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Hayat 
Sahası 
\'a!ıuz Almanya değil, kaI
Ya da ciıayat sallıası• ndan 
ile kasdettiğini resmen ve 
devlet şefleri dilile izah e~ 
Ilı elidir !er. 

~~: ETEM İZZET BENİCE 
ltt~llllyanın hayat sahası nere
~ ?. Bu saha siyasi midir, e
«e ::k ınidir?. Her iki şekilde 
~ . lediJen mana ve ifade olun-

S ıstenilen hedef nedir?. 
he. •-ıı. beş ay içinde Alman ve ital
'<ltıı lııatbuatı, hatta bazı ricali bu 
b· . Yı aafha •afha \'e fakat daima 
.:•biziııo mütezad bir halde ifade 
~•ne• 

11. ı:e çalıştılar. 
ffy ı~-bugüne kadar kat'i hiçbir 
)~ <>nenıniş değiliz. 'Üzerimizde 

at!Jan tesir açıktır: 
,,~.~anya ve İtalya dünyayı 
~"/ rorüşlerine göre yeniden 
~i~:ı. etmişlerdir. Bu taksimin 
~ e Jstila ve ilhak edecekleri 
~etler olduğu gibi siyasi ve• 
ltt' nlüuz bakımından kendi
let ~e bağlıyacakları memleket -
et . e vardır. Bu planı tahakkuk 
)a~ek için icab ederse harb 
~acakl.-ı--11 ~.....-. 

e.ı;ı ~un dışında ve ııksinde ifade 
hllilııiı bizi inandıracak hiçbir 
~·§ey olmamakla beraber ric'i 
lıt 'Yette bazı teviller yapılmış-

lı Ve Yapılmaktadır. 
Ce ~ lııevzu, Bay Yunus Nadl'nin 
ltQ· aleıninde maruf tabirile eve
bll§;ıı gevelenen bir mevzu olmıya 
~ç ~ıştır. Bay Yunus, sanki bir 
tiQd gu~ evvel ayni mevzu üze -
~i) e bır soğuksu duşu verir ma
~e ~~le Yazdığı yazıyı tevil eder 
tliQ it başka çeşni verir gibi bu
ı-n :e bir makale yazmıştır. Sul· 
~· Bllıid, Sultan Reşad, Vahi -
'tıt;~tı'. ~bdülmecid ve biIB.hare 
(:llıııı, ibtiIMi, Türk inkılilb ve 
Q'lı. Uriyeti gibi karakter, kay
Qiıı t Ve vasd itibarile biribirleri
dev· arııaınne makUsu ve zıddı olan 
ftt~lerin gazeteciliğini nefsinde 
oı., 11 be etıniş eski bir gazeteci 
lçi4d \'uııus Nadi bugünkü şartlar 
~~tı e de yiııe usulüne tevfikan 
~~ Yıız_abilen teknisyen ve bi • 
b;t. l1l ışinin kurd ve ehli olan 
ııı_k'11tır. Bu itibarla geçen günkü 
de k •les; kadar bugiinkii makalesi 

il• "takteristlktir. 

b'lııtlt Alınan dostu ile •hayat sa
lııası lııevzuu üzerindeki konuş
Cij U il! Ve muhatabının fikir ve 
dtQ :iişlerini makalesinde nakle
ttt)j ~y Yunus makalesini meha
<\lıı, bıı: taktik ile bitirmekte ve 
tı ... 8~Yanın •hayat sahası. nı izah 
'">\ın· d 'l1ıı ııı muvafık olacağını kay-

İlıtiy •ktedir. Hakikaten bu izaha 
t;ı~d aç Vardır. Fakat, bu, propa· 
itik· a. manevrası ve uyuşturma 

•nı h l' tirı, . a ıııde tıpkı bazı muhar-
değ;ı~ın Yaptığı izahlar şeklinde 
ı,~d ' taınarnile resmi Ilitler ağ
~•l1ıı an ve tarn, açık, dürüst ya -
dır, ~l bir temin halinde olmalı -
Yat, lılllaııya kadar İtalya da ha
-ı,. a asındaki kasdini resmen ve 

"'" . <\~s·ı 12ah etmeğe mecburdur. 
takd' ~a~ıtaı •rde ne şekilde ve ne 

lıı 1h arta yaldızlanıp yutturul -
\uıu çalışılırsa çalışıbın biz ve 
'ııı ~ diinya İtalya ve Almanya-

ayırı sahası• ibaresinde)Ji 
(.Oevcımı 6 ınc. ıııJıifeda). 

_____ __.__,__._,.._..__,_., ... ~ .................................. ~ 

• 

Almanların bir fis haline koymağa çalıştıkları '1'allin llmanmı n uzaktan görünüşü 

Almanlar Baltıkda Estonyanın Tallın 
Limanını Askeri Us Haline Koyacaklar 

lngiliz Amiral 
GemisiAğust osun 
Oçünde Geliyor 

1 İngilterenin Akdeniz filosu A-
miral gemisi Varspit zırhlısının 

ağustosun 3 ünde İstanbula gele
ceği bildirilmektedir. Amiral Ge
nigen ve İngiliz denizcileri büyük 
mera.simle karşılanacaklar, bir çok 
ziyafetler ve süvareler verilecek
tir. 

Filonun diğer bir kısım gemile
rinin de İzmiri ziyaret edeceği ma
lfundur. Milli zaferdenbcri İzmi
re ilk giren ecnebi harlı gemileri 
bunlar olacaktır. Çünkü İzmir 
mütaJhkem mevki olmak itibarile, 

1 lngiltere ile 58 Mily:nluk Yeni 
Kredi Müzakereleri Yapılıyor 

Türkiye Bu Para ile İngiltereden Harb 
Malzemesi Sabn Alacak ve Lüzum Görülen 

Yerlerde istihkamlar Yapılacak 
.Deylı Herald• ga'zetesinin kndiyı ticaret ve ikti~ad işle-

verdiği malfunata göre. !ngil- rinin inkişafına da sarfede-
tere h. 1eti Tüı1ki.)c.).e ev- cektir. Bu kredinin faizi İn -
velce aış olan Jf .yon gilterenin kendi dahili istik-
Sterlin liralık kreci ~'1 maa- razları için kabul ettiği nis -
da 20 milyonluk ycnı !ıir kre- bette, yani yüzde iki, ikı bu-
di daha açmağa karar vermiş- çuk kadar olacaktır. 
tir. Bu hususta müzakuelere . Taymis> gazetesi de sU 
devam edilmektedir. Türkiye ma!Uınatı veriyor: cl939 sene- 1 
bu kredi ile İngiltereden harb sinde Türkıyenin İngfüz mü-
malzemesi ve tayyareler sa- esseselerile yaptığı muka·:elc· 
tın alacağı gibi, lüzum görü - !erin bedeli beş milyon İngi-
len yerlerde istihk5mlar in - !iz lirası kadardır. Türkiycye 

harb gemilerinin bu limanı ziya- şasına da sarfedecektir. Bu verilecek kredi ki'ımilen \'C 

Polonyada 750.000 Kişi Silah Altında Bekliyor retine müsaade edilmiyordu. kredi 58 milyona kadar yük- yalnız İngilcreden alınacak 
seU.lebilecektir. Türkiye bu malzeffii!yc sarfcdiltccckn'. 

Mühimmat Fabrikaları Tam Randımanla çalışıyor- - - -· -~-ı •·-----·--~~--~~---=----,. 

B. M h b H 1. d Al Ak l . r· Meb'uslarımızın ır u are e a ın e man s er erı ıryeste T dk ·kı · 
Y olile Harekat Sahalarına Gönderilec~kmiş e - !__ erı 

Londra 22 (Hususi) - .oeyli 
Mey!. ve .Deyli Herakl> gazete
leri, İngiliz hava nazırı Kingsley 
Vud'un bir beyanatını neşredi -
yorlar. Bu beyanata göre, İngi
liz tayyare imalatı artıJc o derece
yi bulmuştur !ti, İngiliz tayyare 
sanayii bundan sonra müteferrik 
memleketlere en modern tayyare 
motörleri ve tayyareler göndere-
bilecekti..r. 
İngiliz hii'kfımeti ( yakında Fransız 

hava ordusuna saatte 460 kilomet-
re sür'atli iki motörlü bombar -
chman tayyareleri ile tek motör
lü tayyare:k!r teSlian edece~ir-

Başvekil Dün 
Şehrimize Geldi 

Bir müddetlen'berı Yalovada bu
lunan B:ı.şvekil Dr. Refik Saydam 
dün öğleye dıoğru Sakarya mo -
törile Büyükadaya gelmiş, Ada -
!ar kaynıakamı ve belediye erk.9.
nı tarafından karşılanmıştıır. 

Yatkulübde bir müddet istira
hat eden Başvt"kil, saat 15 de A
dadan ayrılın~. Heybeli önünde 
bir ceveliından sonra tekrar Ya
lovaya dönmüştür. 

Vali LUtfi Kırdar, Büyükadaya 
gid.eıek Başvekili ziyaret etmi:ı.tir. 

Japonlardan 
Bir Günde 
3000 Ölü 

Şaıı.ghıry 22 (Hususi) - Japon
ların, Tating dağlarındaki Çin or
dusunu arkadan vurmalarına ma
ni olmak için yüz bin Çinli Sarı 
nehri geçerekŞansi'nin şimal kıs
mına girmişlerdir. Şiddetli bir mu
harebe olmuştur. Çinliler bir gün
de 3.000 Japon öldürdüklerini söy

lüyorlar. 
Diğer taraftan Japonlar İsan.g 

limanı istikametinde büyük bir 
taarruza hazırlaıımaktıııdırlar. 

• . . 

Bir İngiliz bom bardıman tayyaresi 

Polonyaya da bir çok tayyare sa
tılacak.tır. Yalnız bu tayyarelerin 
Alınan toprakları ve kara suları 
üzerinden geçmemesi için, Pıolon-

yalı pilotlar tarafından iıdare edi
lecek yeni hava filoları Fransa, 
Mısır, Türkiye ve Romanya üze-

(Devamt 6 ıncı sahifede) 

Hatayda Yarınki 
Büyük Bayram 

Kurtuluş Günü için Fevkalade Bir 
Program Hazırlandı 

Yarmki bayrama hazır !anan Hataylı izciler 
(Y cıNt 6 met ıııJıifede l 

• 

Pazartesi Günü Halkla 
Temaslara Başlıyorlar 

İstanbul meb'usları önümüz.de
]ti pazartesi gününden fübaren vi· 
layet dahilinde parti ve halk.evle
ri teşkilatını gezerek halkla te -
maslarda bulunacaklardır. 
Meb'uslarımız, bu arada 24 tem

muz pazartesi günü saat 14,30 da 
Beşlktaş, saat 17 de Be~lu, 26 
temmuz çarşamba günü saat 14,30 
da Eminönü, saat 17,30 da Fatih, 
28 temmuz cwna günü Şile, 31 
temmuz pazartesi güllü saat 15 te 
Eyüb, 2 ağusbos çarşamba günü 
Bakırköy, 4 ağustos cuma günü 
Üsküdar ve Kadıköy, 7 ağustcs 
pazartesi günü Yalova, 9 ağustos 
çarşalIİlıa günü Sarıyer, 11 ağus
tos cuma günü Beykxız, 14 ağus
tos pazartesi günü Silivri, 16 ağus
tos çarşamba ğünü Çatalca, 18 
ağustoo cuma günü Kartal, 19 a
ğustos cumartesi günü Adalar, 21 
ağustos pazartesi günü Şişli, Be
yoğlu ve Şehremini parti binala
rile halkevlerini ziyaret edecek -
!erdir. 

Moskovadaki 
Müzakereler 

Tehir Ediliyor 
I.r.ı-lıa 22 (Hususi)- Moskova 

gıı·,-;;~-melerinde henüz neticeye 
doğru bir ilerleyiş yoktur. Sov -
yet Başvekili Molıotofun bu hafta 
içinde yaz tatili yapacağı söyle -
niyor. Bu takdirde müzakereler 
Molotofun tatilden avdetine ka
dar tehir edilecek demektir. 

Dilsiz « Sözle » 
T ehdid Etmiş 
Beyoğlunda Alyon sokağında 14 

numarada oturan Safiye adında 
bir kadın polise müracaatla dilsiz 
olan oğlu Kamil tarafından (sözle) 
telıdid edildiğini iddia etmilştir. 

Dilsiz Klimil yakalanarak tah
kikata ba§lanmıştır. 

ArnavudluktaŞiddetli 
Bir Muharebe Oldu 

Köylüler ve Çeteler Bir İtalyan 
Kıt' asını Kılıçtan Geçirdiler 

İlbasandan bir görünıiş 

Belgrad (Husnsi)- Arnavut -
lrukta köylülerle İtalyan asker -
leri arasında hakiki bir muharebe 
olmuş, bir İtalyan kıt'ası son ne
fenne kadar kılıçtan geçirilmk -

ten sonra iki Arnavud köyü yo -
kılmıştır Her lkı tarafta da za) i.
at mühimdır Bu hadiscnın ta!• i
latını bildiriyorum: 

(Devamı 6 ınn sahifede) ' 

Makineye Verirken: 

Danzig'i Mutlaka 
Geri istiyorlar 

Berlın 22 (A.A.) - Yan resmi 
Alman mahafili. Danzig meselesi
nin serbest şehrin kayıd ve şaı1sız 
olarak ve herhangi muvakkat bir 
tesviye suretine müracaat edil -
meksizin Ahnanyaya iadesi şarti
le halledilmesi lazım olduğunu, 

ys:lınz Almanyanın bu neticeyi 
mus!İılıane bir tarııda elde etıınek 

arzusuııda 'bulunduğunu beyan et
mektedir. 

Almanya, mutaarrızane eımelleı
besleınemekte ve bir harbe sebe-

biyet \'ermek arzusunda bulun -
mama'ktadrr. 

Bu mahafil, Dinzıg'in Almanya· 
ya ne suretle rucu edeceği ve bu 
işin hangi tarıhte yapılacağı hak
kında bir gıina malümat verme -
m~kted.r. 

Ayni mahafil, sadece meselenin 
ilanihaye talik cdilemiyeccğini, 

ancak, bir kaç ay intizara taham
mülü olduğunu beyan etmektedir. 
Almanya eski usullerden vaz.geç
miş değildir. 
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B.' sEFAHETL"'I' 

SONL . 'E OLACAK?. , ı 

Mujde, bL tun İstan<bullıulara 
mu)Cl~'. Pazartesi gününden ili -
baren eğlence yerlerinde ucuzluk 

başlıyor! B.m d;yeyim yüııc!e yir
mi beş, sız deyin yüzde otuz ... Ar

tık, çalgı:ı gazinoda otururken, 
bira dııblesi elinize yapışmıyacak, 
Ça'.gı se>ı kaynana zırıltısı gibi 

g yecek, okma!ar iıbğaızıruz

da takılmıyacak ... 

Plaja mı gideceksmiz?. Sudan 
ucuz o!acak .. Su dedim de hatırı

ma geldi. Su da ucuzlıyacak.. B ar
dağına para alm.ryacaklar, hayrat 

gibi satacaklar ... Şayed, fazla sı

caklar dolayısile, üç dört barrlak 
içerseniz, gönlünüzden ne kopar

sa onu verecek, geçip gideceksi -
niz .. 

Eğlence o kadar ucuz olacak ki, 
artık, · gücü bırakıp eğlenceye 

dalacağı~ .. İşler yfuıüstü kalacak .. 
Bir ıbovarrlalıktır, başlıyarak ... 

Hepimiz, kırkından sonra azan in
sanlar gnbi, şaşkına döneceğiz .. Bu 
akşam burası benim, şurası senin .. 

Sefahete atıldığımızın farkına, 

neden sonra, ta, ihtiyarladığımız 

vakit varacağız ..• 

B:r de bakacağız ki, saçınııza 

aklar düşmüş ... Ben o zaman şöy
le yazacağım: 

Nedir bu hal?. Bütün İslanlbul
luları 'bu ucuzluk baştan çıkardL 

Bu halka yazık değil mi?. Bu se
fahet. n sı:.nu ne olac..ıt?. 

BİZİM IATBAA."'l'IN 

SOKACIXDA DEGİŞİKLİK 

Dun matibaaya gelirken, bitiım, 
kırk yıllık Nuruosrnaniye cadde

sini adeta yadırgadım .. Vakit öğ
leden sonra idi. Her zamanki gi-

:b~ toz bulutları istikıbalime koş
madı. Bastığun yer, taze yağmur 
görmüş şose gibiydi. Ma1Jbaaya 

güc' ileten oonra. elimi, yüzümü te
mizlemek, elıOselerimi süpürmek 
için uğraşmadı.ın .. 

Bu hal nedir, diye düşündüm.. 
Meğer b zim cadde bugün sulan
mış.,. Allah razı olsun .. Hergün, 
belediye temizlik mudurlüğü ö
nünden geçerken, şarıl şarıl akan 
suları görür, irnreraroiın.. Jile o
lur derdim .. Bizim kapının önune 
de bir parçasını dökseler... Çok 
şükür Allaha bizim yolun sulan -
<lığını dd ı::ördük. 

SU l\IESELESİNİ 

TAHLİL ETMELİ 

Dünkü gazetelerde okudum: İs
tanbulda halkın içtiği menba su
ları sık sık tıııhlil ediliyormuş .. . 
Peki, tıtilil ediliyor da, ne oluyor? 
Yine suları karışık, berbad, pahalı 
içmiyor muyuz?. 
Suları tıdıill değil, İstanbulda 

su meselesini tahlil etmeli ... 

BİR tİLYON LİRA 

NE DE:\1EK BİLİYOR l\IUSUNUZ 

Yine dünkti gazetelerden biri 
ooruyor: Bir mily<>n liranın ne 
demek olduğunu biliyor musunnz! 

Nereden bilelim a birader, gör
medik ki .. 

Sonra bu yazıyı okuduk .. Bak
tık ki, o arkadaş da bilmiyor .. 

Nasraddin H<>canın hesabı: 

- Bilenler bilmiyenlere Qğ 

retsin .. 

TEKERLEKLİ OTELİ 

BİZDEN AL~IŞLAR 

lsveçten ıbiklirildiğıne g&e, o
rada tekerlekli oteller icad edil
miş ... Bu sıcak günlerde, yürü -
yen otel, dağ tepe demiyor, gidi
Y'>!"muş.. İçinde oturuyorsunuz, 
yatıyorsunuz, yiyiıp içiyorsunuz, 
şarkılar söyleyip eğleniyorsunuz .. 
Aü.!. 

Fakat, İsveçliler, 'bu icadı, biz
den kapmış olsalar gerek ... Çün
kü, bôzde böyle tekerlekli otel u
sulü ne zamandır kullanılıp duru 
yor .. Daha, düne kadar, pazar gün
leri, bazı banliyö trenlerimiz bu 
halde değil miydi?. 

AHMED JtAUF 

IK"üçOK HABERLE[! 
Halkın tramvay vatman ve bi

letçilerinden sık sık şikayet et -
tikleri görühııüştür. U. müdürlük 

alakadarlara yaptığı tamimde hal 
ka iyi muamele yapılmasını bil -
d irmektedir. 

* Vali ve Belediye Reisi Lı'.ıtfi 

Kırdar dün Öğleden evvel Darül 
acezeyi teftiş etmiştir. * Üniversite tıb fakültesi ikinci 

haricıye kliniği baş asistanı dok -
tor Adnan Uraz Vekalet tarafın
dan görülen lüzum üzerine mes
leki tetkikat için Parise gönderil
miştır. 

* Vakıflar idaresi Eminönünde 
yaptıracağı Ticaret Sarayının in· 

şası hakkında Ticaret ve İktısat 
Vekaletinden malumat istemiştir. 
İstenen maliı.mat gelince binanın 
projesi hazırlanacaktır. 

* Erzuruma uzanan tren yolu 
Aşk.eleye varmıştır. İki aya kadar 
Erzuruma varmış olacaktır. 

* İngiliz ~vekili Çemberlayn 

hafta tatilini geçirmek üzere öğ
leden sonra Londraıdan Şkerse ha
reket etmiştir. 

* Roma otarşi kimatesi Roma
da Musolıninin riyasetiıx!e topla
nacak ve söylendiğine göre çok 
mühim kararlar alacaktır. 

* Kral Zogoya Yunaniı;tan hu
duduna kadar kaçışı esnasında re
fakat ed n 10 Arnavut Beyi Pos
tumyada tevkif edilmiştir. 

Belçikada Millet bayramı mü -
rı; seibetile \"atal\l)Crverane t<!za. 
hürler yapılmıştır. Brüksekle 
Kralın önünde büyük ıb:r geçit 
resmi icı a edfl.üşıtir. 

* Muhtelif kütüphanelerde mu
vafia:kiyelle çalışan memurların 

'birer takdirname ile taltifleri uy
gun görülmüştür. 

* İstanbul ticare-t borsası ida
re meclisi intilıa<bı pazartesı gü
nü yapılacaktır. 

* Yeni Bolu Valisi Naci Kıcı
ınan Ankara.dan şehrimize gelmiş
tir. 

Plaj Bülbülleri 
No. 4 2 

- Kım o bağıran çatlak zurna 
g:hl"'. 

- Kun ola~ak~ B•nım .. Neden 
içtin bu kadar'. 

~'lelin birdeıfuire başını kaldırdı: 

- Yok canım, ben sarhoi deği
lilT'.· 

- Ya nadir bu halin? 
-- Görmuyor musu:ı? Sarhoş 

glb mı k.oııuşuyorum? 

- Iyl amma sı_=ıştın .. 
Melin gulmeğe başladı: 
- Bı~ ufak tecrübe yaylım ayol 

Tecrı:.be. 

- Ne tPcrüh!'si? .• 
~ Esrar tgcry~~si. Birkaç nefes 

tlstuste çekt.m. Tatlı tatlı tünel
rer gec 'l'l. .. 

• 

Yazan: İ k ender F. SERTELLİ 

- Tamam. Bir o eksikti. Onu da 
tamamla bakaıım! 

- Ne olacak sanki? Benim gibi 
bu hayatta yuvarlanan bir kadın 
her şeyi öğrenmeli. Hem ben es
rardan hiç hoşlanmadım. Sadece 
nasıl şey olduğunu öğreneyim de
dım. 

- Öğrendin mi? 
- Öğreldım. Mihracenin bir 

gerdanlığını bedava aldım. Kala
mışta da bir kotra sahibi oldum. 

Selin hayretle ablasının yüzüne 
baktı. 

- Kaçırıyorsan Allaha yalvar, 
budala! Akşamdanberi yaptıkları
nız yetısir artık ... Sabah olsun di-

inhisarlar \ 
Vekili 

Bazı İşlerin Sür'atle 
intacı İçin Direktifler 

verdi 
Bir haftadarıberi şehrimizde bu

lunan Gümrük ve İnhisarlar Ve
kili Raif Karadeniz Gümrük ve 
İnhi6arlara aıd işler üzerindeki 
tetkiklerini bitirmiştir. Vekil ya
rın saat 11 de Ege vapurle İzmire 
hareket edecektir. 

