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ETEM İX Z E T BE NİCE YIL : 3 

Ağustos Ayı Muharebe Ayı Olacak! 
~~~~~~~~~~~~~~-

Musolininin Bulgaristandan Yol istediği, Hitlerin de 
Selciniği Bulgarlara Vadettiği Rivayetleri Dolaşıyor 

HaZ1rlıklara ve Tahminlere Göre Totaliterler Ağustosta Harbe Baslamak Kararındadırlar! •• 
• 
ita/yanın 

Harb 
Hazırlığı! 

İtalya bir tecavüz harbini 
kazanmak hususunda bütün 
iınkanlan kaybetmiştir. 

.!'._azan: ETEM İZZET BENİCE 

1 
İtalya ve Almanya harb hazır • 

1klarını artık iyideu iyiye açığa 
~Urdular. Kuvvetli tahminlere gö
~· ~er, akıl, iz'an ve mantık ha-
ınıyetinin ve iç clkiırı umumi· 

Yclerin mukavemeti kafi gelmez
~c totaliterler ağustos içinde ınu
~rcbcye başlıyaeaklardır. 

b llüıün dava ve endi~e harbin 
aşlıunaması içindir. Başladıktan 

Sonra sulh cephesi için ne mesele, 
ne de herh,..gi bir endi e mevzun 
)oktnr. 

So llattiı bütün hcsablar hil&fıaa 
vyet Rusyanm bitaraf kalma· 

11na rağmen dahi sulh cephesi to
tal' llerlere kaTşı en kısa zamanda 
da, en uzun devre içinde de mu
~8l'ebeyi nihai zoierle bitirecek 
Udret ve kuvvettedir. 

.. Bugüne kadar ve bugün dahi 
~Zerinde durulan, titizlik gösteri· 
en hassasiyet noktası beşerin kan 

dolonesine mimi olmak, insanlığa 
~. dünyaya yeni yeni musibetler, 
öt·· 
1
• uın, yangın, ateş, açlık, kıtal fe-
&ketıeri getirmemek içindir. Eğer 
~.l~anya ve İtalya bu yoldaki 
Utün gayret ve eqerjileri hiçe 

1~Yar ve neticenin getireceği bü
lun feliıketlere rajimen bir harb 
llıes'uliyetini Üzerlerine alırlarsa 
'1111ı cephesi muhakkak yine sırf 
dünya sulhuna ebedi veçhesini 
"erınek ve kendi hayat iyetini ko· 
l'ıı.ıtıak için her türlü maddi ve 
Dıanevl vasıtalarını her cephe ü 
ıe · h rınde seferber ederek harbi ka-
ili edecektir. 

Böyle bir harb vukuunda İtal· 
Yanın daha ziyade şarki Akdeniz
de, Balkanlarda, Şimali Afrikada 
lııeşguJ olacağı anla ılıyor. 
. leendi sahillerini ve karalarını 
•Ilı önce müdafaa etmrk mecburi
Yelinde bulunan İtalya için arki 
"-kdeniz, Balkanlar ve Şimali Af
••.kada bugilnkü vaziyet ve Akde
hızdeki müttefikler cephesi kar
Şıs ında herhangi bir taarruz mu· 
Vaffakiyeti kazanmak şöyle dur
un tekbaşına m üdafaada kalabil

ıııeı, dahi müşküldür. 
bi .\r~a.vuthıkta talı id edi len 200 

n kı ılik Italyan ordusunun Yu
han · 'l' 1'tana . aldıracağı ve Garbi 
•akyayı geçerek Tı1rk hududla

tına Ve Boğazlara inmek tesebbü-s·· • 
Unde bulunacağı Kont Cianonun 
g~derinden ve Telgraio gazetesi
nın neşriyatından anlaşılıyordu. 
, 200,000 İtalyana kur ı laakal 
•OO,ooo Yuna,;- muharibi daha Ar
navutluktan dışarn·a adım atacak 
llıiıteca\'İZi kar ılı ".acak vaziyet • 
~e olduğu gibi Romanya üzerin -
it en muhtemel bir Alm~ akınını 
ı:·~·~aınak için de Rome~, Türk, · 

Cılız ve Fransız kara, deniz, ha· 
va Orduları yüksek maneviyatları 

(D~mı 6 uıc ı oahifede) 

1 

. . . ........ . 
. . . . . . . . . . ... 

İtalya Arnavudiu: a, Oniki Adaya 
Erzak-ve Cebhane Yığıyor 

Arnavudluktaki T ahşidatın Daha Faydalı Olması 
• • 

için, Almanya Bulgaristana Tesir icra Ediyormuş 
Londra 13 (Hususi) - ltalyan· 

!arın Rodosa ve diğer adalara cep
hane, tayyare ve erzak sevk iyatı

na devam ettikleri gelen haber -
!erden anlaşılmaktadır. 

Gaztelerin neşriyatına göre, İ
talyanlar bu sevkiyatı Türk • İn
giliz ve Türk - Fransız ittifakın

dan sonra, Akdenizde tahaddüs 
eden yeni vaziyet üzerine tedafüi 
bir tedbirden ibaret olduğunu id
dia etmektedirler. 

1 

ristanda İtalyanlara karşı yumu
şak bır hareket varsa da, Musoli
ninin bu yoldaki teklifine ne ce
vab verild ği anlaşılamamıştır. 

Yalnız Bulgaristanda Almanlara 

Ha taydan 
Çekil mi ye 

karşı şiddetli bir aleyhtarlık var
dır. Çünkü Bulgar.ar, bugünkü 
vaziyetlerinden Almaılvayı mes'ul 
görmektedirler. Bulgaristanda 

(Devamı 6 ıneı sahifede) 

Fransızlar 
Başladılar 

Milli Şef 
Yakında Şehri miz i 
Şereflendiriyorlar 
Milli Şefimiz İsmet İnönü· 

nün bir müddet istirahat et -
mek üzere önümüzdeki ha!ta 
ortalarında şehrimize şeref ve
recekleri anlaşılmaktadır. Mil
li Şefin Yalovada kalacakları 
ve eylulün on dördüne doğru 
Ankaraya avdet edecekleri 
zannedilmektedir. Milli Şef 
müteakiben memleket d,hi • 
linde bir seyahate Ç1kacaklar 

l 
ve bu meyanda Hatayı da Zi
yaret edet'C)klerdir. 

Başvekil Bu 
Sabah Geldi 

Bir Müddet İstirahat 
Etmek Üzere Y alovayal 

Gitti 

Başvekil Doktor Refik Saydam 
ıefakatinde Hariciye Vekili Şük
rü Saracoğlu olduğu halde muh
telit katara bağlanan hususi va • 

İtalyanlar, Amavudluğa da as
ker, tayyare, cephane ve eı;zak yığ

maktadırlar. 

• gonla bu sabah şehrimize gelmiş, 

Mihver devletlerinin ağustos a
yı içinde bir kaç cepheden hareke
te geçecekleri hakkındaki şayialar 
kuvvtlenmektedir. İtalyanların 
kuvvetli Türkiye sahıllcrine asker 
çıkarabilseler bile. hezimetle kar· 
şılaşacaklarına şüphe etmedikleri 
için, başka bir taraftan bir darbe
ye hazırland ıkları söyleniyor. Hat· 
ta bu arada zayıf bir mıntaka ola
rak Suriye ve Lübnandan da hah· 
solurunaktadır. 

Yunanistan Şimali hudutlarını 

takviyeye devam etmektedir. 

MUSOLiNİ BULGARİSTANDAN 
YOL İSTEMİŞ 

lskenderun _ Payas Demir"olu da Parti Geneı Sekreteri Fikri Tuzer 
T Tayfur Sökmen, Vali ve Beledi-

T eslim Edilmek Ü zeredir ~~1Re~!:~;a;~ui ~~~~a~!:t:~i~ 
Belediye, Parti erkanı ve 
daha birçok zevat tarafından kar
şılanmıştır. 

Başvekil saat ll,8de Pendikte 
trenden inmiş ve ailesi ile birlik
te emı~ne tahsıs edilen Suvat va· 
purile Yalovaya hareket etmıştır. 

Refik Saydam bir müddet Ya
lovada ist.irahat ettikten sonra 
Ankaraya dönecektir. 
Pendiğe kadar Başvekile refa

kat eden Hariciye Vekili şehri • 
mizde kalmıştır. 

Maliye Vekili Geldi 

Halkın Ekmeği ile 
Oynanamaz 

Fırıncılar T röstiiniin T azyıkına 
Karşı Belediye Üç Yerde Ekmek 
Fabrikaları İnşasına Karar Verdi 

İstnnbulda ekmek meselesi ye
niden bir derd halini almıştır. Ek· 
mekler heın<'n her fınnda hamur 
olarak çıkmaktadır. Ve eskıden ol
duğu gibı bir çok bakkallarda da 

ekmek bulunamamaktadır ve halk 
uzak fuın:ara g,tmck mecburiye· 
tinde kalmaktadır. Bunun sebebi 
şudur: bundan bir müddet evvel 

(Devamı 2 inci sayfada) 

• 
Istanbul, Şarkın Bir 

Holivudu Oluyor 
Ayazağada İki Milyon 

Bir Stüdyo İnşa 
Sarfiyle Büyük 
Edilecek 

Piyerlotinin şarka aid eserleri· 
nin film~ alınması hakkını satın 
alan bir Fransız grupu, bu !ilim
leri İstanbulda çevirmeğe karar 
v/.:rm(ş1ıir. Grupun J:ıır memuru 
şehrimize gelerek tetkikat yap • 
mıştır. 

Eserlerin filme alınması epey 
zaman devam edeceği ve şehrımiz
de de bir sütudyoya elverişli bina 
bulunmadığı için, grup enstallas
yon hariç olmak üzere iki milyon 

lira sarfile yeni bir sütud~ o bi
nası inşasına karar vermiştir. An· 
cak bu binanın gayet sakin ve ses· 
siz bir yerde ınşası icab ettiği için 
münasib bir yer aranmış ve Ayas 
ağa vadisi münasib görülmüştür. 
Grup, inşaata başlamak üzer~ si· 
yasi vaıı.iyetin, bilha.ısa Tfuk • 
Fransız ı:caret görüşmelerının so· 
nunu bek.lemekteı!.r. Bu sütudyo
da ayrıca beynelmilel filiml€r de 
çevrılecektir. 

Bir Arabacı Arabanın 
Altında Kaldı ve Öld,ü 

Dün Fatihte yük arabasile geç
mekte olan Halil adındaki arabacı 
beygirlerin ürkmesile arabadan 
düşmüş ve arabanın tekerlekleri 
altında kalarak vücudünün muh-

telif yerlerinden feci surette ya
ralanmıştır. Derhal cankurtaran 
otomobili ile Cerrahpaşa hastane· 
sine kaldırılan Halil biraz sonra 
ölmüştür. 

Londra 13 (Hususi)- Bulgar 
Kralının Dük dö .Spolet'in nikii • 
hında şah d sıfat ile İtalyaya git
tiği zaman, Musolininin kendisin. 
ziyaret ederek bazı tekliflerde bu
lunduğu söylenmekted :r. Bu tek
liflere göre, Musolini Bulgar Kra
lından Türkiye Avrupasına yapı· 
lacak bir taarruz halinde, Arna
vutluktan hareket edecek İtalyan 
kıt alatının Bulgaristan Make -
donyasından serbestçe gcçmele -
rine müsaade edilmesini ·stemiş

tir. 

Şanlı ordumuzun Hata ;a gırı~inden bir hatıra 

İskenderun, 13 (Hususi) - 23 
temmuz kurtuluşu bayramı içı n 

hararetli hazırlıkl ar yapılmakta

dır. Yapılacak şenl iklere aıt esas
ları tesbit etmek ve gelecek he • 
yetleri karşılamak üzere Dahil iye 
amirinin rıyastinde bir komite ku
rulmuştur. 

Hatay Elektrik ve Telefon ş r«et-

!erin i 15 temmuzda tesellüm ede

cek ol:ın Nafıa heyetı buraya gel
miştır. 

Maliye Vekili Fuad Agralı eks
prese bağlanan hususi vagonla 
bu sabah Ankaradan Şehrimize 

gelmiştir. Fuad Ağralı tedavi için 
bu akşamki ekspresle Fransaya 
hareket edecektir. 

Rana Tarhan 
Şehrimizde 

Makineye 
Verirken 

Bulgar Kraliçesinin İtalyan Kra
lının kızı olması dolayısile Bulga-

İskenderun - Payas demiryolu 
tesellüm ed imek üzeredır Nafıa 

Vekaleti tarafından satın alınan 

Hatayın Fransızlar tarafından 

tahl,yesi işi 22 temmuzdan evvel 

tamamlanacaktır. Reyhaniye ve 

Antakyadakı Fransız ağırlıkları 

hemen hemen tamamen nakledil
miş gibidir. 

Parti müstakil grup vekili Alı 
Rana Tarhan bu sabahki ekspres
le Ankaradan şehrimize gelmiştir. 
Ali Rana Tarhan bu akşam Pa· 
r:se hareket edecektir. Parti müs
takil grup vekilinin bu seyahati 
hususidir. 

• 

Fransa ve fngiltere Sovyetlerden 
Uzlaşma Fikri Bekliyorlar 

Londra 13 (A.A.) - İngiliz ka- ı 
binesi müzakerelere devam edil
mek üzere yakında Seeds'e gön· 

derilecek olan yem talımatı tasvıb 
etmıştır. 

(Devamı 1 mcı sahifede) 
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. . . Son Telgrcr.f. 
~ . ... 

VALİNİN AVRUPA 

SEYAHATİ HABERİ 

Ne yalan söyliyeyim, evvelk'. 
günkü gazetelerde, valimiz:n tet
kikat için Fransaya gideceğini o
kuyunca, içimden: 

- Ey,·ah, deml~tim, Kırdarı da 
tetkikat seyahatlerine alıştırıyo -
ruz .. 

Fakat. dün, yüreğime su serpil
di. Çünkü, bizzat vaJ:miz, bu ha
beri tekzib etti, gazetecilere: 

- Böyle bir seyahat me~zuu 

bahis değil, burada görülecek iş
lerim var, dedi .. 

O halde, bu seyahat havad•sinı 
ekim ortaya attı .. Olsa, olsa, bu, es
ki belediyecilerden birinn a~·zı:. 

~idir .. Fakat, kusura bakılmaz .. 
'alışkanlıktır. Malfun ya, eskiden, 

belediyenin garajlar müdürü bi
le, tetkikat için Avrupa.ya giderdi! 

CEZA KESİLEN 

ESNAF ANLATIYOR 

Aşağıya yazacağım muhavereye 
oır arkadq, bir lokantada yemek 
yerken, kulak misafiri olm~. Ay
nen yazıyorum. Birisi, arkadaşına 
şöyle anlatıyormuş: 

- Bir gün, dükkana nahiye mü
dürü geldi. Teftiş ediyordu. Par-
' mağını, tezgahın üzerine sürdü. 
Tezgahın üstünde parmağının izi 
Jlmıştı. Pistir, diye, ceza kesti. 

Aradan bir müddot geçti. Bir gün 
cahiye merkezine işim düştü. Na
h ye müdürlüğü binasından içeri 
girdiğim zaman hayret ettim. Be-
'm tezgahı, mumla aradım.• 

Bu muhavere aynen vakidir. 
· ıahiyenin ismi de bu muhavere 
;,snasında geçmiş amma, ben, be
hyi nezaket hazfediyorwn. 

1-lSARI ATİKA 

KURUMU KALDIRILDI 

lstanbulda bir asarı atika kuru
mu vardır. Bütün imar işlerinde, 
~enilıklerde karşımıza çıkar: 

- Aman aman, o taşa dokun

'rnayın, der, orası Hazreti İbrahi-

m.n kuşlarının yem yediği ya
laktır. 

Nıhayet, dünkü gazetelerden bi· 
rinde okuduk ki, bu asarı atika 
kurumu lağvedilmiş! Hay Allah 
razı olsun! Verilen havadisin şek
linden anlıyoruz ki, bu, tıpkı bir 
cezaya benziyor. Çünkü, bu ku -
rum, yeni adliye binasının inşaa

tını, boşboşuna, urun zaman geri 
bıraktırmış ... 

Yeni bir asarıatika kurumu ku
rulmadan, Allah aşkına, şu İstan
bulun yıkılacak, istimi/ık edilecek 
işlerini tamamlayınız .. 

GAFLET İÇİNDE 

BULUNAN BİR FİRMA 

Dünkü gazeteler haber veriyor: 
İstanbulda bir süt fabrikası yap
mağa talib olan bir İngiliz fir -
ması, belediyeye, 'acele bir yıldı
rım telgrafı çekerek şöyle demiş: 

- Aman, meseleyi halletmeyin, 
mühim tekliflerim var ... Bir me
murumuzu tayyare ile İstanbula 
hareket ettirdik .. 

