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1 SAYI: 835 
Telefoısı 20827 

trtanbul Nunıoamaniye No. 14 En Son T elgraflan Ve Haberleri Veren Akşam Gazetesi Sahih ve B•ımuharriri: 
ETEM İ:i;ZET BENİCE YIL: 3 

BULGARLARA VAADEDILEN TOPRAKLAR ! 
Devletleri Bulgarlara Bol Keseden Garbitrakya 

Dobriceyi Veriyorlarmış, Köse İvanof Berlinde 
Mihver 
Dedeağaç 

Bulgarların 1 Kimin Mallnı Kime Veriyorlar?~ 
Gafleti 

"""'""""~ . .....,,,,..,,,,.,"""""""'"""'~! 
Alman ve İtlaynlann ne 
hakla kimin malını kime 
vaad ettikleri bir kerre meç
hul olmakla beraber böyle 
de olsa aHda yine yanacak 
olan Bulgarlardır!. 

Bıılgarlara Vaad Edilen Topraklar 
ve İtalyan T ahşidatının Hedefleri 

Yazan: ETEM İZZET BENİCE 

ngillz gazetelerinin verdikleri 
haberlere göre: •Mihver dev -
!etleri, Bulgaristanı kazanmak 

için ona Yunanistan toprakların • 
dan arazi vadetmişlerdir. 1talyan
'•r Yunanistana karşı mütecaviz 

er siyaset takib etmektedirler.> 
::.O!ya hüktlınetinin hattı hare -
ketindeki kararsızlık ve arazi ta
lebi üzerındeki beyhude ısrarı bu 
yolda mihver devletlerini ümide 
ve vaada sevketmiş olabilir. Bal
kan paktını bozmak, bozamasalar 
bile Bulgaristanı daima iki taraflı 
bir silAh halinde kullanmak mih
•er devletlerinin ötedenberi takib 

, ettikleri politika taktiğidir. Arna· 
vudluğun işgalinden sonra bu yol
daki çal~malar çok arttığı gibi 
Bulgartatanın kendisini pahalıya 
utmak hevesi de ayni nlsbette 
göze batmıya başlamıştır. 

Yeni bir umumi harb vesilesi teşkil teşkil etmesi muhtemel olan Danzig şeıırı 

uharebe 
1mi Başlı 

a z 
aca 

• 

.?. • 
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Vaziyet Gerginliğini, Vehametini 
Arttırmakta Devam Ediyor 

Romanya ve Yugoslavya.dan -
Bexlln ve Venedik mülAkatlarile 

Londra 4 (Hususi) - Danzig 
etrafındaki vaziyet her an gergin
~ini ve vehametini arttırmakta 
deva metmektedir. Lehliler vazi -

yeti büyük bir soğukkanlılıkla 

1

. 
idare ve takip eylemektedirler. 

lecek her türlü tecavüzi bir ha
reket karşısında Lehistan ile bir
Ilkte harbedeceklerini bir kere da-ı bir şey çıkmıyacağını gören Ro

İngiltere ve Fransa Danzige ge
rek içerd<m, gerek dışardan ge - (Devamı 6 ıncı •ahifede) ma ve Alınan hükfı.metleri için 

şimdi bütün gayret mevzuunu 
•Bulgaristan teşkil etmektedir. 

Bulgaristan ile İtalya arasıııda im· JI lakı•n e' ve 1 'e rı•rken .• 
zalanan son bir anlaşma ile iki l Y l ~ J t' ~ 

devlet arasındaki münasebetler ---------------1----•••--takvl.ye edildiği. gibi mekteblerde • 

mecburt dil olarak italyancanın ı • ı • s t M •• k ı • 
~\~1~~~~1~:~t:~~:!~r. ngı ız - · ovye uza ere erı 
Almanya ile Bulgar is tanın eko - u·· . dl. B. s f h G. d. 
nomik ve P?litlk münasebetleri mı 1 ır a aya ır ı 
daha faal bir vaziyete sokulmuş, 
aynca Bulgar Başvekili Köseiva-

•• 
::;ır~erlini ziyareti de takarrür Bugü:n Baltık Devletleri Garantisi Uzerinde Nihai 

Bulgarlar için tek çıkar ve fe- B i "/ f El J • 1.T 
yizli yol Balkan an\antına gir - ir .ıtı a ue Edilmesi ihtimali var 
mek; millt, ekonomik ve sosyal 

menfaatlerini bu manzume içinde M k ı J f 1 aramak idi. Dostumuz ve koonşu· üştere ti a ın Perşembe Günü mzalanması 
muz Bulgaristan cenubi Dabrice 

ve Dedeağaç .. diyen bir dilek pe- 1 h t m a 1 i K u v v e t 1 i d i r 
finde ve hakikatlere cephe alan 
bir istikametin sevki altında maa
lesef salim ve emin yolu müte -
madiyen kaybetmiye doğru git
mektedir. 
Meşhur Türk sözüdür: 
- Öğüd veren çok, ekmek ve

ren az bulunur .. 
Derler. Şimdi Almanya ve İtal-

ya da durmadan Bulgarlstanı ken· 
di ideal rüyası üzerin<ie tahrik ey· 
leınekte ve bol bol vaidler le bes
lemektedirler. Bulgaristanın bü • 
ün bu hulyah ve cazib vaidlere 

ne dereceye kadar içten gelen bir 
inan ile bağlanacağını şimdiden 
kestirip atmak mümkün değildir. 
Fakat, muhakkak olan bir şey var· 
sa Bulgaristanın böyle bir vaide 
kanmasının kendisi için gailetten 
başka bir şey o!mıyacağıdır. 

Bugün iki politika arasında bo· 
ealayan ve daha ziyade mihver 
devletlerine zaman zaman tekar
rüb eder görünen Bulgaristanın bu 
Vaziyette ve herhangi bir ha:rb vu
kuunda yarın iki ateş arasında ka
lacağı muhakkaktır. Hem Alman 
ve İtalyanların ne hakla kimin ma-

(Devamı 6 ıfıcı ıahifedeJ. . . . . 

!IIolotof 

Uzak Şarktaki muharebelerin S<>V· 
yet Rusya ile Japonya arasında 

resmi ve fiiJj bir harbe intikal et
mesi ihtimali ile Almanyanın 

Danzig üzerindeki tazyik hareke

ti de İngiliz • Sovyet itilafını tes
ri ve teshil etmektedir. Yine si
yasi mehafil bu hareketi F •'z -

min ve bilhassa Alman poı ıtika· 

sının bir hatası şeklinde tefsir et· 
m!'ktedir. İngiliz - Fransız • Sov· 

-yet itilafının hatta perşembe gü
nü imzalanması ihtimali de varid 
görülmektedir. 

(Devamı 6 ınc• sahifede) Strang 

Paris 4 (Hususi) - İngiliz - 1--------------------------
Sovyet müzakerelerinin tekrar Ü· 

midli bir safhaya girdiği anlaşıl -
maktadır. Bugün Baltık devletle· 
rlni garanti etmek hususunda iki 
tarai arasında nihai bir itilM for· 
mülü bulmak imkanı hasıl olaca-
ğı zannedilmektedir. Bazı si • 
yasi mehafilin kanaatine göre en 
son İnglllz ve Fransız müşterek 
tekli!leri Sovyet Rusyayı tatmin 
eder mahiyette görüldilğü kadar_ 

Eminönü ve Taksim 
Son Şeklini Alacak 
Mısır Çarşısının Hal Olarak 
Kullanılmasına Karar Verildi 

(Ya.mı 6 tll<'1 ıahifede) 

lngiliz Gazetele
rinin Verdikleri 
Şayanı dikkat 

Haberler 
Bulgar I aşvekili Yarın 

Hitlerle Konuşuyor 
Londra 4 - (Hususi) - İngiliz ı 

hb l MihveT devletlerinin hulyavl bir vaid hainlde Bulgaristana gazetelerinin hususi isti ar arı- hedöye 

na atfen verdikleri malıimata na- ı-----e_tm_e_ğe kalkıştıklan Dedeağaçtan bir göl'ünüş ____ _ 

zaran mihver devletleri Bulgaris· 
tanın kendilerile beraber olması 
mukabilinde Sofya hükumetine 
birçok vaidlerde bulunmuşlardır. 
Bu vaidlerin başında Bulgaristana 
garbi Trakya, Dedeağaç ve Dob
ricenin ilhakı gelmektedir. 

Rus - Japon 
Tehlikesi 

Harbi 
Var! 

.. !~ ::r:.:!~;:::,~~!ı 1Mongol -Mançu Muharebelerinin 
Sat i e Büyük Bir Rus -Japon Harbi 

Meselesi Çlkarması Endişesi Artmaktadır 
Refi Bayar Bugün de 

Adliyeye Gelmedi 
Mevkuf Denizbank Erkanı 
Tevkifhanede Münzevi Bir 

Hayat Geçiriyorlar 
Satie şirketinin Fındıklıdaki e· 

lektrik sevgisi binasını 140.000 kü- . 
sur lira fazlasile 250.000 lira;ta sa· 
tın alarak hazineyi zarara sok -
mak ve bu satışa ait evrak üze -
rinde sahtekirlık yapmaktan maz· 
nun sabık Denizbank erkanı hak
kındaki tahkikat pek yakında ik
mal edilec<ıktir. 

Bu satışa ait bir komisyon ifin
den dolayı son defa maznun sı!a

(Devamı 6 ıncı ıahifede) 

KISACA 1 
<c Hazır Ol ! » 

Çekoslovakyayı dünyanın en 
milkenuuel .UMıları, istilıklmları 

Hava Muharebeleri 
Fırkalarına da 

Tank ve Piyade 
Sirayet Etti 

ve harb teclıizatı ile birlikte tek .. ıSovyet tayyanefieri nden bir grup 
silah patlamadan Alman}'_19·0 tes- (Yazısı 6 ıııcı ıahifede) 

liın eden eski Cumhur .,, -eısı l...\:P.eş, ,;;~-"'-,-,-,-.. ---.. -11111-.-,-,-.. ---.. -11111-illlı-,-.. ---.. -11111-illlı-i .. ---ııı!-lllll-.-.-,-,-.-ııı!-11111-llllllıı·~--llllllllllllllllıılflllı
şinıdi içine girdiği Aıneınaı. na- ı• 
lesnin ınazgalları ar~d;;;; Çek· 
!ere radyo ile eınir veriyor: BUGÜN 
•- Hazır olun! .. > ~!!!!!!1!!!!!!!!!!!!!1!!!!!!!!1!!!!!!!!!!!~'!!!1!!!!!11 

Milletin istiklalini tek burun 
kanatmadan bir başka ele, kahır, 
ıztırab ve çileye teTkedip kendi -
sini refah, emniyet ve huzura çe
ken bir adam için bu emrin bir 
manası da manıf izahı ile galiba 
şu oluyor: 

- Siz ytirüyüıı, arkanızda ben 
varın1 .. 

Bu beleşe Bay Beneş de hayran-

TARZANIN OGLU 
Kü~Gk- .Ök~yucul~rım;z .. için. Hazı;·l~dığı~ız B~ 
Heyecanlı Romanı 6 ıncı Sahifede Okuyunuz. 
v .. ,,, ... '"' .......... *• ... ..,,,, .. .. .. 

BUGON Neşre Başladığımız Bu Tefrik•a •te;,si:ı;u ~~ .. 
Gdzel Sergüzeşt Romanıdır. 

dır ya!? ,.-------------~\V.LA~z+ZL>ı.z.OL~~ 
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BİR SÖYLED1XLERi 

ÖTEKİNİ TUT. IUYOR 

Alman devlet adamlarını.ıı söy
lediği nutuklar da başkalarına 

benzemiyor. Hitler'in muavini 
Hess'in son söylediği nutukta, ba
zı cümleler memleket dahilinde 

neşredilen metinlerde gayri mev
cud, harice verilenlerde mevcud 
imiş .. Geçenlerde de böyle olmuş

tu. Bir diğer Nazi şefi radyoda 
biika türlü .söylemiş, kendi ajarur 
!arı bu nutku başka türlü vermişti. 

da gazeteler hiç asabiyet göster
miyorlar .. Sanki, adi bir vak'adan 
bahseder gibi yazıyorlar. Bir oto
bfu;ünün tekerleğinin çıkması, ne
den yoldaki tramvayları 27 daki
.kika bekletiyor? 

Bizde, seyrüseferin inkıtaa uğ -
raması nekadar ehemmiyetsiz te
IAkki ediliyor, yarabbi?. Bu şe -
llıirde, saatle işine gidip gelmek 
.mecburiyetinde olan hiç kimse 
yok mu?. 

YENİ KELİMELER VE 

YENİ TERİl\ll.ER 

lstanbulda 
Hayvanat 
Bahçesi 

Bu Bahçenin Kaça 
Malolaca~ı Tedkik 

Ediliyor 
Şehrimizde büyük bir hayva -

na! ve nebatat bahçesi kurulması 
için tetkikler yapılmaktadır. 

Esasen M. Prost'un planında bu 
iş için Sultanahmedde bir yer ay
rıldığından bu bahçelerin bir an 
evvel tesisi faydalı görülmektedir. 

r~ıazB
1

Blm Beden 
Terbiyesi 
Kanunu İKDAM: 

Ali Naci Karacan bugün ·Tür
kiye ve !taylanlar• adlı başmaka
lesinde Türk - İng!liz ittifakından 

sonra Alman ve İtalyan gazetele
rinin memleketimize karşı yap -

tıkları neşriyatı mevzuu bahse -
derek diyor ki: 

yetinin takviyesi kendilerini kız
dıran ve Hatay işi gibi en haklı bir 
davanın adalet ve medeniyet yol- Kanunun 
larile halinde gülünç mügalatalara Trakyadan 
sevkeden bır sebeb olmuştur .• 

Tatbikine 
Başlanacak 

TAN: 

Ba§Illakale muharriri Sadri Er -
tem •Neden kabahatli aranıyor) 

adlı yazısında diyor ki: 

Yeni kanun ile halk.ırmza talı -
mil edilen •Beden terbiyesi mü

kellefiyeti. nin tatbiki etrafında 
esaslı hazırlıklara geçilmiştir. 

Peki, neden bu zevatın bir söy- --.-İst-a_n_b_u_l _a_t_let_izm_ ajanlığı tara

lediklerl bir söylediklerini tut - fı.ndan tertib edilen dekatlon Fe-
muyor?. .ııer stadında dün ilah .. • 

İlk tetk.ıklerle Londra, Peşte 
hayvanat bahçeleri müdürlükle -
rinden izahat ve kataloğ isten -
rniştir. Ayrıca böyle bir bahçe için 
icabeden bütün hayvanların kaça 
mal olabileceği ve bahçenin tesisi 
masrafının neye baliğ olacağı da 
hesab edilmektedir. 

•Böyle kahraman bir milletin 
dostluğa tehdidlerle tecavüz et -

melerile kazanılamaz. Bilinmeli
dir ki, Türkiyenin dostluğu kadar 

düşmanlığı da kuvvetlidir.• 

A. N. Karacan yazısını şöyle bi
tiriyor: 

•Hakikatte Almanyanın tabii 
hayat şartlarına mani olan, kendi 
politikasından başka bir kudret 
yoktur. Kendi politikasının ken -
disine yaptığı fenalığı hiçbir Av
rupa devleti ona reva görmüyor.• 

Bunun memleketimizin her ta
rafında birden yapılması çok ge
niş bir teşkilata ihtiyac gösterdi -
ğinden kısım kısım tatbikata gi
rişilmesi kararlaştırılmıştı!. 

Öğrendiğimize göre ilk olarak 
Trakyada işe başlanacaktır. Bu 

suretle evvela Edirnede ·Beden 
terbiyesi mükellefiyeti• tatbik o
lunacaktır. 

BOYALI BACAK 

NASIL ŞEYMİŞ?. 

Holivuddaki sinema yıldızları, 
ipekli çorablara boykot ilan et -
mişler. Buna mukabil bacaklarını 

reııı;amlara boyatıyor, üzerlerine 
resimler yaptırtıyorlarm1ş. Ço -
raba karşı, Holivuddaki boykotu 
anlı.yamadık.. İstanbuldaki gibi, 

orada da mı çürük çorab imal edi- ı 
liyor? .. Orada da mı pahalıya sa
tılıyor. 

Bacak boyatmak modasına ge -
lince; bu, pek de cazib olmasa ge

rek. Çünkü, kadın bacağı esasen 
göz boyayan bir vasıtadır. Yazın, 
ekı;eriya, çıplak kadın bacakla -
rına bakıp aldanmıyor muyu:ı:?. 

27 DAKİKA DURAN 

SYRÜSEFER VE BİZ 

Evvelki gece, Harbiyede, bir o
tobüsün tekerleği çıkrmş .. Bura
da, seyrüsefer tamam 27 dakika 

inkltaa uğram~·· Nihayet teker -
lek tamir edilmiş, tramvaylar ve 
otobüs de yoluna devam etmiş .. 

Bu havadis üzerinde, bakıyorum 

Yukarıya aldığım ibarede dört 
tane, dilimize yeni gi.r:ın.iş yabancı 

.kelime vardır. Korkuyorum, bir 
.gün, gazeteler, yalnız fransızca 

.razarak, mekteblerde çocuklar da 
yalnız, yeni terimlerle yazarak, bi
ızi, okum~ yazma bildiğimiz iddia
sından mahrum edecekler .. O va
kit ne yapanı?. 

TELEFONLAR 

KESİLİNCE ... 

Bu iş pek masraflı olduğu tak
dirde evvela yalnız hayvanat bah
çesi kurulacak, nebatat bahçesi bi
lahare tesis edilecektir. 

Hulasa; İtalyan gazetelerinin 
neşriyatı beynelmilel siyasi vazi

yetin bugünkü icablarını sulh cep

hesi namile kurulan muazzam bi

nayı düşünmeden tertib olunmuş 

mugalata ve hezeyanlardan ileri 
geçemez. 

CUMBURIYE'I': 

Bugünkü başmakale sahibi Yu-
Nevyor k nus Nadi •Hatay davamızda te -

S • • d Iakki tarzları. yazısı ile totaliter 
Evvelki gü.n telefon şebekesine erglSJn e devletlerin Hatay mesel.esinin hal-

YENİ SABAH: 

Hüseyin Cahid Yalçın •Hala o 

dert. adlı yazısında su1h cephe -
.ııine iltihakırmz karşısında Alman

ya ve İtalyanın aldığı vaziyeti izah 

ettikten sonra yazısını şöyle biti
riyor: 

cBerlin ve Romadan taşan hırs 
ve hiddet, kin ve düşmanlık teza

hürlerine bakınca nekadar iyi 

yaptığımıza bir kat daha kanaat 
getiriyoruz.• 

VA.Ktr: bir anza olmuş .. Saatlerce, bırçok S J S J linden sonra aldıkları vaziyeti 

µııntakalarda !~fon mu~a~eratı ati an ıgara ar mevzuu bahsederek diyor: ki Asım Us ·Yeni buhran ala -
,kesilmiş.. Bundan dolayı, uzulen, 

Bunu müteak.ıb da İstanbul ve 
Akdeniz mıntakasında mecburi 

beden terbiyesi teşkilatı kurula -
caktır. 

Emin önünde 
İmar İşleri 

Karaköy Köprüsü 20 
Santim Yükseltilecek 

1 ·b· A •k y d • Totaliter memleketlerin daha metleri) adlı yazısında Avrupa -kızan aboneler o duğu gı ı, me·m· - merı aya en en Eminönü meydanındaki yıkma 
t Ç d .. k d T" kl · h kl ·· ıe nın vaziyetini izah ediyor ve di-,nun olanlar da bulunmuş ur. un- s· G.. d ·1d· une a ar ur erı a ı gos r- faaliyeti durmuş gibidir. Beledi -

kü, telefonla mütemadiyen rahat- ıgara on erı 1 dikleri bu meselenin mes'ud halli yor ki: yeler bankasından alınacak beş 
d 1 d k İ 1 "d" l"" ·· t ·Sulh cephesi memleketleri Av- 1 b' k b led' sız e en er, angarya an onuşan nhisar ar um ,,m mu ur ugu a- karşısında bugün mügalataya mi yon liradan ır ısmı e ıye-
. d b l la d lk f d N k · · d rupa milletleri arasındaki anlaşa- 1 t'kt. t kr fa !ar, rıca a u unan r a a • ra ın an evyor sergısın e sa - sapmaları, onların sıyasetiııde sa- nin e ine geç ı · en sonra e ar 

.vukluk yapanlar öyle çoktur ki, tışa çıkarılan sigaraların 3 üncü mamazlı~ sulh yolu ile berlaraf aliyete hız verilecektir. 
mimiyetten eser bulunmadı;'tına d b 1 k 

ibu ·gibi muhaverelere muhatab o- partisi de bittiğinden 4 üncü parti canlı bir delildir.• e c i me için mümkün olan her Karaköy köprüsü yirmi santim 
!anlar, birkaç saat için başlarını sigara gönderilmiştir. şeyi yaptılar ve yapmaktadırlar; yüksltilecekt.r. Pros Eminönü mey 
dinliyebi!mişlerdir· Buna sebeb; sigaralarımızın A- Yunus Nadi makalesinde Alman, bütün bu gayretlere rağmen harb danının müstakbei projesini hazır-

Bize gelince, bu muhabere in- merikada pek büyük bir rağbet ttalyan matbuatını tenkid ve Ha- tehlikesi gene bertaraf edilemez larken bu noktayı gözönünde tut-
kıtaından ne üzüldük, ne de mem- görmesidir. tay davasını izahtan sonra maka- ise bundan mütevellid ağır mes'u- m~ meydanın ona göre ddldu-
nun olduk. Çünkü, fakirhanede Sergide Türk sigarası satın a - lesini şöyle bitiriyor: Jiyet Almanya ile İtalyaya aid ola- rularak yükseltilmesini muvafık 
esasen telefon yoktur. !anlar, mektubla sergi komitemi- •Akdepiz ve Balkanlar emni - caktır.. bulmuştur. 

