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Bugün Gazetemize 
~ulgaristan 
ve ltalya 

'!laJYanlann Bulg;aristanda 

1 
a~lıyıuı tehdid ve tahrik

er; Sofya hükfunetiDi bir 
~n önce kat'i karara sev -
etıııek vaziyetine getirmİf 

•ltııalıdır. 

t. 
~ETEM İZZET BENİCE 
ıı-ı 
~a~ dişini tımağına taka

'1j4 n bır• ı:ayretle Bulgaristan 
it~ td~ llıüesslr olmıya çalıştığı 
~~ıden iyiye göze batıyor. 
~~ V1Utof hilkfunetinin alenen 
'.\Jııı ta etnıek istediği bitaraf· 
~ a.nya ve İtalyayı memnun 
~lıte, her iki devlet de 
\ İl1Uı111llın timdiden mihverci
iı., " akını temi.De çalışmakta· 
~· 
~hııııı bu davada hedefinin 
~'- Tıirklye ile Balkanlarda 
~ lıonışuıutu temin ve teslııi 
~ •~aşılıyor. İtalya bu kom

•ı ~ llıi ıeldlde temin edebilir. 
~ it b ile, yuud da Bulgariı-

ll 11fıık etnıek ınıretile, İtal
\ ~ ~dye Nazın Kont Ciano
\)• '

11di gazetesinde ve bütün 
~ •fkhı umumiyesi karşı -
~ıı .\tnavuıluktaki İtalyan kı
\ t o?ı. ~ejhel hareketini Boğu
~lıı 'fkil ettiğiııi söylemesi de 
\; 11lı Veçhei hareketini Boğaz
~lltııeııin birinci merhalesi 
\~ bu h1t1ustaki davayı izah 
~e hududuna gelmek, ikinci 
~it. tsi de Türkiye topraklan

~d~elıtir. Harb ile Türkiye 
ıl d-..ırtııa plmek Balkan bir • 
~ı::eUeri ve İngiliz • Fransuı 
~ tihl karşısında çok güç oldu
~ daııJ °l'iirkiye hududuna gel • 
\a\; . Türkiye topraklarını 
~ lçııı İtalyaya bir ümid ve 

~ ~:t "ereınez. Bliakis herhangi 
" d tb İtalyanın Arnavutluk • 
~eııııe dökülmesini bile icab 
~l~~ bir neticenin bütün teh
:ıltı,d •le ınubattır. Bunu birinci 
~i ,;: hazara alan İtalyanın 

1ta . r vasıtayıa başvurarak 
~ 1~1a111 kah tehdid ile, kiüı 
~i ~ ltaı, bi.Dbir türlü tahrik ile 
~ il 01ttai nazarına ve tarafına 
'11>• neltıeğe çalıştığı görülüyor. 
\ ~ Ulgaristanı bir alet halin-

~~e ıtlınağa muvaffak olursa 
~~ltt tabiri ile burasını Ama
~~ •ıı ııonra, Balkanlarda Bo
.~ - "e 'l'rakyaya müteveccih 
l \ •tl~ata§l halinde kullan
j>-ıı~•tı111 bulacaktır. Tabii 
•~'>•~l hududu olmadıfına ve 
:ılte/'ın hayalindeki vlls'atin 

1 de son zamanlardaki hi-
~ (Devamı 6 ıncı ıahifede) 
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ı 
: )'.azan· ı 
: ~HMe:b RAUF ı 
'••.:"'' ;>ı • .ı "'"-""J ı d ed .. 

etd•tı <>aufun Romaya gön-
; -.~il~ bu 11çık mektubu 
', a okuyunuz. 
~ ..... ____ _._ 

