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ETEM İZZET BENİCE YIL: 3 

iTALYA ALMANYADAN AVRI. YOR MU? 
~ir Fransız Gazetesinin Son Dakikada Verdiği Habere Göre ispanya, ltalya, Macaristan, Japonya Antikomintern Paktı Bozduğu 

için Almanyadan Yüz Çevirmiye Başladılar; Japonya -Amerika - lngiltere Arasında Bir Anlaşmadan Bahsediliyor 

lngiltere,Fransa, Polonya Harbe Hazır Vaziyette 
J\merikanın Mesajını Musolini Krala Verdi; Sovyet-Fransız İttifakı Feshedildi 

İngiliz Ana vatan Filosu Şimal Denizi ve Baltık Ağzını Kapatmıya Başladı, 

Hitler Kararını Verdi 
-H-a-rb_Mı_u_h_a-kk_a_k_s_a_ I 

Vaziyet Ne Olacaktır? 
Dakikada Her Hangi 

Yolu Açılmazsa, 
Muhakkaktır 

Eğer Son Dakikada da Bütün Ümitler En Son 
Kaybolur ve Harb Çıkarsa Sulh Cebhesinin B • 111. " k 
Zaferi ve Nihai Neticeyi Behemehal Kaza- ır lYJUZa ere 
nacağından Emin Olmak Lazımdır. Mı h b ............ =----------=-. ---"""":'.------- u are e 

Yazan : ETEM iZZET BENiCE 

\ 

130 Parça Gemi Yolda 

Edirnede Bayram 

Büyük Geçid Resmi 
Bu Sabah Yapıldı 

Kendisine 

~~"' herşeye rağmen ümidler 
tu ~ı t~mamile kaybolmuş de -
Ilı dır, Son dakikaya kadar sulhun 
l Uhafaza edilmek isteneceğine 

1 t hiç olmaua bir miiıakere ve 
~llıllS yapılataiına kaai ltulunu
ı..._~• Eğer bu müzakere ve 
•:"-larla da anla.<mak imkanı 
-......z, laarb çıkarsa o vakıt ma
lııııı İnsanlık için yapılacak hiçbir :l' kaJnıaz ve herkes canını dişi
' takarak cephedeki yerini alır. 

saldırması ve muvaffak olması 
ihtimali azdır, Ve .. nihayet İtalya 
herşeyin başında kendi anavata
nını İngiltere ve Fransadan ge
lecek müthiş ve ilk darbeye karşı 
koruD\ak tnecboriyeti ile başbaşa
dır; büyük mikyasla ve münferi
den bir harb mes'uliyetini Bal • 
kanlarda deruhde edemez. Çiinkil 
bu takdirde ya anavatondan, ya 
Arnavudluktan denize dökülmek 
mecburiyetinde kalır. İtalyanın 
Trablusgarb ve Habeşistandan 

l\Iısır, Tunus, Cibuti, Fransız So
malisi gibi bölgeler üzerine yapa
cağı saldırışın da netice üzerinde 
hiçbir tesiri olamaz ve bu saldı
rış anavatanla irtibatı kesilen 
İtalyan kuvvetleri için sabun kö
püğü gibi parlayıp sönmeğe mah
kumdur. 

Danzig'i Saran Leh Ordusu, İltihak Kararının İlanı 
Girecektir 

'Ordumuz, Her Zaman 
Güvenilir Büyük Bir Kuvvet 
Olduğunu Bir Daha İsbat Etti 

"'-'8.u takdirde tecavüz ve taarr~
l' hedef olacak ilk memlekehn 
) 01oııya olacağı aşikardır. Polon 
lı~ 0rdusu, mütehassıslann sala
ı·l)eııe ifade ettiklerine göre ta
~llı ve terbiye, teçhizat bakımın
\ · il hatta Alman ordusuna faik 
~~ kalitededir, fakat keyfiyette
/ •.u. üstiinliiğe rağmen kenuni
.;: •hbarile hiç şüphesiz yarı nis· 
~te bile değildir. Yine müte -
-./ısların takdirine güre bu ordu 
~aa harbi için muharebe es
~ ela laabl iki misli randıman 
trtlıiletektir ve hiç olmazsa Al
~ aluııını altı ay kadar karşı-
'- iktidannı gösterecektir. Al-
'Uıı. ııı-.. göre de Polonya ordu -
'»I U »ıağlab etmek nihayet üç 
V>:,_~ bir davadır. Fakat, her .iki 
) 'l'ette de Almnnyanın Polon· 
\' llıevzuunu halletmeden bir 
._~lıa tarafa bütün kuvvetile 

111~loııasına imkan olmadığı anla
._ 1hr. Nihayet, İngiltere ve Fxan· 
I> harb başlar başlamaz derhal 

Ola 
ı, 11:1' anın yardmıına koşacak-
' l'ıııı bir defa daha bütiin kat'i-
••ti ., . . • . 
di 1 • tenun elmış ve hatta şım· 
deıı "hti • h b · ı· ı t ı yatı ar vazıye ıne 

~~iş bulunduklarına göre, hiç 
ı,. •he i~ Almanya Danzig ve Po-,. 

llya .. 
tld U>.erine yürürken onlar da 
~e • bulundurdukları hava, deniz 
~ lı:'lta oa.dularile muhtelif isti • 
~ltllı~tıe-rden Almanya ve İtalya 
la tıııe yürüyecekler, kanlı dün
~, harbi haşlıyacak, Almanya bir 
~i lldaıı Polonya ile boğuşurken 
1ıt' hndan da müttefiki İtalya il e 
l~~•ber Fransız ve İngiliz ordu
~aı na mukabele m ecburiyetinde 
~I ••aktır. Demek ki, bu şekilde 
de:an:l'a her bakımdan gerisin
i~i Ve gerilerinden , -uruln1amak 

il ... ,, 
lıaıı once Polonya ile kozunu 
~•tıneğe mecburdur. 

İl~ 1ı"'"•~i•tanın mih,·cr devlrtleri 
lııa, •ııuz bir ittifa kı veya anlaş
lııa 1 

llt• vrnd olmad ığına göre Al
~, 11htıın Balkanlara ve Roman
le ~· ~ inıııesi ancak ikinici merha
ı,:d tııak iktiza eder, İtalyanın bu 

a ve tekbasına Balkanlara . . 

Almanyanın herçebadabiıd ken
di memleketine muhtelif istika
metlerden yapılacak taarruzları 

ve göklerine hiıkim olacak sulh 
cephesi uçaklarını bir tarafa bıra
kıp behemehal Polonyayı mağllıh 
etmek ve parçalamak azmile ha
reket etmesi takdiTinde de Sov
yet Rusyanın elini kolunu bağla
yıp seyirci kalabilmesini tasavvur 
etmek akla güç sığabilen bir da
vadır. Hele, farzı muhal olarak 
Polonyanın üç beş ay içinde mağ
lub edildiğini ve sıranın Roman
yaya taarruza geldiğini kabul e
dersek Sovyetlerin Almanların ı 
Romanyaya girip ~<erlcşmelerini 

1

. 
ve Karadenize çıkmalarını laka
yıdlıkla kabul edeceklerini ta~nv
vur etmenin imkanı yoktur; ol -
man1ak liiznndır. 

Amma neşredilen ademi teca
vüz paktının bir de gizli tarafı 

varsa ve bu içyüzde Sovyetlerle 
Alına~ı arasında hesabı yapıl
mış bilmediğimiz bir takım vazi
yetler varsa o da, ancak meydana 
vurulduktan sonra anlaşılabilir. 

Aksi halde diin de i şaret ettiği -
miz gibi Alnıanyanm Sovyet Rus
ya ile ademi tecavüz paktı akdet
tikten sonra •hayat sahası • diye 1 

1 
andığı ve Rusyanm menafii ile ta· ı 
bantabaııa zıd olmak vaziyetinde 
bulunan bu sahalar fü,erindeki ı 

amal \'e hedeflerini tamamile de- 1 
ğiştirip başka istikametlere tev
cih etmesi gerektir ki , bu takdir
de de Almanya eğer mutlaka har-· 
bedeceksc bu harbin Balkanları 

\'e Karad enizi a>la alakadar eden · 
tarafı olınaınak lfizın1dır. 

Her rnziyet ve her ihtimal kar
ş ı sında bir noktayı da tebarliz et 

(Devamı 6 ıncı ıahifede) 

Anında Serbest Şehir Arazisine E.ıl irne 25 (Hususi)- Günler
denberi bekl ene n büyük geçid 
r esmine tayyare meydanında bu 
sabah saat sekizde başlanmıştır. 

Otuz bin kişiyi istiab eden ge
niş trıbün ve geçid sahasının et
rafı iğne atılsa düşmiyecek de • 
recede kalabalıktı. Belki de bu 
otuz bin k i{;ilik sahad a 160,000 ki
şi varoı . 

Sabah daha çok erkenden bü -
tün kıt'alar hazırlanmı~ bulunu
yordu . Başta Erkanıharbiye Rei
si Mareşal F evzi Çakmak olduğu 
halde Kumandanlar, At~emili -
terler, davetl iler şeref tribününde 
yer aldılar .. Tribün bayraklarla 
s ıi sl enmişti. 

Saat sekizde bandonun çald ığı 

İstiklil l marşı ayakta dinlendik
ten sonra geçid resmi başlad ı . Ev
vela tayyare filolarımız sahanın 

üzerinden geçtiler ve geçid res
minin devamı müddet ince de sa-

Cepheye doğru yollanan Fransız tankları 1Devamı 2 inci sahifemizde) 
Genelkurmay Başkanımız 
l\lareşal Fevzi Çakmak 

A vrupada tam bir harb havası 1 
esmektedir. Almanyanın Danzigi 
ilhak etmek, bilhassa Koridorda 
bir harekete geçmek n iyeti ile Po- J 
Jonya hududlarına 70 fıtka asker , 

' 

MiLLi ŞEF 
Dün, Fon Papenle 
Görüşen Hariciye 

Vekilimizi Kabul Etti 
Hariciye Vekili Şükrü Saracoğ

lu dün 18,30 da Perapalas otelin
de Almanya büyük elçisi Fon P a
pen'i kabul etmiş, görüşme bir sa
at kadar devam etmiştir. 

Hariciye Vekilim iz bundan son
ra İngiliz büyük elçisi Sir Knatch
bull Hugessen'i kabul etmiş ve o
nunla da bir müddet görüştükten 
sonra, Milli Şe! İsmet İnönü tara
fından kabul edilm iştir. 

-

Makineye 
Verirken: 

------------

Ruzveltin Krala Mesajı 
Cihan Su/hunun Mu haf azası Menfaatine 

Majestenize Müracaat Ediyorum 
Vaşiııogton 25 (A.A.)- Ruzvelt, 

İlalya Kralına gönderdiği mesaj
da diyor ki: 

daha meydana çıkarmı~tı r. 

Vatandaı;larımızdan ınilY.onlar

cası arasında kan kaı·abeti oldu
ğu için, cihan sulhunun muhafa
zası menfaatine Majestenize mü

-

1 

1 KISACA 1 
1 Bir Taşla İki Kuş ! 

. Dünya işlerinde yeniden baş
göstermiş olan buhran, millet re
islerinin, beşeryetin mukaddera
tı üzerindeki mes'uliyetlerin i 'bir 

racaat ediyorum. 
Gerek ben, gerek Amerikan 

millet i, Majestenizin ve hıi küme

linızin harbe ııııini olmak .M;in bü

y ük nüfuza malik olduğu nuza 

kan i bulunuyoruz: Muharebe, ga
lib için d". mağlüb içın de bir fe

laket olacaktır. 

• 

1 
Ebüzziyazade Velid Atı alan 

Üsküdarı geçti!• adlı bir makalesi P aris 25 (A.A.) - Malin gaze- vak 'alar_ karş.ısı~da Fran~ · ıe İn- ı mintern aleyhindeki pakla bağlı 

Musolini Kralın 1 ava3sutunu istiyor 

Ruzveltin kendis inden bir tavas-
sutta bulunn1asını rica ettiği 

İtalya Kralı Majeste 
Viktor Emanuel 

yığmasına m ukabil. sulh cephesi 
boş durmamış ve Almanyayı bu 
teşebbüslerinden alıkoyacak ,.e
yahut mukabeleye geçecek tedbir--
terini almıştır. 

F ransa ve Lehistanda yeniden 
muhtelıf sın ı flar siliıh altın a alın

(Devamı 6 ınco sahifede) 

ile Alman - Rus anlaşmasını tah- lesi yazıyor : gılterenın, buyuk bır sogukkanlı- · devletler birer birer y ·z çevir -
Jile çalıştığın ı , fakat, bu makaleyi cMussolinı'nin R uzvelt'in mc- !ıkl a, P olonyaya karşı taahhüdle- mektedirıcr. Yarın bclkı tal;•a da 
İkdamda neşre muvaffak olama: saj ının Amerika sefiri tarafından rini tamamile ifaya ve bütün kuv- bunları taklid edecektir. 
dığını bugünkü yazısında ifade e- krala tevdiini tacil etmiş olması vetlerile tecavüze karşı koymağa Roma 25 (Hususi) - Musso! ni, 
diyor. Makalenin adından Bay Ve- Düçe'nin bir müdahaleye hahişker hazırlandıklarını yazmaktadır. kralla yirmi bcs dak ika sı.icen bır 
Jid'n ne dcmrk ıste<liği anlaşılı - oldur:ıınu göstermektedir. Böyle xcelsior gazetesi diyo rki : mulakatta bulunmuştu, Bu mü· 
yor. F~kat, bize öyle geliyor ki ha- hır vazi,·e•i ;hdas <'lmi~ olması Berlınin diplomatik muvaffa- lakatla Ruz,·elt"in mesajının sii -
kikat Ebüzıoyazadcnın zan ettiği Ruzvc!. <<;IJl bir ~rrcit r • kiyet, kcndisıne pahalıya malola- rüşülmü olması. ve Mu<so'·ni'nin 
gibi değildir. At hala köste~tedir . Pet.t Par.-ıen gazct<Si Ruzvelt'- bilir Almanyada komünizm hare- kral nezdir c muharrik bir t~ eb-
ve gcrid(! bir Japonya ve Amerika in ve Papanııı mesajlarından si ta- ketlerinin başgöstermesı ihtimali büs ifadesir de bulu"1d.ığu zan"e-
bulunduğuna göre ihtiyar diplo- yişkar hır lısanla bahsetmekte ve ı vardır . Daha şımdiden Macarıs - d·ımektedir. 
mat Çemberlayıı bir ta~la iki kuş saatten saate birbirinı takib eden tan, İspanya ve J aponya gibi ko- (Diğt>r telgraflar 6 ıncı d:ı) 
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DÜNYANIN SÜRPRİZ 

DOLU YILLARI 

Her sabah uyandığ ımız zaman 
yenı bir sürprizle karşılaşıyoruz. 
Gazeteleri, Adeta, ürkerek açıyo
ruz. Acaba, yeni birşey, ne var?. 

Dünya, öyle bir sür'at asrı ya
şıyor ki, yirmi dört saat içinde, 
beklemedığiniz hliseler oluyor. 
Siyasi vaziyetin had devreye gir
mesı günlerdır, cihan efkarı u -
mumiyes.ni düşündürüyor. 

Neciye doğnı gdiliyor? Yeni bir 
macera mı?. İnsanlık, tekrar ra
hatını, huzurunu bozacak, fela -
ket yılları mı başlıyacak? Ağzı· 

mızın tadını bozacak herhangı 

bir hadisenin olmamasına dua ı>

delim!. 

BAREM KANUNU 

VE MASRAF KAPISI 

Yeni barem kanunu eylülden i
tibaren tatbik ediliyor. Şimdi. bir 
çok memurlar, dörtgözle eylül a
yını bekliyorlar. Az kaldı. Diin 
bir memur arkadaf şöyle diyordu: 

- Eylülden itibaren, maaşı -
mız beş on lira artacak ... Faka\, 
şimdiden o kadar çok masraf ka
pısı çıktı ki.. Sorma .. Galiba, c;
& maaşı bile tamam elime al&mı
yacağım. Maaşım arttı, diye, iki 

arkadaşa lbir ziyafet vadettim. Bi
zim bayan bir yeni manto yaptı
racak. Eskiden kalma •hır borcı..n 

taksitini ayda üçer lira faılasile 
ödiyeceğim. 

Bütün maaşı artacaklar, şimdl
den böyle bir takım taahhüd!Er~ 
girmi~lerse, barem kanunu?ıun 

bir yıl daha tehiri, galiba, birçok 
memurların canına minnet ola -
cak! 

KADIKÖY İSKELE 

MEYDANINDAKİ UR 

Bu bınanın, zannediyorum ki, der
hal yıkılması lazımdır. 

Vaktile, beyhude yere sarfedi
len yüz •binlerce lira, böylece he
ba olacak amma, ne yapalım ki, 
yanlış iş yapılmış .. 

ETRÜSK TEKRAR 

ALMANYAYA GİDECEK 

Şu meşhur ve mahud Etrüsk 
vapurunun bir eşi Kadeş vapuru 
dün limana geldi. Bunun gelme -
sile, Kadeşin kardeşi Etrtısk de, 
tadil, tamir ve ıslah edilmek üze
re, geriscn geriye tekrar Alman
yaya gönüE'rilooek.. Gönül arzu ı 
eder ki, Etrüsk, artık, sağ ve salim 
noksandan, müvazenesizlikten a
zade olaralt İstarıbula dönsün .. 

Zavallı Etrüsk!. O uzun yolları 
bir daha tepmek alnında yazılı 

i..mi.ş! 

Akılsız başın zahmetini taban 
çeker, derler .. Fakat, o biçarenin 
ne kabahat var?. 

BELEDİYEDE YENİ 

ZİHNİYETİN MİSALİ 

Meşhur ve sevilmiş ıhikayeci 
Ömer Seyfeddin meıılıumun ke
mikleri, Kadıköyünde gömülü ol
duğu yerden çıkarıldı. Asri me -
zarlığa gömüldü. Ömer Seyfeddin 
öldükten sonra asrileşmiş değil, 

hayatında iken muasır yazıcılık 

aleminin en iyi örneklerini ver
miş bir kıymet .idi. Ömer Seyfed
dinin kabrinin asri mezarlığa nak
li işi, benim duyduğuma göre şöy
le olmuş: 

Bir gazetecı arkadaş, - Yekta 
Rag>b - laf arasında, Valimize Ö
mer Seyfeddinin de asri mezarlı
ğa nakledilmesini söylerniş. 

Kadirşinas Valimiz, derhal te
lefona sarılmış, emrini vermiş. 

Gazeteci arkadaşa da: 
- Nakledilecek, karar verıldi, 

demiş... ı 

Bu haleti ruhiye karşısında, ye- 1 

ni İstanbul Valisinin müsbet iş 

,görmek hususı.uıdaki medeni e
nerji ve aklıselimine hayran oi
mamak mümkün değildir. 

Eski belediyecilik zihniyeti ile, 
bu mesele, en az, altı aylık b;r 
daimi encümen, şehir meclisi, mu
hasebe müdürlüğü müzakere, t~:

kik ve muamelesine mevzu olur· 
du. 

AHMED RAUF 

İstanbulun müstakbel imar pla
nına göre, şehirde meydanlar ge
n~letilecek, sahiller açılacak, de
niz kenaıılarında inşaat yapıl -
mıyacak, ve saire ... Vaktile, şeh
remini operatör Eminin, hangi a

kıl ve mantığa, hangi iktısadi ka
ideye, hangi şehircilik ve este • 
tik mevzuatına uyarak yaptırdığı 
bilinmiyen bir Kadıköy sebze hali 

vardır. Bu bina, Kadıköy iskelesi 
meydanında bir ur gibi duruyor. 

:...._~--':...._~~~~~~~~~~~~-

1 KÜÇÜK HABERLE~I 
* Ekmek yapılacak un kalitesi 

beledıyenin formülü dairesinde 
değirmenlerde hazırlanarak fırın

cılara verilecektir. * Dahiliye Vekaleti hukuk iş
leri müdürü Rükneddin belediye
deki tetkiklerini bitirerek Anka
raya gitmiştir. * Ankaraya gitmiş olan liman 
!ar umum müdürü Raufi Manyas 
gelmiştir. Mumaıleyh Maliy~ Ve
kaleti ile liman hamallarının ka
zanç vergisi işi etrafında görüş

meler yapmıştır. * Kredi anlaşması üzerine İn
giltereden milll müdafaa, Sümer 
bank, Eti bank, devlet demir, hava 
ve denizyollan idareleri ile sular 
idares; için alınacak malzemenin 
kliring ve kontenjan harici ola-

rak ithal edilme:eri kararlaşmış
tır. 

* Profesör Bakster Sultanah -
medde hafriyata devam müsaa -
desi almıştır. Birkaç güne kadar 
faaliyete geçecektir. 

* Galatasaray spor kulübü fev
kalade toplantısı, ekseriyete ba
kılmaksızın 26 ağustos cumartesi 
günü sa.lt 15 de merkez lokalinde 
yapılacaktır. 

* Son vaziyetler bılhassa hali 
piyasasını müteessir etmişt i r. Al
manya hiç halı almıyor. Müşkül 

vaziyete düşenhalı<:ılar Amerika 
ile yaıpılacak takas anlaşmasını 

bekliywlar. 

* Adliye Vekili Fethi Okyar 
dün akşam Ankaraya gitmiştir. 

Plij ~ülbülleri 
1'o. 76 Yazan: İskender F. SERTELL1 

Taleb 
için Tek 

Kitab 
Devlet Matbaası Ders 

Yılına Kadar 
Yetiştirecek 

Maarif Vekaleti ıbu sene, tedri
sata başlandığı andan itibaren bii 
tüıı talebelerin kitablarını ta ia
r"k edobilmeleri için geniş rr ik
yasta tertibat almıştır. 

Bunun ıçin Devlet matbaasınca 
icab eden tedbirler alınmıştıc. 

Vekalet ilk mekteblerin alfabe, o
kwna kitab~ geometri, atlas, yurd 
bilgisi, tarih ve tabiat kitablawıı 
tek kitab olarak hazırlamıştı. 

İlk okullarda yalnız aritmeti.k 
ile coğrafya ve musiki şerbest ~ı
rakılmıştır. Aritmetik için Hasan 

Fehmi, Ahmed Fuad, M. Fuad, 
Mehmed Ekrem ve Haki ile Ali 
Osman adında müellifler birer 

kit® hazırlamışalrdır. Coğrafya 

Jçin de M. Besim ve Cemal Arif 
ile Abdülkadir ve Saffetin kitab
ları hazırdır . 

Coğrafya ve !ransızca kitnb!arı 
müstesna orta okulların bütGn 
kitabları tek kitab olup dveiel<-e 

hazırlanm~tır. Coğrafya için Faik 
Sabri, Ahdülkadir Sadi ve Hamıd 
Sadinin eserleri vardır. 

Fransızca kitabları muhtelif '>

lup Vekaletçe verilecek emre gö

re muallimler kendi metodlar ~a 
uygun olanları kullanacaklardır. 

