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Söylenmektedir 
Bugünkü : ıAlmanyanın Danzigden Başka Bir 
Mülakat n. Yerde Ani Bir Darbe İndirmesi 
~ 

ltatyan ve Alman Hariciye 
l'iıızırlarmm Bitlerle &Öl'Ü§· 

llıtlerj müsbet veya müte
&ddj bir yeni tutumun lfıı· 

İhtimali de Varmış 
~~aktır. o/ l 

~:ETEM İZZET BENİCE 
il" 

d- Iİllliıı dikkati .. . lb ."<il lı' . uzerme ce o -
~~d.i~eleriııden biri de :ınu
ltti lli IQ., buıtün Alınan devlet 
~bııı·Heriıı Hariciye Nazırlarını 
tıtı il lldiir, İtalya Hariciye Na
~ııt Ciano evvelki gün Bo • 
hijYiil; ~c~etlııdcn önce İngiliz 
' •lçıaı Sir Pcn- Lorcn'lc 
~e nılibim bir mülakatta 
~ti 111 Ve onu takiben Alm:ın 

S..ıı'ie ~zırma mülaki olnıuştur. 
h~ bıırırda iki nazır arasında 
~ıqllriı lll ltonUfD18]ann Bitlerin 
'ltıı.tı 6 hıtaç edilmesi tekarrür 
~hıı olac lı:i, proğumda ol· 
~ lıu kabul ve müşterek lı:o
\tlllıııı bıı. balamdan aynca bir 
'-! ~Yet abıııf oluyor. Bitlerle 
~Y ıuwrı arasında neler S bileceiini bilm~lı: gllç 
~kadar tahmin etmek de 
~"tı-c·llr. Ancak, dünyanın ve 
'-ı 1lııı ilenn içinde bulunduk -
~ ~ıııt vaziyetlere ve şart • 
~hl l?aa bu yolda bazı fara
.,_-· er Yürü 
~e b tmek mümkündür. 

• 

Milli Şef, Dol mabahçe sarayında Majeste misafi derini karşılıyorlar 

Milli Şef Salı Günü 
Manevralara Gidiyor 

Trakyada. yapılacak büyük ma· 
nevralar için bütün hazır !ıklar 

bitmiş, kıt'alar yerlerini almış
lardır. G<!nelkurmay Başkanı Ma
reşal Fevzi Çakmak ile Milli Mü-

J 

dafaa Vekili General Naci Tınaz 
bu sabah Ankaradan şehrimize 

gelrrıişlerdir. 

Manevralara kumanda edecek 
olan Orgeneral Fahreddin Altay 

ve Manevra kumandan ve.kili Ge
nelkurmay !kinci Reisi Orgeneral 
Asım Gündüz ve kumandanlık 
Kurmaybaşkanı G<!neral Zeki Ero-

(Devcımı il ıncı Hlıifecle) 

Moskovada -

İtalyanlar, Oniki Adada Almanlara 
· Hava Üsleri Vücude Getirmiye 

Müsaade Ettiler 
Roma 12 (Hususi) - Salzburg

ta Alman Hariciye Nazırı ile Mü
zakerelerde bulunmakta olan İtal
ya Hariciye nazırı Kont Ciano, 
bugün Hitler tarafından kabul e
dilmiştir. Mülakatta Alman Hari
ciye Nazırı da hazır .bulunmuştur. 

Bu konuşmalarda mihver dev
letlerini aliıkadar eden bütün me
selelerin gözden geçirildiği anla
şılmaktadır. 

Resmi tebliğ neşredilip edilmi
yeceği malıim değildir. Kont Cia
no yarın Romaya dönecektir. 

MUSOLINİ HİTLERLE Gö
RÜŞMEK İSTİYOR 

Paris 12 (Hususi) - Bııraya ge
len haberlere göre, Kont Ciano'· 
nun Romaya avdetinden sonra, 
Hitlerle Mussolini arasında Bren
ner'de b;r mü!Akat vukua gelme-

-nuhterneldir. Mussolini evvel-

ce bu arzuyu ızhar etmiş, ilk gö
rüşmeler için Kont Cianoyu Salz
burg'a göndermişti. İtalya harici
ye nazırı Mussoliniye müzakere
lerin neticesini bildirdikten son
ra, Brenner mülakatı vukua gele
cektir. 
Zannedildiğine göre, ay sonun

dan evvel Danzig meselesini icab 
ederse kuvvetle halletmek arzu· 
sun dadır. Mussolini bu hareke -
tin doğurması muhtemel akıbetler 
karşısında şahsan Hi!lcrle görü • 
şeccktir. Hitlerin, İtalyan Başve
kilinin itidal tavs;yclerlne boyun 
eğmiyeceğine hükmedilebilir. Bü-

• tün Avrupa Hitlerin 20 ağustosta 
söyliyeceğı nutku ve mütea:kip 
günleri be'kliyor. 

PARİSTE İNTİBA 

Paris 12 (Hususi) - Siyasi ma· ı 
(Devamı 6 ıncı ıcılıifecle) 

Makineye Verirken: 
~tıı IJıilIAkat mihverciler için 
lıılılıtı Ve7• müteaddi yeni bir 
~ ~ ifadesi olacaktır. Çün· 
'-!ııeg her mesele ve berşey son 

bıiıı Ilı~ relıni§, dayanmıştır. 
ht(~daki istikrar ve emniyet 
~ 1 llltüst eden havanın 
~":•. ı:ııUspet şekilde durul· 
~ '\>e .liYaç vardır. Arlık en 
"""'ttııı tiıtdi kalıplar içindeki 
'-. . de, hulyalı dileklerin de, 
"-ı; .:;"~! §aklabanhlı:lann d• 
~ .,,

111 
lrıiıttr. Bu hav11yı düzelt

..,., ~tıısı iııe ya barb, ya sulh-
4-ıı b~<>r devletleri bu iki yol
"'ıt lııe kat'i ııekilde karar 
~'-t. llıecburiyeti ile başbaşa-

Satie 
Davası Askeri Müzakerelere Rume~ Petrollerinde 

lıilı 
14ıı ':Yet _,,_ nl k . . 
~ -ı~ ~.,,o arca as erı sı-

Satie davasına bakacak olan ve 
Ağıroeza mah:kemesine veUlet 
etmekte bulunan ikinci ceza mah
kemesi, duruşma gününü dün 
te9bit etmiş ve maznunlara celb 
çıkarılmıştır. 

Muhakeme ay.ın yirmi dördüncü 
perşem"e günü sabah saat onda
baş1ıyaca.k>t.ır. Eski Denlılbank 
müdürü Yusuf ziya önişin son 
tahliye talebi de ikinci ceza mah· 
kemesince tetkik ve karara rap
tedilmi§tir. Bu karara göre, Yu
suf Ziyanın tahliyesi yine redde
dilmiştir. 

~ti 1lıtı ~ bulundurmak, mem 
~l~ llllıi seferberlik ve harb 
~~ %,i~ •ııdrran vaziyetler için- 1--------------

lııe "• ~Ye tutmak onların da ı K 1 S A C A ı 
~ lıuııy •sabına elvermez. _ -

~ tı.ih:;~~ aıacağı vaziyetin ey- Arnavudluğa Yerleştiri-
~ ~ iııs tııe kadar aydınlan 1 A • T 1 
'ı·tı- B\>daııJığın ya huzur ve SÜ· en gır op ar 
~ ~ y ~t etnıesi, yahud da yir- İtalyanlar Arnavutlukta tahki-
~~•tı. ,; lık bir mütareke dev • mat yapıyorlar. Yunan hududuna 

' bu. '"'a tekrar gırtlak gırt- ağır toplar tabiye etlikleri gibi 
~'-tb~~tıııya atılması lazımdır. Korfonun karşısında da tahkimat 
~ tiy,

1
' .. hele şimdiki harbin yapıyorlarmış. 

l;~'ıı bi ıçııı ne müthiş ve cana- Bizim &Tkadaşla bu bahsi ko· 
~tl•tiıır ;oğuşma olacağı; tola· nuşurken, 
\"' 'tıı•b 

1 
11 dehşet verici harbi _Niye böyle yapıyorlar acaba?. 

~ "•ııııda ialibiyetle başarmak Diyecek oldum. Sualimi tamam-
~~ ~-ıırı' kafi vüs'at ve derece- Jamıya vakit bırakmadan hemen 
tıı··ltat, a:ııınaınış bulundukları cevab verdi: 
lıi~~lt•te ıııırııa bizce harb yerine - Kaçmak sırası gelince müm
lı; IJ.ihay \>e sulh yoluna dönme- kün olduğu kadar tutunabilme • 
lı tı hit •t İtalya ve Almanya nin çarelerini arıyorlar .. 

Bugün Başlandı 
Yakında Müsbet Neticeye 

Yangın Çıktı 
Bükreş 12 (A.A.)- Moreni petrol mıntakasında bora esnasında 

Rıomen petrol endüstrisine aid neft deposuna yıldırım isabet ederek 
hazinenin infilak etmesi üzerine •büyük bir yangın çıkmış ve şimdiye .. 

Varmak Umidleri V fl • kadar 70 milyon ley J<Jymetinde 40 O vag.oıı neft harab olm~tur. 
.nı..UVye enıyor Ploestiye Bükreşten gelen itfaiye efradı henüz yangını söndüreme

Moskovada Sovyet askeri heye tine riyaset edecek olan Mareşal 
Varoşilof (sold 11) S!alinle beraber 

m.işlerd.ir. 

Havada Atış Talimleri Yaparken 
Sandiego - Kaliiorniya - 12 (A. A.)- Amerikan bahriyesine men

sUb iki tayyareci dün ö~eden sonra Sandieıgo civarında havada atJ 
talimleri yaparken tayyare a'teş alarak düşmüş ve tayyareciler ölmüş
lerdir. 

Düşen tayyare cSaratoga• tayyare gemisi filosuna merbut bir 
bombardıman tayyaresidir. 

Macar Nazırının Yaz Tatili 
Budape§te 12 (A.A.)- İyi haber alan bir membadan bildirildiğine 

göre Kont Csaky, Alman Dahiliye Nazırı Friokin misafiri olarak tati
lini Almanyada geçirmeğe devam edecektir. 

İngiltere Singapura Asker 
Gönderiyor · 

lıındra 12 (A.A.)- Siııgapurd an bildirildiğine göre mahalli gar
nizonu takviye etmek üzere Hindis tandan buraya 3000 İngiliz aSkeri 
gelrrıi§tir. 

Finikeye de Yahudi 

İK A 
VELİD EBÜZ?iYA 
Tekrar Gazetecilik 
Hayatına Döndü 

Yeni İkdam Pazartesi 
Sabahı İntişara 

Başlıyor 
Eski Tevhidi Efkar gazetesi sa

hip ve başmuharriri Ebüzziyaza
de Velid tekrar matbuat hayatına 
avdet ediyor .Fakat, bu defa Tev· 

Velid Ebüzziya 

hid; Efkan ile değil, on beş yıllık 
bir sükün ve fasıladan sonra (İk· 
dam - Sabah postası) Başmuhar
riri olarak. 

Ebüzziyazade Velid, on beş yıl 
öncenin en çok okunan, mücade
leleri ile tanınan bir başmuharriri 
idi. Gazetesi de Türkiyenin en çok 
satılan gazetelli idi. 

Harbi umumiyi takiben Malta
ya nefyedilen ve Maltadan dön -
dükten sonra gerek gezetesi ile \'e 
gerek bedeni ve fili mesais· ,ıe 

Milli savaşa hizmet eden Ebü.zz;. 
yazade Velidin o zaman Frar.sız 

işgali altında bulunan Zeytın bur
nu cephaneliklerinden 40.000 tc p 

mermisini gizli teşkilat ıle birlik
te boşaltarak İncboluya götürdü
ğü ve Hükumeti Milliycyc teslim 
ettiği de bilhassa hususi ve vatani 
şöhretlerinden birini teşkil eder. 
Matbuat aleminde fazilet ve 
say mücadelesinin daima ba -
şında gelmiş olan Ebüz -
ziyazade Velide pazartesi gü
nü yeni şekli ile intişare başlıya
cağını öğrendiğimiz İkdam gazete
sindeki mesaisinde de muvaffakı-
yet diler ve h izmctinin, neşrede
ceği yazıların memleket, Cumhu· 
riyet, inkılap için hayırlı olması-
nı temenni ederiz. 

'\>~~ ııııı~::•et hükmünü alaca- Güldüm. Ve .. kendi kendime 
tıııı;' 1' ile 'f Yerinde olur. Her Ziya Paşanın meşhur vecizesini 
lfit tlhi ı:;de etıneğe çalıştığı • hatırladım: 
'' ~•lt bi Ya ve Almanya uzun - Nushile yola gclmiyenin hakkı 

Moskova 12 - Dün buraya ge- mümkündür. İngiltere, Fransa ve 
len İngiliz ve Fransız askeri he • Rusya arasında bütün meseleler 
yetı.,.ile müzakerelere hemen halledilmi§tir. Baltık devletleri -
başlanmıştır. Sovyet orduları baş- nin garantisi de bunlara dahildir. 
kumandanı Mareşal Voroşilof mü- Bilvasıta taarruz ihti!Mı da halle
zakerelere bizzat iştirak etmekte- dilmiştir. Şu takdirde siyasi ve 
dir. · askeri anlaşmaların yakında müs-

Dolu iki Vapur Geldi Piyangoda 
ı.ı '-ti ,_ r Yıpranana harbi için kötektir. 
""•h • ~u"vet it ••tiU e, ne de hazırlığa Elbetteki, Balkanlılar yüzlerine 

la._ b'- erdir. savrulacak f8Dlllra karşı öbür 
"hartı · ' lb.ıı, ıse asla tasavvur yüzlerini çevirmiyecek, bire beş 

lllııl 1 ıacı ıalılfed•l mukabele edecekler!. • • 
Askeri müzakerelerin siyasi mü· bet bir neticeye varması umuJa

zakereleri kolaylaştırması pek bilir. 

Akdenizde Daha Üç Vapurun 
Dolaştığı Söyleniyor 

lY ı:ımı 6 ıncı 3ııJıifede) 

K zanan 
Nunıaralar 6 ıncı 
Sayfamızdadır 
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ÇEMBERLAYNİN BALIK 

AVI SEYAHATİ 

İngi liz Başvekili Çemberlayn 
dınlenmek ve balık avlamak ü
zere İskoçyaya seyahate çıktık -
tan sonn, dünyanın siyasi vazi • 
yetı, daha çok gergin bir hal al
dı. Çemberlayn, nasıl huzuru kalb 
ve endişesiz, helecansız, sularda 
dola ·ıp balık avlıyor, cidden me
rak ediyorum. Bütün balıkçıla -
r n soğukkanlı insanlar olduğu 
nu söylerler ... 

Fakat, bir bakıma da, İ9koçya
dakı balık avı, insana teselli ve 
emniyet veriyor. Demek ki, di
yoruz, cıddi bir vaziyet yok ki, 
Çemberlayn avda bulunuyor. 

O halde, Mi.ster Çemberlaynin 
bütün hayatını balık avile geçir
meı;ini temenni edelim! 

TURDA"< TAN'A 

GÖRE ÖLÜ BİLGİ 

Turhan Tan, artık, •Ölü bil€i -
!er. den bahsediyor. Çünkü, ya
şıyan bilgilerle alaka ve müna
sebeti artık kesilmiş.. Fakat işin 
garib tarafı, ölü bilgi, diye tavsif 
ettiği şey, şu eski ede'biyattaki 
cRübai. bahsidir. Rübainin ölü 
bilgilere dahil bulunduğunu, acaba 
meşhur tarihçiye kim söyledi? İb
rahim Hakkı Konyalı duymasın ... 
Bir c.ehlini daha yakaladım, diye, 
gazetelere ilan verir. 

Rübai, bugün mekteblerimizde 
edebiyat tarihi demlerinde oku
tulur. Binaenaleyh ölü ibilgi de -
ğildir. Böylece malfmı ola!. 

KAYINPEDERLE DAMAD 

ARASINDA İHTİLAF 

Malum ya, Musolini ile Kont 
Ciano kayınpeder ve damad.dır • 
!ar. Ciano'nun Hariciye Nazırlığı 
yenidir. Şüphe yok ki bu makama 
Musolininin kızına koca olmak sa
yesinde gelmiştir. Fakat, Avrupa 
gazeteleri içinde, hususi haberler 
verenlerin yazdıklarına göre, son 
zamanlarda," kayınpederle damad 
arasında bazı noktalar üzerinde 
lhtilM varml§. Mesela, Ciano, da-

ha müfrit Alman taraftarı imiş .• 
Musolini ise, dlzginlen Berline 
fazla kaptırmaktan çekiniyormuş. 

Şimdi, İtalyada herşeye Al -

manlann hakim olduğuna bakın
ca, Musolininin değil, Cianonun 
borusunun öttüğüne hükmetmi -
yor musunuz?. Delikanlı nazır, 

biraz daha gayret ederse, çizme
yi Berlinin ayağına tamanıen ge
çirecek ... 

Ha , gayret evladım!. 

AYAK TAKIMI 

GEL:\1ESİN, DİYE .. 

Yeri• mallar sergisi kapandı. 

Allah sizi inandırsın, kaç defa ni
yet ettigim halde, bir gün gidip 

göremedim. Kapıda alınan beş 

kuruş dühuliyeden kaçtığımı zan 
etmeyin ... Ne o kadar hasis, ne 

de o kadar meteliksiz bir ada -
mım!. 

Efendim, sergiye gitmey~imin 
başlıca sebebi şu oldu: Duydum 
ki, 5 kuruş antre parası aimma -

sının sebebi, bir varidat temin et
mek değıl, daha ziyade cayak ta
kımh de':\en ,kimselerin, sergide, 

ekabiri, züppeleri, şık bayanları 

rahatsız etmesinin önüne geç -
mek imiş ... 

Düşündüm: Bu ayak takımı da 
kim?. Vatandaşlarım arasında 

böyle bir sınıf halk tasavvur e

demedim. Üstübaşı kirli, yırtık o
lan vardır, parasız olan vardır, 

göPgüsü kendisine göre olanı var

dır, okumamış olanı vardır, sa -
!on hayatına alışmamış olanı var
ılır. Fakat, ayak takımı yoktur. 

Ben, kendi hesabıma: 

- Olsa olsa~ ayak takımınd-an 
maksad, gazetecilerdir, dediITL 
Çünkü, her yere girip çıkarlar, so
kulurlar .. 

İ§te aziz okuyucular, ben, bil -
tün vatandaşlarımı •ayak takımh 
sözünün şümulünden kurtarmak 
iıçin, kasdedilen manayı kendi 
üzerimize aldım. Ve, sergiye git
medim.. 

ABMZD KAUJI' 

[gü ç OK HABERLE~I 
* İzmirde, B~raklıda seyyar 

satıcı Vehbinin evinde bekbaşi a
yini yapan Akif Baba ile üç ~r
kek ve yedi kadın yakalanmıştı!. 

* İngilterede 1300 tayyarenin 
iştırak ettiği manevralar sona er

miştir. Bu manevralarda Londra
nın gayet mühim taarruzlara uğ
radığı, fakat mütearrızların da e
peyce zayiat verdiği neticesine 
varılmıştır. 

* Dün saat 10 da Kumkapıda 

Yorginin 1 numaralı manav dük
kanının ardiyesindeki kömürler 

bilinmiyen bir sebep yüzünden 
birderlbire tutuşmuştur. Bin li -
raya sigortalı olan dükkan (itfa
iyenin vaktinde yetişmesi saye -
ainde yanmaktan kurtarılmıştır. 

* Hatay vilayetinin maarif t~ 
kilatının hazırlanmasına başlan -
mıştır. Antakyada mevcud olan 
erkek lisesinden başka bu sene bir 
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* İstanbul Elektrik, Tramvay 

ve Tünel idarelerinde bulunan ve 
adedi altmışı tecavüz eden Türk 

tebaası gayrimüslim vatandaşla - \ 

:ın türkçe okumak ve yazmaktan ·f 
ımtihanları yapılmıştır. 

* Beykozun Mahmud~e,•ketpa
şa nah.yesi merkezi olan Ömerli
de ;kınci hayvan se~gisi dün açıl· 

miştir. Heyet ve davetliler oto - ı 
büslerle Beykozdan Ömerliye git
mişlerdir. İyi cins hayvan yetiş
tirenlere müka.Iatlar verilmiştir. 

* Maliye müfettişleri merkez
leri tammaen şehrimizde toplan
mış bulunan ibütün sigorta şirket
lerinde teftişlere başlamışlardır. 

*On birinci Yerli mallar sergi
sindeki paviyonların sökülmesine 
devam edilmektedir. Paviyonla • 
rın çoğu kaldınlmışlır. 

