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Almanya; Türkiye -Polonya -Romanya ve Yunanistanla olan ittifaklannı Bozarsa, : 
ingiltere ile Müzakereye Geçmiye Hazır Bulunduğunu Londra Elçisine Bildirmiş ! . 

Bütün lcablar ve realite hü
ktnıetin bu mevzu üzerin
de ehemmiyetle dunnasını 
haldı kılmaktadır. 

. -----
!_aıan: ETEM İZZET BENİCE 

İtalya Bütün Üslerini 
Almanlara Bıraktı 
Faris (18 (Hususi) - Berlinde 

b • .\tıı.aııulan Son Telgraf muha
g~1•ı.inin verdikleri haberlere 

1,~ İktısad Vekıileti hayat paha
\ ınevzuu üzerinde ehemmi • 

Bitler bir motörlü lııt'ayı tefti§ ediyor 

General Mich ve Mussolininin hu
susi delegesi GeneralValle ara • 
sında imza edilen hava paktının 
hükümleri anlaşılmıştır. Daktilo 
ile 23 sahife tutan bu anlaşmanın 
hükümlerine göre, her iki meml~ 
ket hava kuvvetleri arasında bir 
tevazün gözetilecektir. Bir İtalyan 
- Alman Hava Ofisi teşkil edile -
cek, İtalya ve Almanya bütün in
şaat projelerini buraya verecek -
tir. Ofisin erkanıharbiyesi İta! • 
yan ve Alman zabitlerind2n mü
rekkep olacaktır. Ofis'in başına 

MussoliıU ve Hitlerin müşterek 
kararile bir ıat seçilecektir. 

· •tle durmaktadır, 
dıı İ'iirltiyede hayatın her bakmı
~ Pahalı olduğu muhakkaktır, 
c • elııten suya, kiradan giyine -
tr~e, nakil vasıtalarından elek -
) iie lıavagazine kadar bütün ha
ı: ınaddeleri halka zorluk veren 
~ t hududlan içindedir. Memle • 
•ite bilhassa mfütehlik sınıf için 

Hit ler Londradaki Elçisinden Mal o mat Bekliyor 

'."'!J:=~dalıtıa pahalılık 
ı, da blr nlsbet 

'l'le'-=e . 

~Ullilfa İstanbulda oturan üç 
e' fııaJu bir memur veya aylıkçı 
~er .•Yda vergileri çıktıktan son
b •lıne kırk beş lira alabiliyorsa 
~:ı:Üııkii kazanç seviyesine göre 
,_ ı~ta yakın kazanç tekasüfü ve 
""~'Yes' ' ind b 
t. ı ıç e ulunuyor demek-
ıt ıı 
~ albuki, bu ailenin bir de en 
~ hesabla tıi.bi bulunduğu 
eıı 

1
. af bütçesini bir ay için hesab 

lıı .~ un. Bu paranın şehir içinde 
~taku bir ev değil, kenar ma· 
,) •ler.ıe bir kat için on lirasıııı 
litııltıtııak geriye kalan otuz beş 
, ll111 ekmeğe mi, ete mi, sebze
•• llıi ~ • 5uya mı, gıyınmiye mi, 
~. l'lıkata mı, elektriğe mi, nakil 
-· ıt~arına ma, çocuğunun tahsili
lıı ltıı tıe,ve yeteceğini ve ne büyük 
,.::;ru~iyetlere katlanarak yoti-

11 .. ee.~gini tahmin edebiliriz. 
~at ltYiik şehirlerdeki müstehlik 
lu~idaı kütlelerinin maruz bu
lı:~ n~ bu hayat şartlan muhak
lıı!ııı·ki neslin inki afına, sağlık, 
olt, U \>e terbiyesine de müessir 
h;, '~kta ve lıiç değilse fiziyolojik 

lı '•hitat hazırlamaktadır. 
lı.iy" İtibarla Refik Saydam, Tür
~'~ lıüyijk Millet Meclisinde de 
~Qı,, •nıı ile vadettiği bir biiyük 
~~h·llta nıevzuu üzerinde, hayat 
liy,:;ıığı movzuunda hassa • 
tilııu e durmak bakımından bu -

Paris 19 (Hususi) - Pariste çı
kan Choc gazetesinın verdiği ma
lumata nazaran, Londradaki Al -
man sefarethanesinin Berline gön
derdiği bir raporda, İngiltere hü
ıkfimetinin aşıığidaki ıartlar daire
sindiı Alman hükümeti ile n.uza
kereye hazır olduğu bildiriln~k -
tedir: 

1 - Çekoslovaklar için bir sta
tüko kabul edilecek, bu memle -
keller askerlikten tecrid edilecek:. 
Almanya ile gümrükleri kaldırı
lacaktır. Almanya buna mukabil 
İngilterenin Dominyonlara karşı 
olan vaziyeti gibi bu memleket -
!erin haklarını kabul edecektir. 
Alman himaye ordusu sadece hi
maye ile mükellef bulunacak, bu 
memleketleri başka bir devletin 
tecavüzü takdirinde müdafaa ede
cektir. 

2 -Danzig, siyasi ve ticari ba
kımdan şimdiye kadur olan haric-

n: 

lı 

• 

Afrikada Almanların eski ınüstemlekeleri 

ı .-------------.----~---~·~ 

Jlspanya N.e ltalyandır 
neAlman,lspanyoldur 

General Franko Böyle Söyledi 
İhtilalin Y ıldönümü Münasebetile Dün 

Yapılması Lazımgelen Merasim Yasak Edildi 

. ~ 
EslD Alman devlet bankası miidiirii 

Londra 19 (Hususı) - İspanya
da 1936 Nasyonalist kıyamının yıl
dönümü münasebetilc, dün yapıl
ması lazım gelen merasime Bur- ı 
gos hükumetince müsaade edil -
memiştir. Bunun da sebebi Falan- ! 
jistler ile Reketeler arasında son / 

zamanlarda gittıkçe artan ihtilaf
t.ır. Falanıistlcrin elinde bulunan 
Monarşistlerin dün mera.sim 
yapılırken, hükumeti devirmek i
c_in bir komplo hazırlamış olduk
ları meydana çıkarılmıştır. 

Doktor Şalı t 

ezmemleket rejimini muhafaza ~ 
decektir. Fakat idaresi bakımın
dan Almanyaya bağlanacaktır .. 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

---------

»akt muciblnc İlalya bütün 
hava üslerini Al anyanın -emri -
ne amade bulunduracaktır. Eğer 
Almanya, Afrikadaki müstemle -
keleri için bir harekete geçmek 
kararını verirse, hatta bu hare -
·ket bir muharebeye sebebiyet ve
rirse dahi, Afrikadaki üslerini Al
manların emrinde bulunduracak
tır. 

JHatayGın.~~rtuluş 
unu 

"Hamidiye,, Mekteb 
Gemisi Bugün 

lskenderuna Gidiyor 
•Hamidiye• mekteb gemisi Ha

layın kurtuluşunun yılrlönümü 

şenliklerine iştirak etmek üzere 
bugün İskenderuna gidecek ve 23 
temmuzda İskenderunda buluna
caktır. 

• Hamidiye> İskenderundan dö
nüşte Ege limanlarına da uğrıya
caktır. 

Bir Amele 
Ocak Başında 

Öldü 
~ı n \>e Yarının en önemli davası 
~ alınış olmaktadır. Mu -
hiiJı.ft ~ bütün icablar ve realite 
'he llıetın bu mevzu üzerinde 
hlillınıiyetle durmasını haklı ve 
lı.~,nlld~ ~lnıaktadır. Ancak, hü-

•t •çın biitün dileğimiz ortaya 
<Devamı 6 ıncı sahifede) 

ııı~ - ---------

Askeri bakımdan da evvelce Ren ,._,_,_ _ _, ....... _. _ _, ....... ,__. _ _. ... ._,. _ _,._ .... _. ___ __ 
havzasında olduğu gibi askerlik -
ten tecrid edılecektir. 

~ •t 3 - Koridor meselesi Alman ve 
1-j O C A LA R A Lehlerden müteşekkil bir otoray 

şirketi ihdas edilmek suretile hal
M Ü J D E i !olunacaktır. Bu yol üzerindeki in-lJ , zibatı hususi bir polis teşkilatı te-

Oğru Söze min edecektir. 

C ~ K b f 4 - Afrikanın cenubu garbi -
Qn Ur an. sindeki eski Alman müstemleke

ilt~u serJevbalı yazıyı, bugün 
•tıci s h"f •Ut a ı ede, Ahmed Raufun 
Uıtunda okuyunuz. 

si Almanyaya iade edilecektir. 
5 - Cıbuti İtalyaya verilecek -

tir. 
6 - Tunus üzerinde İtalya ile 

. (Devamı 6 ıncı ıahifede) ' 

İngiliz Tayyarelerinin Alman Ordusundan 

Yeni. Uçuşları Kaçanlar 

Londra 19 (A.A.) - Zannolunduğuna göre İngiliz tayyareleri bir 
iki gün sonra Fr~nsa üzerinde ikinci bir ceveliin yapacaklardır. Hafif 
bombarı:lım«n tayyareleri Fransanın merkezine, ağır tayyareler ise 
Marsilyaya J<adar gici~reklerdir. Askeri pilotları, takib edilecek yol 
son dakikada tesbit edilmek mutat olan harb zamanında olduğu gibi, 
uçuşlar yapmağa mecbur etmek için tayyarelerin hangi yolu takib ede· 
cekleri son derece gizli tutulmaktadır. (Diğer Telgraflar 6ncıda) , 

Alman ordusundan birçok as· 
kerlcr Polonyaya kaçıyorlarmış. 

Bizim arkadaşa havadisi söyledim 
de; güldii, manalı manalı gözleri
min içine baktı, sonra kısaca: 

- Canlarına tak mı etti dersin? 
Dedi. Ben sustum, o da başka 

birşey söylemeyi galiba lüzumsuz 
buldu. * * 

Türk Ordulan Yalnız Garb Sahille· 
rindeDeğilVatanın Her Kanş Toprağı 
Üzerinde Gelecek Her Türlü T eca
vüzü Önlemeğe ve Defe Muktedirler 

• • 

Rodosun bir sokağından limanın göriinüşü 

On iki adada İtalyanların tah
şidat yapmaları, Arnavutlukta 
toplanan kuvvetlerin ilıedefinin 

Boğazlar olduğunun İtalyan Ha
riciye Nazırı tarafın.dan tasrilh e
dilıınesi Avrupa gazetelerinde ve 
efkarı umumiyesinrle bir ilıayli 

dedilrodu mevzuu oldu. Türkiye 
her sahada ve her zaman için ve 

her türlü şekil altında kendi kud
ret ve kendi müdafaasından emin 
bulunduğu için bu kabil havadi&
leri ancak matbuatımız kaydet • 
mekle iktifa etmektedir. Ancak 
bu husustaki neşriyatın Avrupa 
matbuatında hhla yazı ve haber 
mev2uu olduğunu görmekteyiz. 

(Devamı 5 ıncı sahifede) 

Satye Davası Ağır 
• 

Cezaya intikal Etti 
Mevkuflardan Malik Kevkeb 
Nakdi Kefaletle T ah/iye Edildi 

(Yazısı 6 ınn sahifede) 

''Tırhan,, Akşama 
Geliyor 

Eksiksiz Bir Halde Gelen Vapur, Tecrübeleri 
Yapıldıktan Sonra Seferlere Başiıyacak 

(Yazısı 6 ınc11a1ıifedı) 
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DOGRU SÖZE 

CAN KUUBAN 

Di.ınl.."'li gazetelerden biri, adeta 
alay eder g1ıbi, şu havadisi yeri -
yordu: 

Bundan sonra, ilk mekteb ho
caları otomatik şekilde zam gö
Tenuyecekler. Çünkü, hususi ida
renin biıtçcsı kafi gelmiyor. Bun
dan böyle, her maaş derecesi için 
muayyen mıl:tar tcsbit edilecek, 
hocalar terfi için sıra bekliyecek. 

lnsaf be ya.'hu!. İlk mekteb ho
cala..""lnın ne zaman otomatik şe
kilde Lerfi ettikleri vaki olmuş -
tur ki, bundan böyle etmiyecek
lermiş?. Yillarca ayni maaşı alan 
hoca mı ararsınız?. Binlerce ... Bu 
hocaların meslekten neden ayrıl
dıklarına artık şaşamamalı. .. 
Yukarıdaki havadisi §Öyle yaz

malı idi: 
İlk mekteb hocaları şimdiye ka

dar otomatik şekilde terfi ettirile
cekti. Fakat, mümh.-ün olamadı ... 
Yan yattın, ,amura batlın, diye 
zam verilmedi. Nasılsa, kırk yılın 
başında zam verildiği zaman da, 
bütçede tahsisat yoktu. 

Bu.güne kadar, ilk mekteb ho
caları, çocuk kandırır gibi, sözde, 
otomatik şekilde terfi ettiriliyor 
du. Fakat, görüldü ki, bu, sözde 
otomatik terfi şekli, artık pek gü
lünç bir hale geldi... İyisi mi, 
şimdi, açıkça ifade ediliyor; zam 
için esas şudur: Bütçede para ol
dukça zam göreceksiniz .. 

Emin olunuz, ilk mekteb hoca
lan bu vüzuhtan fevkaliide mem
nun olacaklardır. Hiç olmazsa, 
iimid, hayal, vfıd, intizar, artık 
<>nlan üzmiyecek .. 
Şimdiye kndar bu doğru sözü 

neden söylemediniz?. 

HAYATIMIZ NASiHAT 

DİNLEMEKLE GEÇİYOR 

Birkaç gündür sıcaklar hatırı 

~ayılır dereceyi buldu. Yazın gel
;diğini şimdi anlıyoruz. Dün, bir 
sucu dükkanından, bir bardak su 
içiyordum. Çok soğuk değildi: 

- Buzlu değil dedim .. 
Sucu bana şöyle bir nasihat 

geçti: 

Yeni Bir 
Bulvar 

- Fazla soğuğu zarardır. 
s~bahleyin denize girdım ... Ya- Mısır Çarşısından 

:ı~ saat yüzd~m .. Daha da kalmak SüleymaniyeyeÇıkacak 
ıstıyordum. Bır arkadaş: · 

F ı d ğ d ğ"l d d. Şehir mütehassısı Prostun hazw-- az ası o ru e ı , e ı.. 1 d ~ . lfuı _ S .. 1 Vapurda güvertenin en hava- a ıgı ımar P ına gore u ey -
dar yerine oturmak istedun. Yol maniye camiile, asarı atika mü -
arkadaşım: zelerinm onune kadar devam ede-

- Rüzgar dokunur, dedi.. cek olan şehrin iki bellibaşlı tu
ristik y.olu da Eminön meydanın-

Bü •ün bu nasihatlerden sonra 
eve geldim. Soğuk bir duş yapmak 
istiyordum Evdekiler: 

- Aman. üşütursiın, dedıler ... 
Yaz, kı§ bütün hayatımız nasi

hat dirllemekle geçiyor .. 

BOYANAN KADINLARDA T 

VERGi ALINACAKl\IIŞ 

Amerikada, dudak ve yanak 
boyayan, yani, makyaj yapan ka
dınlardan bir vergi alınması dü
şünülüyormuş" Bu verginin es -
babı mucibe layihasında neler ya
zılı olacak, bihniyorum. Hakika
ten, .kadınlann içinde, darılma -
sınlar amma, şu rengarenk boya
ları o kadar fazla ve kötü bir şe
kilde sürenler var ki, insan, iğ
reniyor. Nihayet, bu, boyadır. 

Paly~ gibi, türlü türlü renkleri 
yüze sürmenin belki güzellik te
min ettiği doğrudur. Fakat, ben, 
bizt'ıok kadınların, süründüktt?n 

sonra, donüp bir kere aymıya ba
kıp bakmadıklarını merak edi • 
yurum .. 

BALA TESADÜFLER 

ROL OYNUYOR 

:Server Bedi bir yazı ında, f.s -
tanbulda saatin kıymeti olmadı
ğını, günlük hayatımızın saatle 
mukayyed bulunmadığını yazı

yordu. İstanbulda, bilhassa nakil 
vastalarının işleme tarzında, bu 
şehir halkının saatle mukayyed 
olmadıkları :h~ini veren bir eda 
vardır. Geçenlerde bu sütunlarda 
yazmıştım. 27 dakika tramvayla
rın işliymmomesine sebeb olan Jbir 
otobüs kazasından bahsetmi~im. 

Biz, tesadüfen, işlerimize vak
tinde yetişen insanlarız. Hiıla, te
sadüf, hayatımızda buyük ol oy
nuyor. 

AHMED RAUF 

dan başlıyacaktır. Bu yollardan 

Süle.> maniye camiinin önüne çı

kacak olan turistik yolun istika -
met.i tesbıt edilınştir. Plana na
zaran Mısırçarşısınm köşesinden 
başlı) acak olan bu yol, yeşillik bir 
saha dahilinden Suleymaniye ca
miinin Eminönüne bakan cephe
sine kadar devam edecek ve yo
lun ortaaı da refüjlj olacaktır. 
Asarı atika müzelerinin önüne 

kadar devam edecek yol da he
men Eminönünden başlıyacaktır. 
Pı-ostun plfınına göre Asarı atika 
müzelerinin Eminönü meydanın
dan görünebilmesi için yolun şim
diki Ebussuud caddesinin alt ta-
rafından geçmesi icab etmektedir. 
Bu y.ol müzelerin önünde vücude 
getirilecek 'büyük meydandan iti
baren sağa kıvrılacak ve alacağı 
yeni istikametle, adliye ve vilayet 
saraylarile Sultanahmed camii a
rasında tesis edilecek olan mera
sim meydnnına kadar uzanacak
tır. Prost, Sirkecide, ~imdiki Be
şir Kemal eczanesinin ibulunduğu 
köşeden Dördüncü Vakıf hanının 
Eminönü cihetindeki köşesine ka-

dar devam etmek üzere ~izilecek 
müstakim bir hattın alt- tarafın
da kalan sahayı iki mıntakaya a
yırmaktadır. Mütehassıs bu mın
takanın sahil tarafında kalan sa
hayı liman ve iktısadi mü.csscsa
ta, üst taraftaki kısmını da iskana 
tahsis etmektedir. Gerek turistik 
yolun bu hizıı.> a kadar olan kıs -
mının planı, gerekse bu liman mü
esscsatına ve iskfına tahsis edilen 
kısma aid plan Nafıa Vekaletince 
tasvib edilmiş bulunmalınadır. Bu 
plima göre Beşir Kemal eczanesi
nin önünde joıraz Ankara çadde
sine doğru dıf\'am etmek üzere bü
yük bır meydan vücude getırile
cektir. 

(güçüK HABERLE~ 
Yolun Sirkreıden itıbaren mü

zelere kadar devam eden istika
metine aıd pliın henüz Nafıa Ve
kaletince kabul cdilmem~tir. 
Prost, ağustos nıha} etinde Paris
tcn dönduk•ıen sonra yeniden bu 
istikamet ti.zerinde etüdler yapa
caktır. 

* Karabük fabrikaları bir a
ğusro ta Başvekil tarafından a
çı}acaldır. * Akay vapur ücretlerinin in
dirilmesi, içn tetkklere ba§lan -
ml§tır. 

* Romanya matbuat ve propa
ganda nezareti turizm şubesi u
mum müdürü Coıt>o, şehrimize 

gelmıştir. * Tapu ve kadastro umum mü
düriı Cemal Arun talcbile tekaü-
de sevkedilmiş ve yerine Beledi
yeler Bankası imar §efi Halit Zi
ya terfian tayin edilmiştir. * Daıhiliye Vekaleti İnegöl ka
sabasile Boğazlıyan kasabasının 

meskfın ve gayrimeskıln sahanın 
bugifilkü vaziyetinin haritasının 

yapılması işini eksiltmeye çıkart
mıştır. 

* Divrikten şehrimize hepsi 
orta mekteb talebesi olmak üzere 

75 kişilık bir izci kafilcsı gelmiş
tir. * Kadar5tro umum mudürü 
Halid Zıya Türkkan, kadastro ve 

imar işleri etrafında tetkıkatta 

bulunmak iızere dün Tekirdağına 
gitmiştir. * İstinyede fenni temızligı ya
pılan cSavarona• yatı, kızaktan 
indirilmi , Bebeğe gelerek iskele 
önünde demirlemiştir. 

*Münakale Vekaleti lıman hiz

metleri dairesi reisi Zeki, dün de 
liman rıyasetinde mel:gul olmuş
tur. 

* Ankarada bir umumi kütüp
hanenin kurulmasına karar veril
miştir. Maarif Vekaleti, kütüpha
ne projelerini tesbit etmektedir. * Si\•il servisler ıçin yeniden 
19,400,815 İngiliz liralık munzam 

kredi taleb edilmiştir. 

Plaj Bülbülleri 1 

No.39 Yazan: lskender F. SERTELLİ 

.Mecdı birdenbire ayağa kalktı .. 

1 
Odadan sofaya çıktı. 

Ve ki dakika sonra tekrar oda

ya dondu: 
- Çaresini buldum .. Üstümüz

de bır tavan arası var. Haydi, ba
na .> rdım edin" Şu mendebur iz
mar tc nin leşini elbirliğilc yuka
rı göturup bırakalım. Vak'anın şa
h dı yoktur. Yukarda bulsalar da, 
onu tanımadığınızı söylersiniz .. 
Bıt ~ · g.dcr. 

Selin çekmiyor, sindiği köşede 
duşiınüp duruyordu. Biraz sonra 
Sermed bey birdenbire ayağa kalk
kıverecekmlş gibi, içinde garib bir 
his vardı. 

- Haydi be, ne duruyorsunuz? 
Bana yardım etmezseniz, hepiniz 
hapishane köşelerinde ınlersiniz! 

Diye bagırmağa b::ı.şlayınca, Me
lin: 

- .Mecdi, sen ne) aptm? dedi. A
damcağız ölmüş .. 

Selin: 
- Ne di) orsun, abla.. Ölmüş 

mü? dedi. Ben halfı şaka diye din
liyordum bu sözleri.. 
Mecdı gozlerini açtı: 
- Benim şakam yoktur. Melin 

beni çok iyi tanır, kiıçukhanım! 

Ben, sabır ederim amma. tepem 
kızınca da çeker, mıhlarım. Ötesi
ni düşünmem.. Haydı, sarılın şu 

İskenderun Liman. 
Devroldu 

Bır Fransız şirket nin himaye
sinde bulunnn İskenderun li -
manı. şirketten devir alınmıştır. 
Formalıtcye müteallik işler Ve 
kalet tarafından halledilecektir. 

Berberlik imtihanı 
Birleşik esnaf cemiyetlerinin 

merkez binasında yapılan ber -
berlik ehliyeti imtihanına yirmi 
dört erkek, beş kadın berber 
namzedi iştirak etmişlerdir. 
İmtihana girenler arasında 

muvaffak olamıyan yalnız bir 
kadın berberdir. 

mel'unun bacaklnrından .. 
Selinin eli a.> agı boşanmıştı .. 
Karyolanın kenarından inemi -

yordu. 
- Demek o öldü ha .. ?! 
Diye söyleniyor ,.e gözlerini a

çarak Mccdıye hitaben: 
- Benim misafirimi sen öldür-

dün öyle mi? 
Di)ordu. 
Mecdi birdenbıre hiddetlendi: 
- Ne yapalım? O beiasını iste-

di.. Buldu. Sana ne oluyor? Onun 
müdafaa vekili isen haber ver de 
ona göre konuşalım .. 