Liselerde edebiyat ve ooğra~;a 
kitabları müstesna diğer kitablar 

Vekaletindir, 9 uncu sınıf Pdebi
yat kitabı için Ali Canib, ooğraf
ya için Faik Sa'bri ve İbrahim 

Hakkının eserleri hazırdır. 10 un
cu sınıf için Agfıh Sırrının ede
byia tı ile Behcet ve Faik Sabrini!l 

müşterek coğrafyaları vardır. 11 
inci sınıf edebiyatı için Vekıile -
tin çıkardığı muhtelü eserler, 
Türkiye coğrafyası için Faik Sab
ri ve iktısadi coğrafya içi.n Hamici 
Sadinin kitabları vardır. Hulasa 
her sene olduğu gibi bu sene de 

Vekalet derslere başlamadan mu
ayyen bir müddet evvel resmi bit• 

liste nEıŞredecektir. Umumi va
ziyet bu se!H! kitab sıkıntısı çe -

kiLıniyeceğini göstermektedir. 

Sigorta Primleri 
Yükseldi 

Alman - Sovyet anlaşması ile 

tahad.düs eden vaziyet üzerine ec
nebi slgorta şirketleri denli n~k
liyat sigorta primlerini 0,50 den 
2,25 e çıkarmışlardır. 

İngiliz, Fransız ve Amerikan si· 
gorta şirketler.i Alman ve İtalyan 
V<IJlUrlarına yüklenecek emtiayı 

sigorta etmemektedirler. 

~ 

İzmirde Hava Denemesi 
İzmir 24 - Burada yakında pa

sif hava hücumu denemeleri ya
pılacaktır. Tecrübelere esas ola
cak hazırlıklara başlandı. Hava 

müdafaası tecrubeleri çıok geniş 

ölçtide olacaktır. 

- O gece bizim yanımızda bu
lunmuş gibı konuşuyorsunuz, ha
nımefendi? 

Selin, Feridunun ağzından bi
raz daha lfıf almak için hüviyeti
ni saklıyordu. 

,_ 

- Hayır, dedi, ben Çamlıcaya 
iki senedır ayak basmış değilim. 

- Karde:ıinizden ihanet mi gor· 
düni.ız? 

- Neden biliyorsunuz? 
- Sözlerinizden tahmin edıyo-

rum da. 
Gtiliiı;tüler. 

Yürtiduler. 
B ı· müddet sustular .. 
Tekrar konu~mağa ba~ladılar. 
- Necdetin başına gelen fla -

ket:n müsebbıbıni tanıyor musu
nuz.? 

- Çok iyi tanmm. Mecdı ismin
de bır serserıdir. Ben de zaten o
nu arıyordum. 

- Sız de mı zarar gördünüz yok
sa ondan? 

- Nereden biliyorsunuz? 
- Tahmin ettim de .. 
- E et. O alçak beni de bir ge-

re suçum yokken yaralamıştı. 
- Bır eğlenti sırasında mı? 

- Evet. Bir kahbenin metresiy-
miş .. O gece Çamlıcada eğleniyor
duk. İkis i birden geldiler. Raha
tımızı kaçırdılar. 

- Yani o kahbe ile beraber gel
di değil mi? 

- Evet. 
- Bu kahıbe dediğiniz kadın, si-

zin sevdığiniz hanımın kardeşi 

değil miydi? 
Feridun birdenbire sokağın or

tasında durdu: 

Sadece tahmin ediyorum ... 
- Lakin ne kuvvetli. ne isabet

li bir tahmin! 
- Tesadüf.. olabilir ya. Demek 

o gece Mecdi sizi de yaraladı. Fa
kat, siz arkada§ınıza ihanetinizin • 
cezasını çektiniz... Çünkü oraya 
göttırdtığunliz kadın, ressam Nec
detin sevgilisiydi .. öyle değil mi?. 

Feridunun ayakları birbirine 
dolandı: 

- Aman hanımefendi, siz falcı 
mısınız .. ? Böyle eskiden olup bi
tenleri nasıl keşfediyocsunuz? 

- Falcılığım falan yok, doktor 
bey. Mecdi bir tesadüfle bütün 
bunları bana anlatmıstı. 

!!~ıazalilm 1 s.ı.~S::ıar 
Yapılacak 

Ebüzziyazade Velid cİki gün 
geçtikten sonra!. Aca·ba japonya 
bu iş'ere ne diyecek?• serlevhalı 
başmakalesinde Rus - Alman an
laşmasile Hitlerin büyük muvaf
fakiyetıni tebarüz ~ttiriyor ve 
diyor ki: Bu baskın hareketinde 
asıl kızılacak olan şey, İngilizle -
~in muhasebeci siyasetidir. Maa
mafih İngilizlerin de 'bugün bir 
Aksayi Şark cephesi;""yani japon -
Çın cephesi vardır. Rusya Alman
yaya petrol ve ·bu[lday verecek 
ise Almanların haııb hevesini art
tıracaktır. Biz bunlara rağmen 
nikbiniz. Belki Danzig işinin hal
ledileceğini sanıyoruz. 27 ağustos

ta harbin patlamasını pek muh
temel görmüyoruz .• 

TA.N: 

ratlardan şüphe ediyordu. Baltık 
devletleri meselesi ile de bu şüp
hesini kontrol etmekteydi. De -
mokratların kılı kırk yarmalarına 

mukabil üçüncü Reich demokrat
ların yapmadıklarının ötesine bile 
geçti. Bu vaziyet, dünyanın bü -
yük bir anarşi ıiçinde olduğunu 

gösteriyor. Pakt bir pamuk ipliği 
mahiyetini haizdir.• 

VA&.IT: 

cRusya hem harb ilahı, hem 
sulh perisi olabilir• başlıklı ma
kalesınde Asını Us, Alınan - Sov
yet paktının metnini rahlil ettik
ten sonra diyor ki: •Avrupanın 

şu üç beş senelik tarihi, söze seda
kat, prensi;!>, ideoloji gibi sözletin 
saf milletleri aldatmak için oldu
ğunu gösterdL Almanyanın ja -
ınya ve İtalya ile yaptığı anti- 1 

.oomintern paktı yırtmasına hiç 
hayret o!unmaz. Rusya Almanyaya 1 
buğday ve perol vermekle teca
vüze teşvik edebilir. Böyle bir 
niyeti olmadığı takdirde Moskova 
sulh cephesine iltihak ederek sulh 1 
perisi de olabilir.• 

TEN1 SABAH: 

Hava Taarruzundan 
Korunma Komisyonu 

Faaliyete Geçiyor 
Şehrimizde pasif korunmaya 

karşı esaslı tedbirler alınacaktır. 
Bu işe başalndığı esnada ortay& 
manevra çıkmış, iki hava tecrii

besine lüzum hasıl olmuş, esaslı 

tedbir hakkındaki hazırlıklar ge
ri bırakılmıştı. 

Hava taarruzuna kar§ı konııı-r.ıl 
nizamnamesine göre hazırlıkl.ir;, 

bugünden itibaren tekrar başla
nacaktır. 

Hava taarruzundan korunma 
komisyonu b~n toplanacak, 
şehrin muhtelif semtlerinde ya

pılacak sığınakların yerlerini t"s
bit, ohalka bu hususta öğretilecek 

öğütler hakkında neler yapılaca~: 
kfrarlaştınlacaktır. ıBu hazırlık

lar bitirildikten sonra İstanbııll 
laavadan gece taarruzu yapıla -
caktır. 

30 Ağustos 
Zafer Bayramı 

M. Zekeriya Sertel •Muhakkak 
harbe doğru gi.diyoruz . başlıklı 

makalesinde diyor ki: ·Sovyeller, 
demokratlardan istediği teminatı 

alamayınca, bunu doğrudan doğ
ruya mütecaviz!erden alarak ken
dini garanti etmiştir. Bu anlaşma
nın en büyük amilı de Çember -
layndir. Fakat Hitelre ne derece
ye kadar inanıla:bilir. O Polonya 
ile de 10 senelik bir ademi teca
vüz misakı imzalamıştı. Bunu yi
ne kendisi bozdu. Polonyayı iş

gal edecek ve Rusya ile hemıhu
dud olacak Alınanyanın Ukranya
da gözü vardır. Su'h cephesi ken
di kuvvetine güvenmektedir. Te
cavüz vaki olursa mütecaviz ce- · 
zasını çekecektir.• 

Hüseyin Cahid Yalçın cAlman
yanın fedakarlığı. baş'ıklı maka
lesinde diyor ki: •3ovyetlerle an
laşmak hayat sahası idealine ve
da etmek demekt .. r. Artık Alman
ya ve İtalya Sovyetleri bilvasıta 
tehdid edeceğinden ne Baltık, ne 
~ Balkan devletleri üzerinde hiç 
bire.mel bes'iyemez. Binaenaleyh 
Avrupada Almanlara hayat sa -
hası da kalmıyor. Acaba bu feda
karlığa mukabil Danz'·gi alabile 
cekler mi?. Sulh cephesinin hazır
lıklarına göre Alman:-· • bundan 
da mahrum olaeaktır. Komüniz
min can dG~manı olan faşizm ve 
nazi!ik Rus - Alman anlaşması ile 
iflas etmiştir. Şeflerin kendi da
valaı1 na bizza t inanmadıkları 

meydana çıkmıştır.• 

Bütün 
:Program 

Şehirlerde 
Hazır) nıyor 

CUMBUJr.IYft: 

Yunus Nadi •Rus - Alman pak
tından sonra• başlıklı yazısında 

inanılmıyacak bir süpriz olan pak
tın garilı tecellilerine de şahid o
Lacağımızı yazıyor. Diyor ki: Rus
ya, Avrupada patlıyacak bir har
be karşı kenarda duracaktır. 

Rusya, Münihterlberi demok -

Büyük Geçit Resmi 
Bu Sabah Y epıldı 

(1 inci sahifeden devam) 1 davetliler şerefine Niimune fi -

ha üzerinde uçuşlar>na devam et- danlığmda büyük bir kır zıyafeti 
tiler verecektir. 

İlk evvel piyade kıt'alarımız bö
lük nizamında geçtiler. Manevra 
yorgunluğuna rağmen, kahra -

snan askeri~rimizin muntazam ge
çişi-eri takdir ve alkışlarla karşı
landı. 

Piyadeleri takiben motörlü kıt

alar ve tanklar muntazam aralık

larla geçtiler. En arkadan süva -
rilerimiz geldi, geçti. 

Ordumuzun .muhtelıf kit'aları

na mensub yetmiş bin kişinin bu 
muhteşem geçişi saat yarıma ka
dar devam etti. 

Geçid resmi bittikten sonra halk 
şehrin içine dağildı. Her taraf bay 

raklarla donanmış, bütün Edirne 
büyük bir bayram günü yaşıyor. 

Umumi Müfettiş General Ka
zım Dirik bugün öğle üzeri ku -

mandanlar, ataşemiliterler ve 

- Ya. Demek her şeyi biliyor -
sun uz? Peki, şimdi bir noktayı an
laımak isterim, Necdetin akrabası 
mısınız? 

- Hayır Nişanlısıyım. 

- Tuhaf şey .. Necdet Pelin is-
minde bir kadınla evlenmeğe ka
rar vermişti. On beş gün içinde ha
va değişti mi? 

- On beş gün içinde değil. Hat
ta iki gün içinde değişti. Çünkü 
ben Necdeti evvelisi gün tanı -

dım. 

- Derhal nişanlanmağa karar 
verdiniz demek?. 

- Evet .. tanışlık .. anlaş.tık.. se
viştik.. ve evlenmeeğ karar ver

dik. 
Biraz daha yürüdüler. 
Feridun sordu: 
- Hastane doktorile görüştü • 

nüz mü? 
- Evet. Yarası ağırca olduğunu 

söyledi. 
Selin bu sırada göğsünü tutuyor 

* Dün Halkevinde manevraların 

tenkidleri yapılmıştır. Orgent'ral 
Fahreddin Altay manevraların ce

reyan tarzı hakkında etraflı iza

hat vermiş ve bu izahat bir bu

çuk saat kadar devam etmiştir. 

Müteakiben Erkanıharbiye Reisi 
·Mareşal Fevzi Çakmak, manev -

raJarın kr~ ii;\,i jyapmı~ 've bu 
kritik iki saat kadar sürmüştür. 

Mareşal sözlerini bitirirken, 
Türk ordusunun şimdiye kadar ol

duğu gibi, bundan sonra da ve 

her zaman için güvenilir bir kuv
vet ve kudret olduğunu tebarüz 
ettirerek, milli varlığımızın aziz 

bekçisi kahraman ordumuza olan 
yüksek takdir ve güvenlerini bir 

kere daha izhar etmişlerdir. 

ve güçlükle yürüyordu. 
Feridun: 
- Evet, dedi, ayni şeyleri bana 

da söylediler. Çok müteessirim,. 
Sol omuzunda açılan yara kalbini 
tehdid ediyormuş. 

- Bir tehlike var mıdır dersi
niz? Siz de doktor sunuz, bilirsi
niz. 

- Yarayı görmedim .. Hastanın 
umumi Ahvali hakkında bir fik
rim yok. Şimdi ne söylesem boş
tur. Fakat çok defa bu gibi ame
liyatlar menfi netice verir. Allah 
acısın da kurtarsın onu, 

- Yalnız ona değil, bana da a
cısın Allah. Çünkü bütün ümidim 
o idi benim. 

- Bir günde, bir gecede bu .ka
dar hağlanışa şaşıyorum doğrusu. 
Eğer Necdet kurtulursa çok bahti
yardır .. Sizin gibi bir kadınla ta
nıştığı için. 

- Ben, zannetıtiğiniz kadar toy 
bir kadın değilim, beyefendi! İki 

Her yıl bütün yurdda heyecanla 

kut~anmakt a olan 30 ağustos za
fer bayramı .bu sent! de tes'id e
dilecekUr. Alakalı makamlar ge

rek Ankarada, gerekse vilayetler
de yapılacak tören programları 

nı hazırlamaktadırlar. 

Şr-hir ve kasabalarımızdaki tö
renlerden h"'?ka, Dumlupmarda 

meçhul asker abidesi etrafında 

yine büyük mikyasta merasim 

y~ılacaktır. Cwnhur~L IHalk 
Partisı Genel Sekreterliği bura
daki merasimin programını bu -

günlerde neşredecektir. 

Ankarada yap<lacak törenin 
programı vilayette vali muavini -

ninreisliğinde toplanan bir komis
yonun tetkikinden .geçmiştir. Ta

bedilerek alakadarlara dağıtılmak 
üzeredir. 

,Bir Alman Asarı Atika 
Mütehassısı Geldi 
Almanyanın maruf asaı-ı atika 

mütclıassıslarından Fon Robe 

bugün konvansiyonel trenile şeh
rimize gelmiştir. 

Hatırlarda olduğu üzere Fon 

Robe cihan haı'binde miralaylık 

rü ubesile Osmanlı ordusunda bu

lunmuş ve bütün harb müddetin
ce memleketimizde kalmıştı. Es
ki Alman albayı ve yeni asarı a

tika mütel>assısı bir muharriri -
mize şunları söylem~tir: 

- İstanbul .müzelerin.de asarı 
atika üzerinde tetkikat yapaca -

ğım. Bu tetkikatını iki ay kadar 
sürecektir .• 

kere evlendim .. Mes'ud olmadım .. 
ayrıldım. Onunla evlenirsem 
mes'ud olacağıma inanıyorum. 

Feridun, yolda giderken Selini 
mütemadiyen yan gözle tetkik e
dioyr ve içinden söyleniyordu: 

- Ne güzel, ne sevimli kadın. 
Böyle bir ~içek benim elime düş
seydi. onu ölünciye kadar göğsü
mün üstünde taşır ve kdklardım. 

Kafir Necdetin şansı vardır. Pelin 
de - ıbunun kadar değilse bile . gü
zel bir kadındı. Onu da elimden 
almıştı. Demek ki, artık, Necdet 
Pelini bırakmağa karar vermiş. 

tstaS)'On ta~lığında tren bekli -
yorlardı. 

Feridun gülümsedi: 

- Bana öyle gelfyor ki, Necdet 
size bir nezaket eseri olarak ni
şanlanmayı vadetmiştir, hanıme

fendi! Zira onlar düğün hazırlı
ğı yapıyorlardı. Sadece duyduğum 
değil, bildiklerime istinaden söy-

• 
Avrupa İşleri ve RusY' 

~~ 
Yazan: Ali KEMAL SV!ıl 

. . Bısıııar· 
Alman devlet reisi ıçın u 

ı Bur. 
kın meftunudur, diyor ar... erd'· 
muhtelif tezahüratla da gost iJ!I 
Yeni yapılan bir harb geııııs b; 
imparatorluk Almanyasının 

dı ıcoır 
meşhur devlet adamının 3 . te' 
du. imparator ikinci Vılhelrııı 1'· 
kid eden şimdiki Almanlar __ v~ı
tile imparatorun Bismarkt ı~ dl 
şından uzaklaştırmış olmasını 

0
• 

hükümdarın en büyük hataları 
yu 

dan sayıyorlar. Hakikaten f' 

varlak bir hesabla yarım asır~ 
ve! genç Alman imparatoru ağ• 
vekilin vesayeti altında kalı11 Jll 

·kfB 
katlanmıyarak onu izzet ve ı _,,. 

··ın·· ile şatosuna yollamış, ahir o #' 
ne kadar Bismark da orada Y 
mıştı. 

. .. [ll(iırıJl 
Bismark ile genç hüku . 01 

arasını açan meselelerden bifı ol· 
Almanya • Rusya münasebatı ,1• 
muştu. Bismark Ruslarla dOStı!r 
şamanın Almanya için _p~k ,ıti 
dalı olacağı kanaatinde ıdı. fi bil 
Berlin ile Petresborg arasında ~il 
de muahede vardı. Fakat baŞveriP 
çekilip -eittikten sonra J(ayse ~ 
ilk işi bu muahedeyi bozdur~ııı· 
elmuştu. Ondan sonra Çarlık rı· 

. . ası a yast ıle Kayserın AlmanY ff'' 
sında dostluk kalmadı. RUSY3 ,ır 
as ile ittifak etti. İngiltere ile ~tJ. 
!aştı. Nihayet umumi harb çı 1~ 

Bugünkü Almanyanın ~. 
reisinin Bismarka olan roeHU ıııt 
luğu yalnız onun adını yenı ı 
harb gemisine koymakla ka!Jtl ~1~ 
mıştıı-. Dendiğine göre BiSıııa.r_,ııi 

ele•· yazılarını okur, muhaber 
tetkik edermiş. ıll 

Ac&ba Almanyanın Rusya fi~~ 
dost olması lazım geleceğı 
buradan mı geliyor?. . &ıl<' 

Bismarkın zamanı ile i':ili'' 
arasında fark olduğu söy.len ıs• 
Fakat bir takım değişmıyen µgii~ 
ruretler de Qlacağına göre b yeııİ 
Rusya ile Almanya arasında ıııır 
bir dostluğun başlamasını ırıı 
sız göıımiyenler de çoktur. ·~ 

·un 1 
Bundan sonra bu dostlu~. far' 

tarafa da temin edebilecdı ~ 
aŞtıflll 

daların ne olacağını ar y' 
kalıyor. Bu tııhliU de zaıııs" .

1 
• 

- gı 
pacaktır. Yalnız çok uzags ;e' 

meğe lüzum kalmadan geÇen-"1 ' 
nenin vekayiini hatırlaınak -~ • 

j.itı 
man - Rus münasebatının k gi' 
balı için bir fikir verEibileCe iJı'dl 
bidir. Geçen sene bu ıneV5 v•t' 
Avrupada büyük •bir buhran pı 

ifil 
dı. Südet Almanların kurta.!1 ele' 
!bahsi ortaya daha başka ıne5 
!er çıkaracak görünüyordU· rıı't 

Böyle olmakla beraber 0 ~e ~, 
Rusyanın orta Avrupa işler ı)r 
nşmamış olması bilhassa nı af 

o ' 
dik.kati celbediyordu. Buna ..,rı;· 
larda verilen mana da şu olu>_ p 

Rusya bütün ehemmiyetin/;• 
yaya vermektedir. Onca en "e • 

:;€" 
him faaliyet sahası daha k p' 
!erce Asya olacaktır. ;.nca ~r 

ıeler ıfı yada hall,edıilecek mese yı~ 
tadan blktıktan sonra ıws bır 
Avrupa işlerile son dereee eı!~· 
alaka göstermesi bekleneb_~ı 11~i· 
tir. Bir sene evvel i>öyle şoY ııuY 
yordu. Bugün de anlaşı~an 0,.-ı;ı 
yanın Avrııpada kimse ıle ·ği0if· 
kalmıyarak yaşamak isted

1 

• 
jS 

liyebilirim ki, Necdet, peliO JI 
•a1'ln 

minde bir hanımla çok ) ,pi'~ 
evlenecektir. Şimdi onun ~ıd~r· 
tablosunu yapmakla rn.e .. ıılerı U' 

Bu tablo biter bitmez dugu 
laca'k. ,;· . . . ıoe" 

Selin her şeyi bildığı h9 

suyordu. ..,1 el' 
. d•• e' 
- Olabilir, beyefe°.di:. • 00·r. il 

1 
vah verdi - El eklen ustuıı 090 ç-0 
ni ona tercih ettise, beni on ııeııJl 

nı ~, 
sevdise onda aradıkları .-ı 

• d9ll 
bulduyı;a .. ve nihayet on •e ~r\ 

1 nıııeı; ·ııt 
geçerek benimle ev e eoeııı 
rar vermi~se, onu kin1 ıneI1 iJ'l~' 

' b·rıe; • 
- Doğru. İki gönül ı rıı'· ~~1 

samanlık seyran olur ı>ll' ~~· 
• 

1
• d kolaf .,ot· nun, Pelinın e ın en .:....,, 

Jce'"" fil' 
ayrılacağını da aklını ~9ııı ,, 

d dıf· ~C' 
Pelin yaman bir ka ın ·r er . bı 
efendi! Onun elındcn 

k aınat· 
kolayca ayrılıp aç "ad 

(Dtvarrı• 



Giinün Meaele•i: 

Belediye Beş Yüz 
Otobüs Getirtecek 

Şehir Dahili ve Harici Otobüs 
Servislerini Temin Edecek 

Be!ewye yeni otobüsleri pi
Y&saya çıkartmadılJ için şehir 
düıiJinde ve şehir haricinde 
Yolcu taşıyan otobüslerin sayısı 
rittikçe azalmaktadır. Muhte
lif hatlarda işliyen otobüslerin 
&ay,.ı doksan sekiz kadardır. 

Belediye, yakında otobüs iş
letnıeğe başlıyacaksa d~, bu iş 
lıazı müşlı:liller dolayısile uza
llıaktadır. 
İstanbul heledjyesi mütead

did senelerde Avrupadan ıehir 
~in •tirtee~i otobüslerin sa
Yıaını beş yüze iblii edecek • 
tir. Bu suretle şehir dahili ve 

~ -
Çocuk Kampları 

Dün Kapandı 

§ehir harici otobüs servisleri 
tamamen Jı,elediyt'nin otobüs
Jerile yapılacaktır. Avrupaya 
sipariş edilecek otobüslerin art
tırma ve eksiltme usulü ile a
lınması lazım gelirken ortaya 
çıkan bazı müşkülat buna im-

' vermemektedir .. 
Yeni otobüsler gelinciye ka

dar, mevcudlarla iktifa oluna
cağı için, belediye zabıtası o
tobüslerin derhal ruhsatname

Jerini almağa yanaşmamaktadır. 
Ancak mükerrer cezaya çarpı-
lanlardan ruhstname geri a· 

Jmmaktadır. 

