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SAYI ı 839 

KURUŞ 

Telefon: 20827 
htaııbul Nunounanl7• No. 54 

En Son Telgraflan Ve Haberleri Veren Akşam Gazetesi 

·-~~C~U::-:M~A-R~T-E~S~f,..._~• 

8 
TEMMUZ 1939 

Sahil! ve Baıınuhuriri: 
ETEM 1ZZET BENİCE YIL: 3 

italyanlar Arnavutluğa 200.000 Asker Yığdı 
Gelen Haberlere Bakılırsa, Mütemadiyen Top, Tayyare, 
Tank ve Cephane Göndermeğe de Devam Etmektedirler 

Partinin 
Kalkınması 

; ingiliz Ve Fransız Filolarının 
Akdenizdeki MOşterek Hareket 

Planı Tesbit Edildi 
- - -

Şeker Şirketinde 
Yapılan Tedkikler C. B. Partisi lstikb.lin ken

diainden beklediği ideal or• 
Canbu;roır devrine ıPr1Yor. • • 

!_azan: ETEM İZZET BENİCE 

C. lL Putiai yirmi villyete 
~eb'ııslıırdaıı ylnni müfettiş gön
ç eri:r~. Milil Şef İnönünün aerek 

11~ V• 1lnivenite, aerek be· 
lçiıı~· kuruıtı:r nutuklannda Parti 

Meclis Bu Sabah Ankara velstanbvldaki bazı Emlak 
Tatile Karar • • " • 

Verdi veArsalşlerıUzerındededuruluyor 
80 ı~i;ı~'.::"i~e::ak Tetkik ve şikayetler hangi mevzular üzerinde toplanıyor 

Toplanacak 
8 

(H 1 h b. . . • 

•taret huytadukları kalkınma •e· fiil orcanizas7on devri bu suretle 
en •çılınış bulunuyor. 

Ankara 8 (Hususi Muhabirimiz
den) - Türkiye Büyük Millet 1 

Meclisi bu sabah saat onda Ab -

Ilı Parti Türk köyünden ve Türk 
~hıl!esinden başlıyarak en kesif 
d k §ehrine, en münzevi Türk
ı.:ıı en faal veya en ileri Türke 
ı.:ar bütün maddi ve manevi va· 
to lllllurlarını phsiyeti içinde 
d ~lıyaıı bir milli varlığımız ol • 
U!Nna ıöre muhakkak ki, bu 

Romanya Hariciye Nazırı Gafenko, Balkan antantının banisi Ebedi Şef 
Atatürkün manevi huznnında tazimde bulunduktan sonra etııiğrafya 

müzesinden çıkarken.-

diilhalik Rendanın reisliği altın

da toplandı. Müstakil grup reisi 
Ali Rananın şifahi ve tahriri sual 
ta'krirlerine Ticaret ve Hariciye 
Vekilleri cevablar verdiler .• 

lıvli~fı ile ınUtesavt ve mütevazin bir Paris 8 (HUBusl)- Buraya ge-
ııy len haberlere oore, iki İtalyan fi· e Ve ruh ile de mütebariz ol- 0 -

llıalt v~yetindeydi. }osunun Akıdenizde yapacağı ma-

ilıİtirat etmek lizımdır ki, Türk nevralar haricinde, İtalyanın Ar-
lil'ı navutluğa yapmakta olduğu tah-

h a Ve inlnUl.hı en önce bilfiil 
aıı. •·•-- .şidata devam edilmektedir. Bu -l' . -..udan haşlamıştır; Halk 200 000 ak 
llrtısinin en göze çarpan hususi- gün Arnavutlu!ota , ey ın 

~~t ve kudreti de budur. Cenuh İtalyan askeri bulunduğu tahmin 

duolgeleriınizde, ıarb mıntakasm- edilmektedir. 
a g itıı1yanlar Arnavutluğa birçok 

d . .' aradeniz ve Şark illerinde · 1 
U§nı top ve tayyare de göndermış er-

ilk . llJ1 Ve ıniltecaviz karşısında dir. Şimdiye kadar yüze yakın 
ı.-· •il&ııı patl~tan Türk köylüsil- tank gönderdikleri de zannedil -

tıuıı. \le Tilrk neferinin ilk inislya-
vı id mektedir. 

Ilı it o uğu gibi Atatürkiln açtığı Evvelce İtalyanlar tarafından 
u adde. kurtuluş bayrağı al -

yet vardır. Arnavud çeteleri ta-
rafından Yıkılan köprülerin he • 

Ticaret Vekili hayat pahalılığı 
ve ticari işler üzerinde mukni ve 

men hepsi yeniden yapılmıştır. mufassal cevablar verdi, Ali Ra-

İtalyanın Arnavutluk üzerinde- na Tıırhan b;i%ahata teşekkür etti. 

ki tazyiki son deroceyi bulmWJtur. Bundan sonra Hariciye Vekili 
İtalyan w;u!U tedrisata başlanması Şük;ü Sara<:oğlu ki;rsiye gelerek: 
yüzünden hemen bütün mekteb •- Prensipimlz yurdda sulh, ci· 
talebesi grev yapmışlardır ve aile- handa sulh ... Bugün de yarın da 
!erinin de muvafakati ile derslere sulh taraftanyız.• 
gitmemclctedirler. (Devamı 6 ıf.cı ıahifede) -/ 

Arnavud çetelerinin bilhassa l'-flllıılllllllllllllll_..__. _ _,_.._ ... _ 
İşkodra taraflarında mukavemet
leri son derece artmıştır. Çeteler 
bazı geceler şehre akınlar yap • 
makta ve İtalyan karakollarını 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 
~da Ve ilk se.fda tereddildsüz yapılmış olmasına rağmen bütün 
"'l>I §oselerde büyük bir askeri faali
\i alUln da :rlııe o oldu. Curnhu-

~~ b~=akd:n:~::: ı__:_T_u __ n_ç_e_l_ı·-K-a_n_u_n_u ___ U ___ ç_ 
lı~ ~lıdır. Böyle milli, umumi 

il.ti t"tekküı de ideal kuvvet ve u ld 

Mareşal Fevzi 
Çakmak 
Muğlada 

İzmir 8 (Hususi) - Mareşal 

Fevzi Çakmak bugün refakatinde
ki Generaller ile birlikte Muğla
ya hareket etmiştir. Mareşal Muğ
la ve Selçuk istikametinde geniş 
seyahatlerine devam edecektir. 

Yulır.dar, biç r!iphesiz inisiyativin Sene Daha zatı 1 
ll§a;:ıdaıı. aııağıya doğru değil, 

Ankara usus mu a ırıınız- , 
den) - Şeker şirketinde yapılan 

tetkikler günün mevzuunu teşkil 
etmektedir. Tetkiklerin üç mühim 
safiıası vardır. Birincisi halkın ve 
tüccarın şikllyeti, ikincisi köylü
nün şikayeti, üçüncüsü şirketin 

işlerinde tetkik mevzuu olan ba
hisler ve faaliyetlerdir. 

Halkın ~ikil.yeti şekerin pahalı 

oluşudur. Tüccannki ise kendile
rinden alınan nakliye komisyo -
nu üzerindedir. 

Köylünün şikB.yetlne gelince. 
bunları ş8.yle sıralamak mümkün· 
dür: 

1 - Şirket pancarın fiyatını 30 
paraya kadar düşürmüştür. 

2 - Çiftçiye verdiği avansı kes· _ 
miştir. 

3 - Tediyede mil§külllt göster
miştir. 

4 - Kimyevi gübre ve pulluk
ları pahalıy avermiştir. 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Adliye Vekili 
Busabah Geldi 

Uşak şeker fabrika sından bir göriinüş 

Muhiddin Üstündağ 
Beraat Etti •Uıul dan Yllkarıya doğru süzüle 

Ilı . e Ye tasfiye göre göre git
~ Ve l\fi!Ji Şefin Başkanlığın
te lJıııuın Riyaset Divanında 
ı.· tııerkfız etmesindedir ki, bu §e-

fi~ıtııilU ldıırenln, hali< idaresinin 
di:t v~ hakikt lll<'ellisi ve örnegl
~ · 'l'ilıkiye Büyük Millet Meclisi 

Asi Aşiretlerin Tenkiline Devam Ediliyor. 
Şimdiye Kadar 4000 den Fazla Son 

$istem Silah Toplandı 

Kültür parkta inşa edilecek a
tış poligonunun dün yapılan açıl
ma merasiminde Mareşal Fevzıi 

Çakmak riyaset etmişler ve kor· 
detayı kesmişlerdir. Belediye re
lsi Doktor Behcet Uz, Mareşala 

karşı samimi bir nutuk söylemiş 
ve İzmirlilerin duygu·.ı ve tazim
lerine tercüman olmuştur. 

İngilizler taraiından kendisine 
fahri profesörlük unvanı veril -
mesi dolayısile vaki davet üzerine 
Londaray a giden Adliye Vekili 
Fethi Okyar bu sabahki Semplon 
ekspersile şehrimize dönmüştür. 

Ankara 8 (Hmusi Muhabirimizden)- !\luhiddin Östündağ haldmı· 
da_k.i karar bu sabah tefhim edildi. Sabık vali Sürpagob, otobüs " 
mezarlık davalarının her üçünden de beraat karan aldı. 

e Cu-L . t H lk p • . . tııaı -...wurıye a arlismın 

"-. 
1 olduğuna göre bu vaziyette 

llııllet" b. .. 
"arlık uı ütiin maddi ve manevi 
lled· ve te§ekklilleriııin de mes
l'ar:ı Ve anası elbette ki 
llıelı olınak gerektir. A -

1. "" nazari icablar dohi -
ıııde v . 

lı.ı azıyet ve idare şekli bn o-
L ilca Cumhuriyet Halk Partisinin 
~ .. ~ 
"• den ziyade yarın için vatan 
>ıııı~eketin atisi, aiyaal terbi
. uı "" mlllt lıtitü lilğü" daha IYlye n n 
tııuı ' daha olguna gitmesi bakı • 
bud~ deruhde ettiği J>üyük ve 
_ ---.ız mes'uliyetlu vardır. Bu 
...... U}j 
fil Yetleri karşılıyacak ve ba-
de ~C~k olan enerji ve üstünlüğü 
hakrı:. organize edilmiş, her türlü 
old ~evher ve istidada l&yık 
•ah 

11~ • 1nkişafı temin edecek bir 
llu a ıçınde bulmak mümkündür. 
bu ~aha da hiç şüphe yok ki Cum
on rıyet Halk Partisi tel;kiliitı, 

un alak 1 ld , . lıır1ı a ı o uı,'U Meclıslcr ve 
1 

ahlarla Halkcvleridir 
Mmı ş f" - . 

d e ın ışaret ve direktifleri 
e esa,en hu t• .. t"hdaı: tiı..ı . ne ıceyı. ıs ı et-

tl lneruıe göre yeni · ylrıni müfet
lıı . ilk hamlede; 'meş~ıa olacak-

rı ~l ,.,. • • • .. , 
hu h ~ ın esasın~ da_ hiç şiiııbesiz 

112:ulık teşkil edecektir. 

• 

.-
G ·"unçelinde yapılan manevralar esnasında Genelkurmay eçen sene , • . . • . 
Başkanı Mareıal Fevzi Çakmak, ordu erkanı ile bırlıkte harekatı takib 

ederken ... 

Ankara 8( Telefonla) -Tunc
eli vilayetinin idaresi hakkındaki 
kanun hükümlerinin 1942 yı!ına 
kadar uzatılmasına dair olan la· 
yiha, Büyük Millet Meclisinin dün
kü toplantısında müzakere ve ka

bul edilmiştir. 
Bu münasebetle beyanatta b:.ı· 

lunan Dahiliye Vekili Faik Öztrak 
De~sim hAdiselerinin kısa bir ta-

rihçes!ni yaptıktan sonra, bu mın
takadaki ası aşiretlere karşı ten
kil faaliyetini ve 1938 yılında ü
çüncü ordunun iştirakile yapı~an 
kat'i temizleme ameliyesini an • 
latmıştır. 

Faik Öztrak beyanatına §Öyle de
vam etmiştir: 

- Koç ve Kolan mıntakaların· 
(Devamı 6 ıııcı aahifelH). 

Suriye Cumhur 
Reisi Çekildi 
Seseb, Fransanın 

Suriye Hakkındaki 
Yeni İdare Planıdır 
Berut 8 (Hususi) - Suriye Cum

hurreisi Hll§imülattasi istifa et • 
miştir. istifanın sebebi Fransız -
lerin, Suriyeyi parçalayacak su -
rette Alevilere, Dürzilere ve Ce
zrieye muhtariyet vermek iste
mesidir. 

Sirkeci istasyonunda Vali ve 
Belediye Reisi Lutfi Kırdar, İs -
tanbul müddeiumumisi Hikmet 
Onat ve dostları tarafından kar
şılanan Adliye Vekili doğruca 

Harbiyedeki evine gitmiştir. 

Yeni Limanlar 
Çarşamba Günü Bir 
İngiliz Hey'eti Geliyor 

İngiliz mühendislerinden mü -
rekkeb ·bir heyet önümüzdeki <:ıır
şamba günü şehrimize gelecek ve 
limanlarımızı tetkik etmeğe çıka
caktır. İstanbul limımının nerede 
kurulması lazım geldiği hakkın • 
da bu heyetin de fikri alınacaktır. 

İngiliz heyeti İskenderun !ima· 
nında da tetkiklerde bulunacak -
tır. Trabzon ve Çatalağzı liman -
!arının teferrüatı da tesbit edile-

Banlİ yÖ Treninde1-c-ekt_ir. 

Yangın Arab Kadri 
Bugün saat 11,30 da Floryadan İki Kişiyi vurdu 

gelmekte olan banliyö treni Ye-

nikapıya geldiği sırada lokomoti Dün Gece f atihde 
Jitı bacasından çıkan kıvılcımdan c· Old 
ikinci mevki vagonlarından biri Bir ınayet U 

tut~mll§ ise de l<indürülmil§tür. {Ya.ııaı 6 ıncı sahifede) 

Busabah Bir Motör 
ıSahibi Denize Düştü 
VeCesediBulunamadı 

• -

Crsecli arıyın dalgıç 

Bu sabah k1!prü altında bir fa
cj.a oldu, motörünün kırılan direği 
başına yığılan bir adam denize 
yuvarlanarak kQprünün altında 
kayboldıı. 

Facia şöyle cereyan etmiştir: 
Saat yedi raddelerind, köprll 

altından Halice geçmekte olan 
(Kahraman) adındaki motörün 

U>evamı 6 ıncı sahifede) 

] 
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SEFALET İÇİNDE 

ÖLE.~ ADAlI 

Hüseyin adında, falür bir insa
nın sefaletten öldüğünü gazetede 
okuduğum vakit, şuna kani ol
dum ki; sefalet denilen şey de, 
manasını değiştirdi. Çünkü, bu 
zavallı fakirin evinde araştırma 

yapılmış, tamam 6 bin altın ve 
25 bin de kağıd lira bulunmuş ... 

Zavallı ... Ne kadar da sefalet 
içinde iJn4?. Artık, bundan son
ra, gazetelerde, şöyle yazılara te
sadüt edebilirsiniz: 

Fakir bir milyoner öldü... Za
vallı, hayatında çok sefalet çek
m~tı. .. 

Allah gecinden versin .. Ya, biz
ler ölünce ne diyecekler?. Bu ka
dar servetle sefalet içinde ölü -
nürse, biz, öyle ise, hiç yaşama
dan öleceğiz, demektir. 

İSYANLAR MEMLEKETİ 

TALİSİZ İSPANYA 

İspanyadan gelen haberlere gö
re, orada, orduda yine bazı hoş -
nudsuzluklar, isyan emareleri var
mış. 800 bin kişinin siLihı elinden 
alınmış... Halbuki, İspanya is -
yanı henüz bitmedi mi? 
Eğer, şimdi bir yenisi başlar da, 

üç yıl da o sürer ve bir iki mil -
yon daha adam ölürse, artık, İs

panyanın yerinde yeller eser. 
Ne garib memlekettır bu?. 

HAYmLI İŞ 

YAPMAK SEVABDIR 

Son Posta refikimiz, gayrete 
düştü. Mutlaka, bekarları evlen
dirmek niyetinde ... •Bekarlar ne-

~-------

den evlenmiyorsunuz?• mevzulu 
bir anket açmıştı- Bekarlar muh
telif cevablar göndermişlerdi. Bu 
anket bitti. Refikimiz, şimdi de, 
genç kızları konuşturmak istiyor. 

Suad Derviş dün şöyle yazıyor
du: 

- Genç kızlar, sizi bekiır er
keklere cevab vermeğe davet edi
yorum. 

Fena. değil, şimdi de kızlar ce
vab verdi mi, iş tamam olur. 

Haydi hayırlısıJ. Hayırlı iş yap
mak sevabdir. 

HERŞEY TARİHİ 

İSE .l\IBSELE YOK 

Taksimde, meşhur bir su hazi
nesi vardır. Bayram günlerinde, 
üzerinden renkli sular fışkırır ... 
Ha, işte, tam orası; bildiğiniz gibi .• 

Evvelce, bu su hazinesinin mey
dana bakan cephesini, belediye, 
badana ettirir, dururdu. Çok şü
kür, bu badana fikrini kim akıl 
ettiyse, o sivri akıllı, artık yok.. 
Su hazinesinin şimdi, taşlarını mey 
dana çıkardılar da, doğru yola 
geldiler. Fakat, su hazinesi, son 
günlerde bir mesele oldu. 

Efendim, burasını, şehircili~ 
mütehassısı Prost yıktırmak isti
yor. Halbuki, asarı atikacılar ise 
kılına dokunulamaz, tarihi eser
dir, diyorlar. 
İstanbulu imar ederken, müte

madiyen, •tarihi eser> feryadcı -
!arı ortaya çıkıyor. 

Öyle ise, bütün İstanbulun ta
şı toprağı tarihi eserdir Bari, bu
rasını bırakıp gidelim de, Kağıd
hane köyü sırtlarında yenı bir 
şehir kuralım .. 

AHMED RAUF 

['KüçüK HABERLE[! 
* Trakya ve Çanakkaledeki 

gümrük muhafaza teşki!Atını tef-

tiş ederek şehrimize dönen mu -
hafaza umum kumandanı General 
İbrahim Lıltfi Karapınar yarın 

şehrimizden hareket ederek cenup 
hudutlarına gidecektir. * Limanlar U. Müdürü Rauii 

Manyas ve Cumhuriyet Müdde!
ınnumisi Hikmet Onat dün Lıltfi 
Kırdarı ziyaret etmişlerdir. 

* Taksim kışlasının Belediyeye 
devredildiğini yazmıştık. Enkaza 

kıymet koymak üzere dün takdiri 
kıymet komısyonu toplanarak ha
za-lıklara başlamıştır. * Karagümrük yoksullar ~u
rumu bllgün saat 20 de Halk Par

tısi binasında fevka.ade olarak 
toplanacaktır. 

* Do'lmabahçede Veyselin kah
ve_.~de yatıp kalkan Osman oğlu 

Melek adında bir hamal sırtında 
yuklc giderken başı duvp.ra çar
parak yaralanmıştır. 

* Mühendislik kanunu muci -
bince yüksek mühendis diploma

sını haız olanlara Nafıa VekAle
tince yeni diplomalar gönderil -
miştır. 

* Vali dün, Belediyede Şehir 

Meclisi salonunda nahiye müdür
lüklerini toplantıya çağırmış ve 
kendilerine şehir işlerinde göS -

!ermeleri iktiza eden faaliyet hak
kında direktifler vermiştr. * Mıntaka İktısad müdürhiğü 
bazı depo ve ardiyelerin sıhhate 
mugayir vaziyette ·bulunduğunu 

gördüğünden bu gibi yerleri tef
tişe başlamıJlır. * İskenderun limanında işlet -
me işleri üzerinde tetkikat yap -
mak maksadile Limanlar Umum 
Müdürlüğü tarafından iki me -
mur gönderilmiştir. 

* 5300 tonluk Mersin hattı ti
pi Tırhan, çarşamba günü lima
nımıza gelecektir. Almanyadan son 
gelen malumata nazaran Tırhan 

tam hamule ile tecrübelerinde 
13.69 mil yapmıştır. 

* Devlet Ziraat İşletmeleri ku· 
rumundan İnhisarlar idaresine 
devri kabul edılen Ankara Or -
man Çıitliği bira fabrika~ınır de

vir hazırlıklarına başlanmıştır. 
Bira fiyatlarının 15 kuruşa kadar 

indirilmesi yolundaki hareket de 
sür'atle yapılacaktır. 

* Zerzevatçılardan bir kısmı a
lakadar makamata müracaatla ken
dilerinden, Halde alınmakla olan 
16 kuruştan maada 20 kuruş da 
kabzımal ücreti istenildiğinden ve 
bu parayı vermedikleri· için mal
larının Hiil dışında çürümeğe ter
kedildiğinden şikayet etmişler -
dir. 

Plaj Bülbülleri 
No.28 

Diye söylendi. Freni 1 ıstı .. Pen
cereden sokağa bir kaç küfür sa
vurduktan sonra yoluna devam 
ı:tti. Setin elinı ka1'binin üstün9 
koyarak: 

- Ah, dedi, az kalsın yiireğim 
ağzmıa geliyordu. Dik..: .• ! t•t a ku
zum sen de. Bu dar sc.kaklardan 
yıld rım gibi koşulmaz ya. 

Ş.ıför hıddetlenmıştı: 

- Önümde kimse yoktu, hanım
efendı'. Dedi. Bu piç kurusu bir -
de. b:re çıktı karşımıza. Kenar -
daı<i yaya !<aldın,~ı bıraktı da 
yolun ort3sından yürümeğe baş
ladı. Küfürün adını günah koymuş
lar ... Şeytan bas ge.; diyor amma. 

