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liarb 27 Ağustostan itibaren Her An Çıkabilir! 
llitler' in Yarın Söyliyeceği Nutkunu Alman Ordularına 

ileri.. Emrini Veren Cümlelerle Bitireceği Bildiriliyor 
Leh Topraklarında Bu Gün Almanlarla Şiddetli Müsademe Oldu 

• 
lngilterede Bulunan Almanya, Bütün Almanların Memlekete Dönmelerini 

• 
Emretti, Kanada Hindistan, Avı!sturalyada da Harb Hali ilan Edildi; 

lfitler Çemberlay'ne Sefirle Yeni Bir Mesaj Gönderdi, Sulh Ümidi Hala Vardır 

Bu Kargaşalık İçinde ltalya Yeni en On Sınıfı 100,000 Bulgar 
Türkiye DahaSililhAltınaÇağırdı Askeri Silah 

Atatürk Türkiyesi Osmanlı imparatorlu- Paris ve Londranın Sivil Aile ve Çocuklard~n 
ğunun Bir lstihalesl Olmadığına Göre Altında .f 
Tarihe Mal Olan Hataların Bugün için Tahliyesine Devam Ediliyor 
Tekerrü"rüne imkan Yoktur. 

Yazan : ETEM iZZET BENiCE 

lJ ıırbla 'Ye sulhun an mese· \ l"l. leai halini aldığı buııfu>ler, 
hatta, aaatler içinde Türld

~~lıiıı de kendisine göre önemli 
it 'Vaziyet ifade ettiği aşikirdır. 
L.~k milleti her türlü hadise 
:-ltsında kendi mukadderatını 

~ <lcaıb ve tek dimağdan müte
~ bir millet bütünlüğü ha • 
~ bndlsini idare eden Milli 

l'iJı karanna terketmiş bulu
:ııYor. Bunda tereddüsüz~~· 
~a en dürüst isabet ·we hük· 

llıUıı .İfadesi vardır. Bizi biz ya
hıı. 'Ve bu memleketin hür hava· 
11tıda, müstakil denizi, ırökü ve 

'ı içinde ıreniş, emin nefes 
~~_ak imkimmı kavuşturan E· 
""'il Şef Atatürkün en mutemed, 
~ Yakııı cephe, kurtuluş, kuru
~~!. :ı:afer, sulh ve inkılab arka-
•Şlna, lrnilletin ımakils talibini 

~ilen Milli Şef İnönüne, onun 

1
. arlarına, onun sevk ve idare· 
~ite en hududsuz bir ;milli itimad-

baflıyız. 
.\tatürk Türkiyesi Osmanlı İm· 

!~•torlnğunun asla bir istihalesi 
h •dığma göre tarihe mal olan 
'ataların, müstacel 've vaktisiz 
~lll'lann bugün tekerrürüne 

ln yoktur. 

iş 
lıankası 
~o- .. 

9Un Kuruluşunun 15 ci 
Yılını Kutluluyor 

~ ~8ııkası İstanbul ıubesinin 
Yıtıetli ve güzide direktörü 

Bay Nejad 
(Yazısı 6 ıncı ıahifede) 

Türk ildidar mevkii ve Şef, 

Türk milletine hangi hedef ve 
hangi istikameti 'ftrir ve hangi 
yol üzerinde yürürlerse o yolun 
eıı :emin, en şerefli ve rnutlakn 
Türk milletine hayır, 2afcr ve 
uğur getirecek yol olduğunu de
ğil bugün, çok daha evvelden ka
bul etmiş bulunuyoruz. 

Milletçe hedefimiz yalnız vata
nın bugünkü hududlarının emni
yetini muhafaza altında bulun • 
durmak ve sulhun muhafazası 

için elden gelen bütiin gayret ve 
hnklinları sarfetınektir. Bunun 
için de her türlü tedbirlerle mu
hat ve her türlü tedbiri mahfuz 
bulundurarak her tiirlü ihtimale 
karşı hazırız. 

Eğer bu milli irade ve azmimi
ze rağmen hôdisat ve mukadde
rat bizi herhangi bir tecavüz kar
§ısında bulundunırsa vatanın em· 
niyet ve selameti uğrunda bütün 
maddi ve manevi kuvvetlerin1izi 
bir anda seferber ederek Milli 
Şefin tutacağı cephe ve göstere
ceği hedef üzerinde tarihe ve be
şeriyete bir kahramanlık dersi 
dalıa vereceğimizden şüphe edi
lemez. 

1 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Ki SACA 

Balkanlılara Son 
Öğütlerim iz 

1- Kendi düşen ağlamaz 

' 
2- Sürüden ayrılanı kurd ka

par 
3- Su uyur, diişınan uyumaz! 
4- Öğüd veren çok, ekmek ve

ren az olur 
5- El sözüne kanma, yak çubu

ğunu bak selana 
6- Elelden üstiindiir, arşa ka

dar! 

Bütün bunlar Bulgarlar ve Yu
goslavlar da dahil olduğu halde 
Balkanlılara son öğüdlerimizdir. 
Atqş kapıdan içeriye girdiktı?n 

son.ra ne gözyaşı, ne nedamet, ne 
bitaraflık, ne bir taraflık hayret
mez ve .. son pişmanlık elvermez. 

- Kuvvet ittlhaddan doğar!. 
Sözü tam bugün ve tam Bal • 

kanlılar için söylenmiş gibidir. 
Bu fırsat henüz kaybolmuş de • 
ğildir. • • 

L<ındra 26 ('Husus\~- Hit!ler, • 
yarın Tanenbergde beklenen bü
yük siyasi nutkunu söylemek i
çin, bir harb gemisile bugün şar
ki Prusyaya hareket edecektir. 
Hanb gemisine diğer torpidolar da . 
refakat edeceklerdir. 

Tanenberg büyük bir ordu ve 
halk kalabalığı ile dolmuş, her 
taraf nazi bayraklarile donatı) -
mıştır. 

Htleıin yarın söyliyeceği nut
ka büyük ehemmiyet verilmek • 
tedir. Zannedildiğine göre, Hit
lerin bu seie~ki nutku her zaman
kinden daha şiddetli olacak ve 
AllJl!lnyanın artık sabrının tüken
diği bir kere daha ilan edilecek
tir. 

llitlerin bu nutkunu Alınan or 
dularına. hitaben •ileri!. emrile 
bitirmesi çok kuvvetle muhte • 
meldir. 

Nutku büyük bir geçid resmi 
takib ede~]<lir. R'·smi mehafil 
Hitlerin Tanenbergden Almanya
ya döndükten roı:ıra, yani 27 a· 
ğustosla 3 eylıll arasında harekete 
geçmesi pek kuvvetle tahmin e
dilanektedıir. Hitlerin, İtalyada 
yeniden silah altına alınan on sı
nıfın ve <ıtuz beş milis taburunun r 
mürettelı mahallerinde tecemmü
lerini bekriyeceği zannedilmek - 1 
tedir. 
İNGİLTERENİN TEDBİRLERİ 1 
Londra 26 (Hususi)- İmpara

torluk müdafaa komitesi dün iki 
defa toplan~tır. Her ihtimale 
karşı, çocukların Londradan u • 

• 

Fransızların meşhur Majino müdafaa hattının gerisinden 
bir görünüş 

zaklaştırılmasına ve daha emin 
yerlere gönderilmesine kara; ve
rilmiştir. Çocuklar bugün meK • 
te'blerinde toplanmışlar ve key
fiyet ailelerine bildirilmek üzere 

kendilerine tebliğ edilmiştir. 
Bugünden itibaren Londranın 

bütün sinemaları kısa bir müd -
det için kapanacaktır. Kenterhor! 

(Deva!"' 6 ı1.cı sahifede) 

MilliŞef ün akşam Makineye 
Trakyadan Gelen verirken: 

/Bulgarlar Lehistandan Sonra Sıranın 
1Dobruca, Trakya, Basarabya, Tran

silvanyaya Geleceğini Yazıyorlar 
Harb Çıkarsa Yugos
lavyanın Vaziyeti 

Ne Olacak? 
Berlin Belgraddan ~. 
Vaziyetini Sordu 
Yugoslavlar Bitaraf 
Kalacaklarını Bildirdi 

Belgrad Kabines1 
istifa etti 

Sofya 26 (Hususi) - Buraya ge· 
len malumata göre, Alman hükfı· 1 

meli şayed Polonya ile muhare· 
beye tutuştuğu takdirde Yugos -
lavyanın vaziyeti ne olacağını 

Belgrad hükfımetinden sormuştur. 
(OevUDJ 6 ıncı ıahilede) Bulgar Kralı Borh 

Mareşalle Görüştü B i r A 1 m a n 
Hariciye Vekili Ecnebi ve Balkan 

Kıt'ası 
larında ! G•~~~!~İ!~~~.f~a~~!n~~Z.0::iliŞük- Leh Top a 

Fevzi Çakmak dun akşam otomo- rü Saracoğlunu kabul etmişlerdir. 
bi!le Trakyadan gelmiş ve Dolma· Milli Şef gece saat onda tekrar 
bahçede Milli Şefimiz tarafından Den iz köşküne dönmüşlerdir. 
kabul edilmiştir. Hariciye Vekil• dün de Percpa-

Cumhur Reisimiz dün saat 16 da lasta Sovyet, Yunan, Yugoslav ve 
Deniz köşkünden ayrılarak Dol- Fransız büyük elçilerini kabul et
mabahçeye gelmişler, Nafıa Ve- miştir. 
kili Ali Fuad Gebesoy'la vali Lfıt- Cumhur Reisinin bu akşam An
fi Kırdan, daha sonra Dolmabah- karaya hareket etmeleri kuvvetle 
çeye gelen Başvekil Doktor Refik muhtemeldir. 

Polonyalılar Ateş Açtılar, Müfreze Bir 
Ölü Bırakarak Geri Çekildi 

Varşova 26 (A.A.) - Ostrolenko 1 man devriyesi Leh arazisine gire· 
mıntakasında Myslinice civarında rek bir kilometre kadar ilerlemdş
bir mitralyözü bulunan lir Al • tir. 

Almanların açtığı at1'9C mıılı:a.

be le eden Polonyalılar birinci &a. 
(Devamı 6 ıncı ıahifeth) 
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OKUYUCULARA MEKTUB 

•ÇOK l\IÜSTACELDİR. 

Aziz okuyucular, i!k defa, bu 
sütunlanla, sı.zinle b~başa Kalıp 
kan aerdleşmek, kah şakalaşmak, 
espri yapmak, şu veya bu hadı· 
seye takılmak, tcnki.d etmek hu
s unda aciz duyuyorum. İçlrode, 
bıııg.m, ıtJaf e<k?ytm ki, SiZL bir z 
evvelden güldurmek, hoşunuza 

g·..:.cek satırlar karalamak ;ç;n 
ekoı« bır arzu duyuyorum. tL ır.
tülüy üm .. 

Düşünüyorum: Ne ynzayırr.:. 

Çünkü, sizın de, benim g.hı şu 

gunlcrde, daha ziyade, ciddi. ve 
günün siyasi mesdelerinı mı:!rak 
edip, onlan okuduğunuzu talunlu 
ediyorum. Böyle endişeli zaman
larınıııda, belki, ben, bu aciz mu
harririn nük~ gevezel'ği ha
tınnıza bile gelmiy<>r. Herşey, 

gül.mck de, eğleıunek de göı:ül 

ferahlığı ile olur, derler. 
Aziz okuyucular, bugün'erde, 

yazılarım biraz sade suya tirit. ha
linde ise, bunun kaıbalı.abinı ben
de değil, dünya hadiselerinde a
rayınız. 

DELİYE HER GÜN 

BAYRAM, DERLER 

İçinizden bir k.ısmıruz diyebilir 
ki: 

- Birader, dünyadan sana ne?. 
Sen bildiğini, marüetlni göster ... 
Her gün bizi bir iki dakika eğlen
dirıneğe mecbur değil misin?. O 
halde, vazifeni yap!. Dünya, ne 
olursa, olsur>, ibiz, yine gülüp eğ
lenelim ... 

Bu söz!er de, bir !bakıma haklı 

olabilir .. 
Deliye her gün bayram, diye, 

bir eski darbımesel vardır. Ga
.zetelerin, diğer bütün sütunları, 
seiertberlik yapan devletlere aid 
heye<ianlı haberlerle dolu ikıen, 
bizim köşe.mi:ocle, şaklabanlık yap
mamız, bilmiyorum, ne dereceye 
kadar doğru olur?. 

lihncti kendine zevk etmedir 
ilcmde hüner 

Gamı ııadil felek b(jyle eıelir, 
böyle gider 

Bu beyitin manasını yerine ge
tirebilmek, şimdi, ne kadar zor!. 

PATRON DUYMADAN 

GİZLİCE YAZIYORml 

riniz varsa, nihayet, benim de ev 
bark sahibi, çoluk çocuk babası ol
duğumu unutuyorsunuz, demek
tir?. Eğer, bu fikri bizim patron 
duysa, halim nice olur?. Bende -
niz ondan sonra, ne yer, ne içerim? 
Ucuz bira değil, terkosu bile bu
lamam.. 

Size usu.lcacık haber vereyim 
k:l, ben, ,u sütunları her gün dol
dumıağa mecburum.. Bir gün yaz
mad>.."11 mı?. O günkü gündeil/;'.
mizi hakedemeyiz .. Ya, maJza !ah 
bizim patron Etem izzet B~nice, 
beş on gün yazmad:ğımı gonirse, 
bizim, beş on günlük yevmiye bır
den gider! O zaman, harb, asıl bir 
zim evde başlar, kabak benim ba
şmıa patlar, asıl siyasi gergınlik 
fakirhanede cariyenizle, kulunuz 
arasında ıbaşgÖS!erir .. 

NE YAPARSINIZ, 

GEÇl.)I DÜNYASI! 

Yine içinizden bazılarınız bana 
şöyle diyebilirsinı:ı:: 

- A, birader, ma.demki, şu 

günlerde imal ve istihsal edecek 
nükten yok, zanıfetin yok, eğlen
cen yok .. Vazgeç bu sevdadan ... 

Böyle düşünenlerini)< varsa, 
cidden hayret ediyorum. İstihsal 

yok diye, ihtiyaç durur mu?. Me
sela İstanlıulun günlük süt ihti -
yacı 60 bin kilo olısun! Halbuki, 
istanbuldaki sü:t ver>en hayvan -
!ardan istihsal edil«ı süt miktan 
bu miktarın dörtte biridir. Peki, 
ne oluyor?. İhtiyaç durur mu?. 
Hayır ... İhtiyacı karşılıyacak şe 
kilde, o canım inek sütüne kuyu 
suyu, koyun sütüne de terkos su
yu karıştırılıyor. 

İşte, ben de, bula.bildiğim bir 
katrelik nükteye, bol hol terkos 
karıştırarak sütunlanmın ihtıya

cını karşılamağa çalışıyorum .. 
Aziz okuyucular! Ne yaparsınız, 1 

kusura bakmayırı.. Geçim dün- 1 
yası! 

KARIŞIK 1AL 

, ,SATANLAR GöRÜLMÜYOR 

Yalnız, hatıra gelebilir ki, be
lediye, mağ.şU§, hileli, karışık mal 
satanlarla mücadele halindedir. 
Binaenaleyh, bir katrelık nükte
yi,. süsleyip püsleyip okuyucuya 
..halis yazı• diye sat.mağa kalkışan 
muharrir hakkında, acaba, takibat 
yapmaz mı?. 

İçinizde bir kısmınız da bana Bundan hiç korkum yok! Çün-
şöyle cevaıb verebilir: kü, belediye şu günlerde, yollar-

- Peki amma, bırader, madem da refüj yapmakhı, Taksım bah-
ki, cıünya hadiselerınin böyle en- çcsini su~emek, küb:.k nıöbl yap-
dişeli olduğu bir zamanda, ~i tırmakla o kadar m~ul ki, ka-
eğlendirmek çınden gelmiyor. rışık mal satanları gözü bile gör-

ü halde, siyasi buhran geçinciye müyor!. 
Hoşça kaim, aziz okuyucular!. kadar yazı yazına ... 

Hakikaten, böyle dılşüneııle_· ________ AII_ MED RAUF 

IK'üçOK HABERLE!il 
* Şehrimizde bulunmakta olan 

ve ticari vaziyetler etrafında tet
kiklerde bulunan Ticaret Vekili 

CA!zmi Erçin bu akşam trenle An

karaya dönecektır. 

* Trakya ınanevralarına gitmiş 
olan Generallrimizden Tuğgeneral 

İsmail Berkop bugün sabah treni
le şehrimize gelmiştir. 

* Kanada ile evvelce yapılıp 
bilahare bozduğumuz ticaret an
laşması yeniden tatbık sahasına 

konulacaktır. 

* Kadeş vapuru Almanyadan 

geldi. Bugün havuzlanarak mua
yene edilecek ve bu hafta içinde 

Marmarada tecrübe olunacaktır. 

Kadeş 14 mil yapmaktadır. Etrüs-

Plaj Bülbülleri 
!\o. 77 

PELiN BAKIB.KÖY İSTASYO
NUNDA 

Bu sırada İstanbuldan gelen 
trenden çıkan yolcuları seyredi -
yor !ardı. D<>ktar Ferıdun birden
bıre Selınin kolunrlan çekerek: 

1 

- Bakınız, rtanınıe[endi! - dedi - 1 
İşte Pe!Jl geliyor .. hıç şüphe yok ı 
ki, Necdeti ziyaret i~1n geldi bu-

ray . 
se.ın ablasını uzaktan gôrunce 

tanış!"'ıştı. Ferıdunun: 

- Haydi içertye salona g de -

!im 
Teklif ı derhal kabul ederek, 

gc.-d~n kayboldu! r. Şımdı salcr 
nun c il' r. arkas a , trenden 

Yazan: i.kender F. SERTELLi 
~---------

çıkan yolculara bakarak konuşu- ı 
yorlardı. 

Selin ablasını görünce Iena hal
de sinirlenmişti. 

- Hadiseyi gazetelerde okumuş
tur. Şüphesiz ki, onu ziyarete gi

decek. 

Diye mırıldanıyor ve mütema
diyen dışlerini gıcırdatıyordu. 

Sellnın kafasında saplanıp ka
lan korkunç bir istifham vardı: 

- Ya Necdet; tekrar avucunun 
içine alırsa .. ?! 

- İşte o zaman S !in müşkiıl 
vaziyete düşecekti. K•rk yı!da bir 
kere :.....,e dii§en aradı· adamı ab
la .na k·pt rrriış olacaktı. 

Zafer 
Bayramı 
H zırlığı 

Taksim ve Beyazıdda 
Tribünler Yapıldı 

Alakadar makamlar 30 atustos 
bayramı şenliklerine aid hazır -
lıklara başlanuşt r. Yapılacak ge
çıd resmlne aid program Ko!<ır
duca hazırlanmaktadır. D:ğer ta
raftan gerek Tak imde, gerekse 
Beyazıdda dünden ıtibareıı iri -
bünlerin inşasına başlanmıştır. 

Programa aid hazırlıklar bugün 
akşama kadar ikmal edilecektir. 

itfaiyeye Yeni Vesait 
· Geliyor 

İstanbul itfaiye efradı adedinin 
ziy.,Jcf:şlirile.ı k itfaiye le<vazı

mının çoğaltılacağını yaz.mıştık. 

Bu karar üzerine belediye re
isliği iki büyük arazöz ile iki mo
topomp ve bazı pompalı kamyon
lar tıipar!ş etmiştir. 

İlk partide ısmarlanan ıbu mun
zam vesait:ıı. bedeli 34 bin lira 
tutmaktadır. Yeni vesaitin ka -
nunuevvele kadar İstanbula gel
miş bulunması fabrika ile yapı -
lan mukavelede şart konulmuş -
tur. 

Kısa Hizmetlilere 
.Beı,ikt'4 askerlik ıjubesinden: 
Yedek subay yetişecek kadar 

tahsil görmüş ve tam askeri eh
liyetn.a.me almış lise ve muadili 
mekteblerden mezun veya dalha 
yüksek mektebleri terketmiş bu
lunan kısa hızmetliler 1 eylıll 939 
günü yedek sUbay okulunda bu
lunacak veçhile 29 ağust06 939 gü
nü sevkedileceklerdir. Bu şartla
rı haiz olanların tayin edilen gün
de şubeye gelmeleri ve gelmiyen
ler hakkında kanuni muamele 
yapılacağı ilan olunur. 

Yangın 

Samatyada İsak Baruha ait hav· 
lu dokuma fabrikasından dün ge
ce bir yagın çıkmıştır. 

Neticede birçok pamuk yığını 
ile fabrikanın bir kısmı yanmış
tır . 

* Kadıköyünde Yeldeğirmeninde 

Kahve sokağında 4 numaralı ev· 
de oturan Sabri ·e !smlndcld bir 1 
kadın, aynı evin ust katında mu
kim Ganime ile geç nemedığin -
den ondaa intikam almıya kalk· 
mış ve dün evde kimse yokken 
odasına anahtar uydurmak su -
retile girip sandıktaki dört par
ça kıvmetli çama ·ınnı yakmış • 
tır 

t ••• •• ••••• • ••••••• • ••••• 

kün tadil ve ıslah içın Almanyaya 
gönderilecektir. 
* Dünden itıbaren İş Limite -

din tasfiyesine başlanmıştır. Ya
kında kahve şirketinin de tasfi -
ye ed;leceği söylenmektedir. * Amerika ile yaptığımız ve 
elyevm mer'iyett.e olan ticaret an
laşmasının tadili için tetkikler ya
pılmaktadır. Amerika ile de En· 
terşenjabl ticaret yapılan devlet
ler gibi bir anlaşma yapılması da 
mümkün görülmektedir. 

Yolcular geçip ı:ittiler. 
Pelin de istasyondan uzakla:r 

mıştı. 

Demek ki, Pelin, Suadiyede Se
line bahsettiği feragati çabuk u-

nutmuştu. j 
Hanıya bu hadıse onun izzeti 

nefsıne dokunmuş, onu rencide et
mişti! Haniya Pelin ressam Nec
det! bir daha arayıp sormıyacak

tı? Onu Seline terkedecekti... 

Demek kı, Pelin sözünde dur -
muyordu. 

Selııı bunları du ündükçe kafa

tasının zonkladığını hissediyordu. 
Pelin tekrar Necdeti elde eder

se Selin ne yapacak, nereye gide

cekti?. 

