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4LMANYA-SOVVET RUSYA ANLAŞTILAR! 
~iman Hariciye Nazırı Yarın Moskovaya Gidiyor 
Sovyetlerle Almanlar Arasında Yakında Bir Ademitecavüz 

Muahedesinin imzalanacağı Haberi Teeyyüd Etti 3.§5:;-
Sinir Fransız ve lngiliz Kabineleri Türk - lngiliz 

llarbinde Bugün Vaziyeti Görüşecek! lttif akı 
Son Safha Polonyalı Ailelere İki Haftalık İhtiyat Erzak 

Kırmızı Taraf 
Galib Geldi 

8• Jıafta Avrupa tarihinde 
'Ve mukadderatında sinir 
lıubiain meydan muhare
belerine sahne oluyor. 

!._~n: ETDI İZZET BDİCS 
~~"1ııpua iyesi vaziyet yine 
~ 9ııbire bütüu vehaınet ve ne
~ ile bir buhran halini aldı. 
~ anı yaratan Almanyadır. 

'lJıa Şılıyor ki, bu hafta içiude ve 
~~et ay sonuna kadar Avrııpa 
" ı ve mukadderatı sinir har''lli ~ D son meydan muharebeleri-
ı:ı.~id olacak, müvazene ya tu
~ , bilecek, yahud da bütün be-
• l'ife(j kana ve ölüme boğacak 
~~a hubi başlıyacakhr. 
""'ltlan ııazeteleri: 
~- Çek ileri gittik, artık &"'ri 

eıııey;zı. 

li ~ttlerke~ bilmeyiz, bir söz ve 
~tt düello unun sonunda haki· 
~e~ ~ir dünya harbi lçiıı de ken
lıı tını tamamile hazırlanmış bu· 
r:,.fltlar mı?. Nihayet, asab ve 
~ tte sütunları üzerindeki mu
b .. ~e siperdeki ve ölüm sai • 
~lll'ı altınclalı.i harb d eiilcllJ', 
ı.L;~nya, Jıakikatlerin bütün çıp
~ rajmen gıdasız, muha• 
~t-"lleıı ve r ejimden müteneffir 
ı~akat zor, cebir ve zulüm al
~ ses çıkarmaktan iciz Al -
~-lı>. ınilletini gerçekten a'leşiıı 
tıokacıık mıdır?. 
,. :ııere ve Fransa ile sulh cep
~tnı teşkil eden bütün devlet
h D bundan böyle Almanyanın 
h tthangi bir ilhak veya emrivaki 
ı~elcetine müeaade etmiyecek • 
~ll '. 0ı:tadaki delillerile aşikıir ol
~ıtna ııöre Almanyanın harbe 
<tı 8• v e.;i ve fiile geçmesi 

1. taıc mantık ve irade kudre· 
•ıı· 

hı, 111 sıfıra düşn.esin<\'en sonra 
llıyab·ı· il ı ır. 

\ ıı ~ki hassanın sıfıra düşmesi 
\; ?lıınci harbin, yani sinir har -
~ llııı Almanya aleyhine netire
~ ~ll&i ile müınkiindiir ki. esasen 

ll ırın· . d . . k 
~ ı ve ıra esmı ay ... 
ıı, 1tııiı bir millet ve onun ordu
\ı lldıın taarruz ve tecavüz har -
ı:de de bir muvaffakiyet ve za-
il belcleınek imkansızdır. 

o\t er vakit söylediğimiz ıibi. 
~ tıı,~Ya Versay muahedesini im· 
it a.llğı ııünden bugüne kadar ge
h~ her saat içinde müstakbel bir 
~ b için yaptıjiı bütün hazırlık
\ll 1~ en yüksek muhassalası ile 
la Cıtn başlıyacağı bir tecavüz ve 
~e""•ıız harbinde belki de sağda 
ı.ı;~olda, şu veya bu cephede İ
~ anın da yardımı ile bazı mu-

afEa1c· . b" '' •Yetler kazanabılecek, ır 
il~11~ devletlerin arazisi üzerinde 
t,~ ~tııek fırsatını bulabilecektir. 
b~ _at, hiçbir zaman ve netice İti• 

tıle h' b" ·11 · · t"kl"I" . ti'" ıç rr mı ctın ıs ı a ını • 
~elllıetııek imkanını bulamıyacak 
tlhi bü.~ük harb sonunda oldu~u . 
\a Çıgnediği her karış fopragı 

ıı ltusar halde sahiblerine hı· 
' (Dı11amı il ıncı ıııhijrie). 

Trakya Manevraları Dün Bitti 
Bulundurmaları Tavsiye Ediliyor 

Londra 22-- •Taymis. ııa

zetesinin verdiği bir habere 
ııöre, İngiltere ile Türkiye a 
rıısında yakında bir i ttifak im
zalanacaktır. Hazırlıklar , iler
lemekredir ve oldukça terakki 
etmiştir. Yeni aktedilecek mu
vakelelercle mütekabil mua -
venet için yapılan sarih taah
hüdler kat'i bir çerçeve içine • 
alınacaktır. Türk - İnıriliz it
tifakının, İngiliz • Leh ittifa
kını müteakib hemen ınzalan
ması beklenmektedir. 

Milli Şef Dün Gece Avdet Ettiler 
Londra 22 (Hususi) - Siyasi 

mahalli, vaziyetin son derece ne
zaket kesbettiğine kani bulunmak
tadır. Mihver devletlerinin, dilek
lerini dikte edecek bir hava yarat
mak suretile girişmiş oldukları 
son hazırlıkların blöf olması ih
timali kadar, ciddiye sarması en
dişesi de mevcuttur. 

Bu sebebten İngiliz ve Fransız 
kabineleri sıkı bir temas halinde 
bulunmaktadırlar. İngiliz kabine
ı;.i dünkü toplantıdan başka bugün 
de öğleden sonra fevkalade bir top
lantı yapacaktır. Par:lste bulunan 
Harbiye Nazırı Belişa tayyare ile 
acele Londraya dönmü§tür. 

Bu toplantıda, zaten evvelce a
lınmış olan tedbirlerin kafi olup 
olmadığı bir daha gözden geçiri
lecektir. 

FRANSIZ KABİNESİ DE 
TOPLANIYOR 

Faris 22 (Hususi) - Fransız ka
binesi bugün öğleden sonra saat 
17 de toplanacaktır. Cumhur Reisi 
Löbr-On istirahat etmekte olduğu 

İngifü orclusund seyyar tayyare difi topları 

dinamitle uçurmuşlar ve ~oseleı:i müddetini geçirmekte olan Polon· 
tahrib etmişlerdir. yanın Roma sefiri Dlugozovski 

Polonya Moravya ve Bohemya Hariciye nazırı Bek'den yeni tali
hudutlarına mühim miktarda as- mat alarak alelacele Romaya dön
ker tahşid etmektedir. Dimajek- müştür. 

nehrinin sol sahilinde istihkam - MACARİSTAN ALMAN ORDU-
iar yapılmakta ve siperler kazıl - SUiNA YOL VERECEK 
maktadır. Londra 22 (ıHususi) - Macar 

Mısır Hey'ti 
Trakyadan 
Avdet Etti 

Askeri ıharekatı tak>b etmek ;:. 
zere manevra sahasına gitmiş bu
lunan Mısır askeri heyeti de dün 
akşam şehrimize dönmüş ve Pe
rapalas oteline inmiştir. 

Misafirlerimiz tanzim edilmiş 

olan program dahilinde İstanbulu 
gezeceklerinden bu sabah Büyük
adaya gitmişlerdir. 

(Devcımı 6 ıııcı sııhifede) 

KARAR BU HAFTA TEBLİÖ Hariciye nazırı Kont Csaki'nin k • 
EDİLECEK İMİŞ Hitler ve Mussolini ile yaptığı es- M a 1 neye 

Roma 22 (Hususi) - Burada ge- rarengiz mülakatlar hakkında 

niş bir siyasi faaliyet göze çarpı- .Deyli Meyil• gazetesi diyor ki: v • k 
yor. Mihver devletlerinin vermiş cYirmi iki maddelik bir muahede er 1 r e n 
oldukları son kararların bu hafta imzalanmıştır. Bu muahedeye gö-
içinde İngiliz, Fransız ve Polon- re, bir Alman - Polonya müsellah !•••••••••••--

~ 

--- -- -~ 

Milli Şef manevra sahasında ku mandanlara direktif verirlerken 
(Ycı.ıın 6 ıncı sahifede) 

• 

~ __ :d_~-~~-ir_e~-er-~-~-~r-.t-eb_~_i!_r_;o_dv_i~_e;_:_.ğ_i t_:_~n_u ___ ih_t_il_fı_fı_t_a_k_dir_· _in_d_e_, 6_M_ı~-~-a-rs_i=-~a_ı;_e~-~-; s i y a s i v e A s k e r i 
\~_5.r·r1 Küstah Bir Alman y · t H T ft 

_...; Mecmuası toplattırıldı azıye er ara a 
nanzigdebirbirleriniçekemiyenıer: _ .,.,_ ÇOk Gergı·nıeştı• Solda ayan reisi Grayser, sağda 
Polonya umumi komiseri Chodacki Paris Çıplaklar Cemiyetin in Mecmuasını Satan 

Versi • Löho'dan Parise dör.mek
tedir. Cumhur Reisinin riyaseti al
tında da fevkalade bir kabine iç
timaı yapılacaktır. 

İNGİLTERE POLONYADAKİ 
TEBEASINI ÇAGIRDI 

Londra 22 - İngiltere hükume
ti, Polonyada kalmak mecburi -
yetinde olmıyan bütün İngiliz te
beasına memlekete dönmeleri tev
siyesinde bulunmuştur. 

İKİ HAFTALIK ERZAK 
Varşova 22 - Yan resmi Gazet

ta Polska, sivil halka muhtemel 
bir muharebeye karşı müteyakkız 

• bulunmağa davet etmekte ve her 
aileye iki haftalık ihtiyat erzak 
bulundurmağı tavsiye eylemekte
dir. 

KÖPRÜLER ATILDI 

Paris 22 (Hususi) - Buraya ge
len haberlere göre, Bohemya ve 
Moravya hudutları kapatıldıktan 
sonra, Polonya müfrezeleri hu -
duttaki hemen bütün köprüleri 

Bir Kitabcı Mahkemeye Verildi 
Almanyada ntişar edip m~nı -

leketimizde satılan mecmualar -
dan Das İllüstrierte Blatt adın -
daki mecmuanın son sayısınd.ı. 

memleketimiz aleyhine bazı ka -
rikatürler görülmüştür. 
Öğrendiğimize göre zab!tR bu 

sabah bizimle istihza etmek küs
taıhlığında bulunan bu paçavrayı 
bütün kilabcılardan toplatmıştır. 

Alakadar makamlar son giinler
de memleketimize gelip de aley
himize uluorta neşriyırtta bulu -
nan mecmua ve gazetelere bir 
ders olmak üzere bunların Tür
kiye hududları içine girmelerine 
müsaade etmiyecektir. 

DİCER BİR l\1ECMUMA 
BAKKJNDAKİ DAVA 

Diğer taraftan Fransada çıplak
lar cemiyetinin naşiri efkarı olan 
Vive la D'abord mecmuası da müd
deiumumilikçe toplattırılarak bu-
nun İstanbul bayü Jlan Ha.şet ki· 
tabevi mes'ul müdürü Morrison 

g -~~ -.-. -:...,_". ·--,~-;"•,•,-;-.' 
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İs tanbul müddeiumumisi 
Hikmet Onat 

mahkemeye verilmişti. Bunr. aid 
davaya dün birinci cezada bakıl -
mış ve adliye mallbuat bürosu şe
fi müddiumumi muavinlerinden 
İhsan iddianamesini serdey le -
mişlir. 

Mecmua bir takım çıplak in -
sanların resimlerini neşretmek • 
te ve fırü hayayı incitecek mahi

(Devamı 1 ıncı ıahifede) 

Almanların Polonya, Romanyaya, 
• 
ita/yanların Balkanlara, Tunus ve 
MısıraSaldıracaklarıZannediliyor 

Paris 22 (Hususi) - Siyasi ve askeri vaziyet bü
tün Avrupada birdenbire çok gerginleşmşitir ve bu 
gerginlik dellam etmektedir. Bugün Londra ve Faris 
kabınelerinin aktedecekleri fevkalade içtima bir müş-

terek toplantı teliıkki edilmekte olup Almanya, İtal
ya vya Macaristanm herbarrgi bir tecavüz hareketine 
başlaması takdirinde alınacak mukabil hareket ted-

(Devcımı 6 ıncı sahifede) 

• • • • • 
Sovyet-Alman Anlaşması 

Her Tarafta Hayret Uyandı rda 
Her Şeye Rağmen, İngiltere Herhangi Bir Tecavüz 

Halinde Polonyanın Yanında Bulunacak in:~~·: 
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İŞ RAPORLARA 

~LDIYSA, YAZIK 

Tıcaret Vekıileti, belediyelere 
yen. bir tamim göndererek, ha
yat pahalılığı ile mücadele işinde 
teşvik edici mütalealar ileri sür
m~ .. Bilhassa, ;abze ve meyva 
fiatlaqını, beledzyelerin sık sık 

kontrol etmesi isteniyor. Beledı
ye de, Vekalete, sık sık rapor gön
derecek, hayat pahalılığı ile mü
cadele için sıI ambmbmbmbmbmb 
cadele için sarfeltiği mesayiyi an
latacakmış. 

Eğer, iş rapora kaldısa, yazık, 

demektir. Çünkü, geçenlerde, 
şehir dahilinde bir kaymakam, 
p laj ve gazinoları teftiş ettiğine 

dair belediyeye bir rapor vermiş· 

ti. Halbuki, hakikatin, bu rapo 
run tamamile aksine olduğunu, 

yme belediye muavinlerinden .bi
ri meydana koymuştu! 

KAPI DIŞARI 

EDİLEN BİR KOCA 

Büyükadada .garib bir hiİ.dise 

geçmiş .. Bır koca (dikkat edin, e 
vin erkeğı, reisi) bizzat kendi evi
ne tec<rvl.lz ettiği için mahkeme -
ye verilmiş ... 

Efendim, işin İçyüzü şu: 
Bir adamcağız, bir yıldır evli 

imiş. Fakat, :kayınvalide ile geçi
nem.yor, Damadı kapı dışarı e
dilmıış.. Fakat, adamcağızın, ka
rısını görmek içi çekmiş .. 

Nikahh karısı. .. Kim ne karı -
şır?. Gece evine gitmii .. Dargın 
olan k_tynana, damadı görünceı, 

çığlığı basmış: 

- Vay, e\·ime teca\'iiz ediyor. 
Adam, ci1rmümeŞhut mahke -

mesinde soluğu almış!. 
Bilmiyorum, aziz okuyucular,· 

içinizde, evinden kapı dışarı e -
dilmek, bu suretle kafa dinlemek 
imkanına can ve gönülden razı 
olanlar çok mudur?. 

ACE:\Iİ BİR GAZETECİ 
VE YAZDIÔIYAZuAa--Nurulla'lı Ataç, her gün köşe -
sinde birşeyler anlatır, durur. 
K:ınse okW' mu, .bilmem ... Fakat 
o, oracıkta, nelerden bahsetmiyor 

ki ... Nurullah Atacı evvelce sa
dece bir münekkid bilirken, onu 
şimdi, ·bir gazetecı olarak görü -
yoruz. Herşeyden bahsediyor. Fa
kat, henüz acemi olduğu o kadar 
belli ıki edebiyattan gayri mevzu
lar üzerinde kalem oynatışı, kedi
nin sirke içişine benziyor. Bir 
al!kadaş: 

- Bu acemi yazılar, okunmaz, 
dedi .. 

Bir diğer arkadaş da: 
- Edebiyat lafları da artık o

kunmuyor; diye ilave etti. 
Ö teki arkadaş sözü tamamladı: 
- Öyle ise Nurullah Ataç hiç 

okunmuyor, demektir. 

SAÇLARIMA AK DCŞTÜ 

ŞARKISJNA DAİR 

Herkesin dilinde dolaşan yeni 
mevsim şarkı.sı: •Saçlarıma ak 
düştü. dür. Dün bir arkadaşla bu 
mevzu üzerinde konuşurken, kar
şi evin penceresinden gelen gra
mofon sesi, yine, ayni şarkıyı tek
rarlıyordu. 

Saçlara ak düşmesi, arzu edilen 
birşey değildir. Hatta, saçları a
ğarmağa yüz tutanlar, o tektük 
beyaz telleri, b irer birer yolup 
koparırlar. 

Saça ak düşmenin bu kadar is
tenmıyen birşey olmasına muka
bil, şarkısı, neden çok seviliyor, 
bir türlü kestiremedim. Bilen var
sa söylesin! 

KADIN, EREKEK 

MÜSAVATI İSTİYORLAR:UIŞ 

Amerikada, kadınlar, erkekle 
tamamen müsavi olabilmek için 
bir toplantı yapmışlar, •bazı esas
lar tesbit etmişler ... Mutlaka, er
keklerle tam müsavat istiyoruz, 
diyorlarm1ş... Bana öyle geliyor 
ki, muhterem bayanlar, mut'aka, 
bizleri kıskanıyorlar. Çünkü, dün
ya kuruldu, kurulalı, daha bir gün, 
bir erkeğin çıkıp da: 

- Kadınlarla mi1savat istiyo -
ruz, dediğini duydunuz mu?. 

O 'halde, biz müsavat istemiyo
ruz. Onlar isliyor. Tarafeyn.n ri
zası olmadan müsavat olur mu?. 

AHMED RAUF 

~ÜÇÜK HABERLE~I 
* Yeni yapılacak Belediye bi- 1 

nası ıçın, dünyanın en modern be

lediye binası olan İstokholm be

.edıyrsinın, planlan tetkik edile
cektir. 

* Yenı kanuna ı,;öre teşekkül 

eden istimlak komısyonu bugün 

ı'k ,oplantısını yapacaktır. İstım

lak ışlerine yakın bir zamanda 

başlanacaktır. 

* Denizyolları vapurlarına bi

rer buz dolabı konulmasına karar 

verılml§tır. 

* Taksımde yapılmakta olan 

Beledıye gazino.unun her salonu· 

na ayrı mobilye yaptırılacaktır. 

Valı dün nümuneleri tetkik etmiş
tir. 

* İngiltereye ısmarlanacak o

lan 11 vapurun münakasası açıl

mıştır. 

* İzmirde bulunmakta olan Ti

caret Vekili çarşamba günü Ege 
vapuru ile şehr'mize ge'ecektir. 

* Yen. kurulan Takas L:!Jlı•~d 

şirketırın, bır Takas Ot seldire 

tahvili takarrür e.mışt:r. Projesi 
hazırlanmaktadır. 

* Niiantaşı Orta okulunun ö
nündekc harab ve metruk b•na yı
kılarak mektebin örü açı acakıır. 1 

. ı * Inşaat ve tadılatı tamamlan-
mış olan 53,000 tonluk Dogu vapu-

runun bugünlerde tecrübelerı ya
pılacak, vapur memleketimize ha
reket edecektır. 

* Almanyada yapılmakta olan 
Savaş ve Egemen vapurlarının ka
zan ,.e makinelerınin montajında 

ıhazır bulunmak üzere çarkcı, ma
kinist ve ateşcilerden mürekkep 

bir grup Almanyaya gönderile -
cektir. 

Plaj Bülbülleri 
!\o. 73 Yazan: İ>kend~r F. SER'fELLl 

Fazla 
Bira 

içiliyor 
Bira 

Zor 
Bulmak Çok 

Oldu 
Bira fiatalrının ucuzlatılmasın

dan sonra şehrimizin muhtelif 

semtlerinde başlıyan cbiıa buh -

ranı• gittikçe genişliyerek devam 
etmektedir. 

Bakkallarda ve sair satıcılarda 

bilhassa şişe birası bulmak çok 

zorlaşmış; hatta bivçok peraken

de bira satıcıları halkın mütemadi 

taleblerine toptan bir cevab ol -

mak üzere büyük harflerle •bira

mız kalmadı!• şeklinde kağıdlar 

bastırarak dukkanlarının görünür 

yerlerine asmışlardır. 

Dline kadar bu ıbuhran yalnız 

perakendecilere münhasır iken 

dün birçok büylik birahane ve 

gazinolar da toptan bira almak 

istedikleri halde bulamamışlar

dır. 

Diğer taraftan inhisarlar idaresi 

erkanından biri dün bu hususta 

bir mı.ıharririmize demştir ki: 

•- Bira fiatlarının ucuzlama -

oile beraber sarfiyat İstanbulda 

birdenbıre hemen hemen 1 misli 

artmıştır. Her gi1n taze mal sev· 

kettiğimız halde 1statı!bula lıira 

yetişt.remiyoruz- İcab eden bü

tün yeni teclbirlcr alınmaktadır. 

Mahkemelerde 
Halk Fazla 

Beklemiyecek 

ba>AM: 

cHarb nihayet çıkacak mı?• baş
lıklı yazısında, Ebüzziyazede Ve
lid: Mussolini ile Hitler'in irade 
ve htiyarlarını kaybetmelerinin 
tehlikeler tevlid ettiğini, fakat 
Mussolininin düştüğü çıkmazı 

gördüğü için herkesten fazla har
bi önlemeğe çalıştığını. mihverci
lerin çok güvendikleri baskın har
bini de yapmağa imkan kalmadı -
ğını, buna rağmen Almanyanın 

yine ani ve umulmadık bir cep · 
heden harbi açması ihtimallerini 
d~ünmek lazırngeldiğini yazıyor 

ve makalesini, Avrupalıların ken
di elleri ile kurdukları medeniye
ti kan ve ateş g'rdapları içinde bo
ğacak kadar çıldırdıklarına inan
madığı için yine bedbin olmadığı
nı kaydederek bitiriyor. 

CUMJn;atn:r: 

meşgul edecek propagandalarda
ki muvaffakiyetini de zikrediyor 
ve diyor ki, Macaristanın mihvere 
girmemesi Almanya için büyük 
bir kayıp olur. 