Zavallı İngilrz firması!.. İstan -
bulu Londra mı zannettin be mü
barek adam?. Memur, tayyare ile 
değil ya, kağni arabasile hareket 
etseydi, yine bizim süt işi, hiıla 

•tetkikat. safhasından ileri geç
mezdi.. Süt meselesi tefrikasını, 

yıllardanberi, İstadbul ;gazetele
rinde ta'.<ib etmiyor musun?. 

TEHDİD MEKTUBU 

GÖNDEREN KIZLA1' 

Son Posta refikimize nazaran, 
genç kızlar, bekar erkeklere hü -
cuma geçmişler. Diyorlarmış ki: 

- Biz sizin birçok noksanlarını
zı, kusurlarınızı, ayıblarınızı bili
riz, ağzımızı açtırmayınız, bizi 
söyletmeyin ... 

Böyle, buna benzer, Son Posta 
refikimize' yüzlerce tehd:d mek· l 
tubu geliyorm~ ... 

Tehdid mektubu göndermek suç 
değil mi?. Ben bekar olsam, böyle 
eli maşalı bayanlarla evlenmem 
doğrusu ... 

AHMED BAUll' 

(güçOK HABERLE[I 
• '* Hatay vilayetine gönderile
cek gümrük memurlarının bir kıs
mı İstanbuldan seçilmiştir. Diğer 
kısnu da başka gümrüklerden se 
çilecektir. * İktısad Vekili Hüsnü Çakırın 
tetkdtlerde bulunmak için pazar 
günü şehrimiae gelmesi mukar -
rerdir. 

* Liman kooperatifi heyeti u
mum:yesi dün kooperatifin tas
fiyesi ve Denizyolları kooperati -
fine iltihakı için bir toplantı yapa
caktı. Ekseriyet olmadığından iç
tima 18 ağustosa kalmıştır. 

* Altı kişilik bir Yugoslav şi
mendifer heyeti şehrimize gel -
miştir. 

* General Ahmedin riyasetin
de iki albaydan mürekkeb bir İran 
askeri heyeti transit olarak şeh
rimizden geçip Avrupaya gitmiş
lerdır. 

* İstanbul müddeiumumisi Hik
met Onat, senelik mezuniyetine 

başlamıştır. Hikmet Onatın işle -
rine müddeiumumilik başmuavin
liği bakacaktır. 

*Ziraat Bankası müfett:şlerin
den Has3n Refik Maarif Vekaleti 

hukuk müşavirliğine, orta tedrı -
sat şube müdürlerinden Nured -

din Tek;n öğretim umum müdür 
müavinliğine tayin edilmişlerdir. 

* Her sene Bornovada yağmur

lardan taşarak sellere ve zarara 
sebeb olan küçük çayın tahkimi 

için Bornova belediyes~e karar 
verilmiş ve derhal faaliyete baş

lanmıştır. 

lstanbul Defterdarlığı 
Eski tahsilat müdürü ve halen 

İstanbul defterdarlık vekaletini 

yapmakta olan Şevkinin defter -

darlığa asaleten tayini takarrür et
miştir. 

Plaj Bülbülleri 
No.33 

Fareye peynir tulumunu teslim 
etmekten bile çekinmedi. 

Sermed birdenbire kaşlarını 

çattı. 

&!lın: 

- Kızmayın, beyim! - diye a
laycı bir kahkaha savurdu - teş

bı.hte hata olmaz. Doktor olmadı· 
ğınız anlaşıldı. Tüccar mısınız? 

Mımar mısınız? Komisyoncu mu

sunuz~ Ne iseniz, söyleyin de ona 
gore kendımce bir hüküm vere • 
·im .. 

- Sizin hükümleriniz o kadar 
bol ki, bunu ben söylemeden de 
ke~fedebilirsiniz! Madem ki dok
tor değilmişım. O halde siz bana 

Yazan: İ,kender F. SERTELLİ 

bir firma verin iz .. Şimdi, ben de 
ne olduğumu unutur gibiyim. 

- Vallahi siz çok tuhaf bir er
keksiniz! Adeta meraka başla -
dım. Neden hüviyetinizi saklıyor
sunuz benden? 

- Benim hüviyetimi saklama· 
mı, kadınların yaşlarını gizleme -

sinden daha garib mi buluyor • 
sun uz? 

- Şiiphesız. Bu iş, kadınların 

yaşını saklamasına benzemez. O
tuz yaşında bir kadın, yaşını beş 

sene küçültse de. yine o kadındır. 
Fakat siz kimsiniz? İnsanın hü
viyetini saklaması ne demektir? 
Avrupada bunu ancak şüpheli 

Yeni l 
Yollar 

17.000 Liralık Yeni 
Bir ihale Yapıldı 

Belediye daimi encümeni dün 
yeniden 17 bin liralık bir yol in
şasını ihale etmiştir. Bu inşaatta 
sarfedilecek bütün malzeme be
lediye tarafından tedarik edile -
cektir. Yalnız işçilik müteahhid 
tarafından temin edilecektir. Bu -
nun için belediye 100 bin aded 
parke de sipari~ etmiştir. 

Bu husustaki 'Programa göre, 
ilk evvela Divanyolundaki Çifte
saraylar sokağı, Azabkapıda Me
yityokuşu, Beyoğlu zükür hasta
nesinin arkasındaki cadde, Tüne
lin önünden Azabkapıya giden 
Tersane caddesi, Nişantaşında Ha
cıeminefendi sokağı yaptırılacak

tır. 

'Bunlardan başka 1,100,000 lira
lık yol inşaatına aid şartname de 
dün belediye daimi encümeninden 
çıkm,.Ştır. Şartname bugünlel'de 
münakasaya konulacaktır. 

• 
Tayyare 
Atışları 

-
Talimler Bir Ay 
Devam Edecek 

Marmarada Ambarlı köyü bur
nu ile Bakırköy hizası arasında 

tayyare atış talimleri yapılmağa 
başlanmıştır. Atışlar 1 ay süre
cektir. Bu mıntakalarda sahilden 
beş mil mesafeler bütün deniz va
sıtalarının geçmesine kapanmış -
tır. · 

Macar Sefaretinin Bir 
Tavzihi 

Macar sefaretinden gönderilmiş
tir: 

Haber gazetesinin 12 temmuz 
1939 tarihli nüshasında ve yine 13 
temmuz 1939 tarihli bazı gazete -
!erde mezkür gazetenin bir mu
harriri ile Macar sefiri arasında
ki bir muhavere intişar etmiştir. 

Macar Krallığı Türkiye sefare
ti, Macar sefirinin, muhavere met
ninin intişardan evvle muvafaka
tinin isthsali zımnında makalen:n 
kendilerine gösterilmesi şartını 
kat'iyetle bildirdiğini işaret et -
meyi lüzumlu görmektedir. 

Makale metni her ne kadar ib
raz edilmiş ise de henüz muvafa
kati olmadan intişar etmiştir. 

Macar sefareti makalenin Muh
telif kısımlarının sefirin beyana
tını sahih olarak aksettirmediğ'ni 
tesbit etmiştir. 

Nafıa Vekili 
Zonguldağa Gitti 

Naiıa Vekili Ali Fuad Cebesoy 
dün refakatonde Nafıa teknisyen
leri ve İngiltereden getirtilen mü
tehassıs olduğu halde kömür hav
zasında yapılacak limanın mevki
ini tayin hususunda mahallinde 
nihai tetkiklerde bulunmak üzere 
Ankaradan Zonguldağa hareket et
ti. İktısad Vekili Hüsnü Çakır da 
bugün Zonguldağa hareket ede
cektir. 

kimseler yapar. 
Sermed bu bahsin wzaması ken

di aleyhinde netice vereceğini dü
şünerek: 

- Ben mimarım, Selin hanım! 
dedi. Yazıhanem de Galatada Ban
dikyan hanındadır. İkinci katta 
üç, dört, beş numaralı odaları iş

gal ederim. 
- Çok iıla. Ortağınız falan var 

mı? 

- Hayır. 

- O halde yine falso yaptınız! 
- Falso mu?!. 
- Evet. Çünkü, çok maruf bir 

mimar, Ömer Abid hanında an -
cak bir oda işgal etmşitir. Sizin 
üç odayı birden işgal etmeniz ben
de yine şüphe uyandırdı. Ya şim
diye kadar hiç yazıhane tutma -
mışsınız .. Yahut hesab bilmiyor -
sun uz! 

- Bir mimarın hesab bilmeme· 
si kabil midir? 

Selin kaşlarını kaldırdı: 

iKDAM: 

Ali Naci Karacan bugün •Hayat 
pahalılığı• isimli başmakalesinde 
memleketimizde ele alınmıya de
ğer bir mevzua temas etmekte ve 
orta halli bir ailenin İstanbulda 
yaşıyabilmesi için hayat şartla\ı
nı kazancımızla ayni yekünu tu
tan masraflardan ibaret olması 

lazım geldiğini yazmaktadır. Mu
harrir diyor ki: 

•Hayatın pahalı olduğunu ka -
bul ettikten ve çaresini aramağa 
giriştikten sonra, tabii evvela ha
yatın niçin pahalı olduğunu araş
tırmakla işe başlamak icab edecek
tir. İşte o zaman pahalılığı doğu
ran büyük ana sebeblerle pahalı
lığı katmerleştiren belediye kont
rolsüzlüğü ve esnaf ihtikarı gibi 
munzam sebeblerin birbiri üzeri
ne binerek bizi her gün çetin bir 
mücadeleye mecbur eden büyük 
davayı dağ gibi karşımıza dikil -
miş göreceğiz.• 

Nadir Nadi bugün •Kitab ve ha
yat• adlı başmakalesinde Totali
ter devletlerin en büyük zaafla -
nndan biri de bu devletlerin mu
ayyen bir politika takib etmeme
leridir, diyor ve İngiliz - Alman 
münasebetlerinden, Alman politi
kasının bugüne kadar takib ettiği 
seyri anlattıktan sonra diyor ki: 

•Gayelerine varmak için hesab
lı, programlı bir siyaset takib e
demiyen totaliter devletler, ha -
yatın şaşırtıcı hadiselerini günü 
gününe önlemek, o hadiselere kar
şı günü gününe tedbirler almak 
mecburiyetinde kalıyorlar. Meş. 

hur (hayat sahası), buna yeni bir 
örnek olarak gösterilebilir .• 

TAN: 

M. Z. Sertel bugün •İtalyanın 
ağustos için harb hazırlığı adlı• 

başmakalesinde totaliter devletle
rin ağustos için muharebeye ha
zırlandıklarını yazdıktan sonra 
bunun misallerini gösteriyor ve 
netice olarak diyor ki: 

•Fakat moderi İtalya, ne hedef 

takib ederse etsin, neresini istill 
etmek isterse istesin, bugünkü 
coğrafi vaziyeti, eski Romanın Se
zar zamanındaki kadar müsait de-

..-ğildir. İtalya Akdenizde tecrit e
dilmiş vaziyettedir. Eski Roma 
zamanında, ne İngiliz - Fransız 
donanmaları, ne de kendisine karşı 
koyabilecek kuvvetli bir devlet 
vardı. Bugün Akdenizde İngiltere
Fransa - Türkiye - Yunanistan -
Mısır - Suriye - Filistinden mü
rekkeb bir kuvvetle karşı karşı
yadır ki, Musolini İtalyasının bu 
muazzam kuvvetle çarpışmayı gö
ze alabileceğine pek ihtimal veri
lemez. Onun için biz, İtalyanın 
bütün hazırlıklarına rağmen, Ak
denizde sulh ve emniyetin tehli
kede olmadığına kani bulunuyo -
ruz.• 

Hüseyin Cahid Yalçın bugün 
•Milli Şefin İngiliz milletine me
sajı• nın ehemmiyetini tebarüz et
tirerek diyor ki: 

•Bugün Türkiyenin arzettiği 

müttehid, metin ve çalışkan bir 
millet manzarası hakim bir yum
ruğun zorla tahmil ettiği miskina-

• 
ne bir esaret ve itaat nişanesi de-

ğil, vazifesini ve mes'uliyetini müd
rik bir kavmin kendi ihtiyarile va
tanın yüksek menfaati namına 

kabul eyledği ruhl bir disiplin 
mahsulüdür. Milli Şef İsmet İnö

nü İngiliz milletine Türkiye hak
kında bu hakikatleri iliin ederken 
bütün Türk milletinin kalbine ve 
ruhuna tercüman olmuştur.• 

VAKiT: 

Asım Us bugün •Memurlar ve 
Cumhuriyet Halk Partisi. adlı ya
zısında diyor ki: 

•Resmi vazifelerine aid faali 
yetlerine hiçbir halel gelmemek 
üzere valiler Cumhuriyet Halk 
Partisinin her türlü icraatına yar
dım edecekleri gibi ikinci, üçüncü 
derecede ve daha aşağılarda bu
lunan diğer memurlardan da bi
rine yerine göre istifade oluna -
bilecek demekt:r .• 

Yabancı 
Mektebi er 

Maarif Vekaletinin 
Yeni Bir Tamimi 

Yabancı mekteblerin ihzari sı -
nıflarında okuyan talebelerin li
san öğrendikten sonra alınacakları 

sınıflar hakkinda bazı tereddüdler 
olduğundan ve yanlış muamele • 
ler yapıldığı görüldijğünden Ma
arif Vekaletince alakadarlara ye

ni direktifler verilmiştir. İhzari 
sınıfta kafi derecede dil öğrenen 
talebe ilk mektebi bitirerek gel -
mişse orta kismın birinci sınıfına, 

orta tahsilin herhangi bir sınıfın
dan gelmişse tasdiknamesinin te
kabül ettiği sınıfa alınması lazım
dır. 

Diğer taraftan memleketimizin 
haricindeki yabancı mekteblerden 
aldıkları tahsil vesikalarile ekal
liyet ve yabancı mekteblere gir
mek istiyenlerin vesikaları türk
çe tercümelerile birlikte girmek 
istedikled mekteb idarelerinin mü
taleaları da ekli olarak Maarif 
Vekaletine gönderilecek, Vekale

tin emri gelene kadar bu talebe
ler ancak narnzed olarak kayde
dileceklerdir. 

Mareşalin 
Egedeki 
Teftişleri 

Muğla 12 (A.A.)- Muğlayı şe

reflendiren Mareşal Fevzi Çak -
mak Marmarise inmişler, kitaatı 
teftişten sonra Muğlaya avdet bu
yurmuşlardır. Dün gece belediye 
tarafından verilen 'ziyafet fevka
lade güzel geçmiştir. Erkek ve kız 
çocuklarımı;da Zeybekler tarafın
dan milli oyunlar oynanmış, yerli 
sazlarla yerli türküler söylenmiş
tir. Bu akşam alay tarafından bir 
ziyafet verilecektir. 

---<>-

Kardeşinin 
Kulağını kopardı 

Halkın Ekmeğile 
Oyııanamaz 

Kasımpaşada Tahtaköprü soka
ğında 7 numaralı evde oturan Ri
zeli Arifin oğlu Ali ile ayni evde 
oturan kardeşi Adil aralarında 

ailevi bir meseleden kavga çık • 
mış. Adil kardeşi Alinin sağ ku
lağını ısırmak suretile koparmış
tır. Ali tedavi altında alınmış, A
dil yakalanarak tahkikata başlan
mıştır. 

(l inct sahifeden devam) 

Belediye İstanbulun ekmek işi • 
ni düzeltmek üzere, elektrikli fı

rınlar açarak ekmeği bi~za; imal 
etmeği düşünmüştü. Ve hatta bu 
maksadla bütçesine yarım milyon 
lira tahsisat da koymuştu. Bu ta
savvurdan haberdar olan fırıncı -
lar, belediyeye müracaatla, şehrin 
bu kadar geniş imar işlerile uğra

şıldığı şu sırada, bu işin yine fı
rıncılara bırakılmasını istediler. 
Fırıncılar belediyenin bu tasav • 
vurunu, fırıncıları kendi arzusu
na rametmek maksadile ortaya çı
kardığı mülahazasile aralarında 

bir toplantı yaparak, bundan bir 
ay kadar evvel bir tröst vücude 
getirdiler. O günkü toplantıda, be· 
lediyenin kendilerince gayri ka-

- Pekala .. Size bir şey soraca· 
ğım. Bana cevab veriniz: Ben Ta
limhane meydanında, Maçka Pa
las gibi büyük bir apartıman yap
tırmak istiyorum farzediniz. Tıp
kı onun gibi dört kapısı olacak. 
Yedi kat olacak .. Haydi hesab e· 
diniz. 

Sermed derhal cebinden kağıd 
kalem çıkardı. 

