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Müstakbel bir harbde ilk hamlede Akdenizde kopacak, deniz devleri böyle çarpışacaklar 

Londra, 10 (Hususi) - Başvekil 

Çemberlayn bugün tarihi ehem
miyeti haiz mühim bir nutuk söy
lemiştir. Başvekil bu nutkundij, 
Moskova müzakerelerinın takib 
ettiği seyri anlatmış, sulh cephe
sin'.n takviyesi için, İngilterenin 

sarfettiği mesaıyı anlatmıştır. 

Çemberlayn, Sovyetlerle bir çok 
mühim esaslarda mutabakat ol -
duğıqu kaydetmiştir. 

• 

İngiltere Başvekili, Büyük Bri- •1 --.11111ıı-.--.ıı111111-.ı1111-.ıılllıııılllllıılll-l-.ıı l 
tanya bükılmetinin son zamanlar
daki harb hazırlıklarım da izah 
ederek, bu hazırlıkların sulhü kur
tarmağa matuf bulunduğunu, her
hangi bir şekilde, hiç bir devleti 
çemberleme sıyaseti güdülmedi
ğini ilave etmiştir. Başvekil, Al
manyada, müşahede edilen son ah
vali de mü talca ederek, mihver 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Makineye 
Verirken: 
• 

Köse Ivanofu 
Prens Pol 
Kabul Etti 

imtihan Usullerindeki Belgrad 10 (Hususi)- Bulgar 
Başvekili Köseivanof diın Yugos
lavyaya gelmiş ve Beld şehrinde 
Markoviç tarafından karşılannıı;1-
tır. 

• •• 
istikrarsızlığın Onüne 

Yugoslav Hariciye Nazırı misafir 
şerefine b'.r öğle ziyafeti vermiş 
ve bu ziyafetten sonra müzakere
lere başlanmıştır. 

Geçilmesi Kararlaştı 
Mekteblerde Sabahları Erken Başlayıp 

Okunması Düşünülüyor 

Dün geceki ziyafette de müza
kereler ve konuşmalara devwn 
edilmiştir. Öğleye Kadar Ders 

- Gazetemize beyanatta bulunan 
Manıif Vekili Hasan Ali Yücel 

Maarif Vekili Hasan Ali Yücel 
bu akşam Ankaraya dönecektir. 
Maarif Vekili bir muharririmize 
muhtelif maarif meselesi hakkın" 
da şu beyanatta bulunmuştur: 

- İlk öğretim üstünde tenev
vüsüz bir mekteb sistemini, ekono
mik ve .,,düstriyel kalkınma va-

Köseivanof bu sabah Marko -
ziyetinde bulunan bir cemiy_J!t için viçle yaptığı üçüncü bir mülakat
çok eksik bir şeydir. İlkten iti- tan sonra Bled civarında kain Br-
baren en yüksek öğretim dere- doda yazlık sarayında Prens Pol 
celerini karşı!.ı,yacak ve yalmız tarafından kabul edilecekt:r. 
umumi kültür veren müessese - fOevamı 6 ıncı sahifede l 

!erle iktifa etmiyecek bir tahsil '._, ... _. ........ lllllılll-'ıııllllllııllllllııııılllllı•· 
sistemini her medeni memleket 
gibi bizim için de bir zaruret ol
muştur. Dün talebe. bulamıyan 

san'at okullarımız bugün, para
sını vererek gelmek istiyen Türk 
çocuklarını kablll edemez l:;ir 

hale gelmiştir. 

Önümüzdeki ders yılında Er-. 
zurum ve İstanbulda birer inşa

at usta okulu açmayı planımıza 
koyduk. 

DOGU üNİVERSİTESİ 
Doğu Üniversitesi :fikri, pek 

çok isabetli direktifleri gibi, bize 
Aiatürkten kalan çok kıymetli bir 

(Devamı 6 ııı.eı sa.hifede) 

Bir Kasab 
Karısını 
Bıcakladı • 

Fatih Çırçırında, Gülbahçe so-
kağında, 16 numaarlı evde oturan 
Riza adında bir kasab, karısı Mer
yem ile Yenikapı sahilinde ge -
zerken, birden kavgaya tutuş -
muşlardır. Kavga büyümüş ve hid
detinden gözleri kararan Riza, bı
çağını çekerek karısını baldırın

dan yaralamıştır. Meryem tedavi 
altına alınmır, Riza yakalanarak 
tahkikata baslanmıştır. 

-------

1 Ki SACA 

Ferah Ve .. Ferahlık ! 
Çocuklar için en dehşet verici 

şey, bir itiyad halinde nasıl imti
han vcrtnckse, n1cınurlar için de 
muhakkak ki en çetin vaziyet ic
raat ve· memuriyetlerinin hesabını 
vcmıcktir. 

İstanbul vali ve belediye reisi 
Muhiddin Üstündağ da bu hesabın 
en kannakarışığına, zorlu ve çeti
nine raslıyan sabık idare amirle
rinden biri oldu. 

Sürpagop, otobüs, asri mezarlık 
işleri birdenbire dağdan inen çığ 
glbi, daha üstün birer dağ halin
de Üstündağ'ın üzer;nde kaldılar. 

Eski valinin cumartesi sabahını 
nosıl bir heyecan, nasıl bir sinir 
gerginliği ve endişe içinde geçir
diğini ve Temyiz mahkemesinin 
kararını beklediğini tahmin edi· 

yoruz. 
Ve .. yin~: 
- Beraat... 
Kararını aldıktan sonra da ı•astl 

bir feraha ve ferahlığa çıktığını 

tasavvur edebiliyoruz. Büyük geç
miş olsun. Bazan felaketler felô
ketleri, hazan "da saadetler saadet
leri kovalarmış! • * 

I Mevkuf/ar 
Bugün 

yüzleştiriliyor 
Tevkif edilen sabık Deniz

bank erkanı hakkındaki tah
kikata dernnı edilmektedir. 
Dördüncii sorgu hfıkimi bu 
•&hah da evrak üzerinde meş
gul olmuş ve şahid sıfatile sa
bık elektrik şirketi müdürle
rinden Lazyan'ı dinlemiştir. 

Komisyon işinden sorguya 
çekilen sabık milli reasürans 
müdür Refi Bayar hakkında
ki tahkikata gayrime\·kuf o

larak dernnı edilmesini!' dör- ı 
düncü sorgu hi'ıkimliğince ka
rar verildiği duyulmuştur. 

Bugün öğleden sonra ma~
nunlardan Malik Kevkeb, Me
teos ve avukat Atılın tevkif
haneden adliyeye getirilerek 
Refi Bayar'ın dördüncü sorgu 
hakimliğine verdiği ifade ü
zerinde yüzleştirilmeleri mu
karrerdir. 

inkilab 
Müzesi 
Açılıy r 
Bugün Beyazıdda 

Merasim Yapılacak 
Beyazıdda açılacak olan İnkılab 

müze ve kütüpha;ıesindeki eserle
rin tasnifi bhmiştir. Müze ve kü
tüphane bugün saat 17 de Vali ve 

Belediye Reisi L\ıtfi Kırdar tara
fından açılacaktır. inkılab müza 
ve kütüphanesi, biri kütüphane, 
diğeri müze olmak üzere iki kı -

sımdan ibarelttir. Kütüphane kıs
mının Türk inkılabının muhtelif 

devirlerine ait yazılmış ve maka
leler toplanmış bulunmaktadır. 

Müze kısmına gelince: burada 
inkıliıbdan evvel ve inluliıbdan 

sonraki Türk ve islam heyctı içti

maiyesine ait bir çok motifler cem

edilmiş ve teşhir edilmek üzere 
22 dolapta tasnif edilmiştir. Bun

lar arasında bir çok islam tarikat
lerine ve adetlerine ait kıyafetler, 
avinlere ait resimler de vardır. 

Tı~~~~~~~~-· PAZARTESİ 

10 
TEMMUZ 1939 

Dahiliye Vekili Faik Öztrak 

On Oç Milyon Lira 
Havaya mı Gitmiş? 
Şeker Şirketine Dair Yeni Bazı 
Hakikatler Meydana Çıkıyor 
Ankara 10 (Hususi muhabiri -

mizden) - Şeker şırktti hakkın

daki tetkikler devam etmektedir. 
Öğrenildiğine göre kurulan fab
rikaların taahhüdiı~ün hep 
bir elden alınması veya bir ele bı
rakılmasının maliyete tesir edip 
etmediği noktası da incelenmek • 
tedir. Bugün bu fabrikaları yeni
den 13,000,000 lira eksiği 

ile kurmak hususunda fiyat al -
mak nıümükün görülmektedir. 
Şekerin nakli ve bu hususta tüc -
carla olnn muamele tarzı da tet
kik e1ilen mevzular arasındadır. 

İstanbulda Mecidiye köyündeki 
bir arsanın satıld.ığın• ve Anka -
rada bir ar~a ile evin değiştirildi
ği öğrenilmiştır. 

Pancarın 30 para yerine ~O pa -
radan mübayaasında hükumet a
mil olmuştur. Şeker şirl.dinin is
tihsal noksanlığı karşısında az te-

mettü elde etmesi iktiza ederken 
şirketin ;;, 3 nisbeti yerine daha 
fazla kar ettiği de görülmüştür . 
Bunun sebebinin ise şeker :stih
lak vergisinin indirilmesinden ile
ri geldiği anlaşılmıştır. Hükümct 
şekerden evvelce kiloda ~di ku-

(Devamı 6 ınc. salıijede) 

İstanbul 
Müfettişi 

Yarın Geliyor 
İstanbul Parti müfettişliğine ta

yin edilen Konya meb'usu Tevfik 
Sılay yarınki trenle şehrimize ge
lecektir. Parti Müfettişi gelinciye 
kadar Parti işleri Dcnizyollaı ı U
mum müdürü İbrahim Kemal 1a
rafından tedvir edilınektediı. 

M.lliKümeŞampiyonu 

Hangi Takım Olacak? 
Profesyonel Güreşlerde Dinarlı 

Bulgar Pehlivanı Yendi .. • 1 
ı ~ 

Dünkü ııfu'eşlerde Dinarlı rakibi Buıgarı eziyor (TaisiHiu 6 ıncı 

sahifede okuyunuz.) 
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-PARANIN VAHİDİ 

KIYASİSİ DEôiŞ:1lELİ Mİ?. 

Bır zatın, para vahidi kıyasisi 
ne olmalıdır, mevzulu bir yazı

sını okudum ... Bu zat, der ki: 

- Bugün para vahidi kıyasisi 

kuruştur. Fakat, kuruş, artık ih
tiyacımızı tatmin etmiyor, daha 
büyük hır vahjdi layasi alalım ... 

Bu filcfr doğrudur. Evvelce, va
hidi kıyasi •para. idi. On para, 
yirmi gibi... Çocukluğumuzda 

on paralık yemiş alır, yirmi dört 
saat eğlenirdik. Şimdiki çocuklar 
yemiş almak için bilmiyorum, kaç 
kuruş veriyorlar.. Sonra sonra, 
vahidi kiyasi kuruş oldu. Fakat, 
bugün, kuruşun büyük bir kıy
meti kaldı mı?. Kuruşla, ancak, 
bir bardak su içiliyor .. Eğer, hi
lesiz, karujık, kapalı şişe su ister
seniz, beş kuruş ... Artık, vahidi 
kıyasi olarak lirayı almalı ... Za -
ten, oraya doğru gidiyoruz. 

O zaman da, ister misiniz, bü
tün maddeler, fatlarını bu yeni 
vahidi kıyasiye göre uydursun -

~ 

lar?. 

KİRLİ YUMURTA 

NASIL OLUR?. 

Bir Musevi tüccarı, kirli yu -
murta ihrac ediyor, diye mahke
meye vermişler. Yumurtanın kiri, 
olsa olsa kabuğundadır. İçine de 
nüiuz eder m:, bilmiyoruz. Bir 
iddiaya göre, yumurtalar, bazı 

mıntakalarda böyle kirli olurmuş .. 
Bir rivayete göre de tüccar: 

- Efendim yıkatıp teınizlete • 
cektim, demiş .. Fakat, bekletirsem 
bayatlıyacak .. Taze taze olsun, di
ye, acele gönderiyordum. 

YENİ BİR HAREKE'I 

BAŞLANGICI MI?. 

İspanyanın Astorya mıntaka -
sında, bazı eski ordu mensublan, 
hükılmete karşı s!lahla mukave
mete başlamışlar... Şu İspanya, 
ne garib memlekett:r. Üç yıl sü
ren bir isyan henüz bitti.. Şimdi 
tekrar başlıyacak, tekrar ademi 
müdahale komisyonları kurulacak 
ise felaket ... Ne kanı kaynıyan 
insanlardır, bunlar?. 

Damadı hazreti şehriyari Kont 
Ciano da ş~ dakikada İspanyada .. 
Delikanlıyı bari ürkütmeselerdi.. 

l\IEYVA FİATLARI 

NEDEN YÜKSEKMİŞ?. 

Bir gazetede şu satırları oku

dum: •Mudanya hattına seri yollu 
lüks yolcu vapurları tahsis edil
.diği günlerden itibaren Bursanın 

nefis meyvalarını günü gününe 
İstanbula taze olarak göndermek 
imkanı kalmamıştır .. 

Gördünüz mü şu bll§ım~za ge
lenleri'. Deqek k!, şu bizim Trak 

ile Sus vapurları, üstelik, bir de 
bizi mcyvasız bırakmışlar .. Te\'ek

keli, İstanbulda meyva fiatları a
teş pahasına değil ... 

Sonra da, yukarıdaki havadiste 
Trak, Sus için clüks• tabiri kulla
nılıyor. Her zaman yazar, duru

rum: Biraz temizlik, biraz sür'at, 

biraz rahatlık lüks müdür?. Şu 

lüks kelimes'.nin manası kadar 

bilmediğimiz bir başka şey tanı

mıyorum. Nuhunebiden kalmamış 
olan herşey, bizim için lüks ... 

MEÖER, NE LÜKS 

İÇTh'DE YAŞIYORl\IUŞUZ?. 

Bundan sonra, biraz şöyle hale 
yola konan herşeye lüks diyece
ğiz. Me.ela, belediye ekmek fab

rikası yaptırsa da, sıhhi ekmek 
• yemeğe başlasak, gazeteler şöyle 

yazacak: 

Bugünden itibaren İstanbulda 
lüks ekmekler satışa çıkarılmış

tır. 

Bizim N uruosmaniye caddesi toz
dan kurtulsa, ertesi gün şöyle ha
ber vereceğiz: 

Nuruosmaniyede luks bir yol 
yapıldı.. 

Tramvaylarda balık istifi ha -
!inde gitmesek de rahat rahat o
tursak, şöyle havadis vereceğiz: 

• Dünden itibaren İsbn bul da 
tramvaylar lüks bir hale getirildi. 

O zaman, siz, İstanbula seyyah 
akınını seyredin.,. Gazetelerimiz
de bu lüks ekmekleri. lüks yolla
rı, lüks tramvayları, lüks vapur
ları okuyan nice m:yop bay ve 
bayan seyyah, merakla soluğu İs
tanbulda alacak .. 

Ve en nihayet, İstaııbulun iınarı 
bittiği gün de şöyle yazacağız: İs
tanbul lüks bir hale geldi ... 

AHMED RAUF 

IKÜÇÜK HABERLE~' 
* Dilnlide dün sabah saat 3.35 

de, ~-de ve 11.55 de olmak übzere ' 

üç defa zelzele hissedilm~tir, Za
rar yoktur. 

* Bergarnada gece 24.20 de di

ğeri de saat dörtte, 4.20 de \'e 4 50 
de olmak üzere burada dört zel

zele hissedilmiştir. Zarar yoktur. 

*Türk Okutma kurumunun se
nelik kongresi, dün toplanmış, se
nelik icraat raporu okunduktan 

sonra yeni idare heyeti seçimi ya
pılmıştır. 

* Yeni sene bütçesile şehir da
hilinde inşa edilecek olan 1100,000 

liralık yol inşaatı işi, bugüııl~rde 
ihale edilecektir .. 

*İstanbul Halkevı ınŞaatı, !ah· 1 

sisat bittiğinden durmuştur. İnşi

atın ıkmali için 90,000 !ıra kadar 

hır paraya ihtiyaç vardır. Bu pa

ra bulunmazsa, yapılan inşaat yüz

üstü kalacak, şimdiy'e kadar sar· 

fedilen para heba olacaktır. 

* Buyük Millet Meclisinin ta

tili dolayısile meb'uslarımızdan 

bir kısmı, dün sabah ve akşam 

trenlerle şehrimize gelmeğe baş

lamışlardır. 

Mosko\'ca elçımiz Zekai Apay

dın, Hariciye Vekaletill temas et

mek üzere Moskovadan Ankaraya 

hareket etmiştir. 

Plaj Bülbüll~ri 
No.30 

- Kaçta dönecekseniz bekliye
yim burada. 

Selin: 

- Hayır. Hayır, dedi, setı çek 
arabanı. .. 

Şımd, üçü de asfalt cadde üze
rinde ayakta duruyorlardı. Yolun 

üstü o kadar kalabalık ve o kadar 
gürültillu idı ki .. Celalin hala· 

-•İçım eziliyor. Serınedciğim! 

Diye söylenmesini ne Sermed 
duymuştu, ne de Selin. 

Selin kurnaz bir kızdı. Şoför u
zaklaştıktan sonra on adım kadar 

geriye döndü .. Bu sefer üç katlı 

bir binanın önünde durdu. 

Yazan: İ>kender F. SERTELLİ 

- Buraya gireceği.z, Sermed 
Bey!. 

- Pekala. canım .. Fakat.. 
Selin Sermedin ağzını elile ka

pattı: 

- Ne demek ıstediklerinizi an
!ı~·orum. Hakkıaız var .. Hem eğ -
lenmek istiyorsunuz .. Hem de kar
nınız zil çalıyor. E\'\·ela evimi -
ze gireıım .. Ondan sonra yeri bel
ler ve tekrar öteberı almak üze
re çıkarsınız. 

Kapı aralık duruyordu. 
Selin kapının kanadını itti: 
- Buyurunuz .. Ben üst katta O· 

turuyorum. 
Üçü b rden l!irdi.er. 

Ocret 
Alan 

Muallimler 
Bu Muallimlerin 
İstikbali Garanti 

Edilecek 
Bugün üzerinae durulan \'e hal

ledilmek istenen maarif mesele -

!erinden bıri de ecnebi ekalliyet

_?kullarında çalışan öğretmenle -

rin maaş, kıdem ve tekaüdlük iş
ler:dir. 

Halen Türkiye hududları dahi

linde ilk, orta ve lise dereceli Er

meni, Musevi ve Rum olmak ü -

zere 132 okul me\·cuttur. Bunla

rın 35 i Ermeni, 11 i Yahudi, 51 i 

rum, 97 si ekalliyet, 3 Ü Alman, 6 

sı Amerikan, 2 si Bulgar, İkisi İn

giliz, 7 si İtalyan, 12 si Fransız, 

1 ı İran olmak üzere 34 yabancı 
okul ve 4 dershane vardır. 

Bu !'kullarda vazife gören türk

çe \'e kültür dersleri öğretmenle

rinin savısı 700 kadardır. Yılda 

aldıkları ücret umumi olarak 207 
bin lira tutmaktadır. 

Maarif Vekaletinin öğretmen 

!erin vaktinde maaş almalarını te· 

ınin, ayni zıunanda kend:lerine 

muayyen bir ücret tayin etmek 

ÜZExe yaptığl tetkikler neticelen

mek üzeredir. t:k olarak öğret -

menle.-e maktu d<'rs ücreti u:;ulü 

tatbik alilecektir. :Maktu ders üc
retine göre öğretmen <>kutluğu sa

ate göre n'uayyen bir para ala

caktır. Öğrelmen'n ders saatı a

zalsa bile ücreti inmiyecel.tir. H~r • 

öğretmenin de»s saatlerin" göre 

alacağı maktu ü~rete üç yıldıı. bir 

zam da ekleneceklir. Bu zam m..Jc

tu ders ücretine gc.re olacaktır. 

Öğretmenlerden ayrı.'a bir de te

kaüdıye ücreti kcs.lectk!ir. Iıı.ı 

tekaüdiye ücreti öğretmC"nın istıı. 

bal garantisi olacaktır. 

Ekalliyet okullarında \'alı/~ gc. 

ren öğretmenler bilahare re, :ı; 

okullarda \'azıfe alab lmeleri ım 

kanları da temin edilecektir. 

Öğretmenler maaş, mektc•b ı
darelerinden değil lıükıimet,r, t;, 

yın edeceğL bir mües::;l;"sede11 nlQ., 
caklardır. 

* Bugiın saat 17 de Beyazıdda

ki İnkılıb ı"üzesl Vah ,.e Beled•· 
ye Reisi Lütfi Kırdar tarafından 

merasimle açılacaktıı. 

* Bır müddet evvel Berlın ve 
Par8e giden Japon maslahatgüza

rı Teravina, dün sabahki Avrupa 
ekspresile şehrimıze gelmi,ıtir, 

* Bulgar meb'uslarından mü

teşekkil bir heyet n ~·akında şeh
rimize gelerek Ankarayı zi\·aret 
edeceği haber verilmektedir. 

* Vali ,.e Belediye reisi :\1u
hıddin Üstündağ, dün İstanbula 

gelmiştir. Muhiddin Üstündagın 

istirahat etmek üzere Avrupaya 
bir seyahat yapması muhtemel -
dir. 

Selin önde" Merdıvenleri zıplı

yarak çıkıyordu. 

Üçüncü katta, denıze karşı, ge
ni balkonlu bır odaya girdiler. 

Selın ıbu odaya girmeden, çanta
sından çıkardığı bir anahtarla ka
pıyı açmı~tı. Belliydi ki, bu oda 
ona aitti. 

Zaten Sermed odadan ıçeriye gi
rer girmez, duvarda asılı duran 
Selmin büyük yağlıboya bir por
tresile karşılaşmıştı. 

Selin elektriği açtı .. Fakat, oda 
o kadar büyüktü ki .. Elektrik zi
yası altında ancak bırbirler ni gö
rebiliyorlardı. Celal: 

- Çok karanlık. diye söylendi, 
ya büyilk bir ampul bulsak.. Ya
hut dışarıya çıktığımız zaman bır 
kac tane mum alsak .. 

Bereket versin ki, Selin bu söz- 1 
.eri duymamıştı. Sermed kaşını 

kaldırarak arkadaşının ~·uzune 

manalı bir tebessümle baktı. 

