırılmış ve şirket bu 
köprü ;çin hı9bir masraf yapma -
mı.ştır. Bu sebeble Beledıye reis
liği şirkete vereceği inşa bedelin
den bir miktar para kesmek iste
mektedir. Şirket buna razı olma
maktadır. Bu sobeble çıkan ihtl -
lafın halli hakeme havale olun -
muştur. 

Dlğer taraftan Gazi köprüsüne 
vumlan boyaların lazım gelen f!V

safı haiz olmadıklarından çabucak 
ve daha köpru açılmadan bozul -
duklarını yazmıştık. 

Belediye bunu da protesto et -
miştir. Şirket, yenıden ve lazım 

gelen evsafı haiz boya vurmadığı 

takıdırde Beledcye reısliği icabedenl 
tedbirlere müracaat edecektir. Be· 
tediye heyeti fenniye müdürlü -
ğünde dün bu husL1sta bır karar 
vermek üzere bir toplantı yapıl
mıştır. 

• 
Memurlar için 
Apartmanlar 

Uzun Köprüden Başka 
Mıntaka larda da Memur

lar için Apartman 
Yapılacak 

Uzl!nköprüde gümrük memur -
!arı içın inşası kararlaştırılan a -
partımanlar görülen lüzum üze -

rine gelecek seneye bırakılmıştır. 

Bundan bir müddet evvel UZL1n

köprüde tetkikat yapılmı~. ınşa -
sına elverişli yerler tesbit edil -

miştir Memur apartımanları ıs -
tasyona yakın bir sahada inşa e· 

* Son buhranlı vaziyet üzerine 
ar tırılmı olan sigortaların harb 

ri:zikolası tekrar eski haddine in
dirilrç :;tir. 

tebler beden teriılyesı hocaları dün dilecektir. Apartımanın her ıiairesi 
toplanarak talebe ve tedrıs vazi - bir memura tahsis edılecek, mll -

* Beylerbeyi sarayı müştemi
latından blllunan .Sarı kDşk· mıl

li saraylar ıdaresince tamir olu -
nacaktır 

* ~Tl!zeleriml.1.llen beynelmilel 
Nev5 ork sergisine gonderilmiş o

laıı e~yala hazıran sonunda yo
la ,ık ırılarak şehnm·ıe getlrıle

cek erdır. 

yetile mekteblerin spor faaliyeti 
hakkında gorüşm~lerdır. * Dahılıye Vekilimız Faık Öz· 
trak dun akşam şehrimızden An
karaya hareket etmi tir. * Muğlanın Katrancı köyün -
de bır kciyluyü para ıııa tamaan 
öldüren Alı ile ken<lı karısını ol
düren Hasan dün id:ıın olunml!Ş· 
!ardır 

* ista .bul tıcaret muduru Ce- Bı•r ç 1 8 
mal Zıy nın Vekalette bır vazı - OCU { 
feye tayıni ile İstanbul ticaret mu- M d D •• •• 
dürlüğüne İzmir ticaret odası u· etre en UŞtU 
mumi katibi Mehmed Alinın ge· Ay\·ansJrayda Mustafapı-~a caıd-
tirilmes kararlaştırılmıştır. desinde Muhtar sokağıııd.o 20 nu-* Ekn ek narhı hatları dun ay- maralı e\•de oturan 12 )'aşlarında 
nt'l pka olunmuştur. Şe,·ket adında bir 90CUk F.dirne-

kabilinde alınması lazım gelen kı
ra maaşlardan ke5ilecekt.r. Apar

lımanm inşasına sarfedilen para 
k.ra bC'delleriwkn çıkarıldığı ta
rihten ıtibaren bu apartımanlarda 
ikamet ücreti t'hemmı)·etli nısbet
te tenz•l ecıilecektır. 

Uzunköprüde oldugu gı.bi dığerl 
bazı mıntakalarda ela memurlar i
çin apartıman vap·lm•sı kararlaş
tırılmıştıı. Bır müddet ;onra muh-1 
leh! mıntakalarda bu hususta tet-1 

kikat yapılacaktır. 1 

kapıda kale duvarının üzerine çı

karak o~·namakta iken 8 metre 
yükseklıktt'ıı duserek başından ve 
muhtelif yerlt>rındeıı ağır surette 
yaralanmıştır 

Ferıdun şıiplw ve tereddüd i.çin-\ 
de mütemadiyen slf(ara ıçiynr ve 
d üşünıiyord ll' Plaj Bülbülleri 1 

' o. 1 l Yazan i,keoder F. SERTELLİ 

Ft·r rl ıın. I 
- \"allahi ben bu kadar ,,ıcak 

ye a ' r sel:Ole gıb akan bır 1 
s .l.J ıııadım Tebrik ede m si- \ 

tekrar görmüştü. Pelıııı müşkül 

vaziyete düşürmemek içın: 

- Ya gelmez ... e. Necdetin elin
den kurtulup kaçamnsa. Bu ka
dar mco zanf ve guzel bır kızı 

I budalaca Necdetııı kucağına terk 
l edişimt.> a\.'ırım doğrusu. 

Ortalık ıvıct> kararmşıt 

z. \ 
Necd c tebrikte l((•dkmedi: 

ı • brr plaı bü lbülıi. B<'n, bu 

se l> r abah gu eş doğmadan 

din' rnek ıç n ômrü'11Ün hır 

n1ın b ~ ..;lam.ığu r<-ızıyım. 

Pd . 

kıs-

- ,\ n b~yim dedi. bu ka-
da fc akarlıga l uum ynk. Siz 
bana b r pliıj resm yaparsanız, 

b<?n bu'ı..n ·az s.1.ın bahçenizde ge

lir, bü.bıil ı:'bı şnkrrım. 

B~n gidıyorum. Necdet• 
Dedi. Pelniden de müsaade ıs 

tiyerek gazınodan çıklı. 

Ferıdun, Pelinle Necdeti yalnız 
bırakmaga mecburdu. Aksi lak -
dırde Necdet, FerndL1nun yakasını 
bırakmıyacaktı. 

Nt>odet Feridun un arkasından: 1 
- Hafta içinde beklerım. dok

torcuğum! 

Diye bağırıyordu .. 
Feridun şcıseye çıktı.. Tramvay 

istas) nundaki ağacın dibinde do· 

Jaşmağa başladı. 
Acaba Pelin sozunde duracak 

Feridun asftı t cadcte 1;, rinde 

yarım saatten fazla dolaştı Bek
ledı Her geyeıı kadını l!Zaktan 
Pelın sanıyordu. 

Pelin hala meydanda yoktu. 
Hanıya Kadıköyüne b'rlikk gi

deceklerdı' Han iya ona Kadıkö · 
y_üne kadar refakat etme.sini rica 
etmişti! 

Biıtüı bun!3r birer dol•p mıydı 
yoksa? 

O, Necdeti atlattığını sanıyordu. 
Acaba bu ışte kendısı mı atla · 

mı.ştı? 

TAN: her millet kendi kabileyetine, ken-

işsizlere 
iş Veren 
Teşkilat Balkan Antantının 

Ana Prensipleri 
Yazan: Ahmed Şükrü ES!ltEJl 

Balkan antantının ana prensip-

M. Zekeriya Sertel, Mecliste ba
rem kanununun müzakereleri do
Iayısile yazdığı baş yazısında mo
dern devlette memur teW.k.kisini 
anlatıyor. Diyor ki: 

cBizde memur hayatını modern 
Türk devletinin yeni ihtiyaçlarına 
uydurmıya çalışan bir teşebbüs 

var. Bu bakımdan bizdeki idari 
reformun bir başlangıcına şahid 

oluyoruz. Mesele yalnız maaşlı ve 
ücretli memurlar arasında bir mu
vazene ve teadül vücude getirmek' 
değil, Türk devletinin modern te
lakkiler dahilinde üzerine aldığı 

yeni fonksiyonlara göre, idare sta
tüsünün değişmesi ve tanzimidir.• 

di çalışkanlığına göre bir hak da

vasına kalkacak ve bunu hayati f ş 
bir mesele addedecekse bu dün -
yada uzun, kanlı ve vahşi bir ham 
devresi açılır. 

Yerlerini Kapatacak 
Olan Bu Teşkilat 
Yakında Kurulacak 

Almanlar böyle iddiaya kaile • 
makla bütün insanları kendi aleyh
lerinde birleşmeğe mecbur ede -
ceklerdir. Çünkü dünyada yalnız 
Alman yoktur. B~a kavimlerin 
de hayat hakları vardır.> 

İKDAM: 

. İş kanunu hükümlerin<ien ola
rak işsizlere iş bulmak için resmi 
~kilat vücude gı!tirilmesi icab 

etmektedir. Şehirde vakit vakit 
ci.ş bürosu., iş bulma yeri• na
mile bürolar açılımkatadır. Bun
ların bir kısmı hak.ikaten işsizlere 

iş bulmak maksadıle açılmış ise 
de, bır çıoğu da bazı safdilleri kan
dırmak, iş bulmak va.dile para do
landırmak yolunu takib elımişler

dir. Bunların çoğu kapatılmıştır. 

lerini her balkanlı bilir .. Fakat nıa· 

lfun olsa da bu prensiplerin tekrar 
tekrar izahında fayda vardır. Bil· 

hassa antam konseyinin reisi gibi 
salahiyetli bir zat tarafından ... BaY 
Gafenko bu defa Atina'yı ziyaret 

ettiğı zaman yunan meslektaşları· 
mıza antantın ana prensiplerini 
,şöyle hülasa etmiştir: 

CUMHURİYET: 

Yunus Nadi •Türk gençlığinin 
bir zaferi• isimlı bl!günkü başına· 
kalesinde İngılız futbolclllarile 

yapılan üçüncü maçın Tüı:k genç
liği için bllyük, kıymetli bır zafer 
hamlesi ılduğunu kaydederek di
yor ki: . 1 

cGüzel ve muvaffak oyunile bü-ı 
tün memleketın memnuniyetini 
tahrik ve temin eden Dem irspor 1 
takımını sa.ınimiyetle tebrik eder- ı 

A. N. Karacan İtalyanın Arna
vııdlukta yaptığı tahşidattan bah
sederek diyor ki: 

cArnavutluktaki İtalyan kuv -
vetlerinin arttırılması Türkiye ile 
İngiltereyi düşündürmek ıçinmiş. 

Balkanların herhangi bır nokta -
sında cyıkiırım sür'atile hücwn• 
nazariyesine uyglln bir şekilde 
müdahale edebilecek vaziyette 
bulunmak istiyorlarmış. 

Fakat yaziyet o haldedir ki, ne 
Balkanlarda telıdid ve ihafe ile 
·bir şey koparmak ihtimali vardır, 
ne de Balkanlılarda kuru gürül -
tüye pabuç bırakmak haleti ruhi

yesi kalmıştır.• 

ken bu zaferin ayni istidaddaki ----

butün gençliğınııze şamil olduğu- Piyango ve 
nu söylemek isteriz. Sporda mu-

vaffak olmak için Demırspor bir Mahsulatı 
örnektir. Dikkatli, ~k çalışkan ol-
mak, iyi netıce almak ıçin yoml- A rziye Vergisi 
maz bir enerjile llğraşmak ve bü-
tün bunlar içinde centilmence ha-
reketi ön safta tutmak. Hariciye ve Maliye 

Spor sahasında iftiharla şaılıidi \ Vekilleri Dün Parti 
ok!llğumuı parlak manzaraya gö- Grupunda İzahat 
re önümüzdeki yıllarda Dcmirspor 
ayarında ve belki daha ileri kulüb-. Verdiler 
!erimizi ve milli takımlarımızı gö-

rebileceğımize aid emniyetimiz 

tamdır.~ 

VAKİT: 

Asun Us Avrupa sulhunda İs -
panyanın rolünden lıahsediyor. 

Diynı ki: 

.İtalyanın Franko İspanyasının 

askeri bir ibtıfa~ını kazanmak içın; 

ileri !ürdüklerı menfaatlcrd~n .biri/ 
Tanca vaııyetidır. Italvanlar Is -• ~ 1 

panyol Fasının içnıde beynelmilel 
bir idareye tıibı olan Tancanın da· 

hili hub esnasında General Fran-1 

ko ale,l'hindeki hareketlere canlı 

bir kaynak teşkıl etti/:inı hatırla· 

tarak bu reıımin ilgası içın İspan- ı 
ya,vı tıotalıter clevletleı· ıle bir -

le~meğe te!jvik ediyor. \ 

Fakat l talyanların bu türlu tah
rikail Frankr> hükıimetıni ~ımc>:se 
kador ikna edememişt.:r İspanya, 
dahı!i muharelwck gördüğıı var-

1 
1 

dımlardaıı dolayı. bir A\•rupa har- ı 

bi takdırinde mıhveı devletlerine 
katılmak nı\·etınele değildır • 

YENİ SABAH: 

Ilüseyır Cahıd Yalçın, Alman -
yanın her zaman bahsettıgı hayaı 
sahalarından neler kasdettiğini an

latıyor Diyor kı: 

Parti grupll dün saat 15 de Hılmi 
Uranın reisliğinde toplanmıştır . 

Bu içtimada Hariciye Vekili dün

ğumuz memnuniyeti tebarüz et
rafında izahat verm~ ve Rumen. 
Mısır H ar iciye Nazırl arlnln mE'm

leket.mizi ziyaretlerinden duydu

ğumllz memnpunıyetı tebarüz et· 

tirmiştir 

Hariciye Vekili bu meyanda ha
rici politikamızuı seyrı hakkında 

teneV\·ür etmek istıyen bır~k 

hatiblerı ele tatmin etmi,;;tir 

Meb'uslaı, baLı yaıbancı mem
leket gaY.C'telcrinin, ltomanya ile 
bu gazeteleı ın mensub oldukları 
memleketler arasındaki ihtilaflar 

hakkında yazılar neşnııe Gafen -
'"'o'nun Ankara ziyaretıni vesile 

ittıhaz eylemelerını. Romanya ıçin 

oldllğıı kadar, Türkiye ıçin de gay

rıdostane telakkı etmi~lerdir 

Bundan sonra Muş meb\ısl! Hak
kı Kılın,· oğlunun bıı takrirıne 

cc•· .> ve~!'n ~falı~·e Vekıl F'uad 

Ag alı miıstahsı!lerden alınmakta 
olan mahsulatı arzı~·e vergisinin. 

kaldırıımı~ olduğunu , .• tayyare 
piyangosunun <la badema Cumhu

riyet Merkez Bankası tarafından 
idaresının derpış olunduğunu söy-

İş kanunll bu ışı teşkilatlandır-

mayı amir ol'<illğundan badema 
ciş ·biirosu• namile iş bulma yer -
!eri açılması menedilmiştir. 

Kanllna göre işsizlere lş bula -
cak teşkilatı kuracak olan nizam
namenin bu sene haziranda tatbilc 

edilmesi icab ediyordu. Fakat daha 
önce çıkarılan nizamnamelerin e
hemmiyetı dolayısıle işler çoğal -

dığından iş bulma teşkilatı nizam
namesı şımdilik tehir edilmiştir. 

Bununla beraber bll sene içinde 
çıkarılması kuvvt•tle muhtemel -
dir 

1ş bulma tPşkılatı mıntaka ıktı
sad müdürlüğünde kurulacaktır. 

Bu teşkilat faalıyete geçer geç -

mez mevcud bütün iş büroları ka
patılacaktıı _ İşsızler doğrudan doğ
ruya mıntaka iktısad müdürlü -

ğüne müracaat edeceklerdir. Bun-
1 

!arın vaziyetlerı tetkik edilecek 

ve ilk miinhale yerl~tı.rılecekıtir. 

--·.o---

Sirkeci 
Antrepoları 

inşaat ikmal Edildi, 
Civar Yakında Tanzim 

Edilecek 
Sirkecide güzel bır meydan in

şası içın çalışmalara devam ooil
mektooir Sırkesi istasyonunun 

diğer cephesindekı bahçenin tan-

zimiııe yaz S'ınunda başlanacaktır. 
Gelecek seneden fübaren bll bah-

çe çalgılı gazino olarak kullanıl -
mıyacaktır. 

istasyonda yeni inşa edilen ban
liyö peron'nunun önünde geniş bir 
meydan açmak içın civardaki ba· 

zı binaların islimliıki icab etmek· 
tedır Nafıa Vekaletıle Belediye 

arasınd:ı bu i~timl[ık tşi ·rın te -
maslar yapılmaktad!r. 

Sırkeei crımiinın yıkılmasından 

sonra in~asına b"'ilanan antrepo
lar kmal edilmı~t ir. Bu antrepo -

!arın civarında amele için bir kah
vehan<> yapılacaktır. 

cBızım anladığımıza göre. ~im
dıki hududlanna sığmadıklarını 
söyliyerek kendılerıni yaşatacak 
topraklar ist'yorlar. 

lemisıır - ---------------

Almanların i<ldıa ettiklen g•bı, 

Acaba yine başkası mı geçıyor•! 
Yoksa bıı gelen o mudur" 

Galıb.ı p,•Jin geliyor .. 
Ferıdun hızlı hızlı yürüdü. 
G<ikten yere ıniyoı ı:ıbi gittikçe 

uzayan bır gölge bu. 
Eveı Bu gelen oydu .. 
Pelin geliyordu. 
Fer dun .vaklaştı 
- Pelın Hanım, neden gecik -

tıniz bu kadar• 

Pelin çok heyecanlıydı: 
- Aman doktor, bir otomobil 

geçer>e, hemen çevirıp atlıyalım. 
Bu gece buradan çabuk uzakla -

şalım. 

Diyerek doktorun kolundan tu-

BAREM KANUNU BUGÜN DE 
MÜZAKERE EDİLECEK 

Büyük Mıllet Meclısi bugiın 

Feridun bırdenbire şaşaladı. O, 
Necdetin gizli maksadlarını da bu, 
sureÜe öğrenmiş oluyordll 

- Demek kı sizinle evlenmeğe 
karar vermiş .. Fena mı? dedi. 0, 
san'atkiir bir gençtir. Size iyi bir 
koca olur. 

- Yalan söylüyorsl!nuz, dok -
tor! O bana. Benım gibi şen ruhlu 
bir kıza hı<,"bir ıaman iyi bir ko
ca olamaz. Ben onunla evlenir
sem. mahvolurum O, nec;'e düş -
manı bir erkektir. 

- Düne kadar sade neş'e değil, 
.;n ı zamanda kadın düşmanı) r1 ı 
da. Fakat, sız onun karşısına çık· 
tınız .. Btrkaç günlük bir temas -

tu. tan sonra Necdet bütün kanaati&-

saat 15 de toplanacaktır. Bu toplan
tıda yen, barem kanunu müza -

keresinin ikmalı ~'Ok muhtemel bu
lunmaktadır 

bareıtir Necdet de tıpkı filezof
lar gibı hergün mantıkını görü~ 
!erine.göre kuran bir erkektir. 

Bu sırada yukarıdan geçen bir 
taksiyı çevirdiler .. Feridun, şo · 
före: 

- Kadıköyüne .. 
Diye seslendi. 

Pelin otomobile girince geniş 
geniş bir nefes almıştı. Aradan 
bir dakika hile ge9memişti. Genç 
kız: 

- Hayır, dedi, Kadıköyüne de
ğil .. Çamlıcaya gideceğiz. 

(Deı•amı var) 

Bir tashih: 

- Vallalu şımdı duşüp bayıla- rini değiştırmişbr. İnsanlar daiına Evvelki günkü. 9 numaralı 
.ım Bu ada.m çam sakızı gibi böyled;r Bir şeyin içıne girmeden tefrikamzıın ikinci sil.tunun -

yakanıa yapıştı. Bana, ortada fol başka türlü d~ünülür .. İçine gir- daki şarkının üçüncü mısra -
yok, yl!muı·ta yokken: cAvrupay• dikten snra düşünüşler. görüşlere ında: cBoyun >!11ldir. cümlesi 
gidelin ... Venedikte bir bal ayı göre derhal değişir. Hiçbir filea:o- yanlışlıkla cig!ldl. şeklinde 

g.~ı·el m!• rliyıp durnyor •. Deli fun felsefeleri tecrübe mahsulü dizilmiştir. Tashih ederiz. 

İstiklill, tesanüt ve sulh yolunda 
çalışmak. 