Selin uzaktan, halının ustüne a
kan kanları görünce büsbütün si
nirlenmişti. 

Kardeşine döndü: 
- Sen ne kadar soğukkanlı bir 

kadın olmuşsun, Melin? Odanda 
bir cina)et oluyor .. Adam vurulu
yor .. yerler kan içinde kalıyor .. 
sesini bile çıkarmıyorsun .. Aşkol
sun sana! 

CUMHURlYET: 

Fırınlar 
T fiş 
Edildi 

Nadir Nadi Bugün •Maarif şu
rası. isımli makalesinde maarif 
işlerimizin uğradığı :ihmaller uzun 
uzadıya bahsettikten sonra ıbu -
günku pı-o.gramı tasvib etmekte -
dir. 

lerdir ve bu meselelerin kat'i şe
killere rapt,ı maarifimizin prog -
ramlaşmasına ve planlışnasına 

hizmet edecektir.• 
Yalnrz Beyoğlunda 1030 
Ekmek Müsadere Edildi , 

Muharrir maarif işlerinin şi -
kayet-e sebab olan taraflarını tek
rarladıktan sonra da Fransa ve 
Sovyet ihtilallerinden sonra bu 
memleketlerin ;geçirdiği küliur 
krizini işaret ediyor. Ne~ice ola
rak Nadir Nadi maarif şUrasının 
memleket için lüzumlu maarif iş
lerini tamamile takviye edeceğini 
yazıyor. 

TAN: 

M. Zekeriya, •Maarifimiz pr.og
ramlaşıyor ''e planlaşıyor. adlı 

yazısında diyor ki: 
cEvıtelki .gün Ankarada ilk 

maarif şurası açılarak faaliyete 
geçti, ıbu şıira maarif hayatımız 
için bir dönüm noktası teşkil e
decektir. Çünkü maarifin !hazırla
yıp şüraya arzettiği meselel~r, ma
arifimizin ana prensiplerini ta. 
bite yardım edecek olan mesele-

İstanbulun Et 
Meselesi 

YENİ SABAB; 

Hüseyin Cahid Yalçın cİngiliz -
Rus konuşmaları• adlı yazısında 

İngiltere ile Sovy-et Rusya ara -
sında cereyan eden müzakerele
rin takip ettiği seyri izah ettik -
ten sonra diy.or ki: 

c'Bizde nihayet hasıl olan intı
baa göre, iki taraf da müzakereyi 
akim bırakmak hususunda ilk a
dımı atmak mcs'uliyetini üzerine 
almıyor.• 

VAKİT: 

Asım Us cMaarif planı. adlı 

yazısında diyor ki: 
...Maarif Vekaleti bir müddet 

evvel !bir neşriyat kongresi top -
ladı. Ondan sonra Maarifimizin 
ıslahatına aid bir takım mühim 
tetkiklere ve raporları broşürler 
halinde neşretti. Şimdi Maarif 
Şıirasının kararlan ile umumi 
bir maarif seferberliği için yapılan 
hazırlıklar tamamlanmış olacak
b.r ... 

Vapur 
Sıkıntısı 

Belediye Geniş Mikyas- Seferlerde Bazı 
da Tedkikat Yapıyor Değişiklik Yapılacak 

Belediye, Dahiliye Vekfiletınin 

talebi üzerine İstanbuldaki et tev
ziatı işi hakkındaki geniş bir .etüd 
yapmaktadır. Bu etüd sırasında 

Karaağaç mezıbahası tesis edilme
den C'\'Vellti İstanbul et ihtiyacı
nın ne suretle temin edildiği, mez
bııluının tesisinden sonra et tevzi
atında .görülen zorluklar, fiat fark
ları, buna mukabıl sıhhi ve gıdai 
faydalar, kasaplar şirketinin İs -
tanbul et nakliyatında \'e et teı:
'Ziatında oynadığı büyük rol, es-

fil Belediye Reisi Muhiddin Üs - ı 
iündağın zamanında kurulan et 
nakliyat kooperatüinin teşkili se-

bebi, bu kooperatifin et tevzia -
tında ve e~ fiatlnrmın yükseLme
sindeki rolleri, Belediyenin bu 
şirket sermayesine iştirak etmesi 
hususunda ne gibi sebeb ve amil
ler.den doğdugu tetkik edilmek -
tedir. 

Bu tetkıkat bittikten ve bele
diyenin bu şirkete iştirak etmek
le uğradığı büyük zarar da tesbit 
edildikten sonra Dahiliye Vekıi -
letıne bir rapor verilecektir. 

---*-

Bir Kadın Beş 
Çocuk Doğurdu 

Kdbek 18 (Hususi)- Kanadalı 

Madam Dion'un lbir ıbatında ~eş 

çocuk doi:ruıması bir hadise ol -
muştu. Şimdi de Villaıhermoza is
mnide Kanadalı lbir gazetecinin 
karısı otuz yaşlarında Madam 
Po!it..a Alvaro bir batında üçü er
kek. ikisi kız olmak üzere be§ ço
cuk ıdoğurmu~ur. Çocuklar tam 
sıhhattedirler. 

Melin cevab verdi: J 
- Peki.. olan oldu .. Ölen oldü .. 

Ne yapalım şimdi? Biz de ölecek 
<Jeğiliz ya onun arkasından?! 

Selin kan görmcğe tahammül e
demiyodu. Başını yasığa dayadı: 

- Fenalık geliyor üzerime. Al -
lah riznsı için bu işe bir çare bu
lun! Neredeyse bayılacağım şim
di .. 

Mecdi kısa boyile yere eğildL. 
Göğsünden kanlar akan za\·allı 
Sermedi )mcaklıyarak odadan dı
şarıya çıkardı. 

- An !aşıldı.. Sizden fayda yok. 
Ve sofadan yavaşca, yedi sekiz 

adım merdiveni çıkarak, Sermedi 
tavanarasma götürdü. Burası di
ğer kiracıların döküntü eşyalarile 
tıklım tıklım doluydu. Mecdi, Ser
medin c-esedini buradaki eşyaların 
arasına bırakarak, üstünü dökün
tülerle örttü. 

Sonra sofaya inerek elini yüzü
nü yıkadı. 

Karadeniz limanlarında yolcu 
ve yük bekletilmemesi için ted -
birler alınacaktır. Muvakkat ola
cağı anlaşılan bu tedbirlere yeni 
vapurlanmız geldiği zaman Jü -
zum kalmıyacaktır. Yukarı iske
lelerden vapurların dolu olarak 
gelmesi, diğer iskelelerde yolcu l 
\'e eşyaların beklemesine sebob ~1- ı 

.maktadır. Elde mevcud vapurlar 1 

ihtiyacı karşılayacak miktarda ol
sa mesele kalnuyacaktır. Şimdilik 
tarifelerde bazı değişiklikler ya -
pılacaktır. 

Yakın sahiller vapurları ücret
lerinde tenzilat yapılması husu -
sunda esaslı şekilde tetkikata baş
lanmıştır. Bilhassa Haydarpaşa -
Kadıköy seferlerinde geniş tenzi
lal yapılacaktır. 

--o--

Eminönündeki Mesçid 
Eminönü meydanındaki mes -

çite, vakıflar idaresinden beş bin 
liraya istimlak edilmiştir. Mes -
eltin sırasındaki on üç dükkan 
sahiplerinden mühim bir kısmı 
belediyenin takdir ettiği istmlck 
bedelini kabul etmiştir. İstimlak 
muamelesi tamamlanınca emla -
kin istimliıkleri bundan s~nra 

takdiri kıymeti esasına göre ya
pıla<:ağı ~çin isf.imlak muamele
leri komisyonun teşkiline kadar 
tehir edilmiştir. 

Plajlar Kontrol 
Edilecek 

Belediye plajları sıkı bir şe
kilde daimi kontrol altında bu
lundurmağa karar vermiştir. Mü 
fettişler tarafından yapılan tef
tişlerde plajlardan bir çoğunda 
hrıdadı sıhhi teşkiliıtının bulua 
madığı anlaşılmıştır. 

Odaya döndüğü zaman Selin l 
karyolada baygın yatıyor, Melin 
de masa başında rakı içiyordu. 

Mecdi, Melinin rakı içtiğini gö
rünce duraladı: 

- Affcrin be.. Vallahi imanına 
kadar karısın sen! Ortalığı heye
cana vermeden, işi ört bas etme
sini ne güzel de biliyorsun! Kera
tayı mezara gömdüm. 

Odaya şöyle bir göz attı: 
- Şimdi küçük bir iş daha kal

dı .. Şu yerdeki kan lekelerini çar
çabuk bir ıslak bezle siliver ba
kayım. Haydi, kendini göster .. 
Bundan sonra seninle karşı karşı
ya ge~r, sigaralarımızı tellendiri
riz, imanım! 

Melin itiraz etmedi.. Yavaşca o
turduğu yerden kalktı.. Bir bez 
parçasını ıslatarak, çarçabuk yer
deki kan lekelerini sildi, ve bezi 
bir gazete parçasını sarıp duvar
daki soba borusu deliğinden baca
nın içine attı. 

Şehirde ekm-ek tevziatmın ko
laylıkla yapılması etrafında Be
lediyece alınan tedbirlerin ne de
receye kadar tatbik edilmekte ol
duğunu ve ekmek çeşnisinin mu
hafaza edilip edilmediğini kont
rol etmek için dün büt.,ün kazalar
da kaymakamlar ve zabıta baş -
memurlarının iştirakile umumi 
lbir kontrol yapılmıştır. Belediye 
Reis muavini Lutii Aksoy da, bu 
sırada Beyoğlu kazasının teftiş -
lerini yapmış, Nişantaşı, Mecidi
yeköyü, Kuıtuluş ve Pang_altı semt
lerindeki fırınları, yanındaki me
ımurlala birlikte kontrol etmiş

•tir. 
iBu umumi kontrol r;;ırasında 

Üsküdar kazasında 11 fırın mua
yene edilmiş, noksan vezinden do
Jayı 893 ekmek müsadere edilmiş, 
ıf ırınlar<ian, kimyahanede tahlil 
ıedilmek üzere 8 şüpheli ekmek nü
ımunesi alınmış, l 15 ekmek gayri
csıhhi görüldüğü için imha edilm~, 
JO fırına da ceza zaptı kesilmiştir. 
Kadıköy kazasında 409 ekmek 

;müsadere edilmiş, 8 şüp'heli ek -
anek nümunesi alınarak Belediye 
acimyahancsine gönderilmiştir. 

Eminönü kazasında 478 ekmek 
müsadere edilmiş, 28 şüpheli 
ıek.mek nümuncsi alınmış, 30 fı
ırıncıya ceza verilmiştir. 

Adalar kazasında 26 ekmek, Bey
koz kazasında 18 ekmek müsadere 
edilmiş, 10 şüpheli ekmek nümu
nesi alınarak kimyahaneye gön
derilmiştir. 

Bakırköy kazasında 11 ekmek 
.müsadere edilmiş, 3 fırın tecziye 
edilmiştir. 

Beşiktaş kazasında 219 ekmek 
müsadere edilmiş, 7 şüpheli nü
ımune alınmı~. 7 fırın da belediye 
czabıta talimatnamesine mugayir 
chareketinden dolayı tecziye edil
\tiliştir. 

Beyoğlu kazasında Belediye Re
is muavininin iştirakile yapılan 
te.fitişte 1044 ekmek müsadere e
dilmiş, 51 ceza zaptı kesilmiştir. 

Bu suretle dün sabahtan akşa
ma kadar devam eden kontrolda 
.Sarıyer kazası hariç olmak üzere 
şehir dahilinde 2342 ekmek mü
csadere edilmiştir. Bu ekmeklerin 
bir kısmı Dariiltıcczcye sevkedil
miş, bir kısmı da ucuz fialla hal
ka tevzi edilmiştir. 

----o-

Plaj Suları Tahlil 
Ediliyor 

Belediye sıhhi işleri müfettiş
leri plfıjlardan aldıkları su nü
mun-elerini :tahlilhaneye sevket
mişlerdir. Sarıyer ve Büyükde
redeki deniz hamamlarının pek 
yakınlarında bulunan lağımların 
suyu kirlettiği tesbit edilmiştir. 
Plajlardan alınan suların tahlil
leri henüz tamamlanmamıştır. 

Deniz Yolları Kombine 
Bilet Y .apıyor 

Denizyollan müdürlüğü, Şir
keti Hayriyenin yaptığı gibi, Üs 
küdar tramvaylarile anlaşarak 

ucuz kombine biletleri ihdası i
çin tetkiklere başlamı§tır. 

Melin de işini bitirmişti. Şimdi 
bir iş daha kalıyordu: Selini ayılt
mak. 

Mecdi bunun da kolayını buldu. 
Yerinden kalkarak, Seline bir iki 
çimdik attı: 

- Yapmacıksa, şimdi gözlerini 
açar .. 

Fakat, Selin kıpırdamıyordu. 
Mecdi: 

· - Sahiden bayılmış be .• t Hele 
şuradan biraz rakı ver de burnu
na koklatalım .. 

Diye seslendi. Melin rakı şişe -
sini Mecdiye uzattı. 

- O nun her zamanki sinirleri
dir .. Ben bilirim onu. Her şeye ça
buk sinirlenir .. bayılır .. 

- Sonra nasıl ayıltırsınız? 
Kendi .kendine ayılır .. 
- Ulan insan kendi kendine a

yılmaz. Kızcağızı öbür dünyaya 
göndermek fikrinde misin yoksa? 

{Devamı var) 

Japonya, 1937 senesinin ternıtl 
~ında Çine karşı açtığı ınub 
benin üçüncü senesine, gerek 
keri ve gerek siyasi bakıflld 
müşkül şartlar altında girınek1 

dir. Japon erkamharbiyesi, hatb 
başlangıç tarihi olan 7 ternııı 
1937 den 29 mayıs 1939 gününe 
dar Çin harbinin bir bilanÇOS" 
neşretmiştir. Bu bilançoya gO 
Japonya iki sene içinde bir b 
milyon kilometre arazi işgal tt 
miş, Çinlilere 2,300,000 za.> iat ' 
dirmiştir. Bunların 936 bini 0 

dür. Bu müddet zarfında JapO 
lar (1561) Çin tayyaresi düşiiı ııı 
!erdir. J aponyanın zayiatına 

lince; erkanıharbiye ancak 59, 
askerin öldüğünü itiraf etın~1 

dir. Fakat Çinliler Japonların 
yiatmı bir milyon olarak kayd 
yorlar. 

Ancak bu bilanço bu) uk 
mana ifade etmez. Japon erle" 
harbiyesinin rakamları doğru 0 

rak kabul edilirse de Çin harlı 
nin henüz neticeye varmaktail 
zak olduğu inkarı mümkün ol• 
mıyan bir hakikattir. Jap0ıı} 
1914 senesinde Almanyanın ~·• 
tığı gib~ uzun zaman hazırlıJl 
dıktan sonra, bir kaç ağır darbe 
düşmanı yere sereceğini zanrıe 
mişti. Askerler dört ve nib!l 
altı aylık bir mücadeleden s0 

~ 

hedefe varılacağını zannctt 
Fakat böyle geniş tecavÜZ }l!l 
hazırlıyan askerlerin planları 
daima bir aksaklık çıkar. Ja 
askerleri hakikaten bir hC 
varmışlardır: bir buçuk milyoil 
lometre murabbaı Çin araı.isi 
galleri altına girdi. Çinin bi.l 
şehirleri ellerindedir. Fakat e 
hedeften çok uzaktadırlar. Çi 
Japon mücadelesi, Nanking.'irı 5 

kutundanberi, iki taraf arns111 

bir mukavemet müsabakası Jı 
lini almıştır. Böyle bir müsab' 
kada da Japonya Çine nazara.il 
ha zayıf görünüyor. Bu sebcP1 

dir ki Japonya Çindeki macet 
nihayefü~ndirmck için mücacıe 
nin üçüncü senesine girerken, tı 
ka bir tabiyeye müracaat ettt' 

tir: İngiltere üzerln-e tazyik Y 
xak Çan-kay-şek~in mağlubi'Ye 
ne yardımını temin ~tmek. Jn 
lar iddia ediyorlar ki Çin }lııf~ 

· 't · d s'01 
nın uzayıp gı mesın en me 
lan Çan-kay-şek değil, ona ) 
dımda bulunan ve onu teşvik 
den İngilteredir. Binaenale)P 
giltere Çan-kay-şek'e yardıJll 
vazgeçiril-ecek olursa, Çın }1 

nihayetlenecektir. Aylardarı 
J aponyada İngiltere aleyhine. P 
paganda yapılmaktadır. HarbiJl 
zamasından doğan yeis ve ilı11 
sizlik içinde İngiltere, J apoıı 
kının gözü önünde gittikçe tc 
kesi artan bir düşman olarale 
lirmektedir. Her gün İngiltere 
leyhine nümayişl-er yapılıyor· 
zeteler, İngilterenin Japonya:i1 
yat hakkından mahrum etrnde 
lıştığını yazıyorlar. 

Japonya kendisine mahsıJS 
diplomasi yoliyle bu İngiliı e 
lini bertaraf etmeğe karar ~ 
miştir. Filhakika bu Japon oıP 
masisi azıcık kabadır. Belki de 
raz Japonların sıkışık vaıif 
bulunduklannı gösterir: Tit11 

imtiyazlı mıntakasına iltica 
birkaç Çinlinin kendilerine iadet 
dilmemesini bahane edere!< ı 
mıntakayı abluka altına a1J1l~l 
ve İngiliz tebaasına karşı ıı~ 
havsalaya sığmaz hareketlcl' > ~ 
mıya başlamışlardır. !ngilteı: ~ 
kfuneti, buna mani olmak ıçııı iJ 
şebbüste bulununca. Japon f1

1
, 

kumeti, Tiençin'deki ingillı e 
hakaret edilmemek için tııgilt~ 
r-enin cÇindeki yeni nizarn1- ·el 
bul etmesini talep etmiştir. ~f' 
çin ablukası hala devam c~ı ~ 
İngiltere bu meselenin görııŞıı 
lüp halledilmesinde ısrar ett , 
den Tokyoda müzakere yapıl~ 
kararlaşmıştı. Fakat görüşUI 1, 
olan mevzuun Ç(!rçevcsi ne 

0

1eı 
cak? Japon - İngiliz görilŞ~erpl 
nin hala biribirine uymadığı ıtl 
yoda yapılan ilk temastan ,.ıı 
maktadır. 



Günün Meselesi: 
1 

40,000 KöyOn 463 
inde Öğretmen Var 

Eğitmen Kursları Tedrisatının 
Takviyesine Lüzum Görülüyor 

Aııkarada ç~malara başlı
y~ Maarif Şfirası komisyonla
ruıın mesailerine ~ok büyük 
elıetıuniyet veriliyor. Şôrııuın 
~ereceği kararlar kurulacak ve 
ihdaa edilecek faydalı usullerle 
lnaarif işlerini yepyeni bir şek· 
le sokacaktır. 

?tlaarif Vekili Hasan Ali 
"tücelin üzerinde ehemmiyetle 
durdufu meselelerden birini de 
kö;p mekteblerinin vaziyeti teş
kil etmektedir. Maarif Vekilliği 
bu İfİ esaslı şekilde tanzim et
lllek karanndadır. Şimdiye ka
dıır 40,000 köyden ancak 4638 
kadarına öğretmen bulunabil
tnlştir. Köylere muallim mek
tebJen mezunlarından tayinler 
Yapınağa da imkan ı:örüleme • 
lnekteclir. 

Esasen Maarif Vekilliği köy
lere muallim mektebleri mezun
llll'ından ziyade köy ahvalin • 
den anlıyan, köy muhitine alış
lllış ve bu muhiti benimsemiş 
kiınselerin tayinine taraftar • 
dıı: ve bu öğretmenlerin köy 

Muallimlerin 
Terfileri 

Mağduriyeti Mucib 
Olacaksa Yeni Sistem 
I<abul Edilmiyecek 
İlk tedrisat ml(allimleri oto

llıatik zam usulüne göre terli et

nıektedirler. Bu suretle her sene 

zam görenler çoğalmakta ve hu
su.ı;ı idarenin dar butçooi bu va

Ziyeu karşılıyamamaktadır. 
Önümfüdeki ders senesinden 

itibaren bu sistem kaldırılacak, 
nıualli.mıenn dereeelcrine göm 
llıua.yYen miktarda ayrılJJll§ zam 

~kli kabul edilecektir. Herhangi 
ır ınuaUim bulunduğu dereceden 

bir y k u arı dereceye terfi ettiği 

takdirde, ancak terfi ettiği derece 

de münıhal olduğu takdirde uım 
görec kt" A e ır. çık olmadığı takdir-
de sıra bekliyecekiir. 

Verilen bu karar henüz Maarıf 
\tekilli.. . 

gınce te.tkık edilmemıştir. 

\tekfilet de bu hususta tetkikat 

Yaparak n-0kt.ai nazarını bild irecek 

"e ınuallimlerin mağduriyetini 
nıUcib olacak vaziyet hasıl ola • 
caksa bu yeni sistem terfiden vaz
g~ileeektir. 

lliğer taraftan bıitçenın darlığı 
<kılayısiJe ilk mekteb muallimle-
rinin . di ,_._d 

şun ye ..... ar verilemiyen 

ltıdeın zamları bir an eV\·el öde

:ecektir. Bu işle •bizzat meşgul 0 • 

an \r ali, Maarif müdürlüğünün 
+ıazırladığı liste üzerinde tetkıka
ta ba,şJanııştır. 

No.42 

d -: Evet, kızımdan haioer aldmı, 
y e.lı, sıze daha fazla ibirşey söyli· 
eıniyeeeğim için beni mazur gör

nıeniıi rica edeceğim. Çünkü kı
~ın bana verdiği malümatın ifşa 
r ılıneınesini istiy-0r. Ben de ka-
ııııa Al• 

tı1t ın=.tub yazdım, kızımı ar-
d· İngıltere •e gönderme;in, bil
ırdiın. 

..,,- .~zınıza hangi adresle cevab 
rdıgınizi de söyliyemez misiniz? 

n:;;- Ortada hiçbır adreıı yo tur. 
t ~ a doğrusu bu saba:h aldığım 
t eıgr~t ııondc·re, n adrE.'6i yok-

?; Anlıyorum. 
libı erecııt bıua ol' sonr, ka • 

n şu e ı verc.ı: 
,_ ~. B~ a amkı gazetelerin n<.> 
'<adar h 
b~ mu aberc sutunlan varsa, 
~ nları kesıp bana getıre~eksiniz. 

Yayı ek ıksiz ~ar• ~abah ma-

mektebleri için çok daha fay
dalı olaca~ kanaatinde bulun
maktadır. 

Maarif Vekilliğince üçten beş 
sınıfa çıkarılması kararlaştml

m~ olan köy mekteblerine yu

kardaki evsafı haiz öğretmen
ler yetiştirmek için eğitmen 

kurslarının adedini arttırmakla 
beraber bu kurslara yeni bir 
şekil de vermek zarureti hasıl 
olmaktadır. Maarif Şfuasınca 
komisyonlara havale edilmiş 

olan bu iş tetkik edilerek prog
ranılaştırılacaktır. Köy çocuk • 

lannı köyde doğmuş, büyümüş, 
a>kerlik vazifesini şehirlerde 

yapını~ köylü delikanWar oku
tacaklardır. Bunların beş sınıflı 

köy mckteblerini idare edebi· 
lecek kabiliyette olabilmeleri 

için de eğitmen kursları tedri
satı takviye edilecektir. Hazır
lanacak programla 40,000 kö -

yün hepsine birden birkaç se
ne zarhnda eğitınen tayin ecli
lec:ektir. 