AHMED RAUF ze müracaat ederek bu sigaraları 1 ====:========:======== =========== Jf. 
---------------------- Nevyork fuarı haricinde nere - T • } ı• • B } } } G•• •• k M h f 

!erden tedarik edebileceklerini urıst er çın l eyne mi e 1 umru u a aza 
K U•• ÇÜ K HA BE R L ERi sormuşlardır. K Komutanının Teftişleri 

* Almanyadan gelmekte olan l 
cTarhan• vapuru on güne kadar 
limanımıza gelecektir. * Eldivenciler bugün S•nayi 
birliğinde bir toplantı yapacak -

lardır. * Koza fiatları 54, 55 ve 64 ku
ruştur. * Tekirdağında havacılık kurs
larını 25 kişi ikmal etmiştir. * Vali, dün Beyoğlundaki in
şaat mahallerini teftiş etmiştir. * Hasan Ecza deposu yangını 
tııhldkatı ıııon safhasına girmiş -
tir. * Türk - Yugoslav Afyon an
!aşmasile merbutlarının tasdik -
!eri hakkındaki kanun layihası 

meclise verilmiştir. 

* 43 derecelik incir rakıları 

yakında piyasadan kaldırılacak -
tır. 

* Bll'gün Amerikalıların milli 
bayramlarıdır. Bu münasebetle 
sefir Ma.k Moray Amerikan kolo
nisinin tekrikiıtını kabul edecek
tir. 

* Şehir müteiıassısı P rost Fran
aaya gitmiştir. Ağustos nihaye -
tinde gelecektir. 

!!...t Şimdiye kadar Amerikada bir onforlu Oteller Tütün Kongresi 
bayilik ihdas edilemediğinden Gümrük muhafaza teşkilatlrı-* Bone Fransanın Ankara se -

firi Massigli'yi kabul etmiştir. * Adliye Vekili Fethi Okyar 
Londradan Par ise gitmiştir. 

* Eski Çekoslovakya Reisicum
huru bir nutuk söylemiş ve ne -
ti<:e olarak cÇekler, hazır bulu
nunuz,, Diktatörler erges düşe -
ceklerdir. demiştir. 

* Hitler Hamburgdan Berline 
dönmüştür. 

Mareşal Çakmak 8 
Gün fzmirde Kalacak 

Bliyük Erkfınıharbiye Reısimiz 
Mareşal Fevzi Çakmak, bugün 
Çeşmede merasimle karşılanacak
tır. Ordu birliklerinin faaliyetini 
teftiş edecek olan Mareşalımız, 

akşam İzmire dönecek. Güzel Ya
)J.da karşılanacaktır. 
Mareşalın İzmirde 8 gün kala -

cağı anla~ılmaktadır. 

-""*
Muallimlere Ev 

Devlet memurlarına ucuz ve 
twitle yapılan evlerden mual
limler de istifade edeceklerdir. 

1 E nı tetkik etmek üzere Trakyaya 
bunlara müsbet cevab veri eme - BekaArlar İçı"n de Ucuz ylülün 25 inde 
rniştir. giden umum kumandan general 

Fakat ahiren İnhisarlar idaresi; Oteller Yapılacak Bre mende Toplanıyor İbrahim Liıtfi Karapınar ve mıı-
bu hususta maruf bir Amerikan Turistler için şehrimizin muh- Eyliılün 25 inde Almanyanın hafaza başmüdürü Hasan Koper 
firması ile anlaşmış ve sigarala - telif semtlerinde konforlu oteller Bermen şehrinne birinci beyne!- hudut rnıntakalarındaki teftişleri-
rımızın Amerikada satışını bu fir- mliel tütün kongresi toplanacağı ni bitirmişler ve Çanakkaleye geç 
maya vermiştir. 

-o--

1 Y ıJ Mektebe Devam 
Etmiyen Talebeler 
Mazeret ;iz olarak 1 veya daha 

fazla yıl mekteblere devam etmi
yen talebelerin kayıdlarının he -
men ter!<in olunması dün Maarif 
Vekalctınden maarif müdürlüğü
ne bildirilmıştir. 

Bu emir bütün ilk, orta ve lise 
müdürlüklerine tebliğ edilecek ve 
bu kabil talebelerin künyeleri ye
ni ders yılı defterlerine devrolun
mıyacaktır. 

Bacalar Sık Sık 
Temizlettirilecek 

Belediye talimatnamesi muci -
hince bütün ev sahibleri bacala -
rını sık sık muayene ve temizlet
meğe mecbur oldukları halde bu
na ekseri semtlerde riayet edil -
mediği görülmüştür. 

tesisini düşünen Belediye reisliği beynelmilel tütün ilmi birliğinden mişlerdir. Sahil ve deniz teşkila-
diğer taraftan bekar işçiler, me· ticare odasına bildirilmiş ve hü- tı da teftiş edilecektir. Kumandan 
murlar ve alelumum bekiır ser- kümetimizin de iştiraki temenni ve başmüdür bir haftaya kadar 
besi meslek erbabı için de ucuz olunmuştur. şoorirnize d-Oneceklerdir. 
ücretli ve büvük bir otel inşasını Kongreye şarki Afrika, Brezil- --o-

ya, Bulgaristan, Güba, Romanya, muvafık görmüştur. 
Danzig, Mısır, İspanya, Fransa, Yu

Şehrimizin merkezi yerınde 500 I nanistan, Macaristan, Hindistan, 
yataklı bir otel tesis edilerek bu- İtalya, Japonya, Hollanda, Polon-
rada 10 kuruş mukabilinde bir ya- ya, İsveç ve İsviçre hükumetleri 
tak ve otelin lokanta kısmında da iştirak edeceklerini >imdiden bil-

yı.ne ucu bı"r u"cretl h g·· dirmişlerdir. Di3er c)·vletlerden z e er un ye-
mek verilmesi düşünülmektedir. henüz iştirak etmiyenler de ayın 

15 ine kadar müracaat edecekler
Bu şekilde kurulacak 1 inci ote- dir. 

!in kazanacağı rağbete göre de he

men 2 inci ve üçüncüleri inşa o
lunacaktır. 

Bazı büyük şehirler belediye -
!eri tarafından açılan ve çok u
cuz bir ücretle bir bekarın yatma, 

iaşe ve çamaşır ihtiyaçlarını temin 
eden yurdlara mümasil buluna -
cak olan bu otellerin; bugünlerde 

inşa ve idare masrafları tetkik o
lunacaktır. 

Hükumetimizin bu kongreye 
resmen iştirak etmiyeceği bazı tü
tün tüccarlarımızııı şahsan kon -
grede hazır bulunacakları tahmin 
olunmaktadır. 

Silivrinin İmar Planı 
Silivrinin imar p!Anı hazırlan -

~tır. Mimar Sabri dün valiyi zi
yaret etmiş planı etrafında izahat 
vermiştir. 

Beynelmilel Kayak 
Müsabakaları 

Almanya beden terbiyesi kayak 
sporları müdürlüğü, hükümeti -
mize müracaat ederek 940 senesi 1 
ikincikiınununda Garmisch - Par
tenkıshende yapılacak olan bey -
nelmilel kayak müsabakalarına 

Türk sporcularını da davet etmiş
tir. 

--0--

. Türk-Fransız Ticari 
Anlaşması Uzatıldı 

Türk - Fransız ticaret anlaş -
ması temmuz sonuna kadar temdit 
edilmiştir. Yeni anlaşma 1 
ağustostan itibaren meriyete ko • 
nacaktır. 

Plaj Bülbülleri 
kadın olduğunu da uzaktan sez -
memiş değildi. Fakat, parası var
dı: 

- Yapsa yapsa biraz paramı çe
ker, diyordu, fakat Sremedi yol
mağa başlarsa, o za,·allının yolu
nacak bir şeyi yoktur. İki gün i
çinde tüyünü dökmüş kaza döner. 

!in serb~st büyümüş, hür fikirli, 
hatta Avrupa görmüş, biraz da şı
marık bir kızdı. Başka bir ak -

sayan tarafı yoktu. Sesi, sözü, bo
yu bosu, yürüyüşü, ba~ları.. Ha
sılı her şeyi güzeldi.. Her hareke

ti cazibdi. Çok sempatikti.. Göz

lerindeki kıvılcımlar insanın kal
bini bir anda tutuşturabilirdi. 

!ar değil miydi? Olduğu gibi gö
rünmemek .. 

Celiıl kendi kendine söyleni -
yordu: 

duk o hanımı. Demek onunla hiç 
bir alakanız yok .. 

Celil müşkül vaziyete düşmüş
tü. Gençler onunla alay etmeğe 

başlamışlardı. cAkrabamdır• de
seydi; belki bu kadar küstahlık 

göstermiyeceklerdi. Fakat, Celal 
da herkesin bu derece alakadar 
olduğu bir kadına nasıl •akra -
hamdır• diyebilirdi? Celal o za
man da ayrı bir alay mevzuu olmJ
yacak mıydı? 
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- Hakkınız var, hanımefendi! 
Burada tanımadığınız kimselere 
şarkı söylemenin hiç de manası 
yoktur. Fazla tevazu insana da -
İma zarar verır. Haydi yüzelim .. 

- Arkamızdan gelen yok mu? 
- Ne münasebet. Hiç kimse ben 

varken cesaret edemez. Burası Sü
adiye değil.. Floryada bulundu -
ğumu:ı:u unutmJyalım. 

- Yuzmek her yerde bir de -
ğ:il mi? Sahilde kum .. Deniz .. Ve 
nihayet dalgalar ... İnsan, plaj de
yince bunlardan başka bir şey ha
tırlar m1? 

- Doğru amma, F/oryanın bir 
hususiyeti vardır. Burada insan 
elli metre, yüz metre denizde yü-

Yazan: İ,kcndcr F. SERTELLİ 

rüyor da yine su dizlerinden yu-
karıya çıkmıyor. İ 

- O halde iyi yüzmek için adam 
akıllı açılmalıyız .. 

Konuşarak ilerlediler .. 
Ve iyice açıldılar. 

Celal, çocukların yüzdüğü de -
rinlikten bir türlü ayrılamıyor -
du. O da Süadiyedeki ressam Nec
det gibi yüzmekte çok acemiydi 
ve iyi yüzmeğe hiç de istidadı, ce
sareti yoktu. Arkadaşının arka -
sından gıpta ve hayranlıkla ba -
kıyor: 

- Kafir oğlan, bu kadını elim
den alacak .. Bana koklatmıyacak. 
Diyordu. 

CelAl, Selinin çok kurnaz bir 

Selin, görünüşe bakılırsa, Ser
medı daha münevver ve yolunma
ğa daha müsaid görmüşe benzi -

yordu. Çünkü, Selinin fikl"ıne gö
re, münevver bir erkeği yolmak 

daha kolaydı. Bir gün evvel sahil- I 
de konuşurlarken, Selin, Scrmede:J 

- Ben Külhanbey ruhlu cahil 
erkeklerden çok korkarım, de -
mişti. Onlar scfahet aleminde piş-I 
mişlerdir. 

Celiıl, Selinin ne demek istedi - 1 
ğini anlıvordu. Fakat bütün konuş
malara ve bu anlayı~lara rağ

men, iki arkadaş, Onun temiz bir 
aile kızı olduğuna hükürr.etmiş -
!erdi. OrJann görüşüne göre, Se- , 

- Yarın kokusu çıkar amma .. 
Neye yarar? Selin işi anlaymca: 
cBunlar kokoz kimselermiş .. • di
yip benim de semtime uğram1 -
yacak. Bu kadar güzel ve kendi 
ayağil~ ayağımıza g~lmiş bir ka
dını kaybetmiş olacağım. 

Celiıl ona çok vurulmuştu. 

'.Selini, Sermed de seviyordu am
ma .. O biraz daha tecrübeli, biraz 
daha soğukkanlı bir erkekti .. Hiç Bir aralık, sahilde Selin'e şarkı 
bir zaman olduğu gibi görünmez söyleten gençlerden ikisi Celalın 

yanına sokuldu. Bunlardan birisi 
ve muhitine düşündüklerıni söy- gülerek sordu: 
lemezdi. Galiba Selini aldatan da 

- Ne güzel sesi var, hanıme -
onun bu tarafıydı. O parasızdı.. fendinin ... Akrabanız mı? 
Halbuki Seline paralı görünmüş- Celal birdenbire tereddüdle: 
tü. Sermedin uzağı görüş kabili- - Hayır, dedi, niçin sordunuz? 
yeti de vardı. Halbuki Selin onu İki genç gülüşerek _ ördek gibi 
çok tecrübesiz ,·e bilhnssa hiç bir suyun içine dalıp çıktılar - ve ilk 
şeyin otesini gôremiven bir adam ·önce konuşan genç başını sallıya-
olarak tanımıştı. 

1 

rak iliıve etti: 

Zaten in~ nları aldatan da blln- - Biz, sizin akrabnız sanıyor-

Delikanlılar Celalın yanında 

fazla durmadılar. 
- Hakikat anlaşıldı şimdi .. Boş 

yere telaşa düşmü~üz. Florya bül
bülü buralarda tek başına dola
şıyor. Kimin başına konarsa, talih 
ona gülmüş olacak. 

Dediler ve denizde çırpınarak, 

oynaşarak açılmağa başladılar. 

O gün, Selinin plajda tek ba -
şına dolaştığını ve hiç bir erkekle 
alakasını olmadığını herkes anla-
mıştı. 

(DPvamı v ar) 

r TehJike 
Noktası 

Yazan: Ahmed Şükril ES 

Südet mıntakasının ilhakı ıf. 
sinde'Jdo siyasi atmosfer içinde 

şamıya başladık. Geçen yazı lıl 
miz hatırlar:z: Almanya, Ma 

1 ki mıntakasını ıl!rnk etmeğc katıl eld 
rir • ermez, Çekoslovakyaya 
bir !)•rıpaganda harbi açıadı. s;d•ikl'"' 
Almanlaının zulüm ve işken:" at 

tında inledikleri ve Hitler:n ııı eki\ 
asla razı olm1yacağını gürülta t 

dünyaya ilan edildı. Almanya Bu. 
nevra• bahanesiyle askeri haı' v 

yaptı. Bir takım kıtalar çelı: deki 
dutlarına yollandı. Südet rn rıca 

kası içinde •gönüllü• müfreıl mek 
te#kiJ edildi Ve nihayet AJrn" cek 
Südet mıntakaı:ının teslim edı;.' ----ı 
sini istedL Avrupa bir harbin 

fesinde iken, İngiltere baŞ' 
tarihi uçuşl:ınnı yaptı, ve 

ıruntakası Almanyaya terk 
Şimdi de aynı !abiyeye şahf. 

yoruz. Almanyarun askeri hSI 
lrklan alm~ yürümüştür. Sô1 

diğine göre bugün Almanyao3 
milyona yakın asker silah alt >er 
dır. Alman matbuatı, Danzig'ill 
vatana ilha!<. için çok şiddet'l 
propagandap başlamıştır. l)a 
de •gönül'ii> kıtaları teşkil •-. .•• ., •• 
yor. Statüye muhalif muhal!~ o 
rak serbest şehre top, silah v ~ 
zeme yığılmıştır. Geçenlerde 
beis Danzig,e giderclc HitıeriJl. 

•Alman şeh~ıni> Almanyaya 
etmeğe karar verdiğini bild~ 
halde herkes soruyor: 

- Acaba Almanya, geçen nış 
Südet meselesinde yaptığı gi!>l. f 
di de bir emrivaki yapmıya 
kışaca'k nu? Ve bunun neticesi 

olacak, İtiraf etmek lazundıl" şa 
beynelmilel münasebetlerin 1;/ y 

ğırında ne olacağını tahml.n e yn · 
zordur. Hatta denilebilir ki i 

kün değildir. Çünkü her şeY ıfş 
adımıın ta.kip edeceği hareket 

tına bağlıdır. Hitler,in ne yaıı/ 
ğuu an!atmıya yardım edece~ 
bir urısur da yoktur. Matbuat 
Meclis yok. Efkanumumiye 

Şu muhakkaktır ki Hitlerin ıı!:' 
şaretiyle Danzig iıyanı, serbest 

rin Almanyaya ilhakına karar 
recektir. Bugünkü şartlar alt 

da böyle bir ;şaret, bir Avru~!J İ 
binin başlangıcı olabilir. ı,;W.bır 
Danzig meselesiyle Sudet nı ı 

si arasında zahiri manzara ıl' te 
riyle bir benzeyiş olmakla de 
bugünkü şanlar geçen seneki 

lara benzememektedir. 

Bu sene İngiltere PolonyaY' 
şı en kat'i taahhüde girişıniş b 

nuyor. Ehemmiyetli bir far k. hat 
dur: geçen sene Almanya Ç~ 1 
lovakya ile karşılaşıyordu. B~ p u 
dünyanın bu millet hakkında tJ ııl 
duğu sempatiye rağmen, ç 
bir defa geçen eylülde, bir defJ 

geçe nmarttn göstermişlerdir 
istiklillerinin müdafaası için .J d 

larını akıtmıya hazır değillel"". t · 
H albuki polonyalılar, toprak.l,ı' 
siliıhlariyle müdafaaya hazır I c 
şerefli bir rmllettirler.. J c: 

Bir de bu .:)anzig bahsinde .ıl 
tulmaması lazım gelen bir ıı<"" 

şudur ki, hakikatte Danzig rn~ 
si dediğimiz dava, bir Danziğ 

selesi değil, bundan çok geniş 
bir Avrupa politikasıdır: · :;j 

Danzig üzerine yaptığı tazı": 
sulh cephesini dağıtacağını ~ n 

ediyor. Filhakika eğer bu 1 41 a 
herhangi bir 5ebeple, Polony•. 
manyaya karşı koruyamazS•• 
ğılır. Ve o zaman otoriter de 
]er, Avrupada istedikleri hegt .J 
yayı kurarlar. Bunun önüne S"', u· 

bilecek olan yegane kuvvet, b 
kurulup da tedricen kuvveıl 

n 
k 

te olan sul ve mukavemet c 
sidir. Hitler, Dnnzig üzerine 

mıya başladığı tazyik ile p(llO 
ya değil, büLun cephl·ye kaı1 

dan okumaktadır. Bu meydB~ 
kuma ile, te~avüz ve sulh 

!eri arasında Avrupanın mu1" 
ratını tayin Pdecek derecede t 

,,.;.,Ptli hir mücadele basıa.ıııP 
ılur.uyor. 

n 

• 
l 
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Telefon 
Ki O besi 

Tetkikatın Verdiği 
Netice iyi Değil Kendimizden Çok 

Seyyahı Seviyoruz 

ı ,ı: 

de 
b 

• 
ına 

ere 
V'aziyeti!dQsaid !dekteb
Şuheler· İlave Edilecektir 

Bir arkadaşımız: •İstanbulda az 

kazananlar sayfiyeye gidebilirler 

mi?. Mevzulu bir anket açmış .• 

Cevab veren okuyucuların hemen 

Once içmişler 
Fakat So.nra 

Eski SevgiHsine 
Bıçak Çekmiş 

Telefon i;;lerinde bazı yenilik • 
ler yapılmakta olduğunu yazmış • 
tık. Bunların en mühimmini tele
fon klübleri meselesi teşkil et
mektedir, Bu hususta tetkikat yap
makta olan telefon müdürlüğü el
de edeceği neticeyi Vekalete bil -
direcektir. 

Bugünlerde bir otel tiryakiliği 
baş göstermişe b.!nziyor. Gün 
geçmiyor ki, gazetelerde, filan 
yerde bir otel inşa>ından hah -
sedilmeain. Edirnede turistik bir 
otel yapılacakmış. Güzel Çamlı -
cada da asri bir otel yapılacak • 

·mış; o da iyi .. Yakacıkta, Boğazi. 
çinde, Alemdağında, şurada bu -
rada, hulasa abuhavası her ho
~uınuza giden yerde bir otel in~a 
ettirmeğc kalkışıyoruz. Bu in aa
tın bütün esbabı mucibesi •turist 

Maarif müdürlüğü önümüz • 
rtl leki ders ıenesi için İııtanbulun 

ekteb ihtiyacı ili.erindeki tet
iklerini yakında bitirecektir. 
imdiye kadar yapılan tetki -

:! at İstanbulun yeniden 8 orta 
iı' ektebe ihtiyacı olduğunu gös· 

ıı; • tir 
termıi • 

8 Bu mektebluden üçü tehir 
r:J varında ve beşi de şehir için

deki kazalarda açılacaktır. Ay
rıca binası mlisaid bütün orta 
mekteblero tubeler ilave edile

ıl eeldir. Çifte tedrisat u<ulünün 

Bu Seneki 
Yerlimallar 

Sergisi 

bu seneden itibaren kaldırıl -
ması dolayısile İstanbulun mek

teb ihtiyacı artmıştır. Vekalet, 

talebenin mualinıden daha iyi 

istifadesi ve muallimin talebeyi 

sık oık yoklamıya imkin boJa
bilmesi için sınıflarda talebe a
dedini azaltmak kararında oldu· 

ğundan bina vaziyeti miisaid o
lan bütün mckteblerin tamirat· 

la tevsüni münasib görmekte
dir. Bu suretle açılacak ıube 

adedi de arthrılacaktır. 

Şirketi Hayriye 
Kombine 
Biletleri 

hepsi, bu suale menli cevab ve

riyorlar .. Hatta, biri: 
il 

A k d Öld .. Önce içki İçmiyen 
- Değil, bir yaz mevsimi bir r a aşını uren G Sarhoş 
yf, . ,. .. b. d K .1 S . kA Etti• AdamHer ece sa ıyeye gıtmek, uç gun, ır e- atı uçunu ın ar ita h 

niz kenarı köyünde dinlenmek bi- "ç ay evvel, Çatalcada, arka • • Meşhut suçlarlha bakan Sahu k n:s~ 
u med üçüncü su ecza m em , 

le mümkün değil, diyor. daşı Arif çavuşu tabanca ile öldü- dün, birkaç senedenberi beraber 
Bu fikir, doğrudur. ren ahçı Hüseyin U<;arın duruş • yaşadığı, Keziban isminde biı ka-
Çünkü, meselıi, sayfiyede otu - masına dün öğleden sonra İstan- ılım döğmekten ve bıçakla leh • 

ran bir diğer okuyucu şöyle ce- bul Ağırceza mahkemesinde baş- did etmekten suçlu, Küçükpazar-

landı. da, Alipaşa hanında ikamet eden vah veriyo!: 

- Sayfiyedeki ev kirası, oranın 

hayat pahalılığını bir tarafa bı-

raltuıız. Ben yalnız her gün i~ime 

gidip gelmek için, 6% kuruş nakil 

vasıtası paraq ödemeğe mecbur 

kalıyO'nllll. 

