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E T E M İ Z Z E T B E N i C E YIL : 3 

ANKARA Veni Siyasi Faaliyet ve 
Müzakerelerin Merkezi Oluyor 

Hariciye Nazırı Romanya_ 
Talebleri Uzerinde de 

Ankara ve 
Temaslarda 

Atinada Bulgaı 
Bulunacak 

Partideki 
Değişiklik 
___ .,..., ..... """"~ "'"""'!!'!!!!~ 1 

Nizamnamedeki değişiklik 

Parti teşkilatım daha çok 
kuvvetlendirmiş olacaktır. 

Yazan: Etem İllet BENİCE 

üyük Kurultay dün Parti 
nizarnnan1esindeki değişik· 

tikleri ittifakla kabul etti. 
Bilhassa :\lü,takil Parti grupu 
teşkili keyfiyeti ile Genel Sekre
terin kabineye dahil oluşu Parti
nin mi.istakbel vaziyeti bakımın
dan başlıbaşına bir hadisedir. 

l\Jüstakil grup Biiyük Millet 
Meclisinde münakaşa hürriyeti

nin, tcnkid ve mürakabenin erka
n umun1i,lc karşı~1nda muvaze. 
n<.,;ini idare edeceği gibi hiç şüp
hesiz Kmaclist kar~ktcr dahilin
de milletin siyMİ olgunluğuna da 
rehberlik vazifesini ila edecek
tir. 

Parti Genel Sekreterinin Dev
let BakaRı sıfatile kabineye işti
raki ise Parti ile Hükumet ara • 
•ındaki işleri hem tanzime yardım 
edecek, hem de Parti teşkilatını 

çok daha kuvvetlendirmiş ola • 
taktır. 

Cumhuriyet Halk Partisi Türk 
rejiminin ve iktidar mevkiinin 
yegane sahibi ve Tiirkiye Büyük 
Millet Meclisi de kendi Meclisi 
bulunduğuna göre daima haldkt 
hüviyetindeki vasfa hiıkim olmak 
mevkiinde bulunması tabiidir. 

Bulgar Başvekili Balkan Ittif akına 
Niçin Girmediğini Anlatıyor 

Hariciye Vekilimiz Moskovaya 
Niçin Gidiyor? 

Türkiye - Fransa Müzakeratı Kat'i Hal Safhasına 
Girdi - Alman Sefiri Dün Akşam Tayyare ile Geldi 

--
Mısır Hariciye f · 

Nazırı da 
Anka raya 

Geliyor 
Ankara 2 (Hususi muhabiviıniz.. 

den telefonla) - Sovyet Hariciye 
Komiserliği muavini Potemkin'in 
geçenlerde Ankaraya yapmış ol • 
duğu ziyareti iade etmek maksa
dile Moskovaya gidecek olan Ha
riciye Vekili Şükrü Saracoğlunun, ' 
antak 15 hazirandan sonra Anka· 
radan hareket edeceği tahmin e
dilmektedir. 

Hariciye Vekilimiz Romanya 
Harici)'<' Nazırı Gafenko'nun 11 
haziranda Ankaraya ki olacak 
ziyaretini bekliyecektir. 

.. 

Moskovada Kuı lmeydan 

Sovyetler Teklifi 
Tetkik Ettiler 

. ' 

İngiliz Mehaf ili Verilecek Cevabın 
Müsbet Olacağını T ahminEdiyor 

200 Bin 
ltalyan Mısır 

Hududunda 
Kahire 2 (Hususi) - Hü

kfırnet otuz hin kişiden iba • 
ret olan Mısır ordusunu iki 
scney<: kadar elli bine çıkar, 
mağa karar nrnıiştir. 

İtalyanlar, Libyada ımsır 
hududuna iki yüz bin kişi yığ
mışlardır. Mısır hükfuneli 
herhangi bir sürpriz karşısın
da kalmamak için, İngiltere
ye yeni bir müracaatta bulun
muştur. Nil ve Süveyşte bu· 
lunan İngifa kıfaları takvi
ye edilecektir. 

Receb 
Peker 

Kurultay Tarafından 
Mühim Bir Hizmete 

Seçilecek 
Ankara 2 (Hu-

l susi muhabiri -
ıııizden) - Parti 
ti umumi idare 
heyeti kurultay 
tarafından yann 
seçiltteluir. 

U nurıru idare 
hcy·eli azaları a
rasında epeyce de
ği~iklik olması ga
Jib bir ihtimal da-
hilinde olmakla 
~raber Şükrü 

Ali, Cevdet Ke
rim İnce ayı, Rah
mi Apak gibi şah
siyetlerin nıevM-

·' 

lzmitte iğrenç Bir 
Adam Tevkif Edildi 
Keman Dersi Vermek Bahanesile 
Küçük Kızlara Tecavüz Eden Bu 
Adamın Muhakemesi Başlıyor 

Hadise Nasıl Meydana Çıkarıldı, Suçlunun ve 
Günahına Girdiği Masumların Feci itirafları 

Çirkin hôdisenin geçtiği ve sakinlerini son derece müteessir eden 
İzmitln uzaktan bir görilnüşü 

İzmitte iğrenç bir hadise vuku- vine götürdüğü kiiçük k,z!ara te-
bulrnuş 45 yaşında bir adam, ke- cavuz cürmile tıwkif edılmıştir. 
man dersi vermek bahan esile e- (Uevamı 6 ıncı sahifede) ------

Kurultay Çalışmaları 
Yarın Bitiyor 

Bugünkü Toplantıda Dilekler 
Müzakere Edilecek 

Ebedi Şef Atalürkün bu müli
haza ile Parti Genel Sekreterliği 
ile Dahiliye Vekilliğini birleştir
mesinin ınıılan faydalı neticeyi 
vermediği •e bilakis Parti teşld
liıtını zayıflattığı tecrübe ile gö
riildü. Dahiliye Vekilliği en g11. 
zide bir Devlet elemanını yıpra
tacak \'e yorauk kadar ağır me
sai ile mahınuldür. Vekilin ken
di işlerini bitirdikten sonra belki 
Vekaletin işlerinden daha çok ve 
ıııiitene\'vi bulunan Parti işleri 

ile mesgul olmasına imkan kal
madığı kadar vilayetlerde de va
lilerin ayni zamanda Parti Baş
kanı olmaları hem Parti ıııeka • 
nizmasını matlup derecede işlet
miyor, hem de Halk ve Parti mü
rakabesini zaala dUşürüyor, adeta 
Partiyi Devlet teşkiHitı içinde 
nıczcedilmiş gibi bir havanın içi
ne atıyordu. Şimdi teşkilat safla
rında Parti kendi hüviyet ve ça
lışma, genişleme im.kanlarını bu
lacağı gibi Parti Genel Sekreteri 

Londra 2 (Hususi) - Moloto!'un 
nutku hakkında gazetelerin ve si· 
yasi mehafilin tefsirleri şudur: 

giliz - Fransız tekliflerinin Sov • 
yetler tarafından kabul edilme • 
mesine bir sebeb yoktur. 

Re,•eb Peker leriui muhafaza e-
decklcri anlaşıl

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Bu ay tekrar Ankarayı ziyareti 
beklenen Romanya Hariciye 

Nazırı Gafenko 

Bazı ecnebi gazeteleri Hariciye 
Vekilinin Sovyet - İngiliz müza
kerelerinde bir mutavassıt vazife 

(Devamı 6 ıfı.cı sahifede) 

.Sulha bağlılıklarını daima gös
termiş olan Sovyetler İngiltere • 
nin ayni yolda kendilerine vaki o
lan teklWni reddedemezler. Kar
şılıklı yardım teklif edildiğine gö
re, Sovyetlerin herhangi bir endi
şeye düşmelerine mahal yoktur. 
Baltık devletlerine verilecek te • 
minat için de zaten bu devletlerle 
müzakereye gjrişilmiş bulunmak· 
tadJT. Bu vaziyet karşısında, İn • 

de Devletin bütün itlerine filen İ===========================-
vukuf arzeden bir çalışma imka- Makineye 
nı içinde bulunacaktır. Esasen, -

___ <D __ eva_m_ı_6 __ '""_' _sa_h_if_e_dıı_J_,Verirken 

Şışman Yanko 1 Batan T ahtelbahirde 
1Ma~dua~r:r~i Yüz Kişi Var 

st. Yenipostane cad. No:39 
·-; 

Mevsimlik yünlü; ipekli, pa-
muklu blldınum ~ırulşları 
nızla tuhafiye ve cihaz takım-. _ •. ,, \ı 

, larınızı eınnyletle tedarik 
edebilirsiniz. 

. .. 

Bunların Kurtarılıp Kurtarılmı
yacakları Henüz Belli Değil! Bir 
[" Çok Gemiler kaza Yerinde ... 

(Yazısı 6 ını-ı sahifede) 

Sovyet Hariciye Komiseri Mo
lotofun dün Stalin ile bu mesele 
hakkmda görii§tüğii haber alın • 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

SoV!)"ellerln cevabma intizarcn 
İskoçyada istirahat etmekte olan 

İngiliz Başvekili Çemberlayn • 

1 KISACA 1 
Bol Su! 

İstanbul gibi hır su şthrinde 
vatandaşa en acı gelen & .. y su • 
suzlııktur. 

Terkos hem p•lıalıdır, hem de 
şehri doynrmamışhr. Kırkçeşme 

sulaT•nın knllanılınasında Iemıi 

mahzur belki ohbilir. Fakat her. 
hangi bir ıııahzu~u izale etmeye 
de yine fen kadirdir. 

Kırkçeşmc sııyıınu kesmekle Cuınhurreisimiz ve Milli Şefimiz İs met İnönü Başvekil Refik Saydı.: 
İstanbııl .b,emşcrisinin sağlığına ile kurullayd an çıkarlarken 
hi:m\l!t lettik zcnncdiyorsak (Yazı.sı 6 ıncı sahifede) 
yanılıyoruz; onları susuz bı- i,..=======================~== 
rakmakla daha vahim akıbetlere 
imkan bırakıyoruz. 

Edirnekapı, Çarjaınba, Fener, 
Sul!ansclim, Fatih, Topkaııı, ı\k

saray· ve daha bilnıoy iz ıı • kadar 
geniş ve kesil bir sahadakı halk: 

- Susuzuz •• 

iye feryad içindedir. İl.c t~dbir 
Kırkçeşme ve Taksim sularının 

mcnbaJarını, kanallarını trnıizle· 

mck, sııyu tasfiye etmek ve he • 
men halka açmak olabilir . 

•• 

Yeni Program 
Hazırlanıyor 
İlk Tahsil Bütün Memleket 
Çocuklarına Teşmil Edilecek 
Proğramı Bizzat Maarif Vekili Hazırlıyor 

(Yazısı 6 uıc; sahifede) 
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HADiSELER KARŞISINDA Pi An 
Tedkik 

Ediliyor 
· .. Son Telgr('(f. 

DCGÜN HEDİYESİ 

VER:'llEKTN KURTULDUK 

D 
Uğünlerde fazla i>raf ya -
pılmaması hakkında Dahi
liyenin yeni tamimi her ta

rafta mevzuu bahsedilen, günün 
mesclesı oldu. En mühim nokta 
şu: Burulan sonra, düğünlere he
diye götürülmiyecek... Oh, ne 

al<i: Bizim gibi alacağını almış, 

satacağını satmli insanlar için, en 
ı;xık üzüntülü şey, ikidebirde çı

kan, akraba, taallükat, ahbab, ta
mdık düğünleri ıdi. Öyle ya ... El
ler, kollar sallanarak gidilmez ya .. 

İyi, kötü bir hediye alacaksınız ... 
Bu, bir masraf kapısı değil mi?. 

Bundan sonra, hediyeden kurtul
duk, demektir. 

Elımize bakan olursa: 
- Ne yapalım, kanun var, der, 

geçeriz. 

Fakat, biz, alicenab, eıi açık 

milletızdir. Hediyeden, kurtula -
mayız, gibi geliyor bana... Aziz 

okuyucularım, siz yine, ihtiyaten 
düğün hediyeleri faslını, bütçe -
nizden kald!rmayınız! . 

DOST KELİlllESİNİN 

MANASI MI DEÔİŞTİ?. 

Dunkü gazete!erden binnue, I
talyan sefirinin beyanatını oku
dum .. Dostluktan, havanın güzel

liğınrlen, harb olmıyacağından 

baıhsediyor. P eki, mademki, her
kes bll:ilirile doottuı O halde, dün
yanın bu huzursuzluğu, şüphe için
dek, hali nedir?.. Yoksa, artık 

cdosh kelimesinin manası da mı 
değıştı?. Yalnız bizde meşhur 

kelimdır: Dostla ye, iç, alışveriş 
etme!. 

S ÜTTEN YAPILAN 

NELER YOKTUR Kİ .. 

Yoğrut, peyni: ucuzlaıııış ... De
mek ki, süt bollaşmış.. . Bu iki 
mübarek maddenin de sütten" ya
pıldığını bepimiz biliriz. Şu süt 

denen nesn en neler yapılmaz 
ki'. Bir kere düşünün ... Tere -

KOÇUK 1 ı 
___:_H..:.:.A....:;B:::::.=E;;,..R:.=L:.=E;;;..R..;..._ 
* Afyon müstahsilleri Kurul

taya baş vurarak eski afyonlttın 
satınalma şartlarının • değıştiril • 
me mı slemlşlerdir. 

* Halaydan gelerek tenzilatlı 
malların li.>tesine yumurta da it
hal olunmuştur. Bu ebeble seh -
rınl z.-. de bol yumurta gönderile
cekt.r. 

Su Fiyatı 
Yükselmiyecek 

Valı ve Belediye reisi Lütfi Kır
dar Şehir meclıs· tarafından ha -
zırlanan ve İstanbulda su fiatla- 1 
rını metre mikıibı başına 1 kuruş 
yukselten talimatnamenin tatbiki 
ni bir muddet daha gerı bırakmış

tır 

Bu zammın hiç tatbik olurum -
yacağı ve İstanbulluların yine es· 
ki !iatla yani 15 kuruş üzerinden 
su sarfedecekleri anlaşılmaktadır. 

yağdan başlayıp sayabilirsinız. O 
kadar şey yapılır ki, galiba, iç • 
mek için lazım olan süt katmıyor, 
bilmecburiye, su karıştırmak icab 
ediyor. Bazı sütler zehirLyor, di· 
yeceksiniz. Bu meseleyı tahkik et
tim. Öğrendim. Diyorlar ki: 

- Zehirliyen süt değildir. Süt 
insanı zehirler mi?. 

Sü.tün içindeki başka maddeler 
zehirlıyor. Nahak yere sü.tün, ze
hirliyor, diye ismi çıkıyor. Bu fe
na şöhretten dolayı bü.tün İstan
bul sütleri çok müteessirdirier. O 
kadar ki, !artı teessür ve asabirt
ten çobucak kesiliyorlar. 

İSTANBULUN HAZİN 

ÇÖP HiKAYESİ 

İstanbulun çop meselesi bir ha· 
zin hikiıyesidir. Gazetelerde oku
yoruz ki, tekrar, denıze döküle -
rekmiş.. Bir zamanlar, kuyular 
açılıp gcimülüyordu. Demek, bun· 
dan va.7,ı:eçilıniş .. Bir vakitler de 
asri ve fenni fırınlar yapıp çöp· 
leri yakmak dü§ünülüyordu. Bir 
zamanlar da, çöplerden istifade e
dilmesi, kimyevi maddeler istih
sali tetkik ediliyordu. 

Galıba, İstanbul çöpleri o ka
dar pis ki, onları, denızden başka 
yer temizlemiyor! 

AMER~KADA HAYA'l 

SİGORTASI 

Şehir Mütehassısı 

Prost Dün Ankaraya 
Gitti 

İstanbul şehir planının bir an 
evvel tetkik edilerek aynen veya 
tadilen kabul olunmasının Bele -
diye Reisliği tarafından Nafıa Ve
kaletinden rica edildiğini yazmış· 
tık. 

Bu maksadla Nafıa Vekaletin
de bır k.omisyon teşkil olunmuş -
tur. 

Bu komisyon bizzat Nafıa Ve
kili General Ali Fuad Cebesoy.un 
reisliğindedir. Ve Vekalet yol\ar 
ve yapı şubesi müdürü ile şehir
cilik şubesi umum müdürü de a
za bulunmaktadırlar. 
Beledıye imar şubesi müdürü 

Hüsnü ile harita şubesi müdürü 
Galıb komisyona liızım gelen iza
hatı vermek maksadile Ankarada 
bulunmaktadırlar. 

Ayni maksadla şehircilik mü -
tehassısı Prost da dün akşam An· 
karaya gitmiştir. 

Prostla beraber Belediye ta -
rafından tetkik olunan Eminönü 
maketi ve İstanbulun nazım pla
nma nazaran evvelce yapılmış bu
lunan •mücessem plan• ile şehir 
planının izahında rol oynıyacak 
olan diğer bazı harita ve planlar 
da Ankaraya görı<lerilmiştir. 

Komisyon bugün ilk toplantısı
nı yapacaktır. 

Amerıkadaki sigorta kumpan -
yaları, hayat sigortası işinde ye
ni bir karar vermişler ... Yaya yü
rümeği itiyad edinmiş, büyük ve 
kalabalık caddelerde fazla geı.ip 
dolaşanları sigorta etmiyorlar • 
mış. Buna mukabil tayyareye, o
tomobile, tramvaya, vapura, de
nizaltı gemisine, arabaya, ata bi
nenleri daha emniyetli buluyor -
!ar, memnuniyetle sıgorta edi -
yorlarmış.. Bunun sebebi, Ame
rikada, son zamanlarda nakil va
sıtaları kazaları'lın çoğalması ve 
yaya yürüyenlerin başına gelen 
binbir felaketler imiş! 

'Belediye kooperatifinin 
Yeni Lokantası 

Halimize şükredelim!. Bizim İs
tanbul her yerden rahat'. 

AHMED RAUF 

Olgunluk 
• 
imtihanları 

Lise son sınıflarının bu senekı 
olgunluk imtihanları için fen şu

besi kısmında fizık, kımya ve ede· 
biyat şubesinin tarih, coğrafya 

sualleri Vekalet tarafından hazır· 

!anarak mekteblere bild rılecek · 
tir. Tahriri imtihanlarda diğer ı 

grupların sualleri mekteb ıdare -

Belediye Kooperatıfi tarafından 
işletilen Belediye lokantasının gör· 
diığü büyük rağbet üzerine Be -
yoğlunda da bir şube açılması ka
rarlaştırılmıştır. 

İstiklal caddesindeki .Lale . si
neması karşısında açılacak olan 
bu lokanta bugünlerde faaliyete 
geçeceKtir. Burada 25 ve 35 kuruş 
olmak üzere iki türlü tabildot ve· 
rilecektir. 

Kooperatif idaresi. ileride çok 
ucuz bır fiat mukabilinde yemek 
vermek üzere İstanbulun muhte
lif semtlerıııde aşhaneler de aç -
mağı düşünmektedir. 

Bina Tahririne T ahi 
Tutulan Yerler 

1935 senesinde ~ehrimizde bina 
tahririne tabi tutulmuş olan yer
lerdeki bina s•hıblerinden ferdi 
tadilat talebinde bulunanlar için 
verilen itiraz hakkı müddeti mali 

!eri tarafından tesbıt olunacaktır. senenin başlangıcı olan dün sa
' Fizik, kimya derslerinin imtı - , baht.rn ıtibaren başlamliitır. 

hanları bütün mekteblerde 22 ha-· M lA S . ·ık G .. .. 
· d .h • f . 1. a ı enenın ı unu zıran a ve tarı , cogra ya ım ı -

hanları da 29 haziran.da yapıla -
caktır. 

Ebusüı'.it Caddesi 

Mali senenin ilk günü olması 

münasebetile dün bütün resmi 
müesseselerde kasalar sayılmış ve 
hesablar yeni yıla devrolunmuş

tur. 

1 

Ebüssuud caddesi ile Aksaray 
caddesindeki toprak aksamın par
ke olarak inşasına dünden itiba
ren başlanmıştır. Yüksekkaldm
mın üst kısımlarının parke döşen
mesi işi de bitmiştir. 

Belediyede 939 bütçesinin tat
bikine de dünden itibaren başlan
mıştır Fakat henüz bütçe tasdik· 
den gelmediğinden yalnız bütçe • 
nin kadro kısımları tatbik olun -
maktadır. 

Halifenin Sarayında 1 
11_B_ir_i_s~a_n_y_o_ı _G_u_· z_e_ı i_. 

1 

buki, mel'un herıf biz kaçtıktan 
sonra ayılmı~ ... 

- Bunu sen nereden haber al
dın~ 

- Oradakı adamlar.mdaıı bir: 
haber verdi. Şe) h Said, bütün çöl
dekı kabileleri başıııa toplamış .. 
Çok y1kında Şama baskın yapa
cakmış. 1 aribi Roman: No. 99 

Şeyh Sa:d;n y~adığından 

hab r n var mı?. 
M cy· .ı r.J bırdenbıre sarsıldı 

·~ d.Nrs_n, Tahır? Şeyh 

Sa ~ şı or ır."" 
Evet. B n de öldü a ıyor • 

dum Halbuki, hınzır heri1 öl • 

P m .. 
Fakat, be"l bunairanamam . 

Ş h Said hayatta olsavdı, şiln· 

d ' k dar onun va~adığını he
p zd n önce HaUe duyardı. 

- Şeyh Sa.:i, kend.sınin halife 
iarafınjan zehırlendiğiri anla -
mış. O eündenberi kendinı öldü 

Yazan: CELAL CENGiZ 

gibi tanıtarak, gizliden gız ye ha- j 
zırlık yapıyormu~. 

11-!Jryananın alnından soğuk bır 

ter boşa.•dı. Vıicudü tıtremeğe 
ha ladL 

Demek, Şeyh Said ölmemiş 
ha?!. Fakat, bunun mes'ulü se'1· 
sın. Tah.r! Çünkü, bana zch .ri sen 
getı_-d'.n! 

