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Bulgarlar Almanya.Veltalya 
Üstüne lı ~ Birleşiyorlar mı? 
Hata 

~H~a!~ta~ Alman Gazetelerine göre Arnavutluktaki ltalyan ordusu 
İtalyan ve Alınan matbuatı 
Türk ve Arab efkin umu· 
mlyesini yahud da sulh cep
healni kendi iç efkhı umu· 

Bulgarlara Yardım için Orada Bulunuyormuş •• 
miyeleri aanıyorlasa hata • B / B k •ı • B Ü B ı • -1 V l 
nm en bUytlitinü lfilyorlar U gar aşve f f ug n er ınae .n..onuşma arına 
demkth. - ' 

Ç A R ŞAMBA 

5 
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Sahih ve Ba§11luharriri: 

ETEM İZZET BENİCE YIL~ 3 

lliiilliiliiiiliiiilil5ilii~iiiiiiiiiiiiiimiiliiiiillii Başlıyor. Bulgarist~n Erazi Talebinde Israr Edivor 
Yazan: ETBM tzzBT BENİCB 'eıT 

Oriun un Hataya rfrdili gün alınmıt resim terden 

/! 
1man ve İtalyan propaganda 
merkederi yeni bir vaziyet 
~ kafa yoruyor -

lar: Türk ve Arab efkirı umumi-
yelerini tqevvüfe uğratmak nutl 
mümkün olabilir? İngiliz gazete
lerinin lııtihbarına göre hatta bu
nun için bir de kongremsi mahi -
yette bir iş birliği yapmış bulu

Berlin 5 (Hususi) - Buigar Bi§- ,, 
vekili Köseivanof, refikası ve ma
iyeti erklnı bugün saat 14,30 da 
Berline muvasalat edeceklerdir. 
Bizzat Hitler ve Hariciye Nazırı 
Fon Ribbentrop ve Moreşal Gö· 
ring misafirleri karıılıyacaklardır. 

Haf ay 
Günün 

Bugün Ordunun Girdiği 
Yıldönümünü~ Kutluyor 

nuyorlar. 
İtalyan ve Alman matbuatı 

Türk ve Arab efkarı umumiyele
rini yahud d~ sulh cephesini e
ğer kendi memleketlerindeki hul
ya ve ümidle mütemadiyen da -
yarunıya sevk ve ihtirasa tahrik 
edilen cfkin umumiyelerle öl -
çüyorlar ise hatanın en büyüğünü 
işhyor, gafletin en affedilmezini 
gösteriyorlar .• demektedir! 

Türkiyede Türk vatandaşı ola
rak kendi inan Ye kanaati dışın 
da herhangi bir yaban<:ı emele 
temayül gösterecek tek _adam gös
terilmesi mümkün olmadığı gibi 
Türk iç ve dış politikasının doğ -
rudan doğruya Türk milletinin 
malı olduğu da gözönündedir. 

Türk vatanını her türlü ecnebi 
isHJası ve tahribintMın billiil müca
delesi, muharebesi ve enerjk çal~
ıınasile kuran ve kurtaran Türk mil 
leti onun ebedi selametini ve ko
runmasını da bizzat millt vicdan ve 
şuuru ile tekeffül etmiş bulun
maktadır. Bunun içindir ki, Pro
pagandanın Tilrkiyede geçer me
td olmadığmı ilk peşin bilmek ve 
böyle bir hevese kapılmamak icab 

Bulgar Başvekilinin Berlini 
ziyareti büyük bir tantana ile kar· 
şılanacaktır. Gazeteler, Köseiva· 
nof ve Bu.18aristan hakkında ıon 
derece sitayişkar yazılar neşret -
mektedirler. 

Bulgar Başvekili dün gece Ro-
zenbah istasyonundan Alman 
topraklarına girmiştir. 

Başvekil öğleden sonra eıvela 

Hariciye Nazırını, sonra HiUer'i 
ziyaret edecktir. 
ALMANYA BULGARİSTANA 

PARA YARDIMINDA MI 
BULUNACAK? 

Berlin 5 (Hususi) - Bulgar Baş
.vekilinin Berlini ziyaretinden bah
seden siyasi mehaf ilde, Bu]ıga • 
ristanı artık mihver devletleri~ 
iltihak etmiş olarak kabul etmek 
lazım geldiği söylenmektedir. So1-
ya, Berlin ile anlaşmıştır. Bulgar 
Başvekilinin ziyareti sadece bir 
formaliteden ibarettir. 

Bulgar Başvekili Köseivanof ft ıefikasının lstanbulu 
zamanından alın mış bir r esimleri 

ziyaretleri 

lüyor: •İtalyanın ArnavlKiluktakiı 
tahşidatı icabında Bulgaristana 
yardım etmek içindir.> ~ 

Bulgar Başvekili ile Alıl)Jın Ha
riciye Nazın Fon Jtib~trop 
arasında müzakerlere b~n öğ
leden som-a başlanacaktır. !3u mü-

zakereler sadece şifahi bir danı§
maktan ibaret kalacak, herhangi 
bir vesika imza edilmiryecektir. 
BULGAR MALİYE NAZIRINA 

NİŞAN 
Berlin 5 (Hususi) - Bulgar Ma

(Devcımı 6 ıncı sahifede) 

Yarı resmi Doyçe Politişe Kor- R f A 
respondenz diyor ki: •Almanyanın e 1 Bayar da Bugün 

Sorguya Çekildi 
şarki Avrupada yegane dileği, 

herkesin kendisine lay:ıık olduğu 

mevkii işgal ettiğini görmektir. 
Almanya Bulgar milletinin kal -
kınmasını, kardeş Yugoslavya ile 

mukarenctini daima muhabbetle Sorgu Hakimlig., i Kararile Malik 
karşılamıştır.• 

:Antakya 5 (Hususi) - Bugün 
kahraman ordumuzun Hataya gi
rl§inin yıldönümüdür. Bu meıs'ud 
günü tes'i.d i~in Hatay günlerden-

Sovyetlerle 
Anlaşma 

Son Safhada 
Londra 5 (Hususi) - Sovyet • 

lerin pazartesi günü gönderdikle
ri ceva'bdan bahseden gazeteler, 
bu cevabı tatmin edici mahiyette 
telakki etmekitc ve artık anlaşma
nın imzasında hiç bir sebep kal
madığını yazmaktadırlar. B~ltık 

devletleri ile beraber İsviçreye de 
·verilecek olan teminat, iki ta1afı 
da memnun edecek 'bir formüle 
bağlanmıştır. Ancak teferrüat ü
zerinde bazı rnüzakerekr daha o
lacaktır. 

Muhiddin Birgen 
Tarziye Verdi 

ede-r. 

Arab memleketlerindeki pro -
pa:gandaya gelince, bunun iki ba
kımdan yapılacağı ve hatta §im -
diden ba~lanmı§ olduğu görül • 

Diğer gazeteler de Alman - t- V k b • E • -' -' A f l 
,,~yan ve Bulgar dostluğunu se- nev e ın vınaeae raş ırma ar p . G d 
lamlamakta ve Bulgarlann taleb- yap l l d f artJ rUpUD a 
!erini Bulgarlardan daha ziyade D k • T J 
kuvvetle müdafaa etmektedirler. Ün lİ op antı 

mektedtr. 
Birincisi, Hatayın Türk vatanı

na ilhakını vesile tutarak Arab • 
lığı aleyhimize kışkırtmak, ikin -
elsi de Arab memleketlerinin he
men hepsi ile alAkalı olan İngil -
tere ve Fransa aleyhine isyanlar . 
çıkartmak, yaygaralar kopartmak

Bu gazetelere göre, demokrat 
devletler Bu~arların arazi taleb
lcrini tatmin etmedikleri için, 
Sofyanın Berlin ve Romaya yak
laşması ve bu iki devletin telkin
lerini dinleme5i kadar tabii bir §ey 

olamaz. 
Diğer bir gazete de şöyle söy-

tır. Bunun için de en müsaid iki ------

zemin şimdiki halde Suriye ve ı· ki Kadfn 
Filistindir. 

Ancak, bu sllihı kullanmıya A Jd 
kalkanlar her iki noktada da hata Si 1 
üzerine hata işliyorlar. Türkiye 
sulh cephesine girmezden önce: 

- Hatay Türkiyeye verilmeli -
dir. Her millet kendi toprağında 
ve kendi bayrağı altında yaşar .. 

Manisada 25 yaşında bir kadın 
kayınbiraderini sevmiş ve onunla 
edem_,bilmek için kocası Osmanı 
öldürmüştür. Bu kadın Manisada 
idam edilmiştir. Kadın asılmnz -
dan evYel: 

- Ben zaten iki senedir öH1 gi
biyim. İpi çabuk boğazıma geçi
riniz. demiştir. 

Muglatla- da kocası Hasanı ta -
ammüdle öldüren Salih kızı Fat
man hakkındaki ölüm cezası da 
dün infaz edilmiştir. 

Diyen ve bize müzahir görünen, 
hatta te§vikk~r olan devletler ken
dileri idi. Şimdi, bunun aksini söy
lemeğe ve propaganda mevzuu o
larak ele almıya kalkışmak ke.n
dilerinin siyasi karakterlerine ye
rinde bir işaret sayılacağı kadar 
ele aldıklan siltıh da eski ve yıp
ranm~ bir silnhdır. Çünkü, bu 
propa~anda1arın bütün çeşidleri 
daha oncl'den tatbik edildi Irak 
Suriye, Mısır gazetelerini; çoğ~ 1 
Hataym ilhakı veya istiklnli aley
hine dünyayı yaygaraya boğdu _ . 

Tren bir Adama Çarptı 

lar. 
Ve. nihayet Arablnr da bütün 

dünya da öğrendi ki, Hatay özbe
öz Türk malıdır, ancak Türkiyeye 
iadesile izalesi mümkün olabilen 
bir davadır. Bu itibarla bu yolda 
tekrarlanacak bır teşebbüs hiç bir 
fayda getirmez, tersine olarak Al· 

. (Devamı 6 ancı sahiJedeJ 

Dün akşam çekmeceden Sirke
ciye gelmekte · olan makinist Meh
medin idaresindeki 27 numaralı 

banliyö treni Ahırkapıdan geç -
mekte iken trenyolu üzerinden 
geçmekte olan Kuruçaylı Ali oğ
lu Halile çarpmış ve ada.mı muh
telif yerlerinden yaralamıştır. 

Ekspres Geç 
Geldi 

Bu sabahki Ekspres iki saat 
sa.at rotarla8.45 de 2elmistir. 

Tekrar sorgu~·a çeki~nlerdcn Yusuf Ziya Ôniş, Tahir Kevkeb 
ve Malik Kevkeb 

&atie firketinin Fındıklıdaki e
.ktrik ser.giııi binasını fahiş fi • 
Ala satın alarak hazineyi zarara 
.1tuklarından dıolayı Dcnizbank 

enkanı hakkında açılan tahkika· 
ta devam edilmektedir. Dördüncü 
sorgu hAkimi, Satie şirketi rner-

( Devamı 6 ıncı sahifede) 

Hitlerin Danzig' e 
Geleceği Şüpheli ... 

Fakat Top, Silah ve Mühimmat 
Sevkine Devam Ediliyor 

Lond.ra 5 (Hususi) - Danzig 
Almanyaya ne zaman iltihak ede
cek? ve bu iltihak nasıl olacak? 

Gazeteler bu sualleri günün en 
mühim hftdiseleri olarak tebarüz 

ettiriyorlar. Pazartesi günü Ti • 
ge:ılhof'da bütün Danzig'lilerin hu
zurunda söylenen nutuklar ve ma· 
halli matbuatın neşriyatı Dan -

,(Devamı 6 ıncı ıahifedel 

Ankara, 4 (Hususi) - c. 
Halk Partisi Meclis grupu sa· 
at 15 te reis veklll Hasan Sa • 
kanın reisliğinde toplanmış • 
tır. E,·vcla Başvekilimiz söz 
almış ve meclisin yaz tatili 
kararlle bugünlerde mecliste 
müzakere ve intacı IUzımge • 
len müstacellyetl haiz bazı 
kanun laylhnları hakkında i

zahat vermiştir. 
Ilımdan sonrn, Bursa ıııe • 

busu Mulılttln Baha Parsın 

verdiği bir takTlr üzerine ruz
nameye alınmış olan Yeni Sa
bahta çıkan bir yazı~a nlt nıii· 
zaker~ cercynn etmiş, Dahi • 
}iye Vekili, bu hususta lza • 

hat ,·ermiştir. Bazı hatipler, 
bu makaleyi ve gazeteyi tak • 
bih etmişler, gazete hakkında 
emsaline müessir ibret ola -
cak kararlar verilmesi t ekli· 
flnde bulunmuşlardır. Netice
de, hükumetin ittihaz ettiği 

kararlar tasvip edilmiştir. 

Bundan sonra, Ba vekilimiz 
tarafından parti Jl'UPU idare 
heyetine tevdi olunan Mardin 
mebusu l\tuhlttın Birgenin ge
çenlerde barem kanunu hak· 
kında Son Posta gazetesinde 
yazdığı başmakale ilzerlnde 
idare heyetinin verdlfl karar 
umumi heyetin tetkikine ar • 
zolunmuştur. İdare heyeti, bu 
makaleyi, gerek parti umumi 
meclisin evvelce verdiği pren
sip kararına, gerekse parti n i
zamnamesinin neşriyata mü-

.(Devamı G ıncı ıahijede). 

beri hazırlanmaktadır. Sabahın ilk 
saatlerin<ie so'kaifı dökülen halk, 
milli bir heyecan içinde çalkanı -
yordu. Bütün evler, köylere kadar 

her tara1 süslemnişti. Ellr 
ıanlı bayrağımız ve Parti işe. 
rini taşıyan kalabahk bir ~ 

(Devamı 6 ıncı acıhifede. 

Eski Polis Müdürü 
Muhakeme Edilecek 

Dolmabahçede Onbir Vatandaşın .. 
Olümüne Sebebiyet Veren Hadise 

Ebedi Şef Atatürkün aziz naaş
larını ziyaret için Dolmnbahçe sa
rayına giden vatandaşlardan bir
kaçı fazla tehacüm dolayısile eei· 
lerek ölmüşlerdi. Hooise şöyle ce
reyan etmişti: 

Ziyaret günleri e6nasında bir 
akşam üzeri Dolmabahçe aarayı· . 
nın saat kulesi önlindeki kapısı 1 

istikametinde uzanan, iki tarafı 

tel ö:ııgülli dar yolda binlerce va
tandaş saraya girmek için birik -
miş bulunuyorlardı. Bu esnada in:: 
tizamı temine memur edilen a\ 
polisler atlarını halkın üzerin. 
doğru sürüyor ve dar yolda esa.: 
sen sıkışmış vaziyette olan halk, 
saray kapısının da açılmaması yü
zünden gittikçe daralan bir çem
ber içinde nereye kaçacaklarını şa
şırmış bir halde bulunuyorlar vr 
bağınyorlardı. 

O gün süvari polislerin atları 

ahında on bir vatandaş ölmüş, bir 
çok kimseler de yaralanmıştı. 1 

Bu müessif hadiseden dolayı o 
zamanki ·vali ve belediye reisi 
Muhiddin Üstündağ ve nrkad~la
rı hakkında yapılan tahkikat ü
zerine Devlet Şurası İkinci daire
si o zamanki polis müdürü ve şim
di.ki Çorum valisi Salih Kılıcın lü-

Eski İstanbul polis müdürü 
Salih Kılıç 

zumu muhakemesine. Üstündağ 
ile diğer maznunların da meni 
muhakemelerine karar vermiştir. 
Tahkikat evrakı da tetkik edilmek 
üzere Şura Umumi heyetıne tak
dim edilmiştir. 

!Dün Geceki Fırtına 
Bir Çok Yerlere Yıldırımlar Düştü, Yola 

Çıkan Ba.zı Vapurlar Geri Döndüler 

Şehrim.izde gOnlerdenberı ce • 
henneml bir hava hüküm sürü • 
yor, herkes şiddetli sıcaklardan 

oJ.kAyet ediyordu. Dün de akşama 
kadar ayni hararet devam etmiş, 

takat akşam üzeri şiddetli bir rü~ 
gfuo çıkarak vakit vakit fıı ~ına şek· 
lini almıştır. 

Gece yansından sonra rüzgar. 
(Devamı 6 ~ s.ahifedel 
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MEÔEB, NE ÇOK DA 

MEMUR VARMIŞ 

Temmuz başmdan itibaren De
nizbank lağvedildi. Dünkü gaze
telerin verdiği habere göre, Ban
kadan yeniden 124 memur açığa 
çıkarılllllf .. Halbuki daha evvel de 
bir hayli memur çıkarılnugtı. Me
jer, Denizbankta, olaa da olur, ol
masa da olur kabilinden ne çok 

Son T elgr('( f. 
buki, son kanuna göre, gazetelerde 
mes'ul müdür u k yoktur. Bunun 
yerine •Umumi neşriyat müdürü• 
kaim olmuştur. 

Arkadaşım, yüzüme baktı, bak
tı: 

- Sen kimin evini soruyorsun. 
dedi.. Gramer, dil mütehassısı bu 
kadar yanlıt yaparsa, üst taralmı 
kıyas et .. 

memur vanDlf?. Yilzlerce memur---"'!~------
çıkarıldıktan sonra, işler, yine 
dlbıilyorsa, hayret etmek lAzun?. 
Bu da gösteriyor ki, if için adam 
aramak yerine, adam için :iş ara
mak itiyadını hail bırakmamı -
§lZ.. 

KİlltN EVİNİ 

SORUYORSUN?. 

Nurullah Ataç dün1d1 makale -
sinde, yine milnek.kid yokul~n
dan bahsediyordu. Bizde münek
kid yok, yet~miyor, diyor. Şu, 
aziz üstada anlatamadık, gitti: 

Birader, sen kimin evini soru
yorsun?. Hılli edebiyat, şiir lakır
dısından bıkmadın mı?. Baksana, 
herkes, şimdi bu mevzuları alay 

için kullanıyor. Hele gençleri hiç 
sorma.. Münıekıki.dden, büyük 
san'atkardan vaz geçtik. Doğru 

dürüst ifadeli mektub yazanla -
rın sayısı bile azalıyor. Böy lele
rini bile, mumla arıyoruz. 

GRAMER MoTEHASSISININ' 

İMLA YANLIŞLARI 

Ben bu fıkrayı yaıarken, mu -
harrir arkadaş Burhan Cevad, ma
samın üzerine bir yazı koydu: 

- Bak, oku, dedi.. 

Evveli merakla imzaya baktım. 
Memlekette çok eskidenberi gra-

merci, dil miltehassun, alim ge
çinen bir zatın eı yazısı.. Mektub
da, arkadqıma cdolru anlamak• 

tavsiyesinde bulunmmma ratmen, 
on satırlık yazı içinde, tamam 7 
tane imli yanlı§ı vaıdı. Uıtelik. 
bu zat mevcud mevzuattan da 
bihaberdi Çünkü., mektubunun 
serlevhuında cSon Telgraf mes'ul 
müdürlüğüne> ibaresi vardı. Hal-

Yeşilköyde, tahtakurularından 

fazla rahatsız olan bir vatandq, 
bu yaramaz ve saygısız küçµk 
böceklerden öç almak için, p 
yatarken, bütün vücudüne zehirli 
bir madde sürmiif .. Gece, el ayak 

çekilip, herkes d.erkı bir uykuda 
iken, bizim tahta kuruları, biça
reye ini bir taarruza geçmişler_ 
Fakat, tahtakuruları bu gece cha

yati saha. nın pek tehlikeli oldu
ğunu görünce, kaçışmışlar .. 

İyi .. Metele yok, diyeceksiniz.. 

Fakat, iş bu kadarla bitmiyor. Za

vallı vatandaş tahta kuruların -
dan intikamını alın!§ amma, ken
disi de ertesi sabah hastanede so-

luğu almış .. Çünkü, vücudüne sür
düğü maddeden zehirlenmiş .. Şim
di adamcağızı kurtarmağa çalı -
şıyorlar .. 

EKl\IEK KAlilDA 

SARILACAK OLSA 

Fırıncıların, ekmekleri kiğıd -
lara sararak müıteriye vermeleri 

lAzım iken, buna riayet etmiyor
larmış.. Bir masraf kapısı olan 

böyle bir emre riayet edecek göz 
var mı, onlarda? .. Baksanıza, ek-

mek fiatlarına on para zam yap

tır!Mbilmek için, ha.ttalaııdanberi 

Belediye ile çeki§e çekişe pazarlık 
ediyorlar .. 

Bir cihetten de, kağıda sarmak 
ferıL. Çünkü. ekmeklerde,. zaten 
bin tanesi meıvcud olan ayıblar, 
bu suretle, daha iyi kapanmış ol
maz mı?. 

IKOÇOK HABERLE[) 

:la :aıatay valiliğine tayin edi -
leceğıni ;yazdığımız Şükrü Sök -
mensüer dün şehrimize gelmiştir. 

*Maarif Yek.ileti, 17 temmuz
da toplanacak olan Maarif şıirası 
hazırlıklarına devam etmektedir. 

HARiCDE: 

Tramvay 
Elektrik 
VeTDnel --
Belediyeye Devir 

Muamelesi Dün Bitti 
Tramvay, Tünıel ve Elektrik iş

letmelerinin belediyeye <k-vir 
muamelesi dün akşam tamam
lanmıştır. 

Vali ve Belediye Reisi Lütfi 
Kırdar dün Metro hanındaki iş
. !etmenin merkezine gitmiş, u -
zun müddet mqgul olmuş, U. 
Müdürden izahat aJmııtır. 

Dün muamelenin 8Uteti cere -
yanını gösteren bir rapor hazır
lanmıı, Nafıa Yek.ileti ile İstan
bul belediyesine birer nüsha ha 
tinde verilmiştir. Llitfi Kırdar 
bir iki güne kadar devir mua -
melıitma ait raporu imzalıyacak 

Lutfi Kırdar işletmelerin ıs

lahatı ile yakından meşgul ol ~ 
maktadır. U. Müdür vekaletini 
ifa eden Mustafa Huikiye bu hu 
susta direktif veren Vali bir an 
evvel ıslahata başlanmasını is -
temiftir. 

