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Sahih ve Başmuharriri: 
ETEM İZZET BENİCE YIL: 3 

lngilterenin Cevabı Bugiin Hitlere Bildirildi 
Demokrasi Devletleri, Bu Cevabla Sulhü Kurtarmak için 

Hitlere Son Bir Fırsat Daha Veriyorlar 

Dörtler Konferansının Toplanması ihtimali Var 
Zater Demok
rasilerindir ! 

l 

Hitler Söyliyeceği Nutuktan Vaz- 8~:~:.!!~~::. ŞEF ANKARADA 
geçti, Nurenberg'de Toplanacak ı !:::::~~u~~!!!'0:1an 

N K T h Ed ıd• Mısır askeri heyeti bu ~ 

~;:~ :a;.:ı;ıı::~·!: azi ongresi e ir i ı !~:.n~:;~~~~:~~et k~~ 
laka ve behemehal demokra· günlerin programı hazırlanmış • 

Teftişde Bulunan Bütün Vekiller 
Ankaraya Dönüyorlar 

y:~~p:::~~- Hitferin Dedikleri Kabul Edilecek mi? t~:· 
Uç Kişi Birbirini F:n son dakikaların, hatta sani

hle:rin gebe olabileceği ümidler 
~e ltaybolduktan sonra harb bete· 
Iİ)et için bir emrivakidir. Maddi 
~~Yatın binbir ıztırab ve mihneti 
Çtnde bunalan, refah, huzur, in
~ saadeti anyan kütleler tek
~~r boğaz boğaza gelecekler ve 
llıciinün en bonhar vesaiti ile 

tellkleşecekler. 
Büyük Harb beşeriyete ve mil· 

letle:re ne saadet veya ne ielllket 
htirdi ıise şimdi çıkacak olan 
lııuharebenin de ayni neticeyi 
~ereceğinden ve hiç birşeyi halle 
hrar olmıyacağından ıüpbe et· 
lııeınek lılzım gelir. Mağl6b olan
~. geçen defakinc niııbetle daha 
etı ve jru;afı;u tartlara mabkfuıı 
~ile,,ekJeri gibi galib gelenler 
e hiç şüphe yok ki çok yıpran· 

lııış, fakat, ;yine sevkedildlkleri 
~~- Yenmiye mııktedir oldukları 

ltttı sahasındaki öçlerini tatmin 
~eınemiş bulımacaklardır. 
L İıısanın insana ikini ezelidir. Fa
;ıt, bugünkü medeniyet seviye
lilllıı. ve insanlık idrakinin bu 
~U ıan'aneyi ve tabiatin kuru· 
~~an ifade ettiği kusuru yene
il~eği beklenirdi! Yine, bu an
~a bu imkan kaybolmuş de
) • Kan dökilhnesinin, mil • 
0ııların, !hatta ıın.ilyarlann en 
~ilthiş sevletlerle cenkleşmesi· 

ilİıı öniine geçilebilir. 
\ıı 1'akat, buna rağınen kılıçlar 
~lrıdaıı çıkacak ise bizi zaferin 
d heınehal demokrasi cephesin· 
~ karar lkılacağına emin olan· 
) dan.,, Totaliter devletler Sov
!iet ltusyanm harbin inkişafı i
ti ~de de bitaraf kalması 1akdi· 

ilde nihayet kendilerine ~erik 
Qlııb·ı b 1 ecekleri :r.annolunan daha 
b •ıı küçük bir iki devletle bera· 
d';t ~·üz elli milyonluk bir kiille
•rıe B ~ . r. una mukabil sulh rep-

) "stnin özbeöz Avrupalı 160 nıil
lıı~nıı \/ardır; İngiliz ve Fransız 
l'ıı tıstetnJekelerinden çıkarılıp Av· 
ııat~daki ateş hatlarına sevkolu· 
lıll llecek askerlerin sayısı da 
'ııl lyonlarcadır. Bu bakımdan 
Ilı h cephesi en başla asker bakı· 
~ 111

dan lotaliterlere üç dört misli 
ti~~ecede mütefev\lik oldukları 
taı 1 tayyare, deniz ve kara vası· 
~e •rı Ve her türlü harb cihazları 
t;~~tnalzemesi itibarile de faik • 
,1 r. Bunlardan daha mühim 
~ :lllc da her nevi gıdai ve haya
-• •lzenıenin bizzat kaynakları· 
deıı~e Yegane nakil vasıtası olan 
l11t, iZierine ve kara irtibat yol
la na sahibdirler. Harb uzadık· 
ilerı;"e ~otaliterler ilk hamlede 
~b· YebıJeceği sahalor üzerinde 
lev 1

.
1 edilip mukabil ve müte • 

~t Vik taarruzlara ve kırıcı ateş
~. ,trı_aruz kaldıkça ateş karşısın· 
\ı b~IYen ~almumu heykelleri gi-

lter bırer gevşeyip göçecek
(Devcımı 6 ıncı acıhifede) 

İngiliz Nazırları halkın arasından birer birer kabi ne içtınaına geliyorlar 

Londra 27 (Hususi)- İngil -
i terenin Bcrlin sefiri Nevi! Hen

derson, dün öğlıe üzeri buraya gel
miş ve Hit!erin tekliflerini getir
miştir. 

Dün Başvel<i1, Hariciye Nazırı 
ve sefir arasında bu te'klifler et· 
rafında yapılan görüşmeler dört 
saat sürmüştür. 

Akşam üzeri yapılan kabine 
toplantıoına sefir de iştirak et -

miştir. Henderson bilahare sara· 
ya giderek Kral tarafından hu -
s.ıi surette ikabul olunmuştur. 

Hitlerin fümdersona bir plan 
tevdi ettiği anlaşılmaktadır. An
laşıldığına göre Hitler, bu planda 
Danzigin tamamile ilhakını ve 

korid.rdan bir otomobil yolunun 
açılmasını istemektedir. Dünkü 
müzakerelerde Hitlerin teklifle
rine verilecek cevab hazırlanmış 

ve bu sabah tesvi<l edilmiştir. 
Henderson bu cevabı hfunilen 

bu sabah tayyare ile Berline h&
reket etmiştir. 

ALMANYA NE TEKLİF 
EDİYOR? 

Berlin 27 (Hususi)- Hitlerin 
mutlakıa kabul edilımesini istedi
ği son şartları şunlardır: 

Versay muahedesindeki bütün 
(Devamı 6 ıncı sahifede) 

~__,.~~~.._....,_..._,_ 

Makineye Verirken: 

u ·ıezyada 
infilöklar, Yangınlar 
Varşova 27 (A.A.) - Yukarı Si

lezyada Almanların tahrikat yap
tıkları bildirilmektedir. Cieslyn is· 
tasyoaunda Volksbund binasının 

avlusunda harb maktulleri abide
sinin yanında bir infilak vuku -
bulmuştur. Katoviçde bir Alman 

matbaasında da bir infilak olmuş
tur. Yapılan tahkikat neticesinde 
bunların bir tahrik eseri olduğu 
anlaşılmıştır. 

Hydgosjel'de beş Alman çocu • 
ğunun tevkifine ve Vkozcierzki ile 
Leiaerrowo'da Leh çetelerinin Al-

manlara aid evlerde yangın çı • 
kardığına dair Almanlar tarafın
dan verilen haber tıc>kzi'b edilmek
tedir. Bu mıntakada vukubulan 
yegane yangın Teplow'da çık· 

mıştır. Bu da bir hangarı ateşliyen 
bir Almanın eseridir. 

Maçek, Yeni Yugoslav Kabinesine Girdi 
Belgrad 27 (Hususi) - Yeni 

kabine yine Svetkoviç'in reisliği 
altında teşkil edilmiştir. Hırvat 

J?ilrtisi lideri Maçek Başvekil mu
avini olmu§tur. 

Gazeteler, yeni kabinenin Av

rupanın bugünkü vaziyeti karşı

sında Yugoslavyanın kurabilece-1 

ği en sağlam bir kab;ne olduğunu 

yazmaktadırlar. Bu suretli! Yu- ı 

gosla v birliğinin tam amile muha· 1 

faza edılmekte olduğunu tebarüz 

ettirmektedirler. 

Yaraladı 
Güya Kağıt Oynayıp 

• Eğleniyorlardı 
Dün Yenişehirde bir yaralama 

hadisesi olmuş, iskambil oyunu 
yüzünden çıkan kavga neticesin· 
de üç arkadaş birbir;ni yaralamış
lardır, Hadise şöyle olnıuştur: 

(Devcımı 6 ıncı sahifede) 

Necib Fazıl Kısa 
Kürek 

"Son Telgraf,, da 
Necib Fasıl Kısakürek için tek 

kelimelik bir takdimi bile lüzum
suz görüyoruz. Münevver Türk I 
gençliği ve efkarı umumiyes; Nı>-

, 
db Fazıl Kısakürek'in kısa, kes
kin, keşif ve çok yeni üslı'.ıblu fık
rolarile hactiseleri nasıl nişterle

diğini bilirler. Şairin, şiiri dere
cesinde bir yenilikle gündelik ha· 
diselorin ruhunu billurlaştıran gö· 
rü~ ve ifade kudreti malumdur. 

•Haber• refikimizden ayrılarak 
.son Telgraf• yazı ailesine katı· 
lan Necib Fazıl Kısakürek'in kıy
metli fıkralarını okuyucularımız 

yarından itibaren her gün birinci 
sahifemizde bulacaklardır. 

1 KISACA ' Piyes isimleri 

Cumhurreisi İsmet İnönü ve Başvekil doktor Rrfik 
Ankaraya hare ket ederlerken 

Saydam düa 

Milli Şef İsmet İnönü, Başve
kil doktor Rc!ık Saydam, Haılci
ye Vekili Şükrü Saracoğlu dün 
gece. hususi trenle Ankaraya ha
rt"ket etmişlerdı.r. 

Cumhur Reisi dün 15,30 da Ha
riciye Vekilini ve 16,20 de Alman 
büyük elçisi Fon Papen'ı Deniz 
köşkünde kabul etmişlerdir. Al
man büyük elçisi ile bır saatten 

fazla devam eden bı. müiakatta 
Haricıye Vekıl ız d h:wr bu
hınmuşlardır 

Saat 17 ye doğru Baı;vckıl Rtfı.k 
Saydam, Dahiliye Vekili Faik Öz· 
trak, Nafıa Vekilı Fuat Cebesoy, 
Milli Müdafaa Vekili Genewl Na
ci Tınaz, Parti Umumi Kfıtıbi Fi.lı.
ri Tüzer, İstanbul Vali ve Belcdı· 

(Devcımı 6 ıncı &ahifede) 

f"1aliye Vekili ve Londra 
Elçimiz Geldiler 

Vaziyetin Vehametine Rağmen 
Harb Olmıyacağı Kanaatinde 

Olduklarını Söylediler 

Bütün Vi!killer Ankarada !tıp

lanmaktadırlar. Avrupada bulu • 
nan Maliye Vekili Fuad Ağralı 

(solda) bu saıbah şehrimize gel
miştir. Akşam Anlı.araya gidecek· 
tir. Bu sabahki Semplon ekspre-

ket edeceğim. Avrupa milletleri, 
sulh için büyük gayretler sarfedi· 
yorlar. Yakın zamanda bir harb o
lacağına ihtimal vermiyorum .. 

Dünkü gazetelerde, ilan sahi • 
felerine göz gezdiriyordum. Şeh· 
rin muhtelif yerlerinde seyyar 
gruplar halinde temsil veren ti
yatroların piyes isimlerini oku· 
dum: Gaı·ibimc gilli: Bir tanesi· 
nin oynadığı piye~ift isıni: ,. Çıldı~ 
ran adanı , bir ötekinin: 11Beşte 

gclenu bir diğeri uEşkiyalar. ne 
oluyoruz ~ahu'!, Neden, halka yal· 
nız böyle anormal tipleri leş· 

hir ediyoruz. Herkes de, zanne -
decek, koca İstanbul halkı, hep 

1tile Londra büyük elçimiz Tev
fik Rüştü Aras (sağda) şehrimi • 
ze gelmiştir. 

Lon<lra büyük elçisi Perapalas 
oteline inmiştir. Bu akşam eks
presle Ankaraya hareket edecek· 
tir. 

Maliye Vekili Fuad Ağralı da 
Avrupadaki vazıyet hakkında şu 

böyle şeylerden hoşlaııır. * • 

• • 
Tevfik Rüştü Aras Sirkeci ga· 

rında gazetecilere şu beyanatta 
bulunmuştur: 

- .Beynelmilel vaziyet hakkın· 
da hükümetime malumat vermek 
üzere bu akşam Ankaraya hare • 

sözleri söylemiştir: ı 

•- Avrupada vaziyetin karışık 
olduğu malum bir keyfiyettir. Fa
kat harb olacağına kani <!Eğilim. 
Sulh cephesinin çok kuvvetli cıl· 

duğu bir hakikattir .• 
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İSTANBULDA ÇEVRİLEN 

TÜRKÇE FİLİ:\ILER 

Bu yaz da, İstanbuklaki yerli si
nema stüdyolarında, türkçe bir 
kaç filim çevrilmiş.. Bunların ha
vadis:ni gazetcle~de görünce, gay
ri ihtiyari durakladım: Çünkü, 
itiraf edeyim ki, son senelerde 
çevrilım yerli filiınler hiç de iyi, 
muvaffak oJ.muş eserler değildi. 

Çünkü, sebebi basit: Filim sa
nayii için iki şey Jazım. 1 - Bol 
para, 2 - Eleman .. Halbuk, biz 
tiyatromuz içi.n bile eleman bu
lamıyoruz. Para ise, yok.. 

Bu ~erait altında nasıl filim 
çevnlir de, güzel olur? 
Bakalım, bu seferkiler nasıl çı

kacak? .. Şans ~L 

DENİZCİLİK MEKTEBİ 

PROFESÖRLERİ 

Şu, yanıbaşırnızda koIIl§umuz o
lan, plajı il.e meşhur Şilede, bir 
denizcilik mektebi açılacakmış .. 
Bu havarusi okuduğum gazete, 
fazla tafsilat vermiyor .. Nasıl de
nracilik mektıebi?. PI.aj tesisatı ve 
işletmesi öğreten bir mekteb mi?. 
Balıkçılık mı, tuzculuk mu, gemi
cilik mi?. Ne öğretecek?. 

Eğer, bu denizcilik mektebi, 
plAja dair tedrisat yapacaksa, 
bütün İstanbul plaj sahihlerini, 
oraya kursa göndermeli .. Ben bu 
satırları yazarken, bir arkadaş, 

omuzbaşımdan güldü: 
- Ne diyorsun, birader, dedi, 

onları oraya profesör tayin et -
meli .. 

ALLAH AŞKINA İNDİRİN 

ŞU LEVHALARI 

İzmir belediyesi, modern oto -
büsler alıruş, ve işletmeye dahi 
başlamış .. Biz, hiıI.a, otobüs ala -
cağız .. Za:ten, İstanbul, öteden -
beri, izmirin otdbüs artıkları ile 
geçinir .. Şehirde gördüğünüz bu 

otobüslerin mühim bır kısmı, İz
mirlilerin beğenmeyip kapıdışarı 

ettikleri arabalardır. 
İzmir:O yeni aldığı otobüsler 

85 k~ilik imiş .. Demek, bizim İs
tanbul tramvayları gibi.. Yalnız, 

şu farkla ki, orada 65 k:şilik otu -
racak yer var, burada •ayakta du
racak mahal. ... 

Dünyada en çok sinirlendığim 
şey bizim tramvaylardakı: •Ayak
da duracak mahal. ibaresidir. 
Allah ru;kına, indirin şu levha -
ları .. 

cBEYANI MÜTALEA. 

VE HARB CAYIRTISI 

Yine biraz, ahvali alemden 
' 

barbden, darbdan, dunya gidi -
~inden bahsetm~iooe yapamıya
cağım .. Ne oluyor?. Harb o!uyor 
mu?. Ortalıktaki cayırtıya bakı 
lırsa, tehlike uzak değil.. 

Herkes birb.irine: 
- Ha~b olacak mı, diye soru

yor .. 
Kimsenin de, bu sualin cevabını 

sarih ve kat'i olarak verdiğini 

görmedim.. Fakat, yine herkes, 
b"r takım dolambaçlı ifadelerle 
•beyanı mütalea• ediyor. 
Şu •beyanı mütalea. ya bayılı

yorum .. 

KAY.MAKAMLARA VERİLECEK 

MUAVİNLERİN VAZİFESİ 

İst.anbul şehir hududları için 
deki kaymakamlara. işleri çok ol
duğundan, birer muavin verile -
ceğiru gazeteler yazıyor. Bu gü
zel havadise sevindim. Bence, bu 
yeni muavinlerin vazifeleri yal
nız Belediye işlerine bakmak ol
malıdır. Meseı.a, eğlence yerleri
nin kontrolü, ihtikiırla mücadele, 
temizlikle mikadele, hamur ek -
melderin men'i, mağ~u~ gıda mad
desi satanların tecz;yesi ve saire .. 

Belki, o zaman, İstanbul biraz 
olsun değişir!.. · 

AHMED RAUF 

Oniversite 
de P. T. T. 
Şubesi 

Talebenin Mektup, 
Telgraf ve Havaleleri 

için Kolaylık 
İstanbul P. T. T. başmüdürlü

ğü bu yıl ün:versıte civarında ve 
tercihan Üniversitenin içinde bir 
posta. ve telgraf şOO...i açmağ'a 

karar vermiştir. Başmüdür Müm
taz bu maksadla Üniversite ka
tibı umumisi Ferid Zühdü ile ko
nuşacak \'e Üniversite içinde tef
riş edilmş bır yer istenilecektir. 
Üni,·ers!tenin mevcudu gittkçe 
artmaktadır. Bu sene mevcudun 
altı bınden yedi bine yükseleceği 
beklenmekte olduğundan ve her 
gün gerek talebeye ve gerekse 
Üniversiteye yüzlerce mektub, 
havale, telgraf, evrak geldiğin -
den böyle bir şullenin açılmasına 
zaruret hasıl olmuştur. Şubenin 

Üniversitenin Beyazıd meydanına 
açılan kapısında büyük saatlerin 
altında bulunan kitab satış yer
lerinden birinde açılması muhte
mel olduğu gibi, merkez binasında 
muhaesbc civarında tefrik edile
cek salonda küşadı da muhtemel
dir. 

Belediyede 200 
Memura Zam 
İnzibat Komisyonu 

Yeni Tayinler Yaptı 

İKDAM: 

Ebüzziyazade Velid .Sulha. 

doğru b<r adım mı?. başlığı al
tında yazdığı başmakalesinde, son 
günlerin hadisatı o kadar karı -

şık bir şekil aldı ki, harbin kendi 
kendisini de, mefhumunu da cılk, 

iğrenç bir derekeye düşürdü, di
yor ve devam ediyor: Hitler'in 
kazandığı son zafer bize sulh ü

midleri veriyor. İngiltere ve Fran
sanın itidalle hareket edeceklerini 

zannediyoruz. Asıl harbe sebeb 

bir saha olacak Lehistanın arka

sının jstinaddan mahrum kalması 
üzerine uysal olacağı şüphesiz gi
bidir. Hitlerin de ~i daha ziyade 

azgınlığa vurınıyacağını üm.id et
mek hatalı olmaz. Bütün bunlara ı 
rağmen her an harb tehlikesi za-

;,ı olmamıştır. Biz başımızda çok 1 

büyük mLişkülleri yen mi~ muzaf- · 
fer bir kumandan olan develt re- j 
isimizin etrafında top'u olarak 1 
her türlü vukuaLı vekar ve enıni- ı 
yetle karşıiiyaıbiliriz. 

CUMllUStYJ!':r: 

Yunus Nadı •Alman - Rus pak
tı Balkanları asla şaşırtmamalı

dır• başlıklı yazısında, demokra

silerle müzakere yaparken Baltık 
devlet'.erinin garantisinde ısrar 

eden Rusyanın, Almanyadan ce

nub ve cenı..bu şarki Avrupası 

dedetkri, Balkanlar için de mu
hakak garanti aldığını tebarüz 
ettirerek diyor k>:: 

cMualıcdenin gizli taraflarını 

bilmeğe imkan yoktur. Fakat an
laşılan •aziye' !er . \"ardır. ·.sovyet
ler, Balkanlarda statükonun bo-

210lmasına müsaade edemez. Ka
ra ve Akdenizde ve Boğazlarda 

herhar>gi bir devletin gelişi güzel 

hareketine aliıkasız kalamaz. Bal
kanlılar Rusyamn · hayırhahlığın
da emindirler,, 

TAN: 

halletmeğe çalıştığı sual: Hariı o
lacak mı?. başlıklı yazısında dün

ya vaziyeti.ni tahlil ettikten sonra 
diyor ki: cHitler bu badireden 

harbsiz çıkmak için elinden ge
leni yapacaktır. Blöf yapacak, 
tehdid edecek, lrorkutacak, belkt 
k.ı.sıni hareketlere bile teşebbüs 

edecektir. Fakat her an sulh ma
sasına gitmek fırsatından istifa -
de edecektir. Bu fırsatlar mev -

cuddur. İş bir defa suJh masasına 
da girerse artık harb tehlikesi 
kalmaz.• 

VAICİT: 

Asım Us ·harbi değil, sulılıu 

teijVik etmelı• başlıklı yazısında 

diyor ki: Çok garib bır tesadüf 

eseri, Türk ordusu Edirne hudud
lanmızda yerli yabancı seyirciler 
huzurunda geçid resmi yaparken, 

Avrupada en yakın bir cihan har
bi tehlikesi geçiriyordu. Bununla 
beraber top ve tüfcnk patlama -

dıkça sulhun muhafazasından ü
mıdi kesmemelidir. 