Raif Karadeniz İzmirrle de Güm
rük ve İnhisarlar Vekiı.letine bağlı 
müesseselerde tetkikler yapacak, 
bu müesseseleri gezerek işler üze
rinde müdür ve şeflerden izahat 
alacııırtır 

Gümrük ve İnhisarlar Vekıli İn
hi6aruar Umum Müdürü Adnan 
Halet ve Gümrükler Başmüdürü 
Medhi ile görüşmüş, bilhassa !n
hisarlara aid bazı işlerin sür'atle 
intacı hususunda direktifler ver
miştir. Eira imalinin inh!sarlara 
geçmesi dıO!ayısile UOllZ 'bira sa -
!ışını temin için maliyet hes<Mbla -
rının kısa zamanda tetkiki, rakı 
ile mücadele hususundaki tedbir
lerin tacili gloi tşler bu meyan -
dadır. 

İzmir ve İstanbul 
Deftardarlıkları 

İstanbul derterda lııgı irad ve 
servet vergil<'ri müdürü Miımta -
zın Maliye Vekaletince terfian İz
mir defterdarlığına tayini yük -
se'lt tasdike arzcdihniştir. 

Guzide maliyecilerımizden bu
lunan Bay Mümtaz kurslarda ver
diği derslerle meıınlekete bir çok 
iyi maliye memuru da yetiştirmiş 
şube teşkilatlanrıda ,.e tahakkuJc.. 
ouluk işlerinde muvaffakiyetli ne
ticeler elde etmiştir. İzmire gidişi 
İstanbul için bir ziya oimak.la be
ra<ber, İ:ıımir ıçin de şiiph.esız bü
yük bir kazançtır. Son birkaç ay 
içinde \ 0 ekaleten İstanbul defter
darlığını aparı eski Vekalet tah,
silm umum müdürü Bay Şevke
tin İs tanlı ula asaleten tayini ile 
yapılan bu nakil ve terfilerle mes
lekteki şahsiyetlerinin birer kıy
met olduğu da ayrıca tasdik edil
miş <>luyor demektir. Her iki ma~ 
liyecimiz<' de yeni \•azifelerinde 
daha büyük başarılar dileriz. 

Beynelmilel TaI.lisiye 
Kongresi 

23 Tammu:ııd.a İsnçrede tı:ıpla
nacak olan vnelmilel tahlisiye 
kongresine memleketimiz n3dill· 
na Almanyada bulunan eski tah 

lisiye müdürü .ı. ·e-crnettinin gön

derilmesi kararlaştırılmıştır. 
Necmettin Alman~·adan doğ -

ruca bviçreye geç ·cEek ir, 

Beyoğlunda Troleybüs 
Beyoğlunda tram\·ayh.rın kaldı 

rılatak yerine troleybüs işletile
ceğin yazmıştık. Elektrik, tram
vay, tü.nel i~lctmesi umum mü -
dürlüğü bu h.usMta tetkikler yap 
maktadır. Troleybüs işleten mem
leketler çok mahduttur. Henüz 
yeni revaç bulunan bu tarz vesa
iti nakliye hakkında uzun boylu 
etüdler yapıldıktan sonra ıcraata 
geçilecektır. 

ye dörtgözle bekliyorum. İlk va- j 
p urla kaçacağım. 

- Neden? Çok mu sıkıldın, 

küçükhanım?. Ben Floryaya gel
diğim zaman sana hiç de böyle 
yapmıyordum. 

- Ben meydan yermem de on
darL Bu herifi halQ yakandan sı
yırıp atmamışsın! Ne diye peşi
ne takıp da getirdin bu gece bu
raya~ Herkesin kanına girmek i
çin mi? .. 

Melin gözlerini açarak cevab 

verdi·: 
- Yetişır arbk. Şimdi neredey

se kan tepeme çıkacak.. 
- Ç•karsa ne ol~cak sanki? Sen 

de Mecddicn gördüklerini mi tak
lid edeceksin yoksa .. ~ 

- Ey sus .. c! 
- Sermed nerede• 
- Bilmiyorum.. 
- Yarası hafi! miydi~ 
-Onu da bı'-nh·orum .. 

- Hafif olacak ki. kalkıp gide-

CUllılBUJLIYft: 

Yunus Nadi bugün •Hayat sa -
hasv adlı yazısında Almanyamn 
.ıhayat sahası• telakkisini ileri sü
rerek diyor iti: 

cBalkanların bugüne kadar en 
fazla }ktı:;adi münaseıbetleri Al -
manya ile cereyan eclegeliyirdu, 
ve öyle de devam etmektedir. Bu 

vaziyeti iğlak etmekte Almanya 
için heI'hangi bir menfaat yoktu 
ve yokl'llr. Nitekim Almanya ar

tık hayat sahas>nın hakiki manası 

ru izah ederek Balkanlı memle -

ketler müvaceh.e.;indeki haki.ki va
ziyetini tasrih eyliyebilir. Böyle 

bir izah ve tasrihin milletler ara

sı suhlı va.ziyetine ehemmiyetli su

rette hizmet edeceğine şüphe yok
tur.• 

TAN: 

M. Zekeriya •İçten hücum ve 

içten fetılı • adlı yazısında Hitle

rin tak.ib ettiği politü:.ayı tahlil e

derek Alman casuslarının ve pro
pa,gandacılannın yabancı memle -

ketıeroe nasıl çalıştıklarını anlat
tıktan sonra diyor ki: 

cTürkiyede bile Alman istil:ı -
barat teşkilatının bütün :bu me -

todları taı!bik etmiye çalıştığına 

Yaş Meyva ve Sebze 
Satışları 

Yaş meyva ve sebze birliği be
lediyeye müracaat etmiş, şehir 

dahilindeki beledıyeye ait arsa -
!arda perakende satış şubeleri a
çacağım bildirmiştir. 

Belediye tarafından müsait kar 
şılanan bu teklifler tetkik edil • 
mektedir. Belediye iktısat işleri 
mi1dürli.ığü şehrimiııdeki yaş seb 
ze ve meyva satışlarını kontrol 

etmek.le meşguldür. 

Satye Meselesi 
Müddeiumı.ı:ınilik iddianame -

sini hazırladığı Satye binası me
selesinde tahkik ve tetkıkine lü • 
zum gördüğü bazı noktalara te -
~adüf elmiş ve dördüncü sorgu 
h.llimlığine bunların tahkik edil-

mesini bildirmiştir. 

Bu )'Ü21den dün sorgu h.akmli -
ğiııe verılecek olıan iddianame bir 
kaç gün daha geriye kalmış bu -
b.ınm aktad ır. 

Rasih Geldi 
Üç senedenberi Fransa.da İlı:tı

sad tahsili yapmakta olan ve mil 
li futbol takımımıL1n merkez mu 
hacimi bulunan futftıol yıldızla· 

rımızdan Raslh tahsılini ilcmal 
ederek memleketine dönmüş -
tür. Henüz hangi k.lüıbe gi:rce
ği malüm olmayan Rasihin pe -
şine kıtipçü kurdlar ~imdiden 

takılmışlardır. 

Ziya Ateş Geldi 
Yum Fenerbah.çe stadında 

Ankara Demirsporu ile Galata -
garay takımları arasında oyna -
nacak milli küme final maçının 
birincisini tetkik ve takip etmek 
üzere seçilen heyetin başkanı 

Federasyon !ar reisi Bay Ziya A 
teş dün şehrimize gelmiştir. 

bilmiş ... 
Melin omuzunu silkerek güldü: 
- Herhalde öyle olacak. Baş

ka türlu nereye ve nasıl gidebi -
lirdi? 

Melin, Sermedm öldüğünden 

Selinin haberı olmadığını anla -
yınca sevindi: 

- Haydi bırak bunları. Sermed 
de serserınin bıri. Bu 'kopukları 

bulup buraya getirme iıir daha. 
- Allah ı;östermesin. Bır daha 

buraya ayak basarsam, ayağım 

kırılsın. 

Bu sırada Mecdi gözlerini açtı: 
- Haydi nonoşum, şu şarkıyı 

tamamla bakayım .. ! 

folin kahkahayla güldü: 
- Hangi şarkıdan bahsediyor -

sun? 
- Biraz önce ııöykdiğin şarkı

dan .. 

binbir misal vardır. Her gün ga -
zeteler birçok .Aınıan propaganda 
malz.emesi almaktadır. Bu.ıı ga • 
zete sahiıb ve muıh.arrirleri hususi 
ziyeftlere davet edilmektedir.• 

Asım Us •İlmi hareketl&• adi 
yazısında diyor ki: 

cAnkarada teşekkül eden (Hu
kuk ilmini yayma kıırumu) ken
disi için intihab ettiği faaliyet sa

hasında t:Mırlir ve hürmet ile kar
şılanacak bir varlık gösteriyor. 
Kurumun teşekkülü henüz bir • 
kaç sene olduğu halde şimdiye ka
dar ortaya koyduğu eserler başlı 
başıllil bir kütüphaneyi doldura
cak dereceyi bulmuştur.• 

n:N1 SABAH: 

Hüseyin Cahid •Yaygara siya
seti• adlı yazısında diyor ki: 

cAbnan propagandasının ne 
kadar sıkışmış, ne söyliyeceğini 
şaşınmıış olduğunu isıbat eden va
kıalardan 'biri de İngilteredeki 
faşistlerin İngiltereyi gükiünnek
ten başka birşeye yaraınıyan ga
ralbE>tlerine büyük bir kuvvet ve
rerek bundan meded ummaları ve 
Alman halkının manevi kuvveti
ni sağlamlaştırmak çaresini !bun
dan beklemeleridir.• 

1 Maliyede 
Tayinler 

Terfi ve Tayin 
Edilenleri Yazıyoruz 

Ankara, (Hususi) - Maliye 
V ek.aleti teşkilatı mensup lan a
rasında yeniden bazı terfi, tayin 
ve nakiller yapmıştır. Bunları 

sırasiyle yazıyoruz: 

Merkez muhasebeciliği 2 inci 
mümeyyizi Ömer Fıratlı, Saray 
kazası tahsilat kattbi Süleyman 
Ergün, Kangal m ı.llıasebe katibi 
Zeki Tanın, 3 üncü sınıf maliye 
müfettişi Nedim Ökman, İstan -
bul Va. Ko. memuru Sadı.!< Gü • 
rer, Varidat U. Müdürlüğü mü -
meyyizi Mehmet Şimşek, Milli 
Emfil Md. H esabıcarisi dakti -
losu Fatıma Öııgün, Denizli va -
r idat kontrol memuru Nuri Ya
laz terfi ettirilın.işler ve Sey -
han varidat müdürü Cemal Nu
ri Tan Seyhaıo hesap mütehas -
sıslığın3, Hakkari tahsilat kon -
tıol memuru Hamit Polat Hak -
kari tahsilat şefliğine, Niğde 

tahsilat şefi Fazıl Baysan Hak
.kiri tahsilat kontrol memurlu -
ğuna, Merkez dairesi muhasebe 
Md. muavini Mükerrem Nişova 
Bütçe mali Ko. U. 11.d. muhase
be Md. muavinliğine, Milli em -
lak müdürlüğü hesabıcarisinde 

daktilo Şinasi Saracı:ığlu Milli 
emlak müdürlüğü daktiloluğu -
na, Boz.kır ma!mi1dürü Hüsnü 
Soysallı Bilecik rnuhascıbe mü -
dürlüğüne, Manisa muhasebe 
müdüru Halil Sezik Manisa tah
sil kontrol memurluğuna, Sam
sun tahsil şllbesi şefi C. Baykal 
Denizli tahsil şube şefliğine, 

Bursa tahsil şube şefliğinden 

vekfilet emrinde Remzi Konur -

tuın bile. Sabah oluyor bak. Hay
d i biraz kestirelim şurada. 

- Demek ki ben iki saat şeker-
le-me yapmışım burada, öyle mi? 

- Öyle ya .. 
Mecdi geriıııdi.. esnedL. 
Gözlerini uğuşturdu. 
- Bu gece sabah olmak da bil

miyor be. Ne uzun geceymiş .. 
- Biliıkis en kısa bir yaz gece

si. 

Selin J.afa karıştı: 
- Bu, bir telakki meselesidir. 

İnsan <hazan iyiyi fena, fenayı iyi 
gördüğü gibi;kısayı uzun, uzunu 
da kısa görebilir. 

Meodi ce,·ab verdi: 

- Doğru söylüyorsun .. Bu işle
rin ölçüsü yoktur, küçükhanı.m! 
Şafak sôküyordu. 
Beykoz koyuna düşen penbe bu

lutlar gittikçe .ınzıllaşıyordu. 
Bellidiy ki, neredeyse güneş do-

- Arol. ben şarkı söyliyeli iki ğacaktı. 

saat oldu. ~e söylediğimi unut - ı Selinin neS'\"i voktu. 

Bir Milyon Sarf ile Yeni I 
Enstitüler Açılacak 
Maarıf Vekaleti, Üniversitenin 

verimini arttırmak maksadile tet

kiklerine devam etmektedir, Üni
versite idaresile yapılan temas -
lar neticesinde, bu yıJ. .mevcud 

enstitülere ilave olarak bir fizik 
ve bir kimya enstitüsü kurulacak
tır. Bu enstitüler için bir milyon 
lira sarfedilecektir. Üç bin kişiyi 

alacak yeni bir konferans salonu
nun projeleri h.azırlarırnışt.1r. Ay

rıca lbir spor sahası da vücude ge

tirilecektir. Bir talebe evi de ku
rulması program dahilindedir. 

İlmi Denilen Plaklar 
T edkik Edildi 

Bir müessese tarafından Avru.
padan cellbedi.Ld.i.ğini yazdığımız 

tedriıSata aid plaklar Üniversite 

ecle'biyat fakfiltesi doçentlerinden 
Cevad ile Fuad tarafından tetkik 
edilmiş, plıik.ların ilmi bir mahi -
yeti ohııadığı ve sırf irıgilizce, al
manca, fransızca lisan teıdıisatı i· 

çin melod direkt ile tertttı edilmiş 
oTduğu ve bu usulün de memle -
kelimiz.de tercih edilmemesi yü
zünden tedrisatta randımanlı ne
ticeler veremiyecek.leri anl~ıl -
m.tştır. Plaklar hakkında alelade 
şarkı pltıklarmın tabi olduğu ta

rife ta~bik edilmiştir. 

Hataya Yeni Tayinler 
Hatay vilayetine nafıa ve tapu 

tayinleri de ya.pılmıştır. Memur -
!ar yeni vazifelerine başlamak ü

zere hareket etmektodirler. Yeni 
tayinleri bildiriyoruz: 

Hatay Nafıa mühendisliğine 

Gazianteilı nafıa mühendislerin -

den Kemal, fen başmemurluğuna 
Kayseri nafıa fen memurlarından 
Murad, üst fen memurluğuna Af.
yon nafıa fen memurkırından Av
ni, Antakya tapu sicil müdürlüğü 
v-ekiıletine Siman grupu tapu mü
dürü Fevzi, miimeyyiııliğe Adana 
tapu sicil muhafaza muavini Sa -

dık, Antak)"3 tapu sicil muhafız.. 

lığına Çankırı tapu sicil muıh.afızı 
Lı'.ıtfi, İskenderun tapu sicil mu

hafızlığına Bursa tapu s.icil mu -

Jıafı.zlığı muavini Meh.med, Kırık
han ta.pu sicil muhafızlığına Kon
ya tapu sicil muhafızlığı muavini 
Osıman Zeki, Reyhaniye tap u sicil 
muhafızlığına Malatya tapu sicil 

mUhafız muavini Sadık, Yayla -
dağ tapu sicil muhafızlığına Y <n

gad tapu sicil muhafız muavini 

Nevzad tayin edilmişlerdir. 

•••••ı•••••••••••ı•••······ 
alp lzmir tahs'.lat kontrı:ıl me -
murluğuna, Of kaza.sı eski tah -
sil müfettişi Agah Yoldaşcan 
Gümiişane tahsilat Ko. memur -
luğuna, Ankara sefe~bcrlik Md. 
daktilosu Münevver Şener hu -
kuk müşavirliği daktillıluğuna, 
Tahrir baş müfettişi Kemalettin 
Şen sefooberlik şube müdürlü -
ğü şefliğine, Keskin hazine avu 
katlığından müstafi Hasan Feh
mi Bayram Keskin ıh.azine avu -
katlığı.na, Lise mezunlarından 
Ömer Ezkeç hukuk müşavirliği 
katipliğine tayin edilmişlerdir. 

Kardeşinin odasına geldiğine bin 
kere pişman <>lmuştu . O, Sermedi 
F loryadaki odasına götürseydi 
kimbilir ne kadar iyi eğlenecekti. 
Selin, Sermede kendini kibar bir 

aile klzı olarak tanıtmıştı. 

Halbuki, Mecdi onların iç yüzü· 
nü yani orta malı birer kokot ol
duklarını meydana çıkarıvermişti. 

Selin düşmek ve düşük ruhlu er
keklerle görüşmek istemiyordu. 
Kendini kibar bir kadın gibi sat
mak hevesindeydı. Selin ne kadar 
krbarlığa özeniyorsa. Melin de ina
dına onun aksini yapıyordu. Nere
de külhanbeyi ruhlu erkekler var
sa, onları bulur, onlarla düşüp 

kalkmaktan ve kavgadan, güı·ül • 
tüden zevk duyardı. 

Selin yerinden kalktı. 
Saçını, başmı düzeltti. 
- hk vapura yetişmeliyim .. 
Melin gözlerini süzerek sordu: 
- Randevun mu var? 

(Deva mı v~r} 

Tirol Almanlarının 
Tehciri 

Yazan: AhDı.- Şükril ı:slılJ' 
Cenubi Tirol Almanlar.ıJllll ıı!r 

cir edilmelerindeki sebepleri a.rlf 
··ı~ tıranlar, Hitl••r'in Mu.ssoliP' 

verdiği sözü unutuyorlar: .A~ 
turyanın İşgalı üzerine Hitler ?Jc 
soliniye, Brener'in iki milleti ııır 
birinden ayıran bir hudut oldııP' 
nu ve bunun ebediyete kadar t/Jf 
le kalacağını biklirmlştı. Bu ş 
!erden sonra Hitler Brener'in ~ 
nubunda olup bitenlere karşı J>!T 

ka gösteremez. Fakat uzak bir ' 
tikbali göz önünde tutan !l{USS°' 
!ini, Almanyanın bugünkü ~r 
şık vaziyetinden istifade ederP 
<'Siyasi ve askeri. sebepler d01~ 
yısile, Cenubi Tirol'deki AiınBP' 
ğı tasfiye etııneğe karar ,-erııı~: 
tir. Askeri sebeplerin ne olıiU~ı 
nu iyice anlıyamadım. OrnlBl"" 
geniş mikyasta manevralar Y8~ 
lacağından bahsediliyor. Sor:r' :ıfl 
man ordusunun bu mıntakal 
geleceği söyleniyor. Her iki ,-at. 
yette de Cenubi Tirol'de Alınanı, 
fuzunun bulurunasmda askeri 1' . rır 
mahzur tasavvur edilemez. a~ ' 
lecek mahzur ancak siyasi o\ab' 

lir. )il' 
- Bu siyasi mahzurun ne rla dl 

l..ceğini ben, 1937 senesi yazın , 
gözümle görrlüm. Avustuvya ;tı 
dudunun geçip de cenubi T ., 
girince, vaziyet büsbütün det: 
ti: mağrıır, çalışkan, kabiliyetl~11~ 
istiklaline düşkün olan bir Ifl1 

tin İtalyan boyunduruğu al~ 
inlediğini gördük. İşle bu, b . .ı; 
Hitlerin de zımni rnuvafakatır. 
İtalyanlar tarafından tehcir ~.ı 
len cenubi Tirol Almanlafıı>' 
Bolzano şehrine gelip otele ~ 
ğWni.z zaman Almanca konıırıı" 

ya çalıştık. İta\yanların A.lırı3 -! 
konuşulıınasını menettiklerını b..ır 
retle öğrendik. Ertesi gün ta"". 
ğımız bir Tirol Almanı dedi J;I· 

- On beş sene oluyor bit fi 
İtalyan memurları geldiler. }4•, 
ğazaların üzerlerindeki Alııı.Bl';ıe' 
simlerini İtalyancaya çevı:° ,d 
Tebeşirle, Müller ismine bJt ,.: 
iılave ederek Müllero yaptılar· , 
ler Adliero oldu. İtalyanca JtO, 
nuşmamızı ten'lıih. ettiler. O ~ 
maooanberi Faşist rejiminin . f' 
ruğu gittikçe ağırlaşmaktadıf, 

kat kurtuluş günümüz uzak ııe 
ğildir . . 

Cenub i T irol'de göroüğiil" 
tazyik, Avusturyanın Atınanr';,. 
iltihakını haklı gösterabilece~ ı;t 
beplerin en ehemmiyetlisi idL , 
zano ile Kortinı:ı d'Ampezo arP' 
daki yol üzerinde küçük bir ~ 
kan taya indik. Bir kaç dakika 
ra lokantanın sahibi geldi. otJ 

mobilimizin plak.asından Türl< 
l B

.. - .. ııı 
duğumuzu an amış.. U)-U.". 1 
içinde Galiçya'ya giden Turk 
dulariyle iyicıe an!ıyamadıt· 
bir münasebeti varmış. ııV 

ondan tanıyor. B ize şarabla'. 
en iyisini ikram etti Ve b'.~ 
beraber içtikten sonra bah.>1 t:f 
hal. politikaya intikal ett.ird1• ıl 
yanların harpte mağlüp old~ # 
ha.ldeA!man olan toprakları .. "I 
Iaları altına geçirdiklerini ;ııl 

di. ' 
- Şimdi de dedi, oğluznU ıll'' 

Habeşistana yolladılar. Ç .. !f 
·başladıkları işi başarrunıyac~ 
rını anlamışlardır. Tiro!lile J' 
yardım istiyorlar. Büyük b i•· 

beraber yaptık. Bizim kU~ ' 
mücadele5ini de birlikte ~ay-

lım. ~ 
- Türkiye buraya çok uıB -1 

dedim. Hem bu işi siz yall1ıt 
şınıza yapsanız. 

Mağrur cenup Alınanı: [,o' 
- Yo ... k dedi, yanlış. a~ ~f 

yınız. Bu işi yalnız pek '~'1 ." ıiJ 
rız. Ve yapacağız. Fakat b1\if 
yapmış olmak için beraber ge 
demiştim. c1ıı" 

Büyük Almanya, AlmaP , f 
yan sahaları hakimiyeti altı~, 
çirmek yolundaki politika51~ cJ 

. ctf!' 
talyanın yardımını temın -~ 

çin dörtgözle kurtuluş gu ti 
bekliyen bu Almanları fcd~ ,,1 

1 • ıerıtP") 
miştir. Balzano yo u u . vf " 
dostumla bir defa daha gor 
istiyorum. 