- Kabırhat benimdir, Marya -
na! Döndükten sonra koynumu 
karıstırdım, sana vereceğım ze
hiri buldum. Zehir yerine afyon 
vermişim sana. Şeyh Said bayılın
ca, sen onu öldü saıı.ını.şsın. Hal-

- Eyvah! Bu çok fena bır ha
ber. İk,miz de mah\oıuruz. Halı
fe. bunun bir yanlışlık esen ol
duğuna ınanmaz ve bizi gebertir. 

- Evet. Kendis.ni aldattığımı· 
za zahib ulacakt, . Zaten be se
nin yüzünden zındana atıldım. O 
zaman Abdtilmel,k benim <lerımi 
yüzdürur. 

- Ya benim ... ?' Ben'm d boy
numu vurdurur.. Ne yapacağ!Z 

şimdi? Bu tehi ken n önüne na
sıl geı,·eceğiz?. 

Tahır ya,·aşca fısıldadı: 

- Bu tehlikeden kurtulmanın 
hır volu var . • 

CUMHURİYE'I": 

nutkun- 1 Nadir Nadi Molotof'un 
dan bahsediyor. Diyor ki: 

cParisin tavassutu ile İngifü 
hükumeti tarafından yapılan son 
anlaşma tekliflerine Rusyanm 
derhal muvafakat cevabı vereceği 
esasen tahmin edilmiyordu. Mo
lotof müphem bir nutuk söylemiş
tir. Bu nutuk beynelmilel siyaset 
dünyasının şimdilik bir durgun
luk devresi geçirmekte oldu -
ğunu açıkça gösteriyor.• 

TAN: 

ken .isimli bugünkü başmakalesin
de Milli Şefin Kurultayın açıldığı 
gün söyledikleri büyük nutku tah· 
!il ederek diyor ki: 

.İnönü, milli bir inkişafın ifa -
desi olan Beşinci Kurultayda bu 
inkişafın derin sebeblerini, ha -
kikl istinad noktalarını da vazıh, 
keskin hatlarla ifade etti. Türk 
milli kalkınmasının bugünkü is
tinad noktası köy kuvvetidir. Bu 
harikulade denebilecek vasıflar 

arzeden kuvveti yalnız hissi bir 
zaviyeden görmedi. Onun müsbet 
yollarla nasıl bir istikbal bekledi· 
ğini de anlattı. 

Köy kalkınması işine kısa, fakat 
d"1'inliği ve şümulü çok büyük 
bir görüşle dokundu ve tenkidini 1 
de bizzat onun dilinden dınledik.• 

YENİ SABAH: 

Açıkta 
Kalan 

Memurlar 
Bunların Ne Miktar 
Tazminat Alacakları 

Kararlaştırıldı 
Denizbankı lağveden kanunun 

ayın 5 inci pazartesi günü Büyük 
Millet Meclisinde müzakere olu
nacağı anlaşılmaktadır. 

Bu kanun ile Denizbankın teka· 
üd sandığına aid kanuni hüküm· 
ler şunlardır: 

Mezkur sandık cDevlet Deniz-
yolları ve limanları işletme umum 
müdürlükleri memurları tekaüd 
sandığı• ismini alacaktır. 

• Yiğit bir silah arkadaşı• isimli 
bugünkü başmakalesinde Aka 
Gündüz Alman Amirali Wilhelm 
Şosonun 75 inci yıldönümünün 

bugün Almanyada kutlandığını 

mevzuu bahsederek umumi harb
de Kahraman Türk bahriyelile -
rile yanyana harbeden Amiral 
Şosonun bizde pek iyi ve samimi 
hatıralar bıraR:tığını söylemekte 
ve bu vesile ile bazı Alman gaze· 
telerinin son günlerdeki cguya 
Çanakkalede bizim bir şey yap • 
mıyarak bütün zaferin Almanlara 
aid olduğu. yolundaki neşriyatına 
tem as ederek bunun bizi incit -
mekten ziyade güldürereğini. ya
zarak. makalesini şöyle bitirmek
tedıc : 

Denizbank memur ve müstah • 
demlerinden bu kanunla teşkil e
dilen umum müdürlükler teşkilat 

kadrolarında vazife. alamıyarak a· 
çıkta kalacaklar hakkında yapıla· 

Hüseyin Cahid Yalçın Parisden cak muameleler teshil edilmiştir. 
gönderdiği bugünkü . Tehdid . i- -o--

simli başmakalesinde Türk - İn-
giliz . anlaşmasından sonra Alman Belediye Hukuk işlerin-
matbuatında görülen ve şiddetli ı de r eftişler 
memnuniyetsizlik ifade eden hid· 
detli yazıları mevzuu bahsederek 
gfıya yeni bir Balkan misakı ku- I 
rulup Türkiyenin bu misa.ktan 
hariç bırakılacağı hakkındaki bir. 
Alman gazetesinin yazısını tahlil 

1 

etmektedir. 

Belediye hukuk işleri müdürlü
ğünde mülkiye müfettişleri tara
fından yapılan teftişler nihayet • 
lenmiştir. 

Müfettişler. bu husu taki layi
halarını bugünlerde hazırlıyarak 

Dahiliye Vekaletine gönderecek · 

!erdir. 
Öğrendiğimize göre müfettişler 

bu şubede bazı ihmaller tesbit et
mtşlerdir. 

Bilhassa Belediye emlakinden 
kıraları tahsil edilmiyen bazı kim
seler hakkında dava açılmadığı ve 
açılan davaların da iyi takib olun
mıyarak kaybedildiği anlaşılmı;ı-

tır. 

Biz Anafartaların en dehşetli 

dakikalarında müdafaa ordusu -
na ric'at emri veren, fakat Atatürk , 

tarafından kumandanlığı elinden ı' 
alman ve zaferden sonra susma -
sını bilen ecnebiler de tanırız. Fa
kat nezakete uymaz diye bahset -
meyiz. Susmazlarsa daha çok şey
ler söylıyecek vaziyette olduğu • 
muzu gizlemiye artık lüzum gör
miyebilıriz . • 

Hüseyin Cahid Yalçın diyor ki: 
.Eğer Alman ve İtalyanlarda 

Balkanları birbirine düşürmek ve 
burada bir harb ateşi parlatmak 
tasavvuru varsa bu tıpkı bazı 

mahkümlara mezarlarını bizzat 
kazdırmak derecesinde gösterilen 
vahşiliği andıracak kadar müthiş- ! 
tir. Totaliter devletler böyle bir 
barbarlık karşısında tereddüd et
meseler bile Balkanlılar işin sonu 
nereye varacağım takdir ed~k 
kadar tecrübeli, dirayetli ve an -
layışlıdırlar.• 

-~-~-~~~~-

VAKİT: 

Sadrı Ertem cİnönü'nü dinler-

İzmir Fuarında 300 
Stand Bulunacak 

H H 

Uç Müzenin Onündeki Meydan-
da Bir inkilab Abidesi Yapılacak 

İzmir 2 (Son Telgraf)- 20 a
ğustosta açılıp 20 eylülde kapa . 
nacak I~mır enternasyonal fuarı 
içın mı.ihim haz rlıklar yapılmak
tadır. Bu sene fuara İngiltere, 3ov
yet Rusya, Romanya, Yunanıstan, 
Polonya, İran, Almanya ve İtal
ya dc\'letler: reomen iştırak ede
ceklerdir. Bu h.ısusta fuar komi
tesıne resmen malumat verilmiş
tir. Sovyet Rusya ve Yunanista
nın İzmır fuarında daimi pavyon
ları vardır. D:ğor devletler, bir -
birinden güzel yeni pavyonlar yap
tıracaklardır. Y dnız Almanya, bü
yük sergi dahilinde 500 metre -
karelik bır saha ayırtmıştır. Al • 
manların muhtelif sanayi eşyası, 
büyük sergi sarayı dahilinde teş
hir edilecek ve sablacaktır. 

Ecnebi müesseseler için 2000, 
İngiltereden iştirak edecekler için 
ecnebi müessese iştirakini temin 
hususunda Vekiller Heyetince it-

- Nasıl...? 

-Kaçmak ... 
- Kaçmak mı? Fakat, sen zin-

danda yattığını unutuyor musun? 
- B~n buradan kaçabilirim ... ı 

Sen bana söz ver: Benimle gelir 
misın? 

Maryana düşündü ... 

Eger Şeyh Said yaşıyorsa, hiç 
şuphe yok ki, halifeden öc almak
ta gf'Cıkmiyecek ve bunun ıçin ne 
mümkünse yapacaktı. O zaman 
Abdubıel.k elbette Maryanayı ce- ı 
zosız bırakm.yacaktı. 

Halıfenın gözdesi bu tehlikeyi ı 
du.ıinmekl b raber bunun ken-
d s. ıçın l<~rulmuş b:. tuzak ol -
ması ıhtıma:mi de düşuıunuştü. 

Tahire: 

- Bugece düşüneyim, dedı, ya
rın son ve kat'i cevabımı sana 
Hace· e bıld'rırim. Eğer tehlike 
senrn •"•attığın gibi buyükse, ne
rıye kaçacağız? 

- Ba~dada .. 

tihaz edilen karar, bu seneki fu-
arda muhtelif ecnebi müesSt>selerin 
kalabalık olmasını temin c.v!iye
cektır. Şimdiden pavyon vr staııd 

kiralıyanlar çoktur. Momleketi . 
mizdeki sanayi müesseselcrim:z. 
den çoğu da fuarda yer aln·ışlar
dır. Dokuzuncu enternasyonal fu
ar, şimdiye kadar kurulan ıuar -
laNian çok mük~mmet bir eser o
lacaktır. Çünkü bu sene y:.pılan 
muhtelif mühim inşaatla kultür
park ve fuar sahasında boş yer 
kalmamaktadır. Üç yıl evvel te
melı atılırken Kültürparkın sekız 

senede - her yıl bir mıkla• ı ta • 
mamlanarak - meydana geleceği 
dii.şünülmüş ve ona göre prog
hazıdaruntşti. Fakat İzmir fua • 
rının Kültürpaı'kta kurulması, 

devletin de fuarı yardım yapması, 
ayni zamanda İzmir Beledıye ve 
fuar komitesi reisi Dr. Behçet Uz
un sistemli ve enerjik mesaisi, bu 

- Çok uzak değil mi? 

- Daha iyi ... Halifenin gözün-
den uzak kalırsak çabuk unutu
luruz. Orada benim akrabalarım 
var ... Himaye görürüz. 

O gece Maryana zindandan ay
rıldığı zaman, vücudü dayak ye • 
miş gibi bitkindi.. Endülüsten Şa
ma geldiği gündenberi bu derece 
sarsılmamış, bu kadar korkma -
mıştı. 

Hacer, zındandan dönerken 

- Korkmayın, Sitti! diyordu. 
Tah.rin neler söylediğin. duyma
dım amma .. eğer bir yardımcıya 
ihtiyacınız olursa, heı zaman yo

luru •da ôlmege razmm. 

* !\!ARYANA, HALİFENİN 
DALKA VUÔU İLE BAŞBAŞA 

Hacer, loş dehlizlerden geçer -
ken, Man·:ınaya hatırlattı: 

- Aclan~ sÖ7 vermiştiniz, Sitti! ı 
1 

büyük eserin ıiç yıl gibi kısa za
manda tamamen vücllde gelme
sini temin etmiştir Fuarda inşa 

edilecek devlet pavyonları, para
şüt kulesi yakınında kurulacak -
tır. Burada bu yıl sıhhat, ziraat 
meh>;ulleri ve inkıliıb müzeleri de 
açılacaktır. Üç müzenin önündeki 
maydana (İnkıliib meydan:) adı 
veriknıqtir. Bu meydanda bir (in
kıliıb abidesi) vücude getir)lccek
tir. 

Fuardaki büyük sergi sarayı bi
nası yüz bin liraya inşa edılmek

tedir. Bu binada 300 stand bulu
naca!ktır. Birçoğu şimdiden kira
lanmı~tır. Sergi sarayının ön cep
hesi çok muhteşemdir. Büyük ka
pısı önüne Cumhurrt'isimiz. Milli 
Şefimiz İsmet Inönür ün güzel bir 
kaide üzeriııı:le büyük bir büstü 
bulunacaktır. 

İnönü, henüz Başvekil ıken İz
mir fuarını açmı5, pavyorıları gez
mi:j ,.e sonra paraşüt kulesi ö -
nündekı havuzun kenarında bir 
kanapeye oturrr.uş, refikaları ve 
çocuklarile bir müddet istırahat 

buyurnıuştu. 

Belediye Reisliği bu tarihi ka
napeye şu kitabeyi koyduracak
tır: 

·İnönü, Başvekil iken 7 inci 
enternasyonal fuarı açmış ve bu
rada istirahat ~tmiştir .• 

Fuarda bir de açikhava tiyat -
rosu insa ettirilmektedir. Bugün 
Kültürparkta muhtelif iruıaatta 

500 işçi çalışmaktadır. 

Dönüşte onun odasına uğrıyacak
tınız ... 

Maryana karanlıkların koynuna 
dalmış, yavaş yavaş yürüyordu. 
Şeyh Saidin dirilmesi haberi Ha
lifenin gözdesınin neş'esini ka -
çırmıştı. 

- Aclaııa uğramadan odamıza 

gitsek olmaz mı? 
Dedi. Hacer: 

- Bu adamdan korkarım, Sitti! 
Diye mırıldandı. Size şarab hazır· 
lamışlır. E.ğer onu aldatırsanız, 

yarın her şeyı Halifeye haber ve-
rir .. 

Maryana birkaç saniye t~ -
reddüd içi~de bocaladı. 

Blı şeytan, geveze 1'cd do ne
reden çıkmıştı kar-ıs•na? 

Şiındi her işi bıraicıp Aclunın 

gönlünü mü eğlendirecekti? 
Hacer: 

- Fazla dü~ünme, Sitti! dedi. 

(D•vanıı var l 

İspanya Faciasının 
Son Perdesi 

y...,,, .ümei Şiikrii A;SMEll 

1936 senesi temmuzunda başlı· 
yan İspanya fa:iası, 1939 senesi 
mayısının sonunda, İtalyan ve Al
man askerlerinin bu memleket 
topraklarından ayrılmalarile ni • 
hayetlenmiş oluyor. Bu facianın 

)çyüzü henüz malüm değildir. J93t 
senesi ilkbaharı.1da İspanyada se
çim yapılmış ve chalk cephesi• 
kombinezonu büyük ekseriyetle 
intihabatı kazanmıştı. Bu zaferİJl 
akibinde İtalyanın tahrikile bit 
kıyam çıktı. Almanyanın da bU 
kıyama maddi yardımda bulun • 
duğu aşikardır. Fakat İngiltere • 
nin rolü o kadar vazih değildir· 
Karışmazlık perdesi altında çeın

berlayn hükümetinin bir takım 
oyunlar oynadığını iddia edenler 
vardır. Herhalde ingilterenin yar· 
dımı değilse de müsamahası ol· 
masa, Frankonun zafer kazanması 
pek zor ve belki de imkansız o -
lur,;iu. 

Şi.ındf artık Franko muzaffer ol· 
muş, mayısın on füıkuzuncu gü • 
nü İtalyan ve Alman kıt'alarının 
da iştirakile büyük bir geçôt res. 
mi yapılmış ve nakliye gem.ilerı 
Alman ve İtalyan askerlerini mem· 
leketlerine götürmek için İspanya 
limanlarından ;;.yrılmışlardır. BU 
askerlerin geri çekilmelerile İs • 
panya faciasının son perdesi ka· 
panmış oluyor. Fakat bu facianuı 
nihayetlenmesi, Franko için bü· 
tün meselelerin bitmiş olması de
mek değildir. Bilıl.kis Franko eo 
zorlu meselelerle şimdi karşılaş

mıya başlamıştır. İtalya ve Al · 
manya kıt'aları arkalarında ha· 
rab bir memleket bırakarak va
tanlarına geri dönmektedirler. 
Madrit şehri yıkılmtştır. B~rselo
na tahrib edilmiştiı. Fabl'ikalar, 
yollar, köprüler harab olmuştur· 
İspanya yeni baştan inşa edilme
lidir. Bu, FranKonun karşılaştığı 
birinci mümşkül meseledir Bun
dan başka, ikinci ve ~üphesz bi
rinci mesele kadar zor bir iş de 
İspanyanın manevi birliğini te -
min etmektir. 

Franko bu işleri başarmak içın 
maddi yardıma muhtaçtır. Filha· 
kika İtalya ve Almanya Frarıkoya 
yardımda bulunabilirler. Fakat 
bu yardım ancak e~ya mübadele 
si şeklinde olabilir. Bilhassa Al • 
manyanın İspanya ile bu yolda 
iktısa<ii münasebetlere girişmek 
istiyecegi şüphesizdir. Fakat aca· 
ba İspanya bu yolda yardımı ka· 
bul etmek istıyecek mi? 

Bu suale cevab vermek, aynı za· 
manda İspanyol dış politikasının 
hedef \'e istıkametinı de tayin et· 
mek demektir. Eğer İspanya, kal
kmması için yalnız Almanya ve 
İtalyaya dayanacaksa, beynelmi • 
le! muvazenede mihver devletle
rinin politi.kalarını takib edecek 
demektır. Fakı\!. İspanyanın böy
le bir yol takib etmek istemediği· 
ne delıilet eden emareler behrme.
ğe başlamqtır. İspanya, anlaşılı· 
yor k~ kalkınması için Almanya -
dan ve İta \yadan ziyade Fransa 
ve İogiltereye dayanmak kara • 
rındadır. ·Gönütlü.ler. toprakla · 
rından ayrılır ayrılmaz, Fransada ı 

yinmi milyon İngiliz liralık bir ıs
tikraz yapmak ıçin teşebbüste bU 
lunmuştur. Birkaç gündenberi ı-r 
risten gelen haberler, eski Belçi· 
ka başvekili Van Zellandın bu is
tikraz muamelesine aracılık yap
makta olduğunu bild.rmektedir. 
Fakat Fransa v~ İngiltere İspan· 
yadan daha kat'i teminat almadık• 
ça, ıstikraz yapmıya hazır değil· 
!erdir. Bu iki de\'letin emin olmak 
istedıkleri noktalar şunlardır 

1- Gönüllülerin son neferine 
karlar gerı çt•kilmeleri, 

2- Cebe~iittarık civarında ya· 
pılan tahkimatın manaları, 

3- İspanyanııı Jntikorr.ıtero 
pakta gırmcsin n şı.imul ve ma
nası. 

İspanyanın maddi menfaatleri, 
Ispanyol vatanının cmniyetı ve 
İ ·panyo! halkının temayülleri şüP' 
hesiz demokrat cvletler cephesir.• 
dedir \'e bunlar ciyle 17ı.ıvvetli a· 
mJlerdir ki, ergeç İsJıanyol dış 
politikasının '-'\ikameti üzerine 
müessir olacaklardır. 

l 



Günü.n Meselesi: -
Deniz Münakalatı da 
Belediyeye Geçiyor 
Eski Akay İdaresi İle Haliç 

VapurlarınıBelediyeSatınAlacak 

T 
ramvay, tünel ve elek
trik iduelerinin Beledi
yeye devri muamelesi 

bugünlerde bilfiil neticelene • 
cektir. 

B,elediye 11.oisliği bundan 
sonra İstanbulun deniz müna
kalat işini üzerine almak me
selesi ile uğraşacaktır. 
Öğrendiğimize göre Anadolu 

yakası ile Adalar hattına işli

yen e5ki Akay idaresi vapur -
!arının vo Hal~ şirketinin de 
Belediyeye devri esas itibarile 
kararlaştırılmıştır. 

Bu devir muamelesi önü -
müzdeki malı yılbaşında yani 
1 haziran 940 da kafi olarak 
yapılacaktır. 

Hükumet, İstanbulun yakın 
sahiller hatlarında ,.e buralara 
işliyen vapurlarda şimdi bazı 

ıslahat vücude getirtteğinden 
bu ıslahattan sonra devir mu
amelesine başlanacaktır. Bu 
itibarla Denizyolları idare<ıinin 
940 senesi bütç inde .i,tanbul 
yakın sahiller hattı• için tah
sisat komnıyocaktır. 

Yalnız İstanbul • Yalon hattı 
bu devinlen haric kalacak ve 
Denuyollan idaresi bu hatla 
meşgul olacal:tır. 

Buna sebeb de Yaloovanın 

Borsaya bağlanmasına karar 
verilmesi üzerine bu hattın şe
hir harici münakalat addolun
lunnıasıdır. 

936 senesindenberi Belediye 

Sirkecide 1 

tarafuı.dan idare edilmekte o
lan •Haliç v:ıpurlan• da yine 
önümüzdeki yd içinde kat'i o
larak Belediyeye intikal ede
cektir. 

Hilen • Haliç şirketi - namı

na bu vapurları idare eden Be
lediye mezkm şirketi satın al
dıktan sonra bu hat için 2 yeni 
vapur getirtecektir. 

Belediye Reisliği Haliç sem
tini İ!llanbula vapurla bağla • 
maktan ziyade, Eminönü • E
yüb arasında otobüs seferleri
ni çoğaltmak ve bu hatta tram
vay işletmek arzusundadır. Bi
naenaleyh H11iç vapurları kad
ro,.unda esaslı bir tahiye ya
pılınıyacağı tahmin edilmek • 
tcdir. 
Karşı sahil yani Hasköy ve 

civarı halkının İstanbul ile mu
vasalasını daha seri bir şekil
de temin etmek için de ileride 
bir şekil düşünülecektir. 

Haliç şirketi de satın alın • 
dıl<tan sonra Belediyede şeh

rin deniz münakalatı için müt
tehid bir idare teşkil olunacak
tır. 

Bu idare t<>5ekkül eder etmez 
evvela Flory~ - Ye~öy • Ba
kırköy • İstanbul arasmda . h:ç 
olmazsa yaz me\.'Sİnıinde ... va· 
pur işletmek ve Adalar ve A
nadolu hattı bilet ücretlerinde 
tenzilat imkanlarını aramak 
gibi mevzulaTla meşgul oal • 
uktır. 

