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En Son Telgrafları Ve Haberleri Veren Alqam Gazetesi Sahib ve Bafmuharriri: YIL: 3 ETEM İZZET BENİCE 

Almanya, Harekete Hazır Bir Vaziyete Geçti 
Polonya -Alman Hududu Kapandı, Danzig İşgal Edilirken, 
ltalya da T unusa Taarruz Edecekmiş, İngiltere Hazırlandı 
Almanların Kuyruklu Yalanı: Silah Patlar Patlamaz Biz Bulgaristana Hücum Edecekmişiz! 
...... ____________ ,-------------------------------------------------------------------------------------------------1 
~omanya Silah Altına Yeni Kuvvetler Aldı, Vaziyet Çok Nazik! 

1ta1 Ya ]Arnavutluğa Tayyare ve Yeniden -Bu Sabah Kat'i Netice 
Almanyadan Harb Malzemesi Gönderiliyor Alınacak Harb Başladı 
Ayrı I mı ya zi~~~~::a!:u::i~a~~~;~a: 
Mec:·urdur mektedir. Hitlerle Mussolini ara-

JI sın.da te.;bit edilen 3 maddelik bir 
programa göre 15 eylfrlde Danzig 
ALmanyaya ilhak edilecek, 1 teş

Milli Şef Manevra Sahasında 
haıya Almanyanın arkasına 
takılmakla ne büyük hataya 
düttüğünü anlamıştır. 

.!._azan: ETEM İZZET BENİCE 
ıı· ~ ıtçok kaynaklardan gelen ha· 

i •• ~·~ İtalya ile Almanya arasın· 
;;: İhliliillarm büyüdüğünü gös
~ Y~~· HattA Kont Ciano • Hit
ııı. llıull\katmın bu ihtilfıflan telli 
~~dile olduğu da kuvvetle tall-
ı olwımaktadır. 

~alya, Almanyanın peşine ta· 
liJı ııkla ne büyük ve sonu teh
bııelerle dolu bir akıbete atıldı
b 1 henüz yeni yeni kavramıya 
'tlaınışıır. 

b,ltorna mebafili, nihayet bir gün 
ı_ ht ve menfaatlerine dokunu
t~ llıilletlerin hep birlik olup bir 
llııı lıe halinde İtalya ve Almanya· 
~ ~§ısında vaziyet alabilecek· 
~iti hesaba katmamıştır. Habeş 
~~ bi, İtalyayı teşci etmiştir. İs· 
ı~/8daki dahili muharebe bu 
% ~ nttumıştır. Ve .• Roma blöf, 
~ ilid, tantaj politikasının il&ııi
du e .~evam edebileceti zannına 
ııı,. llnuş ve bu zannını takviye hu· 
)\ ~llda. Almanya ile birlik olma
bQ en~ı için en büyük mesned 
~~t~. Fakat, büyük harb tee· 
"tı\ esı bu sefer İtalyaya mütefev· 
tllı bııluuan Almanyayı tam bir 
)a •çılı:Jığı ile İtalyanın bütün ha-
t) le sanayi ve harb kaynaklnrına 
il 0Ynııya &evkelmiştir. 

rinievvelde Koridor zaptoluna • 
cak 1 t~isanide Tunus işgal e
dilecektir. 

Bu, şimdilik bir şayiadan '.iba
rettir. İtalyan erkanıharbiyesi fev
kalade harb tedbirleri almakta • 
dır. Po vadisinde yı>pılan manev· 
ralara iştirak için Venedik ve Lom
bardi'den getirilen motörize İtal
yan kuvvetleri Fransız hudutla • 
rında alıkonulmuşlardır. İtalya • 
nın şima'J tayyare karargAhlarına 

(Devamı 1 mcı 18bifede) 

60 Lira 
Meydana 
Çıkarıldı 

Meğer Parayı Sandalcı 
Almış 

Toros kız talebe yurdunda otu
ran Aliye ve Remziye adında iki 
kardeş Hataylı talebe, bir müd
det evvel limanımıza gelmiş olan 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Alinanlarm bir dAfi tayyare topu 

Askeri Hey'etimiz 
Londradan Geldi 

İngiltereden Sonra Fransa İle de 
Müzakereler Yapılıyor 

Orgeneral Kazım Orbayın baş
kanlığında Londraya gitmiş olan 
askeri heyetimize mensub Kayı;eri 

tayyare fabrikası direktörü bin· 
başı Avni Okan ile tayyare yüz
başısı Enver Akoğlu bugün Semp-

kın ekspresile şehrimize gelmiş
lerdir. 
Öğrendiğimize göre heyet baş

kanı Orgeneral Kazım Orbay ile 
albay Baha, albay Riza, bahriye 
'binıbaşısı Ulusan Pariste kalmış
lardır. Askeri heyetimiz Pariste 
Fransız hükümetile temaslar ya-

T al ebemiz Bugün :~:~~;~~h7:e~~7;aİstanbula 
Almanyadan Geldi ~~~---...,.-ı 

Edirne, 21 (Hususi) - Bir haf
tadanberi devam eden büyük Tra'k:
ya manevraları bugün neticelen
mektedir . 

Bugün manevraların en mü -
him ve hararetli muharebeleri baş
lamıştır. Bu sabah şafakla beraber 
kat'i safhaya intikal edecek olan 
harekat başlamış bulunuyordu. 
Muharebeler çok şiddeUi ve mu • 
vaffakiyetli olımakta<lır. 

Dün bütün gün iki taraf cephe
lerde yapmıştır. • 
reşal Fevzi Çaknıak, Orgeneral 
Fahreddin Altay, Başhakem Kor
general Salih Omurdağ, kurmay 
heyetlerile birlikte teftişler yap-

(Devam• 6 mcı ıahi1ede) 

ikinci . 
Hava 

Taarruzu 
Bugünlerde Olması 
Çok Muhtemeldir 

bıt Ugtjn İtalya hemen hemen filli 
tiy 4lınan istilasına uğramış va
tQ ettecı;,,. Fabrikalarında, ordu· 
\e~d~, liınanlarında, müstemle • 

'~%d.,, •anayi ve istihsal mer· Türklere Çok Fena Muamele 
lıi erinde Alman subay ve tek-

~a_:~_if_ede_J ___ Yı_a_p_ı_lm __ cı_k_t_a_Deva m Ediliyor 

Makineye 
Verirken:-------

1 Ki SACA 1 

SaliıJıiyettarlardan öğrendiği -
mize göre İstanbula ikinci bir 
hava taarruzu denemesi yapıla -
cağı anlaşılmaktadır. Bu taarru
zun bugün yapılması da ihtimal 
dahilindedir. GalLb ihtimal ikinci 
taarruzun da gündüz yapılması -
dır. Bu seferki deneme yerleri 
değiştirilmiştı r. Bu arada Tak • 
simdeki ekipler Tophanede, Be -

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Yirminci Asrın Robensonları =:::I~~::E~~= 
lekete dönmeğe başlamışlardır. 

Çember/ayn ve 
Halifaks 

'<-.,., Mayne - Reid 
lııı h , ..... _ 

'~ı, ~ ... ulAde merakh, heye • 
''ııl büyük macera romanında 
~anlarla, yılanlarla, kurdlarla 
'~n Şanı~ın başından geçen kor
~.! llıaceralan okuyacaksınız. 
' .................... .. 
ı y ı l arın i 
lftaşlıyor l 
~ .................... .! 
oınan Macera 
Eserleri~ıin 
Şahıdır 

Çeviren: Sis Bu arada bugün ekspresle Av· L d J" Jı" 
rupadan bir çok talebelerimiz ge1- on raya cıon u 
miştir. Londra 21 (A.A.)- İskoçya~an 

Bunlardan hükumet hesabına avdet eden Çcnıberlayn ile rtli 
Almanyaya okumağa gitmiş olan kası saat 1,45 de Deuslon islas.,Yo-

nuna gelmişlerdir. bir kısım gençler bize şunları an-
latmışlardır: Londra 21 (A.A.)- Halifaks bu 

sabah Yirkshirden Londraya dön
müştür. •- Ötedenberi Almanlardan bir 

kardeş muamelesi görüp dururken 
son hadiselerden sonra vaziyet 

· çok değişmiştir. Biz tahsil devre· 
sini bitirdik. Tam fabrikalara sta-
ja gireceğimiz sırada: 

- Ecnebiler fabrikalara gire • 
mez, 

Sözile bu hususta tahsilimizin 
devamına mani oldular.. Biz de 
memlekete dönmek mecburiyetin

(l>flıomı S ınç• ıahi/cde,1 

Amerikalılar Çok Bedbin 
Nevyork 21 (A.A.)- Nevyork 

Herald Tribune gazetesi bugün 
Avrupanın istikbali hakkında pek 
bedbinane mü talealarda bulun • 
makta ve Hitlerin demikrasilerin 
azmi karşısında eğilmektense, her 
ne pahasına olursa ilsun müca • 
deleyi kabul edeceğini yazmakta-
dır. (Devamı 6 da) 

Yelkenler Suya indi 
Dün İngiltereden bir arkada -

§IDl geldi. Konuşuyoruz: 
- Ne var, ne yok oralarda? 
- Ne olacak müthiş hazırlık 

var. 
- Fransadan geçiiniz mi? 
- Geçtik; hatta epey de kaldık. 
- Oralarda ne var? 
- Orası harbe hazır .• 
- Almanyada? 
- Orada da epeyce durduk. 
- Ne diyorlar? 
- Artık harb yok diyorlar .• 
- İngilizlerle konuştun mu?. 
- Konuştum. Harb olacak di-

yorlar. 
- Hey gidi dünya hey! .. Bir • 

kaç ay evvel, İııgilizler henüz 
hazırlanmadan evvel, Almanlar 
kafa tutuyorlardı. Yelkenleri su
ya indirmek bu kadar olur. 

•• 

• 
• 

Kıt'alar bir yfilüy_üş halinde 

f DEVRi ALEM YAPACAKLARMIŞ 1 

Babalarının Paralarını 
Alıp Seyahate Çıktılar 
İki Çocuğun Samsuna Gittikleri 

Busabah Tesbit Edildi 
Beşı;.taşta Abbasağa mahalle -

sinde oturan mütea.lıhid Abdul -
!ahın oğlu 13 yaşlanııda Osman, 
arkadaşı ve komşusu ayni yaştaki 
Fazlı ile beraber akıllan sıra dev
riıilem seyahati yapmağa karar 
vermişlerdir. 

Osman seyahat masrafı için ken
dilerine laZlm olacağını tahmin 
ettiği parayı temin etmeği de ka
fasına koymuş ve babasının evde 

saklı olan yüz elli lirasını almlf" 
tır. Pek tabiidir ki Fazlı dn ayni 

gaye içın para temin edec< .ir. 
O da babasının 700 lirasıı •l§t

rarak arkadaşından d:ıha a '. ıhgöz 

ve becerikli olduğunu da ı bat et

miştir. Artık kararlarını ta t ilı: 1· 

ç:n önlerinde hiçbir engel ol • 
madığına kani olan iki yaramaz 

(Devamı 6 ıf.cı ıahi/ede) 

• 
lzmir Fuarında 
'Yaralananlar Oldu 

Fuarın açılış ııünUnden bir intıba 
(Yazısı altıncı sahifede(). 



--

·' Son Telgr~f. 
ŞEKER ŞİRKETİN'İN 

ÇIKARDilil KİTAB 

Şeker fabrikaları şirketi, Türk 

kadınının tatlı kitabı isimli güzel 
bir eser neşretmiş ... İçinde, envaı 

türlü tatlı ve pasta tarifleri var. 
Gazetelere de bu kita'blardan bir 

kaçar tane gönderildi. Bir tane 
de, bizim elimzie geçli. 

Şirket, ıyi düşünmüş ... Bu ki
tabı reklam edeceğiz ... Bayanlar 

alacaklar, bol bol tatlı yapacak -
lar .. 

Bir arkadaş dedi ki: 

- Kitaıbı reklam edelim ... İyi.. 
Fakat, daha canlı rekliı.m için, şir

ketin, o kitabda tarif ettiği tatlı
lardan birer nümune yapıp biz> 

davet etmesi, yedirmesi lazımdı .. 
Malüm ya, tatlı ye, tatlı söyle, 
derler . .. 

YENİ REPERTUAR 

HAVADİSLERİMİZ BAŞLIYOR 

Havalar biraz serinledi ya ... 

Dün bir gazetede, bir büyük sine

manın şu şekilde ilanını gördüm: 
cFilan sinema, yeni sezon hazır
lıklarına başladı .. • 

Ey muhterem okuyucular, ar
tık, bir iki hafta sonra, gazeteler

de, yeni repertuara dahil havadis
lerimiz' okuyacaksınız... Artık, 

pliı.j pahalılığı, buz ihtikarı, ga

zino, yazlık eğlence yerleri hikiı.
yeleri bitmiştir. Bundan sonra, 
şöyle havadı.;ler başlıyaıcak: 

- Belediye sinema salonlarının 
her seans sonunda mutlaka ha

valandırılması için şubelere bir 
tamım yapmıştır. 

- Geceleri 12 yaşından küçük 
çocuklar, sinemalara alınrnıya -
caktır. 

UZUN BOYLU 

ADAM FUARDA 

Türkiyenin en uzun boylu a -
damı olan vatıandaş, geçenlerde 
Taksimde halka teşhir ediliYQrdu. 
Buraya muayene ve tedaviye ge
len bu vatandaş, kiı.rlı yolu bu
lunca, çoktan tedaviyi unutmuş .. 
Şimdi, gazetelerin yazdığına gö
re, kendini teşhir için, İzmir fı.ı
arına gidiyormuş ... Bu zatın bo
yu iki metre kırk santim .. Bizce, 
fuarda teşhir edilecek bu zatın 

daha çok rağbet görmesini temin 
için, tıpkı yerli mallarda yapıl -
dığı gibi, reklfım şeklini değiştir
meli ... Şöyl e bir iliı.n vermeli: 

•Amerikadan sure~i mahsusa
da gelen Mister Atmasyon, iki bu
çuk metre uzunluğundaki boyu
nu İzmır fuarında size teşhir e
decektir.• 

Zarar yok, hakikatle, bu Ame
rikalı mister, yine bizim Bilecikli 
Uzun Mustafa olsun! 

CEB KOLONYASI 

VE CEB RAKISI 

İnhisarlar ııdaresi, ceb koi~n • 
yası çıkarmağa karar vermiş .. 
Zarif şişeler içinde ve 80 de~e~e
lik olacakmış... Ceb kolonyası, 

herhalde, yassı şişeler olacak ... 
Bunun da kilosu, ötekiler gib , yi· 
ne iki lira mı, yoksa, zarif ştşeli, 

diye dört liramı, bilmiyorum .. 
Bize!!, İnhisarlar idaresi, ceb 

kolonyasından evvel, ceb rakılan 
çıkarmalıydı. Çünkü, inkara ma
hal yok ki, rbu, bir Jlıtiyaçtır. !lir 
çok vatandaşlar, koca koca rakı 
ş~elerini ceblerine koymaktan, 
elbiselerinin ceblerini yırtıyor -
lar .. Hem de, kocaman şişe!erin 

uçları dışarıdan görünerek çirk;n 
bir manzara arzediyor .. 

FARELER DE BARB 

ETMECE YELTENİYORLAR 

1 
Bakırköy 

Bez 
Fabrikası 

18 Bin İğli Bir Kısım 
İlave Edilecek 

Milli pamuklu endüslrımizin 

günden güne kazanmakta olduğu 
ehemmiyet ve elde ettiği büyük 
inkişaf göronüne alınarak Bakır
köy bez fabrikasına 18 bin iğlik 
yeni bir kısım ilave edilip fab
rikanın genışletilmesi kararlaş -
tırı lffil§ t ır. 

Diğer taraftan Bakırköy bez 
fabrikasında bu sene 2 milyon 
279 bin 283 kilo pamuk sarfedile
rek işlenmesi kararlaştırılmıştır. 

Bundan başka 939 yılı öçinde 
Kayseri bez fabrikası 4 milyon 450 
bin, Nazilli basma fabrikası 3 mil
yon 17 bin, Ereğli bez fahri.itası 

1 milyon 445 bin, Malatya bez fab
rikası l milyon ııo bin kilo pa -
muk sarfedeceklerdir. 

Bu suretle 939 senesi ıçi.nde yal
nız milli fabrikalarımızda memle
ket pamuk istih.salatından 12 mil
)"On 161 bin OH kilo pamuk sar
!olunacaktır. 

Bu suretle senede vasati o!arak 
yüzde 12 niSbetinde milli pamuk 
imalatımızda bır yükselme kay
dolunmaktadır. 

Pazar Günü 
Boğaz Vapurları 

Şirket İlave Postalarını 
Sıklaştıracak 

Pazar günlen Boğaza büyük 
rağbet okluğundan Şirketihayri

ye bu sebeble ihtiyac ı önliyebil -
mek için tarife harici olarak ilave 
seferler yapmaktadır. Ancak İ.s

tanbuldan Boğaza yapılan bu se
ferler sabahlan dönüşte kısmen 

brnAM: 

Ebüzziyazade Velid, cEn büyük 
zafer• başlıklı yazıs111da bir ay ev
vel 150 inci yıldönümü kutlulanan 
İnkılabı kebirin yalnız Fransızla
ra değil bütün dünyaya olan müs
bet tesirlerini tebarüz ettirdikten 
sonra, FransııJ.arm bugün de far
kında olmaksızın Faşizm ve Hit
lerizın denilen diktatörlük rejimi
ne karşı yaptıkları mücadele ve 
kazandık.lan zafer ile yeni bir in
kilap yaptıklarını yazıyor. Ve ma
kalesini: cBu zaferden sonra ar
tık Faşizmin bir daha belini doğ
rultması imkanı kalmamıştır• di
yerek hiç kan dökülmeden ve :hiç 
kimsenin hürriyetine tecavüz edil
meden yaptığı bu inkılaptan do
layı Fransayı tebrik ediyor. 

CUMllL~ 

cİıımir ve Fuarı• başlıklı yazı
sında Yunus Nadi, her şeyden ön
ce bir medenıyet abidesi olan İz
mir Fuarının ehemmiyetinı teba
rüz ettrdikte n sonra, ımparator -
Juk zamanında cGavur İzmiri• 
denilen •·e alım, satım yapan 
eski İzmirdeki halita cemaatinin 
bugün mevcut olmadığını, harpte 
yanan İzmirin iman ile hinterılan
dının Türk ellerile yürütülmesi za
ruri olan bugünkü İzmirin içinde 
yükselen Fuarın bu emellerin ta
hakkukunu mudb olduğıınu yaza
rak hmırlileri tebrik ediyor. 

TAN: 

etkinci Münib olamaz. başlıklı 
yazısında Sadri Ertem g~n sene 

Münihte tutulan yolun bu sene de 
olduğu gibi tekrar edıleceğiıll zan
netmek yalnız bir cehalet değil, 

ayni ı:amanda bir medeniyetın in
hiliı.line sebep olmak, ölüme ve se
falete rehberlik etmek olacaktır. 

Diyerek, ilk M~ih anlaşmlbının 

ne gibi şartlar altında yapıldığını 
izah ettikten sonra ikinci bir Mü
nib yapmağa teşebbüs edecek dev
letin intiharı göze alması icabet
tiğini yazıyor. 

VAllİT:' 

Asını Us bugünkü b8illlakalesin
de, İtalya tarafından teşvik ve 
tahrik edilen Bulgaristanın, halini 
suya akseden kendi gölgesine hü
cum ederek telef olan ars1anın ha
line benzetiyor ve diyor ki: Bul
garistım ın gideceği yol, bütün Bal
kanları esir etmek istiyen istilacı 
devletlere tahakküm vasıtası ol
mak değil Balkan milletleri ara
sında hakiki birlik çerçevesi içi
ne girmektir. 

Hüseyin Cahil Yalçın <Bedbin
lik rüzgarı. başlığı altında yazdı
ğı başmakalesinde son haberlerin 
yine bir bedbinlik tevlid eder ma
hiyette nlduğunu bir harbi ön1e

mek içın Danzig ve Koridor Al -
manyaya verilse bile yine mesele
nin halledilemiyeceğini İtalyanın 
Akdenizdeki istedikleri, Almanya 
müstemlekeleri ve hayat sahası 

iı.oJerinin, yine buhranın dH'aınına 
sebep olacaklarını, hattii. bunun

la da bitmiyerek yeni yeni taleb
leır karşısında k.alınılacağım da ila
ve ediyor. Çok ileri gittiği için ar
tık ric'at imkiı.nıru bir şeref me
selesi yapan Alınanyanın istil8. e

melleri d"layısile müthiş bir har· 
bin arifesinde olduğumuzu kay
dederek .k ndi şeflerinin dediği 

gibi aç Almanyayı Danzig ve Ko
ridorun doyuramıyacağını da işa

ret ederek buhranın zail olması 

imkansızlığını isbat ediyor ve di
yor ki: cTürkiye bütün taahhüd

lerine sadık bir halde vazife ba
şında soğukkanlılıkla bekliyor.• 

- Pazar günleri sinema salon

.l&rı çok kalabalık olmaktadır. 

Mevcud yerden fazla bilet kesen 

smema sahibleri cezalan<iırıla -
caktır. 

Afrika sahillerinde, üzennde 
yalnız farelerin yaşadığı küçük bir 
ada varını~... Seneler geçtikter. 
sonra, fareler o kadar fazlalaşmış 
ki, Meta farelerden mürekkeb bir 
ordu meydana gelmiş .. Civar ki· 
kı, birgün, bir vapur dolusu ke
di\)"i, bu adaya boşaltmışlac, fa· 
relerle kediler arasında uzun h:r 
muharebe olmuş, neticede, kedi
ler galib gelmişler ... 

boş gelmektedir. Fakat akşam pos-\=========================== 

- Çocukların ahlakını ifsad e
den fili.ınlerin gösterilmemesi ve 

küçuk!ere mahsus sinemalar a -
çılması işi tetkik edilmelctedr. 

- Sinemalarda halkın sıhhatini 
korumak için sigara içilmesi su

reti kat'iyede menolunacaktır. 

Aziz okuyucular, bu havadis -
leri, gelecek sene kış başında da 

aynen okuyacağınızı size temin 

eder:.m. 

Demek artık, farelerde harbet
meğe yelteniyorlar.. ıı. lbı.kı, 

harb erkek işidir. 
AHMED RAUF 

1 KÜ ÇÜK HA li E RLEb] 
* 940 senesinden ıtıbaren pos

ta.ne tarafından yapılacak olan ad
li tebligat için posta idaresince ha
zırlıklara başlan~tır. Teşkil e
dilecek komisyon tarafından gös
terilecek lüzum üzerine bu iş için 
yeni memur ve müvezziler alına
caktır. 

