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80 v y e t 1 e r i n 
Vaziyeti 

Litvinofun i tifası İııgit:z -
Sovyet müzakeratı ü2t•ıjn. 

de tesir yapacak mı \ ' I! Sov~ 

yetie.cin umumi siyıı;;et•nde 
değişiklik olacak mı?. Bu! 

~n bütün Avrupa bu 
sualin eevabını lll'aşlırıyor! 

Ya.um: Etem iuet BENİCE 

Sovyet Rusya Hariciye Ko
miseri Lltvinofnn ansızın 

.\ istifa etmiıj olması bütün 
vrupnyı meraka düşürdü. Hadi

le . 
d nıu şuyuundan bu dakikaya ka· 
•r dünya efkarı umum.iyesi he-

n"' uz bir sorunun kat'i cevabını 
:e•ırıiş veya almış değildir. Bu 
0ttı şudur: 
- Litvinofun istifası ile Sov· 

l>~t Rusyanın siyaseti dei:>işecek 
~· ve Sovyet • İngiliz miizakere· 
•ri na"J bir şekil ve rereyan ala

•ak?. 

lioskova, Sovyet siyasetinin 
d•ğişeceği yolunda ortaya hiç bir 
~are vermiş veya herhangi bir 
d •as Yapmış değildir. Pek yerin-
e olarak ifade etmek mümkün

dür ki, tek partili rejimlerde si
} 
.•seller şahısların değil, devletle-

tın ve rejimlerin malıdırlar. Bu
lıtın içb SO\·yet Rıısyanın Avrupa 
"• d"' un.va meseleleri karsısında.ki 
~na siya ,etinin bü~· iik bir. dcğişik
•k kaydedeceğini tahmin etme • 
nı,k isabetli bir görüş olur. 
~ihayc Litvinof, sahsan bazı 

Dıeseleler iizerinde gÜrüş ve düşü-
1\ii farkına sahih olabilirdi. Fa • 
lııı!:_şimdiye kadar takib etligi si-
Ya --'•tin Sovyet Rıısvanm n>nlı ol-
lııadığını iddlı etnıek monnsrı 
olur. 

Litvinof kollektif enmiyı t sis-
ltıııin · b ti" .. · J ın en arare ı ınurev\'ıÇ e .. 
1~0dendi. Sovyet Rnsyanın ve 
itıııdiki İera Komite.;i Reisi ve Ha
~ciye Komiseri Bay ll>lolotor'un ay-
nı t-· . . k'b . l' ••ı ve sıyasetı ta ı etmıyr.ce-

'ni tneydana vuran hiçbir delil 
~oktur, İngiliz ve Fransız matbu· 
atında göriilen bazı tef~irlere na
'taran Litvinof, İngiliz - Sovyet 
~İİ<akerelerinin ağır ilerleını•sine 
""'İl oluyordu. 

S.İtıgilizler tek taraflı garantiye 

t 
VYet Rusyanın da iştirakini is· 

em. it ışlerdi. Buna karşılık Sovyct 

1 °•~ a garanti ile alakalı devlet • 
~r ~e İngiltere - Rusya - Fransa -
lı: lta b3zı rivayetlere göre • Tür· 
~" ~rnsmda miitekabil paktlar 

1•dılrnesini· ayni zamanda sulh 
te ' , 
1 Phf'Si garantisinin Ballık dev-
•llerine de teşmilini istedi. 

) Sıı ~rt içinde İngiltere ile So11-
a ~t Rusya arasında müzakereyi 
l:lrlaştıran sebebin Litvinof'un 

rh•1ndan ziyade tekliflerin mü
.~lta~iJ vaziyetleri arasındaki fark 

1 dtıgu daha mütebariz bir swet
~e anla~ılıyor. İngiliz gazetelerin
~n. tereşşuh eden haberler yine 
~~terenin garantiyi Baltık dev-
0/lerine teşmil etmek niyetinde 
ltıadığuu göstttiyor. Belki bu 

'---._ (Devamı 6 uıcı sahifede) 

Bulgarlar 
Gaf en koyu 
Bekliyorlar 

lıa~lya 5 (Hususi) - Siyasi me
'ı ıl, A.vrupada vaziyetin inkişa
' Ilı d'k 
il ı katle takib €tmektedir. Bular· 
lebıllıtanın cenubi Dnbriçcdcki ta· 

res~~ı h.a~mda R<..roany a ile yarı 
ııı 1 goruşmeler yap•lması ihti
» aJ. dahilindrdir. Ancak Romanya 
"ları · re cıyc Nazırı Gaf PnkJ 'nun Bük-
~ı §e avdetinden SGnrn, Romanya
a ~ bu husustakt vaz;yeti daha iyi 
n aşıl.bilecektir. 

LEH HARiCiYE NAZiRi CEVAB VERDi 
Lehistan Alman Tazyıkı ve Talebleri Karşısında 
Müzakere ~apısını Tama i e K pamamakla Beraber 

Arazi Fedakarlığını da As a Kabul Etmiyor 
Alman Orduları Leh Hududunu ve Danzig Yolunu T amamile Tuttu 

Motörhi Alman lnt'alarının yürüyüş halinde alının ış bir n-smi 

Polonya Hariciye Nazırı, Hitlerle 
Görüşmek· İmkanını Bozmuyor 

Varşovada Ordu Lehinde Mektebliler de Dahil 
Olmak Üzere Büyük Tezahürat Yapıldı 

Varşova 5 (Husus:ı - Şehir bü· 
yük bir heyecan irinde çalkanıyor. 
Bütün caddelerde inzibati tedbir
ler alınmıştır. 

Haricıye Nazırı miralay Bek, 
bugün söyliyetcği ııutuk hakkın • 
da dün gece geç vakte kadar Ma
reşal Smigli Ridz, Başvekil Mos· 
ciki, İngiltere ve Fr ansa sefirlerile 
görüşmüştür. Bu görüşmelerde 

Polonyanın Berlin ~Pfirı Liposki de 
hazır bulunmuştur. 

Gece geç vakit nutuk tamamen 
hazırlanmış bulum.yordu. 

Hariciye Na.7ırırın nutku, Leh, 
İngiliz, Fransız ve Alman lisanla- ı 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 
Berlinde Bitlerle mlilıim müzakerelerde bulunan Maear Nazırları 

bir toplan tı esnasında 

r..-------· 
Fransız Neferi 

Dançig için 
Olem ez 

Paris 5 (H ıı.<.ı., 1 ) - Eski 
Hat.,a Nazırı Mc,r:-.el Deat: . Dan 
çig ıçin ölmek nı ~· başlığı 

alımda Övr yu;cresınde bir 
makale ne§reınıhıiT Eski Na
zır diyor kı: .I1 t·oııdlarımı • 
zın ınü.ştereke "t Fı·cnsu ve Po· 
loııya tarafındııı> " · iidafaası -
nı cesaT'!t!e dl!""pi ş edebiliriz. 
Fakat Fransız milleti Dançig 
için ölemez. İııgili~ gara>ıti -
sinden evre!, Pu!onya için 
Dançig diye bir me, c/e yoktu. 
Aluıanlar 2ateH ı~.:~tr. zaman
da .. beri bu ~dı rde lııikim -
dirler. Binaenı;.leyı, Daııçigin 

Almanyııya ılhakı bir fornıa
liıedeıı tbaret k.1!111 •tı. Şimdi 

Dançig yü ·ünden .1 L"Ttıpada 

bir harb çıkanl.ın·a· t·e Fran
sız köyliZ."Ü Po/.:ı>ıynlı!ar için 
ölemez. 

Harb Olursa 
Türkiye 

Ne Yapacak? 
Hariciye Vekili 

Türkiyenin Bitaraflığı 
Muhafaza Azminde 
Olduğunu Söyledi 

-------------------~---- --- ------· 

Hitler Sovyetlerle Arılaşmak için 
Gizli Müzakereler mi Yapıyor? 

Londradaki Sovyet - İngiliz Müzakereleri Vaziyetin 
inkişafına intizaren Durgun Bir Safhadadır 

Londra 5 (Husu:;!) - Lıtvino -
fun istilası dolayı:;ile, Londra • 
Fransa ve Moskova arasında uzun 
müddettenberi devam eden müza
kerelerin bugünkü sekli hakkında 
gazetelerden bazıl?.rı diyorlar ki: 

KISACA 1 
Talebe ve Oyun 

Polis, kahve v~ gazinolarda 

mekteb •aatinde kdğtd . bilardo, 

tavla oynıyan birçok lise talebe -

sini bulmuş mekteb idarelerine 

teslim etmi§, adlcrıııı da maarif 

direktörlüğüne verım.5. 

Talebe ve oyun .. yaııyana ve bi-
. ribiriııe yakışan iki vasıftır amma 

tavla, kc!ğıd. bilardo OJUnu ile bir 

araya gelince hakil;nteıı çok çir-

Faris 5 - .Entransijan• gaze -
tesi, Türkiye Hariciye Vekili Şük
rü Saracoğlunun mühim beyana
tını n~şretmiştir. Şükrii Saracoğlu, 

umumi miisellah bir ihtiliıf halin
de Türkiyenin nasıl bir hattı ha
reket ittihaz edeceğir.ı şu suretle 
izah etmiştir:, 

•- Türkiye tam bir bitaraflık 
vaziyeti muhafaza etmek azınin

(Devamı 6 ıı<cı sahifede) 

.sovyet Rusya ile bir ittifak 
akdetm~k ökdenhc•i İngilterede 
arzu edilıniyen bit şeydi. Fakat 

geçen martta Başvı>l<i! Çember -
!ayn, Sovyet sefacethanesine gi -
derek oefirin bir kadehini içtiği 

zamandanberi va1iyct hayli de -
ğişmiş ve Sovyet Rusya ile an - -

)aşmak tarafını ilti7am edenler 
çoğalmağa başlamı~tı Şimdiye ka

dar bir İngiliz Baş\•ekilinin Lo~ • ( 
dradaki Sovyet &efarethanesıne 

ayak basması ilk defa vaki olu • 
yordu. O zamanlar Çen:bcrlayn, 
Lord Halifaks, Sir C'on Simon Sov
eytlerle bir ittüak akd; için, İn
gilterenin ideolojik hiçbir itirazı 

Stalin 
kin oluyor M k• 

Bu çirkinlik çirkiııiiğ; nisbetin- a lneye 
olmadığını söylemi•lndi. Bundan 
altı ay evvel İspan::aJaki mağlu
biyetten sonra So\·yct Rusyanın 

vaziyeti pek o karlar iyi değildi, 

(Devamı 6 uırı sahifede) 

de ceza ve hatta te~Lfr görmedikçe v • k • 
davanın hallcdilecciii"' t'( baba - erır en. 
nın çektiği ıztırabut. 

sa nnııyon,nı. 
diııeceğini l·-----·,-

Aldığımız Telgraflar 6 ıncıda 

• 

- -- ---- -
Kont Ciyano Alman 

Hariciye Nazırını 
Karşılamağa Gitti 

İki Nazır Arasında Slovakyanın Almanya ve 
Macaristana İlhakı Hakkında Berlinde 

Alınan Karar Görüşülecek 

Alman ve İtalyan Hariciye Nazırla rınm bundan evvelki millai<atla • 
rından birinde abn mış resimlerinden 

(Yazı&ı 6 mn Wıijed~) 

Denizbankda Geniş 
Bir Tasfiye Başlıyor 

(Yazısı 6 ınn sahifede) 

Yakında 
«SON TELGRAF» sütunlarında 

COCUKLAR İCİN 
' ' Yazılmış Yeni Bir Roman T efrikasrna Başlıyoruz 

1 
TANRININ OGLU 

Yazan: lSKENDER F. SERTELLİ 

Aileleı· içinde yevmi gazete 
okuyanlar arasında, çocukları

mızın da bir yekun teşkil ettiği
ne şüphe yoktur. Maalesef bu 
küçük okuyucular zümresi şiın· 
diye kadar ihmal edilmiştir. İlk 
ve orta mekteb çağında olan ço
cuklarımızın, öğrenmek V'e o· 
kuma ihtiyaçlarını tatmin etmek 
için ailelerin<! gelen gazeteleri 
dört gözle beklediklerine şüphe 
ycıktur. Ancak bu yavrulara, 
gazetelerde kendi taze ruhlarına 
aksedecek pek az yazı bulabil· 
mektt'dir. 

•Son Telgraf• bu küçük oku
yucuları için de tarihi ve me
raklı bir roman hazırlamıştır. 

o··· 
1 zır Jact ığı 

TANRININ O 
ismındeki bu romar.ı yakın

da neşredecektir. 1 

1 
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VEl'AT ETTİ NASll. 

VE NEREDE KUu.A! ILI&?" 

B 
ugünlerde bizim arkadaşla
ra ne oldu?. Bahar geleli, 
hafif sıcaklar, zihinlerimizi 

mi şaşırtıyor? İşte, dünkü Son 
foı;ta refikimizde, Muhidd!n Bir
gen'in makalesinin serlevhası: 

•Balkan antantı vefat etti mi?• 
Bu serlevha hakkındaki düşün

_celerimiz şunlardır; 

Vefat kelimesi iosanlar İçin kul
lanılır, başka şeyler için kullanıl
dığı zaman istihza manası çıkar. 

Arkadaşımız, Balkan antantı 

ile şaka mı edıyor?. Gazete sütun

ları bizim hususi hatıra defteri -
mizin sahifeleri değildir. Daha a
ğırbaşlı olmamız lazım gelmez mi? 

Z6 BiN LİRAYA 

KİRAYA VERİLDİ 

Düıı gazetelerde okudum. Flor
ya p!Ajları 26 bin liraya kiraya ve
rilmiş. Eyvah ... İçim sızladı .. 26 

bin lira ... Florya plajları pazar 
günleri kalabalık olur. Diğ~r gün
ler tenhadır. Bütün mevsimi 15 

pazar olarak kabul ederseniz, 26 
bin lirayı da bu on pazara taksinı 

ediniz. Müessesenin başka masrafı 
olmıyacak mı? kendisine ki: ayır
mıyacak mı?. 

Bu sene de, Florya plajlımnda, 
halkın kazıklanmakta devam olu
nacağına iman ettim. 

K&AL ZOGO'NUN 

Bla GÜNLÜK HAYATI 

Dünkü gazetelerin hepsini oku
duktan sonra, eski Arnavutluk 

Kralı Zogo'nun, Türkiyeye geldiği 
dakikadan itibaren hayatını nasıl 

geçirdiğine dair, ne öğrendim, di
ye kendi kendime sordum. Hiçbir 

iey öğrenmem.iştim. Çünkü: 
ı- Biri, Kralın şehirde bir o~ 

mabil gezintisi yaptığını yuıyor

du. 

2- Biri Boğaziçiııe gittiğini y8" 
zıyordu. 

3.--- Biri otelden hiç çıkmadığını 
yazıyordu. 

4-- Biri Ankaraya gideceğini 

haber veriyordu. 

5- Bir! İstanbulda kalacağını 
SÖylÜ)"OrdU, 

6- Biri Biiyükadada yerleşe • 
ceğini kaydediyordu. 

7- Biri Boğaziçinde bır yalı 

kiraladığını yazıyordu. 

Ne buyurulur?. Şimdi sahih o
larak bıldiğim bir tek şey var: Es
ki Arnavutluk kralı balen İstan -
buldadır. 

MISIRÇARŞISI 

HAL OLUYORMUŞ 

Belediye, Mısırçarşısını hal ya
pacakmış .. Burada liıhna, pırasa. 

yumurta, patates satılacak... Mı
sırçarşısı tarihi bir binadır. Hal 
yapmak kimin batırma geldi?. Bı
rakın da, eski İstanbuldan şark 
dekorlarile bir köşe kalsın .. Bu -
raya sebzecileri, manavları, b..ık

kallan değil, ıtriyalçiları top!& -
mak daha yakışık alır, zannediyo
ruz. Yine siz bilirsiniz, darılma
yın ... 

ZEHİRSİZ BİBŞEY 

SÖYLEYiN DE YİYELİlU?. 

Sütten şehirlenen 40 kişinin hi
kayesi malum ... Tahkikat devam 
ediyormuş... Dünkü gazeteler, 
yeniden şu haberleri veriyorlar: 
Peynirden 4, balıktan 2, kalaysız 
kaptan 2 kişi zehirlendi. 

Peki, ne yiyip ne içeceğiz?. Aç 
mı duracağız?. Hani meşhur fık: 
radır; PtlıcanslZ bir su getir, de
miş .. 

Zehirlenmeden yenecek. içecek 
birşey söyleyin.. 

YEŞİLA Y KURUMUNUN 

MÜTEHASSISA İHTİYACI VAR 

Yeşilay Kurumu hükiımete mü
racaat ederek, radyoda, balkı iç

kiye teşvik edecek tarzda meyha
ne musikisinin çalınmasının me
nedilmesini istemiş.. Meyhane mu

sikisi de acaba ne ola?. Mütehas
sıs bir akşamcı arkadaşa müracaat 

ederek bu husustaki fikrini sor -
duk. Bıze dedi ki: 

- insan içmeğe başlarken saz 
aramaz.. Evveli başımı dinlendi -

reyim, diye içer .. Sessizli.it ister .• 

Sonra kafayı dumanladı mı canı, 

saz, söz ister. Ya radyosunu açar 
veya, bır çalgılı gazinoya gider. 

Yeşilay Kurumu azası içinde bu 
gibi meselelerde fikrinden istifa
de edilmek üzere, mütehassıs kim
se yok galiba.. Bir mütehassıs is
tihdam etmeleriııi tavsiye ederim .• 

AHllJED RAUF 

(güçüK HAHERLE~f 
* Şehrimizden tayyare ile Bük

reşc giden Fr:ınsız gel'crali Vey -

gand dun öğleden Eonı'll Biıkreş 

tayyare karargahır.a mm4 tir. 

* İstanbul matbvat ınümessıli 
Neşet Hilil 'stifa Ettiğinden yeri

ne matbuat umun: müdürlüğü mü

şa,'";l~rinden Orhan tayin olun

muştur. 

* Soyyetler heı:abıM piyasa -

lan oğlak dedsi alır.mağ& başlan-

mıştır. 

* Orta mekteb kitablarını ye -

ııiden yazmak için se<;ilen kom is-

yon dün Ma.::rif Vek h inin re:slı

ğ.:ıde ilk içtima mı ) apmıştır. 

* Denizbank t:ı.,afmd3n yakın 1 

ve uz;k sahiller \'apor:..rı için ye

nıdcn 50()(} CPn ku:-tııran sıpariş o

lunmuştur. 

* l\'barif müdür;i Te\'fik Kut, 

bir ay müddetle hiıı almıştır. Ye

rne muavin Rüşdü vekalet ede

cektir. 

* Fazla dersi ohn muallimle

rin uhdelerindeki fa7Ja dersler ge-

ri alınacaktır. 

Altı Tip { 
Yeni 1 

Mekteb 
Köylere ve Kasabalara 
Aid Projeler Hazırlandı 

Maarif Vekiıleti badema İs -
tanbulda ve memleketimizin muh
telif şehir ve köy !erinde yapıla
cak olan yeni ilk mekteb binala
rının altı tip üzerine inşasını mu
vafık görmüştür. 

Bunların üç tipi köyler için ve 
üç tıpi de kasaba ve şehirler için 
olacaktır. 

Tipler; mekteplerin yapılacağı 
yerlerin nüfus, inşaat malzemesi 

vaziyeti gibi hususiyetleri naza
rı itlbare alınarak seçilecektir. 

Bunlardan köylere ad olan üç 
tipin plan ve projeleri hazırlan -
mıştır. 

İstanbulun Yeni 
Tayyareleri 

İstanbul halkı Türk Hava Ku -
rumuna yeniden 5 tayyare hedi
ye edecektir. 

Bu tayyareler •Kapalıçarşı., 

•Fener•, •Taksim• •Bankalar. ve 
•Galata• isimlerini t;ışıyacaktır. 

Iranın Nüfusu Ne 
Kadar? 

İran General konsolosundan 

dün biı; meklub aldık. İranın nü
fus kaydına aid olarak bir tashihi 

ih;'va eden bu mektubu aynen 

dercedıyoruz: 

•25 Nisan 1939 tarih ve 765 sa
yılı •Son Telgraf. gazetesinin bi

rinci sayfasında •Balkan ve Sıl

dabad paktlaru başlıklı ve Balkan 

ve Sadabad paktlarını imzalıyan 

ve nüluslarını gösteren haritasın

da. İranın nüfusu yalnız 12, 400,000 

kaydedilmektedir. 

İranda bugüne kııdar tevzi olu
nan nüfus cüzdanlarının sayısı 

mucibince İran nüfusu 16 milyo

nu tecavüz etmektedır. Binaen -
aleyh haritada gösterildiği veçhi

le İran nüfusunu 12,400,000 şek -

!inde gösterilmesi hakikate mu -

gayirdir .• 

Güvercin Gübre1eri 
Emlaki milli,·e ido~•sın n A:va

sofya miizes"ndcki gı.ivrrcml e m 

giıbrelerir, topbt.ı•.ık 600 ı.rn,·a 

sattığı vazılmı<tı G•lvere:n güb -

resı gerek •iraattc \'e gerekse da

ğhanetc.-de en ziyatle ıı anan mak

bul bir gübr~ oJd,ıo,ından bı!ha'

sa Ege mın~kasır.c.fakı b~ğlaıda 

güver~io güt.resik yapılan ter -

kibler fevka!ıide nal! olarak kul

lanılmaktadır. Emlaki milliyenin 1 
verdiği bu karan evkaf idaresi del 

tatbik elmeği dü~ıı.rııektedir. İs
tanbulun birçok SC'l!J!IErindeki ca

milerde mebzulen bulunan güver
cilerin gübreleri t"r!anarak satı -
lacaktır. 

- Ne mi olacak?! Halifenin ar
zusu tahakkuk etıni.ş olacak. Za -
ten o da seııi bu iş için Şeyh Sai
din zaviyesine göndermiyor muy
du?. 

Halifenin Sarayında 1 
Bir ispanyol Güzeli ' · - Evet amma, beni oradan kur

taracağını da vadetmişti 

'l aribi Komam • 'o. 71 

- Bazan bir J<.dının kılıçtan 

keslün olabileceğini ve bir kitab 
kadar okunacak bir mahluk ol -
duğunu Abdülmelik bilmiyor mu 
sanıyorsunuz? 

- Halifenin bunu dü~ünmeğe 
vakit yoktur. Onun - bugünlerde -
bütün eıneli Şeyh Said'in vücu -
dünü ortadan kaldırmaktır. 

- Şeyh S3id bu kadar tehlikeli 
bir .:.dam mıdır~ 

- Evet. Hem tehlikeli, bem de 
korkunç bir adam. 

- O halde onunla neden müca
dele etmiyorsunuz' Ycksa siz de 
mi ondan korkuyorsunuz?. 

Yazan; CELAL CENGİZ 

Haccac birdenbire lraşlarını çat
tı: 

Ve yanındaki cüceye: 
- Kadehimi doldur! 
Diye bağırdı. 
Sonra birden halifenin gözdesı

ne döndü: 
- Ben onu hır a\•uç suda boğ

masını da bilirim ,Maryana! Şim
diye kadar onunla uğraşmağa va
kit bulamamıştım.. Fakat, sakın 

merak etme... Senin yapacağın 
işi. ben yapacağım. Çok yakında 
Şeyh Saidin vücudü ortadan kal
kacak. 

- Ondan sonra ne olacak? 

- Seni ondan önce ben kur -
tardım. Haydi. bırakalım artık bu 
lıifları. 

Elile kızlara işaret etti. .. 

Cariyeler birer birer tersyüzü
ne dönerek salondan çıktılar. 

Şamd~ Haccada Maryana baş
başa kalmış, konuşuyorlardı: 

' - İspanyayı hatırlıyor musun? 
Tekrar oraya dönmeyi düşünü • 
yor musun? 