Merkez Liman 
Yapılan J Mıntakaları 

Yeni Diikkanlar1
Kanuna Aid Hükümler 

lcarBedelleriniBelediye 
Tayin Edecek 

Sirkecide yeni garın mukabil 
cıhetinde yapılan büyük binanın 

inşaatı ikmal olunmuştur. 
Bu binanın ön ve arka cEphe -

sindeki dükkanlarla ardiyelerin 
!car bedellerinin tahmin olunması 
için işletme idaresi tarafından Be· 
lediyeye müracaat edilmiştir. 

Diğer taraftan Devlet Derniryol· 
ları ve limanları umum müdür -
lüğü Sirkeci battı giizergiıhında 

bulunan Cankurtaran mahallesin
deki evleri sür'atle yıkmıya karar 
vermiştir. 

Bu evlerin igtirnlaki hakkında 

yapılmakla olan tetkikler bit • 
miştiır. İstimlak muamelesine bu 
aydan itibaren başlanacakt ı r. 

----0---

Yeni ilk Mekteb 
Binaları 

Şehrimizde yenıden yapılacak 

olan ilk mekteb binalarının inşa
sına biran evvel başlanması ka • 
.-arlaşlırılmıştır. 1 

Vali ve Belediye reısl Liıtl ı Kır-

Dün Tebliğ Edildi 
Deniz tıcaret müdürlüğünu liığ

vederek merkez liman mıntaka
Jan ihdas eden kanun hükumle • 
r ine aid resmi emir dün Vekalet
ten gelmiş, yeni kadrolar da bil -
dirilmiştir. 

Deniz ticaret müdürlüğünün üs
tündeki levha kaldırılmıştır. Şim
diye kadar deniz ticaret müdür -
lüğüne merbut olan bilcümle Ji. 
manlar mıntaka liman merkezine 
raptedilmiş ve İstanbulda da mü· 
nakaiat Vekaleti İstanbul liman 
mıntaka merkezi teşekkül ederek 
vazifesine başlamıştır. Yeni te -
şekküle eskiden İstanbul liman 
reisliğine merbut limanlar dahil
dir. Reislığe eski deniz ticaret mü
dürü Refik muavinliğe de Hay • 
reddin ve kontrolörlüğe de eski 
Bandırma liman reisi Zühdü ta -
yin edilmişlerdir. 

-----·-.. ----·----! 
dar dün yanında maarif müdürü 
Tevfık Kut ve Belediye heyeti fen
niye müdürü Nuri olduğu halde 
İstanbulun muhtelif semtlerindeki 
bu ilk ıııekteblerin arsalarını tet
kık etm i ştir. 

ROMAN: 38 
\ da hır tiyatro temsilinde bulun • 
duğu sırada haber almıştı. 

batta ben kendi hayatımızın da 

tehlikede olduğunu 21Bnnediyo • 

rum. Vakıt varken, İogJtereye, 
yahud başka bir memlekete gıt • 

mck ve netıceye intızar etmek en 
akıllı hır hareket olacaktır. 

Madam Dubarry bu teknf kar· 
şı sında dü~llndu dllşiındü ve Ma

damMirpua'ya hak Hrdı. O ak~am 

İngiltereye hareket ed ı!mesıne 
knrar veri1mıştı. 

Kral ailesı de 1ehlık<' ·i hısse • 

dince Pansden kaçmışlardı. Fakat 
Kralı Varcn'de ıevkıf etmişler, tek
ra. ParL'e getirmışl<•rdi. 

Madam Dubarry ing.Jtcrede an
cak brrkaç ay oturabildı. İhtiliıl 

ndıcFs de Ona tıncı Ltiı'nin Ya
rende yakalanarak Parise getiril

diğım ve idam edldığıni Londra -

! Hakikaten bu haber duyulunca 
perde kapanmış ve seyirciler ·Al
lah Kralımızı korusun• ~arkısını 

söylemışleı di. 
J.l,ladam Dubarry 'nin Fransanın 

allak bullak olduğu bir zamanda 
İngiltereyi terk edişine akıl erdi· 
rılemez. Filhakika 1 mart 1793 de 
İngiltereden ayrıldı. Luvsiyen'e 
geldi. 

Hatta sadık hizmetçilerinden 
l\loren: 

- Madam, niçin geldiniz? Bu 
kadar ihtiyatızlık olur mu? de • 
rnlşti. 

- Pekı niçin gelmiyeyim? Bu 
kadar emliıkım var. müce\'hera • 
tım var. Bunları kurtarmak IA • 
zım değil mi? 

- Siz yine İngilterede kalsay -
dınız ve arzu ettiğiniz şeyleri ben
den isteseydiniz, emirlerinizi der-ı 
hal yerine ııetirirdim. 

145 Memuru Derhal 
Yerleştirmeli 1 
elediyede haziran başından 
itibaren yeni kadro tatbik 
edil.meğc başlandL Öğre • 

niyoruz ki, yeni kadro ile 145 
memur açıkta kalmıştır. 

Bu hareket, Belediye bütçesi İ· 
çin mühim bir tasarruf olabilir. 
Fakat, muhakkak olan bir t8ll'3f 
var ki, o da, bu 145 memurun ne 
olacağıdır?. 

Bu memurların, Belediyenin 
şimdiye kadarki hesabsız kadro
sunda hiçbir dahlü tesirleri yok· 
tu. Yıllardanberi çalışıp duruyor· 
!ardı. Binaenaleyh, 145 ailenin ge
çim meselesini düşünmek, vaktile 
bata ederek kadrosunu iyi tan • 
zim etmemiş olan Belediyeye dü· 
şüyor. 

Belediyenin, yıllarca evvel yap· 
tığı bir hatanın cezasını, bugün, 
niçin, birkaç kuruş maaşlı, çoluk 
ÇO<'uk sahibi memur çekı.in?. 

Vali ve Belediye 11.eisi Lütfi 
Kırdar'm, açıkta kalan bu me • 
murları sür'atle yerleştireceğin • 
den emin bulunuyoruz. 

B'ÜKBAN CEVAT 

KISA POLiS 
HABERLERi 

* Dün akşam üzeri Erenköy is· 
tasyon civarındaki kuru otlar o
radan geçen bir lokomotif baca
sından sıçrayan kıvılcımdan tu
tu mu~ ise de 15 metre murabbaı 
kadar bir yer yandıktan sonra ateş 
•öndürülmüştür. 

* Sokakta şüpheli bir vaziyette 
dolaşmakta iken yakalanan Cer -
rahpaşalı Saimin üzerinde 75 gram 
esrar bulunmuştur. * Galatada Mumhane cadde • 
sınde dolasan Yuvakim adında bi
rinin üzerinde de bir miktar es· 
rar bulunmuştur. Yuvakım ve 
kendisine esrar satan sabıkalı Ze
ker iya yakalanarak adliyeye ve
rilmişlerdir. * Fatihde oturan Yaşar adında 
bir çocuk Fatih camii avlusun • 
dak, dut ağacına çıkarak dut top
lamakta iken düşmüş ve muhtelif 
yerlerinden yaralanmıştır. * Beylerbeyinde Havuzbaşında 
oturan Hakkı oğlu Ali admda bir 
çocuk sokakta oynarken düşerek 
sol kolu kırılmıştır. * Rizeli Ahmed adında bir ka
yıkçı kayığındaki somyaları Aksu 
vapuruna verirken sapandan kur· 
tulan bir somyanın başına düş • 
mesile yaralanmıştır. * Feriköyde oturan Necati ile 
Baruthane caddesinde oturan Er
menak oğlu Serkis bir n-ıra mese
lesinden çıkan kavga neticesinde 
birbirini taşla başlarından yara -
lamışlardır. 

* Taksimde Feridiyede oturan 
Mihran oğlu Artin otomobille Ye
niköyden Tarabyaya giderken bir· 
den bire karşısına çıkan bir çocu
ğa çarpmamak için manevra ya . 
parken elektrik direğine çarpmış 
ve dizlerinden yaralanmıştır. * Galib oğlu Necdet adında bir 
sabıkalı Tahtakalede Dakalenin 
dükkanından öteberi çalarak sa
vuşurken yakalanmıştır. 

- Sen şimdi bu sözleri bırak! 
Yeni ne var ne yok? 

- Benim anlayışıma göre işler 
gayet kötü! Burada Grev isminde 
bir adam var. İngiliz midir nedir, 
malfım değil! Tehlikeli bir adam 
olduğu yüzünden belli! Bütün ka· 
sabayı adam akillı tedhiş ediyor. 
Size karşı da son derece kin sak
ladığını zannediyorum. 

- Acaba neden? Param var 
diye mi bana düşman oldu? 

- İşlerin iç yüzü çok karışik! 
Halk ayaklandı. Saraya karşı deh
şetli bir düşmanlık var. Grev de
diğim bu adam, belki de amirle • 
rinin yanında kendisini göstermek 
istiyor. Gçen gün bir takım ye • 
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1 s Belediye

de Açıkta 
Kalanlar Ve .. MankemeJer 

İki Kadını 
•• 

Ol düren 
Adam 

----
Dün Ağırcezada Diğer 

Şahitler Dinlendi 

K 
ıskançlık yüzünden karısı 

Sadiye ile kaynanası Seni· 
hayı öldüren İsanın duruş· 

masına dün de Ağırceza mahke • 
mesinde devam edildi. Geçen cel
sede katil İsa suçunu ikrar etmiş 
ve şunları söy !emişti: 

•- Karım Sadiye ile birkaç se
ne evvel evlenmiştim. Ondan ev· 
velce çok memnundum.. Fakat 
son zamanlarda onun başkalarile 
münasebette bulunduğunu, başka 
erkeklerle düşüp kalktığını haber 
aldım .. Bu beni çok müteessir et
ti. Şeref ve namusumu lekeleyen 
bu kadından intikam almağa ka
rar verdim .. 

Bir gün karım Sadiye ile kay • 
nanam Senihanın yanlarında bir 
adam olduğu halde Bağlarbaşı ga
zinosuna gittiklerini öğrendim. 

Gazinoya gittim. Orada karım, 
kaynanam ve karımın münase -
bette bulunduğu adam bir masada 
oturmuşlar, tatlı tatlı konu uyor
Iardı. Yanlarına sokuldum. Bıça
ğımı çektim. Bana hiyanct eden 
karımı birçok yerlerinden bıçak
lıyarak öldürdüm. Sonra kayna -
nam Senihaya yanaştım ve kızını 
baştan çıkaran bu kadını da öl • 
dürdüm. Bu cinayeti işledikten 

sonra karakola giderek teslim ol
dum .. > 

Dünkü muhakemede Hatice ve 
Ayşe Cemile isminde iki kadın şa
hid sıfatile dinlendiler. Bunlardan 
Hatice: 

- Benim hadise hakkında ma
lfunatım yoktur, dedi. 
Davacı, maktul Senihanın ko • 

cası ve Sadiyenin babası Ka
milin talebi üzerine şahide Sa
diye ve ailesini nasıl tanıdığı so
ruldu. Kadın şunları söyledi: 

- Kiımil Beyin on beş seneden· 
beri komşusuyum. Onları çok na· 
muslu ve iyi bir aile olarak tanı
rım .. 
Ayşe Cemile de dedi ki: 
- Hadiseyi görmedim. O gün 

lstanbuldan gelmiştim. Bağlarba
şında tramvaydan indim. Evime 
gidiyordum. Sokakta Sadiye ve 
annesine rastladım.. Yanlarında 

nimet isminde küçük bir kız da 
vardı. Bu sırada İsa de tarlalar ta
rafından gcldL Dördü beraber git
tiler. Fakat nereye gittiklerini 
bilmiyorum .. 

Mahkemeye gelmiyen amme şa
hidi Hüseyin oğlu Ali ve Ömer oğ
lu Tahir ile maznunun gösterdiği 
müdafaa şahitleri Süleyman usta, 
Hasan, Şahsever ve İzzetin de ça
ğırılarak dinlenmeleri için duruş
ma 10 temmuz perşembe gününe 
bırakıldı. 

mınler etti. 

- Ne yeminleri? 

- Doğrusu söyleme cesaret e· 
demiyorum. Her halde iyi şeyler 
değil. 

- Peki neye yemin etti? Onu 
söylesene! 

- Sizi kiyotine gönderecekmiş. 
Hizmetçi Moren bu sözü söy • 

!erken, büyük bir küstahlık et -
miş gibi haç çıkardı. 

Hakikaten hizmetçinin kork • 
tuğu gibi çıktı. 

Luvsiyen'de ihtilal komitesi re
isliğini üzerine almış olan Grev 
bir gün şatoda araştırmalar yap
mağa geldi. Şatonun altı üstüne 

Ben 
Hırsızlık 

Yapamam 
Derken Arkadaşının 
İğfaline Kapılmış 

Y
ahya sabıkalı hır hırsızdır. 
Fatihde Zeyrek tarafında 

bir evde oturmaktadır. Bun
dan bir iki sene evveline kadar 
İstanbulun muhtelif semtlerinde 
hırsızlık yaparak, geçinirdi.. Fa • 
kat birkaç defa suç üstü yakalan· 
mış, bir iki kere de kaçarken ya· 
kayı ele vermiş, mahkemelere 
sevkl'dilmiş ve üçer, beşer aya 
mahkum olmuştu. Hırsızlıktan 

dört beş tane sabıkası vardı .. 

Yahya bu bayatından bıkmıştı. 
O artık doğru, dürüst, namuslu 
bir adam olmağa karar vermişti. 

Delikanlı beş on gün şuraya 

buraya baş vurduktan sonra ni -
hayet kendisine münasib bir iş de 
buldu, çalışmağa başladı. 

Yahya bundan birkaç ay evvel, 
bir gün sokakta sabıkalı arkadaş· 
Janndan Fazıla tesadüf etti. iki 
arkadaş bir müddet Fatihdc gezip 
dolaştılar. Fazıl Yahyadan ayrı· 

lacağı sırada arkadaşına: 

- Yahya, d<'di. Seninle bu gece 
bir iş yapalım .. 

Yahya birdenbire arkadaşının 

ne demek istediğini anlamamıştı. 

Fakat b iraz düşününce onun mak-

Mağduriyetler ine 
Meydan Vermiyecek 
Bir F onnül Bulundu 

Belediyeden açıkta kalan me • 
murların mağduriyetlerine mey
dan verilmemesi için bir formül 
bulunmuştur. 

Bu formüle göre hizmet müd • 
detleri 30 - 35 seneye baliğ olan 
memurlar tekaüd edileceklerdir. 
Bu müddeti doldurmıyanlar 2 ay 
tam maaş ve 2 sene de nısıf maaş 
alacaklardır. 

Bunlar 2 sene içinde bir memu
riyete tayin edilmezlerse yine hiz· 
met müddetlerine göre para ala
caklardır. 

Ezcümle, bunlardan hizmetleri 
10 seneyi tecavüz edenlere her 
hizmet yılı için bir maaş miktarı 
hesab edilerek tazminat verilecek
tir 

Ancak açıkta kaldıkları müddet 
zarfında aldıkları maaş bu tazmi
nattan tarh olunacaktır. Maarna
fih. bu kabil memurların hepsi • 
nin Belediyede ve Belediyeye mül
hak dairelerde açılacak münhal • 
!ere tayinleri kat'i olarak karar
laştırıldığından 2 sene içinde açık
ta kimsenin kalmıyacağı kuvvet
le tahmin olunmaktadır. 

Taşla Yaralandı 
Fatihde oturan Salih oğlu 

Kadir adında bir genç arkadaşla
rile borabcr Davudpaşa iskelesin
deki surlarin üzerine çıkmakta 

iken yukarıdan başına bir taş pa.r· 
çası düşerek yaralanmıştır. 

Otobüs Çarptı 
sadını anladı. Fazıla' Şoför Ahmedin idaresindeki 

- Arkadaş, dedi, ben artık ıs· 11 numaralı otobüs Şehremininde 
lah oldum. Kazandığım beş on ku- Ali adında birine çarpmış ve Aliyi 
ruşla Al\aha şükıir evimi idare bacaklarından yaralamıştır. 

ediyorum. Başkasının malında gö- Süç üstünde yakalandı 
züm yok .• Sana aTkadaş olamam! Sabıkalı Parlak Ahmed Kum-

Fazil çok ısrar etti. Onu kandır· kapıda sahilde bulunan balıkçı 
mağa çalıştı. Ve nihayet delikan- k.ayıklarında.ıı balıkçıların elbise
lıyı iğfal etmeğe muvaffak oldu. sini çalarken yakalanmıştır, 
Gece saat sekizde tekrar buluş • '-------------
mak üzere birbirlerinden ayrıldı
lar. 

Yahya ve Fazıl Fatihde Said is· 
rninde bir adamın apartımanına 

gireceklerdi. 

İki arkadaş saat tam sekizde bu
luştular. Apartımııfa doğru yürü
meğe başladılar. A'Partımanın ar
ka tarafında bir arsa vardı. Oraya 
girdiler. Toprak yığını üzerine 
çıktılar. Yahya gözcülük vazife -
sini görmek için orada kaldı. Ar· 
kadaşı Fazıl bir metre irtifada 
bulunan duvardan apartımanın 

bahçesine atladı. Taraçaya çıktL 

Orada bir sandık vardı. Fazıl san
dığı açtı. İçindeki eşyayı çıkardı. 

Fakat bunları aşağıva indirmeğe 
muvaffak olamadı. s~sler duyul· 
du. Fazıl korktu. Eşyayı almadan 
balkondan atladı .. İki arkadaş 
kaçmağa başladılar Bu sırada ha· 
şındaki kasket düstü. Fazıl bunu 
alamadı. 

Ertesi günü Yahya İlE' Fazıl 

Zeyrektı- Arab Ahmedin kahve • 
sinde oturuyorlardı. Fazıl:r. ha • 

getirildi. Madam Dubarry haki -
kalen şatoda kalamıyacağını an· 
lamıştı. Bir aralık Parise annesi· 
nın yanına gitmeğe karar verdi. 
Fakat Kontes Dubarry'nin Luv -
siyen'e döndüğü haber alınınca, 

derhal tevkif kararı çıkarılmış ve 
Grev bu kararın tatbikine memur 
edilmişti. 

Hiçbir şeyden haberi olmıyan 
Madam Dubarry Parisde, annesi
nin yanma gitmek üzere arabaya 
binip yola çıktığı sırada, Grev ya
nında birkaç jandarma oldu ~.u 

halde arabanın yolunu kesdi. A· 
rabacıyı yerinden indirdi. Mad.ım 
Dubarry arabacısı ile iki keh ıe 
bile konuşmağa muvaffak ola -

şında Yahyanın kasketi ,·ardı. Bu 
bir gece evvel, apartımancla dü
şürdükleri kasketin eşi idi. İkö ar
kadaş bu kasketleri bir müddet 
evvel, kapalı çarşıdan hır dfık.-:Aöt· 
dan satın almışlardı. 

Yahya ile FaZJI konuşurlarken 
yanlarına Süleyman ismnide bir 
zat geldi. Onları karakola davet 
etti. Delikanlılar önce gitmek is· 
temediler. Fakat nihayet gitmeğe 
razı oldular. 

Karakolda Fazıl suçunu inkar 
etti. Fakat Yahya hadiseyi oldu· 
ğu gibi söyledi. Arsada bekçi ta
rafından bulunan kasketin de ar-
kadaşı Fazıla aid olduğunu ikrar 
etti. 

Yahya ile Fazılın duruşmasına 
dün asliye ikinci cezada devam 
edildi. Dünkü muhakemede İsmail 
ve Fatih polis memurlarından 

Şemseddin Şahid sıfatile dinlen
diler. 
Şahid Sakibin de ça~'lrılarak din
lenmesi için muhakeme hazıranın 
15 ne bırakıldı. 

rnamıştı. Adamcağız alaşağı edil
dikten sonra, baygın bir hale ge· 
linciye kadar dövüldü. 
Diğer taraftan Grev atların ge

mıni eline aklı ve arabayı kul • 
lanmağa başladı. Bir aralık, ne 
yapacağını şaşırmış hale gelen 
Madam Dubarry'ye başını çevi -
rerek: 

- Vatandaş! dedı. 

Genç kadın yavaşça başını ara
bacının yerme geçen Grev"e çe • 
virdi: 

- Benden ne i"itjyorsunuz? 
- Bana gücenmemenizi istiyo-

rum. Biz emir kuluyuz. Vazife • 
sini yapan bir adama gücenmek 
olmaz. 

Kontes gözlerini kapadı, çenesi 
göğsüne düştü. PaMıağını bile oy
natamıyacak derecede aciz bir 
vaziyette idi. Atların dizginlerini 
eline alan bu adam kendisıni ne
reye götürüyordu? 

Grev tekrar başını çevirıli ,.p 

Avrupa Gazetelerinde 
Adımız, Şanımız 

/A 
vıupa rne.rkcrllerind~ çı • 
kan gazeteleri yakından ta
nıyanlar, alıp okuyanlar bi

lirler ki eski devirlerde. Anupa 
gazetelerinde, Tiirki) enin i•mi 
Ketmezdi. Onlar, Türkiye diye bir 
memleket olduğunu bile kabul 
etmez görünürlerdi. Pek mühim 
hadiseler de, üç beş satırla raze
telerin bir köşesinde Türkiyeye 
dair, küçük bir havadise rastlıya
bilirdiniz. 

Türkiyeden bahsederken de, 
mutlaka bir maksadla hareket e
derler, elı>ıcriya, yalan, tahrif e
dilmiş, aleyhimize olan şeyler 
yazarlardL 

Son zamanlarda, Türkiye, A\·· 
rupa gaıetelerinin birinci sahil<.. 
lerinde, en iri puntolarla • <>r alı

yor. Yakın senelere kadar, Anka
raya hala •Angora• diyen Anu
pa matbuatı, Türkiye hül<iımct 

merkezinin doğru imla. ını artı~ 

öğrenmiştir. 