VAKiT: 

Sadri Ertem cMilletleri seviyo • 
ruz, rejimler başka!• serlevhalı 
başmakalesinde, bazı gazetelerde 
yapılan taşkın neşriyatı mevzuu 
bahsederek, harb aleyhdarı olan 
Alman ve İtalyan milletlerine kar
şı tevcih edilen bu neşriyattan 

düşmanlarının istifade edecekle
rini, çünkü onların mücadeleyi 
kendi yanlış politikalarının eseri 
olarak değil, milletlerin milletlere 
olan kini şeklinde körüklemek ar· 
zusunda olduklarını yazarak di · 
yor ki: .Sulhü bizim kadar arzu 
eden halk kütlelerine merhamet e· 
delim ve onların kurtuluş günleri-

Yunus Nadi cİbrahiın Paşa sa- ni bekliyelim.> 

rayı• unyanlı başmakalesinde, HNİ SAlJAll: 
salahiyeti meşkuk bir heyetin ver· -
diği karar üzerine yıkılmağa baş
lanan hapishane binasının tersane 
kısmının, eğer iddia edildiği 

ğibi İbrahim Paşa sarayı ·ise 
büyük bir hazine kaybetmekte ol
duğumuzu yazarak bu hususta hü
kumetin hassas olmasını istemek

tedir. 

TAN: 

M. Zekeı iya Sertel, .Macaris
tanın akıbeti ve Avrupanın mu · 
kadderatu başlıklı yazısında, Na-
zilerin tazyiki karşısında kalan 
Ma.caristanın, istiklalini korınnak 
için mi1cadelede bulunduğunu, or
ta Avrupanın mukadderatı bu mü-l 
cadelenin neticesi ile tedeyyün ede 
ceğini, sulh cephesinin Macaristanı 
kazanmak için hiç bir faaliyette 
bulunmamasının, esefle karşılana-

Hü•eyin Cahil Yalçın cManasız 
bir nümayiş• başlıklı yazısında, 

kendilerinin de itiraf ettikleri üze
re yüzde kırk bir ekseriyete ma
lik olduğumuz Halayın bize iadesi 
dolayısile hala düşmanca neşri -
yat yapan Alman gazetelerine, 
bugün zorla Alman ülkesine ilhak 
edilen Avusturyada bir rey top -
lansa acaba kaç kişinni. Alman 
idaresıni istiyeceğini soruyor ve 
Milletler Cemiyetine tevdi edile
cek Hatay muahedesinin beynel
milel sulh ve adalet prens'plerine 
muvafık olduğu memnunıyetle 

kabul edileceğini yazan mnharrir 
Almanya ve İtalyanın Çekoslo -
vakya ve Arnavutluk meselelerini 
ayni hakeme vermeğe cesaret e· 
debilecekler mi sualini de sorarak 
Almanların bu düşmanca neşri· 

yatından ne kazanacaklarına akıl 
erdıremediğini kaydediyor. 

cağını tebarüz ettirdikten sonra, 
Ve kal et yeni Tedbirler Almanyanın efkarı umumiyeyi 

Alıyor c=~=============== 

Mahkt-n(ek•re ~dbedilen da -

vacı, şahıd, ehlivukuf gibi kim -

selerin, celbnameierde muhak.: -

me saatlcr;nin kat'i olarak yazıl
mamas: yüzünden adliye koridor

larından bazan saatlerce bekle -

dik'.eri Adliye Vekilimizin de na
zarı dikkatıni celbetmiş, buna kat'i 

surette mani olacak bir çare bu- 1 

lunmasıııı alakadarlaı:a bıl<lif'ııiş· j 
tır JI.!. ·rnafın önurrüı:dekı J,vdan 
it.b.re.- İsta .bul nı~keme pri -

nııı •a.r ı arl.ncış olac ğ.ndart bu

nun hukuk ve asliye mahkemele
rinde ke!ldiligınden zaıl olacağı 

ku\'\'etle !ahının edilmek• edir. 

Til:aret ve su'h ceza muhake -

melerınde beklemeyi ı.caob ettı -
ren kalabalık ve fazla iş görüldü- 1 
ğü takdil'de bunların adedinin de ı 
artı nlması kararlactırılmıştır. 

....................... ·-· ·-· ·-· ·-· .... , .... , .............. ~ ..... . * Gümrük muhafaza memurla
rı, Necatiye eroin satan Ali ismin
de bir kaçakcıyı yakalamışlar, baş
müdürlüge getirilen şahit Yaşarı 
da bır ara Necati ile Alinin ceple
rine afyon ve esrar koyduğunu 

görmüşler her üçunü de adliyeye 
vermişlerdir. 

a{Jırdır. Kendisini Mecdi isminde 
bir serserini,1 t'tırduğunu tahmi1ı 
etmektedir. Zabıta katili şiddetli 

ara11H1l.:tadır.~ 

Selın: 

• - Bu g c~ hastaneye gidemez 

Üç Sergiye Yolların 
Gönderilecek Tamiri Acele 

Eşya Olacak 
iki Güne Kadar 

Gönderilmek Üzere 
Hazırlandı 

* Beynelmd • Viyana, Belg
rad \.'e S.!1 • k sergi erinde teş -
hır cot.cc.64mız c~ya ve eserler ıki 
gü:'.e k,cı •• sn ı ed•leceklerdir 
s~rgi .<,'in 50 sandık hazorlaıı . 

mış •r. G<in<lerilen numuneler 
müstakl btrer pavyonda teşhir 

edilecektir. İhrac ettiğimiz mad -
delerle bur.dan böyle ihrac ede
ceğ'miz maddelerin nümune'.eri 
de bu sergilerde geniş bir ölçüde 
teşhir olunacaklardır. Ayni za -
manda T~rkty~de bilhassa Türk 
kadınlığmın tekamülünü gösterir 
resimli nümunelere çok ehemmi-

İnşaat Mevsimi 
Bitmeden 

Tamamlanacak 
Vilayet nafıa müdürlüğü inşaat 

mevsinıinin sona ermek üzere bu

lunması hasebile acele tamir' İ

cab eden bazı viliiyet yollarırı bu 

ay içinde iha:eye karar vermiş
tir. Bebçk - İstinye yolunda üç 

cepheden inşaata devam olunur -
ken Kartal - Yakacık yolunun da 

!amiri takarrür etmiştir. Bunun 
içiıı 23 bin lira sarfedilecektir. 

Keza Bostancı İçerenköy ve 
verem hastanesı yolunun da 18 

bin lira sarfile tamiri kararlaş -
mıştır. Bu iki yolun tamir faali-

yet verilmiştir. 
• yeline 24 ağustosta başlanacaktır. * İstanbul meb'usları dün Şişli, B eylerbeyi . Beykoz yolunun 

şehreminı ve Beyoğlu Halkevle-
b katran kaplama ame~iyesine 31 rinc giderek halkla temasta u-

lunmuşlar ve müntahiblerinin d;.. ağustosta başlanacaktır. Bu iş için 

!eklerini dınliyerek notlar almış- vilayetçe 14 bi nlira tefrik edil-
!ardır. 

!ini teselliye çalışmıştı. Fakat, a
caba, Pelin bu feragatinde sami· 
mi mi idi! Bu kadar egoist bir ka
dının bu fedakıirliğı gösterebile
ceği tahm.n olunur muydu? 

miştir. 

purla İstanbula geçecekti. İçkiden 
başı dönmeğe başlamıştı. 

Bir aralık P elin sordu; 

' m ın1 ~c t .. ?. 
Selin ablasının sözlerine ınan -

mıştı. 

- Bir gün içinde tanışıp seviş
tiğin bu adamı Mecdi nereden ta
nıyordu? Onu neden ve nasıl vur
muştu? 

- Senin hiç bir suçun yok. Be
n rnlc münasebeti olduğunu şüp· 
hesız kı bilemezdin. Bır tesadüfle 
Necuoti ·el mden aldı5ına kızmı
yorun'. Bu muvaffakiyelinden ö
t'irü seni tebrik ederim. Kızdığım 
nok•ı sudur burdda bir müddet o
y.ıladı eseni alacağ;.m. Sen bemm 
kafa~dJ yaşıyan kadınsın'• dedi. 
Beni o kadar aldattı k ... Arkada
şı d~ktor Fcridunun ondan çok 
daha müs.aid tekliflerini reddet -
mege mecbur oldum. Böyle yapa
cağını bilseydim, doktora çoktan 
varmıştım. 

Selın ağladı. 

- Senin içrn bir tutamak var, 

t Dr) e çırpınıyordu. 
abla! Mademki bir doktor sana la- Pelin· 
libmiş., Onunla evlenebilirsin. Ne 
otur, bu adamı bana bırak! Eğer 
yaşıyorsa ben onun iy,Jeşmesine 

ça.ışacagım. Onu seviyorum abla! 
Pelin sigarasını yaktı: 

- Pekala. senin olsun. Zaten bu 
b:r izz ti nefis mescle>;.dır. s~na 

göz koyduktan sonra, o erkekten 
bana hayır gelir mi? 
Selın birden yerınden fırladı .. 

ablasının boynuna sarıldı. 
- Teşekkür ederim.. Ben de 

senden bunu bekliyordum. 
Pelin gazeteyi dikkatle okuma

ğa başladı: 

.... Ressam Necdetin yarası çok 

- Sen çıldırdın·mı? dedi. Sua
diyede bulunduğumuzu unutu -
yo" musun? Arada deniz var. Ya
kıt geç. Maamafih hastane bura
larda olsa bılc, bu saatte böyle a
ğır bir hasta ile hi; kimseyı temsa 
ctlırmezler. Bahusus k sen, bugün 
onun hiç bir şeyi değilsin! 

- Müstakbel karısıyım, abla! 
Hastane bu tarafta olsaydı, ne ya
pıp yapar kendisini ziyaret im -
kanlarını bulurdum. 

- Acele etme yavrum! Sabahı 
bekle .. 

Pelin. kız kardeşi lehine olarak 
büyuk bi; fera~at gö~termiş ve Se-

Başını dinlendirmek ve kendin· 
den geçmek ıçin üst Üote bir kaç 
kadeh rakı içti. 

Pelin: 

- Çabuk sarhoş olacaksın! 
Diyordu. Selin düşünceli bir ta-

vrrla cevab verdi: 

- Çabuk sarhoş olmak istiyo -
rum, abla! Bu gece oabahı çabuk 
bulmak için şuracıkta sızıp kal • 
mak istiyorum. Sabahleyin ille 
tren saat kaçtadır. 

- Trene lüzum yok. İlk vapur
la gidersin. Yediyi on beş geçerek 
iskeleden kalkıyor. 
Konuşarak içiyorlardı. 

Selin sabahleyin erkenden va -

Selin anlatmağa başladı: 
- Dün gece Floryadaki odamda 

Necdetle oturmuş eğleniyorduk. 

Birdenbire Mecdi geldi. 
- Niçin aldın eve? 

- Almak istemedim. Fakat ka-
pının önünde bağırmağa başladı. 
Büyük bir rezalet çı'karacağını 

tahmin ederek kapıya koştum. İçe
riye daldı. 

- Evini nereden öğrenmiş? 
- Melinden öğrenmiş. Halbuki 

ben ona Floryadaki odamın ad -
resini hiç kimseye vermemesini ri
ca e~miştiın. 

- Melin hala o mendebur he
rifle yaşıyor demek? 

Sipariş 
Edilecek 
Vapurlar 

: ·-:r.;nı1·1;-:p~ 
~~ .. ııııe..:.~.: .ııı.lı~. 
Vatikan ile LehistaP 

Yaza n: Ali KEMAL 50 . ,r.~ 

Yeni Vapurların Sür'atle 
Gelmesi isteniyor 

Danzi,g meselesı etrafında ~ 
günlerde söylenen çok şeyler ~ 
sında bir de ihtıliıfı ortadan .. , p 
dıracak şekillerd<?n bahsed"' 
görülüyor. Evvela burada lııl'ı" 
!iz noktai nazarı ne okluğunu ,,. 

İngiltereye ısmarlanacak olan 

on bir vapurun proje ve münaka

sa şartnameleri şehrimizde tabet

tirilerek teksir edilmektedir. Bu 
şatnameler önümüzdeki hafta i

çinde münakasaya iştirak edecek 
olan firma!ara tevzi edilecektır. 

Münakasa yalnız İngiliz firmaları 

arasında açılacaktır. Evvelce tek 

uskur üzerine hazırlanan projeler 
yeniden tadil edilmiş ve vapur -

!arın çift uskurlu ve daha süratli 

olmaları hakkında yeni maddeler 

ilave edilmiştir. Bundan başka 

gi1nden güne artan vapur ihtiya

cını karşılamak için gemilerin en 

kısa bir zamanda inşa edilerek tes

lim edilmesi şartnamelerın en e

saslı maddesini ihtıva etmektedir. 

Münakasaya i:;tirak eden firmalar 

tekliflerini en geç teşrinievvelin 

onuna kadar vermiş bulunmaları 

icab etmektedir. Vapurların bil

hassa kazanları çok yüksek bir 
hararet temin eden kömür'erimi

zin kullanışına uygun bir şekılde 

inşa edilccektr>. __ ..,,___ 

Üniversitede 
Bir Komisyon 
Teşekkül Etti 
İstanbul Üniversitesi kendi teş

kilatı dahilinde havaya karşı pa

sif korunmak için tedbirler alın!§· 

lır. 

Bu arada bir havadan korunma 

komisyonu teşekkül etmiştir. Bu 

komisyon Üniversite umumi kıl- , 

tibi Ferid Züh ti1 Örl.lcü, idarı ve 

mali işler müdürü Mehmed Ali 

Oktar, kitab sarayı müdürü Feh

mi Karatay, edebıyat fakültesin

den Sıdkı Ozanoğlu ve dahili iş · 

!er müdürü Hilmi Bektaşdan mıi
rekkebdir. 

Ayrıca Üniversite merkez bına

sında bir irtibat grupu, gözetleme 

grupu, yangın söndürme ekibi 

teşkıl edilmiştir. Merkez binasın

da sıhhi yard m vaz;fesi tıb fa

kül esine verilmıştir. Gaz temiz
leme ekibi de te kil edilmek ü

zeredir. Tekrc k onarma ve enkaz 

kaldırma ve cankurtarma içın de 

birer ekib teşekkül etmiştir. 

-.-
Bir Kitab Toplattı rıl dı 

Son zamanlarda ötede beride 

satılığa çıkarılmı,~ bulunan (bu. 

arslana dokunmayın) namındaki 

risalenin milli ciddiyetimizle ka

bili telif olmadığı görüldüğünden 

dün müddeiumumilikçe verilen 

karar üzerine polis marifetile top
la! tırılmıştır. 

- Evet. Ondan ayrılmamış .. Za· 
ten bu adam onun başını yakaca. 

- Hakkın var. Selin! Doğru dü
şünüyorsun. Çamlıcada bir gece 
biz de tıpkı senin gibi birisile eğ
leniyorduk. Melin bu herifle üstü
müze geldi; tadımızı, keyfimizi 
bozdu. Üstelik bir de benim çok 
hoşlandığım birini yaralayıp kaç
tı. 

- Doktor Feridundan mı bahse
diyorsun? 

- Vay, bu hadiseyi sana Mecdi 
mi anlattı? 

;.sır 
lamak kolaj'dır: Eğ"r Leh 
da memnun edebilecek jı ir I' dl 

t 18 rı bulunursa Lehistanın dos 
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• 

yani İngilizler de memnun 
caktır, diyorlar. ı!1 

Fakat eğer böyle bir anla~, 
varılamazsa o zaman iş de eıı · 
cektir. Çünkü Danzig mese~. 
nin bır taraflı bır şekilde h 1 • 

dilmesın.e Lehistan razı olrıı:~ 
c.aktır. Bır taraflı şekil ise /\· ı 

re', 
yanın istedıği tarz.dan ıb8 

1
· 

Almanyanın istediği şekil ne ıf 
bilir?. Danzig serbest şehrının ti' 
manyaya verilmesi. Lehistan ' 

· 'ltere na razı olmayınca Ingı ıt, 

razı olmıyacaktır. Lehistan ~ 
• Ing. ·11 ı·e dl taarruza ugrarsa ı e 

onun yardımına koşacaktır .. ~ 

İngıltere ile Lehistan ar~'jıl 
kat'i şeklim almakta oıan 11 ~; 

· ·ter bunu sarih l..ır surette go• ~v 
tedır İş~e şimdiye kadar jn~1,f 
terenın almış olduğu va~ 
dair verilen malumattan 1ı .~ 
devlet adamlarının beyanattl1' 
çıkan hulasa budur. 

Dıg" er taraftan ümid verici'. "' 
·"nı r 

hun devamı teının ediJecegı del' 
teren işaretler behrroedı ,p' 
Fakat Ingilterede olsun, ~dııt 
da olsun beslenen kanaat şu .• ~ 

Nikbin olmağa, aceleye '.; 
yoktur. Çünkü birbinne U) ıef 
türlü rivayetlerın çıktığı ~~~b · 
deyız. Mihver devletten > ,: • 

tiyebilirler, harbi göze aıptıı,,. 
!ar ... ve saire ... Bunların kU ııı' 
ile sulh cephesinin kuvveti 6 

ilı"er kayese edılince hesab m . ~ 
!etlerinin lehinde değildır. 
m'hver diplomatları 1>und30 .ı' 

·der•· 
ra müzakere yollarına gı rt'l 
rünerek ÇLkacak fırsatlar!\~'' 
sadlarına ermeyi neden dUb,I 
mesinler!. Muhakkak· olan .ıı · 

'Varsa o da Berlin ve Roma 1'.JI. ,. n el" 
matlarının bilhassa bugu 0) 

b IU~ 
azami derecede uyanık U 

farı dır. ıJıl' 

Onun ıçın dönen rival'~w' 
her b.rine inanmakta çok fd'-;J 

1 
göstermek liızım ge!ıyor. ,: · 

l 
, .. rac.ı .. 

Lehıstanın Italyaya mu ili'• 
· ırıeS dert'k bu işte araya gır 'f' 

tedıi(i bile söylenmıştir. İt'\./ 
Lct-istan arasıuda dostluk fi' 

1 rıJı· 
Belki bunu hatırlaLyor 3 ·el 

. ·va' 
kat sonra dediler kı bu rı ;,eı 

doğru değildır. Bilakıs m Jıl''~ 
alakadar görün~n İtalya 0 fıııO' 
tur. Yoksa Lehistan ta~ni 
Rom aya müraeaa t edıl~ j)ll il 
Bırçok şayialar a11asında ,i 
biridir. Fakat üzerınde cturıı' 
geçilmiyecek gibidır. 

ııalll ~ . 
Danzig meselesinin .

1 
p ı 

4 Papalık tarafınclan gösterı ~ıııd~ 
ka ve verilen ehemmiyet şı_ ,ı.,' 

d·oı ~- • 
kadar her vesile ile ken 1 

1 f' 
termiştir. Bir müddet e.,..,-e

9
/ 

kili ı ' 
panın Varşovadaki ve ~~ 
dan Lehistan hükumetin~ 1 
racaat edılmiş, fakat ırıeıı ııo ~ 
cevab üzerine bu vekil dCaP ~ 
dönmüştü. Vatikan ond 00~r.; 
Danzig meselesi, dah3 ı/ 

. · ile if 
Berlin - Roma mihverı ·dıeııJI f 
tanı uzlaştırmak '.l"'ı pıP ~ 
vazgeçmiş değildU:: ı,ıall'~,ııt r 
di )araya girer go~u~d ~,ıı" r 
Va ti kan melıafili laka) ıı1 1 .. uıco ~· mıştır. Vakit vakit gor pı 
hürat Papalık makamııııll ıt1ıı>'\ı 
meselesine verdiği etıe 

0 
l 

anlatmağa kafidir. Bunda 
da bu görülecektir. 

- Evet. Hem de ressam Necde- l.r·------ı·--.,.. 
tin yanında. (; 1 1 

- Demek ki, benim ihanetimi o 

1 

D o l) 
da öğrendi. 

tı.Pelinin bu habere canı sıkılmış- 1 Mecmuası 
Selin: 

- Biraz daha açık konuşalım, ? 
abla! dedi. Bu herif Melini hapis- ? ? , 
haneye kadar sürükliyecek. • • 

(Devamı var) _, • .;;.. • .iİlll __ .... 



Günün Meaele•İ: 

Ecnebiler· Bizi 
Takdir Ett i 

Birinci Hava Taarruzu Manevrası 
Muvaffakiyetle Neticelenmiştir 

-

Vilayet bavaya karşı Jı.orun
ına komisyonu dün de Vali mu
•vlni Muzaffer Akalının riya
setinde toplanarak şelıTimi'ıde 

Yapılaeak ilôııri hava hücumu 
denemesi etnfında alınması 
İcab eden tedblı hakkıııdo tet
lıikıere devam etmiştir. 
İkinci hava hücumu deneme

ler; taman1ile emniyet mü -
ditJüğü t~tlan organiıe 
edilecektir. 

AJirm i§aretilli -.erecelı Be
Yuıd JmJesintle ve sair yerler• 
delı.i canavar düdüklerinin üç 
dakika müddetle yekn:ısak 
dejtil, ayrı ayrı tonlar çalma -
lan ve mahallderi dolaşacak 
olan motosikletli emniyet me
llıurlanam da lıu kaideye it
tlbaan düdük çalmaları karar· 
lattmımıştır. Tehlikenin geçiş-

Cerrahi 
Paviyonu 

Kışa Yetişecek 
-

Yeniden Tahsisat 
Ayrılması Kararlaştı 
İstanbul Üniversitei içjn Cer

taJıpaşa hastan~ine ilave edil -

lllekte olan lıar~iye pavyonunun 

bışaatı ilerlemiş1.ir. Evvelce bu 

İıı§aat için 400,000 lira tabsısat 
"etilınişken haziran a,,wda bu:

ııun kili gelmiyeceği anlaşılmış 

'Ve inşaat durmak tehlikes ni gös

tetınişti. Keyfiyetin Vekalete brl

diriJnıesi üzerine inşaatın devamı 
için yeruden 100,000 bin kusur li

ra gönderilmiştir. 

Yalnız Türkiyenin değil, Bal
kanıarın aa en asri hariciye has

t~i haline gelecek olan bu 
lla'l'yonun adı .ıbirinci hariciye 

ltliııiği. olaıcaktır. Ordinaryüs pro
feııörlüğünü cerrah Nissen yara

~alttır. Pavyonun ıbu kış devres:
ııe Yetiştiri1'*'6ine çalışılmakta
dır. 

