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s.hib 'H Başmuharriri: 

ETEM İZZET BENİCE 

-"lman.Sovyet Ademitecavüz Misakı imzalan ı 
Misak Yedi Maddedir, Ve On Seneliktir, En Kısa Zamanda 
1' asdik Edilerek imzası Tarihinden itibaren Muteber Olacak 

P.'lühim Maddeler: iki Taraf ,Akid Taraftan BiriAleyhineMüteVeccih 
Hiçbir Devlet Grupuna Dahil Olmıya~aktır. iki Taraftan Biri Üçüncü Bir Devlet 

Tarafından Taarruza Uğrarsa, Bu Devlete Yardım Edilmiyecektir. 
H arb 11 J. . 1 ~ 1 

0/acakmı? ' 
Mill i Ş ef 

Geçid Resminde 
Bulunacaklar 

Alman Hariciye Nazır ı 
Tayyare ile Döndü 

Hitlere Paktın İmza Edildiğini 
Moskovadan Telef onla Bildirdi 

.!!_zan: ETEM İZZET BENİCB V~~~!!?ı~ltı'1JA 
~ Soıı. kırk seklı: ıaat zarfında he- ~~J~~~~~-~l~ 

lllilli Şef İnönü, Trakyada 
yapılacak biiyük geçid res -
nıinde hazır bulunmak üzere 
ağkbi ihtimal bu gece Edir
neyc müteveccihen hareket 
buyuracaklardır. 

llı.~tı. hemen lki cephe üzerinde 
tı Yali harb ilin edilmiş ıribidir. 
'iallııııa, lngiltere, Yunanistan, ı
h~ laıı., Romanya açık ve kapalı 
tib·ı.., hazır vaziyete ıreçtikleri 

1 41-_ ··-· h; • ...,.anya ve lı.wya da son 

>~~~arını hummalı bir faali
'-r. ıçınde ikmale çalışınaktadır-

İıı.rn· ti; ız saltanat meclisi de bu -
d 11 son karan verecek ve belki 
~ İııeiltere ihtiyati tedbirlerinin 
teı,~ 11.ı~rhalesi olarak umumi se-
ll ~.lik ilin edecektir. 

ı, . Ut\ln bu ihtiyati harb tedbir
titı.e ra&men, bu dakikada dahi: 
; 8arb olacak mı?. 
~ Qalj yerinde bir sorudur. Çün· 
b; ' Vaziyet hiçbir sahada ve biç 

1~çhile kat'i mahiyet ifadesini 
ı.., 11 .. hükümler ve hareketler le· 
tib·ıı.r etmemiştir. Dün olduğu 
~a ' bugün de Bitlerin verece~ 
b~ftt harbi ya beşeriyetin masum 
dı ~na musallat kılacak, yahud 
ı .. •tı.sanlık aradığı ve istedi~ hu· 
•tıı . 

1;ı Ylne onnn kararı ve hareket 
~ı ile bulacaktır. 

•tııdGVyet Rusya ile Almanya ara
ııı.· 8 cereyan eden ademi tecavüz 1 
1 ''akı ak-'' .. k 1 · · ıı·ı tf w muza ere erının ı -
~, 111 bu yoldaki kararı üzerinde 
ti; tarzda müessir olacağını bu
b, ndeıı. kat'i şekilde ifade etmek 
~il~ İtnkansızdır, hem doğru de
liııı~'· Fakat, dün de işaret etti • 
ı, •z gibi bizim şahsi görüşümü
lııb;.•. hadiselerin inki~af seyrinin 
ı, 111nden çıkan vaziyetlere gö
lııl J\Jnıan - Rus ademi tecavüz 
ltı i 'altı imzalanmış dahi olsa Tıu 

ilalt hiçbir zaman Almanyayı 
:-.-____(Devamı 6 ıncı !ahifede) 

Harb Hali 
Bitti 

ı>·ıq 
Ya 1 ·uet makamı lstanbulda 
t P•lıın pasif ve aktif müdafaa 
lııntbikatının ikincisinin de 
b 

4
"affakiyetle neticelendiğini 

i~ ıs ağustos 939 da şehir için 
b·~. edilmiş olan harb halinin 
ı.q .... 

lir. !llnı resmen tebliğ etmİ§-

'.l'ec "b c ~ ru elerden alrnarı neti-
•~e 

"1ı gerek halkııı, gerek ko-
ıı.::«ı •kipleriı;ıin kendilerin
aeu1t· b'.'klenıtn 'ff"fse itimadı, 
90 

1 ıdaredeki • mi(nıareseyi 
>terdikleri anla.tılmıştır. 

Baltık denizinde Almanyanın deniz ve kara hazırlık ların;ı bir bakış 

Polonyalılar Ateşe Başladı 
Avrupa Tam a mile Bir Harb 
A refesi Manzarası Arzetmektedir 

Başvekil Refik Saydam ve 
şehrimizde bulunan diğer Ve
killer de Reisi Cumhura seya
hatleri esnasında rcfakM e -
deceklerdir. 

Başvekil bu sabah Perapa
lastaki dairesinde Nafıa, Da
hiliye, .MünakaH'it Vekillerini 
&abu! ederek kendilerile bir 
müddet göriişmüştür. 

Mısır askeri heyeti bu sa
bah şehrimizde müzeleri ve 
sair tarihi bazı abideleri zi
yaret etmişlerdir. Heyet, Trak
ya resmi geçidinde bulunmak 
üzere bu gece saat sekiz yirmi 
trenile Edimcye hareket e -
decektir. 

Paris 24 (Hususi) - Bütün Av- ka Umwn valisi General Noges'i meğe davet edilmeleri kararlaş- Bir Amele 
rupa memleketleri bir harb hali kabul ederek kendisile uzun müd- tırılmıştır. Stalin ve Sovyet ordusu başkuma odanı Voroşilofla bir arada 
manzarası göstermektedir. Her ta- det görüşmüştür. Kabine toplan- Fransa tam:ınıile seferber halde c 
raf seferberliğini bitirmiş ve har- tısında Polonyada bulunan Fran- bulunmaktadır. Hududlarda bü- ereyana Paris 24 (Hususi) - Moskova- Alman Hariciye nazırı imzayı 
bi gözetlemeğe başlamış vaziyet- stz tebeasının memlekete dön - (Devamı 6 mcı sahifede) •• dan buraya gelen haberlere göre, müteakip şatosunda bulunan Hit-
tedir. Bununla beraber, son daki- Kapıldı, Q}dü Alman Hariciye nazırı Fon Rib- !erle telefonla konuşmuş ve mu-
kada yeni bir hal tahaddüs etme- k B d bentrop'la Sovyet başvekili Mola- ahedenin imzalandığını bildir -,, y . At• s· Cibalide Yani Yuvanidisin ke - b b h kr t 1 k . ı· si ve gerginliğin azalması ümirl- a 1 n ır ı e ır tof u sa a te ar op anara • mış ır. 
!eri de zail olmuş değildir. reste fabrikasında çalışan Ali oğ- üç saat kadar devam eden müza- Fon Rilıbenircp bui)Ün öğle ü-

Fransa yüksek müdafaa komi - H b B ki lu Ahmed fabrikada bic elektrik kereden sonra, ademi tıx:avüz mu- zeri tayyare ile doğruca Der'-ıtcs-
tesi dün toplanarak, vaziyeti bir ar e ı·yemeyı·z lambasını takmak isterken ken- ahedesi esaslarında mutabık kal- gaden'e hareket etmiştir, orada 
daha gözden geçirmiş, müteaki- ', disini cereyana kaptırmıştır. Bay- rnışlar ve muahedeyi imzalamış- Hit!ere pektın imzası hakkında 

b . h ld B 1 h · ] d ı· · · d St ı· malt·,mat "erecektir. Pakt vedi ben başvekil Daladye şimali Afri- gın ır a e a at astanesıne ar ır. mza mcrasımın e a ın • ' 
-- Q •• Ak B ı• d G } Al kaldırılan Ahmed biraz sonra öl- ile Almanyanın Moskova sefiri de maddedir ve on seneliktir. 

K 1 S A C A - 1 Ull .. ş~m e~ ~ll .~Il e .. en.. • =m;;;,;;ü~şt;;;ü;;;r·=========~h;;;a;,;;zı;;,r,,;b:,;u;;,lun;;;;;,,m;;,u~ş~tur=. ========(=D=e=ı;=am=ı =6='="=~'="=a=h=if=ed=e.,,)= 
Eğer Harbde Böyle man Buyuk Elçısı Boyle Soyluyor 

Olacaksa Olup Biti verse Almanyanın Ankara büyük elçi-
İslanbul Valiliği bir tebliğ ile si Fon Papen dün tayyare ile saat 

şehi rde barb batinin bittiğini ha- 17,45 de şehrimize gelmiştir. Bü-
ber veryor. Bizim arkadaş, tebliği yük elçi Yeşilköyde Sefarethane 
okumuş: erkanı ve A lman kolonisi tara • 

_ Ne diyorsun birader İstan _ fından karşılanmı~ır. 

bulda barb hali mi ilan edilmişti? Fon Papen doğruca Tarabyada-
Diye benden sordu ve .. konuş- ki yazlık Alman sefaret binasına 

manıız devam etti: gitmiştir. On gündenberi Berlin-
- Tabii ya .. On beş ağustostan de bulunan sefir pek tabii olarak 

beri harb hali ilan edilmişti. Alman devlet ricali ile görüş -
- Deme?!. müştür. 
- Vallahi!. 
İki elini dizlerine çarptı: 
- Ben biç farkında değilim. 

Demek, ilk tebliği okumamışım .. 
Dedi ve .. cümlesini şöyle bi -

tirdi: 
- Eğer sahiden harb olunca da 

barb hali böyle olacaksa hemen
cecik barb olsa da lakırdısı arlık 
kesilse fena olmıyacak. Meğer 

barb hali ne şeker şeymiş?. 
Onu dinledim ve .. sadece gül

düm. Başka ne diyebilirdim ki?. 
• • 

Fon Papen kendisile görüşen ga
zetecilere şunları söylemiştir: 

c- Hadiselerin ne suretle inki
şaf ettiğine tamamen vakıf deği -
!im. Bunu siz benden daha iyi bi-

lirsiniz. Fakat öyle zanned;.vorum 
ki, yakın bir atide bir harb bek- ı 

leıniyeceğiz. Esasen yapılan bü
tün işler sulhün vikayesine ma -
tuftur.• 

Söylendiğine göre, büyük elçi 
Cumhur Reisimize verilmek üze- ı 
re Bitlerin bir mektubunu hamil 

• 

i 

Almanyanın Ankara büyük elçisi 
Fon Papen 

bulumnaktadır. Fakat büyük el
çiye yakından alakaları olan zevat, 
bu hususta mah'.ımattar olmadık-
!arını söyleemktedirler . 

, .ı..- •l ,,,. r~ ~ , - , - · . ' ' · ._ · ,., ~ • ,.......: · .. ~ > ' 

Makineye 
Verirken: 

Avam Kamarasında 
u ··n ü opla 

• 
Çember/aynin Vereceği izahat Bir 

Saat Kadar Devam Edecek 
Londra 24 (AA.)- Avam ka

marası bugün saat 14.45 de topla
Janacaktır. Çember~aynin beynel
milel vaziyet hakkında izahat ver
mesi beklenilmekte ve bu izaha-

tm bir saat kadar süreceği tahmin 
edilmektedir. Bu izahattan sonra 
Başvekil, .kamaradan milli mü -
dafaanın menfaati namına hü -
kumete fevkalade salahiyetler ve-

rilmestnı natık olan kanun layi
hasın!n kabu 1 edilmesini istiye
cektir. 
Mi>teakıben P"uhalefet fırka • 

(Devamı 6 ıncı sahif•d~) 



HAYATTA SIRA 

"BEK'Lf;iEK z"Anı1rnTt 
Felek Burhan, girip çıkmasını 

bilmediğimiZden bahsediyor. İz -
mir fuarının açılış günü, fazla 
izdı.lıamdan yaralananlar oldu. 
.Böyle umumi yerlere, ne kendi

miz ezilmeden, ne de kimseyi ez
meden, nasıl girip çıkabiliriz?. 

Hakikaten, bu ıbir meseledir. İs· 
tanbulda vapurlarda, tramvay -

!arda bu manzarayı çok görürsü
nüz .. Herkes, birbirini iter .. Bir 

an evvel içeri girmek veya dışarı 
çıkmak ister. 

Bu, hodbinlik hislerimızin ga

lebesinden ileri gelır. En iyi ha· 
re ket tarzı sıramızı beklemektir. 

Hayatta sıra beklemek de bazan 
ne kadar uzun sürer, değil mi?. 

BANA GÖRE HARB 

OLMIYACAKTIR 

Harb olacak mı?. Siz ne diyor
sunuz?. !Bana kalırsa, ıılmıya • 

cak.. Şimdi, hepiniz garib garib 
gülümsüyor: 

- Bu hükmü nereden çıkardın, 
diye soruyorsunuz .. 

Nasreddin hocaya: 
- Dünyanın ortası neresi?. di· 

ye sormuşlar .. 

- Ayağımla bastığım yer, ce • 
vaıbını vermiş ... 

- Nasıl ol ur, hocam?. 
- İnanmazsanız, ölçünüz, de-

miş ... 

Siz de harbin mutlaka olaca -
ğını ııannadiyorsanız, iSbat ediniz, 
bakalım. 

PARA KASANIZ -YANSA, tiZÜLÜR IUtiStlNtiZ7 

Darlbhanede yanıgın çıkmış, be

reket versin, ça.buk söndürülmüş. 
Darbhanede yangın çıkışı insana 

garib geliyor. Paraların .basıldığı 
yerde yangın.. San.ki, kendi evi

mizdeki para kasamız yanmış gi
gi, ürperiyoruz. 

Bu satırları okuyunca, evimde 
para kasası olduğunu zannetme • 
yin.. Para cüzdanım bile yoktur. 
Çünkü, malllın ya., cüzdan, büyük 
paraları koymağa yarıyan bir 
vasıtadır. Hal'buki, bôzim cebi • 
rçizdeki servet, ekseriya, beş on 
kuruş bozuk parayı teca.vüz etmez . 

BİRALAR UCUZLADI, 
~~------~ MASRAFIMIZ ARTTI 

Şu bira denen nesne, nereden 
ucuzladı?. Hay ucuzlamaz olay

dı?. Eskiden ne ahrd.k, ne ıçer • 
dik.. Şimdi, ucuzladı ya.. B:zim 

evde, hatun her yemekte suratını 
asıyor: 

- Bu sıcak havada butlu bira 
olmadan yemek yenir mi?. 

- Pekala .. Aldıralım iki şişe .. 
Şimdi, bizim bütçeye •bir de bi

ra ·tahsisatı illıve etmek lazım ge
liyor. 

Meğer, birasız yemek yiyemez 
ımı.şız, o kadar kibarm~şız da, 
farkında değiliz. 

Bu gidişle, galiba, bira ucuzlu
ğunun ale)"hinde yazLlar yazma
ğa başlıyacağım. 

KADIN HANGİ 

YAŞDA GÜZEWİR? 

İkdam refikimiz bir anket açtı, 
soruyor: 

- Kadın, hangi yaşta en güzel
dir?. 
Eğer, bu suali, bana da sormuş 

olsalardı, şöyle cevab verridim: 
- Kadın, güzel olmak lazım 

geldiğini idrak ettiği an -
• dan itibaren güzeldir. Çün-

kü, şimdı, yeryüzünde ka • 
dınların bütün meıguliyeti gü • 

zel olmağa çalışmaktır. Bu uğur
da, ne işkencelere katlanmıyor -
lar ki?. Kimi şirin, kimi cazıb, ki
mi seksapelli, kimi modern, ki.mi 

esrarlı, kimi romantik, kimi fü -
sunkfu-•. Hulasa, kendisine hangi 

tip yakışıyorsa., o hal ve şekle 
gir~or. 

AHMED RAUF 

(güçüK HABERLEE) 

Fribot 
Servisi 
azırlığı 

iskelelerin inşası iki 
Milyona Mal Olacak 
Sırkeci ile Haydarpaşa arasın • 

da önümüzdeki seneden itibaren 
işlemeğe başlıyacak olan feribot 
servisi için hazırlıklar sür'atle i
lerlemektedir. Te~rinıevvelde ge
rek Haydarpaşada, gerek Sirke
cide yanaşma istasyonlarının in· 
şaat.na da başlanacaktır. İskele
ler iki milyon liraya malolacak • 
!ardır. Diğer tesisat tamamlan • 
dıktan sonra Avr~adan gelen 
yo'.cular vagonlarından çıkmadan 
Anadolu hattında >eya.hatlerıne 

devam edeceklerdir. 

Istanbulun 
Ekmek •• 

ışı 

hmAM: 

Ebüzziyazade Velid cSon vazi
yet karşısında• başlıklı bugünkü 
makalesinde, Rus - Alınan anlaş· 
ması etrafında mütalea yürütmek 
için az daha .beklemek Iazımgeldi
ğini yazıyor ve diyor ki: cBunun
la beraber bu anlaşmıya fazla e
hemmiyet verilemez. Davaları hak 
olan demokratlar, davayı kaybe • 
der !erse, cephenin dört beş unsu
ru değil belki bütün hür ve 
müstakil milletler şimdiye kadar 
görülmemiş akıbetlerle karşılaşa· 
caklardır. 

VAlt.tT: 

mak serbestliğini verdiği düşün· 
cesine varmanın hata olduğunu, 

maa.ınafih tehlikeye maruz bütün 
milletlerin milli müdafaalarında 
en ufak biı: tereddüde düşmeleri
ne dahi yer olmadığını söylüyor. 

TAN: 

Gazi ı•1tDJ~ 
Kö pr ÜS on- Moskova - Berlin ~ 
d F 

• Yazan: Ali KEMAL sor<~ e aa l ı yet GÜJlün meselesi Rusya~ A:rıı: 
ya muna.sabatıdı.r. Berlın ıle Jd rül 

K " kova arasında bir ademi te<:8' oprü 25 T eşrinievvele . k k 1 • ıır 
mısa ının a ti karar!aş ıgı ıl 

Kadar T esli rn Ediıecek beri evveıa hayret uyanclırıns~. 
geri kalma<jı. Fakat hayret de Belediyenin, Gazi köprüsünün de· 

inşaatını demhde eden şirketbe len hal uzun zaman devaın e ·pı;I 
yaptığı mukavele~ göre, son ve- miyeceği için biT müddet g~ 1 

M. Zekeriya Sertel cSovyet _Al- rilen mühlet köprü ın _ tabii fikrin faaliyeti başlar. ~~ır 
man anlaşma.sının gaye-si ve ma- şaalının, iki başındaki ilivelerle laka birçok meçhuller içinde ııl· 
nası• başlıklı yazısında, ha•kikt b b 2 disine lazım olan malumları b era er, 5 teşrinievve1e kadar aıı ' 
düşmanı demokratlar olan Hitle· bitmiş olacaktır. Halbuki mağa uğraşan fikir doğru, Y 
rin fikir düşmanı Soyyetlerle an- şirket, köprünün iki başın • ~ bir neticeye varacak deın~; 
!aşmasının lbir fedakarlık olma- daki ilavelere aid beton inşaatı tr. Milletler arası politika d• 
dığını kaydediyor ve makalesine bu tarihe kadar ıkına! edemiye _ minin hadiseleri karşıs111da ili 

Şu suretle devam ediyor: cNaziz- ceg·ini ı · ·· k, ln · t böyle oluyor. B:rçok se'bablef it 
ı erı surere ya ı~ ınşaa ı birbirine eklenerek geJmes.i b'" 

min hakiki düşmanı olan Sovyet· ikmal edilecek olan köprünün bu rıııe• 
ler bu misak ile Alınan ve İtalyan tarihte teslim edilebileceğini bil- takım hadiseleri vücude geh ~ 

Asım Us cHarb mi. sulh mü?• tıedir. Ekseriya bu sebebler 
tecavüzfnü önllmişlerdir. Misak dirmiştir .Beledye, köprünün sey- 1 rıır başlıklı makalesinde ,'\!manya ile bul kalmakta ve yahud ara 8 
diğer hakikatleri de meydana çı- rüsefere hazır bir halde tesellüm 8~ • 

Sovyetlerin aktedecekleri ademi daki irtibat gözden kaybolın. bit 
karmıştır. Antikomintern dava- edilmesi, mukavele hükümleri ik- •-~ır. Bo··yle olu~· her han"' tecavüz mukavelesını mevzuu ww .. _ • ..,-

sının bir oyun olduğu anlaşılmış- tizasından olduğunu ileri sürerek: ·~ I" 
bahsedincrek diyor ki: hadise har- hAdise haıyret uyandırmak .... •· 

tır. Japonya Almanyaya güvene • 25 teşrinievvelde ilave inşaatla ··pr 
bi uzaklaştıracak mı' Yoksa ya· H" 1 . beraloer behemehal köprünün tes- ri kalmıyor. Alman - Rus ıııu 
kınlaştıracak mı? sualine kat'i bir miyeceğinı anlamşıtır. ıt erın sebatının böyle bir safhaya gir' 

Rus düşmanı olmadığı meydana !im 1'<iilmesi gerek olduğunu, ak- ··rüY"" 
Dahl.lı"ye Vekı"lı" Bu cevab verılecek kadar vuzuh pey- km t B. t·· b 1 Al si takdirde mukavele hükümle - mesi karşısında da bunu go • 

d t . t M f h İ 1 çı ış ır. ü un un a.r manya ruz. Rusy• il~ Almanya 921 Jt8 ~ a e memış ır. anama i ta ya· · b k ·ı ,_, ·aı rinin tatbik edilerek şı·rketten taz- a ~ • Mesele ile de Meşgy ul nın bu misaka iltihak emiş. Ja- içın ir uvvet değı ' "'r za se- pallo muahedesile aralarında 1 • 

ı beb. ola akt r B ak adi h minat taleb edileceg· ini .bildirmi<>- u 
ı c · 1 

• u m s a are- • ~·us·· eden, fakat kaç senedır • Ol pon. yanın muvafrıka.tınin. alınma. - tir. Belediyenin bu kat'i cevıVbı ·-uyor ket eden Sovyetlcrle demokratlar --'ulur gı"bı" olan dostlugu· cııJl mış olması nazarı dıkkatı calibdır. u··~~ · t· k.. ·· ·· h "ki ,..,., 
Şehrım· izde bulunm· kt.a l arasındaki ımüzakere şimdi daha =rıne ırma oprunun er ı 

. • a o an Bu pakt ı·ıe Almanyanın şarkı· Av· b landırmış oluyorlar. . wı ·· ·· • ti b · k · aşında faaliyeti dünden itibaren ,,.. Dahiliye Vckilı Faık Oztrak dün 1 k 11 . k sura e ıtece tır. Söylemeg"e hacet yoktur J<l -• rupa mem e e erme arşı besle- arttırmıştır. Firmanın alakadar ,. 
de beledıyeye giderek ekmek iş- dig". il . . h '- R h YENİ SABAH: l dostluk birbirlerile ittüak etııı'/ c 

ı eme erını ıç omıazsa us u- memur arı Unkapanı tarafındaki ' 
!eri hakkında be'.ediye iktısad d d d h gı·bi bir ..,kil - •-ış değildi.r. dsN u u üzerin e ta dl.d fodakarlı- Hüseyin Cahid Yalçın cAlman. i.Jaıvei inşaatın eyHH ortalarına r ••.mı • 
mlidirile görüşmüş ve bir çok • d b 1 t M R l 1 • ruz her iki taraf bi~birlerı.ne ı·' · gın a u runuş ur. oskovadan us an aşması. .baş ıklı makale- dogru Azııbkapı tarafındaki in - ., 
notlar almıştır. Faik Öztrak tam kunmamayı taahhüd edıyor ... 

gelen haberlerde bu bedbinlik sinde diyor ki: cSulh cephesinin şaatm teslim tarihine doğru ik - n•• 
bu tetkiklerle meşgul olurken a- 1 k hi demektir. Umumi hanbden sO ... 
,._ tev id ede= ma ·yette değildir. kuvveti hiilii Nazi ve Faşist isti· mal edilebileceğini beyan e•~·- h• 
ı=m işareti verilmesi ·üzerine -.... Milletler Cemiyetinin kararlaŞ .ı 
t k k CUMHL'llIYl:'l': lasını muvaffakiyetle durduracak !erdir. tle» el i !eri sonraya bırakarak pa- ' • dığı bir şekilde Avrupa devle_hN 

kadar muazzamdır. Yalnız harb ,..• sif korunma tatbkatını gözden ge- y N arasında bu yolda bi"""k ınu ,; 
· • km Dahil uııus adi •Alman - Rus pak- daha çetin olacaktır. Hitlerin sulh ·.- ,.. 

