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Ordusunu Bir Milyona Çıkarıyor 
. embel-layn, lngiliz Hava Kuvvetinin Bir Çok Noktalardan 
Dünyanın En Mükemmel Kuvveti Olduğunu Söyledi 

lngiltere Muharebe Halinde 11

,_.-._,. -V~a"'z "'f y__.e._,.t .,.-ı 
~ Amerikaya da Güveniyor Va h i m d i r 

Kont Ciyano Yarın General 
Franko ile Görüşüyor 

Almanlar Şarki Prusyada Polonya 
Hududları Civarına Asker Tahşid 

Etmeğe Başladılar 

Fransız Hariciye 
Nazırının Söylediği 

Sözler 

İtalya Hariciye Nazırının Askeri Bir ittifak Akdi 
Teşebbüslerinin Neticesiz Kalacağı Söyleniyor 

0 llirıııingbam 9 (A.A.)- Dün 
kleııen sonra de Kenıt ile hava 

:aıır'. hazrr bU!undukları halde 
d ırınıngham civarında kilin Elon-
~n hava meydanının küşad res
~ Yapan Çemberlayn, bir nu
uk irad ederei< demiştir ki: 

k •Öyle zannediyorum ki hava 
d~VvetJerimiz birçok noktalardan 
.un.Yanın en ı;nijkemmel kuvvetle

rıdir. 

!( ,Şunu da haber vereyim ki Sir 
:ngsley Vood size bütün srr1arıru 

Btiyleıniyor. Size birşey söylediği 
~•ınan, sözlerinin arkasında bir-
1~ Şeylerin gizli kaldığından e

ll'ın ol bil" · · a II'SlDIZ·> 

h. Ç:ınberiaY.!J, ~aha evvel İngiliz 
~darlan tarafından Arneri
~ a Yapılan ziyaretin muvaffa • 

80Yetınden bahsederek şunları 
Yleıniştir: 

~ •llu ziyaretill vereceği bütün 
~licele'\- hakkında şimdiden tah
~erde bulunmak belki mevsim. .:dir: Hükümdarların impara • 
~ luguıı birliğine ve Amerika ile 
birilııızda:ki dostluğa pek kıymetli 
'~unda bulunduklarından 

0:•şYekiJ, fimdiki gerginlik zail 
k Uktaıı sonra sivil tayyarecili· 
~'il lllis!i görülmemiş bir inki;afa 
~ar olacağından emin bulun· 
u~ ilave etmiştir. 

lı Sır l{;.ngsley Vood, Başve'kilin 
ı~ liınanı filolarından birinin 
dj;., . lıxımodorluğuna tayin edil· 
~uıı bildirmiştir. 

~Glı.t.z HARBİYE NAZIRININ 
SÖZLERİ 

l.1 l..ondra 9 (Hususi) - İngiliz 
•rb lııi! ıy: Nazırı Hor Belişa beynel-

le el sıyasi vaziyet içinde İngil
garenin takib ettiği rol hakkında 
lın~tecilere vuku bulan beyana-

a ezcümle şunları söy !emiştir: 

rr- Gerek İngiltere olsun, gerek 
~•nsa olsun, son derece müteyak
<lec:ulun~yoruz. Artık ortada sa
bir hır Ingiliz ve yahud sadece 
tır Fransız politikası kalmamış
rı,· llugün ancak müşterek bir 
lii~nsız - İngiliz politikasının bü
İSin:ekantzmaları tam bir ahenk 

~~f1~r:~~~~ya bilmelidir 
ile ngi]tere ve Fransa kendileri· 
h,11~1\iı ~evcih edilen definin 
lııe1t ı ~ahiyeti ne olduğunu bil
tehli~rler. İcab ettiği dakikada 
tır b eyı hemen karşılamağa ha
rı b ulunuyoruz. Fransız ordula
%ı il§ku'lıandanı General Gamle
ret,, gtÇenlerde İngiltereyi ziya -
lıarb ngılız ordusunun ve İngiHz 

İngiliz Harbiye Nazm Hor BeHşa bir teftiş esnasında 

biliyoruz. Bu ordu herhangi bir Bizi meşgul eden tehlikeli askeri 

Paris 9 (Hususi)- Fransız Ha
riciye Nazın Bone (Sandey Tay
mis) gazetesine beyanatta bulu • 
narak demiştir ki: (İngiltere ile 
dostluğumuz bir senedenberi her 
zamandan daha ziyade kuvvetli
dir. Almanyanın birliğine yak -
!aşmak için teşebbüse giriştiğ'ni 

biliyoruz. Biz rnüsbet bir neticeye 
varmak maksadile hi<;b·r gayreti 
ihmal etmedik. Bir itil3fa varıla
cağını ümid ediyoruz.) 

(Sunday Times) gazetesi, Bon
net ile yaptığı görüşmeyi tama ~ 
mile üşa etaıek mümkün olma
dığını, fakat nazırın vaziyeti va
hinı addetmekle beraber Fransa-
nın istikbaline tam bir sükunetle 
baktığını ilave etmektedir. 

I- Maarif Vek~l~ 
Busabah Geldi 

-1 -

Paris 9 (Hususi)- İtalyan Ha
riciye Nazırı Kont Ciano yarın 
Ban;elona varacaktır. Eski· Kral 
on üçüncü ıAJfonsun husuısi bir 
malikaiıesi olan Pedralp sarayına 
misafir edilecektir. 

Kont Ciano Tarragond eyaleti 
dahJinde bir seyahat yapacağı gi
bi, _yirmi asır evvel Barselon şeh
rini inşa etmiş olan Roma impa
ratorlarından Ogüst'ün heykelinin 
küşad merasiminde de hazır bu
lunacaktır. 

Ciıırnale Ditalya gazetesinin 
meşhur başmuharr'ri Virjiniyo 
Gayd 1 da Hariciye Nazırına refa
kat etmektedir. Ayrıca on iki ka
dar İtalyan gazetecisi daha bera
ber bulunmaktadır. 

Misafirler doğrudan doğruya ı 

~en Sebastı.Yene gideceklerdir. 
Sen Sebastıyen baştan başa İtal
yan ve İspanyol bayraklarile do
nanmış, büyük caddelere takıza

ferler yapılmıştır. General Fran· 
ko da yarın Sen Sebastiyene ge-

ihtimal karşısında yanıbaşında sisteınlerimi.zrle halôki bir inkılab Hasan Ali Yücel Versay Kral 
derhal yeni bir ordu görecektir. (Devamı • ancı ıahifede) 

Japonyada Ingı•ltere 
1:~:!~~:r~~:t:a~~;- Zogoyu Bekliyor 
Müdüründen izahat Aldı Dük dö Vindsor'un 

Aıeyhl•De N •• • ) Maarif Vekili Hasan Ali Yücel Eski Şatosunda Uma YJŞ er bu sabahki ekspresle Ankaradan ı Hazırlıklar 
--------..,::---- şehrimize gelmiş, Haydarpaşa ga-' 

Halk, Tokyodaki İngiliz Sefaret rında Maarü Müdürü Tevfik Kut 
ve maarü erklinı tarafından kar • 

Binasını Kuşatmak istedi şı1:as':'!t~i Yüceı kültür işleri ü-

Çinli bir kadın hatib Çiııli •nalara hararetli bir hitabede bulunuyor 
(Yazuı 6 ıncı aah!fede) 

zerinde tetkikat yapacaktır. Maa-

rif müdürü Maarif Vekiline İstan
bulun mekteb ihtiyacı üzerinde 
izahat vermiştir. 

Sabık Vali Ve 
Arkadaşları 

Muhiddin Üstündağ 
busabah Belediyeciler 
Tarafından karşılandı 

• 

Haklarında açılan dava netice· 
sinde beraet kararı alan eski İstan
bul V aH ve Belediye reisi Muhid

din Üstündağ ve arkadaşları bu 
sabahki ekspresle şehrimize gel • 
mişlerdir. 

J{ralın hemşirelerinden Prenses 
Adilenin Pariste çekilen yeni 

bir resmi 

~ 
l 

·i 

General Franko 

!erek misa!'rini l<arşılıyaraktır. 
Gi>neral Franko İspanyadaki d~ 

hili harbin başlangıcındanberi ilk 
defa bu şehre gelmektedir. 

Kont Cianonun mihver devlet-

1 

Kont Ciano 

!erile İspanya arasında asker! blr 
muahe-te !mza edilrn~si. hakkında 
General Frankc:;u ikııaa çalışa -
cağı söylenmektedir, 

(Devamı 6 ıncı sahifede) ' 

Arnavud Çetelerile 
Bir Muharebe Oldu 

• 
ltalyanlar 700 Maktul Verdiler 

Londra 9 (Hususi)- Son za • J 
manlarda birçok Aroavud ailele
ri İngiltereye ve .l<'ransaya iltoca 
etmektedirler. Deyli Ekspres ga
zetesi, Arnavudlukta İtalyan taz
yikinin son derece arttığını ve bu
nun da işgale karşı Arnavudlann 
gösterdikleri mukavemetten ileri 
geldiğini yazmaktadır. Bu gaze
te, çete muharebelerinin de faz
lalaştığını yazarak diyor ki: 

•İtalyan askerleri birçok köy • 
!ere hen:lz giremem şlerdir. Lop-

lik, Tepedelen, Progana, Kılçu ·a, 
Pirmet kasaba ve nahiyeleri he
nüz bir tek İtalyan neferi görme
miştir, Yunan hududu civarında 
müsellıih çetelerle yeni bir müsa
deme olmuştur. Bu müsadrmeler
den bôrinrie 700 den fazla İtalyan 
ask<ırinin öldürüldüğü bildiri! • 
mektedir. Çeteler, ölülerin silah
larını, diğer silahsız Aroavudlara 
dağıtmışlardır İtalyanlar, çete -
!ere kaqı bilhassa tayyare kuv
vetleri istimal etmektedirler 

KISACA 

Pazar Günleri Endişe 

içindeyim 
Paz olmuyor mu?. Beni bir 

endi~clir alıyor... Acaba, çoluk 
çocuk, ha.va almak iç.in ne tarafa 

gidelim?. Gazetelerin ilan sahi • 

felerine bakıyorum: İstanbulda, 

sazlı sözlü ne çolı da bahçe, gazi

no var?. Türlü türlü çalgılar ••. 

Köse İvanof 
BelgraddaBugün 

Bekleniyor 

Meclis Yaz Tatili he Başladı -
Sabık vali ve belediye reisi bu 

sabah Haydarpaşa garında eski ve 
yeni Belediye mensublarından mü

rekkeb kalabalık bir kütle tara • 
fından hararetle karşılanmıştrr. 

Hele: •Filan yerde kır balosu .. • 

diye görmüyor muyum, sıdkım 

sıyrılıyor .. Çünkü, belli ki, orası, 

diğerlerinden daha tuzlu ... 

Belgrad 9 (Hususi)- Berl'nden 
Sofyaya dönmekte olan Bulgar 
Başvekili Köseivanofun bugün 

buraya gelmesi beklenmektedir. 

İki gün kadar şehrimizde kalaca
ğı tahmin edilen Köseivanof Yu

goslav Başvekili ile mühim görüş
melerde bulunacaktır. Gazeteler 

bu ziyaret hakkında ihliyatli bir 
lisan kullanmaktadırlar. 

İÇın Sanay.inin müşterek dava 
,., tası ~~•ıl $arsılmaz bir azim ha-

fl11 ..teın~? 1nde beklcd'ğini gördü. 14 

Hariciye Vekili Dış 
Siyasamızı Anlattı 

-*
Ankaradan Gelenler 

Büyük Millet Meclisinin yaz ta
tili münasebetile saylavlarımızdan 

Receb Peker, Hamza Osman Er -

kan ve daha bazı meb'uslar bu sa
bahki ekspresle Ankaradan şeb -

rimize gelmişlerdir. Yaz münase
bet:le Ankara trenleri yolcuları 
coğalnuştır. 

Paris 9 (Hususi)- Kral Zogo 
ve Krırliçe Jeraldin ve çocukları 
ile maiyetleri erkanı V arşovada 
bulunmaktadır. İki gün sonra Pa
rise hareket edecek, Versayda es
kiden Dük dö Vindsorun bir müd
det oturmuş olduğu Lamay şato
suna yerleşecektk. Fransız em· 

niyet müdürlüğü gerek Kralın, 

gerek hemşirelerinin muhafazası 
için icab eden tedbirleri almıştır. 
Kralın hemşirelerind!!n Prenses 

Adile iki kızı ile evvelki gün İs
tanbuldan gelmiş ve goğruca şa
toya gitmiştir. Kraliçe Jeraldinin 
büyük annesi de beraber gelmiş
tir. Dün de on kadar Arnavud ve 
Macar hizmetçisi gelmiştir. Kralı 
karşılamak için şatoda büyük bir 
hazırlık göze çarpmaktadır. 

Beni bu kadar düşündüren, in

ce eleyip sık dokutturan şey tefer
rüç mahalli intihabındaki müş • 
külpesendliğim değil, bütçe za • 

rurct!eri... Aylığın dörtte bir 'ni 

vermeden, nerede temiz bir h;: va 

alabilirim, diye düşÜnüyorum ... 
Çünkü, malum ya, sonra ay ba -
şına kadar da bütün bütün hava 

Paris 9 (Hususi)- Gazetele;, 
Danzigin ilhakı hususunda kar • 

şılaştığı müşkülattan sonra Al • 
manyanın Balkanlaı da yen; bir 

faaliyet sahası aradığını yazmak • 
tadırlar. Alman gazetelerinin, İn-

O ;~'!a~rk-:,Z Fransız milH bayramında • 

l~ yroı ;;ı?arbiye re :simiz General "Dün Sulh Taraftarı idik, Bugün 
e&• t\.tısıın rıse . giderek, Fransız or-

,, ı:ı.n•ca~·nı gcçıd resminde hazır bu- , s ·ulhcuyuz·, yarın da Sulh· .. ııı.n .. ır Fransız ordusunun düı ' -

b~ ·~len_ mücehhez ordularından Taraftarı Olacaaız .,, 6Yıazncıl~-
dugunu ve vatanseverllitin.ı ,ı;;. uu almak var... • • , 

' giliz - · Fransız garantisini kabule-

den devletler. şlyhindeki rıeşriyatı 
• . ' \f • . f 

Köse;vanoiun. Berlini zcy<ıreti mü-

nasebetile büsbütün şiddetlendi • 
rilmiştir. 
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< _ . Son .. Telgrc>f. 
İSTANBULA GELEN 

ÇEK MÜHENDİSİ 

Rudolf isminde bir Çek mühen

disi birkaç gündür İstanbulda bu
lunuyor. Bu adama .Dnıwatıs a

dam• adı veriliyor. Bu zatın iddi
ası büyüktür. Bir afeti var. Aya
ğına takıyor ve bu aleti vasıtasile, 

sözde, bastığı yerin altında hangi 
madenler bulunduğunu keşfedi -

yormuş .. Kolay bir maden arama 
vasıtası değil mi?. 

Mesela köprünün üstünde yü
rürken: 

- Bunun altında deniz var, di
yormuş ... 

Şaka bertaraf, bu zatın iddiası 

doğru ise, madencilikte hakika -
ten, büyük inkıliib yapılıyor, de

mektir. O vakit, bir sürü masraf 

ederek maden arama enstitüleri 
kurmağa ne lüzum var?. 

NASRADDİN HOCANIN 

BİR FIKRASI 

Bu Çek mühendısinin icadı, bi

ze Nasıaddin Hocanın bır fıkra -
sını hatırlattı. Hocaya sormuşlar: 

- Dünyanın ortası neresi?. 

- Ayağımın altı, cevabını ver-
miş .• 

- Yahu, nasıl olur?. 
- İnanmazsanız, ölçünüz, de-

miş .. 
Bu mühendis de, mesela Sultan

ahmed meydanından ~rken, 

birden feryadı basıyor: 

- Aman, burada altın madeni 
\rar?. 

- Yapma, etme, birader ..• 
- İnanmazsanız, kazınız, ba 

kınız ... 

Haddiniz varsa kazın ... Çünkü, 
karşınıza derhal asarı atika en -
cümeni dikilecek: 

- Eyvah ... Bu topraklar •oriht 
kıymeti haizdir, ne yapıyorı;u -
nuz?. Zerresine dokunulmaz. 

REKOR BİZDE ------· 
SEVİNELİM O HALDE .. 

Bira iiatlarını ucuzlatmak için, 
tetkikat, tahkikat, tetebbüat, tami
kat yapıyorlarmış ... Ve neticede 
tenzilit vaki olacakmış ... Yani bi
raya nüzul isabet edecek ... 

Bizde, bira pahalıdır. Bir şişe, 

ki içinde'1 iki bardak çıkar, 30 ku
ruştur. Bu bakkal fiatı... Eğer, 

birayı bir lokantada, bir meyha
nede içecek olursanız, o mahallin 
şerefile mütenasib olarak, fiatı da 

artar. 50 olur, 60 olur, 70 olur, 80 
olur, 90 olur, 100 olur, 150 olur-

Aramışlar, sormuşlar, bütün Av
rupa ve Balkan memleketlerinde 
bira, bizden daha ucuzmuş .. 

Demek, bu işte rekor bizde ... 
Sevinelim, o halde?. 

HABEŞİSTANDA HALA 

ÇETE MUHAREBELERİ 

Romadan bildirildiğine göre, Ha
beşistanda son bir aydaki çete 
harblerinde 25 İtalyan zabit ve as
keri ölmüş ... 

Bu rakam, resmi Roma kaynak
larının saklıyamadığl miktarı gös
terir .. Hakikat nedir, Allah bilir .. 
Demek oluyor ki, Habeşistanda, 

hala çeteler faaliyette ... Bir aylık 

istatistik bu olursa, üç aylık, altı 
aylık, bir yıllık istatistik rakam
larının ne olabileceğini, artık, siz 
hesab edin. 

AHMED ltAUP 

( KOÇOK l ! Tünel Tramvay 1 

_*_H_sa-~-ye-~-ilE_k -:-:-aE_r _R_se-rg_.i&i Hattı Kaldırılıyor ı 
14 üncü mektebde açılmıştır. Zi
yaretçiler sergiyi çok be ~nmek

tedirler. 

* İstanbul Hallt partisi mü.fet
tişl iği ne tayin edilen Konya meb

usu Tevfik Fikret Sılay yarın ge· 
lecektir. * Ka.dıköy Halkevinin temel at-

1 ma merasimi yarın akşam saat 

6,30 da Vali tarafından yapıla -
caktır. 

* Polonya sefiri Sokolinçki re
fikf-Sile Ankaradan şehrunize gel
m~fr. 

*:S;ısın birliği kongres. yarın 

saat ;ında, Ankarada Dahliye Ve-1 

kaieti konferans salonunda Dahi
liye Vekilinin bir nutku ile açıla
caktır. 

* Beledıyenin Avrupaya ısmar· 
lıyacağı otobüslerin şartnamesi 

hazırlanmıştır. Yakında Amerika
dan da nümune o!Gbüsleri getir -
tilecektir. 

* Devlet Denizoylları umum . 
müdürlüğü yarından itibaren ı 
Tophanedeki eski Denizyolları bi
nasında çalışmağa başlıyacaktır. 

* Ticaret Vekaleti müfettişleri 
ticaret odasındaki teftişlerini bi -
tirmişlerdir. 

Münakale Troleybüs
lerle Temin Edilecek 
Beledıye yeni getirteceği oto -

büslerin ilk olarak İstanbul ile 
yakın kazalar arasında işletmeğe 
karar vermiştir. Bu karar verilir

ken, Beyoğlu caddesindeki izdiha
mın önüne geçmek meselesi de 
gözden geçirilmiştir. Bu maksad -

la Tünel - Şişli, Tünel - Maçka ve. 
Tünel - Kurtuluş arasındaki tram

vay servisı kaldırılacaktır. Bu 
semtler arasındaki muvasalalar 
elektrikli Trole ·büslerle temin e

dilecektır. Bu takdirde Tünelden 
itibaren tramvay hatları sökülecek 
ve cadde asfalta çevrilecektir. 

-<>--

Şehir Meclisi 
Toplanıyor 

Belediyenin belediyeler banka

sından aldığı beş milyonluk istik
raza karşı gösterilecek garanti He 
tünel, tramvay ve elektrik işlet-. 

melerinin mayıs sonuna kadar de
vam edecek olan bütçesini tetkik 
etmek üzere, şehir meclisı gele -
cek ay ortalarında fevkalade bir 
toplantıya çağırılacaktır. 

Plaj Bülbülleri 
No.29 Yazan: İ>.lı:ender F. SERTELLİ 

- Evet. Mühim işlerle meşgul- J iki taraftan da soyguna uğrama -
dür. Sıyasi takibat yapaı·- Ve bu- yız .. 
nu o kadar sezdirmeden yapar ki, 

yolda gıdenlerden hiç kimse ken
disinin memur olduğunu tahmine
demez. 

- Tıpkı benım gibi. Ben de tah
min etmedim doğru:;u. Onun za
bıta memuru olduğuna bin bir ta
ne şahid lazıI!' 

Celiıl bu konuşmayı kulak ar -
d,nda:ı dınlıyor \'e ,çinden: 

- Şu Sermed yaman adam ves
selam, diyordu, kadma da şoföre 
de öyle bir göz dağı \'erdi ki.. AI
'.ah nızı olsun ondan. Hiç olmazsa 

Şoför bir aralık yan gözle Ce
lale baktı: 

- Caddeler tenhalaştı.. Biraz 
daha yol vereyim mı, beye.fendi? 

c~ıal dudağını bükerek: 

-Şımdiye kadar bana mı soru
yordun? dedi. Bu, senin vazifen
dir. Müsaid bulduğun yerde sürer 
sın! Kalahalıklaışnca yolu keser
sin! Bundan daha basit ne var? 

Şoför lafı uzatmadı. 

Selin: 

- Haydi, çeneni tut.. Büyükde
reye gidiyoruz. Benzin deposu 

Belediye 
Sarayı 

Sultanahmed Parkının 
Karşısında Yapılacak 
İstanbul şehrinin büyüklüğü ile 

miltenasib bir Belediye sarayı in
şası için ötedenberi mevcud tasav

vur kuvveden fiile çıkmak üzere
dir. Evvelce bu sarayın Sultanah
medde şimdiki ticaret mektebinin 

yanında yapılması muvafık görül
müştür. Bu fikirden vaz geçilmiş
tir. Belediye sarayı tramvay cad

desindeki taş mektebin kenarın -
dan tramvay durağı karşısındaki 
köşeye kadar im tidad eden sahada 
yapılacaktır. 