Dahiliye Vekili 
Belediyede Çalıştı 
Şehrimizde bulunmakta olan 

lıahiliye Vekili Faik Öztrak dün 

~leaiyeye giderek ekmek ışile 
llJeşgul olmuştur. Faik Öztrak be
lc'<liye alakadar memurlarını nez

diııe çağırarak ekmek üzerinde 

Iİındiye '.kadar yapılan etüdler 

hakkında izahat alm ış, a>ri fırın
ı_, temsi mevzuu üzerinde yapı -

lan müracaatları gözden geçir -
!))iştir. ' 

No.15 

\';Yola Inselhaym isminde bir kı
zı daha kaçırmışlar. 

\Talkros misafirinin kadehini 
doldurdu. Templar konuşurken, 
&ıdip telefon rehberini ald1. 

tirildiği, mefruz düşman tay
yarelerinin gittiklerini de yine 
lıu canavar .aüdükJeri ltaber 
-.ereceklerdir. 

Mef:ruz düşman tayyareleYi 
vilayet hududunda göriilür gö
rülmez vasıtalar derhal vili -
yet makamını haberdar ede -
eeklodir. Budııddaki bu vu.
talar birinci denemede düşman 
tayyarelerinin viliyet huda • 
duaa prdiklerini, tayyarele -
rİD :istaıılıula vasıl oJmasmdan 
21 dakika evvel habtt vermiş
lerdi. 

Birinci alarm nrasmda tesa
düfen solakta lıulunaa Ame
rika konsolom ve ataşemilteri 
dün wiiyete gelerek vali mu
avini Muzaffer Akalnıı :ııiya -

ftt etmişler ve takclirlerini lte-
7&D etmi§ltriir. 

Romanoloji 
Enstitüsü 

Gen işletiliyor - -
Bu Müessese için Ayrı 

Bina Tutuldu 
Üniversıte Rektörlüğü, edebi -

yat fakültesine bağlı romanoloji 
ve arkeoloji enstitülerini tevsi et
meğe karar vermiştir. Her sene 

talebenin gittikçe çoğalmasından 
dolayı, edebiyat fakültesinin bu
lunduğu binadaki odaların sen -

yer ve dershanelere tahsisi zaruri 
görüldüğünden Rektörlük bu ens
titüler için Şehzadebaşında genç 
Türk sokağında müstakil bfr •bina 
tutmuş ve .enstitüleri dünden iti

baren buraya 11aklettirm~tir. 

Ayni fakülteye bağlı bulunan 
yabancı dH!er lisan kurslarile he

nüz bu sene de tedrisat yapacak 
olan yaban<:ı diller mektebi de 
bu yeni binaya 11akledecelrtiır. 

Belediye Sarayı 
Çok Muhteşem 

Olacak 
fstokhofmdeki Binanın 

Eşi Yapılacak 

Belediye imar müdürlüğü, Sul
tanahmedde yaphrıJacalı olan be
lediye sarayının planları üzerin
de tetkikat yapmaktadır. Beledi>
ye için yaptırılacak binamn en 
moden, en güzel bir belediye sa
rayı olması istenilınekti!d.ir. Bu -
n un için bir çok büyük şehir -
lerdeki belediye plinlarına aiıd 
planlar gözden geçirilmektedir. 

betmeksizin işe baş!amağa karar 
verdi 

- Lütfen zili çalıp bana bir kah
ve emir eder misiniz? Ben dışarı 
Ç>kacağım. 

Valkros o fikirde değildi: 

- Oturunuz oturduğunuz yer
de- dedi. 

•Aziz• ayağa kalktı: 
- Faraza siz, şu kaçırılan kızın 

babası yerinde olsaydınız, rahat 
, edebilir miydiniz? Hayır, bu ak -

- Galiba çocuğun babası Ezehi- şam şöyle bir gezintiye çıkmak 
~·eı ı n.erhaym olacak? muhakkak icabediyor. 

- Sutton meydanından mı ka -
fünıışlar dediniz? 

l<:cıcaman reh bni Tempların ö
ır· Unc koydu: 

- Kimdır bu -adam? On dakika sonra, güzel bir duş 
~ - _Nevyork bor~a~ının en zengirı almış olarak odaya girdi. Gömle-
Ursıyelerinden . .. ğinin düğmesi henüz iliklenme • 
'I'eınplar rehberi kapattı: mişti. Sol kolu sıvanmış duruyor-

~ - İşte bu sebeptendir ki hakim du. Templar dirseğine kada:r deri 
ateı bu ak~am dı şarıya çıkmıya- bir eldiven geçiriyordu, bu eldi -

Caktır. venin içinde de bir bıçak vardı. 
ikl<adebini içti, purosundan bir Bıçağın sapı bileğine kadar uza -
"hı nefes çekti. Radyo ile yapılan nıyordu. 
; bar ve Fernnk'ın endişeleri an- Bev dakika sonra atladığı bir 
aşılmıştı. Tcnıplar' bir dakika kay- talısinin içinde şehrin garbına doğ-

Gelin, Görün Türk 
Ordusunu 

ı m :ı•>!~YJ=t:r::1:1:1=t::t:ı !:ı.; 
Serserilik Hakaret 

Dün, Trakynda manevralar yn
pan kahraman ordumuz, son kat'i 
neticeli mulııırlıeyi yaptı ve mu
vaffakiyetle vazifesini bitirdi. A
yın 25 inde Edirnede büyük geçid 
resmi için hazırlıklar göriilüyar. 
Bu geçide ecnebi ataşemil:terler 
de davet edi.l.ıııi§tir. İçlerinde Al
man, İtalyan ataşeleri ie var. 

Biz, kimseden lıorknıuycTIJZ. 

Onhmıuzna yiğitliği ıle meydan
dadır. 

Mchmeddklcri, Mehme<fvkJe -
'!İn •asıl yetişıniş olduklarını her
kese gösterehilirhr. Gmi;v~cek bir 
nobanımız yoktur. Bize dost eı.u .. 
da, düşmaB olaıı da Türlı orıin~u 
ııu yalımdan görsün!. 

Görüp tanımak da'1a iJidu 
Türk varlığunıı ne e~.iz bir l.uıl

ret olduğunu anlarlar. Eğu, i!le
rincle lıötü niyetleri varsa, Ms&b
laruıı ena göre yaparlar. 

BURllAN CEVAD 

Bakırköyüne de 
Su Verilmek 

Üzere Bulunuyor 
Bakırköyün f marına 

Ehemmiyet Veriliyor 
Aylardanberi Çırpıcı çayırında 

yapılan sondajlar m~bet netice 

vermiş ve oldukça iyi bir su bu
lunmuştur. Ancak bu suyun mev
cud i:mli.nlarla kafi derecede is
tihsal edilemiyeceği anlaşılmış ve 
suyun miktarını arttırmak için 
.A.vrupaya bir makine ısmarlan -
mış.tır. Balurköyüne yakında su 
wntebil~ a~&§ıbnaktadır. 
Bakırköyle Yeşil.köyü rahatsız 

eden sivrisinek bulutlarını tevlid 

eden bu iki köy arasındaki Aya
mama deresidir. Burasının sıtma 
mücadele mıntakası dahiline alın
ması için Vekfilete bir müracaat 
yapılmıştı. Gelen cevabda bütçe 

darlığ> yüzünden şmıdılik buna 
imkan olmadığı bildirilm.i§tır. 

Bakırköylüler bazı malı.amlaıa 
müracaate karar vermişlerdir. 

Vilaıyet Bakırköy Yenimahal -
lesinde ıbeled.iye mer'ası dahılin

de fenni bir pazar yeri yaptıra -
calrtır. 

Bakuköyün ortaıanda büyiii 
bir park yaptırılması tekarrür et
miştir. 

Kaymakamlık binasının itila -
yetsizliği yüzünden kazanın muh

telif semtlerine dağılmış olan hü
kümet dairelerinin bir te'.k binada 

toplanması için büyük bir hükiı
met konağı yapılması da progra 
ma almrmştır. Birçok yelkenlile
rin yanaştığı taşiskelenin bu yıl 

tamiri için vilayet 7 bin liralık 
tahsisat vermey .· kabul etmiştir. 

Bu meyanda bugün bın;u;ı itıbari
le en modern, en muhteşem sayı
lan Stokholm belediyesine aid bi>
nın p!anları getirtilmiş, tetkik e
dilmektedir. 

ru gidiyordu. Beşinci nddenin 1 
yüksek binaları ışık içindeydi. El 
ayalı çekilmiş olduğu için, hız -
metçiler temizlilcle meşgul idiler. 
Taksi yedinci sokağı geçli, 4S un
eu sokakta durdu. 

Templar indi, şoförün paras:ını 
verdi ve parmaklıklı bir kapının 
zilini çaldı. 
Kapı açıldı: 

- Benim adım Simon. <ledi. be
ni Fay Edvars gönderyior. 
Kapıcı başını salladı: 

- Fay daha gelmedi, dedi. ıs

terseni2 bekleyiniz. 
Templar omuzlarını silkti: 

Suclusu Nasıl 
' 

Delikanlı Kelime?. 
Nerede Yatıb Ka lktığını Sarfedilen Sözlerin Ne 

Bilmiyor Olduğu Belli Değil 
İkinci sulh ceza mahkemesi dün 

Cevdet isminde .bir genci •serse
:rililr. cünnile sorguya çelmıişti!r. 

Henüz 20 Y&§ı.nda bulunan Cev
det üstübaşı perişan bir vaziyet
te, -eski yırtık elbiselerle, yalıııa
ya·k ve jandarma muhafazasında 
mahkemeye gelerek suçlu mev -
kiine geçmiştir. 

Serseri genç reisin Hk sualle -
rine nisbeten dü21gün bir ifade ile 
şu cevablan vemı~tir: 

- İsmün Cevdet. Babamın Sa
lih. Annemin Hayriye. 20 yaşın
dayım. Yeni harfleri bir pa~ bi
liyorum. 

- Nerede otuuryorsun? 
Cevdet; bu sual üzerine hiç se

sı.ni çıkarmamış, reisin: 
- Nerede yatıp kalkıyorsun oğ

lum?. 
Şeklindeki ikinci tekrarı üzeri

ne ·bir müddet tereddüdJe dura -
ladıktan sonra hafif haiif mırıl -
danmıştır: 

- Evvelce ... Çok altiden Fa
tihde babamın evinde yatardım-. 

- Ben sana eskideni sormuyo
rum ki... Şimdi bir yerin var mı 
onu söyle?. 

Maznun yüzüne ka.~ı birkaç ı 

defa tekrar edilen bu suale hiç
cevaıb vermeyip sa'kin durala~nn
ca, reis tahkikat evrakının okun
masını söylem~ ve <."Vrıık okun
muştur. 

Bunda Cevdetin • bımekiın. ve 
•iŞSİZ• takımından olduğu, haya
tını •dilencilik• suıetiJe kazandı
ğını tafsilahle anlatıldıktan sonra 
kendisinin geceleri ·Köprüaltıa , 

Tophanedeki • saat kulesi bahçesi> 
gibi yerlerle bazı hali arsalarda 
yatıp kalktığ• ve arasırada şüp -
heli, eski esrar kahvelerinde ya
tıp ka1ktığı bildirili.yor ve ken -
dis> •serserilik • le itham olu -
nuyordu. 

En nhayet mütereddıd nazar -
l:ırla müddeiumum ı.yi de süzdük
ten sonra yine başmı ooe eğip re
isin sualini bekledi: 

- Cevdet... Bak hakkında Y"'" 
:ulan lan işittin ... Şimdi söyle ba
kalım ne diyeceksin? 

- Diyecek birşey yok bay reis. 
- Demek kabaha.tlerini kabul 

ediyorsun?. 
- Ne yapayım onlar öyle yaz

mışlar ... 
Ve kısa ibır tevakkuftan sonra 

kısrk sesile yavaş yavaş mırıldan
dı: 

- Hanı bir Jı.ısını da yalan de
ğil ... Ne yapayım işsizim ... Evden 
de koğuldıım. 

- Elın ayağın tutuyor ... Ma -
şallah benden sğalamsın ve ge~
sin ... Bu yaşta •serserfük· eder -
sen sonra ne yaparsın?. Gidip bir 
yerde kendine iş arasana•. 

- Arıyorum, fa.kat bulamııyorum 
bay reis. 

- Burada bulamıyorsan dışa -

Öyle İff ben barda be«Je -
rim, daha iyi' dedi. 

Kap1cı sokağa bir göz attıktan 
sonra, siirgüyü çekti. Teınplar i

çeriye girdi. Gi!niş bir koridoru 
geçerek, ba.r:ı girdi. Hemen bütün 

masalar, çolı şık giyınmiş gençler 
tarafından işgal edilmişti. Hemen 

hepsinin yüz1eri ve manasız ba -

kışları b irbirine benziyordu. 
Gangsterlerin diğer tip kadınlara 
tercih ettikleri sarışın ve tadsız blı 
kaç kadın da vardı. 

Templar salondakilere seri bir 
göz gezdirdikten sonra barın önün-

Asliye ceza mahkemesinde şu
belerden !birinde cereyan eden en
terooan bir hakaret hadisesinin 
muhakemeeme bakılmıştır. 

Davanın suçlusu Fevzi isminde 
yaşlı br muakldbdir. İddiaya gö

re bir kadının vergi işini takib et

~k üzere şube;»e gitmiş, fak3t 

memurların i§i çok olduğundan 

öne sokulanuyarak bir müddf.t 
arltada beklemiştir. 

Kendi ifadesine göre Fevzi şu
bede yarım saa.t kadar ter için -

de beklemiş, bilahare memurun 

yanına gidince de vekaletnamesi 

olmadığı için bu işi takib ederni -
yeceği bi.:dirilmiştir. 

Maznun muakkib her ne karlar 
vekfiletnamesi olduğunu ve evde 
bulunduğunu söylemişse de bit -

taıbi nazarı dikkate alınınam•ş: bu
nun üzerine de kendisi, bir saat 
uzak yerde bulunan ev ne gidip 
vekfiletnamesini alarak gttirmiş
tir. 

Fakat yarım saat kabbalık ara-

6ında ibekleyişten 5onra sıcak ve 
güneş altında yapılan b:ı bir s;ı.

atlik yolculuk Fevziyi xı zdırm ış; 

şubeye gelip vakaletnan,ey. ib -

raz ederken memura uluorta söy
lenmiştir. 

Memur da hadiseyi bir ı~p , tla 

tevsik ederek işi muhakemey•! n
tikal ettirmiştir. 

Davacı, hadiseyi yukarıdaki 

şekikle ı:. ·ılattıktan sonra ma 'nu 
nun kendisine hal<lrette b" r, -
duğun•1 ıdd ;a etm :ş ve cezalan -
dırılma~ını istt:ml ~ tir. 

Muhakeme >arf :rliler. kelime 
lerin hakaret ifade edip etmiye

ııeğinı bilahare tesbit etmek fo:ere 
davay• şahid celbi için başka b :f 
güne bırakmıştır. 

•••••••••••••••••••••••••••• 
rıya· git ..• 

- .. ....... . 
- Hem niçin burada senın gibi 

sağlam bir adam iş bulamasın?. 

- Vermiyorlar ... Bir kere adı 
mız çıkmış!. 

• -Ne diye?. 

- Esrar içiyor diyorlar. 
Tammıyanlar da üstüme, başı

ma, çıplak ayaklanma ibak1p ça -

lıştırnıakta tereddüd ediyorlar'.. 
Onun için ben de bazan gizlice 

yük filan taşıyıp birkaç kuruş a
lıyorum. Fakat bu da ancak bo
ğazıma yetiyor... Yatacak yere 
para bulamıyorum!. 

Neticede muhakeme Cevdetin 
bu sözlerini bır itiraf gibi telitkki 

ederek kararını verdi ve kendisi

njn şimdilik 15 gün müddetle u
;mum1 hizmetlerde boğaz toklu -

ğuna çalışıp nezaret aJ.tına alına
cağı ona anlatıldı. 

deki yüksek sandalyelerden biri
ne ilişti. Beyaz ceketli bir garson 

önüne boş bir kadeh ve buz getir
dikten sonra bekledi. Templar: 

- Bir viski getir, dedi. 

Viski geldiği zaman. salonda 
konuşmalar tekrar başlamıştı. Bir 
yudum içtikten sonra, işaretle gar
sonu çağırdı. 

Garson uzun kirpikli, kestane 
gözlü, siyah saçlı bir adamdı. Yü
zünden hiç bir ifade okumak ka
bil değildi. 

- Benim adım Toni, dedi. 

- Benim de adım Simon! Det-

Denizi 
Vapurlar 
Kirletiyor 

Belediye Gemi 
Sahiblerine ihtar Yaptı 

Denize atılan kavun, karpuz 
ve sair meyva kabuklarının, dal
galarla sahillerde toplanarak mü
teaffin bir manzara arzettiği gö
rülmüştür. '.Belediye buna mani 
olmak içm yakın sahillere çöp 
dökülmesini menettiği Jıalde 'bu 
posliklerin yine sahillerden eksik 
olmadığını görmii§tür. Alakadar 
memurlar 'bu işin sırrını araştı

rırlarken limana gelen yerli ve 
ecnebi vapurların çöplerini li -
man dahilinde denize attıklarım 
ve bu kavun, karpuz kabııklarile 
çüriik meyvalnrın buradan sahil
lere naklolunduğunu görmüşler
dir. Bunun üzerine belediye dün 
deniz ticaret mü.dürlüğü vasıta -
sile bütün gemi sahiblerine teb
hgat yapmıştır. 

H 

Uatü Kapalı 
Bekleme Yeri 
Yaptırılacak 

Otobüs Duraklarına da 
Lazım 

Belediye reislıği kışın yaklaş

ması münasebetile şehrimizin 

muhtelif mahallerinde yeniden 
mütaddid üstü kapab tramvay 
tevakkuf mahalleri yapılmasını 

kararlaştırmıştır. 

Bilhassa hastanelere civar olan 
tramvay bel4len1e yerlerir.~ Ilı e
men ·birer kapalı mahal yapılarak 
hastalar yağmur ve soğuktan ko
runacaktır. Bu suretle Cerrahpa
şa hastanesi önüne de kapalı du
rak mahalli yapılıp oturulacak 
sıralar da konacaktır . 

D :ğcr taraftan otobus yolcula
rının da yağmur ve soğuktan mu
haiazalarım temin maksadile pey
derpey mühım mahallerden bat
lıyarak akapalı otobüs ibekleıne 

yerleri yapılması da arzu olun -
maktadır. 

--o--

Maarif Vekili Gitti 
Şehrimizde bulunmakta olan 

Maarif Vekili Ha1San Ali Yücel 
dünkü trenle Ankaraya hareket 
etmiştir. Maarif Vekili, Vekalet
çe hazırlanmış olan bu seneki ta
yin ve nakillere aid listeyi tetkik 
ve tasvib ettikten sonra İzmır se
yahatine çıkacaktır. 

K ISA POLiS 1 
HABERLERi , __ , 

* Dün ~am \lzeri Buy\lkde
reden Şişliye gelmekte olan Yani 
adında bir gencin .ıdaresindeki 

motosiklet ile şoför Cevadın ida
resındeki 1660 numaralı otomobil 
iMasla1kta çarpışarak her ikısi dE 
hasara uğramışlardıır Çarpışma 

esnasında muhtehf yerlennden 
yaralanan Yani ha6taneye kaldı
rılarak teda".i altına alınmıştır. 

rua şehrmdenim. 
Garson, dikkatle müşteriye bak

tı. Sanki şehrin ismini hatırla • 
mak istiyormuş gibi: 

- Detrua mı dediniz. 
- Evet, orada bana .Dört aslı 

Sımon. derler. 

Garsonun pek umurunda değıl
di. 

- Nevyorkta da oyuncular var
mış, diye işittim, hem de öyle u
fak partiler le oynamazlarmış. 

- Ne sormak istediğinizi all'la
mıyoram. 

- Ne sormak istıyeceğim, ku
mar oynamağa geldim. 

Durdu, sonra garsonun gözleri
n in içine bakarak: 

- Hem de Malino ile oynamak 
isterim, dedi. 

Elınde yaş bir bez tutan garson, 
parlak akajonun üzerinde görün
miyen bir lekeyi temizlemeğe ko
yuldu: 

Bulgarlar O Kadar 
Safdil Değildir 

Dost kazanmamak, in><.r.IM i
çin lıir noksanlıktır. Fakıt. hem 
kendisi dost kazanamıyor hem 
de başkalarının dostluklarını b~7-
mağa kalkışıyorsa .. Bu tip insan
lara ne diyeceksiniz?. Bunlar dii
pedüz ahlııksızdırlar. 

İşte, Almanynnın \'azi) l'li bu
gün böyledir. Berlin, bütiin dün
yada antipati yapı~ur. Çünkü, ne 
sözü, ne hareketleri, kimse~ t:. em .. 
niyet vermiyor. Kaş ynra .vıın, 
derken, göz çıkanyor. 

Son günlerde de, Almı.n gaze
teleri, Bulgaristanı aleyhimlıcı 

tahrik etmeğe çalışıyorlar Bu • 
tün maksadları, Bulgarlarla ulnn 
iyi komşuluk ve •losluk münas~
belerimi2i bozmak, onları bizden 
soğutmaktır. Alman gazetelerini& 
ütiraJanna göre, bir harbıle. biz, 
Bulgaristana hücum edecek<llişi>. 
Bize, böyle birşey isnad eımek, 

bizi tanımamak, dış politi.ka~nıznı 
bellibaşh ana hatlarını bilmenwk 
olur. Bütün g>ıı\ c~iz, düıı~ada 
sulhun muhafazas•na çnlışıuaktır. 
Biz emperyalist emeller he>lemi
yoruz. Hiç kimsenin bir karış toı: 
ral:mda gözümiiz yoktur. 

Almanya, hiç kimse hak.ku;dn, 
hiçbir zaman hüsnüniyet besle -
mediğinden \"C daima teca~üz -
kar bir politika takib ettiğind~ıı, 
bütün dünyaya bu gözle bakı)·or. 
Bulgaristana, gelecek bir hnrbde 
belki b ir teca\"üz nki olacaktır. 
Fakat, bu teca\•üz bizim tarnfı • 
mı7Xlan değil, bizzat Almanya ta· 
rafından gelecektir. 