Körfez 
Vapurları 

Avrupaya 
lsmarlanmıyacak 

Haliçde Yapılacak 
Devlet Denızyolları işletmeleri 

umum müdürlüğü Haliçte yaptı
rılacak yeni kızaklar için tetki
katına devam etmektedir. Bu kı
zaklar körfez vapurları ınşasında 
kullanılacaktır. Yapılacak tesi • 
sata ne kadar para sarfedileceğı 
tetkikat sonunda bellı olacaktır. 

Avrupaya ısmarlanacak yeni ge
mı.er arasında Suvat tıpi körfez 
vapurları bulunduru maması ka
rarlaştırılmııştır. Bu itibarla Ha
liçte yapılacak yeni kızaklara aid 
tesisat için bir an evvel işe .baş • 
!anması lüzumu hasıl olmuştur. 

Devlet Denizyolları işletmeleri 

umum müdürlüğü bu husustakı 
tetkikatı kısa zamanda ikmal e
derek neticeyi Münakalat Veka -
le tine bildirecektir Vekaletten 
gelecek direktiflere göre hareket 
edilecektir. 

-11---
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Polis Şubeleri Abidesi 
İ.stanbul polis mektebınin ellin

ci ~i devriyesi bugün 
es"id edilecektir. Çarşamba 

gunu saat on üçte mek -
fobin bu seneki mezunları tara -
fırı.dan Taksim Cumhuriyet al:ıi • 
dooine merasimle bi.r çelenk ko • 
nulacaktır. Bugün saat 16 da 
inşaatı b1ten Boli.s şehitleri ahide
sinin de küşad resmi yapılacaktır. 
Albidenin ~atı çok güzel bir şe
killde ~amamlanmıktır. Abid~nin 
açılma töreni ve ınıektebdeki me
rasiım için birçok kımseler davet 
edilmlştir 

sa.roda görmek isterim. j 
Ertesi saıbalı dokuz.da bu1ün dos

ya hazırlanmış, masasının tizerine 
konmuştu. 

Mered1t aradıgını kolayca bul
du. Ke;iLmiş gazete sütunların -
dan birinde şu satırları okudu: 

•B. M. sen beni gülünç bir va
ziyete s.okuyorsun. Çok endişe -
deyim. Annem için gönderilen 
paketi aldım , tuvalet odasına kX>y
dum. Hafta tatilinde hiııme.\çiler
le gelmemek husu;;undalti ısta~ 

rını anlıyamıyorum. Dediğini ya
pacağım. Sen izahat verirsin- B~ 

artık böyle devam edemez.> 
Meredıt bu satırları okuduktan 

sonr a elle•ini oğuşturdu. 

-16-
Londra<la şu.bat ayı sis ayı de

ğı dir. Fakat şiddetli fırtınalar 

olur. Halbuki 17 şubat gecesi or
ta ıkta kesif bir sis vardı. En ya
kın eşya bile görünmüyordu. 

Slr Vilyam Bartolomefin huı;usi 

Karabükte yapılmakta olan bü· 
yük demir ve çelik fabrikalarımı
zın inşaatı bitmiştir. Verilen ha· 
berlcre göre, bu muazzam sanayi 
eserlerinin açılma resmi ağusto • 
sun birinde Başvekil tarafından 
yapılacaktır. 

Karabük, Türkiyenin kurduğu 
ağır sanayi müesseselerinin en 
mühimmidir. Ağustostan itibaren 
Karabüke, günde bin ton kömür 
sevkedileceğini ve fabrikanın bu 
kadar kömürle işliyeceğini söy • 
lersek, bu sanayi merkezinin e
hemmiy:>ti lıakkında daha açık 

bir fikir vermiş oluruz. 
Karabük fabrikaları, Cumhu • 

riyet rejiminin iftihar edeceği 

muazzam eserlerden biridir. Ken
di kendimizi katlulamalıyız. 

BURHAN CEVAD 

. Meslek Seçmek 
Istiyen Gençlere 

(Çocuk babalan ve velileri 
ile kendilerine bir meslek 
intibah etmek istiyen genç· 
lere bir kolaylık olmak Ü· 

zere şehrimizdeki mekteb
lerin kayıd ve kabul şart • 

• lannı sıra ile derce devam 
ediyoruz.) 

Sağlık ve Meslek 
Mektebleri 

Maarif Vekaletine bağlı mek • 
lehlerden evvel kayıd ve kabul 
işlerine ve tedrisata başlıyan mü
esseselerden bir kısmı da Sıhhat 
Vekaletine bağlı buİunan riıes -
lek mektebleridi1-. Bunların ba
şında, Küçük Sıhhiye memurla -
ruu yetiştiren mektabler gelmek
tedir. Türkiyede küçük sıhhiye 
memurları yetiştiren mektebler, 
biri 1stanbı.;lda, diğeri Çorumda 
olmak üzere iki tanedir. istan • 
buldaki küçük sıhhiye memurları 
mektebi nehari ve parasmiır. Ço
rumdaki yine para.sız olmak şar
tile leylidir. Bu mektclılere orta 
mekteb mezunları kabul edilir. 
Talı.sil müddeti yalnız iki sene -
dir. Bu mektebkrden çıkan genç
ler kaza hükumet tabibkri maıhi
yetınde olmak üzere derhal .Sıh
hat Vekaleti tarafından kendi •

1 

Ierine vazife teklif edilir. 
Bu mekteblcre girmek için Tür

ltiye vatandaşı olmak, yaşı 19 dan 
aşağı, 25 den yukarı olmamak, 20 
den yukarı yaşlarda olanlar için 
a.>kerliklerini yapmış bulunmak, 
iyi ahlak sıılıibi olmak, her türlü 
hastalıktan salim bulunmak ve 
müracaatta üç fot.oğraf götürmek, 
mezun olmadan herhangi bir se
beb yüzünden mektebden çıka -
rılır ve çıkarı;a kendisi için sar -
!olunan parayı, nizami faizile be
raber tazmin edeceğine ve me • 
zun olanlar ise, hükumetin gös -
!ereceği herhangi bir yerde beş 
sene hizmet edeceğine dair, noter
likten musaddak birer taa-hhüd se
nedi vermek lazımdır. 

Müracaat eden talibler arasın
da orta mekteb mezunu olanlar 
az olu~ a orta mekteb müdavim
leri de bu mekteblere kaıbul edi
lir. Müracaat sırasında, tahsil ve
sikası da göstermek şarttır. 

ikametgahı zenginler mahallesi ı 
sayılan Portman meydanında idi. 
O gece saat on birden az evvel bir 
otomobil Bortman meydanının bir 

köşesrı.de durdu ve genç bir kız 
otomobilden indi. O esnada sı:; o 
derece kesafet peyda etmışt.ı k;, 
gmç kız st.kağa girmeğe cesa•et 
edemedi. 
Şoföre baz, talir .ı.t verdıkten 

sonra, 173 numaralı eve doğru yü
rümeğe başladı. Kapıya gel;nce 
anahtarı soktu ve ıçeriye girdi. 
Elektrik düğmesini çevirdi. Evde 
kimseler )'Qk gibiydi. Kimseol -
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/O »~~~HKEMELER 1~ı Orta<?kul 
=======~~ ve Lıse 
Alacağın 

Olsun! 
Yoksa Bana Beyaz 

Gömlek mi Giydirmek 
İstiyorsun ? 

Üç döt ay evvel, bir gün bir 
meseleden dolayı kendisini kara
kola davet ettiği için. Eyüb mer· 
kezi polis memurlarından Faika 
karakolda, vazife esnasında; ve 
ertooi günü de Eyüb suUı ceza 
mahkemesinde hakimin huzurun· 
da yine ayni memura hakaret e
den, Seher ismiııde l:ıir kadının 
duruşmasına dün asliye üçüncü 
ceza mahkemesinde devam edilıdi. 

Hadi•enin tafsiliitı şudur: 

Bir gün poli.s memuru Faik, 
kendine evindeki kiracılar hak
kında, bazı şeyler sorulmak üze
re, Seherin evine gidiyor, onu ka
rakola çağırıyor. Seher evvela bu 
davete icabet et.mek istemiyor. 
Memur ısrar edince nihayet ka
ralııola gidiyor. Fakat orada, polis 
memuru vazifesini ifa ederken 
Seher: 

- Sen neden ibeni sık sık kara
!vıla çağırıyorsun Benden ne is
tiyorsun? Niçin beni sık sık ra
hatsız ediyorsun Kiracılarım.dan 

bana ne? Neden onlar hakkında 
bana sualler soruy>orsun?. Cı:vaıb 

vermiy«>ceğim. . . Sorduğun sual
lerin hiçbirine cevaıb venniyece
ğim!. Ve sen beni ceva:b vermeğe 
de mecbur edemezsin!. Ben, ne 
senden, ne de amirinden korka-
'-

rım. Ben de vaktile bir polis ka-
rıı;ıydım. Kocam yedi sene bu va
zifede çalıştı. Siz bana birşey ya
pama-ısınız, kimseden korkum 
yoktur. 

Diyor. 

Pıolis memuru susmasını ihtar 
edince Seher büsbütün hiddetlc
nıyor ve memura ağzına geleni 
söylüyor. 

Ertesi günü vaziie esııasr da 
memura hakaret ettiği i~·in Eyüb 
suLh cezada mu.hakeme olunurken 
de yine .Seher Faika hakarette bu
Junu)'Qr. 

Dünkü muhakemede birkaç ~a
hid sorguya çekildi. Bunların hep
si de Seher aleyihinde şahıdlik et· 
tiler. Şahid Mustafa '. 

- Hadise günü karakolun kar
şısındaki kahvc<le .oturuyordum. 
Seherin polis Faika hakaret etti
ğini duydum. Ertesi günü duy -
duklarımı •Öylemek için mahke
meye gitmiştim. 

Seher bir aralık mahkeme saJo.. 
nunda da memura fena oö-Llerle 
hakaret et.ti ve: 

- Her zaman sık sık evime ge
lerek 'beni çağırıymsun? Dün de 
beni pastahaneye davet ettin. Tek
lifini kaıbul etmediğim için bana 
kızdın, iftira ettin!. Galiba bana 
beyaz gömlek gydirmek, beni as
tırmak istiyorsun öyle mi? Ala
cağın olsun!.. 

Dedi. 
Duruşma, mahkemeye gc>lmiyen 

şa>hidlerin de dinlenmeleri için 
ba.şka güne kaldı. 

mayışı da genç kızı memnun et
mış gibi görünüyordu. 

E1ektriği söndürdü, birinci kata 
çıktı. Orada ookak tarafından gö
rünmiyen başka bir lamba yaktı. 
Ondan sonra iltinci kııta çıktı. 

:Mis Belinda Merı Bartolome:f 
planını hiçbir müşkiıle rastla'lla
dan tahakkuk ettirmiş oıduguna 

memnundu. Yalnız zihninde bir 

ftrp'he vardı Acaba tuvalet oda
smm kapısı kilıtli miydi? Bere -
ket versın babası h.çbir nman 
boyle ihtıyatlı hareketlere lüzum 
görmeıdi. Eskı ~ak Cek iyi bir 

Uydurma 
Havale 
Ağırcezada Üç 

Memur Muhakeme 
Ediliyor 

Posta idareııi telsiz telgraf me
murluğunda bulunduğu sırada 
saHıı.e telgraf havaleleri taru:im 

ederek, bunlardan 65 ve 100 lira
lık iki havalenin bedelini sahte 
hüviyet ve tasdiklerle tah6il et • 
tiği iddia edilen Kemal ile şeriki 
cürmü Rıfkı ve Orhanın duruş -
masına dün öğleden sonra Ağırce
za mahkemesin.de devam edildi. 

Dünkü celsede müddeiumumi 
muavini Feridun Bagane, maz • 
nunlar hakkında şu iddiada bu -
lurı.du: 

•- Suçlulardan Kemalin telsiz 
telgraf memuru iken, uydurma 
telgraf havaleleri taru:im ederek, 
bunlardan ikisinin bedelini tah -
sil ettikten sonra, üçüncü sahte 
havaleye tekabül eden parayı da 
alacağı sırada. suç üstünde yaka
landığı amme şa:hidlerinin davaya 
uygun ve yeminli beyanlan za
bıt varakaları ve ehlivukuf ra • 
poru mündericatı, maznunun pos
ta, telgraf müfettişi huzurundaki 
ikrarı gibi yekdiğerini kuvvetlen
diren kanuni delil ve kat'i kaıi -
nelerle sabit olınu~•.u.r. 
~ak telsaz telgraf memuru 

bulnumasına göre, havale tanzim 
etmek salfıhiyeti olmadığından, 

işlediği suçun mahiyeti memur 
olmıyan 1Lirisinin sahte resmi ev
rak tanzim etmesinden ibaret ka
lır ki, bu itibarla hareketi e<>za 
kanununun 342 inci maddesine 
uygundu.-. 69 uncu maddenin de 
nazarı itibare alınarak ona göre 
cezasının kesilmesini t,aleb ede
rim. 

Kemalin su<; ortakları olduğu 

iddıa edJt•n Orhan ile Rıfkıya ge
lınce· H.ıvalenamenin tawikinde 
kulianı'an mühürlerin, \Rıfkının 
malıimatı olmaksızın alına.bilme

si ve posta idaresinde memur bu
lunmasına giıre Kemalın bu işi 

Rıfkıya haber veremeden yapma
sı ihtimallerinin idaredeki inli -
sabı ve memuriyeti itıbarile kuv
vetli bulunmasından netice itiba
rile Rıfkının müdafaasının hiliifı 

anla~ılamamıştır. 

Havalenamelerden birinin Oı -
han namına tanzim edilmiş bu -
lunması, Orhanın da Ke • 
maile berabeı bu i~•.c: iştirakini 

gösteren bir delil nlarak kabul e
dilemez; havalenamcnin Orhan 
namına tanzım edilmi~ bulunma
sına göre, parayı Orhan almadık
ça, Kemalin istifade edebilmesi 
mevzuu bahsolamıyacağ:ı hatıra 

gelirse d~, Kemalin, Orhanın hü
viyetine biirünmesi (Asalın ha
valenamesindeki parayı tahsil e· 
ederken suç iisünde yakalandığı 
gibi) mümkün olduğundan, Or -
hanın da müdafaasının sübut bul
duğunu bu karinelere göre kabul 
etmek lazımdır. 

Orhan la Rıfkının suçları sabit 
görülemediğinden, bunlar hakkın-

adam olmakla beraber, ihmalci 
idi 

Tuvale~ odasının açık olduğunu 

görünce, büsbütün sevindi· Hiz • 

ıııetçiler odanın pancarlarını ka

pamışlar, perdelerini indirmiş • 
lerd ı. Hıç korkusuz linnhayı ya • 

kabılirdi. Annesinin yazıhanesi • 

nir. üstünde hiç a .ılmamış mek • 

t blar vardı. Genç kız bunlara al
dırış etmeden küçük paketi ara • 

mağa koyuldu. Fakat bulamayın· 
ca, bir an kalbi durncakmış gibi 

oldu. Acaba ~ekmecelerin bırınde 

Yeni Açılacak 
Mekteblerin Listesi 

Vekalette 
Maarif müdürlükleri mıntaka

ları dahilinde ne kadar orta mek
teb ve lise bulunduğunu ve daha 
ne kadar orta mektetı ve liseye ih
tiyaç olduğunu tetkik etmiş, neti
ceyi Maarif Vekaletine bildirmiş
lerdir. Maarif Vekaleti mekteble
rin bir listesini hazırlamıştır. 
İmkan r.isbe\.inde memleket da

hilinde yeniden orta mekteb ve 
liseler açılacaktır. Fakat bunla
rın hazırlanan listede gösterilen 
miktardan az olacağı ta>hmin edil
mektedir. Çünkü Maarif Vekiileti 
mesleki tedrisata da büyük ehem
miyet vermektedir. 

Ilk mektebi bitiren bir talebe 
karşısında yegane okul olarak ·or
ta mektciıi .bulmakta, nrta mek _ 
tehi bitiren talebe de liseye kay
dolmaktan başka çare göreme -
mektedir. 

Böylece memlekette mektebler 
sadece memur yetiştırmekt,edir • 
ler. Tüccar, san'atkAr, inşaat us
tası yetiştirecek muhtelif meEleki 
tedrisat okulu mevcud değildir. 

·Blitün bu cihetle gözönünde tu
tularak yeniden açılmasına ihtiyaç 
görülen orta mekteb ve liseler -
den bir kısmının yerine meslek! 
tedrisat mektEl!ıleri açılacaktır. 

ALENİ TEŞEKKÜR 
Cagaloğlunda Sağlık Yurdunda 

yatırdığım hemşiremi muhakkak 
bir ölümden ku.l'tarıp muvaffaki • 
yelle operasyonunu yapan doktor 
operatör Riza Enverdcn ve Sağlık 
Yurdundan gördügüm teshilat ve 
alıikadan dolayı kendilerine ale
nen teşekkür etmeği bir vazife 
bilırim. 

Son Posta gazetesi sc.rıbayii 
Osman Kazma 

KISA POLiS 1 
HABERLERi ._....___ 

* Ayaspaşada Park otelinde 
çalışan Karabet kızı Anna merdi
venden dlk,;erek başın.dan yaralan
miştir. * Rafael oğlu Kemal adında 
lbir çocuk Sirkecide bir tramvaya 
atlamak isterken d~erek yara • 
.anmıştır. 

* Kazlıçcşmede bır fa brik ada 
çalışan Hüseyin adında bir amele 
bir para meselreinden çıkan kav
ga neticesinde Hayri adındaki ar
kadaşını taşla bQ';iından yarala • 
mıştır. * Sirkecide oturan A:hmed oğ
lu Hüsnü ve İsmail oğlu Meıhmed 
adında iki akradaş bir alacak yü
zünden birbirini yaralamışlardır. * Mecidiye köyünde oturan 
Hayrinin 4 ya.;ındalti oğlu Nuri 
erik ağacıntı çıkarlqen düşerek 

yaralanm~tır. 

da da beraat karan verilmesini 
isterim. :1 

Evrak tetkik edilıp karar ve • 
rilmek üzere, durruıma 25 ağuEto
sa tehir edildi. 

miydi? Bühin çekmecelere baktı. 
Yine .bulamadı. 

Nihayet paketı şomınenin üzerin
de görünce: •Oh!• diye derin bir 
nefes ıı_ldı. 

Sabırsız bir hareketle h~men 
paketi açtı. İçinden pek iyi t,anı· 
dığı meşin bir kutu çıktı. Kutuyu 
açtı, Tabaka içinde idi Gö-zleri se
vinçten parladı. 

Yüksek sesle: 

- Allaha çok ~kür' dedi . 
O sırada bir ses sordu: 
- Bana da şiıkretmek yok mu? 
Genç kız yerinden sıçradı ve 

korku ile etrafına bakındı: 
- Vay, Meredıt, dedi. 
Filhakika Meredi! saklandığı 

pC'rd en in ark<1Sından çıkmış!' Bu 
bi~ beklenilmedık göı ünüşünun 
te:;ırin arttnmak içın tiyatro ak
törleri gıbi bır vazıyet takındı· 

- Mis Belmde Bartolomcf, za" 
ederım bana da şukretmeniz ic:ıb 
ediyor. 

Sanatta Milliyet 
Meselesi 

Son günlerde, gazetelerde, bir 
san'at • ilim ve milliyet bahsi a
çıldı. Bazı arkadaşlar, bu mevzu 
üzerindeki fikirlerini söylediler. 
Fakat, san'atm ve ilmin milliyeti 
var mıdır, şeklinddo, çok eskiden 
beri münakaşa edilen dan, bize 
öyle gelir ki, cemiyetin değişen 
telakki ve icablarile çoktan halle. 
dilmiştir. 

Artık, bugün, bir asır, iki asır 
evvel: 

- San'atın, ilmin milliyeti yol<. 
tur, San'a~ ve ilim beynelmilel
clir, cliyen filozofun sözüne lüzu· 
mumlan kıla yer veremeyiz. Ma· 
demki, her fikri, zamanının şart· 
ları ve nınhiti ile ölçmeğe mec
buruz; o halde dünkü cemiyetiıı 
telakkisini, nasıl, 4ıeğişmez bi 
mütearife halinde ebediyete ka. 
dar sürüklemcğe kalkışırız?. 

Bugünkü insan, dünkü insan 
gibi yaŞ<tmıyor, onun gibi dii ün 
müyor, onun gibi bissetıniy_or, o· 
nun gibi telıikki etmiyor O halde 
bugünün ilim ve san'at mevzu1a 
rındaki milliyet bahsi de, bugün 
kil hayatrn ve cemiyetin çeşni İ· 
ni, kokusunu ta~ıyacakbr. 

Ilerşeyin milli davalar için ol 
tlui:ıu bu devirde, san'at ve ılin: 

beynelmilel olamaz. San'at ki ce 
miyetin karakterini, hamur11n1 
yapar. ilim ki, ~emiyetin inşacısı 
dır. 

Zaten, bir san'at eseri mubiü 
nin içinden çıktığı cemiyetin dam 
gasını ta ımaz ını?. O halde yiı:ı. 

de yüz milliyetperver olan ~an'a 
ve ilmi, beyhude yere, bütün in 
sanlığın malı saymakta sebeb )Ok 
tur. 

Şu var ki, me•elil, İngiiiz ku 
maşından elbise giydiğimiz kadar 
Shakespeare'den de istifade l.'de 
riz. 

RF.ŞAD FEYZİ 

Birimizin Derdi 
Hepimizin Derdi 

1 Haziranda Verile
cek Su Hala 

Verilmedi 
Davutpaşada oturan M. Ş. 

Güden adlı bir okuyucumuz 
yazıyor: 

•Bizler Davutpaşa mahalle· 
si Değirmen sokağı ile Babt 
sokağında oturuyoruz. 11 kl· 
şiden mürekkeb bir kafile e' -
!erimize su almak için Sul 
idaresine müracaat ettik. 

Dileğimiz kabul edilerek 1 
haziran 939 tarihinde suyu 

vermek üzere konturato a
kid ve dört aylık • haziran 
temmuz, ağustos, eylUI - su 
paralarını da vezneye yatır· 

<lığımız halde boru yoktur. de
nilmek suretile bu güne k& 
dar su verilmemiştir. 

Yüksek tavassutlarını derı 
saygılarımla rica ederim. 

Genç kız şaşırdı: 

- Siz benim ismimi neıeden b 
liyorsunuz? 

- Ben herşeyı bıliyorum. 
Genç kız sordu: 

- Sizi buraya kim 
Herhalde Sar- Yanı:; 

olaA:ak. 
Bu sefer Meredi! şaşırmıştı; 
- Sarı Yani<; mi? 

- Evet, çünkü o be"ı teh 
etmıştL Polhü ·benım ta · b 
çıkart,acağını söy lemiştL B< n 
ne yaparııı yapalbileceginı }'. 

umurumda olmadığını sövle , 

tı.m. Doğrusu, ben poliste kc 

marn; fakat ondan daha çok 
karım. Benim butu'l ıstcdı 

§ey anr.eme aid olan bır e ı 

cına iade etmekti. 
Bunu .ciyle•!(cn de elındc 

t .ıgıı t;ıbakayı gc>sterdi. 



