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ETEJ\1 İZZET BENİCE YIL: J 

Alman Gönüllüleri Danzig'de Toplandılar 
- -- -

• 
ltalyanın 
Hiddeti 

Alman Tayyareleri Leh Hududlarında Uçuyorlar 
Türk-;. :f'ı·aı1>ız ittilakı, Bal
kanlar ve Dolayın ilhakı. 

'l!'uan: ETEM İZZET BENİCE 

• 
lngiltere, Almanyayı Ne Zaman 
Hasım Tanıyacağını İzah Etti 

ır 
iRk • Fran.ız ittifakı -.e 
Bııtqm anavatan• avdeti 
İtaQran matbuatmı hiddet

leDdiffi. 
İtal7anların hiddeti, devamlı 

nepiyatı celbetti&ine ıöre an! ve 
foverf bir hiddet deiiJdir. Bilakis 
pok derinden ııekn ve yine pek 
derine giden bir J>iddettir. 

J Makineye 
Verirken:' 

Halayın anavat:ına avdet etme
sini gayritabii ve Fransızların hak 
ve salahiyeti dışında buluyorlar. 
Ayni zamanda Tü•k - Fraıısız itti
fakının Balkanları istihdaf eyle • 
mesini de daha g.niş ölçüde bir 
asabitele karşılıyorlar. 

İtalyanın hakik:ıten canevinden 
geldiğine şüphe olmıyan bu hid
detin sebebi aşilrirdır. Çünkü, 
Türk - İngiliz itilaf ve ittifakından 
sonra Türk - Fran•ız ittifakının da 
ilin edilmeııi İtalvanın bütün müs
takbel tasavvurlarını altüst et -
mekel kalmamış, .sıfıra düşürmüş
tür. 

Köseivanof 
3 Temmuzda 

Berline Gidiyor 
_ Sofya 29 (A.A.) - B. Köseiva

nof'un birkaç eydanberi mukar
rer olan Berlin seyahatinin tari
hi temmuz hasl•ngıcı olarak teı;

bit edilmiştiı:. ",~kil 3 temmuz.. 
da Sofyadan ayr;lacaktır. Muma
lleylh Berlinıde 3 gün kalacaktır. 

İtalyan Müsteşarı 
Döndü 

Berlin 29 (A.A.) - İtalya hava 
müosteşarı General Valle, Alıran 

makamatı ne yapmış olduğu mü
zakereler sona erdiğinden tayya
re ile Romaya hareket etmiştir. 

Halbuki, İtalyanın bilhassa Ar
navutluğu işgal edip Adriyatiki 
dışarıdan gelecek donanmalara 
kapamak iınkanruı bulduktan •on
ra •hayat sabası• telikki ettiği 

mıntakalara yayı•ması mlislakl! 
programın esaslarından biri idi. 
Türk - Frans~z, Türk - İngiliz it
tilakı sulhun en kudretli müdafii 
halinde gerek Ba. kanlarda, gerek 
Akdenizde İtalyanın karşısına di
kilivermiştir. Bu ~art altında İtal
yanın kıpırdamasına imkan yok
tur. Arnavutlukt.n dışarıya ata
cağı tek adım derhal en bü~·ük 
nıulıabeleyi göreceği gibi bizatihi 
İtalyan topraklaı.ııın da otoma
tikman mukabeleyi istihdaf eae
ceği bir hakikatfü. 

Alman gilniillüleri bir merasimde Muhiddin 
Birgen'e 
Hücum 

[Londra, (Hususi) - Varşo

vadan gelen malı1mata gö
re, dôrbbin Alman zabıt ve 

efradı şark! Prusyadan Danzlge 

geçmişlerdir. Diğer bir ha1bere gö
re de, bin kadar Nazi gönüllüsü 
de Danı.lgde bulunmaktadır. 

(Deuamı 6 ıı.cı sahifede) 

İtalya Akdenizde karadan, de
nizden ve bavad3n gelecek her 
türlü harekete karşı en müşkül 
vaziyette olan bir coğrafi durwn 
içindedir. Herhangi bir tecavüz 
harbine atıldığı giln İtalyanın 
Fransız ve İngiliz donanması ta
rafından abluka ~dilmesi adaları 
ve müstenılekele<i ile olaa mu· 
vasala ve irtibatının kesilmesi en 
kolay i~letden biri olacağı gibi 
italyaya civar hava üslerinden 
uçacak binlerce tayyarenin İtal

yan şehirlerini, harb sanayii ve 
harbe yarar her türlü vasıtalannı 
kısa zamanda imha edeceği de ta
biidiT. Bu şerait altında İtalya bü
tiin hayatiyet ye uni~·eti ile pe
rişan olmağa, aç kalmağa mah -
kıinı olacağı kadar tasavvur ettiği 
yıldırım harekefüıin de kendisi ile 
boy ölçiişecek devletler ii•erinde 
bayati mahiyette Liçbir darbe teş
kil etmiyeceği ve neticenin zaferi 
mvtlaka sulh cephesine kazandı
racafı gıllzönünde bulunan bir ha
kikattir. 

Uzak Şarkta Japon 
Emelleri Nedir? 

--
Bir Makale Mecliste 
Münakaşaları Mucib 

Oldu 

Bunun i~indir ki. İtalya Akdeniı. 
ve Balkan devletltrinin bir araya 

(Devamı 6 ırn:ı •ahifede) 
Tayyare dafi topu a•ış 

esna')uıda 

YENİ TEFRiKAMIZ 

Tarzanın Oğlu 
Geliyor! .. 

Üç Dört Gün Sonra Başlıyoruz .• 

Japonlara 
Hücumlar yapıldı 

Londra 29 (A.A.) - Lordlar ka.
marasırıda Lord Elibank'ın Tien -
Çin hadisesi ve Tokyo hüküme<ti 
ile gfrişilmiş olan müzakereler 
hakkında sormuş olduğu bir sua
le Lord Halifaks evvelki gün A
vam kamarasında B. Chambrlain
in vermiş olduğu cevaba benzer 
bir cevab vermiştir. 

Lord Halifaks, Japon sefiıile 

konuşurken Tien - Çin'de İng.Jız 
tebaasına yapılan ve müsamahası 
kabil olmıyan hareketler hakkın- 1 
da çok şiddetli bir lisan kullanmış 
<:>lduğunu ilave etmiştir. 

Bundan sonra Lord Halifaks, 
şöyle demiştir: 

- Vatandaşları.mızın uğramış 

Muhiddin Birgen 

Ankara, (Hususi muhıııbirimiz

den) - Bankalar ve devlet mües-
scseleri memurları ayiıkları n 
tevhıd \'e teadül üne dair olan ka -
nun Jayüıasının bırınci muzake
resi mecliıste bitirildi ve askeri ba-
remin müzakeresine geçildi. 

(Devamı 6 ırn:ı sahifede) 

oldukları hareketlerden dolayı, İn- --r--;_-_____ ··:;_-_-:,-;::-__ ----.... -
gilterede hasıl olmuş olan infiali, 1 K 1 S A C A 1 
izale etmek için çok zaman geç • '------------....ı 
mek icabeder. Japon hükümetinın Pirincin Taşı! 
Tien - Çin hiidisesinin haJli için 
bir müzakere esası teklif etmiş ol
duğu söylenmektedir. Bu hükü -
metin İngiltere ile teşriki mesai
de bulunmak için ilk şart olarak 
Japon aleyhtarı, bütün unsurla
rın ortadan kaldırılmasını iste -
mi.ş olduğu söylenmektedır. Ja -
ponya'ya karşı tecavüzkarane bir 
lisan kullanmak ıstcmem. Fakat 
şunu söyliyeyim ki, Japon lisa
nında cteşrikı mesai> kelimesi şu 
manaya gelmektedir: 

. Kendisinden kat'iyyen izahat 
istemeksizin Japonyaya her iste-
diğini vermek .. 

Kazım Karabekirdon sonra fır-
tınaya tutulan ikmci meb'us Mu
hiddin Birgen oldu· 

Bizim, mahud •rkadaş: 
- Yahu, Muhiddin hem de yok-

lamıya arzedilmeden seçilen meb
uslardandı değil nıi?. 

Diye sordu. 
- Ent ..• 
Dedim. 
- İşte böyledir, ummadığın taş 

baş yarar!. 
Dedikten sonrli bir cümle ile 

devam etti: 
- Mesele sadtte pirincin 

nı ayıklama meııelei 

taşı

• • 

[ 
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Şefiıı 

Gezintisi 
Cumhur Reisi ismet lnöııii. 

dün saat 15,30 da Sauar01ıa 

yatile Yalovadan aynlmışlar, 
M arnıarada bir gezinti yap
mı§lardır. 

Milli Şef. bu arada imrah 
adasına çıkarak bazı tetkik -
!erde bulunmuşlardır. Reisi
cumhurun Mudanyaya çıka -
rak Bursayı da te§nfleri bek
lenmi§ ise de, vaktin geç ol
ması dolayısile, Milli Şef, bu 
ziyareti başka bir zamana bı
rakmışlardır. 

Türkiye 
Suriye 

Hududu 
Layiha Yarın Meclisde 

Görüşülecek 

• Ankara 29 (Hu•usi muhabiri -
mizden)- Türki./P ile Fransa a
rasında imzalana'l Türkiye - Su
riye arazi anlaşır.asının tasdikine 
dair olan liiyiha, Meclisin cuma 
günkü toplantısıııda müzakere e
dilecektir. Bu Jayiha için İzmir 
meb'usu Halil M.enteşin reisliği 

altında kurulan mu,akkat encü
men, mazbatasın. hazırlamış ve 
basılmak üzere Tl'atbaaya vemriş
tir. 

Harun 
Beri ine 

Gitti 
Tekrar Gelerek 

Askerliğini Yapacak 
Eski Denizbank müdür mua -

vinlerinden mühendis Harun a-
leyhine, Denizbank mühendisle -
rinden Sermed tarafından bir da
va açılmıştı. Davanın mevzuu, id

diaya göre, sebepsiz yere işten çı
karma ve hakaret etmek idi. Ser
med, Deni~bankta çalışırken, Ha
runun fena muamelesine maruz 
kıılmıştır, nihayet ~inden çıkarıl
mlljtır. 

Dün bu davaya Galata Sulh. 
hukuk mahkemesinde devam e
dildi. Geçen celsede gelmiyen ba
zı şa'hidler dinlendi. Mahkemede 
Harunu avukatı temsil ediyordu. 

Bir şayiaya göre, mühendis S..:-. 
med. yakın arkadaşlarına, Harun 
hakkında Müddeiumumiliğe bir 
müracaat yapa<:ağını söylemiştiı\ 
Sermed, Harunun, dava dolayısl
le, İstanbuklan başka bir yere g;.. 
deceğinden endişe etmekte. ldi. 

Diğer taraftan öğrendiğimrze gö
re, mühendis Harun, dün akşanı 

Almanyaya hareket etm~tir. E
sasen kendisi, Denizbankın teşek
külüne kadar Almanyada bulu -
nuyor ve orada çalışıyordu. 

Harunun izinle ve muvakkat 
bir müddet için gittiği söylenmek
tedir. Çünkü, kendisi, uzun za -

Bulgar Arnavudları 
Reisi Geldi 

Kral Zogonun Kızkardeşi Adile 
Busabah ~arise Gitti 

Bulgaristandaki Arnavud fede
rasyonu reisi Adil Ali Serezi bu 
sabahki ekspresl<" şehrimize gel
miş, doğruca Perapalas oteline af
derek Kral Zogo tarafındsn ka
bul edilmiştir. 

Adil Ali Serezi Bulgaristanda.ki 
2000 Arnavudu t~msil etmekte -
dir. Bu zat şehrimi~de birkaç gün 
kaldıktan sonra Bulgariııtana av
det edecek ve orada da ağleıbi iıh
timal Cenevreye gidecektir. 

Arnavutluğun İtalya taraiından 
işgali Bulgaristandaki Arnavut • 
!ar arasında da drrin bir teessür 
uyandırmıştır. 

Arnavutluktaki Arnavudlar, ~ 
gal · ar<>lı:e inden dolayı İtalyayı 
protl'stu etmişlerdi. BulgJrıstB.ı;!.,_
daki 2000 Arnavud da Milletler 
Cemiyeti nezdina- Italyayı pro
testoya karar vermişlerdir. 

PRENSES ADİLE BUGÖN 
PARİSE GİDİYOR 

Kral Zogo Parfr ve Londraya 
yapacağı seyahati. iki gün daha te
hir etmiştir. Sabık Kral ağlebi ih

(Deuarİıı 6 ırn:ı •ahijede) Prense<; Adile 

Hala Önüne Geçilemiyor ! 

6 Kişi Daha Sütten 
Zehirlendi 

Zehirli Süt Satan Seyyar Sütci1 
• • 

lbrahim Yakalandı 
Sarıyerde Seli"ı.ağa sokağında 

oturan Saadet ismindeki kadının 
kızları Hatice, Neda ve Mualll\ ile 
Kocataş sokağınaa oturan Hü -
seynin kızı N eziı'e ve Rizeli es
kici Abdullah, ayni sokakta otu
ran Neşet seyyar ~ütçü Adem oğ
lu İbrahimden ald.kları sütten ze
hir lenmişlerdir. 

Zehirlenenler ha.ıtaneye kaldı
rılmış, sütçü İbral.im de yakalan
mlljtır. 

Geçenlerde de yine Sarıyerde 

on kişi sütten zehirlenmişti. 
Bu sefer de, ayni mıntakada altı 

kişinin daha sütten zehirlenmesi 
nazarı dikkati çekmektedir. 

KARISINI DA KOCASlXI DA 
YARALADI 

Üsküdarda Ayazma sokağınd, 
~turan Nazif oğb İbrahim Bür
haniye mahallesinde oturan İbra

l)im ile karısı M;Jihayı, bıçakla, 

muhtelif yerleriııder. yarı:lamış-

tır. 

MÜNAKALAT VEKiLiNiN TETKiKi 
.. 

• 
. ,, 

mandanberi Türkiye dışında bu-

1 

Şehrimizde bulunan Miinakaiit V<ıldli Ali Çetbıka79, mahhftl 
Junduğundan, henüz askerlik biz- ınüesse;eleri ırezer~k tetkiklerde bulunuyor. Bu resim dtlnkll t.tld)f,. 

metini yapmam14tır. IP-ri s.ırasında alınnıışhr • 

.. 

ı 
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HUDUD HADİSESİ 

VE HARB HALİ 

U 
zak Şarkta, Sovyetlerle Ja
ponlar, adeta muharebe e
diyorlar. Buna hudud hadi

sesi diyebilir ıru::iniz?. Eskiden 
hudud hadisesi deyince, bir tara
fın nöbetçsinin yanlışlıkla silahı 

patlar, karşı tarai nöbetçisi de ha
vaya bir el ateş ederdi. Bu bile, 
büyük bir hadise ve mesele olur
du .. 

Şimdi, hudud hadisesi manası 
da değişti. Baksal'~za 30-40-50 tay
yare düşüyor, 120 tayyare ile hü

cumlar yapılıyor . Yine de bun
lar harb hali sa;·ılmıyor. Japon 
Hariciye Nazırı verdiği gard en -

partiye Sovyet e1,isini davet et -
mek nezaketini osla unutmuyor. 
Elçi de, bittabi icabet ediyordur .. 

ELEKTRİK. DİREKLERİ 

PAHALIYA ÇIKl\llŞ 

Şehrin muhtelü mıntakaıarında 
yeni dikilen elektrik direkleri bir 

mesele olmuş... Tah~ ediliyor
muş... Efendim, bu elektrik di -
reklerinin tanesi 130 liraya mal

olınuş.. 130 liraya bir direk pa -
halıya çıkmış, diyorlar .. 

Bizce pahalı değil.. Bundan a
şağı da direk diJ;.ilir mi?. Bizim 
dikilir ai'tacımız yok... N<>reden 
olsun, baksanıza. fiatlara ... 

ÖNÜNE GELEN SEYYAR 

SATICIYA ÇATIYOR 

Zavallı seyyar :atıcılar ... İstan
bulun en lüzumlıı iktısadi ve içti

mai unsurudurlar Herkes de on
lara çatar. Maa.!allah, bir gün 

hepsi birden grey yapmağa kal -

kışsalar, halimiz perişandır. Böyle 
olduğu halde, onlJra ne suçlar is
nad edilmez?. Şimdi, yeni iddia da 
şudur: İstanbuldL hayat pohalılı
ğının müsebbibi c.nJarmış. _ 

Yok be birader'!. Seyyar satıcı, 
malı, daima dükkancıdan ucuza 
verir ... 

Üç beş kuruş ekm~k parssı için 
uğraşan bu zavaılılara dokunma
yın .. 

RENKLERİN FAYDA 

VE MAHZURLARI 

Meraklı bir dok•or renkler hak
kında uzun boylu tetkikler yap -
mı.ş .. Renklerin h_vdası ve zarar
ları varmış ... Bu doktorun tavsi
yelerine göre, ya1 ~k odamızı ma
viye, yemek odarr.ızı sarıya, çalış
ma odamızı da ~eşile boyama -
lıymışız. 

İstanbulda, büyük caddeler ü
zerine tesadüf eden binaların gri 
renge boyanması için, Belediye 
bir mecburiyet kt·ydu .. Gri renk, 
açık sarıya benzer .. Acaba, bütün 
İstanbul, bir ye!l'ek odası mı ad
dediliyor?. 

SICAK HAV ADA 

DIŞARI ÇIKILIB Mİ? 

Taksim bahçesi bir ay sonra, 
halka açılacakm~. ŞimdiliK ta -
mir, tadil ve ıslaıı ediliyor. Biraz 
gecikti amma, sayın Is.anb!.11 hal
kı kusura bakmazlar .. Esasen, ha
valar çok sıcak. Bugünlerde in

san kapıdan dışarı çıkamıyor. En 
güzel yer, evlerinJzin, rüzgar tu
tan serin bir pencere önüdür. Son 
baharda havalar mülil.yimleşınce, 
hep beraber Taksım bahçesine gi
der, dolaşırız. 

AHMED RAUF 

Ekmek İşi İçin \ l H:~rf ~L~R J 
Toplantı _*...;_;,;Kız-ıl..;.ay=.h...;af;;.ta_s_ı ;;;cu;;.;m;;;a;..r_te_s_ı· gu-.. -

y apılıyOT nünden itfüaren başlıyacaktır. Bu 
hafta zarfında maruf dükkanların 

İstanbulun ekmek ı.şin ihallet
mek maksadile bugün öğleden 

sonra belediyede esaslı bir top -
lantı yapılmaktadır. 

Ekmekciler ve pişiriciler cemi
yetinden 3 er muraıhhas ile isti
şare heyeti azalarının i!ştirak ede
ceği bu içtimada cimaliye ücreti> 
nin arttırılıp arttırılmaması ka -
rarlıı.ştırılacak ve buğdayın fiya
tına 1 kuruş zam edildiği takdir-
4e ekmeğin, buğday fiyatın<lan 

1 kuruş fazlasına satılabileceği 

hakkındaki Beyoğlu ve Kadıköy 
Kız Enstitüleri pastacılık mualli
mi Esadın ıbir raporu ve kimyager 
B. Nureddin Münşiin raporu mü
zakereye konacaktır. -·-Ali Çetin Kayanın 

Tedkikleri 
Şclırimizde bulunan Münaka 

!at Vekili Ali Çetinkaya bu sabah 
da tetkiklerine devam etmiş, Ve
kalete bağlı şehrimizdeki mües
seselerde meşgul olmuştur. Ali 
Çetinkaya otomobille İstinyeye gi
derek oradaki tamir havuzlarında 
tetkikatta bulunmuş. fabrika mü-

vitrinleri Kızılaya tahsis edile -
cektir. 

* Belediyeye verilecek 5 mil
yon lira borç par>1nın mukavelesi 
Ankarada vali namına Belediye 
muhasebecisi Muhtar Acar tara
fından imzalanmıştır. 

* Atatürk köpı üsü yeniden gri 
renge boyanacaktlJ'. 

* Belediye; Fdirnekapı Ci-
hangir hattında l 5 otobüsün iş

lemesine müsaad .. etmi.ıtir. 

* Belediye muhasebe memur -
!arı için açılacak olan meslek kurs
ları 1 temmuzda açılacaktır. 

* Meınleketirr.izde terbiyevi 
filimler çekmek jzeıe bir Ame
rikan şirketi Türkiyeye bir heyet 
gönderecektir. 

* Türk - Franoız ticaret anlaş
ması müzakereleı inde bulunmak 
üzere Parise gide<:ek olan Ticaret 
_Vekaleti müst5arı Halid Nazmi -
nin reisliğindeki heyetimiz yarın 
sabah Ankaradan ş~hrimiz~ ge
lec' .. ir. 

düründe'n işler hakkında izahat 
almıştır. 

İstlnye tamir havuzlarında ısla
hat yapılacaktır. 

Plaj Bülhü .leri 
No. ı9 

- Allah 'belanı versin, kaltak! 
Bu edcl>siz herifi nereden peşine 
taktın da getirdın boraya? 

Sonra birden Mecdiye döndü: 
- Rica ederim, azizim, söyle

diğiniz lafları kulağınız işitsin. 

Burası bir aile evidir. Sana yüz 
verdikse, tepemize çık demedik; 
ya! 

Mecdi külhanbeyi tavrını ta -
kınmıştı artık. Sol omuzunu kal
dırarak güldü: 

- Haydi be sen de. Hangi aile 
evinden bahsediyorsun? Ben bu
raya geldim geleli hepinizi dikiz 
ed;yoruın. Burası buz g'bi bir ran
devu evi. .. Fakat, bana doğrusu

I 

Yazan: İ>keotler F. SERTELLİ 

!eti yor burasını .. Sen mi? Yoksa 
bizim küçükfrıanım mı? 

Pelinin bütün siyaseti alt üst 
olmuştu. Bu küstah adam ne ka
dar da terbiyesizce konuşmağa 

başlamıştı! 

Pelin bu hakaretlerin altında 

kalacak kadın değildi. Feridunun 
yanına sokuldu: 

- Haydi göster ken<lini doktor
cuğum, deci~ bu belayı derhal bu
radan defetmek sana düşer .. 