Bu hakikati, Almanlar ne ka • 
dar biliyorlarsa, Bulgar koıı.<u • 
larunızın da o kadar saralıatle hil· 
melerini ve gözlerini dört açma -
larını tav-siye ed~riz. Ah11anyn, 
Bulgarlara şirin görünınc~c t:alJ• 
. ıp, n1İh\: erin cazibc!-İnc b1.ı~la • 
mak için elinden gelen ha eyi 
yapıyor. Fakat , gaf yapn,akıa soh
ret kazann1ış. ınisallcr ~ drıı h, ·ne
seller haline gelmiş bulunan Al
man diplomasisinin bu dolabınıı 

diişecck kadar, Bulgar komşula· 
rımız safdil değildir. 

REŞAD FEYZİ 

Birimizin Derdi 
Hepimizin Derdi 

Umumi Halalardan 
Alınan Para 

IBiT okuyucumuz yazıyor: 
. istanbuldaki umumi hela

lar akşamları gıinün çok er -
ken saatlerinde kapanmakta
dır. Bu yüzden halk çok müş
kül vazıyette kalmaktadır . 

, Beledıye buralamı daha geç 
kapanmasını temin etmelidir. 
Diğer taraftan bazı helalar
da yasak olmasına rağmen 

halktan para alınmaktadır. 

Halbuki evvelce yapılan bir 
tamime nazaran helalarda an
cak sabun ve kolonya kulla -
mldığı takdirde 100 para ve
rılecekti. Su ile yıkanmaktan 
para alınmıyacaktı. Belediye
nin herhalde bu işle de meş
gul olacağını zannederiz, • 

-Ben hıç bir şey bılmıyorurn. 
İstcrsenız, g ıdıp patrona sorayım, 
dedi. 

Uzaklaştı ve içeri taraft bır c,

daya girdi. 

Simon, yahut Templar viskıden 
bir yudum daha çekti. O vakte ki> 

kad her şey yolunda gitmiştı. Blol 
te muvaffak olmuştu. 

Bir kaç dakika sonra garsor yi 
ne geldi: 

- Ualino bu akşam oynamıya -
cak, ded ı, fakat Papulos oynıı·a -
cak. 

·Aziz. hiç istifini bozmad. Pa· 
pulas'dan izi Ualino·ya doğnı ı:e r 

!etmek mümkündü. Haydudun bu 
kadar ihtiyatlı hareket eımekfe 

hakkı vardı. Ua lıno herhalde çc, Jr 

meşguldü. Polis müfeıtı<.nın hak> 
kı vardı. Templar meyusane bir 
şekilde omuzlarını silkti: 

(Devamı var) 
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1 Diplomatlar Arasında Ha;bl 

MU tefik Tedarik 
Etmek Zorluğu 
Hele 

• 
Almanya ve İtalya 

Kolay Değil /cin 
' 

Bugün de diplomatlar ara~.n • 
daki harbden ,bahsetmek sırası 

geldı. 

Harb de herşey gibı değiştL liu· 
gunku şeraıt dahilinde harbede>
bilmek uzun zaman, her suretle 
dü~mana karşı dayanabi!n ek d~
mektır Bugün Avrupada yeni 
bır .u_!ı havası esiyor dıye ha -
herler geldıkçe buna merr mın ol
mamak kabil değildir 9H - 18 
harbıni gormüş olan her millet 
lıııgun ye!'l bır felaketin vukuu
nu elbette !Stemiyecektir. r;Jnkü 
geçen ;mumi harb gösterdi h 
haı•:.ı korkunçtur. AY'li zamanda 
fay' astıdır da. Çünkü bugün ga· 
l:bler de elde et'iklerinden mFm
nun ka'mamı.şlardır, mağlublar 

d.ı hallerinden şikayetçidir. 

Fakat bugün şunu da söylemek 
lazım ki milletler arasında bir 
takım ıhtiliiflar vardır. Bunhn 
nasıl halletmeli?. 

Mıllet!er Cem:yetini tanımıyan
lar elbbete ki onun vereceğ: ka
rarları da dinlemiyeceklerdir. 
Şimdı ortada yalnız kuvveti ta· 

nıyaniar, kuv·vetten başb bir şey 
tanımıyanlar bulunuyor. Bunlara 
karşı da eğer icab ederse kuv -
\'etle karşı konacaktır. Fakat Av
ı-upada yent bir sulh havası esi
yor diye gelen haberlere bakarak 

Alman a.~kerlerinden bir kıt'a yürüyüş halinde 

harbin öyle yakın bir zamanda 
çıkıverceeğine ihtimal vermemek 
lazım geliyor. Çünkü yukarıda 
dendiği gibi harb ne galib, ne de 
mağlub için faydası olmıyan kor
kunç bir felaket olacaktu. 

Fakat harbin diğer bir türlüsü 
var: Diplomatlar arasındaki hnrb. 
İşte bu hiç dur8(!3ğa benzemiyor. 
Almanya şimdiye kadar keııd:si

ne hep kuvvetli müttefikler te -
darik etmeğe uğraştı. Hem kU\'-

vetli müttefikler tedarik etmek, 
hem de karşı tarafı yapayalnız bı
rakmak için çalışmak diplomatlar 
muharebesinin ilk kaidelerinde'l 
ve birinci gayelerindendir. Bir de 
Avrupalı mütehassısların etraflı 

yazılarından, tetkiklerinden ?.nia
şılan şu cihet vardır: 

Kantes Ciano Aleyhinde Bir Kitab 

Almanya ne kadar kuvvet!ı o
lursa olsun kendisine müttefik a
ramak, bulmak ihtiyacından kur
tulamazdı. Onun için İtaly'l ile 
beraber oldu. Eğer İtalya ile müt
tefik olmasaydı ve İtalyanın ses 
çıkarmıyacağını daha evvelden 
temin etmeseydi A,lmanya ll'er
halde Çekoslovakyayı malum o
lan akıbete sürük.lemiyecekti. Dip
lomatlar harbinden bahsederken 
bazı devletlerin coğrafi vaziyet· 
leri ne kadar müsaid olduğunu, 
diğerlerinin bilakis hiç iyi olma
madığını da hatırlamak lazım ge
liyor. Burada da hemen hatırı; 

gelen şu oluYQr: 

Konteı Ciano ve çocukları 

Hind yolunun İngiliz imparıı -
torluğu için olan ehemmiyeti ile 
Süveyş kanalının vaziyeti. 
Söylemeğe hacet yok ki İngil

tere bütün bu yolları emniyet ı.1-

tına ·almış bulunuyor. 

ftalya Hariciye Nazırı Kont 
Cıanoinun refikası ve Musolini

nin kızı Amerıkaya gitmişti. Ora

da Kontes Ciano hakkında aleyh

darane yazılan bir kita.b İngilte

rede de satılmak üzere İngiliz ki
ldbcılar•na gönderılmiştir. Ma -
lünıdur kı İngiliz matbuatı dün
yanın ('n hür matbuatıdır. İste -

dıklerını yazarlar ve hiçbir kay
da tabı değildir. Fakat bu gaze-

leler daima kendi kendilerini san
sür etmektedirler. Kitabcılar da 
öyledir. Nitekim Kontes Ciano a
leyhinde Lorıdraya gönderilen bu 
kitabı İngiliz kitabcıları satma -
mışlardır. 

Bu bahsi burada uzun uzadıya 
açmağa lüzum olmasa gerek. Çün
kü bugünkü mevzudan ayrıdır. 

Nazarı dikkate alınacak cihet şu· 
dur ki mütearrız iki veya üç dev
let arasında diplomatların ve as· 
kerlerin en ziyade ehemmiyet ver
dikl~ri keyfiyet bunların irtibat

larıdır. Müttefikler arasındaki ;r
tibatın hiçbir suretle tehlikeye gir
memesi bilhassa elzemdir. Meseıa 
Berlin - Roma mihverine bakın • 
ca Almanya ve İtalya arasındaki 
irtibatın kesilmiyeceği her iki ta
rafça nasıl hesab edildiği görülü
yor. Avrupa kıt'asında Berlin • 
Roma mihverinin vaziyeti böyle 

Halbuki İtalyan matbuatında 
İngiltere aleyhine hazan ağız do
lusu küfürlere tesadüf edilmek -
tedir. Şu hareket İngiliz centil -
menLiğine yeni bir misal teşkil 

elmi_vor mu•. (Dev.,mı 7 inci ıayfada) 

BM onun istediği seviyeye yükselebılmek veya 
Ju~ehılmek ıçin daima kendime telkin yaptım: 

-- Üzülmıyeceksin .. 
-- Düşunmeyecek:;in .. 
- Aldırmıyacaksın 1 .. 

- Unutacaksın .. 
·- Ya~amak ıçin yaşayacaksın!. 

- ın,anlar, her şeyı unutmağa mahkumdurlar .. 
Hatta. o kadar unuttum ki, Ve .. O kadar unut· 

m3ğa < ~tım kı, kendimi bile yeniden yarattım!. 

Venediğin gondol alemlerinde, Monte Karlo· 
nun bakara salonlarında, Alpların kışında, Şima
lın ııa •• yo ve Vis eğlencelerinde, Parisin çılgınlığın
da. N .. in hülyalı gecelerinde, Valansiyanın, Madri
d:n. Jeneve ve Viyananın şehveti kudurtan günle
rındc bır kere bile kendime sormadım: 

- Belkis bu ne hal? .. 

Çünkü o Belkis bu Belkis değildi. Onda: 
Fazı Jet ... 

Vordı. Bunda yok. Onda; 
- Vıcdan ... 
Vardı. Bunda yok. Onda: 
- 'lecıye .. 
Vardı. Bunda yok. Onda; 
- Aıle, ferağat, aşk ... 

Diye bilinen mefhumlar vardı. Bunda yok. On-
da: 

- İnsanlık .. 
Adını alan ve .. Bütün bu unsurları derliyen bir 

ruh ve itikad vardı. Bunda yok. Bu iki yabancı bir
birine nasıl tanış verir, nasıl dile gelir, nasıl sorar: 

- Bu ne hal? .. 
Böyle bir sorgunun yeri olamaz. O Belkis öl-

dü, şimdi yeni bir Belkis yaşıyor: 
Prenses Belkis! .. 
Yaşamak için yaşıyan Prenses! .. 
Riyakar Prenses!.. 

• •• 
Tokatlıyanda, Nazanın düğününde idik. Bu; 

içki, dans rn şehvetin kucaklaşıp cazın taşkın ve bol 
ahengi içinde insanları çıldırtan bir gece oldu. Ben 
N isin son karnavai gecesinde de bu kadar eğlene· 

1 ı:IJ:E\llJe 
•1:4110] 
DENİZLERE DAİR 

Kocasının Piçi 
Daha bir çok şeyler söylenebi -

lir. Mesela, Kızıldenizin, bütün 
denizlerden daha tuzlu olduğu ... 
Bu denizin bir litre suyunda 45 
gram tuz vardır. Ballın denizin -
de tuzdan eser yok gibidir ve 
korya doludur. 

Atlantik danizinin dalgaları 7-
8 metro yükselir. Pasifik denizi
nin dalgaları 15 metroya kadar 
çıkar. 

Hizmetçi kapı-
nın önünde duran 
kadını pek beğen
di. Şık, zarü, gü
zel kadındı doğ
rusu... Tatlı bir 
sesle soı:ıdu: 

--j '~~~N-ahl~ed_e_n._·_sı_·s~ __ l,. 

Deniz fenerlerinin en kuvvet -
lisinin ziyası 80 - 100 kilometro 
uzaklardan görünür. 

O DAN 27 DERECEYE 

Denizlerin hararet dereceleri 
muhtelütir. 
Hattıüstüvada 27 derecedir. At

lantikte 13 derece ... 

Kızıldenizin daimi harareti 25 
derecedir. 

Akıdeniz umumiyetle sıcaktır. 

4000 metro derinlikteki hararet 
derecesi 15 i bulur. 

Kutub denizlerinin sathı çok 
soğuktur. Fakat, 200 - 400 metro
da sıcaklık başlar, Sonra yeniden 
soğuklaşır. 

DENİZ BİR ALTIN 

l\IADENIDİR 

Deniz suyunda birçok maddeler 
vardır. Bakır, nikel, çinko, kur
şun, gümüş, hatta altın da bu lu
lunur. 

Şüphesiz bunlar pek az miktar
dadır. Mesela, 1,000 litre suda an
cak 40 miligram altın bulunur. 

Şüphesiz bunlar pek az miktar
dadır. Mesela, 1,000 litre suda an
cak 40 miligram altın bulunur. 

Okyanusta 1 milyar, 400 mil· 
yon kilometro mikiı.bı su olduğu 
hesab edilmiştir. Şu halde mev -
cud altının miktarı 56 milyon ton
dur. Büyük bir servet!. Fakat çı
karırması, elde edilmesi güç ... 

Eğer bu altın çıkarılmış, dün
yada bulunan insanlara taksim e
dilmiş olsa adam başına ne dü
şer bilir misiniz? Çok birşey de -
ğil, 40,000 kilo!. 

Doktorun Öğütleri 

isilik 
Vücudürnüzde ter ifraz eden 

bezlerin (guddelerhı) faaliye
tinin ziyadeliği hasebile hu -
sule gelen iltihaptan ilerı ge

lir. Bu da sıcak zamanlarda o· 
lur. Mesela vücudde şiddetli 

bır kaşıntı başlar, sonra cildin 
en ziyade terliyen y~rlerinde 
ufak ufak kabarcıklar hasıl 

olur. Çok sıcak memleketler
de hazan isilikten vücudde 
çiçek dökmüş gibi yara hasıl 
olur. Kabarcıklar elbisenin te
masile ıztırab verir. 

Tedavi için ılık su ile ban
yo edilmelidir. Eğer ziyade 
kabarcık olursa, ılık su, sabun 
ve lif ile günde bir kaç defa 
yıkanır. Vücud yaralı ise 
ılık suya yüzde iki nisbetinde 
asidborik mahlı'.llü ilave olu
nur. Soğuk su ile yıkanma -
malıdır. 

- Bay Baha e~ 
de mi? 

-Yok. 
- Ne zaman ge. 

lir? 
- Bilmem, ba

yana sorayım. 
Şık zarif kadın 

şaşaladı, hizmetçiyi 
yolundan alıkoymak 

istedi, fakat vakit 
bulamadı. Hiz -
metçi yürüyüb 
gitti, koridoru 
döndü, bir kapıyı 
açtı. Bahanın ka· 
rısı Fikriye kana· 
peye uzanmış oku• 
yordu. Hizmetçi 
haber verdi: 

- Bir bayan 
geldi, bayı soru-

yor. ı 
- Bay yemeğe gelecek ... Kim-

mak istemezdi. Kendisinden bir de 
çocuğum vaı:ıdır. 

dir bu kadın? Adını bile sormadın 
değil mi? 

Fikriye yerinden kalktı, dışarı 

çıktı, kapının önüne geldiği za -
man kadının kaçar gibi geri dön.. 
düğünü görünce seslendi: 

- Bahayı rru aradınız? 

Kadın geri döndü. Yüz yüze gel
diler, Fikriyeden on yaş kadar bü
yüktü. Üstünde kışlık bir elbise, 
ayağında hayli üzülmüş iskarpin
ler vardı. Amma gözleri güzeldi: 

- Kimsiniz? IKocam gelince 
söylerim. 

- Saime, dedi. 
Ve ilave etti: 

- Tekrar gelirim. 
- Kocam seyahatte. Gelecek 

haftaya kadar burada yok. 

- Ne zaman gitti? 
- On beş gün oluyor. 
- Bunun için mektuplarıma ce-

vab vermedi. 

- Yazdınız rru? 
- İki mektup yazdım. 
Fikriyeye doğru bir adım attı: 
- Size anla \malıyım... Biraz 

görüşebilir miyiz! 

Fikriyenin de istediği buydu, 
bunun için yalan öylemiş, kocam 
seyahatte demişti. 

Salona aldı. 
- Sizi dinliyorum. 

- Bilmem kocanız size eski ar-
1'adaşı Ali Cevaddan bahsetti mi? .. 
Demek tanıyordunuz?. 

Ben bir zamanlar Ali Cevadla 
yaşadım. Kocanız o zaman bekar
dı, üçümüz beraber gezerdik. 

Fikriye başını önüne eğdi, ka
dını kabul ettiğine pişman olmuş
tu. Saime devam etti: 

- Nihayet ayrıldık, fakat dost 
kaldık. Ali beni parasız bırak -

Fikriye birden doğruldu: 
-Ya! 

- Evet, on iki yaşında bir oğ -
lum va.: ... Evet, Ali bana arada sı
rada para yollardı. Öldükten son
ra kocanız para göndermeğe baş
ladı. Kendisine minnettarım. Be -
nim kazancım pek az bir şeydi. 
Bir terzinin yanında çalışıyordum, 

o da ülas etti, açıkta kaldım .. Ev
lendiğiniz sıralara tesadüf etmiş 
olacak. Bay Baha para göndermi
yordu. Affimi rica ederim. 

Fikriye cevab vermedi, Saime 
deva metti: 

- Biriktirdiğim para ile bugü

ne kadar geçindim. Bugün on pa
rasız kaldım. • 

Sustu. Fikriye biraz sonra: 
- Bana adresinizi bırakınız, de

di.. 

Teşekkür etti. Fikriye adresini 
yazarken dedi ki: 

- Bay Bahanın evlendiğini bil
miyordum. Mektuplarıma cevab 
alamayınca telefon rehberinde ad
resini buldum, geldim. 

Fikriye birdenbire sordu: 

- Çocuğunuzun resmi var mı 
yanınızda? 

Çantasından çıkarıp gösterdi: 
- Bakınız, güzel değil mi? 

- Hatırladığıma göre babasına 
benzemiYQr. 

- Gözlerine bakınız. 
- Gözler sizin gözleriniz .•. Ali 

Cevadla alakası yok. 

Kadının bozulduğunu farketti. 
Resme daha dikkatle bakmağa baş
ladı... Siyah saçları, gülümseyi -
şi. .. Bazan Baha böyle gülümse -
mez miydi? 

- Benimle alay mı ediyorsu -

bilmiş, Foliberjerin artistler balosunda da bu de
rece kendimi zevkin dudakları arasına verebilmiş
tim. 

Artık ben de bunlardan birisiyim. Benim de, 
dudaklarım için bir memuriyet kapısında sıra tu
t:-.nlar gibi bekleşenler var. Bu sırada meb'us var, 
avukat var, doktor var, nazır var, tüccar var! Hep
sini ıdare ediyorum, hepsi bana tapınıyor. Onun 
için bütün bu görgülerim bana hayret vermiyor. 
Artık ben de insanları yalnız kadınlık ve erkeklik 
hüviyetleri ile yaşıyor .. Görüyorum. Bu yaşayışta 
lmduz, en kuduz bir şehvet bağından başka bir şey 
aramamak lazım. Yirminci asır salonları insanları 
üc hedef üzerinde birleştiriyor: Para .. Mide .. Şeh
vet!. Geriye kalan her şey en geri olmağa mahkiım 
edıldiler. Bu sözlerimi birisi işitse bana: 

İçtik, eğlendik, dans ettik ve .. çıldırdık! Fakat, 
r.P tuhaf şey?. İnsan gözlerini biraz şöyle kaydırıp 
ta salonları dolduran ve en lüks tuvaletleri içinde 
mücevher ve servetten birer pervane gibi durma
dan dönen çiftlerin iç yüzünü görmeğe çalıştı mı 
n~lcrle karşılaşıyor?. 

- Bir kadın en aşağı beş on erkeği bir arada 
idare 'edemezse onun kadınlığı neye yarar? 

Diyen Cavidenin hakkı var. Sahiden öyle. Bak
tım da, her kadının önünde, arkasında gtıh solucan
laşan ve sinsi sinsi damarlara girip kalbe uzanma'k 
isteyen, gah bir tilki gibi pusuya yatıp avının gözü 
içine bakan ne çok erkek var! açık senli benli olan· 
lar rla yine başka? 

- Aman ne muhafazakar kadın. 
Der değil mi? Halbuki, en ileri, en sol fikir ve 

prensipler de bu hayatı ve bu insanları benim gö
zümle görmüyorlar mı?. 

cÜmanite• fikri, daha sıkı bir cemiyet inzibat
çılığı ifade etmiyor mu? O halde, en geriyi yıkan, 
en ileriyi şaşırtan sosyal adını: 

- Mont ... 

Koyduğu hir dejenere sınıfı ortaya çıkardı. De
jenere kadın, anne değildir, fikir kadını değildir, 

iş kadını değildir, vatan kadını değildir. 
(Drvamı var) 

nuz? Bu çocuk Ali Cevadın çocu· 
ğu değil ... Buraya ayak bastııııZ 
basalı yalan söylüyorsunuz. 

Ayağa kalktılar. Kadın yalvaf" 
g-, • dı: ? Ben fena bir kadın de 

!im ... Öyle ıztırab çektim ki.. 

-- Kafi, artık birbir;mize söt1'' 

yecek sözümüz kalmadı. 
sı· 

Kadına, sahnede rol yaparc• . ' \'" 
na kapıyı gösterdi. Kadın bır şe. 

ler mırıldandı, Fikriye haykırdı: 
- Derhal çıkıp gidiniz! 
Saime başı önünde çıkıp gitti •. 

Fikriye yalnız kalınca kendiD' 
t• 

yüzü koyun kanapenin üstüne 3 

tı, ağlamağa başladı: 

- Demek bir ~'Ocuğu var! .. 11eııt 
de bu kadından! .. 

İçine derin bir acı çökmüştik 
Evlendi evleneli bir çocuğu ol•· 

calı: diye bekliyor, işte çocuğu ol· 

muyordu. Baha çocuk istcyord0
· 

Halbuki kendisinin çocuğu oırııut 
tu. Bu kadın bunu ona isbat etrıı•f 
tı .•• 

Fikriye yemin etti: 

- Ben de doğuracağım! .. 
• t:ı>f' 

Ve aklından şeytan geçti ... " . 
tanın Fikriyenin aklına koydu~ 
!arını yarın okuyacaksınız. 

auotıx 

Saat 19: Program. 

Saat 19.05: Müzik (Odaınüıİ. 
ğl - Pl.) ıl 

Saat 19.30: Türk müziği: faS 

heyeti. 

