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Sahib ve Başmuharriri: 

ETEM İZZET BENİCE 

gi liz Kıt 'a lar ı Fransaya Ç ı ka rıldı 
Müzakere Umidi Zayıfladı, Harb Hazırlığı Şiddetlendi 
ilk • 

ın 

Bütün Avrupa Seferberlik Yaptı Askeri Sevkiyat Hızlandı 
~iliz Kabinesi Busabah Bir Toplantı Yaptı Son Sözünü Söylüyor 
fürk Toprağının Her Karışı Türk Hitler Vaziyeti Çok Vahim 
Ordusunun Kefaleti Altındadır • • Gördüğünü Dün Açığa Vurdu 

Sovyet Rusya ile Almanya Arasında Gizli 
Bir Anlaşma Olduğu ve Türkiyenin Al
man Nüfuz Mıntakası Olarak T esbit 
Edildiği Haberi Ancak Bizim Dostlukla
rımızı Kundaklamayı istihdaf Eden Bir 
Mana Taşıyabilir. 

Yazan : ETEM iZZET BENİCE 

Ilı ~Plıeler U..erinde sulh ve harb ı 
~erini ayni zamanda dllı:-
~ alıuı karşılıklı faaliyetler 

'llııııııalı bir tekilde devam eder· ı 
~ tıı propqanda servisleri de bo§ 
ltrınuyor. Propııaanda, bugünün 
~ ~knik ve mil~sir silahlarından 
1 
iti olınuıtur. Tahsis edildiji her 

ı._ıılı.a ve her veçhe üzerinde iyi 
"'lllıuııldıjl takdirde mutlaka 

:uv~ak olan bu siliilı, işte §im· 
~bilhassa Türkiyenin doatluk
So llıı. kundaklamıya çevrilmiştir. 
I il dört ~ içinde Türkiyenin 
th ve aleyhinde dünya efkıirı 
llıııurıuyesine çeşidi sayılamıya· 
~ derecede propaganda hava • 
b· ~'ll'i uçurulmuştur. Bunlardan 
~ tı:ı 'l'ürk • İJı&ili:ı, Türk • Fransız 
~llup..u teşviş için çıkarılan 
, erdir ki, bu haber de Türkiye
~ Sovyet Rusyanm hattı hare
b~tilli taklb ederek Almanya ile 
ii"' •demi tecavüz paktı aktedece· 
t:L ve ittifaklarından ayrılarağı 
""ed.ilmqtir. 
~u yetmemif Fon Papen'in 
t it Şefe Hitler'den bir mesaj 

1~İrdiii ve red revabı aldıiı bil· 
~ A.vı-qpaya yayılmıştır. Tiir
~ Ye, Yalnız ıulha hizmet ve ııılhu 
~ 0rUnıak ve kendi memleketine, 
lteıı.dj vatanına karşı gelebilecek 

' 'Vlizleri önlemek hassasiyeti 
~ lllüteharrik bir devlet olduğu· 
•• "'" da ~vre bu yoldaki propagan • 
(Q istihdaf ettiği gay. aşikllr· 

llurün de Türk efkirı umumi· 

yesine bir başka kaynaktan bam· 
başka bir haber uçurulmuş bulun· 
maktadır. Dünyaya yayılan ve 
Türkiyede yayım dellalhğı yapı
lan bu habeze göre Deyli Ekspres 
gazetesinin Nevyork muhabiri 
Sovyet Rusya • Almanya ademi 
tecavüz paktına bağlı ırizli bir 
protokolun metnini öğrenmiye 
muvaffak olmuştur. 

Bu metne göre protokolün ikin· 
ci maddesi ile Sovyet Rusya Ma
caristan, &manya, Yugoslavya, 

Yunanistan, Bulgaristanın Alınan 
nüfuz mıntakasına tefrikini ka • 
bul etmiş. 

Büyle bir protokolün mevcud ol
duğunu, olacağmı, olabildiğini 

zannetmek dahi mümkün değil 
dir. Bazı kanaat ve tefsirlere göre 
Almanya ile Rusya arasmda gizli 
bir karar veya anlaşma mevcud 
olmadıkça Almanya için bugünkü 
anlaşmanın hiçbir kıymet ifadesi 
yoktur. Almanya istila hırs ve 
hedeflezini değiştirmedikçe Sov
yet menfaatleri ile mütezad bir 
halde kalmağa mahkumdur. 

Almanlar Polonyada, Balkan
larda ve cenubu şarki Avrupasın
da kendileri için tesbit ve ilan 
ettikleri chayat sahası. hedefine 
yürüyebilmek için ancak ve an
cak Sovyetlerle anlaşmış bulun • 
malı ve bunun için de gizliden 
gizliye yeni bir taksim yapmış 
olmalıdırlar. 

Deyli Ekspres, anlaşılan ya bu 
(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Dün Zengin Bir Spor 
Günü Yaşandı 

--- - ------· 
'"' 

~ l>i1 ıı muhtelif spor müsabakaları yapıldı. Yukarıdaki resim 
"§l~tden bir enstantaneyi tesblt ediyor. 

Spor müsabakalarının tııfsilatı yedinci ıahifemizdedir. . . 

gü-

Akdenizde tamamen seferber hale gelen Fransız donanmasmm toplan 

İngilizler : 
'' Harb Edeceğiz 

Diyorlar,, 
Paris 28 (Hususi) - Bir harb 

vukuunda Fransız saflarında harl> 
edecek olan ilk İngiliz askeri kıta
atı Fransız topraklarına çıkarıl • 
mıştır. İngiliz askeri tayyareleri 
için de Fransada bir çok tayyare 
meydanları tahsis edilmiştir. İn· 
giliz askeri kıtaatı Fransızlar ta -
rafından büyük sevinç ve mera
simle karşılanmışlardır. 

İNGİLTERENİN CEVABI 
Londra 28 (Hususi) - İngiliz 

kabinesi bugün öğle vakti yeni
den toplanarak Hitlere verilecek 

<Devamı 6 ıncı sahifede) 

1 KISACA 1 , __ _, 
it Ürür, Karvan Yürür 

- Son Telgraf niçin ikinci tabı 
yapmıyor? . 

Cevab verdim: 
- Prensipi değil. Fevkalade, 

halka mutlaka anında duyuru! • 
ması icalı eden bir vaziyet olma· 
dıkça da yapmıyacaktır. 

- E amma, bugünlerde bazı 

havadisler olabilir?. 
- İkinci tabı yapanların bizim 

verdi,ğimiz haberlerden daha yeni 
haberler verdiklerini görmüyo • 
r uz. Batta bizimkilerini alıp ikin
ci tabılarına koyuyorlar.. Bu da, 
gösteriyor ki Son Telgraf kendi 
intişar saatlerine hakimdir, gece
ye kadar verilebilecek bütün ha· 
vadislerden halkı haberdar ede· 
biliyor. 

- O halde?. 
- O halde mesele yok. Hem 

ikinci tal-• yapanlar bir kere de 
kulaklarını kesip arkaya atsalar 
halktan duyacakları lakırdılarla 

ikinci tabı yaptıklarına yüz bin
lerce defa nadim .-e pi~man olur
lar. 

Bulgaristan Yabancıları 
Acele Dışarı Çıkarıyor 
Bu Sabahki Trenle Gelenler 

Avrupay a Dair Neler Anlatıyor? 
' 

r 

Bulgariatanın biı"çok Tilrk 1\5erlı:.rini sinesinde muhafaza eden 
Razgrpd şehri ve İbrahimpaşa camii 

J3u sabah saat 6,40 da gelmesi i
ca:beden Kaııvansiy-onel treni 
8 de yani tam bir bucuk saat rö
hassa Blligaristandan bir kısım 

Bu trenle Balkanlardan w bil
hassa Bulgaristan bir kısım aiJe.. 
aileler şehrimize gelmiştir .Bu aile 

ler transit olarak şehrimizden 
geçecekler, bir kasını İrana bir 

kı$mı da Mwıra ve Fil..istine ııi· 
decektir. 

Ailesile birlikte istasyona inen 
İran talbiiyetli Moiz Haftalyan 
adında biri kendi.sile ııörüşen bir 
muharririmize şunları söy !emiş
tir: 

c- Ben Bulgaristanda doğub 
<nP1·n'""' R ,.,,,..., ~1 •.,,,.~ ... , 

Makineye 
Verirken: 

Hitler Bugün Son 
Kararını recek - Bu bahis üzerinde bazı lakır

dılar da olmuş .. diyorlar?. 
- Aldırma, it ürür, kirvan yii· 

rür .• Lakırdısı meşhur mesel ol· 
duğu g,i.bi.. Bırak sarhoşu kendi 
yıkılsın!. dedikleri de büyük bir 
hakikattir. • • 

Fransız Gazeteleri Hitlerin Harb 
İçin Bahane Aradığını Yazıyorlar 

(Yazın 6 ıncı sahıfede) 

• 
SEFERBERLİK 

ŞAYiASI 
Bir Kısım İhtiyat Sınıfların 

Silah Altına Daveti Yalan 
Dün sabah Londra radyosu 

Tiirkiyenin bir kısım iktiyat 
sınıflarını sili.h altına davo ' 
etmek üzere bulunduğunu ha 
ber veriyordu. Londra radyo
sunun bu havadisi nasıl icad 
ettiii meraklı bir sualdir. 

Bizim, son dakikaya kadar 
böyle bir vaziyetten ne hu • 
sus!, ne de rl?'iıni şekilde ma· 

ltlmatımız olmamıştır. Hüku

metin, böyle n;,~ik bir vazi • 

yette, 11lacağı kararları tam 

bir isabetle ve zamanında 

tatbik edeceği muhakkaktır. 
Ancak, bir kısım ihtiyat sı· 

nıflarm silah altına çağırıla

cağı yolunda henüz milsbet 
bir havadis yoktur. 

Yıldıray, denize indirilmeden biraz evvel 

Yıldıray Bugün 
Denize İndirildi 

Denizaltı 
Yapıldı, 

Gemimizde Merasim 
Nutuklar Söylendi 

(Yazısı 6 ınM sahifede) 

ÇERÇEVE 
• 

BİLMEC E 
-1-

Dibinde esya ve hadiselerin ga!"et gizli ve çetrefil kanunlal'la 
tahammür ettiıti siyaset denizi ne garib filem! Bir taraftan içine dal
gıçiar dalar, aglar atılır, eltalar 6alıverilir, fakat hiçbiri bize o esrarlı 
del'iz ılibi mulıtevasından, sağlam bir vesika gösteremez. Bakarsınız, 
oltada bir papuç eskisi. ağda bir yıfm deniz nebatı ve dalgıcın elinde 
kırık bir m otör pervanesi! Ya denizde ne var? 

Biitün ömrümde ben, •ata binmeyi bilmem• diyenle, •siyasetten 
anhmam• söziinü söyliyene ıaslıınıadım. Herke• kanaatince ata biner 
ve siya~etten anlar. Öyle y1, ayuklarını atın sağ ve sol tarafından sar
kıtacak şekilde eyere oturan her insan ata binmiş demektir; deh 
deyin~e de at gider, oldu bitti. Siyasette de ayni şey. Herkesin bildiği 
ve anladığı kaba ihtimalleri şu ,·eya bu sıraya göre, doğl'u veya eğri, 
herl.angi bir tertibe her sokabilen siyasetten anlıyor <!emektir; gemi 
sii\ ariliği değH ki bu, kürevi nıfüellesat bilmeğc ne lüzum var? 

Halbnki aıa binmek olsun, siyasetten anlamak olrnn, kolay gÖ· 

rıir.dii[:ü nisbdte çetin birer ihfüas şııbesidir. Ne ~are ki kolaylık 

içiudeki bu zorluk her insam, birinde maddi ve öbüründe manevi 
hünnil?i göstermeğe davet eden birer benlik aynası füsunile avlar 
ve h 'rkes binici, herkes diıılomat kesilir. 

lle:kesten vazgeçtik, fakat bızzat ehil geçinenlerin, ihtisas iddia 
(Devamı 6 ıncı sahif~de) 

NECİB FAZIL KISAKÜREK 

• 



2 - SON Tl':LG&A 

YAŞA!'ılAK SAN'ATINI 

HERKES BİLİR l\Iİ?. 

Nurul:ah Atac, aııtık, daha y!.k
sek meselelerden bahsetmej:e baş 

ladı. •Yaşamak san' atı. dive bir 
makalesini okudum. Nurullah 
Atacın, yaşamasını bilip oilm~:L

ğinin farkında değiliz amma, ya
şamak san'atı hakkındaki fikil'ieri 
hayli meraklı ... Bize göre y•şa -
mağa gelince: 

Efendim .. Yaşamasını herke> bi
lir amma, hani vasıta?. Malıllr. ya 
yaşamak para ile olur.. Par~s.z, 

yaşamasını bilmişsin, ne çıkar? .. 
Yaııamadan yaşamağa da fark var
dır. Herkes yaşar. 

Ölmiyecek kadar yaşıyan, bır 
deri bir kemik yaıııyan, boğazcna 
kadar dolmuş olduğu halde yaşı
yan, sürünmeden yaşıyan, dosta 
düşmana muhtaç olmadan yaşı -
yan, baııkasının sırtından yaşı -
yan vardır. 

Marifet odur ki, yaııamalı, ves
selAın!. 

İSTANBULDA ACAİB 

ŞEY HİÇ YOK MU?. 

Dünyanın ne gibi acaiblikleri 
var, diye, bir gazetede, bir seri re
sim gözüme ilişti .. Garib hayvan
lar, vesaiti nakliyeler, ağaçlar, çi
çekler, binalar var .. Fakat, şu bi
zim İstanbula ald bu acaib nes
neler arasında hiçbrişey gözüme 
ilişmedi.. Acaib şey ararken, İs -
tanbulu hatırlamamak olur mu?. 
Şu bizim tramvaylarımız ne gü-

ne duruyor?. Ya otcbü;lere ne 
buyurulur?. 

BİRA BUHRANI 

DEV Al\I EDERSE 

Biranın ucuzlaması üzerine baş

Çocukların Bu Yıl Her 
Halde Mektebe Gönde-

lıyan buhran haıa devam ediyor. rilmeleri Temin Edilecek 
Siyasi buhran gibi, sakın, bıra 
buhranı da bir h.dise k . 1 İlk tahsil çağında bulunan tek -a çı armasın.. . ki 

Meg• b' · İ t b 1 halk mil çocu arın bu yıl lıerhJlde er, ızım s an u ı, ne . 
k d b. d" kün' .. . . B' mektebe yazılmalarının su•·etı ço a ıra uş u ımış.. ır ,. . 

t .. l" b. t' t' il · G 1. kat ıyede temın olunması hakkın-ur u ıra ye ış ır emıyor. a ı-
b h k . b' . . daki Maarif Vekaletinin sc>n ta-

a, er es, su yerme :ra ıçıror. 
İstanbullular haklıdır: Süt içse mımi şehrimize de gönderılmış-

zehirleniyor. İyi menba suyu içse tr. 
aldatılıyor.. Maarif müdürlüğü bu emri ço-

bı·- ğaltarak bütün ilk mekteb mii -En iyL;i bira içmek, diyor. 
raya saldırıyor.. dürlüklerine göndermiştir. 

KRİSTOF KOLUMBUN 

YUMURTA HİKJ.YESİ 

Şehir tiyatrosu artistlerinden 
Vasfi Riza Amerikaya gitmiş, se
yalıat intıbalarını şimdi neşredi -
yor. Y azıııının baııına, şu serlev -
hayı koymuş: 

- Kristcf Kolumbun yumurta
sına doğru!. 

Hakikaten, bir Amerika seya -
hati yapabilmek, Kristof Kolum
bun yumurta hikayesini andırır. 

Biz, bir pazar günü, İstan1ıul 

içinde, çoluk çocukla gezmeğe gi
demiyoruz. Çünkü, yalnız yol 
masrafı büyük bir yık>m oluyor. 
Ta Amerikaya kadar gidebilmek 
doğrusu kolay değil. 

Vasfi Riza, demek ki, Kristof 
Kolumb<ın hikayesinı iyi ezberle

• 1 
mış .. 

AILl\IED RAUF 

Ayrıea tedrisatı iptidaiye mec
lisi tarafından da tekmil mahalle 
müme;sillerıne ve belediye şube
lerine tebligat yapılarak bu yıl 

ilk mektebe devam edecek çai!'a 
gelmiş olan çocukların bir iiste -
!erinin çıkarılması ve bunların e
beveynlerine miiıracaatla çocuk
larını herhalde mektebe yazdır -
malarının söylenmesi bildirıle -
cektir. 

Bilahare de mektebler açılınca 
mahalle mümessilleri ve beledi -
yeler mıntakalarındaki bu kabil 
çocukların mektebe yazdırılıp 

yazdınlmadıklarını kontroi Ede -
ceklerdir. 

Bu kontrollarda çocuk:arını 

mektebe hıiliı gönmedikleri görü
len ana ve babalar cczalandırıla -
cakları gibi müddeiumumiliğe d~ 
verilecettlerdir. 

IKÜÇÜK HABERLE:[! 
Belediyenin 
Alacağı Para 

* Alın.an sefiri Fon Papcn ta

rafından yapılan davet üzerine 
Berlin büyük elçimiz Hüsrev Ge

rede ile refikası dün öğle yeme
ğhıi Tarabyada Alman sefaretin

de yemişlerdir. Bu akşam da Çin 
sefirine davetlidirler. 

* Tekaüd edilen memurlar ve
ya vefat edenlerin eytamına ma

aş tahsis işinm sür'atle intacı için 
bunlara müteallik evrakın doğ -

rudan doğruya aid olduğu vekıi -
Jetlere gönderilmesi alB.kadarlara 
tebliğ olunmuştur. 

* Talebenin daha iri çalışma
sını, profesörlerin de ders senesi 
için ilmi tetkikatta bulunacak za
mam kazanmalarını tell".lI!en bu 
sene ımti!banlar eylül sonu,da 
yapılacaktır. 

* Memurların eylül ayl.kları 
y~ni ıbarem hükümleri.ne göre \'e
rıleccktir. Ücretle m'.istahdem o

lanlar, mezun oldukları mekteb -
le_rin derecelerine göre maaş ala
caklardır. Bunlar işledikten son
ra aldıklarından maaşları eylıll 

sonunda verilecektır. 

* Maarıf Vekaleti yeni barem 
kanununa göre verilecek maaş -
!arın listesini hazırlamaktadır. Ü
niversıte profesör ve doçcntlerinin 

maaştan birer derece yüksel ti! -
mlştir. 

* Belediye tarafından Ihlamur 
kii§kü satın alınarak aynen mu -
hafaza edilecek \"e burası yeşil sa-

}ıa olacaktır. Ihlamur - Beşıktaıı 
yolu da b:r an evvel tamır edile
cektir. 

* Posta. Telgraf başmüdürlüğü 
Üni:versitede bir posta iUbesi aç-
mağa karar \'eI'Illiştir. ı 
* İlk mektehlerimizde bu se

ne de çifte tedrisat yapacaktır. Ge

çen sene 73 biıni bulan ilk mekteb 

talebesinin bu sene daha fazla o
lacağı tahmi.n ediliyor. 

*Öğretici ve teknik filmlerin kon
trolüne dair yeniden hnzır lanmış , 
olan nizamname dün dlayete teb
liğ olunmuştur. 

* Şehıimızde bu· can Müdafaa 1 
Vek;U Nacı Tın~ı Ha• 'P şa As

keri hastanesinı zıyaret etırış, ~1-

ve edilen pa,·ıyon.Jrın b;r an e\·

vel bitirilmesi emrini vermiştir. 

* Selan.k sergisine 35 ;andık nü

munchk e§ya gönderı.nııştır. Pa
\~iyonumuza komıser olarak tavin 

edilen Zeki Doğan da Sc' an kP ha
reket etmi tir. 

Meçhul Cesed Kimfn ? 
Anado!uhisarında vı.icudü kur

şunla delikdeşik edılmış bır halde 1 

bulunan meçhul cesed etrafındaki 

tahkikata devam edılmektedir. 1 

Maktulün hüviylti ile katilleri hak 

kında müh:m ipuçları elde edil

diği zannolunmaktadır. 

Taksitlerin Mikdarı ve 
Tarihleri Tesbit Edildi 1 

İstanbul belediyesinin Ankara

da Belediyeler Bankasından yap
tığı beş milyon liralık ve 'o 5,5 
faizli istikrazın geçenlerde top
lanan şehir meclisi fe\'kalıide top
lantısında tasdık olunmuştu. Bu 
i;tikraza a:d taksitler lJ taksitte 
alınmış olacaktır. 

Taksitlerin miktarı \'e tediye 
olunacağı aylar da tamamen tes
bıt olunmuştur. Bu para:;a aid ilk 
taksıt 1 ıemmuz 939 da w (400) 
bi1' lira olarak belediyeye veril -
mış ır İkiııci taksit (5001 bın lı
rndır ,.e bir evlü.:de bdediye he
_b: l: ~ka• a } at ı.roı~ o.a -

cak .. ır. 