Bu Yıl Tamir 
Edilecek Camiler 

Çocuklar Kafi Mikdarda Vakıflar Umum Müdür-
Kilo Aldılar lüğünden Tahsisat Geldi 

l.ıtaarif müdürlüğü tarafından 
l'az aylarına mahsus olmak üzere 
\'~!köy, Kızılioprak, Caddabos
laııı ve Pendikte kurulmuş olan 
fOcuk kampları müddetlerini bi
tırerek dün kapanınışlardır. 

Maarif Vekfıletinin bu sene Hk 
~eia olarak orta mekteb ve lise ta
~eleri için açtığı Pendik, Çam
lıca ve KandiJli kampları da 27 
'kustosıa kapanacaktır. 

1 
li-alen Pendik ve Çamlıca kamp

~rında 250 erkek, Kandilli kam
l>uıda da 41 kız talebe kamp gör-
11\ü•t .. , ur. 

l'lunlar askeri kamplar olmayıp 
~evlet hcsaıbına okuyan talebe -
erın yaz ay lar.mda vücudlarıru 
lı:uvvetlendirmek ve iyi şerait al

tıııda dinlenınelerinı temin için a
~ılını.ştır. Öğrendiğimize göre bu 
~ıl ge~k çocuk kam,plarında ve 
~et-ekse orta \ahsli kamplarında 
1~i neticeler alınmı.ş, çocuklar kfı
fj llıiktarda Jıilo almışlardır. Ço -
'll!Uarm ruhi terbiyelerine de l-
1iııa edilmiştir. 
lıi lier kampı.n müdürü vekalete 

r :rapor verl!ffkHr. 

lô'uad Köprülü Parise 
Gidecek 

1'8Jis IJ'Jiiıvenıitesinin l'rilllesör 
~Uad Köprülüye cfahri doktor • 
lllt. unvanım tevcih ettiği yazıl • 
llııştı. Öğrendiğimize göre bunun 
lçın Pariste Sorbon salonunda me
t~· d un yapılacaktır. Bu merasim -

e. hazır bulunması için Fuad 
ltoPrülüye dün bir daıvetiye gel
llıi•r yır. 

~ \'auıığı birçok ilmi eserle: ve 
f taıısada verdıği bı.rçok ılını kon
i eraıısıarla Fransız ilim mahfel -
erının nazarı dikkatini celbeden 

~eğerli alimimiz tıu merasimde 
"P aı~r bulunmak üzere yakında 
arıse gidecektir. 

No.18 ·-• 
:M:uhafo~lardan bin Tj~mpları 

tİl!detJe itti. Fakat o esnada Pa
llıı.los binerlik yirmi banknotu e
ı· ıne tutuşturmuştu . O da c~ine 
'<>lı.tu. 
Siınonu ·bır otomobile soktular. 

l.tıı.hafızın ·biri yanında oturu • 
Yordu, öteki de otomobili kulla -
lııyordu. 
~ l'eınplar, ka>ığına dayanılmış 
.1an tabanca namlusunun sertli
&.uıi his.sediyordu. Hakikaten dü
§U.ndüğü gibi çıktı. Kendisini muh
~ bir daireye götürdüler. Va
lttonun karargahı.na. ! 
Ualino geniş bir maı;al' n ö -

~\inde oturmuş, ıki kişi ile konu
§llyordu. Muhafızların 'f.empları 
ll~llrnıelerini bı:k' ıyordu. 

1 
•Aziz, içeriye girdiği zamar. 

~t& ters kendisine baktı: 
Jıııı - Buyurunuz, oturunuz baka

' dedi, sizinle bıraz görüşmek 

Geçen sene tamirine başlanmış 
olan Süleymaniye, Sultanahmed, 
Yenicaıni, Kadirga Sokullu, Eyüb 

S~:tanseli-m, Şemsipaşa, Mah -
mudpaşa, Azabkapıda Sukullu ca

milerinin tamiri tahsisat kifa • 
yetsizliği dolayısile yarıda kal -
mıştı. Öğrendiğimize göre Vakıf
lar umum müdürlüğü bu yıl için 
yukarıda sayılan camilerin tami
ratının ikmalini İstanbul başmü

dürlüğüne emretmiş ve kMi tah
sisat da göndermiştir. 

Umum müdürlük burulan başka 
bu sene de bazı camilerin esaslı 
tamiratına girişilmesi için İstan
bul başmüdürlüğüne tahsisat gön
dermiştir. 

Bu yıl tamir edilecek cainiler 
şunlardır: 

Fatih, Beyazıd, Şeihzade, Ni§an
c1, Mahmudpaşa, Üsküdarda atik 
cedid Valide ve Çnili camileri. 

Bunların bır kısmının tamirine 
başlanmış, bir kısmının da 'bu -
günlerde başlanacaktır. 

iki Sığınak Yeri 
13ir okuyuıcumuz bize yazdığı 

mektubda !ki mühim sı~ınak yeri 
göstererek vilflyetin nazarı dik -
katini celbetmemizi :iııtiyor ve di
yor ki: 

J3unlardan biri Laleli tayyare 
apartımanlannın alt kat kömür -
lükleridir. Malzemesi mıilıkem 

' 
duvarları kalın ve beton olan bu 
kömürlüklerin yalnız kıapı ve 
pencereleri tamire muhtaçtır. Ta

mir edildiği takdirde bu aparlı -
manlarda barınan beş altı yüz 
nüfus için mükemmel bir sığınak 
olabilir. 

Diğeri de Laleli camiinm altın.. 
da, temelleri t~il eden bodrum
dur. Pek kolaylıkla ve cüz'i b>r 
masrafla umumi bir sığınak ha
line konulabilir. 

fena olmıyacak. 
- Ne en1rederseniz, sorunttl., 

cnab vereyim. 
- Nevyorka ne diye geldinız'! 
- Her canı istiyen Nevyork:< 

gelemez mi? 
- Fakat sizin ibazı maksadlan

nız varmış diye işittik. 

- Ne gibi maksadlar? 
- Nevyorku temizlemiy., gel-

mişsi'Yliz. 

- Bu suali size böyle :ıirşı·yi 
söylıyenlere sorunuz. 

- Anl~ıldı. Birşey söylemek 
istemiyorsunuz. Fakat biz iıısan

larm dillerini çözmeyi biliriz. 
Muhafızlara emir verdi: 
- Şimdilik .misafir• mizi ma

Yi odaya ulınız. Kendisine iyi ba
kınız ha!. Bizi.m ona daha çok 
ihtiyacımız olacak. 
Tempları hakikaten mükellef 

bir odaya götürdüler. o pek aıa 
biliyordu ki, kaçmaması için hay
dudlar ht:rha!de dışarıdan, içeri
den tedb:rler alacaklardı. Fakat 

Mekteplerde Disiplin 
Meselesi 

Maarif Vekaletinin bu ders se

nesi başmdan itibaren, mekteb -

lerde inzıbat işine daha fazla e· 
hemmiyet vereceğini anlıyorz. 

Yeni bir talimatname yapılm~tır. 
Talebe, mekteb idaresinin ve mu

allimlerin daha sıln kontrolu al· 
tında bulunacaktır. 

Şahidler 
Tekrar 

1Dinlenecek 

Mekteblerdc inzıbat ve wsip -
!in için, talimatnameye daha kat'i 

ve cezri hükümler konmuştur. 

Bilhassa, yaşları itibarile en 
çok ruhi clast~et sahibi olan 

orta mekteb talebesinin daha zi

yade disiplin şartlarına tabi bu

lunmalannı memnuniyetle karşı

larız. Bu sene yapılacak tecrübe

den ve elde edilecek neticeden 
herhalde büyük faydalar temin e
dilecektir. 

Çocuk, her ne kadar serbest ve 
kendi kendini idareye sevkedici 
bir terbiye ile yetişfüilmek iktiza 
ederse de, bu, onun tamamen başı

bo§ bırakılması, bütün lnl6urla

rının affedilmesi demek, değildir. 

BUKRAN CEVAD 

fngiltere Kredisinden 
istifade Edecek 

Daireler 
İngiltere<len şimdiye kadar al

dJğı.mız ve şimdiden sonra da ala
cağımız kredilerden istüade ede
cek daireler belli olmuştur. Bun 
lar şunlardır: 

Milli Müdafaa Vekaleti, Sü • 
mer Bank, Eti Bank, Devlet De 
miryolları, Devlet Havayolları, 
Devlet Denizyolları ve İstanbul 
Su İdaresidir. 

Aynca kredilerden istifade i
çin de mühim bir karar verilmiş 
ve bu müesseselerin İngiltereden 
alacakları malların memleket 
kontenjan ve klering kayıtların
dan muaf olarak girmesi kabul 
edilmiştir. 

Duble ve Balonlarda 
Litre Taksimatı 
~..sadaki bira 'buhranı devam 

etmektedir .Belediye, bira kıtlığı 
devam edreken duble ve balon i
çinde satılan biralarla meşgul ol
maktadır. Dııble ve ba~nlar muh
telif büyüklükte olduğu için bun
lara litre taksimatı .k.onması ka -
rarlaşmıştır. Bu hususta belediye 
iktısad işleri müdürlüğünün ha
zırladığı rapor daimi encümene 
verilmiştir. 

DOGU 
Mecmuası 

? ? ? . . .. 

ayni zamanda kendisinin kaçmak 1 
istemiyeceğini de bildiklerini zan 
nediyordu. Tempların asıl maksadı 
haydudların emniyetini kazana • 
rak evin için de biraz daha ser· 
best bulunmak ve kaçırılan kızın 
orada bufonıt> bulunmadığını 
anlamaktı. Pencerelerden tar;;s
sudlarına l:ıaşladı, evin içindekı rn 
ufak gürültülere kulak kesild'. 

Talii yardım etti. Ertesi sabah 
yıne pencereden bakarken. k'ı - 1 

ı 
çük çocuğun bahçede oynamakta 
olduğunu gördü. Bu, herho!dt k;,
çırılan çocuk olacaktı. Maurr.r.f•fı 

onu da elb<'lte öğrenccektı. ~imdi 
zihninde şöyle bir tasav\·ur Y:lr· 

Şahidlerin f f adelcri ı1 Biribirine Uymuyor 
Tophanede ıbir ara'bacıdan 3 lira 
rüşvet alarak cürmümeşhud ya -
pıldığını görünce; bu parayı yut
tuğu iddiasile mahkemeye veri
len polis memuru Fııadın muha
kemesine dün asliye ikinci cezada 
devam olunmll§lur. 
Rüşvet hadisesinin son kısm1 ile 

diğer bu kabil vak'alardan baş -
ka bir hususiyet arzeden bu me
sele mahkemede de enteresan 
safhalar göstermiş ve bizzat maz
nun mevzuu bahis parayı kat'iy -
yen almadığını, velevki almış olsa 
bile tam o esnada boğazı 5 kuv
\letli ~mur tarafından sıkılan 

kendisinin herhalde lbuna taham
mül edemeyip parayı ağzından 

çıkarması icab edeceğini yanaya
kıla iddia ederken dinlenen şa

hidlerden bir kısmı maznunu kuv
vetle red ve cerhetmi.şler, diğer 
bir kısmı; bu paranın o vaziyette 

bir adam tarafından yutulması -
na kat'iyyen ne fenni ve ne de 
maddi imkan olmadığını ısrarla 

söylemişlerdir. 

Şahi.ellerin bu suretle jkiye ay -
nlması ve maznunun ifadesinde 
kuvvetle ısrar etmesi heyeti ha 
kimeyi de bittabi tereddüde dü -
şürmüş ve hakikat.in bütün doğ
ruluğile meydana çı.karılması için 
tahkikatın genişletilmesne karar 
verilmiştir. 

Bunun üzerine hiıkiınler; şa -
hidler> tekrar dinleyip yüzleştir
mişlerdir. Şahidlerdcn 5 kişi ev
velki ifadelerinde ısrar etmişler
dir. 

Cürmü meşhud vaziyetini tes
bite memur olan 5 polisten ibaret 
bulunan bu şahidlerin ifadesine 
karşı mütea.ddid doktorlar ve 
hatta t>b!ııadli meclisi ile bazı 

kimyagerler bu hadiseyi akıl ve 
.ıbbın kabul edemiyeceğini kat
iyetle tekrar 6Öy lemişlerdir. 

Dünkü celsede de mahkeme 
heyeti bu ikinci grup şahi.dlere il
tihak eden marul bir ibakteriyo
loğumuzu dinlemiştir. 

Cerrahpaşa hastanesı bakteri -
yoloğu olan bu şaiıid ezcümle de
'lliştir ki: 

•- Bir akşam üstü •hastanede 
nöbetçi idim. Emniyet müdürlü
ğünden bir maznunun getirildi -
ğini ve midesinin yıkanılıp her
halde içinde bulunan ve yutmll§ 
olduğu 3 liranın çıkanlması la -
um geldiğini söyİedHer. 

Eunun üzerine maznun alına -
rak midesi yıkandı. Fakat birşey 

bulunamadı. Rön~enle de ya -
pılan muayenede paraya aid hiç 

bir emare lbulun-amadı. Üçüncü 
bir tedbir olmak üzere kendisine 
kuvvetli bir müshil verildi. Biz

zat tarafımdan yapılan ifrazat ü
zerindeki tahlil neticesinde de 
birşey bulunamadı. 

Bu vaziyet karşısında maznu -

dı. Hem kendisi kaçacak, h~ır. de 
çocuğu kaçıracaktı. Fakat bun -
dan evvel, o gün hiç f.iphcs;z 
kendisile tekrar gösüşeceği'l.e ka
ni olduğu Ualınonun suallerine 
mahirane cevablar verere!o:. cmmı 
ağzı.ndan birşeyler öğrenmek da
ha muvafık olacaktı. 

O gün odasına mükell{'i b r 
yemek sofrası kuroular .TeplH, 
bu hakikaten iştihaaver ye'l"'ek
lerden bol bol yedi. 

Filhakika o gün Öğleden sonra 
Ualini tekrar kendisini sıgaya çek
tı. Fakat Templar bu sefer son 
derece nazık ve nıüsaid cevablar 
veriyor ,.e Nrvyorka herhangi kô· 

Sahte 
Polis 

Memuru 
iki Ay, On Güne 

Mahkum Edildi 
Yüksekkaldırımda •Tekirdağ• 

otelinde 18 numarada oturan Sa
im isminde işsiz birisinin kendi
iine memur süsü vererek öteye
beriye müracaat eti.iğini ve biri
sinden naI'gile yaktırnıak baha

nesile 5 lira rüşvet alırken ya -
kalandığını yazmıştık. 

Evvelce tramvay şirketinin Şişli 

atelyesin.de çalışırken suihalinden 
koğulduğu anlaşılan suçlu hemen 

evrakile 'Beyoğlu cürmüme;ıl1Ud 
mahkemesine verilmiştir. 

Cürmünü mahkeme de sabit 

görm~ ve kendisini 2 ay 10 gıın 
hapse mahkum oderek hakkın -

da.ki tevkif kararile tevkifhaneye 
gönderilmiştir. 

KISA POLiS 1 
._H_A_B_E_R_L_E_R_l _ 

Sultanahmet civarında rande
vuculuk yaptığı anlll§ılan Muaz
zez isminde genç bir kadın dün 
pob tarafından yakalaninıştır. 

Sultanahmet birinci sulh ceza 
mahkemesine verilen Muazzez 
derhal tevkif olunmuştur. 

* Vefada oturan Refik adında 
bir çocuk sokakta oynarken dü -
şerek yaralanmış, hastaneye kal
dırılmıştır. * Bostanbaşında oturan Hacı 
Mari Evin mahzen.ine inmek is -
terken düşerek yaralanmış, Be
yoğlu belediye hastanesine kaldı
rılm :ştır. * Boğazkesende oturan Ha -
mid oğlu Bekir adında 7 yaşında 
brçocuk "rik ağac»n<111n duşc -
rek yaralanmış hastaneye kaldı
rılm~tır. * Galatada oturan İlya adınıla 
biri evin merdivenlerinden iner
ken düşerek yaralanmış, hasta -
neye ka!dırılmıştır. 

nun bu parayı yuttuğuna inan
mak doğru olamaz. Çünkü her -
ban.gi bir maddenin mideden ba
ğırsaklara .gC9Crek .oradan ifraz 
edilmesi için 3,5 - 4 saat lazımdır. 
Eğer ecnebi bir cisim yoksa bu 
müddet nihayetinde de ifrazatın
da muhakkak amarelerine tesa
düf olun-acaktır. Nitekim bunda 
da kağıd paranın sellüloz baki -
yelerinin ifrazat arasında görül
mesi icab etmektedir. 

Saniyen boğazı 5 kişi tarafın -
dan sıkılan ıbir adamın 3 ltliğıd 

lirayı mideye indirmesi de im -
kansızdır.• 

Maznunu bir kere daha teyid 
eden bu şehadetten sonra muha
keme şahid dinlemek işini illi 
görmüş ve dosyayı tetkik etmek 
için muhakemeyi başka bir güne 
blrakm1ştır. 

tü 1>ir maksadla gelmediğini is
bata çalışıyordu. 

- Hayret ediyorum, beni niçin 
buraya getirdiniz ve beni neden 
burada tutuyorsunuz? 

- Yirmi bin doların hikayesini 
öğrenmek için ..• 

- Bir insanın yirn1i bin doları 
olursa, kabahat mi<ilr 

- Ben hakim Nateri çağırttım, 
o şimdi nerede ise gelir. Şöyle b:r 
karşılaşınız, o vakit meoele halle
dilmiş olur. 

Hulasa Ualino daha bırçok su
aller sordu ve hiıkimı'n gelmesine 
intizaren evden çıkmamak şar· 

tıle serbest olduğunu bildirdi. 

Yeni Göz /il~·~ Kliniki-~fU 
Bu Ders Yılı Başında 

Açılacak 
Üniversite tı'b fakültesi göz kli

niğin;n i~aah tamamen bitmiş 
ve bugünlerde malzemesi de Av
rupadan gelmeğe başlamıştır. 
Cerrahpaşa hastanesi bahçesin

de Y8ıJlılan bu yeni klinik gerek 
inşaat bakımından ve gerekse i
çerisindek· teşhis, tedavi ve la
boratuar salonları bakımından 

son derece mütekamil bir eser ha
lindedir. Bilhassa ısmarlanmış o
lan yeni aletler göz hastalıkları i
çin icad edilmiş en son fenni alet
ler olup bunlarla lberaber klinik 
Balkanların en modern bir ensti
tüsü haline gelecektir.· 

Klinik halen Cerrahpaşanın alt 
katında bırkaç dar odaya Bıkış

tırılmış 26 yataklık ufak bir yer
dedir. Billıassa yüzlerce tıb tale
besinin !birkaç met~e mika'blık 

bir yerde ilmi bir şekilde çalış -
ması gayrimümkün olmakta ve 
matlfıb istifade twnin edileme -
mektedir. Bu yeni müessese ile 
h· m Üniversite yepyeni bir klinik 
kazanmakta, hem de İstanbul şeh
ri son derece modern bir Bağlık 
yuvarsına kavll§maktadır . 

Aletlerin çoğu gelmiş bulundu
ğundan yeni hastane bu ders yılı 
başında küşaa cdılecektır. Klinik 
60 yataklı olacaktır. Bu yüzden 
Belediye ile Üniversite arasında 
bir mesele çıkmaktadır. Cerrah • 
paşada halen mevcud 25 yataklı 
k:in iğin nı·;;ı.~ru.ı.\ ue,cdiye tarafın
dan verilmektedir. Halbuki yatak 
adedi şimdi (60) a çıkmaktadır. 
Bu ilavelerin Üniversite tarafın
dan mı, yoksa belediye tarafın -
dan m1 deruhde edileceği mese • 
lesi muallakta bulunmaktadır. Bu 
mesele Rektörün İsviçreden av
detinden sonra halledilecek ve 
bu suretle hem ta'ebeler, ve hem 
de hastalar bu sıkıntılı vaziyet -
ten kurtanlacaklardır. 

Kaymakamların 

Toplanbsı 
Dün belediye hudutları dahi -

lindeki kazaların kaymakamları 
toplanmış, belediye zabıtası ta
limatnamesine aykırı hareket e
den otobüslerin tecziye işleri ko
nuşulmuştur. Bir otobüsten mü 
teaddit cezai-ara ehemmiyet ver 
mediği ıçin ruhsatnamesi alın

mış, Rami hattına bir, İçercnköy 
hattına üç otobüs illive edilmiş -
tir. 

Dahiliye 
Ekmekcileri 

Vekili 
Dinledi 

Dahiliye Vekili Faik Öztrak 
dün vilayette meşgul olmuş, ek -
mekçileri dinlemiştir. Ekmekçi • 
!er, Dahiliye Vekilinden tek un 
usulünün ikamesini istemişlerdir. 

Bu suretle ekmek kalitesinin 
düzeleceği ileri sürülmüştür. 

Kaymakamlara 
Muavin 

Kaymakamlann işleri çok ol -
duğu için belediye işlerile meş
gul olamamaktadırlar. Bu gibi 
kaymakamlara belediye işlerine 
bakmak üzere birer muavin ve
rilecektir. 

Ualino, Tempları.n kaçırılan kızı 
aramak için bu kadar tehlikeyi 
göze alarak oraya geldiğini bir 
an aklına bile getirmemişti. Yal
nız şu ihtarda bulundu: 

- Eğer en küçük firar teşeb -
büsünde bulunursan, kıırşunu 

ycdığın saniyedir. Muhafızların 

nezareti altında olduğunu unut • 
ma-

Templar evın içinde se11best 
kalınca, bahçeye çıktı. Küçük kiz 
ba~de oynuyordu. Kızın yanına 

gittı, kendisini kıza sevd.irmeğc 

çalışarak, onunla oyun arkadaş

lığı etmeğe başkıdı ve ayni za • 
manda da konuşmağa ... 

Öğrendi ki küçük kız kendi o
turduğu odanın üstünde!ti odada 
oturuyor. 

- Gec<'leri yalnız mı yatıyor-
sun? 

- Yalnız ... 
- Hiç korkmuyor mu>un? 
- Korkuyorum, !korkuyorum. 

Mehmetçik Geçiyor 
Bu sabah Edirnede, ka~ giindür 

büyük manevra muharebeleri ya• 
pan Türk ordusu kıt'aları ınuaz· 
zam bir geçid resmi yaptılar. Ge
çidde ecnebi ataşcmiliterler de 
bulundu. Kahraman Türk ço -
cuklannın geçişi saatlerce sürdü. 
Saatlerce, herl,esin göğsü ifti -
barla, guruda kabardı. Saatlerce 
heyecan duyduk. Milli duygula
rımızı şaha kaldıran l\lehmedcik
lerin gıeçişi, hiçbir başka milletin 
rubunda, asaletinde olnuyan, fev• 
kalade bir temaşa zevkinin •ahe
serini tattırır. 