1 Vaziyet Nasıl İnkişaf Edjı:.or ? 1 1 ij~ERAKU SEYLER ~ 

1 g·ııerenı·n şı·mdı·kı· :ENİBİRKEŞİF 
Büyük Britanya ve Yunan nr-

keoloğları tarafından yapılan a-

K U Vv 1• Ne kadar? raştırmalar neticesinde. şimdiye 
kadar Tiaki ismile tanılan adanın 
İtak (1) adası olduğu anlaşılmış
tır. Bakır Renkli Kız 

Almanlar, İngilterenin Kuvvetli 
• • 

Olduğuna inanmak istemiyorlar 
Alınan erkanıharbiyesine men

.sup albay Kont Şevrin geçen gün 
:Londraya gitmiş ve İngiliz hava 
kuv\'etlcri erkanından yüksek rüt
beli bır zabitle görüşmüştür. Bir 
~giliz gazetesine göre bu İngiliz · 
zabiti ile Kont Şev.rin arasında ce
reyan eden mülakatta İngiliz şı• 
nu anlatmıştır; 

4 '"'"' 4 ti! 

J 

- İngilterenin bugünkü kuv -
vetı herhangi bir hava taarruzu- · 
nu def etmeğe kcifidi:r. Bu taarruz · 
ıster birdenbire olsun, isterse de -
vamlı surette olsun. 

Bunun üzerine Alınan misafir 
evveltı İngilize inanmamış, sonra 
düşünmeğe başlamıştır. Neticede 
de Alınan şunu söylemiştir: 

- Eğer burada öğrendiklerimi · 
Berline gittiğim zaman söylersem 
bana İngiliz propagandasına al • 
danmış, diye bakarlar!. 

İngiliz Mare§alı • l Trenchard yeni lngiiz tanklannı tetkik ediyor. 

Diğer taraftan Alınanların Dan
~ig'de haftalardanberi süren fa
aliyeti de öyle zannedildiği ka -

dar mühim neticeler vereceğe ben· ı 
zem,iyor. Bir Londralı gazetenin 
dediğine göre, İngiliz Başvekili 
geçen gün Danzig için bir nutuk 

söyliyerek Almanlara pek kat'i 
bir lisan ile anlatacağı noktalar 
vardı: Eğer Danzigde bir emriva
ki yapmağa kalkarlarsa İngilte -

renin Lehistana mutlaka yardım 
edeceğini daha açık bir lisanla an
latmak istiyordu. Nitekim geçen -
lercle İngiliz Hariciye Nazın da 
bunu böyle anlatmıştır. Hatta M. 

• 
Köse lvanofun Berlin 

• 
Seyahatı lntıbaları 

-- ,.. 

Bulgar Başvekili Köseivanofun 
Berlin ziyareti esnasında, Verbelin 
gölü civarındaki cİş kampı. nı zi
yaret ettiği zaman alınmış bir res
ml 

reklerile kendisini selamlıyan at
kerleri teftiş ediyor. 

Başvekil, yanında kamp ku -
mandam Heri olduğu halde,, kü-

Yapılan muazzam kabul resim
lerine rağmen Köseivanof memle

ketini, mihvercilerin kucağına at
mak teklifini kabul etmemiştir. 

-- Hanımefendiciğim, hem artık burası sizin 
e" iniz .. Bırakıp ta nereye gideceksmiz! 

Bir saattir benim açamadığım bahis artık kcn
dıligmden açılınış oluyordu. Vücudüme imtihana 
gırenlerin benzeri bir heyecan dağıldı. etlerim yer 
~er urperdi, kesik titrek bir sesle cevab verdim: 

Çemberlayn'in beyanatında daha 
ileri giderek Almanlara daha kat'i 
bir ihtar teşkil edecek diye 
düşünülüyordu. Fakat başvekil 

buna lüzum görmemiştir. Bundan 
bahseden Londralı Deyli Ekspre
sin dediğine göre bunun sebebi şu
dur: Lehistanın Hariciye Nazırı 
M. Beck İngiliz Başvekiline haber 
göndererek şimdilik bu nutkunu 
söylemeği tehir etmesini rica et -
miştir. Çünkü Danzigde Alman
ların faaliyeti öyle büyük bir e
hemmiyet verilecek gibi olmadı
ğından bu kuvvetli nutkun icab 
ederse ileride söylenmesi münasip 
olacağını bildirmiş. 

Alman devlet reisi tarafından 

Alman erkanıharbiyesine şöyle bir 
sual sorulmuş: 

- Almanyanın tam kuvvetli ol 
ması için daha ne kadar zaman 
beklemek lazım?. 

Bunun üzerine erkanıharbiye 

düşünmüş; fakat Her Hitlcr Ma -
caristanı da hesaba katarak Ma
carlarla birlikte Romanya üzerine 
yürümek ve Karadenize çıkmak 

için ne kadar zaman beklemek ıa
zım geleceğini öI:rrenmck istemiş. 

Bunun üzerine erkanıharbiye şöy

le bir cevap vermiş: 
- İlk harekfıt üç ay zaı fında 

yapılabilir!. 

Fakat bunu söylemekle bera -
ber Alman erkiınıharbiyesi Her 
Hitlere şunu da anlatmış · 

- Lakin Alman orduls.n eğer 
herhangi bir harekete geçerst işin 
sonu çok karanlık olacaktır. Çün
kü şimalde Lehistan ve Rus or -
dulan. cenupta diğer müttefikler 
de harekete geçeceklerdir. tngi -
liz ve Fransız donanmaları da de
nizden Alınan sahillerini tazyik e
deceklerdir. 
Diğer taraftan da söylendiğine 

göre Almanlar uzun süreceğ; mu
hakkak olan yeni bir Avrupa har

(Devamı 6 ıncı sahifede) ... 

-Niçın beni mevim olsun efendim?. Bnedeniz 
§ıil'.'di ayrılacağım!. Zaten, bunu söylemek için si
zi rahatsız etmiştim. 

Bekliyordum ki, 
-Ya?. 

Paşaya bu da yetmedi. Sözünü ne kadar kes -
sem, ne kadar: 

- Peki! 
- Rüştü Beyin söylediği gibi, demek?. 
- Siz de böyle söylüyorsunuz. 
Filan diyecek ve. Ben de kalkıp: 
- Affediniz. 
Diyerek elini sıkıp çıkacağım. Halbuki, o hiç 

kendisini bozmadı. Neticeyi bıraktı, en başa dön
dü: 

- Efendim, Rüştü Beyefendiye bir arzumu ar
zetmiştim ... 

Hemen kestim. 
- Evet Paşam. Fakat, kabil olamıyacağını ar

zedıyorum. 

- Nışanlıyım. 

- Beyhude konuşuyorsunuz Paşam ... 
Demeye çalışsam, o yine bıraktığı yerden baş-

" !ıyordu. 

- Size perestiş ediyorwn." 
- Size kalbim veryorum ..• 
Dedi Ve .. Aklında, dilinde ne varsa sıraladı: 
- Bijtün servetimi size vereceğim .. 
- Sizsiz olamyıacağımı anladım .. 

- Hayatımda ilk defa karşıma çıkan ve gön-
lümü hemen büyüliyen kadın siz oldunuz ... 

- Burada oturursanız, köşke, konağa çıkarız. 
- İsterseniz İstanbulda, isterseniz Mısırda, is-

terseniz Pariste. nereyi isterseniz orada otururuz .. . 

- Sizi mes'ud etmek Jçin elimden gelebilen her 
fedakarlığı benden istiyebilirsiniz! .. 

Adanın cenub havalisinde bulu
nan çok kıymetli eserlerden, tunç 
de\Tinde kültürün çok müterakki 
olduğuna kanaat getirilmiştir. 

Bundan başka bir çok mağaralar, 

çukurlar varciır. Bu mağaralarda, 
çukurlarda, İsadan 15 asır evve-

linden İsanın doğuşuna kadar ge
çen zamana ait lqymetli eserler 
bulunmuştur. 

1,500 DİL VAR 

Dünyada mevcud lisanları ko
nuşmak için 1,500 lisan öğrenme
niz lazımdır. Yedi, sekiz lisan ko
nuşan zeki adamlara çok tesadüf 
olunur. 

Halbuki dünyada 1,500 muhtelü 
lisan vardır. 

Bu 1,500 lisandan yalnız biri 
500 milyon adam tarafından ko
nuşulmaktadır: Çin lisanı ... 

Sonra, 200 milyon kişi tarafın
dan konuşulan İngilizce gelir. 

Beynelmilel lisan olan Fransız
ca, Rusca, Almanca, İspanyolca, 
Japonca ve Hindceden sonra gel
mektedir. 

TRİKO VE TRİKO MAKİNELERİ • 

İğne ile triko yapmak 16 ıncı 
yüz yılın iptidasında ihtira olun
muştur. 

Onu her sabah plajda goruyo- ı 
rum. Vücudü harikulade mütena- ----

Yazan: REŞAD FEYZİ 1 
sipir. Belki. Holivudun güzellik öl
çülerile bile, kusursuz gelir .. Ko
yu siyah bır mayosu var .. Kızgın 
güneş altında, sıcak kumların üs
tünde her sabah saatlerce yata ya
ta, bütün vücudü bakırlaşmış, mat 
renkli bir kadife halini almış .. Çe
vik, sportmen bir kız .. 

Bir sabah, onu, her zamanki sa
atte plajda görmeyince, adeta me
rak ettim. nerede ise, gelir, diye 
düşünüyordum.. Fakat, ümidim 
boşa gitti. O gün, plaja gelmedi.. 
Ayni günün akşamı, ona vapurda 
rastladım. Köye dönüyordu. Ev
vela tanıyamamıştım. O kadar şık 
giyinmiş, alımlı bir hali vardı. Göz
lerim, onu daima denizde, kumlar
da mayo ile görmeğe alışık olduğu 
için, dışarıda elbisesile görmek, 
tuhafıma gitmişti. Onu ilk defa, 
sokak kıyafetile görüyodum. Fa
kat, halô. gözlerimin önüne, de
'l'liz hali geliyordu .. Halbuki, şim
di, şu karşımdaki kanapede otu
ran kız, hiç te plajdaki fettan kız 
değildi. Ciddi, vakur, ağır ve hayli 
mağrur bir edası vardı. 

di artisti gibi, azami ciddi, müt -
hiş soğuk, birbirimize ve atrafı -
mızdaki insanlara rol yapıyoruz. 
Hayat ne gariptir. Yaşadığımız sa
atlerin yarısından fazlasında, ol -
duğumuzdan bambaşka görünü -
yoruz. Bütün ömrümüz rol yap -
makla geçer .. 

Fakat, bu akşam, söylediğim gi-

Etrafına karşı, tamamile lakayd .~~!'IS•~=•,.ii:SlllH 

idi. 1 
Denizin bfle neş'esf kaçtı.. ıtafit 
kız bir alemdi.. Ne idi onun o çığ· 
lıkları? .. 

_C?__eva'!_":ı. ~ ı~ı. !~hi~e_d~) _ • .J/ 
m • wm W9WWW'W ~• .. ıwt • 

O vakte gelinciye kadar ancak 
yünler eğriliyor ve kumaş yapılı
yordu. Mesela bir çorap yapmak 
için bu kumaşlardan ufak parça
lar kesiliyor. dikiliyordu. 

Pariste, ilk cTrikocular birliği-
1527 de tesis olunmuştur. 

Yukarıdan bakan, azametli bir 
duruşu vardı. İskeleye çıktığımız 
zaman, gözlerim onu aradı .. Bula
madım .. Acel.E, bir tarafa gitmiş, 
diye düşünüyordum .. Ertesi sabah, 
plaja daha erken gittim. Onu bek
liyordwn .. O, yine yoktu. Mera -
kım bir kat daha artmıştı .. Hal -
buki, onu, denize girmediği gün 
yaşıyamaz sanırdım.. O kadar 
çok, serin, mavi sulara hayrandı. 

bi, onu biraz daha yakınlaşmış bir 
ruh içinde buldum .. Galiba, deni
ze olan hasreti fevkalade artmıştı .. 
Hatta, bir aralık, gözlel'imi ara
yıp bularak, o kadar tatlı, o ka-
dar dost bir mana ile bakmıştı ki. .. 

1 

.. -- ~ 
Bakışlarında, zaptedilcmiyen bir 1 R A\\ ~ ~ o 
tebessümün izlerini hisseder gibi ~ lbJJ V 
oldum. Nerede ise, oturduğu yer- a - -ZAVALLI FİLLER 

Bilardo yüzünden bir asırda ta
mam 300,000 fil öldürülmüştür. 
Buna da sebep, bilardo bilyaları
nın fildişinden yapılmasıdır. 

den kalkıp gelecek, yanıma otura- ANKARA RADYQSLJ 
cak, şen laubali bir eda ile: _ DALGA UZUNLU<iU .-"': 

- Nasıl, bugün deniz soğuk mu 1(1'• 
O akşam, ayni vapurda, onu, yi

ne köye dönerken görmüştüm. İki 
gündür. nereye gidiyordu. Elinde, 
büyük mağazaların antetleri -
ni taşıyan irİli ufaklı paketler var
dı. Beni görünce, plajdan tanıdığı 
bu uzak göz aş;nasını görmekten 
mütevellid bir sevinç duyuyor 

T.A.Q. 19,74 m. 15195 Kes. 20 
idi? .. Müjgan ne yaptı? .. Çok yüz- TA p 3179 9A 65 K 20 ı<"'' . . • , nı. ,. es. 
dü mü? .. Selmayı yine kızdırdı - 1639 m. 138 Kes. 120 J(1"• 

(1) 1talya, Arnavutluk ve Yu
nanistan arasındaki denizde bir a
dadır. Homer'in şiirlerine göre Ü
tis, burada saltanat sürmüş ve bi
lahare Trua muhasarasına i§tirak 

etmiştir. 

lar mı?. Botun devrilişinde SU - ,. ____________ _ 

Doktorun Öğütleri: 

Baygınlık 

Hastayı sırt üstü yatırmalı. 
Başını, vücudünden biraz da
ha alçakca bulundurmalı. El
bisesinin, gömleğinin düğme
lerini çözmeli, ferahlandırma
lı. Yüzüne soğuk su serpmeli, 
burnuna sirke veya eter kok
latmalı ... 

Şayed baygınlık devam e
derse sun'i teneffüs usulü tat
bik etmeli. Bunun için yüzü
koyun yatırmalı. Başı, yana 
doğru ve hafüce yüksek tut
malı. Ciğerlerini açık bulun-

1 

durmalı. Yan taraflarına mun-ı 
tazaman basmalı ve bir dok
tor çağırmalı ... 

vehmine kapıldım. Belki de, bu, 
benim kuruntumdu. İhtimal ki, 
beni görünce plajı, serin suları ha
tırlıyor, iki gündür hasret kaldığı 
denizin havasını yüzümde oku -
mak istiyordu. Bu düşüncelere sa
hip oluşumun sebebi, bu akşam, 
dünkünden biraz fazlaca, üzerim
de durması, vakit vakit, başını 

pencereden bana çevirip bakması 
idi. 

Birbirlerini daima gören, fakat, 
tanışıp konuşmıyan insanların, ne 
tuhaf halleri vardır. İki ay olu -
yor ki, her sabah o beni. ben onu 
plajda görüyoruz. Onu kumlarda 
yatışını, arkadaşlarile denizde oy
nayışını, küçük Botu· devirerek 
şakalar yapışını, kahkahalarla bü
tün plajı çınlatışını biliyorum .. Bü
tün bunları bildiğimi, o da bili -
yor .. 

Fakat, burada, vapurun kama -
rasında, sahneye çıkmış iki traje-

heyla bağırdı mı?. 

Dıye sualler soracak zannedi -
yordum .. Bütün, denize ait ben -
den günlük tafsilatı alacak, bu su
retle, biraz olsun iyi ferahlıya -
cak, son.na., suların hasretile boy
nunu bükerek, göğüs geçirecek, 
hiç tanımadığı bana karşı, bu ha
reketlerini mazur göstermek i
çin: 

- Affedersiniz, beyefendi .. Sizi 
rahatsız ettim, diyip, yanımdan 

kalkıp gidecek sanıyordum. 
O akşam da, iskeleye"Ç'ıkınca, o

nu, yine birden kaybetmiştim .. 
Artık, akşamları da rastlamaz 

olmuştum. Plô.ja da gelıniyordu .. 
Denizin eğlencesi, alentleri devam 
ediyordu .. Yalnız, o, yoktu .. 

Bir sabah 'plô.jda, kumların üs -
tünde güneşleniyordum. Tesadü -
fen, hemen iki adım öteye de, o
nun arkadaşlarından Süheyla ile 
Müjgan gelip yatmışlardı .. İki 
genç kız, konuşuyordu .. Gayriih
tiyari kulak kabartmıştım .. Onla
rı dinliyordum. Süheyla isminde
ki: 

- Sevim gelmiyor artık, dedi.. 

- Bana acıyınız Belkis Hanım .. Sizi seviyo -
ruınl .. 

Dedi. Ayaklarımı zor çektim, utandım, şaşır -
dıın. 

Hele bir an; bütün bütün değişti, biraz da lfı
übali, erkeğe hiç yakışmıyan pozlarla ayaklanma 
kapanır gibi oldu, .yalvarmağa başladı: 

Bu yalvarış, bu tazallüm, bu ayaklara kapanış 
insam hakikaten şaşırtıyor, mukavemetini zayıfla
tı)oı·, dilme tutukluk veriyor. Fakat, ben yine bir 
taraftan şaşkın şaşkın bu sahneler içinde çırpınır -
ken, bir taraftan da kendimi tutmaya çalışıyor. 

- Rica ederim ... 
- Sizinle evlenemem ... 

- Seni çok sevdim Belkis!.. 

- Sen benim canım, kanım. kalbim oldun B~l-
kis!. 

- Sensiz yaşıyamıyaağımı anladım .. 

ilk gündenberi senin aşıkınım!.. 
- Hayatımda huzur kalmadı Belkis. Hep seni 

düşünüyor, hep seni tahayyül ediyorum. 

- Nikahımı kabul et Belkisi. 

- Yalvarıyorum Belkisi .. 

- Ağlıyorum Belkis!.. 
Ve .. Yine bir an oturduğu yerden kalktı, yere 

diz çöktü, topuklarımdan tuttu, dudaklarını avak
lar;ma götürüp: 

- Nişanlımı çok seviyorum!. 
- A)Tılmak mümkün değildir! .. 
- O da beni: çok seviyor. 
- Biz karı koca ancak onunla olabiliriz ..• 
- Sözlerinizi kabul edemiyeceğime çok müte-

essifim .. 
-· Rica ederim, beni üzüyorsunuz. 

- Bu kadar kafi efendim .. 
- Size bir dost olarak kalacağım paşam ..• 

Diye, bir şeyler söylüyor söylüyordum. Fakat, 
o bunları hiç dinlemiyor, yine hep kendi bildikleri
m okuyordu. 

(Devamı var) 1 

BVG'VN 

Saat 19 Program. 
Saat 19.05 Müzik (P. DukaS • 

Çırak sihirbaz: Senfonik parça • 
Pl.}. 

Saat 19.15 Türk müziği (I<:ı· 
rışık program). 

Saat 19.45 Türk müziği (Jfall< 
türküleri ve oyun hayaları). 

Saat 20 Memleket saat ayarı 
ajans ve meteoroloji haberleri. 

Saat 20.15 Konuşma. 
Saat 20.30 Türk müziği 
Saat21.10 Haftalık posta J<ı.ı· 

tusu. 
Saat 21.25 Neşeli plaklar • :It 
Saat 21,30 Mtizik (Saksofoll 

soloları - Nihat Esengin tarnfıır 
dan). 

Saat 21.50 Müzik (Melodı - pl.) 
Saat 22. Müzik (Küçük Or • 

kestra - Şef: Necip Aşkın). . 
Saat 23. Son ajans habcrler1

• 

ziraat, esham, tahvilat, kambiY0 

- nukut borsası (fiyat). 
Saat 23.20 Müzik (cazband • 

Pl.). 
YARIN 

Saat 12,30 Program, 
Saat 12.35 Türk müziği - pl. 
Saat 13. Memleket saat aya· 

rı, ajans ve meteoroloji haberle· 
ri. 

Saat 13 - 14 - 15 Müzik (Riyıı· 
seticümhur bandosu - Şef: İh • 
san Künçer), 

1357 Hicri 1 1355 Rumi 
Cemaziyelahir Temmuz 

2 6 .....,,,,,. 

1939,"A; 7, Gün 200, Hızır 75 
19 Temmuz ÇARŞAMBA ~ 

-- 1 
Vakitler Vaaati Ezani 

sa. da. u. da· --- ~ 

Güne, 4 44 9 06 

oııe 12 20 .f 42 

İkindi 16 18 8 41 

Akpm 19 37 12 00 

Yataı 21 33 1 ~, 
İmsak 2 34 6 ~r.. .. 



1 Yabancı Gözii İle İstanbul ..:ı 

Bebe Danyel' in 
Nlenejeri Geldi 
is Jeusen ''Ne Sihirli Ne Güzel 
Memleketiniz Var,, Diyor 

İs Yazan: 1 
ktııder F. SERTEı..ı.1 -------~~llılı sinema yıldızı Bebe Da-

1 he · · F Pınız tanırsınız. Kendisi-
Cuig'. .~ de chambre. ı ve 
. ınıcre . . k 
~'' • ı oıara uzun zaman-""'•r· l:J,,, 1 Yanında bulunduğu Mis .... \' 
lıand ensen ve arkadaşı Mis Gi!r-
dan i lll:ayr geçen gün Amerika -

İltı s~anbula geldiler. 
llıı adın arkadaş, seyahatte 

ız de . e et nız vasıtalarından istifa-
llıek ·· l'iiru uzere - tamamen yaya 

l!ıııı:•k Şartile - se~ahate ç•« • 
4 dı. 

h,, lubat 1939 da İngiltereden baş
'•tak F 

ı·1. Si .' ransa, Korsika, Sardun-
ti~. Cılya, İtalya, Pire, Berut, Su· 

"· L"b liy•d u nan, Hayfa ve İskende-
~fiJ en Mısıra geçerek, bir turist 
l\ıııe~Sile şehrimize gelen bu iki 
ltınd kalı kadınla - Gülh~ne par
ıea; a Atatürkün heykeli önünde 

lkııı Çıkarırlarken - görüştüm. 
ıo~ 1 

gün İstanbulda kalarak bir 
he ~•rleri gezdiğini söyliyen Be

Yı!~niels'in menejeri, bu sevim· 
...._ ızdan bahsediyordu: 

lrı~ llebe, kocası Ben Lion'dan 
!on memnundur. Bebe Daniels'in 
illeııı zamanla•da perdede göriln
liıas •sinin sebebi, evlenmiş ol -
~ 4dır. Şüphesiz ki, evlilik hay 
la,,,. Ildisini aileye daha çok bağ-
"'"§lır. 
'Ş' ç~· 1mdi, yıldız ne ile vakit ge-
'>'or? 

11.~ l::vvela kocasile. Sonra spor
eilh be Daniels spor meraklısıdır. 
~ğle ilsı>a kış spor !arını çok sever. 
tı ~ nceıerini de ihmal etmez. Ka· 

...._ Oca daima çift gezerler. 
Yan Çoktanberi Bebe Daniels'in 

ıncta ını idiniz? 

de::-bEvet, perdede göründüğü gün

• 

Me§hur sinema yıldızı Bebe Daniels'in menejeri. AtatiLrkiLn heyıceıi u· 

nünde - Menejer Mısırda Sfenks ve Ehramlar önünde - Ve oteı bal
konunda ... 

te Nil boyunda Mısır eşeğile bir 1 
gezinti. 