-Hayır. Çünkü bunım ım.kiıı -
sız olduğunu biliyorum. 

- O rada başka kardeşlerin var 
mıydı? 

- Hayır. Ben, anamın babamın 
biricik kızıydım. 

CUMHURİYET: 1 

cTürk radyosund• program me- I 
selesi. isimli bugürıkü başmakale-! 
sinde N. Nadi Ankaradaki içtimaını 
bugün bitirecek olan neşriyat kon
gresinin radyodan &ıami istifade
yi temin için bir ·•dyo komitesi 
teşkil etmesini temenni etmekte 

ve: 

•- Radyomuzun her vadideki 
programının esasını ise -musiki de 
dahil - ,terbiye• t.-şkil etmelidir.• 

Diy<!rek ytzısını bitirmektedir. 

TAN: 

cBizimle konuşanlar bizim gibi 
konUŞI!\alı• isimli bugi:nkü baş -
makalesinde Berlinae çıkan Hari
ciye Nezaretinin or:!anı bir gaze
tenin memleketimiz kkkında yaz
dığı bir makaleyi kaı ışık ve tuhsf 
ifadeli bulduğunu s~1iyen Aka· 
gündüz, bu yazıdan çıkardığı ma

YENİ SABAH: 

HÜS<!jin C:ıhid Yalcın, .Balkan 
devletl<?ri• isimli bugünkü baş -
makalesinde Roma - Berlin mihve
rinin, Balkanlıları birbirinden a
yırmak için çalıştığıııı kaydettik
ten sonra . Balkan antantı yaşıyor 
mu?. demekle ve y;msını şöyle bi• 
tirmektedir 

cBalkan antantı, bu uzlaşmıya 

dahil devletlerder. bir veya bir 
kaçının fena niyetlerinden dolayı 
değilse de her halde siyasi büyük 
cereyanların tesirile iıayatiyetini 

kaybetmiş görünüy-1r ve o da bir 
buhran geçiriyor. Ne bu buhranı 

saklıyalım, ne beyt.ude ümide dü
şelim, fakat ne de çarç&buk bir 
mersiye okumıya kalkalım. Bu 
gibi ahvalde en fona politika öl
çüyü kaybetmektir• 

OroAM! 
Başmakalesi yoktur. 

naları kaydettikten so11ra şöyle l=============-=•I 

demektedir Halka Zorluk 
cBizim bütün ır:ıiııa>ebetlerimiz. 

eski ob-un y.:nı ol!.uP. bütün ko - icra Memurları 

• 
Çıkaran 

Bazı icra ınemt.rlarının halka 

Talebe ve/ 
Oğretmen l 
Kampları 

Bu Yıl Tatilde Kampları 
Nerelerde Açılacak ? 

Her sene olduğu gibi, bu yıl da 
İstanbul Maarif Müdürlüğu tara
fından Heybeliadada öğretmen -
!er kampı ile muhtelif semtlerde 
ilk mekteb talebeleri için kamp • 
lar açılması kararlaştırılmıştır. 

Yaz tatilinde açılacak olan ta
lebe kamplarının yerleri şu su -
retle tesbit olunmuştur. 
Kızıltoprak 43 üncü ilk mekteb 

binasında. 

Pendik ı i.nei ilk mektebde. 
Y eşilköy ilk mektebde. 
Florya plijı yanında (çadır 

kampı). 

Erenköy 38 inci okulda. 
Bu son kamp bedenen zayıf ta

lebeler için hır istirahat ve tedavi 
kampı olacaktır. 

Heybeliadadaki kamp 6 tem -
muz perşembe günü açılacaktır. 

Bu kamp 15 ağustos salı günü 
kapanacaktır. 

Kampa 60 kadın ve 20 erkek 
muallim kabul olunacaktır. nuşmalarınuz herka!e dostane -

dir ve nihayet en h:>sta milli, va
tani menfaatlerimizin her türlü 
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ihtiyat tedbirleri ile r:r.niyet al
tına alınmasıdır Dünyanın bu her
cümer; arifhinde başka başka 

menfaatlere filet olmak elimiz -

kolaylık gösterecek yerde zorluk ly d k S b v 
çıkardıkları görülmüştür. Adliye I e e U ay e 
Vekfileti bu müna1~!>E'tl'' dün bü- 'Ask "M } 
tün müddeiumumiliklere ve icra 1 erı emur ar 

den gelmez.o 

VAKİT: 

Asım Us;. ,T~k .- h.giliz d~t- 1 
luğunun ıstıl:bali. ıs·mlı bııgünku 

başınakales!nde iki memleket ara
sındaki iktıs.:ıdi ve f . .-ari münase
betlerin herhalde kuvvetlendil'il
mesi lü~ını geldiği.~i L.ryan etmek
te ve: 

c- Bunun için de İngıliz piya
salarında Tü•k mql\arının rağbe
tine engel olan sebebleı i ortadan 
kaldırmak bir :ıarurettir. Ve her 
iki tarafın mü'flerPk meniaatlerı 

burada olduı:;u gibi Türk - lngili~ 

dostluğunun istikl"oa'i de iki mem
leket münasebetleri,,in bu bakım
dan tanzimine bağlıdır.• 

Diyerek yazısını bit'.rmektedir. 

dairelerine bir err.fr EÖndermiştir. 

Bunda halka k'.!t'ıyyen müşkü
ıat çıkarılmaması. uhabı mesali

hin işlerinin sür'~t ve nezaketle 
görülmesi bildirilın<ktediı. 

Halka müşküliıt çıkaran icra 
memur ve Utibletinirı isimleri 
Vekalete bildirilecPl<tir. 

-*
Subayların Evlene 

Bilecekleri Yaş 
Bilun.uın muvazzaf subaylar 

askeri memurların 25 yaşını ik
mal etmeden evlcrem!yecekle -

rine dai; olan 1434 r.umaralı ka -
nunun tadili kar&."la~tınlmıştır. 

Bu müna!t!betle hazırlanan ka
nun l.iiyihası Büyük Millet Mec -
!isine verilmiştir. 

Yarınki Koşular ve Güreşler 

Yarın akşam saat yinni birde Kasmıpaşa Spor Birliği eüreşçil 

rileBeyoğlu - Kurtuluş kulübleriaie muhtelit gilrcş takı.mı arasmta 
Fransız tiyatrosunda bir müsabaka yapılacaktır. Müsabakaların bey•
canlı olacağı tahmin edilmektedir. Koşu möi.sabakaları da yarın 15,15 de 
üç kategori iizerinde olmak üzere yapılacaktır. 

-Memleketnide kimseyi sevi-
ym: muydun? 

- Hayır. 

- Şimdi, bir erkeği sevmek ih
tiyacını duymuyor musun? 

- Hayır. Yurdumdan ayrıldı -
ğıın gündenberi. gönül işlerini dü
şünmek fu·satını bulamadım. 

- Endülüsteki zabitlerımizle 

tanışmadın mı? 

Maryana hafif bfr göğüs geçir-
di. .. Gözlerini yere indirdi: 

elini elime sürmemişti. Çok iyi 
.kalbli bir Aral> zabitiydi o. 

- Elıni elıno> sürmemesınin se

bebini anlıyamadın mı? 
- Hayır ... ' 
- Selinı burada evlidir. Lüb-

nanın en güzel kadını. onun karı
sıdır. Selim buradan giderken, 
karısına: •Başka bir kadına ha -
karsam, Allah gözlerimi kör et -
_sin.• demişti Demek ki sözünde 
durdu.. Yeminini unut.madı. 

Maryana, Selinıio yakında Şa-
- Beni seven bir kahraman ma döneceğini duymuştu. 

vardı. Fakat, Elharisni eline düş- - Ben Selimin bekar olduğu -
tükten sonra onu göremedim. 9u sanıyordum. Meğer o da evli 

- Kimdi o kahranıan? imiş ... 
- Adı Selimdi ... Rahib Fernan- Diye mırıldandı. Haccac: 

donun şatosunda yakalamıştı benL - Şam delikanlıları yirmi ya-
- Rahibin şatosunda senin ne şına gelmeden evlenirler, dedi, 

işin vardı? Hatta, yaşları biraz ilerleyince bir 
- Babam ona benimle bir mek- kaç kadın alırlar. Bir kadın onl•n 

tub göndermişti. tatmin edemez. 

- Selim seni sevdi demek, öyle . . Maryana gU!meğe başladı: 1 
mi? ' 1 - O halde sizin de birkaç zcv-

- Evet. Çok sevmı~tı .. Fakat, 1 • ceniz var demek?!. 

Kanunun Bazı Madde
lerini Değiştiren Bir 

Proje Hazırlandı 
Milli Müdafaa Vekaleti yedek 

~ubay ve askeri :-1cmurlar bakkın
d3ki kanunun bazı maodc<erini de
ğiştiren bir proje hazu-. amıştır. 

Projeye göre her sınc yapılan 
son yoklama ııetic~ .;nce sağlam 

veya sakat asker C"lile · Jenien tam 
devreli lise ve mıı~<iiJlLri ile yük
sek dcreced 0 i<i mes'ek mekteblcri, 
yüksek den oz ticaret mektbi ve 
muadili mo>ktebteı'den ve üniver
siteden mezun bulu!lnt~iar kanu
nun sekizıı ,ci maddts , nc:ı-ki şart

ları haiz ol.iukları halde yedek 
subay yetiştirrlmek üz~re tahsll -
!eri nev'i ne v.; kabiliyc tıerine gö
re Milli MüC:rfla Vekft•ctince tak
dir edilecrk ihtiyaca go: e muh te
lif sınıflara ayrılacaklc• ve bun -
lar mekteblerde Jsku lik dersi 
görüp görr>1edikluine göre muh
telif müddetlerle ta?;m ve tahsile 
tabi tutulacaklaroır ffzmet müd
detleri muko!lEller;.l f'U zun ol -
duklan mekteblerd~n aldıkları 

diplaomalara göre olaraktır. 
Ort.ı mektcb vevı> muadili dip

loması almış olanla ı· 4 ay talim, 
6 ay tahsil, a teğmen o!duktan son
ra da 6 ay hizmet ın:ıddeti olmak 
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tizcre 16 ay. 
Lise ve muadili r.ıekteblerden 

diploma alını~ olanl&r '.! ay talim, 
6 ay lahsıl ve asl-ğrnı:n olduktan 
sonra da 6 ay hizm•' müddeti ol
mak üzere 14 ay. 

Üniversite ile yü~;ek mekteb -
!erden diploma alm•ş olanlar ya
hud lise mezunlaril~ yuksek mek
teb ve üniversite mHdavimlerin -
den C brövesi alarıbr 6 ay tahsil, 
asteğmen oldukta" ~oııra da 6 ay 
hizmet rnüddo>ti oimak üzere 12 ay 
askerlik vazifesini yapacaklardır. 

- Şüphesiz, dördü nikahlı, otu
zu nikiıhslZ olmak üzere otuz dört 
karım var. 

Ve iri uzun dişlerini göstererek 
sırıttı: 

- Sen otuz beşınci kanm ola-
caksın~ 

Maryana birdenbire titredi: 
- Beni halifeye iade etmiyecek 
. .. ~ 

mısınız .. 
-Hayır. 

- Halife güceıımez mi? 
- Haberi olmaz ki gücensin" 
Maryana vaziyeti anlayınca 

sustu. 

Haccac eğlenmek istiyordu .. 
Ellerini birbirine vurdu. 
Cüce salondan içeri girdi. 
H .. ccac; 
- Zarayı getir .. 
Diye bağırdı. 
Biraz sonra ,uzun boylu, genç 

ve güzel bir kadın salona girdi... 

Hacca~· ·~··-·it ayakta dur
du .. 

Dançig meselesinae 
Haklıdır 

Yazan: Ahmed Şiiluii ESMEl' 
Dançig meselesi üzerinde Al • 

manya ile Polonya arasında çıkan 
ihtilaf, bugün için Avrupa sulhU" 
nu tehdid eden en büyük tebli
kedir. Malumdur ki Dançig bil· 
yük harbden evvel, Almanyanın 
büyük limanlarından biri idi. ver· 

say muahedesile Dançig Alman • 
yadan ayrıldL Fakat Polonyayı 
ilhak edilmedL Burada muhtar 
bir hükiımet kuruldu. Dış Po!itı· 
kasının idaresi Polonyaya hıra • 

kıldı. Millet Cemiyeti de bir ko
miser vasıtasile Dançig ana ya
sasının tatbikine nezaret etıne~ 
vazifesini üzerine aldı. 

Hitler Almanyada iktidarı eli· 
ne aldığı zaman, Dançigin iç pali· 
tıka vaziyeti aşağı yukarı, Alman· 
yanın vaziyetine benziyordu. ;;er· 
best şehirde milli, merkez kato' 
lik, sosyal demokrat, komüniS~ 
milli sosyalist olmak üzere bir ta· 
kırn siyasi partiler vardı. Hitler 

Almanyanın mukadderatını eli· 
ne aldıktan sonra bu partilerin 
tasfiyesi için nasıl bir siyaset tB' 

kip etmi~se, Dançiğdeki milli s~_s
yalist partisi de ayni yoldan yu· 
rümüş ve vaziyete hakim olmuş· 
tur. Avusturya anşlusundan ve 
Çekoslovakyanın parçalanması~· 
dan sonra artık Hitlerin liderLği" 
ni tanıyan nazi partisi, DançiğiO 
mukadderatını tamamile eline ge
çirmiş bulunuyor. BinaenaleYb 
Almanyaya iltihak etmek için lı~ 
parti, Hitlerin bir işartini beki€ • 
mektedir. 

Şimdi Polonya - Almanya !T!ü· 
nasebetleri son derece gerginoır· 

Almanyanın ve Polonya:'-!~ 
Dançiğ üzerindeki hakları nec·r · 
Almanya, Dançigi bir Alınan şe~ 
ri olduğu için istiyor. Filhokiiıl' 
dört yüz bini tecavüz eden nüfıl' 
sunun yüzde doksan altısı Aln'ar: 
dır. Binaenaleyh milliyet prens:~· 
!erine göre bu şehrin Almanya'·• 
yerilmesi icab ettiğine şüphe yol<· 

tur. 

Diğer taraftan Polonyanın M 
tarihi ve iktısadi iddiaları vard•'· 
Gariptir ki Dançig bir Alm~u ş~b· 
ri olmakla beraber, tarihi muJ.<.1'1'. 

·pı 
deratının çok uzun bir devrı 

Polonyanın himayesi altmca ge-
çirmij;lir. . 

Dançigin Prusyaya geçişi, 179.3 

senesinde Polonya taksim edilc!J· 
ği zamandır. Bundan on beş sene 
soma da Dançig gene Prusyan10 

elinden çıktı. Ve Napolyonuıı i> • 
tiliısına uğradı. Viyana muahede: 
sindan sonradır ki Dançig nıb,ı 
olaı:ak Prusyaııın eline g~miştif· 
Demek ki Polonyanın tarihi ;eldi' 
ası o derece boş değıldir. 

Diğer taraftan Polonya, Aln1ar.· 
yanın milliyet prensipine karf' 
iktısadi zaruret prensipinı ile'' 

sürmektedir ki, bu da AlmanY8~: 
nın hayat sahası prensi pi deınc .. 
tir. Pe!onyalıların iddialanna gır. 
re, Dançig Polonya için yalnız 1'1• 
yat sahası değil, teneffüs cihaz• 

dır. ,. 
Bununla beraber, Polonya. P. , 

çig meselesini Almanya ile go ı 
rüşıneğe hazır olduğunu bir ÇO 
defalar bildirmiştir. Ve bu ın~ 
lede Polonyanın en çok h81\. 
olduğu nokta da budur. Fakat ı1• 
manyanın Çekoslovakya ve it~ı 
yanın da Arnavutluk hakkın , 
tatbik ettikleri şiddi!t siyaseıi 1'0~ 
lonya hakkında da tatbik ecJilılle n 
istenilmiştir. Yeni davacı ansızı 
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hakim vaziyetine geçıp, kararın. 

iS vererek, icra memuru olmak 1• 

temiştir ... İşte Polonya buna k:ir 
lan mı ya razı değildi= ve bôy le ;. . s• 
muamele karşısında kendisın_ , 
l1ıhla müdafaa edeceğini bi~d'~ıe 
miştir. İngiltere de bu vazıye ~ 
Polonyaya yardımda bulun,rıı'. 
taahhüdü altına girmiştir. şı~ı· 
diye kadar otoriter devletler .ta e' 

fından muvaffakiyetle tatb1~00, 
dilen emrivaki politikası, P0 il' 
yanın bu kararında ilk defa 

0
,1" 

rak şiddetli bir mukavemetle k • ., 
'l<B,. 

şılaşmaktadır. Avrupp Politı ol' 
bu mukavemetin müessir oluP ~· 
mıyacağına göre istikamet alaca 

tır. 



Gü.~ün ~esele~ •• ; 

Dukkanların Kapan~ş Kırtasiyecilikle 
ve Açılış Saatlerı Mücadele Edilmelidir 

Yaz Mevsiminde Müstahdem
lerin de İstifadesi Temin 

Edilecek mi? 
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stanbulan muhtelif semt -
terindeki bütün dükkan· 
ların akşamlan muayyen 

saatlerde kapandıiı &ibi, sabah
lan da belli saatlerde açılması 
için bir .kısım dülı.kin sahib
leıi ve müstahdemler arasında 
kuvvetli bir cereyan başlamış· 
lır, 

Bazı dükkan sabibleri hiç ol
ınazsa bu meeburiyetin yu 
ınevsinıi için ihdas ve kabul o
l11ııınaııını ntemektedirler. 
Bazı müstlhdemler ise eeee 

saat n de kapaclıklan dükkin
larmdan ayrılıp eve &itmeleri 
Üzerinden daha 9 saat bile ıeç· 
llleden her ıabab saat 1,5 da 
~in açmaja meebur tutul
dııklarmı ııöylemekte ve pat -
roıııanııın kendilerini bu su
retle ıünde 14,5 saat çalıştır -
dıklarını iddia etmektedirler. 

Diier taraftan ayni iş üzeri
ııe ınuamele yapan ve birbir
lerine blti§lk veya civarda bu
hıııaıı bau düklı:in sahihlerinin 
de rekabet yüzünden her sabah 
erken asmak için birbirlerile 
YVıfıı ılriftikleri bu hemen 

İşçilerin 
Beyannameleri 
Vekalett-;-; Vilayete 

Bir Tamim Gönderildi 

her semtte &örülmektedir. 
Bu vaziyetten de çırak ve 

müstahdemlerin zarar gördüğ\i 
ve bunların ııeç ııidip erken 
gelmeie mecbur tutuldukları, 

halli bazan öğle yemeği için 
müsaaqe \lile vmJmed.iği •i• 
kiyet edilmektedir. 

Hem bu kabil şikayetleri ön
lemek ve hem de iş kanıuıu hü
kümleri haricinde kalan dük
kaıılarda çalışanların sıhhi va
ziyetlerini korumak için ka • 
panma saatleri gibi dükkinla· 
rın açılma saatlerinin de mu • 
ayyen olması arzu edilmekte
dir. 

Hemen bütün Avrupa mem
leketlerinde her sınıf dükkin
Jar ayn ayn saatlerde açılıp 

kapandığından yalnız kapan
ma saatlerini telısitle iktifa e· 
den Belediye Reisliğinin açı)· 

ma zamanları için de ayni mec .. 

buriyeti koyması ve ayrıca it 1 
idaresinin de; bu kabil dlikkin 
ve müesseselerde çalışanların 

meeai saatleri için kat'i bir for· ı 
mül tesbit edeeqi ümid edil
mektedir. 

Polonya 
Deve İstiyor 

Bir Polonya Ziraat 
MüessesesininMüracaatı 

İş yerlerinde çalı~<.n i;çiler hak-I Polonya ziraat mi:·cs.eselerin -
kında beyanname v~rmek mec -

1 
den bh"i ;;ehrimiz ticaret odasına 

buriyetinin bazı y~rlerue müphem! müracaat ederek , P oJc.nyada ikli
llörü!düğii anlaşıl11ıştır . • me tahammül edeb;lecek sıhhi 

D 
abiliye Vekaleti viliıyetlere 
mübıın bir tamim gönderdi. 
Eski bir bastalığunızla mü

cadele için bazı tedbirler ~avsiye 
ediyor. Bu hastalığımız, resmi da· 
irelerdeki kırtasiyeciliktir. Kırta
siyecilik işlerin hem gecikmesine, 
hem girift bir bal almasına yarar, 
Başka bir şeye yaramaz. Bütün 
devlet dairelerinde kırtasiyedliğe 
karşı esaslı bir mücadele avlması 
ne bdar şayanı temennidir. 

Bunun için de biitün muamelilt
ta takib edilecek yeni bir sistem 
kabul etmek lazımdır. 

Bütün elemanların kifayetli ol
ması icab eder. O zaman icab eden 
elemanlara geniş salihiyet ve bu 
kadar da mes'uliyet verilmelidir. 
Pratik ve kırtasiyeci zihniyetten 
uzak bir muamele sistemi ile, mu
hakkak ki, bugiinkündcn daha as 
memurla, daha çok iş ıörmek ka
bildir. 

BURHAN CEVAD 

6 Yerde 
Zeytin 

Mıntakası 
Yeni T eşkilatHaziranda 

Faaliyete Geçiyor 
Ziraat Vekaleti altıncı şube 

zeytincilik mlitehaS'"ISl Nizamed -
din Turkay Ankarlrlan şehrimize 
gelmiş ve Bursaya gitmiştir. İk
tısad Vek~letince lmıufacak olan 
zeytin teşkiliitınır: ta:n kadrosile 
hazirandan itibaren fa~liyete baş
laması kararbştırılmıştır. 

Bu teşkilat fagliyHe başlar 

başlamaz memleket'mız 6 zeytin 
mınta.kasına ayrılacaktı• Bunlar

dan ikisi (İstrnbul ·İzmit ve Bur· 
sa) dır. 

POL • s 1 
Ve .. Mahkemeler 

Eğer Ben 
Olmasam 

Ezilecektin 
Bunu Süyliyen Adam 
Gitti, Fakat Kadının 

Para Çantası ileBeraber 

G 
eçen sene, bir yaz sünü idi 
O gün bayan Melek yanına 

küçük kızı Cemileyi de a
larak, bir akrabası~ı :LJyaret et -
mek için SütlicedPr .. yapurla İs
tanbul tarafına ge~mışti. 

Ana kız, akşam e\'le~m" döner
lerken Tahtakcle yokuşunu indik· 
ten soma; orta boylu, esmer, laci
verd elbiseli. başenrla yazlık be
yaz bir kasket bı:lı.m&n bir deli
kanlı tak.iberine başladı Bu adam, 
elliden fazla sabıkısı olan tanın -
mış ylnkesicilı>rde"l Mehmed idi. 

Balıkpazarmda M~ıek ve kızı 
Cemile bir kaı"puzcu dükkaruna 
girdiler. Melek büyücek bir kar
puz satin aldı. ve kaı•puzun paı"a
sını vermek için cebinden küçük 
para çantasrıı çıkard~ Çantada on 
yedi lira vardı. Fakat ufaklık pa
rası olmadı~ için, !<adın karpuz
euya bir lira uzattı 

Bu sırada yankesici Mehmed, 
karşıki kaldırımdarı dikkatle on -
laı"a bakıyordu 

Melek , karpuzcı.:nl'.n iade etliğı 
bronz paraları çar.tasnaı koydu. 
Ve çantayı da mantosunun sağ ce
bine ooraktı. Sonr• kızı ile bera· 
ber dükkandan çık !ı.. Yemiş iske
lesine doğru yürli"'.•ege başladı -
lar. 