Saat 20.15: Konuşma. 
Saaf 20.30: Memleket saat ;.· 

yarı, ajans vmeoo oreteıMiiZ~ 
yarı, ajans ve meteoroloji habeı" 
leri. 

Saat 20.50: Türk müziği (ı\~ 
kara radyosu küme ses ve 5 

heyeti.) 

Saat 21.30: Konuşma. 11-

Saat 21.45: Neş'eli p!Aklar • ,. 
Saat 21.50: Müzik (Bir oper v 

nın takdimi - Halil Bedi yöııe 
ken.) 

Saat 23: Son ajans habetle~ 
ziraat, esham ve tahvilat, kaJll 
YQr - nukut borsası (fiat.) 

Saat 23.20: Müzik (Cazballd • 
Pl.) 

of Saat 23.55 - 24: Yarınki pr 
ram. 

• 
YAIUN 

12,.'!0 Program. 
12,35 Türk müziği • Pi. _ 0 ~6 13 Memleket saat ayarı, ıJ 

ve meteoroloji haberleri. g-
13,15 - 1~ Müzik (karışıtt prO 

ram - Pi.) 

1357 Hicrt 1 1355 Rıııııl 
Receb Ağustos 

7 9 ~ 
--- 109 
1939, Ay 8, Gün 234, Uızır 

22 Atustos SALI _--- 1 1 ııl 
Vakitler Va1&ti E•• 

u. da. ... <!!;. 

Güneş s 17 10 ıs 

Öğle 12 17 5 t8 

İkindi 16 03 9 oS 

Akşam 18 58 12 oO 

Yatsı 20 39 1 99 

İmsak 3 25 8 27 
___... 



1 Neler Görüyor, Neler İşitiyoruz? 

İstanbul İçinde Kısa 
Bir Seyyahat 

r-::=====================================' 
Karyola Alıyorum, Eski Elbiseler, Kunduralar Alıyorum! •• 

~atlıcan Domates ! • • A, Ayol Kör müsün ? Hele, Dur Şöyle ! •• 
Sıra da Ne Oluyormuş ? . • İsveç Jimnastiklerine Lüzum Yok, 
A.tnavud kaldırımlarının Üzerinden Sekerek Yürümek Harekatı 
kafi!. Işık Ol mı yan Yerde Tenviriye Resmi Olur mu? 

f "'==================================ı~ 
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nlerde çok sevdiğim bir ar
llıın evine misafir gitmiş -
\'edik, içtik, güldük oyna-

<!' Saat gece on bir vardı. 
ı daha erkendi. Fakat; ar
ın n karısı ikide bir saate 

:.ı ve durmadan esnıyordu. 
ır iışina aile olduğu için çe· 
ed~n 

l!eın~irem uykunuz geldi ga
~ llize bakma, git yat! .. dedim. 

ıncağız güldü. Ve kocasının 
~e llıanalı, manalı baktıktan 

}iiYliyeyim mi? .. 
"lı b• 
., it tavır takındı. Doğrusu-

Yleınek lilzımgelirse; bu va
karşısında huylanmadım der
hlan söylemiş olurum. Dik-
~·arttırdım, kulaklarımı yel

ıın bekliyorum .. bakalım ne 
)ecek diye? .. 

~ ~ç kalırsak, sabahleyin ra
vlursunuz .. dedi. 

;•ndüm, evde çoluk çocuk 
~. Ceniş ve muntazam bir ev
·ed 

•n rahatsız olacaktım? .. Sa· 
Yın bol, bol hatta öğleye ka
•·uyabilirdim 

'«< 
14 dahı. mülahazadan sonra; 

n•ate vardım: 
Claliba; kadın, kocasının faz· 
'hasını istemiyor .. 
ddüdıimü gören hanım, çok 
de'l vaziyeti şu yolda tenvir 

·'..klınııa bu· şey gelr_ı.c.;in ... , 
Uykusuna hasret vıduk .. 1 

~1 Jrsak uykusuz kalıyoruz .. 
~~den hemşirem? .. 
·Zıın semtte; satıcılar saat 

an \ibaren bağırmağa başlı· 
·· dedı. 

ıı flıadım kadıncağızın siniri· 1 
td . 
J ın .. Liıfuzadı , undan bun- 1 

• ken bıri buld.ık .. Yatak· 
« c •kıldr'k Raha' bir dö -h • . 
"'•dar ve serin bir ye•· ... 
~ bılıyor musunuz? 

t dız, Yenimahalle ... 
%ulun en havadar yerlerin· o,, 

' Sl'mt.., 

''Yatmaz uyumuşum ... De· 
t•ıkuınun ar .sında beynimi 
~•Yan bir ses vınladı: 

v üthcan, domates, iri hıyar
;ırrrı 

~lİl!ü::t, 
~krııe~ . : : '. r 

A cıııı ...• 
]• 

h ıj etmedim; olduğum yer-
~,' kı dôndüm ve uyumağa 

~trı. Çok geçmedi: 
"'Yol~ alıyorum, eski elb:-

4 kunduralar alıyorum!. diye, 
ı t.. durmadan ve her evin ö
,• bt.•hrnınen üç kere maga -
Y ır saJa ile bağıran birisi 

• or·lu . 
''lı . 

~·ı, ne ses?. Ahenk yerinde, 1 
ı ınYcrınde, küfte dolgun Hü· , 

~ Ju •kmıından bır fasıl adeta! . . 
•n ğuın yerde, ~öyle bir iki de· 
dunı .. l · · kt 

• g. 
, goz erımı sı ım ve u-

... Çalııtım. Ne gezer? 
· dakika sonra. cin gibi bir 

~- \' •>ı . 
'"Ilı · Yorrr... Havadis. Ik -
~.Ih~ ~umhuriyet, Tannn! .. 
nın c~dısı, bizim Babıali cad- , 

lı-~•ra~0§luleri ... Deccal gibi bir 
ıı. ]. . .• 
1"-ı~ 

< n d~. olacak şey değil... Ya-
11;,n ·>~ı·tttdum, ba~ucumda bu· 

• s~<ıte baktım, a'aha altı bu-
~ 1 "ıt.~"ııı . k" k B. ,.~ rı. ırn anı yo ... ıraz 

'i ""il 
,,8 ' mahalle çocukları top -

~' ı O)·ııayıp bağırışıyorlardı. 
nctıın k" "· a ' oşeye g~çlim otur· 
~ş •a~t kadar ancak uyu-

muştum. Esniyordum, hem öyle
"Sine esniyordum ki; çenemi tut
masam göğsüme düşecek? .. 

Çok geçmedi. Oda kapısı açıldı. 
Arkadaşım ve karısı içeri girdi -
!er ... Durmadan gülüyorlardı. Ka
dın: 

- Ben size demedim mi? .. Uy
kusuz kaldınız! ... Vah, vah! .. 
Asabileştim, sinirlendim, huy -

suzlaştım ... Koca medeni bir şe -
hirde böyle olur muydu?. 

Ne ise; karvaltı ettik, hoş beşe 
başladık ... Kapı çalındı. Hizmetçi 
aşağıya indi. Kapıyı açtı. Biraz 

ı 
sonra, elinde bir sarı kağıd yuka· J 

rı geldi. Arkadaşa verdL Nedir di
ye sordum, gülerek cevab verdi: 

- Tenviriye resmi!.. 
Hayret ettim, çünkü akşam eza· 

nından sonra eve gelirken aı·kada
şımın oturduğu sokakta ne elek
trik lambası ve ne de sair levazı
mı tenviriyeye ait bir şey göre -
memiştim. Hatta; karanlık olduğu 1 

için ve Arnavud kaldırımları da 
· müruru zamanla sökülerek yırtık 
bağırsağa döndüğünden gözleri -
miz karanlıkları delerek düşe kal

(Devamı 7 inci sayfada) 

NİÇİN 
Boşanıyorıa.-? .. 

Kadife Gecelikle Yatmağa Tahammül 
Edemiyen Kadın Hakime Yalvarıyor 

Amerıkaya ctalak memleketi. [ kadı'lın arzusunu yerine getiri 
derler ki pek doğrudur. Hakikaten yor. 

Amerikada evlenmek kadar, bo - Bu da bır başka türlüsü: 
şanmak ta kolaydır. Genç kadın, önüne bakarak ha· 

Bunu için gösterilen bahaneler 
ise insana hayret verir. İşte bir 
misal: 

Zengin bir Amerikalının karısı 
mahkemede diyor ki: 

- Kocam, anormal bir adamdır. 
Gece gündüz kadife rob giymemi 
istiyor, güııdüz ne ise, fakat, siz 

söyleyiniz Bay !ıilkim. hiç kadife 
gecelikle yatılı.r mı? ... Hususile 
yazın bu sıcak gecelerinde ... Yal-

vardım, rica ettim. Bir türlü fik-
rinden vazgeçiremedim. Ben bu 
hayata tahammül edemiyeceğim. 
Bosanmak istiyorum .... 

Mahkeme, şahitleri dinliyor, ve 
1 

kime anlatıyor: 
- Kocam doktordur. Kendisi ile 

pek genç yaşta evlendim. Bir kaç 
sene sonra Parise geldik. Klişi ci· 
varında bir muayenehane açtı. 

Fakat muayene ve tedavi için ge· 
len yoklu. Suallerime, cBen bir 
klini.ltte çalışı.yorum. Hastalarımı 

orada kabul ediyorum ... . cevabı

nı veriyordu. Evde bir çok garib 
şeyler vardı. Minı minicik hey • 
keller, Üzerlerine yüzlerce iğne 

batırılmış bebekler, ılh ... '-'!uaye· 
nehanesindc gece gündüz günlük 
yakıyıordu. Bu merakımı mucib 
oldu. Fakat bir şer söylemedim. 

(Devamı 7 inci •ay fada) 

ARADAK İFARK 

Hakim; boşanmak için mahke
meye müracu.t eden bir bayanı, 
kocasile barıştırmak ister: 

- İnsaf ediniz, bayan!. Elhette 
kocanız, sizi aldığı zaman çok se
verdi değil mi? 

- Şüphe-siz, hatta kalbinin dar
lbelerine tahammül edilemezdi. 
Şimdi de bastonunun darbelerine 
dayanılmıyor. 

BİRİ VURDU 

Berberi.n biri, dükkanının kırı
lan bir caminin yerine kağıd ya
pıştırmış. Mu:'ibin biri, kağıdı yır-

1 
tarak başını ıçerı uzatmış, ve: 

- Usta- demiş, saat kaç!. 
Berber, muzibin kafasına bir 

sopa indirerek şu cevabı _:ermiş: 
- İşte, şimdi biri yurdu!. 

ZÜGÜRT TESELLİSİ 

Üç züğürt arkadaş bir yere ge
lir, malihulya kurarlar. Birisi;. 

- Dünyada ne kadar ağaç varsa 
o kadar liram olsa!. 

İkincisi: 

Gevezelik Etmey[u 
niz, Su Uyur Düş. 
man Uymaz. Sizi 
Dinliyen Düşman 

Kulakları Var 
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Güzel Bir Kadın Bazan 
nız Bir Erkeği Değil, Bü

tün Bir Memleketi Felakete 
Sürükliyebilir 

gilizlerin taarruzunun akim kal
masına sebep oldu. 

• 

- Dünyada ne kadar su varsa 
hepsi mürekkeb olsa da 1 raka -
mının önıine O !ar konulsa, bu -
nun yekunu kadar liram olsa el
bette ben senden daha zengin o
lurdum!. 

Deyince üçüncüsü der ki: 

Casusluk yeni bir şey değildir. \ 
Pek eski devir:erde de casuslar 

• vardı. Almanyada da, Büyük Frederik
tenberi kadın casuslardaıı istifa
de olunur. 

lüzumunda arslan veya tilki deri 
sine girmek zaruridir. Bazan kuv 
vetin ~ göremediği yerde hile ıı 

yarar. Her ikisin.den de istifadi!y 
ihmal etmemeli .... derdi. 

- Bana birşey ıbırakmadınız. 

Bari ikiniz birden ölünüz de ben 
de mirasınıza konayım!. 

NE DOGRU ... 

Gevezenin biri, bir alimin ya
nında birçok münasebetsiz sözler 
söyledikten sonra kalkar ve gi -
derken: 

- Çok söz söyledim, affeder -
siniz ... 

Deyince alim: 

- Estağfurullah ... Ağzınızdan 

söze benzer birşey çıkmadı. Üzül
meyiniz!. Cevabını verir. 

BABA İLE OGUL ARASINDA 

- Oğlum! Bu gidişle halin "e 
olacak? Bu çapkınlığın encamı ne 
ye varacak?. Yarın bir musibet 
gelir, kapınıızı çalacak olursa?. 

Çocuk, babasının söz'ıııli k~se 
rek cevab verir: 

- Açmam baba!. İ\1crak etme! 
Açmam! 

HAKKI VAR ... 

İklbal mevkiinde bulunan bir 
zata: 

- Dostlarınız kimlerdir?. 
Diye sormuş:ar. O da şu cevabı 

vermiş: 

- Şimdi bilmem ... Zira ikbal -
dey;ın Dost denilen idbar ve ih
tiyaç zamanında belli olur-. 

Paydalı Bilgiler: -
Kitabların Üzerin
deki Yağ Lekeleri 
Yağ lekesi olan kit&p sahi· 

felerini temızlemek çok ko • 
!aydır. Kalınca bir sünger ka· 
ğıdını sahifenin üzerıne ko -
yunuz ve lekeye tesadüf eden 
yer~ bir kaç damla ett-r dam
latınız. Bunun üzerine bir baş 
ka kağıd koyarak tırnağınız

la bastırınız. Bu hareketi iki 
Kere tekrar ediniz. Lekeden 
eser kalmaz. 

TAZE FASULYE 
Taze fasulyeyi pişirirken 

renginin bozulmamasını, yeşil 
kalmasını arzu ederseniz ten
cerenin kapağını açık bulun
durunuz. 
UMUŞAK F IRÇALAR 

Fırça !arı kullanmazdan ev· 
vel amonyaka batırıp beş da· 
kika kadar bırakmalı. Sonra 
bol su ile yıkamalı ve gölgede 
kurutmalı. Ateşe yakın bulun· 
durmamalı ... O zaman fırça

lar çok dayanır. 
İSKAMBİL KAGIDLARI 

NASIL TEMİZLENİR? 
Eğer iskambil kağıdları çok 

kirli değilse ekmek içi ile ko
layca temizlenir. Çok kirli ise 
bir fanila parçası benzine ba
tırılır, silinir. Sonra, ateşten 

uzak bir yerde kumtulur 

Kardinal Rişliyö'nün casusları 1 
ekseriyetle güzel ve kibar kadın • 
]ardı. Bilhassa Madam dö Komba LJyük Frederik: cMuharebede (Devamı 7 inci sayfada,' 
le çok mühim haberler verirdi. ========================-== - -

.Mariyon Dölorm, sevgililerin -
den öğrendiği şeyleri hemen kar· 
dinale yetiştirirdi. 

Mazeren'in, Fuke'nin de bir çok 
casus kadınları vardı. Bunlaı·ı ko· 
calarının, aışklarının hareketleri
ni tarassud ederler, günü gününe 
Mazerene haber verirlerdi. Fuke'· 
nin evrakı arasında Madam dö 
Mentenon'un imzasını havi bir se
ned bulunmuştu. Kralın gözdesi, 
casusluğuna mukabil büyük bir 
para almıştı. 

Casuslar, bilhassa askeri plan
ları, kararları öğrenmeye çalışı.r

lar, ordunun hareketlerini takib e
derlerdi. Erkek kıyafetine giren, 
askerler arasına karışan kadın ca
suslar pek çoktu. 
İspanyanın veraset muharebe -

!erinde güzel bir kadın pek mü· 
him bir rol oynamıştır. Bu kadı· 
nırı ismi Matmazel dö Musi'dir. 

İngilizler, muvaffakiyetten mu
vaffakiyete koşarken, Dük dö 
Lüynes'ın emrile· İngiliz kararga
hına gitti, bir vakitler kend is:ne 
kur yapan Lord Stanşopu buldu. 
kendisini çılgınca seven bu İngiliz 
kumandanından bir çok esrar öğ· 
rendi Gafletinden ist ifade ederek 
taarruz planının kopycsini aldı, 

bir vasıta ile düka gönderdi. İn· 

Bunları Biliyor 
? musunuz ... 

Bir Kanadalı günde 900 gram ek-
1 

mek yerler. 
Tibetliler, birbirlerine tesadüf 

ed.nce dıllerini göstermek sureti· 
le selamlaşırlar. 

Bır insan, günde iki litre su al· 
mazsa yaşıyamaz. 

Bir istatistikci; yetmiş yaşında 
bir adamın müddeti ömründe 3 ö
küz, 4 dana, 8 domuz, 4 koyun, 300 
taYuk ve 75 kaz yediğini zöylüyor. 
Doğru mu acaba? ... 

.Sibiryanın şimalinde bulunan 
Uvamekon şehri dünyanın en so
ğuk yeridir. Orada soğuk, sıfır

dan 75 derece aşağıya kadar düşer. 

BALI~ MENŞEİ 
Balııı menşei malum değildir. 

Eskiler bunu cennetten çıkma ad
dederlerdi. Fikirlerine göre gök
ten yağan bir nevi şekerli yağ -
mur, arı kovanlarına toplanır, bal 
haline gelirdi. 

Bunu, üzüm suyu ile karıştırır· 
!ar içerlerdi. Bir kısım bala üç kt· 
sım su ilave ederler. Senelerce bı
rakırlardı. Çok güzel kokulu ve 
lezzetli bir içki olurdu. Hafif bir 
de sekir verirdi. 

Atinalı tarihci Xenephon balın 
kahvaltı ile yenildiğinden bahse
diyor. 

Marlen Ditrih'i Aforozl 

-- b 

Marul Alman yıldt!ı Marlen 
Ditrih bütün yaz tatilini Fransa. 
da geçirdikten sonra, iki film çe
virmek üzere Amerikaya hareket 
etti. Tekrar Fransaya gelerek, Pa
riste Fransız artistlerile bir film 
çevirecek. Fransızların 14 tem -
muz milli bayramında da Paris 
sokaklarında diğer artistlerle bir· 
likte şarkılar söyliyerek halkı eğ-

lendirmi§tl. Almanlar, hub ha -
ıı.rlıkları. ile meşgul olmakla be
raber, bir Alınan artlat!nln bu lı:a· 

dar Flransıihışınasıruı tahammül 

edemiyorlar. Son Alman gazetele

rine göre, Almanlar şimdi Mar -
len Ditrih'i de aforoz etnılşler. 

Söylendiğine göre, artist Amerf.. 
kan tabiiyetine girecektir. 

BE KARLAR 
Asırlardan Beri Göze Batıyorlar 

Fransızlar, bütçe açığını ka • 
patmak için yeni yeni vergiler ih
das ediyorlar. Bunların başında 

da (bekarlık vergisi) geliyor. Za
ten senelerdenberi değil, ası.rlar

danbeııi bekarlar herkesin gözü
ne batıyor. Bir yuva kurup çoluk 
çocuk sahibi olamamaları en bü
yük bir günah addediliyor. Ma -
zeretlerini dinlıyen bile yok. 

14 üncü Lüinin Mareşallerinden 
Düksel bile bir gün hükümdarın 
itabına maruz kalmış ve kendi -
sini müdafaa için şu cevabı \'er
miştir: 

- HaşmetmeAb! Şimdiye ka -
dar evlenıruıyişiınin sebebi, kocası 

olacak bir kadın, ba.bası olaca.lı: 
bir adam bulamadığımdandır. 

Atinalılar, İsanın doğlJ!>;undan 
500 sene evvel şu kanunu vazet -
mişlerdi: 

•Eğer bir vatandaş otuz beş ya
şına kadar evlenmezse her sene 
100 drahmi ceza verecektir. Bu 
suretle toplanan paralar jünona 
nezir edılecektir. Vergiyi ödemi -
yenler, vatanıdaşlarının hürmet • 
!erini, dostluklannı kaybedecek
tir.• 
İspartada züppenin birı, bekar 

ve yaşlı bir geıtt!rale demiştir ki: 
- Geçtiğin zaman ayağa kal!D

l Devam' 7 ıııc1 ıa11IG4tıA . 
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Türkler Gelirse, Dinlerini 
Muhafaza Edebileceklerdi 

Şarki Romayı Kurtarmak İcin Garbi Roma Kilise-
• 

sile Birleşmeniz Lazımdır. Başka Çare Yoktur 
Slıolariyoı; hemen her gün ma

nastırdaki hücresinden halka bU. 
alay kehaneUer saçıyordu. 

Skolariyüsün bu kehanetleri 
halk üzerinde bomba gibi paUı -
yo.nfu. Esasen diniDe merbut o
lan Rum milleti üzerinde heye
canlı tesirler yaratıyordu. 

Bu esnada sokak kaldmmı ihti
lalcileri, lıadın ve erkek, rahib ve 
keşif, rah'be ve gayroruhani, hep 
birden nihayetsiz velveleler ara
sırnla, hepsi yüksek seda ile se -
mavatın kraliçesi, Koı;tantaniye

nin muazzam salıiıeli olan Haz -
reli Meryeme niyaz ve tazarruda 
bulunarak, vaktile asarı sab:.lı:ada 
•KeyhüsrPY• in askerleri ile ·A
var Türklerinin hakanı> nın as
kerlerine, yahud Arab ~!erine 
birçok defalar yapmış olduğu gi
~i: 

- Gebersin katolikler!. 
- Batsın putperestLkler .. 
Diyerek biliıinluta bağırıyOY -

lardı. Kadiri Mutlaka olan •Pa
naiya• nın yani Hazreti Merye -
min bu suleba evladları o menfur 
rafazi İtalyanlara lanet ediyor • 
lardı. 

Aya.s<>fya kilisesindeki ayını 

ruha:ıü, Rum kilisesi ile Rum ki
lisESinin telifibeyn ettillerine ala
met olmak üzere bızzat kardinal 
İzidOY tarafından ıcra edilen dini 
ayini kemali şıddetle reddediyor
lardL 

Rum milletinln bütün bu gü -
rültüleri ve taşkınlıklan, Türk 
tehlikesi karşısında yumu~amağa 
yüz tutacağı yerdl' bilakis alev -
lenıyordu. 