CUMBL'RİYE'l': 

Yunus Nadı bugün •Görünen 
köy kılavuz istemez• adlı baş -
makalesınde Mosko\'a müzakere
lerinden bahsederek diyor ki: 

cŞimdı çıbanbaşı Danzig olan 
büyük bir cihan harbinin arifesin
de bulunuyor gibiyiz. Bu harbin 
yakın safhaları bütün Avrupa ile 
beraber Asyanın garbı \'e Afrika
nııı şimalidir, ve bu havalide uta
nan denizlerle onların bütün yol
larıdır. Eğer hakikaten ortaya böy
le bir harb çık'!rsa İngiliz - Fran
sız - Rus müzakereleri neticelen
miş olsun olmasın, o harbe karşı 
Rusyanın bitaraf kalmasına ımkan 
ve hatta ihtimal var mıdır?. 

Yunus Nadi makalesini şu söz
lerle bitiriyor: 

Müstakbel bir harb ihtimalin
de biz Türkler:n büyük şimal kom
§Umuzun kendi menfaatleri ka
dar hak ve hakikate uygun ola
rak meydan alacak müessir hare
ketlerinin nasıl tecelli edeceğin -
de en ufak bile şüphemiz yoktur. 
Görünen köy kılavuz istemez de 
onun için. 

TAN: 

Aka Gilndüz •Veremle müca • 
delede• adlı bıı§makalesinde di
yor ki: 

•Bin yataklı modern bir has -
tanenin ne olduğunu ve neye mal 
olacağını kestirmek zor değildir. 
Sevinçle )laber aldığımız bu işin 

başarılmasını candan dilerken ak
lımıza yine veremliler geldi.• 

Aka Gündüz netice olarak di
yor ki: 
·Dünyanın dört köşesinı bile -

rek. anlıyarak, görerek geçen ça
lışkan bir halk, bu gibi içtimai 
meselelerde elbette ki, elinden 

gelen sıhhi ve milli vazifelerden 
çekinmez. Sayın veremli vatan -
daşımız bu noktal.arı düşilnmüş ol
saydı, Ankara verem d spanse -
rinden şikayeti en sona bırakırdı. 

Buz Meselesi 
Nasıl 

Halledilecek ? 
Her Yerde ve Her 

Zaman Buz Bulunamıyor 
l.>tanbul buz ışi b.r mesele ol

muştur. Belediyenin tazyiki neti
cesınde kısmen bazı bayilerde buz 
bulunmakla beraber havalar fazia 

sıcak oldugu zaman bu iş güçle~

mektedir. Buzw1 Karaağaçdan 

şehrin uzak yerlerine sevked l -
mesi bir mesele olmaktadır. Bu 
yüzden bayiler, uzak yerlere f,:~la 
buz göndermekten Çekinmekte 
<lirler. 

Karaağaç mezbahası ittisalin 
deki buz fabrikasında dört soğı.:

tucu makine vardır. Bu mak:nele
rın her bıri yalnız bll§ına çal~a
bilir, Binaenaleyh ilk yapılacak iş 
makineleri şehrin uzak mahalle
rine !aks m ederek az masrafla o
ralarda çalıştırmaktır. Bu takdırde 
fazla zayiat vermeden her yere 
buz göndermek imkanı hasıl ola
caktır. 

Bu bakış ona, büyük bi~· pot kır-! 
dığını anlatmağa kil.fi gelmişti. ! 
Celal önüne bakarak sustu. 

Selin şapkasını ve çantasını kar
yolasının üstüne attıktan sonra, 

Sermede döndü: 

- Odam iyi yerde. değil mi? 

- Çok iyi, hanımefendi' Güle 
güle oturunuz .. Yalnız mısınız bu
rada? 

- Şüphesiz yalnızım ... Görmü
y )r musunuz? Genç bir kızın o
dası. Tek başına tebdilha\·aya gel
dim buraya. 

- Yalnız sıkılmaz mısınız bu-

1 
rada? 

Ha~ ır. Kardeşlerim sık sık ge-, 
lirler Ben de onlara giderim. Ara 
sıra annemi ziyaret etmegi de ıh
ma! etmem. 

- Annenız nerede oturur? 
- Erenköyüncfe. Biz zaten ora-

Iı~·ız. İçerenköyünde köşkümüz 
\'a Annem oradan a\•rılmaz. 

Bu bahsi yine kurcalıyacağız. 

Memleketın sıhhati ve teşekkül -
!erimizin hikmeti bakımından. 
bunu faydalı buluyoruz. 

YENİ SA»AH: 

Hüsey.n Cahid dünya vaziyetıni 
tahlil ederek İtalya ve Almanya
nın vaziyetleri hakkında diyor ki: 

•Alman ve İtalyan görüşlerine 
bir •felsefe• adını vermekte cid -
den tereddüd edilebilir. Çünkü bu 
prensip, felsefe namı altında hu
lasa ed:len manevi kültürün ta • 
mamen red ve inkarıdır. Millet • 
!er arasında barbar devirlerin 
vahşi boğuşmalarını, kıtallerini 

ihya etmek teşebbüsüdür. 

Hüseyin Cahid iki zümreye a
yırdığı memleketler arasında yap
tığı mukayeseden sonra şu neti
ceye varıyor: 

Alman teliikkisi galebe çaldığı 
gün hiç bir millet kendisini em
niyet altında hissedemez. Hayatı, 
istiklali, namus ve haysiyeti dai
ma tehlike altındadır. Çeklere, Ar
navutlara halanız. Hattii bizzat 
Alman ve İtalyan tebaalarına ba
kınız. Bu müthiş diktatörlük re
jimlerinde Almanların ve İtalyan
ların hangi insanlık haklarına ri
ayet edil 'yor ki istila edilen ec -
nebi kavimlere 'bir hak tanınsın 

VAKİT: 

Asım Us •Avrupaya tahsile gi
decek gençler• adlı makalesinde 
diyor ki: 

Bize kalırsa garb milletlerinin 
fenni tecrübeler:nden en ziyade 
istifadeye muhtaç olduğumuz ci
het bu husustaki noksanlarımızın 
telafisidir. 

Muharrir, talebelerin fen !ah • 
siline göstereceği alil.kanın fay -
dasını anlattıktan sonra diyor ki: 

Onun için önümüzdeki yeni ted
ris senesine girerken vazifedar ma
kamlarca bu mcvzuun dikkat ile 
işlenmesi lazım gelir fikrindeyiz. 

Türkiye - Suriye 
Hudud Taşı 

Eski Taşlar Ankaraya 
Götürülüyor 

Ekbcz meydanın bir kilometre 

şimalı garbisindeki 312 numarah 
hudut taşı bugün Ekbez meydanı

na giden Türkiye - Suriye hudut
larını tesbite memur komisyonu
muz tarafından kaldırılmıştır. Ha-

~~~; ~u~~~y:u~u~dt~:ı :a::·::~-, 
caktır. Eski hudut taşları heyeti
mız tarafından Ankaraya gönde
rilecektir. 

-*
Kolonyacılar Telaşa 

Düştüler 

İnhisarlar idaresinin kolon~a 
imalini genişletmeğe karar verişi 
kolonya imal edenleri yeniden te
lilşa düşürmüştür. 

Bunlar idarenin bu şekilde gü
nün birinde her çeşit imalata b"§
lıyacağını ve binlerce ailenin işsiz 

- Pederiniz yok mu? 

- Geçen sene vefat etti.. 

- Allah sizlere uzun ömürler 
versin .. Demek ki, yazı böyle ayrı 
ayrı semtlerde geçiriyorsunuz? 

- Evet. Biz üç kardeşiz .. Birbi

rimizi çok severiz. Fakat, uzaktan 

muhabbet tatlı olur derler ya .. Biz 

de öyle birbirimizi uzaktan seve·, 

riz ve hiç bir zaman bir arada o
turamayız. 

Celal yüzünü buruşturmağa b"§
ladı: 

- Haydi, tıraşı bırakalım ya • 

hu. Sonra konuşuruz. Ne alacak
sak alalım da .. Soframızı kuralım 
şuraya. 

Selin birdenbire oturduğu yer
den hop!ıyarak, Celalin yanına 

gitti: 

- Sen çok iyi bir çocuğa ben • 
ziyorsun! Ne olur, şuradan ko -
şu\·ersen de bize bir sioc rakı ile 

Taksim 
Abidesi 

Tehlikede 
On Seneye Kadar 

Harab Olacağı 
Söyleniyor 

Taksim abidesinin bazı taşların
da çatlaklar ve döküntüler görül
müştür. Bu abide 19'29 senesinde 

heykeltıraş Kanonika tarafından 
yapılmış ve 160 bin liraya mal
olmuştu. Fakat, abidenin küşadın
dan pek az sonra, taşlar üzerinde 

bazı arızalar görülmüştü. Çünkü 
abidenin kaidesinde kullanılmış 

olan renkli taşlar, İtalyadan getir

tilınO§ti. iHalbuki İstanbulun ik· 
lim ve hava şartlarına uygun taş
lar kullanılması icab ediyordu. 

Son zamanlarda arızalar art • 
mıştır. Mütehassıs kimselerden 

mürekkeb bir komisyon toplanarak 
abidenin vaziyeti tetkik edilmiş -
tir. Aliikadarların söylediğine gö

re, abide, bugünkü halile, daha on 
sene da.Yanabilir. Bundan sonra 
hayır yoktur, 

Binaenaleyh bozulan renkli taş
ların yerine yerli ve renkli mer

merler kullanılması icab etmek -
tedir. Mütehassıs J.4omisyon ya

kında bu hususta bir karar vere
cektir. 

İstanbul Denizcileri 
Bir Tayyare Alıyorlar 

Piyango müdürlüğü teşkilatı -
nın Maliye Vekaletine devri do

layısile, Hava Kurumu teşkilatı, 

Türkkuşu teşkilatı ile birlikte ve 
daha geniş bir mikyasta çalışma

ya karar vermiştir. Bukarar bü -
tün şubelere yakında bildirile -
cektir, 

İstanbul Hava Kurumu merke
zi, denizcilerin de bir deniz tay

yaresi almak için merkeze yaptık

ları müracaatı memnuniyetle kar
Şllamıştır. 

Çocuk Bakımevi 
Okulu 

Çocuk Esirgeme Kurumunun 

Ankaradaki Çocuk Bakıcı okulu

na talebe kabulüne başlanmıştır. 
Kayıd muamelesi Ağustos sonun

da nihayet bulacaktır. Okul yatılı 

ve meccanidir. Dersler nazari ve 
amelidir. Diploma alanlar Kuru
mun göstereceği yerlerde iki se

ne maaşlı çalışmayı taahhüd e

derlrr. Okul yalnız bayanlara ır.ah-1 
sustur. 

Kayıt için: 

18 yaşından aşağı olmamak, 
İlk mektebdcn dtploma alr.ıış 

olmak lazımdır. 

kalmasına sebebiyet vereceğini 

söylemektedirler. 

Bu vaziyetten şikayet eden yal
nız kolonya imal edenler değil -
dir. Kolonya işçileri ve kolonya 

şişe ve levazımı imal edenler de 
vardır. 

biraz meze, :francala \'e yemiş 
alsan ... 

Ve Celil.la itimad telkin etmek ı 
için hemen ilave etti: 

- İkinizin birden çıkması doğ- f 
ru olmaz. İstersen, sen otur da 
arkadaşın çıksın! 

Sermed: 
- Celal bu işlerde benden daha 

beceriklidir, dedi. 
Celal bir köşeye oturmak ister

ken: 
- Peki.. Peki.. Bize yol görün

dü. 
Diye gülerek yavaşça odadan 

çıktı: -
- Başka .birşey istiyor musu -

nuz? 
Sermed: 
- Sigara unutma, Celalciğim! 

diye ilave etti. 
Celal çarçabuk merdivenlerden 

inerek caddeye çıkmıştı. Sermede
lektrikleri söndürdü: 

(Devamı var.) 

Türkiyenin Harİ• 
Politikası 

Yazan: Ahmed Şllkril 'SS 

Hariciye Vekili muhtere~ 
Şükrü Saracoğlu, müstaki 

reis vekili muhterem Bal' 
T,,;han tarafından harici 
kamızıı\ hedefleııi hakkın 

rulan bir suale Meclis kilrf 
den vazıh ve mukni cevab 
miştir. Saracoğlu, Rana 'fıf 
sualine cevab vermekle ııf. 
hakikatte muhatabı, bütiiO 
!is azaları, daha doğrusu 
Türk m:lleti ve hatta dil0 

karı umumiyesi idi. J.1ui 
Hariciye Vekill, harici poli 
mızın hedefini, •yurtta s1' 
handa sulh• vecizesile ifad 

-· miştir. Türk milletinin tarı 

ve ihtiyaçlarından doğan ' 
huriyetin kuruluşundanben 
hükumet tarafından takib 
bu sulh politikası, Türk ıni 
kendi hududları içende ç,I 
ve yükselmek imkanını b 
miştir. 

Cihan sulhu milletler cc 
ve kollektif barış sistemi 1 

runduğu zamanlarda Türk 
sistemin samimi bir uzvu j( 

kat bir takım tazyikler 1 

kollektif barış sistemi zarJ 
tır. Ve bugün sulhun kof' 
için başka çareler aranrııı· 
Har'ci politikanın ana heO( 
hun korunmasını teminden 

olan Türkiyenin de ayni l 
rinde yürüyen devletlerle 
!iği yapması pek tabiidir. 

kımdan, muhterem Saracel 
çok güzel izah ettiği gibi, 
lar içinde harici politika.ııııf 
değişiklik ·meydana geJınil 
dir. 

İtalyaya karşı sanksiyon 
tirak ettiğimiz zaman yeni 
üzerinde yürümeğe baş! , 
Sonra İspanya harbi dO• 

Akdenizin, asayişi bozu\d1'l 
man Nyon kararlarına ;şt 
tik. Bugün iş birliği yaP 
bütün devletlerle bu yol!~ 
rindedir ki buluştuk \•e 3~ 
!un arkadaşlığını yaptık. ı;. 
sonra Avrupada tebarüz eıf 
ihtilaf, İngiltere, Fransa, S: 
!er ve Türkive arasındalı1 
ve menfaat birliğini teb.ı' 
tird .. Montröde bu devletlı' 
noktai nazarını kabul e6 
bizi yabancı bir devlet S~ 
!ar. Nihayet otoriter de,,Jrl 

kaç ay evvel, orta ve şar~' 
pada tecavüze geçince 1 
İngiltere ve Fransa ile aı:; 
kanın altına imzasını ko) 

Almanya ve İtalya ile il 
mek istemiyor muyuz? ıı_e 
nu söyliyelim ki böyle b'ıf 
ıımızdan geçmemiştır aM 
k~e her iki devletle de 
münasebetlerini idame el 
melindedir. Fakat dost oııı' 
bir tarafın arzusu kafi d 

Almanya ve İtalya tedafilı1 
ye ile giriştiğimiz bu ıaa~. 
•çemberleme• adını verpıı; 
Ve bu hareketlerile, eınn~ 
hamızda, hatta kimbilir 

topraklarımızda gözleri 0~ 
itiraf etmişlerdir. Ayla I 
Alman ve İtalyan gazete! 

1 
himizde ı:eşriyat yapmak 

Son günlerde İtalyan rl'
1 

küfürbazlığa da başlarAıŞ1 '' 
!ar zaaf ve hatta aciz al~ 
dir ve kend.lerine verecef 

bir cevab: ··ı 
- .. . . ... . . kervan yür~ 

den ibarettir. Tilrkiye ~ 
ğını bilir. Kimsenin P 

muhtaç değildir. Sara~ 
da söylediği gibi, yeni P. 

, ~ı 
nın ncili olan kitapta l°-11 
ittiHık Alman harici poll. 

en esaslı umdesi olara1' ~ 
mekte iken, vaziyetin 1'01 

n'· yüzündendir ıq·. Alına · 
yalnızlık içine atılmıştır· 

. ~il' 
Almanya ve Ita!ya çı,.J 

dedir. Çünkü küçül< ,ı 
haklarını inkar ediyor! 
yol üzerinde yürüdüı:çtl 
rem Hariciye Vek:Jiıııl1 p 
gibi, ıztırablarile yaınıı 
mahkfıındurlar. 



f.:iiniin Meselesi: 

Tahsil 
Bulunan 

Çağında 
Çocuklar 

1,123,783 Gençten Ancak 
598,844 ü Okuyabiliyor 

hfaıu.if V eliletinin hazıda
dığı bir istatistiğe göre tehir, 
~aba ve köylerde tahsil ça· 
gtna gi:rm.jş bulunan çocukların 
llliktarı 1.123. 783 kişiye baliğ 
0lnıaktadır. Bn miktar 939 • 940 
senesi ders yılında 932 • 933 
doğuıruuıa:rm tahsil çağına gir
ııtesile yüzde on nisbetinde 
&rlnıaktadır. Fakat, kısmen bi· 
basız)ık, kısmen muallimsizlik 
Ve dolayısile hususi idarell2' 

bütçelerinin müsaadesizliği yü
~iinden bu miktarın yalnız 

598.ıııt ti tahsil görmek nime-
tinden miistefid olabilmekte -
dir. Bunun da 327.423 ü şehir 
Ve kasaba mekteblerinde, 139.015 
fi nüfusu 800 kişiden fazla köy 
llı.ekteblerinde, 132.446 sı nü· 
fusu 400 ile 800 arasında olan 
köy mekteblerinde tahsil gör
ııtektedir. 

'raJısil göremiyen çocuk mik· 
tarı ise 524.869 kişidir. Bu mik
tarın 128.548 sı şehir ve kasa
balarda, 147.578 i nüfusu 800 
kişiden fazla olan köylerde, 
284.645 i nüfusu 400 • 800 a:ra
lllnda olan köylerde bulunmak· 
tada. Yine ayni formülle bu 
sene 932 • 933 doğumluların talı
ıil çağına girmelerile bu mik
tar yüzde on nhbetinde art • 
lnaktadır. İstatistikten de an
laşılacağı veçhilc nüfusu 400 
kişiden az olan köylerin hemen 
hepsi mektepten mahrum bu· 
luııınaktadırlar. 

İlk tahsil mekteblerinde ça· 
lışan muallim miktarına gelin· 
ce ayni istatistiğe nazaran tah
lil çağındaki bütün yavruların 
okntnlabilmesi için 23.423 mu
allime ihtiyaç vardır. Halbuki 
husıısı idareler kadrolarında 
Çall§an muallimlerin miktarı 
Yalnız 11.478 kişidir. Bunun da 
8.999 a şehir ve kasaba mek
teblerinde, 2304 ü nüfusu 800 
kişiden fazla köy mekteblerin· 
de, 2.175 i nüfusu 800 den az 
köy mekteblerinde vazile gör
llıcktedir. 

Bu noksanın 2571 i şehir ve 
kasaba mckteblerinde, 5649 u 
nüfu•u 800 den fazla köy mek
teblerinde, 3725 i nüfusu 800 
den az olan köy ıaekteblerin
dedir. 

Yukanki rakamlardan da an
laşılacağı üzere tahsil nimetin
den mahrum olan talebe mik • 
tarı tahsil gören talebeden fazla 
olduğu gibi ilk tedrisat kadro

sundaki muallim ihtiyacı da 
kadroda çalışan muallim sayı
sından fazladır. 

Maaril V ekiileti, ehemmiyetle 
bu noksanın üzerinde durmak
tadır. Tahsil çağında bulunan 
bütün çocukların okuyabilme . 
si üç mühim meselenin halline 
bağlıdır. 

1- Yeni muallim maaşatına 
tekabül etmek üzere hususi 
idareler bütçelerine klii mik
tarda tahsisat konulmasının te

~i.U. 
il- Köy kanunu mucibince 

köy mekteblerinin köylü tara
fından yapılması icab ettiğin

den bu binaların yapılabilmesi 
için köylünün nisbi bir refah 
seviyesine ulaştırılması, 

IH- Muallim ihti~1acaı~nın 

temini· 

Vekiilet burflardan üçüncü
sünün temini için yeni bazı ted
birler almağa karar vermiştir. 
Bunun için de evvela mevcud 
kız ve erkek muallim mekteb
lerine fazla talebe kabulile mu· 
allim miktarı arttırılacaktır. 

Bundan başka dört sene evvel 
tesis edilen eğitmen kursla • 
nndan yetişen gençler iyi ran
clunan verdiklerinden dolayı 

)>u seneden itibaren bazı vila
yetlerde yeniden eğitmen kurs
ları açtırılmak suretile bu kurs
ların miktarı çoğaltılacaktır. 

Husmi idareler bütçdlı>rine 
kafi miktarda tahsisat konul • 
ması Dahiliye Vekaletini ala
kadar etmekle beraber bu bi· 
ru da köylünün vergi mükel
lefiyetlerini kolayllkla iJtı e
debilecek bir refah seviyesine 
gelmesine bağlıdır. 

Buna mukabil ilk tedrisat 
kadrolarındaki noksan mual - ı 
lhn ihtiyacı 11.945 kişidir. 

~~~~~~~~~~~-· ---
Mısır Çarşısı Yakacık Suyu 
istimlak Kararının Suyun Kartala 

Vekaletce İndirilmesi 
'f asdiki Bekleniyor Kararlaştırıldı 
:Mısırçarşısının istiınl3ki hak - Kartal kaymakamlığı Yakacık 

!tında Belediye daimi encümeni suyunu Kartala indirmeğe karar 
tara.tından verilen menafii umu- vermiştir . Yakac;k suyu 7100 met-
llıiye kararı bugünlerde Dahiliye roluk bir yerden getirilecektir. 
~ ekaletince tasdik edHerek şeb- Kaymakamlık suyun şehre indi-
~ııııize bıld:rilecektir Karar gel- rilmesi için ıcab eden tetkikleri t ~ebnez belediye çarşının is - yaptırmış ve keşifnamesıni hazır-
btınlakine b~lıyacaktır. Ça.şı ile Jamıştır. Suyun Kartala kadar in-
l eıabeı- bah9ekapı cihetine açı· dirilmesi için 38646 lira tahm:n 
da~ k~pının sağ ve sol tarafındaki edilmiştir 

Ukkanlar da istimlak ed:lerek !===============! 
~arşı ile beraber imar edilecektir. 
arşının ımarına aid plan da Be-

No.33 

Sonra Madam Kasley'c döndü 

lıc- S_iz burada bekleyınız, dedi. 
n §oylc bır dolaşıp geleceğim. 