Nafıa Vekili General Ali Fu
at İstanbul belediyesine gönder

diği bir telgrafta Tramvay, Elek
trik ve Tünel işletmelerinin dev 

ri münasebetile belediyeye mu
vafakiyetler temenni etmekt~ -
dir. 

Mareşal Fevzi 
Çakmak 

Çeşme ve Foçada 
Askeri Birlikleri 

Teftiş Etti 
İzmir 5 (Hususi) - Büyük Er

kinıharbiye reisimiz Mareşal 

Fevzi Çakmak, d.ün yanında Ordu 
Müfettişi Orgeneral Fahreddin Al-

tay, İzzeddin Çalışlar, Korgeneral 

Mustafa Muğlalı, Tümgenral Ze 
iti ve hava müşaviri albay Şefik 

olduğu halde, Kocatepe muhribile 

Çeçmeye gemiş, 'merasimle kar
şılanmıştır. Mareşal, askeri bir -

likleri teftiş ettikten sonra saat 

19 da Gtizelyalıya g<?lmiş, hara -
retle istikbal edilmiş, karşılama 

merasiminde, askeri mülki erkan, 
kıt'alar, heyetler ve muhtelıf te-

, * Yeni deniz teşkiJAtma göre 
' 

* ~cvyork'da milli bayram 
esnasında muhtelif kazalar neti -
cesinde 957 kışi ölmüştür. 

şekküller mümessilleri hazır bu
lurınnıştur. Dün gece muhterem 
misafirimiz şerefine Ordu Evinde 
bir zi) afet verilmiştr. 

qütun acentalar maq alacaklar -
dır. 

* İstanbul mualimleri İzmir, 
Ankara ve Konyaya birer seyahat 
tertib etmişlerdir. 

* Şişhanede yapılacak çocuk 
bahçesinin planlan hazırlanmağa 

bqlanrtuftır. 

* Kadın hekimleri haziran top
lantılarını Haseki hutanesinde 
yapllll§lardır. * Manisada kaymblraderile bir
leşerek kocuı Omnanı öldüren 26 
yapnda Fatma, dün bmirde idam 
edilmiftir. * Enincaıı - Erzurum Demir-
70lu Erzurum vilayeti hududu -
na ~iştir. 

* Alman Hariciye Nazırı Rib
bcntrop Letonya ve Estonyayı zi
yaret edecektir. * İngiltere Hariciye Nazırı Pa
r iste bir nutuk söylemiş, İngiliz 
ve Fransız ordulannın kuvveti
ni tebarüz ettirmiştir. * Nazi kongresi yakında top -
!anacaktır. 

Milli Reassuranstaki 
Teftiş Bitti 

Milli Reassürans'ta birkaç ay
danberi teftişler yapmakta olan 
İktısat Veklleti miifetti§leri İf -
lerini bitirmişlerdir. 

Bugun Foçada teftışler yapan 

Büyük Erkinıharbiye Reısımiz, 

vali tarafından şehir gazinosunda 

verilecek ziyafette bulunacak, er

tesi gün fuardaki atış poHgonunun 

açılış merasimini yapacaktır. 
--o--

Balık Sahşı 
Şehrimizdeki balık satışına ye 

ni bir şekil verilmesi arzu edil
mi ,ve bu ife belediye baytar 

müdürü Esat. Sıhhiye Müdürü 
doktor Osman Sait memur edil
miştir. 

Plij Bülbülleri 
' 

sek fena olmaz. Sıcaktan kesiliriz 1 
belki· ı 

- Kakkınız var .. döenlim. 
Denizin dibine bastıkları zaman 

başları dış_arıda kalıncıya kadar 
yüzdüler .. Dönüyorlardı. o.25 

Böyle olmakla beraber, CeW 
Selim herkesten kıskanıyordu. O, 
çok kıskanç bir erkekti. Yalnız 

Sermede karşı birşey söyliyemi • 
yor: 

- Ben nasıl olsa Selmi onun e
linden tatlılıkla alırım. 

Di~ ordu. O, en çok Selinin peşin
den koşan bu iki delikanlıya kızı
YQrdu. Keşke onlara ca'krabamdır• 
deseydi. Belkı o zaman bu delikan
lılar bu cür'eti göstermiyecekler 
ve Selinin peşinden gitmiyecek -
lerdi. 

Sermed, Selinle epeyce açıl -
mıştı. Delıkanlılar da onlara yak
lafıyorlardı. CeW: 

Yazan: tık_._ r. SDTELL1 

- Sermedi mii§kül vaziyetten 
kurtarmak lizım, diyordu. Bu de-

likanlılar külhanbey ruhlu kim -

ıelere benziyorlar. Deniz üstünde 

bir gürültü çıkarırlarsa, Sermedin 

imdadına kim kopcak? Afi aksi 

şeytan! .. Şu yüzmeyi hala öğre-

nemedim .. 

Açıklarda.. Suyun üstüne uzan
dılar. 

- Hava 901' ııcak dejil mi? 

- Ev:?t. Selin Hanım.. Yakıcı 
bir sıcak. 

- Daha llÇ'llalmı mı? 

- Siz bilirsiniz amma.. Dön -

Selin, Sermedin yuzüne bir a
vuç su attı: 

- Çok kibar bir erkeksiniz siz, 
Sermed Bey! 

- Siz de çok nazik, çok sevimli 
bir çiçeksıniz, küçük hanım! 

- Haydi canım, alay etmeyin 
benimle! siz her kadına böyle •çi
~· diye mi hitab edersıniz? 

_ Vallahi bu kelimeyi ilk defaı 
size kullanıyorum. 

- O hadle çok tutumlu bir a
dama benziyorsunuz! 

- Bilakis çok müsrıfim ... Ner
den anladınız tutumlu okluğumu? 

- Bir kadına karJı iltifat sa -
wrmayı bile israf telAklti eden bir 
insan, parasının üstüne kim bilir 
kaç düğüm vurur?! 

~~ıazfiım 
Yunus Nadi, bugürikü makale -

sinde, B. M. Mecliain muhtelit en
cümeninde şehirlerin imarını is -
tihdaf eden müzakereleri mevzuu 
bahsederek diyor ki: 

Etrafı plin dairesinde güzel bi
nalarla süslendıkten sonra mey -
danlar ve sahalar açmanın imar 
bakımından büyük ve her halde 
tam bir mana ifade etmekten uzak 
kalacağı muhakkakiır. 

O kadar ki, ikincisi temin oluna
mıyacaksa birinciainin te§ebbüa -
sü az çok beyhude ve fakat çok 
masraflı külfet saymakta hata ta
savvur olunamaea gerekıür. 

Kuvvetle ümid ederiz ki şehir 
ve kasabalarımızı imar edecek o
lan çok ehemmiyetli lıiyiha Mec
listen her hususta ve bilhassa bu 
noktada maksadına tamamile mu
tabık olan bütünlüğünü :muhafa
za ederek çıkar. 

TAN: 

M. Zekeriya Sertel cBulgarW
tan mihvere giriyor• adlı makale
sinde diyor ki: 

c:Bulgaristanın vaziyeti biraz da 
Yugoslavyanm vaziyetine benzi -
yor. Kendisini mihverin tazyiki 
altında ezilmekten kurtarımıya, 

fakat bu vesile ile de tarihi iddia
larım tahakkuk ettirmiye çalışı

)'<>r. 

Bu ild yüzlü oyunla Bulgar.is -
tan istikbalini büyük tehlikeye 
koyduğunun farkında mıdır, bil
miyoruz. Fakat Bulgarların fazla 
arazi arkasından koşaricen istik -
lillerini de kaybedeceklerinden 
korkuyoruz .• 

YENİ SABAH: 

Hüseyin Cahid Yalçın cTürki -
yenin vaziyeti• adlı yazısında mih
ver devletlerinin ve bilhassa Al
manyanın. Türltlyenin hattı ha
reketini bir türlü anlıyamadıkla
rını yazıyor ve diyor ki: 

cAlmanya yalnız Çekoslovalk -
yayı mahvetmekle suçlu değil -
dir. Arnavutluğun katledilmesin
de de suç ortağıdır. Eğer garp de
mokrasıleri vaktinde gayrete ge-

1 tirmeyip te biT sulh cephesi teş
kiline teşebbüs etmemiş olsalardı 
bugün Balkanlardan eser yoktu 
ve bıcün Tür.k orduları müstev
lilere kar§! müdafaa için kan dük
mekle meşgul olacaklardı. Tilllki
ye, Almanyaya kartı ne kadar aem
patiai oluna oı.un, Afmanyanın 

hatırı ne kadar büyük olursa ol
sun, vatanına karp a§kı ve vazi
fesine bağlılığı her müWıazanm 
ü.Stündedir .• 

VAKİT: 

Asını U.. cAlmanya İngiliz - Rus 
müzakerelerini bozabilir mi?• baş
lıklı yazısında Almanyanın İngi
liz - Sovyet müzakereleri üzerin
de tesir yapabilmek için sarf etti
ği gayretleri anlattıktan sonra di
yor ki: 

Bugüne kadar Almanya ile Sov
yet Rusya yanyana gelerek birleş
melerine imkan olmıyan iki siya
si :mevcudiyet şeklinde mütalea e
diliyordu. İşte bunun' içindir ki 
İngiliz - Sovyet Rusya müzake
releri durgun bir safhaya girince 
Von Papen'in Moskovaya gönde
rileceği havadisi az ~ her taraf
ta hayret uyandırdı. 

bmAM: 

A. N. Karacan bugü~ü .Bal -
kanlar: Kimin hayat sahası. adlı 
başmakalesinde mihver devletle
rinin Balkanlar hakkında ileri sür
dükleri hak ve planları anlattık -
tan sonra diyt>r ki: 

cBalkanlar, Balkanlılanndır ve 
Balkanlı olmadıkları halde oraya 
göz dikenlere ancak mezar olabi
lir.• 

Muharrir İtalyan ve Almanla
rın yanlış ve haksız düşüncelerle 
başkalarının malına sahip olmak 
ümidinden va~elerini tavsi -
ye ettikten sonra makalesini şöy
le bitiriyor: 

.-işte zebun ettikleri insanların 
kıör mutavaatlerinden aldıkları 

kuv'Vetlerini yanlıf mütalea et -
mekten doğan gururlarına rağ -
men totaliter devletlerin her şey
den evvel öğrenmeleri lazını ge -
1n hakikat!• 

Su Yeniden 30Tane Taksimdeki 
Haznesi 

Yıkılıyor mu ? 
Taksırndekı büJ uk su hazinesi 

Maarif Vekaleti ile Beledıye ara
sında bır ihtilafa sebbiyet ver -
mi~tır lhtılafın scebebi Prost pla
nına göre bu haznenin yıkılmak 
istenmesidir. 

Bu karar tlzerıne su haznesinin 
tarihi kıymetıni bilenler Müzeler 
idaresindeki abıdeleri muhafaza 
komisyonuna muracaat etmişler
dir. Komisyon Maarif Vekaleti -
nin nazarı dikkatini celbederek 
hidiseyi bildirmiştir. 

Son vaziyete göre Maarif V ~ 
kileti kendi teşkilatına bağlı o
lan eski eserleri koruma müdür
lüğü İstanbul bürosuna bu huauta 
tebkikat yapıp neticeyi Vekalete 
bildirmesini Uıtemiftir. 

Bu mevzu dahilinde hazırlanan 
rapor Maarif Vek.iletine gönderil-

- Hiç de öyle değil Ölçünüz ı 
çok sakat İnsanlann parasile ima
nını ölçecek hiç bir ökü yoktur. 

Hava kararmağa başladı. 

Celal 11zaktan seslendi: 
- Sermed.. Çıkalım mı deniz

den? .. 

Sermed Selinın yüzüne baka
rak: 

- Arkada.tuna ne oevab vere
ylın? dedı. Selin: 

- Çıksak fena olmaz, diye gül
dü, giyindıkten sonra de §Öyle bir 
gezinti yapardık. 

Sermed, Seline: 

- Teşekkür ederim .. 
Diyerek elini sıktı. Sonra bir

den suyun içinden zıplıyarak ar
kadaşına cevab verdi: 

- Çıkıyoruz, Celıilciğim! 

- Nereye gideceğiz .. 

- Hele kumsala varalım da, ne-
reye gideceğimizı orada konuşu
ruz. 

Köy Mektebi 
Yaptırılıyor 

İstanbul vilayetinin ilk okul 

ihtiyacını karşılamak için Maarif 
Vekaleti esaslı tedbirler almakta
dır. Bu meyanda Şilede 30 mektcb 
yapılacaktır. Mekteb yapılacak 
şile köyleri fUn'lardır: 

Orucoğlu, Bıçkırdere, Osman -

köy, Ahmedli, İmrerdere, Kara -
caköy, Haçıllı, Kurma, Hiciz, So-

fular, Darlık, Ulupelit, İmrenli, 
Hamidli, İsa, 5oğullu, Çatıklı, 

Değirmençayırı, Haramlı, Hasanlı, 

Yay lalı, Y azımanayır. 

dikten sonra V ekilet Belediye ile 
temasa geçecektir. cTabim suyu. 
adı verilen suyu ve semti, Bah -
çeköyü üzerindeki Sultan Mah
mud kendinden naklen bu .hazne 
vermektedir. 

Bu arada Selin, Sermede soru- l 
yordu: ı 

- İçki kullanır mısınız? 
- Neş'elenmek ihtiyacını duy-

duğum zaman .. 
- Ya bugün?! 
- O kadar neş'eliyim ki .. Bin-

niklerle, küplerle içesim geliyor. 
Ya siz, Selin hanım? Siz de zan
nederim ki, benim gibi, neş'elen
mek ihtiyacını duyduğunuz zaman 
içersiniz, değil mi? 

Selin tatlı bir gülüşle Sermedin 
yüzüne baktı .. Ve yeni çıkan bir 
meyhane şarkısının ara nağmesini 
mırıldanmağa başladı: 

•İçkiyi ben çok severim. 
İçince sitler kederim .• 

Sermed tempo tutuyordu: 
- La la la lalla Wla lim... LA 

ıa ıa lalli ıaıla lim ... 
- O .. Maşallah sizin de güzel 

aesiniz var. 
- Buna ses mi derler acamm? 

Maaşları 
Arta·n 

M ual 1 imler A~~~~~es!! 
ikinci Liste Maarif 
Müdürlüğüne Tebliğ 

Edildi 
İlk mekteb mual~rinden bu 

yıl kıdem zammı görmeye hak ka
zanmış olan muallimlerin listasi 
Vekalet tarafından maarif mü -
dürlüğüne bildirilmişti. 

Tefti§ raporlarının tetkiki dola
yısile bu listeye adlan ithal edi
lemiyen bazı muallimlerin vazi
yetlerini bildiren ikinci liste de 
dün müdürlüğe gönderilmiştir. Bu 
listeyi aynen neşrediyoruz: 

Maap 45 liraya çıbnlan 
Pendik 1 inci mektebden t. Hak

kı Barlas. 

40 liraya çıkanlanl• 

Kadıköy 10 nuncu mektebden t. 
Hakkı Kulan, Beyoğlu 29 uncu 
mektebden t. Hakkı Orhan, Büyük-
çekmece mektebi başmuallimi 

Sabri Sudur. 

35 liraya çıkarılanlar 
Beyoğlu 47 inci mektebden A Fey
zi Kurman, Üskiıdar 22 den E. 
Şükrü Gökdağ, tisküdar Ümraniye 
köy mektebi b~şmuallimi Kazım 
Esenli. 

30 liraya çıkarılanlar 

Kadıköy 35 inci mektebden M. 
Ekrem Torun, Kadıköy 41 inci 
mektebden Makbule Savay. 

Z5 liraya çıkarılanlar 

Beyoğlu 2 inci mekteb A İsmet 
Eren, Beşiktaş 52 den Bahriye On
ral, Eyüb 57 den A. Naşid Ülgen. 

Z2 liraya çıkanlanlar 

Fatih 23 üncü mektebden Nadi
re Andaıe, Beyoğlu 11 den Süzan 
Etil, Çatalca Mimarsinandan Mu
sa Kazım. 

20 liraya çıkarılanlar 
Üsküdar Çekme köyü muallimi 

Vesile Gülderen, Silivri Çayırde

re köyünden t. Adnan Çizer. 
17,5 liraya çakarılanlu 

Üsküdar Alemdaj köyü mek -
tebi başmuallimi Salahaddin Er
deren, Beyoğlu 2 nci mektebden 
Saime Akıncı. 

Hatayın lıhakı 
Fiatları 
Ucuzlattı 

ipekli, Yünlü Kumaş
larda Büyük Bir 

Ucuzluk Var 
Hatay ile aramızdaki gümrük 

muamelfrtı kalktıktan sonra bir 
çok Hatay mallan şehrimize ve 
diğer mıntakalara yayılmağa 

başlamışlardır. Bu yüzden bil -
hassa ipekli, yünlü ve pamuklu 
kumaşlarla sabun, zeytinyağ gi
bi maddeler fiatlarında bir ten -
zilat görülmeğe başlanmıştır. 

Çünkü Hatay mallan bu vilAyet 
!erimizde yetifen ve imal edi
len mahsulat ve mamulattan da
ha ucuzdur. 

Bunun sebebi hariçten §imdi
ye kadar Hataya gönderilen mal 
ların gümrüksüz oluftıdur. 

Acemi bir ispinozun ötüşü ... 
- Hayır.. Hayır .. Siz müzikten 

çok iyi anlıyorsunuz! Dudakları -
mm arasında mırıldandığım şu iki 
mısraı çarçabuk armoniı.e etti -

tiniz. Yoksa siz meşhur bir beste
kir mısınız 

- Yok canım. Ben bu işten hiç 
anlamam. Musikiyi sadece seve -
rim. Dinlerim. Hatta bazan güzel 

ses duyunca, içmeden sarhoş bile 
olurum. 

- Benim sesimi nasıl buldu -
nuz? 

- Harikulade güzel. Fıtrat sizi, 

çirkinleri kıskandırmak ve biz 

erkekler~ çıldırtmak içinı yaraı

Inlf! Allah sizi halkederken o kadar 
özenmiş, bezenmiş kL Güzelliği
nize bir de onun kadar cazib, onun 

kadar sehhar bir ses ilave etmif. 
Hele bakıflarınız, Selin Hanım_ 

(Df!Vamı fHlf') 

Sovyetlerin de sulh 
iştiraklerini temin için 
da yapılan görüşmeler 
derken, Almanya, böyle 
binezonun yapı~asa.na 
mak mabadiyle miithif 
yapmaktadır. 

Alman matbuatı, Nazi 
nin mevcudiyetindelki 
Sovyetleri likide etmek 
maksada matuf yazılar y 
dar ileri gittl Hatti İngil 
yetlerle ~nlaşmak için nı 
kapısı açacağı sırada Hit 
mi§ti ki: 

- Varsın Çemberlayn'e 
viklerle yapacağı dostluk 
rek olsun!. 

Bugün Almanya. Sovyetl 
kında.ki harici politikasını 
miyle tersine ~irmi§ bul 
.Bir müddettenberi, 
Sovyetlere caztp ticaret 
yapmakta olduğu bildir· 
Şimdi de Ankara sefiri V 
pen'in chususi vazife• ile 
vaya gideceği bildiriliyor. 
si vazife> nin ne olduğu 
dilebilir. Almanya'nın .nı 

se Sovyetleri kendi tar 
zanmıya, mümkün değilse, 
halde bitaraf kalmalarını 
çalıştığı şüphesizdir. 

Almanyanın Von Papen'i 
kovaya gönderecek der 
.meselenin üstüne düşmesı, 
den ziyade, içinde bulund 
zi,yetin nezaketini anlamı 
ladığına delalet eder. Fi 
Alman matbuatı, sulh c 
.karşı meydan okumaktadır 
kat Alman devlet adamla 
düşündüklerini anlamak iÇ 

buatın yazılanna ve hatti 
sözlerine değil, hareket · 
mak icap eder. Eğer Alman 
şısmdaki kuvvete hürmet 
seydi, tükrüklerini yalıy 
kovanın kapısını çalmaz! 

Fakat Almanyanın bu 
vaffak olacağı çok fÜpheli 
defa Von Papen'in gönderi 
midin pek o deftee ku 
rnadığına en büyük delild 
kü bu muhterem diplom 
raı da Almanların dMıili 
Avusturya da.ki rnuvaff aki 
taı:afa bırakılacalk olursa, 
saıhalarda başarılar göste 
ki değildir. Hatta bir riva 
re, Almanyadaki bazı ki 
Von Papen'i olmıyacak i 
şinde koşturarak siyasi va 
zayıflatmak emelındedirlet 

raz da dedikodu olan bu 
Von Papen'e verilen yenı 
ile teeyyüt eder gibi oluyor 
kü hakikaten Almanyanın 
ile anlaşması çıkmaz işlerd 
ridir. Bugünkü vaziyette 
ıerle Almanya arasında bir 
ma zemini ne olabilir? So 
antiJmmintern pakta mı g 
ler, Almanya, olsa olsa, So 
ri bitaraf bırakmıya çal 
Fakat bu, Almanyanın Voll 
pen vasıtasiyle yapacağı 
tan ziyade bugün Moskov 
lotıof ile İngiliz sefiri ar 
pılan müukerelrin net· 
lıdır. Filhakika bu görüpne 
uzamıştır. Fakat yapılmak 
işin de pek nazik olduğu göı 
de tutulmalıdır. İngiltereyi 
yelleri idare eden devlet • 
rı ötedenberi birbirine k 
matsızlık göstermiflerdi.r. 
terenin yaptığı ilk teklif 
sızlığı izale edecek yerde 
tün arı.tırmlflı. Şimdi Bal 
leketlerinin garantisi etr 
son ihtilif noktasının da 
mesi bekleniyor. Bildirilcf 
re, İngiliz ve Franiız 
gönderilen son talimat ·· 
formüle dayanmaktadır: 

cİngiltere, Fransa ve 
ler, istiklalleri ve mülld t• 
ları, her üç devlet için de 
ehemmiyeti haiz olan her 
karşı tecavüz halinde biıb 
tomatik yardım videtm 
Ier.• 

Böyle bir formül ilim 
meden, Baltık memle 
&landayı, Belçikayı ve 
içine almaktadır. 