Mecdı meselesi, Sermedin ölü

mil, Selıni ndım adım takıb ede -

cek en büyük tehlikelerden biri 

ıdt. Bu tehi ke'er n~u terd'.d ettik

çe, Sel 'l nasıl nıeyd na çıkabilir, 

DmAM: / 
cBu kanşık vaziyetin içinden 

nasıl çıkılacak?• başlıklı makale
sinde Ebüzziyazade Velid, akılsız 
b~lann zahmetmi milletler çeki
yor, diyerek şu mütalcalarda bu
lunuyor: •Sovyet - Alman anlaş
masını> en büyük yardımı doku
nan P onya ile Romanyadır. Bu 
iki devlet Rus askeri yardımını 

kabul etmediler. İngiltercnin tut
tuğu yol da bu misakın akdine 
yardım etmiştir. Halbuki Rusya 
Lehistana çok yardım edcb:lirdL 
İngilterenin yegane yardımı gali~ 
ba tay ·are olacaktır. Danzig me
selesınde israr edecek olan Lehis
tan bu çıkmazdan nasıl kurtula
caktır? Bizce Lehistanın bir an
laşma yoluna girmesi lazımdır.• 

CUMBU&tn:T: 

~unus Nadı <Balkanlar ciddi 
karar günlerindedir• başlıklı ya
zısında diyor ki: •Balkanların ve
recekleri karar, iki türlüsü düşü
nülemiyecek kadar basittir. İstik
lallerindcn zerre kaybetmemek, 
esirliğe diı.şmemek için kayıdsız, 

şartsız \'e amansız bir mücadele. 
Artık ideolojiden bahsedilemez. 
Harb olacak mı? Belki evet, belki 
hayır. Yalnız kuvvete güvenenler 
Balkanları Çekoslovakyaya dön -
dürmek istiyorlar. Gerek Yunanis
tan, gerek Yugoslavya memleket
lerinin her karış toprağını müda
faa edeceklerdir. Türk;ye ile Rcr 
manyanın kararlan da kat'i ve 
ma!Omdur. Bitarafım diyen Bul
garistan bugün tehdid altında bu
lunan mihvercilerin en•elce eski 
dosttanna yaptı.klan vaid, 
hatta yardımları göz ö -
nüne alarak kendisi.ne de 
yapılan vaidlere kanarsa vahim a
kıbetlerle karşılaşır. 

TAN: 

M. Zekeriya Sertel cBu defa 
blöfe aldanan yok• başlıklı yazı
sında diyor ki: cAlmanya bir se
ne evvel oynadığı oyunu tekrarlı
yor. Mevsim o mevsim, taktik o 
taktik, hasad toplanmış, ordunun 
erzakı biriktirilmiştir. Hitler ku-

Dolbabahçe 
Stadyumu 

Plan ve Maket 15 
Ey!ulde Bitirilecek 
İtalyan mımarı Viyett.i Vıoli 

tarafından hazırlanmakta olan 
Dolmabahçe stadyomuna aıd plan 
ve makelın 15 eylı1le kadar .kmal 

edilerek şehrimize ~nderilmesi 

lcab etmektedir. Belediye 1ıa! -
yan mimarının yanında çalışarak 
yet.iş.meleri için İstanbul.dan Fa
zıl ve Şinasi isminde iki mi.man da 
Miliin.oya mimarın nez<line gön
derrnlştir. 

Genç mimarlarımız, yalnız Dol
mabahçe stadyomunun inşaı;ına a
id olan plan ve ınaket işinde de
ğil, Viyetti Vlolinin almış oldu
ğu bütün sıpariş'erde de İtalyan 
mimarile beraber çalışarak me
haret ke!Aıett.ikten sonra şehri -
mize döneceklerdir. 

nasıl eski serbest hayatına döne
bilirdi? 

Mademki Pelin Necdeti avlama
ğa gidıyordu .. Selin de - Feridun , 
gibı · eline düşen bir avdan isti -
faae e kalkışırsa, bu işin sonu fe
na mı olurdu? Selin bir an içinde 
kararını verdi: - Hiç de fena ol
maz. İkisınden birini elimde tut
malıyım. Doktor da ince duygulu, 
terbiyeli bir adama benziyor, de· 
di. Tren gelmişti. Vagona atladı -
!ar. 

- Nereye gidiyoruz, doktor bey? 
- İstanbula .. 
- Sonra .. ? 
- Herkes kendi yuvasına .. 
- Yuvası olınıyan .. ? 
Ferıdun güldü: 

- Bu soruşunuzla, çocuklu -
ğumda oynadığım oyunları ha -
tırladını. Sel in hanım! Dünyada 
yuvası olmıyan kımse var mıdır? 

- Evet. İşte ben. 

mandanlarla temaslar yapıyor. 

Harbin patlamak üzere olduğu şa
yL Fakat Hitler bu defa aldanı -
yor. Çünkü ne Daladiye, ne de 
Çemberlayn ikinci bir Münih'in 
yüz kızartıcı vaziyetine düşmeğe 
razı değillerdir. 

Zaten dava, Danzig davası de
ğildir. Arkasında Polonyanın ve 
orta Avrupanın işgali meselesi 
gizlidir. Fakat bu defa sinirler be>
zulmamıştır. Hitler ya Ruzvclt'in, 
Papanın uzlaştırma teklifin! ka
bul ederek işin içinden çıkar. Ya
hud harbeder. Fakat büyük gaye
ler için toplanmış orduları geri 
göndermek de Hitler için bir mağ
lubiyet sayılır. Hitler çıkmazda

dır.• 

VAKİT· 

Asım Us cAlman - Rus paktı ve 
ameli neticesi. başlıklı yazısında 

Sovyet RuS)'anın gönderdiği mü
him miktarda petrol ve benzin do· 
layısile İtalya ve Almanyanın se
vindiklerini yazarak diyor ki: cZa
ten Hitlerin Moskova önünde diz 
çökmesine sebep petrol ve benzin 
ihtiyacıdır. Eğer Almanya Danzig 
meselesi ile dünyayı bir harb fe
laket' ne sürüklerse Rus benzin ve 
petrolünü, buğdayını temin et -
mekteıı aldığı kuvvete dayana -

caktır.• 

nNİ SABAH: 

.Harbin arıfesindeyiz• başlığı 

altında yazdı~ı yazıda Hüseyin Ca
hid Yalçın diyor ki: cHer geçen 
dakika bizi harbe yaklaştırıyor. 

Buna sebep Rusyadır. Yıpranacak 
cihan kuvveti, dünyayı kaplıya

cak ıztırab, mahrumiyet, sefalet 
cihan~ümul bir inkıliib için müsa
id bir zemin teşkil edecektir. Çem
berlayn'in kaybetmemiş olmasına 
rağmen, bizce sulh ümidi kalma
mıştır. Bugün harbin ar fesinde -
yiz. Türkiye bağlı olduğu taah -
hüdlere sonuna kadar sadık kala
caktır. Vazife ·:· dakikası hulul 
ettiği takdirde, Türkün ne yapa
cağını düşünmek lüzumsuzdur .. 
Türkün mazisi onun ne yapacağı

m anlatmağa kafidir.• 

Karabük Kok 
Kömürleri 

Kışın da Fiatların 
Artmıyacağı Umuluyor 

Son zamanlarda haricden mem
leketınuze yapılan kok kömiırü 
-ithaliıtı çok azalmıştır. Bilıhassa 

Alman ve Sovyet kok kömürleri 

hiç gelmemektedir. Bunun sebeb
lerinden .biri de Karabük demir 
'Ve çelik fabrikalarında istihsal e
dilmekte olan yüksek vasıflı yerli 
kok kömürlerinin mem]j:!ketlmi
zin kömür ihtiyacının !büyük bir 
kısmını temin etmesidir. 

Şehrimizdeki kömür tüccarlan 
Karabük kokundan kış münooe
betile mühim miktarda yeni si
parişler vermişlerdir. Bu kömür 
çok bol o~duğuıı.dan bu sene kok 

kömürü lbuhranı çekilmiyeceği ve 
fabrika fiatlar üzerinde nazım bir 
rol oynadığından kışın bile fiat-

- Çok şakacısınız .. 
- Şaka değil. Hakikatten bah-

sediyorum.. Necdet benim yuva
mı, rahatımı bozdu. İstikbalimi 
mahvetti. Yarası ağırmış dediler .. 
Bütün ümidlerim alt üst oldu. 

- Aile yuvası mutlaka Nec· 
det veya filanca Beyin yardım 

ve iştirakile kurulmaz ya. Mese!A 
ben de böyle bir yuva kurmaya 
teşneyim ... 

Sehn birdenbire ürperdi: 
•- Arkadaşınıza ikinci defa mı 

ihanet etmek istiyorsunuz!• diye
cekti. Ya Feridun utanır da bunu 
nezaket ve vicdan meselesi yapar, 
Seline elini uzatmazsa ... İşte o za
man ikinci bir felaket yüz göste
recek, yani Selin sokakta kalacak
tı. 

Selin kendi kendıne: 
- Denize düşen, yılana sanlır_ 

dunu süzd ': 
- Dekar mısınız? 
Diyerek, ezıci bir bakışla Feri-

Pasif 
Korunma 
Vazif • 

Si 
Mahallelerde Yeni 

Ekipler Teşkil Ediliyor 
Havadan korunma komisyonu 

dün de vali muavini Muzaffer Ak

alının riyasetinde toplanarak pa
sif korunma faaliyetinde kimle-· 

rin vazife alacağını tesbit etmiş
tir. Kom.i6yonuıı. verdiği karara 
göre mahallelerd<ı 46 - 47 yaşları 
arasında sağlam olanlar pasif ke>

runma iş:nde faal vazife dcruhde 
edeceklerdir. Bunun için bunlar 
arasından lüzumu kadar tesbit e
djlerek ne sdretle ve hangi ekip
!erde çalışacaklarını anlamak ü

zere meıı.sub oldukları kaymakam
lıklara sevkedileceklerdir. Kay -

makamlar bun!arı, teşkil edile -
cek olan ekiplere tefrik ettikten 

sonra lazım gelen meharet 
mümareseyi kazanm.-.arL 

kurslara göndereceklerdir 

ve 
için 

Bir Mekteb; İki 
Çocuk B1hçesi 
Elli Bin Liralık Bir 
Şartnam~ Hazırlandı 
Nişantaşında 15 ınci mekt,r,ble 

Şişhane karakolunda yapılmasına 
karar verilen çocuk bahçelerine 

aid şartnameler hazırlanmıştır. Bu 
iki çocuk bahçesinin tesisi çin 50 
bin liralık bir masraf tahmin e -

dilmiştir. Şartname, eksiltmeye 
konulmak üzere dün belcd·ye dar 
imi enesmenine verilmiştırc 

Taksim bahçesinin arkasında 

şmdiki gazhane i'.e Ayasağadan 

Taşkışlaya doğru uzatılacak olan 
Mete caddesi arasında yapılacak 

çicuk bahçesine aid şartname de 
belediye imar müdürlüğünce ha -

zırlarunaktadır. Bugünlerde en
iümene sevkedilccek olan bu baıh

cümene sevkedilecek olan bu 

yaprlacıak çocuk bahçeleri bit 
miş olacaktır. 

Ticaret Mektebleri 
Mezuniyet imtihanları 

Lise mezuniyet imtıhanlarına 

olduğu gibi ticaret mektebleri me

zunıyet iml.ıhanlaıc:na da gırmek 

üzere bu sene luıricden birçok mü
racaatlar yapılmı§tır. 

Bu .müracaatların kabulü için 
verilen müh'.et dün a~am bit -
miştir. 

Dün akşama lfadar şehrimiz -
den de bırçok gençler İstanbul ti

caret mektebinde mezunıyet im
tihanına girmeğe talib olmuşlaI'" 
dır. Bunların ekseriyeti evvelce 

bu mektebe devam ederken bila
hare ayrılıp hayata altlan genç -

!erdir. Mezuniyet imtihanlarına 
ey IU!de başlanacaktır. 

• ,. ... ............ .. • . ,,, 

ların yükselmiyeceği kuvvetle te
min olunmaktadır. 

- Evet. 

- Evlenmediniz mi bu yaşa ka-
dar? 

- İtiraf edeyim ki, evlendim. 
Fakat geçimsizlik yüzünden ayrıl
dım. 

- Çocuğunuz falan var mı? 
-Hayır .. hayır .. Hiç bir ilişiğim 

yok. 

Selin vagonun penceresinden dı
§ıraya bakarak gülmeğe başladı. 
Doğrusu, kaçınlır bir av değil

di bu. 
Feridunu derhal ökseye düşür

mek, yakalamak lazımdı. 
- Necdet ya iyi olur, ya olmaz. 

İyi olması yüzde beş ihtimal da
hilinde imiş. Gençliğimi, hayatımı 
onun peşinden sürüklemekle mah
vedecek değilim ya. 

Diyerek kendini tese:Lye çalı

şıyor ve bu pek yeni dostile mu -
habbeti derinleştirmeğe ga) ret 
ediyordu. 

(Devamı var) 

Mihver Devletleri ve 
Rusya s 

Yazan: Ali KEMAL SUN~{ı\l 

Alman - Rus misakının akdi et
rafında gelen ilk haberlerin ,·e: 
diği hayret artık geçl.ı. Yeni rr.)" 
sakın maddeleri de belli oldu. N 
demi 
nen 

tıx:avüz 

bu 
misakı de • 

· un" vesikanın da 0 
1 Je • dan evvel muh elif dcV 

!er arasında aktedilıniş ola:'.' ~~ 
sa.inden farkı yoktur. Evvela 

u· başlangıç: İki taraf da sulhun !11 . o~ 
hafazası arzusile hareket edı'.' dt 
lar. Ondan sonraki madd ekrı 

ına· okudunuz. Bunlardan çıkan Jl)l 
na da malı1m. Diğer bütün ade , 
tecavüz muahedelerindeki e,as 

lar gibi. b 
Bu bir ifüfak olmadığı için haf 

· ıe • halinde akid devletlerin bırbır p 

rine yardımı ancak tecavüz edet· 
üçüncü bir devlete muavenet e 
memekten ibaret kaİacak. 

Rus - Alman ademi tecavüZ 1 
' ,a 

sakını okuıiuktan sonra bunu · rr 
zanların riayet edilmesi ıazıın et· 
lan bütün şekilleri muhafaza ca'f. 
tikleri görülüyor. Misak an e' 

sullıu muhafaza için vücu.de -~ 
tirilmiş ve iki taraf arasında 'e, 
zalanmış bir vesika o1arak arı 
dilınektedir. . . pJ , 
Eğer milletler cemıyetıne eSY 

manya da dahil olsaydı bu v ıı]ı' 
kayı Rusya ve Almanya ınur rdl 
hasları Cenevreye götürsel~ııl 
Mifletler Cemiyeti Alman - Jll' 
misakını hemen tasdki eder, e,,. 

b"r ıı• salinin arasında bunun da ı ,, 
hasını saklardı .Yani Milletler •e' 

rasında sulhun muhafazası ga~ır 
sine ve Milletler Cemiyeti ın • 

· te 
kına aykırı olarak .bu adeını "!J 
cavüz muahedesinrle hiçbir ııo 
~rülmiyecekti. e<r 

Ademi tecavüz misak:ndanJll. 
vel de diğer bir anlaşmanın ı aı-J' 
zalanması Berlin ile MoskD"8 Is" 

ki. · ,~ · b' b" · · kola" ' sında ış. erın ı ır ırını • 
tırdığı gösteriyor. , , 

'Almanya bu suretle Ru5' 

200 000 000 marklık kredi acr.'a;J$' 
1 1 rı J.' 

tadır. Bu suretle Almanyada ,
8 

, 

yaya eşya gönderilecek, R~~pıi' 
dan da Atmanyaya mevaddı ı .iJ) 

ııcı· 
daiye yollanacak. Geçen s~ 01,P 
sonundanberi ortaya çıkrn ş ne' 
ticari müzakerat bu suretle 
ticel-enmiş oldu demektir. 

1 
ri'' 

Rusyanın mihver devlet c ·"' 
.. ıı•"' 

münasebatının, alışveriş ınu .,tjpl 
ettı~· 

batının yolunda cereyan f ı· 

şimdi öğrenmiyoruz .İki tar• ~sıl' 
. rasında Almanyadan RusY8Y~sJ'' 

malzemesi, Rusyadan da ;. ıııa~ 
yaya iptidai maddeler yo.Jl~ıJill 
üzere bir müzakereye gırii '{•~ 
aylarca evvel söyleniyordı.ıİıeıttl 
nız Moskovaya bir Alman sıınr' 
gidip geleceği sözlerinden tal' 
nihayet bugün böyle bir ~~ıil'· 
~ya varılmış oluyor dern aselı" 

Italya ile Rusyanın müll ıııısf 
tına gelin<:e; bir zamanlar f' · 
ile İtalyanın arası açıınııştı· ııil • 
kat Rıomadaki diplomaUar po • 
hassa iktısadi münasebatııı ıiŞ 
zulmamasına çok dikkat eti' 

!erdir. ;.ıııı•p 
Neticeye gelelim: Rus - e\ı.İıd' 

a-demi tecavüz misakında ~ııt'ı) 
ve zahirde milleılerarası s kt•l" 
bozmağa matuf hiç bir ~-1 '" 
rastlanmıyor. Kalıyor tatb J>V' 

isa)clP C' filiyat sahasında bu m . etfll 
rupa sulhunu takviye edıP 
miş olması. 

1
- of'!' 

·ye ı • 
Muahcdelerin eheınını 1at 

ların şeklinde midir, yol<S~ıJI 
biki tarzında mıdır?. R J.rll,ııı" 
dootluğunu elde .eden ;. ıeriııd' 
bundan sonra Avrupa ıŞ 
~asıl bir vaziyet alacak?· i>'J>ıD 

. n J1l ,.,ı 
Moskovad.a ımzalana fs>'' 

uha ' 
her maddesi sulhun ın 3~eıle yolundadır. Fakat her ınu 

1 9
nl" 

ııası 
nin ehemmiyeti onun 
şıldığındadır. . ~ıı>" 

Avrupada her ıneseıeııJ.ll f51 ıe' 
vele müracaatla halledil;::ıv"e~; 
şebbüslerine karşı yuıe diYe ~, 
mukabele edileceğini şıınt ad•rıı N 

. de11le a• 
dar en saliihıyettar ıı dt f 
la .. 1 d"l Hakikate " şe 

rı soy e ı er. ·ıec•" W 
tık bu sözlere ilave edı 1 ııd• d' 
de kalmadı. Filiyat sah~~;51.•11 ,ı 
giltere ve Fransa~a, ııd·giııı ıJ" 
yeni hazırhklara gıriŞ eni ı&1'.. , 
şu son üç günderlbeı:' Y ı. Jlıl ır 

..• cnıyoru o 
Ier alındığını ogr ııarb o .Je' 
!ara bakarak hemen dol!"' 
vereceğıne hükmetmek 

llldir. 



Gün-/ln Meaele•i: 

istanbulda Oç Süt 
Fabrikası 

Zıraat Vekaleti Bu İş İçin 
Yedi Yüz Bin Lira Ayırdı 

Yıllardanberi devam eden 
lstaııbulan ıüt meselesi niha
Yet halledilmek yoluna ırirıniş
tir. 

Malam olduğu üzere Vali 
LQtfi Kırdar bu ite el uzatır u
ıatmaz ilk it olarak Ankara u
rııat fakültesi profesörlerinden 
•e Vekalet ıütçülük mütchas
llıılarmdan mürekkeb bir ko • 
lllhyona meseleyi tetkik et!ır
llliftir. Bu komısyonuıı verdi 
ti rapor hlleu Ziraat Vekale
liııde tetkik olıınmaJ.tadır. 

Süt fabrikalannuı prlname
ler; bu rapora core tan•l13 olu
llaeaktır. 

İnciltercden temin edilmt, 
olan kredi hülın1metçe Vekıllet
lere taksim edilmifti. Bu arada 
hedinin bir milyon sterlini 
Zinat Vekiletine verilmlıiti. 
Ziraat Vekileti lu!ndisine ve· 
rllnı~ olan hisseden 700 hin 
bin Türk iirumı l!tanhul silt 
fabrlkalal'JJla 0ymnağa karar 

venniştir. 
Bu fabrikalar kredi ile yapı

lacak, bilahare taksitle ödene
cektir. 1stanhulda bir tek fab
rika yapmanın aevkiyat nokta
sından ~çlülderi olacağı dü
fiiııillmüş ve üç fabrika inşası 
kararlaşmıştır. Bu fabrikalar-

dan biri İstanbul, biri Beyoğlu, 
üçüncü•ü de Anadolu aahilinde 

olacaktır. İstanbuldaki fabri
ka için Topkapı, Kumkapı, Be
yoğlu tarafında Feriköy, Kılı • 
ğıdhane veya Mecidiyeköyü, 
Anadolu cihetinde ise Kadı • 
köy veya Haydarpaşa sahilleri 
düşünülmektedir. 

Sütler fabrikada Pastörize e
dHecek, cam ıişelere konarak 
sabahın erken saatlerinde ta
ze taze en uzak bayilere ka • 
dar motör ve kamyonlarla sevk 
olunacaktır. 

Bu suretle halka temiz ve u 

cuz IÜt verilmiş olacak ve is
tihlak arttırılacaktır. 

Eski Mahalle l Beş Kaymakam 
Tulumbaları Avrupa ya 

Gönderilecek liava Taarruzlarında 
Kullanılmak Üzere 

İhya Edilecek 
Ankarada Bir Müsabaka 

imtihanı Açılıyor 
liırva ta1UTU.Zlarmdan loorunına 

lııoınisyonu tarafından neşrolunan 
•oıı tamimde mahalle aralarında 

~~ıunbacılığın ihyası temeruı.i o-
'"1lll1Uftu. • 

l!:aıni&yon reisliği bu temenniyi 

resmen belediyeye de bUdirıııiş-
1ü-. Bunun üzerine Belecüye reis

liği de harekete geçerek ilk te -
Mlbüaıere lıaflaıru§tır. Kayma -

~ ve nahiye müdürleri her 

•~tte bu if~ meşgul olacak ve 

llla.lıalJe mümessilleri ile beratıer 
llıa!ıaııe tulumbacılaıınm nasıl te

lllQı edilip nerelere konacağını 
~bit edecektir. 