Mehmed geçyor .. 

Mehmed geçerken tiiylerimiz 
diken diken oluyor. 

Mehmed g~rke11 gözlerimiz 
sevinç yaşı döküyor. 

Mehmed geçiyor. 

Onun asil, yiğit, merd yunı, 

tunç abideleri, heykelleri gölge· 
de bırakan bir kudretle vatan hu· 
dudlarma çevrilmiştir. 

Mehmedcik böyle geçiyor. 
Mehmedcik mütevazıdır. 
Dünyanın bu en ,asil ruhlu in-

sanı, ayni zamanda, dünyanın en 
feJ"agntkar, en sıütevazı insanı • 
dır. 

Mebmed, geçid resminde, ken
disini alkışlıyan on binlerce insa
nın takdirinden sıkılacak kadar 
mütevazıdır. 

Türk yurdu, .Mehmedciğin _elik 
yü2üne, birer kor parçası gibi 
parlıyan ıötlerine aşıktır. 

Ya, Mehmed?. 

Onun aşkını hiç sormayın .• 
Bütün tarih, ~?ehllldin yurd 

aşkı için can verdiğini anlatır. 
Bu destanı, Mehmed, kıyamete 

kadırr yazmakta devam edecektir. 
Mehmeddk geçiyor. 

Demir lıaleler, taş sütunlar. tun~ 
vüctıdlar ,fırtınalar, dağlar, dün
yalar geçiyor. 

Bayır, gö2leriniz sizi aldatıyor, 
sadece, bi:ıim Mehmedcik geçi • 
yor!. 

&EŞAD FEYZİ 

birimizin Derdi 
Hepimizin Derdi 

Çöp Arabasının 
Uğramadığı 

Mahalle 
Edirnekapı Cami sokakta o

turan bir okuyucumuz yazı
yCJr: 

•Bizim mahalle hiç şüphe
siz İstanbulun en bedbaht bir 
mahallesidir. Bir hafta on gün 
var kj semtimize bir çöp ara
basının uğradığı yoktur. Bü
tün sokaklar çöpten ve mev -
sim itibarile karpuz ve kavun 
kabuklarından geçilmiyor. 
Koskoca bir mahallenin te -
mizlik ihtiyacının alakadar 
Belediye memurları tarafın -
dan bu derece ihmal edilme
sine hayret ediyoruz. Bu şika
yetimizi gazetenize yazmanızı 
rıca driz. 

ben babamın yanına gitmek !st:· 
yorum. 

- Ben seni götürürüm amma, 
hiç kimseye birşey söylemeıs<'n ... 

Küçük kızın gözleri sevınçten 

parladı, mini mini ellerini çırptı. 
Teınplar: 

- Yoook! dedi. Bak, şimdıden 
belli ediyorsun. Sanki hı~ birşey 
olmamış gibi, gayet ciddi davra -
nacaksın. Yani eskisi gibi ... Kim
seye birşey söylemiyeceksin. Ben 
bu gece pencereden senin odana 
geleceğim. Seni alacağım. bera -
berce gidec<'ğiz, seni babana ı es
lim edeceğim. 

Küçük kız bu tav>iyelerden oon· 
ra hemen ciddikşmj,şti. Çıinkü ibu 
yabancı eve ge.ı.ri<işinin l§ayri
tabiilığini anlamıştı. Şimdi kar· 
şısıııda böyle bir halaskar görün
ce, kuzu gibi muti olmuştu. 

Templar bahçeye çıktığı vak:t, 
ortalığı iyice gözden geçırmitjtl. 

(Deı•amı var) 
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ransızlar Harbe 
inanmıyorlar 

ÇünkO Ha~. ve istikbali Hesab ve 
Mantık ileOlçmek istiyorlar. Fakat 

Alman - Rus anla~masından ev
vel gelmi~ olan A\'rupa gazetele
rine gö< atın.:a en mühim mev
zuu sinir harb. tc~kil ettiği görü
lüyor. 
Zamanın yerı kullanılan tabir

lerinden biri de budur: 
Sinir harbi. 
Umumi ha:'bde de böyle söyle

ıniıılcrdi; Hangi tarafın siniri kuv
vetli ise o taraf kazanacak de -
mişlerdi. Yine öyle olıdu. Sinirle
rı ku\-vetii olan taraf kazandı. Al
manların geçen umumi harbden 
aimış old~ğu dersler vardır. Şim
dı onlardan istifadeyı düşünü • 
yorlar. Daha ortalıkta harb yok. ! 
Fakat bir sinir harbi var. Alman
lar karşılarında bulunanları yor
mak, yıldırmak, korkutmak isti
yorlar. Bunun için de Alman ga
zeteleri her gün birşey tutturup 
yazıyorlar. Bu hal malum. 

Meşhur Majiııo hattı önünde bir Fransız zırhlı otomobili 

Fakat asıl mevzcıa gelmek la
zım: 

F·ranısanın eski başvekili M. Le
on Blum geçen gün bir makale 
neşretmiştir. Sinir harbinden 
bahseden eski başvekil sinir har-
binin şiddetle devam ettiği şu 

zamanda Fransızların tam bir sü
kunet gösterdiklerim kaydederek 
bu şayanı dikkat serinkanlılığı 

suna veriyor: 
Fransızlar harbin olacağına ih

timal vermiyorlar. Çünkü Fran
sızlara göre harb manasız bir~y
dir. Akıl ve mantık ile düşünen 
Fransızlar için yeni bir hatibin 
manası yoktur. Çünkü bu harb ile 
ne elde dileceği malıirn değildir. 

Avrupada hakikaten bir takım 
karışık davalar vardır. Fakat bu 
davaların hiçbiri de milletleri bir
birlcrile harbe tutuşturmak için 
kafi birer sebeb teşkil etmez. Bir 
de Eğer Almanya bugün sulhu 
sever bir vaziyet alacak olursa 
bundan çok istifade edecektir. 

Bilakis Avrupada yeniden bir 
harb olursa Almanya aleyhine 
birleşecek devletler onu mağlıib 
edeceklerdir. Işte Fransızlar bü
tün bunları düşünerek Alman -
yanın bile bile kendini herhangi 

bir hal'be :atai:ıi4eceğine ihtimıtl J 
vermiyorlar. Bundan dolayı da 
Avrupa.da şimdiki ikinci bir u
umumi harbin çıkabileceğini zan
netmıyorlar. Hulasa Fransızlara 

göre sulh öyle hemen tehlikeye 
girecek g'bi bir halde değildir. 

Fakat diğer taraftan bir kıs ım 

Fransızlara göre de Avrupanın 

bugün bulunduğu vaziyeti öyle 
tamamile akıl ve mantık işi diye 
gözönüne getirmek kafi değildir. 
Akıl, mantık ve hesab yukarıdaki 
gibidir. Fakat her iş dünyada akıl 
ve mantık ile mi oluyor?. 

Bunun aksini gösteren misaller 
pek çoktur. Onun için Almanyanın 
ve onunla beraber İtalyanın dev
~et adamları mutlaka her işi he
sab ederek mi yapacaklar?. Bu 
böyle olursa ne iyi. Fakat bunun 
aksi olması da çok mümkün. O
nun için bir kı:ım Fransızlar da 
diyorlar ki: 

- Ha"b olmıyacak diye büs
bütün kestirip attırmak doğru de
ğildir. Almanların, İtalyanların 
tıpkı bu işlerde Fransızlar gibi 
düşünerek kar ve zararı hesab e
deceklerine pek de itimad etme
meli!. Şimdiye kadar Almanyanın 
ve İtalyanın başında. bulunanlar 
çok kere kendi duygularına göre 
hareket etmiş oldular. 
Eğer hesabla hareket etselerdi 

•başka türlü yaparlardı. Fransız 

mantıkı ;le yürüselerdi ba.şka tür
lü giderlerdi. Sağlam düşünmek, 
her şeyi iyi ölçüp biçmek için fik-

HAYVANLAR NE VAKiT UYURLAR? 
ve av hayvanları -

hep bir vaziyette uyurlar: Yere 
yatJrlar, bir daire teşkil eder gi- · 

bi kıvrılırlar, ba. !arını ard ayak 
!arının üstüne koyarlar 

Fil; ayakta uyur - eğer varsa -
bir ağaça dayanır 

Be}·gir ve kısraklar da ekseri-_ 
yetle ayakta uyurlar. 

Kurbaga ve kara kurbağa, ya
takta oturan adamın vaziyetinde 
uyurlar. 

:\faymun çömelır, Orangotan -

lar da bir dala asılır uyurlar. Tim 
sahlar ,kertenkeleler karınlarını 

yere dayarlar ve ağızları açık u
yurlar. 

Fok ve ayı balıkları sahile çı

karlar, kumlar üzerinde birbirle
rine sıkı sıkı dayanır, uyurlar. 

Balinalar, deniz kaplumbağa -
!arı suyun üzerine ç1karlar, dal
gaların üzerinde sallana sallana 
uyurlar. 

Yarasa kuşuna gelince: Ayak
larile bir yere sarılır, ıbaşaşağı 

uyur. 

Arada tek bir fark var: Onlar şaşkın bir pusula 
şuursuz olarak öyle ya~ıyorlar; ben bir insanı 

tamamen değıştiren habis bir bedbinliğin reaksiyo
nundak, kuvvetle, bilerek yaşıyorum. Şuurumun 

derın!".ğlnde hiç olmazsa böyle akıl ettikçe duya -
bild·ğim ölü bir sızı var. Fakat, onlarda ne bu. ne 
o, hıç birisi yok! Bilmiyorlar, görmüyorlar, hisset
mıynılar, sızlamıyorlar. Bunun içindir ki, onlara 
tam lı.desile: 

Dedim. 

rin serbest olması ilk şarttır. Hal
buki İtalyada ve Almanyada böy
le değildir. Bu memleketlerin ba
şında bulunanlar dahili politika
ları icabı olarak daha başka bir 
çok şeyleri düşünüyorla~. Onla
rın bu yüzden birçok endişeleri 
vardır. Bu endişelerle beraber 
harici vaziyeti düşünürken bir 
takım hislere kapılmaları tabii -
dir. Bu hisler ise hesabı şaşırta
cak g:bidir. 

Onun için Almanyanın ve İtal
yanın vaziyetlerini düşünürken 

acele hüküm vermemeli!. 

İşte bir kısım Fransızların fik
ri de budur. Fakat yine Fransız 
ların birleıtıkleri asıl nokta şu 
oluyor: Soğukkanlılıktan ayrıl -
mamalı. Fakat bir memleket hak· 
kına ve kuvvetine emin olarak so
ğukkanlı olmalıdır. Sinir harbin
de muvaffak olmak için mutlaka 
bu soğukkanlıilığa sahib olmalı. 

Soğukkanlılık demek dikkatli, u
yanık olarak kendine hakim bu
lunmaktır. 

Geçen gün Kölnişe Zeitµngğ i
simli tanınmış .Alman ·gazetesi 
Fransanm girmiş olduğu yeni fa ... 
aliyet ve gayret sahasından bah
sederken Fransanın kuvvetini ha
tırlatıyor ve diyordOJ ki: 

Göze az görünmekle beraber 
pek şayanı dikkat olan müstem -
leke kuvvetlerinden bahsetmek 
kafidir. Alman gazetesi bunu söy
lemekle Fransızların müstemla -
kelerden çok asker getirtebilecek
lerini anla.tmak istiyor. 

Fransızların yazdığına .göre 
Fransa icabında müstemlekele • 
rinden 2,000,000 asker getirtebi
lecektir. Fakat bu bahse aneak 
dolayısile temas ediliyor. Eğer 

daha ziyade tafsilata girişilecek 

olsa Almanya v'e İtal}•anın kar • 
şı:;ında sulh cephesinı teşkil eden 
devletlerin ileride bir ha~b olur

sa ne kadar büyük kuvvetler çı -
karl•bileceklerine dair pek çok 
rakam ar dizilebilir. Hulasa eğer 

akıl ve mantık ile hesab ile düşü
nülecek olursa mihver devletleri 
için bir harbi göze almak imkan
ları pek uzak olmak lazım gelir. 

- Dejenere ... 

Diyebiliyorum. Ve .. Nazan da yazık ki, o nes
Ln k<1rbanlarından birisi! Ve .. Onun içindir ki, 

- Olmaz .. Olmaz ... Gidelim .. 
Diye tutturdu. 

- Beş dakika sonra, beni yukarda bekle .. 
D.ıdikten sonra, hakikaten Şefiki Cemile ile ta· 

ııı~lınp lafa tutuşturdu, kendisi de usulcacık ara
mızdan kaydı, yukarıya, 

- Bekle ... 

Dediği odaya çıktı. Orada ne kadar kaldılar, 
!>ı!ıniyorum? .. 

Cavidan çok içmışti. Hoş içmiyen de yoktu ya? 
Hcpımiz boğazımıza kadar şampanya, kokteyl ile 
•!olmuştuk. 

- Çocuklar haydi Gardenbııra .. 
Dedi 
-- Pek ayıp olur Cavidan .. 

- Gider, yarım saat, bir saat kalır. Yine geli-
rız .. 

Diyordu 
- Canım, Tokalılıyanın cazı Gardenınkinden 

daha mükemmel bu akşam. İçki burada da var. 
Dans, kavalye umduğumuzdan bol. Hem neredeyse 
sı.bah olacak .• 

Dedim. Dinletemedim. Burhan da Cavidanla 
btraber: 

- Belkis Hanımefendi, cidden çcıok eğle""Ce· 

ğiz. Yarını saat.. Yarım saat! .. 
Diyip duruyor, viski ve şampanyadan kızarıp 

ufalan gözl<>rini gözlerime dilomiş: 
- Haydi ... 
Diye, sendeliyordu. Bir iki, ü~. heıı .. Derken, 

EKZAN'TRİK AÖAÇLAR 

Tabiat, birçok acaibli>klerile ek
seriya bizi hayrete düşürür. Hil
kat garibeleri çeşid çeşiddir. 

Acaib ağaçlar, et yiyen nebat
lar ve buru1 bemer türlü garib 
şeyler, arzın geniş sathında, muh
telif mıntakalarcia yer alıl'lar. 

iNTiKAM 
Bilhassa nebatlar arasında öy

le tuhafları vardı·r ki insan hun
ların karşl6>nda pek haklı olarak 
şaşırır. 

Bu cümledı.n olarak Amerikada 
Masa~usetde Sıyamuaz adı veri· 
len bir nevi ağaç vardır. Bu ağaç 
160 sene ~aşar. Kök kısmı iki sak
tan müteşekklldrt-. Bu saklar 5 
metro irtifada birleşirler. 

İogilterede, Stratforda •Demir 
yiyen • diye tanılan bir ağaç var
dır. Bu ağaç dikildiği zaman et
rafına, muhafaza için, 30 santi -
metro uzağına bir demir parmak
lık çevrilmiş. Ağaç .büyüdükçe 
büyümüş. Bir gün bu demir par
maklıkları gövdesine alarak taş

mış, demirler gövdenin içinde 
kalmıştır. 

Nakleden: SİS 1 
Ali Güney artık Sabı·i Toran'ın 

muvaffakiyetlerini kıskaıııyordu. 

İkisi de otomobil komisyonculuğu 
yapıyorlardı. Sabrinin i~leri iyi 
gidiyor, Ali ise istediği kadar pa
ra kazanamıyordu. Sabrinni gü
zel ibir apartımanı, rahat bir ha
yatı vardı; Ali bir odada oturu -
yor, güç geçiniyordu. 

Ali Güneyle Sabri Toran sa -
miml arkadaştılar. Alı IVssiyatını 
tabii olarak Sabri.den saklıyordu. 
Fakat nihayet öyle bir gün gel· 
di ki, isyan etti: Sabri elinden iyi 
bir müşteriyi alımş, Alitam bir o
tomobil satacağı sırada, Sabri ken
di otomobillerinden birini satmış
tı. 

Bu ne ticaret drestisine vakısır· 

/ 

Amerikada bu neviden bir ağaç 
daha vardır. F1or Delavandaki bir 
ağacın gövdesind., kalan eski tü
fekler in namluları hala görül
mektedir. 

dı ne de arkadaşlığa... · • 
O günden sonra Ali, Sabriden 

intikam almak hevesine kapıldı. 

·~l 
tasavvur etmemişti. Ellerini oJ!lli"" ı turan Sabri yerınden fırladı. 1 

turuyot, kendi kendine söyleni - elini birden uzattı: ,. 

Günlerce düşündü. Adice inti-• 
yordu: - Vallahi benim için bu f~ 

Sabri bana oyun oynar öyle karlığa da katlanacağını tasa" 
11

• 
Vaktile bu ağacın bulunduğu 

yerde Amerika dahil! haı:ıbi cere
yan ederken kalan tüfeklerin a
ğaç tarafından massedildiği söy
leııanektedir. 

kam alma'k istemiyordu. Öyle bir 
şey yapmalıydı ki, acısı Sabrinin 
kalbine sinsin de bir daha çıkma
sın. 

mi! .. Amma benim ona oynadığım etmiyordum, dedi. Sana ıninııet 11 
bu oyunu oynamasına imkanı yok-ı rım. Kaç zamandır Aliyeyi nsS. 
tur.. başımdan atacağımı düşünilyor 

Nihayet buldu: Sabrinin karısı
nı baştan çıkaracaktı. Aliye çirkin 
ve delişmen bir kadındı, doğrusu 
Alinin hoşuna gitmiyordu. gitmi
yordu amma intikam almak için ... 

Bir tek şeye üzülüyordu. Ali ba- du~: Bana kardeşlik ettin~ 
şına geleceğini duymıyacaktı, 

Bir gün Aliye: Bu gatib ağaçlar arasında en 
şayanı dikkat olanı Siyamda bu
lunan bir ağaçtır. 

Hiki>yesi şöyledir: 
Vaktile Pesinde altın madenleri 

varmış. Bunlar zamanla terkedi
lerek haraoo haline gelmiş. Yal
nız ocaklardan birinin 14 metro 
kadar uzunlukta bacası kalmış. 

Bir .gün bu bacaya bakanlar, 
ilst tarafında bir yeşillik görmüş

ler. Merak edip araştmmışlar. Bir 
de 'bakmışlar ki bacanın ü-ıerinde 
bulunduğu toprakta bir ağaç kökü 
var. Bu yavaıJ yavaş .büyümüş. 

Bacanın içinden yukarıya çıkmış. 
Ağaç kalınlaşarak nihayet baca
yı pa1latmıştır. 

KÜTÜPHENLER 

Asurriyada, Ninivada Üzerlerin
de mukadıdes _metinler, tarihi vak
ale.r, idari taksimat ve nizamna
meler yazılı ve minalı birçok tuğ
lalar bulunmuştur. 

Bu tuğlalar, Kral Asurbani!lal 
tarafından Kuiund sarayının bü
yüli: bir salonundaki rafların üze
rine sıralanmıştı. 

Asurbanipal çok alim ve fazıl bir 
adamdı. Gü ı , büyük 'bir kıs

nıını kütüphanesinde geçirirdi. 
Yazık ki bu kıymetli eserler, 

birinci Cyaseare ve N~bopolassar 
&ibi iki cahil hükümdar tarafın -
dan tahrib edildi. Bugün, Bu zen· 
gln kütüphaneden kalan ancak 
kırık tuğlalardır ve Britiş Müze. 
um.da hıfzoluomaktadır. 

ÇİNLİ DAKTİLQLAR 

Çinli daktiloların hali pek fe
cidir. Zira, Çin daktilo makinele
ri 39 sıradır, ve 3,000 t~ vardır. 
Bunları ezberlemek, hatırda tut
mak büyük bir iştir. 

Aliye küçük gözlü, bozuk tenli, 
çarpık endamlıydı. Üstelik de ter
biyesizdi. Amma ne olursa olsun 

' Sabriyi gülünç mevkide bırakma.k 
en güzel intikam olacaktı. 

Aliye ile yalnız kaldığı günü: 
-Sizi gö.M.üın göreli seviyorum 

dedi. Kocanızla arkadaş olduğum 
için hissiyatımı saklıyordum. Fa -
kat Son günlerde bana öyle bir O· 

yun oynadı ki, artık arkadaşlığı 

k;ıle alamam. 

Aliye kahkaha ile güldü. Alinin 
i!Jinı aşkına kızmamış, \ıilakis 
memnun olmuştu. 

Esasen Sabriye fazla sadık kal
maktan da usanmıştı, Ali ile baş
başa gezmeğe gitmeğe başladı • 
!ar. 

Ali: 
- Ne yazık ki, Sabri gibi bir er

kekle evlisiniz, diyordu. O işile 

gücile m<>şguJ, sizinle layık oldu
ğu kadar uğraşamıyor. Size benim 
gibi bir koca lazımdı; sabah ak
şam dizlerinizin dibinde otursun. 

- Sahi mi? 

- Elbeıttıe sahi. Siz öyle güzel 
bir kadınsınız ki, paı·a kazandığ1 

için kendini herkesin fevkinde gö
ren Sabriye layık değilsiniz. 

Aliye düşünüyordu. Bu aşk onu. 
mütehasslsi etmişti. Aliye uzun 
müddet karşı koyamıyaacktı. Bir 
gün: 

- Ben de sizi seviyorum! dedı. 
Ertesi günü Alinin odasına git

ti. ... 
Ali memnundu. Aliyeyi bu ka

dar kolaylıkla elde edebileceğini 

- Korkuyorum, dedi, 
- Neden? 
- Kocamdan bu rabıtamızı sak-

lıyamıyacağız? 

Ali omuz silkti: 

- Bana vız gelir! Duyarsa duy
sun!. 

Aliye yerinden sevinçle fırladı: 
- Sahi mi? dedi. Öyleyse sana 

yarın güzel bir sürpriz yapacağım. 
Alinin boynuna sarılıp liptü, ç1-

kıp gitti. 
• •• 

Ertesi akşam Ali odasıha geldi· 
ği zaman Aliyeyi bavullarını, san
dıklMını yerleştirirken buldu. Ş~
şaladı: 

- Bu da ne!. 
Aliye aşıkının boynuna sarıld1: 
- Ben dedi, taksime gelir ka

dınlardan değilim. Ben yalnız se· 
ninim. Biliyorum paran yok, faz
la da !kazanamıyorsun. Amma be
nim için para mevzuu bahsolamaz. 
Bana evli olmasaydım beni alaca
ğını söylemiştin. Evli değilim. 

- Sabri ile evli değil miydin? 
-Jfayır canım. Onunla tanış -

tım. Yaşamağa baıtlad1m. Kimse 
nikah kağıdlarımızı sormadı. Her
kes lbizi karı koca biliyordu, biz de ı 

tekzib etmiyorduk. 

Ali beyninden vurul muşa dön
dü, fakat Aliyeye belli etmek iste
medi. Kendini. biraz toplamak için 
bir ıbahane edip sokağa çıktı. İnti
kamı kendisine çok pahalıya mal
'oluyordu. 

Daima toplandıkları gazinoya 
girdi. Candan bir arkadaş bulup 
başına gelenleri anlatmak, derdini 
dökmek ihtiyacındaydı. 

