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Danzig Al manyaya iltihak Arefesinde! 
ltalya ve Almanya Hariciye Nazırları Bugün Salzburg' da 

...... -. 

Ka rarı Vermek Uz ere Gôrüşüyorlar Kat'i 
Danzig 

için Harb 
Olamaz! 
~ :meselesi yeniclıeıı ne 
rc..ııır alevlenmlt olUl'Sa ol
'llu bu ıyitzden .AlınQya 
h.rbetmeyi ıröze alaınıya • 
' lkin. Harb çıksa çıksa Alt
~eıılzde ve Balkanlarda p· 
'Bbılır. 

~ıı: ETEM İZZET BENİCE 
C. ~meselesi son hafta için· 
~'-el 

1 
birinci plandaki hld 

tt de e er arasına ırirmiş, dün ıre
' lııı, n1Jız4ı;u Almanlar muaz-
ıı., tezahür yapmışlardır. 

~._ l1ıı lltıın eaaaını teşrihe yeni 
aı~ llın Yoktur. Almanya Dan· 
"" lelQ il ,, ıı-~-uırlık bir Alman ,eh· 
' ,-...uq oldufunu, 1918 so -
~ ~~la.dar bir defa bile bu hl· 
b:"l·er ... eolll ın •ekiz asır boyunca ih· 
ıı_ ._ ~ediifııi kaydedenık weh· 
lııt. il ndilerine iadesini istiyor • 
~ıı. .. 11 mak ... ııa "SOn yıl çinde 
~ •ehlrde her tllrlil tertib 
~ oldufu pbi iki aydır ela 
~ . elraeriyeti Almanyadan 
~le ~en •ivil ıubaylar ve er· 
"ıid takviye olunmuş, halk her 

lltı:lha ile teçhiz olunmuştur. 
~o)oll bu tecltıirler kuşısuıda 
'a ~ da bot durmllDll§, kendi 
~ n 'l'e hayat noktası telikld 
~ ed llnsiırln içinde ve dışında 
~eu btltfln askeri tedbirleri 
~ · Şimdi şehrin hududla • 
~ ~illan ve Polonya ordulan 
~d l1tTa olduiu gibi ..,.ııri.n 
~e de ıntlaelllh Alman ve Leh 

~. ~~ lıın, kin ve tedbir-
~ lı:arpyadır. 
~ 1 lıı kendilerine hu telı:-

t de h- IL._, 
'4. ...... 
ı:ıı1 ~anyaya iadeınizi iateriıı .• 
~ de baitrt!tldarı gibi Polonya

•: 
' l> . 

lıdırı aıı:ııı Le!ı.istanm eandallll!.· 

l>;;e b 
htl~ aiırnıaktan geri kalını· 
'İiıııa '.takat, kaı:şılıklı bütün bu 
'ıe ~ ~lf. tezahür, hazırlık, didiş· 
'~Çekişıneye rağmen Alman· 
~••a\:ı'~igi istirdad için bir harb 
Ilı~ •rı.na ihtimal vermek asla 
4. etıı!n delildir. Kat'iyetle ifa· 
>a "• k Yerinde olur ki, Alman
~~ l>anzigl lıarbsiz bir ilhak 

'"- kendisine maletmek ka· 
"- ltbı dtt 'l'e.. daha siyade bu 
~ . .\inı. çalıpnqtır, ç•ılpıairta
._ b anyanuı bu dava uinm· 
~ b~dece1t cibi görünmesi, 
lıitJ11, .114tıdlarına asker yıiınası 
~. ~ derecede blöf, ikinci dere-
4ııhiıı ~ l>anzigdeki herhangi bir 
lı.ı,h 1 

halt hareketini Polonyanın 
~~a se ehi telakki ederek taar· 
llı~i l:•çıııeai ihtimalinden ürk -

... SehelıiJedir 
·~·· b b . )eı i . ar olacakı;a ve beşeri • 

tıı Çın h f 
~lıakk u elaket mukadderse 

ı.,,da •k ki muharebe Balkan • 
•ak, b:• Akdenizde olacaktır. An
harh· takdirde Danzig büyük 
aı •n ha•) 

•hiJ; • aınasındu bir çıbanbaşı 
~lıiı r. Geçen büyük harbe VC6ile 
tihi l> •den l'rcnçip'in kur unu 
l••ı~8 •nzig de şimdiki barut fı
turl!te•~tıkılan kur un hizmetini 

'lr. 

(Z>eııa,,., 6 •ne• ıahijede) 

1 Milli Şef Busabah lstanbulu 
1 Şereflendirdiler 
Cumhur Reisimizin Trakya Ma
nevralarını T akib Buyuracakları 

Kuvvetle Zannedilmektedir 

lzmire Giden 
Museviler 

Vapur Bugün Zorla 
Limandan Çıkarılıyor 
İzmir 11 (Son Telıgraf) - Üç 

gündenberi içindeki 600 Çek ya
hudisi ile beraber limanımızda bu
lunan Panama bandıralı Parito 
vapurunda dün akfam çıkan isyan 
hadisesi üzerine aptanla bera -
ber yahudilerden 5 kişilik bir 
heyet emniyet müdürlüğüne 

davet olunmuş ve kendileri -
ne 4 saat i.çind limanı sureti 
ka'iyede terketm eri lüzumu teb
l!ğ edlinıiştir. Yahudiler buna 
rağmen kendilerinin k3raya çıka
rılmaları hususu: <.lakı dilcklerin· ı 
de israr etmişlerdir. 

Emniyet müdürü, ayrıca isyan
da devam ederlerse hareketleri
nin cezai ll<!ticeleri hakkında da 
yahudi mümessillerine tebligat· 
ta bulunmuştur. 

.f'olonya ordusunun meşhur siivarileri bir manevra esna•ında 

Yapılan tahkikata göre akşam
ki isyan hlidisesine kaptanın va
puru hareket ettitmek istemesi 
sebeb olmuştur. Bunu sezen ya -
hudiler istim borularını patlatma
ğa kalkmışlar ve kaptanı ölümle 
tehdid etmişlerdir. Vapura giden 
yardımcı zabıta Kuvvetlerimize 
karşı yahudiler ağlıyarak: 

Polonya Orduları Başkumandanı Kat'i Cevabını Verdi 
Kuvv~te Karşı Kuvvet! 

- Bizi karaya çıkarın.. Orada 
öldürün, diye yalvarmışlardır. 

Kaptan Sahili sıhhiye idaresin
de muhafaza altındadır. Vapur 
bugün hareket etmezse Nusret 
mayin ~i tarafından zorla çe
kıilerek sulanmız.clan çı.klanla • 
caktır. 

Yahudilerin İstanbul yolile Kös
tenceye gitmeleri muhtemeldir. 
VaplDll yeniden erzak verilmiştir. 

Paris 11 (Hususi)- Birkaç gün- ı 
lük zahiri sükıinete rağmen, Dan
zigde ahval, bilhassa Försterin ı 
Hitlenle mü!fıkatından •onra ye
niden vahamet kesbetnıiştlr. 

Leh ordulan kumandanı Ma -
reşal Smigly Ridzin geçenlerde 
Krakovada söylemiş olduğu nu -
tuk Pıolonyanm vaziyetini kat't 
surette tesbit etmiş bulunmakta
dır. Kuvvete karşı kuvvetle mu-

' kabele edilecektir. 

Milli Şef ve zefikalan Haydarpaşa istasyonunda bu sabah kendileriAi 1111.-ıı.ıııı-.ı'-llll-W--.ı'-l'lllııı,_ılll!lıll 
J<arıılamağa gelenlerin arasında - - -

Romada vaziyet son derece cid
di olarak telAkki edilmektedir. 
Bununla beraber gazeteler, Ma
reşal Smigly Ridzin tehlikeli bir 
oyun oynadığını, demokrat dev -
Jetlerin taahhüdlerine bu kadar 

Reisicumhurumuz İsmet İnönü 
w refikaları bu sabah hususi tren· 
1e Ankaragan §€hirimize teşrif bu· 
~ıırmuşlardır. 

Millt Şefimizi karşılamak üzere 
saat dokuz buçu.ktan itibaren !re
sif bir halk HVdarpaşa istasyo -
nunu ve gar cıvarını doldurmuş; 
başta İstanbulda bulunan Vekille
:iıniz, meb'uslarımız, askeri erkan 
ve mülki rical olmak üzere kala-

balık bir karşılayıeı kütlesi garda 
yer almıştı. 

J',arşılayıcılar arasında Dahiliye 
Vekili B. Fa;k Öztrak, Münakalat 
Vekili B. Ali Çetinkaya, Adliye 
Vekili B. Fethi Okyar, Maarif Ve
kili B. Hasan Ali Yücel, Parti İs
tanbul Müfettişi B. Fikret Sılay, 
Vali ve Belediye Reisi B. Lutfi 
Kırdar, Muavini Hüdai Karataban; 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Moskovada Askeri Müzakereler Başlıyor 

Makineye güvenmekle büyük bir hata ;ş.. 
• lediğini yazmaktadırlar. 

V • k Bununla bera'bre Paris ve Lond-e rı r en: ra vaziyetin inkişafını dPk.katle 
takib etmektedir. 

T' ; • 86 Po vadisinde m.ınevralları !k.-
.1 ayyare .IÇln mal eden İtalyan ordusu henüz 

114"1 n D l terhis edilmiş değildir. Almanya 
lY.l l yo 0 QT ile ·birlikte iki mihver devletinin 
VB§ington 11 (A.A.)- Harbiye halen silfilı altında bulundurduk-

nebareti 100 milyon doları geçen !arı efrad üç milyon kişidir. Af. 
bir sipariışte bulunduğunu bunun manya g,eçen senıe Çekosl!ovak 
64 milyonu tayyarelre ve 22 mil- hududuna manevralar bahane -

1 
yonu tayyare motörleri için ol
duğunu bildirmektedir. KIS ACA 1 Sulh zamanıru;!_a, şimd>ye kadar 

vahın ..:ıa Denı·.,. Erka.Anı ilk defa olarak bu kadar mühim ,l j a ~ .6# bir sipariş yapılmıştır. 
Cart Kaba Kağıt! 

Musolininin İl Popolo d1talia 
adlı gazetesi ıu aatırlan yuıyor: u b • l • A J Förster' in Nutku 

fl ar ıye erı rasınaa Nevyork 11 (A.A.)- Försterin 
nutku hakkında tefsirlerde bulu-

T l B l nan~~~~~ J emas ara aş anıyor vaziyettebirdeğişiklikhusuaege-

•- Trablus pek 11akın bir za.. 
manda sinirleri oynatacak bir e
hemı;niyete sahip olacaktır. Zira, 
Italyanın buradaki ideali moUir
leşmektir. Unutmıyalım ki, bu 

sile iki milyon kişiyi yığmıştı. Şim
di de Polonya hududuna iki mil
yon kişi yı~ış bulunmaktadır. 

Diğer taraftan İtalya, İsviçre ve 

Fransız hududlarında da külli • 
yetli miktarda kuvvet bulundur
mırl<tadır. 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Şimdi de Bulgarlar 
Tezvirata Başladılar 
İtalyan Gazeteleri ise: "Bir Gün 

Türkiyeye İneceğiz,, Diyorlar 

t 
• 

Türk • Bulgar hududu 

Bulgariltandan gelen yokular 
aon zamanlarda Bulgarifltanda, 
bilhassa yabancı yolcular arasın
da, Türkiye aleyhinde propagan
dalar yapıldığını söylemektedll'
ler. Bu propagandaları yapanlar 

da Bulgar memurlarıdır. 
Varnadaki Bulıgar memurları 

ecnebilere, İstanbulda salgın ha
linde dizanteri hastalığı hüküm 
sürdüğünü söylemektedirler. 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Bir Türk Askeri Müşavirinin de Müzakereleri 
Takibe Davet Edildiği Söyleniyor 

tirmediğini ve buhranı teşdid et
miyerek vaziyeti halledilmiyecek 
bir şekle getmmek üzere hesab 
edildiğini yazmaktadırlar. 

noktadan Italyan kuvvetleri daha ı-~------------------------

Londra 11 (Hususi)- Fransız· 

İngiliz askeri heyetleri bugün bu
rada beklenmektedir. Müzakere· 

lere derhal başlanacaktır. Sov
yetler namına müzakereleri baır 
kumandan Voroşilof idare de
cektir. 

Dii'>er taraftan deniz erkfınıhar-o • 
biyeleri arasında da yakında te-
maslara başlanacaktır. Amirallik 
makamlarında söylendiğine göre 