çırmege çı ' ı:jltr. · iye Ve- B J d" • deler aktedi!miştir. O kadar ·ıe 
kil t b J ks k_, tı üzerinde. iıaşlıklıoıiğ sdntudrı cephesine hazırladığı bu darbe tek-'ı e e ıyenın 1 rı 

i o oıno i le Ta ıme =ar gi· bunları senelerile ve sıra. s 1-' 
dip oradaki vaz.yetı gözdrn ge- tı üzerinde• başlığı altında yazdı- nik bakımından bir şaheserdir.. saymak i<'in ancak yine MıUct :: 

gı• maka'esınde ndefl"ı tt-a'";z mı·- Faşız· m ı"'e Nazı·zm Moskovanın Tahsı"J ı"şı" ' c• çirdikten sonra genye donmüş ve ·• ~ ' Cemiyetinin kayıdlarına mürS • 
Perapalas önünde Vali ve Bele- saki!e Sovyetlerın umumi harbı karşısında diz çökmek, kendi hik- at etmek lil.zım gelir dense ııı~~ 
d . R .. L··r· K d -ı· ki teşYik edici değil, ~'Ok gergin o- meti vücudlarını inkar etmek, ken- Yenı"den Altmış ı ·' ıye eısı u, ı ır ara mu a balağa sayılmamalıdır. Adenı 
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Olarak ı·kı"sı bnrabnr Emı~ · ·· lan mi..letJe,·ara.>ı vaziveıtiııe bir di temellerini •.baltalamak için ne <"' 
• ' ,;ormne ' Memur Alınacak ca<VÜz muahedelerinde esas •" r81 gelmişlerdir. Faik öztrak oradakı çııkış ve kurtuluş irnk5nı hazırla- gibi bir zor altında kaldılar? Bu duğunu biliyorsunuz. Bir ta . 

vaziyeti de gözden 'geçirdikten mak istedıkleri manasını vermek hal dostlarımız Sovyetler için .bir Beledıyenin senelerderrberi tah- tahrik etmedikçe, sebebiyet \"e~ 
sonra tam 0 sırada Eminönüne akla daha yakın bir telakki tarzı zaferd;r. Mihvercilerin mezheble- sil edilemeyip bakayaya kalmış medikçe öbür taraf ona do~U~~ 
gelmiş bulunan Başvekil Dr Re- olur.• diyor ve hemhududu olan rini, imanlarını inkar ederek Mos· vergilerinin tahsil edilebilmesi i· maz. Bunlardan hiçbiri harı~ne 
fik Saydama mülaki olmuştur. küçük milletlerin devletler statü- kova ile dost olmaları çok sıkış - çin muhasebe kadrosuna 50 si bir üçüncü ile anlaşarak öburu ~· 

Dahiliye Vekıli ö4leden sor ra kolarının değişmesine •kat'iyyen tıklarım gösterir. Buna rağmen 20 şer, 10 u da 10 ar lira asit ma- ilişmez. İşte bu esasa göre ınos1e· n 
da vil5yetc gt'lcrek pasif korun- razı t•lmıyan Rusyanın. bu pakt sulh cephesi kendi kuvvetine gü- aşlı olmak üzere yeniden 60 me- yen şekilde akd ve imza e<lılı 8~ ma 1atbıkatı lhakkmda atikadar- ile Almanlara !buralarda at oynat- veniyor.• mur alınacaktır .Bu memuriyet- ademi tecavüz muahedelerı • 

!ardan izahat almıştır. ler için üç gün zarfında 100 kişi ma sulhu korumak gaycsüe ~ıl· 
-:+- İş Limited Tasfiye Maske SatışıArttı müracaat etmiştir. pılınış oldukları söylenere\~ ~t 

Ticaret Vekilinin İzmir Ediliyor Fakat şehir meclisi tarafından Jetler Cemiyetine de arzcdı ı • 

ı bu hu.susta verilen karar Dahi- onun tarafından ta.svib oJunU~e' * Nevyork dünya sergisinde Orhan ve Çalı:ır İbrahim isimle- Tüccarına Müjdeleri İ~ bankasının ticaret teşekkül - Hayvanlar çin de liye Vekaletinin tasdikinden geç du. Alman Rus muahedesırr n 13' 
paviyonwnuz, bu perşembe gü - rinde iki genç kapıp kaçınışlarsa İzmir Fuarını açan Ticaret Ve- lerınden olan İş Limitedin ta.>fi· Maske Getirtilecek· meden bu memurlar alınamıya • nevrey;e gönd.erilmiycccği 3~ıer 
nünden itibaren, her p&şembe da yakalanmışlardır. kili Cezmi Erçin bugün Ege va- yesı başlamak ÜZ<>redir. Açıkta ka- caktır. Muhasebe kadrosu Iüzu- şılabilir: Çünkü Rusya Mille ,-ı 
günü Türkiye saati ile 11.30 da * Ege mıntakasında havalar purile şehrimize gelmiştir. lacak 200 memura hizmetleri müd· İstanbulda yapılan son hava ta- mu kadar takviye edildikten son- Cemiyetinin azası ise de Airn•0

•• 

radyo üniveTsitesi ista~yonundan yağmurlu gitımekrt.edir. Üzüm'lcr Vekil İzmırdc vapurun hareke· detıne göre tazminat verilecektı.r. 1 arruzlarına kaııı pasü korunma ra 940 senesinden itibaren baka- o Cemiyetten ayrılmış buıonUı. 
neşriyatta bulunacaktır. Dalga u· henüz sergide olduğundan bağ tinden evv l borsaya gıdere>k ih- tecrübelerinden sonra maske sa.- yaya kalıp da haklarında haciz yor. Cenevre müessesesini tan 
zunluğu 25,4 metre ve 11,790 kilo- ı;ahibleri endişededir racat tuccar'.la uzüm, incır ve l K"I ' Ç y 1 tışları haylı artmı.ştır. Bırçok me- kararı istihsal edilmek suretile mıyor. ·ıe-
s .lel'dır· ) ome,re . oga mış, mur Ye tüccarlar kendilerine ve '·· b ki ''- tJcr U ı · * Çorum mınbaka.sında yağan fın.dıkarımmn İngi,ızler tarafın· müruru zamanı katedilmiş 'bulu _ Fa .... t u şe e aid C•u<' ;.: • * İzmir Fuarına gitmiş olan .dd 1 , _ __,_ dan tılkas listesine !tbal edıldıg"i- Cereyan Azalmış ! aı.derine maske satın almak içın rinde durmağa lüzum yok. •·n· 
F f .. t il hr. şı eti yağmur...,....,..n husule ge- Kızıl""'ın s.atış deposuna müra- nan yol vergi'erıle 936 senesin- . fjcl'' 
ransız se ın ayyare e şe ı - len seller köylerde ha.sar yapmış- ni müjdekmiş ve yeniden on dev-ı Elektrık İşleri Umum müdürün- '"" den itibaren tahsil edilernıınlış· bi· man - Rus muahedesi içın . .ıf 

mize gelmiş ve Ankaraya hareket caat etmektedirler. de ve Moskovada söylenecek '., 
tır. İki çocuk boğulm~tur. Kayı !etle ticaret anlaşmaları yapılaca· den şu tezkereyi aldık: na vergileri, tamamen olma.sa bi- 0nıw etmiştir. Yunan sefi.ri de bugün ı..;:....;; 1 ı..;~ g"ını so··vıemış·~ı·r. 'ı Kızılayın halk için hazırladığı bunun Avrupa sulhunu kor ... r. 
=.1 C.nde a tı ....;.; kay!bolmuştur. , 2181939 d 6 1 1 k k · 1 le kısmen tahsil edilebilecektir. ld ğuo• beklenmektedir. tarihli gazeteniz e tram- ira ı mas elerden oon gün er yarıyacak bir vesika o u ,.. 
Zararın tesbitine çalışıhnaktadır. . . d k ğu im RUSd * Sıhhiye Vekili Hulıisi Alataı vaylarda elektrik cereyımı sarfı- ıçın e pe ço satı ıştır. --o-- Almanya bundan sonra 'eııe 

Rizeden Trabzona gelmiş, yeni * Tokyodan bildirildiğine g~ Cerrahpaşa Hastahane- yatının arttığı ve eski şirket za· Kızılay çocuklar ve büyükler leyhinde heıılıan,gi bir har.e~arşl 
yapılmakta olan haStaneleri ve re, geçen pazartesi Sovyet • Mon- • d y · p 1 manındaki talimatnamenin tatbik için bu maskelerden boy boy ve lşden El Çektirildi bulunmıyacak demektir. tı<ı ~ol 
sıhhat müesseseelrini teftiş etmiş- aol hududunda dört defa hava sın e enı avyon ar olunmadığı yolunda bir haber çık- numara numara imal ettirmek • arasmda birçok rivıayetlere etli 
tir. Vekil Erzurum vapuru ile İs- mtJharebesi olmut ve japonlar 97 Ccrrahpaşa hastanesinde Ylt>- mıştır. Bu haber yanlıştır ve ha- tedir. Mükelleflerden tahsil ettiği pa- açan Ukranya meselesi bu sur ır 
tan.bula hareket etmiştir. Sovyet tayyaresini düşürm~ • tınlan çam•~ı: ve mutfak inşaatı kikat •udur: Siyasi vaziyetlerin son haftalar rayı şahsına sarfettiği anlaşılan keml.iliğiııden ol'tadan kalkınış ~i· 

lerdir. _, • belediye t.ahsil memuru Kazım, alel' * Haşarat ıtlıüına mahsus ilaç· bitmiş, getirtilmiş olan makine - zarfında tekrar karışması üzerine lacak. Rusya da Almanya wır' 
Bugün tramvaylar eski şirket dün işten el çektirilerek doğru - k ı•- bO !arın tesiri haiz olup olmadıkları * Münakale Vekili Ali Çetin- lerin montajı da ikmal edilmiştir. maske satışının hayli artacağı a- ne herhangi bir hare e '"' _ ilıı' 

zamanındaltin&n fazla yolcu ta- dan doğrı.zya müddeiumumi!ip ,_ ,,;;z;on 
Sıhhat Veki.letince murakabe e- kaya deniz müeaseseleri memlll'- Yeni payyonların, belediye ve lakadarlar tarafından söylenmek- rnıyacak. Bu esa.s ... r o- p.vrU' 
dilecektir. !arının yeni barem kanunu kallı- Sıhhiye Vekaleti tarafından teş- şımakta ve fazla kilometro yap • tedir. verilmiştir. eetirilerek şimdiden sonra ıı'' * Samatyada Madam Zaıbelin suıdaki vaziyetlerini tetikik et - kil edilen bir komisyon marüe - maktadır. Buna rağmen cereyan Diğer taraftan Kızılay bugün- '• • • • • • • • • • • '•' •' • '•' 1 ' 11111 pa polilıika ilemiml.e h.Adisatı~ıJ' 
tenha bir sokaktan geçerken için- miştir. Denizyollan memurin mü- tile, dün kal'i kabulleri yapılmış· sarfiyatı şitket zamanındaki cere- !erde hayvanlar için de ma.skelec Diğer büyük şehirlerde de mas- sıl bir yol tak.ib edeceğini ıne 
de beş lira bulunan el çantasını dürü Cevaddan zahat almıştır. br. yan sarfiyatından daha azdır. çıkaracaktır. ke sa.tışına başlanacaktır. tetkik etmek sırası geliyor/ 
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Plaj Bülbülleri 1 

!anızı uzaktan gösterdim. Bun • 
dan başka bir şey yapamam. Ya
rın öğleden sonra gelirseniz has
tanın gözlerin( açılmış bulursu -
nuz!. 
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• 
Uzun bir koridordan geçtiler. 
Doktor teselli sadedınde bir kaç 

kelıme daha söylemek istedi: 
- Yarası ağır olmakla beraber, 

amel yat muvaffakiyetle yapıldı. 
Kendisile ancak yarın görüşebi -
lirsinız. 

Sekiz kışilik bir koğuşa girmiş
lerdi. Nöbetçi doktoru sağ taraf· 
ta 77 numaralı bir karyolayı gös
tererek: 

- İşte, dedi, nışanlınız şu ya -
takla yatıyor. Ahvali umumiyesi 
çok iyıdir. Henüz kendisine gel -
medi.. Biraz sonra ayılır. 

- Beklesem olmaz mı, doktor? 
- M.ii aade edemeyiz, hanım· 

efendi! Hasta ile, bu vaziyette gö-

Yazan: iskende~ F. SERTELIJ 

rüşmenize fennen müsaade edile
mez. Ufak bir heyecan kendisini 
ölüme kadar götürebilir. 

Selin, ressam Necdeti yüzünden 
tanımıştı. Onu görür görmez dizle
rinin bağı çözüldü. Neredeyse ko
ğuşun kapısında düşüp bayılacak

tı. 

Birdenbire koşup hastanın üze
rine atılmak: 

- Necdet.. Beni affet! Seni bu 
hale koyan adamı dün gece kapım
dan koğsayd.ım, Mecdi ile birbiri
nizi tanımış olmazdınız ... ! 

Diye bağırmak istedL Kendini 
güçlükle tutabildi 

Nöbetçi hekimi: 
- Haydi Hanımefendi, size has· 

Selin nöbetçi hekimine teşekkür 
ederek koğu~tan çıktı. 

Bekleme odasına kadar doktor
la beraber yürüdüler. Doktor, Se
linden ayrıldı. 

Selin, tren vaktine kadar bek· 
leme odasında oturmak ve biraz 
heyecanı yatıştıktan sonra dön -
mek istiyordu. Bir iskemleye iliş· 
ti .. 

Çantasından çıkardığı kolonya 
§işesini açtı .. Şakaklarını uğuştur
mağa başladı. 

Bu sırada bekleme odasında o
turan orta yaşlı, yakışıklı bir a
dam, Selinin görüştüğü nöbetçi 
doktorunun arkasından: 

- Şevket Bey .. Şevket Bey .. 
Diye sesleniyordu. 
Doktor arkasına baktı: 

- Vay Fenduncuğum, sen mi
sin? 

Diyerek tekrar döndü .. Bekleme 
odasına girdi. 

- Hayır ola .. ne var? Hasta zi
yaretine mi geldin? Çoktanberi 
görünmüyordun! 

Selin birdenbire ürperdi. 
Ablasının bahsettiği Ye Mecdi

nin Çamhcada yaraladığı doktor 
Feridun herhalde bu adam ola -
caktı. 

İki arkadaş ayak üstünde konuş
mağa .başladılar: 

- Ressam Necdeti ziyarete gel
dim, doktorcuğum! Floryada bir 
kaza geçirmiş. Gazetelerde oku -
yunca koştum bura.ya. 

- Evet. Omuzundan yaralamış
lar. Bu sabah ameliyat yapıl -
dı. 

- Sıhhati nasıl? 

Nöbetçi hekimi, Seline duyur· 
mamak için yavaşca. fısıldadı: 

- Ağır 

- Ne diyorsun .. Ağır mı dedin? 
- Evet. Ameliyat muvaffaki • 

yetle yapıldı. Fakat, benim ümi • 
dim yok. 

- Yazık. Çok değerli bir arka
daşımdı. Demek şimdi konuşmak 
kabil değil. 

- Baygın bir halde yatıyor. Ko
nuşmana mani yok amma. o ko
nuşmağa muktedir değil. 

- O halde .. ? 

- Yarını beklemek lazım. Eğer 
bu geceyi atlatırsa, tehlike geçti 
demektir. 

- Vah vah. Çok: müteessir ol -
dum doğrusu. Eğer ölürse, mem· 
leket çok değerli bir san'atkarı 

genç yaşta kaybetmiş olacak. 
Selin bu sırada hastaneden ay -

rılmıştı. 

Biraz sonra doktor Feridun da 

hastanenin bahçesine çıktı. Ora· 
da bir başka doktorla da bir müd· 
det görüştükten sonra: , 

- Ah şu katili bir ele geçirse-

!er, diye söylendi, Necdeti de be
ni de yaralıyan bu canavar mutla
ka cezalandırılmalıdır. 

Diyerek hastaneden çıktı. 

İstasyona doğru gidiyordu. 
Feridun çok dalgındı .. meyustu. 

arkadaşının başına gelen bu fela
ket onu çok sarsmıştı. 

Feridun, arkadaşı Necdetin Flor
yaya niçin gittiğini bilmiyordu. 

- Suadiyede mes'ud ve müref
feh yaşıyan bir adamın Floryada 
ne işi var?. 

Diyor ve bu muammayı halle • 
demiyordu. 

Dalgın dalgın yürürken, birden· 
bire omuzuııun dibinde yükselen 
.bir ses duydu: 

- Doktor bey ... 
Feridun başını çevirdL 
Hastanenin bekleme odasında o· 

turan kadındı bu. 
Gülümsedi. 
- Buyurunuz hanımefendi. 
- A!fedcı:siniz, doktor Feridun 

Bey! Sizinle biraz konuşınak 
yorum. 

- Emredersiniz .. konuşahJll~t!· 
- İsta!ıyona mı gidiyorsun 

- Evet. J{.<Y 
- Ben de oraya gidiyoruJll· 

nuşara'k yürüyebiliriz. ,8 ı ()' 
Feridunla Selin yavaş Y3

' 

diyorlardı. 

Selin sordu: sı.ıı'" 
arkaıfaŞI - Necdetin eski 

değil mi? ~,dl" 
- Evet. Hatta çocukluk '~it r 

~ıyım. Bir semtte doğduk·· 
rada büyüdük. eti şW 

- Çok iyi. O halde :Necıl )(tur· 
den lyi yakından tanıyan ~o )(llr' 

- Şübhesiz. Biz onun a 

deş gibi sevişiriz. 
Selin güldü: . 0ıuıı~ı· 
- Arkadaş gibi sevişınıŞ. jıı r.' 

g;sırı jfl' 
beyefendi! Kardeş se'' i)-ı b 
demek olduğunu ben çok 

rim. 11or1 
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Çünün Meseleai: 

istanbulun Su 
ihtiyacı 

Nüfus Başına Sarfiyat 125 
Litreye Çıkarılacak 

Bugünkü sıhhi yaşayış vo 
llıedeni ihtiyaçların herşeyden 

~ suya ihtiyaç hissettiğini 
nazarı itibare alan belediye İs
lııabuhın su ihtiyacını tam 
llıanasile önlemek için yeni 
Yeni tedbirler düşünmektedir. 

Modern Avrupa memleket • 
leriııde ın sarfiyatı nüfus ba • 
tına ıPinde 100 - 150 litre ara-
11Dda olduğu halde, İstanbu • 
hın bütün suları bir araya ge

lirildiii halde bu miktar bu
ril.a İslanbulda maalesef 30 lit· 
reyt henüz bulmaktadır. 

Belediye timdiye kadar al • 
~ tedbirlerle Jıu miktarı hiç 
olnıazsa ~de nüfus başına 
Us lllreye çıkarmayı istihdaf 
etınektedir. Bu ise İstanbulun 
1U !peri için çok mühim mik
tarda para sarfına ihtiyaç his 
ettirmektedir. Bu it daha beş 
lllllyon lira istmeektedir. 

Sular idaresi belediyeye dev· 
tolunduğundanberi ıebekenin 

1Slabı ve takviyesi için 3 mil • 
Yon lira saı(folunmuştur. Bu· 
llun 800 bin lirasını belediye 
Vermi~ bundan başka sular i

daresinin her sene 400 • 500 bin 
lirayı bulan kin da tamamen 
bu ıslah ve takviye işine sar • 
folnumuştur. 

Şirket zamanında şelıre veri
len umumi ıu miktarı ıPinde 
!8 bin metre mikabı idi. Bele
diyenin yaptı~ bu ulahat ne
ticesinde bu miktar timdilik 

-
Sokakların 
Altındaki 

Mecralar 
'( ollarla Muvazi Olarak 

İnşa Edilecek 
Yeni yapılacak yollarla.rla be -

t\lıer bu yollann altından geçe

~k olan mecra, 5111 elektrik, ha
"agn; ve telefon f(!bekelerinin 

de yollarla ınüvazi o!ımak üzere 

Ül§ası için dün belediye fen he

l'E!'U müdürlüğünde bir tıoplantı 
Yapılmıştır. 