- Şimdi .. Şimdi .. Merak etme
yin! Yalnız şunu söyliyeyim ki, 
Maçka Palas malzemenin ucuz za
manında yapılmıştır. Bugün ayni 
cesamette yapacağımız bir apar
tıman ayn: para ile çıkmaz. 

- Ziyanı yok. Ben onun kaça 
çıktığını biliyorum. Hele siz bir 
hesab yapın bakalım! 

Sermedin hesabı çok sürmedi.. 
Sigarasını yaktı: 

- Malzeme masrafı fazlaca koy
dum amma .. Bundan aşağı da ola
maz. Şöyle böyle kırk beş, elli bin 
liraya çıkıyor, Selin hanım! Eğer 

nuni addedecekleri emirlere ria- ,• 
yet etmiyeceklerine da'.r yemin 
etmişlerdir. 

Fırıncılar tröstü bundan sonra. !===============! 
şehirdeki küçük fırınların adetle
rini tahdit etmeğe koyulmuşlar, 

bilhassa Şehremini, Topkapı ve 
Üsküdardaki bir çok fırınları sa -
tın alarak kapatmıştır. Zaten on 
beş çuvaldan fazla işleyemiyen bu 

küçük fırıncılar imaliye ücreti pa
halıya geldiğinden ticaret değil, 
bilakis zarar ettiklerinden tröst 
tarafından kolayca kapatılmıştır. 

Bunun üzerine geriye kalan fı
rınların işleri çoğalınca fazla ağız 
ekmek çıkarmağa başlamışlar, ev

velce günde sekiz, dokuz ağız ek
mek çıkarırlarken, şimdi on üç, 
on dört ağız ekmek çıkarmağa baş· 

böyle bir işi bana havale ederler· ı 

se, belki daha ucuza da maledebi-
lirim. ! 

Selin şakaklarını tutarak en 
yüksek sesile gülmeğe başladı: 

- Aman, rica ederim, sakın bu
nu başka bir yerde söylemeyin! 

sizinle hesab bilmoyor diye alay 

ederler. Hele mimarlıkta israr e
dersenız, gideceğiniz yer, timar -
haneden başka bir yer değildir. 

Vallahi bağlarlar sizi. Aman mi
mar efendi! Benim dayım daha 
geçen sene dört katlı ufak bir a -

partımana altmış bin lira sarfet.
ti. Maçka Palası bir kere gözünün 
önüne getirdin mi? 

- Evet.. evet getirdim. Hatta 
içini de çok iyi bilirim. Sizin gibi 
müşteriler hep böyle bol keseden 
atıp tutarlar da hem büyük zarar· 
!ar görür, hem de borçlanırlar .. 
Fakat, ben yaptığım planlarda 
müşterime bir rokam söylerim .. 

lamışlardır. Bu sebepten ekmek -
ler fırında fazla tutulamadığı için 
hamur kalmaktadır. Diğer taraf -
tan tröst, tablakarlara evvelce ek
mek başına verdiği yirmi parayı 
da kesmiştir. Bu sebepten bir çok 
bakkallar fırınlardan ekmek al -
mamaktadırlar. 

Dahiliye Vekili vaziyeti tetkik 
etmiş ve icab eden emirleri ver -
miştir. Belediye bütç.esinde zaten 
yarım milyon lira tahsisat mevcut 
olduğu için, belediye şehrin üç ye
rinde büyük ekmek fabrikaları 

açmak üzere tetkikata girişmiş -
tir. 

ve o rakamı bir santim aşmam. 
Selin gülmekten katılıyordu. 
Karyolaya uzanmış, göğsünü tu

tarak gülüyordu. 
Eğer bu sırada Celal gelmemiş 

olsaydı, belki de aralarında apar
tıman inşası yüzünden bir kavga 
bile çıkacaktı. Artık Sermedin mi
mar olmadığı da - bilhassa bu 
falsodan sonra - anlaşılmıştı. 

Selin: 
- Aman, rica ederim - diyor • 

du - mesleğiniz ne olursa olsun .. 
Herhalde çok hoş bir adamsınız! 
Kuvvetli bir tarafınız var: mah
cubiyetten hiç korkmuyorsunuz! 
Tam zaman adamısınız.. Tebrik 
ederim sizi. Sermed Bey! Hayat
ta muvaffak olmanın sırlarından 
birini öğrenmişsin ız! 

Celal, kucağında bir çok pa -
ketlerle içeriye girdi. İlk önce Se
line. sonra Sermede bakarak ma
nalı bir gülüşle başını salladı: 

(Devamı var) 

Danzig Meselesi -;t 

İngiltere 
Yazan: Ahmed Şükrü "ES'lf1' 

Büyük harbin amillerini ar 
ran tarihçiler, bu harbin arifeS 
de İngiliz harici politikasının 
zuhsuz olmasını da sebepler ı> 
sında saymaktadırlar. Harbi do~ 
ran kriz çıkar çıkmaz, yani /.'"' 
turya ile Sırbistan arasındaki 
tilai belirir belirmez, Alman)'8r. 
1908 Bosna Hersek meselesilı 
yaptığı gibi, Avusturyaya yarıl: 
edeceği anlaşılmıştı. İhtilaf b' 
harbe müncer olduğu takdirde 
Fransanın 1894 ittifakı icabı, il~ 
yaya yardım edeceği malüılld 
Fakat bu kuvvetler muvazene" 
de İngilterenin vaziyeti ne; 
Filhakika İngiltere 1904 sen ~ 
de Fransa ile 1907 senesinde f 
Rusya ile iki itilaf imzalamıştı. 
kat bu itiliıflar İngiltereyi ıs~ 
hüde bağlamıyordu. Fransa ~ 
imzalanan 1904 anlaşmasiyle 
devlet şimali Afrikayı nüfuz !il~ 
takalarına ayırmışlar ve bura! 
da yerleşmek için birbirine si)'' 
yardım vadetmişlerdi. 1907 tn( 
1iz - Rus anlaşması da Asya kl

1 

sını nüfuz mıntakasına ayırm1l~ 
Avrupa kıtasında askeri hare~· 
başladıktan sonradır ki İngilt~~ 
Fransa ve Rusya ile beraber yo 
yeceğini bildirdi. Almanlar iad:. 
etmişlerdir ki, İngiliz diploınas'.~ 
nin hedefleri daha vazıh olsa) 
Büyük harb çıkmazdı. I 

Almanya ile Polonya arasınd • 
Danzig ihtiliifı çıkalı, İngiliz de~. 
Jet adamları, İngilterenin bu n° tı 
tada giriştiği taahhüdleri izaJı 1 
meşguldürler. Böyle mükerıf_ 
tefsire neden lüzum hasıl oldUğıl 
nu anlamak için Alman gazetete'r 

• ·dl' 
rinin yazılarına bakmak kiıf1 

Almanya, İngilterenin cbir psır 
zig meselesi için• harbe sürilk1~ 
neceğine bir türlü inanmıyorl9 ; 
Avusturya meselesi için parııı~ 
kaldırmıyan, Çekoslovak ınese 
sinde harekete gelmiyen İngiliıle' 
rin, şimdi Danzig için harbe gı~ 
meleri mantıksız görünüyor. f~ 
kat bir kaç vesile ile de anlatını~ 
çalıştığımız gibi, Danzig mesel J' 

hakikatte Polonya ile Almanya , 
rasında münferit bir ihtilaf ol 

d .. ve tr ·maktan çıkmış a tecavuz 
cavüzü önlemek politikaları ar~ 
sında bir mücadele mahiyetinı f 
mıştır. Almanyanın bu serbest . 1 
hirde emrivaki yapmıya leşebb~' 
edeceg· i haber verilir verilmez lı • ı• 
gilızler de derhal vaziyetlerin' • 
zah ederler. Bu defa İngiliz :El9l, 

vekili Çemberlayn, Da_nzig ha~ııı 
kındaki İngilız noktaı naza.I , 
yeniden izah etmiştir. Çem~er··r 
!ayn diyor ki, Danzig statüsun.0 

1 
bir taraflı olarak değiştiriımesı~ 
teşebbüs edileceğini haber aldı 
Eğer, bu doğru ise, .1 

•- Mesele Danziglilerin halt '. 
11.k d ıııe' hürriyetlerine taa u e e~ . rr 

zil bir iş olarak telakki edıJınıY , 
ilü ıne' cek. Derhal Polonyanın m ,1 

cudiyetini ve istiklalini mütee
55

', 

eden daha vahim bir mesele orts, 

ya atacaktır. İstiklali sari~ bir ~~
rette tehdit altında kaldıgı ve ) , 
hut böyle bir tehdide milü k~" e' 

vetleriyle mukabeleyi_. hayat~"jC• 
hemmiyette addeyledıgı _ıakdi vB' 
Po\onyaya yardım edecegımız .. ~ 
deyledik. Ve bu taahhü~üııı~~· 
yerine getirmeğe azmetmış bU 

nuyoruz.• . iljj 
Danzig meselesindeki ıng , 

noktai nazarının daha vazıh ş~or 
kilde ifadesine imkan tasa"'.8, 

·ı D ·g•de) edilemez. Başvekı ' anzı si' 
pılacak bir darbe, Polonyanı~dı , 
!ahlı mukabelesine maruz. ka ğil' 
ğı takdirde biz de harbe gır~ce e;i 
diyor. İngilterenin harbe gırm Jı' 

h 'k edece 
şüphesiz Frans~yı it. rı_ . sŞ' 
tir. Bu da Avrupa harbının ~ pJ' 
!angıcı demektir. Binaenale~ ııif 
manyanın Danzig'd~ ya~acagı ers' 
emrivaki bütün facıalarıyle b. Jı' 

· · d • abitır ber Avrupa harbını ogur "' 
1 f 111Sb 

neticede iki otoriter dev e ın el' 
·· h etın lüp olacaklarından şup e ·r ııi 

bile caiz değildır. Bu sebepled'. ili 
Alman ve İtalyan milletJerıllli' 
mukadderatlarını idare eden po ~ 
tikacılar hesaplı hareket etme 

-necburdurur. 
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Boğazın 
imarı 

Azapkapı ve Civarı 
Hazırlanan Makete Göre, 

Belediyelerdeki 
Mütehassıslardan Sual Canını Hayatın 

Şirketihayriye Şehirlerde Hayat 
Apartımanlar Yapacak Pahalılığı ile Mücadele 

Buraları Ne Şekil Alacak 
AzBelediye inıar müdürlüğü, evvel birleşerek rıhtımı takib 
. abkapı ve civarının yeni edeceklerdir. İkinci bir cadde 
~d planile alacağı şekillere de yine Azabkapıdaki Sokollu 
aı olmak .. b" ak uzere ır m et ha· çeşmesinin arkasından haşlıya-

~ır~tu. Bu makete göre cak, Tünelin önünden geçerek 
azı koprüsünün bu taraftaki Karaköyde nihayet bulacaktır. 

d
ueu, bngünkü zemin seviyesin- Azabkapıdan başlıyan asfalt 
eıı b' b ır uçuk metro kadar yük- ana cadde havuzlarla Beyoğlu 

s~k~~ olacaktır. Bu itibarla köp- 11 inci ilk mektebin arasından 
:tıtnıuı sol tarafında kalacak o- geçecek ve bugünkii Şişhane 
lan havuzlar sahasile sağ tara • karakolu - Kasımpaşa yolunun 
fında kalacak olan Sokollu ca- üzerinden To7.lı.oparan cadde· 
llıii, Azabkapı caddesinin sevi· sile birleşecektir. Bugünkü 
Yesinden bir buçuk metro al- ~~ityokuşile, Sokollu çeşme-
Çakta kalacaklardır. Sokollu sı~11~rkahsına ~e~adüf eden 
canı;; hah • . d 

1 
k meyı ı sa a yeşillik olauktır. 

çe ıçm e o aca , sa.-
gınd Asfalt ana caddeden ayrıJan 

an ve solundan olınak üze· ın· b" d re ik" dd mey ı ır ca de de kestirme 
• ca e açı1acak ve bu 1 k ş· h cadd 
1 

o ara ış ane karakoluna çı· 
~ e er Karaköye gelıneden kacakhr. 

• 
ikinci Parti 
Asfalt Yollar 

Muallim 
Maaşları 

Y' eniden Hangi Yollar 
Asfalta Çevrilecek 

İlk Mekteb Muallim 
Maaşları 20 Lira Oldu 

ol Bir müddet evvel ihale edilmiş 
an asfalt yollardan Babıali cad

~E'Sile Ankara caddesimn asfalt 
ısını dün ikmal edil.ntiş ve mo-

~aY ık parke kısmına başlanmış • 
ır. Ayaspaşa caddesile Tozkopa

ran caddesi de bir aya kadar ik • 
llıal edilecektir. 

Bundan sonra ikinci parti asfalt 

~·l!arın inşaatına başlanac.aktır. 

1 
ınci planla yapılacak yollar Sul

anahmed - Nuruosmaniye, Yeni

i,°stane C>nünden geçen Şahinşah 
. ehlevi caddesi, bahçekapı cadde-

sı .. 
• gumrükler arkasından geçen 

lleşadiye caddesi vardır. 
Bebek • İstinye yolunun kalan 

!tısını da 940 senesi zarfında ik • 

nıaı edilecektir. 

-oc.-

Gazi Köprüsüne 
Döşenecek Parkeler 

Gazi köprüsü üzerine döşenecek 
ağaç parkelerin yola çıkarıldığı 
alakadarlara bildirilmiştir. İlk par

tı<le 7,000 metro murabbalık ağaç 
l>arke getirilmektedir. Parkeler 
iıo ' güne kadar şehrimize getirile-
cek ve köprü üzerine döşenmeğe 
başlanacaktır. 

l<.oşu Yoluna Asfalt 
Yol 

Bak.ırköy • Koşu yolunun kat· 
tanlı asfalt olarak inşasına dün
den itibaren başlanmıştır. Yolun in
~aatı Veliefendi çayırında yapı
acak at yarışlarından evvel ik • 
llıaJ edilecektir. 

Vali Şilede Tedkikatta 
Bulundu 

\7aı: ve Belediye Reısi Lutfi Kır
da: dün Şileye giderek bazı tet

lti){jerde bulunmuştur. 
-
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b l'>olislerin ge Liı>ıi Fiş~ri büyük 
:r hayrete düşürmuştü. Sarı Ya

l'lısi 

0 
n nerede olduğunu sordular. 

dasında bulunduğu cevabını 
Verd· 
l ı. Uşağın, emniyet direk-
Otlü"" 1 gunde iki defa çalan te-

de~on hadisesinden haberi olma
•gı anlaşılıyordu: 

~ Sarı Yanis kendini rahatsız 
l!rııe ll'lemi emrettiler, ben de hiç 
üdası na çıkmadım, diyordu. 

nı lvteredıt beraber gelen polis me
Utllna: 

n~ - Derhal emn.yet müdürlüğü
t•b telefon et. Bize aletlerile be -

Ber bır ada'Tl göndersinler, ded;, 
u sozlt·rı işite11 Fışer: 

,,;: !\::ıpıyı kolay kolay açamaz
P n ' dıyordu, Sarı Yanisin ka-
1 g;~ arkasındaki mandalı geçir-

' ışıtmi ·tım. 

hk mekteb muallimlerinin ma

aşları 14 liradan başlamaktadır. 

Bu suretle öğretmenerin maaş tu
tarı 50 lira kadardır .Yeni barem 

kanununda ilk mekteb muallim
lerinin maaşları arttırılmış, 14 li
radan 20 liraya çıkarılmıştır. Ka

nunun tatbikine başlandıktan son
ra bu öğretmenler 60 lira maaş 
alacaklardır. 

Orta mekteb ve lise muallimle
rinin de maaşları tahsil derecele-
rine göre arttırılmıştır. •· 

---<>-

Satie 
Meselesi 

Cemal ikiz Dün 
Dinlendi 

Satie tahkikatında şahid olarak 
Den..izbank eski müdürlerinıden 

Cemal İkiz şahid olarak dinlenil
miştir. Cemal İkiz satış hadisesi 
etrafında izahat vermiş, hadisenin 

muhtelif safhalarını anlatmı§tll. --
Et Narkı 
Kalkdı 

Belediye dünden itibaren et 
narhını kaldırmıştır. Bütün et cins
lerinin satışı, bugünden itibaren 
serbesttir. 

Ticaret Odası Meclisi 
Toplandı 

Ticaret odası meclisi dün top
lanmış, bir. çok encümenlere aza 
intıhabı yapılmıştır. Bu toplantıda 

temmuz içinde intihab edilmesi 
lazım gelen zahire borsası idare 
heyeti için de seçim hazırlı.k.la -
rında bulunmuştur. 

Meredi! yine polis memuruna 
döndü: 

- Bir destere getirmeği de u
nutmasın, dedi. Belki ka:ı:udan bir 
delik açmak mecburiyetinde ka
lırız. 

Polis memuru hemen fır !adı. 