Esasen yem itfaiye müJı.ellefi
htı kanunu Ilı mahalle ve köy

ler~ halka da bu hususta bazı 
lltecburiynıer tahmil edilmi§ ol

dlıiuncıan Bu tuludı-alan kul -
liJıacu olan gençler mahalleli • 
d,ıı. ıeçileceJı.tlr. 

lıfabaııe tulumbaları yalnız ha
~~ taarruzıan lan.asında kullanı
"'Caktır. 

l>iğer traftan tehrimizdlki muh
~t fıtlırilta ve müesseselerde ça
~llllla:ra hava taarruZ!arıOOan 

ltorunma usullerini öğretmek ü
~ kurslar da açılacaktnr. 

Bu kunılardan 80Jll'a da her mü
'%ese ve fabrikada da konınma 
~1ı:· ipleri kurulacaktıır. 
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. ı:ı· d 1Pte bir hangar v.ardı. Muhafız 
eneen bir iki adam da öteye be

rıye gidip geliyorlar ve her ge • 
t~erinde yangözle Tcmplara ba-

YorJardL 

1 
<Aziz. kızı bıraktı, bahçede do
a~ğa ba~ladı. Bir aralık han

:ar tarafına uğradı, orada uzun 
l.ır merdiven gözüne ilişti. Bir 
eııarda da organ halkalıarı duru

~0rdu. Öyle ya, Nevyork ıçinde 
~Ydudluğa kalkan adamların 

hgarJarı.nda neler ·bulunmaz ki? 
d /\kşama kadar beklendiği hal
/ hakim gelmedi. Niçin gelme
'~ d',e anlaşılamadL Hll.kiınin 

~el~eyişi de kızı kurtarmak için 
altıkaten bir nimet olmuştu. Yok

la kt!ndi kendi.sini pekala kurta
tabıı;rdi. 

Dahiliye Vekfileti, her sene ol -

duğu gibi bu sene de kaymakam
ılardan 5 kiıjıyi, staj yapmak üze

re muhtelif Avrupa memleketle
rine göndermeğe karar vermi~tir. 

ıBunun ~in 15 eylülde Ankarada 
bir müsabaka imtihanı yapıla -
caktır. Bu müsaıbaka imtihanına 

iştirak etmek )Çin 30 yaşını geç

memek, her nevi ılıastalıkt an sa

liın bulunmak, stajı miHealtib hü
•kilmetin gön.dereceği yerde staj 
müddetinin iki misli kadar hiz • 

met etmeği taahhüd etmek §art
tır .Müsabaka imtihanı :idare hu

!kuku, maliye, ik!.ıı>ad, siyasi tarih 
;ile talihlerin tayin edeceği f:ran

ııızca, ingilizce ve almanca 'lisan

laruwlan lblrinden olacalt!Jr. Mü
ıaba.kaya iştirak edeceklerin bir 

eylfile kadar müracaat etmiş ol " 
malan şarttır. 

Prost'un Mezuniyeti 
Bitiyor 

Hfilen Pariste bulunmakta olan 

şehir ıınütchassısı Prostun llli!zu

niycti ağustıos nihayetinde Jıit -
mektedir. Eylfilün ıillc haftasında 
şehrimize gelecek olan mütehas

sıs ilk evvela Üsküdar ve Kadı -
köy cihetleri!e Haydarpaşada ya-

pılacak olan limana aid p!iinlarla 
ınEŞgUl olacaktır. 

bilirdi. Hangarda~ merdiveni a

lır, çocuğu pencereden alarak o
dadan çıkarır, sonra bu merdive
ni bahçenin sokak tarafrndalti yük

sek duvara dayıyarak, bu dııva
nn üzerine çıkabilir ve dallannın 
bir kısmı bahçeye uzanan ağaca 

ipi bağlar ve oradan sokağa ine
'bilirdi Bu, gayet basit, fakat ay

ni zamanda da çok tehlikeh bir 
projeydi. Lfilı:in Templar, en ba
sit şeylerin ekseriya en muvaf -
fakiyet temin eden çareler oldu
ğuna kani bulunanlardandı. Bu -
nu kafasına koymuştu. Şayed bu 
projeyi bozacak birisi karşısına 
çıkarsa, hala kolunda sakladığı 
bıçağını gırt !ağına saplarnağa ka -
rar vermişti. 

lar ~~e o'du, eletek çekildı. Temp
d Planını kurmuş•u. Alt kat o- 1 
asından pek!ıla bahçeye çıka -

Gece yarısından sonra yavaş 

yavaş yatağından kalktı. Tıpkı 
düşündüğü gibi proj6inı tatbik 
etti. Binbir ihtimam ile hareket 
ederek çocuğu odasından aldı, du
vara çıktı, ağaca pi bağladı ve 

Eski Galatasaray 
Karakolu 

Galatasaraydaki eski karakol 
hinaaı tehlikeli bir vaziyet arze
diyor. Bu harab ve metruk kara· 
kola dayanan, arka taraftaki iki 
çürük bina, maili inhidam bir ıe
kil almış .. 

Karakol binası maliyeye aiddir. 
Seneler var ki burası boş durur. 
Bir işe de yaramaz. Manzarası da 
herkesin cördüğü gibi, çok çir -
kindir. Yine muhakkak ki, sene
lerce ~ yüzü görmemiştir. 

Bu ıerait altında, böyle bir bi· 
nanın tehlikeli olacağı pek tabii
dir. İltisak -peyda ettiği diğer bi

nalara da bu tehlike, bittabi si
rayet edecektir. Hal böylo iken, 

bu hBdiselcr birer hakikat iken, 
neden bu binanın, bir mostralık 

&'ihi, bırakıldığı meraklı bir su
aldir. Bu karakol binası için tat

bik edilecek karar bizce bir tek· 
dir: 

Drrhal yıkmak!. 

İleride, Galatasaray meydanı a· 
çtlırken, diier istimlaklerin ya -
pılacafı muhakkak .. Fakat, evve

la, §11 çürük, çirkin manzaralı bi· 
nayı ortadan kaldıralım!. 

BURHAN CEVAD 
• il •••••••••••••••••••••••• f 

Biriken 
Yeni İnşaat 

T alebnameleri 
Komisyon Bir Kısmını 
İmar Planına Muvafık 

Görmedi 
Be~ediye imar müdürlüğünün 

resen karar veremediği inşaat iş

lerini tetkik ve bunlara ruhsat ve

rilip verilmiyeceğini tesbit etmek 

üzere belediye fen heyetinde teş
kil edilen inşaat koınısyonu dün 
fen heyeti müdürü Nurinin riya
setinde toplanarak son zamanlar

da biriken inşaat talebnameleri

ni tetkik 1!tmi§tir. Komisyon bu 
tak'blerden bir kısmının şehir i
mar planına uymadığım, bir kıs 

mının da yapı ve yollar kanunu
na. muhalif olarak tarihi abidelere 

pek yakın olarak inşa edilmek is

t.e<liğini eördüğünden bu taleble
ri reddetmiştir. Mahzurlu görül

miyen bazı inşaata ruhsat itasını 
.kararlaştırmıştır. 

Gizli Dellalık Yasak 1 
Şehrimizin muhtelif semtlerin

de bazı ki1D6elerin gizli gzili em
lak kıomisyonculuğu, muamelEci

lik ve dellallık yaptılclan anla. -
şılmıştır. 

Bilhassa Beyoğlu ve İstanbul 
semtlerile yaz mevsimlerinde say
fiye yerlerinde görük!n ekseriye
tini gayrimüslimler teşkil eden 

bu kabil şahıslar hakkında taJtl.. 
bata geçilmiştir. Bunhınn ruhsa

tiye almadan çalışmalraına mey -
dan verilıniyecektir. 

her ikisi de caddeye iııililer. 

Küçük lbir iş oldu amma, Temp
lar bu işin bu kadar teblikesizıce 

yıqıılmbileceğim hiç zannetme -
~\i. 

:Babasına götürülmesi.ni bckli
yen yavrucuk, gece yarısından 

ı;onralara kadar uyumamış. bek
liyordu. 

Merdivenden inmek, duvara 
çıkmak, sonra yine ağaç\>an iple 
~ağıya sar km ak, 90cuğu hiç kor
kutmamıştı. Doğrusu Templar, kü
çük yavrunun bu oc awtine de 
hayran kalmıştı, 

Geçen bir otomobıle bındil-eı. 

l:X•1 !~4Tj =t:P·1 :ı :j :ı:ı ?t !::t•I 
Dört Kücük Serseri 

' 
Muhakeme Ediliyor 

Birinin Sabıkası Yaşından Fazla! 
Sultanahmed birinci sulh oeza 

mahkemesi dün yaşları glbi boy
ları da birbirinden küçük, fakat 
marı.fet ve sabıkaları tıoy !arından 
büyük dört hırsız çocuğu muha
keme etti. 

En yaşlısı 11 inde bulunan Meh
med, Y a.jar, Marko ve Ali ıs.min
deki bu küçük sabıkalılar, haki
min önündeki geniş maznun saıır 
dalyesinin diOOıde birbirine so
kulmuş vaziyette ayakta duru -
yor, hepsi başları öne eğ'k, hare
ketsiz bir halde zabıt katibinın 

ağır ağır okuduğu ithamnameyi 
dinliyorlardL 

Buııila mektebe gidip ders öğ
renecekleıi, daha yıllarca ana, ba
ba nezareti altında bulunarak bi
rer meslek sırhibi olmağa çalışa -
cak!arı yerde dört kiiçük serseri
nin daha şimdiden kendilerine 
hırsızlık, yankooicilik, dolandırı

cılık gibi en fena yolları seçtik
leri ve her ;j:ıirinin en lasa bir za
manda bu üç marifetten birinde 
en büyük bir ustalıkla ilerliyerek 
yaşlı hırsız, yanl«!slci ve dolandı· 
rıcılara taş çıkartfık1 arı bil diril -
dikten sonra dördünün de csabı
J;a• krı uzun bir kara liste halin
de ~ıralanıyordu. 

Ezcümle üç küçük arkadaşının 
en !büyüğü olan Mehmedin bu kö
tü i~lerden sabıkası, yaşının bir 
a!zlasile 12 tane idi ve ker.disi ilk 
hırsızhğa 1935 yılında, yani 8 ya
şında başlamıştı. 

Emsalinin daha henüz Ek mek
tebin ikinci sınıfında bulunup, 
hik m1!kteb bahçelerinde, maha!le 
aralannda masum oyunlar oyna
dığı bir zamanda Aksarayda bir 
manavın para çekmecesini cebine 
boşrutmaktan çekinmiyen bu de 
jenere mahluk, bu ilk vak'asın

dan sonca; <tuttuğu kötü yolda 
başdöndüren bir hızla il1!I'leml§ ve 
kii.lı tra.mvaylaroa adam çarpmak, 
kah p32ar yerleinde ·küfeci> kis
vesi altında kıymetli yükleri kal
dırmak; aradasıra.da dükkan ve

ya açık kapılı evlerden hırsızlık 
yapmak suretile; 4 kısa sene ıiçin
de küçücük alnına tam 11 büyük 
damga vurdurmuştu!. 

Mehmedden sonra kafilenin 10 
yaşında ikim:i büyüğü olan Ya-
13rın marifetleri de aiabeyisin
den aşağı değildi!. 

Diğ1!r ü çarkadaş gibi kısa pan
talon giyen, sırtında ceket yeri
ne yırtık bir mintan, ayağında 

ökçesi kopmuş, yanlan patla~ 
rengi çamurlaşmış eski bir ~ten 
avakkabı bulunan bu zayıf yüzlü 
san saçlı, yeşil, şeytan gözlü kü
çük serseri de fimdiye kada.- 12 
can yakmıştı. 

Ve ;nari.fetlerinden ekserisini, 
sergiLerden karpuz, kavun çal -
mak, camilerde namaz .kılan ih
tzyarla.rın ibaddtin vecdi içinde 
bulunmalarından istifade ederek 
şapka ve ayakkaplarını gizlice or
tadan kaldırmak, dükkiin, apartı
man kapılarından ampul sökmek 

ve yankesicilik, hırsızhk gibi cü
rümLer teşkil ediyordu. 

Kendilerinden 10 - 15 yaş bü -
yük hırsızların bile, seyyiat liste
lerıne bu kadar çok ve mütenevvi 
marifet yazılmasından korkup çe
kindikleri; her yeni vak'a':ırile 

beraber kabaran csabıka listekrl• 
nin arttıracağı cezanın tahattürü 
ile üzüldükleri bir sırada cemi -
yetin hırsızlık, yankesicilik gibi 
kızıl damgalarile 11, 12 defa dam
galanan MGbmedle Ya~ar; sanki 
okunan şeyler kendilerine aid 
deği'miş giibi bu it.bamlara hiç 
aldırmıyor, hatta; öne eğdikleri 
küçük başlarını bazan yerden kal
dırıp karşı pencereye çevirerek 
dışarıda, karşı arsada oynıyan ço
cukları seyrediyorlardı. Bu anda 
hiç beklenmiyen bir:;ey oldu: 

Küçük dört serserinin daha kar
şısına ilk getirildikleıi dakikadan 
itibaren onların halleri'e büyük 
bir dikkatle meşgul olmağa başlı
y.an reis bir aralık onları dışarısı 
ile faz~a meşgul oldukları bir sı
rada yakaladı. O vakit Mehmede 
dönerek tekdir eden bir sesle: 

- Utanmıyor musun dedi?. Se
nin 5 mislı büyük adamlar bu ka
dar sa'bıkanın yarısı olunca bile 
lC'zarıp lxızulı:yorlar! Siz ise key
:finroe sokağı -ı.yrrdiyorsunuz? 
F!em ne var dış•nda?. 

- ..... 
- Sen söyle Y:ıı;a• bakaynn .. 
Dcmir.ıdeıı·beri ney<' bakıyordu· 

nuz öv!e-. 
- Hiç efendim ... Karşı da top 

oynuyorlar da .. 
Hakikaten bu aralık; karşıdaki 

.:ırsada nuısum bir neş'e ve sevinç 
içinde türlü oyunlarla tatillerini 
geç:ren ~en mektl;ıı yavrularının 
cıvıltılı sesleıi içerıyf' doldu· 

- Gol... Gol... 
Sonra lbunu yavruların hep bı~ 

.orada söy!edikleri bir n:arş takib 

etli 
Hiikim nazarlarını pencereder. 

ıryırarak önünde bekleşen küçük 
serserilere dikti. Şimdi sanki on
lar birbirlerine daha sokulmuşlar 
ve başlanın utanır gibi ·bir kat 
daha öne eğm\ş, hareketsiz duru
yorlardL Karşıdan yükselen marş 
sesleri daha gürleşti; sonra daha 
coskun bir hal aldı. 

O vakit hAkim bu büyük tezada 
işaret ~erek: 

•- Bakın, gördünüz mü? dedi. 
Namll<l!u çocuklar nasıl eğlem -
yorlar?. Yaşdaşlar~ ınektetı<le 

okur, bahçede oynarken siz tram
vayda adam soyuyor, dükk!ın kili
di kırıy?rsunuz? Ayıb değil pıı 

bu?. Zerre kadar utanmıyor mu
sunuz?. 

Küçük serseriler yerlerinde ttt· 
reşly~rlardı. Htıkimin bu sualine 
hi9!Jiri cevab vermedi. Yalnız öy
lece hareketsiz durdular. 

O vakit lıllim jandannay ol dö
nerek: 

- Bunlan içeri götür. Serbest 
değiller. Evrakı tetkik edeceğim, 
dedi. Halfık Cemal 

Eski 
Elbise 

Satanlar 
Tebhirhanenin Mühürü 

Olmadıkça 
Satamıyacaklar 

Çok kullanılmış veya az giyi1-
miş elbiselerin satışında; hasta -
lıkların sirayetine meydan veril
memek üzere bunların usulerı be
lediye teL,ıırhanl'5ine gönderil -
mesi ancak orada etüvden geçi
rildikten sonra satrlmas:ı icab et
mektedir. 

Belediye reisliği; bu hususta 
yapılan lbütün kontrollara rağ -
men yine blilıa.ssa seyyar pazar 
yerlerindeki koltukçularla bazı bit 
~azarı esna.fmın iebhirlıaneye 

gönderilmemiş elbiseler sattıklan
.nı tesbj.t etmL~tir. 

Bu vaziyet üzerine alM<adar 
memurlara yeniden emir verile
,rek konlrolun sıklaştınlmasını 

emretmiştir. 

Bu konlrollarda; düğme - ilik 
yerlerine küçük telle iliştirilmiş 

ufak tebhirhane mühürü bulun
madığı görülen elbiseleri satan -
dara ceza verileceği gibi eLbıse -
Jeri de ellerin.den alınarak hemen 
1ebhirlıaneye gönderilereklir. 

Kurşun mühürler etüvden ge
çen eThiselerin her parçasına, ya
ni ceket, yelek ve pantalona bile 
muhakkak ayrı ayrı iliştiri!ecek
tir. 

Bira Satan 
Yerlere Levha 

Asılacak 
Bira Satışının Yoluna 
Konması inhisar idare
sinden Temenni Edildi 

Bcledıye bira iatlarında yapı
lan tenzı!atı •arnamile müstmli
ke aksettirmeyi temin etmek için 
iktısad müdürü Saffet 3ezeni dün
den itibaren bü'ün bira satan ma
hallerde tetkik ve kontrole me
mur etmiştir. 

Belediye halkın a'datılmaması 

için bütün bira satan yerlere, 
perakende ve şişe He satılan bira 
fiatlarım göı;terir levhalar astır

ma.ğa karar vermiştir. Bunım çin 
dün bütün kaymakamlıklara icab 
eden tebliğler yapılmıştır. 

Aynca inhisar idaresine de mü
racaat edilerek bira tevria.tının 
nıormalleştirilmetıi de istenilmiş

tir. 

Teneke Yüzünden 
Kavga Ettiler 

Sirkecide Hocapaşa mahalle • 
Binde oturan Yuda kızı Maryam 
ile Avram kızı Roza, Sofiya ve 
tenekeci Mişon isimlerinde üç 
kadın, bir erkek dün bir teneke 

tamiri yüzünden kavgaya tutuş
muşlardır. 

Kavgada, hepsi birbirini döv
düklerinden yakalanmışlar ve 
cürmümeşhut mahkemesine ve

rilmişlerdir. 

altı ismin yazılı bulunduğu bir 
ka~ıdı çıkardı. Bunlardan İrbol 

,ismi bir çizgi ile siliruni~ti. 

• Templar Ualinonun da '5m!n.i 
sildi. O zaman V alkroo birdenbire 
doğruldu: 

-O da mı? 

- Ji.:vıet... Bunun hı"kAyesıni 

Çocuğnu oturduğu evin biraz ile
risinde indiler. Templar cebinden 
bir kağıd çıkardı, küçük bir in -
san resmi çizdi ve bu insanın ba

şına da azizlere mahsus yuvarlak 
bir 9izgi çekti. 

Templar başka bir taksiye bin
di, bir çeyrek sonra Astoryada idi 

sonra anlatırım. Küçük Viyanoyu 
baydudların elinden almak o ka
dar kolay mı oldu zaınnediyorsun? 

Çocuğa. dedi ki: 
- Yavrum, bu kıağıdı babana 

ver ve ona de iti: ·Beni Aziz kur
tardı ve buraya gelirdi. İyi an -
!adın, değil mi? Beni Aziz getirdi 
derı;in. 

Küçük Viyola ıbaşile hay hay 
işareti verdı ve kağıdı küçük av
cunun içine sıkıştırarak, koşa ko· 
-a sokağın köşesinde kayiıwdu. 

V alltros, sırtında pijama, bir 
lioltukta uyuklıyarak kendisini 
bekliyordu. Templar liçeriy1! gi
rince birden bire sıçradı. 

Simon: 
- Viyola inselhaym ismindeki 

küçük kız. ail~ teslim edil -
miştir, dedı. 

iBıl şaşkın ibirhaldt' •Azizı in 
yüzune baktı: 

- Ualinoyu gördun mü'. 
'I\:molar evet der gibi başını 

salladı. 

Sonra çekme(:ey; <ıçtı. Üzerinde 

Tern,plar elindeki kalemle, lis
tenin altına lbir isim daha ilave 
ıtti: Büyük patron.. 

Sonra biraz tereddüd etti. Bir 
isim daha ilave etti: Fay Edvars 
ve iki ismin de etrafına bir hale 
çekti. 

Ternptarm omuzundan listoeye 
bakan Valkros sordu: 

- Bu da kim'. 

.Aziz• sanki hiç işitmemiş g!
bi, bir sigara yaktı. Nihayet: 

(Devamı var) 

Harbe Doğru .. 
Her &'eçen gün, biraz daha dd· 

diyetle harbe doğru yalı;laşıyor. 

İngiliz Başvekili Çemberlaynin: 
- Bir harb tehlikesi ile karşı 

karşıyayız .• 
Sözü, nihayet sadece bir gazete 

serlevhası değil, büyük bir hü
hükfunet reisinin parlıimelltoda

ki re>mi beyanatıdır. Biııaena -
leyb, hadiseleri olduğu gibi gör
mek, yaklaşan tehlikeyi ehem • 
miyetsiz addetmemek Jazımdır. 
Almanyanın, hemen ~u günler 

de harekete geçeceği ve Polonya 
hakkında bir karar verdiği ısrar
la söyleniyor. Verilen karar ne• 
dir?. Geçilecek hareketin §ekli 
nasudır? 

Harbe doğru gidildiği artık mu
hakkaktır. Çünkü, hadiseler o 

kadar sür'atle inkişaf ediyor ki, 
beliti de, beynelmilel müşalıid • 
!er, mütalea yürütmeğc. durup 
tefsir etmeğe vakit bulamıyorlar. 
Birbirini bir yıldırım sür'alilc ta
kib eden siyasi ve askeri sürpriz
ler, herkesi derin bir hayret için· 
de bırakıyor. 

Aylardır söylenip yazılan ~inir 

harbi as.ı şimdi başladı . .:\lihver -
ciler, daha doğrum Berliıı, dün· 
yayı şaşırtan vaziyetler ibdaı; e
derek sulh cephesinin sinirlerini 
yormak, barab etmek emelinde -
dir. En küçük şoşkınlığın, endişe
nin yeri değildir. Sükun ve teyak
kuzla hadiseleri takib etmek, lil· 
zunılu tedbirleri acilen almak vo 
fazla heyecana kapılmadan diin· 
ya gid.Cjini mütalea etmek lazım· 
dır. 

Ne olacak?. Bir harb mutlak ve 
muhakkak ıtııdır?. İctinabı ga~ri 
kabil midir?. 