YENİ SABAH: 

Orta i~lb~:I·J!~ 
Ted r i salta Koridor Meselesi . 

"~'"'' • t• h 1 Yazan: Ali KEil<IAL SV 
1 m 1 an ar Alman • Rus misakının akdi:; 

-·- rafında türlü mütalealar yiirtl~ 
Maarif Vekaleti ıe dursun politika aleminin ~r 

Talimatnameyi gul olduğu diğer bir mesele 

D ha vamır. 
eğ işti riyor 1ıBt 

Danzig meselesi bir şekle dİ' 
Maarif Vekaleti, orta tedrisat 

imtihan talimatnamesjni değiıj -
meğe kara vermiştir. Hazırlanan 
yeni programın esaslarını gözden 
geçirmek ve son şeklini tesbit eı
mek üzere bir komisyon teşkili de 
kararlaştırılmıştır. Komisyon Ve
kalet umum müdürlerile İstanbul 
maarif müdürü Tevfik Kiut, Sad
reddin Celal, profesör Hirş, pro -
fesör Noymark, profesör Peters, 
İzmir maarif müdürü Ali Rıza, 
Galatasaray lisesi müdürü Beh
cet ve diğer bazı vilayetlerden 
davet edilen eşhastan mürekkeb 
olacaktır. Talimatnaınenin hazır-

!anarak halledildi farzolunsu~ı 
yorlar, Bunun arkasından b3>pl 
bir mesele daha çıkarılmıyac• ııı' 
kim temin edebilir? Fakat lı<l 

. darııSI 
sele variddir. Hem Danzıg ıJ1' 

hal.A devam ediyor hem de 00 ıl 
hallini beklemeden Poıner•0•• 

• 18 ı;1 
mesel"5inin tazeleneceğı an• ' ., 

·re• 
lıyor. Danzig halkının ekser• .. 1 
Almandır. 400,000 kişi. Alın•~~ 
bu halkın kendi mukaddeıilll" 
kendi tayin etmesini istiyor. 'd 

nun manası bu dört yüz biJ\!~~ 
hemen birden Almanyaya ıl ~ıl 
kabul etsinler demektir. ~Ae~ 

!anan ana hatlarına göre sene or- Reis Vilsonun umumi hal""' fi' 
tasında orta tedrisat mekteblerin- sonra galiblerle mağliıbların 9 

•• 

de üç imtihan yapılacak ve bu ııı•~ '" sında sulhu tesis için koy 
1 

. 
imtihanlarında vJ riJ.ecek notlar, es• t 

tediği bu düstur Danzig m -.
9
br 

kanaat notu mahiyetinde olacak- sinde bugün Almanyanın 11•''.ııt 
tır. Sene sonunda lise ve orta çe,. na uygun olmakla beraber . ır 
mekteblerin son sınıf talebesi, kendi mıı:kadderatını kendilerı ~ 
devlet imtihantna girmeden evvel !l)11' 
bir eleme imtihanına tabi tutu - kib etmek hakkından mahr bi • 
lacaktır. Bu imtihanda talebeler dilm~ bulunuyorlar. Dünya ~ if 

edebiyat koluna devam edenler 
edebiyat dersinden, fen koluna 

liyor ki bugün 8,000,000 çe l.l' 
tikI.alini kaybetmiştir. nanz~;1. 
manyanın olsun olmasın bU , 

devam edenler de riyaziyeden im- eC'' 
t_ı.han verecek.terdir. Anıcak bu sotıra k1Jridor bahsi tazeien ,ç 
- ·ıen l demektir. Pomeranya denı . ff eleme imtihanında muvaffak o -

!anlar devlet imtihanına girecek
lerdir. Devlet imhhanına gire -
cekler bütün derslerden imtihan 
vereceklerdir. 

Yeni talimatname ile olgunluk, 
engel, bütünleme imtihanları kal
kacaktır. Yüksek tahsile devam 
edenler için de Üniversitede pe -
dagoji enstitüsünLin ilmi otori -
tesi altında bır seçme imtihanı 

yapılacaktır. Bu imtihanda mu -
vaffak olanlar Üniversitenin her 
hangi bir şubesine devam edebi
J.eceklerdir. 
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de halkın ekseriyeti Lehlidır· l.l' 
üıere' kat bu araziden geçmek nıll 

manya ile şarki Prusya arası bJ 

kendisine bir yol, b>r dehli~i . 
koridor verilmesini istiyen &Jı o' 
manya bu maksadına varın , 

!illl" 
pek tabii saymaktadır. Leh 1, 
göre .ise bu iddialar ve Alm;n~ 
rın varınak istediği gaye JJ" 
yolunu Lehistana kapamakur~,.· 
niz ki bugün Lehistan kendı ıarı' 
cudiyet ve istiklali mefhufll fi' 

dan hiç ayrı tutmamaktadır. )i 
şar 

kat dahası var: Almanlar ~,ıı 
Prusya, Poznan, Danzig ve yu ~ 

1 KÜÇÜK HAli EH. L r.~f 

Belediye memurin inzibat ko -
misyonu dün Belediye reis mua
vinı Liıtfi Aksoyun riyasetnde 
toplanarak eyliılden itibaren tat
bik edilecek obn yeni barem ka
nununa göre memurların maaş 

vaziyetlerini tesbit etm!Ş ve 200 e 
yakın memura birer derece zam 
vermiştır. Bundan başka komis -
yon birçok da yeni tayinler yap
mtşlır. Gerek bu tayinlere, ge -
rekse zam gören memurlara aid 
listeler tasdik edilmek üzere dün 
ak~a.m Vali ve Belediye reis: Liıtii j M. Zekeriya Sertel •Herkesin 

Hüseyin Cahid Yalçın •Son da
kikalar. başlıklı yazısında, veri

len kararlara rağmen harbin ni
çin başlamadığına hayret etıınl'k 

icabeyledğiini yazarak diyor ki: 
•Her iki taraf da son sözlerini 

söylemiştir. Şu halde hariı niçin 
başlamıyor? Almanya niçin bun

dan tehaşi ediyor? Çünkü bili
yor ki, bütün propagandalarına 

rağmen dünya efkarı umumiyesi, 

dökü'ecek kanlardan nazi şefle -
rini mes'ul tutaeaktır. Tereddü -
dün sebebi budur. Lehliler kendi 

kendilerıne bir fedakiırlık yapa
rak Danzigi Almanlara verse rne
Rayihşin birkaç sencdenberi h 

sele yine halledilmez. Üçüncü 
Rayilışin birkaç senedir dünyaya 
seyrettirdiği oyunun son perdesi 

her halde bu değildir. Binaenaleyh 
mlan zarar vermez bir hale sok

mak lazımdır. Ertesi 
Do ğum lu l ardan 
Seneye Kalanlar 

Silezyayı hep birleştirerek ~; i 
olmağı istiyorlar. Bu sure1· • 

milyon 200,000 nillus dah•. : • 
zanmış olacaklarını dli§ün.u! 11ır 
!ar. Yukarı Silezyanın bugıl d•~· 
!er, elinde bulunan kısmıJl J' 

.zengin madenler Almanlarıll dıiJI 
ınıtacağı gibi değildir. Fak•1 e 
yada herkesin istediğini ve'.'1' oe 
diklerine göre Aımanıa:, içııt 1'31' 
buralarını almak öyle tufe~ ııeıı' 

* Bazı ecnebı firmalar, son ha
diseler uzerine mübayaa ettikleri 
ınalların paralarını ödememekte
dirler. Bunların çoğu aldıkları 

malları ihraç bile et:mişlerdir. Bu 
husuı;ta tedbirler alınacaktır. 

na'Cli Bari vapuru ıle İtalyaya git
miştir. 

Kırdara ver!.miştir. !============================= 
--o-- Geceleri Ça l ı şan " iş Limited,, in 

* Belediye Sömikok fiatlannı 
t.esbit etmiştir. IJ tona kadar 19,75 
15 tondan yukarı 19 lıradan satı
lacaktır. 

* Belediye ekmek işini yeniden 
tetkike başlanmıştı.c. Un formülü
nün değ~tirileceğl ve unların de
il'rmendc Jı.a:nrlanacağı muıhak

kak addediliyor. * Tramvay ve otomobil çar -
PJŞmaları vak'alarında badema 
belediyelerden ehli vukuf seçil
miyecek, ehli vukufu mahkeme
ler haricden intlha-b edecektir. * Tahmil ve tahliye amelesi • 
nin murahasları L!e ~ dairesi mu
rahhasları liman işleri umum mü
dürlüğünde toplanmışlardır. Gün
düz talhmil ve telıliye ücretine 
iki kuruş zam ile ton başına 20 
kuruş alınmasını kararlaştırmış

lardır. Gece ücretine de 3 kuruş 
zam~edibniştir. r * Italyan at~emiliteri dün Ci-

* San'at okullarının verimle _ 1 
rı.ni göstermek için 940 yılında bir 
sergi açılacaktır. * Önümüz.deki kiınunllbanide 
güzel san'atlar şiırası Ankarada 
toplar.acaktır. 

* Maarif Şür. s ı or.. n.ar.eki 
ders yılı sonunda A ka udJ kır.cı 
top 1antıs nı yapacaktır. * Üç aydanberi Alman ve İta!-
yan VRpurlarına yLiklenen e.ya -
ları sigorta e•miyen s gQr a ş ı r -
ketleri merkezlerinden aldıkları 
yeni bir emir üzerine yeniden si
gorta muamelesipe başlamışlar -
dır. Bu vaz;yet pıyasada ümid -
bahş tesirler bırakmıştır. 

Yağ Fiyatları 
Son zamanlarda Dev !et taah -

hüdlerinın tamamen yerine geti
rilmesinden ve fazla miktarda ta
leb olmasından yağ fiyatlarında 

bir yükseklik kaydedimıştir. Urfa 
yağı 105 kuruştan 108 kuruşa çık
mış ve bu fiyattan 6.000 teneke 
satımışır. 

Yazlık Sinemalarda 
Kontrol 

Ş~hrinıizın muhteH semtlerin
df' aı;•lnl' ~ olan yciz 11k sınemaların 
ht pS• Be € dıyc ıa. ~f. ndan sıkı bir 
kun lro.ci•n g. çirilm.,t r. 

Bu kon.r0l ne ccsindc; içinde 
sinema oynatılması mahzurlu gö
rülen 20 kahve, g~zıno ve bahçe-I 
de oynatı.an s nemaları menolun
muştur. 

D:ğer taraftan yazlık tiyatro 
yerleri de ayni suretle sıkı bir 
tefti'J ,.e kontrolden geçirilmek
tedir. 

1
1stanbul Günde 6 Vagon 

Bira Sarfediyor 
İnhısarlar ıdare5'nin tesbit et

ti.gine göre Istanbul şehrinin bira 
ihtıyacı günde 6 vagon olarak tes
bit edilm~tir. İdare bunun üzeri
ne bır mı.iddet için günde yedi va
gon bira getirtmek için tedbir al
mış ve derhal faal;vete geçmiştir. 

Plaj Bülbülleri 
ce ne kadar sevinecek ve neş'ele
neceksiniz! 

Sell!l yavaşça elini çekti. 
- Doğru. doktor bey! İnsan 

buda ı k•ılayca yapabildiğ; gün • 
cıddeıı mes'ud ve bahtiyar olabi- 1 
Jır 
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Ferıdun bir aralık elini genç ka- 1 
dının eli üstüne bırakarak: ) 

- &>yoğlunda çok güzel bir film 
var, dedı Sırkeciye varınca birlik
te Be ·oğluna geçsek nasıl olur? 

- Sinemayı çok se\·erim amma, 
böyle bir hasta zi~ aretınden son
ra s nemaya gitmek bilmem ki 
dogru olur mu? 

- Bilakis, sinirleri yatıştırmak 
bak mından çok doğrudur. Asabı
nızın çok 'xızulduğunu görüyo -
rum. Sinrnıa, bambaşka bir ilim
dir. Orada butün keder ve ıztırab
larını:ı:ı ~nuı.ırsunuz: 

S · n fnz''l i•iraz etmedi. 
- ız bi • ..rs.n.z .. Asabım ctdden 

Yazan: İskendn F. SERTELLİ 

o kadar bozuldu ki.. kulaklarım
da müthİş uğultular var. Gözlerim 
sık sık kararıyor. 

- Trenden iner inmez bir aspi
rin almayı da ıhma! etmezsiniz, 
başınızdaki uğultular çabuk ge
çer. Hayat daıma böyle beklen -
miyen hadiseler ve ıztırablarla do
ludur, hanımefendi! Biz daima bir 1 
güreş meydanında döğüşmekte, j 
çabalamaktayız. Bu daimi müca- / 
delede üstün gelmeğe, hayatı yen
meğe çalışacağız. Iztırablar, ke -
derler insanı yenildikçe takib e
der. B.r kere silkininiz .. Aydınlı
ğa çıkınız .. hayatı ve bütün güç
lüklerle derhal yendiğin,zi görün-

- İn.anın kendini kedere kap-

1
. 

tırması da, mes'ud olması da az 
çok kendi elindedir. Aklı başında 1 

bir kimsenin kendi istikbalini ken
dı gözile görmemesine imkan \•ar 
mıdır? 

Sinemaya gitmeğe karar ver -
mi~lerdi. 

Tren Sio'keci istasyonuna geldi
ği zamna saat tam biri vuruyor
du. 

Feridun: 

- Sinemadan önce yapılacak 

bir ışimiz var, h "lımefendi'. dedi -
Yemek yiyeceğiz .. 

- Henliz acıkmadım .. 
- Kab•! değı .. Saat bin geçi -

Kunduracı lar Tasfiyesine Başlandı 
Bazı semtlerde kunduracı, dök

meci, marangoz Ye saire g'bi dük
kanlarda akşamları saat 19 dan 
sonra da g. <; vakte kadar gizli 
g zlı ç• ~ a ı;ı alakadarlara ih -
bar oıur.rrq ur 

!~leobuL, ta ~ il ~aatinden sonra 
kepenklerin, ındirerek veya han 
kap1arını kapayarak yapılan bu 
gizli çalışmalara meydan veril - 1 
memesi memurlara ve bekçilere 
bildiri lmıştir. 

Yüksek Muallim 
Me tebinin Pavyonu 
Maarif Vekalet., yüksek mu 

allim mektebine yeniden bir pav
yon il.ivesi suretile tevessüünden, 
bu sene ,·azgeçmiştir. Önümüz -
dek . ders senesi için mektebe an
cak 30 kadar yeni talebe alına -
bilecektir. Bunlar için de eyliıl 

ayı içinde bir müsabaka imtihanı 
yapılacaktır. 

yor. Gözlerinizin kararmasının se
beplerinden biri de açlıktır. Sabah 
kahvaltısını saat kaçta aldınız? 

- E\•den tel:işla çıktım. Bir fin
can çaydan başka bir şey alma -

dım .. 
- Gördünüz mü? Ben çok hak

lıyım. Haydı. hemen şuradaki lo
kantalardan birine girelim. 

Feridun bir lokantanın kapısı ö
nünde durdu: 

- Burada güzel yemek yapar

lar. Haydi yürüyün canım, naz -
!anmayın! Eski bir söz vardır: Ye
mek bulursan ye. dayak bulursan 
kaç, derler. 

Selin gülmeğe başladı: 
- Vallahi dizlerim o kadar ke

sıldi ki ... Dayak bulsam, kaçmağa 
mecal.m yok. Yiyip susacağım .. 

Lokantaya girdiler. 
Bır kö ye oturdular. 
Fer' dun yemek listesini uzattı: 
- Bur~nın balık haJaması pek 

İş Bankasının ıştirak> bulunan 
bazı ticari teşekküllerin lağvedil

me !erinin kararıaştırıldığını yaz
mıştık. 

Bu cümleren olmak üzere ilk 

partide •lş Lim · ed· şirketınin 

"ağvi içın bir tasfıye heyeti teş

kil olunmuştur. Mezkiır şirket 

müdürü Bedri Ned>ınin reisli -

ğinde, İş Bankası müfettişlerinden 

Etem İzzet ve rafıa hukuk mü

şaviri Haşimden mürekkeb olan 

tasfiye heyeti yarın ilk içtimaını 

Yenicamideki şirket merkezinde 
yapacaktır. 

Şrketin İstanbul merkez• ile 
taşra şubelerinde bulunan 200 e 

yakın memur bu suretle açıkta 

kalmaktadırlar. 

Maamafih bunlara bir miktar 
ikramiye verileceği gibi bir kısmı
nın da bazı yerlere yerleştirilme
sine çalışılacaktır. 

nefistir. 
Selin listeye bakmadı: 
- Ne intihab ederseniz yerim. 
- Nasıl olur hanımefendi? Be-

nim zevkim sizin midenize uyar 
mı? 

- Uyar canım, ben (iyle pek ye- . 
mek seçmem .. Ne olsa yerim. Ba
lık haşlaması mı dediniz? Getir
sin işte onu. 

Feridun garsona: 
- İki levrek haşlaması.. 
Diye seslendi. 
Balıktan sonra plav.. kompos

to .. kahve .. 
Feridun hesab gördü. 
Lokantadan çıktılar. 

- Hişt ... Şoför .. 
Taksi durdu. 
- Buyurun beyim .. 
- B;zi Beyoğluna götür. 
Otomobile atladılar. 
Köprıiden geçiyorlardı. ı 
Selin birdenbire. cok yakın ma-

Fatih ~kerlik şubesınden: 

1 - Bu yıl askerl'k çağına gi
ren 335 dotumlularla tahsil ve sı;h
hl sebehl•rdıen ötili'ü ertesi se-
neye bırakılanların son yokla -
masına Fatih askerlik şubesi bi
nasında toplanacak 939 yılı asker
lik ·meclisinde bakılacaktır. 

2 - Yoklamanın başlangıcı 1 ey- !atmadan oluverecek şeylere .ıJI 
liıl 939 bit mı 30/1. Teş/939 dur. alt" 

zemiyor. Eğer Alman matbıl .. , .. n'' 
3 - Yoklama cuma, pazar esi, çar- ~ıı • 

hep bir ağızdan yaptıkları " D' 
şamba olmak üzere haftada üç afıP 
gün sabah (9) dan saat (12) ye lara bakılırsa Almanya tar t ı 
kadar dtvam edecektir. Lehistan üzerine b'.r hareke ı 

4 - Tecile tiıbi resmi ve hususi pılmasına ihtimal verenJeriO ge· 
okullarda müdavim okurların ka
yıtlı bulu.otlukları mekteblerden 
usule uygun fotograflı, tasdikli 
vesika getirmeler> lazımdır. 

5 - Yüksek mekteblerden me-
zun yüksek ehliyetnameli olan -
ların da ikinci teşrin 939 da yedek 
subay okuluna gitme!eri emr• ica
bından bulunduğu cihetle bunla
rın askerlik meclisine müracaatla 
hemen yoklamalarını yaptırına -
lan, gelmiyenler hakkında kanu 
ni muamele yapılacağı ilan olu -
nur. 

ziye ait bir hatıranın gözü önünde 
canlandığını gördü. Bir gece bu 
köprüden Sermedle yine böyle 
başbaşa konuşarak geçmişlerdi .. 
Büyükdereye gidiyorlardı. 

Sermed, Seline: 

- Bu gece ne kadar mes'udum 
bilseniz .. 

Demişti. Zavallı Sermedin bu 
sözleri Selinin kulağında çınlıyor

du. 
İşte şimdi, yine ona benzeyen bir' 

ses .. 
- Bugün ne kadar mes'udum 

bilseniz ... 
Selin otomobilin •çinde birden-

bire titredi. 
- Ah .. Yine o ses .. ! 
Diye bağırmak istedi. 
Kendini güçlükle tutuyordu. 
Feridun: 
- Ne oldunuz, Selin hanım? 

diyerek bir kolunu omuzuna ıı.ttı. 

Selın: 

(DPvamı var) 

minlerini doğru bulmak ı,;zırl'deı' 
lecek. Halbuki keyfüyet 

58 iiıl' 
karşılarındakini korkutnı8 1C bıl" 

"O 
ıbol bol yazı yazmak, bugıı ~ıeP 

· teıııe • rasını, yarın şurasını ıs ugiİ~ 

ibaret görünüyor. Eğer b ır.dl'ıl 
!erde daha başka bir hll5 ; 1~ıl' 
olmasaydı Alman matbıl8 ~er 
Lehistan aleyhindeki yazı la rı~ 
vakitki ne§riyattan sayılır. erler 

lirdi. Fakat ortaya başka Y 
isimleri de atılmış oluyor· ,, 

. ftııı 
Yukarıda sayıldığı gib• ft! ' 

!ar daha dört milyon küsıır eıJi ' 
manın birleşmesinden baJ!S. if 

iter• • ı 
yorlar. Bu da meharetle <,sır e. . 
rülen bir propagandanın gJ' 

ıar• . 
teşkil etmeklcdır: Alnı• 0 nl'') 
re Danzig meselesi Ajp'.18eıiOd1 

·o d 
9emberlomek istıyenlerı ·ı şiOı 
bir vasıtadır. Onlara k•'~i>ısoı 
yalnız Danziği değıl, ı,e iO ye 
elinde daha ne kadar zer>il l< pi 
J.er varsa oralarını da al~a ~)''1' 
diklerini söyliyerek e~dıŞ" d•" 

dırroak ve sinir harbın• 

ettirmek istiyorlar. 