O gelinciye kadar Meredi! hizmet
çiye bazı sualler sordu: 

- Sarı Yanis afyon kullanır 

mı? Yahud ona benzer şeyler ... 

- Hayır ... Hiç bilmiyorum. 
. Meredit birinci kata çıktı. Bü
tün diğer odaları gözden geçirdi. 
Sarı Yan•~n odasının yanıbaşında
kütüphane vardı. Onun yanındaki 
odada da Mis Holanda giyinmek
mekle meşguldü. Koridorun niha
yetindeki oda da yemek odasıydı. 
Meredıt ortada birçok valizler 

gördü. Üzerlerinde: •Dikkat, için
de kırılacak şeyler var> cümlele
rini ;htiva eden etiketler vardı. 

Polis amiri bu katta kendisini 
daha fazla alakadar edebilecek 

Dahiliye Vekaleti, belediyeler 

de:_ ;::rı;;:;~a. ve ne cins müte - Alacağım ! Tehlikede! 
hassıs çalıştırıyorsımuz? 

Eğer, belediyeler, bu sualin ma Bunu Söyliyen Damad, 
hiyetini, sorulmasının esbabın d 
bilmiyorlarsa, zannederiz ki, ce 
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üdük sesinden kaçmış 
Yakında Barsaklarını 
Dışarıya Dökeceğim 

vah verirken, tereddüde düşecek 
]erdir. 

Çünkü, maliiın ya, yeni barem 
kanununda, mütehassıslar için ay· 
rı terfih kayıdları var .. Eğer, be
lediyelerin çalıştırdıkları müte • 
hassısların ~aaşlarına zam ya • 
pılmak isteniyor da, onun için, 
böyle bir sual sorulmuş ise, siz, ar 
tık, belediyelerin kaılı:olanndaki 
mütehassıs bolluğunu seyredin! 

Yok, çalıştırılan mütchassıslar

dan daha çok iş istenecekse, o va
kit, - eğer varsa - her mütehassıs 
ihtisasından feragat etmeği cana 
min_net bilecektir. 

BURHAN CEVAD 

Üniversite 
Mahallesi 

Ankaradan Sonra 
İstanbulda Faaliyete 

Geçilecek 
İstanbul Üniversitesinin etra -

fında yeniden istimliikler yapıla
rak orada bir Üniversite mahal
lesi kurulması teşebbüsü inkişaf 
etmektedir. 

Bu hususta icab eden tahsisat 
ayrılarak bir an evvel faaliyete 
geçilmesi kararlaştırılmıştır. 

Üniversite Rektörlüğü tetkika
tını yapmış ve noktai nazarını Ve
,kalete bildirmiştir. 

Tahmlnlere göre İstanbul Üni
versite mahallesi, Ankara Üniver
site mahallesinden sonra kurula
caktır. Ankara Üniversite ma -
hailesi yakında meydana gelece
ğine göre İstanbul Üniversite ma
hallesi için de faaliyete geçme ta
rinin uzak olmadığı anlaşılmak

tadır. 

Çocuk 
Babalarına ve 

Velilerine 
Çocukları hangi mektebe ve

receğinizi, kayıd ve kabul için 
ne gibi vesikalar hazırlıyaca

ğınızı, ne vakit ve kimlere mü
racaat edeceğinizi şimdiden dü
şündüğünüzü biliyoruz. 

Gazetemiz her mektebin açı
lış zamanını, kayıd ve kabul 
jşartlarını, hu!asa her velinin 
!çocuğunu mektebe yazdırmak 
;için hazırlamağa ve başvurma-
1ğa mecbur olduğu vesaik ve 
çareler hakkında pek yakında 
ve devamlı bir şekilde sizleri 

l
tenvir edecektir. İlk evvela as
keri mekteblerin kayıd ve ka
bul zaman şartlarını bildirece
ğiz. 

dikkate değer birşey görmedi. 
Üst katla alt katın araştırılması 

için o kadar isticale lüzum yoktu. 

Skotlandyardın işçisi bir çeyrek 
saat sonra geldi. Kapıdan bir delik 
açtı. 

Meredit bu delikten içeriye bak
tı. Ortalık karanlıktı. Yalnız o
cağın yandığı yer aydınlıktı. Elini 
delikten içeriye soktu ve evvelki 
ziyaretinde nasıl işlediğini gör -
düğü mandalı kaldırdı. Kapı açıl

dı. 

Kayınpederi, Tahtakalede Halil 
hanı odabaşısı Süleymanı ölümle 
tehdid etmekten suçlu kahveci 
Mehmed Ateş ile, damadına galiz 
küfürlerle hakarette bulunan Sü
leymanın duruşmasına, dün üçün
cü sulh ceza mahkemesinde baş
landı. 

Süleyman mahkemede kenqi 
suçunu inkar etti ve şunlan söy
ledi: 

- Mehmed Ateş benim dama -
dımdır. Onu birkaç sene evvel e
vime içgüveysi aldım .. Fakat kı
zım onunla geçinemedi. Mahke • 
meye müracaat edildi. Sulh teşeb
büsü yapıldı. Bundan bir müddet 
sonra da boşanma davası açıldı. 

Mehmed Ateş uzun zamandan
beri eve gelmiyordu. Dün gece 
geç vakit Tahtakale bekçilerinden 
ıbiri bize geldi. Bana: 

- Damadın Mehmed Ateş bu 
gece seni de, kızını da öldürecek. 
Kendinizi kollayın. Sokak kapı • 
sını sürmelemeden yatmayın!. 

Biraz sonra yatağıma girece • 
ğim sıracla kapı şiddetle çalınma

ğa başladı. Pencereden baktığım 
zaman kapı önünde damadımı 

gördüm. 
- Ne istiyorsun? diye sordum. 
- Canınızı almağa geldim, ka-

pıyı kıracağım, ~QE'ri giıı~ceğ:m, 

seni de, kızını da keseceğim, de
di. 

Bu sırada düdük sesleri duyuldu. 
Mehmed, bekçilerin sokağa yak
laştıklarını anlayınca kaçtı, gitti. 

Mehmed Ateş de dedi ki: 
- Kayınbabam Süleyman ya

lan söylüyor, ben ne kendisini ve 
ne de kızını ölümle tehdid ettim. 
Biraz evvel beni evine iç.güveysi 
aldığını söyledi. Halbuki ev de, 
eşyalar da, herşey de benimdir .. 
Karımla aramızda geçimsizlik var
dı amm3, henüz ondan ayrılma
mıştım. Her akşam evime gidi -
yordum. Dün gece de 24 den son
ra eve gittim, kapıyı çaldım. Bi
raz sonra· pencerede kayınbabam 
göründü: 

- Kimo? dedi. 
Nezaketle ve kibarca: 

- Benim baybaba, dedim, be
nim, kapıyı aç. 
Kayınpederim gözlerini hlddet

le açtı ve: 
- Sen namussuz, alçak bir a

damsın! 'Seni ıben de, kızım da 
istemiyoruz, defol g:t buradan .. 

Bunun üzerine keyfiyeti haber 
vermek için karakola gittim. Bi
raz sonra bir bekçi ile tekrar eve 
döndüm. Süleyman bekçinin ya
nında da bana hakaret etti. 

Hakim dinlediği şahidlerin söz
lerile Süleymanı suçlu buldu; onu 
üç glin hap's ve bir lira para ce
zasına mahkum etti. Fakat her 
ikisi de, karşılıklı birbirlerine ha
karet ettiklerinden bu cezanın ıs
katına karar verdi. 

Mehmed Ateşin kayınpederini 

Dün Sultanahmed üçüncü sulh 
ceza mahkemesi, komşusu Anas
tasa ve oğullarına hakarette bu
lunmaktan ve tehdid et -
mekten suçlu, Y edikulede Ha
cı Evhat, Çukurçeşme sokağında 

19 sayılı evde ikamet eden yağlı 
boyacı R<>ceb Kesgörün muhake
mesine başladı. 
Davacıların ve şahidlerin an -

!attıklarına göre hadise şöyle ce
reyan etmiştir: 

Bundan birkaç ay evvel Receb 
ile komşusu Anastasın oğulları bir 
meseleden dolayı kavga etmişler. 
Bu akvga esn.asında Receb, Anas
nastasın oğullarını döğdüğü için, 
tecavüze uğrıyanlar, onu mahke
meye vermişler .. Bu sebebden do
layı Anastasa ve oğullarına muğ
ber olan Receb, evvel)<i gece mey
hanelerden birinde, bire kadar 
kafayı dunnanladıktan son~a, o.. 
turduğu mahalleye geliyor ve A
nastasın kapısı önünde, herkesin 
uykuda bulunduğu bu saatte ba
ğırıp, çağırmağa, galiz küfürler
le Anastasa ve oğullarına baka -
ret etmeğe başlıyor. 

Recebin gürültüsü ile uyanan 
birkaç komşu, onu müşkülatla e
vine sokabiliyorlar. 

Dün sabahleyin, komşu kadın
lardan birı, akşamki meseleyi öğ
renmek maksadile Recebin evine 
geliyor ve karıSJna, Recebin gece 
yarısı kime bağırıp, çağırdığını, 

meselenin ne olduğunu soruyor. 
Karıs1: 

- Akşam Receb Efendi bira'z 
keyifli geldi. Kendisine kapıyı geç 
açlığım için kızdı, beni azarladı .. 
cevabını verıyor. 

Bu sırada diğer odadan karısı 

ile komsu kadının konuşmasını 

duyan Roceb, yanlarına gıe\l:'.Jlra 

ve kansına hitaben: 
- Yalan söylüyorsun! dıyor. Ben 

akşam sana değil, Anastasa ve 
oğullarına hakaret ettim, onlara 
söğdüm. 

Receb bunları söyledikten son
ra sokağa çıkıyor, tekrar hasım -
!arına söğüp saymaija başlıyor .. 
ve biraz sonra evinin penceresin
de gördüğü Anastasa: 

- Hayatın tehlikededir. Ya -
kında bağırsaklarını dışarıya dö
keceğim!. diyor. 

Receb Keskör mahkemede: 
- Ben Anastasa ve oğullarına 

kat'iyyen hakarette bulunmadım, 
onları tehdid etmedim. Dün ak
şam geç yakıt eve geldim, karım 
kapıyı açmadığı için onu azarla
dım, dedi. 

Recebin her iki suçu da mahke
mece sabit görüldügiinden 12 gün 
hapis ve bır lira para cezasına 

mahkum edildi ve tevkifine ka
rar verildi. 

ölümle tebdid ettiği mahkemece 
sabit görülmediğinden beraat 
etti. 

Eliyle elektrik düğmesini ara- ı 
dı, buldu ve çevirdi. Odanın içi 
ışık doldu. Meredit etrafına şöyle 
bir göz atınca vaziyeti derhal an
ladı. 

mümkün değildi. Şube müdür mu
avini başını çevirdi. O zaman, o
dadaki halının orta yerinde kıv
rılmış bir mum parçası gözüne 
ilişti. 

Sarı Yanis, başı yataktan dışa
rıya sarkmış, cansız yatıyordu. 

Çoktan ölmüştü. Kalb nahiyesinin 
etrafından yatağa ufak bir kan 
gölü akmıştı. Bu suretle Sarı Ya
nisi neresinden vurup öldürdük
leri anlaşılıyordu. 

Meredit cesedi muayene etti. 
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O sırada Mansus kendi şefinin 
ıbulduğu gibi, ikinci bir mumu da 
yatağın altında buldu. Yatağın 
yanı başındaki küçük masanın ü
zerinde duran telefonun ahizesi 
yerde sürükleniyordu. 

Şirketihayriye Boğaziçini şen

lendirmek için yenilikler icadına 
devam etmektedir. Boğazın iki sa
hilini birleştirmek için muhtelif 
yerlere kurulması kararlaştırı -
lan araba vapuru iskeleleri inşa
atına hız verilmiştir. 

Şirketin en mühim projelerin • 
den biri de Boğazda ev ve apar
tıman inşa etmektir. Bu fikir ta
hakkuk ederse şirket bir inşaat 

müessesesile anlaşarak Boğazın 

iki sahilinde apartıman şeklinde 
büyük yalılar yaptıracak ve bu -
raları daire halinde ucuzca halka 
kiraya verecektir. Bilhassa Ana • 
dulu sahilinin imarı için yapıla

cak ev inşaatına ehemmiyet ve
rilmektedir. 

Şirket sahilde yalı yaptırırken 
sahile yakın Boğazın yeşil sırt

larını da ihmal etmiyerek bahçe 
içerisinde, villa şeklinde evler in
şa ettirecektir. 

Yalıların muhtelif kayıkhane 

ve halkın yazın denizden kolayca 
istifadesini temin maksadile yı -
kanma sahaları bulunacaktır. 

Koska - Aksaray 
Arasında Refüjler 
Kaska ile Aksaray karakolu a

rasındaki refüjler ikmal edilmiş
tir. Bundan sonra da Valdecamı 
ile Yenikapı arasındaki Gazi cad
desinin refüjleri yaptırılacaktır. 

D:ğer taraftan Fatih - Edirnekapı 

c~ddesindekı refüjlere de devam 
ediliyor. Belediye dün bahçeler 
müdürlüğüne yazdığı bir tezkerede 
tanzim edilen refüjlere çiçek ve 
ağaç dikilmesini bildirmiştir. 

K ISA POLiS 
HABERLERi 

* Vatman Ahmed Arslanın 
idaresindeki 163 numaralı tram
vay ile 1006 numaralı şoför Meh
medin idaresindeki otobüs Har
biyede çarpışmış, her iki araba 
hasara uğramışlardır. * Şoför Ahmedin idaresindeki 
et nakliyat kamyonu Rizapaşa yo
kuşunda Hasan adında bir ame • 
leye çarpmış, yaralamıştır. * 4687 numaralı şoför Remzi -
nin idares:ndeki otomobil Şişha
ne yokuşunda Fekki adında bir 
çocuğa çarparak yaralamıştır. * Şoför Ahmedin idaresindeki 
1696 numaralı otomobil Kadıköy
de Moda caddesinde 60 yaşlarında 
Ayşe adında bir kadına çarparak 
muhtelif yerlerinden ya:ralamış.

tır. * Beyoğlunda Bostan sokağında 
oturan Dursun oğlu Salih evin 
bahçesindeki erik ağacından dü
şerek yaralanmıştır. 

* Osmanbeyde Kazım adında 
birinin fırınını boyamakta olan 
Dimitri adında biri iskeleden dü
rek yaralanmıştır. 

* Şoför Saimin idaresindeki 
1613 numaralı o.tobüs ile vatman 
Cemilin idaresindeki 114 numaralı 
tram\'ay Şişhanede çarpışmışlar

dır. 

t.abları alıp baktılar. Birinin üze
zerinde: cBalkan meselesi•. diğe
rinin üzerinde de: •Yakın şarkta 
seyahatler• isimleri vardı. Fildi
şinden bir kesecı 'k de ki ebların 
yanıbaşında duruyordu. 

Küçük masanın üzerinde, gü -
müş bir ~igara kutusundan başka 

birşey görmediler. Meredi! eline 
bir eldiven geçirerek, masanın üs

tündeki parmak izlerini tetkik et
ti. Fakat bu sathi muayeneden bir 
şey anlamak mümkün olmadı. 

Meredi!: 
- Yahu, şu pencereleri açınız, 

dedi, insan burada nefes alamı -
yor. Yalnız, dikkat et, l\l!ansus, 
pencereler herhalde sımsıkı ka
palı olacaktır. 

Meredit yanında bulunanlara: 
- Siz dışarıda bekleyiniz, dedi. 

Herifin yüzünde geçirdiği müt -
hiş dakikaların aksini görmemek 

Ayrıca iki kitab polis memur
larının dikka1 nazarını celbetti. Ki-

Mansus pencerenın kenarına 

geldi, dikkatle muayene ederek: 
- Ben de öyle zannediyorum, 

dedi.. 
(Devamı var ) 

Geçen gün, Büyük Millet l\Jec
lisinde, Ticaret Vekili, hayat pa • 
halıJığı i le mücadele hakkında so• 
rulan bir suale cevab vermişti. 

Biz de kaniiz ki, hayat paha'ı • 
lığı ikı mücadele, yahud da. ha· 
yah ucuzlatma, ceffelkalem yapı
labilecek basit bir iş değildir. Bu 
başlıbaşına etüd edilıneğe değer, 
birçok ayn ihtisas şubelerini, de\'• 
Jet teşkilatını meşgul eder ma -
biyette şümullü v,e ~n.iş bir 
mevzudur. 

