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Telefon: 20827 
t.tanb..ı Nunınnn .. v• Ne. u En Son Telgrafları Ve Haberleri Veren Aktam Gazetesi 

ingiliz-Fransız Hava ve Deniz Filolarının Son 
Manevraları ,Almanları Endişeye Düşürdü 
Alman Bas Kumandanlığı Hududu Geçecek Fransız ve ingiliz Tayyarelerine 

Derhal Ates Açılması için Bütün Hudud Topçularına Yeni Emir Verdi 
~h-İngiliz Askeri Müzakereleri Bitti, Fransızlarla Müzakerelerimiz İyi Safhada 

londra ve Altmış Beş Parça İngiliz Gemisi Kral Karol Halayda.Bayram. 
/Jalkanlar Akdenizde Manevra ya Çıkacak Yat~ #n~~~;~dan H az 1 r l ı k 1 a r 1 

Yııgoslnya Kral Naibi ile 
llulgar meclisi reisinin 
l.ondradaki temasları çok 
iinıid vericidir. 

~an: ETEM İZZET BENİCB 

l'o~~go~lavya Kral Naibi Prens 
tillı lııgiliz Krahrun misafiri ola
lııı _londrada bulun~yor. Prens 
U ıiyareti esnaı;ında lngiliz Kralı 
d: ol~uğıı kadar devlet ricali ile 
IU ro1:işıneler yapmakta ve hiç 
) Plıesız bu görüşmelerde dün -
ı::Uı. içinde bulunduğu siyasi 
lq llarla bir arada Balkanlar mev-

; da görüşülmektedir. 
~tf llgoslavya Balkan antantının 

10 alı uzuvlarından biri olduğunu 
nıı·di · il . a seler karşısındakı durumu 

ıt~bat etmiştir. Bitlerin, Muso
~tııi~ tehdid, şiddet, rica, dilek, 
hu ~ ı:ıbi yerine göre kullandıkları 
lıs tun vasıtalar ve tedbirler kar
·~ ili.da "Yugoslavya Balkan an -
b· tı içindeki mevkiine en küçilk 
'J:~ 8arsıntı getirmemiş ve bilhassa · 
1:ı'."~~e • İngiltere ittifakının ta- · 
ııı·:"'llltundan sonra dostumuz ve 
)~tteİildnıizin vaziyeti daha ıl-
tl ~ rasanet bulmnş, tevanuh 

lııtştir. 

'to .\r~vutluk işgalini mütealdb 
ı!i :a ve Berlinin en büyük ümi-
na er tarafından çember içine alı
\1111 ~ugoslavyayı tedhiş etmek, 
tt tnuınkün olmazsa ikna ve itma 
it 11\eit sure tile kendi taraflanna 
la~eltteydi. Bu suretle Yugos -
te~hyı Balkan birliğinden ~eke
\itl~et, ittifakı parçalıyacaklar, 
~il ilı; karşısında yeni bi,teşekkül 
ti tacaklardı. Hatta, M. ;yö Ma • 
ıı.a~0viç'in Venedik ziyareti es
be ';oda Romadan işaa edilen ha· 
tı{ et atasında hep bu tesir yara· 
lıa~:ılt İs*eniyor, Yugoslavyanın 
Ilı an birliğinden, uluslar kuru· 
't·lltı.dau çekileceği Roma • Peşte -
):~n · Belgrad cephesi olarak 
te~' .bit Balkan teşekkülü vücude 

ltıleceği kaydediliyordu. 
llur· 

~ltj .. UJı bunların kasd ve istihdaf 
laıııgı hedef Yugoslavyanın ne 
ıııuı~~ ne tehdide yanaşmamak ve 
\itı·ı .ıstiklU ve varlığını Balkan 
tU ığı camiasında görmek kara
ı1b~ i\aınete uiradL iki ateş anı· 
t~ SıkıttırıJmak korlı:ıı.u ile 
leg· edilen, iktısadi tazyik ve 
ı~;t ile ürkütülen, dahili kundak· 
lehı~ b.ir teşevvüşe uğratılmak 
llıaı.'lc.esıne götürülmek ve sokul
lııtıı. ıstenilen Yugoslavya milli 
hıı &dderatı ve yarını üzerinde 
lııe '~tinkanlılığını muhafaza et
lıit ~ış ve paniğe sevkedilen ani 
~i~ ararı~ yanlış bir siyaset ta
he,i e başlamış olı.aydı hiç şüp
Olan' h.enı yüksek bir ideal eseri 
eg, .. llaJkan birliği bundan müte-

.,~ ol . 
•tele acak, . hem de Yug05lavya 
tıJ'ah karar vermiş olmasının ız
latih Ve husr~nını belki de bütün 
te1tr ho.vunca nedametle çeke • 
~ab '· Artık bugün için Yugoslav-

ıu llalk b" ı;·· · · d ki an ır gı ıçın e va-

.(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Boğazlardan Süveyşe Kadar Muhtemel Bir Tecavüze 
Karşı Askeri Bir Baraj Vücude Getiriliyor 

İngiliz Ak.de niz filosu manevralarında alınmış resimlerden 

Londra 21 (Hususi) - İngilte
renin Akdeniz filosu yakında bü

Almanlar, İngiliz oıdusunun da ı 
bir milyona çıkarılması üzerine 

diişün:meğe başlamışlardır. Alman 
(Devamı 6 ıncı sahifede) 

yük manevralara hazırlanmakta- 1--------------------------
dır. Mısırın müdafaası bakımın - i-lllıllllllılll~llllllllllll'_,ılllılll~lll'lıllllll'ııılllllılll~~----lllılll~llllllllllll'~Wlllılll"'"'I 
dan yapıla<:ak olan bu manevra
lara alt~ beş parça gemi ve tay
yareler iştirak edecektir. İsken.de-

İngiliz Erkanıharbiye Reisi 
Lord Gort 

riyede tedbirler alıoımış, bütün ge
milerinfrza'.k ve mühiımmatı ha· 
zır lalUXll§tır. 

ALMANYADA TELAŞ 
Paris 21 (Husuısi) - İngiliz as

keri tayyarelerinin Fransa üze -
rinde yapmakta oldukları uçuş -
!ar, Almanyada teyal<Utuzu son de· 
rece arttırmıştır. Bütün hudut bo· 
yunda tayyare daii topçularına bu 
tayyarelerden biri Alınan top -
rakları üzerine geldiği takdirde 
ateş açılması için emir verilmiş -
tir. 

Gazeteler, bu uçuşları çocuk o
yunu diye tavsif eyliyerek, Al
manyanın ·bu gibi manevralarla 
korkutulamıyacağını yazıyorlar -
sa da, askeri mehafil hiç de bu 
fikirde değildir. 
Şimdiye kadar İngilterenin ha

zırlıklarına pek .:ldı:rıs etmiyen 

Makineye 
Verirken 

Slovak Toprakları 
Boşaltılıyor 

Bıaiislava 21 (A.A.) - Birkaç günden beri Slovak gazeteleri, Ma- · 
caristana karşı reYizyon lehinde şiddetli neşriyata girişmişlerdir. 

Gazeteler, Macır makamatının Viyana konferansından sonra işgal 
edilmiş olan Slov1k mıntakaları alelacele ta'hliye ettirmekte oldukla
rını ve bu nı•ntakabnn pek yakında Slovakyaya ilhak edileceğini iıddia 
etmektedir !er. 

(Diğer Telgraflar 6 mcıda) 

Yerli mallar Sergisi 
-----------------~ Tarihi Tehir Edilen Sergiyi 

Refik Saydam Açacak 
Küşad 

Başvekil 

Sergide son hazırlıklar 

(Ya.mı 6 ıncı sahifede) 

Geçeceği Zannediliyor 
Romanya Kıralı Karo! evvelıce 

tasavvur edikn Karadeniz ve A
dalar denizi sey:ıılıatine çıkmış 'bu
lunmalktadır. Kral hususi yatile 
dün Köstenceden hareket etmiş -
tir. Yabn yarın ak§aın boğazdan 
geçmesi ihtimali va·rdır. Kral mü- 1 
tenekkiren seyahat ettiği için, şeh
re çıkacağı zannedilme~ktedir. 

Maamafih boğazda 'bir müddet 
kalması da mümkün.dür. 

20.000 Alman 
Askeri Danzigde 

2 Ağustosda Bütün 
1 

Mezuniyetler Kalkıyor 
Varşova 21 (Hususi) - Danzi

ğin sistematik bir tarzda gizliden 
gizliye askerileştirilmesine devam 
ediliyor. Şimdiye ıkadar Almanya- ! 
dan gönderilen askerlerin mikta
rı 20 bini bulmuşur. Şa:rıki Prus
yadan da kuvvetler gelmektedir. 

Askeri mezuniyetler 2 ağustos
ta kaldırılacaktır. 

Yeni Amerika 

Büyük 
Yarın 

Millet Meclisi Hev' eti 
Merasimle Karşılanacak 

Yeni Hatay valisi BeJlanda karşılanırken 

Antakya 21 (Hususi) - Hata • 
yın kurtuluş bayramına iştirak e
decek olan Türkiye Büyük Millet 
Mecw heyeti yarın burada bek
lenmektedir. Heyet merasimle kar
şılanacaktır. Başta vali olmak ü-

zere resmi heyetler, mektepliler ve 
askeri kıt'alar karşılama merasi
minde hazır bulunacaklardır. 

HeT yer donanmakta, büyük 
caddelerde taklar yapılmaktadır. 

(Devamı IJ ıncı aahlfede) 

Satie Yolsuzluğu 
Cumhurreisi 

$imdiki Muavi.n Lazım 
Gelen Reyleri Temin 

Etmiş 

Diğer Üç Maznunun Mevkufen Muhakemelerine 
Devam Edileceği Anlaşılıyor 

Pittsburg 21 (A.A.)- Teksasın 

demokrat partisinin reisine naza
ran Amerika Reisicumhur mua
vini Garnerin 1940 senesinde ya
pıiacak Reisiçumhur intihabatı 

münasebetile fırkanın akı.edeceği 
umumi içtimada 500 demokrat 
murahhasın reylerini elde etmesi 
temin edilmiştir. 

Demokrat fırkasının umumi top
lantısında 1,000 murahhas bulu -
nacağından Garnerin Reisicumhur 
namzedi gösterilmesi için birkaç 
fazla rey elde edilmesi pek o ka
dar müşkül birşey değildir. 

1 KISACA 1 
Mizac ve Mizacsızlık 
Kış gelir soğuktan, bahar gelir 

rüzgardan, yaz gelir sıcaktan, güz 

gelir iÜtubetten şikayet ederiz. 
Şunun şurasında üç gündür yazı 
gördük. Hemen gazetelerde fer • 
yad başladı: 

- Gölgede harazet 36 derece! 
İnsan mizacındaki bu televvü

nii bizim mahuda söyledim de, 
güldü güldü: 

- Ayol tabiat mizacı insanlar 
için yapmış. Fakat, asıl mizacsız
lık ine onların hamurunda ve 
aslında. Hiilii bunun farkında d~ 
ğil misin?. 

Dedi. Düşündüm de haksız ta-
rafını bulamadım. • • 

Dün ıık§am tahliye edilen mevkuflardan üçü: Sadnn galib Savc,. 
Hamdi Emin Çap, İsmail İsa Caniş 

~satie• tahkikatı sırasında tev
kif edilen maznunlardan Milli Re· 
asürans Hukuk müşaviri avukat 
Atıf Ödül, Denizbank Müdür mu- . 

avini Hamdi Emin Çap, Hukuk 
müşaviri İsmail İsa Caniş, Katibi 
umumi Sadun Galib Savcı da biner 

(Devann 6 ıncı ıahifede) ' 

Kanadadaki Japonlar 
Çıkarılacak mı? .•....• ' 

Tokyoda Tlyençin Meselesi Hakkındaki Müza
kerelerin Netice Vermiyeceği Anlaşılıyor 

{Yazısı 6 ıncı sahifede). 
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ON SENELİK BİR 

' KİRA l\IUKA YELESİ 

Almanyanm, Tiryesteyı 10 se
ne ".luctdetle kiralııdığını gazete

lerde okuyuııca, hayret ettim. Çün
kü, bu sıcak yaz günlerinde Ak
denizin s!lhilleri, plajları insanın 
gönlüne bir dağıderun olur. 

Zavallı Almanya!. Ne yapsın?. 
Akdenizde bir sahil kiralamak ak
lına gelmiş, bunu yapmış .•. Fakat, 
eaka bertaraf, bu gidişle, galiba, 
Alırnanya, aradığı •hayat sahası• 

ru İtalyarı topraklarında bulacak .. 
Tiryestenin on sene müddet.le ki

ralanması başka türlü nasıl teL
sir edilebilir? 

Aman bu kira mukavelesinin 
Markopaşa noterliğinde tasdik e
dilmesi unutulmasa bari... 

Milletler Cemiyetine tasdik e
diLsc daha iyi olurdu amma, ne 

yazık ki, müste<:ir de mu<:ir de 
orada aza değil ... 

PAPAS BULAMAYINCA İMMIA 

İŞLERİNİ YAPTIRMIŞLAR 

Bir çift Ermeni vatandaş, ev -
lenmek istemişler, papas aramış

lar, bulıam:ıımılşlar... Ne yapsın
lar? O civarda, bir imam bulmuş

lar, nikahlarını kıydırıverınişler .. 

Şimdi, bunların nik8hlarırun mu
teber olup olmadığı tetkik edili

yor- İş mahkemeye intikal etmiş.. 
Mahkeme, Patrikhaneden sora -
cakımış: 

- Bu nikiihı muteber sayar mı
sınız?. 

Saymayıp da ne yapacaklar? .• 
İki gönül ·bir olunca .. 

325 ODALI VİLAYET 

SARAYINIDÜŞÖNDÜKÇE 

Yeni yapılacak vilayet sarayı tar 
ımaın 325 odalı olacakmış ... Haydi 

hayırlı.sı ..• Eskiden kırk analıtar
lılar vardı ..• Demek, bizim İstan

bul da 325 anahtarlı olacak .. . 

. 

325 odanın her birinde kübik 
mobilye .. Güzel yazı takınıları ... 
A1las perdeler... Kapılarda oda
cılar ..• Masaların üzerinde ziller .. 

Bunları düşündükçe, !benim, 
• 

müstakıbel vilayet sarayında me-
mur olacağım geldi.. 

SARHOŞ AKLI; 

FAKAT, YİNE DÜŞÜNMÜŞ 

Boyalı ispirto içen ·bir sarhoş, 

fena hal.de rahatsızlanmış... Za -
vallı adam, d.emek, o gece rakı bu

lamamış. İnhisarlar idaresi, bir an 
evvel içkileri ucuzlatımağa bak
sın .. Öyle ya, r~ bulamayınca, 

boyalı isp:rto içecekler, daha be
ter hasta olacaklar ... 

Sarhoşluk bu ... Ne yaptığını bi
lir mi?. 

Dün de, bir sarıhoş, çırçıplak so-
kağa uğra,.. Etraftan yetişenler 
tutmuşlar: 

- Yahu, ne yapıyorsun, demiş
ler .. Sarhoş akh amma, yıııe akıl 
etmiş: 

- Ne \'ar, demiş, ne oluyor si
ze?. 

- Peki amma, çıplak gez:yor
sun ?. 

- Allah Allah ..• Eliı.lem plaj -
!arda çıplak geziyoT, onlara birşey 
söylemiyorsunuz da, beni mi ge
lip buldunuz?. 

SICAK DEVMI ETSE 

SAGNAK YAPAR!\UŞ 

Birkaç gündür devam eden sı

caklara şükredin ... Eğer, biraz da

ha devam etseymiş, lodosa çevi

rip sağnak yapacakmış .. O zaman 

da, hararet derecesi 40 ı bulur -
muş. Sokakta yürürken o :kadar 
4erliyoruz ki, öyle bunalıywuz ki, 

hani, nerede ise, sağnağa razı o
lacağız ... 

Fakat, bilmem, elbiselerle bir 
duş yapmak, birçoklarınız için, ne 

dereceye kadar cazibdir?. 

AHMJro &AUF 

f KüÇOK HABERLE~f 
• * Arabistandalı:i petrol kuyu
ları üç h.aftadaılberi yanmaktadır. 
Söndürme mütelı.assısları Ameri
loa.dan tayyare ile yola çlkmışlar
dır. 

* Dolmalıahçe hadisesi dolayı
sile lüzumu muhakemesine kıarar 
verMn eski emniyet müdürü ve 
şimdiki Çorwn valisi Salih Kılı.

cm mt!lıakemesi İstanbulda ya -
pılacaktır. 

* Sovyetle.-in Sofy.a elçisi ka
nun harici addedilmiştir. 

* Amerika haziranda hariç 
ımemlekeUere 16,973,975 dolarlık 

siiiıh ve tayyare sat.mışt.ır. * Bur;a - Mudanya yolunun as
falt hale konulması dolayısile ~ 
otıobüslere ka.patı1mıştır. Ağır eş

ya şimdilik trenle nakledilecektir. * Şirketilıayriye idare meclisi 
reisı Necmeddin Kocataş dün ak
şam Ankaraya gitmiştir. * İlik ve ortamek.teblerle lise
ler müfredatına haVoaeılık dersleri 
ilavesi kararlııştırılmıştır. 

ı 
* Son bir hafta zarfında Be -

yoğlu mıntakasında 428 e.;naf ce
zalandırılmıştır. 

* Evvelki gün limanımıza ge
len 3500 tonluk Mersin tıpi Tırhan 
dün gece temi-zlennıek üzere Ha
lice girmiştir. 

* Tırhlsız yeni bir kuruşluk
ların piyasadan kaldınJ.ınası ka
rar laııtırıhnıştır. 

* Kudüsde birisi ölen ve ikisi 
y.aralanan üç Araba karşı yapılan 
suikasd tizerine ceza olarak bu sa
bah sekizden itibaren Tel - Aviv 
ile Kudüs arasında Yahudilerin 
seyrüseferi menedilmi.ştiı". * Muğla Belediye meclisi fev
kaLiıde bir toplantı yaparak Muğla 
h:idro elektrik tesisatının Milas ile 
müşterek yapılması meselesini 
tetkik etmiştir. 

* Diya~bakır - Cizre hattı üze
rinde 126 ıncı kilometrede tek ke
merli Aviski köprüsünün temel 
atma merasimi dün büyük bir te
zahüratla yapılmıştır. 

Plij Bülbülleri 
No.41 

- İşte, kadınlar böyledir. Her ı 
şeye burunlarını sokmak ister -
ler .. Sonra böyle kendılerinden ge
çerler. Ulan esı:ar senin nene! Bu
nu bizim gibi kabadayılar içer. 

Sigarayı elinden aldı. 

Çekmeğe. başladı. 

Melin yavaş yavaş, dudakları
nın uciyle mırıldanıyordu: 

Hındistanda b!r Mihracenin 
sarayındayım .. Oh, şu güzel ger
danlığa bak! Mihraca bunu bana 
mı hediye ediyor .. ? Çok teşekkür 
ederım .. Mihracenin bu Iıitfunu ö
lünciye kadar unutmıyacağım!!! 

Mecdi kaykahayla gülıneğe baş
ladı: 

Yazan: İskender F. SERTELLİ 

- Ulan üç nefeste mihracenin 
gerdanlığını aldın! Ya sigarayı ta
mam içsen ne olacak? Bütün dün
yayı satın alacaksın 

Melin tatlı tatlı hulyalan kapıl
mış, mütemadiyen söyleniyordu: 

·- Kalamış koyund~İci köşkler
den birıni sa.tın alıyorum .. Kotram 
sahile yanaştı .. İşte misafirlerim.. 
Adanın arkasına doğru bir gezinti 
.vapıyoruz. O ne? Süadiyedeki ab
lam da ressamla birlikte yeni bir 
kotra almışlar .. Fakat benimki on
dan güzel. .. Oh, denizde tatlı biT 
rü7.gar var; kotramın yelkenlerini 
çarçabuk şişirdi .... 

~ ., 
Mecdi ı akı kadehini kaptı: 

14 Temmuz 
Bayramı 

Milli Şefle Lebrun Ara• 
smda Telgraflar teati 

Edildi 
Ankara, 20 (A.A.) - 14 

Temmuz bayramı münasebe -
tile Reisicümhur İsmet İnö -
nü ile Fransız Reisicümhuru 
Lebrun arasında aşağıdaki 

telgraflar teati olunmuştur: 

Ekselans Albert Lebrun 

Fransız Reisicumhuru 
Par is 

• 
Milli bayram yıldöniunü 

münasebetile Ekselansınıza 

hararetli ve samimi tebrikle
rimi yollamakla hassaten b.ıh 
ti yarım. 

Türk ve Fransız milletleri ara
sında teessüs etmiş olan ve tam 
bir menfaat tesanüdü yolunda 
inki;şaf eylemesi mukadder bu -
lunan en sıkı dostluk bağları, 

bugün yaptığım bu vazifeyi be
nim için pek çok memnuniyet 
verici bir hale getirmiştir. 
Şahsi saadetleri ile asil dost 

Fransız milletinin refahı hakkın 
daki samimi temennilerimi ka -

ederim, 

CUMBUKIYET: l Nadir Nad. bugün •BİT ölçü. ad-
lı makalesinde harlı ihtimallerin
den <bahsederek diyor ki: 
•Şuna dikkat elitim: Harb teh 

ilkesinin en şa!jl:(laz ölçüsü dünya 
gıneteleri arasındaki ideoloji kav
galarıdır. Avrupayı kasıp kavur
maya hazırlanan fırtına >bulutları 
ne zaman yaklaşırlarsa görüyı> -
ruz ki mı.ilitelü milletler, arala -
rında devam eden rejim atıp tu~ 
malarına deı1hal nihayet veriyor
lar. Ortalığı h~ld bir haıiı te
laşı kaplıy-or. Kimsenin rejimden, 
ideoloj1den baıhsettiğin.i işitımi -
)"Oruz.• 

TAN: 

Aka Gündtiz •Harbin maneve
J.ası Berlinin elindedir• adlı yazı
sında bugünkü Almanyayı ve ga
yelerini anlatarak diyor lu: 

•Kendi mt'nbalarmdan sızan ve 
ısrarlı bir mahiyet taşıyan son 
haberler de teyid ediyor ki bu -

günkü İtalya; rtıhi bir ıztıraıb ve 
siyasi bir end~e havası içinde ya
şamaktadır. Hiç kimse •bu ıztırab 
ve endışeden serbest konuşamadı
ğı içi.n onun yerine aralarında giır 
li ve manalı bir ta/bir icad edilmiş
tir: Şimal Humması-• 
VAKİT: 

Asım Us •Yeni sistem bitaraf
lık. adlı yazısında Bulgaristanın 

bitaraflık maskesi altında menfa-
at temin etmek 
yıcır. 