Mecdi iki omuzunu birden kal

dırarak güldü: 
- Beni buradan sokağa atacak 

adam daha anasının karnından 

doğmamıştır be. Ben akşamdan
.. z ır kuru tan fazla mas -

Vazifede 
Sakat 
Kaldı 

İş Bürosu Bu Gibilerle 
Alakadar Olmuyor mu? 

Evvelce, Haliçt:ki Gizlaved las
tik fabrikasında çalışan Mehmed 
Celaleddin ismind? bir vatandaş 
dün matbaamıza geldi. Şuniarı an
lattı : 

- Mayıs 1938 rnrihinde bu fab
rikaya amele olarak girdim. 60 
kuruş yevmiye il·. çalışmağa baş
ladım. Henüz ac.;miydiın. Fakat 
girdiğimin haftasında, ber.i ma
kinede çalıştırır.ağa başkdılar .. 
Halbuki, bu verdikleri iş 180 ku
ruş yevmiyeli usll işi idi. Aradan 
birkaç gün geçti. Sağ elimi maki
neye kaptırdım. Üç parmağımı 
makine aldı, gölü•·dü. Şimdi, sağ 
elimle hiçbir iş yapaınıyacak va
ziyetteyim. Elimi makine kApınca 
imdad kolunu çe!:tim. Fakı.t, te
sisat bozuk olduğundan silindir 
durmadı.. Bağırdım. Diğer amele
ler cereyanı merkezden keserek 
ancak makineyi durdurabildiler. 

Elim· hala .iyice geçmemiştir. 
"<iitün kolum tehlikededir. 

Falbrika, bu kazadan sonra, ga
yet az bir para veriyordu. Şimdi, 
onu da kesti. .. Sefil bir haldeyim. 
Sağ kolUJl! işleMediği için, hiç

bir yerde çalışamıyorum .. 
Bu vatandaşın vaziyetini iş bü

rosunun dikkat gözüne koyuyo -
ruz. Duyuyoruz J>i bir takım iş 

yerleri, bu gibi kaza geçiren işçi
lerine ancak kısa Lir müddet cüz'i 
bir para veriyorlar, sonra sokak 
ortasında bırakıyorlar.. Vazife 
başında sakat kal~n bu gibi va
tandaşlara kanunun emrettiği bü
tün yardımların ""pılmasını ali\
kadarlardan bekliyoruz. 

---<>----

Gazi Köprüsü Yen iden 
Boyanacak 

Gazi Köprüsü inşaatında kul -
!anılan boyaların bozulduğunu ve 
bu sebeble Beledive taraı.ndan 

şirketin protesto ~dildiğini yaz -
mıştık. 

Şirket boyalarır Haliç suyun -
daki kimyevi tesirler neticesinde 
bozulduğunu iddia etme,.; üzeri
ne bu sudan ve bJ_valardan alınan 
nümuneler tahlil ettirilmiştir. 
~eticede müte~hhidin iJdiası

nın doğru olmadı!!: fennen anla -
şılmıştır. Bunun üzerine Beledi
ye tekrar şirket~ müracaat et - ( 
miştir. 

CUMHURİYET: 

Nadir Nadi umumı harbi doğu
ran Saray - Bosn; suikasdının 25 
inci yıldönümü münasebetile yaz
dığı •Bir yıldönümü. isimli bu -
günkü başmakale>inde dünyayı a
levler içinde bırakan kıvııcımın 

tam 25 sene evvel bugün parladı
dığını söyliyerek: 

•Ü zerınden çe:vrek asrın silin
diri geçen o meş·um hadiseyi ha
tırlamak maksadüe geriye doğru 
baktığımız zamaı. hayret ve ü
züntüye düşmemek elden gelmiyor: 
Kendimize •medtniyet yolcusu• J 
diye manası çapre5ık fakat söyle
mesi şatafatlı bir ad takan biz ga
filler alayı meğer az gitmişiz, uz 
gitmişiz, dere te;ıe düz gitmişiz, 
bir de ne görelin:, bir arpa boyu 
yol gitmişiz.• 

TAN: 

Zekeriya Sertel <İtalyanın ha
yati sahası. isim;; bugünkü baş
makalesinde bu sı.hanın •eski Ro
ma imr ıratorluğu• olduğurıu ve 
İtalyanın •akib ettiği siyasetin ga
yesini ·Akdenize hakim oimak• 
teşkil ettiğini söy !emekte ,e bu 
gayeye erişmk içın Adriyatiki düş
man filolarına kapamak üzere Ar
navutluğu işgal eylediğini beyan 
etmektedir. 

YENİ SABAH: 

Hüseyin Cahid Yalçın Karlsbad
dan gönderdiği •Patay ve Alman 
matbuatı• isimli lıugünkü başma
kalesinde; Alman gazelcierinin 
Halayın mem!e]retimize ilhakı 

karşısında yaptık!arı neşriyattan 

bahsetmekte ve bu gazetelerin il
hak hadisesini ·f~da edilen ınem-

leket: Arab toprakları veriııyor• 
gibi kocaman ve garib manşetler 
altında bir sürü garib fikirlerle 
haber vermelerir:in çok gülünç 
olduğunu söylediı<ten sonra •Al-

. man gazeteleri Türkiyeye karşı 

ne kadar gayridostane ve müteca
vizane bir his beslemek kabilse 
o kadar kin ve infial ile bizden 
bahsediyorlar. Bunlara karşı hi~ 
detlenmeyi, yahı.:d ayni lisan ve 
hissiyat ile mukabele göstermeyi 
lüzumsuz buluruz ve kendimize 
yakıştıramayız!• elemektedir. 

İKDAM: 

•Uzak Şarktaki çapraşık vazı -
yet> isimli bugünkü imzasıl baş
makalede 2 senedenberi Çinde de
vam eden Çin - Japon harbiı:den 
ve Mançukoda S»vyetlerle yapı
lan çarpışmalardan bahsedilmek
te ve Sovyetlerin Çine yardımla
rını genişletmesi takdirinde bir 
Sovyet - japon harbinin de varid 
olabileceği ancak 2 senedenberi 
harb ile meşgul olan japoniarın 
oldukça yorulmuş bulundukları -
nın da gözönüne ıt!ınması icab et
tiği söylenmekıec';r. 

VAKİT: 

•İtalyan gazetelerine cevabı -
mız• isimli bugür kü imzasu baş
makalede dün gel·n İtalyan ga
zetelerinin Türk Fransız anlaş

masını tenkide koyulmuş olduk
larını ve Hatay 'l·ürkleririn ~~;r

kiyeye ilhakını doğru bulmıy:<- rk 
Fransanın böyle bir iltiharl:ı .:a
bul ve tasdik etmesini beya~lm.
lel usuller ile te1if edilemez bi.
mahiyette gördülı leriııi söyıemek
tedir. 

Belediye 
Tahsisatı 
Ne Halde? 

-·-·-
Ay Başından itibaren 
Yeni Tedbirler Tatbik 

Edilecek 
Şehrimizde tahoili icab eden be

lediye vergi ve resimleri sayısı

nın idarei hususıy<ıye aid bulu -

nanlar la beraber 89 <. baliğ oldu
ğu anlaşılmaktadır. 

Bunun 48 kalemi doğrudan doğ
ruya belediye tahakkuk ve tahsil 

teşkilatı tarafındon alınmaktadır. 

Fakat yapılan bütün gayretlere 
rağmen bunların tahsil nisbeti 

şimdiye kadar % 75 i geçmemiştir. 
Bu nisbet de; ar,cak varidat kay

naklarının en mühimmini teşkil 

eden bina, buhraı.. arazi, yol, ten
viriye vergi ve re,imlerinde % 75 i 

bulmakta; diğer bazı resimlerin 
tahsil nisbeti ~;, 25 e bile baliğ ol
mamaktadır. 

Yeni mali yıl b&şlan.gıcı olan ay 
başından itibaren tatbikine baş

lanan yeni tedbirler sayesir.de bu 

sene hiçbir şubede •vergi kaçağı• 
bırakılmıyacaktır 

Yüksek nisbette tahsilat yapan 
şube memurlarına nakden ikra-

miye verilmesi de düşünü1'ııekte
dir. 

--·-o---

Belediyelerin 
Varida ı 

Arttırılacak 

=====:=============
1
Bu Maksadla Hükumet 

Bir Kaçakçılık Bir Komisyoncu Bir Layiha Hazırlıyor 

I• • T hk k T k"f Ed ld Belediyelerin v&ridatını arttı -şı a i ev ı i i rarak şehirlerimizin imarı için da-

Edı.lı"yor 4 üncü Vakıf hanın<la takibci- ha müsbet bir şe~ilde çalışılma -
sına imkiın vermPk maksadile Da

lik ve komisyonculuk yaparken biliye Vekaleti tarafından hazır -
Tophanedeki Ford fabrikası -

nın bulundugu serbest mıntaka

dan hurda eşya meyanında yeni 
otomobil aksamının çıkaı·ılması 

ile yapılan 300 bin liralık kaçak
cılığa ait gürrırü.k taıhkikatı ik
mal edilmiştir. 

Tahkikata göre bu sene mart 
sonlarına dğoru piyasada ucuz o
tomobil levazımının çoğalması na
zarı dikkati ce1betmiş ve Fam, 
Gebzeli Ali Riza, Hüsnü Halat, 
katolik Ziyanın dükkiınlarile A
rar Araşerin depolarında 80 ton 

malzeme ele geçirilmiştir. 

---<>--

geçen sene yazıhanesinde icra e-
lanan bir kanun layihası bugün-

dilen bir araştırmada müteaddit !erde Büyük Millet '.Vleclisine ve-
sahte tıüfus kağıdları bulunan fi- rilecektir. 
rari Osep Goncagül evvelki gün 

Romanyadan şehrimize dönmüş 
ve polis tarafından yakalanarak 

hemen Müddeiumumiliğe teslim 
edilmiştir. 

Mumaileyh varissiz ölen Mari 

ismindeki bir kadının 100 bin li
ralık emlakini sahte bir ilamla ta

pudan üstüne geçirip sonra sat -

makla da maznundur. 

Bu yeni kanur.aan bilha$sa İs-

tanbul belediyesi istifade edebi
lecektir. Yeni layihanın ihtiva et
tiği mühim esasla: da şunlardır: 
1- Belediye vergilerinin iyi ta

hakkuk ve vaktinde tamamen tah

sil edilmesini tenı;n edecek im -
kanların belediyeicre verilmesL 

.Bu ısrar üzerine şirket Gazi 1 
köprüsi;inü bıı.ştaı.başa yeniden bo
yamağa mecbur kalmıştır. Köp
rünün ikinci defa boyanmasını 

bugünlerde ~aşlaııacaktır. 

·- * 
Karabük Ş . .ri !

Rüşvet Alan Memurlar 
Galatada esnaftan rüşvet al -

maktan suçlu komiser Talat ile ar
kadaşlarının muhakemelerine dün 

- Romanyada beni casus zan

nettiler. Üzerimdeki evrakla be

raber bu ilamı da aldılar~ .... de
miştir. 

--0-

2- Halka ağır ı;elmiyecek bazı 
varidat kaynakları temini, bunun 
için belediye veıgi ve resımleri 

kanununda bazı değişiklikler ya
pılmaktadır. 

3- Hükiımetin belediyelere yar
dımlarım temin e~mek. 

Büyük demir ve çelık endüst -
rimizin merkeziııi teşkil edecek 
olan •Karabük. c" belediye ku -
rulduktan sonra ~ehircilik :nüte -
hassısı Prosta müracaat edilerek 
burada tamamen modern bir şe
hir vücude getirilmesi için bir 
plan istenmiştir. 

Prost bu maksa:lla bir hatta ev
vel Karabüke gid.rek tetki1<Ierini 
yapmı.ştır. Kendisi bugün şehri

mize dönecek ve planının esasla
rını hazırlamağa başlıyacaktır. 

raf ettin1. Pazarlığımız on lira de
ğil mi? 

Cebinden iki beşlik banknot çı-

karıp masanın ortasına attı: 

- Bizde para peşindi.r imanım .. 
Feriduna yan gözle baktı: 

- Biz öyle parmakları mani
kürlü zürpeler gibi, anafordan 
geçinmeyiz. Al paranı.. Haydı gi
delim odamıza. 
Kapıya doğru yürüdü: 

. _: Allaha ısmarladık, bacanak 
bey .. ! 

Pelin derhal masanın üstünde
ki banknotları alıp parçaladı: 

- Haydi, defol evimizden al -
çak köpek! Kapalı çarşıdan kun
dura mı satın alıyorsun? Çık dı
şarıya .. 

Ve Feridunun kolun<lan çekti: 
- Ne duruyorsun, doktorcu -

ğum? Kendini göstersene! .. 
Feridun müşkül vaziyete düş

müştü. O kavgacı, dövü•.cü bir a
dam de"ildi Böyle belalı k'. se-

Asliye 1 inci oezada devam olun
muştur. Dünkü celsede dinlenen 
şahit fırıncı Akyol her hafta 6 li
ra rüşvet verdiğini, kend'si gibi 
diğer bazı esnafın da bu haftalığı 
verdiklerini bildiğini söylemiştir .. 
Dünkü muhakemede Yorgi ve 
Yusuf isminde 2 şahit de yalan i
fade vermek istediklerinden hak-
larında Müddeiumumilikce 
bata geçilmiştir. 

taki -

!erle ömründe bir kere bile dö -
vüşmemişti. Fakat, işin içine gir
mişti bir kere. Artık erkekliğini, ! 
cesaretini, kuvvetıni göstermek sı-
rası gelmişti. 

1 
Feridun bu kad~r hakarete ta

hamrnul edecek bir adımı da de- ı 

ğildi, O, izzeti nefsini, haysiyet ve 
şe;·efini herşcyden üstün tutması
nı bir vazife bilirdi. Birden ileri
ye atıldı. 

- Alay öyle olmaz, böyle olur .. 
Diyerek, Moodinin suratına kuv

vetli bir tokat indirdi. 
Pelin hala: 
- Hah şöyle .. Göster kendini, 

doktorcuğum! 

Diyerek Feridunu kavgaya teş-

vik ediyordu. 
Mecdi: 

- Ben de bunu bekliyordum .. 
Dedi, birdenbire gözleri dön -

mü~ bir canavar gibi. dişlerini gös
terer k etrafına bakındı .. Elini 
koynuna saldırmasile çekmesi bir 

19 Seneye Mahkum 
Edildi 

Bundan bir müddet evvel Diz

dariyede polis Hasan Basrinin e

vine bir gece vakti girerek hırsız

lık yapmak isterken karşısına an
sızın çıkan Hasan Basriyi öldüren 

Nazım dün ağır ceza muhakeme

sinde 19 sene hapse mııhkı'.ım edil

miştir. 

oldu .. Pelin, Mecdinin bıçak çek
tiğini görünce, masanın üstünde
ki sürahiyi kaptı.. Mecdinin başı
nı savurdu .. Masa ~it üst oldu .. 
Melin bağırmak istiyordu. 

Pelin: 

- Sus .. Hepimiz karakola gi
deriz.. aleme rezil oluruz. 

Dedi.. Ve kız kardeşinin ağzını 
kapattı. 

Elindeki sürahiyi Mecdinin ba
şına fırlatmıştı amma, o ne çevik 
bir adamdı öyle, derhal yere eği
lip kurtulmuştu. Süıbıhi d:uvar- J 

daki aynaya çarptı .. Ayna bin par
ça oldu .. Yere düştli. Bu arada: 

- Ah ... VuruL<ium ... 
Diyen ince, boğuk bir ses du

yuldu.. ve elektrikler birdenbire 
söndü .. 

Mecdi: 

- Haydi, şimdi güvendiğiniz a
damla haşhaşa kalınız .. Allı>ha ıs
marladık. 

Diye söylenerek pencereden 

4- Belediyelere uzun vadeli ve 
az faizli istikrazlar temini unka
nını vermek. 

Yeni kanun kabul edildikten 
sonra şehirlerimizdeki imar hare
ketleri; muntazan. bir program ve 
proje tahtmda sür'atle arttırıla -
caktır. 

Bu suretle 5 10 yıl içinde kıiçük 
büyük hemen bütün şehir ve ka
sabalarımızın çehrelerinde esaslı 

bir değişiklik ve muhtelif umran 
eserleri vücude relecektir. 

bahçeye atladı ve kaçtı. 

Feridun yaralanmıştı .. 
Karanlıkta: 

- Pelin .. vuruldum .. Biriniz po
lise gitsin şu herifi yakalatmız ... 

Diye bağırıyordu. 

Birdenbire odanın içinde ses ve 
gürültü. kesildi. Melin, Mecdinin 
iyice kaçmasını bekliyordu. Pe
lin de meydanda yoktu. 

Mecdi giderken elektrikleri kır
mıştı. 

Odanın içi zın.dan glbi karanlık
tı. 

Akşamdaı>beri sinsi sinsi otu
ran Meodinin nihayet böyle bir 
;·ezalet çıkaracağı ve herkesin ağ
zının tadını bozacağı belliydi. 

Bu kabahat, Melinden başka 

kimsenin değildi. Böyle düşük se
v;yeli ve ahlaksız bir ad"1nla ne
reden tanışmış, neden onu peşine 
takıp evine kadar getirmi§ti. 

(Devamı va~) 

Londra, Berlin, 
Moskova 

Yazan: Ahmed Şükrü ESMEll 

Bugünkü beynelmilel münase • 
betleri, iki cepheli bir kuvvetler 
muvanezesi olarak mülahaza et
mek yanlıştu·. Hakikatte beynel· 
milel münasebetlerin üç cephesı, 

daha doğrusu üç kutbu vardır: 

Londra, Berlin ve Moskova. 
1 - Lond~a, kapitalist, demok· 

rat, doymuş emperyalist ve statü
kocudur. 

2 - Berlin, faşist, otoriter, doy
mamış emperyalist ve statü '<n 
leyhtarı. 

3 - Moskova, komünist, 
ter ve revolüsiyoner. 

Beynelmilel hayat dedl.;'miz 
hadise, bu üç kutup ile menfaat· 
lerini bunların bıri veya diğeri 
ile teşriki eden devletler arasında 
karşılıklı bir mücadeleden ibaret
tir. Bu cephelerden her birinin 
harici politikası şöyle huJas1 edi
lebilir: 

Londra ve buna tabi olan peyk· 
ler, statükonun muhafazasına ta
raftardırlar. Bunu bir aralıs: M ı

letler Cemiyeti vasıtasile yar.vur -
!ardı. Faşist tazyiki altında bu sis· 
tem zayıfladıktan sonra ba~«a 
yollar aradılar. Bu yolların biri, 
faşistl~r!e anlaşmaktı. Bunu ya
parken, Moskovayı gücendirdi -
ler. Şimdi de •Sulh cephesi• adı 

altında dairesi mahdud fakat şüp· 
hesiz daha müessi• bir nevi kol. 
lektif barış sistemi kurmıya ça
lışıyorlar. 

Bertin mihveri, her ne pahaya 
olursa olsun, statükoyu değiştir

miye çalışıyur. Bunu temin etmek 
için herşeyden önce. Millet'.er Ce
miyetini yıkmak lfızımdı. Bu sis
temi zayıflattıktan sonra, komü -
nistlik aleyhine bir mücahcde 
perdesi arkasırıa sakladı. İspan
yada kızıl tehlike gördü. Çekos
lovakyayı •kızıl• olduğu için mah
vetti. Şurası kızıl, burası kızıl 

derken karşısına demokrat cephe 
dikilince derhal tabiyesini değis

tirdi. A vrup~ medeniyetini teh -
likeden kurtarmak için g'rı.şilen 

mücahede kaynıyarak buhar ol
muş ve kalan tortusu da mideye 
ve işkembeye taal!(ık eden bir 
•hayat sahası• davasından iba • 
ret kalmıştır. Daha garibi, faşist 
cephe tükrülderini yalıyarak Mns 
kova ile anlasmıya çalışıyor. Artık 
medeniyet için karşısındaki tehli
ke bolşevikl.k değildir. •Demok
rasi ve kapitalist plütokrasidir• 
İki ay evvelisine bdar komünist
liğin işittiği azarı, şimdi demok
rasi işitiyor. Hitler evvelki gür 
eski İtalyan muhariblerine hital 
eden nutkunda şunları söylemiş 
tir: 

·Demokratik ve kapitalist plü
tokrasiler tarafından işlerimize 

~üdahale e:lilemez.• Ayni gün 
Italyan hariciyesinin resmi mec
muası olan Relazioni İnternazio -
nali de şunla!"ı yazdı: 

•Demokra! devletler Almanya· 
nın ve İtalyanın inkişafına mani 
olmak istiyorlar.• 
Moskovanın h•define gelince: 

bunun kapalı hır tarafı yoktur: 
Sovyetler, Jünya revolüsyonuna 
inanıyorlar. Onların nazarlarında 
faşistlik de demokrasi de düş _ 
mandır. Fakat düşmanlar arasın
da fark vardır. Sovyetler, bir a
ralık her ikisine karşı da vaziyet 
alırken, faşi<tliğin muvaffakiyet
li inkişafı karşısında demokrat 
cephe ile beraber yürümekte fay
da gördüler. Fakat demokrasi cep
hesıle iş birliği Sovyetleri hayal 
sukutuna uğratmıştır. Bilhassa 
Münihte. So\ yetler bundan sonra 

son derece muhtrriz davr~nmıya 
başlamışlardır. Filhakika bugün 
Sovyetlerin vaziyetleri eskiye na

zaran kuvvetlidir. Bir defa kendi 
emniyetlerinin sağlam olduğuna 

inanıyorlar. İkincisi, Londra ile 
Berlin arasındaki mücadele, Mos
kovayı hakem vaziyetine getir -
tP.iştir. Harb sonrası devrinde 
Moskovanın harici politika bakı
mından bu derece kuvvetli bir 
vaziyete geçtiği olmamıştır. Bir 
taraftan İngiltere sulh cephesine 
iştirakini temine çalışıyor. Diğer 

taraftan Almanya, bitaraf kal -
ması için yalvarıyor. Moskova -
nın hareket hattı ne olacaktır? 
Henüz sarih olarak malum değil
dir. 