Rus ortodokslan "e Rum kili • 
sesi halyanlara münkad olmak -
tansa Türklerin 1stanbulu feUıet
melerini istiyorlardı. 

Çünkü; Tiırkler gelirse niha -

~ dinlerini ve milliyetlerini mu
hafaza eclebileceklenü. Fakat Ro
manın dinine giren Rum milleti 
gerek milli ve gerek dini mevcu
diyetlerini muhakkak kaybede • 
ceklerdi. 

Slıolariyüs, Kenadiyüs ve tPYa· 
bii Rum milletinin mevcudiyetini 
muhafaza etmesi için Türklerin 
adaleti ıdariyelerine sığınmaktan 
başka çare olmadığına kani idi -
ler. 
İmparator Kostantin Rum mil

letini teskfo için elaltından şu 

suretle propagandada bulunuyor
du: 

- Şarki Romayı kurtarmak için 
Garbi Roma kilisesile birleşme -
miz lazımdır. Ancak bu suretle 
hırıstiyanlık alemi bize muavenet 
edooilecektir. Eğer, katolikliği ka
bul etmezsek Rum milleti yalıuz 
başına kalacak ve Türkler de çok 
geçmeden Bizansı alacaktır. Bu 
dini hareketimiz bir mecburiyeti 
siyasiyedir. 

Bununla beraber, imparatorlu
ğun ri<!ali meyanında birçoklan, 
bu •ittibad• komedyasını çirkin, 
faydasız ve şayanı nefret bir iti -
liif gibi teiakki ederek sonuna ka
dar itiraz etmiştiler. 

Hatta, İstanbulda imparator • 

tiyanlığa bir küfür olarak telakki 
ederek hükümdara şu suretle mü
racaata bulunnı~tu: 

- Haşmetmeab, Nolarasın ale
nen orada burada söy !Edikleri 
mesrnuunuz oldu mu?. 

- Evet. 
- Bu adamın imparatonluk i-

çinde en büyük bir mevkie sahih 
oluşu bu yolda propaganda yap· 
masına müsaade eder mi?. 

- Etmeın"6i lazım gelir ... Fa
·kat; millet ve ordu beynindeki 
nüfuzu malum. 

- İmparator emrederse bu a-• 
damı devlet başından def ve refey-
lerim. 

- Mlimkün değil, halkı daha zi
yade ihtilale sevketmiş oluruz. 

- Kuvvetlerim!e kırarım ... 
- Böyle zamanda; daha ziyade 

sükun ile harekl't etmek icab et
mez mi?. Neroo ise Türkler İs
tanbul kapılarına dayanacaklar. 

- Fakat; ittihadsız, birbirine 
muaru. halk kütlelerile Türklere 
nasıl karşı koyabiliriz? 

- Doğ.ru, lakin birşey yapa -
mayız.. Notarasın cemiyet içinde 
kuvveti büyüktür. 

(Dl'l•amı var) 

dan sonra en maruf şahıs olan ı-------------
·Granduk Lokas Notaras• ın mu
kaddes şehrin sokaklarında latin 
tacını görmekten ise Türk sanğı
nın galebesini tereih edeceğini 

sôy lüyordu. 

Vezırıazam Notarasın bu söz -
!eri imparatorun kulağına gitmiş
i .. Halk beyninde de muazzam 
dedık<>du mevzuu olmuştu. 
Papanın Kostantaniyedekı ve

klli umuru gibi olan Kardinal İzi
dor Notarasm bu sözlerini hıris -

Sovyet - Alman Anlaşması 
Londra 22 (A.A.) - Alman - Sovyet aclEmi te· 

eavıiz palıtma dair olan ha~r gtte pek g~ geldiği 
için gazeteler resmi mahal.ilin ooı.tai nazarını alama
mışlardır. Bunun için pek azında miitaleaya tesadüf 
edilmektedir. Maamafıh bütün gaze\eler tu haberi 

heyecanlı manşetlerle neşretmişlerdir Bütün matbu- ! 
at İ.ngilterenin her ne bahasına olursa olsun, Polon- j 
yay:ı yaptığı vaidlere sadık kalacağını söylemekte

dir. 

mi ıjtimamda mühim kararlar alınacağı , Jazımgelir

se mı1dafaa şeflerine derhal liızınıgelen emirlerin ve
rılttegini kaydetmektedir. 

TAS AJANSININ BİR TEBLl(";i 

M<>skova 22 (A.A.) - Tas Ajansı bildiriyor: 
Ikıısadi anlaşmadan sonra iki memleket arala

!ınoaki tansiyonu azaltmak, münasebetlerini iyileş

lırm,•k ve hatibin önüne geçmek ıçin bir ademi teca· 
vüz p•kh imzası hakkında arzu izhar eylemişlerdir. 
Bunun neticesi olarak Almanyanın Hariciye Nazırı 

Fo!l Ribbentrop 23 ağustosta Moskovaya hareket ede
cektir. 

Deyli Herald. ikinci bir Münıh'in g•yrillabıl ol-
1 

duğunu yazmaktadır. Taymis gazete.ı, Mösyo Fon 

Ribbenlrop'un Moskova seyahati haberine karşı ~ya
nı hayret etmemekte ve yalnız Rusya tarafından ta
kib olunna tabiye karşısında şaşırdığını yazmakta
dır. 

New-York 22 (A.A.) - Akli dupiş edilen Alman 
· Sovyet adame tecavuz paktı hakkında tefsirlerde 
bulunan New-York Times gazetesi diyor ki; 

Kırmızı Taraf 
Galib ·Geldi 

mamış olan şarUarı içinde kuman
danlar, uygun ve isabetli tedbir· 
lerile ve kıtalar anlayışlı inzibath 
ve yorulmaz faaliyetlerile · c>mn· 

yüz etmişlerdir. Talim ve terbiye
nin en feyizli devri ve mühim as
keri meselelerin tetkik sahası o-

Fransız Ve lngiliz Kabinele 
Bugün Vaziyeti Görüşüyorlar 

(l inci sahifeden devam) 
bir müdahalede bulunmıyacaktır. 
Fakat Alman orduları cenubu şar
kiye doğru inmek istediği takdir
de serbestce Macaristandan geçe -
bilecektir. Bir harb halinde, Ma -
caristan bitaraf kalsa dahô Alman· 

olacak• sözleri, devaın eı1eo 
ri hazırlıklara bakılırsa cı~ 
rette göz önünde tutulın3~ 
---------

Mısır Heyeti 

Altı gündenberi Trakyada ma -
nevraları takib etm.ekle beraber, 
ayrıca tetkiklerde de bulunmuş o
lan Milli Şef İsmte İnönü, refa -
katlerinde ayni zevat olduğu hal- ı 
de otomoiblle Babaeskiye gelmiş
ler ve oradan hususi trenlerine bi
nerek, dün gece şehrimize dönmüş
lerdir. Vali ve Belediye reisi Lıit
fi Kırdar Cumhpr Reisini Çorlu

!arak 1939 manevrası hakiki birn yaya erzak ve malzeme göndere -
(l inci sahifeden dtl ıfl 

Heyet kahraman orduıııııl 
dirnede 25 ağustoota Y8 

ge çid resminde hazır bul rJ 
üzere 24 ağustosta tekrar 
neye gideceklerdir. ~ı 

muvaffakiyetle hitam bulmuştur. cektir.• 

da karşılamıştır. 
İsmet İnönü 23,15 de Floryada 

trenden inerek Deniz köşküne· git· 
mişlerdir. 

KAT'İ NETİCE NASIL ALINDI? 

Edirne 22 (Hususi) - Trakya -
daki büyük askeri manevralar ni
hayet bulmuş ve muharebeler k>r
mızı orduun !ıalibiyeti ile netice
lenmiştir. İki ordu dün Kendir 

Yüksek sevk ve idarenizin bu 
mes'ud neticesi ~in sizi ve müm
taz vazife hissinden ve kıymetin
den dolayı Cumlıuriyet ordusu -
nu hararetle tebrik ederim. 

Milletimiz emniyet ve itila -
sının mesnedi olan büyük ordu -
nun kumandanlarına, subay ve er
lerine itimat ve iftihar duyguları 
ile sarsılmaz bir surette bağlıdır. 

Reisı Cumhuı· 

İsmet İnönü 

ovasında büyük bir meydan mu- l-------------
harebesine tutuşmuşlar ve bu mu
harebe akşama kadar sürmüştür. 
Bu muharebede bilhassa tayyare
lerin büyük rolü olmuştur. 

Manevralara davet edilen ecne
bi ataşemiliterlerle Mısır askeri 
heyeti dün sabah şehrimize gel -
mişler; kısa bir istirahati mütea
kip manevra sahasına gitmişler • 
dir. 

Dün sabah Genelkurmay Başka
nı Mareşal Fevzi Çakmak, Amiral 
Şükrü Okan, Manevra kumandan 
vekili Erkanıharbiye İkinci Reisi 
Orgeneral Asım Gündüz ve diğer 
Generaller otomobillerle manevra 
sahasına gitmişlerdir. Manevra ku
mandanı Orgeneral Fahreddin Al
tay ecnebi ataşemiliterlerle Mısır 
askeri heyetim alarak manevra • 
sahasına götürmüştür. 

Milli Şef, İsmet İnönü refaka • 
tinde Başvekil doktor Refik Say
dam ve Hariciye Vekili olduğu 
halde saat dokuzda manevra sa -
hasına gitmişti. 

Bu esnada kırmızı ve mavi or
du arasında çarpışmalar devam e
diyordu. Kırmızı kuvvetler tara -
fıncıan püskıirtülmü• olan mavi 
ordu gerilemiş vaziyette Llılapaşa 
civarındakı geniş araziye yayıl
mış bulunuyordu. 

Etrafta korkunç gürultüler olu
yor, top, mitralyöz sesleri birbiri

nı takip ediyordu. 
Ecnebi davetlilerin otomobilleri 

Mareşal Fevzi Çakmağın ilk uğra
dığı ve kırmızılıların işgali altın
dakı tepeden muharebeyi takip 
etmişlerdir O sırada Milli Şef ve 
maiyetleri ecnebi davetlilerin bu
lundukları tepeye gelmişler ve mi
safirlerin ayrı ayrı ellPrini sıkmış
lardır. Bu sırada Fransız ataşemi
literi müşahedelerini anlatmıştır. 

Milli Şef bundan sonra misafirle
re veda ederek, başka bir tepeye 
gitmişler, bu tepeden on beş daki
ka kadar harekatı takip l'tmışler

dir. 
Büyük taarruza öğleden sonra 

saat tam 14 de başlanmıştır. Tank
Jan, zırhlı otomobilleri, motörlü 
kuvvetleri ve piyadeleri ile müt
hiş surette yüklenen kırmızılılar 
mavilileri püskürtmüşler, bu su
retle mefruz düsmanı kasırtmış

lardır. 

Sinir 
Harbinde 
Son Safha 

{l ir.ci sahifede... devam) 
rdauktrr, Hatta, bu clefaki he
sab tesviyesi muhakkak ki, bü -
yiik harbdeki gibi de olmıyacak, 
belki de harita iizeriode miistak
bel tarih miistskil bir Almanya 
kaydetmiyecektir. Nihayet, istik
lal ona layık olan milletlerin hak
Judır ve.. hiçbir :ı.aman bu hak 
her yirmi beş yılda bir diğer dev
letlerin kanı ve canı aleyhine su
ikasdlar harılamıya yaramak i~in 
elde bırakılan bir taarruz bay
rağı ve tecaviiz silahı değildir. Al· 
man ordularının tecavüzii ile baş
lıyan 1914 harbinin yaralarını da· 
ha henüz tamamile geçirmemiş 

bulunan beşeriyetin başına 25 yıl 
sonra yine Alman ordularının ta
arruzu ile sarılacak bir muharebe 
sonunda elbetteki Alman .. denilen 
bir milletin vücudüne tahammül 
edilemez ve böyle bir millet baki· 
yesinin eline her ne biçimde ve 
kayıdda olur<a olsun bir istiklal 
bırakılamaz. İnsanlığa hınur ve 
hayat hakkını çok görecek ve onu 
yeniden ateşe boğmıya kalkışa -
cak bug.1nkii Almanya için mu
kadder ve Jiyık akibet, ancak 
mahvolmak ve sağ kalacak tok 
Almanı bile Bahriınuhitler aşırı 

014'mleketlere teMir ve Avrupayı 
bw tec:avü:ıı e hıızursuzluk UD -

SlU'undan ebediyen te.:rid etmek-
tir. Bu temenni çok ttıdır, çok 
'Wa•şi1anedU ve böyle biı: ikıbet 
yirminci asrın med.,niyd telil -
kileri ife tabantabana zıddu. Fa
r.at, Alınanyanm beşeriyete karp 
otan bngiiııkii tutvınıt ve niyeti 

• • 
Vazİy€tİn 
Hülasası 

Vazıyet her memlekette dıkkat
le takib edilmektedir. Son hadi
seleri şu suretle hulasa etmek 
miimkündür: 

ı - Pokınya hududunda hadi
seler talı:rik edici bir mahiyet al
mıştır. Fakat şimdiye kadar fev
kalade vehamet gösteren bir ha· 
dise olmamıştır, fakat olabilir. 

1 2 -Almanya, seferberliğini ta
mamlamağa çalışmaktadır. Halen 
iki milyon asker silah altındadır. 

3 - İtalya ise ordusunu 1,700,000 
kişi üzerinde muhafaza etmekte -
dir. Yeni efrad sil!ıh altına çağır
mamıştır. 

4 - Serbest Danzi'g tamamile 
asker leş lir ilmiştir. 

:> - Dün Danzigin plaj mevkii 
olan Zoppot'ta, Danzig Nazi teş
kilat şefi Förster, ecnebi memle -
ketlerdeki Alman teşkilat şefi 

Bohle, Alman Başvekalet daire -
sinde servis şefi doktor D<>ehle ve 
eski Avusturya valisi Seyo Inkuart 
arasında bir konferans toplanmış, 
Danziıg'in ve orta A vrupanın vazi· 
yetini gözden geçirmiştir. 

6 - Macaristan, icabederse Al
man ordularının cenubu şarkiye 
doğru Macaristandan geçebilece
ğini Almanyaya 'bildirmiştir. 

7 - Mihver devletleri mahafi
linin .ne olacaksa bu hafta içinde 

---

BAŞVEKİL 00LEYE j 
İSTİRAHAT E'l'f 

Reisi Cumhurumuzla ~ 
manevra sahasından 15

};1 

avdet et~ olan Başve 
Refik Sa.ydam doğruca pe ~ 
oteline inmiştir. Başve1'.ıl Jı 
öğleye kadar otelde istır• 
miştir. 

Kü-. s-t-ah_B_i_r ~A-.lffl~ 

Mecmuası 

(1 inci sahifeden deva~ 
yette karikatür ve foto~ 
ihtiva etmektedir. 1 

Mecmuamn İs tan bul baY 
1'. b.I 

kemede müdafaa olara ıl'ı 
muanın insanların sıhlı8~r 
met etmek gayesile ıntu .1 
ğini söylemiş ve çıpla1'.18 
yetinden bahseylemiştir .. ~~ 

. k unıs ·' lddia makamı, an p•" 
Türkiye dahilinde bir ç~ 1,,ı 
cemiyeti ihdasına manı 0~, 
hetle bu mecmuanın da ,11, 

buluıııduğuıı.u ve bunun_ ~11 
sının bir suç teşıkil eıtıg rJ' 
etmiştir. Muhakeme 1'.S 
başka bir güne kalrnı~tır 

ZAYİ ,ııfl'. 
Samatya nüfus menıut· ~ı' 

aldığım nüfus cüzdanımı ı 
t . . . . ı - mdan 
ım yenısını a acagı. 

nin hükmü yoktur h 
Nedim oğlu Ali fet p:f!' 

G t sdr cm sdrı cmfh ye 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romati~-1 
Nevralji, kırıklık ve bütün ağrılannı~11 derbııl...,!. 

- - icabında günde 3 kaşe ıılınahilir. 111"" 

GRiP NEZLE NEVRALJİ 

BAŞ DiŞ 
KIRIKLIK 

N Eô AKınA'L ·MrN ~ 
TESKiN EDER 1-1i 

Şıbha\ Vekaletinin 15·4·936 tarih ve 4-45 numarah rubs•tı~' 

İstanbul Belediyesi llanl~ 
Mezkur ga<et< dıyor kı: İngilterenin 1914 harbın

den Evvel ı:osterdiği tereddütler hakkında ne ya2.1l
mış olursa olsun, bugün hiç kimsenin şüphe etmeme
si kabeder ki, Polonyanın istiklali Danzig'de veya 
ba~ka bır y<'rde tehli.ke altına düşecek olursa, İngil
tereHk günden son gline kadar Polonyanın yanıbaşın- 1 da bıılunacaktır. 

Deylı Elıspres gazetesi, kabınenin buglinkü umu- ! 1 

li'aş•st devletlerle demokrasiler arasıdaki ihtilfı

fm vanamet kesbettiğini gören Stalin'in bunların ken-I 
di aralarındaki çarpışmalara seyirci kalmağa karar 

verdiği kolayca tasavvur edikbılir. Sovyetlerin bu ka
:ar1:'Jın yaptığı yeni tesir harbın muvazenesini değiş
tirmek olmuştur. Bu karar bundan başka Danzig ih
lilaf;nda Polonyanın vaziyetini de sarsmıştır.> 

Netice, Mehmedciğiıı alnını bir 
daha ağartmıştır. Orduda hiç bir 
hastalık, hatta malarya vak'ası bi
le görülmemiştir. Umumi hastalık 
normalden aşağı haddi geçmemiş

tir. 

Milli Şefin Mesaji 
İstanbul, 21 (A.A.) - Altı gün

denberi Trakyadaki büyük manev
ralarda bulunan milli Şef İnönü, 
manevraların neticelenmesi mü
nasebetile Genel Kurmay Başka
nı Mareşal Fevzi Çakmağa aşağı
daki mesajı göndermişlerdır. 

. i<•Pıu> Jl 
Beylerbeyi - P3şabahçe yolunun katranlanması ışı 15 . 

de dalıa a:. ,,afışi ve gayriınedeni 
cfeğiliir. RitJer rejimini• fmat 
bulduğu dakikada •epimizi taYUk 
lloğazlar gibi boğazlamayı keıı. • 
disine biı:inti hedef ittihaz ettiği 
biitün haıef<elleri ile gözöııüde 
bulunduğuna ıı:öre, hatta tahmin 
ettiğimiz ve bir bıurb vukuuncla 
difediği.miı ikıbet azdır bile. Bü
tiiıl bu vaziyete nğırıen hala te
men.n.İIDİz. son dakikaya, halta son 
saniyeye ladar aklıserımin möte- 1 
taviz ve möte&ı'rız mille& mes'ul· 
terme hakim olması ve son sinir 
meydan muharebesinin sullla kıy
mamasıdır. 

. .. .. saat ~fi' 
siltmesine lwnulmuştm. Jhale 31/8/939 perşembe gunu tji! ~ .1 
mi Enciimende yapıbcaklır. Muhammen bedeli 14,942 lira .~ı«1 

ilk teminat! ll20 lira 72 kuruştur. Şartnameler Zabıt ve 1\1: cart1 ,r ETEM İZZET BENİCE 

ZAYİ 
Halıç Feneri nüfus memurluğun 

dan almış olduğum nüius cüzda -
nımı kaybettim yenisini alacağım
dan eskisinin hükmü yoktur. 

·ı , J 1 ' 
dürlüğii kaıemıııde g;irülebilir. Taliplerin 939 yılına aı 0a\,/ 
vesikası ve buna beıızer en az 10,000 liralık iş yaotıkları119111s~ P 
müdürlüğünden afacakları ehliyet vesikaları ve ilk temınat 1,d•' Pı . . ves• ,\ 
ya mektupları ıle 2490 numaralı kanunun tarıfatı ç~rce i ıı' 

• • • • • 
Siyasi Ve Askeri Vaziyet Gergin! 

(l inci sahijeden devam) 

birleri için b uiçtimalarda fevka!ade kararlar ,·eri
lect k ''t aglebı ihtimal bu kararlar bir tebliğ şeklin
de de :lan olunacaktır. 

Bu tebliğdeki kat'iyete rağmen mihvercilerın ha
rekete geçmesi harbin başlaamsı ve otomatikman bü
tün ceplere sirayeti olacaktır. Tahminlere göre, Al

manya ve İtalya bugünler zarfında Londra ve Parise 
bazı tekl'fler sudedecekler ve bu teklifleri kabul 1 
tdilmediği takdirde harbın zaruri olacağını kayde-

decckle;dir. Sulh cephesinın herhangi bir ilhak ve a
razı t;ılebinı kabul etmiyeceği şimdiden ve bugünkü 
içtim~l~r akabinde aglebi ihtimal ilan olunacağı ci
he:!e bu yoldaki tekliflerin malaitlak teklif sanıla
cağı tabii addolunmaktadır. Yine bazı tahminlere g;>. 
re harb başladığı takdırde Almanların ilk hamlede 
Polonya ve Romanyaya, İtalyanların da Mısır, Tunus 
ve Balkanlara saldıracakları zannedilmektedir S<;v

yet Rmya • Almanya ademi tecavüz paktının bu va

ziyet üzerinde ne dereceye kadar mi.ıessir olacağı da 
bugünkü kabine top:antılarında görüşülecektir. 