* Köylerde açılmış ve açılacak 
olan Eğitmen kurslarına lazım o
lan arazinin p&rasız olarak veril
mesi Vekiller Heyetince kararlaş
tırılmıştır. Her kursa 20 bin lira 
da mütedavil sermaye verilecek -

tir. 

*Milli Piyangonun Damga mat-
baası tarafından basılacak olan bı
letlerinin kalıbları hazırlanmak

tadır. 

* Belediye ve Ziraat kurumu 
tarafından kurulacak Süt Ana.nim 
şirketinin mukavelesi hazırlana · 
rak valiye verilmiştir. 

* Yeni idrak edilen fındıklan
mız bugünlerde İstanbula gele -
cektir. * Bira fiyatlarında ihtikiı.r ya
pan satıcılar hakkında cezai ted
birler alınmaktadır. 

* Sanayi birliği ile bu sene ser-

Plaj BU.lbülleri 
!\o. 72 

- Bir küçük rakı şişesi gözüne \ 
ilişti. Se_ninle başbaşa birer lane 
çekeriz, olmaz mı Selin? . 

Se_ n duvarlardakı resınılere ba· 

kıyordu. 

-Hay hay. 
D ı~e homurdardı. 

Sc.in:n gözüne ılk bakışta büyük 
ya: 'ıboya bir tablo ilişmişti. Bu 
ressam N ccdet;n portresi idi. 

Sclın b<raz şuphcye düştü. 
- Acaba ablamın beraber ya

şad;ğı adam bu mudur?! 
Soracaktı. Kısa bır tereddütten 

sonra vazgeçti. 
Portreye şciyle bir göz attıktan 

sonra, sukutu tere h ederek, başka 

Yazan: İ>kender F. SER'fELU 

resimleri gözden geçirmeğe başla· 
dı: 

- Tuhaf şey! Hep ayni ressa -
mın eserleri. 

Pelın gülümsedi: 
·- Suadiyede bir kaç ressam var. 

Bu yaz buraya çalışm3ğa gelmi ş

ler. Ben de bunlardan birine bir
kaç tablo yaptırdım. 

Ve önüne bakarak ilave etti: 

- Benim portremi de yapıyor ı 
amma .. Henüz bitmedL 

- Ucuz yapıyor mu bari? 
- Bir portreyi elli !ıraya yapı-

yor. Maamafih adamına göre fiyat 
istiyor. 

- Sana kaça yapıyor? 

taları Boğazdan dönen halka kili 
gelmed iğinden Şirket vapurların 

istiaıbııuian fazla yolcu almakta 
ve bu suretle bazan akıntılı yerler 
ile iskelelerde \'apurlar tehlikeli 
bir surette yana yatmaktadır. 

Şirket bunu nazarı itibare ala
rak bu i'ave ve zuhurat postala
rını daha sıklaştırmağa karar ver
miştir. Bu haftadan it>baren bıl

hassa aksamları Boğazdan dönen 
yolcu'lr .ç 'n fazla vaııur tahrik 
c<iIHCI k•ir. 

g;\~ i t rak eden ba ; :...cmalar a
rasında pavıyon kıraları dolayısi

le tahaddüs eden ihtil:ıt devanı et
mekteda·. Bu firma sahipleri za· 
rar ~ltiklerinden bu k>raları ve· 
remi)·eceklerinl kat 'i olarak bil
dirmişlerdir. * Türk Tarih kurumu Eyliilde 
toplanacak olan 18 inci antropolo
ji kongresi için bin rozet, beş yüz 
madalra bastırmaktadır. Madal
yaların bir tarafında Atatürkün 
resm! vardır. 

* Belediye reisi Şehir tiyatro
su artiotlerinin yaz tatilınde ken
di hesaplarına temsill.er vermele· 
rini yasak etm~tir. Şehir tiyatro-
sunun Operet kısmının açılmasına 
da çal~lınaktadır. 

- Henüz pazarlık etmedim. Çün
kü kendisi teklif etti. 

- O halde parasız yapıyor d~ 
mektır. Genç bir adam mı bu res· 
sam? 
-Orı.a yaş: ı_ F3kat, ı;t' nı; ruh

lu bir adam. 
-Buraya yakın mı oturuyor? 

- Evet. Şu tarafta b'r köşkte . 

- Pansiyon mu? 
- Hayır dadısıyle mibtakil bir 

köşk tutmuş. 

Floryaya gider mi hiç? 
- Zannetmem. Floryadan hoş· 

13nma >:mı sövlem:şti bana. Flor
yaya gıtse)·d , burada koıık tulup 
oturur muydu?. 

- Doğru bir mantık. Fakat ben 
artık mantık ölçüsünü çoktanbe-1 
ri kullanmıyorum da. Ne erkek
lere it imadını var. Ne de kadın

lara .. 
- Kadınlan neden karıştırı,·or

sun? Kendine güvenin yok mu? 
- Hayır .. 

Hapishaneler 
İçin Bir 

Komisyon 
Nasıl Islah Edileceği 

Tedkik Olunacak 
Adlıye Vekilı Fethi Okyar son 

İmralı cezaevini ziyaretinden son

ra; orada · .. abküırJarm is ifa -

deli ya • , ş ş~klinın tekmıl ceza

evler.rniz.de de ıa•biki ıle hapıs

hanelenmızın şimdiki vaziyeti -

nin esaslı b:r şekil~e ıs'ah edil -

mesini kararla~tırmıştır. 

Bu hususta hapishaneler umum 

müfettişi Cemilin reisliğinde mü

tehass;s bir komisyon teşkıl edi

leektir. 

Komisyon azaları büyük endüst
ri, ziraat ve ticaret merkezleri • 

mru!en başlıyarak telam! cezaev

lerini gezecekler ve alınacak ted

'bir'eri mahallen tesbıl edecek -
lecektır. 

Yeni hapishane binaları >çin 
bü•çeye her sene tahsisat kona -
caktır. 

- Tuhaf şey! Sen, az zamanda 
çok değişmişsin, Selin! Kendine 
güvenin yoksa, neden yaln!l bırak
tın onu? B · rlikte yola çıksaydı -
nız .. '8 ıl k te gelseydiniz, buraya. 

- Fena >0! '1\3-Zdı amma .. oldu bir 

kere .. 
Pclaı aofrayı düzeltm~ti. 
Rakı şişesi açıldı. 

Selin kadehleri doldurdu: 
- Hele ıçelim şunları .. 
Pelın gazeteyi eline almıştı. 
Kadehlerı çarpıştırdılar .. İçti -

ler. 

Pelin b:rdenbire gazele:nin ilk 
sahıfcsiruie mühan bir cinayet ha· 
disesi gördü. 
-A ... Floryada binm vurmuş

\ar .. 
, 

Diyerek kadehi elinden attı. 

Selin ayağa kalktı ve yatakta ya
tan yaralının fotoğrafını gördü. 

- Ah .. Necdet.. demek onu 
vurmuşlar ... 

TütünKalitesinin 
Yükseltilmesine 

Çalışılıyor 
Bazı Tütün Enstitüleri 

Genişletilecek 
İnhisarlar idaresi tütün kalite

sinin yükseltilmesi için yeni ted· 
b"ler almaktadır. Muhtelif mınta- 1 

1 

ka,arda yc ni:ieıı .ütün ·,ah ı•las
yonları açılacak, tohum ıs'ah ens· 
t: 1..&ı.r..:ı~ uzun zamar.daıı beri 
yarı.an l~tkiklerden alınan neti
celer önümüzdeki yıl için bil'Çok 
mıntakalarda .aUhik edilecektir. 

Maltepe, Samsun ens' itüleri de 1 
yeniden tevsi. edilecek, memleket l 
ihtiyac:nı karşılıyabi'ecek bir va
ziye.te sokulacaklardır. 

Bu suretle miktar itibarile ol
duğu gi·bi kalite itibarile de yük
sek tütün yetiştirilmeğe çalışıla

caktır. 

lngiliz Fabrikaları Mal 
Alıyor 

Türkiyedcn fabrikalarına pa -
muk, yün mübayaa etmek için bir 
İngiliz fabrikatörü şehrimize gel
miştr. 

Diye bağırdı. 
Pelinin de sabrı tükenmişti. 
- Ne garib tesadüf, dedi, meğer 

ikimiz de Necdeti bekliyormuşuz. 
Sel:n başını tuttu .. Sersem ser

sem etrafına bakındı: 
-Abla ... 
Di_yebildL Sinirleri o kadar gev

şemiştı ki.. Arlık ayakta duramı
yordu. Kendini kanapeye attı. 

Hıçkırıklarla ağlamağa başladı. 

- Ben ne talihsiz bir kızmışım. 
Kırk yılda bir kere bir adam sev
dim. Onu da vurdular. 

Pelin soğukkanlılığmı muhafa
zaya çalışıyordu . 

- Onu ben senden önce sevmiş· 
tim, dedı, fakat beni aldatacağını 
hiç de ummuyordum. Demek ev
velsi gece Necdet sende idi, öyle 

•• mı .. 
Selin başnı ı;alladı: 
- E\•et, plajda tanışmıştım. Ge· 

ce de evime gelmiş, sevişmiş, an
laşmıştık. 

Eyüb 
imar 

Edilecek ---
Belediye, Evkaf ve 

Maarif Müşterek 
Çalışacaklar 

BS§Veltıi.letten bildirilen bir e
mir üzerine Da:hiliye V ekalet.i İs
ta.nıbulun tarihi ve turistik semt
lernin sür'atle im.ar edilmesi için 
Belediyeye yeni bir direktif ver
miştir. Bu direktife göre; tanzim 
edilmiş bulunan imar programı 
mucilbince şehrimizin mer~ezi 

yerleri imar olunurken bunlara 
müvazi olarak ve ayni zamanda 
turistik ve tarihi semtler de ihya 
olunacaktır. 

J3u cümleden olmak üzere ilk 
evvela imarı istenen tarihi semt
lerden birisi de cEyüb• dür. 

Eyübün iman için belediye, ev
kaf ve maarifin müşterek bir 
program haz.ırlAınaları B8'Vekıi.

letten belediye reb;Jiğine bildiril
miştir. 

Eyübdeiki mezarlıklar belediye
ye, tarihi türbeler maarife ve ca
miler de evkafa a>d bulunduğun
dan bugünlerde üç dai.re miimj!S
sillerinden mürekkeb bir komis -
yon teşkil edilerek şehrimizde · 
hemen faaliyete geçecektir. 

194') da Umumi 
Nüfus Sayımı 
Yapılacak 

1940 senesınde yapılackk olan 
umumi nufu.s sayımı hazırlıkları
na başlanmıştır. İcra Vekilleri ta
rafından v'eri1en karar ile sayım 
muamelesi memleketın zirai, sı

nai, ticari faaliy etı hakkında ma
lümat dercine de teşınil oluna -
cak•ır. 

Halkın cevab veerceği suallerle 
binaların numaralanması ve diğer 
alınacak tedbirler tesbıt edilmek
tedir. Bun'.ar ha.kkında talimat -
nameler yapılmaktadır. 

Yeni "8.yun günü k.at'i olarak 
t~bit edilmemişlir. Maama:fih 
940 sene.>i ikinci teşrin ortasında 
bir gün tesbit olunacaktır. Mem
lekette okur, yazar her vatandaşa 
sayım için vazife verilebilecektir. 
Y.endisine \•aZ'i!e verilip de bu 
vazfcyi kabul etmiyenlerle vaz.i
fe kabulüne mani olanlar para 
ceza arına çarptır.lacaklardır. 
nüfus sayımı işi rı dcn ist isnası i
ca.lı ,,den şahıslar Vekiller Heyiti 
tarafından tcobit olunacaktır. 

Fransa ile Ticaret 
Fran:;a ile yapılan son ticari an

laşmanın metni henüz alükadar
lara bildirilmediği için bir çok 
tüccarlar yeni şartlara uygun an
gaımanlara girişmek için eski mu
kavele hükümlerine göre iş yap· 
maktan müşkülat çekmektedir -
!er. Bu sebeble Fransa ile son 
günlerde ticaretimiz bir parça a
zalmış bulunmaktadır. 

Bilhassa Fransa ile büyük mik
yasla iş yapan bazı yüksek ihra
cat ve ithalatçılar anlaşma met
ninin b;ldirilmeısini beklemekte
dirler. 

- Ben bir aydanberi hala an
laşamadım; sen bir gecede nasıl 

anlaşabildin? 

- Tam aradığım bir tipti. Hem 
cesur, hem Bonkör. Ayni zamao
da da ince r.ıhlu bir san'atki'.ır. 

- İkisi de doğru .. tasdik ede -

rim. Fakat üçücü meziyetini ken
di hesabıma kabul etmiyorum. İn· 
ce ruhlu bir adam olsaydı, beni al· 
dalmazdı. Alçak, beni burada ev

lenmek \'adile aldatıp Floryada 

başkasile gönül eğlendirmiş .. A
lacağı olsun onun. 

\'e b ird h :ddetle yerinden fır-
layarak. n1as.ının ustündekı sofra 
bıçağını aldı; duvarda duran Nec
detın yağlıboya portresini bir ham
lede delik deşik yaptı. 

- Artık gözüm görmes:ıı o na
mussuz kopegi. 

Sonra kardeş ne döndü: 

(Drvamı var} 

ı:) b~::ı. l!f~~ 
ispanyadan da , 

Ümitlerini Kesıneleı1 
Lazım .. ~~ 

Yazan: Ali KEMAL s01'"" 

Japonyayı da ittifaka almak~ 
ki•' ugrıışan Almanyarun em• 

pek de neticesiz kalacağa be~ 
miyordu. Çünkü Japon gene bl 
ri mümkün olduğu kadar kıS'tıfY 
zamanda Almanya - İtalya ıt I 
kına girilmesi için Tokyoda 

raşıp duruyorlardı. Japon ::; 
matları .İnıgiltere ile müzal< ..JI 
girişmiş bulunurken Japon g•· 

ralleri de bu müzakerelerin ~ 
kalmasını ve nihayet Japon) 

Almanya ve İtalya ile ask~ f 
siyasi bir ittifak akdetmesıfll 
tiyorlardı. 

Bununla <beraber Japcn ~ 
maUan daha hesabla hareke! ' 
miş oldular. Bir kere fıı.giltert 'i 
başlanmış olan müzakereıerı , 

·rŞi' neticeye vardırmak için ug 
yorlar. ~ 

Tokyo diplomatları Alınan • /) 
talyan ittifakına Japonya_)'~. 
sokmak bahsin~ çok jhtı) 3 jıtı' 
dırlar. Almanya için iSe bU "' . , .. 
fakın büyük bir ehemmiyeti ııJ 
dı. Çünkü İngiliz - Fransız '°e·ı-" 

·ıtı y. 
anlaşmatıına kar.şı o da o!:ıu ı 

/ 
göstermiş olacaktı. Faıltat /.~ 
Italyan - J apoo ittfiakı olm3) .,; 

k3 Berlin dıplomatlarının baŞ .ti 
. ·ttil" 

hesabı vardır: Ispanyayı ı ~-

almak. Fakat faraza Avrupadlı~ 
'k3 

harb çıkarsa İspanya hakı !~ 
· b' Jikle Almanya ve ltalya ile ır gır• 

giltereye karşı mücadeleye 

meyi göze alacak mıdır!. uır 

İspanyanın eskide~eri l"' el · 
kası şu olmuştu: Beliti het' d ıı1 
letle harbedebilir, fakat İsl"1~ 
İıngiltere ile haroetmemelL ıııl 
için Franko lspanyaı;ınıD dl r1 
gün İngillereye karşı bafj)t Jf 
nşacağına ihtimal verenler ıf 
dır. Biliıkis İspanyada A1ıı1al' ~ 
İtalyan taraftarlarının nü!ııt fı' 
tazyiki ne kadar atarsa arts~ı 
panyanın böyle br yol tutl'.llll i' 
ikinci bir Avrupa harbiııJt ~ 
bitaraf kalmayı tercih edeee::ı· 
kestirenler daha çoktur. J3Ut1'11' 
tada ısrar edenler bilhassa 
!izler oluyor. <'/ 

İngilizlere göre bugünkü_~~ 
ya hakikaten Alııuınya_ ~el f~1· 
kaşrı minnettar olabilir. ~ 

Almanya ile İtalyanın is rJ1'_ 
dahili harlıi es11115ında Gt _./ 

·ıe ~ 
Frankoya yardımı ıamaıtU .;r 
faat düşüncelerile olmuştur=~:f.' 
ni İngiliz imparatorlu~n~eı! 
ileride girişilecek bir muc . ,1 
İspanyanın en mühim askerı / 
talarından istifade etmek 0";,t_ 
celerile. Biiluıssa iki buçııl' ~ 
lik dahili harbc!en yorguı' eııl 
ispanya için büyiik de\'1 !l'l 
harbe tutuşmak hiç doğt'l 0 ~1:1' 
caktır. Onun için İspanY• t 'I 
Taf kalacaktır. Fakat yalP1_~ jl 

kadar mı?. İspanyada bıı,gıı 1' 
eskiden olduğu gibi ıngilıet' I'. 
çok iyi geçinmek taraf~ı" 
!ar pek çoktur. İleride ~ 
aleyhine İspanyanın h~be ~ı:I 
-sine İngiliz taraftarı Jsp9P-

da razı olmıyacak!ardır- ~ I 
İktısadi ve mali seıbeblerd' l 

. J<bir, 
layı lngil tereden geJcce <'fi,ı 

dımın İspanyada ne kada.J' · 

bule geçeceği bahsi de aYr~,ref 
Fakat İspanyanın h~th ot r/ 

tinde kblll§USU Porte kızı~• 
yük tesiri olacağını unu erel 
Portekiz ötedenberi ın.ı:i1~ ~~ 

'vC 
miittefiki bulunuyor. i1erı jlt W 
harb olursa müttefiki sı.fat ,et 

, ifade • ı 
'giltere Portekizden st ~· 

_ _ . port ı 
bılec.,ktır. Onun ıçuı 

0
,.p r 

de bugünkü Franko fsp3 # ~ ~ 
nasihati şu oluyor. A\'rul' ıJ~1 

'l bıtS harb çıkarsa tamamı e 
malı. :ııoıı'1 

Görüluyor k.i Berlin il;di'c' 
1 

bütün bu hesablarda J<e · ıaıı'ıl 
1' 

yeni miıttefikler bulaca 

geçirm:ş oldular. 
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Günü:n Meaeleai: -
işsiz Vatandaşlara 

iş Bulmak 
Yeni Açılacak Büro için, Balkanlardaki 

Mümasil Teşkilat Tedkik Ediliyor 
. ~siz vatandaşlara iş bulmak, ı 
l§çı anyan müesseselere ele -
llıan temin etmek ve Anaclolu
llllQ muhtelif fdıirlaindeıa it 
huinıak maksadile fChrimiu 
Celen vatandaşlama burada İf 
lllarla:rken perişan bir vaziyete 
diişınelerine meydan verme -
llıell üzere kurulması karar -
laştnııan •iş ve i§çi bürosu> 
lıakJwıda aasb tetkiklere bq
laııınıştı:r. 

Bu hususta muhtelif Balkan 
le Awapa memleketlerindeki 
llıİİnıaaiJ teşlıi1itın nasıl çalış -
~ halr\mda mahallerin • 

de. ınaJUmat isteıuniş ve bir 

Adliyede Biriken 
Evrak 

Pttuayyen Bir Zaman 
Sonra imhası 
Düşünülüyor 

.\elliye dairelerinde birikmiş o-
1-ıı vralun ne suretle muhafaza 
~eceğ; hall:mda yeni bir ka
tıır Verilmiştir. 
§İllldiye kadar mahkemelerde 

;_etilen kararlar; o i§e aid dosya
"'l'Ja birlikte senelerce saklan -
~a, bu yüzden birçok yerler-
e Odalar dolusu dosya ve adli 
~ biri1mıiş bulunınalrtadır. 
~e İstanbul mabkemele -

?inin Sultanahmetteki adliye sa
?ayı Yangınından sonraki dava 
~alan ve diğer lüzumlu evralı: 
1l ep biriktirilip saklanmaktadır. 

U SUretle 933 seııesindenberi, ya
~i 6 senede biriken dosya ve ev
~altın tadadı odalar dolusudur ve 
llııJaı.ın kaç sene saklanacakları 

da belli değildir. 
/\dıiye Vekili Fethi Okyar bu 

81lretıe fuzuli yer işgal edilmesine 
~ni olmak için adliye daKele -
liııde biriktirilen dosya ve e'l<Ta
\ın illcak muayyen br zaman için 
8•L' -
""-'atunasıru bazı evrakın 5 yıl, b • 
<lıılarınm da 10 sene sonra imha 

'esini tensiılı etmektedir. 
llu hususta bir talimatname ha

tıtlanınasına başlanmıştır. Tali -
llıa.tname bitince dosyalar tasnif 
~l'Cektir. 

Bu Sene Pamuk 
Mahsulümüz iyi 

llıı seneki pamuk mahsulümü
ııiıı geçen senelere nazaran ge • 
;1ı.. lta1i.te ve gerekse rekolte · i
ilriJe daha fai.k olduğu pamuk 

llıııı.takalanndan şehrimize gelen 
~aberlerden anl8.§llmıştır. 

kısmı da gelmiştir. 
Ba yeni büro önümüzdeki 

hazirana kadar kurulm111 ve o 

tarihte faaliyete geçmiş ola -
caktır. 

•İJ ve işçi bürosu• hem be
deıa ve hem de fikir işçilerile 
meşgul olacaktır. Yani amele 

yeya muhtelif sanayi işçileri 

ile beraber meldeb mezunu 

gençlere ve münevverlere de 
İ§ bu1acaktır. Bu kabil eleman 
anyan tekmil müesseselerde 

mecburi olarak her an büroya 
haber verecek ve müracaat e
deceklerdir. 

Ziraat Bankası 
Memur Alıyor 

Bu Sene 18 Yaşından 
Aşağı Gençler de 

Alınacak 
Ziraat Bankası her sene olduğu 

gibi bu yıl da lise ve orta mek -
teb mezunlan arasında geniş ııtik
yasta bir müsabalı:a imülıanı aç
mıştır. 

ıBu imtihana 18 yaşından aşağı 
sinde hulu.nan küçük orta mek -
dir. Ancak bunlar imtihanda ka
zandıklan takdirde 18 y~mı dol

duruncıya kadar ayda 40 - 561ira 
ücretle stajyer ismi altında çalı
şacaklardır. Keza; askerliklerini 
yapmamış olan lise mezunları da 

60 - 75 lira ücretle çalışacaklar, fa
kat daimi k;ıdroya alınmıyacak -
lardır. 