Mezbaha 
için bir 
Rapor 

Etin Daha Ucuzlatılması 
Çareleri Aranıyor 

Karaağaç mezbahasında et fi. 
atları ve mezbahaya aid diğer 
işler üzerinde uzun tetkikat yap
ması mukarrer bulunan Dahiliye 
Vekıli Faik Ö>ltrak, Milli Şef İs
met İnönünün şehrimizi şereflen• 
dirmesı dolayısile bu tetkikatını 

önümüzdeki pazartesine bırak -
mıştır, 

Dahiliye Vekaleti Mahalli ida
reler ·umum müdurü Rükneddin 

ile belediye reis muavini Lıltfi 

Aksoy ve mezbaha müdürü Ser
vetten mürekkeb bir komisyon 

dün belediyede toplanarak Da -
hiliye Vekiline takdim edilmek 
Üzi!re bir rapor hazırlamıştır. 

Raporda mezbahaya sevkedilen 
kasablık lhayvanlann, ~ba'.ha 

haridndeki maliyet fiatLarı ile 
mezbahada muhtelif ameliyeler
den geçtikten sonra çıktığı fiat 

hakkında uzun uzadıya izahatı 

verilmiştir. 

Vekil lbu raporıı tetkik et.tik -

ten sonra üzerinde durulan nokta 

hakkında bir de mahallinde tet.

kiklerde bulunacaktır. 

Tramvaylar Durmadan 
İnip Binenler 

Belediye, dün şubelere gönder

diği bir tamimde, son günlerde 

çoğalan ilwzaların birçoğunun 

tramvaydan inme ve binme husu

sunda vazedilmiş bulunan hüküm

lere riayet edilmemesinıden il>eri 

geldiğine ve kazaya düçar olan

ların ekserisinin tramvay dur • 

madan atlıyanlada inenlerin ve 

yahud hareket halinde bulunan 

tramvaylara atlamak istiyen ço

cuk)ann teşkil ettiğini bildirmiş 
ve ıbu husustaki yasağın şiddetle 

tatbik edilmesini, bunun 'hiliifın

da ilıarelret edenlere para cezası 

verilmesini •bildirmiştir. 

1 

Büyük ÇöpKamyonlarıl 
Belediye dün şubelere gönder

diği bir tamimle, mürur ve t.ı:bu

ru işkal etmiş olmamak için bil -
yük çö;ı loamyonlarının yalnız 

büyük ana caddelerle umı:mi 

sey rt!sefere tahsis >edılmiş bu' u -

nan caddelerden gelip grçmele -
rini, dar sokak ve caddelerdeki 
çöplerin arabalar vasıtaslie top
lattırılmasını bildirmiştir. 

sıcaklar nisbeten düşmüştür. 

Trakya. Kocaeli mıntakaları ile 

Egenin şimalinde orta Anadolu
nun garb kısımlarında hava dün 
bulutlu ve yağışlı geçmiştir. 

!Denizlerin hakimiyeti, bugii -
nün en mühim meselelerinden bi
ridir. Yunus Nadi diyor ki: cNev
midane bir harbe sürüklenmek i
çin ortada makul ve meşru bir se
bep yoktur. Milletlerar.ası vaziyet· 
!erindeki aksaklıkları müzakere
lerle halletmeğe çalışmak, en d91t· 
ru yol olur. Biz bu mülahazalara 
istinad ettiğimiz için yeni bir har
be inanmıyoruz .• 

Asım Us Sovyet Rusyadaki mü
zakerelerin seyrini tahlil ediyor. 
Bu müzakereler ne safhada? 

Rusyanın sulh cephesine resmen 
iltihak etmeme..i daima harp için 
açık bir gedik kalması di!-
mek olduğuna göre bu 
müzakerelerin neticelenip netice • 
lenmeme..i cihan efkarı umumiye
sini çok yakından alakadar eden 
bir meseledir. 

Halbuki şuradan buradan bed
bin mahiyette sesler yükseliyor. 
İngiliz ve Fransız askeri heyetinin 
Moskovada bulunduğu şu sıralar
da bu mütalealar doğru mudur? 
Bilvasıta taarruz vasıtasına ge

lince, fikrimizce bu naktada an -
!aşmak herhalde mümkün olacak
tır. Bu da şöyle olabilir: Bilvasıta 
taarruz vaziyetinde otomatik şe

kilde harbe gitmek sistemi yerine 
müzakere ile karar vermek siste

mi.. 

YENİ SA»AH: 

Hüseyin Calut Yalçın diyor ki: 

.Almanyada bize karşı bir infial 
var. Fırsat düştükçe tekrar edi -
yorlar: Siz eski müttefiklerimiz 
olduğunuz halde bizi terkederek 
tngilizlerle ittifak ettiniz.> 

Bu meselenin aleni bir münaka
kaşa ile teşrihe değeri vardır. E
vet, müttefiktik. İngilizlere, Fran-

İtfaiyeye Yeni Arabalar 
Getirtili yor 

lt~ıye teşkilatını takviye et -
mek maksadile siparışine karar 
veri.len yeni itfaiye makineleri 
dün 33,800 liraya sipariş edilmiş
tir. Müesseseye sipariş edileı'ı ma
kineler 4 pompalı kamyon, 2 pom
palı arozöz, 2 motopomp olmak ü
zere 8 parçadır. Taahhüd muka
vclename~:re göre y€ni makineler 
ihale tarihınden itibaren altı ay 
sonra te::.lım etli rr:iş bulunacak

lardır. 

Pasif Korunma için 
İtfaiyede l(urs 

Pasif korunma komisyonunun 
hazırladığı talimatnameye tevfi -
kan bütün fabrika, daire ve mü
esseselerle mahallitın teşkil ede
cekleri yangını söndürme, silihi 
yardım ekiplerini yeti~t:mıek Ü· 

zere, umumi manevraları müte -

~ızlara karşı muharebe ediyorduk. 
O zaman Almanlara hiç bir min

r:ıettarlık borcumuz olmadığı hal
de biz sözümüzü tuttuk. Fakat İ
talya tutmadı. Düne kadar vazi

yetin yeni yeni ne şekiller aldığı
nı hep biliyoruz. 

Binaenaleyh, biz Almanları bı
ra:karak İngilizlerle birleşmiş de
giliz. Daha evvel, Almanlar bizi 

bırakarak İtalyanlarla birleşmiş

lerdir. Fakat bununla da kalma -
dılar. Almanlar İtalyanların elin

aen tutarak onları Arnavutluğa 

getirdiler. 

İşte bunu bize dostumuz Alman
ya yaptı. Şimdi kim kime sitem 

etsin? Kim kime serzeniş etsin? 

Pek tabii olarak da Türkiye 

Fransa ve İn.giltere ile tedafüi 
maksadla birleşti. 

TAN: 

M. Zekeriya Sertel, Danzigi Av

rupanın bir çıbanı olarak tarif e

diyor. Bu çıban ya bir usta ope

ratör tarafından oyulup çıkarıla
cak ve yahut müzm,nleşe müz -

minleşe kangren haline girecek
tir. O zaman da septisemiye sebe

biyet verirse vücud zehirlenecek
tir. 

Fakat İngiliz Beşvekili, Avam 
kamarasında vaki olan mfrkerrer 
beyanatına, ve Polonyaya verdiği 
kat'i tem'nata rağmen, bu defa da 

Dpigi fedaya razı olur ve Polon
yayı yarıda bırakırsa, bundan son
ra İngiliz siyasetine itimat ede -
cek hiçbir devlet bulunamaz. Bu 

• 
takdirde sulh cephesi derhal par-
çalanır, bütün İngiliz müttefikle
ri başlarının çaresini aramağa 

mecbur olurlar. Sulh cephesinde 
böyle ıbir panik ise, totaliter dev

letlerin dünya hegemonyasını kur
malarını kolaylaştırmış olur. 

Süt Eabrikası İçin 
Müracaat 

İstanbulda kurulacak olan süt 

fabrikasına aid şartnameyi hazır
lamak üzere Devlet ziraat işlet

mesi kurumu idare meclisi reisi 
Cemilin idaresindeki 'komisyon 
bugünlerde toplanacaktır. Komis

yon şratnameyi hazırlamadan ev
vel bir İngiliz firmasının yapmış 
o'1··ı:u \ ' klifı de tetkik edecek -

tir. Maamafih dün de İngi.tere -

Ot. •. - , :,:ında bir teklif 
alınımrşlll". Bu son firma gönder

diği telgı afıa, bu iş için en son 
Boenos Ayres1e bir süt fabrikas·. 
yapmış elan teknik mühendisıri 
temas etmeğe memur ettiğini ve 

firmanın şimdiye kadar 681 sat 
abrikası ınşa etliğini, fabrikanın 

işletme tekniğini Türk işçile.;c.ı. 

öğretmek üzere bir sene i~ıetme
yi de deruhde edeceğini biMIL· • 
miştir. 

akib itfaiyede muhtelif kurslar ı-------------
açılacaktır. Kurslara devama mec
bur olan ekipler, çalıştıkları mü
essesece, kurs müddetince mezun 

sayilacaklardır. 

* Maliye Vekaleti pul müfet· 
tişleri İstanbul takas muamelatı 
üzerinde teft şlerde bulunmuşlar
dır. 

Münferid 
Hekimlik 
Teşkilatı 

Bir Kısım Mahkemeler 
Tapuya Taşınıyor 
Şehrimiz adliyesinde münferid 

hAkiınlikler ihdasına önümüzdeki 
aydan itibaren başlanacağı anla • 
§ılmaktadır. 

Bu hakımlikleri ihtiva eden ye
ni adli teşkilat; yaz tatilinin bit
mesi akabinde tatbik olunacaktır. 

Esasen halen mahkemelere pek 
dar gelmekte olan yeni postane 
binası mahkemelerin adedi 90ğa
lınca hiç kifayet etmiyeceğin.den 
bir kısım mahkemelerin Sultan
ahmeddoki ıtapu ve kadastro bi
nasına taşınmaları da kararlaştı

rılmıştır. 

Adlıye sarayı inşaatı tamam ol
duktan sonra bittabi dağınık yer
lerdeki bütün mahkemeler hep 
bir araya toplanacaklardır. 

Köy Mektebleri 
-·-

Talebesi Fazla Mek
lerde Çift Tedrisat 

Yapılacak 

Maarif şurasmda köy mekteb
lerinin beş sınıfa çıkarılması do
layısile Maarif Vekaleti bu mek

teblerin bir mualCimle idaresi im
kanlarını hazırlamak için bura
larda 'akib edilecek tedris usulü 

' 
idare sistemi. istimal edil'ecek 

ders aletleri ve müfredat prog -
ramları hakkında bir broşür ha
zırlamağa karar vermiştir. Bu 

proşüre göre çocukları fazla olan 
köy mekteblerinde çift tedrisat 
yapılacaktır. Esasen ötedenberi 

köy mekteblerinde talebenin öğ
leye kada; ders görmesi, öğleden 
sonra da kendi ailesi işlerile meş

gul olması, bir esas olarak kabul 
edildiğinden bu mekteblerde çift 
tedrisat yapılwken de öğleden ev
vel ders gören çocuklar, öğleden 

sonra aile işlerile, öğleden sonra 
ders görecek çocuklar da öğleden 
evvel aile işlerile meşgul olacak
larrlır. 

Ancak bu çift tedrisatla mual
limin akşama kadar mekteble 

.meşgul olması icab ettiğinden bu 
kabil mekteb muallimlerine fazla 
ücret verilecektir. 

ilk Ted:isat Muallimle
ri.ıi ı Maaşları 

Maarif Vekaleti ,ilk te-iri•at 
muallimıtrini, maaşlaı il; bera • 
ber umumi müvazeneye r:akl;ıt • 
mek için tetkikler yapmsktad·r. 

Vekalet bunun için Büyült Mıllet 
Meclisine verilmek üzere bir de 
kanun layihası hazırlıyacaktır. 