\> ~er~al otomobile atladı ve Sarı 
, ll.ısın konağına uğradı. Yunanlı, 
:erinde ıpek pijema, yatağına u· 
d ıı.rnış sıgara ıçiyordu. Meredit'i 
ğ erhal kabul ettıler. Dışarının so· 
d Uk havasına raf,rmen, bu yatak o-

·~'l, tahammul edilemiyecek de
rl>e(-d 
rn·· e sıcaktı. Sarı Yanis ube 

ııctur muavınini görıincec 

d,; Siz hangi guzel rüı.gar attı, 
'iı ı. Dogrusu bu kadar hoş bir 
n '1>rız hıç aklıma gelmPzd •. Yal
n'.z !'Janıa .ıe oturuJğum ıç.n be- 1 

F' az 1;.ôl"l'"ler. ::ı rıca cderım. 
1'af •klt Me"Cdı• bu nevıden mi· 
" ırp rvcrlik lfrfJarına ehe mi -
~•t ve-~~ ··u•-ucn t.Jpeı!Jz sordu: 

0
,,_ Mı Ho!.ındJ •ede? Onu 
.,.enın ,. 

oru n. 

lediye imar müdiirlüğiı tarafın -
dan hazırlanmıştır. 

Sarı Yanis hayrl·t eder gibi bır 

vaziyet aldı: 
- Mis Holanda mı? Azizım, öy· 

le de bir sual soruyorsunuz ki? .• 
Her halde şu dak'kada evinde o -
lacaktır. Yahud da sinemada ve 
yahud tı\ atroda .. Ben bu insan· 
]arın gecdorıni nerede geçırdik -
!erini nereden bileyim? 

- Sarı Yanıs, sen benım gözü
me bak! Ben öyle kolay kolay her 
söylenen söze inanan insanlardan 
değilim. Bu kız şu dakikada senin 

evinde bulunuyor. 
- Peki, benden ne şüphe etti

ğıı,.zi vallahi anlıyamıyorum. 
Sarı Yanis zile bastı. Fişer elin· 

de bi. tepsı ıcindc kahve ile içeri
ye gırdı. Sarı Yanıs uşağa dedi ki: 

- Fışer, z yaretime gele" bu za
t tan!.'. azs.nız Fa' a• M s Holan· 
da haJtkınd.ı maHlmat • tıyor. Bu 
k z l:.· ~ 1 ne iş yapı ise ~endis e 

soykviniı 

H~ et~ı boynur" b kt •· 

S-801' T•LGaAJ'-10 TEMMUZ 113t 

Seneki 
Temmuzun Manası 
Her sene 14 temmuzda Fran -

sızlar milli bayramlarını kutlu -
!arlar. Bu sene, Fransada, bu bay
ramın raha hararetle tes'idi için 
büyük hazırlıklar var. Çüııkü, 

1939 yılının 14 temmuzu, büyük 
Fransız ihtil5.linin ve inkılabının 
150 inci senei devriyesidir. 

1789 da yapı!İın büyük Fransız 
inkılabı on sekizinci asrın, yıllar
ca süren cemiyet huzursuzlukla • 
rının bir neticesi idi. Zalim ve 
müstebid krallar, büyük menfa
atler peşinde koşarak halkı istis
mar eden zümreler büyük Fran
sız inkılabı ile ortadan kalkh. 

1789 ihtilali ayni zamanda bü • 
tün dünyada demokTasinin zaferi 
ve başlangıcı addedilir. Bu inkı -
lilbın, daha sonraki devirlere, bü
tün dünya memleketleri hayatı 

üzerinde tesirleri olmuştur. 

Bu bakımdandır ki, bu seneki 
14 temmuzun manası büyük ve 
geniştir. 

BURHAN CEVAD 

Yabancı Dil 
Kursları 

Müsabaka İmtihanı 
Eylôlde Yapılacak 
Orta mekteblere lisan mualli -

mi yetiştir:Jmesi için Üniversi -
tede açılan kurslara bu sene de 
60 talıebe alınacağını ;yazmıştık. 

Kurslara girmek için yapılacak 

müsabaka imtihanına 25 eyl\ılde 

başlanması münasib görülmüştür. 
İmtihanlar 26 eylulde nihayet 
bulacaktır 

İmtihana girecek olanlar yerli, 
yabancı b'r kollej veya liselerden 
birinden mezun olacak ve ayni 
zamanda olgunluk imtihanı ver
miş bulunacaktır. 

Kurslara ayda 30 !ıra ile devam 
edecek olan bu talebeler haricde 
başka vazife alamıyacaklardır. 

KISA POLiS 
HABERLERi 

* Beyoglunda Aynalıçeşmede 
oturan Yaşarın üç yaşındaki oğ
lu Met'n, dün evin bahçesinde 
oynarken ayni evde Mehmedin 
müstecir bulunduğu odanın pen 
ceresinden düşen bir kiloluk bir 
ba!ôr maşrapa başına isabet et
mış, ağır surette yaralamıştır. 

Çocuk tedavi ıç'n hastahaneye 
kaldırılmış, tahkikata başlan -
mıı;tır. 

Yaman Bir Fabrikada 
Sofu ! Çocuklar 

Namazı Neden 
Yarıda Bırakmış ? · 
Muhtelif tarihlerde İstanbul ca

milerinden halı, s~ade ve kilim 
çalmaktan suçlu sabıkalı hırsız -
lardan Balıkesirli Saidin muha
kemesine asliye üçüncü cezada 
devam ed:Jdi. 

Bir Mensucat Fabrikası 
Sahibi Mahkemede 

Birkaç şahid sorguya çekildi. 
Bunlardan Kızıltoprakta Zühdü
paşa cami~ müezzini şunları söy
ledi: 

- Semtimizde Muh:ddin is -
nrinde b:r ihtiyar var. Bu adam 
her gün, daha sabah ezanı okun
madan ibadet etmek için camie 
gelir. Bir gün bermutad yine pek 
erken geldi. Yattığım odanın ka
pısını çalarak caminin anahtarını 

istedi. Verdim .. B'raz sonra ben 
de hazırlanarak, dışarıya çıktım. 
Camie doğru giderken ihtiyarın 

telaşla bana doğru geldiğini gör

düm Muhiddin yanıma gelin~, 

camiden ikl halı ile bir kilimin 
çalınmış olduğunu söyledi. Keyfi
yeti polise haber verdik. Birkaç 
gün sonra iki polis memuru yan
ların.da Said olduğu halde camie 
geldıler. Said caminin içinde su
çımu ikrar etli ve bu hırsızlığı na
sıl yaptığını anlattıktan sonra çal
dığı eşyayı da kime sattığını söy
ledi. 

Ertesi günü çalınan eşya bize 
iade edıldi. 
Bakırköy, Kartaltepe camiı mü

ezzini Ald de dedi ki: 

- Bir ak~am camide namaz kı
larken bir takırtı i~iltik. Namaz
dan sonra, çıkmak üzere kapıya ı 

doğru giderken, etrafı tahtapar
maklıklarla çevrilmiş olan ma -
haldeki iki halının yer:nde yeller 
estiğini gördüm .. 

Polise aaber verdikten tahmi -
nen bir hafta on .gün sonra me • 
murlar Saidi camie getird:ıer. Sa
id orada: 

- Geçen gün bu camie gelmiş
tım. Herkes gibi ben de imamla 
beraber el bağladım, namaza dur
dum· Fakat camie gelmekteki 
maksadım; bir iki halı seccade 
çalmak olduğu için namazı yarı
da bıraktım ve iki halıyı omuzla
dıktan sonra camiden çıktım, dedi. 

Said mahkemede suçunu inkar 
etti ve bu suçların işlendiği sıra
da, memlek;ctiınd.I> bulunduğunu 

iddia ederek, kendisine ütira e
dildiğini söy !etli.. 

Muhakeme 19 ey!Ule talik edil-

Müessesesinde henüz on iki ya
şını bitimüyen çocukları çalıştır
mak, on altı yaşından aşağı genç 
kızlara genel cm:r hilfıfına gece
leri fazla iş gördürmek ve işçilere 
cumartesi günleri yarım yevmiye 
vermek surctile iş kanununa ay
kırı hareket etmekten suçlu, Sul
tanhamamında, çorap fabrikası 

sahibi Osman Mısırlı.oğlunun du
ruşmasına asliye üçüncü ceza mah· 
kemesinde bakıldı. 

Mezkı1r müesseseyi teftiş eden 
iş dairesi, İstanbul mınta·kası baş 
müfettişi Haluk mahkemede şun
ları söyledi: 

- Hiç bir müessese 12 yaşından 
aşağı kızları çalıştıramaz. On altı 
yaşını ikmal etmiyen erkek ve ka
dınlar da ancak Vekaletten izin 
almak suretile çalıştırılabil'r. Bu 
müessese izin almak için İktısad 

Vekaletine müracaat etmiş. Bu 
sırada fabrikada iş kanununa mu
haill hareket edildiği :ş dairesine 
ihbar edildi. Bir gün teftiş için 
fabrikayıı gittim. Orada yaptığım 
tahk:kat scınunda işçilerin günde 

8 saat çalıştırılmaları icab eder
ken, bunlara her gün on saat iş 

gördürüldüğilnü, cumartesi gün
leri yarım yevmiye verildığrni, on 
iki yaşını ikmal etmiycn çocuk -
ların çalıştırıldığını ve henüz Ve
kfilettcn müsaade alınmadan on 
altı yaşından küçük işç·ıerin ge -
celeri de iStihdam edildiğini öğ
rendim. 

Fabrika sahibi Osman Mısırlı

oğluna bu hareketlerinin kanuna 
aykırı olduğunu ihtar ettim. 

On beş gün sonra tekrar teftiş 
içın mezkür fabrikaya gittim. Fab
rika sahibinin ihtarıma ehemmi -
yet vermediğini görünce, hakkın
da kanuni muamele yaptım. 

Bu şahidden sonra dinlenen işçi 
kızlar da müfettişin sözlerini te
yid ettiler. Her gün on saat çalış
tıklarını ve cumartesi günleri de 
kend]erine yarım yevmiye veril
diğini söy !etliler 

Fabrika sahibi Osman Mısırlı • 
oğlu: 

- Bu kızlar benim fabrikamda 
değil, yıne Sultanhamamında, am· 
camın mensucat fabrikasında ça
lışıyorlar, dedi ve suçunu inkar 

etti. 

iki 

Türkiye 
Amerika 
Memleket 
için 

Ticareti 
Toplantı 

Türkiye - Amerika ticari müna
sebatı üzer'.nde görüşülmek üze
re bugün mıntaka ticaret müdür
lüğünde bir toplantı yapılmakta
dır. 

Türk • Amerıkan ticaret anlaş
masının iyi hazırlarunış olmasına 
rağmen iki memleket ticaretinde 
son zamanlarda görülen durgun
luk nazarı dikkati celbetmiş ve 
tedbirler alniak Ü:z.i.:re harekete 
geç]miştir. 

Amerikan tacirleri gönderdik • 
leri malların bedellerini biraz geç 
aldıklarından şikayet ediyorlar 
Bu vaziyet Amerikan mallarının 
piyasamızda azalmasına sebeb ol
maktarlır. İçinde bulunduğumuz 
mcvs'm bize göre ihracat mevsi
mi olmadığı için takas imkanları 
da azalmaktadır. 

Bugün yapılmakta olan toplan
tıda bütün bu cihetler göl"Ü§üle
rek icab eden tedbirler alınmak 
üzere Vekfilete bir rapor gönde -
rilecektir. 

Diğer !~raftan piyasada Alman 
malları çoğalmaktadır. Çünkü 
Amerikan anlaşmasında •en zi
yade müsaa~eye mazhar devlet 
sisteminin kabulü• hükümleriıır 

den istifade ile geniş gümrük ten
z'latı sayesinde bol bol ihrıacat 

yapmaktadır. 

Kaplıcalarda 
Pahalılık 

Yeni İdare Fiyatları 
Ucuzlatmıya Çalışacak 

Yalova kaplıealannıL Sıhhat 

Vekaletine geçmeı;i dolayısile 

kaplıcalarda yapılacak yeniLkler 
için hazırlıklara başlanmıştır. Ha
len kaplıcalarda 24 satte 1,700,000 
litre su akmaktadır. İmar hareket
lerinden sonra genişliycc~k olan 
kaplıcalara bu su kati gelecektir. 

Yalova kaplıcaları işletme ida
resi faaliyete geçer geçmez iiat
ları yeni 'baştan tetkik ve tanzim 
işini intaç edecektir. Bilhassa halk 
için ucuz oteller ihdas edilecek· 
tir. 
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lzmir Su Şirketi 
Satın Alınıyor 

Nafıa Vekaleti tarafından 

* Haydarpa<;ada Devlet Demir- di. 
yollarının büyük ambarı önün · !:==============! 

Muhakeme diğer şahidlerin de 
sorguya çekilmeleri için başka bir 
güne talik edildi 

İzmir Su Şirketim sa tın al
mak ıçın yakında müzake -

loerelere girişeceği bıldirilmek -
tedir. Tesisata kıymet takdiri 
iç:n yapılan tetkikler bu tesisa
tın çok noksanları olduğunu ve 
eski bulunduğunu, şehrin su ıh

Bir Adam Birdenbire tiyaçlarını tamamile karşılıya -de çalışan amelelerden Mehmet, 
demir yüklü vagonun kapısını 

açarken, vagonda bulunan bo -
rular yuvarlanmış, Mehmet ka
çamamış ve boruların altında 

kalarak ayağından ve yüzünden 
ehemmiyetli surette yaralan • 

mıştır. 

* Boğazkesende oturan Kadri 
ile Beyoğlunda Hatay pastaha · 

- Affedersınız, dedi benım bil- r 
diğim şudur. Mis Holanda saat 
beş buçukta buradan çıktı. Çık • 
mazdan az evvel de beni bir mek· 
tup vermek .çin postaya gönderdi. 
Tekrar buraya geldiğim zaman 
kendısini goremedim. 

San Yaıııs Merodife döndiı 
- İşittinl7 dedı, e~cr mu•Jaka 

kendisin. görmeğe ilıtıyac nız va·- 1 
sa, hır kNe evıne ugrasa."ız fena ı 

\)Jı!'aZ 

Ve sonr. d y.ırı şaka tarzımla 
Mered.t'i te1 d d eti 

- Sız tıa '1 oyle g ıyo~ u, )"l.-. 

nesinde çalı~an Emin oğlu Me
sud Can arasında çıkan hır kav
gada Mes'ud, Kadriyı, sarhoş -
lukla, bıçakla sol bôğründen ya-

ralamıştır 

* Galatada Kadem sokağında o
turan Elen• adında bir kadın, 

evinin kapısı önünde ayağı eş: · 
ğe takılarak düşmıiş, başından 

ağır sur.ette yaralanmıştır. 

nı bir Dorı Juan kesilmek üzere- l 
siniz. Bundan sonra maiyetimde 
çalı~an kadınlara kalın bır peçe 
giydirmek lazım gelecek. 

Meredi! fazla birşcy söylemeden 
müsaade alarak çıktı. Doğru yazı

hanesine gıtt:. Orada Madam Kas
ley'i Mansus'la kopuşurke'l buldu. 
Kadına Jcd. k• 

- Evın;-p donebılırsıniz. Bana 
<'l' 'e gel. c.rki, gen kıracınız şım

cli eve dömniış bulunmakt ~- 1 
Her halde otobüs bul ·nad. iç 
geç kalmış olacnk 

Bir pü mer uru Mad Ka~-

Öldü madığını meydana ~·ıkarmıştır. 

Japon Maslahatgüzarı 
Nurettın ısmınde hırı dun tıam-

vayla giderken Altınbakkalda Geldi 
birdenbire üzerine bir fenabk jki hafta evvel Berl•n ve Pari-
gelmiş, gasyan etmeğe başlamış- se giden Japon maslahatgüzarı 

tır. Nurettm, hastaneye kald. · M. Terajima dün sabahki Semp 
nlmak ıizcre ıken, yolda ölmüş - !on e-kspresile şehrimize gelmiş-

lli~ ~ 

ley'e evıne kadar refakat etti. 
Meredi! saatine baktı. Ona çey· 
rek vardı. Mansus'a döndü: 

- Ne olur>a olsun, gidip Cen· 
tam'ı bulacağım, dedi. En iyi a
damlarımızı hazır bulundurunuz. 
Galiba bu aksam bazı şey!CT ola
cak. 
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M redit g •ıkten sonr~ Sarı Ya
ris kendi ke dısıne m;:ruruncğe 
baş' adı Acaba bu csrarengfa adam 
o dekika:i· nrlcr düşUntlyordu? 
Hek Me.edıt bu duşu celcri öğ
T' ncbı ols« belkı o dak ka ca-

nını verırdi. 

San Yanis o sır ada, dış kapının 
kapatıldığını işitir gibi oldu. A -
caba Meredit tekıaı gerıye mi dön-ı 
müştü? Yatağından kalktı, kapıya 

doğru yürüdü ve hafıfçe 'a\;ıp dı -
şarıya kulak \'<:rdı. Olabilir ya! 
Meredıt elinde bir tevkif müzek
keresi ile tekrar görünebilirdi. Fa
kat gelse de sanki ne olab:lirdı? 
Sarı Yanis omuzlarını ~illtti. 

• Halbuki şube müdW: muavininın 

bütün şüphelerini i.ı.ale ettiğine 

kani bulununyordu. O gece Fişcr'i 
dışarıya görİderır ve her sey y0-
luna gırerd .. 

Dışarıdan sert Vl aynı 2an1arıda 
sabırsız oldu/iu anlıışıla" bir insa
nın sesı ışit ldı. 

füı adam kım o1abıl dı? 
Sonra ı; ağı 1ın mcrd venle. ctcn1 

dotru y"kGn çıktı/i'nı ışıttı. Az 
sonra Fışer kapıya vurdu· 

- Gatcrkol ısını ıi<' bır 2at ııel-

Türk Matbuatının 
Hürriyeti 

Dünya siyasi ahvalinin çok na
zik ve her dakika değişen man -
:ı:arası ka.r~ısında, hemen bütün 

devletler, matbuat üzerinde bazı 
yeni tedbirler almayı lüzumlu gör 
müşlerdir· En ileri demokrat 
memleketler olan İogilterede, 
Fransada bile son zamanlarda, 
matbuata bir takım kayıdlar kon· 
muştur. Hatta, bir nevi hafif san
süre bcnziyen bu hal İngilterede 
şöyle olmuştur: 

İngiliz gazete sahibleri kabine· 
ye dahil bir nazır tarafından da
vet edilmiş ve matbuata konacak 
yeni kayıdların ,gazetelere zarar 
venniyccek şekilde nasıl olabile
ceği İ'itişare edilmiş, beraberce, 
bir takını kararlar veriln1iştir. 

Yine birçok memleketlerde, dı
şarıdan bazı gazete ve mecmuala
rın idhali menedilmiştir. BiHün 
bu tedbirler, bu memleketlerin 
yüksek ve umumi menfaati nok
tasında toplanmaktadır. 

Almanya, İtalya gibi totaliter 
devletlerden hiç bahse bile lüzum 
yoi. Çünkü, oralarda •matbuat. 
ismi 'Verilebilecek bir teşekkül 

mcvcud değildir. Bu memleket • 
lerde ismine gazete veya mecmua 
denen matbualar, bizzat devlet tn 
rafından ve devletin dilediği şe
kilde neşredilir. 

Matbuat kongresinin, bugün Ar. 
karada toplandığı şu sırada, bil • 
hassa Türk matbuatından bahset
meyi bir vaz:fe bildim. Okuyucu· 
lar da bilhassa bunu merak edi
yorlardır. 

Sizi Türklü~>iimün şerefi üzeri
ne temin ederim ki, bugün, en 
hür matbuat, Türk matbuatıdır. 
Dünyanın bu çok nazik hali kar
şısında dahi, devlet, Türk matbu-, 
atına en küçük b"r kayıd koy'· 
ınamıştır. En küçük bir direktif, 
bir müdahale vaki olmamıştır. llii· 
kfimetle matbuat arasında, böyle 
bir mevzu dahi yoktur. 

Bu, Türk matbuatının Ilı! ka· 
dar şuurlu ve memleketin yüksek 
menfaatlerini ne kadar müdrik 
olduğunu gösterir. Ne ve nasıl ya
zacağını bilen Türk matbuatı için, 
bu hal, en büyük gurur vesilesi • 
dir, REŞAD FEYZi 

1 Birimizin Derdi 
Hepimizin Derdi 

Tamire Muhtaç Bir 
Sokak 

K.asımpaşada oturan bir oka-,u
cumns. ;ruıyor: 

•Bir.Un oturduiumua. Akbaba 
:voknş• Kasımpqanm eo• ı.,ı..ıt 

bir ;rolıaşudur. Falıal 1lS1lD zaman. 
la.nlanberf biç bir 1.amlr )'UZU CÔr
memlŞtfr. Geçenlerde bir kadm
eafuı, Jtaldınmlann bo•ulııutu :ru
&ünden düştü, yaralandı. Beledi
yenJn İs&anbulda ren•• bir imar 
faallyf'tlne l'eçtlfinl cörüyorus. 
Falı.al bu faallyel en ziyade bli
yti.k caddelere bıhisar ediyor. Bu
na bir diyt'Cf'klmlz yoktur. Fakat 
mahall-: içlerinde bulunan V,.lek 
sokaklar da bir tara.Ctan J&'-'1.$ ya
vaş tamir edlJsf" fena mı olur? E
ier bü.Jük caddelerin ve Dlf'Ydan
lana açılmasının nihayet bulma
sını beklersek. hatimiz harab! Biz 
de Allahm kuluyu df'lll<"fe ba.k
kmıız yok mu?.> 

dı, müsaade edersenız, s:zınle gö
rüşmek i"tiyor, dedi. 

San Yanis derin bi nefes aldı. 
- Gaterkol mu geldi? Aınan, 

aman, söyle hemen gclsm. Bı:ıı 

ba~ka bırisi geldı zannett.m. 
- Sizin yatmakta olduğunuzu 

söyledim. Bana çok bir kaba li· 
sanla eevab verdi. 

Sarı Yanıs güldü: 

- Sen aldırı etme! Hemen ça
ğır buraya! 
Fişer J<apıya doğru yürürken, 

Sarı Yanis arka...,dan bağırdı: 
- Gel, geJı Gaterkol gıtı'ktrn 

sonra; sen de gidebilirsin Yarın 

sabahtan evvel gelmenızl' !uzum 
yok. 

- Nasıl emre<lersenız! 

Bu emir hrzmetçiniP hoşuna 

gılrneı:- • deg !ti Çünku bırçok 
yapılacak ış rı vardı ve elc
Y ın boy!(; s~rbcst ka,mak çok ıyi 
bırş y olırnıştu. 