Bunlar tesadüfen sıralanmış de· 
ğillerdir. Antantı teşkil eden dev· 
Jetlerin her şeyden evvel istiklalle

rine ehemmiyet vermelerine dela· 
Jet eder. Evvela istikliıl. Sonra sulh. 
Balkan antantı her ne pahaya o

lursa olslln sulhlln muhafazası i· 
çin kurulmamıştır. Yanlış anlaşıl· 
masın. Balkan memleketlerinin is· 
tiklıillerıni ve mülki tamamlıkları· 
nı korumak için teşkil edilmiştir. 

Eğer bll, sulh yolll ile temin edi
lirse ne iıla! Edilemediği takdil" 
de harple temin edilecektir. De
mek oluyor kı Balkan memleket
leri, Çekoslovakya'dan farklı ola

~ak, evvela iı,tiklilllerini, sonra 
sulhll düşün'-iyorlar. Ve böyle dü
şündilkleri içindir ki sulh koruna· 
biliyor. 

Otoriter devletlerin, Balkan an· 
tantının •bitaraflığına• ehemiyet 

verdiklerı, bu memleket gazeteleri 
tarafından son zamanlarda yazılan 

makalelerde'! anlaşılmaktadır. Bu 

takdirde izah edelim: bitaraflık da 
bir gaye değil, vasıtadır. Binaen

aleyh prensıp bile sayılamaz. Gaye 
Balkan memleketlerinin istiklalle· 
rini muhafazadan ibarettir. Bunun 

muhafaz.Sı ;çirı harbi göze alan 
devletler elbette tehlike karşısın· 
da Bıtarailıklan ayrilacaklardır. 
Balkan antantının bitarafliğı, an

cak bu bitaraflık balkanların istik
liillenni korumak için faydalı ol
duğu zamana kadar devam edebi

lir. Faydalı olmadığı anlaşıldığı 
gün bitaraflıktan ayrılmak bir va
zifedir. 

Gafenko, Yugoslavanın da Bal
kan antantını böyle anladığını 

söylemiştir. Konsey reisi demiş

tir ki: 

cAnkara ve Atinada müşahede
de ve tesbit ettiğim şeyi yugoslav
ms• lektru;ım Markoviç ile mül3-
katlarımda da müşahede ve tesbi' 

etmiştim.• 

Yllgoslavya'nın istiklal mesele
sine büyük ehemiyet verdiği, Prcn' 
Pol tarafından Berline yapılan sor 
ziyarette de sarih olarak anlaşıl-
mıştı. Bu ziyaret esnasında söy
lenen nutukların bir inceliği belki 
gözden kaçmı~tır. Hitler. söyledi
ği nutukta •Yugoslavyanın artık 

dainıite~en müşterek hudutların

dan• bahsetmisti. Malumdur ki 
Avusturyantn ilhakından sonra 
Yugoslavya 'la İtalya gibi, Alman
yanın hudut komşusu olmuştur. 

Hitler, İtalyaya Breneri geçmc
yeceğıne dair söz verdiği gibi Yı;
goslavyaya da bu noktada temı

nat vermek istemiş olacaktır. 
Fakat Prens Pol'ün cevabı dik

kate layıktır. Prens, Almanyanın, 
müşterek hudutlara ve •Yugoslav 
istiklaline• hürmet edeceğıne da
ir verdiği teminattan dolayı meff 
nllniyet beyan etmistir. 

Bir memleketin i;liklaline hür
met edilmek~izin hudutlarına hür
met edilebilir mi? Edilir. Çekoslo
vakya'nın hudutları hala bakidir. 
Slovakya durnyor. Hatta Arnavut
luk bile. Hudutlar orada fakat is-
tiklal nerede? Almaıı ve İtalyan 
hayat sahasının şümul ve mana
sına bakılacak olursa, bu iki dev
let için hlldutları değiştirmek en
teresan değildir. Halta zavahirde 
bir siyasi istiklfıl de baki kalabi-
lir. Fakat hayat sahası içindeki 
memleketler iktisaden ilhak edil
melidir. İstik!Al bahsinde iktisa
di istikliılin de siyasi istikliıl ka-
dar ehemmiyetli olduğu nazarı 
itibara alınmalıdır. Esasen siyas' 
istiklal iktısadi istikJalden ay~ıla
maz. 'Bunlar birbirini tamamlıyan 
iki unsurdurdl!r ki birinin bulun· 
madığı yerde ölekıne de yer yok· 
tur. · 

.. 
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lcanan Meaeleai: -
Belediye Varidat 
Menbaları Arıyor 

Belediye Resim ve Vergilerinde 
Bazı Tadilat Yapılacak 

Büyük imar faaliyeti are- 1 
feaiııde olan İstanbul Beledi
yesine bir taraftan hükfimet
ce maddi yardımlar yapaJır.. 

kea dlier taraftaa da Beledi
yemn kendi vııridatmı arttı

racak yul tedbirler "bulan· 
m- ipa eııaslı tetkikJse ııe
çlimİftir. 

Ba mabadl• ilk evvel Be
lediye rtlsum va verıriJerinde 
buı tadilat ve ıalahat yapıl • 
maaı muvafık &örillmelı.tedlr. 

Fakat ita ıalahatuı; Jaalka ait 
mtıkelleftyetleri arttırmadan 

12 Küçük I 
Telef on Santralı 

Kaldırılıyor 

Bu Semtlerle de Tavas
suta Lüzum Kalmadan 

Görüşülebilecek 
İstanbul telefonu otıcımatık bir 

bale konulduktan sonra şeaıir için
de santral vasıtasile muhavere 

güçlüğü ortadan kaldmlmıştı. Son 
zamanlarda Beyoğlu semtinde a

'bone bolluğu yüzünden telefon 

konuşmalarmda müşkWata tesa
düf edildiği için ilk tedbir olmak 
üzere Beyoğluna bir santral i!Bve 

edilmiş bulunuyor. Bu santral bir 
kaç al:ıonenin muhaveresıni temin 

ve idare etmektedir. Beyoğlu sem

tinde bazı numaralar bu santralın 
memuresi vasıtasile bulun .. \ıil -
mektedlr. 

Halbuki telefon idaresi de san

tral memureleri va.sıtasile muha
vere teminı usulüne nihayet ver

mek kararındadır. Bu ıtibarla ilk 
is olarak, Ş~li santralı eylıilde 

faaliyete geçtikten sonra yeni ih
<J~s edilen Beyoğlu santral me -

murluğu kaldırılacak, bu santral 
vasıtaslle mümkün olan konuşma

lar da otomatik olarak yapılabi
lecektir. 

Daha sonra da adedi 12 yı bulan 
Bebek, Kartal, Erenköy, Büyüka

da, Hey.beli, Kandilli, Paşabahıçe, 
Büyilk.dere, Tarabya, Yeşilköy, Ba-

yapılması eo;as olarak kabul 
edıilmiftir. İlk tetkiklerden a· 
bnan neticeye giil"e Belediye 
J&eisliğl, senede 1,5 milyon li
ra bir fula varidat temin eıle
"bilecektir. Ba buauata bir far-
IDiil JaaırJanm•Uadır. Ba for· 
milJ 7alonda DaJailiye VeU
ı.tiae sönclerilettldS. 

Vekilet bemea bir baan 
liyibası huırl17arak BtiJillı; 

.Millet Medlaine verecelıtir. 
1,1 mily,_ lira ftridat faa

labia. "bu mali seae i9ıade te- I 
..ıa eıtıı..ıı olaeaktır". _J 

Hilesiz Yağ 
Yiyebilecek 

miyiz? 
Belediye 1ktısad 

Müdürlüğü Bu İşle de 
Meşgul Olacak 

Beledıyede toplanan iktısadi is
ti§ar e loomi&yon u istaıılbulun grda 
maddeleri üzerinde tetkikatına de
vam etmektedir. 

Et, ekmek, süt, yağ maddeleri, 
üzerinde_ durulan gıda maddele -
rinin en mühiınkrini teşkil et -
mektedir. İktısadi .istişare heyeti 
İstanbullulara ucuz ve tem.iz gıda 
maddesi temini iıçin alınması ical:ı 

eden tedbirleri teebit edecektir. 
Muhtelif gıda maddelerinin va

ziyeti üzerınde umumi mahiyette 
olmak üzere şimdiye kadar yapı
lan tetkikler İstanlıulda her şeyin 
pahalı ve hileli olduğunu göster
mişt i r. 

Senelerce iıhmal yüzünden şe

binle pahalılık ve hileli satış o 
kadar kökleşınıştır ki. bu vaziy~tin 
düzelebilmesi için her madde üze
ı:inıde aylarca durmak, esaslı tetki
kat yapmalı: icab etmektedir. Ni
te-kim süt işi ayrı bir komisymıa 
havale edilmiştir. Ekmek mese -
!esile de istişare heyeti meşgul ol
maktadır. 

ŞEtı.rin ekmek ve süt derdinın 
hallinden sonra hepsinden büyük 
derd olan bileli yağlar meselffii ele 
alınacaktır. 

kırköy saııtralları kaldırılacaktır. Ekalliyet Mekteplerin-
Badema §Eıhrin bu semtlerı ıle de 
otomatik şekilde, doğrudan doğ -

ruya görüşülE'bilecektlr. 

-'k-

den Çıkacak r al ebe 
Ekalliyet ve yabancı liselerinin 

imsw;i talimatnamelerine göre ha
ziran devrffii imtihanlarının geç 
yapılması dolayısile bu mektebler
den mezun olacak talebelerin rffi

Makul ve Aklıselim 

W 
ali ve Belediye Beisimi2 
LQtfi Kırdar, 1940 da İs -
tanbulda beynelmilel b!r 

Fuar açılacağını söylemifti Bu 
haber, ortalığa yayılınca, ilk te
l&§ ve endişeyi p;steren İzmirliler 
oldu. hmirliler haklı idi. Çünkü, 
orada her yıl tekrarlanan hir Fu
ar an'anesi lnırulmuştu. Bir çok 
maııraflar yapı)ıruftı. İzmirliler, 

iatanbalda açılacak Fuann hmi
:re sarar verebileceğini hesaba ka
llJ'orlardı. 

Fakat, bizim Belediye Beiııiıni
aia dllnkü aazetelerde çıkan aöz
leri, bize bir kere daha anlattı ki, 
Ultfj Kınlar yalııız makul bir 
tehir valisi detll. ııenlş dilşünea 
"bir manleket adamıdır. Diyor ki: 

- TeteJıbilsümüzü.n kmire za
rar verftefini anlarsak, bu itten 
sarfı anar edeeefim.·• 

Bb pmdiye kadar, bn katlar sa
rilı, ba lıadar aklı selimle konu
pa, Wiyle seni§ mnhakeme eden 
vali gib edik. 

Doktor Liitfi Kınlar tam me
deai inaa olduğunu her hareket 
ve sözüyle is"bat ediyor. 

BURHAN CEVAD 

• 
Esnaf için 

Yapılacak Yeni 
Hastahane 

Esnaf hastanesinin hangi semt
te inşa edilmffiinin daha muvafık 
olduğu hakkında tetkikata devam 
edihnektedır. Bu iş için bir heyet 
şellırin muhtelif yerlerinde tetkikat 
yapmakta, l:ılııalannı salmak ıı;ti

yenlerden vaki teklifleri göııden 

geçirmektedir. 

Şimdiki esnaf hastanesi binası 
pek küçük olmakla beraber tev6i 
edilıneğe elverişlidir. Ba.hçesi de 
pavyon inşasına m iisaiddir. Aneak 
'bina sahibi binanın değerinden pek 
fazla para ıstanekte ısrar ettığin
den bu binayı salın almak imkanı 
bir türlü elde edileomemektediI. 

Birleşik esnıxf cemiyetleri baş
ka yerde bina satın almaktansa ar
sa alıp arzu olunduğu şekilde, e.s

nafa yepyeni bir hastane yapmayı 
daha muvafık bulmuştur. Yeni eo;

naf ~anesi, bina iti.barile istan
bulun en güzel hastanelerinden 
birini teşkil edecektir. 

Esnaf hastanesinin aletleri de 
pek noksan değildir ve en miiıhim 
malzeme temin edilmiştir. Tam 
teşkilatlı bir hastaneye lazım o
lan ·bütün aletler e.;naf hastaJJet>in

de mevcud o1mama-kla beraber 
bunlar da her sene bütçeye konan 
1000 liralık tahsisatla peyderpey 

temin edilecektir. Bu sene de has
tane için 1000 liralık al<>t Siparl§ 

edilmiştir. Bunlar yakında Y'Ola 
çıkarılacaktır. 

• 

PUL • 
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Ve. 
Bekçiyi 
Döğen 

Sarhoş Kadın! 
Madam Lea Tevkif 

Edildi 

L 
ea, yirmi üçden sonra,, Be
yoğlundaki meyhaneler -
'<len birine girdi .. Bir ma-

aaya oturdu .. Garsondan rakı is
tedi.. İçmeğe başladı.. İçti, ka:fa
yı iyice tütsüleyinceye, kendisin
den geçinciye kadar içli, içti .. Son
ra .kalktı, iki t..rafına sallana sal
lana meyhaneden çıktı, ağır adım
larla yürüın<!ğe başladı.. Dar ve 
karanlık sokaklard .. n geçti.. Ni
hayet İmam sokağına geld.. Bir 
evin kapısı önünde durarak bir 
müddet dinlendi sonra tekrar 
yoluna devam ettı. Tam sokağın 
nchayetine vardığı zaman karşı
sına, kendilerini eskiden2ıeri ta
nıdığı iki gence tesadüf etti. Deli
kanlılar bu sarhoş kadına takıl -
mak, onunla biraz şakalaşmak is
tediler .. Birisi Lea'ya eğlenen bir 
taV11rla: 

- Madamı bu akıjıım pek '.ke
yıili, şen ve neş'Pli görüyorum! 
dedi ve sözlerine ilave etti: 

- Nereden geliyorsun Lea?. 
Sarhoş kadın, içkinin tes'ri ıle 

kanlanmış s>yah gözJ.erini d.e-liM 
kanlının göı.lerne dikti ve gülüm
seyerek: 

- Meyhaneden gelıyorum, de
di. mevhaneden .• İçt.m. İki üç şi
şe :içtim bu gew .. 
Kadın bunları söyledikten son

ra, bir kenara çekildi, sırtını du
vara dayadı ve abuk. sabuk söy
lenmeğe ·başladı. Gc:ıçler, onu e
vjne göiürme'lı: istediler. Bir si ya
nına sokuldu. Koluna girdi: 

- Haydı Madam seni cvıne gö
türelim, dedi. Vak;t çok geç .. Sa
at iki buçı.ığu geçiyor. 

Kadm delikanlıyı itti ve sert bir 
sesle: 

- Çekılın, gıdın buradan! Beni 
rahat ırakm!.. Geeeyi bu sokakta 
geçireceğ:nı, dedi. 

Fakat gençler onu götürmekte 
isra.r edince, onlarn 2ğzına geleni 
söylemeğe başl.ıdı 

Lea'nın sesini duyan beJ<çi Ali 
Güler had~e mahalline geld .. Sar
hoş kadını karakola davet etti. 
Lea, bekçiye de h~karet e'l'ti ve e
lindeki çanta He bekçinin suratına' 
vurdu. 

Ali Güler sarhoı; kadını müşkü

Müşterisini 
Yaralıyan 
Gazinocu 

Bir Ay Hapis Cezasına 
Mahkum Edildi 

E 
vvelki akşam, Ertuğrul A
iaman ile arkadaşları İbra
him ve Hakkı, biraz deni& \ 

havası almak, eğlenmek ve müzik 
dinlemek maksadı ile Yenikapı
daki gazinolardan briine gitnrlf
ler. 

Biraz .ınra gazinoya tanıma -
dıkluı iki müşteri gelmiş ve üç 
arkadaşın bulundukları masaya 
yakın masalardan birine otura -
rak, içmeğe başla!lllşlar .. 

Bir ara.lilı:, kafaları iyice du -
manlanan bu iki zat arasında kav
ga çıkmış. Ertuğrul ve arkadaş
lan bu hidillede şahit göstedme

mek için kalkarak gitmek ıste -
mişler. Fakat tam gazinodan çı

kacakları sırada, fazinocu Süley
man Necati yanlarına yaklnşarak: 

- Siz gürültü yaparak, müşte
nleriın.i rahatsız ettiniz .. gaz'no
mun asayişini ilılf,J ettiniz. Sizi 

polise teslim edeceğim! Diyerek, 
Ertuğrul Ataman'•n yakasından 

tutmuştur. 

Fakat Ertuğrul: 

- Siz yanılıyo"unuz .. Gaz no
da gürültü yapan, bi2 değıl;z .. Bi
lakıs gürültüden rahats" olduğu
muz ıçin buradan gidiyoruz. 

Demesi ij_zer:ne, Süleyman Ne
cati yumrukla Ertuğrulun sol gö
zünün altına şiddetle vurarak onu 
yaralamış ve sonra da t0katla -
mıştır. 

Siılcyman Necatinin Sultanah -
med Üçüncü Sulh cezada bakılan 
muhakemesi sonunda şahitlerin 

şehadeti, rapor ve tahkikat evra
kı miınderecalı ile suçu sab:t gö
rüldüğünden bir .;y ha.pis ve 25 
lira para c(•zasına mahkum edildi. 

Muşta İle Yüzünden 
Yaraladı 

Üskınlarda Pazarbaşı mahal
lesınde 0\t.rur. Şirketıhayrıye me
murlarından Şakir oğlu Etem he- ı 

' nüz anlaışılamıyan bir sebebden · 
çıkan kavga netıt'esmde ayni 
semtte oturan Niko oğlu Yorgi a
dında birini muşta ile yüzünden 
yaralamıştır. 

DDğDnde 
Fazla 

Masraf 
Son Karardan 

Otelcilerden Başka 
Çiçekçiler de Memnun 

Olmamışlar 
Düğünlerde fazla israf yapılma

ması hakkındaki kanun üzerine 
vilayet umumi meclisi tarafından 
verihniş olan bir karar mucibince 
düğün, nişan ve nikah merasim -
!erinde çelenk ve tebrik çiçe~ 
glÖilderilmesi de menedilmiş bu -
lunmaktadır. 

Aynca düğün alaylarına 4 oto
mubilden fazlasının iştiraki de ya
saktır. Me-n'i israfa! kanununun 
büyük bir hassasiyetle tatbik e
dilmesi hususunda Dıilıiliye Ve -
kaleli tarabndan Viliryete yapılan 
son tooligat dolayısile, şehrimizin 
her semtinde Belediye ve zabıta 
memurları harekete geçmişlerdir. 

Çiçekçiler ve otomotıilcilerle di
~r bazı 1'6naf ise bu yaı;akların 

kendi aleyhlerine olduğunu söy -
Hyerek itira.z etmektedirler. Otel
ciler cemiyeti gibi bunlar da Be
lediyeye müracaat ererek ricada 
bulunmuşlardır . 

Beylerbeği - Çengel
köy Yolu 

Beylerbey - Çengelköy arasın -

da ve Çcrı,gelköyüııden iti'baren 
bazı kısımları bozuk olan yolun as

falt olarak inşası kararlaştırılmış

tır. 

-···- --
KISA POLiS 
HABERLER 

* Firuzağada oturan Despına ı 
adınra bir bay anı doğdüğu ıçın , 
yakalanarak karakola gotürülen 

Tayfon adında birinın \lzerınde bir 
bıçakla çatal bulunmuştur. Tayfon 

üzerinde bulunan çatal bıçağın 

müşteri olarak gıtlıği Bebek bah
çceı gazioosundan çalmış oldu -
ğunu itiraf etmiştir. * Sabıkalı Meda ile arkada§ı 
Rafet Kuruçe;ımede Cihan 90ka -

ğında Cemal ;ıdında birinin evine 

((Modern Devletde 
Memur ıı 

K 
ıymetli arkadaşım Jfasan 
Şükrü Adal tiı mektch sı

ralanndanbcri, hararetli bir 
sıtmanııı, gittikçe kendisini saran 
şiddetli bir ateşi içind~dir. Ondaki 
bu pıur y•nl§ı okumak, tet .. ik et· 
mek ve yazmaktıı. 