Bugünkii şartlar, bu suallerin 
cevabını, maalesef, bcıeriyctin a
leyhine olarak \'erdireeek ıııalıi· 

yettedir. Bugünkü buhran, son 
birkaç yıldanberi atlatılan buh -
ranların en had olanıdır, dene -
bilir. 

Fakat, yeni bir harbin ne hli· 
yük facia, ne muazzanı bir frta .. 
ket olacağı düşüniilürse, dünyayı 
böyle bir girdaba siirüklcmemek 
için, beynelmilel diplomatlal"ın 

varkuvvetlerile çalışacaklarından 
şüphe edilemez. Son dakikaya ka· 
dar ümidi kesmemek mantığın ve 
akhselimin icabıdır. Zaten, ümid, 
en büyük te.elli değil midir? 

REŞAD FEYZİ 
-------- --- ---

Dahiliye Vekilinin 
Tedkikleri 

Da<hlliye Vekili Faik Öztrak dün 
akşama kadar vilayette meşgul ol
muş, muhtelif vilayet ve belediye 
iş._11!ri hakkında alınış olduğu not
lar üzerinde tetkiklerde buhın -
muştur. 

Birimizin Derdi 
Hepimizin Derdi 

Lokantalara Bira 
Y etiştirilcmiyor 
Bir lokantacı okuyucumuz

dan aldığııruz mektupta deni
liyor ki: 

cİnhisar ıdaı·es' birayı ucı.;z· 

!attı. Biz de lokantalarımızda 
fiyatları indirdik. Bu ucuz • 
hıkla yapılacak fazla cirodan 
eski kazancımızdan h~ bir§ey 
kaybetmiyecek, bilakis daha 
fazla kar edecektik. Fakat ne 
çare ki müşterilerimize vere
cek bira bulamıyoruz. 

İnhisar !ardan bira almak ı

çin bir gün evvelden müra· 
caat Iazım, deftere kaydedil
mek ve sıra beklemek lazım. 
Bütün bunlardan sonra da bi
rayı beklemek lazım. 

İşte bu üç laz•m, lokonta -
!arda bıra fıkdanını tevlid edi
yor. Biz bira satamadığımız· 
dan hem kiırı'.l'lızdan kayb d•
yoruz, hem de müştcrilerim.
zi gücendiriyoruz. Müşterılc • 
rim iz de, Pskiden hır kaç b~r
dak yahut şeşe :..ıra i~ebıh 
lcrke'ı şimdı bu' Jrlarsa ıçıyor
lar. Bunı:-ı bir ç1rc~i lulu ·· 
nursa hcpimız memnu' kala

cağız.• 
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1 BİR HARB OLURS~j . 

A man Ordusunun MISffi KÜTÜPHANELERİ 

aş Kumandanlığı 
Mısırlılar kitablarını tuğla üze

rine değil, Papirüs denilen ve a
ğaç kabuklarından yapılan kağıd

lara yazarlardı. 
Mısır krallarından Osymandias 

büyük bir kütüphane tesis etml~ 
ve cruJıun ilacı. ismini vermişti. 

Karanlıkta Bir Oyun ! 
Baş Kumandanın Ayni Zamanda 
İşlerini İdare Edip Etmiyeceği 

Bütün Devlet 
Düşünülüyor 

Eski devrin en meşhur kütüp
hanesi, !sanın doğuşundan dört 
yüz sene evvel İs'kenderiyede a
çılan kütüphanedir. Bu kütüpha
nede 70,000 cild kitab vardı. 

A\'rupada bir harb çıkmak ihti- 1 
malı üzerıne yazılan yazılar o kd
dar çoğalıyor ki bunlann aı·asında 
en mühim olanı ile dıoha az mü
hilT' olanını ayırırken müşküJ.at 
çekmemek kabil deiğldir. Her iki 
taı.f. askeri mütehassısları çok 
yadar yazıyor, devamlı neşriyat
la istikbalın harbi nasıl olacağını 
araştırıyorlar. Fakat tabiidir ki bü
tün bu neşriyatı hulasa etmeğe 
çalışırken bunların en mühimmi
ni aramak icalb ediyor. 

En ziyade bilgi ile yazılmış bir 
yazıda yeni bir fikir göze çarpar
sa bunu bir tarafa bırakmak müm
kün değildir. 
Almanların Militer Vohenblat 

isimli askeri mecmuaııında yazı
lan bir yazı böyledir. Harb zama
nında kumandanlığın nasıl ya -
pılacağı mevzuu üzerine yazılan 
bu yazının e.saslı noktalarını al -
mak şöylece lazım geliyor: 

A!manyada buna dair iki cere
yan vardır: 

Bitler Alınan eenerallerile beraber 

1- Harb olunca askeri olsun 
olmasın bütün devlet i§leri en 

General Fon Kaytel 

baştaki reisin emri altında olrpalı; 
2- Hayır; askeri ışler başka, 

Vistül Nehri üzerinde Dubalar 
-~-----.~~--~-..,...----------.. f 

devletin diğer işleri başkadır. Bun 
lan idare için başka başka Amir
lere ihtiyaç vard1T. 

Birincılere göre harb zamanın
da eğer bütün devjet işleri bir a
damın emri altına verilecek olur
sa 914 - 18 umum! harbinde Al -
manyanın uğramış olduğu kan· 
şıklığa meyd~ verilmiyecektir. 
Bu cereyanı takib edenler ileride 
bir harb olursa bütün kumanda - . 
nın devlet reısinde olmasını, Hit
lere verilmesini ileri sürüyorlar. 

İkinci cereyanı takib edenlerin 
başında da şimdiki Almanyanın 

en ileri gelen askeri kurnandan -
!arı olduğu söyleniyor: 

Fon Bravhiç gibi. Fon Keyteler 
gibi. 

Söylendiğine göre bunların fik
ri askeri kumanda111lık devletin 
diğer işlerinden tamamile ayn 
tutulmalı.dır. 

İşte Almanyanın emekli gene
ral'.er!nden Vetzel tarafından neş
redilen bu YjlZı bu suretle harb -
ie kumandanlık me.selesini taze
lemiş ve etraflı bir surette mev
zuu bahsetmiş oluyor. General 
diyor ki: 

En başta olan kumandan ica -
hında müdaıhale ederek kat'i ka
rarı verebilir. Ne kadar yazıktır 
ki umumi harb esnasında Avru
pade cephelerin 'tnukadderatı ta
yin edilirken General Ludendorf 
asker1 iğe taalluk etmyien bir ta-
kırn işlerle de meşgul olmuştur! 
Halbuki başkumandanlığın ica- , 
hında ve zaman nda lüzumlu bir 

' 
müdahalesı ne kadar ehemmiyetli , 
olacağını umumi harbden alınan ! 

tecrübeler göstermiştir. Harbi ma-1 
sa başından idare etmek kabil o- ı 
lacağmı zannetmek fenadır. Bun
dan birçok yan'ışlıklar ve netice 

53,549 KİLO IUAYIS BÖCEGt 

1837 de Mayen havalisine mayıs 
böceği arız olur. Tarlalar, bos -
tanlar harab olur. Bunun önüne 
geçmek isti yen köylüler bu bö
cekleri avlamıya karar verirler. 

İlk mekteb talebelerinden be -
§Cr, a!tışar kişilık ekipler tertib 
ederler. Mücadeleye başlarlar. Ço
cuklar, sabahları mektebe git -
mezden evvel kırlara, tarlalara 
yayılırlar, yakaladıkları mayıs bö
ceklerini kı:dan çantalara doldu
rurlar. Bunlar kireç suyuna atı

larak öldürülür, sonra bir çukura 
gömülür. 

Bu suretle 53,459 kilo mayıs bö
ceği öldürülmüştür. 1,200 mayıs 

böceğinin 1 kilo geldiğine nazaran 
öldürülen böceklerin sayısı 1 mil
yar 300 milyondur. 

Küçük avcılara, bu hizmetlerine 
mükafat olarak 5,493 frank kıy
metinde muhtelif hediyeler ve -
rilmiştir. 

BİR YÜZÜK DAHA 

Nişanlıların birer yüzük teati 
etmeleri adettir. Şimdi yeni bir 
3.det çıktı. Evlilerin ilk çocuğu 
dünyaya gelince kaynanaya bir 
yüzük hediye etmek ... 
Eğer doğan çocuk erkek ise bir 

yakut, kız ise gökyakut bir yüzük 
veriliyor ve sağ elin ikinci veya 
üçüncü parmağına takılıyor. 

İNGİLTEREDE TUZ SARFİYATI 

Bir İngiliz gazetesinin yazdığı
na göre İngilterede dakikada 4 
ton tuz sarfedilmektedir. 

KIYI\1ETI.İ BİR TABLO 

Dünyanın en kıymetli tablosu, 
Rafaelin cfyleryem ve çocuğu• 

adlı tablosudur 1928 senesinde 
mezada konulmuş ve 175,000 İn

giliz liTasına satılmıştır. Bugün
kü piyasaya göre 1 milyon 50 bin 
Türk lirası ... 

Tamirat ve tezyinat hasebile 
iki aydanberi kapalı bulunan 

SÜMER 
SİNEMASI 

de de hezimet çıkar. Sayın ve samimi müşterileri-
ne sürprizler hazırlamaktadır. 

(Devamı 7 inci say~fa=d=a~):.......Jİ!!!!!!.!!!!!!!!i!lllll!!l!l!!lllll!!!••••iii 
SerbestDanzig arazisinin şarki 

Prusya ile hududunu Vistül neh-

de yapılmamıştır. Şimdi Alman -
lar, Danzig arazisine şarki Prus

yadan otomobil, kamyon, top, cep
hane ve-saire geçixmek için duba
lardan istifade etmektedirler. Yu- ; 
karıki resimde Vi.>'.ül nehri üze
rinden karşı tarafa bir otomobi
lin geçirildiği görülüyor. 

r Cağaloğlu Çifte Saraylar Bahçesinde " rinin ir kolu teşkil etmektediı. 

Fakat bu kocaman nehir üzerin -

deki şarki Prusya ile alakasını 

kesmek için bütün köprüler ev -

velce kaldırılmış, yerıne yenileri 

Fakat, Tokatlıyandan çıkış ta ömür oldu. Yir-
mi otuz kişi birden kapıya yığılınca Şefik: 

- Ne oluyo:? .. 
Dıye ge:miş. Bizırnkiler Şefiği görünce, 
- Haydi damat bey sen de ... 
Dıye tutturdular. Şefik: 

Her akşam saat 9 dan 10 a kadar Mısır yıldızı K 1 K İ ve arka-1 
daşları. Saat 10 dan sonra sinemada rnüntehap filimler. Fiatlar 10 -

15 - 20 kuruştur. 1 
Pazar günü saat 4 de 6 çift tarafından boks müsabakaları 

1 Osman c::::KAYGILI 1 

Beyoğlunun en gözde sinema -
!arından birinde, o gece halkm en 
çok tuttuğu, en çok beğendiği, en 
çok alkışladığı filmlerden biri gös
teriliyordu. Mevsim, kış ortalan 
olduğu için o gece ne s&londa, ne 
localarda, ne paradide iğne atacak 
yer yoktu. Ha ita, o gece bu enfes 
filmi seyretmek için İstanbulun 
uzak yerlerinden oraya gelmiş o
lan müşterilerden birkaç yüzü yer 
bulamadıkları için başka sinema
lara dağılmışlardı. İçeride kala -
balığın dehşetinden hC'rkes, sanki 
hamam halvetinde imiş gibi harıl 
harıl ter döküyordu. 

Enfes! filmin ikinci kısmı bitip 
de en heyecanlı olan üçüncü kıs
mı başladıktan biraz sonra. birinci 
mevkiin ön sıralarından bir se
yirci artık kalkıp dışarı çıkmak 

istedi. Çünkü, o, buraya daha ön
ceki seansın yarısında girmiş ve 
filmin buradan sonraki kısmını 
önceden seyretmişti. Şimdi dışarı
y., çıkmak istiyen bu seyirci kırk, 
kı.-k beş yaşlarında kadar bir a
daıl'\dı. Kendisi Niğdeli, adı Şaş

kıno~lu, zenaati de bakkallıktı. 

. Filmi"I en heyecanlı kısmı geçer
ken, hı-~kesi rahatsız etmemek i
çin Şaşl.ınoğlu, hafifce yerinden 
kımıldadı Fakat bir türlü ayağa 
kalkamadı Çünkü, o herkesi ta
ciz etmeder usulca ayağa kalkmak 
isterken cek .. tinin sol taraf eteği
ni bir türlü. olduğu yerden kurta
ramıyordu. Gıoliba, solunda otu

ran tıknazca, orta yaşlı kadın, na
sılsa onun ceketinin ucuna otur -
muştu. Kadına bir şey söyleme -
den bir, iki sağa so•a deprenir gi-

Doktorun Öğütleri: 
Uyuşukluk 

İnsan, hazan vücudünde u
yuşukluk hisseder Uzuvları

mız mutad faaliyetlerinde 
müşkülat kesbederler. 

Soğukalma, bayılma veya 
baygınlık, fikren ziyade yor
gunluk, kendini kaybetme gi
bi ahval neticesi uyuşukluk 

husule gelebileceği gibi, vü
cuddan kan zayi etmek de be
denin muhtelif noktalarında 

uyuşukluk husule getirebilir. 
Bir uzvumuzun uzun müddet 
ayni vaziyette tutulmasından 
da uyuşukluk hasıl olur ki, 
buna keçelenme dahi derler. 
O mahalde iğne batması gibi 
ağrı da hissolunur. 
Uyuşma ildi hallerde vahim 

bir şey değilse de, derece ve 
haline göre hazan doktora mü
racaata dahi lüzum gösterir. 
Doktora gitmeden evvel, u- ı 
yuşukluk hissedilen yer! ov
mak faydadan hali değildir. 

bi oldu ve yine kurtulamayınca, 
ne olursa olsun diyip birden ken
dini çekti, ayağa fırlamak istedi. 
Fakat hem yine kendinl kurtara- [ 
madı, hem de kadından şu sözü i-1 
şitti: 

- Nediır zorun beherif, rahat 
durs2na .. 

Şaşkınoğlu, şimdi büsbütün Jaf' 
kına dör>erek kadına sordu: 

- Benim senden bir şey istedi
ğim yok, yalnız müsaade et dl' 
ceketimi kurtarayım, galiba ceke
timin ucuna oturmuşsun! 
Kadın oturduğu yerden bir, iki 

parmak kalktı. Kalktı amma ka~ 
para eder! Beriki hala ceketinin 
eteğini oradan kurtarıp bir adım i
!C'riye atamıyordu. 

Bu sırada kadın, hem de daha 
yüksek sesle ona bir daha bağırdı: 

- Ne istiyorsun be, ne çekiyor
sun eteğmıi, utanman yokmu se -
nin? 

- Kim çekiyor senin eteğini be 
kadın? Asıl, sen benim et->ğiıni 

çekiyorsun? 
- Haydi git işine, terbiyesiz 

herif! Yoksa şimdi... 

- Terbiyesiz sensin, ben neden 
terbiyesiz oluyormuşum! 

Derken bu sesler bir çok kişi· 
!eri meraka ve te!aşa düşürdü. Ön
den arkadan bir çok kimseler fil
mi bırakıp gözlerini o tarafa dik
tiler. Zavallı Şaşkınoğlu, bu be!A
dan kurtulmak için. olanca hızU. 
kendini sa.ğa doğru bir daha zor
layınca solundaki tıknaz kadın 

berikinin suratına tokatı yapıştı
rarak avazı çıktığı kadar bağırdı: 

- Defol oradan budala herif, e
debsiz herif! 

Vay senmisin bunları söyliyen? 
Şimdi öteki de açtı ağzını, yıırndu 
gözünü ... Biraz sonra, ikisi de saç 
saça, haşhaşa gelince bütün sine -
möanın içinde bir cavultu, gürül
tüdür koptu. 

Makine durdu, lambalar yandı, 
garsonlar, kapıcılar oraya koşut" 
tular. Fakat Şaşkınoğlu ile kadı
nı kimse ayıramıyordu. Onlar, hll
Hl. sıraların arasında alt alta, üst 
üste yuvarlanıyorlardı. Neden 
sonra gelen polis. onların söğüş ve 

- Garson, şampanya ... 
Diye haykırıyorlar, sahiden· bu geceden sonra 

yokmuş gibi kendilerini tamamile çılgınlığa kaptır
ln•Ş ~on vitesle gidiyorlardı. Bizim de onlardan a
şağı kalır halimiz yoktu. 

I 

döğüşlerini zorla durdurabildi ı;f 
de kendilerini birbirlerinden bil' 
türlü ayırıp uzaklaştırarnıyord"' 
Kadın ha!A, Şaşkınoğluna: 

- Bırak diyorum sana utanın" 
herif, bırak eteğimi! 

Diye bağırdıkça o da ona: ş) 

- Asıl Sen benim eteğimi bıt 
ayı kadın! ~ 

Diye cevab veriyordu. NilıaYe 
her ikisini de, bulunduklan sır•· 
!arın arasından kurtarıp bin JIIİİf 
külatla bir kenlll'.a çekebilenı~r; 
bir de ne görseler beğenirsin:~ 
Şaşkınoğlunun uzunca ceketlll . 
eteği, gayet kalın bir yorgan ipJığl 
ile tıknazca Ermeni kadınının r 
teğine sımsıkı dikilmemi§ ın~ 

- DALGA UZUNLU~U ~ 
T.A.Q. 19,7' m. 15195 Kes. ZO f( ~· 
T.A.P. 31, 79ııı. 9465 Kes. 20 f( ~· 

1639 m. 138 Kes. 120 f( · 

llUOtlX • 
Saat 18.35: Müzik (Küçük or 

kestra - Şef: Necip Aşkın.) 1 ~ 
Mendelssohn - Venedik gond0 

şarkısı ve ilkbahar şarkısı. 2 ,... 
Tschaikowsky - Güftesiz şar~ 
3 - Emmerich Kalman - Qrsf 
Mariça operetinden potpuri. 4 ~ 
Gretchaninow - Ninni. 5 - OS 
car Nedbal - Vals. .,ı 

Saat 19.10: Türk müziği: fs> 

heyeti. • 
Saat 21: Türk müziği: 01'11 

yanlar Semahat Özdenses, ı.1;;:: 
tafa Çağlar. Çalanlar: V"ec f:. 
Daryal, Fahire Fersan, Reşıı.t • 
rer, Refik Fersan. 1 - sa.~8~ 
tin Pınar - Eviç şarkı: (GQı ~ii· 
larınız.) 2 - Refik Fersan - • 
seynJ şarkı: (Birkaçı ~irleŞ:r. 
rek.) 3 - Şevki bey - HıcaJ f ııJ 
kı: (Affeyle suçum.) 4 - ŞB\"P' 
bey - Hicaz farkı: (Demem ca , 
beni şadet.) 5 - HicaszkAr peşt. 
vi. 6 - Bol 11.henk Nuri ;eet,. 
- HicazkAr şarkı: (Layık Jil1 

' 
d"at na.) 8 - Udi Cemil - ,.ıc .rllf 

kar şarkı: (Mani olur 
cazkar türkü: (İzmi inirJıd.l'd' 
cazkar türkü: (İzmirin içill 
vurdular beni.) jt. 

Saat 21.55: Neş'eli plaklar ~ıi· 
Saat 22.30: Müzik (Dans J1l 

ği). d • 
Saat 23.20: Müzik (Cazbarı 

PL) _,... 
- Yapmayın canım .. Misafirlerimden ayıp o

lur. Nazanın da haberi yok. 
Diye sızlanıyordu. 
- Olmaz .. Olmaz .. Biz senin şerefine eğleniyo

ruz ... 

dık. Paşanın da benim böyle cümbür cemaat dedik
leri gibi Gardenbara geldiğimden haberi yoktu. Her
halde salonda fırıl fırıl beni arıyacaktı. Gardenba
ra blr fırtına, bir sağanak gibi girdik. Kapıcı Arap 
ta şaşırdı ve .. Beyaz dişlerini göstererek uzun, hay
ret dolu bir: 

böyle boşalıverince tekrar bütün hızı ile harekete 
geldi. Salon yıkılacak gibi idi. Cazbant durmadan 
çalısor, hepimiz durmadan, çılgıncasına, 

Neler yapmadık?. Hele artist kadınlar şam

panyaya gözlerini doyurduktan. sonra ne çapkın, 
görülmemiş numaralar yapmadılar. 

Bütün hususiyetlerini, kendi benlik ve hüvi
yetle~·ini ortaya saçıp döktüler. Kendi kendilerine 
ve kendileri gibilerle kaldıkları zaman öyle tatlı, 

öyle içli ve hoş oluyorlar ki.. Her şeyden önce öl
çüsüz bir samimiyetleri var. Bunu ne sahnede, ne 
masalarda ve ne de bar locasında görmeye imkan 
yok. Eğer Şefiğin israrı ve .. Nerimanın: 

1 1357 ~--,- 1355 R~ı 
Receb Ağustos 

11 13·_,. 
Diye Şefiğin bütün itirazlarına aldırmadılar bi-

le, kapıcı: 
- Otomobiller hazı:- efendim .. 
Deyince ... 
- Haydi. .. 
D;ye Şefiği de kargatulumba ederek otomobi-

le a!tiılar. Zavallı Şefik, 
- Yahu, Nazan küplere binecek ... 
D~ha ilk geceden beni bıraktı gitti.. Diyecek!.. 
Vallahı benimle kavga eder .. 
Dıye, sağına soluna söylenip duruyordu. İçim

den. 
- Aptal.. Sen oru bırakmadın, o seni bıraktı. 

Yu~arıya çıkaydın da, odana bakaydın ... 
Dedim ve .. Ca\idanla uzun uzun göz göze kal-

- Oooo! ..• 

Çekmekten kendisini alamadı. Hepimizi ayrı ay
rı tanıyor. Fakat, hiç bir zaman böyle topumuzu 
blr 3rada görmemişti. Hem de ne haldeydik. Daha, 
kapıdan içeriye girer girmez Jale ile Nusret içer
c!cn taşan vals'in coşkun ahengine kendilerini kaptır

dılar ve koridorda oynamağa başladılar. Ötekiler 
de açlıktan kurtulan kıtlık düşmanları gibi salona 
i:deta hücum ettiler. fçerde beş on kişi ancak vardı. 
Localar dl pek tenha idi. 

Müzik susmak üzere idi. Biz kapıdan içeriye 

- Sarhoş .. 