(Dcı•<lmı va ) 
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Avrupada Son Vaziyet 1 

Cebhesi Ve 
M·hver Devletleri 

;ki Grup Arasında Yeniden 
Müzakereler Başlaması Mı!htemelı 

Belçikalı Bu işe Tavassut Edebilir mi? 
Bilhassa İktısadi 
Vaziyet Tehlikeli 

Görülüyor 
Polltika aleminın her türlü ih

timallerle zihnini yoran diplomat
lar vardır. Zaten diplomatlık san· 
atı her türlü ihtimallerle uğrru;a
cak kadJr geniş fikirli adamların 
harcı olan ince işlerden değıl mi
d ,r0 Avrupa matbuatını gözden 
geçirirken en ziyade ne göı:ülü • 
)or?. Mihver devletleri şöyle çalı
şıyor, dünyanın şurasını istiyerlar 
ve saıre bahsi değil mi?. Buna 
karşı sulh cephesi de şu tarzda 
çalışıyor, bu cepheyi teşkil eden 
devletlerin öbürlerinden daha fut. 
tün bir vaziyette olduğunu isbat 
eden muhtelif mukayeseler ..• 

Fakat diplomatları düşündü • 
ren başka cihetler de vardır. Aca
ba şu mihver devletleri cephesi 
ile sulh cephesi arasında bir köp
rü atılamaz mı?. Söylemeğe ha
cet yok ki bu tasavvurlan besll
yenler faal bir rol alarak işe gi
rişecek olsalar da her iki tarafın 
ileri de bir harb olacağı düşünce-

Belçika Kralı Leopold İngiltere seyahatinde Kral Jorjla bir arada 

sile alabildiğine devam eden ha- bilecek gibi değildir. Çünkü ge-
zırlıklarını asla durduracak de - çen ey!O.lde Çekoslovakya taksim 
ğildir. edilirken İtalyan Başvekili Al -

Londralı gazetenin ilave et- manya ile Fransa ve İngiltere a
tiğine göre Musolini bu işi yapa- rasında tavassut etmek rolünü al

Erkek Y erirıe Kadın 
mış ve sulhu kurtarmaktan bah
sedilmişti. 

Bugün Mıısolini tekrar mihver 

devleti erile İr ,l.iltere ve Fransa 
arasında bir köprü kuracak hal
de bulunmuyor. Alman Demiryolları İdaresi 

Çalıştıracak Erkek Bulamıyor 
Bugün Berlinin muvafakati ol

maksızın Roma tarafından bu 

yolda nasıl bir teşebbüs olabile
ceği pek şüphelidir. Alrnanyada hemen bütün er -

kekler harb malzemesi imal eden 

fabrikalarda çalışıyorlar. O kadar 

ki Alman demiryolları idaresi ça

lıştıracak adam bulamamaktadır. 

Alınan demiryolları ise mühim b:r 

teşkilattır ve memleketin can da

marı halinde durmadan kaynayan 

bu teşkilata zerre kadar aksaklık 

getirilmemesi lazımdır. Bu sebeb· 

den Alman demiryolları idaresi 

erkeklerin yerini tutma küzere ka

dınlardan istifadeye karar vermiş· 

tir. Bugün Alman deıniryollarında 

binlerce kadın çalıştırılmaktadır. 

Hatta bunların içinde lokomotif 

idare eden makinistler bile var -

dır. Bürolarda çalışao. kadınlar 

için de hususi bir üniforma kabul 

edilmiştir. Bu resim Alman de • 

miryollarında çalışan memur ka

dınların üniformasını göstermek

teciir. 

- Yükü ne .. Taş atıp ta kolu yorulacak değil 
y;;? 

- Bir kaç kandilli se!am: beş on <Allah ömür
le. v<rs"n• le yine ya seni, ya beni Paşaya peşkeş 
Ç<kc;dı!. f 

Annemın hiddeti gittikçe artıyordu. Baktım, eli 
aynğı titriyor. Ben de üzülüyordum, ben de kendi
mi kaybetmeğe başlıyordum. Fakat, ne yapayım 
hıncımı çıkarmak, nefretimi dökmek Hlzımdı. Ken
almi tutamıyordum. ağır da olsa söylüyordum. 1-
çımd<n öyle bir his coşuyordu ki, Paşanın beni iste-

me•inden ziyade babam beni onun kollarına sürük
iem~k, kendisi de kapılanmak istiyordu! Bu zan his· 
&~•mEsini bilen kalpler için müthiş, boralı bir isyan 

kaynağı idi. 

Fakat, annem bana benim gibi mukabele et -
medi. O, her vakitki gıbı yumuş.um, ır.ceye ve şef
k<itli idı. Babamı onun düşünüşünü haklı çıkarmak 
ve .. Bu neticede benim menfaatim olduğunu anlat-

ma1< istiyor: 
- Kızım baban da fena demiyor ya .. Paşa gibi 

iJI!" kocan olmasını kım istemez. Senin iyiliğin için!. 
Diye, müdafaalarını yapıyordu. Bazan sinirin 

en hırçın nöbetlerine tutularak, bazan inerek, yu
m:ış4yarak aruıcmle beraber karşılıklı çekişmemiz 

j ~ 
' 1 

Bu böyle olduğu gibi Amerika 
Cumhurreisi de mihver devlet -

!erile İngiltere ve Fransa cephe -
sinin arasında bir köprü kurmak 
tırşebbüsünde bulunacağa ben -
zemiyor. Çünkü mihver devletle
ri Amerikadan gelecek bu yolda 

bir teşebbüsü kabul etmiyecekler
dir. 

Bu halde hatıra gelen şimdiye 
kadar Vatikan oluyordu. Papalık 
tarafından şu son zamanlarda bir 

takım teşebbüsler de olmadı de
ğil Vatikanın politika fileminde 
faal bir rol oynamak istediği gö
rülüy!rdu. Fakat İngiliz gazetesi

nin yazdığına göre böyle bir te
şebbüsde bulunmak üzere Belçika 
Kralı Leopold de vardır. Genç 

Kral bir iki sene evvel dünyada 
iktısadi vaziyeti düze1tmek üzere 

daimi surette çalışmak için bey
nelmilel bir teşkilat vücude geti

rilmesini de teklif etmişti. 

(Devamı 7 inci aayfada) 

epe> sürdü. Bir türlü içimdeki derdi anlamıyor, bil· 
m!yor, bana boyuna: 

- Rahat edersin .. 

- Serveti var!. 

- Ölüsü de, dirisi de seni ve hepimizi ihya e-
der!., 

- Daha iyi koca nerede .. 
- Bu fırsat her insana ömründe bir defa gelir, 
- Hiç düşünmemelisin ... 

Diye ukalalık ediyordu. En son ciğerlerimi sız
latarak yerinden kopup gırtlağıma dayanan sabır
sız, güçlü bir isyanla: 

- Anne ben Cahidi seviyorum .. 
Diye bağırdım. Ve. İLave ettim; 
- O da beni seviyor. 
- Evleneceğiz!.. 

- Bu iş böyle. İster darılın, ister gucenin!. 

1 MER~KLI ŞEYLER~ 
XONKORD KÖPRÜSÜ 

VE HEYKELLERİ 

K.onkord köprüsü, Paristn en ıüzel 
köprülerinden biridir. 

1 sonkinon 1810 da, imparator Na
polyon Bonapart, harb myedanlarında 
ölen <!enerallerden Lasal, Sent HWer 
ve Lakurun heykellerini köprünÜ.n ba
IJtn• koydurmak istedi. Fakat, muvaf
fak otamdı. Çünkü imparatorluk su
kut etil. 

Sevgiliye Çiçek 
4 tubat 1818 da on altıncı Lill, köp

riuıün kemerlerinin takviyesini ve 
üzerine şövalye Bayar'ın büyük he7-
kellnin konulmasını irade ettl. 

BJlihare, Sullinin, KolberJn, Türen 
in, uaıı ..• heykelleri de konuldu. 183'1 
de, bu heykeller kaldırıldı, Ve.rsay şa .. 
tosnnun şeref avhsma oaklolundu. 

Konkord köprüsü, maşhur mimar 
Peron.nenin eseridir. Kü'fad resmi 1792 
de yaınlmıştır. 

YA?IIYA, I NEBATAT 

Hayvan eUle kendini bcslfyen bir 
çok nebatat vardır. Fransanm cenu
da .Anberiye» ve yahnd «Jale fidanı• 
denilen bir nevi nebat 7elt~ir. Yaprak
ları büyüoek bir kaşık •eklinde ve 
kenarları kınnuı tüylüdür. Bir sinek 
veya herhangi bir böcek bu yaprafm 
üzerine kondu mu, yaprak derhal ka
panır, ertesi ı:ünü aeılır, slnt'fln veya 
böcefin deri.sinJ atar. 

FORDUN SERVETİ NE KADAR? 

Amerikanın en meşhur otomobil fab
rikas1nm sahibi olan Fordun serveti 50 
mil>·ar altm rranktır. 

Diınya bankalarında mevcud nakdi 
10 milyar franktır. 

Ford fabrikalarının ustabaşısı fab
rikadan çıkan otomobiller parasız ve
rilm'1 olsa bile bunların yedek aksa
mı sah.tından senede 50 milyon frank 
kazanmak l<abll olduluııu sö:rlemlf 
tir. 

FRANSADA KÖPEK KJTLIGI 

Fransada kudwı lllell kalmamış si· 
bldlr. 1932 senesinde :ralnız bir kudus 
vak'ası &örülmüştür. Buna da sebeb, 
sokak köpeklerinin kalmamasıdır. 

1 Yazan: REŞAD FEYZİ 1 
Süreyya, Margeriti bir çiçekçi 

mağazasında tezgahtar olarak ta
nımıştı. Bir gün sevgilisine, bü
ket yaptırmak lazım gelmişti. Be
yoğlunun büyük çiçek mağazala
rından birine girdi. Tezgahta, dük
kanın içindeki çiçeklerden daha 
taze bir güzel kız vardı. İşte, bu 
Margerit idi. Genç kızın alımlı bir 
hali, tatlı bir sesi, üstelik mavi 
gözleri ve inci gibi beyaz dişleri 
vardı. Ferah, aydınl!k ağzının öy
le bir cazibesi vardı ki, Süreyya, 
bütün hayatında, bu kadar güzel 
bir kadın ağzı görmemişti. Marge
rit, Süreyyayı, tam manasile •ağ
zının içine baktırıyordu .• 

Delikanlı, artık her cumartesi, 
mağazaya uğruyor, çiçek yaptırı
yordu. Süreyya, gün geçtikçe. sev
gilisinden çok, Margeriti düşün

meğe başladı. O hale geldi ki, genç 
adom, haftada bir ziyareti, ikiye, 
üçe çıkardı. Sevgilisi Ruhsar da, 
bu çiçek büketlerinin gittikçe ar
tışını, delikanlının, kendisini git
tikçe daha çok sevdiğine hamle
diyordu. Her buluştukları zaman: 

- Süreyya, seni çok seviyorum. 
Beni öyle mes'ud ediyorsun ki, 
diyordu .. 

Süreyya, gülerek: 
- Sevgilim, bütün dünya çi -

çeklerini sana taşısam gelsem, yi
ne içimin meylini anlatamam, di· 

den herşeyi seziyordu. Fakat, piş
kin kız için, böy'le bir teklife karşı 
en ufak müsamaha göstermek teh
likeli olurdu. Patron hissederse 
mağazadan yürütürdü. Patronun 
direktifi şu idi: 

-l!""l"!!ill 

I 

O günden sonra, Süreyyanıtl 
mağazayı ziyaretleri, hep bu ha' 
va içinde geçti. Margerite karşı 
sevgisi artıyor, 'buna mukabil. 
genç kızdaki durgunluk da ziya· 
deleşiyordu. 

(Devamı T inel aayfad4) Halbuki 1831 de Parls sokaklarında 
229,897 serseri köpek vardı. Civar l 
kö7lerde de 225,917. j 
mAK PETOLLERİ 

Irak pelrollerl Ha:rfa ve İskenderu
na, yer altına döşenen borularla &e
tlrlllr. Bu borular 1,850 kllomelro u
ııunJufundadır. Kerkü.k ve havallslnde 
cık.an petrollerden 4 mUyon tonu bu 
borular vasıtasUe naklolunur. 

yordu.. , I 
Ruhsar, Süreyy·anın, kendisini 

çok sevdiğini zannettiği için mem
nundu. Margerit, mağazada çiçek 
satışının artmasından dolayı mem
nundu. Süreyya da, tezgahtar kızı 
sık sık görüp konuşabildiği için 
memnundu. 

- Müşterilere cazib, sevimli 
görüneceksiniz ... Güler yüzlü o- !--------------~" 
lacaksınz .. Manalı bakışlarla on • ~ • 
!arı teshir edeceksiniz. Fakat, ıhu-

1 R A ~ V O 
dud o kadar ..• Daha ilerisi yasak.. lbJI • • · 

Margerit 'birden cicldileşmi'şti. 

Patronun posbıyıkları, iri göbeği, Ankara Radyo s •J 
çatık kaşları gözlerinin önüne gel- BUGtlN 

Bu yolun lnşası, bilhassa Fırat neh
ri altından ıeçirllmesl çolı. zabmelll ol
muştur. 

20, 30 santlmetro kulrunda 123,000 
ton ağırlıiuıda boru döşenmiştir. 

Bundan başka, Fırat nehri üzerine 
gerilen teleferik vasıtaslle 1934 de 
50,000 ton petrol naklolunmwıtur. 

Doktorun Öğütleri: 

TIRAŞ 
Ustura ve yahud jiletle ken· 

di kendine tıraş olanlar, müm
kün mertebe perdah yapma -
malıdırlar. Yani sakalları ter
sine tırru; etmemelidir. 

Perdahsız tıraş hem cildi 
muhafaza eder, hem de yüzü
nüzde kılların ters dönmesine 
mani olur. 

Perdahlı tıraş olanlann yüz
leri vaktinden evvel buruşur. 
Tıraştan sonra yüzü sıcak su 
ile yıkamak iyidir. Bilhassa 
kaynar suya küçük bir havlu 
batırarak yüze pansıman yap
mak rengi güzelleştirir, cilde 1 
taravet verir. 

Aradan iki ay geçti, bir akşam, 
Süreyya, yine mağazaya uğradı. 
Mevsimin en renkli ve güzel çi
çekleri gelmişti. Margerit, deH • 
kanlıyı, her zamanki füsunkar te
bessümile karşıladı: 

- Bugün, dedi, sevgiliniz için 
cidden sürpriz olacak çiçeklerimiz 
var. Kızınız çok memnun kalacak. 
Şu karanfillere bakınız .. Bu renk 
zannetmem ki, şimdiye kadar gör
düğünüz renklerden olsun ... Bun
ların tohumlarını, ta Nisden, bir 
Kontesin malikanesinin bahçe -
sinden hususi olarak getirttik. 

Süreyya, bu sözlerden ziyade, 
kızın ağzına, gözlerine dikkat e
diyordu.. Hayran hayran dinli -
yordu. Nihayet dayanamadı: 

- Margerit, dedi .. Size birşey 
itiraf edeceğim.. Sizi seviyorum.. 
Uzun zaman var ki, bu hissin al
tında eziliyorum. Bilmem, anlı

yor muydunuz?. 
Ne bu karanfiller, ne de kendi

sine mütemadiyen büketler taşı

dığım sevgilim, sizin kadar güzel 
değildir .Bana acıyınız, sıevgimi 

kabul ediniz .. 
Margerit bir kahkaha attı. Ay

lardanberi, bu müşterisinin halin-

di. Süreyyaya doğru biraz eğile

rek: 

- Beyefendi, dedi, affedersiniz. 
Ben bir tezgahtarım. Siz güzel, ki
bar bir sevgiliniz var. Ben, sizi 
asla tatmin edemem ... Sonra, sev
gi1inize karşı da büyilk bir vicdan 
izahı duyarım.. Fikrinizi, hlsle
rinizi değştirmeğe çalışınız .. Beni 
sadece size çiçek satan bir kız o
larak kabul ediniz. Yine dost ka
lalım .. 

Bu sözlerden, Süreyya, müthiş 
bir hayal sukutuna uğramıştı. Şa
kakları zonkluyor, dudak.lan tit
riyordu. Ne cevab vereceğini, bir
den şaşırmıştı. 

Hazırlanan çiçekleri aldı, mağa
zadan çıktı. 

Üç gün sonra, tekrar uğramıştı. 
Yine çiçek yaptırdı .. Margerit yi
ne güler yüzlü, fakat, durgundu .. 
Süreyya meyustu .. Genç kızı, bir 
kaç daki,ka hayran hayran seyret
ti. Fakat, ona karşı olan sevgisi 
daha çok artmış, kalbini bir kurd 
gibi kemirmeğe başlamıştı. 

Marge:it de, adeta, fazla konuş
maktan ürküyordu.. Zavallı kız, 

suçlu gibi duruyordu. 

hayrete düşüyordu. Ve.. Ben yine durmadan, bü
Wn hızımla, söylemek isteğimle; boşalmak, rahat
ıar.mak darlığile söylüyordum: 

- Cahıtle evleneceğim .. 
- Hiç bir karar. hiç bir arzu bizi birbirimiz-

d~n ayıramaz .. 

- O hamallık, ben hizmetçilik edecek, yine ay-
rılmıyacağız .. 

- Biz saadeti servette bulmuyoruz. 
- Çok zorlarsanız evinizden de çıkar giderim. 
- Kendimi öldürürüm, yine o herife varmam! 
- Babam beni kendi elinde kiralık dükkan mı 

;,a,:nediyor? .. 
Ve ... İsyan, kin, nefret kanşık sözlerim devam 

ediyordu: .............. . 
- Sen de sevmedin mi? .. 
- Sen de sevmenin ne olduğunu bilmiyor mu· 

sun? 
- Bak, kaç senedir hfila Rüştü Efendiyi seve-

medin! .. 
- Ondan nefret ediyorsun!. 
Koynuna girmekten çekiniyorsun! 
- Hayatım bile çile .. Diye düşünüyorsun!. 
- Ben de mi senin gibi olayım?. 
- Ben de mi yaşarken kendimi ölü bileyim? 
Annem bir heykel gibi beni dinlemeğe başla • 

mıştı. Susuyordu. Ve .. Beni dinledikçe hayretten 

- Zenginlerden nefret ediyorum. 
- Paşa gibilere düşmanım!. 
- Rüştü Efendiyi boğmak, parçalamak istiyo-

rum!. 
- Ben satılık değilim!. 
- Ben tüccar malı değilim!. 
Neden sonra, annemin tekrar dili çözüldü v .. _ 

Ben sııstum o söylemeğe başladı: 
- Cahil sana koca olamaz .. 
- Daha mektebini bitirecek!. 
- Karısına bakabilmesi için en aşağı beş altı 

sene geçmeli .• 
- Sefil olursun. 
- Bedbaht olursun. 
Paşa yaşını bru;ını alm11 bir adam. 

(Devamı var} 

1.B Protram. 
19,05 Müzik (2 inci rapsodi - Ltsıl • • d 

Pi.) d~ 
19,15 Tllrk müzlil (Fasıl he:retJ). h 
20 Memlekd saat ayarı, ajans •' ir 

meteoroloji haberlerL 
20,15 Konuııma (Doktorun saati). ({ı 

20.30 Türk müzıtı (Halk türküleri!• 
20,50 Tllrk müziği. t~ 
1- Salihaddln Pınar - KürdlJllıl • 

caü:i.r şarkı - Ne g-elen var. 
ı- Şemseddin Ziya - Kürdlllblc,_' 

kir farkı - Güvenme hüsnüne. 
3- Arlakl - Kürdlllhlcazlı.ir şarl<l' va 

A7 ülıralanırken. Ue 
t- Bo~OI - Kürdlllhlcazkir .. rkl ' • ~ iti 

Güller açmq. , 
5- Lem'I - KürdUlhleazkar prkl G 

Nazlandı billbül. ı 
21.10 1\11111 musikilere dair üçü!''.ı 

konuşma (Leh musikisi). Halli il"' 
Yönetken. 

21.%5 Neşeli plaklar - R. ;I 
Zl,30 Müzik (Piyano sololan • ()1 

Cemal Erkin). ,J 
22 Mü.ık (Küçllk orkestra - Ş · lta 

Necib Aşkm). 
23 Son ajans haberleri. siraat, " 

ham, tahvili&, kambiyo - nukut ttD'' 
ııası (flal). 

23,20 Müzik (Cazband - Pi. 
YARIN 

12,35 Türk müzltı. 
ı- Hicaz peşrevi. , 
ı- Bedriye Hotı!U - Blca• prl' 

lliümlezlç aşkınla. _, 
3- Nobar - Hicaz prkı • AlW" •e 

ırülmüş. V 
4- Ahmet Rasim - Rast tarkı • il 

sönlüme bir hali verlşaıuma. , 
5-- l\fuıı;tara Nafiz ... Wcaz pr1'• 

Göhünde açılm1'· 
6-- Jlleaz saz scmalsL 
13 l\fem1eket saat ayarı, 

meteoroloji haberleri. 
13.15 - 14 Müzik. 

1357 Hicri I 1355 Rurıı 1 I 
CemaziyelevHl Haziran 

22 27 

l939,A.;'°7, Gün 191, Hızır 66 
10 Temmuz PAZARTESİ --
Vakitler Vasati Ezani 

sa. da. "L d'.1• --- .;.:;:..-...-

Günef 4 37 8 ss 
Öf le 12 19 4 s6 

İk:lndl 16 19 8 36 

Akfam 19 42 12 00 

Yata 21 42 2 ()() 

lmaalı: 2 21 6 39 
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1 istikla l H a rbind!:] IM•~AH~:Talih Tesadüften ibar~ttir 
Yunan Başkumandanı TAZEBAU•LAR · 

Papulasın Nişanları 
• 

Esir Etmek için, Bir Papulası 
Bölükle Düşman Hatlarının 

Gerisine Düştük 
tsl{İşehirde Verilecek Bir Baloya Gitmekte Olan 
ll'.:apulasla Maiyetinin Otomobilleri Göründü 
~Z~)IEDDİN NAZİF 1 
l'eşı'k 

~"'" ' 0Ydeyiz. Uçuş var. Türk 
""Ç'sın l'ıırk ın ezeli !-ayranı olan 

V· gazetecileri ikişer üçer ha-
cı.4anı ~ 

or1a/ Boga~içine doğru uzanı
'« • 'sonra Istanbul üstünde bir 

tfeur Yapıp meydana iniyorlar. 
Ve u Ydan, uçaklardan inenlerin 
~ ·ef:ı1•k ıçin sıra belcliyenlerin 
<!otu ı sesleri ve kahkaha.arı ile 

llir k 
%ı 

0 
.. enarda, hangarlardan biri-

U•ağ nunde çift satıhlı iki büyük 
' ın "! Yasta g~ gesinde hasır koltuklara 

lliııı nınış beş kişi var ki biri be-

Ö• 
uçakede uçuyorlar, burada Türk 
dil;~ Çılığının tarihinden bahse -

,or. 
a· l'" 
şı 1ret ~.~ Uçakçılığının tarihi... E-
ilı un~t ~Yle bir tarih vardır. Ve asla 
a· bğ111 u ınamalıdır ki muasır insan-

lııe, ılk ciddi kanadlanışı ile he., ay . 
duııy nı anda başlıyan bu tarih 
ilin a Uçakçılık tarihi umumisi -
lud~n Parlak menkıbeleri ile dD

Ç;ı" 
€iilget· satıhlı iki büyük uçağın 
buna s~nde oturan beş kişi içinde 

ıı ~nanmıyan kimse yok. 
!eti ~ıs Fethi ile Sadıkın Mısır se
bir ~Z~tinde dönüyor. Tanınmış 

kı muharrir· 
• ~ilen o günl;ri hatırlarım ... 
değııı:r ~. ~ _zaman uçağa binmek 

•' hır, Yıgıtın cesaret edemiyeceği ,eyd· 
ıı ı. 