YENİ SABAH: 

istediğim söylü-

Hüseyin Ca.lıid ·Sulıh şartları. 

adlı makalesinde diyor ki: 
•Şarki Akdeni:ııde devamlı bir 

sulh ve sill<ıln tesis edebil'mek ve 
Akdenizi, bütün sahil devletler 
için mü~lerek bir mal ve miras ha
line sokmak için sahildeki dev -
Jetlerin hepsinin müdafaa ve .beka 
hakkını tanıyarak bunları halel
dar eden vaziyetleri ortadan kal
dırmak bir zarurettir.• 

PIAj 
Suları 

Belediye Tahlillere 
Ehemmiyetle Devam 

Etmektedir 
İstanıbulun s>hhi teşkilatında gö

rülen noksanlar tesbit edilmek -
tedir. Hastanelere y~>niden yatak

lar ilavesi kararlaştırılmıştır. ·sıh
hat müdürü Ali Riza dün bu hu

sus)a gazetecilere şu izahat. ver
miş\ir. 

- Vilayet 600 yataklı <bir sıh

hatevi açacakıtır. Hazırlıklara baş
lanmışt_ır. Ayrıca Kızılay Heybeli 

sanatoryomuna 160, Haydarpaşa 
hastanesinin verem kısmına 100 

yataklı bırer pavyon ilave ed.le
cektir. 

Bu sene İstarlbulun sıhhi vazi

yeti çıok iyidir. Tifo aııısı mesele 
si ehemmiyetLe takib edilmekte

dir. İstas.yonlarda bir ay içerisin
de 20-30 bin kişi aşılanıyor. 

Halkın içeceği memba suların
dan sık sık niimuneler alınmak -
tadır. Belediye deniz .banyıcıları -
nın sularını da •bizzat Belediye 

sıhhat işleri tarafından tahlil et.
tirmektedir. 

bul buyurmanızı rica 
Bay Reis. 

İSMET İNÖNtl" 

EkaelıillEI İsmet İnönü, 

Türkiye Reisicüınhuru 
Ankara 

Kültür Park ile Koşu 
Mahalli Yapılıyor 

. ,. 
ikinci imar Planlarının Tatbiki 

Y enib ıhçeyi Şenlendirecek 
İmar p!ıinına g<ire, beynelmi

lel müsabakaların ve büyük maç
larm yapılmasına tııhsis edilecek 
olan kültünpark Yenlbaıhçede ya
pılacakıtır. Bunun için Yenlbahçe
de Gureba hastanesinin alt tara
fına raslıyan Yenibahçe çayırile 

civardakı meskenler, Yenibahçe 
deresinin sağ tarafındaki bütün 
bostanların yeri istimlak edilerek 
külhlirpark ""hasına tahsis edi -
lecektır. Kültürparkm bir ucu 
Gureba hastanesinde, ıbir ucu da 
Altımermere kadar uzanacaktır. 

Saha şimdiki Sulukule mahallesi
nin bir kısmJnı da işgal edecek -
tir. Bu istikamette ilerlemek ü
ııere .kıültürparktan haşlıyaeak o
lan büyük bir ana cadde suru aşa
rak Bayrampaşaya kadar uzana
caktır. 

K.iiitürparka gidiıP gelerek hal
kın mühim bir kısmı Şehreminin
de nakil vasıtalarından inip bine
ceklerinden burada :büyük bir de 
meydan vücude getirilecektir. 

İhracat Eşyası 
Analiz İçin Avrupadan 

Alet Getiriliyor 
Milli bayramımız münasebe -

tiyle bana bildird>kleri hissiyat
tan dolayı Ekselanlarına hara -
retle teşekkür ederim. Bu hissi
yatta memleketlerimizi her gün 
daha sıkı bir surette biribirine 
y.aklaştıran tesanüd ve dostluk 
zihniyetinin bir ifadesini bul -
mıikla bahtiyar olan Fransız mil 
leti nezdinde, bu hisleriniz ha -
raretli bir akis bulacaktır .. Ek
seliınsınıza, bütün minnetdarlı -
ğımla beraber, şahsi saadetleri 
ve Türkiyenin tealisi hakkında 
en samimi temennilerimi arze -
derim. 

Albert Lebrun 

Esnaf 
Hastahanesi 
Bina Sahibile 

Uvuşulursa Yeni 
PavyonlarİiaveEdilecek 

Esnaf hastanesinin tevsıi husu

sunda çalışmalara devam edil -

mektedir. Hastane olmağa elve

rişli bina aranmı.ş:sa da şimdıye 

kadar münasib bir yer buluna -
mamı~tır. 

Şimdiki hastane binasının tev
sıi ve bahçede yeniden pavyon -

!ar yapılması fikri de muvafık gö

rülmekte ise de bina sahi'bile he
nüz bir anlaşmıya varılamadığın
dan inşaat hususunda bir an evvel 
harekete geçilememektedir. Bina 

sılıibile yapılan müzı:ıkereler müs
bet şekilde neticelenirse, hastane 

bahçesine yeni pavyonlar ilave 
edilecektir. 

- Vallahi bu kotra içinde bir \ 
tane çekılir işte. Haydi, mc\•hum 
misafirlerınin şerefıne .. 

Içti.. 
Elindekı sıgara henüz bitrneıni'§, 

Odanın içini kesif ve eı:;rarlı bir si
~ara dünıanı kaplamıştı. 

Mecdi de dizlerinde birdenbire 
hafif bır kesikli-k duydu.. 
Ayağa kalkmak istedL. 
Kalkamadı. 

Tekrar otı.ırdu. 
Esrar tutısun diye, mütemadıyen 

tatlı meyva yiyordu. 
Bir aralık: 
- Haydi Melin! Şu şarkıyı ta-

mamla ... 
Diye seslendi. 
Melin cevaıb vermedi.. 
Gözleri kapalı, başı kanapenın 

üstüne dayanmış yatıyordu. O ka
dar dalmıştı ki.. 

Mecdi bu sahneyi göriince da
yanamadı: 

- Acooıiler içUıce, böyle du -

Byrampaşada bostanlarla tarla-
1arın yerleri de istimlak edilerek 
koşu mahalline tahsis edilecektir. 
Buradaki koşu ınahalli de Topka
pı ile Edirnekapıdan sonraki şe

hidlik arasında kalan bütün sa
hayı işgal edecektir. 

İmar planının tatlbiki ile şeh -
rin bu serııti ehemm:yet kesbe
deceğinden gerek ko~u mahalli, 
gerekse kültürpark müteaddid a
na caddelerle şehrin merkezine 
bağlanacak ve bu caddelerin hep
si seri nakil vasıtalarının seyrü
sefenne müsaid bir hale getirile
cektır Şehrin merkezinden hare
ket eden dört büyük cadde koşu 
mahallini ve kültürparkı şehre 

bağlıyacaktır. Bu caddelerden bi
risi Aksaraydan itibaren Horhor 
deresini, daha sonra da Yenibah
çe deresini takiben küitül'parka 
ula~acaklır. İkinci cadde Aksaray
Topkapı caddesidir. Bu caddenin 
Jı:ültürparkla alakadar olan yeri, 
Şehreminine kadar olan kısımdır. 

dağından sa~ası akar .. İnsanı iğ
rendirir. Nene gerek senın esrar, 
a kah benin kızı?! 
Diyer~k ho~urdanmağa bq -

!adı. 

Ve yavaşça gözelrin~. kapadı. 
Şimdi ikisi de ~usmuştu. 
İkisi de horluyordu. 

* 
SELİN UYANINCA 

Bir aksırık .. 
B:r daha .. Bir daha .. 
Üstüste üç kere aksıran Selin, 

birden.bire esıüyerek gerinmeie 
başla<lı. 

- Abla. 
Ses yok. 
- Melin .. Neredesin? 
Yine cevab veren olmadı. 
Selin gözlerini uğuşturarak t't-

rafına bakındı: 

- O ne?! İkisi de sı~mış .. Ho
rul horul uyuyorlar. Hem de ne 
tatlı bir ıı,yku. 

Üçnücıi bir cadde de Fatih -
Kıztaşı istikametini takiben kül
türparka ulaşacaktır. N iliayet 

dördüncü cadde Kara.gümrükten 
kültürparka inecek cadde olacak
tır. 

Gerek kültürparka, gerekse şe
hir koşu mahaHine aid proje Na
fıa Vekaletince tasdik edilmiştir. 

Bununla beraıber bunların tan
zim ve tesisi ikinci beş senelik i
mar tatbik planına aid olduğu için 

bunların inşasına dair olan plan-
1.ara henüz başlanmamıştrr. 

Ankara 
Yangını 

Kasden Çıkarılmış 
Olması ihtimali Var 
Evvelki gece Ankarada çıkan 

bir yangında 17 dükkanın yandı -
ğını ve 5 di.lkkiının da yrktırıldı.
ğını yazmıştık. Yangının ~bebini 

anlamak için yapılan tahkikatta 
büttin dıikkancılar dinlenmişler -
dir. Yangında sigorta parasına ta
maan bir kasd mevcud olıduğu se
zilmektedir. 

Adliyede Yaz Tatiline 
Başlandı 

btanbul adliyesinde dünden i
tibaren yaz tatiline başlanmıştır. 
Nöbetçi mahkemeler asliye dör • 
düncü ve birinci ceza, ikinci tıi-

Senn öksürdü: ı 
Odanın içinde müthiş bir düman 

var. Fosur fosur sigara içmişler .. 
P encereyi de kagamışlar. Aman 
Allalıun, bu ne hava! İyi ki bo
ğulmamışm burada .. 

Selin kendini topladı.. 
Ve hafızasını yoklıyarak: 
- Meodi .. Melin .. Fakat öteki

ler nerede? 
Diyerek Y!IVa§Ç!l kalktı, balkon 

kapısını açtı. .. ~E!jlllıiz Ji9ğu ha va
sile ciğerlerini şişirdi. 

- Evet.. Sermedle Celil nerde
ler? ! 

Di.i.şünüyıordu: 

- Celillin ka9tığını hatırlı.yo -
rum .. Odada müthiş bi~ karr-gaşa -
!ık olıınuş, Sermed vurulmuştu. 

İyi amma şimdi o nerede? 
Elini şakağına dayadı: 

- Beııbelli yarası hafifti.. O da 
sıvşııp gitmiş ol.acak. Aman, sa
bah olsun da ben de ilk vapurla 
İstanbula oradan da Floryaya gi-

Ticaret ve Zahire Bor.;asıında 

yapılan tahlillerle Ticaı'ei Veka

leti ihracatı kontrol dairesinin a
nalizleri arasındaıki fark alaka -

darların nazarı dikıkatini celiıet -

ıniş, bu hu:;usta tetkikata başlan
mıştı. 

İki analiz aoosındaki geniş farkı 
izale için kat'i tedbirler alınması 

kararlaştırılın~tır. A,yni zaman

da Avrupaya yeni aletler siparişi 

de bu münasebetle verilen karar
lar arasındadır. 

Ticaret Vekaleti ihracatı kont

rol dairesi buğday nümunelerinin 

alınması için muktazi aJıetlerin şe

killeri ve cinsleri üzerindeki tet

kiklerini de bitirmiş ve teSbit e
dilen aletler Avrupaya ısmarlan

mıştır. Bu aletler gelince buğday 
ihracatçıları toplantıya davet e

dilecek ve bu aletlerin tecrü"Qele

ri yapılacalktır. 

Yeni Mısır 
Elçisi 

Dün Reisicumhura 
İtimatnamesini Verdi 

Yeni Mısır elçisi Abdür.ralhman 
Azzam dün saat 10,30 da merasim
le Reisicumhur İsmet İnöıı.üne iıti

matnamesini takıdim etmiştir. Tak

dim merasiminde Hariciye Veki
leti Umımi Katibi Numan Mene

mencioğlu da hazır bulumnııştur. 

••••••••••••••••••••••••••• 
oaret ve bazı hukuk mahkemele
nidir. Tatil 7 eyllıle kadar devam 
edecektir. 

deyim. B undaD sonra herkes ken
di yuvasında eğlensin., ·Tev'be et
miyeyim amma bir daha ayak bas
mam şu Büyiikıdereye. Az kaldı 
başım yanacaktı bu gece .. Ne be-
18.Iı adammış şu- Mecdi den.ilen 
.kıülhan beyi." Kendi hahne bakmı
yor da Sermed gfui kibar tavırlı 
ve terbiyeli bir adamı beğenmi
yor. Zavallı;ra ne izmaritçi deme
di.. Ne bulaşıkçı demed.i. Halıbuki 
kendisi ondan çok •bayağı bir a
dam. 

Masanın •başına oturdu. 

- Oda altüst olmuş. Yarın Me
lin paçaları sıvayıp temizlik yap
sın işi yoksa .. 

Ve birden içi sıkıld ı.. Yüksek 
sesıe: 

- Melin.. Neden içtin bu kadar? 
Diye bağırd~: 

Melin yavaş y~vaıı gözlerıni a
raladı: 

(Devamı var) 

Bulgaristan ve 
Yugoslavya 

Yazan: Ahmei Şükrü ES,o:J 

Yugoslavya naibi Prens Pol'dell 
sonra Bulgar Başveki1i B. J{~: 
vanof da Berlini ziyaret etrııiŞ ~ 
geri dönerken Yugoslavyaya 
uğrayarak bu memleketi idare_r 
den devlet .adamlarile görü?'°: 
tür. Bu görüşmenin neticesı h 
kında verilen haberler, KöseiV3

' 
.b. ııer nof'un, tıpkı Prens Pol gı ı. nl 

!inde herhangi bir taahhüd altı , 
girişmekten kaçındığını bildif .O 

mektedir. Filhakika bu ziyarett ~ 
sonra Bulgaristanla Yugosla'~, 
arasındaki mukarenetın sağlaı!IV 
!aştığı görülüyor. Anlaşılıyor 

iki Islav memleketi gerek Ballt~ 
lar içinde ve gerek Balkanla! ~ 
şındaki politikalarına bir ah·~ 
vermektedirler. Bu, demekti! . 
Bulgaristan, iddialarından ,.aı t 
geçmemdklc beraber, Balkan ~ 
seleleTinde Yugoslavyanın glid~· 
şüne doğru temayül ebmekte '( 
Balkan dışınıdaki politikada da.'1' r 
goslavya gibi, bir bitaraflık sı) 
seti takip edecektir. 

Köseivanof'un Berlin seyaJıl; 
esnasında Bulgaristanı mihveri' 
bir aleti vaziyetine düşürmek ~· 
!undaki Alman mesaisi an!al. 
yor ki suya düşmüştür .. Bulgaj 
tanın zayıf tarafları malıı'.ıınd 
Dobrucayı ve Dedeağacı istlı:"'~ 
Alınan gazeteleri Köseivanof ~~ 
Almanya seyahati münasebetı) , 

· lB yazdıkları yazılarda BulgariS ,r 
nın chaklı• davaları üzerinde f 

rarla durdular. Resmi ALtnan ıııf 
kamlarının da BulgaTistana bU ~· 
yelerini elde emek için yardıın ',ı 
clettikleri tahmin edilebilir. fa). 
Almanya, bir taraftan Bul~ar~ 
tanı kazanmak isterken, dıger ıı 
raftan Romanyayı gücendirınelı ,ır 
istemiyor. Bu neşriyatın RoJ!l f 
yada uy:ındırdığı reaksiyonuıılf" 
ren Alman politikacıları, 13 1~ 
ristan lehine yapılan neşrıY81~ 
Romanyaya kaTŞı bir düşıtı~i r 
manasını tazammun etmediği 1 
zah etmek mecburiyetinde ıca ~ 

· tan 
mışlardır. Gerek Bulgarıs (ı 

davası lehine yapılan neşriY01 ~ 
gerek Romanya efkarını tatı1' ~ 
etmek için neşredilen izah, J.!11' ,-!' 
diplomasisinin beceriksizliğine ~f 
ni b ir delildir. A1manlar, 13u , 

t k . . blfb 
ristanı memnun e me ıçın U · 
Dobru.canın Bulgaristana ve; f 
mesi lazımdır, diyorlar. Erte61.<'. 
de Romanyayı tatmin etmek. 

1 
b 

bunun aksini iddia etmekte 11ıÇ 
mııhzur göıımüyorlar. tı' 

A1manya ve İtalya, böyle "·~' 
entTikalarla Bu1garistanda "

1
\ 

kazanııbilect!klerini zannederletl•" 
;ııe 

se, aldanıyorlar. Balkan ın ı :ı 
ri dostla:rını ve düşmanlal'ırı A' 

, 111P" 
tanırlar. Balkan hudutları J~f 
lesi yalnız ve münhasıran J3B 0, 

b. ese le 
tarı alakadar eden ır m J3·; 

k · t'yen Bu meseleye karışma ı~. 1 
.• ll"' 

kan harici bir devlet, butun ~r 
kan milletlerinin düşmanııdıT· 1,~ 'b. B Jıkaıı le bunu Almanya gı ı, a ıfl~ 
da entrika mevzuu yapmak. f 
laka, 0 devlet lehine olm1Y

811 ııt'' 
aksiyon uyandıı-aca'ktır. 13ulg·t~~ 

bU 1 
tan da dahil olduğu halde ı11~ 
Balkanlı devletler bu nokta-d

9 

tefiktirler. r'r) 
Balkan dışmdılki politil<a~B 131 

gelince; bu noktada muhtel ~ıl 
. . t k" ettı , kan devletlerının a ıp jj' 

yollar birbirinden ayrıJıyor~0f 1 

Balkanlara ve .Nk.deniz su ~.r' 
demokrat devletlerin ittıfB ~r 

d -irııiıe • 
gırmekle hizmet e eceg 'ôt: 

. . • r ı:ııeS ' ni olarak üzerıınıze agı :Bul~ 
yet aldık. Yugoslavya ve ; ( 

ristan bitaraf bir siyaset tal<:~ı:ı' 
diyorlar. Romanya ve Yuns

111 ~nV 
. gsr 

da Ingiltere ve Franısadan ııti 

almışlardır. Her devlet bU pO J . . .....~ 
kayı, ooğrafya vaziyetının 0~ 
ğer amillerin dikıte ettiği ı~--. 
altında takip etmektedir· \.fi 
bütün Balkan dev.Jetleri. bar ~~ 

·· leı11e • gelebilecek tehlikeyi on I< çili 
müttefiktirler. Eğer müştere e~ıl· 1 

l t . man Ba,kaıı yarımadasırı f(>v 

edecek olunsa, bütün Balk911
1e f 

letleri bu tehlikeyi defetınel< 
laı;eceklerdir. 



Giinün Meaele•i: 

Sıcaklar Tahammül 
Edilmez Halde ••• 

Dairelerde Mesai Saatlerinin 
Azaltılması Tetkik Ediliyor 
Birkaç günden beri sıcakln 

Pek fazlala§lllq, tahammül e

dilenıez bale gelmiştir. Souk· 
1ıırda bafü ceketlerle dahi gc
ıilenıeınekte, birçok kimı;ekr 
'•ketlerin; kollarına alarak yii· 
tilıııeltedirler. 

b DaireJerd .. , yıuılıaııelertle, 
lıl&,a bütün mesai yerıerind:. 

Iİddetı; sıcaklar yilıünden sa· 
lışıııaı.. müşkülleşmişttr. Bunal

tıtı sıcaklar doıayısile serinle
llıelı; İhtiyan karşısında vakit 

~a!ı:it yüzünü yıkayıp tekrar 
1Şe başlıyanlar çoktur. 

llususi müe eseJerin ekse -
?isi erkenden tatlı yapmak 
~c~bııriyetinde kalmaktadırlar. 

au:elerde de saat 13,30 veya 

14 den sonra tatil yapmaları 

8n"SU &ittikçe şiddetini art -
tıran bir ihtiyaç halini almak
tadır. 

Geçen sene daireler saat 8 de 
a~ıp 14 de kapanıyordu. Bu 
sene de ayni şeklin kabulü ar
zu edilmektedir. Sı~aklar bil -
hassa saat 10 dan itibaren şid· 
detini arttırmakta, 14 den son· 
ra dayanılmaz bir hale gel -
mektedir. 

Alakadarlar, memurJann sı

~aklardan bunalmamalan için 
1 ağustostan itibaren başlayıp 
bir buçuk ay devam etmek Ü· 

zere günün birkaç saatini tati
le hasretmek için bir şekil bul· 
mak üzere tetkikat yapmakta
dır. ......... ________________________________ ~·----~ı 

-----=== 

Kadıköy Tramvay 

İşletmesinin Hali 

Bostancıdan kalkan tramvaylar
dan mühim bir k1"nn, Kadıköy -
dım kalkacak vapura göre ayar -
lanmıştır. Fakat, giinün birçok 
saatlerinde, bu tramvayların ye
tişmeğe mecbur oldukları vapura, • 
yolcuları bırakabildiği vaki de -
ğildir. 

Dün yine öyle oldu. Kadıköy -
den 15,10 da ~an vapurun 
tramvayını, bir istasyonda tamam 
12 dakika bekledik. Nihayet naze
nin geldi. Vapııra gidiyoruz. Bak
tık ki vakit az .. Araba içinde bu
lunan çift şeritli bir kontı:ola sor· 
duk: 

- Vapura yetişebilir miyiz?. 
- Ferah ferah bayım .• 

İskeleye geldik. Daha biz tram· 
vaydan atlamadan vapur kalktı. 