Tahkikat evr,akı mündcrecatı- hamal Şabanın duruşmasına baş-
na göre hadise şöyle olmuştur: iadl. 

Ahçı Hüseyin Uçarın samimi Davacı Keziban mahkemede ha-
bir arkadaşı olan maktul Arif ça- diseyi şöyle anlattı: 
vuş, vak'a gecesi, arkadaşının dük• _ Şabanla üç dört yıldanberi 
kanına gidiyor. İki arkadaş bir karı koca hayatı yaşıyoruz. Şa -. 
müddet şuradan buradan konuş- ban bidayette bana çok iyi bakı
tuktan sonra Al'if Hüseyine şarab yordu. Her islediğimi alıyor, 

BURHAN CEVAD almasını söyliyor. Hüseyin ar- her ıhtiyacınu temin ediyordu. 
kadaşının dediğini yapıyor. Geç Bir iki sene, kendisile gayet iyi 
vakte kadar dükkanda şarab ve geçindik, fakat sonra aramız a • 

Şimdiye kadar yapılan tetki -
kat şehrin muhtelif yerlerine te
lefon klübleri kurulması mcse· 
lesinin pek kolay olamıyacağını 

gösterınişlır. 

Para işleyen telefon makine -
leri dünyanın her tarafında bir tek 
para atılmak suı·etile işlemekte -
dir. Halbuki 7,5 kuruş iki aded 
paradan mürekkebdir. Telefon 
müdürlüğü bundan bu mahzur • 
ları l~bit ettikten sonra Vekıile
tin vereceğini karara göre hare -
ket edecektir. 

eelbi• noktasında toplanıyor. 
Memlekette, hakikaten bir o•el 

meselesi vardır. Evvelki yıl, hü
kUınct bu mevzuu tetkik etmiş, 
Türkiyede, muhtelif kabiliyette 
kaç otel bulunduğunu tesbit et • 
mi ti. Netkeyi gösteren rakam • 
1ar cidden huindi. Fakat, unne-

r,ergi Komiseri Dün 
• Faaliyete Geçti 

Şirket Yakında 
Belediye ile Tem aslara 

Başlıyacak 

KISA POLiS 
HABERLERi 

* Şoför Kadrinin idaresindeki 

1537 numaralı otomobil ile 'Sü -

rakı içtikten sonra evlerine git • çıldJ. Şaban benden soğudu, Ar-
mek üzere dükkandan çıkıyorlar. tık eskisi gibi evine bakmıyor, be-
Maktulün evinin önüne geldik • ni ihmal ediyordu. 
!eri zam:rn Arif arkadaşına, içe - Eskiden ağzına bir damla içki 
riye girerek bir kahve içmesini ri- koymıyan Şaban, her gece eve sar
ca ediyor. Beraber eve giriyor • hoş geliyor, beni tahkir ediyor ve 

İleride telefon ücretinin beş ku
ruşa inrurilmesi muhtemel görül
mektedir. O vakit telefon klü -
belen meselesi daha kolay halle
dilecektir. Ancak bu işin bir an 
evvel intaç edilmesi zarureti kar
şısında bazı fedakarlıklara katla
nılması ihtimali de meveuddur. 

Lisan Öğretici 
Ders Plakları 

diyorum ki, otel işini evvela, bura
ya keyif etmeğe gelecek seyyahın 
ihtiyacı bakımından degil, bizzat 
vatandaşların huzur ve rahatı ba· 
kımından tetkik etmek lazımdır. 
Birçok Anadolu ka>aba.ında yn
taeak otel ve yemek yiyecek bir 
lokanta bulamazken, bay ve ba
yan turisti düşünmege kalkışma
mız, pek garib olmaz mı?. 

Bilhassa, Anadolunun dört bir 
köşesini gezen Vekiiletler umumi 
müfettişleri ile, diğer büyük mii
e>Seı.e müfettişleri, Anadolunun ' 
otel ve lokanta derdine çok yakın
dan vakıftırlar. 

On birinci yerli :ııuJ.l.aI sergisi 

zırlıkları çok ilerlemiştir. Sergi 

1omiserliğ, dünden itıbaren Gala

~ray lisesinde faaliyete başla
rr. S<?rgide pavyon inşa&ına da 
başlanınııtıı·. 

Serginin a.çılmasına on sekiz 
:un kalmıştı r. Bu müddet urfın-

1 pavyon inşaatı tamamen bıt -
ıi. 'ş olacaktır Güzel San'atlar aka-

J , i dekaratör profc örl:rin • 

~en mürekkeb bir heyet dun pav
on inşaatı işlerini tetkik etmiştir. 

jnşaat bu heyetin nezareti altın • 
yapılacaktır . Tenvirat işleri de 

yni heyeti.en sorulacaktır. Bu se
re ilk defa.olarak ~~le bir heyet 

şki!Jne luzum gorulmüştür. 
~ 

Yeni Şilepler 
Ismarlanıyor --u Vapurlar Ticaret 

Eşyası Nakledecekler 
İngiltereye sipari• edııecek on 

Lır' vapura aıd mukavele proje -
nin esaslannı hazırlamak üzere 

teşkıl edilen komısyon mesaisine 
d vam etmektedir. Komisyon bu 

ı i hafla Eonuna kadar bitirecektir. 
~brimizde bulunan müna1rnlıit 

rciı.i Ayet mukavele projesinı An
araya gbtıirecek \C Vekfılete iza

hat verecektir. 

İngiltercye ısmarlanacak va -
purlar arasında frigorofik te5isııtb 

ılclıler de vardu füı gemıier ti
caret C§alanmızın ecnebi limın -
lara naklmde kullanılacaktır. Ye

nı §ileblcr s;ıyesinde" imruye ka-
a naklinde müşküLita rastlanan 

bırçok ticaret •şyamızın yabanrı 
memleketlere sevk· mumkUn ola

laktır. 

No.27 

Sekrekı in gırdığini gôrrn hiz
metçiler ayağa kalktılar 

Genç k.z acır gibi bakarak: 

- Her halde burada çok canı
nız sıkılıyor Madam Bil! dedi. 

- Canım sıkılmıyor desem ya
lan <Jlur. Şu kapıyı görmüyor mu
yum, her 2a.--:ıan içımden bır ür
perme ge\;ıyor. 

Bunu ~öylerkeıı muHağın dıbın
dı ki ağır bir kapıyı gösterdi: 

- Bu apı, Sarı Y<mı.sin arab 
mahzenlerine ınen kapıdır, dedi, 
lun1'!< bu kapıdan ıçerıye giıe -
Jı,ez. Ancak krndisi .. , 

Genç kız . ükünetle cen.p ve:rdi: 
- Çunku San Yanı5 mıihim 
•kını burada muhafaza c-d:yor, 

Bana ÖY' e söylemıştL 
A l)\:ı k~dın şupheli tır favlI la 

guı kıza baktı: 

- Ac·;ıba? Dedi. k~ke ;u b:oıya 

Şirketihayriye Küçüksu mesire

sinden halkın istifadesi için yeni
den bazı kolaylıklar yapacaktır. 

Şirket Kadıköy ve havalisi tram

vay şirkctile anlaşarak kombine 
biletler ihdas etmişti, İki sene -

denberi tatbik edilmekte olan bu 
usul iyi neticeler vermiştir. 

Bunun üzerine şirket Belediye 
ile temas ederek kombine biletler 
ihdası üzerinde tetkikata başla -

mıştır. Belediye bu işe muvafa
kat ederse, mesela Topkapıdan 

Beykoza gitmek isliyen bir yolcu 
yalnız bir defa bilet alacak ve bu

nunla hem tramvayda, hem de 
vapurda seyahat edebilecektir. Ay
ni şekilde Beykozuan Erurneka -
pıya gitmek isliycnler Beykozdan 

alacakları biletlerle hem vapura, 
hem de tramvaya binebilecekler
dir. Kombine bile'ller Boğazın bü-

tün ıskelelerine ve şehrin bütün 
tramvay şebekesine teşmil edile
cek ve azami tenzilatlı olacakur, 

Köy Katipleri 
Yetiştirilecek 

Yeni Kurslar Bu Ay 
İçinde Açılıyor 

Köylere rnalümatlı ki'ıtibler ye
tiştirmek mı.ksadile her ta rafta 

kurslar açılacaktır. Kurslar bu ay 
içinde faalıyete geçecektir. Bun
larda vilayetler hukuk işleri , maa

rif, sıiıhat nüfuı; ınüdüılerile def
terdarlar ve köy büroları şefleri 

ve ruğer alakadar daire müdür -

]eri •Öğretmen. olarak çalışacak-
]ardır. 

Kursa !ştirak edt<eek olan köy 
katibleri kursların sonunda im
tihana tabi tutulacaklardır· 

leymanın idaresindeki (Lülebur

gaz 4) numaralı otomobil Pangal

tıda çarpışarak her ikisi de hasara 
uğramışlardır. 

* Şoför Mustafa oğlu Abdul -
!ahın idaresindeki 3717 numaralı 

kamyon Nişantaşmda Çınar soka -

ğında apartıman kapıcısı Alinin üç 
y~ındaki kızı Nejlaya çarparak 
ağır suretle yaralamıştır. 

1ar. Bir müddet gene tatlı tatlı ko- sık sık döğüyordu, 
nuşuyorlar. Fakat bir ara, bir ala- Geçenlerde bir akşam gene eve 
cak meselesinden dolayı araların- zilzuma sarhoş geldi · Ehemmi -
da münak"§a çıkıyor, münakaşa yetsiz bir meseleden dolayı benim-
gittikçe şiddetleniyor .. Birbirleri- le kavga etli, Bunun üzerine ben 
ne galiz küfürlerle hakan!te baş- de onu evimden koğdum. Ve bir Son zamanlarda şehrimizde ve 
!ıyorlar. Nihayet Hüseyin Uçar daha evime gelmemesini söyle - Ankarada ecnebi lisanı öğrenmek 

Gümrüksüz ithal 
Edilecek 

cebinden tabancasını çıkararak, dim. istiyenler yeni bir usule rağbet 
Arifin üzerine ateş ediyor. Arif Dün gece odamda bir arkada • etmeğe b3§lamışlardır. Bu usulün 
aldığı yaranın tesirile der • şımla oturuyordum. Şaban geldi, esasını öğretici plaklar teşkil et-
hal can veriyor, Hüseyin kısa bir onu içeriye almak istemedım, Şa- mektedir, 
müddet odanın içinde şaşkın şaş- ban zorla eve girdi, beni hayı! - Maruf plak fabrikaları; Avrupa-* Rumelihisannda Necibin ba- kın dolaştıktan sonra, ltımbayı tıncıya kadar döğdü, sonra da bı- mn meşhur lisan mıitclıassıslanna 

ğında bir kızla dans etmek yü - söndıJrerek, odadan çıkıyor, evine 
1 

çak çekli, doldurttukları birkaç seri üzerine 
zünden eıkan kavga neticesinde 'd · k ı rt'b t · ı d ' 

• gı ıy or.. Şaban mahkeme kapısında en- lisan ders eri te ı e mış er ır. 
Hisarda oturan Necib oğlu Mus • Hazırlık tahkikatında Arif ça- diı;ini affetmem için bana çok yal- Hemen bütün ecnebi mernll'ket -
tafa Vefalı Abdurrahman oğlu Ö- vuşu öldürdüğünü ikrar eden Hü- vardı. Eğer huzurunuıxla da özür !erinde bu plakların gôrduğü rağ-
meri başından yaralamıştır. seyin Uçar, mahkemede suçunu j diler ve bir daha ovinıe gelerek bet üzerine de mevzuu geni§lete-* Büyükadada Balıkçılar cad- inkar etli ve şunları s<iyledi: beni rahatsız etmezst', söz verirse rek bu suretle maruf ve beyne! • 
desinde manavlık eden Hasan a - - Hadise gecesi, Arif ile dük- onu bu seferlik afcdecef:im,. milel profesörlerin derslerinı plağa 
drnda biri odasında ölü olarak bu- kanımda içtikten sonra onun evi- Hfıkım suçlu Şabana dönerek: alm•.şlardır. 

ne gittik, bir odaya girdik. Arif _ Söz veriyor musun? diye sor· Bu plaklardan memleketimizde lunmuştur, Yapılan muayene ne-

ticesinde Hasanın kalb sektesin- 1 
den öldüğü anlaşılmşıtır. J 

kahve pişirdi. Kahvelerimizi iç - du. Şaban şu cevabı verdi: de kolayca istifade edilebilmesi 
tikten sonra cebindc·n bir tabanca ·- Efendim, madeınkı Kezıban için Gümrük ve İnhisarlar Ve -
çıkardı ve bana: artık beni istemiyor, ben de bun- kaletı ahiren yeni bir karar ver-* Fenerde oturan Yusuf adında ' _ Şu lambayı tut, tabanca- dan sonra onun evine gilmiye - mişlir. 

biri alacak yüzünden çıkan kavga nın fşeklerini çıkaracağım , dedi· ceğim , halla geçtiği yoldan dahi Dün §<'bnnizdeki al:ikadarlara 
neticesinde Cibalide oturan İsmail Arıf tab:rncayı kurcalarken, ta- geçmiyeceğim. namus ve şerefim bildirilen bu karar mucibince ba-
oğlu Mustafayı !bıçakla sol kolu banca ateş aldı ve arkadaşım sol üzerine söz veriyorum. dema bu kabil yaban<:ı dil öğretici 
altmdan ağır surette yaralamıııtır. memesinin üstünden yaralandJ. Davaeı Keziban mahkeme s~lo- ve bir metoda bağlı ders plakların-

Arif böylece kazaen kendi kendini nundan ç•karıldıktan sonra, şa - dan hiç bir gümrük resmi alın-* Küçükpazarda oturan Meh-
med oğla Hüseyin ve Kasımpa -

şada oturan Mişon oğlu Vitali a • 
dında iki genç Floryada denizde 
boğulma'< üzere iken kurtlrıl • 
mışlardır. 

* Pangaltıda Ergenekon cad -
desinde İbrahimin kasab dükka-

nında çırak Ahmed oğlu İsmail 

kıyma makinesile et kıyarken e
lini makin<'ye kaptırmıştır. 

vurd u, ben onu öldürmedim, hidler sorguya çekildi. Bunlar, Şa- mıyacak, bunlar serbestçe mem-
Şahidlerden Çatalca komiser banın Kezıbanı döğdüğünü ve bı- lekele ithal olunabileceklerdir. 

muavini Mümtaz da dedi ki: çakla lehdid ettiğini söylediler. --<>--

- Vak'a gecesi bir bekçi kara- Hakım, şahidlerin sözlerile Şa- • •ı• ı e• d 
Joola gelerek, Arif çavuşun vurul- banın suçunu sabit gördü ve onu lngı iZ er iZ en 
duğunu haber verdi, Derhal mak- üç gün hapis cezasına mahküm et-

tulıin evine gittik. Arifin met- ti; fakat sabıkalı bulunmadığı için Tütün Alıyorlar 
resi Saime, onu arkadaşı Hüseyin cezasının teciline karar verdi. 

Uçarın öldürdüğünü söyledi. Bi- arkadaş onu kollarından tutarak Bu Yıl 5 Milyon Kilo 
Tütün Satacağız 

raz sonra Hüseyni evinden çağırt- bir mindere oturttular .. Kendine 
tık. Ona Arifin cenazesini göı; - gelince, Arifi kimin vurduğunu 
tererek: sorduk. * Üsküdarda, Salacak Orta so- l 

- Bak bakalım göz eri açık mı, Hüseyin, yeis ve nedametle: kak 24 numaralı evde oturan Hü-

Bazı mühim İngiliz !irmalaı ının, 
bu yıl memleketimizden muhim 
miktarda tütün salın almak için 
tetkiklere lıaşladıklan şehrimiz • 
deki alakadarlara bildirılmiıjtir. 

seyin oğlu Rıza adında biıi sar

hoşlukla evin camlarını kırmış, 

kırılan cam parçalarilc elinden ya-
ralanmı~tır. 

Madam Bil hemen ayağa kalk-

kapalı mı? - Ben vurdum, dedi ve suçunu 
Diye sorduk. ilıraf etti. 
Hüseyin ölüye yaklaşınca lıtre- Muhakeme bazı şahidlerin de 

m~ğe başladı . Üzerıne fenalık gel- sorguya çekilmeleri için başka bir 
di Ayakta duramadı, diiıjtü. iki güne talik edıldi. 

ihtimalle karşılaşacağını heı<ab et
mişti. Tekrar çantasını açtı, ba§

ka bir anahtar çıkardı ve bu a • 
nahlarla alt gözleri de kolayca aç

tı. Bu gözlerden birincisınin muh
teviyatını dikkatle gözden geçir
di, İşine yarar bir şey bulamadı. 

Bu gözü tekrar kapadı ve kilid
ledi. 

Bu mal(ımata gore; İngiltere, 
her •ene haricden 100 milyon kilo 
tulün satın almaktadu. Bunun 90 
milyon kilosu Amerikadan, kalan 
kısmı •şark tütünü, yetllitiren 
memleketlerden tcdarık olunmak
tadır. İngillerey •şaı'k tütunÜ• sa
tan memleketlerin başında da 
Yunanistan bulunmaktadır. Ge
çen sene içinde Yunanistandan İn
giltereye 922 milyon drahmı kıy
metınde şark tütünü ilıraç olun -
muştur. 

bir duv;;r ordürı.e Of, ~~ de . ~ur-ı 
tulsam, .. Bu kapıya gozum ilışe tı: 

içerıye girdi ve ka. anın karşısın
da durdu. 

Nihayet dördüncü gözü açtı. El
leri bu gözün kanadını .açarken 

ha!ıfçe titreyordu. Çünkü son ü
mıdi, son talihi bu goıc münhasır 
kalmıştı. 

Bızden pek mahdud mıklarda 

tütiın alan ingilız firmalarının 
organızasyonun halli takdınnde; 

bu yıl bizden 5 milyon kilodan 
fazla tiitıin alacaklaı ı anl~ıl -

il~e gıinün birinde h;;sta olaca - - Peki kızı m, dedi, niçın almı-
ğım. Sankı müteveffa l~rd .hort~ yayım? 
ıavacak da, bu kapıdan ıçerıye gı- Genç kız, kadının kendine ka -
rC::ekmiş gıbi , bir marozara aklıma naat hasıl ettikten sonra, birinci 
geliyor da, beynim dönıiyor. Hani kata çıktı. Fişer'in gidişini nasıl 
Afrıkada öldürülen lordu biliyor- takib etti ise, ahçı kadının gidi-
sunuz, değil mi? şini de öylece seyretti. 

Mis Holanda bir kdhkaha salı - Yalnız kaldığını anlayınca, a-
verdi: zimle faaliyete geçti. El çanta -

- Madam Bil, benım 6izden bir sından küçük bir kulu çıkardı Bu 
ricam var. Araba şuracığa kadar kutunun içinde yepyenı bir anah-

1 ı tar Vardı. Dog"•ruca Sar• Yanisin gidip bana posta pu u a amaz mı-
sınız Hiç pnlum kı.lmadı. yatak odasına gitti, kapıyı açtı, 

Tereddüde mahal yoklu. Kasa
yı a;;ıp içinde ne bulunup bulun -
madığını anlamak, onun için bir 
dakikalık iş olmuştu. 

Bu kasanın dört gözıi vardı, ikisi 
kılidsizdi ve zaten ıçlerinde de o 
kadar alakayı celbedecek evrak 
yoktu. Bu gözlerdeki evrak Sarı 
Yanısin Arravudluktaki emla -
kınin idaresine taallük eden şey- · 

!erdi· 
Fakat •it kattaki iki g<iz kilidli 

idi. Zaten genç kız da bövle bir 

Kapağı açtı, içinde birkaç mü
cevher kutusu vardı . Bu kutuları 

ayrı ayrı çıkardı, birinde, üç ay
danberi zihnini işgal eden şeyi 

buldu. Avucunda tuttugu küçük 

kutu kırmızı maroken kaplı 1di, 

Aç ve geniş bir nefes aldı: 

- Oool ! dedi. 

(Devamı var) 

makıadır. 

Muamele Vergisi 
AhnmıyacakF abrikalar 

Mütl'harrik kuvveti beş bl·ygiı·i 
ve i~~i sayısı 10 u geçmıyen balık 
konserve fabrikalarımn, 1 tem -
muzdan itibaren muamele vergi
sinden istisnaları kararla~tırıl -
m>ştır. 

TcftiJıe gönderdiğimiz kendi 
memudanıruza sıhhi ve rahat bir 
otel "e lokanta teminini düşiin • 
medcn evvel, heves ve hulyası pc
§İnde dolaşan seyyahı düsiinme • 
mize hayret ediyorum. 

Nerede kaldı ki, yalnız otel 
yapmakla. seyyah getirilemez. O 
da ayn bir m""ele .. 

REŞAD FEYZİ 

İstinye Dokları 
Tamir Edilecek 
Tamir ve Islah işine 

200.000 Lira 
Harcanacak 

İstınye doklannın tamir • e \ev· 
sii için tetkiklere devam edilmek· 
tedir. 

İstioyenin hayati faaliyeüni İa· 
tinye doklan teşkil etliğind~n fab
rikanın tevsiine büyük bir ehem
miyet verilmektedir. Dokların la• 
mir ve tevsiine ilk anda (200,000) 
lira sarfedilecektir. Bu tamirat a
rasında havuzlardulti makine ak~ 
samınm yenilenmesi de vardır. 