Yerebatan sarayının bir kısmı 
bu sahanın altına kadar devam 
etmektedir. Belediye sarayının Ye-\ 
rebatan sarayına zarar verip ver· 
miyeceğinın tesbitine başlanmış

tır. Yeni planda, asan atikadan 
addedilen Taş mektep, olduğu gi
bi muhafaza edilecektir. 

Sultanahmed meydanının sağ 

tarafındaki umumi hapishanenin 
yerinde adliye sarayile vilayet sa

rayı inşa edi1irken tapu müdürlü
ğüne aid olan binaya şimdilik do
kunulmıyacaktır. Bu bina vilayet 

ve adliye saraylarının inşasından 
sonra istimlak edilip yıktırılacak
tır. 

Havuzlar İçin 
iki Milyon 

Sarf edilecek 
2 Bin Tonluk Gemiler 
inşa Edilebilecek Bir 

Tezgah Yapılacak 
Kasımpaşadaki havuz ve fabri

kaların genişletilmesine ve ıslahı

na karar verilmiştir. Hükı1met bu 
maksadla iki milyon lira ayırmış
tır. Evvelce bu hususta hazırlan -

ıruş olan projeler bir daha gözden 
geçirilmektedir. Yakında inşaata 

geçilecektir. Sahildeki rıhtım ye

niden yapılacak, havuzlar tamir 
olunacak, Azabkapı tarafındaki boş 

arazide büyük bir kızak vücude 

getirilecektir. Bu kızakta iki bin 
tonluk gemileri yapmak mümkün 

olacaktır. Havuzlar için seyyar bü

yük vinçler de alınacaktır. 

--<r--

Barem Kanunu 
Neşred.ldi 

Devlet memurları aylıklarının 

tevhid ve teadülüne dair kanun 
resmi gazetede neşredilmiştir. 

Maliye Vekaleti kanunun tat -
bikatını kolaylaştıracak izahna -
meyi hazırlamaktadır. Bu kanun 

mucibince emsali hasıllarının art
masından ve derecelerin ilgasın -
dan dolayı tediyesi icabeden faz

lalarla ücretliler ve verilecek mu
vakkat tazminat ve yapılacak de
rece intibakı ve bunun neticesi o

larak tenzili 11izım gelen farkla -
rın kesilmesi bir eylül tarihinden 

başlıyacaktır. 

dolu mu? Yolda kalmıyalım ... 'l 
Sen bunları düşün. 

Diye mırıldanıyordu. 
Şoför: 

- Büyükdereye kadar gidiş ge
liş benzinim var, hanımefendi! de
di. Merak etmeyin. 

Taksim caddesinden yıldırım 

sür'atile geçtiler. Sermed, şoförün 
çenesinı tutmanın yolunu bulmuş
tu .. Amma .• cDaha munis ve uy
sal bir şoför bulmuş olsaydı, el
bette daha iyi olacaktı .• diye söy
lenmekten de kendini alamıyor
du. 

• •• 
BÜYÜKDERE YOLUNDA 

Şişli tramvay deposunu geçti
ler .. 

Selın: 

- Mecidiyeköyüne bayılıyorum, 
dedi, ku~ kafesine benziyen köşk
leri gördükçe, buraya gelip yer
leşeceğim geliyor. 

CUMHURIYE'l': 

Nadir Nadi, hangi tarafın haklı 
olduğunu soruyor, Diyor ki: 

.Sulh müzakerelerini idare e -
den adamlar mağhlb devletlere ı 

karşı müthiş bir kin besliyorlar
dı. Ellerinden gelse, ortada A!ınan
ya ve Tilrkiye diye bir devlet bı
rakmıyacaklardı. Netice malüm! 
Dünyanın sinirleri düzelecek yer
de, büsbütün bozuldu. Zorla ta • 
hakküm etmek istiyenler, nekadar 
kuvvetli olurlarsa olsunlar, kütle
nin ruhunda şiddetli bir reaksiyon 
uyandırıyorlar. Tarbiyö'nün yaz

dığl bir makaleyi okudum. Fransız 
görüşünden ibaret olan bu yazıya 
kimse inanmaz. 1919 sulhu inki -
şaf edemeden öldü ise, Bu, mua
hedelerin zayıflıklarından değiıl, 

tahammülsuz derecede ağır oluş
larındandır. Eski Fransız Başve -
kili gibi düşünen mütefekkirler 
kanaat değiştirmedikçe, yer yüzü
nün esaslı bir sulha kavuşacağını 
da hiç zannetmiyorum.• 

TAN: 

M. Zekeriya Sertel, mihver dev
letlerinin sulh cephesini bozmağa 
çalıştıklarını anlatıyor. İngiliz -
Sovyet müzakerelerinin uzaması 

mihver devletlerinin cesaretini 

arttırmıştır. Bu iki devletin şım
diye kadar giriştikleri birçok te
şebbüsler akim kaldı. Ellerinde son 
bir koz kalıyordu. İngiliz - Sovyetı 
müzakerelerinin bir ittifak ile ne
ticelenmesine mani olmak. Şimdi 

Unkapanına 
Doğru Yeni 
İstimlakler 

İlk Partide 
500 Bina istimlak 

Edilecek 
Belediye istimlak müdürlüğü, 

Eminönü ile Unkapanı arasında, 

ilk partide istimlak edilecek bi
naların yerlerinı gösterir bir ha

rita hazırlamıştır. Balıkhanen'n 

arkasından itibaren Çukurhana 
kadar devam eden saha dahilinde 
ilk partide istimlak edilecek bi
naların miktarı 500 küsurdur. Şim

dilik yalnız mahalle ıç'nden Un
kapanına kadar uzatılacak ana 
caddenin güzergahı üzerindeki bi
nalar .ıstimliık edilmektedir. 

Sahih takiben Unkapanına uza
ttlacak ca.dde üzerindeki b'nalar 

daha sonra istimlak edilecektir. 
Belediy~. birinci parti istimlak
lere sar(edilmek üzere 5 milyon 

liraya mahsuben Beled:yeler Ban
kasından 160 bin lira çekmiştir. 
Bu ayın sonuna kadar daha 240 
bin lira çekilecektir. Ayni mak -

sadla eylül içinde de 500 bin lira 
çekilecektir. Bu suretle Bankadan 
çek:lecek para, mütedavil serma
ye olarak kullanılacak ve istim

laki biten sahalar ıkısmen yola kallı 
kısmen de arsa halinde satıldık -

tan sonra temin edilecek para ile 
y~ni sahalar istimlak edilecektir. 

Sermed: 

- Hakkınız var! - diye başını 
salladı - Mecidiyeköyü hem kış
lık, hem yazlık bir yer oldu. Şe -
hirle irtibatı yakın. Şişliden çık

tınız mı, temiz boğaz havasile kar
şılaşıyorsunuz! Ben de ötedenbe
ri burada bir yer almak fikrinde
:[im. 

- Burada insan modern bir kat
lı güzel bir villa yaptırmalı, bir 
küçük spor otomobili almalı. 

Celal lafa karıştı: 

- Otomobili de kcndisı kullan
mak şartile. 

Selin derhal cevab verdi: 
- Bunu hatırlatmağa lüzum var 

mı? Spor otomobili alan adamın 
elbette hemen direksiyona geç -
mesi Jiızım. Onun keyfi zaten di
reksiyon kullanmaktadır. İçeride 
oturunca. tramvayın ne kabahati 
var?' 

Selin - Mecidiyeköyünü geçer-

bunun için çalışıyorlar. Şu halde 
dünyanın mukadderatı Moskova
da cereyan eden İngiliz - Sovyet 
müzakerelerinin alacağı şekle bağ
lıdır. İngiltere ve Fransada efkarı 

umumiye bu kanaattedir. Onun i
çindir ki İngiliz - Sovyet müzake
releri demokrasi milletleri tara -

fından endişe ve merakla takib e
dilmektedir. 

VAKİI'· 

Başmakalesi yoktur. 

YENİ SAHAH: 

Cemaleddin Saracoğlu, iki Mih· 
ver devletinin kendi aralarında 

pek o kadar iyi geçindiklerini zan
netmek doğru olmıyacağını söy -
lüyor. Diyor ki: 

cMesela Duçe'nin Alman dev Jet 

reisine Danzig ve Koridor yüzün

den bir harbe sebebiyet vern:ıe -

meyi tavsiye etmesi ve bu yüzden 
bir harb çıktığı takdirde İtalyanını 
böyle bir dava için harbetmiyece

ğini bildirmesi iki müttefikin ara
larında geçimsizliğin başlamış ol
duğunun bir delili sayılabilir. 

İtalyanların Almanyanın elinde 
bir vassal devlet menzelesine in
diğine İtalyan milletin inandığı -

nı kabul etmek liızımdır. Bir tek 
yumurlayı Türk parasile 35 kuru

şa yediren bir hükümele de için 

için lanet okumaktadır. Bakalım. 
geceler gebedir derler, neler do
ğuracak?. 

Kadıköy ve 
Üsküdarın İmar 

Planları 
Yalnız Kömür Depola
rına Bir Türlü Yer 

Bulunamıyor 

Taksim 
Meydanı 

Yeni Plana Göre Son 
derece güzelleştirilecek 

Yeni imar planına göre, Taksim 
meydanı büsbütün güzelleştirile
cektir. Şimdiki Taksim kışlasının 
yerinde şehir kulübü, şehir ga
zinosu, matbuat binası, t:Caret ku
lübü ve sergi binası yapılacaktır. 
Planlar şehir mütehassısı Prost 
tarafından hazırlanmaktadır. 

İki aya kadar planlar hazırla -
nınca, derhal inşaata başlanacak -
tır. Taksim kışlası binası bugün
lerde Belediyeye devredilecek -
tir. Ha-len binanın fiatı üzerinde 
Milli Emlak Ş'rketi ile müşterek 
bir komisyon tekkikkrde bulun· 
maktadır. Kışlanın sağ tarafın -
dan Ayaspaşaya giden cadde 85 
metre genişliğe çıkarılacaktır. Bu 
cadde üzerinde de mühim istim -
Jakler yapılacaktır. 
Şimdiki Beyoğlu jandarma da

iresin'n yeri arkasındaki m~zarlık 
arsası üzerinde büyük bir şehir 
tiyatrosu yapılacaktır. 

Türk-Alman 
Ticaret 

Anlaşması 
Mukavelenin Bir Sene 

Daha Uzatılacak 
Almanya ile geçen sene yaptı -

ğımız ticaret ve kliring anlaşma
sının mıiddeti ağustosun 31 inci 
günü bitmektedir. Fakat anlaşma
nın bir maddesine göre mayısta i~ 
hükıimet tarafından anlaşmanın 

feshi veya temdidi için bir görüşme 
olması lazım gelmektedir. Fakat 
bu yolda bir müracaat vaki olma
dığı takdirde anlaşmanın otoma
tikman devam etmesi icabeder. 
Dün bu hususta Alman ticaret mü
messilinin mütaleasını soran bazı 
tüccarlara mümessil, anlaşmanın 

devam edeceğini ve vaziyetin 
tamamen normal olduğunu söy -
!emiştir. Bu itibarla Türkiye - Al
manya ticaret anlaşması daha bir 
sene müddetle yani 940 ağustosu
nun sonuna kadar devam edecek· 
tir. Almanya ile iş yapan müesse
Ierimiz de ihracat mevsiminin 
yaklaşması üzerine şimdiden ha
zırlıklara başlamışlardır. 

--o---

Satye Tahkikatı 
-

Belediye imar müdürlüğü, şehir 
mütehassısının verdiği direktif da
iresinde, Kadıköy ve Üsküdar ci
hetinin imar planını hazırlamak
tadu·. Halen Pariste bulunan mü

tehassıs ağustos sonunda şehrimi
ze gelecektir. O vakla kadar şeh -
rin bu semtlerine aid plan da ik
mal edilecektir. Yeni planda liman 
Haydarpaşa ile Salacak arasında 
olacaktır. Kömür depolarının da 
limana yakın bir mıntakada bu -
lunması zaruri görüldüğünden 

plan üzerinde bunların yerleri de Satie Hukuk Müşaviri 
tesbit edilmektedir. Mütehassıs ı Şahid Olarak Dinlendi 
depoların Harem :skelcsinden iti- . 

Satye binası yolsuzluğu tahki -
baren Selimiyeden Karacaahmede: 

1 
katı devam ediyor. kadar uzanan iki hattı mail üzerin-

de yapılmasını ileri sürmüşse de Dünkü tahkikat rneyan.ında Sat-, 
ye şirketi hukuk muşavırı B. Per

bu fikir bazı makamlarca kabili tev şahid olarak dördüncü sorgu 
tatbik görülmemiş ve bu yüzden hakimi tarafından dinlenmiştir. 
geri alınmıştır. Son bir fikir ola- traf d 
rak kömür depolarının yüksek 

baytar mektebinin arkasından iti-
l>aren başlıyarak ibrahimağa ça -
yırına kadar devam eden hali saha 
üzerinde yapılması Heri sürülmüş

tür. Buna da, Haydarpaşa nümune 
hastanesine yakın bulunması do
layısile Sıhhat ve İçtimai Muave-

ken - birdenbire seslendi: . f 
- Şoför .. biraz daha hızlı gı -

delim ... 

Şoför aldırmadı.. Altmış kilo -
metreden fazla gitmiyordu. 

Selin hiddetlendi: 
- Sana söylüyorum, şoför ... İ

şitmedin mi? 
Diye bağırdı. 

Şoför yan gözle Celale bakarak, 
Seline cevab verdi: 

- Memur bey müsaade etme -
den, bundan fazla gidemem, ha -
nınıefendi! 

Selinin canı sıkılmıştı. Birden
bire Celale dönerek: 

- Haydi azizim, dedi, şoföre 
söyleyin de biraz yol versin. Böy
le öküz arabasile gider gibi gidi
lir mi bu güzelim yollardan ... ? 

Celal başını salladı: 
- Yol ver bakalım, şoför efen

di! Emir baladan geldi. .. 
Şoför yol verdi. 

Satye binasının satışı e ın a 
izahat vermiştir. 

net Vekaleti itiraz etmektedir. Bu 
itibarla yeni liman civarında kö
mür depolarının kurulacağı mev
kii, teshil etmek henüz mümkün 
olamamıştır. 

Asfalt üzerinden uçarcasına koş
mağa başladılar. 

* Selin Büyükdere ile Sarıyer a-
rasında iki katlı kagir bir evin ö
nünde, şoföre: 

-Dur ... 
Diye bağırdı. 
Sermed: 
- Burada mı ineceğiz, güzelim? 

dedi. Keşke bir gazinoya gidıp bi
raz içseydik .. 

Celal da başını sallıyarak ilave 
eltti: 

- Karnımız da acıktı ya ... 
Selin kapıyı açtı.. 
Dışarıya fırladı. 

- Şimdi sizi hem ıçırecegım, 
hem de doyuracağım .. Merak et
meyin! 

Celal çarçabuk saate bakarak, 
, sessizce şoförün hesabını gördü, 

Şoför soruyordu: 

{Devamı var} 

Sovyet - İngiliz 
Görüşmeleri 

Yazan: Ahmed Şiikril &SJdJ 
Sovyetlerin de sulh cephesil11 

iştiraklerini temin etmek için iil 
aydanberi Moskovada yapılınak· 
ta olan görüşmler etrafındaki & 
rar perdesi yavaş yavaş açııınat· 
tadır. Müzakerelerin müsbet nt 
tice vermesine engel olan vaiiyt 
tin, yalnız Baltık memleketıeriJll 
garanti meselesine inhisar etıııt' 
diği anlaşılıyor. Londra ve Par~
ten verilen haberlere bakılacak /1 

lursa, Moskıova görüşmelerind1 

tebellür eden ihtllaf noktaları şöl 
le hulasa edilebilir: 

1- Evvela Baltık devletleriniC 
garantilen meselesi gelir. Bu j)ı• 
tilaf kıl.fi derecede tavazzuh et · 
miştir: Sovyetler, üç Baltık meJll' 
leketinin - Finlandiya, Estonya ,~ 
Letonya - garanti edilmesini ıs· 
rarla istemişlerdir. İngiltere, b~ 
devletlerin garant:yi kabul etınr 
diklerini bahane ederek önce bıf 
na yanaşmamıştı. Fakat sovyel· 
!erin ısrarı karşısında nihayet, iil 
küçük devletin isimlerini zikret· 
miyerek bu mıntakanın garan~ 
altına alınması için b'r formül b~· 
lunmuştu. Bu formülün Sovyetl' 
tarafından henüz kabul edildi~ 
malüm değildir. 

2- İkinci bir ihtilat noktası, it' . '• cavüzün tarifi üzerindedir. ıng-• 
tere, Fransa ve Sovyetler, üç .ear 
tık memleketini ve yahut da b~ 
memleketlerin bulundukları nıııl' 
takayı tecavüze karşı garanti eı· 
meği taahhüd etmişlerdir. Fal>B

1 

acaba bu devletler ne zaman it" 
cavüze uğramış addedileceklerd~ 
Doğrudan doğruya Almanyanı.Jl 

bir tecavüzüne uğrarlarsa, vaıi' 
yet sariht:r. Ancak mesela bu de' 
!etlerin herhangisinde bir faşi51 

kıyamı çıkar ve hükumet dar~ 
neticesinde Alman askerleri JtU • 
dudu geçmeğe davet edilirse, o~ 
manda müdahaleyi icab ettil'l'C~ 
bir •tecavüz• vuku bulmuş oJac•1 

mıdır? Sovyetler gerek böyle b.r 
vaziyette ve gerek buna müınaS· 

olan vaziyetlerde de Baltık nıeı:ıı' 
leketlerinin tecavüze uğramış sr 
yılacaklarını iddia etmektedif]tl 

3- Nihayet yeni meydana çı· 
kan bir ihtiliıf da . İsviçrenin f

1 

Holandanın garantileri meseleôr 

dir. Bilindiği gibi, Baltık meııılr 
ketlerinin garanti edilmeleri i~~ 
bulunan son formül, üç büyü!< <l 
!etin emn'yeti ile alakadar s:ilı' 
dan bahsetmektedir. Bu, yaını· 
Sovyetlerin emniyetlerile ala~' 
dar olan Baltık sahasını deR' 

İngilterenin ve Fransaıun enı0' 
yetlerile aliikadar olan garbi P.'" 
rupa mıntakasını, yani HolandB~ 

ve İsviçreyi de içine alacak Mreı' 
de geniştir. Ver.len haberlere~ 
re, İngilterenin Baltık m:ntak'5r 
nı garanti etmesine karşılık ol · 

mak üzere, Sovyetler, garbi p.ı 
rupayı garanti etmeği pek isteııı' 
yorlar. 

Görülüyor ki bir taraftan İrıg;, 
tere ve Fransa, diğer taraftarı el 
Sovyetler arosında tebellür e<l 
ihtilaflar yalnız b:r noktaya i; 
hisar etmiyor. Çemberlayn evV 
ki gün Avam kamarasında bu rı'' 
sele üzerinde beyanatta bulunur 
ken: 

't 
- Müşkülat bir taraUı değild1 

Dediği zaman, ihtilafların şil, 
mu! ve ehemmi;_:etine işaret e1

, 

mek istemişti. Filhakika yapılı\! 
sına teşebbüs edilen işin maltiY~ 
gözönünde tutulacak olursa, g~. 
miş seneler içinde biribirine i11

1 
madı olmıyan iki zümre devlet 
damının kolay kolay anlaşab:I~ 
!erine imkan olmadığı anlaşı ı· 
Üç büyük devlet yeni •bir nüllt 
!er cemiyeti organizasyonu J.4

1
; 

mak istiyorlar. Tecavüzü önlef11. 
o· 

maksadile kurulacak olan bU ·~ 
ganizasyon Cenevre teşkHatı gı 

·ı o 
dünyanın her tarafına şaını e4f 
mıyab'lir. Fakat eğer istihdaf ı!ir 
len sahalarda tecavüz ön!eneb,1 
se, dünyanın her tarafı tecaV1\,. 

den masun kalacaktır. Bu itib~:ı 
dır ki müzakereler çok yavao ı 
!emektedir. 
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Günün Meselesi: - --;,. :' .. Amele Kursları 
Nizamnamesi 

Dolambaçlı Politikanın 
Zazarları Esnaftan 

Haftalık 
1 

Sanayi Erbabının Seçtiği Heyet 
Bu Hafta Ankaraya Gidecek 
100 ve daha fazla işçi çalış

tıran müesseselerin amele için 
knıııılar a$maları hakkındaki 
niramnanıe itirazla karşılan -
ınış!L On binlerce işçiyi alaka
dar eden bu meselenin pek ya
kında halledileceği umulmak -
tadır. 

İşçi kursları açılmasını amir 
bulunan nizamnamenin gayri
kabili tatbik görülen hükümle
ri, İktısad Vekaleti tarafından 
tetkik edilecektir. 

Sanayi erbabı milli sanayi bir· 
liğiııde yaptıkları müteaddid 
toplantılarda nizamnamenin 
itirazıan mucib noktalarını tes
bit etmiş ve kendi noktai na
tarlanm da muhtevi bir rapor 
bllZJrlarnışlardır. Kendi arala
rından seçtikleri heyet bu haf
ta Ankarada rapor üzerinde 
VekiJete izahat verecektir. 
Nizanıname 15 temmuza ka

dar kurslara aid müfredat prog• 
•anılannın hazırlanıp İktısad 

Vekaletine gönderilmesini em
retmektedir. Sanayiciler Anka
raya gitmekte bunun için isti -
cal göstermişlerdir. 

BükUmetle temaslar netice
sinde 15 temmuza kadar müh
letin bir müddet daha uzatıla
cağı pmhakkak görülmektedir. 