Bu hal, her zaman oluyor. Kırk 
yılda bir değil .• 

Vapurun kalkacağı saat ma -
lfundur. Bu saate göre tramvay
ların hareketini ayar edemiyen 
bir müessese işletmesinin, bu so· 
ğukkanlılığmı hakikaten merak 
ediyorum. 

Böyle alatıırka zihniyetten ar -
tık kurtulalım~. 

8URIIAN CEVAD 

Telefon ı ı KISA POLiS ı 
Sıkıntısı HABERLERi 

Şiş}i , 1 * Kasımpaşada Kula417.Cla o- IQıl~----ılflllılllll--W'-1111_,._,I 
Santrahn~n Bıranl turan 9 yaş;nda }{~yin adında 

Evvel Faahyete bir çocuk duvar u:enne çıkarak 
Ge • Ç l l oynamakta iken du.şcrak muhte-

Çnıesıne a ışı ıyor lıf ycrlerincren yaraılanmı.ştlır. 
~ılıeYQğlundaki telefon sıkıntısı- * Kazhçeşmede Demiıl!ıane 
. 1~1e edecek olan 2000 abo~ik caddesindeki mezarlığa me<;iıul 
~ ı santralını~ bır an evvel fa- bir adam tarafından ~tıJ.a~ s>ıı.a'.".a-
h Yete. geçmesı içm çalışmalara dan otlar tutuşmuş ıse sondurul-
/1z \'erilıniştir. Avrupadan getı • müştüı-. 

ı en alet!win montajı yakm<la ik- * Yenişeturde Boşnak mahal-
l:ııaı edilecektir. lesinde metruk bir kulü.bede ::f'J.n-
8i ~eni santralın faaliyete g~e- gm çıkın!§, kulüıbe yanmışt>r. 
le ıcatı eden tarih, i:lr.ıle mu1<ave- * Fatihde Kııikçcışmede otınan 
<! l"ıa.rıııcsı mucıbincc 26 eylw 939 Hüseyin oğlu İsmail adında bir 
. ~· POO<at ~ erken başlandığı sürücü tımar etmekte olduğu bey-
;ııı. Yeni santı·alın bu tarihten ev- girin at:tığı çifte ile yaralanmıştır. 
h~I halkın_ istifadeşinc arroluna - * Fenerde !pekiş fa2:ırikasında 
• ~~cği tahmin edilmelııte ve bu çalışan Raşid oğlu Sedad kazaen ,, tin 
r tahakkuku için ar.mü gay- kolunu makineye kaptırarak ya-
et Sarfedilmelrtedir. ralanmıştır. 

sa !lir tarahan telefon idaresi Şı.şli * Faliılıde oturan Ceınal ve 
~ ~traıına bağlanacak yeni dııı>ne- Haydar adında iki arkadaş lbir 
ıı:ın de Şişli santralına bağlı a- kalhvede iskambil oyunu yüzün -
~ neıeııe kxınuşınalarım temin e- den çıkan kavga neticesinde san-
ıı::k irtibat botlarını ~ie et - dafyelerlc biııbirıni yarala~ 
\" lıtedir. Bu iş k16a zamanda bi- lardır. 
ırilııeekl;ir. * Şoför Bekinn idaresındeki 

~ 1520 numaralı otomobıl Pangaltı-

1 da Şadil adında yaşlı bir kadına 
lmi Plaklar çarpmış ve yaralamıştır. 

~ehtimizx:ıc iş yapan bır mılc-s * Galatada. Yemeniciler cadde-
~ almanca, iransrzca ve lııgı.- sinde 72 numaralı evde oturan Na-
~~ Olmak il2ere tedrısat.a aıt 720 zım adında bir çocuk sokalkta bul-
ğ ceUıettinni.şlir. Dün gumnı- duğu bir parça karpiti bir tmeke 
~ lll!len bu plfı.k.lar mulıtelif ilmi kuutya koyarak yakmak isterken 
~uları fütiva EJtmekterlirler. karpıtin patlama.sile mıthtelif yer-
;~llıtilkJer idare ı bu plak.arın il- lerinden yaralanmıştır. 
v 

1 kıynıetler nin t«ilit edilm~i * Üsküdarda oturan Bekir oğ-
~Unların hemangı ılıni bır kı- ıu Muzaffer a<lıooa :bin dün Kı-
1-.ııı an farklı CJlup uhnadığını an- sıklıdan ÜSkudara gitmekte iken 
etU:~k için rmi bir heyete tetkik bıı-az dir e"l.lllek iç,n bir duvarın 
ııı ıiınes ne lüzum gootc~, bu d>bıne oturmu. ur Bu sırada du-
~~adla Uru~rsite edebiya>t fa- vardan düşen taşla başından ağır 

~ l~e muracaat etmiştir surette yaralanmıştır. 
"Ilı dcbiyat !akültesi, bu iş ı in ta- * Arabcamide oturan amele 
ıı~ ~Uıbcsi doç('f]Uerinden Cevı.d Mehmedin 3 ya.şındaAc, oğlu Ce -

l:ı _ adı memur etmiştir. mal ıivin pencerl"6fnden so)<ıığa 
ltık·llııden itıbaren pl[ıkların telr düşerek mııhtt>lif yerie!":iııden ya-
~e başlanmıştır. ralanmı.ştır. 
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ti' O halde vazıfeni.ıde biraz J~ 
ıııtw glnjzi tahmın ediyorum. 

-... 'Yok canım ..... ~ . 
ır,i veı. Sonra sız b~ruım ismi-

..._ de giilünç buluyornı~unuz. 
ı~ltı ll_en §imdiye kadar OOrııey söy
ltaı•~nı. Zaten bôyle bırşey de 
til~~en ;Jdımdar. geçmıış de -

~,,~ ~Caib 'btr ısm.i var, demişsi-
-... da o manaya gelir. 

t Ilı. :eliti aca>b domış oiabili -
lUıı.; k akat acaıb kelimesi ile gü
~lıa elıllle6i arasında epeyce fark I 
lıiı§ gerek. Mesela kf.'bus acaiiı 

ı:ı;'dir amma, gtilünç değildir. 
tt son sciz kıza dokundu. Sade-

..._ l' 

...._ S l'Şekkur cderım, cit-dırn. 
lllıtc<lığ~ Yınc benım ne soykmek 
tııa4a.ııını l)ı a~la'lla<!.nız. Bemm 
l)ı~lı: ım Sız- b r kôbı.ca ocn2el

dt de~ ldir Bılakis Belı1'da 

Meri ismi ne guzel bir isim! 
- Hayır, sız dogru söylemiyor

sunuz?. 
Meredıtin gözlerinde doğru söy

lediğini :fade eden bir samimilik 
vardı. Genç kı.z: 

- Pekala pekala! dedi, sizin de
diğiniz gibi ismian acaib olsun, ka
bul ettım. Bir teyzem vardı da, 
onun hatıraısı için ·bu ismi bana 
verdiler. 

- Eh. biz benden talili iıniş;i
niz. Benim ismim de babamın s€'\~ 
diği bir Jı:öpeğin ismidir. 

Genç kız mera'kla sordu: 
- Hakıketen slzın i91l1inizin 

manası nedir? 
-- Beni müdürlük dairesinde 

T K dıye a-narlar. Yani Tomas 
Ksavye1 Bundan daha gülünç bir 
isim olur mu? . 

Genç kı2 bir kahkaha koyverdi. 
- Amma arkadaşlarım kısaca 

bana Tômİni derler. 
- ).laalıaıef ben sizın dostlar:-

1'ızı. arasınc a deı;.lım. Oııun iç.n 

• 
Meslek Seçmek 

Istiyen Gençlere 
\ (Çocuk babaları ve velileri 

ile kendilerine bir mcı;lek 
intibah etmek istiyen genç
lere bir kolaylık olmak ü
zere şclırimizdeki mckteb
lerin kayıd ve kabul şart -
lannı sıra ile derce devam 
ediyoruz.) 

1- Ziraat Mektebleri 

Günden güne ink~ eundkte o
lan zirai kalkınma hareketinde 
vaille alacak gençleri yetiştimıEk 
üzere bİırçok vilayetlerde ziraat 
Vekaleti tarafından zıraat mek -
tebleri açılımştır. Ziraat mekteb· 

!erinin açıldığı mıntakalar, zıra

atin her şubesine elver~lı olan 
sahalar olması icab ettiği için bu 
ınektebler, Adana, Bursa, İstanlbul 
ve İzmir vilayetlerinde açılmıştır. 

Her türlü ziraate elverişli ba.,o.. 
ka vilayetlere bu mektebler me

zunlarından ziraat memurluğu 

vazifesile memurlar gönderilmek
tedir. Bu mekteblerin t8'hsil müd
deti 3 senedir. Bu mekteblere gir
mek için orta mcktob mezunu ol
mak, 'l\irkiye Cumhuriyeti tebaa· 
sından olmak, ıyi hal ve ıilılfık sa
hibi bulunmak, bir çiftçinin veya 
arazi sanibinm oğlu olmak, 19 ya
şından büyük <>lmamak, hastalıklı 
ohnamak ve bünyesi ziraat işle -
rinde çahşmağa elverişli olmak, 
çiçek ~ısını yaptırmış olmak ve 
üç aded de fotoğraf ibraz etm<:>k 
şarttır. Bu şera>ti haiz olmak ü
zere kabul edilen taJ.elıcQ..eı:ı, mec
buri hizmeti göreceğine dair no
terlikçe musadda!ı: bir de taııhhüd
narne senedi alınır. Bu mektelıleri 
bitiırenler, birinci derecede ihtisas 

eğer mahzur gômıezo;eniz, ,ben 
size yi!M! Meredit diye lıit~ ede
ylın. 

Saatine baktı: 
- Mademki benı şimdilik tev

kif etmiyeceksin!z. Ben gidiyo -
rum, dedi. 

- Doğru, şimdilik sizi tevkif et
meğe niyetim yok. İsterseniz e
vinize kadar size refakat edeyim 
olmaz mı meleğim? 

- Ben bir defa sızin meleğin.z 
değilim. Eğer = de merd bir 
Tomr-ı iseniz, bı akınız, ben } al
nız giderim. 

Ve gayet cidc.li bır tavır~.- el,, i 

p~~~ H ~-E-M EL E~]J 
Tütün 

Kacakcısı , . 
Yankesicilikten 9 Aya 

Mahkum Oldu 

Çarşamba günü sabaıhleyin Sir

keciden geçmekte olan Ulviye is
minde bir kadının cebinden yan

kesıcilık suretile içinde b~ lira 
bulunan para Ç'llntasım aşırdık -

tan sonra kaçarken yakayı ele 
veren maruf yanıkesicilerden Bul· 

gurcu Muammerin duruşmasına 

dün meşhud suçlara bakan Sul -

tanahmed üçüncü sula:ı ceza mah
kemeı;inde başlanmıştır. 

Maznun mahkemede suçunu in

kar etmiş ve şunları söylerııiştir: 

- Ben herzaman kaçak tütün sa
tarak, kazandığım para He evi

mi idare ederim .. Birkaç defa po
lisfor beni suç üstünde yakaladı

lar. K'arakıola götürdüler. Kara -

koldan mahkemeye sevkettiler. 
Bir iki defa suçum sabit görülme

di. Bera1t ettim. Bir iki sefer de 
mahk\ım edilelim .. 

Bu ~ ·başlamadım evvel hırsız

lık ve yankesicilikle geçinirdim. 
Hemen bütün gençliğim tevkiftıa
nelerde, hapishanelerde geçti. Ni

hayet artık doğru dıirüst bir a

dam olmağa karar verdim. Hır -

sızlık ve yankesicilik yapmamağa 
and içtim. 

Dün sabahleyin Sirkeci de do

laşarak kaçak tütün satıyordum. 

Bir aralık karşıdan iki polis me

murunun bana doğru geldiklc -
rini gördüm. Yakalanmam~ için 

kaçmağa 'başladım. Bu sırada bir 
kadın da: 

- Tutun, yankesicidir, para çan
tamı çaklı! diye bağırmağa baş
ladı. Caddede bulu.ııanlar, dükkan
dan çıkanlar beni kovalamağa baş
ladılar ve nihayet biraz sonra be
ni ele geçirdiler. Ben ka.t'iyyen da

vacının çantasını çalmadım, her 
halde çantayı bir başkası aşırdı. 

Sabıkalı olduğum için benim çal

dığımı zannettiler ve benı yaka
ladılar .. 

Suçlu Muammerden sonra, şa
hidler sorguya çekildi. Bunların 
hepsi de Muammeri, Ulviyenin ce
binden çantayı alırken gördükle
rini söylediler. 

Mahkeme şalıidlerin sörlerile 
Muammeri suçlu buldu, onu altı 

ay hapis cezasına ımahkfım etti. 
Fakat Bulgurcu Muammeıin ayni 
suçten müteaddid sabt'kaları bu
lunduğu lÇin bu cezayı yarısı 

kadar artırdı.. Muammer tevkif 
edıldi ve cezasını çc-kınek üzere 
hapishaneye gönderıldi. 

mektE.>bi derecesinde tahsıl gör -
müş sayılırlar. Askerhk ve bir 
meınuriyet.e yerleşmek hususun
da lise mezunu ha'kkından istifade 
ederler .. 

(Yarından itibaren bu sütnnu 
altıncı sahifemizde bulacaksm12.J 

meredite uzattı. Şube müdür mu
avini: 

- O halde, müsaade ederseniz, 
sizi taksiye kadar teşyi edeyim. 
Bana itımadınız yok mu? 

Genç kız düpedüz: 
- Hayır! diye cevab verdi. 
- Hakkınız var. Fakat ben ~·i 

ne sizi arabamza kadar teşyi ~ 
deceğim. 

- Şoföre vereceğim arire&i öğ
renmek için değil mi? 

- Öyle bir niyetim yok. Eger 
hakkınıwa cas.;sluk yıqıtığrını 

zannedfyorsand, şoföre heıihangi 

bır adres vcrcbı!i, ve yarı yolda 

Ver Parayı 
Al Tezkereyi 
Düşün Taşın, Ona 

Göre Hareket Et! 

Üç ay evvel, Yeni.ş<ihir 
karakolunda bulunduğu sı -
rada, kendisine ikamet tez
keresini iade etmesi için, Yu
nan tebaasından Yuvakim ismin,. 
de bir yapıcıdan on lira rüşvet al· 
maktan suçlu Sabrinin duruşma
sına dün nöbetçi maılıkemclerden 
asliye dördüncü cezada baş.landı. 
Maıhkemede şaiJıid sıfatile diıı.-

1enen Yuva'kim, hadiseyi şöyle 

anlattı: 

- Hadiseden bir gün evvel ni
şanlımın evine gitmiştim. Orada 
bir meseleden dıolayı kaynanam 
ve ·baldızım ile kavga ettim. Kay
nanam beni başımdan yaraladı. 

KeyJiyeti haıber vermek üzere 
Yenişehir karakıohma gittim. Ko
miser muavini beni dlnlediloten 
sonra: 

- Belediye doktoruna git., mu
ayene ol, raporunu al, gel, dedi. 

Biraz sonra karakola döndüğüm 
zaman. komiser, polis memurla -
rından Sabriye, ~nimle beraber 
kaynanamın evı!M! gitme&ini, kay
nanamı ve baldızımı da ifadeleri 
alıııımaık üzere karakola davet et
mesini emretti. 

Saıbri ile kaynanamın evıne git.
tik. Sabri orada benim ne iş yap
tığımı sordu. Yap:cı ollduğuırnu 

söyledim. 
- Türk tebaasından rnıısın? de

di. 
- Hayır, cevabını verdim. 
İkamet tez.keremi görmek ıs -

terli. Verdim. Sılbri bir müddet 
onu gö2lden geçirdıkten roııra, kat
ladı, ceibine koydu. 

Yolda karakola gelinken, ondan 
ikamet tez.kereı;ıni istedim. İade 
etmedi. Ve: 

- Türk tOOaasından olmadığın 
halde, burada esnaflık yapıyor -
sun! Senin hakkında kanuni mu
amele yapacağım, dedi. 
Karaıkola gidinciye kadar ika

met tezkeremi vermESi için yaJ... 
vardım, rıca etth'n, fakat almağa 
muvaffak olamadım. Nihayet ka
rakıola yaklaştığımız zaman Sahri: 

1 

- Eğer, dedi. On lira verirsen, 
ikamet tezkeresini iade ederim ve 
hakkında muamele yapmam. Dü
şün, taşın, ona göre hareoket et!. 

Karakolda ifadelerimiz alın -
dıktan sonra kayoonam, komiser 
muavinıne: 

- Yuvakimi bu gece karakolda 
alınoyun. Çünkü kendi6ile kavga 
ettiğimiz için se~best ıkaldığı tak
dirde evimize gelerek bize birşcy 
yapaoağında-n korkuyorum, dedi. 

Komiser muavini kadına: 
- Peki, dedi, siz gidin! 
Gece polis memuru S8'brı ya -

tacaı:ı• zaman yanıma geldi ve· 
- Yuv<>kim, dedi. Yarın her

halde on lira get.r, aks. taı<rlir

de pi;ıman olun;un ! 
O gece karakolda, Zeki .snıındc 

bir polis daire nObetçi»i idi. 
Salbaha karşı bu me -

murun yızları ile meşgul bulun
masından istifade edt-rek, karakol 

da değiştirebilirsiniz. 
- Otoınıoiıiliml tak>b et.miyece

ğinize söz veriyor musunuz? 
- ~amusum üzerine söz veri

yorum. Yalnız bir şartım var. 
Genç kız yüksek bir eda ıle: 
- Ben şart mart dinlemem, 

dedi. 
- _Canım, biraz maıkul olunuz 

ve beni dinleyinız Benım şartım 
gayet sade ve mute\·azı birşeydir. 
S;zinle kon uş.mak icnb ettiği za
ma'1. s •i nerelerde bula bıleceğı
mı oğı·enm~k isterım. Belin.da 
M<'ri, beni dinleyin z, bu m..Jıalı.
kak surette .azımd •.• 
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Doğu 
Vapuru 
Karadeniz Tipi 

Gemilerin Birincis! 

Yakında Geliyor 

Akdeniz hattı ı;;ın ısmarlanan 

3500 tonluk vapuralrdan •Twhan> 
dan sonra Kadeş ve Şalom da ya
kında tcııellüm e<lile<X'k, bu su
retle Etrüsk tipi vapurlar 1 dörd • 
da l>nıanımıza gd~ış oıacalctır. 

Dört vapurun !birden seferlere 
başıaması vapur ılıtiyac "llız•, bır 
kısmına cevab vercbilecektır. 

Vapur sıkıT'tısı daha ziyade Ka
racreniz hat'>nda hissedildiği için 
bu hat için evvelce ısmarlanmış o
lan vapurların ·bir an evvel lima
mnu:za getirilmesine çalışılıyor. 

5300 txmluk olan bu gemilerin bi
rincisi olan •Doğu• yakında lima
nımıza gelecektir. Gelen haberle
re göre tesellüm heyet-inin hu -
zurunda bu yeni vapurumuzun 
ilk tecrü-beleri yapılmış ve iyi ne
ticeler elde edilmiştir. Pek ya -
kında tesellüm muamelesinden 
sonra Doğu vapuru da limanımı
za müteveccihen yıo1a çıkarılacak
tır. 

İki Doçent Maarif 

Şurasına Çağırıldı 
Devaıın etmekte olan maarif şfı

.rası içtimalarında bulunmak ve 
bazı mes<'leler hakkında kendıle
rinden izahat istenilmek üzere Ü
niversite edebıyat faült 6İ yeni 
zamanlar tarihi doçenti Enver Zi
ya Kara! ıle B~ns tarihi doçenti 
Cavid, dün Maarif Vekaleti tara
fından müstacel kaydile Arıkara
ya davet edilmişlerdir. Doçentler 
dün akşamki trenle hareket E.>t -
mişlerdir. 

• •••••••••••••••••••••••••• 
dan kaçtım, evımc gittim ya.ttım. 
Birkaç saat sonra katlunca, doğr• 
polis müdiriyetin.e gittim ... Olup 
•biteni polis müdürüne an-
lattım. Polis müdürü ba -
na iki adet beş liralık kfığıd pa -
ra verdi. Bunları ona verirsin, 
dedi. Sonra odaı>ına iki sivil me
mur çağırttı. Onlara, cürnıüm..ş
hud yapmalarını si>yledi. 

Müdiriyetten çıkt.Jktan sonra 

Çocuk Islah Evi 

18 yaşından küçük mücrimler 
için devletin kurduğu bir 1'1ah -
hane var. Bu güzel ıniicssesc da .. 
ha mütckfunil \'e geniş bir şekil· 
de, yakında Ankara cirnrında fa· 
aliyete geçecek.. Birkaç seneden. 
beri Edirnede çalışan bu nıiiesse
se, şimdiye kadar çok 'erimli ne
ticeler vermi~1ir. 

Muhterem Adliye Vekilinin diiıı 
. gazetelerde vkan beyanatından 

anlıyoruz ki, hükiınıct, bu ıncv -
zua daha :t.iyade ehemmiyet ve
recektir. Bu. ~ok şayanı takdir bir 
teşebbüstür. 

Küçük mücrimlerin biiyükler
den ayrı ıslahhanelerde, modern 
terbiye vasıtalarile cemiyete fay
dalı birer uzuv haline getirilme
leri, her bakımdan şükrana lii -
yıktır. 

Bu müc.-,sesede, mücrim çocuk .. 
Iar, tıpkı bir mektebde talı.il ve 
terbiye ettirilen vatandaşlar gibi 
yetiştirilmektedir. Onlara. •uçln 
ve ınahkfun oldukları asla, sö~ len• 

memektedir. Esasen; bu ıslahha
ne, bir hapishane değildir. • ·e 
kapısında jandarma, ne içinde 
gardiyan vardır. Çocuklar. bura
da, kısa zamanda, i~ledikleri ha
tanın azametini idriık edebilmek
te ve ıslahınefs eylenı<>ktedirler. 

Esasen, müessesenin ga ·e i de 
budur. 