Günün Meaeleai: 

istanbulda Sergi 
Açılmıyacak mı? 

• 
Belediye, Serginin lzmirle 
Münasebetini Tetkik Ediyor 
İstanbulda beynelmilel bir J 

fuar kurulması teşebbüsü İzmir 
belediyesini telişe düşürmüş, 

İzmir gazeteleri de havadisler 
ve başmakalelerle bu teşebbü
sün aleyhinde neşriyat yapmış
lardı. Bu meselenin hiç lüzuma 
yokken bir dedikodu halini al
dığını gören Vali ve Belediye 
reisi LUtfi Kırdar: 

- İstanbulda beynelmilel bir 
fuar· Jru:rulması İzmir enternas
yonal fuarına tesir yaparsa bu 
işten vu geserim.• 

Demişti. Hususi surette aldı
ğımız malô.mata göre İstanbul 
belediyesi beynelmilel İstanbul 
fuarının İzmir enternasyonal 
fuarına ne gibi tesirler yapa -
uğı üzerinde tetkikata başla
mıştır. Bu arada alakadarların 
da mütaleaları alınmaktadır. 

Bu gibi işlere aldı iyi eren 
bir zat bir muharrimize şun -
ları söylemi tir: 

- İstanbul ıı'bi bir şehiTde 
1 beynelmilel fuar kurulması İz-

Yardımcı Hal / 
Binası 

İstimlak Kararı Bina 
Sahiblerine Bildiriliyor 

Hal binası olarak kullanılması 

kararlaştınlan Mısır_ çarşısının ta
mir ve ıslahına yakında başlana
caktır. Çarşının etralındakı bina
lar hakkında isti.mliı.Jı: kararı kısa 

zamanda bina sahiblerine biWiri
lecek ve tahliye için mühlet veri
lecektir. 

Yarrumcı Hal vazifeıini göre -
cek olan Mltiır çar~sı, tarihi kıy
metine halel getirilmeden tamir e
dildikten sonra a.sri bir Hal icab
larına uygun t""isat vücude ge -
tırıleceklir. soğuk hava \esi alile 
teçhız edilmesi kararlaştırılan ye
ni Hal binası Belediyenin daimi 
surette kontrolu altında buluna
cak, fiatların tanzimi surelile halk 
yardımcı Halden istifade göre • 
cektir. 

--er-

Eldivenciler Kooperatif 
Kuruyerlar 

Eldiven imalathanesi sahiple
ri dün bir toplantı yapmışlar ve 
ecnebi mallarının rekabetinden 
kurtulmak içın hariçten ithala
tın nM?n'ini alakadarladan iste
_meğe karar vermişlerdir. _ 

Diğer taraftan eldivenciler a
ralarında satış işle~ini idare et -
mek üzere bır de kooperatif ku
racaklardır. 

Rumen Mekteb Gemisi 
Mirsea ısı.mlı Romanya mek -

tep gemisı dün Karadenizden 
gelerek Boğazdan transit geç -
mış ve Akdeni:ze gıtmiştir. 

No.28 

Fakat ayni zamanda bir el bi-

. !eğine yapıştı. Birdenbire geriye 
döndüğü zaman. San Yanisle kar

şı karşıya geldi. Ev sahibi , kızın 
bileğini sımsıkı tutuyor, fakat ay
nı zamanda da gülümsiyordıı. 

Dizleri çözüldü. Hatla bır aralık 
bayılacak gibi olmuştu. Sağ elini, 
tutunmak için bir tarafa uzattı. 
Yüzü sapsarı idi, fakat gözlerinde 
kat'i bir azim görünüyordu. 

Sarı Yanis dedi ki: 

- M!ti Hohında, ' zi rahatsız e
den şu eşyayı kaldırayım. 

Bunu söyluk<lll genç kızın elin
deki kutuyu aldı. 

Bu sahne e•n&ında , genç kızın 
bileğini bir türlü bırakmamıştı 
ve nihayet mis Holanda isyan etti. 

Sarı Yanıs de bıleğini bırakmak 
rnecııuriyetınd,. kal<b. 

mir belediyesini neden telaşa 

düşürdü? Bunu bir türlü anlı
yamıyorum. Bu bir ~e -
ket meselesidir. Yalnız İstan
bul,, İzmirde değil, diğer bü
yük şehirlerimizde -.e mesla 
Mersinde niçin bir fuar kurul
masın? İstanbulda bir sergi a
çı1ması İımire neden zarar \.'er
sin? 

İstanbul bütün dünya turist
lerinin ilk önce ziyaret ettiği 

seyahat için fırsat bekliyenle
rin rüyalarına girdiği bir şehir, 
ecnebilerin dilinde ve gözünde 
bir cennet iken beynelmilel fu
arın başka yerlerde kurulacak 
yerde İstanbulda meydana ge
tirilmesi daha münasib ve ma
kul olmaz mı? 

İstnnbıılda büyük fedak&r -
lıklarla arsıulusal bir fuar mey
dana getirilirse bütün dünya 
bu sergi ile alakadar olacak, 
hem İstanbulu görmek için 
memlekete milyonlarca seyyah 
gelecektir.• 

-
Amele 
Kursları 

Nizamnamenin Tadili 
İcabediyor mu ? 

100 kişi ve yüzden fazla amelesi 

olan miiesseselerede amele kurs

ları açılması hakıkndaki nizam -

name mütead.did itirazlara yol aç

mıştır. Müesseseler 15 temmuza 

kadar bu kurslara aid mıifredııt 

prdgramlarını tanzim edip gön

dermeğe mecbur tutulmuşlardır. 

Nizamname ameleye mesleki 

tedrisattan başka heı.ab, hendese, 
yurd bilgisi ve saire gibi dersler 

de gösterilme5ini funirdir. Usıaba
şılar içerisinde muallim vazife 
sını görerniyc-cekler buluna -
caktır. 

.. 
Batmak 

Tehlikesi 
Karşısında, 
--

70 Çuval Paçavra 
Denize Atıldı 

Paçavra balyalar, yüklü ola -
rak limandan Haydarpaşaya git
mekte olıın Yıldız motörü Ahır
kapı açıklarında bir İtalyan va
purunun dalgalarından bat
mak tehlikesi geçırmiş ve yığılı 
olan 70 balya denize yuvarlan -
dıktan sonra bu vaziyetten kur
tulaıbilmi.,<ıtir. Liman reisliği had 
dınden fazla yük alan motör kap 
tanı hakkında tahkikat yapmak

tadır. 

Sarı Yanıs hakimane bir vaziyet 
aldı: 

- Hakkwıızda nasıl bir karar 
vereeegimi dti~ünüyorum. Fakat 
ne yapacağımı henüz tayin etmiş 
değilim. Ya polise müracaat etmek, 
yahud bu işı bizzat halletmek la

zım.• 

Genç kız: 

- Pol.ise haber vermenizde hiç 
bir mahzur görmüyorum, dedi, ar
tık tamamile kendisine hakim ol
muştu. 

Masanın kenarını tuttu. Dik dik 
Sarı Yanisin gözlerine baktı. 

·Ben o kadar polise müracaat 
etmekten hoşlanan adam değilim.> 

Tam o esnada kapı çalındı. Sarı 
Yanis açmağa gitti. Bir adam ken
disine bir pul verdi. Pulu alarak 
tekrar geri döndü ve söyleruneğe 
başladı: 

- Ne söylüyordum, dedi, evet, 
ben herhangi mesele olursa olsun, 
polise müracaat eını.ekten hoş -
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Korkunç Kelime : 
Kadro 

Dünkü gazetelerde, Ankaradan 
verilmiş bir haber vardı: Maarif 
Vekaleti, bu tedris yılı başında 

muallimler arasında geniş bir de

ğişiklik ve nakil yapmıyacak, on
ların huzur içinde vazüelerine de
vamlarını temin edecek .. 

ı 

Yalnız maarüte değil, bizim bir 
çok teşkilatmıızda •kadro. ke -
Jimesi kOTkunç bir mana ifadesi 

alrrıışhr. Her yıl, birçok memur 
ve müstahdem heyecanla kadro 
bekler. Kadro gelir. Herşey altüst 
olmuştur. Ekseri değişikliklerde 

hiç de mecburi ve zaruri sebeb
Jer yoktur. 

Maarü Vekaletinin son kara -

rından her halde maarif münle
sibleri çok memnun olmuşlardır. 

Nerede olursa olsun, miitemadi • 
yen değişiklik, boyuna teşkilat, 

oradıı çalışanları rahatsız etmek
ten başka bir fayda vermez. 

BURHAN CEVAD 

PO ·L i S 1 
)ı: >o ... • . 

V.:e •• Mahkemeler . . 

Bir Hakaret 
Davası 

"Bana Hırsız Dediler 
Onlara Mukabele 

Ettim,, 
Dün sabah Fatih sulh mahke -

mesi koridorunda eski ev sahibi 
Ahmed ile kansı Sabriyeye ha -
karet eden, Tarlabaşı, Vişne so -
kak 12 sayılı evde oturan Artin 
karısı Marika Yorgilinin duruş -
masına, cürmü meşhud kanununa 
tevfikan Sultanahm~'<i uçuncu 
sulh ceza mahkemesinde başlan
dı. 

Davacı Ahmed ve Sabriye ile 
şahid Ata, Argiri ve Mümtazın 
mahkemede verdikleri ifadelere 
göre hadise şöyle olmuştur: 

Zorla Güzellik 
Buna Derler 
Otele Müşteri 

Götürmek için Kavga 
Etmişler 

Bundan ıiç ay evvel, 2 nisan ge
cesi, Tophane rıhtımında Uzun
köprü oteli simsarı Emin Erdan'ı 
aralrında çıkan bir kavga sonun
da, sustalı bıçakla karnından ağır\ 
suretle yaralamaktan suçlu hamal 
Çolan Alımedin muhakemesine 
dün asliye dördüncü cezada ba
kıldı. 

Davacı Emin Erdan mahkemede 

hadiseyi şöyle anlattı: 

•- Ben uzunköprü otelinde ça
lışıyorum. Vak'a greesi, bandırma
dan gelecek olan iki hemşehrimi 

otele getirmek üzere Tophane rıh-

Sergi 
Sarayı 

Taksimde Kurulacak Olan 
Saray Türkiycnin En Biiyük 

Binasını Teşkil Edecek 

Takı;im kışlasının bulunduğu 

sahada yapılması kararlaştırılan 

muhteşem bina ayni zamanda ser

gi saralı vazifesini görecektir. is
tanbulun daimi sergi yerini bu bi
na teşkil edecektir. Geçen sene is

tanbuda bir sergi sarayı yapıl -
ması düşünülmüş ve tetkikata baş

lanmıştı. Bilahare sıri sergi i:jle

rine tahsis edimek üzere bir bina 
inşasından vaz geçilmiş ve bu de

fa sergi yeri vazifesini görmek -

ten başka , şehir kulübü, halk ga

zinosu gibi İstanbulluların daimi 
surette istifade edebilecekleri hu

susatı da ihtiva eden, her m"" -

simde işe yanyan muazzam bir 

bina yapılması daha muvafık gö
rülmüştür. 

Bu bınada bir de halk sincmaı;ı 

bulunacak, halk sergi sarayı si

nemasından ucuzca istifade ede
cektir. 

Kömür Tahmil 
Tahliyesi 

Sabriye, eski kiracısı Marikayı, 

evinde oturduğu sırada bazı eş -
yasını çaldıgı için mahkemeye 
vermiş. 

tımına igttim. Çolak Ahmed de 
orada idi. Dün Bir Genç Denizde 

Boğuldu 

Sür'at Temini İçin 
Avrupadan Vinçler 

Getirtiliyor 

Dün sabah iki taraf mahkeme-
den çıktıktan sonra, koridorda 
Marika Sabriyeye yakla~arak ert 
bir sesle: 

- Beni mahkemeye verdiniz de 
ne oldu sanki? Şahidlerin çoğu 

benim lehimde söz söylediler. İn
şallah beraet edeceğim, demiş .. 

Sabriye de: 
- Mahkeme suçluyu ve suç -

suzu meydana çıkarır. Hak ada
leti takib eder. 

Bakırköy<le fı:rıncı İstavrinin 

evin.de misafir bulunan 25 yaşla -

rında Yorgi oğlu Tanaş adında bir 

genç dün yıkanmak için Bakırköy 
sahilinde denize girmiştir. Sahilde 
bulunanlar 20 metre kadar açık
ta Tanaşın denizde çırpınmakta 

olduğunu görerek orada bulunan 
sandalcıların yardımile denizden 

çıkarılmış ise de biraz sonra öl
müştür. 

Limanda kömür tahmil ve tah
liyesinin asrileştirilmesi içn ""
velce hazırlanan plan üzerinde 
tetkikata başlanmıştır. Eski liman 
idarffii Kuruçeşmede geniş tooisat 

yapmak üzere faaliyete geçmiş, 

fakat bu işler Denizbanka devre
dildikten sonra teahhure uğra -
mıştı-

Diyincıe, Marika yummu~ gözü
nü, açmış agzını ... Sabriyeye ve 
kocası Ahmede galiz küfürlerle 
hakaret etmiş .. 

Saat 20 - 20.5 sıralarında vapur 
geldi. Biraz sonra hemşehrilerim 
vapurdan çıkınca, Çolak Ahmed 1 
kendilerine sokuldu, onları Ban
dırma oteline götürmek istedi. Fa

kat hemşehrilerim onun bu tek
liiini kabul etmediler. Beni gö
rünce yanıma geldiler. Arkadaş
larımla şuradan buradan konuşur
ken, Ahmed tekrar bize sokul -
du. Hemşehrilerimden birinin ko

lundan tutarak zorla götürmeğe 
başladı. Ben Çolak Ahmedin bu 
harektine mimi olunca, cebinden 
sustalı bıçağını çıkararak, uzeri- !-=============== 

Ikvlet liman işletmeleri umum 

müdürlüğü bu defa ilk görülecek 
i ş ler arasında bu meseleyi de da
hil etmiştir. Avrupadan büyük 
vinçler getirtilecek, gerek deniz
de, gerek karada kömür tahmil 
tahliy~si bu vinçlerle otomatik bir 
şekilde görülecektir. 

-*-
Adalar-Yalova 1 

Yaz Tarifesi 1 

Yeni Tarif er.İn 
Tatbikine Yarın 

Başlanıyor 
Adalar ve Yalova hattı için ha

zırlanan yaz tarife:;inin tatbikına 
yarın başlanıyor. Bu sene tarife
de epeyce yenilikler yapılmJştır. 
Adalardan Köprüye ve Köprüden 
Adalara vapurlar sıklaştırıudığı 

gibi Yalovadan Köprüye ve Köp
rüden Yalovaya da günde üç va
pur kalkacaktır. 

Vapurlar adi günlerden Yalova
dan 6.30 - 13.10 - 17; Köprüden 
9.15 - 13.35 - 18 de; pazar günleri 
Yalovadan 6,40 - 17,30 - 18 eyyamı 
adiyede Adalardan Köprüye son 
vapur 21,15 de. pazar günleri 22.30 
da kalkacaktır. 

Direkt p_ostalar Büyükadaya 18 
de ve Heybeliye de 7.15 dedir. 

Marika mahkemede bir masum 
hali takınarak şu ifadeyi verdi: 

- Davacılar beni hırsızlıkla it
ham ederek, mahkemeye verdi -
!er. Bana iftira ettiler. Fakat mah-

kemede eşyalarının benim tara
fımdan çalındığını ishal edeme
yince kızdılar. Koridora çıkınca, 

her ikisi de arkamdan: 

- Hırsız! .. diye bağırdılar. 
Ben d<?: 

- Hırsız ben deliğim, siuiniz! 
Dedim. Karı koca döğmek için ü
zerime saldırdılar. Bu sırada ora
da bulunanlar bizi ayırdılar. 

Duruşma bazı hususatın müd-
deiumumilikten sorulması için 
başka bir güne bırakıldı. 

M.H. 

1 

KISA POLiS 
HABERLER] _ _. 

* Eyübde oturan Veli oğlu Ha
san çalışırken ehni makineye kap
tırarak yaralanmıştır. * Şoför Remzinin idart>sindlki 
2105 numaralı otomobil Sirkeci -
de Feyzullah oğlu Zarife çarpa -
rak muhtelif yerlerinden yarala
mıştır. * İspiro oğlu Anastas çalışır -
ken elindeki balyoz ayağına dü
şerek yaralanmıştır. 

me sal.dırdı, benı karnımdan ya

raladı, barsaklarımı dışarıya dök
tü . Yere düştüm, bayılmışım, er

tesi günü hastanede kendime gE'
lebildim .. • 

Çolak Ahmro de şunları söy -
ledi: 

- Beiı hamalım. Vak'a gecesi 
Bandırma vapurundan eşya taşı

mak, beş on kuruş kazanmak mak

sadilc rıhtıma gıtıim. Vapurdan 
çıkan orta yaşlı bir bayan elin
deki valizini bana vererek, ken
d.ısıni Güzclbanı:lırma oteline gö

türmemi söyledi. Onunla otele gi
d.ınce, kadın hır kağıda hır şey

ler yaalıktan sonra bunu bana 
verdi. 

- Bu kağıdı bandırma vapuru
nun Jostrornosuna ver ve sana t<.'fı

lim cdeceğı kuçük bir denk eş -
yayı buraya getir, dedi. 

Tekrar rıhtıma g;d.ınce orada bi
ri ihtiyar, diğeri orta yaşlı iki 
köylüye tesadüf ettim. İhtiyar, 

yanındaki adamın koluna girmiş 
mütemadiyen inleyordu. Onlara 
sokulunca orta yaşlı zat: 

- Kardeşim, dedi. Biz güzel 
Bandırma oteline git.mek istiyo -
ruz. Bizi oraya kadar götürür mü
sün? 

- Evet, dedim. Ben de ihtiya
rın dığer kolundan tuttum. Ağır 
adımlarla yürümeğe başladık. Bu 
sırada Uzunköprü oteli simsarı 

g·Q'L OM. 'Ç,EN BE R i 
., .... :·~: •. ,~· .... > · . .,. ·: ,,ZABITA ROMANI 

Çevıren· MU ALATUK 
,_ . . ·- .. , .• -· . ..·. . 

)anmam. Müstesna bir hal olursa 
o başka .. Zaten böyle müstesna 
hallerde de polisin bana hiç bir 
yardımı olamaz. Bilakis zararı o
lur. Size açık bir şey söyliyeyim 
mi? Eğer aldanmıyorsam, siz bura
da Meredi! hesabına çalışıyorsu
nuz. 

Genç kız gayet sakin bir lisan
la: 

- Ben Meredit'i tanımıyonım, 
dedi. Polisle de hiç bır alakam 
yoktur. 

_ Diyel_im ki, söylediğiniz söz-ı 
ler doğrudur, çünkü polisten kork-

mayan insan 
Jakadardır. 

muhakak polisle a- ı 

Sarı Yanis dudaklarını ısırdı, bi
raz düşündü. 

Genç kız dimdik karşl6ında du
ruyor ve sert sert yuzüne bakı -
yordu. Sarı Yanisten en ufacık bir 
korkusu olmadığı yüziınden belli 
idi. Fakat biraz da kalbi çarpmı
yor değildi. Üç aydanberi bu rolü 

ıfa etmekle meşguldü, fakat vazi 
fesini yaptıkça, sinirleri de ger -
ginleşmişti. Artık son dakika gel
mişti. Bu hali bilen Yunanlı dedi 
ki: 

- Eğer seni tevkif ettirirsem, 
ismin resmin gazetelerde çıkar. 

GMç kız o zaman dayanamadı 

ve kahkaha ile gühneğe başladı. 
- Çok güzel, çok güzel! Şu işi 

bir yapsanız! dedi. 
Sarı Yanis: 

- Ben de öyle düşünüyorum, 

dedi. 

Pencereye doğru yürüdü. Genç 
kızın yanından şiddetle geçerken, 
onu kolundan tuttu ve göğsüne 
ooğrll çekti. Hatta o kadar ileriye 
gitti ki, kızı zorla aJızmdan bile 
öptü. 

Emin ile dört arkadaşı yanımıza 
geldil~r. Ahmed ihtiyara hitaben: 

- Baba, dedi Sizi Uzunköprü 
oteline götüreyim. Bizim otelimiz 
çok ıyidir, temialir. Orada rahat 
edersiniz .. 

ihtiyar: 

- Hayır evladım. dedi. Biz Ban
dırma oteline gideceğiz .. 

Ahmed ısrar etti, otPlini bir 
hayli meteıti. Yolcuları kandır

mağa çalıştı; fakat muvaffak o
lamadı . İhtiyar adam ona: 

- Oğlum, dedi. görüyorsun ki 
hastayım. Ayakta duracak taka -
tim yok. Biz senin oteline gitmek 
istemiyoruz. Boşuna yorulma ve 
bizi de üzme .. 

Ben de sôze karıştım ve Emin"e: 

- Arkadaş, dedim. Haydi işine 
git, kendine başka bir müşteri bul! 

Bu sözlerim Ahmedi kızdrrdı. Ü
zerime hücum etti. Arkadaşları 

kollarımdan tuttu, o da döğmeğe 
başladı. Fakat Emin beni döğmek

le hırsını, öfkesini yenemedi. Ce
binden sustalı bıçağını çıkardı. O
nunla beni vurmak istedi. Ben de 

kendimi müdafaa etmek maksadile 
cebimden tırnak makasımı çıkar

dım. Bu makasla onu yaraladım. 

Mahkemede dinlenen şahidler 

hep sımsar Emin Erdan lehinde 
söz söylediler. 
Duruşma 25 temmuz salı günü

ne tehır edildi. 

- Seni dünyada kimseye ve hiç j 
bir tarnfa bırakamam, diyordu, 
Biz şimdi burada yapayalnızız. 

Hizmetçiyi pul almağa gönderdim. 
o gidip eelinciye kadar ... 

Genç kız isyan halinde idi: 

- Bırakınız beni, bırakınız be
ni! Gideceğim, gideceğim! diye 
bağırıyordu. 

