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8ahib ve Baımuharriri: 
ETEM İZZET BENİCE YIL: • 

lngiltere, Almanyaya Yarı Resmi ir Şekilde
CekoslovakYadan Çekilmesini Teklif t ~ 

4lmanya Silahlarını Azalttığı Takdirde, Müstemlekelerden 
Ne Şekilde istifade Edebileceği Ayrıca Görüşülecek 

General Hudzinger Moskovaya Gitmek Uzere11 flllıı ~----~--
Moskovada 

Dün Şehrimizden Parise Hareket Etti Henüz Kat'i 
AJınanların İngiliz Tekliflerini Kabul Edip Etmedikleri Henüz Malum Nef ı·ce Yok ,f 
Değildir. 15 Ağustosta Alman Orduları Seferber Hale Konacak 

t~ndra 28 (A.A.)- Alman tk- f 
l!aıııı Nezareti mii§aviri Voltanın 
~ll.d a lr.onterarısı münuebetilıı 
rıı~8YI ziyareti ve İngiliz zi -
~ <ırları ile siyast ve iktisadi 
rııeı eleler üzerinde yaptığı göriiş 

erın . , 
<lıtQıı.. • eıyaısı mehafilde uyan -
dit 6

' heyecaıı devam etmekte -

l!~ ticaret nazın Sir Rober 
'% 0~ •Deyli Ekspres• gazete -
ı. hulbır llluharririne şu beyanat-

unın114tur: 
..... l:len· 

Ruııı , un Voltaya vermiş oldu-
ilt;r· Plan hakkında yalan yanlı§ 
~il?· ıhı Yapılmıştır. Hakikat şu
~u Planın politika ile hiçbir 
l\ııı. /_Yoktur. Sadece Almanya- ' 
% 1 ılahlarını bıraktığı takdir • 
dı~ tıg~Iterenin yapabileceği yar-
4t a aıddir. Eğer Almanya silAh-

ııı.ı b 
llıin ır.akır, sulh adamakıllı te-
llıeııııedilırse, bi2 diğer Avrupa 
llıaıı. eketlerine olduğu gibi, Al • 
tııaıı Yaya da yardım edebiliriz. Al
d~ bYada benim makamıma mua

lığı~ ına.~~mı ola.n Volta ile yap- ı 
l!Oru§lrt.elerde, beynelmi-

General Hundziııgıerin Ankarada alınmış r esimlerinden 

.\lııı 
l Q İktısad N czarcti Müşaviri 

Volta 
leı 

Va . 
li~rı· zıyetin bugünkü kadar teh-

i •b· 
g;,tıı ~r safhaya hiçbir zaman 
" enıı· ld •ıatt· ~o uğu kanaatine vardık. 
tlııt :voıta bana hiç beklenilme

Verrıı ''. zamanda harbin patlak 
le<li. ~1 ıhtiınali olduğu11u da söy
llıuıııı :ita Danzig meselesinin u
'lııı.ea· >r harbe sebeb teşkil etsin, 

ın, ondan evvel halledilebi-

Iecek siyasi m~küller olduğunu 
söyledi. Ben de kendisine, İngil
terenin, Almanya lelhine müsteın
lekelermden hiçbir fedakarlık ya
pamıyacağını söy !edim. Hatta İn
gilterenin, kendi mandası altın -
da bulunan memleketler için mii
zakereye bile yanaşmıyacağını a
çıkça ilave ettim. 

Dedim ki: 
1- Hltler bllıne!Jdir kl, İngilte

re ve müttefikleri Alınanyanın 

kuvvetle Avrupaya tahakküm et-

Kral Karol 
Dün Gece 

Hareket Etti 

Luceafa rul Yatına, 
Torpido Refakat 

Ediyor 
Dün sabah Luceafaru! yatile li

marumıza gelen Bo.ınanya 1'ı:alı 

majeste Karo! dün ve bugün öğ
leye kadar şehre çıkmıyarak yat
ta kalmıştır. 

Kral ve veliabdi >lıfunil bulunan 
Luceafarul yatı ibir Rumen torpi• 
do muhribinin refakatinde 
dün gece Akdenize mütevec -
saat 12,30 da Akdenize mütevec
cihen >hareket etmiştir. 

Yunanistana gidecek olan ma -
jeste Karol'un Akdeniz seyahatin
den dönüşte bükümetimiz ricali
le temaslarda ibulunacağı bildiril
mektedir. 

Vali ve Belediye reisi LCıtfi Kır
cjar büyük miı;afirc sık sık bir ar
zusu olup olmadığını sormuştur. 
Kral gösterilen nezaketten dolayı 
teşekkürlerini bildirmekle iktifa 
e tın istir. 

mek için yapacağı herhangi bir j 
teşebbüse mukavemet edecektir. 

2- Eğer Hitler ihtilfillı mese
leleri sulh yollarile halletmek yo
luna girerse, İngiltere ve mütte
fikleri Almanyaya iptidat madde 
temini çaresini bulacaklardır. 

3- Halen tamamile harb sana
yii halinde işliyen Alman fab~ 
kalannı bir sulh endüstrisi haline 
getirmek ~in kredi açılabilecek
tir. 

4-- İngiltere ile Almanya ve 

diğer sanayi memleketleri ara -
sında bütün dünya piyasalarında 
dostane bir mesai iştiraki yapıla
bilir. 
5- Bunlara mukabil Almanya 

silfilılarını bırakmasa bile, hiç ol
mazsa tahdid etmeğe ve Çekoslo 
vakyadan ~kllıneğe razı olmalı
dır. 

Volta bu teklifi Mareşal Görin
ge, o da Bitlere bildirmiştir. 

Berlm 28 (Hususi)- İngiltere
(Devam• fl ıncı ıahtfelH) 

Bütün Amerik Uzaka 
Şark lşlerile Meşgul! 

Feshedilen Ticaret Mukavelesi Hakkında 
Hariciye Nazırı Yeni Beyanatta Bulundu 

Vaşington 28 (A.A.) - Gazete
cileri kabul eden B. Hull, Hariciye 
Ne:.aretinin Japon - Amerikan mu
ahedenamesinin feshine takaddüm 
etmesi ica'b eden evve 'den ihbar 
müddeiinin ikiııcikanunda inkı - -
ıasına kadar Uzak Şark'taki vazi
yeti dikkatle gözönünde tutacağı.
nı ve ondan sonra ne gibi ·bir hare
ket icra etmesi lazım olduğuna ka
rar vereceğini beyan etmiştir. 

Japon - Amerikan muahedena
mesinin yerine başka lbir muahe
dename ikamesi makı;adile müza
kerelere girişmek niyetinde olup 
olmad1ğı suretinde bazı gazeteci
lerin sormuş oldukları suale ceva
ben B. Hull, Hariciye Nezaretinin 
altı ay müddetle intizar vaziyeti
ni muhafaza edeceğini söylem iş
tir. 

Amerikan diplomasi miiınessili-

• ;unerıKa Hariciye Nazın Bul 

nin Tokyoda Japon Hariciye ne· 
zaretine yapmış olduğu ziyaret 
hakkında sorulan suale cevap ve
ren B. Hull, bu ziyaretten müs
bet bir netice çıkmamış olduğunu 
s(zylemistir. 

Moskova 28 (A.A.) - Dün ak
tedilmiş olan konferansın kat'i bir 
netice vermemiş olmasına rağmen 
İngiliz mahafili, İngiliz - Fransız -
Sovyet mü-ı:akerelerinde görülen 
terakkiden dolayı memnuniyet iz
har etmektedirler. Bu mahafil, 
müzakerelerin eh~ te gayri müsa
id olmıyan• bir hava içinde cere
yan etmiş olduğunu !beyan e1ımek
tedirler. 

Bugün ve yahut yarın yeni >br 
konferans akdedilmesi muhtemel
dir. 

Ayni mahafil, İngiliz ve Fran
sız askeri heyetlerinin yakında 

Moskavayı ziyaret edeceklerine 
dair olan ve ecnebi mcnbalardan 
tereşşuh eden haberleri ne teyid 
ne de tekzib etmektedirler. 

Enver Paşanın 
Çocukları 

Dün Gele i 
Memlekette Tahsilleri
ne Devam Edecekler 

Saltanat hükfunetinin son baş
kumandanı Enver Paşanın çocuk
ları Mahipeyker, Türkan ve Ali 15 
sene ayrılıktan sonra memlekete 
gelmişlerdir. 

Çocukların en •büyiikleri Mahı
peyker 21 yaşın.da Paris Tıb Fa
kültesinin üçüncü sınıfında, T~ 
kan 19 yaşında Paris Üniversitesi 
Kimya Enstitiisündedir. Çocukla
rın en küçükleri 17 yaşında Ali de 
Lise bakaloryasını vermiştir. 

Çocuklar annelerile evvela B<!r
line gitmişler, wnra Fransaya ge
çerek ·bir müddet Nis'te kaldıktal'ı 
sonra Pariste yerleşmişlerdi. Bir 
miiddet !burada kalacaklar, sonra 
Ankaraıya gideceklerdir. Hepsi de 
tahsillerine devam etmek arzu -
sundadır. Küçük Ali Enver Haıiıi
yeye girip asker olmak emelinde
dir. 

1 KISACA 

Erik Küfesinde Esrar 
Saklamış 

1 

Bir Musevi tüccar, Mısıra ih -
rac ettiği taze erik küfesinin altı
na, bir paket de esrar yerleştir -
mi.ş, esrarı da ihrac ediyor. Mese
le, bereket versin meydana çık -
mış .. Bu söztle taze meyva ihracat
cısı vatandaş. açıkgözlükten yana 
yekta imiş ... 

Bilmiyoruz, bu işin cezası ne
dir?. Fak;t, herhalde, esrar lhrac 
eden bu adama, memleketin •es
rar. mı dl§arı verenlere tatbik e
dilen en ağır cezayı vermelidir. 

Olur kepazelik değil .. • 
•• 

İspanyada ihtilalin 
•• 

Onüne Gecildi 
' 

Tevkif Edilen General Yage ile Arkadaşları 
Askeri Mahkt:n.eye Veriliyorlar 

Londra 27 (Hususi)- İspanya-
daki son hadiseler hakkında bu - r-
raya birbirini tutmıyan haherler 
gelmektedir. Fakat İspanyada bu
gülJlerde lbüyük bir karışıklığın 

çıkması beklenmektediT. General 
Keypo dö Lanonun Sevilde 18 
temmuzda söylediği nutuk, pat -
lamak üzere olan yeni bir ihtila
lin ibaşlan,gıcı addedilmektedir. 
General Franko, Keypo dö Lano 
yu azletmekle beraber, sefirliğe 

tayin etmek suretile İspanyadan 
uzaklaştırmıştır. 

İspanyanın büyük şehirlerinde 
her gün yeni yeni hlidiseler ol -
maktadır. Bu hadiselerin önüne 
geçmek iç:n rejimde bir değişik
lik yapılmamakla beraber, eski 
kralın tahta getirilmesi nıünasib 
görülmüş.nr. Yapılacak her •ürlü 
içtimalar, festivaller, müsamere
ler için evvelden mezuniyet alı

nacaktır. Eski Fas kıt'aları ku -
(Devamı 6 ""'' sahıfede) General Yaı:e 

Makineye Verirken: 

ingilterede Ted • 
1 

Londra 23 (A.A.) - Tedhiş harekatında ve suikasdlarda bulunmuş 
olmak i~iihamile şimdiye kadar tevkii edilmiş olan eşhasın miktarı be
şe baliğ olmııştur. 

Zabıta, hükumet , makamatına ıgelmiş olan malfunata göre tedhiş 

hareketi aleyhind~lri yeni kanunun mer'iyet mevkiine girmeı;indeo 

evvel İngiltereden aynlmağa çalışmış olan diğer birçok eşhası da tev
kif edeceğini iiınid etmektedir. 

Bir Alman Filosu Baltıkda 
Dolaşıyor 

Riga 28 (A.A.) - Dört torpido muhribinden miirekkeb olan bir Al
man filosu, Letcnyanın Ventapils limanına gelmiştir. Ayın 31 mde ora
dan miifarakat edecektir, 

Kaunas 28 (A.A.) - İngiliz Generali Burt, Estonya ve Le!>'.ınyayı · 
ziyaret ettikten sonra Kaunas'a gelmiştir. Mumaileyh, burada Lttvanya 
askeri erkanı tarafından karşılanmıştır. 

Alplardan Dönen 
Talebemiz 

-~ 

• 

Avruııadau dönen talebemiz hocaıarfic bir aradR 
tYazısı iç sahifelerimizde) 
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İNSANA DEBŞET 

VERE~ BİR HADİSE 

Eğlene<> yerlcrinuı =~zluğu hi
kB.yesı.:ıı.in, bakıkaten bir hikiye 

olduğunu. Beled;ye de farketmiş 
bulrın:naktadır. Soa bir hiidise, şe

hırde b gibi mile elerde daha 
ucuz tarife tatbık edilmesı arzu
sunun, yine, bir takım muhabe -

rat, muamelat, ha vale, formalite 
illıniyetlne kurban gitti ini görü
yoruz. 

Sanki, maksad, hakikaten, hal
kın aldatılmasının önüne geçmek 
değil de, .ir takım muamelatı, su
ya sabuna dokımma.d.a.n yürüt -
mek, gelen emı.rlere cevab yaz -
maktrr. 

Gazeteler yazdılar: Şehirde bir 
kazaya, mmtakası daJ:ıilindeki eğ
lence yerlerinin teftişi bildirili -

yor. Kaza, Belediyeye derhal bir 
rapor veriyor. Bu ınıntakada her 
şeym si'it liman olduğunu, işlerin 

yolunda gittiğini muteaddi.d kont
raUar yapıl.dığmı bildiriyor. 

Ayni gün belediye reis mwıvi
ni ve başkalan aıynl kıwı mınl> 
kaaıııda vaziyeti tetkik ediyorlar. 
Bir de ne görülsün?. 

İmam bildığini okuyor. Her yer 
ateş pahasına, ne Belroiyenin 
emri yerine gelmiş, ne de tasdikli 
tarifesi ••• 

Bu hadise, bıze sadece teessür 
vermekle kalmıyor, hayret veri
yor, dehşet veriyor. Acı veriyor. 
Söyliyecek IÖZ bulamıyoruz 

Yalnız ıunu kaydedelim: Bu 
zihniyetle, İstanbulda, yapılmalı: 
iatenen iş ba~anlaroaz. 

8S ÇOCUK SAHİBİ 

OLAN BİR AİLE 

Dunyanm en kalabalık ailesi, 
bizim Boğaziçinde, Rıımelifene -
rinde muş ... Burada oturan 85 lik 
bir ihtiyar vatandaşın, yaşı ka

dar, yani, tamam 85 tane oğlu w 
torunu vaım.ış. .• Şimıil, doldorlar 

bı.ı çok ?Yanı diklr&t aile tipiAi 
tetkik ediyorlar. 

6 çocuk sahibi olunca, yol pa
ras.uıda.ıı. kurtlunuyor. Bu vatan
daş evvela yol parası vermıyor, 
tabii .. 3onra, geçenlerde gazete
lerde bir havadis görmüştüm: Hü
kıimet, çok çocuklu vatandaşla

rın verdiği vergilerden muayyen 
bir tenzil.at yapmayı düşünüyor
mı.ış.. Eğer, çocak sayı.sına göre, 
muayyen nisbette bir tezilat cet
veli vücude getirilecekse, bu ba
kımdan, Rr.rmelifenerli vatandaş, 

üstelik, devletten alacaklı çıkar. 

Bu mes'ud ve bereketli ail<>ye 
saadet ve afiyet temenni ederim. 

YERLİ lIALLAR 

SERGi.st BAHÇESCiDE 

Yerli mallar sergisi a~ıldı. .. Ak
şamları sı.caktan bunalanlar, so
lağu, Galatasaray lisesinin bahçe
sinde alacaklar ... Soğuk bir gazoz 
veya limonata, yahud da, bir don
durma ... Önünüzden de, hemen 
hemen, bü ün İstanbul halkı geçi
yor. 

Yerli ınallar sergisinin bir fay
dası da, bütün İstanbulluların bir
birlerile lanı.şmasını temin etmek 
oluyor. 

UCUZLUK MÜCADELESİ 

VE BİZİM GAZETELER 

İkdam gazetesini de, bizim pat
ron, Etem İzzet Beni.ce satın aldı. 
Ucuzluk mücadelesini bu §ehirde 
başarabilen pek az ... Sanki, bizim 
patron, onlara örnek olmak için, 
İstanbulun hem en güzel, hem de 

en ucuz gazetelerini neşrediyor. 
İkdam yeni ve güzel bir tanda 

intişara b~lamak üzere hazırla -
myor. Galiba, İstanbulda en acuz 
şey bizim gazeteler... Sabahları 

bir ikdam, akşamları da bir Son 
Telgraf alınca, bütün dünya ah
valinden haberclar oluyorsunuz.. 

Halbuki, iki gaz.eteye vereceği
niz altı kuruşa mukabil, İstan -
bulda, ancak, içinde ne olduğu 
belirsiz, boyalı. bir bardak şerbet 
içebilirsiniz.. 

ABHED &AUI' 

Milli Şef 
inönli' ün 

ayı 

İnönü Maarif 
Azasını Kabul 

Şuran 

Ettiler 
Ankara, 27 (A.A.) - Mil

Şef Reisicumhur İsmet İnö
nü ve Bayaıı İnönü bugün sa
at 17 de Çankayadaki Riya -
seticu:nhur köşkünde Maarif 
Şlirası azasile refikaları şere
fine bl.ı'. resmi kabul tertip 
buyurmuşlrardır. 

Bu resmi kabulde B. M. M. 
Reisi Abdüi>alik Renda ile di
ğer vekiller de refikalarile bir
lilı.te hazır bulunmuşlardır. 

Maarif Şürası azası, l\'I:aarif 
Vekili Hasan Ali Yücel tarafın
dan milli ~ ve Bayan İnönüne 
birer birer takdim edilmişler -
dir. Resmi kabul ün sonunda re
isicumhur İnönü ve Bayan İnö
nü köşkün merasim ııakınw:ıa 

te_Şrif buyurarak toplu bir halde 
bulunan Şt.ra lzasına iltifatta 
bulunmuşlar ve reisicumhur İ
nönü a~ağıdaki yüksek beyanat
larile azayı talill elm~lerdir: 

·Maarif Şı'.lrasının sayın aza
sile birlikte bulunmaktan Ba -
yan İnönü ile beraber sevinç 
hissediyoruz. Şı'..ıranın on gün -
dür devam eden çalışmalarını 

dikkatle takip ettik. Maarif ai
lemiz İl2asının yüksek. kıymet
lerini ve bilhassa mesleklerine 
aşklarını ve bağlılıklarını tak -
dirle gördük. Bu görüş MaMif 
mücadelemizin alisi için bizi ü
mitlerle doldUidu. Büyük Türk 
milletini !iıyık olduğu yüce de
recedl" tebarüz ettirecek tek va
sıta onun kültür ve teknik kuv
vetidir. O da sizin ehliyelli el
lerinizdedir. En iyi dileklerimiz 

İKDAM: 

Bugünkıi başmakalesinde ja -
ponlann İngiltere ile hasıl olan 
anlaşmalar neticesini anlatarak 
deniliyor ki: 

·İmtiyazlı ınıntakalarda Çinli
lerin japonya aleyhine tahrikatı
na musaade edilmiyeceği lı:eyfi -
yeti, Çin milli hükı'.lmetine, Ma -
reşal Çang Kay Şek kumandasın
daki Ç::n milli müdafaa ve muka
vemet ordtbuna İngi' tere hükü -
metince artık yardımda bulunul
mıyacağına rielildir .• 

Yunus Nadi •Moskova müzakere 
!eri• adlı yazısında diyor ki: 

Sovyetler Rusyasının karşılıklı 

yardım csasile su.Ilı cephesi·ne ilti

hakını temin ıçin üç aydan fazla 
bir zamandır devam eden müza
kerelerin nihayet miisbet bir neti
ceye ba,tlanabUeceği hakkında a

lame~rer g.:ı.iilnıeg9 başlamıştır. 

Vakit kaybetmemek üzere ayni za
manda askı:ri istişarelere de baş
lanması için ahiren almmış olan 
karar bu alamelterin en bellibaş

lılarınıdan biridir. İngiliz Ba.şve -
kili Mister Nevil Çemberlayn da
hi nihayet iki hafta zarfında Moı
kova müzakerelerine dair parli!

mentoya müsbet malümat vermek 
ümidinde bulunduğuna bildirmly 
tir. Va:ıiyetin bu suretle ve müs
bet şekilde iyiliğe temayülü su.lı 
taraftarlarını cidden memnun e
decek bir keyfiyettir.• 

YENi SAaA.B: 

Hüseyin Cahid bugün Hatay -
da.ki e&alliyetleri mevzuu bahse . 
der ek diyor ki: 

•Alman ve İtalyan propaganda
larına aldanarak Hatayı terkeden. 
!erin sayısı Almanların göster -
meğe çalıştıkları gibi, kırk bini 
bulmaktan çok uzaktır. Fakat bir 
kaç bin kişiden ibaret kalsalar bi!
le .bunların böyle muhaceret derd

lerine göğüs germeğe kalkmaları 
bizi bir insan sıfatile müteessir 
eder.> 

TAN: 

Bugün Loi<l Corcun bir maka
lesi neşredilmektedir. Loid Core 
bu makalesinde İngiliz - Sovyet 
müzakerelerini tahlil etmektedir. 
Loirl Corc diyor ki: 

•Hükümet ricalinin beyanına 

göre mühim meseleler haftalarca 
evvel halledilmiştir ve tealhhura 
sebeb olan nokta, teferruata ait 
meselelerin tefsir ve tatbikına 
dair ilan maddelerdir. 