Bugiin 120 kadar çocuğa en ide
al terbiye ve tekamül edici sdahı 
veren bu mües.-ese, gönül arzu e
diyor ki, bütün memleket ihti -
yacını katşılıyacak şekilde ı:cniş· 

letilsin, benzeri müesseselerin sa· 
y1"ı çoğalsın! 

REŞAD FEYZi 

-···-···-···-···-···-···-· 
Profesörler Kampı 

Ünivc·rsite profesör ve doçent

leri, ailelerile 'birlikte bir kanıp 

kurmak tıususunda ıca'b edenluc 

müracaat etımişlerdir. Kamp e)
lfıl bidayetine k;;,dar devam edc

cekt..r. 

babamın dükkanına gittik. Onu da ı ı • • • • • • • ı • ı • • • • • • e ı • • • • e ı Qr 

yanımıza aldık. Sivil memurlar: 
- Siz karako}a gidin, parayı o 

na verin, biz de biraz sonra geli
ri<: dedi. 

Babam müdiriydçe numarnlan 
tes.bit edi1miş iki beş liralığı po.
lis Sabriye vermek üzere benden 
a:dı. Karakola gitt.ik. Sabrinin bu
lunduğu odaya girdik. Sabri bizi 
görür görmez: 

- Para ·ı getirdıniz mi? diye 
sordu. 

Babam ct'bındcn on !ırayı çııkar
dı, ona verdi. Sailırı parayı aldık
tan sonra: 

- Art'k ~in.2 ;},itti, haydi gi -

dl"' dedi. 
Merdivenleri inerken sıvil me

murlarla karşı aştık. Memurlar 
Sa:br ının bulunduğu odaya girdı
ler, üzerini aradılar ve biraz €'\-\el 
verdiğimiz paray~ cebinden çı -
kardılar. 

Salbri suçunu inkfir etti ve Yu
vakim ile .baolıaısından para alma
dığını iddıa ettı. 

Muhakeme gelmiyen şahıdlerin 
.de celbi için ba§ka güne kaldı. 

- Sözünüzü Mis Bartotomef di
ye ta9hih ediniz. 

Meredit bu tashihe aldırış et
meden: 

- Siz de bunun ne kadar 1ü -
zumlu ilıil"Şey olduğuna immaeak
smız. Eğer bir a~aın gazetesinin 
muha:bere sütununda size ran -
devu verirsem, eğer heıtıangi 'bir 
mazeretiniz olmazsa, randevuya 
gelir misiniz? 

Genç kız tereddüd etti, sonra ~ 
llni uzattı. Meredit kendisine uza
tılan eli s>karak: 

- Teşekkür ederim Belinda 
Meri, dedi ve genç km ka·pıya 

kadar teşyi etti. 
Merdivenleri beraber indiler. 

Dış kap.da tekrar el sıkıştılar, tek· 
rar m~r:,ı! 

- Bu akşam ıic def,, ıb••bıri,..,.zin 1 
elini sıkt.ık. 

- Ne zarar \·ar? Yalnız vad:
nize gü ·encbıleceğim, değil mi? 

- Söyledım ya ... 
- T~~dudlr tcierım. Muhabere 

Birimizin Derdi 
Hepimizin Derdi 

Banliyö Gazinoları 

Çok Pahalı 
Bir okuyucumuz yazıyor: 
·Geçen gün bir arkadaş:m

la Caddebostanında bir ga.i
noya gittim. İki dondu::'.'11 
yendi ve bir kalwe çild Lü
zumsuz bir eaz zırı'tıs·'ll da 
dinledikten sonra garsondan 
hesab sorduk. İki dondurma 
50 kuruş, bır kahve 20 k.ırıı 

ve 10 kuruş da garscn bahşı ı 

Beledıyenin bu yerlerde ta-
rifeleri ucuzlamak içın tct -
kikler yaptırdığını gazeteler
de okuyoruz. Bu kadar ınsaf
sııca harekete karşı biraz a
cele tedbri almak !Azım gel
mez mı? Yokı.a yem hrıfe -
!er yaz geçtikten 6onra mı tat
bik edılecek?> 

sütunlarını okurlken, b~ka eme
resan şeyler de bulacağımıa em.-
nim. I 
Otıomobile binmeı;ine yardım 

etti ve arabanın uzaklaşı§ını sey• 
retti. Faıkat otomobil biıdenbıre 
durdu. Genç kızın kendisırıe iş:.

ret ettiğini gördü, ılıemen kc.ştu: 

- Eğer benim de sizinle konuı
mağa ihti~ım olursa? 

- Ko:lay, derlıal •aziz To~m;. 
diye gazeteye ilan verimniz. 

Genç kız tersler gibi bir Jisanlaı 

- Hayır, dedi, T. K diye cevab 
vereceğim. 

O zaman şube müdür muaviri 
uzaklaşmakta olan otoırwbih"l ar
kasından ~ağırdı: 

- Sakın öyle cevah 'ermcy .n, 
sonra gazeted., bulamam. 

Meredit Bclinda Meriyı gotu -

ren ot'lll1Q]?ılin arkaısından baka
kaldı. 
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1 Son Bahar Harb Mevsimi mi ? 1 

mal Memleketleri 
Korku içinde •.. 

Hollandalılar Şimdiden Askeri 
Vaziyet~ Girmiş Bulunuyorlar 

Almanya aarruz Edebilir mi? 
Avrupanın şimalindeki devlet

ler ne yapsın?. Avrupada bir gün 
büyük dev !etler arasında kavga 
çıkarsa şimaldeki küçük devletler 
kendilerini bu gürültüden uzak 
bulundurmak istiyorlar. Ne yapıp 
yaparak bitaraf kalmağı düşünü
yorlar. 

Deyli Ekspres gazetesinin yaz
dıl':ına göre Norveç diyarında bu 
endışe daha ziyade kendini göste
'vormuş. Öyle ki Norveçte söy

I~njiğine bakılırsa Avrupa harbi 
sonbaharda patla.k verecektir!.. 

_Gene Norveçlilerin dediğine gö-

;. 

! Almanların gizli ·bir takım harb 
vasıtaları varmış, yeni bir takım 
:ahrib vasıtaları keşfetmişlerdir. 

Bunlar son derece gizli tutul -
makta imij. İskan<linavya mem
leketlerinin ümidi müstakbel Av
rupa harbinde demokrat devlet
lerin kari galebeyi kazanmaları 

merkezindedir. Onun için mesela 
Norveçliler İn:ıiltereyi seviyor -
l.ır, ,.e· İngilterenin kazanmasını 
bekliyorlar. Evvelce İngilterede 
Hariciye nazırlığını M. Eden gö
rürken Norveçliler onu pek tak
dir ediyorlardı. Fakat şimdiki Ha
riciye nazırı Lord Halifaks da çok 
takdir edilmektedir. Çünkü diyor
lar, şimdiki İngiliz hariciye nazı
ırı demokrasi esaslarını çok iyi 
.müdafaa etmiş. sulh için çalışmış
tır. Norveç:iler Avrupa harbini 
-ımbaharda olacak diye söyliye -
dursunlar. Gene Deyli Ekspres ga-

Holandada müdafaa ha.zırlıkları 

zetesinin kaydettiği rivayetleri 
gözden geçirmeğe devam etmeli: 
l..ondralı gazetenin yazdığına göre 
eğer harb çıkarsa Almanların ilk 
hedefi Holanda olacakmış. Ho • 
~anda baştan aşağı bir kere Al -
aıan işgali altına alınır alınmaz 

ıradan İngiltereye taarruz etmek 

kolay !aşacaktır, diye düşünüyor
larmış. 914 Umumi harbi başla -
dığı zaman Alınanlar Belçikaya 
farruz etmekle işe girişmişlerdi. 

Bu sefer Belçikaya ilişmeği mu -
vafık görünmüyormuş. Doğruca 

Holandaya taarruz Almanlaırn he
sabına bugün daha uygun geliyor
muş dendiğine göre Berlinin hesa-

Berlin - Roma Mihveri 
Bugünkü Yugoslavya 

bı şöyledir: Belçika bitaraflığını 

muhafaza edecektir. Belçika bita
Taf kalırsa bundan Almanlar çok 
istifade etmşi olacaklar, çünkü 

o zaman İngiliz ve Fransız ordu
ları Belçikad.an geçemiyecekler, 
Holandayı işgal edecek Almanla
ra karşı gidemiyeceklerdir. Belçi
ka bu suretle bir mania teşkil ede

cekmiş. Fakat bu hesabın ileride 
harlı çıkarsa vukuat ile ne dere
ceye kadar uygun geleceğini kes

tirmek hakikaten zordur. Çünkü 
bir kere Belçikanın nasıl bitaraf 

kalabileceğini bugün bizzat Bel -
~ikalılar çok münakaşa ediyorlar. 

Bu mevzu çok söz götüren bir ba· 
histir. Almanya ile Belçika ara -
sında dava eksik değildir. Umu

mi harb<ie mağlup çıkan Alman
ya bundan yirmi sene e\'Ve! Öpen 

ile Malmedi arazisini Belçikaya 

vermeğe mecbur kalmıştı. Alman
lar buraları istemekten hiç bir va

~·MERAKL! ŞEYLER~ 
YANAR DAÖLARIN FEVERANI 

En sonu, 1883 de Karaka taa da
ğının müthiş feveranıdır. Bir çok 
zayiata sebeb olmuştur. 

Alimlerin tetkikine göre, dağın 
zirvesinden fışkıran sular. çıkan 

dumanlar tahminen 20,000 metre 
yüksekliğe çıkmıştır. 

Dağın etrafı, 80 kilometre mu
rabbı havalide tamam on se!kiz 
saat gündüz gibi aydınlık olmuş
tur. 
Volkanın harice fırlattığı mad. 

delerin ağırlığı 36 milyar ton tah
min e<lilmektedir. 

KOLONY ASUYUNUN MENŞEİ 

Kolonya suyunun mucidi İta! -
yalı bir berberdir: Pol Feınina ... 
Bu adam, 17 inci yüz yılın orta -
sında Almanyaya gitmiş, Kolon
ya şehrinde yerleşmiştir. Kokulu 
ve ferahlık verici bir su yaptı. 
Bilahare, İtalyada bulunan yeğen
lerini yanına getirtti. Ve bu suyun 
terkibini onlara söyledi. 

Berberin torunlarından cJan 
- Mari - Farina-, 19 uncu yüz yı
lın bidayetinde Pariste bir fabri
ka açtı, ve cKolonya suyu• imali
ne başladı. 

Bu, az zamanda büyük bir rağ
bet gördü. Bütün dünyaya yayıl
dı. 

DÜNYANIN NÜFUSU 

1937 senesi nihayetinde yapı -
lan bir hesaba göre dünya nüfu -
sunun 2,134,000,000 olduğu anla
şılmıştır. Bir sene evveline naza
ran 18,000,000 milyon fazla ..• 

GÜNEŞ BANYOSUNA DAİR 

Parisin meşhur doktorlarından 
biri şunları tavsiye e<liyor: 
•Güneş banyosu almak için 

kumların üzerine yattığınız za -
man ziyanın amuden vücudünü
ze gelmesini temin edecek vazi
yette uzanınız. 

cSoyunur soyunmaz ve gölge
den birdenbire güneşe çı'kmayı

nız. Evvela bir hava banyosu alı
nız. 

.Yaşları ilerliyenlerin güneş ve 
deniz banyoları almazdan evvel 
doktorların reyini almaları şart -
tır. 

cEğer bacaklarınızda Varis var 
ise yalnız bacağınızı değil, bütün 
vücudünüzü de güneşe gösteri -
niz. 

cGüneşten yanan yer !ere kat'iy
yen talk pudrası sürmeyiniz ... • 

KONUŞAN KADAVRA 
1 

Yazan: 1 
- Scott Davvson -, __ 

Jozef Dlkson Tıb fakültesinde 
teşrih salonunun en eski bekci -
siydi. 

Dikson elli yaşına gelmişti. Bi
rinci karısı öldükten sonra, y-ıl -
larca evlenmemiş, bekar kalmıştı. 
O ilk katJsını çok sevdiği ıçin, bır 
başka kadınla evlenirse onun ka
dar sevemiyeceğini sanıyordu. 
Diksonu arkadaşları yeniden ev
lenmiye teşvik ettiler. FalciHtede 
kendisine nisbetle çıok genç olan 
bir hasta bı.kıcı ile evlendi. Edit 
otuz yaşlarında, uzun boylu, sarı

şın bir kJZ<U. O yaşa kadar kendi 
duygularına uygun bir erkek bu
lamadığı için evlenmemişti. 

Dikson uysal, ıı~ubaşlı bir a -
damdı. Edit de U)~al, bir erkek a
rıyordu. Otuz yaş~na kadar bunun 
için beklemişti. . 

Dikson arkadaşlarına: 
- Yeni karımdan çok memnu

num ... Bana ilk karımı aratmıyor! 
Diyordu. Edil de dostlarına: 
- Dikson çok sevimli bir er

'kekmiş. Ben onu yıllardaneri teş-ı 
rllı salonunda gördüğüm halde, 
bu kadar iyi bir ıı_rkek oldlığunu 
ummamıştım. 

Diyerek kocasını methediyordu. 
tı ı. :eneleri böylece mes'ud ve 

gürültüsüz geçti. 
Dikson boyunbağını çarpık bal

lamıyor, her gün tıraş oluyor. Ü
tüsiiz pantalonla gemniyordu. 

Edit de tıpkı onun gibi, kendi
ne çeki düzen vermcğe, dudakla
rına ruj, pembe yanaklarına pud
ra dürmeğe başlamıştı. 

İki kalb birleşince şen ve mes
ud bir yuva kurmw;lardı. İki.si de 
fakültede çalışıyor .. :!:kisinin ka
zancı, onlara diişmana boyun eğ
d.irmiyecek •bir şekilde geçindir -
meğe yetiyordu. 

Edil, kocası için.. çok uğurlıu bir 
kadın olmu.r~u. : 

Çeviren. 
fskender F. SERTELLİ_.., 

Edit o gece yapılacak topısr; 
tıya bütün dostlarını çağırııı( 
Hatta bu mes'ud aile ocağın• 0 r 
cc ilk defa olarak fakülte Me 
törü bile gelecekti. 

Aile dootlan, aldıkları Mdil~ 
!eri gündüzden gönde'rmışle ~ 
Küçük Jüli evde büyük anne6 
avunuyor, sayısız hediyeler ' 
yuncaklar içinde oynıyarak 
şamı bekliyordu. 

Jüli evin küçük bahçes:nde Jl 
laşırken o sırada sokak kapısıP 
dolaşan bir adam, Jüliye seı;JeflV 

gıl> 
- Yavrum biraz buraya 

misin? 
Mini mini yavrucak bu seı:i " 

tinoe birden kapıya koştu: 
- Babam evde yok, kimi ar• 

,_ yorsunuz? 

teye karısile beraber gldt. gel'ml- Bu meçhul adamın arkasını!> 
ye, hastanede nob~tçi o],madığı za- iri boylu bir adam dıilia ıbe!ird' 
manlarda da birlikte akşam ge - ) 
zintileri yapmağa başladı. (Devomı 7 inci sayfada 

Diksonun saadetine ve y~ayı - .....,... •• •• •• ıı •• ıı •• •• ,..../ 

~i;r~:~::.te lloc:a. n biO ~P" ~ ~ R A O V c:>J 
İki yıl sonra.. U ;.-
Edit bir kız çocuğu doğurmuştu.. ANKARA RADYOSU 
Dıkson baba olduğu gund.enberı / 

değişmiş, bambaşka bir adam 01- t DALGA UZUNLUÖV l;~ 
mn"tu. · T.A.Q. 19,74 m. 15195 Kes. 20 , _, .. o ıı• 

O, bekarlık zamanında sık sık T.A.P. 31,79ın. 9465 Kes. 2 ,;~ 
uğradığı meyhanelere adım atmı- 1639 m. 138 Kes. 12~ 
yor, sefahet ve eğlence arkadaşla-
rını aramıyordu. • · -

İçkiyi, ara sıra, karısile bera
ber içmekten; gezintiye bir yaşı
na giren kızı ve sevgili karısile 

gibmekten zevk alıyordu. Fakülte
de Diksonun aile hayatı herkese 
örnek ohnuştu. Di'kson evlendik
ten sonra, onun saadetini gören -
ler de yavaş yav.aş bekarlıktan 

kurtu>ma'k için evlenmeğe baş 
vuruyorlar, evlilikte saadet ve ra
haıtlık buluyor !ardı. 

Fakülte direktörü bile bir aralık 
onu karısile birlikte otomobile bi
nePken şu sözlerle tıııkdir etmişti: 

BUGtlN 

Saat 19.00 Program. 
Saat 19.05 Müzik (CarusoıııJ' 

bir plakı). 
Saat 19.15 Türk müziği (f"""' 

heyeti). 

Sat 20.00 Memleket saat aY§.-ı 
ajans ve meteoroloji haberle1

\ 

Saat 20.15 Konuşma (Haf1811 

spor servisi). 

Saat 20.30 Türk müziği: 1 • ·, 
Ferahfeza peşrevi, 2 - tsıııı• 

·~ Hakkı Ferahfeza beste Çağla)~ 
cuyi sirişkle. 3 - İsmail J!a~~ 
Ferahfeza şarkı Ateşi aşkın. 4 ı 
...... Santur taksimi. 5 - is~'. 

,ı 

Varan Ferahfeza şarkı Seyr'fr 

kit geri kalmamışlardır. Bir gün l=============="I 

Dikson bir gün fakülteye gelir
ken, yolda devrilen bir ot<Jlmobil 
kazasına rastladı. Bu otoonobilde 
m~ur bir milyoner vardı .. Dik
&on onun kim olduğunu tanımadan 
imdanına koşmuş ve otonun ka
pısını kırarak, alıtında .kalan mil
yoneri çıkarıp YQ.~a çekmişti. 
sonun evlne posta ile şöyle bir 
mektub gelmişti: 

- Dikson; sen fakültede (fazilet 

rcıükafatı) nı kazanmağa liiyık bir 
şahsiyet oldu .. Herkese iyilik tel
kin ediyorsun; seni candan tebrik 
ederim! 

mek için. 6 - İsmaile Hakk1 
1 .. zel rahfeza şarkı Mehtapta gu fi 

Pr n Polün 
Hakkında 

Londra Seyahatı 
Neler Söylüyorlar 

harb çıkarsa Almanya Belçikadan 

buralarını almak istemiyecek mi?. 
Almak isteyince Belçika bitaraf 
kalamıyacak demektir. Belçika -
lılar zaten Almanya tarafından 

verilmiş ve verilecek olan temi-Yugoslavya kral Naibi Prens 
Pol'un Londra seyahati etrafında 
Avrupa gazetelerinde hayli yazı

lar vardır. Bilhassa Londralı Dey
li Ekspresin dediğine göre Bel -

grad siyasi mehafili Prensin İngi-

(Devamı 7 inci sayfada) 

TEŞEKKÜR 
Ölümü ile bizleri kederler içe

risinde bırakmış olan aile reisi -
miz İzmir tüccarlarından Öd~ş
li Hüseyin Hüsnü Özödemiş'in ce
naze merasimine bizzat gelen ve 
telgraf veya mektup göndererek 
t.eessürlerimize ortak olan ıbütün 
akraba ve dostlarımıza en samimi 
teşekkürlerimizi sunarız. 

• liz payıtahtına bu ay sonunda ve 
yahut ağustos başında gideceğini 
daha e"\'Vel~en tahmin ediyorlardı. 

Fakat yine yazıldığına göre Sin -

yor Mussolini Yugoslavyayı teş
vik etmekte ve Almanların nüfu
zuna karşı mukavemet gösterme
lerinı istemektedir. Yugoslav kral Naibi Prens Pol Ailesi 

Fakat, hassasiyetin hercümerç olduğu bütün bu 
sanıyelerde babamın hiç sesini duymuyordum. Ken
dıbıni de görem"ordum!. Neredeydi, ne yapıyordu, 
nıç1n duruyor. niçin susuyordu?. 

Kend•mi topladım, son bir güçle Paşayı gö
ğüsl~dim. Galiba kuvvetle çarptım, canını acıttım 
ki, 

- Ne yapıyorsunuz Belkis Hanım.. Canımı 

; aktınız .. 

Dedi. kollarımdan beni kavramak, bırakma

mak istedi. Fakat, ben kapıya kadar ilerledim. Ve .. 
Çıkıyordum. Arkamdan bağırdı. Arapça bir şeyler 
~ôylcdi. Ne söylediğini bilmiyorum. Sadece tam a
dımımı kapıdan dışarıya atacakken önümde siyah
ıarın bir duvar gibi örüldüklerini gördüm. Onları 
da göğüslemek, yarmak, geçmek istedim. Her biri
si birer kale gibi. Ben onları göğüsledikçe onlar be
ni göğüsleyip geriye atıyorlar, hiç seslerini çıkar
mıyorlardı. Bağırıyordum: 

- Bırakınız beni .. 
-- Bu memlekette kanun, polis yok mu? 
- Bir kadın zorla kapatılır mı?. 
Ve .. Dil.min uruna gelebilen son imdat: 
- Cahil. 
ti, haykırıyordum: 

- Cahit. 
- Cahit.. 
- Cahit .. 
Bu sırada kulağıma Kur'an sesleri geldi, bur-

numa ödağacı kokuları çarptı. 
- Sahiden nikah kıyılıyor .• 
- Allahım beni kurtar .. 
Diye istimdat ediyordum. Paşa da yanımda, sa

ğımda solumda dolaşıp beni bütün bütün delirtecek 
sözlerini gır gır makine gibi söyleyip duruyordu: 

- Belkis Hanım, beyhude kendinizi üzüyor-
SilIIUZ: 

- Hasta olacaksınız .. 
- İçeriye girip istirahat etseniz!. Bütün bu ü-

züntüleriniz geçecek. 

- Mes'ud olacaksınız. 
- Bütün kızlar sizin refahınızı kıskanacaklar. 

Doktorun Öğütleri: 
Burkulma 

Diksonun saçları epeyce beyaz... 
!aşmıştı. Çocuklırrı beş yaşını bi
tiriyordu. 