Çünkü, bugün, TiirkiJ enın her 
şeyini doğru görmek, doğru bil • 
mek onlar için bir m•rburiyettir. 
Adımıu anmıyan Türkleri bilmi
yen, tanırnıyan, hattıi, bu uhaletô 
mazur gören, daha ileri giderek 
söyliyebiliriz, hakkımızda hiçbır 
şey bilınemekle garib bir hodbin
Jik hi sini izhardan gurur du~ an 
Avrupalılar, bugün, her ne\ i ne>· 

riyal vasıtalarile, hize kur ~ apı • 
yorlar. Adımız, şanımız, İstan • 
bul gaıetelerinde olduğu kadar, 
oularm gazetelerinin de llk sahı
felerinde yer bnluyor. 

Onlar, bizim karagöziimüze ıi
şık değildir. Bugünkü km' eti . 
mize, kudrctimıze a ıktır. 

Türkiye, bngün, her zamankin
den daha kuvHtldir. 

REŞAD FEYZİ 

Tramvay Çarptı 
549 numı.ralı vatman Seza • 

inin idaresindeki tramva\' T pe • 
başından geçmekte .1<en Hu e' ı 

adında bir ameleye çarpar.k y · 
ralamıştır. 

Birimizin Derdi 
Hepimizin Derdi 

İşçi Mümessiller 
Nasıl Seçilmiş ? 
Adres! n lunl blzd malıfu• o

lan Fcahane fabrlluısı iŞ<"llcrlnden 
bir olı:uyucv.ına.z biıe &öndtrdt~I 

bir mektubda di7or ki: 

•Sa• de.fa tatbikine ret:Utn .:i ('İ 
mümesalller• niUhabı it 'kanunu
•un P.Jt'Sine ve ruhuna tamamen 
tetabuk eden bir tanda. yapılma-
11U.Şt.ır. Me.e18., FHbane fabrika
sında, hi~blr ~I. 4tediilni inti
bah edemedJ. İntihaba daha 2iya

de fabrika ldaret:i hiklm bulu - ı 
nuyordu. Seçim li"W -indeki n:ım
:ıedler u,;ta ve ustab~ı1ard.tn mti
teşekkll %0 kiJlllk bir gruptur. 
B&lbukl, iş kanonunun .tşçl mti
ınts.<dllen lnilhabında.n ıotlüiu 

caye bambqkadır. ~\1iliı ;:darların 

' 

nazarı dikkatini telb('tme,ılzi di· ı 

lerim.» ~ 

gülürnsiyerek. 

- Vatandaş! dedi. bakıyorum 1' 
pek endişelisiniz. O kadar e'!di
şcli olmayınız canım. 

Ancak o zaman Kontes Dubarry 
saray adamlarına karşı d~ bık ·pn 
baldırı çıplakların elıne di.ı~tll • 

ğünü anlamıştı . Sonra orospu ol· 
duğu hakkındaki şayiaları nasil 
temizliyebilecek ve bu adamların 
elinden nasıl kurtulabilecekti? 

Bir aralık Grev tekrar başını ar 
kaya çevirdi: 

- Vatandaş, dedi, artık ~tiyle 

doğrul da, güzel vüzünü görelim. 
Bak, şu gittiğimiz olda s~nden, 
benden başka kimsP yok 

Kontes Dubarry, bu sözler işi· 

tir il;itmez birdenbire doğruldu. 

Grev'in ihtirast~n p~rlı ·an göz • 
l rine dik dik baktı · 

- Rica ederim, ben mle konuş
mavınız. dedi. 

( Deramı var) 
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Bir Safha 
K 

udiıiHe karı.şıklıklar devam edi

yor. Kudtis, Fllis&lnln merkezi

dir. Cemiyeti Akvam tarafın -
dan İngilterenln mandası altına. ve-
rilmiştir. Meç·hul Misafir 

Almanlar ispanyayı ittifaka 
Almak istiyorlar 

Fakat Muvaffak Olacaklar mı ? 
t 

... 
J 

Yukı.rıda İspanyadan ayrılan g önüllüler, aşağıda giden gönüllülere faşist usulil selllm veren hemşemer 
solda General Franko harbde ya- rarlık ıröstcren bir İtalyan gönüllü süne nişan takıyor. 

İ talyanın artık Almanyanın ' 
~ nüfuzu altına girdiğini söy -

!iyen yabancı memleketler 
matbuatına karşı İtalyan gazete-

!eri sinirli bir takım ıteşriyatla 

isbat etmeğe uğraşıyorlar ki İtal
ya kendi harekatında serbesttir. 
Mailim olan ittifaka Almanya ile 

Süveyş Kanalı Hakkında Bir Fikir 

Sü.veyş kanalına bir bakı.ş 

Suveyş kanalının ehemmiyeti hakkında bir fikir edtnmek 
ıten. aşağı satırları dikkatle okuyu nuz: 

1870 1937 

ister -

Kanaldan geçen vapurların sa- Kanaldan geçen vapurların sa-
yısı,. 486. 

Geç"i müddeti: 48 saat 
En büyük vapur: 4,414 ton. 
Vapurların tonajı: 436,000 
Yolcuların sayısı 26,758 
Hasılat: 4,600,000 frank. 

yısı: 6,635. 
Geçiş müddeti: 13 saat. 
En büyük vapur: 42,000 ton. 
Vapurların tonajı: 36,000,000 
Yolcuların sayısı: 697,800 
Hasılat: 1,346,000,000 frank. 

- Madam Anna acaba evde mi? . 

mü.<.avi şerait altınıia girmiştir, 

Almanyanın nüfuzu altında de • 
ğildir ... ve saire ... 

İleri sürülen dava ötedenberl 
şudur: İtalya ile Alınanyanın men
faatleri :müşterektir. İtalya ile Al
manyanın malik olmaları Iazun 

gelen birçok şeyler ellerinden a
lınmıştır. Onun için bu iki devlet 

de •adalet. dairesinde sulhu mu
hafaza etmek için birleşmişlerdir. 

İşte kaç zamandır yazılan, ileri 
sürülen dava budur. •Adalet. den 
maksadın ne olduğu ise şu son bir 
senedir anlaşıldı Alman Propa -

ganda Nazırı Dr. Göbels V. Beo
bahter gazetesinde yazdığı yeni 

bir makale ile Alman - İtalyan ve 
İngiliz - Fransız cepheleri arasın

daki düşmanlığı hulfısa olarak 
şöyle tahlil ediyor: 

Fikir ve akide ihtilafından zi
yade aradaki aykırılık, zenginlik 
ve fakirlik kavgasıdır. Almanya 
ile İtalya dünyanın taksiminde 

fakir kalmışlar. İngiltere ile Fran
sa ise dünyanın servetini paylaş
mışlar. Onun için aradaki aykırılık 

büyijktür. İngiltere le Fransa da 
bunun içindir ki Almanya ile İ
talyanın etrafında çember çevi -

riyorlar. Fakat Almanya ile İtal
ya buna ehemmiyet vermiyecek

ler, mukavemet ecleceekler. 

(Devamı 7 inci sayfada) 

Fillstlnln mesahaj sathlyesi 26,300 
kllometro murabbaı, nüfusu da 
1,383,000 dlr. Ahalinin yüzde 60 ı müs
lüman, yüzde 30 u Yahudi, yü:ıde 10 u 
bıristiya.ndır. 

Yahudilerin cArzı mev'udıt addet
tikleri FUisUnde ekseriyet ArabJar .. 
dadır. Kudüs, dört mahalleye ayrıl ... 

mışhr: Arab, Yahudi, hıristiyan ve 
frenk mahalleleri. 

Kudüsün kaldırımları bozuktur. Ev
ler basıktır. Üzerlerinde kubbeler, ta
raçalar vardır. 

Yahudi mahallelerJ Haramla Sinon 

arasındadır. Birçok slnagon vardır. 

Ermeni mahallesi kale üzerindedir. 

Eski Süleyman mabedinden ancak 
«Baremi şerif» denilen duvardan baş

ka blr eser kalmamıştır. Yahudiler, bu 
duva.rm önüne clderler; 7üzlerln1 ve 

ıözlerini taşlara sürerler, ailarlar. 
cCamil Ömer> de buradadır. 

DÜNYANIN EN UZUN 

DEMİR YOLLARI 

İlk yol, Nevyorkla Sa.nfranslsko a

rasında yapılmıştır. Uıunluiu tamam 
5,000 kilometrodur. Dahili harb esna ... 

sında ve beş senede vücude t:'e&iri1 -

mişUr. Küşad resmi 1869 da icra olun-
. mwıtur. 

Bundan sonra üç uzun hat daha ya.
pılmı-.ıır. 

Boeuos Ayres - Valpare:ıo haltı, bo

yu 1,400 kUometro. Bu ha.t Kordlliere 
Desanand'da 2,300 metro yükseklifin

de bir araziden geçer. İnşasında çok 
miişkülit çekilmiştir. 

Slberya haltının boyu 8,000 kilo -
metrodur. 1892 de başlanmış ve 1902 

de bitmiştir. Siberyanut bul: sahraJa
nndan l'eçer. 

Avustralya battı, l,760 kHometro -

dur. Çöllerden C"eçen bu hat 1911 de 

yapılmıştır. 

Hicaz hattı. Osmanlı hükômetl tara
fından yapılan bu hattın boyu 1,307 

kllometrodur. Şamla l\tcdlneyi birbi
rine rapteder. Hacıların Mekkeye git

melerini kolaylaşlırmak için ikinci 

Abdülhamid devrinde ve balkın lane
slle yapılm.qtır. 

Hazer hattı, 1,900 kllometrodnr. Ha .. 

zer denizinden Cin hududlarına kadar 
uzanır. Küşad resmi 1888 de yapılmış
tır. 

İnşası ü~ sene sürmiiJtür . .iki yüz 
kUometro kumsaldan ceçer. 

Türkistan hattı, Türklslanla Slberya 

arasındadır. Uzvnlufu 1,600 kllomet

rodur. Sovyetıer tarafından 1930 da 
yapılmıştır. 

Doktorun Öğütleri: 

Isırık Yaraları 
Bir insan veya hayvanın ı

sırdığı yeıxie husule gelen 
merzuz yara kendi kendine 
geçer. Fakat, iltihab yapması 
ihtimalini gözönüne alarak 
kaynamış sıı ile iyice yıka -
malı, üzerine biraz tentürdi
yod sürmeli, tozdan muhafaza 
için de sarmalı 

Isıran yabancı bir köpek 
veya kedi ise, hayvanın ku
duz olup olmadığını an:amak 
için bir baytara muayene et
tirmeli. Eğer şüpheli ise ih ti
yaten kuduz tedavisi yaptır
malı ... 

1 

M 
uzaffer ken
disine bir • 
yaz progra-

" 
ıı. 

._ 

mı çizeceğini ne 
zamandanberi söy. 
!er, du ,-urdu. O -
nun kafasının i

çindeki plana gö
re, Floryada bir 

pansiyon tu1ıacak, 

daireden iki ay i

zin alacak ve ora· 
da yazın en sıcak 
günlerinde keyifli 

bir hayat süre -
cekti. Artık, bu 

yaz, yıllardanberi 

düşündüğü pro -

gramını tahakkuk 
ettirebileceğini u

muyor. bundan 
dolayı, bir çocuk 

gibi sevinijyo:rdu. 
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Floryadaki pan• 

siyon hayatı gö -

zünün ônüne ge
liyordu. Her sa -

hah erkenden kal· 
Florya pl.8jında dinlenmeğe gitmişti 

kacak, denize girecek, kumlann / 
üstünde yatıp güneş banyosu ala
cak, sonra, bir saat kadar yürüyüş 
yapacaktı . 

Haziranın on beşinde bu güzel 
yaz tatiline kovuşabilmek için 
hazırlıklar görüyordu. Daireden 
izin işi halledilınişti. 

Evvelki gün F!oryaya gitti. 
Pansiyonlara baktı. Güzel bir oda 
buldu. Tam kendi istediği gibi 
idi. Burasını çok sevdi. Akşam a
partımana döndüğü vakit, yazlık 
pansiyonunu hizmetçi kadına 

ballandıra ballandıra anlatıyor -
du. Hizmetçi, birden hatırlamış 

gibi: 
- A.. Beyefendi.. dedi.. Size 

bir mektub var .. 

Koştu içeriki odadan mektubu 
getirdi .. 

Muzaffer, zarfı '1}erakla açtı.. 

Okumağa başladı. Kısa bir mek
tubdu. İmzaya baktı: Veli Yılmaz .. 
Böyle bir imza sahlbi tanımıyor
du. Mektubun içindeki satırların 

hulasası şu i.di: Çok mühim bir iş 

hususunda sizinle görüşmek üze
re, lıaz'ronm on beşinde Florya
da tuyı.1.JI plajuı lö numaralı pan
siyon kabinesinde tıekliyorum .. 
'>ımal etmeyiniz. Çok rica ederim. 

Muzaffer, bu ınektubdan tam bir 
mana çıkaramamıştı. Çünkü Veli 
yılmazın kim olduğunu bilmiyor
du. Aksi gibi, haziranın on be
şinde de. Muzaffer, plaja henüz o 
gün taşınmış olacaktı. Daha bi -
rinci günü cmühim bir İŞ• husu -
sunda kimse ile görüşmek iste -
miyordu. 
Haziranın on beşini iple çek -

meğe başladı.. Mektub masanın 

üzerinde duruyordu. O gece, mü
temadiyen, bu meçhul mektub sa
hibini düşündü Ertesi gün, daha 
ertesi gün .. Bu mektubu yazan 

kundi ?. Mühim iş acaba ne olabi
lirdi?. Randevu verilen yer de, 
plajın 13 numaralı pan.sıyon ka -
binesi idi. Uğursuz bir numara .. 
M ühım işin olacağı bile varsa, o
lamazdı. 

Muzafferin aklına, birden bir 
fikir gelmiştL Ertesi sabah trene 
atladı. Doğru Floryaya indi. Plaj 
sahibini buldu: 

- Size birşey soracağım, dedi. 
13 numaralı pansiyon kabinesin
de kim oturuyor? 

- Niçin sordunuz? 
- Merak ettim de ..• 

- Orasını tutacaksanız imkanı 

yok.. Çünkü tutulmuştur. 

- İyi işte .. Ben de tutan ada
mın kim olduğunu öğrenmek is
tiyorum .. 

- Kibar, şık bir zata benziyor. 
Bir hafta kalacak .. Yarın akşam 

geliyor. Haziranın on beşinde çı
kıp gidecek .. 

Muzafferin merakı bir kat daha 
artmıştı. Onun taşındığı gün. meç
hul mektub sahibi çıkıp gidecekti. 
Bu ne tuhaf tesadüftü? 

PHij sahibine tekrar sordu: 
- Peki, bu adamın kim oldu

ğunu, ne iş yaptığını sarrnadın 

mı??. 

- Vallahi bilmiyorum.. Ace • 
lesi yok ... Taşındığı gün öğreni -
riz. 

* Muzaffer, ertesi akşam tekrar 
Floryaya gitmişti. 13 numaralı o
danın bir haftalık kiracısını gö -
recekti. Gazinonun bir köşesine 
oturdu. Burası, 13 numaralı odayı 
görecek bir yerdi. Saat 18 i geçi
yordu .. 

Bir adam ,elinde küçük bir ba
vul. pansiyon odasının kapısına 

geldi. cebinden anahtarı çıkardı. 

Kapıyı açtı. İçeri girdi. Muzaffer 

Diye bir kapıyı çaldı. Kapıyı açan 
Annanın kendisi idi. İkisi de biribirlerini 
şa§ırdılar: 

Oo .. Sen misin Madam Anna? 
- Oo .. Sen misin Bedi?. 

Madam 
görünce YOS 

nış. Kodaman saylavlarla, birçok devlet adamla -
rile senH benli. Bir büyük yerli bankanın da şef
leri arasındaymış. Elini cebine attı mı beş y:Öz!ük
ten, binlikten aşağı banknot çıkarmıyor. Hem de 
çok yaşlı değil. Kırk iki filan. 

- Adı ne?. 

Genç kadın kapı eşiğinden adımını içeriye 
atarken soruyordu: 

- Ne ararsın sen böyle kapıda. Hizmetçin 
yol: mu?. 

Yanağındaki kırmızı \arı hiçbir zaman solnıı

yan şişman, al al yanaklı, her tanesinden bir in
san gövdesi sarkıtılacak kadar etli butlu, kalın ba

caklı kadın: 

- Bırak sen şimdi hizmetçi var, yok ... Nere
desin böyle bakalım, onu söyle?. 

Diye Bedi'sinin boynuna sarıldı, genç kadının 
sa~larını okşıya ,yanaklarını sıka sıka onu bir kat 
yukarıya odasına aldı. Durmadan Rum ağzile ve 
yarım bir türkçe ile soruyordu: 

- Nerelerde kaldın sen böyle vresi Vedi?. 
Genç kadın: 
- Çok mu göreceğin geldi idi?. 
Derken ilave ediyordu. 
- Hiç vaktim yok Bir sı.at sonra buradan çı-

------- No. 179 ---
kacağırn. Var mı çabuk görülecek bir işin? 

Şişman madam göbeğini hopurdata hopurda-
ta güldü: 

- Senin aradığın gibi birşey şimdi yok. 
- Neler var?. 
- Pek kırtipiller .. 
- Bafralı nerelerde?. 
- Bilmem pamuk işi mi varmış, 

onlara bakacakmış, Adanaya gitti. 
- İşlerin nasıl?. 
Madam: 
- Çok bozuk. 
Dedi, sordu: 

ne varml§, 

- E kale sen nerelerdesin?. Bilsen bir aralık 
..eni nekadar aradım. Her gün haç çıkarıp kapı -
dan seni gözetledim. 

- Neden? 
- Huu brcsı bilmezsin bir ~ok, aklı az 

'!azan: ETEM İZZET BENlCR -------

Amerikalı dadandı. Su gibi para harcıyordu. Eğer 
sen burada olsaydın son meteliğe kadar çekerdin!. 
Öteki kızlar pek istediğim gibisini yapamadılar. 

Yosma omuzlarını silkti: 
- Hiç parada pulda gözüm yok. 
Madam dudaklarını büktü: 
- Demek tutuyorsun? 
Ve birden madamın aklına en jeniyal bir fi

kir gelmiş gibi yerinden doğruldu, hızlı hızlı söy
ledi: 

- Aman Vedi. şimdi aklıma geldi. Bir büyük 
komisyoncu benden bir metres arıyor. Seni ona 
yapayım. 

Yosma gülerek sordu: 
- Ne komisyoncusu? 
- Büyük, büyük, çok büyük, çok paran bir 

kon.isyoncu. Birkaç Av~upa fabrikasının repre -
zantanı. Ankarada, İstanbulda herkes onunla ta-

- Pek kafamın içinde kalmamış anuna, gali-

ba Mithat. 
- Nasıl kadın istiyor?. 

- Tıpkı tıpkısına senin gibisini anlattı. Uzun 
hoylu. iri kara gözlü, beyaz pembe tenli, bukle 
bukle saçlı, kırmızı dudaklı, ufak ağızlı, fıkırdak, 

şen, konuşkan, az çok züppelikten, sosyete yaşa -
mal arından çakar. Görgülü, akıllı bir şey istiyor! 

Alyanak madam anlattıkça Yosma kıkır kı

kır gülüyor, gülmekten baygınlıklar geçirecek gi-
bi oluyordu: ........... . 

- Bu söylediklerinin hiçbirisi bende yok ar-

tık madamcığırn. 

Şişman kadın: 

- Oooo .. Oooo nasıl yok. Tövbe de .. Tövbe de. 
Diyor, ilave ediyordu: 

- Seni şu •dama yapalım. 

(Devamı var) 

1 Yazan: REŞAD FEYZİ J 
bu adama dikkatlice bakmıştı. fa• 
kat, hiç gördüğü, tanıdığı bir a· 
dam değildi. Bekledi. Merak ve 
heyecan içinde idi. Çeyrek saat 
kadar sonra, Meçhul adam oda • 
sından çıkmıştı. Elbise değiştir · 
mişti. Beyaz bir pantalon, beyaz 
gömlek, beyaz kasket giymiş, gö· 
züne vapur dümanı bir gözlük tak· 
mıştı. Sallana sallana, etrafına 

bakınarak yürüyordu. Merdiven· 
!eri çıktı. Gazinoya doğru iler · 
ledi. Geldi, Muzafferin oturdu.~u 

masanın yanındaki boş masaya 
oturdu. Gözlüğünü çık.ırdı. Ev • 
veıa, yanında oturan masa kom • 
şusuna dikkatle baktı. Sonra. de· 
nizi seyreder gibi daldı.. Bir siga· 
ra yaktı .. Tekrar Muzaffere bakı· 
yordu. 

Muzafferin de kendisine baktı· 
ğını görünce, bir fırsat kollıyarı 

insanlara mahsus tehalük1f": 
- Affedersiniz beyefendı, ded~ 

saatiniz var mı?. 
- Var efendim .. 18,öO efendıın• 

- Teşekkür ederim .. 
Sonra, bir Jahza sustu. Fakot. 

belli idi ki, konuşmak istiyordJ. 
tekrar Muzafferin yüzii baktı. 

Onun da yine kendisine ıaktı~nı 
görünce gülümsiyerek: 

(Devomı 7 inci sayfadtı) 

Ankara Radyosu 
IJVGC!Jr 

19 Prorram. 
19,05 Müzik (Operetler - Pi). 
19,30 Konuşma. 
19,45 Türk müzltl (Fasıl beyetl). 
20,30 1'1emleket saaı ayan, ajana vı 

meteoroloJI haberleri. 
20,CS Türk miWtl. 
1- Suzinak. peşrevi. 
2- Mustafa Naibin Suzinak prkı: 

(Sensiz bu sabah). 
3- Mustafa Nafizin 

(tlmllslz bir sevişle). 
Suzinak prkJ: 

4- Ahmet Rasim Suzinak. farkı: 

(Söyle ey cananı ruhum). 
5- Lem'lnln Hüseyni prkı: (0 gü-

zel KÖzlerle). 
6-- Saz semaisi. 
'1- Kemençe ıaksiml. 

8- Arlfln: (Bir meleksima peri). 
9- Şevkinin: (Düııan hicri yar). 
10- Mahmud Celileddln paşanın: 

Narı flrkal). 
11- Mustafa Çavuş: (Canım tezdir) 
21,30 Konuşma. 