-
Giiniin Me•ele•i: 

Tütüncü 
Dükkanında 
Hırsız 

j 1:X•1 ! E-Y• =i: t & 1: ı :; ?4: ı f4 ! ?4 •I 
Fabrikalarda 

Küçük 
Kızlar 

Talebeye l ı ıMi' i ~ 
Ucuz _ -«lOlOFY Bira Ucuzladı ve ••• 

Kayboldu 
Bakkalların Hic Birinde Bira • 
Bulmak Kabil Olmamaktadır 

Halkın Heyecanını 
İstismar 

OIObÜS Türkün Mucizeleri 

Maarif Vekaletinin 
Belediye Nezdinde Bir 

Teşebbüsü 

30 ağustosta Duınlupınarda eş· 

932 yıhndanberi devlet zi
raat işletmeleri kurumu elinde 
bulunan bira, alkollü içki vas· 
fııu gösterdiği için hükfunet • 
Çe inhharlara devredilmesi mu· 

Vafık &örülmüş ve biranın in • 
hisarlar idaresine devri hak -
kında son çıkan kanun muci· 
hince bu hafif içkinin satışı 1 
ağustostan itibaren lııhisarlara 
devredilnıİ§ti. 

tihlik müe&>eseleri müstesna 
Boğaziçindeki gazinolarla İs
tanbul civarındaki sayfiyeler -
de bin bulunamamağa baş -
lırmıştır. 

Evvelki ak§am, gündüzleri öğ
leden sonra çıkan bir gazete ikia
ci tabı yaptı.. MüvezzileT, İstan
bul sokaklarını altilit ettiler. Za
ten halkın sinirleri gerilmiştir. 
Böyle, dünya siyasi vaziyetinin 
çok nazik olduğu bir zamanda, 
gece vakti, müvezzilerin: 

fş Kanununa Muhalif Mahkemede Suçlatının 
Hareketten Çıkan Dava Hesabını Veriyor 

Hırsıozlık, ıdolandıncılık, gizlıi 

kili'ocilik ve saire gibi muhtelif 
suçlarla yakalanıp Sultanahmed 
birinci sulh ceza mahkemesine 
verildiklerini dün yazdığımız dört 
küçük hırsız hakkında mezkiır 
mahkeme tarafından tevkif ka -
ran verlierek sabıltaları büyük bu 
küçük S<!l'S"riler llevkifhaneye 
gönderilm işlerdi.r. 

Öğrendığimize göre Maarif Ve

kaleti Belediyeye müracaat ede

rek yak.la·a!I ders senesi müna -

sebetile, uzak yerlerde oturan ta
lebeye bir kolaylık olmak üzere 

şehir dahilindeki otobüslerde, 

Ankara ve İzmirdeki gibi tale -

belere tenzilat yapılması imka -

nının bulunmasını rica etmiştir. 

Bu suretle yapılacak tenzilitın ü

niversite talebesine şamil olması 

da temenni edilmiştir. 

siz Türk zaferinin 17 inci yıldö

nüınü kutlulanıyor. 26 ağustos 

sabahı, şafakla beraber ba~!ıyan 
taarruz, 30 ağustosta, büyük bir 
meydan muharebesi ile .tam bir 
zafere inkılab emişti. Düşmanın 

kat kat faik kuvvetleri mağliıb 

edilmiş, Türk çocukları yurdu t~ 
mizlemeğe koyulmu~lardı. 

İıı.hlsarlar idaresi evvelce ka· 

1 

?arlaştıtrıldığı veçhile 30 ku· 
?uşluk pşeleri 16 kuruşa in • 
dinnış ve '"'velee bira kurum· 
da ilrea almakta olduklan 9 ku· 

- İkinci tabı, diye bağırdıkla
rını duy:rsanız, neye hiiluneder-. . ., 
sıruz .• 

Her halde barb başladı, dersi
niz, değil mi?. Hayır .• Harb baş
lamamıştır. Bilakis, o saatte ge
len telgraflar, müzakere ümid • 
leriniıı. kuvvetlendiğini bildirmek
tedir. Fakat, ikinci tabıdan mak
sad, balkın heyeeanını istismar 
etmek ve gazete satmaktır. 

Fakat, dün birçok yerlerden 
duyduk ki, ltu ikinci ialt'ını alıp 
endişe ile .Uüeleri çevirea her 
okuyucu, yürek hoplatan bu ga
zeteye, hiç tle hayır dua etme -
mi.Jtir. 

llURRAN CEVAD 

luşluk inhisar resminden sarfı 

nazar ederek birayı ueuzlatmış
tır. Ağustosun 11 smcla ucuz 
tarife tatbik mevkilne girınif 
ve bir gün •onra bira buhranı 

batlamışhr. Piyasada yaptığı• 
llıq tahkikata (Öre bu Jıuhran 
'1Uldan doğmuıtıır. 

Diğer taraftan bira satmak 
mecburiyetinde olanlar da in
hisar depolarına koşup vesika 
ile ekmek alır gibi bu depola
rm ağızlarını tutmuşlardır. 

Mahalle bakkallarının biraya 
karşı alil:ası azalmıştır. Zira 
eskiden şişe başına 4.5 kurnş 

kazanan bakkallar şimdi şişe 

başına ancak 2 kurut kazan -
makta ve fişelerin kırılması 

gibi bir rezikoya ela maıuz bu
lunduklarından bira satışını 
isteksiz yapmaktadırlar. Bira 
yokluğa karşısında muhtelif 
yerlerde "" bilbaMB sayfiyeler
de ibtikb baş ıö•termi§ ve ba
sı kimseler biranıa fİf"'Iİni ea
kisi gibi satmağa koyulmuş -
lardır. Bunu i§iten Belediye 
derhal iktısad müdürlüğünü 

bu ırı1ıi dükkanlarda tetkikat 
yapmağa memur etmiştir. 

·-···-···-·· ·-···-· ··-· ·· -
llfaldııı. olduğu üzere Jıira 

ıilt gibi sterlize edilen, kalın
ca bozulan ve taze satılmruıı 
icabeden bir içkidir. Biranın 
satışı Jmrlımdan inhisara ıe • 

Çince ve bilhassa ucuzlayınca 
halk biraz daha rağbet ıöster· 
llleğe bqlamış ve evvelce ter
tibat alınmadığından iıı]a.isarm 
bugünkü vesaitile binı yetiş
tirmek ve nakletmek işi aklia· 
lllıştır. 

Anlaşıldığına .gıöre •ıkmh 

lıilhassa nakliyat için tert'hat 
alınınamıı olmasından ileri ıeJ
mektedir. İdarenin lıu mahzu
ru yalanda bertaraf ederek hal 

ka bal bira tıemiıı edeceği U· 

mulmaktadır. Fakat §İmdi he-

Yarın 2000 
Göçmen Geliyor 

Salı Günüde 
Köstenceye- Bir Vapur 

Gönderilecek 

İstanbulun bir iki büyük is· 

men her uğradığı yerde bira 
bulamıyan halk, eski fiata bi· 
le razı olmaktadır. 

Sivrisinek 
Mücadelesi 

r ramvaylarda 
Pasolar 

Dünden İtibaren Üç 
Yüz Kişye indirildi 

Önümüzdeki Sene 
Teşkilat Genişletilecek 

lstanbul tramvaylarıııda merea
lle.n seyahat edecekler için şehir 
llıec:lisi tarafından verilen pasola
l'tıı saym N aiıa Vekaletince tas
dik olunmuştur. 

Bu sebeble dün sabahtan iti -
haren eski pasolar ırnmvay !ardan 
ltaıknuş; dolayısile eski 12-00 ~ 
Solunun adedi 300 e ~ir. 

l!lııti tramvay idaresi tarafından 
tramvaylarda bozulı. para buhra
rıııu önlemek gaye..lle çı)W'ılınış 
01.an ı kuruşluk, 6-0 paralık, 100 
l>aralık gibi kopun ve karnelerin 
de tamamile mevkii tedavülden 
~sı ka~alaştınhnıştu'. 

.ı\ııc:&lt bunlar önümüzdeki kiı
lllı.rıusantye kadar muteber ola -
Cılk.tır. El1er:inde bunlardlll! bulu
ııan hılkıınız o ZlllilaDa kadar de
~ti:r>ebileceklerdir. 

Şehir dahilindeki sivrisinek mü
cade~ne ıiıeınnllyetJe devam 

olunmaktadır. Son haftalar içinde 
birçok semtlerdeki çukur, bostan 

ve mecralarla evlerdeki kuyu ve 

havuzlara yeniden mazot dökül
müştür. Ayrıca muhtelli yerler

deki şüpheli mahaller de sıkı bir 
:bıntrola tabi tutulmuştur. 

Bu sayede bilhassa Sarıyer, Be-
şiktaş ve Üsküdar semUerinde, 

sivrisinekler azalmıştır. 

Diğer taraftan önümüzdeki )'ıl
dan itibaren şehrimizde sivriı;i

nekle mücadele t.eşkilıiıtınm ge
ni§letilmesi ve yeni ~kipler teşkil 

olunması da şimdiden kararlaş -
tırılınıştır. 

ÖııWnü.zdelti aeneden itıbaı1eıı 
yeniden bazı semtler de mücade

le ınıntakaları içine alınacakbr. 

Doçent ve Profesörlerin -----.......... --... ................ -~--
M 1 Y" k 1t·ıd· terir listel~ hazırla:ınıığa başla • 
aaş arı U se 1 1 ınıştır. Listelerde bilhassa Oni -

lıl:aarif Vekaleti, yeni barem 
ltatıununa göre, Vekalet erkan ve 
~urinile orta ve yıilı:sek ted
l'iııat kadrolarında çal~an muallim 1 
Ve Jll'Ofesörlerin maaşlarını gös 
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- Onu da. öğreneceği.z, dedi, 
hrınki .garıeteleri olrursanız, her 
~e ıbirçok enteresan malfımat 
a1aclksııın. 

l!atti Tem.plar bile gazeteleri 
0t:ll><luğu zaman, ha~tte kalıdJ. 

l!i! Va!kra; ile sabah kahval -
1'81JU ,bernber yaptılar. Her ikisi 
ite .gazete yığım iç.ind bir taraf
~n ltaiıvaltılarını yapıyorlar, bir 

1 
l'aftan da okuyorlardı. Taymis 

le lierald Tcibün kendi usulleri 
llıucibince, böyle cinai hadiselere 
eıı~yet verıriı'diltleri için, 
'i>ak'ayı gazetenin dıp sutunla -
i11da bir yene atmışlardı. Fakat 
hığer gazetekor öyle değıldı. İri 
aı-tleı-Je bırin<.'ll sahifelerind~ 

llıaııŞl'tler yapm~lardı. 
t ~~Uı Mi1Tor ile Niyuz gaz~ 
ı:!:;'. şyk 6erlevhalaı- kullanıyor-

• 1 

verı;;.te Doçent ve profesörlerin -
den bır çoklarının ma"§ları birer 
dertte yüksel.ilmiştir. Bunlarİn 
maaşları eylülden itibaren yeni 
kanuna göre verilecektir. 

•AZİZ• VİYOLAYI KURTARDI 
•AZİZ• UALİNOYU GEBER'i i'İ 

Sonra da bir alay resimler .. Vi
yola 'balbası ile bir arada, ço~ıı~~o} 
:kaçırıldığı ev, len ha)du:l ve ~a
ire ve saire ... 

Hatta ,Aziz> ın sanki bu reı;iro
lere iıakıp da gülüyormuş gibi bir 
fotoğrafı ... 

Templar ayağa kalktı. Fıncaru
na kahve doldurdu. Artık Nev -
york, herhangi bir mulıanirın 
uydurma vak'asım okumuyordu. 
İşte bütün hadiselerle karşı kar
şıya idi. Bir sigara yaktı. ValkrCJs 
dikkatle kendisine bakıyordu 

- Sen hakikaten harikulade 
bir adamsın, fakat bu işler böyle 

ne kadar zaman süreoek?. 
- Size bir milyon dolar temın 

edinciye kadar sürecek. 
Masanın üzerinden ölüme mab

kfuıı ett.ıği gangsterlerin lisieshti 
aldı ve peııcereı:ıJ.n yanına. gittı. 

"llidıaibar sa'lıehlarınd&, Ne\'York 

Romanya ve Bulgarstandan a -
navatana gelecek göçmen vatan
daşlarımızın bu seneki ilk partisi 
yarın akşam limanımıza gelecek
tlr. 

Bu ilk parti göçmenlerin sayısı 
2,000 dir ve V arn.adan getirilmek
tedirler. Kendilerini getiren va -
pur limanımızda çok duımıyacak 
doğruca Tuzlaya giderek g<içmen
leri oraya çıkaracaktrr. 

Salı günü de limanımızdan kal
kacak bir vapur Köstenceye gi -
derek Romanya gÖ9Jnenlerini a
lıp getirecektir. Bu göçmenkr 
Marmara Ereğ!r.;ine çıkanlacak

lardır. Evvelce göçmen nakliya
tının teşrinisaniye kadar devam 
etmesi kararlaştırılmışken siy.asi 
vazyettelti son hadiseler münase
betile nakliyatın tacil edilmesi lü
zumlu görülıniişlür. Bu suretle 
evvela Btı.lgarisiandaki 12 bin 
göçmen anavat.ana getirilecektir. 

Fen Memurluğundan 
Mühendis Olmak 

lstiyenler 
Nafıa fen memurlanndan mü

hendis olmak istiyenler için geçen 
sene olduğu gibi. bu yıl da bir kurs 
açılma kararlaştırılmıştır. 

Kurs, eyiiıliin 4 üncü pa.urtesi 
günü BePJc:t.aşta Yıldızdaki tek
nik okulunda faaliyete geçecektir. 

Kursa i§lirak ed~er önü -
müzdeki cınnartesi. gününe kadar 
:mekt.eb müdürlüğüne müracaat 
etmiş olacaklardır. Bu seneki kur
sa şehrimizden ve Anadolunun 
muhtelif yerlerinden 5-0 ye yakm 
nafıa fen memurunun geleceği 

anlaşılmaktadır. 

hakikaten dünyanın en güzel şe
hirlerinden biri olur. Atlas deni
zindw doğru serin bir rüzgar e
~ordu. Templar eii:ttlerinia bü
'tün lruvvetile lbu temiz havayı 'te
neffüs etti. 

- l.ıistede !bundan sonra sıra 

.kime fl"liyor ? 

Templıır elindeki kağıda balı.t.ı. 
Salonlarından birinde, a)'lli me

sele münakaşa ediliyordu. Henüz 

vakit erken oldl.lğu için mü§leri
ler daha gelmemişti. Bu salon ya
n karanlık bir yerdi. Kalın per· 
delerin arkasından ışık sızmıyor
du. Yüzü hiç değişmiyen Toni yi-

İş kanununa muhalif hareket 
ettiği dolayısile adliyeye verilen 
bir çorah fabrikatörünün muha
kemesi. dün biriMi cezada yapı1" 
nuştır. 

Sadık iamindeik bu suçlunun 
kabahatleri tahkikat evrakında 

şu suretle sıralanmıştı: 

ı - Müessesesindeki jşçileri 

ss.ba·h saat 8 den akşam saat 19 a 
kadar yani 11 sa.at fasılasız surette 
çalıştırmaktan. 

2 - İş kanunu mucibince cu
martesi günleri için de milıitah· 

dlınlere - yarım gün çalırfıldığı 

halde dahi - tam yevmiye veril -
mesi. icabederken alessev:iye her
kese cumartesi günleri yarını yev
mi.ye vermektedir. 

3 - Müessesesinde 12 yaşından 
aşağı sinde işçi .kızı. buhındıınnak 
suretile kanunun bu maddesine 
aleni ademi. riayet~n. · 

4 - İşçilerin kanuni ve meşnı 
hakkı olan cöğle !Atili> ni kabul 
etmiye.-ek, yemek için izin .i.<;ti
yenlerin ücretler.ini kesmekten. 

5 - Bu hUSUS:U bakında kendi
sine alakadar resmi makam tara
fından i.cabeden ltarnıni tavsiye 
ve temenni yap11.rn~ olduğu hal
de usulsüz ve kanunsuz hareket -
!ere sebatla devamdan. 

Evrakta fabnlcanın birinci tef
tişinde bulunan noksan ve ka • 
nuna muhalif işlerin not edilerek 
bilahare bir r~ mektubla ken
disi~ bildirildif;i fakat aradan 
uzun zaman geçtikten sonra yapı
.lan ikinci teftişte dalti ayni ha
reketı.e.-e devamda ısrar edildiği
nin görüldüğü bildirlıiyOT ve Türk 
işçisinin hakkına bir tecavüz de
mek olan bu hareketlerden do -
layı maznunun tecziye<ıi isteni -
yurdu. 
Evrakın okunmasından sonra 

ayağa kalkan suçlu; kendisinin 
hiçb r vakit kanuna .karşı ge'.me
diğini ve işçinin hakkını yeme -
iliğini 11iiy lıyerek eııcümle dedi ki: 

•- Ben mile1Ee eırrle işçileri 

umumiyetle günde 8 saat çal~ -
tınnın. Y al.nız; Stk aık makin" -
Jmn yağlanması ve temizlenmesi 

icabettiği için b= bir losun 
işçiler erken gelip geç giderler. 
İşte teftiş günü müfettişlerin er
kenden fabrikada buldııklan işçi 

kız'.ar da bunlardır. 
Saniyen f.1cbrikamda .yevmiye. 

usulü yoktur. İstihkaklar, ·Haf
talık• esası üzerine tediye olunur. 
Bunun için cyarım yevmiye. me
selesi mevzuu bahsolamaz .. 

İş isti.yen her genç kız 15 ya -
iından yukarı olduğunu söyliye
rek müracaat ettiğinden 12 ya. -
şından aşağı hiçbir işçi kullan -
madım!.. Müessesemde öğle tatili 
vardır. Ancak i.şin hergün 1 saat 
aksamaması ve bu müddet zar
fında makinelerin hareke(Sjoz kalıp 
soğumama1an için cyemek tatili• 

İddiaya göre bunların son ma
rifetlerini Sirkecide, gece vakti 
bir tütüncü dük.iııını soymak t~ 
kil etmektedi.r. 
Dükkanın kapısındaki 1ı:iiçük 

kilidi meharetle kırarak içeri gi
ren oort kafadar orada bukınan 
eşyadan sigara, çikolata, şeker, yi
yecek g;.lıi şeyleri bir tornaya do~ 
durmuşlar fakat tam dı:şan çık
tıklan sırada suçüstü yakalan -
mı!jlardır. 

Yine tahkikat evrakın.dan an ~ 
laşıldığına göre en büyüğü 11 ya
şında.iri bu muvaffakiyetll ( ! ) r;o
culdar, soym.ağa. girdik1e.ri yer
de czevk yapma• im.Itanlarını da 
aramağı adet edinmiş1er ve ez
cümle bu sefer de eşyaları torba
ya doldurduktan sonra dükkan
da bir köşeye çekilip oradaki ra • 
ltılardan bir 96 !ık şişeyi açarak 
sükWıet!e içmişlerdir! .. 

Bu hırsızlık malı içkinin meze-
6.İ!li de dültandaki. beğendikleri 
mezeler teşkil et~tir. 

DAVET 
İstanbul Müddeiumum!liğin

den: 
İstanbulda ııösterdiiti adres

te bulunmayan ve bu kere İstan
bul haki mnamzetl l!ıne tayin 
kılınan Erzurum eski Hakim 
namzedi Şuavip Kordanın ace-
lc memuriyetimize inüracaatı. 

İstanbul C. M. U. M. 

* İstnabulda olduğu anlasılan 
Bandırma hukuJ. hakimi tistün
elin Adli Tıp işleri genel direk
törlü,ğüne müracaatı. 

İstanbul C. M. U. M. 

Sahte Doktor 
Şehzade başında aktarlık yapan 

Agob isminde birinin Siirdli Ah
med General isimli 1:ıir gence freır 
gi iğnesi yaptığı haber alınmış ve ı 
suç üstü yakalanmıştır. Evvelce 
eczacı kalfası olan Agobun bu gi
bi işler yapmak iç'n ruhsatname
si olup olmadığı Müddeiumumilik
ce Sıhhat müdürlüğünden sarul -
muştur. 

... . ,, . 
münavebe ile her saat yapılmak
tadır. 

Birinci tefti§te görüldüğü iddia 
olu~n nokııanlar bakında §ah -
sıma hiçbir tebligat yapılmamış -
tır.> 

Muhakeme bundan sonra şa -
hld olarak fabrikadaki baı:ı genç 
kızların çağınlması için başka bir 
güne bırakılmıştır. 

ne masaları silmekle ıneşguldü. I 
Arka salondan ııelen fısıltılara al
dırış bile etmiyoTda. N yorgun, 
ne de istirahat ~ bir halde de
ğildi. Fakat muhakkak ki uzun de
vam ~ bir uykusuzluk içindey
di. 

iken odaya götürdüğümüz zaman, 
enayinin birisi gibi davranmıttı. 
Sorduk: . Bu paralan nereden al
dın?• diye .. Papulos herirın <lif
lerine doğru fÖYle direkt bir yum
ruk indirdi. Beril gıiya mukabele 
etti amma, ı;avurdıığu yumruk ha
vaya gitti. O zaman Papulos hA
kim Nater'e telefon etti. Hakim 
telefonda şu cevabı verdi: 

Arka sa nda vaziyet büsbütün 
heyecanlı idi. Bütün lambalar ya
kılmı:ştı. Orta masanın üzerinde a
çılmış bir vui pşesi duruyordu. 
Ortalık sigara dumanına boğul • 
muştu. 