Giiniin Meaeleai: -
Tarifesi HAii Yaz 

Tatbik Edilmiyor 
Vilayet ve Belediye Halkın 

Şikayetleriyle AlakadarOlarak 
Vapu1·idarelerine Tebligat yaptı 

Y 
az mevsimi ilerlediği, sı
caklar },ütün şiddetile 

devam ettiği halde Şir -
ketihayriye yaz tarifesini tat
bika başlamamıştır. Adalar hat
tında da yaz tarifesinin henüz 
tatbik sahasını. konnıadığın -
dan şikayet edilmektedir. 

Bilhassa tatil günleri sayfiye 
yerlerindeki iskelelerde akşam 
Uzerleri halk birikmekte, pek 
büyük müşkülat meydana gel

mektedir. 
Şirketihayriye Köprüd<on Bo

ğaziçine tarife harici zuhurat 
postaları kaldırmaktadır. Va -
purlar dolusu balkın Boğazi • 
çinden İstanbula avdetini te -
min edebilmek için köprüden 

kaldırılan tarifo harici zuhurat 
postalarının mukabilinde Bo -
ğaziçinden köprüye de yine ta-

Geçid 
Yerlerinde Hızla 
Geçen Şoförler 
Bir Kazaya Meydan 
Verilmemesi için Sıkı 
Kontrol Yapılacak 
Köprü üstünde ve Karaköyde 

geçid yerleri yapıidığı zaman her 
geçid yerinde bir polis bulundu

durulmuş, halk bu yeni usule a 
lıştırılmıştı. İst~nbullular kısa 

zamanda, karşıda,-, karşıya geç • 

mek lazım geldigi zaman mutla
ka çiviler arasındın yürümeğe ta

mamen alışmış bulunuyorlar. Hat

ta bunun için de :Yöprü üstündeki 

geçidlerde polis ·ııulundurulma -

maktadır. 

Fakat bunun m;;hzurları derhal 

kendini göstermi~tir. Nakil vası -

taları geçid yerl~rine kafiyyen 

dikkat etmemekt". köprü üstün

den ve hatta Ka~ .iköy gibi kala

balık bir caddeden bile bütün sür

atlcrile geçmekteı.irler. Baz"n halk 

bilhassa kadınlar . :; ihtiyarlar u

zun zaman geçidin bir başında bek

lemeğe mecbur kalmaktadırlar. 

Bu hususta gazt>lelere nki şi -

kdyetler Beldıye ;in nazarı dik

katini celbetmişt; .. Badema köp
rü üstündeki geç dlerde de birer 

polis bulundurulacak ve bu me -

murlar geçid yerlerinde nakil va

sıtalarınm seyrini idareden ziya

de çivilerden süratle geçen oto -

mobillerin numar~larını kr.yde -

deceklerdir. Be!Pdi~'e ya,:;ağına 

rağmen sür'atle giden otomobil -

]erin sahibleri ve :;Mörler şiddetle 
cezalandırılacaktır. 

No.22 

- İnsanların ıJbiati bir gün Ö· 

teki güne neden<e tıymuyor. Bi
lirsiniz ki, benim kibar rnsyete 
ile temasım son derece malıdud
dur. Bu güzel sekreteriniz ne za
mandanberi hizmdinizde bulunu
yor? 

Sarı Yanis sanı.i ilham arıyor
muş gibi gözleri,,; tavana kaldır
dı: 

- Dört mü? D~ırunuz bakayım, 
hayır, üç aydanb•ri,.. Son derece 
münevver bir kızdır Maruf bir 
daktilo mektebi !~rafından tavsi
ye ile gönderildi. Son derece az 
konuşuyor. Fakat kuvvetlı bir 
kültiirü var. Ke>Jdi yaşında kız

ların hemen heps.ne faiktir de -
sem caiz ... Bir defo yunanc<yı bi
le gayet güz~! konuşuyor ve ya
zıyor. 

deseniz 

rife harici vapur kaldırmak i
cab etmektedir· Bu cihet layı
kile tanzlııt edilemediğinden 

tatil günleri vapurlar, otobüs
ler gibi, •başıbozuk• bir man
zara arzetmekiedir. 

Halkın gazetelere vaki şika
yeti iizerine yapılan neşriyatı 
ehemmiyetle nazarı dikkate a
lan Vilayet ve Belec;liye İstan
bulluların daha fazla eza, cefa 
çekmemeleri, bir günlük eğ -
lencelerinin ıztırabla neticelen

uıesinin önüne geçmek için va
pur idarelerine yaz tarifeleri
ni tatbike başldmalarını ve ta
til günleri sayfiye yerlerinden 

İstanbula sık sık vapurlar kal
dırmalarını bildirmiştir. Gerek 
Şirketihayriye, gerek Deniz -

bank yaz tarifelerini bugün -
!erde tatbik edeceklerdir. 

Taksim Bahçesi 
Aile Parkı 

Oluyor --
Bahçenin Dahili Kıs
mında Yapılan inşaat 
Yakında Bitirilecek 
Belediye Taksim bahçesini tev

si ve tanzime devam etmektedir. 

Bahçe, o civardaki bostanlara doğ
ru genişletilmektedir. Taı<sim 

'l?alıçesi şehrin en güzel aile par

kı haline sokulacaktır. 

Baihçenin parça parça tefrik e

dilerek her salıar.,n bir içk•!i ga

zino haline getirilmesine müsaa -
de edilmiyecektir. Yeni ağaçlar i

lavesile Taksim baılıçesi ailelerin 

sabahleyin ve akşam üzerleri gez
melerine mahsus küçük bir park 
olarak kullanılac;ktır. · 

Bahçenin bostonlara doğru u
zatılması işi bir müddet uzıya -
caksa da dahilde yapılan inşaat 

pek yakında ikmal edilecek ve 
bahçenin bu kısn: halka açıla -
caktır. Halkın bahçeden istifade

sine mukabil düt,,ıliye alınmıya
caktır. Çiçeklerin koparılmaması 

için bahçede lüzumu kadar bekçi 
bulundurulacaktır. 

Kadıköy Kız 
Enstitüsünün 

San'at 
Sergisi 

Kadıköy kız en•titüsü talebesi

nin bu yıl içinde 'lozırladığı eserler 

önümüzdt>ki pazaı güaü saat 15,30 

da mektcb binasında açılacak, ser

gide defile de gösterilecektir. Ser

giyi Vali ve Belediye R.eisi Lütfi 

Kırdarın da ziyareti kuvvetle 
'91Uhtemeldir. 

- Tam yerinde bir kelime! Ma
rilbond caddesinde bir pansiyJn
da yalnız oturuyor Hiç tanıd ;ğı 
yoktur. Bütün gecelerini kerdı 

başına odasında geçirir. Hul ısı;. 
hakikaten hürmet edilecek, t>k -
dir olunacak bir kızdır. 

Meredi! bir müddet ev salı .1'' -

nin yüzüne baktı: 
- Bütün bunları niçin baua 

söylüyorsunuz? 

- Verdiğim malumatı öğ rn
mek için zahmete girmiyesiniz di
ye ... Sizin bu kız hakkında ma -
lı'ımat elde etmek için nasıl bir 
merakla tutuştuğunuzu gözleriniz
den anlamıştım. 

Meredit bir kahkaha salıve,di: 
- Müsaade ederseniz, şöyl~ O• 

turayım, biraz konuşalım, ded :. 
Yunanlı kendisine bir koıtuk 

uzattı, Meredit koltuğa şöyle bir 
gömüldü: 

- Sarı Yanis, siz hakikaten snn 
derece zeki bir adamsınız, deJ ;, 

• 

PO L i ~ 1 Sergide 
Pavyon 
inşaatı 

A ee./? 
it~ 

Büyük Harbin 
Yıldönümü 

D 
ün, umumi harbin başlan -
gıcırun yıldönümü idi. 1914 
yılında, 28 haziran günün · 

de, Avrupada silah patlamıştı, 

Şimdi, aradan 25 yıl geçmiş bu
lunuyor. 

Büyük harbin ilk günlerinde 
doğmuş çocııklar bugün delikan·· 
lıdır. 

Harbin blnbir faciası 1914 de 
büyük değil, çocuk olanların bile 
hafızasında, daha dünkü hadiseler 
gibi, acı hatıralarile yaşıyor. 

Ne garib tecellidir ki, aradan 
bir rubu asır geçtikten sonra, bü
tün dünya, yine en buhranlı gün· 
\erini yaşıyor. 
Fransız Başvekili Daladye, ev

velki günkü nutkunda şöyle ba
ğırıyordu: 

•- Büyük harbdenberi, dünya 
hiçbir zaman bu kadar nazik va
ziyete girmemişti.• 

Önümüzde zaman, herhalde, bir 
takım yeni hfdiselere gebedir. İs
tikbali dikket ve emniyetle bek·. 
liyoruz. 

BURHAN CEVAD 

Deniz Ticaret 
Mektebinde 

Islahat 

.ı:. • 
Ve· •.• M~ahkemeler 

Hem ibadet 
Hem 

Ticaret! 
Emin, Namaz.ı 

Kıldıktan Sonra Ne 
Yapmış? 

E 
vvellti akşam Fatih canıi

inden, camiıye namaz kılmak 
üzere gide.-:.laden biriniYJ 

şapkası ile kunduralarını çalan ve 
suç üstünde yakalanarak adliyeye 
sevkedilen Emin i,minde bir a
damın duruşmasına dün Sultan· 
ahmed üçüncü sulh ceza mahke
mesinde başlandı. 

Emin mahkemede suçunu ikrar 
etti ve şu ifadeyi verdi: 

Yakalayın 
Şunu 

Yankesicidiı 
Hayım Bir Sene Hapis 
Cezasına Mahkum 

Edildi 

M 
ehmed Köçek isminde saf 
bir köylünün, içinde 7ı ku. 
ruş bulunaı. para çantasını 

yankesicilik surcrne çalmaktan 
suçlu sabıkalı yankesici!ı;rden Ha

yımın duruşması~a dün meşhud 
suçlar kanununa tevfikan asliye 

dördüncü ceza mahkemesinde baş
landı. 

Davacı Meilınıed Köçek mah -

kemede hadiseyi ·şöyle anlattı: 

- Ben Şebinkarahisarlı.yım- İs

tanbula on obeş yirmi gün evvel 

geldim. Burada, Galatada Sokratın 

boya fabrikasınd~ yatıp k~lkıyo

rum ve birkaç .gündenberi, Be -

bekte, yı;ni yapıl,ııakta olan bir 

binada çalışıyorum. 

Bugün sabahleyin 6,5 - 7 sıra
larında, işime gitmek üzere Kara

köyde tramvaya bindim. Tram -

vay çok kalabalıktı. Arabanın ar

ka sahanlığında ayakta durmak 

BuSene Sergi Heyeti de 
1 

Pavyon inşa Edip 
Kiraya Ver~cek 

11 inci yerli m3llar sengisi ha

zırlıkları bir lı~yli ilerlemiştir. 

Sergide yer almak üzere şimdiye 

kadar milli sanay, birliğine mü -
racaat edenler yiizü bulmuştur. 

Müracaat edenler aras1ı11da ser
gide satış yapılmasını istiyenler 

de vardır. Sergi komitesi bunların 
müracaati üzerin<'e tetkikat yap

maktadır. Serginm bir kısmında 
satışa müsaade edilmesi ihtimal 

dahilindedir. Bu cihet tahakkuk 
ederse sergide .büyük bir sa:ış pav. 

yonu yapılacak, malını teşhirden 

başka satış da y>pmak istiyenler 
bu büyük pavyor.da yer alacak
lardır. 

Diğer taraftan, bu sene ilk defa 
olarak ser.gi J4omitesi kararile, 

milli sanayi birliğinin talebile, 
birlik tarafından pavyonlar in -

şasına müsaade edilmiştir. Dekor 
bakımından serg:de büyük bir 
intizam temini için sanayi birliği 

tarafından pavyo•ı inşa edilmesi
nin faydalı olacağı anlaşılmıştır. 

Milli müesseselerle büyük mü
esseseler pavyon!Jrını kendileri 
inşa edeceklerdir. Küçük müesse

seler de dekoratör heyetinin gös
terdiği ~ekilde iı.iaat yapabile -
cekler, yalıud sanayi birliğir.in in
şa edeceği pavyonları kiralıyacak

lardır. 

Terim Meselesinde 
İstikrar Lazım 

M 
aarif ŞU.ası temmuzun 17 
sinde Ankarada toplanıyor. 
Şimdilik, bütün maarifçile- r" 

rin, münevverlerin} talehenin ve 
batta velilerin ümid bağladığı 

Maarif Şı'.lrasının, faydalı ve müs
bet kararlara varmasını temenni 
ede'l'iz. 

Bunu söyledikten sonra, alaka
darlar arasında, ~011 günlerin en 
~ok konuşma mevzuu olan terim 
meselesini, bu münasebetle l:a· 
tırlatmak istedim. Yeni terim işi-
le yakından meşgul bir zat bir ıs
tılahı, ~on birkaç sene içinde te
mam üç defa deği~tirdiğini, kitah
ların üç defa basıldığını söylüyor
du. Çocuklar bir kelimenin, ayn ,_ 
ayn üç şeklini öğreniyorlar. 

Bizce, terim teııbit etmek bil' 
ilim işidir. Uzun tetkik ve tecrü
belere muhtaçtır Pek merak et- • 
tiğimiz nokta şudur: Acaba, terim 
)eri, son ve kat'i ~eklini almadan 
neden mekteb kitabları içine so
kuyonız. Acelemiz nedir?. Kitalı
ları yeniden basmak, bu suretle 
masraf etmek, çocukları şaşırt • 
mak için mi?. Diğer taraftan, ço
cukların elinde, e.Jri osmanlıı:a 

ile - hem de kötfüü ile . yazılmlf 
kitablar da var. 

Bundan başka, •ocuk, orta talı• 
silini bitirip hayata çıkınca, hq 
terimlttle, bir daha karşılaşmıyor. 
Bir de bakıyor ki, mekteb ile "8-
yat arasında geniş bir uçuru.n 11ar. 
Halbuki, ideal mekteb hayata e• 
çok benziyeni d~ğil midir?. 

Deniz TicaretFilomuzun 
Muhtaç Olduğu 

Elemanlar yetiştirilecek 
Deniz ticaret n.ektebinin ıslah 

edileceğini yazmı~tık. Münakalat 
Vekili Ali Çetinkayanın cü:-ektif
lerile bu işe hız verilecektir. Ha
len mektebde 83 taleıbe mevcud
dur. Bu sne mezun olacak talebe 
de 12 dir. Gerek talebe mevcudü 
ve gerek her sene olduğu gibi bu 
sene de vereceği mezun miktarı 
pek az görülmek1~dir. 

- Efendim ben fakir bir ada
mım. Her gün sabahtan akşam:: 
kadar şurada burada çalışarak, 

hamallık ve ameldik yaparak ka
zandığım beş on kuruşla müş -
külatla evimi idaı e edebiliyorum. 
Elime geçen para ile ancak ia
şemizi temin edebildiğim için ge· 

rek kendime ve gu-ekse çoluk ço
cuğuma uzun 2amandanberi elbi
se, ayakkabı alamıyorum. Hele 

benim elbisem VP şapkam giyile
miyecek hale geldi. Ayakkapla -
rım parça }'.'arça oldu. 

Ben her gün beş vakit ramaz 
kılarım. Dün akşam da yin~ na

maz kılmak üzere Fatih camisine 
gittim. Orada ayakkapları ve şap
kaları koymağa mahsus .olan ma

halde, yeni bir şapka ile yeni bir 
kundura gözüme ilişti. Her zaman 
abdest almak meel:uriyetinde kal
dığımdan, namaz kıldığımdan a
yaklarımın temiz kalması için a

yakkabıyı ve baı;ımı güneşten 

muhafaza etmek için de şapkayı 
almağa karar verdim. 

mecburiyetinde kaldım. 'Suçlu da '============== 
Bizim temennimiz şudur: TeriDI 

meselesini, ne hale, ne şekle solw• 
lacaksa, iyice tesbit etmeden, ka
rarlaştırmadan mektebin ıçıne 

koymamalıyız. Çomğun dimaiı 

yazar bozar talıtnn değildir. 

Yeni vapurlar ~ipariş rderek 
deniz ticaret filo nuzu takvıye e
derken gemiler içiıı lazım olan ele
man yetiştirmek de icab etmek -
tedir. Yapılan tetkikler mevcud 
elemanların az olduğu neticesini 
ortaya koymuştın 

Ticareti bahriye mektebi, yapı
lacak ıslahatla bü· meslek okulu 
haline sokulduktan sonra bu mek
tebin ihzari birinci sınıfına ilk 
mekteb mezunları da alınacaktır. 
Müsabaka imtihanile talebe al -
mak usulü bu meslek mektebi i
çin kaldırılacakk Mektebe kaç 
yaşına kadar talebe alınrr:asının 

daha muvafık olacağı da ayrıca 

tetkik edilecektir. -·--.. ·---.. ·-··-·· - ·------

l KISA POLiS 
HABERLERl --· * Çarşıkapıda Çilingir snkağın

da kunduracı Ab,hıllah oğlu Meh
med ile ayni yerde çalışan Alı -
med oğlu İsmail aralarında iş 
yüzünden çıkan Jravga neticesin
de İsmail raspa ile Melıme;ıi ya
ralamıştır. * Beyoğlunda Galibdede cad
desinde kahveci Muharrem ve 

Namazı kıldıktan sonra şapka 

He kunduraları alarak dışarıya 

çıktım. Fakat bir;z sonra camiin 
müezzini beni yakaladı. 

Hakim şahidleri de dinledikten 
sonra, Eminin suçunu sabit göre: 
rek, onu iki ay hapis cezasına mah
kum etti. 

Bürhan kahvenir. büyük vitrin 
camını çıkarmaktalarken cam Ü

zerlerine düşerek her ikisi de ya
ralanmışlardır. 

* Şişlide oturcın 70 yaşlar,nda 
Firazer adında il·!iyar biı- kadın 

Şişlide tramvay durmadan ınmek 
isterken düşerek yaralanmıştır. 
* Şoför Enveriıı idaresindeki 

1515 numaralı otomobil Beşiktaş
ta 8 yaşında Mehmed oğlu Ham
diye çarparak m~·hte!if ye: ]erin
den yaralamıştır * Cağaloğlunda bir lokantada 
çalışan Mehmed ~dında bi .-i sar
hoş bir halde ve eıinde sustalı çakı 
olduğu halde doiaşırken düşmüş 
çakı karnına sapıanarak yaralan
mıştır. 

yanımda idi. Bir ara onunla ko

nuşmağa başladılr. Adımı sordu. 
Söyledim. 

- Nerelisin? dedi. 

- Şebinkaralıisarın Alacara ka-
sabasındanım. 

Hayım gülümsiyerek : 

- Ya, öyle mi?. dedi. Benim 
Şebinkarahisarlı birçok arkadaş

larım var. Ben Şl'binkarahisarlı -

ları çok severim. Çünkü onlar düş

künlere, fakirlerı; yardım eder -
!er. Cömerd ve misafirperver in
sanlardır. 

Ve sordu: 

- İstanbula ne zaman geldin? 

- On beş. ylrn'i gün evvel .. 

- Burada ne i~ yapıyor~un?. 

- BebektC' bir yapıda çalışı -
yorum. 

Hayım bir müddet sustu, sonra 
eebinden bir trancvay bileti çı -
kardı, 0bana uzat!.; 

- Ben biraz .nnra Fındıklıda 

ineceğim. sen bu biletle Bebeğe 
kadar gidebilirsin dedi. Fakat lı<!n 

Hayımın verdiği bileti almadım. 

- Teşekkür eckrim, dedim. Pa
ram var. Şimdi l't>n de bir bilet 
alacağım .. 

Hayım bir elini omuzuma koy
du: 

- Canım, dedi. Neden param 
boş yere sarfetmt•k istiyorsun! 

Ve kulağıma faıldadı: 

- Galiba para': çok?. 
Gülümsedim: 

- Evet, dedim. Allaha ~ok şü-

· .. ÖLÜM ··çENBERİ .. 
Çeviren: MU Al.ATUB . - ZABITA ROMANI 

retçisinin yüzüne baktı: 
- Heı:halde sizin buraya n.çir_ 

geldiğinizi anlıyacak kadar zek: 
değil ... 

- Halbuki gayet basit... r:rı 

Londra kibar sosyetesini pek ya
kından tanıyorsunuz. Acaba Ledi 
Bartolomef isminJe b'r kadın• da 
tanıyor musunu;. diye sorn· ağa 
gelmiştim. 

Sarı Yanis hiç istfini bozm3dı: 
- Evet; bu kad,;ıı pek iyi tanı

rım, dedi. 
Reredıtin böylP bir sual sora

cağını Yumınlı zengin daha çok 

Polis memuru, gözlerini ev sa
hibinden hiç ayırmıyarak: 

- O halde, niçin alelacele Lond
radan lıareketı ettiğini de bilir -
siniz? 

Bu defa Sarı Yanis bir kahkaha 
salıverdi: 

- İşte bu sual~ bayıldım, dedi, 
siz beni Ledi BartolcınıC'fin esrar 
ortağı mı zannediyorsunuz? Eğer 
öyle bir zannınız varsa, tashih e
diniz. Benim on•"nla aşinalığım, 

sadece salonlarda tesadüf edişi -
mizden ibarettir. 

Meredit bu söz., aldırış etmedi: 
- Ö ·le sö lüyursunuz amma, 

bu kadının imztladığı senedleri 
muhafaza ettiğiniLc göre, herhal
de daha yakından tanımanız la -
zım. 

Sarı Yanis şaşırmış gibi bir va
ziyet aldı: 

- Hangi senedler? dedi. 
Meredi! karşı5;ııdaki adamın 

sanki hiçbir şeyd~n haberi yok -
muş gibı böyle 1.ıir hayret tavrı 
takkınmasına o kc:ıdar kıznjıştı ki, 
az kalsın ağzından bir küfür çı

kacaktı. Kendisir i tuttu: 

- Yani, dedi, kendisine mü -
lıim bir para verilen bir şahsın 
bu para mukabilinde tutular, re-

kür, başkalarına muhtaç ~lmıya
cak kadar param var! 