O kadar zaman kaybedilmi§tir 
iti, adeta ba müzakerelere taah -
ütlerimiz yüzünden dilijtüğümüz 

müşkül vaziyet ten kurtulmak i
çin bizim başladığımız unutul -
mu.ş gibidir .• 

vAJtlr· 

Asım LJs •İngiliz - japon anla -
maı<ı• adlı ma.kalı!siııde diyw ki: 

•Bu anlaşmanın bütün sulhse

verleri memnun ed~ine şüphe 
yoktur. Ziran Tiyençin meselesi
ni istismar eden Almanya ve İtal
ya İngi'. tere ile japonyayı Uzak 
şarkta birbirine tutuştUiarak. A'V
rupada kendi hegemonyalannı art

tırmak, japonyayı ır.ntikomin!em 

paktından $0E.l'a askeri bir ittifaka 
bağlamak siyasetini takili ediyor

lardı.• 

ve her sureUe yardımcı olmak Ü 
arzularımız daima sizlerle bera- Pazarlıksız niversiteye konan 
berdir. Sizi, bu duygularla se- Büstler 
!iırnlıyoruz.• Satış 

Bundan sonra Reisicumhur İstanbul Üniversitesi Atatür -
Pazarlıksız .sal .. kanununun ba-

ve Bayan İnönü misafirlerini -. küıı büyük kıt'ada bir tıüstünü 
len tatbik edilmekte bulunduğu ,.,. 

hazırlanmış olan büfeye bizzat yaparak uruvemitenin büyük sa-
Ankara, İst.il'lbal, hm.ir şehirle-

davet buyurarak her birini ayn lonuna !royın•-+a. riDde, bu lıaiıundan alınan neti- ..,.. 
ayn izaz etmiş'. er ve memleke- Rekt&lük aynı biiyilklükte•bir de 
tin muhtelif köşelerinden gelen celer tetkik ettirilmektedir_ Tica- Milli Şef :ismet İnönünün büstü-

pl 1 b k ret Vekileti, şlmıL ·e kadarki lat-

1 
maarif mensu ari e irço ma- nü yap~. Her iki büst de 

1 KÜ ÇÜK HA BE R L E_J{ ı ... m,..ar .. ~ .. ı.: .. :r ...... ~_ .. ı .. i•iz .. e..,rin_ d .. e .. g•ör .. üş __ - :::'i ~~:~ =c~: ~ salona yanyana konmuştur. 
ııonra pazarlıksız satış ka.nıınunun ınlze de teşmili cihetine gidile -

nl 
ilgası, tadillı veya diğer şehirleri- cektir 

* Birkaç gündenberi durgu uk ı saları çocuk bahçesne ilhak olu- dün akşam Semplon ekspresiyle :llıı ... ._Wllllııılilllllııı ... ılll'lllıl'-.ıılllıııı ... lllllllWllllıııli ....... ıllllıl'llııılilllıııı ...... ıdlWll_, 
safhası.na giren Satlıe yolsuzlu- nacaktır. gitmiştir. 

~m~:~:=d:~ni:::: !:rr:::~,:~~::~~a~:l :is:;;r~zh~:~:i:ey:t:~ TÜRKiYE iN EN ESKi GAZETESi 
lbazl mali müessese ve banka - yazmıştık. Belediye nakliyat işi- da cüz.'i bir düşkünlük görülmek-
l~ı:Ian cevaplar gelmiştir. ne tahsii; edilecek kamyon Ye - tedir. • * Vergi.i>tinaf korn.ısyonunun sair vesaiti Avrapaya s:pariş e-

. •·--'- h decekıır· . * Tiftik uzerine Almanyadan 
yenı .....w.osu azırla..ımuştır. Be yen:den §ehrimızdekı bazı tuccar-
ledfye, bu hususta şehir mecli - * Sabık Trabııon meb'usu Se-

aşveki 
Dr. Refik 

aydam 
Dün Sabah Darüşşaf a

kayı Ziyaret etti 
Şehrımizde bulunan Başye

kil Refik Saydam dün sabah Da 
rü§§afakayı teftiş etmıştir. :Mek
tebin eski müdürü ve İstanbul 
mebusu Ali Karni, Saray !ar mü
dürü Sezai ve mektebin talim 
heyeti Başvekile sınıfları, lal>o -
ratovarları, yemekhane, yatak
hane ve jimnastik salonunu gez
dirmişler, bu hususta lazım ge
len izahatı vermişlerdir. 

Mektebin defterine ihtisasla
rını yazan Başvekil Darüşşafa -
ka.da görmüş olduğu intizam -
dan bahsetmiştir. Ba~ekil Re
fik Saydam bir muharririmize 
şunları >öylemiştir: 

- Mektebi gezdim. Her ta
rafını gördüm. Darüşşafakaya 

kız kısmı iliıve edeceğiz. Bir 
miktar para temin ettik. Bir 
müddet sonra inşaata baş!ıyaca

ğız·• 
Kız kısmına tahsis edilecek 

binanm inşaatı için şimdilik 80 
bin lira temin edi' miştir. Bu pa
ra Darüşşafaka lisesi tarafın -
dan bank.aya yatırılacak, inşaata 
kifayet edecek para temin edil
dikten sonra binanın yapılma
sına geçilecektir. 

Başvekil Refik Saydam ve 
Hariciye Vekili Şükrü Saracoğ
lu bu akşamki ekspresle Anka
raya döneceklerdir. 

Hamid Saracoğlu 
İskenderuna Gidiyor 

Liman işletmeleri umum mü
d ür muavini Hamit Saraooğlu 

bugünlerde İskenderuna gide -
cektir. Muavin orada yeni ku -

rulan liman teşkilitını teftiş e
dl"Cl'k ve yeni kadroları hazırlı
yacaktır. 

Buraya Den.izbanktan açıkta 

kalan memurların tayin edttıne
lerl kat'i olarak kararlaşınıştır. 

Her Tar af a su 
V eritemiyor 

Bazı semtlerden toplanan maz 
balalar belediye sular idaresine 
verilmiş ve bu semtlere su isa
lesi istenmiştir. Semt halkı te
sisat parasını da sular idaresine 
yatırdığı halde vesaitin kifa -
yetı;iz!iği yüzünden inşaata bir 
türlü başlanamamıştır . 

Sular idaresi Avrupaya yeni 
makineler siparış etmiştir, ma -
kineler gelince inşaata başlana-

ind talıst . . lara perim gelmiş ve mubayaata 
s en sat ıstiyecektir. niha Hızal üçüncü sınıf Maarif 
*Taksim kışlnsının belediyeye mufettışlığine tayin edılmi~ir. başlanmıştır. Satışlar Şarlru;la ma- , . · sr ... caktır. 

1 Yakında Türkiyenin en kuvvetl i ·ı P. T. T. Yeni Tayinler verileceğini yazmıştık. Kışla i _ * Ya:rxla kalan Dem..irspor _ Ga- lı 80 balye 9e kuruştan ntılmrş-
çin belediyeden altmış bin lira lata.saray maçı 'birinclteşrinde ya- tır. 
istenmektedir. Belediyedeki tak- pılacaktır. * Ticaret Vekaleti kadrosunda 

dir kıymeti lmm.isyonu teşekkül * Bir kaç ay evvel tetkiklerde açık bulunan dördüncü sınıf mü -
ettikten ııoma llışlanm kıymeti bulunmak üzere Parise gitmiş o- fett'.şliklere müfettiş muavinlerin-

takrl.ir edilecek, parası Maliye lan Ünivftsite Kimya fakültesi den B. Hilmi Özgen ve Hayri Ba-
Vekiletine ft'rilecektir. doçentlerinden Zeki Zerftt dün- şer terfi.aa tayin edilınişlerdır. 
* Şişlı:ınede çocuk ıbahçesi ya- den itibaren vazifesine başlamış- * Gümrük ve İahlsarlar Velta-
pılacağını yazmıştık. Bu civar • tır. leti lenzım müdürlüğüne 7ll lira 

daid askerlik şabesinın binası * Ünh"Crsite Fizik asistaıu asli maaşla aynı ~ıraıet muhase-
belediyeye tir. Askerlik hlna- Hilmi Bene! Fransanm Nansi Ü- be müdür mua\"İni B. Emin Er -
sı ile itfaiye bnası yıkılarak ar - niversitainde ııtaj yapmak üzere ginay terfian tayin edilm:şt:ir. 

Plaj ··ıbüller· 
o.48 Yazan: hkeaıler F. SERTELLİ 

Melih kahkaha ile gülmeğe baş. \ 
ladı: 

- Henüz, öhnüşlerin ruhl$-ile 
mu!ıa'bcre etmek imkanını bula -
ımdım. Bunu ö- eninsem, derhal 
sana haber ver:rim. 

- Alay1 bıra'. şlındı... Öteki ev
den bir ses yok mu? 

- Gcldığim gündcriberi Büyük
clered.en h.ç k.ımeyl gônnedim. 
Duv.ırdaki dolabı açtı. bir şişe 

rakı C'..kardı: 

- Haydi şum; aç da içelim. 
- Meze var mı~ 
- Gündüzden almıştım. Biraz 

peynırle, sardelye bal.ğı. 
- Hatırla öyleyse. İki saattir 

Bebek bahçesinde geviş getirmek-

ten canım çıktı.. 

• Iecdi şişeyi açtı. 
Melin sofrayı hazırladı. 
Karşı karşya oturdular ve iç

miye b !adılar. 

Mecd..::in kaf ııJdan St'rm!.'din 
haya!i gitnriyordu. 

- Aradan beş on gün d:dıa ge
çerse, artık va.k'anın bizim:le hiç 
bir al.ikası kalmaz. Kapanır gi
der. 

- Ev sahibi polise haber verin
ce .. 

- Sermedi bizimle !beraber gör
medilor ki, bizden şüphelensin -
!er. 

- Polis işi i:ncelemcğe kalkarsa .. 
odanın eski kiracılarını sorguya 

çekexse ... O zaman iş çatallaşa -
cak. 

- İnkar l"dcriz. Evde kiracı yal
nız biz değiliz ya. Alt kattaki oda

larda da bir sürü k•racı vardL 
- İyi amma, polis seni görür

se, bütün şüpheler senm ii2erin
de toplan n mı7 

Mecdi htdcletlendı: 

- Polis beoı nereden bulacak 
be? Odanın kiracısı sensın~ Sen 
benlm ismimi por -ermezsen, 
mesele kahnaz. 

Melin rak!1lını içli: 

- Haydi şerefe öyleyı;e ... 
Ve kadehi rna,;anın üstüne bı

rakarak, Mectlin[n yüzüne dik -
katle baktı· 

- Demek sanın kuyruğun da 
benim elimtle .. 

- Ben kuyruğumu kimseye kap
tırmam. Gözunü iyi aç. Beni ele 
Yerirsen, suçu müşterek işledi -
ğimlzi sôylerim .. On beşer sene
yi yerız. Hapishane k~lerinde 

katite gazetesi olarak k k Posla, Telgraf ve Telefon işleri ÇI QCa Umum müdürlüğü yiıksek fen he-

.. - n - -er w " -.W - ~ yeti azasından B. Necati Toner 

ı K D A M yeni şeklile okuyucunun malı açık bulıınan P. T. T. telgraf işle
olacak ve HALKIN DERDiNE, Şl AYETiN~ TENKiDiNE ri reisliğine, P. T. T. ihtisas şu'be-

• 

sütunlannı daima açık bulunduracaktır. teri rei'ıi Bekir Vefa yüksek fen 

IKDA 'ı Yeni şeldile elintze aldığınız zaman: heyeti azalığına, İstanbul P . T. T. 
müdürü Emin Sözer P. T. T. ihti-

- n şte aıradığam ~Sl~<e'it®... sas şubeleri reisliğine tayin edil -

Diyecek v• erbk daha terke iyece siniz.. mişlerdir. 

sürünürsün o zaman. Ben yine ı 
)"'.)lunu bulur, lı.açar kurlulUl'um. 
P'akat sen kodeste gebe~ir gider
sin! 

Mecdi bunlan söylı"ken, her 
hal!nden l,ıellidı ki, ktoıd'ni g'iç 
tutuyordu. O, bilh· ·a b:r kad: -
nın kendiısile alay etmesine ta -
haımnül edemeııdL Bu taharnn.ü
liin de nihayet bır dere<·esi vac· 
dı. Mecdı ondan sonra her şeyı u
nutur, kodeste yatmayı da göze a
larak, muhat<lbrnı tepe:cmeğe ça
lışırdı. O çok garib bi: karakter 
sa.htıiyd Gayet asabi mizaclı. a
lıngan, çabuk mütcess<r olur bir 
adamdı. Babayeğitliği, hovardalı

ğı. k~badayılığı kimseye verm•z
qi. 

Melın, aştkın;n burun delikle
rinin birdenbire fazlaca açılıp ka
pandığını, gözlennin d1ndüğilnü 

hissederek 

- Kııma caııım, dedi. nsan sev
diğini ele \-erir mi hiç? Ben •e-

nin için canımı feda ederim. Seni 
ne kadar çok sevd.iğımi şimdiye 
kadar anlıyamaduı mı? 

El!indeki kadehi Mecdiniıı ağ

zı.na götürdü.: 

- Haydi, şunu iç bakayım ... 
Bu meseleyi kapatalım artık. Or
tada fol yok, yumurta yok. Polis 
beni çağırırsa, ben wncek ceva
bı bilirim. Sen ü'liilme aıılarum! 

Melin lintbayı söndürmüştıı. 

- Biraz deniz havası alalım, 

Mecdi. Oda aydınlıkken, pencere
nin perdesini açamıyorum. 

Dedi, perdeyi açh. 

Denizde met: tab vardı. 
Byaz suların ü:stünd dolaşan ka

yıklar o gce Meline ne kadar hoş, 
ne kadar caz:ib görünmüştü. 

- Biz de bir akşam denizde bir 
gezinti yapsak, Mecdiciğiın. Sen 
de beni ~ktanberi gezdirmez ol
dun! Vallahi çok insafsızlastın, ar
tık. 

-Ah şu kadınlar .. Ne kadar nan
kör o!Ul'lar. On gün i~inde gezdi
ğ)ımiz yerleri bir saysak, kosko
ca bir kitab olur. Büyükada .. Bos
tancı .. Kavaklar .. Beykoz .. Çam -
lıca .. Da.ha neresi kaldı? 

- Çifilik parkını unutuyorsun! 
- Gördünmü ya? Saymak.la bit-

miyor. İnsafı;ızlaşan ben miyim.. 
Y olı.sa sen misin? 

Melin bir şarkının bestesini mı
rıldanıyor ve arasıra kapının ö
nünden geçen ayak seslerine da
larak, pencereden !başını çıkarıp 

bakıyordu. 

• •• 
cİŞTE, TAKİP EDİLİYORUZ.,• 

Melin birdenbire, sok*tan ge
çen yolculardan birini tanıdı. Ba
şını geriye çekti. 

Mecdi: 
- Kim geçiyor .. ? 

( Dr.vamı var} 

• 
King Hali Meselesi 
Yazan: Almıecl Şükril &'~ 
Almanya Danzıg•; ele g 

mek üzere iken İngiltere ıtıurı' .l 
·•-tV 

ni olmuştur. Romanyayı ı• # 
nüfuzu altına almak ıçın 91f 
attığı bir sırada İngiltere l< 

1 
na çıkmıştır. Şarktaki ,haya ~ 
hası• ndan kendisini rnabfl':ii 
rakan ingiltere, .Alına islİ 
çember ~ne alıp boğmak 
yen İngiltere. Velhasıl j\l!1l 
rın nazarında İngilterenin .. 5 #ı 
rı büyüktür. Fakat en .bÜ)'ul<~ 
King Hail namında bır İ~eJ 
Alınanyada !bazı adreslere 

tup yollamasıdır. ıJ 

King Hall bu mektuP1
: rj!I· 

neler yazmıştır? Bazı parça a j!I, 
tercümeleri Fransız gazeteler ... . g~· 

çıkmıştır: her memle~etın ~ 
telerinde çıkmasında bıle !1l , 

ı~r· 
tasavvur edilmiyen yazı 

halde telaş nedir? ~ 

Bu sualin cevabını vere ,11 
. ""'"'' için bugün Alınanyadakı .. 

ti bilmek lazımdır. Geçen gill'I_,, • ıı:·t" 
gazeteci arkadaşımız, · riJl 
cKırvgalarım• namındaki ~ı' 
den halk idaresi hakkında 
yanın mukadderatını idare ,~v 
politikacıların düşüncelerin• !. 
tan bazı parçalar tercüme etl.0~' 
vecize diyormuş ki: cUstaca 

1 ~ 
edilen propaganda sayesinde ıl, 
millete cehennemi cennet 

0 

göstermek mümkündür.• D1~6' 
vecize de şu imiş: Yalan ne 11 
büyük olursa, mill<>t onıl 0 

dar kolay yutar.• 
Filhakika geçmiş zaman!~ 

mutlakiyetle id~ edilen ',J "f'· lerin, matbuatı daima ~ 
altında 'bulundurmıya eh , ; 
verdikleri malitmdW'. F~lı'~ 
hükmetler, fikirleri sanıs~ 1 
alınışlardır. Mutlakiyel ~ııJ. 
ri altındaki büriyetsizllği ;I, 
İtalya ve Almanyadaki 6 ,P 1 
karıştırmamalıdır. Almail'Y 
balyada efkllrıumumiye, ~~ 
leketlerin dışında olup b• i,ıl'. 
denyabih~dir. Yah~td'~, 
seler kendilerıne tahrif tJ !' 
şekilde verilmektedir. M~ N 

man vatandaşı, ÇeJroslov~; 
Almanyaya iltihakına varaO e-1 
selerin silsilesini bilmiyor· ı; 'İ 
yalvarmış da Almanya ıat!eO tJ 
dilerini himayesi altına a!Jllıtıı" 
navutlar da İtalyadan ayrı I~ 
da bulunmuşlar. Alınan "~~ 
yan milletleri sulh ve 6 ıl' 
çinde çalışmak isti)~rlarıtlıŞ >' 
milletleri kıskanan 1ngUterfot1" 
dilerini rahat brrakını~ 
Türkiye, Alman milletin'. 'ıf 
için çemberleme siyasetınt? 
rak etmiş. ı#_ 

Bu telkin neticesinde /.J ill'' 
hariçteki realitelerle hiç ~ 
sebeti o!mıyan bir aleme ıı I" 
mektedir. Eğer dışarıda 01~ 
t enler içeri sızacak olursa• /. 

Çeklerin n e şekilde istiliıY•_.,ı?" 
dıkları Arnavutların nasıl , 

ediklikleri, Alınanyaya k~~ 
b ir milletin kasti olmadı~1" 
J.acak olursa, Alınan P i 
teşkilatının pliınlan alt us\ f. 
King Hall'in mektupıarıtı<I'~. 1 

dı.ltlan da. b unlardan ib~ ~ 
bu derece hiddet uyan , ~ 
mektupların müessir o1ı:,'!tw, 
ladığına delil olarak gii>·-. c~ 
lir. Neden müessir okna5~; 
koslovakyanın imhasında ol ~ 
man tıükiımetinin yanM )' ~ ~, 
ind yürüd ..... •·· ü anlaJll /o' r e ugun •. if· ',( 

hakikati öğrenmek k~ d~JY 
manya milli prensiplere dil' ı;, 
rak bir tırkım haklar ;ste ,ro 

jJıJll fl 
man, hak ve hak.ika te rd~ ·.1 
insan Almanlarla bcra~ "-J 
kat Almanya kendisi i.Ç~ıı e~ 
istediği ve ıUhayet terrı ıı (Y 

hakları b~ka milletierd.e 5,~ıı , . t tfl 
gemek istiyor. Nihaye ıııt'~ 

. h k ~efl' , ~ 
rın yüreklerinde a ,.. I'~ 

. h' ardır J' 
msaf denen 'bır ıs " Jı9 
zilikten ye faşistlikten dS ·ııi" , 

. f hj.;.Sl 1111 
rindir. Fakat bu msa. ı;ğre l 
yanmasl için 'hakikatın 19ôtP r) 
mesi liızmıdır. B.ziJTl ati kıi'ı 
~a göre, King Hall'in rıı~ vS İ 

. ed -· y obJ~_.ıı yapmak ıst ıgı şe • ~ 
rak .bu hakikatlerden ııil· 
hab<>rd.ıır etmekten ibare 



r----------------• 
Ciinün Mesele•i: 

Fuar 
Hataya 

Biletleri le 
Gidilecek 

• • 
lstanbulun lktısadi ifa tavla 

Rabıtaları 
l'eru mallar sergisi dün açıl
~ llu ıenekl ıergi bilhas•a de
"--'-l'asyon itibarile hakikaten 
""1'1lileeek bir haldedir. Ucr 
~"Yon kendWoe mahsus bir 
llı11slyet göstermektedir. 
lııııııarlar pavyonunda f8 • 

'•111 dikkat iki iatati!tik nar.arı 
cfiLL 

-...tı celbetınektedlr: Birin-
di! memleketteld ttitlln sarfl
'-lıııın nisbetioi gösteren ra -
~ardır. Bu rakamlara naza· 
~Q 929 ıenesindeo 939 seneain0 

1 

Arttırılacak 
Antakya beledlyesi, İstanbul 

ile Halayın iktısacli rabıtaları· 

oı arttırmak için iyi bir teşel>- 1 
mibte bulunacaktır. Belediye 
İstanbul tlcaret, ziraat odala • 

rile borsa ve sanayi birliğinden 
ve fabrikatörler ve goazeteci • 
le~ tüccarlardan mürekkeb 

bir heyetl Hataya davet ede • 

cek ve kendilerini İskenderun
da Dlisafir edecektir. Bu heyete 
bütün Hatay gezdirilerek iki 
merkez arasında ekonomik ra
bıtalann erttmlmasına çahşı· 

lat!aklır. 

~~ . . . . . 

Plaj Kurbanlarına 
Yazık Oluyor 

Evvelki gün, Kızkulesi plajında 

bir vatandaş boğuldu. Gazetele • 
rio yazdığından öğreniyoruz ki, 

bu vatandaşın ölümiine sebeb, 
plajda vesailsizliktir. Plajda tele· 
fon yok, iskeleye giden kapı ka

palı, oraıfa bulunma•ı Jizım gelen 
memur ..azifesi başında değiL 

Bütün bu noksanlann neticele
rini kaç defa, acı tecrübelerle 
görmüşüzdür. Fakat, bütün bun· 
lara rağmen, hr.Ja en şiddetli şe· 

kilde hareket etmek yolunu, ne
deııse bir türlü tutamıyonız. •re
lefonu olmıyan plajuı sahibine 
verilecek yegane ceza, derhal bu 

plajı kapatınak ve bu zata bir da· 
ha plaj işletmek müsaadesi ver· 
memek!. 

Hr.Jô, ne bekliyoruz?. Hila, bü
tün plajların lüzumlu bütüu ve
saitinin tamam olmasını nede:ı ıs· 
rarla ve şiddetle istemiyoruz?. Beş 
on vatanda§ daha kurban verelim, 
diye mi?. 

BURHAN CEVAD 

•dar 10 ıene içindeki tütlln 
"fi)atmm ~k barls farklarla 
lftıııı! olduğu gösteriliyor. 929 
itQ"llude 10,5 milyon kilo til· 
İlıı tütün aarfiyalı ı938 sene • 
llııde 1:1.57 milyon kiloya bul: 
11112ftur. İkinci istatistik tos ia· 
11lıaaııdir. 932 aeneainde 136 
lllllyon kilo olan iatihaalit 138 
ltQeslnde 244,9 milyon kiloyu 
lıııınıuftur. 