Verdiği Mühim Beyanat 

' Bulgar hududunda sadece ask eri manevralar yapacağız, ~da t yapmış değiliz. 
~~~~~~~~ı 

Müstakil Makedonya Krallığı 
Kurulması Tehdidi de Başladı ! 
Bulgaristan Mihver Devletlerile Beraber Olursa ... 

Kendisine Geniş Mikyasta Top, Tayyare, 
Cebhane ve Bol Arazi Verilecekmiş! 

Sofya 10 (HUSU6i) - Sobranya 
meclisindeki muhalif meb'uslar 
liderleri son hadiseler ve şayialar 
münasebetile kendi aralarında va
ziyeti tetkik ve hasbihalde bulun· 
muşlardır. Bu meyanda Bulgaris
tanın içinde bulunduğu şartlar, 

Alınan ve İtalyanların gerek diplo
masi sahasındaki faaliyetleri, ge
rek fili ve ameli propaganda ve 
tahrikleri gözden geçirilmiştir. 

Muhalif reisler ve meb'uslar Bul
garistanın Türkiye ile olan dost
luk münasebetlerinin asla halel
dar olmaması kararında sebat e
dilmesi neticesine varmışlardır. 

Bu cümleden olarak muhalefet lide 
ri Gospodin Grigor Vasilef de Zo- ı 

ra gazetsinde bir makale neşret -
miş, Türk - Bulgar dostluğunun 

lüzumundan ve isabetinden bahis 
ile makalesinde: cAnkara ile Sof
yanın arasını hiç kimse bozamaz ... 
demiştir. 

Bulgaristandaki Alınan ve İtal
yan tahrikatına gelince, bu bil -
hassa İtalya tarafından son ·gün
lerde azami bir hadde çıkarılmış

tır. Siyasi faaliyet bakımından 

Bulgaristanı ilk hamlede ele ala
mıyan İtalya şimdi dört saha üze
rinde çalışmaktadır: 

1 - Gazetelerle propaganda ve 
§ayialar ihdası, 

2 - Makedonya hükumeti teş
kili bahanesile tehdid, 

3 - Dahili hadiseler çıkarmak 
suretile Bulgaristanın bitaraflığı
nı ihlal eylemek. 

4 - Askeri ve fili yardımlarla 

Bulıgaristanı genişletmek tasav -
vurunu beslemek ve şimdiden Bul
garistana harb vasıtaları vermek 
suretile fili yardımı arttırmak. 

İtalyanlar bu program dahilin
de çalışmağa başlamışlar, halle 
safları arasına da nitekim bir ta
kım zehirli şayialar sokmıya mu
vaffak olmuşlardır. Ayrıca Roma

da bastırdıkları Bulgarya adlı bir 
mecmuayı da bedava olarak bü -
tün Bulgari.standa dağıtmakta -
dırlar. İtalyan ajanları her gün 
çeşid C'l";d rivayetler çıkartmak 

Bulgar Başvekili Köseivanof İstanbula geldiği gün ... 

suretile de ~alkı iziale çalışmak
tadırlar. 

Bulgar hükumetini bitaraflık -
tan ayırmak ve resmen mili~re 
iltihakını temin etmek için de İ-
talyanlar bilhassa Bulgarlan: J 
.Müstakil Makedonya hükô.meti 
teşkili• ile teh<lid eylemekte ve 
Arnavudluk arazisinde teslih e
decekleri Makedonya komitecileri 
vasıtasile yaratacakları tethiş ile 
Bulgar Makedonyasını ayırnıağa 

muvaffak olacaklarını ihsas et -
mektedirler. 

:ttalyanın harb levazı.nıı, tayya
re, top vermek suretile Bulgaris
tana geniş mikyasta yardımın art-

tırılacağı da temin olunmakta ve 
bilhassa Bu~aristana geniş arazi 
vaidleri yapılmakta devam edil
mektedir. 
İtalyan ve Bulgar tahrikatının 

bir hedefi de Köseivano! hiik(\ • 
metini bunaltmak suretile düşür
meyi ve kendi politikalarına da
ha mülayim ve alenen faşizme mü
zahir bir kabineyi iktidar mevkü
ne getirmeyi istihdaf eylemekte
dir. 

Ancak, bütün bu tahrikata, tas
mim ve tasavvurlara rağmen he
nüz Bulgar hükfuneti bitaraflığını 
resmen ihlfil edecek mahiyette bir 

(Devamı 6 ıncı aahifede) 

Oniki Adada GeniŞI 
Askeri Faaliyet 

Leros ve Patnos Adaları Halkı Alelacele 
Başka Adalara Nakledildiler 

Son gele.~ lıabc·rlere göre, İtalyanların on iki adadaki askeri fa
aliyet!eri gedşlemiştir. Mütemadiyen sevkiyat yapılmaktadır. !tal
anların büy;;:c bir deniz üssü haline getirdikleri Leros adasındaki 
ali diğer adalara nakledilmi§lerdiır~ Patnos adası da alelacele bo

altılmıştır. 

İtllyanın Adalar umwn valisi Kont dö Vechi neşrettiği bir emir
am~ ile İtalyan .memurlarının yeı>lilerle temaslarını kat'i surette 
asal~ etmiştır. 

Lcros adası'1da büyük miktarda benzin bulunı:lurul:ınaktadır. Bu 
d.ad.:ı pek mühim bir tahtelbahir üssü de kurulrnuştur. 

Manevranın Programını, Hareka
tın Mahiyet ve Şeklini Bildiriyoruz 

Bu Manevrada Şimalden ve Garbden Gelecek Müttefik 
Orduların Taarruzuna Karşı Kırmızı Ordunun Müda
faa ve Mukabelesi için Tatbiki Harekat Yapılacaktır 

Trakyada yapılaca'lı: büyük ma
nevraların komutanlığına Kor • 
general Fahreddin Altay, mua • 
vinliğini de Asım Gündüz seçilmiş
lerdir. Bu sabah Orgeneral Fah -
reddin ve Asını Gündüz manev -
ralara iştirak ede.:ek olan komu
tanlar ve ılıakem heyeti orduevin
de toplanmışlardır. 

Orgeneral Fahreddin ve Asım 
gündüz komutanları ayrı ayrı 

katıu1 ve vazifeleri hakkında iza
hat vermişlerdir. Bu toplantıdan 
sonra ıınanevra kumandanı Fah
reddin Altay ga;ceteci~ri ;kabul 
ederek şu beyanatta bulunmuştur: 

- Bu sen yapılacak manevra
nın esası geçen seneden kararlaş
mJ'itır. Üç ordudan ibaret olan 
Türkiye ordusunda her sene bir 
ordu mıntakasında büyük ma -
nevra yapmak ıınutaddır. Bu se
ne .sıra birinci orduda olduğu i
çin, bu ordu ınıntakasında ma -
nevra yapıyoruz. Gele.:ek sene i
kinci ordu mıntakasında (yani 
İzmir, Konya, Adana), öbür sene 
üçüncü ordu ınıntakasında (Er -
zinıcan, Erzurum, Diyarbakır) o
lacaktır. 

Bu sebeble bu sene yapmakta 
olduğumuz manevranın umııant 

siyasi vaziyetle bir alakası yoktur. 
Sadece mutad olan işi yapıyoruz. 
Birinci ordunun en çok kuvvetleri 
Trakya mıntaka.suıda oıduğu i
çin manevrayı orada yapıyoru. 
Malumdur ki Edirne şehri yakın 
tarihlere kadar büyük bir askeri 
_şehirdi. 

Sonra askerlikten tecrid edildi 
ve nihayet komşularımızla iyi 
dostlııJı: neticesi tekrar bu şehir 

1 KISACA 1 ___ __. 

Akam, Ayıldık !. 
Son Telgraf susmanın kabahat 

sayıldığını anlar anlamaz neza
kete nezaket, fakat taarruza da 
def yolile mukabeleye koyuldu. 
Herşeyde herkesin hakkını her
kese vefDlekte gecikmiyoruz. Ya
ni: ·Dişe diş, ıöze göz!• 

Abidin Daver üstadımız da ni
hayet çıkar yolun bu yol oldutu
nu anlamış olacak ki bugünkü ya
zısında: 

cltalyanlann müteaddi siyaseti· 
fi<! nezaket ve mutavaatla değil, 
aynen mukabele etmek ge-rektir. 
Çünkü, biz yumU§ak davrandıkça 
onlar azıtıyorlar .. 

Diyor. Bizim arkadaşa da bunu 
söyledim de: 

- Abidine selam yaz! 
Dedikten sonra ilave etti: 
- Akam, biz çoktan ayıldık. 

Bizim dediğimizi o şimdi diyebili
yor. Maamafih, yine doğruyu gö
rüyor ve söylüyor.. Başka çıkar 
yol, yoktur, • • 

orduya kavuştu. Yani normal va
ziyete girdi. İşte Edirne halkına 
bir cemile olmak üzere manevra-. 
yı Edirneye yakın olarak yapıyo
ruz. 
Manevramızın esası: Trakyaya 

taarruz eden şimal ve garb müt
tefik ordularına karşı Kırmızı Or
dunun harekatıdır, bu suretle 
manevra Kırklareli ve Edirne mın
takalarında cereyan edecektir. Bu
nunla beraber, manewamızın esa
sı talim ve terbiyeyi tekemmül 
ettirmek, kumandanları ve ihti
yat subayları yetiştirmektir. Ter
tib olunan mesele mefruz şimal 
ve garb müttefik ordularına karşı 
bir cenup ordusunun harekatıdır. 

Manevralardan sonra usul ol • 
duğu üzere bir geçid resmi yapı
lır. Bu sene bu geçid resmi iki yer
de olacaktır. 25 ağustos öğleden 

evvel Edirnede, akşam üzeri K;ırk
larelinde ... 

Kırklarel ı müstahkem bir mev
ki olmak itibarile oraya e.:nebile
rin girmesi kanunen memnu ol
duğundan ecnebi ataşemiliterler 

yalnız Edirnede yapılacak olan 
resmigeçide davet olunmuşlardır. 
Edirne civarındaki manevranın 

son günün bulunacaklardır. Ga
zeteciler de 21 ağustostan itibaren 
davetlidirler. 

Ordunun teamülü mucibince 
malô.m olduğu üzere kumandan 
tayinleri ve subay terfileri her 
sene 3() ağustos zafer bayramında 
yapılırdı. Kumandanların intibah 
ve tayinleri de fili askeri şuraca 
tekanür ede.:eğinden manevra • 
lara Ali askeri şura azaları da ha
zır bulunacakloır, kumandan nam
zedlerinin harekatını takib ede
celderdir. 

Manevradan sonra, yani 25 - 30 

ağustos arasında ş\ırayi askeri 
toplanarak kumandanlartn ini i
hab ve tayinleri muamelesini ik· 
mal edecek, hemen ali tasdike a•
zolunacak, bu tayinler 30 ağustc 
ta da alakadarlara tebliğ edil 
cektır. 

* Kumandanlar ve hakemler ya-
rın şehrimizden Trakyaya hare
kele başlıyacaklardır. 0115eneral . 
Fahreddin Altay ile muavini A
sıın Gündüz cumartesi günü şeh
rimizden hareket edeceklerdir. 

MANEVRA PROGRAMI 
15 ağustos: manevranın birinci 

günüdür. He, üz muharebe başla -
mrunıştır. 

16 ağustos: manewa muharebe
leri başlıyacaktır. Ve Kırklareli 
kıt'asında bulunan kıı'aların kar
şılıklı muharebeleri g•'rülecektir. 

17 ağustos: Edirnenin şimali şar
kındaki kolordunun bir taarruzu 
görülecektir. 

18 - 19 ağustos: Edirnenln şar
kındaki kıt'aların karşılıklı mu -
harebesi görülecektir. 

20 - 21 ağustos: Edirnenir. şi ma
li şarkisi ile Kırklarelı mıntaka
sında takviyeli iki korordunuıı 

muharebe harekatı. 

22 - 23 ağustos: İstirahat. 
24 ağustos: Mareşal Fevzi Çak

mak ve Birinci Ordu Müfettişi Or
general Fahreddin Altay tarafın
dan manevraların tenk!di yapıla- · 
caktır. 

25 ağustos: Öğleden evvel Edi!'
nede, öğleden sonra Kır •. <.re)inde 
resmi geçid. 

26 ağustos: Edirne Zir'ı~ t bahçe
sinde manevra komn· a•:ı 1arafın
dan komutanlara ve ecnebi at~e
;niliterlere gazetl'Cilere ziya
iEit. 

Almanya Hakikaten 
Harekete Geçecek mi 

Paris 10 (Hususi) - Alman ga
zetelerinin son günlerde Polon • 
:!:'aya karşı gittikçe şiddetini arttı
ran neşriyatı, Almanyanın ağus
tos sonlarına doğru yeni bir ha -
rekete geçeceğini işrab eder ma
hiyettedir. Hitlerin 20 ağustosta 

söyliyeceği nutuk vaziyeti müsbet, 

menfi tenvire medar olacaktır. 
. Bazı Ahnan gazeteleri Danzig 

meselesinin bu ay içinde beheme
hal halledilmesi lizımgeldiğin! 
yazmakta, İngiltere, Fransa ve Po
lonyaya karşı ihtarlarda bulun • 
maktadır. 

(Devamı 6 ıf.cı ıa.hifede) 

Y erlimallar Sergisi Bu 
Gece Kapanıyor 

11 iru:i Yerli mallar Ser§isi on 
beş gün açıJs._kaldıktan sonra bu 
akşam saat on birde kapananaktır. 
Saat 11 de Sel'gi radyosunda bir 
kapanış nutku söylene.:ektir. 

Sergi komitesi, bu son s<>rginin 

maksada ne kadar yakluşı;ğ:, ha· 
kikaten faydalı olup ' - ' ığı, di
ğer sergilere nazar~ : rklaı 

.(Deııcımı ~ ıncı •ua<fede) 
' 

ı 
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RO:\I.\ YA AÇIK bir dı.ha borun ötmez! Otur, otur- 1 .. , , . 
Mt.:KTUB duğun yerde ve tut çeneni, Gayda! Mudde ıumum ı lık Otuza 

Ey sevgili Roma ... Uzun zaman 
var ki, seninle konuşmak, derd
leşmek ihtiyacındayım ... Seni o 
kadar severim, tahmin edemez -
sin. . Açık mektublannı, sesini, 
senin o kara yüzlü ceridelerinde, 
arasıra görüyorum ... Ne oldu sa
na? Fazla asabi, telıişlı, şaşırmışa 
benziyorsun•. Ne yaptığını bil • 
!1'ez bir !-alin var ... 

Sana bugünkü mektttbumda 
birkaç meseleden ıbahsetmek is
ti1·orum. E\-vela, şunu yazayım: 

İŞ DOLAl'.'DIRICILIÖA 

KALDI ARTIK 

Dünkü İkdam gazetesinde oku
dum: Bir kısım İtalyan müesse
S<!leri, bizden aldıkları bazı mal
ların parasını ödemiyorlarıruş ... 
Bu yüzden tüccarımız zarar gör
mü.ş!. 

Maliım ya, siz de, totaliter dev
letler arasındasınız. Totaliterin 
manası: •Hepsi, topyekun, ya hiç, 
ya hep ... • manalarına geliyor. Bu 
devletler, esasen, iptidai maddesi 
parası, altın stoku olmıyan fakir 
mc~ k>k~tlerdir. Fakat, yapmağa 
kalkıştığınız işler o kadar büyük 
ki .. 

Hani şu bizim darbımesel gibi, 
bılınem, kaz yumurtası yumurt
!ıyacağnn diye ... Cinsinden!. 

Demek, iş, şimdi de dolandırı
cılığa kaldı. .. Mal alacaksın, pa
rasını \"er.miyecel<.sin, gemi yapa
caksın, çürük çarık şeyler soka
caksın... E~r, hal, bu raddeye 
geı ıy e. rıesele yok ... 

ı,;;_ ı..~ ndadır, yakında sey
re<!:: gümbürtüyü! 
GAYDA. DİYE, SENİ 

ÇALARIZ SONRA.. 

En çok içerlediğım insan, şu si 
zin Gayda ismindeki meşhur mu
harririniı.dir. Bu adam, faşist Ro
manın çığırtganı, yalancı pehli -
vanı, hokkabazı, kuklası g.ibi bir 
şey ... Habire, biışeyler yazar, du
rur, Şimdi de, Balkan milletleri
ne nasihatler (!) vererek, lbu dost 
Ye ko~u devletleri bizden yüz 
çevirtmeğe çalışıyor. Bu Gayda 
denen adam. farkında olmadan 
çızmeden dışarı çıkıyor. 

Hanım evladı, sen evveli kendi 
haline, şanına bak... Nasihati 
kendine ver ... 

BOÖAZİÇİNDE 

MEHTAB GEZİNTİSİ 

Bir de, şu, damadı hazreti şehri
yari terütaze delikanlı Kont Ciano 
var. Onun ceridei feridesi de, ara
sıra bozuk akordlu tellerden bazı 
şeyler çalar ... Bir kerooinde de, 
diyesiye ki: 

- Boğaziçine kadaf gelip ge
zinti yapmak bizim için kolaydır. 

Hay, ağzını öpeyim agucuk be
bek'. Ağzının tadını ne de bili -
yorsıı..n?. Gel... Gel Allah aşkına .. 
Gelmezsen, hatırım kalır ... Sana, 
Boğazda ne alemler, ne mehtablı 
geceler göstereyim .. 

Yürü gel servi revanım 
Yafnız, benim canım efendim, 

bizim Boğazın rüzgarı biraz sert
tir. Kendini iyi muhafaza et! 
Dokunmasın! Eğer, dokunursa, 

kabahati, ıbana bulma ... Misafire 
karşı sonra malıcub kalırız. 

Gelirken, beraberinde, o kara
gömlekli Romanın, yavru izcile
rinden de getireceksin tabii .. Fi
tarihinde, onları bir iki defa İs
tanbula gezmeğe geldikleri za -
man görmüştüm. Ne süslü, püs '.ü, 
ne küçücük, ne sevimli oyuncak
lardı. Ne yalan söyliyeyim, he -
meocecik, onlara karşı kanım 

kaynayıvermişti. 

Hepsine ayrı ayrı selam ... Has
ret ve muhabbetle' hepsinin ha -
raretle gözlerinden öperim ... 

Hakikaten, çok özJ.edim ... Gelin 
Allah aşkına, ruyücemalinizi gö
reyını, didelerim ruşen olsun! 

İADEİ ZİYARETTE 

KUSUR ETMEM 

Ben de size iadei ziyarette bu
lunurum. Biliıassa Turgudun 
tünbesinin önünden geçerken, bir 
kere Rodosa uğramayınca yapa
mam ... Adalarda ne var, ne y9k? 
Yazın orasının havası da güzeld\r. 

Gelip orada kalmak, hatta yer
leşmek isterim.. 

Unutma ... On ikisine de sela-
mımı 6Öyle .. . 

Amma, endişem şu ki, söyle -
• 1 

mezsın .. 
Bir telgraf çek ... Korkma mas

raf olmaz ... Henüz parasını öde- \ 
mediğiniz şu bizim sattığımız mal-j 
Jann hesabından mahsubunu yap. 

Yakın Şahid Dinledi 
Liman işletmesi :kara nakliyat 

grupu hamallarının sandıkların

da biriktirdikleri 36 bin Viranın 

kınmen suiistimal edildiği ve hak

larının kendilerine iadesi hakkın
da müddeiumumiliğe yaptıkları 

müracaat ehemmiyetle taıhkik e-
dilmektedir. · 

Müddeiumumilik .bu münase -
betle mevzuu bahis hamalların 
eski kiıhyası Said ile kahya mu

avinini celbederek paranın ne ol
duğunu sormuştur. Bunlar ~azı 

sarfiyat mahalleri göstenmişler ve 
elde ancak 16 lbin lira ıbir para bu

lunduğunu ve bunun da muhtelif 
bankalarda mahfuz o!tluğunu sC:y
leınişlerdir. 

Müddeiumumilik ayrıca bu hu
susta muhtelif kimsl>leri de şahid 
sıfatile dinlemiştir. Ezcümle sa
bık kahya muavini Salih çav.ış, 

İbrahim !Reis, j.3arayıburnundan 
Nadir ve Muhiddin, Gül Salih de 
dahil olmak üzere 30 a yakın şa
hidin ma'umahna müracaat edil
mi~tir. 

Öğrendiğimize göre hamallar; 
biriktirdikleri paranın hesab ve 

yekununu pek iyi bildiklerini söy
lemişler ve iddia edildiği gibi 16 
bin lira olmayıp 36 bin liradan 

.ibaret bulundu,ğunda ısrar et -
mişlerdir. 

Bunlar; Said kiıhyanın göstec
diği sarfiyat hesaıblarının da çok 

kabarık olduğunu, mesela buz ve 
iskemle tedariki için !T.iOO lira sari 

edıldiğinin doğru bir iddia olrrr
dığını söylemişlerdir. 

Yine bu meyandlı satın a'ııı:;n 

bir kasanın iddia hilafına ~mı li
raya değil, Çadırcılardan 30 Lra
ya a'ınd ığmı isbata hazır oBuk
larını da bildirmişlerdir. 

Müddeiumumilik bu ıddiahr 

üzerine tahkikatını derinleştir • 
miştir. 

Diğer tara!La.n bu meseleJe e>
ki Denizbank erkanından b:rı • 
nin alakası bulunup bulunrn~dı
ğı da tahkik olunmaktadır. 

İIWAM: 

.Balkan sulhu ve Bulgarlar• 
başlıklı yazısında Bulgaristanla 
milıver devletleri arasındaki mü
nasebetleri gözden geçiriyor. Di
yor ki: 
•Bulgaristan hükumeti ve harbi
ye nezareti, 30 yaşına kadar olan 
askeri mükellefiyet erbabını ma
nevra maksadile silah altına niçin 
celbeylemiş? Asker olanlar ola
tıilir, erkanfuarb zaıbitleri hü -
kümlerini verriler ki, alelade ma
nevralarda, 10 - 12 sınıf birden si
lah altına davet olunmaz. Böyle 
çağırma l ara, fevkalade vaziyet . 
!ere göre karar verilir, tatbik o
lunabilir. 

Bulgar milletini mihver dev • 
!etlerinin entrikalarına alet ede
cek bir hükumetin, arzularını tat
bik etmesine, h~eyden evvel 
bizzat Bulgar milleti ekseriyeti
nin muvafakat göstermediğini, 

böyle bir kararın mühim aksüla
mel\er husule getirebileceğini 
söylemek isteriz .• 

CUMHURIYftı 

Yunus Nadi ziraat ıçın ucuz 
krediye ihtiyaç olduğunu söylü
yor. 
Şimdiye kadar Ziraat Bankası

nı kredi ve satış kooperatiflerine 
% 7,5 faizle açılmakta olan kredi
lerin ist>hsale taalluk eden kısa 

vadeli ve takriben 12 milyon Ji. 
raya varan kısmının faizleri 
% 5,25 e indirilmiştir. 

Kooperatifler haricindeki or' a 
ve uzun ';~deli kredilerin indiril
mesi ve kolaylaştırılması da ke
zalik takdirlere !iiyık çok faydRlı 
kararlar cümlesindendir. Türkiye
mizde krediye muhtaç en çok halk 
kütlesi çiftçilerimizden ibarettir. 
Çünkü memleket istihsalinin bü
yük kısmı toprak mahsullerinden 
teşekkül eder. 

YENİ SABAH: 

Hü,;ey:.n Cahid Yalçın Alman 
gaze e'erinin Türkiye hakkında
ki neşriyatından şikayet ediyor. 
Diyor ki: ·Biz eskiden Almanların 
müttefki idik. Umumi harbde Al
man da \'ası uğrunda azami feda
karlığı yaptık. Şimdi onlardan 
yüz çevirdikse bunun da sebebi 
Almanların hayat sahası gibi müp-

hem bir tı>bir altında takib ettik
leri tecavüz ve tehdid siyasetidir. 

Alman gazeteleri şimdi Türk
lerin; Türklerden gayri unsurla
ra karşı reva gördükleri zulüm
lerden bahsetmeğe başladılar. 

Türkler b u kadar zalim ve vahşi 
iseler, idareleri altındaki T ürkün 
gayri kavimlere bu kadar fena 
muameleler etmişlerse Almanlar 
acaba neden 1914 te b,izimle itti
fak temini için 'bu kadar yoruldu
lar ve entrikalar yaptılar?. 

Medeniyet tarihinde ateş, kan 
ve zulmet kasırgası gibi bir leke 
bırakarak yıkılacak faşizm ve nas
yonal sosyalizm rejimlerinin kim
seye taş atmak hadleri değildir. 

VAıı:İT· 

Asım Us Suriyedeki Türk em
lakinden bahsediyor. Mütekaid 

binbaşı Rüştü Kocatunanın çift
liğini bir zaman1ar Faysal hüku
metinin mümssili Riza Paşa Ri
kabi gasbetmiş, Suriye mahke -
me!erinde senelerce uğraşıldık -
tan sonu bu çiftlik kurtanlmış
tı. Şimdi de Fransanm eski Ha 
tay mümessili kolonel Kole çift
liğe göz koymuştur. •Yedi mil -
yon franga çiftliği satmazsanız, 

biz istim~ak eder, parasını ban
kaya yatırırız. diyormuş. Sonra 
Suriyedeki Ermenileri iskan et
m~k b~hane~ile Türk emlaki yok 
pahasına elde edilmek istenilmek
tedir. H~rhalde bu hadiseler, hü
kumetçe dikkate alınacak bir ma
hiyettedir. 

Yumruklu Maç Davası 
Galatasaray - Dcmirspor ma 

çında yaralanan hakem Tarık'ın 
aldığı iki muvakkat raporun 
müddeti dün bitmiş ve Haydar· 
paşa hastahanesi kendisine ya
ralarının geçmesi yalnız sağ ya 
nağında bir iz bırakacak olan 
'Yumruk darbesinin kat'i rapo
runu vermiştir. 

Bu rapor tahkikatı tamam -
]anmak ü;ere bulunan Üsküdar 
müdde umumiliğ'inde dsoya i
le birleşerek mahkemeye veri
lecektir. 

Birkaç gün zarfındamahke
meye verilmesi muhtemel bulu
nan da.va için taraflar avukatla
rile istişarelere başlamışlardır. 

G;ryda mısın nesin!. 
Biz, seni evvela, gayda diye ça

larız, &onra da, ağzına ot tıkarız, 

inşallah, yalanda bol bol ko -
nuşuruz. Vallaıhi hasretim sana, 
Roma!.. 

Ayrıca. !imanlar umum müdür
lüğü de hama!ların uzun seneler 

günliik kazançlarından artt:ra -
rak biriktirdikleri bu paranın ve 

haklarının ziyaa uğramaması it•İn 
çalışmaktadır. - Bisikletli iki lngiliz Seyyyah 

A H!'-fF.D RA \ lF '• • • • • • • • • • • • • • • • • • ı ı ı ı, Karı koca Lond-
- - - 1 ve co ,a:t l , ·erici bir mesaj gön· rarlan bis'klec'e 

Iİ(•(J•.-Ç-·U·.·.-K--·H-·A--B-·E-·R-·L-·E-·l-{·ı d,;,. ~a~aı haııcıye nazırı saız" :.~~;1ı şb~1:1~~ ~~~'.1~ 
budg'da Alman hariciye n"zırı ile gilız şehrimize 
göruşmüştür. j gelmiştir. Crotch * 8-14 eyliıl arasında Bük:reşte ! 

ilk defa yapılacak olan Balkan 
bisiklet şa.ınpıyonasına Türk bi -
sikletcileri de iştirak edeceklerdir. 

* Tokyoda devam etmekte o
lan İngiliz - Japon müzakereleri 

inkıtaa uğramıştır. Japonlar, İn· 
gilterenin işleri sürüncemede bı

rakmak s iyasetini takip ettikleri
ni ileri sürerek protestoda bu • 
lunm~lardır. 

* General Franko Başvekil un
\'anını almıştır. Kabine on iki Na
zırdan terekküp edecelııtir. 

* Son İngiliz hava marıevrala
rının kat'i netıceleri henüz alm -
mamış olmakla beraber, tayyare 

da fi toplarile birlikte herhangi b;r 
düşman tecavüzünün bilhassa sis

leri yüzünden çok müşkül olacağı 
anlaşılmıştır. Manevralara 1300 
tayyare iştirak etmiştir. 

* Belçika hiikılmeti Liiksem -