Yazan: İskender F. SERTELLİ 

Kabahat onda değil ki. Onu bu sn
atte yapayalnız sokakta bırakan 

anaıda. 

Otomobil Eminönüne geldiği 

halde şoförün hiddeti geçmemiş
ti. Hala kendi kendine sôyleniyor
du: 

- Kabahati her zaman şoförde 
bulurlar. Gördünüz ya, kabahat 
kimde imi§?! Dikkat etmesey -
dim, çocuğu ezip başıma iş çıka

racaktım. 

Celiıl şoföre fena halde kızmış
tı: 

- Yahu, dedi, siz direksiyona 
geçince, yolda giden insanları ta-

Civar 
Kazaların 
İmarı 

Vali Bu İşlerle de 
Meşgul Oluyor 

Vali ve Belediye Reisi Lütfi 
Kırdar Topkapı, Bakırköy ve Ye
şi!lroyde tetkikatta bulunmuştur. 
İstanbul - Edirne asfalt yolunun 
başındaki mezarlığın tanzimi ve 
burada ayrıca bir de park yapıl
ması muvafık görülmüştür. 

Lütfi Kırdar Bakırköydeki tet
kikleri esnasında da tahsil şubesi
ne uğrayırak işlerini teki~ etmek
te olan halkla temaslar rapmış -

tır. Bakırköyünden sonra Yeşil

köye giden Vali burada bir hü
klimet konağı inşası için ali\ka -

darlara talimat vermiştir. Burada 
ayrıca bir de spor sahası yapıla -
caktır. Vali Floryadaki tetkikleri 
esnasında gazinolardaki fiat liste
lerini tetkik etmiştir. 

Lütfi Kırdarın bu tetkkileri so
nunda verilen kararlar arasında 
Bakırköye bir orta mekteb inşası 
işi de vardır. Mekteb binasının in
şasına gelecek sene başlanacaktır. 

İstanbul Limanı 
Limanın İktisadi faaliyetinde 

bir kat daha inkişafı temin için 

Belediye ile Liman işletmesiniıı 

müştereken çalışması düşünül -

mektedır. Bu gaye ile iki daire 
ara:ıında temaslara devam ed_ile

cektir. İstanbul limanının tevsii 
bakımından ıslahı da mukarrer -
dir. 

Eminönünden Hale 
-Kadar Açılacak Yol 

Belediye Eminönü meydanı 

ile hiıl arasındaki deniz kıyısında

bulunan binaları istimlak edecek, 
muntazam bir yol açtıktan sonra 

geriye kalan arsalan bina yapa -
caklara satacaktır. 

İKDAM: 

A. N. Karacan bugünkü yazısın
da yine Almanya ve !talya üze
rinde duruyor ve diyor ki: 

Karşılarında kendilerinden kuv
vetli bir cephe, gerilerinde tazyi
kini her gün daha çok hissettik
leri bir efkarı umumiye, iki ateş 
arasında, Almanya ve İtalya için 
kurtulacak yol kalmamıştır. Asıl 
korkulu nokta da buradadır. 

A. N. Karacan makalesinde bir 
çok hadiseleri tekrarladıktan son
ra makalesini şu kanaatle bitiri
yor: 

Denecek ki: •Almanya ve İtal
ya, bunu bilmiyorlar mı? Bili -
yorlar. Fakat hatayı o noktaya ka
dar irtikab etmişlerdir ki artık bir 
çıkmaza varmışlar ve ne yapa -
caklarını şaşırmışlardır.> 

TAN: 

M. Zekeriya Sertel bugünkü 
başmakalesinde İngiliz - Sovyet 
müzakerelerini tahlil ederek di
yor ki: 

İngiliz efkiirı umumiyesi hüku
metin maksadını artık anlamıştır. 
Onu mütemadiyen Sovyetlerle 

anlaşmıya teşvik etmektedir. Ha
disatın... wru ve efkarı umumiye

nin tazyiki ile Sovyetlerle müza
kereye mecbur kalan Çcmberlayn 
Sovyetlerle ittifak akdine de mec
bur kalacaktır. Belki de bu itti
faktan sonra Almanlarla anlaş -

manın daha kolay olacağı netice
sine varacak ve o vakit Sovyetlerle 
ittüak akdinde mahzur görmiye
cektir. Bu da olmazsa, belki de 
İngilterenin efkarı umumiyesi 
Çemberlayni çekilmiye mecbur 
edecektir. 

CUMHURİYET: 

Yunus Nadi Nevyork dünya 
sergisin<? iştirakimiz münasebe -
tile yazdığı bir makalede diyor ki: 

cSergiye iştirakimizi takdirle 
karşılarken, onu muvaffak kılan 
bütün milli faaliyetlere teşekkür 
etmeyi vazife biliriz.> 

Orta Mekteb ve 

Muharrir başm.akalesini şöyle 

bitiriyor: 

cAmerikalılann candan sarıl

dıkları idealleri temsil ettirmek

tedir. Demokrasi, yurdda sulh ve 
cihı:wda sulh, Avrupa ile Asya a
rasında medeniyet köprülüğü, hu

!Asa hem kendisine, hem insanlığın 
hayrına hizmeti umde ve gaye e
dinen yepyeni bir varlık. 

YENİ SA»AR: 

H. Cahid Yalçın bugün •Dikka
te şayan bir münakaşa> adlı baş
makalesinde diyor iti: 

cAlmanyanın Avrupadaki ckud
si vazifesi• nedir acaba diye sor

mıya hacet yok. Çekoslovakyanın 
ve Arnavu•luğun reli\keti bunu 
pek güzel anlatıyor. Dün onların 

başına gelen bu hal, İngilterenin 
mümanaat! olmamış olsaydı de

mek bı.ıgün başka devletlerin, ya
rın da hepimizin başına gelecekti. 

Bundan daha açık konuşmak ka

bil olamaz. Alman ve İtalyan mat
buatına hiç olmazsa artık mas -

kesiz bir çehre ile içlerini döktük

lerinden dolayı müteşekkir kala
lım.> 

VAKİT: 

Asım Us •Vazife hayatında bir 
nümune> adlı başmal(alesinde 

İııönünün oğlu Ömer İnönünden 
bahsederek diyor ki: 

cMilli Şef kamptaki oğlunu ya

nına çağırmağı, onunla biı;, iki ke
lime konuşmayı, hatta onu kamp

ta göımüş olmayı bile mekleb ar
kadaşlarından ayrı tutmak gibi 
bir his hasıl olabilmesinden kor
kuyor. 

!şte İsmet Lİnönü budur. Onun 
..ıevlet ve millet vazifesini ifa et
mek bakımından hassasiyeti bu 

kadar incedir. Onun şahsi hisleri 
milli vazife duygusu içinde o de
rec.e<le erimiştir- Milli Şefimiz bu 

hali ile millet hizmetinde vazife 
almış olanlar çin na güzel bir im

tisal nümunesidir.> 

Yeni Parti Ata tük Köprüsündeki 
Tramvay Rayları 

Atatürk köprüsüne i~aatı ida- Liseler Müfettişi ~ri 
re eden müteahhit mukavele ah- ----

kamına tevfikan tramvay rayı dö- Bu Sene Alınacak Talebe Mıntakalarına Hareket 
şemekte idi. Nafıa Vekaleti bele· ı Sayısı T esbit Edildi Et k u·· d. 1 
diyenin köprü.ye ray döşenmeme- me zere ır er 
si yolundaki teklifine muvafakat ı Şehrimizın ort;;mekteb ve lise- Beşınci Parti Kurultayında ta· 

cevabı verdiği için raylar yerle - lerinm. buyıl alabilece,jı:leri talebe dil edilen Parti teşkilatına göre 
rinden sökülecektir. mikta mı tespit etmek üzere, bu Parti ve Vilayet işlerinin birbirin-

-<>--- mektepleri teftiş eden umumı mü- den ayrılması üzerine Partı Vila-
fettişler, dün Maarif müdürlüğün- yet idare heyeti reisl"kleri fevkinHatay Gümrük 

Teşkilatı 
Halayın anavatana ilhakı do -

layısile İskenderunda kurulmasl 
kararlaştırılan gümrük teşkilatı 

için hazırlıklara de,·am edilmek -
tedir. Tctkikatta bulunmak üzere 

İstanbul gümrüğünden iki tecrü-
• beli memur İskendcruna gönderil
miştir. 

Teşkilat yakında kurulacak ve 
kadro, İstanbul gümrüklerinden 

gönderilecek 40 memurla takviye 
edilecektır. 

vuk gibi göımeğe başlıyorsunuz! 1 
O nasıl konuşmak .. ? Şeytan: <Bas .. 
geç!> diyormuş. Neyi basıp geçi
yorsun? Çiğniyeceğin çocuk. ke
di değil. bir insan yavrusudur. A
nası suçlu. P..nladık amma .. Baka
lım bu çocuğun anası, babası var 
mı?. Bu karanlıkta fırına doğru 

gidlyor~. Belki de kimsesiroir. 
Yahut hasta anacığına ekmek al
mak istiyordu. Bin bir ihtimal ile 
davayı daima çocuğun lehinde 
yürütmek mümkündür. Halbuki 
siz, sokakta, yaya yürüyenlere hiç 
bır zaman göz açtırmak istemezsi
niz! Güya ki, bütün yollar ot.o -
mdbillere hasredilmiş .. Yaya yol
cular, otomobiller lütfen yol ve -
rirlerse, geçebilecekler... Doğru 

söylem.yor muyum? 
Şoför be11ilı bir adama benzi

yordu. 
- Haydi azizim, dedi, doğrusu 

moğrusu yok bu işin. Ben on se
nelik şoförüm. Şimdi müşterim 

de ise direktörlerinin de ıştiraki-

.e bir toplantı yapmışlardır. 

Bu toplantı sonunda orta mek -

teplere yeniden 3.500, liselere de 

UiOO talebe alınabileceği anlaşıl
mıştır. Bu sene şehrin Eyüp, Ga

lata, Beykoz, Taksim semtlerinde 
mekteplerin çok kalabalık olacağı 

tahmin ediliyor. Bu itibarla şim
diden tedbirler alınacaktır. 

Bu sene liselerin orta kısımla-
rına talebe alınmıyacak, yalnız 

lise kısmına kayıd yapılacaktır. 

olmasaydın, seninle başka türlü 
konuşurdum ... ! Dua et şu saate .. 
Büyükdereye gidiyoruz. İşin u
cunda on, on beş papel var. 
, SeDmed bu sözleri duymamış gi
bi davranarak: 

- Celal, geçmiş olsun - diye 
seslendi - başun pencerenin camı
na fena halde vurdu. Sen nasıl -
sın? 

Celiil somurtgandı: 
- Ben mi? dedi. Çak iyiyim .. 

Usta bir şoförün yanında dur -
dukça. kendimi dünyanın en emin 
adamı farzediyorum.. Ve hayat 
sigortasına boş yere para verdiği
mı anlıyorum. 

Şoför cevab vermiyordu. 
Köprüyü geçiyorlardı. 

Bir sar~ıritı yüzünden Sermed 
yine mesleğini söyliyememişti.. 

Bu hadiseden çok memnundu. Za
ten o Seline hakiki hüviyetini söy
liyccek değildi ki.. 

de ihdas edilen Parti müfettişlik
lerine yirmi meb'us seçilmiştir. 

Yeni müfettişler ve mıntakala -
rının isimleri şunlardır: 

Ankaraya Amasya meb'usu E
sat Uras, İstanbula Konya meb'u
su Fikret Sılay (sabık Adliye Ve
kili), İzmire İstanbul meb'usu Ga
lip :Bahtiyu, Bursaya Erzurum 
meb'usu Zühdü, Malatya, Maraş, 
Antep ınınlakasına Bursa meb'u
su doktor Galip Kahraman, Eski
şehir, Afyon, Kütahya mıntaka -
sına Aydın meb'usu Adnan Men
deres, Erzuruma Balıkesir meb'u-

Sermedin canını sıkan bir nok
ta vardı: Celilin şoförle atışması. 

Daha bir hayli yol gideceklerdi. 
Taksime doğru ilerliyorlardı. Ser

medin aklına birdenbire şöyle bir 
çare geldi: Taksimde inmek. Bu 

fikrini derhal Seline de - yavaş

ca - söyledi. 

- Taksimde tekrar başka bir 
taksiye atlarız, olmaz mı? 

Fakat, Sermed bu teklifi yaptı

ğına bin kere pişman olmuştu. Se
linden aldığı cevab şu oldu: 

- İki erkek, bir şoförden kor -
kuyor demek .. ?! Ne garib şey! 

Ve dudaklarının ucile gülerek 
ilave etti: 

- Doğrusu ya, ben bugüne ka
dar sizin gibi tabansız erkeklerle 

karşılaşmamıştım. Ayol, şoför in
saıu yer mi? Adamcağınızın da -

marına neden bastı arkadaşınız .. ? 
Sermed bu mahcubiyetten kur-

Maarifde 
Tayin ve 
Terfiler 

MuallimlerdenBazılarına 
Takdirname Verildi 
Muallimler arasında yeniden 

tayin ve terfiler yapılmış, bazı 

muallimlere takdirname verilmiş

tir. Terfi ve tayin listesi şudur: 

Beyoğlu orta mekleb türkçe öğ

retmeni Rıfkı Melill, Haydarpaşa 

lisesi felsefe öğretmeni Cemil Se

na, Balıkesir lisesi tarih öğret -

meni Kil.mil, Müzik öğretmen o

kulu öğretmeııi Necil Kazım, Bur

sa erkek lisesi edebiyat öğretme

ni Orhan Şaik birer sene kıdem · 

zammı, Konya kız muallim mek

tebi resim öğretmeni Sami, An

talya lisesi matematik öğretmeni 

Süleyman, Aydın orta okul ta -

bilye öğretmeni Hürrem Fahri 

Güleryüz, Milas orta okul tabiiye 

öğretmeni Muzaffer, Gazi Osman 

paşa orta okulu matematik öğret

meni İshak, İstanbul kız lisesi fi

zik öğı·etmeni Naime, Eskişehir 

lisesi tarih - coğrafya öğretmeni 

Enver ve almanca öğretmeni Rah

mi, Konya lisesi musiki öğretmeni 

Arif, Akşehir orta okul matema

tik öğretmeni Mahir, Üsküdar i

kinci orta okul tarih - coğrafya öğ-. 

retmeni N edıme, Haydarpaşa li

sesi tabiiye öğretmeni Übeyd, İs

tanbul kız lisesi tabiiye öğret -

meni Fahriye birer takıdirname ile 

taltif edildiler. 

İstanbul yüksek iktısad ve ti

caret mektebi müdürlüğüne iktı

sad ve finans ve istatistik mual

limi Nihad, Sıvas san'at mektebi 

müdür muayinlığine Ankara san

at mektebi türkçe muallimi Nuri, 

Sıvas san'at mektebi ağaç iş!Mi 

atelyesi .muallimli~rine Anka

radan Bekir ve Vasfi, demir atel

yesi muallimliğine Reşad, tesviye 

atelyesi muallimliğine Necmi, de

mir atelyesi stajyerliğine Türk -

kuşu planör atelyesinden Riza, i

dare memurluğuna Mustafa Si

ley, Ankara İsmetpaşa kız ensti

tüsü türkçe muallimliğine Ayşe 

Ege tayin edildiler. 

su Muzaffer, Isparta, Bodrum, An
talya mıntakasına Osman Şahin
baş. Seyhan ve Hatay mıntakası

na Hasan Reşit, Karsa Muğla meb
'usu Cemal. Giresuna Seyhan meb

'usu Tevfik. Trakya mıntakasına 
Kocaeli meb'usu Ragıp, Kayseıi

ye Ç-Oruh meb'usu Hilmi, Kasta
moniye Sıvas meb'usu Hikmet I
şık, Zonguldak ve Bolu mıntaka

sına Kars meb'usu Şerafeddin. 

Muğlaya Doktor Rıza Levent, 

Konyaya Kırklareli meb'usu Şev
ket Ödül, Samsuna Erzurum meb
'usu Salim, Sivasa Kars meb'usu 
Zihni. 

Vazife alan müfettişler bugün
lerde teftiş mıntakalarına hareket 
edeceklerdir. 

tulmak ve şoför yanındaki mev -
kiini bir daha tehlikeye düşmek
ten kurtarmak için şöyle bir ya -
lan uydurdu: 

- Arkadaşımın bu gibi işlerle 
uğraşması biraz da vazifesi icabı-.._ 
dır, Selin hanım! Onun mesleğini, 
kendisini bundan fazla müsama
haya sevkedemez. Ne yapsın? O 
t ' bir memurdur ... 

Selin birdenbire şaşırdı: 

- Ne memuru .. ? 

- Anlamadınız mı hiılil... ?! 

- Anladım amma, bunu bir ke-
re de sizin ağzınızdan duymak is
tiyorum. 

·- İzmirde Polis müdürünün 
gözbebeği idi. .. Yeni Polis müdü
rü onu İzmirden getirtti. 

- Her halde bu işlerden başka 
daha mühJm işlerle meşgul olsa 
gere!r. 

( DE'Vamı var) 

Almanlara Göre 
İngiliz - Alman 
Anlaşmazlığı 

Yazan: Ahıned Şükrü ES&dl 

Hit!erin birkaç ay evvel, in 
tere ile Almanya arasında 19~ I 
nesinde imzalanan deniz an!JI 
masını feshettiği mallimdur. J.!11 
kı;velenin hükümlerine göre 
fesih veya tadil. ancak iki tarıf 
da muvafakatiyle yapılabilece• 
ti. Fakat İngiliz mukavelesi Hi~ 
tarafından bir taraflı olarak 1 
hedilen ilk mukavele değildir. t 
sasen aynı ,gün, on sene müdde 
aktedilmiş olan Polonya muk1 

velesi de feshedilmişti. Dünya 1' 
manyanın işine elvermediği ıJ 
man mukavelelerin böyle bir ~ 
raflı olarak feshedilmesine o ~ 
dar alışmıştır ki, bu nokta üzert' 
de duracak değiliz. 

İngiltere geçen ayın sonunda~ 
manyanın bu hareketlerini prC 
te'sto mahiyetinde bir nota tc' 
etmiştir. İngiliz hükfııneti, Al 

man hükumetinin mukaveleyi ı 
sih noktasındaki kararını nazi!V 
ne, fakat pek açık bir lisanla tı 
kit etmekte ve Almanyanın fe 
sih için ileri sürdüğü mucip 

bepleri makül görmemektedir t 
gilterenin bu noktası üzerinde ~ 
duracak değiliz. Fakat bu miiJI' 
kaşayı bir noktadan dikkate liı1 

gördük: notanın tevdii, bir tal<ıf 
Alman gazetelerine, İngiliz - P. 
rnan ihtilafını izah için yerrid 
vesile teşkil etmiştir. Bu gazeV 
!ere göre, Almanyanın şikaY~ 
İngilterenin Alman chayat salı' 
sına• müdahaleye cesaret etı1lr 
sidir. Sileks şunları yazmaktB ' 
dır: 

cEğer İngiltere Almanyanın ~ 
yat sahasını tanımış olsaydı, le 
giltere ile Almanya arasında t' 
samimi münasebetler teessüs ed 
di.· 

Seibert de Völkischer Beobab · 
ter gazetesinde İngiltere ile Al· 
manya arasınra bu hayat sahasıl11 

müdahaleden başka hiç bir iJlti' 
1§.f mevcut olmadığını yazmaktı' 
dır. 

Bu yazılar, .biraz da, İngiltere1 
Almanya ile tekrar anlaşmak r 
çin hayat sahası üzerindeki AlJilıl 
iddialarının tanınmasını tekti! 

mahiyetindedir. Hayat sahası. b • 

lindiği gibi, müstemleke için .kıl~ 
!anılmakta olan yeni bir tabirdll· 
Ve bu hayat sahasının hudutl,ıı 
da artık anlaşıldı. FilbB ' 
kika, Almanya, Çekoslovaıı ' 
yaya indirdiği darbeden ~oo· 
ra bu istila emellerini ıaha~· 
kuk ettirmek yolunda adım at ' 
mak üzere ikendir k~ mukaverııe!' 
le karşılaşmıştır. Hayat sahası ~ 
ne giren milletler, Çekoslovak o 
madıklarından Almanya bu te ' 
şebbüslerini tahakkuk ettireıni ' 
yecekti. Fakat İngilterenin de b~ 
istila siyasetine karşı vaziyet 81' 

ması, Almanları köpürtmü.ştiif
Şimdi anlıyoruz ki, :l:ngiltere<le0 

chayat sahast> adı verdikleri rrıı~· 
takanın kendilerine terkedilıneSI' 
ni ümid •diyorlarmış. İngi!le~ 
bunu yapmadığı içın Hitler J93 
mukavelesini feshetmiş ve şiıııd' 
de Alman matbuatı, İngiltere"'~ 
medeniyet için tehlike teşkil etil' 
ğini dürıyaya anlatmıya çalışıY0'; 
İkide ibir. hayat sahasındaki Al 

ıpan chak 1 arının> tanınması pa. 
hasına İngiltere ile barışmıya P~ 
·zır olduklarını bildirmek fırsatı 

da kaçırmamaktadırlar. Ve ani•~ 
tıklan dakikada İngiltere tek! , 
medeniyetin direklerinden bl!i 

0 

lacaktır. 
~o 

Başkalarını bu derece safder , 
saymak haddizatında bir safde t 
runluktur. Biz Almanlara haııt, 
verP!im ki çıkmaz işler peşindeol 
dirler. Ve bu hayat sahası fıkf , 
bırakmadıkça, ne imparatorluğt' ı 
nun emniyet.ini tehlikeye koYll'~1 
istedikleri Ingiltere ile, ne ıt\ 

müstemleke vaziyetine düşürı1'e , 
düşündükleri şarki Avrupa de'.
letleriyle anlaşmalarına iıJll< 
yoktur. 
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Giiniin Meaele•i: 

Meyva ihracında 
Bulgarlar OstDn ••• 

Bu İşin Bizde de Teşkilatlan
dırılması için Tedkik Yapılıyor 
Yaş sebze ve meyva lhraca

lunızın inkişafı yolunda kat'i 
tedbirler almak üzere harekete 
geçilmiştir. Komşu Bulgaris • 
tan birçok zirai mahsuller ye
ti•t' . • trıp sevketmekte evvelce 

artmaktadır. 
Alakadarlar bu ciheti gözö

nünde tutarak yaş sebze ve 
meyva ihraratı meselesi üze • 

rinde ehemmiyetle durmakta, 
bu işi teşkilatlandırmayı mü -
nasih görmelı:tedirler. bizden ıreri iken, bugün Bal -

kanlarda en ileri memleket ol- Geçen sene ayni maksadla 
ın~tur. bir birlik teşekkül etmişti. Bu 
. ll~sdii, Bulgaristanda çilek birlik ilk zamanlar mesaisin-

znaaU azami üç, dört sene ev- de muvaffak olamamışsa da, 

~~I başlamıştır. Bu memleket bilahare faydalı işler görebil -
iki senedenberi tayyare ile bol · di • bol miştir. Birlik şun yenı sene 

Çilek ihrac etmektedir. Ay-
ııl za için bir program da hazırla -

manda çileğin envamı ye-
ti§tinneye de muvaffak olmuş- mıştır. 
tın. Gayet iri çilekler de ye • Yaı sebze ve meyva ihracatı-
tlttirUme'-'ed" nın inkişafı için tetkikat yapıl-.._, 11'. 