doğrusu mihver kuvvetleri hiç bir 
manie maruz kalmadan Türkiye, 

~~~~~-~~~~~~~-~~· Mısır, cenubi Kamerun, Sudan ve 
Karadeniz ve Baltık denizinde .: - - -· şarki Afrikaya akabileceklerdir. 
Sovyet filosu ile teşriki mesai e- lfl--~1111111--_,-... ._,..dl ... -.ı.-.A Bunun için Trablusu Afrikada !
dilmesi de derpiş olunmll§tur. Bu r -Bu-g onu·· -n- talyan köprüsü telakki etmemiz 
suretle SO\')'etlerin bilvasıta te- doğru olur.• 
cavüz endişeleri de bertaraf e -

l 
• ı • Bizim arkadaş da bu satırları 

dilmiş olacaktır. Ta ı · ı I e rı· okumuş. güldü güldü ve .. kcndi-
JUÜZAKERELERDE TÜRK sini tutamıyarak sadece meşhur 

MÜŞAVİRİ Piyangoda Kazananların avıun dilindeki istihfaf ve istlh-
Fransızca İstanbul gazetesinin karı savurdu: 

Londradan aldığı bir habere gö. Numaraları 6 lncıda _ Caaarttt kaba kağıt!. 
- - - - - -(Devamı ti ıncı aahijede) • • 

Bir Ana Çocuğunu, 
Ağzına X~sdık 

Bastırarak Oldürdü 
!3u Cinayeti Yapan Anaya Böyle Bir 

·_Tavsiyede Bulunan Doktor Kimdir? 
(Yazısı 6 ıncı sahifede) 
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.., - ı> un I- ıı; L U & Ar- J.J. AlHJSTOS 

- HADiSELE~ KARŞISINDA 
-'" .. · ~,~ _· ' · ' Son , Tel rcr.f. 

:-s. · •.·~:.ç·. :ı--' . --r·. ~- g·;~ -.-
:uCSTAKBEL AVRUPANIN 

VEÇHESİNİ ÇİZECEK 

Alrr.anlarm bir propaganda na
zırı var ... İsmi şerifi Göbels. .. A

damcağızın adı dahi garib ... Ney. 
se, adı kendisinin olsun!. Bu zat 

geçen giin söylediği bir nutukta 
di,vesıye ki: 

- Müs~akbel Avrupanın veç -
besini biz çizeceğiz. 

Şu mihverci ekibir ne kadar 
yüksekten a.•ıyorlar?. Merak e
diyorum: Böyle konu.şmasıru han

gi tıyatro akademisinde ta.hsil 
etmişler?. 

Veçhe çizmek kolay mı?. Res
sam mısın be mübarek?. •Vecih• 

bir bakıma da yüz, çehre demek
tır. Acaba, Göbelıs: •İyi portre 
ressamıyım..• mı, demek istiyor?. 

Malum ya, ekselans Hitler de, ev
ve'lce duvar nakışçısı idi. 

Galiba, bütün Bertin ek.8.biri 
boyacılık masleğine müntesib ... 

Baksanıza, az mı, göz boyuyorlar? 

BlRDE DEVLET 

REİSİ LAzll\l 

Dünkü gazeteler ılıaber veri -
yordu: İspanşol falilii General 
Franko Başvekil unvanını alınış. 

Para ııe değil ya .. Al bakalım ... O 
zaman, u bakıma göre, İspanya
ya bir cumlıurreisi, bir kral hu
lasa, bir devlet reisi lazım?. Ar.a

ba. bu makama kim geleeek?. 
Yoksa, devlet reisini, Berüne ve
ya İlalyaya mı ısmarladılar?. 

BİZİM 1EHMEDCİCiN 

VERDİG-1 TELAş 

Her sene olduğu gibi, bu yıl da 

Trakyada büyük manevralar ya

pıyoruz. Ordumı.ıı:u deniyoruz ... 

Dünyayı, bir telaştır, aldı ... Kork
mayın yahu!. Yaptığımız tecrü -

bedir .. Salıici değil ... Ya, maaza1-

la.h askerimiz manevra, tecrübe, 
deneme değil de, hakikt ,bir iş yap-

mağa kalkışsa ne olacak?. Bütün 
dünya, o zaman, füc'eten, sektei 
kalbden vefat edecek!. 

Ne hikmettir, yarab, şu Meh
medciğin, daha yürüyüşe çıkar -
ken, ayaklarındaki postalların 

çıkardığı toz, bütün afakı bürü
yor. Gözler dumanlanıyor, kalb
ler çarpıyor, heyecanlar artıyor .. 

Mehmedcik!. Seni Allah vatana 
bağışlasın; sağ ol!. 

TAM ÇIPLAKLIK 

KAT'İYYEN YASAK 

Fransanın cenub sahı 1 lerinde 

küçücük bir ada varm •ş . . 5,5 ki
lometre eninde, 8 kilometre bo
yunda imiş... Buranın bü tim sa
kinleri •asgari kıyafet. \taşıyan 
sakinlermj,ş ... Asgari elbise de -
dikleri şu: yalnız, en mahrem yer

lerinde 20 santimden ibaret bir 
küçük kumaş parçası varmış ... 
Bu adanın bütün sa.kinleri bu kı
lıkta imiş ... Adanın muhtelif yer
lerinde şöyle levhalar asılı imiş: 

- Tam çıplak gezmek kat'iy -
yen yasaktır. 

Şu sıcak günlerde, o adada ol
ınay ı istemez misiniz?. 

GÜRÜLTÜ İLE MÜCADELE 

LAFDA MI KALIYOR?. 

Ortaköyde oturan Samih Çah
şal imzalı ıbir okuyucum, Derebo 
yunda, yol inşaatı münasebetile, 
geceleri kamyonlarla yapılan taş, 

toprak nakliyatının ıbu civar hal
kına verdiği ıztırabdan baılısedi

yor. O kadar gürültü oluyormuş 
ki, geceleri uyumak mümkün de-
ğilmiş.. 

Gürültü ile mücadele eden be
lediye, bu yol müteahhidinin çı 

kardığı gürültü ile de mücadele 
etse, bayır düa kazanır •• Herkes 

tatlı uykuda iken paldır küldür 
ta.ş, toprak ta§ınır mı? Gündüzün 
şerri, ge'eenin hayrı.ııdan iıyidir, 
derler. Taşlan, toprakları gündüz 
gözü ile taşısınl.ar ... 

AHMED RAUF 

IK"üçOK HABERLE~' 
* Trakyada casusluk suçile ya

kalanarak İzmir ağırceza mahke 
mesınde beşer seneye ıınahkfun 

edilen Bulgar Martini, otelci Sin
kovıç, metrepolidhane kAtibi Kiri 
ve Llmbo haklarında verilmiş o
lan karar temyiz mahkemesince 
bozulmuştw:. Temyız cezanın şid

deUendirilmesi kanaatinı izhar et
mektedir. * Şiddetli yağınudlar yüzün
den Gerzeyi su ıbasmış, seller ba
zı köpruleri alıp götürmüştür. tn
saıı.ca zayiat yoktur. * Kartal kazasına bağlı Kurt
doğmuş köyünde kömürcüler bir 
yangın çıkarmışlar ,on bin dönüm
lük orman yanmıştır. 
* Yugoslav Başvekili Çivetko

viç Tiryesteye gitmiştir. Siya.si 
mu!Akat olmıyacaktır. 

* İngilterede binlerce tayya -
relerin iştirak ettiği hava müda
faa manevraları devam etmekte
dir. Dün ıki tayyare düşmüş, dört 
kişi ölmüştür. * Viyanada mevcud on bin te-

şekkülden altı bini resmi karar -
namelerle feshedilmi§tr. * İspanyada Karses mıntaka -
aı cvarında zeı:ı,gin bir altın ma
deni bulunmuştur. * Eski İspanya Kralı Alfons, 
General Franko tarafından tah a 

gelmesi için vuku bulan teklıfi ı 
kabul etmemiştir, &kı Kral Fran
konun şarUarını ağır bulmuştur. 

* Bu sene mekteplerde erken 

tedrisata başlanacağı ıçin yeni me

zunların tayinlerine başlanacak -
tır. * Çanakkale müstahkem mev--ki kumandanı General Alı Riza 
dün valiyi ziyare tetmiştir. * Toprak mahsulleri ofisinde 

yeni teşkilat dolayısiie 16 memur 

açıkta kalmıştır. Dört beş memur 
başka yerlere tayin edilmiştir_ 

* Türk armatörleri bir birlik 

kurmağa karar vermişler, hüku
mete m.i.racaat etmişlerdir. 

Pla · Bülbülleri 
• 

l\o. 62 

Selın okumağa başladı: 

.1"/ur görsuıt gözlerim, aç şu sineni, 
Gid lebinden buN sun, mestet 

beni. 

Yaııdı sinem, özledim candan seni. 
Giil lebınden buse sım, meıtet 

beni. 

Selın durdu. 
R m Necdet: 
- Bun· n sonu yok mu? 
D•ye sordu. 
Sel.n yavaş yavaj devam etti: 

für ı·ücudıın ı·ar ki. zambaktan 
beyaz. 

He:r yer n enfes, fakat ınsafın az. 
Ô 1dmıı art. · lıa>-retinden etme ııaz. 
Gul le?ır. :!en bıısc sun, mestet 

beııi. 

Ya.zan: hkeoder F. SERTELLİ 

Necdet, Selinin sesine bayılı -

yordu. 
Celal önündeki kadehi bir yu-

dumda mıdeııine boşalttı: 
- Kafir ne yaman okuyor ... 
Diye mırıldandı. . 
Cela!.n damarları birdenb:re tu-

tuşmağa başlamıştı. 

Yalvarıcı bir eda ıle Selinin yü
züne baktı: 

- Ne olur, yavrum? Niyet tu
tacağım. Bır tane daha lutfet! 

- Ya niyetine uygun düşmez -
se .. ?! 

- Ziyanı yok. Razıyım .. Ne çı
karsa bahtıma. 

Celfılin bu dileğine Necdet de 
lşt.rak elti. 

Denizciler 
için 

Hastahane --
Bir Deniz Kıyısında. 

Büyük Bir Hastahane 
Yapılacak 

Yolcu ve ticaret gemilerimizle, 
motör, mavna, kayıklarda çalı -

şan, limanlarda, fenerler ve tah
lisiye teşkilatırlda ve sair deniz 
işlerinde vazife gören bilumum 
aimr ve memurlarla müstahdem

ler için büyük bir •denizciler has
tanesi• yapılması kararla§tırıl -
mıştır. 

Bu hastanenin İstanbulda inşa 
edilmesi ve peyderpey diğer mü
hım sahil şehirlerimizde de ·de
nizciler dispanser ve revirleri• 
tesis edill'!lesi muvafık görülmek
tedir. 

Öğrendiğimize göre •denizcilar 
hastanesi. nin bir an evvel vücu
de getirilmesi iç'.n .bizzat Müna
kale Vekili Ali Çetinkaya tara
fından verilen bfr emir üzerine 
icab eden tetkiklere başlanmıştır. 

Yeni hastane İstanbulun mer -
kezi •bir sahilinde yapilacaktır. 

Hastane yeri için münasib gö
rülecek sahilde boş yer ·bulun -
madığı takdirde buradaki bina -
!ar istimlak olunacaktır. 

Deniz hastanesi İ:stanbulun en 
modern hastanelerin.den biri o -
lacak ve mütehassıslardan mü -
rekkeb bir doktor kadrosu bulu
nacaktır. 

Bu hastaneye ha.sta denizciler 

ve aileleri meccanen kabul edi -
!erek tedavi olunacaklardır. 

Hastane imkan nisbetinde deniz 
işlerile alakadar bulunmıyan hal

ka da açık olacaktır." 

Selanik Sergid ıe 
İştirak Edece~iz 

Bu sene 10 eyhllde Selanikte 
açı:acak olan beynelmilel sergiye 
bütün ihracat maddelerımizle iş

tirak etmemiz kararlaı;tırılınıştır. 
Ayrıca 11 ey lı'.ılde Belgradda 

küşad edilecek olan beyne'.milel 
fuara da hükı'.ıınetimiz iştirak e
decektır. 

Vazifeyi İhmalden 
Hasan Tahsin isminde bir po

lis memuru vaz>fesinı ihmal et
mek suçilc ~ inci ceza mahk<'me 
sine verilmişt:r. 

Fakat ınüddeıumumi; kendi
sine tevdi edilen resmi evrakın 
muamelelerini gc'Ç yapmaktan 
maznun bulunan polisin berae
tini istmiştir. Muhakeme karar 
için kalmıştır. 

•••••••••••••••••••••••••••• * 16 kuruşa satılacak olan ucuz 
bira 16 ağustosta satışa çıkanla -
calctır. * İnhisarlar umum müdürlüğü 
İstanbul belediyesine müracaatla 
bira fiyatları indirilince bütün eğ
lence yerlerinde de gerek duble, 
gerek şişe ile bira satışında ayni 
nispette tenzilatın .temin edilme
sini istemiştir. 

· - Selin hanımın sesi insanın 
ruhuna büyülü bir şelii.le gibi a
kıyor. Bekliyoruz .. 

Selin, Celali kırmak istemedL 
Sigarasını söndii!dü. 

Kaşının bırini kaldırarak Nec
det n yüzüne bakmak istedi, fa
kat Ce:alin şüphelcnmes.nden kor
karak . hıizzamdan b.r şarkı oku
mağa başladı: 
Nuru seıuin kalbimin, gonlüm sa.

na divanedir. 

Onırümü ihya eden hep, sıındu

ğun peymanedir. 

MestoLurken kollarında anlamam 
dünya nedtr? 

Tek hüsun serıs·-11 benim içın gay
risi efsanedir. 

Celal ayağa kalkarak: 
- Yaşa, Selin hanım, ".ar ol! 

Canım sana kurban ol;; un. Nasıl 
da ayna gibi içimi görüyorsun?! 

Diye bağırarak elini uzattı: 
- Ver şu elini öpeyim! 
Selin elini uzattı. 

İla>AM: 

Bazı iddialara cevab veriyor. Bu 
iddialara göre Türkiyenin bütün 
emeli şimdi bütün isliim devlet
lerinin hamisi olmakmış. Türkle
ritı bir buçuk asırdanberi düşmanı 
olan Arablar fevkalade müdafaa 
tertibatı almağa başlamlljlarmış. 

Bu satırları yazan İtalyan Stampa 
gazetesidir. 

İkdam diyor ki: 

cBütün bu propagandalara rağ
men, Arablar kati derece uyan -
mışlardır. Arab Nasyonalizmi in
kişaf etmektedir. Arab milletleri
ni sonunda istismar etmek gaye
sile yapılan Nazi ve Faşist propa
gandalarının umdukları neticeyi 
elde edemiyecekleri kabul edile
bilir. 

CUMBURlYE'h 

Yunus Nad ı ne içın harb edile
ceğini soruyor. Zahırde dünyanın 
büyük devletler arasında yeniden 
taksimini istihdaf ed:yor gib ı gö

rünen harb, hakikatte hiç bir me
seleyi halletmiyerek insanlığı ye
ni felaket ve sefaletlerin karanlık 
derinlik.ler;ne salacaktır. 

Artık fütuhat polit kası devri -
nin geçmiş olduğunu kabul et -
mek lazımdır. Milletler ibundar. 
sonra dünya yüzünde ancak me

deni zafer·erinin şa' şaas ı ile mev~ 
ki alabilirler. Cebrü şiddetin te
min edeceği müsbet hiç bir fayda 
yoktur. 

Bunlar bi.-er hak 'kat olmakla 
beraber harbi tahrik edecek olan
lar bizler olmıyacağımız t..ç!n aklı 
ve mantığı ç 'ğniyerek gelecek her 
çeşid hiidisclere karşı bütün mil
letçe daima fedakarlıkların azami 
derecelerile mukabeleye hazır ve 
buna mukted ir bulunduğumuzu 

tebarüz ettir!"iş olalım. 

TAN: 

M. Zckeriya Sertel, Avrupa mu
kadderatının Akden zde kararlaşa
cağını söylüyor_ İngiliz donanması 
Akdenizde mısli görülmemiş ma
nevralarla meşguldür. Diğer ta
raftan İtalyan deniz ve hava kuv
vetleri de Akdenizde manevralar 
yapmaktadır. Bu manevralardan 
maksad Adalar den zindeki deniz 
ve hava üslerinden ne dereceye 
kadar istifade edilebileceğini tes -
bittir_ 

Bu manevralarla birlikte İta! -
yanların Arnavutluktaki askerle
rini arttırdı:r..:larına, Bulgar:stanı 

komşuları aleyhine tah rik ett_k-

İki Yeni 
Vapur Daha 

ing,ltcreve ısmarlanmakta o
lan 11 büyük posta vapurundan 
başka liman içinde işlemek ü

zere Akay vapurları sisteminde 

de iki vapur daha siparişi takar 
rur etmiştir. 

Bu vapurlar gelecek yaza ka 
dar limanımıza gelecektir. 

• 
Necdetin burun delikleri demri-

ci görüğü gibi açılıp kapanmağa 

başlamıştı. 

Necdet çok kıskanç bir erkekti. 
Celıll Selinin eline sarıldı ve in

ce. zarif parmaklarının üstüne ha
fifcc dudaklarını değdirdi. 

- E.ıme bir ateş parçası değ
mış gibL b'f anda vücudümün yan
dığını hissdtim. Sen bu gece be
nim gözüme o mahud geceden da
ha şen, daha güzel, hattğ daha seh
har görünüyorsun! 

Selin dudaklarını büktü: 

- Lılfı yine o geceye getirip 
bağlamayın AlLah "§kına. Artık 

s.nırlc'1iyorum. 

Necdet: 

- Ah o gecenin aırrını bir kere 
.keşfedebilseydim .. 

Diye mırıldandı. 
Selin cevab verdi: 
- Sonu kavga ile b;ten bir eğ

lence gecesi. Sırn bundan ibaret. 
Celal güldü: _ 

!erine ve Balkanlarda tahrik faa
liyetine giriştiklerine şahit olu -
yoruz. 

Bu birbirini tamaınlıyan hadise
ler, Akdeniz etrafındaki harb ha
zırlıklarının birer safhasıdır. 

Alman generalı Ludendrof şöy
le demişti: 

cAvrupanın mukadderatı Akde
nizde ve Şimal! Afrikada karar
laşacaktır .• 

Dünyayı tehdit eden harb teh
likesi nerede başlarsa başlasın, 

Akdenizde harb hareketi derhal 
başlıyacaktır, ve yeni Cihan har
bini Akdcnize hakim olanlar kaza
nacaktır. 

YENİ SAHAH: 

Hüseyin Cahil Yalçın Türkler a
levh n d~ vaziyet alan bir Alman
yanın halini tasvir ediyor_ Alman 
gazete.er :nin alcyhim:zdeki neş

rıyatı Alman resmi mahaf iline de 
sirayet ett i. Alman gazetelerinde 
her gün Türkler Alman milleti -
nin düşmanları arasında sayılır. 

Bunları okuyan Alman halk küt
les inin de Türklere karşı husu -
met duyması tabiidir_ Fakat Al -
m an memurları da aleyhim:zde bir 
vazıyd alırlarsa, bu küstahlık ve 
terb iycsızl .k olur. Almanyadan 
avd<>t eden Türkler, orada gör -

dükler kaba muameleden müşte
kidırler. Vakıa Almanlar neza.ket 
hususunda h;ç bir zaman tcferrüd 
etmış bir millet değildir. Nasyo
nal - Sosyalizmin Alman milleti

ni madd~ten aç bıraktığı kadar, 
manen de en iptidai insanlık ne
zakefnden mahrum, çırçıplak bir 

vahşi haline sokabilınesi gerçek -
ten büyük bir muvaffakiyettir. 

VAKfr· 

Asım Us soruyor: Avrupada, 
sulh cephesı içinde Alman ve İtal
ya ile çatışmış olan İngiltere Ja
ponya ile anlaşabilecek mi? Ti -
y<nçin hadiseler n.den sonra iki 
memleket araııındaki münasebet
ler tehlikeli bir şekil almıştır. 

Almanya ile İtalya, dakip ettik
leri istı.iı siyasetlerine engel gör
diiıklerı İngiltereyi Avrupada za

yıflatmak için Uzak Şarkta Ja
ponyayı tahrik ediyorlar. Fakat 
İngiltere, Uzak Şark meselelerile 

meşgul olduğu kadar, Av;rupada 
çıkması muhtemel bir harbi ön
lemek hazırlığı ile meşguldür. İn
gilterenin, total;ter devletler ta
rafından kurulmak istenen tuza
ğa düşm yeceğ ' ne şüphe yoklur. 

Dün Geceki 
Zelzele 

Dun gece saat 14,5 da şehrimiz
de şiddet~ice bir zelzele olmu.ştur. 
Ra.:;adhane .?• lzele merkezinin şeh
rimizd en 125 kilometre mesafede 
olduğunu bildirmiştir. 

Zelzele Ankarada da duyul -
muştur. 

Napoliden gelen malumata gö
re, Vezü yanardağı büyük bir fa-

- Evet.. evet.. Sırrı bundan iba
ret bir gece. Eğer siz de zabıta 

memuru olursanız, o gecenin es
rar perdesini yırtmağa benden faz.. 

1a gayret gösterirsiniz. 

Selin tekrar hiddetlendi: 

- Yine ağzımızın tadını kaçı
rıyorsun, Ceial bey! Haniya gü
zel güzel eğlenecektik ... O ma -
hud geceden bahsetmiyecektil<. 

- Öfgelenme acamm! Ben yin• 
bahsetmiyorum. Mütemadiyen p

nu düşündüğüm için, aklıma ve gö
zümün önüne daima o geceki ha
diseler geliyor. Fakat, o gece söy

lediğiniz bir şarkının nağmesini 

halıl unutmadım. Bundan daha 
enfestı o şarkı. 

- Hatırımda kalmamış .. Kafa
mın içinde o kadar çok şarkı var 
ki, bir mısramı söylemez.ııeniz, ha
tırlamama i.mkAn yoktur. 

Vakit aşağı yukarı gece yar111 
olmuş gibiydi. 

Celal büsbütün sarhoş olmamak 

Haricde 
Yerli 

Filmler 
«Karım Beni Aldatırsa», 
Fil~i Beğeniliyormuş j 

Hane memleketlerde yerli fi
liınlerimize karşı gösterilen ala
ka son zamanlarda çok artmıştır. 
Bilhassa İran, Mı.sır, Yunanistan 
ve Romanya ile Amerikanın bazı 
şehirlerinden yapılan müracaat
larla yeni yerli filimlerimiz olup 
olmadığı sorulmakta ve eskiler 
hakkında yeni talebler yapılmak
tadır. 

İpekfilm stüdyosu; cAynaroz 
kadısı. ile diğer bir yerli filim 
müstesna olmak üzere sair filim

lerimizin müteaddid kopyelerini 
taleblere mukabil göndermekte -
dir. 

Mevcud yerli filim'erimiz ara
sında bılhassa •Karım beni alda
tırsa• fılıni haricde de çok beğe
nilmiş ve sahiblerine en fazla bir 
kılr bırakmıştır. 

-o--

Halk evleri 
Ol mı yan 
Yerlerde 

\Halk Odaları /ı.çıf masına 
Karar Veriidi 

C. IL Partisinin son beşinci bü
yük kurultayında halk terbiyesine 
h izme• etmek ve Halkevi gibi 
Partınin kültur kurµmları olmak 
üzere bir de halk odaları kurul -
ması kararla§mış ve Parti nizam
namesine bu maksadla kayıdlar 

konmuştur. 

Kiıfi bina bulunmıyan ve ça
lıştırı lacJk elemanı az olan yerler
de açılacak o'an bu halk odala -
rına aid esas talimatı C. H. P. u
mumi idare heyeti son toplantı

larında inceliyerek tasvib etmiş
tir. Hal1<lvlerine düşen vazifele
rin mühim bir kısmını memleket 
içinde daha geniş bir sahada ya
pacak ohn ve C. H. P. Genel baş
kanlık divanınca tasdik edilen 
halk oda' arına aid bir talimatna
me de hazırlanmıştır. 

----<>----

Devlet Memuru Yedek 
Subaylar 

Beyoğlu Askerlik Şubesinden: 
1- Şubemizde kayıdlı piyade 

sınıfına mensub yalnız asteğmen 
(yarsubay) rütbeli olup asıl ma

aşları 25 lira ve daha yukarı olan 
devlet memuru yedek subaylar 

5 eylıll 939 günü 45 gün talime 
gönderilecektir. 

2- Bunlardan son terhis edil
dikleri tarihten bugüne kadar iki 
seneyi tamamlamış olanlar dahil 
değildir. 

3 - Bu şartları tll§ıyanlar!'l 
ağustos 11 ve 12 nci cuma, cumar

tesi günleri beheme'hal şubeye ge
lerek vaziyetlerini tcsbit etme -
!eri ilan olunur. 

•••••••••••••••••••••••••• 
aliyet göstermektedir. Derinden 
gürültüler gelmekte, lav selleri 
akmaktadır. 

için ayağa kalktı. Selinden izin is
tedi. 

- Ben yarın öğleden sonra tek
rar size gelirim. Görüşürüz, dedi. 

Necdet beyin elini sıktı. 
- Rahatsız ettim .. Kusura bak

ma! 

Diyerek çıkıp gitıti. 
Necdet yalnız kalınca geniş bir 

nefes aldı. 
Halbuki, Celalin arkasından. 

- hemen beş dakika sonra - soka.k 
kapısı önünde naraya benzer bir 
ses işidildi. 

Necdet, Celalin gittiğine sevi -
nirken, bu sefer ondan daha sun
tll'l'lu b:r misafirin geldiğinden Jıa
beri yoktu. Seln .bırdenbire sar
'aya tutulmuş bir hasta buhrani
le renkten renge girdi. Pencereye 
koştu. Elektriği söndürdü. 

Necdet: 
- Ne oluyorsun, Selin? - diye

rek yanına gitti - sarhoş sokaktan 
nara atarak geçiyor. Buna üzül-

i:n:-n·nı&Ç 
Yirmi Senelik Da"~ 

t J{pı.\ Yazan: AL · 
!Jlf\" 

Tam yirmi sene evvel bU ,.arG' 
simde bir Danzig meseles\# 
919 da Almanyaya kabul .e .eJıl" 
Versay muahedesi Danziıı \ !" 
ni Almanyadan alarak serbe5n r 

·yetin' hir diye Milletler Cemı . ıııJ' 
daresine verirken o zamankt ~ıı:. 
lı'.ıb Almanya Danzi.gi isteıne Dl 

buranın kendine aid olduğun~~• 
• )<BUV 

ima tekrar etmekten g~rı ul<,ı! • 
mıştı. Her millet kendı ın -·"' 

·- tufl"' 
deratına sahih olmalı dU5 fJ. 
galibler sık sık söylüyorlafj,pdt 

kat Danıig de dahil olduğUleril 
daha biı-çok yerler sahıb ıf' 
reyi sorulmadan başkalarına C. 
rilmekte beis görülmüyordU· -ti 
mumi harbin mağlubların3 l !ıi 

ld g·ını sene evvel neler yapı 1 , fıf 
g ün hatırlamakta mühim b·r .r 