Fakat, bununla beraber, nıahaılı 
idarelerin, belediyelerin bu işte 

Üzerlerine düşen birçok vazifeler 
vardır ki, eğer, bunlB1" başarılır

sa, zannediyoruz ki, halkın biraz 
daha geniş şekilde, istihlak kabi· 
liyeti arttırılabilir, 

Mesela, İstanbulu diişününiiz: 
İstan!İulda, hemen on scned~n -
beri, belediye, lokantaları, eğlen 
ce yerlerini ueuzlatmak. ihtikarla 
mücadele etmek, belediyece tas
diksiz liste kullanılmamasını te· 
ınin etmek yolunda çahşır. tetkik
ler yapar, bazı Avrupa "e Balkan 
belediyelerinden sualler sorar. 
Fakat, hala, bu me•ainin ikmal 
edildiğine ve tatbikata geçildiğine 
şalıid olmamışızdır. Neden bu ka
dar uzun sürer?. Bilmiyoruz. Di.in
kü gazetelerde küçiik bir ha,·adis 
vardı: Eğlence yerlerinin tarife. 
!eri hakkındaki talimatname esas· 
ların1 iktısad müdürlüğü daimi 
encümene vermiş.. Fakat. daimi 
encümen, bazı noksanlar gördüğü 
için, iktısad müdürlüğüne iade 
etmiş. 

Beriyanda, bu muhaberat, bu 
tetkikat devam ededursun; diğer 

yanda. günlük şehir hayatı, öte
denberi bildiği mecra içinde, akıp 
gidiyor. 

RF.ŞAD FEYZİ 

Hatay 
Liseleri 

Maarif Vekaleti 
Hazırlıklara Başladı 
Hatay>Ja yeni açılacak iki Jıse 

için Maarif Vekaleti hazırlıklara 
başlamıştır. Hatay liselerinin teş
kilatı İstanbuldaki liselerin ayni 
olacaktır. Lisenin biri kız, diğcrı 
erkek talebeye tahsis ediltcektir. 
İleri de ihtiyaç hossedilir•e orta 
mekteb de açılacaktır. 

Hatay liselerine İstanbuldan ve 
diğer vilayetlerden tecrübeli mu
allimler tayin edilecektir. 

Birimizin Derdi 
Hepimizin Derdi 
Seyyar Esnaf 

Tarlabaşında oturan bir o
lruyucumuz yazıyor: 

•İstanbulda seyyar satıcıla· 
rın h akikaten üzerinde duru
lup uğraşıJacak bir mesele ol
duğuna inanıyorunı. Bir kere 
bu satıcılar hakkında şu dört 
noktanın nazarı dikkate alın· 
ması 13.zımdır: 

ı- Sattıkları mallardan ala. 
bildiklerine fahiş fiat ister -
ler. Pazarlık memnu olduğu 
halde bunlar pazarlık yapar· 
lar. Acaba seyyar esnafı da 
<>tiket kullanmağa mecbur et
meğe imkiiıı yok mudur ? 

2- Muayyen saatten e""el 
sokaklara dağıJarak bağrrma
ğa başlarlar. -

3--- Sıhhi muayene~e tabi 
olup olmadıkları mali'nn de
ğildir. 

4- ::\Iüşterilere karşı pek 
liıühalidirler \'e hattiı fazla fi 
at Mediği için kendisinden 

mal almak istemiyen nıii~te

rilere hakaret bile ederler. 

Yalnız şu dört nokta. bu 
mesele ile Beledi~·cnin haki
katen meşgul olma.ı ieab et· 
mez mi?• 



lSTANBUL 
VE BfZANS 

No. 39 Yazan: M. SAMİ KARAYEL 

Su Başılar Gökçeyi Daha Şehre 
Girmeden Görmüşlerdi 

T opallıyarak Atını Y edekde Sürüyen Bu Adamın 
Pek Hırlı Bir Şey Olmadığını da Anlamışlardı 
- Çalışacagım ... Vaziyetin na-

zik olduğu malum ... dedi. .. 
Zagnos Paşa ile Karacapaşanın 

Mnnisaya ikmci Mehmede pede -
rinin vefatı habe.riru vermek üzere 
gizliıce yolladıkları ?n<ahrem sai 
doludj.zgm Gelıbolu)a gelmiştı. 

Fakat; kurnaz Halıl Paşa; her 
lhtimaie karşı koymak ve ikinci 
Mehmede Edırnede olan biten -
ler n malUmat verılmemek ü
zere her türlü tedabırl evveJden 
duşunmuş ve almıştı. 

Veziriazam; (;elıbolu geçidini 
tutan adamlarına daha evvelden 
haberler yollamıştı. Bu haberci -
lerini İstanbula gönderdiği m:ıh
rem adamile bernber yola çıkar
mı tı. 

Halil Paşanın adamları Gelibo
luya Zagnos ve Karacapaşanın a
damlanndan çok sonra gelmişti. 

Vezırıazam yalnız Gelıboluya de
gJ Bursaya, Karabıgaya, Balıke-
ire Manlsaya da gizli adamlarile 
emır yollamıştı. 

Yani; Pa a her ihtimali goz~ 
nune get rerc~k ık r.c Mchmedin 
yolunu kesmişti. Karacapaşa, Şe
habPddin paşa, Monla Husrev gı
bı vuzeradan çek ndigi ıçin ne o
ur ne olmaz dıye tedab r almıştı. 
Belkı bunlar ıkinc ME>hmedc bir 
haberci yolhyabılırlerdi. 

Zagnos ve Karacapaşalarm a
damı tebdılı kıyafet etmiş bir tüc
car gibiydi. Sılahları atının üzeri
ne bağlı kebesinin içine sarılmış
b. Üstü başı pejmürde denıkbi
lecek bir şekılde ve ismi de Göğçc 
idi. 

Gökçe, bir hamlede Geliboluyu 
lutmuştu. Çarşıya girdiği zaman 
kendisini bE:'lli etmemek için mis
x.n bir tavırla, topallıyarak atını 
yedeğ~e alrrak hana doğru yü -
rüdü. 

Gökçe, Gelıbolu) a akşa.m eza
nında gelmişti. Maksadı sabah ol
madan yola çıkmak, Ceneviz ge
m knnden bmne bınerek karşıya 
geçmek \'C yıne dortnaln ) oluna 
devam etmektı. 

Gökçe kotu .bır hana gırdi. Hay
vanını bır kenora l)agladı. Heybe
sınden alel:ıde insanların yiyebi
lecekleri takımdan bır somun bir · 
ba soğ n çık<ırdı. Şapur şupur ye
dı. Mak ad kımseye r nk verme
mekd. 

Faka ; Gelib lu ubaşısı veziri
• zam Ha il Paşan n adamından al
dığı t:mı uz rıne Gel boluya g·
rıp ç k • n arı, h nlara gelenlerı 
ı: ı b r trol a tına almıştı. 

S ba Kar .. kullu~ul .. rı si -
vıl kıı afrtın gırmi , her tarafı 

goz uyo lardı. Gokç ıi d ha şeh
re gırmeden gormuşlerdı. Hızla 
gelen bu adamın şehre gırerken 
atından ındigini ve bıraz yuriıdük
ten onra fazlaca tep llıyarak a
tını yedekte suruyerek şehre g:r-

dığmi müşahede etmişlerdi. Her
halde bu hırlı bir adam değildi. 

Gelibolu subaşısı adamları va
sıtasile bu acibüşşekil adamın şeh
re girdiğını haber almıştı. Dilenci 
kı;ı af etine soktuğu bir adamı va
sı tasile bu adamı daha yakından 
tetkik üzere yanına yolladı. 

Dilenci, hanın asmalı kahvesi 
nin çardagı altında oturan Gök -
çenin ya\'aş yavaş yanına soku -
larak: 

- Ağam; Allah elden ayaktan 
düşürmesin!. Ömrünü müzdad ey
lesin .. dedi. 

Ve bır yandan ela keskin gözle-

rile karşısındaki adamın kim o1-
c.,.1ğunu tetkike koyuldu. 

Gökçe; dilenciye ehemmiyet 

vermedi. Nihayet; fıkara bir adam
dı. Ona çıkarıp bir pul vermek se-

vabdı. Belindeki kuşağa elini at
tı. İçinden atlas bir kese çıkardı. 

Bu atlas kese hiç de bu bıraz es
kice giyinmiş adamın mütenasib 
değildi. 

Hele, kesenin şişkinliği daha 

ziya-Oe calibi nazardı. Dolgun bir 

keseydi. İçinde duka nltınlarının 

parıltıları göz kamaştmyordu. 

fDevamı 1'arJ 

Yük ı;ek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğünden: 
1 - Kış mevsim.nde kurumu muz binalarının ısıtma işinin ihale 

günu 8/7 /939 olar:ık ilan €dilmişti. Gönilen lüzuma binaen şartnamede 
değışıklik yapılarak yeniden 165 gün müddetle ısıtma işi kapalı zarfla 
eksıtmeye konulmuştur. 

2 - Munammt>n bedel (23340) lira muvakkat teminat ~cı 7,5 dır. 

3 - İh&le 28/7/9'd9 cuma günü saat 11 de rektörlük binasında mü
teşekkil komısy ·n tanfından yapılacaktır. 

4 - Teklii mektupları ihaleden bir saat evvel komisyona teslim 
cdi1ir. 

5 - D ... h. fazla izahat ve par& sız şartname nlmak istıyenJer:n 

Enstitt1 Dair€ miidurli.iğüne müracaatları. (2938) (5097) 

Bartın Malmüdürlüğünden 

Amasrada batık ıken çıkarılan Rize vapuru enkazının ıhale günü 

5/7/939 tarihıne rr.üsadıf çarşamba günü olarak tayın edılmiş ise de bu 

günde talih 2.U~ur etmediğinden arttırmanın 2490 sayılı kanunun mad

dei mahsusasına tevfıknn on gün müddetle uzatılmasına ve ıhale gu

nünün 15/7/939 tanhinc müsadii cumartesi günü saat 10 olarak tayini

ne komısyonc:ı k2rar verilmiş olduğundan bermucibi karar taliplerin 

mezkur gün v~ sa'.ltt< Bartın malmüdürlüğü odasında müteşekkil ko

misyondn hazır bu~unmalan ikınci defa olarak ılan olunur. (5049) 

ZAYİ 

Galatada Ermeni kilisesi soka
ğında ka.n İstafeline rakı fabri
kasından rakı alırken içerden ka
saları almaga girdiğimden bilis
tifade meçhul bır şahıs tarafından 
ceketim çalınmıştır. İçmde bilu
mum evrakı müsbitem vardır. 

Bunların içinde 7260 sayılı şoför 

ehliyetnamem mevcut olup yeni
sini çıkaracagımdan eskis nin hük
mü yoktur. 

Ortaköy Muallimnaci No. 67 
Yani Manol Metretıkos ya
nında Hristo Yorgi Vıngas 

Şoför 

İRTİHAL 
Kıymetli zabıta memurlanmız

dan Enver Yazarın valideleri 34 

sene öğretmenlik ve okul direk
törlül,ıii yapmak suretile maarife 
büyük hizmetler yapmış olan E
mine Elmas Yazar müptela ol -

duğu hastalıktan kurtulamıyarak 

dun vefat etmiştir. Cenazesi bu
gün Üsküdarda Çamlıca caddesin

deki evinden kaldırılarak Karaca
ahmed mezarlığına defnedilmiş -
tir. Allah rahmet eylesin. 

Eyüb sulh hukuk pakimliğin -
den: 

Hazıne tarafından: (Beyoğlu 

Üsküdar ikinci Sulh Hukuk mah- Taks'm 11 numaralı Kebabcı Ha-
kemesinden: 

Haydarpaşa Nümune hastane -
sinde vefat ederek varisleri zuhur 
edıp te muhallefatları şımdiıe ka
dar alınmamış olan olülere ait 
metrukat 18/7/939 salı günü saat 
10 da mezkür hastanede açık art
tırma ile satılarak paraya çevri-

.Jeceginden talip olanların satış 

günü mahallinde hazır bulunma
ları lüzumu ilan olunur. 939/157 

İstanbul Asli) e Birinci Tıcaret 
mahkemesinden: 

G. A. Baker limited şirketi ta
rafından İstanbulda Fincancılar
da Mahmudiye hanında 29 numa
marada AI mzade Halim aleyhine 

mal bedelinden baki) e 1010 lira 
34 kuruşun tahsili talebile açılan 
davanın muhakemesi sırasında i
limen yapılan tebligata ragmen 

gc.meyen muddeialeyh hakkır.da 
gı) ab kararı verilerek muhakeme-

nin 11/9/939 pazartesi saat 14 de 
talık edıldığı ve müddeialeyhin 

mu :yen gun ve saatte mahke -
meye g lmesı }uzumu ılan olunur. 

(19089) 

lil vasıtasile Arıf Zeki aleyhıne 
açılacak alacak davasından dolayı 
mumaileyh Arif Zeki gösterilen 
ikametgahda bulunmadığı muba

ş:r tarafından verilen meşruhattan 
anlaşılmakla: Bu kere ılanen teb
ligata daır verılen karar üzerine 
muhakeme günü olan 9/8/939 sa

at 10 da mahkemede hazır bulun
madığı veya tarafından bir 'ekil 
de göndermedıği takdirde muha
kemenın gıyabında devam oluna-

cağı malumu olmak üzere keyf1yd 
15 gun gün müddetle ilan olunur. 

939/149 

İstanbul 3 üncü icra memurlu
ğundan: 

Bır borcun temini için mahcuz 
ve satılmasına karar verilen 60 li
ra kıymetli PFAFF markalı ayak
lı dikiş makinesi ikinci arttırma ve 
10 lira kı)metli ayna da birinci 
arttırma ile 17/7/939 pazartesj gü
nü saat 16 da İst. Fincancılar Ars
lan Fresko Han 7/8 numarada sa
tılacağından almak istıyenlerin 

yevm ve saati mezkfırda mahal -
)inde bulunacak memuruna müra
caatları ilan olunur. 38/4779 

Makineye 
Verirken: 

Sovyetlerden 
Uzlaşma 

Fikri Bekleniyor 
(1 inci sahifeden devam) 

Fransa hükumeti de Naggiar'a 
yeniden talimat göndermiştir. 

İngiliz ve Fransız cevaplarının 
metni hakkında malUmat edin -
mek kabil olamamıştır. Bununla 
beraber, Sovyetler Birliği müza
kerelere devam etmek istediği 
takdırde İngilb·c ile Fransanın 
müzakerelerin başlangıcındanberi 
gösterdikleri uzlaşma fikrile ha
reket etmeleri lazımgeleceği siya
si mahfellerde söylenmektedir. 

1000 Pilotluk Bir 
Filo Uçacak 

Londra 13 (A.A.) - cStar• ga
zetesinin bildirdiğine göre 18 İn
giliz hava filosunun Fransn ve Ak
deniz üzerinde bir uçuş yapması 
açin bir plan hazırlanmaktndır. 

Bir kaç gun içinde yapılacak o
lan bu uçuş esnasında katedilecek 
mcsaf enın yekunu 3.200 kilomet
redir. Uçuşa 1.000 pilot ve sair mü
rettebat iştirak edecektir. 

lngiliz Erkanıharbiye 
Reisi Pariste 

P~rıs 13 (A.A.) - Ingıliz ordu
su crkanıharbiyc reısı General 
Gort, dün akşam tayyare ile Pa
rise gelmiştır. Mumaileyh yann 
14 temmuz bayramı münasebeti
le yapılacak olan askeri geçid res
minde hazır buhır.ncaktır. 

General resmen Fransa hi.ıku -
meti tarafından kabul edılecektır. 

Atlantik denizine 
ilk kablo 

nasıl · konuldu? 
(5 inci sayfadan devam) 

mak ıçin ınşa olunmuştu. O devre 
&bre çok buyuk, çok sür'atli ve 
konforlu ıdi. Amcrikaya gidip gel
mek ıçin 15 milyon kılo kömür a
labilecek ambarları; 800 birinci, 
2.000 ıkincı, 1.300 üçüncü mevki 
kamarası vardı. Mürettebatı 400 
kışiden ibaretti. Yandan çarklı ve 
beş bacalı ıdi. Hulasa bir Super 
Normandıya ... 
~ Bu gemi Nevyorkla Sutampton 
arasındnki uzun mesafeyi on bir 
günde katettı. 

• •• 
İşte, Field'in ka-blo vaz'ı için ki-

raladığı gemi bu ıdi. 
Great Ea tern, 13 temmuz 1866 

da İrlandadan hareket etti. Bor -
dasında 2,400 mıl, yanı 4,404 kilo
metre uzunluğunda kablo vardı. 

27 temmuzdn, bu kablonun bir 
ucu yeniden Ter NCiv sahiline bağ
landı şe saat 9 da Fielcl, ilk telgra
fını muvaffakiyetle verdi. 
KELİMESİ 5 DOLAR OL.AN BİR 

TELGRAF 
Bugun, herhangi bir denize kab

lo vaz'ı guç bir şey değildiT. 