Yuınnrta istihsal ve ihraca _ masına devam olunurken, bu 

lıııda da bu komşumuz bizden işin daha -1ı bir teşkilatla 
lleddh. Y llf sebze ve meyva görülmesi üzerinde dwulmak-
llaracatı ı.ı- sene biraz daha tadır. 

·o......::::::::~.,.,.======================~ 
"Imtihane Talebenin 

Girecek Talebe Mecburi Hizmeti 
İsinıJeri İhtiva Eden 
Bir Liste Vekalete 

Gönderilecek 
Ilı :ldaarif Veka!eti, imtihan tali -
'-~tııaınesiııe göre sözlü imtiban
...,a t4b· 
bı ı tutulacak talebeleri tes-
ııı!;tıııek üzere hususi Türk orta 
llaııı te~ ve llselerile bu talimat • 
buı 9Yı aynen tatbik etmeyi ka-
14! eden diğer hususi .orta mek
llı~ ve liselerde topalnan muall'."1 
•bnıllalerıne aid zabıtları tetkik 
b"k § ve neticede bazı yanlış tat-

ı ;ta tesadüf etmiştir. 
11 

ek&let herhangi bir yanlışlığa 
ı:e:a.~ÜZlüğe meydan verme -
lüz Uze~e bazı ooktaları tasriba 
ler·uııı gorınüş ve mekteb idare
d ıne bu hususta blT tamim gön· 
erllliştir. 

11 
B~ tamime göre, orta mekt<>b 

1:
1
;:e imtihan talimatnamelerini 

h lk eden hususi mekteblerin 
g~;e,:,•ınıfında sözlü imtihanlara 
llıe~k olan talebelerin adlan, 
gi d h numaraları, sınıfları, Jıan
~ erslerın sözlü imtihanına gi
olu ekleri bir liste halinde tesbit 
bu ~arak muallim meclislerinin 
Ce:lc 

11
°SUstaki kararlarına ekl<>ne

taraf e alt tarafları da muallimler 
li ından imzalanacaktır. 

hnt~I' sınıfta her d<>rsten s<izhi 
ie1ı<ı .ana kalmaksızın geçecek ta
l'ap 

1 
ıçin de ayni suretle bir liste 

tur \~caktır. Bu zabıtların birer 
tört 1 liç gıin içinde kültür dırek-
1~ el"i .. Vasıtasile Maarif Vekiıle-

l!Ondeı ılecektir. 

1' --k-

t<~en Altında Kalanın 
ını Olduğu Anlaşıldı 

n . 
da b Unku sayımıııda Yen;kapı-
tınd ır adamın öğle üzeri tren al
tık. ; kalarak öldüğuni.i yazmış
bu apılan tahkıkat neticesinde 

.... zatın ayni katar kondöktör -
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kalı.dliye Nazırının evinde mültü< 
"V~a, gUrültü olmuştu . ~1inda 
"•erı · •ııı nıı:_ Fransadan avd(lt etme-
rııe;:a_agmen, :böyle bi.r kavganın 
ldı na gelmc'fıı ~ çok manalı 

Mer~ıı sor ' ~ 
do::ı.° halde M.i5 Bartolomd de 

u demek ... 
Hom t . 

rııu h e çı kadın bu suallere de 
Renp cın ceyablar verdi. Çünkü 
• ç kızın lııgıltcrede olduğunu 
·•rıned · 
da ıyordu Fakat bu zannın -

d Pek o kadar emin değıldi. Ka
ına · 

Vik gore, annesıni l~yahatt· t~-
1'..ı eden de o ıdı. 

Cr{'(j t sordu: 

- Mıs B linda Merı son derece 
lesur v . . 
A e azımlı bır k za benzıyor. 

caba Sarı Ya ı~lc gorti şmcğe 
gııtı mı dcrsıniz., . 

'
. . Hayır hayır! Mis Bdinda ,, 

1 du~undiıgünüz kızlardan de-

Dava Açılan Talebe 
Hakkında Yapılacak 

Muamele 
Vekaletler hesabına tahsil eden 

talebenin tahsillerini ikmal ettik
ten sonra rnecbııri hizmet devre

leri vardır. Bundan sarfınazar e
den taılebe hakkında kanuni taki

bata girişilmektedir. 

Son senelerde haklarında dava 

açılan bazı talebe, mensub oldu

ğu Veka!ete müracaat edeı·ek ye

niden mecburi hizmet gormek ar

zusunu izhar etmektedir. Bunlar

dan birçoğuna şimdiye kadar iş 

venlmiş ve mecburi hizmellerini 

ifaya başladıkları mülahazasıle 

haklarındaki takibden vaııgeçıl • 
miştir. 

Bu vaziyet Maliye Vekaletinin 
nazarı dikkatini cel'betmiş v<> tet

kıkatta bulunan Maliye Vekaleti 
bazı kararlar vererek bunların 

tatbikatını Başvek~let yolile biı

tiin dairelere bildır:mıstır, 

Maliye Vekii'letinin bu h11SU$ -

taki kararlarına gere, mecburi hiz

metini yapmak ıiıere, hiıdısenin 

mahkemeye ıııtikalinden . sonra. 

muracaal eden talebe gen kalan 

hizm<>t müdd<>tını mensub oldu

ğu Vekalet emrındc ifa edcc!'k; 

aksi takdirde· yapılan masrafı zam 
ve faız ıle birlikte tcdıye edece· -

ğine dair hır taahhüdname ve ay

rıca bır de kE'faletname verecck

tır. Ancak bundan soJU·a davanın 

terki cihetıne gidilebılecektır. 

Jerınden Hayrullah olduğu ve 1ren 
durmadan atlamak ısterken 1re
nin altında kalarak fecı surette 
ezildiği anlaşılmı.ştır. 

ğıldjr. Son dert'<'e ciddidır. 
- Peki amma, bu kı:ı ka~ ya

~ıuda ... 
- Olsı; oloa _on dokuz yaşında .. 
Halbuki Meredit gen\ kw yü

zu çillı, burnu kalkık, kısa ettkli 
bir kız olarak tasavvur ediyordu. 
Şube müdür muavıni hızmetçi 

kadının söylediği .<izlerde .amırrl 
olduğuna ınaniyordu. Miıs Barto
lomefden alacaklannı tavsiye et
tirdi ve dedi kı: 

- Şimdi buradan gideceksin, 
pılını, pırtını toplıyacaksın ve 

derhal otuı dıığun evden çıksc~Y.
sın. 

Hizmetçi kadın çıktıklar . .sorıra 
Meredi! şöyle bir zıhnini toolad., 
muhakemesine bir diızen ve•oi. 
Kendisın&n özür diliyen Sqn 
Yanisle gidrp görfümek için. ,,,. 
manırı münasıb olup olmaih~ını 
düşündü. Sonra fikrini değiştirdi. 
Mansusun kenl'.lisıni b<>k!.ediğini 

hatırladı v yazıhanesirıe geçti: 
- Ömrümde bu kadar kararsız 

İstiklal Sevgisi 
Pragdan gelen haberlere göre, 

Çekler, evvelki gün, milli kah -
raınanları Huss'nn ölümünün yıl
dönümti münasebetile büyük ihti
faller yapmışlardır. 

Müstevli Alman makamları, a
lay teşkili, tenvirat gibi tezahü
ratı menetnıişlerse de, daha sa
bahtan, PragWar, Huss'nn hey -
kelinin ve meçhul a•kerin meza
rının önünde toplanarak çiçekler 
ve çelenkler koymuşlardır. Halk, 
sık sık Çek milli marşını söyle • 
miştir. 

Dikkat edin! Bu tezahürat, Al
man işgali altında bulunan Çe • 
koslovnkyada oluyor. Görülüyor 
ki, Çekler, milliyetlerini unutma
mışlar ve unutmıyaraklardır. Za
vallı Çekoslovakya!. 

İstiklal kadar şiddetle sevilen, 
yeryüzünde başka ne vardır?. 

BURHAN CEVAD 

Eğlence 
Yerlerindeki 

Listeler 
15 Temmuza Kadar 
Bütün Listeler Tasdik 

Edilecek 
Belediye İktısad Müdürlüğü eğ

lence yerlerinde halkın ucuz eğ
lenlll('sini temin etmek maksadile 
fiat list<>lerini normal hadde in -
dirmek üzere yapmakta olduğu 

tetkikatı bitirmiştir. 

Dört sımfa ayrılan eğlence yer
lerinde azami ucuzluk temin edi
lecektir. Bu hususta hazırlananı 

projen.in daimi encümence tetkik 
ve tasvibinden sonra yeni listele
rin tanzimine başlanacaktır. 

16 temmuza kadar bütün eğlen
ce yerlerindeki e.ski listeler kal
dırılacak , bu tarihe kadar herke.; 
listesini belediyeye tasdik ettire
cektir. Verilen mühlet bittikten 
sonra bütün eğlence yerleri umu
mi bir kontrola tabi tutulacakta 
&lediyenin tasdikli lı~tesıni kul
lanmıyanlar cczalancırılacaklar -
dır Belediye yasağına aykırı ha
rekette ısrar ettikleri görülen eğ
Jencc yerleri kapatılacaktır 

Azap Kapı 
Meydanı 

Atatürk Bulvarile 
Meydan İnşasına 

Başlanıyor 
Dahiliye Vekalc-ti Atatürk bul

varının açılmasına ba'.;!1ann1asın1 

münasib görmüştür. İstanbul ve 
Beyoğlunun nazım plfınları tas -
dik edildiği ,.e Atatürk köprüS'Ü 
in~aatı da hayli ilerlediğı için bul
van açmakta bir mahzur görül -
memiştir . . 

Atatürk köprüsünün Azabkapı 
cihetine tesadüf eden yerlerle Be
yazıdda inkılab müzesı ittihaz e
dilmiş olan Beyazıd medresesinin 
etrafı gtnişletilecek ve burada 
bir meydan vücude getirilecektir. 

Yeıli meydan için o civarda e
hemmiyetli istimlak yapılacaktır. 

bir gün olduğunu hıç halırlam -
yorum, di e söylendi. 

Mansusun y azıhan<·sine g("Çti. 
Bir sigara yaktı. Birdenbire ka
rarını verdı: 

- Herhalde gıdip krndisi.e kG
nuşmak lazım. 

- Tı.>lefon etseniz, olmoz m. • 
Buradan Sarı Yanisin oda.<ına doğ
ru bır telefon var. 

- Vay canına' Desene, bu hu
susi telefonu kurdurmak için. en 
nıhay<>t bi"m müdürü kandır -
mış? 

Teldona doğ u yürüdü. Fıık:.t 

bir :.n durakladı: 

Çocuk 
Uyanınca 
Kızılca Kıyamet 

Kopmuş! 
Bırbirlerine hakaret etmekten 

suçlu Aksarayda, Sarıgüzelde o-
~ turan Makbule, kızı Hatice, üvey 
kızı Zekiye ile, kiracıları Vezire 
ve oğlu Orhanın duruşmalarına 

dün sabahl<>yin ü~iincü sulh ceza
da başlandı. 

Hadisenin tafsilatı şudur: 
Evvelki gün öğleden sonra Mak

bule Hamına komşulanndan biri 
miBafir gelmiş.. Misafir hanımın 
henüz beş altı aylık çocuğu uyur
ken, Vezire Hanımın oğlu Orhan, 
oturdukları odanın kapısını şid -
detle açmış .. Bu sırada Makbule 
dışarıya çıkarak evd<> misafir bu
lunduğunu ve misafirin 90Cuğu • 
nun uyumakta olduğunu söyliye
rek, gürültü yapmamasını rica et
miş. Fakat Orhan, ev sahibinin bu 
sözlerini dinlememiş. Bu sefer 
yumrukla kapıya vurmağa başla
mış. Bunun üzerine Makbule de 
kızmış, bu say,gısız çocuğa söğüp 
saymış.. Oğlunun azarlandığını 

duyan Vezire Hanım da odadan 
dışarıya fırhyarak, Makbuleye : 

- Sen ne hakla oğluma söğü • 
yorsun? 

Dedikten sonra, ona baka.ret et
miş. Bu sırada Makbulenin kızla
rı Hatice ile, Zekiye de gelmişler 
ve işte o zaman kızılca kıyamet 
kopmuş... Kavga yarım saatten 
fazla sürmüş. Nihayet komşular 
kavgacıları müşkülatla ayırabil -
mişler ..• 

Dünkü muhakem<>de iki taraf 
da suçlarını inkar ettiler. Duruş
ma bazı hususatın müddiumumi
likten sorulması için başka bir 
güne bırakıldı. 

1 

KISA POLiS 
HABERLERi --· * Kantarcılarda Aliefendı ha

nında oturan 70 yaşlarında Meh
med Uçakçı adında bir ihtiyar Sir
kecide tramvaydan atlamak is -
terken dilijerek ba~ından yaralan
mıştır * Ye ildirekt<> oturan Osman 
oğlu Hakkı adında birı bir para 
m"<lelesinden çıkan kavga netice
sinde Vezırhanında oturan Osman 
oglu Sabriyi yaralamıştır. * Zıya adında biri bir alacak 
yüzünden çıkan .kavga neticesin
de Şişlide bir kahvede garson Ali 
oğlu Nec~tiyı ba mdan yarala -
mı~tır. * füıyukçamlıcada oturwı 13 
y•şında H tiseyın adında bir çocuk 
Üsküdarda ~ramvaya atlamak is
ü-rken diışerc·k başından yara -
lanmı~t ı r. * Şoför SLilcymanın idaresın
daki 2241 numaralı otomobil Şiş
haneden geçmekte iken Fatihde 
Leblebici sokağında 7 numaralı 
evde oturan 22 yaşlarında Bedri 
kızı Muhterem ile arkadaşı Le _ 
mana çarparak her ikisini de muh
telif yerlerinden yaralamıştır 

- Hayır, dedi, yarın gidıp ko
nuşmak daha iyi! Ledi Bartolo
mef hakkında ona ne sorsam, sad
ra şifa verir bir cevab alacağımı 
zannetmıyorum . Zaten Centam 
~mde de herifin agf.ından iki 
kelime olsun kııparamamı tım. 

Mansus gtilumsedı: 
- Demck siz hala C<>ntamı bu

lacağınızdan ümidi kesmediniz. 
Meredit ce\·ab vermeğe hazır

lanırken, kapıya vuruldu ve bir 
polis memuru içerive girdi, sel<İm 
verdi: 

- Mü tacel bir mektubu!'JZ 
gddi, onu gHirdim, dedı. 

İn adcı 
Kainpeder 
Şart Olsun Ondan 

Makineyi Alacağım! 
Mahmud Haşşaş Halebli bir 

gençtir. Halebde Hacı Mehmed 
isminde zengin bir adamın kızı il<> 
evlendikten beş altı ay sonra, ka
yınpederinin İstanbulda, Valde 
hanındaki mensucat fabrıkasında 
çalışmak üzere karısı ile İstanbu
la geldi. Hacı Mehmed Valde ha
nındaki fabrikasını seneliği 1000 
Jiradan üç yıl müddetle damadı 
Mahmud Haşşaşa kiraya verdi. 

Mahmud iki yıl bu fabrikanın 
patronluğunu yaptı. Fakat bir 
gün kayınpederi ile aralarında çı
kan bir ihtiliıftan dolayı muka -
veleyi feshetti. 

Delikanlı; kayınpederi bir akşam 
kendisine mukaveleyi feshetmek 
teklüinde bulunduğu zaman ön
ce buna razı olmamıştı. Fakat Ha
cı Mehmedin şurada burada: 

- Şart olsun damadımdan ma
kineleri alacağım, onu fabrikadan 
şıkaracağım ! 

Diye söykndiğini işitince dile
ğini kabul etti. 

Ha.cı Mehmed oort ve haşin ol
duğu kadar, inadcı bir adam ol
duğunu söylerdi. Onu hiçbir kim
se, hiçbir kuvvet kararından ge
ri çeviremezdi. Mahmud HS§lŞaş 
bunu bildiğinden ve kaynanasını 
da çok sevdiği için, kendi yüzün
den onun kııcasından ayrılmasını 
istem<>diğinden, Hacı Mehmed ile 
aralarındaki mukaveleyi feshetti. 
Fabrikayı ona terketti. 

Bundan on beş, yirmi gün evvel, 
bir akşam Mahmud yanında , ev
velce fabrikada istihdam ettiği 

Hasan isminde bir gerçle fahri -
kadaki makinesinde ve kendisine 
aid iki dişlıyi almak üzere Val
de hanına gitti. 
Kapıyı fabrikanın bekçisi ve 

Mahmudun babası Mehmed Gazi 
açtı. Delikanlılar içeriye girdiler. 
Makine dairesine gittiler ve ma
kinenın dışlilerini 'iikmeğe baş
ladılar 

Mehmed Gazı keyfiyeti haber 
vc·rmek ü_zere Hacı Mehmedin e
vine gitti ve biraz sonra fabrıka 
sahibi ile tekrar döndü, 

Mahmud ve Hasan karşılarında 
Hacı Mehmedi görıince, dişlileri 

sökmekten vazgeçtiler ve fabrı
kadan çıkıp gittiler. 
Hacı Mehmed ertesi günü da

madını ve arkadaşını karakola şi
kayet etti. Hacı Mebmed ile da
madı Mahmud Haşşaş karakolda 
karşılaşınca bu makine mesele -
sinden dolayı kavgaya başladılar. 
Hacı Mehmed damadına arabca 
fena küfürlerle.hakaret etti Mah
mud da Ofkelendi ona: 

- Seni öldüreceğim , ya,atm ı -
yacağım 1 dc·di. 

Sultanahmed üçüncü sulh ceza
da muhakem<>sine ba lanan bu 
ölümle tehdid davası, mahkeme
nin vazifesi haricinde görüldüjjjin
den, evrak müddiumumiliğe iade 
edilmişti. 

Dün Mahmud Ha§şaşın duruş -

Mektubu uzattı. Meredit ma -
kine ile yazılmış olan adrese bir 
gciz attı. Zarfın bir kenarında 
•mÜstaceldir ve: şah>idir. kelime
len vardı. 

Meredit mektubu açtı. Üç kfı -
ğıdlık bir mektub.. Zarfın ma
kine ile yazıldığı halde mektub 
elle ·azılmıştı. 

Mansus mektubu okumağa da
lan Şt'finin yıp.une dikkdl ediyor 
\'e bu çehrede göreceği iştizaz • 
lardan ve yahud sevınç a1Lmet
!eri1->:en bir mana çıkarmağa uğ
raşıyordu \"e hakikaten Mereditin 
yüzünde bır hayret ifadesi gör -
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Adada Su 
Bayramı 
Adanın Suya 
Kavuştuğu Gün 
Şenlik Yapılacak 

Bü:vükada pek yakında suya ka
vuşuyor. Bu münasebetle Adalı
lar, Şehir Meclisı azasından Adalı 

. Avni vasıtasile Vali ve Belediye 
Reisi LO.tfi Kırdara, Adayı niha
yet suya kavuşturduğundan do
layı teşekkür ve minnetlerini bil
direceklerdir. 

Adaya suyun ılk geldiği gün 
şenlikler yapılacak, gece Küçük
turda kafile halinde dolaşılarak 
tezahüratta bulunulacaktır . 

Ada suyu Malteyeden temin e
dilecektir. 

Su şebekes.nin . tesisı işı ikmal 
edilmiştir. 

İsk<>le de yapıldıktan sonra Mal
tepeden motörlerle suyun nakline 
başlanacaktır. Bu nakliyata ağus
tosda başlanması kuvvetle muh
temeldir. 

Belediye bu sene Büyükadanın 
suyunu temin ed<>rken diğer A
daları da ihmal etmiyecektir. 

Heybelide sarnıçlı <>vler pek • 
çok olduğu i<;in orada su sıkıntısı 
Büyükadada olduğu kadar hisse
dilmemektedir. Bu itibarladır ki 
ilk önce Büyükadanın su derdi 
halledilmiştir. 

Bel<>diye gelecek 6ene de diğer 
Adalara su temini teşebbüslerine 
girişecektir. Bunun için kış son
larında hazırlıklara başlanacaktır. 

Eksik Tartan 
Teraziler 

Balıkpazarında Bir 
Manav Hakkıcda 
Zabıt Tutuldu 

F.snafın, bılhassa Balıkpazarı gi
bi ge~ mikyasta alışveriş yapı
lan yerlerde terazi hilesine müra
caat ettikleri sık sık görülmek -
tedir. 