--o
' 

Bir Meb'sumuz 
Vefat Eti 

Bir mıidde tenberı Şişlı Sıhhat 
Yurdunda tedavr edilmE>kte olan 
Kastamonu mEJb'u:;u Hüsnü Açık
söz dun sabah \'efat et.mıştir. 

Merhum lstikla! harbi esnasın
da Kastamonuda in:işar eden A
ç•k Söz, gaze'esinin sahih ve 

başmuharriri bulunuyor ve milli 
cepheyi ku\'\·etlendirmek mak -
sadile ateşlı neşriyat yapıyordu. 

Son intihabda Kastamonu meb
usu seçilen Hüsnü Açıksözün ce
r.a=es~ bugün merasimle kaldırıl
mıştır. 

İKDAM: 

Ebüzziya-ı:ade Velid cİngiltere
nin cevabı• başlıklı yazısında; 

harb ihtimali düne nisbeten biraz 
daha artmıştır, diyor ve şu mü
taleaları serdediyor: Almanya ken
dini zorla sevkettiği vaziyetten az 
~ muvaffakiyetle çıkamazsa har
bi göze almıştır. İtalyanın Danzig 
için beliiya girmiyeceğine da'r ha

berlere inanılabilir mi? Bugün 
madrabazlık ve döneklikten iba
ret olan Avrupa politikası, karşı
sındayız. Bu politikaya bilhassa ri

ayet eden İtalyanın Almanla.-dan 
ayrılması rivayetlerine .nanabili
rU:. Maanıafih İtalyanlanıı Alman-

zalarını çekerler. 

cınımuıı.tTn: · 

Yunus Nadi • Yu.goslavyadn mı i
li birlik> başlıklı yazısında Yugos

lavyada sürüp giden Sırb - Hır

vat ihtilafının kalktığını memnu

niyetle karşılıyor ve diyor ki, an
tant devletlerinden her biri Pal
kanların müdafaasında v<.zife al -

mış ordular grubudur. Bu grup
ların muhtelif ihtimaller karşısın

da nasıl hareket edeceklerinin ta
yini erbabı arasında sür'atle ve 

kolaylıkla tesbit olunahH.,cek tek
nik bir meseledir. 

• 
TAN: 

M. Zekeriya Sertel .ikinci bir 

Münih harb!n önünü alamaz!. baş-l 
lıklı yazısında Hitlerin Çember -

!ayn 'e gönderdiği mesajın gergin 
havaya sükün verir gibi olduğunu 

kaydettikten sonra diyor ki: Hit
lerin bu hareketi bir ric'attır. ln
giltereye yeni teklifler yapması. 

harekete geçmemesi, bilakis Tan-

Türk Parasile 
Değiştirilmiyecek 

l\I rk Ba1'kası, ,imanda ye 
Sirkeci garında ecnebi yolcuların 1 
paralarını Tü~k parasile değişt:ren 
gi:elere bır tebl:ğ yapmıştır. Bu 
.. t:u~ığ:e yo cı.uar 1 n do.ar s.erlıng 

\ e Fran. z frar.gından başka ib
raz edc:c: klcl ı ccn .... bı paralar r.ı 
Türk parasile değiştirmeme eri 
bildirilmiş ir. Bu em r diğer bir 
iş'ara ksdar dcYam edecektir 

Yeşil Sahadan Maksad ' 
Nedir? 

Nafıa Vekallti şehirde tesis edi
lecek yeşıl sahalar ile bu sahala
rın ne maksadla vücude get rile
ceğı. içlerinde inşa cd.ltcek bina
ların ne işlerde kılllanılacağı 

hakkında malümat istemi;;tir. 
Şrhir planını haZ>;rlarnşı olan 

Prost eylül iptidasında gelecek 
ve Vekaletçe istenilen bu malü
maıı bir rapor haliıı<le hazırlıya
caktır. 

nenberg ve Nürenl:ıerg'de söyliye

ceği nutuklardan vazgeçmesi işi 

müzakere yolile halletmek iste -

d.ğini gösterir. Şimdi herkes Hit
lerin mesajını ve İngilterenin ce

vabını merak ediyor. İkinci bir 
Münih dünyaya sulh gtirmeğe ka
fi değildir. Çünkü Hitlerin hedefi 

Danzig ve Mümh değildir. Daha 

geniş, daha şümullüdür. Dünya 
esaslı bir sulh ·konferansına muh

taçtır. Mesele bu suretle _kökün -
den hallolunabilir. 

VAltİT: 

cİstikbal sulhu ne ıle lemin e

dilecek . başlıklı yazısında Asım 

Us diyor ki: Çenıberlayn şimdiye 

kadar müzakere yolunu açık tut
muştur. Alman taleblerini bey -

nelmilel b ir konferansta konuş -
mak dünya sulhu için faideli olur. 

Fakat ikinci bir Münih yapıla -
maz. 

YENİ SABABı 

Hüseyin Cahid Yalçın cDemok
rasilerin kuvveti• başlıklı yazı -
sında diy<>r ki: Sil'ii.h harbi henüz 

başlamadı. Fikir ve maneviyat sa
haııında tarihin en büyük ba~bi 

oldu ve demokrasilerin zaferi ile 
neticelendi. Naziliğin, Faşizmin 

ve Komünizmin ayakta durabil
mesine imkan kalmadı. Meğer de

mokrasi aleyhtarı pcygamiıerler 

birer siyaset hokkabazlarından 

başka bir şey değillermiş. Bir 
memleketi idare için milleti köle 

haline sokmağa, sözler, tefekkür 
ve vicdan hürriyetlerini boğmağa 
memleketi casus sürülerile dol -
durup bir çok vatanperverleri öl

dürmeğe, tahşid karargahlarına 

doldurmağa hacet yokmuş. İngil
tere ve Fransada olduğu gibi de

mokrasi düşmanlarının memleket

lerinde de bir efkarı umumiye, 

mes'ul hükumet, bir hür matbu
at olsaydı bu ıztırablar çekilmez, 

bu tehlikeler geçirilmezdi. 

Belediyedeki Teftişler 
Neticelendi 

Uzun zamandanberi mü!kiye 

müfettişıeri tarafın.dan belediye

de yapılmakta olan teftişler ik -
mal ed.lmiş'ir. Müfettişlerin ha

zırıamakia meşgul oldukları ra -

porbrnı muhteviyatı malum ol -
mamakla buaber hiç kimseye ış

ten el çcktiı'medıklerine nazaran 

müsbet netice alınmıştır. 

Şimdi ı. fa.ye ve mezbaha tef
tiş edilecektir. 

·-
Talebeye Otobüslerde 

Tenzilat 
Maarif Vekıileti İzmir ve An

karada olduğu gibi İstarı:bulda da 
talebeye otobüslerde tenzilatlı 

tarife tatbikini istemiştir. 

Belediye henüz otobüs imtiya
zını ku1lanmadığından, bu iş için 

otobüs sahibleri nezdinde teşeb -
büsatta bulunaeaktır. 

Pasif 
Korunma 

işl·eri 
Bunun için Hazırlıklar 

Görülüyor 
46 ve 47 yaşlarındaki erkek va

tandaııların pasif korunma işle 

rinde çalışmaları kanuni bir mec
buriyettir. Bunların mensu.b bu~ 
lundukları kazalar kaymakamlık
larına müracaat ederek kendile -
rine ayrılacak vazifeleri almaları 
için bugünlerde bir davetname i
lan olunacaktır. 

Bu vatandaşlardan bir kısmı 

mahallelerde teşkil olunacak it
faiye gruplarında vazifodar ola
caklar, diğer bir kısmı da yaralı
lara ve gazlananlara yardım için 
hastabakıcı olacaklardır. Kendi -
!erine vazifelerii öğretilmek için 
kurslar ve talimler yaptırılacak -
tır. 

Mekteblerde 
Çift Tedrisat 
Maarif Müdürlüğü 
Tedbirler Ahyot 
Şehrimizdeki ilk mekteplerde 

çift tedrisat bu sene de kalkamı
yacaktır. Çift tedrisat gören mek
teplerdeki talebeden elde edilen 
randıman düşüktür. Bütçedeki 
tahsisatın kifayetsizliği bir tür
lü bu mahzuru ortadan kaldıra
mamaktadır. 

Mekteplerden çift tedrisat kal
dırılamadığı bir sırada ortaya i
kinci bir müşkül çıkmıştır. Maa
rif Vekaleti orta tedrisat mek -
teplerinde sekizle on üç arasın
da ders yaptıracaktır. Bu şekil 

iyi netice verdiği takdirde ayni 
usulün ilk tedrisata da teşmili 

muhakkaktır. Halbuki mektep -
sizlik yüzünden henüz çift ted
risat usulü ortadan kaldın1a -
madığı için sabahleyin dört ders 
usulünün bir müddet daha 
ilk mekteplere teşmiline imkan 
yoktur. Yalnız Vekiı.let İstanbul, 
Bursa, İzmir gibi talebesi bol şe 
hirlerde sabah tedrisatını kabul 
etmiyecektir. 

İstanbul Maarif Müdürlüğü bu 
mahzuru şimdiden anlamış ve 
şehrin mektep ihtiyacını yeniden 
tesbit etmiştir. 

Mekteplerdeki talebe mikdarı 
her sene bir mikdar artmakta -
dır. Geçe sene şehrimiz n .lk 
mekt~pler•nde okuyan talebenin 
sayısı yetnı•ş üç bin olduğu hal 
de bu sene bu mikdarın tezayüd 
etmesi çok muhtemeldir. Maarif 
müdürlüğü her seneki talebe te
reyüdünü tahmini olarak tes -
bit edecek ve şehrimizde her se
ne buna nazaran ne kadar yeni 
mektep açılması lazım gelece -
ğini Vekalete bildirecektır. 

Hataylı Memurlar İçin 
Halayın anavatana ilhakından 

evvel oraya gitmiş olan Hataylı 
memurlardan vazifelerine dön -
miyenlerin maaşlarının kes;Jme;i 
için vilayetlere bir tamim tebliğ 
olunmuştur. 

ı•lt=ıE!lı~ 
ıı "ı Japonların Uysa• ıg 

Yazan: Ali KEl\1AL sı:.s~JJ\>~ 
İngiliz - Japon müzakerelerin· 

den birşey çıkabileceg"ine jhtirııJI 
. "' ~· verenler çok değildi. Öyle kı ,o 
d·•ın• yocia konuşulmağa başları ·~ 

~ defa yazan İngiliz gaz:te.~ 
bıle bu neticeden pek de uınl 
görünmüyorlardı. 

1...4' \'iV 
Olabilir. Fakat Uzak Şar"'" • 

şryanların haleli ruhiyesıni se • 
nelerce tetkik etmiş, öğreııll111 
Avrupalılar da yok değildi~· aıı;;; 
!arın da ötedenberi ileri surdu~· 
noktai nazar şöyle idi: 

11
• 

Japonlar hcsab ve menfaatle 
ni çok iyi bilen Asyalılardı~. o;,; 
!ar en çetin zamanlarda bıle 

ı;;terc
beklenmiyen bir uysallık g : kO' 
rek karşılarındaki hasımJarıle • 
nuşmayı bilirler. Elverir ki Ja 

ısu"' pooyanın menfaati bunda O Jı• 
Şu son günlerde İngiliz -

pon konuşmalarından rnüsbet n~ 
ticeler alındığına dair gelen hb~ 
herler karşısında işte hatır•. iD' 
geliyordu. Japonların evvela·.,dl 
diası ne idi?. Japonyanın Çı d· 
üstün bir mevkii olduğunu ?'~a· 
ranın kabul etmesi değil mı?. ~il 
pon iddialarının esasını bu te n• 
ediyor. Bunun da manası J~a· 
ların Çine sahib oldukların• . 

. 0rı bul ederek diğer devlet!erın 
dan çck'fip gitmeleridir. 0 

1 rın 1 

Fakat Tokyo konuşma a. ıl 
neticelerine dair gelen maJuf!I ~ 
g6steriyor ki Japonlar bÖyle ~~ 
yukarıdan ortaya atar görund ;1ıi 
leri iddialarında isetediklerı ~ıt 
muvaffak olamamış'ardır. fa . 
ne beis var?. diyecekler . .ııolşeri' 
vikliğe karşı mücadele adı ,•elin 
len malüm misak evvela 13er·t• 
ile Toky:ı arasında ımzaJan!111;1, 
Sonra buna İtalya da iştirak ~er• 
Fakat Japonlar hiçbir zama~ ~eıı· 
lin - Roma ittifakına girmeğı .• 
di hesaıb'arına uygun bulın•~~l" 
!ardır. Şimdi de Moskcwa ıle ~ 
!in arasındaki münase'betleri.n"' 
yolunda cereyan ettiğini .. ~ıç"~(e 
zulacağa benzemediğini gıordu ııJ• 
Japonların Alınan taraftarlı~' pt' 
sebata lüzum görmiycceJ<lerı 
kala anlaşılıyor. dC' 

Ruslarla olan çarpışmaları ıa 
vam etıtiği her gün gelen ın•jj.j • 
mattan öğreniliyor. Böyle ';',ııısıı 
kül zamanlarda ise Japon ° ne 
erkanının İngiliz düşmanlıi!~\'O' 
kadar ileriıde olursa olsun tgi: · 
daki diplomatlar ar86ında pi~ 
tere ile kavga çıkaıınıamaYı til· 
yenlerin sözü geçiyor de!lle~ar•~ 

Ruslarla çarpışmak Jap0° 

hoşuna gider gibi değildir· ·lci şf' 
Çinıde harbe gireli geçen ı . ,r:· 

ne zarfında Japonyan:n derd• 
tıkça artıyor. . gı· 

Bütün bunlar kii.fı değiJnı~ 
bi Almanyanın Rusya ile b • ıc
mak şöyle dursun münaseb;;tı jl r ·e 
ri götürmek yolundaki faa ı) ııı'' 
Japonların gözünden hiç k•ç 

mıştır. ııı b~ 
İşte İngiliz diplomatları t\ bır 

sıralarda Tokyoda işe gir'ş_ır'' t';' 
lundular ve türlü müşkü1818 1uo' · · bU men bir konuşma zemını ıpgillı" 

du. Japonya bu sefer de 
1 1

11' 
·ye reye karşı ayları bir vazı 

mıyacağını gösterdi. Jc f'. 
Şimdiden sonra Uzak şar eğiOı 

litikasında neler olup biteCtıııı~ . e 
daha kolaylıkla tahmın 

mümkün olacak. 

========================================================================;==========================================================================================~~ıor•~ 
yade kendine çekiyordu. - Senin kadar güzel değil.. fasında bunu affetmek, kurulmuş ken, merdivenden, yedi y•Ş M' 

Plaj Bülbülleri 
1'o. 79 

- Hafif bir baş dönmesi.. 
Dıye mırıldandı. 

Doktor Ferıdun: 

- Mıde uzun zaman bo~ kal -
dıktan sonra, birdenbire dolunca, 
insan böyle olur. Biraz kolonya 
çekını~ burnunuza .. 

Diyerek, otomobılin ıçinde ılk 

defa Selinın güzel ellerıni öpmek 
fırsatını kaçırmamıştı. 

Selın büyük bir teslimiyetle el
lerim Ferıdunun kucağına atmış
tı. 

Hınzır şoför ne de sür'atle gidi
yoı du ya. 
c~rçabuk GalatasJrayına geli

verr- ·:ılerdi. 

Yazan: İskendez F. SERTELLİ 

Feridun, sinemalardan birinin 
önünde atladı: 

- Burada inelim, olmaz mı? 
- Siz bilirsiniz .. 

Feridun, taksinin hesabını göre
rek Selinin koluna girdi.. Sinema
ya daldılar. 

Feridunun burada bir loca bJe
ti aldığını söylemeğe lüzum yok

tur. 

Film yeru başl~tı. 
Garib bir tesadüf eseri olarak, 

Greta Garbo'nun çevirdi:ği cİki k<>
calı kadın• filmi göstenliyordu. 

Selin: 
- Geçen gün bana bu filımden 

bahsetmişlerdi, dedi, ,yi hır tesa-

dlif oldu. Kısmet bugünmüş .. 
Karanlıkta yürüdüler. 
Locaya girdiler. 
İşte Greta Garba .. at üstünde do

Iaıııyor .. ve aşıkım bekliyor. 
İkı koc '· kadın• filmi herhal

de çok ent~resan olacaktı. 
Feridun da bu filmi bü~-ük bir 

alaka ile takib ediyordu. 
Yanyana oturmuşlardı. 

Barutla ateş yanyana gelir de 
infilak etmeden durabilir mi? 

Elektrik söner sönmez locada ilk 
infilak, Feridunun Selini öpmesi
le başlanııştı. 

- Vallahi, ben sizin kadar tatlı 
bir kadın görmedim ömrümde. 

Diyerek Seline sarılmak istiyen 
Feridun, iradesini kaybetmiştL 

Selin sadece: 
- Kend.nize geliniz, doktor bey! 

Oyuna fil•mden evvel )>aşladınız .. 
Diyor. fakat bu mümanaatile 

yanındakini uzaklaştırmaktan zi-

F .d D d S J 1 1 d b' k b bab•" erı un: e ı. e in tal ı, sıcak bir gü - aile yuvasını yık ımaktan koru - a ır çocu : ba a .. 
- Necdeti artık düşünmüyor - lüşle Feridunun yüzüne baktı. mak demektir. Bu gibi işlerde şid- bağırarak iniyor. ~afi 

sunuz, değil mi? Greta Garbo perdede kocasına det taraftarı değilim ben.. Birdenbire bu sesi duY"~r.• , 
Diye mmldandı. oanet etmeyi düşünüyordu. Gre- _ Bir hakim gibi dWJ" ünüyor- koca buz gibi donup kaldı ;1'01' 

' "yieP·· 
Selin: ta kocasını bir gün evvel metresile sunuz! Fakat, insanlar af ve mü- Selin kendi kendine so. it ~·· 
- Acıyorum, dedi, ona çok acı- yakalamıştı. Ondan mutlaka in- samahalarla çok çabuk şımarır - - Ana, baba şimdi acı Jlb val'' z va ı . • 

yo:·um. Ba~!na bu felaket gelme- !ikam alacaktı. lar. Bir erkek kansını aldatır ve- kikatle karşılaştılar. a yat3 
meliydi. Selin, Feriduna sordu: rucuk bir gürültü duyarak .• iı·~1· 

ya bir kadın kocasına ihanet eder • a ı•· · " 
- Bir kazadır olmuş. Ne yapa- - Neden intikam almak sureti- ğından kalkıyor .. AşagıY 1 el11 

ve affedilirse .. bunun manası, ay- de e r 
lım? Felaketlerin önüne geçilebi- le mukabele etmek istiyor? Koca- Anasile babasının müc• .,;;ıl•'. 

ni cürmü tekrar yap demektir.. i · de ,- "" 
lir mi? Fakat emin olun ki, insa- sını bir kerecik affetse .. Belki y<>- ğini görüyor.. kisinın .-ar '· 

Ben böyle düşünüyorum. b k:ıŞları • 1~ 
nın bazan felaket diye karşılaştı· la gelir, utanır, bir daha karısına ne öyle manalı a . 5sn 
ğı hadiseler umulmıyan saadetler hiyanet etmezdL Stz ne dersiniz, Selin birdenbire yerinden sıç- bence kötülük yapacak iJl ..,,cıl~ 

rası: 1 ince ı·· ·~· 
doğurur. Necdet hastaneye düş - Doktor bey? _ l·•e, kocası yalvarıyor: cSar- evlenmemeli ve ev en ıniittıii ~c· 
meseydi, biz, birbirimizle tanışa- Feridun kaşlarını kaldırdı: ~ yapmamalı. Çocuk, en ii'" 
bilir miydik? - Erkekler affedilirse, ayni hoşlukla nasılsa. bir suç işledım. tiliı.fları önliyen, en çetin ~llı ,.,-

cürmü bir daha işlemekten çekin- Beni affet karıcığım!. lelerin önüne geçen bir 
5 8 ıırı" 

İşte .. Greta Garbo yine sahne
de. 