Sonra, şımdı kullanılan kablo 
kau uk kaplıdır. 1866 da kablo 
ile ilk çekılen telgraf yirmi keli
mehk idi. 100 dolar verilmiştir. 

Kelimesi 5 dolar demek. 

j 

1 Is~. Levazım Amirliii] 
1 Satınalma Komiıı,ıonu llAnlar.!_j 

1500 metre bir yiizlü muşamma 
500 > ıki yüzlü muş:ımma 
500 top separcşir 
Yukarda miktarı yazılı üç çc-şit 

muşamma alınacaktır. Açık ek -
siltmesi 14 / temmuz / 939 cuma 
günü saat 15 de Tophanede A
mirlik satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. Hepsinin tahmin be
deli 3400 lira ilk teminatı 255 li
radır. Şartnamesi komisyonda gö
rülebilir. İsteklilerin kanuni ve
sikalarile beraber belli saatte ko
misyona gelmeleri. c4685ı> 

Bir Genç Aranıyor 
Mağazamız için .orta derecede 

tahsil etmiş faal bir müstahdeme 
ihti} acımız vardır. 

Asmaaltında 37 numarada 
Hasan Kiini Ertaşa 

müra<:aat 

Ağustos Ayı Muhareb 
Ayı Olacak 

(l inci sahifeden devam) 
köylülerle Almanlar arasında sık 
sık hadiseler olmaktadır. 

Geçenlerde bir Alman mühen
disi otomobilde giderken, şoföre: 

- Hitler buraya geldiği zaman 
size herhalde daha iyi yıol1ar yap
tırır, demiş ve bu söz üzerıne hid
detlenen şoför, mühendisi oto -
mobilden çıkararak, yolun orta
sında bırakmıştır. Sofya tramvay
larmda da halk her rast geldıği 
41mnna hakaret etmektedırler. 
HİTLER BULGARLARA SELA -

Nilrt DE Mİ VADETTi? 
Londra 13 (Hususi)- Bulgar 

Başvekili Kfüeivanofun Berlini 
ziyareti esnasında Hiterle yap1ı
ğJ mülakatın akisleri yeni yeniye 
duyulmaktadır . 

Hitler, Bulgar Başvekiline, Bul
garistan mıhver devletlerine ilti
hak ettiği tnkdırde, İtalya ve Al
manyanın Bulgar taleblerine var 
kuvvetlerile müzaheret edecek -
lerdir. Hatta H;tlerin Dobrice ve 
Dedeağaç mahrecinden maada, Se
laniği de Bulgaristana vadetmiş 
olduğu kuvvetle iddia edilmekte
dir. Ancak Almanyanın vadlerini 
nasıl tuttuğunu pek iyi bllen Bul
gar Veliahdının, bu taleblere müs
bet cevab vermediği, ancak mü
vazeneyi tutmak yolunda bır po
litika kullandığı anlaşılmaktadır. 

Bununla beraber bu hususta bir 
karar vermek Krala aıd bulun -
maktadır. 

ROMANYA ALMANYA JLE 
TİCARET! KESECEK 

Londra 13 (Hususi)- Sandcy 
Taymıs gazctesinın Biıkreş mu
habirinin bild:rdığine g<>re, eğer 

Almanlar Bulgarların cenubi Dob-
rice hakkındakı taleblerınde mü
zaherete devam ederlerse, Roman
ya hüku~ti Almanya ile ticaret 
rnuahcdcs.ni feshedecek, demir ve 
çelik siparişlerını Amerıkaya ve-
recektir. 
İTALYAN ŞEHİRLERI KOLAY

CA BOMBAHDIMAN EDlLİR 
Londra 13 (Hususi) - Ingıliz 

tayyal'C'lennın sulh cephesinin 
mlitecavızlere karşı bir numayiş 
mahiyetinde olarak Fransa toprak
ları üzerınde yaptıkları cevelan -
}ardan sonra, şımdi de Fransız ve 
İngiliz ordularının iştırakıle Fran
sız başkumımdanlığının emrı al
tında Fransada buyiık manevra -
lar yapılması tasavvur edilmek -
tedir. Bu manevralarda ayni za
manda Fransız ve ingiliz hava fi
loları da iştirak edecektir. 

ingıliz tayyarelerinin FTansa ü
zerinde yaptıkları son cevelanda, 
İtalyan şehirlerinin kolayca bom
bardıman edilebilC(eği daha iyi 
anlaşılmıştır. 

İTALYANIN ALMANYADAN 
BİR TALEBİ 

Pal"is 13 (Hususi) - Hariciye 
Nazırı Fon Ri-bbentrop, Göbbels 
ve başka memleketlerdeki Alman 
teşkılat rCJsi Böhle'nin iştirakile 
Berlinde bi; toplantı yapılmış, bil
hassa Balkaular vaziyeti görüşül
müştür . 
Butoplantıda, Almanyanın Bul

garistan üzerind faaliyetini tek
sif etmesi ye Arnavudlukta Köp
rücede yapılmakta olan İlal -
yan tahşidatının faydasız . bıra -
kılması h. kkındakı Italyan 
taleblerinin görüşüldiıgü soy1cn -
rnektedir. İtalyan ve Bulgaı· or 
dularının Yugoslav toprakların -
da birleşc:bılmesi meselesi de mü-
talea edihnıştlr. 
GÖBBELS'İN BULGARLARA 
GÖl\"DERDİGİ FAHRi ŞAHA-

DETNAMELER 
Berlin 13 (Hususi) - Propa .. 

ganda nazın Göbbels, Sofyaclaki 
Alman sefıri von Rihthofen'in va
züesini kolaylaştırmak üzere, Bul
gar şahsiyetlerine dağıtılmak üze
re fahri şahadetnameler gönder .. 
miştir. General von Massof ile al
bay Lorenz de Sof yaya giderek 
Almcın sefiri ve Bulgaristandaki 
Nazi teşkilatı teisi Doktor Drehsel 

ile görüşmi.i krdir. 
ROM.ADA BİR BULGAR TİCA

RET HEYETİ 
Londra 13 (Hususi) - Rpmada 

bir Bulgar ticar~t heyeti ile İtal
ya arasında müzakerelere clevnm 
edilmektedır. Bu müzakerelerden 

husule gelecek anlaşmaların Bul
garistanı mihver devletlerinin ik
tisadi kontrolü altına koyacağına 
şüphe edilmt•melidir. 

YUNAN BAŞVEKİLİNİN MÜ
HİM BEYANATI 

Atina 13 (Hususi) - Mısır Ha
riciye Nazın Abdülfettah Yahya 
Paşanın şerefine dün akşam veri
len resmi zıyafette Başvekil Me -
taksas bir nutuk söylıyerek demiş
tir ki: 

.. Akdeniz, bu sahillerde bulu -
nan memfeketleti ayırmaktan zi
yade birleştirmektedir. Bizi birbi
rimize bağlıyan ikınci bir bağ da 
sulh idealine derin bağlılığımız -
dır. Bugün son derece endişeler 
uyandıran vahim meseleler kar
şısındayız. Bu meselelerin dünya
yı bir felfıkete sürüklemeden hal
ledılemiyecegi kannatınde değiliz. 

Zira şuna inanıyoruz ki, muhade
net ve sulhperver iş birliği arzusu 
nihayetınde kin ve harb zıhniyeti 
silinecektir. 
Mısır Hariciye Nazırı da ayni 

yolda cevap vermiştir. 
ROMANYA VE YUNANİSTANA 

20 MİLYONLUK KREDİ 
Londra 13 (Hususi) - İngiliz -

Yunan mali anlaşması dün imza
lanmıştır. İngiltere Yunanıst:ına 
2,040.000 İngıliz lirası kredi aç
maktadır. 

Romanyaya da 5,5 milyon İngi
liz liralık bır kredi açılmıştır. 
FRANSADA 14 TEMIVIUZ AS -
KERI BİR TEZAHÜR ŞEKLİNİ 

ALACAK 
Londra 13 (Hususi) - 14 tem

muz Fransız müstemleke şcnlık

lerinde yapılacak geçıd resmine iş
tirak etmek üzere bır Inbriliz kıt'a
sı İngiltereden Fransaya hareket 
etmiştir. 

Yarınki Fransız şenlıkkrine da
ha geniş mıkyasta İngiliz tayyare
leri de iştirak edeceklerdir. 

Sultanahmed Üçuncü Sulh Hu
kuk mahkemesınden: 

Emine Münire v Yahıa ve Fet
hi ve Ahmet Cevdetin şayian ve 
rnuştercken mutasarrıf oldukları 

İstanbul Çarşıkapı ıle Çemberli -
taş civarında, tramvay caddesin
de, MJmar Hayrettin mahallesinin 
Sultan Eeyazıt caddesinde, 336 kü
tük ve 249 ada ve 9 parsel ve es
ki 69 ''e yeni 65/3 kapı numaralı 
ve dört bin lira kıymeti muham
mine1i, bir dükkan ile, keza aynı 
mahalde, 249 ada, ve 10 parsel ve 
eski 69 ve yeni 65/2 kapı numara
lı ve dört bin lira kıymeti muham
mineli bir dükkan ve keza ayni ma
halde 249 ada ve 10 parsel ''c es.
ki 69 ve yeni 65/l kapı numaralı 
ve altı bin lira kıymeti muham -
mineli, bir dükkan ki üç parça gay
ri menkulün, izall'i şuyuu zımnın
da, furuhtü takarrür ederek, ayrı, 
ayrı müzayedeye vaz olunmuştur: 

Birinci açık arttırmaları, 16/8/ 
939 tarihine müsadif çarşamba gü
nü saat ondan on ikiye kadar icra 
kılınacaktır. Kıymeti muhammi -
nelerinin, yüzde yetmiş beşini bul
duğu takdirde, o gün ihalei kat'ı -
yeleri yapılacaktır. Bulmadıgı tak
dirde, en son arttıranın taahhüdü 
baki kalmak üzere on bes gün müd
detle. temdit edilerek. ikinci açık 
arttırmaları 31/8/939 perşembe 
günü saat onc1nn on ikiye kadar 
icra kılınacak ve o gün en çok art
tınma ihale edilecektir. 
İpotek sahibi alacaklılarla, di -

ğer al!ıkadarlann, işbu gayri men
kul üzerindeki haklarını ve husu
sile faiz ve masrafa dair olnn id
dialarını evrakı müsbiteleri ile 
yirmi gün içinde bildırmeleri ıa
zımdır. Aksi halde hakları tapu si
cilleri ile sabit olmadıkca satış be
delinin paylaşmasından hariç ka
lacaklardır. Müterakim bilumum 
vergiler borçları nisbetinde hisse
darlara ve tellôliyc ve vakıflar ka
nunu mucibince ver'lmcsi lfizım 
gelen yirJ]li senelik taviz bedeli ~e 
füale pulu ve tapu ma rafları muş-

teriye nittir. 
Arttırın~ şartnamec:i işbu ilan 

tarihmden itibaren mahkeme eli -
van1ıanesine tnlik kılınmıştır. Ta
lip olanların kıymeti muhammı -

ltalyanm Har~ 
Haz1rlığ1 
(l inci sahiJeden iet>O* 

ve bütün kudretlerilc hll2ır lı 
nacaklardır. 

On iki ndadan Türk sı>hı lef' 
taarruz \'c tecavüz ise (tinlr11 

zımızda da işaret ettiğinıiı 
dünkü şartlar içinde mümktİf! 
mndığı kadar bugün için de 
varid değildir. İtnlyn on iki • d 
muvasalası kesildikten sonrll 
cak kendi başlarının çar 1 
bakabilmeleri ve mümkün 
ğu müddet kadar müdnfoadll 
labilmelerini 1emin için t 
etmek vaziyetine düşmf tıi1'· 

Türk - İngiliz - Fransız • "i. 
deniz ''c hava kuvvetleriniıı 
kiyeti kar~ısmda İtalya on illi 
dan Anadolu sahiİine askt r çı 
nıak teşchbiisii şöyle dur un 
patlar patlamaz on iki acla~ 1 

hafazn edebilmek imkan ve tt 
içindedir. İtalya bu ad~ları 
nıiiddet denizaltı gemilı.: .. i \t 1 

yareJeri için de iis halinde 
maz. Nihayet havadan ve d 
den gelecek cehennemi , tes bıl 
daları denize knlb \ c ~ok eefe 
cck kadar yüksek bir l udrct 1 

\'ası içindedir. 
İtalyanların Suriye: Fili tiıt 

hillc.rine ihraç yaparak J11ll ~ !tı 
ve menfi unsurJnrln birleşıflt li 
rinc ve bu ~ekilde Arabi tntı111 la . 
kısmında Arablarfo et ele bir 
)'apmalarına da İngiliz • fr11 

hatta TüTk ordulaı ının ic• 
göre miisande ctmil eccği tabii 

dui;rıı gibi İtalyadan tek n11 

gemisinin bu nhillere ge J11 

imkan bırakılmıyac·n!:rı da t" 
öniindcdir. 
İtnlyanm yine Tı nbhıs 'c Jf 

istanda - topladı< ı kuv' et 
Mısır veya Tunus:- lıücuın e 
de muhayyel 'e ınurnffakİ) 
bir plan olmakforı kurtul 
Bütün bu hareketler ve tcşe• tıb 
ler nihayet bütiin bu cepheJtl 
zerinde ıniittefik kuvvetler~ 
asker, tayyare, gemi ku' 'e e 
meşgul ve rahatsız eder f 
asJl İtalya sulh cephe inin ~ 
zam kuv"•eti altında ve :kil 
da silindirden geçmi çesint 
dehaş olur. 

Görülüyor, ki italya bir ıet' 
harbini kazanmak hususuod' 
tiin imkanları lrnybctmiştit 
harhedemez "'aziycte düşfll 

rııt Bunu takdir etmek nklısc \ 
ki, bundan böyle ancak ftıı 
kendi lehinde \'e insnnlığll 
met yolunda arkadaşlık edt 

ETEM iZZET JJ 

Sultanahmed 1 ınci-Sulh ~ 
mahkemesinden: 

Davacı İş Limited Şırkcı 
kıli avukat Şi.ıkru Tingız ııı 
dan müddeaalcyh. Saffet O' 
oğlu ve Bahçekapıda AgoP' ~ 
nıncla 3 üncü katta Eşref ,•ıı 
leyhlerine açılan 140 Jirıı 

davasından dola) ı müddcııB 
leı-den Eşref in ık. Metgahlfl 
huliyeti hasebile tava arıtl 
ilanen yapı an tcbltg::ıt 

mahkeme) e gc mc dığ ndc 
bında icra kıl nan duruc; 

Müddei vekıl"nı ta 
sened ıbrazından \ e 
karı halind stiktcıb ) 
dan gelmezse kaçı mıc; ' 
gından bahisle mu mele 
kararının 20 gün m ıddet c 
tebliğine \"C muhakemenırı • 
perşembe ~iınü saa 10 a 

1 

karar verilmış olduğund 
tarihinden itibaren 5 gıırı 
itiraz etmedigı ve ) ın 
gün ve saatte mahl erncde 
bulunmadığı takdırdr rnıı11 1 
sinin gıyabında icra 'e ıf1~ 
leceği liin olunur. 

nelerinın yüzde yedı bu«; 
111 betinde pey akçesin. :tı9 

gün ve saatte İstanbu P "' 
lunda dairei mahsusa ... nd11 

ahmed üçüncü sulh h 1 .ıcııı; 
rues, başkıtnbetine 93° JB 
ra ile müracaatları ve h 
lardan ıkametgahı n lÇ 

mPd Cevdetın o gün \ < 
zat gc.medıgı \ t 

1ından musnddak b r el< 
' }11 

deTm<'diğı takdırde ı:: v 
amele ifa kılınacnr,ı te 
mına kaim olmak u1.a 

nur. 



Yaan: Rahmi Yağız 

Yetmiş Beşlık 
Zengin Bir Kadın 

Oldürüldü 
(5 inci ıallfadan devam) 

nakkaleBüyükHarbde Verdiği 
Çetin Bir imtihanı Geçiriyordu 

dı. Kasketini kaşlarının üstüne eğ· 
mişti. Yüzünü pek iyi göremedim. 
Beraber yukarı çıktılar. Saat 17 yi 
30 geçe delikanlı aşağıya indi. Kar
fıki bakkaldan bir şişe şarab aldı, 
döndü. Bu sırada Madam Şevıon 
pencereden bakıyordu. Ondan 
sonra ne kendisini, ne de delikan· 
lıyı gördüm. 

lar Cesed morga kaldırıldı. Zabıta, 
apartımanda ar8fbnnaya bqla • 
dı. Kalın ve kanlı bir demir 1111§& 

bulundu. Katli, bununla Ylflı ka
dının sol kqmın ilzerine vurmuw. 