Bu sırada yanımıza biletçi gel
di .. Aldığım biletin ücretini öde

mek üzere patalor.umun arka ce-
binde ·bulunan p>ra çantamı çı-

REŞAD FEYZİ 

karmak istedim. y,.kat çantayı ce- 1 Basın Birliği Kon gres 
bimde bulamadım. Bu esnada Ha-
yım tr~mvaydan ,,tJıyarak, kaç -

mağa başladı. Onda'l şüphelendi
ğim için ben de tramvayd;;,ı ine
rek, Hayımı kovalamaga başladım. 

Basın birliği kongresi 7 tem• 
muzda Ankarada toplantıya da • 
vet edilecektir. Kongre hazırlık· 

lan ilerlemiştir. Kongreye bütüıı 
vilayetlerden murahhaslar işti.. 

Hayım Kostantinııı fırının yanı- rak edecektir. 
na gelince cebind<'ı'.l çıkardığı çan-

tamı yere attı. F.rıııın kapısı ö -

nünde duran Koscantine, kaçmak
ta olan Hayımı i~«ret ederek: 

- Tutun, bu adam yankesici
dir ! diye bağırdın-

Kostantin de benimle beraber 
Hayımı kovalam<ığa başladı. Ni
hayet biraz sonra bir köşebaşında 
onu yakalamağa muvaffak olduk. 

Hayım suçunu inkar etti ve Meh
med Köçeğın çantasını çalmado
ğını ıddia etti. 

Müddeiumumi ayni suçtan mü
tcaddicl sabıkalar: bulunan Hayı
mın amme şahidıerinin görgüye 

dayanan sözleri ve tahkikat ev
rakı mündericatı ile bu suçu iş

ledığine kanaat getirerek, ceza 

kanunumuzun 49?. ve 525 inci mad
delerine göre cezasının kesilmesi
ne karar verilmesini •aleb etti. 

Heyeti hakime Hayımın bir se
ne müddetle lıapsıne karar verdi. 
Fakat bazı sebeb !erden dolayı bu 
cezayı altı aya inc:i.irdi. 

binlere aid senedler... ·ı' 
Sarı Yanis, ce" ab makamında 

yazıhane,ine doğ; u yürüdti, bir 
gözü çekti, içinden bir anahtar 
çıkardı: 

- Buyurunuz, işte kasanın a
nahtarı. .. Sizden ~ok rica ederim, 
zahmet olmazsa hlkıııız, kasayı 

açınız, bakınız bakalım, bende 
Ledi Bartoloınef'in senedleri var 

mıdır? Galiba siz beni bir muhte
kir zannediyorsunuz? 

Sarı Yanis pek asabi görünü -
yordu. Polis memur: 

- Böyle bir dü~üııce hiç aklım
dan bile, geçmerr.iştir, dedi. 

Sarı Yanis hakikaten o kadar 
asabi görünüyorJu ki, acıahtarı 

zorla Meredin e]ipc sıkıştırıyor: 
- Sizden çok rica ederim, di -

yordu, küçük bir zahmettir, kal
kınız, kasamın bütün mı.;htevi

ya tını gözden geçiriniz. Lerii Bar
tolomef belki lı>J. tadır, beni ta
nıdığına ve benim d~ zengin ol -
duğuma göre, ar"mızda bir para 

Birimizin Derdi 
Hepimizin Derdi 

Asfalt Yollarda Ge-, . 
celeri Çalışılamaz m 

Caialoilnnda oturan bir oku .. 
}Ucumuzdan: 

«Yollaruı asfalta ('evrilme!o.i işi 

p~k ağır yürüyor. İ&tanbul so -
kakları seyyar rambaı.han•~, 

istanbulln1ar dil. cambazlara Mn
udiler. Yollarda seke seke ydrü-

yo_r; bu da yel~iyormuş gibi her 
gön avuç avuç toz yutuyoruz. 

Yol kenarlarındaki dükkinlara 
gircbilm.ek i('in şampiyon bir at
Je~ olmak itab ediyor. 

Rulisa, bozuk kaldırımlanmm 
dür j,inl~tirmeğt" ..-alışırken sür'at 
melbumunu dıdıua «özönlinde ı.ut ... 
manw: liwn deiil mi?. Bu i' üç 
~amele ile )•Pılmaz. ;-'ol adam 
c.alıştırınal ve geceleri de fa.ali)·e
te devam etmek lizımdır.• 

:muaJllClesi oJ4uğunu zanncdıyor• 
sanızl aldanıyorsunuz. Haleb 
rnda ise, arşın berada! R.ica ede
rim, bakınız, içiniıdc hii;bir ~üph8' 
kalmasın. 

Mereditin yeriı.de başkas; ol • 
saydı. bir alay özcir dilerdi. Çün 
kü bir polisin. lıurnsi bir emir al• 
madıkça taharriy. hakkı yoktur. 
Fakat Meredi! Ö} le yapmadı. A 
nahları aldı, bir an parmakların 
ucunda salladı, suua sahibine i 
de eder<>k, latife sollu: 

- Acaba bu anahtar odanız 
bulunan şu esraroııgiz kasanın 
nahtarı mıdır? 

Sarı Yanisin dtcrl&klarında ac 
ib bir güliimsemo peyda oldu: 

- Hayır, dedi. len burada yo 
ken sizin bir gün dektrikç;i sıf 
tile gelip de ara~tırdığınız ka 
değil... Ben onu «oktan değiş · 
dim. İsterseniz size yeni ka'ıı 
da göstereyim. 

(Devamı va~) 
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1 Mihver Devletleri Arası~ 

Japonlar Evvela 
1 Meraklı ŞeylerJ 
CİNEGENE DÜGÜ1''Ü! 

l'D) u hayat pah~lıhiında evlenmek, 
l2) busu.sile 7 gun, '1 gece süren bir 

düğün yapmak herkesin kira ol-

• 

imanlara Danısmış m. r ::-erek ... 
Fan.at, bunu gOzr- alan baba7fiit ... 

ler, daha doirusu pJ.rası çok olanlar 
var. l\.llsal mi istlyorsunuı;?. İşte, Yu
l'OslavyaJı zengin bir hayvan tüccarı 

Clnrene Demir ... 

Menıleket Hasreti 
Fakat "Evet,, , Y ahud ''Hayır,, 

Diye Cevab Almamışlar 
Almanlar, İleride Bir Harb Çıkarsa İtalyanların 
ittifaka Sadık Kalacaklarından Emin Değiller 

LA 
lman gazeteleri için en bel
libaşlı mevzu harb ınev -
zuu. Bugür.lerde yine hep 

hnrbden bahsediyorlar. Şimdiye 

kadar daha mutedil bir lisan kul
lanan, sulhatn daha çok bahseden 
bır kısım matbuat da büsbütün de
ğışmiş .. Şimdi bunların ileri sür
düğü şudur: 

Almaya artık [.ar be ha21rdır. 

Harb olursa Almanya için ehlike 
yoktur ... ve saıre cibi. Bilhassa i
talyan.n askeri kuvveti etrafında 
yazılan yazılar daha çoktur. Hele 
İtalya ile Fransaı ın arası pek a
çık olduğundan bahisle Paris ve Ro 
manın bir türlü ~nlaşamıyacak • 
Jarını yazan Frankfurter Zcitung 
g.ızetesi İtalyanın Afrika ile olan 
yciları Fransanın Afrikada elin
de bulunan yerlerle olan yolla -
r:ndan hem daha k sa, hem de da
ha emin olduğum: ileri sfümek -
troır. İtalya, diyor. Akdenizin mer
kezine hakimdir. Garb tarafı da 
İspanya tarafından himaye edil -
mektedir. İpanyol:ar ise karşı ta
rafın ihtimal vermed:ği derecede 
tahkim edılmiştir Kuvvetlenmiş

tır 

Diğer taraftan bugünkü Alman
yavı klare edenlerin gazetesi olan 
Be !:ıahter bugün Fransız mil -
!et 'lin mutlaka haI'be gircce
g nı \C 'az.yetin Almanya le
h. old "U yazıyor. Alman ga
z<'ckrını~ L .aştığı hep Alman
y n k ıvvet .t • .ı"r le ıistıi oldu
ıı Al n ı: llet.ni inandır -
m t 

H it. .i İ '!iz ve Frı:nsız mat
ı: ı A' , ' .ır. yeni yaptığı 

l L rl Kların li"IlulduJu gıbı rnu
k mrr 1 ol '.llacııtını. Al m or -

. d !lun b.rçok vcs:ıLı eks:k kal-
d: ı yazıyorlar. 

Orc. .. yu tamamiie motôrlıi vesa
it .le teçhiz etmenin imkansızlığı 
anlaşılarak İngilt~reden beygir 
satın a.ındığını L0ndra gazeteleri 
yazmaktadır. İngiliz ordusunun 
motörlü vesait ile teçhiz edilmesi 
üzerine artık satılığa çı~arılan 

beygirleri Almanlar alıyor. Daha 
buna benzer bir çok teferrüat var 
ki Alman ordusu!' un b:r hay 1i ck
siğı kaldığını göstermektedir. 

İşte Alman matbuatına karşı ta· 
raf gazetelerinin verdiği bu mallı· 
mattan memnun olmuyorlar. 

Bu noktayı böylece kaydettik -
ten sonra diğer cihetleri gözden 
geçirmek lazım: Harbi ileri süren 
Alman gazeteleri İtalyan ordusu
nun kuvvetinden. İtalyanın va -
ziyeti temin edilmiş olduğundan 
ne kadar bahsede:lerse etsinler iş-

Uzak Şark badisel~rini dikkatle tak ib edenler: Soyyeı Başvekili l\1olo
tof, Sovyet orduları Başku mandam Mareşal Voroşilof 

lerin içyüzüne dair İngiliz mat
buatının yazılan büsbütün baş

kadır. Mesela Deyli Ekspres adlı 
İngiliz gazetesinin yazdıkların -
dan şunlar anla.;ılıyor: İtalyan 
Mareşalleri Alma'lların em. i al -
tıııda iş görmek istemiyorlar. Ba
do 'lio, Graçyani, Kadig! ya gibi 
bugünkü İtalyanın üç meşh..ır Ma
re a:, artık Sınyor Musolıyıne an
lat~ -'ilar ki İtalyııp ord•ıs ı !\~ -
= cl·rın kı: l"c'ası al'ında k 1-
dıkça ke~<Llcri i;:n ordu!' n ba
şında kalır. ğa ir.' c yokt r. 

işte İtalyada s ·y.enen ':ludur. 
Şimd. bir de Almanyaua söylenen
leri yine Lon.!ralı gazetcu~n din
lemek lazım gelirse şu anlaş;lı -
yor 

Almanyada söylenenlere göre 
İtalyaya itimad caiz değildir. İle
ride bir harb olursa İtalyanın it
tifaka uzun zaman sadık kalarak 
Almanya ile berat.er olacağına pek 
de güvenilmiyor. Onun için Al -
manyada söylen en şudur: 

Harb çıkınca İtalyayı mutlaka 
öne sürmeli. İtalya harbe girmeli. 
Öyle girmeli ki bir daha Alman
yayı bırakarak ç.kamasın!. Mih
verin diğer tarafoıdakine gelince; 
yani japonyanın Çinde İngilizler 
aleyhine aldığı v2ziyet etrafında 

söylenen şeyler çoktur. Politika 
aleminde dönen dedikodulara gö
re japonya evvela Berline müra
caat ederek bütün Çindeki İngiliz ı 
imtiyaz mıntakasını abluka altı-

na alacağını bildirmiş. Buna kar
şı Berlinin verdiği cevab da bu
na karşı ne evet, ne de hayır de
m:ş. Fakat İngilizler aleyhi:ıe her 
hangi bir hareket Almanların ho
şuna gıtmekten de geri kalmamış
tır. Fakat acaba Almanya açık -
tan a;,ığa İngilt renin all')'hine 
herlı gi bı: harekete ge~ecek mi
dir? Bunu ı::öze a ":lecck midir? 
B"nun içı Je Al"Ia ylda dola -
şan rivı:v< kr r !ıt Lfd r Evve
l Hı 'ere k·rşı A•rnanlar şcy:e du

şıı y'>rlı:rmı,.' O AJmanyanın 

r.'U .t~ç oldugu L.rşcydir harbet
meksiz..ıı de elde edebılir' Alman
ya her iStediğini barbsiz elde ede
cektir'. Fakat eğer Hitler harbe 
!Uzum görürse Almanlar da onun 
arkasında gideceklermiş. 

Almanların İngıltcre aleyhine 
doğrudan doğruya bir harekette 
bulunmaları pek uzak görülen ih· 
timallerdendir. F~kat Lehistan a
leyhine harb açmak taraftarı o
lan Almanlar az değildir. Bilhassa 
Prusyalılar eskidenberi Lehlerin 
aleyhinde düşmanlık besliyorlar. 
Fakat Prusyalılar.n Lehlere düş
man olması başka. Lehistana kar
şı Almanyanın h~rb açması yine 
başkadır. Çünkü harbetmek işi 
istikbal için bin tiırlü meçhul ihti
mallerle doludur. Harb dedikodu
larından ziyade S<tlhun da dedi
koduları var. ALY!an gazeteleri 
Fransa ile İtalyan~ arası açık ol
duğuna seviniyorı;.r. Fakat geçen 

Demir; fakir, fakat son derece süzel 
bir Çingene dilberi ile evleniJor. Kı

un amcas1na, düiün ıünü 70,000 dinar 
hediye etmiş. Düğünde, civardaki bü
tün Çinceneler hazır bulun.mut. 300 il 
aşan bu davellilerln 200 ö iki gün, 100 
ü üç l'ÜD kahp cıtmfşler. Bir kısmı, zll
zurna sarpoş oldukıan için küfelerle 
evlerine gönderilmiş. Blrçofu, 7 gün, 

7 g-ece düğün evinden a;rrılmı,mışlar. 

Gündüz ve cece yemQJer, lçmişlE.r; gül
müşler, oynamışlar. Nihayet, «iıveyin 
de, &'ellnln de sabrı ttikenmlş, hepsinin 
ellerine birer binllk şarab, birer sepet 
de meyva. ve meze vererek kapı dışarı 
etmişler ... 

YİNE VAYD~IAN!. 

İnsan kasabı Vaydman, cemJ,...ete kar
tı borcunu hayatile ödedi. Ven.ay ha

pishanesi önünde kafası kesildi Fakat 
bu, Fransa adliyesine kaça maloldu 
biliyor musunuz?. 

l\Iahkeme masrafı idam hükmünün 
yerine getirilmesi için tamam 200,000 
frank sarJolunmut. Bu para kimin ke
sesinden çıkıyor? Şüphesiz vergi ile 
mükellef olan masum kimselerin ce -
binden ... 

SCAPA • FLOV FACİASI 

22 haziran 1919 pazar günü Ver .. 
sayda sulh muahedesinin imzası ha -
2ırlıklar1 yapılırken dünyayı hayret
te bırakan bir haber işitildi: Mütare
kenin akdindenberi Scava - Flov açı
iında mahpus blllunan Alınan harb 
filosu hep birden intihar etmiş!. 

Amiral Fon Reter. filoyu caıtblere 

teslim etmemek için hep birden batı
rılması emrini vermişti ı:mumı harb
de hl(blr muharebeye iftlrak etmemıı, 
olan 21 ztrhlı ve zırhlı kruvazör, 48 
destroyer, torpido vo denizaltı birkaç 
saat içinde Şlmal denizı sularının de
rinliklrrlne gömülmüştü. Bu bahrılan 
,remUerln tonilatosu 400,000 tonilato ve 
kıymeti 2.000,000,000 frank idi. 

Alman fllosunu ta.rassud eden İngi
liz «emllerinde bulunan zablUer ve 
neferler bu feci manzarayı hayretle 
seyrediyorlardı. 

Amiral gemisi Emdenin verdJfl bir 
h;aret üzerine ilk evvel Fredrik der 
Gros ıırhh ı. kapakl~rutJ., lomba.rlarıw, 

torpil deliklerini açtı, denizin dibine 
gömüldü. Onu, Koenlg AJbt-rt, l\toltke, 
Brummer. Grosser Kurfürst, Bayern, 
Seydlitı, Von der Tan, Jlindenburg, 
Frank.lort, Bremse Jlih-. tak1b ettL 
l\lürett~bafı. kı(lannda beya-ı bayrak
lar salla.nan kocaman sandallarla sa .. 
hile ('Jkhlar. 

Bu ünıi<lsizce harf•ket tal'ihtle emsali 
gorulmemlş bir 'eydi \'e mutart..ke şart
larına muhaUt idi. Yeniden harbe baş
lamak içbı bir vesile oJ:ıbUirdi. Fa -
kat, Amlral Fon Relf"r, Pari'i müzake
rel .. ri hakkınd:ı. yanhş malıimat aldı

ğını, Be-rlindcn bir blimat verilmedt
ilnl, harbin yeniden başlaması ve do
nanmanın İngilizlerin eline geçmesi 
ihtimaline mebni batırılması emrini 
verdlğlnl ~yledl. 

~ün Pariste İtalyan elçisi ile Fran
sız Hariciye Nanrı bir ziyafette 
birleşerek konuşmuşlardır. Riva
yetlere göre Vatil::>n dipJo.natları 
bugünlerde daha ziyade faaliyet 
göster.~<kten geri kalmıyorlar. 

Lehistanla Alır;ı.,ya arasında 

Danzig için bir anlaşma zemini 
bulmak için Vatikan tarafından i· 
leri sürülen teklif Berlinde kabul 
edilmiş, fakat Varşovada dinlen -
memiştir. Çünkü Lehistan Vati
kanın teklifini d:ı:ha ziyade Al • 
manyanın lehind~ görmüştür. İşte 
diplomatlar aleminin yeni dedi -
koduları bugünlük bunlar ... 

N 
aciyi on yıl· 
dan fazla za
man vardı ki 

görmüyordum. İs
kelede, karşı kar
şı karşıya geldiği

rr.iz vaki, evvela, 
tanıyamadım .. 

Hayli şışmanl(ı • 
mıştı. Bird~n, göz
lerinin içi güldü. 
Sarılıştık: 

-- Nerelerdesin 
Naci?. 

- Seyahatta? 
- Bu, ne seya-

hati böyle? 
- Sorma, •uzun 

hikaye ... 
-- On yıl süren 

seyahat haylı me
raklı... E, anlat 
bakalım .. 

Beraber vapura 
gırdik. Onu, epey
ce değişmiş görü
yordum .. Yanyana 
koltuklara gömül
müştük .. Arkada -
şım,, yine eskisi gi· 

bi r.eş'elıiydi. O -
nu n seyahate çok 
meraklı ve düş -
kün olduğunu bi -
lirdim· Fabt, böy
le on yıl ortadan 
kaybolacak kadar, • 
nasıl bir maceraya 
atıldığını, cidden 
dum .. 

O: 
- Azizıim, diye söze bb~ladı ... 
İstanıbula geleli dört giin oldu .. 
Yine ~ mühürdardaki es'-.i ko -

nağımızda oturuyNum .• Tam on 
yıl evvel, bir hazi ·an ortasında İs
tanbuldan ayrılmıştım. Yine ha
ziranda İstanbula döndü"'! .. Ya -
hu, L:.haf değil r.ıi? Koca şehir
d~ lı'çbir değişiYlik görmcilim. 
Hatta, d,yebilirirr k:, daha zi ;ade 
ba1< msız, ca~.sız ve tenha bul - 1 
d.ım. Şı ~:Ii, sen, nsıl seyahat ve 
macera!Jnmı dıinkmek istiy')r _ 1 
sun.. biliyorum.. Ace:_ etme ... 

1 
Doktorun Öğütleri: 
Göze Toz Kaçarsa 

Göze birşey veya toz kaçtı 
mı kapaklarmı oğuşturmak 

iyi değildir. Bu tozun, daha i
çeriye girmesine sebeb olur. 
Bunun için gC:zü kapalı tut -
malı .• 

Göze birşey kaçtı mı sula
nır ve bu göz yaşları tozu dı
şarı çıkarır ve yahud göz pı -
narına doğru götürür ve te-

miz bir mendilin ucile kolay
ca çıkarılır. Aksihalde üst ka
pağı yavaşça tutarak alt ka -
pağın üstüne getirmeli ve ya
hud ılık borihli su ile banya 
yapmalı ... 

Anlatacağım ... Azizim, ben İstan
bula nereden geldim ... Tahmin e
debilir misin? 

- Hayır ..• 
- Cenubi Afrikadan ... 
- Yok canım?. 
- Tabii .. Buradan doğruca Pa-

rise gitmiştim .. Crada bir iki ay 
gezdim. İşte bu ikô n;• içinde başı
ma b'r iş geldi .. Bir güzel, minyon 
kızla tanıştım ... Bunun milliyeti 
ne i<li? Hala anilm Jım .. Babası 
bir İngi!,z mühend ji, annesi Fran
•IZ ... Ke'l.lisi Mıs•rda rlrı ~uş .. 
Art"< n mil'ett<>n olduğ~nu sen 
tay !l et . 
Kız bize, hız d~ kıza abayı yak

tık ... Onlar, cenubi Afrikaya ha
reket ediyorlardı Çünkü, babası, 
orada, Transvalda bir altın ma
den, şiuetınde mühendisti ... Hay
di biz de peşlerinden ... Çok me -
raklı bir seyahat ... Haftalar sür· 
dü. Cenubi Afrik•daki Kap mem
leketlerine geldik... Buraalrını 

görmelisin azizirr .... Cennet ... Öy
le şehirler, sayfiye yerleri, öyle 
eğlence, öyle bir ınweru bayat 
tarzı var ki. .. Sorma ... Buralarım 
gidip görmeyince, vahşi, iptidai 
yerler z1nnederiz ... Ne gezer .. 

'l'ransvalde, maden ocaklarının 
bulunduğu mıntakadan 18 kilo -
metre daha cenubda bir sayfiye 
şehri var. Madenlerde çalışan bü
tün Avr..ıpalılar orada oturur ... Se
nin anlıyacağın, cennetten bir 
parça olan bu y.rde tamam on 
sene oturdum .. ArJatsam veya yaz-

Diyorum, koltukları iyice kabarıyor. Sanki sa
adet nazırlıkta, meb'uslukta, şunda bunda mı ki? 