Selin: 
- Ne tatlı, ne sehhar kadındır 

şu Greta ... 
Diye söylendi. 
Feridun; 

mezler. Bence aile işlerinde affe- - Ben kadının yerinde olsam, sıtasıdır. İşte, babasının ."~ bİrb!' 
dilm k · t kr 1 affetmem.. sinin elinden tuttu .. 1kisın• .,,ııııl' e , aynı suçun e ar anma- G" -.:or ... 11• 
sı cesaretini vermek demektir. - Evet. Kadının affetmeğe ni - rine yaklaştırdı. oru,_ n 0 \'n 

- Ben hiç de böyle düşünmü - yeti yok. Çünkü kadın da ayni nuz, Feridun bey, çocuğtl 
yorum. Bir insan - kadın veya er- yoldan yürümek, başkalar ile gö- dığı rolü?. 
kek - yanılabilir .. Yolunu şaşırıp nül eğlendirmek istiyor. - Görüyorum.. vorl 

(Deııafll' 
• bir çıkmaza sapabilir, Birinci de- Karı koı:a perdede kavga eder-



Giinün Me•ele•i: 

Darülacezede Yeni 
Teşkilat Yapılacak Reklam Noksanlığı 

Var 

i :X•] ! ~I'l j: t:J! i :; ?-t!I i!?-t :i 
Sarhoşluk 8 Sabıkalı 

Seyyar 
Esnaf 

Meselesi Sarayburnu Hakkında 
Bir Teklif 

Belediye Bu Hususlarda istanbulda ilk dikilen Atatürk 

Ehemmiyetli T ektiklerde heykeli Saray burnu parkındaki-Müessese Varidatının Arttırıl Dünkü gazetelerin verdiği ha· 

berlere &öre, İzmir fuarını dört 

ıün içinde ziyaret edenlerin sayı 

aı 114,566 kişiye baliğ olmuştur. 

Yüzünden Saat 
ması İcin Tedbirler Aranıyor • 
İstanbul belediyesi Darüla -

cezeyi bu sene bütçenin kifayet 
ettiii ni&bette tekemmül ettri
llıeie ve müesseseyi bu suretle 
llıodern bir şekle ifrağ etmeğe 
karar vermiştir. Darülacezenin 
varidatı kanunu mahsusuna 
teVfikan geçen seneden itiba • 
ren tiyano ve sinemalardan a· 
lınan hasılatın tenezzülü hao;e· 
hile bir buhran geçirmiştir. Ti· 
Yatıo ve sinema hasılatından 

iter ıene darülaceze hissesine 
düşen meblağ vasati olarak 77 
bin lirayı tecavüz etmektedir. 
Buna ilave olarak, belediye ta
?afuıdan fırınlardan zaptolu -
nan fena ekmeklerin bedeli o
larak 15 bin lira ve vatandaşlar 
tarafından nakden yapılan yar
dıırı bedelinden 2 bin lira tab· 
sil olunmakta, belediye de ay
?ıca 85 bin lira kadar bir yar
dıırı yapmaktadır. Bu suretle 
dartı1acezenin senelik varide -
tınııı ,yekfuıu 180 bin lirayı te
cavfiz etmektedir. 

Oldukça mühim b!J' mebllğ 
olan bu para ile darülaceze bil-

Halı Satışı 
Durdu 

Fiatlar Son Derece 
Düşük Haldedir 

Siyast vaziyetin son günlerde 

\arl§ması üzerine piyasada bü -
l'lik bir durgunluk başlamıştır. 
İlliUıassa .mücevher, halı ve saire 
&ibi bazı malların satış ve alış 
\'erimi tamamen dmmuş ve kıy
llıetleri de yan yarıya düşmüş -
tür. 

Bi.r ay evvel 50 liraya .satılan 
hh- ha1ı bugün 30 liraya bile alın
llı.amaktadır. Bir9<>k tüccarlar her 

hang; bir harb ihtimaline karşı 
l>araJ.armı ellerinde bulundur -

dığını iddia etmektedirler. 

l.demleketimi2ıden mal çeken 
~a da son zamanlarda bir 
\lak mallarnnızı çekmemekte ol • 
~dan bu bu!hran dahili piya

leda olduğu kadar harici ticareti
ınİ2ıde de kendin> gootermeğe baş
lanııştır. 

tün ihtiyacı karşılamaktadır. 

Darülaceze senede 17 bin lira 
memur maaşı, 49 bin lira ile 
ret. müteferrik m36raf o
larak 115 bin lira ver
mektedir. Bu suretle umumi 
masarifatı varidatını tamamile 
kapamaktadır. 

Şimdi İstanbul belediyesi bu 
varidat mevcudü içinde olmak 
üzere darülacezenin tekemmü
lü için bazı çareler düşünmek
tedir. 

Bunlardan illı: hatıra gelen -
ler darülacezede çalışanlar ta
rabndan meydana getirilen sa
tılacak şeylerin daha iyi bir 
fiatla satılmalarını temin ede
cek çarelere başvurmak veya 
darülacezede çalışabilecek olan 
kimsesizlerin daha iyi bir ıe
kilde çalıştırılmasını temin et
mektir. 

Bu tarzda temin olunacak 
organizasyon neticesinde elde 

1 

edilecek varidat fazlası mües
sesenin inkişafına sarfoluna -
caktır. 

Ortamekteb 
Muallim 

Muavinliği 
imtihanlara Bir Eylıll 

Cuma Günü Başlanıyor 
Maarif Vekaleti bu sene orta 

mekteb muallim muavinliği. im -

tihanlarına girmek üzere müra -

caat etmiş olanların evrakını tet 

kik ederek bunlardan vaziyetleri 

bu imtihanlara girnıeğe müsaid 

olanlan.n lis!Esini hazırliyarak 

Üniversite edebiyat ve fen fakül

telerine lbildirmi~tir. İmtihanla -

ra bir eylıll cuma günü başlana -

caktır. Türkçe, edebiyat, tarih, 

ooğrajya ve ecnebi dil derslerine 

ak! imtihanlar Üniversite edebi

yat faküliesinin, fen kollarına aid 

imtihanlar da fen faküJ.tesinde ya

pılacaktır. İlk imtihan tahriri o

lacak, ancak bu imtihanda mu -

vaffak olanlar şifahi 

girebileceklerdir. 
imtihanlara 

Bizce, bu rakam azdır. Çünkü, 

bizzat İzmir şehrinin nüfusu bu 

rakamın birkaç msiidir. Demek, 

fuarın açılmasını müteakib, yal

nız bütün İzmirliler dahi, henüz, 

fuarı gidip gezmemişlerdir. Civar, 

tehir ve kasabaları ve nihayet bü

tün memleketi hesaba katınız." 

Halbuki, fuar bu sene, her yıldan 

daha güzel, mütekamil olmuştur. 

Hadise 
Şaka Yapan Dünyanın 

Al çağıdır 
Sarhoşluk ve inad<:ılık yüzün -

den bir birahanede vukua gelen 
şiddetli bi:r kavga ve hakaret ha
diselerinin doğurduğu bir davaya 
evvelki gün asliye ceza mahke • 
mesinde bakılmıştır. 
Davanın suçlusu Omrik, Kara

bet, Artin Tahtabaş, Andon, Nit
ko:aki ve Lfunbodur. 

Bize öyle geliyor ki, bu işte ek- Bunlardan Onnik, Karabet ve 
sik olan reklam ve propaganda- • Artin aralarında bir rakı alemi 
dır. Mesela, İstanbuldaki günlük yaparak çakırkeyif olmayı karar

ı112:etelere, İzmir fuarı için rek- Ia.ştırmışlar, bunun için lazım ge-
len nevaleyi tedarik ettikten soDr lam yapınız, diye, fuar komite -
ra bir de sandal bularak Topha-

llinden bir tek mektub, bir tezkere neden denize açılmışlardır. üç 
&eldiiini hatırlamıyruoz. kafadar bir müddet Top&ıane -

BUKRAN CEVAD 

Edebiyat 
Fakültesi 

Genişletiliyor 
----

Yeni inşaat Eylıllün 
20 sine Kadar 

Bitirilecek 
Maarif şfırasınca veriJen karar 

üzerine Üniversite edebiyaıt fa

kül~esinin tevsiirıe başlanmıştır. 

Meb'usluğa seçilen tarih şubesi 

prruesörlerinden Uzunçarşılı is -
mail Hakkı ile profesör Şemsed -

dinden inh iliıl eden yer 1 ere es ki 

profesörlerden Zeki Velidı ile 

Sadri Maksudi tayin ediJııniştir. 

Bunlardan başka gerek bu şubede, 

gerekse fakültenin diğer felsefe, 

edebiyat ve coğrafya şubelerin -

deki münhalelr için de yakında 

bir doçentlik imtfüanı açılacaktır. 

Bu imtihana girip de muvaffak 

olanlar doğrudan doğruya talib 

oldukları şubelere doçent olarak 

tayin edileeeklerdir. 

Fındıklı - Dolmıilıahçe önlerinde 
dolaştırdık!= san<iaI içinde çi
lingir sofrasını kurup uzun müd
det demlenmişler ve nihayet ra
kılarının bittiği zaman da sabile 
dönmüşlerdir. 

Fa.kat bu esnada Oıuıik iste -
diklen kadar sarhoş o~madıkla -
rını söylcyerek gidip biraz daha 
içmelerini tekili etmiştir. 

Artin ise bu teklife itiraz et -
ıniş: 

•- İçeeeğimiz kadar içtik.. Bun
dan fazlasına ne lüzum var?. Bu 
kadar keyif illi!. 

Demiştir. Nikolaki de Arünin 
fikrine iştirakle: 

•- Saat 22 ye geliyor.. Gidip / 
yatalım daha iyıi ... Hem yarın dük 
kan aıçıp çalışacağız. • 
MütaJeasında bulunm~; An -

donla Llmbo ise Onniğin tekli -
fini daha uygun bulduklarını 

söylemlıj! erdir. 
İ.şte bu münakaşada bahis büs

bütün hararetlenmiş ve neticede 
ış; hemen gidip içmeğe taraftar 
olan 3 kişi ile eve dönmeyi tercih 
eden iki arkadaş arasında inada 
müncer olmuştur. Ve akşamdan
beri içUkleri 3 khloya yakın rakı
nın tesinle fazla sarhoş olan ve 
111adcı.lığmdan kinaıYe .k\endisin2 
·Tahtabaş• soyadım seçeı;ı Artiaı; 

bir meyhaneye gitmek için ısrar
larını emir derecasine vardıran 
üç arkadaşa dönerek: 

Hırsızı 
Cebindeki Saat 
Yerinden Uçmuş 

!'iultanahmed birinci sulh ceza 
mahkemesi Raif io;minde Pcndiık
li sabıkalı bir yankesici hakkında 
tevkif karan vermiştir. 

Henüz geru; bir yaşta olmasına 
rağmen t u kötü işten 8 eski sa
bı•kası bulunan Raif; ekseriya ol
duğu gibi bu sefer de canını ya
kacağı adamı, tramvay yolcula -
nndan intiılıab etmiş ve kalabalık 
bir akşam vakti Galatada bekli -
yerek içi hıncallııııç dolu bir birin
ci mevki Maçka - Beyazıd tram
vayına atlamıştır. 

Raif; arka sahanlıktaki yolcu -
lar arasında yaptığı küçük ibir 
çehre ve kıyafet tetkikinden son

. ra kurbanını seçmiş; şişman, ka
lantor bir adamın yanına - müm
kün olduğu kadar sokularak - fır

sat kollamağa başlaıruştır. 

Tramvayın bir yerde yaptığı 

hızlı ve şiddetli bir fren netice -
simde vukua gelen ani sarsıntı da 
bu maksadı temine kafi gelmiş; 

mesleğinde ( ! ) mahir genç yan
kesici birkaç seri parmak hare -
ketile şişman adaırun saatiaıi ce
bine indirmiştir. 

Fakat; öbürü başına gefon bu 
işten haıbers;z yoluna devam e
derken; marifeti akabinde; Ra> -
fin hemen tramvaydan atlaması 
bu elçabukluğunu meydana çı -
karmış; tramvayda bulunan eski 
bir memur kendisiaıi tanıyarak 

peşine takıhp şüphe üzerine ya
kalamıştır. Üzerinde ceket yerine 
son moda bir kazak ve şık bir pan
tak:ın bulunan Raif ınah'kemede 
cürmünü tevil etmiş: 

•- Bu iş isteıniyerek oldu ... 
Mel'un alış~anlık.. Parmaklar;m 
kendi cebim yerine yanlu;lıkla 

oraya girmiş! . • demi~tir. 

Bulunıryor dir. Bu eı.eri heykeltraş Kripler is
minde bir acemi yapmıştı. Eser 

Mahmudpaşa, Balıkpazarı, Ye - güzel san'atlar bakımından mu • 
miş ve civarı gibi bazı yerlerdeki hakkak ki, muvaffak olmuş sayı-
bir kısım dükkan sahibleri bele - lamaz. 
diyeye müracaat ederek seyyar Fakat, Sarayburnu parkında 

esnaiın Vt: bilhassa ışportalı satı- diktiğimiz heykelin bir husmi -
cıların düllinlarının önünü ka- yeti vardır ki, o da, bu eserin, 
patarad< t>caretlerine mani olduk- 1stanbulda dikilen ilk heykel o-
larını ileri sürerek şkayet etmiş- luşudur. Fakat, birçok kinı<eler, 
!erdir. Sarayburnunda böyle bir heykel 

Bunlar; akşam saatlerinde sey- olduğunu bilmezler bile .. 
, yar eı;nafın daha ziyadeleştiği.:ıi, Evvela, bu heykelin bulunduğu 

dar yollardan geçen vesaiti nakli- yer, 1stanbulun en sapa tarafıdır. 
yeye ilaveten bu suretle dukk~n- Buraya nasıl ve nereden gidecek-

! ıiniz?. Bu, bir meseledir.. Sonra, 
arının önlerinin tamamile kapan-

Yol üstü deii:ildir. mak için mal almama,gtadır. 
Belediye reisi keyfiyetıi tetkik Halbuki, Sarayburnu, mevki, 

manzara itibarile İstanbulun en 
ettinn<!ktedir. Seyyar esnafın da- giizel yeridir. Bu güzelliği, va -
ima bir yerde durarak satış Y~P- purla, buradan geçerken görmek 
maları memnun olduğundan bu kabildir. 

~ak tamamile tatbi.k ettirilecek- Yalnız, son günlerde dikkat e-

diyanım, Atatürk heykeli, deniz 
Diğer taraftan bazı dükkan sa- cihetinden dahi farkedilmaz ol-

h;;Dleri de, dükkan kirası ve vergı muştur. Çünkü, önündeki ağaç • 
vermiyen &eyyar satıcıların, ken- lar büyümüş, ve manzarayı ka -
dilerindeki bir malı ta·bi.atile da- pamıştır. 

ha ucuz satrık1arım, bu rekabet Ağaçlan kesmek gibi bir teklif 
yüzünden dükkancıların çıcık zarar yapmak gülünç olur. Yalnız şunıı 
gördüklerini söylemektedir'er. ileri sürmek istiyorum: Acaba, bu 

·Bunlar; başlıca büyük çarşı ve heykelin kaide;i değiştirilemez 
caddelerde kendilerine toplu bir mi?. Bugünkü kaideyi bozmak ve 

yerde bulunup mal satacak yer - yerine mermerden sütun halinde 
ler gösterilmesini istemektedir - yüksek bir kaide koymak ve bu 
ler. sıa.etP,e beykoli meydana ç ar-

Belediye reisliği seyyar esnaf mak kabil değil midir?. 
meselesini esaslı bir şekilde hal- Eserin kompozisyonunda bu 
!etmek isted~in<ien bu mevzuda takdirde, nasıl tahavvül hasıl o. 
yapılan bütün müracaatları ehem- lur?. Bu noktayı münakaşa ede -
miyetle karşılamaktadır. cek vaziyette değilim. Sadece, 
Şehrimizde hay.atlarını seyyar denizden bu heykelin görünebil-

ticaretle kazanan on binlerce va- mesini temin için bir tedbir bu • 
Junamaz mı, diye düşünüyorum. 

tandaş bulunduğun.dan alınacak REŞAD FEYZİ 
yeni tedbirlerin bunların aleyhine ı-:============:"'.'
olrmıma.>ına da dikkat olunacak
tır . 

Bu maksadla seyyar esnafın i&
tek ve müşkülkri de belediye ik
tıı;ad müdürlüğü taafından tet
kik edilmektedir. 

Birimizin Derdi 
Hepimizin Derdi 
Lüks Gazoz 

artin bu alaylı söz üzerine kız -
mış; arkada.şiarına okkalı lıir Cerrahpaşa 
küfür savurmuştur. Hastahanesinin 

Okuyucularımızdan bir zat 
bize gönderdiği mektupta dı
yor ki: 

öbürüküler evveıa bu küfüre yeni Kısımlan 
aldırmamışlar ve işi şaka niye -

inşagı ikmal edilemiyen Cer tine tutmuşlarsa da; Arti,n: 
rahpaşa hastanesinde mut.fak w 

•- Şaka yapan dünyanın en çamaşırlığa aid pa-vyanlan.ıı b:iti-
alçağ:dır. Bütün sözlerim ciddi-

rilmesi _için inşaata sarledilınek 
dir .• deyince onu yere bırakıp a- üzere 25, makine miibayaaı;ına 
damakıllı <!övmüşlerdir. · tahsis edilmek üzere 50 bin lira 

Kavga esnasında Nikolaki de aynlmı§tır. inşaata aid keşifna • 
Artinin tarafını tuttuğundan sav- me hazırlan.arak dün belediye da-
ralan yumruk ve tokatlardan bir imi encümenine verilmiştir. 
çoğu da enun hissesine isabet et- "'' ................... ... '"' ... 

Denizyollarının Akay va -
purlannda birinciden başka 

birer lüks mevki vardır. Bu- ' 
rada birinci mevki bileti ile o·ı 
turanlar beş kuruş fark verir
ler. Bunlar aıa. 

Bu vapurlarda birer de bü

fe (yahut kahve ocağı) var- , 
dır. Garsonlar vakit vakit, na
ne, limon şekeri, çikol~ta, çay, 
kahve, gazoz diye bağırarak 
dolaşır ve satış yaparlar. 

· Bazı ecnebi fumalar da mem -
leketimiııde mübayaa ederek ih
tac ettikleri mallann bedellerini 

bankadan para alamadıklannı ile
ti sürerek ödememekte ve vazi.. 
Yetin !ııkişafını beklemektedirler. 

rilmiştir. &asları tesbiıt edôJmek-

Ayrıca yeni teşkilata hazırlan 

malt üzere fakülte binasında da 

birçok değişiklikler yapılmakUı, 

yeni dershaneler, sinerler tesis e

dilmektedir. Bu maksadla yapılan 

tadilat ve inşaat eylUlün 20 sine 

kadar ikmal edilmiş olacaktır. 

•- Siz neriye giderseniz gidin. 
bana dokunmayın. Diri diri k"6ip 
boğazlasanız, şura.dan denize at
sanız biıle yerim.den kımıldamam. 
Ben deniz kenarında oturup biraz 
kafamı dinledikten sonra eve dö
neceğim !• demiştir. 

Buna karşı abürküler de işi i
nada bimd·irip: 

' miştir. 
• • 

dan sonra - Artinden başka - hep
si buna razı olmuşlardır. Yalnız 

Artin inadcılığını burada da gö&
tenniş: 

Bu da ala! 

~debiyat Fakültesinde 
Tedrisat Değişiyor 
liissedilen lüzum üzerine Üni -

"ersite edebiyat fakültesine aıd 
tski tedrisat ve imtihan talimatn~

ll'ıi!sinin değiştirilmesine karar • •· 
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I>apulos dedi ki: 

- Evvela Nater'in yirmi bin 
doları... cAziz• in bu paraları 
benden nasıl aldığına hfıla hay -

ret ediyorum. Sonra çocuğu kur
ta.rnıak için Inselhaym'dan müka

fat aldığını da tahmin ediyorum. 

l{ulman gözlerini yavaşca bu 
IÖzleri söyliyen adama çevirdi. 
llu çelik bakışın karşısında Papu
los titrer gibi oldu. Çünkü şöyle 
d~ünüyordu. Eğer Ualino öldü
t(i]dü ise, scbebı yine kendisi idi. 

•Azız, i Long Aysland'dak ı ko -
llaga göncreren kendisi değil miy
d<? Çetenin ad amları böyle bir 
ku.sLru af!etm .yebı ıJrlerd~ Hep

~ın, de peK ıyi tanıyordu . Onlar 
ıçin ehemmiyetli olan şey ancak 
nctit:e !erden ibaretti. 

Yunanlı kadebıne vıski doıdur-

te olan yeni talimatname ile ser-

tifika esası ihdas edilmekte, eski 
1"~-----1----~ 

:: usulüne nihayet veri'lınckte- D o G u 
Sertifikaların hangi lisansları 

ihtiva edeceği de yen• talima'.na- Mecmuası 
me ile tesbit edilecekt>r. Faki:lte 

dekanı Hamid bu husus hakkın1ı ? ? ? 
Maarif Vekaletile temas etme·:. • • • 

üzere dün Ankaraya gitmiştir. 

du ve Kulman'ın bakışına ayni 
bakışla mukabele etti. 

Alman: 

- Evet, doğru söylüyorsun, de
d ı , .Aziz > bu işten epey para aldı. 

Onun da bir ortağı var. Ona ver
mek için . .. (Papulos bir daha tit
redi> Hepsi o kadar değil. Felder'in 
ne sö,ylediğini işittiniz. •Aziz, Jço
nağa gelrliği zaman, Ua!ino'ya: 

Ben buraya sizi öldürmeğe gel
dim• demış. Sonra bu adam ada
letten bahsediyor. Niçin? 