Kelimesinin ifade eUiği mananın bütün husu
siyetnc dans ediyorduk. Ömrümde bu kadar lau
bali, taşgın, kayıtsız ve sarhoş ol~uğum zamanı ha
tırlamıyorum! Ve .. neş'e, çılgınlık, laubali kayıtsız
lığımız adeta sari idi. Salcndaki yabancılar ve ar

tistler de hep birden bize uymağa mecbur oldular. 
Ve bir evin, bir ailenin tanışığı çocuklar gibi her 
tür.Ü yabancılık. sakınganlık hislerini artarak gö
ğüs göğse, dudak dudağa, kucak kucağa verip Gar
denbarı inletiyor, boyuna şampanya patlatıyorduk. 
Hele oradaki iki Amerikalı: 

- Bütün ömrümüzde bir bu gece yaşıyoruz .. 
Dedikçe, 

- Kuzum kocalarımız bizi öldürecekler ... Ar
tık gidelim ... 

Diye ikide bir söylenmesi, zorlaması olmasaydı, 
b~lkide ertesi günü öğleye kadar buradan çıkaca
ğımız yoktu. 

Hele vals ve tangoda cazla beraber salonu dol
duranların hep birden söylemesi insana öyle tatlı 
bi rba~ dönmesi ve .. Kendini kaybediş veriyordu kt 
burun zevki anlatılamaz. Hem, o sıralarda ihtimal 
yabancı ve sakin bir kulak için: 

(Droamı va~J 
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1 GEÇMİŞ GÜNLERDE 1 

~ir Fransız Sefiresi Sultan 
Reşaddan Ne İster ? 

lıııar için Savuracağımız Kazmalarda 
Dikkatli Olalım! 

I~-:: ~ZAMEDDİN NAZİF 1 

1912 . 
'- Yılı nıs~r.ının bir sabanııı-
"'- l'ağ . 
;q r ız ikı at koşulmuş bir ara-
1, ındıklı taral'ındln dörtnala 

-t?''.lık 
· Dolmabah>dckı oaat ku· 

.t:ıırı .. ·· lilt k cnund<'n geç•;; saatin bü· 
"' g·apısına yaklaştı durdu. Gem

u l" "'1lda ç. 'Jkle kasan arabacının ya-
beıi hır kavas oturuyGrdu Kulü-

Oden k -·~ı· çı arak arabaya doğru 
· 'Yen b' ~~ ır polis nıemuruna bu 

•3 ŞÖyJe dedi: 

1ıı: 1'ta<iaın başkiiti!> beyefendi ile 
ı:ı U~ak arzusundadırlar. 

Ol ıs memuru: 

~ l<inı.dir bu Madam? 
ı;. b tnedı. Kapıaltı karakolu ör.ün-
. eliren .. b . . ki 
~~ b· no etcı komıser~ ya a-
l()llt lr kaç kelime konuştuktan 

..__ a şu cevabı verdi: 
'Gct ll~katib beye bildirelim. Mü· 

ı~~e:.tmezlerse Madam s2~aya \ 

~l U duyan Madam arabadan 
ııı ke acele atlıyarak kom.sere doğ-· 
~~~:Ştu. İşlek bir Türkçe ile ses-

~~ ilen Fransız sefiri Mösyö 
l!aıi:ard'ın zevcesiyim. Başkatib 
<:(ı 

1 
Zıya Bey beni tanırlar. Ken

"~" Çok mühim bir şey konuşa· 
'ııı. Burada fazla beklemek is-
"Yorurn. 
""tn ' , ;~er madamı kırmadı: 

' l.utren beni takib ediniz Ma
\> .• dedi -

- . ekcndisini ikinci bahçe kapı
l ~:nunde duran Akağalardan bi· 

t. , 
'••ırn etti. Bu adam. kısa boy-

~ ~e Çok ş ·şmandı. Göbeği diz· 
ıı.r n~en iki parmak aşağıya ka· 
'ile Cliişüyordu. Redingotunun düğ· 

Sultan Reşad 

- Bu arzu şimdi zatı şahaneye 
arzedilir efendim.. • dedı -Siz bl· 
raz odamda istirahat etmek iste
mez misiniz Madam? 

Bu tarihte İstanbulda, Trakya -
nın bir kısmı üzerinde, Anadolu, 
Suriye, Irak, Filistin, Maverayi 
Erdün, Hıcaz ve Necid'de hüküm· 

• ve salahiyete malik bulunmıyan 
bir devlet reisi idL Hayatı sara • 
yında Mesnevi okumakla, rakı iç
mekle ve kendisine uzatılan kl -
ğıdlara okumadan imza atmakla 
geçiyordu. Dünyanın en yıpran -
mış vücudlu adamı olduğu da 
muhakkaktı. O halde? Fransız se
firesini, sabah sabah, Dolmabah
çe sarayına koşturan sebep ne o
labilirdi? 

Sultan Mehmed Reşad Madamı 
bekletmedL Üç beş dakika soma 

Fransa cumhuriyetinin Osmanlı İm
paratoru nezdindeki büyük elçisi 
S. E. Bompard'ın muhterem zev
celeri huzura kabul edilmek şere
fine nail edildiler. 

Bundan 26 yıl önce cereyan e
den bu hadise, o tarihte lstanbu -
!un yüksek muhitlerinde, bilhas· 
sa diplomasi mahafilinde bir hay
li alaka uyandırmış, hatta bazı de-

dikodulara da sebebiyet vermişti. 
Acaba Madam Bompard, ihtiyar 
padişahtan ne aramıştı? Herhalde 
bir Fransız müessesesine bir im
tiyaz koparmış olmak için saraya 
koşmuş olamazdı, zira bu pad'şa· 
hın böyle bir salahiyeti olmadığını 
bilmemezlik edemezdi. 

ran, Tunus. Mısır ve Kıbrıs üzerin· 
de • Mefruz ve lô.fzı murad halin· 
de de olsa • hakkı hakimiyeti ber
devam olan padişahın adı cSultan 
Mehmed Reşad Hanı Hamis.di. 

Hadisenin sırrı bugün çözülmüş 
bulunuyor. 1932 de Lozandaki Türk 
murahhas heyetine dahil bulunan 
bir münevverimiz bir kabul res· 

mi esnasında Madam Bompard'la 
tanışmış ve sabık Fransız sefiresi 
o gün Sultan fu?şadı niçin ziyaret 
ettiğini şöyle anlatmıştır: Yaşları 26 yıl öncesini bilmeğe 

müsaid olanlar, yahud yakın ta· 
rih etrafında kulak dolgunluğu o
lanlar bu zatın 1905 • 1917 Türki· 
yesinde Allahlık rekorunu kurmuş 
olduğunu bilirler. Sultan Reşad, 
kendi halinde yaşıyan ve bilhas· 
sa Mahmud Şevket Paşa vak'a· 
sından sonra en ufak bir kudret 

cİstanbulu ne kadar severim 
bilseniz... Kocamın sefir olduğu 
günlerde en büyük zevkim, er -
kenden uyanıp bir arabaya bin
mek, Falih, Edirnekapıya kadar 
gitmek, yani cami avlularına bir 
iskemle atıp oturmaktı. Çok defa 

(Devamı 7 incı ıayfada) 

·~',ltıi ilikliyerek kadının önü
~cır uşıu. Bahçenin çakıllarını 
lııııl~atarak havuz kenarındaki 
ııı.. •r altından geçtiler, büyük l=========== ===== ======= ==== = -

~::rb merdivene yaklaştılar. Buz Tabut loçı·nde 
te llı oylu akağa gayet yavaş 
'!ıı. ıı"'a.slnıli adımlarla yürüyor-

dlııı euıydi ki onun bu hali Ma- Yatan Bı·r Kadın 
~r !sınirlend riyordu. 

ij)enansız sefiresı olduğunu söy- \ 
~ li bu kadının acaba nesi vardı? 

1 ~~~en hakaret _mi görmüştü? Nevyork Sergisinde Ziyaretçilere 
~' il hakaret mı etmek ıstıoyr-

lt ;1 zarara mı uğra_ııımıştı? Gösterilen Acaibliklerden 
~~ arı çatılmıştı. Gözbebekle-

lıvıı ınuthiş bir kın ve hiddet s· Ta esı· Daha İ)>le cııııianıyordu. Bacaklarında Jr n 
~. n asabi bir geriliş vardı ki ha· 
~~rede ise akağanın önüne ge
~ı Ve basamakları dörder dör-

() ~ıkıverecekti. 
~ ~a salona girdikleri zaman 
ı~ 0Ylu adam, başını geriye çe-
~. eden sol eli ile, c biraz bek-
~p ~nasına gelen bir işaret ve-
1,0daLırdan birine daldı. Kadın 

~lt z etnıed!, bekledi. ve bir iki 
~n •ka sonra yüzündeki çatıklık· 
ı~,'1eilf:r kalmadı, hatta neş'eleni-
%. ~ Z:ra o ana kadar gayet ağır 
lıı, bllıpo ile cereyan eden hayat, 
~il' 0 Ylu adamın arkasından ka
d,~~n kapı tekrar açılınca bir • • 
~~~re değişivermiş, sür'atlr,n· 

>iı~~1'at;b Halid Ziya Bey güler ,e, seri ve geniş adımlarla Ma-

' ~aklaşıp, 
lıe _adam, bu ne sürpriz! 

qı·e llıış ve uzattığı eli öperek i
' etnıışti: 

~ltı i /\:rzu.ıarınızı öğrenmek be
t;lttır:ın cidden büyük zevk ola -

'z ""1ııı atı şahane tarafından kabul 
~'~; ek, istiyorum Mösyö Halid 
~ ... 

\ı 
\~11 cevab, 1912 sarayı hümayu· 
1ıııi ~ 0dib ve centilmen başkati
~ h a~rete dü~ürmıiştü. Fakat 
'it haYretnı asla belli etmedi. Za· 

1J: tavırla başını eğerek; 

Nevyork sergisinin elektrikle ı 
hareket eden, söz söyliyen, iş gi>
ren adamından sonra. en ziyade 
dikkai nazarı 9Cken şey ıbuz tabut 
içindt yatan kadınmış. 

Bu güzel kadın, çırçıplak so -
yunuyor, cam ve içerisi buz dolu 
bir tabuta giriyor, yirmi bir da
kika, sanki bir kuş tüyü döşekte 
imiş gibi yatıyormuş!. 

Tabutu doldurmak için her ge
ce 2,000 kilo buz sarfediliyormuş. 
Cür'etkar kadın, tabutun içerisi• 
ne giriyor, buzların üzerine uza
nıyormuş. Seyirciler, etrafında 

dolaşıyor, seyrediyorlarmış. 21 

-
dakik. geçince çıkarılıyor; bu se 
fer hakilô bir divan üzerine ya

tırılıyor, alkol ile vücudü oğuş
turuluyor, rom gibi, konyak gibi 
içkil"r veriliyormuş 

İnsan, buzlu bir su içinde par
mağını bt!ş dakika tutamaz, do -
nar. Bu kadının 21 dakika boz i-

çinde yatması hayrete değmez 

mi?. Bazan vücudü morarıyor, ka

tılaşıyormuş. Fakat güzel kadın 

ses çıkarmıyor ,tahammü'1 ediyor

muş. Ne yapsın! Hayat bu ... Ge-

çinecek. Para kazanmak, hayatı 

temin etmek kolay değil ..• 

VOLTERLE ŞEYTAN 

Volter; papaslarla kilise aley -

hinde neşriy.at ile meşgul bulun

duğu sırada şeytan, birdenbire 

karşısına çıkar. Elindeki kalemi i

iaretle sorar: 

- O kaz~ayı niçin .aldıruz?. 

- Malfun a ..• _Kiliseleri yık -

mak için ... 

- Acaib! Bunıı. ne kadar za -

man4a mu~ak olahil~ğinizi 

ümid ediyorsunuz?. 

- On senede . .• 

- Bana bir sened verebilir mi-... 
sınız .. 

- Ben, ~ytan olduğum halde 

bunca senedir bu işe çalışıyo -

rum, bir türlü muvaffak olamadım. 

Siz, on senede muvaffak olacağı

nıza beni temin edebilirseniz, bu 

vazifeyi size bırakacağım ..• 

BAYANLA BESLEME 

Bayanın kocası vefat ettiğin -

dan siyahlar giymmiş. matem tu

tuyor. Besleme kızın, açık renkli 

bir robla gezdiğini grüyor, hid

detleniyor ve: 

- Defol karşımdan, diyor. 

Giyecek koyu renkli bir robun yok 

mu?. 
- Var, fakat niçin giyeyim?. 

- Bilmiyor musun? Kocam ve-

fat etti. 

- Canı cehenneme! 

- Hele şu delinin söylediği s<>-

ze bakın ... O, şimdi cennette se

fa sürüyor. 

- Demek cennette sefa sü-rü -
yor, siz de siyahlar giyinip ağlı

yorsunuz. Deli ben değilim siz -
siniz, bayan!. 

MERAKLI HIRSIZ 

Adamın birini hırsızlık cürmfuı.. 

den mahkemeye verirler. Hırsız

lık; şahidlerln şehadeti ve hırsı -
zın itirafı ile sabit. Hiikim, cezayı 

tayin edeceği sırada hı-rsız der ki: 

- Avukatım, rahatsız olduğu 

:çin gelemedi. Hükmü haftaya bı

rakınız, rica ederim ... 

- Hırsızlık, şahidlerin ifade

leri ve senin itirafınla sabit ol -

du. Avukatın gelip d:e ne diyecek? 

- Ben de, ne diyecek diye me

rak ettiğim için hükmün tehirini 

rica ediyorum!. 

Faydalı Bilgiler: 

Tu un Faideleri 
Çay lekeleri, biraz tuz ile 

oğuşturularak silinirse hemen 
kaybolur. 

Tuz, diş tozu olarak da kul
lanılır. Diş elerini, kuvvet -
lendirir, dişleri beyazlaştırır. 

250 gram su içerisine konu
lan 2 kahve kaşığı tuz insa· 
nı derhal kusturur. Zehirlen· 
me vak'alarında bundan çok 
istifade edilir. Tuzlu su, göz 
ağrılarına da iyidir. 

ıMcndiller, ipek kordelalar 
tuzlu su ile yıkanır ve nemli 
iken ütülenir ise çok parlak 
görünür. 
KAVUNLAR NASIL MUHA· 

FAZA EDiLİR? .. 
Pek olgun ve ezik olmıyan 

kavunları. ıçerisi ince kum 
veya talaş dolu bir fıçiya koy
malı, rütubetli olmıyan bir 
yerde saklamalı. Bu suretle 
bir, iki ay muhafaza edilebi -

lir. 
DOMATESLERİN MHAFA

ZASI 

Çürük olmıyan domatesleri 
bir kavanozun içerisine yer
leştirıniz. Domatesleri örte -
cek derece su doldurunuz, su· 
yun sekizde biri nisbetinde sir
ke ve tuz ilave ediniz. Sonra 
üzerine 1, 2 santimetre kadar 
zeytinyağı dökünüz. Kava • 
nozun ağzını. kalın bir kağıd· 
la örtünüz. Domatesler uzun 
müddet dayanır. 

A1F1Fecdlüyoırl\Jlm D 

Savdiği Kızı Terk Eden Vefasız Delikanlı, Onur: 
Ağlıya Ağlıya Kör Olduğunu Haber Alıncc. 

Paris gazetelerinin birinde o -
kuduğumuz şu acıklı vak'ayı ay· 
nen naklediyoruz: 

cFilip, on dokuz yaşlarında, ki· 
bar bir aileye mensub yakışıklı 
bir delikanlı. Üniversiteye devam 
ediyor. Sınıf arkadaşlarından gü
zel bir kızla dost oluyor. Bu dost
luk büyüyor. Sevişiyorlar. Küçük 
bir apartımanda dört sene pek 
tatiı bir sevda hayatı geçiriyor 
!ar. . 

cFilip, tahsilini bitiriyor, diplo 
masıru alıyor. Ailesinin yanına g;,. 
diyor. Bir ay sonra sevgilısinin 

yanına. döndüğü zaman: 
- jan, diyor, sana birşey söy

liyeceğim. Bu sözümün seni mü
teessir edeceğini, yeise düşürece
ğini biliyorum. Fakat çaresiz ..• 
Ailemin arzusunu yteı:ine getir
mek mecburiyetindeyim. Beni ev
len.dirın'ek istiyorlar. 

Genç kadı!Jın rengi sararıyor, 
dudakları titriyor; "iözleri bula -
nıyor. Ağlamamak için cebrinefs 

Prenses 
Margaref -Roz 
9 Yaşına Bastı 

İngiltere Kralı Majeste altıncı 
Jorjun küçük kızı Prenses Mar
garet - Roz, ağustosun 20 inci gü
nü 9 yaşına basmıştır. 

Bu münasebetle Majeste altıncı 
J orj küçük Prensese altın bir bi· 
lezık hediye etmiştir. Bileziğin ü
zeri pırlantalarla süslüdür. 

Ana Kraliçe Meri de güzel bir 
rcıbla muhtelif ayakkapları !hı>

diye etmiştir. 
Hemşiresi Prenses Elizabete 

gehnce o da: Tebrik için gelen 
küçük arkadaşlarının filmini 
çekmiştir. Bu filim, ayni g~ ve
rilen ziyafetten sonra büyük sa
londa gösterilrr iştir. 

1\faııgaret Roz geçenlerde sa
rayın bahçesinde dolaşırk~n, ki>
peği havuza atlamış, o da köpeği 
boğuluyor zannederek arkas:n • 
dan güzelim elbiselerile suya at
lamış ve köpeği çıkarmıştır. Mar
garet Roz gayet iyi yüzmesini bi
lir. 

ederek soruyor: 
- Sana almak iated_lklert kısı 

seviyor musun?. 
- Hayır!. 

.-Filip yalan söy lemiıtL Çtlnki 
bu kızı gÖf'lllÜŞ, .çok gilul V• 

sevimli bulınllitu., 
(Deıı11mı 7 ind aavfadaJ 

Ayaklarile Yazı Yazar 
Yemek Yiyen Çocul 
Bu Çocuğu Görmek için Her Gün Hastaney€ 

Yüzlerce Ziyaretçi Geldi 

Ayaklarile yazı 
yazan, yemek y>
yen 'bu çocuk he
nüz yedi yaşında.
dır. Avustralya -
nın Sydney şeh -
rinde dofım~tur. 

Bir gün ansızın 
kollarına felc gel
miş. Hastaneye 
kaldırmışlar. 

Doktorların bü
tün gayretlerine 
rağmen çocuğun 

kıolları odun gibi 
katı ve hareketsiz 
kahnış. 

Fakat küçük ço
cuk, müteessir ol· 
mamış. Ayakları

' nı, elleri yerine 
kullanmağa baş -
lamış. 

Şimdi hiç zah -
met çekmeden a
yaklarile kltabla· 
rını, gazeteleri tu
tuyor ve okuyor, 
yazı yazıyor, Ye
meklerini, üzerine dökmeden yı
yor, hazan saçlarını da tarıyor. 

Bu küçük yavrunun bu hali, 
Sydney halkının alô.kasını, mera
kını uyandırmış. Her gün hasta· 
neye yüzlerce ziya~etçi geliyor, 
çocuğu görüyorlar, hediyeler ge-

tircyorl&rmlf. 
Zenginlerden biri, öllln.clye ka 

dar geçinmesini temin edecek b i. 
para vermeyi vadet.mi§. Bazaı 

şerden hayır gelir, derler. Doğ · 
ru. .. Fakat mini mini kolauz bı 

halinden memnun mu acaba?. 

Ekmek Kırıntıları Yüzünden Mil
yoner Olan Bir Adam 

Muhakkak Bir Mütehassıs Olun11: 
da, Ne Mütehassısı olursanız olunu: 

Fransız milyonerlerinden Mös
yö Oktav diyor ki: 

- Hayatta muvaffak olabilmek 
için biricik çare şudur: Mütehas· 
sıs olmak! .. Muhakkak bir müte· 
hassıs olunuz da ne mütehassısı o
lursanız olunuz ..• 

Mösyö Oktav cEkmek kırıntıla· 
rı mütehassısıdır!.··• Gülmeyiniz, 
şaka etmiyoruz. Bugün Mösyö Ok· 
tav'ın Pariste büyük bir konağı, 
Fontenblö'de bir şatosu, lüks oto· 
mobilleri var. Bunları nasıl kazan· 
dığını şöyle anlatıyor: 

- Hayat sahasına atıldığım za -
man ne meslek tufacağımı düşün-

düm. İlk evvel toptan paçavra ti 
careti yapmayı tasavvur ettim. F t 
kat, bunun için en azı 100,000 fraı 

sermaye lazımdır. Ben d@ ise b,iı 

para yoktu. Bir gün aklıma biı 

şey geldi: lokanta garsonların• 

müracaat ettim, müşterilerden ka 
lan ekmek kırpıntılarını bana sat 
maları teklifinde bulundum. Mem 
nuniyetle kabul ettiler. Bu suretle 
topladığım kırpıntıları, şehir ci 
varında domuz, tavuk ve tavşaJ 
besliyenltre satıyordum, ümidi 
min fevkinde para kazanmıya ba~ 

!adım. Depolar açtım. Bugün, bü 
(Devamı 7 inci ıallfadıı) 
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ISTANBUL KAPIU 
VE sfZANS SARA 

Yazan: M. SAMİ KARAYEL 

iŞ BANKASI 
Açıltlığı gündenberi milli iktı

sadiyatınuzda mühim ve mii.sbet 
bir rol sahibi olan Türkiye İş Ban
kası bugün on beşinci yılını id -
ri.k ediyor. Çok feyizli mesaisile 
her sahada memlekete müfid o
lan İş Barık.ası 1924 seneısi 26 a-

Annanın Şehzade Orhanın Ya
nında Olduğunu kimse Bilmiyordu 

ğustxısunda Ankarada ve ayni se
ne içinde de İstanbulda teessüs 
etm~ti. Klsa lbir zaman içinde 
muamelatı tevessü eden banka, 
her vilayette şubeler açtığı gibi 
!stanıbulda da Galata, Beyoğlu, 
Kad:köy şubelerini tesis ey }emiş
tir. Yurdumuzdıa ba;ııkoacılığın 

lılkişafına büyük bir amil olan ... 
Anna Oy le Kıy af etini Değiştirmişti ki, Onu Gören 

şirketlere sennaye ile i§tirırk eder 
rek bunlann da teessüs ve teali.
leline büyük hizmet.\er<le bulun-

Bir Türk Kızından Kat'iyen Fark Edemezdi 
1 
muştur. 
Mern:lek~miz~ tasarruf kum-> 

baraları ile para biriktirmek sis-

ıir olmanız demektir. Bile, bile 
can vermeden ise şimdiden teda
rikl:t bulunmak gerektir. 