İmtihanlar; İstanbulla beraber 
31 şehrimlzde ayni günde yapıJa
calıtır. Orta mekteb mezunları bu 

ayın 25 - 26 sında, lise mezunlan 
ise 28 - 29 unda her tarafta bir -
den imtihan olacaklaniır. 

-0--

Tapu işleri 
:Birkaç gündenberi şehrimizde 

bulumnakta olan tapu ve kadast
ro umum müdürü Halid Ziya w
velk) gün İstanbul tapu ve ka -
dastro dairelerini esaslı bir şekil
de teitiş etmiştir. 

Umum müdür tekmil daı.re ve 
kalemkri gezmiş, bilahare me -
murları hep bir araya toplıyarak 
lkencii.forine faydalı dlrektilfler 
vermiştir. 

İstanbulda tapu ve kadastro iş
lerinin daha seri bir halde ifasına 
azami gayret sarfolunacaktır. 

Öğrendiğuıllze göre bu mak -
sadla heyet: teftişiye reisi Hakkı 
lstamul tapu grupu müdiiTlüğü
ne tayin olunmuştur. 

~inada bu hafta açılan yeni 
'l!!ıe ınahsulü pamuk mahsulün -
<len 500,000 kilo satılmış ve pa -
ııııuı.ıanmız 41 - 42. kuPUş üz-erin- ,.., ____________ _ 

den muamele gönnüştıir. 
l!'iatiarın bu şek:i.lde gayet mü

t;ıı<I olarak açılması müstahsili 
llıeınıııın etmiştir. Geçen sene bir 
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b :-. Morri Ulaino denilen ~a~ 
11Yük patronun erkanıharbıyesı

~l! ınensupınr. Yaloşıklı delikanlı
dır, Son derece §Jk giyinen bir Ro

<loif 'lalantmo'dur. Zırhlı bir oto
lııobi!Je dolaşır. Dişlerine kadar 
1~h ilti de muhafızı vardır. 

tı ._ Peki, bu ecnebi .. dam ne sa
Yor? 

liır ._ İki, üç tane kumarhanesi var
. Çok kuvvelli adamdır. Ken

:4ini iki defa tevkif ettim. Fakat 
~Pishanede bir kaç günden fazla 

lıJıadı. Eğer bu herifi ele geçirir
~· boynunu iyı sıkınız. Hiç bı
•k.11ıağa gelmez oğlum. 
._ lllerede bulunur? 

b·'l'eınplar bu suali o kadar sade 
l il tavırla scrmuştu, Fernak hay
a~lle Yilzüne baktı. Halbulri .Aziz• 

ay Hıniyordu. 

çok mıntakalara dağıtılan iyi to
humlar pamuk mahsulünün ıısla

hına ve istihsaliitın fazlalaşma -
sına yardım etmiştir. 

Polis müfettişı kısa bır fasıla

dan sonra dedi ki: 

- 8 inci ve 7 inci caddeler ara
sında 47 numaralı bir sokak var
dır. Bu sokakta Şarley. ismiııde 

bir bar bulunur. Buraya gidiniz ve 
içeriye girnıeğe çalış:ınız. Orada 
Fay Edvars isminde bir Jıadm 

vardır ki, size ... 

Müfettiş durdu. Otomobilin için
de madeni bir ses duyuldu. Ara
banın radyosunda şpikerin sesi! 

Bu ses diyordu ki: 

- Polis otomobilleri dikkat et
sinler, polis otomobilleri dikkat 
etsinler. Sutton meydanında, Jn
zelham isminde allı yaş:ında bir 
çocuk ailesinin evinden kaçırıldı. 

Fernak birdenbire doğruldu. 

Geçen bir otomobilin ışığından po
lis müfettişinin yüzünün ne kadar 
gerildiğini ve ne kadar dikkat ke
sildiği görülüyordu. 

- Vay canına! dedi. 

Tramvay Pasoları 
Azalbldı 

Evvelce, İstanbul tramvayla -
rmda 1600 kişi bedava seyahat e

diyormuş .. Tramvay şirketi, ayıb
larını örtmek için olacak, her ö

nüne gelen dişliye, bir paso ver
miş. Şimdi, tramvay, Belediyeye 
geçti. Pasolar da, yani bedava se

yahat etmek işi de tahdid edildi. 
1600 paso, 300 e indirildi. 

Belediyemizin bu yeni kararın
dan memnun olduk. Pasolu, an
cak, vazife ve mevki icabı sık sık 

tramvaylara binmeğe mecbur bu
lunan devlet memurlarına verildi. 

Halk ela, hak dairesinde yapı -
lan bu işten memnundur. Yeni 

VaJi ve Belediye Reisimiz, bn gibi 
i§lerde çok titiz ve örnek olacak 
derecede dürüsttür. 

Tramvay idaresinin, İstanbul 
hemşerileri için hayub olmasını 

temenni ederiz. Her hadise gös
teriyor ki, Liltfi Kırdar, yıı)nıs t.
tanbulda yerini doldııran bir şah

siyet değil, buraya çok geç gel
miş bir şahsiyettir. 

BUallAN CEVAD 

•• 
Universitede 

İkmal İmtihanları 
Eylülün Son Haftasına 

Tehiri iyi Karşılandı 
istanbul Üniversiteııinde her 

aene eylfilün ilk hafta6ı 1çinde 

bırşlıyan ilana! imtihanları bu yıl 

eylülün son haftasına tehir olun

muştur. İkmal imtihanları 15 gün 

zarfında tamamlanacaktır. Üni -

ıversite anca.k teşrinievvelin son 

haltaı;ı içinde açılacaktır. 

Bu hareket, İstınbul Üniversi

ıtesine müdavim talebe arasında 

iyi karplanmışbr. BiihaliSa ik 

male :kalmış olan talebe, Üniversi

tenin haziran devresi imtihanları

nın geç bitmesi ve bunu mütea -
kib talooenin derhal kampa git

mesi ile çalışılacak olan tatil· müd
detinin çok az olduğunu eskiden

beri iddia etmekte idi. Bu suretle 
talebeye daha fazla zaman ka -

zanıdırılmış olmaktadır. Diğer ta

raftan Üniversite profesörleri de 

bu hareketi iyi karşılamıştır. 

Profesörler gençlerin iliın salıa
ları dahilin.de çalışmak için epey

ce vakit kazandıklarını söylemek
tedirler. 

Urnversitede askerlikten ikma
le kalmış olan talebenin imtihan
ları başlamıştır. 

Lisan kurslarından ikmale ka
lan talebe arasında devam müd

detlerini doldurmıyarak haziran 
imtihana giremiyen taleben;n 
yaz dersleri lisan kurslar> devam 

etmektedir. Ilunlnrı tak,], eden 
talebel"r eyl\ılür. ilk günlerinde 
imtihana tabi tutulacaklardır. Mu

vaffak "Jdukhrı t.ıkdirde eylül 
devresinde di~e' dersltrden de 

imdıana gireceklerdiı-. 
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Karısının Cazibesini 
Söndürmek istiyor 
Karıaının 

Ettiğini 
Kendisine İhanet 
Zannediyormuş 

Asliye ceza mahkemelerini a -
ğırceza ile birleştiren koridor bu
gün hıncahınç kalababk ... Kana
pelerin üstü, duvarların dibi hep 
insan dolu. Hele şu sigarasını jan
darmaların arasında kelepçeli el
lerile Jakaydane bir tavırla içen 
suçlunun lbulwıduğu kanapenin 
etrafı kfunilen meraklılarla kaplı. 

Genç karısını katil kasdile ya
ralamaktan suçlu bulunan ma -
nav Rüstem daha henüz pek genç 
denebilecek bir çağda... Ve üze
rinde usta bir terzi elinden he
nÜ'4 çıktığı hemen anlaşılan siyah 
kruaze ceket bir elbise; inee boy
nunda muntzaam ütülü beyaz mr 
yakalıkla düz siyah bir kıravat ve 
ayaklarında kusursuz boyanmış 

siyah iskarpinler... İtina ile ta
ranarak ortadan ikiye ayrılmış 

siyah saçlarının, iri koyu siyah 
gözlerile beyaz tenli yüzü üze -
rinde vücude getirdiği ahenk da
ha ilk bakışta insanın gözünü ok
şuyor ve uzun, titrek kirpikleri
nin altında kırpışan gülümsiyen 
nazarlan nedense kalbe gayriih -
tiyari bir itimad ve merhamet tel
kin ediyor. 

Koridora gelip de bu kalabalık 
halkayı uzaktan ·gören herkes 
gayriihtiyari o tara.fa dönüyor ve 
itile, sokula aradan eh kelepçeli 
genç maznunu biraz seyrettikten 
sonra kfilı yavaşça, kiih yüksek 
sesle yanında.k.ina soruyor: 

- Ne yapmış bu?. Kabahati ne 
imiş?. 

- Katil mi?. Yoksa muhteils 
bir genç mi?. 

- Karısını lQe6mış diyorlar ... 
Acaba doğru mu?. 

- Bunda hiç katil hali yok ... 
Herhalde başka bir iş olacak 1• 

- Vah vah ... Daha pek genç 
ayol ... Nasıl da tazeye kıymış?. 

O vakit; bu ince, narin yapılı 
gencin daha uzun seneler bir yas
tığa beraberce ba.şkoyacaklan bir ı 
viicudü, hayat arkadaşı genç ka
rısını kati! bir bıçakla ortadan 
kaldırmak istediğine kimse inan-

. mıyacak ... 
Evet koridorun bir '.kalabalık 

noktası da.ha var ki; bu kanape -
den biraz ilerideki sırada da suç
lu Riis'temin genç kansı ve ar -
kadaşlan beklemektedirler. Biraz 
sonra davacı ve şahid sıfati:le ifa
de verecekler ... 

- Daıvacı Nazmiye ... 
Muhakemenin emektar müba

şiri sert, dil< sesile kaıpımn önün
de haykırıp şifahi davetini ya -
pınca koridorrla ibir kaynaşma ol
du. Herkes suçlu ve davacıdan 
evvel salona girip yerlerini aldı
lar. Rüstem ağır ağır ayağa 

kalkıyor ve hafif hafif an lat1yor: 
•- Davacı Bayan Nazmiye ni

Jcfilılı karımdır .. Kend.isile 3,6 se
nedir hayat arkadaşlığl ediyoruz.> 

Rüstem, burada biraz duralıla
dıktan sonra; son cümlesini şöy
le tashih ediyor: 

•- Hayır öyle gözüküyoruz!.• 
diyor ve devamla: 

•- Bizim bu y~ayışımıza arka
d~lık değil, düşmanlık bile de -
nemezdi bay reis ... Gerçi evleni
şimizin ilk 6 ayı çok rahat, çok 
mes'ud yaşadik. Birbirimizi hiç 
kırmadık, incitmedik... O vakit 
ikimiz de ömrümüzün bu kadar 
tat.lı, saf bir a.kışla geçmesine ço
<:uklar gibi seviniyor ve: 

- Oh hayat ne tatlı... Evlilik 
ne büyük saadet-. 

Diyerek yuvamızda yavru kuş
lar giiıi birbirimize sokuluyor -
duk!. 
İkimizde bu hayatın hep böyle 

tatlı akışla ilelebed geçip gidece -
ğini sanıyor; ben ondan, o ben -
den başka birşey düşünmüyor -
duk!. Fakat ne yazık saadet ve 
neş'e ile geçen zamanların ömrü 
bir saniye 'kadar azm~!. Bu.nu 
sonra anladık!. 

6 ay sonra ilk kavgalarla baş -
lıyan geçimsiz hayatımız geçen 
aya kadar dwam etti Geçen ay 
bir tesadüf 'bana; o va.kte kadar 
yalnız •geçimsiz. olduğunu his -
settiğim karınım ·hissiz• ve •nan
kör• olduğunu da gösterdi! Çün
kü kendisinin üzerime ihanet et
tiğini bütün acılığile anladım ... 
Gerçi kendisi muttasıl masumi -
yetini iddia edyor ve huna br 
•Şüphe• dıyor .. Fakat hayır şüphe 
değil, vak'a hakikattir. 

Vurduğumu saklamıyorum. 

Çıinkü o buna layıktı!. Yalnız şu
nu kabul etmiyorum: Katil kas -
dile vurmadım. Maksadım yal -
ruz onun güzelliğini tahrib etmek
ti. Onun göz alan güzel gözlerinj 
ve yüzünü söndürmek isliyordum. 
Tek bana ihand eden bu gözler 
başkalarını zclıırlemmin... Bakış

larile üııpertip titretmesin diye! .• 
Genç suçlu Rüstemin karısını 

hala sevdiği, onu unutamadiğı bu 
son cümlelerinden aplaşılıyor ve 
herkes a!iika ile dinlemek istiyor
du. 

Faka.! bu esnada davanın hafi 
olması kararlaştın!dığından her
kes dışarıya çıkarıldı. 
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Büyük Bir 
Tevkifhane 
Yapılacak 

Adliye Vekilinin Tev
kifhaneyi Ziyareti 

Bekleniyor 
Şehrimizde bulumnakta olan 

Adliye Vekidimiz Fethi Okyar bu
günlerde İstaoıbul tevkillhanesi i
le Üsküdar cezaevini ziyaret ve 
teftiş etmesi beklenınektedır. 

Diğer taraftan İstanbul tevkü
hanesi, memleketimizin en bü -
yük twkifhanesı olduğu halde bu-

!: :GANGST ·-· •ER .; CELLADI · 
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:· , .. ZABITA ROMA·Nl Çeviren: MU ALATUB 

Debreyaja bastı. Radyoda şpiker 
anlatmağa devam ediyordu: 
Çocuğu kaçıranlar kül renkli bİr 

otomobille kayboldular. Numara
sı 583 yahut 578 le başlıyor. Mü
fetti§ Fenıak'tan verici istasyon
la temasa girmesi ·rica olunuyor. 
Polis otomobilleri dikkat etsin -

!er. 
Templar yarı doğruldu: 
-Bıralıınız, ben ineyim, dedi. 

Femak, daha arabayı yav~lat-
madan kapıyı açtı ve caddeye at

ladı. 

- Teşekkür ~tlerim. dire bağır

dL 

Yaya kaldırımına geçti, bır a

ğaca dayandı. Demek Naterın ar

kasında IDaino, onun da arkasın

da büyük patron vardı. 

Hiıltimin sepetin içine attığı ka

ğıdda şu Ur kelime yazılı idi: .Te

şekkür ederim Papulos>. 

Templar, hakimin evinden çık

tıktan sonra, kağıdı pencerenin 

ışığında okumuştu. 

Demek ki artık merdiveni ka

deme kademe çıkıyordu. Esraren

giz Fay Edvars'ı da bellıi bula -

cağını ümdi ediyordu. 

-3-

TEMPLA.R PAPULOS İLE 
MÜNAKAŞA EDİYOR 

Valkros'un Asturyaıda tuttuğu 

daireye .. Kule apartımanı• der -
Jerdi Hakikaten burası bir nevi 
kulenin içinde idi. Bir asansörle 
inilir, çıkılırdı. Hususi bir kapısı 
vardı. Bu avantajların ,Aziz. in 
hesabına geliyordu. Kolayca dai
re-ye girdi ve kendisini bekliyen 
Bil'ı buldu. 

- Sızi gördüğüme memnnn ol
dum Templar! Acaba bazı müşkü
latla mı karşılaştınız, diye düşü
nüyorum. 

2' -1 O lf T I L G a A .. - 21 AÖUSTOS 193t -
Mahküm 
Olmayan 
Vatandaş 
Sokaklardan Teşhir 

edilerek geçirilmiyecek 
Henüz mahkılm olmamış, fakat 

herhangi bir cürümle maınun bu
lunduğundan dolayı tevkif ed -
lerek mahkeJ'!leye getirilen va -
tandaşların tevkifhanelerden 
mahkeme! • e sevklerin.de teşhir 

ec:ülmemelri içi.n kat'i tec:Ybir alın
ması Adliye Vekilimiz tarafından 
alakadarlara bildiriJmiştir. 
ŞehrimiW.e hiçbir maznun va

tandaş eli kelepçeli olarak yollar
dan geçirileıniyecektir. Gerçi müd
deiumumilik İstanbul tevkiıftıa -
nesindeki maznunlar için bu hu
susa dikkat etmekte i6e de taşra
dan İstanbula get>rilen maznun
lar hemen kfunilen bu şekilde ge
çirildikler:iJJden badema buna da 
meydan verilıniyecektir. 

Saniyen sabıkasız maznunlar 
için yüzUn esa6 kısımlannı gizli
yen bir nevi siyah gözlük de kul
lanılacaktır. 

Üsküdar hapishanesinde nümu
nes> 'bulunan bu gözlükten müte
addid miktarda yapılaralk taşra 

te'Y'kiflha~lerine <fe !gön~ -
eektir. 

Üsküdar Ve 
Kadıköye 

Ayrılan Para 
Bu Semtlerde Oturan
lar Kafi Görmüyorlar 
Şehir meclismde kabul clu'1an 

be.ş senelik imar planında "tsku -
dar ve Kadıköy civarının ileride 
hazırlanacak imar planına göre 
tanzim> için 800 bin liralık tah -
sisat ayrılm~tır. Fakat o civar 
halkı lbunu az görmekıedir ve şu 
iddiada bulunmaktadırlar: 
Kadıköy ve Üsküdarda 150 bin 

kişi oturmaktn?ır. İstanlbul mi -
!usunun beşte bırini teşkil eden 
bu ci'Var için beş senelik mar pla
nına konulan para ancak 40 da 
brini ihtiva etmektedir ki bu bir 
nisbetsizliktir. Belediye bu iddia
yı varid görınlmektedir. İstani:ıu
lun iman düşünülürken bir plan 
hazırlanmıştır. Bu p13na göre i
mar olunacak yerler tesbııt olun
mış ve sarfolunacak paralar he -
sablanmıştır. Bunu tadile imkiın 
yoktur. 
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rasının dar, gayrikafi ve Avrupa 
tev'kifhanelerine nazaran iptidai 

bir vaziyette bulunduğu görüldü
ğünden şehri.ınizde büyük lbir tev

kafhane binası İlllja olunacaktır. 

F.sasen şimdiki tevkifhane bina
sının Sultanahmed meydanında 

büyük imar hareketlerine başlan-

dığı zaman yıkıla<:ağı 

tabmin edilmektedir. 
kuvvetle 

Yeni İstanıbul tevkifhaneı;i bir 
mahpeı; oldaktan ziyade içinde 

her nwi san'at ve iŞ öğretilen bir 
mektelb halinde faaliyete geçecek-
tir. 

Templar bir kahkaha salıverdi. 
Şapkasını bir koltuğun üzerine fır
latarak, keridonun üzerinde du
ran viski şişesinden bir kadeh bo
şalttı, içine sifon sıktı, buz attı: 

- Ben daha evvel geleceğimi 
zannediyordum, dedi, fakat mü -
fettiş Fernak'la biraz görüşmek 

mecburiyeti hasıl oldu. Siz ne der
siniz? Bir adamı, kendinizi taki
be mecbur etmek istiyorsanız, ta
bancanızı gösteırin'iz. Hakkmız 

varmış. 

Templar'ın mavi gözleri müs -
tehzi bİr sevinç ışığı içinde yanı -
yordu. Kadehini içerken Valkros'a 
baktı. Valkros delikanlının niha
yet anla\mağa başlamasını sabır
sızlıkla bekliyordu. TemJ11ar an

lattı: 

- Bereket versin, sizin memle
kette iila purolar var, yoksa Ame
tıkanızın o acı tütünleri doğrusu 
içilmiyor. Ben şimdiye kadar dün-

Dünya Muvazenesinde 
Ordumuzun Rolü 
Meşbw Fransız gazetecilerin -

den Raymond Recoulj Balkanlar. 
da yaptığı uzun bir tetkik seya • 
halinden sonra, memleketine dön
müş ve gazetesine bir seri yazıla:r 
yazmıştır. 

Muharrir, bu yazısında, şu şa· 

yanı dikkat cümleleri sarfediy·or: 
•Türkiyenin, mihvere karşı olau 

devletler blokuna iltihakının, bü
yük ehemmiyeti olduğunu anla • 
mak için, buraya, şarka &'elmek 
lazımdır. Türk ordusunun temsil 

ettiği amil, Balkanlardaki \·azi -
yeti baştan başa değt,tirmiştir ve 
Türkle:r, evvela Bulgarları bu -
lundııkları yerde hareketsiz bı

rakmak, sonra da, en hikim mev· 
kide bulunan ve vaziyetin anah
tan hükmünde olan Seliniği hi
maye etmek için bol bol kifayet 
ederler. 

Bundan başka Türk ordusu, 
Mısır ve Süveyş kanalı dddi su
rette bir tehdide maruz kaldığı 

takdirde, bu tehlikeyi de defet -
mek iktidarını haizdirler.• 

Bu Fransız m~slekdaş, Tiirk 
kudretini ve Tiirk ordusunun var• 
lığını ilk onlıyan bir yabancı dost 
değildir. Bugün bütiin dünya , eş
siz ve kahraman Türk milletinin, 

yeni bir cihan badiresinde ne misil 
siz zafer destanları meydana ge
tireceğini biliyor. Bıınun içindir 
ki, Türkiye, dostluğu aranan, düş
manlığından korkulan bir devlet 
olmuştur. Bizim sulh cephesine 
iltihakımız, diinya müvazencsini 

derhal değiştirmiştir. Berlinin ve 
Romanın bütü.a tellişı, asabiyeti 

bu müvazeneyi tekrar kendi leh
lerine diizeltmek için, terazinin 
karşı kefesine, bizim ayarımızda 

ağır basan bir devlet koymaktan 
aciz bulıınmalanndan ileri geli • 
yor. 

Vaziyet böyle iken Bulgar kom
şularımızın hal3, bitarafhktan 
bahsetmelerini, rötar yapm1<s bir 

trenin can sıkan diidüğüne benze
tiyoruz. Son günlerde, bizimle 
dost olduklarından bahseden Bul

garları, Balkan antantı içinde \'C 

sulh ccphe:-;inde görmek isteriz. 