burg hududunu da tahkıme ka
r ar vermiştir. 

* Loid Corc Çekoslovakyanın 

lru.rttiluşunun yıldönümü müna
sebetile gazeteler vasıtasile ümid 

* İngiliz kralınm kardeşi Dük 
dö Kent ve refikası Selaniğe gel
mişler ve hususi yatlari!e Ege de
n·zınde lıir gezintıye çıkmışlar • 
dır. 

* Evvelki gün Aksarayda 22 
yaşında Melahat adındaki kadını 
ezerek öldüren otobüs şoförü Ha
san, adliyeye verilmiştir. 

* İstanbul iskelelerinde m ün
ha l 133 hamallık için şimdiye ka
dar 1000 den fazla talih çıkmış -
tır. İstekliler arasında kur'a çeki
lecektir. 

ve karısı Londra
dan evveı.a Bclçi
kaya geçmişler, o

radan Majino hat

tı yo! ile Liyon ve 
Marsilyaya uğra

mışlar, Nis, Roma, 

Napoli Bari, Yugoslavya, Ama • 
vutluk ve Yunanistan üzer ind en 
Kıbrısa ve oradan da Anadoluya 
g eçerek Ankaraya gitmişlerdir. 

Geçen cumartesi günü d e An
kara radyosunda Türkiye hak _. 
kındaki in tıbalarını anlatmŞ.ar-

dır. Seyyahlar Ankaradan şehrı 

mize gelmişlerdır. B uradan Sof

ya, Bükreş, Peşte, Viyana ve Var

şova yolile memleketlerine done

ceklerdir. Maksad dünyayı gör

mek ve bir kiıab yazmaktır. 

Yeni sat 
Fabrikası 
Ziraat Vekaletinin 
Koyacağı Sermaye 
Belediye iktısad müdürü Saf -

fet, Ankaradaki temaslarını biti
rerek bugün şehrimize dönmüş

tür. Saffet, Ankarada Ziraat Ve
k iletile İstanbulun süt işi hak -
kında temas etmiştir. Bu tamesta 
Ziraat Vekaletinin de İstanbulda 
kurulacak süt fabrikası seıımaye
sine, Belediyenin koyacağı ser -
maye nisbetinde iştirak etmesi e
sası üzerinde anlaşılmıştır. İktı -
sad müdürü bugün Vali ve Bele
diye Deisi Lütfi Kırdara Ankara
daki temasları ve Ziraat Vekale
tinin fabrika sermayesine ne gi
bi şerait taıhtında iştirak edeceği 
hakkında izahat verecektir. ----

Yeni Ekmek 
Fabrikası 

için Müracaat 
El Değmeden Ekmek 
Yap:ıcağını Bildiren 

Bir Firma 
Bir A'ıman firması İstanbulda 

ekmek fabrikası yapmak üzere 
Belediyeye bir müracaat yap -
mıştır. Firmanın mümessili tek
lifi1e beraber. ) apmak istediği 

fabrikanın şemasını da Beledıye
ye vermıştir. Bu şemaya göre ek
mek fabri kası ayni zamanda kü
çük mikyasta bir de un fabrikası
nı ihtiva · etmektedir. Bir taraftan 

un fabrikasına sevkcdilen huğ -
daylar, hiç el değmedeµ fabrika
nın başka bir kapısından pişmiş 
ve paket halinde sarılmış ekmek 
olarak çıkmaktadır. Teklif, şema 
ile 'beraber tetkik edilmek üzere 
Be'ediye 
verilmiştir. 

iktısad müdürlüğüne 

Sivrisinekle 
Mücadele 

Kadronun Takviyesi 
Lazım Geliyor 

Vilayet sıhhat müdürlüğü, son 
günlerde Beşiktaş, Beyoğlu ve 
diğer bazı kazalarda faz'.a şikii -

ı yeti mucih olan si\'l'isinekle mü
adele hakkında bir rapor hazır
lıyarak Relediye riyas~tine ver
mi.ştir. 3ıhhat mudürü bu rapo
runda, sivri sineklerin iza·esi, ku
yuların, su mahzenlerinin, sarnıç
ların ve su birikintilerinin kuru
tulmasına ve yllhud buralara ma
zot dökülmesine bağlı bulundu
ğunu, bunun için de mücadele 
kadrosunu takviye etmek lliım 

olduğunu bildirmiştir. 
,_ 

) Yakacık - Kartal Yolu 
Yakacıkla Kartal arasındaki 

yolun esaslı ~mrette tamir edil -
mesine vilayet nafıa :nüdürlü -
ğünce karar verilmiştir. Tamirata 
aid keşifname hazırlanarak dü n 
Belediye daimi encümenine ve
rilmiştir. 

Plaj Bülbülleri 
CeUil birden bire yumuşamıştı . ! 0 ndi! Bilekleriniz ı'ld'.ği yerden kiloyu deviririm. - B u kadar kalabalıkta sinirler 
Necdetin ayağa kalkarak uzat- ı.ts çıka~acak kadar kalın. Göğsü- -Ben de çok içerim amma. Yal· yatışmaz, bilakis şahlanır ... 

tığı rakı kadehini: nüz de grn;~· Belli ki, :yi bir spor- nız olunca yüz gram b ile güç gi- Diyerek, önünde sigarası yanar-

- Teşekkür ederim Beyefendi.. cı;sunuz! der m ideme. ken, bir daha sigara yakan Celal, 
Dıy erek aldı. -- Gençlikte Fenc:· takımının - B iz umumi yer lerde fazla içe- ardı sıra üç duble kadehi içince, 

ı o. 61 Yazan: İskender F. SERTELLİ Kadehleri dostca tokuşturdular.. kalecisivci m. Biraz güreşe de he- meyiz, beyefendi! Serde memur • başı dönmeğe başlamıştı. 
· l~ :lcr. ves etmı,t:m. Doks~n 1 e~ kiloluk luk var. Necdet.Seline döndü: 

_ Ber bır şey bı" lmı'·orum. o B :.ı d- Necdet bu ie sıkıcı bat s' kapat- bir pehlıvanın bacağını kırdıktan Selin kadi!hi doldurdu: - Hafif bir sesle kulaklarımı -, - u :.;.eri gün uze bırakmak 
gece ,ar hoş o.muş. sızmıştım. Göz- mümkün değil mi, Celal Bey? Ge- n., it is tiyordu. soma güreşe tövbe etlim. Güreşi - Burası umumi bir yer değil zın pasını silmenizi rica edebilir 

rımı aet •
1
m zaman sabah ol _ · ··k· 1 - Plaı·dak ka\· tıa ne oldu? çok sert oynardım. Bir ahbabınızın odasıdır. Fazla i- miyim, hanımefendi? , ceyı su unet e geçirsek.. Zaten -

tL Sermed nerede diye sor- bendenizde hanımın portresi için Diye sordu. - Bilekleriniııden belli. Hala çerek hoş vakit geçirmeğe hiç bir Selin şarkı söylıyecek bir halde 
d ı . Melin: .o gece yarısı git- kendisiıe konuşmağa gclmıştim. Cdiıl kaşlanrı l<a'.l,rarak: fudbol oynar mısınız? mani yoktur. değildL Fakat, Celali hoş etmek i-

Ga.ıba bı· kayıkla Bey koza ge- Son tren i kaçırdım. Haydi geliniz, - Ne olac ,h df 1;, r': ,, ile kedı- - Aras•ra oynarım. Necdet, Selinin sözünü tamam- çin her şeye katlanmağa mecbur-

ç cek• ı. d<v e ce\•ab verdi. Ben siz de soframıza şeref ver niz E- j !l 11 ka,·gası'll l Cl'iCdi. Bir kaç ·ı - Ben de spor s~c~rim amma.. lamak isledi: du. Gözile işaret ederek, Celalin 
k > : şe~ b;lmiyorum. Muh•k- sıl-'Cn o :- tada ehemmiyrtlı b ;r hiı- yurrruk verleş tirdım .. Suyun içi- Va7.!km manidi. Anaaan babadan - Selin hanımın hakkı var. Ken- kadehinin tekrar doldurulmasını 
, o n br şey \•.ırsa, Se:.-medin d~ e yok•ur. Bir ada ın Ju,b0l. ne d ' u Et rı f> an gelenler kal - kalma bir kuvvet v~: kollarımda. dinizi yabancı tutmayınız. Bura- istedi. ve başını sallıyarak: 

• !4 geC<' :ı ansı gıtmesıdır. masının hesabını Selin har:ım ve, dırmasayd ı, boğuıacaktı. Bu yl!z- İ~te o kadar... sı bir dost evidir. Zavallı Selin - Hay hay, dedi, aklımda hiç 
- O halde ev sah.bi yalan söy- recek değil ya. derı ba ım da belaya girecekti. Sd! ı· gülümsedi; hanım güya Floryaya hava tebdi- bır şey yok amma .. Artık ne do-

ı., m;ş, tiyle mi? Selin geniş bir nefes aldı: Necdet, Celalin bılarını mua- Sc;';,-,i patakladıl.bn sonra, siz !ine geldi.. Anladığıma göre heye- ğarsa bahtınıza. 
- Öy le ya . .Melinin ev sahibi - Ressam Necdet bey çok doğ- yene ettı: de kuvvetinizle ve ;rmruklarınız- cansız geçen bir günü yoktur. Celal gözlerini süzerek masa -

p'k na~aslu ve doğru sözlü bir ru söylüyor. Celal Bey zaten çok - Çok kuvvetli b:ızularınız var la öğünebi!ırsiniz, Celal bey! - Vallahi öyle, Necdet bey! nın üstündeki mezelere dalgın dal-
k~d ı:iı. iyi kalbli bir insandır. Onun, ar- maşaı:ah Ben sıh~ ıali bilhassa Necdet işi şakaya vurarak, Ce- Her gün bir şey çıkıyor. Her da- gın bakıyordu. 

n a"n Necdet - rahatı kaçma- kadaşını bu kadar büyük b!r ala- böyle ku\velli insanhra bayılı- lalı sarhoş etmeğe çalışıyordu. kika sinirleniyorum. Halbuki dok· Necdet kadehleri doldurdu: 
sın ".11\e - daima itilaf zemini bul- ka ile araması da temiz yüreklili- rıın. - Çok rakı içer misiniz? torlar beni buraya sinirlerimin ya- - Evet, Selin hanım, sizi dinli-
nıaga çalışıyordu. 4ini 11österir. Havdı içelim... - Siz ie zayıf d~ğilsi!ıız, beye· - Yalnız olduğum zaman bir tışması için göndermişlerdi. yoruz. (Devamı var) 

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

[!]I=t=zot[!]~ 
Japonya - Almanya 

Yazan: ALİ JCE.l\~L 

Birb4rini takib eden heyecarnlı .. u· 
haberlerle türlü endişelere dUŞ bl 
len günlerden sonra ortalığa nıs 
bir sükun gedil. Bu tabii bir~~: 
zur ve rahat mıdır, yoksa ıe 
keli bir durgunluk mudur?. 

Suale kat'i bir cevab verrııeğe 
uğraşmaktansa bugünkü hali I<•Y 

yın
detmekle kalmalı. Ağustos a d 
da Avrupa politika dünyasın ~ 
bir yorgunluk görülüyor. :Ne n~a 
tuk söylemek hevesi, ne de n~ .• 
yazmak arzusu var. Bilakis SO) 

lenecek •ey mümkün olduğtl 1<•· 
' va· 

dar kısa ve manalı söylemek. ··ıe 
zılacağı da yine öyle az keJırııe ık 
çok şey ifade eder tarzda Y_azrıı• u 
ciheti tercih ediliyor. ~r ş. 

!
günlerde Japonların Alcııan. · a· 
talyan ittifakına g irecel6erı ! . 
yiaları da çıkmamı~ olsaydı P ~ 
litika aleminde yeniden ıııera 

•• verici bir hadise de olmamış Js 
k. 3• 

yıiacaktı. Berlin ve Roma~a 1 biC 
pon elçileri manzarası guzel ır 
gölün Ü"!:erinde karşıla~aral< J< 

nu.şmu~lar ve bir an evvel ;\! ~ . rııe• 
man - İtalyan ittifakına gır rı 
için kendi hükumetlerinin naı~i· 
dikkatini celbetmişlerdir. J{eY . 
yet de derhal gazetelere akselıt': 
iki Japon diplomatının konıı.Ş u· 
tukları mevzu yine onların arı 
sile aşikare olmuştur. ·r· 

Ayni devletin iki elçisi bi~ı·C 
!erile görüşerek kendi .harı~ı~IS" 
nazırlarına birşey !er bildırını:ı ~ 
bilirlerse de konuştuklar.ı nın an 
zetelere aksetmesi pek de ol~e 
değildir. İşte zaten şu günle b~ 
politika alemini bu hiıdisenın 

,patı
.kadar mesgul etmesi de or. , 
Japonyad; bir an evvel Alt11

30 
JI' 

İtalyan ittifakına girmek istiYe01• 
!er çoktur. Uzak Şarkta neleraoe 

duğunu, Japonyada en zıı. ol' 
kimlerin nüfuz ve tesir sahibı 1~ 
duğunu öğrenmiş olan Av~uP~ . 
!arın verdikleri ma'umat şırıı '~· 

1 ).or" 
ye kadar hep şunda top anı ol• 
Japon diplomatları ne oıurs• ~ 
sun Almanya ve İtalyaya kS ~ 
kolay kolay taahhüdlere gireC rY 

değillerdir. Hakikaten de Jal'° gi' 
!arın Berlin - Roma ittifakı·n~ot 
recekleri şayiaları bir türlu bB' 
ru çıkmamıştır. Bugün de bll bel 
his tazelenmiş olmakla be~"rıııt 
yine Tokyodan verilen maili~ 
gıösteriy<>r ki salahiyettar J • tf" 

mehafili herhangi bir ittifak·rıi" 
·z go 

şebbüsünü pek mevsimsı rı' 

yorlar. Japon diplomat'\:rı 8
ral" 

sında mihver devletlerine ta Jı' 
tar olanlar var, eski İngiliz ~ ~., 
pon dostluğunu canlandırın• . ..,,ı 

·ııtıw 
tiyenler var. Fakat en az 1 n· 
verilen birşey varsa o da J•{;°rııı 
!arın çabucak mihver d~vle:n/ 
müttefik oluvereckleridır. rdt 
tere ile esas itibarile geçe~::erı!i 
husule gelen anlaşma da go iP' 

tıer 
ki Japonlar kendi menfaa 81el 
hesab ederken başkaların• ;ı;;ıı 
olmamayı ' iliylll'lar. onun fi~ 

. ıtı 
İngiltere - Fransa - Rusya 1

0 i.liPı 
olduğu zaman Ber linde ken pO'r 
yeni bir müttefik olarak J• .1f1 

. ispaııl 
yayı bulamıyacak, belkı 

elde etmeğe çalışacaktır. ,/ 

•••• ••••• •••• •• • 
Tiftik ~atışları sıı 

P iyasada tiftik satışları lı n 11 
d

. pu • 
retle devam etmekte ır. tar'~ 
bin kilo tiftik ihracatçıfar 18r4 
fından satın alınmıştır. sun 1,,rı rııa ,,!' 
Ankara, Ayaş, Beypazar J<llf"', 
110, Eskişehir tipleri 111,5 iiı' 
tan, oğlaklar da 125 kuruş 
rinden muamele görmüştür· ıe 41' 

ret ~ 
Yapak satışları da bara edilrıT' 

vam etmiş ve y>ne ihrac urııf 

üzere 45 bin kiio yapağı 52 ~811ı~ 
tan satılmıştır. Satılan po!J 

d . ,·e 
Merzifon ince, Bo!va ın 

tipleridir. 

Talebe K::ı:si< etıeri ~il' 
. ·ba,.rn .JJ 

Yeni ders yılınclar' ıtı ,,0,,-. 
. ye• .e• 

tün mektcb taleb(~ının er•(.' 
kasket giymelerine ,·e l<~ntsı~ 
talebelerın sac;I.ırını rıı tıil~ 
bir şekilde kestirmelerine 

dikkat edilecektir. ~;I 
ta ,·e iı' 

Bu maksadla ilk, . ~r ıııuai 
tahsilindeki gençler ıçın t· r. 

ed·1~ek ı kasket!er tesbit ı ~-

r. 



3 -•o• TSLGSA r- 10 .AÖ.USTOS 1931 

Ciinün Me•eleai: 

Asfalt Caddeler 
takidikçe Daha Dayanıklı Bir 

Hale Geleceği Söyleniyor 

1 

Sanayide Rasyonel 
Çalışma 

Verilen haberlere göre, Deniz
banktan soıır.ı, Sümerbank ve 
Etibank da Uğvedileeek ve bun-

d 
lıetediye tarafından İstanbul asfaltı da sıcagı" n tesirile yu· ların yerine birer umumi müdiir-
a "•pı•-- __ ,_., c_ .... _, _ _,_ lük kurulac•ı..tır. 

• ...,. ......... KUucıcna mu··-· ... ·dır. Fakat bu hal """ 
~Ilı•• ---L ...,_..._._.. ........-- Devle'-"''" sistemin.d~ bü-""' - - --~e ymnu- amlfua yeni elması dolayısile ._......... ..., :r~ 

1:t.)!""'.,'41:, 4,: 1;;#4:1 #4 ! :j ;j 
Eroinin Mahvettiği Bir 

Genç Mahkemede 
Bakınız : Hakimin Karşısında 
Feci Halini Nasıl Anlatıyor 

!il sanayı· '·1-'ni sö:r'atle ı.~--r.. ~ eskidenberi ı..Jkm bir tahaclcliis ıetm.ektedir. Ç'iiııkü ~.. - .... - Asliye ceza mahkemelerinin kada •Nazar• apartımaruııda o-
~o]{ PUyetilli mULih olmalıta asfalt uv.ı- fevkalide sı- için, vaktile bu bankalar tesis e- !bulunduğu koridorda.ki tnraların tlll'Uyorduk efendim ... Fakat §iın-
idi, llatta bidaç ıüııdelilı. g11- eak ptmesi dolayısi]e adama- dilmişti. Fakat, aradan uzun yıl- üzerine yaJJYana oturmuş elıi ke- di bendeniz tevkifhanede blllu -
~te bu noktaya temas edad< kılh ııoğuınaımftır. ÖUrind.en lor geçtikten sonra, bu müessese- 1epçeli üç mevkuf; kendi dava - nuyorum. 
Iİ:-'lıahm iklimi ile m6Cena- bir Jıq ~ takdirde Anka- lerden alınan randımanın, tam lar4na sıra gclmeaini beklerken Önündeki tahkikat kağıdlannı 

lafalt yapılaıımıu ileri aür- ra caddMinia lasfalta hiç yw- rasyonel olmadığı, llel1ö de, isra· ar2arında yülı.selı. sesle konuşu- kan§tıran lı2kim bir müddet hay-
Ilı~ mu~aeak bir tekil alaealı:- :ı.fazla masrafa yol a~ğı cöriil- yorlar ... üçü de birbirinden genç reUe ona bakıyor; sonr!I: 
ı.,~eıle yaptığmın talı- tır. ve er. kü~üğü 17 ya,ında g3rü - - Onu biliyonnn oğlum Ke -
~~ ._., İstaıılnıl ip Daha ııert asfalt yapmak asla Devlet, §İmdi mmnaı. ü,..,..., .. nen üstübaşı pejmürde :ıyakfan mal ..• Hem sen efendi bir geııee 
~"«llJllti weraJttea ialıa b .. - uypa röriihnemeldedir. Çiiıt- lulldup umumi mücliirlüklerle, çıplak olan me~ardan orta - benziyorsun ... Nasıl oldu da tıu 
" llraitte MfaJt yapmak ia- kü ııert ufalt kışm sofuldan memlebtin suayi "•Jham- daki arkadaşlarına: iŞ!eri yaptın balayım?. 

'~ Yoktur. ADara eatlde • • ... _ ..... .ıır. Bundan sonra daha seri, verimli ve rasyoael •ir •- t....n- gırıp· • sıramı ssı;sam Diy eJı: tatlı, -"-"" b" __ , 
ı ... ~ L._ r.,-:=--- tanAla Jıalletmek karanacladır. -.--,- er ..._.,,. il' ...,.,e 

!.::'."". .,.,u .. .ı... ufalt fo:rmülü ..... lntltla yapılacıık asfaltlar Yelli faaliyet telıfüıde, Jıuruı.- da gidip koğuşta yatsam! ..• dıyvı· soruyor!. 

Yıldırım 
Cezası 

23 Esnaf Hemen 
Cezalandırıldı 

Belediye müfettiş ve müraltib
leri tarafından şehrin muhtelif 
semtlerinde yapılmakta olan tef· 
tişlıer devam etmektedir. Dünkü 
teftişlerde Belediye reis muavin; 
Uıtfi .Aksoy da iştirak ebniş, ~3 
esnafa yıldırnn cezası verilınıı-

1ir. Bundar başka Üsküdar, Kadı
my, l!efil<jtaş, Beyo~u. Emin~ 
nü ve Beyazı.d kazalarında ~ti
p.tta bulunan belediye tefti§l.eri 
de muhtelif ~lıırdan dolayı 225 
esnafı ce2alaııdınnışlanlll'. 

Bu tefti:şler sırasuıda bütün sa
hiller de kontrollu edilınekte6. 
Belediye lboğwl'ına Mcf.iselerinin 
önüne geçneJı için pJaj ve deniz 
hamamlarından ba§ka JePl:erd.e 
denize girilmeıini menetmiştW. 

•••••••••••••••••••••••••• 
-~_isin m iyi asfalttır. daima Anlara caddesi ufallı 1 ve sonra onların manali na.zarlan Genç maznun bAkimbı in8ana 

~..._ -~Yati ABkara eadılesinia taklW oluaank yapılacaktır. rak -yai miiesseselae muvaffa • '---•,.,ında ilave ediyor·. ~---~ _ kiyet tlileriz. ...,,.... 

1 

cesvet ve iimid veren müliiyim h 
8

,, ... _ ... ~ ,....., ... .,, •- Burada durdukça ii§üyo - sesinin son cümlelerini kendisi :ıebire alı§tzktan sonra annemi de, 

llt~i Yerde Bizans Prevantoryom ______ ..,_...an __ .... _ .. _ ....... __ , ~::~~!~em ~aten canım da lSr :;iy~anır gibi •anki ımar =::· ~a;~:~: 
yeni y OICU Muhakeme listelerini tetklk e- - Evd nasıl oldu da bu ifleri ğııldıım .•. Aç, peri§an kaldım. Bir 

eri Aranacak Genişletilecek Salonu derken kulağıma çarpan bu düz- yaptım!. Ve sonra yavaş yava~: miiddet gamonluk ettim. Oradan 
~ gün, fakat garib ifade üzerine; - Hepsi orada; tahkikat e11ra- da çıkanldım.. Sonra metruk ar-

~Ofesör Baskter Haf- 70 Bin Liralık yeni herkesin buram buram terdediği kında yazın ibay hakim ... Ne ya- salaıda, soğuk köprü alUannda 
l'j Sür'atle Bitirilmesi bir günde ii§iidüğünü söyliyen palım mukadderat hakkımızda tün.elin sıcak mazgall.arı üsti'.inde 
~ata Devam Edecek Bir ihale Yapılıyor Müteahhide Bildirildi mevkufa datıa dikkatle bakıyorum. böyle yazml§. Biz de böyle oldulı: geceledim ... o vakit yalnız bir 

ı... ll~e •a>...ı-:nde ilı:i mü- lhlrikaten •00l··a deg· en çıplak diyor. eroin müptelası idim· Fakat ni-
"'111 ,........~ Şehrimizde buhıımıakta olan Galata nhtımında yapılmakta ~ 
ı. ~ Yerde aı;arıatika habiyatına Maarif Vekili Hasan Ali Yücel, ayaklanın arasıra yukarıya kaJ.. - insan kendisi fena yola git- hayet hırsızlık da yaptım. Dolan-
""1aıı olan yolcu salonu inşaatına aid dı d ld H L acaktır. dün yanında Vekfilet sıhhat ba"- dınp tahta sıranın alt kenarla - mezse oraya zorla sürü·kleınezler rıcı a o um... ep vu yüz -
ıı Y son tadilat projeleri müteahhide • d ı 

'
lllılardan lı.lrinciııi Ayasofyıı.i:lıı müfetti§i Celal Ataman, tAJ fa- rına iliştirrneğe çalışan gem; mev- ki Qğlum .•. Bak sen dkumuş bir en ...•• 

verilmiş ve müteabhid de ~ata kııf ık k eli . d b" ,_. . . T 1 - Bir roman sahnesm· ı· hatırlatan ı.. llOkaı...~ .. a Profesör Baksta' kültesi dekanı operatör Kemal, s sı eıiııı e ır-uınne gençsm... am adam o acagın za-
"'l ıs~ hız vererek her kısmı sür'atle ik- K al llfıııdan yapılacaktır. operatör Akif Şakir ve vilayet sürterek; oğu.ştılfu~or ve lıülün :man nasıl oldu da hırsızlığa, dır em in sözleri Mkimle beraber 

ı:r.. mal etıneğe ilıaşlamıştır. Ankara- d'nl · ı .,:"""'1 t-~•terede bulunmakta naba müdürü olduğu halde Va- . vücudile hafif hafif titriyor!. landıncılığa bapadın?. İçtimai ı eyıci eri de derin bir teesısüre 
""'ll. 1ıı .uıoıµ> dan inşaatı tetkik etmek üzere T b d kl k ık d "il hal düşu"ruy" or; .. Herkes bu beyaz ze.. 
bu h gfüz arkeoloji profesörü lidebağına ,giderek prevantor • gelen müfettişler binayı ve teş- arn u sıra a mera a arış vaziyetin de hiç fena eg· ; o -
l!ıij Usıısta Maarif Vekfıletine yomu ve burada yapılmakta olan k:i.latını gezrn.iş.le!'dir. Şehrimize hayretimi izaleye yarryan bir de tıebeb ne bu işlere?. hir kurbanına acıyarak ıbakarlı:en 
lıtıracaat ede!'ek geçen sene yap- iıjşaa cfuıd.en gilÇirmiştir. Bu gelen Ali Çetinlı:aya da bugünler- ses; müb~>rin tiz sedası koridor- o hafif hafif devam ediyor: 
lıı ~afriyata devama müsaade sırada nafıa müdürü Bedri yapılr de salonu ıgözden geçirecektir. da derin akisler yapıyor: - Haydi söylet;ene oğlum .. Sus- •- Yalnız bay reis ... Şunu Iiıt-
' !lııi°'ir 

1 
H ,__ ld - • - Kemal. .. Şükrü... mak birşeyi ifade etmez!. Ha.kim fen unutmayınız ki eğer ben ero-

ı,, •' • makta o an 40 bin liralık inşaat- a=r a ıgımıza göre Vekalet Genç m-•kuf bu s~ u"zerı·~ 'l.lt çy ~ u~ heışeyin, her kötülüğün menşe ine düşkün olmasaydım hırsız -
Zamanlarda bu kazılann tan sonra bugünlerde yeniden 70 binanın Cumhuriyet bayramın -

arkadaşını dürterek yerinden frr- ve sebebini bulup meydana çı - lıık yapmıyaeaktım... Ve bu işi 
ı.... -. . med ve Ayasofya cami· hin liralık bir inşaat ihale ediJ.e.. dan evvel tamamen ikmal edil -
'Tllıi lıyor ve lı.elepçeli ellerini jandar- karmalcla ımükellreftir. Bakalım de kriz esnasında yaptım ... Hem 

1 inhidam tehliksine düşu" • ceğini ve bu ınşa· atın prevantor- mesini müteahhide kat'i surette 
~.,._, maya uzatıp kilidi açtırdıktan senin de bu işleri niçin yaptığım de benim gibi eroin müptelası o-
b .. -.s• zıınnedilm.i§se de bilahare yomun daha genişliyeceğini söy- bildirmiştir. •lata sonra o önde; jandı>rma arkada öğrenelim de ona göre tıi.- hüküm lan bir arkadaşımın teşvikile ... 
~ kkuJı: etmemiş ve profe - !emiştir. 1 mahkemeye giriyorlar,.. verefün!... Onun için sizden rica ediyorum. 
l!t, ~tedi~ .11!.üsaade_ ve~- Hasan Ali Yücel prevantor - K ISA POLiS Biraz sonra okunmağa ba<jlıyan Demindenbı;ri bir heykel gıbi Beni tıbbıadliye gönderiniz. Ba-

llıı \ . . yomdan sonra Çamlıeaya giderek HABERLERi tahkikat evrakında.ıı. davanın rnev- duran Kemal birden yavaş yavaş kırköyüne yollayınız. Tedavi ola-
ıı-.. .. llıüsaade evvelki gün tel - orta melrteb talebe kampını da zuunun hırsızlık ve dolandıncı - caıUanmağa ve yerinden dog"rul- yım; betki kurtulurum!.. 
. ~ İngiltereye bildirilmiştir. telltik etmiştir. .__*_Be_y_k_o_zd_a_o-tu_r_a_n_v_e_k_u_n_d-ura lık olduğu; suçlu gencin bir ar- mağa başlıyarak ayağa kalkıyor, Kemal bu son ctimlesini söyle-

)ı ilci tarihi ikazı da Fatihde -Jf.- fabrikasında çalışan İsmail adında kadaşile beralıcr muhtelif kah - sonra hakime dönüp: dikten sonra üırUdle parlıyan göz-