Bazan iki ipli bir hamalın saadeti aranılıp ta 
bdıınamıyan şey olur!. Yeter ki, mes'ut olabile
iim.Ben başka hiç bir şey istemiyorum. Ekmek te 
bir ~t te bir. Saadet bol sevgi kuru ekmeğin yavan
lığını giderir. 

BEŞ . HAS'J;A ,\(.AR.,, " . 
.._ ___ No: m· . . . y~:an; Etein izzet BENl<~.: :'-~" .. ~' .. :.<1'.". :l\,\ . . 

D>ye, çarptı, o zaman kendimi topladım. İhti
mal adamcağız beni hizmetçi .. Filan sanmıştır da. 

- Ne aptal kız .. Bir paşa ile bir uşağın müna
sebetlerini ayıramıyor!. 

Demiştir. Annem de, •boyuna arkadan sesleni
yordu: 

• •• 
Biz. Cahille bir t~kkür ziyareti yapmayı dü· 

ııunürken o bizi aradı. 

Böyle olacağını hiç aklıma getimıezdim. Öyle 
ya; o Abuk Başa Cafer Hazretleri. Karun kadar 
zen;ıin adam. herkesin dilindeki bir adam. Biz, ne
yiz, kimiz?. Bir lokma ekmeğin adamları değil mi? 
Aramak ve ;ıranmak için arada l<I'rşılıklı vaziyet
ler olmalı. 

Neyse bu bahis ayrı. Fakat, tuhaf oldu. Ben 
sokağın üzerindeki odada oturmll§ dikiş dikiyor
dum. Kapı çalındı. Annem seslendi: 

- Kızım kapıya bakıver. 

İndim, kapıyı aralık eder etmez bir de baktım, 
karşımda simsiyah bır ada:m. 

Rüştü Beyefendi Hazretlerinin evi burası 
mı? 

•. . ; . _,., . .: .·· 

Dedi. Hiç bu tarzda bizim evin arandığını ha· 
tır lamamış olmaktan ki galıba, 

- Efendim?. 

Dedim. Tekrar etti: 

- Rüştü Beyefendi Hazretlerinin-evı burası mı? 
Ve .. İlave etti: 

- ·Babıali hulefasından.. 

O zaman, 

- Evet.. Burası .. 
Diyebildim ve .. Bekledim: 
- Ne söyliyecek?. 

Siyah adam, bir reverans yaptı. 

- Lutfen Paşa Hazretlerinin seliirıılarını ar· 
zedı r, bu mektubu kendilerine verirsiniz. 

Dedi, elindeki mektubu uzattı. Aldım• 
- J;'eki.. 

Fakat birdenbire karşılaştıkları vaziyeti kav-
rayamamış insanların teliişiyle sordum: 

- Bu mektup Rüştü Beye mi verilecek?. 
-Evet. 

- Abuk Başa Cafer Hazretlerinden mi getiri-
yorsunuz?. 

- Evet efendim. 
Ve .. Benim, biraz değil, epeyce şaşıran sualle-

rım devam ediyordu: 
- Ne istiyorlar acaba? 
Arap boynunu büktü, beyaz dişlerini gooterdi: 
- Bilmem ki efendim ben. 
Size hiç bir şey söylemediler mi?. 
- Paşa Hazretleri benimle görüşmezler efen

dım .. 
Siyah adamın bu sözü kafama: 
- Dank .. 

- Belkis kim o .. 

- Kızım söylesene kim geldi? . 
- Ne var? .. 

Siyah ad~ gidince, anneme geldim, 
- Hani Paşa yok mu-. 
Diye, söze başladım. Annem de tıpkı benim A

rap uşağın karşısındaki halim gibi gözlerimin içine 
bakyıor, hiç bir şey anlamıyarak: 

- Hangi Paşa?. 
- Ne paşası?. 
Diyordu. 
- Canım, kaza geçirdiğimiz gece, bizi yalısı· 

na götüren Paşa. Mısırlı Paşa. Abuk Paşa .. 
Dedim de anladı. Fakat asıl merak bendeyd\. 

Paşa niçin mektup göndemıişti; ne istiyordu? .. Hem 
babamın hiidiseden ha.beri yoktu. Şimdi böyle bir 
ın&ktup alması, kendisine ha.her veri1miyen bir ka
zayı böylece öğrenmesi onu küplere bindirebilirdi! 
Korkumun en başında da: - Devamı ı•ar - 1 

Yazan: REŞAD FEYZİ 

sam roman olur. Ora.da çoluk ço -
cuk sahibi oldum . Mühendisin 
kızı ile evlendim. Halen dP tahtı 
nikahımda, resmen karımdır. İki 
çocuğum var ... Biri kız, biri er -
kek ... Karım, çok iyi bir kızdır. 

Be_ni çok sever .. İsmi Lilidi:._ Ben 
orada çalışıyorum Bizim kayınpe
der olan zat, şirkttin hayli nüfuz
lu ve zengin erkanındandır. 

Ben, madenlercl~, muhasibim ... 
Biraz ingilizce bilirdim.. Şimdi, 

tabii, daha iyi öğrendim. 
Fakat, o kadar rahat, güıel bir 

hayata rağmen, insan memieke -
tini arıyor .. İstanhul, lıdeta bur -
numda tüttü .. Dvğduğum, büyü
düğüm memleket .. 
Canım İstanbul.. Canım Mar

mara ... 
Ne olursa, olsur., dedim. Kal -

kıp bir kere İstanbula gideceğim. 
Nihayet geldim.. Bir ay sonra, 
dönüyorum .. Burada eşi, dostu, hı
sım akrabayı gör:•üm .. Geziyorum. 
Tozuyorum... Toprak insanı çe
kiyor .. 

Geçen gün, Modaya gitmiştim. 
Bir sırttan Kalamış koyunu sey -
rettim.. Çocukluğuma, gençliği -
me aid hatıraları andım. 

Gözlerim yaşar jı.. İs tan bula ilk 
çıktığım gün, vapı:rda, yolda, türk> 
çe konuşan bir çok insan gördük
çe içimde bir sevinç uyanıyordu. 
Türkçe konuşan l:u insanı.rı bi
rer birer kucaklayıp öpes'm ge· 
liyordu. Onlara: 

- Ben de Türküm .. Ben de siz
denim.. diyecektim.. Ah.. Hasret, 
memleket, yurd, vatandaş hasreti.. 
Çok acı .. 

Ankara Radyosu 
BUGtlN 

19 Program. 
19.05 l\Iüzik (Scnronik varça - Pi). 
19,l 5 Ttirk müziği (Fasıl hey€"ti). 
20 l\Iemltket saat a:r:ırı, aj.11ıs ve 

meteoroloji haberlcrl 
20,15 Konuşma (Zjraat saati). 
20,30 Türk müziil (~Iuhtelir ~arkı .. 

tar ve düğün Adetlerine ait türküler). 
1- Jlicazkir peşrf"vi. 
2- Lcm'J - Hicazkıir şarkı .. Son 

~kımı canlandıran. 

3- Arif Bey - Hicazkar şarkı - Bir 
halet ile süzdü ylnr-. 

4- Arif Bey .. Suzinak şarkı ... Pa
pusuna ermek üzerr. 

5- Rahmi Bey .. Suzinak ıarkı - Bir 
sihri tarab. 

6- Udi Eşref - Suzinak şarkı - Gün
den rüne efzun oluyor. 

7- Mustafa Naf17 - Snılnak ııarkı -
tlmltsi• bir sevişle. 

8- Dölün adetlerine alt türküler. 
21,10 Konwıma. 
21,25 Neşeli plaklar - R. 
21,30 Müzik (Şan ıcslfall • Ruhi Suı 

Bas bariton). 
22 l\llUlk (Küçük orkestra - Şet: 

Nedp Aşkın). 
23 Son ajans haberleri, ziraat, es

ham tahvllilt, kambiyo • nukut bor • 
sası (fiat). 

23,20 Müzik (Caıbanıl • Pi). 
23,55 • 24 Yarınki prorram. 

YABIN 
12,30 Prorram. 
12,35 Türk müzıt• • Pi. 
13 Memleket sa.at ayarı, ajans ve 

meteoroloji haberlet• 1 

13,15 - 14 Müzik (Karışık prorram 
- Pi). 

1357 Hicri ' 1355 Rumi 
Cemaziyelevnl Haziran 

11 16 --
1939, Ay 6, Gün 180, Hızır 55 

29 Haziran PERŞEMBE 

1 

Vakitler Vaaati Ezani 
sa. da. !a. da. ---

Güıı~ı 4 41 8 46 

Öfl<! 12 17 4 32 

İklııdi 16 18 8 33 

Aqam 19 45 12 ()() 

Yatın 21 48 2 03 

İınulı: '.? 11 6 25 

' 



1 San 'at Aleminde Olup Bitenler l 
Giilcamii ,, 

Filmine Dair •• 
ünyanın Bu Karışık Vaziyetinde 
Film Şimdilik Çevrilmiyecek 
oktan beri, 
İstanbulda, 

sahne ile a
il.kadar olanlar a-
asında şöyle bir 
edikodu vardır: 
•- Yakında Fe

iha Tevfik yeni 

ir film çevire -
eknniş.. Fransız

ar İstanbula ge· 

iyorlarmış.. Da
a bazı Türk sa-
atkarları da bu 

aranış. Ferilha, 
atma Sultan ro

lünü oynıyacak -
m~.. Şimdiden bu 

film için figüran-
1lar seÇiliyor, lbi.r 
takım hazırlı -
lar yapılıyormuş .. 
Hh .. • 

Bu mevzu et
rafında Son Tel
graf'fa ve lbazı 

mecmualarda da 
bir hayli malfı -
mat verilmiş ve 
bir çok yazılar çıkm~tır ı 

Dün bir aııkadaşım yine bu me-, 
seleden bahsetti: 

- Yakında Fransız sermaye • 
darları İstanıbula geliyormu§ .. Bu
rada cGül camii• filmini çevirme
ğe başlıyacaklarmış. 

Feriha Tevfiğin kocası eski ar
kadaşımdı. Bu mesele etrafında 

en doğru malıimatı kendisinden 
ala-bıleceğimi düşünerek Taksim
deki apartımanlarına uğradım. 
K· rı koca ba•basa oturmuşlar, ye
mek yiyorları:lı.. Sordum: 

- Bayan Fer:ha yakında •Gül 
camii filmini çevirecekmiş .. Doğ
ru mu? 

- Hayır. dedi, siyasi vaziyet -
]er, bu teşebbüsü şimdilik geri bı
raktı. 

- Siyasi vaziyet düzelirse. 
memleketimiz için çok faydalı 

gördüğüm bu teşebbüsün tekrar 
canlanması lhtimali yok mudur? 

Arıkadaşım gülerek cevap ver
di: 

- Avrupada dolaşan kara bu
lutlar tamamile zail olur ve ikti
sadi emniyet tekrar teessüs eder
se, şüphesiz ki, Fransız sermaye -
darları sermayesini, Fransadan 
/ıarice çıkarmak surelile işlet -
mekte tereddüt et.rrıiyecektir. Bu.
günkü vaziyete göre, Fransız ser
mayedarlarının ihtiyatlı hareket
leri pek makul ve ticari bir fik
rin mahsulüdür. Siyasi vaziyetler 
gözönünde dururken, hangi kapi
talist, semnayesini tehlikeye ko
yalbilir?. 

Bu işlere çok iyi aklı eren avu
kat arkadaşım; zeki bakışlarile 

başını salladı: 

- Bundan ötesini de Feriha an
latsın .. Filmi çevirecek odur. 

Dedi. Sofradan kalkm~lardı. 

Kahve içiyorduk. Ferillıa Tevfiğe 

sordum: 
- Bu eserde, bilhassa istanbul

da çevrilecek olan sahnelerde ge
rek teknik, gerekse san'at bakı -
mından Türk stüdyo ve san'at • 
karları ne dereceye kadar muvaf
fak olalbileceklerıdir? 

- Şurası mıııhakkak ki, •Gül 
camii> fihni yalnız Türk san'at -
karları t.arafından çevrilecek o
lursa, an'anelerimiz, Örf ve adet
lerimiz daha güzel ve hakikate 
uygun bir şekilde tebarüz ettiril
miş olur. Eğer Fransız - Türk ar
tistlerile karışık çevrilecek olur
s - i u ihtimal de vardı - ay-

Yazan: 
lskender F. SERTELLİ 

- Fatma Sultanı .. 
- Bu r-0lü size kim seçti?. 
- Fransız rejisörü .. 
- Sizi tanıyor mıydı? 
- IDvet Pariste görmüştü. 
Bu konuşma arasında, Türk sah

nesinden tamamile çekilerek mes
'~d 'bir aile yuvası kurmuş ·olan 
Gül_caımiin Fatma Sultanına sor

; duan: 

Ferilıa Tevfık 

ı 
1 

1 
1 
1 

1 
ı 

zaman doğru değildir. An'ane ve 
adetlerimizi bilmiyen Fransız ar
tistlerine burada bu adetleri pek

ala gösterebiliriz. Ve böyle o1du
ğu takdirde, şüphe yok ki, eser 

- tam manasile iyi işlenmiş olaca
ğından - kusursuz olarak vücude 
gelmiş olur. 

- Siz hangi rolü çevireceksi -
niz? 

- Bu film etrafında dönen de
dikodulardan biri de şudur: bu ~ 
Türk sermayedarları da iştirak e
diyorlarmış. Bu doğru mudur? 

Feriha Tevfik kocasına döndü: 
- Bu sual daha ziyade seni ala

kadar eder .. Cevabını sen ver .. 
Gülüştük .. Arkadaşım sigarası

nı yaktı: 

- Evet, dedi, 'bu filmin Türki
yede çevrilecek kısmı muvaffaki
yetle 'biterse cFrans Orienb in 
şarka ait bir çok filmler çevixece
ği muhakkaktır. Bu suretle mem
leketimizde sinema sanayiinin in
kişaf ve terakkisi için, şüphe yok 
ki, ibir çok ·kimseler ticari gaye
lerle büyük sermayeler koymak 
arzusunu gösterelbilirler. 

... 
Şimdi, biraz da, okuyucularımı 

tenvir için bu eserden bahsede -
yim. 

Bu Komite .Frana - Orient. in 
müessis ve dele;gr·si ·Abdon Bois
son• un: 

(Devamı 7 inci sayfada) 

Parisde Yankesiciler 
Mektebini Ziyaret 

811 Gizli Mektebde Mankenler 
•• 
Uzerinde Umumi Tatbikat 

da Yapılıyor 

Yankesici naınzedleri der si dikkatle dinliyorlıır 

P 
ariste yankı:sicilere mahsus 
bir mekteh vardır. Şunun 

bunun gizlice para cüzdanı-
nı aşırmak istiyeı:ler bu mektebe 
devam ederler. Hususi muallim -
!erin (!) nezareti altında ve hu

susi mankenler üurinde, sahibine 
hissettirmeden para cüzdanını, sa.
at kösteğini çalma usulünü öğ· 

renirler. 
Tabii bu mekteb (!) g!zlidir. 

Buraya devam edenler gizli ve 
kimseye görünmeden, zabıtanın 

dikkat r.azarını çekmeden girip 
çıkarlar. 

Bu mektebi ziy'.ll ~t eden Par isli 
bir meslek.daş : 

•Vallahi, diyor Sınıfları geniş, 

havadar, rahat ... Bizim ilk mek
teb sınıflarından daha sıhhi ve 
konforlu. Mu,.llimin kürsüsü yük
sekçe. Duvarlarda birçok . resim • 
ler var. Küçük camekanlarda ha-

talebeye gösteriliyor. Altın veya 
gümüş diye kaplama veya demir, 
kurşun gibi şey !eri çalmak için 
zahmete girmemeleri öğretiliyor. 

cMuallim, yaşlı bir yankesici. 
Talebelere gelliıce: Resimde gör

düğünüz gibi hepsi soluk benizli, 
uzun saçlı, genç apaşlar, yar.ı kül
han beyleri... 

Fakat, muallimin söyledikle -
rini büyük bir dikkatle, öyle canü 
gönülden dinleyişleri var kı ... 

•Hazır olunuz! Ders başlıyor. 
Büyük bir dikkatle dinliyorum. 

Muallim, ciddi bir tavırla yanke

siciliğin çok kazançlı ve çok da 
tehlikeli bir san'at (!) olduğunu 
anlatıyor, sonra talebelerden bi
rine: 

- Arlet! diyor. Birinin cüzda
nını çarparken farkına varırsa ne 
yaparsın?. 

Arlet, ayağa kalkıyor. Serbest 

f,_ş_A_K _A_.I ı Bunları Uniformalı Kadınlar 
DİLENCİ İLE BAYAN: 

D 
ilenci.- (Kapıyı çaıarak) 

biraz ekmek ile su verir mi-... 
sınız .. 

Bayan.- (Kapıyı açarak) a! .. 
Ayol sabahleyin p.eldin, verdim. 

Dilenci.- Hakkinız var, bayan .. 
Fakat mazıır görünüz. Günd~ iki 
defa acıkıyorum. 

DİLİNİ ÇIKARINCA: 

Adamın biri, o kıl hastanesine 
gitmiş. Bağlı deli1=cden biririn kar
şısına geçmiş, dilini çıkarmış, deli 
hayretle: 

- Aman yarabbi! Hikmetinden 
sual olunmaz, yularlı. yularsız ne 
kadar delilerin v • .r ... 
Demiş. 

AMAN DEME!. 

İki köylü, ekinıerden, havadan 
ve yağmurlardan bahsediyorlar: 

- Bu yağmurlar daha birkaç 
gün böyle devam ederse topraktan 
herşey çıkacak ... 

- Aman, deme birader'. Me -
zarlıkta iki karını var. İkis! bir
den çıkıverirse halim harab olur!. 

İKİ GENÇ ARASINDA: 

- Şu ihtiyara bak! Ak sakalını 
karıştırıp duruyor. Sebebi ne a
raba?. 

- Ne olacak? Sakaluna bakın 
da bana hürmet ~din demek isti
tiyor ... 

HAYIRLI KIZ! 

- Allah size ö:nür versin! Va
lidenizin vefatına çok müteessir 
oldum. 

- Bea sizden daha ziyade ... O
na •anne! anne!• dedikçe kendimi 
genç addederek müteselli oluyor
dum. Şimdi bun:!an da mahrum 
kaldım. 

İNSANIN HAYATI: 

- İns:;nın hayatı neye benzer? 
- Anıali erbaaya: Evlenmek, 

ceme; sevda de~ba; ölmek, tarha, 
veraset de taksirrc benzer ... 

ı Bir Dakika 
Diyip Geçmeyiniz 

* Büyük Britanya, evler -
de kullanılmak için dakikada 
900 kilo sabun imal eder. 

*Ruslar, muhtelif stadlar -
da yapılan sporlar için daki
kada 1,500 frank sarfederler. 

* Fransa her dakika 13,000 
franklık manifatura ihrac e
der. 

* Hindistanda dakikada 
vasati olarak 5 dava görülür. 

* Dünyad~ 3,000 ton ma- ı 
den kömürü istihsal olunus. 

* Meksikaya giden seyyah
lar dakikada 5,300 frank sar

feder ler. * Amerikada. dakikada 225 
kilo dinamit yapılır. Bu, yal -
nız sınai teşebbüslere mah -
sustur. 
* Amerikada, fakir ailele

re mensub ik! çocuk bula§ık 
biT hastalığa tutulur. * Büyük Britanyad" da • 
kikada, 1,900 franklık havai 
fişek yapılır. * Almanlu Almanya da
hilindeki perJkende satış ti
caretinin 68,000 mark oldu • 
ğunu söylerler. 
SİZ ŞU SATIRLARI OKUR

KEN 60 SANİYE GEÇTİ. 

ıBiliyor musunuz? 
* Amerikada, Cheving - Gurn 

denilen sakızlardon senede 100 
milyon dolarlık s<.tılır. 

*Amerika.da bira kutu ile satı
lır. Senevi sarfiyat 4 milyon ku
tudur. * Mongollar, 'Preyağı yapmak 
için kısrak sütünü bir tuluma dol
dururlar, eğerleririn yanına asar
lar. Hayvan yürüciükçe tulum sar

Kadınlar, Birçok Memleketlerde 
Asker Üniforması Giyiyorlar, 

Askerlik Yapıyorlar 
Fakat; Asıl Vazifelerinin Öldürmek Değil, 
Yaraları Sarmak, Elemleri ve lztırabları 
Teskine Çalışmak Olduğunu Biliyorlar 

sılır, içindeki sütun yağı ayrılır. A rkadaşım, bir 
*Brezilyada her san' at ve mes- Avrupa 

lek sahibinin kıymetli bir taşı var- mecmuası -
dır. Doktorlar zümıi\d, avukatlar mn yapraklarını 
yakut, profesörler de firuze taşlı ÇP.virirken biraz 
bir boyunbağı iğı.esi taşırlar. müstehzi: 

Piyango çok 
Eskiden 

Malumdu 
P iyango çok eski zamanlar

da ma!Um idi. İbraniler, Yu
nanlılar ve daha bir çok 

milletler ekecekleri tarlalan seç
mek için piyangoya müracaat e
derlerdi. 

Siragüz'de daılıilerden biı·isi 

öldü mü, yerine intihap oluna -
cak rahibi rey ile değil, piyango 
ile seçerlerdi. 
Roınada, İmpal'ator Neron, pi

yangodan çok zevk alırdı. Büyük 
bir ziyafet tertlb eder yüz, iki yüz 
kişiyi sofrasına toplardı. Yeme -
ğin sonunda davetlilere birer kü
çük kemik verilirdi. Bu kemikle
rin üzerinde ıbirer isim yazılı idi. 
Bunlar okundukça ihazır bulu -
nanlar kııhkahalarla gülmekten 
kendilerini alamıyorlardı. Bazı

larına gebe bir kedi, kocaman bir 
deve, bir eşek, 'bir çoklarına ipek
li gömlek, mendil; talihi yaver o
lanlara bir ev, bir tar la isabet edi
yordu. Tabii bunları hep impara
tor veriyordu, 

15 inci yüz yılda Çinde, Hin -
distanda, Avrupada, hülfısa dün
yanın her yerinde piyangolar ter
tib olunuyordu. 