Verilen karara göre 1 milyon 
ltılsur liralık yol programile ilk 

9\lveJA Eminönü meydanı, Sirke
cide Beşir Kemal eczanesi önün

dtn araba vapuru iskelesine, Tak
lllllden Firuzağa camisine kadar 

devam etmek üzere Sıraselviler 
Caddesi, Şişlide Saman sokağı , Nir 
iantaışında Şafak sokağı yapıla

caktır. Bu caddelerdeki ımecari 
"e şebekeler de yol inşaatile mü
\lazi giıdecetkir. Bu şE!bekelere 28 

•b~.oırt.a ~aşlanacaktır. iBütün 
iebeke 30 teşrinievvele kadar ik-

llıal edilmiş olacaktır. 
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- Biliyorum, bi-liyorum, fakat 
bu paralar size ve>rilmiş paralar 
değildir. 
Yunanlı bir baş işaretı yaptı. 

Siııı.on hıç başını çevirmediği hal
de iki kişinin arkasına dikilmiş 
Olduğunu hi.qşetmiştı. 

Papulas: 
- Geliniz bakalım, dedi, sizin

le öteki odada biraz konuşmak is
lerim. 

lCuvveth bir el ensesine yapış
tı Ve Simonu olduğu gibi yerin
den ayağa kaldırdı. 

'l'eplar itiraz etmedi. Zaten iti-
ta · z etse de ne a1acaktı.?. Iki mu-
lıatızın arasında Papulcxsu Uıkib 
eıı.. 

liolü g~tiler , hır b8§ka odaya 
l!ıtdiler .Odaya girer .girmez de 
~Pı arkasından kilitlendi. Temp
atın üzenm yukarıdan aşağıya 

iladar a ddıktan sonra, kendisini 

~de 42,500 metre milı:lbına 

çıkmıştır. 

Belediye bunu ileride ~de 
(120) bin metre mikabına çı

karmak istemektedir. Şehre 

verilen suyu bu miktara yük
seltmek için yukarıda yazdı • 
ğunız gibi daha beş milyon li· 
ra sarfına lüzum vardır. 

htanbulun diğer sahalarının 
da ıu ihtiyacı hesab edilirse ve 
mesela adalardan sonra Bakır
köyüne de su verilmesi için fa
aliyete geçilirse bu miktar 10 
milyon lirayı bulacaktır. 
Şimdi düşünüldüğü gibi SU• 

lar idarcısinin her sene elde et· 
tiği varidatla yapmak lilzım 

ırellı:se §ebckenin ıslahı 
. için daha 30 sene beklemek la
zım &elmekteclir. Halbuki 30 
senede bugün mevcud bütün 
su ıebekesi eskiyeceğinden ve 
tamamen değiştirilmesi I&zım 
ıreleceğinden bu iş için daha 
evvel davranmak lcab ediyor. 

Belediye bütün bunları na
sarı itibare alarak sular idare
sinin sür'atle takviye ve ıslahı 
için alınacak tedbirlere sarfet
mek üzere para bulmağa ça -
lışmaktadır. Sular idaresinin 
gelecek sene bütçesine bu se· 
nenin bir misli daha fazla tah
sisat ayrılacağı ve bu her sene 
tekrar olunarak su şebekesinin 
bu suretle ıslalı olunacağı dü-

. filnülmekte ve bunun tatbik 
lmkinları {iıerinde tetkikat 
yapılmaktadır. 

Vilayet 
Büdcesinden 
Maaş Alanlar 
Yeni Bareme Göre 
Liste Tebliğ Edildi 
Belediye ve hususi muhasebe 

. memurlarına ai.d yeni barem cet
veli hazırla.ııırken maaşalrını bu 
bütçelerden alan sıhhat memur -
Iannın vaziyeti tesbit Edilmemiş
ti. Alakadar mcımu;rların müra
caati üzerine Sıhhat ve İçtimai 
Muavenet Vekaleti bunların da 
939 baremine göre listelerinin ha
zırlanarak tasdik edilmek üzere 
Vekfilete gönderilmesini bildir -
miştir. 

Diğer taraftan, vilayet bütıçe
sinden maaş alan memurlann da 
yeni bareme göre hazırlanan lis
tesi dün alakadar!ara tebliğ e

dildi. Bu listeye göre şimdiye ka
dar 12 lira asli maaş alan memur
ların maaşları yeni barem kanu -
nuna uymak suretile ımaaşlan 10 
liraya indirilıni§tir. 14 lira maaş 
alanların maaşlan 15 liraya çı -
karılmıştır. 16 lira maaş alan -
ların maaşı 15 liraya indirilmiştir. 

17,5 lira maaş alanların maaş -

duvara doğru ittiler. Papulos kar
şıs'1la geçti. Muhafızlar da iki 
tarafını aldıla-r. 

Yunanlı -gÖ'Llerini k>rparak sor
du: 

- Bu yirını banknotu söyle ne
reden buldun? 

,Aziz• giıya şaşkın ŞB'jkın et
rafına bakındı. Sadece dedi ki: 

- Cannn, nereden buldumsa, 
buldum, size ne? 

Papulos bu kadar şişman bir 
adamdan beklenilmiyecek bir çe
viklikle, Tempların yüzüne şid

detli bir toka! indirdi ve tekrar 
sordu: 

- Söyle, söyle! Bu paraları ne
reden buldun?. 

Templar yediği tokata derhal 
mukabele etmek için, kendisini 
zor tuttu. Çünkü başladığı oyunu 
sonuna kadar yürütmesi !fızımdı. 
Papulos ne de olsa. bu tokatm 
cezasını sonra öderdi. Fakat vur
mamak niyetlle giıya vuracakmış 
gibi yumruğunu salladı. İki mu-

Göze mi İnanalım, 
Söze mi ? 

Elmalı suyu, Kadıköy, tl'sküdar 
ve havalisinin ihtiyacını karşılı
yamıyo:r. Biz lbiıışey demedik. 
Haksızlık etmemek lazım! Belki 
bu suyu ihtiyacı karşılıyacak ha
le ıretirmek için milyonlar liizım
dır. Bu para da olmadığına göre, 
mesele yok. 

Fakat, her nedense, belediye su
lar müdürü olan zat, Elmalı su
yunun evlerdeki azlığını bizimle 
beraber teslim etmiyor. Güm>ş 

balçıkla sıvanır mı?. Kadıköy ve 
havalisinde oturan yüz binlerce 
kişi evinin musluğundaki suyun 
gelmediğini görünce, gözlerine 
mi inansın, yoksa, sular müdürü
nün sözlerine mi?. 

Hakikati gizlemekte bir fayda 
yoktur. Bahusus ki, bunu, yüz 

binlerce vatandaş da biliyorsa ..• 
Bilakis zararı vardır. Gizlemeğe 
çalışaular antipatik olurlar. 

BURHAN CEVAD 

Yeniden 20Çöp 
Kamyonu Alınacak 
İstanbul belediy~i şehirdeki 

temizlik iııleri.nin daha esaslı bir 
surett.e tedvir edilmesi için yeni
den ıbazı tedbirler almıştır. 
Yapılan teikiklere göre şehirde 

mevcud çöp kamyonlannın bu
günkü ihtiyacı karşılıyamadığı 

anlaşılmış, yeniden 20 çöp kam
yonunun mübayaa edilmesi ka -
rarlaştınlmıştır. Beheri 3,000 li
raya malolacak bu kamyonlar bu
günlerde sipariş edilerek teışrin 

ayı içinde şehirde faaliyete geçi
rileceklerdir. 

KISA POLiS 
HABERLERi 

* Pano ve Yuvan adında iki 
arkadaş Beyoğlunda bir kadın yü
zünden çıkan kavga net iccsiııde 

Kalyoncu.da oturan Stifan adında 
birini bıçakla yaralamışlarclır. * Kasımpaşada Kulaksızd~ 
Hilmi adında birinin bahçesin • 
deki kuyuyu tamir etmekte olan 
Ali adında bir işçi kuyuya düş
müş ise de kurtarılmıştır. 
* Yüksekkaldırımda Tekirda

ğı otelinde oturan Receb oğlu Sa
im adında birinin boş bir tabancl 
kılıfını takarak ve kendisine me
mur süsü vererek Gala-tada Arab 
Hüseyin adında birine serıbest es
rar na.Dgilesi kullanınıya izin ve
receğini söy liyerek para kopar
mak islediği haber alınmış ve a
lınan tertibat neticesinde Arab 
Hüseyinden para alırken suç üs
tünde yakalanmıştır. * GüThane parkı önünde dola
şan Ahmed oğlu !smailin cebin -
den 32 lirasını çalan yankesici 
Ahmed yakalanmış, iki gün ~el 
de Galatada Ekta markalı bir al
tın saat çaldığını itiraf etmiştir. 

Saat ve para elde edilmiştir. 
... . ,. tı ....... 

lan 20 Iiray çıkrılmıştır. 46 lira 
maaş alanların maaşları da 50 li
raya çıkanlmıştar. 

Yeni liste ile beraber vilayet 
seferberlik şubesi kadro.suna ye
niden 5 memur ilave edilmiştir. 

hafız iki taraftan tabancalarını 

Tempların kaburgaalnna dayadı
lar. 

Papulos hiddetinden kendisin! 
tutamıyordu: 

- Sen ya aptalın birisin, yahııd 
delisin! Son defa soruyorum. Bu 
paraları nereden buk!un ?. 

Templar bu sefer: 

- Bir çalılıkta buldum, dedı. 
Muhafızlardan biri. 

- Bu adam hakıkaten sal ağın 

biri! dedi. 

Papuloı; bır tokat uıdırm<·k ıçm 
elini yukarıya kaldırdı, fakat in
dirdi: 
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1 K ll Saçlarının Yandığından Ajans telgraflarının verdikleri u anan Adam Şikayet Ediyorlar haberler insanı memnun edecek 
İstanbulda bazı kadın berber • mahiyette değildir. Diinyanın il-

Bir Çocuk Düşürme İhbarından Çı· 
kan Çok Şayanı Dikkat Bir Dava 
Ağırceza koridorunun bitip asli- 1 
ye ceza nıahkemesinin bulunduğu 
köşede her gün gibi bugün de ka
laıbalık var K " · · ·· ·· ·· ·· . ımının yuzu, gozu 
kiminin eli, ayağı sargılı yaralı -
lar, bazısının başı, baz.sının kaşı 
yarılmış, parmağı ezilıni§ kaza -
zedeler, bir polis veya bekçinin 
refakatinde muayeneye gelmiş aşk 
kurbanı, ismet davacısı genç !uz
lar, kocası veya komşusu tara -
bndan sovülüp dövülmüş genç 
kadınlar ve nihayet; akşamki mah
murluklarını hali bozup ayılama
dıkları ayakta uyuklamalanndan 
befü sarhoşlar biraz ilerideki ta
bibiadli Enver Karanın odasının 
kapısına bakarak sıra bekleşiyor
lar ..• 

İstanbul adliyesinin emektar 
doktoru her önüne gelen hasta -
sının derdini içli bir şefkatle din
lerken bir yandan da titiz bir dik
kat ve itina ile muayenesini ya
parak raporunu dakt.il'OSuna yaz
dınyer. Ve sonra; hasmının yi • 
yeceği cezaya en doğru bir miyar 
teşkil eden •rapor. veya cmua -
yene kiiğıdı• nı eline alan hasta
laroan biri kapıdan çıkar çık -
m az hemen arkasından içeriye 
b ir yenisi giriyor. 
Kapının önündeki kala.balığın 

hafifley ip bekliyenlerin azaldığı 

bir SJrada içeriden uzun boylu, 
siyah yeldirmeli, başörtülü, kı -
vırcık siyah saçlı, karagözlü, yu
var'ak çehreli 35 - 40 yaşında bir 
kadınla elinden tuttuğu onun gibi 
yeldirmeli, başörtülıi ve zayıflığı 
istisna edilirse onun tam bir mo
deli 18 - 19 yaşlarında bir genç 
kiz. gülüm.;iyerek d \ anya çıkı
yorlar. 

Ana luz olduklar~ daha ilk ba
kışta anlaşılan bu çiftten bü -
yüğü; diğer elindeki muayene kA
ğıdını en sağlam bir hüccet gibi 1 

sallıyarak neş'eli bir sesle: 
- Şimdi gittin zindana ey Atıf!. 
Diyor ve sonra lrendilerinin 

çıktığını görüp yanlann a yakla -
şan resmi elbiseli bir bekıçinin u
zattığı eline muayene kağıdını 

verirken de gülümsiyerek söyle-
niyor: 

c- Atıf Efendiye uğurlar ola!. 
ifti·rasını tutturamadı. Allah şu 
doktordan da razı olsun ... 

Bu cümlenin akabinde bekçiyi 
elile 91"kerek sürüklemek isler 
gibi : 

- Ha~di çabuk gidelim, diyor, 
belki muhakeme başlamıştır. Am
ma bak, ben ona mahkemede ne
ler yapacağım?. 

Ve sonra erkekleşen, sert bir 
sesle ilave ediyor: 

- Şimdi tevkif ettireceğim al-
çağı ... 

* Önümde cereyan eden bu sah -

- Dur, dedi, ben senden her -
şeyi öğrenmesin? pekfıJ.a bilirim. 
Eğer bu paraları benim aklıma 

gelen yerden a"ldııısa, işin bıtiktir. 
Yatağa oturdu, telefonun ahi

zesini açtı. Muhafızlar, hareketsiz 
bekliyorlardı. Birisi sönmüş pu
rosunu yaktı . 

Yunanlı telefonda konuşuyordu: 
- Allo, hfıkim! Ben Papulos! 

Bu.rada bir herif var. Bana yirmi 
tane bmer dolarlık banknot ver
dı, bir de şöyle bir kağıd parçası. 

Templar, Yunanlının çehresi -
nm takal:iıs ett;ğ;n i ve ahizeyi 
daha zi~ ade sıktığ.nı gördü. 

Purosunu yakan muhafız bir 

nenin gayri ihtiyari kulağuna çar
pan konuşmalan ve bilhassa genç 
kadının son, ahenkli cümlesi ba
na mesleki bir merak veriyor ... 
Hayli enteresan bir vak'anın mu
hakemesini dinliyeceğimi ü -
mjd ederek ağır agır önü:mde gi
denlerin arkasından yürüyorum. 
Ve filhakika bizim koridoru sap
mamızla .beraber mübaşirin çın

hyan sesi de kulaklarunıza çar -
pıyor: 

-Atıf ... Nazmiye ... Hacıer •.• 
Öndekilerde bir telaş... Mah • 

keme kapısının önünde küçük bir 
tevakkuf, bariz bir heyecan ve 
içeriye giriş ... 
Davanın mevzuu bir çocuk dü

şürme ihbarı... Petürkeli tüccar 
Atıf sokakta giden iki genç ka -
dını; Bayan Nazmiye ile kızı Ha
ceri durdurarak nokta bekliyen 
polise götürüyor ve: 

- CBu !uz komşumdur. üç ay
lık çocuk düşürmüştür. Anasının 
ısrarile düşürmüştür. Şimdi dok
tordan geliyorlar .. Size bir cinayet 
ihbar ediyorum. Vazifenizi yapı-
nız!. 

Diyor. 

Bittabi polis mem:ıru da he -
men hadiseye el koyup hepsini 
merkeze götürüyor. Sorgu, tahki
kat, tetkikat, muayene ve niha.
yet iş mahkemeye intikal ediyor. 

Zabıt katibinin okuduğu evrak
tan davanın mahiyeti bu suretle 
anl~ıldıktan <!>onra reis; maz

nun mevkiin.de oturan genç ana 
kızın yaolannda boııılboş duran 
dav.acı sırasını göstererek; 

- Müddei Atıf gelmedi ... Fa
kat davaya hukuku umumiye na
mına. devam ediyoruz. 

Deyince Nazmiye heyecanfa ye
rinden fırlıyor ve telaşla: 

•- İftira etti de ondan ... Hal
buki daha dün akşam eve sarhoş 
gelip bakın kızımı ne hale koy
du?. Diyerek seri bir hareketle 
Hacerin yüzünün iki yanını örten 
başörtüyü çekiyor ve zavallı kı

zın gözünün üstünden dudağına 
kadar mosmor inen kanlı çizgiler; 
ve sonra kolundaki çürümüş yer
leri hakime gösterip: 

- Sa~hoş herif bwılan alı:şam 
yaptı sonra: 
•- Ben Petürkeye gidiyorum .. 

Polise şikayet ederseniz sizi ke-
seriwı!. 

Tehdidini savurarak çıkıp gitti. 
Buna da sebeb; bize iftira ettiği 
için kendisini mahkemeye vere
ceğimi söy!edijtiınden bay reis!. 

- Demek şimdi sne bu mesele
Y>! iftira diyorsun?. 

- Evet bay reis .. Bu adam bi
zim elimiz<ien kurtulmak için bu 
yalanı uydurdu. Çünkü IQendisi 
kızımla evleneceğim diye onu iğ
fal etti. Utanmadan nikah kağıd-

?ki nefes çekil. Mikrofondan bazı 
çıtırdılar işitikli. 

Templ:ır sanki bıçağının yenn
de olup olmadığını anlamak isti
yormll'Ş gibi, yavaşça sol kolunu 
oynattı. 

Papuloı; konuşmasını biü>rdiltten 
sonra ayağa kalktı ve küçük, par
lak gözlerile Tcmplan yukandan 
aşağıya süzdü. 

- Ah, ah Mösy!ö Templar za
tıiıliniznuşsıniz demek! 

cAziz• ma:!umanE bir tavırla 

gülüınsed : . 
- Evet, benim! Keııd :'.'U n(' di

ye saklıyayım?. 
Papulos başını ısalladı: 

leri, saçlarını ondüle ettikleri ka- zerine çöken bir kabus havası ve 
dınlar;n saçlarını yaktıkları ve ağırlığı var. Son hadiselrTc aid 
bu suretle birçok şikayetlere se- gelen en son tafsilat ve bir takım 
beb oldu...ıan görü'.mektedir. A- seferberlik, harb hazırlıkları, İn· 
Jakadar makamlar tarafından ya- sanı hayli düşündürüyor. 

pılan· tetkikat neticesinde bunun 
iki sebebi olıduğu anlaşılmıştır. 

Sebeblerden biri kullanılan on
dül.lsyon makinelerinin çok bo
zuk olması ve diğeri de ruhsatna
me almış usta berberlerin bazan 
i§i ç:raklanna havale elmesidir. 

Alfilı:adarlar bu nevi kusurlarla 
birçok kadınların saçlarını yaka
rak şikayetlere sebeb olan ber -
berleri tefüş ederek cezalandır
maktadırlar. Yapılan şikayetler 

bi'.hassa Fatih ve Şehzadebaşı ci
varından olmaktadır. 

Diğer taraftan 'bu işin kat't şe
kilde halledilmesi için yeni bazı 
kararlar da verilecektir. ., ...... ················• 
larıru da askıya verdi. Kiığıdlar 

asıldı. Tam ineceği gün bir de öğ
renelim ki herif Petürkede evli 
değil miymiş?. Hem de 6 tane de 
çocuğu varmış!. Meğer kendisi iki 
nüfus kağ:dı kullanıyormuş. Biri 
cbekfır• biri •ev:i• diye!. Bu re
zalet meydana çıkınca kendisini 
sıkı.şt ırdım. cTE fıfi ederiz!• de
di. Fakat bu esnada felaketin bü
yüğünü de öğrendim. Talisiz lu -
zım hamile imiş!. Esasen kendisi 
çok zayıf olduğu için •doğura -
maz. diye korkuyordum. Filha -
kika hastanede de böyle dediler. 
Doğumu zararlı gördüler. Kızım 
da kahrından çocuğunu düşürdü!. 
Buna Atıitan yediği dayaklar da 
scbeb oldu!. Şimdi kızımı mua -
yeneden getiriyorum. Elimdeki ra
porla dayağın hesabını herüten 
soracağım ve şimdiye kadar on -
dan korkumdan po' ise, müdd~iu

mmruye söyliyemediğim bu haki
kati za.tıiılinize blldiryorum. A -
tıftan namus davacısıyım. Kızımı 
mahvetti. Evli iken evlenmeğe 

ka1kıp kanuna karşı geldi. Ken • 
disinı kaçmas ına meydan verme
den yakalayınız! .• 

Genç kadın bu sözlıerinden son
ra hıop önüne bakarak bitkin ye
tim bir tavırla düşünen aşk kur
banı talisiz kızını işaret ederek 
içli bir sesle devam ed i·yor: 

•- Yalvarırım size, onu ya -
kalayıp so'.durduğu taze yB'Vru • 
mun intikamını alınız!. 

Nazmiye henüz son cümlesini 
bitii-irken müddeiumumi yerin -
den doğrularak söze başlıyor ve 
davanın şayanı dikkat bir şekle 
girdiğini söyledikten sonra müd
deiumumiliğin bu şikayeti bi:r ih· 
bar gibi telakki edip Atı.fı aramağa 
başlıyacağını söyliyerek hemen za 
bıtaya müzekkere yazılmasını is
tiyor .. 

Reis bu tıılebe iştirak karan ile 
muhakemeyi talik ederken genç 
kadınla lıa.lıfsız kızı bir şerc!size 
çiğnettikleri şereflerinin hesabını 

sormak için Atıf aleyhine dava 
aç.mak üzere müddeinmunüliğe 

doğru ağır ağır ilerliyorlar. 

- Yani •AZİZ• dedikleri zat? 
Sesinin tonun.dan ne k.adar kin 

duyduğu pek iyi anlB§ılıyordu. 

Yani son dercee korkan ve çeki
nen bir adamın kini! 

- I:rbol'ün hakkından gelen 
sensin, değil mi? Hani Nevyorku 
teJnizlemeğe gelen adam? 

Korkunç bir kahkaha salıver

di: 

- Azızim , dedi, artık biliniz ki 
şu dakikadan itibaren sizin de işi
niz bitiktir. 

Geriye döıxlü, muhafızlara bir 
kll'Ç emir verdi. Templar Yunan
lının muhafızlara verdiği ıbu e
mirıden ancak bir kelimesini an
lıyalıildi. O zaman tatbikine gi -
riştiği manevranın muvaffaki -
yetle inkişaf etmekte oldugunu 
hi setmisti. 

Templar kE'ntlı,;ıni Papulosa 
teslim etmekle merdivcnın hır 

_kademesini daha çıkmış olacaktı. 

Çünkü kendiainı U~llı.oya gön -

Dün akşam bir arkadaş: 

- Malta adasındaki telörgule
rine elektrik cereyanı verilıııiş

Demek, vaziyet çok ciddi, diyordu. 