Nitekim evvelki gun bir müş
teri Balıkpazaruıda bir yem~i 
dükkanından bir kilo üzüm alır
ken tartılan üzümün eksik oldu
ğuna dikkat etmış ve terazinin 
bir gözüne bir kilo olarak konu
lan dirhemin tutulacak yerinin 

11.A\K •w.A 
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Hiç Uğruna Ölen 
İnsanlar 

İspanya harbinin faciaları unu
tuldu. Halbuki, daha biTkaç ay 
evvel, Madrid cephesinin sıkı~ık 
günlerinde, Pirene dağlarını, aç, ' 
susuz, perişan aşarak Fransaya il
tica eden yüz binlerce hasta, ih
tiyar, kadın, çocuk İspanyolun a
rıklı mareraları, haftalarca dün· 
ya efkarı umumiyesini meşgul et
mişti~ İspanyada, harb cephele -
rinde ölen iki milyon kadar in -
sandan başka, mahrumiyet, mu • 
hacerct dolayısile hastalanarak 
ölen veya sakat kalanların sayısı 
da, muhakkak ki, az değildir. is
panhl mültecilerinin yürekler 
sızlatan acıklı dcı;tanı, artık dn
yulmaz oldu. 
Şimdi, uzun süren bir dahili 

barbden çıkan İspanyanın hali na
sıldrr?. Bu bir meraklı sırdn. 
Mihvercilcrin, İspanyayı lı<!nim
semelerine rağmen, İspanyada, 

yeni bir dünya harbinde i~ göre
cek takat bulunduğunu iddia et
mek mübalağalı olur. Yanmış, )'I• 

kılmış bir memleket, yoksul kaJ. 
mış bir devlet, hasta, yaralı, bit
kin bir millet ... 

Bugün İspanya, herşeyden ev
vel, kendi kabuğu içine çekilip 
maddi ve manevi yaralarını te • 
davi etmek mecburiyetindedir. 

Fakat, Avrupa gaıctelerinden 
hususi haberler vermekle maruf 
planları, İ,panyarun vaziyeti hak
kında son g'ünlerde bazı havadis
ler neşrediyorlar. Bu haberlere gö
re, İspanyada, eski muharibler • 
den 800 bin kişi temerküz kamp
larına konmuştur. İspanyada, da
hili vaziyet günden güne fenala -
maktadır. 

Bizim ajansın verdiği bir ha • 
here göre de, Cumhuriyet ordusu 
mensublarından yüksek rütbell 
birçok zabitler, ölümle pençele e
rek, İspanyadan, yüzerek Cebe • 
lüttan.ka geçmişlerdir. Ayni teh
likeli yolu tercih mecburiyetin -
de kalarak, daha bir kısım Cum
huriyet ordusu mensublarının İs
panyayı terketmck ıztırarında ol
dukları bildiriliyor. 
İ•panya faciası, muhakkak ki, 

yirminci asrın bi.r yiizkara-.dır. 
Burada dökülen kanların me ,"u
li~·etini kim üzerine alacak?. 

kopmuş olduğunu görmüşttir. Müş- ---
REŞAD FEYZi 

!_erinin müdahalesi üzerine üzü- -----------· 
mün 60 gram eksik olduğu 8'll!a -
şlmıştır. Demek ki manav kilo 
niyetine müşterilerine mütema
diyen 940 gram olarak mal verı
yordu . Bunun uzerin'e mü)ıteri 

Balıkpazarı karakoluna müracaat 
ederek meseleyi anlatmış ve bir 
polis memuru dükkana gel<>rek 
eksik dirhemi terazınin kefesin
de ele geçirmiştir. Derhal bir za
bıt varakası tutulmuş ve mımav 
hakkında takibata geçilmiştir. Bu 
suretle bir vatandaşın teyakkuzu 
daha birçok müşterilerin aldatıl
masının önün., geçmiştir. Acaba 
belediye zabıtası eksik tartan bu 
tc-razıleri kontrol etmiyor mu?. 

masına asliye dördüncü cezada 
devam edildi. Maznunun sabıka
sının sorulması için muhakeme 12 
temmuza talik edildı. 

memek "kabil değıldi. Meredi! da- / 
ha ilk satırları okur okumaz he-

' men.imzaya baktı: 

- Şaşılacak şey! dedi, Cen • 
tamdan bir mektub' 

Elleri adeta titriyordu. Mek -
tuh o gı.in öglcdeıı sonra yazıl -
mıştı. Diyordu ki: 

·Azizim Meıedit, 

•Bu ,;nektubuinu aldığınız za -
man fiavrettc kalacağınıza şüphe 
etmiyorum. Çünkü birçok dost
larımın beniw artık bir daha dön

memek üzere gi; tığımi z nnet -
tikleı ini biliyorum. &re ket Yer
sin öyle değıl'. Yaln:z bu mektu
bumun satırlarında bazı ıttırad

sızlıklar gör .:.rser, bf'l'I affede -
ceks'"I, Çünku hemen ş 'Ildi Lond
raya gel"'llş bulur.uy.orum \'e bu 
mektubumu da Kros otelinden 
yaz •orum. B~rada kalmıyacağ..m . 

Size odresimı bilhassa bıldiririm. 
Çok kotu. bir seyahat yaptım . o- ı 
nun ıı:'~ı ougun ı •tırahate ,.e ka-

Birimizin Derdi 
Hepimizin Derdi 

Kiraya Verilen 
Park Kimindir? 
Boiazicinde Yenlmahalh•dr: o· 

turan Bidayet Gün btu ı-Ond~r -
dili mddubd& di7or ili; 
•- Yeni.mahallede lsktl<' kar • 

ŞISl.Dda buy11k bir arsa vardır. Bu 
arsayı evvelct", köylü imar etti, a. 
faıo dikti ve llanapeler koydurdu. 
Makaad burasının köye aJd bir 
oocuk parkı hallne l'-'lmhi idi. Fa· 
kat. Cl"(en sene bo arsa bir u.ı 

tarafından bir &'a'l.inocuya U(' Sf'· 

ne müddeıte kiraya verilmiştir. 

Halbuki. bu araanın, umumun 

1 

menfaati için bir park olarak kul· 
lanılması daha elverişli ve luzum. 
la.dur. AlüadarJarın ntun dlk· 
katini tır:Jbelmtnlı.t rica ~dtrim.a 

famı dinlendirmeğe ihtiyacım var. 
Yalnız size maalesef çok feııa bir 
haber vereceğim. Karım öldü. Bu 
mevzu üzerinde şimdilik bu mek
tubla fazla tafsilat veremı •ece -
ğim için, beni ma2ur gör, 

Bugün size bahsetmek ısted, -
ğim meselE>nin resmi mahivet, 
var. Bana övle g<>liyor ki , ben hiıla 
kanuni takibat altındayım. Onun 
için bu akşam polis makamları~a 
müracaat ederek, kendimi emir
lerine arzedeceğim. Eğer yarııl • 

mıyorsam, sizin Mansus h:minde 
kıymetli bir muavininiz var Eğer 
bir mahzur görmeueniz, bu ak
sam faat onu ~eyrek geçe. kmd'.
•ini ziyaret edecegim \"C polıs,n 
emrınde bu!undugumu s<ıylı) r
crğim. Yalnız sızden bu ışe r.;~
dahale etmemenizi, doğrudan doğ· 
ruva Mansusun bı·nimle P1<' gul 
olma.o;ına müsaadenizı rka r !( • 
ceı;ım. 

( Deuamı uar) 



e ' rablardan MERAKLI ŞEYLER~ 
petrol imtiyazıistiyor.::~:. .. : _. _ 

terin en ıilr'aili!I, 7azm bataklıklar ü-

K r al İbnissüüdaKarşı Gösterilen ;:~::!::::=::~u=~~~: Sahilde Bekliyen Kadın 
Büyük Dostluğun İçyüzü Budur 

Totaliterlerin Yaptığı Propagandanın Gayesi 
Arah Aleminin İngiliz
lerle Derhal Bozuşması 
l-latta Harbe Başlaması 
Mihvercileri Memnun 

Edecektir 
Arabistanda mihver devletl~i

nin faal bir propagandaya giriş • 
miş olmalar} dünya matbuatmca 
ehemmiyetle takib edilen bir key
fiyettir. Bu cümleden olarak İlı

nissüi'ıdun memleketinde de Al • 
manların devamlı bir propaganda 
ya giriştikleri son haftaların mat
buat sütunlaTinda hayli yer tu
tan bir me\Zu olmuştur. 

Geçen gün Deyli Ekspres adlı 
İngiliz gazetesi Arabistan işleri

ni iyi bilir diye şöhret kazanmış 
olan doktor Groyanın Berlinden 
cesim bir tayyare ile Vehab! Kra
lının memleketine gittiğini yazar
ken Arabistanda tesir göstermek 
için tayyare ile gidişin az mühim 
olmıyacağını yazıyordu. 

Berlindeki resmi mehafil olsun, 
umumiyetle Alman propaganda -
sını idare edenler olsun geçenlerde 
şunu her tarafa yayarak Arabis -
tan işlerinde Almanyanın mü -
him bir rol oynadığını !IAn etmek 
istemişlerdi. İbnissüüd tarafından 

Berline bir murahhas gönderil • 
miş . Hitler bu murahhası bilhassa 
kabul ederek uzun uzadıya gö -
rüşmüş ve saire ... 

Bununla beraber İbnissüildun 
memleketinden gelen haberler -
de de bahis üzerinde birşey söy
lenmemiş olması nazarı dikkati 
celbetmiyor değildi. 

Sü(ldi Krallığının resmi devleb 
adamları bu mevzu üzerinde hiç
birşey söy !emiyorlardı. İbnissüiıd 
tarafından Berline gönderildiğin
iden bahııedilen murahlıasın adı 

Halid Velidülkarkanidir. Halbuki 
şimdi öğreniliyor ki hakikaten 
Berline bu isimde bir zat gitmiş 

.. J 

JAPONYA ve PETROL! 
lbnissuud 

ise de kendisinin Kral İbnıssüüd 
taralından verilmiş herhangi res
mi bir temsil sıfat ve salahiyeti 

Petrol İhtiyacı 
Büyük 

Müşkülata 
Uğratıyor 

Japonları da 
mevcud değildi. Yine bu zatın Ro
maya giderek Kral İbnissüüd na
mına İtalyan devlet adamlarile ko
nuşması da salahiyeti haricinde 
bir iştL 

HaJ;~ ı,;., " •lidülkarkant Hitler 
tarafından vaki ..ılan davet üzeri
ne Almanyaya gilıniş, Alman dev
let reisi ile olan mülikatı da yine 
bu davet ile olmuştur. Geçenlerde 

ı İ&giliz gazetelerinde de mevzuu 
bahsolduğu üzere Almanya tara· 
fından ..:>uüdı Krallığı ile müna
slbatı ilz:i götürmek, bilhassa ar-
zu ediliyordu. Çünkü Süiıdt Kral
ılığı dahilinde 'petrol membalan 
vardır. Almanyanın istediği orada 
petrol elde etmektir. 

Doktor Groya Almanyanın Bağ
dad elçisi olduğu gibi Ciddeye gi· 
derek Süiıdi Krallığı nezdinde de 
memleketini temsil etmek miina
sib gcı:iilmüştür. Doktor Groya 
herhalde Kral İbnissüiıd ile petrol 
meselesini konuştuğunu pekalA 
tahmin ediliyordu. 

Kat'i olarak anlaşılıyor ki mih
ver devletlerinin her biri kendi 
hesablanna olarak Arabistan ta
raflarında propaganda faaliyetine 

Petrol ihtiyarı yalnız Almanya 
ve İtalyada tiddetle hissedilen bir 
ihtiyaç olmakla kalmıyor. Japon· 
ya da petrole son derere muhtaç 
bir haldedir. Çünkü petrolu ha
ricden getirmeğe mecbur olan ja· 

p~nya yabancı memleketlerin pa· 

rasını vererek oralardan petrol 
getirtmektedir. Şimdi ise Japon

yanm elinde ecnebi parası gitgi
de azalmoktadır. Japonya her 
sene Amerikadan pek çok petrol 

alıyordu. Şn son bir sene zarfın· 
da he aldığı pe!rol % 30 azalmı~· 
tır. Buna mukabil Japonlar Ho
landalıların elindeki Hindişarki 

müstemlekesinden petrol alıyor· 

!armış. Deyli ekspres gazetesinin 
yazdığına göre Japonlar Dolanda· 

lıların elinden bu müstemlekeleri 
almak arzusuna kqpılıyorlarınış. Petrol kuyulan (Devamı 6 ıncı sahifede) 

- Bana, artık sizin için çahşınak yok. Sıkıntı 
yuk. Ne isterseniz emrinizde bulacaksınız, Kışı Mı
~uc:a, yazı İstanbulıda geçirmekte serbestsiniz ..• 
D<.c!L 

İlk buhran, baş dönmesi, sademenin şiddeti ge

ç:ııce Elektriklenen bir insan hızile yerimden kalk
tım, ilk sözüm: 

- İğrenç herif! 
Oldu. Ne yapacağımı, ne söyliyeceğlllıi bilmi

yordum. Kalbim, sanki büyümüş büyümüş, göğsü
m~ dar gelen bir çark olmuştu. Her titreyişirnde 

bütün vücudüm sarsılıyor, her sarsılışla bütün et
forırıı kemiklerimden ayrılacakmış gibi çatırdayıp 
sızlıy<>rdu. 

- Ben evlenmiyorum!.. 

Diye sesimin 'bütün çıkışı ile haykırdım ve e
limle koltuğun üzerinde duran o altınlara bir silıne 
yumruk savurdum. Etrafa saçıldılar. Ne Rüştü E· 
fendi, ne annem benden böyle bir şey beklemiyor
l~rc!ı! Ben ne kadar şaşırdım, hırslandım, dünyayı 
:.:ır.dan görır.eğe ba.şladırnı;a onlar da o kadar hay
rc: c dliştüler, şaşkına döndüler! 

Rüştü Efendi bir taraftan yerlere saçılan altın
lRrın P~ıındcn koşuyor, bir taraftan da: 

- Kızım, ne oldu?~ 

- Yanlış bir şey mi anladın? .. 
- Pa§a seni nikahla almak istiyor!.. 
- Ben mi anlatamadım? .. 
- Karısı olac?ksın ... 
- Prenses adını alacaksın ... 
- Yalı, konak, köşk, at, araba, altın, mücevher 

hepsi senin olacak .. 
Diye söylenip duruyordu. Benım ağzımdan ya).. 

nız bir kelime çıkıyordu: 
- Evlenmiyorum ... 
- İstemiyorum!.. 
- Altınları başına çalsın!.. 

- Altınları başına çalsın!. 

Ve .. Elım aya2un daha çok titriyerek, kalbim 
pı.llayıp göğsümü parçalıyacak gibi çarparak, göz
lerım görmiyerek odanın içinde dolaşıyordum. 

O, yine kendi bildiğini okuyor, anneme: 
- Yahu kadın, put gibi ne duruyorsun. Kalk su 

GARİB BİR TESADtlF 

Armeslro~ adlı ve Şlkagolu bir ec
...,. bir otomobil 1r.a .... mc1a ölmlif. 

Ayni cün ve ayni saatle LIUeovda 
doktor Bari adlı blrlal de bir otomobil 
kazasına il.urban Cltmlf. 

İlk oaurd.a, bu iki kazada ha:rrete 
deler blrteY ıörlilmn. 

Fabl öyle delil. Eesacı Ue doktor 
pek samlml d .. ı lclller. Blrlblrlerlıuı 

de pek ııok benslyorlardı. Tıpkı bir 
kardet ılbl. 

Umumi harbde, aekerl bir haata -
nııde lanışmıtlardı. Her ikisi de ora
da vazUe 1örü7orlardı. DosV.uklan ö
lilnclye ka.dar devam etti. 

Yalnız çehreleri detu, ahit.klan da 
blrlblrlnln ayni ldL Her ikisi de 28 ey
lôl 1884 de dotmuflarclı. Babalan olfl<ıl 
idi. A.701 ründe ev1endUer, blrtnln bir 
oflu, blrlnlu de bir kı>J oldu. BiiTll1liD· 
ce blrJblrlerlle evlendirdiler. 

Bununla beraber aralannd.a btr fark 
vardı. Eczacı servet sahibi olmuthL 
Fakat, doktor virlslerine mlrat bt· 
rakmadı. 

DUVARDAN CIKARILAN HAZİNE 

Bir sene kadar evvel Parlste, Mu
fetar sokaflnda bir ev yıkılırken ame
leler, bir duvarın içinde 15 inci Lld ki· 
tlbl lan Nlveye ald 3500 alim bub>t111· 
lardı. 

Bunlardan llr.I buouklulı: ve be-ıllk 

altınlar l"et:en1erde Parls nılizayede s:ı
lonunda 1 milyon 200 bln ki&ıd f ıan

P satıldı. 

iLK OLİMPİYAD OYUNLARI 

Eski olimplyad o:rıınlan, 1896 da Yu· 
nanlstancla ihya edildi. 

Bütün milletlere ald &porculal', AtJ .. 
nanın büyük stadında toplandılar. () 
tarimlenberl, her dört senede blr bir 
başka memleketM yapılmaktadır. 

1940 olimplyad oyunlan Flnlar.dl • 
J'&da yapılacaktır. 

GARİB BİR VASİYETNAME 

Nev-yorkta., Tursb7 adlı çok zenrln 
bir kadın &"eııenlerde vefat elmlf. 

Vasl7etnamesl açıJdıfı zaman evini. 
mekteb yapılması lçln hükfirnete terk 
etılil anlaş•lmı.t. Zenain kaclın, vasi -
yetnamesinln sonuna, kendi eHle ı.::o

nu Uive etmiş: .Elblselerlml meı:ada 
verlnlz, takat bir kltl7e deilJ, ayrı aT
rı adamlara satınız. BedellnJ de hayli' 
işlerine sarfedlnlı.• 

Kaclınm 87 rob, manto ve billin d· 
bl elbiseleri mesada konulmUf. He1>1l, 
modası reçmlf, eski püskü teYler ol· 
dutu loln tallb çıkmamıt, ltobla.rdaa 
beflnl, bet fakir kadın birer dtıl'.\ra u.
lın almıtlar. Eve ıldlp sökn\lye ba~
ladıkları uman 11.e ıörseler betıenlr

slnl.z, robların astarlan içine rllict'n1l1 
biner dolarlık lkl banknot ve şaı puttu
la: «Bu paralar. bu rebu alan.ı. ılddır.» 

Dlfer robların da her bl:lnde lkt.,,er 
bin dolar çıkmıflır. 

Doktorun Öğütleri: 

ZEHiRLENME 
Zehirelnme arazı hissedince 

ilk yapılacak şey mideyi te

mizle1T4ektir. Yumurta akı 

çok iyidir. 

Ayni zamanda doktora ha
ber vermeyi de ihmal etme -
yiniz. Zehirlenme, her ne ile 

olursa olsun ihmal etmek va- ı 
him neticeler tevlid eder. 

Evvelki gün, şiddetli yağmur 

olduğu sabahtı. Öğleye doğru ha
va biraz sakinleşmiş, gök gürül -
tüleri, §imşekler durmuş, etrafa 
bir serinlik çökmüştü. Her taraf
ta temiz bir toprak kokusu vardı. 
Şezlongu, yağmur sulaıile yıkan· 

mış balkona çıkardım. Tozlan 
bastırılmış arlalttan gelip geçen
leri seyredfyordum. Hava bultlu 
fakat, yağış durmuştu. 
Ağaçlara, yapraklara, çiçeklere 

bir tazelik ve can gelmişti. Renk
ler daha kovulaşmış, parlaklaş -
mış, güler yiizlü olmuştu. 

. Birkaç sab~htanbt>ri, hep ayni 
saatte evimin önünden geçen ma· 
vi elbiseli, çıplak bacaklı kadın, 

yine, ileride görünmüştü. Başın
da, boynundan bağladığı ipekli ör

tüsü yoktu. Sarı, uzun saçlarını, o· 
muzlarına kadar dağıtmış, uçları 
içeriye kıvrık, muntazam taran
mış ve da1gasız görlinüşü ile, o, 
bugün, bir başka hal almıştı. 

Bu kadını günlerdenberi me -
rak ediyordum. Nereye gidiyor • 
du?.. Sabahlan birkaç kilometre 
yürüyüş yapıyor, sonra evine mi 
dönüyordu?. Fakat onun avdetini, f 
daha hiç görmemiştim. Nerede o

turuyordu?. Suadiye durak yeri
nin biraz aşağısından geliyordu .. 
Sonra, Bostancıya doğru gidiyor
du. Onun, bugün, yağmurun tek

rar boşanmasından dahi endişe et
miyerek, tekrar yürüyüşe çıkışı

na hayret etmiştim. Tam, oturdu· 
ğum balkonun önünden geçerken, 

dikkatle baktım.Halinde, her za • 
mankinden fazla bir durgunluk ve 
natta hüzün vardı. Adımlarını da
ha hızlı hızlı atıy<>rdu. Elinde bir 
demet karanfil vardı. Sağına, so
luna bakmadan, yürüdü, geçti. 

• •• 
Öğle yemeğinden sonra, balkon

da kahvemi içiyordum. Bir, bir bu
çuk saat kadar sonra idi. Onu, as
faltın ilerisinden doğru geldiğini 

gördüm.İlk defa, avdet zamanını 
da öğreniyordum. Evimin önüne 
yaklaştığı zaman dikkat ettim. Ba

şı önüne eğik idi. Yüzünde uçuk
luk, halinde, demin geçişinden 

daha fazla bir durgunluk vardı. 