Daha Mülkiye mektebi sırala

nada iken, senelerce. •Siy·asal Bil
giler• mecmuasını büyük bir me
haret ve muvaffakiyetle çıkar • 
Jlllftı. •Siyual bilgiler• denebilir 
ki, memlekette mazbut bir prog
ram ve sistemle ç'1uuı ve faydalı 
olan ilk ilim mecmuası idi. 

Som-11, Basan Şükrü, daha o genç 
7qında iken bile, biı 51rnn mu -
vaffakişetine erebilmiş, ·ciddi 
IDffmaa tatmaz. mütearife!tini, 
yıllarc• devam ettirdiği müsbet 
eserile tebib etmiştir. 

Şimtli, önllmde, Hasan Şükrü A
dal'm •Modern devlette memur• 
isimli büytik bir eild balindeki gü. 
ııel eseri duruyor. 

Genç ve kıymetİi idared. yıl -
)arca yaptığı tetkik \'C tetebbil • 
!erini bu eserile ... ermektedir. İs· 
taıistik Umum Müdürlüğünün i
tina ile bastırdığı bu kitab, bir 
~k büyült içtimai da\"aları mü -
talea ve tahlil eden, bunları gü • 
..el ve milsbet neticelere bağhy2n 
top]u bir eserdir Denıokrasinin 1 
demobaside devlet mekanizma • 
sının \'e nihayet bu mekanizma • 
nın uznvlan olan memunın yeri, 
manası, \~azifesi bn e ;iz cild için~ 
de ilmi ve muvaffak bİT tasnifle 
izah edilmektedir. 

Diyebilirim ki, bu kitab, bıı 

mevzuda ya:rılmış ilk ııarblı dld
dir. 

Memleket kütüphanesine bö)
le kıymetli bir eser kazandırdığı 
için, arkadaşımı tebrik etmeyi bi: 
borç bilirim. 

REŞAD FEYZi 

Hapishanenin Yıkıl
masına Başlanıyor 
İlıtanbul umumi hapıshar, l- -

nll€lnın hemen yıkılması ı<; .n \ -
!Ayet nafıa müdürluğu dun m 
hallıne mühendisler g0ıı.drr.,. e 
kE-Şifler yaptırmağa başlarr:.şt 

Bina •fır'atle yıkı!dcaktır 

girerek hırsızlık ya·parken suç us-ı---~~-~---~~-"'---

tiınde yakalanarak adlıyeye ve
rılmişkrdır 

* Kaşımpaı;ada otur ıı seyyar 
komürciı Mustafa ürkmesile kaç
mıva baı;lıyan beygi:rını tut.ınak 

isterken düşerek muhtelif yerle -
rnden yaralanm>Şlır. 

Birimizin Derdi 1 
Hepimizin 06iJi I 

İç Erenköyüne 
Doğru Elektrik 1 

latla semt;n karakoluna götüre - ı---------------1 

* Erenköydi! Ahmed adında 
bir gencin bind.ği bisiklet Seher a
dında bil: kızı yarala.mıştır. 

Okuyut"ularım.udan Keı:yat.aiı 

İC' Ersll.Oy ta.ddealnde oturan 
Mt'hmrd Yama ner ·azı)·or~ 

bildi .. 

Şile ve Beykozda 
Yeni Mektebler mi liselerin haziran devresi ol - ı-------·--------1 

Madam Lea'nın duruşmasına 

dün Aslıye Dördüncü ceza mah
kemesinde başlandı .. Lea, mah -

ğumu ve onlara n~ler soylediği
mi hatırlamıyorum. Bu sabah ken
dime geldığım zaman karakolda 
olduğumu g<irdüm .• 

* Hasko~·de Levi adın<la bır ço
cuk oyun yüzünden çıkan kavka 
ne<tıcesınde arkadaşı 10 yaşında 
Bayra'l'?II taşla bıl§ından ·arala -
mıştır. 

tıif Ert'nkôyunde akarı ~lr.a

iı, yansına ka.d:ar eı,..•trlklf" Wn· 
.tr "'llmektedlr. Ba sokat;ın yan 
Josınmdan iC'. Ere O Oyu.ne Ud.ar 
olan bu nimetWn mahrumdur. 

Maarif mooürü Tevfik Kut Şile, 

ve Beykoza g:derek yapılacak ilk 

mekteb binalarının yerlerinin tef
tiş edecektir. Kendisine bır na -

fıa miJJ:ıendisi de refakat edecek
tir. 

No. 14 

San Yanis cevab vermedi. Mo
tör harekete geçti. otomobil uzak
laşt1. 

-4-

Aradan altı ay geçmişt.i. Mere
d:t n bir harita üzennde meşgul 
olduğu sırada, şef; i~riye girdi: 

- Yine nelerle uğraııyorsun? 
- Şu haritalarda eksik kalmış 

buşey var da, onu düzeltıyorwn. 
Halbuki şuradan ıuraya kadar bir 
dere olmalı: lazım. Harıtada gös

ter memışler. 

- Anladığıma göre, s z h&la 
Centam meselesı ıle uğnışıyor -
sunuz. Kaç seneye mahkiiın etti
ler? İşittiğime göre on beş sene .. 

- Evet, on beş ser:e ... Hatta bu 
cl.'7a .le yakasını ucuz bile kur -
tardı. 

Sir Clorc pencerenin kenar111a 

gunluk imtihanlarına iştirak ede
miyecekleri anlaşılml§tır. 

Bu mün&SE'betle talebelerm mağ-
dur olmamalarını temınen > 
tedbir alınması alakadar r J 

idarelerine bildirilmi§'\ir. 
Dil'Er taraftan olgunluk imli -

geldi, ııokaktan gelip geçenlere 
bakmağa başladı: 

- işittığirne göre, siz Sarı Ya
lll.6le ahbablığı arttırmışsınız, de
di. 

Meredi! başını salladı: 
- Evet, evet, öyle oldu, dedi. 
- Halbuki bu adamın ıızi ye-

rinızden atma.k iç-n ne kadar uğ
raştığını biliyor.;uııuz, zannede -
rim .. 

- Bıliyorum v~ hiç hayret et
mi>yorum. Çünkü ben de o adamı 
idam sehpasına göndenneğe ka
rar vermiş vaziyetteyim. Demek 
ki kartılıklı bir takım işler görü
yoruz. 

- Bugfuı öğle yemeğini bera -
her yesek naşıl olur? 

- Pekala olur. Nereye götüre
ceksıniı? 

- Bizim kulübe! 
- İşte oraya gidemem. Yemek-

lerı çok kötü! Siz gidıniz, ben de 
şurada kendi işleri.me bakayım. 

hanlarım mezun oldukları li6cden 
başka lisekrde de vermek istiyen 
talebeler hakkındaki tamimlerin 
hususi liseleri bitiren talıılıelerın 

olgunluk iıntihanlanna şamil ol
madığı Maarif Vekaletinden teb
lığ olunmuştur. 

kemede şunları söyledi: 
•- Dün gece geç vakit Beyoğ

lundaki meyhanelerden birınde 

;çtim .. Meyhaneden çıktıktan son
ra, nerelere gittiğimi, hangi so -
kaklardan ge.;tiğimi, kimlere te
sadüf ettiğim:, kimlerle konuştu-

Heyeti hifk.tme, id<lıa makamı -
nın talebi üzerine toplanan de -
!illere ve fiılın mahiyetine göre 
Madam Lea'nın tevkıfıne ve Müd
deıumumilikten bazı hususatın 

öğren:Jmesı için muhakemenin bir 
temmuza talikine k;ırar verdi. 

,ÖLÜM ÇENBERİ 
!~ 
' . . . 

Çeviren: MUAMMER AIATUR , ZABITA ROMANI 

Şube müdürü çıkıp gittikten 
aonra, Meredit Sarı Yanisle yeni 
ahbaplığını batırlıyarak gülüm -

sedi. Yunanlı zengin Polis memu
runun kendisinden özür dilemesi
ni pek ciddiye almıştı. Hatta Me
redit hafta sonunda sayfıye6inde 
tertip ettiği ziyafete bile davet 
etti. Bu ziyafette kimler yoktu? 
En meşhur siyasi adamlar, en gü
zel adamlar ... 

Meredit köşkün işlerini üzerıne 
almağa karar verd~ Hatta mobil
yalardan büyük bir kısmını Gras'
ın Londrada tuttuğu :c.partımana 

. . 

naklettirdi. 
G<!nç kadının küçük bir irad.ı 

vardı. Kocasının yazdığı roman -
!ardan aldığı telif hakkı da buna 
ilave edilınce, müreffeh bir ba
yat geçirmemesine maddi hiç bir 
selbep kalmıyordu. 

Meredit masasının başında ça
l!§ırken, derin bir nefes aldı: 

- Vay anasının canına! On 
~ sene bu! diye düşündü. 

Çünkü Centam'ın bir tuzağa 

düşürüldüğüne yüzde yüz inanı

yordu. Fmkat bu kanaatini kanu -
nun maddeleşııti§ hükümlerine 

k8J1ı nasıl isbat edebilirdj? En 
müsbet deliller ortada yoktu. 

Bununla beraber Dahiliye müs
teşarı eğer maktulün tabancası 

bulunursa, Centanı ıçin bır kur
tuluş ümidi bulunabileceğıni söy
lemıştı. Çünkü o zamaıı, kanunun 
rnaddeleşmış hükümlerine uygun 
bir yol bulunabilecekti. 

Meredit cinayet mahalline c .
var olan bütün dereleri arattırciı, , 
tarak dubası bile çıkartti. . İ 

San Yanisın bulunmadığı hır>•- ı 

rada, oturduğu konağa eo;rare'l€··
bir elekll"'1<çi gelmişti. Hizmet •. ır, 

* Şükrü kaptan adında birinin 
idaresinooki moıör Caddebosla -

nı iskelesinde kum boşaltmakta 
olan İsmail reisin kayığına çarpa
rak hasara uğratmıştır. 

bunu tabıi telakki ederek elektrH<
cinin çalışmasına müsaade etmiş
lerdi. 

Fa4<a Sarı Yan is ertesi gün ka
sasının açılarak, içinin adamakıllı 
arandığının farkına varmıştı. Ger
çi Yunanlının bütiin serveti ban
kalarda idi. Fakat bu ziyareti Juç 
de hoş karşılamamıştı. Bu elek
trilıı:i !timdi? Kasasında ne arı

yordu! 
Meredrl işini bitirmi§, ellerni yı

kamış,. elinde havlu silinirken 
Mal'l5116 bir yıldırım g>bi içeriye 
girdi. Sanki hiç o eski mütevekkil 
Mansll<i değildı: 

- Üstad, dedi, Vassalaro'nun ad
resini buldum. Grit Ceymo cad
desinde oturuyor. 

Meredi! hiç istifini boznıadan 

ellerini kuruloadıktan sonra: 
- Vah sana vah! diye başını 

salladı. Ayol, ben l:ıu adamıu A
delfi :addesinde oturduğunu sen
den çok evvel öğrendım. Eğer aen 

İstanbu1un mrdeni lhtiya('lan
nı chırmadan dhtlenlftf"den başar
maia !'&lışuı Vail T< Brlffly• ile-

1 ı.ı.oı.e c--ıs vaınlulle ı.. 
dentbaid de hatırlatınanır ook 
memnan olunu. Ba nhnetln blE-

1 
••• d• ..ırramb-ıtn• iiınl

- dlmia kavveıtlldir. 

ışlerınde hep böyl~ gayret grisi 
rirsen, bizim halinuz duman! 

- Affedersiniz amma, Yassa 
laro"nun ıki apartımanı var. B 
s:ıbaıh sokakta giJerı:en, ıesaduf 
iki adamın muhavPresini d·n:e 
dim. Bunlardan brrifn Vass;ı!a"" 

ismini söyleyınce hemen lı ıl 

kabarttım. İkisi de gaye• ıyı 
yinıniş kibar adamlara benziy 
lardı. O dakikada yanlarına y 
laştım. Hüviyetimı bıldirdin,. 1 
sıni de karakola çağırdım. 

- Tabii ondan sonra da sana 
tek söz söylemediler. 

- Evet, söylemediler am 
ben yıne dillerini çözmeler' 
yolunu buldum. Vassalaro 
Ceyms sokağında, 604 numar 
üçüncü katta oturuvormuş. E 
sı hala orada imiş. lki yerde 
res bulundurmasının sd>ebini 
bili sız benden iyi bilı . ını7. 1 

( D~vamt va 
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1 Kralın Ziyaret"[;.den Sonra 1 

Ruzvelt Yeniden 
Se ilecek mi? 

1 Meraklı Şeyler 1 

BEYNELMİLEL FİL!ll FESTİVALİ HÖKAVE 
P

arilJ belediye meclisi azasından 

l\lösyö ,jorj Pradenin tek.lifi Ü'ıe· 

rlne Dartclye, Talim ve terbi1'e 

ve Nafıa Nezaretıerl önümüzdeki e:r· 
101 ayında Kanda beynelmllel blr film 
festivali terUblnl muva.fık sörmüşler 

ve maddi yardunda bulunmayı v:idet
mişlerdlr. 

Nerminin Şişmanlığı 

'ngiliz Krallnın Amerika Seyahatinden 
Çıkan Neticeler 

Fransız Cumhu,.,.eisi ile Te:fikasının Londrayı ziyaretleri zamanında alınmış resimler 

FestivaUn prol'ramını haı;ırla.mak j. 

gln bir komite teşktl olunmuştur. 

Festivale ı,ıtrak edeceklere azami 
teshlllt l'Österllttek; d~nls, hava, ka· 
ra yollarında ten'llli.t yapılacak, güm
rü.k muamelatında kola1hk yapılacak
tır. 

Dl1NYANJN EN UZUN 

YOLU NEREDE!. 

Bu uzun yol Nevyorktadır. 42 incıi 

sokakla 5 inci cııddenln kö!jeslnden 
batlar. Bu köşede bir direk, diretin ü
zerinde de ,u levha vardır: Llnkoln -
San Franslsko yolu •.. 

Bu yolun uzunlufu 5,955 kilometro, 
ıenlşllti 25 metrodur. On iki hilkti -
metin araıtslnden l'eçer. 

BALTIK nCKtlMETLERİ 

Estonyanın mesahal satblJ'tSi 41,559 
kilometro murabbaıdır. 1 milyon 200 
bin nüfusu vardır. Merkezi eskiden 
Reval denilen Tallln tebrldlr. 
Letonyanın mesahat sathlresl 65,000 

kUometro murabbaıdır. Z mll1on nü
fusu vardır. Merkez• B.11'• tehridir. 

Lltvanyanın meeahat sathlyesl 55,000 
kilometro murabbaıdır. Nüfusu Z mil
yon 500 bindir. Merkezi Konasdır. (Es

ki K.ovono). 
Bu üç hükdmetin sanayU1 zlraatl çok 

müteraklddJr. 

UMUMİ HA.JlBDEN SONRA iSTİK -

N
ermin Ha -
nımın bütün 
düşüncesi 15 

kilo daha kayıbet

mekti. O, rejim 
yapmağa başladığı 

gün tamam 99 ki
lo geliyordu. ine 
ine 75 olmuştu. Fa
kat, 60 kilo olmak 
onun için bir id&
aldi. 

Boyu tam 1,60 
id!. Onu 99 kilo i
ken görmeliydiniz. 

Yusyuvarlak, fıçı 

gibi birşeydi.. O -
turur, dakikıalarca 

ağlardı .. 
Bir gün, b:r ga

zetenin cKadın • 
Moda• sahifesin -
de: 

- Şi§manlık has 
talıktır; başlıklı 

bir yazı okumuştu . O günden beri, 
endi§esi, merakı artmıştı. Boyuna 
kocasına çıkışır: 

- Ben hastayım da hiç aldırllj 

etmiyorsun, derdi 

1 
I 

Nermin Hanım. yine eskisi gibi 
yemeğe başladı. 

/A 
merikada gelecek 940 sene
sinde Reisıcumhur intihabı 
yapılacak. Fakat mücadele 

başlangıçları şimdiden görülüyor. 

him kanüun buna manidir. Reis J 

Ruzveltin politikası bu kanunu d&
ği§tirmektir. Çünkü yine umumi 
bir harb olursa Amerikanın bita
raf ve seyirci kalması imk.lnsız -
görülmektedir. 

!arın maksadı Amerikalılarla dost 
olarak yaşamaktır Acaba Vaşing- KETLER BANOiLERİDİRT 
tonda da Almanya ile dost olarak · Umumi harhden .. nra lsllkliillerlnl 
yaşanmak isteniycr mu, istenmi- ilin eden btiktimetıer ,wt1an1ır: Lll
yor mu? .. Mesele budur. İşte Al- vanya, Letonya, Polonya, Flnlandl1a, 

Kocası, onun haline bakar, gü -
!erdi. Adamcağız, ne yapsın?. 

Nermin Hanım boğazına müthiş 
düşkündü; bir otu~uşta bir kilo 
pfr'zolayı, koca bi.- tabak yaprak 
dolmasını, büyükçe bir pors'yon 
makarnayı, bir k5se dolusu kom
postoyu siler süpürürdü. 

Aradan beş on gün geçtı. B r 

gün köşebaşındak: eczaneye gi -
derek tartıldı. Tamam 80 kilo idi. 

80 kilo tamam karardı .. Fakat ye

mekte devam ediyordu. Bir kere, 

içine korku düşmüştü. 
Aradan yine on beş gün geçti. 

Yine tartıldı. Tamam 85 kilo idi. Reis Ruzveltin mali ve harici po
IHıkasına muhalif olanların yeni 
lntıhab vesilesile harekete geçe -
cP.kleri anlaşılıyoı. Amerikaııon 

dünyanın başka taraflarında ol~p 
lı:ten işlere karşı seyirci kalarak 
herhangi bir kavgaya sürüklen -
mesinden korkanlar da faaliyete 
geçerek Reis Ruzveltin Avrupa 
meselelerinde sulhu k.orınnak yo
lundaki mesaisint münakaşa ed&
cekler demektir. 

man gazeteleri bunu söylüyor. Estonya, Cekoslovak1a. 
Bu memleketler: Rusyadan, Alman

,.acı.a.n ve Avıu&uryadan ayrıldılar. Al
manyanın Danol&' şehri serbest bir it'" 
bir Ui.n olundu. Macartııtan da Avu-

Nihayet, iki ay sonra, Nermin 
Hanım eczanede baskülün üzeri

ne çıktığı vakit; gözleri faltaşı gi

bi açıldı. Çünkü, tamam 90 kilo 

gelmişti. Biraz yemekten kendisi

ni çeker gibi oldu .. Fakat, bu re

jim - bir kere alışmıştı yemeğe -

ancak üç gün sürdü ... Tekrar pir-

3'0laları yutuyor, pilavları, makar
naları kaşıklıyordu. 

Fakat şu da anlaşılıyor kı Reis 
Ruzvelt Amerikada Devlet Reisi 
olarak kaldıkça dünya sulhunun 
korunması ve milletler arasında 
hak ve adalet esaslarının hak im 
olması yolundaki mesaisinden ge
ri kalacak değildir 
Amerikanın harici politıkası iti

bar le şu son günlerde nazarı dik
katı celbeden pek mühim bir key

fiyet bıtaraflık kanununun de -
ğ ştiri.mesi yolundaki cereyan -
dır. Geçen gün hariciye müsteşa
rı Simner ııöylediğı bir nutukta 
sulhun korunması mücadelesinde 

~ Amerikanın mevkıi ne kad<.r mü
hım olduğunu söyliyerek b:taraf
lık kanununun sulhu seven dev

letler lehine olarak değiştirılmesı 
lazım geldiğinı ileri sürüyordu. 
Çünkü Eğer Avrupada taarruz ve 
tecavüz emeller: besliyenler ta
rafından başkalar;na ilişilecek o
lur ve bu yüzden br harb çıkarsa 

Aır rıkJnın bitaraf kalması doğru 
gön,lm.yccektir. Taarruza uğra

mış olan tarafa Amerikanın silah 
ve muhnnmat ,.e saire göndermek 

sure t yardım edeb.lmesi için 
bıtaraf olmaması !iizım gelıyor. 

Halbcıkı şimdı me\'cud olan ma-

- Nikah ... 

Çünkü Avrupa harbi Amerikanın 
da emniyetini tehd:d etmi§ ola -
caktır. 