İzmir fuarına iştirak edecek
lerin Hatayı da gezebilmeleri 
için İzmir için alınacak tren bi

letıekini dıtmplatmjık şartile 
bu biletlf'rle Hataya gidilebil
mesine müsaade edilecektir. 
Keyfiyet a]Akadarlara bildiri] • 
mittir. 11. 1 ••••••••••••••••• 1 1 ••••• 

Posta idaresi 
~emur Alıyor 
llu Memurlar imtihan 

Edilecekler 
A.dıt teb!igatın posta idaresi ta

b 
1afııı.dan yapılmasına dair ka

n ilıııın Yeni sene başında tatbıki
e geçu~ekbr. 
ııı~e bu ınünas<iıetle yeniden 

ilraJtib, memur ve müvezzi ala
t'1tlır, 

~ur ve müVoeZZiler için 15 
l~tosta müvezziler için, 21 a· 
ll.!itll6ta müsaıbaka imtihanı açı

la~alttır. Mürakiblik imtihanına 
~11ltsek mekteb mezunları ile lise 

0 
eıunlacı, memurluklara lise ve 

1 ıta ınekteb mezunlan alınaeak· 
lt. 

d''4üıaJı..ibler merkeııde kurs gör
. Ultten sonra Vil8yeUere gönde

lılec ~ lar . d e .. ıcr, oralardaki kurs ı :ı-

aıeye memur olacaklardır. 

lvtiicrim Çocuklar 
keızılca Hamama 
'f erleştirilecekler 

Ilı t:.o.irne çocuk ıslah evindeki 120 
ııı'h.k.um çocuk Ankaraya gel -

0
t, Ve kendileri için hazırlanmış 

han hıısu& otobüslerle Kızılca • 
•rııaına g>tıniıjlerdir. 

la_ ç:~Uklar trenden indikten ~on
\Jı ~etmenlerinin refak.atınde 

1 Ua meydanına gelmişlerdir. 0-
1 aua Zafer abidesinin karşısında 
ı:~a 0lnıuşlar ve lblr düdük işare
ıı: ~apka!arını çıkararak başla -
t 

1 onlerine eğmişlerdir. Bu sı
d•da !iti çocuk kordelasında ·E· 

11'lıe ' ılı b" )U Çocuk ıslahevi> yaz u -
d lı, Çelengi abideye koymuşlar-

tt, 

\f?elenk konurken küçük mah • 
ııı llılar başlannı yerden kaldır • 
nııl§lal'dır. Bu hareketlerile, ka -
ııı na ltarşı gelmek olduğunu bil • 

'1ien işledikleri suçtan duyduk-

No.51 

h,~redıt bu acaib sözleri hay-
ran dinledikten sonra: 

dı~ lıerıııe sizin <bu işde bana yar 
du ed~eğinizl tahmin ediyor -
ıaı Ilı. Eğer cevab vermemekte ıs
derıı ederseniz, ben de sizi icbar e
da heın. Konuşmamızdan .bir fay
dar lllııJ olmasa bile, buraya ka-
1-e t~~ ettiğinizden dolayı si-

§eltkur ederim. 
tlirı· .. 

() ı;ı ı Ruseyin Efcndıye uzattı. 
..._~an fetıli adanı: 

1',1 
1~di, dedi, hayatta oyle şey

ı~•rdır ki, kendi hallerine bı
leı bak daha münaslb olur. Ma
lir ~r lllÜddct gözü bağlı kalabi· 
~iııı ~Uçlu meydana çıkmaz, nite
lıa,1 §ınıdi de böyle bir mesele 
lluısı~da bulunuyoruz. 

llı~-ı· soılerden sonra mülakat bit-
ı, 

1ıııerect · 
ıt bundan sonra, Behnda 

Bebek - İstinye 
Tramvayı 

Yolun Bir An Evvel 
Açılmasına Çalışılıyor 

Bebek • İstinye yolunun bir an 
evvel açılmasına büyük ehemmi
yet veriliyor. Naiıa Vekaleti bu 
maksadla Belediye ile temas ede
rek Bebek - İstinye yolunun kısa 
zamanda açılması ve tanzimi için 
lcab eden tedbirleri alm~ır. 

Bir taklm formaliteler yeni yo
lun açılmasını bir müddet teah
hura uğratmış ise de, i~aatın bu 
sene intacına çalışılmaktadır. 

Bebek - İstinye sahil yolu açıl
dıktan sonra Bebek tramvay yo
lu İstinyeye kadar uzatılacaktır. 

Bu suretle Boğaziçinin yarısına 
yakın bir kısmına kadar tramvay
la ucuzca seyahat imkan dalıiline 
girmiş olacaktır. Tramvay yolu 
ileri.de Boğazın yukarı kısımları
na da tcmdid edilecektir. Fakat 
bu cihet bugünün mevzuu hari
cindedir. İleride yapılacak işler
dendir. 

Bebek - İstinye yolu açıldıktan 
sonra Boğaziçi tarafına işliyen u
mumi nakil vasıtalarının takib e
doceği yollar da tayin ve tanzim 
edilocektir. Hususi vasıtalar ser
best bırakılacaktır. 

lan vicdan azabını ifade etmiş o
Juyorlardı. 

Bundan sonra çocuklar, tekrar 
bir düdük lşaretile yola ~ul -
muş ve Büyük Millet Meclısi ö
nünde kendilerini ,bekliyen oto
büslere )/er!eşerek Kızılcahamama 
hareket etmişlerdir. 

Orada yeni yapılmış olan ceza
evine yerleşocck ve Ankarada in
şası mukarrer bulunan büyük ıs
ahevi ikmal oluncıya kadar orada 
:ıtalacaklardır. Kızılcahamam ceza 
evi çocuklar için hazırlıanınış bu
lunmaktadır. 

Meri ile buluşmak üzere Portman ı 
maydanına gitti. Genç kız sordu: 1 

- Centam nerede konferans ve
ı>ccekmiş? Sonra bu konferansın 
mevzuu neymiş?. 

Meredit. 

- Çok heyocanlı bir aktualite 
mevzuu, dedi, Centam konferan -
sına ·Ölüm çemberi> diye isim 
koymuş. Polis romanları munar
riri olduğuna göre, kendi muhay· 
yileııi ve zekasile delilleri bir ara
ya toplıyarak, Sarı Yanisi kimin 
öklürmüş olıılbileceğini izah ede
cek. Hakikaten Centam, polis iş

lerindekı dehasını bizim. emniyet 
müdürlıiğümüziin hizmetinde kul 
lansa, birçok cina~tlerde katili 
daha çabuk yakalamağa muvaffak 
olurduk. Vereceği konferansa ta
nınmış birçok kimseleri de davet 
etti. Bütun medeni memleketle -
rin gizli polis teşkiHitı şeflerini de 
çağırdı. Meşhur Ogradi İngiltere
ye doğJ'u yola çıktı. Rus emniyet 

Zararlı 
Gazozlar 

Belediye Umumi Bir 
Kontrol Y apmıya 

Karar Verdi 
Son zamanlarda şehrimizde ga

zoz amilleri çoğahıııştır. Muhtelif 
isimler altında pi:y asaya çıkarı -

lan g8'Zozlarm bir çoğu da kova -

lar içerisinde seyyar esnaf tara
fından sabbnaktadır. Bu gazoz - · 

lardan birçoğundan şikayet edil • 
mi§tir. 

Bel~iye bütün gazoz imalitha• 
nelerinde sıkı bir te~tiş yapacak 

ve bu imıılithaneler umumi bir 
kontrole .tabi tutacaktır. Ayni za

manda gazozlar tahlil edilecek ve 
ne şeki1de imal eaildikleri, ima -

latın sıhhi şartlar altında yapılıp 

yapılmadığı tetkik edilocektir. 

İmalathaneler sıhhate muzır ga
zoz çıkarmağa devam ettikleri tak

dirde haklarıma sed kararı veri
lecektir. 

Belediye halkın ımıumi sıhhati 
'bakı.mından bu meseleye büyük 

ehemmiyet vermektedir. Yaz mü
nasebetile istihlakin al'tması bu 

için ehemmiyetini blr kat daha 
arttırmıştır. 

Şişhanede 
Çocuk Bahçesi 
Şişhane karakolunda yaptırıla

cak çocuk bahçesine rud plan ik

mal edilmiştir. Yeni park, .arkada· 
ki askerlik binasının yerine ka -
dar uzatılacaktır. Azabkapıdan ge

lecek olan Azabkapı ana caddesi, 
bahçenin arka tarafından dolaşa
rak Tozkoparan yolile birleşecek
tir. 

mi1dürü de llı~zzat gelmeyi kabul 
etti. Çünkü bu mesele bütün Av
rupa zabıtasını son derece meşgul 
ediyor. Çünkü Centam alelade bir 
konferans vermiyecek, bize kati
lin kim olduğunu da söyliyecek. 

Geç kız bir müddet düşündü: 
- Nerede konferans verecek? 
- Bilmıyorum. Nerede verirse 

versin!. 
- Acaba ... Acaba bu konferansı 

<bizim evde vermesi için kendi -
sini iltna edemez misiniz? 

- Portman meydanındaki evi
nizde mi?-. 

- Hayır, ben Blekhıdde hır ev 

IPC:EL~sA H KEM ELER il ~f~:~e 
Can Kurtaran 

Yok mu? 
Yetişin, Kocam Beni 

Öldürecek J 
Perşembe gecesi 1 - 1,5 sırala

rında, Fatihde FeVZiİPll§a oodde

sinde, Hüsambey mahallesi bek· 
çilerinden Veliyi ifa ettiği vazife
den dolayı döğmekten suçlu şo
för Suadin duruşmasını dün as
liye dördüncü ceza mahkemesi 
yaptı. 

Hadise şöyle olmuştur. 

Şoför Suad vak'a gecesi, Fatih 
semtindeki meyhanelerden birin

de kafayı tütsüledikten sonra, mey
haneden çıkmış ve yine o semtte 
bulunan evine gitmiştir. .Suadin 

on senelik karısı, kocasını ilk defa 
olarak sarhoş görünce korkmuş, 
sokağa kaçmış, Suad de onu tek

rar eve almak için arkasından dı
şarıya çıkmıştır. Biraz sonra ka
rısını tramvay yolunda yakalı -
yan Suad, onu zol'la evine götür • 

roek istemiş, fakat kadın gitme • 
yince, §Oför de onu döğmeğe baş
lamıştır. 

Kadının feryadını duyan bekçi

ler vak'a mahalline koşm~lar, ka

rı kocayı ayımuşlar ve gece yarısı 

sokak ortasında bağırıp çağırarak 
halkı rahatsız eden ve karısını 
döven Suadi de karakola davet 
etmi§ler. 

Şoför bu davete ica~t etmecliği 
gibi kendisini zorla karakola gö

türmek istiyen bekçi Veliyi döğ
müştür. 

Mahkemede şahid sıfatilc sor
guya çekilen Suadin karısı şun

ları söyledi: 

- Suad.le aşağı yukarı on, on 
iki senedenbcr:i beraber yaşıyo • 

ruz. Bu müddet zarfında onun bir 
defa bile sarhoş geldiğini gö~e
.ınişti:ın. 

Suaıd dün gece geç vakit ilk de

fa olarak eve keyifli geldi. Evde 
saçmalamQğa, abuk sabuk konuş· 

mağa başladı. Kendisine susması
nı söyleyince hiddetlendi, beni 
tchdid etti. Korktum, sokağa çık

tım. Suad beni takib etti. Sokak
ta beni tutunca, eve götürmek is

tedi. Gitmeyince döğmeğe baş~.a
dı. Duyduğum acıdan: 

- Cankurtaran yok mu? Kocam 
ooni öldürecek diye bağırmağa 

başladını. 

Bekçiler geldiler, beni kurtar
dılar. 

Suad, on, on iki sene içinde bir 
defa bile oonimle kavga etmemiş, 

kalbimi kırmamış ve bana bir fis
ke bile vurmamıştı. Dün goce sar
hoşuluğun tesiri ile bu suçu işledi. 
Onu affettim. 

Suadin karısından sonra diğer 
şahjdler sorguya çekildiler. Şoför 
Suadin bekçiyi döğdüğünü söy -
lediler. 

Heyeti hakime suçu sabit gör
dü. Suadi 30 lira ağır para ceza
sına mahkfun etti. 

kiraladım. Centamın orada kon
ferans ver.mesini istiyorum. 

Genç kızın ciddi tavrı karşısın
da, Meredit ısrar etmedi: 

-Pekala, bu teklifi kabul etme
si 1çin Ccntama şimdi bir mektub 
yazacağım. 

Centam telefonla cevabını bil
dirdi. 

- Kabul ediyorum. Zaten ben 
de Londranın dışında biı yer an
yordum. Mademki Mis Bartolo
mcf evini bize açmak lutfunda bu
lunuyor !ar, orada toplanırız. Kon
feransımda kendi.sini rencide e
d('(!ek hiç.bir ~öz söylemiyeceğlmi 

Allahını Seven Tale_~!_miz 
Vursun1 

Eski Bir Küfe için 
Kavga Etmişler 

Dün sabahleyin, Yemişte, Mey
va halinde .bir küfe meselesinden 
dolayı Fat.r; ve Şükrü Selçuk a
dındaki ;.ki meyvacıyı dö
ğen ve galiz .küfürlerle ha· 
karette ibulunan İbrahim Ak
ça He aı kad~ı İsmail Güngör
müşün duruşmasına yine dün öğ
leden sonra nöbetçi ıneşhud suç 
mahkemesinde başlandı. 

Davacılardan Fahri mahkeme -
de hadiseyi şöyle anlattı: 

- Sabahleyin .arkadaşım Şükrü 
ile meyva almak üzere }lale git • 
tik. Şükrünün elinde boş bir kü

fe vardı. Halde İbrahim ile 1sma
ile rasladık. Bunlar arkadaşımın 
elindıtki küfeyi g'ôrünce, yenımıuı 

yaklaşt~ar. İb.rahfm ~en 
tuttu ve: 

• 
- Bu küfenin üzerindeki mar

ka bana aiddir, bunu nereden al • 
dınız? diye sordu. 
Şükrü: 

- Küfeyi bir saat evvel Kasım
paşada sebzoci Kamilden muvek

katen aldım. Alacağım meyvayı 

dükkanıma götürdükten sonra, 
küfeyi sahibine iade edeceğim! 

dedi. 

İbırahi!ll ve .İsmail küfeyi zorla 
almak istediler. Fakat Şükrü ver
medi. Bunun üzerine her ikisi de: 

- Hırsız var, yeti§in diye ba -
ğırmağa başladılar. Etrafımıza es
naf toplandı. İsmail onlara bizi 
göstererek: 

- Bu adamlar hırsızdır, Alla -
hını seven vursun! dedi. Be-ni ve 
arkadaşımı tokatladı, İsroa -
il de ona yardım etti. Orada 

bulunanlar bizi ayırdı.ki.an sonra 
her ikisi ôe bizi fena sözlerle tah
kir eltiler. Onlardan davacıyız, 

kendilerine ceza verilmesini isti
yoruz . 

Diğer davacı Şükırü Selçuk da 
ayni ifadeyi tekrarladı. 

Suçlular suçlarını inkar ettiler. 
Şahidler sorguya çekildi. Bunların 
hepsi de, İbrahim Akça ile arka

dası İsmail Güngörmüşün mey -
vacı Fahri ve Şükrüye hakarette 

bulunduk!arım ve onları döğdük
lerini duyduklarını ve gördlikle
rini söylediler. 

Mahkeme İbrahimi de, İsmaili 

de suçlu buldu, 25 er lira para ve 

3 er gün hapis ceza.sına mahkum 
etti. 

Kücük Yan kesici 
Sultanhamamında Anadolulu 

Ali adında birisinin 450 kıauş 
bulunan kese.;ini çalan 17 yaşın· 
da olmaııına rağmen bir hayli 
sabrka sahibi .Alıdullatı ka.çarken 
yakalanmış, 'birinci sulh CEZa 
maılılremesine verllıııiştir. 

Kii<;ük yankesici sulh hiikimi 
tarafından tevkif edilmi~tir. 

de taahlıüd ederim. 
Bu suretle Belinda Meri Barto

lomefin ismi de davetliler liste
şine yazıldL Şimdi emniyet direk
törlüğünün kara müzesinde mu
hafaza edilmekte olan iki mumun 
esrarı artık anlaşılmış olacaktı. 

-19-
Buyük salondaki mobilyalar.n 

kısmı aza.mı dışarıya çıkarılm.ş -
tı. Karmakarışık, her milletten da
vetliler yerlerine gcçtiler,_J>ek he
yecanlı olacağı anlaşılan konfe -
ransı saıbırsızlıkla beklemeğe baş

lamışlard •. 
Ev sahfüı Belind<ı Meci yazıha-

63 Kişilik Kafile Dün 
Şehrimize Döndü 

Balkan dağlarile Alp dağlann
da jeolojik tetkiklerde bulunmak 
üzere bir ay evvel fen fakültesi 
iProfesqrlerinden Ha~d Nafizin 
riyasetinde olarak seyahate çıkan 
Üniversite fen fakültesile edebi
yat fakültesinin coğrafya şubesi 

talebesinden mürekkeb kafile dün 
avdet etmiştir. 28 i kız, 30 u erkek 
taııtıe, üçü asistan, ikisi profesör 
olmak üzere 63 kişilik kafile İs
tanbuldan hareket ettikten sonra 
Edime, oradan da hududu geçe
rek Bulgaristana girmiştir. Üni -
versitelileri:mizi Bulgaristanda 
profesör Bunçef ve Paranof istik
bal etmişler, Balkan dağlarının 
jeolojik vaziyeti hakkında etraflı 
malumat vermişlerdir. 

Üniversitelilerimiz Bu!garis • 
tandan Romanyaya gitmişlerdir. 

Bükreşte, Krmpina, Broşov ve 
Kııi§te büyük tezahüratla karşıla
nan Üniversiteli profesör ve tale

be, buralardaki ÜnİVersiteleri ve 
müzereri gördükten sonra Viya
naya geçmişlerdir. Kafile Viye:

nada tarihi tabii, güzel san'atlar 
müzeleri!e hayvanat ve nebatat 
b:ıJıçelerini de gezdikten 6-0nra "se
yahatin asıl hedefi olan Alpara 
çıkmıştır. Kafile ile beraber bu
lunan Profesör Parejas esasen Alp 
jeolojisi mütehassısı olduğu için 

buradan götürülen harita ve pro
filler üzerinde talebeye jeolojik 
izahatta bulunmuştur. Bu tetki
katı müteakib kafile Yungfran 

Yuh dağına çıkarak oradalti glas
yelı!ri tetkik etmiştir. Bu dağdan 
inen Üniversitelilerimiz Cenevre

de Üniversiteye misafir edilmiş • 
lerdir. İki gün istirahatten son..a 
Üniversiteliler Fransız Alplarına 
çıkarak cümudiyeler üzerinde tet
kikat yapmışlardır. Dönüşte Ce

nevre Üniversitesi tarafından Ü
niversitelilecirniz şerefine Eyvar 
sa:rayında mükellef bir ziyafet ve
rilmiş, birçok halk dansları oynan
mış,halk şarkıları söylenmiştir. Bir 
müddet Türkiycde Hmi konferans
lar veren Profesör Pittaro ile ma
dam Pittard iıu fırsattan istifade 
ederek bütıin Üniversitelilerimizi 

profesör: crı le beraber evlerine 
davet ederek mükellef bir ziya • 
fet verm~lerdir. 

Üniven;itelilerimiz İsviçreden 
sonra İtalyaya geçerek ? kilometro 
tulünde ve içinde bn ~imendifer 
hattı da mevcud olan AdelSiberg 
mağarasında tetkikat yapmışlar -
dır. 

İtalyadan sonra Yugoslavyaya 
geçen tl'nıversitelilerimiz, orada 
her uğradıklan şehirde şehir Üni
versiteleri tanafından karşılana

rak leyli mekteb!Nde ml~afir e
dilm · !erdir. 

Kafile Yuguslavyadan sonra 
tekrar Sofyaya uğramış ve ora
dan da dün İstanbula dönmüştür. 
Bütün seyahat iyi geçtiği halde yal
nız dönüşte otobüslerden birisinin 

makine.>i bozulmuş ve İsta-nbul -
dan gönderilen diğer bir otobüs
le talebe lstanıbula getirilmiştir. 

nesi ile salon arasında açık du • 
ran kapının eşiğinde bekliyordu. 
Konferansa intizaren, Meredit da
vetlilerden birçoğunu ev sahibine 
tak<Hm etmişti. Herkes meşhur 

cinayetler etrafında hatıralarını, 

intıbalannı biıiıirlerine anlatıyor

lardı. 

O sırada Centanun geldiği ha
ber verildi. 

Roman muharriri pek yorgun gö
rünüyordu. Fakat kendisini selam
lıyanlara nazikane tebessümlerle 
mukalbele ediyordu. Centam ken
diııı için hazırlanan masanın ba
şına geçti, cebinden çıkardığı bir 
kaç kağıdı masanın üzerine koy
du ve doğrudan doğruya mevzuun 
içine girdi. 

CE.'ilTAMIN ANLATTIKLARI 

· Ben, hıç şupJıesız hepinız bili
yorı;unuz ki birçok polis roman -
!arını muharririyim. Eğer eser
knnı ıalkın rağbetinı kazandıysa, 

'bu d:ı, .ır! cinai meselelerde o· 

Bile Bile Lades 
Yapmıyalım 

Maarif ş6rasmda görüşülen mü- • 
him meselelerden biri de köy 
mekteblerinin üç sınıftan beş sı

nıfa çıkarılması idi. Bu kararın 
ne kadar isabetli olduğunu izaha 
bile lüzum yok.. Fakat, şiırada, 

bazı azanın, kurulacak beş sınıflı 
mekteblere birden ziyade mual -
lim verilmesini istemelerinden an· 
lıyornz ki, üç sınıftan beşe çıka· 
nlacak olan köy mektebleri kad· 
rosu, yine eskisi gibi tek muallim 
olarak ipka edilecektir. 

Halbuki, üç sınıflı köy mekte
binde dahi, tek muallimin uğra
dığı müşkülat ve sarfa mecbur ol
duğu mesai namütenahidir. Bu 
terbiye müessesesini bir de beş 

sınıflı yapınca, artık, o tek mual
limin vııziyetloi düşününüz. 

Biue, terbiye ve tcdrh demek, 
heı'§Cydeo önce eleman, yani mu
allim d~mcktir. Mjesleğinin t=ı 
eri ve aşıkı muallimi bulu:mz, 
maarif davasını topyekun ha'le -
dersiniz. 