Gazinoya girer girmez köşede o-

- Vallahi olmaz .. Yürüyerek gitmezsek ne zev-
ki olur? .. 

Hilmi: 
- Hani benim düdüğüm ... 

Diye avaz avaz bağınyor. Bediaya: 

Iil]::!mlLJ 
ANKARA RADYOS 

DALGA UZUNLUÖV (.fi 
T.A.Q. 11,74 m. 15195 Kes. ıo (.fi 
T.A.P. 31,79m. 9465 Kes. !f (.fi· 

1639 m. 138 Ke1. 1%0 

auotlıf 

Saat 19: Program. ··ır 
Saat 19.05: Müzik (Dans ıııu 

ği - Pi.) ıl 
Saa.t 19.30: Türk müziği: f JI 

heyeti. 
Saat 20.15: Konuşma. , 
Saat 20.30: Memleket saat i 

yarı, ajans ve meteoroloji ııaııe" 
!eri. u· 

Saat 20,50: Türk müziği: O~ , 
yan: Muzaffer İlkar. Çalanlaf ~ 
Vecihe Daryal, Fahire ferf3 L 

. reV 
Refık Fersan. 1 - Rast peş ııııl 
2 - Dede - Rastkilri Natık: ( , 
getirip fendile.) 3 - Faik ııef el 

yrı Rast şarkı: (Vuslatından ga. ô, 
çektim.) 5 - Kanun ıtaksiJtl 1~ 
Şükrü - Ra.st §arkı: (UYU Iı'' 
göğsüne koysam şu hwnınalı ı!' 
şı), 7 -- Refik Fersan - Rasi şrl .,qe , 
kı: (Affeyle suçu mey gwı , 
8 - Mahmud Cel&lettin pşŞ~J 
Ra.sl şarkı: (Fitneler gizleııJ!l 
9 - Rast saz semaisi. 

Saat 21.30: Konuşma. 11-
Saat 21.45ı Neş'eli pl&klar ~~ 
Saat 21.50: Müzik: Rif8 ,~ 

Cümhur Bandosu • Şef: ~:rt 
Künçer. 1 - C.Urbini - ısl-

2 - Feliks Godin - Eyltll "
8 

jjl 

3 - Gliııka - Hayatım çar ı11• 
operasının uvertürü. ' - .ı\(:no , 
bulka • K!alb ve güller. 6 .. 
pin - Chopiıüana. 8r• 

Saal 22.40: Müzik (Opera 
yaları.) 1er~ 

Saat 23: Son ajans ııaııer ıt' . 
ziraat, esham ve tahvillt, ıca 
biyo - nukut borsası (fiat)· d ' 

Saat 23.20: Müzik (Cazb&P 

Pi.) ı:A • 
Saat 23.55 • 24: y,arıııki pr ./ - Muhakkak sen aldın. İşte elinde ... 

Dqordu. Cavidan da, sanki kendi ~vinin bah· ram. _____.....-~ 
---- --

- Gidelim ... 
Diyenler kadınlı erkekli on beş yiıımiyi buldu. 

Fakat, muhakkak ki Cavidan, Seza, Nüzhet, Jale, 
Be·lia, N<>rmin sonra .. Nusıet, Haydar, Şekip, Tah
sôı1, Hilmi kokteyllerin ba.~a vuran hızı içinde daha 
r.ck eğlenmek, delice cglenmek, kend!lerini zevkin 
hudutsuzluğuna çılgıncasına kaptırmak istiyorlar· 
dı. Hele Neriman başına bir külah geçirmiş ağzın
da da bir düdük boyuna cırcır öttürüyor, 

- Hala mı buradayız? .. 
Diye durduğu yerde sabırsızlanıyordu. Nusret: 
- Otomobille gideriz değil mi? 
Diye kapıya doğru yollandı, garsonlar da dal-

mış ,bizi seyrediyorlardı. Cavidan atıldı: 
- .. Hayır .. Hayır .. 
Jale bağırdı: 
- Şuracık .. Otomobille ıı;itlilir mi? .. 
Seza: 

' 

çe~;.ne çıkacal<;..mışız gibi: 

- Çocuklar, hepiniz birer dudük alın. Öttüre 
öttüre gideriz olmaz mı? .. 

Diyor, hep birden: 
- Hay .. Hay .. Gideriz ... 

Se>leri yükseliyordu. Galiba, yine içlerinde en 
sağlam kafalı berile Tahsindik ki, 

- Ne yapıyorsunuz kuzum. Gardenbara gidece
ğıniz yerde galiba poli~ karakolunu baylayacaksı- ı 
nız .. 

Dedik. Şekip le biraz akıllı çıktı : 

- Doğru .. Doğru .. Aksi bil· polise rastlıyablli
riz .. Sokakta bağıra çağıra .. Düdük çala çala bu ka
dar kalabalıkla gidilmez ... 

Dedi, kestirme kapıcıya seslendi: 
- Bize dört beş ()tomobil getirt ... 

(Qwam• tıllt'J 
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[ T anzimatın 100 Üncü Y ıldönümü Hazırlıkları 
........................................................................ , ... 
Mustafa Reşid Paşanın 

Türbesi · Harabdır .. 
't anzimat Devrinin Bu Mümtaz Şahsiyetinin Yağlı 

Boya Tablosundan Ve Büstünden Önce, 
Harab Türbesini imar Etmeliyiz 

'l'ı;ı,., lskendcr F. SERTELLİ! 

,i;ıııtnönü Halkevi Tarih ve Ede
lo at ŞUbesi reisi Halid Bayrı ile 
tı~(UYorduk. Arkadaşım bir a-

ıu' .. \'ahu, dedi, Tanzimatın yü
~~tu Yıldönumünün 3 teşrinisa
~e kutıulanmasına karar veril -
~ Bu maksadla salahiyettar 
!ıeı !leler tarafından da büyük lbir 
ııı·· hazırlanıyormuş. Bu yıldönü-
~ ııı·· 1 \;ıı unasebetile Ankara ve s -

li( bulda Tanzimat devrinin ve
I. •!arından mürekkeb birer sel" 
t llçılınasına ve bu sergide yalnız ı 

Mustııfıı Refid Paşanın Çıır §lkııkııpıdııki hıırab türbesi 

• ~llnat devrinin karakterini te· 'ar 
tiı~z. ettiren eser ve vesik~lar~n 
~ erılınesine de karar v-erılmış. 
4~ devrin en mümtaz şahsiyeti o
lıı ~Ustafa Reşid Paşannı yağlı-

Ya b· im ~ tr tablosunun yapı ası ve 
~ca bir büstünün de hazırlan -
lı>lt 1 ka~ar altı·na alınmış. Çok iyi, 
ı , .. lerınde bir teşebbüs. Fakat, 
!ııo~ıı, İstarııbulda bulunan kabrini 
"ıı ~t etmek istiyenler, Reşid Pa
ı;~ııı harab türbesine gidince, Av
~i ldan memleketimiz~ ilk yeni
~ Sokan bu adamın ; atlığ. ye· 
~:t halde bulacaklarını dü;ıüne-

ıı ıler mi? 
aı· it ıd Bayrı'nın sozune inan • 

rek, ilk önce Abdülmecidi iknaa / 
muvaffak oluyor ve elinden iste
diği gibi bir ferman alıyor ki, işte 
buna cGülhane hattı hümayunu• 
denmıştir. Bu fermanda herkesin 
canının, malının ve namusunun 
korunacağı, ve vergi ile asker al
mak gibi yeni kanunlar vazedile
ceği ve bu tarihten sonra bir insa· 
nın keyif ve arzusile hiç bir fer
din cezalandırılamıyacağı, hiç 
kimsenin malı müsadere edil mi· 
yeceği ve bu haklardan müslü -
man olmıyanların da tamamen is· 
tifade edeceği ilan ediliyor. 
Reşid Paşa bu suretle İngiltere 

ve Fransanın azami yan-dımını te
min etmekle beralber, Mısır mese-

lesinden de az zararla çıkmağa ve 
Mısır valisi Mehmed Ali Paşanın 
gözünü yıldırmağa da muvaffak 
olmuştur. 

Mısır meselesıni hallederken, bir 
taraftan da Rusyanın Türkiye iş· 

!erine müdahalesini önlemeğe mu· 
vaffak olan Mustafa R~id Paşa, 

Boğazlar muahedesile boğazı bü
tün harb gemilerine kapamış bu
lunuyordu. 
Çarlık Rusyası bu tarihten son· 

ra, Türk;yeyi daima (Hasta adam) 
saymaktan ve fırsat düştükçe da
hili ve harici tahdkat yapmaktan 
geri durmamışsa da, bu memnui
yet - o tarihte yapılan Boğazlar 

( Dev.,mı 1 inci sayfada) lır ısl<!rniyenlerin arasında - iti
b~ ed.eyinı ' ki - ben de vardım. 

n Çarşıkapısı civarındaki türbe-, Kabus mu? Hakikat mi ? 1 1 

1 rGenç Kadın; Rakibesi
Ü zerine Atıldı • 

nın 

Boğazından Tuttu, Olanca Kuvvetile itti, 
Uçuruma Yuvarladı .•• 

) Mustafıı Reşid Pıışıı ' . 1, &ıtt,-. . 
"'Ilı . ·gım zaman, Padışah lan 
'ıtr/•ta1t bütüa millc\P. f~~ ve 
lııı,i l>~ntalon giydiren VP Tiırk 
~,;etıni mei~n: bir kisve ile 
>,~ Paya iik del .ı taıııtw bu bü· 
~\~daının türbesinin bu kadar 
d'tı~ it ve bakımsız bir halde kal· 
'ı &Ötünce, evvela gözlerime 
~,~ tııl alt :stemcdim. Demir par -
h. ı1tı . 
"lı~ arından kubbesıne, kapı-
~ y e§ığinden tavanına kadar 
'lı h eri tamire muhtaç bir hal
~-ı,}1~nan bu harabenin önünd-e 
•'"'ı k 'l)ı •Cndimden utanmadım der-

. Yala nsöy!emiş olurum. 

. l.ııısı ... 
~y~~ afa Reşid Paşan!n yaptığı 
't 11 ı§lerj bu dar ve kısa sütun-
' ıı.,, lıde teşrihe imkiın olmamak-

Son gelen Pa -
ris gıtzetıeleri, 

· r Breton sahilinde, 
büyük bir deniz 
fenerinde geçeq 

bir faciadan bah
s«llyorlar. Genç 
bekçinin güzel ve 

kıskanç karısı, ka 
ı zazede bir kadını 
· fenerin balkonun• 

dan uçuruma yu
varlamak suıretDe 1 

öldürmüş. 

.Rüzgar gittik
çe artıyor, dal -
galar yüks-eli • 
yor. Sahilde, bü
yük bir kayanın 
üzerindeki fenerin 
bekçisi. dürbünü-

İ nü almış, bakıyor. 
B'rdenbire, yulqa
rıki balkonda bu
lunan karısı ba -
ğırıyor: ' ~.,•her, Tanzimat devrine şöy

·~ t goz atalım: Sultan Mahmud 
~ı ~ u zaman Mısır meselesi he-

1 ,,tııedilmemiş ve bıiyük dev
lıtite e başlıyan konuşmalar bir ı 
q~~ Ye iktiran etmemi~ti. Mah -

~'lt,, ıı Oğlu Abdülmecid tahta ge
~~. ~Ustafa Reşid Pasayı mey· 
~qy•getirdi. Reşid Paşa· Mısır ve 

- Yan tarafta 
bir gemi var. Bat
mak tehlikesin ~ 

maruz!. 

4 eı ıneseıeıerini Avrupayı mem
"1~ llıek suretile halletmek yo
>.. ı.::'.1tu.gu için, devleti· az çok 
\ıh. eyı ve müsiümaıı olmıyan 

'etı ~ . ere de bazı haklar ver -Qu .. 
ı .... §Uııü,·oı· Fakat bunu yal-

a . \ili$·· .J • ı 

"tı ~Utırnek kafi gelir mi? Ye-

l~lı •>.'lla ilk önce padişahtan 
·ıı~k • . 
,.. lazım. Reş•d Paşa bü -
-~A Ve kabiliveliııi ııösterP-

- Evet, fakat 
kat kurtarabil -
menin çaresi yok. 

Az sonra gemi, 
dalgaların arasın-

ı 
da kayboluyor. '-"--·-----' 
Küçük bir san - • 
dalın sahile doğru gelıneğe çahş- ı 
tığı görülüyor. Fenere yaklaşıyor. 
Fakat dalgaların şiddetinden ya
naşamıyor. Feıerden ip atıyor • 
J.ar. tki erkek ve bir kadından i
baret olan kazazedeleri kurları • 
vorlar, 

Kadın baygın bir halde. Elbi -
selerinL değiştiriyorlar, ~ıcak bir 
yatağa yatırıyorlar. Ağzına rom 
ve konyak damlatıyorlar. 

On iki saat sonra gözle11lni a
çıyor: 

(De"cımı 7 iııri ııı11fa4c> 

UNUTMUŞUM BE KARDEŞ!. 

Ayyaşhğı ile me~hur Bekri 
Mustafayı tanımıyan harac me
murlarından biri, bir gün kendi· 
sio:ıi bir meyhan«le görür, sorar: 

- Harac kağıdın var mı?. 

--
Alman Militarizm Taraf

larının En Mukaddes 
Bir ziyaret Yeridir 

- Bende kağıd mağıd yok! Ben 

Şarki Prusyada, Polonya hu -
duduna yakın bataklık ve çam 
ormanlarile dolu bir arazide kü
çük bir köy görülür: Tanenıberg .. harac marac bilmem!. 

Harac memuru, Bekri Musta
fayı götürmek ister. Meyhanede 
bulunanlar sebebini sorarlar: 

- Harac kağıdı yok da!. 

- Fakat bu, meşhur Bekı:i Mus-
fafadır .. Reayadan değildir ki ha- j 
rac kcğıdı olsun- .Müslüman oğlu 

1914 seneııi ağustos ayı sonla -
rında Mareşal Hinderlbu~g. beş 

gün süren kanlı bir muharebeden 
sonra Rus ordularını bataklığa 

döktü ve Rus turruz hareketini 
durdurmıya muvaffak oldu. 

müslümandır!. 1 

Üçüncü Rayhş hükumeti bu se
ne, bu harb meydanının ziyare
tine nıilli bir şekil verdi. 

Derler. Sonra Bekri Mustafaya 
sorarlar: 

- Niçin müslüman olduğunu 
söylemedin? 

O cevab verir: 
- Unutmuşum be kardeş!. 

TERZİNİN TENZİLATI 

Adamın bi·ri terziye bir elbise 
diktirir. Parasını vereceği sırada: 

- Usta, der, bana biraz ikram 
et!. 

- Peki. .. İplik parasını kes, ge-
ri kalanını ve,-!. 

- Biraz daha ikram et, u.sta!. 

- Pekf ... Yarısını ver!. 

- Rica ederim, usta ... Bira.z da-
ha ikram et!. 

Terzi hiddeUe: 

- Biraz daha, biraz daha ... Da
ha ne ikram edeyim. Haydi el -
biseyi al da git!. 

Deyinoe m~teri elbiseyi kol
tuğnun altına sık~tırır ve soru: 

- Bir yeri söküldüğü zaman 
getirsem diker misin?. 

UCU ZDERS 

Bir mirasyedi; bir lisan muai· 
!imini çağmr, alay etmek için: 

- Bay muallim .. . Bir köpeğim 
var. Kendisini pek 9'lk severim. 
Fakat ne o benim, ne de ben onun 

lisanından anlıyorum. Kendisine 

lisan öğretebilirseniz, size her ke
lime için bir lira veririm. 

Muallim, gayet tabii bir tavırla 
şu cevabı verir: 

- Bayım!. Lisanımız beş bin 
kelimeden fazladır. Bunun için on 
bin lira vereceğinize iki lira ve

riniz de size, iki kelimeden ibaret 
bulunan köpekçe (hav hav) ı öğ

reteyim He.m kolay, hem de ucuz 
olur. Sevdiğiniz köpekle doya do

ya konuşursunuz!. 

,, 

Faydalı Bilgiler: -
İdareli Bir İdare 

Kandili 
Büyük bir kstan~nin dış ve 

i.ç kabuklarını soyunuz ve or
ta yerinden bir yorgan iğnesi 

ile deliniz. Zeytinyağı içerisi
ne koyarak yirmi clJr\ saat bı

rakınız. Sonra, pamı.ık ipli -
ğinden ince bir fitil yapınız, 

fitili delikten geçiri'liz. Su do

lu bir bardağın içer'>!r,e koyu
nuz Gece yatarken fitili ya

karsanız idare kandili vazife
sini görür. Sabaha kadar da .. 
sonmez. 

Tirhllarıı. Karşt 

Ağaçlara. çiçeklerP musal
lat olan yeşil tırtılları mahvet. 
mek çok kolaydır. 

Çiçeklerin. ağaçların yere 
yakın yerlerine bir vaPQdiza
törle petrol sıkmalı. hem tır
tılları, he mde yunıurtalarını 
öldürür. 

Yıı.semiu Yağı 

Yas-eminin çiçekkrinden gü
zel kokulu bir yağ ç;karılır. 

Keten yağına hatırı lmış bir 
pamuk parçasının arasına çi
çekleri yerl~tirlniz, kapalı 

bir kutuda yirr11i dört saat bı
rakinız. Sonra çiçekleri deği§
tiriniz. Üçüncü günü pamuk, 
çiçeklerin ruhunu tamamile i
çer. Küçük bir şişenin içeri
sine sıkınız ve ağzını iyice 
kapayınız. 

Harb meydanında. Alınan as • 
kerlPrınin mezarlarımn bulun 
duğu bir tepede muazzam hir a
bide vardır. Bu abld-e, otuz metro 
yüksekliğinde, ve daire şeklinde 
sekiz sütundan mürekkebdir. Sü
tunları bil'l>irlerinc bir duvarla 
birleştirilmiştir. 

Uzaktan görüldüğü zaman bir 
mahpes zannolunur. Orta yerin
de büyük bir salib vardır. Sü -
tunların başlarında, harb ganaimi 
ve bayraklar görülür. 

Duvarlarda bakır levhalar üze
rinde mücad-eleye iştirak eden 
fırkaların, alayların ve taburların 
isimleri yazLlıdır. 

levha dikkat nazarını çeker. Bu 
Kapının üzerinde, bronz bir 

levhanın üstünde, Hindenburgun 
Almanyanın harb istediğini red 

' ıollu irad ettijl bir nutkun bir 
cümlesi yazılıdır. 

Alman ziyaretçiler bu cümleyi 
okumadıktan sonra abidenin içe
risine giremezler. 

J\Jbidenin birkaç yüz kilometro 
ilerisinde izbeye benziyen ahşab 
bir ev yapılm~tır. Büyük bir sa
londa tahta iskemleler, sıralar 

vardır. Duvarda büyük bir harita 
asılıdır. Üzerinde ıbirçok küçük 
elektrik ampülleri göze çarpar. 

(l>et>cımı 7 inci ıcıl/fcıda) 

ıı•••······················· 

Casus 
Baron 

Bir Çocuk Düşürme 
Vak'asından Çıkan iş 

J:stra~buvg mahkemesi, son gün
lerde birçok •çocuk düşümıe. da
valarını rüiyet etmiştir. Bunlar 
arasında şayanı dikkat olan bir 
dava .da şudur: 

Deniz, 20 yaşlarında ve Baron 
Reihe~taynin kızıdır. Fakülte -
de dişçilik tahsil ederken arka • 
daşlarından bir gençle sevişmi§ ve 
hamile kalmli. 

Delikanlının ailesi maruf ve 
zengin kızı oğullarına almak ve 
meseleyi bu suretle kapatmak is
tcmi§ler. Fakat mağrur Baron bu
na muvafakat göstermemiştir. 

Kızını, Fransanın cenub sa -
bilinde ikamet eden teyzesınin 

yanına göndermiş. Orada çocuğu 
düşüıımek için birçok kabileleı·e 
müracaat etmiş. H-epsi red cevabı 

ı vermişler. Bunun üzerine bizzat 
baldızı Marta Lorayı ikna etmiş. 
Bunun verdiği bir ilaçla çocuk 
düşmüş, genç kız ölüm halinde 
hastaneye naklolunmuş. 

Mahkeme, Baronu iki sene ha
pis ve 500 frank para cezasına; 

kızını 18, .baldızını da 12 ay yapse 
mahkum etmiştir. 

Baron, iki jandarmanın muiıa -
faza&ı altında Nansi dıvanıharbine 
gönderilmiştir. 

Rivayete göre Baron, yabancı 
bir devlete casusluk ediyor, milli 
müdafaaya aid haberler veriyor
muş. 

PA RüS 
Çapkınları 

Kendi Hususi Kanunlarının Hü
kümlerine Çok Riayet Ederler 

Paris çapkınlarının kendilerine 
mahsus kanunları vardı.r. Ahki
mına (!) son derece riayet eder
ler aralarında husule gelen ihti
latları, yine aralarında halleder -
!er. Ağızları çok sıkıdır. Bo~bo· 
ğazlık etmezler, sırlarını harice 
vemıezler. 

Bunların oturdukları apartı -
manlara, yemek yedikleri lokanta
lara, toplaindıkları kahvelere ya
bancı git'rnez. Girse de tarassud 
altında bulundıırulur. 

Bu çapkınların en azılılarından 
biri olan Toto, karısını döıter. Na
sılsa mahkemeye düşerler. 

Hakim - Karınızı döğmüşsü-... nuz ... 
Toto - Döğmedim, şöyle hafif

ce bir iki tokat attım. Buna, bizim 
muhitte O'kşıınıa derler. 

Hakim - Hayretle Ok§a.ma m. 
derler? ..• 

Toto - Evet .•. 

Hakim - Fakat, karınız dava 

cı ..• (Kadına hitaben) Ne diyece~ 
>iniz Madam? ..• 

Davacı .GUzel Leliıu ayağa kal 

kıyor. Orta boylu, oldukça güzel 

fakat yüzü ve dudakları fazlacı 
boyalı. Arkasında pk bir tayyör 

kırmızı ipekli bir blüz var. Taır 

bir kokot nüınunesi ..• 

Güzel Lelia - Totoyu bir baş 
ka kadınla dansederken gördüm 

Kavga bundan çıktı. 

Hakim - Sizi iki yerinizden bı 
çakla vurdu deltil mi? .. 

(Detııımı 7 lnet ıa.vfcıdaJ 

RANAVALO 
Madagaskar'ın Son Kraliçesi 

Madagaskar, bu 
zengin ada, Fran
sızların idaresine 
geçmezden evvel 
müstakil bir kral
lık idi. Ve hüküm
darı da kırk yaş
larında bir kadın-
dı: Manjaka Ra-
navala... 1 

Orta boylu, ka· ı . 
ra gözlü ve kara 
kaşlı, buğday ten-
li ve oldukça gü-
zel bir kadın olan 
kraliçe adanın en 
yakışıklı adamı o-
lan Anderiamiaz'-
ayı çıldırasıya s-e
viyordu. Buna 
rağmen onu ölü-
me mahkum etti. 
Aleyhinde bir sui
kasd lertib etti
ğini söylemişler -
di. Acaba bu id
dia doğru mu idi?. 