Bugün Amerika şu mühim me
selenin karşısındadır: Başka dev
letlerle herhangi bir taahhüde gir
memekte devam edilecek mi, yok
sa umumi b' r harbin çıkmasını 

bekliyerek harb ~ıktığı takdirde 
ne yapmak lazım gelirse onu mu 
yapacak!. 

Fakat hariciye müs teşarı ıstik -
balin türlü ihtimallerine karşı şu 
iki noktayı ileri sürmektedir: 

1- Amerika öyle kuvvetli ol -
malı ki herhangi bir taarruza uğ
ramasın . Eğer Amerika kıt'asında 
diğer bir komşu devlet taarruza 
uğrarsa onun yardımına koşula
bilsin. 

2- Bıtarailık kanununu öyle 
tad 1 etmeli ki her tarafa ~u ka -
naatı \"ersin: 

Amerika harbi ,.;temez ve har
be girmez. Fakat buna bakarak 
taarruz Ye tecavüz emelleıı bes
liyenler de cesaret almamalıdır. 

İşte Amerikanın bitaraflığı bun
ların cesaretini arttıracak tarzda 
anlaşılmamalı. 

Amerkanın hariri politikasının 
en salahiyettar l-iri tarafından 

söylenen bu sözler acaba Alnıan
yada nasıl karşılandı? 

Almanyanın yarı resmi matbu
atı tarafından bu nutuk şöyle kar
şılanmıştır: 

Bu sözler·n Alrı anyada besiri 
yoktur. Çünkü Al~ı •1lar için A
merika • şlerine kuı;mak zaten 
mevzuu bahis de!':ldi . Alman 

Denilen kapının onune de götürecek, kanun 
karı kocalığımıza imza koyacak. Bunun daha ne 
g·r>,İ . ne ilerisi yok! 

Paşa Şadanı da sordu. 

- Kardeşım .. 

Fakat Amerıka Cumhurreisinln 
İngiltere Kral ve Kraliçesi şere

fine verdiği ziyafette sö;ı~ı:t "ı 

nutkun bir parçası var ki dünya 
sulhu için Amer:kanın nasıl bit 
usul güzettiğini anlatmak itıo3•;le 

az manalı olmasa gerek. Re's R~z 
velt evvelce Amerika ve İnı;'l' er•~ 
hükumetleri arasında Kant ı 1 ı;. 

denburi adalarınır hangi tarafa a
id olacağı meselesinden çıkan ih
tilafın elli sene müddetle bu ada
ların iki hükümet arasında müş
terek olarak idare edilmesi şek -

!inde halledild : ğini hatırlatıyor ve 
eğer diyor, bütün ihtilaflar diğer 
devletler arasında da bu şekilde 

halledilmi.ş olsaydı milletllr arası 
münasebetleri bugün pek başka 
esaslara dayanmış olurdu. 
Amerikanın dünya sulhunu ko

rumak iç'n en kestirme çare ola
rak milletler arasındaki ihtilaf -
!arın müzakere Ye hakem usı.lle
rile halledilmesini tavsiye ettiği 

yeni değidir. Geçen ,ene Avrupa
da başgösteren bu hı an esnasın -
da Amerika devlet adamlarının 

nutukları hep m.lletler arasında 
sulhun mıtlıafazaöı yolunda idi. 

Fakat son ~amanlarda Amerika 
politikası dünyanın başka yerl&
rinde cer~yan eden vekayi kar -
şısında daha faal bir rol oynamak 
lüz•~munu duymaktadır. Yukarıda 
anlatıldığı gibi bitaraflık kanunu

nun tadil. için başgöstermiş olan 
cereyan ise Reis Ruzveltin siyase
tine müzaheret ve kuvvet teşkil 
etmektedır. 

Dedım. Ahbablığımızın kardeşlikten daha ile
n olduğunu söyledim. Fakat, Paşanın bütün bu 
•Otı(ı..ları da tuhafıma gıtmedi değil. Sanki, istin

tak hakimi gibi her şeyi öğrenmek istiyor, anne • 
!erimizi sordu, babalarımızı sordu, nerede oturdu

~um~zu sordu, .,vlerimizi ayrı ayrı anlattırdı, öğ
ren•nedik birşey bırakmadı. Yalnız sıkmıyan bir 
tar•!ı vardı. O da konuşuşu ve çiıı,kinli.ğinin başlı 

iıaş•ıı~ onda bir sempati yaratışı. Zaten tanıdığım 
bütiin Mısırlılarda bu sempatiyi buluyorum. 

nuk ses kulağıma öyle tuhaf geliyordu ki ... 

Emirgandaki Harun Bey Reşid. Prenses Ul
vıye Hanımefendinin damatları, Nadide Sultanın 
Jcc,c~sı , Ayşe Hanımefendinin oğlu hep ayni seri -
:icn, ~irkin çirkin adamlar. Fakat, çirkinlikleri hiç 

go~c batmıyor. Hele konuşmaları. Paşa bile 90f

rada: 
- Belkıs Hanımefendı ... 
Derken bu türkçe ve onu getiren kalın, do -

Otomobile girer girmez Calıidi ortamıza al -

dık. Şadan bir koluna girdi, ben bir koluna. Bo • 
yuna çocukcağızın kolunu çimdikliyor: 

- Şimdi evlere ne diyeceğiz .. Söyle bakalim?_ 

Diyorduk. O da: 
- P irinci taşı pek ayıklanır gibi değil.. Siz 

dUşiinün . . . 

Diyerek, ikide bir: 

- Ben size yarışmıyalım, dedim. Kaba.hat si
Lin. Evlere vereceğiniz cevabı da kendiniz hazır -
!ayır . 

Diye beni iğneliyordu. Fakat çocukcağız, ev -
!ere ne 9iiyletileceğini düşünmekten ziyade kaza

yı bu kadar hafif anlattığımıza o kadar seviniyor

du iri. .. Durmadan: 

taryadan a1nld1. 

Doktorun Öğütleri : 

Ağız Kabarcığı 
Dilin kenar1nda ve alt du -

dağın iç taraflarında ve ale -
lı1mum ağız içinde husule g&
len küçük beyaz kabarcıklar -
dan mütevellid rahatsızlıktır. 

Ekseriya tütün içenlerde, 
balıarlı şeyler yiyenlerde, diş
leri, mideleri bozuk olanlar -
da, kadınların adet ve gebelik 
zamanlarında çıkar. Tedavisi 
için bazı gargaralar kullanıl
dığı gibi kalbarcık bulunan yere 
cehennemtaşı kalemile dokun
mak kifay::t eder. 

Gargara için bir tertib: 
Asidborik 4 gr. 
Karadut şurubu 20 • 
Biraz yanmış şapla yapılan 

'buruşturucu bir mahlO.lün da
hi bu kabareıkları körletmek 
hususunda faydası olabilir. 

Çocuklar için şu tertib iyi
dir: 
Asid sülforik 10 damla. 

Dut şurubu 10 gram. 
Bu tertib bir fırça ile ka

barcık yere sürülür. 
çocuklarda ağız kabarcığı 

emziklerin temizlenmemes:n- ı 
den ileri gelir. Bunun için em
zikler da:ma temiz tutulma -
lıdır. 

Fakat, rejim yapmağa başlıya

lıdanberi, artık öyle eskisi ka.dar 
yemiyordu. Fakat, hani, kendini 
de zor tutuyordu. 

Bir gün doktora gitti: 

- Ah .. Ne olur. 15 kilo daha in
sem .. Bunun bir çaresi doktor, di
ye yalvarıyordu. 

Doktor gülüyorciu. Sonra kaş -

larını çattı: 

- Eski halinizi düşününüz .. Şm
di, siz çok iyisiniz .. Bu kadar kii -
fidir, daha fazla zayıflamak iste

meyiniz. Bu sefer, başka türlü bir 
takım hastalıklar davet edebilir. 
60 kilo olmak .. Hay ar ... Hayır ... 
Bu sizin için tehlikeli bir kilodur. 
Siz'n bünyeniz için bu, şimdiki va
ziyetiniz normaldir. 

Nermin Hanım eve geldiği va -
kit onu, saatlerdenberi bir düşün
ce almıştı. Acaba, doktorun söy
lediği şey nedir?. Fazla zayıflık da 
hakikaten tehlikeli mi... 

Akşam kocasına meseleyi açtı ... 
Pişlcin adam yine gülüyordu: 

- Doktorun söylediklerini ya

bana atma, Nermin, dedi ... Ken
dine dikkat et... Sonra başına iş 

açarsın ... 
Nermin 'Hanım, artık, gizli gizli 

biraz b:rşeyler y.emıeğe başladı.. 

Fakat, kocasındar. . evdekilerden 
de utanıyordu. O ayni zamanda 
zayıflamaktan, daha doğrusu za

yıflık dolayısile ı:elecek hastalık

lardan korkardı. Bilhassa verem
den ... 

Aradan bir hafta kadar geç -
miştL Nermin Hanım aynada ken-

DjKHAT 
9_ünlült laze . na/is w 
rieminal!t 

O servet, o adama hiç yakışmıyor? .. 

Her akşam sofraya yalnız mı '!>turuyor?

Bu ak~am dalkavuksuz kalmış olacak ... 

Hele, o siyahlar .. 
Sabah akşam onlarla beraber bulunmağa da 

rt'.hde isler. 
.Belki, hanımefendiler Mısırlıdırlar .. 

- Ya, sana bir şey olsaydı. Ben de kendimi 

öldiirürdüm. 

Yoksa yalıda ayrıca bir harem mi var? .. 

Sanki, nüfus kağıdı verecekmiş gibi yaşımız-

dan annemizin karnına girdiğimiz güne kadar ıcı

ğımızı cıcığımızı sordu. 
Diyordu. Onun bütün aklı fikri bende. Evi, 

fılan düşüno. . • .c. Öyle ya, erkek .. 
-- Neredeydin? .. 

Seseler bile .. 
- Arkadaşlar bırakmadılar ... 
Der, geçer. Koca mülkiye talebesine de çocuk 

muAmelesi yapacak değiller ya? .. Onun evi dü -

şünmesi, cevab hazırlaması bile yine hep beni dü
şı.iı.düğünden, benim üzülmememi istemesinden. 

Şadan da eve gelinciye kadar, hep paşadan 
bahsetti, durdu: 

·-Ne çirkin adam! 
Yalı değil, manastır .. 

Rckar mı acaba?. 

Biıxien başka insan yüzü gördüğü yok galiba 

1<1 hiç ayrılma.mızı istemiyordu! .. 
Cahid, ne iyi kalbli, ne sabırlı çocuk. Şadanıl\ 

bütün bu sözlerine ayrı ayrı cevab verdi. Hepsin,. 
de de paşanın tarafını tuttu: 

- Ne yapsın adamcağız. Kendi motörü bir ka

r.aya sebeb oldu. İyice gönlümüzü almak, bizi ken

ı:ıı.sinden memnun ayırmak için üzülüyordu .. 

- Hepimi:ıin künyesini çıkartması da mem -
nur olmamız için mi? .. 

- E .. O kadar tece.9SÜS herkeste vardır ... 
(Djtı>am• 11ar) 

1 Yazan: REŞAD FEYZi ] 

disini seyrederken 
hayretten : 

bırdenbire 

- A ... Diye bağırmıştı. 

Çünkü, o en esk ' halinden belki 
de, daha fazla ş'şmandı. Acaba, 99 
kiloya yakın mıydı? 

Akşam kocasına end ışe ı le na
sıl olduğunu sord:.:. 
Kocası ayni şakacı gülüşle: 
- Sana pek za: ıf denmez, ka

rıcığım, dedi ... 

Fakat, Nermin Hanım, ertesi 
gün, erkenden soluğu doğruca ec
zanede aldı.. 

Hemen baskülün üstüne ko~tu. 
Fakat, basküle çıkmasile: 

- Çat, diye mak 'ncnin içinden 
ani bir gürültünün gelmesi de bir 
oldu. 
Baskülıin ibresi bozulmuş, saat 

akrebi gibi yerinde durmuyor, bir 

rakkas halinde oynuyordu. Endi
şe ile eczacıya sordu: 

- Kuzum ne oldu bu basküle?. 

- Hanımefendi, maalesef bas--
külümüz küçüktür, 100 den fazla 

eçkmez. Birşey değil efendim, ya· 
yı kopmuştur .. 

1Eı1Xı] 
Ankara Radyosu 

BUOtlN 

19 Proa ram. 
U,05 Milslk (Melodiler - Pi). 
19,15 Türk milzlql (F .. ıl he1ell) . 
ZO Memleket saat a7an, ajanı ve 

ıneteoroloJI haberJerl 
2o.ıs Ne,ell pliklar - R. 
20,20 Türk müzlil (Miiflerek ve 

solo tecannl). 
1- Rauf Yekta - E'fio .,etrevl. 
f.- llauf Yekta - Evto bestesi - Hal

bl ziilfü siyahın, 

3- Salihaltln Pınar - Eviç prkı • 
Göz yaşlartnl%. 

4- İsak Varan.ın .. Evf9 prkı .. Kal
bimde açılmq. 

5- Bimen Şenin - Serih prlu .. 
Sun da içsin 7ar elinden Aşıkın. 

6- Ahmed Rasimln - Serih ,arkı -
Benim sen nemsin ey dilber. 
1- Evio halk &ürkbsü - Şahane cös

ler şahane. 

8- Eviç halk türkli.•ü - Elveda dost 
deli &'Önül. 

9- Lem'lnin - Hlcazkir prkı - Pea
bellkle imtizaç etmiş tenin. 

10- Osman NUtadın .. Hlcaı:k.lr şar .. 
kı - Ellere uzaklan bak. 

21 Konnııma. 

21,15 Müzik (Opera lrJ&ları - Pi), 
21,45 Haflalık poslo. katusıı. 

22 l\IU.lk (Küçük orkestra - Şefı 

N eclb Aşkın). l 
23 Son ajans haberleri, ılraal , es

ham tahvilat, 1ı:ambı10 - nukut bor
sası ( fla I) • 

2!.%0 l\lüzlk (Cazbaod - Pi). 
2S.S5 - 24 Yarınki prorram. 

YARIN 

12,30 Prol'ram. 
1%,35 Türk müzlfl. 
1- Salim Be7 - Hicaz peffeYI. 
ı- Şevki BeJ' - Hicaz şarkı - De

mem cana beni yade&. 
3- Refik Feru.n - Hi<'az tarkı - EJ' 

benim &'onca sütüm. 
4- Bedriye - Hicaz şaTkı - Müm

tezlç aşkınla. 
5- r d taksimi. 

ô- 1'-luhayyer şarkı - Niçin mah ... 
bakarsın. 

1- l\.luhayyer saz semai.si. 
13 Memleket ıaat ayarı, ajans ve 

meleorolojl haberleri 
13,15 - H Müzik (Karışık prorram

Pl). 

1357 Hicri 1 135~ Rumi 

Cemazi;elevnl Haziran 
6 --1939, Ay&, Gün 172. Hızır t7 

21 Haziran ÇARŞAMBA 

Vakitler Vaaati Ezani 

sa. da. sa. da. ---
Günef 4 26 6 44 

öt le 12 16 4 31 

tlı:lndl 16 16 6 32 

Akfam 19 44 12 ()() 

Yataı 21 46 2 04 
lınaalı: 2 08 6 23 

c 
B 
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1 Şehir Derdlerinden: Pahalılık 1 1 ş A K A 1 E ifil G lÜI z e o K a cdl o n 
istan~ulGazinoların-i)f"5::::~0: 
d a B 1 r K a Ç S a a t. . ~:~~a lcüçuk bir hemşire mi iıster-

Bazı Gazinolarda İki Sene Evvelki Fiat Listesi 
Kullanılıyor! Halkın Aldanmaması İçin Bura

lardaki Tarife işi Halledilmelidir 
Yazan: . "ECl\Jİ ERKl\tEN 1 

' 

s:anbu:~n bir turlu halledile
m yen derdlerinden biri ve hat
t~ en kôklıisü muhakkak ki ih· 

tıkirdır. Sanki, dünyanın her kö
şes.nden seçme muhtekırler ken
d r e en munasıb konak yeri o
larak lstanbulu scçmış ve buraya 
akın e•mışler • 

A!'adolun"n bı,mem neresınden 
saf. temiz bir vatandaş gelır; sey
yar ~ebzc <atıcılığına başlar, üç 
gümle adam kandırmaya çalışır. 

Kabahat, şehre ayak bastığı zaman 
tNl· ~ız olan bu vatandaşta mı? 
Hay.r; İstanbu:,;n her tarafını sa
ran ihtıkar havasındadır Köyüne j 
gelen herhangi bir yabancıya .mi
safir d•ye o günkt.i. yiyec.eğinin 

dörtle üçünü vermekten çekinmi
yen adam İstanbulda kendine iş 
ararken bir takım muhtekirlerin 
eline. duşıiyor• ve karnını doyu
rabilmek. köyüne beş on kuruşla 
dönebilmek için o meteliksiz, tu -
!eyli patronlara uyuyor ve böy
lece baştan çıkıyor. 

meze parası alınmaz.> Bu, ikinci 
yekun ile 240 kuruşu bulan hesırbın 
sermayesi, mübalağasız, azami 80 
kuruştur. Bu vaziye1e göre gazino
cunun yüzde kaç ki.r ettiğinin he
sabını eğlence yerleri listelerini 
tasdik edenlere bırakıyoruz. 

ktanbul eğlence yerlerinin pa
halılığı bilhassa her yaz yeniden 
baş gösteren bir haatalık halini 
alınca Belediye faaliyete geçer, 
listeler kontrol edilir. Fiatlar u -
cuzlatılır. Netice: Hiç... Çünkü, 
imam bildiğini okuyor. Kontrol 
bile müsbet bir netice vermiyor. 

Gazinocu belediyeye bir tek lis
te imzalatıyor; sonra bu listeyi, 
sözüm ona, teksir ediyor. Gerçi, 
çoğaltılan bir liste var, var amma, 
bu, Belediye tarafından tasdikli 
liste değil. gazinocunun muhayyi
lesindeki l~tedir! 

Bizce bunun önüne geçmek için 
tek çare şudur: Belediye bütün 
gazinoların eııas listelerini kontrol 
ve tasdik ettikten sonra lüzumu 
kadar el listelerini de ayrı ayrı 

kontrol ve ta9dik eder. Bu listeler 
masaların ilurine yapıştmlır. Ma-

(Devıımı 7 inci •ayfııda} 

İstanbula kadın, erkek yabancı 
artıstler geliyor. Kışın barlarda, 
yazın b<>hçelerde iş buluyorlar. 
kendı memleketlerinde işsiz kal
mı~. dolaştıkları yerlerde islioıkal 

edilmi~ olan bu artık artistlerin 

İslanbulda bunırıları kaf dağına F -ı • ı • Al 
varıyor. Erkekler, birlikte seyahat ransız, ngı ız, man 
etmekte oldukları kadın artiötlere 

her tarafta icabedene. •ırf gazino -ıt ı F • ı ı 
~s~~~~~i:-;~y~';":~m~;:~:r~ i~:. ve a yan 1 o arı 
kavalye takdım ederlerken İstan
bulda adeta birer kıskanç aşık o
luvt'l'ı) orlar. Kadınlar, uğradık

ları yerlerde boyunları bükük, me
lül, mahzun bir halde müşteriler
dm ,ltifat beklerlerken, İstanbul
da bir Greta Garba, bır Marlene 
Ditrıhc oluveriyor ve Beyoğlu 
caddelerim Holivud artistlerinin 
edasile arşınlıyorlar. 

KJ bahat, bu bıçarelerde mi? Ha
yır, onlan angaıe edenlerin bazı
larında .. Arada eden İstanbul 
halk Onlara sorarsanız; 

- Ne yapahm, derler. Avrupa-
dan gct rttiğimiz ( !) artistlere 

1 

yük,ek değerleri ( 1) nisbetindc 
' parn verıyonız. Fiatlan daha ucuz· 

yaparsak ıdare ettiremeyiz. 
Bu cevabı gazioocunun insafluıı 

verir. Bazısı da suali cevabsız bı- t 

rakır ve ısrar karşısında: 

- Bu böyledir işte, bayım, der. 
İşııııze gelirse! 

İstanbulun eğlence yerlerınde 
pahillılık tahammül edilir giıbi de
ğı. r İhtikar o derece dal budak 
salm ~tır ki, m~tcri lıste islediği 
zan·~n •ki sene evvelkı tarifeyi 
getı C'nler bile vardır. 