BirKac 
' 

Arkadaşın 
Ricası 

Karakola İkinci 
Gidişinde Evvelki 

İfadesini Değiştirmiş 

G 
eçenlerde, b;r gün Hamdi 
isminde bir arabacı kara -
kola giderek. kendisini ar

kadaşı Lfıtfinin yr.raladığını söy
lemiş fakat ayni gün akşam üstü 
iiaedsi alınmak üwre tekrar kara
kola çağınldığı za'T'an: 

1 

- Lütfi beni yarnlamadı. Yalan 
söyleidm, ben ken~i kendimi ya· 

raladım! derıi~ti. 
Bunun üzerine LU\fi de kendi

sine iftira ettiği için. Hamdiyi 
mahkeıneye verm;şti . 

Arabaoı Han1dinin n.uhakeme-

1 

sine dün asliye üçtnc\; cezada 
başlandı .Suçlu m-.hkemede şu 
ifadeyi verdi; 

•- Karakofa ıkll}(; i gidişimde, 

orada verdiğim if~de ooğru de -
ğildir. Beni L(ıtfi yaraladı. 

Hadise günü arahamın yanında 
duruyordum. Lütfi r;elrli. Kendi -
sine nereden gP!dığiııi ~ordum. 

- Arabacı esnafının toplantısı 

v.ırdı. Oradan geliyor.ım , dedi. 

Merak ett'm, LC:tliden toplan
tıda neler konşuldujhımı öğren · 
mek istedim. Fakat söylemedi. 
Israr ettim, gene ,ov l~medi. Ben 
de kızdım, kcndısıne söğdüm. O 
da beni tokatladı vr sor.ra cebin
den bir jilet çı karaı •k t•nunla yü
zümü kesti. Ben ele karakola git
tim, şıkayeı ett..ım. l>'3k«t bilaha -
re b'rkaç arkadaşın ricası üz.erine 
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Nafıa 
Teknik 
Okulu 

Bu Seneden itibaren 
T evsiine Karar Verildi 

Yıldızdaki Nafıa teknik okulu-
nun bu senedl'n itibaren tevsi o -
lunmase kararlaşlırılmı~tır. 

Mekteb;,,, bulur:duğu eski sa -
raylarda 13() bin l.:a ı.arfedilerek 
mühim tadil3t yap!.lmı, ve 10 met
re yülı.seklıi:,'inde 2 metre kalın -
lığındaki mcthur d'1•arlar yıkıl

mıştır 

Mekteb için Alm~nyadan ders 
levazımı, resim dairesl aletleri ve 
kimya laboratuar tesisatı getiril
miştir, 

Talebe adedi he: ~ne artmakta
dır. Mekteb;n müdüd Ari[ Tansu 
mektebde yapıpla~~k yenilikler 
hakkında şu izah~tı vermiştir: 

-- 4 sınıflı olan ve iki sınıfı 

fen memuru iki s· nilı da mühen-

Türkiyede Yaşamak 
Bahtiyarlıktır 

T 
ürlıiye biiyük bir de> le! • 
tir. Bu bü~·üklüğü her glin 
biraz daha dünyaya ~·a,·ı 

lıyor. Ankaranın Türkiyenin kal 

bi olduğunu söylediğimiz nkit 

mübalağa elmiyorıız. Belki de 

Jıir eksik ifade içinde, bir hakilu&ti 

lıötün şiimulile izah edemi~·onız. 

Bütün dünyanın Türki) e~·e 

brp olan itimadı, emni~ eli 'e 

PYIJSlD.l sösteren her giin JCD.İ 

bir hıidise ile karşılaşıyoruz. Po 

litilı meselelerde rey ve fikir sa 

bibiyiz. Yardınıımız, kararları 

mıı. f,teniyor, aranıyor. 

Ankara, yeryüzünün en faal 

.,.. fCihretli lıir merkezi olmıı• tur. 

Bu{linlerde Ankaraya bakınız: 

On yıllık neşriyat sergisi a~ıldı 

dis yetiştiren mektebimiz önümüz.. lıirin~i neşriyat kongreı.i işe ba~-

deki seneden itib~rP~ fen memu
ru. elektrık , makinP su ve sair 
k1sımlara aynlarak tf'v>i oluna • 

caktır. 

Halen ralebe k~ıiromu7. 300 ü 
mütecavizdir. Bu ~eııe 100 talebe 
daha bazı leyli ve Mt'crani olarak 

alacağız .• 

Mektebimi2in bütün rlıtiyaçla

nnı temin içın daha 90 bin lira 
sarfına ihtiyaç vard:r. Makine da· 
iresini &meli olaı"ak görmek mec
buriyetinde olan tRlel:emiz için 
mükemmel bir atdye dairesi ku
rulması hususund• yen' Nafıa Ve
kilimızin h·ır.metbi uirgemiye -
eeklerini muhakkık görüyoruz.• 

Egede Çekirge Hemen 
Hemen Kalmadı 

Ege mıntakasında bundan bir 
müddet evvel başlıyan çekirge 
istilası mücarlclesı ıy i neticeler 
,·ermış, yiizdc doks:ın saha çekir
geden temizlcnmiştfr. 

!adı, Sovyet Hariciye Komi.er mu 

aYmi Ankaraya geldi. Eski Ar -

navntlnlı: Kralı Zogo buradadır 

General Veygand'ın riyasetinde • 

ki Fransız heyeti Ankaradadır 

Şarki Erdün Emiri Abdullahın 

oğla Prens Nayif Türk ordu•unda 

stıQ ııörmek için Ankara)·a gel • 

mi§tir. 

Kimse, bizim kara gözlerimize 

aşık delildir. Türkiye kunetli -

dir. Yaptığını, yapacağını bili • 

yor. Sözünün eridir. Dünyanın bü 

yük müvazcne ku""etlerinden bi· 

ridir. 

Türk.iye Cumhuriyeti topraklar 

iJStünde Türk olarak yaşamak, 

bugünkü dünyanın §U karmakarı

şık man:ıarası kar~ısında, en e~ • 

slı bir bahtiyarlık ve •sadettir. 

Huzur ve emniyet içinde:riz. Dur

madan ral~hm. 

REŞAD FEYZi 
Dahiliye Vekaletı bu münaoebet- ~artları normal ve rrsli çoğalta • 

le Vilayete bır tan:ım göndererek bilmek kabiliyetini h:uz erkek ve 
beyannamelerin h~ngi işçiler ta • dişi develer istemi~ı ; ,.ı. Ticaret 
rafından gönderile<'eğmi şu suret- Vekaleti bu talel)i alakadarlara 
le İzah etmiştir: bildirmiştiı·. Öi;'J"e'1diğ!mize göre, 

Diğerleri d~ Balıl:PSir, Çanakka
le, Manisa, İzmir, Aydın. Muğla, 
Antalya silefredir 

Biraz !lOnrıı . Anta i.:1:1: limon ıs ~ 

kelesi caddesinden geçiyorlardı. 

Arkalarından gelen beyaz bey • 
girli arabaya yol v!'rmek için ke
nara ~kildiler, yoya kaldırıma 

çıktılar. O sırada vankesici Meh-

onu dava et.mekter. va2 geçtim. !--------------- ---------------

•UmıınU, hususi v.:ya mülhak Polonyaya ilk ola··?k nümune için 
bütçelerle Beledive bütçelerine bir çift deve gönd~rilecektir. 
tahsisat konmak suretile doğru- Alınarak neticeye göre, deve 
dan doğruya veya mPli yardımda ihrac edilebileı:-ekt;r. Develerin Po
bulunarak dolayısilr. işletilen iş lonyarla ziraat işl~rinrle kullanı-
Yerlerinde çalışan işçilct iş kanu· laeağı bildirilmişt ' r 
nunun 5 ınci maddes;nin 2 inci 
fıkrası muhnlif mefhumuna tev
fikan, açılan kanu'lun şümulü içi· 
ne girerler. Bu iş yerıni idare e
den memurlann iş kanununun 
144 üncü maddesi f!IUcıbince bu
lundukları yerlerdeki iş dairesi 
t~şkiliı.tından alacaklar: matbu be
Yannameyi doldurup yine bu teş
kilata vermeleri 15>ımdır • 

-0--

Bir Sigara Kağıdı 
Kaçakçısı 

İzmirde Yakalandı 
Uzun zamandanb•: ri aranan ve 

şehrimize gelmiş olma~ınrlan da 
şüphe olunan mard sıgara kai,rıdı 
kaçakçısı nihayet İzınirdc yaka -

lanmıştır. 

Çerkez Hamdi namile tanınan 

Piyasa Canlandı bu adam gcçPn ser.e yedi çuval ka-
çak sigara k5ğıdı ile tutulmuş ve 

l>iyasada ıaaliyct biraz daha aı"t- Bergama nezaretl:anes;nden kaç
llııştır. Evvejce gelrni ve gönde- mışlı. Kaçakçı bu son hadiseden 
tilrnernis olan sipan·lerin •evkiya- • - dolaye da 143 bin lira ödemege 
tına ba•lanmıştır. Fi" ereda Ame· • mahkum edilmişti. 
tikaya şarab, Kanldaya av derisi, =============== 
lı.lrnanyaya yumuı ta, bağırsak, ku
tıı rneyva, fası.ılya. ltalya ve Yu-

ROMAN: 10 

Bu Moran ne ış yapardı? .Kım
se iyice bilmezdi. Hiçbir iş yap -
rnadığını s<iylemek galiba dalla 
doğru olacaktı. Ekseriya evinde 
tıvatetıer verirmış. Kadına ihti
Yacı olan bir delikanlı, yahud yal
~1'-lıktan canı sıkılan zengin bir 
1htiyar, Moran'a başvurduğu za
tnan, beş dakikada iş halledilir -
rnış. MuhabbC'I kaynattırmak hü
~•ri~de onun üstüne daha baş -

a kımse yokmuş. Mobilya mı 
&atmak istiyorsun~ı? Moran'dan 
lyj .. . 

rnuştcri bulaır~zsııuz. Mobıl-

~ satırı almak rrı istiyorsunuz? 
. nran'da çeşırller'l1 i bu fa bil irsi -

~ız. Bazı inasnlar vardır ı.: . haki- j 
aten hıç iş görmeıkr Fakat dok

san tar.ıkla bcıJe. 1 vardır. İşte 
l.ioran da bı•nlard"n birisidir. Bu 
tip •damlar rnn dCTPce :ıeki, hatta 
Yatakldrtnd;ı ~·~ta: lerk<'n, kazançlı 

nanislana balık Pulcnyova tütün 

gönderilmiştır 

i~ler icad eden dı>h~ sahibleri in
sanlardır. • • 
Gümüş takımlar!a örtülmüş ma

sanın üzerindeki gümü~ şamdanlar 
yakılmıştı. Bu masanın etrafında 
kimler yaktı:? Bir füümcek gibi 
uzun ve ince Matl'!"':i.'Ll'l Gimar, 
hiç durmadan hikayder anlatan 
Prens dö Saim. kı>-ı boylu olduğu 
kadar da mağnır dö Laharp ismin
de biri, nihayet K~nt Jan Dubarry. 

Koni Dubarry bütiin diğer da
vetlilerin topuna mııadil bir iş

tiha ile ) iyor ve içiycırdıı. Bununla 
berab~r kalın s0sile vmuml muha
vereye karışmakl~n, gt•vezelik et
mekteıı de geri durır.ı..)ordıı . 

Yemekten sonra Moron, sofada 
oturan Janctin yar.:na geldi: 

- Cidden harikıı!aM güzelsi • 
niz madam, dedi, ~ıcı•· benim gibi 
yaşını, başını aşını~ bir adam için 
yüz defa daha güzeıs:ı.iz . Doğrusu 

bu ihtiyarlığ.mla güıE-lliğinizc na-

Ziraat Vekftleti Gemlikte bıiyük 
bır zeytin fidanlıiJı tissi muvafık 
görülmüştür. Bu fidanlıktan İs - 1 
tanbul, Bursa v civarı halkına j 
snd 100 - 150 bin fidan dağıtıla -? 
caktır. 

Bu fidanlık ~aycsir.dc civarda 
lO sene içinde yenidrn 1.5 milyon 
zeytin ağacı klzar.ılmı~ olacakbr, 

Ücretli Memurların 
Barem Cedveli 

Mahsus bir kancmla devletten 
bir hak temin ede.., yahud serma
yesinin yarısındar. fazlası devlete 
aid olan banka ve~· '.ı müesseseler
de çalışan memurla11n -naaş ve 
ücretleri hakkında hazır- nan ye
ni barem cetve!i ile bunların hiz
mete girmiş vl' te·I; usulleri hak
kındaki yeni hükii"ll«r; 5 inci Bü
yük Millet Mec!i.;n;n son ayların
da bir kanun 15yıhnsı hazırlamış
ti. Bu kere hükfımrt bu layihayı 
tadilen Mille>! Mecli•ire vermiş -
tır 

sıl mukabele edebilrceğimi bıle -
mlyorum. 

J anct nezaketle· 
- İltifatenıza te~ek!.üı ederım, 

dedi. 
- Yalnız birşay söyiemek ister

dım. Bilmem tanıyor musunuz? 
Mösyö Löbel ismiııde birisi var

dır. 

- Hayır. taı11mar1 . Kımdir bu 
Löbel? 

- Kadınlara hızr.ıet etmekten 
son derece hoşlanan bir adamdır 
ve onlara h~kikat•n \'Ok faydası 

dokunur. 
Janet, bu mösyö I.i:Jbel'den bah

sedildiğini iş;t.rrıişti. Kralın birinci 
odaba,•sı idi. Kral:n ı;clip geçici 

med, B~yan Melefıi kollarından 

tutarak bir ~ağa. bir sola ilmeğe 
başladı. 

Mehınedin bu horeke i kadını 

kızdırmıştı. Ona çıkıştı: 

- Ayol utanmıyor musun? Ne
den beni itiyorsun? 

YankPSici de ka•lannı çatarak: 
- Kadın, dedi. Ben olmasaydın! 

arabanın altında kalaıak ezile • 
cektin; dua et bana, sem kurtar
dım! 

Ve bı.:nları •öyl<'dikten soma, 
sür'aUi arlımlerla <;ıadan uzaklaş

tı, gitti .. 

ve karakolda verdiğim ifadede; 
kendi kendimi yaraladığımı söy • 

ledirn.• 

Davacı Liitfinın t'e dinlenmesi 
için muhakeme b'1Şka bir güne 
bırakıldı. 

Cereyana Kapılarak 
Yaralandı 

Kuzgur.cuktı 'fokat soka -
gında 3 numaralı c·vi tamir etmek
te olan Yusuf ağlı: i.mail açık e
le.kirik tellerine dok,ınarak cere
yana kapılm:ş ve yaralanmıştır. 

İsmail Haydarpaşa hastanesine 
kaldınlaı"ak tedav' altına alın -
mıştır 

O esnada, beyaz t.cygirli araba- ı---------------
run sahibi kedına ceblerini yokla
masını söyledi Bay•n Melek. elini 
para çantasını koyduğu cebine 
soktu, fakat çantanın yerinde yel
ler estiğini gördü. 

Ertesi günü MelP.). ve kızı Ce-
mile, polis müdirivn!nde sabıka
lıların fotogrııflarm ı bakarlar -
ken, bul'llar arasında. bir gün ev
vel, kendilerini takih eden yan -

zevklerine de alet olduğunu bili
yordu. Hatta söylc>nJ'ğine göre, 
Löbel'iıı tav~iyesi olmıy:ın kadın

laı"a Kral kuhk asmazdı. 
Janet, elindf'ki velpazeyi salh

yauk sordu · 
- Bu mösyö Löbd zanneder -

sem, gayet zengin ve yüksek mev
ki sahibi bir zatın hnmetinde bu

lumıyor. 

Moran itirrz etti. 
- Hayır, yanlış düşünüyorsu

nuz, dedi. Bu zat eksPriya kendi 
zevki içın avlanır. Oou benim ka
dar iyi tanıyan okt:ır. En mahrem 
arkadaşı benım. Eğrr ınü. aade e
dersenıL. bir gün 1':en:l•sini çağıra· 
yım. Çiinkü onun hima:°''C', i,. sizin 

kesici Mehmedin re~mirıl' tesadüf 
ettiler 

İşte Mehmedın muhakemesine 
dün de a~liy~ ikınci cn.<.d2 devam 
edildi, Dünkü duruşm~da Melek 
ile k121 Cemile sorguyn çekildiler 
ve her ikisi de çantanın Mehmed 
tarafınd~n ÇRhndıpn• ıddia ettiler 

Muhakeme kara• \"et IJl<'k için 
on bir mayırn bırakıldı. 

vaziyetinizdeki ge,,, ko.dınlaı" için 

her zaman faydalı )labilir. Hele 

bilhassa ... 

Moran biraz dalı1 yaklaştı ve 
Janetin kulağına fısıldar gibi: 

- Bi1hassa, dedi, lıu hususta 
Kont J;;n Dı..barrv'ye hiç bir şey 

söylemeyini7. Eğer ~izınle böyle 

konuştuğumu işiti!Se her halde 
çok canı sıkılır. Çünky biraz haşin 

adamdır Ters birs,·y ) apmağa kal
kar Bilhassa kızdığı zamanlar.. 

Davetlıler konak• ,n ç~k.lip git
tikten sonra. Kont ,,.rdu 

- E, anlat bak.3lım Janel, Mo· 
ran'ı nasıl b•:lrlur •ofada başbaşa 

KISA POLiS 
HABERLERi 

* T.ıvu;..pazarıı.d .. c.luran Ah· 
med oğlu Yu"ı.ıf s2!"hl'şluk yüzün
den çıkan kavga nPtictsinde ayni 
yerde oturan arkacla~ı Yunusu ra
kı Şişesile başından yaralamıştır. 

* Mehmed oğlt: Abdurrahman 
adında biri Erninön;i tramvay du
rak yerinde tramvav beklemekte 
olan &lami kızı Rt'fahın cebin -
den para çantaSlnı ça!era1' kaçar
ken yakalanmıştır. * Sabıkalı Ahmde Çengel Ya
vuzsinan mahallesiı>rle oturan Os
manın pencerede as•lı çamaşulan -
nı çalarak s:wuşurlten tutulmuş
tur. * Şoför Alının ıc~rcsır,deki o
tomobil Tünel meydanından geç
mekte iken Mişc~ kıll Marıye ı;ar· 
parak bacağından ~·aralamıştır-

* Sürücü Yıınu~n idaresindeki 
yük arabası Ağah,mal!:ı cadde • 
sinden ge.;·mckte ikcP Dara adında 
bir kadına prparak bacagından 

yaı"alamıştır 

vermı~. uzun uzun honuşuyordu
nuz. 

Janet bu rnuliıkdtı <'ldugu gibi 
konta anlattı Kon ' t-11<r ni uğuş· 
tırdı: 

- İyı, ıyı! dedi hPr ey yolunda 
gidıyor demek! Bu Mnran olacak 
budala sadece ~ösyö Löbel besa· 
bına çalıştıj;ını za1,n•»ler. Halbuki 
Löbel beni ondan ı~i bilir. Ben o
nu buraya çağıracaktım amma, 
.kendisi gelsın. dah~ :y!• 

Janetin ellerini tııtt.ı. Hımaye

kiır bir tavırla ba:• nG,ihatlerde 
bıriunclıı 

- Janet.çıgım, rh'di, E. mdı sen 
hayatmın bir dönüm noktasına 

gelmış bulunuyorrnr. E:ımizdeki 

kozu oynuyoruz. löh~ l'in >ana kar

şı mağliıb olması lazımdır. Daha 
sonra onrlaP daha çuk kuvveUi 
bir adam :la elbf'lle cnıuı nakkm· 
dan gelecekth. E~t~· ttş..•bbüsü -
müzde mu,·aff8k 1 ;ı-ı, zsak, rr.üt-

Birimizin Derdi 
Hepimizin Derdi 

Umumi Hala İhtiyacı 
Bir ol!iQUCWDDJ ·ıııyw: 
. ' 

.ıaıa..bul Vakıflar Da mudur-
lutil, Çembuliı.a. t:i\·armd.aki ,_ 

tikaJirp camilai, mühim bir 

para arfıettlrerdl tamır irdf. 
Wa.kat barad& ıenclt'~ •~·cad o
lan Nli:tı llcnüz yapiınu 

Dalbukl bu ıelvarda ıunumı h~
ll;fa bQ8k 1'ir ihUya(' vardır. 1 .,. 

ld ........ b b•hi lehls <dildiil H 
Ovalar da ıauunaia ı.a.Luhiı itin 
lNraclaD rdı:an fena kokular t'f

Yan rahatsu. ttn-c:kttdlr. \'akıf

lu Müdw-luiiı ufak bir blmm•ll• 
bvuım: da pe_kili dıiı:cltrblhr. 

Yine a:tnl camlin a,·ıusunda 

J'IUY'ID halindf' istifade f'dihnf"k 

here bö.Jb bir aa bazlnf"!<.İ bu -
huı.makta.dır. Bu ha1lnf')'f' df' ha
•an 7oktur, t~tudc u,-u aulouıt
tır. U:aun umandan beri kml:ılru. 
:mrmtı,tir. Çocuklar ta tar atarak 
Mv.n. doldurmaktadırlar. 

Delinul 7apıhnul, havuıuu du
:u:Jlilmesi o •adar ma rarb bir iş 

olmasa &f'rtktir. }'akat mahallt"llJi 
-. d~ memnun e•cdltir.» 

hiş düşmanlar knıın<cağımıza 

~üphe etme' Çünku bu d •,kıKd oır 
çok kimseler hep ovnı oyu; .ı 0 y. 
nııyorlar. MU\·affak clamazsam, 

bir mektubla beni hapı hant\ e ve 
yahud menfaya gön krmek onlar 

için mühim bir iş dej5 ldir. Fakat 

eğer sen, tavsiye!ePım i yerıne ge· 
tirirsen , ve eğer muvalfak olu • 

sak. o zaman .• O 1amaıı • • 

Kont kolur.u yukarı\ & dvğru 

kaldırdı. Yani: .o nman yuk.el
dikçe yük•eliriz• drmc"• getirdi. 

insanların hırslan bıraz rla sari 
oluyor. Janet. kontun ağzından, 

halta i•lerse Kral n uah ı ho,una 

gidebikceğin i ka<; ıld:ı. i~itc işite, 

en 11Jhayet kendisı '" bu sözlere 

inanmağa başlamıst•. Fakat bu 
inanış. içind" bazı kvrkulı.r ela u 

yanrlırmıyor değılrlı 

(DPtınmı tar) 



6-SON TELOltAF 5 MAYIS 1939 -
1 Amerikalılara Göre 1 l Meraklı Şeyleri 

NAZİ SELAMİ HÔK YE Bugünlerde Bir Şe 
OlmıyacakVaSo ra 

N'zl usulü, yani Hltlervarl nasıl 

selii.m verlldJtlnl hepimtı bili

riı. Fakat bunun da bir meu~el oldu
tunu bilenlerimiz pek azdır. 

Bunu, eslıll ıtoınalıların elarnına 

benzetmek haLldır. ?\azi u~ulü sellim, 
vaktile c1.'eutouıt J..ml ver.ilen Cer -
menlerin ı,.climlarına benzer. Bunlar, 
saf ellerini, biraz yukarıya do,Cru b.al
kık olın'lk !fartlle uı:ahrlardı •. \vuf -
tarını da acık tul.ırlardı. Elin uzJh1-
mao;ı, seJa.mtanan adamla kendi .ıl 

müsavi tuıtuiuna, a"·ucun açtk buJwı

~ da bir !llh hulunmadı.tnıa dt' .. 
Jilet t"drrdi. 

Şairin Sevgilisi 
1 n g i 1iz1 er De n i z An 1 a ş m a s ı n ı n 
Bozulmasını Ehemmiyetli Saymıyorlar 

Asıl Mühim Mesele Polonyada ! 
/! 

lman devlet reisi Hıtıerin, 

Ruzveltın mesajına verdiğı 

cevab acaba Amerikayı tat· 
mın etmiş midir?. 