21,45 Esham, tabvUi.t. kambiyo 
nukut ve ziraat borsası (flat). 

21,55 Nq'ell plaklar. 
2! Müzik (Riya.seti Cumhur filar

monik ork. Şef. Praetor'ius). 
23 Son aja11.1 haberleri ve yarınki 

proıram. 

23,15 - 24 Müzik (Cazband) Pi. 

YARIN 

13,30 Program. 
13,35 Müzik (Neşeli müzik - Pi.) 
14 Memleket saat ayan, ajans •• 

meteoroloji ba.berlerl. 
14,10 Türk müzltl. 
1- Peşrev. 

il- Artaklnln KürdillhlcazUr şarkı: 
(Cismin ı:ibl). 

3- Sehak: (Cılxınoa sevlno). 
4- Kemençe takslml. 
5- Falzenln: (Badel vuslat lollsln). 
S- Şemseddin Ziya; (Ey ronca açıl) 
'1- 1\-Iuhtellf saz eserleri. 
14,CO - ll!,30 Müzik (Karışık pro«

ram - Pi). 
15,30 Milli ktiıne müsabakalan (19 

1'-layıs stadından naklen). 

1357 Hicri I 1355 Rumi 
Rebiulfilıir Mayıs 

14 20 --1939, Ay 6, Gün 153, Hızır28 
2 Haziran CUMA 

----.--~, 

Vakitler Vasati Eıani 

sa. dı. sa. da. ---
Giıneı 4 30 8 55 

Öğle 12 11 4 37 

İkindi 16 11 8 36 

Akşam 19 35 12 00 

' 
Yatsı 21 34 1 59 
İnuıalı: '.? 16 6 40 



1 İST ANBUL'UN İÇiNDEN J 

Pazar Günü İstanbulda 
Gezenlerle Konuştum .• 

Herkes Vesaitsizlikten ve Pahalılıktan Şikayetçi 
Bir Pazar Günü Çoluk Çocuğu ile Gezmeğe Çıkan 

Bir Daha Çıkmağa Tövbe Ediyor ! 

Yaz gelince, hemen her ga - ' Yazan: 1 
zetede, pazar günunün na - İskender F. SERTELLİ 
sıl geçtiğine dair birçok ya- -----------

ci bir şey tasavvur olunur mu~ 

* Boğaziçinden dönüş. Büyükde -
;reden vapura biniyoruz. Otobüs -
!er birbirini çiğnercesine dolup 
boşalıyor. Kimin yumruğu kuv
vetli, kimin gözü daha açık ise o 
yer kapıyor.. Oturuyor. Hele geç 
vakit otobüsle dönmek. - bilhas -

zılar okuruz. Bunların bir çoğu 
müşahedelerden ve bazı mütalea
lardan ibaret kalır. cHalk filanca 
yeri çok sevıyor. Filanca semte bu 
yıl fazla rağbet var. Filanca plaj 
çok kalabalıktı.. Filanca köy çok 
tatsızdı.. ilah• kabilinden bir ta
kım yazılar., 

Ben. bu pazar günü gezmeğe 

çıkt.gım zaman, yazacağım yazı
nın bunlara benzememesini dü -
şündüm. Boğaziçıne gittim .. Er -
kenden döndüm, Modaya geçtim. 
Oradan Kadıköyüne merek Köp
rüye. Köprüden Taksime çıktım. 

mele için kül olmak işten bile de-

ğil. İki adımlık yola yarım lira 

istiyorlar.. Pazar tarifesi başka 

imiş. Sair günler yirmi kuruşa bi-

le giderlermiş. Galiba bizi Ameri-

katlan gelmiş seyyahlara benzeti-

yorlar ... Ayol, insanın kendi mem-

leketinde ,soyulmasından daha fe-

sa ailece - imkansız. Vapurda mü
tekaid bir yüzbaşı - Bay Cemal -
şikayet ediyor: 

(Devamı 7 inci sayfada) 

Kurtarıcı Çan Nedir ? 
Taksımde bir arkadaşım. Batan Amerı"kan 

Bomonti bahçesi yeni açıl - Denizaltı Gemi-
mış, dedi. Ortalık kararmıştı. O- • • M •• tt b t N J K Jd ? 
raya kadar da uzandım. Hasılı bir sının Ure e a ı ası Urtarı 1. 
günde İstanbulun gezi yerlerinden 
birkaç semti birden görmüş, gez
mış oldum. 

c- Yediğin, içtiğin senin olsun .. 
Bıze gördüklerini anlat da d;n!i
yelim!• derler. Ben de sadece gör
düklerimi değil, bu semtlerde, 
gezmeğe ge !enler arasında yap -
tığım konuşmaları da anlataca -
ğım. İstanbul halkı pazar günleri 
!ayı kile eğlenebiliyor mu? Bir mil
yon nüfus içinde Oh, bugün te
miz bir hava, geniş bir nefes al
dım .• diyenler kaç kişidir? Çoluk 
çocuğile sulara, veya sayfiyelere 
ge<meğe gidip gelenler. bu bir 
günlük yolculuktan memnun ola
rak dönebilirler mi? 

Bu suallere - aldığım notları 

müsaadelerile neşrettiğim muh
muhterem gezicilerin ağzından 

dinlemek, hakikatin tam manasile 
kendisi olacağı için - fazla bir şey 
ilavesine lüzum görmüyorum. 

* 
Boğaziçinden başlıyalım: Sarı-

yerde, vapur iskelesindeyiz. Üç 
çocuklu, kırk yaşlarında bir baba. 
karısı, anası ve kendisi.. Altı kişi 
Çırçır suyuna gitmek üzere Ak
saraydan yola çıkmışlar. Yanları
na sokuldum .. Baba, bir arabanın 
başında asabi bir tavırla anlatı

yor: 

- Bir araba hepimizi almıyor .. 
Çoc.ıklarla pekala sıkışabilirdik. 

Zaruri olarak iki araba olacağız. 
DöPüşte de iki araba ücreti verc
cerız demek. Aksaraydan itiba
ren tramvay, \ 0apur, iskele gazi -
nosunda beklemek .. Araba ücret
leri. Çırçırda su ve gazino parası.. 
Dönıi<te ayni masraflar. Aman ya-ı 
rabbı' l!<ı bardak memba suyu iç-

A merikada, 
bir kaza ne-
ticesi n d e 

batan (Squalus) 
denizaltı gemi -

sinde bulunan 62 
zabit ve bahriye 
neferinden 35 inin 
(halaskar çan) 
vasıtasile kurta 
rıldığını gazete -
ler yazdı. 

Amenkalıların 

yem bir icadı o -
lan kurtarıcı çan 
ismi verilen bu 
tahlisiye aleti ilk 

defa olarak kulla-
nılıyor. 35 kişiniıı 

hayatını kurtar -
dığı için şüphesiz 

bütün devletler 
bahriyesince ka -
bul olunacaktır. 

~ 

~ 

(Kurtarıcı çan) 
armud şeklinde •Kurtarıcı çan . işte budur 

ve çeliktendir. Ağırlığı 9,000 kilo- tının üzerine gelince bir dalgıç 
dur. Yüksekliği on kadem, yukarı tarafından kusare kapağına rapte-
tarafının kutru 98 inçtir. Çanın dilir. 
alt tarafındaki deliğin kenarında 
60 inç kutrunda bir lastik parçası 
vardır. Denizaltıların cidarlarına 

yapışır. 

Çanın içerisi üç kısımdır. Üst 
ve alt kısmı, bir de ü~üncü kısım. 
Buna, arzuya göre safra hizmetini/ 
gören su veya hava depo edilir. 
Makinist, alt kısımda oturur. Di
ğerleri de üst kısımda. Çanda te
lefon, elektrik tertibatı ve okzijen 
vardır. 

(Halaskar çan) denize inerken 
alt kısmına su doldurulur. Denizal-

İkinci amehyat başlar: Bir tu
lumba, alt kısımdaki suları dışarı 
atar. 

Denizaltında bulunanlar, kapa

ğı açarlar çanın alt bölmesine g1-
rerler, sonra yukarı kısmına ge

çerler. ve bölmeler arasındaki ka
pakları kaparlar. 

Dalgıçlar, çanı denizaltından a
yırırlar. Çan yukarıya çekilir. 

Çanda bulunan makinistin va
zifesi tazyiki ve havayı kontrol 
etmektir. 

ı_ş_A_K_A_.I Banyo Mevsnmü 
MABKEMEDJilt 

Reis - MWı.Jteme siz;. Jirmi 
sene kürek oezasına mahkiim etti. 
Bir söyliyeceğ'iniz var mı? •• 
MahkCım - Evet, bay r~ıs ... 

Müsaadenizle bir ricam var. LO.t· 
fen mübaşirlerden birini evime 
gönderiniz, 31 mayıs 1959 dan eııı
vel gelemiyeceğimi karıma söy p 

lesin!. .. 

TUHAFİYECİ DÜKKANINDA: 

Müşteri - Ne o? ... Kasadarı de
ğiştirmişsiniz ... Çok eline hafif bir 
kızdı ... 
Dükkancı - Evet, kasa muhte

viyatını götürmesinden belli ... 

ADET OL1'1ASIN DİYE: 

- Bay müdür, yarın evlendiği,.. 
min yirmi beşinci yılını kutlulıya
cağım. Bir gün izin verir misiniz?. 

- Hayır! Adet edinir, her sene 
izin istersiniz!. .. 

KADINLAR ARASINDA: 
ı-

- Kocanı .öldüren doktorla ev
lendiğini işittim, doğru mu? .. 

- Evet, doğru! ... 
- Nasıl olur bu? ... 
- İntikam almak için başka 

çare bulamadım da! ... 

KARI KOCA ARASINDA: 

Bayan - Nişanlı iken, babamın 
bir çocuğu on iki apartımanı var, 
diyordunuz? ... 

Bay - Yanlış anl8!1'ışsınız ... 
Ben, bir apartımanı, on iki çocu
ğu var, demiştim ... 

PANAYIR TiYATROSUNDA: 

- Aç karnına da sahneye çı

kılır mı? ... 
- Merak etme ... Seyirciler el

ma, fıstık, kestane atarlar, karnı
mızı doyururuz. 

Çin 
ve Çinliler 

S 
on zamanlarda en çoı< bah
s~lunan . meınleketlerde~ 
bıri de hıç şuphe yok ki 

Çindir. 
Fakat, bu memleketı hakkile 

blien pek azdır. Çin, sathi mesa -
hası itıbarile A \'rupa kadar bü
yüktür. Sonra 400,000,000 ntifusu 
vardır. 

Bu memleketın merkezi, kendi
ne mahsus b:r n1edeniyetın ve 
mabudlaştırılmış mandarenlcrin 
beşiğidır 

Çin miıellıiıer,nuı eser,eriode, 
insanlara iyıl'k ve fazilet telkın 

eden satırlara pek çok lesadıif o
lunur. 

Bunlardan, me~hur Mandaren 
Lao - Tzeu'ya aıd bazı fikır ve 
cümldcri a) nen alıvoruz· 

•İliı.hi irad<..!.YC' uvunuz. Bunun 
harıcinde harekette bulu mayı -
nız.• 

·Bulanık »uyu durulatına>< kım
sen:n karı değildir. Oı u, kendı 

hal ıe bırakırsa ız, kenet kc .di
ne durulur. • 

Çin mcdenıy•_ tın n n~u J.zcnes:
nı uzun n1Lddeı id ınt· "ll.ı.ıen ba
zı Çin ata ~öt.len dt şunıard.r· 

•Ate~ oln1ıyarı C'rden duman 
çıkmJ.z!.~ 

•Eşya ve hachekri, ·cr.d, tabii 
sejı irler.ne ıeı ·ccJ,n.z~ On,.ı~·a ka- 1 
rışmayınız ve karı,.Lrına) ınız!.. 

•Büyukluk, ternzu n:aıde>. uze
rine kurulnıalıd.r • 

•İyihk zafer:, müdafaa da em
niyeti temin eder.• 

Lao - Tzeu ilave ediyor: 
•Tanrı, kurtarmak :Stediği a -

damın etrafını ıyilik çemberıle çe
virri.• 

·Kimseye inanmıyan, kimseyi 
kendine inandıramaz.• 

•Ayaklarının ucuna basarak 
yükselenler, muvazenelerini mu
hafaza edemezler. Ayaklarını faz-1 
la açanlar da rahat yürüyemez -
!er.• 

•Sükunet heyecanı teskin eder .• 
•En büyük kötülük nedir? Ka

zanç mı, kayıp mı?.• 
İşte Çin felsefesinin ana hatları 

bu fazilet telkinlerinden ibaret -
tir. 

D 
enz banyosu, bugünkü me
deniyet hayatında :nühim 
bir ilitiyaç halini aldı. 

Deniz banyoları vücude nafi -
dir. Hazım cihazlarını faaliyete 
getirir, iştihayı arttırır, uzuvları 

kuvvetlcndırır. Raşitizm ve Len
fatizmın birinci ilacıdır. Çocuk

lar, benızleri solgun gençler, ve
reme mustaid olanlar. ukde ilti
habından muztarip olanlar için 
den z banyoları çok iyidir. 

Yalnız, roınatızma, kalb ve si
nir ve bir kısım cığer hastalıkla
rından muztarib bulunanl::r de

nıze girmemelidirler. Zira, deniz 
banyoları bu gibi hastalıklara mu
zırdır. 

Deniz banyolarında yünden ya
pılan mayolar tercih edilmelidir. 

Banyolar, güneş saatlerinde ve 
yemekt2n en azı üç saat sonra a
lınmalıdır. 

Soyunur soyunmaz birdenbire 
denize girmek, ba., müstesna, bü
tün vücudü suya sokmak lazımdır. 

Deniuie çok kalmam .. lıdır. Ço -
cukların 10 dakikadan fazla kal -
malan ıyı değild,r. Yüzme bilmi
yenlcr de bundan faza kamama
lıdır. 

Su sıcak ise ve yüzme b'liyor
sanız azami yarım saat kadar Jm
lab:tırsıniz. Ü~üme başlayınca he
men çıkmalıdır. 

&;kiden, banyodan çıkar çık -
maz hemen geyinmek, ayakları 

sıcak suya sokmak, yürümek gibi 
hararetı arttıracak tedbirler tav
siye oluı urdu. 

Bugün fen, bunların tamamen 
aksinın yapılması taraftarıdır. 

Bugün, denizden çıkanların ıs-

Bir Dakika 
Diyip Geçmeyiniz 
* İ gilt r ,. harb zuhurun

da kıtlı.i'!ın önüne geçmek için 

dakikada 7,000 frank değerin
de iyecek ·htivata koyar. 

* Amellka erkiinıhrbi -
)"Coı ini 1-' 3 harbini:ı muhte

lif safahat:nı tetkik ile meş
gul olur ve bir dakikada mü

tehassıslar sek.z yeni 'Psika
yı tetk k ve tasnif ederler. 

* Amerika kütüphanele . 
riııden vasati olarak dakikada 
1,000 kitab çıkar. 

* Dakikada 1,610 kilomel- ı 
ro sür'atle giden bir otomobi-

lin tekerleği 60 saniyede 700 
devir yapar. 

* Kanada en çok bal istih
sal eden memlekettir. Daki
kada 30 kilo bal alınır. 

* Rusya; Çinden dakikada 
1,140 franklık çay satı:ı alır. 

* Bütün dünyada 1,800 ki 
lo ze tinyağı istihsal olunur. 

SİZ BU SATIRLARI OKUR 
KEN 60 SANİYE GEÇTİ. 

lak mayolarla kumlar üzerıne yat
tıkları, .güneşlendikleri görülü -
yor. 

Bu suretle vücudün mukave
metini arttırmak, hava cereyan -
!arına alıştırmak kabildir. 

Denize 
Girerken 

Nelere 
Dikkat 
Etmeli? 

Yalnız, şiddetli rüzgarda ve 
kapalı havada banyo aldıktan 

sonra kumlara yatma:k yerinr 
çarçabuk giyinmek, sıhhatın mu 
hafazası için d•kkat edilecek hu 
suslardan biridır 

1 56 Milyon 
Dolandıran 

Frank 
Kadın 

100 Milyonluk Bir Miras Beklerken, Yetmiş 
Yaşında Hapishaneye Girdi ve 3000 Frank 

Miras Alabildi 
56 milyon frank dolandıran ma

dam Terez Homberin kurbanları, 
dolandırıldıklarını anladıkları za
man: 

- Bu madam Homber, çok ya
man bir kadınmış!. 

Demekten kendilerini alama
mışlardı. Hakikaten 56 milyon 
dolandırmak için büyük bir zeka 
sahibi olmak Iazundır. 

Madam Homber, kardeşi Lüi -
nin 100 milyon frank miras hı -
raktığını, isbatı veraset edip pa
raları alabilmek için paraya ihti
yacı olduğunu söylüyor, kimin -

den 10 bin, klminden bin franl 
istikraz ediyordu. Bu suretle do 

]andırdığı paraların yekı'.ınu git 
tikçe kabarıyordu. Nihayet 5t 

milyonu buldu, ve foyası da mey 
dana çıktı. 

Tercz Homıber, 1878 de ayan a 
asından Güstav Homberin oğh 

ile evlenmiştL Izdivacından evvı 

de Amerikada blllunan bir akra 

basından mühim bir miras yedi 

ği iddiasında bulunuyordu. 

(Devamı 7 inci sayfada) 

Köpeklere Mahsus 
''A . şev ı ,, 

Beyazlar Giyinmiş Yüzden Fazla insan 
Her Gün Köpekler için Yemek Hazırlıyorlar 
~ merika.da - başka nerede o
~ ıabilir ki - büyük bir ser

mayedar grup tarafından köpek
lere mahsus bir •aşevi• tesis o -
lunmuştur. 

Bu kumpanyanın, yüzcıcn fazla 
müstahdemini vardır. Bu• lar, da
ima beyazlar giyinirler· sıhhi 

şartlara riayet etmek Ş4.1 ile kö
peklere mahsus yemekl"r hd<,,_ 

ı !arlar. Bu yemekler, dn:.Ot 0 • tarın 

kontrol undan ,geçtikter so·L ~ 
tevzi olunur. 

Nevyorktaki kumpanyaıun mer
kezindeki telefonlar, bıiL ,n giiı. 

durmaz işler: 
- Allo! Allo! Köpeğim saat 

sekizde gelecek 'ÜÇ mis ri ,~ın 

dört komple yemek gön !~rınll,, 
Muayyen s•att" kurııpany;;, 

şeffaf kağıtlara sarılı döı • pa '<eı 
gönderir Paketlerin içinde kı; ~ · 
mış et, muhtelif sebze, sterlize e
dilmiş süt, hulasa bir köpeğin iş
tiha ile yiyeceği şeyler bulunur 

Bu kumpanya büyük bir n!(· 

bet görmüştür. Günde on iki b•n 
paketten ziya.de sarfiyat yapıy~ 
muş. Köpek sahibleri çok mem -
nun. Her gün yüzlerce mek'uu 
gönderiyorlar, memnuniyetler'" .. 
izhar ediyorlarmış ... 

"ger memnun olsalardı, şiıp.1e 
s,z. bir evde kapalı kalmayı, b, 
lüks yemeği sokaklarda, hemcin 

!erile beraber serbestçe dolaşa 

rak buldukları kemik parçaldrıı. 

feda etmekten çekinmıyece.U~ 
Acaıba köpekler de memn ı:ı 

mu?. İşte bunu öğrenmek bırız 
güç. Çünkü dillPri yok. , rinı söylerlerdi. 
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IST ANBUL KAPIU 
VE BfiANS SARA 

No: 2 Yazan: M. SAMİ KARAYEL 

Hipodroma Toplanan Halk 
Ortodoks Ayini Yapıyorlardı 
Başlarında Papaslar Bulunan Halk Coşmuştu: 
''Kahrolsun Katoliklik!,, Diye Bağırıyorlardı 
[Sırp Kralı Jorj Brankoııiç'in 

kızı Mari müstesna güzellikte 
yaratılmış bir kızdı. Bulgar, Ma
car, Ulah preruleri bu kıza aşık 
olmuşlardı. Bilhassa Bizans lm-1 
paraton.ı ı:e o ı·akitler Moı-a j 
prenri olan Kostantın ... 

Fakat Sırp Kralı kızını Kos -
tantine vermek istemiyordu. 
Kral kızını öyle biri.!ine ııer -
meliydi ki, Türklerin Rumelin
deki zon.ınu, gücünü kırarak 

Anadoluya döndiirsü-ı.] 

İstanbul sokaklarını hır cemmı -
gafir halinde dolduran Ru 
önlerinde sürülerle papasl&rı ve 
ellerinde eizze ve İsanın, Merye
min resimler! olduğu halde kili
selerden dışarı ugrıyarak kato -
likik aleyhme dualar okuyarak 
hipodroma doğru gelyorlarch. 
Şimdiki Sultanahmed mey • 

danının bulunduğu yer olaI' hi -
podrom, o vakitler büyük bir ko
~~ ve spor meydanı idi. 

Bı.zans sarayı, Ayasofy .ının ö
n~ndeki Ogusteon meydanından 
başlar, denızc kad~- merdi. Üç kı
sımdan ibaretti; Kalse, Dafne, 
M kaddes saray •.. 

Hopodroma toplanan papaslar 
Ortodoks ayinı yaparlarken halk 
bag.rıyordu: 

Kahrolsun katolıkLk!!. 
Kıdırolsun Bizans imparatoru!!. 
Kahrolsun bendegiinı ve ku -

mandanlan!!. 
Bız dinimizden ayn.mayız! ... 

Kafirlere meydan vermeyiz' ..• 
Floransadaki karar !ara lanet ol-

sun!! ... 
Yaşasın ortodoksluk ..• 
Yaşa.sın Bizans ... 

Yuanıs Paloologos güzel Sofi -
nin kaçırılması dolayısile Cene
vizlilere kızıp hiddet edeceği yer
de bilakıs Ceneviz balyozuna te
şekkurler ve tebrikler yolluyor
du. 

Çünkıi Safiden kolayhkla kur
tulmuştu. Çünku Yuanisin mak
sadı başka ıdı. Trabzon imparato
runun kızı Marikaya aşıktı. Bu 
aşk alev lendi. Dalbudak saldı. 