Yeni nizamname hazırlanır -
ken bilhassa derslerin nevileri 
üzerinde ehemmiyetle durula -
cağı anlaşılmaktadır. Çünkü 

mevcud nizamnamedeki bazı 
derslerin ameleye okutulması
na imkan olmadığı bildirilmek
tedir. Ba21 kimseler amele kurs· 
lan tedrisatının orta mekteb 

techi•atından farksız olduğunu 
söylemekte ve bu derslerin, a
ralarında okuması ve yazması 

bile ohnıyan amelenin hazme
demiyeceğ~ni iddia etmektedir

ler. Bu hususta İktısad Vekille-
tinin nihai kararına intazr e

decektir. -
İstanbulda da \ Belediye Et 

Bira Yapılacak Nakline Başlıyor 
Yarım Litrelik Şişeler Nakliyat İçin Yeni 

LO Kuruşa Satılabilecek Kamyonlar Getirilecek 
Bira fabrikasının inhısarlar ida- Et naklinın Belediyeye devri 

resine devri hakkındaki kanunun dolayısile hazırlıklara bB§lanmış
Bı;yiik. Millet Meclisinde kabulü tır. Beledıye bu iş için yeni kam
dolayısile inhisarlar idaresi hazır- yonlar getirtecektir. Nakliyat ta
lıklara başlamıştır. Yakında bir he- rife•i de yeni baştan tan:zim edi

Yet An.karaya giderek tetkiklerde lecektır. 
bulunacaktır. İnhisarlar umum Bu işi Belediyenin üzerine al -
lnüdürü Adnan Taşpınarın da An- masının et fiatlarının ucuzlarna-
karaya gitmesı muhtemeldiT. sına tesiri o;abileceği de ümid edil-

ilvvelce de yazdığımız gıbi de- mektedir. 
\>ir işleri bitirildikten sonra ilk iş 1 Yeni tarıie hazırlandıktan sonra 
olarak biranın ucu7.latılmasına ça-1 yapılacak hesablar neticesinde e
lışılacak, maliyet hesabları yeni tin nekadar ucuzlıyalb:leceği anla

baştan gözden geçırilerek biraya şılacaktır. 
bir iiat tesbit olunacaktır. --o--

Rakı istihliıkinin azaltılması içın Amerika İle Ticaretimiz 
alınacak tedbirler arasında bira -
nın ucuzlatılması mest'lesı birinci ihracat mevsimi olmadığından 
Planda göz önünde tutulacaktır. Amerikaya mal gönderemediği~ 

Bulgar Başvekili Köseivanof 
Bedine gitti. Alman şeflerile ko
nuştu. Sofyaya dönüyor. Ajans -
!arın verdiği haberlerden anlıyo
rıız ki, bu ziyaret, ne Bcrlinin, ne 
de Sofyanın iimid ettiği gibi, hiç 
de müsbet bir netice vermemiş -

tir. 
O halde Sofya, bu tezahüratı ne

den yapıyor?. Sulh cephesinden 
birşeyler koparmak, kendisini pa
halıya satmak için mi çabalıyor?. 

Bize öyle gelir ki, Bulgaristanın 
bu dolambaçlı politikası, kendi -
sini bulunmaz hind kumaşı yerine 
koyması gibi yanlış bir telakkiden 
doğuyor. Halbuki, mütercddid ve 
kararsız geçen her gün bizzat 
Bulgaristanın aleyhinedir. 

BURHAN CEVAD 

Döviz 
kaçakçılığı 

Bir Bulgar Kömür 
Şirketinin Mümessilleri 
Muhakeme Edilecek 

Gümrük muhafaza teşkilatı 

mühim bir döviz kaçakçılığı tah
kikatını bitirmiştir. 

Şehrim•zde mümessilleri bulu 
nan bir Bulgar kömür şirketi İs
kenderiyeye kömür göndermek -
tedir. Fakat kömürleri alarak Mı 
sıra sevkeden ve şehrimizde bu 
lunan bir ihracat taciri de bedel
lerin• burada şirketin mümessil -
lerine Türk parası olarak öde-

mektedir. Bu suretle Bulgar 
mümessilleri de Türk paralarım 
hariee çıkarmaktadırlar. Diğer 

taraftan Mısırda alınan dövizler 
de ikinci bir defa ve başka bir 
memleket için kullanılmaktadır. 

Bütün bu nQktalar tesbit edil -

Dünn de 20den Fazla 
Esnaf Dinlendi 

Geçen sene Galata esnafını haf

talığa bağlıyan ve suç üstünde ya

kalanarak mahkemeye verilen 

Galata belediyesi, sabık zabıta 

memurlarından komiser Talat, suç 

.:ırtaJtları Niyazi, Hüseyin, Kani, 

Zeki ve Kahraman ile, bunlar le

hinde mahkemede hilafı hakikat 

beyanatta bulunan ayni semt es

nafından bazılarının duruşmala

rına dün de asliye birinci ceza 

mahkemesinde devam edildi. 

Geçen celsede bütün maznunlar 

kerid.ilerine isnad <edilen suçlan 

inkar etmişlerdi. 

Dünkü celsede yirmiden fazla 

şahid sorguya çekildi. Bunlardan 

sütçü Koço şu ifadeyi verdi: 

- Bir gün komiser muavini Hü

seyin ile Zeki dükkanıma geldi

ler. Hüseyin: 

- H<"r esnaftan belediye namı

na uçer beşer lira haftalık alıyo -

ru>z. Bun~an sonra sen ~ her 

hafta iki lira vereceksin! dedi. Be
lediye zabıta memuru oldukların

dan bize ceza yazmamaları için 
bu teklifini kabul ettim ve bır ay 

zarfında onlara 8 lira verdim. 

Hüseyin bu şahidin ifadesine i
tiraz etti: 

- Evvelce bu adamdan süt a

lırdım. Fakat bir gün bozuk süt 

sattığı için kendisini azarladım. 

Koço bu hadiseden dolayı bana 
muğber olduğu için aleyhimde 

soz söyl\Jyor. Ben kat'iyyen Zeki 

ile beraber bu adamın dükkanına 
miştir. Yakında muhakem<"sine gitmedim ve ondan para isleme-' 
başlanacaktır. d ım. 

Taksimdeki 
Su Haznesi 

Zeki de: 

- Huseyin doğru söylüyoı . Ben 

onunla değil, diğer komiser mu

avini Niyazi ile Koç.:ınun dükka -
nına gittim. dedı. 

Fırıncı Tanaş: 

- Cürmümeşhud yapılmadan 
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L E~j) 1 
Sergi 

Hazırlığı 

• 

Memura 
Hakaret 

Lunapark Hakkındaki 
Beş Teklif Kabul Edildi 

Sebzeci Sabahaddin 
Neden Küfür Etmiş? 
Evve~ki gün Beyazıd merkezi 

polis memurlarından Samiye ha
karet eden Çarşıkapıda, selneci 
Sabahaddinin duruşmasına, dün 
üçüncü sulh ceza mahkemesinde 
baıılandı. 

Hadise şudur: 

Polis memuru Sami evvelki sa
bah Çarşıkapıda dolaşırken, seb
zeci Sabahaddinin caddeyi işgal 

ettiğini görmüş ve bunun üzerine, 
kanuna aykırı hareket ettiği için 
Sabahaddine ceza yazmış ve ma
lını caddeden kaldırmasını söy -
lemiştir. 

Bu hadiseden dolayı Samiye 
muğber olan Sabahaddin, memur 
yanından ayrılır ayrılmaz, galiz 
k:üfürlerl~ haka/lette bul11unım~ 
tur. 

O sırada hadise mahallinde bu
lunan Beyazıd nahiye müdürlüğü 
odacısı Mehmed, Sabahaddinin 
pQlise fena sözlerle hakaret etti -
ğini duyunca, karakola giderek, 
keyfiyetı Samiye anlatmış, Sami 
de Sabahaddini mahkemeye ver
miştir. 

Maznun Sabahaddin mahkemede 
suçunu ikrar etti ve şunları söy
ledi: 

- Davacı sık sık dükkanıma 

gelir, benden sebze alır, fakat pa
rasını vermezdi. Dün, sabahleyin 
de yine dükkanıma geldi, doma -
tes, biber ve patlı<!an aldı. Fakat 
yine parasını vermedi, giderken 
kendisine: 

- Bay Sami, dedim, bari aldı
ğın şeylerin sermayesini ver! 

Bu sözlerim onu kızdırdı. Ce -
binden bir miktar para çıkardı, 
suratıma fırlattı. Ve bundan son
ra da caddeyi işgal ettiğim için 
ceza yazdı. 

Bu hadise benı pek mıiteessir 
ettiği için, memur gıdince, ağzı -
ma geleni söy !edim. 

Hakim bu davayı mahkemenın 
vazifesi haricinde gördüğü için 
evrakın müd<(eiumumil·iii.k' iat("" 
sine karar verdi. 

On birinci yerli mallar sergisi 

hazırlıkları Ç<>k ilerlemiş, birçok 

pavyonların inşasına hız verilmiş

tir. Dekoratörlerden mürekkeb bir 

heyetin nezareti altında yapılmak-ı 
ta olan pavyQnlar bu sene serginin 

en büyük hususiyetlerinden birini 

teşkil edecektir. 

Sergiye i.-ştirak için müracaat eden

l<"rin sayısı pek çoğalmış ve pav-

yon yerleri azalmıştır. Yapılan 

taksimata göre bu seneki sergi da-

ha muntazam olacaktır. 

Diğer taraftan, sergi komıtesı 

sergide satış yapılıp yapılmıyaca -

ğ:ı hakkındaki tetkiklerini bitir -

miş ve niıhai kararını vermiştir. 

On birinci yerli mallar sergisin

de satış yapmak istiyenlere sergi 
planının arkasında bir yer tahsis 

edilın~tir. Satış ancak serginin bu ı 
kısmında ve küçük müesseseler a

rasında yapılacaktır. 

Sergi gazinosu için şimdiye ka

dar yapılan bütün müracaatlar tet

kik edilmiş ve henüz matluba mu-1 

vaıfık bir teklif görülmemiştir. Ga

zino meselesi bu sene tanzim e

dilecek, sergiyi gezenlerin istira

hatlerine mahsus temiz ve sıhhi 

bir gazino kurulacaktır. 

Sergide kurulması düşünülen 

Lunapark için yapılan beş müra

caatin hepsi de reddedilmiştir. Bu

na sebcb Lunapark müessiSlerinin 

sergiyi bayram yerine çeviren o

yuncakları muhtevi birer liste 

tanim edip komiteye vermeleridir. 

Asri icablara uygun bir Lunapark 

kurulamazsa bu sene sergide Lu

napark kurulrnıyacaktır. 

Feribot Hazırlığı' 
Sirkecide Bir Dalga 
Kıran Yapılması 
Kararlaştırıldı 

"Tam Ölçüde Lise 
Davası,, 

Maarif Şurasının toplanacağı 

şu günlerde, eski Galatasaray 
miidürii ve edebiyat muallimi M. 
Tevfik Ararad •Tam ölçüde lise 
davası isimli küçük bir ewr neş. 
retti. Bu kitabın içindeki yedi ma• 
kale, daha evvel, •Olu~· mecmu
asında intişar etmiştir. Muharrir, 
bu makaleleri bir araya toplıya

rak, Şfıra toplantısının arifesin • 
de, alakadarlann nazarı dikka -
tini çekiyor. M. Tevfik, Türk 
maarif hayatını liseye irca eder 
biraz müfrit bir fikri, hareket 
noktası ittihaz ederek, orta tedri
'.'iat müesseselerimizin nasıl olma
sı lazım geldiği hakkındaki mii -
şahede, tetkik ve hükümlerini or
taya koyuyor. 

Filvaki lise tedrisatının kalite 
itibarile ideal bir seviyeye eriş -
mesini temenni etmek güzeldir. 
Ve zannediyoruz ki, her makul İn• 
san da ancak böyle bir temenni· 
de bulunabilir· 

Muharrir yazılarında •Tam öl• 
çüde li.e davası nı müdafaa e -
derken, 12 sınıflı liseleri ka•de • 
diyor ve bunu zaruri görüyor. Ha
tıra şöyle bir sual gelebilir: O 
halde, niçin 13 sınıflı lise değil?, 
Çünkü, orta tedrisatın 13 senede 
yapıldığı memleketler de vardır. 
Sayın M. Tevfik Ararad, bilba • 

sa lise hocalan üzerinde durarak 
onlann birer Profcsseur ağreje 
olmalarını istiyor. Bu samimi ar· 
:ıu da pek yerindedir. Fakat, mu
harririn hemen bütün ileri sür
düğü iddialarında bir serzeniş ko
kusu seziliyor. 

Yani: •Bütün bunlar mümkün 
iken, şimdiye kadar neden yapıl
mamış?.• denen bir hal .. 

Nihayet, nıen1lcketin 

çerçevesini, imkanlarını, maddi v• 
manevi kaynaklarını unutmuş gö
rünerek, yalnız, bir tek memle -
ket davasına, müeerred olarak, 
dQludizgin yol katettirecek olur
sak, zannetmi~oruz ki, hedefimize 
varabilelim. 
Kıymetli moharrİTİD eserını, 

tam zamanında intişar etmiş ad
dediyor, samimi ve isabetli fikir
lerini, Tıirkiyenin müstakbel ma
arif pl&nının tanziminde muhak· 
kak ki istifade edilir mahiyette 
telakki ediyoruz. REŞAD FEYZi 

Bira ucuzlayınca rakı müptelaları miz için Amerikan. müesseselerı 
bu hafif içkiyi tercih edeceklerdir. ~e memleketimize ılıracat yap -

Haznenin Yıkılıp 
Yıkılmıyacağı Henü~ 

Belli Değil 
bir hafta evveline kadar sütçü !================! 

Haydarpaşa ile Sirkecı arasın

da işletilmesi kararlaştırılan feri

b<ıt için ha:zırlıklara başlanmıştır. 

İskelelerin inşası bugünlerde ihale 

edilecektir. Bir iskele Sirkeciye, 

bir de Haydarpaşaya kurulacaktır. 

Birimizin Derdi ı 
Hepimizin Derdi !takı istihlakini azaltmak ~ mamağa başlamışlardır. Bu su-

§i•ele · b .. yül' t k . akı retle aramızda ticaret anlaşma -
• n u m<" , yanı r yı • .. b tl 

en az litr lik . 1 1 t sı olmasına ragmen munase e e 
yanın e şışe ere sa - . . ·bidir 

ın-•- t db' 1 · · 'lk d · t .1 rımız tamamen durmuş gı • ""' e ır erının ı an a ıs enı -
dig"

1
· k d .. b t t · a Buna mukabil Almanyadan faz-

a ar mus e esır yapamıy -
Cağ1 t hm. dil kted. la mal gelmeğe baıılamıştır. A -

a ın e me ır. .. ed... t 
merikanın g<>nderem ıgı o o • 

J:lu iti.barla hem birayı ucuzlat- mobil, radyQ ve diğer eşyaları 
llıak ve hem de şarabı daha küçük Almanya bol bol sevketmekte -
Iİ§elerde satmak tedbirlerine te • 
Vessüı edilecektir. Bir taraftan da 
lıüçiik. şişelerle rakı satışı ka'1dı -
?ılınca halk zaruri olarak biraya 
meyledecektir. 

dir. 
Alakadarlar Amerika ile mü -

nasebetlerimizin tekrar normal 
şekle girmesi için yarın ticaret 
mıidürlüğünde bir toplantı yapa 

caklardır. 

Yanın lıtre bıranın 10 kuruşa sa
tılabilecegi tahmin edilmekte ise 
de bu cihet maliyet hesablarının 
tetkıkinden sonra belli olacaktır. 

llığer taraftan, bugün bıra şişe
letj hep ayni hacimded.iY. İnhisaı'
lar idaresi muhtelif hacimde şişe-·!================'J 
lerte bira çıkarmak üzere a;Tıca 
tetkikat yapacaktır. Şimdilik iki 
Şekil düşıinülmektedir. Bunun biri 
Yarım, diğeri bir litrelik şişelercj.ir. 
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}{anuni bakımdan vaziyetimin 
0 kadar vahim Qlmadığırı tar -
trıın ediyorum. Çünkü hapisha -
neden firarımdan evvel, hükıi -
~etçe affcdilmış bulunuyorum. 
ıze de fazla şeyler anlatacak de

ğı,ını_ ı·k. b ı sene devam eden gay-
dUbı,tım esnasında hatırası yade-
ılı·cek günler geçirmedım. Yal

nız çok ıztırab çektik. Onu bili -
~o~um. Hatta canım kadar sev -
ıgırr, karımı kurtardığı ı in ölü-

trıE- . 
nıınncttar bile bulunuy.:ırum. 

. ""'•ba Sarı Yanisi eşkisi gıbi 
l:Qrtj .Yor musunuz? 
&a Sıı.t1 n çok rica E'<lerim. Man,u
' soyJeyınız, bMıi saat onla on 
uır 

r:ısınd.ı b~llsin. Eger bir 
Vazır 
_ <'Sı ıkar, gidersE, nöbetçi 
··•crnu 
_'"nız tuna bu hu.usta talimat ver-ı 
"' IJ ı •yrıca rıca ederim. 

ıçbır zaman lmvvetını kay -

betmcmiş Q}an dostluğuma itimad 
buyurmanızı istirham ederim. 

Centam 

Meredıt bu mt!kıtubu ikı defa o
kudu vt hattfı gözleri ;.·aşlandı. 

Mektubu Mansu' uzatırken 

- Vah zavallı kadın vah! dedi. 
Herhalde Centamın sızinle görüş
mek ısteml'S benimle olan dost

lugundan ıstifade edildıği zannını 
hasıl e•memek içindir. Fakat ben 
yim• kcnclisıni bckliyeceğım. 

Mansus sordu. 

- PoliSÇl' vaziyetı nasıldır? 
- Gayet basil! Dahilye müs-

tcşarından tahliye emrinin imza
sın. rica edcrın', olur, biter Za
ten vadetmişti. 

Mercclit kendı hususı mesaı o
dasına dönmege karar verdi. Zih
nen Q günkü hatıraları birer bi

rt·r düşündü. Serin bir şubat ak
şamı •.. Bir tara1tan sulu bir kar 

yağ;y.:ır, bir (;;raftan da ilikleri 

Taksmıdeki su haznesınin yr
kılıp yıkıimıyacağı hakkında he
nüz kat'i bir karar verilmiş değil
dir. Maarif Vekaletinin tensibile 
teşekkül eden komisyon hazine -
nin eski eserlerden olduğuna aid 
bir rapor hazırlamıştır. Bu rapor 

Koço, her hafta belediyeye veril

mek uzere benden birer lira alır

dı. Fakat bu parayı kime verdi
ğini bilınıyorum. Suçlulara bizzat 
para vermedim. 

Duruşma bazı şahıdlerin de çağ
rılarak dinlenmeleri için başka 

güne tehir edildi. 

yakında Vekalete gönderilecektir. 1---

Şehircilik mütohassısı Prost haz- ı -----
nenin kaldırılmasına taraftardrr. KISA POLiS 
Belediye de hazneyi yıkmak kara· HABERLERi 
rındadır. Fakat Maarif Vekaleti 

-------ı 
henüz nihai kararını vermemiştir. 
Mütehassıs heyetinin rapQru 

Vekaletçe tetkik edilecek ve son
ra Dahilıye Vekaletile temaslarda 
bu:unacaktır. Haznenin yıkılıp 

yıkılmıyacağı bu temaslardan son
ra belli olacaktır. 

donduracak kadar soğuk bır rüz
gar esiyordu. 
Yazıhanesinir ()n\Jne geldiği za

man, kalın bir kürke bürünmüş. 
başında modası geçmiş bır şapka 
bir kadının beklemek•e olduğu

nu gördü. sordu. 
- Kimi bckJ.iyQrsunuz' 
- Mister Merediti gormE·k is-

tiyorum. 
- Aradığınız adam benim, ge

linız yukarıya da , ne söylıY.ecek
senız, sö 1C"yiniz. 
Ağır kapıyı açtı, ziyaretçi kadı

nı mesai odasının bulunduğu bi
rinci kata çıkardı. Kadın bir ol-

* Taksimde Hacıahmed soka
ğında 10 numaralı evde oturan ab
bas oğlu Şohret ile ayni evde otu
ran Yako luzı Sara aralarında çı
kan kavga neticesinde birbirini 
yaralamışlardır. 

tuğa Q\urdu. Meredit dikkatle bu 
meçhul ziyaretçiye bakıyordu. 

K<·ndi kendine: 
- Iyi bır kadına benziyor am

ma, d;ır bakalım! diye düşündü. 
Kadın a'llattı 

- Sızı bu geç vakıttc rahatsız 
ettıgim içın bcnı affetmenizi l'ica 
ederim Fakat müteveffa babamın 
dediği grbı 

Meredi! . ozunu kesti 
- Şımdi anlar gibi oluyorum. 

Sizin muhter~m babaruz çcırab 

bağı satardı değil mi•. 
- Hayır, yanl!§ınız var. Ölen 

babam, duvar kiığıdları satardı. 

* Boyacıköyünde Feyyaz soka
ğında oturan 40 yaşlannda Ligo
fina isminde bir kadın evinin tara
çasından çamaşır toplarken düş

müş, ve ölmüştür. * Balıkpazarında Sabuncu ha
nında hırdavatçılık yapan Rıza a
dında birisinin dükkfınında ara -
ma yapılmış, başka yerlerde satıl
ması yasak bbbl ecza bulunmuş -
tur. Rıza eczacılık yapmak suçun
dan mahkemey~ verilmiştir. 
* Nişantaşında Güzelbahçe ser 

kağında tuccar İbrahimin inşaa -
tında çalışan ameleler, ıskelenin 

çökmesi yüzünden sokağa yuvar
lanmışlardır. Bunlardan Kizili Ha
san, İnebolulu Srdkı, Cafer, Ter -
canlı Hasan ağır surette yaralan" 
mışlardır. 

- Onun ehemmiyeti yok. İs -
miniz? 

- Madam Kasley ..• 
- Ne soylcmek ı•liyordunuz? 
- Anlatayım. Benim evimde 

pansiyoner olarak oturan bir genç 
kız \'ar. Namuslu bir kız ... Na -
muslu kız d~diğiın zaman. sôzü
me ınanmanızı rica ederim Ben 
de bu yaşımda oldukça tecrubeli 
bır kadın sayılırım. 