bUV 
da var ki o da o zamanla r• 

- adan man arasında h1ç durın J<C' • 
rümü,ş bir tekamülün nasıl ff 
dini gösterdiğini anlamak!~ t • 

tık dünkü galıbler de kabU '°'~ 
mişlerdır ki yirmi beş sene nt 
başlıyan umumi harbin geı ı'1'' 
ticeleri hala ortadan kalkJ!' ııııl 
bıraktığı tahribat tamir ed\ı 
ten çok uzak ka'mlljtır. oel 
her ihtilatı mutlaka kU''' ,1' 
sililha müracaa.t ederek halle· 1t 

fikri de ancak yirmi beş -~en:ı!t" 
veline aid olarak dü,şünulııı 

d~ ı' 
Fakat bunun yanında diğ_' ~ 

rafın davasını halletmek WP. • 
sıla olarak yalnız silahını r .. ı 
diğini dünya görüyor. pünk

114 r 
lı'.ıb Almanya bugün yine glsıı',ı 
ki Almanyanın rolünü oyn . .;, 

ki ,11· 
istiyor ve iddia ediyor .. ~ V 
beş sene evvelkinden bugu 
ha kuvvetlidir. 

1
j./ 

Bugünkü Almanyanın eıtıJll"'~ 
hiyettar devlet adamları, k 

1 
ııı• 

danları bunu böyle söyteıne;el<ıf 
vafık buluyorlar. Birşeyı ~ 
ede ede başkalarına inaııd"J(f 
ötedenberi malı'.ım kaidedJr- ~r 
ser de Almanyanın muzaffe;,v 
cağını çok tekrar etmiştı. . JJ · 
olamadı. Hem de o zaınanl<l ·~ 
manya ne kadar kuvvetli ~~ 
Pek uzun bir har.bi göze a G 

J<C 
hesabını ona göre yapını; rS,; 

939 Almanyası 914 A!ın\~ 
değil. Fakat 914 harbinin }laııt' 
nı parlak göstermek için b·p f 
kü Almanyada yine istikbali ~~ 
fer!erinden balısedilmeJ<ten 
geri kalınmadı. ~I" 

Ancak bütün bunlara P8 ~ 
Almanyanın yakın bir ıaJ!l i 
bir kere daha talihini de"eıı/ 
istiyeceğine hükmetmemeJı. ı (' 
den sonra Almanyanın ba.Şlr.t ı' 
mi~ birinci derecedeki de"le / 
damlarından eski hariciye r. / 
Strezman sulh yollarında ııı, .. • 
kere vasıtalarile Almanyaı·ı f) 
say muahedesinin ağırhkları 

1 
'V' 

5 ır 
kurtarmağa ça:ışırken ara p4" 
muahedenin aleyhinde v~t~ı~' 
!arına şiddetli nutuklar so) tC ~ 
olurdu .Bunu gören zanned~ I' 
Strezman bir daha Fransı.Z <rJlıı' 
giliz diplomatlarile karşıla.~ ı! 
cak, onların elini sıkrnıyaca ·,. ~ 
buki bunu ölmeden evvel 
kendisi izah etmiş: ~ # 

- Bu nutuklar, demiş, da ır 
sarfedilmek içindir. ıfa:,içt~f 
nuşurken başka türlü soz 

• 1 
nır .. 

.( 

w'' mek olur mu? Haydi gel 0 
1 

rine. Bu gece çok sinirlisııı·~f 
Selin, nara atarak sol<Jilı tf 

ııdlp 
sına dayanan adamı ses• 
nımıştı. ~I. 

- Felaket .. felaket. Necde\~1 
-e, 

Eğer bu adam evime girer> 
volurum, 

- Kimdir bu ad~m? .• J' . ııı· ~ 
- Bebekte kardeşıme ~ı 

!at olan belalı bir herif. Şiıt' jji' 
benim adresimi öğrenıniŞ-Jl' f. 
göz koymuştu. Buraya ksd fi 
mif. Keşke Celal gitmedeıı • 

seydi... d' ('' 
- Korkma canım! Yall11\~1 

lü kuvvetli bir erkeğin b
0 

ğunu unutuyor musun? ~ .ı 
tıl11 f" 

- Ah, bu adamı sen il" 
sın. Necdet! Bunun ~ütil~ırl 
hapishanede geçmiştır. )cl1',ı , 
yerden kan dökmeden çı ~ ,.,ı,,r 

- Korkma dedim ya- ~o~ 
kcn, senin kılına kımlie 

1
,6fl 

maz. (Devarrı' 
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Giinan Meaeleai: -
Birinci Beş Senelik 

imar Planı 
Beş Senede Ne Kadar Para 

İle Neler Yapılacak? 
l'\..~de bulunmakta olan 
-"'1lliye Vekili Fallı: Öztralı 

cl1tıı öfleden evvel Belediyeye 
liderq Vali ve Belediye BelA 
l.dttı K:ırdarla bir müddet ıö
l'llttıllcten sonra Vali ile birlik· t bnaı, müdürlüğüne 2iderelıc 

'-nbnlun iman etrafında ya-

:- p!An n md:etler üze • 
cie tetkilderde bulumnut • 

~· Bu esnada imar müdürü 
llınü tarafından f81ırin iman 

le b~ de birinci, ikinci ve il· 
Sllııcıl beıer senelik imar tat
~llı Progumlan hakkında iza. 
•at •erilmiştir. 
.._~orilen izahata göH birinci 
~ ıenellk imar programı "'11· 
4-ıı ibnettir: 

Eminönü • Seb:ıe hali 'H 

~P_anı caddelerinin etra • 
~ istlm1Bk ve yollann in· 
:aı için 3 milyon, Azabkapı • 
eııebaıı bir milyon, Unkapa· 

Ilı • Şehzadebaşı 2 milyon, Ka
~öy meydanmın tevıl ve tan
:..~ .. lçln bir milyon, Karaköy· 
--.ıııı nasmm açılması için 
t,s, ltaıU:öy • Yolcu ıalonu i:i· :8 20o bin, Asabkapı • Kara· 
öy aran 1,5, Koska • Beya· 
~d Yolunun ıenişletllmesi ve 
lllfllaı 400 bin, Maçka • Dolma· 
bııJıçe yolunun açılman 200 bin, s· ~kecl • Yedlkule yolunun a· 

~~in, Taksim mey• 

1 
danmm tevsian açılman 2,500 
bin, Eminönü • Beyazıd ara • 
ımdakl yolun bir kısmı için 
750,000, Sultanahmed meyda· 

JLUHn tevsi ve tanzimi için 750 
bin, Tophane • Karaköy ilti • 

ıak yo!u 300 bin, Galatasaray 
meydanmm tevsii 300 bin, Be.· 
fikt•§ - Bebek 750 bin, Şişhane
Kasmıpqa • Sütlüce yolu 900 
bin, Tozkoparan yeşil aahasmın 
tanzimi ve 11lahı 250 bin, Çu· 
kurbostan • Edirnekapı yolu· 
nan açılmaıı 100 bin, 'Oskflcfar. 
ve Kadıköy semtlerinin iman 
için de 800 bin lira olmak üzere 
20 milyon lira sarfedilecektlr. 

Bu paradan senede dört mil
yon lira sarfedilecektlr. Bu • 
nun da her sene 2 milyon lirası 
beledlye tarafından, 2 milyon 
lirası da hükfunet tarafından 
verilecektir. 

Bu ııebebden dolayı hazırlan
mış olan tatbik pnııranu te
hir meclisinden geçtikten son
ra Naha V ekli etine eönd.eri -

lecektir. Tatbik programı Na
fıa VekB'letlnin tesvibind.en 
geçtikten ıonra Meclisin tasdi
kine arzedilecektir. 

Hazırlannuş olan ikinci ve 
üçüncü be§ ıenelik tatbik prog· 
ranılan da 20 §Cr milyon lira
Iıktır. 

JT alebenin Sıhhat 
Karneleri 

Süt Fabrikası 
Kuruluyor 

Şi~ketin Sermayesi 800 
Sın Lira Tesbit Edildi 

lstanbwun süt işi bakkında Zi

~at Vekaletıle temas etmek ve 
~bulda kurulacak süt şirke

l!ııe, Vekaletin iştirakini temin 

'ltnek üzere Ankaraya gidip dö

;eıı iSelediye lkt.16ad müdürü Saf

eı Sezen Belediye müdürlüğüne 
~t vermiştir. 
lii ~aat VekAleti, lktısad müdli-

llll!ı beraber götürdüğü süt ra· 

l><ıru üzerinde ieab eden tetkik • 
~ Y•ptıktan sonra Ziraat Ve • 

llleJ ett. namına devlet ziraat işlet-
~rı lturumıı:nun büyük bir his

te ile! ittirak i!deceği bir anonim 

~lcet ~kiline karar vermiştir. 
8 
llrıılacak olan anoıı.m )şirketin 

;rınaresi 800 bin lira ol~aktır. 
i§;ı"un 65() bin lirıı.sı devlet ziraat 
d. et.meler! kurumu, 250 bin lirası 
t~ İ&taııbul belediyesile süt müs
c lll.ri tarafından temin edile
eJtur. Şirketi kurmak için icab 

~en kanuni form~lrteleri ve 
Ilı lllttazı fabrika siparişlerini yap-
1'r llt Üzere devlet ziraat işletme
~ l ltu:rumu idare meclisi reisi 
ti llıllln reisliğinde bir heyet tet-

l olunmak üzeredir. 

No. 4 

d 'l'eıııpıar cevab vermedi Bir 
eta ınemleketinden binlerce mil 

~aJtt. bulunuyordu. Fakat Nev· 
h orJı:a Yabancı dğildi. Burada bir 
a~ıı zaman oturm~tu. 
\ralltros dedi kı: 
- Biliyor musunuz sizi nıçın 

Retfıottun. Benden kırvvetli bir 
f01t adaınlar var Bu şehri bir mu
: rbe ıneyd&nı zannediyoriaT. 0-
;un i<;in seni tA uzaklardan bu
ı:Ya kadar çağırdım. Siz bit lh
b Yara Yardım edeceksiniz. Çünkü 

ıı adamın omuzundakı yıik ona 
Qu -
~ıı ge ınelüedir 
El' . d ını •A7.·ı. in OJJ'\Uzların;ı koy· 

ıı \le gü' d mse . 
fa; Çoc~ğum, ır.utlaka muvaf • 
ha oltı<ak••nız, ded., Nevyorkun 
f ~siye ve şerefini bozan bu 

u- .eflilt erden blzi kurtaracak
sınıl ., 

· "•uvaffak olmamanıza im-

Sık Sık Aşılanmanın 
Önüne Geçilecek 

Mecburi mazeretlerinden dola
yı mekteb değiştirmek zarure -

tinde kalan talebelerle yeni kay· 
dolunacakları mekteb idarelerin· 
ce de aşı ve sıhhat raporları is " 

tendiği, talebelerin az ıbir zaman 
evvel aldı.klan bu raporların ay
nldıklan mek~erde kaim.ası 

dolayısile yen.iden aşı olmak ve 
sıhhat raporu almak mecburiye • 
tinde kaldıkları görülmüştür. 

Hal bu ki, talebelerin sık sık a
ııılanmaları gayrisıhhi olduğun -
dan ve yeniden sıhhat raporu al
mak gibi müşküller le karşılaş • 
maları doğru bulunmadığından 

bu hususta yeni bir karar veril
miştir. 

Bu karara göre badema mek -
teb sıhhat karnelerine, tale-benin 
hangi tarihde ve ne gibi aşılar 

yapıldığı yazıla(!ak ve bunun; 
nakleden talebenin yeni kaydola
cağı mektebe gönderilmesi usul 
ittihaz olunacaktır. 

Talebenin her tüılü sıhhi vazi
yetini tesıbit eden bu •sıhhat kar
neleri. mekteb ve hükfunet dok
torları tarafından görülerek icab 
eden aşıların yapılıp yapılmaması 

kestirilecektir. 

kan yoktur. Yalnız gayet ihtıyat
lı bulunmanızı tavsiye edeceğim. 
Çünkü ya hapishaneye düşersiniz, 
yatıud mitralyöz yağmuruna ma-

, ruz kalırsınız. 

Templar gülümsedi: 
- İhtarlarınıza teşekkür ede • 

rım, fakat sizi temin ederim ki, 
benim bu nevi ihtarlara hiç de 
mtiyacım yoktur. 

T~mplar o saniye, i1k defa Mad
ridde Valkrosa rasgeldiği günü 
hatırlad'. Toros meydanında idi
ler. Konuştular. Sonra geceyi be
raber g~ırdiler. Yemekten son • 
ra da Riç otelinde Valkrosun oda
sında konu~urlarkerı, Amerikalı 

·Aziz• i aramak için Avrupaya 
geidiğini itirai etmişti ve bunun 
sebebini de ya~ş sesle anlatmıştı: 

- Oğlumun cesedini iki af/ 

sonra buldular. Yiwi kadar şüp
llelı insan yakalandı, heps de 
sorguya çekHdi- Fakat hi Jiirisi 
bir kelime söylemediler. Birço • 

Çok Çirkin Bir 
Dolandırıcılık 

- --·-------··- ------- -------.-·------- -· 
. POLlS VE MAHKEMELER · 

''İmdad, 
• 

lmdad!,, 
Sesleri! 

-
Karısını 
Döven. 
Adam 

Geçenlerde, İstanbul limanını 
ziyaret eden İngiliz harb filosu -
nun burada bıraktığı tesir son 
derece iyi idi. Ayni gün İzmir Ji
manmı da lnıilterenin Malaya 
harb gemisi ziyaret etti. Orada da 
büyük hüsnükabul gösterildi ve 
misafir ıemiler Iimanlarunızdan 
tam bir samimf hava içinde ay • 
nldılar. 

Koştum.Bana: «Yanıma Üstelik Bıçak Çekmek 
Yaklaşma, Y akarımıı S .1 M hk 

Fuat, İzmirde, teessürümüzü 
mucib olan bir küçük hidisenin 
cereyan ettiğini ıazetelerden öğ· 
reniyoruz. 

Malaya gmnisine, Devlet deniz
yolları tarafından bir misafirper· 
verllk eseri olarak, ücretsiz 89 
ton su verilmişti. Fakat, bu su 
ifinden dolayı, bir su müteahhi
dinin Malaya süvarisinden 60 İn
ıJliz lirası aldıfı tesbit edilmiştir. 

Şimdi, bu adanı, dolandırıcılık 
ıuçundan dolayı mahkemeye ve
rllmi§'ti:r. Bu çirkin hAdisenin mü· 
sebblbi en ağır §flkllde cezalan • 
dınlmahdll'. 

BURHAN CEVAD 
......... ,o, 

Tamir Edilecek 
Camiler 

Evkaf müdürlüğü bu sene ta • 
mir olun~ak camilerin miktannı 
ve is.i.mlerin.i tesbit etmiştir. U • 
mum müdürlük bütçesinden ay
rılan mühlın miktarda bir para 

· ile bu sene de birçok camiler ta
mir olunacaktır. Bunların arasın
da bilhassa Beyazıd camü ile şim
diye kadar hiç tamir görmemiş 
olan şehzadebaşı camii vardır. 

Şimdilik ayrılan para •60<>. bin 
liradır. 

Diğer taraftan evka.f camilerde 
bulunan müstahdemlerin cami -
lerin temiz tutulması; bilhassa 
mermer ve madeni aksamın par
laklığını kaybetmesi hususunda 
fazla liikayd olduklarını göı-crek 
bunların önüne geçmek Üz!'rc de 
cami rnüstahdeminin1n faz? a ça
lışmasını istemektedir. Bu husu
sata rjayet etmiyenler şiddetle 

cezalandırıl~ak, ıhattô işlerinden 

;ıkarılacaklardır. 

--0--

Büyük Kır Balosu ve 
Plaj Eğlenceleri 

12 Ağustos 939 cumartesi ak§amı 
sa baha kadar 

Suadiytı plaj gaziJlosuıı.da Türk 
Hava kurumu Alemdar nahiye şu
hPsi menfaatine. 

Mükemmel cazbant ve dans, he
diyeli dans müsabakaları, fevkala
de varyete numaralan, milli o
yunlar. 

Bayan Le}"Ja ve arkadaşları ta
rafından Kafkas oy.unları. 

Kıymetli san'atkilrlarımız tara
fından aynca alaturka konser. 

Balonlu ve külahlı dans, havayi 
fişeııJder, siiı'prizler le dolu emsal
siz bir gece. 

Bu senen in en güzel ve müstes
na eğlencesini behemehal görü
nüz. Elbise serbes!Ur, 

Biletler Alemdar şubesinde ve 
.:..apıda satılmaktadır. 

ğunu bıraktılar, geriye kalanla
rını da mahkemeye verdi'er. 

Fakat orada gangsterleri politı
ka adamları himaye eder !er. Po
lis hiçbir iş göremez. Hakimler 
de rüşvet aldıktan sonra, artık 

ortada mesele kalmaz. 
Ağır ceza m;ı.hkemesı huzuru

na getirilen adamları miic -
rim adamlardı. Fernak bu • 
nu çok iyi biliyordu. Fakat ne ya
pabilirdi ki?. Hamiler mahke -
meyi geriye bırakmak içın e!le -
rinden ne geldivse yaptılar Çtin
kü daha sonraı;!an b!'raa1 kaı arı 1 
alacaklarına emln bulııııuyorlar-

D d. uçu ı e a emeye 
e ı V ·ıd· 

Mehmet isminde bir adam erı 1 
Beyoğlunda Hamalbaşmda Ha· 
san Akyol isminde bir polis me 
muruna bıçak ~ek ve ölüm 
le tehdit suçıle yakalanarak ad
liyeye teslim olwmnıştur. 

Davacı polis memuru dün 
dör<iüncü asliye cezada hadise
yi şu suretle anlatmıştır: 

•- Beyoğlunda Hamalbaşın 

dan geçiyordum. cİmdat! İm • 
dat!• diye bir ses işittim. Koş

tum. Suçlu MehmedJ.d elinde 
bıçak olduğu halde birini k<YVa· 
Jadığfıı gördüm. Kendiıliııe 

.Dur!. dedimse de aldırmadı. 

Sonradan isminin V angel oldu
ğunu öğrend~ adamı kova -
]amağa devam etti Vangel bir 
eve kaııtı . Mebınedin yanına gi
dip bıçağı istedian. İki defa bı • 
çağını havada tehditkilrane sal
ladıktan sonra bana: 

- •Yanıma yalı:laşma!.. Ya
karım!• dedi. 

Bu vaziyet karşısında taban
camı çektim. Ve gelen bekçinin 
yardımiylc kendisini yakala -
dık! .. 

Bundan sonra dinlenen şahit 
ler de vak'ayı yukarıdaki şekil 
de anlatmışlardır. 

Mahkeme neticede cünnü sa
bit görmüş ve Mehmedi 3 ay 
2 gün hapse mahkiım ederek he 
men tevkif etmiştir .. 

Tophanedeki 
Kaçakçılık 

Bundan bir miiddet evvel 
Tophanedeki Fort atelyelel'ina -
den b~k, otomobil aksamı a
lan birkaç tüccar hurda mallar 
arasında yen: olanları da güm
rüklerden eski diye geçırmişler 
ve böylelıkle az resim vererek 
kaçakçılık yapmışlardı. 1 milyon 
parçadan mürekkep olan eşya

ların giımrük müfettişleri tara
fından yapılan tetkikleri bitmiş 
ve bunlardan bir kısmının ka
çak addedileceği kat'i olarak an 
Jaşılmıştır. 

Müfettişler tarafından hazır

lanmakta olan fezleke. bugün • 
lerde Vekalete gönderilecektir. -
"Doğu,, Vapurundaki 

Muvazenesizlik 
Almanyada inşa edilen 5300 

tonluk Doğu vapınunda müva
zeneSizlik görülmii§ ve bunun 
düzeltilmesi i.çin vapura 4 - 5 
yüz ton safra konulması kanır
laşmıştı. 

Bu muvazenesizlıltler Doğu 
nun eşi olan yine 5300 tonluk 
Egemen ve ~eniz vapurlarında 
aynen vardır. Bu vapurlara da 
safra konacaktır. Bu yüzden üç 
vapurun limanunıza glmesi hay
li gecikecektir. 

dı. Onların istedikleri efkarı u
mumiyenin bu meseleyi unutma
sından ibarettir. Ve nitekim be
raat ettiler Suçluların güle güle 
mahkemeden çıktıklannı g&düm. 
Eğer ya11ımda tabancam olsay • 
dı. hepsini de birer birer devi • 
rirdim. 

Fakat şıı;n.di ben ihtiyarım. Bu 
neviden mücadelelerle hiç uğ -
raşmadım. Sizin de bugiıne ka -
dar nele yaptıklarınızı biliyo • 
rum. Yalnız girişeceğiniz iş biraz 
mu,kıil bir iştir. Kimbilir belki de 
s.zi!' ıçın son olabılır. 

Para ml'$clesine gelın.ce be-mm 

Kasımp3§ada oturan Musta.-

fa isminde bir genç Jı.ansı ı.. 

manı dövmek ve ölüm kasdile 

bıçak çekmek ve poliae de ha· 
karet etmek suçiıl.e dün akşam 

cürmüme§lıut mahkemesine ve
rilmiştir. 

Dava<:ı mahkemede: 

- .Galata831'ay yerli:ınallar 

sergisine gitmiştim. Yanımda 

bir arkadaşım vardı. Akşam ser 

giden eve biraz geç döndük. Ko
cam erken gelmiş. Beni bu
lamayı..oca kızmış. Sofrada kav-

ga ettik ve bana bı.çakla, sonra 
da çatalla vurmak istedi. Ben 

1 odama kaçtım. Oraya da geldi 
ve beni yatağımın üstüne atarak 

çenemden tutup ağznnı yırtmak 

istedi. Var kuvvetimle .İmdat!. 
diye bağırdım. Karşımızdaki ka 
raakoldan koştular. Kendisini 
yakaladılar! ... • demiştir. 

Bundan sonra davacı polis 
memuru Şakir dinlenmiş ve: 

- .imdat!. sesini işitip evQ l 
girince Mustafa: 

• 
- .Sakın yanıma gelmeyi -

niz.. Asabiyet içindeyim.. Evve
la sizi öldürürüm sonra da ken 
dıme kıyarım!..• dedi ve bize 
hakaret etti. Kendisini yaka
ladık! .. • demiştir. 

Bilahare mahkPme şahit cel
bi için kalmıştır. 

. ___ lı KISA P©LIS 
HABERLERi 

* Üskıidarda oturan Yani a

dında bir genç bisi)detle .gezerken 

düşerek muhtelif yerlerinden ya

ralanmıştır. 

* Vatman Ahme<iin ıdaresin

deki tramvay Beyoğlundan geç

mekte iken Melek sıneması ma

kinisti Mahmuda çarparak yara

lamıştır. 

* Şoför Mehmed Hayrinin 3055 

numaralı otobiis Kurtuluşta Mu 

sa adında 'bir çöpçüye çarparak 

yaralamıştır. 

* Yeniköyde oturan Salih oğ

lu Süleyman adında bir bahçıvan 

dün denize girmiş yüzmek bilme

diğinden boğulmak üzere iken 

kurtarılmıştır. 

* Üsküdarda Eşref sokağında 
12 numaralı evde oturan Şükrü

nün 4 yaşındaki oğlu Türkyılmaz 

evin il<; metre yükseğindeki •bal

konundan sokağa d~erek muh -

te!lıf yerlerinden yaralanmı§tır. 

oldukça param vardır. Yani para
nın satın alalıj.leceği herşeyi sa
tın almakta muhtarsuıız. Faka.t 

hapıshaneyi ve ölümü unutmayı
nız. Yalnız bu iki şeye karşı hiç 

birşey yapa.bilecek vaziyette de

~:lim. 
Eğer oğlumu kaldırıp öldüren 

haydud-laı a Hlyık oklukları ceza
larını vermeğe muvaffak olursa

nız, size bir milyon dolar vlide
dıyoruır.. 

·Azız yme güliımsedı. Yavaş
ç~ dedı: 

- Ben bt. ışi hiçbır para mili· 

•-ıow T• 

Camilerde 
Terkos 
Suyu 

Evkafla Belediye 
Arasında Anlaşma 

Hasıl Oldu 
Tutwbul camilerine verilecek 

şe1ı,ir SlJô'U meselesinden dolayı 
evkafla beledyie ar86ında bir 

müddet evvel hasıl olan ihtilaf 
tamamile ıhalledilmiştir. 

Bu ml!8ele 'hakkında dün evkaf 
başmüdürü bir muharririmize §U 

izahatı vermiştir: 

•- Camilerimizin mü\ıim bir 
kısmına terkos tesisatı yapmak ve 

onları suya kavuşturmak i.çin be
lediye ile aramızda devam eden 

müzakereler tam bir anlaşma ile 
neticelendi. Bu hususta tatbikata 
da geçildiğinden pek yakında mü

teaddid camilerirnizde bol terkos 
suyu bulmak mümkün olacaktır.• 

A vrupaya Gitmek 
İstiyen Muallimler 
Avrupaya gitmek i>itiyen mual

limler hakkında dün Maari~ Ve

kili Hasan Ali Yücel imza:ııle 

maarif müdürlüğüne şu emir gün
derilmiştir: 

•Bazı mualliınlerimizin t'eteb

bü ve tahı;illerini ikmal maksa -

dile garb memleketlerine gıtmck 
için müracaatte bulundukları gö

rülmektedir. Bu dilekleri; kadro

larımızın darlığı dolayısile iste
rniyerek reddetmek mecburiye • 

tinde kalıyorum. 

İstısnai muamele yapılaınıya • 
cıaj',~.1dan müesseselerimizin bıi

tün kadroları normal şekle so • 
kulmadan önce hiçbır muallim 

arkadaşın vaziicslnden mezun ad

dedilmek suretile yabancı mem
leketlerde tahsil görmek iınkaru 
olmadığı için beyhude yere mü

racaat edilmemesinı rica ederim. 
Vaki olacak isteklere bu tamim 

bir cevab ,;ay>lacaktır .. 

Hataya Gönderilen 
inhisar Maddeleri 

Son günforde şehrimizden Ha

taya miihım miktarda inhisar 

maddeleri ve bu meyanda her 

cins sigara ile yeni 40 derecelı.k 

rakılardan gönderilmektedir. Bu 

sebeble sigara fabrikalanmız ge

celi gündüzlü olarak çalışmakta 

ve siparişleri yetiştirmeğe uğ • 

raşmaktadırlar. Ancak siparişlerin 

90kluğu sebeb>Je son günlerde 

§OOıimizdelli bayilere bazı cins 

sigaralar verilememiştir. Bu yüz· 

den birkaç giındenberi İstanbul 

c>hetinin ekser yerlerınde 12,5 luk 

ve 11,5 luk sigara~ar pek nadır 

bulunmaktadır. 

İdare şehir dahili ihtiyacının, 

şehir harici sevkiyat karşısında 

aksamam,...ı için yeni tedbir al

maktadır. 

fatı almadan yaparım. Ne zaman 
gidiyoruz?. 

Valkros, omuzlarını tuttuğu za

man, •Aziz• bir an içinde İ§te bu 
hatırayı anmı.ştı. Madriddenberi 

ilk defa girişmekte olduğu işin 

azameti gözlerinin önüne gelmışti 

. Templaı Nevyorku tanıyordu. 

Bu şehri §ampanya ve viskinin 
bol bol içildiği zamanlarda tanı
nuştı. O zamanlar, altmış, sek -
sen katlı evler, Eyfel kulesi ile 
henüz yarışa çıkmamışlardı. 

Halbuki o zamandanberi Nev
york ne kadar değişmlşti? Fakat 

T,;bplar şc'hirdeki bütün deği -
şikliklere rağmen Leksıngton 