Muştel" lıste isteyince garson 
bır a'l duraklıyor karşısındaki a
dama şoylc bir bakıyor ve hemen l 
ortadJtı kayboluver.yor. Birkaç 1 
dakıka sonra bumburuşuk bir el 
listesi masanın üzerine düşüyor 

Öyle bır liste ki, insan el sürme
ğc iğrenecek_. Ltsteye göz gezdi
riyorsunuz; baş döndürücü rakam
lar .. Oldu olacak, birşey ısmarlı- 1 
yorsuı:ıuz. Mesela; ısmarladığınız 

1 
şeye lıstede giısterilen rakama gö
re 170 kuruş vermeniz lazım de
ğil mi' Size ,..öyle bir hesab ge -
fü· 

170 
10 Su 
10 Ekınelc 

25 Salata 
2rn Yekun 
25 Garson 

240 İkiru:i yekun 
Ve, listenın altında şu ibareyi 

hayrelle okursunuz· • İçkiler•miz 
ne!ıs meze'er!mizle \•erilir, ayrıca 

• 

- Kuvvetli bir donanmaya ne 
lüzum var?. 

Bunun cevabı kolaydır: Denizle 
yakından ve uzaktan alakası olan 
menfaatleri muhafaza iç'n donan
maya, hem de pek kuvvetli bir 
donanmaya lüzum vardır. 

Fransa, müstemlekeleri ıle ir -
tibatı muhafaza içın düşman do -
nanmasına faik bir donanma bu
lundurmağa mecburdur. 

Halilıazırdaki Fransız donan -
ması bunu temin :odcbilecek bir 
halde midir?. 

Bugünkü Fransız donanması: 

180,000 tonluk zırhlı; 350.000 ton
luk 7.lrhlı krU\·azör; torp:doçeker 
ve avizo; 90,000 toııluk denizaltı; 

• 

Fransız Filo
su Akdenizdel 
1-lerhangi Bir 
Düşmanla 

Boy 
Ôlçüşebilir 

•• 
22,000 tonluk tayyare gemisi var
dır. 

Buna mukabil İtalyanın: 
160,000 tonluk zırhlı, 250,000 ton

luk zırlılı kruvazör, torpdogeçer 
ve avizo; 100,000 hınluk denizaltı, 
4,800 tonluk tayyare gemisi var
dır. 

Alman donanması ise; 140,000 
tonluk zırhlı; 145,000 tonluk zırhlı 
kruvazör, torpidoçeker ve avizo; 
20,000 tonluk denizaltıdan ibaret
tir. 
Şu hesaba göre Fransa donan -

masının, Akdenizde herhangi bir 
düşmanı ile boy ölçüşebilecek bir 
halde olduğu anlaş.lır. Fakat, iki-

(Devıımı 6 ıı.cı ıııh ifede) 

- Makineli b.r lokomotıfı bun
lara tercih ederim. 

KORKULUK: 

- Tarlanı.za korkuluk niçin kX>y
muyorsunuz?. 

- Ben varken k0rkutuııa ne 
hacet!. 

ULUDACiA ÇIKARKEN ... 

Geçenlerde Bursaya giden sey
yahlardan bir kısmı Uludağa çık
mak ıstiyorlar. Bir •kaptı kaçtı> y~ 
bin.yorlar Yolun yarısında şoför, 
kaptıkaçtıyı durduruyor. Yanın

da oturan tercüman başını çeviri
yor, seyyahlara: 

- Yolun bu kısmı biraz cardır, 
ancak beygirler, merkebler geçe
bilir. Rica ederin:. ininiz, yaya 
geçe!'m ... 

DOKTORUN FİKRİ 

Yaşlı kadın-- Bay doktor ... Çok 
eski bir aile dostuyuz. Bu sebeb
le size tedavi ücreti vermeğe ce
saret edemiyorum. Fakat, vasi
yetnamemde servetimden bır kıs
mını s:ze bırakac~ğım. 

Doktor.- Çok teşekkür ede -
rim, bayan ... Lıltfen reçeteyı ve
rir misiniz? Bir lıiç da.ha ilave 
edey'm .. 

OTELDE: 

Müşteri.- Sabaha kadar tahta 
kurusu öldürmekten gözlerimi ka-

1 
payıp uyuyamadım. 

Otelci kadın- Vah zavallı hay
vancıklar! Kimbilir ne fena ge -
ce geçirdiler!. 

Vaydmanın Kafası 
Nasıl Kesildi? ... 

•İnsan kasabı• Vaydman 16 ha
ziran 1937 de Fransaya g?lmişti. 
17 haziran 1937 sabahı saat 4 ü 
50 geçe Versayda giyotinle kafası 
kes idi 
Bır gün evvel Sen Piyer l.apis

hanesinde bulunan Milyonun a
yaklarındaki zincırler çıkarıldı. 

Ölüm cezası, mücbbcd küreğe çev· 
rildiği iç.n başka bir höcreye nak· 
!olundu. 

Milyonun avukatı Gero mahku
mun bulunduğu hörreye ııirdiği 

zaman kendisini bıtk:n bir halde 
bulmuştu. 

- Yarın idam olunacağımı ha
ber vermeğe geldiniz dcği~ mi?. 
Karşıki evde bulunan bir radyo
dan dün Cumhur•eisi tarafından 
kabul olunduğunılııu işittim. 

- Yanılıyorsunuz .. Siz~ affo
lunduğunuz haberini vermeı;e ge
liyorum. 

Milyonun yüzü ~evınçten kıp -
kırmızı olmuştu. Avukat Gero • 

- nun ellerine sarıldı: 
- Teşekkür ederim s'ze, dedi. 

Fakat, bu kafi değil. Masumiye -
timin kat'iyyen tebt.yyün etmesi 
için muhakememin yeniden ya
pılmasını ;sterim. 

- Bunu isbat edecek bi: delil 
olursa ... 

- Anyacağım onu ... 

VAYDMAN, •HAZIRIM. DEDİ. 

Vaydman ise, avukatı jarden . 
in höcresinc girdiğini görünce : 

- Müsterih olunuı, haz·rım ... 
Demiş ve mektubla•ını yazmağa 

devam etm ştir. 
Vaydmanın kafası kıesildikten 

sonra cesedi, Gonar mezarlığında, 
idam mahkumlarına mahsus çu -
kura atılmıştır. 

Beş Kibrit 

Beş kibrit .Ze yukarıdaki şekil gibi 
kaç şekil yapabilin-iniz? .. 

Amerikııdıı yııpılıııı bir re
feraııdom He düııyıınııı 

güzel kııdını olıınık ildn 
edilen Dorori Lamur 

General 
Gam len 

Fransız Orduları Baş 
Kumandanı Nasıl Bir 

Adamdır? 

Pariste Y akalatıan 
Eroin Kaçakcıları 

Amerikaya Gönderilmek Üzere 
80 Kilo Eroin Hazırlamışlar 

General Gamleıı 

D 
ört beş ay evvel Parisde, 
Seııtıonore sokağında bir 
laboratuarda bir iştial ol

du, yangın çıktı. Ateşi söndürmek 
;çin gelen itfaiye heyeti ve zabıta 
bu lfıboratuarda kokain, croın gi
bi zehirli maddeler ımal edildiğini 
anladı. Sahıb. Jorj Şebati tevkif 
etti. 

Bu adam bidayette cürüm or -
taklarını söylemedi, Sonra birden 
bire fikrini değiştirdı Lüi Liyon 
adlı bırisi hesabına çal~tığını, hem 
Fransa zabıtasına, hem de Ame
rika sefaretine bildir.ıı. 
Llboratuarın mahzeninde Ame

rikaya gönderilmek üzere 80 kilo 
eroin saklı bulunduğunu da ıtıraf 
etti. 

Bunun üzerine Liyon da yaka
landı. Eroınlerin kendisi tarafın

dan değil, Eli Eliopulos adlı bır 

Yunanlı tarafı_ndan sıpar4 edildi
ğini SÖ); ledi. 

S liıh ve mühımmat veriyordu. 
Bu )-ıizden zarar etti, serveti kay
boldu. Kokaiıı. eroin kaçakçılığı
na başladı. Yakın Şarktan satın 

aldığı afyonları kokaine, eroine 
çevırtiyor, Uzak Şarka gönderi -
yordu. 

1918 de Fransaya g iti. Bır pa
saport yanlışlığı yüzünden bir ay 
hapis yattı. 1926 de. vaktile Sel& -

F 
ransız ordusu Başkuman _ ni1.-te tanıştığı iki arkada.şJe Pa
danı General Gamlen, 1899 riste bır lılboratuar açtı. 1931 de 

da Sen Sir askeri mekte _ l =F=:ı:=ans==a=d=an=h=u=d=u=d=h=a=r=ic=i=ed=i=ldi=·=· =-I 
binden çıkmış ve harb akademi - yaşınd~ olmasına rağmen sağlam 
s:nde stajını yapmıştır. vücudlu ve son d~rece çeviktlr. 

1906 da, General Jofrün emirber Dimdik ve sert adımlarla yiirür. 
zabiti idi. 1914 de kaymakam ve Çok yüksek bir zekiısı ve hafızası 
şimal - şark orduları erkıinıharbi- vardır. 

yesinde bulunuyordu. Her sabah, ekser d~fa sevil O• 

1916 da General oldu ve Mare- !arak ,harbiye daircsır.c gider. Ak· 
şal Jofr'ün erkanıharbiyesine ve- şam geç vakte kadar çal!iır, 

rildi. Gennal Gamlen, \Ok güzel ata 
Harbden sonra General Sarayın .biner. Çok okur. En sevdiği eser-

yerine şark ordusu kumandanlı - Ier fel:ıefi ve tarihi olanlardır. 
ğına tayin olundu. Musikiyi, tiyatroyu sever, klA-

1919 da 20 inci kolordu kuman· sik eserlerden çok hoşlanır. Ge -
danlı~ına, 1930 da erkanıharbiye neral Gamlen ömründe bir iskam-
riyasetine geçti. bil kAğıdına elını sürmem~tir- At 

General Gamlen çok çalışkand.r, konuşur. Fikir~rlni tek kelime -
Yorulmak nedir, bilmez Altmış terle, kısa climlelerle ifade eder. 

Söylenaıgıne göı e ı:llopulos ko

kain kaçakçılığından 70 milyon 
frank (2 milyon 800 b n Türk li
ra.ı) kazanm19tır. 

Eliop\llos, •imdı Yunaniatarıda 

bir bıiyük fabrika sahibi. Maiye
tinde binlen:e amele var. Kendtsılc 
gö~nlere: 

- Kokain mi? Bu nasıl ey bil
mem. Beyaz bir toz olduğunu işit
tim. İşte o kadar ... 

Diyor. El-iopulosun eski ortak -
farından, Liyon, Vafyadi.s, Peretti 
nin Paris cinayet mahkemeeınde 
muhakemeleri yapılıyor. Çeteye 
mensub bır de güzel kadın var 
Matmazel Mıray Moro ... 

Cürüm sabit olduğu ıçin Lıyon 
ve arkadaşlarının 10 aydan ıkl ıe
neye, Matmaz~ Moronin de altı 

aydan iki seneye kadar hapn o.:!•h
kil.m edllecelclerı ıııuhaklcak ..• 
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No.20 Yazan: M. SAMİ KARAYEL 

Kagıthane Sırtlarından Edirneye 
Yürüyen 40 Bin Kişilik Ordu 

• 
imparator Cineviz Gemileri Vasıta siyle Gelibolu da 
Bulunan Kardinala Padişahın Hareketini Bildirdi 

Sultan Mura<I, Rumeli kuvvet
~rini de alarak birden'bire Varna 
önünde göründü. 

Gelil:ıoluıda Çanakkale Boğazı
m donanmasile keserek Sultan 

1 
Muradın Anadoludan Rımıeliye 

geç.memesi için tertibat alan Kar
dinal, Padişahın kendio;ini alda -
tarak Güzelcehisar (Anadoltııi -
sarı) tarafından Rumeliye geçti -
ğini Bizans İmparatorunun adam
ları vas•tasile haber alınıştı. 

Bizan6 İmparatoru Yuanis Sul
tan Muradın B4ans civarından 

Kağıdlıane sırtlarından Bizans sur
larını yakalayarak kırk bin kişilik 
bir ordu ile Edirneye doğru yıl
dırım sür'atile yol aldığını gör -

ğın ucuna taktırıp Türk sancağı -
nın yanına dikti. 

Mulıare!be kanlı oldu. Ehli salii:ı 
askerleri son kı.rvvetlerile Padişah 
ordusunun üzerine yüklendiler. 

Ve .. ilk günlerde Padişah ordusu 
bozuldu. Vaziyet çok fena idi. Pa
dişaılıın etrafında asker kahna -
ı:rnştı. Padişahın yanınad kapı lru
lu bölüklerinden maada asker 
kalmamıştı. 

Sul'tan Murad bu vaziyet kar -
şı.sında ne ya.pacağını şaşırdı. A
tının dizginlerini topladı. O da 
asker gibi ric'at ederek Edirneye 
doğru yuJ. almak iStedi. Herşey 

mıı<hvobn~u. Edirnede de tutu -

namazdı. Macar Kralı Lad:islavs'm 
dediği gibi Türkler Rumelinden 
çekiliyordu. 

Bu hali gören Karaca bey (meş
hur Karaca Ahmed Paşa) atını 

sürerek ters yüz etmek üzere bu
lunan Padişahın önüne geçti. Elin
de kılıç adeta Padişahı tebdid e
der mahiyette şu yokla bağırdı: 

- Aman Padişahım, ne yapıyor
sunuz? .. Din ve devlet elden gidi
yor .. Sebat gerek .. 

Diyerek Sultan Muradın atının 

dizginlerinden tutarak yüz geri 
ettirdi ve düşmana doğru ırevke 

başladı. 

( Deuamı uar} 

müştü. •k• 
Fakat; kaleler içine ka.panan bu ı J 

köhne Imparatorluğun sahlbi Yu- Arnavud Kuman
Bu Sabah Geldi 

anis Pad;Şaiıı ancak surları için- d 
den korku ve havf içinde seyret- anı 
mekten başka bir-şey yapamıyor-
du ve yapamaW.ı. 

Yuanis Paleoloğoı;, deni:ıal Cine
viz gemileri vasıtasile Geliboluda 
bulunan Kardinala Pad~ahın ha
reketini bilıdirmişti. 

Zavallı Kardinal, Padişahı daha 
hala karşı sahillerde çadır kur -
muş Rumeliden imdad bekler bir 
halde biliyordu. 

Kardinal bu baJberi alınca der
hal Ladislavsa şu yolda acıklı bir 
mektub yazdı: 

• ··· Türk Padl§<ihı beni kan -
dırdı. Kuvvetlerini karşımda gi>bi 
göstererek Yıldırım Beyazıdın 

vaktile Boğaz.içinde yaptırdığı Gü-

(1 inci sahifeden devam) 
leket ,stiliısına kalkan mı>hariple
rine bile ayni zannı aşılamışlardı. 

Bu gün İtalyan işgali altında bu
lunan Arnavutluğun bilhassa Deb
re ve İşkodra havalisinde mah
kfun bulunan Arnavutlar hapisha
nelerde delikler açarak ve nilıayet 
kapıları kırarak gbnüllü A.-navud 
çeteye iltihak etmişlerdir. 
Yakın atide vaziyetin ne olaca

ğı hakkında şimdiden kat'i bir şey 
söylenemez. Fakat biz üm·tvarız 

ve beynelmHel vaziyetin inkişafı
na intizar ediyoruz.• 

KUMANDANLAR KRAL ZO
GO TARAFINDAN KABULE

DİLDİLER 

Bu sabah ~ehrimize gelen iki Ar
navud Kınnandanı bugüne Pe"apa
las otelinde Kral Zogo tarafından 
kabul edilmişlerdir. 

Diğer taraftan Kral Zogo Paris 
ve Londraya yapacağı seyahate 

kuvvetli bir ihtimalle bugün çı

kacaktır. Kral Önceden yazdığı
mız gibi Parısten Londraya geçe-

cek ve bir müddet sonra tekrar 
şehrimize dönecektir. 

zelcehiaar tarikile ve kırk bin de- B k •ı • E •ı B • 
recesinde bulunan Anadolu ordu- aş ve l l n m r l e l r 
sile Vez!rlıizam Halil Paşanın h.i-

:~:esi altında Rumeliye geçmiş - Komisyon Kuruldu 
Kral Ladiıılavs bu mektubu alın-

ca beyninden vurulmuşa döndü. 
Kahrından hastalandı. Hatta ken
disine gelebilmek için Varnada bir 
kaç gün istirahate mecbur oldu. 

Şaka değil, Kral Liidisla"<"s Edir
nEnin tepe.sine Varnaya kadar in
mi§ti. Edirneyi ehli sanı ordula
riie almasına bir şey kalmıı.rmş\ı. 

Lakin, Sultan Muradın bı.iyük 

bir hızla birdenlbire Varne önüne 
gelmesi her şeyi altüst et!lliŞ bu
lunuyordu. 

Dernek Padişahı fettan, güzel 
M&ri bile olduğu yHde tutama -
mı.ştı. Nasıl tutabilirdi?. On dbrt 
yaşında bulunan Sultan ikinci 
Mduned (Fattb sultan Mehmcd) 
babası davetine icabet etmediğin- \ 
den dolayı kızarak şu yolda acı bir 
emir vermiş bulunuyordu: 

- Eğer sız Paıdişaıh iseniz hü
cumu küllfarı def için gelanek va
dbdir, ve eğer ben Padişah isem 
emrime itaat etmek vaoibdir. 

Sultan Murad cebri ve kahhar 

yürüyil:jlerle ordusile Varnanın ı 
önüne gelerek Macar Kralı ve ehli 
sahb orduları b~kumandanı Kral 
Lltdis!frvs'ın karşısına dikilmişti. 

İki orduda temas hasıl olur ol
maz müth:ş bir muharebe başladı. 
Varnayı muhasara edl'!l Jan 

Himyad ordusunda Macar Kralı 
ve LadisliıYs kuvvetleri de iltihak 
etmışti. Ulah (Rumanya) beyi 
Drakola Papa vekili Cesarini, Eğ-
ri ve Varadin piskoposfarı da 
mevcud idiler. 

Faka\, Sultan Murad Varna ö

nüne geldiğı zaman düşman Var
nayı işgal etmiş bulunuyordu. 

İki ordu karşı karşıya gelince, 
Sultan Murad evvelce Vladislavs 
ile yaptığı muahedeyi bır mızra -

Ankara 21 (Husu•i muhabiri -
mizden, telefonla) - Şeker şir -
keti umum merke:irde B14veki

lin emriyle tetkiklerde bulunmak 
üzere bir komisyc.;1 teşkil edil • 
mi tir. Bu komisyonun teşkiline 

sebep olan hadise şudur 

Üç ay kadar ev\·el aynı şirkette 
maliye ve iktısad rniifeıtişlerj ta
rafından tetkikat yapılmıştu Mü
fettişler mali cihetleri aliıkadar e
den raporlarını alakadar makam
lara tevdi etmişlerdir. Hükümet 

şirkete ziirradan aldığı ve 
beher kilosuna otuz be~ pa
ra ,·erdiği pancarın kilosuna 
on para zam edilmesini tav

bİJe etmiştir. Şirket bu zammı 
yapmı)·a mali vuiyetin müsait 
bulunnıadığı ce,·abmı vermiştir. 

Bundan sonra. bazı tasarruflarla 
ınali imkiinın haz1rlanması karar
la~tırılnıış ve memurlar arasında, 
diğer masraflarda bazı tasarruf
lar ve tensikler yapılması karar
laştırılmıştır. Şirket merkezinde 

tcşkkül eden bir koınison elli ka
dar memuru tasfiyeye tabi tut -
muş ve keyfiyeti kendilerine teb
liğ etmiştir. Hadisenin dikkate 
şayan tafsilatı bnndan sonra baş

lamıştır. İşten çıkarılan memur
lar İktısad Vekili Bay Biisnü Ça 
kıra çıkarak haksrtlığa uğradıkla

rını, kendilerini:n 10 - 12 yıllık me
mur olduklarmı, ıçlerinde bilhas
sa Avrııpada tahsil görmüş ve §e
ker sanayii mütehassısı olan kim
seler bulunduğunu ifade etmişler
dir. 