Şurası muhakkak ki, şarka se -
yahata çıkan turistler Türkiye - ı 
den sonra Mısırı - Ehramları, 

Sfenksleri, Nil ve timsahlarile -
daha enteresan buluyorlar. 

Bebe Daniels kadar sevimli olan 

- İstanbulun yüksek minareli 
camilerini görmeden dönmek, şar

kın hususiyetlerini görmeden git

mek demektir. Amerikay~ varın

ca, ilk anlatacağım şey, {Boğaziçi) 

nin göz kamaştıran güzellikleri o

lacaktır. Bu yolculuğu ve bu gü-

menejeri, şehrimiz~en ayrılırken 1 zel memleketi, ölünciye kadar u-
beni teeyyüd ediyordu: , nutmıyacağım. ,, er;, 

........ ================================================ 

....._ lstanbula niçin geldiniz? 
lar Gezmek için. Gelen seyyah
d.uı~ İstanbulun methini duy • 

•ça " lak ' ıçıınde yenilmez bir me -
ıak Uyandı. A'.Tupayı yaya ola • 
d 'n gez.ıneğe çıkan kafileye katıl-
4 ı) llutün seyahat masrafımı Be-

•niels ödiyor. 

arz: l<endisi de İstanbulu görmek 
....._Sunu göstermediler mi? 

~uyu Çok istiyordu. Hatta bu ar
~at benden fazla izhar etti. Fa
na ' gelmesine maniler vardı. Ba
ay}ara verdi. Yola çıktım .. Kaç 

~ır s 
...._ İ eyahatteyim. 

....._ ~ta.nbulu nasıl buldunuz? 
l\ııı h· Şsız bir memleket. Avrupa
ko-· ıç bir yerinde bilhassa cBo • 
""ıç; 

tasıı • kadar cazib bir manzaraya 
'Vett;;:nadıın. Tabiatınburaya bah
ial1 ı emsalsiz güzelliklere, Bo -
li! ,n tatlı tna\"İ rengine ve şu ye-
" ıttıarı .. . d -•er. n uzerın e uçuşan gu-

•ltıl gijlelJ ere bayılıyorum. İnsan bu 
<IQr.· tkler karşısında basının dön-

•Un" • 
tılrn u h.ts~edivor ve buradan ay-

• ak isteınivor. 
"tk . 
, ;.daşı da gülerek ilave etti: 

'İİıli . ılh a Boğazın iki sahilini 
ler ~en büyük yalılar, zarif köşk· 
la:.l~~Yeşil bahçeler, akar sular, 
eı"ılt ar, balıklar.. ve kuşların 
lıy0t ı~arı ınsanı Bosfora öyle bağ
Vayı 1

: Ben bu kadar sihirli ha
l'ıeı ~ buyülü suları, göz kamaştı
lıeı.ı e Çekici manzaraları olan bir 

~ey 
~aita e rastlamadım hiç. Boğaziçi 
ılo1u . n başa şiir .. yeri, göğü esrar 

C:iith 
liyen ane parkının ağzında bek-
l.ıırdı otomobile yetişmek istiyor
taııı ·c!Iı:eykeiin önünde fazla du -
. a ılar B 
~ b · ebe Daniels'in meııe-
takat ana gezd•ği yerlere ait küçük 
di. İştÇok kıyrnetli fotoğraflar ver

ÔııUnd: Sfe,nk.sler .. İşte Ehramlar 

Frankoya Silah Satan 
Adam Havadan 

Mil yonlar Kazandı 
Bin Şişe Şampanya Yirmidört 

Saatte Nasıl Bitirilmiş ? 

Ba~kalannın milyonlar kazandığı lspanya harbinden bir sahne 

İngiliz Lordlarından Robert 
Herveyin oğlu Viktor Hervey genç 
ve güzel bir kadının gerdanlığını 

aşırmak, diğer bir kadının da e
vine girerek mücevıherırtı alın -
ması yüzünden diğer üç arkada
şile birlikte mah.kUın olmuştur. 

.son Telgraf• bir zamandall!beri 
Londra ceza mahkemesini meı; -
gul eden bu davanın tafsilatını hu
lasa etmişti. Malııkı'.ımlardan en 
ağır ceza Vikbor Hervey hakkın
da verilmiştir. Üç sene ağır hap. 
se mahkum olan Vik!tor Hervey 
Londra gazetelerini bugünlerde 
çok meşgul ederek 'bu gencin ha

iJıi anlatılmak -

tadır. Babasından senede 750 İn
giliz lirası harçlık aldığını söyli
yen Viktor Hervey bununla kan

maz, .başka sureUerle zeıı,gin ol -
mayı düşünür, hulasa yakın ıbir 

zamanda milYQner olmak ister bir 
gençti. İspanyada dahili harb de

vam ettiji müddetçe Frank.oya si
liih satmak işinden Hervey de isti
fade etmiş, Finlandiyaya giderek 
oradan silah sa1ın alarak İspanya
ya yollamak için uğraşmıştır. 

Viktor Herveyin pek zengin lord
lardan bir de amcası vardır. Am
casından para çekerek sinemacı

lık edeceğini söylemiş, bunun için 

(Devomı 7 inci sayfada) 

~ MD~AH~ GCNIEŞ 18lANVOSU 

·:;~~:~:::~:.~~b.~~~ Cıkolata Gibi Yanmak Hosa Gitmiyor 
lan bir diplomat bir gün vefat e
der. 

Vefat haberini gazetede oku -
yanlardan biri: 

- Acaba ölmekten maksadı ne
dir?. der. 

YERİNDE BİR CEV AB 

Pinti, yani hasis bir adamı dü
ğüne davet etmişler. Oğlunu da 
beraber götürmüş. Zavallı çocuk 
bol yemekleri görünce sevincin
den çılgın gibi olmuş, lokmanın bi
rini ağzına, birini eline, birini de 
göz hapsine alarak yimye başla.
mış. Yanında oturan babası: 

- Göreyim seni! Yarınki, öbür 
günkü yiyeceğini de çıkar! 

- Acele etme baba!. Dünkü ve 
evvelki günkü yemeği tekmil e
deyim de yarınkiue, öbür gün
küne sıra gelsin!. 

HUKUKU DÜVEL 

Fransa - Pruspa muharebesin
den sonra mekteblerde, yeniden 
tedrisata 'başlanmış, bunlardan 
birinin küşad resminde, meı;hur 

tarihi roman muharriri Aleksandr 
Düma da hazır bulunmuş ve prog
ramda •hukuku düvel• dersinin 
de bulunduğunu görünce: 

- A! Bu ders halfi var mı?. 
Diye izharı hayret etmiş. 

HAKKI YOK MU? 

Amerikanın ke~finden biraz son
ra oraya hicret eden İngilizlerden 
biri. hizmetine bir yerli almış. 

Bir gün İngiliz, piposunu yak -
mış, çmeğe başlamış. Tabii her 
nefes çekişte ağzından, burnun -
dan dum3nlar çıkıyor. Bunu, ilk 
defa gören hizmetçi: 

- A!. Bizim bay, içinden tu -
tuşmuş, yanıyor!. 

Diye bağırarak bir kova su al
mış, İngilizin başından aşağı boca 
etmiş!.. 

ABDESTİ BOZULl\1ASIN DİYE 

Eskiden «mahalle mektebleri• 
vardı. Dersini öğrenmiyen, yara -
mazlık eden çocukların ayakları 
falakaya çekilirdi. 

Böyle bir çocuk iken hoca: 
- Yıkın şu çapkını yere! Ço -

raplannı da çıkarın!. 
Emrini verince yaramaz çocuk: 
- Aman hocaefendi! Çorapları

çıkartmayın! Annem bana: •Ço -
raplarını çıkarma, abdestin bozu
lur, dedi> diye yalvarmış. 

YANKESİCİNİN KURNAZLIGI 

- Sen, şu bayın cebinden gü -
müş s:gara kutusunu çarpmışsın? .. 

- Ha<a bayım ... Ben yankesi
ci deği!·m. Bunu hiç bir vakit ka
bul etmem. Ben, bayı ahbaplarım
dan biri sandım, ahbabıma bir la
tife olsun diye haberi olmadan 

kutuyu aldım. 
- Pekı, fakat bayın ahbabla • 

rında nbiri olmadığını anlayınca 
niçin geri vermedin? ... 

- Belki latifeden anlamaz, be
ni yankesici zanneder, polise verir 

diye ... 

Bi r Dakika 
Diyip Geçmeyiniz. 
* Zabıta vukuatını yazan 

mecmualar Amerikada mak
buldür. Bu gibi mecmualar° -
dan daki!<ada 50 tane satılır. * Kanadada, 500 tablet çi
ko'ata imal olunur. * Dıinyada, 380,000 frank
lık değerinde mensucat imal 

olunur. * Almanyada, hayvan mev
cudundan 2 hayvan eksilmek

tedir . * Büyük Britanl,ya ocak
larından 600 ton kömür çıka
rılmaktadır . * İsveçte, 2.000 telefon mu
haveresi yapılmaktadır. * Büyük Britanyada 100 
ton kalay sarfolunur. * Fransa, dakikada 68 kilo 
krom ithal eder. Bunun büyük 

bir kısmı Türkiyeden gönde- , 
rilır. 

İŞTE 60 SANİYE GEÇTİ. 

• • 
Güneş Banyosundan istifade /cin 

' 
Dikkatli Olmak Lazımdır 

Bu sıcaıc günlerde plajlara gi -
.ıenler banyolarını aldıktan sonra 

kumların üzerine yatarlar, güneş 
banyosunu yaparlar. Bu, herkese 

yarar mı, faide verir mi? Bunu tet
kik etmezden evvel şunu söyliye

lim: Cildi, Habeşiler gibi esmerleş
tirmek modası geçtı. Şimdi es -
mer değil, kehirbar sarısına mey
yal renk makbul... 

Sonra yüzü muhafaza lazımdır. 
Bazı ince cildler sıcağın tesirile kır

mızılaşır, katılaşır ve çatlar. Hem, 
ıztırab verir, hem de çirkin görü
nür. 

Güneş banyosunun vücude fay-

dası vardır. Fakat, bir doktorun 1 
tavsiyesi üzerine yapmak şartile .. . 

Doktora danışmadan vücudları
nı güneşin yakıcı ziyasına arzeden 
erkekler ve bilhassa kadınlar fa
ide değil, zarar görürler. 

Farz edelim ki doktorunuz, gü
neş banyosu almanıza müsaade· 
verdi. Bunu nasıl yapacağınızı bi
liyor musunuz? ... 

İlk günü, beş dakikadan fazla 
güneşte durmayınız. Vücudünü -
zün yukarı kısmı, ayaklarınız, kol
larınız ve elleriniz güneşe maruz 
bulunsun ... 

İkinci gün bacakları örtmek şar
tile 10 dakika ... 

Üçüncü gün 15 dakika. Dördün· 
cü gün, kalçaları açık bulundura-

' rak 20 dakika, beşinci gün 25 da-
kika. Altıncı gün omuzlar da aça
rak 35 dakika. Nihayet sekizıl'ci 

gün bütün vı.icudünüz açık bu -
lunduğu halde 40 dakika güneşe 
kalabilirsiniz. 

Güneş ve sıcak kumlardan gôz 
pek cabuk müteessir olur. Hafif 

vapur dumanı gözlük kullanmak 
çok iyidir. Bu sene. plajlarda kul

lanılmak için kurdelalı gözlükler 
çıkarılmıştır. Bunlar, mayolara u

yan renkleri pek hoş görünmek -
tedir. 

!~============================================== 

POLA 
NEGRi 

DAVACI 

Dör-düncü H anri 
Sevdikten Sonra .. 

Ölü Bir Çocuk 
Sonra Ölmüştür 

Kralın Gözdesi 
Doğurduktan 
Tanhin meşhur simalarından 

4 üncü Hanrinin kadınlara karşı 
zaafı vardı. Bilhassa GaJbrielle 
D'cstees adlı kadını çılgınca sev
miş, hayatı, ahlakı hatta !bütün 
yaşayışı değişmişti. Bu tarihi aşk 

macerasını bir Fransız .gazetesin
den aşağıya naklediyoruz: 

Kral Hanri odasına girdi, kon
solün gözünden güçük bir mah
faza çık- iı. Altın bir anahtarla 
açtı. 

Elleri \İtrıyordu. Gabriyelin da
ima bileğinde taşıdığı zümrüd bi
leziği okşamıya başladı. Pandan
tifi de mahfazada idi. Aşk mek -
tubları, kırmızı kordelii ile bağ -
lanmıştı. Desteden bir mektub al
qı, okumıya başladı. Bu, Pikardi
de hastalandığı zaman gönderil
mişti: 

·Büyük bir merak içindey) n. 
Kralın slhhati hakkında bana ma
lumat veriniz. Bıı:gün aldığım ha
berlere rağmen meraktan kendi
mi kurtaramıyorum. Bütün gece 
gözlerimi kapayıp da uyuyama· 
dım. Çıldıracağım ... • 

Kral, melınubu dudaklarına gö
türdü, öptü. Sonra uzun müddet 
kokladı. Sahibi ölen .bu mektub
lardan intişar eden tatlı, baygın 

bir koku, ru.lıunun en derin yer
lerine kadar nüfuz ediyordu. 

Hele, vefatından üç gün evvel 
yazdığı melcttıib: 

•Çok sevgilim ... · Bu paskalya 
günlerini biribirimizden ayrı ge
çiımemizi arzu ve Parise gitmemi 
emrettiniz. Rahatsızlığıma rağ 

men emnnizi yerine getirmek .· 
çin yola çılot.ım. Fakat çok muzta
rib, çok ·bitkin ıbir haldeyim. Ça
buk, çabuk geliniz ... Sizi ve ço -
cuklarımı bir daha görmek ıstt

yorum .. > 

Hanri fazla okuyamadı. Ağlı -
yordu. Niçin bu davete şitab et
memişti? Gabriyelin ölüm halin
de İ.2:har ettiği arzuyu yerine ge
tirmemişti ?. Nazırların tavsiyele
rini dinlemesine seb<>b neydi?. 

Saray erkanı ve bilhassa Sully: 
- Rambuiyede kalınız, haşmet

meab... se ... gli il:ıastanız, hastalı

ğını izam ediyor. Böyle ansızın Pa· 
rise giderseniz halk n~ der?. 

Demişlerdi. Hanri, melctub pa
ketini tekrar kırmızı kordelfı ile 
bağladı. 

Yerine koydu. Gabriyelin eldi
venlerini aldı. Avuçlarının ara -
sında sıktı. Sonra kokladı, yüre
ğine bastırdı: 

- Affet, sevgili Ga.briyelim, af
fet beni ... 

Diye mırıldandı. 

(Devamı 7 inci ıayfadcı) 

--Bir Mecmuadan Bir 
Milyon Tazminat _ 

istiyor 
Meşhur sinema yıldızı Polaneg· 

ri'nin bir Fransız mecmuası aley4 

hinde açtığı dava Pariste bir hadi 
se olmuştur. Muhakeme salonll 
bayram yeri gibi kalabalık, din
leyiciler merak içinde imişler. Son 
gelen Fransız mecmuasının mu -
hakeme hal<fi<.ıııda verdiği tafsi
latı aynen alıyoruz: 

Pariste 17 inci Hukuk mahke -
mesi salonu, sanki bir müsamere 
\•eriliyormuş gibi kalabalıktı. Din
leyiciler yeri, Faris kibar maha
filine mensup erkekler ve bilhas
sa kadınlarla dolmuştu. Davacı 

mevkiinde, beynelmilel şöhreti o
lan sinema yıldızı Polanegri ile a
vukatı Rivier bulunuyordu. 
Davanın sebebi Pariste çıkan biı 

sinema mecmuasında neşredilen 

makaledir. 
Bu makalenin neşri yüzünden 

san'atkarın başı derde girmiş ve 
mühim bir zarara uğramıştır. Ye-

Polanegri 

ni bir film çevirmek için aktede
ceği mukavele bozulmuştur. 

Polanegri, mecmua sahibinden 
bir milyon frank zarar ve ziyan 
istiyor: 

- Bütün bu yazılan şeyler, uy· 

(Devamı 6 ıf.cı sahifede) 
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No.4' Yazan: M. SAMİ KARAYEL 

Öğle Olmuştu, Subaşı Daha 
Hala Ortalarda Yoktu 

HfKAYE: 

Bakır Renkli Kız 
(4 üncü sayfadan aevam) 

Müjgan şöyle söylüyordu: 
- Aratıyor kendisini.. hepimiz, 

Sevimi arıyoruz .. Ne şeker, ne tat
lı çocuktu .. Şinıdi, eskisi gibi eğ
lenebiliyor muyuz?. Ne gezer?. 

Muhaverenin alt taııafmı dinli
:remedim.. Çünkü, kalkıp, denize · 
atlamışlardı .. Fakat, konuştukla -
rından da hiç bir sal'i.h manıı çı
karamıyordum. Sevim nerede idi?. 
Niçin denize gelmiyordu .. Deniz • 
siz nasıl yaşıyabiliyordu?. 

Mihverciler Balkanlıları 
Konferansa Çağıracak 

Hayat 
Pahalılı~ 

(1 inci sahifeden defli 
(1 inci sahifeden devam) 

Fransa arasında müşterek bir hi
maye ordusu tesis olunacaktır. 

Ayni zamanda Tunus ve Li:bya 
hudutlarında gayri askeri mınta-
kalar ihdas olunacaktır. 1 

7 - Almanya ve İngiltere Sü
veyş kanalı üzerinde İngiltere ve 
Fransa gibi müsavi haklara malik 
olacaklardır. 

kat yapılmaktadır. Fransadaki Na- ııl koyduğu, mücadelesini Jıab 
zi propagandasını bir Alman Kon- ti.. _,,,dl . • bO oı 

gı ve c•u erıni yaptıgı 
tesinin idare ettiği anlaşılmıştır. d ııb 

a muvaffak olması ve I< 1 Tevkii edilenlerden birisi bu c' ticeler almasıdır. Dav:ının 
maksad için Alman hükfunetin - ,ı çok emeğe, çok miicadclcyc . 
den bir milyon frank aldığını iti- tisasa dayandığı ve umıuıı• ' 
raf etmiştir. Diğerinin de üç bu - olduğu aşikar olduğu kadar 
çuk milyon frank aldığı anlaşıl- Saydam bükfunetinin ınu•P 
maktadır. db' 1 e -yet te ır erini almakta " 
ALMAN ORDUSUNDAN KA- eadeleyi başarmak yoluııi.ı. 
ÇAK ASKERLER ÇoGALIYOR .mehal realitenin emir ,,c ~ 

Kara .~ullukçu Zabiti Subaşının Nerede Olduğu
nu Bılıyordu. Fakat Çağırmak Kimin Haddine? 

... 
Plajda matem var .. Bir ay olu

yor ki, Sevim, denize hasret.. De
niz de, bu yay vücudlu kıza has
ret.. 

Fakat Almanyanın bu esaslar 
dahilinde müzakereye girişmek is
tem€diği söy lenmektcdir. Alman
yanın talebleri bunlardan daha 
geniştir. 

Polonya meselesine gelince, Al
manya İtalya ile birlikte bu me
seleyi mutlaka ve kat'l surette hal
letmeğe karar vermiştir. Mihver 
devletlerinin bu kararını tadil e
decek hiç bir müzakereye giri -
şilrniyecektir. 

Paris 19 (Hususi) - Alman or- ettiği mecra içinde yiirüY 
dusunda firar vak'aları çoğalmak- den de emin olmak vaziyeti 
tadır. Kön.i,g»berg'de yedısi asker, l==========:::=?f 
ikisi çavuş olmak iizere dokuz ne- (( T J R H A fJ » ~ 
fer ayni günde kurşuna dızilmiş
lerdir. Toplanan alay muvacehe -
sinde okunan kararda bu adamla
rın •Alayın yüz karası. oldukları 

Karalkullukçular hana ~lmiş
lerdi. Arkadaşlarının akiılıetleri 
üzerle:rinde azim tesirler vücude 
getirmişti. 

- Zabit kızım .. 

- Zabit değil kim olursa olsun. 
Ağanın keyfine karışılmaz ... 

P_'.'"ına, ellerini arkasına koymuş 
futursuzca yürüyordu. Kemende 
vurulaeak adamın boğulduğuna 
ve üzerindeki evrakın ağa daire
sinde olduğuna emindi. 

- Kızım, herhalde ortahkt.a bir 
şey var· .. Bak sokaklarda kimse
cikler yok ... 

Yüzlerce kara.Jrııllukçu palala
rına saldmnış, ortalığı kesip biçi
yorlaniı. Arkadaşlarını öldüren 

heriii arıyorlardı. Gelibolunun so- -Sen karışma .. · Haydi aşağı 
... _ ,_, git!. 
ıı.AA.larında kimsecikler kalmamı.ş-
tı. Ellerinde ıpalaları karakulluk- - Ya, zaıbit bir daıha gelirse ne 
çular oraya buraya saldırıp duru- diyeyim?. 

Fakat; çarşı kapalıydı. Dükkan
lar kapanmıştı. Ortalıkta halk ta
bakasından kimsecikler yoktu. 
~araku!lukçular ellerinde kılınç 
bır yandan bir yana kıoşuyorlardı. 

Fakat, bu sabah, bütün plaj, a
deta bayram yaptı.. Çünkü, Se
vim gelmişti.. Her zamankinden 
daha şen ,daha neş'eli idi. Koşu -
yor, oymyor, yüzüyordu.. Onda 
bir başkalık vardı. 

Banyomu aldıktan sonra, gazi
noda kahve içiyordum .. Bir sürü 
genç kız, ıslak mayoları ile, gelip, 
az ilerideki masalara oturdular. 
Hepsi, Sevimin ağzına bakıyor -
du. 

yorlardı. Hancıyı, bekçileri, han- - Söyliyemeyiz de ... 
da yatanları iplere bağhyarak gö- Kız, hacetini defeyledikten S-On-

Nihayet; Ağakapısına geldi. Ka
rakullukçu zabitini çağırdı. Ve 
Sordu: Sevim anlatıyordu: türmüşlerdi. ra, subaşının yanına gel~ti. Za-

* ten; cümbüş sona ermiş, öğle de 
Öğle olmuştu. Dallıa hala sıııbıl§ı olmU§tu. 

- Ne oluyor?. Herif boğuldu de
ğil mi?. 

- Bir buçuk aydır, yorgunluk -
tan öldüm, çocuklar .. Hazırlık .. ha
zırlık .. Aman ne zor şeymiş?. Ta
bii evlenmek kolay mı?. 

ortada yoktu. Karakullukçu zabiti Subaşı yataktan kalktı. Maşu _ 
sıııbaşmın nerede olduğunu bili- kasına şu emri verdi: Za.bit, sessiz olduğu yerde do

nakalmıştı. Ne söy liyeceğini şa -
şırmıştı. Subaşı birşeyler ~lduğu
na hükmeden rbir tavırla: 

yordu. Fakaıt gidip çığramaz.arclı. - Öjeıı ben gidiyoıum .. Elbise-
Ne hadlerine idi?. lerimi hazırla ... 

L8'kin öğle olduğu ıhalde suiba
şının da mutadın hilafına ortaya 
çıkınaması karakullukçu zabitin de 

Kız, ağasını giydirip kuşattı ve 
selametledi. Subaşının hiçbir şey
den haberi olmadığı için Ağa·ka-

- Ne söylemiyorsun? Ne suım 
yorsun?. 