Fakat, İngllis iııadile hücumla- öldürmupu. 
nna devam eden donanma ku • Cinayete aebeb, lirkat oldulU 
'manıtanı Dörobeck her ne paha- mu1ıakkau Zira, :rlflı kadın ibe-
11111 oluna olawı Botazı geçmele rinde mühim bir para bÔJııııclu • 
lııciJia donınmımnı İatanbul sa.- rmdu n bunu, etetllllnln altln • 
!arına götürüp sarayı tehdid ede- clald bir torbada aak1ardı. Ufak 
relt muhlrebeyi bir anda iti1if pualanııı koydala k&çllt ceı.ww. 
devletleri lehine Çevirmek için Jı:ın1ıııq, içindeki!• alınm!fb. 
eliııclen geleııl y1pmaktan çeldıı- • Zlılılta, Pmd1 '111 lllt bdının '"" 

., . 
lstanbul Erkek Öğretmen Okulu S&bn Alma 

Komisyonu Bqkanlığından: 
Nevi Kilosu Mub11111men ilk temlnab 

Asa Çotu bedeli Lira Kr. 

Ekmek 32ılJO 38000 .J,5 119 '111 
Dağlıç eti 600li 7500 48 ) 

Karaman eti 600 1000 '6 ) 374 00 
Kuzu eti 1000 1200 48 ) 

Sığır eti 800 1000 35 ) 

Toz teker 2500 3500 27 70 88 
Beyaz peynir 700 1000 45 ) 58 13 
Kapr peynir 300 500 86 ) 

Yumurta 20000 25000 2 17 50 
Pirinç 3000 3500 30 ) 

Barbunya (kuru) 300 400 12 ) 87 15 
Yeşil mercimek 200 250 16 ) 

Kırmızı ıııen•lı ek 150 200 12 ) 

Un (eklatra) 2000 3000 15 ) 

Plrinçunu 200 300 20 ) 

IWııanıa 350 500 25 ) IK 00 
Şehri:re 100 150 25 ) 

N'lfll&a IO 711 18 ' 
İrmik uo 200 17 ) 

1.eythıylf llOO 700 115 ) 

ZeJtin - llOO 25 ) l'1 00 
Salıun llOO 700 32 ) 

Kunıqa lllOO 2liOO • ) Patalm 1llOO 2000 • ) 21 50 

Silivri JOiu:du 1llOO 2000 20 • 00 

Kral 
Kayboldu 

Sü.t 1000 1500 12 ıs IO 
Odun (&Oram) çSl 15 311 250 ) 

ili 

mifordu. lilill. kubUi delilranlıyı an.yor. ÇanakkaledekiOamanhorclulanj_.i.._._..,;..,;.;.ıı;;;;;;,;.;.;,;;.;,,;.;,;.~jii;:;;"'{.iiı;;;;;;i"";;iki'~~~.:.::;;-~~:=;~~~~~~.;;-.-~~~~~~.....:~~~~-

gülleleri mütearnz donınmanm 

ilzeriııde bir celıenııem havuı ya
ratırken bot hlicumlan yapılıyor, 
Çanakkalede kıyametin lmılcuı 
kopuyordu. 

Morto limanı Golyıt zırhlısına 
meıar olmuş, Bııd•lrotibl, Bove ~ 
taz ıulannı aömülmilf, Oeean, 
ıı.ce.tik, Erfle!rm'bl, İrrezstibl, 
Jaııcııore birer harabeye dönmlif
tü. 

malzeme, life ve cephane nobanı 
içinde bulunuyorlar; topçular mer
milerini hesabla atmak, piyadeler 
kurfUD&al'!lll bıtirznemek Jı:.ayaı
.ue llmldlls bir harbe girlflyor • 
lardı. 

Ordu lnımandanı Esad Paşa U• 

mum! karargllıa telgrafla, telsiz
le, raporla bqvııruyor, genç ve 
atefli bqkumandan Wldlı Baver 
Paıedan bu nobanlann !lnriılini 
rica ediyordu. 

(.Dnı ııı -J 

Amerika Harbde 
Bitaraf Kalamaz 

(4 iııel •1/ldllft ._, 
olunıa Amerikaruıı da bir siyaseti 
olmak lizım geliyor. Onwı için 
Cumhur Reminin harici poUUb
da icabında niifıu: ve ııaWaiyetlııi 
arttırmak istiyenler vardır. Yine 
Reis Ruzveltin muhalifleri ve bil
hassa Amerikanın dijer yerlerde 
olup biten iflere keqı likayd ve 
seyirci kaimamnı ileri sürenler de 
fiiyle diyorlar: 

DUDU böyle kıldıkça ve ReiR Cum
hurun lllibiyet ve nllfuzıı da art
tu')lıııaılıkça Aııferikanm ileride 
Avrupedia G•kecıılı; bir harbe ka· 
l'l§marı,ı•11 daha iyi temin edilmlf 
olacaktır. 

Reis Ruzveltin muhalifleri tıay. 
le düşünse bile Amerika için bu
gün şu ıual çok ehemmiyetle ten-, 
dini gösteryor: A vrupada bir harb 
çıktığı zaman Amerika buna ae • 
ylrci kalabilir mi1. Bugün dünya 
milletlerinin birbirine olan şid • 
deUi allkı' ve irtibatı gözönüne ge
tirilince yeni dünya ile eski dün
ya da birbirlerine ballı oldukları 

(5 İtici •vfadn detıaın) 
Kral~, bahçeye çıJı:mak, çiçek 
toplamak arzuauııu 1*ar etti. Qo
cultlarla beraber dJpn çıktı. Kral, 
Aleııle yalnız Udmlflı. Ona, Ana 
Kraliçe Merinin sıhhatinden f>lıh.. 
aediyOl', arasıra pencereden Kra· 
!içenin çiçek toplayışmı seyredi
:rordu. Gözlerinde o kadar derin 
bir §l!fkat ve aamiıniyet vardı ki, 
Aleıı bi!Ahara dostlarına: 

- ömrümde. birbirine bıılradar 
bağlı, bi1'bir1nl bulı:adar aeven bir 
çift görmedim. 

Demiftl Krali~ kucalinı çiçek
lerle doldurmuş, dilııilyordu. Yol
da. küçük bir kızla karşılaştı. Kız, 
Kral ve Kraliçenin yanma geldi, 
lıayretJe elbıa.ın., :rGzfbıe bala
,_w. Kraliçe eüJerek 8Cll'du: 

-Bu kim! ... 
- Bümi.yıorum ... 
Kraliçe, küçük kızın yanajını. 

olışadı: 

- Kral! ... 
Dedi. Küçiik kız bir §ey' anla • 

mamış ,_,i yoluna devam etti. 
Az sonra Kral ve Kraliçe otıo • 

mobillerine bindiler, yolda kil • 
çlik kızla annesine tesadilf etU
ler. Kız, Kraliçeyi göstererek an-

- Reis Ruzvltin ııalihiyetlııi 
arttırmak demek, Avrupada bir 
harb çıkıncı onun İngiltere ve 
Fransa ile ittifak etmesine yol 
açacaktır. Halbuki bitaraflık ka- an\aıphyor. 

&eıniııin iiatline doğru 1-----------------------rl 11E11ine: 
'he,-fl:anc!an katılan Oa- R ç il lb h• A 1 t -Bu Madamın yanındaki ada~ ~zıe:::.:~:a;: :: essam a 1 ra ım n a ıyor mm O:!e~1:'>':~i~usun, anne-.. 
'~_e ~ soluk ılmadın CS itici •1/ldllft ~) - Bugün Emirglndan geliyo • ,.... Mösy6 Kral! ... 
~ ve bulacatum rabmJ, ula iff& rum, dedi. Et. dost, orada da bir ı-----------1 

.•. etmeyiniz.. iki yer tavsiye ettiler. Gidip bak· KONGREYE DAVET 

M 11 >dUllll çSl 311 2liO ) 22 13 
v ... pl ldlmDrtl kilo 2080 aooo 4 ) 

Kok k6milril ton 18 100 um tonu HO a 
Sadeyağ l'IGO 2000 100 uo 00 
Ispanak 1500 zooo 8 ) 

Pırasa 1500 2000 1 ) 

Lahana 1000 1500 li ) 

Hawç 500 600 8 ) 
Kereviz (Kök) 700 1000 6 ) 

Domates dolmahlı: 500 700 6 ) 

Domates Sıra 1000 1500 5 ) 

Taze bezelye 250 300 10 ) . 
Bezelya (araka) 200 350 10 ) 
Taze bakla (yerli) 500 700 5 ) 
Taze bakla (İzmir} zoo 350 1li ) 

Çalı fuulye 350 550 8 ), uo 00 
Ayşe fuulye 1000 1500 ' ) 
Yt!fll berbıınye 308 400 10 ) 
iç 1mbwıye 200 - 11 ) 
Dolııı•lık bilıeı 350 500 7 ) 
ince biber 50 100 li ) 
Taze yaprak 100 150 12 ) 
Taze baınye 350 500 13 ) 
Pancar 50 100 4 ) 
s...ı ..... - IOO • ) 
Kalıe1' (yerli) 1000 l500 li ) 
Kabak (İzmır) 400 500 15 ) 
Marul (aded) llOO IOO 1 , 
Patlıcan (bq) adet 2000 2500 s ) 
Patlıcan (orta) actet 2000 3000 1 ) 
Karnabahar (aded) 600 1000 10 ) 
Yeşil salata (aded) 1000 1200 1 ) 
Enginv (bq) 200 300 5 ) 
Enginar (orta) 300 500 3 ) 
Hiyar 500 IOO 2 ) 
Limon 3500 6000 3 ) 
Dereotu (demet) zoo 300 1 ) 
Taze soğan (demet) 1000 1200 1 ) 
Maydanoz 2000 2500 1 ) 

İstanbul Erlrıek ötretmen okulunun mayıs 1940 sonuna kadar ihtiyacı olan yiyecek ve ya. 
lkaeağııı 21/1/IJSt cuma günü saat 14 te her grup ayn ayn olmak ilz.-e ve açık ebiltme suretile iha-
lesi icra edlleı:eiı tir. Blllıiltmeye girecekler 939 Ticaret Odalı vesiltaaaı v• teminat matbuzlarile beUl 
gün ve saatte Be:roAlu İatikW caddesinde 3411 numarada I W'er Muhaaebeciliiinde toplanac.k toıımyo.. 

na müracaatleri 
Not: Şartn-1er okulda görillebilir. ('882) 

Dl!VB•ııttaanc tlrrtRA 

Her veye ralmen, Güzel San'at- tını .. Fena yerler delil-. Büyükde- Galata Gençler Birliğinden: 
ler Akademisi Proı.ilıü ressam re civarında da bazı arsalan gez- Birlliimldn yıllık kongresi 'JIJ/ 1-----------------------------------
Çallı İbrahim pnçtir. Ve genç ka· dik .. Kaıpk adan talihimizde yok· 'l/9111 peıpmbe glinü ıaat 21 de 
lacaktır .. Onun JııırikulAde ııevim- aa, Boğazın sakin bir ldige inde Galatada Arapcaml Batulu sokak 
li ylizü ve baha biçilmez tath 8oh- yuvamızı kurmak niyetindeyiz.. 15 ııumıııalı Birlik kuratmcla ya
lıeti, Çalluıuı pııç kalmuının m- Bilmem kısmet olacak mı!. Şimdi, pJacalmdaD bütün üyelerimizin 
!arından yalnıa !kie!c!ir.. blitün tbllntlim bwlıır.. Bakalım ~!erini önemle dileriz. 

Fakat, me haber ..-yim ki, ne olacak! .. Haydi, hıyırl111.. Ruzname: 
Çallı, Kapk ad111nclan ilm!rllni Fakat, Klfık adası .. plıeser bir A - Cemyietler kanununa 16-
kemıişe bemi)'or.. Kendilinden yenli.. re nınmnenıımin dellttirilmesl 
ayrılırken: UŞA.D HIZI· B - Yeni İdare heyeti intihabı. 

TARZANIN OGLU 
No: 10 

züne girdi. Hayvanın cam yandı. 
Bütlin kuvvetile Gordonun kafa
sına bir yumruk indirdi, cansız 
bir halde yere serdi. 

Jak yatağında dotrulmuştu. 
Gözlerini oğufturuyor, lııorkulu 

bir rüya gördiiiünü, bir kibus ge
çirdiğini zannediyordu. 
Yatağından fırladı. Hayvanı 

teskin etmeğe, Amerikalıyı can
landırmaya çalıştı. Muvaffak ola
madı. Amerikalı çoktan hayata göz 
lerini kapamıştı. 

Zavallı çocuk! Deli gibi odada 
dotıı~ordu. Ne ;yapacaktı şiııı
di ?. Akutun kendisini turtarımak 
için Gordonu llldiirdliğlinü bili • 
yordu. Fakat 1Mınu kimseye ınan· 
dıramıyacaktı. ~ birl81 

Çevirell: FUAD SAMiB 

yapmasalar bile Antropoidi, teh· 
likeli bir hayvan diye öldürecek • 
leri muhakkaktı. 

Çocuk, bu müşkül vaziyetten 
nasıl kurtulabileceğini düşlindii. 
Nihayet bir çare buldu: Kaçmak!. 
Mümkün olduğu kadar çabuk kaç
mak!. 

Acaba kaçmak için kifayet ede
cek parası kalmış mıydı?. Ceb -
lerini qrıştırmağa başladı. Cüz· 
danını anyordı.ı. Ceket:nin, pan
tolonunun ceblerinl tersine çe -
virdi, baktı. Cüzdalll bulamadı. 

Jak, Gordonun cüzd•nını al • 
mat için odaya girdiğini anlamlf" 
tı. tl'zerinl aradı, cüzdan yoktu .. 
Şimdi parasız ne yapacaktı! Ne

fefe gldecektf. t1millll bir lıalıle 

yere oturdu. Bqmı elleri arasını 
aldı, aliamıyı baıladı 

- Ne yapacalmı timdi?. 
Diye llliyleniyordu. Ailesinin ya

nma nasıl gidecekti! Zabıta ıüp
hesiz kendisini sorguya çekecek, 
buraya niçin ve ne maksadla gel
diğini öğrenmek lstiyecektl Bu 
tehlikeli vaziyetten kurtulıııak pa
raya mütevakkıftı. Hılbuk bir pa
rası kalmallllftı. Cüzdanını, san 
dala binerken dlitilrdüğlinü bihnl
yordu. Telifla farkına varma -
aıştı. 

Jak; düıi!ndü, uzun müddet dil· 
şündü. Bir selimet çaresi bula • 
madı. Nihayet kararını verdi. Ve 
biraz sükunet buldu. Kalktı, yü
zünü ve gözünli lildl Kapıyı ki
litledi. Pencereyi açtı. bıııpnı u
zattı, etrafı dinledi. Gece ııakin 
ve sakit idi. 

Otel:n önilndekl kocaman al•· 
cm dallanndan biri pencereye 
clo&ru uzanıyordu. Maymuna: 

DEVREDfı:rcgg :Bn1BA 
BBRATI 

cl'italoeiyanln Ml'islııdell boya· 

1ar ihzarına mıh- usul• bak • 

tındaki icat için alınmıı ola 7-9-

117 tarih ve Hl2 numaralı lhitra 

beratı üzerindeki hulmk bu kere 

- Haydi, dedi Atla ... 
Maymun, sıçradı, dahn üzerine 

atladı· 
Jak, elbiselerini slyinmemifti, 

üaerinde ipekli bir pijama vardı. 
Pencerenin kenarına !Matı. elini 
maymuna uzattı. 

İki yüz metro ileride bllyük bir 
orman vardı. Daldan dala aıçnya
rak ormanın karaııhklarıııa dalan 
bu iki garib göi&eyi gören olmadı. 

Ertesi gün, küçük çocukla yaşlı 
kadının odalarından çıkmadıkla· 

rmı, kahvaltı istemediklerin! gö
ren hizmetçilerden biri oda kapı
amı vurdu. 

Cevab alamayınca kapıyı aç • 
mak istedl Muvaffak oJıll!!ıdı 
Kapı !çerden kilitliydi. Birkaç ke
re daha vurdu. Yine cevab ala • 
madı. Gitti, otel mllclürüne haber 
verdi. 

Otelci derhal yutan çıktı. O • 
-dadakilerin cevab vermemeleri 

"'fk•11nı devir ve feral ve yahut 
icadı TiirkiJ"eCle mevkii fille koy

mak için icara dahi verilebileeeği 

teklif edilmekte olmakla bu hu • 
8U11 fazla ma!Omp\ edinmek iste-

ymlerin Qelatecl' AaiaD Hım 1 
bıcl ırat 1 • S n-U-mir_. 
at eylemeleri ilin olunur. 

fiphesiDi uyandırdı· Bir demir 
parçaaile kilidi kırdı, i4;erl pıli. 

Ve hayrntea donakaldı. Yerde 
upuzan ve CUlllZ biri yatqordu. 
Yqlı ve halta kadınla kilçilk to
runu kaybolmuwtu. Pencerenin ka
nadları açıktı. Kapı, içeriden kilitli 
olduğıma &öre buradan çıkıp kaç
bklarma fliphe yoktu. 