Kazaen burkulan yer çok 
ağrır ve çok çabuk şişer. Bur
kulan azayı hareket ettiııınek 
kabil olmaz. Hemen bir sargı 
ile sarmalı ve doktor gelin • 
ciye kadar kımıldanmamalı. 

c ... Dünkü kazadan hayatımı 

.lmrtardığınız için,, size ebediyyen 
minnettar kalacağım!. Lutfen şu 
küçük hediyemin kabulünü rica 
eylerim dostum.• , 

Bir gün sonra mini mini yavru-, 
cuğun yıldönümünü kutlulıyacak

lardı. 

N evyork demir tacirlerinden 
A. B. Beckett 

Juli çok sevimli bir kıroı .. Uzun 
bukleli saçlannın yandan sarkışı, 
mavi gözlerinin etrafını kaplıyan 
kirpiklerini sık sık kırpıştırarak 
gülüşü o kadar güzel, o kadar ca
na yakındı ki·. 

Bir kemiğin yerinden oyna
ması, çıkması daha tehlikeli
dir. Ağrı bütün vücudü kap
lar. Vahim neticelere sebebi
yet verir. Bunun için vakit ge
çirmeden mütehassıs bir dok
tora müracaat etmeli Şayed 
çıkık omuzda ise, kolu bü -
yücek bir mendil ile boyuna 
bağlamalı. 

Jozef Dikıson, mekıtulba ilişik o
lan ceki görüıı.ce sevinçle k~rısına 
koştu: 

Dikson kızını da karısı kadar 
seviyordu. Ona yıldönümü hediye
si olarak bonmoo-şeden neler al
mamıştı?.. !ıjralb~}.ar, tayyareler, 
küçük köşhler, bisikletler, oda 
takımları, lastik toplar, küçük ar
tist kartları.. daha neler neler. 

- Zengin oluy,9ruz, Edit! 
Genç kadın, milyonerin gönder-

diği ceke şöyle bir göz atarak: 
- 5,000 dolar! .. 
Diye bağırmıştı. 
Dikson o günde.ıı sonra, küçük 

bir spor ofıomobili aldı ve fakül-

- Sizi seviyorum Belkis Hanım!. 
- Beni öldürünüz, öyle bu nikahtan vaz geçi-

ni7 .. 
- Cahit Bey hiç bir şey söylemiyecektir. 
- Ben, kendilerini memnun edeceğim!. 
-· Benim aşkım daha galip gelecek .. 
- Beni seveceksiniz! 
Bütün bu sözler kapının önünde ve siyah be

denlerden örülen duvarın dibinde söyleniyor ve,. 
Ben orada çırpınıyordum. Hele: 

- Beni seveceksiniz!. 
Dediğini işitince, 

- Seni şimdi boğacağım be adam .. Sus! 

Diye öyle bir bağırış bağırdım ki, hala bu se· 
sin korkunçluğu kulağımda çınlıyor. Galiba bağırır 
bağırmaz üzerine de yürüdüm. Bir iki adım geri 
çekildi!. 

Yine, bu saniyede idi. Onun yılan gibi soğuk 
kendisini beğenmiş katibi midir, nedir, Nedim Bey 
Nazmi geldi. Arapça bir şeyler söyledi; Paşa da: 

- Peki. 
-Hay. Hay .. 
- Buyursunlar. 

Dedi. Çıkarken arkasından ben de çıkayım di-
ye koştum. Yine k~pı önündeki zincir kuruldu .. 

- Ne yapacağım Allahım? 
-Buradan kurtulmanın çaresi?. 
- Bir defa dışarıya çıkabilsem, hemen hüku-

mete koşar, bütün bunları anlatır, kendimi kurta
rır, Paşaya da gösterirdim. 

Diye düşünüyordum. Fakat, çırpınmaktan, bo
ğularak çırpınmaktan başka bir şey yapamıyordum. 
Heyecandan düşüp ölecek gibi idim, zangır zangır 
titriyordum, boğazımın bir yumrukla basılır gibi 
tıkandığını duyuyordum. 

Bu aralık, Nedim Bey Nazmi önde ve bir kaç 
sarıklı arkada göründü. Kapının önündeki fellah
lardan bir ikisi ok gibi yerlerinden fırladılar, ve 
on! arı kollarının altında birer halı seccade taşıyan 
iki üç siyah kız geçti. Bir hamlede halıları yere 
ı:erdiler. Arkadan imamlar da ilerliyorlardı. 

(Devamı ııar) 1 

lur. 7 - Nuri Halil Poyraz 
seyni şarkı Artık yetişir. 8 e~ 
Rahmi Bey Müstear şarkı Gel ıf 
saki şarabı tazelendir. 9 - r,1 , 
tafa Nafiz Hüzzam şarkı Gô_~, 
lüm nice bir. 10 - Şükrü l!~,ı' 
zbam şarkı 8clanın yeşil çarJI 

Saat 21.10 Konuşma. il· 
Saat 21.25 Neş'eli plaklar • .• 
Saat 21.30 Müzik (Radyo oı,, 

kestrası - Şef: Praetorius) 1re · 
J oh. Strauss - Gece kuşu ope ,.:· 
tinden uvertür. 2 - F. LeharJo~ 
tın ve gümüş (Vals). 3 - ı;I 

Strauss cAccelerationen• <"1''.ı O· 
4 - R. Heuberger Operalı811e!' 
operetinden uvert. 5 - J. O 
bach . Orpheus. uvertürü. . 

Saat 22.30 Müzik (Opera 
51 

leksyonları - Pi.) •r 
bel' Saat 23.00 Son ajans ha ,~,· 

ri, ziraat, eshamğ tahvilat, l< 
biyo - nukut borsası (Fiatl· d • 

Saat 23.20 Müzik (Cazball 

Pi.) f 
. p~ 

Saat 23.55 - 24 Yarınkı 
ram. ,,, 

1357 Hicri 1 1355 sııııı' 
Cemaz!yelfilıir Temmıl1 

____ s_-1 
1939,A;:-7, Gün 202, Ji'ı2!f 1 

21 Temmuz Cmf.I\ --
Vakitler Vasati 

gsaPl 

18. dL ~ --- 9 tO 
Günq 4 46 

" 44 
Öll• 12 20 

8 4Z 
tıdııdl 16 18 

12 oO 
Aqam 19 36 

ı 5~ 
Yataı 21 30 

bıuk 2 36 
6 ( 
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.. 1 Şehrin Mühim Meselelerind~ 

s a ulda Hayat 
eden Pahalıdır? 

~ MDZA~·!KARI OTOMO BiL YiNE G ELDİ 
• - ·--• 1 •------mm--=----KIYMET FARKI 

Müşteri - Yemeklerin fiyatı 

kaç kuru~? ... 

Garson - İki türlü fiyat var: 

bir yüz kuruş. diğeri elli kuruş!. .. 

• 
lstanbulda Herşey Pahalıya 

Müşteri - Sebeb? Yemeklerin 

nefaseti mi? . .. 

Garson - Hayır! Tabakların gü· 

zelliği, çatal ve bıçakların kıy -

meti! ... 

otılabilir, Diye Bir Kanaat Var 
... REŞAD FEYZi 1 

u,ıı, ll 
. Gt d ursadan gelen bir arka

a ah ·~ıı Sii ayatın çak ucuz oldu-
Y•, •v ~iiyord u. Havayici zaru-
, ıı· tası, kahve, gazino, her 

ı:~rıı 1
gaç Yıl evvel, bir gün, 

a ot elıboluya uğramıştı. 0-
'<lııtıı Utanlar, şehrin çok ucuz 
' h~u söylediler: 

0 ut" 
leırıı · u? mütekaidler burada 

t. d ... ~1 lır, gül giıbi geçiniyor-
8 '"1 er 
~da .da mütekaid çoktur. 
~~Unun bir kısım şehirleri 
tlııhu1alı, bir kısmı çok ucuzdur. 
· a Pahalı şehirler arasında

ilı lti~nun sebebi nedir?. Sebebi ( 
'•·ı, · Evvela, İstanbukla-, ekse
•ti l~d es~~f ve tüccarın zihni -
qatı·~r. lstanbulda pahalı mal 
Sıı ~' ır. Halk zengindir. 

yeni bir bilro kumıak lazımdır. 
Bu büro bol elemanla bütün 

şehri tarama şeklinde, daimi bir 
kontrol altında bulundurmalıdır. 

İhtikarla mücadele ederken, 

halkın kesesine okluğu kadar, sıhr 
hatine de zarar verenler , yani 
hileli, bozuk ve fena maddeler 
yapanlar veya satanlarla da bu su
retle mücadele edilmiş olur. 

•liı:,ı, an~a~i bilhassa sayfiye yer
.'<ı ·n gorunsünüz. Kaıpınızın ö
-.ı bi geçen bir zerzavatıçı, me-

'ııt Sebzenin kilosuna 30 ku- u .., 1 k G • 
un~ Ayni sebzenin, şeh~de gursuz u etıren ,,n 20 kuru a satıldıgını 

l~:~:~:;;::~:i::::
1

::k Birkaç Musiki Parçası 
Su :ak, kimden kazanacağız? --------------
'• 1~1~aş, bu sözll'rinde ga
"lll\"<li '.tıııdir ve hiçbir hataya 

•t t gı kanaatindedir. Bunu 
usu libi.~ talakki eder. Çünkü, 

.~ tıah böyledir, böyle alışmış -
'.alla~ 'bu işe başlarken, ıısta
ı,~ Yle öğretm~tir. 

. "ııı~ulda pahalılığın birinci 
ti ' l§te bu haleti ruhiyedir. İ-

• 1•heb· -du ı, mutavassıtla.rın çok-
ltıaıır. \'iyecek, giyecek her ne

·ıııı, d~, bin· bir elden dokışır. 
~a:ık ki, her mutavassıt ka-
4n 

1
hr. İşte ·hu kazançlar, o 

' h ıatı üzerine binerek, neti
~;Un:~~ın sırtına yükleniyor. 
~~ %g ~ sebeb şudur: İstanbul 
,.""<b·{lıyQr ve gen~liyor. Buna 
~ ~ nüfusu artmıyor. Binaen
llıİired ~af:t azdır. Dağınık bir 
. it tıı .. uçuk büyük, her nevi ti
~~t. ~eSsesesi müşterisini kaybe
"'l iıısa •hdud sahada oturan mah
\:;ıın; nların alış verişile mües
> lı4ş ıd11rne etmek ıztırarile 
lıııırıı 'Yor. Bu hal, fiatlara zam 
lsıa~ı neticesini veriyor. 

~n~n 
0

Uld.a hayatın pahalı olu
'l'ıt,n ır seıbabi de, şehirde nak
~il~ ~~Umiyetle iyi organize 
;;'IQ~ ~·dır. Uzalo semtlerdeki 
~ lair ~~!, küçük manifatura• 
~ l al, u~uk esnaf, piyasadan 

11ııı 11ı: dukkanına götürebilmek 
'la;ı0 1 

"•kit, çok para harcıyor. 
!:1ıa4ı,.•şıyan nakil vasıtalarının 
~ birgı .da, vatandaşlar için ay
~ ~l;ınb Yuk teşkil ediyor) 
~ ıı,~~·lda hayat pahalılığının 
ııı tııı,n . '..de, iki kanunun tatbi
~11Iııı.r. l) '. t.atbik edilememesi ol
t!, lııııdu llır•ncisi okkanın kilo 
~ ~i far~ Okka kilo olurken ara
~.~ git . halkın ale)'hine unutu
:"11 llıışr E ı. ~a 01 ır. . vvelc.e. ok.kası 55 
ilt~tu •n etın. ş;mdı kılosu 55 
S· r. 

Caykovski' nin Meşhur Altıncı 
Senfonisi de Uğursuzdur !. 

Orfe'nin flütün-
den, zencilerin 
dans ederkıen çal 
dıkları da.vullann 
tarn - tam !arına 
kadar musiki ruh
ları büyülemek -
te berdevamdır. 
Musikinin birçok 

facialara sebeb ol-
du.ğunu söy liyen
let; bul~nduğu gi 
bi_ birçıı:ık hasta -
!arı iyileştirdiği . 
ni iddia · edenler 
de var~ır. Musi
kinin, bilhassa 
k.ı/;Jh üze-rindeki 
tesirlerini göste -
ren bir vak'ayı 

zikredeceğiz. 

KANLI SENFONİ 
- Teessüf ede-

r~ı;n. fakat bu mı
zı,l<ayı idare etmi-

-. 1 
yecegım .... 

,.. Scl:ıeb? ... 
- Uğlll'Suzluk getiriyor, fela

kete sebebiyet veriyıor ! ... 

- Delisiniz, maestro... En gü
zel rabumu giyindim, süslendim. 
Halbuki siz çalmak istel)liyorsu
nuz. Oldu mu bu? Gidelim, mü
dürü görelim ... 

Olga Friker, hiddetle kapıyı 

kapadı, gitti. 

Bu muhavere, Holivudda meş -
hur Amerikan dansözü ile orkes-

ı;w . 

••• 

tersburg operasındı; Çarın huzu
rile verilen bir kor.serin pmıgra
ınının başında 6 ıncı senfoni ya

zılı idi. Orkestı;a bu havayı çalmı
ya başlar başlamaz bir feryoo ~i

tildi. Üçıincü galeriden kendini a

tan bir kadın yere düştü. Beyni 
parçalandı. 25 mart 1935 de ma
estro Osip Gabriloviç verdiği bir 
konserde 6 ıncı senfoniyi çaldı. 

Hurafata ehemmLyet verir bir a
d&m değildi. Fak~t bu ,son kon -
seri oldu. Dostlarını ve musiki a
lemini mateme garketti. 

Müşteri - Ben ne güzel tabak 

yerim, ne de kıymetli çatal! .. Sen, 

elli kuruşluktan getir ... 

HİZMETÇİ AKLI 

Doktorun birini, gece yarısı has

taya davet ederler. Acele giyinir, 

evinden çıkar. ~Be1ki yolda taar
ruza uğrarım. diye evine döner, 

rövolverini alır. Tabii biraz geci

kir. Hastanın evine gelince hiz -
metçi kız kapıyı açar: 

- Bay doktor, der. Ni~in geç 
geldiniz? ..• 

- Rövolverimi almayı unut -

muştum. Yoldan dönüp aldım. Bu 

sebeble biraz geç kaldım. 

- (Hayretle) İlaçla öldüremez

seniz, rövolver le öldürmek için 

mi? ..• 

BİR FAKİRİN HULYASI 

Fakirin birini nevinde yiyece
ğe dair bir şey yokmuş. Zavallı 

adam, dolabları, 'köşeyi bucağı 

karıştırıp bir şey bulamayınca 

şöyle bir hulya tutturmuş: t Bes 
kilo etim olsa, bir tencereye koy
sam; biraz da kömürüm olsa, onu 
da tencerenin altına koyup yak -

sam, güzelce kaynayıp haşlama 

yapsam. Sonra suyunu alıp güzel 
bir pilav pişirsem ... • 

Derken kapı çalınıyor: komşu -
nun çocuğu elindeki kaseyi uzata

rak: 

- Sizde et suyu varmış. Annem 
rica ediyor, bir kase veriniz ... 

Deyince zavallı fakir kendi ken

dine söylenir: 
- Ahir zaman çocukları ... Hul

yanın bile kokusunu alıyorlar! ..• 

KURNAZ İHTİYAR 

Bir ihtiyara sormuşlar: 
- Saçın neden ağardı? .. 

- Nezleden! ... 
- Belin neden iki kat oldu? .. 

- "~k gezmeden!.. 
- uızlerin neden titriyor? ... 

- Çizmeden!. .. 

Adamın biri, büyük bir zata bir 
istida verir. İstidayı okumadan so

rar: 
- Ne istiyorsun?.·· 
- Çoktandır açıktayım, bir me-

muriyte ... 
- İyi amma şimdilik münasip 

bir iş yok. 
- Zarar yok! Memuriyet olsun 

da iş ister olsun, ister olmasın!. .• 

,, .. .. .. .... 

Bir Dakika 
Diyip Geçmeyiniz. 
* Bütün dünya.da sarı hum

maya karşı i:ki kişi aşılanır. * Büyük Britanya maden
lerinden 5,300 frank değerin
de madeni madde çıkarılır. 

tbı !at•tn . 
~ Sık, M:etrık tatbik edilirken, 
! ~ası kontrol yapılacak, da

l; ~in~i \tedbirler alınacaktı 

tra şefi Macar Viktor Kolar ara
sında geçmişti. 6 ıncı senfonisini 
çalmasını istiyor, Kolar da redde

diyordu. 
Biraz sonra orkestra şefinin 

yanına gelen müdür: 

Ben, bu uğursuzluğu bizzat tec
rübe ettim. Bu parçayı ilk çaldığı-

* J amayak, ih liyacı oldu
ğu buğdayı hariçten tedarik e
der. Yalnız Kanada dakikada 
22 buçuk kilo gönderir. * İngiltere, Eytam ve Era
mil maaşı olarak 15,700 frank 

verir. 
~ ~anu •nun da pazarlıksız sa

tı: ~u~~dur. ~u kanun, fiatla -
~ lı~~ .tııesını mucib olmak -1 ~arıu. a hır netice vermemiştir. 
, b~•l• ~un tadili yolundaki le
''! •rı 
~n ıneınnuniyetle karşıla-

~ nıha 
~ •. lııığın Yet, İstanbulda, hayat 
~ ınıt~rı b:~ en mühim sebeb -
~: n ön" ırı de, ihtlkardır. İhti -
~ ~tı•~ne geçilmesi için geniş 

1 
1 ;ı; b,1 ~1. teşkilatı lazımdır. Za- ı 

._:., lı it 'Ye talimatnamesini tal-
ı ~: • ı.. ızere muvazzaf eleman-.... "'ar· . ·· . hır hı değıldir. Istanbul ge-

a e 'l'd' D b le . ır. oğrudan doğ -
d ı y-e mcrkc,ine beğlı 

- Çocukluğa lüzum yok. Dedi. 
Musiki felaket getirir miymiş hiç .. 
Bir kere ilan etmiş bulunduk. Böy
le batıl fikirlere ehemmiyet ver
meyiniz, Çalınız ... 

Kolar, sükunetle cevab verdi: 
- Öyl~ mi zannediyorsunuz? Bu 

musiki parçasının hikayesini bil
m~ olsaydınız, böyle söyleıneııdi
niz, ve programdan derhal çıkart
makta tereddüd etmezdiniz. İşte, 
anlatıyorum: Bu parça uğursuz -
dur. Çaykovski bunu ilk çaldığı 
gece öldü. İntihar ettiğini söyli
yenler de oldu. Dokuz ay sonra ye
ğen i bir §imendifer kazasına kur
ban gitti. 29 ilkteşrin 1904 de, Pe-

mın ertesi günü, yakın akrabam
dan birisi bir yangında yandı. İ
kinci defasında dostlarımdan biri 
o1ıomobil altında kaldı, ezildi. Son 
defa, Şikago sergisinde, Murray 
G. Paterson emprezavio'nun ısra
rına dayanamadım, çaldım. Ayni 
gece, çok sevdiğim bir aı!kadaşım 
kendini öldürdü. 

Şimdi, bu parçayı programdan 
çıkarmamın sebebini anladınız 
mı? ... 

Olga Friker, m~eslronun elini 

sıkarak: 

- Haklısınız, üstad ... Bunu dü
şündüğünüz için size çok teşek· 
kür ederim .. Dedi. .. 

~ * Yugoslavya, çelik ima -
!atında kullanılan kramitten 
30 kilo istihsal eder. * Amerikada reklamcılar, 
şu veya bu maddeyi methet
sinler diye sinema yıldızları
na 380 frank verir !er. * Amerikada vukua gelen 
kazalar yüzünden yalnız dok
torlar 26,000 frank kazanır -

!ar. * Brezilya 1,800 kilo pamuk 
tohumu istihsal eder. 

I İŞT~ 60 SANİYE DAHA 1 
t. GEÇTI. 

Sarı Saçlı, Sarı Yüzlü Adamı 
Sürükliyerek Otomobile Bindiler 

Almanyada Evlendiği Bir Kadının 
Adamla 

Parisli 
Pastacı Geçirdiği Macera ..• 

Bir Alman ile evlenen ve uzun 
müddet Münihte yaşıyan bir Fran
sız kadını, kocasından ayrıldık -
tan sonra Parise dönmüştür. Bu 
kadın Almanyada gördüklerini 
~öyle anlatıyor: 

Münihte bir pastacı ile evli i
dim. Karlstras sokağında güzel 
bir dükkanımız vardı. 

Bir sabah, kapı açıldı. İçeriye, 
uzun boylu, üniformalı bir ka.dın 
girdi. Birdenbire ürktüm. Acaba 
bir kusur mu ettim. Partinin şen
lik günü, camekanı mı süsleme
dim, ne yaptım, diyordum. 
Üniformalı kadın, Partinin pro

paganda şubesinde memur oldu -
ğunu söy !edikten sonra on tane 
tiyatro bileti uzattı, amirane bir 
tavırla: 

- Frau Renner (Almanyadaki 
ismim bu idi), dedi. Bu tiyatro bi
letlerini, parti menfaatine sata -
caksınız!. .. 

- Yarın akşama kadar muhak
kak satacaksınız. Müşterilerinize 
birer tane verirsiniz, anladınız 

mı? ... 
Biletleri, masanın üzerine bırak

tı, geldiği gibi kapıyı hızla vura

rak gitti. 
Bu biletleri kime verebilecek • 

tim. Bedelini kesemden ödemek -
ten başka çarem yoktu. 

FURER NUTUK SÖYLÜYOR. .. 
LÜTFEN DİNLEYİNİZ ... 

- Frau Renner, saat altıya beş 
var. Fuhrer nutka başlıyacak. 

Bertin radyosu, tam saat altıda 
Fuhrerin bir nutkunu neşredecek. 
En azı iki saat süren bu nutku 
dinlemek, alkışlamak mecburiyeti 1 

var. [ 
Nutuk başlayınca dükkanlar ke-

penklerini indirirler; ra.dyonun 
başına geçerler. Tıpkı kilisede 
bir dua dinliyorlarmış gibi din -

!erler. 
Nutıııklar daima: cArman mille

ti, arkadaşlar ...• diye başlar. 