~~r. !Bunu İsviçreli ar • bir işçi bisikletle giderken hen- velerden pardesü, şapka çaldık - •- Çok raıluıtsızım elendim di- !erini hakime dikiyor ve titrek 
111 ll profesörü Satsman idare fsfıklaJ Harbine Aid değe yuvarlanarak yaralanmıştır. !arı ve bir ibakkal ile fırıru!ıyı'do- yor. Bendenizi tıbbıadliye gön • sesine ya'.<var_an bır eda vererek: 
;::lıtir. * Yeşilköyde Umraniye soka- landınnak suretile de 15 er lira- dermenizi yalvarırım.. - Evet belki kurtunıluın ... 
)~esör bundllll iki .sene evvel Bir Film ğında oturan 16 yaşında Arlando larını aldıkları anlaşılıyor. - Peki . İcab ederse göndeririz. diyor, ki.ıııbilir belki ümid!. 
lltil,. olduğu hafriyat hakkında ve IO yaşında Osep bisiklefle plak O; aleyhindeki ithamları soluk Nen var? Ne oluyorsun? Evvela Salonda çıt ibile yok ... De. min-' .....,Jer üd .. ı- _.. :ın tli Milli inkı1iıbımızı Ye cidali te-
•iı m ur ugune yme fabrikası civarından g""mekte - yüzü ve ba;;ı öne eğilmiş, sakin demim.-.i sualime cevab ver de!. denheri yazı makinesile Kemalin '-er göndermiştir. barüz ettiren büyük. ve aııkeri bir -, 

filim yapılması için İpek film 1erken düşerek her ikisi de yara- bir vaziyette dinliyor ve sonra Gen.ç maznun 'hfıkunden al.clığı söylediklerini noteden bayan kfı-
ıA --o-- Ianmışlard>r. reisin suallerine ce.•ab vermeğe bu yarı voo üzerıne hakiki bir tib, bütün dinleyicila ve Kema-
''~kt stüdyosu tarafından hü.kılmetten 

Ublarda Pul Yeri.ne * Akbıyıkta Oyuncu sokagı' n- başlıyor: hayat faciasını andıran macera - lin ··"-·ında valrur b'· heykel 
müsaade istenmiştir. Bu müsaa- da 23 numaralı evde misafir Ban- - İsmin? sını ağır agı· r anlatmag' a başlıyor: ~""" ~ 

Sag~ uk Damga <1.e dün verilınişıir. bend . g;M duran silahlı jaııda:ıma bite 
.\ dırmalı Yusuf kızı Rulıiye Edirne- - Kemal enız... •- İlk tahkikat smısında da kımıldamadan sessiz sessiz ve 
~~a ve Amerikanın hemen •Kiiçük kahraman• isminde bu- kapı tramvayından atlamak is - Babanın, ananın ismi ne? Ne- söy;emiştim efendim ... Bendeniz acıyarak bu beyaz zdUr ;lrurlıa-

ll:ı h lunacak olan bu filmİJl b0
• rolü- t k d'" lı. l t --' ot • Ok b k··t··ı··kl h • k b' e.b b ıı.._ ". §e irlerinde olduğu gibi -.. er en uşere yara anmış ır. n"'e unryorsun.. uma yazm'l u o u u ere ep •e H" s e nma bakıyor; derin del'in dii§ii-

~ı:'.''ltetimizde de bazı mek • nü 15 yaşında bir erkek çocuk ile * Hüsameddin adında birinin biliyor musun?. yüzünden; .eroin• kahrından dil§- n~n hakimin hükmiinii 1116akla 
hı '<tta IPuı yapWılını;yarak Ertuğrul Muhsin deruhde ede- idaresindeki motosiklet Bakırköy- Daha ilk cevabında şi.vesinin te- tüın.. Arkadaşlarım bu sene 1i- qtekliyorlar ve inihayi't hiiküm 
b~ nız soğuk damga vunllınası i- ceklerdir. den gelmekte iken Ali adında bi mizliği ve ince nezaketi hiikiınle seyi bitirdiler. Bense tevkifhane- tefhim ediliyor: 
il letltikat yapıhııalrtadır. Bu rolü yapacak islidadda '\"e rine çarparak yaralamıştır. beN.ber ctinleyicileri de hayrete !erde sürünüyorum ... Onlar Üni- ,_ Maznuııun ifadesi v~ile 'u Usule göre, gazete, mecmua 15 yaşında ibir çocuk aranınasına * Şoför Saidin idaresindeki düşüren sefil kıyafetli pejmürde versiteye gireceklu ben hapiılıa- kendisinin tıbbıadlide müşahede 

tııtite~8.rıelerıle gündı; postaya başlanmıştır. 1617 numaralı otomobil ile Malı- genç 'bu ikinci suali sanki işjtme- neye! ... • altına alınması ~in müddeiumu-
,1 addi<! meklub veren mües • Bu hususta bütün şehir ve ka- mudun idaresindeki 1516 numa- miş gibi bir müddet öyle sakin Kemal burada biraz duraklıyor. miliğe müzekkere ya:ı.ıtması ten-
~ ~ postahanelerce bir so- sabalanmızda da arama yapılarak ralı otomobil Gala tada çarpış - duruyor ... Sonra reisin ikinci sor- Başını 1ekrar önüne eğip bir müd- sib edilmirtir •• 
~ dıtııı.ga vurulmakta ve sonra böyle bir çocuk bulunacaktır. m!§lardır. _glliiu karşısın.ela; sanki bir rüya - det düşündükten sonra; kaybol- HakkındaJı:i kararı memnuni-
~t 11rıılı olan bu soğuk damga • Yeni filmin her cihetten mü - * Şoför Mehmedin idaresin - dan uyanır gibi ağır ağır ba§ıtn muş eski rüyasından; artık bir yelle dinliyen bedba·ht genç hür-
~~Y~ak günde kaç defa kulr kernmel olmasına itina f!dildiği deki 3054 numaralı otobüs Gala- yukarı kaldırarak ve kaybettiği daha geri geJmiyecek tatlı mazi- metle ayağa kalkarak hakime: 
~~gı he6ab edilip para alın - için yakında çevtibnesixıe başla- tada Voyvoda caddesinde ani o- bir alemin hayalini fikrinde can- sinden tfilıassüI'le, ~ini çekerek - Çok teşekkür ederim bay 
~ır. Bu sureUe binlerce ga- nacak ve üzerinde üç sene çalışı- !arak durmuştur. Şoför otobüsü lannırarak kesik ke;ik cevab ve- yine l:ıahse başlıyor: , reiı;! diyor ve SOJll'Q ince bilekle-
)~' llıe(:ınua ve mektuba pu'l lacaktır. yürütmek için uğarışrken otobüs riyor: •- Bay reis ... Eskiden eroin rini kelepçenin soğuk demirleri-
ı. 19tırıJnıak için sarfedilecek Filmin birçok kısımları istiklal geriye hareket etmiş ve Yorginin - Babamın isıni Nuri, anne - nedir bi'ırııezdim. Annemin, baba- ne bırakarak ağır ağır mahke • 

I~ 
Zavallı Musa Çocuklan 

Almanyada nazi rejimi iktida
n ele aldıktan sonra, işlenen ha
talar, hadsiz, hesabsızdır. Bu ha
talanııı bir kısmı, irtikab edilmiş 
insani facialar halindedir. Bun • 
!ardan en mühimmi nazi Alman
yasında Yahudile11e kaıışı tatbik 
edilen :merhamets•ce, cayriin -
sani ve insafsız muameledir. Al
man müstevlileri A vrupanın han
gi toprak parçasına ayak basar -
farsa, orada yaşıyan milyonlarca 
Yalıudi, çoluk. çocuk, kadın, ihti
yar, bucak bacak kaçmak yolla -
pnı uamağa mecbur pluywlar. 
Yuyisibıde kendilerine melce 
lnıliımıyaa. b• bahtsız Musa ço
ewliJUmm, aylarca Okyanosluda 
-...-ıarıa dol"fBl'ak, sığınacak 
bis larq toprak arayışlaruun a
C...-. ..ayclerini her gün gazete
lerde eiuşoruz. 
~ekoslovalt;vanın Almanlar ta -

rafıeden işgali üzerine hu.dud ha
riri edilen ve şimdiye kadar hiç 
bİI! ;,ere kabuJ edilmedikleri için 
aylardıuı.beri deniz üstünde aç, 
sefil bir halde dola?D 600 kadar 
Yalıudi Porina Panama vapnrile 
evvelki gün İzmir limanına gel
mişlerdir. 

Ayla:r ~üren uzun yolculuk do
layıırile, susuz, erzaksız, kömür
süz: kalan ve birçoklan çı rçıplalı: 

denetek derecede sem bir vııD
yete düşen bu insanların manza
rası hazindir. Bunun nı"5'ulü Al
manyadD'. 
Vatandaşlannın, o memleketin 

rejimlııe ııedakatini, kanunlaı:ına 

itaatini temin edemiyen bir dev
let otoritesinin yapuağı iş, mil -
yonlarta insanı kapı dış an etme lı: 
midir?. Fakat, bu, bizzat o oto• , 
rilenin zilma delalet eder. 

Blitüa diinyanın antipatisini 
toplamak irin, neler yapılmak 

mümldinse, Almanyada, bonlann 
hepsi, her sahada, binbir çeşidi 

ile yapıhyor. REŞAD FEYZi 
--~ 

Birimizin Derdi 
Hepimizin Derdi 

Manasız ve Lüzum
suz Bir Ekspres 
Bi.r okuynromw: yuıyor: 
•flvvelki .akşam saat yedi 

bosuJE ile sekiz uasmda Sua
cliye istasyonun~a tramvay 
belıliyonluk. İslasyo• dolu 
icli.. Nihayet, Bostucıdan doğ
ru, 9ft arabalı bir tramvay 
geliyordu. Fakat, o luıd,ar 

sür'atle geçli ki durmadı. Ara
lıaırnı her birinde mübaliga
ıım, anulı: beşer ki i vardı. 

Sonluk: !Duımaz, eksprcs
tir, dediler. Sonra bir araba 
daha geldi. Hepimiz ona dol
duk. Tabii, herkeo ayakta kal
ılı. Öndeıı &iden o ek'!Pr.,.in, 
isiıuleki yolcu azlığına baka
rak; ne kadar manasız, lüzum
snz ve ihtiyacı karşılamıyan 
bir ekspres ( ! ) olduğunu an
ladım. O ekspres bomboş gi
diyor, biz, diğer arabada tık
lım tıkhk ve ayakta.. Hayret 
doğru•u·.• ~~d~n ilr.azaıınıak ve sür'at te- harbine sahne olan yerlerde çev- berber dükkanına çarparak vit- min 'Sadiye ... Orta taıhsilim va?. mın ive kardl'.;I.erimin yanında meden çıkıyor ... 
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No. 3 

~Et 
~n tılıt. çıktı, yazıhanesir.e gıcien 
llıtı. lı:orıdoru yürüdü. Saat üç bu
lııı~ Ce!ıtbral'in nasıl öldüğünü 
~ ı ... ast için m&h'kemeye gelme-

• ..,ndı, 
Vıı;~ . 

SOzünü tutmuştu. 'l.AR TABANCASINI 
};~ 'l'EMtZLlYOR 

hıı, ~Orkun büyük otelleriooen 
lııı. d~ Ast ur ya otelidir. Bu ote -
~ltı lı~ır_eler.inden bidne hastaba
~lıin h!etınde bir kadının etekle
tı an lıı\'tımları altından çıkardı
tı~lt, '~tarla kapıyı açarak içeri 
,.a:ı belkı de garib görünür. 

tl,ı.en at orada büütn bu ,·ak'aları 
lltcı, beyaz saçb bır t<>k müşahid 

liJı~~labakıcı içenye girınce ba-
1\ı~ aldırdı, başile dostane bir i-

"etdo, 

Soma kitabını kapattı, yalnız o
kuduğu yeri kaybetmemek için, 
kitabın o 5ahifesine bir kağıd ya • 
pıştırdı. Ayağa kalktı. Beyaz saç
lı olmasına rağmen, hala zinde ve 
dinç bir insandı. 

- Her şey yolunda gitti mı? di
ye sordu. 

- istediğinizden alat 

Genç kadın başındaki örtüyü çı
kardı. Geniş robasının düğmeleri

ni çözdü. Bu robanm içinden genç, 
tıwana. omuzları yerinde bir deli
kanlı meydana çıktı. Mavi gözleri 
pırıl pırıl parlıyordu. Güldüğü za
man bembeyaz d~erine dikkat et
memek kabil değildi. 

Koltuğa oturdu. Beyaz sakallı 
adam: 

- Büyük bir tehlike geçirdiniz, 
dedi. 

Templar hafifce gülümsedi ve 
bir sigara yakarak: 

- Aziz.ım Bili, dedi, bu benim 

yaptığlını bir şey mi zannediyor- ! 
sunuz? Ben geçirmekte olduğum 

macera hayatı içinde, herhangi bir 
tehlikeye mteelik vermiş adam de
ğilim. 

Öteki başını salladı: 
- Ben durup dUJ'urken bir a

damın ihtiyatsızca tehlikeye doğ
ru ko§Illasını anlamam. 

- Gönderdiğim mektuptan mı 
bahsetmek istiyorsunuz? Bu, eski 
bır maceranın hesabıdır.ö Eğer bu 
mektubu göndermemiş olsaydım . 

her halde haysiyetimden çok kay
bederdim. Yok, ben öyle inEan de-
ğil:m. l 

Pencereden masmavi gökyüzü-
' ne baktı. 

- Bugün hava çok iyi, ded;, ba
na ,Aziz• diye isim takmışlar. O
labilir. Fakat benim dE kt!ndime 
mahsus bir kanunum var. Bugü
ne kadar ben bu kanun için mü
cadele ettim ve bu uğurda hayatı
mı da vermeğe hazırım. Hatta &ra
mızdan biri bu yolda c~>.»ıı ve'
ri .. 

S<'1ıra gülmeğe başladı 

- Evet, girıştiğim ış, ' l kadar ko
lay bır ış deği l di. Fakat hakikat
te liayet basıt:ı. Ete;ı;min altında 
ıahancamvardı, bir defa çektim. 

İş: .. o kadar ... Sonra Irbol'irn üze
rine hücum ettim. , Ulan, ne halt
lar yedinse, hepsine ı.J., s.jı 'y~· 

ceksin• dedim. Bu meesle ıçirı yir· 
mi kadar insan tevJ;if edildi Fa
kat tabii ben müstesna! 

Pantalonun cebinden bir taban
ca çıkardı, şarjörünü açtı ve son 
derece salıin bir tavırla tabanca -
sını temizlemcğe koyuldu. 

Bili ayağa kalkmıştı, P"ncvere
ye doğru şöyk bir goz atarak geri 
döndü : 

- Kootn ı le Bonaçi aşağıda • de
di. 

•Aziz, bu haber üzerine ıslıkla 

bır hava tutturdu. Tabancasını te- [ 
mizlemek için elinde tuttuğu gü
derinin üzerine birkaç damla yağ 
akıttı . 

- Yazık ki, onları elımden ka
çırdım, dedi, ben ne zamandan -
beri sizin şu Nevyorklu polisle-
rinizi görmek istiyordum. Derler 
ki, Nevyork polisleri yaman in -
sanlarmış. 

- Yine siz öyle biliniz. 
Templar bir kahkaha koyuver

di. 

Fernak. Kestri ve Bonaçi ile a
damlarının .Aziz• i yakalamıya 

muvaffak olamamaları hakikatte 
pek o kadar şayanı hayret sayı -
lam azdı. 

İki müfettiş bütiin N evyork o
tell~rıni aram~lardı. Bu ;.raştır

malar esnasında neler, neler bul
mamıışlardı. Fakat Templar ne· 
rede? 

Müfetti:ıler Volkros isminde 
bll':inin hususi şotörü olan Va! -

dorfu da sorguya çekmişlerdi. Fa
kat onlar otuz •aşlannda, mavi 
gözlü, IJ)Ükellef otellerde yaşa· 
mağa alışmış birisini arıyorlardı. 

Templar dedi: 

- Eğer beni bulurlarsa, sana 
temin ederim ki, herhalde kar ·ı 
karşıya hı;birimizın hoşuna git
miyen sözler konuşacağız. 

Bir gözünü kapattı. Ö1eki gö
zHe taibancasının namlusunu yok
ladı. Sonra şarşöni yerine koya
rak, tabancayı cebine yerleştırdi. 
sonra ayağa kalktı ve peııcereılln 
kenannda dllf'an Valkrosa yak -
la~tı: 

Bütün Nevyorkun panoraması 
karşılarında ıdi. 

Valkros dedi ki: 
- Benim bütün omrum burada 

geçti. Biliyorum kı yeryuzünde 
daha birçok şehirler vardır Fakat 
ben Nevyorktan baska yer bilini· 
yorum 

(Deı•amı va1') 
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1 Yine Harb Sözleri 1 

Fakat Ortada 
• 

BIYIK MODASI 

Bir Şey Yok! 
Büyük moda mağazalarının her 

mevsim iptidasında gönderdikleri 
kataloğları yırtıp atmamalı. 

Bunları büyük bir dikkatle göz
den geçirmeli. Zira bunlar, çok 
kereler an'anelerin, adetlerin bir 
aynası vazüesini görürler. 

Mahalle Kızı 
Almanlar lngiliz T ayyarelerinden 

Endişeye Düşmüşler 
. 

Uçuş esnıısında resimleri alınan lngiliıı tayyareleri 

Bugün biraz da harb lakırdısı 

etmek lazım geliyor. Avrupada 
devlet adamlarının ya.z tatiline 
çekildikleri şu haftalarda umumi 
bir harbe varacak herhangi bir 
gürültünün kopacağına pek de 
ihtimal vermemeli. 

manları düşündürmektir. Alman- ı 
!ar üzerinde tesir yapmaktır. Fa
kat Almanlar böyle şeylerden mü
teessir olacak, korkacak değildir. 

İşte Alman gazeteleri bunu böy-[ 
le yazarken Almanyanın tayya -
re kumandanları, hava mütehas
sısları da Alman halkını temin et
mek için çal!Jiıyorlar. Diyorlar ki: 

lar. Bu tecrübelE!!" çok iyi netict! 
verdi. Alman tayyarelerinin da
ha birçok işler görebilecekleri an
laşılmıştır. General n~rettiği ya
zılarla isbat etmek istiyor ki ha
vadan herhangi bir taarruz Al -
manya için tehlike teşkil etmiye 
cektir. 

Mesela bu mağazalardan birinin 
son çıkardığı katalogda spor kıya
fetli, süvare kılıklı, pijamalı 24 er- ] 
kek resmi var. Hemen yarısı Vil
yam Povel vari bıyıklı ... 
Kataloğ muharrirleri, ressam -

!arı bu noktalara çok dikkat eder
ler. Bıyıkların avdeti ile berabeı 
saçların şeklini de değiştirirler. 

Bu seneki saçlar biraz daha kal
kık, dalga!! ve ortadan veya kc -
nardan bir çizgi ile ayrılı. .. 

Etrafınızdaki erkek simalarına 
bakınız. Hemen hepsinlıı bıyıkları 
matruş. Modaya riayet etmek is -
tedikle'ri aşikar. Fakat çoğuna ya
kışmıyor, çehrelerinin güzelliğini,_ 
tabiiliğii bozuyor. 

Bunlar, kadınların hoşunR git
mek iç.Ln bıyıklarını, sakallarını 

f.eda ettiler. Şimdi yeniden bırakı
yor la;. Tenevvü ihtiyacı ol~a ge
rek ... 

TİBETLİLERİN SELAMI 

Tibetliler birbirlerine tesadüf 
ettikleri zaman, selamJ.aşmak için 
birbirlerine dillerini çıkarırla.r. 

1 Yazan: SAMİ KARAYEL 1 ·---
B ... yazıhanesinde oturmuş, iş

lerile meşguldü. Bir aralık kapı 
vuruldu: 

- Giriniz! .. 
Hizmetçisi içeri girerek: 
- Beyim, iki hanım M ... beyi 

görmek istiyor. dedi. 
M ... ; B ... in iş ortağı idi. Orta 

yaşlı, zengin, hovardameşreb bir 
adamdı. 

B... düriliıt, tecrübesiz, kadın 

fırıldağına kapılmamış bir zattı. 
İşlerile meşgul olduğu ma~asın

dan başını kaldırdı. Hizmetçisi -
ne cevab verdi: 

- Buyursunlar, şimdi nerede 
ise gelirler ... 

İçeri iyi giyinmiş, iki güzel kız 
girdi. B ... ihtiramla karşıladı. ve, 
yer gösterdi: 

- Buyurunuz efendim. 
Fakat; M... beyin misafirleri 

fevkalade güzeldi. Hele, bir tane
si terütaze, boylu boslu, duru be
yaz bir • dilberdi. küçük el-

BİR İNSANIN HAYATINDA 

YEDİCİ ET 

' leri, küçük ayakları bilhas -
sa iri ve ela gözleri can alıcı idi. 

Br insanın yetmiş sene yaşa

dığını kabul etsek, vasati hesabla 
yaşadığı müddetçe et olarak şun
ları yemiş oluyor: Üç öküz, dört 
sığır, 14 koyun ve kuzu, 350 ta -
vuk. 

B ... Sezdirmeden her iki kızı da 
tetkik ediyordu. Tecrübesiz ruhu 
bir an için heyecanlandı. Önünde 
ki işi bırakarak kızlarla meşgul 

olmağa başladı. Ellerini oğuştura
rak: 

ler benliğini kaybediyordu. Fa • 
kat; kız son zamanlarda B ... ye 
şunları söylemişti: 

- Evden bırakmıyorlar ... Bu -
günden itibaren size gelemiyece -
ğim .. 

Bu sözler B... yi çileden çıkar
mıştı: 

- Neden? dedi. 
- Ağabeyi mve annem sizinle 

buluşmama müsaade etmiyorlar .. 
- Nişanlanalım ve evlenelim ... 
- Buna da razı olmuyorlar ... 

• • 
B... kızı, Taşkasapta oturuyor 

Bugün bu sütunlarda edilecek 
harb lakırdısı da yeni gelen Av
rupa gazetelerinde görülen dedi
kodulardan ibarettir. Etrafta ne
ler söylendiğini öğrenmek fayda
sız olmasa gerek. Mesela: Birkaç 

. gün evvel Alman tayyarelerinin 
uzun uzadıya uçuştuklarından 

çok bahsediliyordu. Bunun arka
sından İngiliz tayyarelerinin Fran
sa üzerinde uçuştukları sözü çık
tı. Öğreniliyor ki hakikaten İngi
l:z tayyareleri pek çokmuş. Ka
labalık bir hdde Fransanın üze
rinde uçuşmuşlardır. Alman gaze
teleri bundan çok bahsediyorlar. 

Bunun ehemmiyeti yoktur. Al
manya için herhangi bir hava ta
arruzundan k<J,rkuya mahal kal 
mamıştır. Çünkü Almanya ona 
göre hazırdır. Son zamanlarda İn
gilizlerin yeni yapılan tayyarele
rinden 108 tayyare azami derece 
sür'ate maliktir. Bu düşünce de 
Almanlara endişe veriyordu. Al
man generalleri halkı bu noktada 
da tatmin etmeğe çalışıyorlarmış. 
Bu kumandanlardan tayyareci 
General ltade'nin iddiası şöyledir: 

Eskiden bu yüzden endişeye 
çok yer vardı. Fakat Avusturya 
alındıktan, Çekoslovakyanın tay
yareleri ele geçirildikten sonra 
artık Almanyanın vaziyeti çok iyi-
leşmiştir; diyor. 1 ==============~! 

- Rahatsız olmayınız, şimdi 

gelirler efendim, diyebildi. 
Kızların biraz daha yaşlıcası 

olduğu görülen hanım mukabele 
etti: 

biliyordu. Onu gezmeğe götürdü
ğü zaman avdette otomobili ile ge
ce kimsecikler görmeden hali bir 
yangın arsasının önünde bırakı -
yordu. Günler ve aylar geçti. Sev
gilisinden haber alamadı. Hiç bir 
iş yapamıyordu. Kara aşka uğra
mıştı. 

Demek ıstiyorlar ki bunun e· 
hemmiyeti yoktur. Maksad Al -

İspanyada dahili harb olurken 
Almanlar da oraya yolladıkları 

tayyareleri tecrübe etmiş oldu -

Diğer taraftan garbda da Al -
manyanın Fransa tarafında an -
cak 250 klometroluk bir hududu 
vardır ki burası 60 kilometro ge
nişliğinde bir müdafaa sahasına 
malik olarak bekleniyor. İngilte
reye karşı da denizden ancak Şlez
vig ile Dollar arasında ancak 200 
kilometr~ bir mesafe teşkil eden 
bir deniz hududu vardır. General 
Kade bütün bunlardan şu netice
yi çıkarıyor ki Almanya için ne 
İngiltereden, ne de Fransadan 
bir hava taarruzu için korkmağa 
sebeb yoktur. Sonra diyor ki: G an d i 70 Yaşına Girdi 

Almanyada halkın tayyare hü
cumları karşısında müdafaası i
çin alınan tedbirler çok mükem
meldir. Heqey düşünülmüş, tec
rübe edilmiştir. H~vadan bir ta
arruz olunca halk için korkula -
cak birşey olmıyacaktır. 

Yalnız bu kadar mı? Almanya 
ileride bir haıb olursa düşman -
!arına karşı havadan taarruz ede
cek bir kuvvete maliktir; diyor. 
Alınan generali iddia ediyor ki 
Fransada olsun, İngilterede olsun 
tayyare hücumlarına karşı mü -
dafaa tertibatı, topları Almanya
ya göre geri kalmıştır. 

Hin~lilerm m•~ht.: mücahidi Gandi'den hayli zamandır hiç haber 
gelmiyo·. Hindısran sut liman! İngilterede tahsilini bitiren, Natald.a 
avukatlı~a başlyan Ye en nihayet Hindistanda bütün tehdidlere rağ
'.ınen İnı;;ltereye karşı menfi mücadeleyi açan Gandi şimdi yetmiş yaşı
na girm;~ bulunmaktadıı. Bu münasebetle bütün Hindistanda cMukad
des adarı .. için ayinl~r yapılmıştır. İhtiyar Gandi açtığı yoldan yürü
mek üz,.r<: yetı~.irdiği müridlerine güvenmektedir. 

Lehistana gelince; Alman ge
nerali diyor l<i eğer bir harb çı
karsa Lehistanın büyük tayyare 
kara"gahlan ta Rus hududuna 
kadar çekilmiş olacaktır. 

İngilterenin, Fransanın gün 
geçtikçe daha çok kuvvetlenmesi 

( Dev.,mı 7 inci sayfada) 

- İnattan bir şey çıkmıyacak. jki taraf ta aynı 
halde kaldıkça sonu gelmiyecek, 'lıenim mahpus
luğıım sürüp gidecek. Biraz da zeka, hile. diplomat
lık tarafından yürümek lazım. Nasıl olsa ben bu bu
nağı kandırırım ı 

Konuşmağa başladık, fakat kendimı çok ida
re edıyorum. Kat'iyyen sinirlenmiyor, sinirlerimin 
yatışmış olduğunu da göstermek istemiyordum. 
Sad~ce hafif, ümit verici, biraz sevnidirici bir iti
d~lim vardı. Bu kadarı da paşayı boyuna kadar 
memnunluğa sokabilirdi! Nitekim, de öyle oldu. 
Dch~etli ümide d~tü, beni yatışmış, rıza yoluna a
dım atmış gibi zannetti. Ve .. Aklınca beni bu yola 
biraz daha çekmek için bin dereden su getirmeğe, 
a~kının sevgisinin de inliğine inindırmağa çalıştı. 

Ben yine arada bir: 

- Rıca ederim, bana aşkınızdan sevginizden fi
lıl.n bahı;etmeyiniz. Üzerime fenalık geliyor. 

Ded.kçe, kazandığını kaybetmemeğe çabalıyan 
düşkiin kumarbaz has;;aslığı ile ayaklarıma kapa
nı~·or, ellerimin birini tu~p birini bırakıyor, kar
§tnıda diz çöküp ağlıyan btr sesle: 

- Belkis ... 
- Bellciıı .•• 
-Sana perestiş ediyorum., 

Dıye yalvarıyor, ayaklarımı yüzüne gözüne sü-
nyor, öpüyor, öpüyordu! Bir aralık, 

- Pek te sıcak ... 
Dedi, 
- Müsaadenizle ... 

Diyerek aoyundu, btr gömlek ve bir pantalo..'l 