Felder ısmlııde kolu sarılı birisi 
d{edi ki: 

- Onu bir giırseydiniz. Otelde 

- Evet, bahsettiğiniz o adam 
iki saat evvel buraya geldi, yirmi 
bin doları aldı, gitti. O zaman biz 
de her>fi yaka paça. Long Ays -
and'da, kaçırılan kızın bulundu
ğu evde Ualino'nun karşısına gô-

Tahsil masraf ve imkanlarını 

ucuzlatmak gayesile yapılan bu 

teşebbüs Belediye reisliğince tet

kik olunmaktadır. 

Fakat, henüz İstanbulda şehir 
ıotobüsleri Belediye tarafından iş

letilmediğinden bu hususta tekr 

mil hatlardaki otobüs sahiblerile 

Belediyece temasa geçilecek ve 

kendileri bu tenzilata davet olu-
nacak.lardır. 

Daha olmazsa, bu hususta oto

büsçülerle bir formül bulunaeağı 
muhakkak addedilmektedir. Bu 

formüle göre saiıahlan ve akşım 

frzerleıi mektebi.erin açılış ve ka

pan'ı saatlerincJe hıer hatta bir 

kaç talebe otobüsü tahsis oluna
caktrr. 

Bu otobüsler muayyen ve ma.h

dud zamanlarda işleyeceği için, 

nekadar büyük bir tenziJat yapıl

sa da otobüsçüler ziyan et,Jitiye -
ceklrdir. 

Yeni Çöp 
Kamyonları 

Ve Arazözler 
Beyoğlunda Yeni 
Musluk Tertibatı 

Tamamlandı 
Belediye İstanlıulun temizliği 

için sokakların behemMal yıkan

ması usulünü vazetmiştir. Bu 

maksadla Beyoğlunda her elli 

metreye su muslukları konnıuş 

ve bu semtte sokakların yıkan

masına başlanmıştır. 

İstanbul semti.ilde de bu mus
lukların yapılmasına başlamıı:ştrr. 

:Belediyenin yeni al.acağı 65 çöp 
kamyonu ve 10 arazözün ihalesi 

yann yapılacaktır. 

Halen Beyoğlu , Üsküdar, Kadı
roy, Fkırya Ye sanycr de dahil 

olmaik üzere İstanbulda anc.ak 5 

arazöz va:rd1r ki bunlar da 17 se

nelik köhne arabalardır. Belediye 

aynca yeni hortumlar da geti:rte

cektir. Buolar 22,5 metreye !tadar 

su fı.şkırtabileceklerdir. 

türdük. Herifin umurunda değil· 

di. Biz tabii alay ediyorduk. Çün
kü o evden bir adamın sağ çıkını

yacağını iyi biliyorduk. Halbuki 
herif Ualino ile ahbab oldu. Bir a
ralık nereden çıkardığını bilme

diğim bir bıçakla, beni bileğim -
den yaraladı. Kendisini bırakma
ğa mecbur oldum. Ualino'nun da 
karnını dC§ti . Sonra lambayı lor
dı ve duvardan kaçtı. 

Dumlupınar meydan muhare • 
besi, taribde eşine raıılanmıyan 

l;tr harikadır. O zaınan, düsmanın 
bu mmtakada hazırladığı müs -
tahkem siperleri tetkik eden bey· 
nelmilel a•keri mütehassıslar, 

Türk ordusunun bu battı altı ay• 
da bile yaramıyacığını söy lcmiş· 
!erdi. Halbuki, bu bat önüne ge· 
len Türk süngüleri için, aşılması 
gayri mümkün zannedilen müs
tahkem mevki, birkaç saat içindt 
yanlmı§tı. 

İşte bunu, ancak Türk gücii ya. 
par. Bizim harikalar kaydeden 
tarihimiz, asla besabla kitabla 
ölçülmez. Biz, daima mucizeler 
yaratmış bir milletin neslinden 
&eliyoruz. 
Müşkül anlarda, dişimizi tırna· 

ğmııza takarak, nasıl arslanlar 
gibi döğüştüğümüzü bütün dün· 
ya birıT. Bu hakikati, bir kere daha 
tekrar etmekte fayda vardır. 

Bu mU~izenin sırrı nerededir? 
Bunu, belki, birçokları düşünmüş• 
Jer, anlıyamamışlardır: Bunun 
sırrı Türk oluşumuzdadır. 

Ttirk doğmak, Türk ya,amak, 
Türk ölmek.. ! 

Yeryüzünün yegane bahtiyar • 

lığı .. 
REŞAD FEYZi 

-
~irimizin Derdi 

Hepimizin Derdi 
Y eldeğirmeni Kara
kolu Y eldeğirmeni 
Hududuna Alına

maz mı? 
Kadıköy, Yeldeğirmcninde 

oturan bir okuyucumuz yazı· 
yor: 

•Kadıköy tramvay idaresi 
bibilunetihüda yeldeğirmenin· 
de bir tütüncü dükkanının ö

riiııü (Yeldeğirmeni\) olarak 
kabul etmiş. Bu dükkan

dan yirmi otuz metro aşa· 
ğıda dörtyol ağzındaki (Yel-
4eğinneni karakolu) na ka • 
-dar gitmek isterseniz, tram· 

vay idaresinin telakkisince 
Yeldeğirmeni hududlarından 

çıkmış, ayrı mıntakaya gir • 
ıniş oluyorsunuz. Tabii derhal 

bilet fiatı değişiyor. 

Halbuki kalabalık halk da
ha ziyade o tütüncüden son
nlu solıaklardadır. Bu yirmi 
otm: met;roluk mesafeyi idare 

lütfen (Yeldeğirıneni) hndÜd· 
lan içine kabul etse de, bal
kı tramvaydan indikten ıon-
1'8 !tir hayli yürötmese hu • 
halde günaha girmez.• 

Çulman: 
- Doğrusu Ualino'ya ;,cıdıın. 

dedi, çok merd ve cesur bi.r ço • 
cuktu. 

Cebinden çıkardığı büyük bı: 
mendille gözünün kenarında top
lanan ya§ı sildi. 

Kulman kadehine viski doldur
du ve bir nefeste çekti. Şişman, 

san saçlı, açıl< mavi gözlü bir a· 
damdı. Hani Bavyera lokantala -
rında hizmet eden garsonlar gibi 
birisi. .. Hiç kimse bu adamın , A
merikada içkinin yasak edildiği 

zamanlarda, bütün Amerika hü
kümetlerine bira sattığını aklına 
bile getirmez. Şimdiye kadar hiç 
mahkfun olmamıştı. Bütün rakib- · 
!eri gCıya kaza neticesinde öhnüş
lerdi. 

Ualin<ı'nun ölümu üzerıne, artık 
kendisi büyült patronun hızmetın 
de çete reisliğı vazüesini görecek· 
ti. Kulman öyle bir adamdı k~ 

kendisıne rekabet ettiği içın am
cazadesini öldürmuş ve arkasın

dan da bütün gece ağlamı tı. 

Bir daltika Ualino'nun hatırası· 
m düşünerek. sükut ettiler. Uali
no'nun artılr şefsiz kalmış adam
ları, şimdi Kulman'ın emirleri al
tında bulunuyorlardı. 

Kulman ded ikı: 

- Bu işin ·Aziz> le ı:...e derece
ye kadar alakadar olduğur" anla
mak isterim. 

(Dewmı oor} 
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1 A vrupanın Şimalindeki Devletler 1 

Neden Teminat 
istememişler? 

Alrlan - Rus Anlaşmaaından Sonra Şimal Devlet
lerinin Vaziyeti Başka Bir Ehemmiyet Alıyor 
Alman - Rus anlaşmasından 

sorra Avrupanın şimal devletleri 
ne vaziyet alacak? Avrupa poli -
tikll'Sıı:ırla merak edilecek bir 
mevzu da budur. 

ı__ 

İs a,1dıvanvaya devletlerinin 
Avrupa sullıunu korumak bah
sindeki ehemmiyeUeri besbelli -
dir B"'Jta İsveç olduğu halde bu 
de\''" leı: ıçin gnye herhangi bir 
fevkalilde hal vukuuııda bitaraf 
kalaıbilmektir. Bütün gayretleri 
bunu tem•n içindir. Bununla be
raber bilhassa İsveçliler için bazı 
.müşkülat çıkmam>ş değildir. A
land adalarının tahkimi mesele -
sinde Finlandiya ile birlikte ha -
reket eden İsveç bu itbiarla Rsu
ya ile karşılaşmış oluyor. Asker
·likten tecrid edilmiş olan bu ada
ların tekrar tahkimi hususunda 
•İsveç hükumetinin de Finlandiya 
-ile ayni fikirde bulunması Millet
ler Cem'yetinin mayıs toplantısın
da az büyük bir mesele olmamış
tı. Ruslar tarafından Finlandiya.
ya karşı bir itimadsızlık gösteril
mE'ktedir. Çünkü bu adaların Al• 
man erkanı'harbiyesi tarafından 

Rusyaya karşı tahkim ettirildiği 

söyleniYQrdu. İsveç hükumeti de 
Fınlandiyaya müzaheret edince 
Rusya ile İsveç arasında da nazik 
bir vaziyet meydana geldi. 

Almanlann işgal ettikleri Memelde bir sokak 

Fakat İsveçliler Avrupada bU
yuk devi.etler arasındaki rekabet
lerden uzak kalmak, ileride bir 
harb çıkarsa bita'l"aflığı muhafaza 
etmek hususwıda o kadar karar 
vermiş görünüyorlar ki lbunda 
devam etmek için de kuvvetli ol
mağa lüzum hissettiklerinden si-

Tahlarunakda azami fedakarlığı 

gösteriyorlar. Avrıı.pada bir harb 
Çıkarsa Battık devletleri için bü
yük tehlikeleri davet edecektir. İs
veçliler bütün şimal devletlerinin 

sıkı bir bitaraflığın muhafazası i.,. 

çin birbirlerine müzaheret etme
leri lazım geldiği fikrindedirler. 
Aland adaları meselesi dolayısile 
Rusya ile İsveç arasındaki vazi· 
yetin aydınlanması için İsveç dip
lomatları şunu ileri sürüyorlar: 
Alanıd adalarının bitaraf kal • 

ması lüzumunu Rusya da kabul 
Nmeli. Finlandiya hükumetile 
birlikte bu adaların tahkimi için 
kabul edilen ıplandan maksad 
sırf Baltık denizinin emniyetini 
temin etmek olduğu anlaşılmalı. 

Şimal devletlerinin bitaraflığı bü
yük devletlerce de muvafık görü-

Dokuz Kişilik Bir Cumhuriy~t 

Be§i erkek, dördü kadın olmak 
üzere dokuz İngiliz önümüzdeki 
ay içinde küçük bir gemiye bine
cek Okyanosu geçecekler ve ce
tıubi Amerikaya gideceklerdir. 
Maksadları orada ya sahillerden 
birinde ve yahud Galapagos is -
m'indeki bir adada küçük bir cum-

huriyet tesis etmektir. Bunlu 

dünya derdlerinden azade Roben

sonvari mes'ud bri hayat sürmek 

niyetindedirler. İçlerinden birisi 

doktor, bİri9i dişçidir. Sevinçle 
b~lıyan bu macera bakalım na
sı1 devam edecek?. 

- Aman bu ne havra gürültüsü ... 

lerek bunlar herhangi bir müza
kereye mevzu o!manınlL Mosko
vada devam eden İngiliz, Fransız 
ve Rııs müzakereleri sırasında 

Finlandiyanın teminat altına alı
nacağı sözleri üzerine şimal mem,.. 
leketleri de kendilerinin herhan
gi bir ittifaka alınmıyarak bita
raf kalmalarını iStemişlerdir. Bu 
mesele etrafında aylardanberi söy
lenmemiş söz kalmamıştır. Daha 
evvel İsveç, Norveç ve Finlandi
yanın Almanya tarafından ken -
dilerine teklif edilen ademi teca
vüz muahedeleri akdini reddet -
tikleri unutulmamıştır. Çünkü bu 
devletler kendilerinin yukarıda i
şaret edildiği üzere büyük dev -
!etler arasındaki meselelere hiç 
karıştırılmasını istemiyorlar. 
Diğer taraftan İsveçlilerin elbet

te demokrat devletler cephesine 
karşı teveccühkar olacakları an
laşılıyordu. Çekoslovakyanın ma
ltim akıbete uğraması üzerine şi
mal memlekıetlerinde Almanyaya 
karşı daha uyanık bulunmak lü
zumu hissedilmiştir. Fakat bu 
küçfrk devletler kendileri için se
lameti hep bitaraf kalmakta bu
luyorlar. Onun içindir ki büyük 
devletlerin teminat vermek iste
m er, vvela Estonyada, sonra 
Letonya ve Finlandiyada hoşnut-

suzluk uyandırmış, bu hal İs
veçe de sirayet etmiştir. 

Fakat bitaraf kalmaJl istemek 
de korkudan ileri gelmiş olma -
malı. Bu dikkat edilecek bir nok
tadır Bunu geçen gün İsveç Ha
riciye Nazırı söylediği b'ir nutuk
ta anlattı. Bitarafük politikasının 
menfaat ve hesab üzerine istinad 
ettiğ"ini, yoksa korkaklık eseri ol
mad·ığını vatandaşlarına söy1edi 
ve tabiidir ki Avrupa politika file
mi için de bu beyanat yeniden na
zan dikkati şimal tarafına çevir
meğe vesile oldu. Diğer taraftan 
Baltık denizinde sulhun devamı 
meselesi Avrupa umuınl sulliu i
•le son derece alakadar bir keyfi-

(Devamı 6 ır.cı sahifede) 

Dedirtecek olan bu hep birden söyleyiş bize a
deta dünyanın en mükemmel ve seçilmiş bir koro 
heyetinin söyleyişinden farksız geliyordu. Caz artist
!Arinin nefesleri kesiliyor, kolları yoruluyor, fakat, 
bıı boyuna birer şampanya kadehi uzatıp bir vals 
vPya tangonun ismini bağırıyorduk. Bu gecenin çıl
gınlığını. laubaliliğini, kayıtsızlığını doğrusu ömrü
mün sonuna kadar unutamıyacağım. Fakat, bu gece 
yine paşa ile de ilk defa aramızı iyice açtı. Ben ..• 
hiç farkında değilim. Kımin yaptığını, ne olduğunu 
r.asıl yapıldığını da bilmiyorum. Biz, tekrar Tokat
iıyaııı; dönerken sabah oluyordu. Anlaşılan Garden
cie üç saat kadar kalmışız .. Tokatlıyan biraz tenha
laşm•ştı. Biz, hepimiz, yorgun, bitkin, yürüyemiyen, 
fakat, sürüklenen birer hayalet gibi birbirimize tu
tuna tutuna içeriye girdik. İşin farkında olanlar 
anlaşılan dehşetli içerlemişler, dişlerini sıkarak bek
lt>mişler. Nerede olduğumuzu bilen de olmamalı ki. 
herkes soruyordu: 

birısini kapıyor, birisinin aralığından bütün kuvve
timi oraya toplayarak onu görmeğe çalışıyordum. 
İlk önce duvara yaslandım, sonra sırtımı duvardan 
sıyna sıyıra oracıtaki iskemeleye oturabildim. Göz
;,riır.i kapamak, başımı bir yere yaslamak, öylece 

kalmak istiyordum. Fazla içkiden başım nasıl o
muzlarıma taşınmaz geliyor, sağa sola devriliyorsa, 
ayaklarım da hal! o Gardenbarda durmadan din
lenmeden dans etmekten ağrıyor, kımıldanmak bi
le giiç geliyordu. Bu halim bana yetişmiyormuş gibi 
;·aşa da durmadan. israrla soruyordu: 

- Nereden geliyorsunuz böyle yahu? .. 
p._şa da bana sordu· 
- Neredeydiniz Belkis Hanım? 
Bir saniye bile ayakta duracak halim yoktu. 

Gözlerimin önünde sanki kalın bir sis tabakası 
peydahlanmıştı, Paşayı görebilmek için gözümün 

- Neredeydiniz? .. 

- Niçin bu hale geldiniz? .. 

- Yaptığınız şeyi kendinize yakı~tırıyor musu-
nuz?.. ryobili 

- Hiç bir prenses böyle sarhO§ olur mu? 
Evvelkilerlni işitiyor, cevab vermek için ağzı-

MEŞHUR GEÇİDLER 

Bütün dağlar, en yükseklerin
den en diblerine varıncıya kadar 
insanlar tarafından aşılmıştır. İn
sanlar, araya araya mutlaka iki 
tepe arasında bir geçid, bir yol 
bulmuşlardır. 

Mes'ud Karı Koca ... 
Kartaca, Roma, Arab ve Şarl

man orduları Alpleri, Perthuis ge
çidinden aşmışlardır. 

Eski Alman imparatorları, Ro
maya gitme kiçin ordularını Bre
n.er geçidinden geçirdiler. 

Birinci Napolyon; Büyük Sen 
Bernar, Bırinci Fransuva da Larş 
geçidinden geçtiler. 

Arablar; Hayber geçidinden ge
çerek Hindistanı istila ettiler, 

YENİ BİR OYUN 

Amerikalılar tarafından icad e
dilen ve A vrupada çok rağbet gö
ren bu oyun nedir; biliyor musu
nuz? • 

Okla balık avlamak!. Artık, ba
lık tutmak için ağa, oltaya lü • 
zum yok. Bir o!<, !bir de yay kôfi. 
Fransanın cenub sahillerindeki 

;ılajlara gidenlerin elinde birer 
y;;y var. Balıkları bununla avlır 
yarlar. 

Fakat, balıkçılar sendikası hü
k:funete müracaatla bu yeni usul 
avcılığın ballkları kaçıracağını 

söyliyerek şikayet etmiş. 

ASANSÖR MASRAFI 

Büyük bir müessesenin asan.
sör masrafı nedir bilir misiniz? 

Nevyorkta büyük bir mağaza 
asansör servisleri için günde bin 
dolar sarfeder. 

SEYAHAT MASRAFI 

Yeryüzünde en çok seyahaıi eden 
millet Amerikalılar. Her sene bin

lerce Amerikalı seya!ha4e çıkar. 
1938 de seyahat masrafı olarak 

Amerikalılar 525 milyon dolar 
sarf ettiler. 

Doktorun Öğütleri: 

iNCİR 
iİncir, bildiğimiz etli, yumu

şak ve tatlı bir meyvadır. Ta
ze ve kuru olarak çerez maka
mında sofrada kullanılır. 

Memleketimizde taze olarak 
İstanbulda beyaz, patlıcan ve 
kavak inciri namile başlıca üç 
nevi maruftur. Kuru incirler 
Sakız ve İzmir incirleridir ki, 
her yerde makbuldür. 

İncir havi olduğu glikoz ve 
lüzucetli maddeden dolayı 

mülayim ve müleyyendir. Yal
nız çekirdekleri gayri kabili 
hazımdır. Bu çekirdeklerin 
m'.de ve em'ada yaptığı miha
niki tesirden naşi incir havi 
olduğu maddelerin tesiri do
layısile nebati bir müshil sa
yılır. 

Su içinde kaynatılarak şe

ker ile şerbeti içilir ve yahut 

1 
yemekten sonra üç tane incir 
yenirse, mideye linet verir. 

1 
Nakleden: 

Selami İzzet _ _, 

On sene evlilikten sonra: cCi • 
nayet işlemiş olsaydım, tahliye e
dilirdim• diyen kocaların aksine: 
cSana bir türlü doyamıyorum• di
yordu. 

On sene sonra birbirlerine sahi
den doyamamışlardı. Seneler geç
tikçe birbirlerini daha çok sevi -
yorlar, birbirlerine daha çok bağ
lanıyorlar, aşkları daha çok kök
leşiyordu. 

Birbirlerine öyle uygundular k~ 
herkes onlara imreniyordu. Ara -
larında bir gün bile kavga olma
mış, bir dakika bile münakaşa et-1 
memişlerdi. Birinin doğru dedi -
ği öteki için de doğruydu; birinin 
yanlış dediği öteki için de yan ~ 
lıştı. 

On senenin yüz yirmi ayı bal ay
ları olmuştu. Hayatları lekesiz, 
saf, bulutsuz, fırtınasız, dağdağa
sız geçiyordu. 

Kocası her zaman nazar değme
sin diye tahtaya vurur, karısı tat
lı tatlı gülümserdi. 

• •• 
Hayatın acı tarafları ay başla-

rındaydı. Fazla paraları yoktu. Ka

zandıklannı kasaba bakkale da -
ğıttıktan sonra, istedikleri bir şe
yi alamıyacaklarını anlayıp bir 

müddet düşünceli dururlardı. A
rada sırada kayınana dil uzatırdı. 
İhtiyar dayı, yüz bin kere dinle

dikleri bir hikayeyi gene dinletir
di. İşte bütün sıkıntılan bundan 
ibaretti. Fakat karı koca başbaşa 
kalınca bu sıkıntı1arı derhal unu

turl.ar, birbirlerine sarılırlar, gü
lerlerdi. 

• •• 
Bir gece henüz yemekten kalk-

~lardı.. Kapı çalındı. 

- Bu saatte kim gelebilir?. 
Beyaz saçlı bir erkek geldi. 
- Bayan cH.• ile görüşebilir 

miyim? 

- Buyurunuz, benim. 