• --™--

Canan Meaeleai: 

Hataya Gezinti 
trenleri Kaldırılacak 

IE))C>LiS r= 

.11 ve M AH K EMEL E ~J] Parasız 
Erazi 

Payas - İskenderun Hattının 
Teslimi Yakında Bitiriliyor 
Pay · Yol as · Iskenderun demir • 

1 
u hattının cenub demiryol

d:tı idaresinden tescllümüne 
1) tınden itibaren başlanmıştır
d'~vl~~ Dcmlryilları Umum Mü-

Urlugu·· 1 d . . .. 
\t' yo aırcsı reısı mua -
h tııi Şevkinin riyasetinde bir 

•Yet Payasa gitmiştir. 
. Cenub demiryolları idaresi· 
~ Payastaki merkezi demir • 
."1u hattını teslim etmek cm • 

'ini aldığından her türlü ha • 
~1ıklar ikmal edilmiştir. Bu 
ıbarıa tesellüm muamelesi 

tııııo .. . ek 

Pay:':"kı'::nd~;;... hattı te· 
ııtU · d uııı edildikten sonra Hataya 
•tııiryolile doğrudan doğruya 

~eYahat kolaylaşacaktır. Dev • 
~enıiryolları idaresi muh-

telif vilayetlcrimizden yeni Ha· 
tay vilayetimize ve Hataydan 
da diğer vilayetlere halkın u
cuz seyahat etmesini temin mak
sadile bilhassa yaz mevsiminin 
muayyen zamanlarında tenzi
latlı gezinti trenleri ihdas ede· 
cektir. 

Bilhassa İstanbuldan İsken· 
derun ve Antalyaya • gezmek 
maksadile gitmek istiyenJer 
pek çoktur. Hataya ne kadar 
zamanda ve ne kadar ücretle 
gidilebileceği şimdiden gaze -
telere ve muhtelif makamlara 
90rulmaktadır. 

Devlet Demiryolları İdareııi 
gezinti trenlerile halkın bu ar· 
zusunu da yerine getirmiş ola
caktır. -

Türkçe Y azılmıyan 
Kataloglar 

Bir dostumuz şunları anlattı: 

- Geçen giin motör malzemesi 
satan biiyük bir mağazaya gittim. 

Bir parça almak Jazundı. Önüme 
kataloglar çıkardılar. Fakat, bu 

kataloglardan hiçbiri türkçe tle· 
ğildi. Türkçeden başka, hemen 
her dilde yazılmıştı. Şapkacı dük· 
dükk5nına gidin, kumaşçıya gi • 

din, terziye gidin .. huUlsa şehrin 
kataloğla iş yapan bütün büyük 

mağazalarında türkçe yazılmış bir 
rehber göremezsiniz. 

Bu niçin?. Bu ecnebi firmalar 
mallarını burada satmasını, rek • 
lam yapmasını biliyorlar da, beş 

on kuruş masraf edip, kataloğla· 
rını tiirkçe terciime ettirmesini 
mi bilmiyorlar?. 

Bu mesele ile alakadar olmak, 
ve türkçe yazısı bulunmıyan bii -
tün kataloğlan menetmek çok ye
rinde bir hareket olur.• 

Bu mühim noktayı gözönüne 
koyuyoruz. 

BURHAN CEVAD 

Kardeş 
Katili 

Hasan, Ablasını Neden 
Öldürmüş? 

Geçen sene, bir gün öz kardeşi 
Esmayı keıırli6ine hakarette bu 
lunduğu için, ·bıça.kla be<j yerin

den yaralamak suretile öldüren ' 
Erzincanlı Mahmud oğlu Hasar.ın 
du!"U§masına, dün öğleden sonra, 

Ağırcezaya vekfilet eden asliye i
kinci ceza mahkemesinde devam 
edümiştir. 

Müddeiumumi muavini Feri -
dun Bagana bu katil davası ha!t -
kın.daki mütaleaeını ooyledikte'l 

ve şalhidlerin sözlerile suçu sabit 
olan Hasanın Türk ceza kanunu
nun 449 uncu (24 sene hapis ec
zası) maddesine göre tecziycsin: 

taleb ettikten sonra, katil Hasan 
kendisini şöyle müdafaa etmiştir: 

B~~ı Caddeler Yeni 
Bir Usulde Yapılacak 

•••••••••••••••••••••••••••• 

- Esma benim ablamdı. Ölme

den beş altı sene evvel Ahmed is
minde birisile evlenmişti. İki de 
çocukları vardı. 

lstiınlak 
• • 
ıçın 

Masraflarını Azaltmak 
Bir Formül Bulundu 

bi~~ Planında istikametleri tes
e edilaniş bulunan büyük ana 

ç~elerin mühim ·bir kısmmın a
la 1lınesi için bazı yerlıerde faz

• ıı,;ktaıXJa para sarfile i6tımlfık 
'alltıı • 
İstik. aga, i:ıazı yerlerde de bu 
h ~etler uzerindeki alçak sa-
alar d <lir. 1 

.. o'ldunnak icaıb etml'kte -
d tl:utehaa;ıs geniş bir imar 
e\>tes· bij .'ne namwd olan şc'lırin dar 

le.;ıl<;esuı; gözönünde tutarak be
~?eyi bu büyük masraflardan 
ôlı; ı.ıııınak için, yeni caddelerin 

~~rnasında ~yeni bir formül 
ııt; Ul etmişt"ır. Bu yeni formüle 

~e.bü.yük inşaatla kaplanmış o
b 1Slikametlerden geçecek olan 
nu caddeler, pat1tikli olacaktır. Ya· 

ı, 'büYük ltıtı inşaatın bulunduğu bu 
tiJ trılar, l:>üy.ük masraflar ilıtiyalii: ıstirnliik edilip yıktırıhnağa 
\ın \lnı, kahnadan ca<kle 'bu inşaa
lı•r a~.t katlarının 'bir kenarından 
. tunel halinde geç<:cektir. Bu 

~l~rin trctu~J.an tamami1e 
Sirııtıik.Ji olacaktır. Eminönünden 

4 etıye ve Eminönunden Un -

iıı!anına g>den cad.dekrin, büyük 
ıı.,; at arasından geçen kısımları 

V:ieltiıde olacakıtır. 
lit.qenı caddelerin ıstıkamt<tle -
~ en bazı kısımlar da fazla al-

YU1t 0lıduğundan buıaların d.ı. bı.
'uJııı llrasra!lar ilıtiyarile doldu -
h ası iralb etmektcdu. Muteı-

lt:ıs belediyeyi masraflardan 
b• ~l'lnak için caddelerın bu gi-
0; a Çak kısımlarının da vi ·ad~lü 
~~.1nı münası.b görmüş ve plan
bi 1 IS\ikametleri ona göre tes - .

1 
t ~tın· ~ ıştir. Plfuıa. nazaran Aurb-
lll<lan lıaşlryacak olan ve de;.ılz-

yollarına aid havuızların arka -
sından geçen kısmının denize na
zır olan tarafı böyle viyadüklü o
lacaktır. Bu cadde Beyoğlu 11 in
ci mek:tılble havuzlar arasından 

geçtikten sonra şimdiki Beyoğlu 
itfaiye grupunun arkasından do

laşarak Beyoğlu askerilik şub<!Si· 

nin 'bulunduğu noktadan karşı ta
raılta Tookoparan cad.desile birle

şecektir. Caddenin bu kısmı da 
viyadüklii olacak ve b~rada alt 
üst olmak üzere iki cadde binbi -
rini katetmfş olacaktır. Cadde -
lerden biri Tozkoparan cadde • 

sile birleşecek olanı, diğeri de 
viyadükün altından, Şi.,'llıane ka

rakolundan Kasımpaşaya inecek 
olım cadde olacaıktır. 

Ayni ana cadde şimdiki Tarla
ibaşı caddesile İlltikltıl caddesinin 
arasından ı:eçccektir. Burada bü

yük inşaat bulunduğu için cadde 
burada sağlı soHu olmak üzere 
portıikli olacaktır. Bu cadde Tak

simdeki su deposunun bulunduğu 
noktadan Taksim Cumhuriyet a
bidesinde nihayet bulacaktır. 

Tarlıfuaşından Taksimdc•kı Al
tıntepen• yanından <kılaşarak 

Yentşehre gidecek olan caddede 

Fiat garajının arkasındaki alçak 
saJıruıın üstünden geçecektir. 

Caddenın bu kısmı da viyadüklü 
olacaktı; kı İslanbulda yapılacak 

olan en uzun ve büyük viyadük 
burada olacaktır. 

Yem plandaı Salıpazan'l.dan b~ 
lıyarak Ağa'hamamıııın arkasın -

dan Firuzağaya gidecek olan cad
drnin Salıpazarındarı sonraki kı

sım da viyadüklü okıcakbr. 

ihracatta 
Kolaylık 

Karadeniz Yolile Sev
kivat Kolaylaştırılıyor 
Yaş meyva ve sebze ihracatının 

kolaylaştırılıması hususunda ça -
lışmalara ehemmiyetle devam e

dilmektedir. Alınması lazım ge -
len tedbirlerin başında nakil key
fiyeti gelıdiğindcn önce bu nokı;a
nın tama.mlanmasına çalışılmak -
tadır. Rak.iblerimiz hem deniz ve 
hem de kara yolile sev<kiya.tı çok 
kıolay laştırır., pardır. Bulgaristtın 

denuıyolu ile yaptığı sevkiyata 
hava yolunu da iJ.ave etmiştır. 

Alakadarlar Tür.kiyeden yapıla
cak sevkiyoatın hem deniz ve hem 
de kara yolile olmak üzere kol.ay
laştırılanası hususunda kat'i ted
birler almaktadır. Deniz yolu bu
günün mevııuu d~ın.da olmakla 
beraıbeı Awupaya ısmarlanınakla 
olan yeni şileplıer öni1ınüırleki se
ne lımanımıza gelince mese-le kal
mıy acaklır. 

Kara yolu ile yapılacak sevki -
yat için Devlet Demiryolları ida
resi Avrupadan yeni vagonlar ge
tirtmiş ve getirtmekl/edır. Her 
bıri 15 ton eşya alan bu vagonlar 
soğuk>hava tesisatını havi oldu -
ğundan uzak memleketlere dahi 
yaş sebze ve meyva sevketnnek 
mümkün olacaktır. 

·-···- ··-···-···-···-···-Bu caddelerden ·başKa Eminö
nunden başlıyacak olan Avrupa 

yolunun da şimdil<i gümrük bina• 
sının yerinden geçıınooi lazımdır. 

Ha.lbuki buranın istimlak ediJip 
yıktırıhna.;ı büyük bir masrafı h;

tilz:ıım ediyor Bu masraftan kur
tulmak için 'bu cadxlenin gümrük
ler yerinden geçmesi lazım olan 

Jru,mı da bİr viyadük.le gümrük -
]erin üstünden geçecektir. 

Vak'adan bir gün evvel beni 
sevdiğine, ha.kiki dost um olduğu
na emin olduğum bir arkadaşım, 

ablamın yabancı erkeklerle gayri 
meş.ru münasebette bulunduğunu 

haber aldığını söyledi. Bu haıber 
beni son derece müteessir etmişti. 

Ertesi günü kız ıkardeşimin evine 
gittim .Esma, evde yalnızdı. Ken
diSine duyduklarımı >-Öylcdim. 

Eısma beni dinledikten sonra bir 
kahkaha savurdu ve eğlenen bir 
tavırla: 

- Evet, dedi, sana söy !edikleri 
doğrudur. Ne yapayım? Kocamı 

sewniyorum. O ka.ba ve hissisz ar < 

daım! Sevmesini bilmiyor. Ben de 

başkalaaile görüşmek mecburiye
tinde kaldım'. 
Esmayı döğmek için üzerine sal

dırdım. Ablam izzeti nefsime, şe
rof ve haysiyetime dokunan bir 

kelime ile bana hakaret etti. O 
sırada gözlerim karardı, şuurumu 
kayıbetti m, irademe hakim ola -

madmı. Bıçağımı çektim, rasgele 
vücudüne saıpladım. 

Eısma aldığı yaraların tesiri ile 
derhal öldü, ben de evden çıktım, 
gittim, ertesi günü beni Samalr 
yada yakaladılar. 
Duruşma öldürülen Estnanın 

kxıcası Ahmedin de dinlenmesi i· 
çin 24 ağustosa ,bırakıldı. 

KISA POLiS 
HABERLERi 

* Halıcıcğlunda oturan Mer
yem adında bır kadın .lwJrujUSU 

diğer Meryem ile kavgaya tutuş

mtış ve iterek düşürmüştür Ye
re düşen Meryem başından yara· 
Janm~tır· 

* Cihangirde Cihangir C"-dde
sinde oturan Ahmed adında biri 

sokaktan geçerken ayağı kayarak 
düşmüş ve bir ayağı kırıllnıştır. 

Sırnaşık 
Yalova ve Kaplıcalarda 
Parasız Erazi Veriliyor 

Kadın! 
O Kendi Bı1,; agı ile 
Kendini Yaraladı 

Üç ay evvel, bir gece Beyoğlun
da, Tünel biraJıanesi önünde met
resi Despinayı bıçaklıy arak öl -
dürmekten suçlu Maıhmud hınıin
de bir gencin duruşmasına dün 
Ağırceza maılıkemesinde bakıldı. 

Mahmud ına.!ıkemede suçunu 
inkar etti ve şunları söyledi: 

- Despinayı ben vurmadım, o 
ken.di kendini yardadı. 

Onu bundan üç dört sene ev
vel, bir gün fena sokaklardan bi
rinde tanmııştım. Kendisini s~v
diğim için s>k sık bulunduğu eve 
gidip geliyordum. Bir gün Des
pinaya: 

Yalova kaplı<:alarının Sıhhat 

Vekaletine devrine başlanmış, bu
nun için bir komisyon seçilmiş
tir. Yalova kaplıcaları planına da
hil araziden pa,rasızca ıslifade edi
lebılecektır. Yapıl·acak hınalar 

kfırgir ve beton olacaktır. Para
sız verilecek ar>alar 2000 kare -
metreyi geçmiyecektir. 
Ayrıca Yalova iskelcsınden kap

lıcalara giden yol kenarlarında 

da villa şeklınde e-v inşasına mü -
saade edilecektir. Bu inşaata aid 
planların tasdiki i§lerile İstanbul 
viliiyeti meşgul olacaktır. 

Tapuda tescili tarihinden iki ay 
sonuna ka<lar inşaat yapmamış o
lanlara verilen arsalar istirdad e
dilecektir. İnşaat müsaadooi alan
lar azami ibir sene zarfında bina
yı kurnnuş olacaklardır. Bu müd
det zarfında i~atı •bitirilaıniyen
lerin arsa ve binaları taliblere 
devredilecektir. 

- Seni sürdüğün >bu sefil ve iğ
renç hıryatlan kurtarmak istiyo _ Arazi müracaat sırasına göre 
rum, benimle metres hayatı ya- verilecektir. Bu işle de Yalova 
şamak ister miısın diye sodu'11. kırymakamlı{ıı m~gul olacak, kap-
Despina bu teklifimi memnuni _ lıcalar müdürlüğünün gönderdiği 
yetle kabu1 etti. evrak üzerinde tetkilkat yapıp ta-

- Peki, dedi, e<ıa6en ben de bu lip olan zata arsayı tescil mua -
hayattan lbıktmı. Beni kurtarır - melesini yapacaktır. 
san, ömrümün ronuna kadar sana - ---
dua ederim, bu iyiliğini unutmam! Sultanahmedde Tekrar 

Despina il~ bı.'ırabcr Geyveye Hafriyata Başlanıyor 
gittik. lki üç sene orada karı ko
ca gibi yaşadık ... Bir gün Desp•na: 

- Uzun zamandanbeori İstan -
bulu görmedim. orasını çok f.z -
!edim. Beni İstaııibula götür, dcd;, 

Ertesi güıı.ü hazırlandık, trenle 
İstanbuta hareket ettik. Despina 
ile hususi bir kompartımanda bu· 
lunuyordum. Bir aralık metre -
sim, koridora çıktı. Aradan on 
dakika, bir çeyrek saat, yirmi da· 
kika geçtiği halde kompartımana 
dönmeyince, merak ettim, dışa . 
rıya çıktım, koridorda gördüğüm 
kondoktöre Despinayı sordum. 

- O kadın biraz evvel İzntitte 
indi, dedi. 

Bu hadise beni pek müteesm 
etmişlL Onu senelerdell'beri ya • 
şadığı iğrenç hayattan kurta~d. -
ğıma pişman olm~lum. O gün 
İstanbula geldi.m. Fakat İstan . 
bulda faz.la kalmadım, cırtesi gü
nü yine Geyveye döndüm. 

Hadiı>e günü yine gezmek, ar
kadaşlarıırnla görüşmek üzere İs
tan!bula gelmiş! im. Akşam üzeri 
Beyoğlunda, Tünel birahanes:n
de içiyo.-duım. Bir aral>k biraha
neye Despina girdi. Önce beni 
görmedi. Bir masaya oturdu. İçki 
istedi. Fakat aradan çok vakit geç· 
meden götleıri giYıJcrime takıldı. 

Kısa lbir müddet yüzüme baktı, 

soma kalktı, yanıma geldi, otur
du. Ona yüz vermedim. yanım -
dan koğdum. Fakat Dcspina git
medi. Benden af dilemeğe başladı. 

- Sen, bırakıp kaçt.ğım için çok 
üzüldıim. Fakat 'buna ıne<ıburdum. 
Trende koridora çıktığım zaman, 
orada eski dostum Fakir Salıtıe 

t~adüf ettim. Salıh beni ~'Ok se
viyordu. Hatta birkaç defa izdi
vaç teklifinde bulunmuşru, fakat 
reddetmıştim. Salih tıeni görünce: 

- Seni günleııdenıberi arıyor • 
dum, artık biı yere bırakmam, be
nimle geleceksin, beni.m karım o-

Sultanahmcıdkle Arasta sokağın
da Romalılar ve Bizanslılar <l<>v-
rinden kalma mı:ızayik ve sair e
serleri araştımnak üzere hafri -
yatta bulunacak olan in@liz arke-

. oloğu Mister Bakster, mesaisine 
devam etmek üzere tcl<rar şehri
mize gelmiştir. Mister Bakı;ter 

hafriyat saihasına ai.d istimlak iş
lerini tamamlamak üzere dün An

.karaya git~~ştir. • • _ 

lacaksın ! dedi. Ona; 
- Olmaz Salih! ıBen şimdi 

Mahmud isminde birisile yaşıyo
rum! Ona hıyanet edemem! de
dim. E.ski dootum: 
- Eğer benimlt• beraber gelmel'r 

sen, seni öldürürüm, dedi. 
Korktum, tren İzmit istasyo -

nııncla durunca onunla •beraber in
dim. 

Geçenlerde bir gün Fakir Salibi 
bir kaçakçılık meselesinden dola
yı tevkif ettiler. Salih şimdi içer
de.. Ben artık onu istt'miyonım, 
seni seviyorum. Beni yine met -
resliğe kabul et!. 

Despinaya: 
- Sen kendi arzunla o ;.dama 

kaçtın! Yalan söylüyorsun! Sen 
iğrenç· bir kadınsın, seni islemi
yorum, defol git yanımdan dedim. 

Despina 5ırnaşmakta devam et· 
tı. On.ı fena sözlerle tahkir ettim, 
fakat aldırmadı. Nilıayet birıı!ıa
neden çıkmak mec'lıurıyetinde 

kaldun. O da beni takilı etti, ar
kamdan geldi. Sokakta da onunla 
kavga ettik. Nihayet Despina ce
binden bır bıçak çıkardL Onunla 
,beni yaralamak istedi. Kendimı 
müdafaa etmek için kollarından 

tuttum, bu sırada nasıl oldu? An· 
lıyamadı!'l. Dcspina kasığın.dan 

yaralandı .. Üç gün sonra da has
tanede öldü. 

Muhakeme şafııdlerin cdtıi ıçin 
başka bir güne talik edildi. 
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'l'oll' 
~n •aı K,;avye Meredit h;.kika-

bütün ciddileı;iyordu. Üçüncü zi- ·ı 
yaretinden sonra Centam'dan ran
devu istedi. Centam, Amerikaya 
hareketim bir müddet tehir et -
mişti. 

>0'.L O ıVı\ ,ç·EN BE R.lT: 
1~ · " " . • • . . : ·~-~\ ·.~ .;ZABITA RONJANi~1 

bir adam. 
- Benim bildiğim gör 1, Kater

kol gayet yumuşa.k huylu bir a
damdı. Kendisini tanıdığrm za • 
manlar, bir sineği bile öldürecek 
insan değildi. Hatla et yemt.Jı:leri 
bile yemez, sofrasında daima seb
ze bulunurdu. 

\i lıeıııne nadir tesadüf edilen ze
de ~ adaındı. Bir defa cinai iışler-
~ n derece ihtisası vanlı. 
edt~ ıçin muamma teşkil 
ta

11 
h mum meselesi onun için çok

.,,. alledilmiş bir mevzudu. 
"'-adog ıı.ıı· an pariunda'ki konakta 
ıs h·ıa ~ii. ti a araştınnalarla meyguJ:-

bır k e~t ise, cinayot gecesinin 
Oc ~ını yapmağa uğraşıyıordu. 

bılfı a la ayni ateşi yaktırıyor ve 
•lakası,a kapmın maıırlalı ik çok 
llıetr<l<lar oluyordu. Elinde krono
llıand""ı <>lıduğu halde, bir kaç defa 

alı d" lle11 Jı· uşurdü, kaldırdı. Zih -

Görüştüler: 

- Centam. bu iş benı çıklırta

cak, dedi, Fransadan bir, Ameri
kadan da tayyare ile bir cinayet 
mütehassısı gctirtt>k. Bunların i· 
kisi de benim ahbabımdır. Hiç bi
ri bu işin sırrını anlamağa mu -
vaffak olamadılar . Katerkol orta
dan kayboldu. Kona.ktan 'kaçan 
hizmetçiyi de bir türlü bulaanıyo· 
nız. 

Centam dıişünceli blr tavırla de-
d. ki: 

- Fakat sizin bu adamı bulmak 
için elinizde bir çok vasıtalar var. 

Çeviren: MUAMMER AI..ATUB 

cağı bir çek meselesine aittir. Hal- ı 
bu.ki o zamandanberi bankadan 
Sarı Yanis hesabına hiç bir para 
alınmamıştır. Katerkol'e evvelce 
verilen 600 liradan maada para ve
rilmemiştir. İşte benim aklımın 
ermediği şey ... 

· .. , , _______ _ 
'• < " ' ' 

!erini aşağıda okuyacaklardır.• 
Centam listeye ·baktı ve altı hiç 

şüphesiz Meredi! tarafından çizil
'miş ,bir isim nazarı dikkati cel -
be!ti: Corc Katerkol. Daha altın
da da bu zatın .kaşif• olduğu zik
rediliyordu. 

Centam dedi ki: 

- Eğer bu haber doğru ise ci
nayet gecesi Karetkol'ün Londra· 
da bulunmasına imkan kalmıyor. 