ile Kaldı. Tekrar yanıma geldi, usul usul, korka kor· 
ka beni kucaklamak için yoklamalar yapmağa baş
ladı. Elini vücudüme dokundurduk.ça ben kendimi 
çekiyor, hazan biraz yumuşak, hazan daha çok sert 
gözlerinin içine bakıyor, 

- Yapmayınız ... 

Demek istiyordum. Bu anlarda o, bir şeyler 
arlatmağa çalışıyor, benim güzelliğimden, şirinli

ğimden, cana yakınlığımdan dem vuruyor, yine ara
da bir elini kaçırmak, kolunu vücudüme sürmek 
için fırsatlar arıyordu. Ben de tıpkı bir sahne artis· 

Doktorun Öğütleri: 

Şişmanlık - Rahatsız etmiyelim ..• 

Doktorlar arasında ta bit sık
let 67 kilo olarak kabul edil
mi§tir. Bundan eksiği zayıf

lıktır, fazlası da şişmanlık ... 
1,70 boyunda bir adam için 
67 kilo et dolgunluğu ifade e

der. 

- Rica ederim efendim ... 
M ... Beyin gelmesi gecikmişti. 

Hatta; bir aralık telefonla gele -
miyeceğini de bildirmişti. Fakat; 
B ... ile kızlar arasında çok geç
meden fazlaca samimiyet hasıl 
olmuştu. Artık B ... nin misafirle
ri gibi olmuşlardı. 

B,.. aylarca sabahlara .kadar 
Taşkasabın kuytu sokaklarında 

dolaşarak sevgilisinin şen ve şak
rak sesini kapı diblerinde dura -
rak dinledi ve aradı. 

Şişmanlık herhalde iyi bir 
şey değildır. Bilhassa kalb 
yağlandığı zaman iyi hizmet 
göremez. Yağ fazlalaşırsa file· 
ceten ölüme de sebebiyet ve
rebilir. Fazla şişmanlarda di 
yabet hasıl olur. 

B ... bey işi anlamıştı. Ela gözlü, 
küçük el ve ayaklı uzun boylu on 
sekiz yaşlarına bulunan kız be
kardı. Yanındaki de ablası idi. Ev· 
li olan bu kadının da kocası dı· 
şarda idi. 

B ... sevgilisini( büyük bir evin 
eski ve debdebeli bir ailenin kızı 
imiş gibi büyük kapılar, geniş 

şahnişli evlerde arıyordu. 

Şişmanlığı gidermek için i
Iaç kullanmakt&n ziyade sıh· 

hl tedbirlere müracaat etmek 
lii.zımdır. En mühim şey yiye
ceğe, içeceğe iyice dikkat et 
mektir. Bu g:biler tereyağı. 

yağlı et, yağlı maddeler, süt 
hamur işi, nohud, fasulye, pi
rinç, şeker gibi şeyler yemek
ten çekinmeli, az miktarda ba
yat ekmekle cızbız et, balık, 

sebze ve meyvaları tercih et
melidirler. Vücudü yormıya -
cak surette gezip doalşmak, 

jimnastik yapmak, zihni yor
mamak, uyku müddetini a -
zaltmak, erken kalkmak. müm
kün mertebe yüksek yerlerde 
oturmak faydalıdır. 

B... Fevkalade temiz giyinmşi 
olan bu iki güzel kardeşe aileleri
ni sormağa lüzum görmemişti. 

Fakat; her nedense bekar kız
da gözü kalmıştı. Munis, terbiyeli 
sakin tavırları bir insanı çileden 
çıkarmağa kafi idi. Bu sebeple toy 
kafasının verdiği hükümler bula-
nıktı. 

B ... sordu: 
~Bekarsınız değil mi? 

- Evet ... 
Bu sorgu,sual, derin manalar 

taşıyordu. 
B ... anlamıştı ki; gönül verdiği 

kızın ablasının M ... beyle alakası 
vardı. 

• •• 
B ... nin aşkı gün geçtikçe hara-

retlendi sevgilisini görmediği gün-

• •• 
Bir gün B ... yazıhanesinde ça -

!ışıyordu. Fakat; aklı sevgilisin
de idi. Kızın yarı çıplak resmini 
masasının üzerine koymuş ikide 
birde ona bakıyor ve alevleniyor
du. 

Birdenpire telefon çaldı. Ahize
yi kulağına koydu. İnce bir ses 
hırçın bir eda ile söyleniyordu. 
Bu aylardanberi görmediği sevgi· 
lisinin sesi idi: 

- Çok bekliyemem, beni gör -
mek istersen hemen şimdi Aksa
rayda K... eczahanesine gel... 

B ... derhal hususi otomobiline 
atladı. Eczaneye koştu. Sevgilisini 
eski bir entari, ayaklarına uymı
yan bir iskarpin ile pejmürde bir 
halde giyinmiş buldu. 

Otomobile giren iki çüt arasın· 
da hararetli konuşmalar başladı: 

- Neredesin canım? 
- Ne yapayım? .. Eve hapla et. 

- Cancağa.zım. Duramıyorum, dayanamıyo

rum artık, aramızdaki nikAhın icapları içinde ken
dimi boğulmuş görmek istiyorum .. 

Dedi, bir hamle daha yaptı. Bir lD.hze düşün -

dum: 
- Düşündüklerimi yapmak içın bu bir fırsat 

ni.ıdı:c? .. 
- Ve .. Karar verdiın: 

ti gibi rolümü muvaffakiyetle oynamağa çalışıyor, - Evet ... 
ne yapmak, ne koparmak istediğimi iyice kafamın Gözlere şehvet perdesinin indiği ve her şeyin 
:;;nde kararlaştırmak istiyordum. Belli idi ki, paşa feda edilir gibi olduğu bir anda dilimin ucunda, 
bu gece benden hiç olmazsa bir öpücük almayı kur- zihnimin içinde ne varsa söyliyebilirdmi. Tam vü-
muştu Bunu vermemek, verirken bile mutlaka bir cudümü kuvvetli kollarının arasına alıp göğsünün 
maksı:d için vermek ve pahalıya satmak lazımdı. üzer;ne çektiği ve dudaklarının dudaklarıma yapış-
:Bcın.ın içindir ki, onu menederek bile tahrik edi - mak için gerilip ateşlendiği bir saniyede, bütün gü-
ycrdum. Hele, bir saniye geldi ki, paşa et heyecan cümü topladım, 
ve iıırstan titremeğe başladı. Sesi edğişti. - Ne yapıyorsun paşa, bırak berri! .. 

...- Belkis.. :::>edim, kalkmak vücudümü saran kol çembe-
Deyişi değişti, gözleri bLr tuhaflaştı. rini sıyırıp atmak için çırpındım. O, sadece: 
- Yavrucuğuı:ıı.. - Olmaz Belkhı. Bil!Ah olmaz. Sen benimsini. 
Dijl'e kasırgalandı, Qeliml kavradı,başımı du - Diyor, beni kollarının arasında tutmağa, bütün 

daklarına doğru çekti, şiddetli: "' bütün sıkıştırmağa uğraşıyor ve: 
- Ne yapıyorsunuz .. Olmaz!.. - Belksi.. Belkis .. 
Dedim, tehlikeyi ben de hissettim. Gözleri o ka- Diye inliyerek, erkekliğinin bütün kuvvetlnl 

dar bulanmış, heyecanı o kadar kaharmtştı ki: toplamağa çalışıyordu. (Dfllamı ıırn-) 

' • 

1 

~ 
tiler!.. Sokak elbiselerimi de 
lid altına aldılar .. 
(Devamı 7 inci ıayfııda) ___../ 

BUGtl!f <'pı 
Saat 19.30 Türk müziği (< 

heyeti). ıI" 
Saat 19.05 Müzik (Opere 

- Pi.). 

Saat 19 Program. (Ziflı 
Saat 20.15 Konuşma 

saati). r 
·Saat 20.30 Memleket si

11 ~ 
.. bB 

yarı, ajansJe meteoroloıı 
!eri. 

Saat 20.50 Tü:k müıi~~.rfl~ 
1 - ......... - Isfahan~~· 

2 - Zeki Arif - Isfahan şat _, 
Gönlümü canana verdi.rlJ• 3 

il" 
Dede - Isfahan şarkı - .Aş!~ ~1 
lı, 4 - Zeki - Uşak şark:ı ,rı' 
gün geleceksin diye, 5 - 1' d:JI' 
ni Necmi - Uşak şarkı - s.e~~a • 
aldattın beni, 6 - Hicaz tilf~ 
Eli gözlerine kurban oldU tp'~ 
7 - Lemi • Bayatiaraban ,ııı· 

- Bakasız hüsnün gilvenrrt8 ~ 
na, 8 - Sadettin Kaynalt · jlO 

yatiaraban şarkı - ö~r 
neşesiz geçti, 9 - Sadettin pJ 
nak - Bayatiaraban şarkı • tıi' 
!arı hep kar aldı, 10 - sıdt ~ 
Kaynak - Muhayyer kıırdi 
kil - Kız pınar başında. ,.,.ıJ" 

Saat 21.30 Konuşma (v· 

saati). iP 
Saat 21.45 Neşeli pil~ 

R. 
Saat 21.56 Müzik 

ııJ 
(Bir ıO 

- Pi.). . of 
Saat 22: Müzik (KÜÇ~ 

kestra - Şef: Necip Aşkırı)·~ 
1 - Ganglberger • M~ ,rtlJl 

!arı, 2 - Adolf Grunov • J! ser' 
Viyana valsi, 3 - Becoe • ,JJI ' 
nad, 4 - Fritz Reckterı~ J!'~ 
Grinzlngde (potpuri), 5 -O;J'. 
maninoff - Prelüd, 6 - 0~ 
berger - Küçük flüt flçlıı Jc .;ıc' 

tııte ' parçası, 7 - So~ge Bor ,r 41· 
Gavot, 8 - Brahms - Jl4aC 
sı No. 17. sııd • 

Saat 23.20 Müzik (Caıb 
Pi.). ~ 

~ 
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1 Çok Heyecanlı Bir Meslek .• · ı · 
Bir Fener ·Bekçisi 

ile Konuştum 
Çocuğum Fenerden Döndüğü Zaman Vahşi 

Bir Hayvan Gibi Herkesden Kaçıyor 
ve Uzun Yol Yürüyemiyordu 

fener Bekçileri, En Çok Feragat Sahibi insanlarıdır 
Is Yazan: f 
~•nder F. SERTELLİ ___ , 

~~en .. 
lloatuın gun Karagumrıikte bir 
t% a u ~iYarete gitmiştim. Dö -
'<liııa Ynı semtin mahalle kahve· 
t en b' . 
·~de .ırıne oturdum. Müşte-
..:Cien ~~~r grup, o gün gazete -
tıı.n Ilı rınde okudukları (heyE>
ıı;'llıa eslekler) fıkrası üzerinde 

ıu:a~a Yapıyorlardı. 
lıı, ._a. aşaya kulak verdim. Sap
ı ""nızı· lııı saıı ı, altmışlık bir adam ba-

' C· 'Yarak anlatıyordu: . 
he •Ze(e · n:ııı nın saydığı meslekler, 
1:~ bı mesleğim yanında solda sı-
1;, • ır ıı: · 
· . ll · erkes tayyareci olabi- ı 

~., . ~rkes tahtelb.lhirde vazife 
Ca~ be e~ızin dibine inebilir. Fa
"'·· nıınk .. ""nıa ı oylemi ya? Otuz yıl, 
dı.ııhdtdan, cemiyetten, hatta 
~(çig· a.n. Uzak yaşıyan bir fener 
"re. J.ııın hayatını düşünün bir 

l) .. 
ı... •Yana 
"il!, S ınadım. Yerimden kalk-
ııııuııı. elam verdim .. Gruba dahil 

ıııı-~ S:t fener bekçisi misiniz azi-

<\ltn-
··~lık 'ht' . ' ~ ı ıyar, rert bır sesle: 

•Vet 
• ~ • de~i, tamam otuz yıl 

-.. . kçılıgi yatılım. 
Şıtııd ' .,, ı ne yapıyorsunuz? 

ı <eka··d 
' "" u oldum. Üç yı'dır e-

~ r oturuyorum. Dünyaya ye
l\ gelrr.4 gibiyim. 

&ır "v'de Yabancılar da vardı. 
~ gibl\ı bu hikayeyi çok dinlE>
. tın.1' ehemmiyet vermiyerek 
'il " ki · llen·· gazeteleri okuyorlar-
u,&oın~rn .kendisile alakadar ol

'" gorünce: 
<ırnı. 

Uc • 1 Yedi yaşında idım, de-
ııı orne k l' . . . 1 tıııı ev ıydıın. Işsız ka -
J~oe; F'enerl~r ıdaresinde bir 

', ı t n,.~alıştıktan sonra Karade-
"' ,,. erı~den biT' ne tay ,n edil-

' (\.~:-ı 
lıı • Çı}\• tııı ve çocu1umu alarak 
) ·hıt.nq: . Bu undu~um fener 
ı'lı·u. llo bızden başka k.mse 
1 o~ıu ı:. karım. \'e iki yaşında
~ ·iorrıı ... lier gün birbirimizi 

,,. · her ·· , b' b . ·'n gun ya nız ır ırı -
ı, sesin · 

'<ı . ı duyuyorduk. Hayır 
~, ı.. 0Yled · ,•"ar d ım. Bir de, kış gelin
.,; a en· · 
ıio ~ daı ızın coşkun fırtınala-

)oy0,;alar:n korkur.ç seslerfni 
~a) Uk, 

)~ llu, •. 
N •nı, b: Yın. hakikaten çok he-
"-l•· ır ın 1 ~'nin es ek olan fener bek· 
İıı, lt· ·~ Yüzü.,ü anlatırken: 

ı!t :nastırdaki papaslar bile 
"'al -

\ "'~ lrnar'.nda konuşmak, derd-
i 'lııınas kanını uulurlar. Çün
" · Eı1 , tırlardaki P~"asların sa-
'" . •ıa· " \. ~ı tek gı Yedideı' fazladır. Bi-
'·n ı,~. 'F:asına kalan sıkıcı bir 
ı, ı 1Un ragat sah.bi olmıyan, 
")'n b Yadan elini eteğini çek-
"~· ır k' ~ •naına 1mse nasıl manastıra 
), a~ a" ZSa. f~r.rr hk~iliği ya-
~~ \~:?·., 

ı,, aıak •ı. d~ :ıvnı !:~kilde dün-
01•r asını kesmiş olması la-
J 

n e •" · qı ""'-e b 
~. "'n·

1
.. aşJ<ıdı. Bay Hüseyin 

~ ' l" . 
•tııa •• ınz;n ca;.-ctını çok 

( Cl tı:-orcıu. 
· ·\~d~7hrnan tehl.kelı bir devir-
" ~ a \ 1; 41\ıy0 r(j ınid İstanbulu kasıp 

~ h h,k,,u. Mahalle"n'z<len iki 
\ 1•rq· .z olaruk Fizana süı· -
~>'it~ llu hitdi,e .~ö»ümü kor -
ı~ ,n• g; 1nı~arım K&r.:deniz fE>
\,1.:}ık ·k . .,e razı olunt::, hemen 
't, 1 ı;.,, Ç.ıcu~ıırn:1 fenerde 
''1lı " On hır vasına kadar ''< ,., .. u . • • 

lı.,~n b~~ ın anasından, baba -
~ · llaıı a ınsan yüzü gôrmü

n on b ada, on günde. hatta 

t : 1i d1laeş günde bcr kere fe - 'i 
'''ili· Şan bir Laz takasile vi-

• &eı· ' 
'Yord•ı. Karadenizın 

r 

iu·tınalı zamanında bir ay semti
mize uğramadıkları da olurdu. Bu
nun için erzakımızı ihtiyatlı.yer
dik. Laz takası fener:n dibine ya
naşır, dalgaların şiddetinden aşa

ğıya inemezdim. İple yiyeceğimi
zı yukarıya çekerdinı. Böylece yıl
larımız geçiyor, saçlarımız beyaz
laşıyordu. Feneri karımla müna
vebe ile idare ediyorduk. Ben u
yursam, o, uyanık durur .. Ben u
yanıkken o uyurdu. Çocuğumu fe
nerde bildiğim kadar okuttum. On 
bir yaşına geldiğı zaman, bir gün 
bana: Baba! dedi. Benim bütün 
ömrüm bu mezarın içinde mi gE>
çecekc Yarın daha fazla büyür -
s•m, tahsil çağım g»ç<>rse, cahil 
k~:accığım. Beni hıç o~ın ~ 'sa İs -
tanbul dediğin şehre akrabaların 
yanına göndersen de okuyup adam 
olsam .. • Çocuğun hakkı vardı. B;r 
kaç kere idareye yazdım, aldıran 
olmadı. İstanbulda (Fenerbahçe) 
bekçisini kıyaben tanıyordum. Fe
nerde biriktirdiğim aylıklardan 

yüz altını gözden çıkarmıştım. 

(Fenerbahçe) bekçisine bir gün 
yüz altın vereceğ;mi bildirdim ve 
bctay :ş teklıf ett m. Adamcağ•zın 
verdiği cevab h~ fı hata ımdadır. J 

Bana: cGüzel !stanbulu bırakıp 1 
manastırd<ı yaşamağa niyetim 
yok'• diyordu. Gerçi o da fenerde 1 
karıs;le beraber oturuyordu am-

• 

ma, ne de olsa bir ayağı karada 
bulunuyordu. Ve fenerden İstan
bulu çok iyi görüyor, seyir edi -
yordu. Bilhassa o zaman (Fener
bahçe) de İstanbulun en güzel 
mesire mahallerinden biri ıdi, her 
1'afta bir çok insan yüzü görü -
yordu. Üç sene daha bekledik. 
Meşrutiyet ilan edılmişti. Dünya
dan o kadar uzak y&şıyorduk ki, 
Meşrutiyetin ilanını bile herkes
ten b;r hafta sonra haber alabil -
m;ştim. O yılın sonbaharında ka
rımla çocuğumu İsta!lbula gön -
dcrm• k fırsatını buldum . 

- S·z fenerde yalnız mı kaldı
nız? 

- E\•et. Yalnız knlm•~tım. Karı
ma da hak . veriyordum. Bana: 
cPadliah bizi Fizana oürseydi, 

bundan çok ıztınb!. r,lmıyacaktı!• 
demişti. Yine iyi tahammül etti 
doğrusu. İstanbula döndüğü za -
man saçları bembeyaz olmuştu. 

Denizde ömrü geçen iı: .. <ınlar ı>.ka
dar çabuk ihtiyar!ıy"'r:ar ki.. 

- Tekaüd ol::~"ıya hcar ayni 
~cnerde mi k:Jdınıi? 

- Hayır. Meşrutiyetten uç dört 
se11"' sorra AkdC'n.z ltnl'r1rrinden 
b rinl' nakledılcl'ın . Frl;•1, karım 
artık mezarda ;••ş.ımakl~n bık -
:r ı ,tı. Cağırdım.. g .. Jr.ırrli. Aylı

ğ,mı onlara gönderiyordum. 
( Deııamı 7 inci sayfada) 

Mavi 
Çok 

Göz Acaba 
mu Azdır? 

Sarışın Kadın Esmeri, Kumral Erkek Barışını 
Tercih Ettiğinden Çocuklar Mavi Gözlü DoğmuyoJ 

Bu meseleyi in
celiyenler de bu
lundu. Tuhaf dE>

ğil mi?. Kadınlar 
ki, erkeklerden 

çok daha beyaz 

tenlidirler, mavi 
gözlü kadın er -
keklerden daha 
azdır. 

Yüzde seksen 
çocuğun gözü an
nesile babasına 

benzer. Gözleri -

nin renkleri bir
birlerıne benze • 
ıniyen ana ile ba
badan doğan ço -
cukların gözleri 

maviden ziyade 
kestane olur. Bu-
nun için koyu renk gözlülerin sa
yısı mavi gözlüedn fazladır. 

Saç rengi de aşağı yukarı göz 
renginin aynidir. Bütün Avrupa -
da şimal memleketleri dahil, _:;aç
lar koyulaşmağa başlamıştır. Sa
rışınlar azalmakta, kumral çoğal- ı 
mıri<tadır Bu incelemeyi yapanlar 
diyorlar ki: 

- Mavi gözlü kadınlar ela VE>
ya siyah gözlü erkekleri; mavi göz
lü er kekler siy ah veya ela gözlü 
kadınları tercih ettiklerinden ne
silleri esmer oluyor. Sonra es -

mer ve kumrallar aralarında çok 
daha fazla evleniyorlar. Bunun 
için, mavi göz ve sarı s~ çok da
ha azalıyor. 

KAHRAMAN 

Salamon büyük harbdeki cesa
retini anlatıyordu: 

- Siperden fırladım, karşımda 

bir düşman neferi göııd.üm. He -
men kılıcımı çektim, bir vuruşta 

kolunu kestim ... 

Salamonun sözünü yarıda bı

raktılar: 

- Peki amma Salamon neden 

kafasını kesmedin?. 

Salamon omuz silkti: 

- Kesemezdim, çünkü kafası 

zaten kesilmişti!. 

VİYAN ADA 

Otelde:ı. acele çıktı, bir otomo
bile atladı. Varacağı yere vardı

ğı zaman aklına geldi: Para cüz

danını otelde unutmuştu. Birden 
zihninde bir şimşek çaktı, şüöre 
sordu: 

- Adınız ne! 

- Salamon . 

Adam geniş bir nefes aldı: 

- Banı bir kibrit verir misiniz. 

Para cüzdanımı otomobilin için
d~ düşürdüm. 

Daha bu sözü tamamlamamıştı 
ki, şoför çekip gitti!. 

!IIUKABELE 

İhtiyar köylüye sordular: 
- Niye buraya geldin?. 

- Oğluma mektub getirdim. 

- Amma yaptın ha!. Neden 
postaya vermedin?. 

- Po9tacı artık yumurta almı
yor, ben de buna mukabil ona pul 
parası vermiyorum-. 

Hind Fakirlerile 
Mücadele 

İngiltere llükıimeti Hindis• 
tanda Her Sene Binlerce 
İnsanın Canına Mal Olan 

Batıl İtikadlarıo Önüne 
Geçmiye Çalışıyor 

Çiııiler üstünde oturan Hind 
fakirleri 

Yanaklarına şiş saplıyan, çırıl 

çıplak soyunarak çivi'er üstünde 

rakseden Hind fakirleri herkesse 

malum ve meşhurdur. Görmemiş 

olanlar bile muhakkak duymuş • 
!ardır. 

Fakat Hindistanda buna ben • 
zer daha feci manzaralar vardır. 

Her sene binlerce Hindli çırılçıp
lak soyunurlar ve yüzükoyun E>

mekliyerek, yerlerde sürünerek, 
günde dört yüz metro yol alarak 

Puri, Benares, Allahcbad şehirle

rini ziyarete gelirler, mukaddes 

Ganj nehrinde yıkanırlar. 

Bu suretle yola çıkan kafilele
lerin arlsında hastalıklılar, açlar 

pek çoktur. Yüzlerce kişi yollarda 

ölür, cesedleri yol kenarlarında 

kalır, teaffün eder ve etrafa bu

laşık hastalık saçar. 

İngiltere hükumeti son seneler
de mükemmel bir teşkilct yapıp 

bu gibi hallerin önüne geçmeğe 

başladı. Bir kere ilahlara ınsan 

kurban' vermeyi sureti kat'iye de 

yasak etti. Etlerine şiş saplıyan, 

sivri çiviler üstünde rakseden Hind 

!ileri birer birer toplayıp ıslah -
hanelere yatırdı ve mukaddes şE>

hirleri ziyaret edecek olanlara da, 
senenin muayyen günlerinde tren
ler tahsis etti. Bu hacılar bugün 

artık rahat rahat seyahat ediyor

lar. Trenlerde ve ziyaret edecek
leri şehirlerde doktor, hastabakıcı 
ve ilaç bulunduruluyor. 

5- 101' · TSLGaAP -10 AÖUSTOS lt:t~ -
Büyük Bir Dava 

Gönül Kimi Severse Güzel Odur 

-
Dokuz Kız ve Dünya Güzeli.. 

Meşhur artist, dillere destan olan, güzelliği kör 
sultan görüp, sağır kral işiden Doroti Lamur dünya 
Jl'izeli olarak tanınmıştır. Doroti'nin dünya güzeli 
olduğunu iddia edenlerin başında pek tabii olarak 
stüdyo sahipleri, rejisörleri geliyor. 

Bunun üzerine kıyamet koptu: Doroti Lomur 
d;ınya güzeli değildir. Bu dokuz kızın her biri Do
r0ti'den daha güzeldir. 

Bir anket açıldı. Kızlar bin erkeğin önüne çı

karıldı. Bu bin erkek her biri birini beğendi. Fa
kat hıç kimse: bu ötekinden güzeldir diyemedi. Bu kiişler bu iddialarını isbat etmek için Doro

ti'yi dokuz tane güzel giz arasına koydular, resmini 
;;eKtiler ve bu resmi neşrettiler. 

Ortada ~aşmaz bir hakikat vardır: Gönül kimi 
severse güzel odur. 

Müstakil 
Gemiler 

Müstakbel gemiler, sür'at ba
kımından tayyarelerle rekabet 

mecburiyetinde bulunuyorlar. 
Okyanosu geçmiye ilk teşebbüs 

eden vapur Savannahdır. 1819 da 

Nevyorktan hareket etti. Yirmi 
dört gün sonra Liv.crpola vasıl 

oldu. Makıneleri 500 beygır kuv
vetinda. idL 

, Bugün 200,000 beygır kuvvetli 
makinelerle mücehhez transa\ -
!antikler Okyanusu 4 gün<le geçi

yorlar. 

Müstakbel gemiler için tasar
lanan projelerden biri bu: Şekil

leri torpido kovanına benzıyecek, 
12 motörü, açıkta 24, denizaltında 
6 pervanesi bulunacak, sür'ati sa
atte 200 kilometro olacak. .. 

Bu kocaman gemilerin bir kişi 
tarafından idaresi kabil olacak ... 
Bir düğmeye basmak makineleri 
harekete getirmiye, durdurmıya 
kafi gelecek ... 

Bu proje, kuvveden fiile. çıkar
sa 2,000 yılına varmadan İstan -
buldan Nevyirka gitmek Mudan
yaya ,gitmekten daha kolay ola
cak!. 

Reklamcılıkta 
Maharet 

Şikago kitabcılarından bıri genç 
fakat henüz tanılmıyan bir mu
harririn eoerini basar: Kalbin za· 
feri! ... 

Haftahr geçer, bir düzineden 
fazla satamaz. Genç muharrirden 
zararını ister. Muharri• düşünür 
ve: 

- Peki, der, zararını benim he
sabıma kaydet. Bugünden sonra
ki kar ve zarar hep bana aid ... 

Kitabcı sevinir, hemen bir SE>
nt!"l yazar imzalar, imzalattırır. 

Genç muharrir, ertesi gün Şi

kagonun büyük gazetelerine şöy
le bir ilan verir: 

•Musikiyi, sporu sever genç bir 
milyoner evlenmek istiyor. Ta • 
!iplerde aradığı. şey, ne zenginlik, 
ne de gıizelliktir. 

Yalnız, (Kalbin zaferi) adlı ro· 
manın kahramanı olan kadına ben
zemeleri şarttır.• 
Romanın bir hafta içinde tama

mile satıldığını ilaveye lüzum var 
mı?. 

İngiliz Parlamentosu 
Teyakkuz içinde 

İrlandalıların Son Suikasdları 
Eski Bir Hatırayı Canlandırdı 

Bunu habe ralan dJter suikasd- eTlayn nutuk söylerken 

Bundan ü çyüz otuz üç sene ev
vel 30 ikınci kanun 1606 da İngil
tere meclisini barutla atmak ls
tiyen birkaç asi Londrada idam 
edildiler. O gün bugündür, mec
lis sıkı bir tarassud altındadır. 

Meb'usların suikastla maruz kal
mamaları için her türlü tertibat 
alınmlljtır. 

1604 s~nesinde o devrin asılza· 
delerinden dokuz kişi, kendileri
ne beş on kafadar daha bularak, 
protestanlığı yıkıp yerine kato -
likliği ikame etmek emeliyle Kral 
l inci Jai< ile Lordlan ve meb'us
ları öldürmek için bir plAn hazır
lamağa başladılar. 

Tesadüfler kendilerine yardım 
ediyordu. Lordlar kamarasının 

altına tesadüf eden büyük bir 
bodrumu kiraladılar. Otuz altı fı
çı barut yerleştirdiler, Lordlar ka
marasının içtimaın~ !:ıeklem~ğe 
başladılar. 

Kamaranın içtimaına on gün 
kala Lord Mounteagle bir mektub 
aldı. Bu mektub suikasd hazır -
lıklarını ihbar ediyordu. 

4 teşrinisani 1605 de ,, . . 
var olan bu binalarda araştırma 
yapıldı. Sulkasdeılardan biri ha· 
rut fıçıları, bodrumda ele geçiril
di. Adam herşeyi itirf etti. 

Bunu hber alan diğer suikaııd
cılar, atlarına atlayıp Galles prena
!iğine kaçtılar. Orada katolikleri 
"toplayıp bir isyan çıkaracaklardı. 
Fakat Kral askerleri vaktinde yE>
tişti, asileri dağıttı. 

Bugün hail İngiltere parlamen
tosunda 1605 de keşfedilen sui 
kasd günü şenlikler yapmak an'a
ne haline girmiştir. 

Her sene 4 teşrinisanide, parla
mento azaları, arkalarında muha· 
fızlar olduğu halde, yeni bir sui
kasdın önünü almak ister gibi, 
Vestminste<rin bodrumlar*1ı do
laşırlar. Gerek muhafızlar, gerek 
Lordlar, kendilerine hazıılanmış 

bir suikasd olmadığını bilirler am
ma o devrin kıyafetlerile sokak
larda dolaşıp halkla temas eder