Şimdilik tesbit edilen şekle gi;. 
re ilk tedrisat muallimlerıniı1 ma

aş karşılıkları umumi mıJ·.·~ı<·ne
ye nakledilecek, fakat ilk mek

teblere aid bütün masrırflar, şim
diye kadar olduğu gibı ma!ıalli 

idareler tarafından temir. edılP

cektir. 

~~~ 
(·l~~·:ı·~ 

b'. ·er 
Nikbinlerle Bed ı!l 

· ı;llJL 
Yazan: ALl 1' · 

Acııba sözün dönüp dol•ı:;' 
şu günlerde hep Danzıg ın rf>: 
sine gelmesi fazla olınuror yJ 
Dünyanın başka meselelerı pıt 
değildir. Fakat şu günlerde del° 
zig meselesi demek mihV~ rtr 
!etlerinin, Almanyanın su _. "., ... 
hesi devletlerine karşı ,. ~ 
d k 1 Y . vaııı... .. 

eme o uyor. ıne edlP 
selesi A}manyanın harb f 
miyeceği meselesi şekline ~ 
Onun için dünya matbU~ 
bundan bu kadar çok bah

5 p; 
mesine şaşmamalı. O halde 
zig meselesi ne olacak?. dl· 

Daha umumi bir taı:'da oııP' 
mektense daha umuırıı ~ı:I' 
Avrupa sulhu hakikaten te, ~ 
ye giriyor mu, girmiyor .ırıu; 4• 
ye mülahaza etmek kestırtl' 
şecek. 

Al . d a.sıPl manya Danzı.g av .. ıt' 
sürerek ve kuvvetine ııı~;~ 
ederek Avrupa sulhunu tek .p' 
düşürmeğe kadar varac•. fJ 
Suali de bunun bir şekJidıl"·;; 
kat bedbin olarak yakın bı~ ll" 
halde Avl'llpaıda mutlaka b ~ 
çıkacağını ileri sürmek . 

5 
tp 

kehanet gösterenlere rağı1' ıı 
sene Avrupada si!ıiıhlı pırııdı 
ganın çıkmıyacağı karı•• 1 'ıı~~ 
lanl:ar belki d~ha çoktur· 

için de sebebler vardır: ~~" 
Alman <tevlet reisi. ..ııe~/ 

acele bir hareketle bu!ıJ~ ıçıl"' 
!arı altüst ederek kcndırıı. u 
çıkılmaz bir vaziyete dul 

. ·-bir 
istemiyecektir. O belkı Jıı~ ·~ . '"")• 
den umduğu şeylerin hıy- ,,,. 

vazgeçmemiştir. Fakatvi3!c 
val'm:ak için zaman d~ 
eğer büugn buna müsaid ııP; 
yarına kadar sabretme!C oP 

litikası haPicinde değildir· ,rıf' 
P•' 

Diğer taraftan yine öğre ol 
ki Danzig meselesi Alırı"0~1~ 
reisi için mı.tlaka he.men ·!)Cİ t 
livermesi iktiza eden bi·~~>· İf 
recedeki işlerden de değı· etiP 
kü bunun yanında baŞj{.11 $ ~ 
ileler b3şgösterecektir. lJ~ıf· p 
nüfusun en çoğu .AJ.ınllP P ıl 
Almanların da yüzde do~.: i 

J3er'it"I 
artık nazldir. Hepsi de ,QC~I 
verilecek bir işarete bııl'lY 0 
Bu takdirde, diyorlar, ~ ~ 
!et reisi de vereceği ~r;ııı1 şimdikinden daha ıırı~~ 1) 

zamanı bkliyor. Şimdıltl 01 f 
muvafık buhnuyor. ıı~ııı.ııı~f 
Manlar bir vakittenbe~ fj 
~lduğu kadar hatıra ıf'ı:· 
getiren bir cümle kul~~ 
Danzig harbsiz olarak il 

t.npsP 
Bu suretle ortaya ..,., ·rı • 

yeni sözlerle Avrupıı ef1" ~ 
qıiyesi nasıl bir ernrivıı1'lııt' 
sında bırakılmak jsterıı) ~~ ~ 
mandana gelen ma!Oırn•1 rJ' 
kezd<! olduğu gibi Le~;st'~e ~ 
lunanlarm tetkikatın.cı~ ır. 
dikleri intftıal.ardan Ç p'I> 
de şudur: Lehler de A \fl"ıli~;I' 
sene bir harb olınasııı• , 
vermiyorlar. ef . .s 

..,,ıeıl' . .ıı' Bununla beraber So; 5;ıô- 1 
zııın yok ki AlmanyıııııP ~#; 
ması karşısında su~ ce:s'l 
daha kuvvetlenme~e .ııırt•·.ıı1 
Çünkü he~hangi btr e ,,-i' 
•· ık'' are]l:U manı o ma ıçın ç 
mııkten ibaret. 

* Yeşiiköy meteoroloji istas
yonunun verdiği maliimata göre, 

* Adapazarı - Düzce yolu ile 
Boluya yeni bir demiryolu yapı
lacaktır. Orada hat ikiye ayrıla • 

cak, biri Kızılcahamam tarikile 
Ankaraya, diğeri Gerede üzerin· 

den İsrnetpaşaya varacaktır. de kız lisesi açılacaktır. 
========================================================~====================================';==============================~. I 

Dedise de, kapıya asılan Mecdi Mecdınin sesi birdenbire dur • söyledim. Biz dört kardeş değil mi- - Ortanca kız kardeşimin ni- Seline başını çevird1
• ,cı 

Plaj Bülbülleri 
!'\o. 63 

Necdet derhai arka cebınde du
ran ovolvcr n. çıkardı, ceketınin 

c~bıı: koydu. 

İş kavgaya dayanırsa, yum -
rl<K sa.lamasını biz de biliriz. 01-
r -~ tabancayı bıı. ııuna daya -
rım keratanı,. 

Kapı ç lı •ııaga ba~ladı. 

Seıın . 

Ev sah:bıne gidip evde olma
dığımı sôyll)eyım, dedi. Aşağı koş
tu - Eyv '1 burada da rezil oldum. 
Alçak.. Kardeşım yetmiyormWJ 
g ı bı, benım de yakama yapışmak 

i.stiyor. 
Necdet heyecan ve tereddüt ıçin

de a)-akta düşünüyordu: 

Yazan: t,kcnde~ F. SERTELLİ 

- Bebekte tanıştığım kadın mu
hakkak ki, Selinin kız kardeşidir. 
Ne garib tesadüf! Selin: .Biz üç 
kardeşiz. • demiştL Acaba Suadi
yedekı portresinı yaptığım Pelın 

de bunların ablası mıdır? 

Necdet bu sırada aynanın kena
rına ilişik küçük bir fotoğraf gör

dü: 

- İşte .. ta ken.dı.;ı .. Pelınin res
mi. Aman yarabbi, bu tesadüfe i
nanmak için in.sanın aklını oynat

ması lazım. 

Ev sahibi: 

- Burada Selin isminde kimse 

yok. 

inanmıyor ve: muştu. • yiz .. İşte Karstan geldi erkek kar- şanlısı Mecdi bey. - Şairlerle rcssarnl9r
8 

S Kapı açıldı. · 'şim. D k M N rım. - Ben onun sesini duydum. e- iyere , ecdiyi ecdete pra-
lin burada oturuyor. Kendisine Selin: - Pek a11i .. öyle olsun. Fakat. zante "etli. Necd_et sordu: ? ,/ 

bir çift sozüm var •. Konuşup gi- - Gel bakalım, dedi, ne söyli- onu bu gece çabuk savmağa bak! Ve Necdetı göstererek, bir ke- - Nıçın acırsınız· .. ~rt 
dcceğim. Eğer beni kabul e~mezse, yeceksin? Hem bu vakıt misafir Sana müh"m haberler getirdim. lime ile: - Ölünciye kadar zılg 
kend si pişman olur. Hayd s'z be-1 kabul cduir mı? Karstan erkek Kız kardeşini tevkif edecekler.. - Ağabeyim... mağa mahkumdurlar dS· ~,ı; 
nim sozlerımı sôy . y n or:a , kardcşım ge.di. Başı dumanlı .. Yu- Sermed meselesi sarpa sardı. Za- Diye ilave etti. - Fakat, ben en ço!C 

D·ye bagtrdı. karda oturuyor. bıta şiddetle arıyor onu. Mecdi ortadaki sofrayı görünce ressamlardanım. pÖ)ı:~ 
Ressam Necdet merdıven başın- Mecdi kapıdan içer,ve girince Selin, kız kardeşinin zabıta ta- bıyıklarını .kaşıyarak güldü: - Haydi canım .. ı:ıeıı Jt'Y" 

dan seslendi: gülmeğe haşladı: rafından arandığını ve tevk'f edi- - Ben ne talihli adamım yahu! tavallara kulak asmaırı~c9 
- Ka slan erkek kardeşin gel- leceğini duyunca titredı. Nereye gitsem içki sofrasile kar· nefesi açlıktan kokar· ıJı ~ 

- Sclın! Fazla gürültü çıkar- acı di ha? 1 Eh bu gelen de yabancı A k d · şılaşıyorum. Oh .. Ne iıliı. Nefis lacağına b'.r pastırırı ~ 
masına meydan vermemek için al - man ar eşımin yanında k para ıı 

degil. Ona, enıştem geldi, dersin. bunlardan bahsetme! Ben onu sav- mezeler .. Temiz bir sofra .. Akibet açsaydın, daha ço ~ v 
bakalım içeriye. Beni kardeşim kI·~·· ·ı> 
d

. 
1 

B' 
1 

k Haydı, yol göster bakalım. mag· a çalışırım. Yainız kalınca ko- hayır ola. dm. Yaz da geçer, ',, i\
1 

ıye tanıtırsın. ır reza et çı ar- ıııe~ ıc 
Selin merdiven başındaki elek- nuşuruz. Ressam Necdet, Mecdiye hay • çer. Mezelik için, ye ..,e> ı. ,> 

makdansa, konuşmak daha hayır· . J'" ~ r 
Jıdlr. tı-iğı açtı: retle bakıyordu. zaman alınır .• Sizııı .,.ıb~ ' 

Ve önden yurüdü.. . ,.. 
- Vallahi çok muzib bir adam- - Ne tıpık bır adam... kalp akçcve bt-nzer. 0ır· 

Selin titrek bir sesle: ı Odanın kapısını açtı. tırma, heı: zaman aJtıPı•'ı· , 
sın sen. Diye mırıldanırken, Mecdı, Nec- •" • 

- Peki. .. Kapıyı açıyorum. - (Sen) i bırak da (Enişte) di- Mecdi ya\•an yavan homurda • detin dikkatle kendisine bı.ıktığını Necdet gülmeğe baŞş b'' ,t 
Diye cevab verdi. Sürgü:ıcü çek- ye hitab et bana! Zamparan şüp- nıyordu: gördü: - Çok zarif, çok JıOpıı ~~ 

ti ve yavıışca: helenirse hır çıkar sonra... - Hah şöyle. Yola gel bakayım _ Siz de taharri memuru mu- benziyorsunuz! l{ald':orıf' 11 

- Mecdi bey! dedi. Burası Bil- - Gelir gelmez hır çıkarmayı hınzır kafir. sunuz? kat, insan bu yaştan uJı1'1 .ıJ 
kd d 

··1 Aklı b · .. ı S k d t s ı d · g"ini bırakıp ticarete 
8 

ı ;v yü ere egı . nı aşına top- düşt.inuyorsun. ana yu ar a o u- e .n o adan ıçeriye girer gir- - Hayır. Ben ressamım. ,ıı (pe~O 
.... -~a adamın a.iıabeyim olduğunu 1 mez: - Çok iyı .. çok iyi. 

1 

• 

at 
1 
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9Dnün Meaele•i: -
Ruhsatiye Almıyan 
Radyo Aboneleri 

1 
Salı Giinüne Kadar Müracaat 

1 
Etmiyenlerin Ruhsatiye/eri 

İbtal Ediliyor 
~elıri.ınizdeki radyo aboneleri
~eruYeru ruhsatiye almaları için 
dek· eıı son mühlet de önümüz 

1 salı günü bitecektir. 
~asen ilk üh' ı t b ' · · IUıı m e ayın ırıncı 

1~ 1il nihayete erm.1§ olduğundan 
~le 1 guıı içinde müteaddit abo -
l't!lt r merkezlere müracaat ede
l],,,_ 3 20 c~ ile nıhsaıtiyelerini 
~]ardır, 

satiyeler hemen iptal olunacaktır. 
Yapılan tetkiklere göre şimdiye 

kadar şehriıniııde 25 bine yakın 
radyo abonesi yeni ruhsatiye al
mışlardır. 

Henüz ru.hsatJyelerini ~nile
memiş aıbonelerin sayısı ise 2500 
den fazla tahmin olunmaktadır. 

Poota, telgraf ve telefon mü -
dürlüğü önümüzdeki salı günün
den itibaren bunlar hakkında liySaıı gününe kadar ~ni ruhsa-

~ alınıyanJar; o tarihten sonra kat'i takibata geçecek ve hem 
llıe)t olarak dahi olsa harç ver- ruhsatiyelerini iptal edecek, ibem 
~~ lstıeseler bile kabul edilmi - de kendilerini mahkemeye vere-

lt Ve ~deki eski ruh - oektir. 
İlıı- -1 l 

Sıhhat 
Müzesinde 

Sinema 

Gittikçe Çok 
Yorgunluk .. 

Dünkü ıll"zetelerden biri, mn
a!liınlerin okutmağa mecbur ol
dukları ders saatlerinin arttınl

ması yolunda bir cereyan oldu -
ğunu kaydediyordu. Bu takdirde, 
orta mekteblerdeki hocalar, haf
tada 18 saatten fazla, lise hocaları 
da 15 saatten fazla den okutacak
lar, demektir. 

Muallimlerin yükü, mes'uliyeti 
gittikçe artıyor. En yorgunluklu 
bir iş haline geliyor. Buna muka
bil de onların daima muahaze e
dildiği, mesailerinin killi adde -
dilmediğini gösteren bir ha • 
vanın mevcudiyeti hissedilir. Bü

tün bunlara mukabil de, maddi 
vaziyetlerinin ıslahına doğru tek 
adını atılmış olmayıp, biliilds, yıl
dan yıla mağdur oluyorlar. 

Hulasası, gittikçe çok yorgunluk, 
fakat, gittikçe az istihkak .. 

Bu, iyi bir sistem değildir. 

BURHAN CEVAD 

• 
icra Kanunu 
Değiştiriliyor 

-

i :ı • 1 ! ~Eli: t:l: ı :; :ı: ı =:t ! i ;I 
Dört İyilikten 

Ahbab Maraz 
Kumarbaz 
Birinci CezadaSuçlarını 

inkar E tiler 
Silivri.kapıda kale üstünde zar

la kumar oynamak suçile yakala
nan 4 kişi dün Sultanahmed bi
rinci sulh ceza mı.fıakemesine 

verilıni:jlerdir. 

Yusuf oğlu İzzet, Kanber oğlu 
İzzet, Riza Şahin ve Makbul is
minde bulunan bu dört kafadar 
mahkemede cürümlerini tamamile 
inkar etmişlerdir. 

E7.cümle içlerinden Riza Şahin 
hava çok sıcak olduğu için serin
lemek üzere dört arkadaş bir yer 
aradıklarını, nihayet kale duvarı 
üstünde bir oyuk bularak oraya 
girdiklerini söylemiş ve sözlerine 
şöyle devam ~tir: 

Cıkar 
t ----

Bir Kadın, Ortağının 
Çocuklarına Yardım 

Etmek istemişti 
Sultanahmed birinci sulh ceza 

mahkemesi dün ayni kocaya va
ran halef seld ilti genç kadın a
rasında vukua gelen bir hakaret 
ve dövme hadisesine baJunışlır. 
Davanın mevzuu şudur: 

Mahmura isminde genç bir ka
dın bundan bir müddet <evvel genç 
bir tüccarla evlenmiş ve şehri -
miz.den İ.zmire giderek mes'ud 
yaşamağa başlamıştır. 

Bayan Mahmure bir gün İz -
mirde kocasının evvelce Nermin 
isminde birile evlenip boşandı -
ğını ve hfılen İstanbulda !bulunan 
Bayan Nerminin çocuklarile ~k 
sefil bir hayat yaşadıkl•annı öğ

renmiştir .. Her Yere 
Duvar ilanı 

tapıştırılmıyacak 
l§ı~Jı İlanlardan Daha 

"'Z Resim Alınacak 
Ô .. .. d k. A l d Borçlunun Lehine Yeni 

numuz e ı yar a tt•·k·· l K k 

•- Sıcaktan ve meşguliyetsiz
l:ikten oanımız sıkılmıştı~ Haydi 
şöyle bir zar atıp tallimize baka
lım dedik ve arkadaştaki zarları 
çıkardık!. Maksadımız kumar de
ğil, sadece ıaramızda hem talii

mizi denemek, hem de kimin da
ha iyi zar attığını öğrenerek ar
kadaşça vakit geçirmekti. Oyun 
gerçi para üzerine idi. Fakat yut
maca değildi!.• 

Çok içli ve hassas bir genç ka
dın olan Bayan Mahmure eski or
tağının ve kocasının ilk çocukla
rının sefalet içinde sürünmeleri
ne kallıen razı olamamış ve lıı -
tan;!mla ilk gidişlerinde eski or
tağı ile çocuklarını görüp onlara 
yardım etmeği kendi kendine ka
ra ı .. ~tırmıştır. •• ~ muhtelif cadde ve so

~d~ duvarlara ilAıı .~~
d~ gıtzelllği bo:ııduğu gorü1-
~~en bu usulün l::ıir an ev" 

ınen•ı kararlaştmlınıştır. 

~~e Reisliği ilAn asmak 
A... lelırin muhtelif yerlerine 
~l'\ıpad_ı olduğu gibi küçük ku

de ~ ltoyacaktı.r. Esasen evvelce 
Yap il mevzu etrafında tetkikat 
le 1lııuş a1duiu.ııdan §imdi şeb
~ Uygun gel~ kulelerin 

lı tesbit olunmaktadır. 
reı..ı~an başka ışıklı, elektrikli 
~arın geceleri güzel gij -

ıı.r ~eri de nazarı dikkate alı
~lı belediye bu kabil reklam -

H ık A 1 k 
u um er onaca 

a a çı aca 
Pivanyoluııdaki sıhhat müze -

sinin genijşletilerek büyi>tiilmesl 

için bir miirlkiettenberi yapılan ça
l.şııalar çok ilerlemiştir. 

Burada büyük bir sinema salonu 
da vücude getirilmektedir. 

Sıhhat müzesi sinemasında hal
kımıza ve mekteblilere sari haıı
ta!:ıklardan korunma yollarını an 
latan, içki ve zehirli maddelerin 
büyük zararlarını belirten fay -

ıdalı filimler pterilecek.tir. '.Bu 
filimler için ha.lktan ve mekteb 

!ilerden hiçbir para alınmıyacak
tır. 

Filimlerin bir lasını da Amerika 

ve A vrupadan şehrimize getiril
mi§tir. 

cSıhhl sinema. önümüzdeki ay

lardan itibaren çalışmağa başlı-

Mevcud icra kanununun de -

ğiştirilerek yeni bir icra kanunu 

vücude getirilmesi hakkında bir 

müddetıtenberi çalışan komisyo " 

nun mesaisini bltirdğiini şehri -

mizdeki a!Akadarlara billlirmiş -
tir. 

Komisyon tarafından hazır la -
nan yeni kanun projesi Vekiilete 
verilmiştir. 

Öğrendiğimize göre bu projede 
birçok yeni hükümler vardır. 

zcümle borçluların 2 aylık yi
yecek ve yakacaklarınıdan maada 

1 aylık yiyecek ve içeceklerine te
kabül edecek paralarına dahi ha
ciz konulamıyacaktır. 

lı Çoğaltılmasını istemektedir. 

~ı.ı'!'.11?1 için de ışıklı, elektrikli 
Ilı --<ll!Uardan daha az resim alın
deaıı1 .. ve kola-ylıklar gösterilinesi 

d11..;: yacaktır. 
-.unülmektedir. 

Ayrıca belediye köylerin şahsi

yeti hükıniyelerine aid mallar 
dahi haczolunamıyacak ııııallar a
rasına alınmışlardır. 

---<>-

t'.ski Harfli Nüfus 
Cüzdanları 

-~lltunızın ellerinde bulunan 
lı 1 hlrflı nillus cüzdanlarının 
ı,:neıı kfuniıen değiştirildiği an
ıı.·ılıııalttadır. Bu suretle nillus 

ıre.ıer;~~ . k' fl' tU ..... e bınlerce es , !har ı 

ltjan birikmiştir. 
lşg :Qllııların dairelerde füzuli yer 

llı aı ettikleri ve hiçbir işe yara
!) 'l'&cakJarı anlaşıldığından dün 

h:iliye Vekalltinden vilayete 

tıı. lııısusıa bir emir gönderilmiş-
lı 
ta~ fltn~e gore eski harfli müte-
llı" huvıyet cüzdanları mal -

lldiirJ .. k 
Ilı! U !erine verilecek ve res-
~ lı'Yetler muvacehesinde ya

arak . 
':-- ıınha olunacaktır. 

No. 5 

~.k: 
'l'eııı at ki!lJse karşısına çıkmadı. 
~iiııJ1ar üç katlı bir binanın ö
lı. ~ durdu, Kapının ziline baıı
•ı~öı!J sonra kapı açıldı. Kolları 
~iı §ışınanca bir adam çıktı. 

seslendi· 
; ).f~ı-hab~ Kris! 

~nı;ınan adam, bır an mısafüini 
...._ ~l'lladı, sonra yiızü genişledi: 

haııgi ay s:n misin? diye bağırdı, 
ltr ruzgar attı seni böyle? 

h<iı ıs elini sıktı, omuzunu ok -

le~e;d•hu , §imd ıye k .. dar nere -
Yı~ da •n? İnsan şöyle bir uğra
t~~eı h ınerhaba demez mi? Daha 
lıad lıı •ber verseydın, ben de ar
leıııiy rı Çagırırdım, gı.izel bir 

• et kurardık. 
J\ııı. 

1~•ıl şapkasını öyıle meha -
lıa 1ı:o1rtınantoya fırlattı ki, şap

ı dı: 

İifaiye Mektebi 
Birinci devresini ikmal eden it

faiye mektebi, bir teşrinievvelde 
yeni devre tedrisatına başlıyacak
tır. Mektebin yeni devre tedri 

sat progranu, vaziyet icabı olarak 
daha fenni ve mesleki bir takım 

bahisleri ıhtiva edecektir. Bu se
beQd.en dolayı lbu devreden iti -

baren itfaiye mekteıbinde tedrisat 
yapmak ıizere, bu bahislerde sa
!filıiyettar , haricden muallimler 
tedarik edilecektir. Mekbebin ye

ni devre talebe kadrosu dıa bir 

kaç misline çıkfilılacaktır. 

Bu maksadla Dahiliye Vekaleti 

bugünlerde bütün vilayetlere ve 
belediyelere bir tamim göndere

rek itfaiye mektebine gönderil -

k üzere taleb seçmelerini bil
dırecektir. 

- Pe ıu, arkadaşlar burada de-
ğ ·ı '? ı mı .. 

Kris • nayır• der gibi başını sal
ladı. 

- Hıç olmazsa telefon etseydin. 
- Hayır, kimse olmadığı daha 

iyi. .. 
Krisni yüzü birdenbire gerildi: 
- Do~ dedı. unutmuı,tum. 

Biliyorsunuz ki, burada sizin için 
tehlike yoktur. Ne olursa olsun, 
bana güvenebilirsiniz. 

•Aziz• i mutfağa giden kori -
dara doğru götürdü. Mutfağın ya
nında kiiçük lbir oda vardı. Bu -
ra~ı bir lokantadan .ziyade, ıblr 

kulübün randevu odasına ben:zi
yordu. Buraya kabul edilmek im
tyiazında olanlar, yahud daveUi
ler, en zengin otellerde bulamı 
yacakları bir hüsnü.kabulü bura
da görürlerdi. Çünkü Kris müş
terilerine sadece yemek vermez
di, onun asıl gayesi onları mem
nun etmeklL •Aziz• büyük ma -

--k

Belediye Memurları 
Tekaüd Hakkından 

istifade Edecek 
Bütün belediyeler memurları -

nın da devlet memurları gibi te

kaüd hakkından istiiade etmele
ri Dahiliye Vekalf'tince esas iti
barile kararlaştırılınıştır. 

Dahiliye Vekaleti bu münasebet
le bir ' kanun projesi hazırlamağa 
başlamıştır. 

Yeni kanun projesi Büyük Mil
let Meclisinin ilk içtimaında mü
zakere ve kabul olunacaktır. 

Diğer tarai'tan mcvcud zabıtai 
Belediye ni1,amnamesinin ihti -
yacı karşılamadığı da görülmüş
tür. 

Bu münasebetle Vekalet yeni 

bir nizamname de hazır lamağa 

başlamıştır. 

saya bastı. ve eski zamanlar tekrar j 
gözünde canlandı. 

- Bir şerri içersin tabii. 

- Menuniyetle ... 

- Biraz da cızbız ... 

Templar oturdu, Krisin getir -
dlği şarabı yudum yudum içme

ğe başladı. Burada, iyi donatı] -
mış bir ll)asanın etrafındaki ıış

eli ve samimi havayı ba ·ka hiçbir 

yerde bulmak mümkün değildı. 
Teanplar o gece adamakıllı ça· 

lışmağa karar vermişti. Cı.ıJbız 

geldi. Tereyağı gibı ağıza konunca 
eriyor<iu. Templar yavaş yavaş 

Muhakeme ibundan sonra şa -
bitleri dinlemi§ ve cürmü sabit 
görerek 4 kumaııbazı 3 er lira pa
ra cezasına mahkum etmiştir. 

Ayrıca zarlarla ortada bulunan 
80 kuruıı kumar parasının da mü
;adere olunması kararlaştınl -

mıştır. 

. 

KISA POLiS 
HABERLERl 

* Kasımpaşada oturan Abdul
lah adında bir seyyar ikömürcü 
ev halkına hiddetlenerek evin 
oamlarını kırarken kırılan cam 
parçalarıle sağ !bileğinden yara -
lanmıştır. * Mahmudpaşada Yıldız hanı 
oda!başısı Hasan bir para mcsele
sindan çıkan kavga neticesinde 
ayni han<la çantacı Adil tarafın
dan çekiçle başından yaralanmış
tır. 

* Tophanede iBoğazkesende 
oturan Ahmed oğlu Kasım ile Ali 
oğlu Abdullah bir alacak yüzün
den çıka'l kavga neticesinde Ah
med oğb Nuri a<lında birini ya
ralmaışlardır. 

* İzmirli Kamil oğlu Süreyya 
ve Osm rn oğlu Feyzinin bindik
leri mO'tosik.et bahçekapıda şo
för Said in idaresindeki 1754 nu
maralı otomobile çarpmış, her i
kisi de baca-klanndan yaralan -
mışlardır. 

* Su.tanselimde Çukuııbostan 
sokağında 63 numaralı kahveci A
linin evinden yangın çıkmış, ev 
tamamen ıandıktan sonr'a sön• 
dürülmüştür. 

yemeğini de yedikten sonra, bir 

sigara tellendirdi ve geriye ka -
lan şarabını da bitirdi. 

O zamana kadar herşey mü -
kemmel gitmişti. İrbolden sonra 
sıra başkalarında idi. Üstelik bir 
milyon doları da cebine indil'e -
cekti. Kendi kendine d~ündü: 

- Hakikaten bir milyon doları 
olınıyan insan nasıl yaşıyabilir? 

- Kris, bir şarab daha getir! 
Sandalye üzerinde Telgram 

gazetesının son tabı duruyor
du. Gazeteyi aldı, iri serlevhala • 
rına baktı. Şöyle bir göz atınca 
artık kendioı~iıı meşhur bir adam 

Filhakika Mahmure bu kara -
rını İsbanbula ilk gelişinde; bun
dan bir kaç gün evvel hemen tat
bik mevkiine koymuş; Bayan 
Nerminin oturduğu eve gizlice gi
derek onunla konuşmak istemi§
tir. 

Lakin eski ortağı evde bulun
madığından orada yalnız Nermi
nin çocuklarile lkarş;ı.Jaşmw v<e 
onların çoraP6ız, yırtık, eski en
tarjJer içinde olduğunu görmüş
tür. 

Mahmure isminde genç bir ka
bu sahne üzerine hemen çocukları 
yanına almış; beraberce çarşıya 

giderek onlara bebek, ayakkabı, 

elbise ve saire giıl>i birçok şey !er 
aldıktan sonra evlerıne gönder
miştir. 

Mahmure; çocuklardan btzyü
ğüne verdiği bir mek!tı.ibla da 
eski ortağına .bu yardımı kendi
sinin yaptığını bildirmiş ve onu 
görüşmek üzere Kumkapıda bir 
gazinoya çağırmıştır. 

Bayan Nermin bu hadiseyi bü
yük bir hayret içinde karşılamış 
ve dün kararlaştırılan yere; Kum
kapı gazinosuna gitmiştir. Fakat 
gazinoda halef, selef iki genç ka
dının kar~ılaşmaları pek aksi ol
muş; kibirli ve izzcti nefsine pek 
düşkün bulunan Nermin; daha 
karştdan Mahmureyi görür gör
mez: 

- Bana zenginliğini mi göster
mek istiyorsun? diyerek onunla 
kavg~a başlamıştır. Bir aralık 
kavga yatışmış; fakat 'bu !lefer de 
Bayan Nermin ağlıyarak: 

•- Seıı benim kocamı ellinden 
aldın!. Şimdi de çocuk lan mı ka
çırmak istiyorsun değil mi?.• 

Diye tekrar wtağına hücuma 
başlamıştir. 

· Nihııyeb Mahmure de :yaptığı 

olduğunu anlaıruştı. Heyecanh 

bir muhbir, kendisinden öyle şa

tafatlı bir lisanla bahsediyordu 

ki ... Templar adeta ut~dı. Ma

kaleyi sonuna kadar okuduktan 
sonra gülümsedi. 

Bu makalede birçok defalar 

zikri geçen bir isim vardı. Ayağa 

kalktı. Yine gülümsedi. •Aziz• l 

tanıyanlar, onun bilhassa böyle 

gülümsediğı zamanlar müthiş bir 

insan kesildiğini söylerler. 

Krisin omuzuna dostane bir 

yumruk vurduktan sonra: 
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Okuma 
Masrefı 

Azalacak 
Mekteb Levazımı, Elbise 
Ve sa·re Masraflarının 

Ucuzlaması düşünülüyor 
Mekteblerin açılmasının yak -

laştığı şu günlerde Maarif Vek.a
leti bütün çocuk babalarını ve 
talebeyi J'ı e,gıJ! eden @emmi -
yetli bir mevzu ile meşgul ol - J 
malııtadır. 

Bu mevzuun esasını; •tahsil im
kiinlarını ucuzlatmak., •okuma 
masraflarını indirmek• teşkil et
mektedir. Filhakika tyapılan ilk 
tetkikler neticesinde halen mem
leJ.ietiınizde taıhsil ırnasraflarının 

bütün halk kütlelerile tekmil a
ileleri tazyik edecek derecede pa
halı olduğu anlaşılnuştır. 

Bu sebeble evvelii talebeye u
cuz malzeme temin etmek ve mü
teaddid maddelerin fia tlannı in
dirmekle işe başlanacaktır. 

Bu cümleden olmak üzere mek
teb kasketlerı, keten önlükler, iz
ci malzeme ve ayak.kapları ile ta
lebelere aid diğer zaruri madde
leri ucuza temin etmek için neler 
yapılması icab ettiği etraflı bir 
şekilde tesbit olunmaktadır. 

Aynca yazı mürekkebi, def • 
ter, resim kağ!dı, kurşun ka!Cdl'I, 
lastik ve saire gibi maddelerin Ii
atlan da indirilecektir. 

Bu suretle büyük bir not def
terini 1 kuruşa, kurşun kalemleri 
40 paray>1 ve bir şişe mürekkebi 
de 5 kuruşa abnak ka·bil olacak
tır. 

Haliç İdaresinin Vazi
yeti T edkik Edilecek 

Haliç vapur idaresinin vaziyf.'
tini tetkik ve icab eden tedbir -
!eri teshil etmek üzere dün be
lediyede muhasebe müdürü Muh
tar, müvazPne müdürü Necati, 

daimi encümen azasından Suphi 
ve umuru hukukiye müdürü Fe

~ il~ 
Yeni Karara göre 
Tedbirler Lazım 

İstanbul mob'uslarının, şehrin 
mubtelü yerlerinde tetkik gezin· 
tileri yaparken halkın dilekleri a
rasında, sık sık, ınektcb n1e,:zu • 
)arına raslıyoruz. Geçen gün, Sa
nyerde vatandaşlar, bilha,sa, or· 
ta tedrisat müesseselerinde ted· 
risatın sabahları saat 8 de ba~la
ması kararına itiraz ediyorlardı. 

İstanbulda, sabahleyin derse ye
tişmek için bir, bir buçuk saatini 
yola harcamak ~cburiyelinde 