Yeni gelen gazetelere bakarak 
bu bahsi derinleştirmek lazım ge
lıyor. Nevyork ı;azetelerinin fik
rince Alman devlet reisinin o u
zun nutku istikbal için müzakere 
ümidlerini kuvvetlendi.r!m'kten 
çok unktır. Yalnız şu anlaşılıyor · 
ki Almanya şimdiki halde herhan
;i bir tarafa taarruz etmeği düşü- . 
nüyor değildir. Hitler yeni bir ha
rekete geçnıed~n evvel bir zaman 
duşün~ctktir. 

dar gidecek ve nasıl bir hızla gi
decek?. Bu ancak onun karşısır.a 
çıkacak mukavemetin dereces.ne 
göre olacaktır. 
Amedkanın Başka yerlerde o· 

lup biten işlere karışmaması !ik
rinde olan gazeteler ise bu vesile 
ile de kendi noktai nazarlarını 

ileri sürerek Amerikanın Avru 
padaki meselelerden uzak kal -
masını yazıyorlar. 

Fakat görülen bir hal vardır ki 
o da Amerikalıların bugün artık 
Avrupa işlerine uzaktan seyirci 
kalamıyacaklacıdır. 

Geçenlerde Nevyork Taymis ga· 
zetesinin Vaşingtondaki muhabiri 
tarafından ortaya şöyle bir riva
yet çıkarılmıştı · Bundan brrkaç ay 
evvel Amerika Cumhurreisi tara
fından Hitler ile Musoliniye ha· 
ber gönderilerek şu teklifte bulu
nulmuştu: 

- Üçümüz toplanarak konuşa
lım. Bitaraf bir adada, yahut bir 
gemide buluşalım!. 

1 lar o zamanki Amerika Cumhur
reisi Viison'un müdahalesini isti
yerek harbe nihayet verilmesi i
çin müracaat etmiş:erdi. Fakat o 
zaman Almanya harbden yorgun
du. Yoksa kat'i olarak mağlub de 
ğildi. Eğer daha isteseydi bir za
man daha mukavemet edebilirdi. 

İşte bugün Almanların iddiala
rı böyledir. Umumi harbi bilmi -
yen bugünkü Alman gençliği ise 
bunları dinliyerek 918 deki mü -
tarekenin ve 919 daki Versay mu
ahedesinin hakiki mes'ulü hep A
merikalı Vilson olduğuna, yoksa 
Almanya mağlub olmadığı halde 
i)ep Vilsona itimad ettiği için al
dandığına hükmetmektedir. 

Almanyada Amerikaya karşı 

beslenw haleti ruhiye işte böyle 
Şimdi de Reis Ruzvelt tarafrnd~n 

prtaya konan anlaşma ve uziaşma 
teklifleri yirmi sene evvelki Vil
son prensiplerine benzetilmek
tedir. 

REŞAD FEYZi 1 , ___ , Yazarı: 

' /Ahmed Encı htrıüz yirmi 
~ yaşını sürıi) ; du. Hassas bir 

gençti. Kenllı ıddia ve ri
,·ayctın~ nazara'! şa dı. Bir takım 
·i.rler yazı) or bu .!arı, kuçük, za
rof, kcn~rları yald·ziı d fter!ere 
teırıze çekı ordu. G,celeri, uyu
madan önce, y a·Jın~ uza.~ır, bu 

OKYA~OSUN llLRbiLiGİ 

.\merikıt bahriye nrurrti.ııin ne:;tf'l· 1 

Uğl bi rravora güre, Okyanosun eo de-
rln yeri 8,740 metrodur. 

Bu .uokta, EnKaııo burnunun _.ıma -
llnd(', l!~')p.lnolianın "Jarkındıu ır. 

Çok sadr bir baroDıetrodur. Heın de 
masrafs11; .•• Adi bir örbmcek otL •• 

\'alıu:ı biraz dikkat J.izım. Ruxnr 
f,;ıkacaiı. :vaiınur ıJ.,tacaiı -ı.una.n ö
rünı<'ek. a.tlarını lı.athyan tr lerl re -
rer ve bJva müteha\"Vil kaldıkça ayı.I 
halde, gercln bırakır. 

Eier aiları l'ev,etlrse bu, havanın 

diizele<'eğine dt"JaletUr. Örümcefln bü
'&lilüp durması da yatmur alametidir. 
Ya.tnıur '.\·ağarken ('alı'fnuya başlarsa 

bunun kısa surrcefi ve havanın açıı

caiı anla. ılır. 

Öru.r.r.1 ·klrr. ailarwı hrr yirmi dört 
saatte bir defL1Urlrler. E'(er akum U
zerl, günet1 batnı•dıın evvel dellştirlr
se, bu ı-ecrnin cti%~1 ve açlk oluaitw 
bildirir. 

ERKEKLER HEP \ClK RENK 

F.LBİSE GİYERLERDİ 

Erkekt~r. l"«tn J'ıiz yılın ortasma 
dotru koyu renkli ~Jblseter l'bmJye 
ba.şlam1Şlardır. Daha evvelki yü'& yıl

larda, lpekll ve çok &1ıık renk elbise 
Nerlcrdl. O de\·lrlerln t-rkeklerl, w .. 
valete çok ehem.mlJ'et verirler, kadın
lardan rl.aha ('Ok şık (CZf'rlerdl. 

kilç·.1k ~f4f a Iterlfrı dEn b~rini 

elıııc al ,, yı:zdığı şı r eri mırıl -
danarak okurdu. 

Bu 'ıırler, krnd; zeJ:qbınca, cok 
muvaffak olmuş birf! ~:an'at eseri 
idi. Enver, krnd:sıni:1 çnbuk ınki· 
şaf edec.>k. l'leşhur o.&cak çapta 
bir şa;r olduğurıu çolttan kalıul et
m~tı 

Dalgın ve dusün,.eli ıdı. Ruya • 
!arına bile, yazdığı 5iirler hakimdi. 

Yalnı·< bir mese,., vo-dı: Bu şi
irleri henüz hiçbir :·<'ı de neşret
memişti. Kimse onu tanımıyordu. 
bir edebi mecmuada, •rtık eser • 
!erinin neşredilme'i zamanı geldi
ğine kaııidi. Mecrr.u"larda, peka
la, Enwrin şiirler•ni ı·lıp basmalı 

idi. Sanki daha iyı:-in• mi bulacak
lardı? 

En verin yl\zdığı şiıı !erden he • 
men hepsi. bütün bu devredeki 
gençlerin yazıları gibi, garami ve 
aşki ınevzularda idi. Enverln, ya
zılarını ne~retmek ist~mesinde ki 
en büyük gayesi, bJ ş;irlerini, mat
bu bir şekilde Perihsl'a göstere -

N evyork llerald 'fribon gazc • 
tesı diyor ki: Eğer Hitler diple • 
masi yollarile daha nazik olarak 
cevab vermiş olsaydı, hıç bir ta
ahhıidc girm~ksizin kend' aley -
hındeki ithamlara karşı kendini 
nıüd1faa edebilirdi. Belki de bu 
suretle havayı tasfiye ctmeğe hiz
met ederdi Fakat iki saat süren 
müdı.faaya rağmen yine kendi 
ciirmünü itiraf etmiş ol:iu. Kendi
sinin kabul edilir gibi olmıyan 

iddialarını tekrar etti. Hitlerln de
diif.nin ehemmiyeti yoktur. Asıl 

müh'm olan Hitlerin ne yaptığı • 

Amerikalı muhabirin ortaya çı· 
kardığı bu rivayet Amerika Cum
hurreisi tarafından tekzib edil -
miştir. Reis Ruzvelt bundan bah
sederek şöyle demiştir: 

Her ne hal ise. Fakat Alman dev 
Jet reisinin nutkundan anlaşılan 

ve her tarafın nazarı dikkat ni ı 
ce 1 beden noktalardır. ~İİİİmİİİİİİİiiİİaİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİii;° J 

934 de akteılilmiş olan Almanya
Lehistan muahedesi ortadan kalk· 

bilmekti. 
Perihan .. Bu, işte Enveriıı sev-

. r. r.e yapacağı ise belli değildir. 
Bu beyanat vaziyet' ne iyileştir • 
miştir, ne de daha fenalaştırmıştır. 

- N evyork Taymis gazetesinin 
bu hikayesini okudum. Bu doğru 
değildir. Fakat şayanı dikkattır. 

İyi bir tarzda yazılmıştır. 

mıştır. 

Lehistan Hariciye Nazırı Bek 1 

933 de Almanya ile Lehistanın mü- ' 
nasebatı son derece gergin bir 
hale gelmiş iken •Öyle demişti: 

İstanbul Hal 'unın göz 
bebeği ateşli 

VIVIANE UOMANCE'ı 
Dün gece 

KADINLAR 
HAPiSHANESi 

Filminde 

gilisi idi.. Genç bir kız .. Enverden 
bir iki yaş küçiik .. San saçlı, yeşil 

gözlü .. İnce, mc\·zun nııtları olan 
bir yüz .. O da hayali r.cn is, hassas 
bir genç kızdı. Romantik bir ru
hu vardı. Şimdiki l!:ı2.lardan bir 
çoğu gibi, :;p'>t'I\, sınemaya düşkün 

1 , 

değil, nasılsa, bir miistesna olarak 

Perilıa.,, 

tanımıştı. Ges·en ya> burada bir 
şıracı dükkanı vardı. İçeri girdi .. 
Dört b~ş kişi, kimi masaların ÜS· 

tüne, kimi sandnlyohn, oturmuş· 

lar. blğıra bağıra kr.m;şuyorlardı. 

Duvarlarda karlın rcsımleri asılı 

idi. Yerler atılmış kağıdlarla do
lu idL Bir köş~de y.ğm halinde, 
iade m~cmualar dnruyordu. 

Enver in ıçeri girdiğini kimse 
farketmemişti bile ... Yahud da e
h~mmiyct veren olmamıştı. Orta 
yaşlı bir adam bağırıyorc,lu: 

- Böyle rezalet olmaz .. Bu Ü· 

çüncü •ydır ki hala dükkan kira· 
sını vermediniz. Mahkemeye mü
racaat L'<iip cşyaların:2ı dışarı at
tıtacağUlı z~ten ·n-pd'ı ki?_ On lira 

Amerıkanın diğer mühim bir 
gazetesi olan Nevyork Taymis de 
Almanların hayati saha ve nüfu -
sun artması gibi id(!ialarını red 
eJerEk diyor ki: 

Hitler tıcaret imkanlarını ara
mıyor. Bir imparatorluk kurmağı 
dü.~üııüyor. Bunun için neriye ~a-

Amerikanın aleyhinde bulunan 
Amlan gazeteleri ise bu vesile ile 
yine Amerika aleyhine yazı yaz
mış oluyorlar. Böyle asılsız riva
yetlerle herkesin aldatılmak is • 
tendiğlni ileri sürüyorlar. 914 - 18 
Umumi Harbinin sonunda Alman-

- Bizim Almanyaya karşı olan 
vaziyetimiz Almanyanın Lehısta
na karŞı olan vaziyetinin ayni o· 
lacaktır.o Aradan zaman geçti. İ
ki taraf nihayet bir muahede ak-

ı LALE sinam1sın~a 
J bütün göniilleri tf'shir etti. 

edebiyata meraklı idi. Bir iki yıl 
evvel, nıektebde i:.:crı, ıırkadaşları 

onwıla: 

kira .. Talibi ıni yo!r? Önümüz yaz. J 

Dükkanı bir sucu ·stiyor Ona ve- 1 
receğim. Bıktım s'.Zdrn yahu .. U
çan kuşa borcunuz var. Her gün 

(Devomı 7 incı sayfada) - -

' .. -
- Ş.:ıir .. Şair, di,·e aia~· ederler

di.. 
O zaman öyle utanır, kızarır, bo-' 

Acele ediniz ! zarmlı ki.. Çok gücünı; giderdi. 
Şairlik bir suç. edel:iyata merak 
sarmak bir kabalut eleği! miydi'. 
Bu Perihan da. nerec'en çıkmıştı. 
Bazıları onun iç'n· 

Çc.k saf kız. z3,·•!lı. Böylı· ço
cukça şeyleric uğı aşıyor, derler, 
hem gülerler hem acerlard'. 

1 te, Enver, Periha,.a sık s:I: \•e 
u;:~tn uzun okut!uğı.ı kliçük 1 yaldızll 
ddt •rdekı şiırlerdon biril"i:ı, son
ra birkaçınııı, mu:laka bir mec · 
ınua-da neşrcdılmPsinı, ve sevgi
lisin~ ıııatbu bir şe1<i le gösterme· 
sini, bütün ruhi hullcrclen dolayı 
ıstiyordu. 

Bir gün karar verdi. cAz ve öz. 
ısin lı edtbıyat moc!1'ı.S"1na gidip 

Beyoğlu İstiklal caddesınde Sa-
l karya sineması karşısında 

,MOTOLA 
GÖMLEK 

ticarethanesinin 
ş •r cı .kı dukkiinının terki hase
uile \'C Ticaret Odasının müsa· 

adc>ıle yJpm~kta olduğu 

Tenzilatlı Aatışıudaıı ilk 
f.(fütlcri ıulcn İ&lifade 

ediniz. 1 
En iyi cins bütun stoklarını re-
kabet kabul etmez fiatlarla el· 
den çıkarmaktadır . 

0/o 25 ila 45 1 
tenzilat 

Acele ediniz ! 
İngiliz filosunun SQn manevraları miiııasebetile tir /ngi!iz mccmua"1ndo çıkan reııi1'1lerden 

ş irlcrini. ba:;tır:nağa kcrar verdi. 

Babıiıll caddesine geldi. Aradı, 1 
sordu. Az ve ;;,. ıs;mF edebiyat 
mecmu:.-ı.Fının ictarcr:PnPsinı ~u~~u. 

Buras_ı, b.ir erka .~o~ ıkla _ku~uk I 
bir dJ1<ka.ıdı. Gorur.ıı~. dukkanı ıi:ı•:ııııı:ıcımı:•ım•• • 

lı 
Gençliğimi yok ettim. 
Yeşlı olsun da bana denk bir kafa 

yordum: 
olsun, di· 

San 1 varacnğıma kırk yıl dah~ t!vımcte otur
saymışım! .. 

All&lıın ne talihsiz kadmıymışım ben?. 
Annem taş doğursaymış da bet!İ bu dünyaya 

çıkartmı.saymrş. 

Bu ağlıyan, haykıran, içinde kü:ne!enen oğu· 
lu sm;:ı hıçkıra hıçkıra dışarıya v•,rr.n g~nç kadı
nın kar~ısında ne yapacağını şaşırar. F'azıl, onu sus
turmak, yatıştırmak dınJirm~k için çırpınıyor: 

- A~lama karıcığım!. 

Dü~:indüklerin hep yanlış. 
Aklıma bu söylediklerinin bir tones: bile gel· 

miş değil! 

Diyor, bu telaş içinde kendisine dilinin altın
dan ko11:ışuyordu: 

- A Fa'11. Neyine gerekti senin parayı otele 
getirmek Hayc!i getirdin, ne diye oyaianır durur· 
sun? Ya ctoblııde kolsaydı , yahud da en boş vakti 
ko llayıp o zaman bir yere tıksavdın. S·mdi nasıl 
ayıklıy•"•k'lıı hu pirlncin taşını bakalım? Hem 
de. bız,nı oava'1ı bu bdar kızfın, r,iıcengin hiç 
ıorm""'~ti.'tl . Gururun2, benliğ;ne çvk diişkiin bir 

os 
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kadın. Böyle olrıası çok da ho~um~ gidıyor amma 
bugün hattayı t•şa vurduk. Şundi ben bunu nasıl 
yatıştıracağım, ne yapacağım? 

Faz.i, güne ve günqe ç:karm~l:tan korktu~u 
bu lakırdılarını ağzının boşluğu iç!nc:e evırip çe
virirken birden aklına bağrşl~dığı ı;or aportıman

lar geliyor, o saniyede buzdan bir kı1'f iç'nr, gir
miş gibi tirtir titriyor, .;oğuk terler çıkarıyordu. 

O söylerken Güney de ağlamasına, hüngüdenıe • 
sine de•:am ed!yordu: 

- Alda:ıdım 1 

Gen~iiğimi yok ettim. 
Boş yer'! sevdim! 

Artıl: her ~ey bitti! 
Otu:·amam. 

Yaş:;vamam 

Ve grn~ kedın hırd n karyolaıbr l·atktı, elin~ 

takılan psketle ·ı de el ile yere ıttı, rfagıttı, dokto· 
run hiç ;.ıüzunP. ba'.<madsn gard•"bun llal'ına gitti, 
bir rop çektı, giyinmeğc ba~lad,. Dr,ı:tor tek ke
Jııne SÖ)l .meden onun bu gıv:nişi!l.P. \'e g·;zıer:n· 

den ak.r. yaşa bakıyor, ne yapacağını h!lmtyor, 
sadece t>ilerir' i uğ'JştunıyorJ11. Güney giyındi. şap· 
kasını beşına, c~diven1erini eline ~~c;İ1'.\:ii, kapıya 

doğru yiirüdü. Fazıl putlaşnıı~ bir ad~m gibi, ya
hud da bütün duygularını kaptınn bir budala 
a~ık gibi suspus olmus. o:ıuıı kapıya doğru gidişi
ne b~karken birden ateşe oturmu~ gibi yerinden 
fırlaaı . od•nın ıçinde kostu. Güneyin bileğinden 

yakal~d.: 

- Nereye~ 

Ger.ç kadıc. bu tablo içinde bir ~ere daha hıç
kırdı. bir kere daha gözlerındeki ya5ı boşalttı: 

-- (;·diyorum. 

Nıçin? 

- Seninle yüz yüze gelmem art•k! 
- '\le yaptım ben sana yavruwğum?. 
- Daha n~ yapacaksın? 
Genç kadı!" bunu ;öyler si'ylemez yeniden 

huı •ur hüngür ağlama,ğa basladı: 

- Ne dü:ıyaya gelseydim, ne srf'ınle evlen
seydim, ııe de hugünü görseydim. Bir kedına bun
dan daha ağır ne yapılabilirdi? 

FaZ' ı. kar,sının bu ağlamasına, bu içliliğine 

dayanamazken bir de on un: 
- Artık ben seninle oturamam. 
D:ye yola cıkışı karşısı~da n2 söyliyeceğini, 

ne yap-.cağını bilmiyor, gerçekten bir kriz geçi
riyor : 

- Karıc•ğım acı bana. Düşüp ö'eceğim. 
Gel, geç otur "erine. 
Diye yalvarıyordu. Güneyı 
- İmkanı yok .. 
Gid.-ceğim! 

Hırsız bir kadınla senin oturman da ayıp. 
Demek en sonunda bana bunu ydpacaktın?. 
Kırk yıl düşlinsem aklıma gelmezdi! 
Yaz•.k. 

(Dt'Vamı var) 

auocıx , 
11.ııo lnkıJJ.b tarihi dersleri • ıı,ıl< 

evinden naklen.. 
18.30 Proça.m. 
18.35 nıımk (Balo minlfl - Fil• 

19 Konwtma . 
19,15 Türk mli•ltl (Fuıl ho1rtH• 
Celll Tokseıı n arkadaşlan, <' 
!O Memleket sa.at ayarı. aJaPS 

m.eteoroloJI haberJerl. 
20,15 Türk minlit. ,4' 
Calanl&r: Cevdet Catta, Eşref J' 

rl, Hasan Gilr, Hamdi Toku. 
Okuyan: Safiye Toka1. 
ı:.. llicH peşre~I • s&ıım 11e1•a;.,. 
2- Baydırın Hlcu şarkı - JliC 

elem. cı· 
l- 1leflk Fersan - mcaı tarkı .. 

banda biricik sevdlflm sellliıı. Jl" 
4- Salihaltln Pınarın - Hloa• ,,.r 

Anladım sevmlyeceksln. 
ı>- Hasan Gllr • Kanun taksld~ , 
6- Evlo şarkı - Blr sebebi• ıil 

cenmlşsln. ~· 
1- Evlo tilrkü • AUadım ııatı9' 

&"lrdlm. 
8- Saz eserleri ve 07un uvsıırı-
21 Konu.şma. 
21,15 Esham, tahvUit, kanıbi1° 

nukut ve ziraat borsası (flat). 
!1.25 N.,,,eıı plaklar - ıı. ~· 

21,30 Müzik (Riyaseti cumhur ,ııl 
!armonik orkestrası - Şet: Has&P ft. 

22,40 Mü.dk ( OpcreUer - Pi)· 
2! !l(üılk (Cazband - Pi). ,ı 

Zl,45 • 24 Son ajans haberleri 
yannkl procram. 

YAKIN 
13.30 Proınm. , 
13.35 Müzik (Operel seleks1oııl•" 

Pi). (f 
14 l\lemleket saat ayarı, aJaO' 

meteoroloji haberleri. 
14,10 Türk müziği. 
Calanlar: R-1 Ettr, Refik Fe~ 

Zühtü Bardakoğlıı. 
Okuyan: Melek Tokg-ö&. 
1- Şehnaz peşrevi. 

!- Dellill zadenin - Şehnas .,...-ı 
Etmedin bir lihza ihya. t' 

3- Şemsettin Zl.vaoın • Şehnal fi 
~ı - Dem aldandım, hem aldattlfl:I· , 1 

4- Zühtü Bardakoflu • Santur 11 

•lm.L 
l>- Lem'lnln - Hlcas ııarkı • rl~ 

emelim. t• 
6- Salibaıtln Pınarın • Hlcal fi 

kı ~ Yüzüm gütsede kazlar. 
7- Saz semalsL 1 
11,40 • 15,30 Müzik (Neşeli pli.l<~,. 
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1 Hıdrellez Cumartesiye Rastlıyor 1 

Bu Yıl Bayram Paşanın 
Cünbüşünü Seyretmeli ! 

Kır Kahveci/erine, Yazlık Gazinocu/ara, 
Kayıkcılara, Sandalcı/ara, Seyyar Y emişçilere 

Hayli Gün Doğdu Demektir 

Her yıl Hıdırellezde me cirelerde böyle sofralar kurulur. böyle eğlenilir. 

B u cumartesi ~ün•1, Hıdırel - eı·R MCKJUBA crvAB nunun Hitından çıkmadığı ne ma· 
ı~z olduğu i~b bizim mu - l l lılm? İşte ben o ır.ekluba verile • 
harrir arkadaşlardan ba - cek cevabı da burada veriyorum: 

~laq kaç gündür başımın etini Yaun: Ayol. tavsiyeye füan ne hacet, 
Yiyorlar: bıdırellez gün ve gecelerinde on• Osman Cemal KAYGILI 

- Bu sefer de bi!! götür ne o- ların sofraları açıl;.tır. Kim olursa 

5- SON TELGRAF - 5 lllAYIS 1939 

j_ş_A_K_A_l 1İngiltere Kral ve Kraliçesi 
İSTİBALİ YOKMPŞ! 

Ferdi - (Bir iş ıslemek için 

c ..•...• müessesine gi<ien arkada -

şına) nasıl muvaffak oldun mu? 
Müracaatini kabul eltiler mi? .. 

- Ettiler, fakat b~n vaz geçtim. 

- Niçin? .. 

- İst!kbali yok' .. 

- Neden? ... 

- Müdürün kızı kocHlı da on • 
dan ... 

ALIŞTIK BiZ FELAKETE ... 

Me)us çehreli b'r odam, ikinci 
mevki knrııp.ırtımanlarından bi • 

rine girer. Y~mndo\d iki çocugu, \ 
per.cer •nır. kenarın~ cı1 urtur . .'\.sa· 

bı asabı ayaklarını •·~'lamıya ba~

lar. Karşısında otureıı bir hoca: 

- Bay, d~r. •yaklannızı salla • 
mayınız. R•hatsız e~ .yc.rsunuz be· 
ni. . 