Anlıyorum, anlıyorum ... Bu 
kız ne olmuş• Evvela nerede o
turduğunuzu söyleyiniz? 

Marllband caddesinde 85 nu -
marada oturuyorum. 

Feri.bota tahmil, tahliye esna -

sında bir kazaya meydan verme

mek için Sirkecide bir dalga kıran 

yapılacaktır. Bu tesisat için 4 mil

yon300,000 ~ira tahsisat ayrılmış

tır. Ferbot bugünlerde Avrupaya 

ısmarlanacaktır. Ayrılan tahsisa

tın l ,800,000 lirası 3525 sayılı ka -

nunla tasdik edilen anlaşma mu

cibince açılan krediden. 2,500,000 

lirası 3628 sayılı kanunun beşınci 

maddesi mucibınce çıkarılacak bo

nolar hasılından temin olunacak
tır. 

Meredit bırdenbırc 

doğruldu: 

- Peki, bu genç kız ... 

yerinde ı 

- Bu genç kız, eger yanılmıyor-
sam, Sarı Yanıs isminde birinin 
yanında sekreter Q]arak çalışıyor
du. Dört ay kadar evvel benim e
ve geldı , pans.yoner olarak otur
mağa başladı. 

- Olabilir. S<ınra ne oldu• 
- Bu kız ba.na demişti ki: ·Eğer 

bir gün saat sekizden evvel oda
ma dönmezsem. ~emen gid;ıniz, 
Mister Mcredite haber veriniz.• 

B;raz durdu: 

- Sizi dinliyorum, çabuk çabuk 
anlatınız. 

Sonra bana dedi kı· •Mister 
Meredite •Öykr•iniz Belinda Meri 
Meredıt bıı sefer yerinden fır

ladı: 

- Belinda 'Meri mi? 
Birdenbıre zihninde bır fikir 

canlandı. Demek kı Sarı Yanis bu 
kızı hizmetine almakta bir mak -

Dört Aydır Kaldırı
lamıyan Enkaz 
J[anmpasadan bir okU)U('UJDU 

7uı7or: 

oKasımpqada Buyük<aınl Jır.ar

f1Sında Çlvlcller sokatı bafmdakl 
tetme maUI inhidam olmaın do
laymUe bundan dört ay evvel be
IedJye tarafından ktSmenyıkU nl
dı. Yıkılan lusmm enkaıı bit.li. or
tadadır, cellp c«enleri olduğu cı
bi, bUhassa arabalar için dr ma
ni •1ır.u dm•lır.ledlr. Dli<r l<mnı
nın da ne :r.aman yıkı1acatı ,.e 
bütün bu e-nkar.ın nf' uman ltaJ
dmlacajl malüm df'iildir. Sem-

i 
tlmh hallu ve ba sokaktan rf"("cn
ler beledlyf'dtn bu enkazın ı:ür'atJe 
kaldınlmasmı ve 10kaiın t.emlı; 

bir hale t;0kulmaaın1 rit·a •di!-or
lan. 

sad güdüyordu. Yunanlının 
zın annesine a id bir şeyi gasbett ğ 
ve kızın da her ne paha>ıra crlursa 
olsun, bu eski hatırayı elmc ge -
ç:rmeği isediği anlaşılıyomu. 

Madam Kasley dıı=adan ko -
nuşuyor lakat Meredi! bı. S<l) !e
nen sözlerden hiç binni d 'llemı -
yordu. Belinda l\forLnın kendıs n. 
düşünmüş olması :ı:ihninı son de
rece işgal edıyordı... 

Kendi kerdıne ·öyle duşurc'u: 

- Bel nda Men be'.ll bır polıı; 

memuru Qlarak dü urmüştur Yek 
sa başka türlü .. 

Telefonu açtı. MansLS'<.ı ba .. •a 

limat verd ı. 

Sarı Yanis, cvınde ve nt~ı; n 
da yatmak•a cıldu, u oı;•cp lmıştı. 
Meredıt Yunanlının erkende ye
tak odasına çeloldığ ı v z.~ 

retçılerin, orada kabul ettığ n 
dirıyordıı. 

'Devamı t•a•) 
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Hitler Danzig'e 
Gidecek mi Yoksa 'J 
Bu Ayın Sonunda Her Şey Son 

Şeklini Almış Olacaktır 
İngiliz Gazetelerine Göre Alman· 
yanın Herhangi Bir Hareketi Harb 
Felaketine Sebebiyet Verecektir 

Söylmeğe lüzum yoktur ki Av
rupanın en nazik meselesi bu za
manda Danzig meselesidir. Bugün, 
yarın bir gece içinde Danzi.gin 
A~anyaya iltihak etmesi ihti -
mallerınden çok ba.bı;ediliyor. 

Lehistan aleyhinde bir hareke-

Hitler konuşuyor 

te müsaade etmiyeceklerini anla
tan İngiltere ile Fransanın yanın
da Lehistan da kendini müdafaa 
için her vasıtaya müraeaatla ha -
2ırlanmaktadır. Bununla beraber 

gözedilen diğer miihim bir nokta 
da soğukkanlılığı muhafaza ede
rek bu nazik zamanda herhangi 
bir kar1'jıklığa sebep olmamak -
tır. 

İngiliz matbuatı vaziyetin ne 
kadar nazik olduğunu kaydet -
mekle beraber Avrupanm bugün
kü buhranı karşısında İngiltere
nin geçen seneki halde olmadığını 
da anlatıyorlar. 

İ§te bunu düşünen İngiliz efka
n umumiyesinae şayanı dikkat 
bir sükfuı görülmektedir. Deyll 
Ekspres diyor ki: Kabul edilen 
mecburi askerliği daha genişlet -
meli. İlerideki yaşta bulunan İn
gilizler de asker olmalı. Diğer ta
raftan Deyli Mirver gazetesi de 
kabinede bazı mühim değişiklik- ı 

ler lazım olduğunu yazıyor. Me
sela, diyor, Çürçil ile Eden kabi
neye girmelidir. Bütün İngiliz ga
·etelerinin birleştikleri nokta da 

oskovada cereyan eden İngiliz -
ııs müzakerelerinin daha çabuk 

.,!Arak ilerlemesidir. Taymis da 
vaziyetin tehlikeli olduğunu sak
lamıyor. Fakat İngiltere hükfune
tinin bunu tamamile nazarı dik
kate aldığını uave ediyor. Londra
nın bu pek ileri gelen gazetesi dl.
yor ki: Serbest şehrin Almanya 
ile birleşmesi için yapılan tahri
kat yüzünden böyle bir bubra -

Tibette Bir Memleketin 
Hakanı Kura ile Seçilecek 

5 Yaşında Üç Namzet Var 
Bu ayın sonlarına doğru Tibe -

tin merkezinde, Lhassa şehrinde 
gar·b ve siyasi bakımdan çok mü
him bir kur'a çekilecek. 

Bu kur'a neticesJ:de, her biri 
beş yaşında bulunan üç küçük ço
cuktan biri Delai - Lama ilan edi

lecek ve Tibetin mutlak ve ruha
ni hükümdarı olacak. 

Lhassa'da her türlii hazırlıklar 
yapılmıştır. İnli.hah günü çocuk
ların isimleri birer kağıda yazıla

rak altın bir kavanoza konula -
caktır. İlk evvel hangisinin ismi 
çıkarsa o, 14 üncü Delai - Lama i

lan olunacaktır. 
13 üncü Delai - Lama, 17 ilkka

nun 1933 de vefat etmişti. Bazı si
yasi esbap dolayısile yenisınin in
tihabı gecikti. 

- Birisini mi seviyorsun?. 

Tibetlilerden bir grup - 1 
N amzed çocukların üçü de, La

manın öldüğü gün ve saatte doğ· 
muşlardır. Aralarında kur'a çe • 

kilmesine sebep buciur. 

Bir Alman kıt'asının geçişi 

nın çıkması imkansız değildir. Bu 
takdirde Lehistan harekete geç
meğe mecbur olacaktır. Halbuki 
Lehistan harekete geçerse o za -
man da Danzig gibi Alman olan 
bir şehrin aleyhine harekete geç· 
miş sayılacaktır. Bu manevra ise 
kafi derecede açıktır. Bunu yap
mak için ise bütün teferrüat bir 
zamandanberi hazırlanıyor. Bu ha
zırlığa göre Her Hitler Danziği zi
yaret edecekmiş. Fakat ne yapıl
mak istenirse istensin Danzig ser
best şehrinin Almanyaya ilhak e
dilmesi teşebbüsü mevcut mua
hedelrei yırtmak olacağı gibi pek 
tehlikeli bir vaziyete yol açacak
tır. 

Taymis bundan sonra İngiltere 
ile Fransanın vaziyeti son derece 
dikkatle takib ettiklerini il1ive e
diyor ve icabederse müşterek bir 
harekette bulunacaklarını yazı -
yor. 

Hulasa İngiliz matbuatının neş
riyatı Lord Halifaks'ın son nut
kunda anlaşıldığı gibi İngiltere -
nin kat'i bir ılıattı hareket takib 
edeceği noktasında toplanıyor. 

Alınan ve İtalyan gazetelerinin 
neşriyatı ise söyJAmeğe hacet yok
tur ki İngiltereııin aleyhine ol -
makta devam ediyor. Bu gazete
ler İngilterenin .gitgide Almanya
yı çember içine almakta israr et
tiğini yazarak bugünkü buhranın 
İngilterenin yüzünden olduğunu 

ileri sürüyorlar. 
Bugünkü Alınanyanın ileri gi -

den gazetesi olan Borsen Zeitung 
Baltık devletleri için bunu anla -
tıyor. • 

Fakat Alman politikasında na -
zarı dikkati celbeden bazı haller 
var: Evvela Her Hitler ay niha -
yetlerine doğru Danzigf ziyaret e· 
deceği şayiaları ortaya allhyor. 
Ondan sonra da buna dair her
hangi bir hazırlık olmadığıııı söy-

(Devamı 6 ıf&cı •ahifede) 

MERAKLIŞEYLER 
.. "'· " 

YA BERBERİN ELİ 

TİTREMİŞ OLSAYDI?. 

NeVJ'ork berberleri ustura kullan
maktaki meharetlerlni s-östermek için 
bir mao tertlb etmişler. 

Müsabakaya ctrenlerden Banrt Bo
Udey adlı bir İnııtuz berber 38 daki
kada 70 klş(J'I lıra.ş etmiş. 

Bob Bardl isimli bir berber de S da
kika 40 saniyede ı2 kişi lıra.ıı elmiş. 18 
saniyede l sakal... 

- İl'çüncülüfü kazanan Viyanalı Kari 
19 saniyede c6 sakal uçurmuş .• 

Blrincllltl Bob Hardl kau.nm". ati\ •• 
Bun1ara boynunu teslim eden baba .. 
:rlfltlere bravo! .. 

TUHAF BİR RElCOR • 

Göıtl kapalı yürümek iddiasında bıı· 
lunan ve bahse cireoler pek çok gö
rülmüştür. Gözleri kapalı oldufu hal
de araba, otomobll kuJlananlar, hatta 
pilotluk edenler de vardır. 

Hu uusuatakl rekoru 188'1 de ParlsU 
bir posta müvezzii kazanmı.şhr. Bu 
müve;zl, C"Özlert bağlı oldutu halde 
büyük po!jtaneden, Sen nehrinin saf 

sahilinde bulunan askeri mektebe ka•ar gldecetlnl iddia elmiş ve mühim 
bir para bahsine girmiş. GözJerl baf

lanmıt. kendi kendine nehrin kenarına 
cltmif. sandalcının yardımı olmadan 
sandala blnmlf, karşı sabile l'tÇmlş. 

Rıhtıma çıktıktan sonra mektebe dot
nı yürümefe başlamış. Tanıdıfı bir 
ta.rapçının önüne l'ellnce durmu.ş, a
yakta bir kadeh şarap içtikten sonra 

mektebin kapuının önüne C"elmlş, l'Ö•
lerlndekl batı çekip çıkarırut. KendJ
slnl, hissettirmeden taldb ve harek'
!ını kontrol edenler, müvezzlln C"Öz
lerlndelı.t bal• ellerini btle dokundW' 
m&dJtını silylemlşler. 

Milvezdln, bu kadar usun mesafe7l 
cözlerl batlı .. ıım..ı bflyiik bir muvaf
faklyel delil mldlrT. 

KEMİKLERİMİZ 

Bir labll:rect, insan vücııdündekl ke
mikleri saJ'llUŞ. Bu illme l'Öre bir ln
aııın vücudünde 206 • Z70 parça ke
mik vardır. 

ARSLANLAR KAYNAGI OTELİ 

Afrlkarun balla l'lrm•ınlf, vaql or
manlarında tehllkesb blr l'tee ıecir
mek, arslanları, sırtlanlan, zerl'erdan· 

lan, filleri C"Örmek, kocaman 7ılanlann 
7erlerde süründüfünü se7retmek toln 
lstlyenler •Anlaolar kaynatı oteU. 
tesis edllmlşllr. 

Bu odalar; Atrlk.ada Kenyanın bü -
7ük bir ormauında, kocaman bir ata
cın 1erden on metro ;rakandakl kalın 
bir dalma asıhdır. Her türlil konforu 
vardır. Bir l°ectllfi, sfdlp setme oto
mobil ve mubafı.tlarm ücreti dahil ol· 
mak prtue 50 Türk lirasıdır. 

Doktorun Öğütleri: 
Aspirin 

Aspirini hepimiz biliriz. U • 
fak bir ağrı hissedince hemen 
alırız. Fakat az sonra alışırız, 
miktarını arttırmak mecburi
yetinde kalırız. 

Aspirin ağrılan teskin eder~ 
Bu malum. Fakat mazarrat
ları da vardır. Bazı kimseler
de mide ağrısı husule getirir. 
Hatta istifraya, bağırsak ilti
habına sebebiyet verir, böb
rekleri yorar. 

Bunlara meydan vermemek 
için aspirini sıcak bir şeyle 
almalıdır. Mese!A bir fincan 
ıhlamurla ... Sonra da yarım 

saat kadar yatıp uyumalıdır. 
Dikkat edilecek şey aspiri

nin taze olmasıdır. Kalb has- , 

1 
talığı olanlar için aspirin iyi 
değildir. 

-· :.. ~ -.. . : 

"Erkeği Çekmek, Kadının Elindedir!,, 
1 Çeviren-İskendcr F. SERTELLİ! 

Sevgili Mari; 
Bugün üçüncü mektubunu da al

dım. Ha!A onu sevip sevmediğimi 
soruyorsun. Bu mektubumda sana 
her şeyi itiraf edeceğim .. Ve ha
kikati bütün çıplaklığiyle gözü
nün önüne dökeceğim. Fakat, her 
şeyden önce onunla nasıl tanıştı
ğımı anlatmalıyım. Bu, çok me • 
raklı bir maceradır. Sen, bu ma
ceraya vakıf olmadıkça. beni al
çaklıkla itham etmekte devam e
deceksin. Bunu çok iyi biliyorum. 
Mariciğim! Şımdi beni dinle .. E
ğer bu macerayı öğrendikten son
ra da bana hak vermez ve beni 
affetmczsen.. Gözlerini manasız 

bir ihtiras bürümüş diyeceğim ve 
bu, şüphe yok ki sonuncu mektu
bum olacak. 

Evet iMariciğim! Bugün sana ha
kikati anlatmağa karar verdim. 
Kulağını aç ... Beni dinle: Geçen 
yılbaşı gecesi Vayt Stritte dola -
şırken, küçüklüğümden'>eri kafa· 
mın içinde cİdeal erkek. diye ta
savvur ve tahayyül ettiğim bir ı 
adamla karşılaştım. O gece talihi
mi denemeğe çıkmıştım. Hemen i
lave edeyim ki, senin evlendiğin! 
bile bilmiyordum. Zaten birbiri -
mizden ayrılalı dört yıl olmuştu. 
O zaman ikimiz de bekar iki genç 
kız değil miydik? Baban seni Lon
dradan Mangester'e götürmüştü. 
O gündenberi birbirimizi görmÜ· 
yorduk. 

O gece karşıma çıkan bu erkek 
otuz yaşlarında kadar vardı. Çap
kın bakışlarile yüzüme dik dik 
bakarak yanımdan geçti. Ona, e
min ol ki, dudağımın ucile bile gü
lümsememiştim. Biraz sonra bu 
adamın peşimden geldiğini gör -
düm .. Yine aldırmadım. Fakat o, 
bir aralık yolumu kesti. Ve bana: 

- Nereye gidiyorsunuz, Mis? 
dedi. Gideceğiniz yere kadar size 
refakat etmeme müsaade eder mi
siniz? 

Gülmeden cevab verdim: 
- Biraz sonra otokarlardan bi

rine binmek niyetindeyim. Fazla 
yol yürüyecek- değilim. 

Biraz daha yanıma sokuldu: 
- Hayatımda cİdeal kadın• O· 

!arak ilk defa sizinle karşılaşıyo
rum, Mis! Beş dakika da olsa, si
zinle yürümeyi bir saadet telak
ki ederim. 

O zaman güldüm. Onu da ken
dime benzetmiştim. Onun da yıl
başı gecesi talihini aramağa çıktı
ğına hükmetmiştim. 

- Hay hay, dedim, yürüyebili
riz. 

İşte, ilk tanışmamız, ilk konuş
mamız böyle oldu ve bana ilk ba
kışına, sert bir bakışla mukabele 
etmiştim. Seni temin ederim ki, 
ona hiç bir zaman en ufak bir ü
mid verici ifüfat bile etmemiş -
tim. Fakat, onun israrı nihayet 
beni de tebessümle mukabeleye 

kocam olduğunu anlayınca, ban• 
terkedeceğinden eminim. Onu bil 
daha düşilnmiyeceksin ve yold• 
görürsen, belki de yüzüne tükil • 
receksin! Bunu da biliyorum. Fa· 
kat, geceleri uykusu arasında da· 

ima seni sayıklıyor.. Senin adı· 
nı anıyor! Demek ki, kocamın 1<al· 
binde derin bir iz bırakmışsın! İr 
te senden bu izin silinmesini isti• 
yorum!• 

Buna ben nasıl mani olabHirirıı? 
Aramızda yüzlerce kilometreli~ 
bir mesafe var. İkimiz de Londra· 

(Devamı 7 inci sayfada) 

mecbur etmişti. O geceyi - yine o
nun israrile - civarımızdaki blr lo
kantada geçirmiştik. İlk önce bi
rer viski içtik .. Yemek yedik ve o, 
bana ilk defa dansta: cSeni delice 
seviyorum. Ben, bekar ve talihi
ni arayan bedbaht bir erkeğim. 

Bana söz ver .. Hayatımızı birleş
tirelim.. Evlenelim.> demişti. O
turduğumuz zaman bana mesle
ğini ve meslekteki muvaffaki -
yetlerin! anlatmağa başladı. Seni 
namusumla temin ederim müna
sebetimiz bundan fazla ilerileme
di. Beni dansta ancak bir kere ö
pebildi. Bu da onun hakkı değil 

miydi? Mademki benimle evlen· ,~ ~ ~ IR. v 0-~ 
meğe karar vermişti.. Benden ıfaz- ~ U=i4, l6!J 
la ber şey de istemiyordu. Sırna-
şık erkeklere benzemediğini de ii:==========:::::ll 
ilave etmeliyim. O gece sabaha 
karşı beni evime kadar götürdü. 
Tekrar buluşmak üzere ayrıldık. 

Bütün münasebetimiz bundan i

baret kaldı.. Ertesi gün babam 
hastalandı .. Uzun zaman sokağa 

çıkamadım. Bir gün senden gelen 

bir mektubun içinde, bu adamla 
başbaşa çıkarılmış bir fotoğraf 
gördüm. Birdenbire beynimden 
vurulmuş gibi titredim. Demek ki, 
bu adam senin kocanmış?! Demek 

ki, sen onunla dört yıldanberi ev
li imişsin?! Fakat, bunu ben ne
reden kestirebilirdim? Kocan ol
duğunu bilseydim, onunla lokan
taya birlikte gider ve dans eder 
miydim? Şimdi ona verdiğim ö

pücüğün bile boş yere gittiğini dü
şündükçe öyle sinirleniyorum ki... 
Şimdi sana bütün hakikati iti

raf ettim. Kalbimde kocanın en u
fak bir izi bile yoktur. Lakin, mek
tubunun son satırlarını okurken, 
gülmekten kendimi alamadım doğ-' 
rusu. Diyorsun, ki: cOnu, benim 

Ankara Kadyo.> '1 
BUGÜN 

18,30 Prop-am. 
l8,35 Müzik (Şen oda müziği 

rahim Özgür ve ateş böcekleri). 
19 Cocui< saa!L 

jb• 

19.25 Türk mü7:ifl (Fasd heyt"ti). 
20 Memleket saat ayarı, aJans ""e 

meteoroloji haberleri.. 
20,10 NeşeU pliklar - R. 
20,15 Türk müdkl. 
1- Hicaz peşrevi. 

2- Şerlf İc;ll - Hicaz şarkı - Dt"rd1' 
mi ummana döktüm. 

3- Şekib l\temduh - Hicaz ~ark• • 
l\.lahvolsun o tali. 

4- Udi Fahri - fficaz şarkı - Bab,r 
olsa cemenzar olsa. 

5- Kanun taksimi. 
6- llalk türküsü - ince çayır bfçl• 

lir mi?. 
7- Karcıtar türkü - Benliyi ald,

kucaktan. 
8- Blmen - Uüxzam şarkı - Si.i ' 

k.Unla l't9'D ömrüm. 
9-- Mehmet Nasib - Hüzzam şar~•· 

Açmam açamam söyltyemem. 
l&- Udi Ahmedln - Karcıtar pr~•· 

Varken l'Önülde bin türlü. 
21 Müzik (Riyaseti Cumhur b•• 

dosu - Şcl: İhsan Künoer). 
2l,50 Anadolu ajansı (Spor serrt.•11· 
22 Miliılk (Cazband - Pl.J 

gunu bile bile yürüdüm!. ... 
22,45 - 23 Son ajans haberleri '°' 

yarınki procranı. 

YARIN - Adamı mı beğenmedin?. 