1ıııı ıı .sırada inen bir uçak dört a
l• dcğr oteınizde durmuş ve içinde 

teke~lan bir bayan çevik bir ha 
ı.ııı: Ye.re atlamıştı: 

I 

Bir zamanlar Papulasm zevkli sefa sürdil&il Eskişehirde Porsuk çayı 

kenarları 

çakçılık sahasında cidden şerefli 

bir başlangıcımız vardır ki bu şe
şerefi daima arttırarak devam et
tirmişizdir. Fethi ile Sadıkın Mı-
sır seferini göze almaları ufak ce
saret ve bilgi işi değildi. Sonra 
Salim ile Nurinin ayni seyahati 
tamamlamaları ölümün uçakçıla
rımızı asla yıldırmamış olduğunu 
gösterir. Umumi harb, istiklhl mü-
cadelesi, uçakçılarımızı hep bir -
birinden yüksek fedakarlıklar pe
şinde bulmuştur. 

Tanınmış eski muharr'.r; 
- Fazlasına lüzum yok ... - de

di - umumi harb mütarekesi baş
langıcında Fazılın tek başına İs
tanbul üstünde on iki İngiliz uça
ğına saldırışı uçakçılığımızın kah
ramanlık destanını tek başına i
zaha kafidir. 

Gözlüklü; esmer ,kırklık genç 
tasdlk etti: 

- Evet o büyük bir kahraman
dı. 

(Devamı 7 inci sayfada) 

Randevu Evlerinin 
Dilberi: Mata Hari 

of' arrır devam etti: 

~· lı~1!ıı bayanla •Beikis şevket Dünyanın Eşsiz Casusu Olan Bu 
V•t! il• arasında ne büyük fark ? 
ije Uç ~bayan otomobile binmek Kadın Nasıl yaşadı . 
€ıirıııtga binmek arasında bir fark 

ı ' o ~ao. Yen bir nesilden. Zira uçak 8 Ş K d A l 
ııı L. •r tekeınm··ı tt" ki Ot _ u eytan a ının sı r 
OvıJ ueı ... o 

dana : bi.nmek uçağa binmekten Adı Gretha Zelladır 
lleı~· enlıkeli sayılabilir. Halbuki 
bırç0~ Şevketin uçağa bindiği gün 
hı ltt.ı erkekler uçağı bir umacı gi-

rkunç .... 1 rd' 
~ti' L~ iltkad gorur e ı, 

"<ltqıı: aşlardan bir başkası söze 

~- 'il 
t' dın 1 h u da gösterir ki Türk ka-

da gö er tehlikeyi erkekle ayni an
taıııa~~ alınıştır. Hemen her kah
ğiııd ı/iıınızda !kadınımız erke
"' en b" 
"'1!tır ır santim geride kalma~ 
ll . 

edim ki 
' . 

Ve ll~~lısınız. Fethi ile Sadıkın 
ları 0 .. ıs Şevket Hanımın uçtuk
,, ~unıe . b 
'0 tfa rı en hatırlarım. Biler-
llıeıııı ~şı geçtikten sonra Avrupa 
n~ın: etıerinde bir gösteriş tur

" ~•kte ç~, ınıştı. O zaman ben Se-
Uoka ır _mektebde okuyordum. 

kuııu11 gazınosu ile Alatini köş-

1 
~'Pac kkarşısındak' sahada uçuş 

1 Rilziııııa .. tı ... Kullandığı alet hala-
bırtey;n °nündedir. Pek iptidai 
tar, sa 1 buı Polis, jandarma et
~ate ııe~ınıştı. Gazeteler bu dik-
lııalini .

1
eb. olarak bir kaza ihti

~·"r•daı erı. sürmüşlerdi. Halbuki 
Unde ~ llıleryonun, Aiatini köş-

Çır,. Ulunan Abd"lh 'd· k 
"•asıııct u amı ı a-

(1ıtı. :ıı,, an korkulduğu anlaşıl -
•tı111 .. 

1 
dbaht Bileryo o gün az 

l'ılctı v 
0 

ecekti. Kanadın biri kı
~akla11~ Uçağı iki takla atıp ka

lvtun ıştı. 
~eı· •vere · 

ııııe . Yı demindenberi tek 
Ye soyıe ee n giizlıikJ·meden sabırla dinli-

11ç; u, esmer, kırklık bir 

'li:ıenct· 
ıın .•• • dedi - bizim u-

Mata Hari hakkında neler ya
zılmadı. Müthiş bir casus oldu
ğunu söyliyenler, sonra masumiye- ' 
tinden bahsedenler çok oldu. A -
caba hangisi doğru?... Her halde 
birincisi olsa gerek ... 

Mata Hari'nin asıl ismi Gretha 
Zella'dır. 7 ağustos 1876 da Lövar
den'de, cHolandada• doğmuştur. 

1913 de kibar bir fahişe idi. Pari
sin Etuval mahalleshıdeki lüks 
randevu evlerme devam ediyor -
du. Tarifesi 1,000 frank idi. (50 
Türk altını) O zaman için çok 
para ... Gretha, beraber bulunacağı 
adamların içtimai mevkileri, ser
vetlerini derecesi hakkında ma-
lı'.ımat almadıktan sonra randevu· 
!arına gitmiyordu. 

Yine o devrin zenginlerini hay
rette bırakan Brahmen danslarına 
gelince: Bu da kendi uydurması 
idi. Bu oyunu oynarken yavaş ya
vaş üzerindeki tülleri atıyor, güzel ' Mata B ari 
vücudünün bütün inceliklerini j raya gidiyorum. Raporunuzu şim • 
gösteren ipek bir mayyo ile kalı- diden hazırlıyabilirsiniz. 
yordu. (Henüz sahneye çırçıplak Diyor, gülüyordu. 
çıkm11k Pariste de yasaktı.) Büyük bir para mukabilinde 

Mata Hari, 1915 senesinde İs - kendisinden randevu almıya mu
kotland Yardın dikkat nazarını vaffak olan ikinci büro memurla
çekmişti. Takib ediliyordu. Bu ka- rından birine, ayrılmazdan evvel 
dar kurnaz bir casus görülmemişti. şu sözleri söylemişti: 
Hatta o kadar ileri gidiyordu ki - Şefiniz yüzbaşı Ladu'ya çok 
otelden çıktığı zaman kendisini ta- teşekkü rederim. Bugünlerde pa
rassud eden memurlara yaklaşı - raya çok ihtiyacım var. Yardım e-
yor: derlerse çok memnun olurum. 

- Beyhude yorulmayınız tiyat- (Deıı~mı 7 inci sayfada) 

Müşteri - Garson! Doğru söyle, 
balıklar taze mi? ..• 

Garson - Vallahi pek iyi bil
miyorum, bayım ... Ben bu lokan
tada çalışmıya başlıyalı on beş 

gün oldu. Onları burada buldum. 

ÇOCUK AKLI BU ... 

- Anne! Senin dudaklarında 

bal var mı? 
- Hayır, kızım!. .. 
- Ya benimkinde? ... 

- Onda da yok! .. 
- Hizmetçi Marinın dudakla -

rında neden var? ... 

- O nasıl lakırdı? .. 
- Dün, Mari aynanın önünde 

süslenıyordu. Resım hocam oda
ya girdi: cAh ! Mari, senin o bal 
gibi dudaklarından ne vakit bir 
buse alacağım ... dedL Hocam ya-
lan söyler mi? .. . 

TEMBELLİK HA'iTALI(';I 

- Be herif! Gücün ve kuvvetin 
yerinde, sapasağlam bir adamsın. 

Ne diye dilencilik ediyorsun? Ça
lışsana! ... 

- Ah bayım!... Müptela oldu -
ğum tenbellik hastalığının ne ka
dar ıztırablı olduğunu bilseniz, 
böyle söylemez, bana acırsınız .. 

BU DA BİR UESAB! 

Zengin bir adam kızını bir de
likanlı ile evlendir•.r. Bunu işiten 
dostlarından biri: 

- Başka adam bulamadın mı? 
Kızını niçin bu hırsız herife ver
din? ... Senden aldığı paralarla 
borçlarını ödüyor. 

- Niçin bunu evvelden haber 
vermedin? .. 

- Bana olan borçlarını ödesin 
diye bekledim. 

BECENMEMİŞ DE. .. 

Kırmızı sakallı bir hükümdar, 
bir gün sarayın bahçesınde dola -
şırken bıyıksız, sakalsız bir bahçi
van görür, güler, ve: 

- Sen erkek misin, yoksa kadın 
mı? ... Haniya, sakalın, bıyığın ne
rede? ... 

Der, bahçivan şu cevabı verir: 

- Sakallar. bıyıklar taksim o
lunduğu gün ben biraz geçkalmı
şım. Geldiğim zaman herkesin be
ğendiğini a'.ıp gittiğini, yalnız bir 
kırmızı sakal kaldığını gördüm. 
Beğenmedim, almadım. Onun için 
böyle bıyıksız, sakalsız kaldım ... 

ONDAN DA BİR TABAK VER! 

Çok obur bir köylü, kasabaya 
gider, bir ahçı dükkanına girer. 
Tatlı, tuzlu, etli, zeytinyağlı ne 
yemek varsa hepsinden yer. Ahçı: 

- Ağam, bu kadar yemek mi
dene dokunmuyor mu?. 

Deyince köyli.i: 

- Aman, der. O nasıl şey? Bir 
tabak da ondan ver, tadayım!. 

Bunları Bili-
yor musun? 
* Paris hayvanat bahçe -

sincle, Kongodan getirilmiş 

kocaman bir sümüklü böcek 
vardır. Ağırlığı b·r kilodur. * Bir dakikada dünyada 
çıkarılan kokkömı.irünı.in mik
tarı ne kadar bil'yor musu -
nuz? Tamam 240 tondur. 

* Brezilya cevzileri kema
le erdi mi kabukları çaHar. 
yere yüzlerce ceviz dökülür. * Brezilya cevizi, bildiğ:
miz bademlerin dört, beş bü
yüklüğünde ve çok lezzetli -
dir. 
* Honluluda, ananas şek

linde çok garib bir su hazinesi 
vardır. * Mianostia mabed4nin (ja
ponyada), büyük çanının hu
sule getirdiği aksi seda ta -
marn on dakika sürer. * Oklu kirpiye benziyen bir 
cins balık vardır. Şişti mi, kir
p:den farkolunmaz. 

-, 

Hayatta saadet, seı vet ve şöhret aşağı yukarı 
tesadüflere bağlıdır. Bilhassa sinema hayatında ... 
Yukarıya resmini koyduğumuz Gabi Vagner daha 
düne kadar kimsen:n ismini bile işitmediği bir 
figürandan ıbaretti. Fakat cCadaloz teyzem• is -

ıninde bir filim çevirdi, birdenbire sinema sema -
sında birin~ı sınıf bir yıldız halinde parlamağa baş
ladL Demek ne istidadlar var ki, sırf tesadüfün ve 
talihin yardımı olmadığı için sönüp gidiyorlar. 

Nevyork Sergisinin 
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Y ·ı •kl N l d • ? Parıs mezbahalan, şehrın ş:mal 
enı ı er e er ır . cihetiıuie ve adeta cşehir içinde 

cNevyork sergisi. şimdiye ka -
dar açılan panaylrların, sergilerin 
en büyüğüdür. 500 hektarlik bir 
arazi üzerine yapılmıştır ve 200 
milyon Türk lirası sarfolunmuş -
tur. Panayıra, 60 milyon ziyaretçi 
geleceği tahmin edilmiş ve ona 
göre tertibat alınmıştır. 

Otomobil, otobüs servisleri mun
tazam ve rahattır. Bunlardan baş
ka elektrikli arabalar da mevcud
dur. Sonra eterle işleyen bir t
raktör tarafından çekilen trenler 
gelir. Her tren dört vagondan iba
rettir. Mütemadiyen işler. Vagon-ı 
ların her birinde birer rehber var· 
dır. Bu vazifeyi görmek için 1.500 
üniversite talebesi angaje edilmiş-ı 
tir. 

cTayyarecilik paviyonu• nda - 1 

r 
1 

ki gösterişlerin en heyecanlısı şüp

hesiz cgözü kapalı pilotluk• tur. 
Büyük bir holün ortasında bir 
tayyareci bir monoplata biniyor. 
Üzerine bir örtü örtüyorlar. Kü -
çük bir elektrik ampulü ile tenvir 
olunan aletlerden başka bir şey 
görmüyor. Kafasına bir telefonci 
kasgi geçiriyor, Bekliyor. Seyir -
cilerin yanında, mikrofonun önün
de duran spikör söze başlıyor: 

cN evyork tayyare meydanında bu
lunduğunuzun farkında mısınız? .. 

Şimdi hareket edecek, Vaşingtona 
gideceksiniz. Şehrtn iızı rinde bir 
tur yaptıktan sonra dönecek ve es
ki yerinize geleceksiniz. Hayd4 
hareket!..• Pilt, motörü işletiyor, 

havalanmak, yükseltmek için lazım 
gelen hareketleri yapıyor. Birle -
şik Amerikanın merkezine doğ -
ruluyor. Bütün bunları, onun
deki haritaya, irtifa ve sür'at Alet
lerine, puslaya bakarak yapıyor. 

Fotograf paviyonunda dünya -
nın en büyük perdesi var. Bu per
dede tabii ve renkli resimler gös
teriliyor. Perdenin boyu 54 metro, 
yüksekliği de 6 metro 50 santi -
metrodur. Perde de mevsimler 
gösteriliyor. Fakat birdenbire ba
har. Ağaçların daiları çıplak. Ya
vaş yavaş tomurcuklar husule ge-

liyor, sonra çiçekleniyor, dallanı
yor. Yaz, sonbahar, kış da böyle ..• 

DÜNYANIN EN BÜYÜK SANAY/ 
PANORAMASI 

Bir otomobil paviyonunda da 
dönen büyük bir ehram var. Kut
ru 30 metro. 

Kaidesi, 100,000 litre su bulu -
nan büyük bir havuz içinde. Bu -
nun merdivenlerinden, otomobil -
!erin nasıl yapıldığı seyrediliyor. 

(Devamı 7 inci ıayfada) 

bir şehir• gibidir. Burada b'.nler
ce adam çalışır, yaşar. Kendileri

ne mahsus kostümler4 randevu 
yerleri, kahvehaneler4 meyhane
leri vardır. Hepsi, bir teşekkW. 

halinde çalışır. 
Her gün kamyonlarla, vagon -

!arla, sürülerle sığır, koyun, da

na gelir. V aktile bunlar geceleri 
kesilir, soyulurı:lu. 
Şimdi li>e şafakla beraber işe 

başlanır, hava kararınca n:bayet 
verilir. Hayvanlar, fennt surette 
ve ço çabuk kesilir. Sığır, alın -
!arına çivili bir tokmak vurmak 

veya bir tabanca sıkmak suretile 
öldürülür. Danalar da böyle. Ko
yunların, keçilerni boğazları ke
sJir. 

Kasablardan başka birçok a

damlar daha vardır. Bunlar, sı

ğırların, koyunların derilerini yü
zerler, sonra parçalarlar. Hayvan

lar, yüzüldükten sonra mezbaha

nın baytarlan tarafından muaye

ne olunr, Üzerleri damgalanır. Son 

ra kamyonlarla kasap dükkanları

na gönderilir. 

Paris mezbahalannda bazı gün

ler 2,000, sığır, 3,000 koyun, 2,000 

domuz kesildiği olur. 

Kes:Jen sığırlar, danalar ve ko
yunlar komprime hava ile şişirilır. 

Evvela başalrı, sonra butları, kol

ları ayrılır, daha sonra da diğer 

kısımları parçalanır. 

Domuzlar kesildikten sonra ütü

lenir, ve bol su ile yıkanır, orta -
sından ikiye ayrılır, çengele ası

lır. 

Fransada Nekadar 
Radyo Var? 

Posla T. T. idaresinin SO nisan 1939 

da netretllil bir lslatlsllf• cöre Fran

sada 5,025.285 r&dJ'o makiııesl vardır. 

Bir ar evvel, maklnelerlıı aıenııdil 

t.957,886 lıll. 
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No.37 Yazan: l\f. SAMI KARAYEL 

Halil Paşa ikilıci Bir Hane an 
Otorites ·ne Sah· Bir d m ı 

Bu Adam Osmanlı Devletinin İlk Sadrazamı Olan 
A e 

Bir Ailenin Hanedanı Aliosnıan Gibi Varisi idi 
- Bu şekli mahrem olarak ikin

ci Mehmcde bildirmeli ..• 
- Muvafık.. 

ru vezir kararlarım verdikten 
sonra; ikinci Mehmedin bulun 
duğu Man' aya mahrem adamla
rından birini sür'atle yetişmek ü
zere yollamışlardı. 

Bu işler o kadar ani olmuştu ki; 
Halil Paşanın Bizansa gönderdiği 
adam sabah şafak a:tarken yola 
çrıktığı halde Zagnos paşa ile Ka
raca paşanın Mnnisaya yilladıklan 
adam öğleyin yola çı!k.mıştı. Bu 
hareketlerden her iki taraf da bi
haberdi. 

Halil Paşa; yenıçeriye atiyeler 
dağıtıyordu. Zatı şahanenin öm
rü afiyeti şahaneleri için camıler
de hocalara dualar yaptırıyordu. 

Fakat; Edirne ahalisi ikinci Mu
radın hastalığına üzulmuştü. O
nu koca Murad diye seven halk 
ağlaşıyordu. 

Eğer, ölümünu bilmiş olsalardı. 
Ortalık birbirine girerdi. Sarayı 
hümayun harem datresinde ~ 
seda yoktu. Yalnız arasıra hekim
başının haremi hümayun dairesi
ne elinde bir alay mualcce girip 
çıktığı görülüyordu. 

Hal!l Paşa; Mariyi bınbır muş
kulatla şehzade Orhanı getirme
ğe ikna ettikten sonra, derin bir 
nefes almıştı. Mnrı oğlu şehzade 
Ahmedi tahta cülCıs ettiremediğin
den dolayı meyus ve münkesir idi. 

Halil Paşa devlet içinde adeta 
:fkınci bir hanedan otoritesine sa
hib bir adamdı. Çandarlı ailesi 
babadan evlada, Osmanlı devle
tinin sadrazamlığını yapıp dur
muşlardı. Devletin bütün teşki -
Uitı Çandarlı ailesinin elin.den çık
mış ve yine devletin mühim me
muriyetleri bu aileye mensub 
bendeganın emır ve kumandası 
altında bulunuyordu. 

Halil Paşanın kudret ve kuv -
vetine kımscc.tkler karşı koya -
mazdı. Sırasında Padişahlarn bile 
hükmeden bu adam Osmanlı dev
letinin ilk sadrazamı olan bir aıle
nin hanedanı alio.sman gibi varısi 
yeganesı ıdi. Bu derece kuvvetli 
bir şahsı çiğneyp geçmek padşah
ların bile haddi değildı. Bu sebeb
le Ham Paşa, ikinci Murada de
diklerinı harfıycn yaptırmıştı. O
nu Bizans üzerıne yürumeden ve 
devletı Tuna boylarından yukarJ 
fütuhata scvketmiyen de yine o 
idı. 

Anadolu beylerini başına topla-
. yıp Padişah üzerine yüruyebile
cek olan şehzade Orhan devletin 

başına büyük işler açabilirdi. Bu
nu bilen ikincı Murad, şehzade Or-

kam Bizans imparatorunun başı
boş bırakmaması için her sene bi
raz da paralar veriyordu. 

İşte; Halil Paşanın kederlendi
ği nokta burasıydı. İmparator 

Kostantin belki bu scbe'bler<lıen 
dolayı salıvermez ve yine bu se
beblerden dolayı elinde rehine o
lan böyle bir ke1epıri durup du
rurken ne kadar emin de olsa Os
manlı saltanatına mazhar kıla -
mazdı. 

Fakat; ortada şehzade Orhan -
dan da başka kımse yoktu. Mari

nin oğlu şehzade Ahmedin tahta 
geçmesi tehlikelı olurdu. Sonra; 

güzel Mari her türlü desiseler i
cad ederek veziriazamın nüfuzu
nu kesredebilirdi. 

Halil Paşanın İstanbula yolla
dığı adam Bizansa varmıştı. Ha
lil Paşanın mektubunu Notarasa 
verdi. 

Bizans imparatorluğunun büyük 
amiral lakabını haiz olan Notaras 
veziriazam Halil Pc.ışa kadar kuv
vet ve kudret sahibi bir adamdı. 
Halil Paşanın mektubunu hay -
retlerle karşıladı. Bu mesele Bi
zansın hayat ve mematı idi. 

İkinci Mehmedin Osmanlı ta h
tına gelmesi tehlikelerin en bü
yüğü idi. Bizanslılar ikinci Meh

' med son defa tahttan çekildikten 
sonra, Manisada yedi senedenberi 
nelerle uğra-tığını biliyorlardı. 

fDevamı var) 

Çembe ay Bug" ari 
Bi u uk Söyled' 

1 

(1 inci sahifeden devam) 
devletlerinin herhangı yem bir 
hareket niyetı karşısında, demok
rasilerin mutlak ibir azim ve ka
rarla, derhal ve otomatik bir tarz
da fnalıyete geç~eklerını tebarüz 
ettirmiştir. 

400 BİN KİŞINlN MUAYENESİ 1 
Londra 9 - Almanyanın ~ tem

muzdan 9 eylfılc kadar sıhhı mua
yeneye çağırdığı muhtelif tevellüt
lülere mensub mueccel ve yahut 
sıhhi muayenderinı yaptırmamış 

efradın ~kunu 400 000 kişı tah -
min e.dilmektedir. 