ler, derdlerini, dileklerini dinler
ler ve gece biiyük şenlikler ya
pılır. 
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.Meslek Seçmek 
Istiyen Gençlere 

·;;;;,;... 

No.62 Yazan: M. SAMİ KARAYEL 

Fatih Geliboluya Celince Su 1 

Başının Aklı Başından Gitti 
Fakat Çok Tedbirli 

Birşey Yapmadı, 
Olan Fatih Su 
Atını Edirneye 

Başı ya 
Sürdü 

Baltacı muha1ıza da şu emri ver
di: 

- Karabulutu çağır! .• 
- Karabulut; İkinci Meh1™!din 

eli ayağı olan bir Yeniçeri ıSipahi
si idi. Şehzadenin maiyetinde bu
jıman kuvvetlerin kumandanı idi 

Karabulut; çok g~meden efen
disinin huzurunda şu emirleri a
lıyordu: 

- Tam seferber halde hemen 
'kuvvetleri topla ve hazırla!.. Sa
bah namazından sonra ~·ola çıka
cağız, hedefimiz Edirnedir ... Te
darikini ona göre ey!e .. Subaşını 

da şimdi bana yolla ... 
Karabulut; şimşek gib: vazıfesi 

başına seğirtmişti.. 

Sabah oluyordu. Sub&§ı da müs
takbel İstanbul Fatihinden şu e
mirleri almıştı: 

- Sabah namazı sırasırda da -
vullarla m!ınadileri şöylece ba -
ğırt!.. 

•..• Şehzade Mehmed, Edirneye 
gidiyor .. Onu sevenler silahlanıp 

atlanarak ardından gelsin' .. 
Herşey hazırdı. Akşemsettin E

fendi d3hi atına binmişti. Gün a
ğardığı zaman İkinci Mehmed Ma

nisa ovasında toplanan binlerce or
dusunun başına geçtı. Kılıcını sı
yırdı. Ve gur sesiyle bağırdı 

- Beni seven ardımdan gelsin!. 
Atını süren müstakbel İstanbul 

Fatihının ardından yürüdü. Artık 
Fatih yed; sene evvelki gibi on 
dört yaşında aklı ve bünyesi zayıf 
bir çocuk değil'.!'. Tam yirmi bir 
yaşında pehlivan yapı .ı bir baba
yiğit idi. Fikir it'larile de olgun -
Jaşmış bir şalı,iyettı. 

Tam durmadan bir gün bir ge· 
ce at sürdü ve yinr.i dört saatte 
Çdnakkaleye geldi. Derhal çek -
t;rilerle boğa~dan geçti. 
Şehzade Mehmed, Bursadan ge

çerken Geliboludan Gökçe üzeri
M takibe gelen sipaJıiler de yeni 
padişahın maiyetine geçmişlerdi. 

Çanakkaleye kadar Fatihin kuv -
vetleri bir kaç misli olmuştu. Ö
nüne gelen yeni padişahın kuv -
vetlerine can vegönülden silfıhla
nıp katılıyordu. 

Fatih bir hamlede Ge:!.iboluya 
geldi. Gelibolu s~başınm aklı ba
şından gıtmişti. Fakat; çok ted
birli olan İkinci Mehmed subaşıya 
bir şey yapmadı atını Edirneye 
doğru sürdü. 
Şehzade Manı•adan ayrıidığının 

Atından indi. Hocası Akşemset
tin ve Molla Gürani de yanında 

bulunuyordu 

Edirne uykusundan uyanmıştı. 
Sala tın camilere saıbah namazına 
giden koca kavuklu Türkler, bir
denbire şehre dahil olan Türk a
kıncılarile karşı karşıya gelmi§ -
lerdi. 

İkinci Mehmed, de~hal sa.-aya 
dahil oldu. Kapıda bekliyen bal-
tacılar şehzadeye elpence divan 
durarak buyur etmişlerdi. 

Edirnede şehzadenin ne suretle 
geldığini kimsecikler bilmediği 

için bütün yeniçeriler, ~kinci Meh· 
medin gelişini bir emre müstenid 
olduğuna kani bulunuyorlardı. 

Vezriiazam daha uykudan kalk
mamıştı. Çok zeki olan ikinci Meh
med adeta bir kale baskını yapar 
gibi Edirneye sabah namazile be
raber girm;şti. Bu iıdet.a bir bas
kındı. 

Hatta; iknici Mehm~?in Edir -
neye girişinden ne Ka~?". ">aşa ve 
ne de Zagnos paşa ve Moıla Hüs
rev malumatlar değildi. 

İkinci Me~med.~saı:aia $ifer gir
mez, maiyet.~nde bulunaıı adam -
larını ve hocasını mabeyin daire
sinde bıraktı ve Karabulutu ça
ğırarak şu iradede bulundu: 

- Karabuhıt; deııhal !Azımge -
len noktaları kuvvetlerinle tu1!. 
Verecek emre değin olduğun yer
de kal!. 

Karaıbulut, emri alır almaz, he
men kale kapılannı ele aldı ve 
saray ile saraya gec;id veren yol
lan kııstı. 

İkinci Mebmed, harem daire -
sine girmişti. Haremde bulunan
lar daha uykuda ·idiler: Saraylı -
!ar şehzadeyi görÜnce ·şaşırdılar. 

İkinci Mehmed, hışımla yürü
dü .Nöbetçi kalfalardan sordu: 

- Babam nerede?. · 
Nöbet.çı kalfafa~· şehzadenin bu 

suali karşısında donakalmışlardı· 
Meryem sultanın verdiği emirler 
vardı. 

Fakat; ikinci Mehmed on dört 
yaşında gördükleri çocuk değildi. 
Babayiğit bir delikanlı olmuştu. 
Sonra, ne korkunç adam olmuştu. 

Kalfalar suseyordu. Mhıımed, 
sert •bir tavırla ilerledi. Babası -
nın yatak odasına doğru yürüdü. 
Kapıda nöbet bekliyen cariyelere: 

- Açınız kapıyı? 

Diye, bağırdı. Cariyelerin ödü 
kopmuştu. Sultan Murad yatak 
odasında tahnit edilıniş bir su-
rette yatıyordu. 

(Deııamı var) 

Fudbolü Gidip Sovyet 
Rusyada Seyrediniz 

Fudbol Maçlarına 70.000 Seyirci 
Geliyor, Fakat 350.000 Lisanslı! 
Fudbolcü Gelirs Siz Ne Dersiniz?· 

Sovyet Rusyada futbol maç -
ları bugüne kadar görülmemU; 
bir rağbet kazanmaktadır. İngil
terede bile futbol maçlarının se
yircisi 60,000 kişiyi gec;mez, Rus· 
yada ise futbol maçlarına gelen 
seyircilerin sayısı 70,000 kişidir. 

Bu rağbet günden güne art -
maktadır. Hükumet Moskovada 
200,000 Jdşilik bir stadyom yap
mağa hazır !anıyor. 

Daıly Ekı;presin Sovyet Rusya 
muhabiri, eğer İntran gazetesi -
nin yazdığı doğru ise, Rusyada 
lisans almış 350,000 futbolcu ol
duğunu yazıyor. 

Rusyada futbol son senelerde 
inkişa1 etti. Bugün Sovyet Rusya 

en kuvvetli İı>giliz profesyonei 
takımlarile maç yapacak futbol 
takımlarına sahib olduğunu iddia 
etmektedir. 

Ancak Rusya takımları da •W• 
sistemini tatbik ettiklerinden, İn

gilizlerle karşılaştıkları takdirde, 
bu usulü pek iyi bilen İngiliıleri 
nasıl mağlıib edeceklerini dil§ün
mektedirler. 

Çünkü İngilizler, bu sıstemin 
ustasıdırlar ve bu ssitemi de çok
tan bırakmışlardır. 

ıkincı günü yıldırı msür'atile sa· ıç• d ''I •ı• d•• 
~~ti~amazı vakt. Edırneye gir - ID e ngı iZ uşmanı 

Edirnenin ulu mınaıelerınde e- 1 Komı·tası,,nın ·ıhtarl:"..rl zanı Muhammedi okunuyor ve se- ~': 

liilar veriliyordu. Şehrin müttakı 

ve mütedeyyin halkı bu ilahi sa
danın veıd.ği te~ssürle yatakla -
ı ından yenı kalkıyorüu. Ha];J Pa
şa bile hf'r ş0Yder, blh1ber nama
za kalknıı§lı. 

Fatih Mehmed, o derece sür'at· 
.e Edirneyt> gelmişti ki; bu hare
keti ve bu gelişi vaktin veziri aza
mi bile haber ::.laır.ıımıştı. 

Edirne kalesi kapılarını bekli -
yen muhalızlar on binlerce atlı -
nın önünde yürüyen lkınci Meh
medi gördükleri zanı~n el pençe 
C:l\·an durup silah'.ar•~ı ters çe -
v~rJlliŞlf? d • 

Şırnaı; Ecıın.eniıı saf \'P berrak 
semasına yayılan ezanı Muham -
:nedi se•lerine müstakbel İstanbul 
Fatihinin silah ve at nalları sesle
rı de karışıp yükseliyordu. 

Fatih kele kapı.ından girer gir
mez bir hamled< pederinni oldu-
ğu saraya ge.di. 

Japonlar İmtiyaz Mıntakaları Etrafındaki 
Tedbirleri Şiddetlendirdiler 

Londra 10 (Hususi) - Gazete- mallarını yüzde yüz fazla fiyatla 
ler, Uzak Şarktaki vaziyetin yeni- satmalarını istemektedir. Gizli ko
den bir gerginlik safhasına girdi- mite emrrleri yerine getjrilmedi
ğini yazmaktadırlar, Tokyo mü - ği takdirde, mağazalann yakıla • 
zakereleri durduğu gibi, Tiımçin- cağını da iHive etmektedir. 
deki İngiliz ve diğer imtiyaz mm- JAPON HARBİYE NAZIRI 
takaları etra1ındaki Japonlar ted- ÇEKİLİYOR 
birlerdeki şiddetlerini arttırmıştır. Tokyo 10 - Bazı mahafilde do-
Japonların meşhur .İngiliz düş- laşan rivayetlere göre, Japon Har
manı komite• adını verdikleri ce- biye Nazıil'l General tafaki mev
miyet, imtiyaz mıntakalarındaki C.iid güçlüklerden istifa etmek nl
bütün Çinlileri tehdid etmekte ve yetindedir. 

• • • 
Sovyetlerle Bir Anlaşma Olursa 

Londra 10 (A.A.) - Star gazetesi, İngiltere - Fransız - Rus müza
kerelerinin paılamentonun içtim&a daveti tarihinden evvel bir itila.ta 
müncer ;:ı!maaı halinde B. Cham'berlain'in bu hususu vahsan bildirnıek 
üzere Ava.m kamarasını içtimaa davet edeceğini yaZJ!laktadır, 

(Ço~uk babaları ve velileri 
ile kendilerine bir meslek 
intibah etmek istiyen genç· 
)ere bir kolaylık olmak ü
zere memleketimizdeki mek
teblerin kayıd ve kabul şart· 
lannı sıra ile dene devam 
ediyoruz.) 

.Şehir Tiyatrosu 
Bir kültür müessesesi olarak sa
yılan şehir tiyatrosu da İstanbul 
Belediyesine bağlıdır. Bu tiyatro
ya artist yetiştirihııek üzere orta 
mekteb mezunfarından: 
1- Sahnye intisabına ailesinin 

muvafakatini istihsal ed.enlec, 
2- Bünyooi ve lisanı sahneye 

elveriş1i olanlar, 
3- İstanbul konservatuarın -

daki sahne derslerini tamamla -
mış buhınanlar kabul olunur. 

Buraya giren talebenin ilk ya
pacakları hareketler ufak tefek 
rollerdir. Bu rollerde muvaifaki· 
yet gooterenler, daha ehemmiyet
li vazifeler alıI'lar. 

Matbuat 
Kanununun 
İki Maddesi 

Dahiliye Vekaleti matbuat ka
nununun 35 ve 50 ioci maddeleri
ni değiştire1} bir kanun layihasını 
Meclise teklif edecektir. Llyihaya 
göre 35 inci maddeye ilave edilen 
fıkra şudur: 

·Milli hıslerimizi inciten veya 
bu maksadla milli tarihi yanlış 
gösteren yazılar neşri yasak ola
caktır .• 

50 nci maddenin yeni şekli şu
dur: 

·Memleketin umumi siyasetine 
dokunan veya milli hisleriımizi in
citen veya bu maksadla milli. ta
rihi yanlış gösteren yazıların neş
rinden dolayı İcra Vekilleri He
yeti kararile gazete ve mecmua· 
!ar muvakkaten tatil olunlJbile 
cek ve bu suretle kapatılan gazete 
ve mecmuanın neşrine devam e
denler hakkında 18 inci madde 
hükmü tatbrk olunacaktır. 

Bu suretle kapatılan gazete ve
ya mecmuanın mesulleri tatil müd 
detlerince başka bir isim ile ga
zete ve mecmua çıkaramıyacak -
lardır.• 

Büyükadada 
Yeni Yangın 

Dün Büyükadada Hristos tepe
sinde yangın çıkmış, 400 metre 
murabbaı sahadaki kuru otlar ve 
bh kaç çaım ağacı yandıktan son
ra ateş söndürülmüştür. 

-<>--

Yollar Çabuk Bozuluyor 
Bebek • İstinye yolunun muh

telif kısımlarında çöküntüler faz
lalaşmağa ib&§lamıştır. Bu yolun 
kışaatı esnasında rıhtım tamamen 
ve sağlam bir surette doldurul
madığından sular zamanla rıh -
tımda muhtelif yerleri delerek 
yolun altına kadar girmU; ve bu 
sebeble yolda yer yer çöküntüler 
başlamıştır. Bundan başka Tarab
yadaki koyun rıhtımı da bu se
beıble yoldan tamamile ayrılmağa 
başlamıştır. 

Çocuk Hekimi 

Dr. Ahmed Akkoyunlu 
Taksim • Talimhane Palu No. ' 
Pazardan maada her gün saat 

15 den sonra. Tel: 40127 

Dr. Ekrem Behçet Tezel 
Tıb Fakült.eııi Kulak Boğaz, 

Burun Doçenti 
Taksim Cumbarl7el cadd .. I 11 

Muanııe Pazardan maada ırttnıer 1-8 
Telefoıı: fHH 

GÖZ DEKİMİ 

Dr. Murad Rami Aydın 
1'aksim - Talimhane, Tulablfl 

caddesi No. 10 Urfa aprt. 
fel: tlGGa 

Bulgaristan 
Ve ltalya 

(1 inci sahifeden devam) 
diseler v~ beyanlarla ortada bu
lunduğuna göre İtalyanları bu 
tarzda muhayyel hesablnr kur • 
maktan elbetteki, menede~yiz. 
Ancak vazifeıııiz gerek İtalyan 
lara, gerek Bnlgarlara hakiki va
ziyeti if:ıde edebilmek olnr. 

İtalyanlar §İmdi Bulgaristanda 
halk arasındaki tesanüd ve bir 
liği parçalamıya koyulmuşlardır. 

Bunun için de yalan ve mü:ret
teb vak'alar zikTederek zihinleri 
bu1adırmıya ve Bulgaristanı teh
likede ve istilaya muuz gösieıo -
miye çalışmaktadırlar. 

Bunun dışında da hem tehdid 
ediyorlar, hem de müstp.Jril bir 
Ma1ıedonya ballığı lı:urmak isin 
Makedonya ı:ııı_t:elerilli faaliyete 
sevketmiye gayret sarfediyodar. 

Bütün 1ı• tedbirleri• Bulgaria
tanda ne derece mü""5ir bir ne
tice vereceğini ta!ımin etmelı: pp
hesiz gü~tür. Bıılga:rntandaki akJı.. 
serun ancalı bu netkeyi ve Bul
garistanıa milli menfaatlermi ta
yiıı ve tefrik edebilecektir. Bizim 
daima değişmiyen ve hew fınatta 
zikrinden çekinmediğimiz Jı.anaa
timize göFe Balgaristanm milli 
menfaati bugiiırkii vuiyettb!n 
derhal sıynhnasında ve Walkan 
birliğine iltihakındadır. 

Bıılgaristanı bugün de yarın da, 
öbür gün de kurtaracak ve inki· 
şafa sevkede<ıelı. yol yalnn bu 
yoldur. Buna rağmen tahrikler 

muvaffak olur da Bulgaristan 
mihver devletleri tarafına iltihak 
ederse hiç şüphe yok ki, o zaman 
da başına gelebiletek bütün llkı

betlerin mesuliyl'tini peşinden ka
bul etmiş olacak ve belki de ge· 
rek istila, gerek müdafaa ordu
Jarının çarpışma n1ed ve eezirle
rinde ezintiye uğrıyan bir satıh 
olmak vaziyetine düşetektir. 

Bütün bu vaziyetler ve karşı 

lıklı mukayeseler gös( eriyor ki, 
artık Bulgari>tan için kafi karar 
vermenin zamanın gelmiştir. Bil
hası;a, Bıılgaristanda başlıyan kuv 
vetli İtalyan tahrikatından sonra 
bu bir kat daha lüzumlu olmuş, 
Bulgar hiikumetini bir an önce 
kat'i kırr3r vermenin kapısı önüne 
-'etinniştir. 

ETEM iZZET BENİCE 
.... ..... . ... ... .. ... ... . .... '"' ... ....... .. 

Almanya 
Harekete 

Geçecek mi? 
(1 inci sahifeden devam) 

Varşova 10 (Hususi) Leh • Al
man hududunda vaziyet nezaket 
kesbe'tmeğe başlamıştır. Evvelkr 
gün Leh hudut muhafızları bir Al
man müfrezesine ateş açmağa 

mecbur kalmışlardır. Alman müf
rezesi Kamenika civarında Leh 
hududundan içeriye girmiş ve 300 
metre kadar ilerlemiştir. Leh hu· 
dut muhafızlarının ihtarlarına rağ
men, Alınan askerleri yürüyüşle
rine devam etmişler, bunun üze
rine ateş açmak mecburiyetiııde 

kalmışlardır. Bu müsademede bir 
Alınan askeri yaralanmış ve ya
ralı asker geriye döruneğe mecbur 
kalan müfreze tarafından hudu
dun öbür tarafına geçirilmiştir .. 
Bu tecavüzden maksadın ne oldu· 
ğu ıyıce anlaşılamamıştır. 

Lond'.ra 10 (Hususi) - Harıciye 

Nazırı Lord Haİifaks dün Alman 
sefirini nezdine davet ederek, Dan
zig ve korıdor meselesi halıkın
da sefirin bir kere daha nazarı 
dikkatini celbetmiş, ha1'bsiz fütu
hat devrinin artık geçmiş oldu -
ğunu, herhangi blr kuv.v~t darbe
sinin mukabelesiz kalmıya~ağını 
tekrar bildimıiştir. 

Roma 10 (Hususi) - Po vadi
sinde ikmal edilmiş olan büyük 
İtalyan manewalarının neticele -
rinden bahseden gazeteler diyor
lar ki: •Bu manevralar tamamile 
motörleşmiş kıt'aların bir cephe
yi hemen yarmak ve düşmanı göz 
aıçmağa vakit bırakmadan imha 
etmek için seri bir hareketle bu 
muvaffakiyeti elde etmelerinin · 
mümkün olduğunu göstermiştir.• 
Manevralara iştirak eden General
lerin bir kısmı Romaya dönmil§ -
lerdir. 

İtalyanlar, Bulgarları 
Tehdide Başladılar 

"te,·ı<' 
(1 inci sahifeden devam) 

karar vermiş gö.rüruneınektedir. 

BULGAR HÜIKÜMETİNİN 
TEVİLİ 

Belgrad 10 (Hususi) - Bulga· 1 
ristanda yarım seferberlik yapıI- l 
dığı ve kıtantın Türk - Romen hu
dutlarında manevra ve tatbikat 

_ ·Bu tahşidat kime mu 1~· 
tir? llulgaristana ıru? :HaYı\oı' 
kiye, Bul.garistanla da bütun ıe 
şularile ve bütüa devletle·rnsıt' 
duğu gibi daima en iyı ınu # 
betleri idame ettirmek 3~\ d' ~ 
da ve kararındadır. Onun ıçı 1~ 
ima ıbir sulh cihazı olarak ~. ~.ı · ı olJll' 
Balkan paktı, ıbuna dahı 11) 

mahiyet ve ifadesi ile tahşid edil
diği doğrudur. Bulgar hükumeti 
bunu tekzib eylememekte, tevil et
mekte ve siffih altına celbolunan 
efradın ve yedelmubaylann mik
tarını iki sınıf olaYak «östermek
tedir. 

Halbuld, bu bir Jıa;ç sınıibr ve 
davet hafi olarak yapılmıştır. 

KÖSElİVAıNOF HÜKÜMETİNİN 
VAZiYl!:.!1 

Bükreş 10 (Hususi)- Kösci'Va
nof ıhii.kıimetinin bugiinl:tt pcıliti
lıa tar:zında da'lıa u:wıı müddet 
devam edemiyeceği ve sarih bir 
hattı hareket taki:ıine medıur o-
lacağı siyasi mehafilde tahmin e
dilmekte ve vaziyetin de esasen 
bu vüuıhu icab etlirdiği ilave 
olunmaktadır. 

BULGAR HÖKÜMETİNİN HA
ntsELERi RE}>Mii TEVİLİ 

NE ŞEKİLDE? 

Sofya 9 (A.A.)- Bulgar ajansı 
blidiriyor: 

21 temmuzda Svilengrad civa
rında vukua ge~en ve evvelce bil
diri?mU; olan hudud hadisesinde, 
bir Türk erinin Türk arazisi da
hilinde bir Bulgar hudud bekçisi 
tarafından vurulduğu hakkında 

bazı yabancı gazeteler tarafından 
neşrooile1'ek bir yabanc~ ajansı 

tarafından yayılan haberlerin en 
kat'i bir surette yalanlamağa me
mur edilmiş bulunuyoruz. Bu ha
dise esnasında bir Türk eri, Bul
gar arazisinin iki yüz metre ka
dar içerisinde yaralaıı.ınış ve bu 
vak'a, hadiseyi kapatan ve Türk 
E.ulgar hudud makamları tarafın
dan ımza1anmış .bulunan :ııabıt 

varakasile de teSbit olunmuştur. 
Diğer taraftan yabancı bir a

ia.nsın veroiği bir habere göre, 
bazı gazete'er, Türk hududu ci -
varındaki Bulgar arazisine yirmi 
gündenberi faal bir surette as -
keri hazırlıklar yapılmakta oldu
ğunu ve hudud mıntakasındaki 

halkın tahliye edilmekte bulun -
duğunu bildirmiştir. 

Herhangi bir tahliyenin vuku
bulmadığını ve halkın sükıi.rı için
de tarla U;'e'l'ile uğraştığını tas -
rilie sa'mhiyettarız. 

Askeri hazırlıklara gelin<:e, ev
velce resmen de bildiıilmU; oldu
ğu g>bi, bu, modern haı1b siliıhla
rile ünsiyet peyda etmeleri için 
iki sınıf ihtiyat subay ve erlerin 
bir talim devresi ~in silfilı altına 
çağınimasıdır. Bu ihtiyatlar, 
mensub oldukları fırkaların mın
takaları dahilinde ekzersisler yap
mırl<tadır. 

SON TELGRAF: Bulgar hüku
metinin yukanya kaydettiğimiz 
tebliği gazetemizin bugüne ka -
dar verdiği haberleri ancak dip· 
lomasi diline yaraşır bir şekilde 
teyid etmiye yarıyor. Bulgtıı:rlar 

bir Türk erini şebid ettiklerini 
saklamıyorlar, ancak bnnun Bul· 
gar toprağınd~ olduğunu söylü -
yorlar. Yine Bolgarfay ihtiyat as
keı ve subaylarını siliıh altına ça· 
ğırnıış bulunduklarını saklamı -
yOl'lar, bunun ·ancak talim ve 
m•nevra için olduğunu söylüyor· 
lar. Hududdaki bazı köylerin bo
§&ltıldığı haberi ise Sofyadan ak
setmiştir. Bu i!tbarla yukarıdaki 
tebliğ ancak hAdiseleri teyld ve 
tevil eden b~r tebliğ oluyor ki e
sasen bu hadiselerin vnkuundan 
başka da birşey söylenmiş veya 
herhangi bir vak'a haber veril -
miş değildir. 

istiyen Balkanlı devletlere ,;fi 
ŞıJll"" ·' bırakılmıştır. Bu pakt, ~ • 

kadar Balkan sulhüne yapıtı rı 1 
duğu hizmetleri bundan son rtl 
ayni kuvvet ve kudretle yaP 
ta devam edecektir. ·dı: r 

Pek iyi öyle ise, bu talı!: .... ı' 
. ? ,.w, .. 

yıasının esası yok mu· ın!l' 
i§aas ·' heyecanliı haberler 1,r. ır zevk veya menfaat duyan 1ıl 

sene olduğu gibi bu sene dpıİ 
Jada 15 ağustostan 21 8 ~ fi 
kadar yapılacak olan bÜY;rot 
nevraları vesile ittiha~ b~ı}I 
ve ta~idat haberlerını 
çıkarmışlardır. 

1
jJ 

Halbuki bilmiyor !ar ve ~~ 
bildikleri halde mahsus s~;ı; 

lar lU, bu manevralara .,,i 
e<:nebi ataşemiliterleri ın~e dl 
Bulgaristan ata~emiliterı ,tf. 
vet edilmiştir. Bulgaristaııvt ti 
miliieri de dünyada suilı 'ıf// 
niyet unsuru olarak vazi!eS .,rı' 
ima hakkile başaran ve b:ırl 
cak olan Türk ordusunuıı 11 1 
ralarında hazır lbulunaca~ ;,ır 
tün vaziyeti takib etmek 

1 ıJJ1 
elde edecektir. Hiç TrakY

1 ı I 
keri bir harekete girişilfCe~;ıı 
Bulgaristanın saHihiyet l •./ 
ahvale vakıf bir m ümesSı ~{ l' 
ya davet edilir mi?. İşte ·i ,1' 
davet, bu şayiayı en beh aP l' 
açık bir surette yalanlarl1 
fidir. d:ı>" 

Tekrar edelim: Türk or ı" 
ınılt ~ nun manevraları tama ·ı>' 

sene ayni ayda ve heme.n ~ı/ 
rihlerde yapılan Peryodıl< 
,ralar ve denemelerdi:;:_.,/ 
l 1 

Yerli Mallat 

Sergisi "' 
(1 inci sahifedeıı dtıı' . 

gösterdiği hakkında bir r9,~: .. 
zırlamalctadır. BurapoT· ·ıt,ı 

tam bir kritiki ha!ind.e 01 ~ / 
Bu senekı •eııgide bıT ç<'~ 

hkler olmu~tur. Halkll1 ~ı/ 
kadar görmediği yeni msı1' 
masnuat !(>şhir edilmiştir· f} 

··bf 
Meseliı, Karabük tecrı' ~J~ 

muliıtının ilk defa Süm.:r~;ıl 
viyonunda teşhir edildıgı. ,.,r 
zade Şakir fabrikası11ııı • .t"I 

il' ' fabrikalarından daha ıll .
3

r>' 
bir şekilde yaptığı ve diin) r' 'I 
ekıonomik mamul5tı old'~· 
bul edilen sobaların bu ser~ ( 
taya konulduğu, Şilede~ 
?ezlerin burada halka ~~~ ~ 
Istanbulun yarınki şeklıJI ~ ~I 
cilikte bir orijinalite 0Jar9rf". 
fa 11 lnci Yerli Mallar ~e .;; 
halka gös'\erildigi zikre<l

1
· 

tir. ıçıı ıl 
Bugün son gün oJduğıJ ,1 .. ~cııtı 

ginin çok kalabalık -01 J. 
min edilmektedir. ~ 

DiKKA f 1 1 ~rıı 
Telefon Num~ra i 

Değişmiştır · 
Başmuharrir: 2os21 

İdue: 233~ 

ZAYİ 
7 

09~ 'I 
Kadıköy orta okulun d~:/ 

935 tarihinde aldığı:"1 ta> al$' 
mi kaybettim yenısıJ11 ~ıı~ ~ 
dan eskisinın hükmÜ ~0,,~1' 
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TRAKYADA GÜYA TAHŞİDAT l) 
YAPIYORMUŞUZ! (; 

Trakyada yapmakta olduğumuz D o 
mutad manevralarıınız münase -
betile, bazı yabancı gazeteol<>r, ,, 

Türkiye ile Bulıgaristan arasın - M m . la~ 
daki münasebetleri sarsmak mak- e c "' 
sadile, Bul;gar hududlarında tah- ? ? ? 
şidat yaptığımızı yazmışlardır. 

Bu neşriyattan bahseden •Ulus• ı • • 
gazetesi diyor ki: ıil.•••••••--,... 

b 
l 



~e~;~ Şimdi Limanlar ı(;:h;~d~nı 
istemiş Bakalım Ne Var? 

krı lllandan Cafer Reisi Güler Yüzle Karşıladı, 
Uzattı " Bir iökemle Verdi ve Bir 

'illaı 
Sigara 

~p da rıhtımına koyunları çı-
'ı a, memleketine dönmeğe 
'anırken Marmaradaki talı • 
le!tııe~r Şayiaları İstanbula kadar 
~ e başlamış; Bu arada Bar
~~~d~- Gelibolu önlerinde tor -
~ kı• ~ı, Peyki§evketin de Biga
hJtl(ı; ı•arında düşman tahtelba
~ 'anın hücumuna uğradığı da 