İngilizlerin temkinli, sokuk -
kanlı oluşlarını bilen herkes , Mal
tadaki telörgülerin elektrikle ee-

reyanlanmasmı, . f:tlihayır addet -
miyor. 

Bundan sonra da, İngiliz donan
ma,ında, seferberlik zamanlarına 

aid bazı hazırlıkların görülmesi 
mideleri daha çok bulandırıyor. 

Fakat, herşeye rağmen, şu mu
hakkak ki, harbi istiyen, boğaz
laşmak için küliihını atan bir 
millet tasavvur edilemez. Bugün 

için harb, milll jzzeıti nefislerin 
ve vatan topraklarının yalnız mü• 
dafaaSJDl istihdaf eden bir vasıta 
olmuştur. 

Büyük harbin acılan ve ızh· 
rabı hi.18 dinmiş değildir. Dünya· 
nın her köşesinden, büyük har
bin felaketini görmüş ve onun 
içindir ki, bir türlü belini doi;>Tul
tamamış aileler, insanlar pek çok· 
tur. 

Fakat, ne de olsa vaziyet ümid· 
siz değildir. Çünkü, aklıselim \"O 

muhakemenin galebe çalması i
çin bütün scbebler ortadan kalk• 
mış sayılamaz. En mühim nokta 
şudur ki, yeni bir umumi harbe 

sebeb olmak mcs'uliyetini üıcri· 
ne alacak insan, kolay kolay mey· 
dana çıkamıyacaktır. 

REŞAD FEYZi 

birimizin Derdi 
Hepimizin Derdi 

Hastaya Karşı 
Şefkat Lazım 

Cerrahpaşa hastanesinde ya
tan bir okuyucumuz yazıyor: 

cHiç şüphe yÖk ki, Cerrah
paşa hastanesi !stanbulun bü
yük ve temiz hastanelerinden 
biridir. Bir çok betbaht vatan
daşlara şifa dağıtıyor. Keş'ke 

bu kadar müesseselerimiz ço
ğalsa... Doktorlar hastalara 
dikkatle bakıyorlar, her has
taılğın seyrini inceden ince
ye takip ediyorlar. Hemşireler 
de ayni itinayı gösteriyorlar. 
Fakat orta hizmetini görenler, 
gelen bir hastaya hiç de ya
kışmıyacak dürüşt muamele
leri ile büsbütün hasta edi -
yorlar. Bunlar galiba az ma -
aşla alınan taşralı insanlardır. 

Taşralı olmak bir günah de -
ğildir. Fakat gelen hastalara 
haşin muamele günahtır. Bu-
nun önüne geçilemez mi• • 

dermek istediklerini anlıyordu. 

Ualinonun bulundl\ğıı ~rde, 

kaçırılan küçük kızm bulunaca
ğına da hiç şüphe yoktu. 

Muhafızlar Tempları ittiler: 

J 

- Haydi bakalım, yürü! dedıler 

- Ya )>enim yirmi bin dolarım 
ne olacak? 

Ötekı bir k.ahltaha salıverdi. 

- Gireceğin yerde paraya ıh

tiyaç yoktur. Haydi yürü! 

Pırpulos kapıyı açtı. Yirmı bin 

dolar ceketinin ~ağ cebınde du

ruyordu. Templar, Naterdcn al· 
dığı yirmi bin doları Yunanlırın 
elinde bırakmak h>lemıyordt: 

Pa;pulooun önunden geçerken, 
elini omu.una koydu: 

-- Unulmayınız ki. b12 daha o
yunu oynamadık. decti, hem de 

kozlar elimi>ıde olarak aynıya -
cağız. 

(Devamı var) 
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1 Sinir Harbi 1 

Karşı Tarafın 
Sabrı Tiikendi mi? 
Her Türlü Şayialara Karşı Gayet 

ihtiyatlı Bulunmalı I 
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Oanzig ve koridor haritası yeniden göz önünde duruyor 

Bugünkü Avrupada harb yok, , 
fakat sulh da tam manasile ye -
r in<le değil. Garib bir zaman. 
Ha~b ile sulh gvbi birbirinden 

aykırı olan iki hal bug "' •bera -
her yaşıyorlar demek' Silah pa.t
latmadan kom.şula:ın toprağına. 

göz dikmek kolay geliyordu. Fa
kat bundan sonra artık bu teca
vüz devri de kapanmış oldu. Fa
kat bu devrin kendine mahsus u
sulleri vardır. İl)te mesela hangi 
memlekete göz dikilmiş ise ora
_nın dahili işlerine karışmak, yal
nız karışmak değil,. karıştırmak 

da bu devrin politikasındaki hu
susiyetlerdendir.. Şu birkaç 4e
nedir orta Avrupada birbirini ta
kib eden vekayi gösterdi ki Al -
manya kah Avusturyanın, kah 

Çekoslovakyan:n dahili işlerini 

karıştırarak !<.endi maksadı.na var
mak istedL Fakat Almanyarun a
sıl kullandığı vasıta şu oluyordu: 
Ordusunu kuvvetli ve daha hazır 
bulundurarak bugün yarın hemen 
harbe girişiyormuş gibi görün
mek. Bu suretle etrafı ,\azyik e
debiliyor, hem de türek patlat -
madan dediğini yaptırıyordu. Şu 
son senelerde mihver devletleri 
nin kullandığı vasıtaları göz.önü
ne getirince İspanya dahili har -
bine Almanya ile İtalyanın nasıl 
kanşmJŞ olduklan da unutulur gi
bi değildir. İspanya dahili harbi 
tamamile İspanyolların kendi a
ralarında halledecekleri bir dava 
değil miydi?. 

Fakat bu davaya haricden kan-

Hitler Almanca Hocası 
Amerikalı 19 yaşında genç bir 

dansöz Miryam Verne altı ay Al;
manyada kaldıktan sonra, Lond
raya dönmüştür. Bu genç dansöz 
Hitlerle tanıştığı için, gazeteciler 
kend:Sindon ilitisaslarını sormuş.

lardır. Dansöz diyor ki : 
·Hit'er son derece ldbar bir 

adam! Hususi .meclisinde anlattL
ğı fıkralarla herkesi güldürüyor. 
Dansettiğim tiyatroya birkaç defa 
~eldi. Repertisyonlarda hazır bu
lundu. Bana çiçekler verdi, çiko
latalar ıkram etti, Beni Münihe 
çağırdı, tayyare ile gittiıın. Ken
disi yalnız almanca bildiği için, 
ilk günler konuşmak benim için 
güç b!rşey olmuştu. Fakat Hitler 
almanca öğrenmekliğim için ısrar 
etti, hatta b<ı.na almanca hocalığı 
etti. Hitler musikiyı çok seviyor. Miryam Verne 

şıklı: İtalya ile Almanya kendi 
hesııb ve menfaatlerine buna mü
dahale ettiler. Hulasa miliver 
devletel<r,i. için göz diktikleri yer

leri ele geçirmekte muhtelif va
sıtalara müracaat etmek, yerine 
göre bu vasıtalan kullanmak bi

rer kaide hükmüne girdi. Şimdi 
ise şu son günlerde yeni yeni ha
berler geliyor. 

Mihver devletlerinin sulhu kuv
vetlendirmek, devam ettirmek is

tedikleri etrafında türlü şayialar 
pkmakta, türlü rivayetler Av -
rupa .matbuatının sütunlarında 

yer tutmaktadır. Fakat bütün bun

ları lazım geldiği gibi ihtiyati& 
karşılamak iktiza ediyor. Çünkü 
politika alemi türlü ihtimalleri 
hatıra getiriyor. Bugün ortaya çı

kan ve o kadar ısrarla söylenen 
bir şayiaya yarQl tekzib edilmiş 
oluyor. HaLbuki GCtalık karışık

tır. Bunu lazım geldiği kadar ay

dınlatacak kat'i bir hareket gör
mek icab eder ki bu henüz gö~ 
müyor. Bazı aJ.ameotler yok de -
ğiL Fakat bunlar neticeyi giislel'
meğe yetişmiyor. 

Danzig serbest şelhriniın idare
sinin başında Milletler Cemiyeti 
namma bir fevkalade ltomiser bu
lunmaktadır. Fevkalade>- komiser 

geçen gün giıtti, Alman devlet re
isi ile görüştü ve işte politika ale

minde çıkan ve herhalde ilerisi için 
ümidler veren ,bir hadise de bu 
gidip görüşme oldu. 

Halbuki Alman devlet reisi ol
sun, İtalyan devlet reisi ilsun, kaç 
senedenberi Milletler Cemiyeti 
aleyhin.de söylenmemiş söz b:rak
madıkları gibi Almanya ile İtalya 

(Devamı 1 inci sayfada) 

dan. ıztırabından, intihar etmeği bile düşündüğünü 
sovlediğini görmekten zevkli şey olur mu?. Bütün 
bunları yapar ve söy:~rlerken erkekler ne kadar 
gülünç olduklarını bir aynadan seyredebilirler zan
ne:ler:m ki, bir daha tec:übe etrrekten şiddetle sa
!<'nırlar. Güli.ınç olmadıkları zamanlar sayılabile

cek kadar azdır. Fakat, gine o kadar bu hokkabaz
lıklarının farkında değillerdir ki, yalvardıkları, göz 
yaş: döktükleri kadının yanından ayrılırlarken, ge
r. ş muvaffak'.yetlerine inandıran bir nefes alırlar 

ve: 

-- Ooh .. Bir vaad koparabildim .. 

Derler. Halbuki, her vaad alışta bir parçacık 
daha maskara olduklandan, atlatıldıklarından ha
bersizdirler. Bunlar, bilmiyorlar ki, bir erkek iste
diği kadınla değil, ancak bir kadın istediği erkekle 
birlik olabilir. Bu. hak değil ki verilmesin, alınsın! 

Kadını razı etmek .. Sözü de liiftıı:. Benim, dedi
ğıın kadın razı edılen değil, razL olan kadındır. Onun 
içıncl'r ki, en çok hesaplarında yanılan erkekler de 
en ~ok gençleşen, sakırgalaşan erkeklerdir. Sinek 
l'(ibi ~oğuldukça gelen değil, başı önünde bir köpek 
gibi. 

h• n erkek daiına en çok aranan erkektir. Bilmem, 
be!ki de hissiyatımda yanılıyorum. Fakat, ben, böy
leyim. Ben, hiçbir zaman hoşuna gittiğim için bir 
erkeğin kolları arasına kendiıni vermeği düşünme

dim. Daiına hoşuma giden erkeği seçtim, ona du
daklarımı uzattım, onda hayvanlığımın keyfini bul
dum ve ... Başıma üşüşen bütün diğer erkeklerle 
yalnız spor yapdım. Yine öyleyim. Nazanın da ayni 
şeyi yaptığından eminim. Zaten, böyle olmazsa tadL 
klamaz ve .. O zaman münasebetler daha hafif, da
!.a orta, daha ileri ifadelerile .Salon flört. ü olmak
tan çıkar ki, onun aciı, miınaoı. teliıkkısi, tavsifi bü
tün bütün ba§ka ve ayrıdır degil mi? 

- Hoşşt ... 

Fakat, ben Nazan içın vaziyeti başka tiirlü dü
şünmek isterdim. Zaten, §aştım .. Demem de ondan. 
En güzel bir erkek, en güzel bir koca ile evlenen bir 

· ·amda D 1 krnlınm o"luna: 

PEROKA 

Peroka, yani baça konulan tik
~ saçlar, e.üi devirlerde pek çok 
kullanılırdı. Romalılar, kadın ve 
erkek peroık& takmadan &0Jtaia 
çı.kmulardL 

Gazeteci Kılığında •. 
j Yasan: MEBMED ııJCB~ Şair jüvenaL .zengin bir Roma

hcWı bahseden. fiirjnde: 
•Yemin ederim ki saçları ken

disinindir. Çünktt satın alırken 
ı:iirdüm ... • eliyor. 
İmparatorluk devrind~ Rooıah 

ze!lıgi.n kadınlar saçlarını tıraş e~ 

tirirler, yerine peroka takarlardıı. 
Sabalhlan siyah, akşam üzerleri 
san renkli peroka kullanıl.ardı. 

Mark Orelin karısı imparato -
riçe Fostinin, on dokuz yaşında 
Jken muhtelif renklj üç yıu pe
rokası vardı. Moda değiştikçe pe
rokalarının renklerini değiştirir
di. 

Orta çağda perokaıya rağbet a
zaldı. Fakat 16 ıncı yüz yılda, 18 
inci Lüi zamanın.da yenJden mo
da oldu. İhtilalden sonra peroka 
kullanan kalmadı. 

YüN 
Çok eski devirlerde de yün ma

lıimdu. Her evde bulunan müte
addid esirler kendilerine verilen 
yünleri temizlerler, yıkarlar, ku
ruturlar; sonra obukerlerL iplik ya
parlardL Ev halltının elbiseleri 
bu yünlerle yapılırdL 

Romada, asker elbiseleri için 
yün kumaş yapan atölyeler vardı. 

A vrupada yün fabrikaları 18 
inci yiU yılda, 16 ıncı .Lüi tara -
fından açıldı. Yünlerin en mak
bulü Merinos koyunlannın yünü
dür. Bu yünler ipek gibi parlak 
ve yumuşaktır. 

ERKEK VE KADIN ELBİSELERİ 

İstatistik meraklılarından biri
nin yaptığı hesaba göre bir er -
kek elbisesi, dört kadın elbisesi 
ağırlığındadır. Fırkat kadınların 
el çantalarının ağırlığı erkeklerin 
para çantalanrun ağırlığından beş 
misli fazladır. 

Doktorun Öğütleri: 

"ESRAR 
Buna haşiş dahi denilmek -

tedir. Hindistanda yetişen bir 
nevi kenevirin usaresidir. Vü
cude pek ziyade muzır oldu
ğu halde, şark memleketlerin
de, MLsırda, Hindistanda nar
gile ve çubuk ile içilmek, ya
hut macun yapılarak yemek 
suretile afyondan ziyade kul
lanılmaktadır. 

Esrar kullananlarda bir nl'
vi sarhoşluk hasLI olursa, bu
nun şiddet derecesi kenevirin 
havi olduğu ratenci madde -
!erin miktarile mütenasibdir. 

Bu sekir halinde ihtilaç a
lametleri görülmediği halde, 
bir nevi hayaller, hissi ga-

lat, birbirini takib eden kah
kahalar, gülmeler hasıl olur. 
Esrar içen veya yutan şah -
sın akli melekatı ve vücudü 

tedricen harab olur. Kulla -, 

1 

nanlar vakitsiz ihtiyarlar, ça
bıık ölürler. 

Son bmpa.na 
çalııur'ken, i8tas -
yon binasından e
linde küçük bir 
valm bulunan 
genç btr lı:ız ç~ 
tı. Hızlı adunlar
la yürüdü, son va
gona a t.ladı ve .. 
genıç kız ayağını 

vagonun basama
ğına basar bas -
maz, Edirne pos
tası hareket etti. 

Genç kız bir 
müddet sahanlık
ta durdu. Sonra. 
vagonun kori<lo
runa girdi. Yürü
dü. Diğer vagona 
geçti Üçüncü va
gona geldi ve kom 
partıman !ardan 
birinin kapısını 

açtı, içeriye gir -
di. Bu kompartı

manda üç yolcu 
vardl. Sağ tarafta 
pencerenin yanında orta yaşlı 
bir zat bulunuyordu. Bu adan-ıın 
karşısında sarışın bir gneç vardı. 
Gencin yanında da yine orta 
yaşlı gözlüklü bir adam oturu -
yordu. 
Sarışın delikanlı ile karşısında

ki adam konuşuyorlardı. Diğer 

yolcu da fransızca bir magazin 
okuyordu. 

Genç kız kompartımanda bu -
lunanlara se!am verdikten son -
ra, valizini rafa koydu, boş yere 
oturdu. 

Delikanlı anlatıyordu: 

- . ... .• Çocukluğumdanberi e
debiyata ve gazeteriliğe karşı bü
yük meylim ve hevesim vardır. 

Gayem bir muharrir ve gazeteci. 
olmaktı. İşte bu maksadla üç yıl 
evvel liseyi bitirince kendime 
meslek olarak edebiyatı seçtim; 
edebiyat fakültesine girdim. 

İki sene evvel bir gün, kendi -
sile görüşmek üzere bir arkadaşı
mın evine gitmiştim. Orada bir 
gazeteci ile tanıştım. Bu zatla ko
nuşurken bir aralık gazetecilik 
mesleğine olan aşkımdan hah -
setti.m. O beni dinledikten sonra: 

- Eğer arzu ederseniz sizi bir 
gazeteye yerleştireyim, dedi. 

Gazetecinin bu teklifini mem
nuniyetle kabul ettim. Ve bir kaç 
gün sonra onun tavassutıı ile 
cGün Aydın.. gazetesine girdim. 
Bu mesleğe son derece istidadım 
olduğu için, kısa bir zamanda ken
dimi gösterdim. Patronumun tak
dir ve teveccühünü kazandım. 

Evvelce yalnız istihbarat ~le -
rinde çalışıyordum. Sonra gaze -
teme hikaye, ropörtaj ve roman 
da yazmağa başladım. 
Yazdığım •Sonbahar. isimli ro

man karilerim tarafından çok 
beğenildi; onlardan sık sık tak -
dir mektubları geliyordu. Oku
yucularım, bu mektublarında ro
manımı uzun uzun methettikten 
sonra, ikinci romanımı sabırsız .. 

!ıkla bekle<liklerini yazıyorlardı. 

Bundan cesaret aldım. •Viodan a.
zabı• nı yazdım. Bu romanım •Son 
bahar• dan daha çok beğenildl 
(Vicdan azabı) tefrika edılmeden 
evvel (Gün Aydın) gazetesi gün
de 6 bin satılıyordu. Bıı roman 
yüzünden satışı iki misli arttı, 

patronun yüzü güldü. 
Bir gün pal.ron beni odasına ça

ğırttı. 

- Ömer Cahid, dedi Eserle -
rinizle kısa bir zamanda kendinizi 
tanıttınız. Bu sizin için büyük bir 
muvaffakiyettir. Gazetemiz de 
ibüyük bir okuyucu kütlesi ka -
zandı .. 

Patron önün.deki yazıhanenin 

kenarından tuttu. Birkaç saniye 
düşündü. Sonra bana baktı: 

- Sizi bu aybaşından itibaren 
tahrir müdürünün yanında yar -
dımcL olarak çalştırmak istiyorum. 
Bilirsiniz ki tahrir müdürümüz 
cahildir. İstihbarattan pratik o -
!arak yetişmiştir. Bu işin pek ehli 
değildir. Onu esiksi gibi yine ı.
tilibaratta çalı~tıracağım. Siz mü
nevver o!duğunuz kadar gayur 
ve çalışkan bir gençsiniz. Kısa bir 
zamanda bu işin tekniğin! öğre -
neceğinize eminim. Maksadım sizi 
onun yerine geçirmektir. Ayb&§l
na da.ha üç gün var. O zamanıı ka
dar düşününüz, ibana oevab ve
riniz. 
Düşündüm, patronun ~klifini 

kabul ettim. İki aydanberi sekre
ter muaviniyim. 

Dün patrondan Edirnede bu -
lunan ailemle görüşmek üzere on 
gün izin aldım. İstanbula döndük
ten sonra gazetemin sekreterliğini 
yapacağım .. 

• •• 
Cemil Haydar yalancı bir genç-

ti. Daima kendisini methederdi. 
Yaşı 24 ü •geçiyordu. Fakat he -
nüz lisenin on birinci sınıfında idi. 
Bununla beraber kendisini ya -
kından tanımıyanlara Üniversite-

hüviyet, yepyeni ve .. ters bir hüviyet de bundan 
başka bir şey olamazdı değil mi? ... 

- Yarın akşam çayında beraberiz ... Sevgilim!. 

Hayat beni öyle istedi. öyle oldum. Fakat genç 
kızlı~imın bütün masumluğu ve .. İnandığı ideal in
sa'llık ve cemiyet telakkisi içinde yürüdiiğüm yol

dan d~hşetli, öldürücü bir sarsıntı ile çevrilmeyip te 
Cahidin karısı olsaydım bütün bütün başka bir ka

dın, kendi hüviyet ve itikadi\e yaşayan Belkis ola- • 
rak kalacaktım değ'! mi?. O zaman benim bu salon

larda yerim olmıyacakh, riya.. nedir bilmiyecek
tim, faziletsizliğe isyan edecektim, itikatsızlığa düş

mı.rı olacaktım, dQ.rüslüğe karşı koyanlara yumruk 
sıkacaktım; aile, fikir, çocuk, ahlak, san-ıimiyet, vic

dan, şefkat, seciye, iyi insan olmak daima rehberim 
olacaktı. Zaten kitleyi eskiden kurtaran, en yeniye 
gcitürmek isteyen fikirlerin yaratımak istediği hü

viyet te budur. Dejenere nesil bu cidalin cendere
sinden fırlayıp kenara düşebilen şaşkınlardır. 

Habip zadeye: 

- Yukarıya çık, beni bekle ... 

Demekten uzak kalmalı idi. HatA, yalnız uzak 
kalac2.k değil, bütün her şeyi hafızasından silecek, 
beynini, hatıralarını bir süngerle yıkayacak, koca
sının kolunu sıkı sıkı tutacaktı, onun için örnek ben 
ve .. tBenim gibiler olmalı idik. Biz, bahsızlığımız

da:ı hınc alıyoruz. Benim için artık yeryüzünde he
r.: hayata, aileye, fazilete, insanlık ahlakına, cemi
yete bağlıyacak hiç bir kayıt yok. Ben, bütün bu 
bağları ayağının altına alan ve dünya telakkilerini 
ters'ne çevirip en üstüne oturan birisiyim. Daha a
çık. Cem.yelle en küçük hır vazifesi olmıyan biri
siyim. Tamamile ayrıyım, tamamile kendiminiın, 

bcabinliğin yarattığı baş döndürücü bir hodgamlı
• ın kulu, kölesiyim. Ölen bir hüviyet, değişen bir 

ben: 
- Yaşamak için yaşamak ... 

- Kendim için yaşamak ... 

Dediğim zaman, zanned!yordum kl, yapayalnız 
kalacağım. Ne kadar yanılmışım?!. 