REŞAD FEYZt 

Birimizin Derdi 
Hepimizin Derdi 

Apartımanlarda 

Sığınaklar 
Bır okuyucumuz yazıyor: 

' Hava tehlikesine karşı hal
kı muhafazaya çalışılırken 

munim bir nokta gözden uzak 
tutuluyor. O da sığınak me
selesidir. İstanbul gibi bı.iyük 
şehirlerde ekseriyet apartı -
manlarda oturur Apartıman

ların bodrum katındakı mü
nasip bir mahalli her türlü şe
raiti haiz bir sığınak haline 

' 

konulmak için apartıman sa- ı 
bipleri mecbur tutulamaz mı? 

yanın en kötü sigarasını İspanyol
ların içtiğini zannederdim. Halbu
ki sizın sigaralarınız aman Allah .. 

- Eğer bana söyliyeceğinız bu
tün şeyler bunlardn ibarets , ba_rı 
oturayım da, kitabımı okumağa 
devam edeyim. 

- Buraya gelirken şöyle düşu

nüyordum. Sizin gangsterlerinız, 

bir adamı nasıl kaçırırlar Şimdı 

beni de kaçırsınlar ist!yonım. 
Valkros başını kaldırdı· 
- Bu, pek tavsiye edilecek hır 

şey değil. Böy1e gezintılere götu
rülen insanlar nadiren avdet eder
ler. 

- Fakat Bil, göreeeksin ki ben 
geleceğim. Düşündükçe. bu ma -
nevranm son derece isabetli oldu
ğuna kanaat hasıl edi;orum. Şu 
kadehime bir viski koyunuz ve 
bana anlatınız . Bir kuçük kız. &ı 
lesının elinden alan bu 1'aydut • 
larda acab• nası: bir kalb vardır! 

(Devamı var J 
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Müşkülat Ortadan 
Kaldırılabilirmiş! 
Mihver Devletleri Sulhsever 

Görünmek istiyorlar, Fakat ... 
İngilizler hava taarruzlarına 

karşı her türlü tedbirleri almakta 
devam ediyorlar. Bunu söylemeğe 
lüzum da yok. Yeni gelen gaze
telerden öğrenıldiğine göre İngil
terede ayın 9 uncu gününden 11 

• inci gününe kadar yapılan üç gün
lük manevralarda takib edilen 
gaye acaba muhtemel hava taar
ruzlarına karşı İngilterenin kiti 

' derecede müdafaa vasıtalan var 
mıdır?. 

Meselesıni kanaat verecek su
rette halletmekti. Bilhassa ma • 
nevra sahası İngilterenin en zi
yade taarruza uğraması muhte • 
mel olan sahillerinde yapıldı. Öy
le zannediliyor ki ileride bir harb 
olurs Almanlar yine eski plan
larır •atbik etmek istiyecekler • 
dir. Bu plan nedir?. 

t- 0 !iz paytahtını altüst etmek!. 

lngiliz ağır bombardıman tayyar elerinin UÇU§lanndan bir görünüş 

!arın elinde ne katlar vooait bulu
nursa bulunsun söylemeğe hacet 
yok ki İngilizler de o kadar mü· 
dafaa çaresi temin etmişlerdir. 

Son manevralar bunu çok iyi gös
termiştir. 

zihnini meşgul eden bu meselede 
Almanlar hiilA İngiliz paytahtını 
yakıp yıkmayı düşünürlerse İn • 
gilizlerin bunu afktmesine im • 
kan yoktur. Meğer ki Almanlar 
bu düşüncelerinden vazgeçsinler. 

İngili:z matbuatını bu.günlerde 
meşgul eden diğer bir cihet de Al· 
manya ve İtalya hari.<:iye nazırla
rının mülakatı oluyor. 

Taymis diyor ki: 

ÖTÜ NE VAKİT İCAD 

OLUNDU? 

E~biselerimizi, pantolonlanmı

zı ütülediğimiz ütüler 150 sene ev
vel icad olunmuştur. Kömürle ı

sıtılan ütülerin mucidi Tvarnley 

adlı bir İngilizdir. Pariste Cluny 
müzesinde çok garib bir ütü var
dır. 

SICAKLIK 

Yüz kilometro sür'atle gitmek
te olan bir otomobilin sür'atini 

biraz hafiflettikten sonra, bir -
denbire durduracak olursanııı; 

yere sürtünen Jastikle ne derece 

hararet tevlid edebilirsiniz? 500 
derece. 

AÖAÇLARDAMİKROFON 

Siberyada birçok havalideki a
ğaçlara mikrofon koydular. Bu 

mikrofonlarla, civar köylerine kurt 
sürülerinin köylerine doğru akın 

ettikleri haber veriliyor ve bu 
suretle köylüler müteyakkız dav

ranıp kurdlara karşı koyuyorlar. 

BATIL İTİKAD 

Arab harflerinde nasıl her harf 
bir rakama tekabül ettirilirse, 
jaıponcada da harflerin mukabili 
rakamlar vardır. 

Mesela 3742 rakamı •Öleceksin• 
demektir. 

Bunun için, telefon alan abo
nelerin hiÇbiri 3742 numarayı al
mıyorlar. 

BADEM. ŞEKERİ 

Badem şekeri, 15 inci yüz yılda 
Peke adlı bir Fransız şekerci ta

rafından imal edilmiştıi.r. ~ke 

bu yüzden çok zengin olanuştur. 
Bir sene içinde yalnız saraya ver· 

diği badem şekerleri için hazine
den 9,000 altın almıştır. 

KAT -1 
Bahçe kapısının açılıp kapan

dığını duyan Leyla kendi kendi
ne söylendi: 

- Ahmed bu.gün erken geldi. 
~onra kocasını kapıdan karşı

ladı: 

- Neye geldin? 
- Sorma. 

Leyla meraka düştü: 
- Fena bir haber mi var? 
-,Anlatırım. 

Odaya girdiler. Ahmed şapka-
sını çıkarıp attı; Leyla: 

-Sugün işin yok muydu? dedi .• 
- Vardı amma çalışamadım. 
Yatak odasına girdi. Tabancası

nı aldı, arka cebine yerleştirdL 

Leyla korkudan titriyerek koca
sına bakıyordu. Ahmed bir şey 
söylemeyince, ürkek ürkek tekrar 
sordu: 

- Nedir vereceğin haber? 
Ahmed karısına yaklaşıp endişe-

li bir sesle: 

- Adam öldürüyorlar! dedi. 
Kadın irkildi: 
- Adam mı öldürüyorlar? 
- Evet. Dün gece kasab Aliyi 

öldürdüler ... Hem de bir hiç için .. 
Katil çalacak bir şey bulamamış .. 
Bu iki oldu. Bu gece de Fatmayı 
öldürdüler. 

- Şu bizim Fatma nineyi mi? 
- Evet, Fatma nineyi. 

Leylanın dudakları kurumuştu: 

- Kim bu cinayetleri işliyen! 
- Kim? .. Herkes bunu merak 

1
- Nakleden: 

SELAMİ İZZET 

rardı, doğruldu. Sanki birisi adı
nı söy !emişti, onu çağırmıştı.. 

Bir kaç saniye geçti, tekrar ses 
duyuldu: 

- Leyla ... Benim ben ..• İhsan. 
Gayri ihtiyari cevab verdi: 
- Neredesin İhsan! 
- Üstünde, tavanarasında. 
- Orada ne yapıyorsun? 
- Beni dinle Leyla ... Aranılan 

adam, katil. .. Benim!.. 
Leyla kulaklarını tıkadı. Bayı

lacak gibi oldu. Sonra sordu: 
- Çıldırdın mı! 

- Leylii tavanarasının camın-

Lo drayı havadan taarruzlarla 
tahrib etmek planı umumt harb
de tatbik edilmek istendi Al -
man ların meşhur zeplin balonları 
İngi!terenin üzl!rinde uçmak cesa
retini gösterdi. Fakat İngilizler o 
zamandanberi bunu hiç unutma
mışlardır. 916 da Alman balonlan 
İngiı;z paytahtının üzerine gele
rek bombalar atmışlarsa da Lond
ra) ı tahrib edememişlerdir. Hal
buk. o zamandanberi hava vasıta
ları o kadar mükemmel oldu ki 
bugünkü ve yarınki tayyarelerle 
Almanlar Lon.drayı altüst etmeği 
düşünmekten kendilerini alamı • 
yorlar. 

Onun için Londrayı havadan ta
arruz ile altüst etmek düşünceleri 
artık hayalattan ibaret kalıyor .• 
Yalnız bu hayalatın Almanlara bü
yük zararlan dokunacağını da söy
lemek lazım geliyor. Çünkü İn • 
gilizler havadan taarruz bahsin
de çok hassas bulunuyorlar. U
mumt hariıdenJıeri İngilizlerin 

Bu mülakat dokuz saat sürmüş- ı--------------- 1 

ediyor. Dün bütün gün dört yanı 
aradılar. Jandarmanın, köylünün 
bakmadığı yer kalmadı. Şose dev
riyeleri, katilin köyde bulunabile
ceğini iddia ediyorlar; şosede şüp
heli kimseye tesadüf edilmemiş. 

- Saklanmış olacak. 

dan jandarmalann bu tarafa gel
diklerini görüyorum... Biraz son
ra kapıyı çalacaklar, evi arıyacak
lar ... Ne istersen onu yap, yalnız 
unutma ki .. 

-Sus! Tabiidir ki İngilizler de bunu 
bili) orl ar. Ona göre hazırlanıyor
lar. Havadan taarruz için Alman-

Rus f'1ilyonerinin Konağı 
Moskovada Resmi Miizakerelere, 

Büyük Kabul Resimlerine 
Neresi Tahsis Edilir ? 

Moskovada ay lardanberi Fran
sızlarla, İngilizlerle Ruslar ara -
sında müzakereler cereyan edi -
yor. Fakat işin siyasi tarafından 
bahsedecek değiliz. İngiliz, Fransız 
askeri heyetlerıle Rus generalle -
ri arasında da müzakere oluyor. 
Bu müzakereleri Moskovada Rus 
milyoneri meşhur Riyaboçinskinin 
bir zamanlar sahib olduğu muhte
şem konağın bir dairesinde cere
yan etmektedir. Avrupa gazete -
lerinin yazdığına göre bu cesim 
konak scnelerdertberi Rus hüku
metince Hariciye Nezareti binası 
olarak tahsis edilmiştir. Bilhassa 
bu binanın geniş salonlarında 

merasim yapılmaktadır. 935 de 

Diyorlar, üzülmüyorum. 
- Açlar varmış!. 
Diyorlar, d~ünmüyorum. 
- Zavallı bir hasta .. 
Diyorlar, aldırmıyorum! 

Fransız Başvekili Lava! ve Çekos
lovakya Cumhur Reisi Beneş Mos
kovaya gittikleri zaman şerefle -
rine bu Konağın salonlarında par
lak resmi kabuller yapılmıştı. La
va! Fransız - Rus, Beneş de Rus -
<lekoslovak itt~aklarını imzala
mağa gitmişlerdi. Geçen birkaç a
ya kadar Rus Hariciye Komiseri 
olan Litvinof işte bu muhteşem 
konakta ecnebi misafirlerini a -
ğarlarmış. Şimdi artık Litvinof 
Hariciye Komiseri değildir. Bir 
zamanlar her vesile ile Avrupa ga
zetelerinde ismi ve resmi görülen 
Lit"inof şimdi bir taraia çekile
rek resmi Jıayattan uzak yaşa -
maktadır. 

- Kalbiniz yok mu?. Sız sevmediniz mi•. 
n;yJrlar. 
- Hayır ... 

tür. Uzak Şark, İspanya, orta 
Avrupa, Balkanlar hep bu mülii
katta mevzuu bahsolmuştur. Yi
ne öyle görünüyor ki Lehistan ile 
Danzig de bu mülakatın !büyük 
bir kısmını işgal etmiştir. 

Taymsi bundan bahsederken 
şunu hatırlatıyor; 

İtalya Hariciye Nazırı Kont 
Ciano birkaç ay evvel Varşovaya 
gttmiştL Orada şenliklerle karşı
lanmıştır. O zaman ilan edilmişti 
ki İtalya ve Lehistan dostluğu 
müsbet neticeler verıneğe başla
mıştır diye. Fakat bu neticelerin 
ne olduğu hali anlaşılmamıştır. 

Taymis bundan sonra diyor ki: 
Herhalde mümkündür ki, İtal

ya Hariciye Nazırı, Almanyayı i
tidale davet için nüfuzunu isti
mal etmiş olsun. 

Londralı gazete bundan sonra 
artık şu veya bu meselenin Av • 
rupaya t!!alluk etmediğini, Al • 
manyanın _istediği tarzda halle -
dileceğini ileri süren Almanlann 
dediği olamıyacağını, Almanlara 
kR,·şı mukavemet gösterileceği gi
bi bugün artık Rusyanında İngil
tere ile beraber olduğunu söylü
yor ve eğer Almanya bu yolda de
vam edecek olursa bir gün bütün 

(Devamı 7 inci ıayfada) 

Dıyorum. 

- Yaptığınız doğru değıldir Ded.: od~ ederler .. 
Diyorlar, 

m.vorum ki, şöhretlere, insanlara kıymet vereyim. 
ilen tahayyülün hududu neyi tasavvur edebilirse 
öyle yaşamak istiyorum. 

- Bana vız gelir. Ben kendi keyfime bakarım ... 
Diyorum. Atım var, arabam var. Konaklarım 

yalılarım, param, mücevherlerim var. Konağımın 
içi hizmetçiler sofracılar, cariyeler, halayıklar, ka
tipler, yaverlerle dolu. Misafirlerim, dalkavukla
rım. a~ıklarım. adamlarım, adamlarımın adamları 

~.er gün konağımın kapılarını aşındırıyorlar. İn -
sanlara en büyüklerinden en küçüklerine kadar hiç 
bir kıymet vermiyorum. 

- Filan paşa. 
- Falan milyoner ... 
Diyorlar, 
- Ne demek? .. 
Dıyip dudak büküyorum. Hayata kıymet ver-

- Dünyada hiç bir şey yok. Her şey var .. 
Diyorum, 

- Yaşamak i_çin yaşamak budur ... 
Diye düşünüyorum. Ve .. Her şeyi yaşamak, her 

;;eyi görmek, her şeye doymak istiyorum. Bunun 
bir ifadesi de: 

- Hayvanlaşmak .. 

dır İnsan kılığında hayvanlık. Ooh .. Bu ne mükem
mel şey imiş. His yok, ıztırap yok, aşk yok, vicdan 
aza!>ı yok, fazilet yok. Hepsini inkar eden, hepsini 
hor gören bir yaşayış!. 

-Parra .. 
Bu hiç olan şeylerin hepsini getirebiliyor, hep

>inı .nsana izafe edebiliyor. 

Doktorun Öğütleri: 

UYKUSUZLUK 
Bazı ahvalde muhtelif se • 

•beplerden insanlar hatta sa • 
halılara kadar uyuyamazlar. 
Uykusuzluk gençlere nisbet
le ihtiyarlarda fazla olur. Çok 
kahve, çay ve içki kullanmak 
da bu sebeplerdendir. Bazı 

kimseler yemeği müteakip u
yuyamazılar. Bu da mideleri
nin hazım kabiliyeti az oldu
ğu halde fazla yemek yemeği 
itiyad edinmiş olmalarından 
ileri gelir. Bu sebepten yeme
ği müteakip bahçede gezmek 
uykuyu davet etmek için iyi
dir. Pek sıcak veya soğuk, ya
hut yumuşak yatak da uyku
suzluğu davet edebilir. 

Ekzema, temriye, tuzlu bal
gam, dolama gibi hastalıklar
la pire, tahtakurusu, sivrisi
nek de insanı uyutmaz. Bu gi
bi sebepler ortadan kaldırıl
malıdır ki, uyku tabii haline 
avdet etmiş olsun. Asabi has
talıklarda uykusuzluğa karşı 

deniz banyoları iyidir. 

-Parra ..• 
Verdiğim, iltifat ettiğim, hatta, 
- Nasılsın? .. 

- Muhakkak. Her neyse, sen 
bana biraz yemek ver de işime gi-

• deyim. Burada korkmazsın!. 
- Korkmam. Sen gelinciye ka

dar da kimseye kapıyı açmam. Za
vallı ihtiyarlar. Fatma da senin 
akraban olurdu değil mi? 

- Uzaktan. Daha doğrusu ba • 
bamla bir sihriyeti varmış .. 

- Seni çok severdi aırınıa.. 
Bir müddet daha cinayetten ko

nuştular. Maliım ya küçük köyler
de hadiseler o kadar yeknasaktır 
ki, en küçük vak'a dallanıp bu -
daklanır. Nerede kaldı ki, sırtısı
ra üç cinayet.. 

... 
Leyla yalnız kalınca etrafı top

ladı. Bahçeye çıktı, tavuklara yem 
verdi. Ördeklerin sularını tazele
dL Sonra içeri girdi. Kapıyı sür
meledi... Ne de olsa, meydanda 
başı boş dolaşan bir katil vardı .. 

Pencerenin önüne oturdu. Eli
ne iğne ipliğini aldı, kocası -
nın çoraplarını tamire başladı. 

Etrafta ses seda yoktu. Saat iş
liyor, arada bir tavuk gıdaklıyor
du. 

Bir müddet bu sessizlik içinde 
bb: ses duyuldu. Leyla ürperdi, sa-

- Seni nasıl sevdiğimi bilir-
sin... Eğer beni reddetmeseydin, 
bugünkü hale düşmezdim. Buna 
biraz da sen sebep oldun ve beni. 

- Katil oldun! .• 
- Leyla! 
Köpek havladı, ayak sesleri du· 

yuldu .. 
- Sus, geldiler. 
Kapı vuruldu: 
- Kapıyı açınız. 

Leyla kapıyı açtı: 
- Ödümü kopardınız, dedi ..• 

Buyurunuz giriniz. Ne istiyorsu
nuz? 

- Olup biteni duydunuz tabii. 
Kocanız söylemiştir ... Arkadaş -
!ar sizin bahçede bir adam gör -
düklerini söy !etliler. 

- Ben görmedim. 

- Nereden göreceksiniz. Amma 
aradığımız adamı tanırsınız: İh
san Hani eskiden babanızın işle 

rine bakardı ... 

- Katil o mu imiş! 
- Şimdilik malum değil. Bir 

kere onu bulup ifadesini almamız 
ıa.zımı 

- Herhalde buralarda bulamı
yacaksınız. 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

- Bir, sağmal inek .. 
Yahut ta: 
·- İşlenen bir altın madeni... 

Olmaktan kurtulamıyC'r. Onu: .imtiyazlı bir is
tism"r mıntakas1> nı ışleten adı üstünde bir patron 
gibi işletiyorum. Ve .. Ona sadece bir: 

- Müstahdem ... 

Demekle geçtiğim dalkavuk ve adamlarım bu 
ber.d~ olmıyan, bende olmamasına karar verdiğim 
her seyi benım için yaratıyorlar: 

Muamelesi yapıyorum. O da maaşı dolgun, E
fendisi iyi bir müstahdemin gösterebileceği bütün 
ftdai<fırlığı, bütün sadakati göstermekte kusur et
ır.iyor!. 

Cahitle bizi ayırdığı günün ertesi, 
- Gezmeğe çıkıyoruz ... 

Dedi, beni yata götürdü ve .. iki ay evvelisine 
gelinciye kadar yazlı 

0

kışlı bütün Avrupayı bana do-
1;,ştırdı, servete ve sefahate boğdu. Bu dört sene on 
ay ıçinde neler yapmadım, neler görmedim?. 

- Ne vicdanlı Hanımefendi. .. 
- Ne hassas kadın!. 
- Bu ne fazilet .. 

- Ne şaheser ruh!. 
Diyebiliyorlar. Hele, o biçare paşanın: 
- Bebek .. 
Dedikçe gözlerinin dibinden tutuştuğunu görü

yorum. 
-- Bebek .. 
Kelimesi ağzından dudaklarını kavuran bir a· 

!ev dal.gası gibi çıkıyor. Ve .. O, bala benim için: 

Beni Cahid in yesin.den kurtarmak için sefahatin 
er. çılgın sahnelerine atmaktan korkmadı. Bana Ca
hitten tek kelime bahsetmemek ve. Benim: 

- Cahit .. 

Dememem için beni servete boğdu ve bana 
şompanya havuzlarında banyo etmeği öğretti. ve .. 

l Devamı ııar} 1 
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ANKARA RADYOSU 

- DALGA UZUNLUÖU ti 
T.A.Q. 19,74 m. 15195 Kes. ıo f. 
T.A.P. 31,79ın. 9465 Kcı. 20 f.tl 

1639 ın. 138 Kes. 120 f>tl 

BUGtl:N 
Saat 19: Program. . 
Saat 19.05: Müzik (Dans ıniiziJi 

• PL) 
Saat 19.30: Türk müziği: _!ıı~ 

saz faslı (Safiye Tokayın ;ştırv 
le.) 

Saat 20.15: Konuşma. 
Saat 20.50: Türk müziği. O~ 

yan: Müzeyyen Senar. Çalıınl 
Vecihe Duya!, Cevdet l{oZ~ 
Kemal Niyazi - Hüseyni pe§lil 1 
vi. 2 - Lemi - Hüseyni şar]ll , 
(Zaman olur ki.) 3 - !san 1/s 
ran - Hüseyni şarkı: (Baygın sP: 
!arın.) 4 - Sadettin Kaytı~~· 
Hüseyni şatkı: (Aynlık yı!dOD I 
mü.) 5 - Ud taksimi. 6 - ?'el~1 
Halil - Karciğar şarkı: (N]ı'.ıJl,ı 
yandım.) 7 - Lemi - Karcı~of 
şarkı: (Bir gölge ol) 8 - şlı' 
Ahmet - Karcığar şarkı: (ı .. 
mı hicranım gibi.) 9 - Halk tiit' 
küsü: (İki de turnam.) 10 " 
Karciğar saz semaisi. 

Saat 21.30: Konuşma. JI· 
Saat 21.45: Neş'eli plaklar • , 
Saat 21.50: Müzik (Me!odiie! 

Pl.) r 
Saat 22: Müzik (Küçük Orj,

tra - Şef: Necip Aşkın.) 1 - L) 
ul Lincke - Darılma (Faııt~11 
2 - Franz Lehar . Götted' , 

t . d . 3 rfiB opere ın en potpurı. - 1· 
mann - Çarlston - Dans. 4 _..,. _,, 
Strauss - Cenub çiçekleri· .. ~t;il)' 
Eduard Künneke - Dans sıı O' 
den Blus. 6 - Paul Lincke -

'':~'::·· ·: ;;j 
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Mavuna Adası 
Kalkıyor 

ı GV" •ınıi:ıın·n 
l uıı.. Lıor..::!ıı~:..ının .. U' 
HİZMETÇİ KIZLA SÖTÇÜ 

ARASINDA 

- Sütünüzü getivdim. Boşaltıp 
da güğümü verin ... 