Sarı Yanis genç kızın yüzünde 
ilk defa olarak, korku alameti gör
müş ve bundan çok hoşlanmıştı. 
Çünkü başlarına korku 

Çünkü başkalarına korku vermek 
onun için büyük bir zevkti: 

- Korkuyorsunuz, b~r.den kor
ku)'(lrsunuz, dedi, eğer bı;ğırırsa
nız, sizi tekrar kollarımın arasına 
alırım, öperim. öperim. Anladı -
nı zmı? 

Genç kız yalvar.mağ& başladı: 
- Allah aşluna beni bırakınız. 

gidece!ı.m, gideceğim. 

Yunanlı. genç kızın kollarında 

Bizim Kongre 
Münasebetiyle 

Dahiliye Vekileti, temmuzun 
onunda Basın Birliği kongresini 
toplantıya çağırıyor. Basın Birli
ği, geçen yıl çıkan bir kanunla 

kıır~lmuştu. Fakat, esaslı şekil
de, faaliyete geçebilmesi için. ka· 
nunun bir madd~ine göre, kon
gresini yapması, umumi idare he
yetini, yüksek haysiyet divanını 
ve mmtaka teşkilatını kurması la· 
zımdı. Bunlardan daha mühim \'e 

asıl biz meslckdaşları aliıkadar e· 
den tarafı, bir de nizamname ha ... 
zırlanması idi. İşte bu nizaınna
medir ki, meslek men ublnrını 
zapturapt altına alacak, onların 

vazifelerini ta~·in edecek, buna 
mukabil de, bazı haklar ,·cn•cek
ti. 

Nizamname proj~inin hazır • 
lanma~n sıra. ında İstanbul Ba~ın 
Kurumu merkezindeki t;alı~ına .. 
!arda bul .... nmuşluk. Hakikaten .,f. 

l'&dını cimi: ağ~ıarını mini bir 
nizamname taslağının dahi ,;ıcu
de getirilmesinin ne- zor bir mev· 
zu olduğunu o nkit görmii<tüL 

Her nebal ise, muhakak ki , Aıı 
karada toplanacak Basın Birliği 

kongresi, yıllardrr siiren 1 ürk 
matbuatının bu i~ yarası ü:ıerine 
parmağını koyacak ve bir sekle, 
karara bağlıyacaktır. Biitün te -
mennimi:z, Türk matbuatını mem· 
lekele daha faydalı kılacak müc
bir sebeblerden biri addettiğimiz, 

mahud nizamnamenin, güzel bir 
kisve ile çıkabilmesidir. 

Türk matbuat mün\e,iblerinin 
esaslı bir teşkilata bağlanmasına, 
bir takım haklarının tanınmasına 
şiddetle ihtiyaç vardır. 

REŞAD FEYZİ 

Tramvay Çarptı, 
Başından Yaralandı 

Vatman M~hmedin ıdaresin
deki 183 numaralı tramva~· Çarşı
kapıda Hüseyin oğlu İuet adında 
birine çarparak ba~ından yarala
mıştır. 

Birimizin Derdi 
Hepimizin Derdi 

Bir Okuyucunun 
Mühim Bir Teklifi 
Bir okuyucu.mu1: )lll~or· 
e:EvlmJ.a.de haa.ta "'ar. Taı 3·u

murta ahp içirmf'k İ!<.ti:!'·oru:ı:. Fakat 
Pnhık Yumurta bnlma.k mum -
kün deill .. Taze dlve, ba:r.1 dukkin-
1ar veya ~YJ ar Hnaf, hem df' pa

halı 1umurta satıyorl61". Gunluk 
olmak tôyle dur~un. bUaklıt, bel
ki de a-yhktJr, çünku df'rhal da -
fılr1or. Taze olma.dıtı halindtn 
belli. Anll.$llıyor ki. bakkatdan a
h.:rorlar, ,runhik yumurta diye bir 
kaç mJsll :paha1ıya '>atıyorlar .. 
Ymnarla ihral"ahmız e«tk dur~an .• 
F..ül senelere nu.aran milyonlarca 
lira layıbımı:ı var. Büyle oldu«u
na •Ore, 'hiç olamu.ııa , k .. ndimiz 
boJ bol la.t:e ve 11C'ur yumurta yi
yebU..,k .• 

Acaba, günluk yumurta vt".rl'n 
bir t.e1kilfLt, bir mur . ese llurola
maz mı?• 

tir tir tıtredığinı hıssedi~· ,>rdu. 
Nıhayet tazyikini gevşetti ve gen~ 
kız da hakikaten baygın lıır l .. ıidc 
kendisini koltuğa bırakıv< rd Sa
rı Yanis: 

- Şimdi bana söy ıeyiniz ak:.
lım, dedi, sizi buraya kim gönder
di? Benim evimde kimın hC'sabına 

çalışıyordunuz? Bu odaya nıçın 
girdinız? Ben sizden şimdiye ka

dar hiç şüphe etmemi~tim. Ben si
zi evlenecek yerde orijina: vakit 
geçirmek istiyen kızlardan biıi -

yordum. Halbuki sız demeK ki, 
benim çalımın altında bana ıha • 
net ediyordunuz. 

Genç kız son derece asabilcş -
mişti. Beş dakikaya kadar Fışer 
neredeyse dönerd ı. Sı<bebın bıl
memekle beraber, Sarı Yani•in u
şağının kendisıne yardım edece• 
ğini zannediyordu. Eğer o da var
dım etmezse, mahvolmuştu. Sarı 

(Dtvamı vaT) 
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1 Çin - Japon Harbi ve Avrupa 1 