İktısad Vekili bu müracaatı din
ledikten ve keyfiyeti tetkik eyle
dikten sonra enteresan bulduğu 

hadiseyi Başvekil<' de arzeylemiş
tir. Başvekil h.adiı.e ile alfilı.alan-

mış ve tasfiyeye tabi tutulan şir
ket mütehassr;ı ve erkôııından ba
zılarını kabul ederek kendilerin

den izahat aldıkları gibi ayrıca 
hadiseyi muhtelif safhalar üze 
rinde de tetkik etmişlerdir. 

Tasfiyeye tabi tutulmuş me -
murlar ayrıca bir layiha hazırlı
yarak Parti Genel Sekreterliğine 

de müracaat etmişimdir. B11 mü
raeaatlarında kendilerinden ziya

de şirkette ne gibi ~eylerin ta -
sarru1 edilebileceğini ve ne kadar 
bir yekuna varılableceğini bu la

yihada ilah etmişlerdir. Memur
ların verdiği izahat, Llakadarlarm 

tetkikleri, Başvekilin alakası ve 
tasarruf hususunda ortaya sürü

len noktai nazarlar üzerine şimdi 
Başvekilin emriyle yeni bir ko -
misyon teşkil edilmiştir. Bu ko

misyonun reisliğine İktısad Veka-
leti Sanay tetkik reisi Bay Şevket 
Süııeyya tayin edilmiştir. 

Şimdi komisyon hem şeker fab
ıikasmın smai ve zirai inkişafını 
ve tekemmülü esaslarını tetkik 
etmekte, hem de tasfiye işlerini 

gözden geçirmektedir. Evvelce ya
pılan ve haksızlık yapıldığı iddi
asına uğrıyan tasfiyede şirket 70 
80 bin liralık kadar bir tasa:rru1 
temin etmiştir. 

Şirket Genel direktörü Kazım 
Taşkend de bir ay mezuniyet al
mıştır. 

Akba Kitabevi 
Her lisanda kltab. IUete ve meema .. 

alarını, mekteb ld&ablarını, kırlaslyeni .. 

si temin eder. Refik Fenmen'ln eıu .. 
trlkcllllı kitabını, Mümlu'm arıtmııa, 

elııUıme JUlabının .Anbrada oal11 n
rldlr. 

Bulgarlar 
T aleblerini 

Tazeleyecekler 
1 

1 

(1 inci sahifeden devam) 
terek siyasetimize· karşı ayni de
recede bir bağlılık okluğunu gö
rüyorum. Tamamile sulh emelleri 1 
beslediğimizin ve tamamen müt
tehid olduğumurun herkesçe bi-

1 

!inmesi faydalıdır.> 
Sükreş elçimiz Hamdullah Sup

hi Tanrıöver de ayni vapurla Ro
manyaya gitmiştir. 
BİR FANSIZ GAZETESİNİN 

VERDİ01 HA:B1ER 
Faris 21 (Hwmsi) - Entran -

sijen gazetesinde Jan Tuvenen di

yor ki: 

Japonlar imtiyaz 
Mıntakalarına 
Girecekler mi? 

Balkanıard& 
Son Vaziyet. 

Ve Bulgarlar 
(1 inci sahifeden devam) 

diyor ki: .Bugün Tiyençin, ya -
rın Kulanıgsu , öbür gün de Şang
hay ... Japon kıt'aları yakında Ti
yençindeki İngiliz ve Fransız im
tiyaz mıntakalarını işgal edecek
lerdir.> 

Roma gazetelerinin neşriyatına 
bakılırsa, totaliter devletler, gaııb 
demokrasilerini yıkmak için ha -
zırladıkları geniş plfuıın tatbika -
tına geçmiş 'bulunmaktadırlar. 

BİTLER BİR HAREKETE Mİ 
HAZIBiLANIYOR? 

Paris 21 ('Hu6usi) - Entrensijan 
gazetesi diym ki: cHitler Avru -
pada yeni .bir hareke-le geçmek i
çin, Fransa, İıı,gi:ltere ve Amerika
nın dikkatlerini Asyaya doğru u
zaklaştırınak istemiştir. Londra, 
Par;.; ve V "§ingtona gelen haıber
lere göre, Sovyet Rusya ile üç ta
raflı bir anl~manın müzakere e
dildiği şu sıralarda, mihver dev -
Jetleri tarafından J aponyaya bir 
vruzife verilmiş gilbidir. Bununla 
beraber Tiyençin hadiselerinin 
Moskova müzakereleri üzermde 
herhangi bir tesir yapacağı zanne
dil>rnemektedir. 

]ayetlerde bulunan azası bile pey- (1 inci sahifeden devam, 
derpey Mookovaya gelmektedir - terek ı;.İ;V)ISetimize karşı aynı de
ler. Bugün yarın yapılacak top - , recede b.ir ,bağlılık var. Şimdı· 

k" tl · · d b ulh - ane lantıda Molotof vaziyeti izah ede- ı şar ar ıçın e u s cuy 
cektir. Alman gazeteleri, Sovyet siyasete, tam bir anlaşma ve te
hükfımetinin İngiliz _ Fransız tek- sanüd ve istik!Bl dairesinde de: 

lifl · · t t · edi · b 1 adı vam etmenin lüzumu dört hi:.kU· 
ennı - a mın cı• u m ... . . ak· 

ğı h tt As · · d I. ·ıı met merkezın.de de bıhakkın t 
nı, a a ya ıçın e ngı ere 

F ad t" . ted""" . dir edilmektedir.> 
ve rans an garan 1 ıs ıg,ını Demektedir. G~fenko bu sözleri 
yazmışlarsa da bu haber Sovyet 
Tas ajansı tarafmdan tekzib edil
miştir. Bununla beraber müza -
kerelerin bir anlaşma ziliniyeti ile 
devam ettiğine şüphe yoktur. 

.AıMERİıKA BİNALARININ 

BOMlBARDIMANI DEVAM 
EDİYOR 

Vaşington 21 (A.A.) - Hull, 
matbuata beyanatta bulunarak 
Dooman'un Amerikalılara aid bi-
naların J apıonlar tarafından bom
bardıman edilmesini Erita nez -
dinde yeniden protesto ettiğini 

söylemiştir. 

JAPONLAR YENİ KUVVETLER 
ÇIKARDILAR 

ile Türkiye, Romanya, Yunanis· 
tan ve Y11goslavyanın teşkil etti
ği Balkan Birliğinin bugüııkiİ 
şartlar içinde ve karşısında tııın 

bir anlaşma, tesanüd ve istiklal 
vaziyetini muhafaza ettiklerini 

,kat'iyet mertebesinde bir vuzuh 
ile ifade ederken hem bu yoldaki 
tereddütleri izale etmiş, hem de 
her türlü resmi Vt> gayrıresmi fe· 
dakarlık mutalebatına cevap ver· 
miş oluyor. Bu ce~ ap, aynı zaman· 
da Bulgaristanı dn alakadar eden 
bir cevaptır. Romanya Hariciye 
Nazırı bunu böyl~ söylediği gibi 
Rumen. Propaganda Nazırının Si
Jistrede söylediği bir nutuk da 
doğruıfon doğruy• Bulgarlara a-

Tokyo 21 (A.A.) - Japon kara çık cevap mahiyetindedir. Anla· 

.Alman ve İtalyan melıatili Bal
kan antantının kuvvetlendirilme
si hususundaki son faaliyetlerle 
yakından alakadar olmaktadırlar. 
M. Gafenko'nun Türkiye ve Yu -
nanistanda yaptığı seyahat son 
derece müsmir olmuştur. Balkan 
antantınin kuvvetlen.dirilmesine 
matuf olan bu seyahat beklenilen 
neticeyi vermiştir. Balkan antan
tının ancak sulh gayelerini takitı 
eden bu gayreti, hiç şüphesiz İtal
ya ve AJmanyanın Balkanlara hu
lUlünün önüne geçecekfü. Alınan 
ve İtalyan gazeteleri bu mesele ile 
son derece meşgul olmak ta ve 
Romanyanm Türkiye ile askeri 
·bir misak imzalaması fikrinde- bu
lunmasından endişe etmektedirler. SOVYETIERLE MÜZAKERFıLER 

ve deniz kuvvetlerinin bu sabah şılıyor ki, Balkan ittifakı içinde 
Swatow civarında karaya çıkarıl- Bulgaristana daima yer açık bıra· 
dıkları resmen bildirilmektedir. · kılmakla beraber asla bu komşu
Bu kuvvetler, sür'atle Swat.ow is- muzun bazı arazi fedakarlıkları Ue Bu şerait daıhilinde Romanyayı 

totaliter dervletlerln keyfine ta.bi 
tutmak hususundaki teşebbüsler 

ı;ıfıra müncer olacaktır. Bu se -
lbetıdendir ki, Romada olsun, Ber
linde olsun, Bulgar Başvekıli Kö
seivanof'un Roma ve Berline ya
kında yapacağı seyahatin ehem -

Londra 21 (Hususi)- B~vekil 

M<ılotof, İngiliz hariciye murah -
hası Strang ve sefir Seeds ile bu
gün bir kere dai>a görüşecektir. 

Molotof ve Stalin, bu anlaşma 
hakkında bir karar vermeden ev
vel Politburo. nıı:n fJlrr.ini almak 
kararındadırlar. Büronun uzak vi-

tikametinde ilerlemek<tedirler. Yunanistan ve Romanya tarafın· 
KADINLAR TİYENÇİNDEN dan tatminine imkan yoktur. 

ÇIKIYORLAR Bu vaziyette Bulgarlar için bil• 

Tiyençin 21 (A.A.) - 100 İngiliz tün ümid kapıları kapanını§ ol· 
kadın ve çocuğu bu sabah Ohiııg- dıığu ve hadiselerin son inkişaf şe· 
wantao ve Peitaiho'ya gitmek ü- killeri karşısında ciddi bir karar 

zere vapura binmişlerdir. 

mıyeti tebarüz ettirilmektedir. Ga-1============================ 

ve hattı hareket ittihazı nrureti· 
nin tahaddüs etmiş bulunduğu 
anlaşılmaktadır ki bu yolu da biı 
Bulgar komşu ve dostumuza çok 
evveldenberi kePdi h"'>abımıza 

göstermiş bulumıvoruz. 

zeteler. Bu ziyaretten sonra Bul
gar Başvek 'lin.in Dobriçe ve Dede 
ağaç hakkındaki tale!blerini taze
leme5i :ntıtimali olduğunu yazmak-

tadırlar. 

-*
Fransız, İngiliz 

Alman Ve 
İtalyan Filoları 

(5 inci sayfadan devam) 

s]e birden mücadele edecek va
zıyette değildir. 

İngiliz donanmas.ııa gelince: 
670,000 tonluk zırhlı; 790,000 ton

luk zırhlı kruvazör, torpidoçeker 
ve avizo; 80,000 tonluk denizaltı; 
210,000 tonluk tayyare gemısi ol
mak üzere 1,750,000 toniJ.atodur. 

Fransız zırhlıları son s'stem ve 
uzun menzilli toplarla müsellah -
tır. Hafif kruvazörleri çok sür'at
l.iıdir. Talim ve terbiye görmüş 
70,000 bahriye neferi vardır. 

Devrialem Seyahati 
Yapan Bir Mektub 
İngUlzln biri, ya•dığı bir m<kmba 

devrlilem se:rabatı yapbrmaiA karar 
vermiş ve mektubu Londradan ve 
1a1ya.re posta.sile 17 nisanda. K0nderw 

1Bİ$. 

Mektub, uç buyüll hava şirkt>-U pos
tasile dünyayı dolaşmıştır. Londradau 
harekei l 7 nisan; Don Kotı.g'dan Jaa -

reken 29 nisan; San Fransiskoya. va
nş 4 .mayıs; Por w Natal 16 mayJS; 20 
may ıs&.a Parlste BvJe kuargibma mu
vasala& ve hareket. Mektııb aynJ gün 

Londraya varmış "'" müJ"RUuır iade 
olunmuştur. 

İstanbul Birinci Ticaret mah -
kemesinden: 

Baker Ltd. şirketinin Beyoğlun
da Rumeli hanında 48 numarada 
mukim Nikola N aselaridi• aley -
hine 937 /185 No. 1ı dosya ile a•ı
lan alacak davası 5 nisan 939 ta
rihin.de k,.bili temyiz olmak üze
re sadır olan gıyabi hükmü ha -
vi 23/5/939 tarihli ilfun oturduğu 
yerl belli olmıyan Nikola N asela
ri.dise tebliğ olunaınadığından işbu 
ilamın telbelluğu ile aleyihne yük
sek vazifeli mailıkemeye müracaat 
etmek için kendisine iki ay mehil 
verilm~ ve il3m suretı mahkeme 
divanhanesine talik edilmiş oldu
ğu hukuk usulü mUhakemeleri 
kanununun 141 ve 142 inci mad -
deleri mucibınce ilan olunur. 

(18691) 

Bir Hak Teslim ' 
Ediliyor 

Ankara 21 (Hususi muhabiri -
mizden - Büy\ık harbde ve İstil<
Jal harbinde lise ve yüksek mek

teblerdeyken silah altına alınan 

ve yeıdek subay olarak istihdam 
okınanlar teıtıislerinde ve devlet 
hizmetine intisaiblarında mağdur 

olmuşlardır. Tahsillerin · vatan hiz
met; gibi •bir mecburiyet karş15ın
da ikmal edemiyen bu gi.bilerin 
haklarının tanınması lehinde Bü
yük Millet Meclisi arzuhal encü
meni talebde 'bulunmuş ve keyfi
yet Molli :l'ı'lüdafaa encümenine 
havale ed1lmi>ştir. Encümen bu
günlerde bu tal.,.bi tetkik ve intac 
erlerek hazırlıyacağı layihayı Mec
lis heyeti umumiyesine arzedecek
tir. 
Öğrendiğune göre yüksek mek

tebde tahsilde iken ayrılmış bu
lunan yedek subaylara haremde 
yübek tahsili ikmal etmiş naza -
rile bakılacak ve lise talısilini ik
mal edememiş bulunanlara da 
şimdi içinde bulundukları ahrval 
ve şeraite göre haremde bir kı
dem ve hak kabul edilecektir. 

Bir Dakika 
Diyip Geçmeyiniz 
* Abnanya, 225 kilo alü -

minyom ıstilısol eder. * İngiltere, dakikada 21,000 
franklık odun ihraç eder. * Tanganika ip im~linde 
kullanılan elyaftan 80 kilo ih
rac eder. * Amerikada, dakikada 8,00 
berleri için dakikada 90 kilo 
kfığıd sarfolunur. 
* Amerikada, dikada 8,000 

kuş doğar .. Ve tavuklar gün
de 2,000 piliç çıkurırlar. * Cam imali için feklspat 
kullanılır. Büt'ir. dün.yada bu 

1 

maddeden 720 kilo istihsal .'.l 

lunur. 
SİZ ŞU SATIRLARI OKUR

KEN 60 SANİYE GEÇTİ. 

Çocuk Hekimi j 
Or. Ahmed Akkoyunlu 
Taksim - Talimhane Palas No. 4 
Pazardan maada her gün saat 

15 den sonra. Tel: 40127 -

Mısır Hariciye 
Nazırı Radyoda 

(l inci sahıfede11 ~evam) 

purla İstanbul tarafına geçerek 

Perapalas oteline misafir o1acak
tır. 

Abdülfettah Yahya Paşa saat 

10,15 de Valiyi ziyaret edecek, va
li bir müddet sonra Perapala•ta 

bu z:.yareti iade edecektir. Saat 
11.15 de Taksim Cumhuriyet abi

desine merasimJ.e çeknk koyacak 
olan Mısır Har:iciye Nazırı şl?re

fine vali tarafından !ıir öğle ziya" 
feti verılecektir. 

MISIR HARİCİYE NAZIRI BU
GÜN RADYODA BİR HiTABE-

DE BULUNACAK. 

Ankara (Telefonla) - Muhte

rem rnjsafirimiz Mısır H'1r:ciye 
Nazırı Abdülfettah Yahy~ Paşa 

bugün saat 16,30 da radyo evini 
gezecektir. Şerefine hu'u'i bir 

program hazırlanmış olan misafi

r:ım.izin radyo vasıtasile bır hita
bede bulunması muhtemeldir. 

Dost memleket na7.ıı dün Gazi 
Terbiye Erı.stiiüsünü, Filtre istas

yonunu ve Ziraat Enstitülerini zi

yaret etmıştir. 

-<>--

Sahte Bir Dilsiz 
Bir çelr.oslovakyab, umumi h•rbde 

ETEM iZZET BENİCE 

İstanbul asliye birinci 
ticaret mahkemesinden 

İstanbul Belediy0si tarafından 

Nefise ile Fatihde Çırçırda Haydar 
caddesin.de 20 numr.ralı Gül apar
tımanının ikinci katında Selinı oğ
lu Hüseyın Nazım Ulusal aleyhle· 
rine açılan davanın ve 939/177 nu· 
maraya kayı<llı bulunan 12461 lira 
64 kuruş alacak davasında şimdild 
oturduğu yer belli olmıyan müd
deaaleyhlerden Hüseyin Na'Zınl 

Ulu~al hakkında ilfınen tebligat 
ifasına karar verilerek muhake -
me 15/9/939 cuma saat 14 de talil! 
kılınmış olduğun.dan mumaileyhiıı 

·belli gün ve saatte mahkemede 
hazır bulunması lüzumu ila nolu• 

nur. 939/177 

-TiFOBİ L-
Or. Ihsan Sami 

Tifo ve paratifo hastalık
larıua tutulmamak için 
ağızdan alınan tifo hapla
rıdır. lliç rahatsızlık ver-

mez. Herkes alabilir. 
- Kutusu 50 kuı·u~ -

İstanbul asliye biı ;nci 
ticaret mahkemesinde.ı 

dllsh oldufanu iddia ediyor ve yirmi İstanbul Belediyesi tarafın~an 
senedenberl kimse lıe kon11Ş.D.1uyor - Ali, Müslim ve Süleymaıı ole·· 
moş. ne 938/502 numaralı dosya ik 

Getıenlerde büyük bir pastacı dük- çılan 34563 lira 65 kuru~ alacak 
linma gitmiş, birkae paota yMllkten 
sonra Jöksek sesle: davasında milddeialeyhlerden 

- Oh! demiş. Ne nefis pasla bul. Mafrınıutpaşa<la Rastık~ı s~kak 10 
Etrafında bulunan ve kendlslı.ılıı dil- numaralı hanede Süleymana ilanen 

ıh oldufunu bilenler bayreUe •lrafmı yapılan talbligata rağmen maılıke
almışlar ve dilslzllklen kurtulduiu l~in meye gehnediğinden hakkında gı
kendlsini tebrik etmişler. 

Eski dUslz gülmüş ve: yaıb kararı verilerek muhakeme-
- Ben, yirmi sene evvel cephede 1_ nin 18/9/939 pazartesı saat 14 de 

Jren kenaı lıendlme, eter bo badire- talik edildiği ve kendisinin belli 
dell ni olan.k turlulursam ;yırml se- gün ve saatte mahken·eye gelmesı 
ne lıonaşm&maja ahdettim. Buı:üıı bu lüzumu ila nolunur. 938/50:! 
müddei blltı, sükute nihayet verdim. 

Demiş. hı amma ... sahıe dusı., .. Dr. HORHORUNi-ı 
sonra tevki! olunm"'. Sebebi, yirmi se- [;talarını akşama kadar Sir
ne müddet dtıslz.llk, yani harb ınalfilü Viyana Oteli yanındaki 
sılalUo hükfımetten maaf abna&ı • 
ı-------------- yenehanesinde tedavi eder. 

ZAYİ Telefon: 24131 -

15 eylül 327 tarihinde ticaret ZAYİ - 1938 senesinde Amasra 
mektebi 3lisinden almış olduğum ilk okulunda" aldığım şehadetna-
tasdiknamemi zayi eyledim. Ye- meyi zayi ettiım. Yenisini aiaca -
nisini çıkartacağıımdan e5kisinin ğ>mdan zayi olan bu şehadetna -
hükımü olmadığını ilan eylerim. menin hükmü yoktur. 