Felder: 

- Acayib adam, dedi. 
Kulman: 

- Mahkeme ortasında Irbol'ü 
öldüren adam, acayib olamaz. Ço
cuğun kaçırıldığını bir saat içinde 
haber alan, sonra Ualino'nun ve ço
cuğun yanına kadar gitmek için 
bir enaiyi kandıran adam acayib 
olamaz. Ualino'yu, arkasından da 
Völsang'ı öldürdükten sonı a, kü-

çük kızla beraber, ellerini, kolla
rını salliyarak, konaktan çıkqı 

giden adam acayib olamaz. 
Masadakiler bu sözleri tasvib 

ettiler. Kulman şiddetle yumruğu
nu masaya indirdi. Kadehler ye
rinden oynadı. 

• - Asıl sersemler sizlersiniz, de
dı , •Aziz> denilen bir herif çıkı
yor. Bir günde Irbol'ü, Ualino'yu, 
Völsang'ı öldürüyor, bize ait yir
mi bin doları cebine atıyor, son
ra siz burada oturmuş, bu adam 
deli midir. değil midir, diye mü
nakaşasına girişiyorsunuz. cSıra 

acaba hangimizde'• deseniz, daha 

•- Biz de seni almadan bura
dan bir yere kımıldamayız! Ba
kalım kimin dediği olacak!.• hi
taıbile hadiseyi !büsbütün kızış -
tırmışlardır. 

Ve hakikaten de biraz sonra üç 
kafadar; inadcı arkadaşlannın 

kollarına girip onu zorla sürük -
!emeğe ve hem de: 

•- Bak nasıl gidermişsin'· d~ 
mcğe başlamış1anıa da; inadını 

sruUıoşluğuna bile feda etın.iyen 

yakışıklı olacak. 
Yeni bir sükfıt fasıl.ası oldu. O 

sırada dışarıdan kapıya vuruldu. 
Kulınan kadehine bir viski da~ 

ha doldurarak: 
- Gir! diye bağırd1. 
Kapı açıldı, kapıcının başı gö

ründü. Adamcağız sapsan kesil
mişti. Elleri titriyordu. Elinde b;r 
kart tutuyordu. Kulman hiddetle 
sordu. 

- Ne var, ne oluyor? 

Garson kartı kendisıne uzattı : 

- Kapının çalındığını işitim, 

açlun, bir el \12ıaOOl, şu kartı ver
di. 'ben de aldım, El çekildi. O za-

Net>cede! A:rtinin ·Tahta ıev

sim ettiği inadcı başı ile suratı 

yarılmış ve elıbiseleri yırtılmış; 

N»kolakinin gözü şişmiş, Onnik 
ve Karabetin de parmaklan, diş
leri zedelenip kanamıştır. İçlerm. 
den Liimb<J işe karışmamış, yalnız 
polıs çağırmıştır. Vak'a yerine ge
len polisler de hepsini yakalıya -
rak muhakemeye vermişlerdir. 

Hakim, hepsi birbirlerile 10 - 15 
senelik olan bu arkadaşları banır 
tırmağa teşebbüs etmiş; biraz naz-

man kimdir diye parmaklığı aç
tım, lı:Jınseyi gıöreıned.im, Yalnız 

sokaktan geçen birkaç kadın var
dı. Ben de aldığımı size getir•yo-
rum. 

Kapıcı, bu ~r:i ya:lvarıı gibi 
söylıiyordu, Kul.nıan birder.bire 
cevab wnnedi. 

Kartı aldı, kaşlarını çatarak o
kudu. Kartta başına hfıle çizilmiş 
küçıik bir adam resmi vardı . A!
tında , yeni çete reisinin sorduğu 
suale olduğu gibi cevai:ı veren şu 
kelimeler vardı; 

.Bundan sonra ilk oldürtlıt>tck 
adam Kulmar. olacaktır .• 

•- Benım elbiselerimi yırttı -
lar ... Barışmam ... • demiştir. 

Nitlayet, kötü bir sarhoşluk uğ
runa böyle eski, yıllanDUŞ bir ar

kadaşlığı bozmak istemiyen di 
ğerleri; inadc1 arkadaşlarına bir 
e!'bise almayı ka'bul etmişler, o 

da ancaok o vakit davasından - y:
ne na>.la - va..gcçmiştir. 

Kulman bu birkaç kelimeyi o
kuduktan sonra, kapıcının yüzü
ne baktı. Almanın vaziyetinrle h;ç 
bir değişiklik gıöze çarpmıyrdu. 

Kartı masanın üzerine fırlatt•. Ö
tekiler de, görsünler, okusunlar di
ye .. Snra CEl:ıinden bir puro siga
rası çıkararak, ucunu dijile kn- 1 
pardı, tükürdü, yal<tı . Gö7lerini I 
de .. kapıcıdan hiç ayırmıyordu. Se
sini biraz tatlılaştırarak: 

- o, sen biraz b1ıraya gelsene! 
dedi. 

Ga.rs<ın b ı r adım yurü ju hiı ' a 

titriyordu. 
- Sen ~kidtr. mı:rd bı: aJJl"

dın! . 
·co kuruyan dudaklarını dılile 

ıslattı ve bu iltifata karŞl gülüm
sedi: 

- Dü ak~am .Aziz denikn a
damı bııraya sokan ~ensin, dı>ğı1 

mı• 

- Anlatayım, 'bakınız, hadıse 

na~ıl oldu' Bu adam bana barda 

Yalnız aklımın ermediği bir 
fCY var. Birinci mevki salon 
ve güvertede beş kuruşa sa
tılan gazozun lüks mevkie gi
rince cinsi mi değişiyor, iti
barı mı artıyor. bilmem fiyatı 
yüz para fazlasile yedi bu -
çuk kuruş oluveriyor. Acaba 
hu fiyat zammından Denizyol
ları Umum Müdürl·üğünün ha
beri ve muvafakati var mı? 

Bunu pek merak ettim de . 

bekliyeeeğini .ıiyledi. Kılığından, 

suratından p<ılise pek benzem yop 
du. Ben de bir mahzur görmedıın. 
Bu adamın · Aziz> demlen herif 
olduğu nereden aklnna gelirdı' 

Kulman gülüm.siyerek sordu: 
- Demındenberi bir şeylrr du

şünüyordun. N~ düşünüyord~n, 

onu söyle! 
- Diişilnüyordum kı. bt. ada

mı hız<· gönderen Fey'dır Ben de 
kapıyı açtım . O kadar . Ötesinı 
bilmiyorum. Salon kalabalıktı. 

Gelen herif, tdılikelı bir adam bı
le ol,a, o kadar k ·~ınin •< inde bır 
halt edemezdı . 

- Amma ı;en tanımadıg dam-
ları ne diye içeriye ahyo; lln? Ua
liba sana iyi bır bah .ş ve , . 
Kapıcı nt· dıyc·ceğı ıı şaşırm iL 

Bir heykel g.bı kaskatı k ık• 

Kııbnan da ıma guier uz e 
- Co. bıraz ~oyl yanıma gd, 

dedı. 

{Devam• var) 
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1 Müzakereler Neden Durdu? 1 

Topra larında 
ngiltere, Japonya 

H 

Alınan - Rus Anlaşması Uzerine Herkesin 
Dikkati Uzak Şark İşlerine ve İngiliz - Japon 

Münasebetlerinin Alacağı Şekle Çevrildi 
Avrupa polit:ka iılemınde bir 

çok dedikodulara yol açan Alman 
- Rus anlaşması haberleri üzerine 
Uzak Şark işleri de bir kat daha 
ehemm yet aldı demektir. İngil

tere ile Japonya arasında müza
kerc:ere başlanın~. esas itibarile 
bir de anlaşmıya varılmış :ken ge
r ye kalan meselelerin konuşması 
sekteye uğramıştır. Nikbın olan 
mahafil bunu muvakkat sayıyor
lar. Yarın öbür gün tekrar müza
kerelere başlanacağını söylüyor -
!ar Fakat bugün herhalde İngiliz
J apon münascbatı yine nazil< bir 

safhadadır. Onun için yeni gelen 
Avrupa gazetelerinde buna dair 
görülen son neşriyatı gözden ge
çirerek bir hülasa çıkarmak ikti
za eder. Ta ki bundan sonraki ha
disatın takibinde işe yarasın. Tok
yoda İngiliz sefirile Japon harici

ye nazırı arasındaki müzakereye 
başlamak için tekrar bir gayret 
göstermek lazım geliyor. Japon 
generalleri ötedenberi İngiltereyi 
mecbur ederek Japonyanın Çinde 

hakim bir mevkide olduğunu ona 
tasdik ettirmek, bu suretle İngil
terenin Uzak Şarktaki nüfuzunu 
kırmak istiyorlar. Son zamanlarda 
ise Japon diplomatları İngiltere 

ile anlaşma zemini bulmak iste
mişler fakat Japon generalleri bu
na da mani olmağa kalkınca ni -
hayet diplomatlarla generaller a
rasında bir itilaf çaresi aranmıştır. 
Fakat buna rağmen Japon - İngi
liz müzakereleri sekteye uğra -

Çin şehirleri birer harb sahnesi haline gelmi§tlr 

maktan kurtulamadı. Çünkü ge
neraller diyorlar ki: 

- İngiltere Avrupa işlerınde ta
mam ile serbest kalmak istiyor. O
nun için Uzak Şarkta meşgul ol

mak istemiyor, ne yapıp yaparak 
Japonya ile anlaşarak çekilecektir. 

Fakat bunda Japon generalleri 
ne derece aldanıyorlar, yahut( 

ne kadar isabet gösteriyorlar? Çün
kü buna karşı verilen cevab da 

vardır: İngilterenın kendisine Ja
ponlar tarafından teklif edilecek 
her şartı kabul etmesine imkan 

görülmüyor. İngilterenin israr e
deceği noktalar vardır. Dört Çin
li bir cinayet işlemiş. Bunlar İn

gilizlerin imtiyazlı mıntakasına 

kaçmış . Japonlar bunları geri is
istiyor. İngilizler de Çinlilerin ha
kikaten bu cinayeti işleyip işleme-

Londrada Gazete Müvezzileri 
Alman - Rus an

laşması iıer yer
de o!duğu gibi, 
Londrada da bom
ba gibi patladı. 

Halk gazeteleri 
kapıştı. Fevkaliı • 
ac günlerde, Lon
dra gazeteleri, ay
rıca müvezzilere i
ri harflerle basıl
mış afişler de da
ğıtırlar ve müvez
ziler günün en • 
mühim hadisesini 
hulasa eden bu a
fişleri ellerinde tu
tarak gazetelerini 
catarlar. Bu re
ıiin, Alman - Rus 
ınlaşması müna -
&ebetile Londra -
nın üç büyük ga
ıetesinin çıkardı

~' ir; harflı afişle
tı gösteriyor. , 

kü hepimizi kendimizden geçmiştik, hepimiz ken
d.mizl vermiştik. Aklımı.ııda. hiç bir yüz, hiç bir iz 
kalmıyacaktır. Gözlerimi2x:le ve hafızamızda yal -
nız ve daima bir hatıra kalacaıktır: 

Cemıyetin koyduğu bütün kayıt ve bağları or
tadan yel'.< edip iki üç saat eğlenebilen bir kafile
nin Gardeni dolduruşu! 

diklerini tahkik etmeden kendile
rine teslim etmiyorlar. Bunun ü
zerine Tiyençin'deki imtiyazlı mın
takayı Japonlar abluka altına alı
yorlar. 

Müzakere bunun üzerine başlı
yor. Japonlar bundan istifade ile 
İngiltereye şunu kabul ettirmek is
tediler: Çinde Japonlar hakimdir! 
İngiltere bunu kabul edecek ka
dar ileri gidememiştir. Fakat bu
gün Çinde bir emrivaki olduğunu, 
yani Japonların bir takım yerleri 
işgal ettiklerini tanımıştır. Fakat 
İ~giltere Çini Japonyaya bırak -
mamıştır. Fakat Tokyoda Japon 
hariciye nazırı ile İngiliz sefiri a
rasındaki müzakerelerden sonra 
varılan i tililf üzerine ümid edili
yordu ki ilerisi için sağlam bir an
laşma zemini bulunmuş olsun. Fa
kat öyle olmuyor. Çünkü İngiliz
ler için mevzuu bahsolan Çin me
selesi değ:ldir. Tiyençin'de çıkan 
malüm vak"anın neticesindeki va
ziyettir. Halbuki Japon generalleri 
bu vesile ile Çin meselesini de İn
giltere ile halletmeık istiyorlar. Ya
ni İngilterenin Çinden çekilip git
mesine varacak surette Japonla • 
rın Çine hakim olduğunu Lıindra-

ya tanıttırmağı düşünüyorlar. Niha
yet dört Çinli Japonlara teslim e
d;Jdi. İıı.gilterede bir çok itirazla
ra rağmen!. 

Fakat Japonlar ayni zamanda 
şunu istiyorlar: İngilizlerin elin
de bulunan imtiyazlı mıntakada 

Çin parası ortadan kaldırılsın, Çin 
hükümetine aid olarak İngiliz ban
kalarına konmuş olan paralar da 
Japonlara verils;n. Bu para aşağı 
yukarı 140.000.000 frank tutuyor
muş. İngilizler bu parayı evvelce 
Çin hükümetinden aldıkları için 
şimdi bunu Japonlara vcremiye -
ceklerini söylüyorlar. Çin işleri 

yalnız Japonya ile İngiltere ara
sında halledilemez diyorlar. Çin
de alakadar olan diğer devletler 
de var. İngiltere hükürneti bu·hu-

(Devamı 7 in.:ı sayfada) 

Paşa da hala benden isim soruyor: 
- Bunu khn yaptı?. 
- Ne yaptınız?. 
- Nasıl yaptınız? .. 
Diyor. Böyle bir an içinde artık bu suallerin 

yeri ve manası olur mu? .. Hem, öğrenip te ne ya
pacaksın? .. 

ğil, canımın istediği erkğin karısıyım! Eğer bu ha
l<lkati şimdi gözünün önüne getirebilrliyse bunu 
öğrenmek için, göğsümde, gerdanımda kalabilecek 
bir i!lti diş çürüğünü beklemeye ihtiyaç yoktu. Çok
tan farketmeli, sezmelı. 

- Nusret yaptı. 
- Hasan yaptı!. 
- Hüseyin yaptı! .• 

Demenin ne faydası var?. Önüne mi geçecek, 
bir daha yaptırro.ıyaca'k mı'. Hem sahiden kimin 
yap\ ğını bilmiyorum? .. En çok Nu;;retle dansett,m, 
bir aralık bir kaç saniye yanak yanağa verip yıkıl· 
maınak. yere düşmemek için arkamızı locaya yas
layıp durduğum:.ız silik bir hatıra olarak gözleri
mın önüne geliyor. Bu zıaman mı oldu, yoksa baş
kalarile iken mi oldu bilmiyorum?. Fakat, bu ada
ma bir türlıi an!atamadmı ki, Ben kendisinin de-

- Demek ki bir insan zorla karı edilemiyor!. 
Demeli idl Bir çok değil, hemen bütün gece

yatağından kaçan, ôpm6k istediği zaman bile tüy
lerinin diken diken olduğunu gördüğü kadının ken
disinden başkalarının karısı olduğunu anlamamak 
kadar aptalllk olur mu?. Ben de, zan'lediyorum ki 
paşa her şeyin farkında, fakat, 

- Başa gelen çekilir .. 
Deyô.p diş sıkıyor! Meğer, şimdiye kadar hiç 

bir şeyin farkında değilmiş. O halde Abuk Paşa 
Cafer Hazrelerinin bütün şöhreti, serveti, debdebe, 
tantıı.nası arasında hayatta tek b.ir ndksan var. O 
da: Torbası! 

ESKİ KANUNLAR 

- Japon Edebiyatından -
~ 

Amerika hükılmeti, eski ka -
nunlardan bazılarını d,eğŞtirmi

ye karar vermi§tir. Hakikaten me
deniyet ilerledikçe bunları aynen 
tatıbik etmek imkanı w lüzumu 
kalmıyor. 

Kadına lnannıa 
Amerikada, eski bir kanuna gö

re pazar günleri merkeple deniz 

kenarlarında dolaşmak, çarşamba 

ve Noel günleri et ~mek; gece -
!eri saat sekizden sonra sokaklar

da meyva satmak ve satın almak 
yasaktır. 

Büyük babam 
çok hasta idi. 

l Çeviren· 
lskender F. SERTELLİ 

Gözümün önünde birdenbire g . 
Şi - Yama ile 

evlenmeğe karar 
vermişken düğü • 
nümüz - büyük ba
bamın hastalığı 

yüzünden - tehire 
uğraml§lı. 

• ~ rib bir sahne açıldı. 

İşte AmeTika hiikilmeti bu ve 
buna benzer kanunları llğvede

cektir. 

DÜNYANIN EN BtiYOK 

GAZETESİ 

Bu gazetenın bir nüshası Eks -
la - Şapel'de, beynelmilel matbu
at müzesinde bulunmaktadır. 

Bu gazete, 1859 senesinde Nev
yorkta basılmıştır. Sekiz sahife -
dir. 

Sahifelerin boyu 2 metre 59 san
tim, eni de 1 metre 83 santimdir. 
Her sahifede, 1 metre 22 santim 

boyunda 9 sütun vardır. Münde
recatı ve resimleri çoktur. 

Bu gazete, 24,000 nüsha basıldı

ğı için bugün mevcudu kalmam~ 

gibidir. Her yüz senede bir defa 

basılan bu gazetenin ikinci nüs -
hası 1959 senesinde çıkacaktır. A

merikalılar şimdıden h~ırlığa 

başlamışlardır. 

PERİSKOPU İCAD EDEN Kİ.l\1? 

Denizaltı gemilerinin, suyun üs
tündeki gemileri göıımek için 

kullandıkları dürbunlere Peris -
kop denilir. 

Bu; birkaç sene evvel vefat eden 
Sör Hovard Grub adlı bir İngilız 
tarafından icad edilmiştir. 

Doktorun Öğütleri: 

ENFİYE 
Buruna çekilen mükeyyif bir 

tozdur ki, tütün otu yaprak
larının usulüne göre kurutul
duktan sonra, gayet ince toz 
haline getirilmesinden iba -
rettir. 
Bazı baş ağrılarına ve nez

le le re az miktarda enfiye iyi 
gelırse de alışmamak daha mu
vafıktır. 

Enfiyenin ağız kokusunu i
zale için enfiye meraklıları 

terkibine menekşe kökü tozu, 
levanta çiçeği, gül, limon çi
çeği, bergamud yağı kanştı -
rırlar. Enfiyeler bu kokulara 
göre de mesela gül enfiyesi, 
menekşe enfiyesi gibi isim a
lırlar. Enfiyenin doktorlukta 
hiç bir fa idesi görülmemiştir. 
Hatta fazla kullanmak kokla
mak hassasını ziıfa uğratır. 

Çünkü burundaki g~ayı mu
hatiyi sertleştirir. 

Maamafih tababette nezleye 
karşı kullanılan enfiyeler de 
vardır ki, bundan yarın hah -
sedeceğiz. 

. 

Şi - Yama ne 
vicdanlı, ne temiz l 
yürekli bir kızdı. 

Bana düğünümü
zün daha müsaid 
bir zamanda ya -
pılmasını o tek • 
lif etmiştl 

Onu delice se -
viyordum. 

Bir gün evvel~ 
düğünümüzün olması için, dünya
nın bütün mabudlarına yalvarmııt
tım: Büyük babam çabuk iyi ol
sun diye. 

Büyük babam, günler geçtikçe 
fenalaşıyor, yatakta bir yandan ö
bür yana dönemiyecek kadar ağır· 
laşıyor. i§kence ve ıztırab içinde 
inliyordu. 
Şi - Yama'yı her gün görüyor

dum. Bana: 
- Biraz daha bekliyelim Tama, 

diyordu, büyük baban yatakta 
kıvranrıken, biz nasıl birleşebili

riz? 
O, beni teselli ediyordu. 
O olmasaydı, ben. hiç şüphe yok 

ki, büyük babamın hastalığından 
daha çok meyus, ve muztarib ola

caktım. 

Kendi kendime: 
- Şi - Yama ne iyi düşünüyor, 

diyordum, başka kızlar gibi yal
nız kendi saadetile meşgul olmu
yor, benim ıztırablarımla da alA

kadar oluyor. 
Ve böylece günler ayları doldu

ruyor, ıztırablarım her gün bi.ı'8z 
daha büyüyor, biraz daha derinle

şiyordu. 
• •• 

Aradan bir kaç ay geçmiştL 
Büyük babamı mezara gömmüş

tük. 
O günlerde Şi - Yama'yı sık sık 

göremiyordum. 
Ailemiz büyük bir matem için· 

de ağlıyordu. 
Bir sabah, ondan teselli aramak 

ıçin, her zaman buluştuğumuz or
manın başına gittim. 

O. beni, her gidişimde orada bu
lurdu 

O gün güneş batıncıya kadar, 
ortalık kararıncıya kadar bekle -
dirn. 