caddesını , .• 45 numaralı cadde
yi t.anını.!jtı. Bu son caddede Cel

!ini ısmindeki bir adam Mlii eskı 
kıkant sını bırakmamıştı. 

•Aziz İrbolün ölürründen son
ra, kenWöinin her taraftan akib 

Bugünlerin Tek 
Mevzuu 

Dün akşam bir plaj gazinosun· 
da konser dinlemeğe gitmiştim. 

Oturduğumuz masanın hemen 
yanıbaşında bulunan birka~ müş· 
teri, bütiln konser müddetince, 
dünyanın siyasi vaziyetini miita
lea ve münakaşa ettiler. 

Burada mevzuu bahsetmek is
tedi&fm nokta; bir konser esna • 
sında susmak lazım geldiği de • 
ğildir. 

Asıl şayanı dikkat olan cihet, 
eğlence yerlerine kadar, herke • 
sin, her yerde, had devrine gir • 
miş olan dünya siyasi buhranını 
konuşmak ihtiyacında olmasıdır. 

Sokakta, vapurda, tramvayda, 
gazinoda, her yerde, herkes bir
birine ayni suali soruyor: 

- Ne dersin, harb olacak mı?. 
Ve, yine herkes, aklının erdiği 

kadar, bu sualin cevabını bul -
mağa çalışıyor, fikirlerini söylü • 
yor, arzularını izhar ediyor. 

Muhakkak ki, herkesin, bu bir 
tek mevzu etrafında, bu kadar 
fazla halkalanmasını tabii bu: • 
mak lazımdır. Çünkü, dünyanın 
silah yarışında gidişi ve manev
ralar insanları, hakikaten: 

- Harb olacak mı?. 
Suali üzerinde dnrmaktn bnkh 

kılıyor. 

Sinirlerin çok .fergin oldui;u 
aşikardır. Harb olabilme i için 
kMi bulanık hava, şartlar mııl: • 
liik meseleler, ihtiraslar, ba·•ırlık· 
)ar vardır. Fakat, bütün lıtııılnlg. 
beraber, harbin mutlaka patlı~·a· 
cağını söylemek kehanet olıır. 
Olmıyacağını ise, kim ·e tenı:n 

edemez. REŞAD FEYZl 

- - Elektrik;Tünel, 
Tramvay Bütçesi 

Elektrik, tünel ve tramvay •<fa· 
relerinin 6 aylık kaaro ve bütçc:e
ri ehir meclisi ın 15 ağust •a 
fcvkalAd~ toplantıst"!da tasd..k 0< 

lunacaktır. Bütçe \'C kadro t.ı • 
mamen hllırlannııştır. 

Birimizin Derdi 
Hepimizin Derdi 

MAYOLAR 
Bir okuyucumuz yazıyor: 

Floryada muhtelii zaman -
!arda banyo almaktayım, plaj
larda. kira ile mayo verilmek
tedir, ve bu mayolar giyenler 
tarafından yerine iade edilin
ce, doktorların tavsiye ettik
leri bir ilaçla yıkanmakta ve 
kurutulup gene kiraya veril
mektedir. Ve bu suretle mayo 
üzerinde bir mikrop kalmıyor. 
Buna mukabil dışarda adi ma
yoları sahipleri daha ucuz fi
yatla kiraya vermekte ve al
dıktan sonra suda çalkayıp 

tekrar kiraya vermektedır. 

Ve bu suretle bır mayoyu bir 
kaç kişi giyip çıkarıyor. Bina
enaleyh birisinde bulunan bir 
hastalık diğerine geçebilir. İ
kincisi dışarda salış yapan 
mayocuların ruhsatiye !eri de 
yoktur. Bunun için bir tedbir 
alsalar da bunun önüne geç-
•eler olmaz mı? M. K. 

edildiğini biliyordu. Bilhassa ma 
tulün arkadaşları kendisini mu· 
hakkak sağ koymıyacaklardı. 

•Aziz> İrbolüıı ölümünden son. 
ra şehirde dolaşacak yerde Astor1 

ya otelind!'n bir yere çıkmamalı 
idı. Çünkü başta polis olmak İl• 

zere ölünün dostları, herkes ken 

disini arıyordu. Fakat Templaı 

acıkmıştı. Krisin i.ı;karalarına d 

bayıldığı ıçin oraya can a• n a~ 
istiyordu. 

Şapkasını yan giymış, ~lleri CE 

binde, hızlı hızlı yürü"ordu. •ruıı 

yüzünü kapamağa hiç de liızuıt 

görmemışti. Mavi gözlerınde bı 

neş'e ışığ vardı Son derece ka 

y.dsızdı Kulıibune eğle: 'l!eğe g 

den bır adam gıbiyd 

da bırısı karşı,;ına 

başına g<>lec klere! 

(Deuamı va~) 



1 Fransada Afrika 1 

Müstemle eleri 
En Zengin Olanlar 

Fransa Müstakbel Harbde 
Afrikada Döğüşecektir 

Fransada yenicıen pek çok gay
ret sarfediliyor. Kuvveti arttır

mak, silahlanmak faaliyetleri de
vam ededursun iktısadi ve mal! 
sahalarda da çok çalışılmaktaa 

geri kalmıyan Fransızlar dostları 
İngilizler tarafından şu günlerde 
muhtelif vesilelerle takdir edili -
yorlar. Fransa gibi servet ve kuv
vet membaları çok olan bir mem
leketin Avrupada sulhun müda
faa ve muhafazası için nasıl mü
him amil olduğunu uzun uzadıya 
yazan İng:liz gazeteleri Fransa
nın malik olduğu bilyilk müstem
leke imparatorluğunu okuyucu -
larına anlatmak için yeniden bir 
çok malumat veriyor!ar. Bundan 
r '<an neti<:e şu oluyor ki İngil-

·e ile Fransa birbirlerine lA -
ndır. Onun için aradaki ittifak 

Tunusun umumi bir görünüfll 

pek tabii ve pek lüzumludur. Hep 
devam edecektir. 

Bugün Fransanın dilnyanıa her 
kıt'asına uzanmış bir müstemle
ke imparatorluğu var ki asıl Fran
sadan büyüktür. Sonra müstem
leke imparatorluğunun nüfusu 
da Fransanın nüfusundan çoktur. 
Dünyada müsteml<!ke imparator
luğunun genişliğinde, büyüklü -
ğürıde Fransa ikinci geliyor. Bi
rinci İngilteredir. 

Böyle olunca Fransanın elin • 
deki yerlerde birçoklarnnın da 

gözü var demektir. 
Bu imparatorluk başlıca ikl 

kısma aynlır. .Afrlkadaki arazi, 
Hlnıtiçinl arazlııL 

En milhim olan Afrikadakl ara
zidir. Fakat bundan mese!J. Hin
diçininin ehemmiyeti kahnamış-

Baltık denizinde cebhane kaçakçıllğı 

Baltık denizinde şu sıralarda mühim sil!h kaçakcılığı olmaktadır. 

Esrarengiz bir takım gemiler meçhul istikametlere silah taşımaktadtr
lar. Bu kaçakcı gemilerine karşı da bittabi mukabil tedbirler alınmış 

bulunmaktadır. Nitekım geçenlerde takibe maruz kalan bu gepıilerden 
biri, hamil bulunduğu bütün cebhaneyi denize boşaltmak mecbu
riyetinde kalmıştır. Buna rağmen hadise anlaşılmış ve denize atılan 
oebhane sandıklarının dalgıçlar tarafından çıkarılmasına başlanmıştır. 

Ben de, 
- Olmaz .. Kat'iyyen olmaz!.. 

-Ne onlar? .. 

tır manası çıkmamalL Hindlçinl
ye malik olduğu için Fransa bu
giin Uzak Şarkın vaziyeti ile çok 
alakadardır. Asya kıt'asının o ta
rafında olup biten şeylerle çok 
meşguldür. 

İleride bir harb olursa bugün 
Fransanın elinde bulunan müs • 
temleke impara!;Orlu.ğunun 'her 
parçası askeri harekata saha o
lacaktır, diyorlar. Onun için Fran
sız askeri mütehassıslarını dil • 
şihıdüren keyfiyet bu imparator
luğun müdafaasını temin etmek 
olduğu gMıi İngilizleri de son de
rece a!Akadar eden nokta İngll.h 
imparatorluğunun müdafaası hu
sw;unda Fransa ile edilecek teş
riki mesaidir. Fransanın milstem
leke imparatorluğu bilhassa zira
at menabti itibarile çok zengin 
bulunuyor. Fakat, di)lbrlıar, bu
ralardan azami derecede istihsal 
olmuyor. 
Erb®ınm dediğine göre müs

temleke imparatorluğunun daha 
pek çok işlenilmemiş servet mem
baları vardır. Bunun için de Fran
sız gençlerinin büyük bir gayret 
ile işe sarılmaları, Fransadan ay
rılarak bu müstemlekelere gidip 
iş görmeleri, yerleşmeleri lilzım
dır diyorlar. 

Fransızların şimdi de düşün -
dükleri şudur: 

Müstemleke imparatorluğu da
hilinde iktısadi manasile tam bir 
birlik vücude getirmek. 

Çünkji ötedenberi bu memle
ketler arasında hala gümrük ve 
saire gibi farklar mevcuddur. E
ğer böyle birliğe mimı olan ka -
yıdlar kaldırılırsa istikbal için 
büyük bir inkişaf ümid ediyorlar. 
Ondan sonra, diyorlar, Fransa 
başkasına hiçbir suretle muhtaç 
olmıyacakJ her istediğin§. kjendi 
imparatorluğundan almış olacak
tır. Demek oluyor ki bu kadar 
geniş ve bu kadar zengin memba
larına malik olan memleketler 
üzerinde haricden başkalarının 

gözü kalmaması kabil değildir. 
(Devamı 7 inci ıayfada) 

Diyerek hem yakınlaşan tehlikeden korunmak 
istiyor, hem de en çetin, hatta haşin olabilecek mu
kavemetlerimi geriye bırakarak her dediğimi ona 
yaptırubilmek ;ç;n biraz daha hızlanabilmesinl bek· 
liyordum. Salıider. de öyle oluyor. Kadın yumuşak 
bır mukavemetle korundukça erkek daha ,çok hız
la~ıyor, sabırsızla1!ıyor, düşkünlüğünü arttırıyor. 

Beklerliğim bu hızlanmanın sabırsızlığın, bütün 
ş!ddetile coştuğu bir saniyede idi: 

DedL Ve .. Ağzımdan çıkacak cevabı bekledi: 
- Çok değil. Bır tek şey ... 

- Belkis, bu gece elimden kurtulamıyacak 
sın' Her şeye karar vererek yanına geldim .. 

Dedi. Zaten·, böyle olduğu belli idi, 
- Artık, pazarlığa girebilirim .. 
Dedim. O, bu hale geldikçe benı daha çok ikaz 

ediyor, tedbirlerimi daha kolaylıkla tatbik edebil· 
mek ıçin serın kanlılığımı arttırıyordu. 

-Paşa ... 
Dedim: 
- Benden isted .ğiniz şey için sizden de iste 

diklerim var .. 
İhtirastan kararan gözlerini gözlerime dıilctl. 

İhtim a l ki, beni çok fulu bir fotoğraf seyreder gibi 
görüyordu. • 

Dedim. 
- Çabuk söyleyiniz .. 

Diyor, başı elektriklenmiş gibi sallanıyiırd( 
- Yapın.ağı vadediyor musunuz? ... 
- Söylemiyorsunuz ki... 
- Söyliyeceğim ... 
- E ... Haydi? .. • 
- Ben, Cahidi görmek istiyorum. 
- Ne münasebet? .. 
- Bir arkadaş gibi .. 

Bir saniye, gözlerini kırptı düşündü. 
- Bir arkadaş gibi mi? .. 
- Evet .. 
- Fakat bir defa için değil m 

ESKİ DEVİRLERDE ARABA 

YARIŞLABI 

Spor merakı yeni birşey değil
dir. Eski devirlerde de halk bu-
na çok ehemmiyet verir, pehli -
van ~reşleri, at ve ara·ba yarış- 1 
lannı seyretmek için stadyomla-

Sevginin Sırrı 
ra, yarış meydanlarına hücum ı 
ederdi. _ 

Yaza.•: MEHMED HİCRET 1 
------- ~---- --- ~---

Zengin Romalılar, bütün sevet-r 
!erini koşu atlarına yatırmaktan 
çekinmiyorlardı. Romada en çok 
araba yarışlarına ehemmiyet ve
rilirdi. 

Bizansta da böyle idi. Şimdiki 
Sultanahmed meydanının yerin
dP büy il k bir hipodrom vardt. Bu, 
Roma imparatoru Septiem Sever 
tarafından inşa edilmiş ve büyük 
Khstan·tin tarafından büyütül -
müştür. Uzunluğu 275 metro, e
ni de buna yakındı. 

Ahali ikiye ayrılmıştı: Maviler, 
yeşiller ... 

Her partinin bir reisi, kararga
hı, atları, arabaları vardı. 

Yarışlardan bir gün evvel yol 
üzerine beyaz ince kum serpilir
di. Etraftaki localar, oturacak yer
ler bayraklarla, kıymetli kumaş
lar' a süslenirdL 

Yarışlar, şafakla beraber baş
lar, akşam karanlığı basıncıya ka
dar devam ederdi. 

Mavilerle yeşiller arasında ek
seriyetle pek kanlı mücadeleler 
vukua gelirdi. 

11 sonkanun 532 yarı~larında 

seyirciler, mavileri açıktan açığa 
himaye eden imparatoriçe Teo -
dora aleyhine büyük bir nümayiş 
yapmışlardı. 

İmparator Jüstinyen, nümayiş 
çileri tehdid etti. Yeşiller, hipod
romu terkettiler. 

Fakat, az sonra cMika• i.htiliilı 

çıktı. İmparatorun mevkii sarsıl
dJ. Fakat askerlerin mildahalesi, 
isyanı bastırdL Ahali ile asker al
tı gün mücadele ettL 

Bu ihti!Alde 30,000 kişi öldü. 

O gün pazardt .. Üç arkadaş köp
rünün Ada iskelesinde buluşmuş
tuk. Şehrin bunaltıcı sıcağından 

kurtularak, bir an evvel, güzel 
Marmaranın ve şirin Adaların ta
ze havasına kavuşmak istiyen ka
dın, erkek, genç ihtiyar, çoluk ço
cuk yüzlerce insan arasından; güç 
hal ile bu saadete kavuşturacak o· 
lan biletimizi aldık, vapura bin
dik .. 

Denizin rengi, sema, yolcular, 
her şey güzeldi. Akordiyon, ke • 
man sesleri, genç kızların kahka
haları kulaklarımızı çınlatıyordu. 

İnsan kendini vapurdan ziyade, 
bir düğün evinde zannediyordu .. 
Biz de şendik, biz de bu güzel ha
vanın ahengine kapılmış gidiyor
duk. 

tı:anın acı ıztırabını duyuyorsun! 
Rica ederim anlat bize .. 

• •• 
- Adt Leınandt. Onu iki yıl ön·, 

ce, bir gün şu çamların altında do
laşırken tanıdım. Tesadüfün kar
şıma çıkardtğı bu peri gibi güzel 
kızı ilk görüşte sevmiştim. Ona 
doğru yakJaşırken, koyu siyah 
gözlerinin nazarları altında eri -
diğimi, beni kendisine çeken bıi 
güzel varlığın tesiri ile sarhoş ol
duğumu hissettim. Yeni tanışan· 
lara has, en ufak bir yabancılık bi
le hissetmeden birbirimize yak -
laştık. Bana öyle geldi ki, biı iki
miz de kendimize malik değildilı. 
Çamların b8f döndürücü kokusu 
bütün benliğimizi, şuurumuzu, i
rademizi eritmi§, bizi sevginin si
hirli ellerine teslim edilmi§ iki 
ruh haline koymuştu .. 

O gün akşama dadar Adada, 
çamlar altında gezdik, dloa,tılr, 

yirmi yaşın verdiği &§k ateşinin 

dan biri ile tanışarak, mes'ud 0 

bilirsin .. Artık beni aramak v• 
malt zahmetini ihtiyar etme! • 
şey boştur. Allaha ısmarlactı!cl 

Fethi tekrar bir göğüs g 
dilcten sonra: 

- Ona içimi nasıl göstereb 
dim?! 

Diye sözünü bitirdi. 
Şeref, manalı bir te bessilJllle 
- Arkadq, dedi. Sen toy! 

nun kurbanı olmuşsun! şunu 
bil ki; bir kadtna eseni aevi 
demek kafi değildir. Sevgiııl 
daklarınla isbat etmek lazlflldı· 

ANKARA RADYOS 
- DALGA UZUNLUOV 
T.A.Q. 19,74 m. 15195 Kcı. %0 1' 
T.A.P. 31, 79m. 9485 Kcıı. !O 

1639 m. 138 Kcıı. 1%0 
Şehrin en güzel binaları, Abide -
leri yandı, kül oldu. Fakat, impa· 
rabor galib geldi. 

Adalar, bu isim hangi İstanbul
lunun hatırasında bir parça olsun 
yer almamıştır? Sevgililerine en 
gizli sır !arını, en gizli temayülle
rini çamların koyu gölge.Jeri altın
da açmamış, saatlerce başbaşa aşk 
türküleci söylememşi, sevda hul
yaları kurmamış kaç aşık vardır? 
İstanbulun en küçük çocuğundan, 
en büyüğüne kadar, herkes ada
lara aşıktır .. En sevdiğimiz aşk ro
manlarının kahramanları adalar
da sevişmediler mi? En mes'ud 
dakikalarını oralarda, çamlacın 

altında yaşamadtlar mı? Gençle -
rin aşk ümidile, ihtiyarların mazi· 
nin tatlı dakikalarını bir müddet 
için hatırlamak arzusu ile koştuğu 
bu sevda memleketlerinin bir par
çasında idik .. Heybelinni Çam li
manına giden asfalt yol üzerinde 
yürüyorduk .. 

Bir aralık arkadaşlarımdan Şe
ref, yanındaki dalgın ve düşünceli 
görünen Fethiyi göstererek yavaş
c_a: 

heyecanı ile genç kızla uzun uzun 11..-----------
Doktorun Öğütleri : 

EL M A 
Elmayı hepi:miz severiz. Tat

lısı vardır, ekşisi vardır. Yani 
hepimizin zevkine göre çeşid
leri bulunur. Arnavud elma
sı, Güanüşane elması, Amasya 
elması, Ferik elması gibi ekşi 
elmalar yemek için pelı. o ka
dar kullanılmazsa da, bunlar· 
dan iyi meşrubat yapdır. 

Tatlı elmalar ise yemek için 
faydalıdır. Elma kabuğu so
yulmak şartile pişirilmeksi -
zin yenildiği gibi, murabba, 
reçel, kompostu ve hoşafından 
da istifade edllir. 

Sıhhidir, hazmı kolaydır. 

Armud kadar glikozu olmadı
ğı için nisbeten ekşicedir. Ay
nca kendine mahsus bir ha
mızı vardır ki, buna asid ma
lik, yani ebna ekşisi derler. 
Mide rahatsızlıklarında elma
yı çiy olarak yiyecek yerde 
hoşafını yapmalıdır. Çünkü 
şeker elmanın ekşiliğini izael 
eder. 

- Vedad, dedi, bilmem sen de 
dikkat ettin mi? Heybeliye ayak . 
basar basmaz delikanlının adeta 
nutku tutuldu. Neş'esi kaçtı. Çeh
resi asıldı. Demindenberi bütün 
suallerimi cevabsız bırakıyor. Hiç 
konuşmuyor, mütemaidyen düşil
nüyor. Bir filozof gibi ... Halbuki 
buraya inmekliğimizi kendisi is
tedi.. 
Şeref Fethiye döndü: 

- Niçin susuyorsun Fethi? Ne
den konuşmuyorsun? Buna sebep 
ne? Bize her şeyden bahsedebilir
sin: kadından, aşktan, musikiden, 
her şeyden ... 

Gülümsedi: 

- Fakat konuşurken de yanı -
mızdan geçen genç kızların gü -
lüşlerini seyretmeği ihmal etme
melisin! Bu aşk diyarında kalb
siz dolaşmana kimse razı olmaz! 

Fethi uzun uzun içini çekti: 

- Ahhh keşke kalbsiz yaşamak 
mümkün olsaydı!.. 

Şeref; 

- Anlıyorum. dedi. Sen bir ha-

konuştum. Ben konuşurken bir ço
cuk çehreai kadar saf olan yüzil. 
hazan derinleşiyor, hazan da bir 
ıztırabın hafl1 izlerini taşıyan bir 
hal alıyordu. 

Çok mes'udum: sık sık buluşu· 
yorduk. Ona her gün daha ziyade 
alevlenen bir aşk ateşi ile bal!lan
mıştım. Onun da beni sevdiğine i
nanmağa başlamlştım. Sevgilime 
bir yuva kurmanın saadetinden 
bahsettiğim zaman, çehresinde ha
sıl olan tatlı bir tebessümün saa
detimizi vadettiğine bir kere da
ha inanmıştım. 

Aradan on beş gün kadar geç • 
mişti.. 

Fethi sustu. Sözlerine devam et
mek istemiyen bir hali vardı. Kı
sa bir müddet düşündü. Sonra: 

.......Evet, dedı. Aradan on beş 
gün kadar geçmlfli. Bir gün on -
dan bir mektup aldtm: 

- Pardon Fethil Seninle artık 
görüşemiyeceğim, konuşamıyaca

ğım. Bilmem: ben hayatta olduk· 
ça tecrübe gördüm. Hislerin belki 
derin, fakat samimi değil! Hem 
sen daha çok gençsin! Hayalleri
nin cazibelerine kaptırabileceğin 

genç kızlar yok değildir. Bunlar • 

- Bütün bu istedikleriniz ben Cahidi gördük

ten sonra olacaktı ... 
- Aman yavrucuğum. Kararımızm haricinde 

bir şey yok .. 
Diyerek, devam ettı: 

- Tamamen. Hiç olmazsa onu göreyim, Allaha 

- İstediğinizi kabul ettim. Cahid! bir arkadaş 
gıhl göreceksiniz. Yarın kendisini çağırtırım. Ban 
söziimden dönecek değilim ya? .. 

- Fakat, ben öyle istiyorum .. 
ısmarladık .. diyebileyim. 

T:triyen sesile: 

- Pek ala. Çağırırız ... 
Dedi ve .. İlave etti: 
- Fakat, bir ikinci defanın imkanı olamaz .. 
Bunu, kabul ettikten sonra, benim i.çin bu yol 

üzerınde yürüncbilirdi.. 

- Fazla da olsa ne olur? Bir arkadaş gibi ol
duktan sonra. Onu çabuk unutabilmem için onu 
görmemi daha çok faydalı buluyorum .. 

Dedim. Buna, cevap vermedi. Kavnyan kolla· 
rını boynuna çıkardt, başıml çekmek, dudaklarımı 
dudaklarına götürmek istedi. 

- Aman, paşam .. Şlmdi kararlaştırdık. 
Dedim, başımı şiddetli geriye çektim. 
- Neyi? .. 

Ve .. Bu nokta üzerinde israr ettim. O da benl; 

- Evvel.. 
ıle: 

- Sonra ... 
Arasında fark olmadığına inandırmak için bel

ki yarım saat uğraştı, yapabilmek istidadında ol
duğu bütün cümleleri saydt döktü. Adamcağız ne 
bilsin ki, ben sahnede oynuyorum! Zannediyor ki 
ben artık kendisine karı olmağa karar verdim ve .. 
Cahidi şöyle bir görmek istiyorum. 

Ne boş düşünü; değil mi? .. Maamafih, paşayı 
bı. na inandırdığıma çok memnunum. 

- Hep böyle giderse zekAm beni kurtarabile
eek .. 

Diyordum. En nihayet paşa da baktı ki, 
(Devamı var) 1 

BUGtl!f 
Saat 111: Program. 
Saat 19.0CI Müzik (Dana ııı 

ği - Pi.). 
Saat 19.30: Türk müziği ( 

sıl heyeti). 
Saat 20.50: Türk müziği. 
1 - ......... - Karcığar pe 

vi, 2 - Mahmut CelAlettin 
şa • Karcığar şarkı - Vah ıne 
si visalindlr, 3 - Lemi - JCsf 
ğar şarkı - Hüsnüne ewar 
4 - Lemi • Karcığar şarkı • . 
manı o mehveşin, 5 - Leflll 
Kemençe taksim~ 6 - Sal~lı9 

tin Pınar • Karcığar şarkı • 
na gönül verdim, 7 - Udi r.fe 
met - Hüzzam şarkı - Açıt'8 

açamam söynyemeın çünkiİ, 8 

Kemani Sadi • Segah şar~ 
Ruhumda ölen, 9 - Ahmet. 
sim - S~ah şarkı - Beniın ; 
nemsin ey dilber. 

Saat 21.30: Konuşma. j! 

Saat 21.46: Neşeli plakla! · t 
Saat 21.50: Müzik (RiY85

' 

cilmhur bandosu - Şef: ttı59 

Künçer), 1 - G. Vettge ? ıea 
mi geçit, 2 - O. Fetras - L• tı1 ( 
rena İspanyol vals~ 3 - ,t.lbe~ 
V. Ketelbey • Chal Romat1° jl 
vertürü, 4 - Mendelssohn • 

1 
. 

bahar şarkısı, 5 - Masse~e 
Manon operasından fanteı1 · 0. 

Saat 22.40: Müzik (Cazb&P 

Pl.). . o' 
Saat 23.20: Müzik (Cazba" 

Pl.). 

1357 Hicri 1 1355 Ruınl 
Cemaziyelfilıir Temmuz 

2S 29 _.,, 

1939,A;""s, Gün 223, Hızır 98 

11 Ağustos CUMA -- 1 
Vakitler Vaaati Eı•ııl 

aa. da. ~ --- 9 52 Gün et s 06 

oıı. 12 19 5 o5 

b:ındi 16 11 8 56 

Aqam 19 14 12 00 

Yata 20 59 ı 44 

lmaa.'k 3 11 7 56 

""" 



1 yabancı Gözile Bizi Görenler 1. · . (~ l~fliE} 

merikalı Bir Kadın ·o.: .,..nı·~···· .. ·· 
So-ylu-yor ~~~:n!:~tk~~;e~:~oaı:~·ı::ı~ 

nacağız. Ancak bet pek erken, 
bense geç kalkarım. Bunun için 

f rakibine söyleyiniz, eğer biraz ge-
StanbuJun, Türklerin Eline Yeni Geçtiğini Zanneden Mis Gabi: cikirsem beni beklemesin, o ken-

di kendin" işe başlasın!. 

''Türkleri Görünce Çok Sevdim,, DiyoT 

ttık Kendimizi Tanıtmağa Lüzum Görmüyoruz.! 
akat, Yanlış Fikir ve Kanaatleri Tashihe Mecburu., 

Yazan: 
lskender F. SERTELLİ 

~u "tl ~ · şehrimize gelen seyyah-
~ ~"lında İngiliz ve Alınanlar
l;Jı ~kabir hayli Amerikalı sey
l"ııı ~ geldi. Amerikah seyyah
la •rnen yüzde doksanı, t~an-

1ıııııı8•lir g~lmez Bursayı görmek 
ıt.,~1unu gösteriyorlar. Üç gün 
~)) de Yüzden fazla Amerikalı 
~a ~ Mudanyaya oradan da Bur
ltı:nig·derek, şehrin tarihi mabed
lı 

641 
"e kaplıcalarını gezmişler 