Şehzade Orhanı, haftalardan • 
beri Halil Paşanın mektubu ~al 
ediyordu. Ne yapacağllll ıaşır • 
auştL 

Halil Paşanın mektubunda fU 
'<ayıdlar vardı: 

- Bu mektubımıdan Notara.s 
ıe imparator malfunattar olmama
ı<lırl. Fakat; bu adamlara tehli
yei bildirdim. Kaçmak meselesi 
lahremdir. 
Halil Paşanın mektubundan An
anın da haberi yoktu. Fakat; An
ı ortalığın karıştığını ve ikinci 
.ehınedin Bizan.sı muhasara er 
-ceği.ni biliyordu. İki de birde 
vgilisi şehzadenin boynuna sa
tarak: 
- Arslanım; ikinci Mehmed Bi
,nsı muhasara eder ve maazal -
h zaptederse mahvoluruz.. diye 
İlayıp sızlanıyordu. 

Annanın şehzade Orhanın ya
ında olduğunu ne imparator ve 
e de Notaras bilmiyordu. 
Arına, o .kadar güzel telbdili şah

iyet etmişti lti; onu gören lıir 

Nirk kızından farke1ırniyordu. 

laten, alenen ve yalnız başına sa
lı.ağa çıktığı yoktu. 
Şehzade Orhan günlerce jldam

lan vasıtasile .kaçmak plAnlannı 
tasarladı. En ziyade Ceneviz gemi
Jerile .kaçabilirdi 

iFakat; 11alıeı hakkında muha
faza tertibab o kadar sıkı idi Jı::i, 

fÖZ hapsinden Jrurtularak bir yan
dan bir yana gitmesine .iınlı:8.n 
yoktu. Bütün &ivil ve :resmi Bi -
11&118 muhafızları peşinde idi. 

Şeiftacle, Wılikeyi görüyordu. 
İlı:inci .Mehmedin a1lim ve §iddee 
\inden de haberdar olmuştu. Bile 
bile canlı olarır.k eline düşmek is
temiyordu. Llkin, esir okluğu i
çin ne yapabilirdi? 

Şehzadenin aıdamlan Ceneovizli 
ıemicilerle anlaşııııışlardı. Fakat; 
Orhanın gemiye binmesi ve geç
mesi bir meısele idi. Annas>nı da 
beraber alıp kaç.a.caktı. Ondan ay
rılamazdL 

HattA; Orıhanın adamlarından 

biri bir gün kendisıne §Oyle söy7 
lem işti: 

- Sultanım, yanımıza kadın a
lamıyacağız. 

Şehzade, ağasının bu Uıfı iıze -
rine olduğu yerden fırlıyarak: 

- Nasıl olur?. 

Diye mııkaıbele etı~ti. Ağa, 
korkmadan cevalb verdi: 

- Kadınla cf.ııge gi.dılir mi 
ıet.e:adcım? 

Bu söz.ler üzerine Orhan fit -
redi. Ne söy lıyeceğinl şıışırdL Fa
kat; Annanın hayalı göz.lerinin ö-

!!'l""--Beyoğlunda --
B A KE it mağazalarında 

Başka hiçbir müesses~, ha
li hazırda kız ve erkek mek
teb talebesine, genç Bay ve 
Bayanlara mahsus her boyda 
ve her zevke uygun kostüm
ler, empcrmeabilize pardesü-

ler, paltolar ve spor elbiseleri 
gibi zengin ve şık glyile<:ek 
eşya kolleksıyonunu takdim 
edemez. Şartlar ve f!atlar her 
yerden müsaid ve ucuzdur. 
Daima BAK.ER etiketini ter
cih ed.niz. 

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

lerini bilmiyor musun? dedi. nÜJ\.de te<:elli edin<:e dayanamadı 
ve mınldandı: 

- Onsuz bir yere gidemem. 
- Olamaz sultamrn. 
- Aynlarnam ondan ağam!. 

- Öyle ise sultanım .. Bir yere 
gidemeyiz. 

Ağa; biraz gülümsedi. Ve şeh -
zadenin müsaadelerini taleb ede
rek: 

- Sultanım; Bizans kadınlan 
bizim kadınlara benzer mi?. 

Diye söylenir gibi oldu. Ve hat
tA; daha ileri giderek: 

temiı.~in ihdası bile 4 Bankasının 
unutulmaz hizmetlerinden biridir. 

1ş Bankası bu şerefli yıl dönü
mü müna.,ebetile bugün bü•ün 
şubel.erini ka.palı bulundurmak -
tadır. 

- Gideriz.. 
- Kadınla ıavaşa gidilemez sul-

tanım!. 

Ağanın bu ııözleri şehzadenin 

üzerinde faz.laca tesir yapıyordu. 
Kadınla savıışa gidilir miydi? 
Şehzade ağaya cevab vermek is

tem~ti: 

- Bizim kadınlar>n harbettik -

- Sultanım; ~e gündüz at 
terkisinde yol alıp uyuyacağız; hiç 
Arına, buna tahammül edebilir 
mi?. 

- Doğru; Annanın gün görme. 
miş narin vücudü buna tahammül 
edemez.. 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizrna 
Nevralji, kırıklık 

- - icabında 
ve bütün ağrılarımzı derhal 
günde 3 kaşe alınabilir. 

keser 

. ~ . . ..... ~ . " . -

Makine e Ve irken: 
Alman h 

(1 inci sahifeden devam) ı neferıni öldürmüşlerdir. ı 
vari alayına mensup bir Alman Devriyenin dığer efradı mitral-

Gazetemiz, Bankanın on beşin
ci yıldönümünü butün samimiye. 
tile kutlamağı bir vazı!e bilir. 

* İş Bankas:nın kumbara sahib-
leri arasında tertib ettiği ikrami
ye keşidesi dün Ankarada yaıpıl
mıştır. İstanbulda bulunan 409309 
numaralı hesab sahibi Yani 2000, 
Bursada olan 80163 numanlı he
sab sahibi İsmail de 1000 lira ka
zanmışlardır. 

4260, 16298, 2947, 5853 numaralı 
hesab sahibleri ikiyüz ellİ§er lira, 
3513, 18388, 40, 3081, 961, 1078, 
6800, 00008, 61603, 22156, 23223, 
21076, 19875, 22859 numaralı he
sab sahibleri de yüzer lira kazan-
mışlard.r. 

Bunlardan başka 25 ta' iliye el
lişer, 50 taliliye de yirmi beşer 
lira isabet etmiştir. 

opr nda 
yözü bırakarak geri çekilnı~tir. 

Leh Cumhurreisi Ruzveltin Tekli· 
fini Kabul Etti. Ya Hitler? 

Vi§lngton 26 (A.A.) - Ruzvelt, 
Polonya Cumhur Reisi Moscicki'
nln muvafakatini bildiren ceva -
bını aldıktan sonra Hitlere yeni 

bir mesaj göndermiştir. ı 
Mesajda Hitlerden, Polonya hü-

kfımetince kabul edildiği veçhile j yettar mahafilde söylendiğine gö

muslihane bir sureti tesviye bu - re, Hitler, Aınerilı:a Cumhru Reisi 

lunm~a mu~afakat etmesi t;- ı Ruzvelt'in mesajına evvelce oldu

leb edilmektedir. ğu gibi bu defada cevab vermi • 

Berlin 26 (Hususi) - Salahi - yecektir, 

ingilt~redeki Almanlar Dönüyor 
Varşovadan bildirildiğine göre 

Alınan arazisinden geçen Nord -
Express bütün camlan kmlmif ol
duğu halde buraya gelmiştir, 

Londra 2ı6 (A.A.) - Almanya 
sefareti Alman tebeasını derhal 
veya en kısa bir zaman zarfında 
İngiltereyi terketmek emrini ver
miştir. 

Nürenberg kongresinin üç haf
ta sonraya bırakıldığına dair bir 
ıayia çıkması üzerine alalı:a<;lar Al
man mahfelleri 'bu haberi tekzib 
etmektedirler. 

Ruzveltin Hitlere ikinci Mesajı 
Vaşington 26 (A.A.) - Ruzve:tt. tHiifı doğrudan doğruya yapıla -

Polonya Cumhur Reisinin kendi cak müzakerelerle yahut bir te
mesajına verd:ği cevabı Hitlere lifi beyn usul ile halledilmesi için 
bildirmiştır. Ruzvelt bu telgrafın- bir mesajımda tekli.f etmiş oldu
de diyor ki: ğum esaslarda benimle mutabık 

•- Polonya Reisıcumhuru So- t olduğunu bildirdi. Henüz bir çok 
bieski bana vermiş olduğu ce - insanların hayatını kurtarmak lın
vabda Polonya hükumetinin Po- kanı mevcuttur. Alman hüküme
lonya ile Almanya arasındakı ih- ti. Polonya hükiımeti tarafından 

kabul edilmiş olan muslihane hal 
çaresine mnvafakat ettiğiniz tak
dirde modern dünya milletlerinin 
daha muslihane ve daha mes'uda
ne münasebetlerinin temelini ata
bilmeleri ümdiini ihya etmek 
mümkün olacaktır. Alrnanyanın 

da Polonya gibi bu hususu kabul 
etmesini rica ederim.• 

lnkiliz - Polonya Bahtının Metni 
Londra 26 (A.A.)- Dün öğle • 

den sonra Hariciye Nezare!;nde 
Lord Halifaks ile Polony .ı sefiri 
Raczynski İngilız - Leh müt~ltı'ıil 
yardım paktını imza etmişLrdir. 

Bu pakt mucıbince ıkı devl~t 

:yalnız iki taraftan bir! aoğrudan 

doğruya taarruza uğradığı takdır
de değil bu değil bu devletlerden 
bl?i akidlerden birinin istiklalim 
tehlkeye düşüre<:ek şekıM~ doğ
rudan doğruya ve bilvasıta tehdit 1 
edilen bir devlete yardın-. ettik
leri takdirde bile yekdiğerine YAI'-

dım ede<:ektir. 
Muahede, akidleri ayn sulh 

imzalamaktan menetrnektedir. 
Muah~in müddeti beş sene 
ve zımnen .kabili tecdit i'lf: de altı 
ay evvelinden haber ver:lrne!t §ar
tile feshi kabildir. 

Kıymetli Hazineler Derin Mahzenlere Naklediliyor 
Londra 26 (A.A.) - Westmins- 1 emniyet altına alınmıştır. 

ter manastırındaki kıymetli evrak '.Bu hazineler arasında 600 se
ile tarihi hazineler kırlarda kazı- nedenberi taç kiyme merasimle • 
lan derin mahzenlere nakledilerek rinde kullanılan taht bulunmak • 

tadır Bu ameliyat polis rpemur

larının nezareti altında yapılmış
tır. 

İtalyan Kralı Me&aja Ehemmiyet Verdi 
Vaşington 26 (A.A.) - İtalyan ı sefiri_ İtalya ~al.ının Reis'cumhur ı Ruzvet'in mesajına buyiik hır Jı:ı;y

met vermi' olduğunu harıcıye ne. zaretıne bildirmıştır. 

Yarından itibaren harb Bu Kargaşalı~ 
. hercin beklenebilir içinde Türki~B 

(1 inci ıahifed<'n deıı<l"'~uıll" 
Yüksek İnönü, ahenk ve ~ 

dolu sesi ile bu dakikaııırd• 
(1 inci sahifeden devam) 

başpiskaposu pazar günü ha l!ı..ı 
kiliselerde sulh için duaya davet 
etmiştir. 

İngiliz limanlarına doğru yola 
çıkmış olan Alınan vapurları, bu 
limanlara uğramadan avdet et -
mek emrini almışlardır. 

İngiliz limanlarından Alman • 
yaya kömür ihracı yasak edilrni~
tir. 

Bütün İngiliz dominyonlarında 
da sefertberliğe başlanmıştır. Do
minyonlar, bir harb halinde İn • 
giitereye tam surette müzaheret 
edeceklerini hülirmi-ler ve bir 
h~rb hali içinde hazırlığa başla • 
mışlardır. Bütün deniz nakliyat 
vasıtaları ilk işarette asker sev ... 
kine hazır bJr vaz '.yettedir. 

FRANSANIN HAZIRLI{;I 
Paris 26 (HusuöİJ- Milli mü

dafaaya müteallik her nevi işler
de izinler kaldırılımıştır. İstas -
yon:ar bugün de Parisi !erkeden 
ailelerle dolu idi. Diğer taraftan 
da yeni silah ~11 ına alınanların 

sevk:eri devam etmektedir. 
Başvekil dün erlılnıharbiyeı u

mumiye reisi General Gamlen ile 
uzun müddet görüşmüştür. Bü -
tün kumandanlar vazifeleri ba -
şındadır. 

Komünist gazeteleri müsadere 
edilmiştir. 

İNGİLTERE - POLONYA MUA· 
HEDESİ İlUZALANDI 

Londra 26 (Husu.si)- İngiltere 
ile Polonya arasındaki karşılıklı 

yardım muahedesi dun akiam İn
giliz Hariciye Nazırı ile Polonya
nm Londra sefiri arasında im -

zalanmıştır. Muahede, sekiz mad
dedir. Hadiselerin seri bir inkişaf 
göstermesi, muahedenin imzalan
masını taeil etmi.şlri. Neşredilen 

resmi tebliğde, muaıhedenin her 
iki memleket için mucıbi .mem
nuniyet b:r hadise olduğu zik -
redilmektedir. 

AVRUPADAKİ JAPONLAR 
Tokyo 23 (Hususi)- Japon hü

kllme!i de Avrupadaki tebaasına 
memlekete avde'e davet e'miştir. 
Japon tebaası Hambınt:da hazır
lanan vapurlara binme'ktedi.-ler. 
İSPANYA BİTARAF KALACAK 

Londra 23 (Hususi)- İspanya 
hükumeti bir harb halinde bita -

vel Bitlerin daveti üzerine ken
disile görüşmüş tür. Öyle zanne -
diliyor ki, Hitler, Alınan taleblee 
rini nkabulü şartları dahilinde bir 
konferans toplanmasına muvafa
kat edecektir. 

Hitlerin sefir vasıtasile İngiliz 
başvekiline bir mektup gönderdi
ği söylenmektedir. Roma siyasi 
mahafilinin kanaatine göre, Hit
lerin Tannenberg'de ve 2 eylulde 
Nürenberg kongresinde söyliye
ceği nutuklardan evvel harekete 
geçilmiyecektir. 
MANŞ DENİZİ KAPATILDI 
Londra 26 - Bütün İngiliz do

nanması seferber hale konmuş -
tur. İngiliz ve Fransız donanma
ları Manş kanalını kapamşılardır. 

İngiliz vapurla'!"ı Akden'z ve ce
nubi Afrika seferlerini tehir et -
mişlerdir. 

100.000 Bulgar 
(1 inci sahifeden -ıevam) 

Zannedildiğine göre, Belgrad hü
kümeti her ne olursa olsun Yu -
goslavyanın bitaraflığını muha -
faza edeceği yolunda cevab ver
miştir. 

Yugoslavyayı m~l eden mü
hlm meselelerden biri de Hırvat
larla olan ihUlafıdır. Bu ihtilaf 
şimdilik halledilmiş gibidir. Ma
çek!e yapılan iki senelik anlaşma 
nlsbi bir sü kıin hasıl etmiştir. 

Kabine istifa etm " ştir. Yeni ka
bineye doktor Maçekin gireceği, 

yeni teşkil edilen Hrvalistan 
muhtariyeti bakanlığına da eski 
nazırlardan mühendis August Ko
şutiç'in tayin edileceği zannedil
mektecLr. Harici vaziyetin aldığı 
şekil, Yugoslavyada heyecan ve 
endişe uyandırmakla beraber, 
muhtelif anasır arasındaki anlaş -
mazlığa nihayet vermeğe de amil 
olmuştur. 

BULGARLARA GÖRE LEHİS. 

d .. laklannıızda çın!amak~n '.~10,ıı 
- Snlh ve ter:ıkk1 ,) 01ıl' 

bütün gayretlerini asil bır .5 J'll"' 
·11 tiıı\lı te vakfetmiş olan :ını e 0,ıt 

bur olursa, kendisi 'e şnol~ıJ!l' 
su geçmiş kahraınanları0 ~ 
lığını celbedecek yeni. ~·~ğı!iG 
!arla dolu olan fedai<&% .. :1,aıırı' 
en parlak zaferlerle ,u 
hazırdır.• 

Ve: . ~;t 
ili • •••.-ok ıd ..,. 

•- Türk m etı, yu ........ ilC r 
hayati menfaati kendıs•bt..,,l>l' 
raber olan milletlerle ~ 
göz kamaştıracak yeni k~ io ı.ı' 
lık menkibeleri yazmnk ıÇ ııl< )I' 

mamile hazır ve kat'i olar 
rar vermiş bir haldedir.• .,.,~' 

'101'· ,(. 
Diyen de yine odıır. .j)<br<>'". 

miz ve gideceğimiz yol 0~ 1#1 

Vatana bekçilik. sulh~ bir ır 
Buna rağmen bir teca•"ı'y;ııc' ~ 
arruz karşı«ında kalır.<3~1.ıe ~ 
reket hattımız sariht.r: · 

mücadelede: . e '' ' 
- Türk milleti kcnd~':ı •flj 

ııen ;ınedenlyet ve insaoıY" ı.ıD 
Jıi ttt<"":,1' fesini kahramanca, ç ııcıı u 

etmeden ve hiç bir dehşe ·ıe ı' 

""'' meden hald<ile ve tanı 
pacaktır. . 0e ~ 

Ve .. bunn yapmak içııı. ffl 1 

bir tesire, biç bir :ınaıı•''.,ı )I 
maddi cebre l·apılınndaıı ~ ~ıııd' 
di milli takdir ve idraki il~ ı~' . . ..,ıuo ,ı-
hayati :ınenfaatlerının " ,,;;01 1 \ı' it>' ' nü seçmek yolnnda me Jlıı' 

ktıt• ·" mış bulunarak yapaca f~ 
.. d' k" d.. ın btl ·:...ı ıçln ır ı, unyan . tJ.~ 

günlerinde Türk mJk!<I'"' ~ 
· · düce!l "' efkflrı ıımt1n1ıyesıne . bv 

h . b' h" e JııÇ ·.ııf ci vazife ıç ır l!'!i ' 1pır ~~ 
sir ,.e müliihazaya IJ<ıı~. eı' 
kendi mukadderatını tc• 

1 
rJf ,~ 

bulunduğu Milli ŞefİJI J;:,.~ 
idiresine en büyük. en 5~ d>d .~ 
en sonsuz itimadla kal 

1 ~tıı6d· 
şartsız nıun tazır bulunJlld!(~ 

ETEM İZZET fi 0: 

-------~ttıb. TANDAN SONRA SIRA DOBRİ- ki diğer bazı meseleler t3 

CE YE TRAKYADA İMİŞ! cektir. _ lelte P • 

Sofya 26 (Hususi) - Sovyet - n:ğer taraftan mustefl'. ti ot 
Alınan anlaşmasından bahseden seleleri ve İtalyan taJeb·c ı,ı.?' 
gazeteler, bu ihtilafın Balkanlar ya atılacaktır. Mosko•a 

8~ıil 
ve bilhassa Bulgaristan üzerinde sından sonra, Polonyanın ııeıııl 

. 1 '<tıt· ~ 
ne gibi bir tesir hasıl edebileceği- son derece nazik eşıtı·> ~~ı 

gibi düşünen siyasilere i~ 
9 

ı"'' 
raf kalacağını Londra ve Paris ni taJılile çalışmaktadırlar. Münih anlaşmas'le JJlcııl 
hiikU.ınetlerine bildirmiştir. Nor- Mir gazetesi diyor ki: ~1, 

H · · Nazırı sulhu kur .Bu anlaşma, Moskovada Fran- düşmektedir.• aıett ,. 
veç arıcıye - Uslovo ile dige' r ııaıı g d_..,c'., 
tarmanın son derece zayıf oldu- sız ve İngiliz askeri heyetlerinin e ı:v- ,, 
ğunu söylemlşti.r. gözleri önünde imzalanmıştır. Bu Almanyaya ha~ ~erepOn ~ti~,11;\f 

MOSKOV ADAKİ ASKERİ anlaşma, umumi müsellAh çar - rasi devletıerının tJl"ı 
HEl'.ETLER DÖNDJLER pışmayı bertaraf etmiyorsa bile, tenkid eden makaleler 1

9 
f 

Londra 26 (Hususi)- Fransız Mç olmazsa muvakkaten tehir e- dırlar. jSIJ~P,ı 
ve İngiliz askeri heyetleri dün diyor. Münlhi birinci merhale ka- Bugüne kadar Bulgaı: yr)J 
akşam General Voroşilifa veda bul edersek, Moskova ikinci mer- lah altına alman asker'~u!f1 ıf 
ederek, Mas.kovadan ayrılmışlar- hale olmuştur. Bu ikinci merhale- 100,000 ni mütecavizdir· . .,,,ı!l r 

li - d"" ı·· bır" faal•r. ,ııı 
dır. nin ilk düğümü Lehistandır. Bu- gece • gun uz u ı il"' 
FRANSIZ BAŞVEKİLİNİN Dtl'N nu da Transilvanya, Dobrice, Trak- kerlerinl talim ile ıneşgtl 

AKŞAMKİ NUTKU · ya. Basarabya ve orta Avrupada- ! maktadırlar. ~f! 
Faris 26 (Hususi)- Başvekil r ~/7 ~ 

Daladye dün alqam radyoda söy- ~ 

!ediği nutukta ilıilhassa §UDhrı 11~~~~11~~9191~1~~~,~,~, " söylem.iştir: 

- Müşkül anlar yaşıyoruz. lI ~"
bin önünü almak için insanca yır 
R'lınası kabil olan herşeyi yapı -
yoruz. Dev Jet reisleri razı olduk
ları takdirde müte!r.abil anlaşma 
yolile Danzig şehri de dahil ol • 
mak üzere, bütün lhtilM!ann hal
ledıleceğine kani bulumıyoruin. 
Danzigin Avrupa sulbunu tehdid 
etmrsi, Polonyanın hürriyet ve 
lstiklali mevzuu bahs:ılduiu i.çir. 
dir. 33 milyon insanın istiklali 
tehdid edilemez. Uıkayd kala
mayız. Çünkü b ufelaketı, diğer 

felaketlerin ta.kib ede<:eğine şüp
he yoktıır. 