Meredi! ertesi gün Dahilıye ne
zaretine çağırıldı. Orada bir tev
bihe ve yahut bir ihtara maruz 
kalacağını zannederken, Nazır bi
lakis kendisinı son derece neza • 

ketle kabul etti. Nazır dedi ki: 
- Sizi Sarı Y anis isminde bir 

Yunanlı halclcında görüşmek için 
rnhatsız ettim. Harıciye nezare • 
tinden bize gelen bütün vesikala
rı ,.e şifrderı tercüme ettirdim. 
Sarı Yanisin kullandığı şifrenın 

Sıcaklar, İnsanı Asabi 
Yapıyor 

Sıcaktan, elimizin altındaki kiı· 
ğıd avucumuza, kalem, parmak· 
Jarımıza yapı~ıyor. Sırnğın fnzi • 
JetJ.,,,,i, soğuğun ·anında belki 
~,oktur. Fakat zararları da yol< dc
gildir. Fazla sıcak günlerde en ~ok 
ı.:ikk•t cttı;:;im şey, yolda. vapurda. 
tramva)·da herke,in asabi oluşu· 
dur. Hararet insanın asabı üzerin· 
de, gaJi"ba, en feci tesrıni yapıyor. 
Zaten, asabiye mi.itehassısı hekiın· 
]erin de söylediği gibi delirme 
hadiseleri. daha çok sıcak mcv • 
simlerde olmaktadır. 

Bugünlerde, kimseye ters baka
yım, canını sıkacak birşey !-iö~·li· 

yeyim, demeyin.. Çiinkii, ızaten, 

herkes, burnundan nefes alıyor. 
Dikkat ediniz, bu a,abiyet, bil

hassa, kalabalık tramvaylarda a· 
yan beyandır. Hararet: 35 Ara· 
ba içinde de şöyle bir 50·60 ki~i 
var. Ayaktasınız .. Buram buram 
terliyorsunuz .. Kolunuzu kaldır

mağa takatiniz yok~ istif halin
de gidiyorsunuz Arabada •es 

yok .. Böyle havaların bir tek iyi
liği var: Derin bir sükuta <ebeb 
oluyor. 

İşte, tam bu "rada, kondoktör, 
yanınızdaki şişman yolcuya so
ruyor: 

- Siz bilet aldınız mı?. 
- Aldık ya .. Kaç defa alacağız? 
- Af[cdersiniz bayım .. 
- AHedersinizi ,.u ını, aldık, 

diyomz.. 
- Peki bayım, bif'ie~ 'tiyle • 

mooi.k. • 
- Camın, fazla laf etme Allah 

aşkına .• Bu sıcakta can sıkına .. 
Bu muhaverede, konusanlartn 

ikisi de mantıkla hareket ctmi -
yorlar .. Bu, sıcağın tesiriledir. 

Dikkat ediniz! Asabi~·ete ka· 
pılmuyınız.. REŞAD I<"EYZJ 

Birimizin Derdi 
Hepimizin Derdi .._ _______ , ____ _ 
Bakımsız Bir 

Mahalle 
Çapa.da Nevbahar mahalle

sinde oturan bır okuyucumuz 
yazıyor: 

.Geçen gün on· o'kuyucunuz 
gürültü ile mücadele eden be
lediyenin sabahları kafile ha
lind<ı yollardan geçen çop ara
balarının gürültıi.sünden pka
yet etmişti. Ah, bu okuyucu

nuza ne mutlu 1 Biz bu gurul
tülere razıya. Çunku malıal
leıniı.den bir tek çop arabası 
geçtiği yok. Çöpleri bız taşı

rız. İslanbulun 'her tarafında 
imar harcke•i göze çarJ-ı)>(l~. 

Bizını mahallede bır mıl • 
danma bile yok. Her §<'Y eskı 

hamam, eskı tastır. Sankı taş 
devrinden kalma bir nah•'Y~ 
deyiz. Bel12diye böyle kuçuk 

ve bakımsız yerleri de gôzö
nünde bulundurursa, şehrin 

güzelliği bir kat daha artmış 
olmaz mı? 

devam etmenizi rica <'dt:eeğim. 

Nihayet katili bulacağın17.a da e
miniz. Yalnız şunu hatırlatmaık is· 
terim ki, katil, vakit geçtiği oiçin 
lren!disini müdafaa yolunda bir 

çok sebebler bulabilecektir. 
- Ben de bu fikrinize ı~tırak e

diyorum. 
- Uzun memuriyet hayatımda 

bu Yunanlı kadar a}(;ak bır a -
damla meşgul olduğumu hiç ha • 
tırlamıyoruın. 

Nazır bazı izahat verdi. Daha 
doğrusu Meredit'in bütün bildik
lerini söyledi' 

- Çok zalim bir insan olduğu
nu anlad>m. Yalnız küçük nızna· 
mesinden kendi memleketındc ~ 
kişiyi öldürttüğünü öğren<lik. 

Meredit başını salladı: 

eli)', hlrtısenin anlamadığı ;\:>ir ta -
~ eı!ablarla meşgul oluyordu. 

•nsu 'J tıııay s a beral:ier bı• kaç defa 
lıfle etın Yapıldığı eve geldi. Bu 

l'de:n her <;lkıı ndıı uzu bü~-

- Katerkol'ün niçin ortadan 
kaybolduğunu bir türlü anlıyamı· 
yorum. Fişer'in söylediklerine ba
kılırsa, Sar. Yanise söylediği son 
s-Ozleri bankadan par<ısını ala -

Cebindeki cüzdanından bir ga
zete parçası çıkararak masanın ü· 
zerine koydu. Her ikisi Kar !ton 
lokantasında yemek yiyor !ardı. 

Centam, hiç şüphesiz Nevyork
tan gelen gazete parçasını aldı ve 
okumağa baş~adı: 

Sıti of Arjantın• vapurunun 

uğradığı kazası hakkında Siprüs ı 
vapuru yeni haberler getirdi. Bu 
zavallı vapur cenubi Amerika sa
hillerini geçtikten sonra, pervane· 
sini kaybetmiş ve ceı'Cyanlar va
puru seyrüsefer hattı haricıne u

,_aklaştımıışlar. Ta;hmnilere na· 
zaran vapur 23 J<iınunuevvelde 

büyük bir buz parçasına çarpmış, 
vapur batmış. bir çôk insanlar bo
ğulmuşlardır Bir tahlisiye kayığı 
yolculardan bir kısmını kurtar -
mış, bunlar da Siprüs vapuru ile 
buraya gehrihn~lerdir. Okuyucu· 
Jarımız vapur yolcularının ısim-

- Bu zat başka bir vapura da 
binebilirdi. Ben vapur kumpanya
sına telgraf çektim. Cevab ala • 
madım. Bu Katerlıol çok acayıb 

son derece karışı'k olduj;'ll anlaşıl
dı. Bunun için bir çok mütehas -

sıslar uzun muddet uğraştılar. Siz
der. bu mesel€ ile m~ul olmaiıa ı 

- Bize gcinderdiğinız raporln
ra bakılırsa, siz Poropulos ıı;:nin· 
de bir Ş(>föri> tanıyorsunuz 

(Dcı•amı ı:ar) 



4 -- SON Tl!:LG&AF -22 TEMMUZ 1931 

1 İngiltere - İtalya Münasebatı 1 

i, Londra'dan 
Roma'ya Alındı 

İngiltere İle İtalya Arasındaki 
ünasebatta Grandi'nin Rolü 

İtalyanın Londradaki elçisi Kont 
Grandi deği şti. Daha evvel telgraf 
haberlerınden bunu öğrenmek 

mt.:mku oldu. Fakat elçinin ne

den Romaya çağırıldığı etrafında 
yeni gelen Avrupa gazetelerinde 
bir hayli tahminler var. Kont 
Grandi unutulmamıştır ki bir za

ma: lar İtalyanın Harıciye nazır
lığını yapmış, ondan sonra Lon
draya gönderilmıştı. En müşkül 
z::ımanlarda, İngiltere ıle İtalya -
nın arasında Habeşıstan mesele -
sile çıkan gerginlik sıralarında 

• .ondr. :la İtalyayı temsil etmiş o

lan Kont G"andlnin vazı!esi ko
lay gorülür ışlerden değildi. Fa -
kat bu dip'.omat İtalya ile İng!l
t.renin rr.ıtlaka anlaşması lazım 

gc diğı f kriPde olanların başında 

bu!ı.cıuyordu. Onun için M. Çem
ber lyn iş başına gelerek harici 

, 

lıf kanın idaresmi de ele alın
ca Kont Grandınin Londradaki ı 
v·z:fesl daha kolaylaşmı.ş oldu. 
Çünkü İngiliz başvekUi 937 de 
İtalya ıle olsun, Almanya ile ol -
sun bir anlaşmaya varmak isti -
yurdu. 

Grandi Londradan ayrılma.dan evvel 

İngiltereye karşı daima aykırı 
durmak ~tiyenler de Romada az 
d'ğild. Bunların nazarında ise 
Kont Grandi herhalde İngiliz pa
yıtahtından geri çağırılması la -
zım gelen bir diplomattı. Fakat 
buna rağmen Kont Grandi geçen 
güne kadar İngiliz payıtahtında 
kaldı. Yalnız şu son bir !ki ay için
de b"r hadise olmuştu: Kont Gran
di İng .iz payıtahtında ve İtalyan 
sdarclhanesınde bir nutuk s5yli
yerck demokratların aleyhinde 

bulundu. İngiliz matbuatı o za - t 
man Kont Grandinin bu nutkun
dan bahsederken İtalyan elçisinin 
artık İngiliz payıtalı.tında daha zi
yade kalması zor olacağını yazı -
yorlardı. 

• •• 
Kontun Romaya çağırılarak Ad-

!iye nazırlığına tayin edilmesi ü
zerine ortaya çıkan rivayetler 

muhtelifdir. Bunlardan merak e
d.ilmeğe pek değer olanları da var. 

Evvela dönen rivayetlerden şu iki 
noktayı çıkararak üzerinde dur
mak lazım geliyor: 

1 - Hatıra gelen bir sebeb: 
Kont Grandinin o nutkundan son

ra İngiliz payıtahtında daha ziya
de vazife göremiyeceği anlaşıla -
rak kendi<ıi geri çekilmiş olabilir, 

2 - İkinci nokta daha baŞka
dır. Birinci nokta pek hatıra ge

lir g ibi olduğu halde bu ikinci 
nokta az çok hayret vericidir. Bi

Iakis, diyorlar, Sinyor Mussolini 
Kont Grandiyi Romaya çağırarak 
onu yanında ve gözünün önünde 
bulundumnakla başka bir mak -

sad takib ediyor: Damadı Kont Ci
ano'nun Alman taraftarlığı yanın

da bir de Kont Grandi gibi İngi
liz taraftarı kuvvetli bir diplo -
matın nüfuz ve tesiri İtalyan po-

AL MA NYA DEMiR iSTiYOR 
Şimdi de İsveçten Demir Almak 

Müzakereye Giriştiler • • 
ıçın 

İngiliz gazetelerinde okunduğu
na göre Ahnanlar demir tedarik 
etm ·k için İsveçe müracaat etmi.ş
lerd.r. Fevkalade bir hal çıkarsa 
Atman harb sanayiinin demirsiz 
kalmaması için İsveçlilerle Berlin 
a;-asında müzakere cereyan etmek
tedir. Almanlar ışi sağlama bağ

lamak üzere İsveç demir maden-

\erini işleten şwketlerle ortak ol

mağı da istemişlerdır. Fakat yu -

bancılann bu gibi madenlerine or
tak olmasına İsveç kanunları mü

said olmadığından bunu elde ede

memişlerdir 

Almanlar İsveçin en çok demir 
alan müşterileridir: % 75. 

En önde kapı gibi, çam gövdeli iri yarı, kaba
sakal sarı bır sarıklı vardı. Göbeği burnuna değen, 
sakalı goğsunü yarılayan et ve kemik yığını bu 
patlak göz imam içeriye adımını atar atmaz sağ eli
nı göjlslinün üzerine götürdü, hepimizi gözden ge
çirerek ve bakışlarını paşanın bakışlarında toplı

yarak: 

litikasında bir muvazene husule 
getirecektir. 

4te dönen rivayetlerden çıkan 
iki netice. Bu rivayetleri çok da 
görmemeli, çünkü İtalya ile İn
giltere arasında şu son dört sene
de aktedilen iki anlaşmada mü -
him bir amil olan bır diplomatın 
harici faaliyet sahasından çekilişi 
diplomatlar öle.minin belli başlı 
bir hadises demektr. 

•• ! 

İtalya - Alman 
Teyyrelri 

İngiliz gazetelerinde okunduğu
na göre İtalya yarıma.el.asının ü
zerinden uçarak bakan bazı dik -
katli hava yolcularının verdiği 

malümata bakılırsa İtalyanın tay
yare karargahlarında bir çok Al
man tayyareleri bulunmaktadır. 

Gene bu suretle görüldüğüne na
zaran bunların Alman tayyareci· 
!eri tarafından idare edildiği an
laşılmaktadır. 

Köpeklerin 
Grevi 

Macaristanın Szeged şehri mü
him bir grev tehlikesine maruz 
kalmıştır. 

Belediye mec!.si ahir.en köpek
lere yüksek bir resim vazettiğin
den köpek sahibleri belediyeye 
müracaatla resmin indirilmesini, 
aksi takdirde köpeklerini harice 
göndereceklerini söylemişler. 

Belediye meclisi, bu müracaati 
belediye dairesinin avlısında ba
ğıran, uyuyan yüzlerce köpeğin 

- Esselamünaleyküm .. 
Dedi. Paşa cevap verdi .. 
- Aleykümüsselam Efendim .. 
- Keyif tayyip? .. 

ben seyirci imişim gibi idim. Hiç üzülmeden, hiç
birşey hissetmeden ıbir koltuğun kenarına dayan
mış öylece duruyordwn! 

- Lehülhamd Seyyidina. 

Hal ve hatır sorgusundan sonra, irili ufaklı 
üçü beşi bulan sarıklılar yere bağdaş kurarak birer 
birer oturdular; halka oldular. Sonra öd ağacı ge
tirildi Babam, Nedim Bey Nazmi, daha bir iki ta-

nımadığım da bı.: !ıa!kanın etrafına sıralandılar. 
Ben aptal gibi i.dim. Sinirlerimdeki deminki 

gergrılik, coşkunluık yerine bir yumuşaklık yorgun
luk b"şlamıştı. Ve gittikçe aptallaşıyor, alık alık, 

- Ne oluyor? ... 

Diye bu şeyleri seyrediyordum. Ve ... Zihnim 
bura<.! , pas tutmuş. işletılemiyen bir makine yığı
nı g•bi kafamın .çinde bir ağırlrk halinde duruyor
rlu. Sanki, bu saıhnede benim hiç rolüm }"00unU&, 

Bu hal, paşanın vekiline: 
- Aldın mı?. 

- AJ.dnn. 
Denip te, babamın yanındaki bir adama: 
- Verdim mi?. 
Deyinceye kadar devam etti. Bu, son sorgu bir

deıomire beni ayıllttı, beynime saplarıan bir nisteJ" 
oldu, vekil: 

-Verdim ... 
Derken birdenbire haykırdım: 
- Neyi veriyorsun? .. 
Sesim bir kaplanın böğürüşü kadar korkunç, o

nun gibi gibi vahşi. onun gibi kulakları yırtar bir 
kuvveteydi, kabasakal imamın üzerine doğru kos
twn. 

DİK.SENİN KAHRAMANI 

•SARA GA..'1-lP• 

Diksen 'in kahramanları galeri
sinde . sara Gamp• ın, bu eski tip, 
kaba, yüzü çizgili ve çirkin hasta
bakıcının da bir resmi vardır. Srh
hat ve estetik bakımından şimdiki 
hasta bakıcılar Sara ile kıyas ka
bul etmez. Fakat o, bir senbol ola
rak kalmıştır. 

KONUŞAN KADAVRA 

F RANSA p. T. T. İDARESİNDE 

NE KADAR KADIN VAR?. 

1901 de Fransız Posta, telgraf ve 
telefon idaresinde 6,823 kadın me
mure vardı. 

Bu 6,823 memureden 500 ü ay
da 1,600 frank, 23 ü 2.000 frank, 
geri kalanı da 1,559 frank alıyor
lardı. Büyük şehirlerde posta hiz
metine girenlere ayrıca 1,000 frank 
da mesken bedeli veriliyordu. 

Son neşrolunan bir istatistiğe 

göre memurların sayısı beş mis
li fazlalaşmış, maaşları da o nis
bette artmıştır. 

KÜÇÜK AYAKLAR 

Çinli kadınlar, ayaklarının kü
çüklüğü ile şöhret almışlardı. Es
kiden, kız çocukların ayakları de
mirden bir kalıba, daha doğrusu 

bir cendereye konur, büyümesine 
mani olunurdu. 

Ayaklar, gerçi büyümezdi. Fa
kat, yamru ve yurnru, biçimsiz bir 
şekil alırdı. Bu yüzden sakat olan
lar da çoktu. 

Yeni hükmet, bir kanunla bu 
adeti kaldırmak istedi, fakat mu
vaffak olamadı. Haıa, ayaklarını 

cendereye koyan Çinliler var .. 

BIYIK MODASI 

Büyük moda mağazalarının, bu 
srne çıkardıklaı1ı kataloglandakıi 
erkek resimlerinin hemen hepsi 
bıyıklı- Bunlar Vilyam Povel ve 
Çemb!rlayniıı bıyıklarına benzi
yor. 
Anlşılan bıyık bırakmak yeni

den moda olacak. 
il. 1 • • 1 •• ••••••••••• •••• 

Doktorun Öğütleri : 

Dişleri Nasıl 

Muhafaza Etmeli? 
Hamızlı, yani ekşili şeyler 

ve bilhaıssa limon dişleri be
yazlatır. Fakat minelerini ha
rab eder. 
Eğer dişlerinizi muhafaza 

etmek isterseniz bunları kat
'iyyen kullanmayınız. Mka~ 
lin'li tozlar dişlere çok faide
lidir. Dişlerin çürümesine ma
ni olur. İnce dövülmüş kömür 
tozile karışık atınakına da diş
leri temizlemek için iyi bir 
tozdur. 

• 1. 1 ••••• 1 •• • 1 ••••••• 1 ••••• 

rioasına (!) rağmen dikkat na
zarına almamış. 

Bunun üzerine, şehirde mevcud 
17,000 köpek grev ilanına ve ieh
rin en büyük ve işlek caddesinde 
nümayiş yapmağa karar vermiş
tir. Köpekler, resim indirilme -
d.ikce sokaktan çekilmiyl!c~kler, 
yolları kapatacaklar, münakalatı 
durduracaklarmış .. 

Yazan: 
- Seott Davvson -

Dün intişar eden kısmın hu
l<isası: 

Dikson. Amerikada Tıb fa
kültesi Teşrih salonunun bek· 
çisidir. Fakültenin hastabakı
cılarından Edit adlı güzel bir 
kızla evleniyor. Bir çocukla.n 
oluyor. Bir gün çocuğun be
şinci yıldönümü için evde ha
zırlıklar yapılıyor. O güıı ço
cuk bahçede oynarken, iki 
meçhul adam. çocuğu kaçırı· 
yor. Akşam üstü Dikson ve 
davetliler eve geldiği zaman, 
büyük a.nalannı çocuğun o
yuncakları arasında baygın bu
luyorlar! .. 

-2-

N eV)"Ork polisi bir haftada~
ri Jüliyi arıyordu, kaybolan ço
cuğun izi bulunamıyordu. 
Jülinın kayboluşu Dikoon gibi 

Edili de fena halde sarsmıştı. Yıl
dönümünü tes'id edecekleri bir 
gecede Jülinin kayboluşu, böyle 
yeni kurulmuş bir aile için ne bü
yük bir felaketti: 

Dikson fakültedeki imtihanl11 -
rın sonunu bekliyordu. İmtihan -
!ardan sonra işi hafifliyecek, ve 
geniş bir nefes almak fırsatını bu
lacaktı. Teşrih masalarındaki ö
lüleri gördükçe daima çocuğunu 
htaırlıyor ve ağlıyordu. 

• •• 

Eski bir alışkanlıkla üçüncü ma
saya sokuldu.. Cesedin üzerinde
ki beyaz örtüyü açtı. 
Beş yaşlarında bir kız çocuğu .. 

O gün teşrih imtihanında talebe Sarı kıvırcık saçları gözüne ilişin
lküçük çocuklar üzerinde tetkıkat ce: 
yapacaktı. Dikson geceyi fakül - - Ah .. Kaybolan yavrucuğu -
lede nöbetçi kalarak geçirmişti. mun saçlarına ne kadar benziyor! 

Fakülte direktörü akşamdan Diyerek ağlamağa başlack 
Di.k5onu çağırdı: Ona da, ötekiler gibi, ensesin -

- Yarın sabahleyin talebenin den bir (muzadı taaffün) şırınga
i.mtihanı vardır. Teşrih salonuna sı yaptı ... Ve örtüsünü çekti.. Fa
getirilen çocuk cesetlerini iyice kat çocuğun başını kapr.yamadı.. 
temizle! Gözü çocuğun yüzüne ilişti. Ve a-

Dedi. Dikson akşam teşrih salo- vazı çııktığı kadar haykırdı. 
nuna girerek kollarını sıvamış ve - Jüli .. sevgili yavrum! 
mermer masalar üzerinde yatan ı Mermer masanın üstünde yatan 
üç çocuk cesedini ilaçlarla temiz- küçü.k çocuk, Diksonun kızı idi. 
lemeğe başlamıştı. İşte sol yanağındaki siyah beni, 

İlk önce başta duran on iki yaş- uzun kirpikleri. (}{?niş alnı.. 
larında bir erkek çocuğu cesedini Dikson daha fazla bakamadı. 
ilaçladı .. Kulaklarının dibindeki Titreyerek biraz geriye çekildi.. 
kalın damarlardan eter şırıngala- Ve yumruklarını başına vurarak: 
rını yaptı. Öteki de sekiz yaşla - _ Çocuğumu boğmuşlar .. 
rında bir erkek çocuğu idi. Bunlar Diyerek bağırmağa başladı.. 
hemen hemen birer hafta önce öl- Dizlerinin üzerinde duramıyor-
müş cesetlerdi. du. Dikson bu korkunç manzara 

Fakülte son günlerde çocuk ce- önünde kendini kaybetmişti. 

setleri bulmakta müşkülat çeki- :. 
yordu. Bu işi yapan gizli bir şir- N eV)"Orkun meşhur polis hafi • 
ket vardı. Zabıtanın şiddetli araş· yeterinden M. X. Fakülte direktö
tırmalarına karşı, Fakülte direk - rüne bir müjde getirmişti: 
törü ilim ve fen namına bu şebe- cDiksonun çocuğunun bir iki gü
keyi himaye etmiye mecbur olu- ne kadar bulacağız. Memurları -
yordu. Zaten başka memleketler- mız Jülinin izi üzerinde yürüyor
dede Tıb fakültelerine çalışan giz- lar .. Kendisine söyleyiniz.. Sevin-
li adamlar vardı. sin!• 

Dikson uzun yıllardanberi teşrih ı Direktör sabahleyin fakülteye 
salonuna mezarlıklardan getirHen ıı~lir gelmez Diksonu arattı. Ona 
sayısız ölüler göl'lilüştü. o.ı sevinçli haberi müjdeleyecekti, / 

bu kadar hakaret, •küfür karşısında hiç birisinin ba
şı bile yenden kalkmadı, hiç birisinin gözü kımılda
yıp bana bakmadı ve .. Hiç birisi· 

- Ne diyorsun Hanım? .. 
- Ne yapıyorsun Belkis? .. 
Diyemedi! Hele ben: 

- Varmıyorum .. Varmıyorum!. Bu nikahı kı
yamaı.sınız!.. 