~~~ e Y~meğini belediye bahçe· 
~n~edıkten sonra, akşam üstü 
~· la dönmüşlerdir. 

!~~kafile haricinde olarak son 1 
'f -'ı. rde. şehrimize gelen muhte-
'• b· ltıerıkalı seyyahlar da ayrı-

lrer ·k· lliı, <'-- ı ışer Bursayı gezmişle;--
lııı, ~">en hafta Bursaya gider
~. \'Balonda ihtiyar bir kadın var
~ııı anında tercümanile İngilizce 
!ı~~~UYordu. Bır aralık karşıma 
~ft '

1 
oturdu. Elimdeki Türkçe 

~ a. ık bir mecmuanın resimleri-
1\i go~il takıldı Bakmak istediğl-

an1ad · 
t:ıık un. Mecmuayı uzattım . 
loııu ltıernnun oldu. Bu vesile ile 
\' ~i1'1ağa başladık. 

du. cıınun bana ilk sözü şu oı,. 

)~~en Tü~leri hiç tanımazdım. 

r-

ı 

Amerikalı seyyahları Muda nyaya yötüren Trak vapuru 

sı ve eski bir gazeteci olduğumu 
söylemiştim. Tercüman benim ya
nımda malUınatfuruşluk yapmak· 
tan çekiniyordu. Mis Gabi'ye ken
dimi tanıtınağa mecbur oldum: 

- Amerikanın çok uzak bir kö
şesinde oturdu~nuzu ve hiç ga-

zete okumadığınızı tahmin edi -
yorum, Mis! Türkler İ~anbul şeh- ı 

rini yedi asır önce Bizanshlardan 

aldılar. Siz galiba eski Osmanlı 
imparatorluğile yeni Cumhuriyet 

Türkiyesini birbirine karıştırıyor
sunuz. (Devamı 7 inci sayfada) 

Sinekler Adamı Yedi! 
Sızan Serhoşun Mezesine Üşüşen 
Sinekler Doyamadılar, Adamı da 

EV SAHİBİ 

'tı!rcüman- Bu şato orta çağ
lardan kalmadır. Dikkat ediniz, 
çok iyi muhafaza edilmiştir. Hem 
de yapıldı yapılalı bir tek taşına 
dokunulmamış. bir çivi çakılına
mış, hiç tamir edilınemiştiT. 

Seyyah - Öyleyse bu şato da 
benim evin sahibine aiddi.r!. 

NEREYE GİTSİN? 

Çocuk öyle keyifli, öyle keyifli 
idi ki, sevincinden haykırıp şarkı. 
söylüyordu. 

Babası kızdı: 

- Hey, sus dedi, meyhanede 
değiliz. 

Çocuk o hızla meyhaneye gitti, 
haykırıp şarkıya 'başladı. Mey -
haneci kızdı: 

- Hey sus dedıi, burası havra 
değil. 

Çocuk o hızla havraya gitti, 
haykırıp şarkıya başladı. Haham 
kızdı: 

- Hey sus dedi, burası baba -
nın evi değil!. 

Londradaki 
İnfilak 

Amerika dan 
Duyuldu 

Herkes Bunu lrlandah
larrn Yeni Bir Suikasdi 

Zannetmişti 

Yaşasın Deniz! 
Peki, Ya Deniz Olmazsa 7 .. O Zaman 

da Yaşasın Büyük Havuzlar 1 .. 

Yazın denize girmek, may.> ile dolaşmak, kum

lar üstilnde güneş banyo.su yapmak hakikaten bü
yük zevktir. Ne yazık ki, dilnyanın dörtte üçü de

n;z olduğu halde, insanların ancak dörtte biri dır 
niuc girmek zevkini tadarlar. 

öyı. diyarlar vardır ki, oralarda ya§ıyanlar de
nize girmek şöyle dursun, denizin yiizilnü görme
mişlerdir. 

·~-

~ 

yet olduğunu kavreyamazla:r. Fakat tatml§ olanlH' 
işte deııWt ginnek ıııeVlrlı:ıt tadıp ta ıtremtYen 

ler, bu işin kolayını buldular. Şeblr ortuında bü 
yük blr havwı yaptılar. Nasıl ki, AnJm-amıwla do 
Ankaralıl&1111 yazın denmn zevkini veren bdyül 
havuzlar vardır .. 

Resmimizd• Amerika ~ bilyilk h a 
vuz ile mayo ii.ym.İf bir Amerlkah aktlrlsln baroı 

baygın büyük bir zevkle suya baJrtıluıı. idrl17'11' 
sunus. '!.!.at, §İmdi çok seviyorum. 

ltı~~crnuayı gözden geçirirken. 
uıııan1 · Yiyip Öldürdüler 

Bu ztnı'ki tatmamış olanlar, o zevkin malıruıni
• Ağustosun dördüncü günü, Lond ======================-=============,...===----

.... . 
~llb ~is Gabi, dedi, uzun zaman
ı. .. ~r; ·ı ""b '. cı d rahatsızlığından muz-

dır At' " 't . !ıı· · ınayı gezme.,e gı mış ... 
~<n 18 

Gabi gözlüğünü burnun -
'Çıkardı ve tercümanın sözünü 

tek: 

İta~ Zahmet etmeyiniz! dedi ·ben 
•d•n . 

l.ı; ızahatı veririm. 
~' ?abi'nin ayni zamanda şa
}'lrıj bır kadın olduğu anlaşılı -
~1 "u. Mocmuayı kucağına koy-
'~ başını bana çevirdi: 

'ıq, S "et, Bursada bir hamam var
'*1ı1tı uyu kükürtlü imiş. Cild has-
11;, barına çok faydalı imiş. Bu· 
'-nıyaııa, Atinada, Bursayı çok iyi 
~ ban bir Rum söyledi. Kend'si
lıı,k ui rahatsızlığınıı tedavi ettir- . 
QI k Çın Amerikadan Avrupaya 

''l'e 
·~ır k geldiğimi söyledim. Bana: 
!~r 

1
. •re de Bursaya gidiniz. E

t ııa/!a eörınezseniz, dönüşte A
~i 8~ Uğrayını.z ve bana istediği
ıı., ~0Yleyiniz!• dedi. Bana bu ka
~!ı~ uvvetıi malumat ve teminat 
~.,,.~ adamı kırmadım.. Şimdi 
'-nı, Ya gidiyorum. Siz Bursayı 

rnısınız? 

'-ne Çvet, Mis .. Tanının. Ve her 
'l}a ır kaç banyo almak için Bur

gıderiın ...... 1'! . 
-... l ~reJisiniz? 

stanb l -... 'i'" u !uyum. 
Utk mu" .... 1 -... ~ sunuz. 
"et .... ! .. 

~~l ~anbu1 Türklere geçmeden 
1tııı~1 stanbulda doğmuş olınalı-

ı, lluna · 
'lıan unkan yoktur, Mis! O 

4ııııı. Yedı yüz yaşımda olmam 
l.ı,s" 
~ak Cab; sür'atle gözlüğünü ta

l'Uz" ' ,,_ U.me baktı: 
tı~ nlarn d . ·'•rau a ım ... Ne demek ıs-

nuz? 
~~ ist•rıi,' 
1ıo . ki etin uı yedi asırdan beri 

lin e\· elındcdir. İstanbul Türk-
'lı ıne 

•ııı ı . geçmeden doğmuş ol· 
nı çın 

ıı oLın ' 0 zamandanberi yaşa -
fı.ıl.ı:s cıalıyun ... 
~ heııe ~i tercümanın yüzüne 
d nı1a bir akarak, İstanbul hak -
!tın, t kere de tercümanın ken-
'I' en"ir t . . . . 
•r~-, e ınesını rıca ettı. 

mana eski bır tarih hoca-

Saatta Onbin Kilometre Hızla Uçan Sinekler 
Vard ır. Sinek 3 Kilometreden Leş Kokusu Alı· 

Pariste köylünün biri öğle vak
ti kafayı çekip, güneşin altında 

uykuya daldı; daha doğrusu bir 
hendeğe uzanıp sızdı. 

Sarhoşun cebinde mezeler kal
mıştı. Yavaş yavaş sinekler me
zelere üşüştüler, sonra adamın yü
zünde, gözünde dolaşmağa baş
ladılar. 

Akşama doğru hendeğin için
den bir inilti duyan yolcular sar
hoşu perişan ıbir halde kaldırıp 

hastaneye götürdüler. 
Köylü, biltün tedavilere rağ 

men iki saat sonra öldü. 
Ölümil intaç eden şey alkol ve

ya güneş çarpması değildiT. Dok
torlar rapor verdiler: 
Adamı sinekler yiyip öldürmüş

tür. Biçarenin kulaklarına, bu -
run deliklerine, dudaklarına, göz
lerine yumurtlamışlar ve bu su
re~le kanını zehirleyip öldürmilş
lerdi. 

Bu münasebetle doktorlar di
yorlar ki: 
~isanda çiftleşen bir dişi ıile 

bir erkek sinekten mütevellid 
yumurtalar, beş ay sonra kaç yu
murtaya müncer olur bilir misi
niz? Ne söylemesi kolay, ne yaz
ması. 8 rakamının önüne 60 sıfır 

koymak lazım. 
Saa~·~ 10,00v kilometre hızla 

µçan sinekler vardır. Bu sinek-

!erin kanatları çelikten daha da· 
yanıklıdır. 

Bir sinek üç kilometro öteden 1 

leş kokusunu alır. Bir sinek yu - ı 
vasımn üç kilometro ötesine bir 
fare leşi koydular, sinekler der
hal koku alıp o tarafa hilcuma 
başladılar. 

Öyle sinekler vardır, kı boğu
cu gaz doldurulmuş bir kavano
za ·hapsedecek olursanız, iki üç ay 
yaşar, ölmez. 

rada, beynelınilel telefon mtiha
beratı şebekesinin bulunduğu ma
hallede müthiş ıbir infilAk old1L 
Mahallede kırılınadık cam kal • 

madı. Bütün bir 'bina havaya uq
tu. 

İnfilak neticesi açılan del1ğln 
kutru 50 me\>rodur. 

İnfilak sırasında Londradan A
merika ile konuşan bir zata Ameri
kadaki muhatabı sordu: 

- Bu duyduğum gürültii nedir? 
Londradakl zat da anlamamış

tı. Galiba şiddetli ıgökgürültüsü 
diye cevab verdi. 

İnfilak esnasında fışkıran alev
ler 30 metro yilkseğe çıkm~tı. 

Yirmi dört saat zarfında ancak 
yüz yaralı tesbit etmişlerdir. Bun
lardan on iki tanesi ağırdır. Ma
amafih enkaz arasında araştır 

matara devam ediyorlar. 

Iİnfilak haberi alınır alınmaz, 

Londra itfai~esi, Sali'biahmeır, 
halkı koruma cemiyeti teşkilatı, 

gaz maskeleri takarak derhal 
faciaya koşmuşlardır. 

Londra havagazı idaresi direk
törü, yüzilnden yandığı halde, ak
şama kadar facia mahallinde can 

kurtarma ameliyesine nezaret et· 
miş, kendisi de çalışmış, ondan 
sonra hastaneye gitmiştir. 

Kaçtı, Kaçtı! Bir Milyon 
iki Balıkçı, Bütün Gayretlerine Rağmen 40 Milyoner Olmak Ko-

Kiloluk Kılıç Balığın ı Zaptedip Yaka layamadılar laydır AmG~a "Yaşamal 
uçtur 

' 

Bu resim Bahriınuhitte alınmıştır. İki balıkcı, saatlerce uğraşıp 40 
kiloluk büyiik bir kılıç balığını yakaladılar. Fakat 1§ balığı gemiye al
makta idi. Kılı.ç, kendisini son nefesine kadar müdafaa eder, çı'1>ınır, 

deprenir, atlar, hoplar. Bu kılıç ta öyle yaptı ve son dakikada son bir 
gayretle ipi kırıp kaçtı. Resmiınizde kılıcın kaçmak için ettiği hamleyi 
görüyorsunuz. 

Patronunu Baştan 
Çıkaran Güzel Kadın 

Mahkemede de Sevgilisini 
Kurtarmak Çaresini Buldu 

Lidor adlı bir terzi, karısından 
ayrılmak için talak davası açmış, 
ve dilkkanının biraz ilerişlnde bir 
evde yalnız başına yaşamağa baş
lamış idi. 

Bir sabah, şafakla beraber kapı
sı çalındı. Komiserin tımiıane se
si duyuldu: 

1 

1 

- Kanun nPmına! Açınız kapı
yı!. 

Komiserin bu vakitsız gelişi, 

Madam Lidorun milracaati üzeri

ne olduğunu söylemeğe lüzum 
var mı? 

(Devamı 7 inci ıayfada) 

. , 
Kumarda 

kazanılan Milyor 
Bükreşin tanınmıt olduğun" 

söy !edikleri büyük bir komiayon 
cusu var: Bay Kalesk!. 

Bu kifi çok h"..sablı Y&f&l\ he
saba çok aklı erer, bir kılı kırk 
parçaya ayırır. 