Kraliçenin ne • 
dimi, gözb-ebeği o
lan bu delikanlı kalbini göstere • 
rek: 

- Kurşunu buraya nişan alı -
nız. Kraliçenin kolları arasından 

çıkan bir ''ücudü delik deşik et
meyiniz! ... 

Dedi. Ve bir · kahraman gibi öl
dü. 

Kraliçe, az sonra J an La bor ad: 
lı bir Fransıza gönül vudi. 

Yirmi altı sene beraber yaşadı
lar. Fakat, Jaıı Labor da, Andria- ı 

maiaz gibi hükumet<& karşı bir is
yan hazırlamakla itham olundu. 
Kraliçe, bunu kurtarmak için çok 
çalıştı. Fakat, muvaffak olama -
dL Yalnız ölüm cezası yerine nef
yedilmesine karar verdirebildl. 
Jan Labor, saraydan ayrılırken 

kraliçe balkona çıktı. G&ya§lan 
dökerek arkasından baktı. 

Ranavalanm yerine J an Labor
dan olan oğlu Ratut tahta geç\l 
Fakat o da 18 ay sonra asılar ta• 
rafındNı katlolundu. 
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Elimizde Koz Olar ak Sakladığımız 
Şehzadeyi Anadoluya Geçirelim 
Ne Vakıt Bu Harekete Geçmemiz Lcizımgeldiğini 
Düşünüyorum ve Hayli Teredaüt Ediyorum 

Padişahı uğraştırır durur. Bi~'ıns 
bu suretle biraz daha nefes almış 
olur. Yapacağımız dah çok ent
rikalar vardır. Ya.lruz. siıze din 
kavgaları işinde sakin olmanızı 

tavsiye ederim. 

Dedi. İmparator Kostantin şeh
zade Orhanı Anadoluya geçirme
yi kararlaştırmıştı. Fakat, bu işin 
Eamanını tayin etmek lazımdı. 

Bir gün imparator, başamiral 

~)>tanısı çağırdı. Aralarında şu. 
ltonu§malar oldu: 

- Notaras, ikinci Mehmedin 
Karaman i;syanını bastırdıktan 

sonra; Edrinede Bizans1 muhasara 

ve zaptetınek için projeler çizdi
ği malumun ... Biz de boş durmu
yoruz, Romayı ikna ettik, kilise 
ittihadını da ilan ederek sureta 

bağdaştrk ... Yavaş, yaıv3§ hıristi

yan kuvvetleri ımdadımıza gel -
mektedir. Bir yandan da kaleler; 
tamir ediyoruz. Muhasaraya kafi 
erzak da gelmektedir. Balkanlar
da bir ehl.isalib tertbi için de Jan 
Hünyadiye adamlar yolladık ... 
Roma da bu iş için çalışıyor. Mu
hakkak Sırlbistan Kralı da hare
kete ~eçer ... Faka4; bütün bu 
tedbirlere karşı yeni bir vak'a ih
das etmek icab etmez mi?. 

- Ne suretle haşıneımeiıb? 
Meselfı; elimizde bir koz ola

rak sakla.dığımn ehzade Orlıanı 
Anadoluya geçirelim. 

- Hiç şüphesiz bu kozumuzu 
kullanacağız .. 

- Fakat; ne vakit bu harekete ı 
geçmemiz lil21m geldiğinde tered
düdüm var?. 

- Herhalde Sultan Mehmed 
kuvvellerile İstanbul üzerine yü
rürken .. 

- Acaba, daha evvel yapsakt 
- Bu bir fayda temin etmez .. 
- Niçin?. 

- Edirııede bulunan padişah 

kuvvetlerini alarak Anadoluya 
geçer ve Orhanı kolaylıkla tepe
ler ... 

- İyiya, hi çolmazsa yine lbir 
sene kadar vakit kazanırız ... Ve 
padişahın Bizans üzerine olan ha
zırlıkları durmuş olur. 

- Ben<:e; Pad1şah kuvvetleri
ni Bizans üzerine tevcih ettiği za
man Orhanı salıvermek daha· doğ
rudur. Çünkii; Sultan Mehmed 
Anadolu kuvvetlerini de Bizans 
üzerine hareke!(' getirmi.:ı olaca
ğından şehzade Anadoluyu nisbe
ten boş bulur ... Ve harekatında 
daha serbest kalır ... Sultan Meh
med de mıxıburen muhasarayı terk 
ile Orhanm üzerine yürümeğe 

mecbur olur. 

- Söylediklerin doğru .. Fakat 
tereddüddeyim .. 

- Bu işte tereddüd edilecek 
nokta yok ... Arzettiğim daha mu
vafıktır. 

- Maksadım; Padişahı, Bizan> 
muhasarasına lazım gelen teda -
rıki yapmadan şehzadenin üzeri
ne sevketmektir. 

Makineye Verirken: 

- ........ . 
- Çünkü; bir kere tedarike ge

çerse, ve lazım gelen eslıhayı ve 
mUlıasara aletlerini hazırlarsa, 

Sultan Mehmedi Bizans fethinden 
geri koymak güç olll<'. 

- Bundan ne çıkar?. Şehzade
yi Anadoluda Karamanoğlu İbra
him Bey gibi bozduktan sonra, 
tekrar Ed.irneye dönüşünde ya
pamaz mı?. 

- Şehzadenin fikrini alalım mı 
dersin?. 

- Ona kalırsa şimdiden salı -
verilmesini ister .. 

- Fakat, kendi zararına olabi
bilecek birşeye de girmek istemez 
ya?. 

- H)ç de böyle değıl; bir an ev
vel azad ilmao;ını ister .. 

- Bir kere soralım ..• 
1f.. 

Halil Paşa ile Şehzade Orhan a
rasındaki gizlice muhabere olu
yordu. Halil Paşadan son gelen 
mahrem bir mektubda şöyle de
n:yordu: 

- Şehzadem; bir kolayını bu
lup Bizanstan kaçmanız gerektir. 
Ben, imparatora ve Notarasa me· 
ram anla:tamadım .. Eğer, bu he -
rifler sizi Anadoluya salıvermiş 

ler olsaydı, bugün yüzde yüz ali,. 
osman tahtına çıkmış bulunacak
tınız. Binaenaleyh sizin ne yapıp 
yapıp Bizanstan firar etmeniz ge
rektir. Hem bu işi çok geciktir -
meden yapmaJ15ınız?. 

(Devamı 1'4t') 

Almanyanın Bütün Dostları 
Kendisinden Yüz Çeviriyorlar 

Paris 25 (Huswd)- E.ko dö 1 
Pari gazetesinin verdiği bir ha
bere göre, Sovyet - Alman anlaş
ması janoyada olduğu gibi, ital- 1 
ya, Macaristan, t~apyada da h<>§-j 
nutsuzlulı: uyandırmıştır. Mosko-

va paktı rle antikomintern pakt 

artık tamamile hükümsüz kal -

mış bir haldedir. Almanya iS'e ta-

mamıle harb hazırlığı içindedir 

Yenı hiçbir seferberlik yapmıyan 

İtalyanın da, japonya glbi Alınan

lardan yüz çevirmesine kuvvetle 

ihtimal verilmek•edir. İtalyanın 

böyle bir hareketi sulhu kurtar

j makta mooim bir amil olacaktır. 

Uzak Şarkta Yeni Bir Anlaşma mı? 
Faris 25 (Hususi) - Alman - 1 !ar. Gelen haberlere göre, Japon- 1 İngiliz ve Amerikan menfaatleri

Sovyet anlaşmasının Tokyoda u- ya dokuz de\'let muahedesini fes- nin birleştirilerek, yeni bir an _ 
yandırdığı infial ve hiddetten balı- hederek, bunun yerıne Uzak Şark-

laşmıya yol açılması hiç de gayri 
ııeden gazetele1·, Japnoyanın bu in- ta yeni bir anlaşmanın ikamesi fi-

mümkün olmadığı kanaatinde bu-fialini bilfiil göı;termesi çok muh- ı kirleri kuvvetlenmektedir. Siya-
temel olduğunu da yazmaktadır- si mahafil, Uzak Şarkta Japon, lunmaktadır. 

Fransız -Sovyst Pakt• Feshedildi 
Faris 25 CHususi) - Alman -

Sovyet paktınm Fran>ız - Sovyet 
pakh ili telifi kabil olmadıgı için, 
siyasi mahafil Fransıı - Sovyet 
paktını otomatik b:r şekılde fes
hedilm~ telakki etmektedir. 

Gelen haberlere göre, Mosko
va palıtı muc;bince, Sovyetler, 
P-0lonyaya hk; bir suretle harb 

malzemesi de vermiyeceklerdir. 
Ecnebi mıışahıdlerde hasıl olan 

kanaate göre bu tefsirler Alman
yanın bir harbe mal olsa dahi e
mellerini tahakkuk ettirmek az
mınde bulunduğunu göstermekte 
çıinkü Almanya şımdi Sovyetler 
Blrliğinin ınüzaheretinden emin 
bulunmaktadır. 

Bununla beraber aynı müşahid
ler meselenin muslihane bir şekil
df" halledilmesi ümidinin henüz 
tamamile zail olmadığmı ilave et
mektedirler. 

Papa dün akşam radyoda söyle
diği bır nutukta, hükumetleri ve 
milletleri israrla sulhün idamesine 
dave !etmiştir. 

Almanlar: "Artık İş İşden Geçti,, Diyorlar 
Berlin 25 CA.A.) - ·Havas. 

Chamberlaın'in dünkü nutku hak
kında tdsirlerde bulunan Harıci
Y• nezaretile sıkı teması olan mah
fellerde İngiltere ile Almanya ara
sındakı ihtilafların simd: halledi-

lemıyecek bir şekil aldığını beyan j 
eylemektedırler. 

Polonyalıların müzakereye ha
zır olduklarına dair İngiltere b~
vekili tarafından y.;pılan beyanat 
hakkında Alman ınahfelleri şim-

di artık iş işden geçtiğini söyle -
mekte ve başvekilin büyük dev • 
Jetlerin ekseriyeti namına söz söy
liyemiyeceğini ilave eylemekte -
dirler. 

Fransızlar Parisi Yabancılardan Tem izliyorlar 
Faris 2G (A.A.) - 20 ile 27 yaş 

arasındaKi blitün erkek miıltecı -

lerle mıllıyetı olmıyan bütün nııi'

tecilerin polis komiser lıklerine 

müracaatla kayded ilmeleri emre- J 
dılmıştır. 

Hükümet Parı.te bulunmaları 

kendileri için hayati bir mecburi
yet olmıyanları şehri terketmeğe 

davet etmiştir. 

Amenka sefarethanesi tebeası

na Ameıikaya dönmeği tav"ye et

mektedir. 

ltalya Almanyadan 
Ayrılıyor mu? 

Harb Mı!hakkaksa 
Vaziyet Ne Olacak? 

. br 
(1 inci sahifeden devam) 

mışlardır. Avam kamarası dün
kü toplantısında kabineye genjş 
salahiyet vermiş ve Başvekil Çem
berlayn, bir tecavüz vukuunda İn
gilterenin harbe edeceğini kat'i
yetle tekrar etmiştir. 

Buhranla en ziyade alakadar o
lan Lhistandır. Bu aııemleketten 
gelen haberler, Polonyanın sıkı 

bir tarruza karşı derhal mukave
met edeceklerine hiç şüphe edil -
memektedir. Hudutlarda iki ordu 

karşı kar.şıya vaziyet almış bu - . 
lunmaktadır. Cephe gerisinde de ı 
mütemadiyen ihtiyat kuvvetleri 

toplanmaktad1r. Hatta hududda 
ufak tefek bazı tecavüz hadiseleri 
de başlamıştır. Varşovadaki Al -
man sefaerti erkanı Berline dön
mek için hazırlanmışlardır. 

Almanlar yalnız Polonya hu -
duduna asker yığmakla kalmamış, 
Fransa, Belçika, Lüksemburg ve 
hatta İsviçre hududlarında da 
kuvvetli tedafüi tedbirler almış

tır. Bütün bu manzara Avrupanın 
müthiş bir badireye doğru sürük -
lenmekte olduğu intibamı kuvvet
lendirmektedir. 

Son vaziyet hakkında bugün al
dığımız telgrafları sırasile derce
diyoruz: 

HİTLER KAT'I KARARINI 
VERDİ 

Faris 25 (Hususi) - Hitlerin, 
Moskovadan dönen Hariciye na
:ı.ırı Fon Ribbentrop'la yaptığı gö
rÜŞl'Ileden sonra, müşavirleri ile 

vaziyeti bir kere daha gözden ge
çirdiği ve kat'i kararını verdiği 

söylenmektedir. Toplantıda Mare

şal Giiring ve diğer Alman ku -
mandanları da hazır bulunmuştur. 
Toplantı gece yarısından sonraya 
kadar devam etmiştir. Bu kararın 
zaten Almanlaştırılmış olan Dan
zig'in, 27 ağustosta Tannenberg'de 
söylenecek nutukla bir ilhak §ek
linde tecelli edeceği anlaşılmakta
dır. 

Hitler, böyle bir ilhak karşıSJn
da, ne Polonyanın, ne Fransanın 
ve ne İngilterenin harekete geçe
ceklerini zannetmemektdir. Bü -

tün alınan tedbirler, bu devletle
rin ha.-ekete geçmeleri ihtimaHne 
'karşıdJr. Bu takdirde Danzig ka
yıdsız, şartsız Şarki Prusyaya .geç
miş olacak ve vaziyette sükun ha
sıl olacaktır. Polonya harekete geç
tiği takdirde ise, harbi muhakkak 
teliilı:ki etmek lfızımdır. 

ALMANLAR BARAJ BALONLA-
RINI HAV ALNDIRDILAR 

Londra 25 - Almanyada bütün 
hususi tayyare ve otomobillerin 
müsadere edildiği, Ziegfred hat
tına külliyetli miktarda kuvvetler 
yerleştirildiği bildirilmektedir. Bir 
çok yerlerde baraj balonları ha -
valandırılmıştır. 

İTALYAN SAHİLLERİNDE 
•HAZIRLlKLAR 

Roma 25 - Mussolini ordu ve 
donanma erkanıharbiye reisleri 
ile görüşmüştür. Her tarafta, bil
hassa sahillerde ve limanlarda a
lınan müdafaa tertibatı kuvvet -
Jendfrilmektedir. 

LEH ORDUSU DANZİGİ 
KUŞATI'l 

Berlin 25 (Hususi) - Leh or
dusu garptan ve cenuptan Dan -
zigi kuşatmış vaziyettedir. Dan
zigin ilhakı takdirinde bu kuv -
vetlerin serbest şehir arazisine 
girmeleri ihtimali vardır. Bu tak
dirde ise mukayemete maruz ka
lacaklardıT. Danzıg arazisinde 
yirmi bin Alman askeri bulun -
maktadır. Bunlar Şarki Prusyada 
hazır bulundurulan kuvvetler ge
linciye kadar, Leh taarruzuna 
mukavemet edeceklerdir. 

Polonya 2.6, 27, 28 yaşlarındaki 
askeri sınıfları da silah altına ça
ğırmıştır. İcabederse 60 yaşına ka
dar bütün askeri sınıfları silah al
tına çağıracaktır. 

İNGİLTERE HAZIR 'l inci !ahifeden devam) lainde işlenip birer sürpr~ird• 
Londra 25 - Fransada oldugu' tirmek Hizımdır ki, nihayet İngiT- !inde ortaya kondukları ta ldor 

·· do 
gibi, İngilterede de hususi otomo- tere ve Fransa Polonya ve Ro - tarrakası kulakları bugun ~uı• 
bil ve otobÜslerin mühim bir kıs- manyaya garanti verirlerken Sov- muş olan tarrakadan daha a• 
mı müsadere edihniştir. Bütün ih- yet Rusyanın mutlaka sulh tep- vetsiz olmıyacaktır. ,·e dıl' 
tiyat hava kuvvetlf"ri silah altına besinde yer alacağını umarak ve Yeter ki, harb çıkmasın rbil 
çağırılmıştır. Hava tehlikesi işaret hesaba katarak bu garantileri ver- rup dururken daha büyii.k ~:ıu · 
memurları bir dakika vazi<feleri meınişler, kendi kuvvetlerinin ita- yaralırrun teda\•i etnıeııııŞ . ·ıiJ 

. biribıl'I 
başından ayrılmamaktadırlar. hında mihver devletlerile karşı- nan ~eşerıyet tekrar V bi• ı·r 
Bütün Jllf"Zuniyetler ibtal edilmi§- laşmıya k ·1 vetli olduğunu kabul gırtlagına sarılmasm. c.. (B · 

tir. Almanyada bulunan İngiliz te- etmişlerdir. Hem, böyle de olma• :mnua ·da başlarkeıı ifad~ye su!) 
sa bir harb •ıkınası mutlaka mu- lıştığımız gibi hllliı. biituJl 4" 

beasına yola çıkmaları için emir • ~·'· 
verilmiştir. Bütün müzeler kapan- kaddez ise b:ıı hawbin yine mutla- ümidlerinin söndüğüne v•100191 • 

mıştır. Kıymetli eserler emin yer- ka uzun süreceği aşikar olduğu- yin kaybedildiğine ka~ 0 ın bit 
lf"re nakledilmek üzer,. ambalaj e- na göre Fransa ve İngiltere için dan değiliz. Son dakika ar ku i' 

gaiıle oynanacak daha birçok ta sııi niyetlerin gebe oldU 
dilmekted.r. Herkes gaz maskele- L 1 d L~ b L _, .. mı·.ııerı' hnuz'' • vardJT. 
rini hazır bulundurmaktadır. Mal- aoz ar Vlll' ır ..,, u .. o ... ar uzer- __,./ 

tada da sivil ahaliye gaz maskesi !=======================~=="'"": 
dağıtılını~:ır. 

İNGİLİZ FİLOSUNA EMİR E F J 
Londra 25 - 13() parça harb ge- n a z a 

misinden mürekkeb İngiliz ana- "" 

vatan filosunun büyük bir kısmı R A a BE T Bu J a J1 
Şimal denizi ile Baltık ağzında 

tahaşşüd etmek emrini almlljlar
du-. 
DANZİG'DE FRANSIZ VE İNGİ

LİZ KALMADI 
Faris 25 (Hususi) - Silah altı

na çağırılan üçüncü ve dördüncü 
sınıflar derhal tecemmü mahalle
rine sevkedileceklerdir. Hudud 
mıntakalarındaki ihtiyatlar da si
lah altına alınmıştır. Fransa, İs -
panya hududunda tahşidat yap -
maktadır. 

Vaziyetin vehameti karş1S1nda, 
bir mim birlik kabinesinin teşkili 
mevzuu bahistir. 

Berlindeki Fransız tebeası şeh
ri te;ketmişlerdir. Almanyanın 

diğer yerlerindeki Frans1zlar da 
peyderpey memlekete dönmkte -
dirler. Danzig'de biç bir İngiliz ve 
Fransız kalmamJi!ır. 

RİBBENTROP BERLİNDE 
Berlin 25 (Hususi) - Hitler 

Berhtesgaden'dedir. Dün Mosko -
vadan dönen Hariciye Nazırı Fon 
Ribbentrop ile uzun uzadıya gö -
rüşmüş ve Nazır Berline dönmüş
tür. 

RUZVELT İTALYA KRALININ 
TAVASSUTUNU İSTEDİ 

Londra 25 - Amerika Cumhur
reisi Ruzvelt, ihtil5fların sullı yo
lile halledilmesi hususunda tavas
sutta bulunmasını rica etmek üze
re İtalya kralına bir mesaj gön -
derıniştir. Danzig meselesinde ev
velce Papanın, sonra bizzat Mus
solini'nin tavafsutta bulunmak is
tedikleri malumdur. İtalyanın, 
harbin önünü alabileceğine kani 
bulunan RuzveU, bu de:fa tavas
sutun İtalya Juah tarafından ya -
pılınasını arzu etmektedir. 
ÇEMBERLAYNiN AVAM KA-

MARASINDA BEYANATI 

Paris 25 (Hususi) - Başvekil 
Çemberlayn'in dün Avam kama -
rasında söylediği nutuk, burada 

gay~ mösaid tesir bırakmı.ştll'. 
Çemberlayn §UDları sö:Jlemiş -

tir: Vaziyet fenadll'. Ha:rb tehli

kesi. ~ek yakındır. Bu sebepten 
}ıüllfımet vasi sali\hiyet istemek 
mecburiyetinde kalmqtır. 

&>vyet - Alman pal<b İngiltere 

için fena bir sürpriz olmuştm'. Bi
zim askeri heyetlerimiz Moslıova
da müzakerede ılı:en, Sovyetler Al
manlarla g121i müzaJı:ereleYde bu
lunmuşlardır. Bu palıtın doğura -

caığ neticeler haklımda Fransa ile 
ıs• :~arede bulunuyoruz. Her şeye 
rağmen İngiltere, Polonyaya karşı 
olan taahhiidlerini tereddütsüz i
fa edecektir. 

Hitlere gönderdiğimiz mesaja, 
icab ettiği zaman bütün kuvvet
lerimizi kullanacağımızı saraha -
ten bildirdik. Hitier bize verdiği 
cevabında Şarki Avrupadalıi ha
yati sahaJa:rında tamamen serbest 
kalmak istediğini bildirdi. Facia 
henüz vukubulmamışlır. Fransa 
ile birlikte vukubulmamasına da 

, 
Pudranın Yenı , 

Renkleri 

M~şhur Bit 
Güzelli~ 

Mütehassısı 
Bu Kıymetli 

Tavsiyelerde. 
ot· BulunuY d,ır 

- Şapka ve roblarda olduğu gibi - pudra renklerinin mod•5;b~ 
ima değişir. Bunun için Tokalon müesse~esinin güzellik .nıütatJı!ıl 

Yeni ve cazib renkleri hemen bayanların enzarı istifadesıne 
s.Je~ * Peche - İlkbahar tuvaletle- ren ve bilhassa suare ıuv 

rile ahenktar olan ve bilhassa sa- le ahenktar bir pudradır. ~V' 
nşınlarla saçları kestane rengin- * Rose Ocre - Sıcak ıe dıf 
de olanlara yakışan •Şeftali yu- merler için son moda pudra ;r ıl 
muşakbğu tesirini yapan pudra- * Bütün bu renklerle 5~ "Ji' 
dır. çok renkler •Krema kÖP:J' 

•fjJJ•' * Ocre - Esmer tenler için ga- meşhur TOKALON P.v .Aet'I 
yet sevimli ve •Mat. bir tesir ya· k J ""f'_ NIN bütün serisini teş ı · 
pan ve bugün Pariste pek fazla e 
rağbet bulan pudradır. Bütün bu renkler, teıı ırve' * Rechel Dore - Za!f tiplere ve nazik bir •Finimat• "'~1;r. 
hafil ve mahrem bir parlaklık ve- için hassaten tetebbü edılJll 

PUDRANIZI NASIL İNTİHAB ETMELİ? dı--"' 
. he • b' usul ' Bu meşhur mütehassıs diyor ki: metli cev r hususı ır f't' 

Adi pudralar, cildin tabii yağla - sinde Tokalon pudrasınd• Jr 
. diJl;ıı rını maSS<Jderek kurutur ve sert- cuttur. Bu pudra ise cıl #' 

leştirir. Ve buruşuklukların serian Jl 
husulünü teshil eder. Bu halin ö- rutmaz ve sertleştirme7• 11ıııııl' 
nüne geçmek için pudranızda ·Kre- kadife gibi> yumuşatır ve 

ma köpüğü• bulunmalıdır. Bu !uy- tırır. 