- Sizinle hususi görüşmeliyim. 
- Giriniz. kocamı takdim ede-

yim. Kendisinden gizli hiç bir şe· 
yim yoktur. 

- Söyliyeceğim şey benim için 
çok güç. 

- Söyleyiniz. 

- Adım Ahmed Meramdır. Oğ-
lum son demlerini yaşıyor. Dok • 
tor olduğu için hastalığının sey
rini pek iyi anlıyor. Sizi son bir 
defa daha görmeden gözlerini dün

yaya yummak istemiyor. Şimdi i
zin veriniz de gideyim. Aşağıda o
tomobilde bir çeyrek beklerim. 
Ya gelirsiniz, yahut yalnız gide
rim. Nasıl isterseniz. Tekrar affi
nizi dilerim. 

Kocası garib bir heyecanla ka- . 
rısına bakıyordu: 

- Bu da ne demek? 

Karısı kıpkırmızı oldu, bir an ı 
dii§ündü, fakat bozulmadı. Koca
.sının gözlerinin içine baktı: 

- Bana yine itimad et, dedi, 
ben de senin kadar şaştım. Filva

ki son demlerini yaşamakta olan 
doktoru tanıyorum ... Beni iyi din

le canım. On sekiz yaşındaydım. 
Doktor yirmi yaşındaydı. Birbiri

mizi tanıdık. Kur yaptık. Benim
le evlenmek istedi; o zaman seni 

daha >görmemiştim, olmaz deme
dim. Ailelerimizden gizli resmen 
nişanlandık. İki sene nişanlı dur

duk. Sen ortaya çıktın. Seni gör
dükten sonra onu sevmediğimi 

hissettim. Seni sevince aşkın ne 

demek olduğunu anladım. Bunu 
ona da anlatmak istedim. Bağır
dı, tehdid etti, ağladı. Beni ömrü 
oldukça unutamıyacağına yemİn 

etti. Evlenmedı. 

- Demek onu görüyordun? 

~Hayır, bir kere bile görme
dim. Fakat arkadaşlarımdan biri 
arkadaşıdır, hazan o bana dokto

run bitkin halini anlatırdı. Bir has

talık onu kemiriyordu ... Bu has -
talıktan kurtulamıyacağını bili -

yordum ... Sözlerime inanıyorsu • 
nuz değil mi? 

- İnanıyorum ... Şimdi ne yapa
caksın? Aşağıda bekliyor. 

- Sen ne dersen onu yapaca • 
ğım. 

• •• 
Adam başını avuçlarının ıçıne 

aldı. Ölen bir adamdan son defa 

bir damla güneşi esirgeyecek miy
di? Evat amma karısı cınun alnın

dan öpecekti. Kendisinden başka 
bir erkek tenine değecek olan ka
rısının dudakları, samimiyetleri
ni ihlal etmiyecek m;,·di'! Kıs -

kançlık kalbini, beynini k~~iri -
yordu. Karısının boynuna ks:?n -
dinden başka birinin kolları sa

rılabilir miydi? On senedenberi aş
kına hiç bir leke sürülmemişti. 

Şimdi bu aşk lekelenecek miydi? 

F~kat bir adam ölüyordu, bu ölü
me biraz da kendisi sebep 01.muş

tü. O da kendisi kadar aşıktı. Son 

bir defa sevdiğini görmek istiyJr
du. 

Başını kaldırpıı 

- Git! dedi.. 

... 
başlr 

Yalnız kalınca ağlamağa gıı 
dı. Acaba ölümüne sebep o!dOdıl. 
doktorun ölümüne mi ağlıyor ştl 
yoksa saadetinin üstüne bır ]!: öt 
bulut gölge saldığı için ını t1a 
yaşı döküyordu?. Bunu bir tı 
inceli yemedi. _,,, 
----~--__..., 
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Refik Fersan - Taksim, 7 ~jJif 
di Ahmet - Süzinak şarJtı '{ri' 
günaılı ettimse cana), 8 - ~. 

ri - Süzinilk şarkı (Ayrı ~e:;J' 
tüm sevdiğimden), 9 - ~ 

ri - Süzinak şarkı (Sen ~;9rl 
ze geldiğin akşam, 10 - •• ~ 

iJn•·· 
- Karcağar şarkı (Aşk P rcr 

, J{B 
edemem), 11 - Y esaı: · çı1" 
ğar türkü (Bağa gelditl\ aY 
tı). a· 

Saat 21.30: Müzik (daııB ııı 
ziği - Pi.), ,;sııl 

Saat 22.45 - 23.: Son ııı-
haberleri ve yarınki progr» / --

mı açmıyordum. Fakat, son söz biraz beni harekete 
getırdi: 

- Eh .. Kes artık!.. 
Der gibi. 

rüşürüz .. Dedi. Beni kaldırdı, koluma girdi, sürüdü. 
Bu kadarını biliyorum, ondan sonra ne oldu, oto
mob'le nasıl bindik, eve nasıl geldik?. Hiç birisi
ni bilmiyorum. Sızmış, kalmışım, Ayıldıktan sonra 
da. yine paşa ile göğsümde parmağını bastırdığı 

yerin kavgasını yaptık. Epey sürekli ve .. Çetin bir 
kavga oldu. Şimdiye kadar bana hiç çatmamış, hiç 
birşey söylememiş, her şeyi hoş görmüştü. Ben de 
daima çat~maktan çekinmiştim. Bu, ilk kavgamız 
oldu. Haksız da değil. 1 1357 Hicrf 1 :: a:ı 

Receb AğUStos 

12 1~ 

- Aman paşam uzattın .. Gardenbarda idik ..• 
Dedim. Arkasından, ilave ettim: 

- Haydi artık gidelim. Oturamıyacağım ... 
Paşa: 

- Zaten. otur desen de oturacak değilim ... 
Diye kalktı. Fakat, bu sırada ne oldu, nasıl gör-

dıi bilmem, parmağını göğsüme bastırdı: 
-Bu da ne ... 

Diye haykırdı, ne olduğunu bilmiyorum ki ce-
vab v~reyim. 

- Ne var orada? .. 
Dedim. 

- Rica ederim kalk. Fena oluyorum, sonra gö-

- Adam sen de. Vız gelir!. 
Diyorum amma, kabahatliyim. Kendime ge • 

lince gördüm. Hem dudağımın kenarlarında, hem 
göğsümde bir emik ye~i var. J!'akat, kim yaptı, na
sıl oldu?. Hiç bilmiYQrum. Gardenbarda olduğu 

muh.akıkak. Kayıtsızlığın sonu, o kadar çdk kaval
ye ile dans et~im ki, sayısını ben de bilmiyorum. 
Boyuna: 

- Şanje le dam .. 
Deyip çiftler değiştiriliyordu. Sonra mum sön

dü. Dediıklerini gö1gede bıra:kıan öyle bir alem için
deydik ki, ısırılımak, kıopanlmaık gibi şeyler hiç 
kalıyordu. Garden.bar, bar olalı böyle bir şehvet 
kasırgaısına herhalde ilk defa tutulm~ur. Bir da
ha da tekrarlandığını gön!aeğinl zannetmem. Çün-

- {Devamı va'}. 

-- ıı• 
1939, Ay 8, GUu 239, aızır 
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Kadınlardan Bir Şirket 
·KOKULU GRAVATLAR 

Vakitsiz Evlenmek isterseniz Hic Durmadan • 
Bu Şirkete Abone Olunuz 

1: Şunun bunun görüşmelerine 
Ulak ın· f' . 1 . liı ısa ırı o arak gazetelerıne 
tunlar dolusu yazı yazan yal • 

~gazeü?ciler midir ki? Bazı on· 
ıı, . da ıpliklerini pazara çıkaran 
'-< Uı. blcr bulunuyor. İşte iki ga-

c 'tasında geçen bir mükii
~ aynen not edip onu neşret
~ " e muvaffak olan bir oku-
Q cu. onlara mesleklerinin güç 
~dığını isbat etmiştir. 

t u n•ıtlar lıize ayni zamanda 
.~~ g . 
lii , arıb bir vak'anın di iç yü-
' nu gösterdiği iç:n ehemmiyeti 
r ~t daha artmaktadır. Aynen 
·.bas ediyoruz: 

a_ 11°~rklu iki gazeteci Susin 
'ıı llııın Yİf><Sek taburelerine o -
ı.::uşlar viski içiyorlardı. Bun
lcı an John Pariker arkadaııına 

tllyoı·· 

..._' llello• Drak, diyor. Ne güzel 
"•Vat b bu ... Nereden aldın? .. 
~l'lık. ipek mendih ile yüzünü si-
~k cevab veriyor: 

lir~ Bir yerden almadım, gravat 
% 1ıı:'e. aboneY'im. Her hafta y~
~lk duzıne gravat gönderiyor. 
er at son hafta gönderdiği bu 
g,~at yüzünden başım derde 

ı . 

ııu' 'l'uhaf şey! Gravat şirketi de 
\'ar> , .... 

- Evet... İki zengin kadın, 1 e
karların gravat intihabında güç
lük çektiklerini diklkat nazarına 
alarak 120 bin dolar sermaye ile 
b:r şirket tesis etmişler. Ufak bir 
para mukıabilinde bu şirkete abo
ne oluyorsunuz. Her hafta size 
yarım düzine grav.at gönderiyor. 
Bir hafta kullanıp iade ediyorsu
nuz. 

- Aıa, fakat bu yüzd~n başının 
derde gi!mesine sebeh? ... 

- 1•" ~.tacağım ... Sn hafta al-

dığım ~ravatlardan birluin asta
rı arasında katı bir şey gördüm. 
Merak E.ttm, çıkardım. l\!enekşe 
kokulu bir 1diğıd parça<ı üzerinde 
şu yazılı idi: 

,;• Jatmazel Melly, 145 inr. cad-
tle, numara 58. Buluşacağımız ye
ri ve saati bildiriniz .... Bu kağı

dı gravatın astarı arasına koyan, 
şu satırları yazan kimdi? ... Dü
şündüm, bunun işçi kızlardan bi
ri olduğuna hükmettim. Cevab 
vereyim, şayed genç ve güzel bir 
şey ise alay eder, eğlenir, hoş bir 
gece geçiririm, dedim. Ve şu mek
tubu yazdım, gönderdim: c Bu ge
ce saat sekizde Ekselsiyor barının 
taraçasında siııi bekliyeceğim. T'1-
bil gravatundan beni görünce ta-
nırsınız ... • 

- Ey sonra? ..• 

AÖACIN UÖURLUSU, 

UÖURSUZU OLUR l\IU? 

Karısının bitmek tükenmek bil
m>yen hırçınlıklarından, huysuz· 
luklarından bizar olan bir adam, 
bir gececik olsun kulağını din
lendirmek için dostlarından biri
nin evine gider, geceyi orada ge
çirir. 

Sabahleyin, yattığı odanın pen
ceresinden bakar. Ev sahibinin bir 
de.stere ile kocaman bir incir a
ğacını kestiğini görür: 

- Ne yapıyorsunuz? O güzel a
ğaca yazık değil mi?. 

- Bilmezsin, azizim ... Bu, çok 
uğursuz bir ağaç!. Bu evin, ben
den evvelki sahibinin karısı ken
dini bu ağaca asmış derlerdi, i • 
nanmazdıın. Bizimki de bu gece 
kendini bu ağaca asmış ... Böyle 
uğursuz bir ağacı yaşatmak caiz .. mı .. 

- Bırakınız, rica ederim, kes
meyiniz!. Zira, kıymetini bilen
ler için bu ağacın bir aşı yaprağı 
h;ızıneler değer!. 

ŞAŞININ DERDİ 

Şaşının biri, göz doktoruna gi
der: 

- Biri iki görüyorum. Çok ra 
hatsız oluyorum. Bana bir çare 
bulunuz!. 

Der. Doktor sorar: 
- Siz dördünüz de bu illete mi 

müpteiasınız?. 

Şaşı kendi kendine: • 
- Tamam, der. Doktoru bul • 

duk! Ben, ibiri iki görüyorum. O, 
dört görüyor!. 

HAKKI YOK MU 

Bayan.- Niçin esniyorsunuz?. 
Bay.- Yalnızım da canım sı

kılıyor. 

Bayan.- Ben yanınızda değil 

miyim?. 
Bay.- Evet amma, biz ikimiz 

bir vüeud teşkil ediyoruz. Onun 
<için kendimi yalnız buluyorum. 
Bir gönül eğlencem de yok. Tabii 

Kumar 
Hileleri --

Yabancılarla ve Bilme
diğiniz Yerlerde Kumar 

Oynamayıniz 1 
Kumara düşkün olup da hile 

yapmıyan hemen yok gibidir. Bil· 

hassa poker oyununda ... 

Kumarbazların en çok kullan

dıkları hile şudur: Kağıdlara işa-1 
ret koymak .. . Kağıdın, görünmi

yecek, farkolunmıyacak yerleri -

ne birer küçük nokta korlar, ve 

bundan cinsini anlarlar. 

Sonra kağıd \'erirken iyilerini, 

el çabukluğu .le değiştirirler. Re

sımde gördüğünüz 1 numaralı ka

ğıd iyidir. Bunu hasmına verme -

mck için baıı parmağı ile iter, 2 

numAralı kağıdı verir. 6 numaralı

sını kendi alır, ya da ortağına ve· 

rir. 

Pokerd!!', oyuncuların yanında 

oturub seyredenler de hilekarla

ra yardımda bulunurlar. Çünkü 

ortaktırlar. kardan bir pay alır

lar. 

Maymunların Aşkr 
Kalif orniyalı Bir Profesör İnsanlc 

Maymun Arası Yavru Elde 
Etmeğe Çalışıyor 

Zaman zaman maymunların 

}öylere hücum ederek bazı kız -
ları kaçırdıklarına dair haberler 
gelir. Bu kaçırma vak'aları pek 
serek olmakla beraber vakidir. 
Köylüler, kaçırılan kızları kur • 
!aramazlar. Çünkü 8şrk maymun
lar, sevgili insan maşukalanııın 

ellerinden alınmasına razı olmaz
lar, aşkları uğrunda hayatlarını 

feda edinoiye kadar mücadeleden 

ftl'Jrı~r tarafından izzet ve r
ramla kıarşılaınıııştır. 

Yorgun ve bitkin bir halde olar 
gemiciyi müşfik bir hasta bakıc 
gibi adeta tedavi eden ve onun}t 
candan alakadar olan heybeti 
ve korkunç bir dişi gorildi. Tarr 
, ... !~ i sene bı.ı maymun1 trlci bir 
Jikle yaıııyan gemici onların yaşa
yış tarzına alışmıştı. Rahatı da 

(Devı>mı 7 ind .ayfacla) 
çekinmezler. Fakat öl~ceklerini _____________ ._ 

anladıkları dakikada sevgiliyi de 

~İt Yere İnmeden 20 
Saatte Parisden 

Nevyorka! sı!<.ılıyorum, esniyorum .. 
- Sonra .. . Bara gittim, Taraça- __ _.. __ .__,;... ............ __ _ 

da kapıya yakın bir masada otur- E ı kt • k ı • Bunun için yabancı bir yerde, 

yabancı adamlarla oyun oynama

malı. Şayed oynamak ieabederse 
yabancı kimselere kilğıdlarını gös
termemeli ... 

beraber öldürürler. 
Portakal Bahçeleri 

Altında 

Artık tayyareler Hakikaten 
Birer Hava Gemisi Halini 

'l' 
4. ayYarecilik dev adımlarla iler
'or S 

~!')ı · on zamanlarda yapılan 
~karelerin, konforlu bir otelden 
~,trı ı Yok. Yatak odaları, banyo ve 
ll el<; salonları, barları var. 

~ır~nlardan .Paris• tayyaresi, 
\;k 'Sten Nevyorka 28 saat 23 da
~ğıa:a gitti. Bu tayyarenin ağır· 
l~v 4 tondur. Motörü 920 beygir 
;ra "•!indedir. Nevyorkla Paris 
~~1ndaki 5.080 kilometre mesa
~ ~· saatte 204 kilometı·e sür'at-
~ atetıniştir 
~ 'ansızlar, ~imdı .Potez• ismin-

~en · ~ıı, ı bir tayyare yapmışlardır. 
<!it •l>aris• ten daha mükemmel· 
~~;d l>aristen Nevyorka hiç bir 
ı~, e durmadan gidecektir. Tec-

vı!le · 
1ıı, 1-! rı muvaffakiyetle yapılmış-
~ ~ Br~kete müheyya bir hald~ 
~aı !otorü Hispano . Suiza mar· 
ı.l\' 1 "av e ,000 beygir kuvvetinde. 
~~ aya ve bultlara göre 4 veya 5 
l.tıı llıetre yüksekten uçacaktır. 
'-tıtettebatı yedi kişidir. 20 yolcu 
l·tr Yacaktır. Depolarında 25,000 it,; esans bulunacaktır. Bir yere 
~k •den 10,000 kilometre katede
>ran "~ bu suretle Paristen San 
~~t·sıskoya bir uçuşts. gidebile • 

ır . Azami sür'ati 350 kilomet-

Almıya 

Başladılar 

redir. Atlantik denizini 20 saatte 
geçecektir. 

Tayyarede her şey modern ve 
konforludur. Yatak odaları, mü
kaleme salonları, biriç oyunları
na ve çay içmeye mahsuıl yerleri 

ve bir de Amerikan barı vardır. 
Yolcular, Atlantiğin üzerinde u

çarken rahat rahat, uyuyacaklar, 
oyun oynıyacaklar, yiyecekler, i

çecekler ve eğleneceklerdir. İhti
mal, nişan ve düğün merasimleri
nin tayyarede yapılmasını istiye
cek yıldızlar da bulunacaktır. 

Bütün bunlar ala! Fakat bu tay
yare ile seyahat her keseye elve

rişli değildir. Şimdilik biraz pa· 
balıca: P aristen Nevyorka yalnız 
gitme 20,000 frank (800- Türk li· 
rası), gidiş gelişde tenzilat var: 
30,000 frank ... Tayyarede her tür
lü kaza ihtimalleri de düşünül • 
müş ve Iazım gelen tedbirler alın
mıştır. 

• Petez• tayyaresi 15,000,000 
franga malolmuştur. Fransız P ar
lamentosu hava yolları için 183 
milyon franklık bir kredi verdiği 

için buna benzer daha bir çok 
tayyareler yapılacaktır, 

dum. Ben, genç, şen, şuh bir işçi e r 1 1 
kızı bekliyordum. Birden taraça-

nın önünde lüks bir otomobil Go"" Z 
durdu. İçerisinden otuz yaşların
da şik bi rkadın indi. Tar'1çada 
bulunanlara dil<katle baktıktan 

AOnra y;ınıma geldi: 

- Geliniz, dedi, otomobil ile 
bir gezinti yaaplım ... 

Gayri ihtiyari kalktım. Oto • 

mobile bindm. Şehir haricinde bir/ 
lokantayıa gittik, içtik. Kadın, çok 
kibar, çok zarifti. O kadar tatlı 

konuşuyordu ki... Sonrasını bil
miyorum. Gözlerimi açtığım za
man kendimi, lüks döşenmiş bir l 
odada, genş bir karyolada bul -
dum. Buı,aya nasıl geldim. bu 
yanımdaki kadın kim, diye dü
şünüyor, fakat bir türlü hatırlı

yamıyordum. Neden sonra ken • 

dhıi topladun. MeğE: bu, zengin 
bır Jlabrikatörün kız, imiş. Evlen-

' ın<>k için bu hileye müracaat et-
mış. Haftaya evleniyoruz. Eğer 
sen de evlenmek arz.ısunda isen 
ı,;ç durma, gravat şi~ketinc abo
ne ol! ... 

•••••••••••••••••••••••••••• 

Suda 
Saatte 228 
Kilometre 
Meşhur İngiliz yarışçısı yüz • 

başı Kambell geçenlerde Konis
ton gölünde Kano otomobille yap
tığı bir yarışta saatte 228 kilomet
re sür'at temin etmiştir. 

Bugüne kadar tahakkuk ettiri
len en büyük sür'atler şunlarCiı r: 

Tayyarede Vende!, saatte 735 ki· 
lometro, otomobilde Eyston sa -
aite 575 kilometro, motosiklette 

Henne saatte 279 kilometre; Ka
no otomobilde Kamupbell saatte 
228 kilometre, koşuda N urml sa

atte 19 kilometre. 

Ne\• - Jerseyli bir alim,, sütün 
sütün içerisinde yağ ve kaymak 
tarını görmek için celektrikli 
bir göz• icad etmiştir. 

cElektrikli göz• ün tecrübeler! 
yapılmış ve parlak bir netice ver
miştir. Mandıracıların, sütçülerin 
bundan çok istifade edecekleri 
muhakkaktır. 

SiNEMA HABERLERi 
Liverpol zabıtası, ehemmiyetli 

ve ehemmiyetsiz kazalara mey -
dan veren otomobilcilere para, ha
pis cezası verir. Son zamanlarda, 
bunlara ilaveten bir de cSinema 
cezasu tatbıkına başlamış. 

Kazaya sebep olan şoförlere ve· 
ya otomobil sahiplerine mahbus 
bulundukları müddetçe her gün bir 
saat sinema seyrettiriliyor. Beyaz 
perdede, yaya ve dalgın giden bir 
adamın, bir kadının nasıl otomo
bilin altında kalıp ezildiği, has· 
taneye naklolunduğu, ameliyat 
yapıldığı ve öldüğü gösteriliyor. 