Omuzları çökmüş gibi idi. Elinde
ki küçük karanfil demeti yoktu. 
Yine, sağına soluna bakmadan, bu 
sefer çok ağır adımlarla geçti, git

ti.. Ta, uzaklara kadar, asfaltta, 
onu gözlerimle takib ettim. Son
ra, ağaçların, köşklerin arkasında 
kayboldu. 

• •• 
Akşama doğru obiraz müzik din

lemek için pliija kadar uzanmış • 
tım. Koyu bir sessizlik ortasında, 
orkestra cBüyük vals• den par -
çalar çalıyordu. 

Gazinonun denize yakın masa
larında birkaç müşteri vardı. Bu

lutlu gök altında, deniz1n isterik 

l 
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"" 
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rehavetini seyrediyorlardı. Jre • 
men her masada, bir kişi vardı. 

Üç dört kişinin toplandığı tek ma· 
saya rastlamadım. Bu saatte, bu

raya, daha ziyade, ruh isyanlarını 
bastırmağa çalışan, bir takım ma· 

razi kadınlar geliyor. Masalarında 

tek başlarına oturan müşterilerin 
ekserisi kadındı. Yapayalnız, iç

lerinden gelen sesi dinliyorlardı. 

Denize yakın, bir masaya da ben 

oturmuştum. Hemen, bir iki da
kika sonra, sağdaki uzun terasın 

ilerisinde, eski bir mektep arka
daşımın, beni, bulunduğu yere da
vet eden işaretlerini görmüştüm. 

Kalktım. Biraz gevezelik ihtiya -
cında idim. 

Arkadaşla, şuradan buradan hoş 
beş etmeğe, henüz yeni başlamış
tık ki, sabahleyin, kapımın önün

den geçen ve benim için meraklı 
bir ınevzu olan kadın, gazinonun, 

bizim arkamıza düşen masaların

dan birine ge'lerek oturmuştu. 

Yalnızdı. Halinde yine ayni dur
gunluk, bakışlarında ayni hüzün 
vardı. Uzun uzun denize bakıyor
du. 

Buranın yer !isi olan arkada -
şım; onu iyice tanıyamamaktan 

mütevellid merakımdan bihaber, 
kadını işaret ederek: 

- Bu kadını tanıyor musun, de
di. 

- Hayır .. Yalnız, her sabah evin 
önünden geçiyor. Nereye gidiyor, 

bilmiyorum. Bu sabah, havanın 

kapalı olmasına rağmen, yine geç
tı. Bir, bir buçuk saat sonra. dö

nerken gördüm. Elinde bir demet 
karanfil vardı. 

Arkadaşım, denize baktı. Göz
leri bulanık bir hırçınlıkla süzül-

1 Yazan; REŞAD FEl'ıJ 

müştü. Bir göğüs geçirdi. $ 
bana dönerek: 

- Bu kadın bir idealdir, 
Şaheser bir karakteri vardı! 
daki ruh ve kalb sağlamlığı· 
hakkak ki tetki-k edllmeğe o' 
Başından bir facia geçti. Cİ' 
yazdı. Yine, bugünkil gib~ 1 

murlu, fırtınalı bir gündü. ll 
dm, temiz bir insanla n~ 
Çı1'tn gibi sevişiyorlardı. O 
murlu günde, kotraları !le, 1'· 
yalı taraflarına doğru açııııı* 
dı. Birden bora çıkmıştı. :ıcotı' 
paklandı. Genç adam sevdif 
dını kurtarmak için çalıştı '" 
tardı.. Fakat, kendisi, faıİ' 
yutmuştu ve çqk yorulJ!l 
Dalgaların arasında ka>11" 
Arandı, izine rastlamak ın~ 
olmadı .. 

Bu faciaya, yalnız bu genÇ 
dm değil, herkes ağlamıştı. f. 
dan bir yıl geçti.. Şimdi, bU ~ 
her sabah evinden çıkar, tB· 
çükyalıya kadar gider. Sahil~ 
kayanın üstüne oturarak, ırl 
metsiz sularda nişanlısının ~ 
!ini arar, gözyaşı döker. EJcS 
kır çiçeklerinden, karanfiJJ~ 
küçük b4ketlerl, suya bırV 
döner .. 

~RAovO 
• <:::;t 

Ankara RadyoS 

BUGt!N 

19,15 Türk müzltl (İncesas ı.1 
20 Memleket saat ayarı, ~ 

meteoroloJl haberleri. 

20,10 Ntlfell pl&klar • K. 
20,15 Türk müzıtt. 

1- Pusellk PetrnL 
ıı-- liri- Pusellk beste 

dütll periye rönüL 
- ııet 

3- Şaldrala - Pmellk prtıı • 
büllstaıı etme etrafı. 

4- lstıakm • Pusellk prkı • O 
verme blvefa7a. 

5- JD. Selim Pwıellk pr~ ' 
ııürcofa hot dilberdir. 

8- Pusellk yürük ıemal. 
7- Pusellk saa ..,malaL 

8- Rahmi Bey • KürdUJbl" 
ıark.ı - Sana e7 canımın canı. / 

9- Osman Nihal • Kürdlltb~ 
prkı - Akşam ıiintlfl. 

10- Salihallln ınar • Kür~ 
kir ıarkı - Aşkınla :ranan ıöol 

11- Sadellln Kayruık • J\f~ 
şarkı - Ne zaman cörsem onu. 

20.50 Konuşma (Dq pollllka ıı· 
teri). 

21,05 TeınııU • 

zz Haftalık posta kutwıu (Ec•'~ 
terle). 

22,30 Müzik (Bale müzlil • r 
23 Son alam haberleri, ııtra"~ 

ham, tahvilli, kambl:ro • nutıo1 

sası (flal). 

:13.20 Milzlk ( CHband • pi)• 
23.55 - 24 Yarınki proıranı-

YARIN 

12,30 Proıram. 
1%,35 Türk müzltl (Kadın t<lil"' 

heyeti). 

13 Memleket saat ayarı, al .... 
meteoroloji haberleri. 

13,15 Müzik (küpillr. orkestra ' 
Necib Aşkın). 

~ 
14,15 - 14,30 !\tüzlk (Şen ff 

• Pi.) ; 

Bu adamın; kaba, bilmiyen, tanımıyan, anlamı
y.ı.n, sezmeyen sözlerinden kurtulup ta kendimi o
dama atınca hemen karyolama çıktım, gözlerimde 
yaş tükeninciye kadar ağladım .. Zannediyordum ki, 
b'.l~kleri kelepçeye vurulan b~ esir gibi, hürriyeti 
al•nan bir mahkiım gibi, beyni konamıyan yapma 
oir insan gibi hemen kaldırılacak, hemen götürü· 
lecek, hemen paşanın kolları arasına bırakılaca • 
ğım! Bundan korkuyordum, buna ağlıyordum. 

ı------~ 
i~i bari sen anlat!.. Bu kız ne dediğimi anlıyama
ciı galiba ... 

Diyordu. Sahiden annem de put gibi oturuyor, 
ne olduğunu, benim neden böyle yaptığımı bir tür
lıl anlıyamıyordu. Ben de, anlatacak halde değil
Uim Bu, saniyelerde gözlerimi doldurup başka her 
şeye kapayan tek bir hayal vardı: Cahidin hayali. 
Burnuma gelen tek bir koku vardı: Cahidin koku
sı... Kulağıma gelen tek bir ses vardı: Cahidin sesi! 

Ve ... bir an deliriyordum. Rüştü Efendi yerler
den kaybolacak, çalınacak, kirlenecek, tozlanacak-
1111§ gibi aklını kaptırarak altınları toplarken: 

- Keşke bu altınları göstermeseydim, kızın 

aklına dokundu!.. 
Demesin mi? .. Bunu işitince beynim bütün 

hey'etile kafatasımın içinden sökülüyor zannettim. 
Ve .. Kendimi odadan dışarıya zor attım. 

• ,. 

Cahil beni kurtar!. 
Diye inliyordum. Benim arkamdan annem de 

geldi. 
- Ne oluyorsun kızım?. 
- Ne var? 
- Neye ağlıyorsun?. 
Diye beni canlandırmağa, kendime getirmeğe, 

!es~lliye, ağzımdan bir kelime almağa çalışıyordu. 
Halbuki ben, hiç bir şey işitmiyor, hiç bir şey duy
muyor. 

- Bırak anne. 
Diye boyuna ağlıyordum. O da, ısrarla devam 

ediyordu: 
- Kızım sus. Ayıptır\. 
- Kız mı değilsin?, 

{Devamı var} 1 
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Vakitler Vaaati 

sa. da. ---
Güneı 4 36 

oııe 12 19 

brlndl 16 19 

Akp.m 19 43 

Yatsı 21 44 
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ır Kahve erirtde ~Peşte arla ınd 
"ParaYiyenSahte ir Aleml-eri • 
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Eski devrin hükümdarlarından 

DO(;.RULUKTAN 

AYRILMAYINIZ! 

Yaz Günlerinin En Fazla Rağbet 
Gören Eğlencesidir 

biri bir gün hapishaneyi ziyarete 
gider. Avluda dizilip selam duran 
mahpuslara sorar: 

- Niçin kapattılar sizi buraya? 
Sualine hep şu ce\~bı alır: 

- Ben masumum .. _,_Haksız yere 
mahkı'.ım ettiler ... 

Macar Zenginlerini Soyduktan 
Sonra Birde Milyoner Kaçıracaktı 

Bu Sıcak • 
Çeşid 

Günlerde Yeşil Ağaçlar Altında 
Tiplerde İnsanlara Rastlıyoruz 

Nihayet, avlunun bir köşesinde 
büzü~üp oturan bir mahpusun ya
nına gelir: 

- Sen, der, niçin hapsoldun?. 

- Bir adam öldürdüm de, on -

Fakat Bir Bar Kadını Sabıkalı Dolan
dırıcıyı, Kaçacağı Sırada Ele Verdi 

Yazan: t 
Osınan Cemal KAYGIJ.I 

. Adamcağızdaki keyfi görse idi· 
ruz, alimallah siz de bayılırdını.z. 
İstanbulun içi baştan başa cayır 
cayır yanarken, babalık tutmuş, 
kendisin, şehrın dışında ve en yük· 
&ek bır yerJıdeki bol ağaçlı, bol 
gölgeli, bir hayli serin ve oldukç' 
sulak bahçelerden birine atmış, o
radaki fiskiyeli havuzun kenarına 
h~rn kendi kurulmuş, hem de ö
nune çil,ngir sofrasını kurdur • 
ınuş; bir taraftan aheste beste, a
tıştırıyor, bir taraftan da sol eli
n'. şakağına dayamış, hafif hafü 
hır t"· kü" v k"t ur mırıldanıyordu. a ı •"· . "iama yakındı. Etrafta genç, or-
ta Yaşlı, az ihtiyar beş, on kişi ı 
daha vardı. Bunların kimi tavla 
0Y.nuyor, kimi nargile içiyor, ki
ını de o babalık gibi yavaştan dem
~niyor; fakat hapsi de ikide bir, 

avuz başında tek başına keyif 
Çat~nla şakalaşıyorlardı. Derken, 
berıki, bir aralık birdenbire co
şarak hafif türkülerden gümrah 
Ve acayib nağmeli bir gazeTe atla
dı: 

V Amman, amman, amaaan ... 
ar h<>eey! Mede heeey! 
Tav la aynayanlardan biri alaY. 

etti: 

- Of, of! 
B" ır başkası takıldı: 

h 
- Bu ne ses be, Hafız Firaki 
altetsin' 

Bir üçüncüsü atıldı: 
- B:ay gözlerini seveyim baba-

cığım d • Yaşşa be! Eğer, sen ra ya-
da okumuş olsan, bütün İstanbul 
rnestolurdu! 

(/çinde (aşk), (hasret), (gönül), 
ernıan), (ateş) gibi kelimeler 

~e<;en gazel, bereket versin çabuk 
ıttı. Yoksa bu pek gümrah ve a

ca ·b d yı haykırışlara değme kulak 
ayanamazdı. 

, Gazelden biraz sonra, adamca -
~ız büsbütün coşarak olduğu yer
:n kalkıp türkülerini de kendi 

8<lylemek şartile lüz ve zeybek o
Yun1a rına başlamasın mı? 

h Artık curcuna ayyuka çıkıyor, 

k
erkes gülmeden katılıyordu. Der
en h ' Uzatmıyalım biraz sonra bu 

h
avalar, oyunlar' da bitti. Tabii 
erik' 

tek 1 de yorulmuş olduğıı için 
Çö~ar masasının başına çöktü. 

tu amma bir iki dakika geç-
meden d d . b.. .. f· e ora a kıyametın uyu-
r·u koptu. Zavallı, oyunlarını biti-
ıp de tek ·· k rar masasının başına ço-

&
.erken etrafındakilerin sinsi sin
ı g" l .. u üşme !erinden nerede ise bir 

gumbürt·· ·· -
1 unun patlak verecegi an;-
k~ılıyordu. Beriki masasına ÇÖ -

kup de birinci kadehini yuvarlar
g~n kıs kıs gülüşenlerin bütün 
o-deri kendisinde idi. Beriki: 

_ - Oh, hay yapan eller derd gör
•,,esın! 

Diye b. . . d ırınc! kadehi bır yudum-
a yUvarladıktan sonra kasığa ya-
p~ • 
k. ı, onu, masanın bir kenarında-

1 koc rı . aman cacık tabağına daldı-

y p sılme doldurdu; o sıcakta bir 
Udumd ·ı bo· a lçı en bir duble rakının 

rn gazında ve midesinde tutuştur
cı:J ol~uğu yangını bu soğıık ca
a, a SOndürmek için kaşığı hızla 
gzına bo ltt · r b şa ı ve boşaltmasile be-

ra er rnüthiş bir öğürtü ile ye -
•ndcn d ı· ·b· · oldu· e 1 gı ı fırlaması da bır 

- Öüö.,, Ö"" Ööö'··r 
Scnr .. oo... .. .. 

a otek,lere dönerek bağır
tnıya başladı: 

tıkça oeı1ki kilflıriln birini bıra
yı basıyor ve onlar kahkahayı bas
tıkça veriki küfürün birini bıra· 
kıp birini basıyordu. 

Tam bu aralık babalığın yanına 
sokulan bir garson sordu: 

- N;e oldu Maksud babacığım, 

yine ne oıııu., ne bağırıyorsun? 
Bu sefer masasının üzerindeki 

cacık tabağını kaptığı gibi, tavla 
oynıyanların üzerine fırlatarak: 

- Ne· olacak dedi, ölünün körü 
oldu. Cacığın içine naftalin koy
muşlar ... 

dan haşmetrneab!. 
Hükümdar, hapishane müdürü

ne döner: 
- Bu adamı şimdi serbest bı

rakınız. Bu kadar masumlar için

de bulunması doğru değildir. On
ların da ahlakını bozar. 

PARASINI VERMEK İÇİN 

Hakim.- Sen, yediğin yeme -
ğin parasını vermedikten başka 
çatal, bıçak gibi şeyleri çalmış -
sın?. 

Maznun.- Evet, bay hakim ... 

Niyetim bunları satıp yemeğin 

parasını vermekti. 

SARHOŞUN MANTIKi 

Sarhoşun biri, o duvar senin, 
bu duvar benim, düşe kalka gi
derken dostlarından biri tesadüf 
eder: 

- Gördün mü içmenin fena -
lığını!. 

Der, sarhoş da şu revabı verir: 
- İçmek değil, içtikten sonra 

yürümek fena!. 

1 M o z is v7 N LE R P A NA Y ı R !._I 
Burası Aynı Zamanda 

Gönül Yuvasıdır 

lngiltere 
Topraklarında 

150,000 Japon 
Yaşamaktadır 

Bir Kadın Aşık Olduğu Orkestra 
Şefini Kaçırdı 

Zencilerin de Şansı 

Açıktır. Zengin Ka~ 

dınlarla Evlenirler 

Pariste, Pigal meydanında bü
yük bir kahve vardır. Bütün çal
gıcılar burada toplanırlar. 

Balo verecekler veya vilayet -
lerden, hariç memleketlerden ge
len gazino sahibleri orkestra veya 
caz takımı bulmak için bu kahve

ye gelirler. 
Burada, konservatuardan birin

ci çıkmış kemancılardan tutunuz, 
en adi davul çalan zencilere ka
dar yüzlerce mızıkacı bulunabilir. 
Bunların içerisinde ıNnde 300 

frank kazanan çoktur. Cenubi A
merika veya Holivı.ıd için maruf 
san'atkarlardan mürekkeb bir or
kestra takımı, en aşağı 500 bin 
frank almadan yerinden kımıldan
maz. Yol masrafı, otel parası ha
riç olmak şartile ... 

Zencilerden mürekkeb caz ta-

kımları nisbeten ucuzdur. Bunlar, 
karınları doyduktan, ceblerine de 
gecede 100 frank girdikten sonra 
dünyanın öbür ucuna gitmekten 
çekinmezler. 

Zenciler, ekseriyetle kırmızı ce
ket, siyah pan !alon giyerler, bo
yonlarına da siyah fiyaogo bağ
larlar. İçlerinde cidden san'atkar 
olanlar çoktur. 

Bu marsık gibi siyah mızıkacı
lar aşk bahsinde talihleri, beyaz 
arkadaşlarından daha açıktır. Ge
çenlerde, Parisin lüks barların • 
dan birinde keman çalan bir zen
cinin yanına sarışın, güzel bir kız 

gelir: 
- Bin hektar arazisi olan bir 

çiftliğim, 500 ineğim var. Sizden 
çok hoşlandım. Benimle evlenmek 
ister misiniz?. 

- Siz istedikten sonra!. 
Bir hafta sonra evlenmişler, kı

zın çiftliğine gümişler. 

BİR VAK'A DAHA 

Kontes Luiz del Alpaga adlı 

zengin bir kadın, Kafe dö Pari -
nin orkestra şefine gönül vermiş. 
Bir gece otomobiline alınca ka -
çırmış. 

Kahvenin sahibi işin farkında 

değil. Acaba başına bir felaket mi 
geldi, bir kazaya mı uğradı, diye 
ye merak ve zabıtaya müracaat 
etmiş. Bir hafta sonra, orkestra 
şefinin, Nisin büyük otellerinin 
birinde K.ontesle beraber balayı 
hayatı yaşadığı anlaşılmış ... 

Orkestra heyetleri yalnız er -
keklerden mürekkeb değildir. Şe
fi, ve mızıkacıları hep kadın olan 
orkestralar da vardır. 

Fakat, bunlar daima san'atkar
larını değiştirmek mecburiyetin
dedirler. 

Gerek Çinde ve gerek japonya
da bulunan İngilizlerin miktan 
yalnız 15,000 kişiden ibaretmiş. 

Fakat bütün İngiliz imparatorlu
ğu dahilinde yaşıyan, ticaret eden, 
para kazanan japonların miktarı 
150,000 kişiye varmaktadır. Çin
delti İngilizler japonlar tarafın • 
dan şimdi rahatsız ediliyorlar. 

İngiliz gazeteleri eğer Çindeki 
İngiliz tebaası böyle müşkül bir 
mevkide kalacak olduktan sonra 
İngiliz imparatorİuğu dahilinde
ki japonlara karşı da müşkülat çı
karmakla mukabele edileceğini, 

bundan ise japonların zararlı çı

kacaklarını yazıyorlar. 

Bir Dakika 
Diyip Geçmeyiniz * Kanadada, 450 kilo zac
yağı imal olunur. 

* Amerikalılar, eski elbi
selerini temizletmek ve bo _ 
yatmak için 10.500 frank sar
federler. * Hindistanın küçük şehir
lerindeki askeri polis için 76 
frank sarfolunur. 

* Brezilya, 380 frank kıy
metinde altın istihsal eder. * İskoçyada 292 kilo viski 

imal olunur. * Almanlar, 315 kilo balık 
yerler. 

* Büyük Britanyada 25,500 
frank kıymetinde kimyevi ec
za ve boya yapılır. 
* Belçikada 10 ton h1ını çe

lik istihsal olunur. * Amerika şimendiferleri
nin lokanta salonlarında 50 
kişi yemek yer. 
İŞTE 60 SANİYE DAHA 

GEÇTİ. 

Birkaç ay evvel, Peştenin en 
büyük otellerinden birine bir İn
giliz gelmişti. Yanında birçok eş

ya vardı . 
Az sonra, bütün Budapeşte hal

kı tüccarların, maliyecilerin de

vam ettikleri şık barlara giden 
b uyabancıdan bahsetmiye başla

dılar. 

Bu esrarlı adam, gittiği barlar
da yalnız kendi içtiği şeyledin de

ğil, barda hazır bulunanların da 
içtikleri ve yedikleri şeylerin pa

rasını veriyordu. Buna itiraz et
mek istiyenlere de: 

·Ben, dostum Staviskiyi taklid 
ediyorum!.• cevabını veriyordu. 

SAHTE LORD HA!'ı'.IPTON 

Mirasyedi İngiliz, bir ay evvel 
otelden ayrılıp Peştenin en itibar 

mahallelerinin birinde, Macar zen· 
ginlerinden birinin sarayını kira
lamıştı. Lüs hayatına devam e

der, ziyafetler verir, süvareler 
tertib ederdi. 

Bir gece altmış kişiyi davet e
der, ve davetlilerin hepsine gü
zel birer sigara kutusu hediye e
der ve günlerini böyle zevk, eğ
lence ile geçirirdi. 

* 
Bütün Budapeşte halkı biribi • 

rine soruyor: 

- Bu adam kim?. 

- Lord Hampton!. 

Lordun büyük bir miras yedi
ği, Macaristanııı güzel paytahtın
da bir prens hayatı yaşamak is
tediği ~öy leniyıordu. 

Peşte zabıtası, b uesrarlı adam
la alilkadar oluyor, gizliden giz
liye hareketlerini tarassud edi
yor. Londra zabıtasına da haber 
veriyor, Londra zabıtası, bu ada-

VlOLETTE 
mın Lord Hampton değil, birçok 
dolandırıcılıklarla mahktlm biriıl 
olduğu cevabını veriyor. 