Ber;ki aldırmaz. Hcca kızar: 

- Bay, ayak sallamak iyi de -
ğildir. Felaket getirir ... 

Ne diyorsun sen hocam ... 
Karunın cenazesi fı..-gonda. Bü

yük oğluma amelivat yaptılar, bir 
bacağını kest.iler. Ortancasının ko

lu kırıldı. En küçüğii tren bilet -
!erini düşürdü. Ankara trenine 
binecek yerde yanlışlıkla Konya 

trenine bindik, Afyona kadar git· 

tik Anlıyors:ın a hocam ••• Alış -
tık artık biz felakete ... 

Yarın Kanadaya Gidiyor 
Kral ve Kraliçe Yetmiş Sandık Eşya 

Ve 12 Hizmetçi Götürüyorlar 

lursun? olsun, onlar, gelen m:safiri geri mektubu lütfen aşağıdaki adrese 
ICenditerinc soru!·oı um: yollasanız ... Bunu .;-izden kalbimi- ve boş çevirmezler. İsterseniz ev- DAVET 
- Bu sefer de sh nereye götü· zin olanca Mmimiyeti ve sevgili, lerinizde ud, kema'l fıhir. gibi şey· ----

reyizn ~ani? !er varsa onları d:ı "81Jınıza alıp , saygılarımızla rica ediyoruz ve ' 
- Geçen s~ne fıB'll falanı, ev· yazacağınız tavsiye mektubunuzu beraber götürürser.i1 :> zaman iş, 

Ve!ki sene falanı filanı götürdüğüm dört gözle bekliyoruz. Sayın bay daha dört başı manrnr olur. 
Yerlere! muharriri * 

Gülüyor ve: Ölür müsün. öldürür müsün? Gelelim şimdi, h~zır •ırası gel. 
O - Yahu divornın ınanmayın! Yahud da çıldırır mı,sın, çıldırtır• mişken hıdırellezin kendisine: 
n·nlar, size r.:antat ı.\mışlar !Be • !ar mı? Mübarek gün! Bu yıl cumartesi· 
ıın ne geçen ~enr. ne dP evvelki Diyo! buna derl~r ışte! ne rastlıyacağ: için kır k~hvecile-

seneki hıdırrllezlerde hi" kimseyi İmza yerinde iki kadın ismi bu· rine, yazlık gazinocuiarn, kayık • 
bir Yer~ götiirmiişlügüm. yok! lunan bu mektubun yazısı da va- cılara, sandalcılora, seyyar ye • 
Anım:ı geln de ciz berikileri 1- kıa bir kadın yazıoına benziyor _ 

1

. mişçilere fitil!• bir haylı gün doğ-
nandırın bak~lım! d F k 1 bl du demektir. Artık rcnır.rtesi gü-u. a at, bu muzib i{!in zim 

Onlar: yazıcı arkadaşlard:,n birinin boy· (Devamı 7 inci sayfada) 
- İlk diyorlar, li~i kendıramaz·ı============================ 

81
11, eski hıdırellezlrrde şunu bu· 

tıu, nasıl oralara fbtti!·dünse, bu 
hıctırelkzlerde de biz' götür! 

....................................... 
Ne diyeyim bilr,,em ki? Hay o 

:Çil'@eneler) romanım yazmaz o-
8Ydıın. 

h Bazı muzibleriıı nvayetince, 
~ıdı'..ellez günleri '!'opkapı. Ba • 
trkoy kırlarında kend;!erıne mah· 

~Us aeayib c'-inbüşl~r yapan göçe
• Çıngeneler, 'öz·1e knç yıldır bu 

~İllltbüş ve ziyafetlP•·ine hususi o
~ar:k beni de rağtttr v• bana fev-
alade izaz ve ikrom hırda bulu • 

nurlarını~! Bn yalar. 1arı kimler, 
nası] uyducu~br? Orasını bilmi • 
Yorum. 

* Buna derler çiııaene teferizl. . 
.O.çıkta, kırların oı~~sıııda o gün 
Ve o gece vur patla::m. çal oyna • 
Sı.ndır g'der ve her ısteyen de gi· 
dıp oraya, d0ya doya bu alemi sey
r•der. !\.aç giindür· 

1 
~ Hıdırel!ez yaklaştı, ille bu se:r beni de götür bonh da enfes 
ır Çingene alemi seyrettir! 

1 biye yolumu kesenlE-re hep bun. 
r~rı söyliyer~k geç;ycr VP keıı.dile
ct·nı baştan savuyordum. Fakat, 
. un Öyle bir iş oldu ki buna karşı 
~1•den ı;:ıkm&mak hbil. değil! 
n atbaaların birin~e ~lime geçen, 
'fı~lltıına yazılmış bi: mektub ... 
n ır de zarfı yırtıp iç: ne bakınca 
a ~ görsem, b~ğenirsiniı' Aynen şu 
•tırları görr.ıiyey;rn mi? 
Scıyın ba1J'mız, 

> lıffedersiniz ammP, sizden bir 
lccı11ıız var: 

> Sizin şimdiye kadar Çingenele
e dcı· 

~ı ır yazmış bulunduğunuz ba· 
•ÇY!lzılarınızı okuduğumuz gibi 

b. ıııgenelPT• isimli rr.manınız da 
ız· 

d ' Çok mütehassis kıldığından 
c::Yı şimdi sizden şöyle bir ri -

Ncı bulunuyoruz: 
d ·ıe e olur. romaııınızda tasvir e
ı: n Çingenelerin hıdırellez 8. • 

llıle,.; · k <>ııt.ır nı .ya ından seyretmek ve 
"ı<ı ıı dan· daha entc>resan malıl· 
tcı ~•dinmek üzere. bizim için, ls· 
ile~ ~ı civcınndaki riicebe çinge
ı. e.tn çeri başısına hitaben bir 
~l>oıy 

e mektubu yaz,anız ve bu 

'''Beni Aldattın, Şimdi 
Cezanı Çekeceksin !,, 
Vefasız Kadının Cesedi Morgda 
Yatıyor, Kocası ve Sevgilisi 

Hastanede Can Çekişiyor 

ihanet ettiğı için kocan tarafınd~n öldüri'!rn Löziie 

undan üç gün evvel Paris
te vukua gelen bir aile fa
ciası Fransız gazetelerini 

işgal etmektedir. Ga1eteler faci -
ayı şöyle naklediyorlar: 

•Kleber Grüve 26 yaşında. Man· 
ter fabrikalarının birinde at~l -
Y<! şfL Komşularının söyledikle • 
rine göre karı ve koca çok ra • 
raht mes'ud bir hayat geçıriyor -
!ar. 

Grüve bir gece evine geld;ği za
man karısı 26 yaşında Lözüe'nin 
yol çantasını hazırladığını görü
yor Kadın: 

- Gidiyorum, diyor. Bıktım ar· 
tık bu hayattan ... 

- Aklını mı bozdun!. 
Karı koca arasında şiddetli bir 

münakaşa başlıyor. Grilve hid • 
detle bağırıyor: 

(Devamı 7 iııcı ··ayjada) 

- Jorj, bak, annemden bir mek
tub aldım. Davetir.ı'.zi kabul et -

miyor, cMademki isterseniz diyor· 
sunuz ... ı d;yor. B!J, cisterseniz• Kralıçe 

ne demek? Yoksa ters bir şey mi 

Elizabet VE' an'ane mucibi tı.ce Londradıın aynlıımıyaıı büyü. k kızı Elizabet ve hetll§freleıi 
Margarit Roz 

yazdın ?Ben sr.na, cnrzu ederse- ! 
niz geliniz, diye ya1 demiştim. 

- Evet, güzı>lim .. rakat kartın 
üzerinde yalnı1 t•kl:ir kelimelik 

yer k:ılmıştı. Ben de carzu eder
seniz. yerine badece cisterseniz• 
diye zadını ... 

1 
ngiltere Kralı altıncı Jorjla Kra· 
liçe Elizebet K~nada ve Ame· 
rika ~eyahaitne rıkıyor. Bu se

yahlt 6 mayısta ba~lıyacak ve 22 
haziranda bitecektir. 

Atliintiğin iki t~rdında, hafta· 
lardanberi yüzlere~ l< işi bıı seya-

hatin hazırlıkları ile meşgul olu· 
yorlar. 

Siyasi adamlar L?ııdrada, Oot
tava'da. Vaşingtond~ büyük seya· 
halin prograrnlarını razırlamak • 
la me:ıgul. YüzlerL·e işçi kabine· 
!eri, odaları, kabul salt•nlarınt tez· 

Nevyork Sergisinde En ziyade 
Göze Çarpan Yenilikler 

Sergiyi Ziyarete Gelen Gebe Kadınlar Günde 
Beş Altı Çocuk Doğuruyor/armış. On Hasta 
Yerinde Doktorlar ve Ebeler Bekliyorlar 

G 
cçen gün adtlıgını yazdı -
ğımız bcynelm ,JcJ büyük 
Ncvyork ser~isintn bulun .. 

sa idi. Şehrin bütün ~'Öpleri bura
ya yığılırdı. Bu ç•murlu, müteaf
fin yer, şimdi dünyanın en güzel 
bir yeı·i oldu. 

Amerika hükumet., Nevyorkta 
bir cdünya sergisZ• teı tibine ka
rar verince birçok i~z•lere iş çık· 
tı. Bu:ılar, 190 gün i~ inde 17 mil

yon metre ır.ikiıbı çöpü, molozu 
kaldırd•lar. Bu sureıle kocaman 
arsa te.nizlcııdi. 10,00-0 ağaç, 250 
bin fidrn dikildi. 

Çam!.lrlu zemini tah;ye için 30 
metre ı•zunluğuııda 3C,OOO kazık 

kakıldı. 

SergiJe 80 lokanta \ardır. Her· 
hangi saatte 25\l,OCO kişi yeMek yi
yebilirler. Sergi devam ettiği müd
detçe 30,000.000 stosi• (domuz su
cuğu) 'arfolacağı ta:ım;n edilmek

tedir. Bu sucuklat ucuca getirilip 
birleştiıilecek olsa Puristeki dl -
kili ta~la Nevyor kli·naııı ağzında 
hürrıyct. heykelim 1:- ribirine bağ· 
lıyacak bir z'ncir :e\k;l eder 

Bu lokantalardan birin. idare e
den şirket. Saııduv;~ y.ıpmak için 
bir milyon k'lo sığ·r t.ti ;ipariş et
miştir. 

• 

{ yin etmeğe çalışıyorlar. Terzile 
ri.n, şı pkaçıların b~~larını kaşı) 

cak takitleri yok. Yüzlerce üni · 
forma, balo elblses:, rob, ilô.h. 
hazırlamak kolay hır şey deği' 

Hükümdarlarla btoraber bilye 
bir kalabalık yola çıkıyor Yavr 
ler, daındonörler, protokol memı 
!arı, bir düzme kadar hizmetçi. 

Kral ve Kraliçer.in tali eşyala 
70 büyük sandığa konulmuştu 

Kral ve Kı;aiiçe taçlarile ber. 
ber birçok da r:ıücevher3t götür . 
mektedirler. Bunlar mey ııınci 
Kraliçenin bizzat lrendlsine ııid c 
!an tacı meşhur Kuhi·Nur elma. 
dlzbağı nişanı da •.'ardır. Bütü: 
bu tarihi mücevhe~at, deri sand· 
lar içerisine konml!ştur. Londr 
kuyumcularından bJ';n ;n nezarı 
altında naklolunmal:tadır. Kral: 
üniformalarına çok aikkat edil 
mektedir. 

Kraliçenin tuvale!lerine gelir 
ce: Bunlar bııru~r.ıamaları lçı. 

ayrı sandıklara yerleştirilmiştir 

(Devamı 7 inci ıayfada) 

Bir Dakika 
Diyip Geçmeyiniz! 
* Londrada, t!iinFnın en ka· 
!abalık y~ri obn Hayd Park 
dört yol a~zınJan yüz yirmi 
otomobil geçer. * İngiliz afor.leri, 119 kilo • 
metre irtifada o.yın 135 metre 
havayı nesiıni çektiğini söy • 
ierler. * Berrak bir gecPcie 3,000 yıl
dız görülür. * En çok bakır ist•hsal eden 
Kanada 500 kib çıkarır. * Amerika a.füyesi parmak 
izi dairesi iki kiş;nin parmak 
izlerini alır. 

Sergide en çc•k alfık.ı ve merak 
uyandıran şey •a''rın torpili• dir 
Bu. 2 metro 25 saıılir. bovunda bir 

tübdür. Sağlam ve kat'inen bo -
zulmaz bir 'naden,len yapılmış -
tır.İçerisine, 11.>rırnız:n en karak· 

!eristik şeyleri konulmuştur. Kü· 
çült bir şerid üzerene g1ızetelerden, 

kitabhcdan, mecrr.ua'ardan alın

mış plrçalar yazılm•~tır. Bunlar 

) 

jr Matbuat acPntaları Ameri· 
kaya kablo ile 500 kelime gön-' 
derirler. j 
* Fran~adan Amerikaya 15 

kilo sigara kağıdı gönderilir. j * Alirr er, insanların bir haf· 
tada halkdemiye<.'i'kleri riyazi! 
meseleleri bir dakikeda halle- ! 
den makir.elerdeıı bir tane ya· 
parlar. Bu satırları okurken 60 
saniye geçti. 

Se1·gldc en çok ziyaret edilen pavy onlardan Tii.rk va11Yonunun ınşası 
bitirileceği sıralarda önden ve arkadan alınmış iJ.! ı·esmi 

10 mılyon kelimeden fazladır. Şe- bir de ınikroskop vardır. 
rldin konulduğu kutunun içer! • Bu charikalar porpili• nde bir 
siııde bu yazıları okumıya mahsus (Devamı 7 İ1'.ci ıayjada) 

ŞU SATIRLARI OKUDUCU
NUZ ZAMAN BİR DAKİKA 1 
GEÇTİ. 



Leh Hariciye Nazırı 
Cevab Verdi 

Hitler, Sovyetlerle 
Anlaşıyor mu? 

Sovyet lerin 
Vaziyeti 

MakineY~ 

Verirkef!.}, 
(J bıcı sahıfed~n devam) 

rile n.: rcdilecel: Jçın, ihyet mec -
lisırd büyük radyo tert balı a-

' kendısı ıçın daha müşkül olaca -
gını bıliyor Zaten bu makc t, .. -
dır ki, Litvanya ordı..ları başku

mapdan, ılc Varşovada asl<.crı bir 
Jwnitrans toplanmıştı Bu kon -
ferans, Polonyanın yalnız kend' 
topraklarında değil, Baltık mem-

(1 inci ~ahıfeden devam) • yettar siyasi mehafi'de, Lıtvinofun (J i11cı sahifeden deı:am) 

yoldaki ısrar Bay Lihinof'u istifa
ya sevkelmiş olabilir lı.i, eğer &v
yet Rusya Estonya, Letonya, Lit
vanya gibi Baltık devletleri i~in 
yalnız lı.end i himaye ve garanti
sini kafi göriir ve diğer sahalarda 
da İngilizler Sovyet teklifini ka
bul ederlerse mesele kalmamış ,.e 
İngiliz - Sovyet miizakere•ı sür -
atle neti<elenmek yoluna girmiş 
bulunur. Fakat. bütün bunların 
haricinde bir dava da So,·yet Rus
ya ve İngilterenin dünyapın islik· 

Hitler, 
Franko 

Musolini ve 
Buluşacaklar luımış bulunuovrd J 

lecli:. azası saa• aoku• buçuğa ı 
doğru ,;<'lmcğe ba.,fad•lar. Saat on
da kürsıye g _Jcn H~m·ıyc Nazırı, 
o kadar eheırmıyetle beHenen nut
kunu S<i~lemeğe ba~ladı . Kordip
lomr.tkı ve samiın locaları hınca
hınç dolmuştu Diy~t binasının ö
nünde nutim dışa. :dan dinlemek 
ıçın azım bir kala-bRhk toplanmış-
tı 

HARİCİYE NAZIRININ 
NUTKU 

Haı·iciye Nazırının sôyledıgi nu
tuk zannedildiği kadar sert olma
mı<!ır. Miralay B•k'in nutku bir 
hulasa halinde şu ş~1<ildı ifade edi
lebılir: 

•- Polonya ile A?monya ara -
sında halledılmesi istenilen bazı 

meseleler V3.!'dır. Bunların en ba
şında Danziğ ve kvıidor mesele -
!eri g~lmekkdir. Biz Almanyaya 
şarki Prusya ile irtibatını temin 
etmek üzere koridorda birçok kcr 
!aylıklar göstermeğe hazırırız. 

Danzige gelince; !;lz Almanya ile 
şimdiye kadar dost geç•nd ik. Bun
dan sonraki e.meliıriz de yine bun
dan ba;ka birşey değıldiı. Danzi
ğ1J1 Leh~hn için hP.yati ehemmi
yeti vardır. İki tar:lfı memnun e
decek bir tarzı ha! tıılacak şekilde 
müzakerelerden h~ı vakit için ha
ıır bulunmaktan ııeri kalmadık. 

Müesses nizamı bozmak için bir 
sebebe nıevcud olmadığı kanaa -
tindeyi:ı. Polor.ya lıer zamandan 
ziyade istiklaline aşıktn ve bu 
lstik!alini her ne pah:ısn':ı olursa 
olsun müdafaaya a~metmi. tır. 

Beynelmilel va1iyett.• Polon -
yanın vaziyeti sarihtir. Herkesle 
dest g~çinmek istiyoruz. Kimseye 
karşı kötu bir niyPtimiı yoktur. 
Fakat diğer milletlerden de ayn 
samimiyetı bekle,y,ek hakkımız -
dır .• 
Nazır bu nutku iJn Danzıg hak

kındaki talebleri rf·dcictmiş, muka
bil te-klif yapm:ımı7' değı~!klik ih
das eylememi' buh;nmaktadır 
Varşova 5 (Husus) - Dün hal

kın ve mekteblilerin orduya karşı 
itimadını gösteren nümayişlerden 
bweden gazeteler d 'yorlar IU: 

1 ketlerınde de nıifuzunu kuvv~t
lend.rmek ıçin atıln>'i ad,mtlıı. 

ALlUA."1YA POLONYAYA 
KARŞI NE TEDBİRLER ALDI? 

Lorıdra 5 ((Hususi)- Alman
yanın, Polonya hakkında aldığı 

yeni tedbirlerin şunlar olduğu söy
lenmektedi" Karpıotlaralh Uk -
ranyası .\1:acarlstana vetilmiş ve 
bu suretle Polonya - Maca• ~tan 
hududları birleşmiştir. Hitkr, Mu
lininin ıbramile yaptığı bu müsa
adekarlığı şimdi genişletmek ve 
Macaristanı Polonyadan tamami
le ayırmak için, Berline gelen Ma
car Nazırları ile uzun boylu gö -
rüşmüştür. Bu görüşmelere na -
zararı, Slovakya da taksim edile
cektir. Slovakyanın istiklalini ga
ranti altına almış olan Hitler, 
şimdi bu garantiye lüzum gôrme
mektedır. Slovakyanm mühirı bir 
kısmı büyük Almanyaya ilhak e
dılecek, bir kısım topraklar da 
Macaristana verilecektir. 

Hıtlerin Berlin görüşmelerin -
de Macar nazırlarını tehdid etme
si de muhtemel görünmektedir. 
Slovakyadan bir p;ırçanın Maca
ristana verilmesi, MacarJ~! .. ·nın 
Alman davasına bağlı kd,nı;sile 

meşrut tutulmuştur 

Eğer Macaı>istan b-ı dav.ıJ.~n yan 
çizerse Çekoslovakyanın a:ut-e -
tine uğrıyabilir. Aksi takdirde 
Macarıstan Alman•·anın Caima 
hımayesinde bulunaeak ve Al -
manya Macar taleblerinc müza -
heret edecektir. Bu maksadladır 

ki, Slovakyadan mühım biı rar
çası M~caristana hediye edilecek
tir. Macar ordusunun Alma'! er
kanıharbıyesi tarafından tcn:iki 
de mevzuu bahsolmaktadır. Bu 
sure.tle Lehistan iyıdcn i.yiv 

şatılmış olacak! r 
hu-

Fakat imdi öyle dcğ"ldir. istıfasının Sovyet sıy;ısetinde bir 

Gazr teler, Lcnin'i'l Stalın'e bir değişiklik yapmıpc2~ını, çünkü 
sözün hatı•latmakt;ıdırlar: •Her Moskovanın şahsi siyaset değil.. 
ne pah"sına olur>~ olsun, Sovyet 
Rusyayı muhasam ı har icınde tut
mak \'e diğe·lerıni uçuruma yu -
varlamak lazımdır.• 

Londra kabinesi. Moskova ,Je 
müzakere halinde ıken, Sovyet 
Rusyanın Almanya tarofına mey
letmesi ihtimalini de gözönüne al
mıştır Çünkü son gım!crde Ber
linle Moskova ar~sıncla sıkı te • 
maslar olmaktacLr Eski Çek or
dusu grnera!i Sirovy'nir. Sovyet
lerle Almanlar ar2smd.ı. irtibatı 

temin ettiği söylenmektc·dir. Ma
liımdur ki, General Sirovi, bir za
manlar Siberyada Ke>lçak ordu -
sunu Bolşeviklere teslim etmişti. 
General şimdi her:ı Hitleı, hem de 
Stalin'in teveccühünü toplamış bu
lurıuyoı. Alman gazetelerinin son 
günlerde Sovyet Rusyayo karşı li
sanı d~ğişmiştir. Hatla Hitler bile 
son nutuklarında ımıtadı hilafına 
Sovyet Rusy~yı ko!'ıyacak kelı -
meler istimal etmi~tir. Polonya -
nın en büyük korku<;ı Sovyet Rus-ı 
ya ile Almanlar arP:ında bir an
laşmadır. 

İKİ TARAFIN EMNİYETSİZLİGİ 
Lcındra 5 (Husu•i) - Litvino -

fun istifasından bahseden gazete
ler, bu istifar.ın ngili.z - Fransız -
Sovyet miizakPrekrı üzerinde te
sirden hali kalmıyacağını yazı -
yorlar. Bununla bc>!aher Sovy<?t 
harici siyasasında bir değişiklik o
lacağı şimdiden söy lPncmez. Sov
yetlerin teklıfleri uek iler; gıttıği 
için müzakere bati gidiyordu. Fa
kat Ingıhz ve Sov~·ct hükümetle
rinin taarruzu ön'.eyecck hedef -
!erde ,ııılaşmaları Üll' ·di zail olmuş 
değildır Litvıııofnn ist•fasmdan 
sonra, milza:.terele· ~1 t>Sk; ~saslar 

ılahilinde dev~m ~dil p edilmiye
ceğı henüz malü mdcg;Jdır. Sov
yetler, garantınin Raltık devlet -

!erme de t~~mılinı istıyorlar. Hal
bukı İngilt<>n bu niyette değil -
du. Müzakccrlere er•gel teşkil e
den bir m~selC' ele İngilternin mü
hım bir treddüdiı cic, s0,·yetlerin 
faşistlerle demokrn,ileı i çarpış -
tırıp, en sonunda k~münıstli~i mu
zaffer kılmak lasa,vnrlarını bes
lemekte 0Jm3sı kcı-kusudur 
SOVYETLER SİY/>. SETLERiNi 

DEÔİŞTİfü\ÜYECEKLER 
Moskova 5 (Hususi> - Salahı-

parti .iyasetlıı · tak'b ettiği bildı
rilmektedır· 

BİR ALMAN GAZETESİNİN 
TÜRKİYE HAKKINDA 

:NEŞRİYATI 

Berlin 5 (Hususi) - Diplomatişe 

Korreşponden<; gazetesi, Türkiyeyi 

sulh cephesine alır!sk ıçın İngilte
renin sarfettiği ga~>retıerden bah
sederek diyor ki: 

.Bu müzakereler hakkında sa • 
rih malümat olmamakla beraber, 

bu müzakerelerde Türkiyenin Bal
kan paktı azasınd'lr. bulunması 

hareket noktasını teşkil etmiştir. 