Bu meziyetine güvenerek ku· 
mara dadandı. Kendi kendineı 

- Benim hesaba çok aklım e
rer; eğer iyi heaab edersem bn -
yük kumarhanede elbette çok 
kazanırım- dedi. 

Ilc!diğini yaptı. Sinayaya gitti. 
Rulet denen kumarda kendine gö
re hesabh btr usul bulmuştu. Bu 
usulü tatbik etmeğe bqladı. Kü· 
çükten oynanıağa bqladı. Kazan· 

dı. Bundan cesanıt alarak biraz 
daha büyiik oynadı. Bir milyon 
ley k!r etti. 

İçi rahattı. Oyuna devamda k~r 
ku duymadı. Oynadı. Her gece 
bulduğu usul üzere oynuyor ve 
kazanıyordu. 

Kumarhanede herkesin gözü 
onda idi. Birkaç gecede birkaç 
milyon kazanan adamın talline 
herkes imreniyor. 

Beşinci .gece Bay Kaleskl yıne 
kazanmakta devam ederken, ku
marhanenin kasasında ancak bay 
Kaleskinin kzantını ödlyecek p'.1-
ra kaldı. Oyunu taül ettlier. 

Bay Kaleski kazancını saydı. Bi· 
zim para ile tam bir milyon kar 
etmişti. 

Adamın ba§ı döndü, gözleri ka· 
rardı, damarları gerildi, kabardı, 
bu kazanncın heyecanına daya • 
namadı, külçe halinde yere yıkıl
dı ve bir daha kalkamadı. 

Sevincinden ölmüştü. 
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fSTANBUL KAPIU 
~· VE sfzANS SARA 

No.63 Yazan: M. SAMİ KARAYEL 

İkinci Mehmed Veziri Azam Halil 
Paşc..yı Yerinde ibka Etti 

• 
Ve ilk Olarak Şu Emri Verdi:''Pederimi Bursaya 

• 
Defnetmek için Lazım Gelen Tertibatı Alınız,, 
İk!!Dci Mehmed, kapının tokma-. 

#Jna yapıştı ve kilitli olduğunu 

gördü. Dışa.rdan bağırmağa h..
ladıı 

- Baba! Baba!. 

Nihayet; kapıyı zorladı. Kilitle
ri aölı:erek içeri girdi Sarayda kı
yamet kopmWjtu. Cariyeler, Mer
yem Sultana koşup uyandırmış
lar ve vak'll)'ı anlatm~lardı. 

Meryem Sultan, neye uğradığını 
bilmedi. Yatağından fı:rladı, sa
lonları yalınayak koşarak SuMan 
Muradın cenazesi bulunduğu o
daya doğru kO§tu. 
Kapıdan içeri girdiği zaman, ll

vey oltlu ikinci ~hmedle karşı
laştı. 

İlı:inci Mehmed, bab&6lllın ya
tağı ucuna gitmiş, üzerindeki ör
tüyü kaldırmış, ölü bulduğu ba
basının üzerine düşmüş' ağlıyor
du: 

- Babacığım, babacığım!. 

Meryem Sultan; bu müthiş fa
cia karş,,.ında bfitün rollerinin 
suya düştüğünü gören bir caı;us 

gibi saç1arını avuçları içine alarak 
yoluyor ve hırsından bağırıyordu: 

_Sizi kipı çağırdı buraya?. 1 
İııtanbulun mmtakbel fatihi; ol 

duğu yerden doğruldu. Biraz evvel 
bir çocuk gibi ağlıyan gözleri sert
leşti. Kaşlan çatıldı . Dik, dik üvey 
validesıne baktıktan sonra: 

- Ben; 
Dedi. Meryem Sultan kuşku -

lanmıştı. Bi.r an için düşündü. A
caba Halil Paşa mı ikinci Meh
medi getirtmişti? Mehmedin ben, 
sualine cevabına sustu: 

- ........ . 

kinci Mehmede saltanata kuudunu ) 

ayak öpecek bütün vüzera ve pa
§alar bi'at etmiş bulunuyorlardı. 

Merasim bitmişti. İkinic Meh

med veziriazam Halil Paşayı ye

rinde ipka etti ve ilk iş olarak §U 

emri verdi: 

- Pederimi Bursaya defnet -

mek için !bun gelen tertibatı a
hn12. 

O gün, Allosınruı tahtına ikinci 
Mehmedin kuud ettiği elçilerle 
mücavir devletlere <bildirildi ve 
Osmanlı ülkesinde iorayi umur 
eden beylerbeylerine de malfunat 
yollandı. 

(Deııamı tıar) 

Vicdansız Bir Ana 
Çocuğunu öldürdü 

IBeyoğlunda randevuculuk ya
pan Lemanın evinde ötedenberi 
oturmakta olan Nimet adında 
genç bir kadın üç gün evvel gayri 
meşru olarak bir erkek çocuğu 
dünyaya fietirmiştir. Leman ve 
çocuğu dünyaya getiren Nimet 
Beyoğlunda •bir doktora müracaat 
ederek çocuğun vücudünü orta
dan kaldırmak için bir çare bul
masını istemİljlerdir. Doktor hiç 
bir ilaç vermemiş, yalnız şu tav
myede bulunmuştur: 

- Çocuğun ağzına küçük bir 
yastık tıkayınız. _Çocuk nefesi tı
kanarak ölecektir ve bunu ne dok
tor ve ne de morg anuyamaz, de
miştir. Leman ile Nimet dün ge
ce doktorun ta~iyesini tatbik et
mişler ve zavallı yavrucuğun ağ
zına bır yastık bastırmışlar ve 
nefes a lamıyan bedbaht çocuk az 
sonra ölmüştür. 

Leman çocuğun ölusünü orta
dan kaldırmak için tanıdıkların-

dan Mehmed Refik adında birine 
çocuğun cesedini otomobil ile 
bir tarafa kaldırmasını ve buna 
mukabil 50 lira vereceğinj söyle
miştir. 

Mehmed Refik bu teklifi kabul 
eder gibi görünmüş, otomobil a
ramak bahanesile evden çıkmış 
ve doğruca Beyoğlu polis merke
zine giderek hadiseden polisi ha
berdar etmiştir. 

Mehmed Refikin vaziyetinden 
şüphelenen ve karakola doğı;u git
tiğini nnlıyan Leman ile Nimet 
de11hal çocuğun cesedini bir paket 
yapmışlar ve bir otomobile atlı

yarak Karagümrüğe götürmüş -
ler ve orada tanıdıklarından biri
nin evine saklamışlardır. 

Bir saat g bi k•sa bir zamanda 
Leman ıl Ni.ınetin gittikleri yeri 
tesbıt eden zabıta memurları Ka
ragiimrükte çocuğun cesedinin 
saklı bulunduğu eve gidrek ka
pıyı çalmışJ'l.l"dır. 

İkinci Mehmed, sordu: D • 
- Neden babamın ve!atrnı ha- anzıg 

Kapıyı açan ev sa·hibi böyle bir 
şeyden haberi olmadığını söyle
mııı ise de, evde yapılan arama 
neticesinde çocuğun cesedi mey
dana çıkarılmıştır. 

ber vermediniz bana?. • 

Meryem, Mehmedin bu suali ü- J • LJ b 
serine derhal kendint toparlıya- .1. c ı n fl ar 
rak şu cevabı verdi: j t 

Çocuğunu boğan Nimet ile suç 
ortağı Leman ve cesedi swklamak 
jstiyen Karagümrükteki ahbabı 

yakalanarak adliyeye teslim edil
nllşlerdlr. Çocuğun cesedi morga 
kaldırılmış, yakalanan doktor da 
sorguya çekilmiştir. Tahkikata e
hemmiyetle devam edilmektedir. 

- İki gözüm oğlwn; Halil Paşa ' Olamaz·' 
verecekti-. 

- Ne kadar oldu vefat ~li?. 
- Epeyce oldu. 

- Hekımbaşı '!!'red~?. 
- Bilmem ..• ı . 
- Odanıza gidiniz!. 

Merye:n Sultan ezile büzılle o
daı;ına çekildi. Bu bir hapis iılıtarı 
idi. 

MüııtaJtbel etanbul fatihi, hiç 
istifini bozmadan taht sa!onuna 
geldi. Adamlarlle Halil Paşaya, 
Karaca Paşaya, Zaıgn0€ Plliaya, 
Şehabed<Ln Paşaya, Monla Hüs
reve haıberler yolladı. 

Halil Paşa; adamlrı vaıııtasile 

uykudan uyandırılmı~tı. Fatihle 
gelen Gökçe de Karaca Paşaya 
giderek haber vermişti. 

Halil Paşa; sarayından dişarı 

baktı. Etıı afı binlerce askerle sa
rılmış buldu İkıncı Mehmedle 
gelen Anadolu askeri her tarafı 

lwrdon altına almıştı. 

VezirJ.azam; ve diğer vuzeret ve 
paşa.lar !kıncı Mehmedin irade -
sile saraya toplanmışlardı. Halil 
Paşa korkusundan titrıyordu. Liıf 
değil, mutlak boynu uçacaktı. 

Fakat; lkınci Mehmed çok dip
lomat ve ıdareci bia" adam oldu
ğundan veziriazama hiçbir şey 

sezdinneder iltifatta buJu.,du ve 
hatta; 

- Lalam; tabırile üst kOşeye ge
çırtip oturttu. Yer.cçerı ağasına 

da ayni tevPCCilhü gösterdı. 

İktnci Mf--lımedin bu hareketi 
herkesi §aşırtmıııtı. HattA bazıları 
bu halim .,run zatına vermlşler

dl 
Çok geçmeden, başta vez rla

zam Halil Paşa olduğu 1'a de ı-

(l inci sahifeden detıam) 

Ve .• nihayet Almanya bilhassa 
Arnavutluğun ~galinden oonra 
anlamıştır ki, artık blöf devri geç
miştir; blöf ile dünya haritasının 
bir karışını bile değiştirmeğe im
kan kalmamıştır Büyük bir har
bin mes'uliyetini ise bugün için 
Almanyanın üzerine alması çok 
ııüçleşmil, batta imkansız hale 
girmiştir. İtalya ile birlikte har
be girttek olan Almanya sulh 
cephesinin n1addi ve manevi mu· 
azzam kudreti karşısında ilk ön
celeri hafif tertib bazı muvaffa -
kiyetler kazanmış bile olsalar sa
bun köpüğü hükmiinde kalacak 
olan bu muvaffakiyetlerdcn sonra 
behemehal mağlfıb olacaklardır. 

Akdenizde İtalyanın oo-du ve do· 
nann1ası ~adece Fransız donan ~ 

rnasma "Ve ordusuna mukavemet 

·oeniz Erkanı 
Harbiyeleri 
Arasında 
(l inci sahifeden detıam) 

re, İngiHz siyasi mehafiH Mooko
vada başlıyacak olan askeri mü
zakerelerin tarzı cereyanından 

haberdar olınaık üzere, Türkiye 
hükıimeti Moskovaya askeri 
bir müşavir göndermeğe davet 
ediLmiştir, Bu davet Ankarada ce
reyan etmi§ olan Türk - İ:Qg:illi -
Fransız askeri müşaverelerinin 
tabii bir netıcesl telfıkki edilmek
tedir. 

etmek imkanına sahib olamadığı l'"enni 
gibi Akdenizde biitün muvasala SÜNNETÇİ 
hatları kesiltt.ek bir İtalya için 
açlıktan ve vasıtasızlıktan lnnl- Nuri Eşsiz 
manın fecaati aşikardır. Aksa p li 

Bu vaziyette kalacak ital:vaya ray: O • 8 

· merkezi kar-
Almanyadan hayati ve gıdai ma- §iSi 1_2 Tef. 
hiyette yardım yapılmasına da 2093 7 
imkan tasavvur edilemez. Çünkü! 
her iki devlet için de gıda ve pet- Birkaç gün 

evvel müracaat 
rol ambarlannı ele geçirmek ü- ı-;::===========::;· ı 
midi bundan böyle sulh cephesi 1 

tarafından sadece maziye aid bir 
uykunun cazib rüyasını tahat -
turdan ibaret kalmağa mahkGm 
edilmiştir. 

Bu vaziyet ve müşkül&t içinde 
harbe karar vermek içinse ancak 
adı Usttlnde •Deli!• olmak IAzım-
ılır. •• ETEM IZZET BENİCE 

DiKKATI 
Telefon Numaraları 

Değişmiştir 
B şmuharrir: 20827 
İdare: %3300 

Danzig Almanyaya 
iltihak Aref esinde! 

PIYANGOD'1 
KAZANANLAR 

(l !r.ci sahifeden detıam) 

ALMAN ORDU KUMAN.DANI
NIN NUTKU 

Berlin 11 (Hususf)- General 
Branhiç bugün Dosel.dorfda ame
[eye karşı radyo ile neşredilen bir 
nutuk söylemiştir. General harb 
sanayiinde çal~1n bu ameleye 
yaptıkları vatani hizmetlerden 
dolayı teşekkür et.tikten sonra, 
aar!ettikleri emeğin boşa gitmedi
ğini ve yakın vakitte semerenin 
toplanacağını miylemiştir . 

AVUSTRALYA İNGİLTERE 
İLE BERABER 

Melborn 11- Avustralya baş -
vekili Menzies demiştir ki: •İngil
tere, bugünkü takib ettiği politi
ka dolayısile şayed bir har
be sürüklenirse, Avustralya der
hal kendisi ile birlikte hareket e
decektir. Almanların zannettiği 

gibi, Avustralyanın bitaraf kal -
ması ıbeklenemez .• 

FÖRSTER'İN NUTKUNDAN 
SONRA 

Danzig 11 (Hususi) - Danzig
de Almanyaya iJtihakm pek ya
kınlaştığını hissettiren bir haıva 
esmektedir. Danzig Nazileri Şefi 
Förster'in nutıku.ndan sonra, Po -
lonya aleyhinde sık sik nümayiş
lPr olmaktadır. 

c,91• 1 
Förster dünkü nutkunda de - 3.000 Lira kazanan 31531 34823 35872 2740 ~9;, miştir ki: 19535 14437 38265 13905 
Polonya bilmelidir ki, Danzig 39374 10924 38265 15303 5209 34378 gi)94 

terkolunmuş değildir. Almanya, 1.000 Lira kazanan 4788 36727 3123 14116 
68 

ı 
anavatanımız büyük Almanya ve 7384 22539 25978 33475 137 

10113 32333 7453 şefimiz Hitler, bir Polonya teca- 35415 15481 17586 1233 
14 

, 
vüzü karşısında imdadırn12a koş- 5oo LİRA KAZANANLAR 5894 18395222 39 23720 116 

b 1 kt 17823 33450 maya karar vermiş u unma a-
540 3718 122

so 19996 
dır. Artık vaziyet tahammül edi- 15648 32978 IJ\11 
lemez bir hale gelmiştir. 200 LİRA KAZANANLAR 30 LİRA KAZANAl'I 

Hayatın bütün sahasında yapı- 26650 10476 1(094 32475 19339 33446 26172 24362 38329 1 
lan entrikalara Danzigin, halkile 17778 

25151 34281 36880 
17350 354! 

1 
istişarede bulunmaksızın .Alman- 100 LİRA KAZANANLAR 18794 28659 14306 29962 29•• ıı 

yadan koparılmaıs bize yırmi se- · 27080 12046 7802 35998 6416 3056 31082 20271 12S71 2634S 
nelik parolamızda hak verir: Al- 4126 2842 22545 14451 4254 36245 31780 35s;;o 19887 643116431 

manyaya dönmEık istiyoruz. 36370 39284 35265 465 32511 22084 19275 
Danzig halkı .kurtuluş saatinin 

19574 30300 18720 3649
1 ııı 

çala.cağını, yani Almanyaya döne- 50 LİRA KAZANANLAR _ 
ceğini katiyen biliyor. Bu iltihak 22368 21844 30515 4858 10021 20903 39681 27387 

kısa bir müddet içinde olacaktır. ======================:::::::::::::::ı:.pJ 
Roma 11 (Hususi) - Hariciye DEVREDİLECEK İHTİRA DEVREDİLECEK 1111'1 

Nazırı Kont Ciano, Alman Harici- BERATI BERATI . ~dd 
ye Nazırı Kont Ribbentrop ile gö- cBilhassa Balya halinde Amba- cMaden boruları li!lı ııı 

111 
S lzb ' ddı ırı•· rüşmek üzere a. urg a varmış-- laj edilmezden evvel işlenııtiş tü- ve çimentolu meva uf' 

tır .Mülakat bugün vukua gelecek- tün yapraklarının ayrılma usulü• hariçten iks asına uıah:~ 
tir. Bütün umurııi meseleler göz- hakkındaki ihtira için alınmış o- hakkındaki ihtira için aı ı4'i 
den geçirilecektir. Danzig mese- lan 13 eylı'.ıl 1932 tarih ve 1484 nu- lan 17 eyh'.111928 tarih ve . ·ı t 
lesi, Macaristan, İspanya, Yugos- maralı ihtira beratının ihtiva etti- maralı ihtira beratının •htı',rt. 

·r lavya ve Japonya münasebetleri, ği hukuk bu kere başkasına devir ği hukuk başkasına aeın~ii t 
Tirol Almanlarının ımuhacereti bu ve yahut icadı Türkiyede mevkii but icadı Türkiyede ıne' ·ıeııı»" 
meseleler arsaındanır. fiile koymak için icara dahi veri- koymak için icara dahi ver~Jı 

Hitler de Salzburg'a gelmiştir, leceği teklif edilmekte olmakla ceği teklif edilmekte oııııaıııe• 
Kont Cianoyu bugün kabul ede- bu hususa fazla malfunat edin - hususa fazla malumat ed~ 

0 
cektir. mek isteyenlerin Gala tada, Aslan teyenlerin Gala tada, M a ~

Şimdi de Bulgarla 
Tezvirat Yapıyor 

han 5 inci kat 1 - 3 numaralara 5 inci kat 1 - 3 numaralara 
müracaat eylemeleri ilan olunur. caat eylemeleri iliın olunııt· 

1 5 - • GÜNEŞ BANYOSUNDA YANAN ciLDiNİZİl" 
Yanıklarını teskin ve tedavi için 

(l inci sahıjeden devam) 

HERZELER DEVAM EDİYOR 
İtalyan matbuatında da Türki

yeye karşı aleyhdarane yazılar 

devam etmektedir. Panorama is
minde bir mecmua da son sayı -
sında Aladino imzasile şunlar: ya
zıyor· 

•Fransa Hatayı Turkıyeye sJt
tı. Bunu da sırf Türkiyeyi ~em
berlcme sıyasetine almak is!iycn 
İngi:tereyc hoş •13örünmek için 
yaptı. Türkıycnin elinde boğazıla
rm bulunmasile hem İngiltere, 
hem Fransa , hem de Rusya ile teş
rikı mesaisinı kıııvvetlendirecleği 

zannedildiği için bu suretle ha -
rekete lüzum görüldü. 
Yalnız burada 25 nisan 1920 ta

rihli San Remo anlaşmasını ha
tırlatmamız !azım. O zaman bi • 
zim deleg~1!'iz bu muahedeyi •İ
talyanın Anadoludaki menfaatleri 
gözönünde tutulmak şartile kabul 
ediyorum. diye imzalamıştı. İtal
ya daima menfaatlerinin bekçi -
sidir. 
Şimdi ıse, mühim bir sual kar

şısındayız. O da: 

- Acaba Türkiye bu kadarcıkla 
iktıfa edecek midir? sualidir. 

Senelerce evvel Kilikya Türk
ıere verilince, Tharaud kardeşler: 

- Kilikyadan sonra İskenderun 
demiş ve bilahare Türklerın şi

mali Suriyeye göz dikf-ceğini söy
lememijler miydi? Aeaba Türkler 
şimdi İngilizlerden Musulıt, Fran
sızlardan da Halebı isterniyecek
ler midır?> 

Diğer taraftan Le Popolo Dıtal
ya gazetesi de, Pariste çıkan Tan 

gazetesinin Roma muhabirinin bir 
yazısına cevab Olarak diyor ki: 

•Trablus pek yakın bir zaman
da sinirleri oynatacak bir ehem
miyete salıib olacaktır. Zira, İtal

yanın buradaki ideali motörleş
l'tıeklir. Unutmıyalım ki bu ııok
tadan İtalyan kuvvetleri daha 

doğrusu mihver kuvvetleri hiçbir 
manie maruz kalmadan Türkiye, 
Misır, cenubi Kamerun, Sudan 
ve şarki Afrikaya akabilecekler

dir. Bunun için Trablusu Afrika
da İtalyanın köprüsü te!Akki et
memiz doğru olur.• 

Milli Şef Bu Sabah Geldi 
(l inci sahifeden devam) 

Orgeneral Fahreddin Al'tay, Er
kanıharbiyei umumiye İkinci re

isi Orgeneral Asım Gündüz, Bi
rinci Ordu Kurmay reisi General 
Zeki. Merkez komutanı ile müte
•ddıt Generaller ve devair rüesa-

sı bulunuyordu. 

Cumhur Reisimizi ve reiikala
nru hAmil olan tren saat onu 14 
geçe ağır ağır gara girerek dur

du. Biraz sonra Milli Şefimiz be
şuş bir çehre ile kompartımanla -
rından çıkarak vagondan indiler 

ve hazır bulunanların ellerini sı
karak iltifat ettiler. 

Bundan sonra ihtiram vaziye -
tinde duran bir kıt'anın ve polis 
mülrezesini11 önündm geçerek 
gardan çııktılar. 

Haydarpaşa iskelesınde kısa bir 
tevakkuf esnasında Vekillerimiz
den bazı izahat aldılar ve bunu ta
kiben herkesin eli-erini sıkıp du
daklarından hiç eksilımeyeın mül
tefit tebessümlerile rnotöre bine
rek Dolınabahıçe sarayına geçtı
ler. 