Parisde Bir Aile 
Faciası Daha Oldu · 

Bir Memur Kıskançlık Yüzünden\ 

Karısını ve Bir Doktoru Öldürdü 
Kıskançlık faciası mı?. Yoksa 1 

delilik eseri mi?. 

Bu hususta kat'i birşey söyle-

menin şimdilik imkanı yoktur. 

Paris civarında bir sayfiyede otu
ran doktıır Şalono Monervil, köş
künün belıçesinde katlolunmuş

tur. 

Doktor Şalono, istasyona yakın 
bir köşkte ikamet ediyordu. Kö~ 

kün bir de büyük bahçesi vardı. 
Köyde çok iyi tanılan ve hür

met edilen doktor, 48 yaşlarında· 
dır ve yalnızdır. Geçimsizlik yü
zünden karısını terketmek ve iki 
çocuğundan ayrı yaşamak mec • 
buriyetinde kalmıştı. Fakat, her 
on beş günde bir Passiye gidiyor, 
bir pansiyonda bulunan oğlu ile 
kızını görilyordu. 

(DevamJ 1 ıncı ıahifede l 

Peşte zabıtası, ıahte Lordu tev· 
ki! ediyor. 

(Devam' 7 inci sayfada) 

Dalgıçlık 

Vucu~ Sağlamlığı Ve 
Cesaret ~arttır 

Dalgıçlık çok güç bir san'attır 
Dalgıç olmak istiyenlerin sağlan 
vücudlu ve cesur olmaları şarttır 
Zira, suyun içinde çalışmak çoh 
zahmetlidir. 

Teneffüs 

rinde, gözlerinde zaaf hisseden 
!er, barsaklarından muztarib o· 
!anlar dalgıçlık yapamazlar, bat
malarına müsaade olunmaz. Fran 
sada, İngilterede sivil dalgıçlar• 
mahsus husust mektebler vardır. ; lfay eliniz, ayağınız ... 

' şımdı ay ta deli gibi bağır-
Demiş. Zenci kemancı da te -

reddüdsüz şu_ cevabı vermiş: Çünkü, her gittikleri memle -

ketlerde çalgıcılardan üçü, dördü 
mutlaka ayartılır, kaçırılır. Bazı
ları, zengin adamlarla evlenirler, 
çoluk çocuk sahibi ve mes'ud o
lurlar. Katil J ak Sampiyer tevkif olunduktan biraz sonra 

(Devam\ 6 mcı sahifede) 



IST ANBUL KAPIU 
VE BlZANS SARA 

No.35 Yuan: M. SAMİ KARAYEL 

Veziriazam Halil Paşa; Ciddi Bir 
Tavırla Mariye Şunları Söylemişti: 
Sultanım;Ef endimizin Vefatını GizlemekLazımdır. 
Haremihümayunu KontrolAltınaAlmak İcab Eder 

Halı! Paşa; daha çok evvı·lden 
Marln!n bu sualıne cevabını ha -
zırlamıştı. Denlıal muka·bele etti: 

- Sultanım; çok munasıbdir. 

Kulunuz bunu daha çok evvelden 
dıışundüm. Fakat; eğer şehzade ı 
AhmE'di tahta geç\rirsek memle
kette büyük şureş vücud bu !ur ve 
bu ışı benim ve sizin yaptığınıza 
haklı olarak hükmedeTek üzeri
mize yürürler ... Erklinı dl"Vleti de 
ikna etmek kaıbil olamaz .•• Bına
enaleyh ikinci Melunedin bu vak
alar ekmeğine yağ surer ve her 
ik•mJZin \•ücudü çok sıirmeden or
tadan yok olur ... Üste de şehzade 
Ahmed ıu1'tan da çocuk yaşında 
tenayab olur ... dedi. 

Mari, paşanın 'bu mantıki dPlil
lerinı iyice dlııledikten sonra, 

- - İyi amma; bu zıkrettığiniz 
maniler şehzade Orhan ılıalckın -
da da varld değil mi? 

ımp.rat.<>rluğunu elıııe almak iE
tiyordu. 

Çok kurnaz ve oldukça mudeb
bir olan Hah! Paşa Marının ısrar
larından korkmağa başlamıştı. 

Şehzadt? Ahmedin tahta çıkmo.
sı ışıne gelmezdi. Sonra: Marının 
elinde esir olurdu. Hukıim ve nu
fuzu bu dilber Sırb güzelinın """ 
linde tar~ olur giderdı. 

Halil Paşa Marinın ısrarlarına 
malrnlane cevablar verdi: 

- Sultanım; iradelerinizı im
dilik yerine getırmek mıimkün ol
maz zannederim. Söylediğim gibi 
iş müşkıill ir... Erkanı dl"Vleti 
susturmak ımkan.ları selbolur A
kıbet endişelı şekil alır ... Bınaen
aleyh; ıradelerinizi yerine getir

mek için evvela şehzade Orhanı 
getirtelim. Bilahare; bunu salta
nattan def ve re! eylemek kolay 
olur. O vakit şehzade Ahmedi 
tahta iclfış etmek mumkun olur. 

Nihayc" Mari, Halil Paşanın 

dediklerini kabul etmişti. Şehzade 

Orhaııa elaltından haber yollıya
caklardı. Kral Kostantin ile Nota

rasa da mahrem mektub yazacak

lardı. 

HaHl Paşa; alelacele Mari ıle bu 

işı karar altına aldıktan sonra, 
her iki kafadar şunları da konuş
tular: 

- Sultanım; Efendimızın vefa

tını gizlemek lazımdır. Harem; 
hümayunu sıkı kontrol altına al 

mak icab eder. 

- Bu işi kemali ciddiyetle ya

pacağıma emin olunuz. Sız de bu 

işin haricde duyulmaması ıçin te

dabır ittihaz ediniz. dedi. 

Halil Paşa; Marıden ayrılır ay

rılmaz hekimbaşıyı çagırdı v şu 

emri verdi: 
( DPvamı var) 

Mihver, Arablardan 
• • 

Petrol imtiyazı istiyor 

Pariste Bir Aile 
Faciası Daha Oldu 

(5 inci sayfadan devam) 
Vak.adan bir gün evvel bu .va

zifesini yapmak için köşkünden 
çıkmış, bahçenin köşesindekı ga
rajdan otamobıtini çıkarmışt1. 
Köşkün bahçe kapısını kapamıya 
hazrrlandığı sırada, birdenbire u
zerine bir adam atılmıştır. 

Vak'a nasıl oldu? Bunu ancak 
katı anlatabilir. Komşuların işit
tiği ancak iki silah sesidır. Katil, 
doktorun kalbine üç kurşun sı -
karak öldürmüştür. 

Gürültüyü i~iten komşular ve 
sokaktan geçenler koşmuşlar vaka 
mahalline gelmişler. Katil, hiçbır 
telaş esen göstermeden bahçeden 
çıkmı1 ıstasyona dogru yürüml!-
ğe başlamış. Arkasını bırakmıyan 

koffi!jular, kendısıni bir polis me
muruna yakalatmışlardır. 

Katıl, havagazi şirketi memur
larından 43 yaşlarında, Jak Sam
piyeri adlı bırisidir. 

İlk evvel sorulan suallere ce
vab vermek ıstemlmiş, komiserin 
ısrarı üzerine: 

- Bunu ancak sorgu hakimine 
ve vekilim hazır bulunmak şar

tile söyliyebilirim. 
Demiş ve az sonra şunu ilave 

etmislir: 
- Doktor sefil bir adamdı . Ka

rımla münasebatta bulunuyor ve 
beni zehirliyerek ortadan kaldır
mak istıyordu. 

Katıl geceyi karakolda geçırmış, 
işliha ile yemek yemış, ve vak'ayı 
haber veren akşam gazetelerini 
büyiık bir a11ıka ile okumuştur. 
Bir aralık komisere; 

- İntıkamımı aldım. Namusu
ma surulen lekeyi temizledim!. 
Demıştır. Zabıta yaptığı tah • 

kıkatta doktorun, katilin zevccsı-
11' munasebatta bulunduğuna dair 
bır emaı ~ bulamamıştır, Bu cihet, 
kadının üadcsi alındıktan sonra 
anhışılacaktır. 

----<>--

- Hayu sultanım ... Bızım ya -
pacağımız basittir. Şehzade Orhan 
kendi kendine Bizanstan kaçmış 
ol~ak.. Ve bizim ilıaberimiz ol
madan Edirneye gelip hükı'.ıme-ti 

elde edecek. Yenıçerı ve erkanı 
devlet kullarınız da bilmecburiye 
biat edecekler ..• Binaenaleyh; şeh
zade Orhanın Edımeye gelip tah
ta çılımasında ne kulunuzun ve 
ne de sultanımın parmağı olmadı
ğı ayan olacak ... 

(4 uncu sayfadan devam) j maktadır. Bumahse nıhayet \E -

devam ederken pE."trol ımtıyazlan rırken §Un da ılan etmek !ii1Jm- !Parti Tatil Kararı 
- Anlamazlar mı?. 

- Anlasalar bile emrıvakı ola-
cağından işlşten geçmiş olur. Ve 
bıitun gilnahlan canımızı kurtar
mak içın Bizans imparatoru uze
rine atmak da kolay olur. 

Mari, Halli Paşanın dediklennı 
anlamıştı. Fakat; oğlunu tahta ge
çırmekte ısrar edıyordu· 

Hatta; ~öz arsaında Paşaya §UO

soyled : 

- Lalam, §ehzade Ahmedi tah
ta çıkanrsak bu küçuge vası olup 
ômrumuz nihayetınce Osmanlı 

imparatorluğuna bakım olmuş ol
maz mıyız?. 

Mari, kudurmuş gibı heyecan -
lanmış, ille kuçücuk oğlunu baba
sının tahtına çıkartarak koca Türk 

Bir İngiliz 
Harb Gemisine 
Bomba Atıldı 
Chungkıng 8 (A.A)- Chung

·kıngı bombardıman eden 27 JB
pon tayyareı;ınm bırınden duşen 
bir bomba (Fatcon) ısmındekı İn
gıliz topçekerinin 30 metre kadar 
llnisıne dıi erek genııyi sarsmış
tır 

(Falcon) ınfilakın ıddetınden 

nehrın . ığ yerlerıne doğru süruk
lr.nmıştır Nehırden yukselen su 
sutıınları gemının guverteı;ıne duş

muştıir Bombanın gemide hu. ule 
gctı.rd ~· m .. ddi hasar hafiftır. .. 

Oksüzlere Çinli 
Yardım 

almak >Çın çalışmaktan hı gerı 1 gelecek· 
kalmıyorlar Onun j~ııı mesela ı Jtal:l'a lfarıcıu Nazın Kont Cı- 1 Verdi 
İbnı"5uf:ıd diyarının bazı pl'lrol ano malumdur ki Sinyor Musolı-
membalarını ele g»\trmek uzere ı nmır damadıdır. Genç Kont ltal· 
edilen tejiebbus yalnız Almanlar l yanın haı ıcı i<lennı babası Kon
taraftndan e>lmamı tır GE-\-Cnln-

1 

tun ulu'll..ı doıayı~ıle bıraka'rak 
de, hemen hemen aynı gunlerd bır a gur' makamınclön ayrılmıştı. 

japonvanın Kahıredekı elçısı dl O guı il el hanri ışler ışter ısll!--
Ciddeye gıderek İbnıssuüd hu - nılz bızz .. ı Musolını t;ıraıından 
kümeli Hk.ınılt' tema. dmış \e gorulnıuştür. Londralı Dl•ylı Eks-
petrol imtiy.ızı almak uzerc mu- presin dedıgıne gore Musolını da-
zakereye gırışmek ıstemı~tır. Fa- madının Almanlarla doı;tlukta ıle-
kat ıaponlann bu tc ebbu. u de rı gıltıgını gormuş anlamış, bu-
akamete uğramı~tıı. nun uzenne gcrıç Kontu" bazı nok-

Suüdi Krallıgı her man ıl< ı - talara nazarı dikkatim celbe! -
tıkhilıne sahıb olara vaşamak ıs- mıştır, Soylencliğıne gore kayın-
tedığı ıçın gerek boyle imtiyazlar peder damad, kadar Alman dostu 
vermek bah inde n gerek dıger _ değildır 
devletlerle olan munaslıbetlerınde 
heı eyı çok ınce duşunmekledir 
Onun ıçın meı.ela m hver devlet
lerınin lbnıssulıd diyarında şu 

veyA bu taı zda siyasi. ıktıoadi su
rette nüfuz •e tesirlerınl gostc·r
dikleri etrafmcıa ortaya çıkarılan 
liıkırdılarııı asılsızlığı ;:)uiıdı m< m
leketinın Rı~ az n Ciddedekı ml!-
hafıli taralınd n daima tekrar e-
dılıyor 

Mıh\E-r dt-VJC'tlcrı nıatbu;ıtırıJn 

ikr sıirduğiı iddıa şuduı. 

Arablaı gıt.gıde mihver devlet
lerıne yaklaşm •. kta ve bıı devlet
ler Arabıstand~ gıtgıd arta bır 

nufuz 'e tc> ır teır. n etmc>ktedır. 

Halbukı Vı habı mı•hafı iı dedıg. j 
JSl bunun ak ·ıt·dır Ar. bl.ıı mlm· 
lekllleıı mıhnr dı-v.ıt eııPc doğ-

ı u y.kla ıyor degıl; ı uhH·r tiH·

letkn Arablan kendılnıne dog
ru ekmek ıçın uj!raşı) orlar . 

Dalgıçlık 
(5 ınci sayfadan devam) 

Tulon'da donanmay;, makınıst 
ve kazancı etiştiren mt-kt<-bır. 

hususi bır şubesıııde arzu eden 
bahrıyt neferlerint dalgıdık og
retılır. 

İlk ev ti d•ıgıçların ırnlJanuık· 
laıı aıdler hakkında m:ıliımat ve-
rılır Sonra usta dalg..;ların m·za
rct altında denize ınerleı IX-nı -
zın altında bulunan bır gem en
kazının yaraları nasıl kapandığı , 

yukarı ·a ~ıkarmak ıçın zıncirler

le na ıl baglandJ.t'• o[trc ılır Elle
rındc bır elcktrık fenerı, hır de 
harn;cr bulunur 

Dalgı~lık kursları u ") kndar 
surer surer. Bır ayda staı gorur· 
ler dıploma alırlar Askerlık va
ı.ıfelerın dalgı !ık ubesınd< ıf 

ederkr. S.\'ll dalgıçlık bır bırlıx 

halınde çalı.şırlar. Batan gcmıler., 
içlcrınde bulunan kıymetlı eşya- ' 

(1 ıncı sahıfeclen devam) 
DıyertK suze başladı ve umumi 

sıyasi vazıyeli ızah etti Harıciye 

Vekılı b~yanat,nda 

- Her su h ) ılında 350 bın Tiirk 
çocu u kazandı 
Dedıkten . onı a lngilız, Fran&ız 

devlc-tleıılc olan ıttifaklarımızı, 

son hadiselerı, Arnavutluk ışgalı
nın getiı'dı i vaziyt-t. uzun uzun 
izah etıı. Sovyetler ıçın: 

- Sıvyetlerle dostluğumuz ayni 
şC>lkılde, aynı hararetlı ve aynı ss.
mımıyetle devam edıyor 

Dedı. Balkan birliğinin vaziyc
tı, sulha olan faydalarını ve ıİar
dımını tebaruz C't!irdı. 

Mc·clıs il eylül pazartesı gunu 
1oplanmnk uzere dağıldı. --
Sıcaklardan 

Ölenler 
Nevyork 8 (A.A.) - Sıcak da .

g& ları nelıct· ınde BırleşıK dev -
lPtkrd< ve Kanadanın ark <Y -
letlErınd geçen cuma gunu gu
neş ~·ı pmasında 20 kı~i olmil -
t ıir. -·-Kır Balosu 

a, ·, 19~9 cun.ıdı. 1.eo:u guııü Edıml'
kapı Beylerbt)ı gazmosunda t.<r
tıp edılen Kır baıosu sabaha ka
dar dl'\ nm edc-cek ve emsal ne na
d. tesad~f edılen sıirprızlerle ih
ya olunacaktır. 

Neş'e bır gece geç.rmek arzu
sunda bulunan karı.erımıze •av -
sıye ederız. 

N<'vyork 8 (A.A.) - Çı.n kay
' kın refıkası tarafınd~n Cın har

b n n ok uzleri memaatın top -
lan. n ıaneıe bır yarılım olmak ü
z " :ertib edılen Pekın'ın halme· 
ter. org nı zıyaret nl Nevyoık 

b • c dı f reı ı Laguardıa, ıı hı -
tnbe rad ~d rek <kml tır kı: 

Dıgcr tarallan Jtalvan gazett
lerı de bugunlerdr- oylc bır yol 
tutarak Araıbistan polıtıkasında 

Romanın nasıl bır propaganda ga
yesı tak b ettiğini gosteri) orlar: 

lan çıkarmıya muvaffak oluı !ar- , -------------

- Hukuku beşerın bu suretle 
tec v ı c. e maruz kaim= uzun 
n devam edemez 

L ' a dıa Nevyoı k halkını, Ja
P• nlara karşı yap ığı muharebede 
C•ne y dım etmegc d~~eı e mış-
t:r. 

Yemer ık Hicazın \azıyetı Jn
gılterenı'I aleyhinedır Bu suretle 

sa kıymetının onda birı nısbet.r.
d mukiıfat alırlar. 

Arab alemı ıle İngıltere arasında .----------.,....---, 
bir kavga çıkacaktır. İşte nc~rı - 1 HALKEVLERiNDE 
yat,n donduğu mihver budur Bun
dan anlaşılıyor kı faraza Londra 
ile İbnıssüüd Krallıgı a asında 
ıkacak herhangi bır ilitılaf Ber

i.o - Roma mıhvcrınm memnun 
olacağ. bır keyfiyet olacaktır. 

Hullisa g<)rek Alman ve gerek 
İtalyan pr~paganda faalıyctinın 
Arab memlr·ketlerinde nasıl dl!-
vam ettıgı bu suretle de anl">ıl -

KEMAN DERSLERİ 

B~yoğlu Halkevınden: 

Keman, pı) ano, vıyola ·ı) oıcr.

sel çalan amatörlerı•1 e\ ımızdeki 
toplu ça ışmalara ıştırak etmek u
zere 10 temmuz 939 pazartes. gu
nune kada~ Evimızl'l Tepebaş.n
daki mukez binamıza murncaat 
~v lerrJt. lr rın1 rıca Giif'rı7. 

Usküdar lkıncı Sulh Hukuk 
hiıxımlığ,ndcn: 

Üskudarda Valideıalık mahal
lesmdt Kopru!.i Fazıl pa~a sokak 
6 numaraıı evde oturan Danıstan 
Sıier nezdıncle bulunan kıiçuk A
liıettının ana ,.e babalarının vefat 
etmış olmaları hasebiyle yukarda 
ism yazlı Danıstanın kendisıne 

va8ı tay nıne 4/7 /939 tarıhlnde 

mahkemec karar ver imiş oldu -
ğun<lan lıu hu•usta ıt razı olanla
rın on giin zarfında mahkemeye 
muı acaatları lan olunur. 39/97 

Satye işinde 
Yeni 

Bir Safha 
Satie binası tahkikatı yem yem 

safhalar arzetmektedir. 
Refi Bayar maznunlar tarafın

dan hakkında isnad edilen 4000 
liralık hakkı sükut iddiasına karşı 
bir gazetecıye şu cevabı vermiştir: 

- İstinye koyunda bir kotram 
vardı. Bu kotranın ~amırı icab e
diyordu. Ral);ıtsızlığıma binaen bu 
işi Malik Kevkebe havale ettim 
ve kotran n tamiri karşılığı ola
rak kendisine Abdullah Çavuşla 
200 lira gönderdim. 

Abdullah Çavuş da gazeteciye 
şunları söylemiştir: 

- Umum müdürümıız beni çok 
severdi. İşinden ayrıldıktan sonra 
dahi arasıra .köşke gidiyor, ken
disini ziyaret ediyordum. En son 
ziyaret ettigim 23 haziran cuma 

günii köşkten ayrılırken bana u
zeri antenli ve ikiye bükülmüş 
kapalı bir zarf vererek Malik Kev
keb Beye 1eslim etmemi söyledi. 
Zarfı Malik Beye verdim. Malik 
Bey zarfı açarken bana muhase
beden damgasız bir zarf getirme

mi söyledi. Biraz sonra getirdiğim 
damgasız zarfa birşeyler koydu; 
zarfı kapamadan bana verdi ve 

içinde para bulund\ığUnU, bı.ınu 

doğruca avukat Ekrem Beye 
vermemi tenbih etti. Ben 
zarfı açık götürmek jstemeyince 
kapatmama ra21 oldu. Zarfı ka -
padım ve tam dışarı çıkacağım s.
rada Malik Bey bana: 

- Bu zarfı Ekrem Beye verir
ken tarafımdan gönderildiğini sôy
lemiyeceksin. Atıf Beyin gönder
diğini söylersin! dedi. Ben bu em
re itiraz eltim, yalan S'Öyliyemi -
yeceğimi, mazur görmesini rica 
ettim. Bu defa Malik Bey bağıra
rak bunun için ya.lan söylememi 
ve icab ederse yemin elmemı em
rE'tti ve yeminın kefareti oldu~u
nu söyledi. 

Tam bu esnada telefon çaldı ve 
Malik Bey bır mıiddet konuştuk
tan sonra: 

- Bak işte Atı! Bey telefon e
diyor. Abdullah Çavuşda bızim 

bir zarfımız olacak. Bu zarfı Ek
rem Beye teslim etsin.• diyor Gô
rÜ) eırsun ki bundan Atıf Beyın de 
haberi va ' 

Dogruca Ekrtm Beye gıttım. 