Doğantepe - Menekşe 

Sırtları 

21/8/939 

Sayın Mareşal Fevzi Çakmak 
Genelkurmay Başkan• 

Altı gündenberi devam eden bü
yük manevraları arazi üzerinde ve ' 
kıtaat içinde yakından takip ettim. 
ürdu manevranın tnbialından 
bulunan zorlukların hiç azaltıl -

yacakla>ı kapalı zarflarını ihale günü saat 14 de kadar paıfll 
vermeleri. (6199) 

DimHri oğlu Anaknosti 
1 

' P. T. T. Umum Müdürlüğünden : 11 
Londra ve Parısin en meşhur . , ) ' 

fabrikalarından gelen ı ·- İdare ıhtiyacı için beş ton Dizel yağı açık ei<sJtfll ~ııır 
BAYANLAR mıştır. 35, lı18 ~ 

için son moda ve yüksek fan- 2 - Muhammen bHlel 1800• muvakkat teminat •
1 

T· l)tfl 
si:J.tmesi 26 Eylfıl 939 s~lı günü saat .16. da Ankara ?. T.. ,,ı· 

tazi M~ŞA:Ml!ALAR ve MAN- kt ı , 
TOLAR Beyoğlunda BAKER dürlük binİasındai<i sa:•nalma komisyonunda yapılaca ~.;ı1'.~ ~~~ 
mağazalarırıda teşhir edilmek 3 - slek!ıler, muvakkat temınat makbuz \'eya 0 

rile kanuni vesilcalarının hamilen m<'zkı1r gün \'C ı;aatt• "· ~ 
ve gayet müsaid şerait ve ucuz 1 ' 

fiyatlarla satılmaktadır. Çeşit- müracaat edeceklerdir. İ•tanbııld8 ,,rl\I' 
1
.,.,. tükenmeden evvEI ihtiya- f 4 - Şaıtnaıncler, Ankarada P. T. T. L~vaıım,. · ııır~l< ' 

-~ .•.. n',•... •:Levazım Ayniyat şubesi müdürlüklerinden bede!.lız 0 

cınızı şimdiden temin ''" j 
•••••••••••••-. tir. .3675> cö122> 



,. 

No. 62 Yuan: Rahmi Yağız 

,, 

Sabah Karanlığı Başlıyan T akib 
Nihayete Ermişti 

O Sandalda İngiliz İstihbaratına Mahsus Bir 
Haberci Vardı, Bunları Bize O Söylemiıti 

lıııç.n•kkale boğazına ekmeklik - Fakat bir vaziyet daha var. 1 mış .. Bu hesaba göre eğer filotilla 
I "e erzak götüren bahtsız Do- _ Ne gibi? geceden hareket etti ise şimdi biz-
;nı bahri siyah, talihi gibi simsi- _ Dünkü liman taarruzumuz 
~Ilı hır duman içinde kaldı, bİr Osmanlı donanması kumandanı 

den çok uzakta, ilerde olması icab 

eder. Fakat sabahleyin har<'kete 
, lkika sonra ııyrılan duman, za-
;•ı1ı Yelkenlinin yerinde yeller es- Alman Amiralı Soşon'u harekete geçti ise o takdirde he:ıl\z buraıar-
·f••ı geçirmiş. Biz Hayırsız adada Ko- da, Silivri hizalarında bulunu.•or •• "' • orada suyun üstünde yü- J 

"'n an k b ' k h modorla görüşürken bir sandal demektı·r. •· ca ır aç ta ta parçasın-
~n başka bir feY kalmadığını haz geldi ya! 
~ılu ·· 1 - Evet! 

İş böyle olunca bizim de Siliv· 
~ goz erle bu sahneyi seyreden 

arısız gemicilerine gösterdi... 
ı·,8aat hayli ilerlemiş, gün öğle

doğru yol alınağa başlamıştı. 
~lavye güvertede duran müret

ata emir verdi: 
~ Vardiya başına ... Dalaca • 

C1ı Mürett!'bat birbiri ardına zin· 
!eşerek koşar adımla kasaraya 

i:lediler, birer birer içeri girdi· 
l mangaya geçtiler .. 

t~ldor Şene ile birlikte içeri çe
n Klavye doğruca kumanda <>

~na ındi. Muhabere borusuna 
r Verdi: 

.... Dalacağız ... Donkiler işlesin!. 

h 'l'riton, sabah karanlığı başladı
'ic takı bin en kanlı safhasını böyle 

1 
dansızca bitirdikten sonra ağır 

ğır daldı, suyun içine çekildi; i
:leıneğe başladı... Triton şimdi 

:Yapacaktı? .. 
l<.!avye buna yalnız başına ka· 

I· 
::. veremedi, arkadaşı İzidor Şe-

Ye danıştı. 
.... Rapiten Şene! .. 
.._ Buyurun kapiten! 
.._ Silivriye taarruz edelim mi? 
.._ Siz bilirsiniz kapiten! 

. l<lavye can sıkıntısı ile yüzünü 
Ourll!jturdu: 

tıı~ Canım, senden müsaade al
t •it için sormuyorum. Reyine mü· 
~•cııat ediyorum. Vaziyeti müna· 
~ •şa edelim. Niçin böyle kısaca; 
esıırrne bir cevab ile: siz bilirsi-

~ıı d' ? s d f'k . " it! ıyorsun.. en e ı rını soy-

ta .... Başka yapacak işimiz var mı 
, Pıten? Aldığımız vazıfeyi, Ha
ıırsı K 
Ilı ı adadan hareketten sonra <>-
fi~~0~n ne yapmamızı em:ett'.
~- 1 soyJemedinız! Ben vazıyetı, 
~>ıfeyi bilmeyince nasıl fikir yü-
~bi!ir. münakaşaya geçerim?. 

\> ~ Dogru .. Hakkın var Şene ... 
~lfeıniz şu: Rumeli sahilini ta
llı ederek rastlıyacağımız düş -
~ aıı nakliye vasıtalarile iskele ve 
tııllıanıara taarruz etmek, batır • 
a~. tahrib! .. 

c ~ne süvarinin sözünü kesti; a
e e lakırdıyı kaptı: 
~,--o halde taarruz etmemiz i

""der 

- O sandalda, İngiliz istihbara
tına mensup bir haberci vardı. O 
söyledi; Amiral Şoşon destroyer 
filotillasını hazırlatmış, bizzat 

sevk ve ldare edeceği bu filotilll 
ile bu sabah, belki de gece İstan
buldan hareket edecek Marmara
ya çıkaoak, bizi kovalıyacak -

riye hücum etmemiz, limanı topa 

tutmamız, iskeleye torpido atma· 

mız hem güç, hem de tehlikeli bir 

iş olur. 

- Peki kapiten, hiç bir iş yap-

madan ilerlemekle ne faide temin 
edeceğiz? 

(Devamı ııa~) 

lstanbul İçinde 
Kısa Bir Seyyahat 

(5 inci aayfadan devam) 

]\a, seke, süke evin kapısını bula
bilmiştik ... Bereket versin arka
daşımın evinin kapısında hususi J 

elektrik liimbası vardır. 
Tenviriye resmi kağıdını elime 

aldım; evirdim, ;evirdim... Şaka 

değil, tenviriye parası istiyorlar
dı. Hem de muayyen bir müddet 
zarfında ... 

• •• 
Arkadaşımdan ayrıldım. Bü -

yükdereye, yazlık evime gidiyo -
rum. Abbasağa yokuşunun bozuk 
Arnavut kaldırımlarının üzerin -
den hem sekiyordum, hem sökü
yordum yoıw··. Caddeye oturmuş 
bir dilenci sesleniyor: 

- Allah versin!. .. Allah kaza -
dan beladan esirgesin! .. 

Bu, acıklı ve kalbe işleyici ro -
mantik sedaya ne denir? 

Nihayet; kazadan beladan bahs
edıyordu. İnsanların en zayıf da -
marına dokunuyordu. Elimi cebi
me attım, çıkarıp kırkpara ver -
dim ... 

Çok geçmeden kaldırımlar üze
rinde sekerek ve bir çok İsveç usu
lü sıçramalar ve muvazene hare -
ketleri yaparak Beşiktaş iskelesi
ne geldim. 

Bilet almalt için gişeye yanaş -
tım .. Hiç şüphe yok ki, mP.deni bir 
adam gibi gişeye sağdan girmiş -
tim. Önümde de bir kaç kişi sıra
ya dizilmiş bilet alıyorlardı. 

Vapur gelmek üzere idi. Yolcu
lar telaş halindelerdi. 

Bilet alma sırası bana gelmiş
ti. Tam, bileti alacağım sırada 

iri yarı bir hanımefendi, ters taraf

tan yani sol taraftan gelerek bilet 
gişesinin önünü kesti ve kapadı. 

Telaş ediyordu. Vapuru kaçıra
cağım diye heyecanlı idi. Bir yan

dan da çantasından para çıkara

rajt biletciye: 

- Hu; çabuk bana, bir Beykoz 
ver ... 

Diyordu. Artık, ne sabrım ve ne 
de tahammülüm kalmıştı? Delili-

ği aldım ele ... Göğsümü gerdim ve 
sert bir tavırla biletciye seslen -
dım: 

- Oğlum; sıra ben de! .. Evvela 
şu bizim bileti ver bakalım ... 

Bıletci paramı aldı. Biletimi ver
dı. 

Fakat; şimdi nereden çıkacak -
tım ?. Çünkü; önümü hanımefendi 
tıkamış ve kesmişti?. 

Sırtımda da, medeni bir tanıda 
hakkını bilerek sağdan ve sıraya 

gelerek gişeye gelmiş insanlar var
dı .. 

Nihayet; hanımefendiye: 

- Lütfen, müsaade buyurunuz 
de geçelim, bilet almak istiyorsa
nız sıraya giriniz, dedim. 

- Vay, sen misin bunu söyli • 
yen? .. Ne cevab verse beğen irsi -
niz? 

- A, ayol kör müsün? .. Hele, 
dur şöyle!.. Sıra da ne oluyor • 
muş? ... 

M. SAMİ KARAYEL 

Müttefik Tedarik 
Etmek Zorluğu 

(4 üncü sayfadan aevam) 

gözönüne getirildiği gibi İngiltere 
ile Fransanın arasındaki irtibatın 
her iki memleketin büyük müs -
tem.leke yollarının nasıl birbirine 

bağlı olduğu da_.göze çarpmakta
dır. Fransız askeri mütehassıs • 
!arının yaııdığına göre Fransa ile 
İngiltere hal ve istikbalin türlü 
ilı timallerini gözönüne alarak ve 

birbirleri arasındaki rabıtaları 

kuvvetlendirmekte ve ilerıde bir 
harb olursa birbirlerinin kuvve· 
tinden ve coğrafi mevkilerinden 
na6ıl istıfade ed.eceklerinı tayin 
etmektedirler. 

Hiç silah patlatmadan dediğini 
yaptırmak loeyffyetine gelinae; 
bu zamanın hususiyetlerinden bi
ri de budur. Mesela kuvvetli or
dusu olan hiç tüfek atmadan sö
zünü geçirebilmiştir. 

İ§te geçen sene Almanya bunu 
yaptı. Alman ordusu kuvvetlidir 
diye ses çıkarılmadı ve Almany3 
orta Avrupada istediğini elde et

miş oldu. Fakat bir zaman için 
muvaffak olan bu usul her vakit 
için ayni neticeyi verecek midir? 
Hayır.. diyorlar. Çünkü karşısın-

1 
dakin ı tehdid ederek dediğini yap
tırmağa muvaffak olan taraf bi· 
raz kımıldanınca önüne şiddetli 

bir mukavemet çıkacağını ergeç 
anlarsa o zaman çok düşünecek • 
tir. Fakat artık kuvveti öne süre
rek ve silah patlatmadan maksa
dına varmak devri de geçmiş gö
rünüyor. Bundan ~onra devletler 
arasındaki ihtilafları halletmek 
için sulh ve müzakere yolları var
ken kuvvete müracaat e!mek ola
mıyacağı anlaşılıyor. Çünkü sulh 
cephesini tesis eden devletler i
çin vaziyet daha müsaid bulun
maktadır. O halde maksada var
mak içın kuvveti bir vasıta ola
rak kullanmak olmıyacağı anla
şilir anlaşılmaz siyasi sq,hada da 
diplomatlar arasında şayanı dik
kat bir mücadelenin başladığı gö
rülecektir. Bu mücadelenin ga -
yesi de yukarıda başlarken siiy
lendiği gibi kuvvetli müttefıkler 

temin etmek, karşı tarafı siyasi 
sahada tecrid ederek yalnız bı -
rakmak için uğraşmak olacaktır. 
Avrupaıda harp tehlikesi gitıgide 
uzaklaşırken, diplomatlar arasın· 

dakı mücadeleyi tetkik etmek az 
meraklı olmıyacaktır. 

CASUSLAR 
(5 inci sayfadan devam) 

Bismark, kadınların rolüne çok 
ehemmiyet verdi. Diplomatların 

yardımcısı telakki ederdi. 
Mahrem mektuplaorında, bila -

hare Kontes olan meşhur kantocu 
Sontaj'ın hizmetinden sitayişle 

b;iliseder . 
Bismark'ın kadın casuslarının 

en meşhuru aPiva'dır. Bu kadın, 
Pariste, büyük bir sarayda otu -
rur; balolar, ziyafetler verir, dev
rin en yüksek şahsiyetlerile müna
sebatta bulunur, devletin idari ve 
askeri her türlü esrarını öğrenir, 
Bismarka bildirirdi. Fransızların 
1870 - 71 muharebesini kaybetme
Jernide bu kadının büyük bir te
siori olmuştur . 

Fransa Harbiye nazırı Ceneral 
Sisey'in Baron Kulla adlı bir met- J 

resi vardı. Ceneral, nezaretten ve
ya Vükela içtimaından geldiği za
man kağıd cüzdanını , şapkasını 

bir masanın üzerine koyarı sofra
ya otururdu. Yemek yerlerken, 
Baronun famdöşambrı, cüzdanı a
çar, içindeki mühim evrakın kop
yesini alırdı. 

1914 de umumi harb çıkınca ka
dın casuslar faaliyete geçtiler. 
Fransada bulunan ve hemen hep
si hizmetçilik, südnenelik, mual
limelik yapan Alman kadınları ca
susluğa başladılar. İçlerinde, Fran
sız casus teşkilatına hizmet için 
müracaat edenler de vardı. Tabii 
bunlar sıkı bir tarassud altında 

bulunduruluyordu. 
Casusların 90ğu para ve menfa

at içın çalışırlar. Vatana hizmet i
çin casusluk yapanlar da vardır. 

Niçin Boşanıyorlar? 
(5 inci sayfadan devam) ı 

Bir gece kocam, beni dostları
na prezante edeceğini söyledi. be
raber sokağa çıktık. Üç defa taksi 
değiştirdikten ve bir çok dar so -
kaklara girip çıktıktan sonra bir 
antikacının dükkanı önünde dur
duk. Dükkan sahibi, bir söz söy
!e,meden bizi arkadaki büyük bir 
odaya götürdü. Burada kibar ta
vırlı on beş kadar erkek ve ka
dın vardı. Bir aralık kocam bana: 

- Ben, büyücüyüm. Hazır bu
lunanlara bazı mucizeler göst..re
ceğim. Bunun için senin soyun -
man lizım ... 

Dedi. Ve beni soymıya başladı. 

için: 
- Rüya görmüş. Bu söyledikle

rinin aslı yoktur. 
Diyor, Fakat mahkeme kadına 

hak veriyor ve aralarındaki rabı
tayı kesiyor. 

BEKARLAR' 
(5 inci sayfadan devam) 1 

mıyorum. Çünkü bir gün ben ge
çerken ayağa kalkacaık b'r evlad 
yetiştirmedin .. • 

İsparta hakimleri, bekarları, kı
şın çırçıplak soyunmıya, şarkı 

söylıyerck umumi meydanı dev
relr.ııye mahklım ederlerdi. 

Roma ımparatorlarırıdan Ogüst, 
İ•anın doğu~undan 3 :;ene evvel 
bekarları mirastan mahrum bıra

Dahiliye Vekaletinden : 
l - Vilayetler evi önündeki Pergola sahasında yapılacak tesviyeyi 

turabiye, kanaliza.won. Ankarataşı ve mozayik döşeme işlerinin yapıl
ması kapalı zar! usulile vahidi fiyatla eksiltmeye konmuştur. 

2 - Muhammen ke§if bedeli 95,707 doksan beş bin yedı yüz yedi li
radır. 

3 - Eksiltme 25/8/939 cuma günü saat 15 de Vekalet binasın· 

da toplanacak satınalm~ komisyonunda yapılacaktır. 
4 - Mııvakklt t~minat miktarı 6035 lira 35 kuruştur. 
5 - İstekliler bu işe aid proje, şartnameler ve buna müteferri ev

rakı 4 lir:ı 79 lnıruş mukabilinde Vekalet Levazım müdürlüğünden ala
bilirler. 

6 - İstekiılerin >bu işe girebileceklerine dair Nafıa Vekaletinden 
alacakları vesikayı ibraz etmeleri lazımdır. Bu vesikayı Nafıa Vekale
tinden alabilmek için :stida ile Dahiliye Vekaletine müracaat edecek
lerdir. 

7 - İstekli.er bu işe aid teklif mektuplarını ihale günü olan 25/8/ 
939 cuma günü s&at 14 e kadar eksiltme komisyonu reisliğıne mak
buz mukabilinde teslim E:derler. 

8 - Posta ile göııderilecek teklif mektupları 7 inci maddede yazılı 
saatte lcrımisyon rcisl;ğine gelmiş bulunması şarttır. Postada olacak ge-
cikmele! kabul edilm"Z. .5605• .5995, 

Yeşil köy Tohum lslah istasyonu Satına ima 
Ve Satma Komisyonundan: 

Nevi Miktan Tabmia Muvakkat 
bedeli teminatı 

Lira Kr. Lira Kr. 

Döktlm halinde saman 150 - 170 ton 977.50 73.31 

Yeşilköy tohum ıslah istasyonuna aid Mecidiye Çiftliğinde bulu
nan yeni serıe mahsulünden toh'llinen 150 ila 170 ton kadar döküm ha
lindeki saman aç·k eksiltme iie satılacaktır. 

Eksiltme 28/.Ağustos/939 tarihine tesadüf eden pazartesi günü sa
at (15) de Beyo~lu İstiklal rJddı-si 342 sayılı binada Liseler Muhasebe
ciliğınde to;>lan•cak koıris)'!'ll tarafından yapılacaktır. Şartnamesi 

YeşilKöyde tohum ıslah ist,syonunda her gün görülebilir. Taliplerin 
muayye.1 gün ve saatte m:.val<kat tcminatlarile birlikte komisyona 
müracaatlar-. (6177) 

Jstanbul Limanı Sahil Sıhhiye Merkezi 
Eksiltme Komisyonundan : 

1 - Mtrkezimiz fare itlafı ışlerinde kullanılmak üzere nümunesi 
merkezımizde mevcut 150 torba, 200 leğen. 200 saç mangal alınacaktır. 
Tahmın bedelle• i (892) !ıra (50) kuruştur. 

2 - Buışe aıl Ş3.Ctname merkezimiz levazımından parasız alınır. 

3 - Eksiltme 29/8/1939 salı günü saat 14 de Galatada Kara Musta• 
fapaşa sokağınC:a mezkur merkez eksiltme komisyonunda yapılacaktır, 

4 - Eksıltme a~ık olacaktır. 

5 - Bu işe ait n•uvakkat teminat bedeli 66 lira 94 kuruştur. 
6 - Eksilt.neğe g;receklerin 1939 yılı Ticaret odası vesikalarını göıto 

termeleri şaı ttır. (6192) 

İstanbul Erkek Üğretmen Okulu 
Satınalma Komisyonu Başkanlığından 

Okulumuza ~ıt 200C liralık tamirat açık eksiltmeye konmuştur. Ek· 
siltme 25/8/193a cuma günü saat 10 da Beyoğlunda, Liseler muhasebe
ciliğinde yapıla~aktır Taliplerin şartname ve keşifnameyi görmek üze
re pazartesi ve perşembe günleri 9-12 arasında Balmumcu çiftligindekl 
mekteb-: ve eksıltmeye iştirak etımk üzere de 150 liralık teminat mek
tup veya makbuzlarile ve bu gibi işleri yaptığını tevsik eden ''esika
larla mezkiır gün ve saatte komisyona müracaatları ilan olunur. (6085) 

Deli gibi ve yarı çıplak bir halde 
kaçabildim. O gecedenberi asabım 
bozuldu. Bu adamla beraber ya -
şamama imkan yok. Ayırınız be
ni. .. 

karı bir kanun neşretmişti. Ço - 1 =============================;;;;::~~=-=;,, 

Büyücü koca kendisini mudafaa 

cuğu olmıyan evliler, ha.baların

dan kalan mirasın yarısını alır -
!ardı. 

Sahip ve .aeşriyatı idare f'den Başmuharriri 
ETEM İZZET BENİCE 

Buıldıi' TV' SON TELGRAJI' Matbauı "-- ' ...... ==================================================================================================='·~ 

Yirminci Asrın Robensonları 
~aıan: MAYNE - REİD 

-1-

ır;ıverpol ile Nevyork ara~ında 
t Y•n lngıliz npurunun guver
c~ınctı.ki ı·olcular arasında bir 
~ 4! ·;ardı ki, gözlerini, toprak 

l."Yl>otuncıya kadar kıyılardan a· 
ı• Ilı 
· •adılar; çünkü onlar artık a· 

tıav 
ıt hatan!arının topl'ağını bir 
a • . gorem yeccklerdi. 

k l\ilenın rci>;i uzun müddet sisli 
urıe· b a ze aktıktan sonra yaşaran 
"ılerini silerek: 

~; Elveda diye mırıldandı, el-
a ... 

01 \ranıbaşındakı tahta kanapede 
h,~an karısı, kocasının bitkin bir 

e Yaııa sarkan elini tuttu, ka-

ÇOCUK ROMANI No. 1 

dınlara vergi bir h!l'SSasiyetle sık- ı 
tı, sonra kucağındaki çicuğun ba
şına koydu. Çocuk belki de şuur
suz bir hareketle, belki de okşan
dığını kavrıyarak ve babasının el
lerini öpmeğe başladı. 

Kacıın: 

- Rdber dedi, işte bizim vata
nımız, beraber götürüyoruz. 
Kucağındaki küçük sarışın kız

la, on üç yaşındaki oğullarını gös
teriyordu. Çocuklar bunun far • 
kında bile değillerdi, onlar deni
ze bakıyorlardı. 

Büyük oğlan annesinin yanına 
geldi, küçük Mariyi dolaştırmak 
istedi: 

- Vapur sallanıyor anne. E -

Türkçesi: SİS 

!inden de tutarız. 
Mari öfkelendi: 

- Ben yedi yaşındayım, elim -
den tutulmadan vapurda yürüye
mez miyim sanıyorsun? 

Annesinin kucağından indi, gü
vertede dolaşmağa başladı. Fa • 
kat bir aralık şiddetli bir dalga ile 
vapur yalpalayınca ağabeyisi 

Franka hak verdi, rahat dolaşmak < 
içln birinin koluna yaslanması 
lazımdı. 