Mebrrıerl Ali Zeki Seren 
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Yaralı Dursun Ali Kaptanla 
Arkadaşları Amiralin Huzurunda 
Kolçak, Akıl Durduracak Harikuldde Macerala
rını Bildiği Türk Kaptanını Hayranlıkla Seyretti 

Denı.zde ve iki kruvuöro.e ana l 
baba aaatlerı geçerken Besim, ar· 
kasından atılan kurşunlara mete
lik vermeden çala.kulaç kaçmağa 
koyulmuş, yarım saat sonra, Tu

fan reisin .bıraktıAı boş ve akıntı i· 
le sürüklenen sandallardan birini 
ele geçirmiş, buna atlamıt, gıi.n a
prmadan filoya doğru yala ko
yulmuştu. 

Besunın kaçışı halk filosunun 
akıbatını kurtardL 

Delikanlı dört saat durmama -
oa.ıına kürek çektikten sonra ta
\<aların balunduğu yere gılmif, 

pursun kaptana vekalet eden 
Zeynel re be telitla: 

- Haydi, demişti.. Demir al... 
Yeni haber, Trabzonu büyült bir 

yetae düşürdü. Erkekleri baskına 
giden Tünk denizcil~rinin evlerin· 
de malem h•vası UÇ!JiW"ken Sa
lih kıi.hya sevincinden kalbına sı

ğamıyordu. 

Er.tesi günü, Zeynel reiain miJ... 
racaati üzerıne vaE Salih ktiıyayı 
çağırttı. Ruslarla münaaebettar 
olduğu hakkında-ki ifaaları mey
dana çıkartınail: üzere tahkikat ya 
pımasını, kihyanın da tevkifini 

sarayına verditi lcltırafın metni 
aynen şu iki: 

•KaradeniıMlelıi Türk korsaala· 
rınm eleb&flSI Danun Ali kaptau· 
la ayui ayardaki relslerind,,.. mil
rek.keb hir bflleJi !tir deni& ma· 
hareheai n!ticeahule tamamen ele 
pçirdim• Ellert_ :ı! uclrll olarak 
Majestelel'iala huzurub& uzedilea 
f8rirlerin cilr'et timsali oldukla
nnı arzeder, Kara-1.-nizdeki ha . 
kimiyetinıizl bilvesile teyid ile 
muzaffer Çarlık donanmaauua 
Majestelerine 10na.Jı minuet ve 
tilkranlarmı ihtiramtu arzederim.ı 

Karadeab Çarlık donan-
ID88ı kwaaudanı liva 

Amiral Kolçak 

Ve .. Türk denizcilerinin kahra-
manlıklarını, akıllar dunduran ma
ceralarla tarih sahilelerine kadar 
geçirten kahraman halk fibsu ve 
bunun yı1maz yi~tleri esare<lı'n 

dayanılmaız acılığına katlanarak 
Slberya bozkırlanndaki garnizona 
sevkedildiler. 

-BİTTİ-

NOT: 

Tefrikanın imtidadı müddetin
oe müte.ı<Ud mektublarla ııv 

transporun kaptanları, Çerkea ta-
mai~ Sarı Etem ve Osman kap -
tanların esaretlerine aid istedikr 

fan reisin Siberyada kampta ge-

çirdikleri maceralar çok l!ntere -

aan vaziyetler arzetmektedir, Bu· 

nu, halk filosu kuınandani!e Tu

fan reiain Siberyada karmpta ge-

çil'diltleri hayat, firarları, Sarı Jll.. 

tem kaptanın dama yüzünden gar

nizondan saraya gl!liŞi (Bozgun) 

adile ileride Son Telgraf •Ütu -

nunda yazacağım tefriltad& tefer-

rüatfle ortaya konulacaktır. Bu 

sebeble muhterem karilerimdeoı 

kendilerine teker teke: ı evab ver· 

mek imkinını bulamadığım için 

özür diler, aradıldarı cevab· (Boz 

gun) tefrikasında bu~ır.~klarını 

bildiririm. 
BABMi YA(UZ 

lstanbul Daimi Encümeninden : 
emr~tti. 26/6/939 paz~rt~i giinü saat on beşte İstanbul Belediye Daimi en-ı 

Kıllıya, Trabzonun Rus kuvvet- , . . . . .. . 
leri tarafından iwıaline kadar mev- cilmenı odasında 11000 on bı.r bın lira kqil bedelli yuz bın adet parke 

kuf kaldı . Cezasını daha ~onra ta§I mübaya:ısı kopalı zarf uaullle elmiltmeye konulrnllflur. 

gördü (1). MLL<wele, eksiltme, bayındıFlık ı.şleri genel, hususi ve fennJ şart-

İrt.ıin VI! Kamçatka destroyer
lerin 'n baskıncıları bir numaralı 
lıalk filosu reıainin arkadaşı Tu
fan kaptanın ve cesur Türk de -
n izcilerinin esareti, Beaimin fira
rını Amirale de dllter Rus donan
ması erkanına da unutturmuştu. 

Yaralı bulunan Dursun Ali kap
tanla arkadaşları Amiralin huzu -
runa çıkarıldılar. Kolçak Türk 
kaptanını akıl durduran fevkali
de bir yaradılıf teli.lr.ki ederek o 
gözle •eyretti. ltısacık isticvabdan 
sonra bunları hılmllen ve zafer a
layıla Sivastopola dönen Rus A
mirali gökte ararken yerde bul
duğu muvatf&kıyeti ierefine ınu 
azzam tezahürat yı.ptıl'dı. Sivas -
topol şehri üç gün üç gece aona
tıldı . Fener alayları teşkil eden 
halk ve askerler esirlerin kapalı 
bulunduğu Amiralin da'resi ö
nünde haykırıpnk zafer saydık
ları bu hareketi tes'idde yaıı~ et
tiler. 
Kolçagın Petresburga, son gün -
!erini yaşıyan Ça ra ve Krtmlin 

(1) Bozgun adlo tefrikamızda 

erlrlerin maceralarını ve Salih 
kAhyanın lluhetini okuyunılara
ma verttetim. 8. Y. 

namelerı, proje ke§if hııliıs• • · buna mütekr· "· • · evrak zabıt ve 

muaI!Nllit müdilrlüğünde gornıecektir. 

Muvıkkat tfominat (seki:z yüz yirır.i beş) liradır. 

İsteklilerin teklif mektu•bları ve bu ife benzer iş yaptığına dair 

idarelerinden alm•ş olduğu vesikalara istinaden İstanbul belediyesi 

Fen işleri mU.dürlüAünden eksillııne tarilıınden 8 gün evvel dilekçe ıle 

alınmış ehliyet ve 939 yılına aid ticaret odatıı vesikaları ve muvakkat 

teminat ma.kbıv.u vey• mektu.bu ile beraber usulü dairNindl! ihzar 

edecekleri teklif m~ktublarını havi kapalı zarflarını 26/6/939 pazartesi 

günü saat 14 e ~arlar da;m.ı encümen riyasetine vermeleri lazımdır 

(4148) 

lstanbul 
Gazinolarında 
Birkaç Saat 

------------------ - - - ·- - - - -

(5 inci ıa11fad.an :!evam) 
saların üzerinde cam yerine örtü 
varda küçük liste bu beze iğne ile 
raptedilir. Belediye memurları her 
gece iaxinoları umumi bir kon -
trolıdan geçirirler. Bu mümkün ol· 
mazsa Büyükdere, Şişli, Harbiye, 
Takaizn ve TepebllfUlda gece bir 
Belediye memunı bulundurulm. 
Bu aemtlent.kl ~lerda ıı.te 
harici veya S.ledi79 tarafındall 

t.dik ediJmeınil. lıJloyfl l.lııtelen 

eör• heeab vermejle mecıbm tu • 
tulanlar deıtıal Beledlya memu • 
nma m!lracat ederler. Maele 
mu, Aksi halde gazinocular dalına 
gali> gel~erdlr ... 

İstanbullular içkiyi içerken dct
ğ!I, hesııd>ı görürken saıi>oş olu -
yorlar. Geçen gün bunu teyid eden 
bir vak'aya şatıid o!ıdum. 

Beyğlundakl, di~lerine nis • 
betle biraz daha ucuz bahçe !er • 
den birinde oturuyorduk. Garson 
önümüzdeki kahve fincanlarını 

toplarken komşu masada bir ho -
rultu itittlk. ş;şn;an, enli, boylu 
bi• adam yanındaki kadına: 

- Bu ne, yahu, diyordu. bu ne 
zamanın listesi? 
Bir~ sonra garsonu çağırdı ve 

sordu: 
- Bu listenin biraz daha yeni

cesi yok mu? 

Garson aulamamazlıktan gele

rek: 
- Rengint b,•krnayın. temil'Jdir, 

pasam! 
Müşteri. masllf'uıdaki bot rakı 

tİ1"6ine baktı; sonr• başını iki ta
rafa sallay>p Allalı.'tan sabır dilı>
dikten sonra garsona cıkıştı: 

- Sana listenin tel'!'ııliğinden, 

kirliliğinden batıııetmiyonım . Ta
rihi yeni listeni:& yok mu? diyo -

rurn. 
- ? ...... 

Mas~ komşumuz, garsonun sli
kıltu karşısında daha fazla asabi· 
leşti; önündeki hesab p118ulasınıa 

bir be§ ltralık attiktan sonra ka • 
dına dörıdil: 

- Yazık mllll!te Gôı giıre gcire 

Çantanızı Kendiniz 
Yapınız 

K
adınların çoğu. tek bir çan- f 
taları olduğu için üzülürler. 
Eskir baıbanesile· ha- gün 

kullanmaktan· çekinirler. 
İ4te bunun için yapılması ga

yet kolay bir çanta modeli veriyo
ruz. Bu çanta deriden, fötrden veya 
kumaştan yapılabilir. Bütün mağa
zalal'da bulunan ve Bugran de • 
nilen kalın, sert kolalı bir kum&ş 
parçasını, A şekllıne kesiniz. Deri
yi bunun üzerine koyunuz aynı bü
yüklükte kesiniz, fakat etrafında 
yarım santimetre fazla bir kenar 
bırakınız. Sonra koyu bir kola ve
ya çiriş ile Bugaran'ı deriye ya
prştırınız. 

B modelini Bugran'la kesiniz. 
Bunu da derinin üzerine koyup 
iki parça kesiniz, etraflarında ya
rım santimetre fazla bir kenar bı-
rakınız. 1 

Bu derı parçalarındaıı birini 
Dekstrin zamgı ile Bugran 'nı üze
rine yapıştırın ... Kurşun kalemle 
düğmenin yerini işaret ediniz. Bu 
yeri, A parçasının dersi üzerine de 
işaret ediniz. Vt cSekret. denilen 
fermtür koyunuz. Fermtürü koy
duktan .sonra ikinci B parçasını bu
nun üzerine yapıştırınız. kenar -
lannı delinrz. Sonra B parçasını 1 

A parçası üzerine yapıştırını, ke· ı 
narlarını deliniz. Şonra B parçasını 
A r~rra.~ı ii7.erirıe te9bit ediniz 1 

• • • 

(dl!ri tarafına) ve saraç diJdşi 
dikınız. Bunun için kalın kundu
racı iplğı kll'llanınız ve bairnumu 
sürünüz. 

Hareli bir kumaşı A modeline 
göre ve kenarlarında bir santimet
re fazla bırakmak şartile kesinız. 
Yarım santimetreyı kınrarak ma

kine ıle dıkıniz. Hareli kumaşın 
ıistünde, ayna koymak ıçin C şek·! 
lınde bir ceb yeri yapınız. Kenar
ları içeriye doğru kıvırıp dikiniz. 
Bunu A nın üzerine. noktalara gö
re dikini z Sonra bu hareli kumaşı 
A parçasınırı Bugran'ı üzerine ya· 
pıştırınız 

Çantanın yan tarafları için de· 
ri.den ve harelı kumaştan D modeli ı 

üzerine ikişer Barça kesintz Bun-ı 

!arı derilerin üzerine yapıştırınız · 
Sonra. çantanın yanlarını. :-. '-\ ' 
dikişi ile dikinız 

* Bıraz dikkat ve sabırla çok şık 

bir çanta sahibi olul"Sunuz, Yalnız . 

e.vvelii kalın bir kağıd ile mode· '\ 
lını yapınız kı derıyi ve kumaşı 
yanlı~ kemneyesın iz, 

Bunu öğrendikten sonr• dııtıa 

fazla büyütebilirsini• İçerUıi mu· 
şarrıbalt büyük plaj çantaları, de
riden kocaman cüzdanlar yapa
bilil'Siniz,. Deri, fötre, kalın lru • 
m"-1'lar kullanabilil'6ınlJ!. 

• • 
boğuntuya getıriliyoruı. Beledi . Nası 1 uy a 1 ? 
yeye bir mektub yazıp erkiindıuı u m 1 • 
birını ıburay• davel etme!ı. Müş- (}:{] ayatımızın ÜÇ'le brı uyu - ı ına" lazımdır Duvarl;uuı renai 
terı sıfatile yesınler, iç>ıinleı de şu 1 makta veya »vuınav• ça _ d" ...., uz, açık mavı veya •çık ye,il 
hali gözlerile görsünler. Yeni Vali lışmakla geçer Uyku vü - ı olmalıdır Fazla mobilyeye de ih-
ve Belt'd:y• reisi elbet bu ~allan- cudu"n uıdasıdır " tiyaç yoktur Resinıler insanda 
mış. budaklanmış derdı de halle- Uykusuzluk insanı hara.tı eder. siikunet 11yandıracak cinsten oJ.-. 

decektır. Mıiradelr ·~'l'Ylalı müca- Vücudıin enerıısı kaybolur Fikir- malıdır. Velhasıl yatak odasının 
dele, Fakat fıer şeyi rle Validen 1 b H er ıılanır. uy değişır Za},flık döşeniş tarzı. uy;anık ikne bile in-
bcklemek olur mu? Biraz da hiz kuvvet."zlı.k başlar sanda stıkun V• rahat hıs•i h.,.ıl 
açtk göz olup da hakkım 171 Rra · KAÇ SAA'l' UYU:\1ALI? eıfobilmehdir 

Yünlü Kumaş 
Nasıl Yıkanır? 
Gayet iyi ve beyaz ~ir sabuu 

kullarurı.alı. Su çok " ı: k olmamalı. 
Zira 90k sıcak veya rnğuk su yii,... 
lü kum~a., 91!ker, bii1er, dar • 
lap.rır. 

SuJli .yioe <ipilıtmeli, sonra 

yıkanMcak şey, içeı i.'ne batırmalı. 
Kat'iyyen çilileIINlm~li, y&lnız ~·a· 

vaş yavaş avuçla sık•ı,alı Eğer 

fazla çüer ve çitil•r>rniz şekli bo
zulur. 

İyice yıkayıp temizledikten 
sonra elinizi altın~ kn~:arak sudan 
çıkarmalısınız . suyuı' ağırlığı for
masını bozınaması iı;in ... Birkaç 
kere soğuk suda ""'kalarnalı. 

Sonra 'boş bir küvr!c koymalı. 
Kaldırmadan, iki r l ılE basarak 
mümkün olduğu kadar suyunu çı
karmalı. kal' iyyen s!kn,:ımalı. Da
ha sonra yere bir havlu sermeli bu 
havlunun üzerine d~ yünlü şeyi.. 

Havadar bir yerde ve havlu • 
nun üstünde bırakıp kurutmalL 
Güneşe, ateşe yakın koyman1alı. 

Su, kendi kendine ve yava.şca te
bahhur eder. Gider. 

Yünlü elhi$eler, tamamile ku
rumadıklan sonra asla ütüleme
meli. 

Ütülerken üzerine ince bir mus
lin koymalı. Ütünün çok sıcak ol
mamasına dikkat etmemeli ... 

1 Soo Moda Tayy. rlen!en 1 

sak. boğuntuya gelmesek ·" 81 M<'- Erkekler 7 - 8, kadınlar ıçin de EVLİLER İÇİN Paris at yarışlarında görillea 
seıa . ben .~u gazinocuyu ~P rlive 8 9 k k od ı d - saat uy u ilfidır Fakat, u· Evlıler için ~ift karyola bilhassa sou m • tayyör er en 
poll'Se vermedim sanki' ' yuma saatlerı munt.azam olmak · d ---------------t.Avsıyeye şayan ır. Bu suretle ka-
Şişman komşu adeta sarhoş ol- şartıle.. rı ve koca. binbirlerıni rahatsız et-

muştu. Yanındaki kadın onun sö- Doktora göre saat 9,30 la 10 a- mekten çekinmeksizin uyumak 
zünii kestı: ra-sın<la yatıp. 5,30 la 6.30 arasında imkanını bulurlar. U.vku arasın-

- Şimdi burası Validen Beledi- kalkmak iyidır Ge<-e uykusu şüp-
yeden bahsedilecek )'•r mı• Bak hes11 daha iyidirı Geç yatıp gün-
herk<>S bıze bakıyor! düz ge.; kalkmak insanı nihayet 

Adam. gayri ihtiyari gülüverdi: uykusuıfluğa. sinirliliğe all§tırır, 

verdi: uyıflatır . 

- Ne yapayım, bayanım? Ga -
zinoya gird:m. sakin idim Rakı 

içtim, neş'elendim; hesab gördüm 
sarhoş oldum!. 

Yaşadığı ıninden başka bir yere 
itmez. kimse ile konusmaz ve 

YATAK ODALARI 
ömrünüzün üçte biri yalak o

danıwa geçiyor Onun için bu o· 
danın çok geniş. çok havadar ol- ı 

bulmadan bir yer~ g:tmem!. 
Dedi. 

da insan istemi iyi uyku kilayeti, 
onların kıyafetıdir Gecelik göm
leği dört yüz senelik bir hayata 
maliktir ve pürüzsüz bir uyku için 
bilh'185a tavsiyeye şayandır. Pi -
jama giyiyorsanız, bunun bol ol-
masına ilina gösretiniz, fakat pi -
jama pantalonunun havanın vü
cud<la rahatça dolasmaşına mani 

olduğunu, beldeki kemerin de sıh
hi olmadığını unutmayınız. Upuzun 
yatmak da, yatarken tostoparlak 
olmak da tavsiyeye şayan değildir. 

KARANLIKTA YATMALI 

Işık uykuya mani olur, uykuyu 
kaçırır. Ay ı ~ığı olduğu zamanlar
da perdeleri indirmeli. 

YATAKTA OKUMAMALI 
Bu çok kötü bir itiyaddır. Bunu 

terketmek lazundır. Zira gözleri, 
zihni yorar, uykuyu kaçırır. 

mem!) diyebilir miydı?. 

TARİHi 
ÇOCUI( 

ı hediye gelmediği zaman yoia ine
rek gelip geçenlerin yiyeceklerini 
alır, bu .uretle karnını doyurur· 
du. 

Kral da yerliler gibi, bu iki bat
lı adamdan çok çekinir, yurduna 
bir uğu..;uzluk gelmesin diye çok· 
tanberi onun üzerine asker gön
dermeyi düşünmezdi. Bu hadise 
kralın canını sıkmıştı. 

elinden Filistin dilberini kurtar -
mağa koşacak hiç kimse yoktu. 
Kral kimi çağırdıysa: (Ben kendi
mi ateşe atamam!) cevabını al • 
mı.ştı, 

Hamatta en kuvvetli ve ölüm • 
den yılmaz biri vard.: Buran. 

Buran Hamat kral.nın baş peh· 
livanı idi ve Hamatta ondan da
ha kuvvetli bir kımso yoktu. 

Buran ertesı sahafı günes doğ
madan al bir ata biı.di ... Kılıcını 
beline taktı ... Yayını, kalkanını 

aldı., Yola çıktL R011ANI 
İKİ BAŞLI ADAM!. 

Hamat şehrine üç saat uzakta 
btr dagın eteğındc (Mara) adlı 

vahşı b r adam vaı dı. 

(Mara) bu yoldan Hamata ge
lec"k yolcuların önilne çıkar, ka

dınları ve çocukları boğduktan 

sonra, erkeklere de birçok işken· 

celer yaparak çırçıplak sl)yup yol 
üstünde bırnkırdı. 

(!\fara) ılc hiç kimse başa çı • 
kamamıştL Hamat kralı · birkaç 

Yazan: bkender F. Sertelli 

deki . nıne girerek yolun ustilne 

ve askerlere büyük kayalar yu
varlamış, Hamatlı muhariblerin 
hepsini kaçırmıştı. 