- Beni ne diye üzüyorsun?. 
- Annene acımıyor musun? 
Ve. Son bir söz beni ayılttı, cesaretlendirdi: 
- Ucunda ölüm yok ya .. İstemiyorsan varmaz-

BEŞ ~ H.ASTA :. VAR ·,.' 
._ ___ No: m·-" " . . Yazan: .Etem izzet BENICI'.: . 

Tekrar eve döndüğüm zaman ferahtım, kendi· 
m~ hakimdim, cesurdum. 

Evde ya1nız annem vardı, beni görünce: 
- Kız sen delisin!. 

12,30 Program. 
12,35 Türk müzlirl - PL •• 13 Memleket saat ayan, ajans 

meteoroloji haberlerl 
l3,15 - 14 lllüzik (Karışık ıırograO'' 

Pi). 
.sın!. 

Öyle ya. Ucunda ölüm yoktu. Bir mahkeme ka
rarı yoktu, bir kanun yoktu. Gırtlağıma dayanan 
yoktu! İstersem evlenirdim, istemezsem evlenmez
tl.nı. Nıçiıı korkuyordum, neden çekiniyordum? Bu 
Jcı.runtu, bu korkunç vehmi kafamdan sıyırıp at
mak lazımdı .. 

-Olmaz!. 

Derdim olmazdı! Bunun ötesi yoktu, beni bağ
b.)·ar.ı.azlardJ. 

-.:ebredemezlerdi, işkence edip sürüyemezlerdil 
Onun içindir ki, annemin son sözü kafamda 

kurt.ırıcı bir aydınlık yarattı, gözlerimdeki yaşı ku
ruttu, zihnimdeki darmadağınıklığı giderdi, beni a
yağa kaldırdı. 

AMem, 
- Hah .. İşte böyle .. Kalk otur, sus .. Ne olu -

yor ki? .. 
Dedi. Fakat, ben de hemen: 

. . 
- Rica ederim anne şimdi benden hiç bir şey 

sorma!. 
Dedim, odadan hızla çıktım. 

• •• 
Bir odadan çıktığımı, bir de Balta limanı ko

rusu arkasındaki tepede, fıstık ağaçlarının altında 
yorgun argın oturduğumu biliyorum. 

Evden nasıl çıktım. Buraya kadar nasıl gel
dim?. Ne vakittenberi oturuyorum? Ne düşündüm, 
ne düşünerek geldim? Hiç bir şey hatırlamıyorum. 

Demek, beyni çıkarılmış bir adam gibi, şuuru 
yok olan canlı bir makine gibi; hatıralarını, yaşa
dığı &nları unutan bir bunak ruh hastası gibi gel
miştim. 

Bir köpek beni uyandırdı; onun havlaması, o
n~n çırpınması, onun toprakları savurması, onun 
yerleri kazıyıp pençelemesi! 

Ve .. Burada, bu tepenin üzerinde, bu fıstık a
ğaçlarının altında, bu köpeğin havlayış' karşıGın

da Boğazın rüzgarını alev alev yanan ciğerlerime 
doldurdum, doldurdum, yüksek sesle, serseri bir 
se•:e. rüzgarlara katılıp dünyayı bir uçtan bir uca 
dolaşacak sesle haykırdım: 

- Cahit .. 
- Cahit .. 

Ve .. Yeniden yürüdüm. Cahitle berabermiş •gibi 
yürüdüm, onun kollan arasındaymış gibi yürüdüm, 
gözlerim onun gözlerindeymiş g>bi yürüdüm, onun 
dudaklarındaki aşk şer.betini içe içe, damarlarıma 
sindire sindire yürüdüm! 

Aşk, cesarete arkadaştır .. 
Cesur yürüdüm. Göğsümdeki darlığı, kalbimde

ki çırpıntıyı gidere gidere yürüdüm, güneşin daima 
dünyayı aydınlattığı, karanlığın ııözlerimizde oldu-

Dedi. 
- Nereye gittin öyle?. 
·- Şöyle biraz dolaştım. Hava aldım. 
Dedim. Babamı sordum: 
- Rüştü Efendi evde mi?. 
Annem: 
- Rüştü Efendi. 
Deyişime biraz alındı, galiba. Ona, şimdiye 

kadar hiç böyle dememiştim. 
Rengi hafif değişti: 
- Hayır, yok. İşinde .. 
Dedi. 

- Nasıl olmuşta gitmişti! İki yüz altın bir de 
arkasında dağ gibi koca Paşası olduktan sonra in
san işe gider mi?. 

Annem, sustu. Fakat, ben devam ediyordum: 
- İşi ne yapacak?. Efendisi ona bugün de be, 

on altın verirdi. (Devamı var) 

1357 Hicri I 1355 Ruıni 1 
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-s anbuld8 Hırsız 
Ve Dilenciler 

Hırsız ve Dilencilerin Faaliyetine Mani 
Olmak için Ne Yapmalıyız ? 

Ceza Mahkemelerine Akseden Davaların En Çoğu 
Hırsızlık ve Dilencilik Suçlarındandır 

GaZa.ı: MEHMED HiCRET 1 

Ceoen .. . 
1 • gun bır adliyecı dostum-
a d·1 . 1 encıler, yankesiciler ve hır
sızıar h 
A.rk , akkında konuşuyorduk. 
s auaşım bu tufey li'.erden bah
ecterken, şunları söyledi: 

nı:- Bugün maalesef memlcketi
k cı_de dilencilik, hırsızlık ve yan· 
esıcilık yapmak suretile !hti -

~açlannı temin eden, parazit ge
,ınen b" B ıı· çok kimseler mevcuttur. 
dil<! ence, hırsız ve yankesici ile 
]) ncı arasında şu fark vardır: 
t' .lene; bizim merhametimizi is
lsısınar eder, yankesici ve hırsız 
~ gafletimizden istifade eder. 

l er gün, işlek sokakların baş-
arınct . . r a, camılerın kapılarında, fı-
1niar .. d ın onlerinde, şurada, bura-

<lı a, gelene geçene ellerini açarak 
edl_enen bir çok kimselere tesadüf 

ılir. 

!'Dört tip dilenci vardır; Birinci 
ıp dilenciler, kör, sağır, topal ve 

;01alttırJar. Çalışamıyacak, iş gö
berniyecek vazi~ttedirler ki; bu 
edbahtıar hakiki dilencilerdir. 

01 
Bazıları ise sağlam ve kuvvetli 

1 dukJarı halde kendilerine iş bu
barn_adıkları için dilenmek mec -
Urıyetinde kalan kimselerdir. 
kU~ncü tip dilenciler; halleri, va
tl~lle~i yerinde olduğu, bankalar
b Yuzlerce liraları .bulunduğu 

l
alde dilenciliği kendilerine mes

e1t 
4ncilerdir. 

IXirdüncü tıp dılencilere gelin
Ce· b l · unlar da guya şekerleme sa-
'ıı. fakat hakikatte dilencilik ya
hıı çocuklardır Son zamanlarda 

~~da olan bu tip dilencilere sık 
ekserıya lokantalaroa, gazi

?0lardl tesadüf olunur. Müşterite yaklaşırlar. Kirli elleri içinde 

11ıttukları şekeri ona satmak is -
~ler. Fakat, tabii müşteri bu şe
lt tı almayınca, boyunlarını bü
detek, ona yalvaran, merhamet 
r;U:nen nazarlarla bakarlar, elle-

~1 açarlar, dilenirler .. 

\o 'r al'. ve Belediye Reisimiz Dok
lt r Lutfi Kırdarın himmeti ile bu 
~bıJ dilencirin, aileleri ile temas 
~ '1.erek, bu hareketlerinin önüne 
.l\ı;1 lmesi 'n kat'i tedbirler alın,,. 
0tnı gazeı.lerde memnuniyetle 

Udum. 

y Biraz evvel bahsettiğim profes

'v:n.eı ~ilenciler ekseriya İstanbul 
'iiı·lzmır. gıbi büyük şehirlerde ve 
it ur. Çunkü, küçük şehirlerde ve 
,'sabalar-da herkes kendilerini ta
'"dıg-ı .. B ~-çın dilenemezler .. 
Ilı ugun Asliye ve Sullı Ceza 
~ ahkemelerinde muhakemeleri 
l"rıe b.akılan davaların ekserisinin 
d:ı·yet; hırsızlık, yankesicilik ve 

encilik teşkil etmektedir. 
\e ll:ırsızlıktan veya yankesicilik
~~ suçludur. Kendisine sorarsı -
~: 

; Bu suçu neden işledin?. 
ana Yakıla şu cevabı verir: 

le'- Ne yapayım efendim .. Gün
lııtce bir iş sahibi olabilmek için 
'vııtaya baş vurdum, buraya baş 
ltı tdum. Fakat kimse bana iş ver-

edi Bun .. . b d k ~ · un uzerıne en e ar-
~. ı doyurmak, çoluğumun ço -
,,. ~'.1"1un ihtiyaçlarını temin et"'e" .. . ııı 

1 
ıçın istemiyerek, başkasının 

a ına .. 
·~ goz diktim; çaldım. Hiç 
·~Phe · 

. lıi sız beni mahkum edeceksi-
z .. Fak t ·· 

~itıı . a şunu onceden söyliye-
'o kı; hapishaneden çıktıktan 

nra ğ 
lıııı e er gene kendime bir iş 

4ın~mazsam, gene sokaklarda ai· 
~eın,e ber~ber aç ve sefil sürünür
~ar h tabıı tekrar çalacağım, tek
tar ırsızl;k yapacağım ve gene 

§1~ , 
G ··a gclecc~ m! 

&,;enlerde bır gtin d.lenmck -

ten suçlu genç bir adamı sorguya 
çektim. Bu henüz 27 - 28 yaşların
da, ıgüçlü kuvvetli bir delikanlı idi. 
Bana şöyle dert yandı: 

- Efendim, ben bundan bir, bir 
buçuk sene evvel, Kapalı çarşıda. 
bir manifatura mağazasında ça
lışıyordum. Bir gün bir kadın me
selesinden dolayı arkadaşlarım -
dan biri ile kavga ettim. Kavga 

Bir Genç 
Geçirdiği 

r 

sonunda onu bıçakla yaraladım. 

Beni mahkemeye verdiler, mah
kum ettirdiler .. Hapsihaneden çık
tıktan sonra gene evvelce çalıştı
ğım manifatura mağazasına git -
tim. Fakat manifaturacı beni dük
kanına almadı. Bir kaç yere da
ha müracaat ettım. Sabıkalı ol -
duğum için kimse beni, müessese-

(Devamı 6 mcı sahifede) 