Bu üç çocuk öyle sevimli idiler 
ki, bütün vapur yulcuları onlarla 
meşgul oluyordu. Bir aralık Mari 
düşer gibi olunca, ihtiyar bir ka
dın kolundan yakalayıp tuttu, kı
zm sarı buklelerini okşadı: 

- Mademki sizi güvertenin kir
li tahtalarına düşüp mavi elbise -
nizi kirletmekten kurtardım, bu 
hizmetıme karşılık bana bir ya -
nak verıniz, dedi. 

Mariyi öptükten sonra dtvam 
etti: 

- Bu uzun yolculuk müddetin
ce her gün görüşeceğiz. İsrııiniz 
nedır? 

Çocuk cevab verdi: 
- Mari Rolf. Bunlar da kar -

deşlerim, Frank ile Hanri; telaşlı 
telaşlı beni arıyorlar. Ta otede de 
annemle babam oturuyor. Çok 
para kazanmak için Amerikaya 
gidiyoruz. 

- İhtiyar kadın can ve yürek -
ten: 

- Allah muvırffak etsin dedi, 
Ancak ben size yalnız isminizi sor
dum, babanızın ne iş gördüğünü 

unlamak istemedim. Mütecessis 
değilim ben. 

Mari düşündü: 

- Kabahat ettim dedi. Bana 
her zaman geveze olduğumu söy
lerler. 

Marinin geveze olduğu muhak
kaktı. Bunun için Frank gelip kı
zı aldı ve kulağına: 

- Unutma, annem vapurda 
kimse ıle ahbab olmamızı istemi
yor dedi. 

Çocuklar, kendileri için yep -
yeni bir.manzara olan açık denizi 
seyrederlerken, bay ve bayan 
Rolf derin bir düşünceye dalmış
lardı. 

Kadın kocasının çatık yüzüne 
bakarken kendi derdini unutuyor, 
kocasını teselli edecek sözler an
yor, fakat bulamıyordu. 

Nihayet adam dedi ki: 
- Ellen, hangi tarihte hareket 

ettiğimizin farkında mısın?. 

- Evet Rober, seni on dört se
ne evvel bugün tanımıştım. Bu 
mukaddes bir gündür. Çünkü bir
birimizi görür görmez sevdik ve 

birkaç zaman sonra benimle ev
lenmek istedin. 

Rober Rolf acı biı sesle: 
- Senin için uğursuz bir gü:1-

müş Ellen. Ben sana layık bir 
koca dt>ğildim. Seni ve bana ver
diğ'n üç çocuğu mes'ud edebil -
mek için ne yaptım? Hi~. D,irdü
nüzü de maceraya sürüklemekten 
başka birşey yapmadım. 

- Kendini itham ediyorsu'1. 
İnsanın namusu lekelenmedıkten 
sonra yanlış kombinezon:ar ka • 
bahat değil, felaket sayılır. 

- Sen öyle iyi yürek.li bir ka
dınsın ki, bana kabahat bulmaz
sın. Fakat ben kabahatlerimi bili
rim. Bu k:ıbahatleri tamir ede -
cek halim ve zamanım da ka:ma
dı. Eğer aklı başında bir in:;an ol
saydım, kendi topraklarımda ya
şar, babam gibi çiftçilik edeıdim. 

Bayan Rolf başını salladı: 
- Hayır, hiç üzülme. İnsan sev

diklerinden uzak kaldığı zaman 1 

guvbette sayılır. Annem öld,. , be
ni İn.giltereye lağlıyacak h•çbir 
raıbıta kalmadı. Ancak çocukı.ırın 
hatıraları var. Sen yanımda n:

dukça, sabahları çocuklarımla ;;ti
ler yüzünü gördükçe kendimı gur
bette hissetmiyec . ğim. il m b:z 
l:endimizi göçmen saymıyalını. 

Amerikada biraz toprak al p ~ift
çilik yapacak kadar servet ımiz 
iı:aldı. Ben eskiden olduğu gibi 
Londranın &alonlarır.da "samak
tansa, bir Ç'ftlikte i:mür : : l'me -
yi tercih !'derim, Şimen • . fer iş -
!eri, büyük spekülasyonlar yaptı· 
ğınız zamanki hayat:mdan .nenı

nun değildim. 
Rober Rolf kenflini alar.~adı, 

gülümsedi: 

- Ne mükemmel kadınsın de
di. Senin ded ğ'ne ' ... kılırsa A • 
merikada Lerşey yol unda gide -
eek. Bakalım o koca kıt'ada tali
imiz ne gösterir!. 

f Devamı var) 



• 

TER 
Kadın zarafetinin en 

büyük düşmanıdır. 

DANSTA, 
SPORDA, 

Şeker Hastalığı Olanlarla Fazla 
Şişmanlıktan Şikayet Edenlere: 

GEZMEDE 
Ter elzl eevdlk· 
lerlnlzln yanın

dan uzakllı•tır
maya mecbur 

eder. 

•• Enıniyetle A u Müstahzarları 
kullanabileceğiniz Piyasaya çıktı 

Bütün tanınmış eczane, ecza depoları ve büyük bakkaliyelerden : 

SUDORONO 
PERTEV 

Kanzuk Glüten Ekmeği • Kanzuk Glüten Gevreği ( Biscotteş ) • Kanzuk Glüten 
Makarnası - Kanzuk Glüten Şehriyesi - Kanzuk Glüten Princi - Kanzuk Glüten 

Fiyongosu - Kanzuk Glüten Kuskusu çeşitlerini isteyiniz. 

Koltuk altı 
terlemesine 

1 mani olur. 
~~!:!-ıl~~~.,...~ Teri kesmez 

Kanzuk Glüten müstahzarları, Fennin en son terakkilerine ve tababetin 
emirlerine uygun ve_ ~abit olarak hazırlanmu;tır. 

zu G 
Fazla şifmanhğa istidadı olanlar için 

besler fakat Vücudu 

Müstahzarları 
en mükemmel rejim müstahzarlarıdır. 

şişmanlık yapmaz. 
sadece mec· 
rasını değişti

rir elbiselerinizi, iç çamaşırlarınızı çürümek
ten, vücudünüzü ter kokusundan korur. Umumi Depo: lngiliz Kanzuk Eczanesi - Beyoğlu - lstanbul 

Fenni Şartname IZMiR ACENTEMiZ TÜRK ECZA DEPOSUDUR 

SATIŞ İLANI 
Denizli Sıhhat Ve İçtimai Muavenet 

Müdürlüğünden : 
1- Denizlı merkez kazasının Şamlı çiftliğinde ve toplu bir Tazi

yette oturtulmuş olaıı Bulgaristan göçmenlerinin ihtiyacı için mevcut 

(5000) lira havalesinin yettiği miktarda çift hayv<Uiı (ölı:iiz) satın alı.
ııacağından 23/8/ 939 1ariltindeı:ı itibaren 15 gün müddetle açık eksilt
meye çıkanhnı{iı1'. 

:ı - İhale giınü 6/ 9/ 939 olarak tesbit olunmuştur. 

3 - Alınacak beher baş öküzün muhammen bedeli ( ı liradır 

4 - Bu ö.ı:üzlerin Balıkesir, Çanakkale, Bursa ve Sakarya muhit 
ve civarı hayvanl~rın:ian olması şayanı arzudur. Öküzlerin yaşları üç 

yaşındau aşağı 11e beş yaşından yukarı olmayacaktır. Boyları 1,14 den 
aşağı olmıyacaK, ı;öv.:le geniş kemik teşekkülB.tı kuvvetli ve bilhassa gö

ğüslerin iyi neşvfuıüma bulmuş olması, tırnakların düz ve muntazam 

ve sağrı ve butların dq.Jgun olması lazımdır. • 
5 - Hayvanlar Denizlide aılm satım komisyonu tarafından tesc1-

lüm edilecektir. Teso:>!lümden evvel her birinin baytara muayene etti

rilerek her tür.ü ilel ve emrazdan salim ve göçmenlere verilmeğe el
yak olduğu rapor.a t:sb;t olunduktan sonra vaziyet olunacaktır. 

6 - Bu muameleden sonra hayvanlara tüberkülin zerl;: edilecektir. 

• 

Yarım litrelik bir şişesi 

16 KURUŞTUR. 
Soğutulmuş bahanesile ve sair sebeble hiç bir 

fark verilmemelidir. 16 kuruştan fazla para isti
yenleri en yakın inhisar idaresine haber verini~ 

İstanbul Beşinci icra Memurluğund~ 
Fatma Ren:.ziye tarafından Vakıf Paralar İdaresinden 

numarasile borç alın:ın paraya mukabil birinci derecede ~ 
rilmiş olup borcun ödenmemesinden dolayı sattlmasma kll!;ı 
ve tamarnııı.a ehlivukuf tarafından (2412) lira 00 kuruş ilY eJ:l 
edilmiş olan Gedikp3şada Mimar Hayrettin mahallesinİJI G '# 
caddesinde 266 kütük, 221 ada, 6 par sel, eSki 33, 35, 37 yeni 31, 33· 

1 
kapı numaralı üç dükkanı olan ahşap evin evsaf ve mesahıı-'i1 

' 

yazılıdır: 
1 ._ıo 

29/ 1 numaralı hane altında zeminleri çimento şaplı ve 1·rd11. 

nekli ve ikisi camekanlı 31, 33 ve 35 numaralı üç dük.kanı va pıl 
HANE: Zem:ni renkli çini bir aydınlık mahalli ve haraP ı 

fak ve zemini renkli çini içinde bir kuyu ve gömülü iki kÜP ,.c 
rnürlük vardır. 

dır. 

BİRİNCİ KAT: Bir sofa üzerinde üç oda ve bir beladır. r.r 
İKİNCİ KAT: Bir oofa üzerinde iki oda ve sabit bir dol•P 311 

Ü ÜN 
. . 'k ıesıs 

Ç CU KA ~: lkinci katın aynıdır. Binada elektrı 

n ıo 
MESAHASI. Tamamı 62,5 metre murabbaı olup bund8 

Şüpheli teamül veret.!er kabul olunmıyarak bayiine iade, hiç teamül 

vermiyenler kabul ed!)ecekti.r. Ancak bunlarda bir hafta müddetle mü-

şahede altına al:naralı: her gün bu hayvanların sıhhi durumlan kontrol e,· şe depozı"tosu ayrıca 1 o kuruştur. murabbaı aydınlık ır.ahnlli ımütebakisi binadır. ··~ ,, 
edilerek be..ıeni hara•etleri tesbit olunacaktır ve bu müddet zarfında 'l Yukarıda hudud, evsaf ve mesahası yazılı gayrimenk01~pl 
hastalıklı 0ımaclık1arl1'a kanaat getirilen bu hayvanlara komisyon tes- mı açık arttırma.ya konmuş olup 259/939 tarihine rastlıyaJl d ı•' 
!im ve tesellüm mu~melesi yapacak, bu zamana kadar hayvanların ~ ı• h • 1 • d • .günü saat 14 den 16 ya kadar Yeni postanede adliye bina:sın h'ıı> 
me. içme muhafaza, çoban masrafları bayiine ait olacaktır. n ısar ar 1 aresı remizde açık arttırma ile &atılacaktır. Arttırma bedeli Jll~ıt 

7 - Öküzlerin teı'arik ve teslimi ihale tarihinden itibaren azami bir kıymetin % 75 ini .bulduğu t ekdirde gayrimenkul en çok arttı.r ~~· 
ay içinde hita..na erdirilmiş bulunacaktır. Aksi takdirde komisyon bu rine iha-Je edilecek, aluıi takdirde en son arttıranın taahhüdU o/l 

• 1 ek l 
hayvanalrı paz~rlıkla temin etmek salahiyetini haiz olacak ve bedeli mak üzere arttırma on beş gün müddetle temdid edi er aifeı:: 
ilıaleden fazla ma•rafı l>ayi tarafından b.ila itiraz tesviyesi meşruttur. !================================= .. -======== tarihine rastlıyan salı günü saat 14 den 16 ya kadar yine d J!I"' 

8 - Hayvanlar topluca ve imkanı olmadığı takdirde ceste, ceste Adliye Vekaletinden: Üsküdar İcra memurluğundan : ikinci açık arttırması yapılacak ve bu ikinci arttırmada g~'fr 
eevk ve teslim edil.,,bflir. Her teslimi müteakip bayi adına tanzim kılı- iBeyoğlunda Osmanbeyde Şafak en çok arttıranı~ üze~e ~ale edilecektir'. 

1 
Jll~~ 

nacak evrakı tahakkukiye ile bedeli malsandığından doğruca bayiine ı - İstanbulda Adli tıb işleri umum müdürlüğüne teslim kaydile sokağında 89 numarada mukim i - Satış peşınd'l.r . Talıblerın arttırmaya gırme:ııden evve . i b'' 

veyahut bay!in vekili umuru olduğunu tevsik eden zata Denizli mal- ve .şartnamesindeki evsafa göre bir adet ölü ve deli nakline mahsus ken ikametgMıı meçhul Soşan ve 1 kıymetin % 7,5 ıı nisbetinde pey akçesi vermeleri veya ınıll 
sandığından tesviye elfailecektir. kamyonet eksiltme suretile alınacaktır. "Kegohi: kanın teminat mektubunu >braz etmeleri Iazımdır. ıeı' 

9 - Ek~;ltnıeye ı:irebilmek üzere % 7,5 hesabile muvakkat teminat 2 - Eksiltme Ankara Yenişehir Temyiz mahkemesi binasında Ad- Hacı Artin ve Hayganoşun Üs- Birikmiş ver~ilerle belediyeye ait tenviriye, tanzifiye vcel•~ 
ak · ı k 3'/' ı· akd ıe h ıı· Is d kl !iye Vekiıleti Levazım ve Daire müdürlüg"ü odasında toplanacak ko- k""da s lh B " · · H k k h be 1 d'J' 20 cen çesı o ara J ırayı n en ve emane n ma a ı ma an ı arına u r u ırıncı u u ma • resimleri ve vaı<ıf icare6i satış de inden tenzil e ı ır. " 
yatırmak ve makbuzunu irae etmek şarttır. misyon tarafından yapılacaktır. 

3 - Alınacak tahmin edilen bedeli 2620 liradır. 
Herhangi banka teminat mektubu ve hükumete ait tahvilat ve is-

tikraz kuponları ela muteberdir. 4 - Eksiltmeye iştirak edecek taliplerin tahmini bedelin % 7,5 ğu 
olan 196,50 lira muvakkat teminatın makbuzu malsandığına tevdi olun-

10 - İlan, tellaliye pul ve diğer buna mümasil ga)Ti melhuz mas duğunu mül;eyjin mokbuz veya banka mektubu ile birlikte komisyona 
raflar satıcıya aittir. (6492) müracaatları. 

İstanbul Amerikan Koleji 

z K 
ihzari aınıfı 

Leyli yer kalmamıttır. Lise 
için de kayıd kapanmıttar. 

Müdüriyet 

5 - El<Eiltme gi:ni! 28/8/939 pazartesi saat 15 dedir. 
6 - Talipler şartnameyi Ankarada Vekalet Levazım ve daire mü

dürlüğünde!'.!, İ~t~nbul~a Adli tıb işleri Umum müdürlüğünden her za-
man parasız oları;K alabilirler. (3760) (6252). 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı stan-
, A 

bulLevazımAmirliği SatınalmaKomisyonundan: 
1 

1 - 39 sayılı Mqtöre alıtıacak 10 kalem malı<emenin 24/8/939 per-
şembe günü saat 16 da pazarlığı yapılacaktır. 

2 - Tasınlanmı~ tutarı 177 lira ilk teminatı da 14 liradır. Malzeme 

İstanbul Sahil Sıhhiye Merkezi Satınalma 1ıstesi komisyondan aıır.abmr. 
3 - İsteklı1eri'ı kanuni vesika ve ilk teminat makbuzlarile Galata 

Komisyonundan : I Rıhtım caddesi Veli Alemdar han ikinci kattaki komisyona gelmeleri. 
Merkezimiz vr: mülhakatı ile Çanakkale merkezi ambarlarına tes- c6518• 

hm edilme kşartile (500) ton krible maden kömürü ile (30) ton yerli 1--------------------------
sömikok köı.ıürü kapalı zart usuu1e sa.tın alınacaktır. lstanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma ve 

A - Tahmin bedel! krıble maden kömürünün beher tonu (14) lira • • 
(67) kuruş ve s<:m;kr.< kömürünün (23) liradan tutarı (8025) liradır. EksdtmeKomısyonundan: 

B - Kömiırb şartnamesi merkezimiz levazımından parasıı alınır. Şişli Çocuk hastanesine !azım olan 146 kalem ecza ve sıhhi inalze-
C - Eksiltme 5/9/1939 salı günü saat 15 te Gala tada Karamustafa- me açık eksiltme; e k•mulmuştur. , , , 1 

paşa sokağında mezkur merkez Satınalma komisyonunda yapılacaktır. 1 - Ehillme 28/8/939 pazartesi günü saat 14.45 de Cağalohunda 
D - Eksiltme kapalı zarf usulıle yapılacağından isteklilerin eksilt- Sıhhat ve İ~timaı muavenet müdürlüğü binası~da kJruıu komis'yonda 

me başlamadan bir saat evvel teklif mektuplarını ve tem·natlarını ya:ı- yapılac3ktır. 

rıp makbuz alma;arı şarttır. Aksi takdirde eksiltmeğe giremezler. 2 - Muhammen fiat 2275-lira muvakkat teminat 170 J.ra 63 kuruş. 
E - Krible n sömikok kömürlerinın teminat parası (601) lira (88) 3 - İstekli:er şıırtnameyi her gün komisyonda görebil!fler. 

kuruştur 4 - İstekliler cari seneye ait Ticaret odası vesikasile 2490 sayılı ka-
F - Eksiltmeğe g.receklerin kömür tüccarı olduklarına dair Ti- nunda yazılı vcs:kahr ve bu işe yeter muvakkat garanti makbuz veya 

caret odasındau 1939 senesine ait vesikasını ibraz etmeleri şarttır. banka m·ektubu ile birlikte belli aün ve saatte komisyona gelmeleri. 
(6403) "(6210) 

..il' ,. 

kemesinden aleyhinizde istihsal ve 

berayı tenfiz dairemize tevdi ey• 
!ediği 9/7/939 tarih ve 939/302 nu

maralı ve kesbi kat'iyet eden ilam 
mucibince müddeabih 150 liranın 

10/1/939 tarihinden itibaren % 5 
faiz ve 5; 10 ücreti vekalet ve 161:0 

kuruş masarifi muhakemenin tah
siline karar verilmiş ve namınıza 

tanzim olunan icra eml'inin ika
metgahınızın meçhuliyeti hasebi

le tebl:gatın ifa edile~ediğJ mü
başiiin meşFuhıı:tıııdan ve maıike
mecede ilaı?en . tebligat yapıld)ğı 

anlaşılmış olduğundan icra emri 
hakimliğince bir ay müddetle ila

nen tebli.gat ifasına karar verilmiş
tir. 

Tarihi ilandan itibaren bir ay i
çinde borcu ödemez veya tetkik 
merciinden veya Temyiz veyahut· 

ta iadeli muhakeme yolu ile ait ol

duğu mahkemeden ivranın geri 

Bırakılmasına dair'.bir karar ge

tirmedikçe cebri l~ra yapılacğı ve 
yine ı bu ;.Jüddet iÇinde mal beya• 

nında bulunmanız ve bulunmazsa

nız hapisle tazyik olunacağınız ve 

hakikate muhalif beyanda bulu • 

nursanız cezalandırılacağınız ma

lı1m ve icra emri tebliği makamı
na kaim olmak üzere ilanen teb-
Mj olunur. 1>39/1001' 

oedeli müşteriy ailtir. . ' 

İ . eki 5ifllfl 
2004 numarJ !ı cra ve Iflas kanununun 126 ıncı ma ~ diğı' 

fııkrasın•:a, bu gayr'mcnkul üzerinde ipotekli alacaklılar ıle 
5
J 

kadaraI'ın ve irtifak hakkı sahlplerinin bu haklarını ve ıı 11 ''~r' 
~e masr:ı.fa dair olan iddialarını, bu ilanın neşri tarihinden ıtı ıd 
gün içinde evrakı m;isbitelerile bildirmeleri icab eder. AJ<si :.~ 
!arı tapu sic;liJe sabiL olmadıkça satış bedelinin paylaşrrıası 19:ı9 

• . 25/B 
kalacakları ve dlh~ fazla malumat almak isteyenlcrın c'~ 

. l• • 
hinden itib:ı.rP!l h 0 rkesin görelbilmesi için açık bulunduru 11 ı 

.. ac•• 
arttırma şartnamesile 938/6166 numaralı dosyasına mur / 

olunur. (6545) ~ • 
ı ve 
İstanbul : Bölge Sanat Okulu Arttır~~: 

Eksiltme ve ihale Komisyonun :. Ş•1' 
miktar M. Fiyatı Eksiltmenin T .G.S. ilk J{r . " Cinıi 

Lira Kr. Lir• J.I 
Elektrik la- 59 kalem 2416 05 6/9/939 s. 14 ıos 20 

buratuvarı Çarşamba 

malzemesi 1 n•''1 

. ·ıı 8 l ~oı 
Ankara Bölge Sanat okulu Elektrik 18.buratuvarı ıçı ·e 

k alem muhtefü malzeme şartnameleri dairesinde eksiltJlle) 
ı" muştur. eııeC' 

1 - Eksiltır.e Cağ~loğlunda Yüksek mektepler muh95 
, J 

nasında toplanan komisyonunda yapılacaktır. pı~' 

2 - Eksiltmenin şekli, gün ve saati, muhammen fi) atı• ~ 
garanti mik!an yukqrıda gösterilmiştir. • -ıı"') 

. . ·ııraı• ~1ff 
3 - İstekliler Ticaret odasının 1939 yılı belgesırıı ı ın• 

durlar. Vekaleten girecekler vekaletnamelrini, şirket rı~~dif· . r 
decekler 2490 numaralı kanımda yazılı vesaiki gösterecek e e,.;ı~ 

4 - 59 kalem m~lzemenin cinsi, her birinin rnkitarı v~e~ıe 
tepte ır:evc.ıt ş.ırtrıqme&inde tamamiyle vardır. İstekli ler 
racaatla şartnarr.e alabilirler. (6476) 