Partideki 
Değişiklik 

(1 incı Mhıfeden deı·am) 

Milli Şefin Kastamonu \'e Üni •• 
ver İte nutuklarından başlıyarak 
her 'esile ile Cumhuriyet Halk 
Partisinin takviye edilecejifoden 
bahsedişi Partinin teşkilat bakı
mından alacağı hızı ihsas ediyor
du. Beşinci Büyük Kurultayı a
çış nutukları ile de bu bahis üze
rinde duran Milli Şef'in arzuları
na Kurultay, nizamnamedeki ta. 
dilleri yapmak suretile filen uy
muş oluyor ki, hu tadillerin fay
dalı neticelerine şüphesiz önü • 
müzdeki deneden itibaren gerek 

Jec!iste, gerek Parti teşkilatında 
ve Halkevlerinde bolu bolunca . a
hit olacağız. Köyden başlıyar~k 
en yüksek iktidar mevkiine ka • 
dar zincirleme bir ~ay ve enerji 
vahdeti içinde çalışacak Parti 
mekanizması muhakkak ki, mem
leketin irfanı ve istikbali kadar 
siyasi ve sosyal halk terbiyesi için 

de en büyük kunet n fe~z kay
nağı olacaktır. 

ETEM İZZET BENİCE 

Halkın bu mıihacematı ve ısya
nı kar§1Sında Bızans saray., ka -
fesleri arkasına sinmi9 sl'6siz, se
das12 duruyordu. 

Bizans sarayı butün hassa sü
varilerile, zırhlı muhafızlarile gü
zel imparatoriçeleri ve gözdele -
rile sanki bir başka mekana göç 
et.miş gibiydiler. 

Sovyetler Teklifi 
Tetkik Ediyor 

Saraydan ses ve seda çıkmıyor
du .. Kapılarının geniıj avluları i
çinde gezinen zırhlı muhafızların 
parlak kırmızı çizmelerinin gü -
neşlc kaynaşan ve pırıldıyan renk
lerin.den başka birşey gorulmıi -
yordu. 

Papaslar halkı galeyana getır

mek için seslerini yükseltmışler .. 
Gözlerini İsa ve Meryemi arıyan 
çılekeşler gibi semaya diknuşler, 
gözlerinden yaş gelerek iç eri h
vuran oir seda ve aher.k ı:e dua 
okuyorlardı. 

Halk bu ortodoks ayınının wr
dığı manevi tesırle busbütuu ken
dini kaybetmıştı 

Hele sarayın bu binlerce halk 
ıarşıs.;nda sakit ve sam1t duruşu 
ceır. yeti bıisbıitün çılede!! çıkar

tı. 

B zans sarayında bulunan ben
degan, gözdeler ve kumand,.nlar 
Marmaraya nazır muhteşem bir 
salonda mahmurluğunu dınlen -
d emedıklerı aşk şarabının son 
demlerını yaşıyoi-lardı. 

Yual'JS Paleologos. iazlaaıle ı§· 
rete ve kadınlara duşkundıi. Biı
tun hayatı zevku sefa ıle gcçıyor
du. Gece guıı.duz sarhoştu. 

imparator eski karısı Monferra 
Marki!! ıkıncı Janın kızı güzel So
fıyi türlu hakaretlere maruz bı
rak<:rak kaçırmıştı. 

Guzel Sofi bır gun tebdılı kı

yafet ederek saraydan çı'<mıştı. 
Bir kolayını bularak Galataya geç
mış ı Otadan da bır Cenevız ge
m ne bınerck babasının ır.em -
leketı~e giderek Yuanısden ya-

<asını kurtarm.•tı. 

(1 inci !ahifede11 deı,am) 

mıştır. Bu mülakatta Ingıltcreye 

verlecek bir cevabııı esasları göz
den geçirilmiş olsa gerek tir Bu 
cevabın muvafık bir mahiyette o
.acağı tahmın edılmektedır. 

Sovyetlerin cevabı alınmadan 

İng lız - Fransız teklıfleri ne re -
d.!mıyerektır Maamafih bu tek -
lıflerin şu üç mühim noktaya ısti
nad ettiği anlaşılmakt&dır 

1 - Üç akid devletten her hangi 
birisıne karşı Avrupada bir taar
ruz yapıldığı takdirde, diğer ıkısi 
taarruza uğra)ana yardım edecek
tir. 

2 - Akıd devle~~erden bırisi, 
Avrupada garantı ettiğ; deviet -
]erden bırisinin yardJnına koş -
tugu takdırde, dıger ,ki devlet de 
derhal buna •ştirak edecektır. 

3 - Akıd devletlerden hıçbiri 
tarafındar garanti edılmemış ol -
makla beraber, Avrupada hucu
ma u !l"ıyan herhangi bır devletin 
talebi iızerine akid devletlerden 
bıri harbe• girıştiğı takdırde, di -
ger .ki devlet buna yarıdm edecek
tir. 

Recep Peker 
(1 inci sahı]eden deı-am) 

maktadır. Bu arada eski P art i 
Genel Sekreteri Receb Pekerin 
de Kunıltayca mühim bir hizme
te •eçileceği kun·etle tahmin e
dilmektedir. Kunılto} h" defa ni
zamnamedeki değisiklikler müna
sebetlle umumi reis vekili de se
ç«ek tir4 Rei~ i umumi vekil inin 
" abinede bulunup bulnm1ması 

NihayE güzel Sofinin Cenevizli
ler vasıtasile kaçmasile teskin ol
du. Marika İstanbula gelmişti. 

Marika, fevkalıide güzel, fikir
li, bir erkeği memnun edebilecek 
bir kızdı. 

Yuanis, Marikayı o kadar sevdi 
ki. bu sevgi tedricen aşk halini 
aldı ve Marikayı imparatoriçe ilan 
etti 

(Devamı var) 

Malullerin 
Üç Aylık 
Maaşları 

Emlak ve Eytam 
Bankası Tediyeye 

Başladı 
Mütekaid, eytam ve eramille 

malüllerin üç aylık maaşlarını ıs
konto eden Emlak ve Eytam Ban
kası dün sabahtan itibaren eyliıl
teşrin;...anı maaşlarının ted.iye -

' sıne başlamıştır. 

Yalnız dün, uzak yerlerde otu
ran malüllerin bir gün içinde ban
kaya müracaat edememeleri ih
timal, düşüniılerek bütün 
malüllere ted•yat ya'pılm;mıış 

buııların da günlere taksim edıl -
mcsı şeklı düşürülmüştür. 

Fakat maluller istihkaklarının 

yine eskisi gibi verilmesini daha 
doğru bulmuşlar ve bu arzularını 
bankaya bildirmişlerdir. 

Esasen maksad ve gayesini bu 
vatandaşlara küçük bir hizmette 
bulunmak teşkil eden Emlak ve 
Eytam Bankası idaresi. hemen 
Ankaradaki umumi merkezi ile 
temas ederek bu arzuyu tatbik sa
hasına koymuştur. 

Bu suretle malı11 istihkak sahih
lerinin 3 aylık ma~larının tevzi
ine derhal başlanmıştır Bankanın 
bu kararı bütün malulleri mem
nun etmiştir. 

~ 

Kurultay 
Çalışmaları 
Yarın Bitiyor 
Cumburi)"'I Halk Pa:tisi Ku

rullayı dün öğleden sonra üçüncü 
toplantısını yapmıştır 

Dünkü toplantıda. kurultay• 
C. Halk Partis programının 

maddeleri üzerinde müzakereye 
geçilmemiş \•e kurultay programın 
heyeti umumiyesinı kabul etmiş
tir. 

Kurultay bugun de saat 15 de 
toptınarak dllekler encümenjnJn 
raporunu tetkık edecektir. Kurul
tayın çalışmaları yarın bitecek, 
Genel Ba~kan, Kurultay azaları 

şerefine Marmara koşkünde bir 
gardenparti verecektir. 

- 11---* Nikahlı oldukları halde ayrı 
ayrı metres hayatı y:ı,1yan Şeh -
reminli Niyazi ve Müzeyyen is -
mınde biT karı koca dün tevkif o
lunmuşlardır. * 15 yaşından küçük Eveniya 
isminde bir kızı Dolma bahçe ci
varında bir gece vakti hücumla 
k"rleten Celal ve Mehmed isminde 
iki kişi dün 10 ve 14 er sene hap
se mahküm olmuşlardır. 

mevzuu bahsolmnyıp V killer He
yet inde sadece Genel .Sekrt•fer 
bulunataktır. 

(Makineye 
Verirkenz ------
Sovyetler Ne Cevab 

Verecekler? 
:mayii olmadığı, fakat bir taarruza 
uğrıyacak olan Baltık devletleri
run yardımına koşmak mecburi

yetinde kalacak olan Sovyet Ruı>-

Moskova 2 (A.A.) - Diplomasi 
mehafili, bir taraftan Sovy<!tler, 
diğer taraftan Fransızlarla İngi
lizler arasındaki başlıca nokta! na
zar ihtilafının Baltık devletlerine yaya yardım etmeği. kabul edece
verilecek garanti hakkında oldu- ği. tahmin olunmaktadır. 
ğunu ve Molotof'un bu nokta üze-
rinde ısrar etmiş bulunduğunu be
yan etmektedirler. 

İngiltere hükumetinin başka 
memleketlere doğrudan doğruya 
yapmış loduğu taahh\.idleri bu 
devletlere teşmil etmeğe müte -

Sovyetlerin Milletler Cemiyeti 
misakına olan telmih hakkındaki 

itirazlarına gelince, buradaki ec -

nebi mehafili, bu itirazların kolay

lıkla bertaraf edilebileceğıni beyan 
etmektedir. 

• • • 
Bir Tahtelbahir Daha Battı 

Londra 2 (A.A.)- Dün aat 13,301 
da Birkenheaudıl:ll 50 mil açığın
da denize daldığı halde tes bit e
dilen üç saatlik müddet bitt.ği hal-I 
de suyun üstüne çıkmamış olan 
cTlıetis· ismindeki yeni tah telba
hirin akibetinıden deniz mahfe! -
lerirıde endişe edilmektedir. 
Talıtelbahirde 5 zabit, 48 nefer, 

gemiyii inşa eden •Cammellaird• 
firmasının 20 mühendisi ve ame
lesi ,le Amırallığın bazı eksperleri 

bulunmakta ıdi. 
Bi~k harb gemileri burada 

dolaşmakta, birkaç ticaret gemisi 
araştırmalar yapmaktadır. 

Den.z rnahfeilerinde öğrenildi

ğıne göre cThetis. de 100 kişi bu
lunmakta idi. Bu şerait altında 

gemıdeki oksijenın 36 saat içinde 
bitmesi lazımdır. 

Geminin içlndek.lerin sağ ve 

salim oldukları zannediliyor. 

Yeni Program Hazırlanıyor 
Ankara 2 (Hususi Muhablıinıizden)- Maarif Vekaleti ilk tahsili 

bütün memlekete teşmil etmek husmunda yeni ve müessir tedbirler 
almak üzere hazırlığa glıişıniştir. Bir nevi okuma seferberliği mahi

yetini ifade edecek olan bu pı:ogram bilhassa az nüfushr ve 
dağınık vaziyete bulunan köylerdeki çocukları okutmak için de bir 
hnsusiyet aneyliy.,.,ek çok miktarda pansiyon ve yatı okulları tesis 
olunacaktır. 

Bugiinkii \"aziyctte memlekette ilk tahsile başlamak vaziyetinde 
iki milyonu mütecaviz çocuk bulunduğu tesbit edilmiş olup şimdiki 
tetkilat ve mek•ebler hu yekunun ancak \içte biTini okutabil.,.,ek 
kabiliyettedir, 

Yeni program ve alınacak tedbirlerle çocukların ilk hamlede ya
rısının ve ikinci hamlede de tamamının okutulahile4'eği umulmakta
dır. Bu program ile bizzat Maarif Vekili 'Hasan Ali Yücel meşgul ol
maktadır. Lüzum görülii..,.e program kanuniyet de kesbed.,.,ektir. 

Ankarada Yeni 
Müzakereler Başladı 

(1 inci sahifeden devam) 
görmek maksadile Moskovaya git
mekte olduklarını yazmışlarsa da, 
Ankaca mehafilinde buna dair 
marumat yoktur. Hariciye Veki -
linin 15 hazirandan sonra Mosko
vaya gideceğine ve Moskova hü
kümeti tarafından bugünlerde İn
giliz tekliflerine cevab verilmek 
üzere bulunulduğuna göre. böyle 
hır tavassuta mahal kalmıyacağı 
anlaşılmaktadır. Hariciye Vekili -
nin seyahati Türk - Sovyet anlaş
maları üzerinde dostane ve teyid
kar bir ziyaretten iba>ret olacaktır. 

YUGOSLAVYA BALKAN 
ANTANTINDAN AYRILAMAZ I 

Belgrad 2 (Hususi) - Kral Na
ibi Prens Pol'un Berlini ziyareti 
münasebetile, ecnebi gazetelerde 
görıilen ve Yugoslavyanın Bal -
kan Antantına olan bağlılığı hak
kında işaa edilen menfi haberler 
hakkında siyasi mehafilde hayret 
izhar edilmekte ve böyle bir ihti
malin kat'iyyen varid olamıya -
cağı teyid olunmaktadır. 

Türkiye Cumhurreisi İsmet İnö
nunün Kurultayda söylemiş oldu
ğu mühim nutuk, zaten mevcud 
bağlılığı daha kuvvetli bir hale 
getirmiştir. 

Yugoslavyanın bugünkü vazi -
yetınde bir değişiklik yapmıyacağı 
Berlin mehafilinde de anlaşılma -
mı• bir hakikat değildir. 

GAFENKO AYIN 11 İNDE 
GELİYOR 

iBükreş 2 (Hususi)- Hariciye 
Nazırı Gafenko haziranın onunda 
İstanbukla bulunacak ve ayni gü
nün akşamı Ankaraya hareket e
decektir. Harıciye Nazırı son 
günlerde hafif bir rahatsızlık ge
çirdiğinden birkaç gündenberi 
dairesinden çıkmamaktadır Bu -
nunla beraber bu rahatsızlık, Na
zırın Ankaraya muayyen günde 
yapacagı seyahate mani olacak 
kadar ehemmiyli değ;Jdir. 

Gafenko ayın onunda Daçya 
vapurile Köstenceden hareket e
<lecektir. Nazır Ankarada iıç ııün 

kalacak ve Cwnhurreisi İsmet İ
nönü tarafından kabul edilecek -
tir. 
Hazıranın 13 ünde Ankaradan 

ayrılacak olan Nazır yine Daçya 
vapurile Pireye hareket cdt'Cek ve 
Atinaya uğrıyarak Yunan Başve
kili General Metaksas ile görüşe
cektir. 

Siyasi mahafilde Gafenkonun 
Ankara ve Atma seyahatlerine e
hemmiyet ver~e. bu müna
sebetle bilhassa Bulgar taleble -
rimn müzakere edlieceği söylen -
n \·ktel:llr. Bulgaristanın Balkan 
antantına girmesi için, ş•mdiye 

kadar ortaya sürdüğü talebler et
rafında bir formül bulunabilece
ği ümıd edilmektedir. 

FRANSIZLARLA ANLAŞMA 

BİTMİŞ GİBİDİR 
Parıs 2 (Hususi) - Türk - Fran

sız müzakerelerine bitmiş nazarile 
bakılabilir. Misakın bugün yarın 
imzalanabileceği ümid edilmek -
tedir. 

MISIR HARİCİYE NAZIRI DA 
GELİYOR 

Brrlin 2 (Hususi) - Mısır Ha
Ticiye Nazırının bugünlerde An
karayı ziyaret edeceği söyleniyor. 
Bu ziyaret Türkiye Hariciye Ve
kilinin Kahireyi ziyaretini iade 
için yapılmaktadır. Bu müna~e -
betle iki memleket Hariciye Na
zoırları arasında Ak<lenizin emni
yeti meselesinin de görüşülmetri 
muhtemeldir. 

FON PAPEN BERLİNDEN 
GELDİ 

Geçenlerde mezunen Berline 
gitmiş olan Almanyanın Ankara 
sefiri Fon Papen dün akşam Ber
linden gelen tayyare postasile İs
tanbııla gelmiştir. Sefir, bu akşam 
Ankaraya gidecektir. 

BULGAR BAŞVEKİLİNİN 
BEYANATI 

P.ris 2 (Husuı;i) Bulgar Baş -
vekilı Köseıvanof Paris Soir ga
zetcsınip Sofya muhabirine, Bul
garistanın niçin Balkan ittifakına 
.qirmediği hakkında bevanatt a 

İzmitte İğrenç Bir 
Adam Tevkif Edildı 

(1 inci sahifeden devam) 

Mahallinden aldığımız malü -
mata istinaden bu şeni vak'anın 
bütün tafsilatm1 yazıyoruz: 

Suçlu, Habip Kocabalkan ismin
de, evli bir P<ımaktır. Çocukları 
ve hatta torunları olan Habip Ko
cabalkan 8 - 11 yaş arasındaki kü
çük kızlarla fazla meşgul bulun
makta ve ekser günler sakata, e
vinde bir kaç kızla beraber, haş
haşa görülmektedir. Kendisi mu
hitinde ayni zamanda •musikişi

nas• tanındığından ve keman öğ
renmeği arzu edenlere miisait 
şartlarla hususi ders verdiğini i
şae etiğinden bu vazıyet kimsenin 
şüphesini mucib olmamakta ve 
herkes Habibin yanındaki küçük
leri talebesi zannetmektedir. 

Fakat hakiat hiç le böyle de -
ğildir. Maznun ~kser günler evine 
topladığı kızfarla uzun müddet 
kapan p kalmakta; henüz pek kü
çük yaşta bulunan bu talebeleri
le aralarındaki münasebt ve te -
mas nomıal huduth>rını çoktan 
aşmış bulunmaktadır. 

Birkaç torun sahıbi hır aıle re
isi ve bır musikışinas olmasına 

rağmen küçük kızlara karşı gayri 
tabii hislerle mütehassis bulun
duğu sanılan l!abip Kocalbalka
nın bazı vazıyetleri nihayet mu
hıtin nazarı dikkatıni celbetme
ğe başlamış, kendisi sıkı bır göz 

hapsine alınmıştır. l 
Ve bır gun yapılan ani bir cur

mü meşhut feci hakikati meydana 
çıkarmış, suçlu; bir kaç küçük kız 1 

arasında çirkin bir vazıyettr ) 
kalanmıştır!. .. 

Bu vwyet karşısında had 
Vi derhal Müddeiumumiliğe, 

yete ve V ckfılete bildirilmişt 
•Keman derei almak• gibi te.ın 

masum bir gaye ıle koşa koşa gı 
tikleri bu hoca evinden, şenı 
maksad uğruna habersiz kirlell 
miş, tecavüz edilmiş bir halde 
karılan yavrular derhal muayeP 
ye gönderilmi'jlerdir. Çocukla 
tecavüze maruz kaldıkları ınu 

yene neticesinde doktor raporı 
de sa!bit olmuştur. 

Bedbaht yavrular da; kendi! 
rinin keman öğretmek vadile e 
nasıl çağırıldıklarını ve orada 
suretle iğrenç tecavüze ma. 
kaldıklarını masımıane birer ıf 
de ile anlatmışl~rd.r. 
Bunun üzerine Habip Kocabal 
kan derhal yakalanmış ve sarı; 
yu müteakip de tevkif olunınu 
tur. 

İzmit müddeıumu~ lığı "hadı 

ile büyük bir hassasiyetle meş 
olmakta ve bu adamın diğar kU 
hanları olup olmadığını ar. <tı. 
mak• r. 

Avantürye bır mazıye sal- b o 
duğu soyknen Habib Balkan' 
bundan evvel bulunduğu şehJ 
!erde de bu kabı! vak'aları bul 
nup bulunmadığı 
ar~tırılmaktadır. 

İ21JDitte olduğu gibi şuyu bu! 
duğu her yerde fena bir tes.r b 
rakan bu vak'anın muhakemt • 
ne yakında başlanacaktır. 

Nevralji, kırıklık 

- - icabında 
ve bütün ağrılarını:r.ı derhal 
günde 3 kaşe alınabilir. 

j İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
I- Şartnamesi mucibınce 32000 kilo toz paket kolası kapa:, z• 

usulile eksiltmeye konmuştur. 

II- Beher 100 kilosunun muhammen bedeli sif 17/64 lira htsabı: 
5644,80 muvakkat teminatı 423.36 liradır. 

III- Eksiltme 15/VI/939 Perşembe günü saat 15 de Kabata,ıta L 
vazını ve Mübayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

iV- Şartnameler her gün sözü geçen Şubeden parasız alıMbilir 
V- Mühürlü teklif mektubunu kanuni vesaikle 7< 7,5 güven.ıtı 

parası makbuzu veya banka teminat mektubunu ihtiva edecek kıpa! 
zarfların ihale saatinden bir saat evveline kadar yukarıda adı geçe 

Komisyon Başkanlığına mak'buz mukabilinde verilmesi ı:ızımdır. ·3619 

* * I- Şartnamesi mucıbince 75.000 adet yı.iz kilolu); üzum çu,·alı ka 
palı zarf usulile eksiltmeye konmuştur. 

II- Muhammen bedeli 31500 muvakka t teminat parası (2362.50) 
liradır. 

111- Eksiltme 19/Vl/939 Pazartesi günü saat 12.30 da Kabataşta 
Levazım ve Mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

iV- Şartnameler her gün. Levazım şubesi veznesile lzmir ,. 
Ankara başmüdürlüklerinden (157) kuruş mukaıbilinde alınabilir. 

V- Münakasaya gireceklerin mühürlü teklif mektuplarını "'o 7,6 
güvenme parası makbuzu veya banka teminat mektubunu ihtiva edece~ 
kapalı zarflarını füile saatinden ıbir saat evveline kadar mezkur komi' 
yon başkanlığina makbuz mukabilinde vermeleri liızımdır. (3838) 

Tophanede İki No.lu Dikimevi 
Müdürlüğünden: 

Saraç el işi kalfası alınacaktır. Y~ nazarı dikkate almmıyacaktır· 

Askerliğıni yapmış olacaktır. Taliplerin hüsnühal ve tifo aşı kağıtla-

rile birlikte hemen Dikimevıne müracaatları ilan ol~nur. (3784) 

bulunmuştur. 