Bize öyle gelir ki, üç sınıftan 

be, sınıfa çıkarılacak o -
lan köy mekteblerine, e -
ğer, hiç oboazsa, iki muallim 
verilmeZSC!, beklenen fayda yeri
ne mahzur elde edilir. Köy mek
teblerindeo daha iyi randıman a
lınmak gayesile yapılacak olan 
son tadilat, yine, tek muallimin 
himmet, fedakarlık, fazilet ve fe
ragatine bırakılırsa, nihayet, bu 
insani ve medeni vasıfların da 
muayyen bir imkin hududu bu
lunduğunu bilmemezlikten gele
ceğiz, demektir ki, bu, bile bile 
lides olur. REŞAD FEYZi 

f:irimizin Derdi 
Hepimizin Derdi 

Deniz banktan 
Açıkta Kalanlar 
Deni,,banktan çıkarılan oku

yucularımızdan •bir memur ya
zıyor: 

cDenlıfuankia yapılan oon 
değişiklik esnasında ortada 
hiç bir sebep yokken bf>n de 
açıkta bırakıldım. Benim va
ziyetimde diğer bir çok arka
daşlar da var. Aradan aşağı 

yukarı bir ay geçti. Parasız 

1 
bir vaziyette çıkarılmış me -

1 

murlar olduğumuz i<;in, ~di 
çok perişan hır hale dilşmüş 
bulunuyıoruz. Her memura 
mesai6i ni•betlndc tazmınat 

veıileceğini .müteaddit defalar 
söyledikleri ve gazetelerde o
kuduğumuz halde, hala bugü
ne kadar tazminat verilme -
m.iştir. Perişan halimiz devam 
etmektedir. Bize verilen va
zifede hiç •bir 5un'i taksirimiz 
olmadığı ve bundan evvel de 
başka memuriyetimizi terke
derek bu vazifeye geldiğimiz 
halde, böyle açıkta ve perişan 
kalmamız adaletle kalbıli telif 
midir? Şu satırlarımın gaze
tenizle neşrini ve alakadarla
rın meriıamet ve dikkatlerini 
celibetınenizi rica ederim.• 

koyucuyu hiç bek.lenilmed1k ne
ticelerle karşılaştırdığım içindir. 

Bu memleketin emniyet d•rek
törü 'bana birçok defalar eserlerı
min medhüı;enas;nı yapmış b.r in
sandır. Hatta demiştir ki: •Roman. 
lannızıdan yalnız okuyucular de -
ğil, za~ıta memurlarımız da çok 
istifade etmektedirler.• 

Ben, geçmiş faaliyetimi bu ka
dar ciddi telakki etmiyorum, fakal 
muayyen bir maksad takib etmi
yen bu mesaimin, ben hiç farkın· 
da olmadığım halde, işe yaramı§ 
olduğunu çimdi görüyorum . 

Anlatacağı viıkıaların ortasıra 

kendi şahsımı koyduğum içın be-
• ni mazur görmenizi rica edece -
ğim. Çünkü bu, izahatımın iyice 
anlaşılması için 2aruri(!ir. Şimdi 
ben en ziyaıle Sarı Yanisin katil;
nin, bu cinayeti hangi şartlar da· 
hilindc yapmış olduğunu anlat -
mağa çalışac:ağım. 

(Deı·amı tıaT} 



1 Avrupanın Cenubunclaki Almanlar _ı 

al a ı Memnun 
__ tmek Lazımmış 

Tirol Almanlarının Memleketle-
• 

rıne Dönmelerinin Manası Nedir? 
Tiroldaki yabancılar İtalya hü

kumetinin verdiğ: emir üzerine 
çıkıp gittile~ Yabancı seyyahlara 
bura1arını kapamak İtalyanın ka
zancına uygun olmasa gerek. Ro
madan vedlen malUm.ata göre 
böyle bir tedbirin alınmasındaki 
sebeb tamamile siyasi ve askeri 
d ;r. HP.m d·~ Fransa ve İngiltf'.re 
den Tırolda seyahat etrn c.>ge ge
len bir takım yaban<:ıların ora
larda dolaşmalar·. muvafık görül
memiştir. 

Fakat şimdiye kadar gelen ha
ber:erden öğrenildi ki Tiroldan 
çıkıp gidenler yalnız böyle ya -
bancılar değildir. Oranın yerli o
lan Alman halkt da çıkıp gitmeğe 
Mecbur oluyor. Birkaç zamandır 
\vrupa metbuatı da bununla meş-

{;Uldür. Almanlar ötedenberi baş

ka yerlerdeki Alman ekalliyetle
rmi kurtarmak istediklerini ileri 
sürmüşlerdir. Çekoslovakyadaki 

Südet Almanlaıı kurtarmak davası 

gibi. Fakat şimdi neden İtalyanın 
... rcsı altına geçmi~ olan Tirol 

Almanlarını kurtarmağı değil de 
onlaruı memleketlerinden çıkarı
lıp Almaı~yaya yollanmalarına 

razı oluyor? Tirol Almanları asır
ıoırdanLeri oralarda yerleşmiş bu
uuulyorlar. Bunların şimdi yer
lerinden yurdlarından çıkarılması 

karşısında Almanya seyirci kalı -
yor. Cermanlığın Avruparun ce -
nulbtında en ileri hattını bunlar 
teşkil edıyordu. İşte şimdi bu Al
man 1 ar da gidiycrlar. 

Avrupalı muhabirlerin verdiği 
malumata göre bu Alınanların o-

ra!ar<lan çıkıp gitmesi İtnlyan1an 
az m mnun etmemiştir. Çünkü 
h r ne kaclar Hitler teminat ver_e
rek Almanyanın o taraflarda gö-

zü -olmadığını söylemişse de as -
k ı . h. ı tibarile pek nazik bir mev-

4!!?ı1GJU .. W.,....--~«~,,.. .. 

ki teşkil eden ve ıbugün Alman - Nrede ki Alman ekalliyeti v u-• 
İtalyar, hududu üzerinde daima dır, orada Almanya vardır. Bütün 
endişeler uyandıracak bir nokta- Almanları bir araya toplıyaı ak 
da yerleşmi~ bulunan ıbu halkın büyük bir Almanya vücude gt . -
oradan çıkıp gitmesi İtalyanlara tirmek!. 
rahat bir nefrs aldmyor. Geçen sene Çekoslovakyadl ki 

Bir de unutmamalı ki bu vesile Südetlerden 214,000 kişinin yeı -
ile şöyle bır propaganda da yapı- lerini yurdlarını bırakarak Alınan-
lıyor. İşte Berlin - Roma mihve- yaya gitmiş olmalan az mı mesele 
rinde İtalyanın sözü böyle mües- olmuştu?. Fakat o zaman Alman-
sirdir. Kendi idaresi altındaki Al- yanın aldığı vaziyet daha unutul 
manlan çık4ıp gönderiyor. marnıştır: 

Almanya bunarın asırlarca o- Prag hükumeti her suretle teh-
rada yerleşmiş olmalarına rağmen did edildi. Şimdi de Tiroldaki Al-
şimdi böyle çıkıp gitmelerine ses manlar bulundukları yerleri ·bı -
çıkaramıyor .•. Ve saire. Hitle ile rakmağa mecbur kalıyorlar. Fa-
MusoHni bunu böyle kararlaştır- kat Almanya ıbu sefer ses çıkar -
mı.şiar. Şimdiki Almanyanın prog- mıyor!. Çckoslovakyadaki Südet 
ramı şöyle olduğunu söylüyorlar: Almanların hukuku tanınmıştı. 

Fakat Tiroldaki Alman ekalliyeti 

, S ovakyadaki Alman 
Düşmanlığı Artıyor 

senelerdenberi öyle bir takını şe
rait altında yaşıyor ki aradaki te
zadı görmemek kaıbil değildir. Ti-

roldaki Almanları]l çocukları mut.
laka italyanca öğreniyorlar. Hatta 
Almancanın hususi bir surette öğ
renilmesini bile zorl~tırmağa 

kalkmışliardır. Almanca mahke
melerde, resmi devairde hiç geç
miyor. Sonra Tiroldaki Alman çüt-

Almanlar Gizli Teşkilatı Meydana 
Çıkarmağa Muvaffak Olamadılar çilerin t~bi olduğu vergiler ve sa

ire de ağırlaştıkça ağırlaşmıştır. 

Bu tafsilatı daha ziyade uzatma
ğa lüzum yok. 

Çek memleketinde olsun, Slo -
vakyada olsun Alınan gizli polisi 
her tarafa yayılmıştır. Bununla 
ıberaıber bu gizli teşkilitın bir tür
h.i muvaffak olamadığı işler var
iır. Çünkü Çeklerin de gizlice mü
niım teşkilat vücude getirdikleri 
anlaşılmakla beraber bu teşkila

tın ileri gelenlerini gizli Alman 
polisi bulamıyor. Avrupa gazete
lerinde okunduğuna göre Slovak-

ya.da gizli beyannameler neşre -

dilmekte, gizli ~ayialar çıkarıla -
rak. •bütün halka Alman düşman-

Avrupa matfbuatı İtalyanın Ti
roldaki Almanlara neler yaptığı-lığını telkin için her şey yapılmak

tadır. Bu neşriyat üzerine Alman m sayıp dökedursun. Şimdi asıl 

hayret edilen ciıhet Almanyanm 
bütün ·bunlara ses çıkarmamış ol
masıdır. Fakat bunda heyret edi
lecek ne var?. 

polisi harekete geçmiş ise de bun-

lan kimlerin yazdığı ve nerede 
bast1d.ığı meydana çıkarıl:ına -

mıştır. Halbuki bunlar memleket 

daıhilinrle basıhnaktadır. (Devamı 7 inci ıayfada.) 

- Hizmetçilerim, uşaklarım ve bütün yalıda-
kile: beni hayretle gözden geçiriyorlar, 

- Kal/binizi bana veriniz. 

- Mes'ud olmamanız için sebep :YQk! 
- Size her şeyimi, bütün varlığımı vermcğ~ a-

madeyim. Sizi seviyorum. Sizin için çıldırıyorum. 
Sızi ilk gördüğüm andallberi çılgın bir aşıkınız.n .. 

Bu kaıdar söz arasında ben bir defa bile başımı 
kölcLrıp ta hayretle bile olsa yüzüne bakmadım, tek 
ke:irne ~öylemedim. O yine devam edtyordu: 

- Belkis Hanını, ka!binizi bana açınız. 
- - Ne isterseniz yapacağım!. 

- Göz yaşlarınızın durması için benden ne is-
tiyorsunuz? 

- Bana ıztırafb '·eriyorsunuz .. 
- Beni deli edeceksiniz!. 
- Sizin için çıldırıyorum!. 

Bir aralık elini başımın üz~rine getirmek, saç-. 
!arımı okşamak ıstedi. Bu siyah sırlıIIl gi'bi kuru, ~::._: 
yıf elin başrır..ın üzerine uzanışını adeta bir yıl:ır.. 

.ıoaı·kı.şı san<lım, titredim, korktum, sarsıldım ve ü::
p~eı ek geriye çekildim: 

-- Dokunmayınız .. 
Ded•m ve .. İlave ettim: 
- Anlamıyar musunuz si:uien ne.!ret edıyo 

rum. İğreniyorum. Sizi istemiyorum! 

Dişlerinin gıcırtısını kulaklarımla işittim. Yüzü 
mosmordu. Kaba, zorlu, çılgın bir güçle beııi kav-

radı, kollarının ara..sında sıktı, dudaklarını kulağı

ma getir<ii: 

·- Fakat, ben sizi seviyorum. Siz benim karım
sınız!. 

Dedi. 
·-Hayır .. 

Dedim. Ve .. söyle.$tik: 

- Evet.. karımsınız .. 

- Değilim. Ben size karı olamam! Ben başka-
1>1m seviyorum. Ben .başkasının karısıyım. 

- Bugünden sonra yalnız benim .. 

- İmkansız!. 

- Nasıl olur? . 

PORTEKİZ HÜKUMETİ 

VE MJSTEl\ILEKELERİ 

Portekiz küçük bir hükfunettir. 
Fakat müstemlekesi çoktur. 

Asyada; Portekiz Hin-Oistanı ve 1 · 
Makao Esir; Oseanyada: Ti -
mor; Afrikada: Yeşil burun, San, 
Tome ve Prens.ip adaları, Gine, 
Kongo, Angola, pek zengin ıbir yer 
olan Mozambik ve :havalisi, Lo -
ranso, Tet, lhambon, ilh ... 

Aşk Mektubları 

. 

DÜNYADA NE KADAR 

TELSİZ VAR? 

Geçen sene yapılan bir istatis
tiğe göre ıbütün dünyada mevcud 
telsizlerin sayısı 62,400,000 olduğu 
anlaşılmıştır. 

Başta, 24 milyon dinleyici ile 
Amerkia gelir. AJananyada 8 mil-ı 
YQn, İngilterede 8 milyon, Fransa-

da 5,243,000 ahize reseptör var -
dır. 

DÜNYANIN EN KUVVETLİ 

AMPULÜ 

İngiliz mühendislerinden biri 
san:timetre murab'bama 20,000 
mum kuvvetınde ıbir ziya neşre
den bir ampul icad etmi§. 

Mühenıdisin iddiasına göre bu 
ampul, 1,500 metre yi.ikl>t>klig-e a
sılacak olsa, 100.000 ahalisi ıbulu
nan bir §ehri tenvir edebilecek 
kabiliyette imiş ... 

PENCERE CAMLARI 

Mısırlılar, Fenikeliler ve o de
virde yaşıyan da'ha bir ~k millet

ler cam yapmasını bilirlerdi. Fa
kat yaptıkları camlar, şimdikiler 

gibi şeffaf değil, donuktu. Bunları 
vazo ve saire için kullanırlardı. 

Peneerelerine, mika (ak maden- . 
taşı, veya Jipse calçı taşı>) koyar-

lardı. Romalılar, hazan deniz mah
luklarının sedefli kabuklarınrlan 
istifade ederlerdi. 

Çinliler; mika ve sedefli kaıbuk-

.J;lr yerine ipekli bezler veya sa
deee ıbalmumuna, zeytinyağına ba
tırılmış kağıdlar kullanırlardı. 

Fransada, ortaçağda bile ıbir çok 
evlerin penverelerine, bahnumulu 
bezler gerilirdi. 14 üncü yüz yıl

da, yş.ğlı bezler yerine şeffaf cam
lar kalın oldu. 

Doktorun Öğütleri: 

Bikarbonat dö Süd 
Faitleleri pek çoktur. Fazla

ca yemek yenildiği, mide ağır
laştığı zamanlar az miktarda 
alınırsa hazmı kolaylaştırır. 

Yanıklara karşı da kullanı
lır. Yanan yerin üzerine siı

rülen ıslak Bikarbonat dö süd 
derhal ağrıyı keser, yaranın 
su dolup kaıbarmasına mani o
lur. 

An, sinek ve karınca gibi 
hayvanların ısırmalarına da 
iyidir. Aımonyak bulunmadığı 
takdirde bu böceklerin ısır -
dıkları yerlere bikarbonat dö 
süd ısürır..elidir. 

1 Yazan: NECMİ ERKMEN 

Garib hali nazarı diıkkati cel -
betmişti. Her harekatı cılız vücu-
duna taban taıbana zıd idi. Meze 
tabaklarının ortasında yükselen 
yarım kiloluk rakı şişesini mi ~öy
liyeyim, birini söndiırüı), diğerini 

ateşlediği sigaraların izmaritleri- ı ~, .. 
le dolmuş, tütün taJblası yerine ka- ~ 

im; iki meze tabağının acıklı man
zarasını mı anlatayım, yoksa onun 
1henüz bıyıkları terlemİ1 bir deli, 
kanlı göründüğünden mi bahsede-
yim! .. 

- Garson ... Bana bir dubla b ira 
getir! 
Yanhş anlamayın. Bu emri ben 

değil, o vermişti. Biraz sonra gar
sonun getirdiği birayı dikerken 
mırıltısına kulak kcıbarttım; ken· 
di kendine: 

- Şi-şeyi devirme-k iç:rı açılnıak, 
açılmak için de arada b"r bira iç
mek lazımmış! 

Sor. daml?.·lan sonra köpükl!"t"i
ni cmdıği bira dnblesiııi hılla ımı

saya bıraktı. Sigarasını tazeleme
den \'e garsona tekrar seslt!ndi: 

- Garson, lbana bol kağıdla bir 
kalem bul! 

Gazinonun ıbu kö~esinde ikimiz
den başka kim~e yoktu. Masa kom
şumun ·bu garib hali o kadar me-
rakımı mucib olmuştu ki, yeme- maısaya bıraktığı kaleme sanla- ı 
ğimi bitirdiğim lhalde yerimden rak bağırdı ve yazdı: 
kalkmıyaTak .belli etmeden ona cSa'hnekar sensin:. 
dikkat c<liyordurn. Durdu, düşündıü; yaptığına na· 

Kiığıdlarla kalem geldikten son- elim olmu;ş g~bi başır.t iki tarafına 
ra masasındaki mezeleri biraz ge- sallıyarak devam etti: 
riye itti ve yüksek sesle yazma - cBana darılma sevgilim. Bili -
ğa (!) başladı. Her kelimeyi ya - . y<ll'Sun ki, seni delice seviyorum. 
zarken, ayni zamanda, söylüyor- B~n, bir ka-ç gün vakit geçirmek 
du: cZalim kadın, için, tanıdığı kadınları yaldızlı ke-

Arnavudköyün denize nazır sırt- limelere garkeden avcı erkekler
larında seninle haşhaşa neler ko- den değilim. 
nu~muştuk? Söz vermiştin. -Benim 24 saat evvel seninle Arnavud-
olacaktın! • köyünde sakin denizi baş başa sey-

Durdu. Bir kadeh daıha yuvar- rederken •bir sözüme kızdın ve 
laıdı. Sigarasını tazeledi ve devam kalktın, ıgittin. Hemen arkandan 
etti: koşacağımı zannetmiştin. Fakat 

cBeş sene bu! Dile kolay. Tam ben olduğum yerde çivilenmiş kal-
beş sene seninle ne g.üzel günler mıştım. 

geçirmiştik. İıkide birde bana: 1 Kendime geldiğim zaman ok gi -
_ Sevgilim, diyordun, şayet bir bi yerimden fırlamış, 'her tarafta 

gün benıden bıkar; sana tapanı seni aramıştım, izini bulamayın- , 
terketmeye kalkarsan gözlerine ca çektiğUrı azabı ben bilirim. 1 

kezza:b döker, sonra da... Kabahat gene bende. Ya - ! 
Nerede bu sözler? Seni görmi- nımdan ubaklaşmak istediğin ı· 

yıeli tam 24 saat oldu. 24 saat. Dü- zaman seni kolundan tu -
şün ıbir kere. Sevenler için bu az tup zorla sandalyeye oturt-
zaman mıdır? Diyebilirim ki, 24 malı ıdim. Sen de bunu isti-
senedenıberi senin hasretini çeki- yordun değil mi? İnkar eder mi-
yorum. Evet, her saat bana bir se- sin?. 

ne kadar uzun geliyor. Belki de kendimi beyhude üzü-
Fakat ne çare! Sen de birçok yorum! Sen gene beni arayacak 

hemcinslerin gi'bi, nankörsünıdür. bulacaksın. Fakat o zaman da ya-
Belki de ~kıma. bu mektubu o- pacağımı ben bilirim .. Alçak ka -
kuduktan sonra dahi, cS$teıı di- dın!• 

yeceksin!ıı Kalemi fırldattı attı. Rakı ka-

Delikanlı, garsona bir duble bi- dehini bir tarafa savurdu. Yarım 
ra daha ısmarladı. Yazdıklarına kiloluk· şişeden su bardağına ra
şöyle bir göz gezdiI1di ve son cüm-

1 
kı doldurdu. Lıkır lıkır içti. Siga

leyi de okuduktan sonra hemen, rasını tekrar tazeledikten sonra 

·- Şu demin lrovduğu.m çocukla mı?. 
Böyle, söyler söylemez soğuk soğuk devam e

duı sözlerimiz birdenbire kesildi ve onun üzerine 
alılan.k bağırdım: 

- Ne, koğ·dunuz mu?. 
- Evet. Koğdum. Yaıbancı bir erkeğin karımı 

arcımasına taıhanunül edemem!. 

1 

- Basbayağı .. Evlenmek için benim reyimi al-
Ve. Ben artık onu hiç dinlemeden, boyuna bağı

rıyor. 

madınız .. - Paşa .. 
-- Allahın emri böyle .. 

- Allah ıböyle.şey emretmez!. 
- Emretmeseydi olmazdL 
- Bu, kullarının fenalığı. Sizin ahlaksızlığı-

nız. 

- Hakaret ediyorsunu=. 
- İstiyerek. Beni iburada kapattıkça hep •böyle 

gidecek. 

-- Ne isti·yorsunuz?. Niçin?. 
- Beni ıbırakrnanızı istiyorum. Siııden kUJ'.tul4 

mak istiyorum!. 

-- Yanlış düşünü:YQrsunuz!. 

- En doğrusu bu. 
- Sizi bırakırsam ne yapacaksınız? 
-- Ni§~nlım ile evleneceğim. 

Denilen bu alçak adamı didik didik etmek is-

tiyordum. 
- Demek haber aldı. 
- Benim bura.da olduğumu öğrendi!. 
-Beni kurtanmağa geldi!. 
- Beni göremedi. 
- Ondan korkmadın mı?. 
-- O sizi öldürecektif. 
- O, gidip hü.kUm.ete nişanlısının rorla kapa-

tıldığını haıber verecektir. 
- Bütün gazeteler bu alçaklığın hikayesini ya

zacaklar, sizi rezil edecekler. 
- Hala mı korkmuyorsunuz?. 
- Daha beni ·burada tutabiliyor musunm?. 

{Devamı var} 

yazdıklarını okumağa JcoYııd 
Arasıra sesi yükseliyor, k~ğı ıe 
rı buruşturuyordu. Sorı ciJifl 
dışlcrini gıcırdatarak tekrarlıı 

- Alçak kadın!.. eti 
Ve, mektu:bu param parçıı 

·st ten sonra ayağa ka1kmak 1 

yere düştü. 
Ertesi gün ·ayni gazinontıll. 

pısında beni karşılıyan garı;ofl· 
• 9 

- Mektup yazıyor beyııll· 
mektuıbu, dedi. 
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BUGfiM 
Saat 19: Program. 
Saat 19.05: Müzik (Meıııd 

ler Pl.) t 
Saat 19.15: Türk ınüıigı ( 

sıl heyeti). 
.:3aat 20: Memleket saat ' 

rı, ajans ve meteoroliji ıııı.b· 
leri. 

Saat 20.15: Konuşma (l'ı· 
!ık spor servisi). 