Kadının 
Macera 

~~~~~~~~ 

Gece Yarısı İki Zehirli Yılan 
Arasından Kadın Nasıl Kurtuldu 

~ariste şımdiye kadar emsali -
ne tesadüf edilmemiş garib ve 
kıorkulu bir hadise olmuştur. Ha
disenin kahramanı Zuzuland Ja
mes adında genç bir kadın. Hadi
se şöyle olmuştur: 

Madam Zuzuland James de bir 
çiftlik sahibinin karısıdır. Bir ak
şam, karanlıkta çiftlikteki !köşkü
nün büyük holünde, yalnız başına 
keman çalıyor. Kocası ve erkek 
kardeşi, yemekten sonra odaları 
na çekilmişler, yatmışlar. 

Madem J ames, bir aralık, önün
deki sehpanın üzerindeki notada 
ince bir kölgenin oynadığını fark 
ediyor. Yayını çekme!kte devam 
ederek başını çeviriyor, omuzu -
nun hizasında, büyük bir yılanın 
siyah ve kocaman başını görü -
yor. Bu, Afrikanın Mamba deni
len zehiri müthiş yılanlarından 

biriydi. 
Madam Jamesin korkudan kal

bi duracak dereceye ge!roekl~ be-

raber büyük bir metanet gösterdi, 
kemanını çalmakla devam etti. 
Yavaş yavaş yüzünü yılana dön

dü. Mütemadiyen çalıyor, santim 
santim geri çekiliyordu, kapıya 

yaklaşmak istiyordu. 
Nihayet, yarım saatte !kapıya 

yaklaştı. Kararını vermişti: Ke -
manını ve yayını biro.enbire bı

_rakacak, geri atılarak kapıyı ka
pıyacak. Bu suretle hayatını kur
taracak. 

Fakat, çaldığı havayı bitireceği 
sırada ensesinde bir soğukluk his
etti. Kapının eşiği üzerinde uzun 
bir Mamba daha vardı. Şüphesiz 
dişisi olacak. Kuyruğunun üzeri
ne doğrulmuş, musiki nağmeleri
ne uymuş, sallanıyordu. 

Genç kadın kapı ile Mambanın 
arasında kalmıştı. 

Jamesin vaziyetini bir gözönü
ne getiriniz. Birer metro ara ile . 
kendisini takib eden iki yılanın 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

li!l:ı:z~~f 
HİDDETLİ EV SAHİBİ 

Çok asabi ve hiddetli bir adam, 
bir gün birçok misafir davet eder. 
Sofraya <>turuulr, çorba içilir. Her 
nedense hizmetçilere kızar, sofra
nın üzerinde ne varsa hepsini bi
rer birer bahçeye atar. Sofrada 
çatal, bıçak ve kaşık, ililh ... kal· 
mayınca misafirler ayağa kal • 
karlar. Ev sahibi: 

- Baylar! Neriye gidiyorsunuz? 
Deyince misafirler şu cevabı ve

rirler : 
- Bahçeye, yemek yemeye'. 

ERKEN BAŞLAMIŞ? 

Hayaıtını sefahetle geçirmi~ sof
tanın biri hastalanır. Can vere • 
ceği sırada yanında bulunan dok· 
tora : 

- Doktor, bilseniz ne azab çe· 
kiyorum. 

- A! Şimdiden mi?. 

ATA BİNMEYİ ÖGRENMİŞ 

Eski devrin derebeylerinden biri · 
oğlunu tahsil için, lalası ile bera
ber İstanbula gönderir. Tahsilini 
biti~ip dönünce lalaya: 

- Oğlum, en yi hangi ilmi ve 
ya fenni öğrendi? 

Lala cevab verir: 

- Ata binmeyi .. Çünkü dersini 
bilmediği, kusur ettiği va'kitler 
hocaları sizin hatırınızı sayıyorlar 
yüzüne vurmuyirlardı. Halbuki 
fena bindiği zaman at, hatır gö -
nül saymıyor, yere atıyordu. 

İKİ DOST ARASINDA 

- Dostum! Bugünlerde ayağı
nı tetik alınanı tavsiye ederim. 
Zira, başınıza bir aile felaketi ge
lecek gibi anlıyorum. 

-Aman, söyle ... Neden anladın 
bunu?. 

- Dün bayanınızı Floryada gör
düm. Çok düşünüyordu. 

SOGUKKANLILIK. 

Genç bir artist, başındaki ağrı

nın neden ileri geldiğini anlamak 
için bir doktora gider. 

Doktor, hastayı muayene ettik
ten sonra: 

- Madam, der, sizi bu ağrıdan 
kurtarmak için bir çare var: ba
şınızı ke<imek! ... 

Doktorun halindeki gayrı tabii
liği, gözlerinin parladığını gören 
hasta, birdenbire çıldırdığını an· 
lar. Delilerin sözlerine itiraz et • 
menin orıları ·büsbütün kızdırdığı
nı hatırlar. Soğuıkkanlılığını mu

hafaza ile: 

- Pekala, doktor, der. Kesiniz, 
fakat bugün değil, yarın. Görü
yorsunuz a üzerimde yeni beyaz 
bir rob var. Karılar akınca kirle. 
nir. Yazık değil mi? .. Koyu bir rob 
giyeyim geleyim. Yarın saat 10 
da ollmaz ımı? ... 

- Madem ki öyle arzu edı • ır
sunuz. Peki, saat 10 da lıekll!rim. 

Genç artist dışarı çıkar, geniş 

bir nefes alır. 

Ayni gece, doktoru ziyarete gi
den arkadaşları keııdisinı, bir ay
nanın önünde, kocaıınan 'bir burgu 
i!-e kafasını delaneye çalışır bu -

!urlar. 

Bir Dakika 
Diyip Geçmeyiniz 
* Fransada, 90 kilo beygir 

eti yenilir. * Çin hükılmeti, tuzdan 
4,500 frank resim alır. * Romanya; Almanyaya 
150 frank kıymetinde canlı 

hayvan sevkeder. * Meksika, 10,600 frank kıy· 
metinde maden ihraç eder. * Rusya, milli talim ve ter
biye için 75,000 frank sarfe

der. * Japonyada, balık sanayi
inde 100 binlerce amele ça
lışır ve 13,000 frank kıyme -
tinde balık avlanır. * Amerikalılar; kara, deniz 
ve bava seyahatlerinde 18,000 
frakn sarfederler. 
* İrlanda, 1 ton maden çı

k~rır. 

1 
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Giiller Arasında 
Yatan ölü Kadın 

Roman MevzuuOlan Bir Aşk Macera~ 
Meşhur Romanların Hemen Pek Çoğunun Mevzulaı 

Hakiki Hayat Facialarından Alınmıştır 
Bazı meşhur romanlar, hatta 

klasik olmuş ·eserler vardır ki. bun
ları çoğumuz okumuşuzdur. Fa -

' kat bu eserlerin hakiki hayat sa-
hasından alınmış maceraların ro
manlaştırılmış bir şekli olduğunu 
düşünmeyiz. Meselil Pol Buje'nin 
(Le Disciple) ctilmiz. ismindekı 
romanı da böyledir. Bu romanda 
muharrir bilhassa •manevi mes'u
liyet. meselesıni tetkik ediyordu. 
Bu romanın hakiki hayatta geçen 
aslı şimdi anlaşılıyor. Bir Fransız 
gazetesi bu macerayı şöyle anlatı
yor: 

25 sonkanun 1688, Cezaırde, Kos
tantin şehrinin büyük meydanın
da .bir arabaya genç bir erkekle bir 
kadın biniyor. İkisi de iyi giyin -
miş. İlk bakışta sevdalı oldukları
na hükmedilebilir. 

Gençler arabaya biniyorlar, şe
hirden yarım saat mesafede Sey
di Mebruk villasının adresinı ve
riyorlar. Bu, çiftler villaya gelin
ce, arabacıya beklemesini söylü
yorlar. Aradan bir saat geçiyor. 
İki saat geçiyor. Arabacı sabırsız
lanıyor. Tam o sırada bir kadın 
bağırıyor: 

- Bir doktor! Çabuk bir dok-
tor! ... 
Diğer bir seda emir verdi: 
- Zabıtaya da telefon ediniz! .. 
Arabacı, komşular, sokaktan ge-

çerıler köşkün önüne toplanıyor -
!ar, kapıyı itip içeriye girdikleri 
zaman şu manzara ile karşılaşıyor
lar: 

Genç blr adam, blr karyolanın 
ayak ucuna başını dayamış, yana
Rından kanlar akıyor, sağ elinde 
bir rövolver var. Yatağın üzerin
de, saçları dağınık, göğsü ve kol
ları açık bir kadın yatıyor, rengi 
sapsarı, elinin birinde kocaman 
bir menekşe, öbüründe de büyük 
bir gül demeti tutuyor. Şakağın-

(Devamı 7 inci sayfada) 

Pariste Kedi ile 
Köpek Mezarlığı 

Burada Kedi ve Köpeklerin 
Mermer Mezarları Vardır 

Köpekler mezarlığında bir 
mermer Jabid 

Pariste dünyada eşi olnuyan bü
yük bir köpekler mezarlığı vardır. 
Köpekler mezarlığı denince hatıra 
gelecek yer mutlaka pis bir arsa
dır. Halbuki Paristeki köpekler 
mezarlığı muhteşem bir yerdir. 
Burada tıpkı insan mezarlığı gibi 
çiçeklerle süslüdür, temizdir, mer
mer Jahidler, heykeller yapılmış
tır. 

Köpekler mezarlığı, Sen nehri
nin kenarında ve Klişi ile Manter 
arasındadır. Margarit Düran adlı 
zengin bir kadın tarafından tesis 
edilmiştir. 

Etrafı duvarla çevrilmiş, içeri
sine güzd ağaçlar dikilmiş. Küçük 
bir kulübede oturan kapıcı, me
zarlığı myarete gelenlerden birer 
frank dühuliye alıyor. Mezar -

lığın muhafazası, kapıcı ve bekçi 
aylığı bu suretle temin ediliyor. 
diliyor. 
Kapının ta karşısında mermer

den küçük bir lilhid var. Yanlan ı 

çiçeklerle dolu. Üstünde, tabii ce
samette iki küçük heykeli. Llhi
din ön tarafında şu kitabe yazılı; 

Parri. Büy\ik Sen - Bernar kö
peği. •40 kişirıin hayatım kurtardı 
ve 41 incisi tarafından öldürüldü.• 
Mezarların hepsi bir sırada. Ço

ğu, siyah, kırmızı mermerden ya
pılmış. Üzerlerindeki yazılar yal
dızlı. 

Üzerlerindeki yazılar ı0 kadar 
tuhaf ki işte birkaçı: 

•Adiyö! Benim, bir daha güzel 
yüzünü göremiyeceğim, tüylerini 
okşıyamıyacağım miniminicik 
Çiçem!. Ben, ancak seninle teselli 
buluyordum. Artık bundan mah
rum kaldım. Fakat, kalbim daima 
seninle beraber ... • 

•Burada, meşhur facia muhar
riri Hanri Balayın köpekleri gö -
mülüdür.• 

•Burada, meşhur muharrir Dar
bey Dorevilin sevgili kedisi ya
tıyor.> 

•Burada, şair Fransua Kopenin 
kedıileri gömülüdür.• 

Biraz ileride, güzel bir lilhidin 
üzerinde bir kedi fotoğrafı, altın
da da şu yazılı: 

Krumir. Hanri. R<ışforun kedisi. 
Muharririn vefatından on gün 
sonra kederinden ölmüştür. 10 
temmuz 1913• 

Köpekler mezarlığında, yalnız 

köpek değil, kuş mezarları da var. 
Bir papağanın mezarında: 

Koko. Otuz senelik vefakar dos
tum. 1934 

cNik. Kumandan F. nin siper 
arkadaşı. 1914 - 1918 harbine iş

tirak etmiştir. 16 ilkteşrin 1925 de 
ölmüştür.• 

Kuşlar ve 
insanlar 

insanların hayvanları sevdik 
!erine şüphe yoktur. Fakat bu i 
sanlar arasında bazı orijinal tal 
atıe olanlar da var. Mesela şu y 
karıki resimlerden birisi arti 
bir kadındı.r, güv}'rcinleri nyl 
bekçisi olarak be'>ler. Uyku be 
çisi ne demek? O da ayrı mesel 
Güvercinin sulh ve sükO.net ren 
olduğunu biliriz. Uykuda istiro 
hat hali olduğuna ğöre, artist k 
dının belki de hakkı var. 
Aşağıki resimde de bir şairi ı 

rüyoruz. Bu zat şiirlerini yazm: 
için bir baykuş yavrusundan i 
ham alıyor. Kuşu o kadar alıştr 
nıış ki, piposunun üzerine kond 
ruyor, artık kokusundan mı, gö 
!erinin haşin bakışlarından n 
tüylerinin ~nden mi, bul&: 
ilham perisi olarak yavru bir ba 
kuş besliyorlar. Şairin karşısını 
böyle bir ilham perisi olduğuı 
göre, yazdığı şiirler kimbilir ı 

mene şeylerdir. 
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No.36 Yazan: M. SAMİ KABAYEL 

Mari isterse, Bütün Devlet Ricalini 
Mahv Ve Perişan Edebilirdi 

Bu Haris Kadın Osmanlı İmparatorluğuna Bütün 
Dünyaya Harac Mezad Satabilirdi • 

- Bana bak! ... Efendımizin ve
fatları veliahdı saltanat olan ıkin

ci Mehmed hazretlerine iş'ar edi
lip Edirneye gelineiye kadar mah
rem olarak kalacaktır. Zinhar kim

seye birşey söylemeyip tahtı teda
vide olduklarını işaa ey leyesiz ..• 

Hekimbaşı Halil Paşadan aldı
ğı emir mucibinee harekete geçti 
Padişahı haremi hümayunda hu
susi yatak odasına alarak tahnit 
etti. 

Ma:ri, haremi hıimayundan ıçe
ri dışarı çıkmayı menetmişti. Bu 
suretle Padişahın vefatı tamamile 
gizlene bilmiş ti. 

İşte; Halil Paşa bütün bu işleri 
birkaç saatin içinde vücudlar.dır
dıktan sonra erkanı devleti top -
ladı. 

Molla Hüsrev, Karaca paşa, 
Şehabeddin paşa, Zagnos paşa te
laşta idiler. Halil Paşa, meclisi 
toplatır toplatmu beşuş bir çehre 
ile: 

- Efendimiz, elhamdülillah kri
zi atlattılar ... Bir baygınlık neti
cesi hasıl olan buhran hekimbaşı
nın tedabıri sayesinde ımindefi 

oldu. 

Erkanı devlet Halil Paşanın sôy
lediklerine inanmışlardı. Çunkiı; 
İkinci Murad daha genç ve dinç 
bir adamdı. Hasta değildı. Demek 
bir buhran geçirm~ti. 

Ricali devlet emin ve musterılı 
olarak dağıldı. Fakat; Zağnus Pa
şa her nedense Halil Paşanın soz
lerini biraz endi e ile karşılamış
tı. 

Meclisın dağılmasından sonra; 
Halil Paşa ile başba~a kalan Zağ
nus Paşa Vezıri azama sordu. 

- Paşam; meclise arzı:ttiklerı
nız doğru mu? .. 

- Evet; halrikattır. Efendimiz 
ıni bir buhran geçirmişler. Sul
ıan hazretlerı derhal hekimbaşını 
çağırmışlar, Elhamdülillah viı 

cudü hümayunlan arızadan ta -
mamile kurtulmuş bulunuyor .. 

- Efendimizi sız bizzat gördü -
nüz mü? ... 

- Hayır; Sultan hazretleri wy-
1<'~ ler .. Hekımbaşı da teeyyüd 

..,;rkfını devlet taı afından gö
rulmek ve a\fiyetı ş:ıhanelerine 

duahan olmak gerekmez mı? .. 
Deyince; Halil Paşada şafak at

mıştı. Fakat, kurnaz Veziri azam 
derhal hazır cevabhğını gosterdı. 

- Evet; bendeniz de aynı ka -
naatteyim... Sultan hazretlerıne 
arzedeyim, dedı. 

Bu sözler Zagn s Paşayı tatmın 
etmemiştı. Çok akıllı ve mudebbır 
olan Zağnus Paşa; Halıl Paşanın 
kım olduğunu bılırdi. Mari ıle bır 
fırıldak çevirdiklerone kani ol -
muştu. Fakat, hıç renk vennedı. 

Paşanın yanından ayrıldı 

şa, Halil Paşa ile kafa deng. ol -
makla beraber bırbırlerine kat
'iyyen emniyetleri yoktu. Zağ -
nus Pa§a, Halil Paşaya nazaran 
devlete daha sadık bır kul idi. 

Zağnus Paşa; Halı] Paşanın 

yanından çıktıktan sonda, doğ

ruca Karaca Paşanın evina gitti 
Biraz hoş beşten sonra; heyecan
la Karaca Paşaya sordu: 

- Paşa; Halil Paşanın söyle
diklerine ınandınız mı? 

- Ne gibi? 
- Efendimizin sağ olup vefat 

etmedıklerine ... 
- Evet; inandım ... Yoksa baş

ka birşey mi var?. 

- Vallah ben inanmadım paşa .. 
Yoksa bizden mi saklıyorlar?. 

- Niçin saklasınlar?. 

- Başka bır zamirle-ri mi var 
dersiniz? 

- Olabilir ya•. 
- Ne gibi? 

Karacapaşa: Özu söziı doğru ve 
kımseden yılmaz bir adamdı. Zag
nos Paşanın sükut ile geçiştirmek 
islediği noktaları anlamıştı. Eli
ni belindeki hançerine götürerek: 

- Birader, eğer veziriazam bir 
§ey yapmak niyetinde ıse kendi 
zarar eder. 

- Evet'. 

İstanbulda 
Hırsız Ve 
Dilenciler 

(5 inci sayfadan devam) 
sine almağa cesaret eclemed Ben 
de dılenmrk mecburiyetinde kal
dım. 

Bu za\'allı gene, 10 gun amme 
ışlerınde karın tokluğuna çalış -
mağa mahkum ettim. Fakat bu a
damcagız tabii mahkumiyetini ik
mal ettikten sonra gene dilene -
cek, bir gün zabıta tarafından ge
ne yakalanacak ,.e tekrar mah -
kemeye duşecek .. 

Arkada ım sustu, bır miıddet 

duşundü. Sonra sözüne şöyle de
\•am etti: 

- Memlekf>ıımizdekı Daruıa -
cezelerı te\'sı etmelı, teşkilatlan

dınnalı .. Biıtün malul dilenc;leri 
buralarda 1-0plamalı .. Bundan baş
ka hır ızlar \'e yankesıcı.er için 
de her vıliı~ et merkeı·nde bırer 

ıslahhane açmalı .. Hırsızlıktan ve 
yankesicıilkten m hklım olanları 

bu ıslahhane re gondrnnelı bu
rakrd. bunları ücret mukabilin
de 'ap&bılecı·k er ı<lerde çalış 

tırmalı . 
Bu surette memleket bu ıçtı -

- Eveti filan yok ... Varisi sal
tanat ikinci Mehmeddir. Bunun 
hilafına hareket hatayı azim olur. 

- Bence; ortada bir gizlfük var. 
Buna karşı tedabir almak iktiza 
eder. 

- Doğru buyuruyorsunuz ... İs
terseniz Monla Hüsrev hazretle
rile Şehabeddin paşayı da çağı

ralım ve müzakere edelim mese
leyi ... 

- Muvafık değildir... İkimiz 
hallederiz ve yahud bir karar ve
rel·im ona gôre harekete geçelim. 

- Ne diyorsun? 
- Diyeceğim; Manisaya Sultan 

Mehmede gizlice bir haber yol -
la sak .. 

- Çok muvafık olur •• 
- İyi amma; ya efendimiz ha-

kikaten Halil Paşanın dediği gibi 
vefa.t etmemiş ise sonra iş nice 
olur ... 

- Bura>ı müşkülce ... Bilaizın 

ikinci Mehmedin Edirneye gel -
mesi töhmet olur ... Maazallah e
fendimiz gazaba gelip belki evla
dına da kıyarlar ... 

- Ne yapalım öyleyse?. 
- Bence; ikinci Me'ıımede ha-

ber yollamalıyız .. Bilaizin geldiği
ni de tevil etmesi kolay olur ... 
Hastalığını ve bir buhran geçirdi
ğinı haber alarak babas•nı merak 
ederek gelmiş olur. 

(Devıımı vıır) 

Hitler Danzig' e 
Gidecek m;, 

Yoksa ... 
(4 üncü sııyfııdıın devam) 

lüyor. Daha sonra da Varşova ıle 
Berlin arasında müzakereleı ola
cağını ileri sürüyor. Daha ileri gi
dilerek şu da her tanda ya;yılrr.ak 
isteniyor. Eger Almanlar Danzigi 
alacak olurlarsa İngiltere ile Fran
sa hareket<' geçecek değillerdir. 

İş~e Alman propagandası, Al -
man matbuatının muhtelif se -
beplerle birbırini takip eden neı;
riyatı şu son zamanlarda hep bu 

1

, 
merkezdedir. 

İtalyan Harictye Nezaretinm çı
k;ırdığı .Relazionı İhter Naziona
li• mecmuası Danzigin vaziyetı 

boy le devam ederse bunun harbe 
varaca mı ve harb de çıkarsa İtal
yanın istcdıklerini elde edect·gin. 
yazıyor. 

İtalya Harıciye nezaretınin mec
muası bununla Almanya - İtalya 

ittifakından İtalyanın ne faideler 
umduğunu anlatmak ıstiyor 

mai derdlerden. kısa bir zamanda 
kurtulmuş olur. 

İstanbul Belediyesi İlanları 
lik Munoınmen 

Halil Paşa; Bızans Vrı rı aza
mı Notarasa ve Kral Kostantinc 
mahrem olarak mektuplarını yaz
dı. Ve sadık bendelerınden biri va
sıtasıle bu mektuplan Bızansa 
yolladı. Şehzade Orhan uç gun 
gecmez Edirneye yetışebilırdı. 

teminat bedeli 
1 

Halil Paşa sevınıyordu. Marı

} atlatmıştı. Ma:azalla:h Marinin 
og. Şehzade Ahmed tahta geç
mış olursa halı nice olurdu. Mar 
hem kendısını ve hem de bulun 
dı·vkt rıcal.nı yok edcrdı. Bu ha
rıs kadın Osmanlı ımparatorlu

gunu kendı gıbı yalnıı Bızansli
lara değil. bütün diınyaya ha -
rac edip salardı. 

Hulasa; Halil Paşanın keyfıne 
payan yoktu. Fakat; Zağnus Pa-

395,93 5279 00 Z.nc,, lıkuyu mezaruğında yapılacak 

dırıın !n aatı. 
kad melı kal-

92.00 
28.27 

131 04 

1226.64 Süadiyede Manastır sokağı şvsc ınşaatı. 

376,88 Ş~b.r Tiyatrosu kalorıkr tesısatır:ın tamiri. 

1747 v7 Fatih 22 incı okulun badana, sıva ve kurşun 
ş·yalı hariç olmak üzere aır tamıratı. 

bonı fer-1 

Tahnıın 1 ecl~lleri ile ilk teminat mıktarları yukarıda yazılı ışler 

ayrı ayı ı açık eksiltmeye konulmuştur İhale 19/7 /939 çarşamba gunü 
saat 14 de daimi encümende yapılacaktı~". Şartnamesi zabıt ve muame-j 
!at mıidürliığü kaleminde görülebilir. Isteklilerin hızalannda yazılı 

Hk temınat m'ikbuz veya mektupları ve fen heyetınden alacakları fenni! 
ehliyet vesikalafle ihale günü muayyen saatte daimi encümende bu-
lunmaları. _(4355) 

1 Okuyucu Mektubları 1 
Harab Olan Tarihi 

Vesikalar 
Kadıköyünde Misakımilli soka

ğında 74 numarada mütekaid 
Kamil Kepecioğlu yazıyor: 

•Başvekal,l'te ~ağlı olarak se
kiz sene evvel muallim Cevdetin 
başkanlığı altında memleketin 
yüksek ve tanınmış ilim adam -
!arından mürekkeb bir tesnif he
yeti teşlril edilmişti. Bu heyetin 
hükumetin resmi ve tarihi vesai
kını tasnif ile mükellef idi. Beş 

sene kadar müstakil olarak çalı
şan bu heyet birçok evrakı tas -
nif eylemiş, fihristlerini ve fişle-
rini yapmıştı. 1 

Muallim Cevdetin vefatından 

sonra Maarif Vekaletinin Maca -
ristanden getirttiği Fekle ismin -

deki bir mütehassıs bu usulü be
ğenmemiştir. Bugün beynelmilel 
mevcud olan yedi sekiz nevi tas

nif usullerinden birisi olan bu 
Fransız usulu Türkler için en ko
lay ve muvafık bir sistemdi. 

Bay Fekte Macarların ve Baltık 
devletlerinin tatbik eyledikleri 
•Proe venesya• usuliınü tavsiye 
eylemiş ve bunun için de evrakın 

evvela tarih sırasına konularak 

bir an evvel mahv ve harabiden 
kurtarmasını tavsiye ve bu işin 

bir buçuk senede başarılacağını 

tahmin eylemişti. Bunun için de 
yekdiğerine pek sıkı bır münase
beti olan Ayasofya hamamını, Sul
tanahmed medresesini, Cevri usta 

meMebini bu işe tahsis ettirilmişti. 
İki sene evvel arşiv müdiriyeti te

şekkül etmiş ve arşiv müdiriyeti

ne de İzmir Nafıa şirketler komi

serı Bay Halid Altan tayin edil -