(DPvamı var) midesini ,buJandırml§tı. 
Acaba, suh3§ı da mı bir kazaya 

kunban gitmişti? Halk beyninde 
de dedikodu oluyordu. Kapı dip
lerinde, pencere ardlannda şu 

yolda fısıldaşma vardı: 

ON İKİ ADA 
(1 incı sahifeden devam) 

- Galiba; subaşıyı da- kesmışler! 
Bu dedikodular üzerine nihay>et 

karwkullukçu za.biti Venedik ma
!lıallesine geldi. Venedik dilberi
nin evinin tokmağını vurdu. 

Bu meyanda Deyli Heralcl gazete
si de Türkiyenin İtalyadan gele
bilecek herhangi . bir tecavüze 
karşı garb sahilleıindeki müdafaa 
tedbirlerinden baılı.setmektedir. 

gazetesi, İstanbul muhabirinden 
almı.ş olduğu şu haberi neşret _ 
mektedir. -

Türk mebafili, İtalyanların A
nadolu sahillerine bir ihraç ha _ 
reketi yapmalarının varid olamı
yacağı kanaatindedir. Çünkü Çeş
meden Antalyaya kadar olan Türk 
sahilleri o kadar tahkim edilmiş
tir ki bu havaliye bir İtalyan ih
raç hareketi ihtimali mevcud de
ğildir. Hatta sahillere yerleştiril
miş mi§ olan S-On sistem hava daiii 
topları bu havaliye bir İtalyan 
hava taarruzunu da tamamile gay
rimümkün kılmaktadır. Diğer ta
raftan Çeşme limanı da genişle _ 
tilecektir. Hatırlarda olduğu üze
re, İspanya harbi dahilisi sırasın
da Akdenizde türemiş olan meç
hul denizaltı gemilerine karşı mü
dafaa tertibatı alınmak üzere 
•Niyon> konferansı mukarreratı
na tevfikan Türk hükı1meti tara
fından Çeşme limanını muvakkat 
bir '.;;;<filbahri olmak üzere İngiliz
lerin kullanmalarına müsaade et
mişti. Binaenale}"h umumi bir harb 
zuhuru takdirinde Çeşme limanı 
Türk - İngiliz - Fransız deniz kuv
vetlerinin bir üssü olarak da kul
lanılabilecektir. 

İtalyan güzelini.n anası kapıya 
çıktı. Karakullukçu zaıbit usuletle 
sordu: 

- Madam, subaşı burada mı?. 
- Evet ağam burada... Buyu-

runuz .. 
- Lüzum yok ... Yalnız kendi

sine halber vermek miiırnkünse 

söyleyiniz Ağakapı.sına teşrii bu
yursunlar .. 

- Başüstüne ağam!. 

İıhtiyar kadın şaşırmıştı. Şimdi
ye kadar kapılarına karakulluk
çulardan kimsecikler gelmemişti. 
Acaıba bu nedir diye düşünüyor
du 

Halbuki; suıbaşı öğle olrluğu hal
de maşukasile herşeyi unutmuş 
bir halde zevıklenip duruyordu. 

Venedikli dilber, insana herşe
yi ve her tehlikeyi unuttura'bile
cek ve ônliyebilecek kudrette ca
zibeli. Subaşı bu gidişle öbür sa
baha kadar da Ağakıpısına gitme
ğe niyeti yoktu. 

İihtiyar kadın, yav~acık mer
divenleri çıktı. Kızının yatak o -
dası kapısına kulağını koydu. İçe-
ride iniltiler vardı. Heyecanlı ve 
!ka1b çarpıcı hareketler mahsfuıtü. 
Dernek uymll'kdılar. 

tlıtiyar kadın gözünün birisini 
anahtar c:leliğine uydurdu. İçeri
de olan bitnelere bir g_<i.ı; attı. 

Zavallı geçkin ihtiyarın gördü
ğü manzara karşısın.da bir an da 
gıençliği depreııınişti. Gönlü ve 
gözü haz ve neş'e He dolmuş ,bo
şalmıştı. Çapkın w dilber kızı 
kendi gençliğinden de kahbe idi. 
Ne fettanlıklar, ne işvebazlıklar 

yapıyordu. Kendi kendine bir an 
için düşündü: 

Oh ' A ı .. · - ... gamemnun .. Oyle ıse 
Gelibolu bizim demek ... 

Fakat; kapıyı vurup subaşını 

Jl3Sıl haberdar etmeliydi? Hem 
böyle heyecanlı bir zamanda! .. 

Bereket versin çok sürmeden 
kızı dışarı çıktı. Anasını kapıda 

gi\rtince sordu: 
- Mama nıçın buradasın?. 
- Kızım karakullukçu zabiti 

geldi, subaşını Ağakapısına bu -
yursun diyor. 

- Ne haddine' 
- Biıyle kızım ... 
- Sus, sıık., aga ntmesın?. 
- Neden?. 

Biz Türkiye ve Türk halkı için 
dün oldugu gibi bugün ve yarın 
için de asla bir İtalyan tehlikesi 
mevcud ve mevzuu bahsolduğuna 
emin bulundruğumuz kadar hiçbir 
zaman böyle bir heyula da teıhad
düs etmediğini her vakit en bü
yük kat'iyetle üade edebiliriz. 

Dost matbuatın kudret ve gü
venimiz hakkındaki neşriyatını 

şükranla karşılamakla beraber 
bu tarz neşriyatın lüzumsuzluğu
na da kani bulunuyoruz. Türk or
duları yalnız garb sahillerinde de
ğil vatanın her karış toprağı üze
rinde gelecek her türlü tecavüzü 
önlemiye ve defe muktedir bir 
haldedirler. 

Kuvvet ve kudretlerinden emin 
olan milletler ve ordular için :ise 
vakarlı bir sükut daima bu yüksek 
kudretin sembollüğünü ifa eder. 
~eşriyatımıza mevzu olan Deyli 

Herald gazetesinin bu vesile ile 
yazdığı ve verdiği haıber ise şudur: 

Londrada çıkan Dalily Herald 

Makineye 
Verirken 

Danzing'in Bütün Mekteblerin.de 
Alman Askeri Bekliyor 

Varşova 19 (AA ı - Bir polonya men bamdan bildırildığine göre 
hakiki bir müstahkem ordugah haline gelmiş olan Danzig'deki hazır
lıklar sJıteınatik sur€fte devam etmektedir. Danzig'in bütün mekteb
leri Alman kıtaatı tarnfından işgal edilmiştir Dün serbest ,şehir yakı
nmda topçu talimleri yapılmıştır. Danzig'in umumi binalarile şehir ci
varındaki tepekre tayyare defi topları yerleştirilmiştir. Ovalara ağır 

toplar tabve eri\lmiştir. 
Bu askeri t<'dl:ıirlerin hedefi, müsellah bir ihtilaf halinde şehrin 

Polony~ tarafıncıan yapılacak bir hücuma mukavemet etmesini 1emin 
ve Şarki Prusyadaki Alman kuvvetlerinin gelmesini teshil etmektir. 

Londra 19 {Hususi) - Hitlerin Danzig kendisini devlet reisı ınti
hab ettireceği l:akkındaki haberler kaydı ihtiyatla teliikki edilmekte
dir. Danzig haktında. İtalyanın tavassutu ile Almanya ve Polonya ara
sında rnüzakfi·eler0 başlanacağı haberleri de itimatsızlıkla karşılanmak
tadır .. 

• 
lsvecde Bir • Tuğvan Oldu 

Bu cumartesi hepiniz düğüne
davetlisiniz .. Burada, pliij gazino
sunda .. gece saat yirmj ikide .. 

REŞAD FEYZİ 
" ..................... ,,, . • .. ... "" "' 

İngilterenin 
Şimdiki Kuvveti 
Nekadardır? 
(4 üncü sayfadan devam) 

bi için hazır olabilmeğe 3 - 4 sene 
lazım olduğunu da düşünüyor -
!armış. 

Alman ordusunun motörlü ve
sait ile teçhiz edilmesi işi de tam 
sure-tte başarılamamıştır. İngiliz 

gazetelerinin yazdığına göre :in -
gilterede hır çok beygirlere lü -
zum ka lmıyarak satılığa çıkarıl

mış ve bunlar Almanyadan gelen 
mubayaa heyetler; tarafından alın
mıştır. Çünkü İngiliz ordusu mo
törlü vesaite malik bulunuyor. 0-
nuıı için bil· çok beygirler satılı

ğa çıkarıhyor . Bunları da Alman
lar alıyor. İngiliz gazetelerinin bu 
alım satımdan çıkardıkları netice 
şudur: Almanlar bütün Alman or
dusunun motörlü vesaitle teçhi
zinden vazgeçmışlerdir. Çünkü 
bunun için çelik lazım, demir la
zım. Bunlar ise hariçten satın a
lınacak. Buna çok para vermek la
zım geliyor. Bu da kolay değil. 

Onun içindir Jd bir çok işlerde 

motör yerine beygir kullanılacak
tır. 

Bu ise az manalı bir keyfiyet de
ğildir. Avrupada karşı karşıya iki 
cephenm vaziyetıni gösteren bir 
misaldir 

Polanegri 
Davacı 

(5 inci sayfadan dsvam) 
durma, daha doğrusu yalandır, 

Ben Almanyada bulunduğum za
man Hi tlerden himaye talebinde 
bulunmadım. Hatta kendisile hiç 
temas etmedim. Yalnız, bir defa, 
o da bir geçi<l resminde uzaktan 
gördüm. Führer bir otomobilde 
bulunuyordu. Ben de, dostlarım
den birinin evinde, pencerenin ö
nünde duruyor herkes gibi sey
rediyordum. 
Mecmuanın yazclığı bu makale 

Almanyadan hudut harici edilme
me sebep oldu. 
Demiştir Muhakeme bir çok 

şahidler dinledikten sonra kararı
nı başka bir celseye bırakmıştır. 

DİŞ TABİBİ ARANIYOR 

Ayni gazete: .Deniz İngiltere
nin, Avrupa Almanyanın• prensi
bi üzerinde gidilmekte olduğunu 
ilave etmektedir. 

Almanlar, eski vaziyete avdet 
edilmedikçe müzakereye girişmek 
istememektedirler. Almanya bun
dan başka İngiltereden Polonya, 
Türkiye ve Romanya ile aktetrnış 
olduğu ittifakları feshetmesini 
ve Rusya il2 bir anlaşma yapma
masını da istemektedir. 

Berlın, şimdi bu yeni vaziyet 
hakkında Londradaki elçisinden 
ikinci bir rapor beklemektedir. Al
man sefiri bu direktifler dahilin
de, icab ederse, resmen söz söyli
yebilecektiı'. 

BALKAN DEVLETLERİNİ KON
FERANSA DAVET EDİYORLAR 

Paris 18 (Hususi) - İtalya ile 
Almanya yakında mihv-er dev -
!etleri ile ticari münasebetleri o -
lan Balkan devletlerini bır kon -
feransa davef edeceklerdir. 

Bu konieransta bilhassa cenubu 
şarki Avrupasının iktisadi vazı -
yeti görüşülecektir. 

Doktor Şahı bu konferansın ilk 
hazırlıkları ıle meşgul olacaktır. 

FRANSADA NAZİ PROPAGAN-
DASI 

Paris 18 (Hususi) - Hükfunet, 
bütün Fransa da Nazi propagan -
dasına karşı şiddetli bir mücade
leye geçmiştir. İki kişi casusluk 
töhmetile tevkif edil€rek askeri 
mahkemey.e verilmişlerdir. 

Ayrıca 150 kişi hakkında tahki-

Gl. F rankonun l 

Sözleri 
(1 inci sahifeden devam) 

General Frankonun geçenler -
de teftiş ettiği Irun mıntakasında 
vukua gelen hadiseler, bütün İs
panyada \akisler uyandırmış'lır. 

•Yaşasın kral diye bağıran birisi, 
bir devriye kumandanı tarafından 
öldürülmüştür. 

İSPANYA, NE ALMANDIR, NE 
İTALYANDIR 

Madrid 18 (Hususi) - İtalyan 
Hariciye Nazırı Kont Crano, Ro
maya avdetinden .evvel General 
Frankoyu ey lı1lde Romayı ziyare
te davet etmiştir. General bu da
veti kabul etmiştir. Bu ziyaretin 
tarihi henüz tesbit edilmemiştir. 

General Frankonun, Hitlerin de 
davetine cevab verirken btı tarih
lerin tesbit edileceği anlaşılmak
tadır. 

Kont Ciano'nun İspanyayı ziya
retine rağmen, General Franko bir 
Portekiz gazetesine şu beyanatta 
bulunmuştur: 

söylenmiştir. 

Bununla beraber firar hadisele
rinin arkası kesilmiş değildir. Bil
hassa Polonya hududunda her gün 
sekiz, on kişi Polonyaya kaçmakta -
dırlar. 

Son giinlerde Prusya fabrikala
rındtı grevler sıklaşmıştır Fakat 
bu grevler çabuk ve şiddetle bas
tırılınaktadır. 

iNGİLİZ MÜDAFAA BÜTÇE8İ 

Londra 18 (Hususi) - :ingilız 
Milli Müdafaa bütçesı 580 milyon
dan 730 milyona çıkarılmıştır. 

GENERAL GAMLEN'İN SÖZ-
LERİ 

Paris 19 (Hususi) - Fransız or
duları Başkumandanı General 
Gamlen Fransız ordusunun tam 
manasile mütekemmil ve hazır bir 
vaziyette bulunduğunu, bir harb 
olursa sulh cephesinin behemehal 
muzaffer olacağını söylemiştir. 
POLONYA - İNGİLİZ ASKERİ 

İTTİFAKI 
Varşova 19 (Hususi) - İngilte-

renın denizaşırı kuvvetleri umu
mi müfettişi General Ironsid bu
rada bulunmaktadır. Dün Mareşal 
Smigli Ridz ve Hariciye Nazırı 

Miralay Beck tle görüşmüştür. 

Müzakerelere bugiin de devam e-
dilmektedir. 

Kurjer Porannı gazetesi diyor 
ki: •İngiltere ile Polonya arasın
daki siyasi anlaşma, asken anlaş
ma ile de tetevvüç etmiş bulun -
maktadır. Londra, Paris ve Varşo
va kara ve havadan her türlü ta
arruzlara karşı hazırlanmış bir va
ziyette bulunmaktadırlar. 

Satye Davası 
Ağır Cezada 

Satie binası meselesi tahkikatı 
devam etmektedir 

Denizbank erkanından ıhenüz 

hiçbiri taihliye edilmemiştir. Yal
nız milli reasürans eski ikinci mü
dürü Malik Kevkeb para kefaleti 
ile serbest bırakılmıştır. 

Malik Kevkeb kendisi ile gön.i
şenlere demiştir ki. 

- Satie binası meselesi etrafın
da muıhakeme safhasında ortaya 
koyacağımız bazı hakikatler var
dır, ki bunlarm mesele muhake

me safhasına geçmeden ortaya a
tılmasını muvafık bulmuyorum. 
Bu iti:barla, bu hususta fazla bir
şey söylemek istem~yişimi mazur 
görmenizi rica ederim. Yalnız size 

şimdiden şunu söylem ek isterim 
ki, bazı gazetelerde ismim karış
tırılmak suretile ve •hakkı sükut> 

olarak gönderildiği iddiasile uzun 
uzadıya bahııi geçen 4000 lira üze
rinde yazılan şeyler, tamamile uy
durma ve aşağı yukarı isnad ma
hiyetındedir. 

Almanyaya evvelce si} ·rİi 
miş olan vapurlarımızdaıı :ı;V' 
pitindeki T.ııhan vaput-u ~ 

ı' saat 16 da limanımıza ı,.1ece 
•Tırhaıı• vapuru AırııaoY3 

İstanbul limanına kadar sıt~1 

tanın idaresindeki TüTk teJıJI 
yen ve işçiler tarafından 'I! 
mektedir. 

Vapur, Etrüsk tipindedir, 'f 
ruz Etrüsk'ün sür'atini dill'~ 
kazan bozuklukları ve diğer 
saklıklar tamamen tzdil ed• 
ve gemiye bir kazan daha lii 
olunmuş. bu suretle Etrii'' 
daha fa.zıa bir sür'at temi~ ~ 
miştir. Istanbula eksiksiz b11 . t~ 

W' de gelen cTırhan. ın burada . 
rübeleri ve havuzlanması j]<ıJl~ 
dildikten sonda drrhal sefer 
başlıyacaktır. 

---O-

Denizde Sar' 
Tutan GenÇ 

Üsküdarda Bulgurlumeseid 
kağında oturan 17 yaşlarınd8 

san oğlu Suad adında bit 
dün yıkanmak k;in, ŞemsiPıı; 
denize girmiş, fakat o sır 
sar'ası tutarak boğulm~tuf· 

Sams~·seyla.~ 
t' 

Samsun 19 (Hususi) - JJıl 
seylt.b hakkında buraya tnl~ 
gelmeğe başlamıştır. Sular 11 ~ 
ya'Vaş çekilmektedir. Dün d~ 
erkek ile beşik içinde bir ç ı 
cesedi bulunmu5tur. :aoğuıııı 
rın miktarı henüz kat'i surel1~~ 
bit olunamamıştır. SöylenD1 

göre insanca zayiat otuzdaJl oı· 
değildir. Birçok kayıblarda~ d ~ı 
nüz haber alınamamıştır. Şiıl' ~ 

.;' kadar sekiz cesed çıkarılJJl , ıı, 
Su altında kalan köyler çol< 1) 

ra uğramışlardır. . 
Bakra taraflarında da iı ıJi 

hayvanlar sele kapılın!Şl3 ~ 
2000 dönüme yakın tütün t~ 
sından hayır kalmamıştır· tl 
en çok tahribat yaptığı ~ı~ 1 

Koçhüseyin deresi ve Hozaıı ~ 
tak.asıdır. 

Fransız 
Misafirleriıui~ 
Ankara 19 (Hususi)- şe~~ 

ıııl· •ı 
mizde temaslarda bulunan fr .3 ~ 
askeri heyeti bugün şehirde l ~ 11 
tıklan ziyaret ve gezintilere fı 
vam etmişlerdir. ;f 

Orgeneral Hutzin.ger ve ııı• 
dün Çubuk barajını gezıı:ıiŞ ~ 
baraj suyunda mooorla bir ceve 
yapmıştır. 

MÜHİM iLANi 
Hastane, kışla, :nekteP• .

1 
• 

ijl ve lokantaların ~·emek P ıt 
me ve sıcak su iht;yaçlarıııı 
miıı eden 

ALANYA Ml!TFAJC 
OCAKLARJNIN 1~ 4 

- Yeni İspanyol rejimi ne İtal
yandır, ne Almandır. Sadece İs
panyoldur. 

Şi.m<liki halde mevkuflardan 
yalwz ben tahliye olundum. An
cak, diğer mevku.flar da tahliye -
!erini temin etmek üzere müra -
caate lıazırlamyorlar. 

Diğer taraftan müddeiumumi -
lik bugünlerde mütaleasını yaza
cak ve formalite ikmal edildikten 
sonra, Satie meselesi yarından iti
baren Ağıroezaya vekil.Jete ba~

lıyaeak olan ikinci ceza muıhake
mesine intikal edecektir. 

son modellfil'i piyasaya çı.Jı9111 1a 

1 
mıştır. Yeni tertib edilen Jı9 li 

loglarımızı isteyiniz. ., IJ 
Beyazıt, Yeniçeriler, '1't3ft ~' 

vay caddesi No. 114 A~t· 1. 
yemek ocakları ve sc·ba iı119 ' q, 
hanesi. 

BAYAN ARANJYOS il 

Ev işlerinden anlar yalnıı ~ 
kişinin hizmetini yapac'1l< -s~ 
Bayana ihtiyaç vardır. l-" 
bilen tercih edilir. ı~· 

. )<tı 

- Hiç ağanın keyfine 
k;;rı~abilir mi?. 

S(()kholm 19 (AA.)- Yağan şidetli yağmurlar İsveçin eenub kıs
ı".unda _ve bilhassa Bohu.,lan mınta kasında tuğyana sebebiyet vermiş
tır. Tugyan, şımendifer raylarını sökmüş, trenleri devirmiş, köprüleri, 
evlen alıp götürmiış ve mahsulatı harab etmıştir. 

Anadoluda iyi bir maaşla Dişçi 
mektebinden mezun bir Bay veya 
Bayana acele ·ihtiyaç vardır. Ta
liplerin mektupla .veyahut her gün 
saat 5 - 7 ye kadar Taksimde Sı
raselvide 101 numarada Bay Beşi
re müracaatları. 

Ben muharebe olacağına inan
mıy-0rum. Şimdiki halde ortada 
diplomatik yollarla halledilemiye
cek hiç bir mesele mevcut oldu
ğuna kani değilim. İspanyanın sul
ha büyük ihtiyacı var. Hangi mil
let vardır ki, askeri olmasa bile, 
iktisadi bir teşevvüş karşısında 
kalınıyacağını tahmin edebilir? İs
panya, elinden geldiği kadar bita
raf kalmağa çahşacaktır. Yalnız 
toprağına, şerefine ve hayati men
faa~lerine dokunulmasın!• 

iMadrir 19 (A.A.)- Frankonun 

evvelce baıhsedılmiş olan İtalya
yı ziyaretinin yakın ,bir tarihte 
yaP.ılacağı teyid edilmektedir_ 

Istanbul 501 No. posta ··rl' 

1 suna mufassal mektupla tllıı 
caat. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-
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EnN~•• v-, Rahmi Yağız Ve Nurmi 
'Ver Paşa Telgrafı Okurokumaz Helsinki: 18 (Husus•> -Fin -

B •• •• k B • N ' •• •• landiya sporundan bahsederken 

Uyu ır eş eye D t her şeyden evvel akla gelen Nur-
UŞ U midir. Nurmi, memleketini cihana 

Ak --------- tanıtmış olmakla vatanına büyük 

''l'f.lvaL'L' k • f • B •/' 1.. S h ·ı 1 'r L'. bir hizmet yapmış olan bir spor-rl TTa lye ln l nassa a l OpÇUSU ı araTln• cudur. 

Qll Eld Ed•[ • p Ş k • • V•• "kJ . Bugün Finlandiyada milli bir . e l mest aşanın eV lnl .n.oru emışt; spor haline girmiş olan uzun me-
•Ayıu günd t 

11 1 d H.d. . . safe mukavemet koşusunun eşsiz 
"-le ö 

1 
. e saa su ann a, a ıse şu ıdı: Raporun orta yerlerine geldiği kah . 