Saat 20.30: Türk müğiıİ· 
Saat 21.10: Konuşma. 
Saat 21.25: Neşeli pl8}{te 

R.) 
Saat 21.30: Müzik (Rad1° 

kestrası . Şef: Hasan Ferid" 
nar), 1 - Srhubert - Bitf'l1~ 
senfoni si minör, 2 - E. arı 
1 inii Per Günt süiti, ıe 

Saat 23: Son ajans haber 
ziraat, esham, tahvilat, ıcııtı1 
yo . nukut borsası (fiyat). r. 

Saat 23-20: Müzik (Cazb9 

Pl.) !" 
Saat 23.55 - 24: Yarınld P 

ram. 
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Mühim Bir Memleket Davası 1 

irMilyon Liradan 
ir Milyona indi 

• 
llmurta ihracatı Son Senelerde 

Takib Etti Neden Bu Seyri 
. -

la Limanda ilıntc 
ı y:ulun ıneselelerinden biri 
~ ·"Urtacı 

lsıarıb ır. Yumurta, yalnız 
llııeı. ul meselesi değil, bir ••t ' taı.ı ıneest~ıdir. İstanbul- r 

~e .. . 
· ııııq gunlük yumurta ilıti-
' b:r nasıı !cmn ediyorsunu;ı:?. 
'Jar \"~aldır. Halbuki, Türkiye, 
e 1orard k~ Yumurta ihrıu: işin
ı laıe tadır. Binaenaleyh bol bol 

.ı. aze u 
. '""İ~ . ' cuz ucuz }'Umurta 
1
'· lia,,l'ğıın ·ı: hatıra gelir, değil 
" ,ıt B" '''tıdi,ı 

1 
·· oy le bir şey yoktur. 

•r bir ı e görüştüğümüz alaka
Zat b" 

'l'UrJtt · l>:e ~unları anlattı; 
a ~Ye, evvelce mühim mik-

4ı~ Urta ihrac eden meırn -
~1 ç,ıktarasıncta idi Müşterileri-
"'lı u T" b· '°ruı · Urk yumurtaları ara-

r ıııu· Utdu. Evvelce, senede on 
' llııı, Yon ı· la 11ı· ıralık kadar yu -

l.1ul rac 
''lı>lii ederdik. Avrupanın 

ııı,la aı l'ııeınıeketleri bizden yu-
ın ırıard . 
Se~ .. ı. ihracatımız sene-' ~:4~ /• duştü. Nihayet, bugün, 

1Yıın 1 .~ınurta ihracatmuz bir 
le ıray 

!· lııerı;n ı ı.or buluyor. Bu ge-
'tıe değil S&~pleri nelerdir?. Bir 

f 
1 
"ı-elce ' hır QOk S<Cbebi vardır. 

~lıııaı bhıınurta ihracatımız çıok 
41!lıııe 1 ır Şekilde yapılıyordu. 
tı,. ilır~=zı~ı b!lmiyorlardı. Faz
~ f<>ki!Q' ibıze bu işin daha iyi 

1 tıuıtur<1 e tekamül ettirilmesini 
~''tı lııaı u. Zannediyorduk ki, bi-
'"tı ırıııı . f,. "1!11•1 ı nasıl olsa alırlar; u
'<~ •erb. 
.... ııı .. _ • u ışi ihmal ettik. HaJ.. 
' ı ·oeie bö 
tı '-•idı1t Yle olmadı. Biz, 
1.}e b;, ça b~kaları ileri git
·.ı· "'ıın 
~ "' ~"V _ ınallarımız alınmaz 
! Y~ttil( e~a biiyük bir müşteri 
'llan . <>u .. İs e; Yada ınuşteri panyadır. 
"· Y~ııı .. dannı karışıklık çıkın-
~.~. •rta "h 
ı,t:--~~i İs 1 racatımız durdu. 
~ n~i>. ar Panya mühim müşteri
,_: ~~il\ .. asında idi. Bunclan baş
··ı~ •rta .h 
\'~ ~ktı, Rı rac eden, ı3kibleri- I 
' lı<·,ı.,,,, ıllıassa Danimarka 
"tı. ~. ,,a , , 
it, •tad.a ' B:o!anda, Bulgaristan 
~~t ~;,isa:rılabilir. Bu memle -
'tııh'· Yu. tn geri kalmamıza mu-
, aıauaı;::ırta İşleme tarı:ında, 

y 'ı:Uı . a, sevk usullerinde çok 
,,~ goste . 

\ •• "'t;ı 
1
.• tınışlerdir. Bugün .. ,. nra . 

ı:-,. ~ğ.ııııUı c vazıyetirniz, bu -
'·.,ı..ı .. , d · §artlar içinde nor -... ,. •tıeb•r 
fıı~ ~ lıtı·al ır. H~tta. geçen se
l<ı ·~ır ..,. da lehıınize olarak 

~ıı.. . <tını . 
~n •r,1\ Urta ıhracatımızı 

'• ' Csk· j ~ . Y •p·ı- 1 1ale getirmek i-
llır •• "C~k · . . 

~ .. •eat1 d ış basıttır. Yumur-
1,_•ı~,... n a ;ınrı· 't . ı 
"< .. , u , • gı mış mem e-

1llıQ 8 ~ıler· · 
ıı.,4 ır. A.k,.;· ını tatbik etmek 
~ <lalıa ile _ı halde, bugünkün -

~l 111 ti·· rı kalırız .. 
~ 'aYetı 

~u ihllıız ıbu h ere göre, yumurta-
C;~la r•eat Ilı ale düştükten sonra, 
ıı. tırıııı, ~dcsiJe uğraşan tiic
lııu~ltn1ştır ~1 lhracatcılarımız 
Ya~1 a Lhrac;tc eseıa, evvelce yu-
11! it •iten ısı sayısı yir•n1ye 
~~id.a1ıa 80° ~nra bu rakam on be-

ııı·· .. ra d 1,,. ~!Ur ..., a on bire kadar 
·• 1 aıı · <>u · 

ta.._ · ~c . lhracatcılar her 
"oa,,. ~ a lnız b . ' 

lııur• "•altıad u ışlc de uğ -
ı. .h ırlar ç·· "ra, 1 ~. t · unkü, yu -

' 1 . ' so -~ . . 
<ar lıtıl<\u ·~=c ~ır mılyon 

ı;~na gOl'e, bu işin 

1 
• 1 

r.ıaddeler;m'zi almağa gelen !fileplerden biri 

Yazan: «EŞAD FEYZİ 1 

kazancının ne olduğu kolayca he
sab edilebilir. Gayet tabü olarak, 
bu kadar az bir kazanç da daha 
fazla insan arasında taksim edile
mez. 

Fakat, şimdi, yumurta ihrıu: 

mt>VSimi değildir. Çünkü, mevsim 
sıcaktır. Bu havada yumurta ça -
buk bozulmaktadır. Esasen, bu ay
larda, muvakkat bir müddet için 
tavuklar. yumurtayı keserler, İç
lerinde muntazaman yumurtla -
makta devam edenler azdır. Bir 
de yumurtanın nev'i ve cinsi me
selesi vardır. İıhrac malı har>gisi 
olmalıdır? Bunu esaslı şekilde ta
yin etmek lazımdır. Yumurta ih-

ra.c nizamnamesi ihrac tipi Dlarak 
ıbir kaç nevi tes'bit etmiştir. 

Yumurtanın asıl muhtac oldu
ğu şey, soğukhava tesisatını havi 
nakil vasıtasıdır. Memleketimizde, 

yumurta tıoplanırken, çok elden e
le dolaşır. Ve bu dolaşma keyfiye
ti iptidai vasıtalarla olur. Halbuki, 

yumurtanın kalitesini kaybetme
den müşterinin ayağına götürmek 
meselesi mühinidir. 

Yumurtacılığunızın bugünkü 
halden kurtarılıp, mühim bir i.h
rac maddesi ve memleket için de 
mühim bir ,gelir men'baı olacağı 

şüphesizdir. Hükumet bu mevzu 
üzerinde ça~aktadır. 

İstikbali emniyetle bekliyeblli
riz. 

Karısını Ve Nişanlısını 
Zehir liyen Eczacı 
Genç Kadın Doktor Gelinceye 

Kadar Zehirin Tesirile Öldü 
Liyej sergisinin büyük kapısın- . 

dan içeri üç kişi giriyordu. Bun
ların biri boylu poslu, yakışıklı ve 
iyi giyinmiş bir erkek, ikisi de çok 
şık, çok zarif ve genç kadındı. • 

Saat 22 vardı. MÖ'l nehri üzeri
ne atılan Teleeferike bindiler, yüz 
metre yukarıya çıktılar. Bu, Ey
felin taklidi kulenin tepesinde et
rafı seyrettiler, sonra aşağı indi
ler. Serginin lokantasında yemek
lerini yediler. 
Eczacı Felisiyen Pegnö, ~e ya

rısından •bir saat sonra kalktı: 
- Haydi, gidelim artık ... 
DedL Nişanlısı 27 yaşın.da Mat-. 

mazel Madlen Kevers ve refikası 
Fransuaı: Jeraldon ile birlikte çık
tılar. İki genç kız ortaktı, bir ter
zi dükkanı idare ediyorlar ve çıok 
para kazanıyorlaroı. Bir aparlı -
manda oturuyorlardı. 

Eczacı, yeni otomobili ile ken
dilerini apartımana kadar getırdi. 
Ertesi akşam buluşmak üzere ay
rıldılar. 

FACİA 

İki genç kadın, odalarına girdi
ler, soyunmağa başladılar. Birden
bire Matmazel Kevers'in rengi 
sarardı. Karnıncla şiddetli bir san
cı başladı. Refikası, bir doktor Ç3 • 
ğırmak teklifinde bulundu. Ke -
vers: 

- Bir şey değil, geçer şimdi! . 
Dedi. Fakat sancı geçmiyor, bi 

Jiıkis artıyordu. Genç kadın yer- ı 
!erde kıvranıyordu. Kardeşi tc!e · 
fona sarıldı. Suasile beş doktora 
telefon etti. Bunlardan hiç biri 
tatlı uykularını bırakıp gelmek 
istemediler. Nihayet, zabıtaya ha
ber vermek mecburiyetinde k~ldı. 

Beş dakika geçeli, polis komise
ri, zaJbıta doktoru ile beralber gel
di. Fakat. bu arada genç ve gil.
zel terzi hayata gözlerini kap& -
m~ı. 

N~anlısının ani surettıe vefat 
ettiğini telefonla eczacıya bildi -

rildi, geldi. Ölüyü gördü. Fakat 
hiç bir teessür alaimi göstermedi. 
Az sonra evine döndü. Ve kapıcı
sına: 

(Devamı 7 inci ıayfada) 

HANGİSİ DOORU?° 

Sıhhatine çok dikkat eden bir 
adam, yazın bu sıcak günlerinde 
denize girmeye karar vemniş, ma
ruf doktorlardan bir kaçına mü
racaat etmiş. Bunların her biri 
başka başka tevsiyelerde bulun -
mışlar: 

- Denize aç karnına girmeli, ev
veli başı suya sokmalı ... 

- Denize tok karnına girmeli, 
evvela ayakları suya sokmalı ... 

- Denize birden atlamamalı, 
yav!l§ yav81 girmeli ... 

- Denizde ça'balanıp hareket 
etmeli. 

- Deni-zde çabalanmayıp sakin 
durmalı ... 

- Denizden çıktıktan sonra ge
zinip vücudü kızdınnalı ... 

- Denizden çıktıktan sonda ge
zinip vücudü terletımemeli ... 

Dem~ler. Fakat en doğru tav
siyeyi bir cahilden almış. Cahil 
demiş ki: 

- Ya denize hiç girme, ya da is
tediğin vakit, istediğin gibi gir ... 

İMTİHANDA: 

M~yyiz, talebeden birine so
rar: 

- Hocanız size, el/bette cisimle
re da-ir bazı maliunat vermiştir. 
Söy !er misiniz, şeffaf cisim ne -
dir? ... 

Talebe susar. Mümeyyiz suali
ni tekrarlar. 

- Söyleseniz a! .. . 

- Şeffaf cisim ... Hatırıma ge-
liyor ya ... Şeffaf cisim ... Haniya 
şu... Şeffaf cisım ... 

- Bir cisimdir ki arasından zi
yanın görülmesi mümkün olur. 

- Evet, bayım ... Ben de öyle 
söyliyecektiım, 

- Peki, bir misal getırir misi -
. , 

nız .. 
- Anahtar deliği! ..• 

- Nasıl? Analılar deliği mi? ... 
- Şüphesiz ... Çünkü anahtar 

deliğinden ziya pekala görülebi
lir ... 

SEBEBİ VARMIŞ!. 

- Ah, birader!... Bir kanya 
çattrm ki ihtiyarlığınclan, çirkin
liğinden, lıuysuzluğundan geçtim, 
on senedir bir illete uğradı, yata
la koldu. 

- Şuhalde, şimdi biri gelip de 
sana: cKann öldü!• diye haber 
verecek olsa milıdesine dünyayı 

verirs!n, değil mi? ... 
- Ne! .. Öhlü diye mi haber ve

recek olsa ... Alla'h göstermesin! ... 
- Demek ki seviyorsun? ... 
- Hayır, a birader!... cAllalh 

gösteııınesin• demekliğim, şayed 

birdenlbire iböyle ıbir haber verir
lerse sevincimden aklımı oynatı
rım diye korktuğum içindir!. .. 

ONA NE ŞÜPHE! 

Fransızcada: .Borçlarını ödi -
yenler mutlaka zengin olurlar ...• 
diy.ı bir ata sözü vardır. 

Bu sözü ilk defa işiten zarif bi.J 
adam: cBu sözü mutlaka alacak
lılar kendi menfaatleri için düşü
nerek uydurmuşlar ...• demiştir. 

5-SO!f TELO•AW-28 WlJZ ım 

JOAN BLONDEL ..... ; ............ _ ............................................................. ... 

Bu Sarışıtı Melek 
İri Mavi Gözle
rile Herkesi 
Sihirliyor 
, 

Pol Brengie. cHolıvud kadınlan•! 
başlıklı röportajından Joan Blon- .

1 delden bahsedirken: •Ne pek gü
zel, ne de pek zariftir-> diyor. 
' Hakikaten, Joan iri mavi gözlü, 
hcrdem taze, son derece şen, sağ 
lam vücudlu ve çok sevimli bir 1 
kadındır. 

Şimdiye kadar elliden fazla iilm 

1 
çevirmiştir. Bilhassa •Dansing 
kızı. filminde ~öhre'. almıştır. 

Mirasyedi 
Kizın 

Sergüzeşti 
Avustralyada, Sidney şehrin • 

den kalkarak üç sene evvel Lon
draya gelmiş olan Mis Bunti Lon
dra gazetelerinde son günlerde de
dikodu mevzuu güzel bir kızdır. 
Kendisi yirmi beş yaşlarındadır. 
Londraya gelirken ölen babasın -
dan kalan 1.000 İngiliz lirasını da 
alarak gelmiş, bir hayli mücev
heratı vaıımış. Fakat Londrada pa
ralar bitmiş, mücevherat da satıl
mış gitımiş, fazla olarak genç kız 
borca gir.ıniştir. Şimdi alacaklı

larla uğraşıyormuş. Kendisi diyor 
ki: 

c- Londrada güzellik dersha
nesine gittim. Beı:iberlik öğrendim, 
manikür yaparak para kazanıyo
ıı.rm. • 

Joan Blondel, 1909 da Nevyork
ta doğmuştur. Babası, anası ve 
kardeşleri komedi artisti idi. Bir 
kumpanya yapmışlardı. Kasaba
larda, köy !erde oyunlar veriyor
lardı. Joan, biraz büyyünce kum
panyaya dahil oldu. Küçük rolle
le çıkmağa başladı. Bütün Ameri
kayı, Çini Avrupayı, Avustralya
yı, cenubi Amerikayı dolaştı. 

19 ya~ na gelince bir aktörle ev-

Genç 

Mis Buntl 

Dünyanın En Küçük 
CumhuriyetHükiimeti 

da 

lendi. Sonra smemaya intisab etti 
Kocasından boşandı. Sinema ilmi!· 
!erinden Jorj Beanes'le evlendL 
Az sonra lbundan da ayrıldı. Zira, 
Beanes eşlendiği kadınlarla bir se
neden fazla yaşamazdı. Joan Blon
del, 20 eyhll 1936 da partoneri Dil< 
Povel ile evlendL Kocasından çol 
memnun. Evlilik hayatının saade 
tini ancak şimdi anladığını söylü 
yor. 

ltalya da 
Tayyare 
Alıyor 

İtalyada ne olup bitiyor diyr 
merak ederek lbir tetkik seyahati 
yapan bir Amerikalıdan öğrenil -
diğine göre İtalyanın tayyare yap
mak yolundaki faaliyeti eo;ki ha
raretini artık kaybetmiştir. Bir
çok tayyare fıııbrikaları iş! azalt -
mışlardır. Deyli Ekspresin yaz -
dığına göre İtalyada eski aylara 
göre ş:mdi her ay 100 tayyare ek
sik yapılmaktadır. Çünkü haric -
den getirilen maddelerin pahalı • 
lığı yüzünden tayyare yapı!ışı da 
eskisine göre böyle bir sekteye uğ
ramıştır. 

Almanya • İtalya 
i~ekabeti 

İngiliz gazeteler!nin yazıdı~a 
göre Hltler tarafından bir lktısad • 
konferaııa toplanmak üzere hazır
lığa glr!§llm!§tır, Alınan devlet 
bankasının eski direktörü meşhur 
doktor Şaht bu işe memur edil
mif tir, Ma.kııad Almanya ile sıkı 
surette !ktısadl münasebatta bu
lunan memleketlerin murahhas
larını Berllnde bir araya getire-Bu Hükumetin Yarısı ispanyanın Yarısı 

Fransanın Himayesinde Bulunuyor ' rek hal ve latlkbalJ konuşmaktır. 

Andor, bir cum
huriyettir. Bir ta
raftan Fransanın, 
diğer taraftan da 
İspanya Ürjel pis-

• 1 1 1 1 1 • • • • • , • , • • • , 1 1 • , • 1 1 1 , koposunun hi.ıne. -

Bilhassa mihver devletleri ara -
sında iktısad! sahalarda rekabeti 
kaldırmak meselesine çok ehem
miyet verilecekm~. Balkanlarda 
Almanya ve İt.alya arasında böyle 
fktısadl bir rekabet vardır. Bunu 
da kaldırmayı düşünec~kl~. 

Faydalı Bilgiler: 

}-.asır Şapkalar 

Nasıl Yıkanır? 

Panama ve kaba hasır şap
kalar güneşten sararır, toz -
dan kararır. Bunları temizle

mek gayet kolaydır. Bir litre 
suya 20 gram M arsilya sabu
nu, 20 gram amonyak karış
tırmalı, bir bez parçası ile sil
meli. 

Hasır şapkalar, limon suyu
ile de çıok güzel temizlenir. 
Bir limonun suyunu sıkmalı, 
aı:ıcık su kanştırmalı. sonra 
lbir d~ fırçası ile şapkanın üze
rine sümneli. 

Çok ince hasırlar, Talk, pud
rası. un, tebeşir tozu ile sili
nir. İnce bir lbezle uğuştura -
rak temizlemeli. 
fırçalamalı ... 

Sonra iyice 

11 
yesinde bulun -

11 maktadır. 

Bu cumhuriye
tin idaresi ve si
yasi teşkilatı cid
den g:ıriptir. Altı 

yüz senedenberi 
ayni suretle ida
re olunmaktadır. 

İıdare tarzında hiç 
bir değişiklik ya
pılmamıştır. 

1278 de, Kont 
dö Fua ile Ürjel piskoposu Piyer. 
Ürj bir mukavelename imzaladı
lar. Ve senelerdeııberi kilise ile 
Kontluk arasıooa devam eden 
mücadeleye, münazaaya niılıayet 

verdiler. 

Bu mukavele muclbince Pua ai
lesi, Andorda icrayı hüküm edi -
yordu. Bu idare Hanri dö Navar'
ın Fransa tahtına çıkmasına ka
dar devam etti. 

O tarihten sonra Fransa kralla
rının himayesine geçti İşte bu kü
çük cumhuriyetin bugün kısmen 

Fransanın, kısmen de lspan . ..,ı 
plskxıposunun himayesinde bulun
masına sebep budur. 

Bu küçük cuallıuriyet, umum! , 
bir meclis tarafından idare olu • 
nur. Meclis, 24 azadan mürekkep
tir. Her dört senede bir değişir. 

Bir de reisleri vardır. Andor a
halisi, Fransaya senede 960 frank 
veııgi verir. 

Andorun merkezi küçük ve pek 
şirin bir kasabadır: Andor .. Aha
lisi ancak ıbin k~idir. 

Meclis, cKıoza dö la Vat. de top-

Italya ile 
lngiltere 

İtalyanın Londradaki b!lyük el
çisi Kont Grandi artık Adliye Ne
zaretine geçirilmek suretile İngi
liz paytah tından geri çekildi. Fa
kat Londralı gazetelere göre Kont 
yakında tekrar Londraya giderek 
oradaki dostlarına bir ziyafet çe
kerek veda edecektir. Bu dostlar 
arasında birçok İngiliz metı'uslan 
da vardır. Deyli Ekspresin yazdı
ğına göre Kont Grandi Başvekil 
Musolin.i taralından mahrem su
rette verilmiş bir vazife ile İn
giliz paytahtına gidecekmiş. . ,,, ,,, "' ... . . 
!anır. Bu bina 16 ıncı yfrz yılda ya
pılmıştır. Kasabanın kilisesi 12 in· 

ci yüz yılın eserlerindendir. 
Andor, şarkt l"lrene dağlannın 

eteğindedir. Uzunluğu 27. geniş

liği de 29 kilometredir. Kasaba
nın ortasından bir nelıir geçer. Nü 
fusu 6,000 kadardır, 



6-101' TBLGa&w- 2U TUlllUZ .. 

ISTANBOL KAPIU 
VE BtzANS SARA 

No.51 Ya7an: M. SAMİ KARAYEL 

• 
Konuşmalar Devam Ederken içeri 

• 
Izbandut Gibi Bir Herif Girdi 

Belinde Palası, Şalvarlı, Cepgenli, Koca Kavuklu, 
İri ve Burma Bıyıklı; Kolları Düğmeli Birisi ... 

- Aman arslanım!. Bu ne hal? 
. Evet; o yara bana biraa: zah
met verdi. Kılıç savururken kü
rek kemiğimin zorladığından an

la~tnn. 

- Şimdi ne yapacağız?. 
- Kolay sevgilim bir an için 

salıret... dedJ. 
Ve, eline bir çıngırak alarak 

ıfaldı. İçeri, uzun boylu, geniş o
muzlu, karakaş, karagözlü, uzun 
ve siyah saçlı, sırma işlemeli şal.
varlı, kırmızı papuçlu, gergin yüz
lü, sa'ğ yanağı bariz bir surette 
gamzeli bir kız gırdl. 