Cebımdekı zarfı çıkardım . Nazarı 

dıkkatımi celbeıtı . Malik Beyle 
mtinakaşa ettiıpmiz sırada zarfın 

bu kadar kalın olduğunun farkı
na varmam ,t,m Refi Beyden Ma· 
lik Beye ıkıye biıkülmü olarak 
götıirdıiğüm zarf, malik Beyden 
Ekrem Beye getirdığim bu dam
gasız zarftan çok daha inceydı . 

Ekrem Bey zarfı açınca. 

- A ... Bunun içinde 4000 !ıra 

var! 
Dedi ve zarfın ıçindeki par~

!arı masanın üzerine yaydı. Ben 
de çıktım, gittım. Ertesı giın benı 
adliyeden çagırdılar. Bıldiklerı -
mı sÖyledim.> 

TAHKİKAT DEVA."1 EDiYOR 

Satw meselesı hakkındakı tah
kikata devam edılmektedir. Dôr -
ducıcü sorgu hakimi Samı bugün 
de ayni mevzu üzerinde meşgul 
olmuştur . 

Tunceli Kanunu 
(1 utci sahıfeden dernm) 

da bu k a ıretın sarp daglara 
ve magaralara sığınarak muka -
vemette ısrar gostermişleTd:r Ko.; 
mıntakasındak, aşiretlerden bır 

kıomı bu ene tedıb edilmışler -
dir B r kısmı da hukumett deha
let etınıştır. 

Kolan l'nıntakasındakı a ıreıın 
de hukümetin tazyikine kar<ı mu
kavemetten umıdleri kesılmı tır. 

Bunlar da peyder pey teslım ol -
maga ba ·lamışlardır. Dersim mın
takasında bugüne kadar 14 593 sı
liıh toplanmış ve bunların hepsı -
nin de son sıstem sıliıhJar oldugu 
gorulmuştur 

Tuncelındek. büyuk ımar haı ~
ket!Hıne oe !ıjaret eden Faık Öz
trak. küçuk bır parçası mustes· a 
olmak uzeı e bütun Tuncel inin hu
zur ve emnıyctc kavuştugunu 

SÖ) lemıştır. 

·ltalyanlar Arnavudluğa 
200,000 Asker Yığdı 

(1 inci sahifeden devam) ı 

basmaktadırlar. Son günlerde mü
sademeler fazlalaşmıştır, 

Yunanıstanın da Arnavutluk 
hududunda miihim miktarda kuv· 
vet bulundurduğu ve askeri ted
birleri daha ziyade arttırdığı gl!-
len haberlerden anlaşılmaktadır. 

FRANSIZ VE İNGİLİZ 
DONANMALARI 

Londra 8 (Hususi) - İngiliz 
Bahriye Nazırı Hor Belişanın Pa
risi ziyaret ederek, Fransız Bah
riye Nazırı Kampcnşi ile yaptığı 

mulakata gazeteler ehemmiyet 
vermektedırler. Buraya dönen 

Bahriye Nazırı, kendisinden ma
lumat istıyen gazetecilere hiçbıı' 

· şey söylememış olmakla beraber 
Akdenizde iki memleket !iloları

nın teşriki mesaisi hakkında tes
bit edilmiş olan pliinın teferruatı 

üzerinde görtişüldüğüne şüphe e
dilmemektedir. 

FRANSADA TAYYARE İNŞAATI 

Paris 8 (Hususi)- General Vü
ilmen bir ziyafet esnasında söy
lediği nutukta demiştir k.i: 

•Tayyare jnşaatımızda buyük 
bir inkişaf vardır. Gerek memle
ket içinde, gerek Afrikadaki mıis

temlekelerimizde tayyarecilerimiz 
hazır bir vaziyettedırler. Her ta
tafta hava filolarımız kuvvetlen 

dirilmiştır. Stoklarımız tamaı;ı -
dır. İngilterenin de ayni vaziyette 
bulunduğunu biliyoruz.• 

ALMAN HARİCiYE NAZIRI 
BALTIK MEMLEKETLERİNE 

GiTMİYOR 

Berlın 8 (Husı.ı.-;i)- Harıciy 

:t'a:zırı Fon Rihbentrop Letonya 
ve Est.onyaya yapmağa karar ver
diği seyahatten şimdilik sarfına
zar etmiştır Bu iki memleket Ha
ricıyc> Nazırlarının Berlini ziya
reti esnasında Alman Hariciye Na

zırın kendı memleketlerine da
vet etmeleri, memnuniyetle kar
şılanmışsa da, bugünlerde bu da
vete ıcabet etmeğe imkan gôril
lememekkdir. Alman Hariciye 
Nazırının Londraya gelecegı ha
beri bır mıiza::erNlen zıyade, na
bız yoklamağa atfedılmektediı. 

BERLİN •SİNİR MUHAREBESf. 
NİKAZANMIŞ 

Londra 8 (Hususi)- cTayrnıs• 

gazetesinin Berlin muha1'inn!D 
yazdığına eöre, bugüne kuc d<" 
vam ede.1 sinir muharebl 'c J.t 
manlar bir •ravnch daha ı .. ,an • 
mışlardır. Alman gazeteler o)lt 
yazmaktadırlar: 

•Pariste olsun, Londrada olsun. 
hava çok hümmalıdır. Halb ıki J.l• 
manyanın her tarafında tam bıl' 
siikün hükıim sürmektedir.• 

BELÇİKADA ALMA.'li 
CASUSLARI 

Bı ilksel 8 (Husıısi) - Liycıdt 
yakalanaıı sek.iz Alman kadın ca· 
susu hakkında tahkikata devaı:tl 
ediliyor. Resmi makama!, bu talı• 
kikat hakkında hiçbır şey seyW 

memekle beraber, sızan malümatJI 
göre, bu kadınlardan birisi Hıtl<" 
rin şahsi dostlarındandır. Asıl bıt 

Alman ailesine mensub olan b~ 
kadın son derece güzel olduğu JW 
dar, birçok lisanlara da vakıfdır. 

Casusluk suçıle tedtü edileO 
mülazim Dombre çok mühim ıf· 
şaatta bulunmuştur. Bu adamıP 

Belçikanın m_udafaa planların' 
aid birçok malümatı Berline bil ' 
dirdiği anlaşılmtıjlır . Bu zabit ~ 
kanıharbiye harita ~ubesinde ça· 
!ışıyordu. Müliızim Dombren;;ı 
genç sevgilisine pa a yetiştirme~ 
için casusluğu gôu aldığı taba~· 
kuk etmiştir. 

Amerika 
Bahriye Nazırı 

Öldü 
Nevyork 8 (AA) -Bahr ·er,. 

zırı Claude A. Sw,nson, dün vef ,t 
etmıştir. Mumaneyh bir ka<; ay ' 
ren bir hastalıktan sonra beş h~ 
tadanbcrı nekahat halinde bu u 
makta iı1 •. 

Bahriye nczarftinden verıle 

mah'.ımata gıiıc ı•crşembe güO~ 
beynıne kan hile m eden Swa ' 
son, doktorların gayretine raı; • 
men cuma sabahı saat 6 da vf'f• 
etmi1jtır. 

Şeker Şirketinde Yapılan Tetkikler 
(1 incı sahıfeden devam) Şirket merkezıııde 2. fabrıka • 

Şırhltc tetkık mevzuu olan iş- larda 2 müfettiş ve mülga Istnfl' 
!ere gelince bunlar da ~öyle bır sı- bul büro!mnda bıı müfettiş me ' 
ra içindedirler: guldür. 

1 - Ankara ve İstanbuldakı ba-
zı arsa ve emliik işleri. 

2 - Fabrikaların malıyetı. 

3 - Bankalarla yapılan işler

dekı faiz nısbeti. 
4 - Temettü tenıi. 
5 - Tasfiye edilen memurlar. 
6 - İstihsal miktarındakı clıi -

şüklük. . ~ 
7 - istihlak vergrni. 
Bu mevzu !ar uzerınde htıklı -

rnelçe -ıcabC'den alaka gosterildiğı 
gibı Şevket Sürcyyanın başkan

lığı altında teşekkul eden bır he
yet de ic1beden telkıkleri yap -
maktad· 

• 

Arab Kadri iki 

Şimdiye kadar tasfiye edıle~ 
memurlar da 126 dır ve bunları~ 

yalnız 62 si İslanbuldakl teşkiLl' 
tın kaldınlması ılc açıkta kalrnı 

!ardır. 

Fabrikalann bugtin ıçin ve bıl' 
günkü fiyatlarla 13 mılyon lu ~ 

eksiğine mal edile bilecegı anla • 
şıldığı gibi §İrketın şeker is•ihsS. 
lini 70 bin tondan 43 bın toııa du' 
şurduğu görulmlişı ır 

Müfettişlerin tetiokatı ılNle ' 
mektedır. Bu husu ta ayrıca tB 

sılat ve izahat n·ı ecegım. 

c~ 

Busabalı Bir 
Motörcü BoğnldıJ 

Diın gec~ Fatihte bır cınayet ol- ı (1 irıcı sahıf<deıı devarrı! 
du azılı bır sabıkalı ıkı adamı direği koprüye \'1rpurak kırı!Jll 
vurdu. ve kırılan parça mc-1örün dliJ!I' 

Kişiyi Vurdu 

Faühtc Ok>uzler .okağın -
da 7 numaralı evde oturan bu sa· 
bıkalı Arab Kadrı isminde birisı-
dir. Dün gece saat on raddelerin
de Ta•çılardan geçmekte iken öte
denberı arası açık bulur.an Ham
di adında birı ile kar<ılaşmış ve 
hemen ka'l!ava ba tamışlardır. 
işe Hamdının arkada{! Hiiseyın 

de karışınca kavga büyümü-, hid
detinden gozlerı kararan Kadri 
bıçağını çc kerek Hamdiı ı karnın
dan ağır Ye teh!ikelı suıette Hu
seyını de kolundan varalamıştır. 
Bars .. kla ı dışarı fırlı) an Hamdı 
Cerrahpaşa ha tanesine kaldırıl

mış hadıs~den sonra kaçmak ı~

tıyen Arab Kadrı yakalaııaı ~k ı .. h

ltikata ba Janmı t r. 

mm 1darc etmekte < an Hurş-d 
başına duşmİJilur. ll..ı ani s3d ' 
me ile yaralanan ve sersemle 
Hurşıd denıze duşmus ve bır cJS' 

ha suyun yüzıine çıkmamşıtır. rl• 
diseden haberdar olar zabıta dt 
hal tahkikata b;şlamı tır. Bir l< • 
defa denıze dalgıç lnd rildi ı hBI' 
de Hur<idin cesedi bu unamartı 
tır. • 

Şimendifer KongreS1• 
Şehrimızd toplanacak olan J:ıe'. 

nelmilel Şımendıfer kongres. Jı 
zırlıkları ııerlemışt. Kong c r 
Jiı, a, ı ıçınde Yı d z sar ymcı 1 
!anacaktır. Mevzu; h ) ndf!I l 
şınıendıfer tarık tll kat• r•arl'' 
harekEt zamanları üzer ••• de ı; 

taı nazar teatlsı ır. 
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No.17 • Yazan: Rahmi Yağız 
•• • • 

Ojen Klavyenin de lştirakile ilk 
Düşman Harb Meclisi Kurulmuştu 
Filoya İştirak Eden 3 Fransız Gemisinden Yalnız 

Bir Tan esi Marmara ya Girmişti 
~te, .~armaraya girmek, bu Türkl 
Ç Elllizınde faaliyet g&tererek 
ııı:na~aıe.nin ittisal yolunu kes
tı: bınbır tehlikenin tehdidi al
fea· a. macera dolu bir ba~b vazi
'l'tiını başarmak için yola çıkan 
ltı ton tahtelbahirinin kumanda 
Ilı a~anizınası böyle iki zıd fikrin 
~ 8Ssalası elinde bulunuyordu. 

fe k aına kadar Tretonda hiçbir 
su~ aJadelik olmadı. Gün batıp, 
ra ar karardıktan sonra Marma -
nın 'ğ' li!l· eşı_ ıne gelen denizaltı filo-

BııJı ası boga~ı geçmiş, yeni cevelan 
" asına r,rlmiş, kendisini bekli-

üzerine inmiş iki yıldız gibi pırıl
dıyordu. 

Triton istikametini o tarafa çe
virdi. Ağır bir yürüyüşle yak -
!aştı. B 7 nin yanına gelince dlll'
du. 

Dört tahtelbahir de yanyana 
durmuşlardı. Her geminin açık 
buunan kasara kapağından süva
rilerin yarı vücudleri görünüyor, 
beyaz ceketleırile ayni renk:tıeki 

kasketleri farkediliyordu. 
Öjen Klavyenin de iştirakile 

Marmarada ilk gizli düşman harb 
meclisi kurulmuştu. 

~ en 'illa 1 
ltıı cera arla karşı karşıya kal- Brodey, arkadaşlarına: 

ştı, - Hepimize geçmiş olsun; dedi. 
~e'saat 20,30 u çalarken öğle vakti 17 gemi ile çıktığımız noktadan 
, r;Yan eden ilk münakaşadan - buraya gelinciye kadar 4 sefine 
<>erı s .. 
lı."ıt uvariye resmi vazifesinin kaldık. Maamafih Marmara için 

6.~ etlerinden başka hiç bir söz dört tahtelbahir kafi, hatta faz -
b0>'1eıniyen ikinci Sabot preskop Jadır bile. 
aşıll<lan seslendi: Klavye komodoru alaka ile din-
- I<apiten! liyordu. Filoya iştirak eden 3 Fran 
- N'e var? sız gemisinden yalnız kendisinin 

il"-:- Önümüzde, 11 gomina kadar Marmaraya girişine hem mem -
z:~ıde komodor gemisi suyun ü- nun, hem de arkadaşlarının ne 
bıı~ıne çıktı. Fenerleri çok güzel olduklarını merak ettiği için dü-

h oluyor. şünceliydi. Brodey sözlerine ara 

verince hemen sözü kaptıı ', 
- Komodor!. 
- Hello kapiten! 
- Safir ile Turkuvaz ne oldu-

!ar?. 
Brodey Klavyenin sesi gelen ta

rafa baktı. Bakışlarında: 
- Şimdi bunu sormanın sırası 

mı?. 

Demek istiyen bir mana canla
nıyor, fakat karanlikta süvariler 
birbirlerinin yüzünü bile göreme
dikleri için bu bakışın ifadesi tri
ton süvarisi tarafından anlaşılmı
yordu. Brodey i!Ave etti: 

- Sırası gelince bunu da an
lataıcağım .. Bugün o arkadaşları
mız aramızdan ayrılmış bulunu " 
yıorlar. Mukadderat bilhassa böy
le başarılması güç vazifelerde bek
Jenm.iyen tezahürlcrile bize mü
essir olur. Fakat; herşeye rağ -
men bizden bi.rşey~,.. lfekliyen, 
fevkaladelikler istiyen üç vatanın 
üç dost ülkenin ümidlerini haki
kate çevirmek; arzularını yerine 
getirmek mevkiinde bulunduğu -
muzu hatırlıyalım. 

(De1•amı var) 

~ak Bak bakalım. İşaret kaldıra-
lllı ?. 

d ~ Oooo... Kapiten, iki gemi 
il a a suyun üzerine çrktı. Şimdi 
r( İngiliz tahtelbahiri .birbirle -
1ı ne Yaklaşıyorlar ... Biz de çıka-

Ilı mı?. 

Peşte Barların~a Para 
Yiyen Sahtekar 

d_l<lavye preskopa doğru yürü -
d.ıu. Sabot'yu aletin başından kal
le r~ı: R:endi geçti oturdu. Göz
~ tını demir mahfazalı objektife 
d ~J.Ştırırcasına lbaşını ,presk.opa 
S ayadı. Baktı; dikkatle baktı. .• 
~nra e · . 

mır verdı: . 

İşl .... Yuknrı çıkacağız ... Donkiler 
esını. Bana bak kapiten Saoot!. 
.... Emret kapiten!. 

o; Mürettebatı mangada topla ... 
,,_ ara yeni vazifemiz hakkında 
··•aney· 
de ıyatı arttıracak, kalblerin-
.. ;. kafalarında yer tutan belirsiz
"51 ·ı l\ sı ecek kısaca bir diskor ver .. 
ıı::Odo~ ~emisinden işaret .-eri
toıı1a' Butun gemiler bir araya 
lii. nacağız. Ben bu işle meşgu-

nı. ... Sen de dediğimi yap ... 
.... Baş" t" ka · ı S us une pıt en .... 

q. abat süvariyi selamladı, oda 
~Çıktı, manganın yolunu tuttu. 

Slktrıton ağır ağır suyun üzerine 
darı. I<endisinden yarım mil ka
tan ".Zakta 3 boz gölge halinde du
ranı uç tahtelbahir gecenin ka
bir ~ğında zor farkedilen acaip 
tada~def §eklinde bulunuyor. Or
seun .k?rnodor Brodeyin E. 13 

......... esinin borda fenerleri suyun 

(5 inci sayfadan devam) 

Bu adamın Peşteye gelmekten 
maksadı ne?. Zabıtanın kanaati-
ne göre Peştenin maruf tüccar -
!arından, maliyecilerinden bazı -
larının bu İngilizle münasebetleri 
var ve bu adam vasıtasile para
larını Londraya kaçırıyorlar. 

Macaristandan, hükılmetin mü
saadesi olmadan para çıkarmak 
yasaktır . Fakat, son hadiseler do
layısile birçok zenginler, parala
rını İngiltereye kaçırmak için her 
türlü çarelere baş vuruyorlar. 

Sahte Lord, bu sayede pek çok 
para kazanmıştır. 

Macaristanda büyük bir iskan
dala sebebiyet veren bu sahte lor
dun macerası burada bitmiyor . 
Tertib ettiği süvarelerden birin
de Macaristanın tanınmış zen -
ginlerinden birinin kızı ile ahbab 
olmuştu. Genç ve güzel bir Macar 
dilberi olan bu kız sahte konta a
şık olunca işin şekli değişmişti. 

Genç kız Lordla evlenmek ar
zusunu birkaç defa izhar etmişti. 

Sahte Kont, genç kızı esrarlı söz
lerle aldatmıya muvaffak olmuş-
tu. 

Genç kız milyonlar değerindeki 
mü~vherlerini ve koparabildiği 

parayı alacak ve sahte kontla Ma
caristandan kaçacaktı. 

Sahte Kontun buna sebeb ola

rak gösterdiği saf kızı aldattığı 

şeylerin hepsi uydurma idi. 

K<>nt, genç kızla kaçmıya hazır

lanıyorlardı. Tam otomobile bine-

ceklcri zaman iki sivil polis sahte 
kontu tevkü ettiler. 

Sahte kont şaşkın şaşkın bakı

nırken karşısında Violettei gördü. 
Violette sahte Kontun Londrada 

seviştiği ve sefaleye düşürdüğü 
kadındı. 

Violette Peşte barlarında çalı-

şarak hayatını kazanıyordu. Sah

te kontu takib etmiş ve böyle in-
tıkam almıştır. 

Dr. Hafız Cemal 
(LOKMAN HEKİM) 

DAHİLİYE MÜTEHASSISI 
Divanyolu 104 
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sa;;- ~Yle bir harekette bulunur
l'ııa!.agır bir ceza göreceğini unut-

..._ f> k' 
0 e ı baba!... 

Yııtı !!ece, Mister Moor, çocuğun 
~t Yatınadığını anlamak için o
l'ııi§ na girdiği zaman onu, giyin
du. ~e sokağa çıkmağa hazır bul-

.... ~Yretıe sordu: 
~ erıye gidiyorsunuz?. 
..._ 

8
Uk sükunetle cevab verdi: 
ırke!. 

~ Çıldırdınız mı siz?. 
ııı~ ık birşey söylemedi, mualli -
Yatı tuttuğu gibi yatağm üzerine 
,_ tdı 
"'lifaa · Ve onun şaşkınlığından 
ltiııııe:· ederek dışarı çıktı, kapıyı 

1
' anahtarı cebine attı. 

No: 5 

Mister Moor, ilk şaşkınlığı ge
çince yataktan kalktı, kapıya koş
tu. Tokmağı çevirdi. Açamayınca 
yumruklamıya başladı. 

J akın odası, sofanın en nihaye
tinde bulunuyordu. Hizmetçiler
den biri işitip ge!inciye kadar hay
li vakit g~ti. 

Hizmetçi, uğraştı. Bir türlü ka
pıyı açamadı. Mister Moor, hidde
tinden bağırıp duruyordu. 

Bu sırada J ak sirkde, ön loca
ladan birine kurulmuştu. Numa
raları seyrediyor, gülüyordu. Sı

ra antropoide gelmişti. 
Ajaksın gösterdiği hünerlerden 

biri de locaların önüne gitmek, o
turanların yüzlerine dikkati~ bak-

Çeviren: FUAD SAMİH 

maktı. Mürebbisi, hayvanın bu 
halini şöyle tefsir ediyordu: 

- Ajaks, dostlarından birini 
kaybetmiştir. Onu arıyor!. 

Ajaks, Jakın bulunduğu loca -
nın önüne gelince durdu. Dikkat
le çocuğun yüzüne baktı. Sonra lo
caya atladı. Jakın omuzlarından 

tuttu, sevinçle bağırmağa başladı. 
Sanki aradığını bulmuş gibi..:-

Jak, antropoidin bu halinden ür
kecek, korkacak yerde bilakis 
memnun olmuştu. Gülüyordu. Hay 
vanın omuzlarını, çenesini okşu
yordu. Seyirciler hayretle bakı -
yorlardı. Mürebbi, bağırıyor, may
munu çağırıyordu. 