ı. n erınd t • İlı b ramını, Paavo Nurmı 1919 dan 
"tı>aıı e egmen sanın a- Donanma İst~nyeye gelip de de- zaman şiddetli bir infilak ıbütün . . .. • ' ta ı da bir taht lb h' . . · • ıtıbaren temayuz etmege başlamış-

Pu Ilı.. e. a ır _pres • mır yerme funda ettikten sonra Istanbul afakını sarstı. Paşa elin- tır 
ttn huluUŞ<ihede etmış, sa.hile ya- umumi bir temizlik tıo~Iamış sin- deki raporu bir tarafa fırlattı. Te- · 
h"' nan v 11 ı _, ' O tarihlerde Finlandiyada en 
.-...tının cı· e nu~a.ra 1 mayın tnieler oğulmağa, toplar silinme- lefıonu kaptı. Merkez kumandanı 
tıı varında gorul e C tanınmış koşucu, 3000 metre dün-

Pa aı~ a 
1 

e~ pr s- ğe, noksanlar ikmal edilıneğe gi- evad Beyi aradı buldu, sordu: 
ı.. ""1 ç lmış 4 mermı endah Al C ya rekorunu tesis etmiş olan Kan-
~. llıiiteak)'b me' k. taht lbah' - rişilmişti. Bir gece geçti ..• Ertesi - o, eva~ Bey! Ben, baş-.~'ll?iıı , z ur e ır . . . . . kumandan vekıli Enver. Şimdi nes Kolehmain idi. Abo şehrinde 
ı... Uzerine çıkarak arzı tes- saıbah, !Amiralın tahtelbahır ışı 'dd tli :ı... ti . d yaşıyan Nurmi, Kolemnin tesis et-
'<lllYeı . h kkı d . . Ş• e .,ır pa ama sesı uyu! -
batarya ey~miş, teğmen llhsan ile a n .a ve~ıği _raı:ıor, Harbiye du ... Ne var? Ne oluyor?. tiğr dünya rekorunu çok geçme -
"rıı .. Efradı taihte1bahiri tesel- Nezare>tıne gonderıldi, o gün, Ha- Cevad Be d . f'l"·· d den kırmıştır. 

• llıUr ı· t k' . d'' Y e ın ı..,... uymuş-%-. ettebatı da esir etmişler- ıç e ı esır uşman taıhtelbahirine tu. Fakat daha tahkike zaman ve Bu rekorun kırıldığı tarihe ka-
()etelc gitmek üzere hazırlanan Enver imkiin bulamamıştı. Bu yüzden u- dar, tevazu içinde, fakat sonsuz bir 

~ta h~te!J:ıahir rve gerekse Paşa raporu gözden geçirmeğe ik<>- tanarak CEvab verdi: enerji ve metodla çalışan Nurmi-

Merkezi Avrupa Kupasının 
Son Maçı Nasıl Oynandı ? 

Yugoslavlar, Meşhur Slavyaya 
Bir Sayı Farkla Mağlub Oldular 

Prag 18 (Hususi)- Slaviye Bel
gradda BEegradski eldbile yap -
tığı ve 3-0 mağlubiyetle bitirdiği 
maçın reva~ı, 32,000 seyirci ö -
nünde 2-1 galibiyetle ıbitirdi. 

Merkezi Avrupa kupası maçla
rında en şanssız takım, ilıiç şüp -
hesiz ki,, Slaviyadır. Onun 'bu 
şanssJzlığı adeta darbım~~l ol
muştur. 

Maamafih, merkezi Avrupa ku
pası maçlarına her yıl muntaza -
man iştirak eden kulüb de yalnız 
Slaviyadır. On bir defa ıkupayı 
kazanmamış ve nihayet geçen se
ne merkezi Avrupa kupa galibi 
olmuştu. Fakat bu yıl da eski 
şassızlık tekrar yakasına yapışmış 
ve daha ilk günlerde ·bol bol te -
zahürlerine başlamıştır. 

telfıkki etmek doğru değildir. Zi
ra, bundan birkaç yıl evvel Ju -
ventus - Slaviya maçında çıkan 
hadiseden sonra ayni gazete, İtal
ya mallarına boykotaj ilan edil -
mesini taleb edecek kadar ileri 
gitmiş ve siyasi münase'betlerin 
bile kesilmesine taraftar olmuştu. 
Ne~ice itibarile bütün bunlar bir 
futbol maçı için yapılacaktı. 

Beogradski - Slaoviya reva~ ma
çını seyretmek için 32,000 kişi Spar 
ta sahasına gelmi§ti. Bu seyirci 
yığını, Sparta takımı, bu turnu -
vadan pek de şerefli lbir şekilde 
ayrılmadığı için bütün ümidini, 

Slaviyaya bağlamıştı, fakat Bel -
gradlılar ilk maçta fazla sayı kay
detmeğe muvaffak olduklarından, 
bu .binlerce seyirci hayal inkisarı 

ile sabadan ayrıldı. 
Seyirciler Slaviya takımı gibi 

Frankoya 
Silah 

Satan 
(5 inci sayf.ıdan devam) 

lazım gelen bazı kimselere par -
lak ziyafetler de vermiştir. Her -
veyin ziyareıleri pek pahalıya mal 
oluyor, Londranın zengin ve gü
zel kadınları çağırılıyodu. 

Bir ker etam tam yirmi d'irt sa
at süren bir ziyafette genç H 4 rvey 
mi.safirlerine 1,000 şişe şampr.nya 
ikram etmiştir. 
Sfüıh işlerinde çok para ka'a -

nan Vktor eğlenmek için Parise 
gidermiş. Kendisi İspanya Kral 
hanedanile de' .münasabeıti olan 
kibar bir ailenin çocuğu olduğu 

için neriye gitse bütün kibar ko
naklarının kapısı kendisine açıktı 
Kendilij yorulırndan para kazan -
mayı sever, çalışmanın kibarlığP 
uymuyacıığını söylermiş. Parayı 

da geldiği gibi harcetmeyi sever
miş. 

Fakat artık Londranın kibar ta- ' 
bakası bu J.ordzadeyi tanımaz ol
muştur. Üç sene ağır hapse mah· 
kum olan Viktor Hervey iyilik ve 
fenalık ne olduğunu farketmiyen, 
yalnız kendi eğlencesini düşünen 
takımdan imiş. 

Iııeıe , nda yapılacak mua - yuldu. (Devamı var) n!n adı birdenbire bütün memle -
'ltlııı nııı emri iş'arı irade huyu- kete ve ondan sonra da cihana ya-

Evvela bu klüb hakkında veri
len oyun yasağı turnuvanın ikinci 
turunun talik edilme6ini mucib 
olmuş, saniyen Çerni'nin bütün 
~akımın bünye ve maneviyatı ü
zerinde fena bir tesir yapan hadi
sesi, ve nihayet, Belgradda takı
mın 3-0 gibi büyük .bir farkla ye
nilmesine en ·büyük amil olan ka
leci Boksayın tamamile aksaması 
bu şanssızlığın bir ifadesi olmuş
tu. Hele burada Beogradski ile ya
pılan revanş maçı e6ki bir spor 
dostluğunu bile bozacak kadar kö
tü tezahürlere sebeb .oldu. Hatta 1 
bir Praglı gazeteci, Beogradski ta
kımına bir daıha Praga ayak bas-

birçok ent,ernasyonal ve tecrübe- 1==-==============
a.sı ınaruzdur. 

D d 
yılmıştır. Bu tarihten itibaren, 

Akdeniz müstahkem mevki o" T u" n c u" H a n T ı· dünyanın bu en büyük koşucusu-
kumandanı kaymakam na spor şöhretinin kapıları da a-

tırılmamasını bile taleb e~ti. j 
Maamafih, bunu pek de ciddi ı 

li: Loknez çılmıştır. 

lııaın~e_r :aşa telgrafı okur oku- Sevdı.kten Sonra Nunni ile beraber Finlandiya 
lıt~ UYuk bir neş'eye kapıldı. sporunda daha uzun ve parlak bir 
'-ııı..~alc.iye,in lbiihassa sahil (S devre başlamış ve bu 1920 den 1932 
~ ""8U t inci sayfadan devam) beni müteessir ettiği kadar · · .,,_ arafıııdan elde edılmesi sızı ye kadar fakıtasız devam etmşitir. 
"~•ııı KARŞI KARŞİYA sevindirdi: 
I~ . Şevkini körüklemiş, key- Finladiyalıların bu yıllarda ka -

arttı B ad k ld • ı ;. - Şimdiye kadar kimsenin ö-lağı..., rmıştı. Hemen yaverini u sır a apı açı ı. Kr....;.,e zandıkları muvaffakiyet hiç bir 
ı '"' D 8 M · · · lümüne sevinmedim. •ı>10 • • bataryası efrad ve za- argarıt ıçerı girdi. Kralı ziyare- küçük millete nasrp· olmamıştır. 
ıı.. tıne .. tb . . t lm ' r - Buna sebeb siz olduğunuzu 
'<Si . rıı' e ve nışan verıl - e ge 1~ 1• nk O yıllarda, bütün dünya sporcu -

tıı Kr 1 t 1 1 ·· M i ar mı ediyorsunuz?. 1eı'lı' emretti. Yazılan tebliği a •uza ı an e i optü. argarit !arı bu memleketin atletlerinin 
b ·•ide bu ff k. t b" ·· k hafifçe gülümsedi. - Ga,briyelin ölümünden ne it e)ı muva a ıye e uyu muvaffakiyetten muvaffakiyete 
b eJlımi t ·lm· taht ı Hanri sordu: menfaatim olabilir?. Onun benim ~ ye verı ış, · e - koşmalarına hayran kalmıştır. 
ı;.. 11 nas 1 1 · ·1d·· · b.. - Ög"leden sonra için lbir yere yerime geçmesine mani olmak mı? 
"'ll le .. 1 e e geçırı ıgı u - Kohlemainen'in başladığı hare - -

ferruatile gösteril ışı· gitmek niyetiniz var mı?. Buna imkan olmadığını ·biliyorum. llo m '· ket, yine o yıllar içı'nde an'ane ol- Los -Anjelos'da olmak üzere Fin-nanm ku d - Hayır!. Çünkü Papa talaka muvafakat 
&tıı a man anı Soşon o muştur. Bu an'ane mukavemet ko- landiya milli ekibinde iki ~-~fa ye 
"- 1Ynı t 1 af 1 ki - Atla bir ~zinti yapsak?, göstermediği malılm ... 
""t \' · e gr ı ama .a bera - şusudur. Hedef ise Olimpivatlar- aldı. Her iki defasında d1 rı~JrDt-

avuzl M'd'lli · r..ı,;~ ed - Öğleden sonra mı?. - Papanın son zamanlarda bo- , 'lt<Jr.t a ' ı yı ~·ıu•Y e da galibiyet serileri temin etmek- lon'un gümüş madalya>ınt kazan-
'~ destroyer ve bot fi!otil- - Evet ... Ormanda, kısa bir ge- şanmamıza razı olduğunu bilmi • 
J,." ala~ Marmaraya açıldı. Bo- zinti... Yalnız, ikimiz... yor muydunuz?. tir. dı. 
;;;: 1Ltaııar gitti. Tekmil Marrna- .Kraliçe şuh bir eda ile Kralı se- _Hayır!. Finlandiyalılar hedeflerine var- Werner Jarvinen'in dört oğlu 
u· arad İs lamladı, ve odadan çıktı. _ İnkar etmeyiniz, pekala' bi- mak için çok esaslı ve devamlı ça- vardır. Bunlardan Aşil, dlinyanın 
lt. &el . 1• tekrar tinyeye dön- lı 1 d S b · ·· t · en mükemmel Allround atletle -
ı1,.,,. dı, d<ımir yerine funda etti. ESRARLI BİR ÖLM liyordunuz. Gabriyel Parise dön- şmış ar ır. poru, ır gos erış · .. ı~aı· değil, bir memleket davası olarak rinden biri oldu. Maili, uzun yıl -

~ıda ın dönüşte verdiği ra - Kraliçe çok endişeli bir halde mezden üç gün evvel, dostların-
' §Unlar vardı: idi. dıın birine, ismini de söyliyeyim benimseyen şimalin bu kutsi in - !ar cirid atmada dünya rekvrunu 

•· •Ça k K 1 G b · ı· 1 mi• .. Ma'mazel do·· Gı'ze, mahre _ sanları 1906 da 4 kişilik bir ekip- elinde muhafaza etti. Ve Los - An-
•!ıııı Jı· na kaleyıe kadar süıjen ra ın, a rıye ın e6rarlı ö ü- " %: ır taramada vücdü föbar e- mü dolayısile çok müteessir ol • mane olarak Romadan gelen bir le Atinadaki müsabakalara iştirak jelos'da altın madalya kazandı. Ni-
~e~ tahtelbahire dair hiçbir e- duğunu biliyordu. Kral, bunu el- mektubu göstermek gafletinde bu- etmiştir. Bunların arasında bugün hayet üçüncü oğlu Finlandiya 

ıı 'e tesadüf edilmemiştir. altından ve gayet gizli olarak tah- lunmuştu. İşte, zavallı Galıriyelin lokomotif makinisti olan Jarvinen gülle şampiyonu idi. Üçü de şam-
• ~!.hı ... kik ettiri.vordu. Tahkikatın neti- ölüme kararı o gün kararlaştırıl- adında bir sporcu vardı. Bu Wer- piyon bu aile, Finlandiya mille-
-<ıı 1 e•uahirler hakkında alı- li · l ertib ce.si neydi?. Acaıba Kral, gözde • dı. Eğer bunu, doğrudan doğruya ner Jervinen, antik usulü disk a- tinde yaşıyan O ·mpiyad azmınin 

lııııa . at meyanında, Narada t d · d ı ızd tışta altın madalyayı. modern disk bir sembolüdür. ı 

~
!ıı~a dl\ ıkınci fırka lromodorlu- sinin zehirlendiğine kanaat getir yap ırma ınız ıse a am arın an 

a mi• mi,·di?. biri tarafından, sizi memnun et • atışta, bronz madalyayı, güllede Nurmiye gelince, bu sporcuyu, 
Ilı ayrıca talimat verılıni.ş, • , :ı4 1~racta daimi karakol vazife- Kralın gözdesi, dini bir ayin es- nun etmek için yapıldı. Bu mu - keza birinciliği kazanmış, fakat bu sporla alakadar olanlardan başka 

lti.ıe d~troycr bulundurulması nasında birderıbire bir fenalık his- hakkaktır. Ve mes'ulü de yine siz- sonuncusundaki atış tekniği kai- hi! kimse tanımıyordu. Start ta-
Şi~dtı.· tenbih edilm. tir. setmiş, ve hayılmıştı. İki gün son- siniz. Sizi manen mes'ul tutuyo - deye muvafLk görülmediğinden bancası patlayıncaya kadar o da 

~a ''' Iki h ra ölü bir çocuk doğurmuş ve bir rum. Düşününüz ve karar veriniz. diskalife edilmişti. Atinada bulun- bir çoklarından biri idi. İştirak et-
1 lın L· . alde mütıtchaz terti-~l'ıieıı""fı olduğu yapılan teftiş- gün oonra da gözlerini hayata ka- - Düşünecek ıbirşeyim yok. Ka- duğu sıralarda Jarvinen'in bir er- tiği ilk Olimpiyadda koşu biter -
tıı.1 a. anlaşılmakla .beravi malı'.i- pamıştı. rarı verecek sizsiniz... kek çocuğu dünyaya gelmiş ve ken Fransız Guillemot bu netice, 

ıı:l-Olunur. · Bütün bu acı hatıralar Krali - - Fransa kraliçesinin şerefini kendisinin gıyabında üç küçük hayatta hiç bir şeyin bir mucize 
l\anma kumandanı mirliva çenin zihninden geçiyordu. Galb- korumak isterim. Bunun için ta- ad takılmış, fakat o bunların hiç telakki edilemiyeceğine güzçl bir 

~~v . Soşon riyelin çehresi gözlerinin önün - lakı siz taleb edeceksiniz.. birini beğenmiyerek, oğlana bir delildir. Galibiyet, ancak yoıul -
ltt~ % Paşaya rapor verildiği den gitmyordu. Grup yaklaşmıştı. Güneş yavaş dördüncü ad daha takmış ve cO- madan, bıkmadan çalışmak ve mü-
"'le~ b· tar.but limanında cereyan ORMANDA yavaş kayboluyor, etrafa hazin liınpiyad oyunlarında babasının temadiyen mücadele etmekle te -
~~ Ve~i ha~ise hem başkuman - - Hanr, başbaşa görüşmemizi bir loşluk çöküyordu, Kral: kazandığı galibyetin bir hatırası min edilebilir. Hasılı, Nurmi ha-
lt aı,,..~ lını he~ecanla yerinden arzu ettiniz. Buyurunuz, sizi din- - Saraya dönelim... olmak üzere, oğlumun adı Aşil ol- yatının ilk mühim koşusunu gali-
~tlt~~"'l, hem İstanbul halkını !iyorum. Söyliyecekleriniz Gab - Dedi. İşte Fransa Kralı Hanrinin masını istiyorum demişti. biyetle bitiremedi. Ddikanlının 
litt~~e aıı. Utretmiş, sarayın altını riyele aid değil mi?. Kraliçe Margarit dö Lovua ile son Werrıer Jarvinen'in oğlu Aşil en büyük ideali olan Olimpiyad 

&etırmişti. - Kırk gün oldu. Bu ani ölüm mülakatı bu oldu. 1928 de Amsterdamda, 1932 de şöhreti öyle kolayca tahakkuk et-

ARZANIN OGLUj 
"·~ ~EDGARRAYS 

J;,ı. 
t.ı '·bu 

a.1,,1 Vahşi ,.e serbest haya- ı 
ı, .. ı. 13 
1 'llne . ununla beraber arası-
'nııı 6 ·~n n meyus hayali gözle
\)~ nunde tecessüm ediyordu. 

1ıı, ~· bi!a ihtiyar içini çeki -
e v e beyazlarla meskun bir 

asıı 1 '- 11\ı>ı.; 0 ınak, aile yuva.ına 
hı.,1 , 1 Çarelerini aramak için 
C4 · •nı~ordu 

t:.. nter · 
;~ıığun ~0Ç•vordu. Akut, küçük 
•n lt.tt gosteı:ıdiği teraıt: iye hay-
ı,l .l'ord ~· 
~ ~ llıe• u, ~ akat Jak.n cesa-
)· ~•t~as~neu nı betinde cür'eti 
ı.'l.a. .ı. zlığı da artıyordu. İh'.i
~ '•ıeııını, 
l;, (dişi 'Yet vermiyordu. Nu-

llıa.ıı. ı\~rslanın ismi) yaklaştığı 
ııt hemen bir ağaca tır-

No: 16 

manıyor. tepesine çıkıyordu. Jak 
ise, • hayvanlar kralı• nı istihkar 

ediyor, olduğu yerden kımıldan -
mıyordu. 

Talihi yardım ediyordu. Bir -
çok kereler, \·ahşi hayvanla ara
sında bir metro ara kaldığı ve bü

yük bir tehlikeye maruz bulun
duğu halde kendini kurtarmıya 

muvaffak oldu. 
Fakat arslanlar da insanlar 

gLbid.r. Huylan ekseriyetle deği
şir. Bir gün Jak, Akutla beraber 

ormanın ortasında ağaçsız ve ge
niş bir çalılıktan geçerken yırtıcı 

hayvanlardan ıbirinin mevcudiye
tini hissetti ve gülerek: 

ÇeviTen: FUAD SAMİH 

- Akut! dedi. Kendini gözet!.. 
Numa şu solumdaki çalılığın ar -
kasında uzanmış, yatıyor. Sen a
ğaçlardan birine tırmanırken 'ben 
burada kalayım!. 

Maymun, onun da hemen bir 
ağaca çıkması tavsiyesinde bulun
du. Jak aldırmadı. İki adım iler
ledi ve kollarını, bacaklarını sal
lıyarak oynamağa başladı. 

Bu suretle döne döne vaıhşi hay
vana yaklaşıyordu. Arslan, müt
hiş bir gür leme ile doğruldu. 

Bu iri vücudlü arslanın gö~leri 
hiddetinden şinışE.>k gibi parlı -
yordu. 

Jak şa~ırdı, elindeki yayın bu 
müthiş rakibe kar~ı pek adi, eıhem- 1 

miyef:;iz olduğunu anlamıştı. !'a
ka\ geri dönecek, kaçacak vakit 
yoktu. Ağaçların en yakını yir
mi metro uzakta idi. Bu· mesafe -
nin yarısına gelmezden arslanın 

üzerine atılacağı muhakkatı. Ya
nında ·kalın bir çam ağacı vardı. 
Fakat arslan, ağaçla arasında bu
lunuyordu. 

Jak, mahvolduğuna kanaat ge
tirdi. Bununla beraıber metanetini 
ka)1betmedi. Kararını verdi. Esa
sen bu müşkül vaziyel'f,en kurtul
mak için ıbundan başka çaresi yok
tu. Eğer arslan üzerine saldırırsa 
kurtulamıyacak, pençesine düşe

cekti. Bunun için °birdenıbire ars
lana doğru yürüdü. Arslan ve A
kut şaşırmıştı. Küçük çocuk, bu 
şaşkınlık anından istifade etti. Ya
yının bir ucunu yere dayadı ve 
sıçradı. Ayaklarını çam ağacının 
dalına sardı. kendini yukarı çek
ti. Arslan, kudurmuş gibi kükrü
yor, gövdesini ağacın köküne çar-

pıyordu. Nihayet, şikarını kaçırdı- ı 
ğını anladı, homurdana !homur -
dana uzaklaştı. Jak ağaçtan aşağı 
indi. Nasıl ,bir tehlike geçirdiğini 
anlamıştı. •Hayvanlar kralı> ile 
boy ölçüşmemiye karar verdi. 

* 
Bir gün Jak, ormanda dolaşır-

ken bir takım ayak izleri gördü. 
Kalbi sevinçle çarpmıya ba~ladı. 
Çıplak ayak izleri arasında altı çi
vili ayakkaplarının izleri de gö
ıülüyord u. Hiç şüphesiz buradan, 
yerlilerle ıberaber iki Avrupalı 

geçmişti. 

Nihayet, medeni in~alıları bu
lacaktı. Tabii bunlar yerliler gibi 
kendisini oklarla karşılamıyacak
lardı. İstediği yardımı esingemi -
yeceklerdi. Bunu düşündükçe se
vinci artıyordu. İzleri takib edi
yordu. Akut, bilakis gayrimemnun 
görünüyordu. 
Jakı çok seviyordu. Çünkü bir 

zamanlar ·Maymunlar kralı• <>-

li oyuncuları ihtiva eden meşhur 
bir ekibin, Beogradsji gibi, saba
da sadece mııhasımı marke etmek 
ve fırsat buldukça hücuma geç -

mek suretile, tamamile bir mü -
dafaa taktiği kullanan ikinci de
recede bir takım karşısında aciz 
kalmasını bir türlü kavrıyamadı· 
lar. Zira, maç başladığı zaman va
ziyet tamamile Slavyanın lehine 
olan tıir manzara arzediyordu. 

Nitekim 5 inci dakikada Bican 
ilk golü ötmış, ve bunun arka ar
kaya gelerek bir seri teşkil ede -
ceği sanılan sayıların birincisi ol-

medi, onu, spor tarihinin unuttu
ğu Fransız Guillemot mağlup etti 
amma, ondaki azmi yenip ezeme
di. 

Anverste kendisini vaktile 5000 
metrede mağlüp etmiş olan ·aynı 
Guillemot'yu 10.000 metrelik ko
şuda mağlup ederek altın madal
yayı kazandı. 

Birdenbire bütün dünya yeni 
bir isim öğrendi: 

Paavo Nurmi. 7 incı Olempiya
dın yeni bir keşfi dünya ve alem 
onun hayranı Am·ers Olimpiyad
larından bir sene sonra. Nurmi, 

10.000 metrede yeni bir dünya ı·e
koru tesis etti. Bu rekorun müd -
deti 30 D. 40.2 saniye idi. Spor mü: 
tehassıslan bu müddetin insan ka

biliyetinin son haddi olabi!ece -
ğini ilan ettiler. Nurmi rekor üs
tüne rekor kırmağa başladı. 1922 

de, Kohlemainen'in 5000 metre re
korunu 14 D. 35,3 saniyeye indir
di. Aynı yıl Zandere aid olan 300 
metre dünya rekorunu 8 dakika 
31 saniyeden 8 dakika 28 saniyeye 
indirdi. 