kalan talebe ve hoca çoktur. Yeni 
karara göre, bilhassa kış günleri, 
bunların · çekeceği sıkıntı nasıl 

telifi edilecek?. 
Bundan başka, İ~tanbul, nakil 

vasıtaları itibarile en geri bir ka
sabadır. Vapurlar seyrek işler, 
tramvaylar ağır işler. Sabahleyin 
küçük bir arıza ile yol kapanır. 

dakikalarca bütün nakil vasıtaları 
durur. Bütün, bunlar, saatle mu· 
k.ayyed olan ve işine yetişmek 

mecburiyetinde olan insanları si· 
nirlendirir. 

Derslerin başlama saati hak -
kında yeni verilen karara göre, 
İstanbulda alınması Iazım gelen 
tedbirler, bizce şunlardır: 
1- Belediye ile, diğer alikadar 

makamlarla temas ederek, sa • 
bahlan nakil vasıtalannın daha 
muntazam, daha sık, daha mebzul 
ve daha seri bir şekilde işletilme
sinin temini. 

2- Hl!r talebenin mıntakasın
dalri en yakın mektebe gitm.,.inin 
temini. (Fakat mekteb açmak 
mümkün olmıyan yerlerde birçok 
talebe yine bir saatlik ~'ol katet
mek ıztırarında kalacaktır.) 

3- Hocaların oturdukları sem
te en yakın mektebe tayin edil· 
mesi. 

Bn noktalar ehemmil·etle göz
önünde tutulmaz, tedbir a1ınmaz

ı;,a, saat E de tedrisata başlamak 
işi, sayısız aksaklıklar yapar. 

&EŞAD FEYZİ , 

rid.den mürekkeb olmak üzıere bir•-------
komisyon kurulmuştur. Komis -
yon idarenin bugünkü vaziyeli ile 
elde mevcud olan vapurlarla sey
rüseferin idaresinin mümkün o
lup olmadığını ve diğer hususatı 

tetktk ederek, bu hususta Vali 

ve Belediye Reisine verilmek ü

zere bir rapor hazırlıyacaktır. 

iyiliğe ve güzıel, insani d~nce
lerine böyle nankörce bır muka

belede bulunulınasına yav.ış ya
vaş kızmağa ba ladı.ğınd.an Ner -

minin sözlerine abi mukaıbele -

lerde bulunmu.ş, J:ıi'ahare de ış 

büyük bir kavgaya muneer ol -
muştur. 

Etraftan yetişen polısler kav
gacı iki ka<:lını ayırmışlar, fakat 
bir aralık Mahmure Nerminin ü
zerine atılarak onu tokatlamıştır. 

Dı.in muhakemede hadise yuka
rıdaki şekilde anlaşılmış ve ne
ticede hakim :M.ahmurenin N el'

mini dövdüğünü sabit görerek 
kendisini 16 lira 60 kuru.ş pal'a 
cezasına ve 200 kuru.ş da :ınıa.snıf 

ödemeğe mahkum etmiştrr. 

- Eh, ben artık gidiyorum, de
di. 

- Ne ;.cele ediyorsun böyle? 

Templar başını salladı , masa -
:ııın üzerine biır·banknot bıraktı. 

- Doğrusu senin cızbızlan en
fes! İnşallah bir daha gehrim. 

Tekrar koridora çıktı. Telefo

nun önünd611 geçerken bir an dur
du. Telefon defterini açtı. N jıar

fını aradı ve parmağı, gazetede 
birçok defalar zikri geçen ismin 

üzerinde durdu, adresi ezber! di, 
taıbancasını yokladı ve sokağa 

çıktı. 

Caferson caddesinın saatı do -
kuzu vurduğu zaman Templar o
nuncu sokağın köşesinde otoma -
bilden indi. Bir müddet yaya kal

dırımın ı.izerinde hared<etsız dur· 
du. Kendisini getil'en otomobil 
gözden kaybolunca, en yakın e
vin numaraısına bakmak içın o
nuncu sokağa gırd i . 

f ririmizin Derdi 
Hepimizin Derdi 

Tütün Paketleri 
Bir okuyucumuz da şu fi

kirde bulunuyor: 

•Ben dış memleketlerde çok 
dolaştım. Nereye gitsem, bu 
memleketler halkının istihlak 
ettikleri sigara paketleri ne 
dikkat ettim. Hepsi birbirin
den şık ve zariftir Bizim Tür
kiyemizde iyi tütun yetışir. 

Faıkaıt mazrufu ne kadar gü
zelse, zarlı da o kadar berbad
dır. Halbuki s'gara içmek bir 
zevk işidir. Böyle olduğuna 

göre, .zarfa da dikkat etmek 
liızımdır. Bana öyle geliyor 
ki, İnhisar idaresi sıgaraları

nı, pahasını yükı,cltmeden ha· 
kikaten zarif paketler içinde 
satsa, satışını arttırabılir. Gü
zel ve cazib bir . ey satın al
mak insanların bir zafıdır.> 

Templar ağzında bir sigara, el

leri cebinde yürüdü. Üzerinde ta

bancadan başka fildişi saplı bir 

hançer de vardı. 

Aradığı numarayı buldu. Bura

sı Holanda müstemleke mimarisi 

tarzında yapılmış eskı bır ev<l~ 

Cephesi kırmızı tuğladandı. A -

merikaya ilk gelen Holandalıla -

rın yaptıkları evlere benziyordu. 

Templar evin kenarından ge

çen dar bir sokağı da tetkik etti. 

Geniş <kaldırımda birka~· adım da

ha yürüdüğü zaman, epeyce şa

yanı di<kkat yeni şey !er daha gör· 

<lü. Evin arka tarafında, birir,ci 

katta ışık vardı.. Çünkü dar so

kağrn mha:eıinde döniıp ışık a· 

kiılleri görmı.iştü . Bu da evde ika

met edildiğine delildi. 

:Deııamı \>ar) 
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1 Uzak Şark İşleri 1 

Diplomatlar Neler 
onuşuyorlar? 

Ja.1Jonyanın Mihver Devletlerine İltihak Etmesi 
Sözlerinden Ne Maksad T akib Edildiği Anlaşıldı 

Avrupada bugünlerde yeniden 
mühim nasıl bir değişiklik oldu?. 
Bellibaş!ı bırşey yok. Yalnız ma
!Om gerginlik devam ediyor. Av· 
rupa politika aleminde de yaz ta
tili ibuküm sürüyor. Şu günlerde 
fakat beyne!.ıı:ıilel politikada bi-

..,. 'I. ... -

rincı d.ırecedeki mevzu Avrupa 
işleri değ.I, Uzak şark meseleleri
dir. Yeni gelen Avrupa ve Ame
rika gazetelerinin umumi siyaset
ten bahseden sütunlarında daha 
ziyade Uzak Şark işlerine ehem
miyel verildiği görülüyor. İmtiyaz mm11oka lannm kapılan 

Amerikalılar 911 denberi J a -
ponya ile olan ticaret muahede
lerini artık tanımaz olduktan son
ra Uzak Şarktaki vaziyet daha 
•iyade ehemmiyet kazandL Bir 
taraftan İngiliz elçisi ile Japon 
Hariciye Nazırı arasında Tokyo
da konuşmalara devam ediliyor. 
Japonların dediğine göre Ameri
kan111 t<icaret jnuahcdesini boıo

muş olması İngiliz - Japon mü
••kerel.erinde müessir olınanuş

tır. İki tarafm konuşması devam 
ediyor. 

Ne olursa olsun Amerikanın Ja
ponyaya karşı aldığı vaziyet bir 
çok noktadan ehemmiyetlidir. 

Fakat Japonyanın Bertin - Ro
ma mıhveri i'e olan münasebeti 
ne safhadadır?. 

Almanya ile İtalya arasındaki 
malüm ittiJaka Japonyanın da 
gireceğine dair şu günlerde yine 
§ayialar çıkmadı değil. Fakat bu 
rivayetler hep vakit vakit çıkan, 
sonra arkası kesilen sözlerdendir. 
Çünkü Japonyanm da ittifaka gi
receğini ortalığa yaymayı kendi 
hesablarına muvafık görenler Va?'-

dır. Fakat Japon diplomatları o 
kadar ileri gitmiyorlar. 

Berlindeki Japon elçisi ile Ro
madaki Japon elçisi ,geçen gün 
buluşarak konuşmuşlardı. 

Avrupa matbuatında göriilen 
yeni dedikodular da işte bu gö -
rüşmelerden sonra ortaya çıktL 

İtalyada yayılan rivayetlere 
göre her iki elçi Japonyanın da 
Alman • İtalyan iq ifakına gir
mesi muvafık olduğu fikrinde i
mişler. Bu iki elçinin bu fikirde 
olması pek mümkündür. Hem de ı 
kendi hükumetlerine bu mütale
alarını bildirmiş olabilirler. Fa -
kat Tokyonun bu fikirde olup ol
madığı ayrı meseledir. Berlinde 
ve Romada bulunan Japon sefir.. 
!eri mihver devletlerine Jı:arşı pek 
dosUuk gösteren elçilerdir. Şimdi
ye kadar bunu muhtelif vesneler
Ie gösteren, bu diplomatlar şimdi 
tekrar Alman ve İtalyan ittifakı
na taraftarlık etmiş olabilirler. 
Fakat asıl mesele Japonya impa
rıatorluk hükiımetinin vereceği 

karardadır. Bundan başkan Ja -
ponyada ordu kumandanları da 

Amerika Bombardıman Tayyaresi 

Resınimizde gordüğün!lz tayyare, sahiden havada uçan bir müs
tahkem mevkıd:r. Buna havalarda uçaı:a.k gezen bir kale diyebilirsiniz. 
Bu tayya·erın ılk tecrübeleri yapıldL Amerikanın, yani Amerika kıt'a
aının ku:ey uc..ıııdan g<iney ucuna kadar 9 saat 15 dakikada uçuyor. 
Eğer bu uçuş sırarında üstünden geçtiği yerleri topa tutacak olsa taş 
taş üstılndc gilç kalı•. 

-- Sonra ... 
Yı. lafla öne almanın unkiını yok. Tekrar bir 

hamle yapmak isledi. O zaman ben de bütün şid
d..timle bu hamleye karşı koydum: 

- Olmaz .. 
Zaten. paşanın ahlakını bir kaç gün içinde al

. dım. Biraz fazla bağırınca susuyor ve .. Yumuşu
yor. Bu son soldırış la böyle kırıldı ve; 

böyle bir ittifakın ötedenberi ta
raftarı olduklarını anlatmışlar -
dır. Fakat J aponyanın siyaset a
damları, iş adamları bu hususta 
çok ihtiyat gös~erilmesini ileri 
sürüyorlar. Hele bir gün olup da 
İngiltere ile kat'i bir anlaşmaya 
varmak istiyen, bunu senelerden.
beri bekliyen diplomatlar da yok 
değildir. Vaktile Japonya ile İn
giltere arasında mevcud olan it
ti.fakın hatırasını hali muhafaza 
eden bu diplomatların bugün söz
leri geçmiyorsa da Japonyanın 

harici siyasetini idare edenler a
rasında ihtiyat ve itidal sahibi ve 
taraftarı olan devlet adamları da 
vardır. İşte İngiliz - Japon mü -
zakerelerinin birçok müşkülata 

rağmen Tokyoda devam etmesi -
de gösteriyor ki bu itidal ve ih
tiyat sahil;ıi Japon diplomıfüarı 
bugün mihver de-vletlerile ittifak 
istiyenlere karşı mukavemet edl· 
yorlar. Zaten unutmamak lazım 
ki mihver devletlerile ittifak et
meden evvel Japonya birçok nok
taları düşünecektir. Japonların 

uzun uzadıya düşünüp hesab et· 
meden ittifaka gireceklerine ih
tİlp.al verilmiyor. Nitekim bir iki 
ay evvel böyle olmuştu. Ortaya 
türlü rivayetler çıktı. Fakat Ja
ponlar ittifaka girmediler. Hem 
de hatıra başka şeyler de geliyor; 

Romada söylendiğine göre, Ja
ponyanın Berılin - Roma ittifakına 
gireceği şayialarının ortaya çık -
masında .başka hesablar da olı>bi
Iirmiş-

İki Japon elçisi buluşarak ko
nL •JUyor llır. Olabilir. Fakat. her 
iki diplomat kendi aralarında ne
yi konuştuklarını saklamıyorlar. 

Mevzu çok .geçmeden gazete sü
tunlarına geçiyor. 

Romada söylendiğine göre her 
iki elçinin konuştukları me-vzu 
son derecede mahrem olarak kal
mak lazım gelirdi. Halbuki key
fiyetin çabucak gazetelere geç -
mesi ve Japonyanın Alman - İtal
yan ittifakına gireceği bahsinin 
tazelenmesi heııhalde beyhude ol
mamıştır, diyorlar. Maksad ne o
labi'ir?. İtalyan paylahtındaki Av
rupalı muılıabirlerin gazetelerine 
bildirdiklerine göre Roma meha-

(Devamı 7 inci •ayfadaJ 

- Pek a.ıa .. Dediğiniz olsun. Cahidi yarın ça
ğırtacağlm .. 

Diye üzerime doğru blr adım attı. 

Dedi. Ben de hwen arkasından: 
- O halde 

yatını ı. ... 
Ben de uyumalt' ıstıyorum. <;Ult rnrpaıadınız. 

Dıye bir ağız yaptım. 
- Oturmağa da müsaade yok mu! 
Dedi, hiç olmazsa kalmak, konuşmak imkanı· 

ııı ~radı.. 

- Hayır. Çok yorgunum .. 
D~dim ve .. Kalktım: 

Bil, anda gene aktörlüğüm üzerımdeydi. Robu
mu çarçabuk soyundum ve bir an dekolte kaldım. 
Manvatize edilmişler gibi kollarıma, omuzlarıma, 
sırtıma doğru inen çıplaklığa baktı, baktı: 

- Aman, ne kadar beyazsınız .. 

PaTmağımı omuzumun üzerine götürdüm, göz
lerimi süzdüm, 

- Şuracıktan, bir defa öpmenize müsaade et
\ım .. 

Dedim ve .. Tahmin ettim ki bu öpüş onun için 
en feveranlı bir kundak olacak ve hepsine bir sani
ye evvel malik olmak için, 

- Cahit.. Neredeyse gelsın ... 

Diyecek. Koştu, geldi, parmağımın dokunduğu 
yPr<len sanki odanın içindeki bütün havayı ciğer
lerine götürecek gibi uzun, sürekli bir çekişle öptü, 
bir daha gözlerimin içine baktı. 

-- Bu kadar. Haydi, gidiniz artık.. 

Dedim. Boynunu büktü, islemeye istemeye a
yakları geriye gitti. 

Kapıdan çıkarken. tekrarladım: 

HAZİNE 

Siz cAdem sende paçavracı!• 

der geçersiniz. Filvaki pa.çavra.
cılık hiç de hoş meslek değiıldir. 

Kazanc da temin etmez. 
Crl!l gelelim Arnerikada bu işin 

çcık kar getirdiği ve fazla talibi ol
duğu görüldü. 

Marmara Çırası Gibi Yan~ 
Sebebi!. Geçenlerde bir paçav

racı, eski bir yorgan parçasının a
rasından 190.000 dolarlık !tahvi
lat, başka biri de. eski bir çorap
ta 125.000 dolar kıymetinde mü
cevherler buldu. 

KILLI YENGEÇ 

Fransa sahillernde balıkcılara 

çok zarar veren bir yengeç peyda 
oldu; kıllı yengeç. 

Bu yengecin ayaklan kıllıdır. 

Bu mahl~ hem denizde, hem tat
lı suda, hem de karada yaşıyor ve 
oburluğuna paıyan olmuyor. Bir 
tek kıllı yengeç, bir sene zarfında 
bir iki ton balık yiyor. Ancaık yi-
yor derl<en mübalağa ediyoruz. Sa
de yemek için öldürmüyor, öldür
mek zevki için öldürüyor. Eğer bir 
ağa ta.kılacak olursa, ağı parçalı
yor. Kanallarda uzun koridorlar 
açıyor, kanalları harab ediyor. 

KAôID İPLERİN FAYDASI 

Japonya da; Almanya ve İtalya 
gibi iktısada riayet etmekte ve ha
riçten aldığı şeyleri memleket da
hilinden tedarik etmek mecbu • 
riyetinde bulunmaktadır. 

Ta.bil bu taklid şeyler, asılları

nıeyerini tutmuyor, onlar gibi 
dayanıklı olmuyor. İşte bir mi
sal; taklid kenevir yerine kağıd
la yapılan ipler yüzünden tuhaf 
bir hadise olmuş, bedbaht bir a
şık, bu ipleri yapan fabrika mü
dürüne şu mektubu göndermiş; 

cBir kriz esnasında kendimi aıt
tun. Bir an içinde etrafımda her
şey dönmeye h~ladı. Gözlerimi 
kapadım. Öleceğimi anladım ve 
hareketime nadim oldum. O anda 
ip koptu. yere düştüm. Hayatun 
kurtuldu. Teşekkür ederim size! .. • 

Doktorun Öğütleri: 

Üzüm 
Yaz meyvaJarının hiç şüp

hesiz en makbulüdür. Şifa! 

hassası çoktur. Hatta üzüm ile 
tedavi usulleri bile vardır. 

Memleketimizde üzümün ma
Iı1m olan Çavuş, Yapıncak, 

N urinigiır. Siyah, Çekirdek· 
siz, Rezaki, Müşkile, Parmak 
ve saire gibi lezzeUi çeşid ü
zümler yetişiyor. Çavuş üzü
münde şekerli madde mute -
dil olduğu için hazma elve
rişlidir. Hem sofraya, hem te
daviye münasibdir. 

Üzüm kürü üzüm kemale 
gelıtikten sonra başlar, üç, 
ila altı hatta de-vam eder. Ev
vela günde yarım kilodan baş
lıyarak tedricen üç dört kilo
ya kadar çıkanlır. Biri sabah
leyin erl.enden kahw.ltı iU.e 
beraber, diğeri öğle vakti, ü
çüncüsü de akşam taamında
dır. Yalnız üzümleri yerken 
çekirde!Oerini çıkannalıdıı-. 

Üzüm bahsine yarın da de
vam edeceğiz. 

r Yazan: SAMİ KARAYEL 1 

Fa2ıl gece apartımandan içeri 
girince kapıcının odasına bir göz 
attı. Gece yarısı olmasına rağ -
men ışık yanıyordu. 

- Hay Allah müstahakını ver
sin diye söylendi. Kendi kendine 
C:üşündü; herif yine ayakta bizi 
bekliyor. 

Her akşamki nakarat .. Aparlı -
man sahibinden il<.i aylık birikmiş 
ev kirası için ihtar... Hakikaten 
üçüncü aıya basıyordu ki herife on 
para vermemişti. Burada oturu
yorsa kendi kara gözlerinin hatı
rı için değil Babasının şahsiye • 
tinden ve zenginliğinden istifade 
ederek oturuyordu. Yoksa apartı
man sahibi onu iki buçuk bohça
Jı.k eşyası ile bir kedi yavrusu gi.bi 
tu.tup kulağından gece yansı dı
şarı atabilirdi. 

Fazıl belini geri verdi. Kulak
ları ileride, topuklarının üstünde 
hamle yapmağa hazırlanmış hl:r 
tazı gibi boynu ileride, azami dik
katle gürültü çıkarmadan tehlike
li mıntakayı geçmeğe hazırlandı .• 
Dersimli kapıcı da pek yabana a
tılır şey değildi ha!.. Yatağına u
zanmış, kulağı kirişte .. 

Fazıl tam kapıcının odasını üç 
adım geçmişti ki arkasından: 

- Haro .. Fazıl bey, diye.. gü
rültülü bir sesle durdu. 

Fazıl daha onun lU söylemesine 
meydan bırakmadan: 

- Anladım, Mehmed ağa, anla
dım. Yine şu bi2im ıkira meselesL 
Eh artık oldu olacak bizim ev sa
hibi bir kaç gün daha beklesin, 
dün babama mekıtup yazdım ve 
para istedim. Herhalde bu yakın
da gelir .. O zaman borçlarımı fa
izile beraber ödiyeceğim. Sen o
na öyle söyle emi Mehmed ağa 
dedi .. Ve azimkiır adımlarla oda
sına doğru yürüdü. 

Fazıl odasına girdi. Şapkası ba
şmda elektriği de yakmadan kar
yolasının üzerine uzandı. !Bir müd
det sonra doğruldu; ceblerinin içi
ni dışına çıkardı. Evet cebinden 
çıkan on altı kuruş kadar parayı 
itina ile külüstür masanın üstüne 
d'zdi .. Sonra yıne cebinden çıkar
dığı bir üçüncü nevi sigarayı şöy
le lezzetle bir nefesledi. 

!Başladı, düşünmeğe. .. Lokan
taıya 40 lira borç. apartıman sahi
bine 45 lira borç, ufak tefek borç
lar da 50 lira kadar.. 20 gündür 
yazıhaneye de uğramıyor ... !Baba
sının son yazdığı mektuba da ce
vab vermemişti. Onunla da dar
gındı. .. Fazı:l: c<rl!l keyfim gel!• 
diye söylendi... Sonra birdenbi
re Belkis aklına geldi... Onu bir 
haftadır görmemişti. Zavallı ço
cuk parasızlıkıtan dolayı unde -
vulanna da gidemiyordu. 

cAh Belkis Belkis! • diye inledi. 
Onu ne kadar çok se-viyordu. Za
ten onu bu haJe getiren bu kadın 

değil miydi? .. Tekrar yatağına u
zandL Sigarayı son nefesine kadar 
parmakları yaruncıya kadar neie&

ledi... Ve sorıra kumral bir kadın 
b~ının ördüğü hayalden ağlar i
çine daldı. 

Fazıl Trabzonun tanının~ tüc
carlarından zengin (N ... ) beyin 
oğlu idi. İstanbula yüksek tahsili
ni yapmak için gelmişti. Burada 
babasının yazıhanesinde çalışı • 
yor, ayni zamanda hayatını da ka
zanıyordu. Fakat son üç ay zar
fında Belkis isminde, semiz ikaz
ları bağırtmadan yolmasını bilen 
takımından yosma bir güzelle ta
nışmıştı. Bu kadın Fazıla dünya
yı unutturmuştu. Fazıl, anayı, ba
bayı, tahsili her şeyi unuttu. Sırf 
onun için, babasile darıldı ... Ve o
nun lüksünü temin etmek için bor
ca battı ... 

Fazıl onunla geçirdiği tatlı gün
leri şimdi bir sinema şeridi gibi 
.gözünün önünden geçiriyordu .. 
Fakat hain kadın işte bak .. Ken
disinin parasız olduğunu anladığı 
için bir haftadır semtine uğramı -
yordu. Babasına mı hak versin o
na mı? .. Sell'gilisi bir tar atta ba· 
bası bir tarafla. Fazıl iki cami a
rasında kaim~ binamaza dön -
müştü .. 

Gözler! masanın üzerindeki on 
altı kuruşa kaydı, hazin nazarlar
ıla baktı ... İki tarafı da idare et • 
me kten başka çare yok diye söy
lendi ... Ve gözleri parlamış bir 
halde masaya, oturdu, ve hemen 
yazmağa başladı. 

Muhterem babacığım! 
( Dev~mı 7 inci sayfada) 

Ve ... Salgın bir alev dalgası gibi onu birden
b;re kavradım, göğsümün üzerine bastırdım. 

- Cahitciğim .. 

O da kollarımın arasına savruk bir ateş yığını 
gibi dolandı ve ... Göl1}.ünü lcaıvuran tahassürle hay
kırdı: 

- Belkis!. 

- Cahidi yarın görmek istiyorum.. 
Kısa ve kararlı bir cevab verdi: 

Gözlerimiz hemen ıslandı, birbirine yaslanan 
yanaklarımızdan hemen kavruk bir sam yeli geçti 
ve ... Dudaklarımız dünyayı hiçe sayan coşkun bir 
cEzbe içinde kilidlendi! 

- PekL. 
• •• 

Odada yalnızdım. Ulviye. 
- Bir saniye Hanımefendi., _ 

Dedi, çıktı. Nereye gitmişti, bilmiyorum. Kapı 
vuruldu. 

- Giriniz .. 
Dedim. Önce gözlerime inanamadım. İnsan ne 

kadar beklese gine şaşırıyor. Hızla bana Q.oğru yü
rüdü: 

- Belkis!. 

Sandım, güneş yer yüzüne inmiş ve bir insan 
kılığında odamın içinde dolaşıyor. Ben de ona git
tim; 

- Cahit!. 

Bilmiyorum, bütün kederlerimizin ağusunu sü
rüp götüren bua.n ne kadar devam etti? Sonra bir 
el •)muzuma dokundu; 

- Belkis Hanım, ne yapıyorsunuz? 

Diyen sert bir ses beni daldığım bu alemden 
ayırmak istedi. Omuzumu kavrayan el beni sarsı
yor. öbürü de Cahidi göğsünden tutup geriye iti,. 
yordu. Fakat, o kilidlenen dudaklar bir türlü birbi
rinden ayrılmıyor, o sarsıntı, o itiş, o; 

- Ne yapıyorsunuz?. 

Diyen hitap, uykumuzun içinde bizi incitme
yı:ın. üzmeyen, ürkütmeyen bir rüya gibi geliyordu, 

(De'Vamı ııar J 

.. ~ 
ANKARA RADY05 

/ 
Q.~~4G!. ~5~~~: :: 
P. 31,79m. 9465 Kes. ı%O ~~ 

1639 m. 138 Kes:_......' 

BUGtlN 
Saat 18.30: PrLgram. 1 
Saat 18.35: Müzi:k (l(U~ 

kestra - Şef: Necip AşJ;ıll).ıJ 
1 - Billy Golvyn • Cııt'ı-' 

lar (Fokstrot). 2 - Halli ~ 
der - PoJ.ka, 3 - H arıschll' j 

Andalusia (İspany-J. valsi)• 
Hans Löhr - Büyük valJ: , 1tr 

Saat 19.10: Türk ınüıİl' 
ce saz faslı). 

Saat 20: Temsil. 
Saat 21: Tilrlr MUıiJ!: fc 
l - ......... Aceına~ırtJl~"1' 

rev~ 2 - .......••• Aceıll ol' 
şaııkı - Bir vefasız yare d sel 
3 - Nobar - Eviç J9.rlrı • t' 
!im bu akşam, 4 - ..... ···· • f 
türkü • Yürüdükçe sel\fl ıl 
!anır, 5 - Raif bey - :ı<:at'1 ı 
şarkı - Gülüver sevdiği!ll61,' 
Raif bey - Karcığar ıc ,pe!l' 
Pınarın başında. 7 - S ~ 
Kaynak - Hüzzam şarJc1 -~/ 
hi;zün çöktü, 8 -· Sadett•cısıı' 1: 
nak - Halk türküsü - Al<i '" 
du yine bastı kareler, 9 -:ı ( 
bey - Hüzzam şarkı - :Balı 1o / 

di beyim evde duru1ınsı:, • S' 
Arif bey - Hüzzam türkU el" f 
na da yaptıraymı NaciY' 

man. ·ıc1'' 
Saat 21.55: Neşeli pi• 

R. ~~çf 
Saat 22: Haftalık post• 

su (Ecnebi dillerde). 'f,•rıf' 
Saat 22.30: Müzik ( 

hafif müzik - Pl.). psııf 
Saat 23.20: Müzik (Caı , 

PL). 

--
Vakitler Vuati 

... dı. ---
Gtlııef 5 07 

oıı- 12 19 

b:indı 16 10 

Aqam 19 12 

Yat.ı 20 58 

lmaat 3 12 



1 Bir Ecnebi Kadının Anlattıkları 1 

Eski istanbula 
Hasret 

Ecnebiler Nedense Şehrimizin 
h Değişmesini Pek istemiyorlar 
.......:_azan: ZEKİ CEMAL 1 

Ciize1 İ 
o lcact stanbulda, son yıllarda 
k~. ar Çok ev, apartıman yapıldı 

ıı,, o 
l:~n<1' . n Yıldır bu şehre gelmiyen, 
b,ıu ısıni bambaşka bir diyarda 
.. ırııi'I>~ Ve hele İstanbulun bazı 
ban lerıncte dolaşırken adeta ya • 

~'ık h" (. 1 '.SSediyormuş. 
:le v ış) dıyorum. Çünkü biz iıçin
flcJİ!ta:ıadığımız bu şt>hirdeki deği
li lerın pek farkında değiliz. 

'ıJa~nu bana bütün inceliklerhle 
() an bir Fransız kadıru oldu. 

% nunıa Anadolu sahilindeki bir 
kur ve~ oturmuş. ilahi bir şür o
lasıngıbi güzel İstanbulun ımanza
konu~ doya doya bakıyor hem de 

...,uYorduk ..... ti . 
~e asıl,. dedim. Yeni İstanbulu 
ij d n~iniz mi? Siz görrniyeli hay-

1<. l'ğışın;ş olacak! 

% <dının gözleri birdenbire par
Ve .. 

..._ ıçıni çekerek: 
liln ~arıJınazsanız .. dedi, size bü
~ tıı ~YdukJarımı açıkca söyliye
b<rb.ı stanbula ilk defa Umumi 

!<. en evvel gelmıştim. 
1
. b 

1 r "'!uk ike kt te T"" ki e I stan u un ıri ttikçe gü:ıclleşen ma nzaralarından: Beyazıd meydanı 
llı'k . n me ep ur er , 

it~ 0:ıYarlarına ~air o kadar ç~k l manzaraya.. bakınız.. Cihangirin 1 Hele sayfiye yerinde, Adada, 
Rr'tltı Utnuştum kı.. Bunları gel!p heybetli Turk evleri yanında hır- Modada, Suadiyede, Floryada, 
lıa,,;k. en büyük emeliındi. Ni- denbire yükselen betonlara .. San- Boğazda öyle köşkler, yalılar gör
•nbulgu~1 bir fırs~t, bab~mın İs- k_i garib garib .. y~ar~dan müsteh- düm ki.. bir cennet evi, bir peri 
l4h kdakı tıcaret ışi benı de bu· zı bakıyor. Kubık bınaların ya - yuvası eminim ki .bundan daha 

() .. adar sürükledi. nındaki cüce evler utanmış gibi.. güzel değildir. Fakat eski İstan -
lııa~un~ü heyecanımı hiç unut • Fakat şunu da söyliyeyim ki? bul ile yeni inşaat bir araya ge-
' tluşününüz bir kere. Yıl- Siz Türkler kadar güzel san'atlere lince insana, ihtiyar bir kadının 18 
~~ı Sevgilisine mütehassir bir meftun, zevki selimi eşsiz bir mil
~:. Sevgilisine kavuşunca g_e- let yoktur. Teker teker evlere, a
lıa fa ı heyecanı .. Ben ondan da- partımanlara bakarsanız hayret-

() 
21

•8 heyecan içinde idim. ten, parmağınızı ısır.maktan baş-

yaşındaki kız tuvaleti ile baloya 
gitmesi hissini veriyor. 

Zixa şehirde bir ahenk kalma
mış. Yollar şehre uygun değil.. He-

latııdgunkü İstanbul sanki hafı - ka çare yoktur. le evler kat'iyyen birbirile imti-
ıt1tı,~ nakııolmuştur. Rıhtımdan Burada öyle kübik apartımanlar zac etmem;•. Biri kısa, biri uzun .. ·.:a k .., 
fayı0 arşınıza çıkan arabalar.. gördüm ki.. baŞka Avrupa şehrin- biri kübik, biri eski seti!.. biri yas-
ıı,:lar.. de rakibi yoktur. ( Devamı 7 inci sayfada) 

ilı~"!.kaııııa birlikte bir faytona bin- ========== = = === ============ 
ıııu •• : İlk işittiğim; yanık sesli bir 

«ıın. 
lııaııı. ın o zamana kadar duy-
~n gıııı bir nağme ile söylediği 
doJıa ~:~· Ondan sorıra gür sesli, 
lın Iı grusu erkek sesli satıcıla-

Clı aykırışları. 
·urdu· 

~•s[ it g.uınuz otelin arka pen-
'ıı.ın aiıce doğru bakıyordu. A
lııay;arabbi o ne manzara ıdı. St
ıtıu.,1 .. doğru yükselen Tür!< ve 
bıı: ,uıııan şehrin siloeti arkasında 
1ııtı.:k &üneşi, bütün bu güzel· 
~"rdu •tııerek ta bana kada" f'Cli· 
ilıet;.'. ı\h bu şark gürıP~i. Gül
~· "ız b •n ... ana.. Şark memıeketi -
• •Une . •ôltb Şı ve onun heyeca:ıı bizim 
~~~tu ll\eınıeketlerinde kat'iyyen 
n . b'.· Sizdeki sevimli yüzlü gü-
ı J 1Zde 'id;r Çok asık ve donuk çeh-
~ . 