I';; na; dlkka1le seyl'Ediyordu. 

sıkı muhafaza altına alınız; ne 
içeri, ne ~arı... Anladın mı? 
Sonra;.beni kim sorarsa daha gel
medi deyiniz ... Hatta; imparator 
bile ol.sa ... 
Herşey yolunda idi. Anna, ku

runtusunu gidermek için sordu: 
- Arslanım, akşam ne oldu? 

Bu felaket nasıl geldi başımıza?. 
Orhan, olduğu gibi anlattı. Her 

!ki aşık o kadar yorgun idi ki; bir 
iki buzlu şerbet içtikten sonra; 
sarm"'l dolaş olup yattılar. 

* 
Şehzade Orhanın önünde dö -

ğüşen muhafızlardan kaçıp kur-

1 

tulan1ar amirlerine haber ver -
mişlerdi meseleyi. 

Haliçde sabah olup da evlerine 
ve saray !arma çeki!mek isti yen -
ler birer birer çözülüp gidiyorlar
dı. 

Fakat; Notarasın takımı kendi
lerini yokladıkları zaman Anna -
nın mevcud olmadığını görmüş -
lerdi. Kızın gece şehzade Orhanla 
sandalda beraber olduğunu bili
yorlardı. Bu gı"bi haller Bizanslı
lar için alel~de hallerden olduğu 
için kimsecikler muayebattan ad
dt?tmezlerdi. 

(Deuamı ua~ J 
Bu kız, hiç de Bizanslılara ben -
zemiyordu. Gıyinmesi, kuşanması, =========================== 

::;::~::i~: t~~n klZa şu lngiltere, Çekoslovakyanın 
- Türkıln, Karabovayı çağmiı!. T h I" • • ı t d • 

za~e~~; ~::1;ı!:::~i~nı~!:ı~~ 8 1) BSIOI S e L 
tı. Orhan güzel rumca ve latinca 
biliyordu. 

Hatta; arabca, farisK!e, macarca 
da biliyordu. 

Bülün bir mWıariblığme veba
bayiğitliğine rağmen de ince ve 
hassas bir şairdi. 

içeri giren kızın güzelliği ve 
giyiniş tarzı hınanın nazarı dik
katini celtettiği için Orbana sor
du: 

- Arslanım; bu kız bangi mil
letten?. 

- Halis su katılmamış Türk; 
yani henden ve bizlerden. .• 

- Türk kadınlan böyle ml gi· 
yinlr?. 

- Evet canım.. 
- O, ayağındaki nedir onun 

öyle'!. 
- Bol şalvar ... 
- Niye etelııgtymlyorl~? 
~Ata binemez sonra?. 
- İlAht arslanım. Kadının atla 

ne aliık.ası var?. 
- İki gözüm; ne alfilı:ası var mı 

dlye sorulur mu? 
- ........ . 
- Her Türk kadını, erkeği gibi 

muharibdir ••. Silt.h.ııu alıp ata bi
nerek harbedebilmelidir. 

• - &n, işitirdim de inanmaz -
dun.. 

- Böyledir.. Bızlm kadınlar 

Türk erkeği gibi şalvar giyer ... 
IDçbri yeri açılmadan ata binebi
lir ..• Ve oturup kalkarlar. 

- Ayağına giydigi de tuhaf bir 
şey!. 

- Evet; Türk kadınları kopçalı 
uzun papuç giyerler .•. 
Konuşmalar devam ederken, i

çeri izbandud gibi bir adam girdi. 
Belinde ralası, §alvarh, cebkenli, 
koca kavuklu, iri ve burma bıyıklı, 
kolları döğmeli birisiydi. Ellerini 
gö~üne kavuşturmuş vücudünü 
ibtiraım arzetmek üure biraz öne 
eiımiJ;tı. 

Orhan; emır· bekliyen bu ada -
:rrıa şunları söyledi: 

- Karaboğa, şu yaralanmı t~ 

mızle ve ılaçal .. 
Biraz sonra; Karaboğa, şehza -

denin yaralarını temizlemiş, mel
hemlem~ ve sarmıştı. 

Tarkan da Annayı bir ba§ka o-
d. ya alarak han:ıamlamış ..• Güzel 
Juz.ı tertomiz yı.kam," ve giyindi
rıp kuşatmıştL 

(l inci sahifeden devam) 

nin Alınanyaya geniş mikyasta 
kredi açmasına mukabil, Alman 
yanın silfilılarını bırakacağı hak
kında Londrada dolaşan rivayet
lere Alınan gazeteleri şu suretle 
cevab Vt?rmektedirler: 

•Hitler Almanyası para ile sa
tın alınamaz. Sulh, İngiltere ne 
zaman Almanyanın ellerini ser
best bırakırsa, o zaman tahakkuk 
edebilir .. 

NE OLACAKSA OLSUN! 
Berlin 28 (Hususi)- Alman ef

kArı umumiyesinde asabiyet gün 
geçtik~e artmaktadır. &nebi si
yasi mehafil bu asabiyeti, askeri 
hazırlıkların devamına hamlet -
mekte iseler de, hakikatte hiçbir 

evvel lıir muharririmize J<ısaca 

demiştir ki. 

- Türkiyede gördüğümüz sa -
mimi kard~likten dolayı son de
rece memnun ve mütehassisiz. 

Dost ve müttefik memlekette bu 
ziyaretimizden edindiğimiz güzel 
intıbaları unutamıyacağız. Tür
kiye - Fransa; bu iki kardeş mem
leket bugün birbirine çok sıkı bağ
larla bağlanmış bulımmaktadır. 

Bundan dolayı siz de, . biz de ne 
kadar sevinsek ve ne kadar öğün
sek yerid fr • 

General Pariste hükumetinden 
talimat aldıktan sonra, Sovyet er
kanıharbiyeleri ile müzakereler -
de bulunmak üzere Moskovaya gi
decektir 

Abnan bu hazırlıkların aleyhin· ı--------------ı 
de değildir. Yalnız ortalıkta •ne 

olacaksa olsun· havası esmeketdır. Kadın YüziindE;n 
Görünüşe nazaran bu hazırlık-

lar 15 - 20 ağustos ara•ında azami Bir Cinayet 
haddini bulacaktır. Bu tarihlere 
doğıu mühim ihtiyat kuvvetleri 
si!Ah altına çağırılacaktır. Hatta 
birçok fabrikalar, amelelerinin 
büyük lbir kısmı silah altına çağı
rılaıcağı için muvakkaten kapat -
mak mecburiyetinde kalacaklar-
dır. 

VOLTANIN MAKSADI 
Paris 27 (Hususi)- Gazeteler 

Alman iktısad müşaviri Voltanın 
halen iki gaye takib ettiğini yaz
maktadırlar. Bunlardan biri Ro
manyayı iktısaden işletmek ve İs
panyayı sillihlandırmak. 

İNGİLTERE UMUMİ BİR 
KONFERANS İSTEMİYOR 

Londra 28 (Hususi)- Dün a
vam kamarasında İngiltere bükfı
metinin dünya ekonomik memba
larını bütün milletler arasında mü
savat dairwnde tevzi etmek için 
lıir t~ebbüste bulunmak mes'u
liyetini üzerine alıp almıyacağı 
Başvekil Çeınberlaynden sorul -
muıştur. Çemberlayn, şu clı<V'Bbı 

vermiştir: 
- Böyle bir anket, hem siyasi 

hem de iktısadi sahaya temas et· 
mak mccb11Tiy"~inde<lir. İ~te
re hükumetinin fikrince umumi bir 
konferansın içtimaa daveti için ze
min ve zaman müsaid değildir. 

GENERAL BUNDZİNGER 
PARİSE GİTI'İ 

--· 
Bir Genç Kardeşini 

Vurdu 
Edirnekapı surları harıciııde bir 

yaralama hadisesi olmuş, Vehbi 
adında bir tapu memuru kar -

deşi tarafından tabanca ile vu
rulmuştur. 

Vak'a şöyle olmuştur: 

Tapu memuru Vehbinin kar
deşi Kadıköy bina ve arazi me

murluğu odacılarından Bahri bir 

kadınla münasebette bulunmak 

ta ve bu kadını kardeşi Vehbi 
de tanımaktadır. 

Fakat kadın son zamanlarda 
Bahriden yüz çevirince odacı bu 

nun kardeşi Vehbi tarafından 

tertip edildiğini ve kardeşinin 

dostımun ayarttığını zannet -
miş, dün akşam evine gidip ken 
disini aram~tır. 

Vehbi bu sırada gezinti mak 
sadile sur haricine çıkmış bu • 
lunmaktadır. Bahri arkasından 

koşmuş ve yakalıyarak: 

- Beni aldatıyorsunuz ha! 
demiş ve kardeşinin bir söz söy-

}emesine bile fırsat bırakmadan 
tabancasını çekerek iki el ateş 

etmiştir. Ktı.f!unlardan biri bo
şa gitmiş, .diğeri Vehbinin sağ 

tarafıııa isabet ederek, kanlar 

İspanyol ihtilalinin İstanbul Belediyesi 
•• •• onune Geçildi Bir çok külfetJ.cr ihtiyar edilerek Beledıyeee İstanbul şc::; . 

tün kaza, nahiye ve mahallelıerini ve yollarını gösterir nıuf ~ 
dır. General Yage ile .dJğer birçok talarla aynca bir Çllk m~lfunatı bir araya toplyarak Şehir rehbe, 
kimseler de tevkif edilmiıjtir. Bun- altında bir eser vücude getirilmiş ve şehir sakinlerilc harıç.ıe 
Jar askeri mahkemeye verilecek- ceklerin isteilikleri yerleri k.olaylıkla bulaıbilmeleri ve binnt'li<:t 

(1 inci sahifeden deııam) 
mandam General Yage hala Mad
ridde mevkuf bulunmaktadır. 

General Frankonun şimdiki hal
de en başlıea m~guliyeti kendi • 
sine bir başvekil seçmektir. Bun
ların içinde Dahiliye Nazırının ak
rabasından Serrano Suner ve Har
biye Nezareti müşavirlerinden 

General Yordana· vardır. Fakat 
General Franko ıbunları da başve
kalete getirmekten çekinmekte -
<lir. Diğer taraftan Adliye ve Ma
liye Nazırlarının da istifa edece
ği söylenmektedir. 

·Deyli Ekspres• gazetesinin mu
habiri şunları bildiriyor: 

- Tevkii edilen General Ya.ge 
geçen gün verilen bir ziyafette 
İspanya işlerine Alınan ve İtalyan 
müdahalesine itiraz eder yollu 
sözler söylemiş, •İspanya İspan -
yollanndır• diye ibağı.rmıştı. 

Hakikatte Frankoyu devirmek 
için elaltında tertibat aldığı bu
gün tahakkuk etmiş bulunmakta-

lerdlr. de edetıilme!eri için satışa çıkarılmıştır. ·~ 
FRANKO ALEYHİNE SUİKASD Evvlce 250 kuruş bedel mukabilinde satılan lbu eserin hc~l · 

Londra 27 (Hususi)- .neyli laylıkl:ı istifade ec!eb'lmesini teminen bu kere fiyatı pra ı rnde 
Ekspres. gazetesinin vt?rdiği ma- 100 kuruşa tenzil tdilmiştir. On taneden fazla alındığı tal d rd~' 
lfunata göre, General Franko aley- % 20 iskon«ı yapılacak<tır. Bedeli mukabilinde •her zaman ııe: 
hine hazırlanan askeri bir suikasd alınabileet?ği ilan o'unur. (5674) 

meydana çıkarılmıştır. General -----------------------/ 

:ı~!;inz::n~i:::~:~kadar Harb Okulu Komutanlığındf..1: 
MONARŞİSTLER LOZANDA Harp Okulun:ı 15iteınmuz/939 günü nihayet bulan kayıt.' 
TOPLANTI YAPMAMIŞLAR muamelesi cEy'ı'.ıl 939. nillıayetine kadar uzatılmış~ır. AskerJıkj]V 
Lozan 27 (Hmusi) - Eski ls - rine ııe Anl:arada bu~unanların Harp Okuluna muracaatıarı 

panya kralı on üçüncü Alfonsun nur. .179. ,55ı. 
huzurile turada monarşistlerin birl------------------------

r 

toplantı yaptıkları vt? kralın hak
larından vazgeçmediğine dair söz
ler söylediği tekzfb edilmektedir. 
Eski kralın hususi katiiıi hatta 
böyle bir toplantı dahi yapilma
dığını, çünkü buna lüzum olma
dığını, Kralın ergeç vatana dön
mesi muhakkak bulunduğunu söy

Gayrimenkul Satış İlanı ~~ 
lstanbul Emniyet Sandığı Direktörlü?' .ıı~ı ~ 

Bayan Emir.c Yadigarın 20354 hesap numarasile San<i., rııı· lıı 
dığı (300) lirata kar~ı birinci derec<ede ipotek edip vadcFind~ cıç 
nu veı mediğinci~n hakkında yapılan takip üzerine 3202 n ııın it b 
nun hükümleriııe tevfikan açık arttırmaya konularak iki.ıcı. ~ ~ı. 
neticesinde talib'ne muvakkaten ihale olunan Kumkapıda e>i<ı lemiştir. 

İngiliz - Japon Tica.ret Muahe-
• 

çi Hüsamettiıı, yeni Kazanisadi mahallesinin eıı.ki Cüceçeşn:e.Ye:. 
şeri sokağında eski 32 yt?ni 40/1 en yeni 28 numaralı kfıgir bıf e of 
tınna bedeli oJr..n 250 lirayı uMesine muvakkaten ihale mua~ ' 
pılan müşteri vermediği gı'bi kendi sinden evvel en yüksek te desinin Feshedilmesi isteniliyor 

Londra 28 (A.A.) - Milletler Cemiyetine müzaheret, İngiliz birli
ğinin icra komıtesi, bir karar sureti ka~ıul etmiştir. Bu karar ~uretinde 
hükumetten Amerikanın gittiği yola giderek İrııgiliz - Japon ticaret 
mua.hedenamesıni feshetmesi talelı eıdilmektediT. 

Galata Rıhtımı 
Uzatılıyor 

Köprü Önündeki 
Mavna Adası 
Kald1nlacak 

İstanbul limanı hakkında yeni 
bir proje hazırlanm~tır. Evvelce 
Gal&ta rıhtımının Güzel San'at

ler Akadt?misine kadar uzatılması 
düşünülüyordu. Yeni projeye gö
re, rıhtımlar Tophanedeki Deniz

yalları binası önünden Fort acen

ta;i atölyelerinin sonuna kadar u
zatılaca:ktır. Ayni zamanda bu 
rıhtıma muvazi olarak deniz tara
fından ayni istikamette bir rrlıtım 

daha inşa edilecek, bu suretle 
Avrupa limanlarında olduğu gibi 
icabında vapurlar iki rıhtım ara

sına girelb:ilereklerd.ir. Ayni za· 
manda bu yeni rıhtımlara bir kaç 
vapurun /birden yanaşmasına im
kan hasıl olacaktır. 

Ayni projeye gör<!, rıhtımın Ga
lata kısmı da Karaköyden başlı
yarak Azapkaprya kadar temdit 

edilecektir. Bu proje tetkik edile
cek, lüzum görülürse tadilat yapı
larak esaı; proje hazırlanacaktır, 

Haliçteki mavuna yığını da baş
ka tarafa kaldırılacaktır. 

Tırhan Vapurunun 
Sür'ati 

Tırhan vapurunun dün tee -
rü'beleri yapılmıştır. Tecrü'beler
de Denizyolları ve liman fen h~ 
yeıtleri ile idareler erkanı hazır 
'bulunmuştur. 

Salbahtan akşam saat 17 ye ka 
dar süren tecrübelerde vapur a
kıntı aşağı merken 14,J, akıntıya 
karşı 14 mil yapmışt11'. 

Normal sürati 14 çeyrek ola
rak tesbit edilmiştir. Vapur se
ferleriııde 13 mil yapacaktır. 

Denizvolları Tahsisatı 
Ankarada bulunan Denizyol

Jarı idaresi işletme müdürü dün 
§ehrimize ge!m~tir. 

İ§letme müdürü Avrupaya ıs
marlanacak vapurların projele -
rini hazırlıyan komisyonun me
saisine iştirak etmiştir. V a.pur
lar i.çin Ağustos içinde beyne! -
milel münakasa açılacaktır. Bu 
işe 12 milyondan fazla tahsisat 

Çaldığı 600 
Lirayı Yerken 

Birdenbire Memurlar 
içeriye Girdiler, Keyf 

Bozuldu 
Bir kaıç gün evvel Kasımpaşada 

Dörtkuyuda 26 numaralı Münev

verin simitci fırınından san<irk 

kırmak suretile 600 lira para çalın

mıştı. Emniyet İkinci şube İkinci 

kısım memurları tarafından yapı

lan tahkikat netıcesinde hırsızlı -

ğın ayni fırında çalışan Antalyalı 

K.ör Abmc·d oğlu Hüseyin tara:fm

dan yapıl:dığı tesbit edilmiştir. Hü

seyin çaldığı para ile aldığı yeni 

e)biseler sırtında olduğu halde A

banozdaki kadınlarla alem yapar

ken memurlar tarafından yaka -

lanmıştır. Çaldığı paralardan bir 

kısmı üzerinde bulunarak sahibi

ne iade edilm~tir Hüseyin bugün 

adliyeye teslim edilecektir. 

Boyanan, Tamir 
Edilen Binalar 

Bunların Sayısı 7000 e 
Yakındır 

Şehrrde boyanan ve sıvası ya-

pılan binaların sayısı günden gQ 
ne 90ğaimaktadır. Belediye me-

murları w;ulsüz renkle evle,rini 

boyayanlan ikaz etmektedir. 

Va!? ve Belediye Reisi Lutfi 
Kırdar boyanan ve sıvası yaıpı -

lan bin'alar hakkında bir mıı • 

lunan zatta vulmbulan tebliğe rağmt?n evvelce verdiği bedelle 
razı olmadığından iki ihaJ.e arasındaki fatk ile geçen günler:ıı 
~ğer z'lfar masraflar müstenkif müşteriden alınmak ve n•~j· 
muvakkat !halt? kararı verilmek üzt?re meo:kfu gayrimenkul ~ 
Eınn~et Sandığı nizamnamesinin 39 uncu maddesi mucibince lııtı. 
gün müddetle açık arttır.maya Joonımuştur. . / ~ 

Sat•ş tapu sicil kaydına göre yapılmaktadır. Arttırmaya ~· ~· 
teyen (54) lira pey akçesi verecektir. Milli bankalarımızdan ;ıı '"'li: 
minat mektubu da ksbul olunur. Birikmiş bütün vergilerle 11;r 
resimle~;, tellaLy>:> ve va'kıi icaresi ve taviz tutarı bo: çluya aı . 
tırına ş:ırtnamcsi 28/7 /39 tarihinden itil>ann tetkik etmek i:t ~ 
sandık hukuk işleri servi5inde açik bulundurulacaktır. Tapu 5~~ 
ve diğer lüzumlu izahatta şartnamede ve takip dosya,;ında vs)JJ' 
tırmaya girmiş ulanlar bunları tetkik ederek satıh!;~ çıkarı 
menkul hakkında her şeyi öğrenmiş a:d ve itibar olunur. .. C 

İşbı• arttırma 14/8/939 tarihine müsadif pazartrsi gün!l ~ıl 
]unda San<lı.;;1tmızda saa~ 10 dan 12 ye kadar yapılarak muvalt 

kararı ''erİl•cektir. rr' ' 
Daha fazla malumat almak istiyenlerin 37 /193 dosya ıı~I ~U 

Sandığmnz Hukuk işleri servisine müracaat etmele;·i lüzurnıl 
nur. 

• Emniyet Sandığı; Sandıktan alınan gayrimenkulü ipote~ 
mek ist!yenlcre r.ıuhamminleriınizin koymuş olduğu kıymelill er/ 
tecavüz etmemek üzcıe ihale bedelinin yarısına kadar borç v 
rtile kolaylık gösterilr.ıektedir. (5666) 

Kastamonu Daimi Encümeninden 
~~ 

1 - K3star:,on~ı vilayeti merkezinde projesi mucibince ye . 
şa edilerek ;ıümunC' oteli binasına aid 32673 lira 75 kuruş ke~Jl'ı 

ı:tı' 
on beş gün mü ld0 tle kapalı zarf usulile eksiltmeye çıkarılfl'l 1> 

2 - Mezkur inşuatın .ihalesi 10/8/939 perşemte günü ~ 
Kastamonu hükumet binasında 1>oplanacak Vilayet Daimi :Bıı 
rafında'.l yapılacakt!l'. 

3 - Eksiltmeye giınıek istiyen taliplerin evve:ce yaprnıŞ 
~.....,,e~ 

rı inşaata aid vesaikl.e ihaleden bir hafta önce Vilayete """. 

caat ederek bu isi y.ıp:ı.bUeceklerine dair ehliyet vesikası alJI' 
·ıe 

939 sicilli ticare\de kı.yıtlı bulunduklarına dair evrakı müsb' 1'' 
7,5 teminatı ofon 2450 lira 53 kuruşluk .muvakkat teminatın' J 
nu Hususi idareıi namına herhangi bir Ziraat banhsına yatı;. 
lif mektuplarile ih~leden önee posta ile Daimi Encümen na 
tamonu vaJUiğıne gönderilmiş lbulunm'lJSl şarttır. / 

·rı 1 
4 - Te1di! mclttııpları ihale zamanında gelıniyenlcrı .. ~; 

iade e<lilecel<tır. Postadaki teaıhhürden dolayı taliph·r bir it 
dermeyan edemezler. 

5 - · Bıı iıışaatl ait evrakı keşfiye ve projesinin AnJta'3'ş 
ve KastRmonu Nafıa müdürlüklerinde görebilecekleri gibi.~/ 
tafsilat isti)·enlu bir mektupla K~onu Nafıa müdürlı1rı 
rabilecekleri ilfın olum.;r. (5325) .5582> 

~11111!1----------~-Yeni Radyo mevsiminin yaklaş 
ması hasebiyle Bcyoğlı.inda DA 
.KER mağazaları m\idürıyet~ 

bütün 1939 seneci 

ZENITH 
RADYOLAR! 

Stoku üzerinde tenzilat icrasır.a 
.karar vermiştir. Stokun tüken

mesinden evvel istifade ediniz. 