- Ayol, bu güğümün içindeki 
süt değil, su!. .. 

Cl/icin (Altın Sahilleri) ndeki Güzellikleri Örten 
~:::::~~ Biran Evvel Kaldırılmalıdır 

- Öyle şey mi olur? Ustam he
nÜz sağdı. Halis süt ... 

- İnanmazsan bak!. 
- Hay Allah belasını vers'n! 

Usta suya süt karıştırmayı un.ıt -
muş. 

GAF NÜMUNESİ 

·:nlerde gazetelerde Liman 
ınin b' k 

ç:.ı.· ır ararını okuduk: 
··ı d . ı·e enız nakliyatına engel 

b~ .uzun yıllardanberi büyü
t Yuye nihayet Haliç metha
apJı 

~ı Yan (Mavuna adası) nın 
'lıı tılrnası takarrür etmiştir. 

kara 
~ini rı? ~e zaman tatbik e

~ b hılmıyoruz. Şimdilik a
lıs Urnundaki ma vunalardan 
~1 . Çekilerek, deniz vesaiti

a e sıne nisbetle bir derece 
fer ttnruyet ve suhuletle seyrü

aptıkiarını gürüyoruz. 
•rıı k 

ı.q ı, çok yakında (Mavu-
..,_ ~) tamamile ortadan kal
n ~ .' Halicin methalinde çok 
~k •r manzara arzeden bu si

i~,neler yığınından eser kal-
aıı •tır. 

~Zden büyük bir kavis do
'it k mecburiyetinde kalan ve 
irtık•Ybeden Haliç vapurları 
, 11 kolayca yollarına devam 

~· eceklerdir ; ın .. . 
Unasebetle Liman idare -

•ı bteınas ettiğimiz bir dostu • 
, tıe Şunları söyledi: 

l!ııs~•.ıruna adası kaldırılsa bi
ııı oy, balat önlerindeki de
~ eıarlıkları eski yerinde kal
~ ,'. lialici güzelleştirmeğe im-

•ar 
Du ın.ıdır?· 

~: lialiç vapuruna binerek E
~!ııı •dar gittim. Piyer Loti'nin 
~ıt·5alıilleri) adını vererek met
~~!~·lialiç sahilleri acınacak bir 
~ •r. 

C;b~la'.eke yıllarında Ferid Paşa 
\~'llde bulunan bir nazır: 
~'!!ıeııtnde bir kere bile Halice 
~'llıe ':11! • demişti. Benim görü· 
~,0&ore, Haliç sahilleri heme~ 

ı bher devirde ihmal edilmış 
lıı tal •r Çocuk gibi, daima bakım
~ ınıştır. 
, iti " ~ b apur teknelerinin sıralan-

U lliizel sahiller hala elli yıl 
~~ gıb· 
'ilıııı ' (demir mezarlığı) man-
~ıu ' arzetmektedir. 

"- P~n d.. .. d t ;: bır onuşte yanım a o u-
'111: Zatla konuşmağa başla-

: ~Yiiplü müsünüz Bay? 

~~ g,?ır. Orada memurum. Sa
~ıi ır, akşam dönerim. 

\ 0 ~ki orada memursunuz .. 
); Yüpte otur muyorsunuz? 

\ v atıı oturabilirim• Çocukla-ar · 

bunların önü_nden ardından dola- J nu gazinosu? Nerede o muhteşem 
şarak geçmege mecbur olur. Hü- saz takımları? Nerede o mehtab 

k:ı'.imet şu demir mezarlıklarını da 
bir kere ortadan kaldırsa, ne iyi o
lacak. Güzelliği bilhassa grubu ya
bancı dillerde bile destan olan Ha
licimiz kelimenin tam manasile ih

mal edilmiştir. Bu tarafta oturan 
insanların sinemaları, tiyatroları, 
gezmeleri düşünülmediği gibi, yı
kanmaları bile hatıra gelmez. Sa
lacıkta bir (Bedava plaj) yapıldı. 
Bu sahilde oturanlar oralardaki 
nüfustan kesafet itibarile daha ka
labalık ve muhit itibarile buna 
daha muhtaç olduğu halde, bir 

köşesinin temizlenip plaj haline 
konması kimsenin aklından bile 
geçmiyor. Sibiryada oturanlar na
sıl güneşe hasret çekerse, biz de 
uzun yıllardanberi çoluk çocuğu
muzla cplaj hasreti. çekmekteyiz. 

Yolcunun derdleri çoktu. Ve bir 
gazeteci olduğumu bilseydi - me
mur olduğu için - bütün bu derd
leri deşmekten de çekinecekti. Mu
hatabımı dikkatle dinliyordum. 1 

Zavallı adamcağızın sözlerinde u

fak bir mübalağa bile yoktu. An
lattıkları şeyler birer hakikatli ve 
vapurumuz iskeleden iskeleye uğ
radıkça bu h~kikatleri gözüm
le görüyordum. Bakımsız, peri
şan sahiller .. ucu bucağı gelmiyen 
demir mezarlıkları.. hasılı kor -
kunç, manalı bir hareketsizlik gö
ze çarpıyordu. 

- İstanbulun yakın bir semti 
derneğe dilim varmıyor. Eyübe 
geldiğim zaman kendimi Çemiş
gezek'te sanıyorum .. • 

Nüktesile sözünü kesen yolcu 
benimle vedalaşarak Fenere çıktı. 

Orası da eski şöhretini çoktan kay
betmişti. Nerede o, önünde yüz
lerce sandalın kaynaştığı Kılbur-

eğlenceleri? 

Gerçi Göksuyunda ve Boğazıçi
nin hemen hemen her yerinde çok
tan sönen bu eğlenceli hayat şim

di Haliçte aramaktan daha gü -
lünç bir şey olamaz. Bunu biliyo
rum. Fakat, derhal kabul etmeli
ki, Haliç hiç bir zaman İstanbu
lun merkezine Boğaziçi kadar u

zak değildir. Halicin hususiyeti, 
iskelelerinin birbirine çok yakın 
oluşudur. 

Ben eminim ki, Yemişten Eyübe 

kadar imtidat eden yol munta -
zam bir şekilde yapılmış ve oto

büs seferleri düzeltilmiş olsa, va
pu~ ihtiyacı yalnız beri tarafa mün
hasır kalacak ve halk kara nakli
yatına daha fazla revaç göst<ıre

cektir. 

Eyüblüler, sayın valimiz Lütfi 

Kırdardan bu yolun açılmasını, 

vapurların biraz harekete gelme

sinı, otobüs seferlerınin düzeltil -
mesini istemekte çok haklıdırlar. 
Mavuna adasile demir mezarlığı

nın ortadan kaldırılmasını diler -

ken. Eyüplülerin dileklerini de 

kayıt ve işaret etmeden geçeme -
dim. 

Dağ Yolları, 
Şimendiferler 
Avusturyalılar, 1772 de Bremen

de bir araba yolu yaptılar. Napol
yon da bir çok yollar açtı. 

Bugün şimendiferler - demiryol
ları dağları aşıp geçiyor. Brener'

den geçen demiryolu 1.340 metre
ye kadar yükselir. 

Baloda biribirlerine yeni tak -
dim edilmiş iki bay arasında: 

- Şurada, sağ tarafta duran 
kadını görüyor musunuz? Ne ka
dar da ş işman- İnekler, yanında 
buzağı gibi kalır ... 

- (Gülümsiyerek) affedersi -
niz, bayım.,. Gösterdiğiıtiz ka
dın kaynanamd:r. 

KORKl\IIYA LÜZUM YOK! 

Bayan.- Bana bak kızım ... Ben 
çok meraklıyım, yatmazdan ev -
vel lambaları, mutfağın ocağını 

söndür. Allah saklasın, bir yan -
gın çıkar, kül oluruz anladın mi? 
Ben yangından çok korkarım. 
Ahçı kız.- Merak etmeyiniz. 

bayanım. Ben burada bulundukça 
her gece bir itfaiye neferi mut -
faktan eksik olmaz!. 

..... ....... • 

Milyonları 
Bıraktı, Gitti 
Holandanın tanınmış zengin -

lerinden Friç Manheymer, dün 
gece Vokressonda kalb sektesin
den öldü. 

Friç kırk dokuz yaşındaydı. Son 
senelerde beynelmilel borsa 5 le
minde mühim rol oynamıştı. Ho
landada oturan banger ölümün -
den ıki gün evvel Fransaya gel
mişti. 

Bu banger balayı seyahatinde 
idi. İki hafta evvel 21 yaşında Bre
zilyalı Matmazel Mari Antuanetle 
evlenmişti. 

Holandalı zengin devletlere ik
mzaC ta bulunan zengiııl~rdendi. 
Milyarlarla oynardı. 
Aradasırada Fransaya, Vobren

sondaki Monte - Karlo villasına 
gelirdi. Bayan Mari ile de bu vil
lada gizlice evlendi. Kızı alıp Ho
landaya gitti. Fakat iki gün 
sonra tekrar Fransaya döndü. 

Herhalde evlilik, hele 21 ya -
şında bir Brezilya dilberi ile ev
lenmesi bangere iyi gelmedi. E
sasen kalbinden muztaribdi. Ev
lendikten iki hafta sonra kalbi 
durdd, öldü. 

İki haftalık karısına, 21 yaşın
daki güzel kadına birkaç milyon 
lira bıraktı. 

Friçin başka varisi de yoktur. 
Şimdi muhakkak ki Holivud stüd
yoları, bu milyoner genç dulun 
peşine düşeceklerdir. 

•~it ~- Iiastam var. Halbuki E-
~ "0kt ,===============================================' =-========== . 'Qğu or yok .. mekteb yok .. 

'tıı 11Iun biri liseye gidiyor. 
•:ta t· 'l'a . • ıyatroya, bahçeye, ga-

ı· ıhr 
a~ı 1Yacımız olmaz mı? Bu 
, 

1 
•rın hiç birim tatmin et

\idı Uzum görmiyen bir insan 

lakı~' .Eyüpte oturabilirdim. 

l'<ı ~ze ne denir? Memurun 
'lı k •dar çocuklarını da dü

• 0nıarın tahsilleri, eğlen-
11;' gezmelerile meşgul olmak 
•r~'n ihmal edilir bir vazife 

f 
İiı~ 
e · kay, ğı, sütü, kebabı ve 

ı 'l ~ <4Jı 1 e meşhur olduğu za -
~Ug a kalabalık, daha revacda 

~ k Un Eyüp muhit.ni çok can-
1 hareketsız buldum? 
~ .~Y Ön!erıne geldiğımiz za
" ~anım 

1 
ızdakı yolcu anlatma-

•dı· 
~ ~Yub. 
•· tıd. e; Adalara ve Kavakla
•ı •r lfb· ruz hı 1 ancak bır saatte gi-

e g· ayımı Bir stir'at dev -

I~ g0ı~:de .•ki saatini Eyübe gi
~ laij. k ıçın yolda geçirmeğe 
' ;rııınü1 edebilir? Vaktile 
\~~lq, l>Ur Şirketi Eyiibe; doğru 
~ bı/ aıılllağa karar vermiş, 
\ •lııı llIUddet de denemişti. 

~•z 1 Çıkarall]adığı için bu iş
i ~nı~ıı. Denizin üstü hazan 

azile dolar, yolcu vapuru 

Seyyar Kumarhaneler 
Polisin Takibinden Kurtulamıyor ve Sık Sık 

Baskına Uğruyorlar 

Amerikanın bazı şehirlerinde 

kumar oynamak yasaktır. Oyna

yanlar ve aynatanlar ağır cezala
ra çarpılırlar. 

Bunun için kumar müptelaları 
hususi bir vapura biniyorlar, ka
ra suları dışına çıkıyorlar, istedik

ları gibi kumar oynıyorlar. 

Zabıta, bunu bildiğı için bu gibi 

' 

gemileri sıkı bir nezaret altında 
bulunduruyor. Sür'atli mol"örler
le takip ediyor, ve ansızın bası -
yor. 
Yukarıda resmi görülen gemi 

seyyar kumarhanelerden biridir. 
Geçenlerde, San Fransisko açıkla
rında dolaşırken birdenbire zabı
tanın baskınına ugramıştır. Zabı

ta memurları, gemiye yanaşmış -

lar, attıkları ip merCiivenlerle yu

karı çıkmışlar ve kumarbazları 

büyük bir masanın başında baka
ra oynarken cürmü meşhud halin

de yakalamışlardır. Tabii masa üs
tünde duran fişleri müsadere e

dilmiş, kadınlı erkekli kumarbaz

lar da sahile çıkarak hapse tıkıl -

mışlardır. 

5- l!IO!f 
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Bir Vicdan Meselesi 
Gene • Kadın, El Çantasını Açtı, Küçük Bir 

Son gelen Avrupa gazeteleri çok 
mühim, mühim olduğu kadar a
cıklı bir hadiseden bahsediyor -

lar. Genç bir kadın, maruf avu -
katlardan birinin yazıhanesine 

gitmiş, yanına girince tabancasını 

çıkarmış, avukata ateş etmiş. Fa
kat isabet ettirememiş, harika ka
bilinden hayatı kurtulan avukat, 
genç kadın aleyhinde dava açma

mış. Sebep? .. . Bunu Parisli mes
lekdaşlardan birisi anlatıyor, biz 
de aynen naklediyoruz: 

cMütecaviz, otuz yaşlarında şık 
ve güzel bir kadındır. Avukatın 

yazıhanesinden içeri girdiği zar 
man büyük bir heyecan içinde 
bulunuyor. 

- Buyurunuz, oturunuz, Ma
dam! ... 

Kadın cevab vermiyor, el çan
tasını açıyor; fildişi saplı küçük 
bir rövolver çıkarıyor, namlusu
nu avukakl çeviriyor, ateş ediyor. 
Avukat, tam vaktinde eğildiği için 
kurşun, başı üzerinden geçerek 
duvara saplanıyor. Kadın da dü
şüp bayılıyor. 

Az sonra kendine geldiği zaman: 

Rövolver Çıkardı, Ateş Etti •.• 
Harika Kabilinden Hayatı Kurtulan Avukat 

Hakikati Söyleyince kadın Yaptığına 
Pişman Oldu V' Özür Diledi 

• 

- Şimdi hatırladım ... O zaman- { 
!ar siz Pariste değildiniz? .. 

- Evet, vilayetlerden birinde 
muallime idim. Hemşiremi pek 

seyrek görüyordum. Sizinle nişan
landığını yazıyordu. Hemşirem 

güzel bir kızdı. Çok güzel bir se

si vardı. Operaya girmiye hazıl'

lanıyordu. Fakat. sizin yüzünüz
den mahvoldu. 

- Nasıl benim yüzümden mi? .. . 
- Evet, sızın yüzünüzden . . . 

Çünkü sizi çok, pek çok seviyor
du. Sizin için Kon•ervatuvarı ter
ketti. Sizin uğrunuzda mahvoldu. 

- Yanlış düşünüyorsunuz. Ha
kikati bilmiyorsunuz!.. 

- Onu terkettiğinizi de mi in-
ki r ediyorsun uz?. .. _ 

- Hayır! Fakat bunun bir se

bebi var ... Hemşireniz nerede şim
di?. .. 

- Bilmiyorum... B ir tiyatro 
kumpanyası ile Amerikaya gitti. 
Bir kaç mektubunu aldım. Bir se
nedir nerede, niçin mektup yaz
mıyor bilmiyorum. Zannedersem 
öldü. Buna da sebep sizsiniz. Evet, 
sizsiniz ... 

cGenç kadın hıçkırarak ağlıyor-

du. Avukat, rövolverini kendisine 
iade etti. Ve kadına §U izahatı ver
di: 

- Sözlerim sizi rencide ede • 
cek. Fakat, başka çarem de yo'lıl. 

Hakikati söylem ek mecburiyetin
deyim. Hemşirenizi dostlarımdan 
birinin evinde gördüm, sevdim. O 
da beni sevdiğini söyledL Nişan
landık. Ben zenginim karımı re
fah içinde yaşatmaya kifeyat ed• 
cek bir servetim var. Kendisinden, 
konservatuvarı terketmesini is
tedim. Razı oldu. Düğün hazır • 
lıklarına başladık. Fakat, az son
ra şüphelenmiye başladım. Be'lli 
sevmediğini, yalnız servetim, 
mevkiim için benimle evlenmek 
istediğini anladım. 

Bir gün otomobilde düfÜrdüjt(l 
bir mektup bu şüphelerimin ha. 
kikat olduğunu meydana çıkııriü. 
Mektubu başka bir sevgilisine ya
zıyordu. Bunda, benimle evlendik
ten az sonra boşanacağını ve ya
hut, benim verdiğim elmasları a
larak ona iltihak ile Amerikaya 
kaçacağını bildiriyordu. Mektubu 
kendisine gösterdim. İnklr etme• 

(Detıom& 7 inci ıııvfada) 

- Ben, diyor, Elvir Marel'im... =========== =================
Sizi öldürmek, hemşiremin inli • 
kamını almak istedim. Muvaffak 
olamadığıma çok müteessifim. İs
t<ırsen;z beni tevkif ettirin iz. U
murumda değil.. . 

Paydalı Bilgiler: 

Alçı Heykeller Nasıl 
Temizlenir? 

İnce bir muslinin içerisine 
bir miktar alçı tozu koymalı 

ve heykelin üzerine yavaş ya
vaş vurmalı. Tozlar. hey'ke

lin üstüne yayılır . Bundan son
ra bir pamuk parçasile hey
keli uğuşturmalı. Eğer bunun

la temizlenmezse biraz suya 
magnezi tozu karıştırarak ko
yuca b!r hamur yapmalı. Bir 
fırça ile heykelin üzerine sür

meli. Hamur kuruyunca ken
di kendine dü§er, heykel de 
temızlenmiş olur. 

SÜTÜN EKŞİMESİNE MANİ 
OLl\.IAK İÇİN 

Südü kaynatırken içerisi
ne bikarbonat dö sud atmalı
dır. (Bir litre süte 5-7 gram 
kafidir). 

ALTIN BİLEZİKLER 
NASIL TEMİZLENİR? 

Bir tasın içerisine ılık su, 
suyun içerisine de b iraz bi

karbonat dö sud koyunuz. Bi
lezikleri bu su ile yıkayınız. 
Sonra soğuk suda çalkayınız, 

bir güderi veya fanile parça
sı ile kurulayınız .. , 

Paris Kokotları Endişe içinde! 
Mechul Bir Cani Kandırdığı Kadını ipekli 

Çorapla Boğarak Öldürüyor 

Bir kaç sene evvel Fransada 
genç bir cani eline geçirdiği ka

dın ları ipekli çoraplarla boğu -
yordu. Yakalanan bu cani mah

ldemede bütün cina;yetleri.ni iti
raf etmiş ve giyotinde can ver -
mişti. Şimdi bunun bir yenisi Pa

risin kaldırım kadınlarını dehşe
te düşürmüştür. Son gelen P ari.s 

gazeteleri şu tafsi.!Atı vermekte -
dirler: 

Geceleri yaya kaldırunlan ü
zerinde dolaşarak müşteri an -
yan eğlenoe kadınları büyült bir 
lrorku ve heyecan içindedirler. 
Hakları da var. Çünkü son za

manlarda esrarengiz bir adam tü-

(Devamı • IDCI ıalılfede) 
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No.71 Yazan: M. SAMI KARAVEL 

Kostantin T ac ve Tahtı için Rum 
Milletinin Dinini Yok Edecekti 
Papa, Bu Teklifi Kabul Etmiş, Katolik Bir 

Kardinali Derhal Bizansa Göndermişti 
İkinci Mehmed, Bizans heyeti

nin bu sözlerini ~iddetle karşıla
dı: 

- Derhal huzurumdan defolu
~uz!. İmparal-Orunuza söyleyiniz, 
bir daha bu gibi manasız metale
batta bulunan bir heyet gönderir
ıe yalnız kafalarını kesmem, de
rilerini de yüzerim .. 

Heyet gitmişti. Padişah, şehza

de Orhana vergi toplamak için 
babası tarafından İstromcaya i

kame edilen Rum memurini hemen\ 
koğuverdi. Bizansa iade etti. 
Padişahın, Karaman seferi b~ 

mişti. Kostantin, yaptığı işin ne-
1e varacağını anladı. Papa beşinci 
Nilrolaya b~du. Türklere kar
§ı kendisine imdad göndermesini 
rica etti. 

Hatta; Papanın gözüne girmek 
için Bizansa dini tetkikatta bu -
luıımağa memur münevver adam
lar göndermesini yazdı. Sözde, 
Rum ahaliyi katolik kilisesine 
kandırarak yanaştıracak, orto -
doksluğu yıkacak ve ve bütün 
Rumları Papanın katolik kilise -
sine bağlıyarak Bizans· ve Papa 
din birliğini vücude getirecektı . 

K<JSl-Ontin; bu fikrile Rum orto
doks patrikhanesin . yıkacaktL 

Sırf kendi tacı ve saltanatı için 
Rum milletinin dinini yok etmeğe 
kalkmıştı. 

Papa; Kostantinin bu isteğini 

derhal kabul etti. Evvelce Flo -
ranse meclisi ruhanisinde büyuk 
rol oynıyan kardinal İzidonı Bi
zansa gönderdi 

Katolik Kardınal; iki kilısenin 
birleşmesi münasebetile Ayasof
ya kilisesinde parlak meras;m ic
ra eyledi. 

Fakat; ımparator Kostanlin ve 
kardinal emellerine muvaffak o
lamamışlardı. Çünkü, Rum mil -
!eti ortodoksluklarını hiçbir şeye 
feda edemiyeceklerıni alenen ve 
ba.ğ.>•rak söylediler. 

Hatta, Yorgiyos Skolariyos bu 
fikirlerin aleyhinde idı . Rum mil· 
Jetini ve dınini müdafa ederek 18-
tinlere karşı koydu. 

Kostantiniye kanşmışt: . Rum -
lar önlerinde papasları katolık 

dini taraftarlarına karşı ortodoks 
ayinleri yaparak sokakları dola -
şıyor ve: 

- Kahrolsun kardınal!. 
- Kahrolsun imparator!. 
Rumlar, Papalık makamının 

şarki ve garbi Roma kilisesinin 
birleşmesi fikrini kemali şıddetle 
reddediyorlardı. 

Bin senedenberi Ortodoks ve 
kal-Olik kiliseleri arasında vaki 
olan münakaşa ve münaferet ye
niden alevlenmiş, Rum ahalı, pa
pazları önlerinde gece gündüz so
kaklarda nümayiş yaparak Aya- • 
sofyada imparator Kostantin ve 
taı aıftarlarının muva!akatile Han 
edilen kiliseler ittihadını kat'iyet-
le kabul etmiyor !ardı. 