Cumhur Reisimız, şehrimizde 

bir kaç gün kalacak ve biliıhare 
kuvvetlı bir ihtimale göre Trak
yaya giderek Birinci Ordunını bü
yük manevralarını takip buyura
caklardır. 

Milli Şefimizin Trakya seyaha
tinde kendilerine Başvekilimizle 

Vekillerimizin refakatleri de çok 
muhtemeldir. 

Ismet İnönünün şehrimzideki i
kametleri esnasında Floryaya teır 
rif etmeleri ve ayrıca bugünden 
>!ibaren şehrimizde bazı yerlerde 
lctkikler yapmaları da muhtemel 
görülmektedir. 

HARICIYE VEK1L1MIZJ1.r. DE 
GELDl 

Hariciye Vekilimiz B. Şükrü Sa
racoğlu bu sabah Milli Şefimizin 
refakatinde olarak Ankaradan 
şehrimıze gelmiştir. 

GENELKURMAY BAŞKANIMIZ 

Genelkurmay Başkanımız Ma
reşal Fevzi Ça8ımağın da pazar gü
nü şehrimizi teşrif ederek Trakya 
manevralarına gitmderi beklen
mektedir. 

Hafız Kemal Ôldü 
Meşhur hanende ve mevlfıdcu

larımızdan, Süleymaniye camıi 

baş müezzini Hafız Kemal Gürses 
irtihal etmiştir. Cenazesi cumar
tesı giinü öğleden evvel Sı.ileyma
niye Taşodalardııki evinden kaldı
nlarak Fatıh camrl rifinde na -
mazı kılındıktan sonra Edirneka
pıdak, aile kabrist< .. n.na defnedi
lecektir. Allah rahmet eyles.:ı. 

PATI KULLANINIZ 

"' her tıirlü yanıkları, kan. çıban !arını, meme iltihal:llarını cıt' 
ç.1-tlakları, lıloltuk alt; çıbanlarını, dolama, akneler, eı1! ır.ı 
!ikler. ~ukların ~ büyüklerin her türlü derı iıtih~\;lar 

TEDAVİ EDER. 

Sıhhat Vekfiletinin 22/4/936 tarih ve 5-31 numaralı ruhsatis~ 

' 
P. T. T. Umum MüdürlüğündeO' 

~I 
1 - İdare iıhtiyacı için beş ton Dizel yağı açık eksiltmeye i ~ 

mıştır. Jit' 
2 - Muhammen bedel cl800>, muvakkat tamillat cl35• 'f, ~f" 

eksiltmesi 26 Ey!'ıl 9~9 .talı gün üsaat cl6• da Ankara P. '1' 
müdürlük binasır.dakl satınalma komisyonwıda yapılacal<'lıl"· ıııJt 

3 - İstekllier, muvakkat teminat makbuz veya banka mel<10 ıP 
nuni vesikalarınm hAmilen mezkGr gün ve saatte o komisyoııs 
caai edeceklerdir. !' f 

4 - Şartnameler, An.karada P. T. T. Levazım, 1stanbuld8 1~J Levazım Ayniyat şubesi müdürlüklerinden bedelsiz olarak ~erı •6/. 
c3675• ·~~ 

Şirketi Hayriyede~ 
Seferi Sazlı Tenezzüh 

ır ıP 
Bay ve Bayanlardan mürekkep 8 kişilik en güzide bıı';f-1 

beyetirıi, lokantacılıkta yüksek san'atkarlığı meınleke_tı ~91'1 1 

maruf olan Pandeli tarafından ihzar edilen nefis büfey·ıdeıı ;f 
74 numaralı vapurumuz yarınki Cumartesi günü Köpru .,o11!1 

at 14,30 da kalkarak muayyen lskelelerimize uğradıktaıı · iı' 
!Boğaziçi ve açığında cevelan yapacak, 20,45 te KöprüYe 
~ili. ~ 

- - - - - - - - - - - - - - - - ~:;,t,ıar ..LA.VLlLWWl.LZV.L<ıALZV.LWWU>- aY 
Cağaloğlunda Çifte Sa~ Je 
Sinema Bahcestft 

• o.ı' ~~ 
Her akşam saat 21 den 22 ye , e ~ . . ,, 

Meşhur M~sır KJKJ kOı1~; ~ 
~ekkasesı ar ' ı 

o d•"' " icrayı ahenk etmektedir. Saat 2-
1 
~ ,/ 

sinemada NAMUS LEKESİ fıl~ 0eS 
m<'ktedır. Filimler haftada ilı:ı de ,c!O" 

1 F . ] 0 ~0 }cJfU; ir. ıyat ar 1 , JJ, -



No. 51 Yazan: Rahmi Yağız 

~llab Ömürler Versin Beyefendi, 
250 Lira Ferıa Para Değil! 

}' Q/nız Bizim Gemi Kalafata Muhtac ... Hele Bir 
ıonguldağa Gideyim, Dönüşte Emri~izi Yaparım 

Zeki 
Bey devam etti: Cafer reis yine başını salladı: zak hamulesini alacak. bugün yo-1; Limanda hazır bekliyen bir - Asıl mühim mesele de ben la çıkacaksın anlaşıldı mı?. 

~'< Yükü var. 300 çuval un, bir üstünüze afiyet rahatsızım beye- Cafer reis bora gibi birdenbire 
~ ~lr faauıye. biraz: yağ, blı'az: fendi.. Şimdi yola tahammülüm patlıyan bu hiddet karşısında büs
>e ataüzüm. Bunlar Çanakkale- yok.. Bütün bu sebepler bir araya bütün afalladı .. Sesini çıkarmadı, 
ııı· &1'.ieeek .. Senin yelkenli buna gelince bu yükü benim taşımam Zeki bey: 
"-l!saıddir. Sana bu .;a .. için 250 imkansız oluyor •. Size kıırşı mah-
"'• 3 - - Haydi bakalım. Marş! Doğ-

C: Vereceğim.. Nuıl olmaz mı!.. cubum amma beyefendi, bu sefer ru limana, yükün başına! · 
r•ı •fer reis gözlerini odanın pen- b3§ka bir gemiye yaptırın. İn • 
' esı d Emrine baş eğdi, içinden; is -

'· n en görünen limana, deni- şallah bir hafta sonra ahdım ol-
"' ~ tanbula geldiğine ·de, geleceğine de, 
~ Ltdi. .. Rıhtımda duran ken- sun, emrinize girer, haz:mete baş-

Yelk koyuna da, celebe de bol bol söğ-
lloğ enlisini, kırmızı aşı boyalı !arım. dil, saydı. Yine arkasına takılan 
ı.,. · llnı bahriyi araştırdı ... Bir da- İskele ve Limanlar kumandanı 
"ta d palabıyıklı kanun çavuşunun önü 
tek .. lll'du, düşündü .. Sonra tit- Cafer reisin itirazlarından gemici-

bı sıra gemiye geldi. Rıhtımdan de-'lt r ses, mütereddit bir ifade nin maksadını anlamıştL Reia, 
Söze başladı: Marmaraya açılmaktan korkuyor; mirini aldı. Sirkeci önünde, ma-

-.. Al vunalarda hazır duran erzak kafi-
f,, . lah ömürler versin beye - bu seferi yapma.it istemiyordu. Ze-
•dı 2 lelerini askerler bir kaç saat için-

b. ... · 50 lira iyi para.. Yalnız ki bey birdenbire tavrını deği§ -
~!liın fazla işlerim var. Üstelik tirdi. Konuşmanın başladığı an • 
~" de su yapıyor. Kalafata muh- danberi güler yüzle sürdürdüğü 
de· Bıı vaziyet ve bu şartlar jçin- sözlerine nihayet verdi. Göz
~.Sefere çıkmama imkan yok.. lerlnde asabiyet şimşekleri u
l~tllaoade buyurun, bu se!er Zon- çuşurken sert bir sesle karşısında 
lıa !dağı alacağım, söz verdiğim bu seferi yapmamak için bin de· 
11\ır~ley; götüreyim.. Dönii§te e- reden su getiren reise çıkıştı: 

Ze rıllızi yerine getiririm. - Anl3§ıldı.. Sana güzellikle 

de Doğanı bahrinin ambarına is -
tif ettiler. Akşam gün kararırken 
başlıyan orta bir yıldız rüzgarını 
pupasına alan Doğanı bahri, Ca· 
fer reisin isk>ksiz bir sesle verdiği 
kumandalar, fora edilen armasile 
demirini aldı .. Ağır, nazlı bir sü
zillii§le yola düştü, Sarayburnunu 
geçti, Marmaraya açıldı. ~ ~Bey alaylı bir tavırla ve hl- muamele yaramıyor. Şimdi sana 

hır eda ile mukabele etti: emir veriyorum. Limandaki eır- (Devcımı ıxır) 

Amerikalı Bir Kadın 
Söylüyor 

(5 inci B4yfcıdan devam) 

Mis Gabi birdenbire sustu. 
Kendisini büyük bir mahcubi

yet içinde bocalıyor sanmıştım. 

Kırdığı potu tamir etmesini bek
liyordum. Küçük mavi gözlerini 
süzerek, çantasından bir tenel{e 
kutu çıkardı. Ağzına bir şeker at
tı: 

- Mide için çok faydalı bir Haç. 
Bir tane alır mısınız?. 

Ve hemen ilave etti: 
- Yabancı malı değil Sizin ma

mulatınızdan .. 

- Midemden muztarib değilim, 
Mis! TeŞekkür ederim. 

Maamafih kendisini kırmka is
temedim. Bir şeker aldım. 

Zeki bakışlı ihtiyar kadın biraz 
önceki sualime şimdi cevab veri
yordu: 

- Kırk senedir N e-vyorkta otu
ruyorum. Ailemzi içinde en çok 
gazete okuyanlardan biriyim. Ye
ğenim on yedi gazetenin hisseda
ndır. Bu münasebetle evimize her 
gün on yedi gazete gelir. Fakat, i· 
tiraf edeyim ki, Türkler hakkında 
pek az malU.m.at sahibiyim. Ben 
küçükken çok yaramazmışım. Bü
~k annem vaktile şarka seyahat 
yapmşı. Bizi şarktan yedibaşlı dev 
gelir, eğer fazla yaramazlık ya • 
parsanız .. diye korkuturdu. Büyü
düğümüz zaman bile şarka ait ya
zılac bize korkunç heyulaları ha
tırlatır ve hemen gazetenin o sa
hi.fesini çevirir geçerdik. Ondan 
sonra bir inkılap yaptınız .. Padi -
şahları attınız .. eski saltanatı yık
tınız .. Yeni bir Cumhuriyet kur
dunırz. Mustafa Kemalin de bir 
kere resmini görmüştıim. Yeni 
Tür'kiyeyi kuran bu kudretli ada
mın ölümüne çok acımıştım. 

Bu sözleri dinlerken, acaba bu 
kadın beni imtihana mı çekıti, di
ye düşünüyordum. Bu izahatı ve
ren bir insan nasıl olur da İstan
bulun olsun kısaca tarihcesini bil
mezdi? 

Mis Gabi: 

- Kusura bakmayın! dedi. Biz 
Amerikalılar, yabancılarla pek 
meşgul olmayız. Avrupalıları bile 
harbi umumiden sonra tammağa 
b3§ladık. 

Ve gülerek başını salladı; 

- Madem.ki Cumhuriyet Tür
kiyesinin ömrü yirmi yıldan fazla 
değildir. Ben yalan değiL fakat 

yanlış ifade etmiş oluyorum. Eski 
imparatorlukla yeni neslin de ben
den fazlıı malOmat ve alakası ol· 

masa gerek. Çünkü yeni rejimler, 
yeni nesillerin gözlerini çok haklı 

olarak ileriye çevinmiş!er, maziye 
sırtlarını vermişlerdir. 

Daha fazla konuşamadık. 

Trak vapuru Armudlu koyuna 
g:r.ınişti. Mis Gabi bir genç kız çe
vikliğile yerinden sıçradı: 

- Bw·ası neresi..? 

- Burada da romatizma gibi ra-
hatsızlıklara faydası olan bir kap· 

lıca vardır. Bir kaç yolcu çıka -
caktır. 

- Çok duracak mıyız? 
- Hayır. Belki on dakika. fazla 

değil. 

- Ne güzel memleketiniz var. 
Cild hastalıkları için sayısız ban

yolannız.. Romatizmalı hastaları

nız için kaplıcalarınız .. Böbrek ra

hatsızlıkları için de muhtelif men
ba ve maden sularınız var. Hiç 

şüphe yok ki, Türkiye en az: has
tası olan bir memlekettir. >o; Verdiğin sözün ehemmiyeti !•========================== 

~erlte·~ .. Çünküvatanhizmeti,aıı- Mıu"stemlekelerı· En ========== 'ılt IŞleri böyle muharebe za -

ıır ~nda her şeyden önce ııe - P. T. T. Levazım Müdürlüğünden: 
'Cephede, asker kardeşlerin z Ol l 
l~~ Iıı.ik un, yemeklik erzak bek-. eng ı·n an ar 
4ın en, Zonguldaktaki tüccar Sa-

1 - Telgraf ve Telefon hatları ihtiyacı için cl50• ton 4 m/m, c50. 

ton 5 IY1/m Kİ c~ııı·an c200. ton demir tel, kapalı zarfla eksiltmeye çı· 

(4 üncü acıllfcıdcın devcım) Fransa hükumeti müstemleke karılmıştır. 

Onun için meseli ileride bir 
haııb olursa Fransanın Afrikada 

imparatorluğunun Fransa ile bir 

olduğunu, onun için meselA ibu 

2 - Muhammen bedel c40.000•, muvakkat teminat c3.000· lira olup 

eksiltmesi 25 / Ağustos / 939 cuma günü saat 16 da Ankarada P. T. T. 

Patronunu Baştan 
Çıkaran Güzel Kadın 

(5 inci sayfadan devam) 
Kadıncağız, koca.sının kendisine 

para vermediğini, henüz boşan -
madığı için bakmak mecburiye -
tinde bulunduğunu, dükkıi.nındaki 
kasada.r genç ve güzel bir kızla 
beraber yaşadığını yanayakıla şi-

kayet etmişti. _ 
Komiserin emrini biraz: teah -

hurla yerine getiren Lidor, kasa
darı ile beraber hakimin önüne 
suçlu olarak çıkarıldı. 

Güzel kasadar, odada idi. Sonra, 
Lidorun yastığı üzerinde bir fir
kete, sarı, altın renkli birkaç saç 
teli de bulwımuştu. 

Hakim, tahliften sonra ilk suali
ni sordu: 

- Niçin, komiserin kapıyı ilk 
vuruşunda açmadınız? Gürültüye 
tekmil bina halkı uyandığı halde 
siz neden en sonra yataktan kalk
tınız?. 

Terzi cevab verdi: 
- Uykum kurşun gibi ağırdır. 

Bir defa uyudum mu, olur olınaz 
patırtıya aldırmam ... 

- Yatağınızda yalnız mıydınız? 

- Tabi ... Kiminle beraber bu· 
lunmamı istiyorsunuz?. 

- Affedersiniz, yanlış anladı • 
ruz ... Demek istiyorum ki, eğer 

yatağınızda yalnız olsaydınız, bu 
sarı saç telinin yasdığın üzerin -
de ne işi vardı? 

- Saç teli mi?. Kedi tüyü ola
cak. Ekseriya ke<limi koynuma a
lır yatarım ... 

- Yatağınızın genişliği l metro 
40 santimetro olmasına rağmen 

her tarafı sıcak imiş. Bir insanın 
bu kadar yeri ısıtmasına imkln 
yoktur ... 

- Biz ailece böyleyiz. Çok ha
raretli insan.larız: Vücudümüz -
den ateş çıkar ... 

- Pekala ... Masanızın üzerinde 
bir çaydanlıkla iki de kfrli fincan 
bulullmuş ... 

- Ha ... Evet... Yatmadan e\'vel 
adetimdir. Veznedarımla beraber 
bİ.rel' fincan çay içer, biribirimiza 
•Allah rahatlık versin!• der, ay
rılırız. Bu, bizim beraber yatakta 
yattığımıza delalet etmez ki ... 

Hakim, bundan sonı:;ı pzel vez
nedarı sı,gaya çekti. 

- Siz, ayni odada bir divanın 
üzerinde mi yatıyordu~uz?. 

- Evet, paravanın arkasındaki.. 
- Lidor~ yastığı üz.erinde bu-

lunan saç tellerine ne diyeceksi
niz?. 

- Yatağı düzeltirken düşmüt 
olacak!. 

- Bi!akis... Yatağı boı:ıırken 

düşmiiş olsa gerek ... Dahası var: 
Üzerinde yattığınızı ıddia ettiği

niz divanın çarşiıfı, henüz dolab
dan çıkmış gibi buruşksuz ve so
ğuk imiş!. Terllkleriniz de Lido
run karyolas altında duruyor -
muş!. 

- Terliklerim mi? ... Sade bir 
çift terliğim yok ki ... Birçok terlilı:. 
!erim var. Bunlardan birisi de ya
tağın altında kalmış ilabilir. Ka
bahat mi bıı?. 

Muhakeme, bu garib tarzda de
vam etti. Neticede jüri heyeti, her 
ikisini de 16 frank para cezasına 
mahkfun etti. 

Gilzel veznedarla terzi mahke
meden, tıpkı sahneden rolünü mu
vaffakiyetle başarıp çıkan iki ar
tist gibi çıktılar, gittiler. 

Devlet Limanları lşletnıe Umum 
Müdürlüğünden: 

İdaremizin mtrkez bürolarile Taşra şubeleri muhasebecilik ve mu
hasiplikleri için imtihanla memur alınacaktır. 

Yükôek tahsil yapm!§ ve betahsis Ticaret lisesi ve Yüksek Ticaret 

mektebi mezunu olan:ar 1ercih edilecektir. 

imtihanlar 15/Ağustos/939 sut cl4• de merlı:ez binasında icra kı
lınacakt.r. Şeraiti anhmak üzere taliplerin veııaikile mrtihan gününden 
evvel memurin müdürümüze müracaatları ilAıı olunur. c6080. 

Deniz Gedikli Erbaş Orta Okul 
Müdürlüğünden: 

içi <ııı efendinin malını t~ak 
~~b Verilen söz geri bırakılabilir. 
~Seni~ şanına, şöhretine, namu
()~~· reisliğine leke getirmez mi ... 
~er !Sının su yapmasına gelince. e
l\· fazla ise pmdi emir vereyim. 

•lllf 

elinde buluncın yerleri harekata 
sahne olacaktır. 

Öbür taraf da bwıu saklamıyor. 

imparatorluğun en uzaktaki bir Umum Mücıurlıik bin~sındaki Satmalma komisyonunda yapılacaktır. 

parçasına ilişmekle Fransaya kar- 3 _ İskklıler, muvakkat teminat makbuz veya banka mektubile l 1 - Okalunıuzun kayıt ve kllhul müddeti Genelkurmay Başkanlı-
şı taarruz edilmiş olacağını ilan • . h . .. \ t.nca 15/ Aıustos/939 tarihine kadar uzatıhnqtır. Bu müddetin niha-ilıit· ata çeksinler .. Bir gecede ta-

-ltrjj lliı Yapsınlar .. Yarın kızaktan 
r/' Yiikünü al, yola çık! 

ilfer reis ynie itiraz etti: 
~ Bi.r gecede bitecek işlerden 
ı (I kı Beyefendi.. Bir kaç eğ -
~it ) değişecek; karine tam kala-

a14 g c,. . !!çecek. 
tq .. ı:nırun tamiri en aşağı bir ha!

sıırer 

Ztk, bey güldü. .... s . 
~ en merak etme; ben emir 
>lt n~ on yer ine yüz amele Jı:o -

it~ bir haftalık işi bir geced~ 
l'i l' arlar ... Şimdi söyle, tamı
llıi •Ptırayım mı? Yoksa dönüşte 
· . ~eklersin. Dönüşle, kızağa çek

S..~ be<iava bir tamir yaptırır. 
Sô zveri orum.. • 

<ı JE;::-. -. ----
lııı,1,ı 91'i diye yelkenlilerm, ka· 
ftı:eı::"· . mavu"4 ve motörlerin 
lt.ı ~deki çarp1k 11an Wı~ 

Almanların, İtalyanların Afrika 
için, bilhassa şimali Afrikada 
Fransızların elinde bulunan yer
lere karşı besledikleri emeller 
gizli değildir. 

Hem... Müstakbel hariıde Al -
man ve İtalyan kuvvetlerinin şi
mali A!rikada neler yapmayı dü
şündükleri bugün gizli kalmıyor. 
Hindiçini.ı:rin fl.e. böyle harek.ô.ta 
sahne olması ihtimali daima ha
tıra gelmektedir. Bu ne suretle 
olacak?. 

İstik.bahn türlü ihti.mallerine 
gıöre ıhaz:ırlanmak J.azım olduğu.

na göre hatıra gelen hiçbir ihti
mali bir tarafa bırakmamak la-
zım. 'Mesela japonların da Alman
ya - italya ittifakına girerlerse U
zak Şarkı daima benimsiyen ja
ponlarm da müstakbel dünya har
binde Fransaya karşı silah çeke
rek Hindiçiniyi ele geçirmek için 
uğaraşacaklan dii§ünülüyor. 