~ l'tes; . 
·ı 1.,, &un şehirde dolaşırken 

1 . ""lZ 
'li lt;ıd a çıkan kafesli evler .. pe-
~'tv•nı ınıar .. he>cala:-.. camiler, şa-
~ ar ın·· dd '". ar ' uzeler, muka es ~ı-

() .. 
~ Zatıı • 
. 1 ~al an tam bir yıl İstanbuı· 
~ltıin·lllıştık. İstanbulun dötr mev
lı 1 Y•· ~~in· --,amış, yazını, kışını, say-
Rİirıııu '· §ehir hayatını kana kana 
., Şlüın 

lııa •~at · 
. nbul:ltndi 27 yıl sonra tekrar 

ilıış "'ıid &elınce her şeyi değiş-
tı. uın. 

li· •tııın, 
• ...... Yacağınızı vadettiniz deli' .• ,., ı;: ' 

1 
~l•r skı İstanbuldaki bir çok 
~~ ictllıodern bir memleket için 

p~~ ~abui ediyorum. K afes
~ llir Ço~' kadınlar .. 
ı. lıııtikı· Şeyler de eksik idi. E
.. t ı tıj 

Ş;l'nd 
aınvaylar, otomobil -

l!t< l fa ı 
~ l•ına z alan atılmış, eksik -

' · •kaı tıılanınış .. 
"ti.. ·· lle ılıı ""'il haikYvğlu caddesinden ge-
'ıınt 1dare ın ve nakil vasıtaia
li) l•ktiğ,'d~n Şoförün, vatma -

~tt; gör~ ınuşkülatı ve hatta e
"'lnra Yor musunuz?. 

Yo!J.ır ve binalar.. Şu 

iki Bin Liraya Mal 
Olan Bir ''Çok Yaşa!,, 
Yolda Rastgele Bir Güzel Kadınla 

Ahbab Olmak Tehlikelidir 
Faris geçen akşam geç vakit 

hayli serindi. Bay Mangemil otobüs 
bekliyor, ah;i gibi de otobüs bir 
türlü gelmiyordu. Adamcağız bir 
iki kere burnunu sildi, nihayet 
aksırdı: 

- Hapşu!. Tamam, işte nezle 
oldum!. 

Tam bu sırada, omuz b&§ında 
bir ses duydu: 

- Çok yaşa!. 
Bay Manıgemil dönüp baktL 

Yanında ufak tefek, sarışın, gü
zel bir kadın ddruy<ırdu. Nez le o
lan laf olsun diye sordu: 

- Siı de mi otobüs bekliyor -
sun uz? 

- Evet, amma bir türlü ge!mi
yor. 

- Ben üşüyorum. Şurada bir 
çay içeceğim. Siz de gelir misin iz? 

- Teşekkür ederim. Ben de ü
şüdüm. Bir çay içerim. 

- Adınız? 

- Totoş! 

Bir kahvede oturdular, çay iç
tiler, konuştular, ahbab oldular 
ve beraber Bay Mangemil, Pirene 
sokağındaki evine gittiler. 

Bay Mangemil yeni ahbabına, 

bayan Tntoşa evini gezdirdi ve 
boş bulur.du, elmaslarını gösterdi. 
Hele platin üstüne işlenmiş pır
lanta bir yüzüğü vardı ki, sokağa 
atılsa iki bin lira ederdi. 

Size vantoz çekeyim! dedi. 
Bay Mangemili yüzükoyun ya

tırdı, arkasına on iki tane vantoz 
çekti, üstünü örttü: 

- Ben dedi karşı kahveye gi
dip sıcak birşey içeyim, şimdi ge
lirim! . 

Bay Mangemil hayli bekledi. 
Kadının gelmediğini görünce van
tozları çıkardı, paltosunu giydi, 
kahveye gitti. Hiçbir kadın gelip 
çay içmemişti. 

Şüphelendi, evine geldi. Birçok 
ufak tefek eşyasile iki bin liralık 
yüzilğünün yerinde yeller esi 
yordu. 

REKLAM 

Hani yollarda goruyorsunuz, 
minimini otomobiller var, insa • 
nın kucağına alacağı geliyor. 

Bir gün, me'jhur palavracılar • 
dan biri bu obomobillerin acan • 
tasına girdi. Satış memuru baı
ladı malını met:hetmeğe: 

- Bu yeni tip beş beygir kuv
vetindeki otomobillerimiz fevka
ladedir. Her gün düzüne ile satı
yoruz. 

Palavracı sordu: 
- Düzün esi kaça? • 

DEVA 

Doktor dedi ki: 
- Kahkaha her derde devadır. 

Hasta mısın, ağrınız sızınız mı var, 
bol bol gülünüz. 
Birı sordu: 
- Doktor dudaklarımda çatlak 

veya uçuk varsa gü.lmek deva o
lur mu?. 

KABAHAT 

Fransanın büyük bir balıkçı 
şehrinde, hakim belediye reisine, 
valiye bir ziyafet veriyor. 

Sofraya oturunca hizmetçi: 
- Bu gece balık yok dedi. 
Hakim kıztlı: 
- Bu affedilmez bir kabahat 

Mari. 
- Kaba11at sizin. Bize balık ge

tiren Justeni balık kaçakçılığı 

yaptığı için altı ay hapse mah -
kılın ettiniz!. 

Esrarengiz 
Toplar 

Koca Bir Şehrin Zabı
tası ile Adliyesini 
Ayaklandıran Toplar 

N . . ? e ımış .. 
Fransada Arras şehri vardır. 