,_ Bizim şimali Dobricede gö
zümuz yoktur. Çünkü şimdıye ka

dar bizim mabmız değildi. Fakat 

R umenler cenubi Dobriceyi bize 

bırakmalıdırlar. Orada bınlerce 

vatandaşımız y.ışıyor. Orası bi -
ziılll Varna ve Burgaz ]imanımızın 
taıbıi bir hinterlandıdır~ 

Bizim memleketimiz buğday 

memleketi değildir Fakat Dobri

ceyi alırsak, kendi ihtiyacımıza ki
fayet edebilir. Bu meseleyi hal -
!etmek için Sofya ile Bükrcş hü
hfunetleri arasında müzaloereler 

yapıldığını herkes biliyor. Fakat 
son hfıdiseler, İngiltere ile Fran

sanın Romanyaıa verm~ olduk
}arı teminat yüzünden bu müza
kereler akim ka ldı 

İşte biz Balkan an tan tına h 
yüzden girmiş değilız. 

Birkaç kiloımetro murabbalık 
toprak parçası ıle, Ege denizi sa
hillerinde d e yine birkaç kilomet· 
relik yerin b ize verilmemesi yü· 
zünden, Yunıanistanla da aramız 
bozuldu. Bütün bunları kolayca 
tamir etmek sauki mıimkün değil 
midir? Bız de şimdiye kadar hüs· 
nüniyetimizi göstermiş değil mi
yiz? Cenubi Sırbistanı teşkil eden 
koca Makeclonyadan feragat et
tiğımızı ilan etmedik mı?. Türki· 
yeye karşı da aynı müsalemet kA
rane ruh ile hareket etm.ş degil· 
miyiz? Türklerle yaptığım z doFI· 
luk mukavelesi ile de Ed rnedeJ) 
vazgeçmiş bul unuyoruz. Şu hal· 
de Romanya ve Yun anıstanla ni
ç in anla.şarruyoru2 ?. 



• 
Fi L. O 

[Pazar Günüİstanbulda 
Gez~nlerle Konuştum .. 

tefrika Numanw ı 128 Yazan : Rahmi YA CIZ 

(5 inci sayfadan devam) 

- Azizim, hiç düşünmeden ya.ı:: 

Biz henüz ne yolda yürümesini 
biliyoruz .. Ne de vapurlara, oto
büslere, tramvaylara binip inme
sini. Bak şu çocuğun haline .. Va
pura binerken az kaldı demir par
maklıkJtır arasında eziliyorou. 
Gerçi koşan ve hücum edenlerin 
de hakkı yok değil. Bir kere a

"T' yalcta kalırsa, Köprüye kadar diz-

J uf an Reisle Arkadaşları Kendilerine Gösterilen . !erine kara su inecek. Vapurları-

Esirler Sibiryaya Gönderilmek 
Uzere Kışlaya Getirildiler 

mızın haddi istiabisi belli değil. 

Otelde Oturmak Şartile Serbest Bırakılmışlardı ~\~~zk~~ ~~~;:: .. M;e~:k~~~:1~ 
Esirler kışlaya getirildi. Ertesi kadaşı oradan çıktılar. Otellerine 25 motörlük bir grupun kanal yo- ciye kadar pestile dönüyor insan. 

günıi Sibiryaya sevkedilmek ü • döndüler. Yolda Reis arkadaşına lile Odesaya geçeceklerini haber Çoluk çocukla bir daha gezmeğe 
zere alıkonuldular. anlattı: verecekler ... Halk filosunu bu is- çıkmak mı? tövbeler olsun .. Ve eŞe 

Tufan reisle arkad••ları şehir- - Gördün ya ... İhanet nereden tile dosta d a söy!iyeceğim·, akılları ..,. amette denize çıkartacaklar ... 
de serbest bırakılmıştı. Yalnız, geliy.ormuş!. R d s· varsa pazar gun·· !eri bir yere kı-us onanması ıvastopolun 25 
kendilerine gösterilen otelde 

0 
- - Ben zaten kahyadan şüphe- mil garbında bekliyecek. .. Halk mıldamasınlar. Mahalle kahvele-

turmak, aranıldıkları zaman Amı·- leniyordum fakat!. f"l rinde pi~lemek, her halde bu ı osunun Trabzondan hareket gün 
rallikte bulunmak şartile!. - Ey .. . Fakat !. işkenceli gezintilerden çok daha ve saatini Tufan bir gün evvel 

Tufan, Adem, Receb reisle 3 ar- - Fakat elimizde delil yok! Trabzonun 20 mil şimalinde bu- iyidir. 

kad•<ı şehirde ~1r iyı· karşılan - - Bu ifşaattan daha iyi delil mi ı k lan * ..., """" olur? unaca o Rus destroyerıne bil-

mıştı. Her taraftan iltifat görü direcek, halk filosu bas ılarak im-
yorlar. Sivastopol kızları tarafın· - Hele bir defa memlekete dö- ha edilecek! 
dan meyhanelere davet ol·•nu - nelim de elbette bunun hesabını B ı ~ u ta imalı alan T ufanla yedi 
yorlardı. da kahyadan sorarız. arkadaşı, diğer esirler ara -

İkinci akşam şehrin sahil mey- Üç gün sonra Amiral Kolçak sınrlan kendi adamları olduğunu 
hanelerinden birinde Adem reisle Tufan reise şu kararı tebliğ etti: ileri sürerek çıkarttıkları 15 tay-

birlikte iki zabitle ahbab olan Tu- - Üzerlerine top bindirilmiş 5 fa ile birlikte hazırlanan motör -
fan reis söz arasında bu felake - parça motör hazırlanacak. Bunlar !erle Trabzona doğru denize açıl-
tin evvelce Rus donanmasına ya- Tufan reisin emrine verilecek... dılar ... 
pılan bir ihbarla meydana ge'ldi- Trabzona gönderilecekler. Orada Türk kaptanın hilesi muvaffak 
ğıni duydu. Bunu anlatan teğmen Dursun kaptana Rus motörlerini olmuş, esirlerin bir kısmı kurtul-

Serji hayli içirtip sarhoş ettikten zaptederek kaçtıklarını anlata - muştu. 
sonra kurcaladı: caklar .. Rus nakliye gemilerinden (Devamı var) 

- Nasıl haber verdiler bunu 
buraya? 

H IKAYE: 

Meçhul Misafir 

Modadayım .. 
Kulüb gazinosu önünde iki ar-

kadaş konuşuyor: 

- Kotra hazır mı? 
- Evet .. 

- Boğaza doğru uzansak fena 
olmaz. 

- Pazar günü Boğazı tercih et
mem .. Vapurlar fazla sefer yapı -
yorlar. Hele bir poker çevirelim 
de, Sekize doğru Kınalıya açılı -
rız. 

* Moda iskelesinde ilci yolcu ko· 
nuşuyor: 

- Yanlışlık oldu .. Ne yapalım? 
Bir daha kim biner o sarı otobüs
lere .. İnsan o para ile diğer oto
büslerle Harbiyeden Fatihe, Be -
yazıda kadar gidiyor. Halbuki, biz 
onları bile pahalı buluyorduk. 

* Bomonti hahçesL Havuz başın-
da, bir boş masaya oturdum. Vü
cudümde Amerikadan gelen bir 
yolcu yorgunluğu hissediyo -
rum. Bereket versin soğuk bira 
imdadıma yetişti. Herkes neş'eli.. 
Aileler yemeklerile gelmişler .. Ge
niş geniş oturup eğleniyorlar. Ar
kamdaki masada bir mühendisle 
bir zengin başbaşa vermiş konu -
şuyorlar 

- Buraya bir otel yapılsa iş

ler mi acaba? 
- Hele bir tecrübe edıniz .. U

marım ki işler. Yapmsaı benden. 
Parası sizden. 

- Şakayı bırak amma, koca Bo· 
ğaziçinde burası gibi, genış, ferah 

bir bahçe yok. Sularda böyle bir 
yer yapılamaz mı? Beykoz çayırı, 
Sultaniye çyırı, Göksu mesiresi, 
Kağıdhane alemleri ihya edilemez! 

mi? Bizim halkımız az para ile 
çok eğlenmek ihtiyacındadır. Bu 
ihtiyacı İstanbulun neresi tatmin 
ediyor? Nereye ayak bassanız bir 
daha gitmemeğe tövbe ediyorsu -
nuz. Müşkülat, pahalılık, izdiham, 
hasılı dünyannı bütün güçlükle -

rile karşılaşırsınız! Halkımız az 
para ile neden gezmesin.. Neden 
onlar da çoluk çocuklarını topla

yıp bir memba suyunun başında 
haftada bir olsun bir iki bardak 

temiz su içerek, geniş bir nefes ve 
temiz bir hava almasın? Neden .. 
Neden .. Neden?! .. 

Teğmen güldü, güldü.. Sonra 
sarhoşlukla peltekleşen dilinde 

kelimeleri geveliye geveliye an

lattı: 

(4 üncü sayfadan devam) 

- Efendim, rahatsız edeceğim, 

dedi, bendeniz İstanbulun acemisi

yim .. Bugün Parisden geldim .. O

rada otomobil fabrilcam var .. İs
tanbuldan çıkalı yirmi sene olu
yor. Özledim, geldim. Burada üç 
ay kadar kalacağım. İstanbulda 

sarfetmek üzere, elli bin lirayı 

Pariste bankaya vermiştim. Bu -
gün bankadan almak istedim .. Geç 

kalmışım .. Tatil oldu .. Halbuki bir 
günlük ihtiyaçlarım için, yani ya- 1 

rına kadar birkaç lira lazım .. Na-. 

sıl tedarik edebilirim, diye düşü

nüyorum.. Biz, parasız kalmağa 

alışmamışız .. Affedersiniz bende
nize bugün 10 lira lütfeder misi
niz?. Yarın takdim ederim .. Bu -
yurunuz, size bir imza vereyim .. 

56 Milyon Frank 
Dolondıran 

Kadın 

- Modayı bize metettiler am
ma, hiç bir eğlence yok .. Kalaba
lık yok .. Saz yok .. Müthiş bir sii
kı1net! Ne diye geldilc Beyazıddan 
buraya?! . = = === = === =====! 

--iLAN-~ı 
- Sızin memlekette var bizim 

çok adam ... B izim ajan O'.llar ... 

Salih Kahyadarı. yağ aldı ... Yola 
çıkardı... Siz muhafız verdiniz! 

O bize haber uçurdu ... Siz biliyor 

nedir fasulye çuval? 

- Fasulye çuvalı ne dir mi? 

- Fasulye çuval ya ... ! 
- Yoook!. 

Sarhoş tekrar kahkaha zincir

lerinı şakırdattı, ilave ettı: 

- Fasulye çuvalı demek ... Düş
man t.ransporu ... 

- Size fasulye çuvalı geliyor 
diye bizi mi haber verdiler?. 

- Evet!. 

- Sonra?. 

- ilonra bizim donanma gitti .. 
Sizi tuttu .. Getirdi .. 

- Peki bunu kım haber verdi 
&ize?. 

- Bızim ajan! 
- Sizin ajan kim? 
Sarhoş Rus zaıbiti omuzlarını 

silkti· 
- Ben bilmez ... 

bunu' ... 
- Salih Kahyayı ne biliyorsun? 
Rus zabit! şaka etti: 
- O da bizim ajan!. 
- Sahi mi? 

Sarhoşun kahkahaları meyha -
neyi kapladı .. Tufan Reis ile ar· 

TARİHi 
ÇOCUK 
ROt1ANI 

- Koyürruzde sarı rerkle gez· 
meK ye.saktır. 

- B~ka giyecek el~ :"err z yok. 
Ne ~ apalım 

- Çıplak gezın,z. Bunlarla kö
ye gırcn1ezsınız! 

- Girersek ııe olur Elb.scn'ı

zm rcngı size zarar veriyor mu? 
- Ect . B.ze, ilwnerlilcrden 

ye~ ım·z Jayilğı lntır.J'ıyor. 

Aza\< birkaç ddım ılerletiı. 

Bu n da arkadaşının peşinden 
yıirüdu. Fakat, ir, boy!~ ac!arr., ço
cuklarır omuzundan yakalıyarak 
bağırruştı: 

Muzaffer şaşırmıştı. Bu adam 
neler söylüyordu .. Meçhul zat, ce
binden çıkardığı küçük bir kA
ğıda bir şeyler karalarken, Mu -
zaffer: 

- Bir dakilca müsaade buyurun 
dedi, alıp geleyim .. Kabinede kal
dı .. 

Yerinden bir ok gibi fırladı .. 
Doğruca polis noktasına gitti: 

- Burada mühim bir dolandı _ 
rıcı var, dedi.. Beni 15 haziranda 
dolandıracaktı, yanlışlıkla bugün 
o işi yapmağa kalkıştı.. 

REŞAD FEYZi 

Ya.zan: İskender F. Sertelli 

- Köye giremezseniz, sizi par
çalarlar. Bizim köye sarı elbise il2 

ancak bir şartla girilebilir. 
Tanrının oğlu sordu: 
- Nedir o şart?. 

- Benimle döğüşmek ... Çünb 
ben kôyl!n en kuvvetli adamıyım. 
Beni yenen adama kabilemiz ara· 
Sında hiç kimse el \'e dil uzatmaz. 

İkı arkada.ş birb '. rleri::e !:>~kış -
tılar 

Azak cevab verdi· 

-Haydi soyunalım o\-.e 
İrı boylu adanı yü~ek 

gülme/ie ba~ladı; 

ise .. 
sesle 

(5 inci sayfadan devam) 
Madam Terez Hombere para 

verenler, senelerce bekledilr. Son
ra sabırları tükendi. Mahkemeye 
müracaat ettiler. Mesele matbuata 

aksetti. Madam Homber kaçtı. 

Fakat, az sonra yakalandı, mahküm 
oldu. 

1900 de madam Homber Pari -
sin en maruf simalarından biri i
di. Operanın en güzel locasında 
oturuyordu. 

(Büyük ordu caddesi) nde 60 
bin franga güzel bir konak satın 
almıştı. Bu konak. şimdi turing 
kulübün merkezidir. 

Madam Homber, 10 ilkkanun 
1903 de tevkif olundu. Ve 23 .ığus· 

ros 1903 de beş sene hapse mah . 
kur edildi. 

Madam Homber, şimdi yetmiş 
yaşındadır. Büyük kardeşi veht 
etmiş, k<'>ndisine 3,000 frank ka
dar'tutan bir miras bırakmıştır. 

---
ZAYİ 

26/5/939 tarihinde Aksaraydan 
Gureba hastanesine kadar olan 
mesafede ik, aı sa bir ev ve iki bin 
liralık bir deyn senedi yedi lirayı 
h avi beyaz bir mendil içinde sa
rılı olarak zayi ettim. İçindeki pa
ra bulana aid olmak üzere sened
leri getirdiği takdirde ayrıca mem
nun edilecektir . 

Aksaray Sofular Kadribey so
kak No. 1 Hadice 

-18 -

- Ben.mle sen mı döğüşecek -
sin? 

Azak onüne bakarak rr .. rıldandı: 
Evet... 

İri boylu ada•n: 

- Acırım sana ... Ben kaplan • 
lan bile bir tutuşta ikiye bölmü~ 
bir yiğitım. Sen benım Y•nm ka· 
dar yoksun' 

Deyince, Tanrının oğlu kolla _ 
rını sıvadı. Meydana çıktı 

- Güçlü, guçsuz er mt• danın
da bellı olur. Fazla söz~ lü~um voK 
Haydi çık ortaya .. Tutı.şal.m.! . 

İrı boylu adam boynur.c, ki ör- / 

* Kadıköyünde Sami Karayele 
rastladım: 

- Vay Hoca .. Haniya sen pa -
zar günleri kalabalıktan hoşlan
mazdın! Ne işin var buralarda? .. 

- Azizim gezmeğe gelmedim .. 
Bizim çocuklar bir kotra yarışı 

yapacaklar da. Hazırlıklarını göz· 
den geçiriyorum. 

Ve gülerek ilave etti: 

- Ne o? Halk arasında anket 
mi yapıyorsun? 

- Evet .. Bu başdöndürücü kala
balığın içinde kaç kişinin ve nasıl 
eğlenebildiğini anlamak istiyorum.1 
Merak bu ya .. 

- Vallahi bu hiç kimsenin ak
lina gelmemişti. Sakın beni de \ 
yazayım deme. Evden, matbaaya 
gidiyorum diye çıktım... j 

* 1 

Harbiycdeyiz. Dört beş yolcu.! 
tramvay durak yerinde derdleşi
yorlar: 

- Yahu, bu ne pahalılk! Tak -
simle Beşiktaş arasında işleyen 
otobüslere Taksimden binerek, 
Harbiyede indik .. Adam başına on 
buçuk kuruş aldılar. Yarım lira 
verseydik, otomobil ile Taksimden! 
Şişliye kadar giderdik .. Bomonti 
bahçesine gitmek için, buradan 
tekrar şişli tramvayına bineceğiz.! 

tüyü çıkardı. Kollarını sallıyara'k 

meydana çıktı. 

Buran bu sırada Azakın kula· 
ğına şu sözleri fısıldıyordu. 

- Döğüşle gireceğimiz köyde 
ne· arıyocağız?. Haydi, bırak şu 

kavgayı da dönüp gidelim .. . 
-- Burası bir Hamat köyüdür. 

Burada öğreneceğimiz çı:ık şeyler 

var. Kral \"C generalleri Hamalla 
mı otuyor, yok.;~ Filistine mi git· 
tiler ... Bunu yerlilerden anlama
mız gerek. Beyhude yere yol tep
mekte ınana var mı? 

- N"sıl, kendine güvenetiliyor 
musun., 

- Bu adam, su üstünde kabaran 
köpl!ge benziyor. Ona haddıni hil
dirmelıyım. 

Etraftan tek tük gelenler mey
danı dolduruyorlar ve genç çoc~
ğun çalımına hayretle bakıyorlar
dı. 

Döf:üş başlamıştı. 

İlkönce Hamatlı kahraman, de
hkanlıya omuz verd i. Bu eski oeh-

İstanbulda Yenipostane yan 
sokağında Alyanak hanı al -
tında 1 - 3 numarada eczayi 
tıbbiye ticaretile iştigal eden 
Mehmed Galib İnel'in kon -
kordato hiikümlerinden isti
fa hakkındaki talebi icra tet
kilc merciince 24/5/1939 ta -
rihinde tasvib ile kend;sine 
iki aylık mühlet ita v~ benim 
konkordato komiseri tayini -
me karar verilmiştir. 

Mumaileyh Mehmed Ga
lib İne! zimmetinde alacak 
iddia edenlerin bu ilanın neş
ri tarihinden itibaren yirmi 
gün içinde pazar günlerinden 
maada her gün saat 10 dan 
12 ye kadar Yenıpostane ar -
kasında Türkiye hanında 13 
numaralı yazıhaneme ,·esika 
ve delillerile birlikte müra -
caat ederek alacaklarını ka -
yıd ettirmeleri" icab eylediğini 
ve bu müddet içinde alacak
larını kayıd ettirmiyenlerin 
konkordato müzakeresine ka
bul olunmıyacaklarını icra ve 
iflas kanununun 292 inci mad-
desi mucibince ilan eylerim. 

Eczayı Tıbbiye taciri 
Mehmed Gali b İne! 

Konkordato komiseri avukat 

Atıf Ödül ---· -

livanlıkta bir kuvvet denemesiy
d i. Azakın demır gibi ağır ve kuv
vetli bilekleri, öküze vurulan sel't 
bir boyunduruk gibi, iri boylu a
damın boynuna dolanınca, seyir
ciler hayretle giilüşmeğe başladı
lar. 

İri boylu adam bu hamleden bir
denbire o kadar sarsılmıştı ki ... 
metanetini toplamasaydı, daha 
ilk hamlede yere yuvarlanacaktı. 

Azak müthiş bir döğüşçüydü. 
Hele (Sarıkaya) nın tılsımlı su

yunu içtikten sonra büsbütün kuv
vetlenmişti. 

Onu Hamal üll<esınde kim ye
nebilirdi ?. 

İkinci tutuşmada Hamatlı peh
livan, genç çocuğu altına alm!§tı. 
Bu sefer de yerliler sevinerek gü
lüşmeğe başladılar. 

- Su aygırı ile tarla faresinin 
döğüşmesini seyretmek çok eğ • 
lenceli oluyor! 

Diyerek Azakla alay ediyorlardı. 

(Devamı varı 

7- SON T I! L G & AP' -2 HA Z i R A N ııı;ııı 

Almanya - İtalya - İspanya 

MÜCADELEDE YENİ BiR SAFHA 
(4 üncü sayfadan devam) 

4te Alman Propaganda Nazırı
nın bu yazısından sonra Berlin
de bulunan Avrupalı muhabirle
rin gazetelerine bildirdikleri ma
lümatı gözden geçirmek lazım: 
Söylendiğine göre Almanya -

İtalya cephesi azami gayretini 
toplıyarak İngiliz - Fransız cep -
hesine karşı politika sa.hasında 

harekete geçmeğe hazırlanmakta
dır. Bu hareket ne olacak?. Nasıl 
başlıyacak? Tabiidir ki bu husus
ta ketum davranılıyor. Ancak Ber
linde ilk düşünülen şey şu olu -
yormuş: İtalya ile İngiltere ara
sında geçen sene aktedilmiş bir 
anlaşma vardır. Almanya ile İtal
ya ittifak ederken Romanın da 
bu anlaşmayı bir tarafa bırakı

vereceği ihtimalleri ileri sürül -
medi değil. Fakat İtalya da her -
halde İngiltere ile büsbütün dar
gınlığı istemiyen diplomatlar da 
yok değil. Onun ıçın o zaman den
dı ki Almanya ile ittifak ·~imdi
lik. İngiliz - İtalyan anlaşmasının 
bozulmasını icab etmiyormuş. İ
talyan d.plomatları Berlin ile dost
luk ne kadar ileri giderse gitsin 
Londra ile de bir taraftan hoş ge
çınmeğe çalışmak lazım geldiği 

fikrinde idiler. 
Fakat şimdı Berlinden verilen 

malıimlt gösteriyor ki İngiliz _ 
Italyan anlaşmasının devamı her 
halde Almanyanın hoşuna gitme
mektedir. Şimdi Almanya ile İ

talyanın elinde politika sahasın
da kullanılacak iki silfıh vardır 
diyorlar: 

1 - Geçen sene İngiltere ile İ
talya arasında aktedilmiş olan an
laşmayı artık tanımadıklarını bıl

direcekler; ' 
2- İspanyanın da Almanya -

İtalya ıttifakına girdiğinı ılan e
decekler !. 