KARA OTOMOBİL 

Kapının eşiğinde duruyor, ge
lip geçenlere bakıyorum, müşteri 
bekliyordum. Hava güzel. Sokak 
kalabalık. Herkes dışarı çıkmış, 

geziyor. Birdenbire sokağın kö
şesinden görünen büyük bir cKa
ra otomobil• yanımızdaki dükka-

nın yanındaki evin önüne gelin -
ce şiddelli bir :fren yaptı, durdu. 

Parisin Göbeğinde 
Yaşayan Bir Ayı 

Şimdiye Kadar Sekiz On Film 
Çeviren Miyarka Bahçeden Kaçtı 

Bu uğursuz otomobili herkes 
bilir. Yere atlıyan iki kışi eve gir· 
diler. Yoldan geçenler durdular 
dıikkilneılar kapılarının onune 
çıktılar, merakla biribirine bakı
yor, mırıldanıyor; cDachau• nun 
otomobili!... Yine kııni alınıya 

geldi acaba? ... • Evet, bu kara o-
( Devamı 1 inci sayfada) 

,ft'"' • . '"...... ... .. .. . 

HABEŞiSTAN 
Almanya Bu Memle
ketin Madenlerinden 

İstifade Ediyor 
Almanya ı!talya ittifakından 

en çok istifade eden Be-rlin tarafı 
oldu. Bunun yeni bir misali de İn
giliz gazetelerinde okunduğuna 

göre şu olmuştur: İtalyanlar Ha
beşistanda yer altında bulunan 
serveti çıkarıp işletmek için bir 
şirket teşkil etmişlerdi. Şimdiye 
kadar bu şirketin hisselerinden ~: 
51 derecesi İtalyanların elinde ol
duğu halde Almanların ~'n 49 imiş 

Gene Almanlar bu şirketin hisse
lerini alarak böylece yüzde kırk 
dokuz derecesine kadar varmış -
!ardır. Öyle anlaşılıyor ki bundan 
sonra da daha almağa çalışarak 

nihayet ekseriyeti temin edecek -

... ~ 
............. 

' 
• ""J .. 

$'.nemanın meşhur ve . m erhum 
yavrusu Miyarka 

F aris Hayvanat bahçesinin Mi
yarka isminde meşhur bir ayısı 

var. Bu ayı da diğer hemcinsleri 
.ıibi alelade bir ayıdır. Faka ken
disine hakikaten cihanşümul bir 
şöhret temin eden tarafı şimdiye 
kadar sekiz on film çevirmiş ol • 
masıdır. Herhangi bir filmde ayı
ya ihtiyaç görüldü mü, derhal Mi
yarka hatıra gelir. Çünkü Mi -
yarka rollerinde harikulade mu
vaffak olan bir mahlfıktur . 

Geçenlerde gardiyanın gafle -
tinden istifade ederek. beslenmek-

' . ...., 
... , 

-... 
1 !erdir. -···-···-···-···-···-···--

Rintintin ismindeki köpeğinin 1 
ile oynaşıyor 

~---·ı----·'· Tatil Esnlll!ında ! 
Çocuklarınızı 1 

BERLiTZ 1
• 

Mektebine 

teolduğu bahçeden kaçmıştır. So-
1 

kaklarda gelip geçenleri epeyce ı' 
korkuttu. Fakat Miyarka akıllı 
bir mahlfık olduğu için, insanlara J 

saldırmadı, bilakis tenha sokak -
!ardan kırlara doğru başını aldı. 

Bahçe gardiyanları firar hadi- Kaydettiriniz 
sesini haber alınca aradılar, ara- , , , 

dılar, nihayet Miyarkayı şehrin B ır E c ne~ 1 L 1 san 
kenar mahallelerinden biı·inde bir 
çöp sandığının içinde buldular. Öğrenirler. 

Küçük ayı şimdi yeni bir film ıt Beyoğlu • İstiklal caddesi 294 
çevirmek üzere talim görmekte-

ı--•---•"' dir. 
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Yazan: l\f, SAMİ KARAYEL 

Il inci Yerli mallar sergisi ev
velce verilen ikarara nazaran ya
rın saat l(i da açıalcaITttı. Vali ve 
Belediye reisi LUtfi Kırdarın ri-
yasetınde teşe'kıkül eden &rgi ko
mitesi bu seneki serginin şimdiye 
kadar açılmıs 'Olan bütün seI"gile
re faik ohnası için yapılmasına 

' başlanan geniş hazırlıkların ikmal 
edılebilmesi için dün verdiği en 
son :kararla serginin küşad tarihi
ni bir 'kaç gün için tehir etmiştir. 

"' . 
Çandarlı Ailesi Devlet içinde Devlet Kurmuş, 

Bu seneki sergiyi Başvekil Dok
tor ReHk Saydam açaccrk, mera
simde İ.ktisad Vekili Hüsnü Çakır, 
Maarif Vdkili Hasan .Ali Yıkel, Fakat Ne Olur Ne Olmaz Diye Müteyakkız idi 
Adliye Vekili Fethi Okyar, saylav
larımızdan bir çoğu, Vali ve Bele
diye reisi Lut:fi Kırdar ve daha 

Nıhayet, zabit vak'ayı olduğu 

gı'bi anlatınca; subaşının verdiği 

ille emir şu oldu: 
- Kesin haneı ile bekçılerin 

kafasını!. 

Zava.Jlıl!arın kaf alan uçmuştu. 
Çok geçmeden suba§l ikinei emri 
verdi: 

- Sipahilere emir verın, şımdi 
yol'a çıksınlar .. Bütün Anadoluya 
geçen sahilleri tutsunlar. Anado
luya tek kişi geçmiyecek.. G~ 
mek istiyenlerin kellesini vursun
lar .. Haydi arş!. 

Bu emir üzerine yüz atlı akıncı 
sipahi dolu di~n takibe başla -
mışlardı. Sahıller kordon altına 
alınıyordu. 

Subaşı; tamamile ışi anla ştı. 

Handa kalan adam ıkind Meh -
mede M.m.ısa~a haber götürüyor
du. 
Subaşı bırer atlı da Edirneye ve 

Bursaya yollamıştı. Takib çok e
zıcı ve kıncı idi 

* -Gokçe; gece karanlıklanm De-
mıri ile yırtarak Geliıbolunun sa
hıl koylerinden bir Rum köyüne 
geldi. Da.ha salba'.h olmamıştı. A
tından indi. Sa'baihı beklemeğe baş
ladı. Sabah olur ohnaz Rum ka
yıkçılardan bırinin yanına yakfa
ş., ak, pazarlığa b~ladı. 

- Çorbaeım. Beni atıınla karşı 
sa'hile götürür musun?. 

- Başüstüne ağam!. 

- Ne vereceğiz?. 
- Bir düka altını ... 
- Peki amma çabuk ol,. 
- Baştistüne ağam!. 
Gökçe, saba'h ağarırken Maıırna

ranın duru suları üzerinde binbir 
hayale Wılmış, Anadoluya geçi • 
yordu. Ardında bıraktığı fecaat 
levhasının perdesi açıldığı zaman 
kopooak klyaımetin gimittülerini 
kulakları işıtiyor gıbiydi. 

Fakat; ne de olsa galebe ken • 
disinde idi. Sahilden yakasını kur
tarmış Anadoluya geçiyordu. 

Demek, daha subaşının adam -
lan buralara yetişememişti. Bir 
kere denizi geçip Anadoluya ayak 
atarsa kendisini bakahm k]m tu
t@ilirdı. Maksad guc ve ikuvvet 
yctışmez şu kah:har deryayı aş -
maktı. 

Gokçe; Anadolu sahıllerinden 

bır yere çıktı. Rum kayıkçıya bir 
yerme iki düka altını verd . 

Atına ibinıp palasını elıne aldı 

ve kayıkçıya donerek: 
- Bana bak çorbacı, sakın beni 

gornmş olma emi?. 
Çorbacı bu suale verecek cevap 

bulamamış, şaşkın, şaşkın yolcu
sunun yüzüne bakıyordu. Biraz 
evvel çok yumuşak konuşan bu 
ndam ammada sertleşmişti. 

Gökçe; sözlerini tekrarladı: 
- Bana bak çorbacı, sakın beni 

gormüş olma emi?. 
- Baş üstüne ağam .. 
- Baş ustüne demek kafi gel-

mez ... İşidirsem sonra ke11€ni ve 
koyünu yok bıl! 

Gokçe; atını Anadolu dağlarına 
surdu. 

• 
Monla Hüsrev ile Karaca Paşa; 

biraz daha hasbihal ettiler .. Çok 
gccmeden Zagnus paşa gönderilen 
bc.ber üzerıne alelacele geldi. 

Üç erkanı devlet bir araya gel
mı ti. Görülecek ve görüşülecek 
şeyler mühimdi. Zağnus Paşa; 

Mo la Hüsrevin tavsif ettiği gibi 
b raz oynakça adamdı. 

F, ka ; Halıl Paşaya olan mer
b ıtı) eti ci.ıli idi. Çandarlı ailesi 
devlet içınde bır devlet teşkılatı 
ve nufuzuna malık olduLru cihet
J ne olur ne olın::ız kaydıle dm -

ma müteyakkız bulunurdu. 
Üç vezır biraz şundan bundan 

konuştuktan sonra; Karaca Paşa 
ciddi bir tavır takınaı ak iağnus 
Paşaya hitaben: 

- Paşa bırader, bu devletjn hali 
nice olacak?. 

Diye sozc başladı. Zagnos zeki 
bir adam oldugundan derhal işi 
kavradı. Ve Karaca P~a tarafın
dan aJelitceJe çağırılmasınm se -
beblenni anladı: 

Hele; Monla Hüs:revm mecliste 
buhınuşu büsbütün işin ciddi bir 
konlŞllıya muneer olacağına de
l~Iet ediyordu. 

Zagnos Paşa; tereddüd etmeden 
ve işlere vfıkıf bir vezir kurnazlı
ğile mukabele etti: 

- Ne olacak Karaca birader? 
Halil Paşa 'bizleri aldatır durur .. 
Efendimizin hayat ve mematın -
dan malumattar değiliz ... 

Deyince; Monla Hüsrev oturdu
ğu yerden harekete gelmişti. Zng
nos Pasanın bu derece yüksek bir 

cefiaret göstermesine hayran ol -
muştu. Demek, Karaea Paşanın 

Zagnos Pasa hakkında söyledik-

leri doğru idi. 

(Devamı var) 

'~""'~~~~~~~~~~~ 
Makineye Verirken: 

Çem 

bir ç.ok kimseler bulunacaktır. 

Satye 
Yolsuzluğu 

Maznunlardan Üçü 
Henüz Serbest 
Bırakılmadılar 

(1 inci sahifeden devam) 
lira kefaletle dün bir refikimizin 
yazdığı gibi ögleden evvel değil 

akşam tahliye edihnişleroir. Bu 
suretle dokuz maznundan Deniz
bank Umum Müdüri.ı Yusuf Ziya 
Öni~ muavinlerden Tahir Kev
'keb ve binalar servisi şefi mühen
dıs Kasım Neş'et'den başka diğer 

mevkuflar serıbest bırakılmışlar

dır. Hadise bug">ılcrde mahkeme
ye intiikal edece'ktır. 

-*-
Londra 21 (Husu~i) - Muhaliflerle Muhafazakarlar Fılistin me-

selesı r.a'kku~a ~-ikfuneı{) şi.d~--~t~ hu<:~~arda ~ulumnuş·ı·a~, h.~k~.~- Hatay da Bayram 
tin vaziyetı ıyi ıdare edemedıgını ve Ingılterenın prestı3ını duşurdu-
ğünü il"ri s:ırerek. beyaz kitabın tetkikinin geri 'bırakılmasını istemiş- Hazırlıkları 
lerdir .. HultCımet namına venlen cevapta beyaz kitab sıyasetıni mu
vaffoıkiye1sizlığc uğratmak ıçin tertfu edı1n1tş bir hareiket karşısında 
bulunulduğu söylenmiştir. 

Siyasi mehofılde. B~evkıl Çemberlyn'ın son siyasi hadıseler dola
yısilc yapılan bütun hıicumlara mukavemet edeceği, Çörçil ile Edeni 

kabinesine almıyacağı ve ıktidar m vekiıni de te.ı'ketmıyee<.>ği söyleniyor. 

• 
lsvec Jimnastiğini 
Adamın Yüzüncü 

, İcad Eden 
ıldönümü 

Stokholm 21 (A.A.) - İsveç şairlerınden ve İsveç jimnastiğinin 
mucidi Ling'ın ölumunun yuzuncü ~ıldonumiı munascbetıyle mumai
leybin bntu<M>ını tebcil etmek maksadilc ve dünyanın her tara'fından 
gelımş olan 8,300 genç dehkanlı ve ıkız, Stokholm stadyomunda Kral ve 

(l inci sahifeden devam) 

Artı.at hiçbir yerde eski Hatay bay

rağı gorulmüyor, her taraf Türk 
ve Parti bayra•ıtlarılc tezyin edil
mektedir. 

Dun şehrımızdc Cumhuriyet 
meydanında Ebedi Şef Atatürkün 
he) kelmin dikilmesi münasebeii
le merasım yapılmış halk buyuk 
tezahuratta bulunmuştur. Bi.ıyük 
bayramda yapılacak şenh.k prog
ramına nazaran, merasimin büyük 
bir kısmı he~kdin oni.'inde yapıla-
caktır. Kralıçe'lin ve 30 000 seyırcinın huzur le hep b1rden bir spor tezahüru 

1
. . h .. 

ı d Buvı.ik M let Mc~ ısı eyetı ıçın 
yapmt!; :ır 11 

• a;ki devle reısırıın oturduğu Har-
Almanyayı l 400 porcu tcmsıl etmekte idı. Şehır b r hafta ba~ rak- k ık h 

1 
t H t 

bıyedE.l{l ~ · azır anmış ır. eye 
larla donanacaktn. 26 temmuza kadar Hatayıda kala-•• Oldürülen Gümrük Memuru . cak, Reyhani)e ve Kırıkhana gi -

decekt r . 
Var ov .. 21 (AA) - Geıek Polon)a ma'kamatı, gerek Danzıg ma-

kamatı, Pes•elo:.ı hadısesmı ehcınmıyetsiz gostermcktedırleı. 1 
Salahıvet1 m'.lh, fıl Polon) a hiikfımetının ancak ş md :Kl tabkı-

Kı lalardaıkı Franı-,ız bayraKıa

rı da yarın ındırıleccktır. Halk de
rın b r cüsu hu u ıçindedir. 

knttan soma har :.- tt geçecegını ve ıca;b eden tedb rle i ıttıhazdan te- -------------
reddü.d etmiycccğını beyan c:tmektedır. 

Dünku gaz dHde hiı.dıse hakkında h çbır mutale )Oktur. 

Siyamlıların Çinlilere Yardımı 
Oh•uıg - Kıng 21 (AA.) - Siam'da'kı Çın t'carct odası reıs · B. Yi

Kwanf-yen. tayy re ıle Hong-Kong'dan Chung .. King'e gelmıştır. 
Mumaıleylı, 3 mılyon dolar get:imııştır. Bu parayı Sryamda.~i Çın

liler, Çın davasına muzaheretlerinin bir nişanesi olaraık gondermış

lerdir. 
•• 

Bir Tayyare Düştü, 6 Kişi Oldü 
Berne 21 (A.A ) - Viyana - Zünh hattında işleyen bh' tayyare 

Constame yakınında yere duşerek parçalanmıştır. Tayyare içinde bu
lunan fl ıkışi tdef oln.uştur. Tayyarenin pilotu, İsviçre tayyarecilik a
Iemınin en gozd şahı:.ıyetlerinden olan yuzbaşı Wa:tter A..:kerman idi. 

Yugoslavya Kendisine Güvenir 
Belgrad 21 (A.A.) - Yugoslavyanın umumi siyaseti hak.kında mu

taleala ... serde.den Samouprava gazetesi yazıyor: 
cBizim dahili ve harici siyasetimizin esas prensibi, dahili ve hari

ci sulhtur. Tzvelpvitch hükumeti, en vahim ihtilatların mevcud oldu
ğu bir zaır.rında büyiık bir kiyasetle beynehnilel prestiji muhafazaya 
muvaffak olmu~tur. 

Yugosltivya, her türlü nü~ardan azadedi:r. Yugoslav vatandaş
larının kemli nefislerine ve .devletler.inn .. kuvvetine itimadları vardır. 
Hiç bir maceradan pervaları yoktur ve sükun içinde gündelik işlerile 
meşgul oJabilirla~·· 

TEŞEl{KUR 

Oğlum Hamdı Kızılayın duçar 
oldugu hastalığının tcdavısinde 

buyuk bır sedakat gasteren ve bu 
sebeble muıha'.kkak bir olıüm teh
lıkesınden kurtaran Haydarpaşa 
Numune hastanesi etıbbası dan 
Çocuk Mutcha sı Ddktıor Bay 
Sırn ıle asistanı Bayan Bedia ve 
hemşir.c Bayan Ca:hideyc karşı 

aleni şükran ve mınnettarlığımın 
muhte-rem gazctenızle neşir ve ib
lağını rica ederim. 

Annesi: Rıfkiye Kızrlıay 

ZAYİ 

A. hayat lisan ticaret lisesinden 
92&-9<27 senesinde aldığını şclıa -
detnamemi zayettim. Yenisini a
lacağrmdan e6kisinin hükmü yok-
tur. Celal Kemal 

ZAYİ 

1910 sen€1Sinde Kadıköy Dam
dösiyon Fransız mektebinden al
dığım sertifikamı kaybettim. Ye
nisini alacağımdan eskisinin hük
mü olımadığını bildiririm. 

Cudiye K'<>rçay 

Fransa 8 Harb Gemisi Yaptırıvor -------
.., ~Uk Hekimi 

Paris 21 (liusu~i) - Hükumet iki yeni kruvazör ıle altı denizaltı O Ah d Akk 1 
gemisıni teLgUha koymağa ııcarar vermiştir, Kruvazörler 32 mil sıir'atte r • me \ oyun u 

Taksim - Talimhane Palas No. 4 olacaklar, üçer tnrette,. 152 milimetrelik ®kuz topla mücehhez bulu-
Pazardan maada her gün saat 

nacakl rdır. Tahtelbahitler sekizer yüzer tonluk olacaktır. 
15 

den sonra. Tel: 
40127 

,,, .. l ' ' 

(1 inci sahljeden ievam) 

Başkumandanı General Brauıhiş'
in Hitlere ıticlal tavsiye ettiği söy
lenmektedir. 

100 FRANSIZ TAYYARESİ 
İNGİLTEREYE GİDECEK 

Paris 21 (Hususi) - Bu hafta 
İngiltere üzerinde uçus yapacak 
olan 100 Fransız bom'bardıman 

<tayyaresi için program hazJrlan
mıştır. 

Fılolar evvelfı Londra üzerinde 
uçacaklar, İngil~renin garb Sı!
hilini takiben Liverpola gidecek
ler ve Gal memleketleri üzerin -

den uçtuktan sonra Fransaya dö -
neceklerdir. Fransız tayyareleri 
Londraya hücum manevraları 

yapmaktadırlar. Bu esnaıcla İngi
liz müdafaa tertibatı da Düşman 
tayyareleri gelmiş gibı harekete 

geçecektiı'. Her iki tarafın bu ma
nevraları hakkında hazırlıyacagı 

raporlar ıki memleket erkamhar
biyeleri tarafından tetkilk edile -
cektir. 

FRANSIZ - TÜRK ERK.ANIHAR
BİYELERİ ARASINDA TEMAS-

LAR 

Pans 21 (Hususi) - Fransız -
Türk ve Fransız - Leh erikanıhı:ır
biyeleri arasındakı müzakereler 

müsaid bir şekilde mkışaf etmclt
tsdir. Sovyct Rusya ile anla~ma 
hasıl olduğu ta'k.dirde Türkiye 
hükumeti ıle askeri anlaşma da
ha zıya.de te' si edilece'ktir. Bu su
retle Yakın Şarkta Boğazlardan 

Silveyş kanalına kadar mihver 
devletlerinin muhtemel ibir teca
vüzüne karşı aslkeri bir baraj vtl
cude getirilmiş olı:ıc~tır. 

Evvelce vali iken Cebeli.ıttarıkı 
zaptı gayri kabil bir kale haline 
getireQ İngiliz Denizaşırı kuvvet
leri umumi müfettişi General lron
zi.d ile yapılan müz~kerelerde mtls
bet netice vemiştir. General Leh 
istihkfun]anm, lhuduttaki harb 
üslerini ve Polonyanm cenubunda 

iyi teçıhiz edıimiş olan silah falb
ri'kalarım gezmiştir. 

General yarın Lontlraya döne
celktir. 

iTALYANLAR KÖRLERİ DE 
ORDUYA ALIYORLAR 

Roma 21 (Hususi)- Yeni bir ka
nun layihası mucıbince amalar -
dan mürekkep bir kıt'a te,Şkil edi
lecekıtir. Bunlar tayycın-e dafı lba
tm-yalarında istıhdam olunacak
tır. Tecrübelerden anlaşıldığına 

göre, körlerin !kula:klan son dere
ce hassashr ve bunlar yaklaşan 

tayyare motıörlerinin seslerini da
ha evvel işitmekte ve seslerin isti
kametlerini de tayin etmektedir -
ler. l8 yaşından 50 yaşına kadar 
amalar tayycıre dinleyici radyo1a
rıılda ve gemılerde istiiİldtım edi
leceklerdir. 

MOSKOVAYA ALMAN ASKERİ 
HEYETİ GİTMEDİ 

Moskova 21 (Hususi) .- Buraya 
bir Alman askeri heyetınin geldi
ği hakkındaki ha'berlerden sela -
hlfYettaT mehafil ademi malumat 
beyan ediyorlar. 