Fabrıka ameksinın yıkanması 

ve soyunup giyinmesi için tesısat 
yapılacağını yazmıştık. Amcldere 
mahsus olmak üzere fabrika dva
rındaki boş araziye bir de lokanta 
ve kahvehane yapılacaktır Amele 
sabah kahvaltısile oğlt' yemeğıni 

bu lokantada ucuzca yiyecek ve, 
yemekten 6oırra da amele gazinc
sunda istirahat edebilecektir. 

Birimizin Derdi 
Hepimizin Derdi 

Işık Yüzü Görmiyen 
Yol 

.. ehrm ana !ellarıadaa bıri ol
dnlu hald~. İ&ta.nbaı .. hrı kımıl
du,i'undanberi fen"r. 1şık )'UtU 1'İJr
lllJ7f'n bir yol \'a~ ora. ı da F.dir
nf'.k.a.PI - Eyiıb yoludur. Ba )•ol son 
ıunlerde •oyle boyl" blru: tamir 
ıorür ıtbi oldu ve bir kısmı da 
hiili tamir ..ııı-•t•clir, Fakat . 
adına 9'lk denllf'll tf'7, anba ltu
rara •f' vakit «elecektir! 

Buradaki kara.nh.ktan b ka iki 
tarafın mtU.rlık vt" '-erıiltk oım.ası 
burasını rtt1eri b~bü:tun !;im'il -
yalı tlmekl•cfü. Ooamös •"lır. Kı-
flD i b\l k.apkara.nJık yoldan hin-
ltrtf' kadın vr çoluk ~ V<'Uk it'<' • 

mekkdir. Arıık bu lıitne o1~un be· 

lf'dly~i~ bu Jolu a. dmlatarak 
~(l)e.ala.rı bu. iik bir ınhdan k.ur· 
ta.rmahdır. 

A)'Di Jolwn • olcula.ıuwlan u· 
rlye ı\kfıl . Fatma Tombul. 

NMlhe A dm 
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~ada Propaganda Harbi Var l 1 Meraklı Şeyleri 
SEYYAH PRZEVALSKİ Gizli Teş kilötla r 

asıl Çalışıyor ar? 
Blrkao hafta evvel, Nlkola Preze .. 

va1skt•ntn dojumunun 100 üncil 71lı 

kulla.ndı. 

1839 da, Smoıensk'de dtınyaya ce • 
len bu l'eno zabit cofra.fyaya, tabii i
limlere nierakh idi. 22 ııene şarki 81-
beryada, Mol'ollslanda, Tlbei'de do .. 
lqlı, tetklkalla bulundu. 

Arad~m, Ne Buldu' 1 
Almanya Bu İşe Bir Senede 20 
Milyoıı İngiliz Lirası Sarf ediyor 

Mihverin Asyada Y ~ptığı işler 
M 

lhver devletlerinin fa.~liye
ti yalnız. Avrupaya munha
sır görünmüyor. Yeni ge -

len İngiliz gazetelerinden anlaşı
lıyor ki Alman, İtalyan ve Japon , 
propagandası İngiliz idaresinde 

1

. 
bulunan yerlerde kendini her va
kit duyurmaktadır. Taymis gaze
tesinin muhabiri tarafından veri
len malumata göre Hindistanda 
bu propaganda mevcuttur. Hin -
distana giden İtalyan ve Alınan
lar çok defa kendilerini gazeteci 
olarak gösteriyorlar. 
Eğer bir harb olursa Hindista

nın yerli hükümdarları, Racaları, 
Mihraceler ve saire hep İngiliz -
!erle beraber olacaklar, İngilizle
re her suretle yardım edecekler
dir. Diğer taıaftan Hind müslü -
manları da müslüman Arnavud -
!uğun İtalyanlar tarafından ma -
!um şekilde alınmasını hiç unut- ! 
mıyacaklardır. Onun için mihver 

Hindistanın merkezi Bomb ay'da bir merasim günü 

devletlerinin H indistandaki pro - recek gibi değildir. Hind.istanın 

pagan.daları mu ' ffakiyet göste - İngilizlerle olan siy as! ittifakları-
.,.==================== na bakarak müstakbel harb için 

lngilt"rede Bombalar, Yangınlar 

/A 
vrupa memleketl'ri içinde 
!bilhassa İr~liz itfaiyesi 
kadar yangını sür'atle sör

dürmekte mahr başka itfaiye gös-
terilemez. Gerçi diğer memleket
lerin itfaiye teşkilatı da her ba -
kımdan mükemmeldir. Fakat İn
'-ilizlerinki kadar değil. Bilhassa 
itfaiye neferlerinin fedakarlıkla
rına diyecek yoktur. Geçenlerde 
Londranın göbeğnde bir yangın 

çıkmıştı. Yanmak üzere olan bir 
adamın yaralı .bir itfaiye neferi 
tarafından kurtarılışı herkesin 
takdirini mucib olmuştur. İngil -
terede son zamanlarda birçok u
ıvuıni yerlerde bombalar patla -
makta ve kas<ii yangınlar çıka -
rılmaktadır. Bütün bu suikasd -
!arın İrlandalıların elinden çıktığı 
anlaşılmaktadır. İngiliz polisi şu 
dakikada seferber vaziyettedir. 

Hindistanda ümidlere düşenler 

hesablarında isabet edemiyorlar. 

Çünkü Hindistana yeni bir teşki
Litı esasiye kanunu verilmesi ve 

Hindlilerin teşri! haklarının ta -
nınması gibi meselelerde bazı po
litika adamları şöyle düşünmüş

lerdir: İngiltere bugün Avrupa iş
lerile çok meşgul bulunuyor. Bu 

Hindliler için büyük bir fırsattır. 
Bundan istifade ederek pazarlık

ta İngilizlerden daha fazla şeyler 
istenebilir. 

Fakat demokrat devletlerin teş
kil ettiği cepheye yardım etmek 
fikrinde bulunan Hindliler bunu 
doğru bulmaıruşlardır. 

Hindistanda bir çok dedikodu
lara yol açan bir keyfiyet de Al -
manyanın sabık İktısad nazırı, sa

' bık Mili! banka müdürü meşhur 
Doktor Şaht'ın Hindistanda do -
!aşması olmuştur. liindistan ga -

zeteleri Doktor Şaht'ın bir an ev
vel dönüp gitmesini yazdılar. Çün
kü Bombaya çıktığı zaman Hind

lilerden biri kendisini karşılamış 
ve kendisinin Hindistandaki Na
zile•ln başı olduğunu söylemiş -

tir. Ondan sonra Doktor Şaht'ın 
Hindistanda dolaşması bir hayli 
dedikodulara yol açmşıtır. 

İngiliz gazetelerinin yazdığına 
göre Alınanyanın Arabistan 
işlerile meşgul olan Dok -
tor Groba isminde bir mü
tehassısları vardır ,ki şimdi E
büssuud yanına gönderilmiştir. 

(Devamı 7 inci sayfada) 

Ötesi yok ya?. Fakat, ne olacak biliyor musun?. .. ·' ·< ,-!- ... . . ~ .. . .... 

Morollstan, (Ta.n.rut'lar cli:ran), 
(Zenn'dan Tlbete), (Klalthla'da.n san 
nehir kaynafına dolru) adh eserleri 
çok Juymetlldir ve ılmanca1a, in&'I -

lh:ceye, frans11:ca:ra tercüme olunmut
lur. 

Przevıskll, 1888 de Tlan - Chan 
dallarında tetkikat lçlıı bir sefer he -
J'OU lerllb elU, yola çıktı. 

Fabl, Karakul'da hastalandı. 3' 
ilkt rinde arkadaşlarını 1atatıınn blf 
ucuna ~aflrcb. şu vasl1elte bulundu: 

cBeul İs.~ky Koul «ölü kıyu.ma C'Öm\1-
nüz. Mezar taşımın üzerine ,u sade 
k:ellmelerl yazınız: Seyyah Pnevalskl.• 

Ve 1 sonteşrln sabahı l'Özlerlnl ha
yata k ... padı. Arkadaşları, vasiyetini 
yerine retlrdl. 

Bu metin, yılmaz ve cesur seyyahın 
3,380 cün seyahat eltlfi ve bu müddei 
içinde 33.000 kilometre yol rıtllğl he
sab cdilml'!,tl!· 

BİR BALİNA BALIGININ VÜCU -

DÜNDE NELER VAR? .. 

Balina balıklarının en küçUtü 120 
tondan aşafı driildlr. Bu iri vücudlü 
bahfın neden mUrekkeb oldufunu öi
renmt"k isterseniz aşağı_kl sahrları o
kuyunuz: 

56,590 kilo el: 25,751 kilo to yafı; 

22,3%6 kilo kemik; 5,700 kilo kan; 5.318 
kilo bar ak; !,138 kilo elli ve l,ı53 kilo 
deri. 

120 tonluk blr ballne bal.Jfrndan, 
afırlJfının yüzde Z4,30 nlsbetlnde, ya
ni 29,070 kilo balık yatı alınır. Bunun 
yüzde 59 u 19 yatından( yüzde 32 si 
kemiklerden, yüzde 9 u da etinden ve 
barsaklarından çıkarılır • 

Balina balıiı en çok l\l ar,.arln ima .. 
llnde kutlanılır. Sabun, mum. ispirto 
&1bl şeylerde yapıhr. Peynlrclllkte, de .. 
baJ"atte, Jevantacılıkta, kunduracıh.kta 

da l!Ufad• olunur. Ballııe yarından çı
karılan ıHserln mevaddı müttalle sa
nayllnde ite yarar. 

ALIKLIK NÜMUNESİ 

Geno bir köylü, Baydarpaşada tren
den iner, tlsküdarda hamallık eden bir 
hemşehrl!lııln yanına gider. İskele ba
şında bil' kahvede bular. Dereden te
peden konuşurlar. 

Bir aralık hemşehrisi kalkar, de -
nlıden iki pı tenekesi su alır ve: 

- Ne 7aparsın, der. Geçim dünyası 
hu! İt bulamadı.nı, Şu tenekeleri aldım. 
Denize l'lremlyen hastalara banyo 

yapmaları için dcnfı suyu taşıyorum. 

Tenekesi beş kuruşa... Allah bereket 
versin ..• Geçlıılp gidiyorum işle ... 

Köylü, ertesi sabah erkenden kal 
kar, deniz kenarına J'tllr. Sular bil' 
karış .kadar çekilmiş. Köylü bunu rö
rünce kend1 kendine: 

- Anlaşılan bizim beıruıehrl bütün 
ıece uyumamq, su taşımış! ... 

Der. 

Doktorun Öğütleri : 

ÇARPINTI 
Ekseriyetle yemekten, ha -

zımsızlıktan ileri gelir. Bu kalb 
hastalığına allırnet değildir. 

Çarpıntının önüne geçmek ko

laydır. Bunun için sinirleri 

teskin etmek, heyecana kapıl
mamak ve mideye dik.kat et -

ımek, hazıru bati şeyler yeme -

mek kafidir. 

.. 

1 
Çeviren: 

lskender F. SERTELLİ 1 

K
umral, kara gözlü, sevimli 
bir kızdı. 
Her akşam Lon.dranın sisli 

caddelerinden geçer, Old City'de 
yüksek bir apartmıanın dar mer
divenlerini tırmanarak ortadan 
kaybolurdu. 

Bir akşam, yolda, kendisi kadar 
güzel olmıyan genç bir arkadaşı
na rastladı .. Ayakta konuştular: 

- Bu gece gelecek misin? 

- Belli değil. Babam tiyatroya 
giderse, muhakkak gelirim. 

- O halde dokuza kadar bekle
rim .. Dokuzdan sonra biraz kitab 

okur, yatarım. ı 
- Gudbay Jülyet .. 

- Gudbay Nelly.. 1 
Ayrıldılar. Dar merdivenli a - 1 

partımana giren genç kızın adını 
bu kısa konuşmadan sonra öğren
miştim. Geceyi bekledim .. 

Akı;am üstü onun kaç numara
lı odaya girdiğini uzaktan takib 
ederek öğrenrnşitim. 

İşte saat dokuz. 
Jülyetin ba;bası besbelli tiyat

roya gitmemiş olacak ki, kendisi 
meydanda yoktu. -

Merdivenin üst sahanlığında do-
lll§ıyordum. Dokuzu on geçe ka
pıya yaklaştım. 

Kendi kendime soruyordum: 
- Bu ne cür'et?! Tanımadığın 

bir kızın odasına bu saatte nasıl 
ve ne hakla girmek ii;tiyorsun? 

Kendi kendime cevab verdim: 

- O. benim yıllardanberi ara
dığım bir tiptir. Ben serseri bir 
adam değilim. Benim dE: onun gi
bi kimsem yok. Hali, tavrı, yürü
yüşü, sesi hoşuma gitti. Aynı za
manda ağır başlı bir kız. Belli ki, 
namuslu bir iş sahibidir. cGece 
biraz kitab okur, yatanm.> deme
sinden hoppa, sefahate düşkün bir 
kız olmadığı da anlaşılıyor. Ba -
ya bir zampara gibi kapısına bal
ta olacak değilim. Anlaşırsam, 

l!'Vleneceği.m. 

Ne kötü huy. Ben, vicdanıma 

karşı daima böyle her yaptığım ve 
yapacağım işin hesabını veririm. 
O gece de kapının önün.de bu he
sabı verdikten sonra, vavaşca eli
mi uzattmı .. Ve kapty\ vurdum. 

Gözlerimin önünde onun tatlı 
hayali uçuYQr, kulaklanmda o -
nun sıcak sesi çınlıyordu. 

İşte yine o ses .. 
Jülyet, sen misin? Biraz bekle .• 

Açıyorum şimdi kapıyı.. 

Belli ki, güzel Nelly yatağına 

girmiş, soyunmuş dökülmüş. ki
tab okuyordu. 

Bir kaç saniye sonra kıpıyı aç

tı. 

- Neden geciktin, Jülyetciğim? 
Nelly kapıyı çaJbuk açmak için, 

elektriği açmağı unutmuştu. O-

davet ediyor .. 

danın içi zından gibi karanlıktı. 
Genç kız söyleniyordu: 

- Yeni dalmışım .. Vallahi bu
gün o kadar yorgundızrn ki.. Ba -

ban geç gitti galiba? Neden ce -
vah vermiyorsun? Hakkın var .. 

Bu saatte bir kibar delikanlının o
dasına geldiğini kimseye göster -
mek istemiyorsun! 

Yavaşca içeri girdim.. Kapıyı 

kapadım. Genç kızın çok şakacı 
bir mahluk olduğuna hükmet -

miştim. Bir kenarda duruyordum. 
O, odanın sağındaki gardrdba 

yaklaştı .. Duvardaki elektrik düğ
mesine bastı. 

- Hay aksi şeytan.. Ampul 
yanmış galiba .. ! Yedek bir lam -
bam da YQk. Gördün mü şu benim 
talihimi?!, Sen halbuki bana, çok 
talihli olduğumu söyler durur
sun! Tallhim olsaydı, şimdi seni 
aydınlıkta kucaklar, öperdim .. 

Genç kızın sesi bir denbire ka
lınlaşmağa başlamıştı. Kendi ken
dime acaJba yabancı bir adamın o
dasına mı girdim?! Diye şüpheye 
düşmüştüm. Halbuki o bana Jül
yet diye hitab ediyordu. 

- Demek ki bahan bu gece geç 
gitti, öyle mi? 

Diye söyleniyor ve elektriği aç
mağa çalışıyordu: 

- Belki de cereyan kesilmiştir .. 
Hele bir kaç saniye bekliyelim. 
Ortalık aydınlanmazsa, lbu gece 
de karanlıkta soyunursun, Jül -
yetciğiın! 

Ve gardrobun gözünü çekerek: 
- Belki burada bir mum bulu

rum .. 
Diyordu. Mum ararken ilave et

ti: 
- Ah, şu .babanı kandırsan da, 

bir an evvel 'birbirimize kavuş -
sak.. Evlensek. Vallahi usandım 
artık her gün böyle kılık kıyafet 
değiştirmekten. İki saatle, üç sa
atle ne ruhumu, ne sinirlerimi tat
min etmek kahil olmuyor. Niha
yet ben de damarları ber dakika 
tutuşan genç ıbir erkeğim. İtiraf e
derim ki - 'bu sözleri her gelişin
de tekrarlıyorum ya - artık ta-

Kocan Rüştü Beyefendi Hazretleri .. Adını· alacak ve 
meclislerine katıldığı adamların şanı ile ölçülebile
cek bir daire riyasetine şimdilik memur edilecek. 
Bundan aşağısı olamaz ya? .. 

Fakat, bu .giyiniş yine hiç aynanın karşısından 
ay:ılmamacasına bütün komikliğile üç dört saat 
sürdü. Ve .. Ancak ondan sonra evden çıkabildim. 

:. !1~S::;#J\SrA·: 1VA.R:'·· t 
· ... - · N~: ,. ' · . ·• '· YazaiJ: Etem . lzz~t. BE~tÇ~ ... ., '. ..• ~·, , .. 

Deyince, biraz rengi attı. 
- Beraber mi gideceğiz? .. 
Dedi. Ben de: 

' - Hayır .. Senin gitmen olmaz .• 
Deyince, 

• •• 
İyi olmuş ta gitmişiz! Güzel bir gece geçirdik. 

Hde, babamın ağzı bütün gece ardına kadar açık 

kaldı. Paşa bize anlatılamıyacak kadar bol ikram
larda bulundu, iltü.atlar saçtı. Bana, babama o ka
dar iltifat ediyordu ki, Rüştü Efendi aynanın kar
şı.;ında ezber ettiği cümleleri bitiremiyor, bir: 

- Allah ömürler versin Paşa Hazretleri .. . nden 
so!'ra söyliyebilecek l.lıf arıyordu. Hele, yalıdan ay
r1Jırken Paşanınbana elmaslı bir bilezik, babama da 
Yil•e elmaslı ve altın bir saat hediye etmesi baba
mı pek şaşırttı. Paşa onları verirken: 

- Küçük bir hatıra efendim. Lutfen kabul edi
niz .. 

Diyordu. Babam bu hediyeleri görür gör~ez za
ıen öyle bir sırıttı ki o sırada: 

- Yahu ne oluyorsun, kendine g~I.. 

Demek, pek yerinde olurdu! Gözleri bu kadar 
i<amaştı.. . Eli ayağı bu kadar gevşedi. Şimdi ka
bı! olsa saati boynuna asacak, madalya gibi dolaş
tıracak. O kadar heyecan ve sevinç duyuyor. 

- Bu, diş kirası .. Hiç bir şey... Daha durun 
bakalım neler olacak? .. 

Diyor, ağzından liıf çıkmıyor. Korkarım ki, a-
da:ncağız: 

- Devlet, kuşu .. 
- Diş kirası .. 
- İkbal .. 
-İstikbal!. 
Filan, derken bir hamlede aklını kaçırıverecek, 

ondan sonra da başımıza dert olup kalacak. Böyle 
u.:liler de hiç şüphesiz çekilmez! 

Yalnız, bir nokta içime hafif bir şüphe getir-
di. Paşa: 

- Efendım, küçük bir hatıra .. 

Diye bileziği koluma geçirirken biraz ellerimi, 
lıileklerimi sıkıştırır gibi oldu. Yahut ta bana öyle 
geldi. Yine, her halde benim vesvesemdir. diye
yim 

Cahil.. Meselesi de mükemmel geçti. Zaten, ba
oamı hazırlam~tım. Paşa: 

- Hanımefendinin nişanlıları teşrif etmediler 
mi? ......,,... --- ........ c. 

Deyince, babam hemen, 
- ArZl tazimat ettiler Paşa hazretleri, üze

~luize afiyet biraz rahatsız 'bulunuyorlar .. 
Dedi, savdı. Paşa da fazla bir şey söylemedi, 

oadece: 
- Vah, vah.. ~ . • 
Diye mırıldandı, halbuki, zavallı Cahitçik kım

oılir, o saniyelerde evde nasıl kıvranıp duruyordu. 
Müthiş de kıskanç. Dün ona: 

- Paşa, babama bir mektub göndermiş, bizi 

- O halde, sen de gitme. 
Diye tutturdu. Ona, 
- Hiç birimiz gtimiyoruz. Yalnız babamın git

me&i çok çirkin olur! . 
Diyip te, bu mahzuru kabul ettirinciye kadar 

ne zorluk çektim? .. 
Bunu bir, ben bilirim. Sanki, beni kapacaklar

mı~ gibi her erkek gözünden sakınıyor. Her gün sı
kı sıkı tenbih eder: 

- Sakın bir yere çıkma .. 
- İstediğin yere ben seni götürürüm .. 
- Sorarım, eğer bir yere çıktı .. Derlerse ka-

rışmam. 

Kiıfir çocuk, şimdiden beni korkuttu! Eğer, 

ömtünün sonuna kadar böyle kısk~nacaksa tamam!. 
Daha, bu hiıdiseyi ona anlatmadım. Hele bile

ziği kolumda görürse kimbilir, neler diyecek? İlle 
söyliyeceği, 

(D~vamı var) 

hamınülüm kalmadı· ~ 
yet? Bu gece koyn~ 
kaıdar kal. Sabaha le" 
doğuncıya kadar .. rJ1 
nıncıya kadar kollarıt' 
yat! Bu saadeti bir fi 
gece olsun bana ta~ 
meleğim! 

Komedyayı anlaınıf. 
mek için kendimi ı:ii 
dum. 

Eğer bu sırada ele~~ 
nı gelmemiş olsaydı, 1 
teşli dudaklarile üzer 
rak beni kucaklıyacar 

Sert bir sesle: 

- Nelly ..• 

Diye bağırdım .. 

Ve karşımda, proltsf. 
karmış olan delikanlıııl 
hayranlıkla yüzüıııe 

gördüm. 

- Affedersin, oğltJlll 
rayı ararken, yanlışlı 
maraya girmişim ..• 

Fazla lbir şey konut 
likanlının odasından ç~ 
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1 . Hasta, Tedavi Ve Hekim 1 l_ş_A_K _A_I 
~ 

~ Günde 12 Hastadan 
~ 

SEN DE Mİ KOVULDUN? ... 