Fakat bu ikinci nokta çok söz gö-
türür bir meseledir, İngiliz gaze
telerinin yazdığına gore Almanya 
ile İtalya bugünlerdi'> Franko hü
kumetine müracaat ecıerek ispan
yada Almanların ve İtalyanların 
getirmi.~ oldukları harb n'lalze -
.mesini satmak V<'> bedelni de •al
tın• para ile almak istiyorlarmış. 
İspanyanın şimdiki hükumeti 

ise bunu kabul edebilmek için çok 
düşünmektedir. 

Diğer taraftan İngiliz gazeteleri 
için hararelli bir dedikodu mev
zuu olan Grandi hadisesinin de 
akisleri büyümektedir. İtal.Ya ile 
İngiltere arasında Habeşistan me
selesindenberi geçen gerginlik 
senelennde Londrada italy .. yı tem
sil eden Kont Grandi bugünlerde 

· bir nutuk söyliyerek demokrasi 
aleyhinde bulunmuştur. Şimdi İn
giliz gazeteleri söyle diyorlar: 

İngiltere demokrasi ile idare e
dilir bir devlettır. Bu devletin 
paytaht111da ecnebi bir devlet se~ 
firinin böyle sözler söylemesine 
rağmen yine burada kalması pek 
zordur. Kont Grandi Lor.drada 
hususi konuşmaları sırasında Ya-

hudlierm lehinde sciz soylcr, Al
man nazilerinin aleyhınde bulu -
nurdu. Şimdi dem~k oluyor ki de
mokrasi aleyhinde nutuk söyle -
mesi İtalyadaki faşistleri memnun 
etmek ıçin olacak!. 

Londra gazetelerinin bu neşri
yatı karşısında İtalyan elçisinin 
ne yapacağı ayn 'bahistir. Yalını: 

merak edilen cihet acaba Alman
Italyan cephesinin İngiliz - Fran· 
sız cephesine karşı politika saha
sında girişeceği hareket Kont 
Grandinin İngiliz paytahtında de
mokrasi aleyhinde söz söylemesi
le mi başlamış olup olmadığıdır. 

Kont Grandi bu anlaşmanın te
mini için çok çalışmış bir diplo _ 
mattır. Kendisi geçenlerde uzun 
müddet mezuniyetle memleketine 
gitmiş, şu günlerde tekrar Lond
raya dönmüştür. 

İtalya hükümeti hakikaten İn
giltere ile olan anlaşmadan vaz
geçecek mi?. Eğer öyle olursa İn
giltere ile dost olmak istiyen, AJ
nıanyadan çok kuşkuLanan bir 
çok İtalyanlar bundan az müte _ 
essri olmıyacaklardır. 

Kalıyor diğer nokta: İspanya 
bahsi. Acaba General Frangol iki 
buçuk seneye yakın uzun bir za
man >Üren dahili harb esnasında 
kendisine yardım eden İtalyan -
!arın ve Almanların şimd! ken
disinden istediklerini kabul ede
cek midir! İtalya - Almanya it
tiiakına Franko İspanyası da gi
recek mıdir?. İngiliz matbuatının 
İspanyadaki dahili vaziyete dair 
verdiği. mallımat az şayanı dik _ 
kat değildir. 

Bugün İspanyada krallık taraf
tarları da var, bir de Frankoya 
bağlı olanlar var. 

Krallık taraftarları eskı hüküm
dar hanedanının getırilmesini is
tiyorlar. Diğerleri ise Frankonun 
başkumandan olarak sivil ve as
keri bütün i~Jerin başında bulun
masını Jleri sürüyorlar. G<>neralin 
kayınbiraderi bu.gün Dahiliye Na
zırıdır. Hariciye Nazırı Jordana 
ise kra~I.k taraftarıdır. İspanyol 
kabınesınde General Franko ken
d'. kaY,ııibiraderinden emin olsa 
bıle butün krallık taraftarlarını 
hükümetten çıkarmak mümkün 
olmasa gerek. Şu halde İspanyada 
e~eriyetin miizaheretini kazana
bılecek gibi bir hükümet teşkilı 
General için pek zor olacaktır. 

Gene~~! Franko Bolşedkl;ğe 
karşı mucadele adı verilen malüm 
misaka iştirak etmişti. Fakat Al
man.ya - İtalya ittifakına da gır
~esı bPgünkü halde çok şüpheli 
bır lh!imaldir. 

ZAYİ - Sıtkı Arifden de\Ten 
aldığım Üsküdar ve ha.valisi Halk 
tramvayları T. A. şirketinin 1782 
No. 15 hissenin muvakkat mak -
buzunu zayi ettiğimden v~ yPni
sini alacağımdan eskisinin hük -
mü yoktur. 

Üsküdar Arastakapı 28 Ncı. da 
fırıncı Osman Çakmak 

{/ôiselerinizi 
GÜVELeRE 

Hor.$1 Koruyunuz~ 
.:- E- . .,, 

I • » 
daima FLiT 

U11u19'tl ••,.ıu • J. lru11ı•, lel••tı ui, Galalı , vır•ıtıa Haıı ı 



8-ı..tlN Ti'.i.GBAF-2HAZİRAN lt3t 

' Beşikten Mezara Kadar Sağlam 
ve Beyaz Kalan Dişler! 
Diş macunu kulla
nanlar bir çok tec-
rübelerden sonra 

neden daima 

RADYOLİN 
de karar kılıyorlar? 

~ünkü RADYOliN: 
O Dişlerde (Küfeki - Tartre) 
husulüne imkan bırakmaz. 
l\levcut olanları da eritir. 

.1959 
modaU 

• Dişleri mine tabakasını 
~izip hırpalamadan temizler 

ve parlatır. 

Ağızdaki mikroplan % 100 

Diş etlerlııi besler, dlş et.i 
hastalıklarına mini olur. 
Ağız kokusunu keser. 

Siz de. sabah, öğle ve akşam her yemekten 
sonra günde 3 defa 

iN 
... ,_ ____ Kullanınız -----" 
~--mııı ...................... --1 .... .. 

Van gölünde çalıştırılan motörlü gemilerimize en az vasat 
mötürcülükten daha yüksek şahadetnameli bir 

BAŞ MAKİNİST ALINACAK·TIR 
Aylık Ücret (140) Liradır. 

Taliplerin Deni2ıbank Enspektörlük Servisi Şefliğine müracaatları. -
İstanbul Gümrükleri Başınüdürlüğünden : 

1 

İhale günü 19/6/939 mezat kaime numara.a 6882 :\1N markalı biia 

numaralı gayri safi sıkleti 247 kilo ağırlığında 940 lira 10 kuruş değe

rinde demirle müretteb keten kemer ve fişeklik l\IKN 6887 GS 40 K 41 

'. 

Westtııehouse 
~ . . ,,. . 

RMEJ11KR HUKUMETI 
11ESMEN İNTİHAB 

DDLABIDIR 
TARAFINDAN 

EDİLEN BUZ 
€RGO 

TÜlll{f'IE H 1:Lı· oc f1U' "EC'~ECAJill fi/llllTll-IJTll!fll/IL 
U/fU!l !f/j!f[!iJ'İJİ 1,,, ~ ~J ~ 1P.11.11/DD·klel fltG/G 

L 54 KD ciltli adi repertuvar MKN 6867 GS 33 K 264 LD haki yün ku· -======================================== 
maştan müstamel .askel'i ceket MKN 7025 SK 5 K 500 G 451 LD ipek 

kordelfı ihale günü 20/6/939 mezat kaıme numarası 6886 SK 68 K 500 

G 21 L 33 KD adl beyaz mektuib zarfı MKN 6866 SK 48 K 204 LD bikar

bonat dö sut MKN 6892 SK 71 K 87 L 50 KD mü.~tahzaratı tıbbiyeden 

lizol evant MKN 6127 GS 1130 K 193 I:.D adi demir ağırlık ihal~ günü 

lstanbul 
Semti ve mahaliesi 

Vakıflar Direktörlüğünden : 
Cadde veya sokağı No. su Ciası Muhammen 

aylığı 

Lira Kr. 

21/6/9.39 mezat K. No. sı 7004 KS 370 K 2035 LD k.oko kabuğundan cilalı Bahçekapıda Dördüncü Vaklf hanın asma katında 

düğme MKN 7003 KS 121 K 665 L 50 KD cilalı koko kabuğundan düğ- Zeyrek Kilise camii 
Kumkapı, Çadırcı Ahmet rtlebi 

40 
48-60 

Oda 
Ev 
Cami mahalli 
Oda ve sofa 

16 00 
10 00 
5 00 
3 00 me MKN 7002 KS 157 K 863 L 50 KD koko kabuğundan cilalı düğme· Kaıdirga, Şehsuvar bey ' 

MKN 7000 KS 194 K 1067 LD sert nebati mevaddan cilalı düğme MKN 

6999 K.3 366 K 2013 LD ağaç cevizınden cilalı krozo düğme ihale günü Kumkapı, Nişancı 

22/6/939 mezat K. No. sı 6998 KS 222 K 1221 LD ağ•ç cev:zinden cilalı Kumkapı, Çadırcı Ahmet Çelebi 

düğme MKN 6997 KS 155 K 852 L 52 KD ağaç cevizinden krozo düğme Kırkçeşme 
MKN 6996 KS 246 K 1353 LD •ğaç cevizinden krozo düğme MKN 7053 / g:;:~,::ba _Beyceğiz 
SK 94 K 500 G 12 L 19 KD sinek kağıdı MKN 7013 SK 14 K 600 G 11971 Kumkapı, İbrahimpaşa 

L 20 KD ipek kordela ihale günü 23/6/939 Mezat K. No sı 7015 SK 10. Çarşıda 

K 100 G 39 L 39 KD lastikli pamuklu şerit MKN 6016 SK 2 K 500 G 1001 Beyazıt . 

LD ipeık harç madeni tel ile müretteb MKN 7016 SK 6 K 200 G 248 LD . 
madeni tel ile müterrep ipek harç MKN 7(}33 SK 28 K 77 Ld Iiıstikli ve Kumkapı, Şehsuvar bey 

pamuklu pantalon askısı ihale günü 26/6/939 mezat K. No. sı 7034 SK 

Aynihayat mescidi üs
tünde 

~2-l ,'aO 

Nefer 27 

Yağlıkçılarda 73-105 
5 

30 

Kahvehane 11 

Külhan 17 

Hısaraltı 33 na 75 

Havuzlumescidi camii 2 00 
Cami avlusunda oda 2 00 
Oda ve o(lunluk 1 50 
Dükkan 12 00 

• 5 00 

• 2 80 

• 1 00 
Arsa ve sarnıç ·l 50 

Seneliği 

Deniz kenarında 400 00 
arsa 

11 K 200 G 918 L 40 KD Safi ipek mensucat MKN 6398 SK 31 K 760 Yukarıda yazılı mahaller 940 senesi Mayıs sonuna kadar arttırma larıuzatılmıştır. İstekliler 6 haziTan 
2445 L 50 KD sun'i ipek mensucat MKN 5636 SK ıı K 670 G 66 LD 939 Salı günü saat 15 e kadar Çemberlitaşta İstanbul Vakıflar başmüdürlüğünde Vakıf Akarlar ka-

sun'i .pek peştemal MKN 6601 SK 18 K 600 G 1409 L 20 KD uı"i :pek lem.ne gelmeleri. <3877) 

'·===================================================== mensucat MKN 7033 SK 5680 K 1082 L 40 KD adi cam şrşe ihale günü 

27/6/939 mezat K. No. sı 741 GS 430 K 130 L 62 KD adi baskü! MKN 

6880 GS 35 K 682 LD denden etiket MKN 7288 SK 11 K 700 G 889 L 76 

KD safi ipek mensucat MKN 2707 SK 18 K 850 G 183 L 10 KD müsta

mel yün pantalon yelPı. pardesü ihale günü 28/6/939 MKN 6686 KS 600 

K 252 LD kesilmemiş iyi yazı kağıdı MKN 6713 SK 4 K 950 G 148 L 39 

KD yün mensucat MKN 6504 SK 3 K 200 G 330 L 40 KD ipek mensuc•t 

MKN 7184 SK 27 K 500 G 65 L 94 KD ipliği boyalı pamuk mens~cat 

İstanbul 3 üncll icra memur -

lugundan: 

Sakibe Ergınere borçlu Celil 

Ergunun 1581 ila 1590 No. lu (10) 

tan bul Emniyet Sandığı Direktörlüğünden: 
Emniyet Sandığına borçlu ölü Bayan Hayriye mirasçılarına ilan 

yolile son tebilğ: · 

Murisiniz, 22280 hesab No. sile 4/10/935 tarihinde Sandığıınıııdan 
luk 250 lıralık kıymeti itibariyeli .... 

aldığı 680 liraya karşı Kadıkoyunde Sahrayicedit mahallesinin mukad-
bir adet ve 840 dan 849 a kadar 10 . . . • • 

dema Alıpaşa, Çolak Ismaıl halen K okarpınar sokagında eski 7 yeni 5 
adet tek hisseli yirmi beşer lira 

ihale günü 29/6/939 mezat kaime numarası 7368 SK 59 K 10 G 120 L 96 
kıymeti itibariyeli ve kaffesinin 

1940 senesi ile 1955 senesine kadar KD cilfılı selloloit levha parçaları MKN 7369 SK 154 K 550 G 31f L 28 
temettü kuponlarını havi ceman 

KD cilalı selloloit levhıı parçaları MKN 7370 SK 117 K 515 G 247 L 39 
. • yekün 10 adet birlik ve bi:r adet 10 

KD cılalı selloloit levha ı;ıarçaları MKN 7371 SK 51 K 104 L 'i5 KD 

cilalı selloloıt parçaları MKN 6922 SK 10 K 800 G 193 L 22 KD komple il~ ki onbir adet T~rk,iy~ eczacıları 
. • . laboratuarı tahvılatı haczedılerek 
sıncmatograf cıhazı 1:>49 sayılı kanun mucibince ve baslarında yazılı 

· satışına karar verilmiş olmakla 
günlerde saat 13 de 2490 sayılı kanun hükümleri dairesinde Sirkecide 

8 haziran 939 tarihine müsadif 
Reşadiye caddesındeki gümrük satış müdürlüğü salonu•ıcıa açık art-
tırma ile satılır. İsteklilerden maLye unvan iezkeresile ticaret odası perşembe günü saat 14 den 15 e 

No. lı maı>bahçe ahşap köşkün tamamını birinci derecede ipotek gös
termiş idi. 

2/2/938 tarihine kadar ödenmediğinden faiz ve ku.misyon ve mas

raflarla beraber borç miktarı 926 ilra 35 kuruşa varmıştır. Bu sebeble 

ve 3202 No. lı kanuna müsteniden 938/32 dosya No. sile yapılan takib 

ve açık arttırma neticesinde m.ezkür gayrimenkul 3000 lira bedelle müş

terisine muvakkaten ihale edilmişti,E. 

İşbu ilan tarihinden itibaren bir ay içinde borç ödenmediği tak

dirde kat'i ihale kararı verilmek üzere dosyanın icra hakimliğine tevdi 

edileceği ian olunur. {3897) 
kadar 3 üncü icra dairesinde bi - ı --------------------------

Belediye Sular İdaresinden: rinci açık arttırma suretile satıla-

cağı ilan olunur. (939 - 1391) 

3 H ziran 1939 Yarınki (:umarte~i Akşamı 

Taksimde BAHÇESİ 

( Eski P A N O R A M A ) 

Yüksek Bir Saz Hey'etile Açılıyor. 
Pek Yakında Büyük Sürprizler. Telefon: 41992 -

~A L A 
Alem Rakısı 
Rakımıza gösterılen ragbeı uzerın , oıt· 

yük bir fedakarlıkla ve modern teşki• 
!atla sıhhi şerait altında temiz ve itinalı 
~ekilen ALEM RAKISINI yeni etiketle 
piyasaya çıkardığımı sayın müşterilerı· 

me saygılarımla bildiririm. ===-----

Türk Hava K.urumu 
27 inci Tertip 

•• • s 

Yeni tertipten bir bilet alarak iştirak 
etmeyi ihmal etmeyiniz. Siz de piyangu
nun mes'ud ve bahtiyarları arasına girmiş 
olursunuz ... 

- ,;:t.~ '+ : - .ı· . ; 

İstanbul C. Müddei Umumiliğinden 
İstanbul Ceza ve Tevkif evleri ihtiyacı için 1/6/939 gününden 31/ 

5/940 günü akşamına kutlar satın alınacak 220000 iki yüz yirm, bin 
kilo ikinci nevi ekmek kapalı zarf usulile eksiltmeye konmuştur. Mu
hammen bedeli 19800 lıra olup muvakkat teminatı 1485 liradır. İstek
liler şartnameyi tatil günlerinden maada her gün m.osai saati hitamına 
kadar Sirkecide A:;ır Efendi sokağında 13 numarada adliye k\•azım 

dairesinde görebilirler. Eksiltme 12/6/939 Pazartesi saat 14 de Ytııl

postalı ne arkasında l:l numarada adliye levazım dairesinde yapıla· 
caktıı·. Eksiltmeye girecekler zarflarını eksiltme saatinden bir saat e\'
veline kadar İstanbul adliye levazım dairesinde toplanacak satın alma 
kiımisyonu reislığine numaralı makbuz mukabilinde bizzat vermeleri 
ve yahut dış ;;:,rfı mühür mumu ile kapatılmış ve ismile açık adresi 
ve hangi işe ait olduğu yazılması suretile ayni saate kadar iadeli taahüt
lü olmak üzere mektubların gönderilmesi posta gecikmesinden dolayı 
mes'uliyet kabul edilmiyeceği ve ilan masrafının müteahhide ait bu· 
lunduğu ilan olunur. (3528) 

Fatih Tapu sicil muhafızlığın -
dan: 

Edirnekapıda Hacımuhittin ma
hallesinin Kepenekçiler sokağın · 

da eski 12 yeni 5 numaralı ve Ke
penekçi Sinan ağa vakfından önce 

arsa şimdi bir evin evkaf idare -
since 929 senesinde bilmüzayede 
240 lira bedelle Lütfiyeye satıl -

dığı ve Lütfiyenin vefatile vere· 
sesi tarafından üzerine de bir ev 

yapıldığından tashihi taleb edil
miş ise de yapılan araştırmada 

kaydı bulunamadığından 1515 nu

maralı senetsiz tasarrufa! hakkın· 
daki kanun hükümlerine tevfikan 

mahallinde keşii ve tahkikat icra 
edileceğinden bu mahal üzerin • 

de ayni bir hak iddia edenlerin 
keşif günü olan 17 inci cumartesi 
günü saat 13 de mahaHinde ev -

rakı müsbitelerile birlikte memu· 
ı-a veyahud mezkur günden önce 
Sultanahmette Tapu dairesinde 
Fatih tapu sicil muhafızlığına mü
racaatları ila nolunur. 

GOZE-lll-.GiN-iZ-iÇl-..N 1 

Bütün dünyaca takcıır e<lil 
miş sıhhi güzellik kremleridır. 
Gece için yağlı, gündüz içi" 
yağsız halis acıbadem çe~itleri 
.husus! vazo ve tüplerde sat; -
lır. 

DEVREDİLECEK İHTİRA 
BERATI 

•Rakel Derin basımı için Foto
mekanik usul ile basım kalıpları 

İNGİLİZ KANZUK 

1 ECZANESİ 
• İSTANBUL - BEYO<°;LU 

imali. hakkındaki ihtira içtn alın- •••••••••••mı·~ 
rnış olan 2 haziran 1936 tarih ve 
2160 numaralı ihtira beratının ih· 

tiva ettiği hukuk bu kerre başka
sına devir ve yahud icadın Türki· 

yede mevkii fiile konulması için 
icara dahi verilebileceği teklif e-

Dünyaca l\larııf 

« PEUGEOT >> 
Bisikletleri 

Münhasıran 

vesikası veya ikamet tezkeresile malın değeri nisbclinde yüzde yedi 

buçuk pey akçesi makbuzu aranır. Şartnameler her gün dairede görü· 

lebilir. Pey akçelerinin saat 12 ye kadar vezneye yatırılması ve bu sa

atten sonra kat'iyyen pey kıobul edilmiyeceği peşin para ile mal almak · 

istiyenlerden bu belgeler aranmaz. Her gün müteftrrik ufak eşya sa

tışları vardır. Bunların fatesi satış müdürlüğü ilan tahtasında asılıdır./ 

Sahibi ve neşnyatı idare eden 
Baş muharriri 

Yapılması icab eden bazı ameliyattan dolayı 4/6/939 pazar günü 
dilmekte olmakla bu hususta faz. 

saat 14 den ertesi günü saat 12 ye kadar terkos sularını kesmek mec-
la malümat edinmek istiyenlerin BAK ER 

(~884) 

ETEM İZZET BENİCE 

Son Telçaf Matluu.sı 

buriyeti hasıl olacaktır. Galatada, Aslan Han 5 nci kat 1-3 

Bu saatlerde şehrin münhat noktalaruı4~ suların hafif akacağı ve numaralara müracaat eylemeleri 
Magazalarında satılmaktadır. 

yüksek noktalarda su bulunınıYacafu. saYın haJJr;ı ilan olunur. .3914. illin olunur. 