Fransa Kralı Birinci Fransuva 
piyangolar yüzünden memleket 
haricine çıkan paralar yekununun 
günden güne arttığını görünce 
milli bir piyango tertibini irade 
etti. 

Bu piyango büyük bir rağbet 

gördü. En ziyade kadınlar alaka 
gösteriyorlardı. Bilet almak için 
eşyalarını. elbiselerini satanlar 
çok oluyo~du. 

Bir gün Markiz dö Şestela oda 
hizmetçisinin gelmediğini görün
ce haber gönderdi. Bekledi, hiz
metçi. yine gelmedi. Acaba hasta 
mı oldu, diye odasına gitti. 

Hizmetçi, yorganını yüzüne ka
dar çekmiş yatıyordu. 

- Kız, benimle eğleniyor mu
sun? Bu saate kadar yatılır mı? 
Haydi kalk!.. 

- Affedersiniz, Madam ..• Kal-
kamam! ... 

- Kalkamaz mısın? Se'bep? ... 
- Gömleğim yok ... I 

- Gömleğin mi yok? ..• 
- Evet ... 
- Ne yaptın gömleğini? ..• 
- Sattım, piyango bileti aldım. 

(Devamı 6 ıncı sahifede) ' 

- Görmedin mi 
bunları, dedi. Ka- ~· 
dınlaı da Dnifor • ' 
n.3 giyiyor, asker 
o'.uyor... Bak, şu 
süahları omuzla -
rında, çantaları 

sırtalrında, metin 
adımlarla yürü -
yen İtalyan kadın· 
la r:na. Hele şu sü
variler ne çabuk 
da beygire bin -
rnesini öğrenmiş· 

le:·. 
-- Hepsi de ü

ııı versite v~ yük
sek mektebler ta
lebesi. .. Yeni dev-
rin amazonları ... 

~ence . _kadınların 'ingiliz muavin kara ordusunda kadın askerin ilk 
e ıne sılah vermek önce saçları nizami bir surette kesilir. 
doğru değil. Has-
tanelerde kullanmak kafi. . 

- Fakat, bu kedınlar harb mey
danına değil, HabE~istana gıdiyor

larmış. Orada ziraatle, memleketin 
imarile meşgul o:acaklarmış. Fa
kat, Adisababada tarla yeti~tir • 
mek, İtalyada çiçek bahçesi yap
mağa benzemez. 
Arkadaşım, meemuanın yap • 

raklarını çevirmekte deva'll edi
yordu: 

- Bunları gördün mü, dedi. İn
giliz kadınalrı... Tayyareleri ta • 
mir ediyorlar, kamyonla mühim
mat taşıyorlar. Yalnız İngiltere 
de mi?. Çinde, jcponyada, Rus -
yada, ıhnlandiyada, Almanyada 
birçok kadınlar aEkcri ün:forma 
ile çalışıyorlar. 

Fakat, bu yeni biqey değ;i. Ta
rihi tetkik erlersek çok eski devir
lerde kadınların erkeklerle bir 
safta harbettiklet:ni görürüz. 

Eski devirlerde. mesela s~ythes 
lerde genç kızlar, silah kullan · 
masını öğrenmek mecburiyetin · 
de idi. Bunu öğrendiğini isbat et
medikçe kocaya varamazdı. Be · 
hanzin Amazonları çok cesur Vf 

muharib idiler. Bir Senegal ta · 
buruna karşı koymuşlardı. 

Eski Sırbi:standa, Zita adlı bir 
kadın vardı. Üç n uharebeye işti· 
rak etti. Birkaç yf.l'inden yaralan· 
dı. Gönüllü Çinli kadınlarır.ın sa· 
yısı yüz bine yakındır. Daha dü· 
ne kadar ayaklarını cendereye ko
yan, evdEn d~arı çık'Tilıyan bu ka
dınlar şımdi, ilk ~afta ve siperler
de japonlara kuf'.ın yağdmyor. 

Ya Türk kadınıarı? Türk ka -
dınlarının kahramanlığı, asa\leli 
ve istidddı ctrafmda yeni birşey 
söylemeğe lüzum var mı? Biz 
Türk kadınını htr milletten iyi 
biliriz. 

j ... Biraz Hava 

Kadınların Bu Seneki Ayakkabları 
Moda Olan Kadın Ayakkablarının Bildiğimiz 

Takunyalardan Pek Az Farkı Var 

Yeni Hava Devleri 
u senenin nıodesı obn ka
dın aya:k.kablarının bildiği

miz takunvalardan pek az 
farkı var. Altları, iki üç santim ka

lınlığında, ökçeleri tahtado.n. Sa

kat ayaklıların giydikleri kun • 

duralara benziyerıleri de var. 

•Monako• modeli de çok rağ -
bet gören modell'!rdendir. Altları 

iki kat köseledendir. Ökçeleri ya 

düz, ya ela renklidir. 

•Normancti• ayakkapları çok 

rahattır. •Anita• altı düz ve ökçe

siz Kolorado da ipOr kıyafetile ço 

güzel giden bir sandaldır. 

B 
u muazzam tayyare •Dugıas OC - 4• dür. Dünyanın en büyük 
tayyaresi. Alherikada yapılan bu tayyareye •Uçan oteı. ismi 

i · ir. I{.anadlarının uzunluğu 46 metro, ağırl>ğı 30 tondur. 

Bununla berabEr çok süslü ve 

çok rahat. Gecel~ri giyilen san • 

dallar çok şık. Üstleri atmalı, to

puklar serbest. Ckçeleri kristalit 

denilen şeffaf ve !"!afif bir madde

den yapılmış ... 

SPOR AYAKKAPLARI 

Bildiğimiz, altları düz ve bağlı 
Rişliyöler bu sene de moda. Golf 

ve av kı.ınduralarmın altları, yine 
eskisi gibi köseleden yaı:ıılıyor. 

Fakat, şehirde giyilen spor kun

duraların altları biraz kalınca, 

·Misuri. mo.deli gibi. .. Ökçeleri, 
muhtelif renkli J..öselelerd~n ya-

•Kamboç• !ara gelince: Bunlar 

çok süsliidür. •Çıfan. lann topuk 
ve başparmağa t~sadüf eden yer

leri açıktır. 

Bugünkü kadın ayakkaplarının 

ekserisi küpe çiçeği veya Sıkla -

men rengi derilerden yapılmak -

tadır. 

Süvarelerde gi:;ilen ayakkap -

]arının şekilleri de a§ağı yukarı 

bunlara benziyor. Fakat, beyu 

veya sarı yaldızl•. deriden, ya da 

siyah krepdöşinclen yapılıyor, 

aldızlı parçalarla süslemyor, 
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• 
ita/yanın 
Hiddeti 

Alman Gönül-
1Iüleri Danzig' de 

Toplandılar 

POKE 
t raş b ıçakları en r 
saka lı bile yener (1 inci sahifeden devam) 

gelmeleri '\·e her türlü tecavüze 
karşı koymak ahdını iktisab et -
melerine hiddet etmekte ve her 
yeni ittifakla kı~lauak bağlan -
masıııın ıztrrabın: duymaktadır . 

İtalyanın işine gt"l~n şey Akdeniz 
devletlerinin ve Bakanlıların it
tifak ı değil, infiwdı idi ve .. yıl -
lardanber i de buna ~alışıyordu. 

(1 inci .sahıfeden devam) 

Danzig'<leki zabıta memurları
na gaz maskcsı tevzı olunmuştur. 

cildi yumuşatır. 

H d POKERt1a§:1a;ı~ı er yer e arayıı} ·:. 
No .27 Ya23n: 1\.1. SAMİ KARAYEL 

Muradın Hazinesi Milyonlarca 
Altın ile Dolu idi 

Hıristiyan Kadınlar Başları Kapalı Geziyorlar, 
Çarşıda Venedikliler, Cinevizliler Görülüyordu 
Bizans muhafızları yabancısı 

olmıyan bu sese derha! kale kapı
sı pencerele, .ni açarak muk:ibele 
etmişlerdi: 

- Buyurunuz! ..• 
Fakat; Bizans mutad olan isyan 

rezaletieri iç;nde puyan idi. 
Halk sokaklara dökülmüş. önle

rinde papaslar bağırı~ıYQrlardı: 
- D'mitriyus'u isteriz ... Hıriı;

tiyanlığın hamiı;, odur ... 
Diğer bir halk kütlesinden de 

şu sesler lşidiliyordu: 
- Kostantin Dragajes'i i•leroiz .. 
İshak Bey, istanbula bu gürül

tüler arasında girmişti. Bu sefer 
halkı teskin edecek kuvvet de yok-

Eltsenyetın ve askerlerin daha ~ 

vade Kostantin Dragajes'i iste- ~ 

.. 
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Fakat, bugün ve bu dakika için 
artık ne Akdeniz İtalya için Ha
beş harbinde oldıığu gibi bir ser
best geçid, ne de Arnavutluk ha
rekatı başlangıcındaki tasavvuru 
teshil eden bir atlamataşıdır. 

Sulh cephesini" tesis ettiği bu 
huzur, ve istikra~ ve otorite kar-
şmnda izlıar olunan hiddet ve in
fial muhakkak ki, bize ayrıca bir 
hakikati de ifşa ediyor; o da: Cep
hemizi almadan önce nıuhat oldu
ğumuz niyet ve fikirlerin neler
den ibaret olduğ.ınu birer birer 
ve sıra ile öğrcnrıı•mizdcki haki
kattir. 
Halayın anavatana ilhakı aley

hindeki İtalyan neşriyatına ge
lince bunun yersu.liği ve manasız
lığı da ğözönündedir. İtalya, han
saya: 

- Hatayı niçin Türkiyeye ver
din?. 

Diyceeği yerdı:, müttefiki Al
manyaya: 

- Çekoslovakyayı, A\·ushıryayı 

ne hakla ve hanı:; salühiyctle il
hak ettin ... 

Dese ve kendi kendisine: 
dkleri görülüyordu. 

Bizans halkı ve askerleri İsıhaX 
- Arnavutluk w Habeş devlet

lerini ne hakla urtadan k~ldır -
düğü için Sultan Murad güzel Ma- d ? ını . . 

Eski İstanbul sıırla nnm bir krokisi 

Beyin bu kargaşalık devresinde !ı;. den güzel olan bil ctilberler her 
tanbula gdmes1.ne bil" mana vere- biri bir memleke• v~ millet mah- risile ve gözdelerile vakit bulup Diye S<>rsa elbett eki daha iyi \'e 

mrnı~lerdi. 

Acaba; Türk padişahı kimi im
paratcr taV";ye ediyordu? 

ist.ak Bey, Bizans impara1orla
rının oturduğu mukaddes saraya 
gelmeden saray muhafız alay ku
mandanı heyecanla &!ydcn sor
du: 

- Türk Pa<lişallıı k mi impara
tur olsun istiyc.•'. 

IShak Bey, soğukka .luığ.nı mu
nafaza ett .. Ve, bu suale diğer bir 
sual le cevap verdi: 

ı:: z askulcr kİrl"in imparator ol
T"ilSı, .. i iywsunuz? 

MUc'ıafız alayı kumandanı te
reddutsuz şu nukabdc<le bulun
du. 

- Mora <pot" Kostz"lt" Dra
gaıcs ... 

- Ah li k mi t )er?. 
- Ekserıyety!c Kocta•tı" D a- 1 

t 
ga es'i .• 

- Ben de, Pad .alımıdan ~ynı 

r .ı. ve ira.deyı Di!!- r ~ üs'a t o
Jığ et- ek .çın geln: ~ bu .lllU) o -
rum dedi .• 

Mu'ıafız .. lay kumandanı Türk 
Bev ın1 '"' ge• bl.4. < e mem
n· , olmu tu. Türk padişahı ne is 
ter 1!;C c olurdu. 

ishak Bey Dım tn ·o.a ve Bi -
zans Nazıranna Su tan Muradın 
arzularını teblığ cttı. Dırnitrıyos 

bıliiıtiraz Padışah.n emr; , kabul 
edETeK Mora dc5, .tu Kostantınin 
i:rparateır•ugunu kabı.! ettı. Es;.
sen; öle, imparator- Yuanis Pale
ologos da Kostaı~tin Dragaıe~ın 

imparator olması~, •aglığında ıs

tcmiş bulu:;uyord ı. 
Dimo'riyos Tür'.~ Pacı ,ah.nın i

radderinı reddec rrczdi. Sonra. 
halı nice ol 1rd<ı. Derhal Bizans 
mu"'asa. a a'l•ına a!mırdı. ~fora 
despotu Kostanlir de üzerine sal
d , ırdı. Ortada ne Papa ve ne de 
ehlısalıb orduları kalmamı~tı. Her
\;es bir köşeye Mzülmüş kırku -
s"ndz'l .es ~e sed 1 ç karmı~·orcıu, 

Mora despo u Kostantin Draga
J iki ci Su tan MuracLn irade -
ile İstanbula g ·~rek imparator 
iıan edıldı. 

İşte; bu zat ist.nbulun son hü
k~rndarıdır Fatih ikinci Sultan 
Mel: c:ı~dle karşı 1<arsıva harbeden 
bu i para! ·r · .,. 

S.:.tan Murad, •peyce bir müd
d c t buz· r· ıçınde Ed rnede otu- -
!" tu. B2Zal!, giı7 l 11ausini a!a
•ak Burs.ıda yap•ırd ğ saraya gl
C; ,.du. 
Sulta~ Muradı" Bursada'<i sa -

ra · kiıçük olmakla beraber çok 
rin id Bu sarayda Padi~ahın 
m cllı gozdesi ' atdı. BirLirin : 

sulü idi. 
Sırb ,Bulgar, M3car. Ulah, Rum, 

Leh, Latin, Slav dilberlerinden 
mürekkeb olan bıı elli gözde al
tın ve mücevher içine garkolmuş 
gibiydiler. 

Sultan Muradın hazinesi mil -
yonlarca düka altını ıle dolu id . 

Hele Varna mttzafferiyetinden 
oldukça mühim eanaim ahnm:ştı. 1 
Ehlisalibi 1e~kil rden müttefikler 1 
yarna mağlübiyctinin kabahatini 
birbirin n üzerine atıy<>rlard .. Hün
yadı Yanuşu kaçtıb'l iç n ihanetle 
itham ecLyorlardı. O da büt.in ka
bahati Papan)n ka•dinal!arı,'a yük
lüyordu. Bt: hal ehlisalibi teşkil 
eden "1Üttef1<1erı Lırb "1ne düşür-

Piyango Çok 
Eskiden 
Maliimdıı 

(5 mci sayfadan :!evam) 

Bıraz sc..bır e-d jlZ. Ş 1. lti.1..a ,un 
nur ardları get .ecelur, sa d bı
letr,.nc lKr ıye çı ( r ~· oırir 

r,cnck>rıp b r gu. 1 a' ıraca -
ğllT"' • 

Buna o nzcr daha hır çok gu -
lunçıü v.~·aııır z. cclı'c'bıi.r. O ta-

1 

rrhten her. bır çok hükiımetlcr 1 
degı.ştı 1h•ilaller c.ltlw. Değ~en, 
sömııiycn hır şey ,·a: ':' o da p·
yang:> merakı, daha doğrusı:. ça-
1.:;:nadan, 7a met çekmeden ser
vet sahibı olmak arzusudur 

Her pıyango çckıl:şte binlerce, 
mil,onlarca halkın gôzü bir nu
marada. büyük ıkramlyededir. Bu 
milyonlarca halkın içinden biri 
güler. Diğerleri ıçlcrin. çeKerler, 
ve teseıli bulurlar: 

- B~Jk· geıecek defa bana çı -
kar! .. 

btanbul DördüncJ İcra memur
luğundr: 

Paraya çevnlınes.ne karar veri
len elektrikcilik ile fotoğrafcılı -
ğa ve tuvalete ait her nevi emva
lin bir.nci açık arttırması 3/7 /939 
pazartesi günü İstanbulda Çarşı
kapıda Yeniçeriler ca.ddt!ISinde 93/ 
95 tnyılı dükkanda saat 9,30 da 
yapılarak paraya çevrilecek ve 
kıymetlerin!ll yüzde )etmiş beşi
ni bulmadığı takdirde ikinci açık 
arttırmanın 10/7/939 pazartesi gü
nü aynı mahal ve saatte yapılacı-
ğı i an olunur. (18832) 
---

ZAYİ 
5444 sicilnumaralı ehliyetna -

memı zayi ettim yenısini çıkara -
cağımdan "5kisinin hükmü yok -

huzur içinde şarııp içip eğlenebi- yerinde bir sual irad etmiş olur . 
liyordu. Belki, İtalyan matbııatı bu yol-

Bizans imparat'ıru Yuanis Pale- daki n eşriyatı ile Sııriyedeki 
ologos da ölmü~tJ. Yerine arzusu Fransız aleyhdaf\ cereyanları kış-
veçhile ve ira.desiI'e münkad Mora kırtmak ve onlarJ hız vermek is-
despotu Kostonti.ı Dragajesi getir- tiyor. Fakat, muhakkak ki bunda 
mişti. da nafile bir emek ve gayret sar-

Sultan murad, ~rtık rahata er - fetmiş bulunııyoı laT. 
miştı. Seı·hadlcrde döğüşmüyordu. ETEJ\I lZZET BENİCE 
Hattü, son Mora seferini bile Tur- ! -------------~ 

Muhittin 
Birgene Hücum 

han Beye yaptırrr.ış. kend: Edir
neye çekilmişti. 

Sultan Murad wmanında Bur
sa paytaht haya:.nın son şerefli 

gün er;,; geçiriyordu. Bursa ve 
Edirne, Tiırkiyenin en mühım şe
hirlerindendi. 

(Dcııamı var) 

Ernıhı - Emniyet - Kart .. I 
Müttehit Konserve 

I' ahrikaıarı 
'Tl:ık Anonim !jirkclİ 

iKlNCi DAVET 
İkinl"i İlan 

14 haz •an 1939 tar ındc· f'v
kalfıdc t.ıpıantıya davet olunan 
~yct: .. mum ye n .ıbı m:.;Lakere 

hası! olmadığından dolayı ıçtima 

<·dem~ ışt r 
H.'Sfedarlar ye,.,ıdeı 12 tct7 '11tıZ 

193~ ça""Şamba günü saa• 10.30 da 
Ayvansarayda fabrikada aynı ruz- , 
namenın miizakcresı için içtimaa 
dant olurur 

)liizakc-re Ruzname .. i 
1 - Şırket da'h:li nizamnamesi

nin 1, 2. 3, 4, 5, 6, 9, 10, il, 12. 14, 
22,23,24,25,27,33,34,36,37,38,40, 
4~ 44 ı:~ü maddelerinin aşağıda 
göster !<ligi şekilde tadili hakkın
da İdare meclisinin teklifi. 

2 - Dahili nizamname ın tek
lif edilen tadilatına göre şirket 
hısse senetlcrile müessis hisse se
netler.nin tebdili. 

Heyeti umumiyeye iştirak ede
bilmek içinhissedarların içtima• 
gününden bir hafta evvel şirket 
merkezine müracaatla hisse senet
lerinin depo ederek dıılıuliye kar
tı almaları rica olunur. 

Mali müesseselerce verilecek 
ilmühaberler hisselerin te,·dii ma
hiyetinde kabul edilecektir. Bir 
hisseye sahib olanlar da işbu he -
yeti umumıyeye iştirak ede<bilir
ler. 

İdare Meclisi 
Hamiş: 

Tadili teklif edilen maddelerin 
eski ve yeni şekilleri il mayıs 939 
tarıhlı Sicilli ticaret ve Son Tel
graf gazetelerinde neşredilmiştir. 

tur. 
Kasımpa.şa Uzunyol 137 
nume:,;: ~is~kletci Kemal 

(1 inci •alııfcdmı devam ) 
Dünkıi mıizakerelcr esnasında 

Muhid<lin Birgenin ya,,dığı bir ma
kale münakaşalara se'bcp oldu. 
Şiddetli hücumlar yapıldı. Bu 
mevzuda ilk ~öz alan Ankara 
nıeb'usu .Mtimtaz Öğmen ıdi. 

MuJuldin Birge:.ın ıbıThassa, 

yazdığı makalroc hücumlara vesı
le veren ctimlı- şu )<! · .Bu kamın-
1a1 dcvıetın ocrC'tıı mcmurıanna 

y.ıpılan mua::!'cle v•ktı.c Os.:w-:lı 
imparatorlugunun - tabır, rrazur 
grinin - Yenı{ctı ıcDrcsin n çıfıt 
vt rıayaya y.ıpt ğı m~arrelederı 

farklı dc[;.ldır.> 

Bu cümle,nm ne elemek oı1ugu 
Muh•ddın Bırgerdcn ,'Orulmuş, 

mJ.kUlf.\yı y~ı:;A ın b'us gaz .. ?ci 
izııhut vcrın §t r Fakat, ızahJtı 

meclisi tat.min ctmem~ti •. B r çok 
gürultuler olmu,ş, mt'b"uslar: 

- Biz de öğrenelim .. Burada a
çıkca söyle, diye bağırmışlardır. 

Uzun münaka ,alardan sonra, 
Başvekil Doktor Rcı!•i< Saydam 
kürsüye gelerek Mulııddin Bir -
genin bilmeden bır hadise ıhdas 
etmiş olduğunu, me·vzuu bahs ma
kakyi okuduğunu, yazıyı Parti 
Grup reis vekiline '"erdiğim süy
lerniştis. 

Parti Grup reıs vekı!., bir Parti 
meb'usunun bu şekilde yazı yazıp 
yazamıyacağını tetkik edecek, 
Parti JJizamnameısile bu hareke
tin derecei alakasını kararlaştıra

caktır. 

-<>--

Bulgar Arnavudları 
Reisi Geldi 
(1 inci sahıfeden ~evam) 

timal yarın akşau ve yahud cu
martesi günü şelı;imizden ayrı -
Iacaktır. 

Zogo, bugün kız kardeşi Pren
ses Adileyi Paris · gôndermekte -
dir. Prenses bu akiam refakatin
de sabık Arnavutıuk elçiliği baş
katibi Naci oldu3u halde Parise 
hareket edecekti, Prenses, Kral 
Zogonun iki ay l.k .stiraha! dev
resi için kiralan~n Versoydaki 
köşkte kalacak tır. 