CAZİP KENKLERİN BtlTON SERİSiNİ TEattiBE EJ)iJ'I~, f 
Bir çok kadınlaı, renk bir pıl , 

maalesef tenlerine 1 :SİZE ilF..PSİ_N& -, rübe ed!Jliı· ı1' 
Adresırııııe 

uygun olan pudra - , PARASIZ 1 . ,J zınız, siıe rr)-!f'.', 

~~n~ul~~m~~:ar~ _GÖNDERECEGİZ ;ye:ru~~:~ ~b'~ 
rine makyaj olmuş • 
ve sert bir manzara Vf'riyo•. Teni- p\ldrası göndereceği%. Ve 1 nİ2e uygun pudrayı bulmanın ye- •Übeyi kolaylıkla yapııııZ~ll 1 
gane çaresi yüzilnüzün bir tarafı- Aders: İstanbul 622 seı'r; 
na bir renk ve diğer tarafına başka (29 No T.ııkalon pudrası . _,...,. 

lstanbul Elektrik, Tramvay 
İşletmesi Müdürlüğü 

iLAN ., ~ 
Eski Tramvay Şirlı:elı tarafından verilmiş olan pa.solar 'pJ 

ğu~tos 1939 tarihinden itibaren mer'iyetten kaldırılınıştıf· ·e 4' 
paso hiımillerinin Belediye meclisince tesbit edilen yeni ııste~ ~ı'· 
hil olup olmadıklarını anlamak ve Ef!kipasol arını geri verffle ııJ· 
re İdareye müracaatları ıica ve eski pasolar ku.Jlanı:Jdıllı 
dir<fe biletçilerimiz tarafından istirdat ed.ileceği ilan olll

11111 # 
. ı: 

UMUM MÜpt)J!lY 

/ 

elimizden geldiği kadar çalışaca - ı----~-----------------~. ıııeı:~r 
ğız. İstanbul icra Hakimliğinden: verilen kongorda to J1l." JııJI 

LORD HALİFAKSIN HiTABESİ 
Loııdra 25 - Lord Halifaks İn

giliz imparatorluğuna hıtaben rad
yoda bir nutuk söyliYerek vazıyeti 
izah etmış. İngilterenın azminde 
sabıt o:ctuğıınu iliıve eylemi•tir. 

r 
GÖZ HEKiMi 
Dr. Nuri Fehmi 

stanbul Beledıyl.'Si karşısında 
Ayberk Apart. Tel. 23212 

İstanbul İkinci İflas memurlu- zum ve ihtiyaç olmadığı~ ·cııP' ı 
J1lur1) ıcl 

ğunun 939/4 sayılı dooyasile ecza talep etmiş ve me 1~b ~ 

tüccarı Hasan Hassan hakkında kongordato hakkında 11 
b"lr" ..ı 

·Jllij e 
verilen kongordato kararına bina- Hasan Hassan vazge<; 1·111 r ..ı 

"}ıle tı'' en avukat Şekip tarafından 5-5-939 masına binaen mu 1.,.et :..<! 
'-"ev 1 Ol'" tarıhli istida ile müvekkili ceza karar verilmiştir. '~ · (~ 

tüccarı Hasan Hassan hakkında len i!Sn olunUJ·. 

r 
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No. 65 Yazan: Rahmi Yağız 

Geminin Batma Tehlikesi Göster
diği Tayfa Arasında Şayi Oldu 

lferkes Makine 
mış, Kendi 

Dairesinin 
Akibetlerini 

Kapı3ında Toplan· 
Düşi1nii.yorlardı 

Mustaf aReşid Paşanın 
Türbesi Harabdı.r 

(5 inci sayfadan devam) 
anlaşmasile - Meşrutiyet devrine 
kadar devam elm.İJiti. 

Mustafa Reşid Paşa bundan son
ra askerlik işla-i için de yeni ni -
zaınlar çıkararak (Gülhane hattı) 
nı biraz daha genişletiyor. 
Reşid Paşanın yapıcılığı ile baş

lıyan (Tanzimat devri) ne Osman
lı devletinin yeniden dirihne dev
ri denilmişti. 

Rus tarihleri: •A!bdülmecid, te
sadüfen Reşid Paşayı seçmeseydi 
de. sadarete bir başkasını getir
seydi. (Hasta adam) muhakkak ki 
Rus operatörlerinin elinde can ve
recekti!• demekle Reşid Paşanın 

Fakat, yapıcılıktaki kudreti itiba
rile Reşid Paşa arkadaşlarına ta
kaddüm eden bir şahsiyetti. Gül
lıane hattı• ile vadedilen kanun
ları birer birer çıkararak, adliye
de, maarifte, idari işlerde ıslahat 
ve yenilikler yapmış ve memle -
kette ilk ileri hamlelerini muvaf
fakiytle idare etmiştir. 

• •• 
Tanzirnatın 100 üncü yıldönümü 

Fenni Şartname 
Denizli Sıhhat Ve içtimai Muavenet 

Müdürlüğünden : 
1- Denizlı rner!.;:ez kazasının Şamıı çütliğinde ve toplu bir vazi

yette oturtulmuş ~hr. Bulgaristan göçmenlerinin ihtiyacı için mevcut 

(5000) lira havalesinin yettiği miktarda çift hayvanı (öküz) satın alı

nacağından 23/6/939 tarihinden itibaren 15 gün müddetle açık eksilt
meye çıkarılınış.ır. 

2 - İhale gimü 6/9/939 olarak tesbit olunmuştur. 

3 - Alınacak beher baş öküzün muhammen bedeli ( 50 ) liradır. 

4 - Bu ö.:üzlerir. Balıkesir, Çanakkale, Bursa ve Sakarya muhit 
ve civarı hayv•n!•rır>:iarı olması şayanı arzudur. Öküzlerin yaşları üç 

yaşında.1 aşağı vP 'ıoş yaşından yukarı olmayacaktır. Boyları 1.14 den 
aşağı olmıy~~aK, ı;övcıe ('eniş kemik teşekkül.atı kuvvetli ve bilhassa gö· 

ğüslerin iyi "eşv\il'Ü>na bulmuş olması, tırnakların düz ve muntazam 

ve sağrı ve butların dqJgun olması lazımdır. 
5 - HP.yvanıar Denizlide aılm satım komisyonu tarafından tese.

lüm edilecekti.-. 'fesn!Jilmden evvel her birinin baytara muayene etti· 

rilerek her tür.Ü ilet ve emrazdan salim ve göçmenlere verilmeğe el· 
yak olduğu rapor.a t sb't olunduktan sonra vaziyet olunaca'.<tır. 

~.;Bu, delice bir hareket olacak .. 
d at ne yapalım. Çaresizlik için
e lıa 

bekleşen mürettebata yüksek ses
le anlattı: 

- Havada bir ağırlık, tuhaf bir siyaset sahasındaki kudret ve mu-

3 teşrinisanide kutlulanırken bu 
devrin en mühim şahsiyeti ve ku
rucusu olan Reşid Paşanın siyasi 
hüviyeti kadar içtimai s~adaki 
yapıcılaığını da ves;kalarla teıibit 
etmek ve yeni nesle tanıtmak la
zımdır. 

6 - Bu mı.am~leden sonra hayvanlara tüberkülin zer'· edilecektir, 
Şüpheli teaonül ıereı.le~ kabul olunmıyarak bayiine iade, hıç teamül 
vermiy~nler ka~u1 e..l .. ecektir. Ancak bunlarda b'r hafta müddetle mü
şahede altıN a •• naralc her gün bu hayvanların sıhhi durumları kontrol 

edilerek be.ıeni hara•·etleri tesbit olunacaktır ve bu müdcl€t za":'ındı 

hastalıklı oımaclıklaro~a kanaat getirilen bu hayvanlara komisyon tes
lim ve tesellüm mu•m~lesi yapacak. bu zamana kadar hayvanların y& 
me. ıçme muh<:!aza çoban masrafları bayiine ait olacaktır. 

koku var. Bana öyle geliyor. Siz vaffakiyetini kayd ve işaret et - Bu büyük ölünün türbesinin de 
3 teşrinisaniye kadar - alikadar 
dairelerce - tamir edileceğini uma-

lır zan delice hareketler yapı • 

01 " l:kseriya bunlar muvaffak da 
- Dağılın oradan bakalım.. Trl

ton'un işi bitti. Bir adım ileri gi
demeyiz! Süvarinin vereceği ka
rarı bekleyin. Makine kapısını de
ğil! 

de duyuyor musunuz?.. mekte tereddüd etmemişlerdi. 
Neferler bunun farkında değil- Tanzimat devrinin en mühim 

Utlar 

va~~;: ürpertili bir bakışla sü
rıy, süzd·· s·· ·· tdı 

diler .. Makine ile meşgul olur - şahsiyetleri hit; şüphe yok ki, Mus-

ken havayı saran amonyak koku- l=t;;ai=a~Reş===id,;' =A=- u=··~F=u=ad=P=aş~a=la=r=d=ır=. ====İ=S=K=E=N=D=ER==F=·=S=ER=T=E=L=L=İ 
rım. 

u. ozua. 
llıe ._ Peki.. bu fedai hizmete kimi 

llıur edeceksiniz? 

,_._ İçimizden bir gönüllü çıkarsa ... a1· 
l'iiı. a .. Olmazsa kur'aya başvuru-

y Çatkçıbaşı Blanşon oturduğu 
,:;de İğnelenmiş gibi irkildi. Dı
llı 'Ya kulak kabarttı. Makinenin 
la Uııtazam ve muttarid tıkırdılar
,,_.•ıleyişi durmuş, ses, seda kesil
'"ışt· 
ıiığ 1

• B!anşon. korktuğuna uğra-
llıa~nı ~nladı .. Süvariye işi anlat
llıa ıçın ağzını açacağı zaman ka
tul ra kapısı yumruklanır gibi vu-

du. Klavye seslendi: 

-. Giriniz! 

a:'"Ç•lan kapıda makine gediklisi 
lı rııard'ın başı gözüktü. Delikan
~~k telaştı bir halde içeri daldı, 
il ~•başının önünde durdu, se
te~ Verdi, iki kısa cümle ile iela-

ı anlattı: 

' ' Ana mil kırıldı yüzbaşım. Ma-
'llle at . aper ettı: 
ti 

111anşon yerinden fırladı .. Süva
~e: 

Mürettebat homurdana h omur
dana kapıyı terkett iler. Blanşon 

havayı kokladı. Ellerinde hata 
iri İngiliz anahtarları bulunan yar
dımcı nefer !ere sordu: 

sunu duymamışlardı. Blanşonun 

ikazı üzerine onlar da burunların

dan sık sık nefes aldılar .. Birbir· 
terinin yüzüne baktılar, söylendi

ler: 
{Devamı var J 

Kabus mu,Hakikatmi? 
(5 inci ıarfada" detııım) 

- Ne kadar çok uyumuşum! 
Diyor. Fırtına devam ediyor. 
Ka~ç. güzel, şirin ve se • 
'Vİmli... İri siyah gözlerinin tatlı 
!bakışları genç bekçinin yüreğini 
titretyor. Kadın, hayatını kur -
taran bu delikanlıya minnettar. 
Alıcı nazararla bakıyor. 

Üçüncü günü, yemek pişirnnek
ie olan bekçinin karısı bir aralık 
yukarıya çı.kıyor. Kocası ile ya
bancı kadını birbirlerinin kolla.r. 
arasında görüyor. Yılıdrımla v u
rulmuşa dönüyor. Buna rağmen 
ses çıkarmıyor. Saadetini ve ko
casını elinden almak istiyen bu 
kadına karşı, yüreğinde d'E!rin bir 
kin ve nefret uyanıyor. Keneli 

1 teririm ..• 
Fırtına sükılnet buluyor , Fa -

kat kalın bir sis tabakası var. 
Gözğözü görmüyor. Kadını sahile 
götürüp bırakmak kabil deır;ı. 

Dördüncü günü, yabancı kadın 
balkona çıkıyor, etrafa bakıyor. 

Bu sı rada, fenercinin genç kar 
rısı geliyor, birşey söylemeden ü 
zerine atılıyor, boğazından yaka
lıyor, olanca kuvvetile iterek u
çuruma, kayaların üzerine yu • 
varlı yor.. ve bağırıyor: 

- Nasıl. başkasının kocasını e
linden almağa çalışır mısin?. 

Parisin tanılmı.ş bir ailesine 
mensub olan bu güzel kadın, vü
cudünün birçok yerlemiden ya-

o.~ İşte korktuğumuza uğradık 
'<llıterıı kendine: 

l>i · - Dur! Diyor, ben sana gös-

ralanmış, fakat ölmemiş, Fenerci
nin karısı hakkında da şikayette 
bulunmamıştır.• 

-------ı~/e haykırdıktan sonra kama- -

lıı ... rı fırladı, doğru makineye koş- Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı İstanbul 
lı:ı~akine staper eder etmez, Tri- levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan : 
b;111da. bir korku havası esmiş, Tar- ı _ 1000 adet ekmek torbasının 26/8/939 cumartesi günü saat 11 
'1ıi; etın hareketten kaldığı, ana de açık eksiltmes yapılacaktır. 
hil\'n. kırıldığı, batma tehlikesi 2 _ Tahmır.: tuta!Cı 1300 lira ve ilk teminatı 98 liradır. Niimune ve 
~ t gosterdiği makine müretteba- evsafı komisyondıdır. Görülebilir. 
t, atafından geminin her tarafına 3 _ iste;ıcu:erin gün ve saatinde kanuni ves ikaları ve ilk temkıat 
·~ıı~ 

'% '"ış; mangada toplu duran makbuılarile bırlikte \};;lata Rıhtım caddesi Veli Alemdar han ikinci 
~lııreııebat makine dairesinin ka- kattaki komısyoua g~lmeleri. c6127, 
~,d na birikmişler, burada her ka· 
iııu~n bir ses yükselerek Triton'un 
ı,1 adderatı, kendi akıbetleri et
~da bin bir tahmin ile müna-

1! :ta girişmişlerdi. . . 
~ lanşon kapının ağzında bırık
'ıı lleferleri azarladı, içeri daldı, 
~ a. llıilin başına koştu .. Ellerinde 
ft~ilıı ~ahtarları bulunan iki ne
ı. llıılın volan ile birleştiğı nok.. ,., .. 
~e Stikmeğe uğrılljıyorlar, cıvata 
I& Soıııunıarı açıyorlar, kırık par

a~~. çıkarmağa çalışıy?rlard'.. 
~~ıı onların yanına ç<>meldı, 
llıit· lı, kapının önünde merakla 
~~ ra~ayene etti, sonra ümidsiz
~l~ :.Ouzünü buruşturdu. ayağa 

' kapı önünde merakla 

----------

KANZUK 
' ' '•C'. .• :.. ~ . : . ' - ' ' ' . 

·:KUVV ~T .: $ u ·R UB U ··· .. 
; ? ~ . . ... - • . _· • 

/ Vl ·TALIN 
· -.; .. . . 

Kansızlık, Dermansızlık, iştahsızlık gjbi veık'a-
larda kullanılan . en tesirli şuruptur. , Çocukların 

l . -· - . . 1 

çabuk büyümelerini temin eder. 1 . 

V 1TAL1 N şurubu her . eczanede bulunur.' 

INGILlz' KANZUK ECZANESi -- Beyoğlu, lstanbul 

Yirminci Asrın Robensonları 

~ l!.irşey olmadı baba! dedL 
tı atııdı: 

'o . • ldu Mösyö Mak Luiziyı 
Utd · 

llı. uın. Amma biı· yeri acıma-
~ .. Ar dılediğim zaman ,birşey 
-.ıl dect· il ı. 

lıqb'Ober Rolf kocağındakı çocuğu 
-aırıa verirken: 

~~. Zannedersem vatandaşız? 

'ia~ 
dQ. \:' • cı. Amerikalıya benzemiyor-
la11ı Ulunun çizgileri serttı. Sa
•~ <lı Vücudünün kalın kemikli 
~" Uğu bcib·di. iskoç,·alıya ben 
'Otd ' • 
l.ı U, 

Ösyö Mak: 

•. E:vet Mösyö Rolf dcdi,hatta 
~tıdaşt · · ç .. k" k an da Uerıyız, un ·u a-

(:OCUK ROMANI No. 4 

rılarımız bıııbirlerile dost oldu -
!ar. Karınızla konuştum, görüş -
tüm. Aklı başında, zeki bir ka -
dın. Eski hatıraları ihya ettik, ni
hayet bir noktaya vardık. 

Roflerden biri Maklardan biri
le evlenmiş. Bu bizi kanun naza
rında akraba yapmaz. Birbirimi
ze miras dü~mez. Fakat ne de ol
sa aramızda bir sıhriyet var. 

Eğer bu diyarda bana ihtiyacı
nız olursa emrinize amadeyim. 

Malum ya İskoçyalıların meş -
hur bir sözü vardır: İskoçyalılar 
omuz omuza yaşarlar. 

İki adam hararetle el sıkıştılar. 
İki aile hakikaten dost olmuştu. 

Rolf karısının yanında Makın ka-

T ürkçesi: SiS 

nsını buldu. Karşı karşya otur 
muşlar, iş işliyorlaı-dı. 

Biraz sonra Bayan Mak git -
mek üzere izin isterdi ve giderken 
sordu: 

- Kocanız geldi diye artık ye
mekleri beraber yemiyecek mi -
yiz? 

Zarif, sevimli bir meksikalı ka
dındı. Rol( cevab verdi; 

- Bilakis bayan. Çünkq koca -
nızla tanıştık. 

Karı koca haşhaşa kalınca. derd
Ieştiler. Rolf Amerikaya ayak 
bastıklarındanberi uğradıkları ta
lisizliği yana yakıla anlattı. Bu 
vaziyet karşısında Makdan na -
sihat almk Jazımdı. Vaziyet: ona 

PARIS ÇAPKINLARI 
(5 inci ıııyf"®n devam) 

Güzel Lelia - Hayır! O vur
madı.. Ben, t ırnak törpüsü ile ken
di kendimi yaralad ım. Ölmek is
tiyordınn. 

H8.ki.m - Komıserlikte verdi -
ğiniz üade böyle değil. Kocanızın 

vurduğunu söylemişsiniz? .. 

ayetsizlikte bulunmamak için üa
denizi değiştirmeye karar verdi
niz, değil mi? ... 

Güzel Lelia - Davamdan vaz
geçiyorum ... 

Toto (Ayağa kalkarak) - Söy
ledim a Bay hakirıı ... Bunlar dedı
kodudan ibaret ... Kendisi de ili-
rar ediyor. Kıskançlık eseri ... 

Güzel Leia - Toto'dan intikam Mahkeme Toto'yu 50 frank pa-
almak için... ra cezasına mahkıim edıyor. Ka-

Hakim - Sonra düşündünüz, j rı ve koca kol kola giriyorlar, gi
çapkınlar muhitinin kanununa ri- diyorlar. 

7 - ÖkiızlC'rin teı.'arik ve teslimi ihale tarihinden itibaren azami bir 
ay içinje hita.ı a '!dirilmiş bulunacaktLr. Aksi takdirde komisyon bu 

hayvanalrı paz'irhkla temin etmek salihiyetini haiz olacak ve bedeli 
ihaleden fazla rr.a;;nfı bayi tarafından bila itiraz tesviyesi meşruttur. 

8 - Hayvdtılar wpluca ve imkanı olmadığı takdirde ceste, ceste 
sevk ve teslım edil<?"'lir. Her teslimi müteakip bayi adına tanziın kılı

nacak evrakı :.lı3k~ukiye ile bedeli malsandığından doğruca bayiine 

veyahu\ bay:in wki!i umuru olduğunu tevsik eden zata Denizli mal
sandığından te.;v;ye el'J-ilecektir. 

9 - Ek'i .lln.e-1e ı;irebilmek üzere ~·~ 7.5 hesabile muvakkat teminat 
akçesi olarak 3·, :ı lir Jyı nakden ve emaneten mahalli malsandıklarına 
yatırmak Ve rr.okbuz•~nu irae etmek şarttır, 

Herhangi ban:.C~ teminat mektubu ve hükümete ait tahvilat ve is· 
tikraz kuponlar: ,ı, r:1Uteberdır. 

10 - İlan, te!laliye pul ve diğer buna mümasil gayri melhuz mas-T A N E B E R G raflar satıcıva aittir. __:_6492) __ 

!ediği, gerilediği görülür. Niha- ı Devlet Demlryoll•rı ve Llm•nları ( 5 inci ıııyfodıın devam) 

Ziyaretçiler sıraların üzerine otu
rurlar. Gardiyan pencereleri, per

d eler i kapar, lambaları yakar. Ha
ritanın üstünde parlıyan kırmızı 

ve beyaz ampuller Rus ve Alman 
şelıirler;ni, orduların mevziini 

gösterir. Çok ustaca yapılmış bir 
makine vasıtasile orduların iler-

Bolvadın icra memurluğundan: 

B olvadin Kestemet mahalleı;ın

den Kudumcu oğlu Hasan verese- J 
!erinden bir kısmı Bolvadın Sulh 
hukuk mahkemesine müracaatla 
murisleriı>den kalıp şayian muta
sarrıf oldukları tapunun 2/3/939 

tarih ve 9 numarasında kayıtlı sa
ğı Kadir oğlu İzzet solu Iraz oğ'lu 
veresesi, arkası, Badak oğlu İzzet 
hanesi, önü yol ile mahdut Keste
met mahallesinde altı umum nu
maralı 420 metre murabbaı ze -

minl: üç oda ve ahır ve saman
lık ve avluyu müştemil 400 lira de
ğerindeki evin şuyuunun izale.si 9/ 
5/939 tarih ve 111/188 sayıl ı Lam 
istihsal etmış olduklarından işbu 

evsafı yukarıda yazılı gayri men
kulün birinci açık arttırması 2004 
numaralı kanuna tevfikan 21/9/ 
939 tarihine müsadif perşembe gü
nü Bolvadın icra dairesinde icra 
edilecektir. 

Birinci arttırmada muhammen 
kıymetin yüzde yetmiş beşini bul-

anlatmağa karar verdiler. 
İskoçyalının fikrine itimad et

mek gerekti. Çünkü İngilterede 
meşhurdur, bir İngilizin başara -
madığı işi bir İskoçyalı ne yapar 
yapar bılljarır. 

Yemekten sonra Riber Rol( va
ziyetini anlattı. 