· (Devamı var) 

nin edebiyat fa.kültesinde oJdöu~ 
nu söyler, onları aldatı.rdl- ~" 
ründe bir hikaye bi!. yazın•"' .. 
halde, arkadaşlarına, dostlıı!~ 
(Gün Aydın) da kırka yaJtıll 1-ı 
kJiyesinin' neşredildiğini söyler gr 
birkaç romanının da yine aynı r 
zetede tefrika edildiğini iddı• • 
derdi. Cemil Haydarın arkad~ 
lan onu (Gün Aydın) gaz;e 1-ı 
tahrir ailesinden zannediyor!~ 
bu gazetede Ömer Cahid n ,• . " müstearlle hikaye, röportaı er 
roman yazdığını saruyorla_:d'- bıl 
mil Haydar yeni görüştüğU "e eel 
daha onunla yiizyüze ge1eın1Y tf 
ğine emin bulunduğu ~~~ır 
de kendisinin Ömer Cahid 
ğunu söylerdi. 

• 
Tren Çerk~~Y ıstasyon:; 

geldiği zaman Cemil l{ayd pııı' 
karşısındaki zat kalktı. elj'f r 
topladı, sonra Cemil l{ayd&rl 
l!ni uzattı: (! • 

- Beyefendi, Zatıiliıti%le eJ!Y 
rüştüğüme, tanıştığıma çok fil~· 
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1 Veliefendi Çayırında Bir Gül!] · m.JEl!.E} 

Vcllar Toplanınca .ANAv_EOOULARASINDA 

- Canım oğlum.. Senin ağzın
da lbakla ıslanmaz. Sakın yine kah 

eler Konuşurlar? ";~~;'.~d:~~1:r7o= 
şıllık artık ibeni lleme maskara 
·etti!. 

Bakırköy Halkevi Kuşkonmazda 

L Yaun: 

Bir Poligon Yaptıracak 
Arslan Tufan 1 

'ien'mahalledeki istasyon me -
llıurı.ınun: 

- İşte avcıların toplandığı yer, 
!Uracıkta ağaçların arkasındadır. 

Sözüne uyuptş sakın yaya ola -
rak Yola çıkayım demeyin .. Zira o: 
--Şuracıkta!. 
ben.len yer asgari bir saatlik me

:1ıedir. Ve hele Allahın sıcağın
a Yola çrkmışsaruz avcılaıın ka

rar .h ga ına varıncıya kadar terden 
ıırsıklam olduğunuz gündür. 
h Şu tarihten de anlaşılacağı veç-

dıle bu satırları yazan, oraya gi-
ııc· ı 

~ ıye kadar bu hale gelmiştir. 
~YalQ söy liyeyim, bu hale gel-

aınına, oraya gidince de bütün 
~Q la 1&Unluğumu unutturdular .. Bir 
b-tafta teşekkülün reisi Osman ö
bu~ tarafta Saraceddin ve Tevfik 
'lı na~ıl ağırlıyacaklarını bile -

llıediJcr 

ttele ~ışman avcılardan nükte -
Perdaz Bay Azizin daha nefes al
llıactan: 

- Al şu kuşu!. 
ğıı biyerek o sabah nasılsa vurdu -
h avuç .çi kadar bir arıkuşunu 
h Celiye etmesi yok mu ömür .. Bu 

1 .ediyenın manasını bilmiyor deği
'ın: 

- Benı, acemi sanma, işte ese. 
rıın, demek istiyordu .. 

• •• 
Şaka bertaraf Türk, Rum, Er -

~ 1'. Musevi demeden Ilakırköy 
'Varında eli çifte tutan ne kadar 
·~ ın . d 'l"h la erak!ısı varsa hepsı e sı a -
tını omuzlayıp bayrama gel -

llıışıer .. Bunların bir araya gelir 
g ez hemen karargaha bir bay
rak direği dikip tepesine Türk san
cl~ıtıı cekmeler; ve bandoya da 
st· · klaı marşını çaldırmaları doğ-
;uıu hosuma gitti.. Bakırköyı.n 
•aı B:alkevi bandosunun bura -
daı,i rolünü zikretmek isterim. Ka
~gii.Ha hoşa gidecek daha iki var-

Var· 
l ri ~akem heyeti.. Köyün en 

ın· . 
tıstesna simaları bu vazifeyi ka-

n.ağa bizi teşvik etmek için. Bu
gün şurada Barut inhisarından 
satın alınmış asgari iki bin mer
mi sarfedilecek .. 
Avcıların içinde muhakkak ki 

çok ustaları var. Fakat kuru sıkı 
savuran da eksik değil .. Bu arada 
ufak boylu bir avcı atışa başla -
madan evvel epeyce attı tuttu. Fa
kat çifteyi ele alıp ta üst üste dört J 

karanava atınca arkadaşları alay 
etmeğe başladılar. Küçük boylu av
cı son hakkını da kulladı ve na -
sıl.sa domuzun kuyruğuna l>ir isa
bet vaki oldu.. O zaman onların 
hali görülecek vaziyette idi. İki 
kolunu sallaya sallaya seyircileFe 
doğru geliyor ve arkadaşlarına ba
ğırıyor: 

- Beni ufırk tefek görüp de Ka
ramürsel sepeti mi sandınız? .. ... 

İkinci müsabaka Baltırap mü -
sabakasıydı. Yani kuşlan temsil 
etmek üzere hususi bir aletle ha
vaya savrulan eski yoyo oyunca
ğı gibi tahtaları vurmak müsaba
kası.. 

Bu atış çok eğlenceli oldu. Av
cılar bu bayrama köpeklerini de 
getirmişlerdi. Günlerdenberi ava 
çıkmağa hasret kalmış olan biça
reler tüfek sesini duyar duymaz 
koşmak istiyorlar, fakat ağaca 

bağlı oldukları için koşamıyorlar, 
nevi nevi seslerle hayıflandıkla -
rını ihsas ediyorlardı. 

iBaltırap atışında da epey nükte- ' 
!er sarfedildi. Bu arada bir tek isa
bet yapamıyan arkadaşına diğer 
bir avcının bir bardak soğuk su 
ikram etmesi kahkahalarla karşı
landı. 

Bu küçük tahta parçalarını vu
ramıyan bir avcı arkadaşını diğer 
avcı herkesin önünde müdafaa e
diyor: 

- Vuramıyorsa haklıdır Bayım, 

tavşan uçurun da bakın nasıl VU• 

ruyor!.. 
Alaya uğrıyan avcı fırsat kollu

yor. Demin lrendisine takılan ar
kadaşının karavana üstüne kara
vana attığını görünce sesi çıktığı 
kadar bağırıyor: 

- Vazgeç tüfekten mirim, taşla 
vur, taşla .. 

Bu da gittikten sonra ivli ufak 
tüfeklerle sabit hedef üzerine atış 
müsabakası başladı. Neticede yapı

lan tasnifte: 
Baltırap müsabakasını on mer

mide yedisini vurmak suretile Os
man kazandı. Cansız ve mütehar
rik domuz hedefi müsabakasını 
Yorki, ivli tüfeklerle sabit hedef 
müsabakasını da Saraceddin ka
zandılar ve mükafatlarını aldılar. • 

İ§in asıl zevki yemekte çıkıyor. 
Her avcı bir hikaye anlatıyor .. En 
çok muvaffak olan cAtıcılar şam
piyoun• ilan ediliyor. Benim en 
çok hoşuma giden şu hikaye oldu: 

- Benim söyleme~diğime hacet 
yok. Konukomşu, ikinizin de ne 
!kumaş olduğunuzu biliyorlar. 
(Hem ne zaman, sizin iyiliğin-iz.e 

ıdai·r bir söz söyliyecek olsam: 
- Yalan söylüyorsun!. 
Diye 'beni utandırıyorlar. Ben 

de bir daha ağzımı açmamağa ka
ırar verdim. 

TİYATRODA 

Bir gece, tiyatroalrdan birin -
de biri dram, biri komedi olarak 
iki oyun vel'iliyor. Birinci oyun 
oynandığı zaman bir loca-da. bu -
.lunan seyiı:d.1€rden lbiri diğerine: 
· - Halk de hiçbir şey anlamı -
yor! Dikkat ediyor musun? O
yunun acıklı yerlerinde ağlıya -
cak iken lbilıllk.iıı gülüyorlar. 

- Beis yok- Komedi oynarken 
de ağlarlar!. 

KADINLARI YAŞI 

- Yaradana kurban olayım

Fındık ku.ııdu gibı bir kız! Kaçır -
mıyalım, hemen nişanlayıvere -
Ilın diyorum. 

- Kaç yaşında ıkadar var?. 

- Kendine sordum,bil miyor. 
Amma görünüşe bakarsan yirmi, 
yiı:mi ıbir olmalı. 

- Anneciğim, bu kadın otuzu
nu geç}<in!. 

- Neden bildin?. 
- Neden bileceğim ... Kadınlar 

otuzunu geçince •bilmem. demi
ye ba~lal'lar. 

KEÇİBOYNUZU 

Adamın biri ömründe •keçiboy
nuzu> yememiş. Bir gün dostla

ırından biri methetmiş. Bunun ü-
• zerine manavdan biraz keçiboy -

nuzu almış. Bir tanesini ağzına a
lıp çiğnedikten sonra kaldırmış, 
atmış. Dostu: 

- Niye attınız? Beğenmediniz 
mi?. 

Diye so~m~. O da şu cevabı 
vermiş: 

- Bir dirhem bal için bir çeki 
odun yenilir mi? 

Dev Ağaçlar 
Hattı üstüvaya yakın dağlarda 

bulunan ağaçlara (Dev ağaçlar) 

denilirse hata edilmiş olmaz. Bu 
havalideki ağaçlar çok büyüktür, 
Bambuların yüksekliği 30 metre
den fazladır. 

Kolombiyada, gövdeleri 4 met-
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Satılık Dudak lar 
Marlenin, Garbonun, Kludet 
Kolberin Dudakları Satılıyor 

Fiatlar Ehvendir 

ışte, sayın bayanları alakadar 
roecek, heyecana düşürecek bir 
hıM!ıer... Sinemada seyrettiğiniz 

yıldızların güzel ağızlanıu, du -
daklan:; ı göı:ıiiru:e şüphesiz kendi 
kendinize: 

- Ah! Ne güzel ağız ... Ne gü
zel dudaklarl 

Dirye söylendiğiniz olmuştur. 

F!akat, üzülmeyiniz, bundan sonra 
beğendiğiniz ağızlara, dudaklara 

malik olabileceksipiz. 
Nasıl mı?. Gayet sade... Ame

rikada, bir dükkarun camekanın
da şöyle bir levha var: cMarlenin, 
Garıbonun, Klodet Kolberin ağız
lan ve dudakları satılır. Fiat eh
vendir .. • 

Bunu okuyanlann şaşırıp kal -
dlltları muhakjtak ... Fa.kat bunda 
şaşacak bir§ey y-0k... Amerikalı 
bir mucid, meşhur yıldı7.lann a-

Hala Cinlere, Perilere 
inananlar Var ! . -

lskoçya Şatolarında Görülen Hayal 

ğızlarııu, dui!aklarını kau;;uktat 
yapmış, hususi bir boya ile boya 
m1'7, Birkaç dakikalık bir aınelı 

yatla herhangi bir kadının ağzı 
na yapıştırıyomııış. Hem de beL 
olmuyorml.1§. 

Bu Amerikaılar çok yaman a 
damlar. Ya.kında Elvir Popesko • 
nun göz~rini1 Marsel ŞantaJı, 

burnunu da taklld edip satacak • 
!arına şüphe yok. 

Paris Operası 
Dünyanın En 

Büyük Tiyatro 
Binasıdır buı etm'şler ve ta buralara kadar 

~~lı:ı~ıer .. Mesela Giresun meb'u
,u F'ikret Atlı. İstanbulun eski po
~ tnüdürü ve şimdi Sinob valisi 
~ehın; Vural, kaymakam Gafur, 
ıı.'tka başkanı Selim, Halkevi baş
•nı Cevdet ve saire. 

Bunlardan Billi adındaki hay • 
van bir aralık ipini koparacak ka
dar asabiyet gösterdi. Onlar an
laşılan bupatlıyan silahların bir 
müsabaka olduğunu kestiremiyor
lar ve niçin serbest bırakılmadık
larına belki de hayret ediyorlar
dı. 

Bir gün avlanıyorlarmış, kö -
peklerden biri bir hedef üzerine 
ferma yapmış, bakmışlar, etrafı 

taramışlar bir şey bulamamışlar. 

re kutrunda çam ağaçlarına çok K k b • • • ••} •• .. b b ? 
tesadüf olunur. Boyları da 90 met- aza za JtJDJD 0 UmUDe Se e De• 

Dünyanın en büyök operuı, l:ıı 

çoklannın zannettikleri gibl Ne\' 

york operası değil, Paris opera -
sıdır. 

!{ikincisi de karargahtaki hava .. 
er avcı buraya çoluğunu ve çocu. lt gunu toplayıp da gelmiş .. Hem 
.endisi eğleniyor ve hem de aile· 

•ııı d .. 
lte e Çocuklarına açı~ ~ava a .. ~~-

ll'ııneı bir yaz geçırtıyor. Buyuk 
lğaçlara bir takım levhalar asıl -
llıış: 

- /\. vcı olan iyi asker olur. 
Ilı' Av, nefse ve silaha karşı iti

acj, Çoğaltır. 

• •• 
p Veliefindide at yarışlarının ya
ğ ~dığı :;abanın arkasında kesif a
·~lıkJı ormanın kenarına av mü
~bakaları içen bir takım tertcbat 
,~ntııış .. Mesela sürek avını tem
b eı:ı tahtadan yapılmış ve siyaha 

Oya .. 
ı., nınış bir yaban domuzu mu-
~ barrik tellerle durmadan yerde 
b~~eketler yapıyor. Müsabakanın 
d 1 bu: Herkesin bu domuza beş 
~~fa ateş etmeğe hakkı var. En iyi 
ı:bı:tteri kim yaparsa ona mükfi
ı.. t Verilecek .. Mükafatlar da ma
'lltıı: 

1 ...._ B,ri Halkevinin öbürü avcı
tlrııı Jlınak üzere iki kupa, bir de 
\~~isarlar idaresin.n bir avcı ile 
~ 0P•gini gösteren güzel bir min
.~lur .. Ben İnhisarlar idaresinin 
"'r d ın masraf ederek müldifat koy-
U~urıu sordum. 

,.~•kaeı avcılardan biri kulağıma 
gltci:: 

- Sebebi meydanda, saçmala-

BIG JİM 

Kendi köpeğini methetmek isti
yen adam bu hikayenin sonunu 
şöyle bitirdi: 

- Ferm& duran köpeğim etrafı
(Devamı 7 iılcı sayf ada) 

FAR LEY 
Hergün 5000 Mektub Yazan Adam 

1 King Holl adlı bir İngilizin, si- . - \ 
yasj vaziyeti ve demokrat dev -
Jetlerin harb istemediklerini Al 1 
manlara anlatmak için Almanya- ~ 

ya 50,000 mektub gönderdiğini ~-
yazmıştık. , 

Bu; Amerika demokrat partisi 
reisi J. A. Farletin rekoru yanın
da bir çocuk oyuncağı gibi kalır. 

Zira Farley, müntehlbisanilere 
her gün 5000 melktub göndermek 
şartile 10 senede .tamam 15,000,000 
mektub göndermiştir. 

cBig - Jim• unvanile yad olu -
nan J. A. Farley elli yaşındadır. 
Boyu iki metroya yakın ve sıkleti 
110 kilodur. 

1931 de; Cumhur başkanı Mös
yö Ruzveltin intihabı sırasında 
propaganda turnesine çıkmış, 

ao,ooo risale gönd~rnniş, 30,000 ki
şinin elini sıkmış, 30,000 teşekkür 
ıı:ıektubu almıştır. 

Farley, sekiz yaşında iken in
tihar-1t turnesine çıkan bir pro
pagandacının çantasını taşıyordu. 

1906 da Pakard ticaret mektebin-

r 

Far ley 

den diploma aldı. 1912 de beledi
ye meclisi azası; 1933 de, .Mösyö 
Ruzveltin intihabından sonra 
Posta, TeJ,graf Nazırı oldu. Emri 

altında 250 bin memur vardır. 
Gelecek intihabatta bunlar üze-

rinde Mösyö Ruıweltin lehine ic
rayi tesir edeceği aşikardır. 

reye kadar çıkar. 
Avrupada en yüksek ağaçlar me

şe, dişbudak, ıhlamur, söğüt, gür
gen ve bilhassa kestane ağaçları
dır. 

Denizden irtifaı bin metre olan 
yerlerde çamlar, karaçamlar ve la
den ağaçları da çok yüksek olur. 

Faydalı Bilgiler: 

Miirekkebli Kalem 
İçin Mürekkeb 

Gayet kolay ve sade bir 
formül: Çıvid 4 gram, Alün 
3 gram, 90 derecelik alkoldan 
10 gram, yarını litre de su. 

Evvela çivid, alkol içerisin
de halledilir. Sonra altın, su
yun bır miktarı ile eritilir ve 
çividle karıştırılır, daha son
ra suyun geri kalan kısmı i
lave edilir. İşte size ucuz ve 
bir sene kifayet edecek bir 
mürekkeb ... 
DİŞ FIRÇALARI NASIL 

TEMİZLENİR? 
Diş fırçalarını temiz tut -

mak lazımdır. Fırçaları kul -
!andıktan sonra sabunlu su 
ile yıkamalı ve kurutmalı. 

Çok kirli fırçalar, oksijen, al
kol veya kolonya suyu ile te
mizlenir. Bir bardak sıcak su
yun içerisine bir kaşık oksi -
jen karıştırılır, fırçalar bu su
yun içerisine batırılarak yı

kanır. 

Cinlerin, perilerin mevcudiye
tine inanır mısınız? 

- Bu terakki devrinde bu gibi 
şeylere inanılır mı hiç?. 

Diyorsunuz değil mi?. Fakat cin
lerin, perilerin dolaştığına ina -
nanlar çoktur. Hem bunlar cahil 
kimseler de değildir. Mesela, İn
giliz ricalinden Lord Halifaks boş 
zamanlarını cinlere, perilere dair 
hikayeler yazmakla geçirir. 

İngilizler bunlara çok ehemmi
yet verirler, hayallere inanırlar. 

1332 denberi, Siyah Prensin Hal 
Plasda görüpdüği!nü, İngilterenin 
tehlike1i bir vaziyete düşeceğini 
haber verdiğini söylerler. 1914 de 
umumi harb çıkıp.adan evvel de 
göründüğünü iddia ederler. 

Vindsor şa.toounda, Hanrit 
Danglterin babasının hayalinin 

(Devamı 7 inci ıayf.ıda}. 

Paris operası, 11,000 metro mu 

raıbbaı hır arsa üzerine yapılmış 
tır. 

Hosınan bulvarı üzerinde ik 

küçük Jtapısı vardır. Bu kapılar 

sabahlan erkenden açılır. 'Salt 

daki kapıdan müdiriyete gidilir 
Soldaki kapıcının yeridir. Bur& · 

dan girilince bir çok merdivenler, 

Jcoridorlar görülür. Nereye gıde

ceğinizi şaşırırsınız. Solda, salt -

da tamam 2,531 kapı vardır. Bun· 

lan açıp kapamak için 7,590 anah

tar ister. 

Merdivenlerin 'basAınaklannö 
gelince sayısı 6,319 dur. Demiı 

merdivenlerin .boyu l,~ metro

dan aşağı değildir. Tavandan mah 
zene kadar 18 kat vardır. 

Operanın daıni 1500 metro mu
rabbaıdır. Geceleri yirmi nöbetçı 

bekler. Yangın tertibatı 90k mü

kemmeldir. Su borularının uzun
luğu 7 kilometro kadardır. 

Buna 1 kilometro uzunluğunda 
lastik boruları da i!ave etmek ıa

zımdır. Yedi su hazinesi vardır. 

Bu hazinelerde dalına 105 bin !it· 
ı:e su hulunı.ır. Sahnenin altında 

da hususi bir su hazinesi mevcud
dur. 

Paris operası, localar ve galeri 
dahil olmama.it şartile 3,000 kişı 

alır. Sa!ınesinin yüksekliği 40, ge
ni~liği 60 metrodur, 



VE SttANS SARA 

No.73 Yazan: M. SAMİ KARAYEL 

ikinci Mehmedin Bizans Uzerine 
Gizli Gizli Hazırlıkları 

Halil Paşa Bu Haberi Vermemiş · O/savdı, 
Birdenbire Türklerin Baskınına Uğrardık 

- Görüyorsunuz, Skolariyosun 
kehanetlerini, höcresinden hemen 
her gün uçurduğu balonları •.• Ne 
yapabiliyoruz?. 

- ........ . 
- Kiliseye nasıl müdahale ede

biliriz?. Zaten hali feveranda bu
lunan Rum mill.eü ne yapar bizi?. 

- ........ . 
- iş;; sükfınetie mütalea etmek 

ve Türk tehlikesine karşı h.ıristi
yanların birleşmesinin z.arurl ol
duğwıu halka telkin eylemek ik
tiza eder. 

- Haşmetmea.b! Güzel buyu -
ruyo18Ulluz?. Fi.kat; din kaıvga -
larile blııbirine düşen bu milletle 
Türklere karşı barbedemeyiz!. 

te sevı<edemedi. Eğer; Anariolu as· 
kerleri serdarı İshak Paşayı Halil 
Paşa arzu ettiğimiz veçhi'~ ha -
rekete sevkedebilmiş o!s:ıv1! me
sele böyle neticelenmezdL 

- G.'.rüJüyor ki; ikincı Meh • 
med tarnamile paş&lan ve &:ı~

vetleri tide etmi,ıtlr. Ha!U Paşa 
gölgelik bir vezir halindedir. 

- O kadar değil maamaf:h, yi
ne ;şimıze yany~r. 

- Eı.tt; ikin•:. Mehmedin Hı · 
zaruı üzerine gizli, gizli haz.ırlan
chğını tıldirdi 

- Halil Paşa bu haben verme
miş olsaydı. Ne yapardık?. Bir
denbire hazırlıksız Türklerin. bas-
i.ınına uğrardık .. Binaen u •yh; 

Hali} Paşa bize ç:ıit yardım edl • 
yor doğrusu .. 

- Evet haşmetmeab!. Hazı: -
lar.mamıza fırsat verdi, 

- Sırasında şehzade Orhan da 
işimıze yarıyacak.. 