/A 
damın biri, sokakta gider
ken bir dostuna rast gelmiş. 
Dostu: 

~ FazlaBakılamazmı? 
Hasta Muayenesi Teşhis ve Tedavisi 
insan Kafasını Bu Kadar Çok Yoruyor 
1 Yazan: REŞAD FEYZİ 1 

M 
ecidiyeköyünde. likör fab
rikasının az aşağısındaki ge
niş sahada yeni yaptırıla

cak büyUk hastahanenin tetkik
leri ilerliyor. Buraya 400 yataklı 
bir müessese kurulacaktır. Has -
taıhanenin planlarını Fransız mü
tehass.slarından Valter yapacak
tır. Müessese ileride 1000 yataklı 

olabilecek şekilde inşa ve tesis o
lunmaktadır. 

İnşaata yakında başlanacağı ü
mid ediliyor. 

İstanbulun hastahane ihtiyacın
dan daima, sık sık bahsedilir. 
ÇUnkü, ihtyiaç kendisini öyle ha
zin bir şekilde gösteriyor ki, vazi
yeti görmemek, bahsetmemek i
çin, insanın kör olması lazımdır. 

Bu kalabalık ve büyük şehirde 
hastahane mevcudu kafi değildir. 

Klınik ve Poliklinik tedavisi, ih
tiyacı karşılıyamıyor. Basit bir 
muayene, iyi teşhis, iyi tedavi i

çin, hususi hastahanelere, husu
si doktorlara gidilmek mecburi

yeti hasıl olduğu ileri sürülüyor. 
Zaten bugünkü şartlar içinde, 

aksini söylemek, fazla mubalağa
cı olmak demektir. Bir hastaha

nenin ayakta tedavi ve muayene 
yapılan bir paviyonunda, bir gün
de alakadar mütehassıs hekime 

kaç \·atandaşın müracaat ettiğini 
düşününüz. Sonra, bu rakamla, 

kafanızda bir muhakeme yapınız. 
Nasıl bir neticeye varabileceğinizi 
h ç de merak etmiyorum .. 

Geçen gün, tecrübeli bir dok
tor la konuşuyordum. Ve hususi 
muayenehanelerinde hasta kabul 

eden tanınmış, büyük doktorlar -
dan bahs açılmıştı. Muhatabım, 
bu hususta, bana şayanı dikkat 
şeyler söyledi. 

Onun söylediklerini, aynen ya
zıyorum: 

- Bizde, halk daima muayyen 
hekimlere gider. Binaenaleyh, on
ların müşterisi çoktur. Bir kısım 
hekimlerin hiç müşterisi yoktur. 
Bütün serbest doktorların çok ka
zandıklarını zannetmeyin.. Çok 

kazananlar gayet mahduddur. Hat
ta, serbest doktorlar içinde yar -

dıma muhtaç vaziyette bulunan -
l;u- bile vardır. Nitekim, •bu yar -
dım meselesi, zaman zaman mev
zuubahsolur. Bütün dünyada te • 
davi ve muayene işleri üzerinde 

~apılan tetkikler şunu göstermiş· 
tır. 

Bir hekim, bir günde ancak 10 • 
12 yeni hasta kabul edebilir, mu
ayene eder, teşhis koyar ve teda

visi için işe başlar, reçete yazar. 

Çünkü, hasta muayenesi ve teşhi
si müthiş yorgunluklu bir mesa
idir. Nihayet kafa işidir. Bir dok
tor, büyük bir itina ile, bütün 

kafasını çalıştırarak, günde an· 
cak 12 hastaya baktı mı, artık on
dan sonra yorulmuştur. Ve bu yor

gunluk çabuk çabuk da geçmez. 
Dınlenmeğe ihtiyacı vardır. 

Fakat, bizde, günde 40 • 50 has
ta muayene eden, rağbet bulmuş 
hekimler vardır. Bunlar, nasıl ça
lışıyorlar, cidden merak edilecek 

bir mevzudur. Hatta, bu kadar 
çok hasta muayene eden 'bu dok
torların başka işleri de vardır. 
Günlük mesaileri, yalnız, serbest 

hekimlikten ibaret değildir. Bu ı 
muayenelere, sabahtan başlıyan 

ve öğleye, yahut da daha sonra

lara kadar devam eden mesaiyi 1 

de ilave edinız. Sonra, bir hekim, 1 

..-, 

• • 

Geırahpaşa Hastahanesinin Dışarıdan ~rünüşü 

mutlaka, okumak mec'lıuriyetin -

dedir. Günde bir saat kadar oku

mıyan hekim, bugünkü modern te
daviyi taklb etmiyor, demektir. ) 

Muhtelif hekimlerden !başka, 

pratisyen hekimler de okumağa 

mecburdurlar, hatta, onların oku

mak ihtiyaçları daha fazladır. 

Fakat, böyle, günde 40 hasta 

muayene eden doktorlar çok de

ğlldir. Sonra, bunların m'phim 

bir kısmı, devamlı muayenedir. 

Yeni bir hastaya bakmak başka, 

muayyen ve malum bir hastanın, 

hastalığının seyrini takib etmek 

yine başkadır. 

Bunlardan sonra, bir de, hasta

hane ve hekime ne kadar fazla 

ihtiyaç olduğunu, bir kete daha 
anlıyoruz. Sıhhi müesseselerimizi 

arttırmak bu memlekete yapıla -

cak hizmetlerin en bellibaşlıla -

rındandır. 

Tıb fakültesine alınacak talebe 

sayısının tahdid edileceğini duy

duğum zaman, hayret etmiştim. 

Halbuki, devlet, Ankarada yeni 

bir Tıb fakültesi kurmak için ça

lışıyor. Ve buna şiddetle ihtiyaç 

vardır. Bilhassa Anadoluda, yal

nız hıfzıssıhha, temizlik propa -

gandası yapmak için bile, bize, 

binlerce hekim lazımdır. 

Tıb talebesini taıhdid etmek dü

~ncesinin nasıl doğabileceğini 

dahi, hala havsalam almıyor. 

Yetmiş Beş Sene 
Geriye Bakalım! 
Eskiden At/antik 13 Günde 
Geçiliyordu, Şimdi 48 Saatte .. 

Ameıikalıların Clipper tayyaresi 

28 haziran 1864 - Fransadan 

Birleşik Amerikaya gönderilen 

posta 13 buçuk günde Nevyorka 
vasıl olmuştu. 

Postayı götüren Vaşington va
purunun bütün yolcuları siyah ce
ketli, ve silindir şapkalı idi. 

28 Haziran 1939 - Bu gece Nev
yorktan hareket eden Clipper tay

yaresi, .Atlantıği 48 saatte geçti ve 
Marsilyaya geldi. 

1864 senesi haziranın 15 inci gü
nü yandan çarklı ve iki bacalı Va

şington vapuru ilk posta Marsil

yadan hareket etmiş ve 28 hazi

ran sabahı Nevyork limanına gir

mişti. 

Vaşington vapuru, buharla ve 
yelkenle hareket ediyordu. Gemi-

ciler bu vapura: •hava ve ateş ço· 
cuğu• ismini vermişlerdi. Yolcu
lar, o devire aid kostümler giy -
mişlerdi: Siyah ceket... Başların

da da silindir şapkalar vardı. Ka

dınların şapkaları organdi tüller
le süsül idi., 

Yolculuk 13 buçuk gün sürdü, 

havanın fenalığına rağmen pek 

eğlenceli ve neş'eli geçti. (Va -
şington) büyük bir şöhret kazan

dı. O sene içinde yaptığı Amerika 
seferlerinin her ,birinde vasati o

larak 159 yolcu götüyordu. Bir o
kadar da getiriyordu. 

1939 da, dünyanın en büyük 

Transatlantiği •Normandiya• her 
sefrinde, yalnız birinci mevki yol
cusu olarak 1,921 kişi götürüyor. 

~ İÇKİS İZ SAZ: BU AKŞAM ' 

ll;aga~~.~lu Çifte Saraylar Sinema ve Bahçesinde 
İstanb!!l halkının arzusu üzerine kıymetli san'atkar 

MÜNiR NUREDDiN 
ve arkadaşları 

Sinemada. Her program iki büyük film gösterilmektedir. 1 
Kapısı: Cumhuriyet Matbaası karşısındadır. •••• 

• 

- Vay azizim, demi~. Bu ka • 

dar erken sokakta ne işin var? 

Evden mi kovuldun yoksa? ... 

- Evet, ya sen? ... Sen de mt 
kovuldun? ... 

SEN DE KURTUL, BEN DE ... 

Eski devrin zorbalarından biri, 

oturduğu evin kirasını vermez, ev 

sahibi kira istemeye gelince ko· 

varmış. 

Ev sahibi, bu zorba kiracıyı çı

karmak için hayi uğraşır. Mu -
vaffak olamayınca: 

- Gel arkadaş, şu evi senin Ü· 

zerine çevireyim de sen de kur • 

tul, ben de kurtulayım ... 

Der. Zorba kiracı hiddetle: 

- Deli mi zannettin beni? ... E

vi üzerime çevirteyim de başıma 
bela mı alayım. Çevirme harcı

nı, vergisini, tamir masrafını kim 
verecek? ... 

ÇOCUK MANTIKi 

- Baba! Beni çok sever misin? ... 
- Elbette! ... 

- Ağabeyimi? ... 
- Onu da severim! ... 

- Öyle ise sen beni, benim se· 
ni sevdiğim kadar sevmiyorsun. 

- Neden oğlum? ... 
- Çünkü senin oğlun iki, benim 

babam bir da ondan! ... 

SEN YANIMDA BULUNDUKÇA .. 

Çirkin, çirkinliği kadar da huy

suz bir adam, dışarı giderken ka
rısına: 

- Sakın ha, ben gelinciye ka· 

dar evden çıkma, bir tarafa git
me. Yoksa karışmam! ... 

Diyince karısı şu cevabı verir: 

- Merak etme! Bana, evde o
turmamak, dışarı çıkmak arzusu 

sen yanımda buunduğun zaman
lar geliyor ... 

NE DOORU 

- Rica ederim, söyleyiniz ... 
Bu .Baranı bela. nedir? ... 

- Ne olacak ... Soba boruların
dan damlıyan pis sularla pence -

relerden dökülen çirkefler! ... 

YERİNDE BİR CEVAD 

Gevezenin biri, münasebetli ve 

münasebetsiz bir çok söz söyle -
dikten sonra kalkıp giderken ev 
sahibine: 

- Affedersiniz, der. Çok söz 
söyledim. Başınızı ağrıttım ... 

- Üzülmeyiniz, çünkü ağzı • 
nızdan söze benzer bir şey çık -

madı ... 

Bir Dakika 
Diyip Geçmeyiniz 
* Aınerikada avcılar, daki

kada 1,000 kurşun atarlar. 
* İngilterede 200 bin metre 

mikabı hava gazi istihsal için 
dakikada 36 ton maden kömü
rü yakılır. * Bütün dünyada dakika • 
da 22 kilo gliserin istihsal o
lunur. * Cenubi Amerika ünyo
nunda hükumet, çocuklara 
meccanen süt ve peynir tev
zi eder ve bunun için dakika
da 76 frank sarfeder. 
* Aınerikada her dakika 

iki yeni telefon tesisatı yapı

lır. 

* Fransa, dakikada 475 
frank kıymetinde değerli taş 
ihraç eder. * Kanadada dakikada bir 
serseri mahkum edilir. 
* İngiliz taş ocaklarında 

dakikada 20 ton tebeşir çıka
rılır. 

* Siz bu satırları okurken 
Arjantinde 9,000 kilo buğday 
alınır. 

İşte 60 saniye geçti. 

5-SOK Tl!:LGaAr- 4 TE~1MUZ lt3!' 

Para Kazanmak 
ElindeBirazHüner 
Olan insanlar Par 

Kazanmak için 
Çeşid Çeçid 
Vasıtalar 

Bulabiliyorlar 

"i nsanlar para kazanmak için neler icad etmlyorlarT 
Barlar ve müzik holler eğlence yer leri olduklarına 
göre, buralarda müşterileri eğlendirecek her türlü 

sürprizlere intizar edilebilir. Bilhassa fantezist resim 
amatörleri hem eğlenmek, hem eğlendirmek için ne· 
!er icad etmezler. 

Pariste Şopi isminde bir ressam bar artistle 
çıplnk sırtlarına in.san çehreleri çizerek ıbüyük 
muvaffakiyet kazanmış. Bir kadın sırtında iki d 
katla çiziliveren bu resimler, şimdi bu meç!hul art 
Paris san'at aleminin en namlı bir mevki!ne yü 
miş bulunuyor. 

Biri 21 Yaşında, Öteki 22. 
cİyi bir dosttan 

daha iyi dünyada 
ne var? ..• derler. 
Doğıiu... Dootun, 

arkadaşın iyisi i
yidir. Fakat kö -
tüsü de bir feUi -
kettir. İnsanın ba
şını ne derdlere 
sokmaz .. 

İşte bunun can
lı bir misalini, Pa
ris 16 ıncı ceza 
mahkeme s 1 n 1 n 
maznun mevklin
de görüyoruz: İki 
delikanlı, biri yir
mi bir, diğeri yir
mi iki yaşında .. . 

Birinin ismi Ed
mıon Monalik, ö -
tekinin Emanuel .. . 
Birincinin günah ı, 

arkadaşına uy -
ması ... 

Hakim - İkiniz 
de hırsızlığa te -
şebbüs cürmile it
ham olunuyorsu -

nuz. Geçen hazi -
rarun ikinci gece 
si saat bir buçuk
ta fa'.bırikat& M. 
Mensir, sizi, kapı~ 
run önüne bıraktı
ğı otomobilin i -
çinde görmüş. O
tomobili kaçıra -
cak imişsiniz. (E· 
m.anoele hitaben) 
ey söyleyiniz bakalım? .. 

Emanoel - (Mırıldanız) ben .•• 
Ben otomobil kullanmasını bil • 
mem ki ... 

Hakim - Edmone) Siz ne di
yeceksiniz? .. Otomobil kullanma
sını bilir misiniz? .. 

· Her Arkada : 

LULU 

Edınon - Evet, on sekiz yaşın- \ 
da iken öğrendim. 

Hakim - Otomili kaçırmak mı 
istiyordunuz? .. 

Edmon - Hayır! Az sonra sahi
bine iade edecektik.. 

Hakim - Sahibine sormadan • 

Uymanın İy ' 
Birşey Olmadı 

Tekrar Sabi. 
Oldu 

müsaadesini almadan otomobil' 
alıp götürmek hırsızlık sal'ılm 
mı? ... 
Edınon - Doğru ..• F akat, b 

düşünmedik. Affedersiniz 
hakim ..• 

Hakim - Otomobil ile ner 
gidecektiniz? .• 
Edınon - Bunu, mahkeme h 

zurundra söylemek doğru de 
amma, başka da çare yok. Lolo i 
gezmeye gidecektik ... 

Hakim - Bu Lolo da kim? .• 
Edmon - Genç bir kız ... Bizi 

at ikide Kıliş meydanında be 
liyecekti. Yarım saat geciktik. 

Hakim - Yeraltı şimendife 
rine bineydiniz. 

Edmon - Biz de bunu düşün 
müştük. Kapının önünde dura 
boş otomobil gözümüze ilişti. H 
di, şuna atlıyalım gidelim ded 

Hakim - (Dosyaya bakara 
Evet kaısırun kilidini kırdıkta 
sonra içeri girdiniz. 

Edmon - Hayır! Kırmadık. Şö 
le dokununca açılıverdi... · 

Hakim - Kendi kendine de 
ğil mi? ... 

Edmon - Onun gibi bir şey! 
Hakim - Haydi diyelim ki 8 

cele işiniz vardı. Bunu onun içi: 
yaptınız. (Emanoel) fakat szin 
sabıkanız var. Buna ne diyec 
siniz?. 

(Devumı 7 inci sayfada) 
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IST ANBUL KAPIU 
VE BİiANS SARA 

No.32 Yazan: M. SAMİ KARAYEL 

S P O R Bii.yi1k Millet Meclisinde 

Fransa-Almanya Bankalar Baremi Dün Milli Şef 

!~!.~~~~~:~h- Kabul Edildi 
lngiliz Sefirini ve 

Askeri Heyet Reisini 
Kabul Buyurdu 

de yapılan Fransa - Almanya aUe
Milli Şefimiz İsmet İnönü dün tizm maçı Almanyanın kahir mu- sı ikinci müzakeresi yapılarak ka

bul olunmuştur. öğleden sonra Çankaya köşkün- zafferiyeti!e nihayet bulmuştur. 

de İngiliz büyük elçisi ile İngiliz Almanya 45 puana karşı 106 puan-

lk • • M h d M • ' ç k•ı• askeri heyeti reisini kabul buyur- la maçı kazamruştır 
ıncı e me anısaya e l ın- muştur. En müsait bir sp;rculuk sahası 

1 .. l'llllıl!IW-.llllllııll-lllaııl'llll-111-lllaııllll--.llllllıllll-- içinde cereyan eden maçta 20 bin 

Ankara (Hususi) - Büyük Mil
let meclisi dün toplanarak evvela 
Belediyelerce yapılacak istimlak
lere atı kanun layihasının tetkiki 
için bir muhtelit encümen ıeşki
lini kabul etmiştir. 

Meclis, askeri ceza kanununun 
bazı maddelerinin de uilmesi • 
ne. Türkiye - Estonya • .aret ve 

kliriııg anlaşmasının ba; ı pozisyon 
lannda yapılan değhjikl:k ile bey-ce .Lisan Derslerine Başlamıştı e·u 1gar1 arın seyirc~:~:;urGalib 

Stuttgart, S (A.A.) - Maks 

~undan sonra ruznameye ge
çilerek mahsus bir kanun ile dev 
!etten bir hak temin eden veya ser 
mayesinin yarısından fazlası devle 
te ait olan banka veya müessese
ler memurlarının maaş ve ücret
leriyle hizmete gir~leri ve ter.fi 
usulleri hakkındaki kanun layiha-

nelmilel sıhh! mukavelenin bazı 

maddelerini değiştiren anla~manır. 

tasdHı:lerine ait kanun lıiyihaları -
nın da birinci müzak< relerini ya

parak çarşamba gür,.; toplanmak 
üzere içlimaa nibayet vermiştir. 

Bır Bizans Ahvali İle 
Oluyordu 

Taraftan da 
Meşğul 

Fazlaca 

lil Paşanın dalaveresıle tacından sı olmak istemem ... Yoksa; onun - Ben, Halil Paşayı da birden
ve tahtından uzaklaştırıldıktan kellesini bir anda uçururum ken-. bire yok etmiyeceğim. Çünkü ne 
sonra; son derece meyua olarak. di elımle ... Hele 0 , Yeniçeri zor- de olsa Yeniçeri üzerinde nüfuzu 
Mani.saya gelmişti. balarının ileri gelenlerini inzibat- fazla ... Ben ona, elile Bizansı al-

İkinci Mebmedin i.kı defa tahta lıkl dan dıracagı· m .•. Ve Yenıç· erilerle, Ve-sız arın dolayı ateşe verir 
gelmesi kendisini oldukça dev - k dı Dedi B b zir ler huzurunda hırsızlığını v~ ya ar ın.. m ya... a am 
let hakkında malılmattar kılmış- hayatta iken onun emnü iti _ Bizansı himaye ettiğini ortaya ko-

tı. mad ettiği adamlara dokunamaz- yarak kellesini uçurtacağım ... 
İkıncj Mehmed, son defa Ma - Ben, Ali Osmanın ne demek ol-

kilir lı dun. 
rusaya çe · · çekilmez çok ça ş- duğunu göstereceğim .. 

mağa karar vermişti. _ İkinci Mehmed, on beş ya-
l!:kineı Mehmed. Utıru:eye, - Hocam; Allah babama tü -

şında bir çocuk olduğu halde alt-
:Rumcaya Arabcaya Faı sceve ça kenmez ömürler ihsan eylesin .. 

' ' • - mış yaşındaki tecrübeli bir adam 
!ışıyordu. Dünya coğrafiyasını ve Fakat; bir gün gelir de .babamın gibı konuşuyor ve düşünüyordu. 
sıyast ahvalini öğrenmeğe sava- vefatı üzerine üçüneü defa tahtı Devletin ve milletin tamamile ih-

§ıyordu. saltanata nail olur isem benım sa- tiyaçlarını kavramıştı. Hele, iki 
Bılhassa· Bizans ahvali ile faz-ı ye: Allahta neler yapacağımı gö- d,efa saltanata gelip çekilmesi o-

laca meşgul oluyotdıı. Bir gün 1- ~siin? na, büyük tecrübeler vermişti. 
kıncı Mehmed mahremı esrarı o- · ef eli · (Devamı var.) - Inşallah en mız ... 
lan hocasile şu yolda konuşmuştu: i==~~~~,,,;;;~;;;;;;;;~==:=!:============= 

- Hocam; Bizanslılar tamami
le sukutu ahiiıka uğramış bulu -
nuyorlar. Bu imparatorluğun vü
cudünü dunya haritasından sil -
mek Osmanlı İmparatorluğunu 
Şarki Roma üzerine kurmal< za -
manı geldi ve hatta geçti. 

Muharebe Danzig'de mi Başlıyacak 

- Evet efenclimiz ... Bizans, Os
manlı İmparatorluğunun yeddi 
yeddi satvetine geçmelidir. Boğaz
lara ancak bu suretle haklın olu
nur .• Devlet ve milletm huzur ve 
• ·kiınu yalnız Şarki Roma impa
ratorluğuna hakim olmakla kiıfi 

gelmez. Buyük bir donanma vü
cude getirerek Garbı Romayı da 
feth ve zaptetmek gerektir. 