Bu şehrin de, her şehrin olduğu 

gibi, zabıtası vardır. İşte bunun i
çin iki polis, büyük şosede devriye 
gezerlerken yerde hır çok top gör
düler. Garib şey!.. Yolda bir alay 
topun ne münasebeti vardı?. 

Polislerden biri toplardan bir
kaç tanesini aldı. Doğru eczahane
ye gördi. Orada bir kimyager bul
du. Derhal incelemeler başladı. 

Topları kestiler, içlerinde kapsül 
buldular. 

Dikkat! .. Bunlar muhakkak yan
gın çıkarıcı madde idi. 

Hemen adliyeye haber verdiler. 
Suaikasd, isyan g'bi şeyler ilk ha
tıra gelen şey leı: oldu. 

Nihayet işin iç yüzü, anlaşıldı. 

Zabıta ve adliyeyi ayaklandıran 
bu toplar tenis topu imiş. 

Fabrikadan, kamyonlarla sevke
dilen loplardan bir kaç tanesi yol
da düşmüş! .. 

Kiracılar 
Nerede? 

Sandık Duruyordu 
Amma, içinden Çıka 

Çıka •.• 
Sen nehrinin b;r mıntakası yaz 

,günleri ~ok rağbet göriir. Güzel 
otelleri, sevimli plajları vardır . 

Geçen hafta genç bri karı, ko
ca, Bayan Marsanin oteline gel
diler. Bir ay için iki yataklı bir o
da kiraladı!aı-. Getirdikleri büyük 
bir sandığı odaya çıkarıp yerleştir

diler. 
Bu genç karı, koca çok sevimli 

iki insandı. Bayan Marşan bu ye
ni kiracılarına bayılıyordu. Yiye
ceğin iyisini onlara veriyordu. 

Ay sonunda bay otelci bayan
dan hesabını istedi. Yüz elli lira 
idi. Pusulayı aldı, otelci bayana 
yemeği biraz erkenoe vermesini 
r ica etti, karı koca karınlarını do
yurup gittiler. 

İşte gidiş o gidiş .. Otelci bayna 
üç gün bekledikten sonra zabıta
ya haber verdi. Memurlar orta
dan kaybolan kiracıların odasına 
çıktılar. Sandık orada duruyor -
du. Açtılar. Ne buldular beğenir

siniz! Sandık kum dolu idi. 
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Bahçeye Giren Tren 

Iskoçyada seyyahları gezdiren bir tren, Stemu
son ıstasyonundan kalktılctan biraz sonra - canı bi
rH da serbest dolaşmak istemiş olacak ki - rayları 

terk edip, bir evin bahçesine girdi. 

Eğer insanca zayiat olmaııaydı, buna hoş bir 

kaza diyebilirdik, ne yazık ki trenin bu serseriliği 

beş on gişinin canına mal oldu. 

Çocuklarım Viyanalı Y ahudiArtist 
için.. Nerelere Kaçtı? 

Fakat Çocukla rı 'için 
Çald ı ğ ın ı Söyıüyen Hırsız l 
Ömründe Evlenmem işti \ 

Otuz beş yaşlarında bir adam, 
omuzunda büyük bir çuval, ağır 
ağır Gobolen caddesinden geri
yordu. Çuvalda 40 çi!t iskarpin 
vardı. 

Bu iskarpinleri nereden almıştı? 
Söyliyelim: Monj sokağındaki 

bir kunduracı dükkanından çal
mıştı. 

Yolda zabıta memurları adamın 
halinden şüphelendiler, çevirdi -
ler ve sordular: 

- Adın ne? 
- E!iyen Re!. 
- h; şu çuvalı. 
Çuval açıldı. İçinden kırk çift 

kundura çıkınca adamı karakola 
götürdüler. Bu . sırada Monj so

kağındaki kunduracı da karakola 
geldi. İş anlaşıldı. 

Etiyen Re! başladı yalvarmağa: 
- Beni hapse atmayınız. İşsi -

zim, çoluk çocuk sahibiyim. Aile
mi yalınayak dolaştırmamak için 
kdndura çaldım. Bir daha yap •

1 
marn. 

Zabıta Relin hüviyetini tesbit 
etti. Hırsız ömründe evlenmemişti. 
Kimsesi yoktu. 

İhtiyar Adam 
Karısını Niçin 
Öldürdü? 

Versayda Tornel sokağında 

bir evde o nsenedenberi bir karı 

koca yaşamaktadır. Bay Korbiy~ 
ile Bayan Gabriel. 

Kadın eski terzid.ir; Korbiye 
ile evl.endil<ten sonra terziliği bı
raktı. Korbiye aşçı idi. 1~ başın

da bir kazaya uğradı, bir bacağı
nı kestiler ve kendisine kaydıha
yat şartile aylık bağladılar. 

Karı koca son zamanlarda kı
zışmağa başlamışlardı. Kadın ko
cası için: 

- Muhakkak çıldırdı, durup 
dururken kavga çıkarıyor! diyor
du. 

Geçen gece karı koca yine kav
ga ettiler. Uzunca bir atışmadan 

sonra yatıştılar. Yatal-larına gir
diler. Biraz sonra yatakta yine 
kavgaya başladıl.r. Koca birden

bire karısının gırtlağına sarıldı, 

sıktı, sıktı, boğdu. 

Tevkif edilen katil ifadesinde 
dedi ki: 

- Karım bana cehennem hayatı 

yaşatıyordu. Dün gece de beni 

dövdü, ben de deli oldum, gırt

lağına sarılmışım. 

63 yaşından sonra katil olan ve 

56 yaşındaki karısını öldüren a
dam tıbbıadliye sevkedilmiştir, 

Bütün Orta Avrupanın Tanıdığı Bu Kadın 
Bir Balıkçı Kulübesinde Yaşıyor 

Bayan Zükerma11; yirmi üç ya
şında bir kadındır. Vlyananın 

me~hur art~llerinden biridir. 

Belki kendini bütün dünyaya ta
nıtamamıştır amma, orta Avrupa
da şöhreti vardır. 
Viyananın işgalinden sonra Ba

yan Zükerman ortadan kaybol -

muştu. Yahudi olduğu için ka -
dının ne.:eye gittiğini merak eden 
!er çoktu. 

Gazeteciler aramağa b .. ladılar 
Nihayet bir İngiliz gazeteci Ya 
hudi artisti şeytanın bile bula -
mıyacağı bir yerde buldu. 

(Detıaml 7 met aayfada) 

Kibrit Çöpünden Keman 

Bay Kroneman mütekaiddir. 

Atcambazı maskaralığından te -

kaüde çıkarıldı. Şimdi bol para 

alıp keyfine bakıyor. İşte bu iş

sizlik zamanında boş durmamak 

• 

için bu zat kibrit çöplerinden bir 
keman yaptı. 'ram bir sene çalıftı 

İşin asıl tuhab me§hur Danl -
markalı kemancı F in! Hanrlk bu 
kibrit çöpü klmanla bir koııaer 
verdi. 
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IST ANBUL KAPIU 
VE BlZANS SARA 

No.64 Yazan: M. SAMİ KARAYEL 

Padişah Vezirine : BuNabekarl,Jrı 
Dayaktan Geçir Diye Emir Verdi 
Yeniçerilerin Ne İnsanlar Olduğunu Bilen Halil 

Paşa Şaşırdı: ''Atayayı 1 ezyid ile 
Teskin/eri Yoluna Gitsek ,, Dedi. 

İkinci Mehrned, bu işleri bir 
gün içinde ayağı tozile yaptı ve 
bitirdi. 

İkinci gün6 sabahısı Hafü Pa
pyı bll2uruna çağırdı ve şu emri 
verdi: 

- Meryem Sultanı, derhal Sır
bistana ve kardeşinin yanına ia
de ediniz? 

Halil Paşa; bu iradeyi alır alımaz 
beyninden vurulmuşa döndü. Bu 
müthiş bir emlrcli. 
Şimdiye kadar Aliosman devleti 

kuruldu kurulalı böyle bir hiidise 
vaki olmamıştı. Hiçbir padişah 
:karısı saraydan çıkartılıp gerisin 
eerlye iade olunur muydu? 

Veziriazam, Fatihin bu iradesi
ne tek bir cevab vermedi. Oldu
ğu gibi kabul etti. 
Yaln12; ağzından şunlar dökül

dü: 
- Şevketlüm iradeleriııiz ba -

ıınıız üzeredir. Fakat; şehzade 

Ahmed! beraber göndenn~ mah
rum diidir kanaatindeyim .. 

İkinci Mehmed, ceveb verdi: 
- Şmzade Ahmed; dün akşam 

CellAd Ali tarabndan katledilmiş
tir. Binaenaleyh; ortada böyle bir 
mahzur yoktur. 

Deyince, veziriazamın hayreti 
büsbütün artmıştı. Derhal: 

kadar elraf ve civannda dediko
du uyandırdıysa da Sultan Meb
med bu işi Evrenoszadelere atfe
derek kolayJıkla işin içinden sıy
rılmasını bilmişti. Bu sebeble Ev
renoszadelere oldukça zulüm ey
ledi. 

Müstakbel İstan-bul fatihi; Bur
sada yeniçerilere cülus bahşişi 
dağılırken bazı uygunsuz haller 
va:ki olmuştu. 

Yeniçeriler bağırışmışlardı: 

- Azdır, daha isterük! . 

Bu hale agan olan Sultan Meh
med, derhal veziriazam Halil Pa

- Bu nabekiirlan dayaktan ge
çir ... Ve ileri gelenlerini da kapı 
dışan eyle!. 

Diye, şiddetli ve celadetli bir 
iradede bulunmuştu. Halil Paşa; 
Sultan Mehmedin bu iradesine 
şaşakalmıştL 

Padişah; veziriazamını kendi 
elile yeniçeriyi tedibe sevkeyli
yordu. Bu hal yeniçeriler arasın
da veziriazama karşı nahoş hal -
ler ihdas edebilirdi. 

Halil Paşa; Padişahın bu ira -
desine alttan alarak rica yollu 
şu mukabelede bulundu:° 

şayı çağırarak (Dwamı var) 

=--~- - -=-- :....::===============· 

PiYANGODA 
KAZANANLAR 
50.000 
Lira kazanan 

31038 
Sonu 38 ve 61 ile biten numara-

23318 32734 36071 7273 28372 3502 
' 

50 LİRA KAZANANLAR 

14949 17964 18525 37309 30112 30730 
'Jııo8o 14105 18340 28718 31123 4511 
'. 131 38884 30549 22758 20784 4250 

29376 1~074 19084 5799 65012 19519 
29676 39971 39053 146 26380 5640 

- Muvafıktır padişahım._ 
Sözünü bastı. İkinci Mehm<'d. Ceıl- JIU" amorti alacaklardır. 

5108 23641 7236 19517 34248 28345 

30 LİRA KAZANANLAR 

lAd Aliye emir vererek küçük şeh
~adeyl Meryem Sultarun ,ıdasın
dan aldırtmış .•. Cellada te6lim e
derek boğdurtmuştu. Bu suretle 
ortada saltanat rakibı bırakma -
mıştı. 

Şimdı de, casustan başka bir
ıey llmıyan Meryem Sultanı Sır
bistan Kralına kard<?şinin vanına 
ebediyen gönderiyordu . 

Güzel Mari, sabahısı , senelerce 
yaşadığı Türk sarayından göz -
yaşlarile ayrıld ı ve Sıroistana 

15.000 
Lira kazanan· 

36961 
12.000 Lira kazanan 

16928 

10.000 Lira kazanan 

25639 32111 

39510 23813 69 24258 13133 23878 
' 14632 34706 31597 2334 11537 35613 

22640 13729 33789 32580 9253 15044 
23877 17~73 21568 28023 17306 6463 
13970 10711 6517 723925858 18441 
7355 35614 39833 11444 24766 22388 

?9359 25164 23031 27750 18543.18022 
1878' 1611 8700 17764 24449 39938 
16592 31330 36669 30794 19341 13848 
27260 27727 38222 38-160 28812 4983 
•5905 20210 

20.000 
~fil . 

tkıııci Mehmedın bu i<?raatı her soo LiRA KAZANANLAR Lira Mükafat kazana n ı 
kesi sın dırmıştı. VaiTiazam Ha - 13234 92!11 13550 4980 25844 38187 ı En son çekten ve 40 kişi arasında 
lJl Paşa da padişahı gazaba geti- taksim edilen 20 bin liralık mükii-
rerek celalllandıramamak içm ye- •

1 

266 LJRA KAZANANLAR I falı a'ağıdaki numaralar kazan -
ııiçerllcr• idare ediyordu. 24222 19049 17220 11020 29602 7685 mıştır: 

Sultan Mehmed· Halil Paşanın 9084 23732 38119 20861 11936 21266 4, ı , 10349 19106 28518 19397 10276 1 

kuvvetli olduğunu bildiği için 29434 22369 19157 23690 18893 35719 
lOÔ LİRA KAZA .ANLAR bütoo icraatını v<'zıriazama uya- 5484 2127 27587 25201 36810 770<1 [ 

rak y.apıyordu. 13264 13311 32 90 21023 23398 8583 15290 17179 7132 995 17665 3145 I 
Fakat; küçük yaştan iki defa 28545 16381 25662 29344 29099 12458 16206 32519 39291 36695 5030 23450 

ealisi tahtı saltanat olduğu için 1268% 7941 33085 31181 38186 36011 33263 658 14754 23492 39023 7178 
tecrübeleri çoktu. Hele; yedi se- %0063 17315 4096 %7885 21634 7228 7578 30315 26701 35708 
.ııe saltanattan ayrılıp Manisada 
oturduğu zaman zamaruru hiç boş • • • 

ııeçirmemiştı . Hocaları Monıa Gü- Daladye Birdenbıre Parıse Döndül 
tani, Ak Şemseddin, Monla Hüs-1 
rev gibi zevatı etrafına almış, <lıü- Pari> 12 (A.A)- Haber alındığına göre Akdenizde bir gezinti 1 
tün ulemayı kendine bendetmişti. yapmakta ola11 ve ağust06 ortaları na doğru Parise avdeti •beklenen 
Bon tııtı•a geçişinde ilk işj ule _ Başveltil Daladier, birdenbire tatil ıni yarıda bırakarak Parise vazifesi 

mayı tamaınile kendine bendet- başıııw dönmeğe karar ı-ermiştir. 

mek oldu. Bir yandan da Karaca 
Paşa, Zagnos Paşa ve Şehabed
din Paşa gibi vezirleri tamarnıle 
lı.endme bend ve rapteyledi 

Anadolu ve Rumeli bey Ieıtıeyi
lerini ve kazaskerlerıni de ken -
ıline bend eyliyen padişah, tama
ııile kesbi ku\'veı evl<'miş addo
luna bilirdi. 

Hele, :ivey validesi Mariyı Mer
yem sultanı) saraydan çıkarıp 

kendi diyarına göndermesi iaa
atlarının en büyüklerinden biriy
di. 
Şehzade Ahmedin katli her ne 

ZAYİ 
1330 senesı Dariitledrıs mekte

binin Rüştiye üçünciı sınıfından

aldığım ıahadetnam<'yı zayi ettim. 
Yenisinı çıkartacağımdan eskis:
nin hükınu yoktur. 

191 numaralı Ali Rıza oğlu 
Musl•'a Reşad 

Bulgar - Türk Münasebetleri 
Hakkında Bir Yazı 

Sof)a 12 (AA.)- Bulgar ajans ibildiriyor: 

Yan resmi ·Dnes• gazetesi, baş makalesini, Bulgar - Türk münase

betleri hakkında Ulus gazele.;inin makaksi<ıe tahsis ederek büyill< 
memnuruyetini bildirmektedir. 

·Dnes. dıyor ki: 

Bulgar - Türk münasebetleri hiçbir zaman gerginleşmemiş, yan 

res.mi Türk gazeteı;inin bu makal.eıı i, Avrupadaki endişe verici vazııyet-

ten müteessir olmaması imkansız bulunan Balkanlar umumi havası
nın rahatlanması bahsinde büyük bir ehemmiyet arzet.mektedir. 

Gazete diyor ki: 
Avrupadaki endişe verici vaziyet içinde, Bulgaristan, mutlak bir 

bitaraflık muhafaza etmekte ve gerek komşuları ile gerek büyük dev

letlerle dostluk münasebetleri halinde yaşamaktadır. Türk harici si

yaaeı.inin Ebedi Şef Atatürk tara:fı tı.dan konulan • Yurdda sulh, dün

yada sulh> preııeipi, Kral Boriııiıı hakimane idaresi altında Başvekil 

K.öseivanofun lakib ettıği Bulgar b rıicl siyasetinin de prensıipini teşkil 
eder. 

F enikeye de Yahudi 
Dolu iki Vapur Geldi 

Milli Şef Salıya 
Manevralara Gidiyor 

:ıtrı' 
ve bef• İzmir 12 (Hususi)- Çekyadan 

kaçan 600 Museviyi İzmire çılı:ar
malk miliadile limarum12a geti

ren Arita vapuru bu akşam ha
reket ede<?ektir. Fakat nereye gi
deceği malfım değildir. 

Söylendiğine göre, Köstenceye 
gidecektir. Varşovada Çekya Ya

hudilerinin mümessili olan bir 
zat tayyare ile ve İstanbul yolile 
buraya gelerek, vapurdaki Ya -

hudilere meram anlatmağa çalış
mıştır. Uzun deniz yolculğundan 
ve sefaletten bıkan Yahudiler 

mutlaka karaya çıkmakta ısrar 

etmişlerse de, bunun mümkün 
olamıyacağı kendilerine bir kere 
dalıa bildirilmiştir. 

Vapur, süvarisine dört yüz İn
giliz lirası para gelmiştir. Kömür, 
su, ekmek ve diğer nevale alırr 
mıştır. 

Yolcular tayfalara ve gemi za
bitlerine hücuım etmekıtedirler. 

Aritanın kaptanı dün gece kor -
kudan vapura gidememi§tir. Ge
mide hastalık olmadığı anlaşıl -
mıştır. 

FİNİKEYE GELEN iKt VAPUR 
Mersin 12-- Evvelce Çekyadan 

çıkmış olan Yahudi allelerile do
lu iki vapur Finike llıoonına gel
miştir. Bunlar da memleket mem
ket dolaşıp kendilerine yürd ara.
maktadırlar. Finikeye gelen va
purlardan biri karaya oturmuş 

ve yo!cıtlar sahile çıkarıldıktan 
sonra, gemi yüzdürülebilmiştir. 
Yahudi aileleri yine sandallarla, 
fakat çok güçlükle vapura iade 
edilmişlerdir. 

Akdenizde içi Yahudi mülteci
lerile dolu daha üç vapJ!.nm do
laşmakta olduğu h8!ber verilmek
tedir. 

(1 inci aahifeden detıam) rece samimi olmuş 

tay bu sabah Trakyaya hareket saraya girmişt ir. 1 ar' 
etmişlerdir. Reisicumhurumuzla ı<ra 1 

sındaki mülakat 1 saatten , 11 
Cumhur Reisimiz Milli Şef, dün aariC11 

sürmüş ve bu esnada ... R~"' 
İstanbulu teşrif ederlerken, Fah- kili Şükrü Saracoglu ıle b•' 
reddin Allaya: .. <l hazır 

yanın Ankara sefırı e 
- Kalabalık. gele<?eğiz, demiş - ıunmuşlardır. 

5 
e P: 

lerdi. Majeste Karo!, saat 20.4·Ji~P şr 
Cumhur Reisimizin de manev- mabahçeden ayrılırken'. ~ıııiıC .r 

ralan takip etmek üzere salı veya- fimiz, muhterem mısafırı bf'.' 
but çarşamba günü şehrimizden fakat etmişler, motörl~ "~.sa bi1 
hareketleri muhtemelQ.ir. berce yata geçmişlerdir. ıııuıl' 

Dün Harbiyedeki Orduevinde müddet sonra iki dost ve d ıır 
son toplantı yapılmış, manevraya fik Devlet Reisi, burada '; l•.; 

İs İ .. - ırıotor 
işfüak edecek kumandanlarla ha- mışlar ve met nonu 

·r 
kem heyeti azasına manevra im - rar saraya avdet etmiştıliaııtı' 
mandam tarafından direkti1Jer Rumen Kralını ve ve 15 ıe 
verilmiştir. Kumandanlar ve ha- mil bulunan yat saat 22· ;c ~ 

etıı'• .r 
kem heyeti azası da T.rakyaya git- manımızdan hare~et . 1001 

mişlerdir. Köstence istikametınde ~o / 
N.lanevraların birinci günü ha- vam etmiştir. _....,..,lı 

zırlıkların ikmaline tahsis edildi- ,,..___ dl .......... 1 
,. Razgra ı · ıu 

Mussolini Hitler'le 
ği için, asıl .manevralara ikinci Sünnetçi Abdullah og 

~:;ş~:::;ı~ün Gece M. Sük~nlletB ayS~ 
Köstenceye Gitti Küçükpazar Kıble ç:;:.,.../ 

Akdeniz seyabatınden memle- Jiiııı-- Iğdış sokak No~ 
harbe girerek mağlup olmaları kıl- ketine dönerlı:en limanımızdan DEVREDİLECEK İirrJııA 

' . 
Görüşmek. istiyor 

/ (1 inci sahifeden devam) 
haiil Salzbuqı mülakatından çı

kacak neticelerin ne olabileceğini 
tahmin ile meşguldür. Almanya
nın Danzig meselesi yüzünden bir 
hartıe atılmıyacağını ve hatta Kont 
Ciano'nun, hükı'.ıınetinin noktai 
nazarını bildirmek üzere, böyle 
<eiı ı; keli bir teşebbüste mutedil 
davranılması lazım geldiğini bir 
kere daha tekid ettiği zannedil -
me-ktedir. 