- İmaını efendi ne yapıyorsun? Bu adam be
nım vekilim değil. Ben de bu nikaha razı değilim. 
Göl'lilüyor musun, işitmiyor musun?. Günah değil 
mi? Allahtan koı:OOmuyor musun?. 

Diye ona da bağırdım. Ve .. Bu bağırnıalarım 
dRvam etti: • 

Neyi, kime veriyorsunuz?!. 
- İstemiyorum .. 
- Zorla nikah olur mu?. 
- Sizi mahkemeye veririm .. 
- Sahtekarlık yapıyorsunuz!. 

- Yaptığınız cinaıyettir .. 
Ve .. Hakaret ediyordum .• 
- Siz, hepiniz canisiniz .. 
- Alçaklık ediyorsunuz!.. 
-- Reziller .. 
- Sefiller!. 
- Paşa da bir alçak. siz de bir aıçaı<: .. 
Ve .. Tepiniyor, çırpını)"ondum. 

Fakat. ne garip, ne akla sığmaz bir haldir ki, 

Dedikçe, kabasakalın hiç sesi çıkmıyor, iki de 
bir deve gözlerini açıp yüzüme bakıyor, ağzının i
çin.de bir şeyler mırıldanarak, 

- Onlardan sor .. 
Der gibi paşayı ve etrafındakileri gösteriyor , 

sonra, yine elini kalbinin üzerine götürüp başını 

önüne eğiyordu . 

Öteki sarıklılar da bir şeyler okuyup duruyor
lardı. En nihayet, kabasakal: 

- Allah mübarek etsin .. 
Dedi, inliye tıslıya yerinden kalktı, ötekiler de 

onunlö. birlikte kalktılar ve .. Hepsi birer salyalı kö
pek gibi para iştihasından ağızları köpüre köpüre 
ducaklarını paşanın eline uzattılar. 

- Allah mes'ud etsin efendimiz .. 
(Devamı var) 

1 
Çev\ren. 

fskender F. SERTELLİ ---ıa· 
Drksonu teşrih salonunda ~u ili 

madılar .. Ve teşrihhanenin kUÇ 
yor 

kapısı ardına kadar açık duru 
du. 

• •• j): 
İmihan vere<:ek talebeler teşfrı' 

salonundaki kadavraların etrafı 
üşüşmüşlerdi. . r 
Teşrih profesörü talebeden bır )ı 

ne sordu: i' b 
- Vücud soğuduktan sonra 1'~ 

rar işleyen bir kalbe rastladıP 
mı?. .. ·ID 

- Evet Kolombiyada bir 1told' 
kadın öldük!ten beş saat sonra .Of 
rilmiş .. kalkmış, bu kadını beP··:ıı h 
rildikten sonra - gözümle gördU 

(Devamı 7 inci sayfadOI 
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T.A.Q. 19,74 m. 15195 Kes. 20 :~ 
T.A.P. 31,79m. 9465 Kes. 20 j'' 

· 1639 m. 138 Kes. 12/ 

BUGtlN 

Saat 18.30 Prornram, , 

Saat 18.35 Müzik (cOfieıl 
o' 

bach• - Orfeus cehennemde 

peretinden potpuri - Pi.). 

Saat 18.45 Müzik (Küçült of 

kestra - Şef: Necip Aşkın) · 
1
,. 

1 - Dehbes - Kopeyla lı' 
J{eiııl 1 sinden bebek dansı, 2 - ,ı 

Valther - Danseden kulaıD 
/ 

{Fokstrot), 3 - Heuberger 
1 ·r ı 

Şarkta, 4 - Zieher - Eşl<l 
operetinden (potpuri), ııc' ~ 

Saat 19.15 Türk müziği (İ 
saz faslı), 

11 
Saat 20 Memleket saat aY~I 

ajans ve meteoroloji haberıerıı> 
Saat 20.10 Neşeli plAklar · , ! 

Saat 20.15 Türk müziği (St 
1 

çilmiş eski eserler). 

Saat 20.50 Konuşma • 
Saat 21.05 Temsil. 

111
, 

Saat 22 Haftalı•k posta k~ 
su (Ecnebi dillerde). ,J 

Saat 22.30 Müzik (RicJı9 · 
Straus - Volonsel sonatı). IJ 

Çalanlar: Mooud Cemil ve 
mal Reşid. r" 

Saat 23. Son Ajans haberi•. , 
ziraat, esham, tahvilat, karrıl11 

yo - nukut borsası (fiyat). , 

Saat 23.20 Müzik (Cazbe.ııd 
P l.) , , 

Saat 23.55 - 24 yarınki proS 
ram. 

YAJtlN 

12,30 P rogram. t 
12,35 Türk müziği (Klasik pıt'· 

ram), 

A ~ı 
nkara Radyo.su küme ses 

saz heyeti. 

13 Memleket saat ayarı, ai3f) 
ve meteoroloji haberleri. 

13,15 Müzik (Küçük orkestrB ' 
Şef: Nec:ıb Aşkın). 

14,15 • 14,30 Müzik (Piyano ,o· 
1olan - Pl). 

1357 Hicrf I 1355 Ruzııl 
Cemaz~yelılhir Temmuz 

--- 9,,,,,.,,, 
1939, Ay 7, Gün 203, Hızır 78 

22 Temmuz CUMARTESİ _, -- 1 1 
Vakitler Vaaati EsaPl 

ıa. da. ~ ---
Gün et 4 47 9 12 

oııe 12 20 4 45 

İkindi 16 18 8 43 

Aqam 19 35 12 00 

Yabı 21 30 
1 5~ J 

İınulı: 2 37 6 o 



1 İST ANBUL İÇİNDEN 1 

sonluk Yaparak 
uyan Bir Çocuk 

ff enüz İlk Mektebi Bitiren Bu 
Çalışkan Talebe Ev Geçindiriyor 

Osman Cemal 

r r.ııirlinin • 
ı rıı b • Yoksullugun okuma-
b~ 0,~ı olamıyacağına capcanlı 

.. •k ıster misiniz? Öyle U;e 
~~t l?ıi~, gördüğünüz çocuğa 
tit edıniz. işte size gayet fa

"1J. ksuı b:r ailenin zayallı bır 
: bki beş sınıflı bir ilk mek

Ut" 
•n i ~n sınıflarını beş yıldır 

k j ı derece ile geçerek bu 

b 
tebı bitiriyor. Hem de 
tw ı 1Yor bıliyor mudllnuz? 

ulacak. uç, dört yıldır bir 
Ilı, d: ııarsonluk ederek. bir yan· 

nu l'lıt·ktebe gidip okuyarak ... 
~ Yıl tnektcbi, yine en ıyi bir 
ı.ı,~ •le .bitırmiş olan bu küçük 
) ·~ •d lstanb•.:lun İkitelli kö
r.. •ndir Z t k.. 1 · · k "lltı.t • a en ov erının pS 
' Ulan b b b. ·. . · n hıı a ası ır ış aramak ı-

n taya gelirken Mehmedle a- 1 
. ı da b . . 

i 'Ilt uraya getırmış ve ken-
~~llık ada bura.da rençberlik, ha
. r,h falan y~mıya bhlamış 

llıc;j · ' 
~.ilır ı de bir ilk mektebe ver-
' Fakat babasının kazancı o 
tıı ·~?.dır ki kendilerine bir ku
~t ek parasını bile zor çıkar
ı.., •dır " • ""'1 b · ustelik Mehmedin, bu-
p • ır kardeşi daha dünyaya ge-

'e b·· .. 
''llıııe ~Yumeğe başlayınca ge -

( 

• 

Hem garsonluk, 1ıem talebeli 
yapan Mehmed 

di sevenler yalnız dukkandaki us-I 
talan ve müşterileri değil, mek
tepteki hocaları da çalışkanlığın -
dan, zekasından, terbiyesinden do- ı 
layı onu çok seviyor ve böyle bir 
evl:id sahibi oldukları için de a
nasile babası da çocuğun üstüne 
titrıyorlar Yıl on iki ay hiç dur
madan, dinlenmeden ev, mektep, 
gazino arasında mekik dokuyan 
Mehmed ne gezme, tozma biliyor, 
ne eğlence, oyun, ne sinema. ne 
bilmem ne! Onun bütün gezmesi, 

~a busbütün güçleşmiştir. O 
t;lii~ dokuz on yaşlarında olan 
il hır ~ehmedi. kendilerine bel- toııması, eğlencesi. sineması. bay-
ftıı aı Yardımı olur diye mektep- ramı, seyranı sade işi. gücü. mek-

geçen ve bu sene yine mektebı e.ı 
iyi derece ile bitirmiş olan Meh
med şimdi Topka:pıdaki büyük 
bahç..li kahvede ailesini geçindir
mek için yapmakta olduğu garson
Juğun son günlerini geçiriyor. Çün
kü, eşine İstanbulda pek de rast
gelinemiyen bu çok çalı;kan ze- I 
ki, ve çok terbiyeli çocuk yakın· 
do. gece yatılı bir orta mektebe gi- 1 

dıyor. 1 

Vakıa onun artık bu işi bırak -· 
ması belki fa:kir ailesine y>rdım ı 
cihetinden bir hayli dokuna•:ak
tır. Fakat ilk mektebin tam o• ş 
seııo:;ini, bir yandan garsonlukla 
hep birinci derecede bıtiren bu 
çocuk, gideceği orta mekteb;, yal
nız talebe olarak ve yalnız ders
leri ile vazifelerile uğra§arak kim· 
bilir ne k •. da.r parlak bir derecede 
bitirecek?. 

Çalışmaya, okumaya. o.dam ol
maya, anasına, babasına, ailesine, 
memleketine, milletine hizınôt et· 
meğe hevesi olan çocıik diye, böy-
lesine derler işte! 

Bıtkarsınız. kimısi para bfJI, ser
vet, refah içinde her yıl sınıf dö
nerek ve evden sızdırdığı mangiz
leri şurada burada, ona buna de
ve yaptırarak sonunda .ıpektebin 

arka şahadetnamesini alır. Kimi de 
Mehmed gibi, böyle yoksulluk için-
de evinin, baııkının ve mensup 
olduğu cemaatin yüzünü ağartır. 

Kimbilir bu çocuğu, bundan bir 
müddet sonra aramızda nasıl bir tı .1 ıp Pek az bir para ile bir ye- tehi ve dersleridir 

it .rak vermek istemişler. İste- Beş yıldrı bu şeraıt altında sı- mühim iş ve güç sahibı görece -
~'%J1 :1anıma okumaya pek he - nıflarını, hep en iyi derecelerle ğiz?. 
~ an Mehmed buna razı ol· 1 ======================:;;======== 
~ h ve nihayet b1'ba, ana, oğul G y •• y 1 1. • d 
~~a~~r!~~e~~ükten sonra şuna 1 eçen uz 1 çırı e 
l~:ed gündüz'.eri mektebe • 