- Buyurduğunuz doğrudur ho
caıµ. •. Bız Osmanlılar Karademz 
ve Çanakkale boğazlarına hakim 
olmal< içın Kostantanıyey. zap -
tetmemiz lazımdır. S011ra, İslam 
dunyasına hakim olmak içın Gar
bı Romayı (İtalya) elde etmek 
zaruridir Anc11k bu suretle garb 
dünyasına ve Afrika şimalinde 

bu!ıınan müı.lümarJa a el uzat -
n"l~ olabılır ~-

- Eiendımız; Trabzon Rum ım

paratorluguna da nıhayet v<r -
rnck ıcabedeı. Anadolunun tam 
bır TurK ale...:nde kalması içın bu 
İmp:ıratorluğu (Pontus) u ortadan 
yok edip T,irkleri haliıs kılmağa 
vt Karaden.z ıçinde bır mikrob o
lan bu hukumeti zap:etmeK ge -
!PktJr. 
~ Evet horam; Trahzon hUı<u

mEtın. ortadan kaldırmalıdır. Son
ra; Karaman oğullarını bır daha 
cllrİL'nemtk üzere kudret ve kuv
\ etlerini yoi<. etmelidir. Karaman
f•b'ulları ortada bulundukça Türk: 
luk vahdetini vücudlandırmak 

imkanı Y°'<tur Bu kun·etli Se: -
ÇWl bakayasını ort;ıdan sılerek 

m ili \0 ah<letl ı.:mm lazımdır. Fa
kat, butun bugün bunlarır. yapıl
ması liızım .ken babam sükun ve 
suk:..t ile Ed rnede Ye Bursa da ,,_ 
•urmı.k tad.r. 
- ..... . 
- Horam, sükut-.ın sırası de- -

{,rL •• Elhamdülıl~ah dev Jet hazı
n~ ı .gı.ına kadar para ile dolu .. ı 
Rumeu ve Anadolu kuvvetler miz 
lı •r tür:.; fütuhatı yerme getıre- 1 
cek derHede mükemmel-•. Fakat; 

ezıri azam Halil Pa a ve Mari 
babamı ıgfal edip duruyorlar . 
BLmem ne yapsak• 

Yap1lau elde bır ~v ·ok 
dendimiz .. Mukaddc-ratı ilahiye 
ne se o, r. 

- Bılıyorsun ıkı def tab'ı al
t ,ata g<'ldik .. Liikın, Halıl Pa
ra domuzunun fınldaklarına kur
ban lduk ... 

- ..... 
- Ben. bilirim ne y•pmak lA -

zımdır ..• Fakat, babama karşı a-

(1 inci sahifeden devam) 

ha Alınan elçilerı vasıtasile ve bi
rer muhtıra ıle hatırlatmış bu -
Junmaktadırlar. 

Leh hududunda Alman tahki-
matı deva metmekte olduğu gibi 
Dınzıg'de de mütemadiyen stvil 
kıyafettek Alman zabıt ve tek
nis)en neoferlerınin tah ·dalı de -
vam eylemektedir. 

HENÜZ NOTA VERİLMEDİ 

dipl<Jınasi yeliyle Fransanın va
ziyetini sarahatle bildirmek ıçın 

en münasip zamaru intihap etmiş
tir. Fransa akdettiği itiliıflar mu
cibince giriştiği taalıhütleri ifa et
meğe azmetm~ bulunmaktadır. 

İngilterenin vaziyeti de aynidir. 
Bonnet'nin sözleri beynelmilel 

1 vaziyetin inkişafları için büyük 
bir ehemmiyeti haiz ve geçen se- · 
nenın sonunda imza edilen Fran -
sız - Alman beyannamesinin met-

Paris 4 (A.A.) - Harıciye Na- nine ve ruhuna tamamile uygun
zın Bonnet, dün Polonya sefiri 1 dur. Bu beyannamede beynelmilel 
Lukasıewicz'i kabul etmiştır. 1 vaz·yctte ciddi bir gerginlik husu 
Dıplomat,k mehafillerde sö)·ien- le ge dıği takdirde ik hükı'.ımet 

diğme g0re Polonya. Dantzi.g 6yan, arasında noktainazar teatisi yapıl 
meclisine henüz bır nota tevdı et- ması derpiş edildiği hatırlardadır. 

mem~tir. Fransa hükumeti, İngiltere gi-
Serbes~ ŞC'hrin vazıyHinde bir bi Fransanın da Danzig statüko-

değlşi.klik yoktur. sunu değiştirmek üzere bir taraf-
HİTLER DANZİGE GiDİ- li olarak yapılacak heıiıangi bir 

YOR MU? 
0

harekete müsamaha göstermıy<'ce-
V~a 4 ~A.A.) - İyi haber a- ğini Almanya sefirine hatırlatma

lan mahfellerden söy lendiğinc g<i- 1 ğı sulılı ıçin faydalı addetmıştir. 
re Dantz;,g'in askerleştirilmesine Paristeki sefiri tarafından key
karşı Polonya hükümetı ancak Pa- fiyettrn haberdar edilen .Alman -
rıs ıle Londra arasınd~kı diplo - ya hul<iımeıı Fransa ıle Ingiltcre
matık goruşmeler liizı.m gelen bü- nin Polonya a kar ı gıri tikleri 
tün unsurların t<>planması inıka- taahhüUenn kat'i ve sarın oldu -
nını verdığ< zaman ınildah~lc ec!e- ğundan e bu taahlıü1lerin hini 
ct"k ir. hacette tamamile yerine getirile -

Hitlerın yakında Da'lz:g~ grle- ceklerinden haberi olmadığını id
cegıne daır verılen haberler ı,., - dıa edeme-L Bonnet Almanya se
nüz resmen teeyyud ~t:ııemiştir. . !irile pek nazık ayni zamanda pek 
Yalr.ız bır dı.vlet reısı :<ıra!ından kat'i bir ifade ile konuşmuştur> 

Eminönü ve 
Taksim Son 

yapı.acak bir zıyaretten Polonya 
hıJkmetinın haberdar e:ı . .unes, ıfı
zılIJ€C1ec'i!ğıne ı.şaret ed :!l'ekte ve 
Hıtlerin ancak Nazı Şefi F :·rster'
ln daı:etı uzerine Nazi partisinin 
reı.sı sıfatil ~eııbest ~ehr~ g lebı
leceği ılave edılmektedir. 

l Şeklini Alacak 
DANZİGDE ALMAN KRUVA

ZÖRÜ 
Varşova 4 (A.A.) - Pı,lonya 

matbuatı Alman. hükfımeh11n me
ri ahkama tevfikan Korı.berg• 

krmı azorunün Da, zıg• zıvaret ede
ceğ.ni haber ~·erdiğ'nı bıldıraıek
ted!r~ 

Gazeta Polsh, bu hususta di
yor kı: 

Bu suretle hareket etmekle Al
manya, Polonyanın haricde Dan
zigi temsil ettiğini ve serbest eh
rın harici sıyasetini ıdare ettiği

ni tanımı• oluyor.-

FRANSIZ HARİCİYE NA
ZIRI ALMAN SEFIRİı .E iH

TARDA Bl:LUNDU 

Pans, 3 (A.A.) - Harıcıye na
zırı Bonnet ile Parısteki Aiman 
sı.<fın arasında yapılan mfilakatı 

mevzuub&lıseden cLe Temps> ga
zetes. diyor ki: 

cB<'nnet Almanya hükumetine 

, ı»>r \or,'5ınm hal olarak kul
!dnılması smetı kat"iyedr karar -

la~tınlmışıır Bazı formaliteler ik
mal edildıkten sonra bina esaslı 

şekılde tamir edilecek ve Hal te
s)satı yapıl:.caktır. 

Yeni Halde Grıkornfık tesısat 

yaptırılacaktır. Et, balık gibi gün-

lıik gıda maddeleri bozulmadan 
muhafaza eıdlebilecektır. Mısır 

çarşısının merkezi bir semtte bu-

lunması Belediye tarafından ya
pılaeak kontrolu kolaylaştın.cak-
tır. 

Beledi;e M!sır çarş1"ını, san'at 
kıymetine halel getirmeden ta -
mir edecek, yarım milyon lira 

sarf:le çarş civarındaki binalar is-
1 

1imlak edüeceklir· Çarşı içindeki , 

a}tı aded aktar dükkanının bu -
lunduklan yerde kalmalarına mü

saade edilecektir. Diğer pamukçu, 
yo:ogancı. mobilyeci esnafı çar -
şıdan çıkanlacaktır. Bunlara Be
lediye yer emn edecektr. 

G a f 1 e t I• Şmellng ilk ravundda Almanya a-
ğır siklet şampiyonu Adol1 Hen -
ser'I nakavut etmek suretlle maçı 
kazanmıştır. 

(1 inci sahifeden devam) 
lını kime vaad ettikleri de üzerinde 
durulacak bir nokta olduğu gibi 
Bulgaristamn böyle bir vaide ka
pılması da komşumuz Bulgaris -
tanın siyaı;i acemiliğinin ve toy
luğunun en mütebariz bir vesikası 
olmaktan kurtulamaz. Almanya 
ve İtalyanın Bulgaristana vaad et
tikleri toprakları almaları ve he
diye buyurmaları ancak bir harb 
vukuu ile mümkündür ki, bu tak
dirde de Bulgaristanın böyle bir 
harbe iştiraki icab eder. Bulga
ristanın herhangi bir komşusu a
leyhine harb ilan etme"i ıse Bal-

Tenis M k• . a ıneye 
Par•s, 3 (A.A.) Budgo, vatandaşı • 

Vines'e 6/2, 7/5, 6/3 gahp gelerek ve rJr ken 
profesyonel dünya şampıyonu un- -------
vanını kazanmıştır. 

Meksıko, 3 (A.A.) - Davis ku -
pası tasfiye turnuvasında Avustu
ralya Meksikaya sıfara karşı üçle 

galib gelmiştir. 

Fon Papen 
kan birliğinin mevcud ahidleri ile Al B •• .. k El isi Bu 
otomatikman mültefik Balkan man uyu Ç 
devletlerinin mütea:rız ve miite- Sabah Tayyare fle 
caviz Balkan devletine mukabele Ankaraya Gitti 
etmllcrini emreder ki, bu takdir
de Bulgaristan ayrıca Türk - İngi
liz - Fransız garantileri ile de 
kendi keooisi'ni ilk hamlede bir a
lev çemberi içine atmış olur. Ay
ni zamanda İtalya ve Almanya -
mn Balkan birliği, Tı.irk - İngiliz 
ve Fransız ve icabına göre Sovyet 
ordularım mağlüb tdeı·ek ve nihai 
netıceyı alarak Bulgaristana arazi 
vermesi de asla hatıra getırile -
mez. Her türlü muhakeme ve man
tık silsıle i içinde dahi görülüyor 
ki. Bulgaristan ıçin huzur, em -
niyet ve refah vadeden tek şey 
daıına sulh cephesi tarafında bu
lunmak oluyor. Bunun dışındaki 
her hangi bir fül ve harclı:et saa
det yerme daima maküs J;ıir te -
şebbüs ifadesi getirmekten uzak 
kalamıyacagı gibi Bulgaristanın 

mihver devletlerinin •hayati sa
has.• hulyası içinde bulundugu da 
bir hakikattir! ki, bile bile bu ne
ticeye doğru gıtmek n!' tarih, ne 
de cihan efkarı umumiyesi hu
zurunda asla affedilmez bir büyük 
Bulgar gafleti olacak, 1914 un ha
tası Bul.gar varlı.gı ve istiklali ü
zerinde bir kere daha ve belki da
ha vahim ve endişeli bir tecrübe 
halinde tekerrür edecektir 

ETEM lZZET BENİCE 

Kimin Malını 
Kime 

Veriyorlar 7 
(1 i11Ci şahıfeden ievam) 

kib edeceği henüz tamamile ta
ayyun ve tavazzuh etmiş olmadığı 
gibi teklifatın teferriiatı hakkın

da da fazla malümat yoktur. 
Diğer taraftan İtalya Arnavud

luktaki kıtaatını Ergeri ile Görice 
mıntakasıııda tahşid etmel<te ve 
Ohıide bir tayyare karargahı kur
maktadır. Ayni zamanda şimali 

Yunanistanda propaganda yapıl -
mak ve bro•ürıler dağıtılmak is
tenmektedir. 

İtalyanın bu menfi hareketi 
suıtesir yapmaktadır. Bu neşriyat 
VE- haberler ayni zamanda Yuna
nıstanda ve Romanyada •gülünç• 
kaydıle karşılanmaktadır. 

BİTLER YARIN BULGAR 
BAŞVEKİLİ iLE KONUŞACAK 

Berlin 4 (Hususi) - Bulgar Baş
vekili KoseiYanof yarın saat 14,30 
da Berline vasıl ola<'aktır. Hitler 
öğleden sonra Köseivanofu kabul 
edecektir. 

btanbul Deniz, Kllçuk Nakliye 
Esnafı Cemıyetınden: 

Cemiyetimizin Yağkapanında 

Perşembepazarı Yenicami cadde
sinde kain Kasab hanının üçüncü 
katındakı 9, 10 numaralı daireye 
nakledildiği alilkadaranın nazarı 

ıttıJaına arzolunur. 

Bır müddettenberi şehrimizde 

bulunan Almanyanın Ankara bü
yük elçisi Fon Papen bu sabah 
saat 9,5 da tayyare ile Ankaradan 
hareket etmiştir. 

·* 
Berlın, 3 (A.A.) - Von Papenin 

hususi bir vazife ile Moskovaya 
gönderileceği hakl<ındaki haber -
!er, bu akşam resmen tekzip edil
miştir. 

Salahiyettar Alman mahfilleri, 
Alman - Savyet ekonomik müm
kerelerinin halen mer'i anlaşma -
1ar çerçevesi dahilinde kalmakta 
olduğunu ilave eylemektedirler. 

Rus -Japon 
Harbi Tehlikesi 

Var 
Londra 4 (Hususi) - Buraya 

gelen haberlere göre Mogol - Man
çu hududundaki muharebe git -
tikçe şiddetlcnmektedır. Nama -
han bölgesinde Sovyet - Mogol 
lravvetler ile Japonlar arasında 

şimdiye kadar eşi görülmemi§ 
şiddette muharebe başlam,şt.ır. 

Harb devam etmektedir. 
Muntazam ve tam teçhizalL Ja

pon ordularının mütemadi t..ıar -
ruzları karşısında Scrvyet motörlü 
kıt'alan şiddetle mukabelede bu
lunmakta devam etmektedirler. 

Dun cereyan eden muhareb<'ye 
de tank, tayyare ve bilhassa top
çu kuvvetleri iştirak etmıştir. 

Bu muharebe esnasında bir çok 
tayyare ve tank tahrib edilmiştir. 
Ölen Japon askerlerinin say1SJ da 
fazladır. 

Japonlar, Mogol ve Sovyet kı
talarını püskürttüklerini haber 
vermekte iseler de hakikatte Sov
yet ve Mogol kıt'aları kendililde
rinden bir kaç kilometre geri çe
kilmişler ve harbe devam etmiş
lerdir. Sovyet tankları ve piya -
deleri tayyarelerin himayesinde 
Kuan,gtung Japon ordusunu Hala 
nehri mıntakasında mühim zayi
ata uğratmışlardır. 

Salahiyettar mahfillerın beyan 
etti.gine göre Sovyet ordusu ile J a
ponlar arasında cereyan eden har
bin şiddetlenmesi büyük tehlike 
sayılmaktaclir. 

Tokyo, 3 (A.A.) - Kuangtung 
ordusunun Psinkingde neşredilen 

bir tebliğinde, Japon ordusunun 
Hala nehri böi€esinde dün Mogol 
lutaatına karşı muharebeye giriş -
tiğl bildirilmektedir. 

Alemdar Spor Klühündt> 
Klübümüzün asli aza kongresi 

fevkalade olarak 7 /7 /939 cuma 
günü saat 20 de Alayk-Oşkünde 
toplanacağından azanın teşrifleri 

rica olunur. 

İngiliz -Sovyet Müzakereleri 
(1 inci sahijeden devam) ı 

Sanıldığına göre, Finlandiyalı
lar, Letonyalılar ve Estonyalilar, 
kendilerinin müsaadesi olmadan 
verilecek bir garantiye muhalefet
te devam etmektedir. Bu üç mem
leketin Moskova elçileri, bunu İn
giliz ve Frassız mümessillerine 
tekraren bildirmiştir. Fakat Mos
kovadaki Baltık memleketleri mah 
fillerinin kanaatine göre, İnıgillz

ler ve Fransızlar, garantiye doğru 
meyletmektedir. Diğer taraftan 

Baltık devletleı i mümessillerinin 
hattı harekeUerindt' de bazı inco 
farklar kaydedilmektedir. 

İngiliz murahhası Strang, İn
gıfü. ve Fransız sefirleri ve Seeda 
ile N aggiar dün Kremlin sara -
ymda Sovyet Başvekili ve Hari -
ciye komiseri Molatoıf ile :iki bu-

çuk saat bir mulakat netieesinde 
Molotof İngıliz - Frarnız tekliflc
rjne Sovyct Rusyanın cevabını 

teblıg etmıştır. Bu cevab çok ü -
midli.dir. 

• • • 
Prağda Belediye Meclisleri 

Feshedildi 
Prag Von Neurath tara.Cından 

neşredilen bir kararname ile Çek
yanın Brno, Olomuk, Jihlava. Mo
ravska - Ostrava ve Cesko - Bude
jovke belediye meclisleri bugun
den itibaren '.feshedilmiş ve yerle
rine Alına nkomiserleri tayin e
dilmıştir. 

ALMANLAR SLOVAKLARA 
ALTIN VERMİYORLAR 

Bratislava 4 (A.A.) - Berlinde 
müzakerelerde bulunan Slovak 

heyetr, dünmuş\ür. Heyet Çekos

lovak altınlarından Slovakya "ya 

isabet eden hiss<'yi almak istemek

te idı. Fakat bu talebleri reddedil
mıştir. 

Almanya ıkkadi yardımda bu

lunacağına söz vermış, fakat Çek 

altınlarının ida.ı:e.sıni kabul et • 
memiştir. 

Durkanskı
0

nin gizlıce Berline 
gıttiği öğrenılrr.ektedir. 

Satie Meselesi 
(l inci &ahifeden devaııı) 

tile sorguya çekilmesin• lüzum 
görülen Milli Reasürans sabık mü
dürü Refi Bayar bu sabah da da
vete icabet etmemiştir. Mumai -
leyh rahatsızhğını ilerı sürmüş -
tü Dördüncü sorgu ha.kimliği Re
fi Bayarın sorgusunun evinde ya
pılıp yapılmıyacağı hakkında bu
günlerde bir karar verecektir. 
Rahat.iızlığı gcçtıği takdirde Re:fi 
Bayarın bugun öğleden sonra ve 
yahut yarın sabah DOrdüncü sor
gu hakimliğin<! müracaatı mııh -
temeldiı". 

Satye binası satışı sutistimali me
selesınden mevkuf bulunan De -
nıroank Müdürü Yusuf Ziya Öniş 
He arkadaşları hiiliı mevkuf bu -
lundukları İstanbul tevkifhanesin
de kendi davalarının adli sefaha -
tını uzaktan takıp etmekle meşgul 
bulunmaktadırlar. 

Mevkuflar tevk•fhanenin iıst 

avdetlerinde sr.rulan sualleri ar -
kadaşları aliıka ile dinlemektedir
ler. 

Yusuf Ziya Öniş, ark;ısında tir~e 
bir frenk gömlı-ği ile siyah panta
lon iktıisa etmiş ve mühmel bir 

vaziyetle dolaşmakta. kravat ve 
yaka takınamaktadır. 
D•ğer Den•zbank erkanı mutad 

tuvaletlerini •11mal etmemekte, 
topluca taşlıkta bulundukları za
manlarda giyınış ı\ıbarile, sabık 

Müdiri Umumı!erınin kıyafeti!& 

tamamen zıd bır vaziyet taşımakta 
dırlar. 

Mevkuflar, ) fmeklcrini hariçten 
hazH" olarak celbet!irmekte ve mu 
ayyen zamanlan a bunu almakta
dırlar. 

Mevkutl~r; kC'ndi h•zmetlerinl 
bizzat kendileri görmekte sabah• 

leyın erkenden J.alkarak yıkanma 
ve kahvaltılarını yap!:ktan sonra 
aynı mesele etrafında topluca gö

katında kendilerine tahsis edilen rüşmekte Ye munakaşalar yapmak 
mahalde bulunmakta, günlerinin tadırlar. 

büyük kısmını tevkıfhanenin alt Yusuf Z•ya Ön·ş •le aıkadşala • 
kat avlusunda, genfş dem•r par - rının müddeiumum•lığc avukatları 
maklıklarla sokak kapısından ay- vasıtasile \•erd•kleri tahliye istida• 
nlan taş avluda geçirmektedirler. sı evvelce sorgu ha.kimliği~ce re<l· 

Yusuf Zıya Ön~ ile arkadaşları dedilmiş, ikınci dda verilen isti • 
hemen bütün zamanlarım toplu o- da da berayı tetk>k ağırceza reisi 
!arak ge.;irmekte yalnız Hamdi E- Refik'e havale ed·lmiştlr. 
min Çap daha ziyade inzivayı ter- Ağırceza reısi h;ızırhk tahkikatı 
c>h etmektedir. sırasında bu talcb• tetkik edecek ve 

JV~vkuflar ıhtilmtan menedıJ. - ona göre bir karar verecektir. 
med•kleri cihetle ziyaret günlerin-ı-------------
de kendilerini yoklamağa gelen 
dostları ve akrabalarile görüşebil
mektedirler. 

Denizbank Müdürü ve erkfuıım 
en fazla alakadar eden nokta ve 
heyecanla takip ettikleri hadise 
mevkufiyetlerini intaç eden b•na 
satışı meselesinde ilk tahkikat saf 
halandır. 

Her gün arafarından bazılarının 
adliyeye sorgu h~kimlığinc celbe
dllmesi neticesini merakla takib 
etmekte ve bunlı.rın tevkifhane e 

Bir Gemide 660 Musevi Aç 

içinde 660 Mu!<e\I yolcu bulu
nan Frasula iı;mınde bir gemi Ak• 
denizde bir ıirızav~ uğramış ve 
bir rivayete gore yu'.eular aç kal· 

mışlardır. Bunlar Fılisüne gitme1' 
istıyen Yahudi muhacirlerdir. 