Alman veya İtalyanın cenubi şark 

devletlerine taarruzu ihtimal .le -
rinden ve bunun Türkıyeye karşı 
olacak tesir krinde'l çok bahsedil

miştir. Türkiye siyosetinin değiş -
lirilmesinde muayyen bir devlet 
zümresi a12ka göstermektedir. 
Şimdiye kadar kıskançlıkla mu-

1 
hafaza edilen Türkiye istiklali -
nin hangi ta:~ftaı: tehdid edil -
diğini anlamak gü~ değildir. Tür-1 
kıye yalnız kendi menfaat · iktızası 

için d~ğil, aynı z<ırıanda bütün 
dünyay.ı hizmet edcb\lmek için de 
Boğazlara ı;r.h;b bi• vaziyettedir. 

Onun bu bekçiliği ın~vctle iğfal 

cdilem~z ,.<' Tiirk V•' Boğazların 

suaüstimul f·dilme~irıe müsaade e

demez . Tü,.kiyenin bu vazifesini, 
Alman,ı.a ve dostlo··ı kayıdsız vı. 

~artsız ola<ak tanıyorlar. Türk 

hük·flrneti, Bogazlrrdaki anahtarı 
gcvşettikten sonra vkacak selin 

bır daha durdurul. maz hale ge
leceğıui bılmiyor ec~)idir . Türk 
milleti bakımından enternasyonal 1 

muna,ebetlcr haylı degışmıştır 

Türk milleti, bunrlm on, on beş 

SCJll' ~"v~l harb lı.ı.lındc> bulun

duğu r.ullellcr aramıôa bugün e
mın dostlara malı~ bulunmakta -
dır. Fakat Tükryia:ıin hattı ha -

reketıni alastıki bi~ hn1p koymak 
yolurıdakı gayn•tlr .. , 'l'ürkiye Ha
riciye Vekilinin bcvanatı kfıfi bir 

cevab tı-şkıl eder. '!\ırkıyrnın bü- ı 

tün dlinyaya karşı e1de «•lıği iti- , 

mad vazıyet ı, onu bu ,timadın sar

sılm.aı.ı yolundaki payretle•i rcd
delmeğe mecbur ede<:ektir 

•Biz, ordumuzu geçid resimleri 
~apmak iç"n vücude getirmedik. 
Eğer Almanya 1914 senesindeki ha
tayı tekrar ctmeğe kalkarsa, bunu 
anlaması ıazım gelir. Ordu ve mil
let her ihtimale karşı ha'1r, bek
lemektedir.• 
Varşova 5 A.A.)- Dun mıılet 

ile ordu arasındakı te. niıdu gös
teren heyecanlı bir nümayi~ 'a
pılnuş ve Varşova mekteplerinin 
çocukları aralarında topladıklan 

iaenlerlP orduya dört agır mıtral
yözl~ 64 bısiklet hcdıye etmişle-r

Bazı gazeteler, bu va1 l tltc 
Macaristanın gunun birınd Tran
silvanyadan toprak i.ı;temcğ' blk
ması muhtemel olduğunu d;ı j ı zı

y,orlar. Halbuki Romam·a ;,ütün 
memleketlerle iyi geçinmek ~rzu

sundadır ve kimsen..n h rr.ı) esi 
altına girmek istcme.l. Ro.,ıa'"ya 

Hariciye Nazırı Gafenko'nun bu 
hususta son günlerde vuku ı:>Jlan 

beyanatı, Romanyanın ş;mdıye 

kadar muhafaza ettiği bıtar~fl.ğın 

Macar manevralarına feda cdile
miyeccğinı ıyice tasrih etm•·k ı, -
dir. 

Deniz bankta Hariciye Vekili 
Geniş Bir Tasfiye Türkiyenin 

dır 

Me.asım, Mareşal Sırugl, · Rıd· 
~·;n huzurunda cereyan etmış ve 
Maresal toplanmış olan 2.'i,000 
mektcblıye ordu namına .amimt 
t ckkurlerini bildirınıştır 
DÜ, GECE SABAHA KADAR 

TAŞIDAT YAPILDI 
Lcındra 5 (Hususi) Dun gect·· 

den bu sabaha kadar PC'I ny<ının 

§imal ve ceoub hududlar. · IJ'tı· 

him rnıktarda asker lahşid < !i! -
miş olduğu haber alııımıştır. Le
histan hududlarına gılen yeıllar, 
aıskcrl kıt'alar, süvari ırüf• u -
!eri, otomobil, tank, top ve 1 !has
sa tayyare defi toplarile c- ... imuş 
bir halcie idi. 

Bu hazırlıktan bahseden wnd
ra mehafili, Lehistan Ha• t"ı'e 
Nazırı Bek'in bugün sôyl vec ··~· 
nutkun tesirleri itiba ile n~lıce

lcrini f'hemmiyetli görmektedir. 
Polon a da mukabıl a<keri tt·d

bırler almıs bulunmak ndır. 

Ciyano - Riben
trop Yarın 
Görüşüyor 

R<>m, 5 (Hususi> - Harıciye 

Naztrı Kont Cıyano, Alman Hari -
ciye Nazırı For. Rlbrntrop'u kar
şılamak üzen burıdan h~reket et

miştir Her ıkı n. zır bırlıkte Ro
ma ya gclecckl~r v R •bl:entrop o 
aksam Musolmi t;.1 obıdıın kabul 
eılık«ek tır. 

lkı nazır arasınd1 Kumu golü 
cn·arındakı mu7.akPrt>1rre yarın 
basla nacaktır. 

Bu müzakPr<'lı;rin ts,' me:vzuu
nu, Slovakya mt e'c ın ~ teşkil 

ede<:l"ğ :tnlaşılmakl dı• Slovak
yada nmül. n, bir l:ı .,., arazınin 

Berlinde 1\.1acar n<..ılırlc. ıle yapı -
lan müzakcrrler r,e: ıc·t !"i de !ıfa

carıs!ana verılmesi takarrür et -

mıştır Fon Ribbentrop bu m!'Se
ledc İtalyanın fik:in; öğrenmek 
için şah~i m•jzakc,·rve 'üzum g{)r ... 
müştür. Bu t?kSiı!'.dı> Moravya A
vusluT)aya ilhak olunacaktır .Vah 

\"adisınc kadat ola" h.sım Buhem
ya ve Moravy•d:t k,>lacnktır. Bu 
kararın bcr hafta \inclc tatbikına 
geçilmc .. i iht•m 1'1.n • ~uvvetli(lir. 
Harita üıerı•,dcki hl'rludlar şim -
diden te bit edilır_ tı. 

Varşova gazeteleri şun'aı, ,ı.a

ı.ıyorlar: ·Almany., Meme!iıı iş -
galindı·n sonra, Danç•g.n ı desıni 

talcb etmekle, Polonya) ı Balt:k 
den zınclcn mahrum etme!(e çalı

şıyor Maksadı buralarda ıktısaıli 

\.'e askeri üsler viıcude getırınektir. 1 Alrran', Polonya nehrı olan Vis- ---------------! 
tol il Lıtvanya nehri ol 'l Nıye
meni ağız.larıııı da tutmak. Dan
\ gı bir dcnız u51 u yapmak istıyor. 

Polnnya, daba g ıı.~ te-:ıınat ıs· 

dik~c-, D;ınçgc'~ tuı..ınması 

Bu aksam 

FRANSIZ TiYATROSUNDA 

Buyuk •Ükse kaza'lbn ( Rıgoletto) 

Ope. a 4 perde mıızıl: Verrli 

Başlıyor 
1 hazirandan itibaren Deniz-

bank s •rvislerı ·Devlet ılcnizyol
ları işletme umum miidLirluğü• ve 
·D n~t !imanları ışletme umum 
müdurluğÜ• namiJe iki ayrı u
mum müdürlük arasında takt;im 
ve devrolunacaklardır. 

Bu devir ve teslim dolayısilc 

bütün kısımlar içın yeni kadro 
ve vazıfe taksimleri yapılacağı ve 
Denızbankın teşekkülünde pl"k 

geniş tutulmuş olan kadrolarda 
azami tasarrufa riayet edileceğin
den bir kısım mmurların açıkta 
kalacakları anlaşılmaktadır . 

Ezcümle yem kanun lay•h:,,ın
da ·kadroya gıremiyecek olan 
bu memurların vaziyetleri dü~ü
nülmüş ve muvakkat maddesine 
şu hliküm konmuştur 

•Yeni umum mudürlüklerın te
t~ kkülünden sorıra kadroya gi
remıyerek açıkta kalanlardan te
kaüd hakkım ihraz etmemış bu· 
lunup da tekaüd kanunu ahka -
mına ta.bi olanlara beher hizmet 
sen!'Sine mukabil son aldıkları 

aylık üzerinden tezminat verile
cektir.• 
Açıkta kalacak memurların mik

tarı hakkında şimdiden kat'i bir 
rakam söylenememektedir. F akat 
bunlardan kimsenin mağdur ol -
mamasına ve hakkı mükleseblere 
riayete bilhassa dikkat edilecek -
tir 

Yeni vazife taksımi sırasında 

daha ziyade yaşlı ve yeni memur
lar çıkarılacak, ehliyet ve liyakat 
tPrcihte esas tutulacaktır . 

Bu iki umum miXlürlüi;e dı'vır 

Vaziyetini anlattı 
(1 inci ıahdeden decam) 

dedir. Balkan artı;rılını'1. Alman- ı 
yarım şarka f<'nı~knıP" n· önle -

yecek vaziyette oh p <•lrnadığı hak

kında muhabirin soıdu~u Hıale del 
doğrudan doğruya cevab verme

mC'kle bC'ı alıu- derr ·~tır kı: 

Bilhassa Sclanik ar.laşmas.n -
dan ::ıonra, Bulgari<rtan ıle müna
S{'batınıız çok rlost.ım'<l r Balkan 

ahen.ginı ve Balkııı:lar,ırası tesriki 
m<»aıyi yaratf"!ak içın Bulgarıs

tan çok lüzumlu bir ümıluir 

Bdll..anlarda sulhl!n muhafaza e
dıleceginc kal'iyet.e ·~m bulunu
yoruz. Türkıye sulh .~iıı çalışıyor. 

Yugoslavya, Yunan"stan ve Rrr 
manya, hük{ımet Tic< ill' de ayn 
Jıkll' ve arzulnrla ın• slıu buluııu

yorlar .• 

ve teslim edilecek işletme, malze
me ve tesisat ve vesaitlen. başka 
Denizbankın elinde kalacak. sair 
bih'.ıı;num menkul ve geyrimen -
kul, nÜİ<Uel, borç, alacak, hak, ve

cibı. ve taahhüdlerini icaba ve ih
tiyaca ıröre, MünakaJat Vekaleti 
her ikı umum müdürlük arasında 
tevzi, taksim edecek! r 

Dcnızbankın kurulduğu tarih
ten lağvına kadar yaptığı bütün 
banka muamcliıtının en çok bir 
sene zırfında tasfiyesini hazırla

mak Ü•erl' de mu''• lkat bır he
yet istihdamına ve tasfiyl\ •• ta
alluk eden bilcüml• rouanı?:atı 

yapmajia Münakala \ 'kilın;n sa
JR.hi.} Pt, bulunacak+., . 

hali bakımından yekdiğerlerinin re
j imler i üzer indeki mülihn•a1arı -
dır ki, Evening Slandard'ın siyasi 

m uh arriri bu mülihazayı şu eüm~ 

lelerle ifade etmektedir: 
•İngiliz - Sovyet müzakere -

!erinin sür'atle ilerlemesine mani 
olan başlıca engel her iki tarafın 
biribirine karşı şüpheler besıeme
sidir. Filhakika -Sovyetler İngilte

renin icabı derecede yardım el -
mek fikrinde bulunmadığından 

ve eğeı· Alman orduları Rus ova
larına dağılırsa Londra hükii -
metin n bundan memnun olaca -
ğından endişe elmektedırler İn -
gilizler ise Sovyetler Birliğinin 
münhasıran Iaşistlerle demokra
sileri çırpıştırıp ve nihai olarak 

komünistliği muzaffer kılmayı 

tasarlamakta olmasından kork -
maktadır• 

Mareşal Göring Bu Mülakatı 
Hazırlamak için ispanyaya Gidiyor 

Paris 5 (Hususi)- Mareşal Göring Santtmoya gelmiştir. Bursd• 

k1"a bir müddet kalacaktır. Mareşal İspanyaya da gidere!; General 

Franko ile göriişecektir. Bu seyahatin, B itler, l\tusolini ,.e Gencr~• 
Franko arasında bir mü1ikal hazırl•mai• matuf oldniu söylenın•lı · 
tedir. 

• • • 
Almanya Yunanistana Ademite' 

Teklif Edecek cavüz Misakı 
Roma 5 (Hususi)- Alman ve İtalyan Hariciye Nazırları görüşırtt"' 

)erinden sonr a Dolanda, Belçika, Felemenlı. ve Yunanislana adenıi it' 
cavüz misakı akdi teklif edilttektir. 

~===========================================-,? 
Yüksek Mühendis Mektebi Satınalm .. 

Komisyonundan : 
Mektebimiz pansiyon ihtiyacı içın ayni eb'at ve evsafta bin ad~: 

yatak ve yorgan çarşafı alınacaktır. Beher ç- c<afın muhammen b•~1•1 
.J70. kuruş ve ılk teminatı ·127,50• liradır. 1'."siltmesi 6/5/939 tarihlP 

raslıyan Cumartesi günü saat 10 da Gümüşsuyunda Yüksek Mühend~ 
Mektebi binası dahilinde toplanan satınalma komisyonunda yapılı 
caktır. 

Şartnamesini görmek i&tiyenlerin Mr gün ve Pksıltmiye gireeekl~ 
rin belli gün ve saatte komisyonda hazır bulunmaları ilan olunur. ·~ 