Gelmedi. 
•- Belki rahatsızdır.• 
Dedim. Döndüm. 
Ertesi g.ün yine ayni yere .. Her 

zamanki buluştuğumuz ve sevi§
tiğimiz yere gittim. 

J 
Yine bekledim. 
Güneş batıncıya kadar .. Ortalığı 

korkunç karanlıklar sarıncıya lı:a
dar bekledim. Gelmedi. 

Günlerce gittim. 
Günlerce bekledim. 
Ümid ve sevgi dolu kalbimde en 

ufak bir şüphe belirmeden bekle

dim. 
O, meydanda yoktu. 
Akşam güneşine sordum: 
- Sevgilim nerede ... Niçin gel

di yor beni aramağa .. ? 
Güneş cevab vermeden, orma

nın arkasında saklandı ve ortalık 
kararıncıya kadar meydana çık

madı. 

Yıldızlara sordum: 
- Şi - Yama nerelerde acaba .. ?! 
Gökyüzünü bir anda kara bulut-

lar kapladı. 
Yıldızlardan cevab alamadun. 
Biraz önce yuvalarında cıvıl -

daşan kuşlara so,dum: 
- Sevgilimden bir haber yok 

mu? 
Kuşlar seslerini 'kestiler .. 
Uyudular. 
Artık. ormandaki ağaçlardan 

başka iniltimi duyan yoktu .. 
Onlara sordum: 
- Şi - Yama bugünlerde neden 

gelmiyor buraya? 
Biraz önce yaprakları hışırdayan 

ağaçlar hep birden sustular. 
Tek bir yaprak bile kımıldamı

yor, bir cılız fidan bile cevab ver
miyordu. 

Korktum .. 
Kendimi, titriyerek yolun üstü-

ne attım ve koşmağa başladım. 
Nereye gidiyordum? 
Kimden ve niçin korkmuştum? 
Bilmiyorum .. 

Gece yarısı kendimi evde yata
ğunın içinde buldum. 

• •• 
Ertesi sabah penceremin onun-

de otururken, yine onu düşünü -
yordum. Her zamanki gibi, her 
yerde olduğu gibi hep onu .. Yalnız 
onu .. 

- Senden sakındığım için değil, cildim bir 'kaç 
gün için az da olsa bir leke taşıY'acak diye sıkılı
yorum. 

- Ben ne istersem o olaoa'k! 
- Y ainız Gardenbaı:ıa değil, istediğim yere gi-

derim. 
- Her erkekle konuşabilirim .. 
Ben, her sözüne böyle cevaplar verdikçe kızı-

Zaten, bunu yüzüne karşı da bağırır gibi ol
dum. Tıpkı, beni yalısına kapattığı ilk günlerdeki 
haleti ruhiyeyi taşıyordum. Ne söyledi ise sert, da
ha fazla, daha S:nirli ce"'1plar verdim: 

yor, köpürüyor. 
- Kadın beni !katil edeceksin .. 
Diye haykırıyor, 
- İstemem. İstemiyorum. Böyle şeylere taham· 

mü! edemem .. 
- Gardenbarda idiin ... 
- Sana haber vermeğe lüzum göıımedim ... 
- Arkadaşlarrrnla eğlendim .. 
- Senın emrinle oturup kalkacaık değilim.. 
- Sen beni kendine mrla karı y-aptın. Şimdi de 

benim yaptıklarıma, istıediklerime tahammül et -
mek mecburiyetindesin!. 

- İstediğim erkekle gezebilııim. 
- Benim de hakflurn, hürriyetim var .. 
- Kimin ısırdığını bilmiyorum, fakat ne cıkar? 
- Sarhoştum .. 
- Hepimiz sarhoştuk!. 
- Öpmekten ne olur? 
- Öpülmek te vız gelir .. 

Diye tepinip duruyordu. Hele en ziyade: 
- Ben namuslu bir adamım .. 
Piye bağırl§ında bir canhavli vardı. Sık sık 

tekrar ediyordu: 
- Ben bu ana kadar namusumla yaşadım. 
- Lüks ve sefahat ile namus telli edilebilme-

lidri.. 
- Sana bu kadar serbeslik vermem itimadırn

dandı!. 

- Kadın müsavi hakka, en geniş manasile hür
riyete sahip olabilir. Fakat, yine kocasına ve na
musuna sadık kalmalı: ~artile. 

{Devamı var l 

Onu gördüm.. 1 

Çirkin, bayağı bir mahlılkla ~~ 
kola kapımın önünden geçiyorla:"' 

4ı. 
Beynimin içine o anda mut ~ 

bir yıldırım düşmüş gibi sarsıl • 
dım. 

Gôzlerime inanamıyordum·· 
Bir daha baktım .. 
Mütemadiyen baktım .. 
Gözümde kayboluncıya 

baktım. 

Yanılmıyordum. d'' 
Şi - Yama, benim hoşlanın8 

... d' 
ğım bir adamla kapımın onun 
geçip gitmişti. 

• • • .r,.,~ 

Yatakta baygın yatıyordurrı ~ 

teşli alnımda serin bir elin d01~ 
tığını duydum .. Gözlerimi açtıd~ 

Annem başucumda duruyor 
ve elinde bir mektub vardı. 

Birdenbire başımı kaldırdıf!lo 
- Ondan mı geldi? ıl 
Diye bağırdım. Mektubu derb 

alıp parçılıyacaktım. 

Annem gülümsedi. ·el 
(Devamı 6 ır.cı sahifen / 

1":1~j;\~'Gll· ~ 
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BUGtlN 
Saat 19.00: Prosram. , 1 • 
Saal 19.05: Müzik (Dawı 1Du•1• 

Pi.) .,ı 

Saal 19.30: 'Iürk müziil <in" 
faslı). 

Saal 20.15: Konuşma. ,~· 
Saal 20.30: l\lcmlekel saal •1 

aJa.ns ve meteoroloJI haberleri. 0• 

Sa.al 20.50: 'Iürk müzltı: Otı.UY~, 
lar: l\luzatfer İlkar. Çalanlar f~e,·· 
Daryal, Betat Erer, Ruşen KaDI• l\ft' 
del Kozan. 1 - Rauf Yekta 11"1 .ıı<' 
bur pe,reYI. 2 - Lallf Al• Df ~ 
şarkı ('Iallf edebUsem). 3 - ıı•b ,.ı 
Bey Mahur şarkı (Servlnaııın ••1.,,. 
çıkmış oyuna). 4 - Şukril şeo• ,,. 
Mahur prltı (Bu sevda ne ıallı,bıı~ 
lan). 5 • • • • • Kanun lal< ~· 
6 - Kazım U• Hüzzam ,artı.• <~,. 
zemezsln kimseye). 7 - yesarl _, 
zam şarkı (Bir l"ill bulamam)• Sfl"' 
Lemi Karcafar şarkı (Güzel ıa•~ld' 
dan hellldlr). 9 - • • tf' 
hay;rer türkü (Dama bu...., stf , 
ter. 10 - Balk türküsü • • • • 
(KaranfU olacaksın). 

Saat 21.30: Konuşma. 
Saal 21.45: Neş'ell pl.iklar - B· 
Saal Zl.50: Müzik (Opereııer>· t'' 
Saal 22.00: Müzik (Kücülı: O~ı 

tra, Şef: Necip Alfkm). 1 - J / 
Lehar: Eva Operetinin Valslerl. ı~· 
Bruno Harlman: Parlak GtiJlef V' 
fuıda Dans - Interm. 3 - ,...... J
har: Çare..ıo Operellnden P01~oı> 
4 - TsebaikovslQ': Hazin Şarl<l ~ 
No. 2). 5 J. Strauss: Killer r.s;;.; 
- Komik Operasının BalesL 8 _. (pi 
Sehnelder: Meşhur Refreolerdell 
purl). jl• 

Saat 23.00: Son ajans haberıetl•0 
raat, esham ve tahvUit, kaJl1bif 
oukul borsası (flal). ti-' 

Saal 23.20: Müzllı (Cazband ' ,el' 
Saal 23.55 - 2'.00: YaruıJıl P 

1 
h:m Bkd 1 "" .;"j 

Receb Ağustos 

13 15 __.,., 

28A~t-OS PAZABTt:5j 
1939, A:y 8, Gün 240, Hızır~ 

1 1 .~1 
Vakitler Vaaatl E•.,., 

ıa. da. ~ - 10 32 Güneş 5 23 

Öğle 12 15 5 25 

İkindi 15 58 9 o9 

Akşam 18 49 12 oO 

Yatsı 20 28 1 s7 

İmsak 3 35 8 45 
~ 



1 İstanbul Caddelerinde 1 
Gidiş Yolu, Geliş Yolu! 
İstanbul Başka Şehirlere Benzemez. Kes af et 

Yerlerini Gözönünde Tutarak Seferleri 
Ona Göre Tertib Etmelidir 

t_ .. _. _ee_ym_az_; _=_KA_ Y_G_ILI_ I 

~Şu (Edirne kapı - Cihangir) o
; biisıeri cidden hoş kaçtı. Bu ha

<tl:, iıınur işe kim sebeb olduysa 
~ ~asının canına rahmet .. Eskiden 
' -O.. o. Bır gece vakti, hele ya-

l, çamurlu kış geceleri g~ 
'llıı, bir tiyatro, bir sinema d.ö

Ç ili Taksımden Karagümrüğe, 
~ <rşaınbaya, Edirnekapıya git -

k için işin:z yoksa o tramvay -
:: şu tramvaya, şu otobüsten bu 

buse. boyuna aktarma. .. Sonra 
~n:•rda yer bulmak da ar.rı bir 
4

1 
le idı. Bu yeni otobuslerın 

•nbulda en kalabalık yolcusu 
", bu hat üzerine yayılmaları, 
"ız gece1eri Beyoğlundan Fa-

~"' .. d • ·ı o~elerine döneceklere egı 

t·'a Pek çok kimselere yaradı. 
kere (Sirkeci - Edirnekapı) 

ı lııvaylarında sabah, akşam, he
"ağışh havalarda yer bulmanın 

l!ıkaı;ı olmadığı gibi bu hatta iş
(Sirkeci - Rami) otobüs

i~ buraya kat'iyyen kati ge
llıı ordu. 

Ş:llıdi Cihangir otobilsleri baş
~a is dcğiş'i. Hangi bır yol· 

S rl-:ec, Je Ed.rnekapı ara -
isled ği zamanda kendisini 

·ava da, o.obüse de oldukça 
~ atabilivor. 

~ 'lıni zam~nda bu yeni otobüs, 
J, dan İstanbula ve İstan· 

' 0-ı Boyoğlu cihetine işleyen 
ı e, Otvbüs ve tramvayların pek 

a olan, bu yüzden duraklar -
akika'.arca araba bekleyen 

1 
, ılrının da bir hayli yüzle -

' tıüldıirdü. 
t ~a , her güzciin bir kusuru 
n 11 ~er;erse şımdi, bu yeni Ci -

ng.r otobusıerinin de bir ku -
tları var 

101
; N c o, içleri benzin mi koku-

D·Ycceğ.z. 
..._ Asla! 

~a~ Ya da ikide bir bozuluyor, 
()Ud durub bcnzın mi alıyorlar? 

·.feceksiniz. 
..._ liayır! 

lhı ..._ Yerlerınden vaktinde kalk
~~rlar mı? 
>~eksıniz. 

..._O da değil 

~~ 'ioll::rda kelle götürür gibi 
g10. hıztı, yahud manda arabası 

1 
&ayet ağır m. gidiyorlar? 

; liayır, hayır, o da' değil? 
·Yeceksinız ki: 

; O halde nedir? 

'i nu da söyliyeyim. 
,~,en, (EdJrnekaJ'I - Cihangir) 
~~Us!eri buradan Cihang're gi
ıı,~ l?tl:en Şişhane. Tepebaşı, Tak
~' Yoli!e git'ikleri halde donüş
lı. '!'aksim, Gümüşsuyu, Dolroa -

, lı.;e, Tophane yolile geliyorlar 
'ıı 4:e, şimdi istanbulun en rahat 
~"ferah, en muntazam arabları 
'' fın _0 lobüs'erin biricik ve en bel
;ı"'ıh kusurları budur. En belli 
~ t dıyorum. evet, öyledir. Çün
te Slanbuldan gündüz olsun, ge-

04u · e . n, cihar>gire, yahud Taksı-
~~:"Clecek yolcular, oralara ha 
t:ıı, ane, Dolmbahçe yo~ile aşa -
)~J·,\ ha Tepcbaşı, Galatasaray 
~t 1•e Yukarıdan gitmişler; bun
ı. ın iıt· · • 'lln ısı de birdir. Fakat Beyog-
~t un bütün tiyatroları sinema
)~t~e meşhur mağazaları, ;ş ve güç 
'-< ti hep Taksimden bu taraf
~~ Yan; Taksimle tünel arasında 
:,1 u~u için bu gibi yerlere giden-
~ Uralardan çıktıktan sonra 
bın tn•kapı - Cihangir otobüslerine 
i~~ek ıçin ta Taksime kadar 
t;ltı llıck mecburiyetinde kala -
lı~"rd.'r ki bu, doğru değildir. 
'-<taİ §ltndi önümüz kış, İstanbul 
~ı !(? ından, bilhassa Fatihten öte
ıı,,~1 ~~terden, geceleri, Beyoğlun· 
b ~- ı"ntro, sinema, konserlere, 
~l!"" a l'cpebaşındJkı Şeh ~ tı· 1 

"'Una gidecekler, dönüşte o· 

r 

L 
Istanbul sokaklarında işliyen otobüsler 

tobüse binmek için o kış kıyamette 
Tepebaşından ta Taksime kadar 
mı yürüyecekler? 

Karaköyde veya Eıninönünde 
aktarma yapmak ise, kışın gece
yarılarında ne kadar meşakkatli 
bir iştir bunu bllmiyen yoktur. 
Şimdi gelelim, yeni Edirnekapı -
Cihangir otobüslerinin, dönüşte 
ne için Dolmabahçe, Tophane yo
lunu takib etmelerine: 
Beyoğlu cihetinden işleyen oto-

büs, otomobil, araba motosiklet 
gibi birçok nakil vasıtalarının dö
nüşte hep Tarlabaşı caddesini ta
kib etmeleri yüzünden bu yol çok 
kalabalık oluyorm~. Şimdi buna 
b;r de Cihangir otobüsleri karı
şınca yol büsbütün daralacakmış, 
i§te bundan dolayı, onların dönüş
te Gümüşsuyu, Dolmabahçe 
yolile dönmeleri daha ıyı o
lurmuş. Fakat, bu otobüslerin, 

(Devamı 7 inci sayfada) 

Eski Devirlerde ve 
Şimdiki Yolculuk 

Eskiden Parlamento Reisi Meclise Gelmek için 
Sebze Arabası ile Sayfiyeden inerdi 

Şimdi saatte 150 kilometre giden lokomotiflerden biri 

Vaktile katır sırtında, kaba ot 
minderli arabalarla seyahat edi • 
lirdi. 
Beş yüz sene evvel, Fransız par

lamentosu reisi Jil Lömetr'in Pa
ris haricinde bir köşkü vardı. Şeh
re gidip gelmek için bir çiftçi ile 
anlaşmlljtı. Çiftçi, çarşıya sebze ve 