İstanbul Ziraat Me.kteb' 

lüğünden: ~ 
~sı 

Beş parçada 23,5 de rııi1 
bağlarının 8000 ldlo talı ıi' 
çeşitli üzüm açık krttJI~ 
nulmuştur. lhale 11 8 v1 
cuma gun" U saat on tıe~ter I• 

il . ·' da mektebde yapıl ~.:al< ı'rf'" 
leı şartnameyi İstaııbul l 
dürlüğünde ve mek< eııde F,: 
maye muhasibliği"dC elPı' 
Arttırmaya iştirak c de<'~(. 
de yedi buçuk teınirı.ıt 1, ~1 

36 lira ile ihale gür ~;~ı 
mektebdc bulunınalıdıf 

Şimd;, chzade de , Anna da höc
relennt çekilmı§, ba~başa ver -
mışlerdı. 

Dün sabah Ankaradan şehrimi
ze geldiğini haber verdiğimiz Ge
neral Hundzingerin riyasetindeki 
Fransız askeri heyeti dün akşam
ki ekspresle Parise hareket etmiş, 
Sirkeci garında İstanbul kuman
danı, Merkez kumandanı, Fransız 
sefiri ve sefarethane erkanı tara
fından uğurlanmıştır. 

içiıııde yere serm:ştır. ayrılmıştır. Bu para İngiliz kre-
• d' . d t . d'I kt' 111"""'"'""''"1""•'"1,.,,.,,.,,., •• ,.,.,,.,.,,., .... , ••• ,.,., .... , .... ,, 

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

kemmül ettirilmiş en sihhi ara
bayı alınız. Yeni gelen 1939 m&
delinin 50 den fazla çeşidi var· 
dır. Her yerden ucuz fiat ve mü
said şartlar la yalnız, 

ZAYİ 
ortJ' 

Yanız, Orhan bır aralık Tür
kanı çağ.ruı •e şu emri verdi: 

- Kara boğayı çağır ... 
Karaboğa, şehzadenin huzurll'll

da bıraı fonra gu emirleri alıyor
du. 

- Bana bak Karaboğal. Etrafı Fransız Generali hareketinden 

8 
Dr. HORHORUNİ- ısın en emın e ı ece ı. 

u"""= .ı.,=• no~ sa-ı Bir Dedikodu Yüzünden 
Viyana Oteli yanındaki Ni-şant~nda Meşrutiyet cadde-

ayenehanesinde tedavi eder. sinde 37 numaralı evde oturan Ha-
Telefon: 24131 tice adında ~ir Bayan bir dediko

du yüzıinden cıkan kavga netice-

sinde ayni sokakta 25 numaralı ev
de oturan komşusu Hayriyeyi ma
kasla gözün.den tehl>keli surette 
yaralamıştır. Yaralı tedavi altına 
alınmı.ş, Hatice yakalanarak t&h
kikata başlanml§hr. 

Baker Mağazalarında 
bulabllirsiniz. ......................... 

İstanbul Gelen'bevı di~~ı 
teb~de~ aldığı".' 1~pcJ 
zayı ettım yenJ:Sını f -" 

eskisinin ıhi1kmü yol< 1~ ~el'" 
1932 - 1933 seneö'Ç;I 

Nu~ttiıı 
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Yazan: Rahmi Yağız 

- - - -
.Meslek Seçmek 
Istiyen Gençlere 

(Çocuk babaları ve velileri 
ile kendilerine bir meslek 
intibah etmek istiyen ırea.ç
lere bir kolaylık olmak Ü· 

zere nıeınleketimizdeki mek
teblerin kayıd ve kabul ·art
Iannı sıra ile derce devam 

Türkiye Bisiklet 
Birinciliği Y·arışı 

ervane Gürültülerinden Anlıyo- ı-s::;;i:~lık Mekteh.i Müsabaka Busabah Çekmecede 
"ll k. D 1 D 1 z::af~:~ı"e~:t~:':ib~!ı:~m~~k~- B a ş l a d ı ( nı ) estroyer er o aş yo· r tebı vardır. Bunlardan birisi orta ı derecede olup bayındırlık teknik Beden Terbiyesi .Bis~et Fe- / 1 - Türkiye bisiklet birinci-

mektebidir. Yıldızda olan bu mek- derasyonunıın tertıp ettıği Tür- j likleri 28 ve 30/7 /939 tarihlerin-
teb fen iş~rinde memur olarak kiye bisiklet müsabakaları bu 

Tarafından Dahi kullanılmak ve memlekette mü _ sabah yapılmıştır. :stroyerler Değil, Bir Sandal 
~~,.iilürsek, Çok Müşkül 

de yapılacaktır. 

2 - Bir kilometrelik sürat ko 

şusu 28/7 /939 cuma günü saba-

~ var. Barut falırika
~~ULı.:Uıla düşmanı vakitsiz 
~S~· harekete geçirdik. 
iııttoy takibe çıkan yalllız iki 
t;ç ııı: değildir. Kimbilir daha 
Jc b~i tib ve be)'bibot Marmara 
~lanı arıyorlardır. Vaııgeçelim 

Bir Vaziyete 
hı saat tam 7,30 da Küçükçek-

hendıs yetiştirmek üzere açılmış- Bugünkü sürat birinciliğine 

Düşeriz tır. iştirak edecek •bölgeler murah _ 
Mektebin kayıd ve kabul za - hasları c!ün akşam bölge merke-

'llurada 
..._ lii . mı bekliyelim. 
'~lll bekliyoruz. Ağır ağır 
, \'a Ya açılalım. 

lııı deıı kın sularda karakol ya -
~ troyerJ..er bulunabilir. Ya 
' !l,, raslarsak?. 
~ giı/t, O da var. Geceye ka
' c .. "1ıııek mecburiyetindeyiz. 

lıııı. l!ıel, fakat nerede gizlene-

~İılo 
~ r haritanın üzerinde par-
lııiji: ı do1ıtf tırdı; ağır ağır söy -

'tt 
ıı_ >'o\/afta gizlenerek bir nokta 
'ı4de ·;k~alJ:ıız şurada, yakın me-
ltı ı boş ada var. 
..._ ~ İltin<:inin sözünü kesti: 

''l>ııı v ~ toplandığımız, Bro
ldaı,t &zifeleriınizi taksim ettiği 

~:- tvet ""ala . ··• Onların yanında bir 
-. ıı sıner, gizlenebiliriz. 

~!il-'o; bana da iyi bir fikir gö
"laı' • Oraya olan mesafe ne 

~~~ 

Su altında ilerleyişle Hayırsız
adaladan Sivriadanın yanına gel
diler .. Adanın şarkına doğru dön
düler. Baştaraftak:i rasıd yüksek 
sesle muhabere borusıından sü-
vari Klavyeye rapor etti: 

- Önümüzde bir tahtelbahir 
var. İngiliz tahtelıbahirlerine ben-
ziyor. 

Klavye ikinciye döndü: 
- Yüzbaşı İzidor, lı'.itfeo başta

rafa git, vücudü >hbar edilen tah
teJbahiri tahkik eti 

Dedi 
İzidor, rapor eden prova rası

dının yanına geldi, baştaraf ra.sad 
mazıgalından dışarı baktı. Önle -
rinde bir tahtelıbahir vardı. Ara
daki 200 metre mesafeye rağmen 
suyun içinde bariz bir surette gö
züken bu tahtelbahir komodor 
Brodeyin gemisine, E 13 e benzi
yordu. Fakat, gemi provasında gö
rüpdüğü için yan tarafta, kasara 
kapağının üzerinde kalan yazısı 

okunamıyordu. 

İzidor, dikkatle oraya bakarken, 
duran tahtefüabir kırmızı ışıklı pı
rıldak.la şu işareti verdi: 

- Bulunduğunuz noktada du
runuz. Geceyi bekleyiniz! 

~ ~o tekrar haritaya parma-
~1' i~u, elindeki küçük pel'- • 
villı v.. ııoırta arasını ölçtü, ce- • • 

İ.iidor işareti Klavyaya götür
dü, Triton olduğu yerde staper 
etti, geceyi beklemeğe başladı.. 

·•di: Ka&ımpaşadakl Bahriye Neza-
' 4,s . reti divanhanesinde deoi.ı kıt'a -
' \' ~ kapitenl. !arım teftiş için toplanan hükii -
~da aıu bir saatten az bir za- met, ordu ve bahriye erkanı baş-
•te,ıllc~raya varcıbillrb:. Şimd1 kumandan vekilini epeyce bekle-
t;~ • ğı.nı.iz bu kısa mesafe bo- şl di. 

üstünkörü mukabele g&termiş, 

kalabalığın arasında dolaşan ba
kışları donanma kumandam A -
mira! Soşona tesadüf edince, dllr'
muş, işaretle Amirali yanına ça· 
ğırmıştı. 

Soşon, limanda geçen vak'ayı 

başkumandanlık vekilinin öğren
diğini deıfual anladı. Acele yanına 
gibti, selam verdi. Enver Paşa se
lama mukabele göstermedi, sert 
bir sesle donanma kumandanına 
hitaıb etti: 

- Benimle beraber bulunun! 
Yarum~an ayrılmayın!. 

Önde başkumandan vekili, ar
kasında donanma kumandanı ile 
Bahriye Müsteşarı Vasıf Bey, da
ha geride diğer erkiın ve ümera 
bulunduğu halde doğruca Camial
tına yürüdü. Geniş meydanlıkta 
saf teşkil eden bahriye siliıhendaz 
kıt'alarını teftiş etti, efradı cedi
de mektebi taburunu gözden ge
çirdi .. Sonra ileride, eski fabrika 
önünde duran, serenile, baş ve 
kıç ihalkalaTı arasında donanma 
bayraklarile süslü esi.r tahtelba
hire doğru gitti Enver paşa hiç 
konuşmuyor, yüzündeki sert ifa
de ile birşey sormadan, bir keli
me seöylmeden, gösterilenlere ba
kıyor, halinde gizli gizli hazırla
nan, indifa üzere bulunan .bir vol
kanın için için kaynayışı hisse
diliyordu: 

~4 ·ı>ç~ken gördüğümüz t:ınu- mi er . 
~~~tlkadan 100 defa daha teh- Enver Paşa, tayin edilen saat - _ Amiral! 

"'f ten sonra ,karadan oto.mobille gel-

Esir düşman tailı.telbahiri Türku
vaz da ayni şekilde gezi~. Yal -
nız burada bir aralık Soşona ses
lenen Env~ paşa tahtelbahirin 
topunu işaret etti, sordu; 

- Buyurun paşam!. 
' t;.,, miş, asık suratı ve çatık kaşlarile 
-. ,_'"en kaplten •. > u~ . kendisini selaımiıyanlara şöyle bir (Devamı var) 

ı:ler l'Uıtizde dolaşan destro- !========================== 

manı her sene bir eylulde başlar, zinde Bisiklet Federasyonu rei-
15 eylüle kadar devam eder. Bul is vekili Rl<ivan Salanın başkan-
mektetıe girmek için: lığında toplanarak programı tet 

Orta mekte'b mezıınu olmak, kik etrnışlerdir. Siirat birincili -
en az 17, en çok 21 yaşında bulun- ğine girecek bisikletçiler bu sa-
mak ,matematik derslerinden iyi bah 6,20 trenle Çekmeceye git 
dereceyi kaza,nmış olmak, nüfus mi.şler ve orada saat 7,5 da 
kağıdı sureti, tahsil vesikası, sıh- gölün i<enanndan bir ki'ometre 
hat raporu, hüsnühal varakası ve üzerinde yarışa başlamışlardır. 
çiçek aşısı raporu, 6 .ader fotoğ - Bu ) arışa girmek üzere ha-
rafla beraber mekteb müdürlü - zırlıklarıru ikmal eden İzmir, An 
ğüne müracaat etmek şarttır. kara, İstanb:ıl, İzmit, Antalya bi 

Bu şartları haiz olanlar arasın- siklet grupları kay1tların.ı ta -
da cebir, aritmetik, musattaha ge
ometrisi ve .fürkçe derslerinden 
bir müsabaka imtihanı yapılır. 

Ancak bu imtihanı kazananlar 
mektebe kabul olunurlar. Mekte
be, tam devreli lise mezunları im
tihansız olarak kabul ediliTler. Bu 
mektebi bitirenler, birinci dere
cede orta ihtisas mektebi sev ye
sinde tahsil görmüş sayılırlar. As· 
kerlik ve bir memurluğa yerleş -
mek hususunda lise mezunu hak
kından istifade ederler. Mekkl> en 
fazla fen derslerine aKl bilgı ver
diği için mezunları daima Na{ıa 
Vekaleti emrinde ve beledı.ı-ele

rin fen kollarında daima kolay -
!ıkla ve lyi bir maaş veya ücret<e 
vazife bulurlar. 

mamlamışlardır. Bugünkü mü -
sabakaları kalabalık lir hakem 
heyeti yakından takip edecek -
tir. Bu yarışta biri:ıci, ikinci ,.e 
üçüncü gelenlere madaiya ve -
rileceği gibi takım itibar:le de 
birinciye Federasyon tarafından 
hazırlanan kupa verilecelttir. 

Bugünkü yarıştan sonra pa
zar gün ü de Topkapı ile Çekme
ce arasında Türkiye mukave -
met yarış ı yapılacak ve bunlara 
da madalya ve kupa verilecek -
tir. 

Ajanlığın Teb iği 
Beden Teııbiyesi İstanbul Böl 

gesi Bisiklet Ajanlığından: 

• • • 

mece gölü kenarındaki düzlükte 
yapılacaktır. 

3 - 156 kilometrelik mııka -

vem et yarışı 30/7 /9'J9 pazar sa-

babı saat tam 6.30 da Topkapı 

stadının önünden başlayıp a.yni 

yerde bitirilmek üzere Silivri 

kasabasının ilerisine kadar gi

dip gelme suretile asfalt yol 

üzerin.de yapılacakbr. 

4 - Müsabakalara tam ilan 
olunan saatlerde başlanacağın -
dan koşucuların muayyen saat

te hazırlanmış oldukları halde 
depar yerinde hazır bulunmaları 

J.azırndır. Aksi takdirde hiÇb.i:r 

hak iddia edilemez. 

5 - İstanbulda bulunan mııh 

telif bölgelere mensup takım -

!ardan birer mümessilin 27 /7 /39 

perşembe günü akşamı saat 17,30 

da Cağaloğlunda kii.in C. IL P. 
binasındaki bölge merkezinde 

behemehal isbatı vücut edip mü 

temmim ve son talimatı alma-

lan Lizımdır. 

• • 
ıltaiyayı Memnun 
Etmek Lazmmış ! 

Necdet Tahliye 
Talebinde Bulundu 

(4 üncü sayfadan devam) 

~ a~bu~ar. Sonra burası, adalarla 
llıın ar"ındaki deniz vasıta

t!ı il. :oludur. Destroyerler de
~lıe~r. ı:8ndal tarafın dan bile 
1 

y !Ştmiz çok müşkül bir 
~~ «irer. 

' t e sÖzü burada kast:, ma
' ,;1i:rafuıa sarıldı 

Karısını Ve Nişanlısını 
Zehirieyen Eczacı 

Bugün Berlin - Roma mihveri 
çetin işler karşısındadır. Almanya 
bugün İtalya tarafından bırakıl

mamak i~in sabırlı, tahammül.Ü 
olmağa medbur. İtalya da bunu gö
rüyor, bu fırsattan istifade ile şu 
Alman ekalliyeti meselesini hal
ledinrmeğe girişiyor. 

Hitlerin haricteki Alman ekalli
yetierine karşı nasıl blr politıka 
takib ettiği bununla da anlaşıldı. 
Şimdi deniyor ki Tiroldaki Alınan
lar oradan çıkarılarak Alrnanyaya 
gönderilmekle Berlin ve Roma a
rasında halde ve istikbalde mühim 
bir derd teşkil edecek olan bir me
sele de kökünden halll'dilmiş o
luyor. Bu suretle Berlin - Roma 
mihveri kuvvetlenmiş oldu diyor
lar. Tiroldaki Almanların emla -
kine mukabil İtalyanın ne vere
ceği meseleleri de sonra halledi
lecektir. Tiroldaki diğer yabancı
ların çıkarılması meselesi de bu 
sahada olup. biten şeylerin müm
kün olduğu kadar baricden öğre -
nilmemesini temin için oluyor. 

Pazar günü Fenerbahçe sta
dında oyr aııan Galatasaray -

Demirspor maçında vukua ge -
len ve Demirspor kalecisi ve 
kaplanı bulunan Necdetin ha -

kem Tarık Özerengini yumruk
la yaralaması hadisesini duymı· 

yan veya gazetelerin her gün 
her sat ı rında yazdıi!ı yazılan o
kumıyan hemen hemen hiçbir 
kimse kalmamıştır. 

İşte bu hadise dolayısrle iş 
adJ iyeye intikal etmiş ve evvel 
ki sabah yakalanan Necdet Üs

küdar sulh ceza ha.kimliğinin 

tevkif müzekkcresile Üsküdar 
tevkifhanesinc girmişti. Spor -

culuk tarihimizde ilk defa rast
ladfğımız hu fena hadise ve bir 
sporcunun spor yerinden tevkif

haneye girişi çok acıdır. Bu iti
barla hadise her tarafla çok fe
na akisler bırakmıştır. 

ler dün de hadisede yaralanan 
hakem Tanka mürncaatla ta
vassut talebinde bu!unmuşlarsa 

da Tarık bu işin artık adliyeye 
intikal ettiğini ve neticenin de 
adliyece halledileceğini bildir -

miş, şahsından ziyade bütün 
spor efkarı umumiyesini renci

de eden bu hareketi affedemiye 
eeğıni katiye:tle söylemiştir. Di

ğer taraftan iki gündür Üskü -
dar tevkıfhane;;inde bulunan 
Necdet kendisinin kefaletle tah 

liyesini istemış, ilk müracaatı 
hiik•m tcrafından reddedi:.miş -
tL Necdet bugün tekrar kefa

letle tahlıyesi talebini yeniliye 
cektir. 

'aı-.- ' ltilııı • ...., Yol ileri 
~~ ~ndasını verdi, Triton ye
"'ı'ldi ~dı, dümen kertelerine 
~ '. agır ağır döndü, Hayır -
)tıı:deıı_ıstikametini aldı, Klavye 

'!' eınri bastırdı· 
b•tııı . 
'-"lt.ı Yo ... 

"ııı hı~ "1-ansız tahtelbahiri en 
llııı Y~ıU::lan 6 mille Hayırsızada-
ltı•"'· u tuttu. 

·~ .,. l'ıı ~ Çılt Pteskopu arad~ırada 
t, t~~ ıır~yor, ufka bir goz ıtı

r !Çeriye çekiyordu. 

(5 inci sayfadan =evam) 

- Başıma geleni biliyor musu
nuz? Dedi. Nişanlım kalb sekte -
sinden ölüverdi 

Madlen Keven; ertesi günü gö
müldü. Pegnö, cenaze merasimin
de hazır bulundu. İki gün sonra 
da s;,gorta kumpanyasından 

300.000 frank aldı. Nişanlısı ile be
raber kendilerini, birbirlerinin le
hine sigortaya koydurmuşlardı. 
Sapaısağlam bir kadının böyle 

birdenıbire sancılanıp ölmesi kom-

şuların dikkat nazarını çekti. De
d kodu başladı. Nihayet, zabıtaya 
aksetti. Zabıta gizliden gizliye 
yaptığı tahkikatta eczacının ev -
veloo evli bulunduğunu, karısının 

altı ay evvel birderıibire vefat et
tiğini ve eczacının bir sigorta şir
ketinden 500.000 frank aldığını 

ani.adı. 

Her iki cesedi mezardan çıkart· 
tı, otupsi yaptırttı. Zehirlenerek 
öldüklerini tesbit ve eczacıyı tev
kif etti. 

t TAR ZAN IN OG LU j 
~ 
~ El>GAB BAYS No: 25 Çnirea: l'UAD SAMiB 

~~tun . 
Qi~ı ~ıdd~tlı ve sert bir sesle 
\ 1'r. Ja Uzerıne kendilerine gel
~td.,g it, onun bu derece acı acı 
~ ç.lıla~1 

hiç işitmemiş!!. 
.lroııold n arasında kocaman bir 

1~ tıfalı:J. Peyda Oldu. Arkasından 
~~il. a~ on m~ymun daha geli

ı ıqı_ nlar, olen kralın kabi· 

~Ut,!{ , 
it ltu r ~lın cesedinı işaretle: 
0~ 'rvet!ı ve mağlıi!:ı edilmez 
~ §~ınız;· ··ı ~. a lt· o durdü! Koraktan . ...,, <ıvvetu 
ıtır· .4.rıııt · daha cesur kım 

!)lz etlec Kral~ odur ... Buna 
cı 1 ilcll ti ek var mı ıçinizde?. 
t~~t. a· •Yrnunıar ccv:ıb verme

ırbirl · 
~ . lldııa . erıne bakışarak mı-
ır,.. r lole 'nd .. ı ile 1 · ' rı en vücudca iri 

r edi Bu .. b l .. l" ' , ırı aş ı, l!UÇ U 

kuvvetli bir antropoid idi. 

Jak, pek yorgun idi. Yeniden 

mücadele edecek hali. kalmamış -
tı. Hileye karar verdi. Rakibi ya
nına yaklaşır yaklaşmaz, vücu -

dünün bütün ağırlığile üzerine 
çullandı. Maymun, müvazenesini 

kaybetti, yere yuvarlandı. Ve ho· 
rnurdanarak kalkmak istedi. Fa-

kat, Jak buna meydan vermedi, 
i•zerine atıldı; kuvvetli ellerile 
bnynundan yakaladı, sıkmağa baş
l~dı. Ve: 

- Kagoda?. (1) .. Mağlub oldu
ğunu kabul ediyor musun?. 

(1) Antropoid lisanında •Pes• 
demek olsa gerek. 

Nefes alaınıyan, boğulacak hale 
gelen maymun son bir gayretle 
doğrulup kalkmak isledi. Fakat, 
boynunu sıkan çemberden ken -
dini kurtaramadı. 

Jak tekrarladı: 
- Kagoda mı?. 
Antropoid mırrldandı: 
- Kagoda!. 
Jak maymunun boynunu bırak

tı: 

- Pekala, dedi. Haydi, kabilenin 
yanına git... Kendilerine iltica et
tiğim, yardım talebinde bulun -
duğum zaman ricamı kabul etmi
yen, ıbeni lrovan bir kabileye Kral 
olmak istemez-. 

Yaşlı bir antropoid yavaşça Ja
kın önüne geldi : 

_ Sen, Kralımızı ö!dürdün! O
nun yerine geçmiye namzed bulu
nanı da mağ!Cılı ettin. Mademki 
Kralımız olmayı kabul etmiyor -
sun, şu halde bize birini göster ... 
Kimi Krıı.l yapalım?. 