_ .. 
~~~.Ji!U 

Haklı Olarak 

Merak Edebilirsini~ .. -
Olüm Çenberı 1 

Evening S tandard nluharriri • 

n in bu mülihazasının ne derece -
ye kadar lam bir görüş veya res
mi bir noklai nazara uygu n oldu
ğu tahmin edilemezse de bazı dü
şii n iişle re '\: e ihsaslara l e r~üman

lık ettiği aşikiirdll. Ancak, bii lün 
bıı şüphelere; Litvinof'un Sovyet 
tekliflerinde fazla ileriye ve şamil 

bir ~ekle git tiği iddiasına ve ~ekil
n1esine rağmen Sovyet Rusyanın 
İngiltere ile anlasmak yolunda 
daha ileri merhaleler kaledeceği 
\.'C belki de d tine nazaran bugtinlin 
ideoloji farklart gözetilmeksizin 
b ir a ~kcri iltiral\ kaydMler<'ğİ '"''D
belli b[r tahmin halinde ileriJc 
süriilebılir. 

Avrupaıun n· bilha"a iuıı-iliz 
\ 'e Fransız. gaz.ctclerinjn So,·}cl 

Ru~ya ~iplt ınasi~i iizerindt· dur . 
dukları bu sırada Tiirkiye . Sov· 
~lel Ru~ya mi.inasebatına gelinte, 
Litvinol"un çekilmesi ile Türkiye· 
SO\';\'Ct Rusya miina\ebatın ın hi~ 

bir deği~iklik ifade etmesinin ak-

2 - Marmaradan BirSes: s.o.5 
Bu eserleri SON TELGRAF' ta okuyacaksı~ıı 

ş imdiden kendinizi bu fevkalade eserle tı 
/ okumaya hazırlayın ız . . 

~ 

la bile gehniye<'f'Ki a ... ik:ir \'e \İip
hesizdir. 

Tiirki~ e ve Sov~·et Ru~yn ara
sındoki en müterakki koınsoluk 

, .e dostluk ınüna.ebatı diın ve bu
gün kunılınuş veya kazanılmış 
bir dostluk değil, temelleri her iki 
milletin en kara giinlerinde öriil
miiş bir dostluktur. 

ETEM iZZET BENiCE 

İstanbul i1'ınci ıcra memurlıı -
ğundan: 

Eyüpte K ınmç ""'Ş mahallesın
de ls!aınbcy sokal!ımla 11 numa 
ralı evde oltırmakta ;ken halen 
ıkametgahı meçhı.I bıılıınan borç
lu Havrıyeye: 

Alacaklı V:ıkıflaT b,,şmı..durlü

ğü tarafından Sult3ıı3hm<'d üçlın

cü sulh hukt.k m;,hkf'rr.esinın 2/ 
11/938 tarih vr "Ja/ (Jfj e<a~ nu -

maralı iliıınıle Eyübılc C<:ml'kcbır 

mahJl esınde Boslan Mıkr.ğında 2 
numaralı dukkan ~rsJ.,ı uzcrıne 

Hayriy,, k!ıine trsı• <'dılınşı olan 
50 liralık vda hakk:r>ın ref'iııe ve 
masaı ifin tahsilin· ılaır olan ilam 
icraya ibraz edilmek v1cre ıka -

metgıihınıza gônd•'r kl' icra em
rine ikamet.gahının ıneçhuhveti

ne dair verilen şerh üzerine icra 

hakimliğinde 20 g:;n müddetle ila
nen tebligat icrasıı'~ kanır veri l
miş olduğundan işl:.u müddet zar
fında hGkmü rJZato!n irfaz etmeniz 

lazımdır Bu müdac• zarfında aıd 
oldu~ı makamdar. icranın geri 
bırakılması hakkıııda bir karar gc
tirilm ·diği !; kdird~ ;:el>ri icra ya-

pılacağı Ye bu müd<kt zarfında 

mJI be~·anınds bulunm"zsanı7. ıc

ra kanurunun 76. ;:3~ inci mad
deleri tatbik edilt:o:e/.ı 39/1138 mı

maralı ıcra emrinı>ı t<"bliği ma -
kamına kaım olmak ıizere ilanen 
trblıg oltmur. (9:19/J 118) 

Satılık Fabrika 
:l'ell S•ııayı Anonım Şirk"tinin bina buhran vergisınder '" bt />

dıyc rıısumunrfal' beltdiyl'ye borcundan dolayı hacız altına alır a~ 

Kornğında Umııryenndc eskı 105, 107 yı:n i 21/1 No. kiırgır fabrı~•~ 
dört tarafı duvarla çevrilmiş ve bır kiırgır yazıhane ve gene 1<iı!~ 
kimyahane ve 21/1 aıiit n eckvatı sabite 18 adet muhtelıf tonda ~ş I· 
ve tuğla ile çevrili ıki ac!Lt taktir kazanı. kfırgır tuğ;aıarla çe,·"ıll 

buhar kazam, bır adet atôlye derununda ik.i torna tezgahı bır n•r\J' 

bır motör, bır dınamo bir buharla müteharr k ıstim makine 'e diğ 
kiirgir bına dahılinde 5 adet buharla müteharnk bomba, n bır 9 

hava makıneı;i ve iki adet kuyu ve bir adet tasfiye kazanı Yt' gene 2 

No da da ortadan böhinmiı'ı bır kat ve uzeri galvanız saı·Je k,ıplı} 
gir depo tahsıli emval kanunununl3 Lincü maddes:ine göre m.Jıa>11rıı 
bedeli olan yüz kll'k bir bin be~ y uz seksen 141580 lira bed~llP ·~ 
ilandan ıtibaren 11 gün müdı!Ptle Beykoz idare hryetmden s ı•ıl 
!;ıkar1Jmıştır 

-~ 
Şartnamesinı görmc·k ıstiyen talıbkrın bu miıddet ıçınde ae> . 

Beil-diye tahsil başmemurluğuna müracaatla her giin mal{ımat ıı 
leceklerı ve muhammen bL·d~lın '.·: 7,5 olan on bın altı yuz on cır~ 
!ıra ellı kuruş 10619 lira 50 kuruş miiuıyededm evvc·l nakc'er '"' 

muıebc. bir banka mc-klubile birlikle ihale günü ola,-ı 16/5/939 S 

nü ••at 10 dr. müı acaatları il<in olunur (Jll3 B.) A 
İstanbul a !iye ürur.-ü hukuk i-. Çocuk Hekimi 

mahkemesınde~. Dr. Ahmed Akkoyunl~ 
, 'urıye ıarofırıd''"· Beşiktaş Ye- Taksim ·Talimhane Pala• ~~-

nımıohalle Bo:tanü• .. i Kalkan so- P azardan maada her giill 

k k 3 N d ,. 1 .. h -·' - saat 15 ten <0nra - / a o. a l\ap ::ır.. _..,( mt"U a - j ~· 

leyhın, açılan boş"'1ma davasında istanb•ıl a'lıye L,· nr ııcJ 
dava cdıll'nir. ikanıl'lgiihını terk 
eylediği vr yenıs! t;.,lirsız oldu
ğu anlaşıldığından H lT. M K. mın 

141 ve 142 inri mjddl':erihe, tev -
!ikan dava arzuhalinın ilan en teb
liğine korar verile-,,k ilanen teb-

liğ edilıı .. ,, bu ker tahkikta gü
nü olarak 8/6/939 sa<0~ 14 tayin 
edilmi> olduğundan mezkür gün 

ve saatle mnhkl'n •·dP bizzat ve 
yahud bilvekiıle r.·~:r bulunmsaı 

aksi takdirde müddı·aeleyhi mu
maile ·h kaptan ~frlınıedin hak -

kında g; ·ab karaı. ıttıhaz ve gı

yabındJ tahk•kat ,.r muhakeme

ye dtvum olunacagı tebliğ maka

mına ka ııı olmak werr teblı(ı 

1>lıınur. (9:;9/291) 

mahkemesinden . J· 
Islanbul b~lcdiyr< taraJı!l 

Ah, Müslim ve Sülc;·mar. a e~ 
lerine 938/502 No. hı oe>sya ,ıe ~ 
ra bedelinden bakıye 34563 ıır•,ı 
kuruşun tahsili h'-lkkınd:ı ,çı~ 
dava muhakeme•:nd< ;\laltıtl j 

"10. 
paşada Rast.kn svl:2'< ıo " ,:· 
t\ de muk •n iken h.ıkn ı1< 3111 ı 
gahı meçhul buluı."n su·e,f11 • 
ilan yolilc trblıgat \ k~' ıı.r ' e•, 
nı.:; ve muhakcm< H/6/J93V \ 

1111" 
şamba s~aı 14 el bmıltı•. ~ ~ 
Tebliği lazım gelM d net )e tf·· 
keme divant:anesırıı 1 J· t o 

mis old u ilundan murr1.""l e)'ll., . " gt 
gün ve saatte mahkPm<Ye 
mcsı lüzumu bu ilfın t , tt·b11~ 
lunmuotu• (1 7, •(I 
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Melek Evden Çıktı. Raif de 
Kadının Arkasına Takıldı 

evden Çıkan Hristo da Bunları Daha Uzaktan 
T akib Ediyor, Taksime Doğru Yürüyorlardı 

- Anlaşıldı kapiten ..• 
Y - Yalnız dikkat et .. Doktor e
. : geldiği zaman değil, oradan 
ç.,.arken ateş edeceksin. 

- Başüstüne kapiten! 
da liiristonun verdiği tabancalar· 
t n bırini muayere ettikten son
a ı\gapidise verdi: 
• - Al ... Muvaffakiyetin! bekli· 
•Orllııı. 

it - İşten sonra nereye gideceğim 
'Piten?. 

- Buraya değil, Yeşilköye de 
llğrayarnazsın... Y ı fırsat bulup 
:eıniye gelirsin Yok bun• imkan 
Ulaınazsan Alibey kö;.-üne kaç .. 
- Başüstüne lrapi!Pn ! 
- lfoydi 11ğurlar olsun! 
ıl.ğapidis evden çıktı, Babıali -

Ye, doktor Neşetin evı ve mua -
~enehaııesi olan binanın onune 
teldi, kapıyı gözetlemeğe koyuW.u. 
I>avust biraz sonra yukarı çıktı, 

~iti, gitmeden ev\·el dolabın gö
~ndeki dosyayı aldı, zırfın için
eki evrakı değ~tir<li. Boş kağıd· 
~la gazete pıı.rçal:ı.rı doldurdu. 
erıne bıraktı Meleğin od.asına 

Uhadı. Hın eov kıvafetinl muhafa. 
tıı • 

eden genç kadın: 

8
.- ŞimdWk Allıha ısmarladık_ 

.
•it de burada kalıyorsunuz de -
gıl mi! 

~ l>iye sordu ... Ceveb bekleme -
n ilave etti: 
- Ben akşam üstü Mudanya -

Ya hareket edet.>eğim. 
Davust için için güldü, karşılık 

Verdl: 

- Yine 6 dan evvel değil ... 
- Güiegüle, ne zaman avdet 

!deeeksın? 

- Güle güle hanımım ••. 

Melek memnuniyetle evden çık
tı, Taksime doğru yürümeğe baş
ladı: 

Akşamdanberi doktor Neşetin 

emrile evi tarassud eden Raif de 
kadının arkasına takıldı, bir kaç 
dakika sonra evden çıkan Hiristo 
da bunları daha uzaktan tak.ib e
derek Taksime doğru ilerlediler. 

Melek tramvay istasyonunda 
durdu. istasyonda epey kalaba -
!ık vardı. Yukarıdan gelen tram
vayları gözden geçiren genç kadın 
doktor Neşete çabuk yetişmek için 
muzaffer l(x duruşla tramvay 
beklerken bir hadise oldu. Arka 
arkaya atılan iki el silih herkes! 
olduğu yerde korkudan mıhla • 
dı. Silah seslerine koşuşan polis· 
!er, kalabalığın arasında, tram -
vey bekleme yerinde kanlar için· 
de yere serilen siyah çarşaflı bir 
kadının yanına koştular: 

- Nereden atıldı? 

- Kim attı?. 

- Katil var! 
Sesleri arasında Eptalifosun ya

nından Sıraserviler caddesine sa
parak kaçan Hlrlstoyu kimse ne 
gördü, ne de yakalıyabildi 

Tramvay istasyonunda göğsün
den yediği kurşunla yerlere se -
rilen siyah çarşaflı kadın, doktor 
Neşetin istihbarat servisindeki gü
zide memur (Melek) den başka 
kimse değildi. 

Melek'i tarassud eden Raif der
hal oradaki bir dükkana koştu. Te
lefona sarıldı, doktor Neşeti bul
du, heyecanla haykırdı: 

- Alo ••• Doktor sen misin? 
- Benim. Ne var Raif? 
- Genç kadını vurdular? 
- Anlıyamadım? 

- Hani takibin! emrettiğl:ııiz 

kadın vardı ya! 
Evet! 
- Dün geceyi Ayaspaşada bir 

evde geçirdi. Bu sabah evden çık
tL Taksime geldi. Tramvay bek
lerken atılan iki el silahla vurul· 
du. Polisler işe vazıyed ettiler. 

- Kadın öldü mü! 
-:- Ölmedi amma, ağır yaralı ... 

Neredeyse ölecek. 
- Beni orada bekle, şimdi ge

liyorum. 
Doktor Neşet mikrofonu masa

nın üzerine fırlattı, çılgın gibi ko
şarak merdivenlerden indi, kapı· 
dan çıktı. Sokakta iki adım at -
mağa vakit bulmadan yine iki el 
silllh Babıili caddesini inletti. Genç 
doktor elini göğsüne götürdü, o 
da yardımına koştuğu genç ka -
dın gibi göğsünden aldığı bir yara 
ile kanlar içinde kaldırımların ü
zerine yuvarlandı. 

Polis müdürü telSş ve heyecan 
içindeydi. Ayni zamanda İstan -
bulun iki noktasında bir hedefe 
müteveccih bir silahlı taarruz ya
pılmış, istihbarat şefi doktor Neşet 
kapısının önünde !ı:tihbaratın genç 
ve zeki elemanlarından Melek de· 
Taksimde ayni sistem iki tabanca 
kurşunile yerlere serilmlşlerdL 

Polis müdiriyeti ve merkez ku
mandanlığı şehir içinde bir zabıta 
seferberliği yaptı, aranıldı, tara· 
nıldı .. . Katiller bir türlü ele geçi
rilemedi. (Utvanu varı 

.. - Yarın akşam, yahud öbür 
~··. Artık o keyfiyet işlerin şek

ne bağlı ... 
- Güle güle dostum.. 

l' l>elikanlı evden çıktı, Doğruca 
0~aneye indi. 

Bugünlerde Bir Şey 
Olmıyacak, YaSonra? 

il !oteiek çarçabuk hazırlanml§tı. 
~ ır ara, Hiristonun aşağıda bulu -
t U§Undan istifade ederek Davus
un Yatak oda.sına girdi. Yazı ma
~ının sürgüsünü açtı. Delikan -
nın gece karıştırdığı iri dosya 

~rfını aldı, dışarı çıktı. Zarfı çar
lıt fı.nın altına sakladıktan sonra 
. ltın giırünmeğe çalışarak aşağı 
~di. Hiristo taşlıkta karştsına 
• 1ktı. 

- Ben gidiyorum Hırısto! 
--Akşama gelecek misiniz? 

~e-- Belki!. Abdullah Bey bu ge
gelmiyecek!. 

tıı.- Öyle söyledi amma, beli! ol
z. 

7i .._ Ne ise, bu gece gelmezsem 
~n gelirim! 

(4 üncü sayfadan devam) 

tederek 934 de dostluğu imzala -
mışlardı. Fakat bugün artık o mu
ahede kalmamıştır. On sene için 
mükmü olan muahede 944 senesi
ni bekle meden tarıhe karıştı. Şiın
di Berlin ile Varşovanın mü•ıa.se
batı yine 933 dek, gibidir. Herşey 
aslına dönerm~ .. 

Fakat bundan sonra LehU.tanın 
vaziyetı ne oi;ıcağı bahoi Londra
yı son derece alakadar etmekte -
dir. Çünkü İngiltere ile Lehistan 
arasınd~ karşılıklı teminat veril
di. Lehistanın mukadderatı bu i
.tibarla İngiltereyi ne kadar ala
kadar edeceği besbellidir. 

İngiliz matbuatının yazıların • 
dan şu netice çıkıyor: 

ZORBALAR 
SALTANATI 

No. 151 

~· liutasa; devletin ve milletın va
t '7>'eti vahimdi. Haric ve dahilde 
Utar yeri kalmamıştı. 

• 
1. ı\ieındar Mustafa Paşa; akıbe-
t:nın fe.ıa olduğunu tamamile id
•k "lmiş bulunu:·o:du. 
b lfete; Cüce Hasanın getirdıği ha· 
h erıeı· tornam ile aleyhine idi. Mu
b !\sara hattını söküp çıkmaktan 
aşka çare yoktu. 

<la. lloı;, . mah•ende kalmış olsalar 
Cih netıcede imdad erişmiyeceği 
hiretıe cephaneleri \'e yiyecekleri 
v ık len sonra. daha berbad bir 
aııyete düşecekleri aşikardı. 

Yazan: !11. :samı KAKlU'. l>L 

Binamaleyh; bir yarma hare
keti yapıp 3irkeciye doğru boy
lanmak Hasanın hazırladığı Ve
nedik gemisine kapağı atmak en 
kestirme tarik idi. Bu hareket ol
dukça mecnunane ıdiyse de ne \'a
kıt olsa ölüm mukaddem bir hal 
arzelmekte olmasına nazardn hiç 
olmazsa boğuşarak ve çarpışarak 
Sirkeci sokaklarında terki can et
mek şanlı ve şerefli olurdu. Aksi 
takdirde kurtulmak ve kaçmak da 
mukadderdi. 

Alemdar Mustafa Pa~a; Çavuş
başıya seslendi: 

- Çavuş!. Çavuş! 

Hitler evvelce Çekoslovakyaya 
karşı almış olduğu vaziyeti şimdi 
Lehistana karşı alıyor. Lehistanı 

diğer yerlerden ayırarak yalnız 

bıraktıktan sonra ona istediğini 
yaptırmayı düşünıiyor. 

Almanya ile Lehistan muahede
sinin bozulmuş olması mühımdir. 
Lehistan bundan dolayı pek de o 
kadar endişeye dil ·mi.ış değildir. 

Çünkü İngiltereden teminat almış 
olan Varşova hükumeti istikbale 
daha emniyetle bakabilmektedir. 
İngiltere de girişmiş olduğu ta • 
ahhütleıini yerine getireceğini an
latmıştır. Mecburi askerlik usulü
nü kabul etmekle istikbalin ne 
gibi hadiseler sakladığı merak e
dilmektedir. 

Çavuş gelmişti. Sordu: 
- Herşey tamam mı? Çıkabillr 

miyiz? 
- Biraz müsaade buyurunuz 

Paşam .. 
- Neden? 
- Etraft tarassud ediyorum. Çı-

kacağımız cihette bulunan yeni -
~erilerin vaziyetini iyice tayin et-
memiz Jcizım .. . 

- Doğru .. . 

Daha; hava yeni kararmağa baş
lamıştı . Yavaş. yavl!Jj gecenin zul
meti o. talığı kucaklıyordu. 

Faka,; iki taraf ta birbirlerine 
kur~un yağdırmaktan fariğ ol -
mamışl.ırdı. 

Çavu1 çok geçmeden Alemdarın 
huzuruna geldi ve boyun bükerek: 

- Paşam; herşey hazır!. 

- Çıkacağımız cephedeki ye • 
niçerilerin vaziyetini tetkik ettin 

' ? mı . . 
- Evet Paşam!. 
- Çok kalabalıkla rmı? 

lngiltere Kral Ve Kraliçesi 
Yarın Kanada'ya Gidiyor 

(5 inci ıayfadan devam) 
Sabahleyin öğlennen sonra. zi

yaretleı·de, müsame:•>lerde, kabul 
resimlerinde giyirm~l· için yüz 
kattan fazla rop vardır. 

Kral ve K:-aliçeni!l evvelce cRe
pulse. zırhi1'ı ile seyahatleri mu· 
karrerdi. Bilahare bunaan sarfı • 
nazar olundu. Birkaç sene evvel 
şehrimize gelen cE'Ilpres of Avus
tralya. transdlanti~i ile seyahat 
edecekler. Lo)!.drac!an Kanadaya 
beş günde ferah !Er:ıh gidilebilir. 
Fakat, bu mt'vsimde pek çok olaıı 
sisli havalar düşlinült'rek dokuz 
gün hesab edilm~ ve programlar 
ona göre tertib edilmi~tir. 

Kral, eski bir gell"ıci olduğu için 
deniz tutma~ında pek müteessir 
olmaz. Fakat. Kraliçe öyle değil. 
Hafif bir sarsıntı oldu r.ıu, hemen 
kamarasına kapar!r. 

Kanadaııa, Kebeke vasıl olunca 
kabul resimıeri ba.5l7acak. Kral 
hoşam~ye gelenlerle, ingilizce ve 
fransızca korıuşaclk. s~nra, Ka -
nadanın bil'çok şehirlerini dola -
şacak. Buralarda veril~n müsa • 
ınerelerde hazır bulunacak. 

Kralın rükubuna tahsis olunan 
vagon laciverd I.akedır. Lokomo -
tifin rengi de öyle. Fakat gümüşi 
çizgili. Kral ve Kr1liçenin vagon
ları son derece lüks döşelidir. On 
vagon daha vardır: Lokanta, posta 
vagonu, ilah ... Tre'><le yirmi sivil 
polis memuru bulunacaktır. 
Kanadanın payıt:ıh1ı olan Ot • 

tava' da hazırlanan daiı elerin Kra
liçeye mahsus olanı mavi, Kralın-ı 
ki koyu kırmızı kcmaşlarla döşen
miştir. Duvarlara, Sc-.1 Loran'ın 

manzaralarını göstPren tablolar a-. 
sılmış , vazolara bol çiçek konul· 
muştur. 

11 milyon Kanadalı Kral ve 
Krali~yi görmeğP. selamlarnağa 

hazırlanıyor. Meşhur beşiz kar • 
deşler de, Toronto'v• getirilecek 
ve hükümdarlara p~azfnta olu -
nacaktır. 

Kral ve Kraliçe. dört hafta içe
risinde 12,000 kilometro yol kate
decekler ve bu müddc~ zarfında 
on altı defa saatlerinı ı.yar etmek 
mecburiyetinde kahc:ıklar, sekiz 
defa gidişte. sekiz defa da dönüş
te ... 

''Beni Aldattın, Şimdi 
Cezanı Çekeceksin !,, 

(5 inci ıayfodan devam) 

- Gitmek mi istiyorsun? demek 
bir başka sevdiğin var?. 

Ve genç kadını sabaha kadar sor
guya çekiyor. Şafak sökerken: 

- Biliyorum, diyor. Beni alda

tıyorsun... Fakat, kiminle?. İşte 
bunu öğrenmek istiyorum. Söy

le... Sonra istediğin yere git .. . 

Bir kaç dakika sonra deli gibi 
çıkıyor, mel'divenleri iniycr, ka
pıyı açıyor, gidiyor. 

Karısı, bitkin bir halde hatasl!ll 
itiraf etmşi, sevdiği adamın ismi
ni söylem~. 

Yrmi dakika sonra komşular a
yak seslel'ini, sonra da Grüve'nin 

sesini işitiyorlar: 

- Burada bekle ... Anlıyorsun 
ya ... 

Sonra eve giriyor, karısının bu· 

lunduğJ odaya giriyor. Kadın, 

çantasına başını dayamış ağlıyor. 

- Cezanı çekeceksin!. 

Diyor. Odanın k(l;;esınde asılı 

duran av tüfeğini alıyor. 

Lözüc yalvarıyor: 

- Kıyma bana!. Affet benı .. . 
- Asla!. 

Kadın, yerinden fırlıyor, kapı

yı açıyor. Bir an tereddüd ediyor. 

Grüve, tüfeği doldurup tekrar 

ateş etmek istiyor, cebinden çı • 
kardığı kurşunu doldururken na
sılsa tüfek ateş alıyor, göğsün -

den yaralanıyor, karısının yanına 
yuvarlanıyor. 

Silfıh sesl~rini i:ıiten komşular 

zabıtaya haber veriyodar. Polis
ler geliyorlıu, ta!ık'Kalo başlı -

yorlar. YabMıcının l·.liv•yeti anla
şılıyor. 46 yaşlarınd9 Emil Kollot 

adlı birisi. Madamın sevgilisi... 

Vefasız kadının ce•~cli morgda 
yatarken ko~fı.sı ve se\ ırHisi has -
tanede can ~k~iyor ... 

Bu Yıl 
Bayrampaşe:ının 
Cünbüşünü 
Seyretmeli 

(5 inci sayfo.dar> :!evam) 

nü öğlcd"n sonra kırlar, bayırlar 

adam almıyacağı gihi. ~sıl iştah· 

!arını ertesı güne, v:ın 1 J.ıt.zara sak
lıyanlar dahl çok ol~caktır. 

Hıdırelleı. kaç Y'I vı.r ki bütün 
kalabalığı biitün a ıacal ı Jı. bütün 
cavultusu, cu\·ultu·u .I< koca İs 

tanbulun enc1k b'r ) ~rırü kendi-
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Nevyork Sergisinde En Ziyade 
Göze Çarpan Yenilikler 

(5 inci s~yfadan devam) 

de aktüalite bobini oulunmakta • 
dır. Yaşadığımız asr!.ı siyasi içti
mai s3hrıeleı ini göstermektedir. 

Ahlaf.mızın, yirmincı yüz yılda
kilere nisbeten cahil olmaları ih
timali düşünülerek bir projeksiyon 
makinesinin nasıl yapıa!bileceği 

hakkında malumat ve! ilrr.ektedir. 
Bundun başka bir mi.ırekkebli 

kalem, bir saat, bir elektrik lam
bası, tütün, sigara, b!r pıpo, kü
çük bir totograf makinesi, bir ji· 
Jet tıraş makinesi. muhtelif pa
ralar, hububat tanPlt:rı, maden nü
muneleri, kumaş p.ı•·ça 'an da IU>
nulmuştur. Bütün bu~eyler, kırıl
maz cam silindirler içerisine yer
leştirilmiştir. 

Asrın torpili. O'I beş metre de
rinliğe gömülmüş, etl'af, granit 
taşlarla örülmüştür. A.rın tor -
pili üç bin sPne sonra açıla -
caktır. Torp;Jin b:.ılunclui\u yerin 
üzer:nde koc:•man b:- küre bulun
maktad.l'. Etrafında ! kı taraça var
dır. İçerisinde maıdndeı· vasıta -
sile altı dakikada 6,ııno k!şi yukarı 
çıkarılmaktadır. 

KOCAMAN BİR AZI DİŞİ 

Sergiyi tertib e<ienlt'ı', ziyaret
çilerin geçici hastalıklı.ra tutul -
maları, kadıııların doğurmaları ih
timalini de gözönüno almışlardır. 
Sergide günde beş alrı çocuk doğ. 
maktadır. B>ı ihtiıT,3Ji ~vvelce göz 
önüne alan s~rgi heyetı on •hasta 
yeri• yaptırmıştu·. B.ı yerlerde bir 
çok doktorlar, oppratö.-Ieı, ebeler, 
hastabakcıılar vardır. 

Sergiııin en kahbal •k yerine, 
diş ağrıiarın<ian nasıl korunula • 
cağını tarif eden 9 metre yüksek -
llğinde bir azı di•i· dikilm~tir. 

HiKAYE: 

Sergide, s ema y ı ldızlarının 

saçları da satılmal<tedı". İki üç tel
den ıbaret olan bu s·•; burmalan
nın kıymeti bir dol"'clır. Bunla -
rın herbirinın, hakil<i olduğunu 

temin eden garanlt r.ıektubları da 
vardır. 

Sergide gö.>te. ilen mı·rakh şey· 
!er arasında en ço1' u ·kkati çeken 
cmikroblar mücadeiHi• dir. Bir 
mikroskopun <mU.'IC oturanlar, 
mikıobların birbirleı ile nasıl mü· 
cadele ettiklerini, birbirlerini na· 
sıl mahiv ve ifna ettiklPrini gör -
mektedir. 

ALMANYA PAVYONU YOK, 
FAKAT ALMANLARIN 

PAVYONU VAR 

Alm'lnya hükUıneti ı.ergiye işti
rak etmedi. Fakat. Aınerikada bu
lunan Alman mültedler bir cAl • 
manlar pavyonu• yaptılar . Mak • 
sadları, Hitl~r reiski.ıa gelmez -
den evvelki Almanhrın neler yap. 
mağa ka.dır oldukfannı göster -
mektir. Bu pavyonda. bir c Viyana 
kahvesi• vardır. 

Sergide, dilckati çekecek birçok 
şeyler yapılmıştır Florida por -
takalcıları, birço kağaç getirm~· 
!er, elcktrık zivasile r.ıısıl porta· 
kal yeti tirildiğini gösteriyorlar. 

2.500 k~i ıstlab e<:oe-n tiyatroda 
gece gündüz temsillet verili~·or. 

Sergiye 32 hükılınet iştirak et
m~tir. 62 pavyon yapılmıştır. Eş· 
ya te:hir eden firmaların sayısı 

1,500 dür. 

Serginin inşası için 50,000 ame
le çalışmıştır. Nevyorkun bütün 
otelleri, pan.•iyonlııı doludur. 

Serginin en çok 'l;e{!'enilen ve 
ziyaret olunan pavyo:ılarından b!• 
ri de Türk pavyoııudUl'. 

Şairin Sevgilisi 
( 4 üncü sayfadan dewm) 

damın paı·a~•nı hiila vcrmem~i