Mösyö Mak başını salladı: 

- Malum dedi, karınıza birşey 
söylemedim. Fakat a.dandığınızı 
ani.adım. Amerikada reklama gü
venilip iş yapılmaz. Benim bü -
yük Amerika çölünün ortasında 

Los Membre dağlarında bakır ma
denim var. İşlerim iyi gidiyor. An
cak idaresı yalnız benim üstüm
de. Hiçbir kontrolsuz idare edi
yorum. Müdür muavıni çölün or
tasında can sıkıntısından patlıyor. 
Bekardır. Amerikada madenin 
mümessili olarak çalışmak istiyor. 
Bugün<' !'.adar reddettim. Yerine 
koyacak kimseyi bulamamıştım. 
Diışüııünüz Mösyö Rolf. Orada 
çöl ortasın.da yaşanır. Şeh;rlerle 

yet, Rus kıt'aları kırmızı çizgiler ltletme U. idaresi ilint.rı 
bataklık civarmda toplanır. Etra- -
( b , . 1 (Al k 11 ) • Mıı1'amınen berle;ıeri ile miktar ve vasıfları aşağıda yazılı (2) gruF 
ını cyaz çızgı er man o an 

sarar. ı malzeme ve <Ş) a ':ter grup ayrı ayrı ihale edilmek üzere 28/8/939 pa-
Gardiyan, mağrur bir sesle: zartesi gün•. hizalarında yazılı saatlerde Haydarpaşada Gar binası da-
- İşte, der. Hindenburg, 31 a- hilindeki kom is; o:ı t•r.ıf·ndan kapalı zarf usulile satın alınacaktır. 

ğust•os 1914 de dtı~manlaiımızı Bu ·şe g'rmek isteyenlerin her grup hizasında yazılı muvakkat te
bu suretle mağlub etti ve 100,000 minat ve k.nu,ıuıı ~ov;n ettiği vesaikle birlikte tekliflerini muhtevi 
esir aldı!. zarflarını ek.sıl!mP s1atinden biT saat evveline kadar komisyon reisli .. 

matlığı takdirde son arttıranın ta
ahhüdü baki kalma küzere ikinci 
açık arttırma 5/10/939 tarihine mü-
sadif perşembe günü ayni saatte 
icra edilerek en çok artıranın üze
rinde bırakılacaktır. 

1 - Artlırma şartnamesı 9/6/ 
939 tarihinde açık bulundurulaca
ğı gibi fazla malüınat almak iste
yenlerin 939/941 dosya numara-
sile memuriyeLmize müracaat et
meleri ve arttırmaya iştirak ede
bilmeleri için muhammen kıyme
tın yüzde yetmiş beşi nisbetinde 
pey akçesi ve yahut milli bir ban
kanın kefalet mektubunu ibraz et-
meleri, 

~ - İpotek sal.ibi alacaklılarla 
dığer alakadarların gayri menkul 
li:zerindeki haklarını, hususile faiz 
ve masrafa dahil olan iddialarını 
evrakı müsbitelerile birlikte yir
mi gün iç ınde bıldırmeleri aksi 
takdirde haklan tapu sicillerinde 
kayıtlı olmadıkca satış bedelinin 
paylaşmasından hariç kalacakları 
ilan olunur. (939/941) 

münakale yoktur. Ancak kervan
la dolaşılır. Fakat ileride çocuk
larınız da maden.ele kendilerine 
bir mevki temin ederler. Karım 
karınızdan ayrılacağına çok mü
teessirdi; ben de sizin fena vazi-

ğine verınefori lazımdır. 

Bu İ'je aıt şartn2me!er komisyondan parasız olarak dağıtılmakta
dır. 

1 - 1 Ade ı ele!:ır·k motödü matkap tezgahı muhammen bedeli 
1520 lira m•.>va:Ckat t•on:natı 114 lira olup kapalı zarfla eksiltmesi saat 
15 te yapılacakt.r. 

2 - 4 kalem muhtelif termo elektrik piromtere ve teferrüatı mu
hammen bedeli 950 Hıa muvakkat teminatı 71 lira 25 kuruş olup kapalı 
zarfla ekslitmesi ~•at 15,30 da yapılacaktır. (5967) 

* * Muhammen b~delı ve teminat miktarı aşağıda yazılı 135010 kg. ci-
vata ve somıın 5/10/1939 perşembe günü saat 15 de kapalı zarf usulü 
ile Ank.ırad;ı idare binasında satın alınacaktır. 

Bu i:;e gırme1' is•iyPnlerin aşağıda yazılı muvakkat teminat ile ka
nunun tayir dtiği VPs:kaları ve telCliflerini ayni gün saat 14 e kadar 
koınsiyon rPis!ıgır,> vermeleri lazımdır. 

ŞartnaMeİtı 125 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde satıl-
maktadır. (6480) 

Yerli m~Iı tekiı( ~dildiği takdirde 
Cif malt teki!{ ed•l.-tiği takdirde 

Fatih S. Birinci Hukuk mahke- ı 
mesinden: 

İbrahimin ba tapu mutasarrıf l 
olduğu Aksarayda Yusufpaşada 

Millet caddesinde 151 numaralı ha

nenin kiracısı olup halen ikamet
gahı meçhul Naci aleyhine mez-

Muha mmen 
bedel 

Lira 

48129 

25058 

Mu vakkat 
teminnt 

Lira 
3609,68 
1879,35 

21/8/939 tarihinde istihsal eyledi
ğı hükmün H. U. K. 437 inci mad
desi mucibince on beş gün müd -
detle ilanen tebliği ve müddeti 
mezkure zarfında itiraz etmediği 
takdirde hükmün kesbi katyet e
deceği tebliğ makamına kaim ol -
mak üzere başkatip ihbarnamesi 

kür hanenin tahliyesi hakkında il.in olunur. (20022) 

G NEŞ BANYOSUNDA YANAN 
Yanıklarını teskin ve tedavi için 

yette olduğunuzu biliyorum. Ben 1111~,~~1~11,11,11111111111,11 de çok sıkıntı çektim. Eğer bana 
da yardım edecek eller uzanma -
saydı kimbilir ne olun:lum. Benim 
başıma ge!enler sizin başınıza gel· 1 

memiştir. İnsan kaderinden ümid 
kesmemelidir. Sözün kısası, ma
denimde müdür muavinliğini ka
bul eder misiniz? 

Kazanacağı parayı, yaşıyacağı 

şeraiti anlattı. Bunlar Rolfun ü -
midiıı!n fevkinde şeylerdir. 

- Teşekkür etmeyiniz dedi, ben 
size teşekkür edyim. Çünkü şe

hirde yaşamağa alışmış olan bi
zim dağlarımıza kolay kolay ısı

namazlar. Bu işle ben ve karım 
kazançtayız, kıznı Luiza da ken 
dine bir arkadaş buldu. 

(D~vıımı vıır) 

ViRO%A PATI KULL ANINIZ 
her türlü yanıkları, kan çıban~arını, m•·nıe füihablarıııı ve 
çatlakları, k!olluk alu çıbanla ~ını, dolama, akn~ler, ergen
likler, .p:ukların '.it> büyükle ı ın het türlü deri i!tihabbrını 

TEDAVİ EDER. 

Sıhhat Vekaletinin 22/4/9$6 tar.it ve 5-Jl n:.ıır.aralı ruhsal:sirl haizdır 
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Diş Doktoru Diyor ki: 
Kısa bir müddet ·RADYOLİNİ• 

kullandıktan sonra dişleriniz inci 
gibi parladıktan başka mikrop -
!arın kamilen mahvolduğunu, za
rarlı salya ve ifrazatın k,,esildi -
ğini, diş etlerindeki · iltihabların 
durduğunu ve nihayet ağzınızda 

Çocuklar, ihtiyarlar ve Hastalıktan Yeni Kalkanlar İçin Gıda: 

KANZUK BESLEYiCi UNLARI 
latil bir rayiha başladığını 

auyacaksınız. p l K T 1. 
Gayet temiz 
Gayet Sıhhi 
Gayet Uc 

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

Her gün sabah, öğle ve akşam 
yemeklerinden sonra günde 

3 defa dişlerinizi 

KANZUK PiRiNÇ UNU - KANZUK PATATES UNU - KANZUK YULAF UNU -
KANZUK MERCİMEK UNU - KANZUK BEZELYE UNU - KANZUK İRMiK UNU 

KANZUK NiŞASTA UNU - KANZUK ÇAVDAR UNU. 

RADYOLİN İle fırçolayınız 
Çeşitleri tanınmış Ecıane ve Ecza depolariylc büyük bakkaliyelerde vardır. 

-(İLAN) 
lstanbul 3 çüncü icra Memurluğandan : Eşsizdir, Mükemmeldir, Sıhhi olarak hazırlanır. Kat'iyen Bozulmaz ve Kurtlanmcıt 

İpotek cıhe,inden paraya çevrilmesine karar verilen ve tamamına 

yenrinli ehlivukut tarafından ( 4400) lira kıymet takdir olunan Beyoğ
lunda Pangaltı3a At;kçimen ve Elmadağ yeni Nalbant ve Çimen ve 
Ehnadal sokaklarında kfiln eski 1, 1. 3, 70 yeni 7, 9, 90, 35, 11 numara· 
Jarla müraklam bir bap dükkanı müştemil üç evin tamamı açık arttır
maya konmuş olup !!7 /9/939 tarihine müsadif çarşamba günü saat 14 
den 16 ya ıkadaı· d&iremY.zde birinci açık arttırması icra ve arttırma be
deli takdir cıiunan kıymetin yüzde yetmiş beşini bulduğu surette mez-

Umumi Depo: 1NG1L1 z - KAN z u K Ee~ali'ileSDo Bey©>ğDIYJ .. ~stali'il~IYID 
- lzmlr Acentası : T0RK ECZA DEPOSU 

ilr gayr.imenkd alıcısı uhdesine ilıale olunacağı aksi halde arttırma 
15 gün müddetle temdid olunarak 12/10/939 tarihine müsadif perşembe 

.günü ayni saatte dairemizde yapılacak olan ikinci açık artırmasında dahi 
.arttama be:lelı tak:i!r edilen kıymetin yüzde yetmiş beşini !uılmadı. 

it t Tnle sııtış ~ nmııaralt kanun"llhkBmma teYfikan g<'l"i bırakı
lacaktıı·. Satı~ pe~in para iledir. Arttırmaya girmek istiyenler mukad
der k1ymetin yüzde yedi buçuğu nisbetinde pey akçesi veya ulusal bir 
bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdrr. Hakları tapu sicille
riyle sabit olmıyan ipotekli alacaklılarla diğer alakadarların ve irtifak 
hakkı sahiperinin bıı !ı~klarını ve hususile faiz ve masrafa dair vaki o
lacak lddalannı iıii11 tarihinden itibaren 20 gün zarfında evrakı müsbı

KAN, T IŞTIHA ·şURUBU 
FOSF ARSOL, kanın en Hayati kısmı Olan kırmızı yuvarlacıkları tazeliyerek çoğal' 
tır. Tatlı bir iştiha temin Eder. Vücuda Devamlı gençlik, dinçlik verir. Sinirleri call' 
landırarak asabi Buhranları uykusuzluğu ve fena düşünceleri giderir. Muannid 
inkıbazlarda, barsak tembelliğinde, tifo, grip, zatürrieye, sıtma nekahatlerinde, bel 
gevşekliği ve ademi iktidarda ve kilo almakta şayanı hayret faideler -temin edet· 

teleriyle birlıktc dairemize bildirmeleri iktiza eder. 
MezkCır gayri menkulün nefsinden doğan bilcümle vergi mükelle

tiyeti ile tellıllıye rPsmi borçluya ait olmak üzere satış bedelinden ten-
zil olunur. 20 se.ıelik vakıf taviz bedeli alıcıya aittir. 

Evsafı umı;miysi: 

90 numaralı dükkan önü camekan ve demir kepenkli olup arkasın
da kagir bölmtli mahal mevcut olup tavanı voltodur. Bir kısmının al
tında bodrt:m vardır. 7 umırralı mahal kısmen toprak altında kalmış 
bodrum kapısıdır. 9 nwnaralı mahal methalden girildikte zemini çimen
to ocak mahaliı ve kuyuyu havi ve taş ve tahta döşeli bir koridor üze
rinde üç oda bı: hclfo mevcuttur.Koridor ortasında tahta bölme ile iki
ye ayrılmış bir dolab vırrdlr. Bu kısmın altında koridor döşemesinden 
açılan k~pa1<1a kö:nliriük halindeki bodruma inilir. Bu kısmın bodrumu 
kagir ve üs:ü aıışaftır ve iki tarafında üst kata çıkma vardır. 11 numa
Talı mahal b>.ı kısmın zemin katı zemini çimento iki kömürlük ve bir 
ocak mahallini havi taşlık ve üst katta bir merdiven başı ve bir ara!ık 
üzerine ikisi iç ıçe birisı tahta bölmelidört oda ve zemin katında bir he
)a vardır. üst kat kapılar adi yağlı boyalıdır. Bu kısmın arka sokağa 35 
numaralı kapısı vardır. Umum binanın bodrum katı kagir ve üst katla
rı ahşap olup ön c0plıerlen üst katta kagir çıkma ve diğer taraflardan 

FOSFAHSOLU:Diğer bütün kuvvet şuruplarından ayıran başlıca hassa: devamlı bir surette 

kan,kuvvet, iştah temin etmesi ve ilk kullananlarda bile tesirini derhal göstermesi~· 

...... , .. ·" ; ., 

Eski Feyzlatl 
............... __ , __ _ 

Yatılı LİSELERİ Yatısız BOGAZİÇİ 
çıkma vardır. Dükkana ait kısmın bir tarafı kalveniz kaplıdır. Fence- Ana s111.ıfı ve ilk kısım Bebekte eski Fransız mektebi binasınd a, kız ve erkek kısımlar ı ayrı da-
rekr kmne-:ı demir parmaklıklı ve dam alafranga kiremitlidir. Bu ma- irelerde olmak üzere Lise ve Orta okul. 
halde elt>ktı-ik ve •u vardu. C dd • S 

Hududu: Arnavudköyünde Tra r vay a esınde Çifte araylarda 
Bir tarafı Nalbant. ve Çimen sokakları ile Elmadağ caddesi ve bir Kayıd için hergün saat ondan on yediye kadar Çifte Saraylarda Okul Direktörlüğüne müracaat 

tariııfı arsa ile ına1'duttur. Salta$ı umumu 204 metre murabbaı olup 1 ~!!!!!~~~=.:..::ed:e~b~il~ir~l:er:·=İs=ti~y:e:nl:e:re:,:ıne:k:t:e~p=ta:r~ü~n:am:,:es:i~g~ö:n~d:er:ı~·ıır~· ~· ~T~e;le:fo:n::~3:6~·;21~0~. ='7=~~~!~ 
heyeti umumiyesıni bina işgal etmektedir. Gayri menkul kendisine iha- ı , 
le olunan kiros~ derhal veya verilen mühlet içinde parayı vermezse iha- İstanbul Üçüncü İcra memurlu-
le kararı fesholuna"t.k kendisinden evvel en yüksek teklifte bulunan ğundan: 
kimseye arzetmiş oldıığu bedelle almağa razı olursa ona olmazsa veya j L A N Mukaddema Şehremin inde De-
bulunamazsa 15 gün miiddetle tekrararttırrnaya çıkarılarak en çok art- nizaptal mahallesinde Börekçi so-
tıran uhdesinde bırakılır .Ve iki ihale arttırma arasındaki fark ve Beyoğlu Dördüncü Sulh Hukuk kağında 32 numarada ikamet et-
geçen günler iç•n % 5 dEn hesab olunacak faiz ve diğer masarif ayrıca mekte iken halen nerede bulun -
hükme hacet kalma1<,ızııı memuriyetimizce eski alıcıdan tahsil olunur. Mahkemesinden: dukları meçhul olan Bayan Mu-

Daha fazla maium?t al!nak isteyenler 1/9/939 tarihinden itibaren dai- Terekesine mahkemece elkonulup tasfiyesine karar verilen zaffere. 
l'enı !zde açı'.t v• a"lı bulJndurulacak arttırma şartnamesini ve 936/3098 h"" Ah Avukat Feyzi Yazmanoğlunun ' • ölü Firves uhdesinde bulunan K asımpaşada Eyyü um met 
numaralı dosv-•m1 n•üracaatla icabeden malıimat ve izahatı almış ve 33 l . dairemizin 939/1115 sayılı dosya-

J -· efendi mah~ ıı,.,: Dere boyu caddesi eski 29 yeni numru·a ı evm 
"l'n-<>nmış· ol . .ıcakları ila· o olunur. (936-3098) • . 1 •t uret'I 26/9/939 t ·h·n mu··sadı"f salı gu·· sile zimmetinizde alacağı olan 38 
"~.. .amanıı açı: a:, ırma s ı e arı ı e - lira 96 kuruşun maa masarif ve 

Boğaziçi Lisesi Müdürlüğünden : 
Lise ve orta okul bütünleme imtihanların a 1 Eylül Cuma 

günü ve olgunluk imtihanlarına 9 Eylül Cumartesi günü baş
lanaeafı ilgili talebeye bildirilir. 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı fstan-
" bulLevazımAmirliği Sa tınalmaKomisyon undan: 

Mıktar ve Cinsi Tahmini Fi. ilk te-
min a t ı 

J 73 çift maa kayış 
mahmuz. 

Li ra Kr. 
216 25 17 Pazarlık 11/9/939 pazartesi sa-

liOO cibinlik: 
~000 • 

24f0 00 
490C 00 

at 11 
184 Açık ek'sıftme 11/9/939 
36& • • 11/9/939 

1- Komutanlık ihtiyacı çin yukarıda cins, miktar ve fiatı ile ilkte
mintlan gösteı t'~n u~ !rnleni eşya pazarlık ve açık eksiltmeye konul
muştur. 

2 - Nılmı. ıe v~ jurlnanıeleri komisyonda görülebilir. 
3 - isteklılcrin k2nuni vesika ve ilk teminat mektublarile birlik

e 1;.ın ve saatınd~ GJlnta rıhtım caddesi Veli Alemdar han ikinci kal-
tak, komisyona gelrr..kri. _(6633) 

nü saat 10 da ~,'.ılacakhr. Satış bedeli yüzde yetmiş beşi bulma
saırenin temini tahsili için nısıf 

madığı takcl'rde ikincı arttırması 11/10/939 tarihine müsadif çar hissesine mutasarrıf olduğunuz 
samba günii saa• 10 da icra edilecektir. Tamamının kıymeti 1200 • Şehremininde Ereğl i mahallesin-
liradır. Tel'aliyP Jesmi ihale pulu yirmi senelik taviz bedeli müş
t<risine aıtıir. ı\rttırmaya girebilmek için kıymetinin yüzde ye

de Topkapı caddesinde eski 353 ye
ni 465 kapı numaralı dükkan ha-

~i bvçıık nisbetinde pey akçesi yatırmak lazımdır. ciz edilmiş ohnasına iera iflas ka-
Tııfsilat: Ev ik i bölmeden ibaret olup sağdaki bölmenin ka- nununun 103 üncü maddesine tev-

pısı so'c~ktan. kapının yanında bir dükkan vardır. Ahşap çift ka- fikan tarafınıza tebliği. lazımg~ - 1 
nallı kapıdan girilince zemini malta döşeli bir taşlık arkada bir len ihbar varakasının ıkametgahı 
kxpı ' le b.ıhçeye çıkmak üzere zemini çimentolu bir mutfak var- hazıranızın meçhuliyeti hasebile 
ılır. Bah\e t~s duvarla mahduttur; bir kapı ile yankadi çıkmaz icra hiıkimliğince 15 gün müddet-
s0kai;;, ~ı!aJ,~. Bahç~de bir kuyu vardır. le iliınen tebliğine karar verilmiş 

Zemı.: k~'.ı'ldan ahşap bir merdivenle birinci kata çıkılır. bulunmasına mebni keyfiyet ila-
Sağda pen~~~elcri olan bir sofa ile bir oda ve bahçe cihetinde di- , nen tebliğ olunur. 
ğer bir odı arnlarında bir de hela vardır. Keza ikinci kata ahşap ZAYİ 

Merdivenle çıkılır. işbu kat birinci katın aynıdır. . _, 

Dığtı bıilır.P kapısı bahçeden olup zemin ;katında sokak -~i
h~tin:fo bır nda vard>r. Ahşap merdivenle bftinci kata çıkıli'r. 
Birinci katta hir oofa bir oda bir de hel:'ı vardır. İkinci katta bir 
oda ve bir de sofa vardır. 

ht~ı<lıierir ~ .. karıda gösterilen gün ve saatte Beyoğlu Dör
düncii Sulh hukıık mahkemesine gelmeleri, görmek istiyenle-
rin içind,·ki!erc müracaat etmeleri ilan olunur. (937-6) 

İstanbul Hukuk Fakült~si birin
ci sınıf hüviyet cüzdanımı . kaybet-.\, ' . ' 4. 

- tim yenisini çıkaracağım eskisinin 
hükmü yoktur. 

t~mail Hakkı oğlu 

Muhiddin Gökçek 

Sahibi ve ne§riyatı idare eden 
BQf muharriri 

ETEM İZZET BENİCE 
Soo Telırral Matbauı 

İLAN 
Beyoğlu Dördüncü Sulh Hukuk 

Mahkemesinden : 
".et 

Tereke:ine mahkemece elkonulan ve tasf iyesine karar ,. 
len ölü Setrak ı.;hdesinde bulunan Beyoğlunda Hüseyinağa ırı,. 
hallcsı 'luksim Çeşme sokak eski 29 yeni 31 numaralı evi~ t~"';1· 
nıı açık aTttınna sın·etilc 26/9/ 939 tarihine müsadif salı gunudıP 
at 10 dü satılacaktır. Satış bedeli yüzde yetmiş beşi bıılfll 8 tıl 
takdirde ikin~; arttırması 11/10/939 tarihine müsadif çarşa~j(ı 
günü saat 10 da icr a edilecektir. Tamamının kıymeti 1855 ~f 
olup telli\JiyP •esmi, ihale pulu yirmi senelik taviz bedelı Jfl iS 

terisine aittir. Arttırmaya girebilmek için yüzde yedi bnçulı r 
betinde pey 3kçesi yatırılması l8zımdır. 

tV~ 
Tafsilat: Ze'l!in ve tavan arası katile birlikte dört ııa d~ 

ibaret olup zpmin katı sokak kapısından girince zemini malta 
0
,r 

ş2li bir ta~lık ve sağda sokak üstünde bir oda a·rkada malta d " 
li bir mut!ak ve mutfaktan bahçeye çıkılır. Bahçede bir )tuYU 
J,ir sarnıç vaı·dır. ~r 

Birınci knt. Ahşap merdivenle sofaya çıkllır, sofada bit 
l~r ve önde yarı yana iki oda arkada bir oda vardrı. . ıJi 

İkinci kat: Ahşap merdivenle sofaya çıkılır, sofada b ıf 
lap ve hır helfı ile önde ve arkada birer oda vardır. b'r 

Tav~;1ara~ı katı: Ahşap merdivenle çıkılır üstü kapalı ıt· 
•svfa önde ve arkada zemini çinko döşeli açık birer terasa_v~; 

tstekliler yuk&rıda gösterilen gün ve saatte Beyo.glu ;çır' 
ı:tüncü Sulh hukuk mahkemesine gelmelel'i ve gezmek ıçın 
dekilere müracaat etmeleri ilan olunur. (936-163) 
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