Bu. tüyler ürpertici filmi sey
reden otomobilcilerin çoğu film 
nihayet bulmadan dü~üp bayılı • 
yorlarmış. 

Faydalı Bilgiler: 

Deri Kemerler 
Deri kemerler, bilhassa be

yazları pek çabuk kirlenir. 
Bunları, bir küvet içerisine 
koyup petrol ile yıkamalı. 

Sonra havadar bir yere asıp 

kurutmalı. 

TÜL PERDELER 

Tül perdeleri bütün bir ge
ce su içinde bırakınız. Sonra 
ılık su ile yıkayınız. Daha son
ra ateşe koyunuz. Su kayna
maya başlayınca indiriniz. Bir 
değnek parçası ile karıştırı • 
nız. S ıkmadan, uğuşturmadan 

bol suda çalkayınız. Kruduk-, 
tan sonra hafif kolalı su ile 
nemlendirerek ütüleyiniz. 

Yirmi sene evvel Afrika açık· 
l.arında kazaya uğrıyan bir gemi· 
den güç hal~e wnz bir sahile çı- ! 
kabilen bir Iııgiliz gemici may • 

Her Dem Taze 
Bahçesinde Yetişen Sebze ve Meyvalardan 
Başka Bir Şey Yemeyen Delikanlı Bir İhtiyar 

J 

Hafif Ayakkablar 
Almanyada fok ve yılanbalığL 

derilerinden kadın ayakkapları 

yapılmağa başlanmıştır. Bu ayak

kapları çok zarif ve çok hafif ol- ı 
duğu için çok rağbet görmüştür. 

Yaz geldi mi Avrupalılarda say
fiyelere gitmek adettir. Sayfiyeye 
gidemiyenler de pazar tatilinden 
istiıed ederler, kırlara giderler. Ye
meklerini de beraber götürürler. I 
Bu yemekler daima kızarmış ye 
soğuk etten, sucuk, yumurta ve 1 
dolma gibi şeylerden ibarettir. 1 

Sayfiyede oturanların da, kıra 

gidenlerin yeşillik, yani sebze ve 
meyva yemek akıllarına gelmez. 

Halbuki bir müddet yalnız seb
ze ile, meyva ile gıdıilanmanın 

çok faydaaı vardır. Misal mi isti

yorsunuz? İşte yetm~Iik bir a· 
dam: Mösyö Brandon ... Güçlü ve 
kuvvetli, sıhhati yerinde, Iüzu • 

munda tavşan gibi koşuyor. Ne ne
fesi kesiliyor, ne de bir yorgun
luk hissediyor. 

Mösyö Brandon sebzeden, mey· 
vadan başka bir şey yemez. Sa
bahları erkenden kalkar. Köşkü

nün bahçesine çıkar, çimenleri 
kırkar. Çiçeklerin kurumuş yap

raklarını ayıklar. Sonra hafif bir 
kahvaltı eder. Ve büyük bir ıhla
mur ağacının altında oturur, ki· 

tab ve gazete okur. Yediği. bahçe· 
sinde yetişen sebzelerden, mey • 

valardan başka bir şey değildir, 

1 Bunları Biliyor musunuz ? 1 

* Çinliler, azizlerinin ve aile- ' 
J.erinin mezarlarının üzerine yi • 
yecek ve meyva gibi şeyler ko • 
yarlar. Bunun için de senede en 
azı 3 milyar frank sarfederler . * Amerika kütüphanelerinden 
dakikada bin kitab wkar. 

* Denizin üzerine dört yüz lit
re zeytinyağı dökülürse bir gemi
nin iki saat kadar sallanmamasını 

temin eder. 

* Kanadada dakikada 30 kilo 
ıbal yetiştirilir, 

Çocuk 
Mezarlığı 
Şu, kordeliılı takkesinin altın

dan lüle lüle saçları dökülen k;il · 
çücük kızı görünce: 

- Eh, dersiniz. tlç yaşlarınd~ 
ya var, ya da yok! •. 

• .. 
l --- 1IQ 

Yanılıyorsunuz. Bu miniminı 

kızcağız tamam 102 yaşındadır. Ve 
şu ipek saçlı şeytan bakışlı çocuk 
da 1753 senesinde doğmuştur. Şu 

halde 86 yaşında demektir. İşle
meli, kolları bol mantosuna, beya> 
kırmalı yakasına bakınız. Bu, on 
sekizinci yüz yıl modası değil mi? 
Kollarından birinin üzerine ilişti-

(Devamı 7 inci ıallfa4a} 

• 
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ISTANBUL KAP 

VE BfZANS SARA 
No.76 Yazan: M. SAMİ KARAYEL 

Padişahın Fikri İstanbulda idi 
Lakin Kimseye Açılmıyordu 

Daf.ıa Doğrusu Avrupayı Velveleye Vererek, Tuna 
Uzerine Bir Ehli Salih Ordusu Yürütmelerine 

Meydan Vermek İstemiyordu 
Ah; bizim Türk kızları 

ve kadmlan hem güzel ve hem de 
çelik gibidirler. Fakat; ağam ne 
de olsa §U.tıU bil ki, Annadan ay
rrlamam. 

Nihayet; ağa, şehzadeyi fikrin
den vugeçiremeyince çarünaçar 
dediğini kabul etmişti. 

Fak.&t; §"h2ade Orhan Annaya 
kock.u ve ıztırııb vermemek için 
Bizanstan firar edeceğine dair bir 
,eycikler ııö;:rlememişti. Kaçacağı 
zaman alıp gidecekti. 

Sultan Mehmed Karaman ~ 
yanını bastınp .Edirneye döndü -
ğü zaman ilk iş olarak İstanlbulu 
muhasara ve zapt için tedari.klita 
koyulmak oldu. 

Sultan Meiımed, İst.arıbulun fet
'ıi hakkındaki tıkir lerini hiç Jam. 
;eye açmıyordu. Bilhassa veziria
<amı Halil Paşadan ta.ınamile sak-
• ıyordu. 

Çünkü; ikinci Mehnıed, çok iyi 
·)i!iyordu ki, Halil Paşa, İstanbul 
:ethi hakkındaki tedarikatı der
aal Kostankne bildırecekti. 
Binaenale~ h, pad.iiah, bütün ze

kasını sarfederek Biunslıları kuş
kulandırmamak için daiına onla
ra iltifatlarda bulunmuştu. 

Fakat, padişah, Bizansın eJ.al -
tındna Papayı teşvik ettiğıni, kı

üse ittihadını vücude getırdiğini, 
Venedikten, Papadan, Floranse -
dan, Rodostaıı ve diğer şövalye ~ 
ler diyarından iıi.lı .. İstaıJbulu Jro.. 
rumak için askerler top'.adığını, 

kaleleri tamir ettirdiğıni, Ceneviz 
gemileri vasıtaslle de durmadan 
K.ostantaniyey<! zahıre yığdığı 
malt1mu idi. 
Padişahın; fikri kalbi İstanbul

da idi. L8kin, zamirini kimsecik
lere fa§etmiyordu. Daha doğrusu 
Avrupayı velveleye vererek Tu
na üzerlerlııe bir ehlisalib ordusu 
yiirütecek vaziyetin tabaddüsüıı
den içtin@ eyliyordu. 

İlı:inci Mehmed, Karaman sefe
rinin hangi eller tarafından ihzar 
edildiğinin de farkındaydL 

Fa.kat; padişahın Karaman se
.ferini bir vuruşta yok etmesi Bi
zansı ve Papayı düşündürmıiştü. 

Hele; Sırb kralı ile Macar kralı
nı daha ziyade sındınnıştı. Çünkü 
Papa ve Bizanslılar, Sırb ve Ma
,cu Krallık.larım tahrik ederek 
padişah üzerine sevketm"k isti -
yorlardı. 

Pad.iiahın Karaman muu.Uerı-
1eti ve bilhassa o güne kadar gö. 
.rülmemiş bir intizam ve şıddetle 
hareketi Sırb halı ile Macar kra
lını korkulmuştu. 

Çünkü; Varna maghıbıyeti ve 
Kos•a hezimeti daha hala jan 
Hünyadinın aklından çıkmamJ§

lL Bu sefer, Papanın uğruna can
larını ortaya atamıyacaklardı. 

Bütün bu !\' gıdişlere mükem -
mel caı;us teşkrlatile vakıf olan 
ikinci Mchmed, Karaman dönü -
§Ünden sonra; Sııi> kralı v Ma
car kralı ıle ademi tecavüz ve 
müsalemo muahedenameleri yap
tı. Yanı; Tuna uzennden gelebi -
lecek bütün tehlikeleri bu mua
hedelerlc ıinlemış oldu. 

Harici emniyeti tesis eden Fa
tih dab;li ıntizamı da vii<:ude ge
tirmişti. Artık Hırlıl Paşanın lxr 
ru~u otmüyordu. Yen~ri susta 
olmuştu. Çunkü; padişahın şa • 
Ji.ası yoktu. 

Padişahın, İstanbul fethi uze -
rinde durmadan çalıştığım ve bü
tün hazırlıkların bu beldei muaz
zamaya müteveccih olduğunu bi~ 
!enler b;rkaç kişıden ibaretti. 

Fakat; Halil Paşa ve tevabii bu 
hazırlıkların bir gün gelip İstan • 
bul üzerine teveccüh edece~nde 
şüpheleri yoktu. 

İkinci Mehmedin esrarına va -
kıf olanlar şunlardı: Karacapaşa, 
Zagnıos paıja, Monla Hüsrev, Ak
şemseddin hazretleri ..• w bir de 
Karabulut idi. 
Padişah, Karalbuluta merbuttu. 

Karabulut küçükten.beri Sultan 
Mehmedin yanında •bulunmuş 

bir cengaverdi. 
Karabulut; Varna, Kosva, Ka

raman seferleri, Düzmece Mus
tafa isyanları, Sırlb ve Seliınik se
ferleri gibi mu<bf.elif muharebe -
lerinde bulunmuş lbir Anadolu 
sipahisi idi. Muhariib ve malü -
matlı bir kumandandı. 

Kara;uıut, aslen Kastamonu 
Kargısından ve Oğuz Türklerinden 
bir Yürüktü. Padişah, Manisadan 
gelerek F.d.rneye ill< girdiği gün 
Sultan Mehmedin muhafız asa -
kiri kumandanı bulunuyordu. 
Kar~ulut Padişahın her türlü 

esrarına vakıftı. Hatta, Karatıu 
lutun bildiklerini Sultan Mehıne
din en yakini olan hocası Monla 
Hüsrev ve Akşemseddini Veli da
hi bilmezdi. 

İkinci Ml'hmed, bazan Karabu-

lutu karşısına alır; saatlerce İs -
tanbul ve civarı arazisiıri harita
lardı. 

Haritaları, hep Karabulut ter
tib ederdi. Padişahtan aldığı e -
mir üzerine bakarsınız ortadan 
kaybolurdu. 

Veziriazam Halil Paşa ve teva 
bii Kara.bulutu Manisaya ve ya
hud Karamana emri padişahi gö
türdü zannederlerdi. 

Halbuki; Karabulut tJ.bdili kı

vefa tederek Ceneviz gemilerıle 
Üsküdara geçerdi. Oradan yine 
tOOdili kıyafet ederek bir tacir 
sıfa tile Bizansa girerdi. 
Kanıbulutun günlerce, Galatada 

bulunan Cinevizliler içinde ve 
istanbul yakasında dolaştığı o -
lurdu. 

Bazan da İıstanbuldan çıkar 
kaleler etrafında bulunan kôyle
re giderek alış veriş yaptığı o
lurdu. 

Bu suretle Karabulut, İstanbu
lun dahil ve harıç haritasını çizer
di. Neden sonra, Edirneye gelir .. 
İkincıi Mehmede arzcedrdi. 

İ'kinci Mehmed, bu gizli hari
talar üzerinde Karabulutla g~celi 
gündüzlü münakaşalar yaparak 
muhasara tertibatını hazırlardı. 

( DPvamı ı•ar] 

Avrupanın Şimalinde~i Devletler 
Neden Teminat istememişler? 
(4 üncü sayfadan devam) 

Y.et1ir. İngiliz, Fransız ve Rus 
müzakereleı-ınin kaç aydır de -

'Yamı esnasında Avrupa matbua
tını en çok meşgul eden bir mev
zu da Bahık devletlerinin vaziye
ıti olduğu malüındur. İsveç de Bal

tık denizinde neler olacağı mese
iesinde hiçbir zaman lakayd kala
mıyacaktır. 

Rus - Alman a<k-mi tecavüz mu
ahedesinin akdi üzerine Baltık 

devletlerinin ve şimali Avrupada

ki diğer komşuların bu keyfiyeti 
nasıl karşılıyacaklan tetkıloe çok 
d$r. Bundan yirmi beş sene ev
vel 914 de Ahnanya ile Rusya a
rasuıda harb çıktığı zaman İsveç, 

1 Nı<JiTV<lÇ ve Dan·imarka bu kav
gaya bıtaraf kalmayı kararlaş -
tınnışlardı. 

Geçenlerde· bunun yirmi be -
şinci. yıldönümünü hatırlıyaraık 

yine bu memJ.eketlerin devlet a.. 
damlan birleşmişler, nutuklar söy
lemişlerdir. Bu nutukların hula
sası şudur: 

Tam ve sağlam bir bitaraflık 
muhafaza etmek. 

Yirmi beş sene evvel Avrupa 
umumi hanbi karşısında bu mem
leketler kendilerini bitaraf olarak 
yaşatmağa muvaffak olmuşlarcfı. 

Şimdi de Avrupanııı karışık işleri 
onlara her türlü ).Jıtilaftan uzak 
kalmanın kendi haklarında hayırlı 
olacağını anlatıyor. 

Boğazici Lisesi Müdürlüğünden : 
1 

Lise ve orta okul bütünleın~ imtibanlarma 1 Eylı'.il Cuma 
günii ve olgunluk imtihanla nna 9 Eylul Cnmarlesi günü ba§
lanauğı ilgili talebeye lıildi rilir. 

ıım----------------------1, 

l~l§l:CH~I 
SİNİR A~RILARI - BAYGINLIK 
ÇARPINTI - BAŞ DÖNMESİ 
ASABİ ÖKSÜRÜKLER - UYKUSUZLUK 
VE ~lNfRDEN lLERJ GELEN 

Bütün Rahatsızlıkları 

Dindirir. 
Sıhhat Vekaletinin 3·6 9!15 tarih ve 5.13 namarab ruhsatım hab;dir 

SPOR 
Fuar Maçlari 

Futbol sezonunun olduğu 

bugünlerde yapılacak olan İz -
mir Fuar maçlarına iştirak ede
cek olna İstanbul futbol muh -
teliti dü.n Taksim stadında Be
yoğlusporla bir antrenman ma
çı yapmıştır. Bu maça İstanbul 
takımı şöyle çıkmıştır: 

Cihat - Hüsnü, Faruk - Eş 

fak, Hakkı, Feyzi - Şahap, Bu 
duri, Bülent, Şeref, Basri. 

Bcyoğluspor da eski kadrosu 
ile yer almıştı. 

Oyunun birinci devresi muh
telitin hfıklmiyeti altında geç -
miş ve takım Şerefin ayağile i
ki gol kazanarak devreyi 2-0 
bitirmiştır. 

ikinci devrenin başında ay
ni lı.ikimiyeti tesis eden muhte
lit üçüncü golünü de yapmış bu 
golden sonra Beyoğlusporlular 

açılarak hakimiyeti ele almış -
lar ve yorulan muhtelit takım 
karşısında kolaylıkla ve birbi -
rini tak.ip eden üç gol yaparak 
maçı 3-3 bera.berlikle bitirmiş-

lerdir. İstanbul muhteliti salı 
günü deniz yolile İzmire gidecek 
tir. 

Yelken Şampiyonluğu 
Üç gün devam edecek olan 

İstanbul yelken şampiyonluğu 
müsabakalarının ikincisi dün ya 
pılmıştır. 

Poyraz olduğu cihetle müsa
baka sert bir hava içinde geç
m:iş ve bu yüzden tekneler bir
birile S! kı bir mücadele içinde 
yarışmışla~ır. Müsabakaya Gü 
neş, Demirspor, Galatasaray ve 
Fenerbahçe klüplerinin tekne -
!eri iştirak etmiştir. 

Yarış neticesinde Güneşten 
ibrahimin ıdare ettiği Aybike 
isimli tekne hir saat 45 saniye
de birincı, Deınirspordan Fey -
yazın idare ettiği Sert isimli tek 
ne üç dakika farkla ikinci, Ga
Jatasaraydan Niyazinin idare et 
tiği tekne üçüncü, Fenetlıahçe -
den Hayrinin idare ettiği Kara
yel ısimli tekne dıirdüncü ol -
muşlard1r. 

Milli Şef 
An karada 

(1 inci sahıfeden devam) 
ye reisi Dr. Lıltfi Kırdar, İstanbul 
kumandanı Halis Bıyıktay, yeni 
Berlin Büyük Elçim;z Hüsrev Ge
rede Deniz köşküne gelmişler ve 
Cumhur Reisimiz tarafından ka
bul edilmişlerdir. 

Milli Şef, saat 18.30 da, refa -
katlerinde Başvekil ve Huiciye 
Vekili <ılduğu halde, bir motörle, 
Florya açıklarında demirli bulu
nan Savrona yatına geçmişler ve 
bu zewıt tarafından uğurlanmış
lardır. 

Savarona 18,4:'> te Derinceye ha
reket etmiştir. Cumhur Reisimiz, 
Derinceden hususi trenlerine geç
ınışler ve Ankuay:ı müteveccihen 
yolla.rına devam etmişlerdir. 

RESMİ TEBLl(; 
İstanbul 26 (A.A.) - Resmi teb

liğ: 

Reisicumhur Ankaraya hareket 
elmiş ve teftişte veya istirahatte 
bulunan İcra Vekillerinin de mer
keze avdetleri tebliğ olwımuştur. 

Bu tebliğ beynelmilel vaziyetin 
efkarı umumiyece malüm olan 
halinden başka hususi bir vah;ı
met.n ica'lıı değildir. Dünya vazi
yetinin ağırlığı ve nazikliği önün
de mes'ul devlet ricalinin iş ba
şında bulunması tabii görülme

sindendir. 

Üç Kişi Biribirini 
Yaraladı 

(1 inci sahifeden devam) 
İsmail, Muzaffer ve Yakub a.

dında üç arkadaş Yenişehirde bir 
kahvede iskambil oynarlarken İs
mail arkadaşı Yakuba bile yap
tığını söylemiş, arkadaşının bu 
ittiıamın.a canı sıkılan Yakuba 
küfürle mukabele etmiştir. 

İşe İsmail de karı§mış ve ara -
lanııda çıkan kavga bir a.nıda bü
yümüş ve üç arkadaş bıçaklarını 
çekerek biı1birini yaralamışlardır. 

Yaralılar tedavi altına alınarak 
tahkiıkata başlarunıştır. 

fngilterenin Cevabı 
Hitlere Bildirildi 

Zafer Demok
rasile rindir ! 

(1 ir.ci sahifeden devam} 
haksızlıklar kaldırılacak, eski' 
Alman müstemlekeleri iade edi
lecektir. Danzig Almanyaya ilti
hak edecektir. Koridorda bir Al
man otomdbil yolu açıbnasına mu 
kabil DanZ'igde Polonyaya on 
sene müddetle bazı haklar veri
lecektir. Pokınyada Almanlar a
leyhindeki tedhişe nihayet veril
mesi için Almanya ile Polonya 
arasında müzakereler yapılması 
lli.zmıdır. Bundan sonra Ahnanya 

koridordan bir otomobil yolunun 
ademi tecavüz misak.ı alk:tedebilir. 
MUSOLİNİNİN TEŞEBBÜSÜ 
Lorırlra 27 (Hususi)- Danzig 

yüzünden bôr harbin önüne ge -
çilınesi için Muııolininin Bitler 
nezdinde müessir teşebbüslerde 
bulunduğu anlaşılınaıktadır. Bit
ler, İngiltereye ""1'ki ofan taleb
leri kaıbul edilmek şarlile müza
kereye rezı olmu~ur. Müzake -

1 relerin neredf! yaJ?ılacağı henüz 
malüm değildir 

BİTLER TA..'llENBERGE 
GİTMİYOR 

Bertin 27 (Hususi)- Son vazi
yet üı1erine Hitler Tanenberğe 

gitm~ıen sarlııı.azar etmiştir. 

Nutuk yerine bu sabah neşredi
len bir beyannamede hul'ıisaten 

deniliy<:ır ki: 
Almanyıa sad'ece haklarının i

ade&ini istemektedir. Bu haklan 
t.e6lim edilmedikçe, Alınan mil -
leti elindeki silahı bıra•kmıyacak>
tı.r. Ahnanyıa sulh istiyor. Fakat 
bu sullıun adilane olması lfızım
dır. Versıry muahedesinin bütün 
hilkümleri ilga edilmeli, Alman
yaya eski hududlan ve müstem
lekeleri geri verilmelidir. Al -

man milkıtinin yaşıyaeağı mü -
reffoh günler yaklaşıyor. 

NÜRENBERG KONGRESİN -
DEN DE VAZGEÇİLDİ 

Berün 27 (Hususi)- Vaz,yetin 
müzakerelere müsaid bir şekil 

alması üzerine 2 eylülden 11 ey
lüle kadar devam edecek olan 
Nürenberg kongresinden sarfına
zar edilmiştir. 
GİZLİ MADDELER VAR !III? 
Parıs 27 (Hususi)- Bazı ga

zeteler Alman - Rus p,mıının giz
)i maddeleri ihhvıa ettiğini iddia 
etmektedirler. Ma;kovadakı Fran 
su: elçisi Nagpier Parise ç~ğml
mıştır. 