Alman harb tayyarelerinın Leh 
hudutlarını bir çok defalar geçti
ği haberleri de Varşovadan teey
yüd olunmaktadır. Kurjer War
savski gazetesine göre, Mareşal 

Göring, liman tahkimatını kon -
trol için yakında Memel'e gele -
cektir. 
TAHRİKAT DEVAM EDİYOR 
Varşovada hükumetl tahrik te

lfıkki edilı!lıilecek hareketlerden 
çekinilmekle beraber Danzig'de 
gerginlik günden güne artmakta
dır. Almanyanın Danzig'de meto
dik şekilde hadiseler hazırlamak -
ta oldugu rivayet edilmektedir. 

İNGİLTERENİN NOTASI 
Londra 29 (AA)- Neville Hen

derson tarafında" Hariciye Ne -
zııretine tevdi edi'oniş olan ve İn
giliz - Alman deniz itilafının fes
hini mübcyyin 27 nisan tarınli Al
man muhtırasına cevab te~kil e
den memoranc'ı>mda ezcümle ~Ö{
le denilmektedir• 
Almanyanın Avrupanın her 

neresinde olursa clsun bir harbe 
girmesi takdirimle İngilt.erenin 
behemehal Alma.,yaya karşı has
mane bir hattı haı eket kabul et
mesi mevzuu bah .- değildir . 

İngiltere, yalnı1 Almanyamn di
ğer bir memleketı' karşı bir taar
ruz hareketi icra ptmesi ve Al -
man hüktlıne\inir. muhtırasında 

telmihi~ bulunm:!ş olduğu siyasi 
kararların Büyük Britanya tara
fından. bazı memkketlere veril -
miş olan garantiıı.ı1 ancak Alman-
ya tarafından bu memleketlere ta
arruz vukuu halinde mer'i ola -
cağını derpiş eyl<'r.,esi halinde has
mane bir hattı hıreket ittinaz e
debilir. 

1 A skerlik işleri 1 '-----
&-yoğlu Yerlı Askerlik Şube -

sinden: 

Şubemızde kayıtlı 334 doğumlu 
ve bunlarla muameleye tf,bı orta 
l"1ıliyetrıamelilerden ıslam ve gay
ri islam kısa hizmetliler 1 tem -
muz 939 tarihinde hazırlık kıt'a

sın<la bulunmak uzere Sfo'vkedile
cektır. Hüviyet cıizdanları, orta 
ehlıyetnamelcrı ve mektep d:plo
mala rile birlikte şubemize 1 tem
muz 939 giınun<len evvel müraca
at ~·tmelcri ilan olumır. 

Diş Tahihi 

Ratip Türkoğlu 
Adres.: .. lrkr:l·.idc Vtya.ua otclJ sırası 

blrJnei kat No. 26 
Mua1rnc saati: Oiledrn sonra 14·20. 

YENi :NESHİYAT: • 
ı.Harnın Yaavuklusu,, 

Kciylünun kalk.ı:ını.1sı ıçi., neş
redılen bu eser. J,all-ın anlıyaca

ğı hır .adclikle yazılmış ve halk;
mızın çok se'vdiğı halk türküleri 
ve manilerile su.lenmiştır. Tav· 
siye ederiz. 

Maarif Vekaletinden: 
ı - Orta okufü.rd<. türkçe, tanlı - coğrafya, riyaziye, ta 

Fransızca, almarıca ve ingilizce muallim muavini olmak istiyEnle 

bu sene imtihan açılacaktır. 
2 - İmtihanlar biı Eylül cuma günü İstanbul Ün:ıvt• sıtı 

başlı yaca.ı<tır. 

3 - Bu imtihana dahil olacakların: 

(j 

A - Türi< vatandaşı olınalarL 
B - Yaşlarının 20 den eksik ve 45 den fazla olmaması, G 
C -· Hüsnühal erbabından oldukları, her hangi bir su. ette 

kümiyetleri -:ılm2ıiığı hakkında bulundukları vilayet veya kaza idaı 
yetinden alı?l'nış bir matlıata ibraz etmeleri •halen memur 'e mu ba 
olanlar b uk:ıyıttan müstesna olup mensub oldukları aa;re 5m yu 

vereceği vesika kiifidir.> m 
D - Her t1r!ü h?.s1alıktan ve muallimlik etmiye man: vücuı vaı 

zalanndan salim ol.<lırklarını isbat eder tasdikli hekim raporu ik" 

etmeleri G' 
E - En ı.z lise veya 4 veya 5 veya 6 sınıflı öğretmen okulu gi 

zunu veya bun!< nn muadili tahsil görmüş olmaları. b 
MuaJ!ım me'<tebmden mezun olanların en az ıki der• senesi 

allimlik etmı~ b:ılunm:ıJarı tazımdır. 
4 - Namz~'lP!" imtihanda muvaffak olduklan takdirde k: 

şartlar dahilind~ her hangi bir orta tedrisat muallim muavinli~ 
yin edileoeklımiır. 

5 - Yukaruiak; şartları haiz olan namzetler bir isLda ile Vek 
müracaat. edeceh!erdir. Bu istidaya şu vesikalar bağlanacaktır. 

A - Nüf.ıs eıkeresinin aslı veya tasdikli sureti. 
B - Tahs'l derecesine aıd şehadetname veya vesıkalarının 

ve yahud suretleri. 
C - Hüsnuh•l mazbatası. 
p - Bulur.iukları yerlerin Maarif idaresinden nürnunesine 

alınmış tasdıkli sıhhat raporu. 
E - Maarif id9rPSinden tasdikli ve !otograilı fiş. 
F - Altı aded 4XG,5 büyıiklüğünde kartonsuz fotoı:rafları . 
Bu vesik.ıla,-ın en son 15/8/1939 tarihine kadar Vekalete gön( 

miş olnı?sı lazımrlır Bıı tarihten sonra Vekalete müracaat etmiş 
lar imtihana alınrıııyaraktır. (2200) (4090) 

j İnhisarlar U. Müdürlüğünd~ 
Ch si Mikdarı Muh. Bedeli Yüzde 7,5 

teminat 
Lin Kr. 

Eksiltmenin 
Şekli Saa 

Baş ipi 
Bel ipi 
Tonga ıpi 

18,000 Kgr. 
25.000 • 

10.000 • 

'ura Kr. 

9900 -
11200 -

5885 -

742 50 Kapah zarf l~ 
H 843 75 

441 37 
• 
• 

• 
• 

I - Şartnarneleripc'eki teslim miıddetleri uzatılarak miktarları 
karda y>ııılı b~ş ve bd ipi ile yine şartnam~i mucibınce tonga ip: 

t palı zarf ı!!;uiile eksiltmeye konmuştur. 
I1 - ~luhammen bedellerı, muvalcltat teminatları, elc;iltme ' 

len lı izalannda '"azılıdı-. 
III - E.<sihrıe 5/VIl/939 Çarşaıriba günü Kabata'.ta Levazırr 

Mubay~at Şub<>sıııdcltı Alım Komisyonunda yapılacaktır. 
IV - Ş:ırtname '~ ııümuneler her gün sözü geçen ştlbeden ve 

tamonu MOstakıl ~!Udi\rlüğünden paras12 alınabilir. 
V - Münahasa) a ıştirak edecekler mühürlü teklif mektulblı 

kanuni wsa '· 1'c '" 7,"> güve mc parası makıbuz vC'ya banka ten 
mektubı•nı. t' tıv.ı c-dr•ck kapalı zarflarını ihale saatlerinden bir 
evvc!ine k, da Komısyon Başkanlığına makbuz mukdıilindc ve, 
!eri lazımdır. .4517• 

Afyon Vilayetinden : 

Or. Ekrem Behçet Tezel 

Afyon Memleket hastahanes nele yaptırılacak 21622 Lra 89 kuruş 
şif be.dcl!i E;ehtrık tes salın<lan 12093 lira 85 kuruşa tekabül eden 
mı 11 tcmmu7. 939 salı gün üsaat 15 de Afyon Vilayeti Daimi encü: 
ninde ihale tclJmek iız~rc, kapalı zarf usulile eksJtm<'ye konulmu~ 
Keşifname, ş;:.rtnnmelcr, planlar 60 kuruş bedel muk:ı.bilindc Al 
Nafıa MüdiıTltiğünden °lınabilır. Muvakkat teminat 907 lira 4 kuı 
tur. İsteklilerin Ticartt odası kayll vesıkası, şımdiye kddar buna ı 

masil ışleri miıteal.!ıit olarak yaptıklarına dair ellerındeki vesaiki ve 
az üçüncü ,, ınıf cr,stelatörlük vesikasını bağlıyarak ihaleden sekiz 
evvel V'liıyct makamına istıda .le müracaatla alacakları vesika ve 1 

lif mek'uplaonı il temmuz 939 tarihinde saat 14 de kadnr Vilayet ı 
kamına vermeleri veya t,<indermeleri ilan olunur. .4566. 

Tıb Fakültcsi Kulak Boğaz, 
Burun Doçenti 

Tak•im Cumhurl:ret caddesi 17 
Mua.y "UJe Pazardan maada cunler 3· 6 

T elefon; 42496 

Sul!anahmed 1 incı Suh Hukuk 
mahkemesinden: 

Fatih Sulh İkinci Hukuk hak 
liginden: 

1 - Aliş oğlu A1'med Saad 
Fatıh Sultanselim :l'lüftüali m; 
hallesinin Hüseyinrcmzi sokağ 
da .28• numaralı e\'de. ..,. Acele Satılık 

1 
Parson - Oil markalı 4 Zam:ın-

1 
lı Motör ve teknesi Tel: 36-114 

N o.ya m uracaat ................. 

Davacı Emliık ve Eytam Ban • 
kası vekili Avukat Safü Tamtürk 
tarafından müddeaaleyh, Ayvalık 
İııhısarlar idaresinde M.tış memu
ru Sami Sökmen aleyhine murisi 
Haticenin bankaya maaş iskonto
sundan borcu olan 56 lira 68 ku
ruşun tahsili hakkında mahkeme
nin 939/1122 sayılı dosyasi!e a~ılan 
alacak davasından dolayı. gön -
derilen dava arzuhal;, müddeaa
leyhin mezkür daireden alakasını 
kestiği ve şimdiki ikametgii.hnın 
belli olmadığı yolunda mübaşiri 
tarafından w:ri!cn meşrubatla 

tebliğsiz iade edilmesı üzerine ic

2 - Ali Riza kızı Zehra Sa 
Pan.galtıda Poyraz •okağında ' 
numaralı evde. 

Posta idaresinin alcyıhinize ' 
me eylediği alacak davasının 
yabcn icra kılınan duruşması 

nunda: ' Yüz yirmi beş• lira 
yüzde on ücreti vekületle bir 
te her ikinizden tahsiline tem 
kabil olmak üzere 12/12/938 t 
hinde verilen karar tcılıliğ maka 
na kaim olmak üzere on beş 

GÖZ HEKtM:l 

Dr. Murad Rami Aydın 
Taksim - Talimhane, Tarlabaşı 

caddesi No. 10 Urfa aprt 
Tel: 415~3 

Dr. Hafız Cemal 
tLOKl\IAN HEKİM ) 

DAHİLiYE MiJTEHASSISI 
Divanyolu 104 

Muayrne saatleri: Puar hariç her 
pn 2,5 - 8. Salı, Cuın&l'Usi 12 - 2,5 

flkarayL Tel; %2398 

ra kılınan duruşmada: 

Bir ay müddetle iliincl' tc bhgat 
icrasına kara r \"erilmiş olduğun -
dan mı>hakemesin ın icrası için ta
yin kı lınan 2/8/939 tarihine rast
lıyan çar~amba günü saat 14 de 

müddetle ilan olunur. 1938/ 

ı-----·-
Sultanahmed 1 inci Sulh ı· · 
mahkemesinde hızzat ny a ' 
~5.le hazır huhııımaclı~ın!'l ;., l(ı.. 

muhakemesin in gıya:::ıı>da ,cra 
i ırı acağ ı il iın oıu n ur. S34 
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No. 8 Yazan: Rahmi Yağız 
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1 
rT eknik Okulu Satınalma komisyonu Başkanlığından. 

u agınıza upe o sun.. • 
D . R d r .. k .. ·I . Yıldız~a bulunan _Okulumuzun_ 1939 n:ali yılı için satın alınacak gı;fa maddelerinin cins. miktar, tah-
aıma a YO lD çun U, I mm bedelı ve ılk temınatlarıle eksıltmelerın saatleri yanlarında yazılıdır. Bunlardan Eı kapalı, diğerleri 

R A D Yo L • N açık eks~tmedir. Eksiltmeler 12 ayrı şartnamede yapıl~caktır. Kapalı zarf usulile yapılacak ekslltme için 1 ısteklılerın teklif mektuplarını 2490 sayılı kanun mucibınce ve şartnamede yazılı vesikalarla birlikte mu
ayyen saatten bir saat en·eline kadar makbuz muka;bilinde komisyon reisliğine vermeleri. Açık eksiltme
de isteklilerin Ticaret odası ve şarlnJJI1elerde yazılı belgelerile ilk teminatlarını yatırmış olarak eksilt
menin yapılacağı 7-7-939 iuma günü Gümüşsuyundaki Yüksek Mühendis mektooi muhasebeciliğinde topla-
nacak oaln komisyonumuza gelmeleri. 

Şartnameyi g{irmek ve ilk teminatı yatırmak istiyen!erin eksiltmeden bir gün evveline kadar okulu· 
muza gelmeleri. 

enç Kız Bir Kişi Yerine iki Kişi 
Geldiğini Görünce Bozuldu 

Diş doktorunun bütün hastala
rına söylediği gfüi, dişleri sadece 
parlatmakla kalmıyarak onları 

mikı·oplardan, muzır salyalardan 
ve hamızlardan temizleyip çelik 
gibi sağlamlık veren yegane iksir
dir. 

Kapalı zarfta, postada vaki olacak gecikme kabul edilmez. 
Cinsi 

Yeşil salata 
Prasa 
İspanak 
Havuç 
Laıhana 

Azı 

4000 
3500 
3500 
1000 
3500 
1000 

Mikdarı 

Çoğu 

6000 
5000 
5000 
1500 
5000 
1500 

Tahınln bedeli 
Kuruş 

1 
4 

5 
5 

5 
7 

4 

(4383) 

Tutarı 

Lir4 Kr. 

60 
200 
250 

ilk teminat Eksiltmenin 
Lira Kr. Saati 

Fakat Renk Vermedi, İki Ahbab Kızın Yanına 
eldi/er, Selamlaştılar ve Konuşmağa Başladılar 
Antuvan Godier o gece yalnız ı 

başına meyhaneye gitti. Şamo u
yurken Godier ona bir azizlik yap- J 

mış, süvariye söylemiş; .ıkpm 1 
vardiyasını ona yüklemişti. Şama ı 
ikindiye doğru y .. !ağından kalktı. 
Giyindi, gemider. çıkmeğa Elize 
gitmeğe hazırlandı. Bu arada nö
bet cetvelini gırt! ·diler. Kendi is

mini geminin nöb<'tçi gedikli a. İ 
rinde görünce şakrak çavuşun key-j 
fi kaçtı. Fakat ne yapabilirdi. Dü- i 

şündü, taşındı; h'çbir çare bula -
madı. Ona bu azizliği yapanın kuı
kanç arkadaşı Godier olduğunu 
tahmin etti, kendı kendine: 

- Şu Godier cidden çok ahmak 
bir adam! diye s~·lendi; aklisıra 
ben g_emide kalırsam gidip kıza • 
kur yapacak, onu kandıracı.k, ben-\ 
den soğutacak, böylece hem Elizi 
hem de bahsi kazınacak!. 

Ve .. Ş.ımo, sakin sı.kin nöbet iş
lerile meşgul oldu 

Antuvan Godie:_ Şamanım dü
şündüğü gibi hareket etmişti. Ar
kadaşını nöbete ı..:,ğladıktan son
ra, giyinmiş, kuşanrc:ş, dc,ğruca 

liman ağzındakı meyhaneye git
miş, Kıbrıs ve Zar.ta şarabı çekiş
tı.rmeğe başlam~tı 

Hodkam Godierin Elize yaptı
ğı bütün sarkın'ıiJl<lar boşa çıktı. 
Bir akşam evvelki hoyrat •avir -
]arından hiç hoşlanmıyan Eliz, 
gedikliye zerre kadar yüz verme
miş, Godier küp gibi şişe şışe şa
rabı gövdesine iı'dlrdikten sonra 
adamakılli sarhoı olmuş, sallana 
yıkıla gemiye dörunüştü. 

O gece, iki gedikli arkadaş bir
birlerinl görmediler, ertesi günü, 

1 
öğle vakti nöbeti Tritonun baş - 1 
gediklisi Serjan Pıyer Tonova dev-! 
reden Şama itin' ile tiraş oldu, 1 
hazirl.andı, bir taraftan da harıl · 
harıl gıyınen Godier ile birlikte; 
gemiden çıktılar. Elizin Şamoyu 1 
beklediği randevu yerine, \ima -
nın hemen arkasır:d.ıki kalafat ye
rinin yanına gittiıi!l" Yolda dur • 
madan homurdanon Godier bahsi 
kazanacağını ileri sürüyor, Şamo
nun damarına basaray sözlerle ar
kadaşını tazlb etrr.eğc uğraşıyordu. 

Söz veı:diği noJ.tada Elizi bul -
dular- Genç kız izin gününü bera
ber geçireceği Şamonun yanında 
Godieri görünce biraz bozuldu. Fa
kat renk vermedi İki ahbal> kı 
zın yanına geldiler. Selıimıaştı -
lar. Şamo hemen ~i anlattı: 

- İki arkadaş bahse tutuşmuş
tuk. Hani beraber geçirdiğimiz ev
velki gece bugün bııluşacağ!.Dlızı, 
izin gününüz birlikte tes'id ede • 

ceğimizi kararlaştırmıştık ya ... Bul 
bize bir iddia mevzuu oldu. Sizin, 
muayyen saattebur ada bulurunı
yacağınızı, ileri süren arkanaşım 
Godier 250 frank kazanacaktı. Fa
lı.at sizi burada bulmakla şimdi 
bahsi ben kazand.m. 

Elizin canı sıkıLnıştı. Llıkin zo
raki bir tebessümlP bu sıkıntısını 
belli etnıemeğe çalıştı. İlave etti: 

-Ne alli... Bugünkü gezn.e, eğ
lenme masrafmırzı mimyö Codier 
ödiyecek!. 
Codier mosmor kesilmişti. İddiayı 
kaybettiğinden zıyade Şa:ııonun 

genç kızla analşması, arayı bul • 
ması onu üzüyor, hırslandırıyor, 

kinini körüklüyordu. 
Karşı.sındakilerin muzaffer ve 

alaycı bakışları öuünde fazlı dur
mayı muvafık b:.lmadı. Aksi bir 
hareketle iç cebiı;den portfoyunu 
çıkardı. Oradan l ir 250 franklik 
banknot çekti, Şamaya uzattı: 

- Al... Kazandın .. Hakkındir; 

bugünkü eğlence masraflarınızı 

ödemekle bahtiya,.ım. 
Parayı Şamaya verdıkten son-

ra hemen arkaı;ın: döndü, homur
dana homurdana oradan uzaklaştı. 

Bu vak'a iki esıu arkadaşın ara
sını açmak, onları birbiri aleyhin· 
de harekete geçıı-mek için kafi 
gelmiştL 

O günden sonra. Tritonun tor
pido gedlklisi ile topçu gediklisi 
her fırsatta birbirlerıne atıp tut • 
mağa k0yuldular. 
Fransız filosunun Maltada kalışı 

çok uzun sürmedi. Şamo Eliz Lan
tiye ile uzun boylu meşgul olama
dı. Amiral Dörobeck 16 nisan ta -
arruzu için donarunayı yola çıka
rırken denizaltı filosu da Malta -
dan demir alıdı. Kendilerine ve -
rilen müşkül ve korkulu vazifeyi 
yapmağa, Marmaray3 girmeğe, bu 
iç düşm&n denizinde terör mey -
dana getirmek üure Çanakkale 
sularına doğru ilerledi. Şamo ile 
Codier arasındak' bu eski rekabet 
seyir esnasında mangada arka -
daşlarile şakalaşan topçu gedik • 
!isi Şamonun Codier ile kavgaya 
tııfuşmalarına selıeb olan hadise 
idi. (Devamı var) 

Her sabah, öğle ve ak
şam her yemekten sonra 
günde 3 defa dişleriniz; 

RADYOLiN 
Di§ macunile muntazaman 

fırçalayıııız. 

================================== 

Parısde 
Yankesiciler 

Mekte i.ıi Ziyaret1 

Gülcamii Filmine Dairı 
(5 inci sayfadan devarn) 

- Ne yapacağım, af dıler. Bir 
daha yapmıyacağ:ma yemin ede -
rim. (5 inci sayfadan devam) 

La mosquee des Roses 

adlı eseridir ki, Akademi Fran -
sez'ın en büyük muvaffakiyctini 
kazanmı.ştır. 

Pariste cFrance - Orient• lro • 
mitesinin reisi bulunan Mösyö Ab
don Boisson cGül cami• adlı bu e
seri Üçüncü Selim de-vrine ait ta
rihi bir romandır. 

cFrance - Orient• son seneler 
içinde şarka ait filmler çevirme

sini düşünmüştü. O sırada Aka -
deminin en büyük mükiifatını a
lan bu eser derhal nazarı dikkati 
celbetti ve şüphe yok ki, meşhur 

yazıcısının bu meşhur eseri der

hal yeni çevrilecek filme mevzu 
olarak seçildi. 

Fransız rejisörlerinden • Villy 
Rıozye• bu filmi çevirmeği deruh

de etmişti. Teşebbüs, bir an için 
kat'i surette hakikat sahasına gir
miş ve icabeden sermayedarlar 

da lbulunm~tu. cGül cami• filmi· 
nin harici sahneleri İstanhulda, 
dahili sahneleri de "Fransa stüd

yolarında çevrilecekti. Fransız ga

zeteleri, eserin müe~lifi Mösyö 
A'bdon Rois.son ile müliikatlar 
yaptılar .. Rejisör Villy Rozye'nin 

fikirlerinı sordular.. Bu ışle ser
maye koyan kapitalistlerin reyini 

aldılar .. Ve neticede şuna karar 
verildi: 

cSiyasi hadiseler son günlerde 
dünya suThunu tehdide başlamış

tir. Bu vaziyet karşısında şimdi
lik bir şey yapılamaz.• 

Mösyö Abdon Boisson, .Gül 
cami. adlı bu eserini per

dede görmeyi 90k arzu e
diyormuş. Şuhalde, bu teşcbbü • 

sün, bugün değilse yarın, öbik gün 

- nihayet sular durulunca - tahak
kuk etmesini beklliy<lbiliriz. 