miş ve tarihi evrak tasnıf heyeti 
de arşıv mUdiriyeti emrine veril· 
mişti 

Tamamile ilmi ve tarihi olan bu 

iş gitgıde evraka (tarih a-tma) su

retıne tahavvül eylemış ve yapı

lan tetkıkata göre doksan milyon 

kagıddan ancak beş milyonu ta
rihlenmıştır ve bunlardan 250 bin 

adedın1n larıh tesbrl edilememiş
tir Mütebaki 85 mılyon kağıdın 

bir kısmı rütubetten ve bir kısmı 
da kağıdlara musallat olan haşa
ratın tahribatına bırakılmış ve 
çıirümekte bulunmu~tur 

Bugiın bır lıakıkat \'arsa. en kıy
metli tarih vesikalarının rütu'bet
ten yazıları silinmektedır Bun -

ların bır an evvel kurtarılması i
çın buisı- tahkikıne bır müfNti 

gönderilmesi kafidir Telafisi ka
bil olmıyan bu ihmal ve tckasüle 

bir nıhayet verilmesı ıçın nazarı 

dikkati eelbetmenızı rica ederim .. 

• 
Silahsıza 

• 
Ayrılmış 

Diye İş Verilmemiş 
E·nı kli binbaşı H. lsmaıl im -

zasile aldığımtz mektubdan: 

•Hayatta tek t'rkek evladım 

va· dır. Bundan on ser.; evvelki 
'ıddetli kar fırtınasında mektebe 

g.derken kulağına bir arıza gel -
mişti. Askerliğe gitti. Altı ay son

ra nıuayene ooilerek sılah•ıza çı

kanldı. Hizmet muddetını bitı -

rince, kenmsıne bır <lukkan aç -
mak imkanını bulamadığım için, 
paket postanesinde münhal me

murluk olduguııu ışilınce bir dı
lekçc ıle murncaı>t cttım. Epey za
man bekledik, masraflar ettik. Ni
haye<t bize: •A,;kerl.ktcn sdahsız 

çıkarılmıştır, kabul oluıcaMaz• 

c~nbın verdıler 

Bır vatandaş askerlı ktl·n sılah

sız olarak çıkarılırsa, neden istih
dam roilmesın? Sılahsızlar ıstıh

dam olunamaz, diye emir verildi
ğını de zannetmiyorum. Yeis ve 
teessur içınde yazdığım bu mek

tLıbun1un neşr,ni rica ederım.:t 

Suriyede Cumhurreisi 
intihabı 

P&rıs 9 (Hususi)- Surıye ka
nunu esası<i feshedilmıştir. Bun -

dan sonra Suriye fevkalade kom.
serin emırnamelerile ıdare edile

cektir. Sur.ye meclısı yakında top

lanarak yenı Cumhurı eisını ınti

hab l'<lecektır. 

Japonyada lngiltere Bir Genç Ka 
Aleyhine Nümayişler Geçirdiği Ma 
Londra 9 (Hususi)- Japonya 

ile İngiltere arasında Tiyençin me
selesi hakkında yapılmakta olan 
görüşmeler nazık bir safhaya gir
miştir. Japonya açıktan açığa İn
J;lilterenin Uzak Şark politikasına 
karşı gelmektedir. 

Tiyençinde imtiyaz mıntakala
rına karşı konmuş olan sıbluka ha
la kaldırılmamıştır Sovyet - İn
giliz müzakerelerinin uzaması da 
Japonyayı teşci etmektedir. 

Çin - Japon harbinin ikinci yıl
dönümü münasebetile hemen bü-

tün Japon şehirler:nde İngiltere 
aleyhine şiddetli nümayişler ol
muştur. Tokyoda !n.giHz sefaret

hanesini muhaaza için sıkı tedlıır
ler alınmıştır. Halk bir ar.alık se

farethaneyi çevirmek istemişse de 
dağıtılmıştır. Tiyençin Japon mın

takasında da nümayişler yapıl -

mış, halk İngiltere aleyhine ba

ğırıp çağırmıştır. Nümayişçilerin 

eller:nde: (İngilizler, Asyadan çe

kiliniz) ibaresini havi levhalar 
vardı. 

İngiltere Ordusunu 1 
Milyona Çıka~ıyor 

(l inci sııhıfeden devam) 

yaratmış bulunmaktadır. Son üç 
ay içinde 200,000 kişiyi sil1ıh altına 
aldık. Önümüzdeki aylar içinde 
200,000 kişi daha orduya katıla -
caktır. B r sene içinde muvazzaf 
İngiliz ordusu bir mi~yonu geçe
cektir. 

ŞARKİ PRUSYADA TAHŞIDAT 

Varşova 9 (Hususi)- Tallinden 
gelen yolcuların anlattıklarına gö 
re, Şarki Prusyanın muhtelif nok
talarında, bilhassa Sterburg ve 
Gumbinnen gıbi Polonya hudud
larına yakın yerlerde Almanlar 
müh'm mikyasta tahşidatta bu -
lunmaktadırlar. 

Bundan Şarki Prusyada, Polon
ya hududu civarında oturan Al
man ailelerine, Alınanyanın mer
kezi şehir !erine hareket etmeleri 
ıçin 15 temmuza kadar miıhlet ve
rilmıı;tir. 

Almanyadan Lilvanyaya müte
hassıs namı altında b·rçok zevat 
gelmektedir. Bunlar Danzig için 
Litvanyada gönüllü askeri te~ki

lat yapmağa başlamışlardır. 
Londra 9 (Hususi)- Siyasi me

hafil, Danıig meselesinde şimdi
lik görunen zahiri sükunetın uzun 

müddet devam etmiyeceği kana
atindedir. Hitler geçen pazar gü
nü mukarrer şelrilde Danzig. il
hak et)lleğe karar vermiş bulunu
yordu. Fakat Paris ve Londra:lakı 
Alman sefirlerinden aldığı rap.ır
lar üzerine bu kararını tehir etti· 
.ği anlaşı.Jmaktadır. Dtmzige as
keri tahşidat devam etmektedir. 
Şimdi de ('şçi gönüllüler) ıs:ııi 

altında yeni nazı kıt'aları te~ckF:l 
etmektedir. 

Alman gazeteleri, Danzigi:; A 1-
manyaya iltiha•kına Polonyanın 

hukukan müdahaleye hiçbir Jı.:ık

kı olmadığını yazıyorlar. Bıı g<.
zetelere göre, Polonya Danzıge 

bıi.kim bir devlet değild'r. Serbcs~ 
şehrin mukadderatı üzerind(! an
cak Milletler Cemiyeti ha.kem v.:ı

ziyetin<'/' bulunmaktadır. 
Fakat Almanya Mil.Jetler Ce -

mıyfti ile alakasını kesmiş, Vrr
say muahııdesin: yırtıp atmış b.r 
devlet olduğuna göre, ne Cencvre
nin koyduğu nizamlara, ne dn V c• -

say muahedesinin Danzig hakkın
daki hükümlerine tabi olam•ız. O
nun için bir Alman şehrin" k.:ır~· 

Polonyanın as'keri bir müdaha
leye hazırlanmasını bu gazeteler 
y_ersiz görmektedirler. 

Hariciye Vekili Dış 
Siyasamızı Anlattı 

Ankara 9 (Telefonla) - Büyük 
M•llet Meclisınin dünku toplantı
sında Ticaret Vekili Cezmi Erçin 
mustakil grup rei3 vekili Ali Rana 
Erçin'in takdirlerıne karşı şu iza
hatı vermiştir: 

- Muhterem Rana arkadaşım, 
harıci ticaretimizde tatbik edil -
mekte olan usullerın tadili düşü- 1 

nülüyor mu? Sualıni sormuştur. 

1 
Mevcud mübadele ve tediye re

jimimiz esasen sabit bir manzara 
göstermemektedir. Bu rejim, yal
nıı dahili şartlarımıza göre değıl, 
memleketin hududları haricinden 
gelen birçok seyyal vaziyetlerin 
ıcabalına uyarak idare edilmekte
dir. Binaenaleyh devamlı bir teda
vül havaSJ içinde yaşadığımızı, I 
serbest mu badele 1 e3imme umumi 
şekilde girek imkanları elde edi- 1 
linciye kadar diğer memleketler 1 

gibı bizim de ticari münasebatta 
bulun<luğumuz memleketlere aıd 
konjonktür tahavvülatına. har'ci 
mubadcle rejimimizi ıntibak ettir-, 
mek zaruretınde bulundu.i'(umuzu 
mebdeı hareket olarak kabul ey- 1 
lemeliyız.> I 
Cezmı Erçinden sonra Harıcıy• 

Vekili Şiıkr[ı Saracoğlu kürsiye 
g<'lerek harici miinasebatımız hak
kında şu ızahatı vt>rmiştir: 

•- Arkadaşlar, 

Yurdda sulh, cihanda sulh· İşte 
bizim harici politikamız, dün sulh 
taraftarı ıdik, bugün sulh tarafta
rıyız, yarın da sulh taraftarı ola -
cağız .. Bravo SC'slerı . 

Sulh taraftarıyl7 çünkü sulh 
içinde yaşıyar bir Türkıyenin her 
sahada n<'kr yapmaga kadır o! -
dugunu son yırmi senel;k ınkişaf 
v etcrakkımız vazıhan göstermış
ve terakkımız vazihan göstcrmış-

Hiçbır zafer, sulh yoHarının bi
ze vermekte devam ettıği bu ni
metleri veıemez y hi.,:bır 'icdan 

bu güzel şey !erin bir harb alevi 
içinde erimesine razı olamaz .• Jka
vo sesleri>. 

Hariciye Vekilimiz beyanatına 
devam ederek evvelce kendisine 
az çok güvenilen bir Cemiyeti Ak
vam olduğunu ve sonradan sözle, 
silah ve kalemle, top arasındaki 

mesafelerin azaldığını sciylemiş ve 
demiştir ki: 

·- Orta ve şark Avrupanın bu 
esnada ciddi bir buhran geçirdi
ğini hep hatırlarız. Hakikatte ise 
bu buhran şarki Avrupada da he
nüz zail olmamıştır. Vakıt vakit, 
muhtelif devletlere taalluk eden 
şekillerde bu buhranlar tazelen -
mekte ve agırlaşıp hafiflemekte
dir. Bu ahvalin başlaması bize 
memleket ıçin yeni t>mnıyet ted -
birleri almak ve cıhan sulhuna 
başka yoldan faydalı olmak içın 

geçirikcck \;Ok vaktimız kalmadı

ğını göstenn '•tır • 
Şukrii Saracoğlu bundan sonra 

İngılizlerle vaki anlaşmamıza te
mas etmış ve Türk - Fransız mu
nasebatına geçerek scizlerine şöyle 
devam <·tmiştir: 

•- İngilizlerle baslıyan tl-mas 
ve müzakerelerımize muvazi ola
rak. Franslllarla da müzakere ve 
temasa girşmiştik. 

Hatay mes<'lesinin hallinden son
ra, Fransa ilC' Türkiye aTasında, 

muallak hiçbir mesele kalmadığı 
için, İng!lizlerle yapmış olduğu -
muz beyanname. aynen Fransız -
!arla da imza ve teati edilerek, İn
gilizlerle kat'i asistans mukave -
lesı için yapılmakta olan müza -
kereler r.yri hizaya getirilmiş oldu. 

Arnavudlugun işgali, bitaraflık

tan ayrılıp sulh cephesine iltiha -
kımıza, bir bakıma göre, en büyük 
amil olmakla beraber. diğer bir 
bakıma göre de, bu iltihakı son se
nelerin siyasi hadiselerinin tabii 

(5 inci &ayfadan d 
orta<;ında keman çala çal 
defa kapıya yaklaşıyor. f 
defa cesareti kırılıyor. Ç 
pının öteki kanadı da 
açılmış. Kemanını yere 
çelrilrnesi ve birden kap1' 
ması imkanı yok. Mamb• 
zerine atılacakları muhaJ 

Madam James, tamanı 
ayni havayı on defa, yiı 

çalıyor. 

Vakit gece yarısını 

Mösyö James nasılsa: t 

Evvela karısının o saatte 
çalmasına hayre-t ediyor. 
ayni havanm nevmidane 1 
dilişi dikkat nazarını çeki 
kıyor, ayaklarının ucuna 
hole gelıyor 

Karısının korkunç v 
görünce koşuyor, çütesirıı 

Yılanlara görünmeden 
yavaşça aralarından çek 
işaret ediyor ve Mambals 
sıraya gelmelerini bekli~ 
yılanlardan birini öldürıil 
rısını ölüme mahklım el 
mek olduğunu biliyor. 

Bir çeyrek saat, eli tüf 
tiğinde, yılanların başla 

hizaya gelmeı;ini bekliyo! 
Nihayet, tetiği çekiyor. 

dişi yılanın başlan parça 
Ayni dakikada Madaı!l 

kemanını, yayını elinden 
yor, düşıip bayılı~·or. 

Kont Ciya 
lspanyad9. 

(l inci sahifeden 
Fakat buradak! İspan) 

hafilınde böyle bır askeri 
denin hatta müı ıkere dat 
miyeceği söylenmektedif 

Bu mehafilin kanaati ş 
- İspanyanın ;ıerhangi 

Jetle askeri bir ıtt:fak al< 
bugün yarın prtlıyabıle 

muharebe halıncle İspanY 
dahale vazy<etınde bıra~ 
Halbuki uzun ve kanlı bl 
rebeden daha y< oi çrkm,ş 
panyanın, yeni bir harbe 
ğe ne hevesi, ne k~biliyel 
imkanları vardı İspanya 
ordusu scfled ,.e siyasi 
darları memlekttin hiçbir 
zanamıyacağı yeni bir 
atılmak niyetinde değ.ile 

Kont Cianonu.ı ziyare 
sebl'lile neşriyatta bulun 
yol gazetelerı de aynı fiki 
ri sürmektedirle . 

--<>O-

Moskov 
Müzakere) 
Ne Safhad 
Moskova 9 (AA )- S 

giar ve Strang, C1 <in M 
görüşmiışlerdir. S at 18 d 
kadar devam eden iıu gor 
de Potemkin de h•zır b 
tur 

lı;gılız ve Fran' z mu 
niıkümctlcrinin sc n So'" 
kab:l teklıfkrınc verdı 

tevdi etınişlerdır 

Göri.ışmelerden oonıa 

bır suale cevab ve. Pn 5 
gorüşmelere hiçbıı renk 
riın daha münasib ,,]acıı 

lemıştir. 

Gekcek mulakatı" ta 
tesb.t edılmemıştir. 

Çocuk Ilc~ü 

Dr. Ahmed Akk 

Pazardan maada hu 
15 den sonra. Te.: 

bir nefaesı addetmek Ja 
Hariciye Vek.limiz o 

le bıtirmiştır: 

- Arkadaşl~r, 

Tekrar ed;yorum· 
yurclda sulh. cihanda 
gene tekrar edıyorum 
fakat emniyet ve şeref! 
!ara bağlanmış olan ta. 
mizi koruyan bir sulha 
(Siırekli alkışlar) 



No. 18 Yuan: Rahmi Yağız ,, 
Ya Türkler Tarafından Esir 

Edilir, Y ahud da •.. ,, 
dam Sustu, Sözi1n'i1. Yürütemedi, Bu Mevzu Et
lında Fazla Konuşmak istemediği Anlaşılıyordu 

lOaırye tekrar söze karıştı: 
- Orası öyle ... Ve bütün ar -
davlar bu düşünceden başka 
bir şey! akıllarına getirmiyor
du-. Yalnız bir muharebe cüzü 

ier kendisinden eksilen ele -
arın ıtkıbetini öğrenemez, 
an haberda.r olamazsa ken -
diitünmelt, boşluk, karanlık 

tı.lirııizJik içinde bocalamak gi
l"llht esareUere diişer. Buna 

{dan vermemek için resmi teb- j 
er, günlük emirlerle her ha -

en yüksek mevkiden nefere 
ll"f'l42ar bildirilir. Sizin anlatacak -

z, arkadaşlarımızın uğradık-
4krbet ne kadar feci olursa ol
eıııinolun komodor bizde zer

Itac!.ar bir değişiklik, ufacık bir 
r1tu veya maneviyat sarsıntısı 
'Ydana getirmekten çok uzak -
· Onun için ısrarım mazur gör
enızi rica edeceğim ... Arkadaş
rııııız ne oldular?. 
~rodey, sükuti karakterini çok 
tanıdığı Klavyenin haklı ve 
nde sözlerini uzun bulmadL 
UI gördü, istediği izahatı ver-

- Fransız tahtelbahirlerinden 
; daha ilk hamlede, filotil -

ız ağ mania hattına geldiği sı
Ti!rk topçuları tarafından gö

ii. Üzerine teksif edilen sa
bataryalarının ateşi ile hücu
ltaikan Türk destroyerlerinin 

Pları karşısında filotilla safını 
lı:e mecbur oldu. Ateş altında 
•landı, battı. 

- ~ürettebat ne oldu!. 
- Burası bence de sizin bildi-
iz kadar karanlık! 

- Yani? 
- Ya Türkler tarafından esir 
Ud·1 e tı ı er. Yahud da ... 

llodey sustu ... Sözünü yürüt
edı. Bu mevzu etrafında konuş
k ıstemediğini anlatır bir eda 

e I<lavyeye söylendi: 
- ~erakınız şimdilik giderildi 
§allah kapiten!. 
~lelim kendi işlerimize ... 
....., leomodor ..• Biraz da Turku

an bahseder misiniz?. 
."; ~t, birinci vartayı atlattı. 

at Safir'e ateş açan batarya
--.. 111,.._ komşu rasıdları preskopunu 
Setil'tıılhtınişler ••• Ateşe tutuldu. Ka· 

sırada geminin amonyak 
lan dellnmif. Bana vaziyeti 

etti. VedalqtL Denizin Ü .. 

Çt\rtı. Ve .. tabii esir edilmiş-

...... 8unıı da 10nradan öğreni -

...... 'l'abil.. Şimdi gelelim bahsi
. Şu anda hareket hedefimi-

zin birinci safhasını bitirmiş, bo
ğazı geçmiş, ikinci safhaya başla
malt üzere Mannaraya girmiş bu-
lunuyoruz .. 

Süvariler: 
- Horra. .. Horra ..• 
Haykır~larile Brodeyi 

dular. Muvaffakiyetlerini 
!adılar 

Komodor devam etti: 

durdur-
alkış -

- Vamemizin asıl müşkül saf
hası burada başlıyor.. Marmara 
her tarafı düşman arazisile çev -

rili bir hasım gölü vaziyetinde -
dir ... Bizim topluca hareket im -
kanlarımız da tamamen nezedilmiş 
bulunuyor. Buradaki hareketleri
mizi şu umumi veçhe içinde ken
di inisiyativimizle muvaffakiyete 
götürebileceğiz. 

Gerçi bize yardım edecek un -
surlar da ihmal edilmemiş, İs -
tanbuldaki ajanlarımızın faaliye
tile bi?.e üıı tedariki dahi düşünül-
müştür. 

(Devamı var) 

Güller Arasında Yatan 
Ôlü Kadın 

(S inci aayfadan devam) 

daki küçük yaradan kanlar sızı-

yor. 
Doktor, ilk evvel kadını mua

yene ediyor, öldüğünü söylüyor. 
Sonra delikanlının yanına geli -
yor. Henüz yaşadığını anlayınca 

yarasını sarıyor, amonyak kokla
tıyor. Yaralı gözlerini açınca, yü
zündeki pansıman bezlerini çekip 
çıkarmak istiyor ve inliyor: 

- Öldürünüz ..• Allah rizası i-
çln öldürünüz beni! .•• 

Ve i!Ave ediyor: 

- Birbirimizi seviyorduk. Ha
yatlarımızı birleştirmenin imkanı 
yoktu. Beraber ölmeye karar ver

miştik. O. kendi kendini öldürdü. 
Fakat ben, muvaffak olamadım. 

Odada hiç bir şey bozulmamış
tı. Her şey yerli yerinde idi. Ölü 
kadının halinde hiç bir şiddet e· 
seri yoktu. Sağ elindeki kan leke
si de, silahı bizzat kullandığına 

delalet ediyordu. 
Genç Hanri Şambig ile Madam 

Helen Gay'i.n istiyerek hayatla
na son verdikleri muhakkaktı. 

Her zaman görülen, işidilen bir 
aşk faciası. Şambig ailesi, oğul -
tarının tevkif ve muhakeme olun
duğu sırada hep bunu ileri sürü
yorlardı. Gay taraftarlan da büs
bütün aksiniı iddia edi:yorlardı. 

Onlara göre Henri adi bir katildi. 
O kadar adi ki genç kadını, oda

sına götürmek için uyku verici 
bir madde kullanmıştı. Soymuş. 

yatağına yatırmış, sonra da öldür
müştü. 

ıHalbuki hakikat öyle değiıldl. 

Beraber ölmeye karar vermişler
di. Evden çıktılar, bir demet çi -

çek aldılar, araba ile Seydi Meb
ruk vi!!Asına geldiler. Delikanlı 

nın odasına çıktılar. 

Kadının kocası çok nüfuzlu bir 
adamdı. Mahkeme erkeği yedi se
ne kürek cezasına mahkılm etti 
sonra bir çiftiğe çekildi. Alem -
den uzak ve yalnız yaşadL On se
ne evvel öldü. Seydi Mebruk vil-
18.sının ve menekşeler, ıgüller ara
sında yatan ölü kadının esrarını 
beraber mezara götürdü. Fakat 
bunlar şimdi bir romanın sahife
leri arasında yaşıyorlar. 

HiKAYE• 

Erkeği Çekmek 
Kadının Elindedir 

(4 üncü sayfadtıfl aeoom} 

da yaşasak bile, senin dediğin gi· 
bi, onu gördüğüm zaman, yüzüne 
tüküreceğlmden emin olmalısın! 
İyi amma, ben onun kalbine ve 
kafasına nasıl hükmedebilirim? 
Beyninin içindekileri nasıl silebi
lirim? Aşk, hiç bir zaman bir elin 

üstünde kire benzemez ki. onu bir 
süngerle silmek mümkün olsun. 

Bana kalırsa, bu işi ancak ve 
yine sen yapabileceksin. Çünkü o, 
benden ziyade sana yakındır. Ken
ıtini her şeyden önce ona sevdir
meğe çalış! Emin ol ki, bu suret
le ne kalbin in ve ne de kafasının 
içinde en ufak bir iz bile kalmaz. 
Erkeğini kendinden uzaklaştır -
mak kadar, onu kendine çekmek 
ve bağlamak da kadının elinde -

dir!• 
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OCUK 

Tabiatin Kuvvetleri 

Siyah Pırlanta, Beyaz Pırlanta,Güneş 
1- İnsanlar maden kömürünü 

keşfettikleri zaman bunun fay
dalarını dille söyliye söyliye bi
tirmiyorlardı. 

İnsanlar, maden kömürünün is
mine siyah pırlanta demişlerdir. 
Bugün dünya yüzünde kömür ma
denlerine sahib olao memleket -
ler en yüksek sanayi müesseseleri
ne sahi.b zengin milletlerdir. 

Kömür yeraltından maden o -
cakları vasıtasile çıkanlır. Bugün 
1000 metre derinlikte maden oca-k
ları vardır. 

Hatta; deniz altına doğru uza
mış maden ocaklarında çalı;\ın 
on binlerce amele vardır. 

2- Maden kömürü keşfolun -
duktan sonra insanlar büyük fab
rikalar kurdular. Maden kömürü 

vasıtasile buhar istihsal ettıiler. 

Makineler tekemmül etti. On do
kuzuncu asrın makine devrini 
yükseklere çıkardılar. Denizlerde 
en son sistem yollu vapurlar ya
parak 'karaları bıir'birine ba~ladı

lar. 

3- Maden kömüründen zift çı- ı 
brırlar... Zift dünya sanayiinde 

mühim rol oynar ..• Hatta, ıokak

larımızda asfalt kaldırımlara va
nncıya kadar yarar ... Maden kö

müründen bugün gaz da çıkanl
maktadır. 

4-- Maden kömüründen hava-

gazi istihsal ederler. Havagazi çok 
işe yarar ... Evlerimizde, banyo -
larımızda, mutfaklarımızda, bü -
yük demir fabrikalarında havaga
zi daima lüzum olan bir vasıta • 
dır. 

5- İnsanlar bugün gazla iş gö
rüyorlar. Gazi keşfedip sanayide 
istimale başlıyan insanlar maden 
kömürünü yavaş yavq teriı:etme-

ğe başlamışlardır. Şimdi fabrika
lar, vapurlar, değirmenler herşey 
pz!e işliyor. Bugün gazi olan 
memleketler dünyanın en zengin 
milletlericfu. 

6- İnsanlar gaz çıkarmak için 
derin kuyular kazmaktadırlar. Gaz 
istihsal membalarından sahillere 
kadar binlerce kilometroluk bi
rular yapmışlardır. 

7- Gaz borularile Bakü gazleri 
Azerbaycandan Gürcistandan ge
çerek ta Batuma kadar gelirler ve 
buradan vapurlara yüklenir. Mu
sul gazleri de ıssız ~ileri geçerek 
Yafaya kadar binll!l'ce kilometre 
gelir. 

8- Bii'tün bu tabiatin kuvvet ve 
kudretlerini keffeden insanlar her 
halde bir gün daha mühim bir 
keşifte bulUDacaklarclır. Bu da gii
neşdir. Güneşden kuvvet istihsali
ne muvaffak olacak insanlar bir 
işaretle zahmetsiz, bonısu:z, ku
yusuz her türlü kuvvetleri işlet~ 
ceklerdlr. 

Güzal Çocuk Portreleri: 