Papa, emeline muvaffak olmuş
tu. İstaıııbul patriklik makamına 
•Gregovar. ı getirmişti. Katolik
lerin mukaddes tanıdıkları aizze 
resimlerini ve emanatı mukadde
seyi kemali deiıdebe ile Ayasofya 
kilisesine nakletmişti. 

Bizans imparatoru Kostantin 
\ 

ik'nci Mehmedin hışmından kur-
tulmak ve tacım, tahtını elinde 
bulundurmak için Papaya muta
vaat etmiş ve Şarkı Roma kili -
sesini ,.e Rumluğu İtalyanlara sat
mış bulunuyordu. 

İmparator, kil!se ittihadı aley
hinde ortodosluk fikrile nüınayif 
yapan halkı ezmek için muhafız 
askerlerile karşı koyuyor ve sı> 

kaklarda kanlı mücadeleler olu
yordu. 

Rum ahali şu yolda bağırıyordu: 

- Katolikliği kabul etmektense 
Bizansı Türklere terketineyi ter
cih ederez. 

Rum papazları da halkı orto -
doksluğun muhafazası için şu yol- ı 
da körüklüyorlardı: 

- Türkler; dinlere hürmet e
derler ... Tecavüz etinezlcr. Orto

doksluğun muhafazası ve İstan -
bul patrikliğinin ilelebed haya -

tının idaınesi için Kontantaniye 
ye Türklerin gelmesinı tercih e
deriz. 

Papanın eınrile İstanbula bir
kaç bin kişile yard1ma gelen kar
dinal İzidor katolik kilisesinin ha
laskarı sıfatile Rum halka eza ve 
cefa ediyordu. 

Fakat Rum ortodoksluğunun en 
büyük simalarından ve cür'etkar 
reislerinden Rodos rahibi •Neo
fitos . ve bahusus •Jorjsko Lari
yos namı altında daha ziyade ta
nınmış olan meşhur •Kenadiyos• 
gibi eşhası Ayasofya kilisesinde . 

takdis edilmiş olan iki kilisenin 
ittihadını ve mutantan bir su -
rette çanlar ile ilan edilen me -
rasimini şiddetle reddediyorlar ve 
Rumları isyana teşvik ediyorlar
dı. 

•Skolariyos• ve tevabü manas
tırlara çekilerek perhize girmiş -
lerdi. Cenabı Meryemden şu yol
da niyazda bulunuyorlardı. 

- Allahıın sen bizi bu katolik 
mürtedlerinden halas eyle!. Rum 
milletini bu kiifirlerin elinden a
ziid eyle!.. 

.Skolatiyüs• Pantokrator ma
nastırının sakin hücresine çekil -
rniş perhiz dualarile heyecana ge
lerek Rum milletine akla gelme
dik müessir tefe'ülatta bulunu -
yordu: 

- Cenabı Meryem; dalalete dü
şen imparator ve tevabii yüzün
den Rum milletini en şedid ce
zalara müstahak kılacaktır: Ga
zabı semavi He Roma impara -
torluğunun nihayet bulacağım 

iş'ar ederim. Sakın bu kafir İtal
yanlarla birlik olmayınız. 

(De,,amı oor) 

Almanya Hazır 
Vaziyete Geçti 

(1 inci sahifeden devam) 1 
yeni hava filoları gelmişt!r. Arna
vutluğa ve T.rablusa yeniden İtal
yan tayyareleri gönderilmiştir. 

Görice ve Ergeri civarında motö
rize kuvvet:er tahşid edilmekte
dir. 

Berlin 21 (Hususi) - Günden 
güne bir harbe doğru gidildiği 

kanaati kuvvetlendiğj için Berlin 
halkı telaş içindedir. Siliih altına 
davet edilenlerin adedınin çoğal
ması, otomobillerin, kamyonların 
müsaderesi. benzinleore ve kömür
lere vazıyed edilmesi bu telaşı art
tırmaktadır. İşçiler arasında rejim 
hakkındaki tenkidler hükümeti 
iz'aç edecek bir şekil almıştır. 

ROMANYA YENİ ASKER 
TOPLADI 

Bükreş, 21 (Hususi) - Roman
ya Harbiye nezareti hararetle 
harb haZJrlığı görmektpJ'r. Aske
ri sanayi çok kuvvetlendirilmiş -
tir. Bütün ihtiyat efrad ta!ım gör
mek üzere askere ç.ığmlmıştır. 

Romanya, kendi silahını kendi 
yapmağa başlaın1ştır. 

Rumen milleti, Almanyadan ge· 
lecek tehlikeyi mıidrik bulunmak
ta. muhtemel bir tecav ·. · karşı 

hazırlanmaktadır. 

HUDUDLAR KAPANDI 
Varşova, 21 (Hususi) - Polon· 

ya ile Almanya arasında bütün 
nakliyat durmuştur. Demiryol ve 
şoselerden münakalat yapılma -
maktadır. Hududun bir çok yer
leri kapatılmıştır. Berlinle görüş
mek istiyenlere telefon merkezle -
ri cevab veTınernektedir. Bazı şi· 
mendifer servisleri tatil edilmiş· 
tir. 

BULGARİSTANA HÜCÜM EDE
CEKMİŞİZ 

Paris, 21 (Hususi) - Alınan ga
zetele.ri son günlerde Tür.-<iye, Yu
nanistan ve Roınanyaya hücum et· 
ınektedırler. Bunlardan Rehniche 
W estfalische Zeitung şöyle diyor: 

- Avrupada bir harb çıktığı 

takdirde Türkiye Yunanistanla 
birlikte Bulgaristanı l~gal altına 

almağı düşünmektedirler .• 

Thrinl<l§e Tages Zeitung gaze
tesi ise İngilterenin Almaeyayı bir 
çember içine almak ve Balkan • 
!arda entrikalar çevirmek c~. tlile 
Almanyayı yenebileceği olduğunu 

yazmaktadır. 

.Romanya ateşle oynuyor. ser
levhasile Zeite gazetesi de bir ma
kale neşretmiş ve Kral Karol'un 
Akdeniz.deki cevelan.na temas e
de.rek Romanyanın çembt>rlerr.~ si
yaseli oyununa hizmd etmeğe 

başladığını iddia etmekte ve Tcir· 
kiye - Romanya - Yunanistan aı-a
sında sakeri paktlar imza olun • 
mak üzere bulunduğunu ifşa et· 
mektedir. 

SON TELGRAF - Alman ga
zetelerinin uydurdukları bu kuy
r11klu yalanla~a yalnız biz değıl 
muhakkak ki kendileri de gül • 
mektedir. Bu neşriyatın Türkler
le Bulgarların arasını açma'k ve 
Bu}garistanı mihvere ilticaya mec
bur etmek için yapıld1ğı muhak -
kaktır. 

ıPOLONYAYA PARA VERiLDİ 

Varşova, 21 (Hususi) - Fransa 
ve Polonya hükürnetleri arasında 
bir mukavele imzalanmıştır. Bu 
mqkave1eye göre, Fransa Leh is- ' 
-tana 430 milyon frank ık'fazatta 

bulunacaktır. 

Bu para askeri levazım rnuba
yaasında kullanılacaktır. 

İNGİLTERE İLE TÜRKİYE ARA
SINDAKİ KONUŞMALAR 

Londra, 21 (Hususi) - Bazı si
yasi mahafilden sızan haberlere 
göre, Danzig ve diğer münazaalı 
meseleleri konuşmak mak:sadile 
Romanya ve Berlin hükümetleri 
bir konferans toplanmasını tek'lif 
edecek olur !arsa Fransa ile İngil
tere hükürnetleri bu teklüi kabul 
etmiyecekler ve Rusyanın davet 
edilmesinde israr edeceklerdir. 

İngiltere ile Polonya ve Türki
ye arasında başlıyan ve müteka -
bil yardım paktı için yapılan Hk 
konuşmalar nihayete ermiştir. 

Bu paktlar, arzu edHdiği zaman 
ve ihtiyaç görüldüğü anda otoma
tik şekilde mev.kii meor'iyete gı -

Paris Kokotları Busabah Kat'i Netice 
Endişe içinde! AlınacakHarbBaşladı 

ltalya 
Alman yada~ 
Ayrılmaya 
Mecburdur 

(5 inci 8ayfadan devam) 
reıniş ve :iki sene içinde bu eğ -
lence kadınlarından dördünü, i
pekli çor~lari:le boğup öl.dür
müş. 

Hüviyeti henüz tesbit oluna -
mıyan bu cani, sokakta tesadiif 
ettiği kadınlan kandırıyor, ya bir 
otele veya evine götürüyor, sar
hoş ettikten sonra ipekli çıorabı 

ile boynunu sıkarak öldürüyor; 
elbsielerini, bilezik ve yüzük gibi 
şeylerini, parasını alıp kaçıyc.-. 

Cani ilk evvel Öjeni adlı 'bir 
kızı öldürmüş, nesi var, nesi yok 
alıp kaçm!§lır. Ertesi günü zabıta 
zavallı kızcağızı yatağında boy -
nunda bir ipt>k çorapla boğulmuş 
bir halde bulmuştur. 
Kısa hır müddet sonra Huhert 

isminde bir eğlence kadını da ay
ni suretle öldürülmüştür. 

Hlbbertin ev sahibi, zabıtaya 
verdiği ifadede diyor ki: 

- Gece yarısına doğru yanın -
da, uzun boylu, iyi giyinmiş bir 
adamla geldi. Şapkası fazlaca e
ğik olduğu için bu adamın yüzü -
nü görmecdiın. Yulqan çıktı!lar. 

· İki, üç saat sonra merdivenden bi
risinin indiğini işittim, acaba kim 
diye küçük pencereden baktrm. 
Bu, Hubertle gelen adamdı. Ka -
pıyı açtı, çıktı, gtti. Bunu tabii 
gördüm. Çünkü, bu gibi kızların 
geceyi bir erkekle geçirdikleri na
dirdir. Sabahleyin yukarı çrktun. 
Hubertin oda kapısı aralıktı. Ses-

. lendim. Oevab alamayınca içeri 
girdim. Genç kız ölmüştü. 

Katil, kızcağızı ipekli çorapla 
boğduktan sonra başını ya.tak 
çarşafına saımış ve kaçmış ... 

Pa.ris zabrtası müşkül bir vazi
yette. İpekli çorap'a boğulup öl
dürülen kadınlann sayısı dördü 
bulmuş. Fakat katilin hüviyeti 
henüz meçıhuldür. 

HiKAYE: 

KATIL 
( 4 ünr.ii sayfadan devam) 

- Neyse, şöyle bır dolaşalım. 
- Güle güle. 
Jandarmalar uzaklaştı. Leyla. 

kapıyı kapadı .. 
- Duydun mu İhsan, seni arı

yorlar. Haydi git. Eğer Ahınede 
rastlarlarsa gelip evi beraber a
rarlar. Eğer seni bulurlarsa mah
volursun. 

- Gidiyorum. Allaha ısmarladık 
Leyla. Hakkını helal et. 

Leyla cevab vermedi. Yukaırda 
tavanarasının penceresinin açıl -
dığını duydu. İhsan oluğa tutu -
narak bir müddet sonra, yere at
ladı ... 

Sessizlik çöktü. 
• •• 

Ahmed geldiği zaman 
'kararmıştı .. İçeri girdi: 

- Nihayet yakaladılar! 
- Kimi yakaladılar? 
- İhsan ... Hani seninle 

ortalık 

evlen· 
mek istiyen bir adam vardı, işte 
onu. 

- Ya .. Ben onu İstanbulda sa
füyordum. 

- İstanbuldan buraya cinayet
lerini işlemek için gelmiş ... Na
sıl yakalandı biliyor musun? 
Korkma. yalnız sana da geçmiş 
olsun. Bizim tavanarasına saklan
mış, küçük pencereden atladığını 
görmüşler ve yakalamışlar. O pen
cereyi ördürmeliyim. 
Karanlıkta karısının balmumu 

gibi sararıp tirtir titrediğini fark
etıniyordu ... 

recektır. 

YENİ HARB GEMİLERİMİZ 
Londra, 21 (Hususi) - İngilte

re tezgahlarında yapılmalrta olan 
harb gemilerimizin inşaatı ilerle
mektedir. Bu gemilerin dördü de
nizaltı, dördü de destroytr, il<isi 
mayin gemisidir. Bu gemilerden 
denizaltla.rı yakında Tü.-kiyeye ha
reket edeceklerdir. Bundan sonra, 
Zafer torpidomuz tipinde olan 
destroyerler ge-Jece'ktir. 

Haliçte inşa edilen Yıldıray de
nizaltı gemimiz de 28 ağustosta 

denize indirilecektiı. Burada der
hal iki denizaltı gem:dnjn daha 
inşasına başlanacaktı .. 

(1 inci sahifeden devam) l 
mışlardı. -~mnızı ve mavi taraf
ların bugunku şiddetli muharebe
leri çok heyecanlı bir vaziyet ar
zetmektedir. 

Bu akşam saat 17 de, misafir 
Mısır askeri heyeti burada bek -
lenmektedir. Ayni hususi trenle 
İstanbul gazetecileri de gelecek -
lerdir. Misafirler ve gazeteciler E
dirnede. kısa bir tevakkuftan son
ra doğruca manevra sahasına ha
reket edeceklerdir. 
ECREBİ ATAŞEMİLİTERLFıR 
Şehrimizde bulunan ecnebi ata

§eDliliterler de bugün akşam üze
ri Edimeye muvasalat etmiş bu
lunacaklardır. Ateşeıniliterlere 

mihmandar olarak Kurmay yar
bay Cevdet ve Hamdi, Süvari bin
başısı Rifat Yüksel, Kurmay yüz
başı İrfan Alptekin, yüzbaşı Sey
fi Aluğ tayin edihnişlerdir. 

Davet edilen ecnebi ataşemili -
terler meyanmda, Alman, İtalyan 
ve Bulgar ataşesi de vardır. 
Ataşeler bugünkü muharebele

rin son safhalarını takip edecek -
ler ve ayın 25 inde yapılacak bü- • 

yük geçid resminde hazır bulu -
nacaklardır. Geçid resmi için son 
hazırlık1ar bitirilmek üzeredir. 35 
bin kişi alacak büyük bir tribün 
inşa edilmiştir. 

MİLLİ ŞEF MANEVRA 
SAHASINJDA 

Milli Şef İsmet İnönü, dün öğle
den sonra, Edirne, Kırklareli ve 
civarında tetkiklerine devam bu 

· yurınuşlar, bilhassa Edirnenin i
marı ve su işi ile alakadar olmuş
lardır. Milli Şef Edirne su derdi
nin derhal halledilmesi için direk
tifler vermişler, imar meselesin
de hükürneün yardımda buluna
cağını vaid buyurmuşlardır. 

Güzergahta halk, Milli Şefi 

şiddetle alkışlamaktadır. Re
isicumhur dün manevra sahasın
dan gelen raporları tet'kik buyur· 
muşlardır. 

Mill! Şef, bu sabah şafakla be
raber başlıyan kat'i neticeyi, şid
de1li muharebeleri yakından ta
kip etmek üzere Edirneden manev
ra sahasını teşrü buyurmuşlar -
dır. 

60 Lira Meydana M- k. - -
a ıneye 

Çıkarıldı Verirken: 
(1 inci sahifeden devam) 

(1 i1\ci sahifederı ati 
Almanya İtalyayı barlıtü~ 

madan ve İtalyan kanı dÖ~~ 
den harbe girmemek sebt il 
elinde tutmaktadır. İta1Y8 " 
kında olmaksızın topun .. 

.... • . . k d 0 k di"" geruıgını ve en ı en · ,1. 
manyaya teslim etmiş bu1. f 
ğunu yeni anlıyor. İş, b•; 
veya bir tehdid, blöf bcr~, 
mahiyetini kaybetmiş, Jt · 
bir Alman sömürgesi baliııl/ 
miş bulunması tehlikesi b 
termiye başlamıştır. ~,1, 

Kendi kendisini tanı•ll"' 
manyaya vermiş bulunj.ıı 
İtalya Almanyanın mütl Jıl 
rak kaldıkça bu tehlike d~. 
artacak ve bir gün 80 !111 ı, 
Almanya İtalyayı ve italY' 

ı·I 
raklannı kendi limanları 1~ 
deniz iskeleleri sayacaktıf· ' 
turyayı ilhak eden Alııı~· 
İtalyayı içinden fethetnı~ ,v' 
tile birkaç yıl içinde ay~' ııf' 
düşürıniyeceğini hangi ıta I 
min edebilir veya b~ ~e Jı 
hangi İtalya icabında sıl;lı ;f 

• • d .. O JI dcdebılır. Almanya, u .,J_ 
nın şimal hndudunda ~• .. 1 

Ç b l 
l T daydı, bugün topları, . ıu ıJ em er ayn "e askerleri ve subayları ıl•' 

İn!giliz harb gemilerini ziyaret et- nın içinde ve en mübiıO ı< 
mek üzere giderlerken, sandalın Ha lif aks ceyş merkezlerindedir. 

bir motöre çarpmasile hasıl olan L d D d İtalyayı Almanyaya kafl~ 
sarsıntıdan iki kardeş denize düş- On Taya Ön Ü ve ancak daima sulh crP~; 
ınüşlı:>r, ayni sandalda bu'1unan (l inci sahifeden devam) varlığı koruyabilirdi ve ~ 

ondan gayri koruyabilc't 
kızlar akrrubalarından tıb talebe- lfa gazetenin zannettiğine göre, 

kuvvet tasavvur edilenıcJ· ,, 
sinden Ahmed tarafından kurta· demokras;Jer boyun eğmediği tak- • , B0-,1 

Bu itibarladır ki, ~"' ~. 
rılmışlardı. Bu sırada Aliyetıin i- dirde Hitler, pek alçakça olacağı İtalya arasında ibtilifla~ ııı' 
çinde 60 lirası bulunan çantası da tçin ya·pılınasına ımkan olmıyan terdiği yolundaki havadı! ~,ı 
denize düşmüŞtü. bir rical ile 36keri bir hareket şık- dereceye kadar inanm•I< ,ı.~ıl 

Emniyet müdürlüğü vaziyeti !arından birini tercih etmek izti- ten yerindedir ve ınub . 1 
§Üpheli görmüş ve sandalcı aran- rarında kalacaktır. Hitlerin vere- italyanm milli menfaall / 

. d b 1 ad , .b. h.. ceği öyle bir karardan doğacak Almanyadan ayrılıp sulh' 
mış ıse e, u unm ıgı gı ı, u- b hr ek k d U ·· d 
viyeti de teshil edılememış ti. dut an.kp ya ın ır. zun mu • ne aman dilemektedir. . ı~• 

I e gecı mez. Aksi halde istikbalin il' " ~ 
Sandalcmın böyle meçhul kal- \1--llflll-W_--.ı-l'ıl'lllııllflllıll'-' _____ çizdiği ve çizmekte 01.ıuğ~I 

ması şüpheyi arttırmış ve niha - beti İtalyanın önlemesiı•' 
yet talebeleri 1ıışıyan sandalın Devrı"a"' lem , tasavvur edi eınez. . dtf 
Azabkapı iskelesine kayıdlı Ni - y ki Tehlike kapıya gelm•~ 
yazinin sandalı olduğu teılbit edil- apaca armış talyanın içine girmi~tir. ff~ 
rniştir. ETEM tzz~ 8 

Emniyet müdürlüğüne çağırılan (J inci sahifed.en devam) 

sandalcı Niyazi kızlar denize dü

şiiınciye kadar sandalda kalan çan
tayı açarak içindeki 60 lirayı al

dığını ve sonra çantayı denize at

tığını itiraf etmiştir. Niyazi adli

yeye teslim edilmiş, 60 lira da 

sahiblerine iade edilmiştir. 

T alebemizBugün 
Alman yadan 

Geldi 
(1 inci sahifeden devam) 

de kaldık. HükUınet bizi başka 
yerlere gönderecek.• 

- Almanyada talebemize ne gi
bı tazyikler yapılıyor? 

ailelerine clbiz devrililem seya -
hati yapmak üzere Samsuna gidi-

yoruz. diye haber bırakarak or
tadan kaybohnuşlardır. Karade -
niz pootasını yapan Güney5u va-

purunda oldukları bu iki yarama
zın Samsunda yakalanarak İs -

tanbula gönderilmeleri için Sam
suna telgra:fla malumat verilmiş
tir. 

Acıklı Bir kayıp 
Kıymetli Ressam General 

Balili Kaybettik 
Tüccardan Selım Sözel; Tütün 

Lmrited Şirketi eksperi Halim, 

Pertevniyal lisesi resim öğretineni 

Ali Sözelin pederleri General Halil 

İkinci Ha"9 

T aarruıtı ,1 
(1 inci ıahifeden °'"! 

şiktaştakiler Üsküdar ıs~ 
şında, BeyazıddakUer d 
meydanında, Fatihdekiler l 
saray Validecamii önürııle 
lacaktır. Bundan gaye . b~er 
kalardaki halka da ekıP 

1 
lı .. t eJttl . 
şma tarzını gos erm .• ~~ 
Denemenin hakemler: ~ı 

dır: Vekalet seferberlilı fefr/ 
Hüsameddin, vilayet .. se ~ıJ' 
müdürü Nail, BakırköY rft/ 
kamı Gafur, seferber!ilt ıı! 
Hakk1, hava genel koJ11°tl,ı 
nın tayin ettiği <!iğer z3 rl'Jİ 

vefat ~ir. Cenazesi yarınki Hükümet, Istanbulurı 
191 

ı 

salı günü Bey leı'beyindeki yalı - yerlerine hakiki sığıııaJı. ~.ı 
sından kaldırılacaktır. Namazı öğ- mak için tedbir almağa ~er 

·- Soğuk muamelelerine ilave- leyin Beylerbeyi camiinde kılı - tır. Bu sığınakların y~r ~ 
ten bizce mukaddes sayılan bir çok narak medfeni e.bedisine defne - planları pasif korunıııa ;lrl'~ı 
şeylere de hakaretamiz kelimeler dilecektir. nu tarafından tesbıt ed 
kullamy9rlar. Bize tazyık yapmak ol 
için en ufak fırsatlardan _istifade 'İzmir Fuarında Yaralananlar ,., 
edıyorla:r. Başkasına aıt hır radyo ıbl>'. 

meselesinde bütün arkadaşları sa· İzmir 21 (Hususi) - Dün akşam Arkadakiler bı< ıa~"'-ıli;e. 
bahın beşınde yataktan kaldırıp Ticaret Vekilimiz B. Cezmi Erçi- ci feryadlarını işidip 1ıa .~oıl 

· ıerr 
karakola çagır· dılar.. nin bir nutku ile küşad olunan reninciye kadar da ıç . 