DANZİGDEN BAŞKA BİR 
YERDE DARBE 

Vaşington 12 - cNevyork Tay
mis• gazetesi Almanyanın Dan -
zig'den başka bir yerde darbe in
dirmeğe hazırlanmakta bulundu
ğunu yazmaktadır. Bu gazete, Al
manyarun genişlemesi için Maca
caristanın ve Yugoslavyanın bir 

••••• ••••••••• ••••••••••••• 

, 

Bugünkü 
Mülakat 

(1 inci sahifede11 devam) 

edilemez. Eğer, sulh cephesi te
essiis etmemiş, mih\'erciler göz 
koydukları milletleri teker teker 
avlamak fırsatını elde tntmuş 

olabilselerdi, belki bir dereceye 
kadar Almanya ve İtalya ateş ve 
silah kudretlerinin kısa mesafeler 
içinde mükafatını görüp alabilir
lerdi. Arlık böyle bir faraziyenin 
ne yeri, ne de düşünıniye mi.i-;a
adcsi kalmamıştır. Denizlere, gı
da, maden. petrol sahalarına sa
hih ve hakim olmıyan bir Alman
ya ve İtalya için umumi bir harb
de muvaffakiyetin zerresi bile 
mevzuu bahis değildir. Ayni za-

manda , İtalyanın vaziyeti büs
bütün tehlikededir ve İtalyan er
kfınıharbiyesioin Rşağılı yukarılı 
bütün mane\Tnlarına rağmen bu 
memleket İngiliz ve Fransız ha
va, kara , .e deniz kuvvetlerinin 
faikiyeti karşısında ve ilk ham
lede baştanbaşa döğiilmeye mah
kumdur. 

Bu hesablar ı bütün tehdid, blöf 
ve taleblerine rağmen mihverci
lerin daha dikkatli bir tarzda yap
tıklarından asla şüphe edilemiye
ceği, bile bile kendilerini ateşe ve 
ölüme atacaklarını kabul etmek 
de her türlü mantık ölçüleri için
de mümkün olamaz. Bu itibarla, 
sonuna ermesi artık şart olan bu
günkü tezebzübü ortadan kaldır
mak yolunda Hitler'le Alman ve 
İtalyan Hariciye Nazırlarının ya
pacaklar ı mülakatın hususi biı: 
ehemmiyeti ol mak gerek tir. 

Belki de bu mülakat mihver 
ıefleri için yeııi bir intibah ve 
salfıh ile anla~ma yoluna gitme
n in fırsat ve merhalesini teşkil 
edebilir. Bu bakımdan hiç şüp -
hesiz Romadan aynlmazdan önce 
Kont Ciano'nun İngiliz büyük el
çisi ile uzun ve mühim bir mü
lakatta bulunması da hususi bir 
tıhenımiyet kazanmış oluyor. 

ETEM İZZET BENİCE 

fi geldiğini yazmaktadrr. geçmiş olan Romanya kralı majes- BERATI ~.:f 
Bununla beraber ayni gazete, te Karol'u· hiimil olan yat dün ge- cKendi kendine pişen t1 '~ıı' 

Hitlerin maksadlarının bugünkü ce 22,15 de Köstenceye doğru ha- Iar için Elektrod kütlesi> b , ıf 
şartlar dahilinde tahakkukuna im- reket etmiştir. da.ki ihtira için alınmış oJaP;b" 

kan görmiyen İtalyan ricalinin ih- Dün saat 17 ye kadar yatta ka- lul 1929 tarih ve 1261 nuıt'.8 ıı~ııı' 
tiyat tavsiyesmde bilhassa israr lan kral. Sakarya motörü ile Dol- fua beratının ihtiva ettiği ~ıl' 1 

ettiklerini de ilave etmektedir. mab'"" çık ak b' t Cum- d ·r ,·c • L'°' ~,.,eye ar , ızza bu kere başkasına e,·ı ··ıe ". 
ROMAıNYA DİK.KATLE TAKİP bur Reisimiz tarafından karşılan- U,adı Türkiyede mevkii fıı ğı ~r 

EDİYOR mıştır. mak için icara dahi veriJeC'ıı# 
Bükreş 12 (AA.)- Gazeteler, Kralı vapurda Harıciye Vekili lif edilmekte olmakla b~ tı 6ıır, 

Ciano - Von Riıbbentrop mülfıka- ş ·· k ·· s · ı • ı k ·s•e\fC " u ru aracog u tarafından se - fazla malumat a ma ı · : ~ıt 
tına büyük bir ehemmiyet atfet- liımlanmıştır. Kral Dolmabahçe 

1 

Galatada Aslan han 5 ine; ıııt 
mekte, fakat bu hususta henüz rıhtımına çıktıktan sonra, Cum- numaralara müracaat ey e 
tefsirlerde bulunmamaktadırlar. hur Reisimizle musafaha son de• ilan olunur. 

ONİKİ ADADA ALMANLAR '========================================~ 
Roma 12 - Gerarchıa mecmua- _-

- - Mevsimin En Zengı"o Eğ•lencesi _.d sının yazdığına göre, Almanlar • e 
Oniki adada hava üsleri vücude Bu akşam Taksimde Mete Caddesın 
getirmşilerdrr. Bu müsaade İtal- • J 
r;:~~ag~~~~~i~AN iZZET Bahcesinoe 

GENERALLERİ t 
Par'.s 12 -Altı Alman Generalı C. H. P. Taksim Ocağınca Tertip EdileJJ 

İtalyan ordusunun tensikine me- F e y k a 1 i d e M Ü s a m e r e 
mur edilmiştir. Şimali Af:rikaya . . a~iJe 
Alman sevkiyatına da devam edil- En meşhur alaturka ve alalıranga artistlerinin ıştır ıJJ 
mektedir. G a yet Zengin v e Eğlenceli Progra 

• - ~uı:n~~:~ 7 ;~c7" ~:: ·~: _________ n_u_h_ul_i_y_e __ s_e_r_be_s_u_i_r _. -----::~ 
kuk mahkemesinden : • ~ -. ......................................... _.. ' Daıvacı Emliiık ve Eytam Ban - ,.. - A 
kası vckili Avukat Saib Tamtürk ~ 
tarafından müdcreaaleyh, Ayvalık 

1 
~ 

İnhisarlar idaresinde Satış memu
ru Sami Sökmen aleyhine, muri
si Had ıce'nin Bankaya maaş is- 1 

kontosundan borcu olan 56 lira 68 
kuruşun tahsili hakkında mahke
memizin 939/1122 sayılı dosyasile 
a~ılan alacak davasından dolayı 
müddeaaley·hın ikametgahının meç 
huliyeti hasebilc dava arzuhalinin 
ilanen yapılması uzerinc mahke
meye gelmediğinden gıyabında ic
ra kılınan duruşmada: 

Müddei vekili tarafından müd
deaaleyhin murisinin Bankadan 
istikraz ettiğı paranın, ölümü do
Jayısile maaşının Malmüdür Jügiin
ce verilmemesinden tahsil edile
mediğine dair kuponları ve bu 
babtaki senedleri ve ik:rar vesikası 
ile Noterden musaddak mühür tas
diknamesi ibraz edildiğinden ba
hisle 20 gün müddeti<? muameleli 
gıyab kararının tebllğine ve mu
hakemenin de 14/9/939 tarihine 
rastlıyan per~embe gıiniı saat 14 
de tali.kine karar verilmiş oldu -
ğundan tebliğ tarihinden itibaren 
5 gün içinde itiraz etmediği ve ta
yin olunan gün ve saatte mahke
mede hazır bulunmadığı takdirde 
muhakemesinin gıyabında icra ve 
intaç edileceği tebliğ olunur. 

939/112.2 

r' . . ııı ~ 
İç ve Dış BA~UR MEMELERINDE. Bastır memelerın rı 

türlü ilt ihaplarında, cerahatlenmiş fistullerde, kanaY
9 

basur memelerinin tedavisinde 

Şifayı Temin Eder • ~91:. 
Sıhb.o• VP..kiılttİ11in 22-4-9~6 iarm ve 5-32 numaralı ruhsa 11"

1 ~ 
;::;.' 

inhisarlar Istanbul , 
Başmüdürlüğünde~1: f 

15/Ağustos/939 tarihinden itibaren 50 santilitrelık bır• ~ 'l 
rakende olarak 16 ve 62 sarJtilitrelik salon biral&Tı da 20 f<UT 

9 
~~l 

caktı.r. 14/ Ağus«os/939 .gUnü akşamı e-llerınde eski fiatlı bj~ 
bayiler mevcut miktan, gösterir bir beyannameyı en yakıll 
depolarına vermeleri ilan olunur. (6120) 

• 

lstanbul Limanı Sahil Sıhhiye Merı;:ı; :,/, 
Eksiltme Komisyonun . ll~,ıtl' ~ı1· 

Satılık Otomobil 1 - MeM.ezımiz fare itlafı işlerinde kullanılmak iizeı•9ı1~Bc 
Jlle'kezimızde mevcut 150 -torba, 200 leğen, 200 saç mangal W 

938 Ford modeli Avrupa karo- Tahmin bedelleri (892) lira (50) kuruştur. .sıı 'ı./ 
serili: Fabrika ve müesseselere par• } -' 

1 

2 - Buişe aıt şartnams merkezimiz levazımından l{sra l' 
REKLAM ve mal t3§ınıak için 3 - Eksiltme 29/8/1939 salı günü saat 14 de Galatada 9pıl'' eh-erişlı ve çok az kullanılmış I da )' fapaşa sokağında mezkur merkez eksiltme komisyonun 
bir otomobil acele satılıktır. 4 _ Ei<sılt:ıne açık olacaktır. rıı'ıo" I 
Miir~aaı· Marpuççular Büyük 5 - iBu işe aıt muvakkat teminat bedeli 66 lira 94 kU k;ı~ 

ll•ıiıAıiiıbiıııuiıııdiııef•en•d•i h•an•n•um••ar•a•4 •ııi 1 6 - Eksilt.ıneğe gırl'Ceklerin 1939 yılı Ticaret odası vesı 
termeleri şarttır. (6192) .. . . , 
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Eski istanbula Hasret Viyanalı Y ahudiArtist 
(5 irıci ıayfadan devam) 

sı, biri yayvan.. Bütün bunların a-

ne Tanca, ne de Singapur değil
dir. 

İstanbul asırlann ve tarihin bi-
Nerelere Kaçtı? 

rasında dolaşırlten in~an kendisini 

kaybediyorve hangi şehirde gezdi
ğini unutuyor. 

ze yadigar bıraktığı hakiki bir (5 inci sayfadan devam) Fakat bayan Zükerman_n tev-
Türk şehridir. Zükerman, Sütdevon balıkçı - kıf edilmek, koğulmak korkusu 

Ben biraz fazla seyahat etmiş 
bir kadınım. Parisi, Londrayı. 

Brüksel, Madrid ve hatta Lizbonu .. 

Şehrin bu hakiki hüviyetini, bu !arından birinin kulübesinde ya- kalmadı. Evlenince İDgiliz tabu-
Tür.lolük ·karakterini ilelebed mu- şıyordu. Artist bu ihtiyar deniz yetine geçtiği için rahat rahat, 

No. 52 Yazan: Rahmi Yağız hafaza etmek milliyetperver Türk kurdu ile evlenmişti. korkusuz yaşıyor. 
gençleri için vazifedir. Balıkçı gazeteciye: Şimdi ihtiyar balıkçının en bil-

hepsini gördüm. - Zükermanı görur görmez yük zevki nedir biliyor musunuzT 

Daha Evvelisi Günü Barbarosu 
Bolayır Önlerinde Batırmışlar 

En modern şekildeki inşaata rağ
men yine bir Fransız, yine bir İn

giliz, yine Belçikalı ve hMta yine 

bir İspanyol ve Portekiz şehridir. 

Şu veya bu Avrupalı veya yerli 
İ vuruldum! dedi. Karısını denıze atmak, sonra 

şehircilik mütehassıslarına stan- Balıkıçı elli sekiz yaşındadır, av '. amak. Resmımiı.de, güzel ve 
bulu güzelleştirmek için vazife yani karısından otuz beş yaş bü- genç karısını ağa saran ihtiyar 
verirken şunu söylemeği unutma- yük. deniz kurdunu görüyorsunuz!. 

yınız. 
;======================================================== 

Ne Zırlıydı O! Koca Top/arife Bu Zırhlıyı 
Batıran Tahtelbahir Bizi Lokma Gibi Yutar 

lıı~af~r. reis İstanbul akşamın loş
~ u ıçınde arkasında silinirken 

0~arı arka güverteye topladı, 
%· a şu konferansı ve .. tahtel
~k~l~re karşı nasıl hareket ede
'• rıne dair bir kısım tal'.matı 
··rdi: 

tıı~·n.ana bakın çocuklar .. Sözler!
C<ıı ıyı kulak verin. Bu seferimiz 
,,.. Pazarı gibi bir şevdir. Şu geç- I 
"''t' . 1-ıı ı lunalı Marmarada palamut-
~Çok düşman tahtelbahiri var. 
~iıı Çok uğraştım, yola çıkmamak 
türJ"elıınden geleni yaptım. Bir 
:a u derd anlatamadım. İşte yo-

Çıktık. 

rine şaşılacak biı" zeka 
itiraz etti: 

- İreis bel 

alametile 

- Ne var Yamuk Hasan!. .. 
- Sen, tahtabakır'ı gözleyin, o-

nu görünce haber eyletin deyon! .. 
Mümkünü var mı bunun? .. 

Reis durakladı, tuhaf tuhaf Ha
sanın yüzüne balctı .. söylendi: 

- İyi ya işte .. Tahtelbahir! gö
rünce bana haber vereceksin! Ne
den mümkün olmasın bu? .. 

- Olmaz ya ireis? 
- Neden ülen? 
- Tahtabakır suyun altında glt-

miyo mu irei~I 

dü... Hasanın bu sözlerini bir i
kaz saydı. İlave etti: 

- Doğru be Çocuklar .. Hasanın 
hakkı var. Tahtelbahir suyun al
tında gider. Onun için siz gözet
lerken tahtelbahiri böyle olduğu 
gibi suyun üstünde aramıyacak -
sınız. O, denizin içinde giderl<en, 
gözü suyun üstünde bulunur. Şöy
le üstünde bir aynası olan demir 
bir kutudur bu ... İşte onu görme
ğe çalışacaksınız... Bunu görün
ce hem bağıra bağıra arkadaşlara 
haber vereceksin hem de oraya, 
tahtelbahirin gözüne nişan alacak 
ateş edeceksiniz ... 

Her adımda kendinizi o mem

lekette olduğunuzu hatırlarsınız. 

Meseıa Patis .. Ent.ernasyonal bir 

şehir olmasına rağmen her adım

da, hatta her taşında bile Fran
sızdır. 

Maalesef İstanbulda bu yok .. 

Beyoğlu tarafında, Taksimde, Şiş

lide, nihayet Ayaspaşada geziniz 

kendinizi Şanghay'daki Avrupa 

mahallesinde zannedersiniz. Ora
da sizden bir şey yok! 

Ben şehirci değilim. Yalnız çok 
seyahatin bende bıraktığı intiba

larla söylüyorum. İstanbula 27 se

ne sonra .gelince şaşırdım kaldım. 
Zira İstanbulun hakiki hüviyeti 

bana göre tehlikededir. Bence İs
tanbul hiç bir zaman ne Şanghay, 

- İstanbulun karakterin. kay -
betmeyiniz .. 
Kadın' susmuştu. 

Bu esnada İstanbula baktım ... 
Göğe doğru yükselen apartıman

lar arasında geniş vücudlu Gala
ta kules i. asırlar ve devirler gör

müş bir ihtiyar hali ile bize bakı-

yo~~lata köprüsü yıllardanberi ü- 1 

zerinden geçenlerin yorgunluğu - I 
na dayanamamış -gibi kamburu çık

mış İstanbul ile Galata arasında 

bitkin upuzun yatıyordu. Gözle -

rim Beyazıdın ve Süleymaniye

nin hizasında minarelerle boy öl
çüşen kübik binalara takılıp kal
dı. 

ZEKİ CEMAL 

llo~aha evvelisi gün Barbarosu 
~llı ayır önlerınde batırmışlar. Ca-
1\ a Yandığım, ne zırhlıydı o ... 
,.~a toplarile, askerleri.le bir zırh
!!ıaı batıran taht.elbahir, bizi lok
d" t~iye hapacak yutar ... İş başa 
tı~ .u. bir defa denize açıldık. Ar
~ ~Urtuluş çok dikkat etmemi-

Cafer reis istemiye isteoniye gül- (Devamı var} Emlak ve Eytam Bankasından : 

H IKAYE: SATILIK EMLAK 

Marmara Çırası 
Gibi Yandı 

Eıas Yeri Kıymeti Nev'i meıabası Depo· 
zito'Su 

149/150 Kasımpaşa. Eyyühüm Ah

met ef. mah. Camii Şerif 

sokağı No. eski 38, 38 mü. 
yeni 41, 43 

1600.- iki evin 320.00 

lıağ!ı. 

~ lıerkes gözünü dört açacak. Ge
gij gundüz baş güvertede iki. kıç 
g~ ~e.'.tcde iki, bordalarda birer 

1 
Zcu bulunacak. Gözlerini hiç 

Uda 

(4 iinr.ü •ay/adan devam) 

Size uzun zamandanberi mek -
tup yazamadım bunun sebebi de 

ve yatağına yatarak rahat bir uy- ı 152 
ku çekmeğe hazırlandı. 

hit· n a;oırmıyacaltlar .. Tahtelba -
ba 1 Uzaktan gördüler mi hemen 

11 
ğıracaklar, hep birden tüfekle -

ku sarılacağız.. Vereceğiz ateşi! 
ıa:tulduk; ne ala.. Kurtulamaz -
iııı.' eh ne yapalım, kader böyle 
ı;l~ der, talihimize boyun büke-

• •• 
hastalığımdır. Bana Belkiıı ismin- iFıwl beş gün sonra bir gece a
deki o aşiftenin yüzünden dargın partımandan içeri girerken, kapı
olduğunuzu biliyorum. Fakat si- cı kendisine iki mektup uzattı. En 

zin •karşınıza temiz bir kalble çık- nihayet sabırsızlıkla beklediği ce
mak için, o rezil kadının bütün vahlar gelmişti. Heyecanla birisi
bana yapmış olduğu fenalıkları ve ni yırttı. Ve okumağa başladı. ba-
beni nasıl yed?ğiııi size hikaye e- basından geliyordu. 

s deceğim ... i!h ... Şimdilik hayatı- cBenim hain oğlum! .. Allah se-
faı:Yısı (10) e varan yelkenli tay- mı yeniden tanzim için, bana üç nin yaptığın bütün fenalıkları böy-
isrıı tının arasında Yamuk Hasan yü.z lira a<:ilen göndermenizi di- le ayağına mı dolaştıracak .• 
<leı-~de çok saf ve çok işgüzar bir 1 . "lh ı~a 1 erım .• ı ··• Fazla okuyamadı. Asabiyetle ö-
li·ı n ı da vardı. Hasan, muin-

< er ( Fazıl.. alnındaki terleri silerek: bür zarfa el attı. 
1, 1) arasında askerlikt.en is--
~na edılmiş, iki erkek kardeşin- cohh; istediğimden ila oldu, şim- cFazıl bey!.. Aşifte diyip te ba-
d n hır; Sarıkamı.şta, Üçüncü or- di artık kafeste!• diye söylendi... banıza yazdığınız mektupta çekiş-
u '- Hemen başka bır· ka·gı· d alarak, tirdig"iniz kadın ... Size dünyanın 

153 

154 

21~ 

216 

306 

337 

453 

Biıyu11..ı.da, Ayanikola cad. 
No. 71/2 
Büyükada Ayanikola cad. 
eski 26, yeni 32 mü. 

iBüyükada Ayanikola cad. 
No. eski 26 yeni 32 mü. 