i A vrupada ar 
ı masını istemiyor 

İngiliz - Sovyet Fransız İttifakı 
Dünya Sulhü İçin Lazımdır! : 

~~~~~~------~~~~~~ 

Çin, Japonya Karşısında Yalnız Kalmaktan Korkuyor 
& 

lman - İtalyan ittifakına Ja
ponya girmedı. Fakat şu 

son aylarda Tokyo öyle ha
reket ediyor ki bunu görü.ıce Ja-
ponvanın da Avrupadakı mihver 
dC"vletlerile ta:n bir ittifak halin 
de olduğuna hükmedileceği geli
yor. 

Bertin - Roma itt • fakına gir -
meksizm Alm• .ıya Vcl İtalya ıle 
müttefik imiş gibi gö.iıntrek iş 

gormeği daha uygun b~ldular. 

Geçen sene eylıilde Münih top -
lantısında Çekoslovakyanın par -
çalanması Japonyadaki ordu ku
mandanlarına da daha cesaret ver
mişti. İngilterenin, Fransanın ar
tık Avrupada iyiden iyiye meş -
gul olarak öyle Uzak Şark dava
sına söz geçiremiyeceklerine 
kanaat getiren Japon ge -
.ırealleri Çin fütuhatına daha sıkı 
sarıldılar. Hele bu senenin ilk
baharında Avrupa politikasında 
büsbütün karışıklık başgösterince 
Japonlar Uzak Şarkta yalnız ka
larak istediklerini yapabilecekle
rine hükmetmişler ve malıim va· 
ziyeti almışlardır. 
Avrupalı muharrirler son hadi

seler karşısında vardıkları netice 
şudur: Eğer Tokyo ile Londra a
rasında bir yakınlık hasıl olurııa 
bundan Japonlar kendilerini kar
lı bulacaklardır. Çünkü o zaman 

Japoulal'ln bombardıman ettikleri harab bir Çin şehri 

Almanya ile İtalyaya karşı Tokyo 
kendini daha serbest görecekler
dir. Bolşevikliğe karşı mücadele 
adı verilen ve evvela Japonlarla 
Almanlar arasında imzalanarak 

sonra da İtalyanın iştirak ettiği 
muahedeyi bir ittifak haline koy· 
mak üzere Almanlar olsun, İtal
yanlar olsun Tokyoda çok uğraş
ml§.lardır. Japon ordu kuman -
danları da bunu böyle istiyorlar
dı. Fakat Japon diplomatları 01-

sun, Japon amiralleri olsun bunu 
muvafık bulmamışlardır. Bugün 
İngiltere de Japonya ile Uzak 

Şarkta herhangi bir kavgaya gi
rişmek fikrinde olmadığını göste
riyor. Fakat gene gösteriyor ki her 
türlü uzlaşma arzularını besle -

mekle beraber İngilizler kat'i ha
reket etmeğe karar vermişlerdir. 
Japonlar diyor ki: Tiyençinde İn
gilizlerin elinde bulunan imtiyaz 
mıntakası bir silah ve mühimmat 
deposu halindedir. Japonlara kar-
şı mukavemette devam eden Çin 

Mareşalı Çan-kay-şek kendine la
zım olan silah ve mühimmatı ora
dan almaktadır. Onun için Tiyen
çin imtiyaz mıntakası artık Çan
Kay-Şek'in silah deposu olmak -
tan çıkmalı. 

Uzak Şarktan bahsederken sözü 
gene Moskovadaki İngiliz - Rus 
müzakerelerine getirmek lazım -
geliyor: Alman gazeteleri her tür-

ALMANYA DEMiR ARIYDR 

lü tekzLblere rağmen yazıp duru
yor !arken Mosk~a müzakerele
rinde Uzak Şark işleri mevzuu 
bahsoluyor diye. Diğer taraftan 
Japon mehafili Moskova müza -
kerelerinin nereye varacağını bü
yük bir dikkat ve merakla takip 

ediyorlar. Alman diplomatları da 
Japonları daima böyle bir dikkat 
ve merak içinde bulundurmağı 

Almanya hesabına daha uygun 
buluyorlar. Fakat Avrupa muha
birleri yazdıklarına göre Japon
lar şuna hükmetmiş bulunuyor -

Fransa Her Yıl Almanyaya 
1,000,000 Ton Demir Satıyor 

Franko Gibi Fransa da 
Artık Demir Satmıyacak 

Ş
imali Afrikada Fransızların 
el.nde bulunan Cezairde 
demir çıkarılır. Öyle ki Al-

r 
lar: İngiliz - Rus müzakereleri ne 
kadar devam ederse ets'in bir gün 
neticelenecektir. İngiliz - Rus -
Fransız ittıfakı Uzak Şarka ka -
dar uzayacak ve Japonyanın a
leyhine varacaJı:tır. Fakat şimdiki 
halde bu üç devlet Uzak Şark için 
müşterek bir karar vererek he • 
men onun tatbikına geçecek gibi 
görünmüyorlar. İngiliz - Fransız 
- Rus ittifakının ilk neticesi şu o
lacaktır ki Ruslar Avrupa tara
fında işi İngilizlerle Fransızlara 

ı bırakmış olacaklar, bu ittifak ile 

manya Cezairden her sene tam 
1,000,000 ton demir almaktadır. 

Ceza.rin demıri bilhassa silah yap.. 
ınak işlerınde çok uygundur. O · 
nun için Almanlar bunu tercih e

diyQl'larmış. Fakat İngiliz gazete
lerinde okunduğuna göre İspan -
yada General Franko hükıimeti 

demir ihracatını öyle tahdit et
miş ki bundan yalnız Almanlar 
istifade edebiliyorlarmış. Fransız

lar da buna cevab olmak üzere Ce
zairde çıkan demirden artık Al
manlara hiç bir şey satmamağa 

Frank o Avrupa cihetini temin edecekler, 
ondan sonra da Uzak Şarkta ken
dilerine daha ziyade müsaid bir 
vaziyette kalabileceklerdir. Bu su-

karar vermiştir. Onun için Al -
manların yeni talebleri Cezair hü
kfunetince reddedilmiştir. (Devamı 7 inci sayfada) 

- Çıkar kolundan istemem .. 
Olacaktır. Kıskançlığı, köpürmesi de ayrı. Fa-

kat, annem bilezik için: 
- Hiç değilse kırk altın .. 
Diyor!. Babamın saati de yine, 
- Elli altın. 
Dan aşağı değildir. Bedava kazanılmış para ne 

kolay harcanıyor değil mi?. 
Ifalbukı, beri tarafta bir ekmek parçasını çı -

lı:armak içın bwbirlerini gırtlaklıyanların hiç he
sabı yok!. 

• •• 
Cahitle epey atıştık, bozuştuk amma, yine ba

rıştık ve .. Dün akşam dağ yolundan İstinyeye ka
dar gittik. Bana söylemiyor amma, bütün korkusu 
za;ınediyorum ki, benim böyle büyük ve zengin 
ailelerle tanışmam, tanır ve tanışırken de sefaha
t i yakından görmek, lükse alışmak, onlara benze
mek arzuouna kapılmak!. Bundan dehşetli ürkü • 
yor. Bır türlü iyice inanamıyor ki, ben bütün bu 
korktuğ'u şeylerden zaten iğrenen bir ruhtayım. 
Ödü patlıyor ki, ben: 

- Ne güzel bile•'k .. 
- N ezarif tuvalet. • 
Ne mükemmel yalı. 

- Ooh !.. Ne rahat otomobil!. 
- Ne bol para .. 
Diyecek, ve .. Bir gün de: 
- Sahiden ne giael, ne cana yakın adam .. 

Deyip birisine kapılacağım! .. Bu, vehim onun 
kafasını burguluyor, bu vewese onu çıldırtacak ka
dar densizliklere düşürüyor. 

- Neye bu bilezlği aldın? Neden kolundan he
men çıkarmadın? ... Diye, kıyametleri kopardı. Ne 
p~anın şınıarıklığını bıraktı, ne servetin insanlığı 
t;.Jırip ettiğini söylemedi; ne: 

- Bütün bun!~ fakir sınıfa k3rşı dolu kese
lerin birer istihfaf karışık nümayişidir .. 

Demedi, neler neler? Eğer, bıraksaydım, bile
ğımden çıkaracak, parça parça edecek, her bilezik 
;>arç;.sını bir yere savuracaktı. Neyse ki, ben çok 
icforeli davrandım. Onun ilk gün Şadan'a söyle -
dıklcrini ben kendisine söyledim. 

1 Meraklı Şeyler J 

ŞAHİD GRAMOFON 

P aris mahkemelerinin birinde 
şahid yerine bir rono.rraf pli.kı 

dinlenmiştir. 

Vak'ayı kısaca nakledelim: Parlsli 
bir pastacı; karısının tltlzllğlne, huy
suzluğuna dayanamıyor, mahkemeye 
müracaat etmlye, talak kararı a1mıya 
karar veriyor. 

Fakat karısuun titizlJğlnl, huysuz ... 
luğunu kendislne hakaret ettiilnl, ağır 
sözler söyledi.tini hikim huzurunda 
isbat etm.-k lizım. Bunun için de şa
hld ister. Huysuz kadın, huysuzluğu 

kadar da kurnaz: yabancıların yanın
da kocasına karşı mültefit davranıyor, 
çirkin bir söz söylf'mlyor. Yalnız kal -
dılar mı, açıyor aizını bir söylemedi
tini bırakmıyor ... 
Adamcağız ne yapacafını bilemiyor. 

Düşünüyor, düşünüyor, nihayet kara
rını veriyor. Gizli bir mikrofon vasıta
stıe kansının kaba ve 9irkln sözlerini 
bir fotograt plifnıa. alıyor. 

Ve mahkemeye müracaat ediyor. Şa
hid olarak da fotograf plafını cöste -
riyor. l\lahkeme heyeti, uı:un tered
düdden sonra bu şahidi ( !) dinlemefe 
karar veriyor. 

Dikimin önüne yüksek bir masa, ma
sanın üstüne de fonografı koyuyorlar, 
kuruyorlar. Kadın, kocasına söyledltl 
aiır sözlerin aynen tekrar edildlflni 
işitince ba~mı önüne eğiyor ve hiki
min: 

- Ne diyeceksiniz, madam? .. Bunları 
söyllyen sb misiniz? 

Sualine karşı: 
-Evet! .. 

Cevabını vermekten başka çare bu -
lamıyor. ı:tf:..bli mahkeme talik kara
r1ru veriyor. 

YİNE MANŞ TÜNELİ 

SELTZ SUYU NEREDEN ÇJKAR? 

Seltz, l\layensin birkaç kllometro ile
r isinde küçük bir Prusya köyüdür. B u 
köyde, hazmı ko1ayJaştıran ve bütün 
dünyaca tanılan gazll bi r s u çık:ır. Son 
zamanlarda sun'isl de yapılmaia baş
lamıştır. 

LONDRADA 

Günde 120 dülün 56,000 doium ve 
51,000 cenaze m erasimi yapılır v e 1,700 
kişi senlvrenl olur, 

İSTANBUL NE DElllEKTİR? 

Erkek 
Lı_Y_az~a_n_:~_R_E_Ş_AD~-F-E-'Y~Z-İ~' 

lL 
eylanın hayatında yeni bir 
dönüm noktası olan ayrı -
lık, onu, bütün hulyalarına 

kavuşturacaktı. Genç kadın, evli
liği, zincire vurulmuş bir mah
kıim hayatı telakki edLyordu .. 
Böyle müfrit bir fikre sahip olu
şu, belki de haklı idi. Çünkü, ko
cası Şadan tahammül edilir in -
sanlardan değildi. Şadan bir tek 
şey biliyordu: rakı içmek .. O bü
tün ömrünü rakı içmekle geçiri
yordu. Dünyada onun alakasın.ıı 

çeken, başka, hiç hır hadise yok
tu. Bir dakika bile ayık olduğu 

görülmemi şti. Ağzı daima leş gi
bi rakı kokar. İçer , hala içer, son
ra da, sızar, kalırdı. 

Ley la, Şadandan ayrıldıktan 

sonra, kendisine bir plıl.n çizdi. 
Müstakbel hayatı için, bir prog
ram yaptı. Evvela, kat'iyyen, bir 
daha evlenmiyecekti. Bu, çizdiği 

planın esasını teşkil ediyordu. 

Düşntanı 

yaz pantalonlu, beyaz gömlekli, 
plaj yanığı yüzlü, muntazam ta
ranmış, koyu, siyah saçlı bir genç 
adamın, kendi oturduğu yere doğ
ru geldiğini farketti. Birden dik
kat kesilmişti. Biraz da endişe 

duyuyordu. Bu adam kimdi?. 

Meçhul ziyaretci yaklaşıyordu. 
Daha çok geldi.. Nihayet Leyla
nın tam karşısında, hemen dört, 
beş adım ötede duruyordu. Yü -
zünda ürkek, fakat, ayni zaman
da heyecanlı bir hal vardı. Bir 
sürpriz hazırlıyan insanlara mah
sus aceleci ve gülümseyen çeh
re mimikleri ile, Leylanın karşı -
sında, ayakta bekliyordu. Birşey 

söy !emek istiyordu. Fakat, nasıl 

ve ne?. 
Leyla, bunları sezmekte gecik

memişti. Meçhul etkekten daha 
önce davranarak, sert bir lisanla 

Kadın 

bayanın gönlü tamamen boş ınır 
dur?. Ben, her şeyi göze aıarsJ:. 
cesaret gösterdim .. Zatialinizi -i 
yerete karar verdim. Ve işte v ır 

zurunuzdayım .. 

Leylıl., bu sözleri, dinlerkeıı. 
genç adamı tetkik ediyordu. ıı~· 
hunun bomboş ufuklarında, önÜ' 
ne geçilınez bir erkek arkadsl 
!:btiyacı, onu bir zehirli yılan giııl 
kıvrandırıyordu. 

Ayağa kalktı, genç adamın ön6' 
ne geldi. Durdu. Onun, ta gözlr 
rinin içine bakarak: 

- Merakınızı tatmin edeyiıll' 
Beyefendi, dedi.. Bugüne ]tadsf 
boşalan gönlüm, şu daklkadan itY 
barane doludur. S iz, benim içlP> 
çöl ortasında bir vaıha oldunııJ' 
İmninizi öğrenebilir miyim?. 

- Sermed .. 

Bu, runıca cStln Polin - Şehre doi
no k elimesinden alınmadır. Buraya 
eskiden «Koslonllnln şehrb denilirdi. 
Osn::ı&nlılar fetihden sonra cİslim~l:t 
ismini verdiler. Frenkler de bunu Is

tanbula çevirdiler ... 

, Leyla, zengin bir kadındı. Baba
sından oldukça mühim bir servet 
kalmıştı. Gençti, güzeldi. Hayatta 
yapayalnızdı. Çocuğu yoktu. Şa
dandan ayrıldıktan sonra, bütün 
erkekleri ayni gözle gzrüyordu. 
Hepsinden adeta nefret ediyordu. 
Zannediyordu ki, bütün erkekler, 
Şadanın bir eşidir. Leyla, bir er
kek düşmanı olmuştu. Hatta bir 
iş için bile tek erkekle konuşma
mağa karar verm~ti. Yolda, va
purda, tramvayda gördüğü, rast
ladığı bütün erkeklerden, ürkü
yor, çekiniyordu. Çünkü, Şadan 
onun başına, tamam üç sene bir 
bela olmuştu. 

Bu yaz başında, Erenköyünde 
bir köşk tuttu. Yanında bir de 
hizmetçi vardı. Tek başına ora
da bir mevsim oturacak, başını 

dinliyecek, üç yıllık cehennem ha
yatının bütün yorgunluklarını çı
karacaktı. 

sordu: 

- Buyurun efendim, kimi is· l i~~·p·p:;·;·~·;4 
tiyorsunuz?. 

EN ÇOK YllMURTLIYAN HAYVAN 

Hayvanların en tok yumurtlıyanı 

J.stakozdur. Her yumurta mevslmlnde 
10 bin yumurta yumurtlar. 

KÜÇÜK BİR GAZETE 

Dünyanın en küçük g-azetesl, Okya .. 
nosda bir adada intişar etmektedir. Bu 
gazetenin boyu 33, eni de 22 santl -
metrodur ve kiiıdın yalnıs bJr yüzü
ne basılmaktadır. 

Doktorun Öğütleri : 
Uçuklama 

Korkulu bir rüya görmekten 
ileri gelebilir. Yahud zatür
rie gibi hastalıkların nekahet 
devri sıralarında dudakta ha
sıl olan bir kabarcıktır. Dok
torlar bu uçuklamayı gördük
leri zaman, artık hastalığın 

geçmiş, nekahet devrinin baş
lamış olduğuna dair iyi bir a
lamet teliikki ederler. Uzun u
zadıya tedaviye ihtiyacı yok
tur. Ondanbir nisbetinde yani 
bir gram asidboriğe on gram 
vazelin karıştırmak suretile 
yapılan merhemi bir iki defa 
sürmek kıl.:fidir. 

Erenköyünde tuttuğu köşk gü
zel, asude bir yerdi. Sabahleyin 
kahvaltısını çamların altında ja
pıyordu. Sonra, şezlonga uzam -
yor, gazetelerini okuyordu. Öğle
ye doğru köşke giriyor. Biraz pi
yano çalıyor, sonra yemek yiyor
du. Yemekten sonra, iki saat uyu
mak adeti idi. 

Uyandıktan sonra, soğuk su ile 
bir duş yapıyor, sonra, tekrar bah
çeye çıkıyor, koyu göLgeli ağaçla
rın altında dolaşıyor, çiçeklere ba
kıyor, kuş cıvıltılarını dinliyordu. 
Bu sessiz hayatın gönlünü bir süz
geç gibi temizlediğini hissediyor
du. Mazi, yavaş yavaş, uzaklaşan 
bulutlar gibi, kafasının içinden si
linip gidiyordu. 

Bir akşam, güneş batarken, çam
ların altında otııruyordu. Bahçe 
kapısının açıldığını duydu. Kum
lu yolda bir ayak sesi işitti. Son· 
ra, dalların arasından doğru be -

Biraz hasis .. 
İhtiraslı. 

Sportmen yapılı genç adam bir
den harekete gelmişti: 

- Bir dakikanızı işgal edece -
ğim, Haıumefendi.. Rahatsız et
mezsem.. 

Genç kadın, delikanlıyı baştan 

aşağı süzdü. İlk defa, kalbinde ve 
kafasında, artık erkek düşmanlı
ğının l&ybolduğunu hissetti. Hat
ta, bu adam, hoşuna bile gitmiş· 
ti. Gönlünde, ilk defa, bir erkekle 
konuşmak lhtiya<:ı beliriyordu. 
Kadınlığın ezeli kudreti, şuurunu 
ve muhakemesini mağlup etmişti. 

Delikanlıya yanındaki hasır kol
tuğu gösterdi: 

- Buyurun efendim .. 
Genç adam, teşekkür ederek o

turdu. Şöyle söze başladı: 

- Efendim, derhal mevzua gir
mek istiyorum .. ·Ben civarınızda, 
şu arkadaki yeşil köşkte oturu -
yorum .. Buraya taşındığınız gün
denberi, zatialinizi tetkik ediyo -
rum. Arkadaşlar arasında bir mu
bahase mevzuu oldunuz. Herkes 
merakta?. Bu güzel kadın tek ba
şına nasıl oturuyor?. Köyün bü
tün sakinleri bunu öğrenmek is
tiyorlar .. Acaba, diyoruz, sayın 

Boğazından kısıp gelir sahibi olmayı sever. 
Çoluk çocuk nedir bilmez! 
Ağır sözlü, 
Kaba. 

Hem neş'esiz, hem gamsız .. 

- Canını .. Çok iyi kalbli bir adam. Gönlümü
zu almak istiyor. İhtimal o, saati de senin için ha
zırlamıştı, fakat, sen olmayınca babaana verdL Ya 
bmmiz kendi motörünün idare edilınemesi yüzün
drn ölseydik, ne yapacaktı, bu günahı nasıl öıilye· 
cudi? .. Hep onun içindir ki, bunları yaptı! . 

Bir adam bilirdim. Meğer, menfaat insanları ne 
kadar yumuşatır, ne 'kadar değiştirebiliyormuş. 

Bunu da gördüm, babamın yaradılişında.ki bu sırrı 
da öğrendik. İki üç gündür her vakrt yılan görmüş 
gıbi ters ters baktığı bana, öyle yumuşak nazarlar
la bakıyor kL. her sözünün başında: 

- Kızım. 
Dedim, filan da bixaz yatıştırdını. 
Fakat, eliJnin hafif hafif sıkılışı da bu anlarda 

hep hatırıma gelince Cahidi.ıı. şüphesi benim de 
gözlerimde büyüyor, büyüyor, kalbimde zayıf bir 
~ulama hissediyorum! Amma, her hal:ie bu da be
nim şüphem!. Babam yaşındaki adam da artık 
beni sıkıştıracak değil ya?. 

* Babam, tuhaf adammış ta demek biz farkında 
değilmişiz. Ben onu sadece: 

Hoyrat!. 
Kendisini düıiünür! 

,_ Belkisciğim .. 

- Uğurum. 

Diyor. Eskiden nadan nadan: 
-Kız .. 
Derdi, o kadar. İki günde birı 
- Bıktım sizden artık. Nedir, bu çektiğim?. 
Dediği de ayrı. Demek ki, elli altınlık bir sa-

at, bir Mısırlı Paşa ile tanı:şmaık, bunlara sebep ol
dı.ığum için, benim kredimi yükseltti! 

Bu, neyse ne?. Asıl komiği aradan üç dört güı:ı. 
geçti hala, babamın çalımından ~ilmiyor! 

{Deı•amı var) 

19 Proıram (J 
19.05 MU.lk ısı ... us on iki valsi • 
19.15 Türk mihltl (Fuıl h eyell) 
20 Memleftt saat ayarı, ajan.9 fi 

me&eoıoJojJ baberlerL 
2 0.15 K onutma 

20.30 Türk müzlJt 
1 - Osman Beyin - Saba ııeırebl 
2 - Dede - Saba şarkı - Gdş rt' 

l'eı bülbül leri. t! 
3 - Aşık Mustafa - Saba p rlu • 

esmere gönül verdim. 
4 - Keman taksimi, 
5 - Kimm Us - Hüzzam şarkı - ,# 

zemezsln kimseye. 
6 - Hallı: türküleri - İndim dal~ 

ovaya. 
7 - Halk türküsü - Damından ı" 

J'ilnür bağlar. 

8 - Raif Bey - Kürdili hlcazklr tıf 
kı - Rengi ruhsarıoa. ...rl 

9 - Osman Nihal - Kürdlll blca.,... 
,arkı - Gözümden 1rlrmtyor. 

10 - Muhayyer IUrkü - Bu ıO' 
.ayın on dördü. 

21.10 - Haftalık posla kulusıı. 
21.25 - Neş'ell pliklar. - R. ~ 

21.30 l\lüılk (Bayan Ferhunde E< 
tarafından p(J'ano soloları) tf> 

22 llliizlk (Küçiık orkeslra - Ş 
Nedp Aşkın ) 

23 Son ajans haberleri, ziraat, ~ 
ham, tahvUit, kambiyo - nukut bOf " 
sası (flayl) 

23.20 lllüzlk ( Cazband - Pi,) 
23.55-2' Yarınki prol'ram 

YARIN 
12.30 Program 
12.35 Türk müzltl 
13 1\-Iemleket sa.at ayarı, 

meteoroloji haberleri. 
13.15-14 Müzik (karı -ık 

Pi.) 

ajans fi 

1357 Hicri I 
Cemaziyelevnl 

16 

1355 Ruın! 
Haziran 

22 
~-~·~~..;.----~"• 

1939. Ay, 7, Gün 186, Hızır 61 
5 Temmuz ÇARŞAMBA -- 1 1 

Vakitler Vaaati Ezani 

sa. da. sa. d,!:. ---
Güneı 4 34 8 50 

Ölle 12 18 4 34 

İkindi 16 18 8 34 

Akfam 19 44 12 00 

Yatsı 21 46 2 02 

lmsak 2 16 6 31 



1 Halkevinde Aile Toplantıları 1 
~ ''--------------·----------------
~ Sos al Birliğimizi 
~ Sağl mlama Lizım 

• 

Halkevlerinde Yapılan Toplantılar 
Gayeyi Tahakkuk Ettirecektir 

Vatandaşlar Bu işe Ehemmiyet Vermelidi. 
1 

Yazan: 1 
, __ ıs_k_e_n_d_er_F_. _s_E_R_T_E_LL_i __ 

C. H. Partisi bu yıl Halkevle
rır \alı.:jma program.na yerıı bı. 
mat.iJ · lave etmış: bütün Halk
evlc._nıle he- ay aile toplantıları 

pıl cakmış. Em nöııü Halke\•i 
geçen gece Dı. t >pı ntılardan biri
rı y .. _:->tı 

Sosyal BirlıJın kuvvetlendi -
r .ın s • gayesile yapılan ve çok 
fayJa ı görülen bu toplantılar - bı· 

zi, sos: ·al hayatımızda şimdiye 

kadar ıhmal edilen bir vazifeyi i
faya davet etmesi bakımından -

müh. im bir mana ifade etmekte - ı 
dır 

Halkevindc Ziya Gökalp ıh•ifalindc 

İtıraf etmeliyiz ki, yıllarca bir 
mahallede, hatta bir apartırnan

da yani bır çatı altında oturduğu· 
muz halde birbirimizi tanımayız. 

la hayatlarını kazanıyorlar. Bir
çok yerlerde yoğurt ve ayran te· 
davileri yapan klinikler açılıyor. 

Ayran kadar faydalı bir içki var 
mıdır? Kahve yerine, çay yerine 
ayran ikram etmek moda olsaydı, 
bugün, acı kahvenin yüzüne kim 
bakardı? İnsanın iliğini kurutan 
çaya kim iltifat ederdi? Avustral
yada ve İngilterenin bir çok yer
lerinde bir çok ailelerin ~ay, kah
ve itikadından vazgeçtiğini gaze-

telerde okuyoruz. Ayran bunların 
yerini pekala tutabiliyor. 

Bay Kemal Emin: 
· - Bu, bir itiyad meselesidir a
zizım. diyor, bır asır önce şalvar 
giyiliı'ken, bugün ceket, pantalon 
giyiyoruz. Gazın yerini elektrik 
aldı. Atlı arabalar, otomobilden 
sonra tarihe karıştı. Bugün ne şal
varı arıyoruz, ne de o eski araba
ları. Acı kahvenin, insanı kuru-

(Devamı 7 inci sayfada) 

Mahallemizde kapı karşı otur
duğumuz bir dostumla on sene 
sonra tanıştığımı neden saklama
lıyım? Benim vaziyetimde bulu
nanlar, şüphe yok ki, her mahal
lede, her semtte olduğu gibi, ce
miyetin yüzde doksanını teşkil e· 
der. Bazı dostluklar vardır ki, an
cak balolarda, tiyatrolarda, dü -
ğünlerde tesadüfen karşılaşmak 
ve selamlaşmakla devam ettirilir. 
Emil Zolanın: .Dost kazanmak, 
servet kazanmak kadar mühim 
bir hiıdisedır! • sözü ne kadar doğ
rudur Öyle kimseler tanırını. Bü
tün ömrü bir iki aile ile temas -
tan ibarettir; sabahleyin işine gi
der, akşam evine döner.. Yemek 
yer ailesile biraz gör;'oıip yatar. 
Ertesi gün ayni hayat.. Ayni sah· 
ne .. Ayni dekor. 

1 TESiRLERiNi HiSSETMEDiGiMiZ ŞEYLER 

insan Hayatı Uzerinde 
Renklerin Tesiri ... 

Dosta ihtiyacımız mı yok? Ha
yır .. Kime soı-sc:.r.,z. avn: derdi 
laleler, a1ni ihti~ acı duyduğunu 
söyler. Fakat iç •ıde yaşadığı. bu 
dat \'e sıkıntı!ı sanneden, gt•niş 
bir ·ohaya. ~·cnı bir içtımai haya
ta dtılamaz. 

Heı· Rengin Başka Tesirleri 
Vardır, Asaba Hakim Olur 

Anlaşılıyor ki, her şeyde oldq
ğu gibı, sosya; münasebetler te -
sı ııde de tcsadüi'c•rden ziyade 
rehbere. teşvike muhtacız. Bir a
ileyi on kere Halkevinin kış tcm
sillerıne davet etmiştim. Na:;,Jsa 
bir gece ailece geldiler .. Oyundan 
ve muhitten çok memnun kaldı -
lar ve bundan sonra davete lüzum 
görmeden sık sık gitmeğe başla· 
dılar 

Halkevi başkanı bundan bahse
derek 

- Tanışmıya, konuşmıya ihti
yacımız vardır, dedi, gerçe evimiz
de sık sık toplantılar ya~ıılyorsa ı · 
da, yeni tatbikıne başladıgımız ay
lık toplantılar, şüphe yok ki, sos
yal birlik bakımından çok daha 
faydalı olacakt:r. Her arkadaş e

Bir kum ar ınasası 

" imızc ailesi le gelecek ve müzik, 
k"medya gibi eğlencelerle hoş va· 
kit geçirecektir. 

Salonda ayrı ayrı masalarda o-

rrn enklerin insanlar üzerinde 
~ büyük tesirleri vardır. Me

sela her renk asabımızda ani veya 
mütemadi tesirler yapar. Fakat 

11 bu tesir ve değişikliklerin sebebi
ni hissetmiyoruz. Bu yazıda renk
lerin tesir ve hususıyetleri oku
nunca belki de hayrette kalacak-

turan b' k E ır ço aıle grupları vardı. sınız. 

debiyatcılarımızdan Kemal E- • •• 
ın.n çok ··k . nu le!ı ve neş'eli fıkralar Boğalarla döğüşen pehlivanlar, 
anlatıyordu Öb" . . · ur tarafta evın ı- boğaları tahrik için, kızdırmak i-
d~re müdürü.'. sıcaktan bunalmış çin kırmızı renkli elbise giyerler 
bır halde, mutemadiyen vantila- ve ellerinde bir kırmızı örtü bu -
törün önünde dolaşarak terini si- lundururlaı-. 
liyor .. Müzik muallimi Bay Ce· 
milin oğlu sahnede piyano çalıyor .. 
Ve salonda toplanan aileler bol 
bol ayran içıyorlar. 

. Ayran ... ! Birdenbire insana ga· 
rıb gel.yor, değil mi? Buna hiç de 
§aşmayın. Ayran, Türkün en es
kı ve Çok faydalı bir içkisidir. Av-

br~panın bir çok yerlerinde yüz-
ınlcrce 1 -

ınsan ar yogurtla, ayran-

Kumarhane sahipleri, kumar 
masalarına yeşil çuha kaplarlar. 
Boğa güreşçileri ve kumarhane sa· 
hipleri bilmeden farkına varma
danChromoterapie'den, yani renk· 
!erle tedavi usulünden istifade e
derler. 
Menekşe rengi: Yeis ve kederi, 

fazla hayale kapılmayı mucib o
lur ve çok muzırdır. 

Çivid rengi: Faal bir rolü yok
tur. Diğer renklerin fazla tesirle
rini izale ve muvazeneyi temine 
yarar. 

Mavi renk: Rahat ve sükılnet 
verir. Sabit fikirleri, kederleri def
eder. Renklerin en ıyilerindendir. 

Yeşi! renk: Mavi rengin hassa
larına maliktir. Maddi ve manevi 
sükunet ve rahatı davet eder. 

Kırnıızı renk: Çok dinamiktir. 
~vk ve heye<:anı tahrik eder. İp
tilaya, hatta kabalığa teşvik e
der. 

Siyah renk: Bundan daima sa
kınınız gördüğünüz zaman kaçı -
nız, mümkün mertebe uzaklaşı -
nız. 

HER RENK HERKESE GİTMEZ 
Tatlı, hoşa giden sesler olduğu 

gibi sinirlendiren sesler de var
dır. Bazı musiki parçaları da ya 
insanı neş'elendirir, Yahut canını 

(Devamı 7 inci saııfada) 

IŞAKA 
İŞTİHASI YOKl\IU~ 

P
apazın biri Pireye gitmek 
üzere vapura biner. Yolda 

' müthiş bir fırtına çıkar. Yol-
cular batacağız korkusile bağır -
mağa ağlamıya başlar. Bu sırada 

gemicilerden biri papasın yanına 
gelir, eğlenmek için: 

- Bu akşam yemeğini gökte 
meleklerle yiyeceksiniz zannede
rim .. 

Der. Papas şu cevabı verir: 

- Rica ederim, çalışın da bu ak· 
şanı olmasın. Zira, hiç iştiham yok. 

HASİSLER ARASINDA 

- Birader! Dünyada en çok ne
den korkarsın? ... 

- Çok yaşayıp açlıktan ölmek
ten! 

- Ben de tamamile bunun ak
sine, açlıktan ölüp de yaşama -
maktan korkarım! 

OKUR YAZAR 

İkinci Mahmud, bir gün İzzet 
Mollaya sormuş: 

- Molla ı ... Yasari ile hiç ay -
rılmıyorsunuz. Bu nekadar mu -
habbet böyle?. 

- Sultanım ... Yesari dainız ya· 
zı yazar, kulunuz da biraz ders 
gördüm. İkimiz yanyana gelince. 

okur ve yazar bir adam oluyoruz. 
Onun için biribirimizden ayrıl -
mıyoruz! .. 

BİR HESAB MESELESİ 

Muallim - (Hesab dersinde) bir 
cinsten olmıyan şey !eri cemetmek 

mümkün değildir. Mescia: Boş 

koyun il~ beş keçiyi cemcdemez

sin iz. Çünkü buna ne on koyundur, 
ne de on keçi 

Bir sütçii çocuğu - Fakat bay 

öğretmen! Bizim dükkanda bir 

litre süt ile bir litre suyu ceıne· 

diyorlar ve iki li tre süt yapıyor· 
!ar. Bu nasıl oluyor ? .. 

Kanını Sataıı. 
Genç Adam 

Londra gazetelerinde okundu,
ğunA göre İngilterede hekimlerin 

lüzum gördüğü kimselere kan 
vermekJe tanınmış !skoçyalı Te-

ı nant isminde yirmi beş yaşlarında 