(Mara) nın iki başı vardı. Biri 
erkek, liteki kadın Bu başların i· 
kisi de korkunç ve uzun saçlıydı. 

Hamatlıların inanışına göre 

(Mara) nın erkek başı yağmur, bo 
ra ve frrtınalara hükmeder, kadın 

başı da insanlara felaket ve saa
det verirdi. 

(Mara) yı gücendikdikleri gün 
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lar yağar, fırtınalar kopar, yerle 
gök birbirine g.rerdi 

Sazan da şehir ıçinde veya köy-ı 
!erde birçok ınsanlar hep bırden 
evlenirler, düğün yaparlar, şen 

ve mes'ut yaşarlaı<lı. İşte o gün 
(Mara) memnundu ve o insanla· 
ra refl>h ve saadeti vermişti. O tat
tırmıştı. O gün bu mes'ud ınsan
lar (Mara) ya koyun, kızarmış tav
şan ve kuş eti gib' birçok hediye
ler götürürler, ker,disine görül • 
meden dağ eteğinin dib 'ne bırakıp 
dönerlerdi. 

eri ı nırdi. 

Bır gün Fil.stinden Hamal kra
lını ziyarete gelen zengin bir a

ile bu tehlikeli dağ eteğinden ge
çerken (Mara) b' l'denbire karşı

larına çıkıvermışti. Bu ailenin yir
mı yaşlarında biricik güzel kızı 

olan (Sayon) bu vahşi adamın e
linden kurtulamadı .. (Mara) bu 
güzel kızı küçük bir ağaç dalı gi
bi omuzuna vuraıak inine dön -

müştü. Yolcular korkudan birşey 
yapamadılar... Yolun üstünden 
kaçarak Hamal kıalı Filistinden 
gelen misafirlerin!D kendi topra
ğında uğradığı bu tecavüzden çok 
müteessir ·.)lmwıtu. 

Güzel (Sayon) nun babası kra-
la: 

- Kızını ı senden !sterim, unu 

Kral elaltından (Mara) ya bir 
adam gönderdi,, Güzel ('Sa.yon) un 
sağ olup olmadığını soruşturdu. 

Giden adam dönünce, (Mara) nıa 
yanında genç kızı göl'düğünü söy
ledi. 

Demek kı (Mara) genç km öl· 
dürmemişti. 

Güzel (Sayon) _un yaşadığı ha· 
beri Hamat ,;arayına yayılınca 

herkes sevinmişti. 
(Sayon) un anası ve babası kra· 

lın ayaklarına kapanıyorlar: 

- Kızımızı bu c·anovarın f'lin • 
den kurtar!. 

Diye yalvarıyorlardı . 

Hamal topraklarında (Mara) nın 

Kral Buranı çağırdı: 

- Göreyim seni oğul! dedi. Şu 
iki başlı canavarın inine kadar 
Bit. Misifirimin kız·r.ı bana sağ 
olarak getir. 

Kral bu sözlerin ark86ından di!
!.ikanlının omuzunu okşıyuak 

şunları da ilive &tmişti: 

- Eğer güzel (Sayon) u iki baı
lı canavarın elinden kurtarmaı?• 
muvaffak olursan, biricik kızımı 
sana vereceğimi. 

Buran krala söz ve1 dL. Güzel 
(Sayon) u sağ olarak geti~cb:le • 
ceğini söyledi. 

Zaten kral ona kızını vadetme • 
~iş olsa bile Buran kralın bu ar· 
zuswıa Jı.ıırşı: (Beıı. oraya ııide -

• •• 
Üç saat sonra tarif ettikleri yülc· 

sek dağın eleklerıne \·armışlı. Da· 
ğın yamacından Hamal kapıları

na doğru uzanan g"n'ş bir yol 
vardı. 

Buran bu yolun üstünde durdu.· 
Sağına soluna bakındı ... Bir2z yu
karıda görünen kayc~ıklar. hiç 
şüphe yok ki, ik.i başlı canavarın 

sığındığı yerlerdi. 
Buran kayalık!•r 

için atından inmek iatedı ~'•kat 

(Mara) kılı.klann araııından baı.ı· 
nı uzatarak : 

- Dur!. 
Diye bağırdı. 

(Drvam1 var) 
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DiKKAT 

Grlpia k.utuJarmıa herine resimde girdfiğftnftz 
tekilde kabartma puUar ilAve edllmitdr. 

Her yerde urarla pullu Kutuları isteyiniz. 

1111....-ve pulsuz kutuları şiddetle reddediniz" -• 

Maarif Vekaletinden: 
1 - Orta okullarda tiirkçe, tarih - coğrafya, riyaziye, tatıiiye, 

Fraıı.m:ca, alma.nca ve i.ngilizce muallim muavini ohnak isttyenler için 
bu sene imtihan açılmıştır. 

2 - İmtihanbr hır EylO.l cuma günü İstanbul Üniverıri~ 
baglıyacaırtır. 

3 - Bu imtıhana dahil olacaklarını 
/ı. - Türk vatandaşı olmaları. 
B - Yaşlarının 20 den eksik ve ~5 den fada olmanı.ts., 
C - Hüsnlihal erbabından oldukları, her hangi bir surette mah

kfuniyetleri olmadığı hakkında buİundukları villyet veya idare heye
tinden aiınmıf bir mazbata ibraz etmeleri chAlen memur ve muallim 
olanların bu kayrttıın müstesna olup mensub oldukları daire !mirinin 
vereceği veeika k!tidir.• 

D - Her türlü hRstalıktan n muallimlik etmiye mani vücud arı
zalarından salim olıduftdarını isbat eder tasdikli hekim raporu ibraz 
1t!meleri. 

E -· En az lise veya 4 veya 5 veya 6 sınıflı öğretmen okulu me
zunu veya bunl• rın muadili tahsil görmüş olmaları. 

Muallim melo:tebinden mezun olanların en az iki ders senesi mu
allimlik etmiş b;ılunmaları l.Azımdır . 

4 - Namzetll'r imtihanda muvaffak oldukları takdirde kanuni 
şartlar dahilinde her hangi bir orta tedrisat muallim muavinliğine ta
yin ed!l~ceklerdir. 

5 - Yukarıdaki şartlan haiz olan namzetler bir istida ile vilayete 

müracaat edeceklerdir. Bu istidaya şu vesikalar bağlanacaktır. 

A - Nüfus tezkeresinin aslı veya tasdikli sureti. 

B - Tah5ll d<'recesine aid şehadetname veya vesikalarının asıl 

ve yahud suretleri. 
C - Hüsmihal mazbatası. 
D - Bulundukları yerlerin Maarif idaresinden nümunesine göre 

alınış tasdiıkli sıhhat rapuru. 
J!l - Maarif id•r<>sinden tasdikli ve fotograflı fiş. 

F - Altı aded 4X6,5 büyüklüğünde kartonsuz fotografları. 
Bu vesikaların en son 15/8/1939 tarihine kadar Vekalete gönderil

miş ohnesı lbımdır Bn tarihten sonra Vekalete müracaat etmiş olan-
lar imtihana alın'llıyaraktır. (2200) (4090) 

Türkkuşu Genel 
Direktörlüğünden: 

Orta Okulu Bitiren Gençlerden 
Gedikli Tayyareci Alınacak 

1 - Genel Kurmay Başkanlığının tensiplerile Türkkuşu Genel Di

rektörlüğünün emri altında bn yıl açılmakta olan Hava Gedikli Hazır

lama yuvasına orta okul mezunları alınacaktır. 

2 - Hava Gedikli Hazırlama yuvasına girmek isteyenlerde ara-
nacak bellibaşlı şartlar aşağıda gösterilmiştir. 

A - Türk olmak, anası ve babası Türk ve Türk soyundan olmak, 

B - Bekar olmak yaşı en az 16 en çok 18 olmak, 

C - Sağlık durumu uçuculuğa elverişli olmak, 
D - İyi hal sahibi bulunmak, 

E - Ana ve babasının, yoks&, velisinin rizaswı gösteren vazih 

adresli vesika göstfl'mek, 
F - Hava Gedikli Hazırlama yuvasını ve Hava okullarını bitir

dikten sonra hava birliklerinde on, iki yıl Hava Gedikli erbaş olarak 

vazife görmeyi taahhüd etmek. (Bu .taahhüd Gedikli HaZJrlama yuva

sına geldikten ve Hava sağlık heyetince yapıbcak kat'! muayene iyi 

netice verdikten sonra masrafı Türkkuşunca Ödenmek suretile yapı
lacaktır . ) 

3 - Gedikli olmadan evvel . ve olduktan sonra alınacak ay !ık ve 

tayyareci zamlarının miktarfarile diğer esas ve şar.tlar hakkında daha 

fazla mallımat almak isteyenler Orta okul, Lise ve Kültür Direktör

lüklerine, Askerlik şubeleri başkaniıklarına, Türk Hava Kurumu ile 

Türkkuşu şubelerine gönderilen matbu broşürleri görebilirler. 

4 _ Kayıt muamelesine 30 haziranda son verilecektir. Lazımge

len şartları haiz olduğu görülen gençler temmuz ayı içinde Ankarada 

Türkkuşuna sevkedilecektir. 
5 - Hava Gedikli Hazırlama yuvasına girmek isteyen Orta okul 

mezunları kaydedilmek üzere Türk Hava Kurumu Şubelerine, Anka

rada Türkkusu Genel Direktörlüğüne müracaat edilmeLdir. c3845> 

• 

İnhisarlar Umum l\1üdürlüğünd ~n: _....,. . .. .... ~ ~ ' • • - . - ; • :ı..' 

Cinsi 

Düz kapak tahtaş\ 
Trifil tahtası 

Mıkdarı 

30.000 Kg. 
30.000 • 

Muhammen d. 
Lir• Kr, 
1200 -
600 -

% 7, 5 t~minat 
Lira Kr. 
180 
90 

Eksilme 
Şekli 

Açık ek. 

• • 

Sa1ti 
14 
16 

Kafes • 25.000 • 875 - 131 25 • • 15,30 Bü 
Parça ambalaj lı:A. 12.000 • 7U - 108 90 • • 16 

I - Kutu fabrikamızda bir sene zarfında bmlı:eceği taDınin edilen cins ve mllı:tarı yukarıda yazılı tal}

ta ve kAğıt parçaları açık arttırma ile satılacaktır. 
il - Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları, arttırma saatleri hizalarında gösterlhniştir. 
ili _ Attırma 3/VII/939 pazar\esi günli Kabataşta levazım ve mübayaat §Ubesindeki alım, satış ko

miııyonunda yapıleca'l<ıtır. 

IV - Nümuneler her gün Cibalide kutu ·fabrikamızda görülebilir. 

d o i v _ !&tekiller % 15 güvenme paralarlle birlikte arttırııa için tayin olunan gün ve saatlerde yukarıda 

adı geçen komsiyona gelmeleri illn olunur. (4229) ış erı eya atır. ış 

rini kuvvetlendirir. Dişlerin 

daima kullanınız 

çürümesine mani olur. 
Ağız kukularını defeder • 

Sabah, Öğle, ve ak'am her 
yemekten sonra günde üç defa 

cli§lerioizi fırçalayınız 

J . ~ Muhtelif sergı• ~ 
lerden 18 diplo• l 

t 
wa 24 altın ma• ~ 
dalya kazanmı~tır J 

;:;.... 

-j Bey@ğlu Vakıflar Direktörlüğü ilanları 1 

Cinsi Mikdarı 

1800 - 2000 

ilk pey 
Lira Kr. 

58 50 

Sürpa;;up hastanesi!ı e alınacak yukarıda yazılı etin miilbayaası açık 

eksiltn,pye konu ln' ustur. İlıalooi 3/7/939 günü saat 14 de yapı lacağın· 

dan isteklileriı: mii<iür lüğümüze müracaatları. 

İstanbul Limanı Sahil Sıhhiye Merkezi 
~ksiltme Komisyonundan : 

1 - MerK~limize md DAYANIR isiim'botunun tekne, kazan ve 
ma kine a vsmnı "CıL ~k.~iltme suretile tamir ettirile(!ektir. 

2 - Kt'Ş if bedeli 2328 lira 2'5 kuruştur. 
3 - Bu ;şe aid şartnaımeler şunlardır. 
A - F~:-ıni F '.)nni ;Şartname ve liste. 

• A - Fenni şartname ve liste. 
4 - ) ,teklı! cr bu ~~rtnameleri 12 kur u![ muka'bilirn:le merkezimiz 

levazımP:rlan alab!lirler. 
5 - Eksiltm~ 27 Haziran 1939 salı günü saat 14 de Galatada K ara

mustafapaşa sok:ığl'l<la mezkur merkez binasında eksiltme komisyo
nunda yapılacaktır. 

6 ·- Muvakkat teminat parası 174 lira 62 kuruştur. 
7 - Eksiltın~ve gireceklerin 24{!0 sayılı kanunda gösterilen vmi-

=~~~~~~~~~~~~!!!!!!!!=!!~E:~~!!!~~!~!i!!!!'E!r:!!~ ~~~;;;;;;;;;,= kalarla en aşağı 30~0 liralık bu g:übi işleri yaptıklarına dair v&Sika gös-
termeleri şarttır. c3970• 

Satıhk Köşk 
Üsküdar M. Tahdlat 
Müdürlüğünden : 
Tarlabaşı maliye şubesine 

iborçlu ölü Afım.ed oğlu Alb<lul
laıh veresesinin u<hdelerinıde bu
lunan Erenköy Bostancı Vü -
keliı caddesinde kain yeni 17 /17 
ve 2 sayılı zemin katı kagir üç 
katlı 11 oda, hamam ve kon -
furu havi yağlı boyalı ve :re
minilc birl ikte 9960 metre mu
rababı olan bahçooi duvar ve 
demir parmaklıkla muhat dört 
tarafı cadde ve bahçesi çam -
!ık ve müteaddid meyva ağaç
lı iki dönüm bağ. ahır, ar aba -
!ık, mutfak ve uşak odalarını 

havi vapur iskelesine ve ş i -
ımcnd ifer ve tramvay istasyon
larına yakın ve nezareti fev -
kaliıdesı olan, 

köşklin tamamı vergi borcun
dan dolayı tahsili emval ka -
nunu mucibince satılığa çıka -
rılmış tır. 

İhalei evveliyesi 28/6/939 
çarşamlba günü saat 14 te Ka
dıköy idare heyetinde icra kı
lınacağından talib olanların % 
7,5 pey akçesile birlikte Kadı
köy kaymakamlığına müra -
caatları ilan olunur. ................... 

Devlet Demlry~lları ve. ':imanları ı Emlak ve Eytam Bankasından • 
itletme U. ıdaresl ilanları _ icra dosya No. Nevi Gayrimenkulüıı mahalli Hesap No. 

Muhammen beıleli 24 954 lira olan atelyelere aid muhtelif ava -
danlıklar 1/8/1939 3alı günü saat 15 de kapalı zarf usulü ile An
karada 'dare bina,ın.da satın alınacaktır. 

Bu i~e gırmek istiyenlerin (1871,55) liralık muvakkat teminat ile 

kanunun tayin ettiği ,· esikaları ve tekliflerıni ayni gün saat 14 e ka
da'r komisyon rc:sliğ"ine vermeleri lazımdır. 

938/69 Yalı Kıızguncuk Paşa Limanı caddesi 
eski 120 yeni 149, 151 numaralı 

B . 17 

Bankamıza ipo';ekli olup Üsküdar İcra .memurluğunca yukarıda 
numaı ası y3Zılı dosya ıle 22/6/939 perşembe günü açık arttırma ile 

satılacak ola".! gayri menkulü alanlar arzu ederlerse banka bu gayri
menkul mubbilincte, mevzuatı dahilinde para ikraz edebilir. c3140> 

Şartnameler parasız olarak An.karada malzeme dairesinden, Hay- --------------------------
darpaşad~ Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılacaktır. (4270) 

lf lf 
Muhammen bedelleri ile miktar ve vasıfları aşağıda yazılı (3) 

ı gurup r.ıalzeme ve eşya her gurup ayrı ayrı ihale edilmek üzere 
l 26 / 6/ 1939 pazartes) günü saat (10,30) on buçukta Haydarpaşada 

gar bin.sı dahilindeki komisyon tarafından açık eksiltme ususile satın 

alınacaktır. 

ıstanbul Sıhhi 
ve Eksiltme 

Müesseseler Arttırma 
Komisyonundan: 

Ley1i Tıp tafoloe yurdunun. 249000 parça çamaşır yıkattırılması ve 

ütülenmesi oşi tanzim kılınan şartnamesi mucibince kapalı zarfla ek
siltmeye koııulınuştur. 

1 - Eksiltme 7 /7 /939 cuma günü saat 15,30 da Cağaloğlunda sılı•hat 

Bu işe g;_rmck ist ;yenlerin her gurup hizasında yazılı muvakkat ve içtimai nl'1a·:enet müdürlüğü binasında kurulu komisyonda yapıla, 
temina t ve kaııunuP tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme günü saatine caktır. 

kadar lwmisyona mü·~caatları laZJmdır. 2 - Muhammen fıyat: 8095 lira 74 kuruştur. 
Btı 'şe ad ~artnan,eler komisyondan paı-asız olarak dağıtılmak • 3 _ Muvakkat garanti 607 lira 18 kuruştur. 

tadır. 4 - İstekliler şartnameyi her gün Fuatpaşa türbesi karşısında 
1 - 40 3det moletL bilet kompostörü ile 100 takım komple büyük leyli tıp talebe y•ırdu merkezinden alaıbili.rler. 

kurşun p<•nsi muhammen bedeli 3500 lira mırvakkat teminatı 262 lira 
5 - İstekliler 1939 yılı ticaret odası vesikasile 2490 sayılı kanunda 

50 kuruştur. '" ·- - · - - .... " yazılı vesikalar ve şartnıınıes.inin F fıkrasında yazılı vesaiki ve bu işe 
2 - 9300 ad~t mPrangoz kalem, eğeı varyoz ve çekiç sapları mu-

yeter muvakkat gP.ranli mak:buz veya banka mektubunu havi teklif hemmen be<l~li 740 lira ve muvakkat teminatı 55 lira 50 kuruştur. 
zarflarını ihale sa~tipden bir saat evvel makbuz mukabili komisyona 3 - Muhtelif ~Pk;l ve eb'adda ve vagonların dahiline asılmak üze. 
vermeleri: c4457• 

re sekiz kalemden müıekkeb emaye plaka muhammen bedeli 3488 lira ----------------------------
50 kuru~ ve muv3kkat teminatı. 261 lira 64 kuruştur. (4021) 

\ Ankara YüksekjZiraat Enstitüsü 
1 
Rektörlüğünden: 

Emlak ve Eytam Bankasından : 
Satılık İhlamur_ Çiçeği 

Beyknz parkında ve tok~t çiftliğinde mev~ud ıhlamur ağaçlarının 
çiçekıleri peştn para ile sahlİıcaktır. · 

Kurumumuz s:ıntralında 100 lire ücretli elektrikçilik münhal oldu. 
1 - İhale 24/6/939 cumartesi günü saat ondadır. 

ğundan t~lible~ araşında 3 temmuz 939 pazartesi günü imtihan yapı-
lacaktır. Talip 0bnlar mekteb şehadetnamelerile, askerlik ve nüfufı 2 - Orman ve sair muamele resimleri abcı~a aittir. 
vesaikile beraber şimcl;ye kadar çalıştığı mahallerden ve Nafıa Veki- 3 - İsteklilerin bildirilen gün ve saatte on lira pey akç&Sile şube-

" · · · . ıınlz emllik serviııi:ı:ıe müracaa!lıirı. c4448• Jetinden almaları lazımgelen ehlıyetnamenm bırer sw:etile folograıf.h 

(']arak isti.dalarile Ankarada Yüksek Ziraat Enstitilsü D&~ Müdiirlü·l·----.. ,=ahip"""..,.v=e-=n"'efl"l=.y=a=tı=id=ar-=e=ed=en=Baı:==m=uh=arrlrl==-=====-
~ün~ imtihan .ıı.ününe kadar müracaat etııneleri lüzumu ilin olunur, ETEfı İZZET BENİCB • 

<:.1428· c4405• Baaıldıl' yer• SON TELGRAF Matbauı 
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