Sovyet - Alman paktına gelin
ce, b upakt karanlık prtlar içır:
de aktedilmiştir. Yeni vaziyet 
Fransa ile Fransanın doı.tlanna 

tetılikesini arttırmışt:ır. 

Fransız kadınları, Fransız et'

kekleri! Cesaretinize V'e eaa?ete 
katlanmamak bususundaki •t-r.ı

nize hitab ediyor ve ırizleri vata
nı müdafaa için vazifeni.7.i yap -
mağa, orduya iltihaka davet edl
yonım. 

ALMANYA KONFERANSA MU
VAFAKAT EDİYORMU? 

Londra 26 (Hususi) - Berlin
dekı İngiliz sefirı Henderson bu
gün burada beklenmektedir. Se
fir Alm.anyadan ayrılmazdan ev-

)ıet . i!l 
İç ve Dış BA!'\UR MEMELERİNDE. Basur memelerııı aJI 

türlü iltihaplannda, cerahatlenmiş fistüllerde, kan
9
Y 

basur memelerinin tedavisinde 

Şifayı Temin Eder • ıı•~ 
h tırı• 

ıhlı~ı Velilıotlnin 22-4~M6 tarih ve :N2 nınnaralı ru 
53 

r 
P. T. T. Umum Müdürlüğünden: rl 

1 

aJiurs / 
1- İdare ihtiyacı için bir milyı;ın adet mukavva Jl'l • , O' 1. ıiltıneye ÇJkarılınıştır. 181 5• )il' 'f· 
2 - Muhammen bedel ,2500., muvakkat teminat ' r~da ~~!"·, 

ekslltm<'si ll/Eylül/939 pazartesi günü saat cl6• da Ank'1al'jl~ ~ı~' t 
Umum mildürlük binasındaki satın alına k.omj,.yonU11da ka ı11e (;~ 

3 - l.;tlkliler muvakkat teminat maldbuz veya ~an is10~~ (· 
kanuni vesikalarını hiı.milen mezkfır gün ve saatte 0 kOJJ'l f· 1 'f 
caat ede<'eklerdır. st ,,.bUJJB ,r~e" 

4 _ Şartnameler, Ankar.a.cı_a 1:· T .. T. Levazım. f :ıaıaJı " 
Levazım Ayniyat şubeai mudiir<lüklerınden bedeı..x 
tir. c32U9• .54.68• 



Bir Fransız Sefiresi Sultan 
Reşaddan Ne ister ? 

No, 66 Yazan: Rahmi Yağız 

Bir Takım Mürettebat Havasızlık
tan calsiz Bir Hale Düşmüşlerdi 

(5 'nd 14!1/adms dStJam) 
sabah kahvaltımı Mihrümah ca
mii avlusunda yapardım. Bir gün 
gezintiden dönerken Fatihe yakın 
bir medresenin kubbeleri üstünde 
bir takım adamların kazma savur
dukları gözüme iliştL Hemen ara
banu tuttum. Başlarındaki adama 
kavas vasıtasile sordum: 

- Ne yapıyorsunuz? 
- Burasını yıkacağız. 

- Neden 

~rtalığı A'!1onyak Kokusu Almıştı. Çarkçı Başı İki' 
epodaki iki Deliği Saç Parçalarile Hemen 1 ıkadı 

- Şehremanetinden öyle emir 
aldık. 

- Kendimi tutamadım: 
- Amaaan! - diye bağırdım -

Bu harikulade güzel bir eserdir. 
Ben yabancı iken bunun yıkılma
sına razı olamıyorum da siz dede
lerinizin bu güzel yadigarına na
sıl kazma vurabiliyorsunuz?. 

ta; Evet yüzbaşım .. Hafif amon
ll kokusu var gibi. .. 

1~a!ışon tekrar sık sık n<ıfesler 
· ?.tırıldandı: 

İil.._ liafif değil adamakıllı hisse

le~~~~ koku bu? .. Sakın depolar 
il~ olmasın? 

mif tarla fareleri gibi zehirlene
rek öleceğiz! .. 

Klayye bu haberi maneviyatı
na indirilen dehşetli bir darbe gi
bi karşıladL Şqkın şaşkın yüzüne 
bakan :lıtincWne: 

- Siz mangaya gidin. mın-et -
tebau gözden geçirin bir kere! 

Dedikten sonra Blanşonla ko -
nuşmağa gİri§ti: 

- Depolar kuıywıla mı delinınİf 
diyoraunuz? 

- Evet... İki depoda da birer 
lrur§Un yarası var.. Biz farkında 

olmadan buradan çıkan gazlar Tri
ton'un her tarabna yayılmış, ted

ricen havayı zehirlemiş. Nerede 

iae buraya da gelecek.. Sür'atle 
hava değişti:ımemiz Uzım. 

- Böyle güpegündüz suyun üs

tüne çıkmamzıa imkan yok! Ak
şamı beklemeye mecburuz. 

( Deııamı var) 

Adamcağız utanarak önüne bak
tı. Fakat görülüyordu ki bu kaz
maları durduracak çare kcndisi
le münakaşa etmek değildL Aı:a
bacıya emir verdim: 

- Çek Şehremanetine. 
- O tarihte lıtanbulun şehre-

lııq~ ihti~al ~ denizciyi tepeden 
'rtiıo ğa tıtretti.. Makine durmuş, 
~lli n Yoldan kalııuştL Bir de bu 
%~et~ üzerine hava bozulur, 
ıı-ı lrlenır, teneffiU edilmez bir 

ll~ geJirse netice ne olurdu. !-=================-==-======= 

tap,~~;: ;::;ü~nın· aldı, Alman Ordusunun 
mini mE!§hur bir operatör ve dira
yetli bir şehirci addedilen Doktor 
Cemil PB§a idi. Bu emri onun ver
miş olacağına bir türlü aklım yat

.\J~ l>poları muayene edelim. O d ı 
~ ın belAsı yelkenlinin attığı Baş Kuman an ıg"" 1 ıleli !Unlar depolar hizasında iki 
~ açınşıtı. Onları yamadım. O 

mıyordu . 
Aksi ~adüf! Kend,sini emanet 

dairesinde bulamadım. Hususi ka
tibi o gün ve ertesi gün daireye 

bütün harekatı idare etmek mi gelmiyeeeğini de söylemez mi?. 
ll Unlar depolara dokunduysa? .. 

'1ıı ed4 iki yardımcısı ile birlikte 
hlfonyak depolarının bulunduğu 

ı.ı tarafa koştu. 

(4 üncü 14!11cıda" devam) 

· Alman kumanda heyeti nw;a 
başından harbin idare edılmesi 

·mümkün olmadığını harbin baş
langıcında gösterdi. 

istiyecek?. Fena halde sinirlendim, canım 
Yine Alınan getı<!rali.nin yazı - sıkıldı. 

sından anlaşılıyor_ ki ha"b vuku- Şimdi ne yapmalıydı? Hatırıma 
unda kumanda iıjlerinin bir elde doğru Pad 'şaha gitmek geldi. Ve 
kalmasını l!-oğru bulınıyan ku - Sultan Reşad beni kırmadı. Der-

j mandanlar vardır. Bu sureUe en hal Hal d Ziya ve Lfıtfi Simavi 
mühim işleı;ni bır kısmı da diğer Beyleri bu meseleyi halle memur 
kumandanlara verilmiş olacak, etti. Bir saat sonra arabamla tek-
onlann idaresine bırakılacaktır. rar 0 tarafa gittiğim zaman yıkı-
Bu suretle görülecek ikilik bes - cıları göremedim. 
bellidır. Fakat bir kı.sım Alman Bunun üzerine bizim münevver 
generalleri kısmen böyle bir iki- soruyor: 
lik olasım daha muvafık bulu- _ Adı ne bu medresenin Ma -

- Feyzullah Efendi medresesi 
Mösyö. Son seyahatimde memnu
niyetle gördüm ki orada bir kü
tüphane tesis edilmiş. Na güzel 
olmuş. 

• •• 
Bu hadiseyi hem bir yakın tarih 

düğümünü çözmek, hem de İstan
bulun imarına himmet ettiğimiz 

bugünlerde savuracağımız kazma
larda çok d;kkatli olmamızı bir 
daha tavsıyeyi faideli bulduğum 

için yazdım. 

Bugün Fatihte gördüğümilz Ali 
Emiri Efendi kütüphanesi, (Millet 
kütüphanesi) işte o eski Feyzul
lah Efend i medresesıdir ki §ayed 
baltalar, kazmalar zamanında dur
durdurulmasaydı, bugün orada ol
mıyacaktı ve yerinde ya bir kötü 
çimento bina veya zevksiz cyeşil 
saha• görecektik. 

Sırf Fransız sefiresinin bir ri
casını yerine getirmek için •iradei 
seniye• ile idamdan kurtarılan bu 
eser bir müddet sonra bir softa
dan ziyade liberal bir münevver 
olan Şeyhülislim rahmetli Hayri 
Efendinin Evkaf Netareti zama -
nında tamir edilmiş ve büyük bir 

milliyetperver olan Ali Emiri E
fendi de günün birinde kitabları
nı vakfcdince İstanbulumuz her 
bakımdan bir san'at ihtişamı arze
den bu güzel müesseseyi kazan -

mıştır. 

Kendi kendime sormadan gün 
'geçmiyor: 

- 26 yıl önce bu medresenin yı
kılmamış olm8lllndan bugün nasıl 
sevin iyorsak acaba Gılmananı

hassa sarayını muhafaza etmemiz
den de 26 yıl sonra ayni suretle bir 
sevinç duymamız mukadder de -
ğil midir~ 

Unutmamalıyız ki ya;anan gün
ler;n görü!miyen, ufak sanılan ha 
talan, geçen yılların dürbünü ile 
bakılınca göze pek büyük görü -
nüyor. NİZAMEDDİN NAZİF 

ıı_ ~ngada amonyak kokusu da
~ fıddetıe duyuluyor, Meta gen
dıı.l'altıyor, gözleri sulandırıyor -
ılı! l!ıırada bir kwm mürettebat 
ı.ıı, ~!erin., uzanmı.ş bavasızlık
'ıs hava teneffüs etmekten 
~ ka~ardı. Blaışın amon
~ d'ı>olannın yanına gelince 
lıııı dıı. Depolan tetkik etti. Kur
~ 4tın gemi kaplamasını deldi

~ilıetlere baktL İki ufak delik 
t.~ ·U. Bunlar kaplamayı delen 
~!arın depolan da yarala -
İtt~ birer delik dÇtıkları yer -
~t:· Çarkçıb3.11 hemen faali.)"!te 
~~ ı. İki depodaki iki deliği saç 
bıt ~~1arile kapattı. Fakat hava 'efa bozulm~ artık teneffüs 
~~ llıiyeeek kadar zehirknmişti.. 
lıiıt lışon buradan ayrıldı, süvari
llt lt(arııarasına geldi. Hfil ikinci 
h;.b,01luşınağa devam eden süvari 

General Vetzel askeri iıjlerle 

askeri olıruyan diğ<ll' devkt işle
rinin harb zamanında bir tek 
kumandanın elinde bulunması 

fikrine de itiraz ediyor ve diyor 
ki: Bu zamanın harbinde başku
mandan gerek fikir ve gerek vü -
cudce çok yorulacaktır. Böyle ol
dukça diğer mes'uliyetlere giriş

mesi doğru olamaz.. Şü_ı:iıesiz ki 
devlet reiai, hobin kumandanı, 
bütün harekatın şevk ve ldaresi 
mes'uliyetini ~tır. Fakat hare
katın hazırlanması ve yapılması 
için bir kısım mes'uliyetleri yük
Jenecek bir başkumandan bulun
ması lazım gelir. 

yorlarmış. Bugün Hitler Alman dam? 

devlet reisidir. Alman milletinin ı,,,;;::;,=========================~ 
rehberidir. Almanyanın Kara, de- A F F E D 

1
• y o R u M 

"'(. tr· 
~d ı ardına gelen bu feliket -
ıı, eıı habersiz, makinenin taıni
ltıo~arı haberci göndermek. Kır 
llbi or l:ırodey'den meded ummak 
~3Pılınası imkansız çarelerle 
~ f 1 oluyor, derdin büyüklüğü· 
hiiy~ark~deıniyor, yahut kasden 

illa duşünüyordu. 
'Ilı. İ'°n hızla kamara kapısını 
~ Çerıye girmeğe lüzum gör-

eıı eşikten haykırdı: 
\Q~ l<apiten! .. Amonyak depoları 
~~la delinmiş! Çıkan gazlar 

'\ Ilı havasına. katl§lilJŞ, müret
~l<lı lllangada baygın yatıyorlar. 
~ akka kdenizin yüzüne çık -
tftettı havayı değiştirmek mecbu
' ıdeYiz, yoba hepimiz bu
~nel!erine zehirli gaz veril-

İşte Alınan askeri muharririnin 
fi.lı:ri budur. Bu neşriyattan an
laşılıyor ki Alınan kumandanları 
arasında bugün bu iki cereyanı 
takib edenler vardır. Fakat bu 
meselesinin mün.akaşası artık na
zari sahada ve er.\<aruıh~rbler ara
sında konuşulur bir mevzu olmak
tan çıkml§tır. 

Reis olan Hitler har b zamanın
da bütün devlet işlerini idare hu
susun.da başta olacağı gibi baş -
kumandanlığı da yçacaktır. Fa
kat yalııız b;r nokta var: Yukarıda 
General Vetzelin işaret ettiği gi
bi en b~a olan bir kumandan 
çok yorulacaktır. Bir de devletin 
diğer işlerini ayni kumandanın i
dare etmesi pek zordur. Onun i
çin aakeri harekatın bir kısım 
mes'uliyetleri diğer bir başlı.u -
mandana verilmesi de muhtemel
dir. Bı:ı slll't'tle başkuıııu>C!•n!ık 
vekili olarak diğer bir general bu
lwıacaktır. Yoksa llitler bızzat 

niz ve fıava kuvvetllri.!Jin bBikU-
mandanıdır Eğer bir harb vuku
unda arekiıtı doğrudan doğruya 

kendisi• idare etmeğe kalkmazsa 
o zaman bir başkumandan vekili 
olarak diğer bir general tayin e
debilir. Demek ki Alman general
lerinin bir kısmı da bunu istiyor. 

•••••••••••••••••••••••••• 

Ekmek Kırıntıla
rındanMilyoner 

Olan Adam 
(5 inci sayfadan devam) 

tün Parrs lokantaları, hu:;usi ev
lerdeki ahçılar ve hizmetçiler ek
mek kırpıntıl<.rını bana getirir, 
satarlar. Eir çok adamlarım var. 
Ekmeklerin çok kirlilerini ayırır
lar. tavuk ve tavşan besliyenlere 
götürürler. Az kirli olanlarını da 
balıkcılar alır, oltalarına yem ya
p;u-lar. Görüyorsunı.ız a işe mete
liksiz başladım. Bugün şato, ko
nak ve otomobil sahibiyim. Buna 
da kendi ihtisasını sayesinde mu
vaffak oldum. Kendi kendime bir 
meslek bir ticaret ihdas ettim ... • 

Yirminci Asrın Robensonları 
~ 

tgj &ıinii hareket haLJrlık -

llıı ~· bal_'<daı!ar. Yola çılmıalt i
~l 11 İspanyol kervanı bekli -

~,1~ı. O havabde yarı vahşi 
k derililer dolaştığın.dan hır 

~~ile seyahat tehlikeliydi. 
t! • de kalan para ile lizmı 
~ lı~rşeyi tedarik ettiler. Rolf 

bıı ~ lızle bir araba aldı. Aileı;ile 
ı~~~un Yolcuhık srras-mda lazım 
I> a YiYt>ceğı ve eşy~ann1 bu 
~ b .e taşıyacaktı. Kucomm el
~ ır .rs.ın olduğu da meyd:ın& 

b Ar~bay, onı..n kadar kim 

1 -<ii?. Rolf kenrlıne bir at, 
~.r• ·Üfek ald •. çocuklarına da 

\ufek hediye etti. Hanri ile 

No. 5 

E'rank buna çok sevindiler. 

Rober BDlf çoluk çocuğu ile 
beraber yeni bir ~eraya doğru 
yol alıyOYdtı. 

-3-

Mösyö Makin bakır madenine 
ptmelı; Loe Menbre varmak ~i:n 
büyük bir çölü geçmek lazımdı. 

Şimali Amerikada büyük sahra 
kadar vasi bir çöı vardır. Bıı çö
lün mesahası iJr:i milyon kilometro 
murabbaıdır. 

Amerikanın bu büyük çölü tıp
kı sahraya ben.zar. Bir kısmı kum, 
bU- kısmı çakıldır. Civar dağlarda 
büyük nehirler akar, ormanların-

Türkçesi! SİS 

dan kuş konmaz, kervan geçmez. 

Sen - LW.den Santafeye kadar 
Rolf ailesinin bulunduğu kervan 

yoluna hlıdisesiz devam etti. M'cis
yö Malı Tatandaparı.n.a kar çok 
ihtimam gösteriyor, bu uzun yol
culuklara alışkan olan M~ikalı 

karı.n alqamhrı kiTvan durunca 
' n;eş'esile herkes- oyalıyor, Rolfun 

kansı tatlı sohibetile y'7l ar a -
d~rmı eğlendiriyordu. 

Çocıık1ara gelince, onlar kork
muyorla:r, yoı:gımluk. da duymu -

yorla."dı. Bıı hiç görmedikleri ye
nı manzaralar p~k hoşularına gi
diyordu. Bir an evvel Los Mcı>bra 
madene varmak istiyorlardL 

(5 inci sayfadan devam) 
cjan,. fazla birşey sormadı. A-

yağa kalktı: 

- Pekala, .Fllip, dedi. 
Mes'~d olmanı temenni ederim_ 
Ayrıldılar. Filip çıkıp gıttikten 

sonra genç kadın_ kendini diva -
nın üzerine attı. Hıçk!rarak ağ

ladı, ağ ' adı. 
jan scvgı1isinı blr türlü unu -

tamıyor, gece ve günduz ağlıyor
du. Bu ağlama neticesi gözlerine 
b:r hastalık , _ariz oldu. Ameliyata 
lüzı.ı.m görüldü ve gözleri açıla -
cak yerde b_!isbütün kör oldu. O, 
hala ağ'ıyordu. 

, Yedi ay geçmişti. Bir gece a- ı 
partıman:n kapısı çalındı. jan, 
duvarlara tutunarak ka~ıya yak-
laştı: 1 

=-- -

- Kimd ir o?. 
_ Ben ... Benim!. Filıp! ... Senın 

sevgili Filip!?!. 
•jan, sevgilisimn sesini tanıdı. 

Sevinçle bağırdı: 
- Sen misin?. Bu saatte bura

da işin ne?. Niçin geldin?. 
Ve kapıyı açtı. Filip, içeri girin

ce janı kolları arasına aldı, göğsü 
üzerinde bastırarak: 

- Aliet beni jan, dedi, senın 
felaketine sebeb o~dum. Faka\ bu
nu tamire, unufturmıya çalışaca
ğ:m. Bundan böyle yanından ay
rılınıyacağım. A!le beni!. Haydi, 
söyle, beni affettiğini söyle ... 

jan, b~mı kaldırdı. Görmiyen 
gözlerinin kapaklarını kapadı ve: 

- Alicdiyorum-. 
Dedi ... • 

EKZAMIN 
Ekzamanın il<icıdır. 

Yara ve çıbanlarda kullanılır. Her F.ezanede kutusu 50 kı.ıruştur. ....;.;;;..;.; ....... ..-________________ ~ 
Frank amele gibi çalışacak, 

Hanri yazıhanede babasına yar -
dıım edecekti. 

İki ay devam eden yolculuktan 
sonra, kervan yolu terket\i. Bu 
yolda k:zılderili haydudlar vardı. 

Arapaholar çıok tehlikeli im;an -
lard~ 

Kervan Kanada nehrine doğru 
ilerledi, nehri geçti, kıyıları ta
kibe başladı. 

Arazi çok arızalı idi. Yollan 
mütemad:yen akar sular kesi -
yordu. Kuru dereler derin uçu -
rumlar açıyordu. 

Bu kuru derelerden bırini ge
çerken Rolf ailesinin anıbesı kı

rıldı. Rolf atından indi. Küco ~e 
beraber arabayı tamire ı.rğrapr

ken kervan yoluna devam elti. 
Rolf ile Kiko uğraşırlarken bir 

at nalı sesi duyuldu. 

Mak arkadaşlarının geri kal -
dıklarırıı görünce geri dör'l'lüştü. 
Rolf mesclcyı anlattı ve kendisi-

ne ihtiyaçları olmadığını söyledi. 
Gece na.;ıl olsa kervana yetişir -
lerdi. 

Kervanlarda böyle hadiseler o

lur. Kervan gecelemek için du -
runca geride kalanları beklerler, 
eğer gelmiyecek olurlarsa o za -
man ertesi sabah birkaç atlı yar
dımlarına gider. 

Bir saat zarfında arabayı ta -
mir ettiler. Yola çıktılar. Fakat 
biraz yol alır almaz, bu sefer a
rabanın tekerleği kırıldı. 

Bu kaza daha mühimdi. Küco: 
- İşte şimdi yardıma mtrhta -

cız! dedi. 
Ayaklarının ucuna basarak u

zaklaşan kervanın nerelere var
dığını görmeğe çalıştı. 

Rolf hemen atına atlayıp ker
vaDa yetişmeyi ve yardım ısteme
meği düşündü. Fakat b'rkaç kere 
Meksikalılar onunla alay etmlf
lerdi. Ancak Mak kendilerine yar
dıma gelirdi. 