SQvyet - Alman ademi tecavüz 
mirokının gizli maddeleri hak -
kında tcreşşüh eden malümat şu
dur: 

Sovyet Rusya bir harb vı.im
unda her iki tarafa da istediği 

ham maddcleri satmak bakllunı 

muhafaza etmiştir. Bu meyanda 
Polonyaya ham madde vermekte 
devam edecektir. 

Yine Sovyet Rusya, 'bu mua -
hedeyi ne gıöi şartlar içinde fes
~eceği hekfilnda birçok k~ıt
Iar koydurmuştur. Burıaar me -
yanında So\-yet Rusya Alımanya
nm istilasını kendisine tehlikeli 
görür, hareketıini. komünizm a -
le)1ıinde bulursa muahedeyi fe
sih ha'kıkını muhafaza etmelkte
dfr. 
İNGİLTERE VE DOMİNYON -

LARHAZm 
Londra 27 (Hususi)- Bütün 

dominyonlarda harlı tedbirleri 
ikmal edHmiştir. Hind müslü -
manları İngil!ıereye sedakat te -
minatı verınişlıerdir. Maltaya üç 
aylık erzaık deııo edilmiştir. Ce
belüttarıkta'ki bütün İtalyanlar 
konroloo müstesna olmak üzere 
şehri terketmeğe daıvet olunmuş

lardır. Sefere hazır bulunan İn -
gi.liz ordusu şimdiki halde 800,000 
kişidir. 

Londrada bütün müdafaa ted
bırleri alırunıştır. İcabında şehrin 
sür'Mle tahliye edilmesi için de
miryolları ve limanlar idaresince 
vesait temin olunmuştur. HerkE6 
bir hava taarruzu halinde sığına
cağı yeri bilmektedir. 

ALMANYADA YENİDEN 
SİLA ALTINA ÇA(iIRILANLAR 

Berlin 27 (Hususi)- Silah al
tına çağınlan 20 ile 45 yaş arasın
daki ihtiırat efradının sevklerine 
baŞ'lanmıştır. Alınan orılusıı ta -
mamile hazır ve harekete g<'çecek 
bir vaziyette bulunmakt.ıdır. 

Yolcu trenlerinin büyük bir kıs
mı asker ina!W,yata tahsis edil -
miştir. 

• 

Sivil tayyare sefer;.eri kaldırıl
mı..,<nır. Denizde seferde bulunan 
bütün Alman gemılP.ri bitaraf li
manlara iltica etmiş vaziyette -

· dirler. 
BrMcsel ve Llheydeki İngiliz 

sefirleri, tam bir bitaraflık mu -
haiaza etmek şartile Almanyanııı 

' bu iki devletin hududlarına ria -
yet edeceğine dair teminat ver -
mişlerdir. 

LİMANLARIMIZDAKİ İTAL -
YAN VE ALMAN VAPUR

LARI GİTTİLER 
Dün Romadan gelen bir telgraf 

üzerine limanımızda bulunan İ
talyan yolcu vapurları ile şilep -
eri hemen hareket etmişerdir. 
Vapurların ~!erini ve almakta 

oldukları yü.'kü dahi yarıda bıra-
' karak hareket etmelerine sebeb 

herhangi bir harb tehlikesi ol -
duğu söyleniyor. Sabahleyin bir 
miktar yolcu ve yolcu eşyası a
lan Çitadi Bari vapuru bu tıelgraf 
gelir gelmez, aM:ığı yulcu ve eş
yaları derhal tahliye etmiş ve 
boş olarak vaktinden üç dört sa-

' at evvel hareket et.ıniştir. Bu va

purun tek yolcusu İtalyan sefa
reti ataşeıniliteridir. 

İzmir ve Mersin limanlarında 
bulunan Ahnan vapurlan da 

Ber linden aldıkları ibir telgra 
üzerine derhal demir alarak mez
.kür limanlan teıia?tmişlerdir. 

Hırttli İzınirde bulıınan ve çi -
menıo yii<klü olan Alınan vapuru 

hamulesini tahliye etmeden ha
reket etmiş, fakat liman dairesi 

tarafından körfez daiı]'inde çev
rilmiş, hamulesi boşahtınlmJŞ • 
tır. 

ŞEHRİMİZDEKİ BAZI :OCNEBİ
LER DE GİDİYOR 

Siyasi hadiselerin son inkişafı ü
zerine şehrimizde bulunan ecnebi- · 
!erden bir kısmı memleketlerine 
dönmek üzere hazırlıklara başla
mışlardır. Bilhassa Alman, İtal -
yan ve Amertlcalılar buradaki he
saplarını tasfiye etmişlıerdir. 

Amerika sefarethanesi, Ameri -
ka tebaasına memlekete dönmeği 
~avsiye etmiş, kalmak zaruretinde 
olanlara da birer gaz maskesi te
darik etmelerini tavsiye elmiş ve 
kendileri için Bebek ve Arnavud
köy kolejlerinde sığınaklar yapıl
dığını bildirmiştir. 

DöRTLER KONFERANSI 
TOPLANACAK MI? 

Roma 27 - Ecneb; müşahidlere 
göre MussollıU, Danzig ıneselESini 
iptida tetkik etmek üzere dörtler 

' •et.ııııl 
(1 inci sahifeden " 11 

d 
.. ,·e 

lerdir. Harb daha uza ıl(l ,ıdı!' 
ha Alemşümul bir ınahiY~~. ~ 
takdirde J'aponya, Aın.~r~h•ıııl 

devletlerin de harbe ınııd ·rdt * 
takdiri vardır ki, bu takdı bh,ıl 

yalnız Amerikanın sulh "ııilf' 
lehine müdahalesi geçeıı "' 
Barbde olduğu gibi totali!•\,.. 

heyi soO: dakikada köküııde0 • 
mıya kati gelebilir. ıJ' 

Akıbetin bu dehşeti k•.~ii f 
totaliter devletlerin her ~ı ,ııl. 
laşmak mülfilıaza ve 1

" ıııl 
bertaraf ederek mutıalı• ,~ 
istiyeceklerini silih patl•~...,,.ı 
kadar bir türlü havsala ..,.. 
ve .. iliin.ilıaye de alaınJY~ 

ETEl\I İZZET ~ 
1 il •••• il •• •• •• •• 1 • 

Almanya ile 
Y eııi Ticaret 
Muahedesi~ 

Türkiye ile Almanya ar ;#ıll 
ki ticaret muahedesinin Jll~ 
31 ağw;t.osta bitecektır. ırt>' • 
hükfuneti yeni bir ticaret ~ 
bedesi ekdi için h ükfVl"' t• ~ 
müracaat ederek müzake!~.1rı' 
!anmasını istemiştir. MüZ3",,er 
lere yakında Ankarada b•i"' 
caktır. 

·1~ 
Açık mesameler daim& .5' ır 
noktaların ve sivilceicriJI C 
şek.külüne zemin hazır ıar ıf' 
dinizin mesamatını sık~ 

• . !> 

~'~i~~'~T f~ 
konferansının toplanma6ı fikrini Iİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİiiİİjjjii~ 
B. Hitler'e kabul ettirmiştir. il A {j A R A .. ! 

Bundan sonra, Avrupanın u - r p 
mumi variyetini görüşmek için 

daha geniş bir konferans toplana- A ç L A ~ 
caktır. 

Roma 27 - B. Bitler dün gece 
B. Mussoliniye yeni bir mesaj 
gönde~, İtalyan Başv~kili der
hal cevab vermiştir. Bu ıoosajın 

muhteviyatı bakında az:mıi ke -
tum.iyet muhafaza ediıliyor. 

İtalyaıı gazeteleri vaziyetin ve
hametini kabul etmek.le beraber 
buhranın sulhan halli imkfuılan 
bulunduğunu yazıyor. Messagero 
gazetesi diyur ki: 

.Son dakikada öğrenildiğine gö
re, bıılı7anın halli için s1yasi mü
zakerelere imkan hasıl olmuştur. 
Bu akliselime avdettir.• 

Al.man gazeteleri de gayet mu
tedil bir lisanla neşriyatta .bulun
maktadırlar. 

İNGİLTERENİN CEVABI 
Londra 27 (Hususi) - Hitler'in 

masajından sonra, siyaııi vazi -
yette bir irıtitzar havası hasıl ol
muştur. İngilterenirı bu mesaja 

verdiği cevab, Alman taleblerini saç boyaları saçların talıi~~ 
sulh yolile hallıetıınek üzere Al - !erini iade eder. Ter .,ı bil 1 
manyaya verilmiş son bir fırsat makla çıkmaz, daiınl' si t'~ 
olarak lıelakki edilınekteditr. • aJ1 • Jır. Kumral ve siy dJf 

• • sıhhi saç b<ıyalat' ,,,.,,. 
Bedin 27 (Hususi) - Japon - İNGİLİZ KANZUK~P:C"'t1.'1 

yanın Rus - Alman anlaşmasına ~ 
BEYOOLU - iST 

karşı aldığı vaziyet üzerine, Ha • 
riciye Nazırı Fon Ribbentrop Ber- f 
lindeki Japon elçisini davet ede- O Ek B hçet e 
relr, kendiııile uzun müddet gö • r. rem e ~ 
rüşmüştür. Bu mülil:at hak.kın- Tıb Fakülte.si Kula". 
da hiçbir şey öğrenilmemiş ise de Burun DOÇ4lııtı ,; 11~ 
Hariciye Na:zırının Japon sefirine Taksim cwmıumT•' .,.I~~ 
bazı temınat veıdiği zaruıedi! - ---· ........... _... ---- .,..: -Pktedir. Telef 
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No. 67 Yazan: Rahmi Yağız 

Ya Bir Mermi İle Suyun Dibine 
Gideriz, Ya Teslim Oluruz 

Nihayet Bizi İstanbula Götürürler, Kamplardan 
Birine Yerleştirirler, Orada Otururuz 

c_;;; Akşama kadar gemide tek 
1 adam kalmaz!. 

..._ l'ie yapalım ... çare yok ki!. 
h ..._ Canım kapiten sabahtanberi 
~:~hadiseyi haber verişimde ce
ııı ol~ak cçare• yok ki.. diyor
~ nul ... İşte bunun çaresi pekala 
'flı.at. bonkiler işlemiyorsa efrad 
~nalarla onu işletirler. Su -
tıı.eı:~rine çıkalım, havayı değiş-

IE~üvari güldü Çarkçıbaşının hid
~li ta'\TJ.rlarına tamamen zıd bir 
Ilı takındı. Müstehzi bir eda ile 

ilkabe!e etti: 

l!ıi~ Suyun üstüne çıkalım değil 
rıı "•• Si!ivrinin, işlek bir Tiirk Ii
&>anının önünde boy gösterelim .. 
&'~e hoş geldin derler değil mi? .. 
:: bunu hesab ediyorum, yoksa 
~.kilerin maçunalarla ~\etil -

l!ıi değil! .. 
~ Canım sen bir ke•e havayı 
~~ıştir hele, böyle b;r tehlike o· 

raa tekrar dalarız ... 
..._ \'ine maçunalarla! 
..._ E:vet! ... 
..... a· ~ ır defa görüldük nıü, taki-

şerefimizi muhafaza edebilmeli - ı 
yiz! 

- Yani görülürsek bir düşman
la harbe mi tutu.şalım! 

- İcab ederse evet kapiten! 
....,Fakat herkes sizin fikrinizde 

değildir. Göz göre kendini düş -
man destroyerlerinin ateşine ata
cak, biraz sıkıntı çekip· de geceyi 
beklemek yerine müebbed sıkıntı 
olan esarete kendini bağışlıyacak 
kadar beyinsiz değil mürettebat!. 
İsterseniz sizi dışarı koyuverebi
liriz .. anladınız mı dostum! 

Çarkçıbaşı kamara kapısını açtı, 
başını dışarı uzattı, tekrar havayı 
kokladı, burnunu iyice çekti, son
ra süvariye döndü: 

- Buyurun, dedi. Kapiten, bir 
de siz bakın, gazlar kapıya kadar 
gehniş, şimdi sizin kamaranıza da 
dolacak. İsa !bilir mangadakiler 
baygın haldedirler şimdi ... 

Klavye yerinden kalktı, sükü
netini muhafaza etmeğe çalışarak 
iki adım atlı, kamara kapısına gel· 

di. o da tıpkı çarkçı/başı gibi başı
nı dışarı uzattı, derin"ve gürültülü 
bir teneffüs alışla havayı kokladı; 
koku süvarinin de bir anda gen
zine dolmuş. gıcıklamış, gözlerini 

yaşartmıştı. 

Klavye başını içeri çekti, kapı
yı kapadı, yüzü buruşukluğunu 

muhafaza ederek çarkçıbaşına söy
lendi: 

- Doğru, hava sahiden bazul
muş.. Teneffüs edilemiyecek ha
le gelmiş ... Bu vaziyet karşı.sın da 
fazla tahammül güç ... 

Sonra bir dakika düşündü .. su
yün yüzüne çıkmakla bu vaziyet
te geceyi beklemenin faide ve 
mahzurlarını teker teker kafasın
dan geçirdi, bir defa tekmil gemi
yi dolaşmak, mangayı gözden ge
çirmek, mürettebatı tetkik etmek, 
geminin her tarafında gaz mevcut 
olup olmadığını anladıktan sonra 
karar vermek üzere tereddüdünü 
yendi. Çarkçıbaşıya işaret etti: 

(Devamı ucıTJ 

Maymunların Aşkı L,~kan Osmanlı donanmasına 
ı'ı- t Uçurulur. Destroyerler bu
t~ geı_r. Biz hareket edemedi-
~l ıçın tabii burada kalll', ol- (S inci •a11fadan devam) müddet kindar nazarlarla süzdü-
t ... 1 ın. uz. yerde bekleriz. De;tr;ı- ğü gemiciye arloasıru dönüp or-,,.. e b (eğer tabir caizse) pek iyi idi. Son 
>o b·ı 1Zi göri.irler. Oncfan sonra manın derinliklerine dalıp git -
• ır zamanlarda bu havalide seyahat 
~ 

1 
tı:ıermi ile suyun dibine gö- miştir. 

ıı ter, Yahut da çıkar, kendemi- eden bir sefer heyeti gemiciyi Bu hadise, Kaliforniya üniver-
ıleıı~lara teslim edeır, Tritonu bir görmüş ve onu İngiltereye götür- sitem profesörlerinden Rodolf Al-

•roye · k b . , ı..- ınek istemiştir. Tam bu sırada bq . rın ar asına ag.atır, uv- traşi maymun1ar üzerinde mühim 
~ gıdecek, donanmatrıza ka - vatanına kavuşacağından sevinçle ve dikkate şayan tecrübeler yap-

"' acalc yerde İstanbula gider, ü- 1, yol hazırlığı yapan gemicinin ö- mağa seVketmiştir. 
liı-a kamplarından birine yerle - nünde beliren ve sefer heyetini Şimdi profesör tedarik ettiği 

OiUruruz. , dehşefiler içinde bırakan iri ve dişi ve eıtloek ma:tmunlar üzerin-
~i~ Fakat bu bir ihtimaldir ka - kıorkunç bir dişi goril kolları ara- de tecrübeler yaparak insan ve 
~ n ... Halbuki burada kalıp bek- sıııda tuttuğu insanla maymun a- maymun arası yavrular elde et-
1,;kıe .ölmek.muhakkaktır. Size rasında küçük bir mahluku ge- meğe çalışıyor. Bakalım netice ne 

~~·~ımdilik mürett~batın sağ- micinin kucağına atmış ve bir o1acak? .. 

teq.. ınin etmektir. Ölüm gele- · ==========================~ 
%ır böyle bizi tarla faresi gibi 
~~ !erle bunaldığımız şu dara • 

~ b~ırn.ede bulma~ın ~ . Vars.'~ 
~.. <ıenizde suyun ustunde bızı 
·"Sun• 
S· .. 

"r~varınin kaşları çatılmıştı; 
~•n Çıbaşının son sözleri ona çok 

aı ge1m· t' M " h · "tın ış ı .. " uste zt tavır-
'e ı bırakan Klavye ciddi bir ses 

Çatık kaşlarla sordu: 

~e demek ıstiyorsunuz? 
~b beınek istediğim şu: müret

r•tı burada fare gibi zehirle öl
ec..ı;· . 

-.,ınıze, bir defa suyun üs-
~l Çıkarın orada, muhtemel teh-

eı- v ~ arsa onlarla çarpışmağa, 
' , ağa hazırız. Öleceksek as
'-0lmeliyiz.. Kalacaksak da 

Çocuk Mezarlığı 
(S inci sayfadan devam) 

rilm~ etikette Si<:ilya prenslerin
den birinin ismile şu tarih yazılı: 
1753 - 1760 ... 

O devirde, kibar aılelerin ölü
lerini muhafaza etmeleri adet i
di. Palermo papasları, kibar ve 
ze~in ailelerin ölülerini tahnit 
etmenin usulünü bi..lli:lerdi. Bu a
det, 1881 senesine kadar devam et

ti. 

Palenno'nun dışında Kapuçini 
manastırının mahzenlerinde bir
çok mumyalar vardır. Papaslar, 

ufak bir bahş~ '!'ukabilined bun
ları gösterirler. 

Mahzenlerden ikisinde, mum
yalanmış erkek ve kallın cesedleri 
vardır. Üçüncüsü papaslara mah

sustur. 
Elbiseleri Üzerlerinde bulunan 

bu ölüler tamamile cam ve yahut 
yalnız üst tarafları cam tabutlar 
içine konulmuş ve yan yana du
varlara dayanmıştır. Bu mahzen

lerde beş yüze yakın ölü vardır. 
Hepsi derin bir uykuya dalmış 

gibidirler. 

Yirminci Asrın Robensonları 
\\~aıı: MAYNE - REID 

~ 
~~sı loocasının düşüncesini 

~l\<i. ll.ober ded., kendi ışimizi 
~ltıııl görelim. Avadanlığımız 
qlııı ın. Frank ile Hanri de yar -
a ~.:der1 er. Bır tekerlek yapmak 
~ d •t zor bir ış değildir. Biz 
' •n k l Ço daha zorluklar çek-
~ \ayd ylizünüz gülsün. Ar -

"'1:~ Ura gece yetişirız. 
~l-ô'oanın tamiri bitıp ~la çık-
" <.ı.tı • ~ · ııu zaman gi.ıneş batıyordu. 

~) bı "'lediklen içın karanlıkta 
tııa..ır ıhtmah \'ardı. Dur -

· Ateş y.ı.k.;ı otCi.ıkları yer-
e < -ınege .ıt .ı. r r verd.ler. 

Jıı • sabah karır .a ını do 
ır ve kcn nın ızforıni ta-
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kib ederek ilerlediler. Herhalde 
kendilerini karşılamağa gelenler 
olacaktı. 

Öğ~eyi buldular. Gelen giden 
yoktu. Rol!larla öküz arabası ço
rak, çakıl!ı bir vadide, tektük bo
dur ağaçlı bir çölde ilerliyorlardı. 

Bir dağa doğru tırmanırlarken 
bomba gibi birşey patladı. Bu da 
ne demekti? Kervan Santo - Fe 
hiikıimetine bomba götürüyordu. 
Acaba kendilerine yol göstermek 
için bunlardan birini mi patlat -
m~lardı? Yoksa yerlilerle sava
şa mı girişm~lerdi? 

Rolfün karısı: 
- Hayır dedi, eğer vuru•salar

dı bomba sesleri kesilmezdi. 

Türkçesi: Sis 

Rober Rolf biraz düşündü: 
- Bir kaza olacak dedi. Çünkü 

bomba iki kere patlar, halbuki biz 
tek ses duyduk. Allah vere de ya
ralanan olmasa. 
Yarım saat kadar durup etrafı 

dinlediler. Ses seda duymayınca 
tekrar yola çıktılar. Ara.ha dağın 
tepelerine vardığı zaman güneş 

yine battı. 
- Burada geceliyecek miyiz? 
Karısı: 

- Hayır dedi, yürüyelim, ker
vana yetişelim. 
Kervanın bir gece evvel gece

lediği yere geldikleri zaman feci 
bir manzara ile karşılaştılar. A
rabalar devr.lmı.ş, ate~ler sön -

ÇOCUK 
·o··~ 

ikiz Ve Biribirine 
Yapışık Cocuklar 

Birisinin uykusu geldiği halde 
öbürüsü uyumamak arzusundadır. 

Birisi gezıneğe ve yahud yüz 
numaraya gitmek ist~e öbürü 
istememektedir. 

Görüyorsunuz ya? Çok müşkül 
bir vaziyet ve çok meraklı ve bed
baht bir yaşamak. 

Resmini gördüğünüz ikiz er -
kekler de tıpkı ikiz kardeşler gi
bidir. Mideleri ayrı olmakla ı-e

ral:ııer biı1birine yapışıktır. ikisi 
birbirinden ayrılamaz. Birisinin 
istemediğini diğeri mecbı: .-en 
yapmaktadır. 

Resmini gördüğl.inüz ikiz ço -
cuklar, yedi sekiz yaşına kadar 
böyle yaşamışlardır. 

Nihayet, üstad ve mükhassc• 
oir operatör bu ikizleri b;rbirin
den ayırmağa karar vermi~tır. 