. h f 
1 

F kanunı vcsaıkı mu tevı kapalı zarflarını o gun saat 15 e kad3 r mezkOr 
etm!§, er tara a an atml§tır. ran "etine ..ı.adar isleklilel" bir iatida ile okul müdürlüğüne müracaat etme-

komisyona v<oreceklerdir. , 
sa malik olduğu yerlerden bir ka- ı iidirler. 
rışını bile kimseye vermiyeceği· 4 - Şartnameler. Ankarada P. T.T. Levazım, İstanbulda Kınaeıyan 2 _ lstidaya şunl3r bağlanacaktır. 
ni söylemiştir. Bunlar ne vakit Hanında P. T. T. Ayr.iyat Şubesi Müdürlüklerinden c200. kul'll§ mu-
ve niçin söylenmişti? kabilinde verilecektir. c2724• <4834. 

Malum. Tunusun İtalyanlar ta-

rafından istendiği sözleri ortaya 

çıktığı zaman Fransızlar da im-

paratorluğun hiçbir paxçasma do
kunulamıyacağını tekrar ettiler. 
Geçenlerde Tunusa giderek ma

hallinde birçok tetkikat yapan bir 
İngiliz muharriri orasını müdafaa 

için Fransız 1 arın nasıl hazırlan -
dıklannı anlatarak hi~ir suretle 

Fransızların Tunusu herhangi bir 
de-vlete veremiyeceklerini söy -
lüyor. Bu yalnız Tunus için değil, 

imparatorluğun diğer yerleri için 
de böyle. Fransa bunu kat'i bir 

surette ve zamanında 
oldu. 

anlatın!§ 

A - Foto&raflı nütus cüzdanı veya musaddak sureti. (Tashih edil· 

miş nüfus cuzd.ını ka'>ul edilmez.) 

B - Beş sınıflı i!.Y okul şahadetnameısi veya orta okul tasdiloıanıesl 

(niohayet üzErınden bır sene müddet geçmiş olanlar kabul edilir). 

C - Ü zerinden bir sene geçmemiş çiçe.k aşJıSı lı:ağııdı. 

D - Geıek ke1>disinin ve gerekse ai:leısinin fena şöhret sahihi ol· 
madıkları ve n;ahlı.iimiyetleri bulunmadıkları hakkında hüsnühal ka
ğıdı. 

3 - Birmci sırıf ıçin 12 ila 16, ikinci sınıf ıçin 13 ila 17 ve üçüncil 
sınıf için 14 ila l&yaşlarında bulunmak ve doğrudan doğruya sınıf geç-

miş alır.ak. 

4 - Gedıki; er o1"r&k da ayrıca orta okul mezwıları alınarak doğ

rudan doğruya donanmaya Gedikli Erbaş yetiştirmek üzere gönderıle· 

ceklerinden bu gibilerin de yukarıdaki Ve15aiki bir istidaya bağlıyarak 

okul müdürlüğüne müracaaUarı. (Bu gibilerin yaş hadleri 15 ili 111 

olacaktır.) 

5 - İst"klı.iHin K:ısımpaşada 'bulunan okul müdürlüğüne veya me 

sup okbkları askerlik şubelerine müracaatları. (5568) ' denir. R. Y. 

==================================;;;;;;;;;;;;;~;;;;;;;;~~~~~~~~~~========================= 

TARZANIN OGLU] 
h;~ l'!ay Morisonun fikri nedir 
~!ıli;rn. Fa.kat teklifiniz yerin -
~ltı · Yarın gidersiniz? Sabah-
• ıı. bız.e geliniz. Size Bay Mo- J 

~tıııı. n g!di p gitmıyeceğini &Öy- ' 

' ~f.I:i.&yd; geceniz hayırlı ol -
ı.,· ~ery~.nıe yardım etliğinlz 
lıa klcür ederim. 

"-1 ı§i ıyi idare ettiğind n 
'1 O<t 1 Çadırına, Bovna da yazı 

>Qııı gittı. Mansonu bekli -
ıı.. 

~J . 
1 11son dedi, yar;ıı Hansun 
~ \I~ · b~idecek, bu seyahati se
l!. . raber yapmak istiyor. 
~rte ·ı n~ınıza kabul ettim. ~ 

'lıa~ \i ç nu Hansun geldiğı za-
1ııı~ Grıson hazıraı. Ev sahible- ı 

v " 1 eltıkr. Meryem mey -

1'o: 39 

dana çıkmadı. 
Yolcular gözden ka;-bolduktan 

sonra Bovne kızı odasından çı -
kardı ve s.,nki hiçbir şey olmamı§ 
gibi konuştu. Ancak Morisondan 
bahsetmedi. Meryem de bir şey 

soramadı. Fakat Morisonu göre· 
meyince İngilizin gittiğini anla
dı. Ona kaf!iı haksızlık etmişlerdi 

Yolda Hansun, Morison• karşı 
çok mültefit, çok müşfik davranı
yor, sevgilisinden ayrılan gence 
acıyormuş görünüyordu. 

- Ben sizin yerinizde olsay -
dım gid.p genç kızı bulurum. E
ğer sizı seviyorsa, sizinle beraber 
gelir. 

- Kabil değil. Hem derhal ya
kalanır!Z. 

Yazan: EDGAıı RAYS 

- Yakalanmaktan korkmayınız. 
Ben on senedir buralarda avlanı
rım. Bı; yerleri avcumun içi gibi 
bılirim. Haydi size yardım ede -
yiın. Siz .kıza bir mektub yazınız, 
ben adamlarından birile gizlice 
gönderirim. Son bir defa kendini 
görüp veda etmek istediğinizi ya
zınız, dayanamaz, gelir. Ondan 
sonra da ikna edersiniz, Geri dö· 
nem ez. 

Morisonun \'icdanı buna bir tür
lü razı olamıyordu. Fakat Han -
sunun teklifi o kadar cazibdi ki 
biraz vicdanını dinlemedi. Der -
hal mektubu yazdı. 

İki adam oldukları yerne ça
dtr1 arını kurdular. Zenciler ak· 
şam yemeğim hazırldd!. Fakat 

• 

bütün bu olup biteni çıplak bir 
adamın gözlemekte olduğunu bil
miyorlardL 

Korak, kendisine Meryemi ha
tırlatan kızı bir daha görebil • 
mek ümidile o civara yerleşmişti. 
Bir gün evvel genç kızdan uzak
ıanan iki arkadaşı görür görmez 
hemen tarassuda başladı. 

Mryem bahçenm ağaçları al • 
tında düşünceli düşllnceli dolaşı
yordu. 

Morisonun neden gittığini an
lamak istemiş, fakat ne Bovne, 
ne de •canım• cevab vermemiş -
!erdi. Kız bu gidişin sebebini keş
fe çalışıyordu. • 

Bir de &rtık her istediğini ya-
pamamak kendisini sinirlendirme
ğe başlamıştı. Filvaki hiimllerini 
se\'iyordu, seviyordu amma, yine 
ke.vfine buyruk y3§amak istiyor. 
du. 

Kumlarda çıplak bir a}·ak sesi 
fısı.tıs, duydu. Etrafına bakındı. 

yerde bir zarf gördü. Hemen koş
tu, aldı, açtı, okudu. 

•Sizi bir kere daha görmeden 
uzakl3§amıyacağım. Eğer benim
le vedalaşmak isterseniz, yarın 
sabah ormanın kenarına gliniz. 
Morison• 

Meryem mektıJbu bin parçaya 
yırttı, eve girdi. 

-20-

Ertesi sabah Korak bir ağaca 
tırmanmış bekliyordu. Biraz son· 
ra Morison geldi, atının yularını 
bir zenciye verdi, o da bekleme· 
ğe başladı. 

Çok geçmedi, Korak uzakta bir 
at nalı sesi duydu. Artık eınindL 
Genç kız bu İngilne geliyordu. 

Morison, dörtnala koşan atı 

karşıladı. Korak kızın yüzünü gö
remiyordu. Genif keılarlı bir şap
ka giymişi!. 

İki genç yavaş sesle konuştu -
lar Münakaşa ediyorlardı. Adam 

yalvarıyor, kız rddediyordu. 
Niliayet .kız uzalı:laştı. - Atına 

bineceği sırada adam onu kucak
lamak istedi. 
Kız silkindı, atına atladı: 

- Bu gece göriişürüz! 
Deyip atını mahmuzladı. Bu 

sırada başını kaldırdı, Korak kı
zın gözlerini gördü. Ve kalbine 
sanki bir ok saplandı. Bütün vü
cudü titriyordu. 
Kız uzaklaşmış, gözden kay -

bolmuştu. 

İmkanı yoktu! 

Korak gözlerine bir türlü ina -
namıyordu. 

Hafbuk ~1J'ryemi görmüştü. 
Kayboldu, öldü sandığı Meryemi 
gördü ... Meryem daha da güzel
leşmiş, yaşıyordu... Onu unut -
muştu. Şimdi artı.it §U ağacın kü
tüğünde oturmuş sigara içen ln
gilizi seviyordu. 

Korak elini hançerine götürdü. 
Rakibinin kafasıpa saplıyacaktı. 

Kendıni güç zapteıti. Meryem 
bu İngilizi sevıyor diye onu öl -
dürmeğe hakkı var mıydı? 

Korak bunları düşünürkrr. a
dam kalktı, atına bindi. Tarzanın 
oğlu evvela peşine düşmek iste -
di, sonra vazgeçti. 

Meryemle konuşması lazımdı. 

Onu bulacak, ~ocuk~uk arkad3§ı· 
nı unutıJlı unı.ıtmadığını sora • 
caktı. 

Eğer Meryem: 
- Ben seni kardeş gibi sevi -

yorum, o lngilizle evleneceğim! 
Diyecek olursa, o zaman Korak 

başını önüne eğecek, çıkıp gide
cek, bir daha yüziınü Meryem~ 
göstermiyecekti. 
Merıeemin arka.;ından gu~mek 

üzere iker, durdu. Meryem artık 
medeni bir insan olmuştu. Onun 
karşısına bu kılıkla çık&rr.szdı. 

Omuzlarındaki ,sırtlan postu, boy
nunda da zencilrden aldığı bon -
cuk'ar \'ardı. 

(Dt'vamı var) 



• 

Şiddetli BAŞ, ve DIŞ, ağrllarını keser. ROMATiZMA, SiNiR, ApALE, 81~ AQr1larına karşı bilhassa maesslrdir. KIRIKLIGI, NEZLEYi, SOuUKALG 
LIKLARINDAN 111atevellid batan ·ağrı, sızı ve sancllar1nı geçirir. 

icabında gande 3 ka,e ahnabilir. 

Devlet Demlryoll•n ve Llm•nl•n 
lfletme u. ld•resl llln19n 

KuhaınJMD bedeli 17030 lira olan 41600 q. muhte-li1 cins motör ., .. 
11 'Jf>/9/1939 puaı·te.i ıünü saat 1' de kapalı sarf usulü ile Ankarada 
İdan binllU&da satın ~~ınace.ktu-. 

Bu ife ıttmek istiyenle:rin 1277,25 lirahk muvakkat temniat ile ka
numm tayin ettiği vesibları ve tekliflerini aynı gün saat H de kadar 
Komiaycm Reiıllijine vermeleri lAzımdır. 

Şart:ıamelet parasız olarak Ankarada Malzeme dairea.inden, Hay-
darpqada T1&ellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılacaktır. (6~) 

1 , 

L.. Muhammen bedeli 1641 lira i -x!, Olan m~telif cinB ve eb'afıta 1 
musluklar 28-8-1P::!9 pazıırıtesi günü saat (10,30) on buçukta Haydarpa
pda gar b":rıuındaki komisyon tarafındMı açık elksiltıme usulile satın 
alınacaktır. 

Bu :ffe girmek :isteyenlerin 123 lira 8 kuruşluk muvakkat teminat 
ve kanunun tayin ettijj 'YeSailde bl.nlikıte ek4Utıne günü saatine kadar 
kıomlsyona ~üıac:ıatbrı llzımdır. 

Bu .ip ıit p.rtnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmakta-
dır. (&.O) 

1 

8 Gün Zarfında Nası) ! 
Bu kadar de -- i ebildim 

Bayan Anjel: 8 gün za ın a gayet cazib bir 
tar ~da güzelleşti. Buna nasıl muvaffak olduğu-1 
nu ve her kadının da onun gibi yapabileceği· 
ni izah eden aıağıdaki mektubunu okuyunuz. 

8 - 10 cUn kadar evvel ~tirdi-
11m iki fotoğrafıma baktıkça l
deta plertme inanamıyorum. 

Alnımda ve aödenle a~ et
rahrıda bunıfultluklarım vardı. 
Tenim emnel' ve sertti. Bugün ise, 
cildim kadife gibi yumUJak, be
yu w ~ütQn dostlanmın gıpta 

naurlle baktıkları bUl"UfllksUF. ve 
nermiDdtr. Hepeine, aeee için cil
din amanı olan pembe renkteki 
ve ıQndOs için beyaz renkteki To
kaloıı krem.ini kullanmalarını tav
s~e ettim. Onlardan btıçoklan ba
na gQlQyorlardı. Fakat onlar da 
ıtecrllbe ederek memnuniyetbalı§ 
semeresini gördilkçe hak verdiler 
ve cidden hayrette kaldılar. 

Siz, uyurken besleyici ve güzel
leştirici tesirini yapan, cild bu-

ruşuksuz ve nermin bir hal kes
beder. Gündüzleri de beyaz renk-

teki Tokaılon kremini kullanınız. 
Cildinizi beyazlaştırıp tazeleştirir. 

Siyah benleri giderir ve açık me
sameleri sıkıştırır. 

Paranın iadesi teminatı : 
Bu bui:t usulji bilen her kadın 

cgünde 3 dakika• bir genç kızdaki 

gibi yumuşak ve sevimli bir cild 

temin edebili~. Binlerce tecrübe-

nin menınuniyetbah~ semerelri 

si?.e bir teminat olabilir. Hemen 

bugün her iki kremden birer ve-

Kan, Kuvvet, ştah Şurubudur 
FOS FA R S O L: Daima kam temizleyip çogaltlr, tath bir iştah temin 

eder, vUcude gençlik ve dinçlik verir. Her eczanede bulunur. 
Sıhhat Vekaletinin 26 - 11 • 932 tarih ve 3/26 numaralı ruhsatını haizdir. 

ÜRK TİCARETBANKASIA.Ş. 

t ·Es ıs TARiHi 191 .9 

Merkezi: A N K A R A 

HER fiEVI BANKA °MUAMELELERi 

· Dihilde ve hariçte muhabirleri vardır. 

Telgraf adtesi : 
, 

Umum Müdürlük: TÜRKBANK - Şubeler: TiCARET 

Banka1111zın letanbul 9ubeelnde teeie edllen 

"GECE KASASI, __ 
Çok mfleald prtlarla uym mtlfterllerlmizln emrine lmide hul~tllClır. 

İY..ahat ahnmak iiRre gifelerimize milraeaat olunmuı 

Açık Eksiltme ilanı D~IBTİRA 
BERATI 

Pembe renkteki Tokalan kremi
nin ıterkibinde Vıyana Üniversite
sinin mefhur bir profesörü tara
ıfınd&n ke§lf ve cBioceI:. tAbir edi
len caztb ve kıymetli ~nçlik cev
heri vardır. Akşamları yatmazdan 
evvel pembe renkteki Tokalan 

zo veya birer tüp satın alınız. Oıı- 22/8/939 tarih salı günü saat 14 te İstanbulda GümÜ§SUyu Yüksek 
lan on gün zarfında tarif edildiği Mühendis mektehi eksiltme komisyonu odasında 3481.23 lira keşif be
şe-kilde kullanınız. Seme!·esinden 1 delli Yıldızd'lki T~knik Okulunda arka bahçe duvar inşaatı ve tedri
memnun kalmadığınız takd' d sat binası tam;l'a•ı açık eksiltmeye konulmuştur. 

ır e Mukavele, ektfüme, Bayındırlık i§leri genel, hususi, ve fenni ıart-

cİdrokarbon yağlarının tahvili> 
hf!kkındald fhtlra için ahnmı§ er 

lan 25 eylftl 1929 tarih ve 824 nu
maralı ihtira beratının ihtiva et
tiği, hukuk, icadın Tf.iı1dyede 

vazo veya tüpleri yarım da olsa 
nameleri, projEı, keşif hülasasile buna müteferri d~er evrak Teknik o-. 

ibile, iade ediniz. Ve paranızı geri kulunda görülecel..tir. • 
alınız. Mu\lakkat teminat (2'62) liradır. ikremtni kullanınız. ., 

4::======================== İsteklilerin en az (2000) liralık bu i.ge benzer io yaptığına dalr 1s
Sahip ve neşriyatı idare eden Bqmuharrir. 

ETEM İZZET BEN1CI: 
Buıldı; yaı SON TELGBAJ' ldatbaua 

tanbu' ~ilayetinden eksiltme tarihinden ıekiz gün evvel almış olduğu 
mil tcahJ11tlik ve 939 yılına ait Ticaret odası vesikalarını ve teminat 
makbuzıle komisyonumuza gelmeleri. (5~) 

• mevkii fille konmam için bu kere 
başkasına icara verilmesi teklif e
dilmekte olmakla bu hUIUl8 fazla 
malfunat edinmek isteyenlerin 
Galatada .Mlan han ~ 1nd kat l .:. 3 
numaxalara mUracaa eylemeleri 
ilan olunur. & 

· Kapalı Zarf Usulile EksiltJll~ 
Orman Fakültesi Mubayaat KomisY011 

, Başkanlığından : 

l Adet Cinai 
ı Odu.n<ia tazyik, inhiaa cer, mukavemetlerini ölçme-

ye mahsuı:, makine. -
1 Sertlik <tecrübesi pres maki.nası. 

1 Rakkaslı Çat'pma ma.kinası 

(İstenilen evsaflarına göre Y~kfuı ........ . 

Muwkkat teminatı: 694 liradır. 

İhale; 25/8/9::\9 cuma günü saat: 15 de. 
1 - Büyükdere Bahçek.öyde lbulunan Orman Fakültesi 

ri için yukarıda :nıüfredatları yazılı (3) kalem cihaz (Kapalı ı 
lile eksiltmeye çıkanlmıştır. . ist 

2 - Eksiltme İstanbul vilayeti Beyoğlu İstiklal caddesı :ı ,c 
hasebeciliği daıresinde yukarıda yazıilı gün ve saatte ıtoplall 
Fakülte mubayıtat komisyonu huzurunda yapılacaktır. 

l 3 - Eksiltmeye iştirak et.mek isteyenlerin 2490 sayılı katl 
rifatı dahiliınde n~ teminat tutarı olan (694) liranın mezk\ıı' ııı 
ğe yatırıldığına dair makbuzla yeni sene ticaret odası kayıd 1'J 
ve bu kanunda yazılı evsafı haiz olduklarına dair diğer e'ff3 

; 

teleHle birlikte k.ıpah t~klif mektuplarını ihale saatinden t>if 
vel kom~ona vermi' bulunmaları elzemdir. 

4 - Şartnameyi görmek ve istenilen cihazların evsaf ~e }J,ıif 
lerini ve diğer hususatını öğrenmek: lsteyenler tatil günler~ 
yükdere Bah~öyde bulunan Orman Fakültesine müracaa 

.---LEYLi ve NEHARi 

Sen·Benua Fransız Erkek LiseS' 
İstanbul, Galata, Posta kutusu 1330 

ihzari Fransızca kurları vardır· 
OLGUNLUK İMTİHANLARINA HAZIRLAR. 

Kayıd muamelesi pazar gününden maada her gün saat 

9 dan 12 ye kadar yapılır. 
..... Okul 18 eyldl pazarte6i günü açılacaktır. 

Gümrük ~uhafaza Genel Komutanlığı Jst~ 
levazım Amirliği Satınalma Komisyonu~ 

"niJ 
1 - 1000 adet ekmek torbasının 26/8/939 cumartesi gtJ 

de açıJt eklll1mes yapılacaktıT. ~ 
2 - Tahmini tutarı 1BOO lira ve iLk teminatı 98 liradır. ?J 

eYaafı komiqond~dır. OöriilebWr. . 
3 - bteıdi~erin gün ve ...tinde kanuni vesikaları ve '~ ,ıı 

makıbuzlarile birlikte Galata Rlıhtım caddesi Veli Alemdar )J 

kattaki komisyona gelmeleri. c6l27> 

Üsküdar icra Memurluğundan : . i 
39/1119 ,.ı O'J 

Erenköyünd~ mukim iken halen !kametıglhı meçhul oJan l< 
Asador zevc.:q\ Kilatiltin istikraz eylediği yüz Uraya J1l~9 ~ 

mınıza ipotekli bulunan Kadıköy Zühtüpaşa mahalle.:inde ,ti f,J 
metağa sakağında 17 numaralı gayri menkulün nısıf hiBsE."S~ıctO 
borçlunun vc:fatı do1B-yı.!'ile mahlfllen Kadıköy Vakıflar ttı 
intikal eyl.emiş ve adı geçen müdüriyetıt..e vadesi hull'ıl etti# 11 ı 
mf.kıtanyla talcip tarihine kadar olan faizi niq,amisi tutarı ola~ tp 
94 kurut V"eJne:ı.niu! yatırarak 1cra iflas kanununun 153 iiı~c l• ~,-J 
sine tevfikan Jpot<41dn çözülmesini istemiştir. İşbu il§,1 tarl11 

\ff t'.J 
haren 20 ıftn :u.rfında vune.mbde bulunıın bu parayı aJrı1ı\c ıı l İ 
ç&!:mek 11.zen! datremizin 39/1119 dosyssına mUracaat e-tt'l'lerı ,t!' 
aU! takdirde mızldh- kanunun 163 tWıcü madd~ine gore JXJt.I ~ 
~ılaca.Qı t.bltj makamına kaim olmak üzett iUı, ehmut. 