taf a aQ h yayılmıştı. 
'ııiııd a\'adisler, Cafer kaptanı en
'\ :n topuklarına kadar titret
d .. ;ure" 
.""<a • gınde hafakanlar mey-

katılmış, Limanlar kumandanlı -
ğının yolunu tutmuştu. 

Kumandan Cafer reisi güler 
yüzle karşıladı. Ona bir iskemle 
gösterdi: 

- Otur, reis... Al bakalım bir 
sigara yak! .. Cafer reis kaymaka
mın kend isine uzattığı 100 Iük Ye
nice paketinden titreyen ellerile 
bir sigara aldı, gönlünde. tüylerini 
diken diken eden bir önsezişin ür
pertisi canlanırken, kumandanın 

söyliyeceklerini bekledi. Zeki bey 
reise bir de kahve getirtti. Sonra ~.c~tırıni§, kaptanın ödünü pat-

;q ı. b 1 
"~Y•;ııı söze aş adı: 
alıtj ar boşalırken reis Doğa- - Senin adın ne reis?_ 

'~etın üst güvertesinde işe - Cafer, beyefendi!. 
~ ediyor, çarçabuk boşal - ·_ Ooo ... İsmin de kendin gibi 
ltlliıteteticesini, bir an evvel bu . kabadayı, güzel isim! .. 

<arct ı • kendi tabirile - belalı - Allah ömürler versin beye-
r.. aıı • 
" ta _ uzaklaşmağı, Zongulda- fendi! 
lınai'gı atmağı düşünüyordu. - Cafer reis .. Sana şimdi bir iş 
t0rd:ı:arına habire gayret veri - vereceğim! 

- Evet beyefendi. 
- iBu işte hem iyi para alacak-

sın .. hem de memlekete hizmet e- . 
decek, Çanakkalede düşmanla bo
ğazlaşan kahraman asker kardeş
lerine yardıma koşacaksın! 

Cafer reis, Limanlar kumnada
runın bu sözlerile büsbütün ken -
dinden geçmişti. Zeki Beyin şu 
mukaddemesinden kendisine ce
henneme dönen Marmarada bir 
vazİ!fe verildiği anlaşılıyor, Çanak
kale boğazına gönderileceği belli 
oluyordu. Reis, itiraz etmek için 
kumandanın sözlerine nihayet ver
mesini bekledi, sesini çıkarmadı. 

Korkak bakışlarla ürperen göz
lerini; ha.kim bir tavırla konuşan 
kayma'kamın gözbebeklerine dik
ti, başını sallamaktan, onu tasdik 
eder gibi görünmekten başka bir 
hareket yapmadı. 

(Df'vamı var) 

~' llur ======================================== 
"'· &a ınayın be çocuklar ... Hay-

r<ltaYte.t be! .. 
4ıı h t, Cafer reis yükünü boşal
~n <l'eket edinceye kadar iş iş
ı. •. &eÇ?n. ."'lriJir ış, son koyunlar karaya 
~lı~ ken boğazı ferahiyeli bir 
~ Çavuşu yanında iki inzibat 

Fakat Ortada 
Bir Şey Yok! 

t &enı· 1iıizı 1Ye gelmiş, doğru Cafer 
~t.Jc.l'arun.a çıkmış, gelenlere 
tıil@ll!l~e ŞUpheli gözlerle bakan 
lto~. aın vermişler, ve .. şu emri 

• etı:ıı;.ı -... l\. ~er~i: 
liıııııı k•ıs .. İskele ve Limanlar u
~ e Utııandanı kaymakam Zeki 
taı-. 111lıır verdi .. Şimdi seni isti -
~~ iYdi Y~ü. beraber gidece -

ı.~ler 
"fan d reiste şafak atmıştı .. Do-
"tı: 1lıle konuşmağa devam 

.... tık 
C.n1 bt :ıe ve L imanlar kuman-
' 11. ·' ne yapacak? 
aı b~ın?. Bana haydi git, re

' .O. llraya getir, dedi. 

fııteıtrııııııa ben şimdi hareket e-
lt l!ıı!, 

tıtı:~ıı Çavuşu sağ elini pala bı
İtn Ilı. Ucuna götürdü, onu burar
'tıdi: lıtehaklti<m bir sesle cevab 

il 
~~daıı, n._ onu bunu bilmem .. Ku-
bı~,11 °Yle söyledi.. Haydi yürü 

(! ııı... 
~•lerr· 
'n•ı. eıs çaresiz boyun eğdi ... 

ra· .... il . 
' ,.,. eıı &elinciye kadar hazırla- l 
ı.... "eıı· . 
'll\~ b 1 lıınanlar kumandanı is-
~)'ı~ llkalıın ne var? ... Boş dur-
~e'bçOcııklar. 

~ •.•• 'h' 'llt . · U'ıi verdikten sonra ça-
~~bat neferlerinin önüne 

(4 üncü sayfadan ıfevam) 

söylemeğe hacet yoktur ki Al -
manyayı çok düşündürüyor, Al
manları endişeye düşürüyor. Al
manyada halkın bu endişesine 

karşı da daima ileri sürülen iddia 
şudur: 

İngiltere ile Fransa geç kal -
ınışlardır. Ahnanyanın herşeyi 

hazırdır!. 

914 umumi harbinin yıldönü -
münü .geçen gün Almanlar mera
sim yaparak hatırlattılar. Umumi 
harbin Almanya için nasıl bir 
feliıket olduğu unutulmamıştır. 

Fakat 25 !lene evvel harb ilan 
ettiği zaman Almanya şimdiki gi
bi değildi. Çok kuvvetliydi. Sene
lerce hazırlanmıştı. Bugünkü Al
manya 914 imparatorluk Alınan
yası gibi kuvvetli olmaktan uzak
tır. 

Bugün Almanyada yirmi beş 
yaşında olan delikanlılar da 
haı:ilıjn ne feci olduğunu bilmez -
ler. Ancak babalarından işitiyor
lar demektir. Fakat bu gençlere 
de bugün telkin edilen şudur: 

Almanya her vaki!k;nden zi
yade kuvvetlidir!. 

Sonra i<ldia ediliyor ki İmpara· 
torluk Almanyanın düştüğü ha
talara şimdiki Almanya eğet harb 
ederse düşecek değildir. Yirmi beş 
sene e-vvel de Almanyanın etrafı-

na çember çevrilmişti. İmpara -
torluk Almanyası bu çemberin i
çine düşmüştür. Şimdi de Alman
yanın etra:fına çember çevrilmek
tedir. FakR t şimdiki Almanya bu 
çemberin içinde kalmıyacaktır. 

Gazetelerin dedikleri, her gün 
bu yoldaki neşriyat devam ede -
dursun bugünkü Almanyanın da
ha resmi ve daha salahiyettar bir 
mevkide bulunan Başkumandanı 
General Fon Brav'hiç de umumi 
harbin yıldönümü müna~betile 
söylediği bir nutukta şimdiki Al
manyanın 918 mağ!Ubiyetinden 

sonraki tecrübeleri elde ettiğini, 

on.un için yanılmıyacağını söyli
yerek yeni zaferden bahsetmiştir. 

Sözün hulasası: Bugünlerde Al
manlar umumi harbin yıldönümü 
vesilesile harbden ve müstakbel 
zafer ümid1erinden baıhsetmeğe 

lüzum gördüler. Almanyanın ikti
sadiya tı bugün parlak bir halde 
değilken Alman gazeteleri 914 se
nesindekine nisbetle Almanyanın 
iktısadiyatı harb için bugün da
ha ziyade hazırlanmış olduğunu 
ileri sürüyorlar. Buna cevab ve
renler de diyorlar ki: 914 de Al
manyanın pek çok ihtiyat malze
mesi vardı. Almanyanın o zaman 
pek çok ihtiyat akçesi vardı. 914 
Almanyası ile 939 Almanyasını 

mukayese edince netice hoş çık
maz. 

_ TARZANIN OGLU] 
f,_~tye 
"ltı!f:c tııle Morison atlarından 
~l!tey, r•.?aşbaşa vermişler, serin 
l<ı~y clıı:erlerin.e sindirerek ko

Ot~ t arct 
~ ~011 ı. .Bir ağacın altına 

se ardı. One croğru gölge -
;ıq•tıı 'ı):ıılıyotdu. Filin sırtındaki 

h lı ik" b "u• ı eyaz insana baktı. 
~ <orak 

ı~0 tı. O hala Mervem için 
(ı, ı..ıı._ B .. , 
b 1n ı~er u guzel, zarif genç 

• ıı~tır Yeın olduğunu aklına 
lllld il' Yordu. 

ı enbır 1 t•ı <an Ok .e •. ac ı bir kükreyışle 
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Meryemin atı da onun peşine 1 
takıldı. 

Maydanda soğukkanlılığını mu
hafaza eden Meryemle, y arı çıplak 

vahşi ada m kaldı. 

İki beyaz arslana kurban git -
mesi Korakın umurunda bile 
değildi. Hatta uzun seneler or

manlarda yaşadığı için arslandan 
tarafa bile çıkmak istiyordu. 

Yazan: EDGAR KAYS 

temedi, filine bindi ve gözden kay
boldu. 

* 
Hansun ormann kenarında, ars· 

lanın kükremesini duymuş, Mo
risonun dörtnala kaçtığını gör -
müştü. _Genç kızı ele geçirme fır
satını k:ıybettığine üzüldü. Kızı 

arslan parçalamı~ olacaktı. 

Yavaş yavaş ormana daldı ve 
kızın yaşadığını, yerde arslanın 

kıvrandığını görünce şaşakaldı. 

Derhal silahına davrandı, arsla-

H IKAYE : 

MAHALLE KIZI 
(4 üncü sayfadan clevam) 

- Bu ne hal? .• Nasıl çıktın ev
den şimdi? .. 

- Hizmetçinin entarisini ve a
yakkaplarını giyerek kaçtım, ve 
sana telefon ettim işte .. 

- Senden ayrılamam, seni bı
rakmam artık!.. 

- Nasıl olur? .. 

- Pekiilii olur!.. Beni seviyor -
san bana tabi ol!. 

B ... Şoförüne emir verdi: 
-Eve çek ... ... 

Yer yerinden oynamıştı, kızın 

anası, ağabeyisi, ablası müddeiu -
mumiliğe, karakola müracaat et -
mişlerdi. B ... yi tehdid edıyorlar

dı. 

Nihayet; nikah ve düğün oldu, 
B ... binlerce lira sarfederek ev 
döşedi. sevgilisini altın ve mücev
herata boğdu. 

Nihayet; komşusunun kapısını 
vurdu ve sordu: 

- Affedersiniz, bizim hanım ne· 
rede acaba?. 

Komşu, hayretle B ... nin yüzü
ne baktı . Ve şaşkın bir halde şu 
cevabı verdi: 

- Çamlıcadaki köşkünüze taşın

madınız mı efendim? 

B... afalladı. Ne söyliyeceğini 
şaşırdı. Kulakları yanlış mı işidi

yordu? Komşu laflarını tamam -
!adı: 

- Manda ar.abalarına tekmil eş
yayı doldurup gittiler .. . Bize de 
Allaha ısmarladık ded:ler. 

- Kimler vardı? 

' - Kaynananız, kayın bi··~deri -
niz, baldızınız?. 

• •• 
Meğer, B ... tuzağc d": ş;: . i!lmüş

tü. Kızın sevgisi de kıoç ınası da 
ailesin in gönd erme rr P~ ! de h ~"'P n1a-
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i)eniz Gedikli Erbaş Orta Okul 
Müdürlüğünden: 

1 - Ok'..ılunıuzun kayıt ve kabul müddeti Genelkurmay Başkanlı

ğaıca 15/ A[;ustos/939 tarihine kadar uzatılmıştır. Bu müddetin niha

yetine ..ı:adar istekliler bir istida ile okul müdürlüğüne müracaat etme
li.dirler. 

2 - İstidaya şunlar bağlanacaktır. 

A - Fotoğraflı nıitus cüzdanı veya musaddak sureti. (Tashih edil

m~ nüfus ciızdanı kabul edilmez.) 

B - Beş sını!lı ilY. okul şahadetnamesi veya orta okul tasdiknamesi 

(nill:ıayet üzerinden bır sene müddet geçmİi olanlar kabul edilir). 

C - Ü zerinden bir sene geçmemiş çiçek aşısı kağıdı. 

D - Geı ek keııdısinin ve gerekse ailesinin fena şöhret sa'hibi ol
madıkları ve p;ahkümiyetleri bulunmadıkları hakkında hüsnühal ka
ğıdı. . 

3 - Birınci sırıf için 12 ila 16, ikinci sınıf için 13 ila 17 ve üçüncü 
sınıf için 14 i!A l&yaşlarında bulunmak ve doğrudan doğruya sınıf geç

miş olmoilı:. 

4 - Gedıki; er ol~r&k da ayrıca orta okul mezunları alınarak doğ

rudan doğruya donaILr.aya Gedikli Erbaş yetiştirmek üzere gönderıle

ceklerinden bu gibilerin de yukarıdaki vesaiki bir istidaya bağlıyarak 

okul müdürlüğüne müracaatları. (Bu gibilerin yaş hadleri 15 ilii 19 

olacaktır.) 

5 - İst·•kl!ltrin K3sımpaşada bulunan okul müdürlüğüne veya il' 

sup old·ıkhrı a.>kHlik subelerine müracaatları. (551l8) Kızın ailesi, hem damadlarına 

ve hem de kızlarına dargındı. Ka
pılarını bile açmıyorlardı. 

n~n·a idi. Hatta· üzer ne giydıği Prevantoryom - Sanatoryom Direktörlüğiinden: 
elbiseler de ekleme ldi. Şehremi-

• •• 
Prevantoryom Pan•i

n nin v iraneliklerinden bir klü -
Muvalr.• 

Alınacak Sanatoryom yM 
Altı ay geçti. Bir gün B ... oto- bede oturuyordu K<.·ndsıin! paha- Malın için için 

mobili ile gece evine geldi. Ka- 1,_,.a s&tıp zengin l>ir cehiz dcizdük- · · ır.·ı ı·t k 

Muham•en ihalenin kat 
fiatı tutarı yapılacağı T 

cınsı ı o ı re .. v Krs. Lira Saati Li. 
pıyı çaldı. Tekrar tekrar zile bas- ten sonra, asıl aşık; ve sevgılisi o- Benzin (Neft 
tı. Evde kimsecikler yoktu. Hay- k 1 d ' "endı.kat) 3000 

g':ln 

!on bir kundurı.c ı a fasın<ı on - " 
ret ediyordu. Bu hal mutadın ha-

17 510 21/8/939 15,30 38,25 

ricinde idi. Fakat; aklına bir şey ı r-.üştü. Kaşar 
gelmiyordu. M. SAM: KARAYEL Peyniri 

-=====================================================! Beyaz 

800 800 60 960) 
) 

720) 
21/8/939 15,45 126 

Bir Fener Bekçisj 
• 
ile Konuştum 

(5 inci sayfadan devam) 
- Çocuğunuz tahsilini yapabil

di mi? 
-- On dört yaşıntla bır çocuğu 

mektebe alırlar mı hiç? Biraz o
kuma yazma öğrendikten sonra, 
Beyaz~dda bir bakkal dükkanı aç
tı. Fakat, onun 1stanbula geli§i o 
kadar garib olmuştu ki. Karım ya
zıyordu: günlerce insanlardan, 
vahşi bir hayvan gibi kaçmış. Ak
rabamıza çok güç sokulmuş. - An
nem elinden tutmadan - on dört 
yaşında çocuğum sokakta yürüye
mezmiş. Ben de döndüğüm zamşn 
aylarca yol yürüy~medim. Hala 1 

da uzun yol yürüyemem ya. Otur
maktan dizlerim tut tJr.-ıu ş, damar-
1aııınız gerilmişti. Ben bıle haya
ta yeni doğmuş gibiyim ... Her şe
yi yadırgıyorum. İnsanların adet
leri. yaşayışları ve zevkleri o ka
dar garib geliyor ki bana. Kula -
ğıında coşkun dalgaların kükreyi
şini, fırtınaların ıslıklarını ve yol
larını şaşırıp karaya vuran vapur
ların acı acı düdük çalmalarını 

duyuyordum. Sizin bütün ömrü -
niız cennette geçmiş. Ne mutlu siz
lere! Ben, otuz yılımı yalnız denı
zi ve göğü görerek yaşadım. Hem 
de küçücük bir fenerin içinde. 