~· ' geccleTi de Istanbulun bir M d • • 1 1 
~~~d:a;:ıı~:~;· aii~~~; ~~ e enıyetın nsan ara 
~ı,~ b~~~·üzerine Mehmed, da- K d d "' Şe Je 't tnektebin ikinci sınıfında azan ır ıgı y r .. 
l~ltutuyor bir yandan mektebe · 

q~~r~~·L:~~~~~d:~~;~1~ Her istediğinizin Cevabını Bir 
~ ~:~~~~t:a~=~~~i~:::~a: Kaç Dakikada Alabilirsiniz 
~'~k, e Yarılarına kadar da bu 

•nda 
ı, n Çıraklık başlıyor. 

~°'i Jll! aksiliğine bakın Meh -
1'~iı~a k az bir ücretle burada çı
"ıen başladıktan ·biraz sonra 
\ı~ bluk.suı olan babası hastala
'I 0 c· bu tün işsiz güçsüz kalın
' ıvard . ''ılı aki küçük bir kıra evı-
ıı..tıin llıtıış olan bu dört ki§ilik a
"~hııı h<ıJnen bütün yükü küçük 
~. ~ııı omuzlarına yükleni -

ı:ı ... 
~(·~~nün bir kere, sabahleyin 
"<! hıruçukta mekep .. akşama ka
lıı•daıı alay ders .. Akşam paydo
ıı.r •· ııece "atına za~anına ka-
~ •UJıı1t· • ~· 
( ~ anda durmadan garson-
~ eiı:ı lll-a gece yarısına yakın e

ıı,/ ertesi giınkü mektep 
~ .• 1 

Ve vazifeleri ile uğraş -
tt 

de l\eı;k bu • ı·ı .. .. 1\i Yr,k çocugun ta ı gunu 
G tı <li~ Pazarları ve mektebin bü- , 
lı( tı.ıa er tati] günleri hep dük

S. V. P. teşkilatı santralı memurlarından bir kısmı iş başında 

> 1-ıı~:çiyor. Hele yazın üç ay
Ölln , rınde Mehmed oranın ve 

tJıı1ta~,':~ın .. değil, o civar.'.n en 
Ilı-~İkl· . gozde, en açıkgoz, en 
G ~ iti 1

• hır gansonu kesiliyor. 
, tıın ; az Pazarlarında bu dük -
•ıh. Yazıı1c b . 
~ "i doıd ahçesı de hınca -
lı, llQi gibura.n yüzlerce müşteriyi 
lıı.ı tıla tı ı hır başka küçük gar -
d h~li e~:ed '.dare edıyor. Onun 
~ ~ı~1 k ndısıni ustalarına se\'· 
tr,o adar mGsterilere de sev

~ .• b \•e kenrl~i o yaşta iıdeta 
"" ıına b . . · \ hate ır gıuınoyu ıdare e-

ge ıyor. Fakat Mehme-

-150 sene evvel Paristen Marsil -
yaya on beş günde gidilirdi. Ver
saya, Senjermene gitmek de bü -
yük bir iş sayılırdı. 

18 inci yüz yılda, en mühim ha
vadisler, günler ve haftalar geç
tikten sonra duyulurdu. Şimdiki 
glbi gazeteler yoktu. Vilayetler 
ahalisi, siyasi ve içtimai haber -
!eri yolcular ,·eya tanıdıklaıı ta -
rafından gönderilen mektuıblar 

vasıtasile öğrenirdi. 

Bugün ise şimendiferler, oto -
mobiller, tayyareler, radyo ve 
telefon sayesinde mesafenin ehem
miyeti kalmadı. İstenildiği zaman 
istenilen yere yıldırım sür'atile 

gidiliyor. Mühim hadiseler daki
ka;sı dakikasına öğreniliyor. Dün
yanın öbür ucunda geçen bir vak'a 
'beriki uounda derhal duyuluyor. 
Telsiz telefon vas>tasile bütün dün
ya ile konuşmak kalbi!. .. 

Eskideıı havanın iyi veya fena 
olacağını kırlangıçlann uçuşları.

na, sümüklülböceklerin yürüyüş -
!erine göre tayine uğraşırlardı. 

Telefon sayesinde yorulmıya, 

zahmet çekmiye, sinirlenmiye lü
zum kalmıyor. Her§ey, evde otu
rulduğu halde öğreniliyor. Her -
şey ayağa geliyor. 

(Devamı 7 inci saııfada) 

KUSURSUZ KADIN! 

Bir adam, zenginliğine tama &
derek kör, topal ve kan'bur ıbir 

kadınla evlenmi{ı. Dostlarından 
biri: 

- Canım, demiş. Bu topal kıv 
dını ne diye aldın?. 

- Fena mı? Bir yere çıkmaz, ev
ceğizinde güzel güzel oturur .. 

- Fakat gözünün biri de kör!. 

- Daha iyi ya-. Kabıdıatleri -
min yarısını görmez ... 

- Peki, ya arkasındaki kanbur? 
- Artık hiçbir kusuru da mı ol-

masın! Gökten inmiş melek değil 
abu!. 

KABAHAT KİMDE? 

Adamın birinin beygirini çal -
ıhı.şiar. Ahbaıblarından kimi: •Ka

bahat sende, gözetmelidin ?· kimi 
de Seyine tenbih etmemişsin. He
rif, ahırın kapısını açık bırakmış. 

Çalarlar ya! .. • diye kaıbıdıati ken
disine bulunca kızmış, ve: 

- Acaib! Hep kabaıhat .bende 
mi? Beygiri çalan hırsızda hiçbir 

kabahat yok mu?. demi§. 

OTEDDE 

- Boş bir odanız var mı?. 
- Var efendim .. 

- Geceliği ne kadar?. 

- Bazılarının bir, bazılannın 
da iki lira ... 

- Aralarındaki fark ne?. 
- Bir lira bayım!. 

SUAL - CEVAB 
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,,,,.. .............................. -....................................................... ... 

Sual.- Dünyada en çaıbuk u- • 
nutulan şey nedir?. 

Cevab.- İyilik-. 

S.- En geç unutulan nedir?. 
C- Kötülük! . 
S.- En güç ve geç husule gelen 

şey?. 

C.- İstikraz!. 
S.- En çok sevilmiyen şey?. 

C.- Züğürtlükle çirkinlik!. 

İKİ EVLİ ARASINDA 

HASBIHAL 

- Aıh! Bira.deı. .. Acaba bu dün
yada evli olupda rahat etmiş var 
mıdır?. 

- Vallahi bırader, bunu ben de 
düşündüm. Bir kişi bulabildim. 

- Aman SÖy le, kim bu talili a
dam? 

- Adem babamız!. 

- Onun da rahat ettiği ne ma-
h'.ım?. 

- O da mı etmesin? Kay.nanası 
yok, kaynatası yok-. 

YAZ TATİLİ 

- Tatil zamanını nasıl geçir -
din?. 

- Adada. Denize girmek, çam-

lar arasında dolaşmakla. Ya sen?. 

- Amcamın hizmetçisile!. 
- Seni çok mu seviyordu?. 

- Ne söylüyorsun, bütün gün 
yanından ayırmazdı. 

- Nasıl vakit geçiriyordunuz? 

- Sıibahtan akşama kadar ibir-
likte su taşımak, ortalığı siHp sü-
6)Ürmekle ... 
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Bir Dakika 
Diyip Geçmeyiniz. 

* Macaristan ( 7 ,600 kilo zi
rai maıı..ulat ihrac eder. 

* Kanada, bir dakikada 675 
kilo konserve balık ihrac eder. 

*Rusya; dıoğum evleri, ço
cuk bakım yurdları ve bah
çeleri için dakikada 3,000 rub
le sarfeder. 

* Almanya, Romen sana -
yiinden bazılarının kontroJ. 
hakkını elde etmiştir. Bu sa
nayi dakikada 18 l<m zeytin
yağı, 4 ton kömür, 8 ton mı
sır istihsal eder. 

* Meşhur Mader şarabı, 

Mader adasında yapılır. Da -
kikada 18 litre ... 

* Sinemada, perde üzerin
den 25 metro Ş_erid, 1,440 re
sim geçer. 

SİZ BU SATIRLARI OKUR
KEN 60 SANİYE GEÇTİ. 

Greta Garbodao sonra İsveçio sinemaya hediye ettiği Zarah Leander bugünün en 
büyük san'atkiirları arasına karışmış bulunuyor 

Baska bir 81emde yasıyorlar 
...... ım:ımmmm ........................ .. 

32.000 Kör Bizim, Henüz 
ff • 

Oğrenemediğimiz Sır içindedirler 
Bizim henüz öğrenemediğimiz 

sırlarla başka bir alemde yaşıyan 
binlerce insan var. Bunlar rengi 
tanımıy<ır, hareketleri, hadiseleri 
görmüyorlardır. Faıkat herşeyi bi
liyorlar, tıpkı bizim gibi hareket 
ediyorlar. 

İşte bu alem içinde yaşıyanlar
dan yalnı.z Fransadakilerin ha -
yatlarını ancak aşağıdaki kadar 
izah edebiliyoruz: 

Bugün Fransada 32,000 kör var
dır. Bunların sayısı her sene 2000 
kadar artmaktadır. 

Pariste, görlerin talim ve ter -
ibiyesi ile uğraşan milli müessese 
1784 senesinde tesis olunmuştur. 
Ve Sı:hhiye Vekaletine merbut -
tur. 

Müessese leyli ve nehari talebe 
kabul eder. Nehari talebelerden 
para alınmaz. Leyliler, senede 
3,200 frank verir !er. 
Yarım pansiyıonlar, yani öğle 

yemeklerini müessesede yiyenler-
Tutuyor .. Fakat görmüyor 

Eşine Ender Tesadüf 
Edilir Bir Muhakeme 
Başkasının Yerine Hapse Girmiye 

Razı Olan Bir Adam 
Parıs mahkemelerinden birin -

de enteresan bir muılıakeme cere
yan etmiştir. Bu davayı Fransız 
gazeteleri şöyle yazıyorlar. 

Bulönyi - Sür - Me.r ceza mah
kemesinde maznun yerinde hap

se gitmek is\emiyen İripbaşı Ta
barat ile hakkı olmadan hapse git

meğe razı olan balıkçı Kaskard 
yanyana oturuyorlar. 

Haki.m.- {Taibarata) sizi cad
de üzerinde çakırkeyif dolaşırken 
görmüşler?. 

Tabarat.- Doğru!. 

Hakim.- Bu ilk kabahatiniz d&-
ğ ·ı "? ı mı.. 

Tabarat.- Evet, fakat müsaa -
denizle birşey soracağım: Mem -

leketimize gelen seyyahlardan i
çip' sokakta sızanlar çok oluyor. 
Zabıta, bunları görünce nezaketle 
kaldırıyor, oromobile koyuyor, va
purlarına kadar göt.ürüyor. Hatta 
içtiği ve inhisar idaresine para 
kazandırdığı için teşekkür de &
diyor. 

Hfıkim.- Bu sana aid birşey 

değil. Sen, saı!hoş olduğun, umu
mi istirahati se~betıtiğin için yir
mi dört saat hapse mahkfun ol -
muşsun. 

{Devamı 7 inci ıallfada) 

den senede 1,700 frank alınır. Bu 
para, aileleri tarafından verilır. 

Fakat, ekserisi mensıııb oldukları 
şehirler ve köyler belediyesi mu
avenet sandığından temin olu
nur. 

Tahsil miidıdeti 8 senedir. 8 den 
aşağı ve 13 yaşından yukarı ço
cuklar kalbul olunmaz. Yirmi bir 
yaşından sonra da alıloonmaz. 

Parisde bundan başka hususi 
bir müessese daha vardır. Küçük 
kör çocukları°himaye eder, ailele
rine yardım da bulunur. 

(Devamı 6 ıı.cı sahifede) 

,ftLMANY ft 
Ceza Kampları 
Sayısı Artırıyor 

Almanyada Hitlere muhalif 
olanlar yakalanarak kamplarda 
tevkif ediliyor. Fakat son gün -
!erde bazı kamplardaki mevıkuf

lar serbest bırakılmışlardır. Bun
ların çoğu yahudi imiş. Yahudi ol· 
maktan başka kabahatleri yok -
muş. Hitlere muhalif olan ve si -

yasetle meşgul bulunan mevkuf -
!ar koyuverilmemişlerdir. İngiliz 
gazetelerinin yazdığına göre bazı 
büyük kamplar daha genişlet•le
rek büyütülüyormuş. Bunun da 

sebebi zannedildiğine göre eğer 
bir harb çıkarsa bütün muhalif -
!eri yakalıyarak tevkif etmek i
çindir. Hitler meşhur cKavgam. 
adlı kitabında Umumi harb çıktı

ğı zaman o zamanki Almanya im
paratoru İkinci Vilhelmin böyle 
bir çok muhalifleri tutturup hapis 
ettirmediğinden dolayı imparato
ru tenkid ediyormuş. Şimdi de 

harb çıkarsa Almanyadaki mu -
halifler tevkif edilecekmiş. Bu su
retle harb aleyhinde herhangi bir 

propagandaya mani olıxıdı düşü
nüyorla~mı1. 
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No.46 Yazan: M. SAMİ KARAYEL 

Hoca Efendin in Söylediği Sözler 
Sanki Bir Fetva Mahiyntinde Idi 

Ulema Kuvvetli Bir Zümre Olmakla Beraber 
Hükumet işlerine Karışmakta da Kendilerini 

Otorite Sahibi Sayarlardı 
Fakat; çok dirayetli ve alim bir 

kadıasker olan Monla Hüsrev ha
rekete gelmekle beraber hazım 

davrandı ve .. sözü Karaca Paşaya 
bıraktL 

Karaca Paşa; hoca ef<>ıııdinin 
hal ve tavrından ne demek iste -
diğini anlamakıta gecikmedi. Der
hal Zagoos Paşaya cevab verdi· 

- Paşa birader .. Malümu dev
letleridir iti; Ali Osmanın iki tür
lü kulu vardır ..• Biri padişaıh ku
lu, diğeri de, Çandarlılar kulla -
rıdır .. Bilm"m bizler ha!'lgi kul -
lardanız?. dedi. 

Zagnos Paşa; Karacanın bu 'a
çık ve merdce sözlerini da . .ı. zi
yade bir cür'et göstererek takvi
ye etti ve: 

- Ben, nefsımce mıllet ve dev>
let kuluyum .. Ne Çandarlı ve ne 
de iıtesi ?. 

Deyince; Moııla Hıisrev bu de
rece açık ve merdcc- sözlere ta -
hammıil edemedi. Kavuğunu bir 
iki kere başında evirip çevirdik -
ten sonra, söze başladı: 

şahın sağ olup olma<iıgını bilme- ; 
miz lazımdır. dedı. 1 

Monla HW.rev, konuşmaların 

hızlar.dığını ve araılarında saıkla

nacak hiçbir şeyın kalmadığını gö-1 
rünce. dMıa zıyade ileri gider ma
hiyette rozler sôy lemeğe başladı 
VI:'; • 

- Ulema, hiÇbir vakit meşvere- ı 
tın gayri idareye cevaz vermez .. 
Bugü.nedcğin Aliooman meşvc -
retsiz ve reyi.hodılc hiçbir şeye ka-ı 
rar vcrmcmişlerdir. Binaenaleyh 

Çandarlının teldba:ıına idarei hü -
küımet etmesi şer'an caiz değildir. 
dedi. 

Hocaefendinin bu sözleri fetva 
mahiyetinde idi. Ulema louvvetli 
bir zümre teşkil etmekle beralber 
devlet üzerinde de müessir bir o
toriteye sahih olduğundan Monla 
HilSrcvin bu açık ve veciz sözleri 
ya.bana aulamazdı. İsterse hoca
ereıııdi ulemayı toplar, Çandarlı 

hakkııııda şer'i fetvasını verirdi. 
fDevamı vaT J 

İııgiltere Türkiyeye 
Tayyare Verecek 

(1 inci sahıfeden deram) \ 
rinden ~arak, büyük bir kavis 
yapma+k suretile Poloı>yaya vara
caklardır. 

ALMANYANIN BALTIKTAKİ 
HARB HAZIRLIKLARI 

sı reisi Forsner Mıinihten bura
ya avdetinden sonra beyanatta 
bulunauk demiştir ki. 

- Beı1Jinuı ~lonya ile müza
kere için ilerı süreceği artlar şun
lardır: 

HAT AY' DA 
Yarınki Büyük 

Şenlikler 
Antakya 22 (Hu.~usi) - Hatay 

yarın anavaıtana kavuşuyor. Bü

tün hazırlıklar bitirilmiş, her ta
raf donanmış, şenlık programı ik

mal edılmi.ştir. Merasimde bulu

nacak olan Büyük Millet Meclisi 

heyeti bu akşam beklenmektedir. 
Heyet vilayet huduıdunda mera -

simle karşılanacaktır. Büyük Mil
let Meclisini temsil eden bu h~ 

yet Meclis İkınci Resi Şemsed· 
din Günaltay'ın reisliğindedir. 

Yarın buyuk bir geçid rcsrn. ya

pılacaktır. Fransızlar bu merııo;i -
me iştirak eımek için büyük bir 

kısmı hareket etmiş olan krt'ala
rından bir müfrezeyı alıkoymuş

lardır. Bu kıt'a da merasim bit • 

tikten sonra Hatay topraklarını 

terkedecektır Fransız askerleri 

yarın saat yedide kı:şladan çekile
cektir. Miralay Kole 'bu hususta 

yapılacak merasim programını tes· 

bit etmiştir. 

Hatayın her taraf.ndan ve köy

lerden merasımi seyretımek üzere 

halk kafilelerınin akını ikı üç 

gündenberi devam etmektedir. O

tellerde, evlerde oturacak yer kal

mamıştır. Bazı mekteplerin misa

firlere tahsısıııe mecburiyet hasıl 
olmuştur. 

Yannkı bıiyiık geçıd re<;minden 

eYvel hükumet l<onağı önünde m~ 

ra6'1!1 yapılaca: •. nu1uklar söyle· 
necek, kışlaya asılı olan Fransız 

bayrağı da ayni zamanda mera

siımle indirilerek. yerine Türk bay

rağı çekılccektır. 

• 
Meslek Seçmek 

lstiyen Gençlere 
(Çocuk babalan ve velileri 
ile kendilerine bir meslek 
intihab etmek istiyıın genç· 
!ere bir kolayhk olmak Ü· 

zere şehTimizdcki mekteb· 
!erin kayıd ve kabul şart -
lannı sıra ile derce devam 
ediyoruz.) 

il - Adana Ziraat 
Makinist Mektebi 

Ziraat Vekaletine bağ,lı mek
teblertlen ıbiri de Adana zıraat 

makinist mektebidir Hu mekteb, 
memleketin ziraat mıntal<aları i
çin demirci ve ziraat ma'kinisti 
yetfştirmek üzere açıhnış ·bir mü
eoocııC<lir. 

Ziraat ma.kınıst mektebinin tah
sil müddeti iki sencdiı-. Müesı;e -

seye ilk rne-kteb mezunları kaıbul 
edilir. Bu mektdbi bitirenler, or
ta iılııtisas dereccııirııcle tailıl;il gör
müş sayilır. Ayni ihtisas derec~ 
sile Ziraat Vekaleti tarafından 

tavzif edildikleri gilbi hususi çift
liklerde de deı+ıal iş bulurlar. 

Bu mekte'be girmek için Türki
ye CtLmhuriyeti vatandaşı olmak, 
yaşı 15 den aşağı, 19 dan yukarı 
olmamak, haııtahksız olmak ve 
vi.icudca makınistliğc elverişlı bu
lumnak lazımdır. 

Mektebe vuku bulacak müra
caatlar alınması lazım talooe mik 
tarından faz1a olursa talibleT <>ra
sında türkçe, aritmetık ve keo -
metri derslerinden bir müswbaka 
imtiihanı yapıhr. Alınacak taleilıe 

arasında köy çocukLarile faıbrika, 
imalathane ve çiftliklerde maki· 
nistLk, demircilik, tornacılı'.k gilbi 
san'atlaruı birinde çalışmış olduk
larını bir vesika ile ~wat edenler 
tercih olunur 

Mevsim At Yarışla 
Yarın Başlıyor 

• 
ilk Haftanın Müsabaka/art 
Koşu Üzerinden Tertib Edi 

• 

Yarın Islah Encümenı tarafın 
dan tertıp edılen ve 6 hafta de
vam edecek olan at yarışlarının 

blıincisi yarın Bakırköyüıı+c!eki Ve
"liefendi koşu yerinde yapı -
lacaktır. Alakadarların büyük 
bir heyecanla beklediği bu sen~ 
ki at yarışları organizasyonu her 
cihetten mükMl('lel lbir hale ge 
tirilmlş ve temiz bir büfe ile be
raber halkın bütün istirahat nok-
sanları itmam olunmuştur. Bu 
yarışları takip ve müsabakalara 
iştirak için İ:omir ve Ankaradnn 
da birçok meraklılar şehrimize 
gelmiştir. Yarın yapılacak y~ • 
nş beş koşu üzeriıııden tertib o-
lunmuştur. Ve her bir ka•ag.:ı -
riye seçilmiş hayvanlar ve bi -
rinci sı_nıf jökeyler iştirak eıle • 
cektir. 

Dolma bahçe 
Stadyumu 

Dolmabahçede yakında ıııqa

sına başlanacak şt'hir stadının 

imari !ı"thC<>i şefi Şinasi ile gen~ 
i.marı Vioti Violi ile iki Türk mi· 

mari uşbe;i şefi Şina•i ile genç 
mimarJ.ardan Fadıl Aysu yakın
da İtalyaya giderek İtalyan mi
marının atölyesinde çalışmağa 
ba§lıyacaklardır. Bu çalışna üç 
ay zarfında ikmal edildikten son 
ra mimarlar İstanbula dönerek 

maçları futbol sezonun , 
hasebile şimdilik y.ıp1 • 

ve bu müsabakaların s 
tikten sonra ılk fırsat' 
cağı alakadarlara tebı 
m;ştir. 

Yarın Yapır3 
Deniz Spo 1 

1 - Mevsimin ilk urı 
vi'k mü:sabaka.51 23/; 93'' 

günü Yenikapı - At.•kJf 
sındaki 2000 metre d JZ 

rinde yapılacaktır. 
2 - Müsabakalar taııı 

da ba§lanacağınd " kliiP 
haslannın Yenikap gazi 
çığın<la bulunacak olan !' 
köıde hakPm hey< ırıe rıı 
lan lazımdır. 

3 - LisnııM olmıyafl 

spoı·cu mü.>abakn ara j<I• ' 

demiyeccldir. 
4 - Klıiplcre ( vvelct 

rilen programla• la trsbıt;. 
saatlerde ~ıkış ~ erınde 
mıyan tC'knclcr yanşa ( 
hakkını kaybe<kceklcrd '. 

5 - Jurı hcy.:tı: Alıll' 
geri Aşeni, Abclurral"J!l 
lioğlu, Riza Sucri. 

- Hiç şüphe yok ki, evvela Al
lah kuluyuz.. Ve mü'mıniz. Fa
kat, bundan sonrakı kulluğumuz 
Alııoı;mana ve onun meı:lbut ol -
duğu millete kuluz ... Sizler gibi 
yalnız Allaha kulluk eden din ve 
devlet adamları başka kime kul
luk edebilirler. 

Paris :ı2 (Husu.;i) - Almanya 
nın, şimdi Danzigden zıyade Bal
tık memleketleri ile m~. oldu
ğu ı,oylenıyor. Daha doğruısu Bal
tık deniz il meşgul olmakta -
dJT. 

Almanla. muhta.ç cılciuk.•rı bü· 
tün demır. Isveçteıı getırttıkleri 

içın, bir harb halinde bu yolu em
niyN altında bulundurmak ıste

mektedk. İngilizler, ba~ka yer -
!erde olıcluğu gibi Ballıkta da mü
nakalatı lrontrol etmek ıstemek -
teıdirler, Bu sebepten bir Harb ha
linde Almanyayı abluka için Le-
ningrad ve Kronştad üslerınden. 

istifade edeceklerdir. Dığer taraf· 
tan Sovyetlıırin bu üslerde alt -
mıştan fazla ta'ıtrubahirleri oldu
ğu gibı, Polonyalıların da Gdınya 
limanında dört talı telbah .rleri var
dır. İng liz deniza'tı geınıle•ı de 

1 
Baltık denızınc girıp Alman miı· 
nakalat nı tehdi• edbilırler. ı 
·Bu selbebde~ Almanlar Ala'lld ada 
!arını tahkım. dıp bir us halmc j 
get,rmek ve lsveç en yakır ofa'! 
Elstonyanın Tallın limanını elle -
rinde bulundurmak ıstemektedir
le-r. Bu suretie butün Fenlandiya 
kvnezını~ kortrolıinü ellerinde 
bulundu ·acakiard r lsveç;en gön
der1'en demirler Tali :ı e çıKar la· 
caK oraclan Almanya'.Ya sevked 1€
celrtır. Lakin bunun .çın de kori
dor rn e.es. ın behemehaıl halle
dL.+!rr,et;ı lazım gclırnekted r Baltık 

dcvletJerı, eğer tarakkuk edPrse 
İngiliz . Sov et antantına karşı 
da bır baraj vazifesine görecek
tır. Almanlar, demir nakliyatını 

te>mın ettıkten sonra Balkanlara, 
Akdenizde ve Fransaya karşı bir 
harbi uzatmağa muvaffak ola
biıeceklerdir 

1 - Danzig askerlikten tecrid 
edilemez. Herkes biliyor kı, Al -
manya Baltrktaki emniyeti bakı· 
mından Danzııg limanını bir harb 
lımaru haline get rmek mecburi
yet ndedır 

~ - Koridordan da biT Amnan 
yolu geçmelidir 

Arna vudluktaŞiddetli 
Bir Muharebe Oldu 

inşaata !başlatacaklar ve her ü
çü de inşaatı knntrol edecekler -
dir. 

Şehir stadının bir sene zarfın
da 'bitmesi için azami gayret 
sarfed.ilecektir. Şehir stadının ya 
pılacağı has aılıır binalarının yı
kılma ve temizlenımesine !ıemen 
ba,;lanacaktır 

Hakemler· İsmail 1)3 

Hikmet Üstüntl.ığ, Nedıfl' 
tur. Bekir Ma'·ıır, Berd~ 
Baydar, İhsan Belor, Jl!t 
gen, Mühendıs Naci. 

Saha KomisEri İbra!ılıı' 
le. 

Yüzme 
1- Evv"1ce kllıplere t 

dilen program mucibince 
derasyon yüzme teşvi1' 
bakaısı) 23/7/1939 tarih'ııd 
ref stadındaki yüzme lıSq 

Dıy" söylendı. Hncaefen<llnin 
bu sözlerı Zagnoı; Paşayı daha yük
sek bir ciır'etle konuşm.ıy« sev -
keıtı. 

Çıinku; devrin en yüksek rut -
be.;ıne sahıb olan Monla Hüsrev 
gtbi bir alim Çaııdaclıy• gölge<}(> 
bırakacak sözler söylüyordu. 

Zagnos Paşa; elinı hançerine 