Berlin mehafilı, bunun sıhhi mu
ayene için yapılmış normal bir da
vet olduğunu ve askeri bir tedbir 
olmadı&'lnı ıddia ediyorlar. 

ALMANY ADA UMUMİ SEFER-
BERLİK HAZIRLI(;! 

Berlin 9 (A. A.) - Mılli 
menfaat işlerı buyuk prog -
rammın tatbik edılmesi içın ya -
pılmakta olan sıvı] seferberlığe, 

faalıyetle de' am edılmekte<lır. Bü
tim san'at mucsseselerındc, :resmi 
dairelerde ve buralarda çalışan er
kekleı, sıhhi bır muayeneye tabi 

tutulduktan sonra, umumi inşaat 
mahallerine gönderilmektedir. 
Mecburi hızmete alınanlar, bilhas
sa, ustabaŞJlar ve küçük san'at er
babıdır. 

Diğer taraftan 1939 rekoltesınin 
çabuk surette kaldırılması için de 
Alman makamatı buyilk gayret -
ler sarietmektedir. 

Londra 10 (A.A.) - Polonya se
f .rı Kont Raszynskı, tayyare ile 
Londraya dönmüştiır. Sefirin, y;
nn Lord Halifaks tnraf ından ka
bul edilmesı muhtemeldir. 

Faris 10 (A.A.) - İngilterenin 
Berhn sefiri Neville Henderson, 
Londradan Parise gelmiştir. 

Paris 10 (A.A.) - Havas ajan
sına beyanatta bulunan Lord Ro
thermerı, ezcumle demiştir kı: 

- İngiltcn ile Fransanın musel
lfilı kuvvetlerı öyle bir seviyeye 
erişmiştır kı, bu ikı devlet şimdi 
artık yatışma siyasetlerinı öte sü
rebilecek vazıyete gelmiş addedi
lebilırler İkı memleketin tayyare 
ınşaatı ve sıliıh imalfıtı, en bcd -
binlcıri bıle hayrete düşürecek bir 
mertebeyı bulmuştur. 

imtıhan Usuller·n e 
Mustakbel İstanbul Fatıhı ık n- • i rsızlık alkac ci Mehmed bıle Çandnrlı Halıl 

Paşanın kudret ve kuvvetlen kar
§ısında aciz kalarak tahttan duş -
müştü. 

Guzel Marı vezırıazam Çandarlı 
Halıl Paşanın kudret ve şevketıni 
b:ldiğı ıçın oğlu şehzade Ahmed 
ü?.erınd fazlaca ısrar edemezdı. 

Fakat; vezirıazam sôz vermişti. 
Her hnlukfırda Orhandan sonra 
oğlu sehzade Ahmedı tahta culfıs 
ey lıyecektı. 

Halıl Paşa dokuz doğuruyordu. 

Maksadı lstanbula yolladığı a ia
mı va ıtaSlle bir an evvel ~eh, a
d Orhanın Edırneye vurudunu 
bekl yordu 

Halıl Pasanın korktugu bıı ci· 
he vardı Bızans ımparatonı :r:os
tnr tın DragaJes elınde rehıne bu-
1 unan ı;hzad Orhanı verm1yebı

lıı dı 

Çunku Bızan mparatoru şrn
za lc> Orhanı nlet ederek ık de b r-

(1 ınci sahıjeden devam) 
yad gar duşuncedır. Ankara Ü
nıversıtesının butun irıkı.iltelerıle 

4 - 5 sen ıçerısınde teessüsünden 
sonra Doğu Ünıversıtesını bu pla
nın •yrıne uyarak kurmak mum
kun olrıcaktır Bu hususta iptıdai 
tetkıkat yapılmış addolunabılır. 

lMTJHAN TALİMATNA 
MEL.ERİ 

iBızdekı ımtıhan 1arzı ıstıkrarsız

lığın ba lıca scbebı Maarıf organi
zasyonlarımızla ıktıbas ettiğımız i
lerı memleketlerde tatbık edılen 
seyyal usullerın zıd bır hnlde bu
lunuşudur. 

Bızım maarif uzvıyetımıze gore 
ışlıyebılecek bır tnrz bulmak 
mcebunyetındeyız Bu us -
tunde durdugumuz mcsclclerın en 
muhunlerınden bırıdır. Şahsen 

ben m emel m bu ıştc de kısa za
m nda dE-gı mıyccek ve ıhtıyaca 
en kolay cevab verecek bır tarzı 
aramak ve bulmaktır. 
ö(;LEYE KADAR TEDRlSAT 
Ço uklanmızın bulunduklan 

tah l Of elerındc. f zl z &n-
1 ın b. gl nd g , d k t et -

mek lazımdır. Mütemadıyen ders 
ahyorlaı; çalışacak vakitleri az 
kalıyor, şu halde srne içinde daha 
çok gun çocuğu mektepte tutmak, 
fakat bu günlerın 24 saatinde ders 
verme zamanlarını azaltmak lfı -
zımdır. Maarıf Şurasına arzede
cegim davalardan biri budur. Eğer 
sabah erken saatlerden öğleye 

kadar bır tedris butünu yapabi -
Jırsek, bunun ve müsterek bir va
hid kıyaslı olacağına göre, çüt 
tedrısnt usulü kendilığınden kal
kacaktır. 

~=================.a 
MI~S'UD BİR NİKAH 

Denızyolları ihtiyat süvari
lerınden İsmail Hakkı Aral 
kızı Beyhan Aral ile Yüksek 
ticaret mektebi talebesinden 
Fıkrct Gurbuzün nikahları 8 
temmuz 939 cumartcsı gunü 
Kadıkôy evlenmC' clruresindc 
bırçok akrabn ve kıymetlı 
dost an onunde yapılmıştır. 
Bu gençlere Tanrıdan d.rlik 
d uzenlık s adetler dılerız 

13 Milyon Lira 
Havaya mı Gitmiş 

(1 inci sahifeden devam) 
ruş resim alırken bu şi:nıdi yir
mi para kadar tutmaktadır. Şirke
tin İstanbul teşkilatını kaldırma· 
sı ve 62 memuru açıkta bırakma
sı da binneticc altmış iki vatan
daş ailesinin mağduriyetini celb
etmiştir ki, bu da şirketin yapaca
ğı işlerin vereceği neticeleri da
ha evvelden kestirmek gibi bir i
dari san'at ve görüş noksanı ad ve 
telakki edilmektedir. 

Matbuat 
Kongresi 
Açıldı 

buatla ve meslekle alakalı olan -
lara getireceği faydalan tebarüz 
ettirmiştir. 

Kongre bugün Ankaradaki Bir
lik merkezi idare heyeti ile Hay
siyet divanı ve İstanbul mıntaka 
idare heyeti ile Haysiyet divanı 
azalarını seç.m'ştir. 

Delegeler şerefine öğleyin Baş-
vekil tarafından 200 kişilik bir zi
yafet verilmiştir. Kanunun tam 
mer'iyeti için muktazi nizamna -
meler de pek yakında hazırJnn -
mış olacaktır. Yeni intihabla is -
tanbuldaki eski Matbuat cemiyeti 
de binası ve mevcut muamelatı 

ile Basın birliği İstanbul mıntaka
sına devredilmiş olacaktır. 

Dahiliye Vekili Faik Öztrak 
kongreyi açarken; 

- Sayın Başvekıl ve azız arka
daşlarım, Birinci Basın Birliği 

kongresını açmakla bahtiyarım. 

Bütün memleket matbuatının kıy
metli mümessilleı inı bu arada 1'r;r 
arada selfımlamnklı:ı büyük bir 
zevk duyuyorum 

Diye söze başlamış, Türkiyede 
matbuatın mevki ve ehemmiyeti
ne temas ederek, Türk matbuatı
nın devlet tarafından vazife ve 
mes'uliyet ortağı telakki edildiği
ni. bu hakikatın burada bir kere 
daha tekrar edilmesınde faıde bu
lunduğunu söylemiş ve: 

- Millet w memleket işlerin -
deki mes'uliyette müşterekiz. 

Demiştir. Türk matbuatının hür 
olduğunu, ciddi, vekarlı, yüksek 
memleket menfaatlerine hadim 
bulunduğunu ilave etmiş ve mat- , 
buatın tenkidlerinden devletin 
kuvvet bulduğunu, bunun teşvik 
edici olduğunu tebarüz ettirmiş
tir. 
Basın bırliğinın merkez idare 

heyetine şu zevat seçilmiştır: 
Falih Rıfkı, Asım Us, Ahmed 

Şükrü Esmer, Sadri Ertem, Abi
din Daver, İbrahim alfıeddin, Se
lim Ragıb, ~dad Sımavi, Kirami 
Kutay. 

lstanbul mıntakası ıdare heyeti
ne de şu zevat seçilmiştir 
Hakkı Tarık, Etem hzct Beni

ce:. M . Zekeriya S rtel Orhan 
Seyfi. 

Istanbul mıntakası haysiyet di
vanına Refik Ahmed, Ömer Riza 
ve Enıs Tahsin seçilmışlerdır. 

Bir Arab Polisi 
Öldürüldü 

Kudı.is 10 (A.A.)- Tedhı§çıle -
nn faaliyeti gittikçe azalmakta ol
cıugundan Fılist:nde umumi va
zıyet salaha yüz tutmuştur. 

Yalnız bugün Snmarih yolunda 
bır tek hadıse cereyan etmış ve 
bir Arab polis, diğer bir Arab po
lis tarafından öldiıri.ılmuştür 

Çete reısler, ik asılcrin liderı 
Abdülkadir Hüseyni ecnebı mem
leketlerine gitmişlerdıı. 

Sinir 
Harbi 

(1 inci sahifeden devam) 
işgaline kadar belki bir manası 
vardı. İngiltere ve alftkndarlar Ar
navutluğun işgalini mütenkib der
hal karşılıklı ve ciddi tedbirlere 
giri~memiş bulunsalardı, ihtimal 
Almanya ve İtalya aralarında 
mutasavver ve mukarrer olan bir 
harbe başlıyacaklardır, 

Bugün için bu plan da akim kal
mış, Almanya ve İtalya için har
be girişmek bir intihar teşebbüsü 
haline sokulmuştur. Bu tnkdirde 
Almanya ve İtalya için istikbal 
bakımından üç tedbire başvurmak 
yolu kalmıştır. 

A- Geniş ölçüde askeri hazır
lıklar ve hareketlerle küçük dev
letlerin kararları i.izerindc miies
sir olmak 
B- Büyük devletler arasında

ki müzakerelere engel olmak 
C- TcJ;did, blöf, sinir muJıa -

rebcsi ile kendi lehlerine bir im
kan yaratmak. 

Bizim şahsi kanantimize göre, 
Almanya ve İtalya büyük bir harb 
mcs'uliyetini Üzerlerine nlnmıya
caklarınn göre bugün için bu üç 
yol üzerinde yüriiyor '\'e bilha;sa 
sinir harbinde kazanmak istiyor -
lar. Ancak, böyle bir sinir harbin
de kendilerinin yine en çok ),a. 
yıpta olduklarının farkında değil

ler. Bir tarafta az iş, knrarsız iş, 
mukavemet; fnkat öbür tarafta 
lıeın az 1ş, hcın işs'zlik, gıdasızlık 
ve memnuniyctsidiklc beraber 
sinir harbi ile birleşiyor. Bu da
ha vnhim, daha büyiik tehlikedir. 
Sulh cephesi harbe Juırşı koyduğu 
kadar sinir inadında da dayanma
yı nmhnkknk ki bilecektir. 

ETEM l.ZZET BENf CE 

Makineye 
Verirken: ------. 

Köse lvanof'u 
Prens Pol 

Kabul Etti 
(1 inci sahifeden -ievam) 

Misafir nazır Yugoslavyada iki 
gün kalacaktır. 

Gospo<lin Köseıvanofun Yugos
lavyaya yaptığı bu seyahat siyasi 
mahfillerin kanaatine göre iki 
memleket arasındaki samimi dost
luk ve komşuluk münasebetleri
nin tcyidindl'n ibarettiı. 

Resmi mahfiller Yugoslavyanın 
Balkan antantı menfaatlerine kar
şı tam sadakati hakkında şüphe u
yandıracak mahiyette yapılacak 

tefsir ve şerhleri daha şimd:den 
reddetmektedirler. 

Alman Sefirinin 
Müdahalesi 

Bükreş 10 (A.A.) Almanya-
nın Bükrcş elçisi, Romanya Hari
ciye nezaretine Alman gazetele -
rinde çıkan bazı makalelerin Ro
men halkına bildirilmesinden do
layı l~essürlerini ifade etmiş ve 
bu makalcl<!rin Romenler jçin Yl{
zılmadığını ilave eylemiştır. 

Macaristanda Nazi 
Budapeşte 10 (A.A.) - Virradat 

gazetesinin bildirdiğıne gore Oklu 
Haçlıların partisi olan Nnzilikten 
mülhem teşekkiıl yeniden tensik 
edilmiştır. 

Hududda Bomba Patlac\ı 
Bükreş 10 (A.A.) - Eski Ro -

men - Çekoslovakya ve ycnı Ro • 
men - Macar hududunda kain 
Halmeı kasabasının belediye reisi
nin evine bir el bomba atılmıştır. 

Kafa tasından ağırca yaralanan 
belediye reisinin vaziyeti ümidsiz
dır. 

İstanbul P. T. T. Müdürlüğünden: 
B. Çekmece P. T. T. Merkezı binasında bir kısım tamiratın yaptı

rılması ı-çık eksiltmc)e konulmuştur. Eksiltme 19/7/939 çarşamba saat 

16 da B. Postat 1m' b1nası alt katta Müfettişlik odasında toplanacak 

Alım s'lhm komisyrmunda yapılacaktır. 

Ka.ş f bcdelı 1 144 lira 51 kuruş muvakkat temmat 85 lıra 88 ku

ruştur. 

Tal' pler n ofüaptnkı keşıf ve şartnamelerını görmek ve muvakkat 

temınatl nııı yntırmak iızerc çalı.şmn gü~lermde mezkur müdürlük 

idari kalem lE:vazım kıc:mına, eksıltme gun ve saatinde de, en az sckız 

gun evvel İstanbul Vılfıyetinden buna benzer 1000 liralık ış yaptıkları

na daır alınacak el-ılı~ et vt>sıkası, 939 senesi Tıcaret odası vesika ı, mu

vakkat ten n t mrıkbı.. u ıle bırlikte komsıyonn murac atları. .4607» 

~ 
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Milli Küme Şampiyonu Kinı 

Demirspor-Beşi taşj 
Bera bere Kaldı: 5' 

Şampiyonluk Galatasarayl~ 
Demirsporlular Aras nda .. 

Dün Şeref stadında bu seneki 
milli küme şampiyonasının fina
listini tayin edecek olan Dcmir
spor - Beş:ktaş maçını seyret -
mek için stada toplanan merak
lılar hemen hemen tr.ibünlerle 
duhuliyedcki mevkileri doldur -
muş bir halde idi. Bu meraklı 

kütlesi ;çinde Beşiktaşlılar bu
lunduğu gibi Ankaradnn gelen 
kalabalık bir kütle ve bilhassa 
maçın neticesine göre şampiyon
luğu alacak olan Galatasaraya 
mensup taraftarlar ekseriyeti 
teşkil ed:yordu. Daha maç vak
tine çok zaman olduğu halde se
yircilerin sabrı tükenmiş bir 
manzara ar.terliyordu. 

Halk bu haleti ruhiycyi taşır -
ken şüphe yok ki maçı yapacak 
oian iki tarafa mensup oyuncu- 1 
farda ayni Jıaleti ruhiyeyi taşı -
makta idiler. Hele Dcmirspor -
lular bir gün evvelki düşük o -
yundan sonra bu kuvvetli raki
bini nasıl yeneceğini ve şampi -
yonada nasıl bir derece alabile
ceğini düşünerek asapları ge -
r:lmiş bir halde idiler. 

Buna mukabil Beşiktaş ta ya
pacağı bu maçtaki alacağı dcrc-
ce ile ikinciliğe çıkabilecekti. 

Saat 17..30 da sahaya çıkarak 
mutad meras'.mi yapan iki ta -
kım bugün şu kadrolarını mu -
haiaza ediyordu. 

Beşiktaş: Mehmet Ali - Naci, 
İbrahim - Hüseyin, Bedii, Fcyzi
Hayati, Hakkı, Sabri, Şeref, Eş
ref -

Hakem Feridun Krlıcın ıda • 
resinde oyuna Beşiktaşlılar baş
ladılar. İlk hücumu Eşref tara
fından yapan Beşiktaşlılar bun
dan istifade edemediler. Dem:r
sporun sağdan yaptığı mukabil 
hücumda korneri sağ açık iyi 
kullanamadı. İlk dakikaılarda 
Demirspor daha fazla hücum ya 
pıyor. Buna Beş:ktaş ta muka • 
beleye başladı. Beşinci dakika
da Hakkının güzel bir şütü avu
ta gitti. 

Demirsporun geçirdiğı bu 
teblike ile beraber hücum hat
tının yaptiğı akıllı bir iniş az 
kalsın Beş-iktaşa b:r gole malo -
lacaktı. Mehmet Alinin müda -
badesi bunu önledi. 

21 ind dakiknda sağdan inen 
bır Dcmirspor hücumunda Fey
ziyi atlatan Arif y<'rden kuvvet
s1z bir şiltle topu Heşiktnş kale
sine gönderdı. Mehmet Alinin 

lakayd bir plonjonu Dcmirspo -
ra bir gol kazandırdı. Oyuna tek 
rar başlandığı zaman Demirspor 
yaptığı golün hızı ile çalışıyor
du. 

Devren.n sonu yaklaştığı za
man Demirsporlular dalın ener
jik daha fa~a hücum sırasında 

biı ıncı devre l - O Demirsporun 
lehine bitti 

ik:ncı devr~ye Dcmırsporlu -
lar başladılar. Topn vuruşla be
raber mtithış biı süratlc hücu -
ma geçen Beşık taşlılar ikinci da 
kıkada bir penaltı kazandılar. 

3 uncü dakikada Hakkının bır 
surüşunü önlemek ıçm havaya 
çıkan Demirspor mudafilen top 
la clle çevirdiıler. Hnkemin ver-

diği penaltıyı Hakkı sıkı b.r 
şiltle gole çevirdi. Bu golle be -
raher tekrar hı.i~uma devam c -
den Beşiktaş sanki birinci dev· 
reyı < ynamamış ve yorulmamış 
bir enerji gosteriyordu. 

10 uncu dakikada Bcşıktaşın 

yeni bir hücumunda Şerefin ha 
rikultıde bır voles Demırspor 

kalesini bulurken Necdet hava
dan yaylanarak bu harikulfıdc 
şütü fevkalad bır plo3onln kur
tard . 

Bcşıktaşlılar tekrar hucun'\lc -
rmı sıklastırdılar Her tehlıkelı 

inı~leı ndc k C' N dE: t fed. -

kfırane kurtarışlar yap1' 

Beşiktaşın bu tatbiki bır 
semere veremezken Dcrtl
da müdafaaya daha fozln 
miyet veriyordu. Oyun 30 
dakkadan itibaren baştaıı 
kadar asabi ve heyecanlı 0 

mağa başlanmış ve Deıni 
müdafaa tabiyesi önünde P: 

taş miitcmadiyen hücuJll 
mış olmasına rağmen bil' 
gol yapmağa muvaffak o 
dan bu çok müh 'm olan~ 
iki tarafın çok çetin bir ~ 
delesinden sonra 1-1 berıı 
le nihayetlendi. 

• o·· o 
G. e e 

Dinarlı BulgC , 
K. Ali Tafer 

Yendi 
Taksim stadında yapıJııtl 

fcsyonel güreş müsabLl 
büyük bir alaka uyandırdı 
narlı Bulgara, Kara Ali de 
beş pehlivana galip ge1di. 

Birinci güreşi iki küçii~ 
livan Bursalı Selim ile l3 
Hasan yaptılar. Bir devre" 
dak:kalık güresin yedind 
kasında Selim hasmının 
yere getirdi. 

Üçüncü mtlı;:ıbakayı 5' 
Fethi - Karacabeyli tsnıııil 
tılar. Karacabeyli FcthiY1 

yendi. 
Günün en miıhim mnsııj 

dordüncü güreşti. Bulgar 
tanof Dina°'.,lı karşılaştılar· 
sabakanın tarz! ccreya 
tatbik edilen oyunlardaJl 
şıklı olduğu anlnşılıynrdıl 
rinci devre beraberlikle ~ 

İkinci devrede oyular 1ıl 
ni takip etmeğe başladı. V: 
ayaktan Bulgar da kafadBl1 

şıyor. Çok geçmeden Bul# 
ne altta Dinarlı ayni oy11fl 

bik etmeğe başladı. Ve Yb 
gar tekme ile kurtuldu. 
defa ayni oyunu tatbik ed 

d
., 

narlı Bu1gara pes ettir ı 

sabaltavı kazandı. . t 
Son giireşi Kara Ali ılC 

yaptılar. Ali güreşe iIJc ~ 
gıçta faik oldu. Daha dÖ 
dakikada b ·r ayak kıskocı 
fari'ye pes ettirdi. 

• 
Dünkü Yüı 

Yarışları 
,:) 

Istanbul su sporları 11 

ıtarafından tertıp edilen 
simin dördüncü yi.i1.m<' 
müsabakaları dün Şeref ı;I 
yüzme havuzunda yapıldı 

Musabakalara 70 yüziiC' 
rak etmiştir. 

Neticelerden bazı!. rı ştııı! 
100 metre klüpk:: 1 ,.,, 

fan (Beykoz) 1.6.2 
100 metre kluJ? hafJC 

1 
Mahmut 1.2,4 Yenı TUr!t~ 
koru, 2 - Vcdad, 3 _ wd 
Miısabakalar netıcesııi 4 

pılan puan tasnifine gôr\ 
vanla Beykoz b'.rincı GD 
ray ıle Beşiktaş 13 mus8' 

vanla ikınci olmuşla, dıl'· 

• 
KASIMPA A sr01t 

BİRLlClND~ 
Cemıyetler kanunu ntı1\ 

gore csa nızamname-rlr 
cak t&dılii.t hakkında gor 

1 
zc c B lıge kayıdlı u ·~ 
7 /939 Salı gunu saat _o 
g( melen r c lun 



No.19 Yazan: Rahmi Yağız 

T ahrib Vazif esik.adar Mühim olan 
Gizli Ussümüzü Tesis Edeceğim 
Brodey Bir Saat Kadar Süren Uzunca Bir Diskurla 
Arkadaşlarının Vazifelerini Tayin Etmişti 
Fakat, yine bütün bunlar ihti

llıal çerçevesinden çok uzaklaşa
llııyorlar. Binaenaleyh umumi -
Yetle ekendi başımızın çaresine 
kendimiz bakmak• mecburiyetin
de bulunduğumuzu göz önünde 
~utarak hareket etmeğe çalışaca
gız. 