Maymun, bunu işitmemiş gibi 

-SOM' 

--

Sık Sık Karşılaştığınız Sıhhatiniz En Büyük 
Aksiliklere üzülmeyin Güzellik ve Kazançtır 

Size Bir Çok Sekiz Tavsiye 
Faydalar Temin Edebilir 

Sıhhatinizi Alakadar Eden 
Meselelerde Titiz Olunuz 

1 - Canınız bira içmek istedi. 
Pencereyi açtınız bakkale seslen
diniz. Birayı getirdi. Sıcak bira i
çilir mi? İçilse de lezzeti olur mu? 
Fakat buz yok. Vakit geç ... Ne ya
pacaksınız?... 

Üzülmeyiniz şişeyi, su dolu bir 
buz kovasına koyunuz bir çorba 
kaşığı da adi tuz ilave ediniz. Yir
mi dakika geçti mi bira buz gibi 
olur. Afiyetle içersiniz. Bu suret
le su da soğutabilirsiniz ... 

2 - Yolda yağmura tutuldu -
nuz, kürkünüz ıslandı değil mi? ... 
Fıve gelir gelmez çıkarınız, sıcak 
bir odada sobaya, radiyatöre ya
kın olmamak şartile yavaş yavaş 
kurutunuz. Sorıra bir fırça ile dik
katle fırçalayınız. Kollarını dü -
zeltiniz. Ermin, Sincap ve Kös -
tebek derisinden , yapılan kürkler 
fırçalanmaz, el ile düzeltilir. 

3 - Şapkanızın kordelası mı 

soldu? Bunu değiştirmeden yeni
leştirmek mümkündür. İnce zım
para parçası alınız. Kordelayı si
liniz. Sakın ıslatmayınız. Zira, kor
delaya yapışır. 

4 - Tam sokağa çıkacağınız za
man çorabınızın bir ipliğinin ak- , 
tığını görürsünüz. Geri dönmeye. 
~rabınızı değiştirmeye veya dik
meye vaktiniz yok. Randevunuza 
geç kalacaksınız, canınız sıkı' ·· - { 
sın! Bir damla tırnak vernigi {ta- J 

bii boyalısı değil) bu arızayı ka-
pamaya katidir. J 

5 - Lavanta şişenizin kapağı a
çılmıyor mu? Zorlamayınız, belki 
lcırılır. Kırıldığı bir şey değil. Eli
.. yaralaması ihtimali vardır. 

Şişenin kapağını, resimde gördü
ğünüz gibi iki kordonla sürterek 
ısıtınız, kapak kolayca açılır. 

6 - Havuç, şalgam ve turp gibi 
şeylerin sapları soğuk suya batı
rılırsa tazeliklerini uzun müddet 
muhafaza ederler. Yalnız sapları 
suya konmalıdır. 

7 - Salatayı yıkadınız, fakat içi
niz rahat değil. Acaba minimini -
cik bir böcek var mı arasında? di
yorsunuz. Suyun içerisine biraz li
mon sıkınız veya bir kaşık sirke 
koyunuz, öyle yıkayınız. Şayed 

bôcek, sinek gibi bir şey var ise 
hemen suyun üzerine çıkar. 

8 - Sebze veya soğan soyar -
ken baş parmakta bir çok ç;1.gilcr 
husule gelir. Ve bu, güzel bir ka-

Pencereleri Açık 
Bırakınız 

Hava cereyanı doğrudan doğru
ya üzerinize gelmemek şartile pen· 
cereleri açık bırakınız. Yatak oda
larında soba, mangal bulundur -
mamak, kalörifer varsa, ratlyatörü 
kısmak lii.zmıdır. 

göründü ve mürebbisi locaya gel-1 
diği zaman sivri dişlerini göster
di, tehdidamiz bir vaziyet aldı. 

Mürebbi ilk evvel mülayemetle 
locadan çıkarmak istedi. Muvaf _ 
fak olamayınca tehdid etti. May
mun, aldırmıyordu. J akın yanına 
sokluyordu. 

Mürebbi; maymunun bu itaat
sizliğinin sepirciler üzerinde fena 
bir tesir husule getireceğini, iyi 
terbiye edilmemiş fikrini vere -
ceğini düşündü. Büyük bir kamçı 
alıp hayvanı yola getirmeye ka
rar verdi. 

Gitti, kamçısını aldı, geldi. Hay
vanı korkutmak için sallamağa 
başladı. Bunun da faydası olmadı. 
Karşısında bir değil, iki hasım 
vardı. 

Jak bir iskemle yakalamıştı. 
Maymunu müdafaa için mürebbi
nin üzerine atılmağa hazır bulu
nuyordu. 
Çocuğun çehresindeki safi.Yet ve 

:ın elinde pek çirkin görünür. 
Buna mani olmak için eski el -

divenlerin parmaklarından istifa
de ediniz ve yahut herhangi bir 
deri parçasııu kesiniz, parmak bi
çiminde dikiniz. Bu kolay bir şey
dir. Parmaklarınızı muhafaza e
der. 

Doktorların kendilerile olan mü-! 
nasebatımıza ehemmiyet vermek 
!Azımdır. Bunun için aşağıdaki 
tavsiyeleri okuyunuz: 

* Verilen randevuda muayene
hanede bulunmıya gayret etme -
li. Erken veya geç gitmek doğru ol· 
madığı gibi, randevuyu en son da
kikada telefonla tehir etmek dok
torların hell) vakit hem de nakid 
bakımından zarara sokar. 

* Ayni sebeble rahatsızlıkla -
rımızı kısa kısa cümlelerle ve az 
bir zamanda atlatmalıyız. Bu su
retle hem siz, hem de doktor va
kit kaybetmemiş olursunuz. 

* Beyhude sözlerle doktoru -
nuzu işgal etmeyiniz. En ziyade 

nerenizden ıztırab çekiyorsanız o
nu söyleyiniz. 

* Evvelce verdiği reçetelerini 
veriniz, tansiyon derecelerini SÖY' 
Jcyiniz. 

* Kat.iyyen yalan söylemeyi
niz. Tavsiyelerine riayet etme -
diğinizi saklamayınız. Yalan söy
lemekle, doktoru aldatmakla ken• 
dinize büyil.k bir fenalık yapacağı• 
nızı düşününüz. Doğruyu söyle
yniz. 

* Hastalık vehamet kesbettfği 
zaman konsültasyon için bir lıajka 
doktor daha çağırmakta serbest -
siniz. Yalnız birini bırakıp diğerini 
çağırmak, ilacı değiştirmek doğru 

değ\dir. Bunun zararları çoktur. 

• 
~'~K_u_·~ç_ü_K~_T_A_V~S_l_Y_E_L~E_R__.I 
Ellerdekı - soğan, iyodoform v. 

s. gıbi - kuvvetli veya kötü koku
ıarı gidermek için, ılık ve alelade 
sabunla ellerinizi yıkadıktan son
·ı biraz saf portakal esansile u -
ğuşturunuz. 

lif 
Madeni eşyayı, yahud da çekiç 

ve saire gibi demir aletleri paslan
maktan koruma kiçin bunların 

madeni kısımlarını yağlı bir bez
le siliniz, 

lf 
Bildiğimiz tuz, yani mutfak tu

zu blı\'Ok faziletlere maliktir. Bir 

litre suda bir yemek kaşığı tuz 
erıtip gargara yaparsanız ve bı.
run delikerinize birkaç damla ko
yarsanız, gripe karşı gayet iyi blm 
Kv;·unma tedbir almış olursunuz. 

* Yeni kolalanmış yakaların ilik-
leri güç açılır ve erkekleri bilhas
sa acele işleri olduğu zaman bu
na sinirlenirler. Bunun çaresi, pal' 
mağınızın ucu ile alacağınız bir 
<lamla su ile iliği ıslatmaktır. Bu 
suretle ilik gevşer, fakat ayni za
maruia yaka düğmesini de gayet 
sıkı tutar. 

SON MODA TAYYÖRLER 
• 

/f I 
I 

I I 

1. - Ceket ve eteklikten mürekkeb güzel tay
yur. Yt.ika, parlak bir kumaştandır. Eteğin ön la -
rafı plilerle süslüdür. Ceket için 1 metre 40 santim 
eninde kumaştan 1 metre 50; eteklik için de 1 met
re 50 santim. 

cei<Pti yakası gibidir. Cebler, oymadır. 
:ı. - Kısa palto ve eteklik yakanın rengi baş

kad!r. 
4. - Ceket ve eteklik. Yaka ve ceb ağızlar. 

yuvarlaktır. 

2. - Çizgili yünlüden tayyör. Yakalar, erkek 5. - Dra tayyör. 

masumiyet kaybolmuştu. Gözle -
rinden ateş saçılıyordu. Maymun 
da, ayni vaziyette duruyordu. Ne
ticenin pek feci olacağı muhak -
kaktı. Bereket versin bir üçüncü 
şahıs yetişti. 

* Hizmetçi, kapıyı açamayınca 

Lord Greystokun yanına gitti, mu
allimin odada kapalı bulunduğu
nu, Jakın da kaçıp gittiğini haber 
verdi. 

John Greystok yerinden fırladı. 
Jakın odasına gitti ve kuvvetli o
muzlarile dayandı, kapının iki ka
nadını arkasına dayadı. Kudur -
muş gibi odada dolaşan muallime 
sordu: 

- Jak nerede?. Odaya sizi o mu 
kapadı?. 

Muallim, çok hiddetli idi. Asi 
çocuğun babasile, gürültüyü işi

tip gelen Leydinin yanına yaklaş
tı: 

- Bundan höyle çocu2unuza 

muallimlik yapmakta mazurum. 
Ona bir öğretmen değil, vahşi hay
vanları terbiye eden bir mürebbi 
bulunuz ... 

Leydi Greystok bağırdı: 
- Jak ne oldu? . 

- Sirke gideceğini söyledi. 
Lord Greystok, muallimden 

özür diledikten sonra hemen oto
mobiline atladı, sirke gitti . 

-3-

PALOVİÇİN ÖLÜlUÜ 

Mürebbi; kamçısını kaldır -
mıştı. Fakat, küçük çocukla may
munun aldığı. vaziyetten ürktü. 
Vurmaktan. kanlı bir faciyaya mey 
dan vermekten çekiniyor, tered
düd ediyordu. 

Bu sırada, locanın kapısı açıldı, 
uzun boylu, kibar tavırlı bir a
dam içeri girdi. 

Çocuk hicabından kıpkırmızı ol
~u, mırıldandı: 

- Baba! ... 
Maymun, bu yeni gelenı görüı 

görmez tasvıri muhal bir sevinç
le dizlerine sarıldı, ayaklarını ya
lamıya başladı. 

Lord Greyst<>k hayretten ken
dini alamadı, ve: 

- Akut!. 
Dedi. Afrikada, Afrikanın vahşi 

ormanlarında geçirdiği hayat, tıp 
kı bir sinema şeridi gibi gözleri -
nin önünden geçiyordu. Yabani, 
vahşi arkadaşlarını, kaplan Shee
tayı, Akut ve kabilesini görüyor 
gibi oluyordu. Kalbi, o vahşi or 
manian tekrar görmek, ağaçların 
kokularını yeniden koklamak, şi
kar peşinde koşmak, vahşi hay -
vafllarla boğuşmak arzusile çır -
pınıyordu. Büyük bir gayretle ken 
dini topladı: 

- Akut!. dedi. Mürebbinin ya
nına git! Yarın seni görmeğe ge
leceğim!. 

(Devamı var) 
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Muhterem Halkımızın Nazarı Dikkatine: 

1 
Her Hangi Bir Ecnebi Malından Ayırd Edilemez. 

Yüksek Fiatlı Kumaşlara Aldanmayınız . . · 
.Sümer Bank Yerli Mallar Pazarları 

Müessesesi Şubelerinde: Hereke Kumaşlarının 

En lyi!elini ve Zengin Çeş_itlerinin -
Metresini • ' 

o • • • .so Liraya Bulacaksınız • 
. ' 

Şubeler: istanbul, Beyoğlu, Ankara, izmir, Mersin, Adana 

SAÇ EKSIRJ 

Kom ojen 
Saçlan besler, köklerini 
kuvvetlendirir, dökdl
meeini önler, kepekleri-

ni giderir. 

lngiliz Kanzuk 
Eczanesi 

Beyoğlu - lstanbul 

1 - Telgra.f ve Telef.on hatları ihtiyacı için cl50• ton 4 m/m, .50. 

ton 5 m/m :si c~m'an .200. ton demir tel, kapalı zarfla eksiltmeye çı

karılmı§tır. 

2 - Muhammen bedel c40.ooo., muvakkat tem.inat .3.000• lira olup 

l'ksiltmesi 25 / Ağustos / 939 ~ günü saat 16 da Ankarada P. T. T. 

Umum Müdürlük blıı~sındaki Satına1ma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - İstU!ıler, nıuvakkırt teminat makbuz veya banka mektubile 

k •nunJ vesaıki muhtevi kapalı rıarflarını o gün saat 15 e kad•.r mezkıir 

komi5yona vereceklerdir, 

4 - Şartnameler, Ankarada P. T.T. Levazım, İstanbulda Kınacıyan 

Hanında P. T. T. Ayniyat Şubesi Müdürlüklerinden c200o kur~ mu-

kabLlnde verilecektir. .2724. c4834t 

İstanbul Belediyesi İlanları 
ilk 

Teminat 

331,94 

340.24 

123,30 

Muhammen 
Bedeli 

4233,25 

192,50 

4536 ~o 

11144,00 

İtfaiye &mir ve efradı için lüzumu olan 413 çüt 
çizme 
İtfaiye il.mir "" efradı için 35 çift fotin 

İlkokullar için yaptırılacak masa ve sandalya 

KaraağM; müessesatı Buz fabrikaları :i.çin 1200 

kilo (NH31) Amonyak 

Tahmin bedelleri ve ilk teminat miktarları yukarıda yazılı ~er 

ayrı ayrı açık ebiltmeye konulm~tur. İhale 17/7/939 pazartesi günü 

saat H de Dair.ıt Enciimende yapılacaktrr. Şartnameler Zabıt ve Mua

melfi.t müdürlüğü kaleminde görülebilir. İsteklilerin yukarda ve her 

Işın hizasında yıızılan teminat makbuz veya mektubları ile ihale günü 

muayy~n saatte Daim! Encümende bu)unmaları. (4787) 

j İstanbul Vakıflar Direktörlüğü İlanlan ...:.._! 
Fatihde Hoca Üveys mlhallesinde Hacı Fidan sokağında 6 numa

ralı arsmın 2/8 hissefinin mutasarrıfı Arifin çocukları Hasan ve Fat

manın hayat ve mrmatları meçhul olması itibarile bir malü.mat elde 

edilemediği cihetle tebligat ifasına imkan olmadığından tarihi ilan

dan itlbarer. 31 gün zariında bizzat veya bilvekille müracaat etmedik

leri takdWe hak'nuıın iskat edilerek talib olan hissedarına satılacağı 

lliıı.en teblli olunur. (4988) 

. ' ' : ... ; .. . 

Devlet Demlryolları ve Limanları , , m:~a:~!::~;e 3 
üncü Hukuk J 1 

ı,ıetme u. idaresi llinları 935 senesinde evlendikleri karı-.___________________________ sı Mari Luiz Hol, müteaddit da- n 0 l EL 
L Muhammen bedelı 1.700 lira olan 10.000 kilo saf ve 2.000 kilo Adi vetlerine rağmen hanei zevciyete 

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

paşada Gar binası dahilindeki komzjron tarafından açık eksiltme usu
Jile satın alınacaktır. 

Bu ışe gırmek ıstı yenlerin 127 lira 50 kuruşluk muvakkat teminat 

ve kanunun ta~ ettiği vesaikle birlikte eksiltme günü saatine kadar 
komisyona müracaatları !Azımdır. 

Bu işe ait ;.~rln.ımeler komisyondan parasız olarak dağıtılmakta-
dır. (4842) 

avdet etmediğinden bahisle 
mumaileyhin bir · ay zarfın

da hanei zevciyete avdeti -
nin ihtarına karar verilmesi hak
kında Mehmet Seyfullah Salim 
Marti vekili avukat Andiripirim 
tarafından mehkemenin 939/1001 
numaralı dosyasile açılan davaya 
ait arzuhal sureti, müddeaaleyhin 
hini ikametgahının belirsiz oldu -

Afyon Vilayetinden : • ğunun bahisle tebliğ edilmeden ;.. 

Afyon Memleket hastahanesinde yaptınlacak 21622 lira 89 kuruş ke
§Ü bedelli Elektrik tesi.satından 12093 lira 85 kuruşa tekabül eden kıs
mı 11 temmuz 939 salı günü saat 15 de Afyon Vilayeti Daim! ew:üme
ninde ihale tdilmek iızere, kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 
Keşifname, şartnameler, plfuılar 60 kuruş bedel mukabilin.de Afyon 
Nafıa Müdi!Tlıiğünden Rlınabi1.r. Muvakkat teminat 907 lira 4 kuruş
tur. İsteldileıin Ticaret odası kayıt vesikası, şimdiye kadar buna mü
masil işleri müteahhit olarak yaptıklarına dair ellerindeki vesaiki ve en 
az üçüncü sınü cnstelatörlük vesikasını bağlıyarak ihaleden sekiz gün 
evvel VJ!ıyet makamına istida ile müracaatla alacakları vesika ve tek
lif mektuplaıını 11 temmuz 939 tarihinde saat 14 de kadar Vilayet ma-
kamına vermeleri veya göndermeleri ilan o.lunur. c4566. 

ade edilmiş olduğundan verilen 
karara tevfikan mahkeme divan
hanesine asılmıştır. Mumaileyha 
Mari Luiz'in bir ay zarfında mü
racaatla mezkur arzuhal suretini 
tebelluğ etmesi lüzumu ilan olu
nur. (19034) 

GÖZ HEKİMİ 

Dr. Murad Rami Aydın 
Taksim - Talimhane, Tarlabaşı 

caddesi No. 10 Urfa aprt 
fel: 41553 

1 • 
1 

Her şeyden evvel 
ha tli ve par lak bir 
ne, lekesiz ve dwf 
bir cilde malik o 

. 
lazımdır. 

RE 
PERlf 

aızın de cildinizi gıl 
leştirir, guddelerini 
leycrek canlandırır. 

40 senelik b!r tecrübe mahsulü o}an KREM PERTEV tertip vi 
yapılış tar:nndaki incelik. dolayısile, tenin fazla yağlanması 
na mani olur. Yağsız olarak hususi tüp ve vazolarda satılır. 

Yüksek Mühendis Mektebi 
Satınelma Komisyonundal'I: 

Mektebin 939 mali senesi mahrukat ihtiyacı olan (800) ton kO~ 
mürü şartnames. mttc;bince ve kapalı zarf usulile eksiltmeye konıl 
tur. Berar trn kek kömürünün muhammen bedeli 17,35 lira olup ıll' 
minatı (l 041) liradır. 

Eksiltme 28/7/9~'il tarifrıine rastılyan cuma günü saat (11) de ti 
tep binası dahilinde toplanan komisyonda yapılacaktır. 

Kapalı ~arf usu!>Je yapılacak eksiltmelerde 2490 sayılı kuoV 

emrettiği vesikalar!~ 939 senesine ait Ticaret odası vesikası ile bifİ' 
zarfların.muayycn saatten bir saat evvel komiııyona makbuz nııı 

~ !inde veriln:esi lazımdu. Postada vaki gecikmeler kabul edilmeı· 
Şartnamesini g(;rmek isteyenlerin her gün Gümüşsuyunda )'ii~ 

Mühend's mektebi b ; nasındaki komisyona müracaatları ilan oı:ıoıl-
( 

~ 
!stan bul Asliye Birinci Tioaret ı Çocuk Hekimi 

Mahkemesinden: Dr. Ahmed Akkoyunl~ 
Münakalat Vekaleti Devlet De- Taksim - Talimhane Palas 1'<> 

Pazardan maada her gün sB 3~ 
15 den sonra. Tel: 401:'.,; 

nizyolları İşletmesine mensup sü-

varisi bulunduğu Burgaz vapuru
nun 4/7 /939 tarifıinde saat 17,4.5 
de Köprünün Üsküdar iskelesi a
çıkları hizasında Şirketi Hayriye
nin 72 numaralı vapuru ile vukua 

gelen müsademeye ait tanzim et
tiği raporun alınması Mahir Ya-

tagan Kaptan tarafından taleb e
dilmiş olmakla gemi veya yükle 
alakalı ve kazadan zararlı herke

sin raporun alınacağı 17 /7 /939 pa
zartesi günü saat 14 de mahkeme
de hazır bulunabilecekleri Deniz 
Ticareti kanununun 1065 inci mad-
desi mucibince ilan olunur. 

(19090) 

' 
Razııadlı 

Siln netçi Abdullah oğlu 

Sünnetçi 

M. Sükrü Baysal 
Küçükpazar Kıble Çeşmesi 

~dış sokak No. 14 

İstanbul 4 üncü İcra menıo 
ğundan: 

Tevfik'e borcundan dolayı tr" 
cuz olup paraya çevrilmesin• J 
rar verilen Mustafa Zekiye ail 

şerit makinesi ve bir beygir ]<'· 

vetinde elelcirik motörü açıl< 
tırma ve peşin Abdullaha lı~1 

ye satış yerinde yapılacaktır·ıl 
rinci açık arttırma 10/7 /939 
hine rastlıyan pazartesi sB

81 

den itilıaren takdir edilen lıı\ 
tin % 75 şini b.ulmadığı tal<0 

ikinci arttırması olan 14/7/9'J'J 
ma günü ayni yerde ve ayni ; 
te yapılacaktır. Taliplerin o 
mizin 39/1882 numaralı dos)'# 
mahallinde hazır bulunacal< 

·rıı 0 
murumuza müracaatları ı a #, 
nur. (3~ 

Sahibi tıe neşriyatı idare eıl 
Baş muharriri 

ETEM İZZET BENİc;ıl 
"- Teliral Matba.,S 
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