Ameliyat oldukça tehlf<Ddir .. 
Çünkü, mide meseloodir 

t.kizlerun anası ve babası ço -
cu'klarının birbirlerinden ayrı! -
masına karar verince doktor da 
mes'uliyeti üzerine alarak ~ıııeli

yıı<tı yapmıştır. 

Ameliyat çok meraklı olduğu için 
binlerce halk hastanenin etrafını I 
doldurmuştur. 

Heı<kes meraktan çatlıyacak bi~ 

Dünyada o kadar çclk garib ha
di6eler oluyor ki; bir gün bakı
yorsumız gazeteler beş kardeş 
birden doğuran analardan bahse
diyorlar .. 

• halde kapılarda ve pencere dip -
!erinde beklerken operatör ameli
}'atını muvaffakiyetle bitirmiş ve 
ikizleri birbirinden ayırarak ay- 1 

' rı, ayrı yataklarda yatmak saade- . 

Hani bundan altı yedi sene ev
vel Kanadada bir a.na beş çocuk 
birden doğurmuştu. 

İıki, ve batta üç çocuk birden 
doğuran analar çoktur. Fakat beş 
çocuk birden bir karında yaşat -
malı: ve doğurmak oldukça mü -
him bir gariliedir. 

Bu sebeble, Kanadada beş çocuk 
doğuran anayı, Kanadalılar baş

larında taşıdılar. 

Bu, fıkara ana ve baba, Kana
dalılar tarafından vüoude getiri
len cemi:teller vasıtasile derhal 
yardım gördüler. 

Ka.nada zenginleri ve halkı bin -
!erce lira toplıyarak bu fıkara a
na ve babaya ev ve irad aldılar. 
Beş kardeş de Kanada hükume

ti, kendi evladları sayarak bakıp 
büyütmeğe karar verdi. 

Bu, beş kardeş ~imdi birer 
kraliçe ve kral gibi büyütülüyor 
Yedişer yaşına kadar geldiler .. 

Resmini gördüğlinüz çocuklar 

ikizdir. 
Fakat; bu ikizler bedbaht kar

deşlerdir. Çünkü mideleri birb•
rine yapışık olarak doğmuşlardır . 

Dünyada, bu çocuklardan gnyri 
bir ikiz hemşireler de vardır. Bu 
ilriz hemşireler birbirlerin sırtla

rından yapışıktır. 

İşin tuhafı, birisi yemek yemek 
istediği zaman ötelki stemem~k
istediği iştihasız bulunmaktadır. 

müş, yerlerde yaralılar yatıyor
du. Kurdlar cesedlerin üstüne a
tılmışlar, karınlarını doyuruyol"
lardı. 

Çocuklar bu manzarayı görün
ce haykırıp gözlerini kapadılar. 

-4-
Kervan kızıl derililerin hücu -

muna maruz kalmıştı. Rolf ce -
sedleri muayeneye başladı. İki oğ
lunu ellerinde tüfek, arabanın ya
nında nöbetçi bıraktı. 

Küco ile beraber dolaşmağa 

başladı. Kervan arkadaşlarının 

hepsi ölmüştü. Kurtlar cesedleri 
tanınmaz bir hale koymuşlardı. 

Orta yerde patlıyan !bomba du
ruyordu. 

Kızıl derililer yükte hafif pa -
hada ağır ne varsa alıp gitmişler
di. Ancak denk yapıldığı halde 
bırakılan eşyalar da vardı. Hay -
dud 1 arın acele ile korkup kaçtık
lar:! da anla~ılıyordu. 

(Deı•amı var) 

' ii.ne mazhar kılmıştır. ı 

İkizler, hastanede bir ay kadar' 
kaldıktan sonra çıkmışlardır. Şim-ı 
di, birbirlerinden ayrılmış olduk
ları halde istedikleri gibi gezip 
oynamakta ve istedrkleri gibi ya
tıp kalkmaktıadırlar. I 

İkiz çocuklar, bu hiirriyete sa
hih olduktan sonra; alışkanlık i
oabı birbirlerinden ayrılmamakta 

imişler ... Çok garib değil mi? 

At'1l.stos Müsabakamız 1 
1 - Dünyanın en uzun nehri; 

2 - Dünyanın en büyük ağacı. 

Ağustos bilmecemiz yukarıda 

yazılmıştır. Dünyanın en uzun ve 
büyük nehrile en büyük ve uzun 
ağacı nerede \'e hangi isimde ol
duğunu bir kağıda yazarak bıl

mece memurluğumuza yollayınız. 
Hal varakalarınızla birer resmi
nizi de gönderirseniz Çocuk sah.fe
mizde neşrederiz. 

Birinciye; bir iskarpin, 
İkinciye; bir çorab, 
Üçüncüye; Bir mürekkepli ka

lem. 
Dördüncüden ellinciye kadar 

muhtelif güzel ve faydalı hediye
ler verilecektir. 

YAZISIZ 
HiKA YE 

ı-BIRAZ DA GÜLELi~I 
Lord Sinkopur, boyacıyı çağıra- - Bir !ıra .. 

rak şu emri vermişti: 
- Bana bak! Şu bizim mahalle-

nin kilisesinin üzerinde bulunan 
horos heykelıni güzelce boya . .. 

- Baş üstüne .. 
- Ne vereceğiz?. 

Hasan baba, balık avlamak için 
sahile inmişti. Elındeki voltayı de
nize salladı. 

Fakat; voltanın ucuna 
cisim takılmıştı. 

Hasan baba voltasına 
görmem~li. 

Halbuki; voltayı tutan 
dalmış bir kadındı. 

ağır bir 

takılanı 
1 

denize 1 

- Peki, fakat dikkatli boya.. 
Sonra, kurumadan evvel de bo
zulmasın ha!. 

- Baş üstüne Lord Sınkopur .. 
Boyacı; kilisenin çan kulesine 

ç•klı ve horosu göz alıcı kırmızıya 
boyadı. 

Nihayet; kuruncıya kadar bir
şey olmasın diye de üzerine şöy
le bir levha astı: 

- Boyaya dikkat ediniz ... 
İşini bitiren boyacı aşağıya indi. 

Arhk ~i bitmişti. 
Lord Sinkopur işin farkında de

ğildi. Boyacının bir lirasını verdi. 
ve başından savdı. 

Sabıılıleyin kiliseye gelenler baıt
larını çan kulesine kaldırıp bak -
tıklan zaman şaşa kaldılar. Bir
birlerini dürterek gülüyorlar ve 
bir yandan da kilisenin mütevellisi 
Lord Sinkopurla alay ediyordu: 

- Yu ... Havaya levha asılır mı?. 
Kim geçip horosa sürünecek de 
boyasını bozacak?. Allah akıllar 

• 1 
versın .. 

Zavallı Lord Sinkopurun habe
ri yoktu. O da sabahleyin kiliseye 
geldiği zaman herkes gibi bu lev
hayı görmüştü. 

O da, herkes gib hayretle levha
yı temaşaya daldı. Ve şu suretle 
söylendı: 

- Hay Allah miistahakını ver
sin! .. Ulan ne budala boyacı imış 
bu .. 

Fakat, kilisenin kalesinden bu 
manasız levhayı şimdi kim indire
cekti? 

Nihayet boyacıyı buldu. Ve ba
ğırmağa başladı: 

- Deli mi oldun be adam? .. İn
dir şu levhayı .. 

Boyacı kemali sükunetle şu ce
vabı verdi: 

- Lord Sinkopur, bırakın levha 
boya kuruyııncıya kadar dursun ... 
Ben onu insanlar için değil, kuş
la.r için astım.. 

Hasan baba voltasını zorladı. Ni
hayet, bin müşkülatla suyun yü
züne çekebildi. 

Lakin; volta ile beraber suyun 
yüzüne çıkan avını görünce ödü 
patladı. Fenalıklar geçirdi. 

Ve nihayet işi anladı. Lakin ih
tiyar Hasan babanın da yüreği ye
rinden oynamıştı. 
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~ Çocuklar, İhtiyarlar ve Hastahktan Yeni Kalkanlar İçin Gıda: 

KANZUK BESLEYiCi UNLARI 
Vitamin ve Kalöri cihetile çok zengindir. KAN Z U K UNLAR 1, besler ve kuvvetlendirir, çok kolay 

hazmolunur. Çocuklarda ishal gibi Barsak rahatsızlıklarını mucip olmaz 

Beşikten Mezara Kadar SağlaJJl 
ve Beyaz Kalan Dişler! 
Diş macunu kulla
nanlar bir çok tec-
rübelerden sonra 

neden daima KANZUK PİRİNÇ UNU - KANZUK PATATES UNU - KANZUK YULAF UNU·
KANZUK MERCiMEK UNU - KANZUK BEZEL VE UNU - KANZUK İRMiK UNU RADYOLİN .. 

. KANZUK NiŞASTA UNU - KANZUK ÇAVDAR UNU. 
Çeşitleri tanınmış Eczane ve Ecza depolariyle büyük . bakkaliyelerde vardır. 

de karar kılıyorlar? 

~enkü RADYOLiH: 

, KANZUK B SL YICI - UNLARI 
• Dişlerde (Küfeki - Tartre) 
husulüne imkan bırakmaz. 
Mevcut olanları da eritir. 

Eşsizdir, Mükemmeldir, 
Umumi Depo: 

lstanbul 

Sıhhi olarak hazırlanır, Kat'iyen Bozulmaz ve Kurtlanmaz 
I N G ILI Z - KAN Z U K Eczanesi, Bey©ğDu .. l;S'itallf'ıl~lYID 

• Dişleri mine tabakasını 
çizip hırpalamadan temizler 

ve parlatır. 

• Ağızdaki mikroplan % 100 
kat'iyetle öldürür. Perakende Satıt Yeri: Bahçekapı Zaman ıtriyat 

lzmlr Acentası : TÜRK ECZA DEPOSU 

Devlet Denizyolları işletme Umum 
Müdürlüğü İlanları 

Umum müdürlüğümüz münhalatına doktor alınacağından tıdip 
olanlann aşağıda yazılı vesaikle Zat İşleri Müdürlükü:ınüze müraca
atları ilAıı olunur. 

l - Nüfus hüviyet cüzdanı. 
2 - Ahvali ııhhiyesi iyi bulunmak. _ 
8 - Mütekaidler için (sin tahdidini aşmamış bulunmak). 
f - Mütekaidlerin senedi resmilexi, bonservisleri. (6749) . ,,. 

Mülga Deniz-B~nk tarafından 1939 senesi için muteber olmak \\ze
re nama ve hiımiline olarak eşhas ve müessesata verilmiş olan gerek şe
hir hatlarile İzmir Körfez vapurlarına ve gerek uzak seferler vapurla
rına mahsus parasız paso ve serbest seyahat varakaları 30 ğustos 939 
tarihinden itibaren muteber değildir. Bu paso ve serbest seyahat vara
kalarının 30 ağustos 939 tarihine kadar İstanbul<la İşletmemize ve İz-
mirde ~ubemi.Z<: iadesi rica olunur. (6693) 

lstanbul Elektrik, Tramvay Tünel 
işletmesi Umum Müdürlüğü 

İLAN 
Eski Tramvay Şirketi tarafından verilnti§ olan 

ğustos 1939 tarihinden itibaren mer'iyetten kaldırılmıştır. Eski 

paso hamillerinin Belediye meclisince te.sbit edilen yeni listeye da

hil olup olmadıklarını anlamak v ~ eski pasolarını geri vermek üze

re İdareye müracaatları rica ve eski paoolar kuJlanıl<lığı tak

dirde biletçilerimiz tarafından istirdat edileceği ilan olunur. 

.6667· 
UMUM MÜDÜRLÜK 

Yeşilköy Tohum Islah istasyonu Satınalma 
Ve Satma Komisyonundan: 

Nevi Miktara Tahmin Muvakkat 
bedeli teminatı 

'" ... ira Kr. Lira Kr. 

Döküm halinde saman 150 - 170 ton 977.50 73.31 

Yeşilköy tohum ıslah mtasyonuna aid Mecidiye Çiftliğinde bulu
nan yeni sene mahsulünden t~h'Ilinen l'50 ila 170 ton kadar döküm ha
lindeki saman s~:k eksiltme ile satılacaktır. 

Eksiltme 28/ Ağustos/939 tarihine tesadüf eden pazart<?si günü sa- • 
at (15) de Beyo~lu İstiklal caddesi 342 sayılı binada Liseler Muhase'be
c:iliğınde top.!anRcak korr.isyoıı tarafından yapılacaktır. Şartnamesi 

Yeşılı..öyde tohum ıslah ist3syonunda her gün görülebilir. Taliplerin 
muayyen gün ve saatte m,,yakkat teminatlarile birlikte komisyona 
müracaatlar;. (6177) 

Dikkat: Dil~ 

ECZANESİ-
Bahçekapı Yerli mallar Pazarı üst tarafındaki caddeye 

· • nakle dildi. • 
Taze ilaçlar - Ehven fiatlar 

İstanbul Orman Müdürlüğünden: 
ı - Orman Umum müdürlüğü teşklatına dahli Orman Tahdit ko-• 

' miByonlanna dağıtılmak üzere imaline lüzum görülen 50 adet müdafaa 
tipi çadırın ımali 15 gün müddetle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Mezkılr çadırlurın muhammen fiyatı cem'an 3250 üç bin iki 

JÜ2 elli liradır. 
3 - Eksiltme 1939 Eylı11 1 inci cuma günü saat 15 de İstanbul Or

Jnan Çevirge müdürlüğü odasında yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminat 423 lira 75 kuruş. İstanbul Orman mes'ul 

ınuhasipliğinden alınacak makbuzla Ziraat bankasına teslim edilecek
liı .. 
1 5 - Şartname İstanbul Orman müdürlüğünde görülebilir, 

r 6 - Eksiltmeye girebileceklerin şimdiye kadar bu işleri yapmış 

bulunmaları ve ehliyetlerile birlikte belli gün ve saatte sözü geçen ko-
misyona müracaatları. •6441> 

,. ...... ____ , ___ Saraçhanebaşında • Horhor caddeeinde ________ , 
• Di§ etlerini besler, diş eti 
hastalıklarına mani olur. 
Ağız kokusunu keser, 

Kız 

Erkek 1 Yabh 
Yatısız 

Ana, iık, Orta ve Lise sınıflanna talebe kaydına başbnnu:ıtır. Ecnebi lisanı ilk sınıflardan itibaren baş
lar. Kızların yatılı kısmı tamamiyle ayn bir binadadır. Yatısız talebeyi nakletmek için mektebin hususi 
otobüs servisi vardır. İstiyenlere tarifname gönderil'r. Telefon: 20530 
I.ise va Orta okulu bütünleme ve engel imtihanlanna 1 eylfil cuma günü ve olgunluk im~ihanlarına da 

ı~ eylfıl cumartesi günü ~şlanacaktır. 

Siz de sabah, öğle ve akşam her yemekteO 
~qnra 2"Ünde 3 defa 

Ay • 1 
İstanb1ıl Vilayet ve Belediye 

Riyasetinden: 

1---~ Kullanınız Alım-.-~ ' -___________________ _/ 

1 Yatak, yemek ve çalışma o- lstanbul Limanı Sahil Sıhhiye Merkezi 
. daıarue saıon ta1rım1arı velha- Eksiltme Komisyonundan : I 

sıl her nevi mobilyalar; BA- ·ı - Mtl'kezimiz far<; itlafı işlerinde kullanılmak üzere niiJl'~ı1· 
1 ağustostan itibaren kanunu mahsuslaxı mucibince bina, buhran ve . 

tanzüat vergilerile tenvirat ve konlurat resimlerinin yoklamasına baş_ıl 
!anacaktır. 

KER (ESKİ HAYDEN) mağa- mel'kezimizde mevcut 150 torba, 200 leğen. 200 saç mangal aıınac 

Belediye Tahakkuk şubelerinin alakadar memurları bu yoklamalar
1 esnasında gayri menkullerin bütün taksimat, müştemilat ve teferrüa

.zalarmda teşhiT edilmekte ve 

her yerden ucuz fiat ve müsaid 

şartlarla satılmaktadır. 

Tahmin bedelle•\ (8Y2) lira (50) kuruştur. ııı~ 

2 - Buışe ait şartname merkezimiz levazımından parasıZ aıııl 
3 - Eksiltme 29.18/J939 salı günü saat 14 de Galatada Kara ı ıl 

tını mahallen tetkik edeceklerdir. ıBu itibru:la bilumum emlak sahip- ı:.ı----------11• 
!erinin yoklama memurlaırnın müracaatında kendilerini hüsnü kabul -------·-·--- -

fapaşa sokağında mezkur merkez eksiltme komisyonunda yapııac 
4 - Eksıltme açık olacaktır. 

5 - Bu ışe ait n•uvakkat teminat bedeli 66 lira 94 kuruştur. f 
6 - Eksiltmeğe g'receklerin 1939 yılı Ticaret odası vesikalarını İstanbul 3 üncü İcra memurlu

ğundan: termele.ri şarttır. (6192) I 

edip icap eden izahatı vermeleri ve gayri menkulleri gezdirmeleri, bil
hru>sa konturatları her an tetkike amade bir va,ziyette bulundurmaları 
sayın halkın kendi menfaatleri nanuna ehemmiyetle rica olunur. 

(5564) Bir borcun temini için mahcuz !;:::======================:::::: 
bulunan (50) lira kıymetli b~ş IJ j'..,. h • } 
parça elbise koymağa mahsus cam-~ ısar ar ZAYİ mr GÖZ HEKİMİ U. Müdürlüğünderı: 

1837 numaralı arabacılık ehli- ı Dr. Nuri Fehmi 
yetnamem ile lüzumlu senetler 

lı vitrin 31/8/939 perşembe günü ---------------------
Cinsi Miktarı Muh B. % 7,5 Te- Eksiltmeniıı 5ıı! 

miııat Şekli 
Lira Kr. Lira Kr. 16 

İstanbul Belediyesi karşısında 
ve kazanç makbuzlarile ceketim Ayberk Apart. Tel. 23212 

saat 17 de Beyoğlu Meşrutiyet 

caddesinde 239 numarada satılaca-
zayi olmuştur. Bulanın insaniyet !~~~~~~~~~~~~~ 
namına evrak> Tophanede Nal -
band Süleyman ustanın dükka -

nına bırakmaları rica olunur. 

Sahibi ve neşriyatı idare eden 
Bil§ muharriri 

ğından almak ;stiyenlerin yevm Kamyon & adet 

ve saati mezkürda mahallinde bu- Muhtelif boy 50000 kg. 

8700 .-
7000 .-

652 . 5(} Kapalı zarf l~ 
525 . ..:... Pazarlık 

çM .f 
1- 8/VIII/939 tarihinde miktarı yukarıda yazılı muhtelif Jıo)ıılı ı 

ihale olunamadığındaıı yeniden pazarlıkla ve yine yukarıda 18 ıı''*" 
==;:::::::=:::==================.:;:;::::::::::::::::==:==:r;;;;:;;=;;;;:;;;;;;;;;:;;;;:::;=== 1 aıdet kamyon şartnameleri ~cuibinc e kapalı zarfla eksiltmeye ]<oP 

İnce oğlu Mehmed 
ETEM İZZET BENİCE 
Son Telgraf Matbaası 

lwıacak memuruna müracaatları 

ilfın olunur. (20069) 

BUGON 
KUMBAOASINA 
PAD-4ATAN 
KOCOK El 

YA~IN 
CEI{ DEFTElllNE 

iMZA ATAN 
BOYOK EL 

OLACAKTlll 

TO~K(Y 
1$ 

e>ANKASI 

~ , 
II- Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları, eksiltJ'lle 

58 

ri hfaalarında yaztlıdır. o~ 

III- Eksiltme 12/IX/939 salı günü Kabataşta Levazım ve 
111 

yaat şu•besindıeki alım komisyonun da yapılaeaktır. j)if· 

IV- Şartnameler her gün sözü yeçen şuıbeden parasız aıııabıırıl" 
V- Kamyon mübayaasına girecekler mühürlü teklif me]<tııb~i1 

kanuni vesaik1e %7,5 güvenme parası makbuzu veya banka ıe n b' 
mektubunu fötiva .edecek kapalı za~arım eksiltme saa~i~d:e ,-1 
saat evvelin.e kadar komisyon başkanlığına makbuz mukabılıJl 
meleri lazımdır. (6721) _,./ 

111• Bayanların mahrem tuvaletlerinde I<. e 
!anacağı gayet sıhhi, el çantalar1nda b•:ıi 
tatınan ve en ince elblseler altında b8 

11 olmayan, vücuda bütün serbestiyi ver• 
11 

gayet kullamşh adet bezleridir. FEMIL ", 
BA4LARI her eczane ve bUyük mağ•~' 
larda bulunur. 

İstanbul Defterdarlığından: . 
Senelik ınub•ııı , 

. ası r• men kır ,en 
ura 

Ahırkapıda Cankurtaran mahaTJe ve sokağında etrafı du
varla çevrili ve eşcarı müsmire ve bir buçuk parmak 
tatlı suyu havi 2298, metre murabbaı bostan ı3o ell~ ;cj 

Yukanda mevkii yazılı bostan hizasındaki muhamme.n seıı 2s1s/9ı' 
bedeli üzerinden açık arttırma sure tile icara verilecektir. 1haıe5 peJ' 'ıt• 
tarihine müsadif pazartesi günü saat 14 dedir. Taliplerın % 7• ssı 

.. ve 
çelerini vakti muaweninden evvel yaptırıp mezkiir gun 119rı· oJ) 
Defterdarlık Milli emliık müdürlüğündeki komisyona nıüra<:9~ (Bl 

• 