meyva götürmek için kullandığı 

arabayı parlamento reisinin emri
ne verdi. 

~~~~~! 
ı 

Eskiden saatte on kilometre giden [ 
lokomotif 

Yolcu nakleden karoçeler, 16 ın
cı yüz yılda çıktı. •1550 de, koca 
Pariste yairuz üç karoçe vardı. 

Kibar ve zenginler sedye ile se -
yahat ederlerdi. 

Bu devirde, İngilterede, gürül

tü yapan., halkın istirahatini bo
zan kimseler bir sedyeye konu -
!ur, yüksek br ağaca asılırdı. Ba
zan, sedyeyi dalları dere üzerine 
sarkan bir ağaca bağlarlar ve bir, 
iki defa ipi gevşetip sedyeyi suya 
batırırlar, çıkarırlardı. 

Pariste hali ve vakti yerinde o
lanların hususi sedyeleri, hamal
ları bulunurdu. Olmıyanlar, kira 
ile tutarlardı. Umumi harbe gelin
ciye kadar kibar Madamlar tiyat
roya, baloya süslü sedyelerle gi -
derlerdi. Son zamanlarda bu adet 
terkcdıldi. 

Landonlar icad olunalı yüz elli 
sene vardır. 16 ıncı Lüi 1791 de 

(Devamı 6 ıncı ıahifede) 
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KANBURUN TEES.SÜRÜ 

Körün biri, kanburun birine kin 
bağlamış. İkide bir : 

- Ah! Şu kanburu bir ele ge
çirebilsem bir güzel dayak atacar 
ğım!. 

Otuz Kırk Sene Evveline Kadar Malum Olmıyan 
Bu İki Kelimeyi Bugün Bilmiyen Yok 

Dermiş. Kanbur bunu haber a· 
lınca şu suretle izharı teessür et
miş: 

Kadınlar Arasında Mayo Modası da Çıktıktan Sonra Plajlar 
Zevkine Doyum Olmaz Yerler Oldu 

• - Kör herif, beni görmediği 

halde kanbur olduğumu nereden 
biliyor?. 

ŞİMENDİFERDE 

cr3ay.- Bayan; bir sigara içsem 
rahatsız olur musunuz? 

Bayan.- Bilmem.. Şimdiye ka
dar yanımda sigara içen olmadı. 

OBURUN l\fANTIC.I 

- Büyük bir dikkat ve ehem
miyetle okuduğunuz şey nedir?. 

- Lokantalardaki yemek liste
leri!. 

HAVA ALACAKMIŞ!. 

Fazlaca şişman adamın biri sı
cak bir günde Topkapıya gitmek 
için yola çıkar. Aksaraya gelince 
yorulur, terler. Bir bakkal dük· 
kanının önünde boş bir iskemle 
görür, otrur. Bakkalın çırağı he
men dışarı fırla sorar: 

- Bay! Ne alacaksınız? 
Adamcağız, terini silerek ce -

vah verir: 
- Oğ~um, telaş etme• Yalnız 

biraz nefes alacağım!. 

ABDALLIK NÜl\1UNESİ 

Beyaz pantalon, siyah ceket gi
yinmiş bir ahmak, çamurlu bir 
gün bahçe kapısından geçerken 
nasıba yüzükoyun yuvarlanır. 

Kalktıktan sonra üstüne, başına 
bakarak taaccüble söylenir: 

- Bu nasıl Çamur? Elbisemin 
beyaz yerlerini siyaha, siyah yer
lerini beyaza boyadı!. 

İKİSİ DE BİR Mİ? 

Otuz kırk sene ev~line gelin -
ciye kadar memleketimzide plıij 

ve mayyo nedir bilen yoktu. Bo
ğazdaki yalıların altında birer ka
yıkhane, birer de deniz hamamı 
vardı. Yaz geldi, banyo mevsimi 
başladı mı Boğazın lnuht.elif yer
lerinde erkeklere, kadınlara mah
sus ayrı ayrı deniz hamamları ku
rulurdu Hatta, Galata köprüsü • 
nün Haliç tarafında da büyücek 
bir deniz hamamı vardı Bunların 
Haricinde deni~e girmek yasaktı. 

A vrupada da böyle idi. Mesela 

Parislilerden bir çoğu deniz ne
dir bilmezdı. Doktorların tavsiyesi 
üzerine deniz banyosu almak is

yenler, Havre, Britanya sahille -
rine giderlerdi. Nakil vesaiti ol
madığı için çok da zahmet çe • 
kerlerdi. 

1833 de, erkek ve kadınların bir 
arada denize girmeleri moda 01-

du. Fak.ı.t, kendini bilen aileler 
yine evvelki gibi ayrı ve etrafı 
kapalı yerlerde banyolarını alı

yorlardı. 

1850 senesi sonlarında Biyariç 
plajında oteller yapıldı. Bütün 

banyo meraklıları • buraya akın 
etmeğe başladı. Fakat bunların 

çoğu banyo için değil gazinoda 
eğlenmek, kumar oynamak için 
gidiyorlardı. 

;Fakat bu kumaıilıaz~ar, yavaş 

yavaş kadınlı erkekli plıijdan da 
istifadeye orada da eğlenmeğe 
başladılar. 

İşte dünya plajlarının kurul • 
masıııa ve kadın erkek herkesin 
plajlara koşarak bir arada gün -

Frans;zcada •Branş., •da~ bu- !erce ve günlerin saatleriınce de-
dak• manasına g~ldiği gibi ckı- nize girmelerine, denizde aynaş-

lir. du. 
Fransada bir mua!Hme dostla- Bu plajın gördüğü rağbet üze-

lerdir. Hele Jcadınlarıo arıısıııda, 

bir de mayyo ınoduı çıktıktan 
sonra plilar zevkine doyum o1 -

·!inde plajlar kuruluyor ve halk 
da buraya akın ediyordlL Muha]c.. 
kaktır iti plijlar dünyanın en 
zevkli saatlerinin yaşandığı yer- maz yerler okilL 

sım ve şube. manalarına da ge- malarına Biyariç plıijı sebeb ol-ı 

rından biri: rine artık Avrupanın her sahi • 
- Tal6belerinizi terbiye içın, !=======~=================================== 

terbiyei etfalin hangi branşıııı 

kullanıyorsunuz?. 

D:ye sorar. Muallim bu branş 
kelimesini dal manasına da ala
rak cevab verir: 

- Fındık ile kızıl'Cık dallarını 

kullanıyorum. Çünkü bu yara -
mazlara bunlardan başkası ya
ramıyor. 

f Fay dalı Bilgiler: 

Karıncaları Kaçır
mak İçin Ne 
Yapmalı? 

Karıncaları kaçırmak için, 
çıktıkları yerin yanına bir 
parça kesik limon kabuğu ve
ya küçük bir tabak içerisinde 
kahve telvesi koymalı, derler 

Pencere ve kapı kenarları
na, biraz nikotin karıştırılmı;ı 
gaz sürmek te karıncaları ka
çırır. 

ŞAPKA TÜLLERİ NASIL 
ÜTÜLENİR? .• 

Şapkaların üzerine konulan 
tüller pek çabuk buruşuyor, 

bozuluyor. Sık sık ütülemek 
15.zımdır. Fakat bunun da bir 
usulü vardır: bu gibi tülleı;i, 

biı· gazete kağıdı arasına koy
malı, üzerinden ütüyü geçir
meli, Ütünün pek kızgın ol
mamasına dikkat etmeli. Son
ra. hafif zamklı bir suya ba
tırmalı ve ince bir bezin ara
sında tekrar ütülemeli .. 

ZAMKLI SU 
Tüllere, dantelalara, ince 

boyun atkılarına, Fubarlara 
ve erkek gömleklerine yenilik 
verir. 

10 - 15 gram arab zamkı a· 
lınız, bir kabın içerisine ko
~unuz. Üzerine yarım litre 
su dökünüz, tahta bir kaşık ile 
karıştırarak hafif bir ateşte 

kaynatınız. İyice eridikten son
ra bir tülbentten geçiriniz. Şa
yet koyu ise bir parça su ilii- ı 
ve ediniz. 

Hırsız -Polis 
Zabıta memurları arasında da 

vazifelerini suiistimal edenler, hır
sızlık ve cinayet yapanlar olııır. 

İşte bir misal: İngiliz polis me
murlarından 22 yaşında Artur 
Klayton ... 

Bir gece vazifesini bırakmak ve 
hırsızlık yapmak cürmile mahke
meye verilmiş. Hakim soruyor: 

- Devriye gezen amiriniz, sizi 
yerinizde görmeyince ha:ya:et et
miş, aramış. Nihayet sizi, bir ma· 
ğazayı soyarken yakalamış. Çal· 
dığınız yetmiş İngiliz lirası ile bir 
deste iskambil kağıdım cebiniz
den çıkarmış. Cürmünüzü itiraf 
etmişsiniz ... 

- Evet, Maylord!. .. 
- Refikanıza götürmek üzere 

ipekli bir gömlek, bir pantalon ve 
çorap çaldığınız da doğru mu? ..• 

- Evet, Maylord! ... 
- Refi.kanız kaç yaşındadır? .. 
- On sekiz yaşında ... 
Müdafaa vekili, Klayton'un ka

rısının uzun müddettenberi hasta 
olduğunu ve bu yüzden çok mas
rafa girdiğini söylüyor. Çalınan 

gömlek, pantalon ve çorapların sa
hibine iade olunduğunu, paraya 
gelince, çalışıp ödiyeceğini ilave 
ediyor. 

Mahkeme, Klayton'un eski hiz
metlerini dikkat nazara alıyor ve 
şu hükmü veriyor: 

- Seni altı ay hapse mahküm e
diyoruz. Mahkumiyetini hapis -
hane gardiyanlığı yapmak sure
tile geçireceksin. Çıktığın zaman 
yine vazifene başlıyacaksın ... 

Aşk Ferman 
Dinler mi? 
Gcçe~lerde Meksikada garib bir 

vak'a olmuş. Gernavaça'nın maruf 
bir avukatı ile bir dişçi boğaz bo
ğaza gelmişler. Niçin rni? Bir ka· 

24 Saatte Dünyayı 
Dolaşabilecek miyiz 7 

Saatte 1.000 Kilometre Sür'atle 
Tayyareler Hazırlanıyoı Ucan • 

Dört sene ev
vel, 23 i!kteşrin 

~34 de, Agello 

adlı bir İtalyan 

tayyareci, bao 

deniz tayyaresi 

ile \"e saatte 700 

kilometre sür'at -
le uçınıya mu • 
vaffak olmuştu, 

Geçen sene, 30 -martta, Alman 
Dünya sür'at rekorunu elinde tutan Hanı Diete.-le 

tayyarecilerin 
den Dieterle, bir avcı tayyare -
sile bir saatte 746 kilometre kalr 
etti. 

Son yapılan tayyarelerle saatte 
800, 1,000 kilometre sür'at elde 
edileceği üm.id olunuyor. Bunlar
dan birinin tecrübesinde, cesur 
bir pilot, Pike uçuşla 1.000 kilo -
metro sür'ate yaklaşmaktadır. 

Pike uç~ için, pilot 6 bin 8 bin 
metre yükseğe çıkar, sonra bütün 

dının ahu gözleri için ..• 
Fakat bu ahu gözlü dilber kaç 

yaşında, biliyor musunuz?... Ta
mam yetmiş beş! ... Ya sevdalı -
!ar? ... Dişçi altmllj, avukat da yet
miş beş yaşında ... 

Kavganın sebebi de kıskançlık!... 
Avukat; dişçinin son zamanlarda 
işi azıttığım, sevgilisinin evine sık 
sık gittiğini haber alınca yolunu 
beklemiş, suratına şiddltli bir yum

ruk indirmiş. Tabii boğaz boğaza 
gelmişler. Halk birikmiş, polisler 
bin müşkülatla ayırmlljlar. Malı -
keme, her ikisini de birer hafta 
hapse mahkum etmiş. 

gazlere ibasar, amuıd! olarak yer< 
iner. 

Ufki olarak uçan bir tayyare -
nin normal sür'ati satte 500, 550 
kilometredir. Bu, bazan 700, 800 

kilometreye kadar çıkar. 
Pike, UMlarla daha fazla sür'a' 

elde edilir. Fakat, makinenin ve 
bilhassa kanadların çok sağ' ~rn 

olması lazımdır. 

Yirmi sene evvel, umumi harb
den sonra dünya rekıoru, Sadi 
Lökuant adlı b~ Fransız tayyare
ci de idi. Sadi, 1923 de, saatte 375 
kilometre sür'atle havalannuya 
muvaffak olm~tu. 1929 da Bone, 
Şnayder Kupası için yapılan mü 
sabakada 448 kilometre sür'atle 
birinciliği kazandı. Fakat son da
kikada bir kaza neticesi öldil. 

Saatte 448 kilometro-... Bunu 
kimsenin geçemiyeceği zan -
nolunuyordu. Halbuki 1934 de 
Delmot 508,8 kilometro ile bu re 
koru kırdı. 

Tayyareler, 1,000 kilom et ro 
sür'atle uçmıya muvaffak olduk
ları zaman dünya artık bizim içi.r 
küçüldükçe kücülecektir 
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IST ANBUL KAPID. 
VE BtZANS SARA 

No.77 Yuan: M. SAMİ KARAYEL 

Fatih Birgün Zagnos Paşayı 
Çağırdı Ve Sordu 

• • 
Acaba /3tanbulun Muhasarası ve Fethi /cin Vakit • ff • 

Müsaid mi Dersin? Onu Oğrenmek lstiyoruın 
İkinci Mehmed, bir gün Zağnosj 
P~yı çağırarak sordu: 

- Paşa; İstanbulun muhasara 
ve fethi için vakit müsaid mi 
dersin? 
Zağnos Paşa, kulağı delik bir 

ıdamdı. Sonra, Padişaha sadık bir 
':ıeııde idi Veziriazam Halil Paşa 
le her nekadar sureta iyi idilerse 
e içten birbirlerinin hasını bia
anı buhmuyorlardı. 

Zağnos Paşa, Padişahın İstan -
l ilzermdeki fikirlerini bliiyur

'. Yabancısı olmadığı bu mese-
üzerinde söz söyliyroilirdi 
rhal cevab verdi: 

- Padişahım; artık duracak ne 
lı:ıi.? •• 

• Ben de öyle düşünüyorum .. 
- Papanın Tuna üzerinden bir 
salib tertibi fikri suya düş-

' bulunuyur. Yapsa yapsa, is. 
ulu taikviye için :ııahire, esle
lSker yollıyabilir .. 

Evet, Sırp ve Maear Kralları 
· bulunuyor .• Kıpırdayamaz-

la ... 

Bi2lLm de sayei §alıanelerin
ıazırlığmıız tamamdır .. 

takarrür etmişti. Bu kale, icabın
da Türk ordularının gerek ric'at
leri esnasında ve gerekse taarruz 
ve muhasaraları mmarunda sev
külceyşi bir merkez olacaktı. Son
ra da Karadenizden Bizans üzeri
ne gelecek inıdadı kesmiş bulu -
nacaktı. 

Padişah, Karabulutla ikinci bir 
mühim meseleyi de hal ve fasley
Jemişti. Ağır top dökmek ... 

Bizans 1mparatorunun yanında 
Usban namında Maearlı bir mü
hEnıdi.s vardı. Bu adanı İınpara -
tor Kostantine toplar dökmüştü. 

firtad bir adam olduğu işibilmişti. 
Türlderde de top döken mü • 

~ndisler vardı. Hatta, Fatihin 
lia:baııı. sultan Murad zamanında 
bile birçok toplar dökülmüştü . 

Fakat, Fatihin istOOiği İstanbul 
kalelerini bir iki vuruşta darma
dağın edip büyük gedikler açabi
lecek ağır toplar döktürmekti. 
Pad~h, İstanbuldaki easusları 

vasıtasile Urban'ı el altından av
lamıştı. İstediği zaman Urban E
dirneye gelıp Padişahın emri al
tında çalışabilecekti. 

Yahıız, ortalığl dağdağaya ver
memek i9in şimdilik Urbanın İs
tanbuldan 'kaçıp Edimeye gel -
mesi muvafık görülmemişti. 

Fakat; İstanbul ve civarının ha
ritalırrı, Rumelibisarmın nereye 
ve ne §ekilde inşa olunacağının 

projesi, U1'ban ve Türk mühen -
disleri tarafından dünyada ilk o
larak döküloecek olan ağır topla
rın resimleni, Tün!< ordusunun 

mevzileri ilah .. Padişahla Karabu
lut arasın.da mahrem olarak ha
zırlanmış bulunuyordu. 

Bütün bunlardan Veziriiızaın 

Halil paşa bihaberdi. Yalnız, orta
da büyük hazırlıklar olduğunu 

biliyor ve bizzat bu hazırlıkları 
da kendi' teşkilatlandınyordu. 

Binaenaleyh; Zağnos Paşa; Pa
dişahın: 

- Yoo ... Daha çok yapılacak 

şeyler var. 

Demesi üzerine hayret etmiştL 
İstanbul muhasaarsı için daha ne
ler yapılabileceğini düşünemi -
yordu. 

( Deı•amı var) 

Yok. .. Daha yapılacak çok -- --

e;:;r~=i. Padişahın, Kara- Türk Toprağının Her Karışı Türk 
ıtla R11ıneli hi:;arı kalesınin o d K f 1 t A 1 t d d 
:rd:":ule~~=l~~!- r usunun e a e i ın a ır .. 
toplar dôkerek yıkmak fikrin

' de habersiııd.i. 

fialbulri, Padişıılıla Karabulut 
asında Rumelilıif;arının inşası 

~ski Devirlerde 
Ve Şimdiki 

Yolcuiuk 
(5 inci aayfadan devam) 

Paristen kaçarken bindiği landon 
çok altın yaldızlı idt 6,000 liraya 
yapılmıştı. O devre göre çok pa· 
ra ... 

Bu landonun dö~emeleri klrmızı 
kadifeden idilçerisinde rahat ra· 
hat oturulur ve yatılırdı. Üzerin
de çanta ve sandık koymağa mah
sus yeri vardı. 

Bugün, bütün bunlar tarihe ka· 
rıştı . Trenlerde banyC! ve yemek 
salonları, lavabolar. lokantalar, 
dans salonları var. 

(l ir.ci sahifeden devam) 
tahmin ve tefsirlerin ilham1 al -
tında bu gizli protokol havadisini 
uçuruyor; yahud da propaganda 
•ervisleri bu haberi uçurtmak için 
Deyli Ekspresi müsaid bulmuş 

vuiyettedirler. 
Her iki sebeb ve müliihazadan 

hangisi hakikate uygun olursa al
sun bu haberin asılsız ve Türkiye 
ile Sovyet Rusya arasındaki kuv 
.vetli dostluk münasebatını kun· 
daklamıya matuf bulunduğuna 

derhal hükmetmek yerinde olur, 
Ayni zamanda Sovyet Rusya · 

nın bütün Balkanları, Ak ve Ka
radeııiz.i, Polonyayı sırl Baltık 

devletleri, Polonya Ukranyası, 

Besarabyayı ilhak ve Uzak Şarkta 
hareket serbestisi mukebilinde 
AJmanyJya terketmesi ne bugün, 
ne yarın, ne de öbıir gün için asla 
bahis mevzuu olamıyacak laübali 
bir mantıktır, Sovyet Rusya bu
günü kurtarmak için yarını feda 
etmiye razı olacak bir va•ıf ve 

mahiyette gösterilemiyeceği gibi 
Sovyet Rusyanın Türk dostluğu
na halel verecek en basit hare -
ketlerden dahi tevakki eylemeyi 
bir §eref ve kara günlerin hatıra 
boreu bileceği tabiidir. 

Dünya efkarı umumiyesinin bir 
kere daha ve her vesileden istifa
de ederek bütün vüzuhu ile öğ 
renmesi lıizımdır ki, Türk milleti 
kendi milli hududları dışında hiç 
bir emel sahibi olmadığı gibi, ken· 
eli hak ve hududlarının etrafında 
beslenebilecek ümidleri de daima 
kırabilecek bir vasıf ve kudret 
ifadesi içindedir. 

Sulha sadıkız; sulhu muhafaza 
ediyoruz, sullıu korumak için bü
tün imkanlarımızla hazırız. Buna 
karşı en küçük bir tecavüz ihti • 
mali karşmnda da her karış Türk 
toprağının yüksek Tiirk ordusu· 
nun yüksek kefaleti altında bu -
lunduğu aşikardır. 

ETEM İZZET BENİCE 

Otomobillerde ve tayyarelerde-
1 y ld B •• 

ki konfora diyecek yo~. Hele 1 } Jray ugun Denize indirildi 
Transatlantıkler, se ·yar bır şehir- 1 Tın-k i.şıçı ve Türk mühendisinin 

den fal"ksız... el.le meydana getirilen Ay sınm· 
Lütfi Kırdar, vilayet ve belediye 
erkanı ile yüksek rütbeli deniz ve 
kara asekrleri, deniz müesseseleri 
erkanı ve gazeteciler hazrr bu -
lunmuşlardır. 

Ya.,adığımız devir sür'at ve kon- na mensup deni~altı gemilerimiz· 

for devri. Yakın bir zamanda ha- den •Yıldıray• bugün saat 12. de 
va Transatlantiklerinin bir günde Hallçdeki Valde ,kızağında mera
yüzlerce yolcuyu Avrupadan A- sımle denize indirilmiştir. !Merasimi Donanma kuman

danı Şükrü Okan söylediği çok ve
ciz bir nutukla açmış, bundan son· 
ra şampanya şişesi kırılarak, İs
tiklfıl marşı çalarlten gemi denize 
indirilmiştir. 

mcrikaya ,l!Ötürecclt ·ni göreceği • Merasımde, Donanma kuman • 
miz muha1<"' .1' danı Amiral Şükrü Okan, İstanbul 

Kadına İnanma 
(5 inci aayfadan devam) 

r - Buyük baban ölürken, sana 
bu vasiyetnameyi yazıp bıraktı. 

Mektubu açtım ve gözlerimi u· 
ğuşturarak okumağa başladım: 

• YaıTUm! Ben, zengin değilim. 
Sana, ölümümden SOl'IYa bir çift 
siizden ba ka lıı ç bir mirruı bırak
mıyonrnı. 

Hayatla ~ok tecnıbe gormi4, 
çok atdatılmt§ bir ıman11r.;. Eğe-r 

sen de benim gıbi bedhahı olmak 
utem .. z n, doksan yıllık tecrü -
hemden i.stıfadı> et! .• Sözümü din• 
le ı:e: kad nı. ina.nmal• 

kumandanı General Halis Bıyık
tay, İstanbul Deniz komutanı Ce
vad, valı ve belediye reisi doktor 