Esas vazüemiz Marmarada bir 
dehşet havası estirmek; rastgele· 
ceğimiz transporlan, harb gemi
lerin; torpidolamak, müsaid fır
satlarda sahil kasaba, köy ve şe
hirlerini topa tutmak, iskeleleri 
torpidolarla havaya uçurmak; hu· 
la.sa d~mana dehşet vermek, Mar
mara ile Çanakkale arasındaki 
deniz .ttisal yolunu kesmek için el
den gelen ıier şeyi, akla gelen bü
tün fikirleri yapmak, tatbik et -
lllek ..• İşte, bu ,·eche geniş \"e 
rnes'uliyeti her birimiziı\ şahsın
da tebarüz edecek hususiyetlerle 
tatbik edilirse donanmamızın biz
den beklediği netice kolayca el
de edilir. B 7 süvarisi Helbrok sor
du. 

- Komodor! Sizinle temas ve 
irtibatımız olmıyacak mı? ... 

- Tabii olacak .. Birbirimizden 
büsbütün habersiz iş gôrecek de
ğiLz. Yalnız her hareketi benden 
beklemiyeceksiniz müşterek yapı
•acak işler için icabettikçe sizin
le buiWJacağım. O zaman benim 
eınrim altında birlikte harekete 
geçeceğiz. 

- Mıntakalarımızı, rotalanmı

zı, seyir ve tahrib noktalarımızı 

da kendimiz mi intihab edece -
ğiz?~ 

- ~ağı yukarı; evet!.. 
- Anlamadım. 

- Anlatıyorum ... Şu andan iti-
baren vazifemize başlamış bulu -
nuy<ıruz. Marmaradayız. Şu küçük 
Osmanlı iç denizinde 4 tahtelbahi
rin ne büyük bir kU\'Vet olduğunu 
lekrarlamağa lüzum görmüyorum. 
Yapacağımız şu: 
Bır noktadan şimale doğru bi • 

fer seyir haltı iİıtihab edeceğiz 
Bu da şöyle olncak: B 7. Kapiten 
Ireibrok Anadolu yakasını takib 
edecek.. Trilon, Kapiten Öjen 
Xlavye, Rumeli sahil boyunca i· 
lerliyecek, her iki gemi de azamt 
lahrib kudretini sarfederek rast· 
lıyacağı, iskele, liman, transpor, 
harb gemisi motör, yelkenliler ve 
kayıkları batıracak, yakacak, tah· 
t;L 
.., edecekler ... E. 12 Kapiten Naz-

ınet, Marmaranın kanalından iler
lıyecek; merkezi vaziyette bu -
1unacak; arkadaşlarından hangisi 

yardıma muhtaç olursa ona mua· j 
venete koşacak! 

Bana gelince; ı 
Tahrib vazifesi kadar mühim o

lan gizli üssümüzün tesisi ile uğ
raşacağun. İlk toplantı, İstanbul 
önüne varılınca Hayırsız adalar
dan Sivri adanın cenubunda ola
cak. Oraya varan her gemi"arka
daşlarını ve beni beklemelidir. İs
tanbula yapılacak iş orada bu -
luştuktan sonra bir emirle tebliğ 
edeceğim ... Haydi arkadaşlar .. He
pinize, hepimize tanrıdan muvaf
fakiyet dilerim. İsa yardımcımız 
olsun!.. 

Brodey ·bir saat kadar süren u
zunca bir diskurla arkadaşlarının 
vazüelerini tayin ve tahdid etmiş, 
süvarileri işe koşmuştu. 

Gecenin bu ıssız saatlerinde, 
Marmaranın kuşuçmaz, kervan 
geçmez bir köşesinde ilk denizaltı 
harb meclisinin verdiği kararların 
tatbikine koşulmuşttL 

Brodeyin muvaffakiyet temen
nisinden sonra maden! seslerle 
kapanan kasara kapakları örtül
müş; 4 düşman tahtelbahiri bir 

anda Marmaranın serin ve mlı.vi 
göğsüne gömülmüş kendilerine 
verilen. hizmeti görmeğe seğirti • 
yorlardı. 

Treton, Marmaradaki macera 
dolu harekatın en müşkül kısmına 
memur edilmişti. 

Rumeli sahil boyunu takiben 
şimale doğru yürümek, rastlana
cak Osma~ deniz vasıtalarile is
kele, liman, şehir ve kasabaları 
tahrib etmek çerçevesinde ankad
re edilen direktif şüphesiz ki Mar
maradaki tahtelbahir harekatının 
en başarılması zor parçasını teş
kil ediyordu. 

Kapiiten Klavye gemisine ~ 
kilirken bunu düşürımüş, kendi 
kendine söylenmişti: 

- Çetin bir işe memur edildik. 
Bunu kısmen olsun başarmak mec
l>uriyetindeyiz. Gemi iyi, fakat i
çindekiler adam değil. .. Mürette
batı bir tarafa bırak. Şu ikinci, ka
lın kafalı, kendini beğenmiş Os
kar ile koyun kadar idraki bulun
mıyan çarkçıbaşı İzidor beni ke
paze edecekler ... Bunu biliyorum. 
Amma ne yapalım. Tali ... 

( DPvamı var) 

Sulh Cebhesi Ve 
Mihver Devletleri 

(4 üncü sayfadan aevam) 

Pek hususi ve mühim bir mev
kii olan Belçika umumi harbde 
Almanların taarruzuna uğradı, 

çiğnendı, Belçikanın bitaraflığına 

riayet etmiyen Almanyanın bu 
hareketi Belçikalılarca yirmi beş 
senedenberi unutulmuyor. 

Onun için :ı.i.ıxıdi de ne yapıla· 
cağı düşünülüyor. Geçen gün Bel
çika ayan meclisinde azadan biri 
şöyle demişti: 

Belçika ordusu için yalnız mü
dafaa işini temin edebilmek im
kansızdır 914 de Fransa derhal 
Belçikanın yardımına koşama -
mıştır. Çünkü Belçika hükı1meti 
o zaman 1d bitaraflık dolayısile bu 
yardımı istemekte tereddüd et -
miştir. 

Bu azanın müdafaa ettiği esas 
şu idi: 

Belçika erkanıharbiyesile Fran
sa ,.e İngiltere erkanıharbiyeleri 
arasında bir anlaşma olsun. Fa
kat bu fikir münakaşa edilmekte
dir. Belçikanın müdafaası için da
ha birçok tedbir !erin alınması ve 
vesaitin ikmal edilmesi lazım ge-

liyor. Halbuki bu gibi işlere sar
fedilmek üzere daha pek çok pa
raya lüzum göıiilmektedir. 

Hulasa edilen şayanı dikkat mü
talealarıooa İtalya yarımadasının 

coğrafi mevkii itibarile ne kadar 
nazik bir vaziyeti olduğu anlaşıl-
mıştı. • 

Vakit vakit bu mevzua avdet e
dildiği görülüyor. İtalya için as

kerlikçe pek mühim olan bir 

mesele de şimaldeki mühim te

sisatını cenuba nakletmektir. Çün
kü ileride Fransa ıle bir harb ola

cak olursa İtalyanın şimalindeki 

ağır harb sanayüni Fransız kuv

vetlerinin, Fransız tayyarelerinin 
hücumundan kurtarmış olmak la

zım geliyor. İtalyanın en mühim 

ağır harb sanayii şimalden cenu
ba taşınacaktır. Bu suretle Fransız 

taarruzundan bunları kurtarmak 
kabil olacaktır diye düşünüyorlar. 

Fakat İtalya yarımadasının va
ziyeti müstakbel harbde düşman 

·donanmaları karşısında da gitgi· 
de nazikleşecektir. 

1 TARZANIN OGLU] 
Yazan: EDGAR RAYS 

. Paloviç hayvanı uzakla,tırmak 
1 \ . ' edi. Jak: 
1\. - Bırakınıı;, dedi, biz dostuz. 
d Jaks, vaktılc Afrika ormanların-

k
a habaınJa beraber bulunmuş, 
ena· ısın; tanıvor. Ben Lord Grev-at , ' • 0 kun oMuyu"". Babam 'buraya 

geld'" ' ' · 
ıgımı bılmiyor. Annem de 

sırke git"lem• menetti. Rica ede
r•ın s· 

ıze .. Musaade ediniz, arasıra 
geleyiın A. ks" - . • ıa ı goreyıro. 

r Paıo,·iç, çocuğun hü,•iyetıni öğ
s en_ınce kaşlarını çattı. Eski ser -
erı 'rarz ·· " k Jb' k' 

1 
t · anı gorunce a ındc· ·ı 

ll~ ~itam hislerın n tazelendığini 
Ilı ~ nıuş, fakat çektiğı ızlırabların 
r Uoebbibi olmakla itham ettiği 

arzana bırşey yapamıyacağını 

No: 7 

düşünerek meyus olmuştu. Jakın 
gelişi, bu arzusunun husulüne bir 
yol açmıştı. Tatlı sözlerle çocuğun 

emrıyet ve itimadını kazanmağa 
karar verdi. İstediği zaman gelip 
maymunu görebileceğini söyledi. 

Sonra, vahşi ormanlarda geçi
rilen hayatın güzelliklerini, ZC\•k

leriııl anlattı. Ekseriyetle çocuğu, 
maymunla yalnız bırakıyordu. Çok 

geçmeden Jakın maymunun söz
leıini anladığını, hatta 011a. kendi 

lisanile hitab ettiğini hayretle gör
dü. 

Tarzan da, Paloviçin e\'ine ge
liyordu. Maymunu, kendisine sat

ması için ısrar ediyordu. Kurnaz 

Çeviren: FUAD SAMİH 

herif, kat'i cevab vermekte te -
rcddüd gösteriyordu. 

Nihayet, o kadar arzu ettıği in· 
tikamın planını hazırladıktan son· 
ra mühim bir para mukabilinde 
razı oldu. İki gün içinde maymu
nu Duvra götürecek, Afrikaya gi
decek bir geminin kaptanına tes· 
!im edecekti. 

Paloviçin tasavvuru, çizdiği in
t.kam planı pek vahşiyane idi: 
Küçük çocuğu öldürmek ... 

Bu suretle hem Tarzandan in
tikamını alacak, hem de kanunen 
mes'ul olmıyacaktı. Cinayeti, A
kutun üzerine yükletmek için her 
türlü tertibatı almıştı. 

Jak, maymunun Afrikaya gön-

HiKAYE: 

Sevgiliye Çiçek 
(4 üncü sayfadan devam) 

Bir ay sonra idi. Bir a1<şam, Sü
reyya, yine bitkin bir halde ma
ğazadan içeri girdi. Margeriti gö
rünce, bütün asabı titriyordu. Fa
kat, hiç konuşmuyordu. Tezgaha 
yaklaştığı vakit, genç kızın ha • 
linde, her günkünden başka, bir 
fevkaladelik gördü. 

Margerit Süreyyaya yaklaştL 

Dudakları titriyordu. Boğuk sert 
bir lisanla eordu: 

- Ne istiyorsunuz?. 
- Bir büket yaptıracağım .. 
- Hayır,.. Size artık çiçek v~ 

remem .. Günlerdenberi, bunu ya
pamadığım için ız!ırab içindeyim. 
Fakat, bugünden sonra, asla! O 
kızı kıskanıyorum-. Artık, ona çi
çek götürmiyeceksiniz.. sizi sevi
yorum Süreyya Bey ... Çok fena
yım.. Asabım çok bozuk .. Yalva
rırım size, artık, başkasına çiçek 
götürmeyiniz. 

REŞAD FEYZİ 

Nevyork 
Sergisinin 
Paviyonları 
(S inci sayfadan :!evam) 

Dakikada 3 otomobil yapılıyor. 
Yarının otomobil nakliyatı .Fu

turama• sında görülüyor. 
Bu, Amerika şehirlerinden bi

rinin modelidir. Ziraat ve Sanayi 
mıntakaları, çöller, dağlar, ilah ..• 
gösterilmiştir. Bu muhtelif pano
ramalar 3,250 metro murabbaı bir 
yer işgal etmektedir. Hepsini bir· 
!eştirmek için birkaç kat yapılmış
tır. 500,000 Semadelen ve çiftlik, 
18 cins 1 milyon ağaç, son sür'atle 
mütemadiyen devreden 50,000 o
tomobil vardır. 

600 KİŞİLİK BİR KOLTUK 
İstikbalin bu beldesi bir taraça

dan seyrediliyor zannında bulun
mayınız. 600 kişilik bir koltuğa o
turuyorsunuz. Bu muazzam kol -
tuk dakikada 30 metro sür'atle 
beldenin etrafında dönüyor. Yeri
nizden kımıldanmadan her şeyi gö
rüyorsunuz. 
cTıb paviyonu• için 1,500,000 do
lar sarfolunmuştur. İçeriye girin
ce 5 metro 50 santim boyunda bir 
insan heykelile karşılaşıyorsunuz. 
Yüreğinin çarptığını işitiyorsunuz. 

Bu heykelin arkasında Sentogus
ten'in şu sözü, 39 lisanla yazılı: 

cİnsanlar, denizleri, dağları hay
retle seyrederler. Fakat. en çok 
hayretle tetkik edilecek şeyin in
san vücudü olduğunu akla getir· 
mczler ... • 

,İnsan holü• ndeki •konuşan is· 
kelet. görülecek şey. Vaktile sizin 

• 1 
gibi, benim gibi yürüyen uzun boy-
lu bir adam ... Birdenbire hareketel 
geliyor. İki üç nefes alıyor, ve: 
Bayanlar, baylar, ben, Nevyork 
panayırının konuşan iskeletiyim. 
Eğer birkaç dakika beni dinlemek 
lutfunda bulunursanız, size haya
tun hakkında bazı malumat ver
mekle şereflenirim .... 

Diyor ve neden mürekkeb ol -
duğunu, nasıl hareket ettiğini, u
zuvlarının her birinin vazifeleri ne 
olduğu birer birer anlatıyor. 

derileceğini öğrendi. Onu bir da· 
ha görmek için sirke gitmek iste
di. Annesine yalvardı. Tatil müd
detinin bittiğini, kolleje avdetle 
bütün bir sene kapalı kalacağını 
hatırlattı: 

- Bu lutfu esirgeme benden 
anne'. Dedi. A..rınesi, bütün bu 
ricalarıll3, yalvarmalarına karşı 
hissiz ve kayıdsız kaldı. 

Ertesi gün Tarzan, son defa o
larak Paloviçle buluştu. Kararlaş· 
lırılan parayı kendisine verdi. 

Paloviç evine döndüğü \'akit 
Jakı, maymunla konuşur buldu. 

Çocuk, Ajaksi, Duvr limanına 
kadar götürmek, bizzat gemiye 
kormak istiyordu. 

- Siz'n yerinize ben gideyim, 
diyordu. Param var. Bütün mas
rafı ben görürüm. Siz, hem para
dan çıkmamış, hem de yorulma
mış olursunuz. Size ayrıca. istedi
ğiniz kadar para da \•ereyim. Ya
rin, öğleden sonra kolleje gidece-
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Yunan Başkumandanı 
Papulas'ın Nişanları 

(5 inci sayfadan devam) 
Bu gözlüklü, esmer, kırklık genç 

bu sözleri ne kadar büyük ve tak
lid edilemez bir tevazu ile söylü-. 
yordu. Etraftakiler onu tanımıyor
lardı. Fakat ben istiklal harbinin 
kahraman genÇ subayları arasın· 
da bu emekli süvarinin aldığı va
züeleri ne şerefli bir dikkatle ba
şardığını bilenlerdenim. 

Bu, İlyasdı. Birinci mülazim İl
yas ki sonradan yüzbaşı olmuştu. 
Kim derdi ki bu on sekiz yıl ön
ce Yunan ordusu Başkumandanı 
Papulası bütün erkanıharbiyesi 

ile birlikte az kalsın esir edivere
cekti. 
Şimdi o karşımda şu büyük Türk 

ırkının asaletini bana brr daha 
kabul ettiren bir Mehmedc:k te
vazuu ile başkalarının kahraman
lıklarındım bahsediyor we asla 
kendini hatırlatmak cihetine git
miyordu. Dayanamadım : 

- İlyas Bey ... - decı:m - Biçer 
istasyonundan az ötede bir köprü 
vardır değil mi? 

Ne söylemek istediğimi anla -
mıyormuş gibi yarımağızla ce -
vab verdi: 

- Evet... 
- Bundan on sekiz yıl önce bir 

gün alacakaran!ıkta, seksen atlı 

geçmişti ... 
- Seksen atlı mı? 
- Belki daha fazla idi... Zira 

bunu sizin benden iyi bildiğinizi 
biliyorum. 
Komışulnıasını istemiyen bir 

mevzuu zorla konuşmağa icbar e
dilmiş temiz insanlar gibi kızara
rak mırıldandı: 

- Doksan sekiz kılıçtı. 
İşi hiübaliliğe vurdum : 
- Haydi.. - dedim • beni fazla 

ısrara mecbur etmeyiniz de şu 

hadiseyi dostlar bizzat kahrama
nının d:linden dinlesinler. 

- Kahraman mı? 
- Öyle ya ... Bİı hadise, milli 

tarihim'zin unutamıyacağı mü -
hirn rnk'a!jırdan biridir ve hiç 
şüphesiz, siz de kahramanısınız. 

Kelimeleri teker teker ağzından 
çıkaran temkinli ve biraz sinirli 
bir sesle; 

- Subay, şefinden aldığı \'azi
_feyı başarır ... - dedi - ve başardığı 
işin derecesi ne olursa olsun, ş~ 
ref dloğrudan doğruya ordunun 
manevi şahsiy@tine teveccüh eder. 
Maamafih mademki ısrar edıyor
sunuz, anlatayım ... 

Ayran getirmişlerdi. Önüne ko
nan bardağı bir nefesde dikerek 
devam elti: 

- Umumi karargah Polatlıda 

idi. Yunan umumi karargahı da 
Sivrihisarda bulunuyormuş. Ko
lordumuzun kumandanı İzzeddin 
Paşa bizim fırkaya bazı emirler 
vcrm:ş. Fırka kumandanı beni ça
ğırttı. •Yarın gece ... - dedi - Es
kişehirde Yunan başkumandanı 
şerefine büyük bir ziyafet ve balo 
verilecek. İstihbarat te§kilatımız 
Yunan ordusu başkumandanı ge
neral Papulas ile zevcesinin ve 
umumi erkanıharbiyesine mensub 
bazı yüksek rütbeli subaylarla ya
verlerinin bu gece Sivrihisardan 
Eskişehre hareket edeceklerini ha
ber vermiş. Karargahımız bu fır-

ğim. Trene binecek yerde buraya 
gefaim. Ajaksi alırım, Duvra gö
türür, gemiye koyarım. Oradan 
kollejc dönerim. Kimse farkına var
maz. Bu suretle, ebcdiyyen göre
miyeceğim Ajaksla bir gün daha 
beraber bulunmuş olurum. Ne der
siniz, razı oluyor musunuz? 

Palovi~, çocuğun bu yalvarma
larına karşı hissiz görünmeğe 

çalışıyordu. Fakat, kalben sevini
yordu. İntikamını bu kadar kolay
lıkla alabileceğini ümid etmemişti. 
Çocuğun masumiyeti, ihtiyatsızlı· 
ğı bunu kolaylaştırmıştı. 

Ertesı gün, Lord ve Leydi Grey
stok, Jakı istasyona götürdüler, 
trene bindirdiler. Veda ettiler, ay
nldılar. 

J ak, babası ve annesi istasyon
dan çıkıp uzaklaşınca hemen çan
tasını aldı, kompartımandan indi. 
Bir taksiye atladı. 

Palovlçin evine vasıl olduğu 

zaman hava kararmıştı. 

saltan iStifade ederek bir pusu ter· 
tib edilmesini ve ne pahasına o
lursa olsun Yunan başkumanda
nının esir edilmesini emred:yor. 
Bu işe bir bölük memur edeceğim. 
Süvari daha süratle hareket Me
bileceği için senin bölüğünü ten
sib ettim. Geniş salah'yetle ha -
reket edeceksin. Gideceğin yol 
hakkında da talimat gelmiştir. Bi
çerden az ötedeki ıköprüyü Yu -
nanlılar atmamışlar, olduğu gibi 
duruyormuş. Hasım kuvvetlerinin 
vaziyeti, senin bu köprüden ge -
çip Yunan hatları gerisine sark
mana müsaid ... ve harita üzerinde 
düşman vaziyetini, köprüye gi -
den ve köprüden sonra devam e
den yolu bana gösterdi. 

Bunun üzerine bölüğü aldım ve 
kanar.~ık basadren düşman hat
ları gerisine düştüm. Sivr:hisar -
Biçer arasında ve düşman hattın
da seksen kilometro derinlikte sarp 
bir sırtta pusu kurdum. 

Hava çok sıcaktı. 
Dolaştırılan .ayran bardakla -

rından birer tane daha alıtıken; 
- Biliyorsunuz ki ... - dedi - Sü

vari yaya cengine gir'.şti mi kuv
veti azalır. Zira mevcudün bir kıs
minı hayvanların başında bırak -
mak, bir kısmını da hayvanların 
bulunduğu tarafı emniyete almak 
için ayırır. Ben de böyle yaptım. 
Hayvanları sırtın arkasına ve 
yoldan iki yüz metre öteye sıra
ladım. Kırk beş elli neferle yolu 
gözetlemeğe başladım. 

Nefer deyince ehemmiyetsiz bir 
7eyden değiV, fevkaJacle 'nıühim 
bir dahiden bahsetmekte olduğu
mu kabul etmelisiniz. Hele SÜ -

vari neferlerimiz çok mühim in
sanlardır. Bunların her biri de
vamlı harbler sonunda çok tecrü
beli askerler olmuşlardır. 

Fa.kat b'.r subay maiyetine ne 
derece inanırsa inansın yine tali
matını eksiksiz vermelıdır. Bakı· 
nız hata nerede oldu? 

G<izleri dumanlanmıştı. Bir rü
ya görüyor gibiydi: 

- Saat ona doğru karşıdan bir 
otomobil kafiles: belirdi ... - dedi
Ben heyecanla, yakla-malarını 

bekliyordum. Bize yüz metre yak
laştılar. Tam etrafımdakilerle yo
la atlıyacağım sırada bir silah pat
lamaz mı? 