bir delikanlı vardır. Hastalara kan 

vermekte bundan daha ileri giden 
yokmuş. Geçen gün bu delikanlı 

gizlice bir yere çağırılıınış, ken -

disine söz verdirilerek zengin bir 

kadının yanına götürülmüştür. Te
nant gazetecilere şöyle anlatıyor: 

- Kad;n çok ağır hasta idi. Be

nim oraya giderek kadına kan 

vermem gizli tutulacaktı. Öyle 

oldu. Kimsenin nazarı dikkatini 

celbetmemek için otelden otele 
4 

nakJeWm ve birkaç günü öyle ge

çirdim. Kadın Edimburg şehri -

nin en zengin adamlarından biı

rinin karısı imiş. Beni bir odaya 
koydular. Hekim benden kan a

larak diğer odada yatan kadına 

götürüyor, aşılıyordu. Bu kadının 

kim olduğunu öğrenemedim. Yal
nrz benim bütün masraflarımı 

verdikten başka ayrıca da 10 İn
giliz lirası vermişlerdir. 

1 Bi r Dakika 
Diyip Geçmeyiniz 
* Amerikada dişçiler 19 bin 

frank kazanırlar. 
* Cenubi Amerikada 2 ton 

çimento imal olunur. * Kanadada 22,500 kilo yon
ca alınır. * Ayak mütehassısları, bir 
posta müvezziinin dakikada 
vasati olarak 55 metro yol yü
riidüğünü söylerler. * Büyük Britanya ahalisi 
104 kilo kakao sarfeder. * Fransa Birleşik Ameri -
kaya 2 kilo 700 gram beygir 
ve eşek derisi ihrac eder. * Almanya, çoğu, Türki -
yeden ve Yunanistandan ol
mak üzere 225 kilo kuru mey
va ithal ederler. 
İşte 60 saniye daha geçti. 

IDANDIELILIE: DARRDIEUX 
- -

Yeni Bir Film Çevirm iye Haz ır lanıyo r 

f 

• 

l 

G üze! Fransız yı1<1 ııı Danielle Dari~u~'yü kim 11 bu alan minyon yıldızın yeni bir film çevireceği 
tanımaz .. Sınema meraklıları bu sevımli yıl-
dızın filmlerinin daima hayranlarıdır. huber verilmektedir. Danielle Darieux'ün yeni fil-

Bir günde binlerle aşk, takdir ve rica mektu- mir.in iemi cSeher kuşları• dır. 

ESRARENGiZ CiNA YET 
Güzel Fransız Kadının, Kıskanç 

Aşıkı Boğarak Öldürdü 
Nadia'nın Cesedi Bir 

Masa Örtüsüne 
Sarılmış 

ir hafta evvel, Paris zabıtası 
Sen Jeneviev dağı eteğinde, 
bir masa örtüsüne sarılı bir 

cesed buluyor. Bir kadın cesedi, 
Henüz de sıcak. Yanında bir de 
çocuk arabası var. Cesedin bu -
nunla getirildiği belli... 

Cesedin hüviyeti derhal tesbit 
ediliyor. Fakat kim tarafından ve 
niçin öldürüldüğü anlaşılmıyor

du. 
Cesenid 30 yaşlarında Nadia ad

lı güzel bir kadın olduğu anla -
şılıyor. Talebelerle düşüp kalk -
maktan hoşlanırmış .. Evvelce ko
calı idi. Bir de çocuğu vardı. Ko· 
casını terketti, çocuğunu da bü
yük anasına bıraktı. Çaılşmıyordu. 
Vaktini, Kartiye Lalinin kahve -
!erinde genç talebelerle geçiryor 
du. İk sevgilisi vardı: Biri sarışın, 
biri de esmer ... Nadia, çok şuh bir 

Güzel Nadia 

kadındı. Bazı geceler odasına ka
panıyor, pipo içiyordu. 
SARHOŞ DECİL ÖLÜ!.. 

Gece yarısından sonra saat üç. 

Londrada Bir Hadise 
Bir Erkek On Senelik Karısını 

Karlı Bir Gecede 

Çırılcıplak Sokağa 

L 
ondrada boşanma davaları
nı göre mahkemeye genç bir 
kadın müracaat ederek ko-

cası tarafından karlı bir gecede 
çıplak olarak sokağa atıldığını id
dia etmiş ve demiştir ki: 

- 927 de evlendim. O zaman -
danberi kocam bana ağır hakaret
te bulunuyor. Bana şöyle dedi: Sa
na hayatı cehennem edeceğim!• 

Nihayet 937 senesin kışında karlı 
(Devumı 7 inci ıayfadıı) 

Döver Ve 

Atar mı? 

Senjermen caddesinden gelen iki 
kişi J an dö Bove yokuşunu tır -
manmıya hazırlanıyorlar. BUi1 -
!ardan biri, yerde birinin yattı -
ğını görüyor, arkadaşına: 

- Sarhoş, diyor. Sızacak yer 
bulmuş!. 

Öteki yaklaşıyor. Eğiliyor, ba
kıyor, ve: 

- Hayır! Sarhoş değil, ölü!. .. 
Diye bağırıyor. Hakikaten, yer

de yatan, masa örtüsüne sarılı bir 
kadın cesedi ... 

TAHKİKAT 

Polisler geliyor. Müddeiwnumi 
ye haber veriliyor. İlk ke<if ya
pılıyor. Cesedin yanında küçük bir 
çocuk arabası var. İçerisi kanlı ... 
Cesed, il'ekli bir masa örtüsüne 
sarılı ... 

Öğleye doğru arabanın 5<l yaş
larında bir paçavracıya aid oldu
ğu anlaşılıyor. Paçavracı: 

- Araba benimdir. Evimin av
lusunda duruyordu. Dün çaldı _ 
!ar diyor. 

Morgda kadının boğularak öl
dürüldüğü anlaşılıyor. Fakat ka
tilin kirn olduğu henüz maltlın 

.._ (Devamı 7 inci ıaııfada) 



ISTANBUL 
VE BfZANs 

No.33 Yaıan: 1\1. SAMİ KARAVEL 

-kinci Muradın Son Devirleri Yine 
Karışık Gitmeğe Başlamıştı 

Varna Muharebesinden Canını Kurtaran JanHün
yadi ikinci Bir Ehli Salib Teşkiline Hazırlanıyordu 

Müstakbel İstanbul fatihi ikinci paşa, Karaca Paşa, Molla Hüsrev ı - Yeniçerileri isyana teşvik 
Mehmed, Manisada ikinci defa gıhi devletin en yakın ve benam edere~ultan Mehmetli tahta çı-
tahttan indıkten sonra tam yedi erkanı Muradın ani bir surette karmamak ve yerine Bizans saray-
sene durmadan çalıştı. Malfunatını V<'iatı üzerine derhal içtima et - larında kaçak olarak bulunan i -
tevsi ettL mişlerdi. kinci Muradın amcası şehzade Or-

.lkinci Mclımcdin Gerek askeri HaJil Paşa, Padişahın vefatı ha- hanı tahta getirmek.. 
ve siyasi ve gerek ilmi malumatı 1 

berini alınca renkten renge gir - Şehzade Orhanın tahtı salta -
hürmete layık derecede yüksekti. mişti. Vaziyeti çok kötü olmuştu. nata gelmesi Halil paşanın işine 
O devirde hiçbir hukümdar ikinci Sultan Mehmed varisi olduğu tah- gelirdi. Bizanslılarla uyuşmuş bir 
Mehmed kadar vasi ve olgun ma- ta gelirse muhakak surette kel - vaziyette olan paşa, şehzade Or -
lumata sahib değıldi. lesi uçurulurdu. Hem Sultan Meh- hanın Osmanlı İmparatorluğu tah-

ikinci Muradın son devirleri yi- med, yedi sene evvelki gibi çocuk tına gelrnesile hem canını kur -
ne kanşık gitmeğe başlamıştı. Var- değildi. Tam yirmi bir yaşında tarmış olacaktı ve hem de Bizans-
na muharebesinden canını güç be- kendini idrak etmiş güçlü kuv - lılardan otedenberi aJagelmekte o-
la kurtaran Jan hünyadi ikinci bir vetli müdebbir bir şehzade idi. lan binlerce lira düka altınlarının 
eh1i salib teşkil ederek Türkler ü- Vezirıazam Çandarlı Ham pa- ardı arası kesilmeyecekti. Bir yan-
2erine saldırmıştı. şa; Muradın vefatı akabinde şu dan da haremi hümayunda ikinci 
Tunayı aşan müttefık hıristiyan yolda duşiıncelere daldı: (Devamı var) 

ordusu Sırbistandan Kosvaya doğ- ============================ 
ru inmi ti. lkinci Murad, Anadolu 
ve Rumeli askerini toph)•arak Kos
vada ehli salıb ordusunu karşı -
ladı. 

Kosva muharebesinde miistak
bel İstanbul Fatihi ikinci Meh -
med de bulunuyordu. ve bizzat or
du da kumandanılk vazifesi almış
tı. 

İkinci Murad, ehli s:ılib ordusu
nu perişan etti. Jan Hünyadi son 
kozunu da kaybederek Kı>sva mey
dan muharebesinde ehli salib or
dusunun mahiv ve perişan olması 
gerek Papayı ve gerek Bizans İm
paratorunu inkisarı hayale uğrat
mıştı. 

Balkan şebihceziresinde oldu -
ğu gıbi, Asyayı sugarada da Bızans 
ve hıristiyan ordulanna dehşet sa-
an meyhur ıldnci Murad, gerek 

Asyada ve gerek Avrupada hemen 
durmadan devam eden muvaffa
kiyat ile tetevvüç etmiş otuz se
nelik pek şanlı bir saltanattan 
sonra Avrupadaki payıtahtı olan 
Edirnede bir taam esnasında du
çar olduğu bir nüzul neticesilc ve
fat etrniştır. (J.451) 

i.kinei Muradın, bir nuzul neti
cesi olarak genç dene<:ek hır yaşta 
vefatı da gosteriyor kı, kadına, iç
kıye fazlaca müptela olması bu 
Padişahın az zam nda vücudünü 
tahrib ctmıştir. 

- İKİNci Ki iM -

Fatih Sultan )lehmedin 

Üçüncü Defa Tahta Culuıru 

ikinci Muradın vefatı saklan -
ıruştı. Ş<!habcddm P3§a, Zağnos 

paşa, ve.zirıazam Çar.darlı Halıl 

Hata .. 
Ustüne 
Hata 

(1 inci sahıjeden devam) 

man ve ltalyan suınıyetınin mi
sali olarak ele alınır. Ve .. nıha -

et hep ının fevkınde olarak bu
gun butun Arab memlekctlen ıle 
Türkı.) e ara!:ıındtı can bulunan 
karşılıklı dostluk ve samımiyet 

er turlu menfı tesır ve nufuzu 
n.eyec k mahıyet ' e'\:saftadır. 

Butun buı ara ragmen, hala 
Turk ve A. rab cfk: rı umumiye -
erını t evvu .. e uğratmak nasıl 

ınumkun olabılır?. Dıye düşün -
mek hadıselenn kudreti ve ınki -
şafı ka~ısında demze d~en yı
la • sarılır .. Kabılınden bir ümıd
dır ki, i te Şlmdı Alman ve İtal
yan propaganda teşkilatı v mat
buatı bu vazı) etin içinde bulu -
nu)orlar. 

ETEM iZZET BENİCE 

Dün Geceki 
Fırtına 

(l inci sahifeden devam) 
bir kat daha şiddetlenmiş ve rnüt
hış bır fırtına başlamıştır. Fırtına 

şiddetli yagmurlarla beraber sa
atlerce devam etmiştir. 

DENİZDE TELAŞ 
Bılhassa saat 7,30 ile 8 arasında 

muhtelif yerlere yıldınmlar düş
muştur. Paşabahçe, Çubuklu ve 
Yenıkôy istıkametlerınde kısa fa
sılalarla birbirini takib eden y1l
dırımlar vapurlarda bulunan yol
cuları telaşa düşürmüştür. 

FJRTJNANJN TAHRİBATI 1 
Saatlere devam eden şiddetli 

fırtına gerek karada, gerek deniz- 1 
de haylı tahrıbat yapmış, Boğazi

çinde ve diğer yakin sahnlerde 
deniz kenarlarına bırakılmış olan 
birçok sandallar parçalanmıştır. 

Yolda bulunan yelkenliler derhal 
en yakın limanJara iltica etmişler~ 
dır. Fırtınaya yakalanarak kaç -
mıya fırsat bulamıyan bazı küçük 
merakıbiin nkıbetmden endişe e
dılmektedir. 

KÜÇÜK l\IERAKİB KARADE
NİZE AÇILAMIYOR 

Dün ge<:e Karadenize açılan kü- 1 
çuk merakıb havanın sertleştiğini 
gorerek geri d<inmege mecbur kal-, 
mıştır. ~ sabah da Bogaz metha
linde bi~ok yelkenlıler birikmiş
tir. Bunlar denize açılamamakta, 
havanın sukıinet bulmasını bek
lemektedirler. 

Fırtına hakkında mütaleasını 

sorduğumuz Kandilli Rasadhanesi 
rniiduru Bay Fatm bize şunları 
söylemıstır: 

Fırtına geceleyın Maltepe ta -
rafından çok şiddetli olarak çık
mıştır. Fakat devam eqeceğini hiç 
zannetmem. Yagmur devam e<'le
bıhr. Fakat fırtına her halde de
vam ctmı.) ecektir. 

Fatih Sulh lkınci Hukuk Ha
kımlıgınrlen: 

H:ıvrt.ıllah; Emniyet Sandığında, 
Joze.f Cebe tarafından 939/434 

numaralı dos) a ılc aleyhinıze ıka

ır.e cdılen (84) Ji.ra (44} kuı uşun 
faız ... vukatlık ücreti ve muhake
me ması aflarıle tutarının tahsili 
hakkında ıkame edilen davadan 
dola.) ı ılanen vaki tebliğata ri.Jğ

mcn gelmedıgınızden mübrez se

nettckı ımza ıçin istıktabın icrası 

ve gelmedıgınız takdirde istık -
taptan kaçınmıs sayılaca&rınızdan 
bahısle on beş gün müddetle ila
nen gıyab kararı teb ·(Tine karar 
verılmış olmakla muhakemenin ta
lık edıldığı 21/7/939 cuma saat 10 1 
da mahkemeye gelmeniz aksi tak
dj.rde istıktaptan kaçmmış sayı

lacagımz ve muhakemenin gıya -
b n devam edeceği tebliğ maka
mına kaim olmak üzere ·nan lou
nur. (19033) 

Hataya Ordunun 
Girdiği Gün 

(1 inci sahifeden devam) 
kütlesi marşlar söyliyerek cad -
delerde dolaştılar. 

Saat on<la Parti, Hükumet, Be
lediye ve Tıcaret odası hcyetleri
le esna! teşekkülleri ırei:sleri ve 
bütün köylüler namına ihtiyar bir 
köylü Ordu evine gircdek Albay 
Şükrü Kanatlı'mn şa!hsında Türk 
ordusunu selamlamıştır ve mil:k:
tin şükranlarını arzetmişlerdir. 

Saat 10,50 de Lise meydanında 
toplanan Hataylı1ar izcilerin söy
lediği İstiklal marşına ıştirak et
m~lerdir. 

İstiklfıl marşın.dan sonra nu -
tuklar söylenmiş ve büyükleri -
miz şükranla anılmıştır. 

istik.lal marşının sôylendiği sı
racla bir çok kadınlar sevinç göz
Y.,aşları döküyorlaııdı. Nutuklar -
dan sonra asker, jandarma, izci ve 
esnaf teşekkülleri bir geçit resmi 
yaptılar. 

Gece fener alayları yapılacak -
tır. Halkın tezahüratı deva met -
meh"1edir. 

-lf.--

Muhittin Birgen 
Tarziye Verdi 

(1 inci sahifeden devam) 

teallik maddesi hükümlerine 
muhalif bulduğunu umumi 
heyete arzetmiştlr. 

Ev,·elfı makale . ahlbi Mar
din mebusu Muhiddin Birgen 
söz alarak bu makale ile lf adc 
ettlgi fikirlerin hatalı olduğu
nu beyan ederek umumi he -
yete karşı itiraz etti. Jlunun -
la beraber mevzu hakkında 

öz alım bir çok hatipler ma
kale ile efkarı umuıniycye ar 
zedllen fikirler hakkında tl'n
kldlc.rlni serdettiler. 
Başvekil son söz olarak 

mc,·zuun bir çok arkadaşlar 

tarafından umumi heyette te
barü?. ettirildiğini \"C e-:a~en 

muharrir itiraz bc:v an ettiği ci
hetle ba k11 bir muamele ya
pılnıa'Sma mahal olmadığını 
be~ an etml \"e bunun ü2erine 
bu me elenin de müzakere i
ne n•ha~ et \ erilıniştir. 

---o--

Bir Otobüsün 
Tekerleği Fırladı 

Şoför Yusufun idaresindeki 3008 
Yenımahalle - Taksim otobüsü 
Harbiyeden geçerken tekerlekler
den birinin yerinden çıkmasile 

devrilmiş, insanca zayiat ol -
m:ımışsa da bu yüzden yarım saat 
kadar yol kapalı kalml§tır. 

Hitler'in Danzig' e 
Geleceği Şüpheli 

Refi Bayar da Sorguya Çekil 
(1 inci sahifeden ievam) 

kezinden alınan evrak ve dosyalar 
hakkındaki ehli vukufun verdiği 
rar kık etmiştir. 

ve ibunlar hakkında kendiler 
izahat ahnı~ır. Suçlulardan 
nm komisyonun bir bn§kası 
fından alındığı yolunda vr 
ri ifade üzerıne dun yuZILi (1 inci sa1ıifeden deı·am) 

zig'lilere csnbır• temenni etmek
tedir. 

Danziger Vorposten gazetesi, bu 
husustaki neşriyaıtına şiddet ver
miştir. Bu gazete diyor ki: 

cHiç şüphe etmeyiniz ki karar 
günü yaklaşmaktadır. Fa'kat bu 
günü Hitler tesbit edecektir. Şlın
dilik bizim için yapılacak ~. ha
zırlanmaktan ibarettir.-

Siyasi mehafil, ecnebi gazetele
rin neşriyatını tetkik etmekte ve 
bu gazetelrin atşe petrol döktük
lerini yazmaktadır. 

Bitler fahri hemşerisi bulundu
ğu Danz1gi bugünlerde ziyaret e
decektir. Ayan meclisi reisinin bt~ 
husustaki davetini kabul etmiş -
tir. 

Yalnız Hıtlerin Danzige gele -
bilmesi içın ortada bir müşkül var
dır. Danzig teşkilatı esasiye ka
nununa göre, resmi bir zatın ziya
reti halinde Nasyonal s~yalist 

hükumet keyfiyeti Varşova hüku
metine bildiıımek mecburiye -
tindcdir. Fakat Danzig gaze -
teleri tam manasile Alman olan 
ve serbest bir idare ile kendi iş
lerini gören bir şehir rüesasının 
artık bu ckomedyalara• taham -
mül edemiyeceğini, b()yJe vazi -
yetlerde Varşovaya haber vermek
te hiç bir mana ve mecburiyet ol
madığını yazmaktadırlar. 

Zaten Hitler bir zırhlıya bine -
rek, maiyetinde iki bın bahriyeli 
olduğu halde deniz tarikile Dan
zig'e gelecektir. O gün şehirde 
muazzam bir meting yapılacaktır. 
cTuristler de dahil olmak üzere 
şe'hrin bütı.in Alman halkı bu te
zahüre i§tira.k edeceklerdir. Ayan 
meclisinin o giın yapılat:ak şen -
likleri bir fırsat ittihaz ederek, bü
yük Almanyaya iltihak kararını 
ilan etmesı pek muhtemeldir. 

Alman makamları, Danzig ile 
kondor meselesini birbirine ka -
rıştınnak istememektedir. Evvela 
Danzig meselesi hallcdilecektiı ve 
kimsenin de buna karışmağa hak
kı olmadığı mütaleası ıleri sürül -
mektediı·. Ancak bu me5ele halle
dildikten sonra koridoı ışi daha 
soğukkanlılıkla mütalea edilecek
tir. 

POLONYALILARIN KANAATİ 

Varşov.a 5 (Hususi) - Hıtlerin 

serbest Danzig şehrıne gele<:eğı 

zannedilmemektedir. Ancak Dan
zig ayan meclisinin bır ilhhak 

Bulgarlar 
Almanya Ve 
İtalya İle 

Birleşiyorlar 
(1 inci sa1ıifeden devam) 

liye Nazırına Alman kartalının 
büyük salib nişanı ve.rılmiştir. 

BULGARLAR NERELERI IS -
TİYORLAR VE KENDİLERİNE 

NE V AADEDİLMIŞ BULUNUYOR 

Londra 5 (Hususi) - Ingilız 

gaz.etclerinm mütemmim olarak 

verdikleri malümata ve Gerat Bri-

tam ond thc East'n neşriyıatına 

göre Bulgarlar Dobrict, Garbi 

Trakya, Dedeagaç mıntakalarının 
kendilerine terk ve ilhak olunma-

sında musır bir noktai nazaı mu

hafaza etmektedirler. Balkan an-
tantı devletleri bu teklifı kabul 

etmemişler ve antantın her bakım
dan takviyesini kararlaştırmışlar

dır. İtalya 'e Almanyanın Bul -

garların bu arzularına müzahir 
bulundukları aynca tahakkuk et
mektedır. 

KÖSEİVANOF BELGRADA DA 

U<iRIYACAK 

karan vermesi ahtimaJi vardır. 

Bu takdirde Polonya kendi hak -
l~rının mooafaası için derhal mü
dahalede bulunacak ve Danzigi 
işgal edecekttir. 
Almanların Danzige sevkiyatta 

bulunmağa devam ettikleri, top, 
tayyare ve cephane gönderdikle
ri Var ovanın maı1Umu bulunmak
tadır. Fakat serbest şehir hudut
larında bütün tedbirler alınmış -
tır. Hethangi bir iltihak kararı 

halinde Polonya ordusu şehre gi
recektir. 

ALMAN HARİCİYE NAZIRININ 
BEYANATI 

Berlin 5 (Hususi) - Alınan Ha
riciye N.a7.ırı Fon Ribbentrop ga
zetelere beyanatta bulunarak de

miştır ki: 
- Biz Almanlar, Danzig me6e

lesini kolayca haUedebilecek bır 

vaziyette bulunuyoruz. Aldığım 

haberlere gore, Polonya hüku -
meti tedbirlerimize karşı aneak 
zayıf bir mukavemet gösterebile -
cektir. Fransa ile İngilterenin fiili 
bir yardımda bulunacaklarını da 

Bu bınanın satışına ait bir ko -
misyon ışin~n maznun sıfatile 

sorguya çekilmesine lüzum görü
len .sabık Milli Reasürans Umum 
müdül'ü ~erfi Bayarın hastalığı
na binaen tedavi altında bulundu
ğu iddiası üzerine, Dördüncü sor
gu hakimliği mumaileyhin ika -
me1€ahını tesbit etmiş ve ifadesi
nin Göztepede Çifteharvuzlardaki 
evinde alınmasına karar vere -
rek keyfiyeti Üsküdar sorgu ha
kimliğine bil<lirmiştir. Üsküdar 
sorgu hakimi bugün Refi Bayann 
Çiftehavuzlardaki evinde if ad®
ni almaktadır. Netice D<:irdüncü 
sçrgu hakimliğine bildirile<:ck ve 
Refi Bayarın kanuni vaziyeti bu 
isticvaobdan sonra sorgu hakimliği 
tarafından tesbit edilecektir. 

Dördüncü sorgu hakimi dün öğ
leden sonra mevkuflardan Yusuf 
Ziya Öniş, Tahir KeVkeb, Malik 
Kevkeb ve avukat İsmail İsayı 
tevkifhaneden gi!tirtmiş ve yeni
den ifadelerini almıştır. Sorgu ha
kimi mevıkufların evlerinde ve 
Y.azıhanelerinde getirilen evrakı 

yapılm~ır. 

Sorgu hakiminin kararıle 
deiumumilik dün Malık }{ev 
ikametgahında da araştırma fi 
tırmıştır. Şahid dinlenmesıne 
sabah da devam cdılmic•·r. 

PİYOS KİMDi ' 
Satic binası meselesim "' te 

edilenler arasında Jeran Ş 

müdürü Meteos Tamel adındB 
zat da olduğu malümtluı. B r 
yiaya göre Piyos ismın ıc b r 
dam evvelce Ünyon sigorta Ş 
tinin müdürü iken biluharn 

zannetmiyoruz. muhtevi mühürlü zarfları açmış 

de 10.000 lira tahsisafüı :Milli~ 
süransa müşavir olmu5 ve 
Bayarın istiıf asilc berab r yen ifl 
dür tarafından Piyos' n vaı 
ne nihayet verilmiştir. Bunıııı 
zerine Piyos, Jerans rketin1 

sis etmiş ve sahib bulunduğu 
de 75 hisseyi, bir İtnl) an oları 
nsının bes®ına geç.rmiştir.51 len Romooa bulunan Piyos, 
binası satılırken İstan'buldzı ~ 
met etmekte olduğu için b~ 
selede rolü olduğu zannedı 
tedir. 

=====================================-=~===-=-=====~ 
İstanbul Erkek Öğretmen Okulu Satın Alma 

Nevi 

Ekmek 

Dağlıç etı 

Karaman eh 

Kuzu eh 
Sığır etı 

Toz şeker 

Beyaz peynir 
Kaşar peynir 

Yumurta 

P.irinç 
Barbunya (kuru) 
Yeşil mercimek 
Kırmızı mercjmek 

Un (ekıstra) 

Pirinçunu 
Makarna 
Şchnyc 

Nişasta 

İrmik 

Zcytınyağ 

Zeytin 
Sabun 
Kuru soğan 
Patates 

Silivri yogu:ciu 

Süt 

Odun (gurgcn) çeki 
Meşeodunu çeki 
Mangal kömürü kılo 

Kok kömuru ton 

Sade yag 
Ispanak 
Pırasa 

Lahana 
Havuç 
Kerevjz (Kok) 
Domates uolmahk 
Domates Sıra 
Taze bezelye 
Be:relya (araka) 
Taze bakla (yerli) 
Taze bakla (İzmir) 
Çalı fasulye 
Ayşe fasulye 
Yeşil barbunyc 
İç barbun)ie 
Dolmalık biber 
İnce bıber 
Taze yaprak 
Taze bamye 
Pancar 
Semizotu 
Kabak (yerli) 
Kabak (lzmır) 

Marul (aded) 
Patlıcan (baş) adet 
Patlıcan (orta) ad'ct 
Karnabahar (aded) 
Yeşil salatn (aded) 
Enginar (baş) 
Enginar (orta) 
Hjyar 
Limı0n 

Dereotu (demet) 
Taze soğan (demet) 
Maydanoz 

Komisyonu Başkanlığından: 
Kilosu 

Azı 

32lJO 
6000 

600 
1000 

'"00 
2500 

700 
300 

20000 
3000 
300 
200 
150 

2000 
200 
350 
100 
50 

150 
500 
400 
500 

1500 
1500 
1500 
1000 

25 
25 

2000 
90 

1700 
1500 
1500 
1000 
500 
700 
500 

1000 
250 
200 
500 
200 
350 

1000 
300 
200 
350 
50 

100 
350 
50 

350 
1000 
400 
600 

2000 
2000 

600 
1000 
200 
300 
500 

3500 
200 

1000 
2000 

Ço~u 

38000 
7500 
1000 
1200 
1000 
3500 
1000 
500 

25000 
3500 
400 
250 
200 

3000 
300 
500 
150 
75 

200 
700 
600 
700 

2500 
2000 
2000 
1500 

35 
35 

3000 
100 

2000 
2000 
2000 
1500 
600 

l'JOO 
700 

1500 
300 
350 
700 
350 
550 

1500 
400 
300 
500 
100 
150 
500 
100 
600 

1500 
500 
800 

2500 
3000 
1000 
1200 

300 
500 
f\00 

5000 
300 

1200 
2500 

(4882) 

Muhıtmmen 
bedeli 

9,5 
48 ) 
46 ) 
48 ) 
35 ) 
27 
45 ) 
65 ) 
2 

30 ) 
12 ) 
16 ) 
12 ) 

15 ) 
20 ) 
25 ) 
25 ) 
18 ) 
17 ) 

55 ) 
25 ) 
32 ) 

8 ) 
9 ) 

20 
12 

250 ) 
250 ) 

4 ) 
1875 

100 

tonu 

ilk teminata 
Lira Kr. 
270 75 _./ 

374 00 

../ 
70 88/ 
58 13 

...../ 
37 50 __./ 

87 15 

_./ 

64 00 

__./ 

57 00 

_./ 

28 50~ 

30 00 .,....1 
13 50_,I 

22 13 

..../ 
140 63_,I 
150 00_.,I 

130 00 
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Esrarengiz Cinayet 

No. 14 Yazan: Rahmi Yağız 

Mürettebat Vazife Halinde 
Vardiya Başında idi 

(5 inci aayfadan devam) 

değil. Cesedin resmi alınıyor, po
lislere veriliyor. Mahallede bu -
lunan dükkılncılara gösteriliyor, 
soruyorlar: 

- Bu kadını tanıyor musunuz? 
- Nihayet bunlardan birisi: 
- Evet, diyor. Bu Nadia'dır. 

Sen jeneviyevde küçük bir otel
de oturuyordu. 

DÜN SAAT 3 DE GİTTİ 
Polisler, on dakika sonra küçük 

otele geliyorlar. Otelci kadın, fo
tografı görünce tanıyor: 

- Evet, benim kiracılarımdan 
dır. İki cenedenberi otelirndedir. 

- Kendisini son defa ne vakit 

Hayalinde, Maltada 
Güzel Gözleri 

Bıraktığı Sevgilisi 
Canlanıyordu 

Eliz'in gördünüz? 
- Dün gece saat üçte. Geçerken 

tezgah başında durdu, ayakta bir 
bira içti. 

10 dakikalık tevakkuf filotillByı sini sükunetle idareye çalışıyol'- kop arasında mekik dokuyordu. YALNIZ KADININ HAYATI 
hırpalamı.ştı. E. 13 de harekitı i- du. Mürettebat vazife halinde var- Güzel Nadia'nın öldürüldüğü _ 
dare eden fakat su altında çok güç Triton ile klağuz gemisi Safir diya başındaydı. nü işiten mahalle halkı otelin ö-
tesis edilen irtibatla zamanında arasındaki mesafe aşağı yukarı bir Torpido gdiklisi Etiyen Samo- nüne birikmişti. Onu tanımıyan 
ve iyi haber alamıyan komodor buçuk kilometre kadar uzadığı için torpido tuyublarının başında du- yoktu. 1925 de çok iyi bir adamla 
Brodey arka arkaya verilen kö - Safirin akıbetinden henüz burada ruyor; hayalinde Maltada bırak - evlenmişti. Ayni sene sonunda bir 
tü haberleri sinirli bir tavırla alı- bir malı'.lmat yoktu. tığı sevgilisi Eliz Lantiye'nin göl- kızları dünyaya gelmişti. 19J6 da 

yorduk. Fakat, biribirimizle kar
şıalşmıyorduk. Üç senedir birbi -
rimizi görmedik. Dedi. 

KARMA KARIŞIK BİR ODA 

Nihay~t zabıta, genç kadının o
dasını . açtırıyor. Bu, sokağa na
zır dar ve uzun bir odadır. Du
varları mavi boyalı, ve birçok açık 
resimlerle süslü. Demir bir karyo
ladan, küçük bir dolaptan ve üzl
ri pudra kutuları dolu masadan 
başka bir mobile yok. 

Dolabda, masanın gözlerinde bir 
kaç franktan başka para yok.. Fa
kat yüzük bilezik gibi kıymetsiz 
taşlarla süslü tezyinat ve iki pipo 
bir çift çizme var. 

Komiser, cesedin sarılı olduğu 

masa örtüsülünü otelciye göste -
riyor: 

..:... Bunu gördünüz mü hiç?. 
Diye soruyor. Otelci cevab ve-

riyor: 

- Hayır! ... Görmedim. 
Otelin yanında bir dans yeri 

var. Buraya devam eden kadınlar 
beraber oynadıkları erkeklerle kol 
kola girerler, tenha yerlere gi -
derler. yor, kijtü haberler birbirini ko- Yalnız ikinci kaptım yüzbaşı gesi, dudaklarında Marsilya apaş- ayrıldılar. 

valıyordu. İlk defa duruşun se - Oskar Sabot kumandanın sükutü- !arının son besteledikleri bir ap3§ Kocası: Zabıta, Nadia'nın kıskanç aşık-
bebini soran komodora bat var- ne rağmen kendini derin bir heye- tangosunun nakaratı, kulakları - Karımla tatlılıkla ayrıldık. ]arından biri tarafından öldürül-
da dandıra cevab vermişti: can kaptırmış, te!Aşlı hareketler- kiriı;te emir bekliyordu .. Filotilli Kızımız, büyük annesinin yanın- düğüne kani! Şimdi bu adamı bul-

Niçin durduk? le kerteleri kumanda ediyor, ara- stop ettiği zaman bunun sebe - =,;;d;a;,. ~İk~i;;,m;;,i;,:z~d::,e~ar~as:;ır~a~g~id~i~p~go;,"r;,;iı;;,,' -~,,;m;,;;;;1Y;,;a~ç~alış~ı;,y=or=.======== 
- ilerde Türk topçusunun ate§! b" · nl 'k' · Osk S 

var! da sırada yazı işlerile uğraşan ba§ bınotıs:v~~tymıe ;:r~~·. ıncı ar a- ı· J-l t u.. rı·nae 
gedikli Piyer tono'ya birkaç ke- aya ı ze - Nereye ateş ediyorlar? nsan 

_ Kılavuz gemisine galiba!.. lime li sert cümlelerle bir şeyler - Niçin durduk kapiten: 

Ve .. çok geçmeden Safir'in ba- soruyor; makine teLgrafı ile peres- (Devamı var} Renklerı·n Tesı·rı· 
tışı her pereskoptan seyredilmişti. l j 

yo~:~:ı~~
1