g<itılrerek gaı.ubane bir tavırla: 

- Bizler ve ecdadımız bu din 
ve devlet ugrunda feclayican eı -
meden çekinmemiş kullardanız.~ 
Bugün de hayatımız bu millete f~ 
da olsun ... Yüz ~ili senedir Ali
osrnan kılıcı paha.;ına Tuna boy
larına kadar uzanmış w: bunca 
kü.ffarı hfıkile yeksan eylem:.ıj iken 
şımdı bir Sırblı Mari il~ Çaııdarlı
ya kend!ısinl trslim eyliyeıınez .. 
Devlet bugün tehlikeck'<lir Padi-

,_: ···-···-···-···-···-···-
Hayat 
Sahası 

(l inci sahıfeden devam) 
kasdini küçük milletlerin istikla· 
Jioi çiğnemek, dünya haritasını 

değiştirmek, siyasi ve iktısadi nü
fuzlar tesis eylemek. .. şt>klinde İ· 

zab ve kabule mecburuz. Bunun 
aksini tasavvur etmek ancak ya 
hamakat, yahud da zihinleri bu
landırmak olur ki ikM de elele 
verdlklcri vakit daima izahtan 
müstağni bir vasfın ifade<i olur· 
!ar. 

ETEM İZZET BENİCE 

DANZİG İÇİN POLONYA İLE 

3 Ecnebi dev] t:er müdahale 
etanezlersc Danzıg m€6Elesi hail~ 
dile:.· lir. 
LEHLER .HABERİMİZ YOK• 

DİYORLAR 
Varşova 22 (Hususi) - Danzıg 

hakkında Almanya ile Polonya a
rasında mıizakerelere başlanaca -
ğı hakkındaki haberler, burada bir 
manevra olarak tel.ikki ediliyor. 

Siyasi mahaiilde, Polonyanın 

vaz'yetinin gayet sarıh olduğunu 
Alman k>t'aları Danzige girdiği 
takdirde Polonya ordUıSunun da 
g rmegC' haz. bulun<lugu tceyyud 
edılmektedır 

Polonyada bugu 750.000 .şı 

sılfı haltmıda bulunmaktadır. Bu- 1 
tün tayyare ve muhimmat fabri· 
kaları son randımanla çalışmak· 
tadırlar 

Derlın 22 (Husw;i) Tiryestr ı 

hakkında Almanya ıle İtalya ara
sıntla cereyan eden muzake.r!!'lere 
daır hiç bır te<bliğ yoktur. Ti:yes
te bir Alınan derız ~~ haline ge
tırileceğı gıbi, uzaK mıntakalar -
dakı har('kat sahalarına asker sev-\ 
köfat• da buradan yapılacaktır. j 

ZAYİ 

Ziraat bankasından aldığım ve 
içinde 3.000 kuruşu muhtevi olan 
176980 numaralı hesa:bı cari defte
ri ve nüfus kağıdı ve tatbik mü
hüriimü kayfbettim. Yenisini ala
cağ>mdan eskisinin hükmü yok
tur. 

MÜZAKERELER? Tophane Necat.bey cadtlesi 
Danzig 22 (Hususi) - Danzig Gecekuşu sokak 18 numara 

Başka bir Alemde _A_l_m_an_N_a_S)_-on_a_ı _Sos_y_al-ist_p_a_m_·-______ is_m_a_n_K_a_n_ta_r __ 

Yaşıyanlar 
(5 inci aayfadan devam) 

8 yaşına gelince, yukarıda söy
ledığimiz müco;seseye yeıleştirir. 

Bu müeso;e<;edc körlere, ilk ev
vel okuma ve yazma öğretilir. Hu
susi alfabeleri, kit.,bları vardır. 

Körlerin ekseıisi musikiye ça
lışırlar San'at öğrenenler de çok
tur. Mektebdrn çıktıkları zaman 
kendilerine iş de buJ.ımur. Çalışı.p 
hayatlannı k;.zanmaları temin o
lunur. 

Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğünden: 
1 - Kış me\·siminde kurumu muz binalarının ısıtma işinin ihale 

günü 8/7 /939 okr~k ilan edilmişti. Görülen lüzuma binaen şartnamede 

ueğışıklik yapılarak yemden 165 gün müddetle ısıtma işi kapalı zarfla 

eksıltmeye konulmuştur. 

2 - MunaııımPn h~del (23340) lira muvakkat teminat ~{ 7,5 dır. 
3 - İhale 28/7/9;19 cuma günü saat il de rektörlük binasında mü

teşekkıl komısyoo t;.r•fından yapılacaktır. 

4 - Tekili mektupları ihaleden bır saat evvel kom.syona teslim 

edilır. 

5 - Daha fazla izahat ve para~ız şartname almak istiyenlerin 
Enst tı; Dall"E; mııdür.;l~une ıriıracaatları. (2938) (5097) 

(l inci sahifeden devam) Bu katliam bütün Arnavutlukta 
Arnavudluktaki İtalyan •başku- çok fena tesirler yapmış, Arvna -

rnandanı General Goudsoni Ro- vutluğun İtalya tarafından i ga-
madan alldıgı bir emırle biitıin lini kendıkri için bayram bilen 
kasalba ve koy lrrdek sıliıllıları top- 'bir kısım gayrimüslim Arnavud-
la:mak üzere bir heyet seçmiŞ(ir. !ar da İtalyayan dü~an kesilmiş 
Yan azası Arnavıi.<llardan teşek- lerdır. 

kü. eden bu 10 kişilik heyet bir İtalyanlar tara!ır.dan bugünkü 
İtalyan kıt'asının muhafazasında Arnavutıluk Jıü"kCıınetinin ayan 
silah toplamak üzere hbasandan meclısinde kendısine azalık veri-
yola çıkmışt Heyet ilkönce, aha- len Con Barlı.o Conı katlüimin fer-
lisinden en çol< kıorkulan mınta- dasın<la İtalyan kralına şu telgrafı 
kalardar. işe 'başlamak üzerc Ma- gönrlermiştır 

1 sıa, İşkodra J\Lrt;da.~ ·ki bu • yi - Bayrağıma karşı yapılan bu 
giın• manas,,..a gelmektedir - ve muameleyi, vakit vakıt asaletile 
Dc'lıre hava.~ıne gitmışt•r öğünen İtalyanlardan beklemi-

HeyE-t • ı.rtıüay.ı rnuvasaı t e- yorduk. Eğer bu böyle d€'\'llm ~ 
dınce koy ağal rını çağırm.ı; ve dC'cck olursa bana ve bayrağıma 
s,J '>!arın teıılıminı istemiştır. Bu yol verin12, burad.ın çrkalıım.• 
ara:da koy.ilerın e.• mülum ge- Roma K • .ılı bu..ıe\g•afa ce .... ab 
çim alatı ola ornkları •ı 'bıle zap- vermemiştır. Bunun üzerine Kra-
la teşt'bb- etmişlerdir. Köv a- la kincı bir t~l.graf çekilmiştır. Bu 
ğalar!' tel:grafın rr.eali şudur: 

- Sil.ı. bııım ~a ı~mu"l'dur, - Majeste ... Dald•ığımz Şarki 

veremeyiz. Roma ımparat.orlıuğu rüyasından 

Demişler Bunun uzerınC' heyet artık uyanınız ... Son sistem si -
Italvan ıut'ası vasıtasıle cebir is- Jiillılarınız, cesım zııiı.lılarınız ve 
trma.ıne başıaırnıştır Bu hareket sayısız kartallarını:zla henüz avuç 
abalıyı kızdırmış, herkes eline ne içi kadar Arnavutlukta bir avuç 
geçtise sıllıh komisyonu azaları- Arnavut.la mücadele halind·esi -
na ve onları muhafazaya memur nız. Dalıdığınız tatlı rüyadan sizi' 
edilen milsellah İtalyan kıt'asına yine Arnavutların uyandıracağın-
hucum etm4.ıır !k. taraf arasın- dan emin oJ.unuz. Arnavud artık 
da pek ş:<lı:letlı bir çarpışına ol - şuurunu kayhetmiştir. Fırsat bul-
muş, gernk heyette \"e gerek İta!- dukça İtalyan öldürmek onun ide-
ya'l. kıt':ısıDda bir tek za1bit ve ali olmuştur. 
nefer kalmamak üzere hep6i kı- Şi1Jlllıesiz bu telgraf da cevalb -
lıçtan geçirilmiştir. Ölen İtalvan- sız kalmış, mukaıbilinde İtalyan 
!ar 150 kişi kadardır tazyikı artmıştır. Arnavutlukta u-
Vak'ayı duyan İtalyan kuman- muıni bir ihtılaJden korkuhnak-

danı hemen Mirdita köylerine to- tadır Çünkü, İtalyan askerleri a-
pıle, mıtralyözile tE"ffi t~kilatlı bir ras;m:la memnuniyetsizlik ba~ -
fırka sevketmiştir. Burada feci bir gösterdiği her tarafta şayi olmak-
müsademe olmuş, kendilerine mu ta ve silahsız Arnavud ekalliye-
kavemet edildiğini ve 'bir taraf- tinin müsellfilı İtalyan çokluğu 
tan ziyat verdiklerini gören İtal- karşısında gösterdiği gayrişııurui 
yan kolordusu kumandanı Jki köy- mukavemet askerlerin kuvvei ma-
yü birden ateşlemiştir. Bu vazi- neviyrei üzerinde çıok fena tesirler 
yet muka"\·emete imkan bırakma- yapmaktadır. 
ml§ ve İtalyan askerleri ~ panik- ı...;~-------------
ten istifade ederek siliıılısız ve Razgradlı 
müdafaasız Amavud kadınlarile Sünnetçi Abdullah oğlu 

Siinnetçi 

Kupa Maçları Tatil 
Edildi 

Milli küme haricinde kalan 
klüpler arasında yapılan kupa 
klüpler arasında yapılan kupa 
maçları üç şehirde de bitmiş ve 
İstanbulda Şişli - Süleymaniye
İznıird~n Üçok Ankaradan da 
Harbeye arasında yapılacağı ev
v<>lce kararlaştırılan turnuva 

yapılacaktır. f 

2 - Müsabakalara tarı> 
de başlanacak~ır. 

3 - Bu müsıibakalard~ 
"5u Sporları Ajanına Sı 
yar vekalet edecektir. 

4 - Hakeml,•r: Sıtkı :ı;ı 
li Rıza Sözeralp. flıJ~, 
Güreli. Nuri B06ut, ceı:ı 

Gayrimenkul Satış ilanı 
İstanbul Emniyet Sandığı Direktörlüğiill~ 

H1'•ce Mevhıbcn•n 18956 hesap numarasılc Sandıgımııd' 
(550) liraya ka,_. bırınci derecede ipotek edip vadesm<le 1JorC~ 
mediğinden hakkında yapılan takip üzerine 3202 r.umaralı İ" 
46 ıncı ma<ldesinio matufu 40 ıncı maddesine göre s<1tıırnası ıcl 
Üsküdarda Bulgurluda Ümraniye mııılıalksinin kireç fırın. şe . 
!ağı sokağında ~ki 13. 13 yeni 2. 2. en yeni 15 numaralı ahş ıp 15

, 

çeli bır kö<k(in tama·m bir buçıik ay müddetle açık arttıı111' 
muştur 1 

S1tı~ tapu sicil kaydına giire yapılmakta.dır. Al'ıtırmaS' 
istiyen (154) li!a P<'Y ake,?si v«eeektir. Milli bankalarınmzd8 rı~ 
t01J11nat mektutu da kaıbul olumır. Birikmiş bütün vergileri< 

resimler: ve vakı! icaresi ve tayiz hııdeli ve tellfıliyc •ü.sırııı 

aütır /' 
.ATt:•rma şarnamesi l/8/9'lıl tar:ihinden itibaren tetkik et 

yenlere Sandık Hukuk İşleri Servisinde açık buhındur~ C' 

Tapu sicil kaydı ve sair lüzumlu izahatta şartnamede ve takılı d 
da vardır. Arttırmaya girmiş olanlar, bunları tetkik edere~ 
çıkarılan geyrirnenkul hakkında herşeyi öğrenmiş ad ve itib~11 
Birine; arttırma 9/9/939 tar>hine müsadH cumartesi gümı CaS8~1ı 
k3in Sandığımızda saat 10 dan 12 ye kadar yapılacaktır. Muva~ ,ı 
yapılabilmesi için teklif edilecek bedelin tercihan alınması ~~ 
gayrimenkul mükellefiyeti ile Sandık alacağını tamamen g ~ 
ması şarttır. Aksi hkdirde son arttıranın taahhüdü baki kalfll3 Jll 
25/9/939 tarihhıe müsadiI pa-zart"'8i günü ayni mahalde \ e 8:1 
son artlırm86ı yapılacaktır. Bu arttırmada gayrimenkul en ,oıı 8 

üstünde bırakılacaktır. Haklan tapu sicillerile sabıt olmıyan 8
" 

' !ar ve irtifak. hakkı sa11iplerinL'_' bu ha~arını ve hususile IJ1ı ıJC 
rife dair iddıalarını ılan tanhınden ıtıbaren yırmı gun ı< ıil .# ~ , 
müsbitelerile beraber dairemize bildirmeleri .1'ızımdır. B~ ;uıl ~ 
Jarıru bildirmemiş olanlarla hakları tapu sıcillerile sabıt ~ 1'1, , 
satış bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. Daha fula rıı·' ı~ '• 
mak istiyenler;n 937/422 dosya num.arasile Sandığımız h 111' d 
Servisine müracaat etmeleri lüzumu ilan olun?ır. 

çocuklarını süngülem~er, kaçan-
lar kurtulmuş, kalanlar kaanilen 
öldürül~ür. Bu lkinfi müsır 
demede Arnavuıd zayiatı, ek..erisi 
kadın ve çocuk olmak üzere, 250 
kişı kadar tıtlımın ediliyor. 

M. Sükrü Baysal Emniyet Sandığı; Sandıktan ~111!n gayrımenkulu ipoıe'>f; 
KiiçükpazaT Kıble Çeşmesi mek istiyenlere muhamminlerinoizin koymuş olduğu kıymeUfl · \ 

ı;.-- ığdış sokak No. 14 --ıııııiil tecavüz etmemek üzere ihale \ıedelinin yarısına kadar bO• 
suretile kola;ylık .ııöst~rmektedıı. (5495) 



~'0• 31 Yazan: Rahmi Yağız 

ilk Taarruzumuzda Bir Türk 
apuruna Bir T orpito Salladık 

qf •h • ı Bu Avı Elimizden Kacırttı, isabet 
/tiremedik, Halbuki Şimdi Elmizde Fırsat Var 
ı,ton 13 Pres a.kırköyüne kadar geJ.
d~un !başında duran, bü

!ıı-ar k t hassasını gtızlerinde 
n ~ tarasısudla m~gul bu
n avye, barutılıanenin ö -

tılr. ~eçel\ken fabrika isk:el~ 
~eı; e başında bekliyen nö • 
.:ıı Yeşıllikler arasında do
~~erleri, devriyeleri gör

rıı ıı, Sedasız aletlerin ba -
.: ~guı olan ikiııeıye see • 

'!lan 
'ttıı a baksana İzidor! 

it r~t kapiten! 
· arıtaya göre İstanbul sa • 

'lli~ ne:esindeyiz! 
~:~c· akika müsaade kapiten! 
-~ bobin halindeki büyük 

ı ha 't lay
1 

• .'.'ı ayı evirdi, çevirdi, 
~~ c ' dıger aletleri göıxlen ge
~ ~ııb verdı: 
"'!yt' 

)ıı_ ın.burnu denilen nokta • 

ltar<• ar- .aya bak, burada sun'i 
r-t! ~bir fabrika, 'bır imalat -
ltııı' lld buna benzer birşey l .. 
lit;e· 
~: harıtayı dikkatli dikkat-

ltan· geçirdi... Anlattı: 
'~~ıta Yapıldığı zaman lboş 
.l.tııtlı 1§, sonradan el yazısı ile 

ll ane, kelimesi ilave edil
~ ~a ibirşey yok ..• İmal.it>

~ ~~ fabrikalar daıha lbirkaç 
it a • Y edikule. yaz-ılı sahil-

sek ... Birkaç mermi a:1sak; üze -

liinde askerlerin dolaştığı iskele-

y>e de iki t001pidıo savursak iyi bir 
iş görmüş oluruz. 

İkinci, süvarinin anlathklarını 
tehlikeli ve yersiz buluyordu. Fa

kat korkak görünmemE!k için ağ
zını açıp da itiraz etmedi. 

- Siz bilirsiniz k~iten! 
Demekle iktifa etti. 

Halbuki ikincinin hakkı vardı: 
Eğer bu görünen meba.nl haki· 

katen Tüııklerin sayısı mahdud 
barut fabrikalarından biri ise, pek 

öyle göründüğü gibi boş, muhBJ • 
faza ve müdafaasız bırakılmaz, bı

rakılamazdı. Muhakkak deniz ve 

hava taarruzlarına karşı korunma 
tedbirleri alınnll§, birçok i!hti -

maller gözönüıırle bulundurula • 
rak besablı ha.raket edilmişti. 

Mese!iı, Triton tam suyun üs -
tıine çıkıp da ilk mermisini ateş
lerken, sahili kaplıyan iri yap • 

r;aklı yabani ıncir ağaçlarının al
tında gizli, ufak çaplı otomatiık bir 
top, makineli tüfekler çıkar ve 

ateşe başlarlarsa 'llritonun hali ne 
olurdu. 

:İkinci kaptan bu ihtimalleri 

HiKAYE: 

fikrinden geçirdi, faıkat süvariye 
ancak: 

- Siz bilirsiniz kaıpiten! 
Cevabını verdi 

Klavye kararını venmişti: Şu 

önünde apaçık bir hedef teşkil e
den 'ba.rut fallırikasını topa tuta
cak, fabrikanın isk:ele&ini de tor-
p:iıdo ile ha.vaya uçuracaktı. 

Bu kararla yerinden kalktı, ma
kine tel.grafına: 

- Yarım yol. .. İleri: 

Emrini verdi, soiıra dümen ker
telerini bilı:liııd.i, tahtellbalıir mü
vazi bulunduğu sM!ile amud bir 

vaziyet a'iı<iı, Klavyenin sesi, mu
habere borusundan, torpidooula
ra uzandı, kumanda verdi: 

- Torpidola.r hazırlansın! 

Etyen Şamo, süvarinin sözü bi
teıibitımez b~rdı: 

-Hazır! 

Süvari, mangaya seslenıdi: 

- Topçu gediklisi OSkar Sa.bo, 

iıuraya, yanıma gelsin! 

Topçu gedildisi koşara.k süva -
rinin yanına geldi, selam veııdi, 

durdu: 
- Emret kapiten! 

(DPVamı ııar) 

1.te::~ başlıyor .. 
tum ... Gel pro>kopa 

ı do~nradan ili ve edilen el 
'4ııq l:t'ou. •• O barut fıO!ırikası
~-i IQ!n öıııünde bulunuyo
·~r ıl.:!eki nöbetçiler lbizi gör

KONUŞAN KADA VRA 
~! ·· Ilenim aJklıma birşey ge-

; "V,.e S""t ·• J . . esk · •ııru. ""' u, gaz erını pr op-
St 1

• :Makineye: 
tııı/l>erı. 
' ıni 

l'e Verdi. Tahtelbahir ol • 
~ltı ~ durdu, Klavye kama
bl~L-J !erine, Joşluklara da
~rı~ı bulunduğu yerden 

lı1t ağır ağır anlattı: 
n taarruzu.muzu bir Türk 

ltiır~ torpido sallamakla_ yap
ı ası talı bu avı elimızıien 

· 0 ~isabet yaptıramadık .. Ya· 
lllı~e 0Yverdik. Halbuki şimdi 
·~ ta Ruzel bir flrsat var. Türk

(4 üncü sayfadan devam) 

Sorguya çekilen talebe, tezin· 
de muvaffak olmak U;in, bu mev
zu etrafındaki etütlerini anlatı • 
yordu: 

- Şikago fakültesinde de buna 
benzer bir dirilme vakası olmuş
tur. Bir tayyareci üç bin metr~ 
den düşerek ölmüş, fakat vücudü 
berelenmernişti, tayyareciyi fa -
kültenin teşrih salonuna getirdik
leri zaman, biz de o gece mektep
te misafirdik. Sabahleyin fakülte
de inanılmıyacak bir haberle kar
şılaştık: tayyareci gece yarısından 
sonra dirilmiş dediler. 

Profesör aynı talebeye sordu: 
- Bu çocuğu kaç yaşında tah -ı,~ı~Jısı rnahdud barut fabri-

."ı ta an birisinin, belki de en min ediyorsun? 
"ıı rin~dırnan veren bir tane _ - Beş yaşlarında .. 

~a ~tıde duruyoruz. Torpido- - Kaç gün önce öldüğünü anlı· 
r~·a b·azır. Topumuz da var. yabilir misiniz? 
~e lııy ır taarruz yapsak, birden- Talebe ağzını açamadı.. 
• ~ lı.ııııı. __ ii~erine çıksak, topu _ Nereden geldiği anl~ılmıyan 
1 ~illa ll0 runen ve .. barut imal bir ses yükseldi: 

1 but' olması kuvvetle muh- - O ölmedi.. Onu kaçırmışlar-
ıınan barakalara·dirise et>- dı!!! 

Profesör talebeden utanmasay
dı teşrih salonunu terkedip kaça
ca1ktı. Çocuklar hep birden kena
ra çekildiler .. 

- Kadavra konuşuyor!!! 
Diyerek hayretle birbirlerine 

bakışıyorlardı. 

Profesör birdenbire geriye çe· 
kildiği zaman, mermer masanın 

altında yatan bir adam gördü ve: 
- Dikson .. Sen misin? 
Diye bağırdı. 

Dikson gece çocuğunun teşrih 

masası üzerinde görünce çıldırmış 
ve bu saate kadar m~sanın -altın
da sızıp kalmıştı. 

Yarım saat Jülinin kesilmiş kol
ları, yarının fen adamlarının elle-

rinde dolaşıyordu. Ve zavallı Fıdit, 
yıllarca kendisinden saklanan bu 
sırrı öğrenemeden y~adı .. 

Saçları ağarıncıya kadar, beli iki 
büklüm oluncıya kadar. mezara 

gi.dinciye kadar, kaybolan yavru
sunu bekledi. 

(.j o N) 

OGLU] TARZ A NIN 
\"lı,ı 
~tDGAR KAYS 

.\~Ut 
· ' karde 1 · · d -'t.'k-b Ş erının ans .,., 
~ u sırada yanlarına gidip 
~t·n· 

, Q •. 
1 Yarıda bırakmanın 

'"'"l'I • 
~ •• nı kızdıracağuıı bi iyor

A 'l.lellı 
"'{il() eyı muvafık buldu. 

nra 
~ ~opı rnayrnunlar. sıçramak-

Gr, anıaktan yorulacaklardı. 
ıı. •n .,. 

1 ara1 anlarına gidecek. Ko· 
·~~l arın« kabul ettirmeye ça

ı. J.i.ab·ı 
' 11 ı e arasında, vaktile 

t•n 1 ~ 1Ynnlar, on.:nla arka-
"donı t 1tQrq er bu~unacağını zan-

l ~~ .~ Şuphesi7. bunlar ken
ı. dıınJa bulunocaklardı 
~ıay 

lt!or. rnunlar k ·alı. ılıin e· 
•a l\.iıçılk çocuğun buna 

rdı. Eskiden babası, cMay· 

No: 19 

munlar kralı> değil mi idi? ... 

B:r çalının arkasına oturdular. 

Dansın bitmesini beklediler. May

munlar yoruldular, yere çömeldi

ler, yemeklerıni yemeğe b~la -

dılar. 

Akut, antropoidlerin, yeni bir 

şef seçmeıxlen evvel böyle dans 

ettiklerini ve tam zamanında gel

diklerini anlatı)"Clrdu. 

Az sonra doğruldu, kalktı. Tar
zanın oğluna: 

- Haydi, dedi. Beni takib et ve 

'ben ne yapaıoam ,sen de onu yap!. 
Maymunfar, Jakla Akutu gö • 

rünee homurdanarak yeni intihab 

ettiklerI Kralın etra!ına toplan • 

Çeviren: FUAD SAMİH 

dılar, bir daire teşkil ettiler. 
Yeni Kral, tebaasının hepsin -

den daha büyiid< ve korkunç bir 
anbropoid idi. 

Yaşlı maymun: 

- Ben, dedi. Akutum, yanım • 
daki de Korakdır, Tarzanın, yani 

eski kralınızın oğlu ... Bir vakitler 
ben de Tarzanın himaycsiıırle bir 

kraldım. Sizinle beraber a<vlan -

mak, sizin yanınıııda mücadele et

mek için geldık. Biz çok usta av

cıyız. Bizi aranıza kabul ediyor 
musunuz?. 

Kral, kin \"e gaz:ıb saçılan kü
çük gözlerini M:ut.a dikti, hain 
hain baktı. Henüz kral olmuştu .. 
Kuvvet ve kudretin zevkini tat • 

7- S O Jıf TEL G&AI' - 22 TEMMUZ ltlt 

Geçen Yüz 
Yıl içinde .. 

SDNEMA 

Medeniyetin İnsanlara 
Kazandırdığı Şeyler 

(5 inci sayfadan devam) 
RASADHANENİN SÖYLİYEN 

SAATİ 

Greta Garbodan 
Yirmi Yı Sonra .• 

KISA SiNEMA 
HABERLERi 

Hakikati Arayan 
Adam 

•Telefonla malumat verme. ser
visi ilk defa Paris rasadhanesin -
de tatbik olunmuştur. 

• 
lsveç, Sinema 

Bir Yıldız 
Dünyasına Yeni 

Hediye Ediyor 
cSuiistimaJ. ve .s.,her vakti dö

nüş• filimlerini realize eden İ 
Berşolun •Hakikati arıyan adam. 
adlı ve beynelmHel büyük bır 

film çevirmeğe başlıyacağı haber 
alın~tır. 

Ras~haııenin •9Öyliyen saati• 
gece ve gündüz, durmadan işler; 
her dakika doğru saati, dakikayı 
ve saniyeyi gösterir. 

ZARAH LEANDER Bu filmin senaryo ve diyalog • 
!arını, meşhur piyes muharriri Pi
yer Volf yazmıştır. En mühim ro
lü Remil yapacaktır. 

Biıvok kimseler, bunun, saa.tin 
yanında duran ve gözlerini kad -
randan ayırmıyan bir spikör tara
fııırlan söylenildiğini zannederler. 

Halbuki bu za.n yanlıştır. Saat 
otırunatiktir. Günde 15,000 kişiye 

saati söyler. 
BİRŞEY 00RENMEK 

İSTERSENİZ 
Medeni teşkifilt içinde en oriji

nali Fransızların S. V. P (1) ser
visidir. 
Birşey hakkında doğru malu • 

mat mı edinmek istiyorsunuz? .. 
Narzırlardaıi biri, beş sene evvel 
irad ettiği bir nutukta ne söyle· 
diğini mi anlamak veyalıud o ge
ce, şu tiyatroda ne oynandığını, bu 
sinemada ne gösterildiğini mi 
öğrenmek isti)"Clrsunıuz?. 

S. V. P. ye telefon ediniz. Der -
bal istediğiniz rna.lılmatı verir. 

S. V. P. ııervisi merkez posta -
hanesinde büyük bir daire işgal 
eder. Duvarlar, vesikalarla, kla -
oorlerle doludur. Birçok memur -
]an vardır. 

S. V. P. nin bisikletli, motösik
letli yirmi beş memuru vardır. 