[Kadıköy Vakıflar Direktörlüğü İlanları 
Aylık 
kirası 

Semti Maballeıi Sol:.a2't No. Cinsi L. K· 
Eren köy Kozyatağında HilmiPş. 14 Köşk müştemi- 4 50 

Iatı 4 odalı ev 
Kadıköy Hasan Pş . Kur bağlı- 6 Bahçelı ahşap ev 7 50 

dere 3-cü 
sokak 

Boğaziçi A.Hisar İbrahimbey 4 Ahşap bahçeli ev 5 00 

Yu'brrda cinsi ve mevkii yazılı yerler 31/5/940 sonuna kadar müd
detle ve pazarhkla kıraya verilecı>ktir. İsteklilerin Kadıköy Vakıflar 
müdürlüi'üne gelmele!'i. (6061) 

inhisarlar lstanbul 
Başmüdürlüğünden: 

15/ Ağustos/939 tarihinden itibaren 50 santilitrelik bira Şİieleri pe
rakende olarak 16 ve 62 santilitrelik salon biraları da 20 kuruşa satıla
oaktı.r. 14/ Ağus',l)s/939 günü akşamı ellerinde eski fiatlı bira bulunan 
bayiler mevcut miktarı, gösterir bL1' beyannameyi en yakın İnhisar satış 
depolarına vermeleri ilan olunur. (6120) 

ölümden kurtuldunuz. Bir daha 
geceleri gezmeğe çıkmayınız. 

Geri döndüler. Ormanın çok u
zağında Morisonu buldular. Kor
ku.su geçmiş, kendine gelmişti. 

Mahcı.ıbdu: 

- Atım ürktü, ancak burada 
zaptedebildim! diye kekeledi. 

Bu sözlerine cevab vermediler. 
Meryem arkadaşının bu derece 
korkak olduğuna müteessirdi. O
nu müdafaa içın silahına bile sa
rılmamıştı. Sahiden atı ürkmüş 

müydü? Halbuki Hansun, Mori
sonun dörthala kaçtığını biliyor· 
du. Buna rağmen birşey söyle -
medi. 

Üçü de Bovnanın evine doğru 
yol aldılar. 

-16-

Zavallı, zavallı Me-yem ... Ar
tık ona kavuşamıyacakt!. 

Korak gözlerini yıldızlardan a
yıramıyarak kendi kendine sor
du: 

- Ormanda gördüğüm kız Mer
yeme benzemiyor muydu? 

Derin bir nefes alarak, uzaklar
da kaybolan üç süvarinin gölge
lerine b1ktı, göğüs geçirdi, derin 
bir nefes aldı, tekrar ormana dal
dı. 

Bovna balkonda misafirlerini 
bekliyordu. 

Hansunun attığı silahın sesini 
duymuş, kalkmış, Meryemle Mo
risonun evde olmadıklarını öğ -
renmiş ti. 

peynir 1000 1000 36 

Kurumumuzun 1939 mali yılı ihtiyacı olan müfredatı yukarıda ya
lılı benzin ve peynirlerin isimleri hizasında g6sterilen gün ve saatler
de İstanbul Cağaloğlunda Yüksek m ektebler muhasibliği binasında top
lanacak komisyoiıda açık eksiltme leri yapılacaktır. 

İsteklilerin muvakkat tem'.natl arını Yüksek Mektebler Muhasibli
ğine yatırarak bu yıla ait Ticaret O dası vesikası ve ruhsat unvan tezke
releri il! birlikte muayyen saatte k emisyona ve şartnameleri gör:nek 
istiyenlerin de her müessese direktörlüğüne başvurmaları. (5951) 

İstanbul Emniyet Sandığı Direktörlüğünden: 
Muhittin k,zı Bayan Samiye mirasçılarına iliın yolile son tebliğ: 
Murisiniz sağlığında 9864 hesap numarasile Sandığımız.:!an aldığı 

(400) liraya ka:~ı Boi'aziçinde Sarıyerde Maden bağlan sokağında eski 
117 mü. heni 4 numaralı bahçeli evi birinci derecede ipotek gc..;termışti. 

24/5/38 tarihine kadar ödenmediğinden faiz ve komisfon ve masraf
larla ıv,raber b,;rç miktarı 1226 lira 22 kuruşa varmıştır. Bu sebeple 

3202 numaralı kanun mucibince ve 938/1181 numara ile yapılan takip 

ve açık •rttll"m& neticPsinde mezkilr gayrimenkul 450 lira bedel ile San· 
dık namına muvakkaten ihalesi yapılmıştır. 

İşbu ilan tarihindPn itibaren bir ay içinde borcu ödemediğiniz tak
dirde kat.'i ihale k:ırarı verilmek üzere dosyanın icra ha.kimliğine tevdi 
olunac~ı; , son ıhbarnn:ne makamına kaim olmak üzere Han olunur. 

(6089) 

Devlet Limanları İşletme Umum 
Müdürlüğünden: 

İdar~mizin m<rkez bürolarile Taşra şubeleri muhasebecilik ve mu
hasiplikleri için imtihanla memur alınacaktır. 

Yük,ek tahsil yapmış ve betahsis Ticaret lisesi ve Yüksek Ticaret 

mektebi mezunu olanlar tercih edilecektir. 

İmtihanlar 15/Ağuıstos/939 saat •14• de merkez binasında :Cra kı
lınacaktır. Şeraiti anhmak üzere taliplerin vesaikile imtihan gününden 
evvel memurin münürümüze müracaatları ilan olunur. .sosa. 

İstanbul Erkek Üğretmen Okulu 
Satınalma Komisyonu Başkanlığından 

Okulumuza :..it 200C iiralık tamirat açık eksiltmeye konmuştur. Ek

siltme 25/8/19311 cuma günü saat 10 da Beyoğlunda, Liseler muhasebe· 
ciliğinde yapıla:aktır. Taliplerin şartname ve keşifnameyi görmek üze

re pazartesi ve perşembe günleri 9-12 arasında Balmumcu çiftliğindeki 

mektebe ve ek:sıltmeye iştirak etımk üzere de 150 liralık teminat mek

tup veya makbuzladle ve bu gibi i!Jleri yaptığını tevsik eden vesika

larla mezkur gün ve saatte komisyona müracaatları ilan olunur. (6085) 

Nihayet Bovna: 
- Meryem odanıza gidiniz! de

di .. Size gelince Morison, siz lüt
fen yazı odama gidiniz, biraz son
ra geleceğim, size söy liyecekle -
rim var. 

Bundan sonra Hansuna sordu: 
- Bu iki çocuğa nasıl oldu da 

rasladınız? 

bir iki kere birşey söylemek is
ter gibi dudaklarını kımıldattı, 

sonra öksürdü. 

Bovna sordu: 

- Ne var?. Bana söy!emeğe çe
kindiğiniz birşey mi vu?. 

- Şey... Bilmem söylemeğe 

hakkım var mı?. Herhalde Bay 
Morisonun kızın yanında fazla 

gezmesi doğru değil ... Ben ken

di üstüme vazife olmıyan şeylere 

karışmam, fakat isterseniz bir

kaç gün sonra Fazey yoluna gi

derken Bay Morisonu da yanıma 
alayım. 

it tiırect·gıbı atıldı. Sesinden yer 
,'1ııı. ,,. ı. Morıson bembeyaz ke-
• ''alb· ~ b,,, ı durdu sonra bır -

Fakat süvarilerden birinin kaç
tığını, kalanın da bir kadın oldu
ğunu görmüştür. Sevkitabü ile bu 
kadna yardım etmesi razım gel
diğini kavradı. Yayını çekti, oku 
arslanın vücudünü delip geçti. 

na ateş etti. Sonra Meryeme ses- Filin adırnlarile sallanan Ko -

İngilizi verdiğih izaatD ... d ?z z 

İngilizin verdiği izahat kim -
seyi tatmin etmedi. Meryem mah
cubdu, birşey söylemedi. Bovna
nın kendisine dargın olduğunu 

anlıyor, başını kaldırıp yüzüne 
bakamıyordu. 

- Ben geceleri, çok kere, daha 
serin diye bahçede uyurum. Bir 
çitin arkasında uyurken seslerile 
uyandım. Morison iki atla geldi, 
biraz sonra ormana doğru uzak -
!aştılar. Ben bu diyarlarda çok 
yaşadım, geceleri ormanda gez
menin delilik olduğunu bilirim. 
Kendilerine yardımım dokunur 
diye peşlerisıra gittim. İyi etmi
şim. Karşılarına arslan çıkınca 

Morison kaçtı, Meryem yapyalnız 
kaldı. Ben bir kurşunla arslanı 

geberttim. 

Bovna cevab Yermedi. 

Morisonİın Meryeme sırnaşık • 
!ık ettiğini anlamış, fakat ehem
miyet vermemişti, şimdi ise Mo

risonun haddi aştığını gör(iyor 
du. Bunun için de Hansı:nun td.: 
!ifi muvafıktı. Korak ölümden kurtardığı ka-

~- llııııul~ da ok gibi atına atladı, 
""' arını .. ı. vurdu, dortnala 

lendi: rak düşünüyordu. 
- Bayan Meryem! Ormanda gördüğü kız gözleri-
- Buradayım, arslan öldü mü? nin önünde Meryemi canlandır -

~~~~~~~~~~...ı ..... ·ı..,,~·~·u......ı·d·u.&ılllllcı...li"~~~-ew---~-.ek-'·J'~·--:..l~...-~~~ .. ~eit.'1jS~iz~d~e'"-!!mUuh~a~k~k~a~k~b~ir:_l_nmııışşıtı1ı .. 

Hansun sustu. İki adam bir 
müddet sessiz durdular. Hansun (Deııamı t>a r) 

··~~~~~--~--~--~--~--~--~~~~~__J 
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BAŞ,- DIŞ, NEZLE, SOGUKALGINLIGI, ROMATiZMA, NEVRALJİ, KIRİKLI~ 
ve botun ağrıları derhal keser. icabında günde 3 kaşe alınabilir. -· ~ 
Veznedar Bayan Aranıyor 

Beyoğlunda, ciddt bir müesseısede bir veznedar !ık münhaldia'. 
Çal14ID& saatleri sabah saat 10 dan (3.30) a ve akşam saat 5,30 dan 
(10.30) a kadardır. İsteklilerin (M. R.) rumuzu ile posta kutust 
(178) ya yazı ile müracaat edilımesi. 

z E z 
müferrih ve midevidir. MiDEYi ve BARSAKLARI, KANI temizler. Sıh~, 
latif bir yardımcısıdır. MiDE ve BARSAKLARI alıştırmaz ve yorma~ef11~ 
BAZ, HAZIMSIZLIK, MiDE BULANTISI ve bozukluğunda, barsak 
liğinde MiDE EKŞiliK ve yanmalarında emniyetle kullanılabilir. b~ı: 

Rahatsızlıkları, Yanmaları, Mide Ağrıları ve Ekşiliklerini ve Yemeklerden Sonr~~e 
Vücutta Hissedilen Çöküntü ve Ağrılık ile Kolayca mücadele İçin Hazmın En 
musahhihi Olan MAZON Meyva Tuzu Alınız • 

lstanbul Defterdarlığından Hülasa: MİDE 
• 

Mazon İsmine ve HOROS Markasına Dikkat Ediniz 
Münhal memuriyetlere müsabaka ile memur alınacaktır. İmtihan ----------·-----------------------------------------------

Müsabaka ile Memur Alınacaktır 
14/8/939 tarihinde saa't 14 de yapılacaktır. Kazananlar aldıkları dere-

Üsküdar Sulh 'Birinci Hukuk ce sıruile lise mezunu olanlar, 20 liraya kadar maaşlı ve 60 liraya ~ 
kadar uCNtu memurryetıere; orta mektep mezunu olanlar, tahakkuk nhisarlar U. Müdürlüğünden: hakimliğinden: 
ve tahsil tebliğ ınfm'urluklarına tayin edileceklerdir. Üsküdar Selfuniali mahallesin -

• 
İBU>klilerin qağıda yazılı ıarltarı haıiz olmaları 18.zımdır. ı L..İdaremizin İstanbul Kabataş iBaşmüdürlük binasında şartname de Değİl'lnen sokağında 2 numa-

• - BU .A.KŞAM 

Harbiyede Belvll a e~ 
1 - Askerlığini ikmal etmiıj veya tamamile alakası kesilmiş bu- ve plfuılarına tevfikan yaptırılacak Bira soğukhava deposu tesisatı pa- rada ölü Asaf karısı Behice 

lımmd:; :zarlıkla lllıale edilecektir. Hazine vekili tarafından sizirıle 
ll - Hllan hiç bir mektebe müdavim ve mukayyet olmamak; II - Muhammen bedeli c4000• lira muvakkat teminatı c300> lira- diğer M. aleyhler aleyhine aç.lan . 

3 - Hükfunet d'lktorluğunca yapılacak sıhhi muayenesinde 788 dJr. alacak davasından dolayı gıönde-
Piyanist AIFE'Yaz iısASi AN & il 

ıayılı memurin kanununun oordüncü maddeeinin .(V) fıkrası mucibin- IlI- Pıazarhk ll/VIIl/939 cuma günü saat ıa,;ıo da Kabataşta Le- rilen tebligata mübaşir tarafından 
cıe hizmete elverigli oldukları anlaşılmak; vazım ve mubayaat şubesinde'lci. Alrm komisyonunda yapılacaktır. 

IV Şartn l h .. " .. b d lı b'l verilen şerhten ve zabıtaca yapı-
Yukarıda yuılı gün ve aaatte daktiloluk için de imtihan yapılacak- - ame eı· er gun aozu ~en gu e en parasız a na ı ece-

"' gı'b! ı• d .. "l b'"- lan tahkikattan ikame""ahınızın tır. Daktiloluk lmtıh2nma iftirıik edeceklerin memurin kanununun be- ,... P un a goru e ıuıc. "6 

fincıi maddesinde yuılı tartları haiz olmalan lAzınıdJr. V - İııtekliierin eksiltme iÇİn tayin olunan gün ve saatte % 7,5 gü- meçhul bulunduğu arılaşılmış ve 
İsteklilerin nüfus hü'Yiyet cüzdanı, mektep ıahadetnamesi, asker- venme paralarile birlikte :yukarıda adı geııen komisyona gelmeleri. 20 gün müddetle ilanen tebligat 

c6102> Hlı: vesikası, hll!nühil klğıdı ve sıhhat raporile 6,5X9 eb'admda dört ifasına karar verilmiş ve muhake-
kıt'a :fotoğraflarını bir dilekçeye bağlıyarak 12/8/939 tarihine kadar --

1
---------------------- me 20/il/939 çarşamba günü ıaat 

Defterdarlığa müucaatlan. c5892• stanbul Mıntaka Liman Reislig"' inden: 
10 na talikine karar va-ilmiş ol -

• Gala Müsameresi 

MÜNIRNUREDDl~11~ 
1 . iştirakile memleketin tanınmış bütün .ııı.# 

aan'atkarları hep bir arada. 1çı 

1 
Bayan MENŞURE TUNAY'ın müntehaP ~ &t" 

Ayrıca: 16 muhtelif numara - müsamere saat ikiye 1<ad9 

edecektir, Telefon: 43771 

.5agJ51Z 
J/neHIPrl 

Kapton, makinist, ınotörcü ve kılavuzların terfii sınıf imtihanları 
makıla yevm ve vakti mezkfuoda • 

4/9/939 günlerinde Yüksek Deniz Ticaret Meıntebinde yapılacaktır. t.eıı 

İLE 
'lilDüRUNDZ 

FLiT daima ÖLDURUR , 
• 

U•11ınl .... ,. J lrt,.,.•, 
ftıııllltl, Caıııa, v.,.,.,. HU J 

Maliye Vekaletinden: 
,.. 14/e/939 pazıortesi günü saat 15 de Ankarada Nafıa Vekaleti bL

nMı içinde Malzeme müdürlüğü adasında toplanan Malzeme eksiltme 

koııWyonunda 1170 lira muhammen bedelli muhtelif camların açık ek
ıllıme tı.IUlü ile ek!iltmesi yapılacaktır. 

ı:ır.tltme faJ'bıanıeei ve teferrüatı Mal:zeme müdürlüğünden bedel
ıriz olarak alınabilir. 

Muvakkat teminat 87 lira 76 kuruştur. 

İsteklilerin muvakkat teminat ve şartnamesinde yazılı vesaik ile 
b!rlilı:ıe aynı gtin saat 15 e kadar mezkur komisyonda hazır bulunma-
ları lAzımdır. (3374) (5648) 

Belediye Sular idaresinden: 
( Yaınlması icabeden bir takviye ameliyesi dolayısile 13/8/939 pazar 

günü akşamı sa&t 19 dan erte&i sabah saat 3 e kadar terkos suları azala
caktır. Pazartes• günE 3abahı şehrjn yüksek yerlerinde suyun kuvvet-
ıiz ıtkacağı sayın halka ilan olunur. ·6067• 

Sahip vı uepiyıtı idare eden Bafmuharrlrl 

ETEM iZZET BENİCB 
Buıld.ıi' 1•• SON TELGB.U' Hatlıaua 

İmtihana talib olan namzetlerin istida ile riyasetimize müracaatları ve Üsküdar Sulh Hukuk mahkeme- Jstanbul Limanı Sahil Sıhhiye Mer~ , 

d 
,, . 

deniz hııvatlannı göeierlr vesaiki nihayet 1/9/939 gününe kadar çıkar- sine gelmeniz lüzumu davetiye Satınalma Komisyonun il 
malan ve bu tarihten sonra vuku bulacak müracaatlann kabul edilıni- manamına kaim olmak üzere ila- oO ~ 
yeceği alakadarlarıı bildirilir. (6045) j nen tebliğ olunur. 9391521 A - Merkezimiz i~in 1000 il~ 1500 teneke benzin ile 17,0 s:J.l ~ 
!-===================================== zut alınacaktır. Benzinin beher tenekesinin talırnin ıtıedeli ıı# 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 
5 Ağustos 1939 Vaziye~i 

AKTiF PASiF 

KASA: Lira Sermaye 
Albn: Sa1I. kllograıt17.179.910 24.164.917.95 

BANKNOT 17.665.692-
UFAKLIK 1.461.892.5 4.217.134.2 

Ura 
15.000.000.-

Dahildeki Muhabirler. 

thtiyat Akçeli: 
43.292.502.50 Adi ve fevluılAde 

Huswıl 6.000.000.- 10.217.134.25 - ---
Türk lirası 493.931.0 493.931.02 Tedavt!ldeki Banknotlar: 

Barlçteld Muhabirler. 
Deruhde edilen evnlu 

..llbn: Sa1I. ldlocnım 9.058.321 12.741.252 
Altına tahvili ka-

nakdiye 158.748.563.-
Kanunun 8 - 8 inci mad-
delerine levfiltan hazi-

bil Serbest döviz
ler 
Diğer dövizler 
ve Borçlu kllrlDS 
baklyelerl 

Baziııe Tahvilleriı 

Derubde edilen 
evrakı nakdiye 
k•?fılılı 
Kanunun 8 - 1 
inci maddelerine 
tevfikan hazine 
tarafından v&ld 
tediJ'al 

Seııedat Cilıdıııu: 

TİCARİ SENE
DAT 

I 
ne tara!ıııdan vAki te-
dlyat 17.228.027.-1.014.5 -

2.909.874.5 15.652.141.63 Deruhde edilen evrakı 
nakdiye bak.l7ooi 14ı.520.536. 
K•llılılı tamamen albn 
olarak JIAveten tedavü-
le vazedilen 19.000. 

J.58.74&.563.0 Reeskont mukabili 11&· 
veten tedavüle vazedilen 69.000. 

Döviz taahhüdatı: 
~ Altına tahvili kabil clil

vlzler 3.727.52 

l31.065.297.01 134.065.'..!97.01 Diier dövizler ve alac:akh 

, 
229.520.536.-

33.156. 770.68 

I , 
' ./ 

k1.irina bakiJ'eı.ri 36.302.569.9 -Muhtelif: 
t..ham ve Tahvilit Cllsüm 36. 306.297.50 

95.573.034.98 (Denıhde e
dilen ffrııkı 

A - (nakdiyenln 
(karJılıiı ı:.
(lıam ... 

(TahvllAt 
<itıbart lıqmetıe) 

B- Serbftt -
hun ve tab
vllAt 

Avanslar: 
Hazineye ıu.. ft• 

deli avam 
Altın ve D6Yia 
llzerine 
Tabvlllt llzerlııe 

Hissedarlar: 
l(ııJıtelif: l! 

'43.656.664.9: 

7.637.555.71 51.294.220.6) 

-
7.931.000.-

16.693.1'. 
7.80{!.722.- 15.756.415.17 

4.500.000.-
15.998.729.41 

'.1rek6ıa 419.573.77.i4'1 ( 'l'ekthı 419.573.773.41 

l Temmuz 1938 tarihinden ldbaren ı lakonto 
haddi 01. 4, altın 1lzerine avam 01. a. 

ve mazlıtun kilıosu 7 kuruş 10 santimden muhammen tutııtı 
I 

(50) kuruştur. ·' 
,ııv• 

B - Şartnameler merkezimizin levazımından parasız al dl~ 
Gıııatı 

C - Eksiltıme 15/Ağust-OS/93ll ıSa!ı günü saat 15 de # 
· ·oll~ 

mustaafpıışa sokağında mezk(ho merkez 5atmal:ına komJ5J 
lacaktır. 

D - Eksıltme kapalı zarf usuHle olacaktır. 

E - Muvakkat teminat parası 418 lira 34 kuruştur. 
v 

F - Eksiltmeye gireceklerin 1939 senesi Ticaret odSS1 

göstermeleri ~arttır. ,oı! 

G - Eksiltmeye gireoeklerin eksiltme günü saat 14 e ıı ,ıı: 
ıe ıt 

nat parala:nnı yatırmış ve teklif mektuplarını komisyona 1.ş 
ol.malan şarttır. Aksi takdirde eksiltmeye giremezler. 

~ 

Münakasa Gününün Tashihi 

Dahiliye Vekaletinden: . . p ıı 1 
ıJtB .,il 

Gu.etemizin 8/8/939 tarihli nüshasının illin sütununda. ç pef'I·~ 
1• .. "ndel<1 ı ' h!l!ye Veklletinden verilmif olan Vi .. yetlerevi oııu a ıJl !l 

hasında yapılacllk tııfviyeyi t!irabi:ye, kanalizasyon ı\Jll<ar 05~1İ% 
zayik döşeme işlerinin yapılması hakkındaki kapalı zarf .110e 
kılınaCllk münakasa il~nırun üçüncü ve yedinci maddeler.~ &<'~ 
len !hıı.1e gününün 24/8/&39 perşembe günü olımayıp bir gıı -ııB11'f 
25/6/989 ouma g'inüniin ihale günü olduğu alAkad8J'1ıırıP ' 
katine konımak üzere tashihen i!An olunur. ,368!5> 