AFRİKADA BÜYÜK SAHRA ti
ZERiNDE DE MANEVRALAR 

YAPILACAK 

Londra 21 (Hu usi) ·- ingıliz 
tayyare filolarının Afrikada Bü
yük çöl üzerinde fbomba entldht 
manevraları yapmalarına karar 
verilmiştir. Fransız !hava nazırı 
Vuılmen bugünlerde Londraya ge
lecek, manc::vral::trın pHinı tesbit 
edıleccıktır. 500 :kilo ağır lıgında'ki 
bom'baların İngıltere ve Fransa.da 
tecrübe edilmeleri tehlikeli gö -
rülmüştür. Afrıkaclalki manevrala
ra Fransız ta~ yareleri de ıştirak 

edecektir. 
Bundan başkn Saliburı civarın

da tanklara karşı daf ı topların 

tecn.ibeleı i yapılmıstır. Beş tan
ka karşı yapılan lbu tecıübc de 
tankların beşi de tahrib edilmiş -
tir. Gulleler tankların kalın zıth
larmı delmıştir. 

(1 inci sahifedefl dııt" 
ziyeti ''c demokrasi (CP dı 
oJnn münnsclıctlcri ıiıcrı 

dınlannuyn muhtaç bir ·• 
'b'd' ,,_7 go•ln' mamış gı ı ır. ,. u 

müşterek müdafnasın J.P 

inkişafını, muhtaç old ığll 
yardımlarını ve askeri tı 
nın ikmalini ele hiç süpbt.' 
ra mülakatları temine )ar' 
cak \ e mihvc.rcilcrin yug 
hakkında e asen kırılıuı 0 

tiirlü ümidlcri bütün btitı> 
diişmüş olacaktır. 

1 'b'r Yugoslavyn Kral Naı 1 

rada buJunduğu bu s1rıı1 

gar Sobrnnya ı reisi ( 
Muşanorun da orada b 

0 

ve İngiliz devlet ricali il -9 
ve mali müzakereler yaf ·~ 
fiyeti de hiç !liiphcsiz 0 

verici bir mahiyet ifade c 
dir. Bulgar Bnşvekili G 
Köseivanorun Hitlcrlc 111~ 
tının Bulgaı1nr hcsnbın:t 

selim şeklinde tecelli cl'fll 
sonra Londrn ınıizakcrc 
Bulgarlara gerek iynsı 't

11 
mali ve ikhsadi bnkııJld~t 
faydalar getirmesi l u~c 
edilebilir. Anc~1', yin 11ttl 

ki biitün bu faydnln1'l kıı?t1' 
nm anahtarı yine Bulgıtr tJ 

nin elinde bulunuyor· JJııŞ 
kan birliği olmak ıizcrc 
sulh ocphcsi Bulgariı.tn~ 
samimi bir hisle mütch 
miiteha~is bulunmaktn ,c 
kan birliği içindcl::.i ) eri 
kendisine açık bul ındll 1 • tıı 
dır. Bulgaristanın nrnı.ı 

ni zamana ve dostluk rnbf 

tcrkedcrck bu yerini nl~= 
hakkak ki Bulgar nmctııt 
bal yolu üzerindeki en do 

. d -dıtl 
karlı ve en cmn n ..... 
edecektir. 

ETEM İZZI<.."1' :at1 

Beyoglu Halk€'Vinden: 

Kanadadaki Japonlar 
Çıkarılacak mı? 

Evimizin ar şubesi JcO~ 
kanı kıymetli san'at.kôrls 
bay Seyfeddin Asal, ındli ı:\l 
dilerimiz.le bestelediği }te~ 
lerini A\'rupanın mı ~1tel 
larında çalacaktı:. 

Memleketimiz için m11
' 

tihar olan bu hareketi sa) 
kımıza arzeder, aşağıd 
programı takib cylemele Midland - Ontario - 21 (A.A.)

Ontario mu:hafazakarla1rının şe
fi albay Drew, siy.asi bır t:oplantı
da şu beyanatta !bulunmuştur: 
Kanadanın nazıkane ve fakat 

son derece kat'i olarak Japonyaya 
açıktan açığa İngıltere ale-yhine 
müteveccih bır siyaset kabul et
mesı takdirinde Kanadatln yerleş
miş olan bıitun Japonların der
hal. ihıaç c-dı:lecC'klcrını söylemesi 
iktiza eder. 
İNGİLIZLERE YENi YEl\'IJ 

MÜŞKÜLAT 
Lon:dra 21 (Hususi)- Pdkın -

den bıldmldıgıne gör<' Japonlar 
lıyençm:den geçen Yey...ıHo neh -
rini seyrüsefere kapatmağı du.şı.in
mektedirler. İngiliz vapurları bu 
nehirden Çın ortiusuna silah ve 
mühimmat taşıyorlı:ırdı. 

Büyükdere Halkevinde 
Konser 

Bicyükdere Halk€'Vi ıelün gece 
saaıt 21,30 <la Parti tiyatro sak:ı
nunda F. Talay tarafından Hnlk
evi başkam A. Tuıihnnın idare -
sinde tanıbur ve viyolonsel ile a]a
turka ve alafranga iki konser ve
rilmiştir. 

San'abkfıra piyanist madam 
Stclla rcfaket etmiş, her ikisi de 
şiddetle alkışlanmışlardır . 

Konserde Büyükderenin y~rli 
ve yabaneı bütün sakinlerile ci -
vardaki yüksek orman ofisi me
zunları ve profesöı leri bulunmuş
lardır. 

ZAYİ 
Ziraat Bankasından alidıgım ve 

içinde üç bin kuruş muhrteviyab 
olan 17698 numaralı hesabı cari 
defterini kayıbeti m. Yenisini ala
cağımdan eskisinin hukmü yoktur. 

Topbanede Necatı.bey cad
ae i Gecekuşu sokağı No. 

18 de İsmail Kan1ar 

MÜSTAHKEM Bffi MEVKİ 
DAHA İŞGAL EDİLDİ 

TakyD 21 (Husus)- Japon :fi
lOGu Haynan adasının garibında 

stratejik eJıemmiyeti olan bir nok
taya mühim miktarda asker çı -
karmışlardır. Japonlar şıdrletli ıbir 

mWıare'beden sonra mıistahkem 

şehri işgal et mi~ler<lır Çınfüer e
peyce zayıat vermU:lerdır. 

TOKYO MÜZAKERELERİ 
NETlCESİZ KALABİLlR 

Londra 21 (Hususi) - Sıyasi 
mehafilıde Tokyoda Tiyençin me
selesı 'hak.kında yapılan rn:uzake-

reler netıcesiz kalsa bile, İngil -
terenın Uzak Şarkta menfaatieri-

m m'iidaiaaya azm~mı!; olduğu 

söylenmektedir. 

Akba Kitabevi 
Hı:r lisanda kttab, gazete ve mecmu

alarını, mckteb kitablannı, lurtasiyenl
d tvnln eder. Refik Fenmen'lo elek
trlkcllik kitabını, Mwntaa'ın arttırma, 

~ksiltme klt:ıbının Anluıradıı satış ye
ridir. 

Dr. Hafız Cemal 
(LOKMAN HEKİM) 

D.AHJLiYE MÜTEHASSISI 

Divıınyolu 104 
Muayene aaaUert: Puar harlo bet 
ıiiD %,5 - 8, Sah, Cumartesi 13 - 1,1 

fık&nll'L Tel : ZZ398 

ederiz. 
Progı m ti 

25 temmuz 939 salı g~ 
21 .30 da HHversum rad' 

29 temmuz 939 cumar 
saat 18,10 da Bu<lapedC 
sunda. 

Beyoglu Ha~kev nden: 
1 - Hatayın Anavat 118 

ması .:münasebetiyle 23 ~ 
939 pazar günu san 17 oe 
de bir toplantı apılacnı-t 

2 - Lozan günumin yıl 
münasebetiyle 24 tcmmll~ 
zartesı günü saat 17 de 
bir toplantı yapılacaktır· Ali 

3 - Arzu edenlerin tOY 

teşriflerini rica ede· iz. 

Üsküdar İcra Memurl~ 
Bir 'borçtan dola)' ı JJ'l1I çt. 

açık artbrma ile paraY8 tl 
# k 1 . ol:ı mesme arar verı m Ş J 

muhtelif düğe ve K rı ı1l ıJ 
'2.8/7/939 cuma günü aı:ıt \ 
Üsküdar Duvardi'bindC Jıll. 

·ıe zar:mda açık ar-t.brına • eti 
caktır. Muhammen JuY~rdt 
% 75 ini bulmadığı takd1 4 
arttırmaya bırakılar• I< )J 

cuma ~nü saat ll-12 de 1 

ni mahalde açı.k artt1rJ1l911 
Jac~tır. İsteklilerin Y 1~11 Di~ Tabibi lerde satış malhallinde :ııı 

Ratip Türkoğlu lunacak memura mürııc 
Adres: Sirkecide Viyana o~ll ııra!'I lan olunur. 38/2972 

birinci kat No. 26 f 
Muayene saati: Öğleden 6001'8 H-20. D uoıuıontJ~ 

._. r. o~ 

GÖZ HEKİI\11 1 Hastalarını akşama Jttl 
Dr. Murad Rami Aydın kecı Viyana Oteli r•; 

Taksim - Talimhane, Tarlabaşı muayenehanesinde ıed;J 
caddesi No. 10 Urfa aprt --. Telefon : 241 

Tel: 41553 



HİKAYE 
1 

Konuşan 
Kadavra 

(4 üncü sayfadan devam) 

!\'o. 30 Yazan: Rahmi Yağız 

Ört Tahtelbahir Sivri Adanın 
tkasında denizin yüzüne çıkmıştı 

&"11lcırdan ikisi Marmara Sahillerinde, Diğer İkisiı 

Bunlardan biri çocuğun ağzını 
kapadı.. Öteki kucaklıyarak biraz 

ileride duran siy9h karuserili bir 
otxımobile götürdü. 

Jülinin sesi çıkmıyordu. 

Pencereden ·bir feryad koptu ... 
Jüliıı:n büyük annesi: 

- Kızımı kaçırdılar ... Can kur
taran yok mu? 

Diye haykırıyordu . 

ele Boğaza Girerek Gemileri Batıracaklardı 
Otom_dbil evin ,köşesini döndü 

Büyük caddede kaynaşan ot.ome>

billerin arasına karışıp gitti. 
'lii . .... 
~'tıı \:>lmazsa bu mıntakanın j yürüm~ş, Istanbula doğru gelmış.- de - donanmaya savuracağız .. Son-
la ağı .•vuzun torpido muha- ti. ra tekrar geriye döneceğız. 
lı,;llı. arıle çevirinız! Triton ilk muvaf:fakiyetsizlığ!ni, Tit.ron bizi bu gece ayni nokta-
~: ıı~:'.· Soşon, bir işe yarama- torpidolarını salladığı altmış al- da bulacak, B 7 de Mudanya ön-

eıı u iihazasile Yavuzus üze - tıya isabet yapam_amakla idrak et- !erinde bana mıilaki olacaktır. 

İhtiyar kadın daha çok bağıra
madı. Çenesi btıtuhnuştu. 

.Ab;am üstü eve gelen davetli~ 
!erle beraber Diks<ın ve Edit, fu... 

tiyar kadını oyuncaklar arasında 
bayılın!§ buldular .. ~ lğ~aldırılan torpido muha- m.ş, Klavyenin kaçan keyfi, sar- Bütün süvatile komodorun ver-

'l:t g" rını kullanmağa da lü- sılan l!_!'!ş'esi, İstanbula geHnciye diği direlııtifi dinlediler, herkes 
i~tıneıni.ş, Ozidomu korkak- kadar bir daha yerine gelmemiş- kendisine düşen vazifeyi oot etti. 

Ve güzel sevimn Jüli meydanda 
yoktu! 

..._ ıı-~ııı etmiş: ti. Marmaraya girişin üçüncü, Se>- Gün, ilk ışıJilarını İstanbulun ha-
a~ı ~ıııan tahtelbahirleri bu- şonun Marmaradan dönüşünün fif ufkgnda gezdirir, şehrin sile>-

Os ar sokulduktan sonra e- ertesi günü şafakla beraber Hayır- helini yaldızlarken dalan dört 
~'llı ltaı rnanlı donanmasına lü - sı:zadal .. rdan garz.deki Sivri ada- düşman tahtelbahci, mel'un gaye-

0· <naz. nm arkasında toplanarak Trltxın, !erle, İstanbul limanına hareket 
~t Üstelik bir de meydan e>- B 7, B 12, E. B ~telahirle.-i, su- ettiler. Bulunduğu noktadan doğ-
d,:ıı,,. ıı. lialbuld hadiseler Ozi- yun üstcıne çdrm~lar, Brudey, sü- ruca Ayastafanoo (1) fenerine pro-
'' "" ısr ·1 · işt' vasmı çevirdi, yoİ;,, çıktı. Nazmet 

- Arkası yarın -

Kara Otomobil 
Yine Geldi 

"U~ arında ne kadar haklı vaı ere şu emn verm ı: 

Jıı:ıy0 u P<ıkala isbat etmiş bu- - İlk taarruzumuz~. İstanbul ile Brodey de birlikte liman isti- (5 inci sayfadan devam) 
~ tdu. limanına yapacağız. Hücum şöyle kametine yol verdiler. tomobil Dachau'nun yani .Mah-
'4!1i n'.. tfarmaradan dönüşünün olacak: Triton yalnız başına kendisine kfnnin kampı• nın otomobili ..• 

d, gunu verilen istikamette yola çıktı. Ka-
~ fena uğradığı bu taarruz- Titron, Yeşilkö!Yden itibaren sa- Bu; uzun, penceresiz hapıshane 
. bir .. halde bozulmuştu. Şim- hili taraya taraya limana doğru pi ten Klavye harekatı bizzat ida- arabasını ne zaman görsem vü -
. ' •. INn evvel umumi karar - geleceg·ı,· gu"zerg•ı:.ında rastlıya- re ediyor, preskopun başında otur-• , w• cu.düm baştan ayağa titrerdi. Bu 
..._ ,:rdiği raporda: cagı· Osmanlı harb ....,,ilerine hü muş, etrafı iyice gözden geçiri -

"•ı 0
- d otomobil, şüpheli adamları ve 

' b·arınarada yapılan tara - cum edecek, t.orpidol~ını savu- yor u. 
ıı., ' ı•b· T ·ton ı· A taf 0 fe mahkumları Münih'in yirmi kile>-k~İııe • ır tahtelbahir izine ve racak. rı evve a yas an s -

~<!Sa<lüi edilmediği, şimdiki B 7, buradan itibar~!L adaların neri istikametini tuttu. Sahile 7 metre ilerisindeki kampa, daha 
~· arrnarada düşman talı _ yanından dolaşacak, Pendikten gomine mesafeye kadar sokuldu. doğrusu siyasi hapishaneye götü-
. bırJerinın mevcudiyetine im- Dil iskelesine, oradan .. da Darıca Bu mesafeyi muhafaza ederek kı- rürdü. 

gu Ulunıııadığı• ru söylerken ~una geçecek, 13u ~ıntakada y>ya muvazi bir seyir hattı tuttu. Sokakta biriıken halk heyecan-
~ ~s~n~a, paytahtın iç tara- rastgeleceği bütün de9iz vasıtala- limana doğru, sahil boy11nca ya- la bekliyor. İntizarları uzun sür-
""ı·ll g.azıçinin serı·n ve go" ı ne- rile harb sefinelerine taarruz ede- run yolla seyre başladı. İstanbul, edi p 1. 1 .. -.., '6 m . o ıs er, rengi sapsarı, goz-

)!t;,. . erınden İstinyedeki demir cek. kendisini tehdid eden tehlikeden 
A~'."de "' afi! d !ile f aı· !eri yaşlı bir adamı, adeta sürük-
"<lral · ""Yle br taarruza uğrayışı Ka,pitea Nazmet, B 12 ile >birlik- tamamen g · gün e · a ıy~ 
"'ıııı ı fılen tekzib ediyordu. te beni takib edecek, biz, iki gemi tile meşgul oluyorou. ler gibi evden çıkardılar, otomobi-

4ıııe~al,, R~liçteki esir düşman llıruı.na gireceğiz,. Karadeniz B<>- Ayastafanostan Yedikuleye ka- le koydular. Şoför derhal marşa 
U ~ırı.nın teftişinde bulun • ğazına doğ,·u ilerleyeceğiz. Rota- dar olan sahil kıyı nisbeten tenha bastı, otomobil sür'atle köşeyi 
<t~re biraz sonra donanma _ mız üzerinde bulunan vasıtalara, idi. Şurada, burada tek tük ba - döndü, kayboldu. 
~ ~~~ı. Yavuzun stimbotuna transporlara, harb gemilerine tor- lıkçı kulübeleri deniz kenarına dl- Her gün böyle yüzlerce adam 
~t di gruca Kasımpaşaya, Bah- pido atacağız. İlerleyişimiz Boğaz kili tahta direkler üzerine boy - kampa götürülüyordu. Geri dö -
· ı~a ~an-hanesine geldi. Orada içinde olduğu haber verilen Os- dan boya serilmiş balık ağları, ça- nenler pek azdı. Ötekiler, ne olu-
'~ L,, çıktı. Divanhanede büyük manlı deniz kuvvetlerinin üssüne !ılık, fundalık ve .. bozkıra benzi- · k ı '"'ab l yordu? Işte bunu lmse an aını-
\\.. a ık vardı. kadar devam edec. ek, burada iki yen hali arazi bütün dekoru teş-
"'llla l yordu . 
.ı, n: 1 ve Alman bahriye er- gem!, dörder torpidoyu birkaç de- kil ediyordu. t---------------ı 
~ b zırlar, meb'uslar, İstan - fa - imkanın müsaadesi takdirin- (Devamı var} 

~ e ı ~.lunan ordu ve erkanıhar
~ • lıa~tanı burada toplanmış -

1Ye Nazırını bekliyorla~ 

' ,~ lı~] Camialtına yürüdü. Bu-
.ııı ba'lı~an ve. teftişe hazır du
~- ı ceq. 1Ye sılıl.hendazlarile ef
h. liiıQ ide mektebi mürettebatı
;"tbi~ en geçirdi. Tekrar döndü, 
~~Nazırını bekliyenlerin a
ı;'lıı gir:hldı. Limana ta1htelbahir-

'lbıı1 h şı, Patlıyan torpidolar İs
.. al.kını tamamen hevecana 
ll§t" -

Itı~h u. 
~ile ~~~erden gelen fena haber -
~tı lı n ~<l<'sıları. balkın nıane
' u hadıse ile sıfıra inmişti. 
~· §undan ibaretti. 

:aıı ıt~n B 
ı ~ab· . rodey, ilk gece her 
~lltıuı~r•n vazifesini ayrıklıktan 
~a( u~::ı:ızada önünde 

.... ~zleştikten sonra 

Şimal Memleketleri Korku içinde 
(4 üncü sayfadan devam) 

natı hiç bir zaman kafi görmü -
yorlar. 
Holarıdaya gelince; İnsan gay

ret ve faaliyeti ile bataklıklar ü
zerine yapılmış olan bu güzel ve 
mamur memleketin halkı bugün 

kendilerini tehdid eden tehlikeyi 
bilmiyor değildir. Onun için mem
leketi tekrar su altında bırakma -

ğı düşünüyorlar. Eğer Almanlar 
işgal ederse Holandalılar da tay
yare merkezlerinin bulunduğu 

yerleri su altında bırakacaklar -
dı.r. Tayyare merkezleri deniz yii
ziinden alçak olan bu memlekette 

çok aşağı seviyelerde vücude ge
tirilmiştir. Alman tayyareleri su 
altında kalacak, o zaman Alman
lar kara tayyaresinden ziyade de
niz tayyaresine muhtaç olacaklar
dır. 

Diğer taraftan kararlaştırıldı

ğına göre İngiliz kral ve kraliçesi 
ilkteşrin ayında Belçikayı ziya -
ret edeceklerdir. Belçika kralı 937 
de Londrayı ziyaret etmişti. Şim
di İngiliz hükümdarlarının da son
baharda bu ziyareti iade etmeleri 
kararlaştırılmış bulunuyor. Bu da 
iki memleket arasındaki sıkı dost-
luğu bir kere daha göstermeğe ve
sile olacaktı.r. 

TARZANIN OGLU] 
~a~, ., 

........:...o:.DGAR RAYS 

lttıc
~t .Uk k 
\ıı aras ız, ağacın sık yaprak -
~ ~ lt01~rıcta gizlenen bir mahlü-
;dı. !ıe~~ne baktığından bih~

,,, •t '~em gıl~ konuşuyordu. 
~ '• Yat • koyün bu tenha ye
b~ llı•ıyetız. bulunuyordu. Şeyh 
r ~Ur 1 bırkaç gun evvel çöle, 
() guna g t . l d. 

ıı tırad .. ı mış er ı. 
~~• huı a, koyün bir saat ileri
~llı~k . Uııtıyorlar ve evlerine 

ıcın ·....ı· - ıs,ıcal edıyor lardL 

1 'ille.· * ·~ ' Y•r1·1 L tıı, • 1 erin ve ırkdaşlarının 
'<b· ·llııa 

~e;itı..i maruz kalınca Akutun 
O:. ltuNk ararnıya karar vermişti. 
ı 0rıııanÇocuJc ve arkadaşı, aylar

( iıtik ın derinliklerinde ve 
·arnetinde dolaştılar. 

No: 18 

O sene içinde Jak boylanml§, a
daleleri kuvvetlenmişti. Bazuları 

çelık gibi olmU§tU. Gi:iğsü genişle

mişti. Ok atmasını, hançer kul -

!anmasını öğrenmişti. 

Henüz çocukluk devresini ge
çirmemekle beraber çok kuvvet

lenmişti. Bazan Akutla güreş edi
yor, koca maymunun sırtını yere 
getiriyordu. Antropoid, ırkına 

mahsus oyunları öğretiyoıdu. Jak 
bunlardan çok istifade ediyordu. 

Yemek tedariki hususunda ar

tık hiç sıkıntı çekmiyorlardı. J ~ 
hemen her gün bir ceylan, bir 
geyik vuruyordu. Akutla beraber 
karşı karşıya oturuyorlar, karın-

ÇeviTen: FUAD SAMİH 

!arını doyuruyorlardı. Ormanda 
Meyva da buldu. 