Sessiz Filimden Sesli 
Filme Nasıl Geçildi ? 

Hepiniz biliyorsunuz ki sesli fi
lim daha şurada mazisi çok olmı
yan yeni bir icaddır. Bir kaç aene 
eYVeline kadar sesli fümin ne de
mek olduğunu bilmiyorduk, ve 
ondan evvel bize böyle birşeyden 
bahsedit.eydi imkiruıız görürdük. 

Çüııkil; sinema denince yalnız 
. perde üzerinde hareket eden göl
geler görmeğe, yani sessiz filim 
ııeyretmeğe ahfmıştık. 

Fakat; gilnün birinde, Avrupa
da !ilimlerin seeli olarak gösteril
diğini işittik ve az sonra da biz de 
sesli filmi bir hakikat olarak gör
dük. 
Şimdi sesli filme o kadar alış -

tık ki, seıısiz f:Jm adeta bizi uyu
tuyor. Ve onu film saymıyor, alay 
ediyoruz. 

Fakat; sesli fılmin tarihi ne -
dir? Ne zaman meydana gelmiştir? 

Sesli !Nmin tatbik mevkiine 
geçtiği iarih çok eski değildir. Ik 
sesli film olarak jaz şarkıcısı 4 şu
bat 1928 de Anıerikada Brodvayda 
gösterildi. Bu filim de çok sevi • 
len art:st Al. jakon baş rolü almış 
bulunuyordu. 

Fakat, - caz ~arkıcısı ilk göste
rilen sesli film olduğu halde ilk 
sesli film değildlr. 

Yani; film sesli fihnin b:.şı de
ğil, bilakis nihayeti ve neticesidir. 
Çünkü, se9li f:lm uzerinde yapılan 
tecrübeler 1928 senesinden çok ev
velinden yapılan tecrübelerde çok 
iyi neticeler vermişti. Yalnız, o , 
zaman mevki ve vaziyet heniız mü
said değJdi. 

Çünkü; .sessiz film biitüı. can
lılığı ile ve kuvvetile her tarafta 
devam ediyordu. Bunun için da
ha henüz pek mükemmelleşme -
m.iş bir halde bulW!AD aesli fJm 
sessfzin yerini tutamazdı. Sonra 
da sessiz filmler için ortaya kon
muş bJ-çok sermaye vardı. 

Fakat; 1928 de sessiz filın bütün 
mevzuları kullantDl§ ve başi<a ya
pacak mevzu bulamamış bir hale 
geLnıişti. 

Bütün dünya halkı birbirinin 
ayni olan filınleri seyretmekten 
bıkmıştL !ııfnhakkak bir yenililı: 

bir değişiJclik lazınuiı. 
İşte; o zaman seo;li fil:m ken -

dine açık bir yer buldu. O zamana 
_kadar az çok tekamül etmiş bulu
nuyordu. 

Sesli film birdenb:re dilsiz per
deyi dillendirdi ve herkesin ho
şuna gitti. Çok geçmeden sessiz 
nm ortadan yok oldu. 

Bugün seali film mükemmeli -
yet noktasında bulunuyor .. Şimdi 
renkli filimler yapılmağa ve da
ha ziyade tekemmüle çal~ılıyor .. 
Herşeyi kend:i renginde görmek ne 
güzel b'.rşey değil mi!. 

1 
TEMMUZ 

MÜSABAKAMIZ 

'-..........;..T~A..;;;;...;;.R~Z_A_N_I N_O_G_L u__..I I 
da haklıydL Çünkü Paloviç in . 
sanlıktan ç1kmış. lanılamıyacak 
bir hale gelmiş'ti. 

Maymunu satın almak arzusun
da olduğunu ve istediği kadar pa
ra vereceğinj söyledi. Paloviç, dü
şünmek, cevab vermek için bir 
gün müsaade istedi. 

yetinden irlifade ederek kaçtı, 

Londranın kenar bir mahalleııine 
gitti. Tozlu, çlrkefli sokaklarda do
laştı. Nihayet, maymunun ve sa
hibinin oturduğu evi buldu. 

"-Ymun, bu sözü anlaml§ gibi 
~ebbısinin yanına gitti. 
h Ulısin arasında duran ve bu 
. ne; ı seyreden cılız, bir adam, 

Yult bir kin ve kıorku ile titri
r 
• Yumruklarını sıkıyor, dudak
•lnı l.o ısırıyordu. 

rd Greystok. ertesi giın may
re~~u nerede görebileceğini mü
u iden öğrendikten sonra, oğlu
~ elınden tuttu, locadan çıktı. 

lıırdt~~bıle bindikleri zaman Jak 

~ ~ l:labacığım. nasıl oluyor da 
ı.ıı lalesi tanıyorsunuz, o da sizi 

1Yor• l.o .. 
~ drd Greystok, yani eski Tarzan 

e • 

No: 6 

Kalanın kendfıSine nasıl baktığı

nı. nasıl büyü;ttüğünü söyledi. Af
rika ormanlarında maruz kaklığı 
tehlikeleri, geçirdiği ,korkuları, 

sel gibi akan ve günlerce süren 
yağmurları, sıcak ve boğucu gün
leri, soğuk geceleri, açlığı, vahşi 
hayvanların sessizce hücumlarını 
birer birer tasvir etti. 

Bunları anlatmakla çocuğun yü
reğinde Afrikaya, Afrika or -
manlarına ve sakinlerine karşı bir 
nefret hisei •yandırmak istiyor
du. F;ı.kat yalnız birşeyi hatıra ge
tirmiyordu. 

O da, yanında oturan ve bu söz
leri büyük bir dikkatle dinliyen 

est ha ·atı Afrika or-

Çeviren: FUAD SAMİH 

orada, onların arasında geçirdiği 
hayatı özliyen Tarzanın oğlu ol
duğunu ... 

Jak odasına girip yatıtıktan son
ra I.ıord Greystok hadiseyi ve ma
zi.de geçirdiği hay atı kısmen ço
cuğa anlattığını karısına söyledi. 

Jan içini çekti, birşey söyleme
di. İtirazlarının artık fayda ver
miyeceğini anlamıştı. 

Tarzan, ertesi gün gitti, Akutu 
gördü. Fakat, bütün yalvarmala
rına rağmen Jakı beraber götür
medi 

Maymunun asıl sahibi ile gö -
rüştü. Bu çehresi çiçekle bozul -
muş, yaşlı ve hastalıklı adamın 

Paloviç olduğunun farkına var -

Tarzan eve döndüğü zaman oğ
lunu büyük bir heyecan içinde 
bu'du. Saçlarını okşadı. Karısına 
maymunu satın alarak Afrikaya, 
doğduğu vahşi ormanlara gönder
mek istediğini söyledi. 

Jan, bunu muvafık buldu. Fa
kat Jak çok meyus oldu. Maymu
nun, şatoda •eski bi rdost gibi> 
ikametinin daha muvafık olaca -
ğını •"ÖV ledi. 

Annesi itiraz etti: 
- Hayır! Olmaz! ... Hem seni 

bir daha gidip maymunu görmiye
ceksin, anladın mı Jak?. 

Jak, söz dinler bir çocuk değil
di. İki gün sonra, Mister Moorun 

Kapıyı, Paloviç açtı. Jakın lDll)'

munu görmiye geldlğini anlayınca 
içeri girmesine müsaade etti. 

Paloviç, gençliğinde çok temiz 
çok titiz bir adamdı. Fakat yam
yamlar arasında geçirdiği on se
ne içinde temizliği, titizliği tama

mile unutmuştu: Şimdi, üstü başı 
pis ve leke içindeydi. Haftalardan 
beri su yüzü görmiyen elleri sim
siyahtı. Tırnakları uzamış. saçı ve 
sakalı biribirine karı1ffiışlı. 

Odasına gelince: Karmakarışık
tı. Leş gibi kokuyordu. J ak, içeri 
girdiği vakit Ajab, bir köşede o
turuyordu. Çocuğu görünce he -
men kalktı, yanına geldi, mırılda
narak omuzlarını okşaınıya bııt -
ladı. 

Şu siyah parçalan keser, dik -
katle yany~ getirirseniz, her 
gün gördüğünüz ve pek çok sevdi
ğiniz bir hayvan vücude gelir. 
Acaba bu nedir? ... 

• • 
Hediyelerimiz 
Birinciye Bir yünlü kazak. 
İJ<i.tlıciye: Bir çift yadık · skar -

ptn. 
ttçünciiye: Bir spor çorabı 
Ayrıca elli okuyucumuza muh-

telif h~e verilecektir. 

Haziran Müsabakamız
da Kazananlar 

Birinci: İnegöl ikinci ilk mekteb 
S. 5, N o. Z8 İhsan Arif. 

•:llkinci: Çarşamba biru;ci mek
teb S. 4 No. 36 Aykurt. 

Üçüncü: Fatih Atpazarı mey -
danı No. 8 Yüce ülkıi lisesi seki
zinci sınıf Hikmet. 

MUHTELİF UDiYE 
KAZANANLA& 

Kenan Işın, Üsküdar Tabaklar 

Cami sokağı No. 9. Ayda Tezcan; 
Beşiktaş tramv•y cad. Nazif Apt. 
No. 2. Burhan Çakmak; Fatih At
.;ıazarı Kırbacı sokak No. 22. Mu
zaffer; Doyçeban.lı İstanbc 1 şube-
si. Gültekin; Bostancu Köprüüstü 

No. 476. Sabahaddin Tern •• ; Ço • 
rum caddesinde berber. Sung.ırlu; 
Münevver Yaşar. izzet Özbay; 

Cerrahpaşa Cami sokak N o. 14. 
S. Baro; Beyoğlu orta okul No. 

2M. 
Mükerrem Erdin; Haliç Fener 

Abdi Subaşı Siğuktulumba cad. 
No. 8. 
Kız lisesinden 843 N o. 

(Devamı tı4r) 



1 

SAÇ EKSIRJ 

Kom ojen 
Saçlan besler, köklerini 
kuvvetlendirir, dökül
meaiııi önler, kepekleri• 

ni giderir. 

lngiliz Kanzuk 
Eczanesi 

Beyo~lu - lstanbul 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
Cinli Mikdan Beher kilo Tutarı Ofo7.S 

Mubımmen B. temınab 
Ekliitme 

Kuruı Lira Kr. LiraKr. Şekli Saab 
Xanaviııe 19898 ~. 12 2387 76 358 16 Açık art. 14 
Çul 12791 • 7 895 37 134 30 Pazarlık 14,30 
Çuval 8500 • 10 950 - 142 50 • 15 
Mıırlm bed 250 • 11! 37 - 5 55 • 15,30 
ip 8760 • 17 1487 20 223 os Açık art. 16 
Kınnap 7319 • 15 1067 85 160 17 • 16,30 

1 - Şartname ve niimuneleri mucibince yukarda cins ve miktarı 
yazılı ıskarta sargılar hizalarında g&terilen usullerle ayn ayn satıla
caktır. 

Il - Muhsromen bedelleri % 15 muvakkat teminatları eksiltme 
saatler! hizalarında yazılıdır. 

m - Arttırma 13/VIl/939 perşembe günü Kabataşta Levazım ve 
Mubayaat ~ubeslndekı Alım satım komisyonunda yapılacaktrr. 

IV - Şartnameler her gün sözü geçen şubeden parasız alınabile
ceği gibi nünıuneler de görülebilir. 

V - İstekliler arttırma için tayin olunan gün ve saatlerde % 15 
güvenme paralan vle yukarda adı geçen komisyona gl!lmeleri. c4570• 

İstanbul Defterdarlığından: 
' Bronzdan mamııl Beş kuruşlu.klarla Yüz paralıkların ve nikel ku

ruşların l / KAııunusani / 939 dan itibaren tedavülden kaldırılmış ol

masına rağmen yine bazı yerlenie mübadele vasıtası olara:k ke<bul ve 

Etimal f'dilıdıği habPr alınmıştır. 

Bu paralann nihayet 1 / KAnunusani / 194-0 tarihine kadar verg.i 

vesair borçlar mukabilinde malsandıklarınca kılbulü mümkün olup a
har bir ıeldl ve suretle tedavülüne imkAn yoktur. Binaenaleyh; 

Ha11un zarar görmemesi ve tebliğ hiWına hareketle kanunt taki· 
bata duçar olmaması için keyfiyet llAn olunur. (4818) 

BU GÔN. 
KUM&AQASINA 
PAQ~ATAN 

SÜMER BANK İstanbul Erkek Öğretmen Okulu Satın Alma 
Komisyonu Başkanlığından: YERıJ MALLAR PAZARLARI M°OEsSESESİ 

MERSİN ŞUBESİ 
Yeniden tevsi edilmiı ve ti) Temmuzda sabşa başlaya cakbr 

Nevi Kiloıu Muh~mmen 

Aa Çojtu bedeli 
Ekmek 32•>JO 38000 9,5 

Dağlıç eti 6000 ~500 48 ) 

ilk teminab 
Lira Kr. 
270 75 ...../ 

' 
ı ı 1 

Karaman eti 600 1000 -16 } 
ıtaabu) Vakıflar Direktörlüğü !anlan_ Kuzu eti 1000 1200 48 > 

, :.:s~ığ~rr:.....;e..;ti;.._ ________ 8_00 ____ 10~0~0 _______ 35_~> ____________ _,,, 

374 00 

Semti ve mahallesi 

Unkapanı, IKasap Demir
hun. 

Eyüp, Nişaru:ı M. P~a 

Cadde 
veya 

soka~ 

i!Ahi 

Sarayburnu Can kur· Kale ~ı 
taran 

No. su 

3 

Muham-'" Toz şeker 2500 3500 27 70 88 ../ 

:~ı~ Beyaz peynir 700 1000 45 ) 58 13 
Lira Kr· _K_aş~ar__,pe.....::..y_nı_·r _______ 3oo ___ ,--5_oo _______ 65_~> _____________ / 

Tekke Yumurta 20000 25000 2 37 50 ...../ ı 

8 00 Pirinç 3000 3500 30 ) 
Barbunya (kuru) 300 400 12 ) 

00 
Yeşil mercimek 200 250 16 ) 
Kmnızı mercimek 150 200 12 ) ~ 

1-=,,.--,-,...,..--...,-----~-:-::~--~:":"'.:"-------:-=-7----------------" Un ( ekistra) 2000 3000 15 ) 

Cinsi 

Şeyh Kalem 
n>"Şl"utahanesi 

Şeyh Mehmet derga-
hında on oda 8 

Değirmen ocağı 

87 15 

camü 3 00 Pirinçunu 200 300 20 ) 
İakele 21-18 Dükkan 4 00 Ma"'1rna 350 500 25 ) Eyüb. Cam.ii kebir 54 00 

Yenikapı, KAtipkasım T~ 114"32 • 2 60 Şehriye 100 150 25 ) 

• Yeı:ıikapı 59-07 • 2 00 Nişasta 50 75 18 l 
Eyüp, Kızılınescit Dibağhane 47 Cami altında dükkAn 2 oo _İrmik __ . __________ 15_0 ___ 200 _______ 1_7--;)'-----~--------
Sultanbamamı Saka çeşmesi 34-4 Baraka 2 ool Zeytinyağ 500 700 55 ) 
Clbal.i, Seferikoz İakele 7..IJ İki oda 4 oo \/ Zeytin 400 600 25 ) 

Çenberl:itaş, Atikalipaşa Kireçhane 2 F.ski kireçhane 3 00 ..;S;:.:a::b:.:u::n ________ .,;5~0,;,.0---:-7:-:00-:--------32-::-':-) ------------

157 00 

Cibali, Seferi:koz Vapur iskele:;! Seferi.koz camü 
1 :aı:~e:oğan ::gg ~: : ~ 28 50 

avlusu 3 00 ../ 
Çelebi oğlu Alaettin 

Vezneciler, Camcı Ali 
Tahmis 78-1 

Tramvay 50 

Arsa 
10 

oo ı -=S:.:il:.:ivn:..:;;;.·~y:.:o~ğu:.:~:.:a:.:u ______ 1_5_oo'--__ 2_00_0 ______ ,--2o __________ s_o_o_o ___ / 

Süt 1000 1500 12 13 50 1 oo : -=::.:....~~~~~~~--=~~~....:.:.~~~~~~7:"::"-:-~~~~~~~~-'--~-
0dun (gürgen) çeki 25 35 250 ) 

Dükkan arsası 

• • • 92 Arsa 6 OO Meşeodunu çeki 25 35 250 ) 22 13 llliıı Koca Mustafa Paşa Mektep 5 • 
Eyüp Cezri Kasım Babahaydar 15 • 

2 ooı~M_a_n~g~al_ko_ .. m_üru_·_· _kil_·o ____ 2_0_00 ___ 3_o~o~o ______ :":"'.:"4=-->....,.. _______ ,..,........,..,, ___ _./~h~ 
1 60 Kok kömürü ton 90 100 1875 tonu 140 6~ ~ d 

Şapçı hanı üst katta Sade yağ 1700 2000 100 150 00 lttıı 
oda ve odabaşılık ve Ispanak 1500 2000 6 ) ~1td 

Bahçekapı, Şeyh Mehmed 
GeylAnl Yağcı 

9 

kahveciliği 12 00 Prrasa 1500 2000 5 } lıı, t 
Tanburacı han oda - , Lahana 1000 1500 5 l ~, fıa. 

başılığı 7 50 Havuç 500 600 6 ) ~-
Uzunçarşıda 2-1 

Müddeti icar: 
Teslimat tarihinden 940 • senesi Mayıs sonuna kadar. 

Ayvansaray, Yavedut 
Aksaray Molla Gürani 

Müddet; ica:: 

Arabacı 

Taşmektep 

25 
49 

Bostan 

• 

Seneliıt 

51 50 
30 00 

Teslimi tarJ1i:ıder, 941 - senesi Kasım iptldasına kadar. 

Yukarıda y1<"1lı mahaller kiraya verilmek üzere açık arttrrmaya 
çıkarıJmıştır. İst;,kliler 11 temmuz 939 salı günü saat 15 e kadar Çem
berlitaşta İstanbul Vakı:flar Başmüdürlüğünde Vakıf Akarlar kalemine 
gelmeleri. 4783 

Tatak, yemek ve çalışma oda

larile salon takımları, velhasıl 

her nevi mobilyalar; BAKER 

(ESKİ HAYDEN) mağazaların

da teşhir edilmekte ve her yer

den ucuz fiat ve müsaid prt-_ 
lar satılmaktadır. 

İstanbul asliye birinci hukuk 
mahkemesinden: 
Kasım paşada Nalıncı yokuşun

da 6 numaralı hanede Selman Ke
mal tarafından M. aleyh Ankarada 
Himayeietfal apartımanında diş 

tabibi Şerafettin aleyhine açılan 
davloının yapılmaıkta olan mu.. 
hakemesinde: 

Kereviz (Kök) 700 1000 6 ) td1~0, 
Domates dolmahk 500 700 6 ) So 
Domates Sıra 1000 .!500 5 ) 
Taze bezelye 250 300 10 ) 

Bezelya (araka) 200 350 10 ) 
Taze bakla (yerli) 500 700 5 ) 
Taze bakla (İzmir) 200 350 15 ) 
Çalı fasulye 350 556 8 ) 130 00 
Ayşe fasulye 1000 1500 9 ) 
Yeşil barbunye 300 400 10 ) 
İç barbunye 200 300 13 ) 
Dolmalık biber 350 500 7 ) 
İnce biber 50 100 5 j 
Taze yaprak 100 150 12 ) 
Taze bamye 350 500 13 ) 
Pancar 50 100 4 ) 
Semizotu 350 600 6 ) 
Kabak (yerli) 1000 1500 5 ) 
Kabak (İzmır) 400 500 15 ) 
Marul (aded) 600 800 2 ) 
Patlıcan (baş) adet 2000 2500 3 ) 
Patlıcan (orta) adl)t 2000 3000 2 ) 
Karnabahar (aded) 600 1000 · 10 ) 
Yeşil salata (aded) 1000 1200 1 ) 
Enginar (baş) 200 300 5 ) 
Enginar (orta) 300 500 3 ) 
Hiy ar 500 800 2 ) 
Limon 3500 5000 3 ) 
Dereotu (demet) 200 300 l ) 
Taze soğan (demet) 1000 1200 1 ) 
Maydanoz 2000 2500 l ) 

İstanbul Erkek Öğretmen okulunun mayıs 1940 sonuna kadar ihtiyacı olan yiyecek ve yş' 

KOCOK El 

1 

YA~IN 
CEt( DEFTEllİNE 

IMZAATAH 
BOYOK EL 

OLACAKTlll 

M. aleyh vekili şahitlerin adres
lerini göstermiş ve o adres üzeri
ne yazılan davetiyelere bunların 
orada evvel ve ahrr bulunmadık
ları şerh verilmiş bulunınasına 
göre şimdi bunlardan .A1iniıı An
talyada olduğu.nu ve diğerinin ye
ni adreslerini müvekkilinden öğ
renmek üzere mehil verilmesini 
taleb eylemesi tezahür eden hale 
göre şayanı kabul olmadığından 
mezkı'.ir talebin reddine karar ve-
rilip vekili mumaileyh de bu se
bebden iS'li.fa etmiş bulunmakla 
müddei vekili yukarıda adresi ya-

kacağın 21/7 /1939 cuma günü saat 14 te her grup ayrı ayn olmak tl2ere ve açık eksiltme suretile iha· 
lesi icra edilecektir. Eksiltmeye girecekler 939 Ticaret Odası vesikassı ve teminat makbuzlarile be!ll 
gün ve saatte Beyoğlu İstiklal caddesinde 349 numarada Liseler Muh asebeclliğinde toplanacak komiı;yır 

na müracaatleri 
Not: Şartnameler okulda görülebilir. (4882) 

zılı M. aleyhe ilanen tebligat ya- !=======---,~==============================~ 
pılmasıru taleb etmekle olsuretle Kandilli Kız Liseri Satınalma 
karar verilmiş okluğundan muha-
kemenin muayyen olduğu 22/9/939 Cinsi Azami kilo 

tarihine müsadif Cuma günü saat mikddrı 

Tahmia 
L 

komisyonundan ı .. ·--------.... ı Minimini yavrunuzun sıhh&' 
bedeli ilk temioatı tini düşününüz. Onlara çocııJı 
K. S. Lira K. arabalarının kraliçesi olan ve 

TOR,K(YE · ıs 

e,ANKASI 
. ' 

. 9ml • 
' • ! 

• 

. 
~. 

14 de mahkemede hazır bulun - l Ekmek 
ması bulunmadığı taıkdirde M. 

25000 00 9 50 

00 

00 

178 25 en iyi imal edilmiş, en fazla te' 

Kripel maden kömürü 
aleyh Şerafettin hakkındaki ış· bu 

Türk Antrasiti muhakemeye gıyaben bakılacağı 

125 Ton 

35 • 

15 50 

24 00 

145 50 

63 00 

tebliğ makamına kaim olmak ü- Kal' dilH Kız lisesi:-;n senelik iilıtiyacı olan yukarıda miktar ve mu-

1_z_e_re_il_a_n_o_ı_un_ur_. ___ <_29_3_1_7_) -ı hammen fiyatile ilk teminatları yazılı y>yecek ve yakacak 17 /VII/939 

pazartes günü sa~t 14 de İstanbulda Beyoğlu İ:stik!M caddesi 349 sayılı İstanbul asliye birinci hukuk 
mahkemesinden: 

Hamdi tarafından Mahmud ve 
Hasan Nazmi aleyhlerine açılmış 
olan alacaJ.< davasında M. aleyh • 
!erden Bakırköy Zuhuratbaba so

kak 1 No da oturan Hasan Nazmi
ye gönderilen dava arzuhaline 
mübaşir tarafından verilen meş
ruhatta ikametgahını teıık ile grt-

binada Liseler muhasebeciliğinde toplanan Okul komisyonunda açık 

eksiltme 9uret>yle ihalesi yapılacaktır. İsteklilerin 1939 yılı Ticaret o

dası vesikası ve teminat mıı.ldlıuzu ile bel'li gün ve sııatte komisyona gel-

meleri, şartnameler okuldan görü.lüp öğrenilir. (4726) 

Beyoğllu birinci sulh hukuk ha • 
kimliğinden: 

Fenni Sünnetçi --.ııı 

CELAL TEZEL 
tiği ve halen ikametgahı belli ol· Aksaray Pazarı Köşesinde 
madığı şerhile bilatebliğ gelmiş yetinin Beyoğlunda Firuzağı Çu- AY YILDIZ Apartmanı 

Gümrük baş müdürlüğüne iza
feten !Hazine muhakemat müdüri-

olduğundan davaya karşı otuz gün kurcuma sokağında 29 numarada ••••••ı••••••• 
zarfında cevab vermesi ve muha mukim Mehmed Fahir Akın aley- -------------·! 
keme için dahi tayin olunan 2/10/ hine açtığı davada müddeialeyhin 
939 pazartesi günü saat 14 tayin ikametgahının meçhu!iyeti hase • 
edilmiş olduğundan muhakemeye bile 15 gün müddetle ilanen teblir 
gelmesi veya bir vekil gönder - gat icrasına karar verilmiş oldu -

Zayi 

Eminönü polis merkezinden 16 ki't
nunuevvel 931 tarihinde aldığım 

hüviyet varakamı zayi ettim. Ye· 
mesi aksi takdirde muhakemeye ğundan muhak<?me günü Ollan 
gıyaben .bakılacağına karar veril- 10/8/939 saat 9,30 da mahkemeye nisini çıkaracağımdan eskisinin 
miş olduğundan davetiye maka - _bizzat veya bilvekale gelmeniz teb-

1

. hükmü olmadığını iJ.an ederim. : 
mına kaim olmak üzere ilarl olu- 1 Ji ~ makamına kaim olmak üzere Ankara caddesınde 48 numaıada 

kemmül ettirilmiş en sıhhi ara· 
bayı alınız. Yeni gelen 1939 Jl'lD"' 

delinin 50 den fazla çeşidi var· 
dır. Her yerden ucuz fiat ve nıil' 
said şartlar la yalnız, 

Baker Mağazalarında 
.. ,.. ... ,..b•u•l•ab•il•ir•fil•·•n•iz.·,..-~ 

İstanbul 4 üncü icra memurluP' 
dan: 

Paraya çevrilmesine karar ..;et>' 
len küpe, yüzük, inci ve sair btl~'r 
mümasil emvalin birinci açık ~I 
tırması 14/7 /939 tarihine tesad0 • 

eden cuma günü saat 13,30 da sş~ l' 
dal bedesteninde yapılacak ve lı~ 
metlerinin yüzdP yetmiş beşi b0 r 
madığı takdirde ikinc açık artt~ 
masınm 17/7/939 tarihine tesad 
eden salı günü ayni mahal ve sş· 
atte yapılacağı ilan olunur. 

9 38/25Ô 

Sahibi tıe neşriyatı idare ede!' 
B~ muhaTriıi 

ETEM İZZET BENİCE 
Son Telıtraf Matbaa&J ·.nur, -< • 119118) • j 1 ı l~n olu~ı.ı.'. ; 938/~ ." '.< 1 • ga~~tele~. be,yii ~in, Ze~ 1 

..") ,,. ;. ~ 1 ' 1 '-.: •• f .. ' • • j .ı. ~ ... 
~ · 