- Ne yapabilir:. 
- Ne yapabilir olur mu•. Ge· 

milerimi21le Anadol~a geç'r'r:z 
ve orada balkı başına t-Jplayıp 

ı;adişahlığını iliin eder. 
- Çok mükemmel... 
- Sultan Mebmed de tahtını ve 

tacını pay !aşmak istiyen şeh1.ade 
Orbanm üzerine Jı.uvvetlerıle ıal
dırmağa mecbur olur. Karaman 
isyanından sonra, bu isyan da 

(Devamı var) 
- E ..• Ne yapalım?. İkinci Meh-·I======================== 

mede teslim mi olalım?. 
- ........ .. 
- Şimdiye kadar, Bizans bır 

çok mühaceınata göğüs gerdi_ 
"'rürkler bin senedenberı birkaç 
defad.ır kapılarımızı çaldı. Fakat; 
her defasında Hazreti Meryem 
Bizansa acıdı ve kurtardL Bu se
fer de bôy le olacağına emin.im.. 

Harb Olacak mı ? 

- Avar Türklerinin Tuna boy
larından bütün Bal.kanlan silip 
süpürerek Bi.zans önlerine karlar 
geldiltlerini ve kaleleri zorlaclık
larını unuttuk mu'. 

- ..... . 
- Daha dün denecek katlar ya

kın olan Y ıld.ırım Bey azı.dm İs -
tanhul muhasaramnı unutıcyor 

ınuyuz? 

- ........ . 
- Ne oldu? 
- Akıbetini buldu başmetmeiil: 1 
- Ehi. Şimdi de ayni el'trika -

yı çevirerek SuYan Mehmed; ye
te vurabiliriz. 

- ........ . 
- İkinci Mehmed, Yıld.ırım Be

yazıddan da kuvvetli ve cür'etlı.ar 
değil ya! 

- Hiçbir vakit, nerode Yıldırım 
Beyazıd, nerede iklıı<:i Mehmed? 

- Yıldırımı nasıl Tiınurlenge 

temlik ettikse, iltinei Mehmedi :le 
ederiz?. 

- Fakat; etrafta boyle kuvvet
leı; kalmadı haışmetmefil:ı!. 

- Olduğu kadaı .. . J an Hii'lya
diyi harekete geçirmek lii1.'1l!dır. 

Blr ehlisalib tertibi ikincı ~: eb
medi durdurmağa kafdir. 

- Fakat; Karamanoğlu işinde 

muvaffak olamadık .• 
- Sebebleri var ... Halil Pa}a; 

İshak Faşayı istediği gibi h•rt.ke· 

KIZI 

(1 inci sahifeden devam) 

harbe teşvik edici bir mana taşı
yamaz. Blikis, daha ziyade tak
yid edici bir mahiyet arzetmek 
gereğindedir. Sovyet Rusya kendi 
bitaraflığını ve tecavüzden ma -
suniyelini temin pahasına yarı • 
nın kendi hesabına biiyük menfa
atlerini fedaya razı olanuyacağı 

gibi Baltıkdan Karad,enize ve 
hattô Alı.denize kadar garb hudud
ları boyundaki vaziyetlerin kendi 
aleyhine, istikbalin Rusya heı;a

bına icab ettirdiği emniyetin esa· 
sına halel verecek tarzda değiş
mesine asla taraftar ve müsaid 
olamaz. Bu itibarla Almanya Sov
yet Rusya ile bir ittifak, zafer 
takdirinde bir paylaşma anlaş • 
ması yapmadıkça Rusya ile bu -
.Un için yapabileceği bir dostluk 
ve ademi tecavüz paktı <ade<:e Al- ' 
man • Rua münasebatındaki ger
ginliği izaleye yanyan diplomatik 
bir muvaffakiyet olarak kal.ır ki, 
bu da dostumU7 ve komşumll7 
Sovyet Ro yanın harici siyasdin
de milletlerin istiklil ve halı.imi
yetine hürmet ve sulha hizmet 
esası olduğuna göre dıinya sulhu 
için bir tehlike değil, biliıkis Sov
yetler •arafından yapılmı~ bir 
takviye aşısı olur. Bn bakımdan 
Sovy1ot . Alman ademi tecavüz 
n1isakının imzasının harbi kolay
laştıracağı ve Almanlan derhal 
teenüzde bnlunmıya sevkedeceği 
yolundaki kanaatlerin hatalı ve 
yanlış olduğunu tebarüz ettirmek 
yerinde olauğı gibi bn anlaşma
nın snlh ttphesi üttrinde bir mü
vann bozukluğu vü~tıdf> getire-

AY 
HASTABAKICI 
HEMŞiRELER 
Okulu Direktörlüğünden ~ 

YE'm ders yılına hazırlanılma\tadJJ". Okul ıeceli para-

sızdır. Okul, ı;enç Bay'lllların baatabakıcı ve ziyaretçi hemşire 
yetiştirmek, ha.tanelerde ve umumi sıhhatlE' alakadar olan mü
esseselE'rde çalışmalarına mahsustur. 

Tahsil müddeti üç yıl.d1T Teorik ve Pratiktir. Detsler hu· 
611Si doktor profesörler ve >nuallinıler tarafından verilir. İ&

teklılE'rın iyi abliıkh ve sıhhatli ve en az orta tahsili bitirmiş 
olmııla!ı şarttır. Diğer §art! arımızla fazla izahat ~in 

yazı He veya bizzat İstanbulda Aksanıyda Haııeki caddesin -
de okul direktörlüğüne müracaat edilmeııı. 

~.mm:ıllimıılllll ___________ ımmı: ________ ,., 

ceği ihtimalini de reddetmek hak
lı olın. Nihayet İngiltere ve Fran
sa 1tfoskova müzakerelerini tesri 
etmek ve Sovyet Rusya ile an • 
!aşmak yolunu bir an önce bulmuş 
olsalardı , bundan dünya sulhu hiç 
şüphe yok ki daha büyük istifa • 
deler ~irmfiş olaraktı. 

Almanya, böyle bi rvaziyet kar
şısında bütün üınidsiz ve na -
çar dii§Cceği gibi, mcvad -
dı gıdniye, hnrb malzemc-,i yap
nıağa yarar madeni ve iptidai me
vad, petrol, benzin, kömür ve sa
ire bulmak im.kilnsızlığı ile de 
haşhaşa kalacağını hesab ederek 
bir tecavüze geçmek hustısunda 
daha mütereddid ve ilıtiyatlı bu -
lunacaktı. 

Sovyct Rusya • Almanya eko
nomik anlaşması ve ademi tecavüz 
paktı Almanyayı bu darlıktan 

kurtaracak olmakla beraber, yine 
yukarıda da işaret ettiğimiz gibi, 
hiçbir zaman Almanyayı bir har
be girmek hususunda teşci ve 
t~ike yaramıyacaktır. Çünkü, 
nihayet Almanyanın taarrru; ve 
tecavüzde bulunmak için bugün 
teı>bit etmi~ bulunduğu hedefler 
Sovyrt Rusyanın asla tecavüz ve 
istHiıya uğraınasına tahamnıül e· 
d<'miytteği memleketlerdir. 

Nitekim, ademi tecaviiz paktı -
nın <analacak nokta'1nı da Al • 
manyanın bir üçüncü devlete te -
cavüzü takdirinde Sovyet Rusya
nua bu paktı bozınıya . alfıhiyet -
tar olarağı te~k.il etmektedir. 

Bu takdirde ise Almanya ya 
hedefini değiştirmek ve daha baş
ka sahalarda aramak ihtiyacın • 
dadır, yahud da Sovyet Rıısyanın 
hakemliğini ve tavassutunu tah
rik ednek sulh cephesi ile anlaş
nııık vaziyetindedir. Maamafih, 
bütün bunlar mantıkın, aklıseli -
.ınin, görünürdeki tezahürlerin ve 
vaziyetlerin mütale3'ıdır ki, bu
na rağmen ani ve feveri kararlar
la harbin çıkması ve dünyanın 
kana h<>ğulması da mümkündür 
ki, bunun kar. t>ında da akıl, id
rak ve mantık durur, ötesine esi
le eski bir daı:bimesel febvasın 
ra: 

- Rüfailer karışır! 

Maahaza, biz yine phsan ve bo 
cfuıkü gayrivuih vaziyet karp· 
sında nikbinliğimizi kaybetmiş 

değiliz. Sovyet Ru ya - Almanya 
ademi tecavüz misakının Alman
ya için müşkül bir vaziyeti yen
mek mevzuunu teşkil ettiği kadu 
bu anlaşmanın umumi .•ulha yar
dun edeceği ve hatta. belki de işin 
üzerine düşülürst· Sovyet Rusya
mn İngiltere n Frama ile anlaş· 
masım daha ziyade kolaylaştır -
mıya yarıyabileceği kanaatinde -
yiz. 

• 
Alman -Sovyet Misakı Büyük Geçid Resnıı 
Dün Gece İmzalandı Yarın Yapılıyor 

(1 inci aahifeden devam) 
PAKTIN YED! MADDESİ 

Berlin 24 - Alman - Sovyet pak
tının metni şudur: 

Almanya ile Sovyet Rusya ara
sında sulbü kuvvetlendirmek iste
yen, Alman ve Sovyet Rusya it
tihadi bükıimetleri 1926 nisan ta
rihli bitaraflık muahedesine isti
naden şunları kararlaştırmışlar -
dır: 

Madde 1 - İki tara! münferi -
den ve yabud başka devletlerin 
muaveneti ile her nevi tecavüz -
den, tecavüz ve şiddet hareket -
lerinden tevakki etmeği taahhüt 
ederler. 
Madde 2- İki Akid taraf.tan biri 

üçüncü bir devletin tecavüzüne uğ 
radığı takdirde diğer taraf bu ü
çüncü devlete hiç bir vecih ve su
retle yardım etımemeği taahhüt e
der. 

Madde 3 - İki Akid taraf müşte-

rek menfaatlerine taalluk eden me
selelerde daınıi temas ve mii§a -
verede bulunacaklar.dır. 

Madde 4 - !ki taraf, Akid taraf
tan biri aleyhine müteveccih hiç 
bir devlet grubuna dahil olmama
ğı taahhüd ederler. 

Madde 5 - İki Akid taraf ara
sında her ne suret.le olursa olsun 
bir ihtilaf çıktığı takdirde bu ih· 
tiltı.fı. dostane teatii efkar ile ve 
yahut hakem komisyonları ile hal 
ve faslı taahhüd ederler. 

Madde 6 - Bu muahede on sene 
müddelle aktedilmiştir. Bu mua
hede irikızasından bir sene evvel 
feshedilmediği takdirde otomatik 
bir şe-kilde beş sene daha mute
ber olacaktır. 

Madde 7 - Bu muahede en kı
sa bir zaman zarfında tasdik edi
lecek ve tarihi iınzasınrlan itiba -
ren muteber olacaktir. 

Ec!irı1e 24 (Hususi) - Manevra
ları idare etıniş olan bütün ku -
mandanlar ıehrimizde bulunmak

tadir. Bugün Hal.kevi salonunda 
muharebelerin kritiği yapılacak -

tır. Mareşal Fevzi Çakmak, ma
nevra kuman~anı Orgeneral Fah

reddin Altay nasıl bir seyir takib 
ettiğini ve etmesi lazım geldiği

ni söyliyeceklerdir. Edime kala -

balık bayram günleri yaşamakta
d.ır. Umumi müfettiş General Ka
zım Dirik dün akşam kumanda he
yetbıe Nümune fidanl1ğıııda bir 
kır ziyakti vermiştir. 

Geçid resmine yarın başlanacak
tır. Büyük tribünün inşası bitiril· 

alile ~r 
miştir. Civa!l' !köylerden Jc _,,, 

1.rncıcı..-· 
file halk Edirneye ge rk ~~ 
Geçid resmine iştirak ede<: .;eJıtl 
'alar manevra sahasındaıı ' .,. 

Yeri<>· 
gelmiş, kışlalara ve diğer 

ktadı!· 1 
Yerleştirilmiş bulunma 

ssıt 
Geçid resmine yarın tam otr 

de başlanacaktır. On biıılerc"~ 
tandaşın önünden evvela ts) ... ri 

"'filoları, sonra piyade kU'. kıt'' 
müteakilben topçu, motörliı a# 
lar ve süvariler geçecektir1:terleı' resminden sonra ataşemil .ıı bir ~ı
vilayet ziraat bahçesinde .,.,ıf 

rıııv• 
ziyafeti verilecekti.r. Ataşe h ~ıısıT 

larle davetliler yarın sab\ter~ • 
si trenle burada beklenme 

!er. ~ 

Gayrimenkul Satış ilanı 
lstanbul Emniyet Sandıg"' ı Direktörlüg"' ün deli: 

) )ili!' İhsarun 20529 hesap numarasile Sandığımızdan aldığı (350 "' 
diğill"" 

karşı birincı d.ırecede ipotek edip vadesinde borcunu verıne ınaıl~ 
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A B 1 d 1 a neye Beyazidi Cedıt mahallesinde Etyemez tekkesi sokağı eski 4 yeı~ıJ' 
teşe aş a 1 ar verirken: maralı ahşap bir evi.n tamamı bir buçuk ay müddotle açık arı 

(l inci •ahifeden devam) 

tün tedbirler alınmıştır. İeal:ıı ha
linde dün silah altına çağırılanlar
dan gayri yeni sınıflar da derhal 
siliih altına çağırılacaklardır. 

Londrada da imparatorluk mü -
dafaa komitesi de müdafaa işleri 
hakkında mühim kararlar vermiş
tir . Bütün Dominiyonlar bir barb 
halinde iştirak edecekleri hakkın
da hükfunete teminat veıımişler -
dir. Bir milyonu aşan İngiliz or -
dusu silah başında. talimlerle me.ş
gul olmaktadır. 

Kral, bugün Bukingam sarayın
da toplanacak olan saltanat mec
lisine riyaset etmek üzere, Londra
ya dönmüştür. Ağlebi İhtimal, u
mumi seferberlik iliinı için hüku
mete salahjyet verilecektir. 

Romanya hükumeti Türkiye ile 
daimi surette temasta buulnmak -
tadır. Türk elçisi dün hariciye na· 
zırı ile görüşmüştür. 

Romanya hükfuneti de hudud -
!arda bütün askeri tedbirlerini al-
mış bulunmaktadır. 

Polonya ordusu ise hazır bir va
ziyettedir. İngiltereden Polonya
ya yeniden mühi mmiktarda tay
yare defi toplan ve diğer harb mal
zemesi gönderilmiştir. 
. Çemberlayn'in Hitlere gönder -
diği mesajdan sonra, Sulh ceııhe
si her tarafta muhtemel bir teca
vüze karşı koyacak bir vaziyete 
girmiş bulunmaktadır. 

Bir muharebe halinde, İngiliz, 
F!-ansız ve Polonya hava kuvvet
lerinin müştereken hareketleti hu
susunda üç devlet erkanı harbiye
si arasında bir plan haz.ırlanm~ • 
tır. Üç memlekette de bütün harb 
tayyareleri, harekete haz.ır bir va· 
ziyettedi.rler. 

Siyasi mahafil, Moskovada Al

lwnmuştur. ·r ftl" 
Avam Kamarsın- Satış tapu sicil kaydına göre yapı;lma.ktadır. Arbbrmaya gı bjll' 

istiyen (100) lira pey akçesi verecektir. Milli bankalarırrıızdail tıl' 
daki Toplantı nin teminat mektubu da ka4Jul olunur. Birikmiş bütün vergile~ 

(1 ir.ci aahijeder. devam) lediye resimleri ve vakıf icares! ve ~-avi.z bedeli ve d<:>llaliye 
kaları liderleri söz alacaklardır. borçluya aiddir. nek ;ıtr 
Nu.tuklan müteakib cereyan e _ Arttırma şartnamesi 1/9/939 tarihinden itibaren tetkik eti .;1~· 
decek olan mıizakercler, fevkal.i- yen!Pre Sandık Hukuk !ş!eri Servisinde açık bulundurt1

13c P~ 
Tapu sicil kaydı ve sair lüzumlu izahatta şartnamede ve takib doJ>'..ı:fl de salaılüyet:er kanununun bu - ı;:ı11> 
da vardır. Arttırmaya girmış· olanlar, bunları tetkik ederek rıı!· gün her iki kamara tarafından 010 

krulıul edileıbilip edilemiyeceği<ti çıkarılan geyrimenkul hakkında herşeyi öğrenmiş ad ve itibar oğltılJI 
,,gösterecektır. Avam kamarası, u- Birinci attırma 9/10/939 tarihne müsadif pazartesi günü Cailk3!

81 
i~.,ı 

kain Sandığımızda saat 10 dan 12 ye kadar yapılacaktır. Muva -' mumiyetle 7J8nno!unduğuna göre ab ... ı. 
yapılabilmesi jçin teklif edilecek bedelin tercihan alınması ir .. Lcrdlar kamarasından geçerek 111~ Kralın tasdıkina iktirak edebil _ gayrimenkul mükellefiyeti ile Sandık alacağını tamamen

1 
g~ ~1111

1 

ması şarttır. Aı..~; tak::!irrle son arttıranın taahhüdü baki ka mv ,.8ı mesine medar olmak üzere, erken... ,,. 
den kabul edilecektir. 24/10/939 tarThine müsadif salı günü ayni mahalde ve aynırttırır~ 

Parliimenwnun ileride ak.tede- son arttırmooı yapılacaktır. Bu arttırmada gayrimenkul en çok a 1 ,~8ds· · üstünde bırakılacaktır. Haklan tapu sicilleri!e sabit olmıyan a a • .ı· 
ceği içtima'.ar, beynelm;JeI vazi - e Jll'". 

lar ve irtifak hakkı sahiplerini"l bu haklarını ve hususile faiz " e,1ı~ 
yete tabidir. rife dair iddialarını ilan tarihinoen itibaren yirmi gün içinde ~·~· 

Lcrdlar kamarası, saat 15 de ııe 
müsbitelerile beraber dairemize bild'rıneleri liizımdır. Bu sure ,,ıP 

toplanacaktır. Müzakeratı Lcrd ı ı°"'' 1 
!arını bildirmemiş olanlarla hakları tapu sicillerile sabit o m • 1 ı:' 

Hali!aks açacaktır. satış bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. Daha faıla malı'.ılll5iiıetl 
Bir Alman mak istiyenlerin 938/319 dosya numarasile Sanrlığımız hukuJc 

Servisine müracaat etmeleri lüzumu iJAn olwı~ır. 

Tayyaresine 
At~ş Açıldı 

Berlin 24 (A.A.)- Dün Pof.<m
yalıl<ırın ikinci bir Alman nakli
ye tayyareı:ini bombardıman et.
miş oldukları oober verilmiştir. 

Bu tayyare, dün Da=ig ve Kö -
nigı;berge gitmek üzere öğle vak.ti 
Tempelhofdan hareket elmiş olan 
tayyaredir. 

Tayyare Danzig hududu yakı -
nında ve Polonya arazisinde bcm
bardunan edilmiş ve tayyarenin 
pek yakınında birkaç obüs pat.
lamışlır. 

Danzigde Yüz 
Polonyalı 

T ekif Edildi 

...... 
Dikkat gastır 

Emniyet Sandığı; Sandıktan alınan gayrimenkulü ipotek 40 rJ 
""' 1 mek istiyenlere muhamm.nlerimizin koymuş olduğu kıymetin 'verıf.e 

tecavüz etmemek üzere ihale bedelinin yarısına kadar botÇ 

sure'il" k~laylli< göstemı~ktcct·::-. (66~ 

İstanbul Orman Müdürlügu" ·· ndeıı: 
dil l~ 

l - Orman Umum müdürlüğü teşklatına dahil Orman fah -~ 
t rııO 

misyonlanna dağıtlımak üzere imaline lüzum görülen 50 ade 
tipi çadırın =aH 15 gün müddetle eksiltmeye konulmuştur. vill ıJ1 

2 - Mukıir çadırların muhammen fiyatı cem'an 3250 üç 
yüz elli liradır. .l or 

İ t nb"' 
3 - E.k:.iltme 1939 EyHil 1 inci cuma günü saat 15 de s 3 

, 

man Çevirge mlidürlüğü odasında yapılacaktır. ıııel . ., 
4 - Muvakkat teminat 423 lira 75 kuruş. İstanbul Orma;diJecı* 

muha.sipliğinden alınacak makbuzla Ziraat bankasına tcsliın 
tir .. 

5 - Şartname İstanbul Orman müdürlüğünde görülebilir. ,,,,ri 
. y3Y-

6 - Eksiltmeye girebileceklerin şimdiye kadar bu işlerı ~17' 
et!~ 

bulunmaları ve ehliyeti~ile birlikte belli gün ve saatte sözü g 
misyona müracaatları. c644h ~ 

man hariciye na=ı .ile Sovyet baş- Danzig 24 (A.A.)- Zabıta, ek
vekili arasında cereyan etmekte serisi şimendifer amelesi olmak 
olan müzakerelerin vereceği ne· üzere yüz Polonyalıyı Danzig • 
ticenin, Alınanları teşci etmesi deki Polonya tetlıi ilere esliha 
muhtemel olduğunu saklamamak- ve mühimmat vermiş olmak itha-
tadır. Savyetlerin iptidai madde mile tevkif etmiştir. Ziraat Vekaletinden: r 
temin edecekleri hususundaki va- Serlin 24 (A.A.)- Havas ajan- üdiif ııl,.;. 
idh?ri Almanyada büyük bir te- sından: 1 - VeJtalct ihtl:ıacı için açık eksiltme surctile l adet m , ııeŞ ~;ı 

sası. 1 adet )azıba.ne camı, 2 adet şef masası, 2 adet masa caın 1 , ı1 '~~ 
sir hasıl etmiştir. İyi bir menbadan beyan olun - şilik 2 adet memur m~~"~,l adet cmlı dolap, 5 adet dosya dolab1 CJ" 

') Alm duğuna göre, Polonyanın Brcslav rukerı 01r Lcndra 24 (Hususı - an- hezaran sandal.va, 4 adet kartoniyer, 3 adet etajer, 2 adet ına 1cıı·Jo .. 
Leh. h ~ d · d" daki diplomatik kurriyesi A!man d 

yanın ıslan uuu una şım ı- ner koltuk, 3 au•t portmanto, 1 adet telefon masası, 10 adet 3 
k··d ı · ı mEmurları tarafından müsadere ~ ye kadar 70 gırka ta • ..;ı e mış o· sası satın alınacaktır. ve~ 

B ]. · edilmişt>r. 5 dt 
duğu anlaşılmaktadir. er ın cı- 2 - Eksiltme 8/9/939 tarihine müsadif cuma günü saat l 

• l Kurriye bududda tevkif edile- ....ıt 
varındaki bütün motörlü kıta ar let Satmalma komisyonunda yapilacaktır. ııe<Jeıı· 11'"' rek Polonya !r.oll60loshanesine ia.-
da hududa sevkedihniştir. Tannen- 3 - Satın dlınacıık on dört Jraleın eşyanın muhammen de edilmiştir. ,.,, 
berg zaferinin yıldönümü haftası lira, muvakkat teminat 127 lira 50 kuruştur. artııtıır 
'başladığı için, bu şehre de mühim •bu devl;te karşı olan taahühdle- 4 - ~ık ekgiJtmcye konulan eşyanın evsafı ve şartları § 
miktarda asker gönderilmiştir. de k l -'- zılm t ııdiif' rini mutlaka ifa edeceğini bir ke- açı o ar ..... ya tŞ ır. ııı 
Alınan ordukın başkumandanı re daha teyid etmiş bulunmak _ 5 - On dört kalem eşyaya ald şartname Vekalet vvazıJI' 
General Brauhiş cumartesi günü lüğiinden parasız olar&k verilir. c6259> ./ 

1 tad.ır. ~ 
orduya hitaben bir mesaj söy i - Öğrenildiğine göre. İngiliz sefi-
yecek, pazartesi günü de Hitler ri Henderson'u kabul eden Hit -
Tannenberg'de beklenen büyük 

ler, mesajı aldıktan sonra müşa -
nutkunu söyliyecektir. 

vir!C;rini toplamış ve uzun bir mü-
Paris 24 - (Hususi) - İngiliz zakereyi müteakip cevabını bil-

'başvekilinin Hitlere gönderdiği dirmiş'tir. Bu cevab trunamile bir 
mesajdan bahseden gazeteler, bu red' mahiyetindedir. Hitler, !ngil
mesajı herhangi bir çılgınlığa gi- tere tarafından Lehistana verilen 
rişmekteıı ictinab etmesi içın bir garantilerin, Almanyanın hayati 
tenbih mahiye1inde fel.ikki etmek· haklarına biç bir suretle ~amil o
tedirler. ÇE'm'berlayn, bu mesa - lamıyacağını, Ahnanyanın kendi 
jında Polonyanın istiklii.line de - haklarından asla vazgeçmiyeceği
kunu!duğı. takdirde, İngilteı·enin n bildirnıişliJ'. 