Kandilli, Mezarlık sok)ağı 

No. eski 26 

~/4 his. 

70.- denizden 
dolma arsa 

77.50 M2 14.00 

500.- bağın 2183.10 M2 100.00 
480/760 his. 

300.- • • 1838.40 M2 60.00 

1000.- tarla ~.150 M2 200.00 

Kandilli, Mezarlık sokağı 14-00.
No. esiri 27 

• 64791.94 M2 280.00 

Heybeliada, Bayır sokak 
No. 2 

Büyükada, Yalı mah. Kü
çükkarakol sokağı No. es-
ki 58 yeni 6 

Büyükada, Maden, Ayani
kola sokağı ada 180 par
sel 7-

182.-

40.-

49.-

arsa 182.50 M2 36.40 

• 10.50 M2 8.00 

• 49 M2 9.80 

ııar;ara~gahında askerliğini ya -

1 
en oteki de Çanakkalede ilk sevgilisi Belkise kalbi heyecan _ en güzel zevk saatlerini yaşatmış 454 Koca Mustapaşa, Katip- 100.- • 55.50 M2 20.00 

0tsa sır la d hid d.. ··şı·· dan burkularak acele satırları ilh .. • muslahattin mah. Hekim-
lı:asan a rın a şk~ t~~ . u. karalamağa başladı. Fani o anda yaptığı hatayı an- oğlu Alipa~a No. eski 240, 

d·n • gamsız, asave sız; ışın- 1 dı y 1 "' ki b b d ğı yenı' 266 ' b p · ·k ·1· a . an ı,..ı a a asına yaz ı 
•.

11
.,_ aşka dünyayı umurlamaz bir • erıcı S0\'gl ım; "" ~ mektubu B iks" -~--· k 455 Beylerbeyi, Bostancıbaşı 

~r anlıydı .. Saflığı bir çok defa- Seninle bir hafta var ki birbiri- e ıın ........ .,,,ıne oyup 
apt ona göndel'l'Ilış· ve Belkisin mektu- mah. Kalaycı sokağı N o. 5 

bu h al.iık haddine çıkar, hatta mizi göremedik. Tabir bunda be-
actd · k b bunu d b-'-a na g" d~- · tı· 496 Beylerbeyi, Bostancıbaşı ,.,_ ı aştığı da olurdu. rum a ahatim var bir parça... a ...., sı on ~~·ış . 

w'- S k' b' d d r · t· Gö' 1 · Abdullahağa mah. eski A-
•a~d~. sevdiği, sevdiği kadar da Kabahatim de malum parasızlık.. an 1 ır en e ırmış ı. ·· z en 

, ığ kan çanagı· aibi olmu""u. Hemen ziziye yeni Arabacılar so-
~i! 1 reisin sözlerini can kula- fakat bu sefer işler düzeldi. Bizim "' ~· 

74.- • 

1430.60 tarla 

148 M2 14.80 

1 hektar 286.12 
4306 M2 

e d' r antredeki telefona yaıpştı .. cYan- kağı eski 7 yeni 17,19 No. 
~ot ın ıyen, birer birer kafasına moruğu kafese koydum demektir. 291 49 

eden Hasan, reisin son sözle- Ona bir mektup yazdım, müt>.<- d!!k Marmara çırası gibi• diye s.öy- 675 Beyoğlu Katip Mustafaçe- . 
arsa 
4/5/ his. 

132.50 M2 58.30 

'-..... ....., leniyordu. lebi mah. Baltacık çıkmazı 
-~·--- piyazladım .. ya.kında paralara ka- _ Allo orası cM ...• polis mer _ No. E. 25 Y. 31 

ke~ ! Bir evden birden fazla er- vuşurum seninle önümüzdeki haf- kezi değil mi.. Lutfen z ... apartı- Adr~s ve izalıah yukarıda yazılı gayrimenkuller pazarlık suretile 
"ı~ ~•kere götürülmesi Harbi u- ta ilh .. • maruna imdadı sıhhi otomobilini peşin veyahut faizsiz sekiz taksitle satılacaktır. İhale 14/ 8/ 939 pazar-

/{q~1 bidayetinde adet değildi. Fazıl memnuniyetinden yutkun- gönderiniz, ağır bir hasta var .. • de- tesi günü saat ondadır. . 
di§e~Şlerden biri askere alınır, du. :Hemen zarfları kapadı. cİşt.e, di, ve olduğu yere yığıldı.. bayıl- İste~lilerin bildirnen gün ve saatt.e depozito akçesi, nüfus tezk:;esı 
bıı L. evde bırakılırdı. Sonradan dedi, zeka dediğin buna derler. 1- mıştı.. ve üç kıt'a vesiktlık fotoğrafla şubemiz Emlak servisine müracaa an. 

""ı ' ı SAMİ c5765• 
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men suya kayık indirdiler. Yol -
cuları aldılar. L TARZANIN OGLUj 

t liirdenbı·r . . -ktü· O k' 
"·ıı e ıçıne a<:ı ço . ı 

b 
... le . 
l'in · enın en asil ailelerinden 

V nı It> Çoeuğuydu. Böyle hay
lı' riac k dcregeye nasıl inmiş
Ilı ,1 l!.~ haliyle bugün Merye -
<lıı. r, sına çıkmağa utanıyor -
~ 

ı:sene! 
1e0 ,~ ;rce hadisat onu ailesin-
d-, Q t«ta Yaşatmış, ondan sonra 
4• "rrıı~gıltercye dönmemiş, vah 
l'ıın; 

11
nlarda karar kılmıştı. Kar-

tlar leryeın çıktığı güne ka -
· ıns 

a~tııetıı/".1arıa temas etmemeğe 
!.ı litı. 
. eıye 1 

tııah• , . rn e tanıştıktan sonra or-
en bt; o~raz daha ısınmıştı. Artık 
~· Yu1<; zevki Meryemdi. 

e §ll!ıdi yeniden Meryeme 

No: 40 

kavuşmuştu. Halbuki artık ona: ı 
Tekrar ormana gel! diyemezdi... 

Meryem artık medenileşmişti. O

nu yeniden ormana çekmeğe hak
kı yoktu. 
Artık Koraka düşen bir vazife 

vardı. Meryemle kaJ1deşo~ , 
ecnebinin onu sahiden sevip sev

mediğini anlamak. Bundan sonra 
Meryemin hayatından çekilmek. 

Buna karar verdikten sonra Mo

risonun peşine düştü. Çadırlara 

gelince saklandı. Moruonun ~aş

ka birile uzun uzun konuştuğunu 
gördü. 

Adamlar yemek getirdiler. Ö
teki yabancı adamlarile beraber 

Yazan: EDGAR RAYS 

uzaklaştı. Korak buna ehemmi -
yet vermedi. 

Biraz sonra bir arslan kükre -
mesi duyuldu. Morison titriyerek 
tüfeğini aldı, Korak dudak bük -
tü. Bu adam arslan sesile titriye
cek kad~r korkak mıydı?. 

Hansun ile uşağı ormanın ke
narına doğru yürüdüler. Gece bas
mıştı. Saat dokuzda Meryem gö
ründü. 

Hansunu görünce şa:şaladı. 
Hansun: 
- Bay Morison ayağını incitti 

dedi. Sizi karşılamayı· bana rica 
etti. 

Kız meraka düştü: 
- Çok mu rahatsız! 

- Evet, dör~gözle sizi bekliyor. 
_Gidelim. 
Hansun atına bindi. Yol aldı. 

Fakat Meryem yanlış yola git -
tiklerini farketmiyor, ancak yolun 
uzun sürmesine şaşıyordu. 

Nihayet sordu: 
- Daha çok mu gideceğiz? 
- Sabırlı olunuz. 
Birkaç defa ayni şeyi sordu. 

Ayni cevabı aldı. 
Şafak sökünce Meryem tama -

mile başka bir muhite geld;klerini 
gördü ve sert bir sesle izahat is
tedi. 

Hansu'1.: 

- Galiba yolu kaybettik! dedi. 
Fakat şimdi buluruz. Bir çeyrek 
sonra yerimize varırız. 

Bir çeyrek sonra geniş, derin 
bir nehir kenarına geldiler. Öte 
tarafta barakalar ve çitler vardı. 

- İşte geldik. 
Havaya bir el silah attı. Bara· 

kalardan birkaç zenci çıktı. He -

Bu barakaları Hansunun adam
ları kurup hazırlam:ştı. Eğe• M0 r
yrm adamın gözleri~~ b1ksaydı, 
muhakkak korkardı. Hansunun 
gözleri parlıyordu. 

Kayık öbür kıyıya yanaşınca, 

Meryem: 
- Ben çok durmıya:o" nı. • Ca -

mm• bekler, hemen döıı~yım de
di. 

- Olur. 
Barakaya girdiler. Ha ~sun ka

pıyı kapadı. Oda boştu. 
- Morison nerede? 

- Burada değil ve size emredi-
yorum, artıik o adamı düşünme -
yiniz. Benim evlenmeğe karar 
verdiğim kız, ba~ka bir erkeği d'i
şünmemelidir . 

Bu sözü duyunca kız haykt:dı. 
Hansun, iki gündenberi tıraş 

olmamıştı. 

(Devamı var) 

Diplomatlar Neler Ko1tuşuyorlar? 
(4 iinrü sayfadan aevam) 

fili buna şu manaları vermektedir: 
Amerika miıılılm oll'.luğu üzere 

Japonya ile olan ticaret muahe
desini bozdu. Japonlar şimdi de

mek istiyorlar ki kendileri için 

Ber'.in - Roma mihveri ile birleş

mek kapıları kapanmamıştır. Rus

ya il~ İngıltere arasında müzake
reler devam ediyor. Japonlar de-

1 
mek istiyorlar ki icab ederse ken
dileri de Almanlar ve İ' alyanlarla 
ittifak edebileceklerdir. 

işte politika a:eminin yeni de
dikodusu. Her ne hal ıse. Yalnız 

Avrupa matbuatın•n pek de ih
timal vermediği bir cihet vardır: 
Japonlar politika aleminde bin 

türlü hesablar yürütebilirler Fa
kat kendilerini kat'i taahhüdlere 
sokmıyacaklardır. 

Deniz Gedikli Erbaş Orta Okul 
Müdürlüğünden: 

1 - Qk..,lunıutun kayıt ve kabul müddeti Genelkurmay Başkanlı

ğillca 15/ At;ustos/939 tarihine kadar uzatılmıştır. Bu müddetin niha

yetine .<:adar istekliler bir istida ile okul müdürlüğüne müracaat etme

lidirler. 

2 - İstidaya şunlar bağlanacaktır. 

A - Fotoğraflı mitus cüzdaru veya musaddak sureti. {Tashih edil

ınış nütus cuzd.ı.nı ka' mi edilmez.) 

B - Beş sıNilı ili- okul şahadetnamesi veya orta okul tasdiknamesi 

(nihayet üzcrir.den bır sene müddet geçmiş olanlar kabul edilir). 

C - Ü zerinden bir sene geçmemiş çiçek aşısı kağıdı. 

D - Geıel< keııdi.l!inın ve gerekse ailesinin fena şöh~et sahihi ol
madıkları ve mahküıniyetleri bulunmadıkları hakkında hüsnühal ka

ğıdı. 

3 - Birınci sırıf için 12 illi 16, ikinci sınıf için 13 ila 17 ve üçüncü 
sınıf için 14 ila l8yaşlarında bulunmak ve doğrudan doğruya sınıf geç-

miş olrobk. 
4 - Gedıki; er ol.ır•k da ayrıca orta okul mezunları alınarak doğ

rudan doğruya donanır.aya Gedikli Erbaş yetiştirmek üzere gönderıle
ceklerinden bu gibilerin de yukarıdaki vesaiki bir istidaya bağlıyaralı: 

okul müdürlüğüne müracaaUarL (Bu gibilerin yaş hadleri 15 iJa 19 
• 

olacaktır.) 

5 - !stekhl~rin Kosımpaşada !bulunan okul müdürlüğüne veya men-

sup okl•1klan aü.E'rlik şubelerine müracaatlan. (5568) 

EKZAMIN 
Ek.zamanın ilacıdır. 

Yara ve çıbanlarda kullanılır. Her Eczanede ku~u 50 kuruştur. 

Devlet Denizyolları İşletme Umum 
Müdürlüğü İlanları 

ACentalanmız tarafından görülmesi JAzım gelen yolcu ve yük iş

leri ire vap'.ırlarımıza verilen eşyanın nakil, teslim ve tesellümüne ait 

herhangi bir müracaat veya ihtilaf ha:kkında yapılacak şifahi ve tah

riri müracaatların doğrudan doğruya alil.kadar acentalarımıza yapıL
ması icabederkEn Umum müdürlüğe yapılmaktadır. Bundan sonra bu 
gibi hususlara ait ş:Iah! ve tahriri müracaatların, İstanbul Galatada 

eski Merkez Rıhtım han halen Liman hanı olan binanın altındaki (Te
lefon 42362) B.;ş acentalığa ve vapurlarımızın uğrağı olan iskelelerde 
de doğrudan doğruya mahalli acentalarımıza yapılması lüzumu ilan 
olunur. (6175) 

Devlet Limanları İşletnıe Umum 
Müdürlüğünden: 

İdaremizin merkez bürolarile.TaŞTa şubeleri muhascbccil'k \•e mu• 
hasiplikleri için imtihanla memur alınacaktır. 

Yilksek tahsil yapmış ve betahsis Ticaret lisesı ve Yliksek Tlcaret 

mektebi mezunu olanlar tercih edilecektir. 
İmtihanlar 15/ Ağustos/939 saa • • 14• de merkez bınasında icra kı

lınacaktır. Şeraiti ani ımak üzere taliplerin vesaıki!e ımtihan güniinden 
evvel memurin müdürümüze müracaatları ilan olunur. c608li• 
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TABLETİ 

-r- suretııı. mücııdalıe n imb1111ı lhım gelen GtlvELERİN S'ÜBFE 
LEBf, KAIUNCALABI ve HAMAM BÖCEKLERİNİN İMHASI İÇ 
w kllcldere, elblıııelue, gamaşll'lara, haı.lara, ddlap çekmüerine ve 

aandıklara 

IUTU i~ı:e KRISTAllZ( AS(PTAJI Knllanmah 

istanbul Emniyet Sandığı 
Müdürlüğünden ı 

938/1194 
Emniyet &ınd~na .borçlu &y Ahmet Mithat mirasçılarına il~ 

yol ile ıon tebli. 

•-------------------oı iMurisin;z 6ağlı.ğL'lda Nurkemal ile birlikt.e müteselsil kefil ve müş-

J 1 b l 8 led n l 1 
terek borçlu sıfaıile ve 11034 '.m!sap numarasile Sandlğımızdan aldık-

stan U e iyesi an an ları 1000 lira bo . a katııı Beylerbeyinde Abdullah ağa mahallesinin Fıs-
- tıklı sokağında eski 32 yeni 54, 66 numaralı bahçeli ahşap bir evin tas--------------------s mamını birinci derecede ipotek göstermişler idi. 

Ywva uymabmlık konağında yapUınaıu lhırngelen tamirat açık V d · .. diğind faıiz k · · afl 1 a esin<le o .enme . en ve omısyon ve saır masr · ar a 
ekııiltm~ konulmwıtur. İhale 1~/8/939 paı:arteai günü saat 14 de D~- beraber borc miktarı 20/5/938 tarihinde 2752 lira 30 kuruşa varmıştır. 
mı Eooumende yapılacaktır. Keftf bedeli 683 lira 42 lı:uruş ve ilk teını- Bu sebeple 3202 numaralı kanun mucibince ve 938/1194 numara ile 
n~tı 43 ~ 16 _kuruştur. Ş'.'1'tname Zabıt ve Mu'8lllelat müdürlüğü kale- yapılan takip ve açık arttırma neticesinde mezkUr gayrimenkul 675 lira 
mınde görülebilir. Talıpleruı buna benzer en az 500 liralık iş yaptıkla- bedelle Sadık namına muvakkaten ihale edilmiştir. İşbu ilan tarihin
rına dair Nafıa müdür!~ alacaklan vesiıka ve ilk teminat m~ den bir ızy içinde borcu ödemediğini.z takdirde kat'i ihale kararı veril
buz wya mektupları ile lıhale günü muayyen aaatte Daimi Encümende mek üzere tak'p do~yasının icra hıi!kimliğine tevdi olunacağı son ih-
buluDnalarL (5701) barname maitaınına kamı olmak üzere ilan olunur. (6194) 

r 
8ultanahmed 1 !net Sulh Hu-

kuk mahkemesinden: 
Davacı T8fCı.oğlu Oaınan vftı:ili 

avukat Aııım So?lrım tarafından 1 
milddeaaleyh, Çatalcada Ferhad
paşa mahal.l<!si 399 sayıda ve 3 sa
yılı Papdı ka.çdı sahibi Sadık aley
hine, 50 liranın tahsili hakkında 

939/893 sayılı dosya ile açdığı ala
cak daıvasından dolayı berayı tOO
liğ gönderilen dava Bl'Zllhali müd
deaaleyhin bulunmadığı şerhi:le 

müb9*iri tarafından tebliğsiz iade 

Sayın MÜŞTERİLERİMİZE J\lüJDf: 
şııur 

65 türlü nefis ve kokulu üzümleriyle mı! 
· · iıı 

'!Aokapı Maltenesinde Bav ReJnZlll 

LDI 
v azafır 

13 ağustos pazar gunun<ıen rmraren ner ~ id~" 
at 11 den 20 ye ikadar .kanuni Bay MEST;\ cı 
.~inde MÜKEMMEL BİR İNCE SAZ ve ayr~Jl.I 

kraliçesi Bayan NADtDE taraıfından halk şarkıları ve Bayan 11 b 
HAT ve ADALE'l."in iştirakile milli oyunlar ve rakıslar. Bağılfl 

günden itiabren her gün açıktır. 

ed:ilıniş ve ikametgahının tahkiki ıi=iii.iiiiii;ı=::iii~~~==~~ için zabıtaya yazılan yazıya veri- 1 İ 
len cevabda da, keyfiyet teyid e- J 

dilmesi üzerine icra kılınan duruş
mada: 
Davacı vekilinin talebi veçhile 

müddeaaleyhe 20 gün müddetle 
ilanen tebligat icrasına mahkeme
ce karar verilmiş olduğundan mu
hakemesin ' n icrası için tayin kılı
nan 15/9/939 gününe ra.stlıyan cu
ma günij. saat 14 de Sultanahmed 
1 inci Sulh Hukuk mahkemesinde 
hazır bulunmadlğı ·ve tarafından 
tasdikli bir vekaletname ile ve.kil 
göndermediği takdirde muhake -
mesinin gıyabında icra kılınacağı 
tebliğ yerine olmak üzere ilan o
lunur. 939/893 

Sahlbı ııe neşriyatı idare eden 
Bllf muharriri 

ETEM İZZET BENİCE 

KURU!J 

Sabah Postası 
------------·------------

8 aş muharriri : E S K i T E V H i O i E F K 4 R S A H i B V E B A S M U H A R R i R i 
EBÜZZiY A ZADE VELiD 

• 

. MlYltDalka üKDAM OlklYIYlYIDıllYIZ 
ikdamda Okuyacağınız Fık

ralar Şunlardır: 
O Gün ikdamda Bulacağınız 

Tefrikalar Şunlardır: 
1 - Atatiirkiin Son Genleri 

Yazan: Rahmi Yağız 
2 - Sevda Geceleri 

Yazan: Mahmud Yesari 
3 - Muhammedin Hayatı 

Yazan : Ziya Şakir 
4- İslam Tarihinde Nifak ve Haccacı Zalim 

Yazan: Kemaleddin Şükrü 
5 - İşgal Yıllarında M. M. Grupu~un İstanbulda 

Gizli Faaliyeti 
Yazan : Emekli General Kemal Koçer 

6 - Kalbimizin Hanceri 
• • 

En Heyecanlı Zabıta Romanı 

Giinün Tenkidi: 
Yazan : Selamı İzzet Sedes 

Dağarcık: 
Osman Cemal Kaygılı 

Görüp Duyduklarım: 
Mahmud Yesari 

Bunlardan Başka, En Güzel Hikayeler, En itinalı Röportajlar, Sinef118~ 
Kadın, Spor, Askerlik, Çocuk, Mizah, Sahifeleri, Anketler, Bulmacalar, Okuyuc 
Mektubları, Siyasi Makaleler, Günün Meseleleri, Tenkidler. 

iKDAM En Doğru SözlO ve OkLl
yucunun BütDn Arzularını Toplıyafl 
Gazete Olarak Çıkıyor. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~c:::::.••• ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

ltalyanlar Balkanlarda Ne Yapabilirler? (Bunu da tKDAM'ın tık sayısında okuyacaksın1ı.> 
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