Kaptao etraltan imdad ıstemif, 
bu arada Kızılaya da müracaat 
vaki olmu~. yardım taleb edilmiş· 
tir. Kızılay merkezi bu cihetı tet
kik etmektedir. 
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Saraybosna 
Faciası 

Gizli Teşkilatlar 
Nasıl Çallşıyorlar 

Kültür Meseleleri: 

No. 13 Yazan: Rahmi Yağız 

Ortalığı Alt Ust Eden Bombar
dıman Bir Kıyamet Eseri Gibiydi 
Donanmanın Ateşi Sahil istihkamlarının .. 

Mukabelesine Rağmen Ustün Tesirini Göstermişti 
İki taraflı ateş düellıoou, rop gü· 

rültü1eri, mermi şi!Yl§ekleri ara • 
amcia bütün şiddetile devam e • 
djyondu. Bir yıldır eriye eriye O&
manlı İmparatorluğunun kapıla -
nnı lııorumağa çabalayan tunç be
nizli, demir yapılı Türk kıl'aları 

bu ateş sağnağının arkasında gizil 
düşman taarruızunu tecrübeler -
den edirvlikleri pişkinlikle he • 
men kavr.:ımış1ar, çamurlu tüfenk 
kundaklarını avuçlarında sıka sı,. 

ka bombardımanın altında şivleri 
hallaç pamuğu glibi savrul.an top
rak siperlerine atlamışlar, gözle
rini düışman hatlarına dikmişler, 
yeni bir saldırışı önlemeğe hazır
laııınış!;ıniL Yerden, gökten, de -
ni2lden, dört bir taraftan başlıyan 
ateş, bu havayı kanıksayan Türk 
erlerinin üzerinde hiçbir fazla te
sir meydana getirnıemi~L Herkes 
cenge hazıııdı. Yalnız, siper şivle
rine dayadıkları tiifek namluları· 
nm üzerinde başlarını dinlendi -
rnn MeıhmedcikLer biri>ir !erine: 

- Acaba gavur yeni bir oyun 
mu yapaca,k? 

Diye sorm~ar, soma .•• 
- Adam sen de ... Bu J:ıücürle -

rin oyunundan ne olur ki ... şek· 
linde 'bir düşünce ile mutad işle
rini görmeğe hazırlaı:ımı.şlardL A
miral Dörobeck, Macistikin iı:ll'
manda kulesinde muharebeyi i· 
dare ediyordu. 
Yanında duran Fransız deniz 

kuvvetleri amirali ile Çanakkale 
itilM ordusu kumandanı General 
Hamilton sapsarı benizlerile ha
rekatı takib ediyorlar, kimse ağzı
nı açıp tek kelime söylemiyor, ara 
sıra gözlerini sabit dürbünden a
yıran Amiral Dörobeck'in kuru 
1ıir sesle verdiği kumandalar ses
sizliği bozuyor, ortalığı altüst eden 
bombardıman denizde, karada, ha
vada, her tarafta bir kıyamet eseri 
meydana getiriyordu. 
Donanmanın dehşetli ateşi sahil 

islihkAmlarının mukabelesine rağ
men üstün tesirini göstermeğe 

başlamıştL 

Çanakkale ile tabyaların üzerin
de her tarafı kaplıyan simsiyah 
bir dürnan belirmiş, Mecidiye is
tihlcimlarının ateş alan cephane
likleri şiddetli bir iniiliıkle şehri 
sarsmış, çok geçmeden susacak, 
cephanesizlikten süküt etmek mec
buriyetinde kalacak topların ba
şında çarpışanlar yeni bir çare 
elden çıkan mermilerin yerine ge
tirilmesi için tedbir aramağa ko· 
yu!muşlardır. General Hamilton, 
mütekallis yüzünde derin bir he-

hecanın ifadeai okunan amirali 
kolundan tuttu: 

- Amiral! .. Galiba ıbir cepha -
nelik infilak etti... 

- Evet. .. Ben de onu tetkik etli-
yorum. 

- Bombardıman daha nekadar 
sürecek?. 

- Denizaltı filomuz Nağraya va
rıncıya kadar ... Niçin sordunuz? 

- Vakittir .. Kara taarruzuna 
başlı yalım .. 

- Hatta bana kalırsa geç bile!. 
Bu kıı;a konuşmadan sonra Ge

neral Hamilton ve Fransız deniz 
kumandanı Amiral Dörobeok.e ve
da ettiler. Komodor forsunu ta· 
şıyan istimbota atladılar. Hamil -
ton, Gali kumsalında karaya çık
tı; Fransız amirali, Şarlman zırh· 
lısındaki mevkiine gitti ... 

Dörobeck bir taraftan ateş mu
harebesini idare ed•yor, diğer ta
raftan tahtelbahirlerin harekatını 
kontrola uğraşıyor, biraz evvel ya
nından ayrılan komodor Brodey'in 
şimdi nerelerde olduğunu kestir
meğe çalışıyordu. 

Başta Fransız Safir tahtelbahri 
bulunan konwdor Brodey'in ku • 
mandasındaki 17 gemilik gizli filo 
Kumkale önünde dalmış, korku
lu, heyecan ve macera dolu ~ya
hatinin ılk adımını almıştL· 

Safir'in gürültücü süvarisi Jan 
Gayyar büyük bir heyecan ile ka
file kılavuzluğunu yapıyor, ne bir 
söz söy itiyor, ne de ıbir hareket 
gösteriyordu. Çeşid çeşid deniz a
letlerinin.dizili durduğu masa ile 
haritaların bulunduğu etajerin a
rasında mekik dokuyan süvari a
rada bir preskopun başına geçi -
yor, gizlice suyun yüzüne çıkar
dığı objektifle üzerinde topların 

kıyamet kopardığı boğaz sahille
rine bir göz alıyor, sonra tekrar 
hesablara dalıyor, rakamlar; işa
retler arasında boğuluyordu. 

llnumaralı Osmanlı torpil mın
takası iskelede bırakiliirak ge -
çildL Yol, ağ maruin bulunduğu 

vaziyette bulunuyorlardı. 17 tah
te!.bahirlik koldan buraya kadar 
hiç döküntü verilmemişken ilk fe
ltı.ket ağ m&.ni ile 10 numaralı tor
pil mıntakası arasında kendini 
gösterdL 

Kılavuz Fransız tahtelbahri Sa
fir burada Türk oopçuları tarafın
dan görülmüş, sahil bataryaları bu 
noktayı bir mermi yağmuru al -
tına almıştı. (1) 

Fransız tahtelbahri bir çeyrek 
kadar etrafına düşen mermilerin 
tehdidi altında çabaladı. Durdu. 
Nilıayet ~aresizlik içinde mezbu

hane bir gayretle suyun üstüne 
fırlıyan Safir ıbir tam isabetle par
çalandı. Hücuma geçen Tiirk des
troyerlerinin top ateşleri altında 

battL Mürettebatından ancak bir 
kaç neferle bir mühendis kur -
tuldu. Onlar da Türk bahriyelile
rine esir düştüler. 

Bu 10 dakikalı tevakkuf sade 
Safir'in batması ki nis.betcn ha
ili bir ziyanla geçiştirilseydi filo
tilliı 'bunu zarardan saymıyacak, 

yoluna devam edecekti. , 

Safir l:ıııtınca onun yerine kıla
vuzluk vazifesi kendisini az bir 
mesafe ile takib eden E serisi İngi
liz tahtelbahirlerinin birinci se -
finesi E. 12 ye yüklendL 

E. 12 süvarisi katipen Nazmet (2) 

gözlerinin önünde geçen Safir'in 
feci batırılışını gördükten sonra 
lromodora danışmadan örıeülüğü 

deruhde etti. Türk toplarının din· 
mesinden biraz geçince yola devam 
etti. 

f Devam• var J 

(1) Safir'in batırılmasına aid taf
silat daha evvelki sayılarunnda 

•ölüm saçan pereskop• isimli tef
rikamııda tamamen menuddur. 

R. Y. 

(2) •Ölüm saçan pereskop. da 
E. 1Z nin maceralan bütün tafsi • 
li.tile mevcuddur. &. Y. , ___ _ 

noktada birdenbire 90 derecelik Ü 
bir dönüşle tahdid ediliyor, dönü- Ç Haftada Devrialem 

Seyahati şün bir tarafı ağ mani diğer tarab 
da 10 numaralı Osmaıılı mayin 
mıntakasile kapalı bulunuyordu. 

Buraya kadar Safir'in kılavuz
luğu ile ilerleyen gizli geçide me
mur tahwlbahir filoti!liısı durmak, 
stop etmek mecburiyetinde kal -
mıştı. 

Komodor Brodey ileride olan bi
teni anlamak için gayret sadedi· 
yor; akıntının en şiddetli yerinde 
stop eden tahtelbahirler müşkül 

cClipper• deniz tayyaresile 48 
saatte Nevyorklan Marsilyaya ge
len 22 yolcudan ikisi seyahatle -
rine ha va tarikile devam etmiye 
karar vermişler. 

Bular, Marsilyadan tayyare ile 
Hong - Kong, oradan San Fransis
ko yoli!e Nevyorka gideceklerdir. 
Bu seyahat 3 haftadan az sürecek
tir. 

1 TARZANIN OGLU] 
Yazan: EDGAR RAYS 

·M~jori• in büyük sandalı. U- [ 

gambı. nehrinin akıntısına ken
dini bırakmıştı. Sallana sallana 
ve hızla gidiyordu. 

Gcmicıl~r~ nehrin ağzından iki, 

üç yüz metre açıkta demirli bu • 

lunan cMarjori. ye kadar kürek 

çekmek zahmetinden kurtulınuş . 
!ardı. Bir kı.smı konuşuyor, şarkı 

söylüyor; bir kısmı da uyuklu • 
YQrdu. 

Birdenbire nazarları sağ sahllde 
hır noktaya dikildi. Yarı çıplak 

bir adam, ümidsiz bir halde bağı· 
nyor, \ırpınıyor, kollarını sallı .., 
Yordu ~ "- • . .,...,, 

No: 1 

Gemicilerden biri söylfndi: 
- Acaba kim bu? ... 

Lostromo cevaıb verdi: 
- Beyaz bir adama benziyor ... 

Haydı, evliıdlar, küreklere sarılı

nız, sahile gidelim. Bakalım ne is
tiyor bu adam? ... 

Nehrin kenarına ulaştıkları za

man, garib bir mahlükun zayıf 

ve kuvvetsiz bacaklarını sürüye • 

rek kendilerine yaklaşmaya ça -

lıştığını gördüler. Bu adamın za

yıf vücudü, çırçıplak denilecek 

bir halde idi. Yalnız belinde, yerli 
kabilelerin bellerinden dizlerine 
kadar inen saz örtülerine benzi • 

Çeviren: FUAD SAMİH 

yen bir peştemal vardı. liözlerin· 
den dökülen yaşlar güneşten yan
mış, esmerleşmlş yanaklarından a
şağı süzülüyordu. 

Lodtromo sordu: 

- Kimsiniz? Bu vahşi yerde ne 
arıyorsunuz? ... 

Yabanci, söz söyliyebilecek hal
de değildi. Sanki insanlığını, lisa. 
nını unutmuştu. Bin müşkülatla 
ve boğuk bir sesle: 

- Rica ederim size, dedi. Acı
yınız bana ... Bırakmayınız bura
da beni! ..• 

Gemiciler, ne CE"Vab verecekle

rini bilmiyorlar, birbirlerinın yüz- ı 
lerine bakıyorlardı: . 

D
ünyanın altını üstüne ge -
tiren, bil tün milletleri bir
birinin üzerine saldırtan 

kanlı faciadanbori yirmi beş sene 
geçti 

Avusturya - Mırcaristan Veli
ahdi Arşidük Ferdinand, 28 hazi
ran 1914 de, Saray bosnada katlo
lundu. Bıı kanlı facia umumi harbi 
doğurdu. 

Türkiyenin esiri bir vil.1yeti o· 
lan Bosna, 1878 denberi Avustur
ya tarafından işgal ve idare olu
nuyordu. Nihayet 5 il.kteşrin 1908 
de Avusturyaya ilhak edildi. Bos

(4 üncü sayfa.ılan devam) 

Ceslın bir tayyareye binerek Al
manyııdan Arabiatana kadar gi
den bu Alman mütelıassısının tay
yaresi ArabiıStanda daha ziyade 
tesir icra etmif. Doktor Grolıa'nın 

Alınan noktai nazarını kabul et
tirmek için ileri sürdüğü delille
rin kuvvetten ·ziyade bu cesim 

tayyarenin gösterişi. daha mües
sir olınuş. Londralı Deyli Ekspres 
gazetesi bunu böyle söylüyor ve 
İngiliz hii.kıimetine de .şu tav&iye
debulunuyor: Eğer İngiltere dün-

nada bulunan Sırblar bu ilhaka pnın başka taraflarına göndere -
q:ıuarız idi. Bunlar, yani Bosnalı bilirse tayyare en iyi propaganda
Sırb nasyonalistler Narodna Ob - dır. 

drana adlı gizli bir cemiyet teşkil Göze çarpan keyfiyet şudur: 
ettiler. Bu cemiyet, 1911 de •birlik milwer devletleri büyük bir pro· 

ah d T" · · · aldL İ le-v_ey u o um. ısmını ~ . • paganda faaliyeti gösteriyorlar. 
rınde birçok zahıtler, sırp politı- T . ,. ded"" · - Bo'·-~'-.. aymıs ın ıgıne gore "'"" ~-
.kacıları vardL Belgrad valisi Put-
nik de dahildi. Bunlar Avusturya
nın yüksek memurlarından birka

çını öldürdüler. Nihayet, Gavrilo 
Prencip'in Avusturya Veliahdini 
öldürmesini kararlaştırdılar. Pren
cip, on dokuz yaşında bir mekteb 
talebesi idi. 25 temmuz 1896 da 
Hadjitelı'de doğmuştu. 

Arşidük, Bosna manevraları es
nasında Saray-<Bosnaya gelmiştL 

Karısı da beraberdi. 

28 haziran sabahı istasyondan a
layla Belediye dairesine gidiyor
du.Bombalı, rovelverli altı sui 
kasdcı, seyirciler arasına karışmış
tı. 

Bunlardan ibirisi, Kumurca köp
·rüsü başında bir bomba attı, fa. 
kat emelıne muvaffak olamadı. Bir 
zabit ve seyircilerden de bir 
kaç ki~i yaralandı. 

Sııikasdcı yakalandı. Otomo • 
biller, belediye dairesine vasıl ol
du. Kont Harraş, merkez kuman
danı General Potorike, avdette 
tehlike olup olmadığını heyecanla 
soruyordu. General: 

- Merak etmeyiniz! dedL ayni 
günde iki suikasd yapıldığı görül
memiştir. Şehri, suikasdcılarla mı 

dolu sanıyorsunuz? .. 

Arşidük çok şinirli idi. Belediye 
reisi üad ettiği nutukta: 

- Sizi milletin saygılarile se
Jimlarım ... 

Dediği zaman Arşidük gülüm-
sedi: 

- Yani bombalarla!. .. 
Diye mırıldandı. 

Ve, bir taarruz ihtimaline meb-
ni kendisini muhafaza için araba
nın basamağında durmak, vücu -
dünü siper etmek istiyen Kont 
Harraşa: 

- Haydi, oturunuz, kendinize 
halkı güldürmeyiniz!.. 

Emrini verdi. Alay hastaneye 
doğru yola çıktı. İhtiyaten, evvel
ce tayin olunan yol değiştirilmişti. 
Fakat, şoför yolu şaşırdı. General 
Polorief bağırdı: 

_ Dur!. .. Fransuva jozef yo - 1 
!undan geçme ... Rıhtım üzerinden 

~e karşı mücadele adı verilen 
malUın muahedeyi imzalamış o
lanlardan ileri gelen üç büyük 

devlet - Ahnanya, Japonya ve İ
talya • için Efganistanın mevkii 
pek mühimdir. Çünkü oradan 

Rusyaya dair tetkikat ve ist.ilba
ratı ilerletmek mümkündür. Ge· 
çen sene ey!Ulde Çekoslovakya 

meselesi yüzünden çıkan buhran 
esnasında. da Ef.ganistanın payı -

tahtı olan Kabildeki bazı ecnebi
ler gerek Sovyet Rusya ve gerek 
İngiltere aleyhine hararetli bir 

faaliyet göstermekten kendilerini 
alamamışlardır. Japonlarnı ise ge

rek Hinıl" ;tanda ve gerek Efga -

nistandaki faaliyetleri m~ur ol
muştur. Mihver dt>vletlerinden Ja
ponya Hindislanda propaganda i· 
çin çok para sarfed.iyor diye ta -

nınm.ıştır. Japonların Asyanın 

muhtelif merkezlerinde istihbarat 

Ş<t>ekeleri bulunuyor. 

İn.gillerede Hariciye nezareti • 

ne bağlı olarak şimdi İ.stiljbarat 

ve neşriyat için teşkilat yapıldığı 

g~i haıtı çıktığı zaıınan da bu teş
kilat bir nezaret haline getirilmek 
üzere genişletilecektir. 

Geçen gün Avam kamarasında 
hu mevzu etrafında münakaşalar 

oldu. Bu teşkilatın başına getiri
lecek olan Lord Pert'in ne gibi 

tecrübesi olduğunu Başvekilden 

sordular. O da Lord Perl'in Ro
maya elçi olarak gilmeııden ev· 

ve! Milletler Cemiyeti Umumi ka
tibliği vazifesini gördüğünü ha
tırlattı. Fakat meb'uslardan biri 

de Lord Pı:rt'.in Faşist memleket
lere taraflar olup olmadığını sor

duktan sonra diğer bir meb'u;> da 
şunu sormuştur: 

- Almanyanın propaganda i
çin senede 20.000.000 İngiliz lirası 

sarfedip etmediği doğru mudur? 
Buna cevab verilınemiştir. Fa • 

.kat Avam kamarasında bunun or

taya atılmaısı az manalı değildir. 

git!... ="""=========== 
OtomDbil, geri dönmek için bir 

an durd'1. Tam Gaurila Princib'in 

önünde ... 
Genç suikasdcı, elini kaldırdı. 

İki brovnig kurşunu, otomobil -

Lostromo, bir an düşündü, son· \ 

ra: 
_ Haydi, dedi. Gir sandala! ... 
Yabancı, cMarjori• de sıcak bir 

çay, bir kadeh Rom içtikten son· 
ra biraz kendine geldi. 

Bu vahşi yerde on sene pek a· 
cıklı bir hayat geçirdiğini, mah • 
rumiyetlere, işkencelere maruz 
kaldığını anlattı. isminin Mihael 
Sabrov olduğunu söyıedi. 

Fakat; bu ıssız, vahşi yere ni • 
çin ve nasıl düştüğünden bahset

medi. 
Gemiciler çok müteessir olmuş

lardı. Fazla bir şey sormadılar. 

Bu insan taslağı ile eski açık· 

göz, çevik ve yakışıklı Aleksi Po· 
le\'iÇ arasında bir mür.asebct kal· 

mamıştı. Bu vahşi yerde geçirdi

ğı on sene içinde bir çok defalar, 
cürüm ortağı Riko! ı,;.bi ;tlam olun
madığına teessüf etmişti. 

de bulunan ilri vücudün can evine 
tesadüf etti. 

İşte düşüncesiz genç talebenin 
bu hareketi 10 milyon adamın ö
lümüne scbeb oldu. 

Tarzandan ve yanı'1dan hiç a· ı 
yırmadığı vahşi, yırlıct hayvan -
!arın k.orkusundan ormanın en de: 
rin, en kuytu yerlerine ka~ıp sak· 
lanmıştı. 

Nihayet yamyamların eline düş· 
müştiL Kabile reisi, her neden ise 
hayatını bağışlamıştı. Fakat; ha -
zan buna da, yamyamlar tarafm

dan parçalanıp yenmediğine de 
canı sıkılıyordu. Tamam on sene 
kabilenin eğlencesi, maskarası ol
muştu. Kadınlar ,çocuklar kendi

sini görünce alay ediyorlar. taşa 
tutuyorlardı. ArlıJı: yemeklerini, 
köpek önüne atar gibi atıyorlar

dı. Günün birinde mühlik bir çi
çek hastalığına tutuldu. Az kal • 
sın ölüyordu. Bir çok ızlırab çek
tikten sonra kurtuldu. Kurtuldu 
amma, çehresi kalbura dönmüştü. 

sefalet, mahrumiyet yüzünden 
tanılmıyacak hale gelmişti. Anne
si bile görse, kendi oğlu olup ol· 

-
imlada Anarşi 

debi tekiınülün en belli • 
başlı aleti dildir. Takarrilr 
ve tebellür etıniyen bir dil· 

de edcl>i tekamül ve yenilik ya
ratmak mümkün değildir. On ye
dinci asırda bütün Fransız mü • 
nevverleri dil ve gramer mesele
lerile uğraştılar ve bugünkü mo
dern Fransız dilini yarattılar. 

Vaugelas'nın dilde MaLharbe'in 
şiirde ileri sürdükleri amansız ve 
sert nazariyeler XVII !İnci asır 

Fransız klasiklerine önderlik edi

yordu. Nitekim, bugün klasik ta
birinden, hatıra derhal örnek e

serler gelir ki, bunlar, milli ve la
ik damgasını taşır. 

Bizim de din inkıltıbı dediğimiz 
büyük cümlenin istihdaf ettiği ga· 
ye, Türkçenin bünyesine uygun 
kalılılar yaratarak şekil ile muh-

tevanın muvazenesini temin ede
bilmekten ibaretti. Müstahase ha
line gelen eski lisan an 'an esi ha

ricinde mükemmel örnekler vü

cude getirebilmek için her şey

den evvel Türk gramerinin istik
rarı 18.zımdır. 