{Devamı var} 

Bey~ğlu Vakıflar Direktörlüğü Hanları 

KİRALIK EMLAK 
Seati Maballeıi Sokatı No. 111 Ciruıi 

Kasım paşa Ka}ık itkelesi Dere kenuı 41 No. dan 1~ m:ı 31-S-9~0 
müfrez tonuna 

kadar .. Gazi Haaan Pş. Mekteb so. 34. 36 Havuzlu 31-.5-942 
han ıonuna 

kadar 
Yukarıda yazılı emlakin kiraya verilmesi açık arttırmaya kon-

muştur. İsteklilerin 5/9/939 günü saat 14 de müracaatları. (6674) 

HORSEY HORSEY (Palais Glide) 
CHESTNUT TREE 

Seven Star Band Cazı tarahnda n muvaffakiyetle 
çalınll11§ ve Tbomas Bruce tarafından 

.. kunmuı gayet parlak anrejistre edilmiı olan 
- bu plağı pek yakında 

C O L U M B İ A Pliklarında dinliyeceksiniz. 
Ayni zamanda BAYA.'l HİRMET tarafından okunmuı 

Z E H R A (Tango) 
GİT ARTIK SENi iSTEMEM (Tango) 

Plağım arayıll1%. 

COLUMBİA Plak Şirketi dünya nın en büyük plik fabrikasıdır. 

Adliye Vekaletinden: 
ı - İstanb.ıl:la Adli tıb itleri umum müdürlüğüne teslim kaydile 

ve şartnamesind.!l< i evıafa göre bir adet ölü ve deli nakline mahsus 
kamyonet eksiltme sure tile alınacaktır. 

2 - Eks' itme Aı;kara Yenişehir Temyiz mahkemesi binaııında Ad
liye Vekaleti Levazım ve Daire müdürlüğü odasında toplanacak ko
misyon taretından y&p.•lacaktır. 

3 - Alınac.ık tahmin edilen bedeli 2620 liradır. 
4 - Eksiltmeye iştirak edecek taliplerin tahmini bedelin % 7.5 ğu 

olan 196,50 lira muval.:kat teminatın makblUU malsandığına tevdi olun
duğunu mü bey;, in mlkbuz veya banka mektubu ile birlikte komisyona 
müracaatları. 

5 - Eksiltme gı".ni.'. 28/8/939 pazartesi saat 15 dedir. 
6 - Talıpler şart.nameyi Ankıırada Vekilet Levazım ve daire mü

dürlüğünden. Lıtanbul-"a Adli tıb işleri Umum müdürlüğünden her za-
man para t7 oları<k atabilirler. (3760) (6252). 

K ZILA 
HASTABAKICI 
HEMŞİRELER 
Okulu Direktörlüğünden : 
Yeni ders yılına hazırlanılma'ktadır. Okul geceli Ve para

sızdır. Okul, ı;enç Bayınların hutabakıcı ve ziyaretçi hemşire 
yetiştirmek, haı.tanelerde ve umumi sıhhatle alikadar olan mü
esses.,Jerd~ çalışmalarına ınab5ustur . 

Tahsil müddeti üç yıldıc Teorııı: ve Pratiktir. Dersler hr.
ıusi doktor profesörler ve ınusllimler tarafından verilir. İs

teklilerin iyi ahlaklı ve sıhhatli ve en az orta tahsili bitirm rş 
olmaları şarttır. Diğer şartlarımızla fazla izahat için 

yazı ile veya bizzat !stanbulda Aksa.rayda Haseki caddesin -
de okul direktörlüğüne müracaat edilmesi. 

İstanbul Sahil Sıhhiye Merkezi Satınalma 
Komisyonundan: 

Merkezimiz ve miUhı:.katı ile Çanakkale merkezi ambarlanna tes· 
lim edilme kşartile (500) ton krible maden kömürü ile (30) ton yerli 
sömikok köı.ıürü kapalı zarf usulile satın alınacaktır. 

A - Tahmin bedeli krible maden kömürünün beher tonu (14) lira 
(67) kuruş ve sömikn« kömürünün (23) liradan tutarı (8025) liradır. 

B - Kömiıri' şartnamesi merkezimiz levazımından parasız alınır. 
C - Eksiltme 5/9/1939 salı günü saat 15 te Galatada Karamustafa

paşa sokağında mezkür merkez Satınalma komisyonunda yapılacaktır. 
D - Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacağından isteklilerin eksilt

me başlamadan bir saat evvel teklif mektuplarını ve tem·natlarıru yatı

rıp makbuz alr.ıa:an şarttır. Aks! takdirde eksiltmeğe giremezler. 
E - Krible ve sömikok kömürlenn.n teminat parası (601) lira {88) 

kuruştur 

F - Ef'.sı.tl!'cğe g recekl rın komur tiı ccarı olduk arma dair Ti
caret odasıııdaıı 1939 sel'.'esi ne a ı t ves'...<C asını ıbraz etmeleri şartt r. 

(6403) 
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!Beyoğlunda alaturka bahçeler arasında lk defa olarak 

Rekor Kıran Emsalsiz 

Taksim PANORAMA 
• 
Saz Hey' eti 

Bestekar Tanbııri 

SALAHADDiN 
P 1 NAR 

Bahçesi 

·. 

Muır Yıldızı 

KiKi 

ve arkadaşları her HAMİYET 
akşam sahnemizdedir 

Yücetıe11 
B~an HAMİYET Fevka!Ade müsamerelere bahçemizde ınutad 

ıcansını bitirdikten sonra ifürak eder. 

Devlet Denizyolları İşletme Umum 
Müdürlüğü ilanları 

M:Cllaa Denb-Bank tarafından 1939 IH!Deai için muteber olmak üze
re nama w h1miline olarak a§lıas ve müesaesata verilini§ olan gerei: ıe
hlr hatlvile lzınir Körfez vapurlarına ve gerek uzak seferler vapurla
nııa mahlus puasız puo ve ıerlıest seyahat varakaları 30 ğustos 939 
tu1lıbıden itibaren muteber delildir. Bu puo ve ııerbest seyahat vara
blarmm 30 aiur.os 839 tvihine kadar İatanbulda İ§letmemi2e ve tz-
mir«M fUbemize iadesi rica olunur. (6693) 

SATIŞ İLANI 
Üsküdar icra Memurluğundan : 

Silleymaıı R~nt farafından Vakıf Paralar İdaresinden 25050 ikraz 
numaraaile borç alınan paraya mukabil birinci derecede ipotek göste
rilınif olup borcun ödenmemesinden dolyı 1atılmasına karar verilen ve 
tamamına eb.iivukuf tarafından (570) lira kıymet takdir edilmiş olan 
tl'skO.darda Bulgurlu mahallesinln Çakaldağı (Şekerkaya) sokağında 
eski 8,8 yeni 8,8 kap! numaralı bir tarafı Abdülvahid'in maa köşk bah
çe.i ve iki taralı Tevfik veresesinin maa köşk bağı ve tarafı rabii tari
him ile mahdud kayden yedi buçuk dönüm miktarında maa müştemi
lAt bahçeli ahfap evin evsaf ve mesahası aşağıda yazılıdır: 

8 taj No. sım taşıyan çift kanatlı ahşap kapıdan zemin kata gi:rllir. 
Zemin kat: Zemini kırmızı çini döşeli bir taşlık üzerinde dört oda 

bir heli ve bir merdiven altıdır. 

Birinci kal: Bir sofa üzerinde dört oda, iki hela, bir gusulhaneden 
ibarettir. Zemln kattaki 90) taraftaki oda içinden birinci kata çıkılır bir 
tahta merdiven ve zemini malta döşeli bir oda vardır. Evin arka cihe
tinden bahçeye çıkılır bir kapı ve bahçede tek katlı taştan mamul top
ı ak harçh ü~eri adi kiremitli biri mutfak diğeri depo olarak kullanılan 
mahal mevcutıur. 

Bahçede 14 çam, üç incir, dört dut ağacı ve muhtelif ufak tefek fj,. 
danlar vardır. Bahçenin etrafı kısmen taş yığınlarile tahdit edilmiştir. 

Umumi evsafı: Ev tek katlı olup muhtacı tamir ve ahşaptır. Bah
ııede ön cephesın<ie bir sarnı<; ve bir kör kuyu mevcuttur. 

Me•ahası: Umum sahası 6892.5 metre murabbaı olup bundan 180 
metre murabba! köşk, 54 metre murabbaı mutfak ve depo bakiyesi bah
çedir. 

Yukarıda hudud, evsaf ve mesahası yazılı gayrimenkulün tama
mı açık arttırmaya konmuş olup 4/10/939 tarihine rastlıyan Çarşamba 
günü 11Ut H den 16 ya kadar Üsküdarda lhsaniyedeki dairemiz
de açık arttırma dle satılacaktır. Art.tırma bedeli muhammen 
kıymetin % 75 ini bulduğu tikdirdegayrimenkul en çok arttıranın üze
rine ilııtle edilecek, aksi takdirde en son arttıranın taahhüdü baki kal
mak üzere arttırma on beş gün müddetle temdid edilerek 19/10/939 
taıihine rastlıyan perşembe günü saat 14 den 16 ya kadar yine daire
miııde lkinci açık arttırması yapılacak ve bu ikinci arttırmada gayri
menkul en çok arttıranın üzerine ihale edilecektir. 

Sat~ peşındiı. Talihlerin arttırmaya girmeıxlen evvel muhammen 
kıymetiJı 'Ye 7,5 11 ni>~'etinde pey akçesi vermeleri veya milll bir ban
kanın teminat mektubunu •braz etmeleri lazımdır. 

GaJrimenku! k<>nd:sine ihale olunan kimse derhal veya verilen 
mühlet içinde parayı vermezse ihale kararı fesholunarak kendisinden 
evvel en yüksek teklifd bulunan kimse arzetmiş olduğu bedelle almağa 
razı olu:11a ona, ra>.ı olmaz veya bulunmazsa hemen on beş gün müd
detle arttırm;ıya çıkarılıp en çok arttırana ihale edilir. İki ihale arasın
daki fark vl! geçen günler için % 5 den he5ap olunacak faiz ve diğer 
zararlar ayrıca hükme hacet kal:ınaksızın memuriyetimiı.ce alıcıdan 
tashil olunur. 

Birikmiş ver.ıtilede belediyeye ait tenviriye, tanzitiye ve tellaliye 
resimleri ve va.<ıf icar~i satış bedel.nden tenzil edilir. 20 senelik taviz 
cedeli mü:şteriy ai!t'r. 

2004 numar• !ı İcrn ve İflas kanununun 126 ıncı maddesinin 4 üncü 
fıkrasınca, bu gayr ::nenkul üzerinde ipotekli alacaklılar ile diğer alfı

kadarar.ın ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hususile faiz 
fe maırr:ıfa dair olan iddialarını, bu il8.nın neşri tarihinden itibaren 20 
Jiin içinde evrakı mi.isbitelerile bildirmeleri icab eder. Aksi halde hak
ları tapu sicilile sabit olmadıkça satış bedelinin paylaşmasından hariç 
kalacakları ve dııh~ fazla malumat almak isteyenlerin 4/9/939 tari
hinden ltibuf"ı h~ri<r.sin görebilmesi için açık bulundurulacak olan 1 
arttırma şartnamesi!e 938/3201 numaralı dosyasına müracaatları iJar j I 
olunur. (0091) ~ 

Şeker Hastalığı Olanlarla Fazla 
Şişmanlıktan Şikayet Edenlere : 

•• 
kull~:~Tı:!:ğiniz KA z u K G L u TEN ~~::~:;r~~::, 

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

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

emirlerine uygun ve sabit olarak hazırlanmıştır. 

KANZUK GLÜTEN Müstahzarları 
Fazla şişmanhğa istidadı olanlar için 

besler fakat 
müstahzarlarıdır. en mükemmel rejim 

şişmanlık yapmaz. Vücudu 
Umumi Depo: f ngiliz Konzuk Eczanesi - Beyoğlu - lstonbul 

IZMiR ACENTEMiZ TÜRK ECZA _D_E_P__;O::...._S-=----:...U_D_U.c__R ___ ~ 

Ecnebi Memleketlere 
Talebe Gönderiliyor 

Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü Genel 
Direktörlüğünden : 

1 - Madencilikle a!Akadar muhtelif ihtisaslar için yüksek 

tahsilde bulunmak üzere ecnebi memleketlere müsabaka ile 12 

talebe seçilecektir. 

2 - İsteklilerin aşağıdaki §artlan haiz olması lazundır: 

a - Tüıık olmak 

b - Madenlerae veya saha üzerinde çalışabilecek kablliyet

t" ve sllıhati tam olmak cSıhhl muayene Ankarada yapılacaktır. 

c - Uak.al lise veya kollej mezunu olup, olğunluk vesikasını 

almış bulunmak 

d - Yaşı 18 den aşağı ve 25 den yukan olm~ma 

3 - Müsabaka şu derslerden yapılacaktır: 

a - Nazari hesap 
b - Cebir 
c - Hendese 
d - Müsellesat 

e - Fizik 
f- Kimya 

g - Jeoloji 
i - Ecnebi bir dil 
4 - Açılacak müsabakada üssü mizanı kazanmış olmakla 

beraber, gönderilecek talebelerin, ihraz ettikleri derece itibarile, 

kazananların ilk 12 si arasında bulunmaları şarttır. 

Kazananların yapacağı ihtisas ve gönderileceği memleket, 

müsabakadaki derslerden ihraz -edilen notlara göre tesbit edilecek 

ve alakadarlar kendilerine bu hususta verilecek direktüleri, mü

sabakaya iştirak etmiş olmakla peşinen kabul etmiş sayılacaklar
dır. 

5 - Tahsile gönderilecek olanlar ileride tahsil müddetlerinin 

bir misli kadar Devlet emrinde hizmete ~bi olduklarından bu 

hususta mükellefiyetlerini tevsik etmek üzere bir taahhütname 

verecekler ve bunun için de muteber ikefil göstereceklerdir. 

6 - Müsabaka imtihanları Ankarada yapılacaktır. Tarih ve 
mühlet şunlardır: 

a - M. T. A. Enstitüsüne son müracaat tarihi: 4 Eylül 1939 

b - Sıhhi muayene tarihi: 6 Ey 11'.il 1939 

c - Müsabaka imtihanı: 8 ve 9 EylıU 1939 

7 - Taliplerin; nüfus hüviyet cüzdanını, hüsnühal varakası

nı, mektep şahadetnamesini ve olgunluk vesikasını veya bunlann 

tasdikli birer suretlerini, 4 adet fotograf ve dilekçelerini; son mü 

racaat tarihine kadar Ankarada M. T. A. Enstitüsü Genel Direk

törlüğüne göndermeleri ve sıhhi muayeneleri için de tayin edil

miş olan günde öğleden evvel Bay Hasan Apartımanındaki Ens-
titüsü merkezinde bulunmaları ilan olunur. c3604• ,5994, 

i LAN 
T. C. Istanbul Belediyesi Elektrik, Tram
vay ve Tünel işletmeleri Umum Müdür
lüğünden: 

Sivil Tramvay Karneleri 
İki seneienbel'i sat!Jjtan çıkarılmış olan cİstanbul Tramvay 

Şirketi• ~lıklı ve 1,50, 2,25 2,50 ve 2, 75 kuruşluk yapraklan ha

vi bedeli 50 knruşluk sivil tramvay abonman karneleri görülen 

lüzum üzeri:ıe 1940 senesinden itibaren tedavülden kaldırılacak-

Sayın yolcular, ellerinde bulunan bu karneleri 1939 senesi so-

Razgradlı 

Sünnetçi Abdullah oğlu 
Sünnetçi 

Devlet Demlryoll•rı ve Llm•n••'1 

ltletme u. idaresi ilinterı 
1 M. ~Ü k r Ü 8aysa1 Muhammen bedeli 1641 lira 5 kuruş olan muhtelif cinS ~ id 

musluklar 28-8-1P'9 pazartesi günü saat (10,30) o.n buçukta ~~"' 
Küçükpazar Kıble Çeşmesi şada gar b"1asrndaki komisyon tarafından ~ e!ksiltme USW"-

._ __ Iğdış sokak No. 14---:alınacaktır. 

ZAYİ 
Elimde taşıdığım ve derunun

da 12 lira evrakı nakdiye ile bir 
siyah meşin çanta içinde olarak 
namıma bir adet İngiliz pasaportu 
ile polis müdüriyetinden almış ol
duğum 12128 numaralı ikamet tez
keresini Kınalıadasile köprü ara
sında kaybettim, bulan Beyoğlun
da Tarlabaşında Fücücü sokağın
da 25 numaralı haneye getirildi
ği takdirde memnun edileceğini i
lan ederim. 

İngiliz tebeasından 
VİCENCA SETOTI 

Bu işe gırınek isteyenlerin 123 lira 8 kuruşluk muvııkk•.1 e ) 
ve kanunun tayin ett'ği vesalkle blıılikte ek&ltme günü saatjll 
ko.m;syona "Ilüıaclatlsrı l!zımdır. ıJrf>#, 

Bu işe ait ıartnameler lııımıiııyondan parasız olarak daJ11 

dır. (6140) 
• • u 

Tasfiye edilmiş fakat işlenmemiş külçe halinde bakır n~Jl~/9 
D.D./142 num&ralı yeni bir tenzilli tarife yapıhnıştır. Bu tar~e re 
tarihinden itibaren tatbik edirecektir. Fazla tafsi!At i9ln ı.stBS 
müracaat edilmesi. (4087) (6698) 

* * ~ 
D.D./55 numanlı pancar tarifesinin •pancar vago.nl~. 

edevat l'cretleri• h•kkındalti 11 inci zeyli 1/10/939 tarihındeP cıf' 
lağvedilmiştir. Bu tarihten sonra mevritte tahliye edilecek ~~88/. 
gonları umuıni ahkama Ubi tutulacaktır. .6697. ~ 

- j İnhisarlar U. Müdürlüğündeıı: ~ 
BAY ANLAR: '-·---------::. ı.ıı~-, 

Çehizlerinizin ve iç çama
şırlarınızın gayet ucuz ve te
miz dikilmesi için Paristen 

avdet eden 

BAYAN ASTRAYA 
müracaat ediniz 

Abdülhak Hiimid Cad. Va
sil Apart. No. 30 Zemin kat. 

1 - Keşıf ve şıırtnamesi mucibince idaremizin KabataştalP ye '' 
!ar binasında yapılacak tamirat i§i kapal1 zarf usulile eksiltrııe 
muştur. 

2 
]iı'gdf 

II - Keşıi bedPH (20.027) lira muvakkat teminatı 1502.0 ta,?ıı 
III - Eksiltme H/JX/939 pazartesi günü saat 15 de JCab9tır· 

vazım ve mubataat şubesindeki Alım komisyonunda yapılacak e jıtl' 
IV - Şartı:ıameJ.c.r her gün Levazım şubesi ve'ıl'esindeP ~ilif· 

Ankara BaşmüC:ür1ül:!erinden (100) kuruş mukabilinde a:ıına l<ı"~ 
V - Münakasavıt girecekler mühürlü teklif mektupıarın'e~ı~b· 

- . t Jtl ,. 
vesaikle % 7,5 güvenme parası makbuzu veya banka temuıa ılı · 

-------~----- nu ve şartnamenin (F) fıkrasındaki vesaiki ilıtiva edecek 1<aP nı ~" 
Dünyanın En !arını ihale saat"1d0n bir saat evvel mezkfu komisyon ba;kaAııJığı 

meşhur 

HOHNER 
Akordcontarı lz
mlr Fuarında 

Almanya 
paviyonuoda 
Türkiye ı:•nel 

ajanı JORJ 
\ O. Papajorjlu 

Galaltl Yilkıckkaldınm 90 • 9:1 

Dr. Nuri Fehmi 
_..GÖZ HEKİMİ d 
ı İstanbul Belediyesi karşısında 

Ayberk Apart. Tel. 23212 ... 
~------------Lo ndra ve Parısin en meşhur 

fabrikalarından gelen Bayan
lara mahsus mantoluk, rop ve 
kostüm tayyörlük yüksek fan-

buz mukabilındc verrr.eleri ilfuı olunur. t666h 

İstanbul Elektrik, Tramvay 
İşletmesi Umum Müdürlüğü 

İLAN 
•16 ,.. 

Eski Tramvay Şirketi tarafından verilmiş olan pasolar '~) 
gu- stos 1939 tarihinden itibaren mer'iyetten kaldırılmıştır .e o r te; 
paso bQmillerinın Belediye meclisince tesbit edilen yeni ıs ek ~ıe 
hil olup olmadıklarını anlamak ve eskipasol arını gen ver~, tı~, 
re İdareye müracaatları rica ve eski pasolar kullanıldıg r 

dirde biletçilerimiz tarafından istirdat edileceği ilan oJuııU,6#7 
tJı' 

UMUM MÜ'Dt}Jt!.' 

-=-~~---~---~ 
!::~e;~!;air:~~~: İstanbul Defterdarlığından: . 0j;ııf; 
MAŞLARIN emsalsi2 peşi!, Defterdarlık dairesile İstanbul Maliye teşkilatına bağh.::ya8Y ,.ı" 
cins ve renkleri Beyoj!lunda !er ve ıubeler için mahallerine teslim edilmek §artile ınu u ıı'~~ .r 
BAKER mağazalarında her karrür eden (272) ton Türk Antrasiti sömikokun beher to~u ıı1ııl'p1e~ 
yerden müsaid şartlar ve ucuz men (24) lira.dan, (73) tan Lavama rin ~ömürünün beıher tc ıııub~ıı' l 1 

fıatlarla satılmaktadır. men (lC) lir.ı. (50) kuruştan, (17) ton krıplenin beher ton::eber ı~ ~U' 

Çocuk H ki . (17) liradan ve (72500) kilo kesilmiş gürgen odununun jJtıııcl c 1 

t- A d e mı ~ elli kilosu muhammen (3) lira üzerinden kapalı zad~a el<:ıııı id~'~ı"~ 

lor. hm~ Akkoyunlu nulmuştur. Şersiti öğrenmek istiyenler her gün Mıllı Em ıııccıı'~ ııt 
Taksim - Talimhaııe Palu No. t müracaat edtbilırler. Eksiltmeye iştirak edeceklerın de (6()1) ,~ı' 
Pazardan maada her gün saat muhammen tutarı olan (8891) lira (50) kuruşun % 7,5 çugu 8sı 'c>ı:ıel' 

-.15 den sonra. Tel: 40127 !ık muvakkat teminat makbuzları ve (939) senesi ticaret od1'sd~r ~ 
Sahibi ve nefriııatı ldar• ccı.ıt larile tek!ifnanıelerini 14/9/939 perşembe günü saat 13 çe JsI'scş~i 

Bllf muh<ırriti terdarhk binasında Miill EmlAk Müdürlüğü odasında to~eıı te~ 
ETEM İZZET BENİCI misyona ?el11Ileleri ve ayni günde saat 14 de zarflar açılıt 
Son Telpaf Mat~ me verenlerin hazır bulunmalarL (670'1) 