niz .. ertesi gün mi;rPkkebci, son· 
ra matbaacı, sonra kıl:şeci.. Oğ -
!um, siz daha çocukst<rıuz .. Biz bu 

caddede saçımızı ae&rttık .. Sizin 
gibi, çok mecmuacı ldl'&Cı gördük .. 
Siz deli misiniz? Br memlekette 

edebiyat mccmuas: ı,a tılır. okunur 
mu?. Bu kadarrık ~eyı hala an • 
lıyamadıııız mı?. Satı lmıyor işte 

zorla mı ?. . Siz vaz geçin bu sev
dadan . Dükkandan çıkın, gidin .. 
Herkeisn de t~ine ll"ani olmayın .. 

Dükkan sahiLinın bu sözlerini 
dinleyen dört genç, adam, sanki, 
kulakları sağırmış gıbi, hiç sesle
rini çıkarmıyorlar, ör.lHine ba -
kıyorlardı. 

- Şinası .•• Son sayıyı kaç bu-
Inl§tık?. 

- İki bin. 

- Ne kadar iade geldi!. 
- Bin yedi yüz elli. 
- Demek ık! yüı dli tane ml 

satılmış!. 

- Öyle ya ... 
Bir masa başında oturan ve dur

madan sigara içen bir başka deli
kanlı söze karıştı: 

Grüve, beş el ate~ ediyor .Ka -
dın kanlar içinde yere yuvarla -

nıyor. Grüve üzerine eğiliyor, ba
kıyor. Elini kalbine koyuyor. Kalb 
çarpmıyor, nefesi kesılm!ş . .. 

sine sıklet merkezı .• •pınaktadır zavallı Enver de ~a~akalınııtı. 
ki orası da (Bayramp;ısc• ; dır. Ha- Olduğu yerde ayakta bekliyor, on-

- Monşer .. Bu iş yüıümez öyle 
ise .. Vaz geçelim .. ZatPn gelecek 
hafta ııasıl çıkaracağı·" · · KAğıdcı 

alacağını almadığı içın kağıd ver· 
miyor.Ne oldu ise, benim romana 
oldu .. Monşer, harikul'de beğe • 
niliyordu. Öyle tutmuştu ki.. Vah 

vah .. yarım kalac; k .. Her yerde 
arayıp soruyorlardı .. 

Bu sırada, dışarıda duran adam 
içeri giriyor. 

Grüve bağırıyor: 

- Şimdi sıra senin!. 

İkinci bir ateş. Yabancı salla -
nıyor, yere düşüyor. Çenesi par
çalanmış ... 

- Evet Paşam; beş altı vüz ki
şi var ... 

- Kıymeti yok ... Biz onları yir
mi kişi ıle yararız. Yalnız tuttuk· 
!arı mevzi ve me\'kileri iyice bil
mek lazım. 

- Kulunuz da adedden ziyade 
mevzilere ve mevkilere ehemmi
yet verdim. Babı hümayun tarafı 
oldukça kalabalık ise de derme 
çatma ve intizamdan ari bulunu· 
yor!ar.. Fakat; hatları sıkt§ıktır. 

- Sıper yapmışlar mı?. 

- Hayır; açıkta döğüşüyorlar. 

- Hangi taraftan akın edece • 
ğiz ve hangi tarafa doğru yürüye
ceğiz .. Bu plılnı da muayyen bir 
şekilde çizmek lazımdır. 

- Muayyen bir plan çizmenin 
ihtimali yoktur. Yalnız; Salkım

söğüd caddesine doğru akın ede
riz. Ondan sonra hangi tarafı za· 
yıf bulursak ona göre çarpışarak 
delip geçeriz. 

- Doğru ... Fakat; kolbaşılığını 

ni ben diyeyim OH bi:ı, siz diyin, 
yirmi bin kişi J g:in j)ayrampaşa
ya dolar ve sabh'.an ak~-·ma ka • 

dar orası bi• ms.h~cr yeri gibi 
kaynar ha, kay"ar. ( ünkü ayni 

zamanda o gün, Bayıampaşanın 

ilk başlıyan bir nevi m3rul panayırı 

da açılır. 

kim üzerine alacak?. 
- İrade buyurursanız kol başı· 

lığını bendeniz üzerime alayım. 
- Olmaz .. 
- Ya, kime verelim bu vazife-

yi?. 

- Bu işi ben üzerime alacağım. 
- Aman Paşam, bu çok tehli· 

keli olur ... Maazallah sizi kaybe
dersek huruç harıek,l>timiz neye 
yarar?. 

- E!. .• Mukadder ne ise o, o· 
!ur?. Ben önde olmadıkça bu iş 

olmaz. 
- Kulwmzu bu fikrinize işti 

tirak etmediğimden dolayı ma -
zur görünüz. Böyle tehlikeli ve 
yüzde yüz ölüm vooeden bir me\'
kide sizin bulunmanızı kat'iyyrn 
terviç etmem... İrade buyurunm 
kolbaşılığını bendeniz icra ede
yim. 

Cüce Hasan; Paşa ile Çavu~ ara
sında \'aki olan bu münakaşayı 
dinliyordu. 

!arı dinliyordu. 

Müessese sahibi hlr aralık su·· 
muştu . Macnıuanın sehibleri, mu· 
harrir oldukları arlaşılan o genç 
adamlardan biri, masanın yanın

da duvara dayanmış, ıorpacı kum· 
rusu gibi düşünen öteki delikan -
lıya, korka korka sordu: 

İki babayiğit adamın bir türlü 
kolbaşılığını birbirine veremedik
lerini görünce boyun keserek Pa
şasına hitaben: 

- Paşam; müsaade buyurursa
nız, kolbaşılığını bendeniz idare 
edeyim. 

Alemdar Mustafa Paşa, Hasa
nın bu sözlerı karşısında bira?. 
mülahazaya dalarak: 

- İdare edebilecek misin? 
- Şüpheniz mi var Paşam? 
- Sizler hakkında hiç tered -

düd \'e şüphem yoktur. Babayi -
ğitliğiniz ve gözüpekliğiniz bence 
malumdur. Korktuğum şudur kı; 
ortadan ve yahud geriden hareka
tı idare etmem güçleşir diye kor· 
kuyorum. 

Alemdar Mustafa Paşanın söy
lediği doğru idi. Nihayet; yapa -
cakları muharebe bir sok~k çar • 
pışmasından ıbaretti. Dar sokak -
!arda ve toplu olarak vurıışacak-
lardı. (Devamı vuı 

Kirasını alamıyen cliikkan sa -
hibi, birden barut .~ibi parladı: 

- Sen ne siiylüyorsım evlid?. 
Arayan. soran olsa mecmua 250 

tane mi satılır?. Bırakın şu boş 

sözleri. Edebiyat mecmuası yaşa
maz, dedik ya .. BP'li dinlesenize .. 

Ben 40 senedir bu caddede \'C bu 
mesleğin içindeyim .. 

cAz ve ÖZ • mecmu.ısı ıdarelı;ı

nesini derin bir sükut kapladı. İki 
dakika rnnra, gen< !er, birer birer 
yerlerinden dol!rulrlu!ar. İçlerin • 

den biri, dükkiln sahibıne: 
- Biı bu iliten ,·az geçtik, dedi. 

Sana üç aylık bort'umuz var. 

Babama telgraf çektim .. Para yol

lıyacak Sen meral: etlile .. O za • 

man kiranın hepsini veririz. Haydi 
şiındilik Aliaha ısmarladık .. 

Biret. birer, süt dökmüş kedi 
gibi, önlerine bakaı·ak dükkandan 
çıktılar 

Enver, hala, oldu~u yerde mıh· 
lanmış gibi duruyordu. Bu boynu 
bükük genç, dükk'm snhibinin gD
züne ili ·mişti! 

- H~. dedi, sen k!lişecinin çı

rağısın, değ ' I mi? &iyle ustana, 
avcunu yala~ın .. Bu d<>iilerde pa· 
ra ne gezer?. Akıllı olsalar, ede • 
biyat mecmuası çıı<arırlar mı?. 

REŞAD FEYZi 
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POKER 
traş bıçakları en sert 
sakalı bile yener ve 

cildi yumuşatır. 

Her yerde POKER t.ıa'l bıçaklaruıı 
ISRARLA 

isteyiniz. 

Beyoğlu Dördiincii sulh hukuk hakimliğınden: 

Terekesine mahkemece el konulup tasfiyesine karar verılen ölü 
madenci Mehmed Arif uhdesinde bulunan Eyüb Bahariye mahallesi 
Şahsultan sokağında eski ve yeni 4 numıralı Sazlık mahalli ile Vanikö
yünde Vaniköy caddesi eski 8, 21 numaralı arazinin 161280 de 900 hissesi 
açık arttırma suretile 13/6/939 tarihine müsadif Salı günü saat 10 da 
satılacaktır. Yevmi mezkürda satı~ bedeli yüzde yetmiş beşi bulmadığı 
takdirde 28/6/939 tarihine müsadif Çarşamb~ günü saat 10 da ikinci art
tırması icra edilecektir. 

Tafsilat: Mezkür sazlık mahalli Eyfrb önünde bir ufak ada olup için
de kayık ile dolaşılacak kanalları mevcut ve gayri meskündur. Mevsi
minde 15, 20 kayık palamara yapmaktadır. Mesahası takriben 35()00 metre 
murabbaıdır. Tamamının kıymeti 1000 bin liradır. 

Vaniköy caddesinde 8 No. lı mahal sahil olup içinde bir bekçi 
kulübesi vardır. 21 No. Jı mahal de dağlıktır. Mesahai bathiyesi 27043 
metre murabbaıdır. tamamının kıymeti 18282 liradır. 

Tellilliye resmi ihale pulu 20 senelik taviz bedeli ınüşterisine ve 
satış gününe kadar vergileri terekeye aittir. Arttırmaya girebilmek ;çin 
yüzde yetmiş beş nisbetinde pey akçesi yatırmak lazımdır 

İsteklilerin yukarıda gösterilen gün ve saatte Beyoğlu 4 üncü sulh 
hukuk mahkemesine gelmeleri ilan olunur. (935 - 30) 

Satıhk Matbaa Makineleri 
Beyoğla Dürdüneii Sulh Hukuk Hiıkiuıliğinden: 

Tesekes.ine mahkemece el konulan ölü Danyel Ohar ı:syana aid 
ht bul Fincancılarda Selamet matbaasında bulunan ve mahkemece 
t bit edilen matbaa makineleri, aliıt ve edevatı 22/5/939 tarihio1e mü
sadif Pazartesi günü saat 14 de mahallinde satılacaktır 

Müzayedeye iştirak edenler muhammen kıymetin yüzde y~dı bu
çuk nisbetinde pey akçesi verecekler ve ihale vukuunda satış bedeli 
tamamen ödendikten başka pey akçesi kminat olarak alıkonulacaktır. 
Müşteriler ihale edilen malları en çok bir hafta zarfında kaldırmağa 
mecbur olup kaldırmıyanlardan yevmıye beş lira hesabile tutarı temi
nat akçesinden kesilecektir. 

İsteklilerin yukarıdaki şartlar daire;ınde müzayedenin yapılacağı 
g!in ve saatte mahallinde hazır bulunmaları ilan olunur. 

GAYRi MENKUL SATIŞ iLANI 
Beyoğlu Dördün<Ü Sulh Hukuk Hakimliğinden: 

Terekesine mahkemece el konulup tasfiyesine kanr verilen ölü 
Macit Mehmet Karakaş uhdesinde bulunan Bakırköy Yenimahalle hat 
boyu sokak 74 kapı 3 harita keza ayni mahalde 74 kapı 4 harita 70 kapı 
5 harıta numaralı ve Bakırköy İncirli caddesinde 39 numara ve Yeşil
köy Şevketiye mahallesi hat boyunda eski 6/1 yeni 1 ve 3 numaralı 
altı arsa ile İstanbulda Çelebi Alaeddin mahallesinde Leblebici hanı 
altında yeni 8, 9 nuıııaralı lki dükkanın 48/14 der hissesi açık arttırma 
ıuretile 13/6/939 tarihine müsadif Salı günü saat 10 da satılacaktır. Sa
lış bedeli yüzde yetmiş beşi bulmadığı takdirde 28/6/939 tarihine mü
sadlf Çarşamba günü saat 10 da ikinci arttırması icra edilecektir. Gayri 
menkullerin satış gününe kadar vergileri terekeye ait olup tella.Jiye ıes

DİKKAT 
Şirketi Hayriyeden 

Sayın yolcularımıza bir kolaylık olmak üzere 11 Mayıs 
sabahından itibaren mer'iyete girecek olan fevkalade tenzi
latlı bir aylık ve 3 aylık a boneman kartlarının şimdiden 

İdare Merkezimizde Kontrol Müdiriyetile Köprü giçelerinde 
satılmağa başlandığı ilıin olunur. 

Devlet Demlryolları ve Limanları ı 
işletme u. idaresi ilanları ... ~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Muhammen bcdli 496,100 lira olan 62 kalem bakır lokomotif ocak
ları ve tefcrrüatı 20/Haziran/1939 Salı günü saat 11 de kapalı zarf usu
lile Ankarada İdare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiycnlcrin (23594) liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları ve teklifle~lm ayni gün saat 10 a kadar 
komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler (2480) kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde 
satılmaktadır. (3054) 

• 
Kadıköy 2 Sulh Hukuk Hakimliğinden: 

Veresesi tarafından mirası redded4mesınden dolayı terekesi ha
kimliğimizce idare ve tasfiye edilmekte olan ölü Hatice Meleke ait 
Tophanede Hocaali maıhallesinde Lülecihendek sokağında E. 78, 80, 82, 
82 M. 84 Y. 82, 84, 86, 88, 90 No. b ve defterdaTI esbak İbrahimpaşa 
vakfından fırın, dükkanların ve Hakkıbey hanı namile maruf hanın 
nısıf hiı;sesi, müteveffanın terekesi borcuna yetmediğinden dolayı iflas 
yolu ile tasfiyesine karar verilerek açık arttırmaya çıkarılmıştır. 

Hududu: Bir tarafı Belediye reisi İrfan Beyin kargir menzili bir 
tarafı KWnll ağa vereselerinin kömürcü dükkanı bir tara!ı İtalyalı 
Fremuzun marangoz dükkanı ve bazen Hacı Saffet efendinin arsası 

ve tarafı rabii Hendek caıddesile mahduttur. Bu gayri menkullerin 1/200 
mikyasında haritası mevcuttur. Bu haritada gösterilen evsafı: A- Bi
rer pencereli dört oda, B- Birer pencereli iki oda, C- Birer pence
reli ilti oda 1 apteshane, D- 3 oda ve altında 2 dükkan, E- 2 oda al
tında 2 dükkan. Bu gayri menktillerin .nısıf hissesine yeminli 3 ehli
vukuf tarafından 1000 lira kıymet takdir olunmuştur. Diğer nısıf his
senin sahipleri de hisselerini satmağa muvafakat etmektedirler. 

Arttırmaya iştrrak etmek istiyenler muhammen kıymetin % 7,5 
nisbetinde pey akçesi veya milli bankalardan birinin teminat mektu
buna tevdi etmelidirler. Ferağ harçları tellfıliye ve yir ınisenelik vakıf 
taviz bedeli alıcıya ve her türlü diğer rüsum ve müterakim vakıf icar
ları terekeye aittir. İhale bedeli peşindir. Bu bedel azami bir hafta zar
fında tesviye olunmadığı takdirde ihale feshedilectk ve bu yüzden 
vukua gelecek zarar ziyan ve farkı faiz ve sair masraflar müsebbibine 
bililhüküm tazmin ettirilecektir. İlk arttırmaya 5/6/939 Pazartesi günü 
saat 10 dan 12 ye kadar, ve muhammen kıymetin % 7,5 nu bulmadığı 
takdirde en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak üzere 15 gün uzatı
larak 2 inci arttırmaya 20/6/939 Salı günü saat 10 dan 12 ye kadar Ka
dıköy 2 inci sulh mahkemesinde devam olunacaktır. İhale şartnamesi 
25/5/939 Perşembe gününden itibar.en isteklilere açıktır. Alfıkadarların 
irtifak hakkı sahihlerinin bu gayri menkuller üzerindeki haklarını hu
susile faiz ve masrafa dair olan iddialarını evrakı müsbitelerile birlikte 
20 gün içinde mahkemeye bildirmedikleri takdirde hakları tapu sicil
liğile sabit olmadıkça bedelinin paylaştırılmasından hariç tutulacaklar· 
dır. Daha fazla malfı,mat almak istiyenler 41/929 No. lı dosyasına v~ 

tasfiye memuru avukat Sırrı Celale müracaat edebilirler. 

Yukarıki ilanda mevkii ve hududu yazılı gayri menkuller iflas yolu 
ile tasfiye edilmekte olduğundan terekeden alacakb olupta isimlerini 
ve alacaklarının miktarını deftere kaydettirmemiş olanların 2 inci al~·. 

caklılar toplantısı günü olan 23/5/939 Salı günü saat 11 de K-ıdıköy 
Sulh Hukuk mahkemesinde hazır bulunmaları ilAn olunur. •30J .;. 
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: Okadar Kolay .. 

1 

Her ak•am bu 'ekilae bir kaç da-
kika içinde yapacanmı·, ulak bir 

.

1 

Masaj size gcnçlic;n;,. k .. z«ııdıra-

caktır 

i Krem~ertev 
Yarım asırlık .dın ti 

beyhude el € 1oir. 

, Türkiye -ı-----~· 
Ki • IŞişeveCam Fabrikası 
RE~A~:~ANIN Anonim Sosyetesinden: 

Bütün dünyaca takdır etli! -
mış sıhhi giiZellik lmımleridır, 
Gece iÇin yağlı, gündüz için 
yağsız hiılis acıbadem çeşitler! 
hususi vazo ve tüplerde sah -
lır. 

İNGİLİZ KANZUK 

L ECZANESİ 
İSTANBUL - BEYOOLU 

ı-ııiıllılııılııi! 

İstanbul asliye ÜÇlincü hukuk 
mahkemesinden: 

Dimitri Jozı Maryunti yazıcı 

oğlu tarafından B~yoğlunda Tar

labaşı ~addesinde Altınbakkal so

kağında 9 No. da .ı\..ndon Kapsam

beli aleyhine mahkemenin 938/ 

1764 No. lı dosyası ile açılan bo
şanma davasında müddeialeyhin 

-ikametgahının me~h.ıl . olduğun

dan hukuk usulü muhakemeleri 

kanununun 141 ve 142 inci mad -

delerine tevfikan ilanen yapılan 

tebligata rağmen 27 /4/939 saat on 

dörtte mahkemede hazır bulun -

madığı cihetk hakkmda gıyab ka

rarı ittihaz ve ilaıı~n tebliği için 

22/6/939 saat on brı:e talikine ka-

"rar verilmiştir. İlan tarihinden 

itibar~n beş gün zariında mahke

meye müracaatla ıtiraz etmediği 

takdirdt bir daha tahkıkat ve mu

hakemeye kabul edilmiyeceğı, gı
yabında tahkikat ve muhakeme

ye devam olunac32;ı ilan olunur. 
(938/1764) 

Sahibi ııe nepiyatı idare eden 
Ba~ muharriri 

ETEM İZZET BENİCE 
Son Telgraf Matbaan 

Paşabahçc Şişe ve Cam Fabrikamız, memlekette züccaciye tıc 
reti ıle uğraşan herkese tek fiat ve müsavi şartlarla satış yapırıar 

başlamıştır 

Talihlerin aşağıdaki adresimize müracaatları. 

Galata Perşembe Pazarı Samur sokağı İş Han 

Gayrimenkul Satış İlanı 
İstanbul Emniyet Sandığı DirektörlüğündeJI 

Bay Ahmedin 19569 hesap No. sile Sandığımızdan aldığı (200) · 
ya karşı birinci derecede ipotek edip vadesinde borcunu vermedıgJ 
hakkında yapılan takip üzerine 3202 No. Jı kanunun 46 cı mad~e;' 
matufu 40 cı maddesine göre s~tılmaş! icab eden Beyazıtta B,,ı 
mahallesinin eski Kaşıkçılar yeni Beyazıt İmareti sokağında kütü!< 
pafta 109 ada 613 parsel 45 ve yeni ve eski 35 N o. lı ( diJjçi mel< 
karşısında Beyazıt camii kapısı yanında) kargir bir dükkanın ta!ll 
bir buçuk ay müddetle açık arttırmaya konmuştur. 

Satış tapu sicil kaydına göre yapılmaktadır. Arttırmaya gi(' 
istiyen (54) lira pey akçesi verecektir. Milli bankalarımızdan bifİI 
teminat mektubu da kabul oluur. Birikmiş bütün vergilerle bel 
resimleri ve vakıf icaresi ve taviz bedeli ve delliiliye rüsumu borç! 
aittir. Arttırma şartnamesi 'iJ/5/939 .. tarihinden itibaren tetkik et 

·istiyenlere Sandık Hukuk işleri servisinde açık bulundurulac'~ ~ 
Tapu sicil kaydı ve saır lüzumlu izahatta şartnamede ve takib do;yııl- ~ 
da vardır. Arttırmaya girmiJj olanlar, bunları tetkik ederek satı y 

çıkanlan geyrimenkul hakkında herşeyi öğrenmiş ad ve itibar olu0 le 
Biıinci arttırma 9/5/939 tarihine mllsadif Salı günü Cağaloğlunda d 

ıı• in Sandığımızda saat 10 dan 12 ye kadar yapılacaktır, Muvakkat ı b 

yapılabilmesi için teklif edilecek bedelin tercihan alınması icab eO' h 
gayrimenkul mükellefiyeti ile Sandık alacağını tamamen geçııı · ş d 
ması şarttır. Aksi takdirde son arttıranın taahhüdü baki kalmak şıt 
7/7/939 tarihin~ müsadiI Cuma günü ayni mahalde ve ayni saatte· 
arttırması yapılacaktır. Bu arttırmada gayrimenkul en çok arttır•ı 
üstünde bırakılacaktır. Haklan tapu sicillerile sabit olmıyan alfıkad ~ 

' t 

!ar ve irtifak hakkı sahiplerinl'l bu haklarını ve hususile faiz ve Jlllı' d 
rife dair iddialarını ilan tarihinden itibaren yirmi gün içinde e,.,ı t 

müsbitelerile beraber dairemize bild!rmeleri Jazımdır. Bu suretle Jıl 
!arını bildirmemiş olanlarla haklan tapu sicillerile sabit olmıya 1 

satış bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. Daha faıla malümat • 
mak istiyenlerin 937 /530 dosya numarasile Sandığımız Hukuk J,I 
Servis'nc müracaat etmeleri lüzumu ilan olunıır. 

DiKKAT 
d 
l 

•• Emniyet Sandığı; Sandıktan alınan gayrimenkulü ip0 tek gö•1 
1 

mek istiyenlere muhamminleriınizin koymuş olduğu kıymetin nıs1 ' 1 

ıni ihale pulu yirmi senelik taviz bedeli müşterisine aittir. Satış tapu !===========================================! 
tecavüz etmemek üzere ihale bedelinin yarıso:ıa kadar borç ver 
suretile kolaylık göstermektedir. (3100) 

kaydi mucibince yapılacaktır. 
Tafsilat: Yenimahalle hat boyu 74 kapı 3 haritab arsa 459 metro 

murabbaı olup tamamının kıymeti 688 liradır. 
7• kapı 4 harita numaralı arsa 459 metro murabbaı olup tamamı

nın k!ymeti 688 liradır. 
70 _ kapı 5 harita numaralı arsanın 459 metro murabbaı olup tama

mının kıymeti 918 liradır. 
İndrli caddesinde 39 numaralı arsa asfalt caqpe üzerinde 638 met

re murabbı olup tamamının kıymeti 1100 liradır. 

Yeş.ilköyde Şevketiye mahallesinde 1 ve 3 numaralı arsa iki parça 
olup mesahai sathiyesi 1450 metro murabbaı tamamının kıymeti 217J 
liradır. 

İstanbul Leblebici 8 ve 9 numaralı iki dükkan hissesinin hav·-. 
ahara ait up beherinin tamamı kıymeti 1250 liradır 

İsteklilerin yukarıda gösterılen gün ve saatte Beyoglu Dör--!üı:c:i 
<ülh hukuk mahkemesine gelmeleri ve arttırmaya girebilmek içıı; yiız

de yedi buçuk rusbetinde pey akçesi yatırmaları ilan olunur. (9'> ';-77) 

Hava Kurumu 
27 inci Tertip 

Büyük Piyangosu 
1 inci Keşide 11Mayıs939 dadır 

Büyük l~ram iye 40.000 Lira1ır. 
Bundan başka: 15.000, 12.000 
10.000 Liralık ikramiyelerle 
(20.000) ve 10.000 Liralık 
iki adet Mükafat vardır .. 

Yeni tertipten bir bilet alarak iştirak 
etmeyi ihmal etmeyiniz. Siz de piyangu
nun mes'ud ve bahtiyarları arasına girmiş 
olursunuz ... 
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İstanbul Nafıa Müdürlüğünden: 
8/5/939 Pazartesi günü saat 14 de İstanbulda Nafıa Müdür!~ 

Eksiltme Komisyonu odasında ·99'il9.45• liro keşif bedelli Ayas0 

müzesi temiratı açık eksiltmeye konulmuştur. 
Mukavele, eksiltme, bayındırlık işleri genel, hususi ve fenni Ş 

nameleri, proje, keşif hul5sasile buna müteferri diğer evrak daircs 
görülecektir. 

Muvakkat teminat •7501 liradır. 

İsteklilerin en az ·5000• liralık bu i~e benzer iş yaptığına dair ' 
relerinden alınış olduğu ves.ikalara istinaden İstanbul Vilayct.ııO' 

eksiltme tarihinden 8 gün evvel alınmış ehliyet ve 939 yılına- aid T'c' 
odası vesikalarile gelmeleri. (29i8) 

,- Kadıköy Vakıflar Direktörlüğü İlanları •. ..J 
Muhammen Muvakkat Mahallesi No. 

bedel teminat 
L K. L. K. Semti 
902 55 67 70 Boğaziçi Çengelköy Yenimahalle 40 fın 

btı·' 
Yukarıda mevkii ile cinsi yazılı bostanın mül·kiyeti satılac~~ 

İhalesi 11/5/939 Perşembe günü saat 15 dedir. İsteklilerin KaC 
Vakıflar Müdürlüğüne gelmeleri. (2895) 

!-~~~~~~~~~~~~--~~-,./ 
Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı 

İstanbul Sahnalma Komisyonundan : 
1- Nümune ve evsafına göre satın alınacak 550 kilo çayın 8/5 

Pazartesi günü saat 15 de pazarlığı yapılacaktır. 
2- Tahmin! tutarı 1837 lira ve ilk teminatı da 138 liradır. 
3- Nümune ve evsaf komisyondadır. Görülebilir. 
4- İsteklilerin gün ve saatinde ilk tcınıinat makbuzları ve ka~' 

vesikalarile Galata eski ithalat gümrüğü binasındaki komisyonn ~ 
meleri. ·3082• _/ 

Bandırma Belediyesi Elektrik 
İşletme İdaresinden : 

Fabrikanın bir senelik ihtiyacı için 4960 lira muhammen bedel ' 
64 ton motorin açık eksiltme suretile alınacaktır. Buna ait şartn' 
parasız olarak idareden verilir. 

İhale 26/5/939 Cllflla günü saat 15 de İdare Komısyonunda icr~ t' 

lecekt!r. Ekslltmeye iştirak için 372 lira muvakkat teminat ya11r1
'
1 

JQ"bm•ldir. Keyfiyet istekli olanlarca bilinmek üzere ilfın olunur .• :ı 