" til"· ı 
beynelmile1 Dokuzuncu Fuarımız ayaklar altında eziJrnıŞ ·aır Talebeler bu sırada kendi tren

lerile İstanbula gelmiş olan bir ta
kım Alınan talebelerini gösterdi
ler. Bunlar aslen Alınan olup ai
leleri İstanbulda bulunmakta ve 
Alman - Avusturya mektebinde 
okuyan gençlerdir. Gezmek için 

Almanyaya gitmişler dönüyor -
!ardı. Talebelerimız bunlar bak
kında: 

- Halbuki - dediler • Almanlar 

bizım memleketimızde yine eski

si gibi tam bir dost millet muame
lesi görüyorlar. Gönfil arzu eder 
ki bizim bu civanmerd hareketi

mize karşı Almanlar da ayni su
retle mukabele etsinler.• 

bu sabah da erkenden ziyaretei- dan biri mahalle bekciSI 0~ 
lere açılmıştır. Dün akşam 6 saat birisinin bir işçi olduğO 
içind panayırı 37 bin kişi gezmiş nin de civar kazalara,aıı dl ı' 
ve bugün saat 11 e kadar bu ra- anlaşılmaktadır. 4 üııilfl ıııııf/ 

a"·s t 
kamın 50 bini aştığı tahmin edil- ları ağır olduğundan ı ~ 
miştir. 

iKalabalık bilhassa dün akşam 
açılma merasimi esnasında görül
memiş bir hal almış ve bu yüzden 
9 eylfıl kapısı önünde 4 vatandaşı-
mızın ezi!.ınesile neticelenen mü· 
essif bir kaza da olmuştur: 

Tel örgülerin arkasında bulu
nan halk, kalabalığın her an git-
tikçe artınasile ıınaniayı aşınca 

öndekilerden bir kaç kişi yere yu
varlanmıştır. 

dadı sıhhi otomobil( il~if· 
- d ·1mi'le » hastaneye gon erı ' ''"'I 

Ayrıca bir haclise esııa·1~ 
kaç kişi de hafif surettpı 4' 
ınış; ihtiyar bir kadırıc9 

yılmıştır. . !>4 ji>-ıı; 
Bu seneki Fuara z ııııilp 

devlet resmen iştiral< e j~IT J 
..va• r:ı 

devletler Sovvet RU>J il<'" ·. 13el( ,._~_, 
tan, İngiltere, Iran, fi·1"' 
sa, Romanya, PolonY 9• 

manya ve İtalyadJt· 

b 



No. 61 Yazan: Rahmi Yağız 

Topu Talisiz Yelkene Çevirdi 
Ve Ateş Etmeğe Başladı 

Ôehşetli Bir Çatırdı h.e Doğanı Bahrinin Bodosla
l>ıQsının Üst Kısmı Parçalandı, İsabetler T akibetti 

..... Buyurun kapiten! 

ııa ..... Şu tehlikeli mıntakada boşıı
bqkvaltit geçiriyoruz. İşimizi ça -

bıtıreJim, hareket edelim. 
(,~Hay hay Kapiten! Yalnız yel-

• 
1Yi ne yapacağu şimdi.. 

..... \'akalım!. 

liıı~ Sahildekilerin nazarı dikka
llfy Celbetmez mi Kapiten. Daha 
da l~ şıı battal tekneyi sarma -
oıı n dumana koşacak yardımcılar 
~ fliindürebilirler. 

'"Ye bir saniye düşündü: 
c, ..... Doğru, hakkın var İzidor .. 
ın~ltn fena halde sıkılıyor da şıı 
lııi a her şeyi teferrüatikı düşüne-

Yorum 

~ ~~ l'ieden içiniz sıkılıyor kapi -

,1 ';; l\tavye zoraki bir sırıtışla gü -
llııedi: 

bıı-:-~ilmem .. sebepsiz bir sıkıntı 
•iıı'ı a encamımızı hayıra çevir-

c_-... 'ielkenliyi delip batıralım mı 
Ptten• 

Ca ~lav;e isteksizlikle kaşlarını 
4ıırdı: 

1ıı: llayır .. bıı, bize bu kadar o
'l' Yapan şu mel'un yelkenlinin 

illa 'Yfaıarından kıifi intikam al
llıııa Yaramaz! 

'J> k ~lııo e i ne yapalım .. Açılıp tbr-
ataiım mı!. 

'l: o~, Vet yapacağımız da o_ Nasıl 
ııı_~ bıraz evvelki gürültü top, 
~U htııe1ı tüfek ve tüfek sesleri sa
llı~ alkını kafi derecede ikaz et
•le;hteıaşa düşürmüştür. Binaen
('?ııi .artık torpido atmakta, yel
lıır 6 ı topa tutmakta mahzur yok-

. Yle yapalım. 

t;;
1
Ben mürettebata tayfaları te

lına ~k~r Yelkenlinin birer tara -
inli agJatayım. Sonra gemiye dö-

llı. 

t lı:aydi .. çabuk! 
ııdo .. 

ıq <ii , r. suvari i.!e konuştukları-
~~ atıe tatbki etti, ettirdi. Mü
~1 hat büyük bir hınçla tayfa
llıiıu ırer tarafa sürüklediler. Ki
ıı.tç !tırık serenin dikili duran 
•· asına k' . . .. k "'~i • ımını gupeşte enarın-

~Palamar babalarına, kimini 
i <! daki arma iplerine, bir ild

~bıı e <lümen dolabına ve teker
~ltı e ,bağladılar. Sonra koşu~ak 
ı~~. a geldiler, tahtelbahirin gü
~ııı. ltı.e aUadılar, süvarinin ar
~~ .ıııralandılar. Güvertesinde 
it dur u _tayfanın elleri kollan bağ
'\( 

1 
du~ yelkenliyi ateşe tuta -
alırıb etmek, bu suretle in-

tikam almak zevkile seyre hazır- ı -Bir torpido atılacak! .. 125 ki-
landılar. !oluklardan .• Ateş!. 

Triton, kendisini Doğanı bahri
ye rapteden paJamarları çözdü, a
ğır, ağır yelkenliden uzaklaştı, 300 
metreye kadar açıldı, topunu ha
reketten kalan talihsiz yelkenliye 
çevirdi, ateşe başladı... Gedikli 
Oskar Sabo, ancalr. üçüncü mer
mide bir isabet yapabildi. Dehşet
li bir çatırdı ile Doğanı bahrinin 
bodoslamasınm üst kısmı parça
landı, bıınıı ikinci, üçüncü isabet
ler takip etti. 10 dakika içinde yel
kenli kuru bir tekne haline gel
di; artık bıı işe nihayet vermek 
kararile hareket eden Klavye tor
pidocıılara seslendi 

Etyen Şamo'nun tuttuğu mani
vela kolu bıı emirle harekete gel
di .. Triton'un katil tiyub'larından 

fırlayan 125 kiloluk bir mermi, 

gidişte kabarcıktan bir iz bıraka

rak Doğanı bahriye doğru koştu, 
bir Sil yılanı kayışı ile ilerledi. he

defini buldu, çarptı .. Korkunç bir 
infi!ak, dehşetli bir patlama tah

telbahirde duraıılaruı lrulakların

da çınladı, aksi sada sahilde, en -

ginde uzaklarda yayıla yayıla bü

yüdü, uğultuya döndü. 

( Dı>tJamı var) 

Müşkülat Ortadan 
Kaldırıla bilirmiş! 

(4 üncü sayfadan cıevam) 
dünyanın onun aleyhine birleş -
miş olacağını hatırlatıyor. 

Diğer taraftan İngiliz gazete -
!erinde türlü rivayeUer yer bul
maktadır. Bu gazetelerin sütun
[arında muhtelif haberler görül
mektedir. Mesela şıı da öyledir: 

İtalya Başvkili Musolini, dama
dı olan hariciye nazJl'ı Konta bir 
plan vermiştir. Kont Ciano Al -
man hariciye nazın ile görüşür -
ken bıı planı izah etmiştir. Bıı 

plan nedir?. Tafsilat verilmiyor. 
Y a1nız muhakkak sayılan birşey 
varsa o da bugün Avrupada İtal
ya ve Almanyanın yüzünden çık
mış olan birçok müşkülatın halli 
için okluğunun söylenmesidir. Fa
kat doliusunu söylemek lazım ge
lirse bütün bunları ihtiyatla kar
şılamak lazım geldiği de ilave e
diliyor. Çünkü her tarafta her
kesin sinirleri bıı dedikodularla 
o kadar yorgun •bulunuyor ki bir
birine uymıyan rivayetlerden han
gisine inanmak, hangisine inan
mamak l&zım geldiğini tayin et-

. mek de zorlaşıyor. Fakat Londra 
mehafilinde hakim olan bir kana
at var ki o da şudur: 
Bugün sulh vardır. Sulh deovam 
ediyor. Sulhun devamını temin i
ç~n İngiltere lmvvetlendikçe kuv
vetini arttırmalı. İngiltere ile bir
likte sulh cephesini tesis etmiş o
lan devletler daima kuvvetli bıı
lıınmalıdırlar. Bu böyle oldukça 
karşı taraf da sulhu bozamıya -
cUtır. 

İtalya ile Almanya şimdiye ka 

dar taklb ettikleri politikanın çık
maza girdiğini görerek belki de 
yollanru değiştirecekler ve bun
dan sonra kendilerinin en ziyade 
sulhu sever olduklarını söyliye -
rek bunu isbat için de bir takım 
tekli.tlerde bulunacakLudır. 

Bütün bunları teyid etımek ü
zere birkaç gündür gelen haber
ler şayanı dikkı>ttir. İngiliz hari
ciye nazırı Lord Halifaks da çe
lril.miş olduğu sayfiyesinden tek
rar paytahta gelerek vazifesile 
meşgul olmağa başlamıştır. Bu da 
gösteriyor ki Londranm siyasi 
mehafilinde yeni bir faaliyet baş
lamıştır. 

Bir Vicdan 
Meselesi 

(5 inci sayfadan devam) 

di. Ve tabii ayrıldık. Bir kaç gün 
sonra sevgilisi ile beraber Ameri
kaya gitti. Bıı adam. serserinin bi
ri idi Orada Gangsterlerle birleş
miş, koka'n kaçırırken polislerle· 
karşılaşmış, teslim olmak isteme
miş. Polisler ateş etmişler. Yara
lanmış, ölmüş. Hemşirenize gelin
ce o da hapiste. Şimdi kendisini 
terkettirn diye beni kabahatli gö
rüyor musunuz? ... 

Genç kadın, kalktı. Göz yaşları
nı sildi Kapıya doğru yürüdü, ve: 

- Hayır! dedi. Affediniz beni. 
Büyük bir hata ettim. Hakikati 
bilmiyordum. Affediniz beni! ... 

TARZANIN OGLUj 
ıı,t 

lo ı~ llıüddet heyecanlandılar, 
l<otak devam etti: 

~ ~ Wk fÜkür baba, sizden baş
~~ T:ıntonu durduramazdı. 
lıq n ı:>glunun bağlarını kesti. 

"ııı 
1

=1
11atulrnaz tesadüfün heye -

' 'ılrt.,n sonra Tarzan Mer
donau: 

t~ Sıle e . . . 
"l, la . ''e gıtmenızı emretmiş-
' 

11'Yorum. 
llaıtı;~ 8!ır, yerimin sevdiğim a
lliıı~ hntnda olduğunu söyle -

'-'e h 
~ı. aşını Koralan omuzuna da-

* . elin sonra Tarzanın kö"üne 
.... ,1 r " 

' , , · Tarzan medeni kılığına 
•·~ Fakat Kora ani Jak 
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bıı kıyafetle annesine görünmek 
istemiyordu. 
Meryenıde ondan ayrılmak is -

t~medi. Bunl.lll üzerine karar ver
diler. Tarzan. eve yalnız girecek, 
oğluna elbise tedarik edecek ve 
karısını bu jayam hayret hay
ret habere alıştıracalı:tL 
cCanım• kocasını bekliyanlu. 

Bovnanın yanında Meryemi gö
remeyince müteessir oldu, gözleri 
yaşardı. 

- Ne oldu Bovn.a, kozum ça
buk söyle. 

- Sana öyle bir müjde getir -
dim ki ... 

- Çabuk söyle, Meryemi bul
dun mu?. 

Bovna heyecanlı bir sesle cevab 
verdi: 

Yazan: EDGAR RAYS 

- Hem Meryemi, hem de baş
ka bu-ini daha buldum. 
Daıha bunu söyler söylemez ka

dın kocasının kollarına düşüp 
bayıldı. 

Ayılınca Ledi Grestok sordu: 
- Nerede?. Neredeler? 

- Ormanın kenarında. Jak an-
nesinin karşısına hayvan postu ile 
çıkmak istemiyor. Beni elbise bu
layım diye buraya gönderdi. 
Kadın el çırparak hizmetçisini 

çağırdı: 

- Çabuk çabuk. Bütün eşya -
lan sandıkta. 

Tarzan kahkaha ile güldü: 

- Bugün artık oğlum ancak 
benim eibiselerimi giyebilir. Kü
çük oğlun büyüdü. 

T- SO!f TSLG•A• - 21 AeuSTOS ım 

s o 
Güreş 

Tekirdağlı 
Bul garı 
Yendi 

-Kürek Müsabakalar• 

Güneş Kürek 
Birincisi Oldu 

At Yarışı 
Dün Beş 
Koşu 

Yapıldı 
Profesyonel serbest gür~ş mü

sabakaları dün Taksim stadında 
yapıldL Alınan neticeler şunlar
dır: 

Birinci Gelen Klübe Bir Kupa 
Verildi, Müsabakalar iyi Oldu 

Yarış ıslah encümeni tarafın
dan tertip edilen İstanbul at ya
rışlarının beşinci haftası da dün 
Bakırköyündeki Veliefendi ça -
yırında çok kalabalık bir me -
raklı önünde büyük bir intizam 
>çinde yapılmıştır. 

Somalı Fethi - Mo.lkaralı 

Mustafa 

Mustafa serbest güreşi iyi bil
diğinden Somalıya üstün bir gü
reş yaptı. Tuş yapamadığı için 
berabere kaldılar. 
Arap lsmo.il - Yamo.lı Hüseyin 

İyi bir serbestçi olan Yamalı, 
eski grekoromenci Arap İsma -
ili 15 er dakilı:alık müsabakanın 
ikinci devresinin beşinci dakika
sında tuşla yendi. 

Mülıiyim - Romo.nyab Ahmet 

Mülayım Sındırğılı Şerifle 

karşılaşacaktL Şerif gelmediğin

den Mülayim Romanyalı Ah
metle karşılaştırıldı. Romanya -
lı, vücut ve siklet itibarile Mü -
!Ayimin yanında pek hafifti. Ni
tekim müsabaka esnasında Ah
met kaçtı, Mülayim kovaladı. 

Mülayim hasmını istihiaf ta et -
ti. Hakem heyeti danışıklı döğüş 
yapıyorsunuz, diye bir ihtar ver
di. Bunu ikincisi takip etti. Ha -
kem. müsabr.kayı tatil edınce 

Mülayim hakeme saldırdı. Ağı -
za alınmıyacak küfürler savur -
du. Polis müdahalesile kapı dı -
şarı edildi. Hakem heyeti de 
verdiği bir kararla Mülayimin 
dlskaliliye edildiğini bildirdı. 

Dimitri lskoviç - Manisalı Halil 
Her 20 dakikada bir, iki da

kik~ istirahat etmek ve yenişin
ciye kadar güreşmek şartile nıü
sabaka başladı. 

Söylendiğine göre Bulgara, 
.Balkanların kaplam• der !er -
miş! 19 uncu dakikaya kadar çok 
defa Manisalı bakim güreşti. Blj. 
dakikada Manisalı çok müşkül 
bir vaziyete girdi. 

Halil hasmını kuvvetli bir 
köprüye getirdi. Ve tuşla 34 ün
cü dakikada yendl 

Tekirdağlı Hüseyin - Bank-Of 
Karadağ 

Bankfo 110. Hüseyin 105 kilo

dur. 
Orta hakemi Sami Karayel. 

Müsabaka, yenişinciye kadar de
vam etmek şartile başladı. 

10 uncu dakikaya kadar dene
me ile geçen müsabaka, Hüseyi
nin bir kafa kapmasile rengini 
değiştirdi. 

Biraz sonra, Hüseyin de m!i -
him bir tehlike geçirdfyse de, 

İstanbul kürek birincilikleri 
dün Yenikapı sahillerinde bü -
yük bir kalabahk önün.de inti -
zamla ya.pıldı. Ve bu yarışlar 

sonunda aşağıdaki neticeler a -
lım:h: 

MÜPTEDİLER 
1 Çifte: 
Hu müsabakaya Galtasaray, 

Güneş, Beykoz, Beylerbeyi, Fe
' ne:ı1bahçe, ve İzmit olmak üzere 

altı tekne iştirak etti. 
1 - Galatasaray (Satvet) 

12.5, 2 - İzmit (müsabaka ha
rici). 2 - Güneş (Anastas). 

İki Çifte: 
Bıı müsabakaya İzmit, Gala

tasaray, Beykoz, Beylerbeyi ol
mak üzere dört tekne iştirak et
ti .. 

1 - Beylerbeyi (Hasan, Hü
samettin, Latif) 10.42, 2 - Ga
latasaray (Reşat, Riza, Ertuğ -
rul) 10.48. 

Dört tek kik: 
Bu müsabakaya Galatasaray, 

Fenerbahçe, Güneş, İzmit ol-
mak üzere dört tekne girdi. 

1 - Güneş (Ferit, A:bdurrah 
man, Halit, Sabahattin, Kenan) 
29, 2 - Fenerbahçe (Nedim, 
Necdet, Şükrü, Ahmet, Semih). 

KIDEMSİZLER 
Bir Çifte: 
1 - Galatasaray (Sati) 11.9, 

2 - İzmit (Müsabaka harici) 
11.20. 

İki Çifte: 
1 - İzmit (Müsabaka hari -

ci) 10.12, 2 - Galatasaray {Re
şat, Fethi, Ertuğrul) 10.25. 

Dört tek kik: 
Bu müsa:bakaya Galatasaray, 

Güneş, İzmit, Fenerbahçe ol
mak üzere dört klüp iştirak etti. 

1 - İzmit (Mustafa, İsmail, 
Ali, Rahmi, Ferdi) 9.14, 2 - Gü 
neş {Ferit, Kenan, Salbahattin, 
Emin), 9.24, 3 - Fenerbahçe 
2 - Kemal, Abdullah, Mehdi, !Iüs 
nü, İsmail). 

KIDEMLİLER 
İstanbul şampiyonu olacak 

klübü tayin edecek kı.demliler 

yar~ına klüplerin <l!l usta kü -
rekçilerini soktukları :çin gü -
nün en mühim müsabakaları 

kı.demli yarışları idi. Program -
da gösterilen saatte tek çifte ile 
bu mühim yarışlara başlandı. 

Tek Çifte: 
Deparda Beykozlu Mehmet 

önü aldı ise de dört yüz metre
den itibaren Galatasaray'lı Ali 
kendisine yetişti ve bir müddet 

fevkalade kuvvet ve meharetile 111,..0,.,,.0_ 0.,,,., .. , ... _,,_, •••• •••••••••••••• .. , .... ,., ...... , .. , , 

hem kendini kurtardı ve hem de• zıştı. Kavga başlamak üzere iken 
rakibini alttan bir bacak kapma- hakem tarafından barıştırıldılar. 
masile yere indirdi. Birinci dev- 3 üncü devreye geçildiği zaman 
re bitti. Tekirdağlı üstün bir güreş tut -

Bulgar işe yumrukla başladı turdu ve 64 üncü dakikada raki-
Tekirdağlı da tekme alınca iş kı bini tuşla yendi. 

Bir saat sonra Jak annesinin kol
larına atıldı. 

Ancak"lı:ara bir haber bu aileyi 
mateme boğdu. Morison a'.dığı ya
raların neticesi ölmüştü. 
Kadın oğlunun Meryemle ev

lenmesıne mani olmadı. 
Meryemle Jale evlenir eden -

mez Londraya gideceklerdi. 

* Londraya yerleş\ikten sonra 
Tarzan aziz bir dostundan bir 
mektub aldı.. Bu mektubu Gene
ral Arman getirmiştL Mektub 
Arnodan geliyordu: 

General dedi: 
- Beni size dostunuz Arno tak

dim ediyor. Siz Afrikayı pek iyi 
bildiğiniz için size başvurdum. 

Bundan birkaç sene evvel kü
çük kızımı kaçırdılar. Çok aradık 
bulamadık. Bütün Avrupa gaze -
lelerine resmini bastırdım. Arlık 
ümidimi kesmiştim. Birkaç gün 
evvelde çölden bir Arab geldi. Kı
zımın nerede bulunduğunu bil -
diğini sciy ledL Siz oralarda çok 

yaşadınız. Böyle bir kızdan bah
sedildiğıni duyö.unuz mu? 

Tarzan sordu: 
- O Arab kızın sizin kızınız ol

duğunu nereden biliyor? 
- Gazeteden kesilmiş kızımın 

resmini gösterdi. 
- Re.ım yanınızda mı? 

General resmi verdi. Bovna 
baktı, uşağını çağırdı: 

- Gelinime söyleyiniz buraya 
gelsin!. dedi. 

Biraz 5onra Meryem geldi, ge -
neral dudakları heyecandan tit
riyerek genç kıza baktı. Sonra 
Bot'Ylaya sonlu: 

- Ne zamandanberi kızım ol
duğunu biliyonlunuz? 

- Bana resmini gösterdiğiniz -
den beri. 

- E\•et o, kızım ... 
MeryPme döndü: 
- Ben senin ... 
Meryem babasının kollarına a

tıldı: 

- B:<!ıa, babacığım!. 

BİTTİ 

ikisinin arasında s>kı bir çekiş
me oldu. Bu sırada da açıktan 
giden Güneşlen Ahilya kuvvet
li bir kürekle her iki fıtanın ö
nüne fırladı ve nihayet vaziye
ti muhafaza ederek b:rinci ol -
du. Beykoz ikinci, Galatasaray 
üçüncü geldl 

1ki Çifte: 
Bu müsabakaya Güneş, Gala 

tasaray, Beylerbeyi, Beykoz ol
mak üzere dört klüp iştirak etti. 