Lisan müessesenin üzerinde ya
pılacak ameliyat Conventionnele 

müliıhazalara değil, ilmi esaslara 

istinad edebilir. Kl:isik diilerin ve 
klasik ede'biyatların en bariz vaa

{ı mevzudan ziyade şekildeki mü
kemmeliyettedir. Bu mükemme

Lyeti dünkü Ana dılinin hangi 

eserlerinde arayabwriz? Örnek o
larak hangi e.serleri seçebiliriz? 

Hele. son gazete, kitab ve mec
mualardaki neşriyat ile imliı.da

ki anarşiden sonra kültür ve ede
biyat sahasında değil, mektebler

de tedrisat yapmıya imkan kal
mış mıdır? Ahmed, Hamid, Ce

nab, ihtiyaç, mu.lıtaç. ihtiyat, and 
gibi en lüzumlu ve gündelik ke

limeleri yazarken bunların imla 
şekilleri ne olacak? Herkes, her 
gazete, her mecmua, her kitab 

.kendine göre bir imla tarzı kul
lanıyor. Bunun 90nu neye vara· 
cak? 

San'at, meb'us, neş'e ... ve em
sali kelimelerin iki türlii imlası 

göze çall'ıyor. Hangisi tercih olu
nacak? Son dil kılavuzu ile ilk çı· 

karılan kılavuzlar arasında yek
diğerini nakseden imla şekilleri 

bu güne kadar inzibat altına alı

namadı. Daha garibi yeni yazıla· 

rınıızın üzerindeki Cumhuriyet 
kelimesi iki türlü yazılıyor: 

Cumhuriyet, Cumhuriyet. 

Bu korkunç anarşiye bir niha -
yet verilmiyecek olursa mektep
lerde çocuklarımıza dilimizi öğ

retmeye imkan kalmıyacak ... 

Bir ilk. okul talebesi ihtiyacın, 
Ahmedln, ihtiyatın sonlarındaki 

harfleri nasıl yazacaklardır? 

Gerçi bu kelimelerin sonuna bir 
sesli harf getirilerek telaffuza gö
re yazılınası icabeder, demek aca

ba bu maksadı temine hizmet e
debilecek midir! Halbuki, bu hu· 
susta cDil Encümeni• nin kabul 

ettiği şu nazariye bütün bu müş
l<ülleri izaleye ki.fi geliyordu: 

madığını tayinde güçlük çekecek- 1 
ti. Saçları beyazlanmış. dişleri dö
külınüştü. Hali tavrı, yürümesi, 
oturması hatta söz söylemesi bile 

başkalaşmı~lı. Sanki, rakiblerini 
sindiren, bir yumrukta kafalarını 
ezen Poleviç o değildi. 

Marjori zabitleri, tayfaları bu 
insanlıktan çıkan adamın haline 
acıdılar. Karnını doyurdular, elob>
se verdiler. Teselli edici sözlerle 
gönlünü ho~ etmiye çalıştılar. Po· 
!eviç bitkin bir halde idi. Daima 

dalgın dalgın denizlerin enginle
rine bakıyor, düşünüyordu. Ha -
linde bir bezginlik vardı. Dünya
dan, insanlardan, insanların ka • 
nunundan nefret ediyor görünü
yordu. 

Tayfalardan daima uzak bulu • 
nuyordu. Çalışacak kuvveti olma
dığı için bir iş göstermediler. Ken

di haline bıraktılar. Daima bir kö
şeye çekilip oturuyor, tayfalarla 

cTürkçe kelimeleri:.ı sonunda b, d, 
c bulunmaz, onların yerine p. t, il 
getirilir.• 

Bu kaide çiğnendikten sonra 
imlada anarşi kendini gösterdi. 

Esasen kelimelerin asıllarını 

öğrenmek istiyenler için mükem
mel bir lügat kitabı vücude getir
mek icabettiği halde şimdiye ka

dar, ne bir lügat, ne de bir gra
mer ortaya konulamadı. Bu, mev
cud inzibatsızlığı bir kat daıha art· 
tırdı. Her dilde muhtelif ve Eti
mo.loji!t lügatlar miqkülleri yen

diği halde bizde hiıl.a, en basit ve 
daima müracaat edilecek bir lıl
gat kitaıbı bile yazılamadı. 

Bekçi, Attan, İhtiyaçtan gibt 
kelimelerin imla şekilleri herke
se nazaran değişmektedir. Bunun 
için de lrullanılan kaide~·e : a • 
yet edilmediğinden ana·şi alal:-i;
:liğine ılerliyor. 

İııcetme ve uzatma işaretin •' • 
'bile nerede kullarulaca. ını. nere· 
de kullanılacağı tereddütlere se
bep oluyor. Bu şartların altında 

yabancı bir dilden lercumede de
ğil, dilimizin istikrar ve tekamü
lünü temin etmek imkansız bir 
hale gelec~ktir. 

Maarif Veka!etinın güzel bir te
şebbüsünden doğan neşriyat kon
gresinden sonra temmuzda top
lanacağı haber veren Maarif Şu

rasının bütün, bu mühim kültür 
davalarını halle muvaffak olaca
ğına kuvvetle inanmaktayız. 

Biz, Maarif tahirile daima mek
tebleri kasdediyoruz. lfaPbuki, 
maarif, yalnız mektepler değil, 

lbütün bir memleketin ilim ve kül
tür siyaseti demektir. Her yurd, 
baştan başa bir mektep, millet de 
o mektebin istisnasız bir talebesi 
olduğunu unulmıyalım. 

ORHAN RIZA AKTUNÇ 

Biri 21 Yaşında 
öteki 22 .. 

(5 inci .ayfa.ılan devam) 

Emanoel - Birincisinde bir rna· 
damın el çantasını, ikincisinde de 
boş bir valiz aldım. 

Hakim - Bu defa da bir otoJiıO
bil ... Anlaşılan iki büyütmeğe ka
rar verdiniz. 

Edmon - Ben bir şey çalma -
dım. Namuslu bir delikanlıyım .. 
Hiıkim - Siz namuslu bir de

likanlı oasaydınız, arkadaşınızın 

hırsızlık .etmesine mani olurdu -
nuz. 

Edmon - Otomobil kullanıp 

kullanmadığını öğrenmek istemiş
tim. 

Mahkeme, iki dostu ikişer ay 
hapse mahkiıın ediyor. 

Dr. Hafız Cemal 
(LOKMAN en:IM) 

DAHİLİYE MÜTEHASsrsı 
Divanyolu iM 

Mua1ene aaatıert: Pazar harto her 
sÜll 1,1 • 1, Sah, c.marteııı 11 • l,1 

tııı:..,..,L Tel: W91 

görüşmüyor, eğlencelerine işti • 
rak etmiyordu. 

cMarjorio fenni bir sefer he'" 
ti tarafından kiralanmıştı. H 

azaları da Poleviç'i şefkat ve r 
hametle karşıladılar. 

Fakat, az sonra onun o asık su-

ratından usandılar, ehemmiyet 

vermemeğe başladılar. 

cMarjori•, on gün sonra bir a ... 
danın önünde demir attL Alim
ler, burada tetkike değer mü -

him şeyler bulacaklarını ümid e
diyorlardı. 

Onlar, fenni tedkiklerle m~ • 
gul olurken tayfalar da karaya 

çıkıyorlar, dolaşıyorlardı.. Bir güı 
Paloviç de onlara iştirak etti. 

Ada, tepelerinden deniz kena _ 
rına kadar yüksek ağaçlarla, sı _ 

cak memleketlere mahsus çiçek
lerle dolu idi. 

(Devamı var} 
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50 lirallk 
Bir Elbiseyi 
Ter Mah
vedebilir. 
Terin ulat
tığı elhiee 
kıea hirza
mada harap 
olmağamah
kômdur. Ter
kibindeki 
tuzlu mad
delerden 
dolayı ter, 
bllhaasa 
ipekli ku-

:~1ın1= SÜDORODO PERT~V 
ve iç çamşşırlarınızı KORUR ., 
tere .k.iırşı muhafaza ,.... 
etmek için 
SUDORONO 
PERTEV 
Knlfanmız. 

Dl!(KAT: "Sudorono Pertev., ter~ kcHıez. I 
sadece mecrasını DetJ~tirir. Bundan dolayı 
vucuda hJç blı fenahts yoktur. 

pı ~~ 

·, En Faz 1 a · 
• 

\ Rağbet Bulan 
Pudranın Yeni 

Renkleri 

DEViREDİLECEK İHTİRA 
BERATI 

cHidrokaıfuonlar> halkkındaki 

jjh.tira için alınmış olan 18 tem -

muz 1925 tarih ve 322/328 numa

ralı ihtira beratının i!hti.va ettiği 

hukuk, ihtiraı Türkiyede mevkii 

fiile koymak için icara verileceği 

teklif edilmekte olmakla /bu hu~ 

susa fazla malfunat edinmek iste
yenlerin Galatada, Aslan Han 5 

iılci kat 1 ~ 3 numaralara müraca• 
at eylemeleri il~n olunur, 

Yeni Radyo mevsiminin yaldaş 
ması hasebiyle Beyoğhında BA
K.ER mağazaları müdüriyeti, 
bütün 1939 senesi 

ZENITH 
RADYOLARI 

MEŞHUR BiR 11-.----
Güzelrik Mütehassısı 

Şu kıymetli tavsiyelerde 
bulunuyor: 

- Rob ve şapkalarda olduğu gi
bi, pudra renklerinin de modası 

mütemadiyen değişir. Bunun i
çindir ki dalına yeni ve cazib 
renkler hemen Tokalon müessesi
nin güzellik mütehassısı tarafın -
dan piyasaya sürülmektedir. * PECHE - İlkbahar tuvalet
lerile ahenktar olan ve bilhassa 
sarışınlarla saçları kestane ren
ginde olanlara yakışan, şeftali 

yumuşaklığı tesirini yapan pud-

DEVREDİLECEK İHTİRA 
BERATI 

cTuğla imalindeki ameliyatta 
:ıslahat hakkındaki thtira için alın-

mış olan 22 temmuz 1931 tarih ve 
1280 numaralı iıhtira beratının iih.-

tiva ettiği 'hukuk bu bre başka
sına devir ve yahut rhtiraı Türkiı

yede mevkii fiile koymak için ica
ra dahi verile<:eği teklif edilmek

te olmakla ıbu hususta fazla ma

lfuna t edinmek i.stiyenlerin Gala

ta.da, Aslan Han 5 inci kat 1 - 3 

numaralara müracaat eylemeleri 
ilan olunur. radır. l * BRUN SOLEİL - Esmer -----------

tenler için gayet sevimli ve ~Mat> 1 
bir tesiT yapan ve bugün Pariste 
pek fazla rağbet bulan pudradır ~ 

Ba~er Ayakkaklar1 
Rahat ve sağlamdır. * RACHEL - DORE - Zayııf 

tiplere hafif ve mahrem bir par
laklık veren ve bilhassa suvare 
tuvaletlerine ahenktar bir pudra
dır. 

Cazib ve sehhar renklerin bü
tün serisini tecrübe ediniz; 

Bir çok kadınlar, maalesef ten
lerine uygun renkteki pudrayı 

kullanmıyorlar. Bunun için yüz
lerine makyaj olmuş ve sert bir 
manzara veriyor. Teninize uygun 
pudrayı bulmanın yegane çaresi 
yüzünüzün bir tarafına bir renk 
ve diğer tarafına başka renk te<:
rübe etm~ktir. 

Adresinizi yazınız. Size parasız 
olarak muhtelif renklerde 6 adet 
nüınunelik yeni Tôkalon pudrası
nı göndereceğiz ve ·bu te<:rübeyi 
kolaylıkla yapınız. Adres: İstan
bul 622, posta kutusu (25 No. lı 
T<>kalon Pudrası servisi.) 

Bu ayakkabları almakla ik
tısad etmiş olacaksınız. Hali 
hazırda yerli ve ecnebi malı 
zengin çeşidlerlıniz vardır. Ge
liniz, görünüz ve intihab ediniz. 1 

DEVREDİLECEK İHTİRA 
BERATI 

-
cBilhassa hamızlı su ve hamızlı 

mayiatta humuzu reffi usulü. 
hakkindaki ihtira için alınmış o
lan 25 ağustos 1937 tarih ve 2476 
numaralı ihtira beratının .i:l:rtiva 
ettiği hukuk bu kere başkasına sa-. 
tılık ve yahut ihtiraı Türkiyede 
mevkii fiile koymak için icara da
hi verilebileceği teklif edilmek -
te olmakla bu hususa fazla malu-
mat edinmek isteyenlerin Oala
tada, Aslan Han 5 inci kat 1 - 3 
numaralara müracaat eylemeleri 
iilln olunur. 

Devlet Demlryolları ve Limanları ı 
lfletme u. idaresi ilanları 

1-.----------------------------------------------~ Muhammen bedeli 1.700 lira olan 10.000 kilo saf ve 2.000 kilo Mi 

hamızı kibrit. 19-7-939 Çarşamba günü saat (10,30) on buçukta Haydar

paşada Gar binası dalıilindeki komisyon tarafından açık eksiltme usu-
1ile satın alınacaktır. 

Bu ı~e gırmE>k ıst< yenlerin 127 lira 50 kuruşluk mu~akkat teminat 

ve kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme günü saatine kadar 
komisyona müraca:ülar: lazımdır. 

Bu işe ait ~f.lrinameler komisyondan parasız olarak d~ıtılmakta-
d:ır. (4842) 

Gayrimenkul Satış İlanı 
Beyoğlu Dördüncü Sulh Hukuk 

Hakimliğinden : 
Terekesine mahkemece el konulup tasfiyesine karar verilen 

ölü Mecit Mehmet Karakaş uhtesinde bulunan Bakırköy Yeni· 

mahalle Hatboyu sokak 74 kapı, 8 harita keza ayni mahalde 74 

}capı, 4 harita, 70 kapı, 5 harita numaralı ve Bakırköy İncirli cad· 

desinde 39 numara ve Yeşilköy Şevketiye mahallesi hat boyun· 

da es'ki 6/1 yeni 1 ve 3 numaralı alıtı arsa açık arttırma suretile 

8/8/93ıl tuihine müsadif salı günü saat 10 da satılacaktır. Satış 

_bedeh yüzde yetmşi beşi bulmadığı takdirde 23/8/939 tarihine 

müsad.if çıırşamba günü saat 10 da ikinci arttınn.aSJ icra edile

cektir. Gayri menkullerin satış gününe kadar vengileri terekeye 

ai.t olup tell!liye resmi, ihale pulu, yirmi senelik taıviz bedeli 

mi.işt<>.risine aittlr. Satış tapu kaydı mucibinre yapılacaktır. 

Tafsilat: Yenimahalle hat boyu 74 kapı. 3 haritalı arsa 459 

metre murabbaı. olup tamamının kıymeti 688 liradır. 

74 kapı. 4 harita numaralı· arsa 459 metre murabbaı olup ta· 

mamıoın kıymeti. 688 liradır. 

70 kapı, 5 harita numaralı arsanın 459 metre murabbaı olttP 

tamarr•ınm kıymeti 918 liradır. 

İncirli cı:ı.dıiesinde 39 numaralı arsa asfalt cadde üzerinde 638 

metre murabbaı olup tamamının kıymeti' 1100 liradır. 

Y eşilköyde Şevketiye mahallesinde 1 ve 3 numaralı arsa i1'i 

parça olup mesııhai sathiyesi 1450 metre murabbaı tamamınlJl 

k~fmeti 2176 luadır. 

İsteklilerin yukarıda gösterilen gün ve saatte Beyoğlu Dör

düncü Sulh Hu;ruk mahkemesine gelmeleri ve arttırmaya gire

btlmek iç1n yüzde yedi buçuk nisbetinde pey akçesi yatırmaları 

2 temmuz Pı:ı :ar günü yapılan kongrede ekseriyet olmadığınd8~ 
atideki ayni ruznamenin müzakeresi için kongre ikinci defa 7 te!1lJl1~ 
cuma günü sa.at on sekiz buçukta Anadolulıisarındaki Yurd mer.ı\:€ı'li' 

======= de toplanacaktır. Ru .. mame: 

. 
Para biriktirenlere 28,800 lira ikramiye verecek 

Ziraat Bruıkasmda kumbaralı ve ihbarsg tasarruf hesablannda en az 56 llrası bulıuumJara sene4ı 

• defa çekilecek kur'a ile qağıdaki plina riire ikramiye dağıtılacaktır: 

4 Aded 1,000 Liralık 4,000 Lira 
4 )) 500 » 2,000 
4 )) 250 )) 1,000 
4Q D 100 D 4,000 

100 )) 50 ,, 5,000 
120 )) 40 " 4,800 

D 

» 
• 

160 )) 20 • 3,200 " 
DİKKAT: Besablarmdaki paralar bir sene içinde 500 liradan aıaiı düıınlyenlere ikramiye ~ıktıj1 
takdirde % 20, fazlasile verilecektir. 
Kur'alar senede 4 defa, 1 Eylôl, l Birinclk&nun, 1 Mart ve 1 Haziran tarihlerinde çekilecektir. 

~ 

Devlet Denizyolları !şletme Umu:J 
Müdürlüğü ilanları 

............. ımm ................ a::ı .... ımıı......... 

Ad;ı;ar - Anadolu - Yalova hattı yaz taritfesi 6 tarrunuz 939 perşem

be günı.nderı ıtibaren tatbik olunacaktır. Yeni tarife iskelelere asıl-

mıştır. ( 4856) 

Sahip ve neşriyatı idare eden Başmuharrlrl 

ETEM İZZET BENİCE 

BuıldıP yerı SON TELGRAF Matbua 

-.. Çocuk · Hekimi ~ 
Dr. Ahmed Akkoyunlu 
Taksim • Talimhane Palas No. 4 1 Pazardan maada her gün saat 

- 15 den sonra. Telı 40127~ 

. 
GÖZ HEKİMİ 

Dr. Murad Rami Aydın 
Taksim - Talimhane, Tarlabqı 

caddesi No. 10 Urfa aprt, 

fel: •115a 

1 ş C{>.miyetlı;>-r kanununa gö~e yasanm tadili, 

2 - İdaıe heyetı ve kontrolör raporlarının okunması, 

3 - İdare heyeti, Kontrolör, Haysiyet divanının seçilmesi. 

~hisarlar U. Müdürlüğünden: 
Ciısi Mikdarı Mub. Bedeli Yüzde 7,5 Eksillmenia • 

Baş ipi: 
Bel ipi 
'l'oruga ipi 

18.000 Kgr. 
25.000 > 

10.000 > 

teminat 
Lira Kr. Lirn Kr. 
9900 - 742 50 

11200 - 843 76 

5885 - 441 87 

Şekli Saatı 

Kapalı zarf 15 
> > 16 ~ 
> > 18· 

1i 
I - Şartn.amelerincleki teslim müddetleri uzatılaraık miktarları ) 

karda yazılı baş ve bü ipi ile yine şartnamesi mucilbince tonga ipi ~ 
palı zarf usuiile eksiltmeye lronmu.ştur. 

II - Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları, eksiltme s9' 

leri hizalarında yaLılıdı:r. 
III - Eksiltme 5/VII/939 Çarşamlba günü Ka!bataşta Levazııtl 

Mubayaat ŞubesindE>ki Alıım Komisyonunda yapılacaktır. 
IV - Şartname ve nümuneler her gün sözü geçen şubeden ve ~g; 

tamonu Müstakil Müdürlüğünden parasız alınalbilir. 
V - Münakasaya iştirak edecekler mühürlü teklif mektublBrf.' 

kanuni vesaik i!c % 7,5 güvenme parası makıbuz veya banka ten1itl 
mektubum~ ihtiva edecek kapalı zarflarını i!hale saatlerinden bir s9 

evveline kadar Komisyon Başkanlığına maıkbuz muikabilinde veri 
!eri lazımdır. c451711 

Kandilli Kız Lisesi Satınalma komisyon undB6 

Cinsi Azami kilo Tahmiıı bedeli İlk teminat', 
mikdarı L K. S. Lir:t ~· 
• j Ekmek 25000 00 9 50 178 

Kripel maden kömürü 125 Ton 15 50 00 145 

Türk Antrasiti 35 > 24 00 00 63 { 

Kandilli Kız lisesi.:'."in senelik ihtiyacı olan yukarı.da miktar ve Jll'I' 

hammen fiyatile ilk teminatları yazılı yiye<:.ek ve yakacak 17 /V11/9S~ 
pazartes günü sa:ıt 14 de İıstanlbulda Beyoğlu İıstikUl caddesi 349 sııfıl' 
binada Liseler rnuhasebedliğinde toplanan Okul komisyonun<la ııÇ1~ 
eksiltme 'SUret~y le ihalesi yapılacaktır. İsteklilerin 1939 yılı Ticaret C' 

dası vesikası ve teminat makfbuzu ile !belli gün ve saatte komisyona tl 
meleri, şartnameler okuldan görülüp öğrenilir. (4726) 

DEVREDİLECEK İtHTİRA 

BERATI 

c-Bitumlu maddelerden münte

§ir dispersiyon halinde sulu mah

luller ihzarı ameliyesi> hakkın -

daki ihtira için alınmış olan 3 a

ğustos 1935 tarih ve 2048 numara

lı ihtira beratının ihtiva ettiği hu

kuk. icadı Türkiyede me-vkii fiile 

koymak için, icara verileceği t~k

lif edilmekte olmakla ıbu hususa 

fazla malfunat edinmek isteyen

lerin Galatada, Aslan Han 5 inci 

kat 1 - 8 numaralara müracaat 

eylemeleri il.An olunur, ...,, 

ZAYİ 
. i' 

1332 senesin.de Bursa SanaY1 •1 
daresinden aldığım tastiknarrıe} 
kaybettim. Yenisini çıkaracağı~: 
dan eskisinin hükmü olmadığı 1 

lan olunur. •' 

567/48 Molla cııfef 
oğlu Ö~ 

ZAYİ 
I 

iİstanbul Belediyesinden aıdı t' 
ğım ehliyetnamemi ve nüfus t~9, 
keremi zayi ettim. Yenisini 8 ~, 
cağımdan eskisinin hükmü Y0 

tur. # 
Yemiş Hasıriskelesinde 5/ 

dş.lcı Ahmed oğlu Mernış S 