Yüksek Mühendis Mektebi SatınalJJJa 
Komisyonunda 

939 mall yııı zarfında mektep pansiyonu için alınacak olan 

det karyola meınbur nümune ve §artnamesi mucibince açık e 
Ji!3 

konulmuştur Beher karyolanın muhammen bedeli ,ıı . oo• 

teminatı c86.25• liradır. Eksiltmesi 6-9-939 tarihine rastJıyan 
günü saat cl5· de Gumüşsuyunda Yüksek Mühendis meJct~J 

r teld• Jçınqe toplanan Satınalma komısyo ııunda yapılacaktır. ~ Jl 
amestni gönnek için }}('r gün ve eksiltmeye girmek için de be 

saatte Saiınalma komıryomına mü racaatları ilan olunur· 



HiKAYE: 

Gazeteci Kılığında 
, .. ., , •ıc•.•"" ~ (4 üncü sayfadan aevam) ı dim ve aldım. Henüz okumadun 
:xt~~YJ,~~~'5:· rar Istaııbula geleceğim. Sizi mat- ~ma, bunun da dığerleri gibi 
,.,,-.'.;~~~:;::.~.,,~'i.i:7· baanızda rahatsız ederım. \ guzel olduğuna emmim. 

~''li:l!'°'.~,~i~f#.J~.:.:?r:'.:J!f~ Cemil Haydar uzatılan eli sık- .•. 
lliiii~i;;i;;;;;;;;,_;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;:.;~=;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;:;;;;;;;~:::~~~~~~~=~J tı ve gülümsiyerek: Tren Lü:eburgaz istasyonuna 

"' - Çok memnun olurum, dedi. vard:ğı zaman genç kız, koridQra ' 
''

0
• 64 Yazan·. Rahmı' Yagvız Çerkesköylü adam diğer yol- çıktı. Bu sırada Cemil Haydar; ll k . culara da tren .İstanbuldan ayrılalıdanberi, 

lYla ı·nede Arıza Var, Komodorun - Allaha ısmarladık! dedi ve kompari.ımarun lbır k~esinde, 
kompartımandan çıktı, gittı. kimse ile konuşmadan gazete ve 

Y 
Biraz sonr~ tren istasyondan mecmualarile meşgul olan göz -

anına Kadar Gı•demı•yeceg"" ı•z ayrılınca, genç kız kalktı. İnen yol- lüklu zata ıiöııdü ve: 
cunun yerine oturdu. Pencereden - Siz n~reye gidiyorsunuz bey-
dışarıya ibakmağa başladı. fendi? dıyc sordu. 

lı Bir aralık genç kız pencereyi G<izlüklü zat gözlerini gazete 

~inci Süvari, Hayretten İrileşen Gözlerile Süva- açmak istedi; fakat muvaffak ola- den ayırdı, delikanlıya baktı: 
mayınca, delikanlıya baktı. Ce - - Edirneye ... 

r . . -v; r k B Yüzlerine Baktı mil Haydar kalktı, pencereyi açtı. - İsminiz?. 
ının e ';'ar çı aşının Kız teşekkür etti. İki genç ilk defa Göz:üklü adam gülümsedi: 

loonuşll'lağa hll'Jladılar. Cemil kı- - Ömer Cahid, dedi. (Gün Ay-
Emlak ve Eytam Bankasından : 

11' Peki. .. Mil kroken'in laçka 
~ seyrimize zarar verir mi? 

~ 8rkçıbaşı yarısı kırlaşmış pos 
ıtr':larını avuclarına aldı, süva
~ Yan gözle tuhaf tuhaf baktı, 

e etti: 

Komodorun bulunduğu yere var
mamız için en az 50 millik bir yol 
almamız lazım. Makine yolu, bu 
halde katedemiyecekmiş, ne ya • 
palım! .. 

- Ben şöyle bir çare düşünü • 
yorum; geceye kadar burada, su
yun altında bekliyelim .. Karanlık 
basar basmaz padelbotlarımız • 
dan birini ambardan çıkara -
lım. Hazırlıyalım. Bir de fedai ar
kadaş seçelim. Karanlıkta denize 

za evvelıi nereye gideceğini, sonra dın) gazetesi tahrir müdürüyüm .. 
ismini sordu. Genç kız Edirneye Cemil Haydar birdenbire şa -
gideceğini vıe adının Asüman oldu- şırdı. K~keledi: !Esu 
ğunu söyledi .. Cemil Haydar yi- - Şey ... Efendim ... Şef ... Sizi.. 

725 
ne kendisinden, muharrirli~ ve F&kat sözüne devam edemedi. 

SATILIK EMLAK 
Yeri 

Kadıköy, Hasan paşa Taş

köprü üçüncü ada Derici so
kağı No. 39 

Kıymeti Ne•i 

65.- Arsa 

Mesabuı 

108.27 M2 

Depo 
zitosu 
13.00 

,,--: nilnıez gbi konuşuyorsunuz 
lııı~n! Şaftı harekete getiren, 
d; ları döndüren bu, ana mil
bt. Şiındi laçka haline çalışma
~ vdevaın ederse kırılmak ihtima
~lteatdır ki.. bu takdirde gemi ha-

t~n kalır. 
~~eıni hareketten mi kalır de-

-.. :E:vet ... a Peki çaresi? .. 
ta ~ Çarkçı Blanşon iki ellerini 
Ilı na açtı, boynunu ileri uzattı, o
~ını kaldırdı, cevab verdi: 
-.. l!iç bir çare de yok! 
~ 'latakları, anamili tamir e

ez misiniz? 
~'Re edevat var, ne de yedek 

Çalar!.. 
-.. F'eiô.ket!.. 
..._ Öyle kapiten! .. 

~~avye, kendi kamarasında 
~Çlbaşı ile görüşürken Triton 
loıı Y.ola devam ediyordu .. Blan-

su.vanye tekrar sordu: 
t,' :E:ınriniz nedir kapiten!.. Ne 
~~ırn!. Söyleyin! Klavye hiç 
~ni çıkarmıyor, içindeki sıkıntı 
t<fı atta vaziyeti h~s~plamağ~ u~
~ Yordu. Birden Bılanşona hır ı-

et Yaptı: 
~..._ l!aydi yürüyün, kumanda ka-

~as'.na gidelim! 
~ e~ı., iki denizci odadan çıktı -
~r' hıç bir 'şeyden haberi olmadan 
.ı., ~!top başında ufku tarassud e
lııı~ ikinci, İzidor Şene'nin meşgul 
g. 1:.nduğu kumanda kamarasına 
~ıler. Süvari harita masasının 
farlt l\da bir iskemleye oturdu, 
let .Çıbaşıya da bir iskemle gös
~-d~ oturttu, sonra İkinciye ses-
"dı: 

..._ !Capiten Şene! 

..... nuyUrun kapiten! 
111ı': Görünürlerde bir şeyler var .. 
~-- l!ayır kapiten.. Ufukta du· 

ıı hile yQk! 
'İ. 

~~I> Yı., siz de buraya gelin, pres-
~ bırakın, mühim bir nokta 
~at. Oda karar vermek zarureti 

~ . ~idi.be .~etın başından ayrıldı. 
'ııı. •su.var; ile çarkçıbaşının ara-

' oturdu.. Klavye söze başladı. 
~ t1akinede arıza başlangıcı zu
lı.ıı etnıiş! Çarkçıbaşı bunun iza
~bi! olmadığını ileri sürüyor .. 

"'-.. 

ikinci, hayretten irileşen göz • 
!erle süvarinin ve çarkçıbaşının 
yüzlerine baktı. Mırıldandı: 

- Öyle ise ne olacak? .. 
- Buna bir çare aramalıyız! 
- Çarkçıbaşı yolda tamir yapa-

mıyor mu? 
- Yapabilseydi mesele kalmaz

dı, bizde burada toplanip böyle 
kötü kötü düşünmezdik. 

Uç denizci, bakı.şiarını birbirle
rinin yüzünde dolaştıra dolaştıra 
düşünüyorlardı... Klavye tekrar 
sözü aldı: 

bırakalım. Komodorun buluşmak 
üzere tayin ettiği noktaya doğru 
ilerlesin. Yolda, tahtelbahirleri -
mizden birine rastgelirse vaziye
ti anlatır. Yardım için komodor 
elbet bir çare bulur. Bellti yedek 
Mil Broken de vardır onlarda.. 
Yahut bizi yedeğe alırlar .. bir şey• 
yaparlar .. ne dersiniz? .. 

İkinci ile çarkçıbaşı susuyor -
!ardı .. Klavye devam etti: 

(D•vamı varl 

Karşı Tarafın Sabrı 
Tükendi mi? 

( f ünr.ü ıayfadan devam) 

da çoktan Milletler Cemiyetinden 
ayrılmış bulunuyorlar. 
Şimdi ise Milletler Cemiyetınin 

Danzıgdeki fevkalade komiseri -
nin Alman devlet reisinin daveti 
üzerine gitmesi ve ikisi arasında 
bir mülakat vukubulması az ma
nalı bır hadise olmamıştır. 
Şimdiye kadar ~ütün cünyaya 

Alınanların ilan etiikleri şu ol
muyor muydu?. Almanya istedi
ği zaman Danzie serbest şehrini 
alacaktır. Buna kİımf;e karışamaz!. 

Fakat şimdi ne oluyor?. Hitier 
Danzig fevkalade komiserile gö
rüşüym. Bu hareketi Alma"1yanın 
artık uz:·aşma ve anlaşma politi
kası takib edeceğine bir a!Uır et 
sayıyorlar. İşe İtalyanın karıştı
ğına şüphe yok. İtalyan ve Alman 
Hariciye Nazırlarının mülakatın
da Danzig meselesinin ne suretle 
konuşulduğwıa dair Avrupa mat
buatında görülen tahminler bu 
sütunlarda yazılrr.ıştı. İtalya ile 
Almanya Danzig meselesi için 
bir plan hazırlamışlar görünü -
yor. İşte Atman devlet reisi de 
bu plana göre Danzig fevkalade 
koıniserile görüşmüş olacak. 
Dan,;~ şehrinin mukadderatını 

tayin için ımüzakere kapıları artık 
kapanmış mıdır?. 

Geçen sene Münihte kararlaştı
rılan t!9asla.rd-an ıaynlarak Al -
manyarun Çekoslovakyayı ma!Uın 
akıbete uğratması üzerine bun -
dan her ne için olursa olsun ko
nuşup verilecek kar-arlara sağ -

lam surette riayet ettirmek lü • 
ztmıu kendini gösteriyor. Bu ci· 

het temin edildlkl'en sonra. mü -
zakere imkanları daima mevcud

dur diyorlar, Avrupanın dünya 
politika !§lerinı bakili eden Ye si

yasi mehafil ile iyi temasta bulu
nan gazetelerinin fikri işte bu su
retle hulasa edilebilir. 

Yeni gelen Avrupa gazetelerinin 
yazılarından bu anlaşılıyor. Nik
bin oi1llak için seb4bler yok de -
ğildir. Bundan dolayı ümidler ke
silemez. F'akat ? .. 

Burada lbir de fakat vardır. Çun
kü yukarıdanıbcri izah edilmek 
istendiği üzere mihver devletle -
rinın gayelerine varmak için kul
landıkları muhtelif vasıtalar var 
dır. Kiıh bir memleketin dahili iş

lerine karışmak, kah dğier bir 
mfıllllekette müdahale zemini ha
zırlamak. Çok defa da kuvvetten 
bahsederek hemen bir ha~be atı
Jrverl«k gibi g-Orürunek ve saire 
·gibi ... 

Fakat bir de sİ.Il'İr harbi çıkar
dılar. Sinir hanbi demek ka.r§ı ta
'fafın sabır ve tahammülünü tü
iketınek, karşı tarafın sinirleri za
yıflas'.n diye ıbekliyerek kat'i dar
beyi Q zaman indirmeyi süşün -
mek ... 

Görülüyor. ki Avrupada politi
ıka iılemind;ı böyle bir çeşid harb 
de vardır. Onun için türlü şayia
a&r karşısında ihtiyatlı davranı

Jarak he.şeye çabuk inanmamak 
lliun geliyor. 

"-Yirminci · Asrın Robensonları 
\'aıqn: MAYNE - REİD 
lıır hat 

l\.ııı i . ta dinlendikten sonra ı 
~ ç ftlıkten çıkmaya karar verdi. 
<lıı~ ço kroüteessir oldular. 
lıt~ burasını pek beğenmişlerdi. 
>o..., !Cuco onları öyle eğlendiri-... ~ iti 
~ ... 

~ 'ı-alt zenciye, ahırda kalan iki a
t•~ haya koşmasını emretti. A
litıı .1 ko~uldu. Sandıkları yerleş
~~er .. Zenci işin farkında ol • 
'iil'tı kı ıçin neş'eli neş'ei iş gö -

tf· tılu. 
~ı:haYet çocuklar elini sıktılar, 
tltıiıı ıle karısı veda etti, Mari zen

' 
8
boynuna sarıldı: 

"~ııı· en bizimle berııber gelmek 
~~ta~ıYor mu.sun? .. Biz bir daha 

a gelıniyeceğiz?. 

ÇOCUK ROMANI No. 3 

- Gelmiyeceksiniz?. Demek yi-ı 
ne koğuldum. Bay Rolf, beni ara
banızın altında çiğneyiniz .. Beni.in 
halim burada ne olacak?. Ben 
sizi gJbi efendi bulamam. 

Küco kendini yerdenyere atı -
yordu. 

Mari annesine yalvardı: 
- Kücoyu burada bırakmıyalım 

bizimle beraıber gelsin, onu da be
raber alalım. 

Bayan Rolf ses çıkarmadı. Ken
di vaziyetleri maliim değilken, 

başlarına birini daha almak ta 
raftan görünmek istemiyordu. 

Zenci efendilerinin de kendile
rinden aynhnıtk istemediklerini 
anladı ve hemen Jı:oşub bayanın 

Türkçesi: SİS 

ayaklarına kapandı: 

- Ben size hizmet etmek is -
tiyQrum efendim. Ben ekmeğimi 
kazanırım. Sizin sadık bendeniz 
Qlayım. 

Rober Rolf zencinin kıvn~ık 

saçlarını okşadı: 

- Hayır, dedi. Bende olmanı 
istıemiyorum. Sen benim malım
dın, çünkü seni farkında olmıya
rak satın almıştım. Şıtndi artık se
ni azad ediyorum. Eğer bizimle 
beraber gelmek istiyorsan, kendi 
rizanla gelebilirsin. Bizim biz -
metkiırımız olursun, eğer çalışır

san, layık olursan, o zaman da se
ninle arkadaşlık ederiz. 

Küco, Mari ile bayan Rolfun 

gazetecilik hayatından, Üniversi- Gözlerini Ömer Cahidden ayırdı, 
teden, fakülteden. bahseı ti.. Asü- önüne baktı. 
ına:na hikaye ve romanlarını oku- Birkaç dakika sonra Asüman 
yup okumadığını sordu. Asüman: kompartımana girdiği zanıan, de-

- Bütün hikayelerinizi ve ro- likanlıyı pek üzgün gördü. Cemil 
manlarınızı okudum, dedi. Hepsı Haydann yüzü kızannışrı. Mil-
de güzel. Bilhassa romanlarınız - temadiyen düşünüyQl'du. 
dan (Vicdan azabı) nı çok beğen- Asüman genç adama hayretle 
elim. Orijinal ve reaUst bir eser.. - Neniz var?!. diye sordu. 

Genç kız valizinden bir kita.b Cemil Haydar bitkin bir sesle: 
çıkardı. Cemil Haydara göo;terdi: - Biraz b~un ağrıyor .. dedi. 

- İşte son basılan kitabınız! Ve .. tren Edirneye varıncıya ka-
(Ana şefkati) dün Ba.bıaliden ge- dar Cemil Haydar bir dıılıa ken
çiyordum. Bunu vitrinkrden bi - disinden ve gazetecilik .l<ayatından 
rinde gördüm. Derhal içerıye gir- bahsetmedi. 

Hala Ciıılere, Perilere 
• 

inananlar 1 ar! .• 
(5 inci sayfadan devam) 

dolaşuğını, Hampton sarayının 

bahçeo.nde, üçünoü Hanrinin zc-v
cesı Jan Seyınurun beyazlar giyi
nerekgezmdiğini söylerler. 
iskoçyanın en güzel şatoların

dan bıri G:amiı;tir, Ve Yark aile
sinin malikanesidir. İlk Glamiıj 
Lordu 1454 de ölmüştür, Bu zat 
kumara çok d~ndür. 

Bir pazar akşamı bir partı oyun 
oynaano;k istemi.şt!· AiJcsiııden ve 
misafirlerinden hiçbirı muvafakat 
göstenmedL Lord fena halde kız
dı. mutlaka o;,nıyacak birinı bu
lacağını söylcei. Bu sırada odaya 
siyıahlı bir şövaly~ girdı, oyun tek
lifinde bulundu. Bir .masa başına 
oturdu~ar, oynalJlıya başladılar 

Misafirlerden biri merakla kapı
nın deliğinden bakmak istcdı. F1-
kat, anide düştü, öldü. 

Lord, bu geceden sonra beş se

ne daha ya.şadı. Şimdi, senede bır 
defa oyun ll)asasıpın tı,aşında ha
yali görülüyormuş. 

1914 de, Galiçya cephe5ınde ta
arruza iştirak etlen bir kazak ta
buru, geceyi gesirmek için bir 
Avusturyalı kontun şatosuna gir
miştı. 

KQtlt ve .ınaiy<ıti kaçmışlardı. 

Yalnız yaşlı bir bekçi vardı. Ka
pısı kilitli bir yatıak odasını gös
tererek: 

- Buraya gitmeyiniz, hayal gö
rünür, burada yatanı boğar, öl • 
dürür!. 

Dedi. Genç bir mülazim gü'1ü, 

ellerini öpüyor: 
- Ben her zaman sızin esiri -

nizim! diyordu. 
Ertesi günü çiftliği çok zararına 

sattılar. Bu fedakarlıktan sonra 
RoU karısıııa: 

- Elimizdeki paranın üçte iki
sini kay bet tik dedi. 
Kadın zenciye baktı 

- Evet dedi, ancak çok şey 
kaybetmiş sayılmayız, çünkü fe
dakar bir insan kazan<! ık. 

-2-

Bır an evvel kendilerıne bir 
melce bulmak, çalışmak lazımdı. 
Bu diyarda kimseyi tanımıyQr -
!ardı. Örf ve adeti kulaktan duy
muşlardı. Bunun için gazetelere 
başvurmaktan başka çare yoktu. 
Okuduğu ilanlar arasında bir 

tanesi uygun göründü. Misisipi ıle 
Ohio arasında yeni yapılmakta o-
lan bir .>i'edeydi. t 

Ay Ker'di. Amerikanın seyrüse
fere kabil:yetli iki nehri arasın-

ve: 
- Ben, bu odada yatacağım ... 
Dedi ve odaya gireli. Soyundu, 

yattı. Az sonra fırtına çıktı, yağ

mur başladı. Genç zabit, kılıcını 

yanı b3*ına koymuş, derin bir 
uykuya dalm!§tı. 

Birdenbire uyandı. Karşısında 

fener gibi parlıyan iki güz gördü. 
Kılıcını yakaladı, salladı. Ağır 

birşcy üzerine yıkıldı. Ertesi gün 
genç zabiti ölü buldular. Kılıcı ıle 
cibinliği tutan direklerden birini 
kırılmış. kalın direk göğsü üzeri
ne düşerek ölümüne sebeb ol -
muştu. 

Veli Efendi 
·Çayırında birgün 

(5 inci sayfadan devam) 
na bakındı, bizim hedefi bulamı
yacağımızı anlamış olacak ki he
men ayaklarile yeri kazdı. Bir de 
ne bakalım: bir tabaka .. 

- Bir tabaka mı? 
- Evet tütün tabakası!. 
- Hayret dQğrusu, ne olmuş ta-

bakaya? 
- Ne olacak tabakanın üzerin

de bir tavşan resmi vardı .. 
Sofrada kahkahalar yükseliyor. 