Fakat, kötürüm kadın buradan 
nuıl atlallllflı. Sonra, kadının ve 
çocııiun elbiseleri odada !dl De
mek ikiBi de glyinec:ek vakit bula
mamışlar, gecelik kıyafetlerile ka· 
çıp ıitıııiflerdi· Buna mebeb ne 
idi?. Bu, yerde yatan adam kim· 
eli? Niçin buraya gelmlt ve kim 
tarafından öldiiriilmüttii? KIJtil
rüm kadın mı? Yokla kilçilk çocuk 
mu?. 

Otelci Skopf blıpm aalladı. Bu 
mu••mayı balledemiyecetini, e
debilecek iktidarda olmadığın: 

tendi kendine itiraf etti. 

<~-, 

BERATI 

.Sür'atle mlltebarrlk vesaiti nü

liJe, bllh•- ta:r:rarelerde -
" ıdllhlar inpll• h•kkındakl icat 
~ ılınmıı olan 11-7.f28 tarih ft 

817 numaralı ihtira beratının Dt
tiva ettill hukuk bu kere icara 

dahi verilebileceği teklif edilmek· 

te olmakla bu hususa fazla mald· 
mat edinmek isteyenlerin Galatı· 

da, Aslan Han 5 inci kat 1 - 3 nu• 
maralara müracaat eylemeleri i· 
lin olunur. 

DEVREDh:ıııcg tHTIRA 
BDATI 

cGh kaç:klanm tamire mah • 

1111 iJne bamill sap• h•k'kınd•kl 
ihtira için alınmış olan 30-7-137 
bırlh ve 2425 numaralı ihtirı be

ratının ihtiva ettiği hukuk bu ke
re başkasına devir veyahut icadın 

Tiirkiyede mevkH fiile konmuı i
çin icara dahi verilebilecejl teklif 

edilmekte olmakla bu lıuauaa faz• 
la maldmat ~mek isteyenlerin 

Galatada, Aslan Han 5 inci kat 1 • 
3 nllll\&ralara mürlcaat eylemele

ri ilin olunur. 



8-SON TELGRAF-13 'K'""JIW ım 

• 
Pyango 

Kraliçesi NiMET ABLA Yine 4 biiyük ikramiye vererek 
Rekorların Rekorunu kırdı • 

Bu keşidede dahi 

50.000 L•ıRA NİMET ABLA'mn uğurlu elile verdiği 28358 numaralı~ 10 000 L•RA Yine NİMET ABLA'nın uğurlu elile verdiği 19996 No. bile,"' 
biletle Zonguldak maden amelesindea Bay SERMET'e • 1 Beykoz Deri t"abrikasında kıreççilik ustası 394 No. Bay Hakkı 'f' 

15 000 L • RA Yine NİMET ABLA'nm uğurlu elile verdiği 35357 No. lu 2 • 1 o 000 L • RA Yine NİMET ABLA'mn uğurlu elile verdiği 4768 No• ı. • 1 biletle Aksaray Horhor caddesinde Bayan Lütfiye'ye ' CI • 1 biletle sabık Edirne bele<'iye reisi Bay Elu-eın'e 

KAZANDIRDI ve PARALARI TAMAM EN VERDi 
ADRESE DİKKAT: ~:k~u;eı:~:'ihl~n~İrT~::;;yyoc;1ı~~s~;t~·2~<l:~ NİMET GİŞESİ sahibi NİMET ABLA,. 

il il 

il 

Müşterilerine şükran borcunu ödeyebilmek için 

E 

Kunduşmıdanheri ilk defa olarak bütiin mal
larım ifidilmemiş ucuzluk ile satıfa arzediyor. 

yoğlu, İstiklal caddesi No. 282 Tel: 49341 
İstanbul Çakmakçılar No. 183 Tel: 22991 

il 
Yüksek Mühendis Mektebi 

Satınalma Komisyonundan: 
Mektebin 939 mali senesi mahrukat ihtiyacı olan (800) ton kok kö

murü şartnamesı n:uc;bince ve kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuş: 
tur. Beh?r trn k:k kbmürünün muhammen bedeli 17,35 lira olup ilk te-

minatı (1041) liradll'. 
Eksiltme 28/7 /9?.9 tijrihine rastılyan cuma günü saat (11) de mek

tep binası dahilindı> toplanan komisyonda yapılacaktır. 

1939 Modeli 11 lambalı 

1 
Radyo sanayiinin şaheseridir 

TenzilAtll yeni fiat T. L. 2 20 
(Peşin için ayrıca tenzilat yapılır) 

:~~~: HELIOS MOESSESATI 
İstanbul, Galata Telefon 44616 

P. K. 1400 

Emlak ve Eytam Bankasından : 

SATILIK EV l 
DEVro:DİLECEK İHTİRA 

. (Cazibei :~::ahe aletleri) 
hakkındaki ihtira için 7ılınm1ş o· 

... Dr. Ihsan eaml 
İstafil0k0k Aşısı 

İstafilokoklardan mütevellid 
(ergenlik, kan çıbanı, koltuk
altı çıbanı, arpacık) ve bütün 
cild hastalıklarına karşı pek 

Esas 
c. 26 

Yeri Kıymeti Nevi Me,ahası Depozttol 
Fatih eski Mustafa bey 12.000.- Kagir 406 M'J. 2.400.-
yeni Sofular mah. eski dört ev 
Kızt~şı y~ni Dolap ve Kız-
taşı sokağı Ne. eski 12, 59, 
59/1, 59/'!., 59/3, yeni 5, 7, 
13, 15. 

1 - Adresi ve taisilatı yukarıda yazılı gayrimenkul peşin para ile 
ve kapalı zarf usulile satılacaktır. 

2 - İhale J/8/939 perşembe günü saat on birdedir. 

3 - İsteklilerin şubemize müracaatla bir lira mukabilinde birer 
şartname edınmeleri. 

4 .- Şartnamede yazılı hükümler dairesinde t.>klif mektuplarını o 

gün saat on> kaJar şubemiz satış komisyonuna vermeleri ve beraber-

lan 30 temmuz 1937 tarih ve 2392 
numaralı ihtira beratının ihtiva 
ettiği hukuk bu kere başkasına de-
vir veyahut icadı Türkiyede mev
kii fiile koymak için kara dahi 
verilebileceği teklif edilmekte ol
makla bu hususa fazla malumat 
edinmek isteyenlerin Galatada, 
Aslan Han 5 inci kat 1 · 3 numa
ralara müracaat eylemeleri ilan 
olunur. 

Sahibi ve neşriyatı idaTe eden 
Baş muharriri 

tesirli bir aşıdır. 
D vanvolıı No; 113 

Adapazarı Sulh Hukuk hakim
liğinden: 

Daima 
Daima 

İngiliz Kanzuk 
"~-'---- tındaJI mw;Wl..l.U.ö..L-a 

1 

Krem Balsa 
KANZU1' 

ile 

Eksir Balsa 
KANZU1' 

isimli 2 şaheseri, bütün 
yanın en mükemmel 
müstahzaratıdır. öted 

memleketimiz kibar al 
takdirine mazhar oıııı 

Krem Balsamin ka 

Kapalı zarf usulile yapılacak eksiltmelerde 2490 sayılı kanunun !erinde nüfus tczkeresile üç kıt'a vesikalık fotoğraf getirmeleri. c3135> 

ETEM İZZET BENİCE 
Son Telıı:raf Matbaası 

Adapazarının Karaosman ma -
hallesinden Behlül oğlu Bayram 
O. M. den Şaban oğlu Akif aleyhi
ne açdığı tapu sicili davasında A
dapazarı Sulh Hukuk mahkeme
sinin 13/4/939 tarih ve 24iH45 sa
yılı ilamile Akifin Ramazandan 
aldığı yerden Bayramın ev yap
tırmış olduğu mahal ile 100 metre 
murabbaından ibaret olan mahal
lin kıymeti olan 1750 kuruşu Bay
ram tarafından Şaban oğlu dava 
olunan Akife verildiğine tapuca 
Bayram namına tesciline karar ve
rilmiş ve müddeialeyhin ikamet
gıihı meçhul olduğundan ilanen 
tebligat ifasında karar verilmiş 
olmakla karar dairesinde tarihi i
landan itibaren bir hafta zarfında 
temyiz edilmediği takdirde hü -
küm kesbi katiyet edeceği ilan o
lunur. (5146) 

Kadın güzelliğinin 

terkibinde saklıyan eıı 
ve şayam itimad ı:ııııf 
Genç ve ihtiyar bütün 
lar için zaruri ihtiyaçtıt 
din letafet ve taravelj111 
tırır. Yağlı, yağsız ve 
dem cinsleri vardır. 

emrettiği vesikalarla 939 senesine ait Ticaret odası vesikası ile birlikte 1 
zarfların muayyen s•atten bir saat evvel komisyona makbuz mukabi

lınde veriln.esi lazımdır. Postada vaki gecikmeler kabul edilmez. 

Şartnamesini g6mıek isteyenlerin her gün Gümüşsuyunda Yüksek 

Mühend;s mektebi b;nasındaki komisyona müracaatları ilan olunur. 

Türkiye Cumhuriyet Merkez 
8 Temmuz 1939 Vaziyeti 

AKTiF PASİF 

Bankası 
Krem Balsamin ka 

(4962) 

liiİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİiiii~İİİİİİİ![i- KASA: 
111 Altın: san kilograırl7.179.910 24.164.917.95 

Lira Sermaye 
Lira 

15.000.000.-

Cildin daimi yumuşa!' 
temin eder. Yüzdeki çn 
keleri alır. Sivilceleri 1 

men izale eder. Traşl~ 
rn cilde latif bir serin1 

rir. 

Bestekar N. O. İsmail Hakkı'nıo ve Bayan 
Neriman tarafından okunan 

17 568 A~malarda eli \.)çekler 
Bestekar Zeki Duygulunun ve Bayan Hamiyet 

Duygulu tarafından 

17566 Sana Yıllarca 
Sevdiğim söyle neden 

COLUMBIA Plaklarında arayınız. 

----
İstanbul Belediyesi İlanları 

:.viuhasebede münhal bulunan 40 lira ücretli daktiloluk için 17 /7 /939 
pazartesi günü saat ikide Belediyede müsabaka imtihanı açılacaktır. Ta
liplerin bir d.lekçe ve evrakı müsbitelerile müracaatları ilan olunur. 

(5150) 

..., lk Muhammen 
Teminatı ıledeli 

76,20 1015,98 

47,18 
178.62 
83.63 

~.99 

6:3,94 
2381,50 
1114.96 

493,20 

,,. ,,. 
Büyükdere Meyva islah istasyonunun 4 numaralı 
arazisindeki havuzun tamiri 
Bryoğlu 2 inc.i Okulun tamiri 
K&dıköy Acıbadem yolunun katranlanması 
İbrahimağa - Prevantoryum yolunun katranları • 
ması 

Heybelıada mezarlığı dahili yollarının betonlan-ı 

mnsı. 

Tarmin bedelleri ile ilk teminat miktarları yukarıda yazılı işler 
eç ık eksiltmeye k•ınulını.ştur. İhale 24/7 /939 pazartesi günü saat 14 de 
Daimi Fnci Ter.de yap:.lacaktır. Şartnameler Zabıt ve Muamelat mü· 
dürlÜ~j ka . ·mın.:le görülebilir. Taliplerin ihaleden 8 gün evvel mü
racaath alac&kl&:ı feı•ni ehliyet vesikaları ve hizalarında yazılı ilk te
mınat makbıız veva mektupları ile ihale günü muayyen saatte Daimi 
·Encümende buıunmaları. (5015) 

' 

BANKNOT 16.113.754.25 
UFAKLIK 1.323.563 -

Dahildeki Muhabirler. 

Türk lirası 191.173.41 

Hariçteki Muhabirler: 
Altın: Sa!I kilogram 9.058.321 12,741.252.4 

Altına tahvili ka
bil Serbest döviz
ler 
Diğer dövizler 

4.602. 

İhtiyat Akçesi: 
41.602.235.20 Acil ve fevkallde 4.217.134.2 

Hususi 6.000.000.- 10.217.134.25 

191.173.44 Tedavüldeki Banknotlar: 1 
Deruhde edilen evrakı 

nakdiye 158.748.563. 
Kanunun 6 - 8 inci mad-
delerine tevfikan - baz!-
ne tarafından 
dl;rat 

vW te-
17.228.027. -

ve Borçlu klirinll 
bakiyeleri 

Hazine Tahvilleri: 

2.653.142.03 15.380.997.09 DeruJıde edilen 
nakdiye bakl;reo! 

evrakı 

141.520.536. 

Denıhde 

evrakı 

k•l'lılılı 

edilen 
nakdlye 

Kanunun 8 - 1 
inci maddelerin• 
tevfikan hazine 
tarafından vA.ki • 
tediyat 

Senedat Cüzdanı: 

TİCARİ SENE-

158.748.563.-

DAT 128.878.926.16 

!2ham ve Tahvilat Cüzdaııı 
(Deruhde e
dilen ~vraln 

A - (nakdiyenin 
(karşılığı. Ea-

ve (ham 
(Tabvlllt 

(İtibari luymelle) 
B - Serbest es-

13.667.493.4j 

KBl'§ıl.ığı tamamen altın 

olarak lllveten tedavü
le vazedilen 
Reeskont mukabili llA· 
veten tedavüle vazedilen 

141.520.536.-Türk Lirası Mevduatı: 
Döviz taahhüdatı: 
Altına tahvili kabil dö
vizler 

128.878.926.16 Diğer dövizler ve alacaklı 

19.000. 

69.000. 

3.584.4 

229.520.536.-

30.846.865.03 

klirinıı bakl:;releri 34.073.341.31 34.076.925.77 
Muhtelif; 94.820.066.34 

ham ve tah
vilAt 7.517.080.97 15.184.574.44 

Avanslar: 
Hazineye kısa va
deli avans 

Altın ve Dövl.ı 

üzerine 
TahvUAt üzerine 

Hissedarlar: 
Muhtelif: 

-
7.437.000.-

27.119.53 
7.808.722.- 15.272.841.53 

4.500.000.-
15.950.243.53 

1 

Maarif 

İngiliz KANZUlt eti 
Beyoğlu İstanbul 

Vekilliğinden : 
Mlarif Vekilliği Neşriyat müdürlüğü kadrosunda . Depolııf 

kontrol memurrnğu• münhaldir. Azami kadro ücreti yüz kır1' 
Bu işe alınacak memur en az orta ticaret mektebi tahsili göı11l 
kerlik !ıizmetinı yapmış ve yaşı kırkı geçmemiş olması şarttıl'· 

ler ara.ında yapılacak müsabakada kazanacak namzede 3659 :
1 nun hükümleri dairesinde tahsil ve hizmet durumlarına göre u 

rileoektir. Müsal.,ka sonunda seçilen memur evvela en az altı ıl 
zed olarak ~alış~caktır. 

Taı.plerin müsbit evrak ve fotoğrafları ilişik birer istidB 

hkte 20/VII/19S9 perşembe günü akşamına kadar Vekilliği!lliı 
ı yat müdürlüğüne müracaat etmeleri lazımdır. 

Müracaat sahiplerinin, müsabakaya iştirak etmek üzere 

1939 pn?artesi günü saat onda Vekilliğimiz Neşriyat müdiil'l 
bulunmaları rica olunur, c2983. c5139•. 

Devlet Demlryolları ve Llmanı•tf 
ltletme u. idaresi llinları 

Muhammen bedel. muvakkat teminatı ile miktarları aşa~ 
lı 1 ve 2 numaralı liste muhteviyatı otojen ve elektrik kayıı~ 
ayrı ayrı ihale edilmek üzere 28/8/1939 pazartesi günü saat 15 

4 
baren sıra ile ve kapalı zarf usulü ile Ankarada idare binasın 
alınacaktır. ~ 

Bu işe gırmek isteyenlerin her listenin hizasında yazılı ıı1 · 
teminat ile Jmnunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini ayni f 
14 de kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 8-

Şartnameler 126 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa vezneıeriJI 
maktad'r. (5065) 

Liste Mık darı 
r.ı~ 

Muhammen 1,~ Bedeli ı.. 

Malzemenin ismi 

Yekfuı 414.481.527.39 Yekan 414.481.527.39 1 Otojen kaynak için tel ve çubuk 
Elektrik şerare kaynak tel ve 
çubukları 

30 kalem 
L K. 
65.300,00 

• 25.247,00 
( 

22 
1 Temmuz 1938 tarihinden itibaren : İskonto 2 

haddi % 4, altın üzerine avans % 3. 