ÇERÇEVE 
- - Z5 - B ı L M E c E 

(1 inci sahifeden devam) 

etti:!i .. ;he üzerinde en koyu uhil olduğunu meydana çıkaran bir 
tecdli 'safhası gördünüz mü hiç? İşte o safha, son dünya vaziyeti 
üzerine, başmakale dediklPri yazı nevi içinde bazı kalemlerin, patron 
salahiyeti yiiliisuyu hürmetine mürettibe dizdiJ'ebildikkri karalar 

malnrdır. 
?tus Alman anla ııasına ~ürpriz değil, tabii bir netite gözile ba· 

kanlar, misak Almanları büsbütün zafa düşürecektir diye iddia 
edeıılCT, vakı~yı mlhun lehinde görenler ve saire ve saire ... 

Yedi başh bir dewz canavarı gibi karaya vuran ve kimine kedi, 
kimine köstebek kimine kaplan şeklinde görünen son vaziyeti, ba-

kalım ben n~ ıl görecezim! NECİB FAZIL KISAK'ÜREK 

Bufğarisf an Yabancıları 
Dişarı Çıkarıyor 

(l inci sahifeden devam) 
büyüdüm. Ailemi de orada aldım. 
Kendim 20 - 30 yı!danberi Bul
ıı:aristanda ticaretle mesJ(U) bu
lunuvorum. 

Size şunu söy liyeyim ki Bul -
ıı:aristanda vaziyet pek iyi değil
dir. Bulgar halıkı bizim ıı:ibi ya
bancı tabiiyetinde olan ailderi 
Bulga.ristanı terketmeğe mecbur 
ediyor. Sekiz on ııün Z'Brfında 
Bulgaristmıdan 1000 • 1500 hatta 
2,0llO kişinin çıkarıldığını size 
kuvvetle söyliyebilirim. Bunlar
dan bir kısmı yani Çek olanlar 
ve Çek tabiiyetinde bulunanlar 
Fransaya, Yunanlılar Yunanista
na, İtalvanlar İtalyaya hicret et
melte mecbur ed:Jivor. Yalnız 
Bulııar tabiiyetinde bulunan Ya
hudilere dokunmuyorlar. 

Bulgaristanda da harb hazırlı
İtı devam edivor. Hükumet mü
temadiyen a&ker topluyor. Kış
lalar tayin oo iliyo.r. Benim .vata
nım demck olan Bulııaristandan 
ayrılışım bana çok dokundu. Bü
tün servetimi orada yapmıştım. 
Gördüi\iinüz ııibi yalnız rki ba
vul ile dönüyorum. Çocuı\darı
mm tahsilleri de varım kaldı. 
Bakalım ne yapacaf(ız. Buııün İ· 
rana hareket edeC(!f(im.• 

PROFESÖR BÜRHANE'ITİNİN 
ANLATTIKLARI 

Bir miiıddettenberi Avrupanın 
muhtelif menkezlerinde \etkikat 
yapmakta bulunan cerrahi pro
fesörlerinden Bürhaneddin bu sa
bah ailesile birlikte konvansiyo
nel trenile ş-ehrimize ııelmiştir. 

Profesör Bürhanoodin tedkik
lePine daha bir ay dt"Vam etmesi 
icab ettiği halde d'&ha evvel dön
müş bulumnaktadır. Kendisini 
istasyonda gören bir arkadaşımı
za profesör bunun '6E'bebini şöyle 
anlatmıştır: 

•- Benim Avrupada daha bir 
müddet tetl<ikat vapmaklıf(ım 
lazımdı. Falkat s;yosi vaziyet her 
tarafı karartmış olduf( undan ben 
de herkes l(ibi biran evvel mem
leketimize dönmek mecburiye -
tinde kaldım. 

Berlinde, Pariste hakikaten 
vaziyet çok fena bir durumdadır. 
Ef(loncc yerleri tamamen kapan· 
mıs, şehirler harbe karşı her tür
lü tedbirlere baş vurmuş, haw 
taarruzuna karsı bütün sıf(ınak
lar hazırlanmış bulunmaktadır. 

Hastanelerde harbe karşı esas
lı bazı tedbirler almış, hasta ba
kıcıların sayısı ooil'almıştır. Fran
sada birçok kadınlar hükumete 
müra.caat ederek hastanelere ııö
nüllü olarak hasta bakıcı olmak 
istediklerini bildirmişler, ve akın 
akın mıilıtelif hastaneler bu nevi 
kadınlarla dolma.i(a başlamıştır. 

Dil!er taraftan Berlinde vaziyet 
hemen .hemen bunun aynirlir. 
H'ü4<umet E<kmek, un ve patates
ten maada gıda maddeleri ıçın 
vesika dağıtmağa başlamıştır. 

Bu vaziyet her tarafta derin 
bir endişe ve korku havası ya
ratmaktadır. Gazeteler herl(iin 
çok ateşli vezılar yazmakta, Po
lonyada Almanlara karşı bazı 
mezalim yapıldığını ileri sürmek
tedirler. 

Ben buradan aynldıltun ilk 
hafta ancak kendi hususi işlerim 
ve tetkikatımla mesınıl olabil -
dim. Sair zaınıan bunun iı;in ne 
zamım ve ne de imkan buldum. 
Avrupa tam manas.ile umumi 

harbi hatırlataca'k bir manzara 
arzetmektedir.• 
İSTANBUL LİMANI BOŞAWI 
Alıman ve İtolyan yolcu ve yük 

vapurlarımn aldLkları emir üze
rine limanımızı terkettiıklerini 
yazmıştık. 

Bu sabah İstanbul limanında 
iki Yunan ve iki Holanda sile -
binden başka ıı:emi kalmamıştır. 

Bu sabah Beyruttan ııelmesi 
beklenilen Franı.sız bandırah 
Teofil Gotve vapuru da yolunu 
dej!;ştirmiıı, doi!rudan doğruya 
Marsi!yaya l(itmistir. Acentalar, 
vaziyet tevazzı.nh edincivc kadar 
limannnıza ecnebi P'Cl'llisi ııelmi
yeceğini söylüyorlar. Romanya 
vapurları da Pire ve İskenderiye 
seferlerini tehir etmişlerdir. 
FRANSIZ KONSOLOSU GLDİ 
Fransız kon9Clkısu Emery diin.

kü ekspresle Paristen avdet et
mistir. 

Mösyö Em•- keııdisile ıtörü
sen bir arkada$ımıza, bir harb 
zuhuruna ihtimal verınedij(ini 
söv lem!.'>! ir . 

ATAŞEMİLİTERLER 
Fransız ataşemiliteri kuman

dan Vuazen, y<:bancı sefaretler 
ata>ıemlliterleri şerefine dün ge
ce Park otelinde bir ziyafet vel'
mi.ştir. 

FRANSIZ KONSOLOSU GELDİ 
İngiliz ve Fransız sefirleri dün 

aksmnki ekspresle Ankarıava ııit
mislerdir. 
İSTANBULDAKİ FRANSIZLA

RIN ASKERLİK HİZMETİ 

Şehrimizıdeki Fransız konsolos
luğu, askeri hiı:mete tabi Fransız 
tebaasının hemen konsoloshaneye 
müracaat etmelerini kendilerine 
tebl'ğ etmi§tir. 

İTALYAN SEFİRİ GELDİ 

İtalya se:fü.r:i Otovyo Sevo bu sa
bah ekspresle şehrimize gelmiş, 

Sirkeci garında sefaret müsteşarı, 
umumi katib ve konsolos tarafın· 
dan karşılanmıştır. Sefir bir mu
harririmize: 

- Siyasi vaziyet inkişaf etme
dikçe herhangi bir vaziyet üzerin
de hiç bi.- mütalea serdelmelı. doğ
ru değildir. 

Deıınişt!r. 

TALEBELERİMİZ LONDRADAN 
DÖNDÜ 

İngiltere hükumetinin daveti ile 
Londrayı ve muhtelif İngiliz kül· 
tür müesseselerini tetkike giden 
Türk Dil Enstitüsü taldbesinden 

20 k'şi!Lk talebe kafilesi bu sabah 
şehrimize dönmüştür. Kafile reisi 
Bayan Saffet Benlti 'bu hususta bir 
muharririınize şunları söy !emiş
tir: 

c- Seyahatimizden çok menı
nunuz. İngilterede fevkallide ha
raret ve muhab'betle karşılandık. 
Çemberlayn'in harici siyaset hak· 
kında Parlamentoda verdiği iza
hatı dahi dinledik. Hemen bütün 
külfür müesseselerini gezdik. Bü
yük kilisede de biD org faslından 
sonra Türk !stikli\.J' marşının çalın
dığına bahtiyarlıkla sami olduk.> 

Makineye Verirken : 
Hitler Bugün Son 
Kararını Verecek 

Paris 28 (A. A.) - Matbuat 
Almanya ile müzakere mesele • 
sinde Daladier ve Çemberlayn 
tarafından ittihaz edilen tarzı ha
reketi tasvib etmekte müttefik
tir. 

Pctit Parisien şöyle yazı<yor: 
DemElk ki Führer Alman -

Leh ihtilfıiının hal'ine çalışmak 
icin Po'lonya i'le tekrar müza;.;e
reye girmek istemiyor. Polonya 
ise buluna'C<lk sureti tesviyenin 
kendisine zorla kabul ettirilme
sine razı olmadığı i<ıin Hitler'in 
red cevabı uzl~a teşebbüsleri
ni bir çıkma:ııa Qdkmus ve vazi
yeti son derece vahinıleştirmiş 
ohıyor. Hala parlamakta olan Ü· 
mid ışığı zayıflamıştır. Tam bir 
!nk~ yaklaşmaktadır. Bununla 
beraber Hitler'in son kararını 
vermeden evvel İnl(ilterenin ce
vabını bekliyeceği kuvvetle mı.nh
temel olduğu için ellerde'ki silfilı
lar bırakılmadan müzakerelere 
buııün de devam edilecelti ümid 
olunmaktadır. Hitler'in müma
naatı sulhu tehlikeye koymu tur. 
Alman dev'let reisi İnl(i1rz ve 
Fransız sefirlerine • söyledii\ine 
g<lre sesi titreyerek • harbi iste
mediğine dair tcanloot vermiş ol
masırıa ra~en harbi kaçınılmaz 
bır hal<' l('('tirmek istivormuş l?k 

bi hareket e1ınckt<!n geri durma
yor. 

ESRARENGİZ BiR ALMAN 
MURAHHASI 

Lonrlraya esrarenl(i.z bir Alman 
murahhası ııeldi{ıine dair verilen 
haıberler haıkkında Jour - Echo
de-Paris Londradan şu malCımatı 
almaktadır: 

cPEilt emin bir membadan alı
nan malfrmata ıtöre Lorıdraya 
l(iinderilen murahhas Yon Rib
bentrop'un samimi ar'kadasların
dan ve bürosunun nüfuzlu aza
sından Schınldt'dir. Bu dipromat 
Lon.drava ne l(ibi bir vazife ile 
mtmis olabilir? Sclımidt, şimdiye 
!kadar İnl(ilterede ne bir nazır, 
ne de bir memurla görüşmüstür. 
Yon Ribbentrop'un bu mura:lı'lıası 
İnıı:ıliz haleti ruhiyesi, efkarı u
mumiyesi ve İngiltere tarafından 
verilen kararın ne dereceye kar 
dar ciddi olduğu hakkında bir 
anket yapmaj(a memur etmiş ol
ması muhtemeldir, Eğer bu tah
min doğru ise bu murırhhasın İn
giliz hükumet m«ı·kezinde ııöre
ceğı ve işıtcceib Sl'vl 'rın kendisi
ne Danziııe indirılecek bir dar
benin umumi bir harbin patla
maısı kin biır isarct nmhive1hıde 

• 
ilk lngiliz Kıt' aları 
Fransaya Çıkarıldı 

(1 inci sahifeden devam) 
en son ve kat'i cevabın metnini 
hazırlıyacaktır. Hitlerin İngilte • 
reye teklifleri hakkında azami ke-
tumiyet muhafaza edilmektedir. 
İngiltere ile Alınanya arasında bir 
harb çıkarmak istenmediği bildir
diği söylenmekted ir. HLtlerin ve 
mesajının ve İııgiltercnin buna 
verdiği cevabın neşri ve çarşamba 
günü İngiliz parlamentosunun 
toplanması muhtemeldir. 

Hitler, Fransız başvekilinin ce
vabına verdiği mukabil cevabda, 
Dan7.ıg ile Leh koridorunun Al -
manyaya iadesini istem ' ş, venl • 
mezse Lehistanın sonu fena olaca
ğını kaydetmiştir. Fransaya kar· 
şı hasmane hiç bir niyet besleme
diğini, Almanyanın gaıtı hudut
larını değiştirmek istemed'ğini 

mükerreren temin etmiş olduğunu 
kaydetmiştir. 

MACARİSTANLA ANLA.ŞIYOR

LAR 
Londra 28 (Hususi) - Peşte

deki Taymis muhabirinin hııber 
verd ığine göre. Almanya bir harb 
çııktı.ğı takdirde e.-zak, ve saire al
mak için Macaristan ve Romanya 
ile anlaşma aktetmek istemekte -

dir. 
RUSYA BİTARAF KALACAK 
Paris 28 (Hususi) - Moskova

dan gelen haberlere göre, Sovyet 
mahafili bir harb çıktığl takdirde 
Rusyanın bitaraf kalacağını temin 
ediyorlar. Sovyet matbuatında ar
tık Faşizm ve Naz;zim aleyhinde
ki hücumlar görülmemektedir. 

300 BİN ASKER HUDUTI'A 
Lond:ra 28 (Hususi) - Budapeş

tedeki Taymis muhabirinin bil -
dirdiğine göre, Slovakyadan bu -
raya gelen yolcular Slovak Alman 
hududunda 300 bin Alman aske
ri, bin tayyare ve tank mevcud ol
duğunu beyan ediyorlar. 

ALTIN STOKU 
Londra 28 (Hususi) - Alman

ya ile İtalyanın ihtiyat altın sto
ku iki buçuk milyar racldesinde
dir. İngiltere ile Fransanın altın 
stoku ise 176 milyardan fazladır. 

Londra 28 (Hususn - Dün ak· 
şamdan itibaern bütün İngiliz ti
caret gemileri Amirallığın kontro· 
Jü oltına gir'miştir. Kaptanlar, bun
dan sonra Amirallı:ktan emir ala

caklardır. 

HlTLER V AZİYETI VAHİM 
GôRÜYOR 

iBedin 28 (!Hususi) - Meb'us
lar Hitlerin riyasetinde uzun ve 
gizli bir toplantı yapmışlardır. 
Hitler, vaziyeti cvahlm• kelime:» 

ile taı>if etmiştıir. 

'D bf 
Bitlerin arzularının bu~ i) • 

kitab şeklinde neşredilcceğı 
her verilmektedir. uP 

Bütün Almanya, scferııe: · ~ 
ikmal etmiş vaziyettedir. )°'v· 
nakil vasıtaları yalnız asker 

şımaktadır. !ID1 
1450 TAYYARE TSM~RL: rıi 
Vaşington 28 (Hususı) ~· 

İ h bl'" sa ve ngiltere 1450 ar ~ 
resi sipar~ etmıştir. Bu ta) ı(i 
!er sür'atle ikmal ed i le<:~~ ~~~ 
lim olunacaktır. Bunun ıçın ~ ,J 
rif<:an tayyare fabrikaları. 2de f 
müddetle ve üç ekip halın 1wt 
lışacaklardır. Fransa 800, ııt' 
650 tayyare ısmarlamıştır. 

İKİ GAZETE KAPA'l'ıı.Vl 
1 

Paris 28 (Hususi) - IfuJll~ · 
ve Soir gazeteleri kapatıld~s!)t 
man - Sovyet anlaşmasın• aııJI • 
!ar şekilde neşriyat yaphk

1 ;, ı:" 
dan dolayı bu gazetclerın J)ı/. 
tıldığını, Dahiliye nazırı 'ıll. 
Saro tarafından resmi cer~ 
neşredilen bır kararnamede 

edilmektedir. ~ 

GİZLİ MADDELER ~ 

Fransızca İstanbul gaz.ete5' sf 
Londradan öğrendiğine g~'# 
yet • Alınan ademi tecavuı ~f 
kına bağlı bazı gizli maddeler ~f 
dır. Fransızca İstanbul da t~ l 
beri Deyli Ekspres'in NevJ0

1~sı' 
habirinin bir yazısından ç 
maktadır. 

Bu gizli protokolun ıııe~:· 
şöyle olduğu iddia edilıncl< ıf . ı;e 

Madde l - Çine asker• . iJI 
sa<li yayılma ile mücadele Kıl' 
zak Şarkta Scwyct RusyaY

3 

ket serl:ıestisi, ..# 
Madde 2 - Nüfuz ıııın 

taksimi: . )JI' 
Alman nüfuz mıntakaS•· .

9
, ı 

ristan, Romanya, Yugosla~;Jll" 
nanistan, Türkiye, BulgariS ~· 

Sovyet nüfuz mıntakaS 1 • 

devletleri. ~ · 
Madde 3 - Polonyanı~f 

!anması, Rusya Polonya 

sıru alacaktır. JJ#' 
Madde 4 - Sovyet Ru5)'

3 

rabyayı ilhak edecef<tir. r ~ 
SON TELGRAF - veY ~o> 

pres'in N evyork muhabifl,deP 

Ji maddeleri nasıl ve ner~'f· ~'. 
renmiştir? Bu bir mesele -reti 1 

.. 

haıbirin, sırf gazetecilik ga~cıd ~ 
bu maddeleri hafızasında a.rt11 .. 
tiği zannı da, bu kadar s ıJ1 v" 
protokol karşısında insan ııP'. 
na geliyor. Herhalde, bUJl1e• r 
azami ihtiyatla telakki et 

zırn.dır. p~ 
. şillldi 

olacağı kanaatini vereeeici mu- Almanyanın talemb.ı (<or~o 
baklmktır.- edilecek olursa bu ır ~ıc . 
iNGİLİZ GAZETELERİ HARB ri addedilebilir. Çünl<ü JıO~Iı' 

EOECE:Ciz, DİYORLAR hareket yalnız Polonyanın fP; 
Londra 28 (A.A.) - Gazeteler tini tayin etmekle kalJJ13 ~er\c 

Fransa ve ngilterenin tam bir kat- müteakip ve seri merh31.e ~ı , 
· · d'kt t··r1erın .,ı iyetle harekete gcıc;ecekleri ve ha- mokrasılerın ı a o le'' ( 

kilci ve devamlı bir sulh temin et- necat verecek bir hale ge p«~' 
miyec.k olan bir surti tesviye ile !eri kanaatini tevtid edeı·.dıP ~ 
iktifa etmiyece.kleri noktasında daki hür milletler!n anfJ vıJ 
müttefikan isrlll' etmektedirler.

1 

kildeki hürriyet artık ın30 

Matbuata hiikiın olan ifade tarzı kelimeden ibaret kalır. 

budur. iKA 
Deyli Meyıil yazıyor: SON DAK : I 

ha:'~::~~i ~~ı:;:0:~şe:~;;: Japon Kabitı.es 
Çarpışmak mecburiyetinde kala - • E tı 
cak ve daha evvel sulhü kurtar - istifa t r''4 
mak için ne mümkünse yapm!Ji ıJı ~I 
olduğumuzu müdrik olarak çar - Vaşıngton 28 (AA):;it· İl~ ~ 

na kabıncsi istifa etn'l1> •,il" 'r 
pışacağız. ''i ~ 

ber alan m.alıfellerdc 50 ,~~ıı Deyli Telgraf yazıyor: t p• 
Polonyanın zararına olarak hiç ne göre Alman • SavY~nc s /.. 

bir anlaşma kabul edilemez. Hali· zelesi bu ı.stifanın y~a J>O ~ 
hazırda yapılacak bH ric'at ni teşkil etmemektedir· bııl'1J 

feller paktın daha ziyade oıd 
diktatörlerin arzularının kanun _ı. 1 a 

Ş:ddetlendiren bir v.,,
hükmünde olduğunu ilan etmek 

· k kanaatindroirler. ,e 
üzere dünyanın herhangi bır ıs- 0a • 
mını herhangi bir saatte tercih Hükümetin her sa.ha rt,ıll~ 
ettikleri zaman onlara her defa - hassa ıklısadi sahada,.~ # / 

mü·'"'lat burada ma_ lueJ<!Jlot. • sında boyun eğmeğe hazırlanmak .,..,.u l' ,,aı • 
demektir. Polonyanın ezilmesi §ar· binenin bu istıfası ıle efl"' (. 

ki Avruparun küçük milletleri için ırtiizakereleri cereyan ısıs;rı 
t da ır birk""' gu·· n evvel c]ll:;•B 

bir matem sonu manasını a - -• ;ı,· lfl"'' 
zammun edecek ;ve Avrnpanın ha- ı yialar arasında ır I 
kimı. olacak olan Almanya o za- . görülmekted r çc~il r 

1 
alb. esınin ~ 

man yalnız e6ki müstemlekelerini H;ranuna k ın f clcr'İ ıs'ııı~' 
değil daha fazlasını istiyece.ktir. sinden doğacak ne ıc dl1JıB 1 ' 

Çünkü Almanya o zaman bütün debilmek iÇİn bur8'Y9 
• ııeı>l' 

mukavemetleri kırmış olduğunu !assal haberler gcınıcsı 
h~"1Tled~ktıı. uıekte<:lır. 

il 

-



No. 68 Yazan: Rahmi Yağız 

~Ürettebat: "Hava, Hava!,, Diye 
Bağırmıya Başladılar 

Delikler İyi Tıkanamadığından İntişar 
Arttırıyordu 

Eden 
Amonyak Tehlikevi Gittikce • 

~ - Haydi kapiten Blanşon, bir 1 
di!a ınangayı, makine dairesini, 
u!er kamaraları dolaşalım, baka
lıaı hakikaten dayanılamıyacak bir 
lif deyse mürettebat havayı de -

2
. tirınek için yukarı, denizin yü

b lıne çıkalım, dedi, Blanşon ile 
~likte kapıya doğru yürüdüler 
ta Vye kapıyı açar açmaz İkinci 

Planla karşılaştı, burun buru
~ geldi. İkinci; İzidor Şene yaka

~ açmış, boyunbağın. '. .bir 
t aıa atmış, iki elile mendilim sıt: Sıkı ağzının, burnunun üzerine 

mangadakiler de bu haldeler .. Ge
çirecek zaman yok .. İş işten geçi· 
yor. Biraz acele davranmanızı ri
ca edeceğim. 

Klavye Blanşon'un ikazı üzerine 
ayağa kalktı. Sür'atle makine da
iresini geçti, manganın kapısını 

aıçtı. İçerisi fena halde amonyak 

kokuyor, Göz yaşartıyor, boğaz 

gıcıklıyordu. Manganın donuk ışık

lı havası tahammül edilmez bir 

hal almıştı. Klavye içeriye çabuk 
bir göz gezdirdi. Kimisi ranzalan-

na uzanmış. kimi yerlerde yuvar
lanan mürettebata acıyarak bak

tı. Sür'atle geri çekildi, Blanşon
la konuştu: 

- Hemen denizin üzerine çıka

lım .. Fakat donkiler işlemiyor de-
ğil '? 

mı. 

- Evet kapiten! 

- O halde nasıl çalıştıracağız? 
Maçunalarla mı? 

-Tabii! 
- Maçunalan kim çevirecek? .. 

(Devamı var J 

Pa\ınış. sapsarı bir renkle ka
lııaraya geliyordu. Klavye ile Blan
l<ııı kollarına girdiler. Onu kama