1 - Galatasaray (Reşat, Re-
ha, Turgut) 10.2, 2 - Beykıız 

(Cıhat, Mehmet, Ağan) 10.16, 
1;·;, t tek kik: 
Bıı miisaıbakaya Fe~erbahçe 

Galatasaray, Güneş, Beykoz ol
mak üzere dört tekn"e iş"t•.rak etti. 

1 - Güneş (Ferit, Ahilya, 
N ejat, Dursun, Yaşar) 8.4~, 2 -
Beykoz (Cihat, Memduh, Bur
han, Lefteri, tbrahim) 9.3. 

UMUMİPUVAN 
Şampiyonu tayin eden kı

demlı rnüsabakalarıntla Güneş 

kliıbü iki birincilik aldığından 

10 puvanla İstanbul kürek şam
piyonu olmuştur. Beykoz üç i
kincilik aldığından 9 puvanla i
kinci, Galatasaray, bir birincilik 
iki üçüncülük aldığından 7pu
vanla üçüncüdür. 

Bayanlar Arasında 
Bayanlar arasında yapılan 

müsabakJarda ajanlığın yerinde 
bir kararile lisans aranmadığıa. 
dan birkaç senedenberi ilk de
fa olarak Galatasaray, Fenenbah 
çe ve Güneş olmak üzere üç 
klüp iştirak ettL 

Tek, iki ve dört tek kik ol
mak üzere üç tekne yarışında 

pııvan itibarile birinci olan ba
yanlar İstnabul şampiyonu ola
cağından bıı yarışlara büyük e
hemmiyet veriliyordu. 

Bir Çifte Bayanlar: 
1 - Güneş (Nimet) 6.35, 2 -

İzmit (Sün.bül) 6.41. 
İki Çifte: 
1 - Güneş (Nevin, Nimet, 

Hikmet) 5.51, 2 - Fenerbahçe 
(Melek, Fıtnat, Nezihe) 6.11. 

Dört tek kik: 
Bıı müsabakaya Galatasaray 

ve Fenerahçe olmak üzere iki 
tekne girdl İddialı ve o ıı;sbett~ 
çetin geçen bir müsabakadan 
sonra beş yüz metreden itibaren 
başa ı;eçen Galatasaray teknesi 
nihayete kadar bu tefevvuku mu 
hafaza ederek birinci oldu. Elli 
metre farkla Feneı'bahçe ikinci 
geldi. 

Müsabakalar nihayetinde ya
pılan tasnif neticesinde iki bi -
rincilikle 10 pııvan kazana'l Gü· 
neş bayanları İstanbul şampiyo
nu oldu. Galatasaray 9 puvarıla 
ikinci, Feneı'bahçe 6 pııvanla ü
çüncü oldu. Güneş klübüne a
janlık tarafından bir kupa ve
rilrli. 

Dünkü yarışlarda alınan neti
celer şunlardır: 

BİRİNCİ KOŞU 

Üç yaşındaki halis kan °Arap 
atlarına mahsus olan bu koşu -
nun mesafesi 1600 metre idi. 

Güzel bir tempo ile yapılan bu 
yarışta alınan neticeler şunlar • 
dır: 

1- Önal 
2 - Diker. 

İKİNCİ KOŞU 

Üç ve daha yukarı yaşta 
halis kan İngiliz talarına mahsus 
olan bıı koşu satış koşusu idi. 

1400 metre mesafede yapılan 
f bıı yarışı da şıı atlar kazanmış· 
tır: 

1 - Sonandair. 
2 - Yatağan. 

3-0ya. 

Bu koşunun ganyanı 140, 
plaseleri de 120, 160 kuruş ver
diler. 

ÜÇtl'NCÜ KOŞU 

Dört ve daha yukarı yaşta yer 
li yarım kan İngiliz atlarına mah 
sııs olan bu koşu Hendikap ko -
şıısıı idi. 2600 metrede yapılan 

bu koşuda alınan neticeler şun -
!ardır: 

1 - Cey!An. 
2 - Olga. 
3 - Mahmure. 

Bıı yarışta ganyan 265 p!Ase -
ler de 300 kuruş vermiştir. 

DÖRDtl'NCO KOŞU 

Üç ve daha yukarı yaşta yerli 
halis kan İngtliz atlarına mah -
sustu. Ve mesafesi 2000 metre i
di. 

Bıı yarışta alınan neticeler ıun 
!ardır: 

1-Romam. 

2 -Kaya. 
3 - Şipka. 

BEŞİNCİ KOŞU 

Dört ve daha yukan yaştaki 
halis kan Arap atlarına mahsus
tu. 3500 metrelik mesafede ya -
pılan bıı koşuyu da ıu atlar ka
zandılar: 

1 - Bahtiyar. 

2 - KarakUf. 

3 - Aldervif. 
Bıı koşunun ganyanı 340, pll 

seleri de 160, 205 kuruş vermiş -
!erdir. 

İlk defa yapılan üçlü bahiste 
Ceylan, &ına.ns ve Bahtiyara 
oynıyanlar bir liraya karşı 15 li
ra kazandılar. 

BiSiKLET MERAKLILARININ NAZARI DiKKATiNE: 
Galatada Voyvoda Caddesinde Ktin 

Şimşek Elektrik Ticarethanesinde 

Meşhur HERCULES (Birmingham) İngiliz 
Marka Mükemmel Yarış ve Vitesli 

6i~!~!~;.~r~~f;tö~!uz ... 

ile SABAH ÖGLE ve AKŞAM 
Her yemekten ıonra günde 3 defa muntazaman dişlerinizi lırçalayınıı· 

. ' 1 ~' ~ ' . '"J • J ·. ' --



Çocuklar, İhtiyarlar ve Hastahktan Yeni Kalkanlar İçin Gıda: 

KANZUK BESLEYiCi UNLAPI 
PiYASAYA ÇIKTJ. 

Vitamin ve Kalöri cihetile çok zengindir. KAN Z U K UNLAR 1, besler ve kuvvetlendirir, çok kolay 
hazmolunur. Çocuklarda ishal gibi Barsak rahatsızlıklarını mucip olmaz 

KANZUK PiRİNÇ UNU - KANZUK PATATES UNU - KANZUK YULAF UNU -
KANZUK MERCiMEK UNU - KANZUK BEZELYE UNU - KANZUK iRMiK UNU 

KANZUK NiŞASTA UNU - KANZUK ÇAVDAR UNU. 
Çeşitleri tanınmış Eczane ve Ecza depolariyle büy:ük bakkaliyelerde vardır. 

KA U ıc· ARI 
Eşsizdir, Mükemmeldir, 

UmYmô DeıP>c: 
Sıhhi olarak hazırlanır, Kat'iyen Bozulmaz ve Kurtlanmaz 
1NG1L1 z - KAN z u K Ec:zaııııesno Bey©~Dl!dl .. ~staılf11~l!dl0 

lzmlr Acenta&ı : TÜRK ECZA DEPOSU 

Devlet Demlryolları ve Limanları ı 
ltletme u. idaresi 116nlerı 

Muhammen bedeli 1641 lira 5 kuruş olan muhtelif cins ve eb'atta 
musluıklar 28-8-19'9 pazartesi günü saat (10,30) an buçukta Haydarpa· 
şada ga:r b'rıaımıda.ki komisyon tarafıntlan açık e!ksiltme usulile satın 
alınacakbr. 

Bu ite gı:nııek isteyenlerin 123 lira 8 kuruşluk muvakkat tmıinat 
ve kanunun tayin ettiği vesaikle binlikte eksiltme günü saatine kadar 
komisyona 'llfuac3atları lAzundır. 

Bu ife ait şartnameler komisyondan pata.sız olarak dağıtılmakta-

Böbreklerden idrar torbası.ıa kadar yollardaki hastalıkların 
mikroblarını temizlemek için HELMOBLÔ kullanınız. 

Böbreklerin çalışmak kudretini arttırır. Kadın, erkek idrar zorluk
larını, eski ve yeni belsoğukluğunu, mesane iltihabını, bel ağrısını, sık 

dır. (6140) 
• • sık idrar bozmak ve bozarken yanmak hallerini giderir. Bol idrar te-

Muhıı.ınmen bedeli ve teminat miktarı aşağıda yazılı 135010 kg. ci- min eder. idrarda Kumların ve mesanede Taşların teşekkülüne mani 
vata ve somıın 5/1011939 perşembe günü saat 15 de kapalı zart usuıü olur. Her eczanede butunur. 
ile Ankaradu ldare binasında satın alınacaktır. 

DİKKAT: HELMOBLÖ idrarınızı temizliyerek mavileQtirir. Bu i§e gırmek lstiyenlerin aşağıda yazılı muvakkat teminat ile ka- ,, 
nunun ta~ ettiği vesikaları ve teklliflerini ayni gün saat 14 e kadar \ Sıhhat Vekaletinin 14 · 7 • 932 tarih ve 2 • 27 numaralı Ruhsatını hai%dir. 

komsiyon reisliğine vermeleri lazımdJr. 
Şartnameier 125 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde satıt-

maktadJr. _(6480) 

Yerli malı teklif edildiği takdirde 
Cif malı teklif ed'lrliği takdir-de 

Muhammen 
bedel 
Lira 

Muvakkat 
teminat 

Lira 
8609,68 48129 

25058 1879,35 
(6480) 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı İstan-

: ......................... c:m ................................. .. 

_. __ ım;ııaız:::m ______ Eski Feyziatl ---------------· 
Yatılı BOGAZİÇİ LİSELERİ Yatısız 

Ana •ınıfı ve ilk kısım Bebek te eski Fransız mektebi binasında, kız ve erkek kısımları ayn da
irelerde olmak üzere Lise ve Orta okul. 

Arnavudköyünde Traırvay Caddesinde Çifte Saraylarda 
Kayıd için hergün saat ondan on yediye kadar Çüte Saraylarda Okul Direktörlüğüne müracaat 

edebilirler. İstiyenlere mektep tarünamesi gönderilir. Telefon: 36.210. 

bul Levazım amirliği satınalmakomisyonundanl=============================== 
Tabıaiai bıc Daı·ma Gene P. T. T. Umum Müdürlüğünden: 

Cinai fiatı teminatı Gtınll Saati • 1 - İdare ihtiyacı için on ookuz kalemde kurşunlu kablo kapalı 
Lira Kr. Lira Kr. D G f 

Mıktan 

5000 takım 
1552 • 

erat çam&§ırı 4975 00 373 00 6/9/939 salı 15 

• • 1:144 24 116 00 • • 16 
1 - Gi!nel komutanlık ihtiyacı için yukarda cins, rn.iktan gösterilen 

iki kalem ça.maıır açık eksiltmeye konmuştur. 
2 - Şartname ve nüınuneler komisyondadır, görülebilir. 
3 -İsteklile · ı b\zalarında göslerilen ilk teminat makbuzlarile ka

nuni vesikalarını bAmil 9larak zamanında Galata Rıhtım caddesi Veli 
Alemdar han ikinci kattaki komisyona gelmeleri. (6351) 

Ekzamanın ilacıdır. 

Yara ve çıbanlarda kullanılır. Her Eczanede kutusu 50 kuruştur. 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı İstanbul ... 
levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan : 

1 - 1000 adet ekmek torbasının 26/8/939 cumartesi günü saat 11 
de açık eksiltınei yapılacaktır. 

2 - Taıinunl tutarı 1300 lira ve ilk teminatı 98 liradır. Nümune ve 
e-.·safı komisyondıdır. Görülebilir. 

3 - İstekli:erin gün ve saatinde kanuni vesikaları ve ilk teminat 
malııbudarlle bırlikte Galata Rıhtım caddesi Veli Alemdar han ikinci 
kattaki komiayona gelmeleri. c6127. 

Açık Eksiltme ilanı 
22/8/939 tarih salı günü aaat 14 te İstanbulda Gümüşsuyu Yüksek 

Mühendis mektehi eksiltme komisyonu odasında 3481.23 lira keşif be
delli Yıldızd~ki Teknik Okulunda arka bahçe duvar inşaatı ve tedri
aat binası tamira'ı açık eksiltmeye konulmuştur. 

Mukavele, eıtsi!tme, Bayındırlık işleri genel, hususi, ve fenni ıart
nameleri, proje, keşü hü!Asasile buna müteferri diğer evrak Teknik o
kulunda görülece\tir. 

Muvakkat teminat (262) liradır. 

İsteklilerin en az (2000) liralık bu işe benzer iş yaplığıQa dair İs
tanbul Vilayetinden eksiltme tarihinden sekit gün evvel almış olduğu 
müteahhitlik ve 939 yılına ait Ticaret odası vesikalannı ve teminat 
makbuzile komisyonumuza gelmeleri. (5946) 

Sahip vı nqriyatı idare eden Bafmuharrlrl 
STEM iZZET BBNtcs 

B=ltlıt' :r•• SON TELGIU.J' llatı>a. 

aı'ma u"ze zarfla eksiltmeye çıkarılnuşlır. 

İngiliz Kanzuk eczanesı 
müstahzaratından 

Krem Balsamin 
K A N. Z U K 

ile 

Eksir Balsamin 

2 - Mııharnmen bedel (90.000-), muvakkat teminat (5750) lira 

olup eksiltmesi 14/eylUl/939 perşenılbe gÜnü saat 16 da Ankarada P. T. 

T. Umum mü<iürlük binasında.ki Satınalma komisyonunda yapılacak
tır. 

3 - İstekliler muvakkat tem.inat ba.kbuz veya banka mektubile ka

nun! vesaiki muhtevi kapalı zarflarını o gün saat (UY) e kadar komis
yona vereceklerdir. 

1 4 - Şartnaml'ler .Ar.karada P. T. T. Levazım, İstanıbulda P. T. T. 

' ı Levazım Ayniyat şub"8i müdürlüklerinden 450 kuruş mukabilinde ve· 
rilecektir. (3349) (5624) 

~=- f oça Değirmen Taş 
l"l:.!ı.:~ imalathanesi 

Beyler Usta 
BAKLACI 

.Değirmcncilerjn nazaır dikkatine: 
Un, tahin, fındık. kahve, tuz, alçı, nişasta, ııübye taşları her yerden 

ucuz satılır. 
Hocapaşa EbüssuJJd caddesi 60/1 Sirkeci İstanbul. 

f zührDr •. vıHvaeycrilıd hOamsı.ıeıklrarı fi n:. !is~NB !Ait 
K A N Z U K 1 Tifo w paratifo hastalıklanııa 

isimli 2 ıaJı-ri, bütün dün- Öğleden sonra Beyoğlu A.facami ' tutulmamak için ağızdan alı-
karşısında No. 33 Telefon 41358 1 H' 

yanın en mükemmel güzellik nan tifo hap arıdır. ıç ra-
müstahzaratıdır. Öteden'beri hatsızlık vermez. Herkes ala-

memleketimiz kibar aleminin dem cinsleri vfl'dır. bilir. Kutusu 50 Kr§. 

takdirine mazhar olmuştur Ek • B l • k k ı- Ç.OOuk Hekimi ~ 
Kr B l . · sır asamın anzu Dr. Ahmed Akkoyunlu 

em a samın kanzuk Cildin daimi yumuşaklığını Taksim • Tıılim1ııuıe Palu No. ' 

Kadın güzelliğinin sihirini temın eder. Yüzdeki çil ve le- · Pazardan maada her gün saat 
terkibinde saklıyan .en ciddi keleri alır. Sivilceleri tama _ -.. ıs den sonra. Tel: 40127 

ve şayanı itimad markadır. men izale eder. Traştan son- GÖZ HEKİMİ 

Genç ve ihtiyar bütün kadın- ra cilde .!Ati1 bir serinlik ve- Or. Murad Rami Aydın 
lar için zaruri ihtiyaçtır. Cil- rir. :ı'akslm _ Tallmhıuıe, Tulabap 
din letafet ve taravetini ut- İngiliz KANZUK eczanesi caddeııi No. 10 Urfa çrt. 
tırır. Yağlı, yağsız ve acıba - Beyoğlu İstanbul fel: 4111113 

--------•Tamiratı hitalft bulan -===---~·ı 

1 

Harbiyede B E L V O Bahçesi 
(Alaturka kısmında) 

İZZET Bahçesin!n sazı nakledilerek bu akşamdan itibaren aç1'1 
Türkiye Ses Kraliçesi 

HiKMET iZ 
Saz neyetı; Keman Necati, Piyano Feyzi, Kemençe Sotiri, Ciilll 

Abdi, Cümbüş Cemal, Klarnet Şükrü. 
ı\rtıstler: Faide, Suzan, Af1tap, Mıelahat, Cahide 

-~ 
Okuyanlar: Y~ş~r. Hamit, Mustafa, Darbuka Hasan Tah5' 

Ayrıca ÇALIK.UŞU LÜTFİYE. Tel. 43711 

o. Denizyollan u. Müdürlüğü ilanları 
21 Ağustostan 28 ağustosa kadar rı. 

Muhtellf hatlara kalkacak vapurların 1•111'11• 1 kalkıt gUn va •aatlerl ve kalkacakları rıhtıJ1'11• 

laratleRla hettına 

lertuıı hettn'• 

l&111lt hattına 

Mudanya hattı .. 

l•ndırMa hattına 

IC•r•~lıa llattına 

imrea hattına 

Aywalık hetuııa 

lıunır IGrat hattıııa 

Mereln llattıııa 

- Sah 12 de (Aksu), Perşeıııb• 
12 de (Cümhuriyet) ve 1'9' 

zar 16 da (Karadeniz). Gal9' 

ta rıhtımından. 
- Salı ıs de (Bursa), CUJJ!art~ 

si ıs de (Antalyq). Sirk•C1 

rıhtımından. 

- Salı 9.30 da (Seyyar), l'et • 
şembe ve pazar 9.30 da (UğııJl 
Tophane rıhtımından. 

- Pazartesi 13 de ve diğer giill' 
ler 8.45 de (Sus). Cwnartesl 
ayrıca 13.30 da ve Pazar 20 
de (Marakaz), Salı ve Çar • 
f8D1ba postaları Tophane rılı· 
tımıodan, diğer postalar Ga· 
lata nhtıınmdan. 

-: Pazartesi, Salı, Çarşamba v• 
Cuma S.15 de (Maraka2\). G•· 
lata rıhtımından. Aynca çat· 
ıamba 20 de (Antaly:f) ve cıı· 
martesi 20 de (Bursa). ToP • 
hane rıhtımından. 

Not: Salı postası İzmir Fuat' 
münasebetile illveten yapıl•· 
caktır. 

- Salı 19 da (Mersin) ve CUJ118 

19 da (SeyylUf). Tophane rıb· 
tınundan. 

- Pazar 9 da (Tayyar). Topb•· 
ne rıhtımından. 

- Çarşamba 15 de (Bartııtl, cıı· 
martesi 15 de (Saadet). Sif· 
keci rıhtımından. 

- Pazar 11 de (Eg~). Galata rıb 
tıınından. 

- Salı 10 da (Tırhan), euına ıo 
da (Konya). Sirkeci rıhtı • 
mmdan. Jı~' 

Not : V•pur ııeferled ••kkınd• her türlü malQmat _,, 
telefon numualıan :yuılı acentelerden öğrenilir• 

Galata Acenteliği - Galata rıhtımı Limanlar 4~ 
Umnm Müdürlüğü binası altında 

Galata acenteliği - Galata İstanbul mmtaka Liman 4013' 
Reisliği binası altında ıf'jl 

Sirk.el Aeentellli - Blrkeel, Yolcu ıalonu. 

(114S9) 

iLAVE * 
BANDIRMA SÜR'AT POSTASI 

ıaı 
İzmir Fuarı münasebetile 15 Ağustos tarihinden 26 tYıu· 

tarihine kadar İstanbuldan Salı günleri 8.15 de Bandırma Jı~) 
na birer ilave sürat postası kaldırılacaktır. <62 

• ,.i)J 

Acentalarımız tarafından görülmesi lazım gelen yolcu ":ıİ~ · 
işleri ile vapurlarımıza verilen eşyanın nakli, teslim ve ıesııacıl 
müne ait herhangi bir müracaat veya ihtilaf hakkında yaP 8ı:tır 
şüah! ve tahriri müracaatların doğrudan doğruya alakadar8~ı, · 
talarımıza yapılması icabederken Umum Müdürlüğe y~pılfll iirı'' . 
dır. Bun.dan sonra bu gibi hususlara ait şifahi ve tahr~r! ııı µııı' 
atların, Istanbul Galatada eski Merkez Rıhtım ban halen ve• 
hanı olan binanın altındaki (telefon 42362) baş acentalığa J!lş1ıl 
purlarımızın uğrağı olan iskelelerde de doğrudan doğruYa(611~) 
li acentalığımıza yapılması lüzu mu ilan olunur. ~", 

İstanbul asliye altıncı hukuk 
mahkemesinden: 

Müddei: Salahattin Yalın. 
Müddeialeyh: Aksaray Horlıor 

caddesi Kırmatulumba sokıık No. 
29 da Bahriye. 
Müddeı SalAhattin tarafından ı 

müddeaaleyh Bahriye aleyhine a,.. 

çılan boşanma davasına aid arzu
hal sureti davalıya tebliğ edilmek 
üzere yazılı adresine gönderiılmiş 
ise de mumaileyhin meık\ır ika
metgahı terk ile semti meçhule 
gittiğinin beyanile iade kılınması 
üzerine H. U. M. K. nun 141, 142, 
143 ve 183 üncü maddelerine tev
fikan iade kllınan bu arzuhal ile 
tahkikat gününü gösterir daveti,. 
ye varakasının mahkeme divan -
hanesine asılmasına ve 939/249 
No d;ı kayıtlı ifbu davaya müd-

r ıel 
D~ E:l~~~~ja~~8o~~ 

Burun DoçePP4.,.ı ''1J 
TablDı CUmhurlyel .,...ı ,ııııt« 

M11&71"• Pazardan ınaacll> ~ 
TeJefoD• L 

'"D .. jçı•· 

deaaleyhin on beş gun ·ı 11• • 
verı ı 

vah vermesine karar . ·e ,.ıt ıı 
bermucibi karar daveh} 0Jı!1 ~ı 
kası divanharnıye asılmış ,,J;Bf ~ 

. . y• C' 
mumaileyh Bahrıyenın davsı' jll 
yazılı müddet zarfında . ıs~ .• 

·çı!l ,.. 
vab vererek tahkikat ı . giiP~ 
kılınan 9/9/939 cuma~tedseı Jı~ıı~J 

ıı C"' at on da mahkemem • "-if ' ,.ı ' n• v rv· 
bulunması veya kanu bliğ )'e 
göndermesi lüzumu te r 
geçmek üzere ilan oıunıı ;ı9ız49 