(1) Fransada bu nevi müraca
atlara cevab veren servis. 

'" "' ..... 

Eşine Ender 
Tesadüf Edilir 
Bir Muhakeme 

(5 inci sayfadan devam) 

.Greta Garbonun yerini tuta
cak bir san'atkar ... Fakat, oynıya
cak, şarkı söyliyebilecek bir Gar
bo!. .. • 

İşte, İsveçli aktr>s Raralı, dört 
sene evvel Holivuda gittiği zaman 
yapılan ilk tecrübede mütehas • 
sısların mütaleaları bu ... 

Taıbarat.- Evet, fakat haksız 

yere ... Arzettiğim seyyahların he
men hepsi vapurdan çakırkeyif çı
kıyorlar. Bunlar, şehlr nemına kar-ı 
şılanı)"Clr, otomobillerle umumi I 
yerlere götürülüyor, geıxlirili)"Clr. 

Yeni bir Garbo mu?. Zara.lı da 
onun gibi esrarlı bir kadın idi. 
Hususi hayatını, nasıl yaşadığını, 
ne ile meşgul olduğunu bilen pek 
azdı. 

Zaralı; derin gölleri, büyük or
manlarile meşhur Varmland'da 
dünyaya gelmiştir. Babası, asırlar
danberi İsa ordusuna rahib ye -
tiştiren bir aileye mensuptu. Hakim.- Bunlardan bahse lü

zum )"Ok deıhedim mi sana?. 
Davanın eo;ası şu: Tabarat yirmi 

dört saat hapse .mahkılm oluyor. 
Fakat, rahatını bozmak istemiyor. 
Maiyetinde çalışan balıkçılardan 

Kaskarada: 
- Sana bir lira vereceğim. Çık

tığın zaman da bir binlik şarab. 
Git, benim yerime hapiste yirmi 
dört saat yat!. 

Diyor. Tabii patıronun arzm;u 
reddedilmez. Kaska""1d, MJl6e gi
diYQr. Aksi olacak, mahpuslardan 
'biri kendisini görünce: 

- Vay, Kaskard!. Sen de mi 
düştün buraya?. 

Diye bağırarak y~nına geliyor. 
Me5ele anlaşılıyor. Patron da, ba
l>kçı da ma.hkemeye gönderiliyor . 

jüri kararını veriyor: 
Tabarat, yirmi dört saate mah

kum olmuştu- Hapse gitmek is • 
temedi. Şimdi gidecek ve yirmi 

mamıştı. Bunun elinden gitmesi 
ihtimalini düşündü. Akutun ve 

bilhassa hiç 9evmediği ·bir ırka 

menmıb olan Jaıkın gelişi canını 

· sıktı. Husumetkar bir vaziy<'t al

dı: 

_ Haydi, dedi. İkiniz de defo-

lup gidiniz!. Yoksa öldürürüm si., 
zı ... 
Kralın bu hayvani ve k<iba ce

vabı Jakın ümidler!ni kırdı, asa

biyetini uyandırdı. 

Yerliler, oklarla karşılamışlar

dı. Bey-0zlar, rove1ver kurşunu 

yağdırmışlar, yanlarına yaklaştır

mamışlardı. Şimdi, maymunlar da 
istemiyorlar, kovuyıorlardı. 

Jak son dercoe hiddetlenmişti. 

A.kutun mani olmasına meydan 

vermeden ileride, maymunlar 
kralının önünde durdu. Yüksek 
bir sesle: 

- Ben, dedi Korakım! Size dost 
olmak, aranııxia ~aşamak istiyo -

Zarahın üç erkek kardeşi var
dı. Bunlarla beraber mektebe gi
diyordu. Bazı geceler büyük anne
sinin yanına gidiyor, ocağın başın
da oturuyordu. Yaşlı kadın masal- ı 
lar söylüyordu. 

Dört yaşına gelince musiki öğ
renmiye başladı. Ve altı yaşında 
iken, tertip olunan bir toplantıda 
Şopen'in bir valsini çaldı. 

Sonraları, arkadaşlarından al
dığı plakları, evde kimse bulun -......... ··• ·· ·· ·· ····• 
dört saat yerine kırk sekiz saat 
yatacak. 

Ya Kaskarad?. Kanunen üç se
ne kıürek cezası verilmesi liızım. 

jüri, bunu fazla görüyor. Ceza 
kanununun sahuelerini karıştın· 
yor, mhayet, cezayı hafiflet.,.;ek 
b ir madde buluyor, Kaskarada 
1000 frank para cezıısı veri)"Clr. 

\ rum. Siz beni kabul etmiyor, ko

vuyorsunıiz. Pekala, gideceğim. 

F aka·t gitmeııden evvel size, Tar

zanın oğLu ve hepinizin kralı ol

duğumu iS!ıat edeceğim. Tıpkı ba
bam .gibi ne kralınızıda.n, ne de 

hiçbirinizden korkmadığımı gös
tereceğim. 

Kabile reisi cevab vermedi. Ço
cuğun bu metaneti karşısında ce

sareti kırılmıştı. Yanlarına sığın

mak için gelen bu küçük çocuğun 

kendisine karşı tecavüzkar bır 

vaziyet alması tu.lıafına gidiyordu. 

Yerinden fırladı, kudurmuş gi.bi 
çocuğun üzerine atıldı. 

Jak, yerinden •bile ktmıldanma
dı. İıi maymun yanına yaklaşınca 
bütün k'ıın·etile midesinin üzeri
ne bir yumruk indirdi. 

Maymunlar kralı yere yuvar -
landı, ellerile midesini oğuşturu
yor, kıvranıyor, inliyordu. 

(Devamı var) 

Paris Üzerinde Fırtına 
Patenin Juanvildeki stüdyo -

sunda Bernar L>ekam, cParis üze
rinde fırtına• filmini çeviriyor 
ve: 

Bilmem, diyor. İyi bir film 
olacak mı? Fakat, ben bütün me
haretimi sarfedi}'Orum. 

Maka o 
Niste, Viktorin stüdyosunda 

Jan Dölanoz, ·Makao. filminin ilk 
s:rlınelerini çevirmeğe başlamış • 
tır. 

Diyaloglar, Roger Vitros tara
fından yazılmıştır. En mühim rol
lerde, Erih Fon Strahayın, Mirel 
Balen, Hanri Gizol.Rolan Tuten, 
Lüiz Karleti gibi tanılın~ san'at
kilrlara verilmiştir. 

Harici sahnelerin mühim bir 
kısmı önümüzdeki hafta ıçinde 

stüdyo civarında çe-vrilecektir 

l ••• , •••••••••••••• ••••••• 
tehirdi. 

marlığı zamanlar çalıp öğrenr • 
başladı. 

Daha sonra piyano çalmasını 

öğrendi. 16 y~ına gelince liseyi 
terkettL Ailesinin itirazlarına rağ
men Leander adlı bir aktörle ni
şanlandı. 

Genç çiftler, düğünleri yapıl -
dıktan sonra Rigada yerleştiler. 

Fakat, geçinemediler, ayrıldılar. 

Bu sırada meşhur dansöz Anna 
Pavlovna turneye çıkmıştı. Riga -
ya geldiği zaman kendisine müra
caat' etti. Arına bu güzel kadının 
zarafetine, şıklığına hayran kal
dı. Cesaret ve ümid verici sözler 
söyledi. 

SAÇLARINIZIN TABÜ 
RENGİ Mİ BU?. 

Bir gün. Ernest Rolf, kumpan
yası ile beraber Rigadan geçiyor
du. Zarab, kendisini görmek is
tedi Rolf, güzel kadını. büyük bir 
dikkatla süzdükten sonra sordu: 

- Saçlarınızın tabii rengi mi 
bu? ... 

Zaralı, saçelrının rengile müf-

- Evet, dedi. Şimdiye kadar 
rengini değiştirmek lüzunmnu his 
etmedim. 

Rolfun kumpanyasına dahil ol
du, İstikbal kapıları açılmıştı. 

Kumpanya Stoklıolmde •Şi.'n 

duh operetini oynıyacaktı. En 
mühim rolü oynıyan artist ansı
zın hastalandı. Rolünü Zaraha ver
diler. Bunu büyük bir muvaffaki
yetle yaptı. Tamam bir sene •Şen 
dul• oynadı. Leharın muvafaka -
tile, bazı musiki parçalarını Za
ra.hın sesine uydurmak için değiş
tirdiler. 

Artık bütün Stoklıolm halkı Za
ra.hdan, Zarahın yüksek san'atın
dan bailısediyordu. İsveçin en bü
yük san'atkarları sırasına geç -
ınişti. 

Zarah, sinema dünyasının en 
parlak yıldızlarından biridir. 

Stokholmde, küçük bir ada iı

zerinde küçük bir malikaneoi \•ar
dır. Burada elektrik, telefon gibi 
şeyler yoktur. Bazan buraya ge
lir ,sakin bir hayat geçirir. 

•• • •••• 
OLÜM ARABASI 

cÖ!Um arabası• filminin yıldızı Mı+lin Franscy 

ı 
Jülyen Düvivıer, cGün ~onu• filmini çevirip bitirdikten sonra. ses· 

siz filmin şaheserlerinden cülüm arabası• nı çevirmeye başlaını~tır. 
Bu; Selma Lagerlofun bir romanından adapte edilmiştir. 
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Kadın zarafetinin en 
büyük düşmanıdır. 

DANSTA, 
SPORDA, 

GEZMEDE 
Ter elzl eevdlk· 
terinizin yenın• 

den uzakllıftır

m•y• mecbur 
eder. 

SUDORONO 
Koltuk altı 
terlemesine 
mani olur. 
Teri kesmez 
sadecemec• 
.asını değişti

rir elbiselerinizi, iç çamaşırlarınızı çürümek
ten, vücudünüzü ter kokusundan korur. 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı lstanbul 
Lev~ım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 

1 - Satın alınacak 500 adet ekmek toııbasının 26/7/939 çarşamba 
günü saat 14 de pazarlığı yapılacaktır. 

2 - Talıınin edilen bedeli 650 lira ve ilk tıeminatı 49 liradır. 
3 - Evsaf ve nümunesi kaınisyondaJl!l". Görülebilir. 

4 - 1steltlilerin gün ve saatinde kanuni vesiikaları ve ilk teminat 
makbuzları ile Galata Rıhtım caddesi Veli Alemdar Han ikinci katta-
ki komisyona gelmeleri. c546h 

SiRKETi HAYRIYEDEN 
SAZLI TENEZZÜH SEFERi 

Bay ve Bayanlardan mü rekkep ~ kişilik en güzide bir saz 

heyeti, lokantacılık.ta yüksek san'atkarlığı memleketimizde 

maruf olan Pandeli tarafınd ·an ihzar edilen nefis büfeyi hfunil 

74 mıımaralı vapurumuz bu.günkü cumartesi günü Köprüden 
14.30 dA kalkarak muayyen iskelelerimize uğradıktan sonra 
Boğaziçi ve açığında cevel~n yapacak, 20.45 de Köprüye ge
lecek~ 

Gayrimenkul Satış İlanı 
İstanbul Emniyet Sandığı Direktörlüğünden : 

Falına Nahidenin 6713 hesap numarasile Sandığnnızdan alıdığı 

(600) liraya kar~ı bir!nci derecede ipotek edip vadesmde bor<:unu ver
mediğinden hakkında yapılan takip üzerine 3202 numaralı kanunun 
46 ıncı maddesinin matufu 40 ıncı maddesine .göre satılması icabeden 

Üsküdarda Tavaşi Hasanağa mahallesinin Cami yeni İnadiye Mektep 
sokağında eski 8 mü. yeni 6 (Tapu ka.ydında eski 6 yeni 8 mü.) en yeni 

25 numaralı bahçeli ahşap bir evin tamamı bir buçuk ay 
moode:le açık arttırmaya kıoım:uştur. Sat~ tapu sicil kaydına göre 
yepılmaktadrr. Arttırmaya ,girmek istiyen (82) lira pey akçesi vere

cektir. Mıll1 bankalarımızdan birinin teminat mektubu da kabul olu -
nur. Birikmiş bütün vergilerle belediye resimleri ve vakıf icaresi ve ta
viz bedeli ve tellfiliye rüsumu borç :uya aittir. 

ATttımıa şarnamesi 1/8/~Y tarıiliinden itibaren tetkik etmek isti
yenlere Sandık Hukuk İşleri Servisinde açık bulundurulacaktır. 

Tapu sicil kaydı ve sair lüzumlu izahatta şartnamede ve takfö doJyasın
da vardır. Arttırmaya girmiş olanlar, bunları tetkik ederek satılığa 

çıkarılan geyrimenkul hakkında herşeyi öğrenmiş ad ve itibar olunur. 
Birinci arttırma 9/9/939 tarihi":e müsadif cumartesi günü Cağaloğlunda 
kam Sandığımızda saat 10 dan 12 ye kadar yapılacaktır. Muvakkat ihale 
yapılabilınesi için teklif edilecek bedelin tercihan alınması icab edeıı 

gayrimenkul mükellefiyeti ile Sandık alacağını tamamen geçmiş ol
ması şarttır. Aksi tskdirde son arttıranın taahhüdü baki kalmak şartilc 
25/9/939 tarihine müsadif pazaı tesi günü ayni mahalde ve ayni saatte 
son arttırmaısı yapılacaktır. Bu arttırmada gayrimenkul en çok arttrranın 
üstünde bırakllacaktır. Haklan tapu oicillerile sabit olmıyan alakada:

lar ve irtifak hakkı sahiplerini'l bu haklarını ve hususile faiz ve masa
rıle dair iddialarını ilan tarihinden itibaren yirmi gün içinde evrakı 
mıisbitelerile beraber dairenııze bild'1'ıneleri lazımdır. Bu suretle hak
larını bildirmemi§ olanlarla hakları tapu sicillerile sabit olmıyanlar 
satış bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. Daha fazla malUınat al
mak istiyenlerin 938/1161 dosya numarasile Sandığımız hukuk işleri 

Servisine müracaat etmeleri lüzumu ilan olunur. 

•• 1 

Emniyet Sandığı; Sandıktan alınan gayrimenkulü ipotek göst~r· 
mek istiyenlere muhamminlerirr:izin koymuş olduğu kıymetin % 40 m 
tecavüz etmemek üzere ihale bedelinin yarısına kadar bo~ vermek ' 
suretile kolaylıil. göstennektedk (5492) 

Istanbul Defterdarlığından: 
Muhammen bedeli 

Lira 

İstanbul Ceıa~vi ziyaret ımahalli enkazı 95 
Yukarııda mevkii yazılı enkaz hizasmda yazılı muhammen bedeli 

Ü2erınden 31/7/&39 ta:ihine müsadif pazll'!"tesi günü saat 14 de saıtıla

ca:ktır. Sat~ bedeli peşindir. Taliplerin % 7,5 pey akçelerini vakti mu
ayyeninden evvel yatırıp me:ııkfır gün ve saatte Milli Emlak müdürlü-
ğünde müteşekkil komisyona müracaatları. c54li7> 

} ~-------------------,,, lUüteahhidJer in • [ n;;;;;;;;;;;::;;;:;;:tt 
ve Mara ngozları.:ı nazarı 1. 

TABLETİ 
Yemek saloııarına, yatak ve 

""--111 banyo odalarına, mutfaklara, 
ç;ı:d aptesanelere, kahvelere, gazi
~/ mılara, lokantalara, eşya depo-

il ~ larına a.<ımakla 
Sinek, Sivrisinek, Güveler ve diğer haşeratı 

uzaklaştırmak kabil olur. 
Temas suretile mücadele ve imhası lizım gelen GÜVELERİN SÜRFE 
LERİ, KARINCALARI ve HAMAM BÖCEKLERİNİN İMHASI İÇİN 
ve kürklere, elbiselere, çamaşırlara, hala·lara, dcılap çekmelıerine ve 

ııandıltlara . 

KUTU içe::ı:!e KRISTALİZE ASEPTAYI Kullanmalı 

Maarif Vekilliğinden : 
KUfUphane Memuru Olmak isf iyenlere 

1 - Muhtelif şehirlerdeki umumi kütüphanelerimİ7ıde açılacak 

olan kütüphane memurluklanna en az orta okul tahsili görmüş 4 
rnemuı alınacaktır. 

2 - Bu memur !arın seçimi için 7 Ağustoo 1939 tarihinde Anka· 
rada ve 1stanbulda bir müsabaka imtihanı yapılacaktır. 

dikkatine : 
Avrupa malın· 
dan daha ucu 

ve Avrupu 
mallan ayarında 

bulunan 

KELEBEK 
Zımparalı kızıl, Karaağaç, Diş-

i budak, Gürgen kuru sistem 
KONTRPLAKLARINIZI İstan
bul satış deposundan tedarik 
ediniz. Aıdrooe dİk:kat: Mahmut,. 
paışa Kürkçü Han 19 - 20 Tele
fon: 21164 

Eb'atlar: 210/125, 220/130, 
21(}/140 

1staılbul Üçüncü İcram emurlu
ğundan: 

Bir boreun temini için mahcuz 
ve satılımasma karar verilen bir 
adet (80) lira kıymetinde se
maver kazanı ve bir adet 30 bey
gir kuvvetinde 60 lira laymetli e
lektrik Dinmno Galata.da Ferme
neciler sokak 32 numa<rada 24/7 / 
939 tarihli pazartesi günü saat 15 
ten 17 ~ kadar açık arttırma ile 
satılacağı, almak istiyenlerin yev
mi saati mezk:Urda mahallinde bu
lunacak memura müracaatları i-
lan olunur. (19391) 

SAÇ EKSIRJ 

om je 
Saçları beııJer, köklerini 
kuvvetlendirir, dökül
mesini önJer, kepekleri-

ni giderir • 

İngiliz Kanzuk 
Eczanesi 

Beyoğlu - lstanbul 

İSTANBUL İTFAİYE BİRLİ(Ü İDARE HEYETİNDEN: 

İtfaiye •birliği yardım &andığı feshedilmiştir. Aza olup ta ı!' 
ce İtfaiyeden ayrılmış ve paralar!ı sandıkda kalmış olanların P 
!arını a:lmak üzere istanlbul İ.Uai&'e Müdiriyetine müracaatları 
olunur. 

P. T. T. Levazım Müdürlüğünden: 3 - Bu imtihana girmek isteyenlerin bulundukları yerler Maa
rll Miiıdürtlüklerinden alacaktan örneklere göre tanzim ettirecek

leri fiş ve sağlık raporlarına tahsil ve ' askerliklerini yaptıklarına 

dair olan vesikalarile çalıştıkları yerl!!1Jen alacaklan iyi hizmeıt ve
sikalarını raptederek en çok 31 Temuf 1939 Pazartesi günü akşa
mına kadar şahsen veya yazı ile vekillft kütüphaneler müdürlüğü-

__ , ........................ , 
1 - Teahhü".lün ademi ifa.<ıından dolayı 20.000 tanesi 3 .;e 

tanesi 4 milimetrP olmak üzere cem'an 100.000 adet alüminyuJll 

ne müracaat etmeleri 18zıındır. ! 
4 - Müsabakaya iştirak edenlerdel ehliyetleri kii.fi görülen ve 

sağlık durumları bu mesleıkde çalışma a ehrerişli olanlar altı aylık 
namzetlik müddetlerini İstamul kütü aneler.inde geçireceklerdir. 

Sat~ devresi sonunda bu işlerde ' lışabilecekleri anlaşılanlar 
kur'a çekmek suretile boş bulunan va elere tayin ve sevkedile-
ceklerdir. (53 ) c3140> 

İstanbul P. T. T. Müdürlüğünden : 
19/7/939 çarşa.'Tlba saat 16 da açık eksilıtme yapılacağı ilan edilmiş 

B. Çekmece P. T. T. merkezi binası bir kısım tamiratı işi için muay
yen gün ve saatinde toplamnış komiısyona müracaat eden talip teklifi 
haddi lftyik görülmeC!iğinden bu baptaki eksiltme 10 gün müddetie 
uzatılmıştır. 

Eksiltme 2/8i939 çarşamba s~at 16 da B. Postahane binası birinci kat 
İst. P. T. T. ın;idürlüğii odasında toplanacak alım satJın komisyonunda 
yapılacaktır. K"şif be~eli 1144 lira 51 kuruş muvakkat teminat 85 lira 
88 kuruştur. Taliplerin olbaptaki keşif ve şartnamelerini görmek ve 
muvakkat teminatlannı yatımıak üzere çalışına günlerinde mezkUr 
müdürlük idı.re kalem levazım kısmına eksiltıme gün ve saatinde de im 
az sekiz gün evvel İstanbul vilayetinden buna benzer 1000 liralık iş 
yıı.ptıkla'rına da:r alınacak ehliyet vesikası 939 ticaret odaııı vesikası 

muvak'kat temınat mak.buzile biırlikte komisyona müracaatları. (5491) 

Sahip ve neşriyatı idare eden Bqmuharrirl 
ETEM iZZET BENİCB 

Buıldıi" yerı SON TELGRAF Matbuu 

BUGON 
KUM&AOASINA 
PAtı~ATAN 

Minimini yavrunuzun sıhha
tini düşününüz. Onlara çocuk 
arabalarının kraliçesi olan ve 
en iyi imal edilmiş, en fazla te

kemmül ettirilmiş en sıhhi ara
bayı alınız. Yeni gelen 1939 mo
delinin 50 den fazla çeşidi var
dır. Her yerden ucuz fiat ve mü
said şartlarla yalnız, 

Baker Mağa zala rında 
bulabilirsiniz. ............................... __ __ 

DEVREDİLECEK İHTİRA 

BERATI 

cAdiyen gazlı haldeki hidrokar
bonların tahviline mahsus usul ve 
ameliye> hakkındaki ihtira için a
lınmış olan 6 Ağustos 1937 tarih 
ve 2382 numaralı ihtira beratının 

ihtiva ettiği hukuk, bu kere, icadı 
Türkiyede mevkii fiile koymak r
çin icara verilmesi için teklif e
dilmekte olmakla bu hususa fazla 
malfunat edinmek isteyenlerin Ga
latada Aslan Han 5 inci kat 1 - 3 
numaralara müracaat eylem~leri 
i15.n olunur. 

KOCUK El 
YARIN 

CEK DEFTEQ.INE 
IMZA ATAH 
BOYOK EL 

OLACAKTIQ 

• 

TORK(YE 
ı'ş 

r>ANKASI 

şon açık eksıltnıey~ konmuştur. 1 

2 - MUİlarnmen tedel 8000 lira muvakkat teminat 600 l~ 
3 - Eksiltl'ı~ 7 /8/939 tarihine müsadif pazartesi günü saal 

Ankarada P. T. T. Umumi müdürlüğü binasındaki satınalma I< 
nunda yapılacaktır. 

4 - Taliplerin rr:ı:vakkat teminat malıfbuzu veya banka ııı~ 
ile kanuni vesail<i h1imilen mezk\ır gün ve saatte o k~misyoP8 

caatları. 

5 - Şartnaı:ıe1er Ankarada P. T. T. Levazım ve İstanbuld8 ~ 
cıyan hanın.eh P. T. T. Levazım ayniyat şubesi müdürlüklerind 
rasız verilir. (2310) c4232• 

" 'TAKSİM . A M 
Bu akşan- için hazırladığ ·. revkala.de gecenin hasılatını 

Çocuk Esirgeme Kurumuna T-erketmiştir. ----::::::: 

Hamiyet Yüceses ~!h:i 
Salahaddin Kemani No~ır Tekyay 

ve arkadaşları 

Ayrıca: ZOZO DALMAS 
~ CULY A REYES ~~~' 

muhtelif şaıilı:ı ve oyunlar. Fakir 90cuklarl .5~ 
dirm~k isterseniz 19 da başlayıp saat ikide- ııil1 
buhcak olan bu müstesn a geceye iştirak eıJı 

İstanbul Belediyesi 
Ku711, kıvırcık etlerine mevzu azami fiyat evvelce kaldı! ' 

Mevsiım dolayıısıle k.ıs~phk hayvan fazla geldiğinden Karaman. 
Sığır, Manda, Dana ve Keçi etlerine konulmuş olan perakende 
fiyatların kaldırılmış olduğu ilan olunur. (5488) 

Devlet Demlryolları ve Limanlar• 
ltle tme u. idaresi ilanları ,; 

isken deruna Teşmil Edilen 
Tarifeler 

1 - Haleb ve Halebin cenubunda kain istasNnlarla :lı;J<eııd 
arasınde yapılacak transit eşya nakli'Yatına ait ve Meydanıı!kbe.~ 
yas m<:o?fesine münhasır olan D. D. / 141 numaralı grupaJ tarı 1 
7 /939 tarilhindeıı itibaren liiğvedilip bunun yerine aynı tarihte~, 
ren mer'iyel. ine Haleb ve Hale bin cenubunıdaki istasyonlar la 1l' 
run arasında yapılacuk doğru eşya nakliyatına mahsus ve J\{e) 

bez - İskenderun mesafesine şamil olmak üzere D. D. / 141 ıı 1' 
yeni bir tarife yapıl:nıştır. / 

2 - A - D.D. / 9 numaralı zahnce tarifeıinin (Limanlara ııı. 1 
bazı ihracat maddelerın" temıilat icrası haJı:kındaki) beşinci zeY1 

( 

B - Mersh - Mamu~c ve Toprakkale - Payas kısımlarınd~ıP 
D.D. / 73 nwnaralı terızilli yolcu tarifesi 23/7/939 tarihindeıı 1 

İskend~runa da teşmil edilmiştir. · . , 1 

3 - IjunJan başka yine 23/7 /939 tarihinden itibaren Mers~ıl 
mure ": İskenderun - Toprakkale kısımlarının herhangi bir ).j~ f 
dan Mamure • Fevzip~~a kısmındaki istasyonlara ve mütekabile r' 
hat edecek ı.mumi ahkama nazaran tam bilete müstahak yoı~ııl9e~ 
mure - Fevz :paşa kısmında cari tarife ücretleri D.D. / 73 tarıfeO 
retlere eklenmek şlrı:le doğru biletler verileceıktir. 

4 - · D.D. / 73 numaralı tarife ve zeyilleri mucibince biJel~~ 
yolcula~ 23/8/939 tarihinden itibaren bu kısımda 503 ve 504 ~ b~" 
Toros sür'at trenierindi'n maada bilumum trenlerle seyahat ed~1,.: 
D.D. / 73 numaralı tarifeye göre alınacak biletler mezkur tarı. ,o 
baren Toros trenlerinde muteber olmayacağından Toros trenler~~ 
rülecek bu gıbi yolcular biletsiz yolcu muamelesine tabi t11t~(;/ 
Fazla tof'silat içın ista,yonlara müracaat edüınesi. (3203) 