. . 

- Budala!. İnkar edersin, in -
kar ... Anladın rrı?. Yankesicilik 
de biraz cerbeze, çokca şar'atan -
!ık ister. Zaaf göstermeğe h'Ç gel
mez .. • 

Parisli meslekda~ yazısı~a şöy
le nihayet veriyo": 

·Yankesiciler mektebinden çık
tığım zaman müıekkepli kalemi -
min1 para cüzdaıı l~1n 1 mendil ce
bindeki güneş gözlüğümün yerin
de yeller estiğin! ırördüm Biraz 
daha kalmış olsaydım, belki sır
tımdan ceketimi de alacaklardı, 

farkında olmıyacaktım ... • 

KANZUK 
. N A s . 1 R i L A c •. 

En muannid ve eski nas·ırları bile kökünr:ten 
çıkarır. Elli sen~denberi._ Avrupa ve - Am·~ri
kada mazharı takd)f olmuş bir ilaçtır. 

Kanzuk Nasır ilacı~er eczanede vardır. 

INGILIZ KANZUK ECZANESi -- Beyoğlu, lstanbul 

Azak bunların bir kısmını ya

nına aldı. Öteki1°ı· kendilerinden 

başka birşey götürecek hald~ de
ğillerdi. 

Buran hayrtle sordu'. 

· - Yatuna aldıg.n mücevhC"rleri 

l;;;;;;;;;;;;;;;;;;;iiiii;;;;;;;;;;iiiiii;;;;;iiiiiiiiiiii;;;;jiaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiıU r.iiiiiiiiiiiiiiii;;;;;iiiil J ne Yapa" aksın ? 
- Krala verect itim-· Ve auam -

Tanrının oglu iki başlı caı,avarın [ 
esrarını ögrenmek merakına düş
~üştü. Buradak; sihirli ta:ılar .. 
İnsanı uyuşturucl' rüzgarlar .. Bü
tün bunlar neredf' kalmıştı? Bu 
uyuşturucu rüzg;rlar (Mara) ya 
neden dokurımoy'•du?. 

Buranı pootil g;oi eriten ve pel
teleştiren bu kuv,•et ne idı? 

Azak içenye gıı ince, köş~e du
ran bır ldiçük kara taş parçası 

gördü. Buranıı sordu: 

- Bu taşı kald.rdın mı hiç?. 
ursuz rna .. 

Yazan: bkender F. Sertelli 

Aman dokunma una! Başına fe- J 

!il.ket gelir!. 
Tanrıllın oğlu: 

- Taştan insana ne feLfıl<et ge
lecek?!. 

Diye mırılıdanarak yere eğildi. 
Azak (Mara) •.ın ölümile bü -

tün tehlike ve uğ;ırsuzlakların da 
ortadan kalktığın~ inanmıştı. Ta

şa omuz verdi ... Sürdü ... Kara taş 
parçası şişman b;~ insan g<i\·desin· 
den büyük değild. Azak taşı ye
rinden c;ynatınca altında parıldı
yan mücevherler. gördü. Arka • 

-44 -

- Korkmayın .. Buraya gelin!. 
Ta ın altında mücevher dolu. 

Ve kendi kendi•Je sevinerek mı
rıldandı: 

- Mara öldükten sonra korku
lacak ne var? İş!ı; onun burı.dan 
ayrılmayışının s"be.bini şimdi an
ladınız mı?. 

Halk arasında c:tolaşan bir ma
sala göre Mara on yıl önce Hamal 
kralının hazinc,;iııi ~oymuştı.:. A
zak şi'lldi bu masala inanmış ve 
arkadaşına: 

- İst~ Hamat halının miıcrv-

]arını buraya gönderip, vaktile ec
dadının kaybettıği mücevherleri 
buradan aldırmasını söy liyeceğim. 

Buran bunları Azak alacak di
ye homurdanmıştı. Fakat, ~imdi 

onun gczünde ne mücevher var
dı, ne d~ para. O can•nı kurtar -

mak, aşığıdaki tehiih.eli geçidi de 
kazasız geçmek istiyordu. Bundan 
başka bir düşün~esl yoktu. 

Eğer güzel Sayun iyileşirse, o
nunia evlenecekl;. Orada böyle 

söylemi~lerdi. On'•,ın birtirle -
rine gönül yerdıl: e: mi Azak da 
anlamıştı. 

'Devamı var) 

Kök kereviz 
Patlıcan 

Taze bamya 
Domates 
Semizotu 
T. Bakla 
D. Biber 
Fasulye A. K. 

• Çalı 

• Barbunya 
T. Bezelya 
S. Kabak 
Enginar 
B. Ka;bak 
Karnabaıhaı 

Hıyar 

S. Yaprak 
'T. Yaprak 
Y. Soğan 
Maydanoz 
Derf'>Otu 
Nane 
K. Sarmusak. 
Pancar 
Kr Turp 
Marul 
Ebegumeci 
Yerelması 

Ekmek 

Dag.ıç eti 
Karama et• 
Kuzu et .. 

Sade yağ 

Çam~ır yıkama 

Tavuk eti 
Hindi eti 

Pirınç 

Nohut 
Kaşar peyniri 
Beyaz peynir 
Limon 

Ayva 
Elma 
T. Vişne 
Kavun 
Karpuz 
Ç. Üzümü 
Y. Üzümü 
Portakal 
T. Kaysı 
Kiraz 
Çilek 
Taze erik 
Armut 

Yumurta 
K. Fasulye 
K. Bamya 
K. Barbunya 
K. Soğan 
Tuz 
Sirke 
Ze_.ytin 
Sabun 
Mercimek Y 
Salça 
Patate< 

Zeytin yağı 
Toz şeker 
Un 
Pirinç unu 
Makarna 
Şehriye 

İrmik 

Süt 
Kase yoğurt 
Kaymak 
Tereyağı 

Silivri yoğUl\ 

Kok kömürü 
Odun 

11000 
700 

3500 
1000 
1000 
700 

2000 
300 
300 
200 

2000 
4000 
1500 

700 
1800 

300 
200 
700 
700 

2000 
300 
100 
300 
700 

4000 
200 
200 

40000 

400L' 

55000 

2500 
700 

4SOO 
12no 
150.l 
ll'OO 

1201.)(ı 

700 
3ll'Jt) 

J50·) 

1500 
ı:,r·o 

1500 
nno 
7000 

201) 
7r,.ı 

300 
180 
300 

40000 
2000 

80 
600 

4000 
1500 
1000 
1500 
2000 

300 
150 

5000 

2000 

6000 
3000 
100 

1400 
150 
200 

4000 

4000 
60 

200 
4000 

200 Toıı 

40 • 

15000 
1000 
5000 
1500 
1500 
1000 
3000 
500 
500 
300 

3000 
6000 
2000 
1000 
2500 
500 
300 

1000 
1000 
3000 

500 

150 
500 

1000 
6000 

300 
300 

50000 

15000 
5000 
3000 

5000 

70000 

3000 
1000 

6000 
1500 
2000 
2000 

15000 

1000 
5000 
2000 
2000 
2000 
2000 
2000 

10000 
300 

1000 
500 
250 
500 

50000 
3000 

100 
1000 
6000 
2000 
1500 
2000 
3000 

500 
200 

7000 

3000 
8000 
4000 

150 
2000 
200 
300 

5000 
6000 
100 
300 

6000 

1900 
1080 

20 
7 
3,5 
5 
9 

13 
11 
12 
10 
8 
7 

5 
12 
2,5. 

17 
17 
1 
l 

l 
1 

15 . 
4 
2 

3 
7,5 
5 

9.5 

53 
50 
53 

100 

4,5 

65 
55 

30 
17 
70 
45 
3 

15 
30 
20 
16 
13 
25 
15 

5 
30 
18 
35 
12,5 
25 

2 
22 

100 
12 

7,5 
6 

10 
34 
35 
15 
30 
7,5 

52 
27 
16 
24 
25 
24 
16,6 

10 
5 

120 
120 
18 

75 
250 
105 
600 
200 
350 
52 50 
75 
90 

390 
55 
60 
30 

240 
420 
100 
120 
62 50 
85 
51 
10 
10 
30 
5 

22 50 
20 
20 

180 
22 50 
15 

4256 00 

4750 

7950 
2500 
1590 

12040 00 

5000 

3150 

1950 
550 

2500 00 

1800 
255 

1400 
900 
450 

4805 

150 
1500 
400 
320 
260 
500 
300 
500 
90 

180 
175 

31 25 
125 

4531 25 

1000 
660 
100 
1~ 
450 
120 
150 
680 

1050 
7:i 
60 

525 

4990 

1560 
2160 

640 
36 

500 
48 
49 50 

4995 50 

500 
300 
120 
360 

1oaif' -
2360 00 

3800 
432 

4232 

319.20 

356.25 

903.-

375.-

236.25 

187.50 

360.37 

339.84 

374.25 

374.51 

177.00 

317.40 

• 

10 

10.30 

11 

ll.15 

11.30 

11.45 

14 

14.30 

15 

15.30 

15.45 

16 

• 

1 
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8-SON TELGRAF-29 BAZl-llAN ... 

iŞTiHASIZLIK - HAZIM -
SiZLiK - ŞiŞKiNLiK - BU
LANTI - GAZ-SANCl-Mi
DE BOZUKLUGU - Dil -
BARSAK AT ALETi - iN-
KIBAZ .. SIKINTI - SiNiR 

'Vf bütün mide Vf' Barsak rahatsızlıklarına karşı 

Bütün PLAJ levazımatının 
En zarif ve müntehab çeşitleri 

Yalnız : B E Y O G L U N D A 

KARLMAN PASAJINDA 
Mayol•r - PIJam•lar 
Şortlar - Bluzl•r 
Ş•pkalar - Burnuzlar 

Çantalar - Ş•m•lyeler 
Batlıklar-Oyuncaklar 

Ay•kkabılar 

DiKKAT 

.. 

a a eyv •• ·~===============================~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;:;;;;;::;::;: oz Gripin kutularının dzerine resimde gördüğünüz 
şekilde kabartma pullar ilave edilmiştir. 

Kullanınız 

Mide için h~,. Y'mekten sonra 1 - 2 tatlı k~ğı yarım baroak su 
içinde ve müshil için her saıbaıh veya gece yatarken aç karnına 1 -2 
901"ba kıışığı ya:-.m bardak su içinde köpürterek içmelidir. HASAN 
MEYVA ÖZÜ Avrupa ve bilhassa İngiliz meyva tuzlarından daha yük
.ek olduğu kat'ıyetle sabittir. Buna rağmen Avrupa meyva özlerinden 
beş misli daha ııruzdur. HASAN MEYVA ÖZÜ yalnız bir türlü olup 
fe]<euizd!r ve çok köpürür. 
J 

Ha an z 
Şekerli, limonlu ve meyvalı olup HASAN Meyva özünün 

evsafına maliktir. Şampanya gibi lezzetli olup mide 
rahatsızlıklarına şifadır. 

Limon, Ağaç çileği ve Linalko nevileri vıır<IJr 

Şişe30lki misli 50 Dört misli 80 k r • 

, 

GAYRİMENKUL SATIŞI 
Beyoğlu Dördüncü Sulh Hukuk 

Hakimliğinden: 

Terekesine mahkemece elkonularak tasfiyesine karar veri

len ölü Mlgırdlç Fıenkyan uhdesınde bulunan Beyoğlu Katip 

Mustafaçelebi mahallesinde eski Bursa yeni Ahukulu 29, 29/1, 

29/2 numaralı ve altında iki dük.kanı bulunan kagir ev ve Tel

graf 5,,kağında ~9. 41 numaralı iki dükkan açık arttırma suretıy

le 8/81939 salı günü saat 10 da satılacaktır. Yüzde yetmiş beşi 

bulmaciığı takdırde ikinci arttırması 23/8/939 tarihine müsadii 

çarşamba günü saat 10 da icra edilecektir. Tamamının kıymeti 

7t00 lıradır . Telliıliye remıi ihale pulu taviz bedeli müşterLne ve 

satış gününe kadar veııgiler terekeye aittir. Arttırmaya gırebil

mek iç n yüzde yedi buçuk nisbet.nde pey akçesi yatırmak la

zımdır. Satış Tapu kaydı mucibince yapılacaktır. 

TAFSİLAT: Evin altında iki dükkanı vardır. Zemin kat an

tredeıı ufak bir kvridor ,le gir!ldikte zem.ni malta taş. ile döşeli 

olup sol ıarafta 3 odun ve kömürlük. sağ tarafta bir mutfak bir 

bela ve nıetrük kuyu vardır. Ayni kattan bir malta tnşlı merdi

wnle bahç~vc çıkılır Bahçe taşla döşeli olup bir sarnıç vardır 

ASMA KAT: Mermer merdivenle çıkılır. Zeminı kı.men 

malta taşı ve kıs.."llen tahta ıle dö li bir oda ve bu odadan doğru

dan d ığruya bahçeye çıkılır Ve ayrıca sofadan bodrum kata in -

lir Evın tıırafeynınde dahilen ahşap merdıvenle bır.nci kata çı
k:lır. 

BİRİNCİ KAT: Merdiven başında belfı ve me merc.en yapıl-

1'11!/ r.ıusluk çiit kanatlı kapıdan sofaya gir.lir. Sokak c• etinde 

yanyana 3 oda arka cihetinde bır oda kapalı demır ca~C"kanl· 

zemini re;ıkli çini döşeli bir tarasa soldak. merdivenle çıkı ::'.ıkta 

yındai<i küçük od3ya n sofaya girilir ve bu merdivenle ikıncı 

kata ç:kılır. Sağ,lak merdiven yalnız bırinci kata mahsusdur 

İR tNCİ KAT: Merdıvenden çıkıldıkta bır sofa sokak cihe

füı<!e üç oda yanında içiçe mutfak ve hela arkada iki oda keza so

fadan ıiçiıncü kata çıkılır . 

OÇONCü KAT: Bu kat tavan arasıdır. Önde bir oda arkada 

b·~ OOP. yanda dolap ve arkada gine küçük bir dolap vardır . Ta

v•nlar kısmen bağdadi ve kısmen ahşaptır. Elektrik, su ve hava

g3zı tes:.Sıtı mevcuttur. Ahşap aksamı kfımilen yağlı boyadır. 

Diğer Telgraf sokağında 39, 41 numaralı dükkanların beden 

duvarları kagir, cephe duvarları, çatı aksamı ahşaptır. Mezkür 

gayr! menkullerin heyetı umum•y in mesahai sathiyesi 340 

metr~ mıırabba.ı r,hr İsteklilerin yukarı<la göster.len gün ve saat

te Beyoğlu Dörduncü Sulh Hukuk mahkemesine gelmeleri, gez

m~k isteyenlerın iç ndekilere müracaatları ilan olunur. 937/68 . 

Sahip ve neşriyatı idare eden BS§muharr!ri 
ETEM İZZET BENICB 

Buıldır yerı SON TELGRAF lılatbuu 

Türkiye Cumhuriyeti Merkez 
24 Haziran 1939 Vaziyeti 

AKTiF PASiF 

Bankası Her yerde ısrarla pullu Kutuları isteyiniz. 

-ve pulsuz kutuları şiddetle reddediniz-

Lira -KASA: 
Altın: Safi kiloıraırl 7.179.572 24.164.442.9 

Lira Sermaye 15.000.000.-

1 BANKNOT 17.763,909.5 İhtiyat Akçesi: 
43.365.170.86 Adl ve t evkallde 

Hususi 

UFAKLIK 1.436.818.3 
4.217.134.2 

Dahildeki Muhabirler. 6.000.000.- 10.217.134.25 
Türk lirası 410.164.30 410.164.30 Tedavüldeki Banknotlar: 

Hariçteki Muhabirler. Deruhde edilen evrakı 

naJnli;ye 158. 748.563.-
Kanunun 8 - 8 inci mad-

tJtm: Sat! kiloçam 9.058.321 12741.252. 
Altına tahvili ka-
bil Serbest döviz
ler 
Diğer dövizler 
ve Borçlu klirlng 
bakiyeleri 

Hazine Tahvilleri: 
De ruh de 
evrakı 

k"1"1ıllğı 

edilen 
nakdiYe 

Kanunun 6 - 1 
inci maddelerine 
tevfikan haz.ine 
tarafından vAkl 
tediyat 

Senedat Cüzdanı: 

TİCARİ SENE
DAT 

4.135.309.7 

158.748.563.-

l~.874.351.52 

delerine tevtikan haz!-
ne tara.tından 

diyat 
vlkl le-

16.887.181.47 Deruhde edilen evrakı 

17.228.021.-
-----ı 

nakdiye bak.lyeol 141.520.536.-
Karıılığı tamamen altın 

olarak HAveten tedavO
le vazedilen 
Reeskont mukabili ili· 
veten tedavüle vazedilen 

Döviz taahhüdatı: 
Altına tahvili kab il dl). 
viz1er 

124.874.351.52 Diğer dövizler ve alacaklı 

19.000. 

69.000. 

3181.51 

229.520.536.-

29.664.690.35 

}'ennin yarattığı asri yelli llklerin blır eeeri olarak 

E M İ H yerli tıraş bıçaklarımızın yüzleri 

~sham ve Tahvilat Cüzdanı klirlng bakiyeleri 31.840 964.36 31.844 145.87 

98.550.098.93 
ÇAPAKSIZDI 

(Deruhd• e-
dilen "!vrakı 

A - (nakdiyenln 
(karşıhğı Es
(ham ve 
(TahvilM 

(İtibari kıytnelle) 
B - Serbest es. . 

ham ve tah
villi 

Avanslar: 
Hazineye kısa va
deli avans 

Altın ve Döviz 
üzerine 
Tah,·ll~t üzerine 

Hissedarlar: 
Muhtelif: 

Muhtelli: 

43.462.?.13.47 

7.897.104.- 51.359.317.47 

8.206.000.- 1 
26.245.79 

7.808.794.15 16.041.039.94 

Yeklln 

4.500.000.- ~ 
15 838.843.84 

414.796.605.40 Yekı'ln 414 796.605.:40 

l Temmuz 1938 tarihinden itibaren : Jskonto 
haddi % 4, altın üzerine avans % 3. 

G:ıyet keskin olmasının sırrı 'bundadır. -
İstanbul Belediyesi hanları 

ÜskürlardP Mıırı:.treis mahallesi Hamam sokağındaki 8 numaralı maili 
iniıi.dam olan han~nilı Belediyece izalei maıhzuruna Daiıni encümen ta. 
rafından 17/5/939 gün ve 4675 sayılı karar verilmiş ve bu kararda 'MJ/, 
6/939 cuma günü saat 14 de icra lulın,aoağından gilnü.nden evvel halel 
mahzur ettirılmeri veya gün ve saatinde vesaiki taısarrufcye ile yerinde 
bulunup vaz'iyed edilmsei veya masarifi hedmiyeden arttığı tal<Uirde 
bakiye enkazın t~seliüm olunması lüzuanu evveke sallübi olduğu bildi
rilen ve adresi meçhul yüıJbaşı Sadiye berayl malumat Hanen teıbll.l 

olunur. (4699) 

* * Kapalı Eksiltme ilanı 
11-7-939 tarih sal1 günü saat 15 de İstanbul Belediye Daimi Encil-----·-------11! meni od:ısında (17069) lira ( ... ) kuruş keşif bedelli şehir dalhilindeki 

TRHTR
HUllULRRDR/f 

llu,fulunuz 

1 
istenilen yollarda me"~ııt parke tll§ı ile yapılacak kaldırım ve mu!> 

Yatka, yemek ve çalışma o- lif i§ler. 
dalar ile salon takı'11arı velha- İnşa~tı açık - kapalı zarf - usulile. eksiltmeye konulmuştur. 
sıı her nevi mobilyalar, avize- MııJ..avele, eksil!ll'e, Bayındırlık işleri genel, hususi ve fenni şart-
ler ve kristal takımları. BAKER nameler>, prnje .~e~İ!f hulasasile buna müteferri diğer evrak (68) kıı-
(ESKİ HA YDEN) mağazala _ ruş mukabil:!!de li' İ. .:\füdürlüğünde verilecektir. 
rında teşhir edilmekte ve her Muvakkat teminat (1280) lira (17) kuruştur. 

1 
yerden ucuza fiat ve müsaid İstekltlerm teklü mekt~ları ve bu işe benzer iş yaptığına dair ida-
şartlarla satılmaktadır. relerinden •lmış olduğu vesikalara istinaden İstanbul Belediyesi Fer, 

l ~~~~;;~~~;;~~~~~J işleri m!.:dürlıiğünden eksiltme tarihinden .a. gün evvel dilekçe ile a· 
1 ZA Y1 PASAPORT lınmış ehliyet ve 939 yılına ait Ticaret odası vesikaları ve mu vak.kal 

teminat makbuzu veya mektubu ile beraber usulü dairesinde ihzar ede 
cekleri teklif mektupların ı havi kapalı zarflarını 11 - 7 - 939 salı günü 
saat 14 e kadar Daimi En<:ümen riyasetine vermeleri l azımdır. (4538) 

14-1-936 tariliinde Polonya Kon

solosluğundan almış olduğum Pa
saportumu kaybettim. Bulan za

tın içindeki 7 buçuk lirayı alıko

yarak Pasaportu aşağıdaki adrese 

göndermesini rica ederi.ın . Aksi 

takdirde yenisi alınacağından za. 
yiin hükmü J'1)ktur. 

Szwarc Yaooubl 
Galata Araboğlu sokak No. 

Fenni 
SÜNNETÇi 
EMiN FiDAN 

Kabine: Beşiktaş 

Erip apartımanı, 

Tel, 44395 Ev, Sua
diye Akkur t sokak 

ııo. 17 