Küçük çocuk, avladığı bir parsın 
benekli derisinden bir eteklik yap
mıştı. Bununla vücudünü diken
lerden, çalılardan muhafaza edi
yordu. Bununla da çok gururla
nıyordu. Fakat bu çok sürmedi. 
İki gün sonra deri kurtlandı, kok
mıya başladı. Atmak mecburiye
tinde kaldı. 

İki gün sonra tesadüf etliği bir 
yerlinin belinde gayet güzel bir 
pars derisi gördü. Başının azeri
ne kocaman bir ağaç dalı attı. Yer-! 
li baygın bir halde· yere düştü. 

J ak, hemen ağaçtan aşağı iru:li, be
lindeki güzei deriyi, bileklerinde 

1 
KONGRELER 

İstanbul Avcılar Kurumundan: 
Kurumumuzun İstanbul Avcı -

!ar ve Atıcılar Birliği ile birleşti

rilmesi hakkında gör~ülme<k üze
re 22/7/939 cumartesi günü saat 

14 de Alemdar cırddesiııdeki Alay 
köşkünde sayın üy~erin hazır bu

lunmaları ehemmiyetle rica olu
nur. 

YENİ NEŞRİYAT: 

ÇİNGENELER 
Osman Cemalin bu harikulade 

güzel romanının mevcudu tüken
mek üzeredir. Çingeneleri okuma
mış olanlar acele edip bu eşsiz ro
mandan birer tane tedarik etmeli
dirler. 

ve topuk kemiklerindeki bakır bi
lezikleri aldı. 

Bir akşam, dalları üzerinde ge
ceyi rahatca geçirecek bir ağaç 
ararken Akut durdu, kulaklarını 
kabarttı, etrafı dinlemeye başladı 
Pek uzaktan. ırkına yabancı olını
yan bir takım sesler işidiyordu, 

Sevinçle: 

- Büyük geçidin yanındalar. 

Dum - Dum raksına hazırlanıyor
lar .. Haydi yürü, Korak ... 
Tarzanın oğlu kabilenin bu

lunduğu yere geldik! 

Maymun, J akın isminı bir tür
lü telıiffuz edemediği için ona 
Korak diye hitab ediyordu. cKo
rak Antrepoidler lisanında Öl
dürücü• manasına geliyordu. Ve 

Jak buna layıktı. Çünkü her gün 
bir pars, bır sırtlan öldürüyordu. 

Akut, ırkdaşlarına kavuşaca -
ğını düşünüyor, büyük bir sevinç
le mırıldanarak yürüyo~du. Jak, 

ı 

SPO 
Bizde P r of e syo n el 1 i k 
Ağustosta Başlıyacakmı7 
Beden Terbiyesi Müdürlüğü Klüb Değiştirme 

işini Kökünden Hallediyor 

( 

. ~ ... -

(" ' . 

! 
1 

Şehrimizde oynanan fıı1ıiıol maçlarından ilıi intıba 
• 

Sağda solda konuşulan ve de
dikodusu yapılan ve bazı refik -
!erimizin de tekit ettikleri habe
re inanılacak olursa Seden Ter
biyesi yeni bir karar vermekle 
memleket sporcu gençlerinin 

klüp, renk değiştirme işini de 
kökiiınden ha!ledeceğe benziyor. 
• Bu haber klüp değiştirmenin 

muayyen bir ay içinde yapıla -

cağı ve bunun haricinde hiç bir 
idmancının rengini değiştiremi

yeceğini amir bulunan karar -
mış. 

Beden Terbiyesinin memle -
ketiınizde ~lüp değiştirmek için 
tayin ettiği ay 1 Ağustos ile 30 
Ağustos arasıdır. Bu ay içinde 
bütün sporcular klüplerini ser
bestçe değiştirebilecekler ve is
tedikleri rengi giyebileceklrdir. 
Karar ilk görünüşte fevkatade 

yerinde ve Avrupai bir düşün -
cenin mahsulii.dür. Ve bütün dün 
ya spor işlerinde kullanılacak 

kadar mütekamildir. Fakat bi
zim bünyeleriınize uygun değil
dir. Zira bu kararı tatbik eden 
memleketlerde spor bir menfaat 
mukabili yapılır. Yani her spor
cu profesyoneldir. Para alır, bu
nunla iaşesini temin eder ve pa
ra ile alınır, satılır bir nesnedir. 
Halbuki bi'zde hiç te böyle de -
ğildir. Ve her işde olduğumuz gi 
bi amatörlükten ayrılmamağı 

'kendimize şiar edinmişizdir. Bu 
böyle olmakla beraber teşkilatı-

daha doğrusu Korak da, babasını 1 
tanıyan maymunların kendisini 
memnuniyetle karşılıyacaklarını 

tasavvur ediyor, hir an evvel yan
larında bulunmak için sabırsızla
nıyordu. Şüphesiz bu Antropoid
ler, Tarzanın oğlunu meserretle 
karşılıyacaklar, şenlikler yapa -
caklardı. Tarzanın onlara az mı 
iyiliği vaTdı. Tabü bunu unutma
mışlardı. 

Bunları düşünürken yine ailesi
nin hayali gözlerinin önünde be -
lirdi. Derin derin içini çekli ve 
buna rağmen, bir an evvel Antre>
poidlerin yanına gitmek istiyordu. 

Bir aralık, Akut'un omuzuna 
kuvvetli bir yumruk indirdi. May
mun tüylü kolunu uzattı. Her za
man yaptıkları gibi birbirlerine 
sarıldılar; boğuşmaya başladılar. 

Birbirlerini yere yatırıyorlardı. 

Fakat bir yerlerini acıtmamaya, 

incitmemeye dikkat eıUYorlardı. 

mız her Iafın başında amatörlük 
ten dem vurur. Ve sporcuların 
spor malzemelerini bile kendile
rinin temin etmesi icap edeceği
ni ileri sürerken böyle bir kara
n vermesi memlekette spor işin
de bilhassa futbol işinde alım sa
tım işini piyasada birdenbire 
yükıseltmeğe sebdbiyet verecek
tir. 

Bundan sonra müfrit klüpçü
ler, bu işlerin kuruları piyasaya 
çıkmak için Ağustosu beklerler. 
Klüplerimiz kasalardaki nakit -
!erini hep Ağustosa saklarlar. 
Vıt amatörlük kisvesi altında 

kendilerine haklı olarak yaMnn 
edilmekte bulunan futbolcüle -
rimiz senenin on bir ayı ihmal e
dilebilirler. Fakat Ağustos ayın
da da mükafat ve takdirnarnelet 
biribirini kovalar. 

Bu kararı tatbik sahasına ko
yunca tescil bııkımmdan pratik 
bir çok faydası olmakla beraber 
bu iş büyük klüplerknıizin yani 
kapitali yüksek olanların küçük 
!eri ve ya küçük teşekküll.;,rdeki 
ıyi elemanları yutmasını '.1\aç 
ettirecektir ki bu da balık hika
yesinden başka bir şey olmıya
cırk. Nasıl ki büyük oalıklar kü
çük balıkları yutarsa büyük" 
klüpler de, küçüklerin köküne 
kibrit suyu dökeceklerdir. 

Biz, memlekette spor teşekkül 
!erinin fazl~asını beklerken 
ve isterken bu kararla aksini de 

Bu, arasıra yaptıkları bir idman 
idi.! Bu suretle her ikisi de ada
lelerini kuvvetlendiriyorlardı. 

J ak, boks kaidelerini öğretiyor; 
Akut da, vahşi hayvanların bir
birlerini yenmek için kullandık
ları hileleri gösteriyordu. 

J ak, çok mahir bir boksör idi. 
Sıkıya gelince şiddetli bir yum
ruk savuruyor, koca maymunu 
nakavut ediyordu. Bazan Akut kı
zıyor, ısıracırkmış gibi sivri dişle
rini gösteriyor, homurdanıyordu. 
Jak ne olur ne olmaz, belki hay -
vanlığı galebe çalar, bir yerini 
ısırıverir, diye hemen bir dalın 
üzerine sıçrıyor, yaprakların ara
sına saklanıyordu. 

Akut, arkadaşının kaybolduğu
nu görünce merakla etrafı arama
ya başlıyordu. 

Nihayet, Jak, gülerek yere at
lıyor, omuzlarını okşuyordu. 

O akşam, az idman yaptı -

Demir spor 
Galatasaray 

Pazar Günkü Maçı 
Tarık İdare Ediyor 
Bu hafta Fenerbahçe stadında 

oynanacak olan milli küme şam
piyonasının birinci maçının ha
kem işi yine bir mesele halini Pl 
mak istidadını göstermişken dtin 
halledildi. 

Bu iki maçın idaresıne fede -
rasyonca tayin edilen İzm.rli 

Mustafanın itizarı üzerine fede
rasyon yeni bir iıakemi herne -
dense tayin etmiyerek bu işi 

şehrimizde bulunan Demirspor 
ile Galatasaray klüplerinin an -
!aşmasına bırakmıştı. 

Dün bölge merkezinde topla -
nan aliikadarlardan Demirspor 
başkanı Ferit ile Galatasaray sa
lahiyettar deleı•·si Muslih İs -
tanbulda oynanacak maç için 
Tarık Özerengini Ankaradakl 
maç için de eski Galatasaraylı 
Muzafferi seçmişler ve bu su -
retle de hakem işini bir çık -
maza girmekten kurtarmı~lar -
dır. 

Atletizm 
Beden Terbiyesi İstanbul Böl

gesi Atletizm Ajanlığından: 
Demirspor - Galatasaray maçı 

dolayısile İstanbul Atletızm bi -
rincilikleri bir hafta teh,r edil -
miştir. 

Pazar Günkü Maç 
Beden Terbiyesi İstanbul Böl

gesi Futbol Ajanlığından: 
23/7 /939 Pazar günü yapıla -

cak Galatasaray - Demirspor ma
çı: 

1 - Fenerbaıtı.çe sahasında sa
at 17.30 da başlıyacaktır. 

2 - Tarafeyn klüp murahhas 
ları bu maç için hakem Tarık Ö 
erengini seçmişlerdir. 

3 - Yan hakemltk vazifesini 
Necdet Gezen ve Feridun Kılıç 
yapacaklardır. 

100 Metre Rekoru 
Tasdik Edildi 

Bı:ıden Terbiyesi İstanbul Böl
gesi Su Sporları Ajanlığından: 

1 - Ajanlığmıız tarafından ter ' 
tip ve 9/7/939 tarihinde Şeref 

stadı yüzme havuzunda yapılan 
teşvik müsabakalarında 100 met 
re serbest yü:ıımede Türkiye re -
koru olan (1. 2. 6.) lık dereceyi 
1. 2. 4 yapmak sure tile yeni bir 
Türkiye rekoru ihdas eden Mah 
mu.dun yeıı.i derecesi su sporları 
federas}'<lnu tarafından kabul e 
dilmiş olduğundan 100 metre ser 
best Türkiye rekoru 1. 2. 4. ola
rak ilan edilir. 

görebilmek hiç te gayri m üm -
kün değikiir. Ve bu karar k.iip
lerimizi profesyonelliğe do~ru 

götüren ilk atılmış adımın 

remzidir. 

!ar. Zira, ormanın en korkunç kap. 
lanı Sheeta'nın yakınlarda bulun
duğunu hissetmişlerdi. Yırtıct 

hayvan pek uzaklarda değildı. A
kut ve Korak ulur gibi bağırma
ya başladılar. Kaplan başını çe
virdi. baktı. Sonra sür'atle uzak
laştı. 

İki arkadaş büyük meydana 
doğru yollarına devam ettiler. Ça
lılar arasından ve kestirmeden yü
rüyorlar bir an evvel meydana 
vasıl olmaya çalışıyorlardı. 

Jak, birdenbire durdu. Çalıla

rın arasından gördüğü garib man· 
zara hayretini mucib olmuştu: bu
yücek bir meydanda Antropoidler 
bir daire teşkil etmişlerdi. Orta yer· 
de kocaman bir siyah taş vardı. Ta
şın üzerinde üç dişi maymun, el
lerindeki kalın soı'aları, davula 
vurur gibi taşa vuruyorlar, er -
kekler de sıçrayıp duruyorlardı. 

(Devamı var) 
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Y[NiT~SLiMAT 
iLMüMABE:QLERiMiZ 

DAl-IA YUkS~ K 
rAiZ, DAl-IA ~Yi 

ŞAA.TLAR. TE:MiN ro~R 

Devlet Demlryolları ve Limanları ı 
lfletme u. idares i ilinları . 

·---=---~;,...__ 
Muhammen bedeli 1800 lira olan 3 adet temas pirometresi 2 adet 

temas piroonetresi için hararet kaydedici ile 1 adet temas pirome'tresi 
:için huanıt gö~terici 7 /8/939 pazartesi günü saat (11) on birde Hay
darpB§ada gar binası dahilindeki komisyon tarafından kapalı zarf usu
lile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek lstiyenlerin 135 liralık muvakkat teminat, kanunun 
tayin ettiği veııikalarla tekllilerini muhtevi zarflarını aynı gün saat 
(10) ona kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Bu işe aid şaı tnaıneler komisyondan parasız olarak dağıtılmakta-
dır. (5265) 

Sahip vt ııepiyatı idare eden Bafmuharriri 
ETEM iZZET BENICK 

Buıldıi" :rerı SON TELGRAF Matbaua 

8UG0N 
KUM&AOASINA 
PAll~ATAN 

İstanbul Vakıflar Müdürlüğünden: 
Cıdde veyll 

Semti ve mabailesi ıokııiı No. su Cinsi 
Şeyh Murad derg&hında 

Eyüp, Nişancı Mustafapaşa. 1 on oda 

Sara-yıburnu. Cankurtaran Kale dışı 

Eyüp, Caınükebir İ6'kele 21-18 

Y eni!ı:apı Katip Kasım Yenikapı 57-59 

Eyüp, Kızılmescit Dibağhane 47 

Su! tanhaınaonı Saika çeşmesi 36-4 

Cibali, Seferikoz İskele 7-9 

Çemberlitaş, Atlk Alipa Kireç hane 2 

Cibali, Seferikoz Vapur iskelesi 

Vezneciler, Caıncıali Tramvay 92 

Koca Mustafapaşa Mektep 5 

Eyüp, Cezri Kasım Babahaydar 15 

U~un çarşı 2-l 
Müddeti icar: 

Teslimi tarihinden 940 senesi mayıs oonuna kadar. 

Aksaray, Molla Gürani Taş mektep 49 

Müddeti icar: 

Cinsi Mikdarı Tahmin Muvakkat Gün 
fiab teminat 

N. S. U. Marta motosi.k- 130kalem 1937 40 146 24/7/939 pazartesi 

!et yedek malzemesi saat 11 

G. 1200 mocıel tempo 15 "' 1268 48 95 24/7/939 pazartesi 

marka otomobil yedek saat 14 

malzemesi. 

l - Yui<arda cins miktarlarile muhammen fiat ve teminatı yazılı 

iki kalem yedek malzeme pazarlık suretile eksiltmeye konmuştur. 

2 - Şarlnamesi komisyondadır. Görülebilir. 
3 - İsteklıierin gösteril~n gün ve saatinde Galata rıhtım cadde-

si Alemdar hanında komisyona gelmeleri. (5328) 

Yem Radyo mevsiminin yaltla~] 
ması hasebiyle Beyoğlunda BA \, 
KER mağazaları müdüriyeti, 
bütün 1939 senesi 

ZENITH 
RADYOLAR! 

Razgradlı 

Sünnetçi Abdullah oğlu 
Sünnetçi 

M. Sükrü Baysal 
Küçükpazar Kıble Çeşmesi 
-- Iğdış sokak No. 14 --

_.. BAYAN ARANIYOR 

Değirmen ocağı camii 
Dülı!kan 

• 
Cami altında dükkan 
Baraka 
İki oda 
Eski kireçhane 
Seferikoz cami avlusu 
Arsa , 

• 
• 

Tanburacı han odabaşılığı 

Bootan 

Muhammen 
aylıA"ı 

Ura Kr. 

8 00 
3 00 
4- 00 
2 00 
2 00 
2 00 
4' 00 
3 00 
3 00 
5 00 
2 00 
1 50 
7 50 

Seneliği 

30 00 

Istanbul Emniyet Sandığ1 

Müdürlüğünden : 
938-1391 
Emniyet Sandığına borçlu ölü Bay Süleyman Hüdai v 

ilan yoli!e son tebliğ: 1 Murisiniz sağlığında Kartal.da Çiftçi sokağında eski 87
1 

17 numaralı maa ahır ahşap evllı tamamını birinci derece<!' 
etımek suretile 27 /11/929 tarihinıde 7293 hesap numarasile S 
dan aldığı 540 füa borç 18/7/938 tarihine kadar ödenmediAinden 
misyon ve masarifile beraber 1189 lira 90 kuruşa varmıştır. 

Bu sebcble 3202 numaralı kanuna tevfikan yapılan takiP 
arttırınıı neticesinde ınezkfır gayrimenkul 420 lira bedelle ıa!Jb 
vakkaten iha1de edilmiştir. 

İşbu ilan tarihinden itibaren bir ay içinde 938/1391 dDSY3
, 

sile Saııdığımııa müracaatla borcu ödemediğiniz takdirde k' 
kararı verilmek üzere dosyaııın icra h&kimliğine tevdi eodıl~ 
ıhbarnaıne makamına kaim olmak üz.ere ilan olunur. ( 

İstanbul Defterdarlığından: 
1 - Mükelleflerin vergi nevilerine göre tahakkuk ettirılı' 

borçları ile bu borçbrına karşı yatıracakları paraların ınılktar•~ 
!ara ve ellerinrleki makbuzlara müracaat etmeksizin derhal 
meleri maksndile 2184 sayilı kanunlaihdas edilmiş ,bulunan ı·f· 
danları her dalsandığında bez kaplılan yirmi ve meşin kapJılıl· 
kuruşa satılmaktadır. 

2 - Borçlu tnrafmdan yapılacak teslimat için kendiJeriJI'. 
makbuz verilmekle beraber teslimat bu cüzdanlara da kaydedib' 
mükelld veı·gı cüzdanlarındaki kayıtlarla da vergisini öcJeG 
bat edebilir. 

3 -- Cüzdan almak mill<ellefler için mecburi değildir. ArıC~ 
borç ile te5lin1atı bir arada gösteren bu cüzdanlar büyük b•t 
temin ettiğinder. her borçlu vatandaş tarafından alınması fı. 
duğu ve arzu eden vatandaşların be deli mukabilinrle malsan 
alabilec~leri tebliğ olunur. (4303) 

sadif salı günü ayni saatte icra e
dile-rek en çok arttırana venile -
cektir. Arttırmaya !Ştirak için 
muhammen kıymetinin yüz.de ye-

di buçuk nisbetiııde pek akçesi ve
ya milli bir bankanın kefalet mek
tubunun ibraz edilmesi lazımdır. 

İpotek sa:hibi alacaklılarla diğer 

alakadarların gayri.ınerıl": 
rinıdeki haklarını hususile 
masrafa dair olan iddialı 
rakı müSlıitelerile birlilı11 

gün içinde dairemize biJdl 
aksi halde satış bedelinin 
masından hariç kalacaklaı; 
iwn olunur. 71 

1 
Stıoku üzerinde tenıillt icrasma 
karar vermiştir. Stokun tüken

! me5inden evvel istüade ediniz. 
Ev işlerinden anlar yalnız bir 

kişin.in hizmetini yapacak bir 
Bayana ihtiyaç vardır. Lisan 
bilen tercih edilir. 

T. C. Z RAAT BANKA51 
İstanbul 501 No. posta kutu-

ZAYİ 

KOCOK EL 'YAQIN 
CEK DEFTEQ.İNE 

IMZAATAH 
e,OYOK EL 

OLACAKTIR . 

19 temmuz çarşamba a!kşaanı 

Taksim Panorama bahçesi önün

de müşter· beklerken derununrla 

7181 sicil numaralı şoför ehliyet

namemi, Sıhhat muayene cüroa- 1 

runıı, kazanç tezkeresi, otıomobil 
karnesi ile kazanç tezkeresini ve 

12 Ura para bulunan cüzdanımı 
kay<bettim. Bulanın para kendisi

nin o1ına:k üzere evrakımı, a<h"e
sime göııderme5ini insaniyet namı· 

na rica ederim. Aksi takdirde bu 
evrakın yenilerini çıkartacağım

dan zayilerin hükmü kalmamış

TOR,K(YE 
ıs 

. ~ANKASI 

tır. 

Beyoğlu Ağa camünde 6 numa
ralı kahvede şoför Anastas 

-T1FOB1 L 
Dr. İHSAN SAMI 

Tüo ve paratifo hastalıklarına 

tutulmamak için ağıroan alı
nan tifo haplarıdır. Hiç ra
hatsızlık vermez. Herkes ala-

bilir. Kutusu 50 Krş. -•ı 

Yatak, yemek ve çalışma oda

larile salon takımları, velhasıl 

her nevi mobilyalar; BAKER 

(ESKİ HA YDEN) mağazaların

da teşhir edilmekte ve her yer-i ~~n ucuz fiat ve müsaid şart
L'rı.a satılmaktadır. 

Para biriktirenlere 28,800 lira ikramiye verece 
Ziraat Bankasmda lı:umbıınh ve ihbanııı taaarnıf h•ablanııda en u 58 llrw lıul1111ım!an 

- tlefa ~ek kur'a ile apjıdald pllııa cin ikramiye daiıtılacaldu: 

4 Aded 1,000 Liralık 4,000 Lira 
4 J) 500 • 2,000 • 
4 )) 250 • 1,000 • 
40 )) 100 • 4,000 , 

100 • 50 , 5,000 • 
120 D 40 • 4,800 » 
160 )) 20 • 3,200 it ~ 

DİKKAT: B•ablarmdakl paralar bb: ieDıı içinde 100 liradan app dlifllılyenlere lkrauıh'' 
takdirde % 10 fulasile verilecektir. ~ 
Kur'alar senede & defa, 1 ~ylQI, 1 BlrinclkAnuıı, 1 Mart ve 1 Bazlrıın tarihlerinde çeklleC 