İleride mevzi almış Mehmedler
dcn biri siliıhı çevirince lambala-

• ra doğru patlatıvermez mi? Ön
dekı otomob:lin durmasilc iç n -
den Cı-lıyan üç beş kışinin hızla 
çalılara daldıklarını ,.e kayboı -
duklarını gördüm. Öbür araba -
lar da slir'atli birer manevra Je 
geriye dönüp kaçtılar. Kabahat 
bende. Ne diye •Ben emir verme
den ateş etmeyin diye tenbih et
mezsin?. 

Tabii öndeki otomob'l kaçama
mıştı. İçinde General Papulası bu
lamadık amma nişanlarını bir ha
tıra olarak aldık. Derken bır ca
yırtı koptu. 

Silah sesleri yanyana bulunan 
iki Yunan fırkasını ani bir baskına 
uğradıkları zannına düşürmüş, 

topla, mitralyözle, yaya ateşile ve 
hatta süngü süngüye sabaha ka
dar birbirini imhaya uğraştılar. 

Onu, asabi bir halde odada do· { 
!aşır buldu. Ajaks, kalın bir iple 
karyolanın demirine bağlanmıştı. 
Jak, şaşırdı. Hayvanı böyle bağlı 
hiç görmemişti. 

Paloviç, maymunun o gün biraz 
fazla huysuzluk ettiği, rahat dur
madığı için bağlamak mecburiye
tinde kaldığını söyledi. Sonra, ken
di kendine birşeyler mırıldanarak 
odanın içinde aşağı yukarı dolaş
mıya başladı. Elinde kalın bir ip 
vardı. Birdenbire durdu. Jaka: 

- Gel buraya, dedi. Yolda huy· 
suzluk ederse Ajaksı nasıl bağlı
yacağını göstereyim. 

Çocuk cevab verdi: 
- Beyhude zahmet etmeyiniz. 

Ben yanında iken Ajaks hu ouz
Juk etmez. 

Yaşlı serseri hiddetle ayağını 
yere vurdu: 

- Gel, diyorum sana... Eğer 
söylediğimi yapmazsan Ajaksla 
beraber Duvra ııitmene müsaade 

Elden ne gelır? K~llarımızı k 
vuşturup bu kardeş harbinin bıt 
mesinı bekledik. Sonra ... Güne: 
doğmadan yine ayni yoldan dört 
nala döndük, hatlarımıza girdik 

• •• 
Şimdi askerf müzemrae giden:.~ 

umumi harbde Sivrihisar adın 

taşıyan mini mini bir torpidomu 
zun batırdığı, kendinden üç mısI 
büyük bir İngliz denizı;ltısınıı: 
süvarisine aid kiliçla yanyana du 
ran bir yığın nişan görürler. İşt 
bu nişanlar General Papulasa aid 
dir ki şu sıcak temmuz günündı 
çüt satıhlı uçakların gölgesi al 
tında 'karşısında ayran içenleri! 
hayranı olmasına imkan verme 
mek için elinden geleni yapan bı 
orta boylu, gözlüklü, esmer, kırk 
!ık genç tarafından orduya hediy 
edilmiştir: 

Emekli atlı subay İlyas. 
Türk ordularında bulunmuş hE 

Türkten böyle bir menkıbe dın 
!emek mümkündür amma... B 
menkıbeleri mütemadiyen araş 
tırmak, toplamak ve yazmak dı 

artık Türk muharririnin vaz" 
olm~ıdır. 

Nizameddin :'-lazif 

Randevu 
Evlerinin 
Dilberi .. 

(5 inci sayfadan devam) 
Bu tehlikeli oyun devam edi 

yordu. Birçok deliler ele geçiril 
mişti. 13 şubat 1917 de, Mösyı 
Priolet, Mata Hari'nin Şanzelizc 
deki oteline gittı. 

Mata Hari, henüz yatakta id 
Tuvalet kabinesine geçmezden ev 
vel Mösyö Prolete, gümüş bir k 
panın içinde bulunan bonbonlar' 
dan ikram etti. 

Priolet, midesinin rahatsızlığ~ 

dan bahisle ve nezaketle redde 
dince: 

- Zehirlenmekten mi korku 
yorsunuz? Bakınız ben nasıl yi 
yorum! .. 

Dedi ve bir avuç alarak ağzın; 
attı. 

Mata Hari, 15 ilkte rin 1917 d 
kurşuna dizildi. 
Sıyaset meydanına götürülme. 

den evvel ke'ldisini ziyarete gel 
hemşiresi Leon Ja"ya. 

- Üzülmeyiniz, dedi. Eb~dıye 
te gidiyorum ... 
Dedı. Kapalı bir araba ·a bın 

rild . Yanında iki rahibe \0ardı 

Gözlerini bağlatmadı. 

DEVREDİLECEK İHTİRA 
BERATI 

, Bitumlu maddelerden münte
şir dispersi ·on halinde sulu mah 
!Uller ihzarı ameliyes1• hakkın 
daki ihtira içın alınmış olan 3 a 
ğustos 1935 tarih ,.e 2048 numar 
lı ihtira beratının ihti\'a ettıği hu 
kuk. icadı Türkiyede me\·kii fiilt 
koymak için. icara verileceği tek 
lif edilmekte olmakla bu hususı 
fazla malumat edinmek isteyen 
lerin Galatada, Aslan Han 5 in~ 
kat 1 • 3 numaralara 
eylemeleri ilan olunur. 

etmem. Yolda bir huysuzluk ediı 
başımı derde sokmasını istemem 

J ak gülerek Paloviçe yaklaştı 
Yaşlı serseri: 

- Arkanı dön, ellerıni uzat .• 
Maymunu iki dakikada nasıl b 
lıyabileceğini tarif edeceğim~ 

Çocuk arkasını döndü. ellerin: 
uzattı ve kalın bir ipin bileklerı 
ne sarıldığını hissetti. 

Paloviç, çocuğun b:leklewıi ı 

kıca bağladıktan sonra \0ahşi bi 
kahkaha saln·erdi. Böğrüne şid 

detli bir tekme indirdi, ) ere 
varladı. 

Karyola demirine bağ!. o.an 
maymun homurdanıyor, d şlerin 

gıcırdatıyor, bağlarını koparmal 
için geriniyor, bütün kU\'\ etin 
sarfediyordu. Fakat beyhude ... 

Paloviç, yerde yalan çocuğa kL 
fürler sa,·urarak gülüyor, a\ u0ilı 

ötesine berısine vuruy Jrd""'. 

(Df.vamı ı•ar) 
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Müşterilerine şükran borcunu ödeyebilmek için 

Korulll§uodaoherl. ilk defa olarak bütün maJ,. 
larllll ifidilme~ ucuzluk ile satıt:ı arzediyor. 

Beyoğlu, İııtiklal caddesi No. 282 
Telefon: 49341-22991 

il il 

o. Oenizyolaln 1. U. Müdürlüğü llanıan 
10 T emriıuzdan 17 Temmuza kadar 

uhtellf hetl•r• kalkacak vapurların lslmlerl, 
kalkıt gUn ve saatlerl ve kalkacakları rıhtımlar 

ıı:aradent:ı battına - Salı 12 de (Karadeniz), Perşembe 12 
de (Ankara), Pazar 16 da (Cümhuri • 
yet). Galata rıh!unından. 

l•rtııı tı•tt•na - Salı 18 de (Bursa), Cumartesi 18 de 
(Antalya). Sirkeci rıhtıınından. 

la111tt hattına - Salı, Perşembe ve Pazar 9.30 da (U • 
ğur). Tophane rıhtımından. 

Mudeny• h•ttıııa - Pazartesi 13 de ve diğer günler 8.45 de 
(Sus) sistemi vapurlardan biri. Cu • 
martesi ayrıca 13.30 da ve Pazar ayrı· 
ca 20 de (Marakaz). Çarşamba postası 
Tohane rıhtımından ve wğer postalar 
Galata rıhtıınından. 

l•ndır111• b•ttın• - Pazartesi, Çarşamba ve Cuma 8.15 de 
(Marakaz) Ayrıca Çarşamba 20 de 

(Antalya), Cumartesi 20 de (Bursa). 
(Marakaz) Galata rıhtıınından, wğer • 
)eri Tophane rıhtımından. 

ıı:•r•btı• tı•ttına - Salı ve Cuma 19 da (Seyyar). Topha • 
ne rıhtımından. 

lmreıı lı•ttına - Pazar 9 da (Tayyar). Tophane rıhtı • 
mm dan. 

Ay••tık llattııı• - Çarşamba 15 de (Mersin), Cumartesi 
15 de (Saadet). Sirkeci rıhtımından. 

lamtr sarat hattıH - Pazar 11 de (Ege). Galata rıhtunmdan. 
Mersin ııattıH - Salı 10 da (Çanakkale), Cuma 10 da 

(Etrüsk). Sirkeci rıhtunından. 

Not: Vapur seferleri hakkında her türlü malOınat qaiıd• 
telefon numaralan yazılı acentelerden öğrenilir. 

Kanköy Acentelifj - Karaköy, Köprübaşı '2362 
Galata, İstanbul mıntaka Liman R eisliği bi-

nası altında 40133 

Sirkeci. Acenteliii - Sirkeci, Y olen ıalonu. Z27'0 
(5031) 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: f 

lşin nevi 

ze bakım evi inşaatı 
ınnüşhacıköy bakım 

Keşif bedeli 
Lira Kr. 

78.815,49 

Yüzde 7,5 
teminatı Eksiltmenin 
Lir~ Kr. Şekli Saati 
5.190,77 Pazarlık 15 

ı inşaatı 81.157.83 5.307,89 • 16 

1 - 27 /VI/939 tarihinde teklif olunan bedeller layık hadde görül· 
ediğinjen ~~ıkarıJ~ yazılı her i.ki inşaat yeniden şartname ve ke

ameleri mucibince; pazarlık usulile eksiltmeye konmuştur. 
II - Keşif b€'dell'!ri muvakkat teminatla-rı pazarlık saatleri hi:ıala

da gcis\e<'ilmiştir. 
Ill - Pazarlık 27 /VII/939 perşembe günü Kaba taşta Levazım mu

ayaat şubesindeki Alım komisyonunda yapılacaktır. 
IV - Keşif ve şartname ve pianlar her gün Levazım şu'besi vez

inden ve İzmir, Ankara, Samsun Başmüdürlüklerinden 394 ve 405 

uruş mukabilinde alınabilir. 
V - İsteklilerin Yüksek Millıendis veya Mimar olmaları olmadık
takdirde aynı evsafı haiz bir mütehassısı inşaatın sonuna kadar da
olarak iş başında bulunduracaklarını noterlikten musaddak bir ta-

hüt kağıdı ile tevsik etmeleri ve (70.000) liralık bu gilbi inşaatı mu
akiyetıe yapmış olduklarına dair vesika venneleri lazımdır. 
Pazr..rlığa gir·e~~k1Prin, yukarda yazılı vesaiki İstanbulda İnhisar· 

ar Umum Müdi.;rlüğü inşaat şubesıne ve diğer vilayet merkezlerinde 
ahalli Naha müdürlüklerine lbraz etmeleri ve aynca pazarlığa işti· 

ak vesikası almaları lazımdır. 
VI - Taliplerin kendilerinden aranılan vesaik ve % 7,5 güvenme 

alarile birlikte pazarlık için tayin olunan gün ve saatlerde mezkı1r 
mnisyona gelmeleri ilan olunur. (4782) 

Sahip ve nepiyatı idare eden Ba,muharrirl 
ETEM İZZET BENlCB 

Buıldıi' yerı SON TELGRAF Mattı-
~ 

Yeni Radyo mevsiminin yaklaş 
ması hasebiyle Beyoğlunda DA 
KER mağazaları müdüriyeti 
bütün 1939 senesi 

ZENITH 
RA D·Y OLARI 

Motosikletleri 
Avrupa motosikletlerinin 
en sağlam ve en çok ııe• 
vilen markadır. Müte• 

B 
Teknik ve zevk harikasıdır 

--·-·- .. 
addid beygir kuvvetlerinde modelleri vardır. Her keseye elverişli, tek 

fiat, bir kere uğrayıp 

GÖZ HEKİMİ 
Fiatları gayet ucuzdur. Heveslilere müjde 1 görünüz. 

_D.r Murad Rami Aydın 
Taksim • Talimhane, Tarlabllfl 

caddesi No. 10 Urfa aprt 

ADEM KAREDAG Galata, Voyvoda caddesi No. 123 
* .... :, ,- ,..~-· ı· - ., .. ,.... " , -:.._ ••· ... 1 • • · • r·. 

Bestekar SELAHADDİN PINAR'ın 

TÜRK TİCARETBANKASIA.Ş. fl/ll!J.~ ve Bayan MELEK TOKGÖZ 
tarafından okunan en son şarkısı 

17573 Kalbimi l1Yağına 

r ES İS TARiHi 1919 

Yüzüm gülse de kızlar 

Bestekar SADEDDİN KA YNAG'ın ve 
okunan Bayan MEHARET tarafından 

· 17571 Adı?a ant. içerim 
Sem ay dil agyare 

COLUMBİA Plaklarında arayınız. 

Merkezi: A N K A R A 
Ziraat Vekaletinden : 

HER NEVi MUAMELELERİ 
Ziraat Vekaleti Makam otomobili için açık eksiltme ile c5950. lit· 

re benzin alınacal<t,r. 
1 ~ B<ınzınin bir 'itresinin muhammen bedeli .t7.70. kuruş c5950• 

litre benzinin nıuh:unmen beqeli cl053• lira cl5> kuruş muvakkat te· 
minat c78> lira c99· kuruştur. 

2 - İhale 21/7/939 ~arihine müsadif cuma günü saat 15 de Vekfıle~ 
- binasında müteş•kkil komisyon huzurile yapılacaktır. 

Talıblerın bu saat.te komisyonda bulunmaları. 

Dahilde ve hariçte muhabirleri vardır. 
3 - Şart.,ame Lçvazım müdürlüğünden parasız verilir. 

c2613> c6655ı 

Yüksek Mühendis Mektebi Satınalma 
• 

Komisyonundan : 

•. 
Telgraf adtesi : 

Umum Müdürlük: TÜRKBANK - Şubeler: TiCARET 

939 Mali senesi zaıfında mekteb talebe ve pansiyonuna ait (110.000) 

parça çama~mn vıkarunası açık eksiltmeye konulın~tur. Eksiltmesi 

22/7 /939 tarılıine rastlıyan perşembe günü saat 10 da Gümüşsuyunda 

mekteb bin..sı içinde yapılacaktır. Beher parçanın muhammen bedelJ 

(4) kuruş olup ilk tenıinatı (333) liradır. 

İsteklilerin şartnamesini görmek üzere her gün ve eksiltmeye gi· 
receklerin de belli gün ve saatte mekte.b binası dahilinde toplanan Sa· 

Bankamızın lstanbul tubeslnde tesis edilen 
tınalma komisyonun.ı müracaatları. (4864) 

DEVREDİLECEK İHTİRA .J 

'' 1 
BERATI I atma 

Daima 
Ge 

Güze 
Ç.Ok müsaid şartlarla sayın müşterilerimizin emrine amade bulundurulmaktadır. 

cBilhassa haınızlı su ve hamızlı 
mayiatta humuzun reffi usulü• 
hakkındaki ihtira için alınmış o

lan 25 ağustos 1937 tarih ve 2476 

numaralı ihtira beratının ihtiva 

ettiği hukuk bu kere başkasına sa· 
tılık ve yahut ıhtiraı Türkiyede 
mevkii fille ko:Yınak için icara da· 
hl verilebileceği teklif edilmek • 

te olmakla bu hususa fazla mallı· 
mat edinmek isteyenlerin Gala

tada, Aslan Han 5 inci kat 1 • 3 
numaralara müracaat eylemeleri 
ilan olunur. 

İzahat alınmak üzere gişelerimize müracaat olunması 

İstanbul Defterdarlığından: 
İstanbul Cezaevi ziyaret mdh&i:' _binasının enkazı Muhammen 

ıieli 95 lira 
be-

Yuharıda yazılı ankaz hizasmd~ ·;;azı~ munammen bedeli üzerin· 
den açık arttırma ile satılacaktır. Satış bedeli nakden ve peşinen olup 
ihale 17 /7 /9ö9 tarihine müsadif pazartesi günü saat 14 dedir. Taliplerin 1 

% 7,5 pey akçelerini vakti muayyeninden evvel ya· ,tırarak mezkCır gün 
1 

ve saatte Defıerdarlık Milli Emlak Müdürlüğünde müteşekkil Satış ko-
misyon:.ına müracaatları. (4696) 

İstanbul Belediyesi İlanları 
ilk teminat 

900,00 

11040,25 

732.38 

1075,88 

474,38 

525,00 

Munammen 
bedeli 

12,000,00 

13,870,00 
4,375,00 

1,920,00 

1,125,00 

ı:leher kııo Kılo 

Fi atı 

500,00 

180,00 

750,00 
375,00 

540,00 
7,600,00 
2,700,00 

1,125,00 

1,840,00 
1,080,00 

3,850,00 

2,475,00 

0,40 
0,09,5 

0,25 

0,16 
0,07,5 
0,05 

0,30 

0,15 
0,15 
0,90 

0,95 

0,30 
1,25 
0,40 
0,27 
0,14 

0,11 

Beher ton 
7,000,00 14,00 

30,000 

146,000 
17,500 
12.000 

15,000 
10,000 

600 
5,000 
2,500 

600 
8,000 

9,000 

900 
4,000 
4,000 

27,500 
22,500 

Ton 
500 

Beher metresi Metre 

lsıui 

Kızıl Kraman eti 
Ekmek 
Pirinç 
Kuru fasulya 
Patates 
Soğan 

Salça 
Yeşil mercimek 
Nohut 
Kuru bamya 
Sade yağı 
Sabun 
Tereyağı 

Zeytinyağı 

Zeyli!\ tanesi 
Pastörize süt 
Çiy süt 

Kriple maden kömürü 

402,00 5,360 00 0,40 13,400 Amerikan bezi 
DarüHl.cezenin 939 mali yılı ihtiyacı için lüzumu olup yukarıda tah

min bedelleri ve ilk teminat miktarları yazılı muhtelif mevad yukar
daki tasnif veçhilc ayn ayrı kapalı zarf eksiltmesine konulmuştur. İha· 
le 12/7 /939 çı.rşamba günü saat 14 de Daimi Encümende yapılacaktır. 
Şartnameleri Zabıt ve Muamelat Müdürlüğü kaleminde görülebilir. 
Taliblerin 2'.1.90 numaralı kanunun tarifatı veçhile hazırlıyacakları ka· 

1 palı zarflarını ihale günü saat 14 de kadar Dimi Encümene vermeleri. 
(4577) 

iı- KIYMETLI 
DOKTORLARIMIZIN 

Tedavi yolunda lüzum g<irüp 
tavsiye ettikleri her neıvi 

Aşı ve Enje.biyonları 

Küçük Cerrahi Evi 
SÜNNETÇİLiK 
Aşı İstasyonu ve 

Enjeksi.yon santralı 

Fenni şartlara göre yapmakta· 
dır. Diplomalı mütehassıs arka
daşlar tarafından evlerde de ta
kip edilir. 
Adres: İstanbul Çarşıkapı tram
vay durağı No. 99. Acele zaman· 
!arda Telefon: 52.73 

• Bayanlara mahsus 14 ayar altın 
saatlerin çok zarif yeni modelleri 
gelmiştir. Fiyatları 44 ila 68 liradır. 

Ayda 3 Lira Taksitle 
Sirkecide Liman hanı arkasında 
Yelkenci Han No. 8, saat 9 • 14 te 
müracaat. 

İstanbul Asliye 4 üncü Hukuk Çocuk Hekimi 

İngiliz Kanwk eczanesi 
müstahzaratından 

Krem Balsamin 
KANZUK 

ile 

Eksir Balsamin 
KANZUK 

isimli 2 şaheseri, bütün dün· 
yanın en mükemmel güzellik 

mahkemesinden: Dr. Ahmed Akkoyunlu müstaihzaratıdır. Ötedenlberi 
İstanbul Telgraf ve Posta, Tele- Taksim • Talimhane Palas No. • memleketimiz kibar fileminil1 

fon mum Müdürlüğü vekili tara- Pazardan maada her gün saat takdirine mazhar olmuştur. 
fından evvelce Beşiktaşta Abbas- 15 den sonra. Tel: 40127 Krem Balsamin kanzuk 
ağa mahallesinde oturan ve şim- ı--------------1 Kadın güzelliğinin silıirini 
di yeri belli olmıyan posta eski ki- DEVREDİLECEK İHTİRA terklbinde saklıy an en ciddi 
şe memuru Ahmed Memduh aley· BERATI 
hine zimmetine geçirdiği 71,200 ve şayanı itimad markadır· 

<'Suda intişara tabi olan madde· Genç ve ihti'Yar bütün kadın· 
kuruşun tahsili dolayısiyle açılan !erin muamelesine ve bunların 1 • ·ı 
da d d 1 hk izd 

ar için zarurı ihtiyaçtır. Cı • 
va an o ayı ma emem en 

verilen 29/12/937 tarihinde veri- sulu inti§ar mah!Ullerinin istihza- din letafet ve taravetini art· 
rına dair usuh hakkındaki ihtira tırır Yağlı yağsız ve ac~ba • 

len kararın po~ta idaresi tarafın· · ' 
dan vaki olan temyiz üzerine Tem- için alınmış olan 12 eylul 1935 dem cinsleri vardır. 
yiz 4 üncü Hukuk mahkemesince tarih ve 2049 numaralı ihtira be- Eksir Balsamin kanzuk 
yapılan tetkikatı temyiziye neti- ratının ihtiva ettiği ihukuk bu ke" Cildin daimi yumuşaklığını 
cesinde: temyiz talebinin reddine re, ihtiram Türkiyede mevkii fiile temin eder. Yüzdeki çil ve Je-
30/11/938 tariJıinde 2761/2393 nu- konması için icara verileceği tek· keleri alır. Sivilceleri tama -
mara ile karar verilmiş olduğun· Uf edilmekte olmakla bu hususa men izale eder. Traştan soıı· 
dan yukarıda adı ve adresi yazılı fazla malfunat edinmek isteyen· ra cilde latif bir serinlik ve· 
müddeaaleyhe mezkür temyiz ila· !erin Galatada, Aslan Han 5 inci 
mı tebliğ edilmek üzere ilin olu- kat 1 • 3 numaralara müracaat ey· 
nur. !emeleri ilan olunur. 

rir. 
İngiliz KANZUK eczanesi 

Beyoğlu İstaıılbul 