Bir de gazeteciler için (atıyor) 

derler. 
Baktık ki burada herkes. amma 

herkes atıyor. Bu işte yaya kala
cağunızı anlıyarak derhal meclisi 
terkettim. ASLAN TUFAN 

daki bu yeni diyar bir zaman son
ra Ameıikanın en verimli şehir
lerinden biri olmağa namzeddi. 
İlanlarda bu yeni şehir çok met

hediliyordu. Planını da çizmiş -
!erdi. Tiyatro, kilise, gazino yer
leri de vardı. 
Şehre yakın büyük arazi sa -

tılıyordu. Bu suretle çiftçiler, mer
kezden uzak kalmıyacaklardı. 

Rolfun bu iş hoşunat gitti ve a
cele de etmedi, tam bir ay araziyi 
satan ajanla müzakere etti. 

Oralarda yer almak istiyenlerin 
sayısı pek çoktu. Ajaıı her gün 
dolup boşalıyordu. Rolie bu da 
cesaret verdi ve büyükçe bir çift
lik satın aldı. Paraları saydı, al -
dığı toprakların harita ve çapını 
koynuna koydu. 

Karısını ve çocuklarını henüz 
kurulmakta olan bir şehirde ra
hatsızlığa katlandırmak isteme • 
medi. Onları Sen - Luide bırakıp 
kendisi Küco ile beraber yeni 
çiftliğine gitti. 

731 

734 

735 

Fatih Muratpaşa Sofular 
cad. ada 1094, parsel 14, 
No. 18 
Fatih Muratpaşa. Sofular 
cad. ada 1095, parsel 35 No. 
21 
Fatih Muratpaşa, Sofular 
cad. ada 880, parsel 59 No. 
.27 

737 Fat'h Muratpaşa, Millet 
cad. İmam Mes'ud sokağı 
ada 2098, parsel 1 No. 160 

749 Fatih Muratpaşa Saraç Ke
rim sokağı ada 880, parsel 
c32> No. 4 

762 Beyazıt Eskiciler sokağı a
da 644, parsel 2 No. 74 

771 

777 

Eminönü Sarıdemır malı. 

Iğdıç sokağı ada 476, parsel 
28, No. 66 
Bakırköy, Cevızlık vapur is
kelesi sokağı Nı>. 48, 50, 52 

778 Bakırköy, Cevizlik vapur is-
kelesi sokağı No. 54, 56 

779 Bakırköy, Cevizlik vapur İii
kelesi NQ. 58, 60, 6'2 

806 Galata Bereketzade mah. 

831 

835 

861 

907 

908 

Zürafa sokağı N o. 5, 7 
Fatih Muratpaşa, Sofular 
cad. ada 1095. parsel 34, No. 
25 
Fatih Guraba Hıiseyinağa 

mah. Şekerci sokağı ada 
884, parsel 14, No. 17 
Beşiktaş Ortaköy Hacımah
mut mah. Şair Necati soka
ğı No. 47 
Kuzguncuk Hacı kaymak 
Menteş sokağı 36. T. 27 No. 
Kuzguncuk, Yeni sokak No. 
6 

909 Üsküdar Selamiali mah. De-

987 

1026 

1091 

1119 

ğirmcn sokağı No. 34 
Bakırköy Sakızağacı Bos
tan çıkmazı sokağı No. 1/3 
Burgaz adası Gezinti sokağı 
ada 28, parsel 15, No. 10 

mü. 
Kadıköy Bostancı mah. Tüc
car Tariki sokağı No. 1 
Sarıyer Büyükdere, Fıstık 

suyu No. 26, 28, 28/1. 

575.10 Bostan 958.50 M2 115.02 

25.05 Arsa 83.50 M2 5.01 
1/2 his. 

75.- Dükkan 15 M2 15.-
1/2 his. 

90 Ev 30/90 68.50 M2 
his. 

18.-

45.- Ev 8/32 
his. 

210.- Dükkan 
3/5 his. 

1275.- Mağaza 

340/24-00 
his. 

609 Arsa 

63.- · Arsa 

124.- Arsa 

650.- Mağazalı 

evin 1/2 
32.- Arsa 2/3 

his. 

450 Evin 1/2 
his. 

600 Ev 

53.- Arsa 

563.- Ev 18/32 

his. 
10.- Arsa 

65.- Arsa 

$8.- Araa 

388.- Arsa 

8239.- Kahve-
hane ve 
arazl 

62 M2 9.-

8 M2 42.-

111.50 M2 255.00 

609 M2 121.80 

63 M2 12.60 

124 M2 24.80 

131.00 

80 M2 6.40 

118 M2 90.00 

140.24 M2 120.-

255.28 M2 10.60 

51.71 M2 112.60 

47.50 M2 2.-

64.86 M2 13.00 

894 M2 53.60 

258.50 M2 77.60 

uı h;ıktar 

720 M2 647.80 

Adresi ve tl!silatı yukarda yazılı gayrimenkuller açık arttırma su
retile faizsiz sel.iz talultle satılacaktır. 

ihale 4/9/93!) pazartesi günü saat ondadır. İsteklilerin bildirilen 
gün ve ssatte depozito ekçesi. nüfus tezkeresi ve üç kıt'a vesikalık fo-
toğrafla şubemız Kml.ik servisine gelmeleri. (788) (6243) 

Seyahat çok zor ve elim geçtl 
Ker şehrine vardığı zaman ise fa
ciaya uğradı. Ker şehri henüz 
gazetelerin muhayyilesinde ya -
şıyordu. Binalar, kiliseler, tiyat
rolar ve saire ve sair, sadece her 
nasılsa bataklık olmaktan kur • 
tulmuş bir meydandaki büyükçe 
bir handan ibaretti. 

Ker vadisi bataklık ve saz or -
manıydı. 

Bendlerle sudan korunan bir 
, sahaya yayılan han da, iki nehir

de işliyen gemilerin gemicileri i· 
çin yapılmıştı. 

Rober Rolf karısile çocuklarını 
getirmediğine şükretti. Fakat son 
meteliğini de ka}"betmek tıehli -
ke6i olduğu için, bir kere aldığı 
toprakların vaziyetini tetkik et
mesi gerekti. 

Gittiler. Aldığı toprakları gez
mek için bir kayığa bindiler. TQp
raklar bataktı. Bunu gördükten 
sonra başkalarını aldatıp satma • 
yı da vicdansızlık addetti, Ne ya-

palım, kaderde iflas etmek var • 
mış. İfilıs edecekti. 

Rolf, Küco ile beraber Sen -
Luiye döndü. Para olarak elin· 
de, karısına bırakmış olduğu yüz 
elli lira vardı. 

Küco ile beraber, başları ön
lerinde otele girdikleri zaman tu
haf bir tesadüf oldu. 
Babasını gören Mari ok gibi ye

rinden fırladı ve kendi yaşında 

bir kızla oturduğu iskemleyi de 
yere yuvarladı. 

Rolf ne yapacağını şaşırdı. Ma
riyi mi kucaklıyacaktr, yoksa yer· 
de ağlıyan çocuğu mu kaldıra -
caktı?. 

Mari arkadaşını düşürdüğünü 

görüooe geri döndü, kızı yerden 
kaldırdı, af diledi, RoU da bu ya
bancı çocuğu kucağına aldı. 

Bu sırada odaya uzun boylu bir 
zat girdi: 

- Luiza, kızım, ne oldu? 
Çocuk: 

(Devamı var} 



Şeker Hastalığı Olanlarla Fazla 
Şikayet Edenlere : Şişmanlıktan 

Emniyetle Müstahzar la rı 
kullanabileceğiniz Piyasaya çıktı 

Bütün tanınmış eczane, ecza depoları ve büyük bakkaliyelerden : 
Kanzuk Glüten Ekmeği • Kanzuk Glüten Gevreği ( Biscotteş ) • Kanzuk Glüten 
Makarnası · Kanzuk Glüten Şehriyesi - Kanzuk Glüten Princi- Kanzuk Glüten 

Fiyongosu • Kanzuk Glüten Kuskusu çeşitlerini isteyiniz. 
Kanzuk Glüten müstahzarları, Fennin en son terakkilerine ve tababetin 

emirlerine uygun ve sabit olarak hazırlanmıştır. 

KANZUK GLÜTEN Müstahzarları 
Fazla şişmanlığa istidadı olan•ar için en mükemmel 

Vücudu besler fakat 
rejim müstahzarlarıdır. 

şişmanlık gapmaz. 
Umumi Depo: lngiliz Kanzuk Eczanesi - Beyoğlu - lstanbul 

IZMiR AOENTEMiZ TÜRK E.OZA DEPOSUDUR 

Böbreklerden idrar torbası.ıa kadar yollardaki hastalıkların 

mikroblarını kökünden temizlemek için HELMOBLÔ kullanınız. 

1 Sultanahmed 3 üncü Sulh hu -
J kuk hakimliğinden: 

Fatma ve saire tarafından Sai
me veresesinden Mehmed çocu'.k
lan Bedia, Aliye, Muhsine, Hulu
si ve Belkis aleyhlerine açılan iza

lei şuyu davasının duruşmasında: 
Yukarıda isimleri yazılı müddei
aleyhlerin ikametglıhlannın meç-

Böbreklerin çahşmak kudretini arttı rır. Kadın, erkek idrar zorluk- huı olması dolayısiıe 20 gün müd-

larrnı, eski ve yeni belsoğukluğunu, mesane iltihabını, bel ağrısını, sık detle ilanen tebligat icrasına ka-

k 'd b k b k k h 1 d rar verilmiş ve duruşma 8/9/939 sı ı rar ozma ve ozar en yanma al erini gi erir. Bol idrar te-
l 

saat 14 e bırakılmış olduğundan 

min ecier. drarda Kumların ve mesanede Taşların teşekkülüne mani yevmi mezkurda bizzat veya bil-

. olur. Her eczanede bulunur. vekaıe gelmedikleri takdirde mu-

.,.ç.k...ı... """"' DİKKAT: HELMOBLÖ idrarınızı temizliyerek mavilcştirir. hakemenin gıyaben görüleceği 
Sıblrııt Vekaletinin 14 - 7 - 932 tarih ve '.l - 27 numaralı Ruh<atını baiziir. tdbliğ makamına kaim olmak Ü-

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~=-~~~~~~_:.z:er~e~ilıin olunur. (939/912) , 
Kız 

Erkek 

Saraçhanehaşında - Horhor. caddesinde ı:m-------tıııı 
Yatılı 

Yabsız 
Ana, İlk, Orta ve Lise sınıflarına talebe kaydına başlonmıştır. Elcnebi lisanı ilk sınıflardan itibaren baş 
lar. Kızların yatılı kısmı tamamiyle ayn bir binadadır. Yatısız talebeyi nakletmek için ımektebin hususi 
otohüs servisi vardır. İstiyenlere tarifname gönderil'r. Telefon: 20530 
Lise vA Orta okulu bütünleme ve engel imtihanlanna 1 eylül cuma günü ve olgunluk imtihanlarına d 19 eylU! cumartesi günü başlanacaktır. 1 

İSTİKLAL LİSESİ DİREKTÖRLÜGÜNDEN : 
1 - İlk; orta ve lise kısımlarına yatılı veya yatısız kız ve erkek talebe kaydına başlanmıştır. 
2 - Bu yıl yeniden az talebe alınacağından mektebe girmek isteyenler biran evvel müracaat 

etmelidirler. 
3 - Eski talebe Ey!Ul'ün onuncu gününe kadar gerek mektupla, gerek mektebe başvurarak 

kaydını yenilemelidir. Eski talebenin Eylül'ün onundan sonra yapacakları müracaat kabul edilmi-
yecektir. , 

4- Bütünleme ve engel sınav lan Eylulün birinde başlıyacaktır. 
5 - İsteyenlere mektebin kayıd şartlarını bildiren tarifname parasız gönderilir. 
Adres: Şehzadebaşı Polis karakolu arkası_. Telefon: 22534 

Eski 

Kadıköy Sulh Birinci Hukuk ha
kimliğinden: 

Kadıköyünde İk baliye mahalle
sinin Kotra sokağında 30 numara
lı evde iloen halen ikametglıhı meç
hul bulunan eski mahalle muhta
rı Bahriye. 
İstanbul Belediyesi tarafından 

aleyhlıll2de ikame eylediği cemi 
ianat kanununa muhalif ,olarak 
muhtarlık zamanınızda tahsil et
tiğiniz altmış dört liranın maa fa
iz ve masarifi muhakeme ve üc
reti vekalet tahsili talebi davası
nın icra kılınan muhakemesi ne
ticesinde tafsilatı zabıtnamesinde 

yazılı olduğu veçhile müddeabih
den dört lira altmış kuruşun % 10 
ücreti vekaletle birlikte sizinle Fa
ik ve Rahmi ve Radiyeden müte
selsilen ve emri istifa tekerrür et
memek şartile tahsil olunarak 
müddeiye verilme5ine ve teklif o
lunan yemini mahkemeye gelme
mek suretile eda etmemiş olduk
larından fazta iddia olunan altı li
ra yetmiş kuruşun dahi Faikden 
maada diğer müddaaleyhlerden 
emri istifa tekerrür etmemek üze
re % 10 ücreti vekaletle mütesel
silen tahsil olu:ıarak müddeiye i
tasına ve bilcümle masarifi muha
kemenin nisbet dairesinde taraf
lara aidiyetine ve müddeinin fazla 
iddiasının ıreddine temyizi kabil 
olmak üzere 4/8/939 tarihinde gı
yabınızda karar verilmiş olduğun

G ü z e 11 i ğ i n il1 

ırrı Yo~ 
Sebebi var 

• ·' 
Dişleri mikroblardaıı, ~u: 

den, iltihablardan koruY.81
116 

lamlaştıran, hem de rııill 
bozulımasını ve sararm851~. 
ederek daimi bir güzelli!>:, 

"'"" hafaza eden asrın en kU' 
1 1

. 

macunudur. Her sırbah. öğ e
1 
.. 

'" şam yemeklerden sonra ~ 
defa. 

dan işbu ilan tarihinden itibaren ı -..;...;=====-
sckiz gün içinde temyiz etmediği
nizb takdirde kararın kesbi kat'i
yet edeceği ve ilıin suretinin bir 
nüshası mahkeme divanhanesine 
talik edildiği tebliğ: makıımmda i
lnn olunur. (199'78) 

Beşiktaş Birinci Sulh Hukuk 
hakimliğinden: 

Mehmed: Beşiktaş Şenlikdede 

m ahallesinde Mektep sokağında 
41 numaralı evde iken halen ika
metgahı meçhul. 

Usulen tarafınıza tebliğ olunan 
yemin davetiyesine rağmen mah
kemeye gelmcdiğinizden müvec
ceh yemini kabulden imtina etmiş 
addinize ve sekiz gün zarfında iti
raz etmediğiniz takdirde i§bu ka
rarın kesbi kat'iyet edeceği ve 
muhakemenin 29/9/939 gün saat 
14 de talik olunduğu bir ay müd
detle illın olunur. (19977) 

ğundan: 

Dairemizin 938/2681 ıı ~ 
dosyasile mahcuz olup bU 

raya çevrilmesine kar~d 
Gala tada Karamustafap.., dı 
sinde 127 numaralı gara) 

le 
738 motör numaralı şevt<l . 

. j)t 
kalı 'bir adet kamyonelıJl • 
çık arttmnası 4/9/939 da p~ r 
si günü saat 16 dan 18 ıe ~ıp 
edilecektir. Bu arttırmada 
kamyon otomobil muharıııı' il" 
ğerinin % 75 ni bulnıe.dığ;I 
de ikinci açık arttırması 1 

da ayni gün ve ayni saatlC 

dileoekrt.ir. Alıcı ola.o. ~~ 
gün ve saatte nıahalllll .. 

1 fllU 
bulun&cak memuriyete uı· 
ederek almıı.ları ilan olu~6sı 9'jJ/• 

Ziraat Vekaleti Satınalma 
Komisyonundan : 

"'''" •50 ton ar;enikiyetii sut, 50 ton şu.vayn fürt yeşili •U~;~t ı 
ton arsenikiyeti rassas, 100 ton kar bolıneum ve 750 adet adi 

rizatörü satın alınacak· .. - . vr•p) 
ı - 50 ton arsenildyeüi sut 50 ton şuvayn fürt yeşıli ' . s~ 
ton arsenikiyetı ı assas, 100 ton k&l'bolineum ve 750 adet adı 
verizatörü kapalı zarf l•.rulile satın alınacaktır. Iİ sıo 

2 - Adsenikiyetii sudun beher tonunun muhammen ı,ede .,~ f 
Şuvayn fürt ye~ili , Uran ya• nın 550 lira, Arsenikiyeti rassııs ·~ '1 

ra, Karbolineum'un 200 lira ve pülverizatörlerin beher adedill 

radır. ,~ 
ŞııvB. · 

3 - Arsenikiyetii sudun muvakkat teminatı cl312,5• ·~~ 1 
yeşilinin c2062.5., Arsenikiyeti ressasın cl500., Karbo!ıneurıı 
ve pülverizı,törlerin c9UO. liradır. .

1 

Nişantaşında: Feyziye 

yatılı Ş 1 1 S 1 Kız 

Erkek 

4 -- Münakaca müddeti 15/8/939 dan itimaren ,45, ~uııı:sP 
nkiyetii su\ şuvayn für yeşili ve ars 0 nikiyeti rassasın m~ııart ~· 
9/939 tarihine m;isadıf cuma günü ve karbolineum'la adı 5

.
1 gilr. 

· zatörletinin münakasası 2/10/939 tarihine müsadif pazartesı 11,, 

1 

15 de Ziraat Vekfıletı binasında satınalma komisyonunda Y",!;.,; 

FLiT daima ÖlOl.IRUR 
, 
• 
>-

• 

Yatısız . • 
);femleket ımizin en eski hoousi lisesidir. Aan, İlk, Orta ve Lise kı.sımları vardır. Kayıt için 

mektebe müracaat edilebilir. 1stiyenl~re mektep tarifnamesi gönderilir. 
Telefon· 44039 ~ 

5 - Şa=tnameler Ankarada Ziraat Vekaleti Satına!ma k 18ııl 
dan İstanbulda ve İimirde Ziraat Müdürlüg"ünden parasıı 0 

J ' . 
rilir. J' 

6 - Bu mevat ve mal?Jeme ayrı ayrı veya toptan bir tailP 

Yüksek Mühendis Mektebi Satınalma 
Komisyonundan: 

ihale edilecektir. , q() • 

'=====================================================! 2•· ~· 7 - Bu işe taliplerıin mll'Vakkat teminat mektupları ve 1 ııı p 

Mektebın 939 mali senesi iaşe ihtiyacından olan (11500) kilo toz 
,eker açık eksiltmeye konulm~tur. Beher kilo toz şekerin muham
men be<Wli (26,50) kuruş olup ilk teminatı (229) liraıdlr. 

EUiltme 4 eylül 939 tarihine rastlıyan pazartesi günü saat 15,15 de 
mektep binası dahilinde toplanan Satınalma komisyonunda yapılacağı 
alikadarlarca malum obnak üzere ilan olunur. (6561) 

j İnhisarlar U. Müdürlüğünden: Beyoflunda BAKER matazalan 

CiHİ miktan muham•en B. •/17,5 teminat eksiltme ıekli 
lira lu. lira kr. Günü natı 

Madeni çerçeve .4000 adet 320.- 24.- 8/IX/939 açık E. 14 
630.- 47.25 12/IX/939 • 14

1 

ı.----.=..-----------·-------~--1 28 mim matbua 250 • sif 
Devlet Demlryolları ve Limanları yaldızı 

lfletme U. idaresi ilinları ı - Şartname ve mevcut çerçeve nümunesi mucibince yukarda ya-
zılı iki kalem eşya hiz~arında gösterilen usullerle satın alınacaktır. 

II - Muhammen bedelleri muvakkat teminatları eksiltme gün ve 

En birinci İngiliz ve Fransız 
lrunıaşlarından mamul TRENC
KOTLAR, G abardinli!r, Palto
lar, Tüvetler, Spor ve ıfantazi 
kostümler, P ardesüler her yer
den müsaid şartlar ve ucuz fi. 
atlarla satılmaktadır. Çeıidler 

bozulmadan evvel ihtiyacınızı 

BAKER mağazalarından temin 
ediniz. Mulıammen bedellerile miktar ve vasıfları aşağıda yazılı iki şrup 

kumaş her grtıf ayrı ayrı ihale edilmek üzere 4-9-1939 pazartesi günü 
saat (10,30) on bu~uı:ıa Haydarpaşada gar binası dahilındeki komisyon 
tarafından açık eks itme usuli!e satın alınacaktır. 

Bu i§e ı;irn.~1· i:;teyenlerin her grup hizasında yazılı muvakkat te
minat ve kenur.u~ llyin ettiği vesaikle birlikte eksiltme günü saatine 
kadar kom;tyoı:1 mclracaatları lazımdır. 

Bu !şe aıt ş;rtn ımeler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. 
1 - 380 metre elbiselik lacivert kuma~ muhammen bedeli 1672 lira 

muvakkat temıııatı 1~5 lira 40 kuruştur. 

2 - 240 me:ı c 30 santim paltoluk kumaş muhammen bedeli 1081 
lıra 35 kuruş rnuvAk1<at teminatı 81 lira 11 kuruştur. (64-W) 

saatleri hizalarında gösterilmiştir. • --
III _ Eksıitmc yukarda yazılı günlerde Kaba taşta Levazım ve mu-r G ÖZ H E K İ M İ 

bayaat şııbesinde~i Alım komisyonunda yapılacaktır. Dr. Nuri Fehmi 
IV _ Matbua valdızı şartnameo;i parasız alınabileceği gibi madenil İ t b 1 Bel d' · k d .. . - .. .. . . s an u e ıyesı arşısın a 

çerçeve nunııınes• gornlebılir. A berk A art. Tel. 23212 
V - İsteklılerin eksiltme için tayin olunan gün ve saatlerde % 7,5 y!!!!!!!!!!!!!p!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!J 

güvenme paralarıle bidkte mezkur komisyona gelmeleri. (6624) GÖZ HEKİMİ 

:>ahip ve neşriyatı idare eden &§muharriri Dr. Murad Rami Aydın 
ETEM İZZET BENİCE Taksim - Talimhane, Tarlabqı 1 

Buıld,; yerı SON TELGRAF Matb.... caddesi No. 10 JJda U)J1. 

kanunun 2 ve 3 tincii maddelerinde yazılı vesikaları ve te!<
1
' 1., ~ 

!arını havi kapalı zarflarını münakasa saatinden bir saat öııc~,ı · 4' 
komisyona verm eleri. Ve ııaat 15 de komisyonda hazır bu1U~7 , f 

,37 