Jak, Akuta doğru döndü: 
- İşte, kralınız bu!. 
Yaşlı arkadaşı tereddüd edi -

yordu. Eski mevkiine geçmekle 
memnundu. Fakat Jaktan, Mer -
yemden ayrılmak istemiyordu. 
J ak bunu anladı: 

- Peki, dedi. O halde biz de, 
ben ve Meryem sizin aranızda ya
şıyacağız. Siz nereye giderseniz, 
biz de beraber gideceğiz. Fakat bir 
m!safir gibi serbestimizi muhafa
za edeceğiz .. 

Akut, itiraz edecek oldu. Jak 
ehemmiyet. vermedi. 

* Kor ak; zencilerin köyden ay -
rıldığını görünce çitten içeri giri
yor, putların önüne koydukları 

, yiyecekleri ,oı-' "l alıp dönüyor-

Efkan umumiyede sporcula
ra karşı bir antipati doğurabile
ceğini düşünen bazı mütevassit-

du. Zenci kadınlar ona •beyaz şey-ı 
tan. ismini vermişlerdi 

Zenciler, bu gari.b hırsızın fa -
aliyetine nihayet vermeyi karar
laştırdılar. Kabilenin en cesur ve 
kuvvetli gençleri toplandılar ve 
Kovudunun riyas~tinde olarak 
vahşi orma,nın içerisine daldılar. 
•Jil,ı?yaz şeytan1> bulup cezasını 
vermedikten sonra dör.memiye 
yemin etmişlerdi. 

Koraki ilk gören Kovudu oldu. 
Tarzanın oğlu Meryem ile karşı 
karşıya oturmuş, yemek yıyordu. 
Zencilerin, tA yanıbaşlarına ka
dar geldiklerinin ferkında değildi. 
Kovuldu, üzerlerine atılmağa ha
zırlanıyordu. Adamlarından biri 
yavaşça kolıına dokundu, küçük 
kızın dizlerinin üzerinde bulıınan 
bebeği göstererek: · 

- Bak, dedi. Ben, şeyhi'll ya -
nında çalışırken şu 'bebeği daima 
küçük kızın elinde görürdüm. Kı
zın kaybolduğunu belki hatırlar
sın? Beyaz şeytanın yanındaki bu 

Zabıta ve adliye bu hadise -
deki tahkikatı bitirmek üzere -
dir. Evrak tahkik.iyesi itmam o
lunduktan ve Tankın al

dığı muvakkat raporun mıidde
ti biterek kat'i rapor alındıktan. 
sonra iş mahkemeye intikal e
decektir. 

kız, herhalde şeyhin kızı olacak. 
kızı götürür, şeyhe teslim eder
sek bize büyük bir mükafat ve
rir .. 

İki genç, hem yemek yiyorlar, 
hem de konuşuyorl,ar, şakalaşı -
~rlardı. Zenciler birdenbire ü
zerlecine atıldılar. 

J ak şiddetle müdafaa edıyordu. 
Meryem de elindeki mızrakla 

zencilerin rasıgelen yerlerine vu
ruyordu. Fakat zenciler ';{ala.ha -
lıktı, mucadeleyi kazanacak.lan 
muhakkaktı. Jakın üzerine mü
temadiyen ok yağdırıyorlardı. O
muzundan, yanlarından ve kaba 
etlerinden yaralanmıştı. Vücudü 
kan içinde kalmıştı. Kuvvetinin 
gittikçe azaldığını hissediyor, bu
na rağmen tuttuğu zenciyi yere 
çarpıyordu. 

Meryem yaralanmamıştı. Kovu
du ona ok atılmamasını emret -
mişti. Zencilerden birkaçı küçük 
kızın etrafını sardılar, kolların -
dan tuttuh. lfümaneat;.ne r:ı.A.-

İstanbul 
Tenis 

Birinciliği 
Beden Terbiyesi İstanbul böl

gesi ajanlığından: 

1939 yılı İstanbul tenis birin
cilik müsabakalarına 29/7/939 
tarihinde başlanacak ve aşağı -

daki şartlar dairesinde intaç e -
dilecektir. 

1 - Müsabaklara 29/7/939 
cumartesi günıi başlanacak ve 
30/7 /009 pazar, 5/8/939 cumar
tesi (dömi final), 6/8/939 pazar 

(final) günleri devam o:unacak 
ve tamamlanacaktır. 

2 - Müsabakalar tek kadın • 
çift kadın, tek erkek, çift er -
kek, kadın ve erkek olarak ya
pılacaktır. 

3 - Müsabakalara yalnız a
matörler iştirak edebilecekler -
dir. 

4 - Müsabakalar neticesinde 
birinciliği kazanan !ara kupa. i-

kincilere sanda'ya verilecektir. 

5 - Kayıt müddeti 26/7 /939 
çarşamba ak:şamına kadar Türk 
Dağcılık klübünde devam ede

cek ve 27/7/939 perşembe gü
nü saat 19 da kura çekilecektir. 

6 - Kayıt her gün sabah 9 

dan akpm 19 a kadar devam e
decektir. 

7 - Müsabakalara girecek 
oyunculardan hiçbir kayıt ücre
ti alınmıyacağı gibi arzu eden
ler serbesçe maçları takip ede
bileceklerdir. 

8 - Klüp murahhaslarının 

'1:1/7/939 perşembe günü saat 19 

da yapılacak kura keşides:nde 

bulunmak üzae Türk Dağcı' ık 
klübüne teşrifleri rica olunur. 

9 - Müsabaka programı maç 
!ardan bir gün e\-vel ilan oluna 

• • 
Bu Hafta 

Yapılacak Su 
Sporları 

İstanbu. su sporları ajanlığ; 

tarafından yapılan programa gö 

re bu hafta da müsabak.ılara de
vam cclilecektir. Bu harta yapı

lacak mii.>abakalar cumartes ı ve 

pazar günleri Şeref havuzunda 

yapılac~k ve yüzme teşvik mu
sabakaları ile pazar günü Moda 

koyunda yapılacak yelken yar4 

!arıdır. Bu yelken yarışlarının 

en enteresan tarafı da Denız klü 

bü tarafından davet edilen Ro· 
men yelken ekipin.n .daveti bu 
hafta kabul etmeleri keyfiyeti
dir. 

Bu suretle bu hafta şehrimi
ze geleeck olan Romen yelken 

ekipi de bizim yelkencilerle Mo 
da koyunda boy ölçüşecektir. 

men sürükleyip götürm.iye çalışı
yorlardı. Bu Gırada büyük bir gü
rültü işitildi. Akut ve kabilesi Ja
kın imdadına geliyordu. Maymun

lar homurdanarak zencilerin üze
rine atıldılar. 

Kovudıı, maymunlarla başa çı
kamıyacağıru anladı. Meryemi ku

cağına aldL Kaçmıya başladı. Zen
ciler de kendisini takib ediyor -
lardı. Jak, düşmüş bayılmıştı. 

Akut, zencilerin arkasından git
mekten ise Jakla IY'eşgul olmayı 

muvafık bulmuştu. 

Yanına gitti, vücudüne sapla -
nan okları birer b:rer çekti. çı 
kardı ve yavaşça yarasını yala -

mıya başladı. Sonra Tarzanın oğ
lunu kucağına aldı, ağacın ıizeri· 

ne çıkardı. Meryemin hamakına 
yatırdı. Akutun elinden gelen an

cak bu kadardı. Bundan ötesini ta· 
biat yapacaktı. 

'01'ııamı VOT) 
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Nafıa Vekaletinden: 
10/8/939 pet§Pmbe günü saat 15 de Ankaraıda Nafıa Veklileti binası 

içinde Malzeme müdürlüğü oda5ında toplanan Malzeme eluıiltme ko
m:ı.,onunda 3818,75 lira m~n bedelli 9000 litre kumızı benzin ile 
650 tenıolre beyaz berzinin açık eksiltme wıulü ile eksiltmesi yapı!a
ealrtır. 

Elı:sütme prtnameei ve t.ferrtiatı bedelsiz olarak Malzeme müdür· 
llitlbıdeıı alıruıbılir. 

Muvakbt teminat 286 lira 41 kuruştur. 

.t.tP.lı:.lilerin muvakkat teminat ve şarlmımesiııde yazılı 'V'eSalk ile 
birllk1P ayni gün saat 15 e kadar mezldlr komisyunda hrzı.r buluıımala-
n lhımdır. (3257) (5543) 

TÜRKiYE 

ZI -1 
Umumi Merkezinden: 

Gaz ma..ke fabrikamız için dikiş makinelerinin tamirinde 

vukuf sahibi bir makiniste ihtiyaç vardır. Ayni zamanda yazı 

makinelerinin tamirini de yapabilenler şayanı tercihtir. Maki

nst, ihtisası derecesi anlaşılmak üzere üç ay tecrübe müddetile 

angaje edilecek ondan sonra asli mütehassıs olacaktır. Taliple

rin hizmet ve kifayet vesikalariy~e Yeni Postahane civarında 
Ktzılay hanııııda, Kızılay Deposu rnrektörlüğüne müracaatları. 

Devlet Demlryolları ve Limanları 
lfletme u. idaresi ilanları 

Muhammen bedP!leri aşağıda yazılı 3 liste muhteviyatı malzeme 
8/9/1939 cuma gı.inü saat 15.30 dan fübaren sıra ile ve kapalı zarf usu
llle Anlrara<la idare b;nasmda satın alınacaktır. 

Bu işe girmek i:.t;yenlerin miktn aşağıda yazılı muvakkat teminat 
ile kanunun tayin ettıği veeikaları ve teklillerini ayni gün saat 14,30 a 
kadar komiayor: reisliğine vermeleri Iazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankara.da Malzeme dairesinden, Hay-
darp8f8da Tesellüm ve sevk Şe!liğinden dağıtılacaktır. (5505) 

No. 

1 
2 
3 

Muhammen Muvakkat 
lıınl bedeli teminat 

Lira L'ra Ku. 
Perçin çivileri ( 63 kalem) 12088 906 60 
V:da, RondelA ve Gup!lyalar (65 kalem) 6000 450 00 
Muhtelif boru ve manşonlar (8 kalem) 6440 483 00 

Deniz Gedikli Erbaş Orta Okul 
Müdürlüğünden 

1 - Okulumuzun kayıt ve kabul müddeti Genelkurmay Başkanlı
ğınca 15/ Atustos/939 tarihine kadar uzatılmıştır. Bu müddetin niha
yetine :..adar isteklileı- bir isti.da ile okul müdürlüğüne müracaat etme
lidirler. 

2 - İstidaya şunlar bağlanacaktır. 

A - Fo~oğra!lı ntilu• cüzdanı veya mueaddak sureti. (Tashih edil
miş n!l!us cuzd.ını ka'ıul edilmez.) 

Türkiye Cumhuriyet Merkez 
22 Temmuz 1939 Vaziyeti 

Bankası 

AKTiF PASiF 
KASA: Llnı Sermaye 
Altın: s.ıı kllocraır17.179.910 24.164.917.95 

BANKNOT 20 955.479. 
UFAKLIK 1.461.391.2 4.217.134.25 

Lira 
15.000.00C.-

DalUldeki Mulıalıirluı 

İhtiyat Akçesi; 
46. 581. 788. 72 Adi ve fev.taIAde 

Husual 6.000.000.- 10.'217.134.25 ----
TOrlı:- 384.928 . 384.928.84 Tedavüldeki Bıınk:aotlaı: 

Hariçteki Muhabirler: Denıhde edilen evnla 
nakdlye 158.748.563.-
K~unun 8 - 1 iılcl mad-t.ltını Sa1I lı:llasrııın 9.05'1.321 12.741.2.52. 

Al tına tah vilJ lı:a-
bll Serbest dövi%
ler 
Diler dövlz.Ier 
ve Borçlu klirin& 
bakiyeleri 

Hazine Tahville~ 
Dervhde edilen 
•vralu ııalı:d.iye 

karıılı#ı 

Kanunun 6 - 1 
inci maddelerine 
tevfikan hazine 
taratın dan vW 
1ediyat 

Senedat Cüzdanı: 

TİCARİ SENE
DAT 

14.860.4 

3.334.247.5 

158.748.563.-

delerine tevfikan hazi-
ne tara!ından vW te
dlyat 

16.090.360.44 Derulıde edilen evraJa 

17.228.0'7.--
nakdiye baklyal 141.520.536. 
Karşılıt1 tamamen altın 

olarak ll.Aveten tedavü-
le vazedilen 19.000 
Reeskont mukabili 111· 
veten tedavüle vaz.edllen 

Döviz taıı.hhüdatı: 
Aliına tahvili kabil dö

vizler 

69000 

3016.46 

128.483.366.44 128.483.366.44 Diğer dövizler ve alacaklı 

229.520.536.-

34.052. 787.88 

kfüinı: baki:yeleri 36. 19 5. 190 6 
tsbam ve Tahvilat Cüzdıuıı - 36.198 207.06 

93.443.393.83 (Deruhde e
dilen '!vrakı 

A - (nakdiyenin 
(karıılıt.ı Es
(iAm v• 
(TııhvilAt 

(İtibari kıymetle) 
B-Serbest -

hanı ve tah
vilAt 

Avaıular: 

Bazin07e lı:ıla ~ 

deli avanıı 

Altın ve D!Sviıı 

llzerine 
Tahvilli tızerml 

Hissedarlar: 
Muhtelif: 

43.470.751.4i 

7.517.080.9' S0.987.832.44 

6.041.000.-

21.104.42 
7.808.722- 13.870.826.42 

4.500.000.-
16 012419 72 

l\luhtellf: 

J'ekfhı 418.432 059.Cı2 Yek6n 418 432 059.02 

l Temmuz 1938 tarihinden itibaren: İakonto 
haddi % 4, altın fberine avamı % 3. 

BAYANLARA MÜJDE 

Çocuklarınıza her nevi sün-
VAZİFEYE DAVET 

İstanbul Vakıflar Başmüdürlüğünden: 

Gayrimenkul Satış ilanı . 
1stanhul Emniyet Sandığı Müdürlüğünd~' 

Ölü Bayan Nefisenin 23633 be;ap numarasile SandığırıuZd ııl· 
(180) Ji.aya karşı birinci derecede ipotek edip vadesinde ııorc ~ 
mecliğir,den hakkı.'lda yapılan takip üzerine 3202 numar~ı ~ 
ıncı ma idesinin matufu 40 ıncı maddesine gijre satılması :ıc 

revpaşada Kasapivaz mahallesinin eski Dibek camii yeni vat 
kağında eski 13 yeni 15 en yeni 30 numaralı kRgir bir evin 
buçuk ay müddetle a~ık arttırmaya lıı:ıntnuştur. 

S~t~ tapu sicil kaydına göre yapılmaktadır. ArttrrrnaY' 
istiyen (112) li!a pey akı;9Si v~recektir. Milli bankalanmızda# 
ternınat mektutu da kıııbul olvnur-Birilıııniş bütıün vergilerle ti' 
resimler: ve vakrl icaresi ve ta\iz bedeli ve telliliye rüsUJJl11 

~~ . ~ 
Arttırma şartnamesi 5/8/939 tarihinden itibaren tetkik e 1 

yenlere Sandık Hukuk İşleri Servisinde açık bulundur~"' 
Tapu sicil kaydı ve sair lüzumlu izahatta şartnamede ve takılı~ 
da vardır. Arttırmaya girmiş olanlar, bunları tetkik edere t 
çıkarılan geyrimenkul hakkında herşeyi öğrenmiş ad ve itib8 1oı: 
Birinci arttırma 14/9/939 tarihine müsadif perşembe günü Ca[:~ı 
kain Sandığımızda saat 10 dan 12 ye kadar yapılacaktır. Mu"\ı• 
yapılabilmesi için teklif edilecek bedelin tercihan alınması 'c{r 
gayrimenkul mükellefiyeti ile Sandık alacağını tamamen g ~ 
ması şarttır. Aksi llkdirde son arttıranın taahhüdü baki kalı?'~ 
29/9/939 tarihine müsadif cuma günü ayni mahalde ve arr• it,. son arttırma~ı yapılacaktır. Bu arttırmada gayrimenkul en ÇO . 

üstünde bırakılacaktır. Haklan tapu sicilleri!e sabit olmıysn ~ 
!ar ve irt~ak _ hakkı s~ipler~t':' bu haklarını v~ hu_susilc fa:~d: 
rife daır ıddıalarını ılan tanhınrlen ıtıbaren y ırmı gun ıç eı-· 

müsbitelerile beraber dairemize bild'.rmeleri _ ıuztmfür. B~ s~tıı' 
larıru bildirmemiş olanlarla hakl~ı tapu sırıllerıle sabıt ..ııll" 

satış bedelinin paylaşmasından harıç kalırlar. Daha faıla ın ~ 
mak istiyenlerin 938/658 dosya nu marasile Sandığımtz ııul< 
Servisine müracaat etmeleri lüzumu ilim olun,ır. ...... 

Emniyet Sandığı; Sandıktan alınan gayrimenkulü ipote~ r, 
mek istiyenlere muhammınlerimizin koymuş olduğu kıyınetın 1 

tecavüz etmemek üzere ihale l:ıedelinin yarısına kadar bO~ 
suretile kolaylık göstermektedir. (5662~ 

Şi eti ay iy 
Sazlı Tenezzüh Seferi ··" 

Yarınki Cumartesi günü memleketimizin en güzide şaJI 
karlarından 8 zatın iştirak ettiği müstesna saz heyetine 

KIYMETLI OKUYUCUMUZ BAYAN MUALLA'ıi' 
pır 

iştirak edecektir. İtina ile hazırlanmış büfeyi hamil (74) i!ı# 
maralı vapurumuz Köprüden saat 14-30 da kalkarak tar 

yazılı iskelelere uğrıyacaktır. 

e! başlıkları, entarisi ve sır

malı kordelalan gayet ucuz fi
atla satılmaktadır. Toptancılar 
iıçin ayrı tenzilat yapılır. 

Yıllardan beri tevlryet vazifesine a!Aka göstermiyen ve adresi ld<>-1 Nafıa Veka" letı.nden •• " 
reınizce belli olmıyan (TEVFİK BEY KERIMEsi REFİA HANIM) pa- , 

Adrese dikkat : Kapalıçarşı 

Çukur mU'hallebici karşısında 

106 No. ÇAKIR Tel. 21599 

. İ -~P ra vaklının mütcvelli<>i FATMA IFAKAT'ın daremize müracaatla vak- 918 ,939çı.rşamba günü saat 15 de Ankarada Nafıa Vek8 .
1
/ 

B - Beş sınıflı ilY. okul şahadetnamesi veya orta okul tasdiknamesi !!~~~~~~~~~~~~~ 
(mhayet üzerinden bır sene müddet geçmiş olanlar kabul edilir). 

fına ait muameieyi takip ve hayır şartlarını ifa etmesi için ilanen vaki içinde Malzeme müdürlüğü odasında toplanan Malzeme e~ \ 
telbliıgata icabet etmediğinden kendisine ilan tarihinden itibaren 15 misyonunda cem'an 6370 lira mııhammen bedelli An karada ~P l' 
gün daha mehil verilmiştir. Bu müddet zarfında da gelmediği takdirde l:ıa'lıçes"ndekı depoya teslim şartile 260 tıon yerli kok kömürUP 
hakkında kanuni muamele yapılacağı ihtar ve tebliğ olunur. (5630) zarf usulile eksiltmesi yapılacaktır. ••alıeıf" 

C - Üzerinden bir sene g~emiş çiçek aşısı kıiğıdı. 
D - Gerek kendisinin ve gerekse ailesinin fena şöhret sahibi ol

madıkları ve mahkfuniyetleri bulunmadıkları hakkında hüsnühal kıi
ğıdı. 

3 - Birınci SII'ı1 için 12 ilıi 16, ikinci sıntf için 13 ilıi 17 ve üçüncü 

sını! için 14 l!A 18yaşlarıııda bulunmak ve doğrudan doğruya sınıf geç
miş olmak. 

' 4 - Gedıkii er olu:.k da ayrıca orta okul mezunları alınarak doğ-
rudan doğruya donan.r.aya Gedikli Erbaş yetiştirmek üzere gönderile

ceklerinden bu gibilerin de yuka~ıdaki Vt'Saiki bir istidaya bağlıyarak 
okul müdürlüğüne müracaatlal'J. (Bu g.bilerin yaş hadleri 15 iJa 19 
olacaktır.) 

5 - İsteklilerin Knstmpaşada bulunan okul müdürlüğüne veya men-
sup olduklan askerlik şubelerine müracaatları. (5568) 

Sahip ve neşriyatı idare eden Ba~muharrirl 
ETEM İZZET BENİCE 

Buıldı; 7erı SON TELGRAF Jılııtbuu 

1 • 

.. .... ,, .. 

İstanbul 1 inci İcra memurlu • 
ğundan: 

Mahçuz olup paraya çevrilmesi
ne karar 'Yerilen bir adet H. F. R. 
lanbach maschinenfalerık marka
lı gazoz makinesi ve 200 adet ga
zoz şişesi ve 3 adet tahta sandal
yenin birinci satışı 29/7/939 tari
hine müsadif cumartesi günü saat 
9 dan 12 ye kadar kıymeti muham· 
minesini bulmadığı takdirde . ikin
ci arttırması 31/7 /939 tarihine mü
sadif pazartesi günü saat 9 dan 12 
ye kadar mahçuzun bulunduğu (E· 
yüpte Kapıçeşme 65 numaralı ga
wz dükkanında) satılacaktır. Ta
liplerin vaki zamanında mahallin
de !hazır bulunacak memuruna 
müracaatları ilim olunur. 

_(938-1830) 

Her yerde (Mai çelikten yeni Amerikan 

"J O C K E Y Jt Tıraı Bıçağını 
arayıntZ. JOCKEY, New-York sergisinde 
bi1yiJk rağbet ve muvaffakiyet kazanmış
tır. JOCKEY Traş bıçağını bir defa tecrü
be eden artık başka marka kullanamaz. 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı lstanbul 
Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan : 

ı - Komutanlık ihtiyacı için 1353 çift eırat yemenisi açık eksilt

meye konulmu~tur. 
2 - Tahmin fiyatı 2976 lira 60 kuruş ve muvakkat teminatı da 224 

liradır. 

3 - Nümune ve ş&rtnamesi komisyondadır, Görülebilir. 

4 - İstcklılerin kanuni vesika ve teminat makbuzlarile 

cuma günü saat t1 de Galata Rıhtmn caddesi Veli Alemdar hanındaki 

komisyona gelmeleri. ,(5373) 

• 
' 

Eksiltme şartnamesi ve teferrüatı bedelskı olarak .ın 

dürlüğünden alınabilir. 

Muvakkat temniat 471,75 liradır. ııı·v 
İsteklilerin tcklil mektuplarını muvakkat teminat ve şar ~ı; 

de yazılı vesikalarla birlikte ayni gün saat 14 de kadar malt~, 
bilinde komisyona vermeled lazımdır. .3210. ~ 