~~~e;~:t~te~:a Sosyal Birlig"imizi Londrada 
bandıra şu haberlen vel'mıştı: 

-Komodor!. 
- Nevar. 
- E 11 ve E 12 sulara kapıl - Sağlamlamak Bir Hadise 

(5 inci sayfadan devam) 

sıkar, uyutur. Renkler de böyle • 
dir. Ya teskin eder, sükunet verir, 
ya da tahrik eder, bazı şeyler 

vardır ki insan titremeden elini 

heyetleri, diplomatlar, nazırlar da
ima •Yeşil masa• etrafında top -
lanırlar. 

. Elbiselerin, iç çamaşır Iarın da 
giyenlerin vücudlannın haline, 
sıcaklığına göre mi intihab olun-mışlar, cereyanla geriye doğru 

sü rükleniyorlar. Haber verdiler_ 
İşaret gedikli koınodorun ya -

nına her gelişte birer kötü haber 
getiriyorduı 

Lazım 
(5 inci sayfadan devam) 

birgecede beni çıplak bir halde 
sokağa attı. 

! B malı? ... Bu biraz güçtür. 
Renklerin tesiri ani deği dir. u, -------------

dokunduramaz. 

- Kumandan.. E. 10 da infi
lik olmu~! ... 

- Komodor .. B. 8 bir mayine 
çarptı, berhava oldu ... 

" - Komodor .. Önümüzdeki Fran
sız tahtelbahri şu telgrafı verdi! 

- Oku bakayım. 
- E. 13 de komodor Brodey'e .. 
Amonyak depolarım delindi. 

havam zehirleniyor. su üzerine 
çıkmak mecburiyetindeyim. 

Turkuvaz Fransız tahtelbah
ri süvarisi yüzbaşı 

AUerd Didiye 

Biraz sonra da E. 13 ün civa -
rına dü~en mermiler Prodey'e 
korku sar'aları geçirtirken Tur -
kuvazı'ın şu son telgrafı alındı: 

...._ - Havamızın zehirlendiği ye -
tişmiyormuş gibi Türk batarya -
!arının da ateşine maruz kaldım. 
Çok sıkışık vaziyetteyim. Kurtu
luş imkanı yok. Denizin yüzüne 
çıkıyorum .. Adiyo ... 

...._ Süvari: Alfred Didye 

...., Turkuvaz suyun üzerine çıktı. 
Türk topçularına teslim oldu. 

.Kol nihayetinde seyir hattını 
takib eden trlton'da büsbütün baş
ka bir ha va vardı. 

Sükı'.ltl ve soğukkanlı süvari Ö
jen Klovye harekete geçildiği an
dan itibaren büsbütün susmuş, a
deta dilini cebine kaymuş, peres
kopla puııula ve işaret masası ara
sında hayal gibi gezinerek gemi-

(5 inci sayfadan devam) 

tucu çayın yerini ayran neden tut-1 
masın? Bahusus ki, ayranın fay- 1 
dasını, ötekilerin de zararlarını sa
baha kadar saysam bitmez ... 

Sosyal yardım şubesi başkanı 
Doktor Süreyya Kadri: 

- Üstadın yerden göğe kadar 
hakkı var diyor Kemal Emin gali
ba ayranın faydalarından bahseden 
bir musahabe de yapacaktı. Ah 
şu gazeteci1"r .. Buraya da yetişti
ler ... 

Bir aralık Halkevi başkanının 

yanına oturdu: 

- Hazır gelmişken sorabilir mi
yim? dedi. Yeni b3§lanan Halkevi 
binası!lln inşaatı bir aydanberi 

neden durdu?. Agah Sırrı bir ay· 
danberi gazetecilerden kaçıyor, 

Buna karşı kocası da bütün bu 
sözlerin asılsız olduğunu söyle -
mekte ve şunu iddia etmektedir: 

- Bu kadının asabi bir hasta
lığı vardır. Kendisi daima şikayet 
etmeği ve başkaları tarafından ha

karet gördüi:>iinü söyliyerek ağla
mayı ister. Onun için benden de 
böyle fenalıklar gördüğünü iddia 
ediyor ki yalandır. 

Fakat mahkeme kadının talebi 
üzerine bunları ayırmıştır. Ha -
kim demiştir ki: 

- Bu kadın saf hal ve tavriJ,, 
nazarı dikkati celbediyor. Söyle -
dikleri yalana benzemiyor. Koca

sında ise bu saflık yoktur. Bunla· 
rın arasındakı nikahı feshediyo -
rum . 

Artık verecek cevab bulamıyor- !>==-============ 

du. Bir suç işlemiş gibi alnından 
boncuk boncuk terler damlıyor

du. 

- Vallahi azizim, dedi, bu bir, 
tahsisat meselesidir. Para bekli
yoruz. Tahsisat gelince inşaata şüp
he yok ki devam edilecektir. 

Kemal Emin, inşaat levazımı a
caba Hindistandan ve yahut Çin

den mi gelecek, demek isteyen ze

ki, müstehzi bakışlarile gülüm -
serken, bereket versin k~ muzib 
karikatürist'e: 

- Bayım, şöyle biraz yan durur 
musunuz Karikatürünüzü yapı-

yorum.. Diye seslendi. Ve bu ü
züntülü bahis bu suretle kapan -
mış oldu. 

Gayyur valimiz tesadüfen bu sa
tırları okuyacak olursa, kuvvetle 
umarım ki, inşaatı yarım kalan 

Eminönü Halkevinin bir aydan· 
beri gelmiyen tahsisatını bir an 

evvel getirtmek teşebbüsünde bu
lunurlar. 

Bütün gençliğin ikmalini sabır
sızlıkla beklediği bu kültür mü

essesesinin yapısı, gözümüzün ö

nünde, virane halinde uzun müd
det durabilir mi?. 

1 TARZANIN OGLU] 
Yazan: EDGAR RAYS 

Tayfalar avlanıyorlar, balık tu
tuyorlardı. Palovıç de plajda, bir 
ağaeın gölgesinde uzanıp yatıyor
du. 

Bir gün, öğleden sonra, arkadaş
larından uzak, sırtını bır ağaca 
dayamış, uyukluyordu. Birdenbi
re, omuzuna yumuşak bir elin do

kunduğunu h~scder gibi oldu. 
Gözlerını açtı ve şiddetli bir ha
reketle doğruldu, karşısında ko
caman bır Antropoid (1) vardı. 

(1) Anıropoid, Yunancadan a
luımadır. Anthropos • Adam, Ei
dos suret demektır. insana yakın 
ve en çok beııziyen maymunlara 

No: 2 

Maymun, dikkatle yüzüne bakı
yordu. Sefil adam, korkudan zan· 

gır zangır titriyordu. Ne yapa • ·ı 
caktı? Bu vahşi hayvanın elin -
den nasıl kurtulacaktı. BHını çe
virdı, etrafına bakındı. Arkadaş

ları, bir kaç yüz metre ıleride kum· 
ların üzerine oturmuşlar, iskam
bil oynıyorlarlardı. Kendisini gö
rebilmelerinin imkanı yoktu. 

Antropoid denilir. Bu cıns may
munlar iri vücudlüdür. Elleri, a
yakları ve çehreleri insan eline, 
ayağına t•e çehresine benzer. Son 
derece zekidirler. Ne söylense an
larlar. Arzularını, istediklerini de, 
dilsizler gibi anlatırlar. 

Çeviren: FUAD SAMİH 

Maymun; tıpkı çoktanberi gör
mediği bir dostuna tesadüf eden 
ve acaba o mu diye tereddüde dü
şen bir adam gibi dikkatle bakı -
yor, haz•n hazin inliyordu. 

PalO\•iç korkusuna rağmen, hay
vanın kendisine bir fenalık yap
mak niyetinde olmadığınıanladı. 
Yavaşca kalktı, yürümeye başla
dı. Tayfaların bulunduğu yere 
doğru gidiyordu. Maymun da ken
disini takib ediyordu. 

Bu vahşi hayvanın uzun müd
det insanlarla beraber bulundu -
ğu, te•lı ıye gördüğü, insanların 

muhitine alışık olduğu belli idi. 
Paloviç bu munis hayvandan is-
' 

yavaş yavaş kendini gösterir. Dok-
tor Foyo dö Kurmel adlı bir Fran
sız alinni, bundan elli sene evvel, 
oda duvarlarınıa kaplanan ku -
maş ve kağıdların renklerinin, sa
kinleri cümlei asabiyeleri üzerin

deki tesirlerinden bahsettıği za -
man istihza ile karşılaştı. Kimse
yi inandıramadı. Herkes alay e
diyordu. 

Bu hak neden sonra alimler ta
rafından tasdik olundu. 

Çok eskidevirlerde kırmızı renk 
çiçek alametine karşı kulianılır

dı. 

Renklerle tedavi usulü müte -
hassıslar şu tavsiyede bulunuyor
lar. 

cMavi renk; sükUnet ve hayat 
verir. Ayni zamanda m'krobların 
üremesine de karşı koyar. Hasta
hanelerde ameliyat ve hasta o
daları duvarlarının maviye boyan
masının kerameti budur. Şimdiye 
kadar gayri kabil tedavi zannolu
nan cüzzam illetinin, Blö dö Meti
len şırıngasile ;yinleştiği malUın
dur. 

Mavi renk heyecanı teskin eder. 
Sabit fikirlere mani olur. Uyku
yu celbeder. 

Yeşil rengin tesirleri de böyle
dir. 

Bakara, bilB.rdo masalarının ye· 
şil çuha ile kaplanması da boşu
na değildir.Bu oyunları iyi oynı· 
yabilmek için itidal, soğukkanl -
ılık ister şirketlerin idare meclisi 

tifade edehıleceğini d~ünüyor. 

Kendi kendine: 
- Ah! Şunu bir Avrupaya gö

türebilsem ... Cambazhanelerin bi· 
rinde teşhir eder, numaralar yap
tırır, çok para kazanırdım ... 

Diyordu. Tayfalar, ayak sesle -
rini işidince başlarını kaldırdılar. 
Koskocaman bir maymunun ken
dilerine doğru geldiğini görünce 
yerlerinden fırladılar. Bır kısmı, 

bağırarak kaçmıya başladı. May -
mun gemicilerin yanına geldi, bi
rer birer çehrelerini tetkike baş
ladı. Elini omuzlarına koyuyor, 
bölüğünde neferlerinin çehreleri
ni, üst ve başlarını tetkik eden bir 
kumandan gibi bakıyordu. 

Bu garib tetkiki bitirdikten son
ra Paioviç'in yanına geldi, durdu. 
Küçük siyah gözlerinde yeis, ü -
midsizlik ve inkisarı hayal eser
leri dolaşıyordu. 

Tayfaların ilk korkuları ı:cç -

Çin Avrupada 
Harb Çıkmasını 

istemiyor 
(4 üncü sayfadan devam) 

retle Rusyanın Japonya üzerinde 
büyük bir tesiri görülecektir. 

Sözün kısası J aponl.ar İngiliz • 
Fransız - Rus ittifakını kendi za
viyelerinden hiç iyi bulmuyor -
lar. Böyle bir ittilak, diyorlar, er
geç Uzak Şarka kadar yayılacak, 
Tokyoyu çok d~ündürmekte • 
dir. 

Çinlilere gelince, kolayca tah
min edılebilir ki Çiniller Mosko
va müzakerelerinin bir an evvel 
neticelenmesini bekliyorlar. Çin
lilerin dediğine göre, İngiliz -
Fransız - Rus ittifakı Avrupada 
bir harbin çıkmasına mani olaeak
tır. Avrupada bir harbin çıkması 
Çinlilerin hiç istemediği bir şey
dir. Çünkü Avrupa karmakarışık 
olursa büyük garb devletleri artık 
Uzak Şark işlerile meşgul olamı
yacaklar, Çinliler de Japonlarla 
karşı karşıya ve yapayalnız kala
caklardır. Bu ise Çinlilerin hesa
bına uygun değildir. Avrupada bir 
harb olursa Çinliler artık silah ve 
mühimmat itibarile muhtaç ol • 
dukları yardımı da göremiyecek
lerdir. Onun için sakın Avrupada 
bir kavga çıkmasın diyorlar. 

mişti. Maymunun çenesini, omuz
larını okşıyorlar. Paloviç'e soru
yordular: 

- Nereden buldun bu uslu hay· 
vanı!. .. 

O, izahat vermiyor, boğuk bir 
sesle; 

- Benim, diyordu. Benim may
munum! ... 

Tayfalardan biri, maymunu kız
dırmak istedi. Yakasından çıkar
dığı büyücek bir iğneyi yavaşca 
omuzuna batırdı. 

Sakin ve uslu görünen maymun 
anide canavar kesildi. Gözlerin -
den ateş saçılıyordu. Tayfa, yap
tığına nadim oldu. 

Fakat, iş işten geçmişti. Kaç
mak istedi. Muvaffak olamadı. 

Maymun, üzerine atıldı, iri ve siv
ri dişlerini omuzuna geçirdi. 

GemK:iler, sopalarla arkadaşla
rının yardımına koştular. Palo -
viç, hayvanın öldürülmesi, ümid-

7-SON 

1 İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
Cinai Mıkdarı Beher kilo Tutarı Ofo7.S 

Muh,mmen B. temınab 
Eksiltme 

Kuru~ Lira Kr. LiraKr. Şekli Saatı 
Kanaviçe 19898 Kıg. 12 2387 76 358 16 Açık art. 14 

Çul 12791 • 7 895 37 134 30 Pazarlık 14,30 
Çuval 9500 • 10 950 - 142 50 • 15 
Marka bezi 250 • 15 37 - 5 55 • 15,30 
İp 8760 • 17 1487 20 223 08 Açık art. 16 
Kınnap 7319 • 15 1067 85 160 17 • 16,30 

l - Şartname ve nümuneleri muclıince yukarda cins ve mi.klan 
yazılı ıskarta sargılar hizalarında gösterilen usullerle ayrı ayn satıla
caktır. 

II - Muhıromen bedelleri % 15 muvııkktıt teminatları eksiltme 
saatleri hlzalannda y82'ılıdır. 

m - Arttırma 13/VII/939 perşembe iiinü Kaıbat&§ta Levazım ve 
Mubayaat şubesindeki Alım satım komisyomında yapılacaktır. 

IV - Şartnameler her gün sözü geçen §lıbeden parasız alınabile
ceği gibi nünıuneler d'e göriileıbilir. 

V - İst~kliler art:ırma için taylıi olunan gün ve saatlerde % IJ 
güveımıe paralarivle yukarda adı geçen komisyona gı!lmeleri. c4570. 