Bu sürekli muvaffakiyetler kar
şısında sporla alıikadar olan da ol
mıyan da, bütün dünya gazetele
rinde, ajansların telgraflarında 

N urıni ile Finlandiyayı okudu. 

lan Tarzanın oğlu idi. Fakat be
yazların yanına gitmeyi istemi -
yordu. Bir felakete uğramaktan 
korkuyordu. Jakı kararından dön
dürmiye çalıştı, muvaffak olama
dı. Çocuk, sözlerine kulak bile ver
medi. Akut kendisini takibe mec
bur kaldı. 

Az sonra kerrnna yetıştiler. Bir 
düzüne yerli zenci cırtlarınddı:i 

yüklerin ağırlığından iki büklüm 
ve güçlükle yürüyorlardı. Yanla
rından giden bir beyaz küfürler 
savuruyor, elindeki kamçıyı sırt
larına indiriyordu. En arkada, be
yaz tenli, sarı saçlı bir adam yü
rüyordu. 

Jak, sevinçle bağırdı. Fa•kat, gör
düğü manzara karşısında dondu, 
kaldı. Yerlilerden biri, sırtındaki 
yükün ağırlığına dayanamıyarak 

yere yıkılmıştı. Beyaz adam elin
deki kamçı ile vuruyor, karldır • 
mıya çalış~ordu. 

(Devamı var} 

duğu intföaını uyandırmıştı. 

Ancak 15 inci dakika devam c 
den Slaviya hakimiyetinden son
ra manzara birdenbire değişiver

di. Beograd>kinin merkez muha· 
cimi, hiç beklenilnıiyen bir a .da 
beraberlik saysını yaptı \'e bun

dan sonra oyun çığrından çıktı. 

Slaviya takımında bir tereddüd 
ve kendilerinde bir itımatsızlık 

başladı. Buna mukabil Yugoslavlar 
gayet sert ve .favüllü oynamağa 
k.oyuldular. Bir an geldi ki, Slavi- ' 

ya takımı da ayni şiddetle muka
beleye girişti. Yugoslav kalesine 
akın üstüne akın yap ıyorlardı. Yu

guslavlar sıkışmışlardı. Hasmı ka
le önünden bir türlü uzak'aş•ıra

mıyorlardı. Bu anlarda kale ı .m
de bir kargaşalık oldu, kalccı Mir 
kusic, bir havaleyi tutmak ıç.r 

kendini yere atmış \'e k2lkama -
mıştı. Onu çeviren iki taraf oyun
cuları biı'birine girmişti. Hakem,' 
İfando bir türlü karar veremiyor.
du. Nihayet hükmünü Silavıya le
hine verdi. Bunun üzerine S!a\'i
yanın Vytlacil ile Beogradskidcn 

Valjareviç arasında bir ravudluk 
bir boks maçı seyredlidi ve tabi

atile her ikisi de sırha dışına çı -
karıldı. 

Yugoslavlar, hakemı prot . to e•
megc kalktılar. Fakat alC:mş den 
olmadı. 

İkinci haftaym, spordan başka 
her ~eyi andırıyordu. Yugoslavlar 
çok sert ve tam manasilc kırıcı 

bir oyun tatbik ediyorlardı. Bu 
vaziyet kar~ısında zaten çekingen 

oynıyan Çekler, büsbütün terc-d -
dilde düştüler. S..hayı ve halkı son, 

suz bir asabiyet kaplamıştı. Hatta 
Sla\'iyanın en meşhur oyuncUöu 
Bican, penaltıyı bile çekmiyecek 
derecede asabi idi. 

Maç 2-1 Slaviyanın lehine bitti
ği zaman halk mütemadiyen Yu
goslavların aleyhine tezahürlerde 

bulunuyordu. Hele Beogradski ta
kımı, halkı selamlamadan saha . 

dan ayrılınca bu tezahür, son had· 
dini buldu. Bu maç neticesinde ilk 

defa olarak bir ·.rugoslav kulübü 
merkezi Avrupa kupası turnuva

sında birinci turu bitirdi. İkinci 
tura girmeğe muvaffak olmuştur. 

DEVREDİLECEK İHTİRA 
BERATI 

cGöz kaçıklarını tamire mah -

nus ıyne hamili sap• hakkındaki 

ihtira :çin alınmış olan 30-7-937 
tarih ve 2425 numaralı ihtıra be

ratının ihtiva ettiği hukuk bu ke
re başkasına devir veyahut icadın 

Türkiyede mevkii fiile konma• 
çin icara dahi verilebileceği 
edilmekte olmakla bu hususa fn 
la malumat edinmek isteyenlerin 

Galatada, Aslan Han 5 inci kat 1 -
3 numaralara müracaat eylemele-

ri ilan olunur. 
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SAÇ EKSIRJ 

Ko • 
ıen 

Saçları besler, köklerini 
kuvvetlendirir, dökül
mesini önler, kepekleri-

ni giderir. 

1ngiliz Kanzuk 
Eczanesi 

Beyoğlu - lstanbul 

1 İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
Cinai Mikdarı Muhammen % 7,5 Eksilım,nin 

bedeli teminat Şekli Saatı 

Eczayı tıbbiye 159 kalem 
Cam alAt 284 • 
Llboratuar malze-
mesi 102 • 
Filitre kAğıdı 256 • 

Lira Kr. 
428 70 

1611 82 

(61 60 
263 63 

Lira Kr. 
32 15 

120 88 

36 77 
19 77 

Pazarlık 

Açık eks. 

> • 
Pazarlık 

15 
15,30 

16 
16,30 

I - 19/Vll/939 tarihinde ihale edileceği ıı.ın edilmiş olan yukarda 
cins ve miktarları yazılı 4 kalem malzemenin bazılarının muhammen 
bedelleri dqiştirilerek eksiltmesi 31/VII/939 tarihine talik edilmiştir. 

II - Muhammen bedelleri muvakkat teminatları, eksiltme şekil ve 
saatleri hizalarında yazılıdır. 

III - Eksiltme 31/Vll/939 pazartesi günü Kabataşta Levazım ve mu
bayaat fllbesınde1ti Alım komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Listeler her gün sözü geçen şubede görülebilir. 

V - Cam alat ve laboratuar malzemesi hakkında teklif olunacak 
iletlerin marka ve evsafının eksiltme gününden evvel Kabataşta Kim
ya şubemize bildirilmesi lazımdır. 

VI - hteklilerin % 7,5 güvenme paralarile birlikte eksiltme için 
tayin e<lilen gün ve s~atlerde yukarda adı geçen komisyona gelmeleri. 

c5230. 

Maarif Vekilliğinden : 
Vekilliğimiz neşriyat no4üdürlügü kadrosunda 30 lira asli maaşlı 

Derleme memurluğu münhaldir. 

Devlet Demlryolları ve Limanları 
ltletme u. idaresi ilinları 

Mnbammen bedel. muvakkat teminatı ile miktarları aşağıda yazı
lı 1 ve 2 numaralı li•te muhteviyatı otojen ve elektrik kaynak telleri 
ayrı ayrı ihale edilme!< üzere 28/8/1939 pazartesi günü saat 15 den iti>
baren sıra ile ve kapalı zarf usulü !le Ankarada idare binasında sdın 

Satılık Buz 
Dolabı 

939 modeli Ceneral Elektrik 

marka bir havuz su tesisatile bir

likte acele satılıktır. Aşağıdaki ad-

alınacaktır. rese müracaat. 
Bu işe gırmek isteyenlerin her listenin hizasında yazılı muvakkat 

teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini ayni gün saat 
14 de kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır . 

Mahmudpaşa yokuşu 116 tü -
tüncü Mehmed 

Şartnameler 126 E.Uruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde satıl- •-Dr. HORHORUNf- • 

maktad•r. (5065) 1 HMW..= ·-· kod~ Stt- ı 
Liste Malzemenin ismi Mık dan Muham'.'1en Muvakkat keci Viyana Oteli yanındaki 
No. Bcdelı Teminat muayenehanesinde tedavi eder. 

L K. L K. - Telefon: 2413 1 
30 kalem 65.300,00 4.515,00 1 Otojen kaynak için tel ve çubuk 

2 Elektrik şerare kaynak tel ve 

çubukları 22 • 25.247.00 1.893,53 
(5065) 

lstanbul Asliye Birinci 
Ticret Mahkemesinden: 

İstanbul Defterdarlığı Muhake
•••••••••••••••••••••••••"' mat müdürlüğünün Üsküdrada İh-

M ÜJDE 1 saniye mahallesinde Orta sokak 

Gazianteb Bülbülü Köprülü konakta mukim eski Ay-
'nalıfırın müsteciri İhsan Bahad-

H ASA N H Ü S E Y 1 N'in din aleyhine mahkememizde açtı
Okuduğu veAşık Veyselin bestelediği 

ATA TÜRK AGITI 
270304 No. 
tahtında N 

PLAKLARINDA SATIŞA ÇIKTI 
Bu plakı her halde dinleyin, lbeğeneceğiniz, 

seveceğiniz muhakkaktır. 

lstanbul Sıhhi 
ve Eksiltme 

Müesseseler Arttırma 

Komisyonundan : 
Muhammen Fi. Mu. 

Kuduz tedavi müessesesi 
Sadeyağı azı 300 çoğu 400 98 

Tereyağı azı 4000 çoğu 5700 115 

Temınat 

29,40 

491,63 

eksiltmenin günü 

21/7 /939 Cuma saat 15,30 

21/7 /939 Cuma saat 15,45 

11 

Kapalı zarfla yapılan eksiltmede Kuduz Tedavi Müessesesinin sa
deyağına ve Akliye ha5tanesi, Sanator:;om ve Tıb Talebe Yurdu tere
yağlarına istekli çıkmadığ:ndan yeniden kapalı zarfla eksiltmeye konul

muştur. 

1 - Eksıltnıe Cağaloğlunda Sıhhat ve İçtimai muavenet Müdürlü
ğü binasında ku!·ulu komisyonda yukarda yazılı gün ve saatlerde yapı
lacaktır. 

2 - Mikdar, muhammen fiyat, muvakkat teminat yukarda yazılıdır. 

3 - İstcKliler şartnameyi her gün komisyonda görebilirler. 
4 - İstekliler 1939 yılı Ticaret odası vesikasile 2490 sayılı kanun

da yazılı vesılı:alar ve bu işe yeter muvakkat garanti makbuz veya ban
ka mektubu ile birlikte teklifi havi zarflarını ihale saatinden bir saat 

ğı ve 235/412 numaralı dosya ile 
cereyan eden alacak davasının ne
ticesinde: 

Müddeaaleyhe yemin davetiye
sinin ilanen tebligine rağmen gel
memiş ve makul bir sebebe müs
tenit olduğunu bildirmemiş oldu-

ğunu bildirmemiş olduğundan ye
minden kaçınmış ve yemin edece-

ği vakıaların sabit olmuş sayılma
sına karar wrilerek işbu karar da 
Hukuk usulü Muhakemeleri kanu-

• 
Gayrimenkul Satış ilanı 

Sultanahmet 5 İnci Sulh Hukuk 

Hakimliğinden : 

Ölümünden ötü•ü terelı;esine mahkememizee el konınuŞ 0, 

Emin Ceyliinın tahtı tasarrufunda bulunduğu kayden anl•ı1' 
. . :tl 

Ayasofyada eski ls'.!akpa~a yeni Cankurtaran mahallesınde 
paşa caddesinde 15 ııapı numaralı ahşap hane miıasçıların ta~! 
ve tereke,,inin tasfiyesi zımnında açık arttırmaya çıkarııınıı 

birinci açık arttırması 24/8/939 perşembe saat 14 den 16 Y:~ 
ildnci açık arttırması ise 8/9/939 cuma saat 14 den 16 ya Iı. 
İstanbul Divanyolu"daki mahkememizde icra kılınacaktır. :aır> 
c; açık arttırmada teklif olunacak bedel muhammen kıyınel a:_. 
705 li:ra ev ve içinde bulunan muşambanın bedeli 15 lira Iıi ~ 
liranin % 75 ni bulmadığı takdirde bu arttırmada en yükselı 
füde bulunanın taahhüd hakkı baki kalmak şartı ile satılrıııJD• 
15 gün sonraki ikinci açık arttırma günü beklenecek ve 0 ~ 
teklif <>lur.acak bedel niye baliğ olursa talibine kat'i ihalesi il> 

kılınacaktır. İpotek sahibi alacaklılarla 6air alakadar !arın Jı 
siyle faiz ve m~srafa dair olan iddialrını işbu ilan trihinden · 

baren 20 giin içiııde evrakı müsbiteleriyle mahkememize ~ı 
dermeyan etmedikleri takdirde hakları tapu sicilleriyle sabıl . 

1 d M"ter~ madıkça satış paylaşmasından hariç tutulacak ar ır. u . 

vergiler terekeye ve % 2/5 tellaliye ve harcı ve ihale puUarı 
mü~tEri:p. aittir; bir yanlışlığa mahal kalmamak üzre ş'.":"~, 
bildirilir ki ölü Emin Ceylan bu gayrimenkulde 16 hisse ıtıb 
le 13 ıhss••sine .sahipti:r. Binaenaleyh satılacak olan d~ bU 

1~ 
hissedir; ve müterakim vergilerin bu kısmı ile tereke alalı3~1 
dır; yoksa 3/16 hisse ile alakası yokt~r. T~lip.ler m~amınell # 
metin '.'{ı 7 /5 nisbetindeki pey akçesıni hamılen muzayede . 

lcrinde müracaat eylemelidirl.er. Satış şartnameye tevfikan 

kılınır; evin evsafı: zemin katı zemini çimento döşeli bir 

iizerinde bir kömürlük, bir M;la, bir kuyu. Birinci kat: tavaP · 

basık iki oda. İkinci kat: Bir sofa üzerinde bir oda. Üçüncii 

Bir sofa üzerinde bir oda. bir hela ve hanede elektrik de ııı 
cuttur. Talipler ilan tarfüin~en ihbare~ her g~~ sabahlal'ljıııf 
kemeye müraca:ıtla daha zıyade tafsılat alabilırler ve ev • 

"O' 
mek için de göriilen lüzum üzerine pazartesi, perşembe gıı 
sabahiarı 10 dan 12 ye kadar evdekilere müracaat edebilir lef,' 

yet mümanaat görülürse mahkemeye müracaatla polis vasıta~ 
bu defa görülebilir. Bu baptaki siosya numarası 939/2 dir. v.0.; 
mara He mahkemeye müracaat olunabilir. Taliplerin bO) 

malfımu olmak üzere keytiyet iJan olunur. 939/2 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı lstıı j) 
AA • ı· v • S l K · n°' Levazım mır ıgı ahna ma omısyonu 

Cinsi Mikdarı Tahmin Muvakkat 
Bu işe alınacak memurun yüksek mektep mezunu olması ve as- evvel makbcız mukabili komisyona vermeleri. <4880· 

nunun muaddel 937 inci maddesi
nin son fıkraları mucibince ilanen 
tebliğ edildiği halde müddeialeyh 
yine gelmemiş olduğundan kat'i

leşen mezkCır karar veçhile müd
deinin davası sabit olmuş oldu -
ğundan müddaabih 4739 lira 67 ku
ruşun tarihi davadan itibaren fa
izi ile birlikte müddeialeyhten bit
tahsil müddeiye itasına ve masa
rifi muhakeme ile 50 lira ücreti ve
kaletin müddeaaleyhe aidiyetine 
kabili temyiz olmak üzere 30/3/ 
938 tarihinde sadır olan gıyabi i
lilm ikametgahı meçhul bulunan 
müddeaaleyhe tebliğ edilememiş 

olduğundan tarihi ilandan itiba
ren bir ay zarfında mahkemeye 
müracaatla ilamı tebelluğ etme
diği takdirde kesbi kat'iyet etmiş 
addolunacağı ve ilam suretinin da
hi mahkeme divanhanesine talik 
edilmiş olduğu H. U. M. kanunu -
nun 141 - 142 inci maddeleri mu
cibince olan olunur. 935/412 

fi atı teminat 
146 24/7/939 kertik vazifesini yapını§ bulunması şarttır. Edebiyat fakültesi mezunu 

olanlar ve ecnebi dil bilenler tercih olunacaktır. 

Taliplerin 20/VII/1939 perşembe günü akşamına kadar müsbit evrak 
ve fotoğrafları ilişik birer istida ile Vekilliğimiz neşriyat müdürlüğüne 

müracaatları lazımdır. İstekler arasında yapılacak müsabakanın yeri ve 
tarihi alakadarlara ayrıca bildirilecektir. c2982. .5140• 

Gayrimenkul Satış İlanı 
İstanbul Emniyet Sandığı Direktörlüğünden: 

Bay YU6Uf Ziya ve Bıryan Ayşe Sıdıkanm 11580 hesab numara
sile Sardığımızdan aldığı (1200) liraya karşı birinci derecede ipotek 
edip vgdesinde borcunu vermediğinden hakkında yapılan takip üze
rine 3202 numaralı kanunun ~ c:ı maddesinin matufu 40 cı maddesine 
göre satılması icabeden Mahmutpaşa, Dayahatun mah. eski Mahmut
paşa yeni Hamam sokağında eski 22 yeni 18, 20 kapı, 257 ada, 10 par
sel numaralı mukaddt'ma ilı:i ev ve halen bif ev ile hedmolunan diğe
rinin arsasUJın ve bakiye enkazın tamamı (tapu kaydında her iki ev 
kagir olarak mukayyet ise de bunlardan biri hedmedilıniş olup diğe
:iııin yalnız ön cephe!ti kagir diğer aksamı ahşaptır.) 

Tamamı birb11çuk ay müddetle açık arttırmaya konmuştur. 

Satış tapu sicil kaydına göre yapılmaktadır. Arttırmaya girmek 
istiyen (96) lira pey a~~si verecektir. Milli bankalarımızdan birinin 
teminat mektubu da kabul olunur. Birikmiş bütün vergilerle belediye 
resimleri ve· vakıf icaresi ve taviz bedeli ve dellaliye rüsumu borçluya 
aıtlir. 

Arttırma şartnamesı 20/7/939 tarihinden itibareo tetkik etmek isti
yenlere Sandık Hukuk İşleri Servisinde açık bulundurulacaktır. 
Tapu sicil kaydı ve sair lüzumlu izahatta şartnamede ve takib dooyasın
da vardır. Arttırmaya girmiş olanlar, bunları tetkik ederek satılığa 

çıkarılan geyrimenkul hakkında herşeyi öğrenmiş ad ve itibar olunur. 
Birinci arttırma 4/9/939 l'ırihin" müsadif pazartesi günü Cağaloğlunda 
kain Sandığımızda saat 10 dan 12 ye kadar yırpılacaktır. Muvakkat ihale 
yapılabilmesi için teklif edilecek bedelin tercihan alınması icab eden 
gayrimenkul mükellefiyeti ile Sandık alacağını tamamen geçmiş ol
ması şarttır. Aksi bkdirde son arttıranın taahhüdü baki kalmak şartile 
!9/9/939 tarihine müsadiI Salı günü ayni mahalde ve ayni saatte son 
arttırması yapılacaktır. Bu arttırmada gayrimenkul en çok arttıranın 

üstünde bırakılacaktır. Hakları tapu sicillerile sabit olmıyan alakadar 
lar ve irtifak hakkı sahiplerini.n bu haklarını ve hususile faiz ve masa
rıfe dair iddialarını ilan tarihinden itibaren yirmi gün içinde evrakı 

' müsbitelerile beraber dairemize bilcErmeleri lazımdır. Bu suretle hak-
larını bildirmemiş olanlarla hakları tapu sicillerile sabit olmıyanlar 
;atış bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. Daha faıla malfımat al· 
mak is ti yenlerin 938/ 1204 dos}" numa.rasile Sandığımız hukuk işleri 

Servisine müracaat etmeleri lüzumu ilan olumır. .... 
Emniyet Sandığı; Sandıktan alınan gayrimenkulü ipotek göster

mek istiyenlere muhamm nleriır.izin koymuş olduğu kıymetin % 40 nı 
tecavüz etmemek üzere ihale bedelinin yarısına kac!ar borç vermek 
rnretile kolaylık göstermPktcdir. (i367) 

• 

Sahip ve neşriyatı idare eden Başmuharriri 
ETEM iZZET BENİCE 

Buıldıjo ver: SON TELGRAF Matbaa11 

BUGON 
KUM&AOASINA 
PAll~ATAN 
KOCOK EL 'YAQIN 

ÇEt( DEFTEQ.(NE 
iMZA .l\TAH 

r>OY6K EL 
OLACAKTIJl 

TÔRK(YE 
ı'ş 

ôANKASI 

N. S. U. Marta motosik- 130 kalem 1937 40 

!et yedek malzemesi 

G. 1200 moael tempo 15 • 1268 48 95 24/7/939 

marka otomobil yedek 

malzemesi. 
aU · 

1 - Yuiı.arda cins miktarlarile muhammen fiat ve temill 

iki kalem yedek malzeme pazarlık suretile eksiltmeye kontll0 

2 - Şartnamesi komisyondadır. Görülebilir. 

3 - İsteklilerin gösterilen gün ve saatinde Galata 

si Alemdar hanında komisyona gelmeleri. (5328) 

İstanbul Belediyesi lıanları 
ilk Seneli k 

t ,minat kiras ı 

97,50 1300.00 

45,06 600,00 

34,65 462,00 

229.65 2942,00 

Darürnceze için alınacak 500 metre aba )11 

Mezarlıklar müdürlüğü emrindeki vesaiti 

hayvanatı için alınacak 10950 kilo arpa 
u 

Karaağaç müessesatı buz fabrikası içi~ ~ 
700 kilo Amonyak, 700 kilo Makineyağl• 

Gres yağı 
,ı 

Köprü tamiratında kullanılmak üzere 
kum, çakıl ve taş. 

- Tah'Ilin bedelleri ile ilk teminat miktarları yukarıda yaıı 
ayrı ayn ek~iltıneye konulmuştur. İhale 31/7 /939 pazarresı ~ 
14 de Daimi Encümende yapılacaktır. Şartnameler Zabıt ve rJ 1 il 
müdürlüğü kaleminde görülebilir. Taliplerin hizalarında yaıı 
minat makb.ız veya mektupları ile ihale gün ümuayyen saatte 

Encümende bulunmaları. (5281) 

ilk 
teminat 

7.20 

* * Muhammen 
bedeli 
96,00 

f ıO Kadıköy Caferağa mahallesinde Şair :N'a 1 

d~ki bağ mahalli 

1,13 15,00 Şehremininde Büyüksaray mcydanınd3 
65 

murabbaı sahalı arsa. ~ 

Senelik kira muhammenleri ile ilk teminat miktarları yu ~ 
zılı Bc'cdiye Emlakinin kiraya verilmesi 2490 numaralı kanu

011
1 tıl 

cü maddesine tevfikan temdiden açık arttırmaya konulmuş pi 

31/7 /939 pazartesi p,üni\. Eaat 14 de Daimi Encümende yapı1ac3~ı· 
nameler Zabıt ve Muamelat müdürlüğü kaleminde görüle&J i~ 
]erin hi78lannda· :y ıızılı ilk teminat makbuz veya mektuplar! I· 

giinü muayyen saatte Da•ıni E.ııcümende bulunmaları. 