Devlet Demlryoiları ve Limanları ı 
lfletme u. idaresi ilinları ......__._____-----.;.;._ 

Sıvas Cer Atelye!erinde lok.o,.otif ve V"f!lln atelyeleri ile takım
hane ze:ninine ah<ap parke döşemesi işi kapalı zarf usuJile ve vahidi fi. 
at üzer'nden ek•i ltmı>ye konmuştur. 

1 - Bu !.§in nıulısınmen bedeli 27.000 liradır. 

2 - İst~ıdiler O'I ~ ait şartname vesair evrakı Devlet Demiryolk
rının Ankara, Sirkeci, Sıvas vezneleriııden 68 kur~ bedel mukabilinde 
alabilir. 

3 - Eksıltn.c 14/7/939 cuma günü saat 16 da D. D. Yolları Yol da
iresinde toplan1cak M~rkez 1 inci komisyonca yapılacaktır. 

4 - Eksı ltme:yı> gi:·ebilmek için isteklilerin teklif mektupları ile 
birliktı> a'.19-/!ıda yazılı. teminat ve vesaiki aynı gün saat 15 e kadar Ko
misyon riyasetine tevdı etmiş olmaları 1ıizımdır. 

A. 2490 s~yılı kanun ahkamına uygun 2025 liralık muvakkat temi
nat. 

B . Bu kanul'un t" ın ettiği vesikalar. 4605 

İstanbul Defterdarlığından: 
Muhammen 

bedeli 
Lira 

Miiddeti 
icır 

Kağıthnooe Sünnet k<iprüsür.den Çağlıyan köş

küne karlar uzayar, s~hadaki çayırın 28/2/94-0 ta

rihin<: kada• ot ve o!lakiyesi (İcar bedeli peşinen) 12:5 Şubat 340 ga
yesine kadar 

Tophanede Nec~tibey caddesi 413 sayılı diikıkin 

gişesi (Senelik icarı iki taksitte ve taksit peşi;ıen 
Su!tanahmette Tapu müdüriyeti altındaki pul satış 
kişesi (Senelik i~arı ık: taksitte ve taksit peşinen) 

36 

300 

3Sene 

2 • 

Yukarıda mevki ve numaraları yazılı gayrimen1<uller hizalarında 
yazılı muhammen ıcar bedelleri üwrinden açık arttırma suretile kıra

ya verilecektir. İhale 17/7/939 tarihine müsadii pazartesi günü saat 14 

dedir. Talipl~rin % 5,7 pey akçelerini vakti muayyenınden evvel yatı
rarak mezkü,· gün ve saatte Defterdarlık Milli Emlfilc Müdürlüğünde 
müteşe'kkil Satış komiııyonuna müracaatları. (4695) 

Yüksek Mühendis Mektebi Sahnalma 
Komisyonundan : 

939 Mali senesi to.rlında mekteb talebe ve pansiyonuna ait (110.000) 

parça çaınar.rın yıkanınası açık eksiltmeye konulm~tur. Eksiltmesi 

22/7 /939 tanlı ine rastlıyan perşembe günü saat 10 da Gilmüşsuyunda 
:ınekteb bin«sı ;çinde yapılacaktır. Beher parçanın muhammen bedell 
(4) kuruş olup ilk tcruinatı (333) liradır. 

İsteklilecın şartnamesini görmek üzere her gün ve eksiltmeye gi
receklerin de belli gün ve saatte mektei:ı binası dahilinde toplanan sa-
tınalma komisyonund müracaatları. (4004) 

Belediye Sular İdaresinden : 
İdaremiz mü•t:ılıd.-m\ni için ceıman 111 çift ayakkabı 

c 24 • çizme 
Açık paz:ırlık suretile imal ettirilecektir. 

1 - Bu işe ait şaı tname >daremiz levazım serviısinden parasız ola
rak aluıabilir. 

2 - Taliplerin pazarlık günü olan 12 / temmuz / 939 çarşamba gü

nü saat 15 de şartname mucibince müdüriyete müracaatları J.itzımdır. 

(4905) 

lerinin mahvolması ihtimalile: 

- Vurmayınız sakın!. .. 

Diye bağırıyor, yalvanyordu. 
Mayıınun, gemicilerin hiç birini 

yanına yaklaştırmıyordu. Tuttu
ğunu yere çarpıyordu. Az sonra 
hepsini baygın bir halde yere ser
di. 

Gemicilerin feryadını işiden, ko
caman ve siyah bir cisimle bo • 
ğuştuklarını dürbinle gören sü -
vari ve lostromo bir sandala atlı
yarak sahile geldiler. Ellerinde 
birer rövolver vardı, 

Maymun, Paloviçin yanında 
0

duruyordu. Eski sükuneti yerine 
gelmişti. Paloviç: 

- Ateş etmeyiniz, süvarim!. .. 
Diye bağırdı. Süvari ve Lostro-

' mo durdular. Paloviç maymunu 

kolundan tuttu, kendilerine doğ
ru yürüdü, süvari: 

(Devamı var} 

İstanbul İkioci İcra Memurlu • 
ğundan: 

H. Hırısostomos: 

Galatada Gümrük sokak 36 nu
marada: 

Alacaklı Hamdinin bir kıt'a se
netle alacağı olan 75 liranın tah
sili talebi üzerine gönderilen Öde
me emrine verilen meşrubatta 
ikamtegahınızın meçhuliyeti bil
dirHmiş olduğundan mercice 45 
gün müddetle ilitnen tebligat ic
rasına karar verilmiştir. Bu müd
det içinde borcu ödemez veva ait 

. olduğu makamdan İcram~ geri 
bırakılması hakkında bir karar 
getirmezseniz cebri icra ile tahsil 
edileceği ve bu müddet zarfında 
mal beyanında bulunmaz iseniz 
hakkınızda İcra İflas kanununun 
76 ve 337 inci maddelerinin tat
bik edileceği Ödeme emri maka
mına kaim olmak üzere ilanen teb
liğ olunur. (19029) 
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Bir Çift Karasinek 
Bir Ayda 

1,500,000 Olur 
lılalll'Ya. trahom, 11tma, çiçek, dlzanterl, Jı:ara humma, verem, §111"

bon, kolera gibi blı'çok aalgm butalıkla:n tapyen e!nek, cabta kurusu, 
pire. ,O.v• ve bütün ha§'oratı. 

FA DA 
ile imha ediniz. 

FAYDA bi1tün haşer atı öldürüctı mayilerin en iyi&! ve mtteaslr!dlı\ 
Kat'lyyen leke yapmaz. Koku.u lltif ve sıhhldlr. Adi gazı boya ile 
karıştırarak ve sllsltı Avrupa ve Amerika etiketi v~ markası koya -

rak FAYDA yerine ııatmak isti yenler vardır. Sakınınız. 

Deposu: Hasan deposu: Sirkeci L!maın hanı altında 

Maarif Vekaletinden : 
1 - Orta okullarda türkçe, tarih - coğrafya, riyaziye, tabliye, 

Fransızca, almanca ve ingilizce muallim muavini olmak istiyenler için 
bu sene imtihan açılacaktır. 

2 - İmtihanlar bir Eylül cuma günü İstanbul tl'nivenıitesinıde 
başlıyaclltır. 

8 - Bu ımt;hana dahil olacaklarını 
A - Türk vatanda§l olmalarL 
B - Yaşlarının 20 den eksilt ve 411 den fazla olmaması, 
C - Hüsnühal erbabından oldukları, her hangi bir .rurette mah

kfuniyetleri olmadığı hakkında bulundukları villyet veya kaza idare he
yetinden alınmış bir ma:dbata ibraz etmeleri <'hAlen memur ve muallim' 
c•anlar bu kayıttan müsteı;na olup mensub oldukları daire !mirinin 
vereceği vesika üfidlr.• 

D - Her tarlü hastalıktan ve muallimlik etmiye mllni vücud an
zalarmdan salim olduklarını iabat eder tasdikli hekim raporu ibraz 
etmeleri. 

E - En az lise veya 4 veya ıı veya 6 sınıflı öğretmen okulu me
zunu veya bunl.ırın muadili tahsil görmüş olmaları. 

Muallim mektebinden mezun olanların en az iki ders senesi mu
allim!il rtmıf b'Jlunmaları lAzımdır. 

' - Namzetln imtihanda muvaffak olduklııTJ takdirde kanun! 
şartlar dahilinde her hangi bir orta tedrisat muallim muavinliğine ta
yin edileceklerdır. 

5 - Yukarıda:ıt; şartları haiz olan namzetler bir istida ile VekAlete 
mi;racaat edeceklerdir. Bu istidaya şu vesikalar bağlanacaktır. 

A - Nüfus tezkeresinin aslı veya tasdikli sureti. 
B - Tahsil derecesine aid tehadetname veya vesikalarının asıl 

ve yahud suretleri. 
C - Hüsmihal mazbatası. 
D - Bulun.ıukları yerlerin Maarif idaresinden nümunesine göre 

alınmış tasdikli sıhhat raporu. 

E - Maarif idnPSinden tasdikli ve fotograflı f~. 
F - Altı aded 4X6,5 büyüklüğünde kartonsuz fotografları. 
Bu vesikaların ~n son 15/8/1989 tarihine kadar Vekalete gönderil

miş o!m2sı lazımdır Bu tarihten sonra VekAlete müracaat etmiş olan-
lar imtihana alın'l'lıyacaktır. (2200) (4090) 

Ankara Valiliğinden : 
Ankara Vilayetinin Haymana ve Bala kazalarına tabi Mahametli 

ve Bağçe köylerinde şimalen Kırıklıçeşme üstündeki Çakmaklıbel nok

tasından Bağçe köyü cami'ne hattı müstakim, şarkan Bağçe köyü ca

mıinden Selametli köyünden Maha.rnctli köyüne giden yol civarındaki 
beton sii!un noktasına hattı müstakim, cenuben mezkur beton sütun 

noktasından Karakuş yuvasına hattı müstakim, garben Karakuş yuva

sından hudud başlangıcı olan Kırıklıçeşme üstündeki Çakmaklıbel nok

tasına hattı müstakim ile mahdut 244 hektar arazide Nuri Kaflı, Said 

Mermer, Ahmed Rami Topuz, Adil Etem Özer taraflarından 3/11/1934 

tarihli ve 1/21 numaralı ruhsatnameye müsteniden aramakla meydana 

çıkarılan L:'ğnit madeni 99 yıl müddetle adı geçenler uhdesine ihale 

kılınacağından MHPdin nizamnamesinin 36 ve 37 inci maddeler muci
bince buna itiarzı olanların 5/6/1939 tarihinden itibaren iki ay müddet 

içinde Ankarada İktısad V~kaleti makamına veya Ankara Valiliğine 
bir ist'.da ile müracaat eylemeleri ilan olunur. 

Ziraat Vekaletinden : 
Ziraat Vekaleti Makam otomobili için açık eksiltme ile c5950. lit

re benzin alınacakt,r. 

1 - Benzınin bir !itreı;inin muhammen bedeli cl7.70> kuruş c5950• 
litre benzinin muh!lfnmen beqeli cl053· lira cl5• kuruş muvakkat te
minat c78> lira c99· kumştur. 

2 - İhale 21/7/939 !ar>hine müsadif cuma günü saat 15 de Veklıle~ 
binasında miiteşckkil komisyon huzurile yapılacaktır. 

Talihlerin bu saa\te komisyonda bulunmaları. 

3 - Şartname Lwazım müdürlü~en parasız verilir. 
c2613> c6655> 

Teknik Okulu Satınalma komisyonu Başkanlığından: 
Yıldızda b\llunan Okulumuzun 1939 mali yılı için satın alınacak gıda maddeler]nin cins, ıınilttar, tah

min bedeli Vit Sl'lt teminatlar!le akııiltmelerin saatleri yanlarında yazılıdır. Bunlardan Et kapalı, diğerleri 

şçık eksiltmQ(lll-. Eksiltmeler 12 ayrı şartnamede yapılacaktır. Kapalı zarf usulile yapılacak eksiltme için 
isteklilerin tek'ttf mektuplarını 11490 sayılı kanun mucibince ve şartnamede yazılı vesikalarla birlikte mu
ayyen saatten btr saat evveline kadar makbuz mukalbilinde komisyon reisliğine vermeleri. Açık eksiltme
de isteklilerln 'l'icaret odası ve §8.rtnamelerde yazılı belgelerlle ilk teminatl&rll!ı yatırmış olarak ekısilt

menin yapılacağı 7-7-939 cuma g(lnü Güınüşsuyundaki Yüksek Mliıhendis mektelbi muhasebeciliğinde topla
nacak olan koınlsyonumuza gelmeleri. 

SAÇ EKSIRJ 
Şartnameyi görmek ve ilk 1:erninatı yaıtırmak istiyenlerln eksiltmeden ibir gün evveline kadar okulu • muza gehnelerl, 
Kapalı zarfta, postada vaki olacak gecikme kabul ooilmeıı. 

Cinsi Mikdarı Tahmin bedeli 

Y eııiı salata ~ 
Prasa 
İspanak 
Havuç 
Lahana 
Kök kerevü 
Patlıcan 

Taze bamya 
Domates 
Semizotu 
T. Bakla 
P. Bilber 
Fasulye ~ BI. 

• 
• 
~ 
~ 

'1'. Bezelya ,- • 
S. Kaıbü 
Enginar 
B. Kalbak 
Karnalbaıhaıı 

Hıyar i 
S. Yapr~ 1 
'I'. Yaprak \ 
Y. Soğan 
Maydanoa 
Pereotu 
Nane 
K. Sarmusalıt 
.Pancar 
Kr. Turp 
Marul 
ElbegiimecJ 
Yerelması 

Ekmek 

Dağlıç etı 

Karaman tttl • 
Kuzu eti 

Sade yağ 

Çam!l§ır ylkama 

Tavuk eti 
Hindi eti 

Pirinç 
Nohut 

' 

Kaşar peyıılri 

Bey az peyni:ıı 
Limon 

Ayva 
Ehna 
T. Vişne 
Kavun 
Karpuz 
Ç. Üzümü 
Y. Üzümü 
Portakal 
T. Kaysı 
Kiraz 
Çilek 
Taze erik 
Armut 

:t'umurta 
.K. Fasulye 
K. Bamya 
K. Barbuny 
K. Soğan 
Tuz 
Sirke 
Zeytin 
Sabun 
Mercimek Y, 
Salça 
Patates 

Zeytin yağı 
Toz şeker 
Un 
Pirinç unu 
Makarna 
Şehriye 

İrmik 

Süt 
Kase yoğur1 
Kaymak 
Tereyağı 

Silivri yoğun 

Kok kömürü 
Odun 

Azı Çoğu Kuruş 

4000 
350() 
3500 
1000 
3500 
1000 

11000 
700 

3500 
1000 
1000 
700 

2000 
300 
300 
200 

2000 
4000 
l~ 

700 
1800 
300 
ııoo 

voo 
700 

200() 
300 
100 
300 
700 

4000 
200 
20Q 

40000 

4000 

55000 

2500 
700 

4500 
1200 
1500 
1500 

12000 

700 
3000 
l 50() 
1500 
ı~~o 

1500 1 

1300 
7000 
200 
700 
300 
180 
300 

40000 
2000 

80 
600 

4000 
1500 
1000 
1500 
2000 
800 
150 

5000 

2000 
6000 
3000 
100 

1400 
150 
200 

4000 
4000 

60 
200 

4000 

' 

200 Ton 
40 ,, 

6000 
5000 
5000 
1500 
5000 
1500 

15000 
1000 
5000 
1500 
1500 
1000 
3000 
600 
600 
300 

3000 
6000 
2000 
1000 
2500 
500 
300 

1000 
1000 
3000 
500 
150 
500 

1000 
6000 

300 

300 

50000 

15000 
5000 
3000 

5000 

10000 

3000 
1000 

6000 
1500 
2000 
2000 

15000 

1000 
6000 
2000 
2000 
2000 
2000 
2000 

10000 
300 

1000 
500 
250 
500 

50000 
3000 
100 

1000 
6000 
2000 
1500 
2000 
3000 
500 
200 

7000 

3000 
8000 
4000 

150 
2000 
200 
300 

5000 
6000 
100 
300 

6000 

1900 
1080 

1 
4 
5 
5 
5 
7 
4 

20 
'l 
3,6 
5 
9 

13 
11 
12 
10 
8 
'1 
5 

12 
2,b 

17 
17 
1 
1 
1 
1 

15 
4 
ll 
3 
7,5 
5 

9,6 

53 
50 
53 

100 

4,5 

65 
55 

30 
17 
70 
45 
3 

15 
30 
20 
16 
13 
25 
15 
5 

30 
18 
35 
12,5 
25 

2 
22 

100 
12 

7,5 
6 

10 
34 
35 
15 
30 
7,5 

52 
27 
16 
24 
25 
24 

• 16,5 

10 
5 

120 
120 
18 I 

(4383) 

Tutarı 

Lirıt Kr. 

60 
200 
250 

75 
250 
105 
600 
200 
350 

52 50 
75 
90 

390 
55 
60 
30 

240 
420 
100 
120 

62 50 
85 
51 
10 
10 
80 
5 

22 50 
20 
20 

180 
22 50 
15 

4256 00 

4750 

7950 
2500 
1590 

12040 00 

5000 

3150 

1950 
550 

2500 00 

1800 
255 

1400 
900 
450 

4805 

150 
1500 
400 
320 
260 
600 
300 
500 

90 
180 
175 
31 25 

125 

4531 25 

1000 
660 
100 
120 
450 
120 
150 
680 

1050 
7~. 
60 

525 

4990 

1560 
2160 
640 

36 
500 

48 
49 50 

4993 50 

500 
300 
120 
suo 

1080 
2360 00 

3800 
432 

4232 -

ilk teminat Ekıiltmeoin omoıen 
Lira Kr. Saati 

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

ni giderir. 

İngiliz Kanzuk 
Eczanesi 

Beyoğlu - lstanbul 

Ankara Valiliğinden : 
Ankara Villyetinin Haymana kazasına tabi Selrunetli köyünde f 

malen ve şarkan Kırı!klı çiftliği meıarlığı iliıtündeki bet<>n sütuııd' 
başlayıp Kırıklıçeşıne üstündeki Çakmaklıbel noktasından geÇtff 

Kuştepesiıııe hattı münkesir, cenuben ve garben Kuştepeden baş1'~ 
Çitoğlu kuyusundan geçerek hudud başlangıcı olan Kırıklı çiftliği rl
zarlığı üstündeki beton sütuna hattı münkesir ile mahdud 333 h~ 
arazide Nuri Kaflı, Said Mermer, Rami Topuz taraflarından 3/11/ltl 
tarihli ve 1/22 numaralı ruhsatnameye müsteniden aramakla meY~ 
çıkarılan Llğııit madeni 99 yıl. müddetle adı geçenler uhdefline j)ı 
kılınacağından Maadin nizamnamesinin 36 ve 37 inci maddeleri Jll~ 
hince buna itirazı olanların 5 haziran 1939 tarihinden itibaren 2 ay Jll 

det içinde Aıı!kara İktısad Vel<Aleti makamına veya Ankara Valili# 
bir i.stlda ile müracaat eylemeleri ilan olunur. 

Devlet qenizyolları İşletme Umum 
Müdürlüğü ilanları , _________________ .., ______________ , __ _,, 

319.W 

356.25 

10 
AdR;ar - Anadolu - Yalıova hattı yaz tari'fesi 6 tammuz 939 perşel 

be güni..nderı ıtibaren tatbik olunacaktır. Yeni tarife iskelelere 9# 

903.-

375.-

236.25 

187.50 

360.31 

339.84 

374.25 

314.Sl 

177.00 

811.4a 

10.30 

11 

11.15 

11..~0 

11.45 

14 

14.30 

Z5.30 

115.45 

mıştır. (4R56) 

Belediye Sular İdaresinden ı 
İdaremiz mfüıtahdemini için ce:rııan 139 kat muhtelif cinsten elb~ 

c 19 adet palto 
Kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 
1 -· Bu işe dair olan şartname idaremiz levazım servisinden P'j 

sız olarak alınabilir. Ve kum&§ ve elbise nümuneleri aynı serviste 
rülebillr. . J 

2 - Taliplerin şartnameye gıöre hazırlıyaoakları kapalı teklif ı 
larını ihale günü olan 24/7 /939 pazartesi günü saat 16 e kadar Ta 
Sıraservilerdeki müdüriye:te vermeleri lazımdır. Bu saatten sonra f 
tirilecek zarflar kabul edilme:?. c4904. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~ 

Emniyet Sand1qoı Müdürlüğünden : 
22/6/939 tarihli nüshanızın 6 cı sahifesinde 987/174 dooya nwnatl' 

gayrimenkul borçlusu Yusuf Ziyanın adresi meçhul olduğundan salll 

müteakip borç ödenmesi için yapı lan ilanın 4 cü satırında 18/t2fil 

yazılması icabederken 18/16/937 ya zıldığmdan keyfiyet tashihen Jl~ 
olunur. 

Emniyet Sandığı Müdürlüğünden: 
Gazeten'zin 30/4/939 tarihli nüshasının 8 inci sahifesinde s~ 

ğımıza ait 938/1391 dosya ve 7293 numaralı gayrimenkulün satış iJ!P 

nın 6 cı sahıfe&inde pazartesi yazılması icabederken yanlı§lıkla pal 
yazıldığından keyfiyetın tashi!hen i!Anı rica olunur. ~ 
~--~~~~~~~~~~~~~~---~ 

İstanbul Belediyesi İlanları 

ZAYİ 
İstanbul Belediyesinden aldı -

ğım ehliyetnıınıemi ve nüfus tez
keremi zayi ettim. Yenisini ala
cağımdan eskisinin hükmü. yok
tur. 

Yemiş Hasıriskelesinde san- ı 
dalcı Ahmed oğlu Memiş Sakız 

_.. Doktor - Operatör 

Orhan Toroe 
Kulak, Boğaz, Burun 

mütehassısı 
:ı 

Taksim - Abdülhak Hliıtı , 
Caddesi, Geyik Apartıı1'8 ~· 

- '? 
Sahip ve ne~riyatı idare eden Batmuharr!ri 

ETEM İZZET BENİCB 

Buıldıi' yer• 60:N i'ELGBAF Jılatb .... 