~~~. aldılar. Bir iskemleye oturt-

\i, İ~idor mendilini burnundan çek-
1\aınaranın nisbeten az ağır ha

tasını birkaç dakika ciğerlerine 
~di. boşalttı. Sonra süvariye an
,.ttı: 

Çin Topraklarında 
İngiltere, Japonya 

~ - Galiba delikler tamam ka • 
~llırıamış kapiten .. Geminin baş 
ta afı tamamen gaz bulutlarile 
,:_1ı .. Mürettebat sintenelerin ü-

1nde halsiz yatıyorlar .. Hava
lltıı sür'atle değişmesi liı-zım. 
,, ltıa,,ye hiç sesini çıkarmadı. İ-
•ldor b k .. b" d unları anlatır en sura ı -
~~ bardağa su koyuyordu. Bar • 

k dolunca İzidora uzattı: 
~ <ıeıe sen şu suyu iç, biraz ken
eıa gel, toplan biz de kapiten 
r nŞon ile gemiyi bir dolaşalım, t. Sefinenin Silivri ye olan mesa
!l!ıııııi ve mevküni de tayin edin. 
:bederse yukarı, havayı değiş
le llıek üzere denizin yüzüne çı
acağız' 
İ . 

• zıcıor harita masasının başına 
•'tı 
1 '· Biaı11onla Klavye de kama-

(4 üncü. sayfadan devam) 

susta Amerika ve Fransa ile ko -
nuşmuş, nihayet Tokyoya şu ce

vabı göndermittir: İngiltere yal
nı.z başına olarak Çinin mali ve ik

ti.sadi işleri için Japonya ile mü

nakaşaya devam edemiyecektir. 
Çünkü Çincre diğer alakadar dev
letler de vardır. Onları da çağıra
rak bir konferans toplamalı. 

Japonlar şimdiye kadar böyle 
bir konferans fik.rini kabul etme -
miştir. Çünkü Çin işlerinde yega

ne söz söyliyecek kendisi olduğu 
iddiasındadır. Her ne hal ise, İn

giltere hükumetinin böyle kat'i bir 

cevab vermesi Tokyoda tesir etmek

ten geri kalmamıştır. Japon payı
tahtından Avrupa gazetelerine ve

rilen malumata göre Japonlar mü

zakerelerin sekteye uğramasın -
dan İngilterenin mes'ul olacağını 
ileri sürüyorlar. Japonlar için yu-

\ karıda bahsedilen para meselesi 
çok mühimdir, Çinlilerin Fapi de

dikleri parası İngiliz imtiyaz mın
takasında pekala sürülmektedir. 
Halbuki Japonlar kendi işgal et -

tikleri yerlerde Çin parasını or
tadan kaldırmak istedikleri gibi 
yabancılara aid mıntakalarda da 

b;ınun alış verişten kaldırılması

nı ileri sürüyorlar. İşte İngiliz -
Japon müzakereleri böylece tatil 
edilmiş bulunuyor. 
Diğer taraftan Uzak Şarktaki A

merikan donanması kumandanı A

miral Y arnel Çin sularında dolaş
tıktan sonra Amerikaya avdet et
miş ve şunları söylemiştir: 

- Çinde bir çok hadiseler ol -
makla beraber Çin sularındaki A
merikan donanmasının daha ziya
de takviye edilmesine lüzum gö
rülmemiştir. Bugün Uzak Şark su
larındaki Amerikan donanması 35 
parça gemiden mürekkeptir. 

rı'dan çıktılar, makine dairesin -
ren geçen ve mangaya giden ko
~dora girdiler. Klavyenin loşluk
l'j •::~ğına bir cisim takıldı. Süva
ill ~ idi, dikkatle baktı. Bu, oraya 
llı~nan, baygın bir halde bulunan 
lıtettebattan biriydi. 

Gidiş Yolu, Geliş Yolu! 
~ l<1a,,ye ile Blanşon baygının ya
t~~a ÇÖmeldiler. omuzlarından tut
g' ar, sarstılar, baygın yarı açık 
<lzlcı-ini büyük bir gayret sarfi-
~ d•'- F · ·· · "''a fazla araladı. ersız goz-
oebeklerini süvarinin henüz su -

~llıağa başlıyan gö~b:bek_Ierile 
it Şılaştırdı. Halsiz, bıtkın bır ses-

tekeledi: 

bıı:....._ Ravır... Hava ... Bir damla, 
rı, :tu.dum saf hava ... Blanşon a-
~a :ııeağızın omuzunu bıraktı. A-

ga kalktı, süvariye seslendi: 
'-I<apiten görüyorsunuz hali, 

(5 inci sayfadan devam) 

Cihangire giderken mademki 
Tepebaşı, Galatasaray, Tarlabaşı 

Tak.sim yolı.ıruian gidiyorlar, şu 

halde meselenin halli gayet ko

lay.dır. Bunlar gidişte Tophane, 

Dolma.bahçe, Gümüşsuyu yolunu 
takib ederler, dönüşte de Taksim, 
Tarlabaşı , Tepebaşından döner
ler. 

Eğer böyle olursa, bu yeni oto
büsler, şehre V'e yolculara doku

na.cak olan ve kaç gündür dokun-

maya başlıyan bayırları o zaman 
iki misli dokunmuş olur. 

Kış geceleri, Beyoğlu demek, bi 
raz da tiyatro, sinema, konser ba· 
lo, şu ve bu demektir. Bunlar ise 

hep Taksimle Tünel arasında ol
duğu gib> Beyoğlunun iş, ticaret, 
işçi kesa(eti de hep bu taraftadrr. 
Onun için bu yeni Edirnekapı -
Cihangir otobüslerinin biricik ve 

belli başlı kusurları olan bu (gidiş
geliş) yolu da düzeltilecek olursa 
o zaman hakikaten gel keyfim gel 
olur. 
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SPO 
Af Yarışları Güreş Müsabakala':!. 

Sürprizli Tekirdağlı Dün Yine I 
Oldu Bankofu Mağliib Etti 

İstanbul ıslah encümeni ta:ra -
tından tertip edilen at yarışları
nın altıncı haftası dün şimdiye 

kadar görülmemiş bir meraklı 

kütlesi önünde baştan nihayete 
kadar heyecan içinde geçmiş ve 
lbüyük bir sürpriz ile neticelen
miştir. Çifte bahis 590 lira, üçlü 
bahis 120 lira kar bırakmıştır. 

Çifte bahsi yalnız bir meraklı 

tutturmuş ve 590 lirayı almıştır. 
BİRİNCİ KOŞU (Hendikap) 
Üç yQ!jındaki halis kan Arap 

erkek ve dişi taylara mahsus o
lan bu koşunun mesafesi 1600 
metre idi. İki atın iştirak ettiği 
bu koşuda önaı 2.03 dakikada 
birinci, Diker ikinci gel<li. Bu ko
şunun ganyanı 175 kuruş vermiş
tir. 

İKİNCİ KOŞU 

Üç yaşındaki yerli yarım kan 
İngiliz erkek ve dişi taylara mah
sus olan bu koşunun mesafesi 
1800 metre idi. Dört atın i:ı'tirak 

ettiği bu koşuda Poyraz 2.00 da
kikada 1 nci, Nirvana ikinci, Ön
kes te üçüncü oldular. 

Bu koşunun ganyanı 120. pla
seleri 100, 125 kuruş vermiştir. ı 

ÜÇÜNCÜ KOŞU 
Uzunçayır koşusu) 

Dört ve daha yukarı yaştaki 

yerli yarım kan İngiliz at ve kıs
raklarına mahsus ve mesafesi 
3000metre olan bu koşuya da 4 
at girdi. Ve neticede Olga 4.2.3 
derece ile birinci Mahmure ikin 
ci, Ceylıi.n üçüncü, Mevrika da 
dördüncü olmuştur. Bu koşunun 
ganyanı 3.15, p18.se !eri de 1.25 şer 
kuruş vermiştir. 

DÖRDÜNCÜ KOŞU 

Dört ve daha yukarı yaştaki 
halis kan Arap at ve kısrakları
na mahsus olan bu koşunun mesa 
fesi 2800 metre idi. Bu koşuya 5 \ 
at g'rdi. Ve çok çetin bir yarış
tan sonra neticede 3.24 derece ile 
Alderviş birinci, Bahtiyar ikinci, 
Ceylan üçüncü geldiler. Bu ko -
şunun ganyanı 3.40, plaseleri de 
100 - 130 kuruş vermiştir. 

BEŞİNCİ KOŞU 
(Kabatepe koşusu) 

İki yaşındaki yerli halis kan 
İngiliz erkek ve diı;i taylarına 
mahsus olan ve 1400 lira gibi 
yüksek bir ikramiyesi bulunan 
bu koşunun mesafesi 1200 metre 
idi. Bu yarış hem güzeldi, hem 
de b!r sürprizle bitti. Ve hem de 
ümit edilmedik bir anda geçen 
haftalardan iyi randıman vermi
yen bir atın birinciliği ile bitti. 
Bu koşuya da beş at girdi. Ve 
neticede 1.17 derece ile Fikret 
Atlının Mart 1 i birinci, Prens 
Halimni Aline Pourö'sü ikinci, 
Mis üçüncü oldular. 

Bu koşunun ganyanı 20 lira, 
plaseleri 750 ve 100 kuruş ver -
miştir. 

Üçüncü ve dördüncü koşular-

Yapılan Diğer Profesyonel Güreş 
Müsabakalarının . Neticeleri 

Günlerdenberi dedikodusu ce
reyan eden serbest güre~ müsa
bakaları dün Taksim stadyomun
da, geçen haftakine ni.sbetle da
ha çok bir kalabalık önünde ya
pıldı. 

Bu defa bir ring kurulmuş, 4 
kişilik bir ji:iri heyeti de müsa -
bakaları kontrole memur edil -
mişti. Saat üç buçukta. müsabık
lar halka takdim edildiler, son
ra: 

SOMALI FETHİ - MALKA
RALI MUSTAFA 

Somalı Fethi. geçen hafta be
rabere kaldığı rakibini bu defa 
3 dakikada tuşla yendi. 

ADAPAZARI..! CELAL - SÜ
LEYMAN 

Adapazarlı Celiı.l de rak'•bini 4 
dakikada tuşla yendi. 

ROMANYALI AHMET - YA
MALI HÜSEYİN 

Genç Ahmet, ihtıyar Yamalı 

Hüseyini 6 ıncı dakikada lerkep
çe oyunu ile yenmek üzere iken 
Yamalının pes etmesi üzerıne 

hükmen kazandı. 

MANİSALI HALİL - DİMİTRİ 
İSKOVİÇ 1 

Jüri heyeti kararile güreş mud-' 
deti bir saat olarak tesbit edil -
di. Müsabaka çok çetın ve sert 
başladı. Sertlik bilhassa ve mün 
hasiıen Bulgar tarafından ya -
pıkiı. 

Sıkışık anlarda ringin iplerin
den tutmak, ayaklarını takmak 
gibi bayağılarından en ustaca 
profesyonel hilelerine kadar, 
!hepsine hemen her dakikada 
başvurdu. 

Bulgar, oyun yapmaktan ziya
de hasmını ezmeği gözetiyordu. 
36 ıncı dakikada Manisalıyı yi -
ne ezmekle meşgulken, alttan 
fırsat kollıyan Halil, çift ayak 
kapmasile hasmının sırtını yere 
getirerek tu.~la galip geldi. 

İsko,·iç, yine hakem kararına i
tiraz ederek: 

cSiz hakem, ya arkadaş!• de -
mekten kendini alamadı. 

Karar. jıiri heyetınce de tas -
1 •••••• 1 • • • • • • • • • • • • • • • 1 

da olan birinci çifte bahiste 01-
ga- Aldervışe oynıyanlar 11 lira 
dörüdüncü ve beşinci koşular -
daki ikinci çifte bahiste Mart 1 
- Aldervişe oynıyanlar (590) li
ra, 3 üncü, 4 üncü ve beşinci ko
şulardaki üçlü bahiste birinciyi 
bulanlar 120 lira, beşinci koşu ü
zerinde ikili bahse oynıyanlar 

da 23.50 kuruş kazanmşılardır. 

Yarışlar 3 ve 10 Eylul Pazar gün 
!erine mahsus olmak üzere iki 
hafta temdit edilmiştir. 

vip edildiğinden İskoviçin mağ
lubiyeti kat'iyet kespetti. 
Manisalı da bu galibiyetten 

sonra, Tekirdağlıyı defi etmiş o
lan İspanya şampiyonu Maryo
naya meydan okudu. O da ka -
bul etti. 

TEKİRDAÔLI - BANKOF 

Müsabaka bir deneme ile baş
ladı. Fakat çarçabuk müthiş bir 
sürat kesbetti. Bu süratle iş çok 
zaman kızıştı. Biribirlerine tek -
me de attılar. Tekirdağlı ekseri
yetle hakim güreşerek Bulgara 
çok müşkül dakikalar yaşattı. 

Fakat sırtın 3 saniye yerde tutul 
ması şartı karşısında, ilk yarım 
saatte tuşla bir netice alamadı. 
Arasıra kendisinin düştüğü müş
kül vaziyetleri de ezici kun•eti, 
üstün tekniği ile önledi. 

İkinci yarım saate geçıldıği 
zaman, Tekirdağlı Bulgarın bel
den aşağı kısmına sert ve şe -
dit b;r hareket yaptı. Bu kasdi 
değildi. Bulgar, bu haı·eketten 

pek ıztırap duydu. Kıvrandı, . 
kıvrandı. Nihayet maça devam 
edemiyeceğini söyliyerek iki ki
şinin yardımile sahadan ayrıldı. 

Böylece Tekirdağlı da hük -
men galip sayıldı. 

• 
Dünkü Tenis 
Müsabakaları 

Tenis federasyonu tarafınran 

Atina. Ankara, İzmir ve İstan
bul şehirleri arasında İstanbul 

kupası namı altında tertip edilen 
tenis müsabakaları dünkü nüs -
hamızda bildirdiğimiz gibi Ati· 
na ve İzmir oyuncularının gel -
memesi üzerine yalnız Ankara 
ve İstanbul tenisçileri arasında 
oynanmağa başlanmıştır. 

Da~ılık klübü kordlarında ya 
pılan müsabakalarda alınan ne
ticeleri sırasile bildiriyoruz. 

TEK ERKEKLER: 
Jaffe (İstanbul) - Ulu Türk 

(Ankara) ya 2..S,1-6,0-6. 
Kris (İstanbul) - Zomopolos 

(İstanbul) a 2-6,3-6,5-7. 
Eralp (Ankara) - Ferron (İs

tanbul) a 26,3-<6,4-6,6-4. 
Armitage (İstanbul) - Baldi

ni (İstanbul) a 5-7,6-2,3-<i. 
Telyon (İstanbul) - Eralp 

(Ankara) ya 7-9.1~.6-.2,2-6. 
galip gelmişlertlir. 

TEK BAYANLAR: 
Mualla (İstanbul) - Armita

ge (İstanbul) a l}-6,0-6. 
Parkan (Ankara) - Desonti 

(İstanbul) a 1-6, o~. 6-3. 
Galip gelmişlerdir. 
ÇİFTE ERKEK: 

Yelken 
Yarışları 
·Neticesi 
Su sporları ajanlığı tarafın -

dan tertip edilen ve iki günden
beri devam eden İstanbul yel -
ken şampiyonluğu müsabakala 
rının üçüncü ve sonuncusu dün 
Moda koyunda saat 11 de yapıl -
mıştır. 

Şimalden esen sert bir poyraz 
altında yapılan dünkü müsaba -
kaların rotası Moda - Kalamış, 

Fenerbahçe - Hayırsızada - Mo
da olmak üzere dört buçuk de
niz mili üzerinden tertip edilmiş· 
ti. 

Müsabakaya yine Galatasa -
ray. Fenerbahçe, Demirspor ve 
Güneş klüpleri iştirak ettiler. 

Bir gün evvelki müsabakalar
da Demirspor ile Galatasaray 
klüplerinin puanları müsavi ol -
duğundan dünkü müsabakanın 

neticesi İstanbul şampiyonunu 
meydana ÇU<aracağından alaka
darlar tarafından büyük bir me
rakla bekleniyordu. 

Nihayet sıkı bir çekişme ha -
!inde geçen yarış neticesinde 
Demirspordan Feyyaz'ın kullan
dığı Sert isimli tekne rakiplerini 
yirmi metre kadar b;r farkla ge
çerek birinei. Galatasaray.dan Ni 
yazi, ikinci, Güneşten İbrahim 
üçüncü olmuşlardır. 

Üç gün devam eden müsaba • 
kalar neticesinde Demirspor klü
bü 9 puanla İstanbul yelken şam 
piyonu olmuştur. Galatasaray 8 
puanla ikinci, Güneş 5 puanla ü
çüncü, Fenerbahçe 3 puanla dör
düncüdür. 

Beyoğlu Halkevi tarafındar 

tertip edilen Boğazı yüzerek ge~ 
me müsabakaları dün sahalı do
kuz buçukta Anadoluhisarı ile 
Bebek arasında yapılmıştır. 

Müsabakaya muhtelif klüpler 
den 27 yüzücü iştirak etmiş ve 
neticede Galatasaraydan Mah -
mut 22.27 dakika ile birinci, Sa
dullah ikinci, Beykozdan Vedat 
üçüncü olmuşlardır. 

Karakaş, Suat çifti (Ankara) -
J affe, Bambino çifti (İstanbul) a 
3-6,1-6,2-6,6-1. 
Rıza Derviş, Kling çıfti (lstan

bul) - Vedat Abut, Vedat Ce
mal çüti (İstanbul) a 8-10,6-3, 
3-6,4-6,6-1. 
İbrahim Cimcoz. Armitage çif

ti (İstanbul) Kerim, Eralp çif
ti (Ankara) ya 3-6,1..S.1-6. 

Kris, Arevyan çifti (İstan • 
bul) - Binns, Ferron çifti (İs
tanbul) a 2-6,6-3,1-6,4-6 galip gel 

rnişlerd ir. 

MUHTELİT EKİPLER: 

Mezburyan, Arevyan çifti (İs
tanbul) - Parkan, Karakaş çif
ti (Ankara)ya 1-6.3-6,6-1 galip 
gelmişlerdir. 

Müsabakalara hafta ortasında 
devam edilecektir. 

.... ==================================~============================================================================o;===================== 

Yirminci Asrın Robensonları ......_ 

\'.a~an: MAYNE - REİD 

Ilı lt~beı Rolf cesedden cesede ko
~ Mak, Mak diye baykınyor, 
~~ ab alamıyordu. Kimbilir, belki 
,şu. ayaklarının altında yatan 
~ Makın cesedi idi, tanımıya 
il~ n Yoktu kı ... Kerva_na ıştı -
ıq· eden bir çok kişi Iskoçyalı 
~ MakJa ayni elbiseyi giyiyor
~ · Eger Mak canını kurt ardı 
llıa bile, herhalde buralarda dur-

ııı~. kaçmıştı. 
~~Peki amma ya karısı!. Ya 

!< k Luıza ne oldu?. 
Uco başını salladı: 

ııı ..._ I<ızıı derililer onları esir al
'§lardır 

lcıı, llu sır~da köpekler havladı, 1 

rıııar u.ludu, cmırda bır bo - l 
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ğuşma oluyordu. 
Küco: 
- Bu köpek seslerini tanıdım 

dedi. Mösyö Makın Sen - Loiden 
getirdiği büyük Fernöv köpekle
rinin sesi. 

Hemen seslerin geldiği tarafa 
kıoştular. Köpekler b!r kurd sü
rüsile didİ'iiyorlar, kurclları, yer
de yatan siyah bir yığına yaklaş
tı.rınamağa u.l'iraşıyorlardı. Hay
vanJar kan içindeydi. 

Kurdlar iki insan görünce kaç
tılar. Köpekler Rolfun etrafını 

sardı. Bu didişmeden yorgun düş
müşlerdi. 

Küçük Lüiza onların geldiğini 

görmemışti. Annes!ne sarılmış: 

Tiirkçesi: SİS 

- Anne uyu artık diyordu. 
Kadın son uykusunu uyuyor -

du. Hücuma uğrayıp da yarala -
nınca kızını kucağına almış, bu• 
raya kadar kaçabilmişti. 

Sadık köpekler kadını takib et
mişlerdi. 

Rober Rolf Kücoyu oesedin ya
nında bıraktı. Lüizayı kucağına 

1ildı. Çocuk ağlıyor, tepiniyor, an.
nesinden ayrılmak istemiywdu. 
Nihayet tayıldı. Rolf çocuğu bay
gın bir halde karısının kucağına 
verdi. 

Bütün gece çukurlar kazıp ce
sedleri gömdüler. Sabahleyin ne 
yapacaklarını dü~üıımcğe başla

dılar. 

Lüiza arabanın bir köşesinde - Haydi yola çıkalım dedi. Al- gece ve bütün gün yol aldılar. melerine tahammül edemiyecek-
derin bir uykuya dalmıştı. Arada lalı kerimdir, bizi esirger. Öğleye doğru durmak zorunda ti. 
sırada hıçkırıyordu. Mari yanın.- Buna karar veııdikleri zaman kaldılar. Öküzlerle Rolf'un 'bin- Üçü de kendilerinden fedakiır -
dan ayrılmıyordu. ortalık kararmıştı. Yolculuğu er- diği at yorgun düşmüşlerdi. Fakat lık ediyorlar, çocuklara ve dur-
Herşeyden evvel haydudların 1ıesi sabaha bırakmak da isteme - durdukları yerde hayvanların b!- rnadan : •Anne, anne. diye söy-

hangi yoldan kaçtıklarını keşfet- diler. Bu uğursuz yerden bir an- le ağız sürmedikleri Atesent otun- lenip su isteyen Luiza'ya su veri-
mek lazımdı. Arabayı bir ağaçlı- evvel uzaklaşmak istiyorlardı. An- dan başka bir şey yoktu. Hava da yorlardı. 
ğın içine sakladılar. Hanri, Frank, cak yolları biraz olsun görebil • çok sıcaktı. Güneş etrafı kavuru- Bütün gece araba yol aldı. Gü-
Küco da arabayı beklemeğe baş mek için ayın doğmasını bek~e - yordu. Hayvanlar susamışlardı. neş doğup da kendilerini yine uc-
ladılar. diler. Fakat suya kıyamıyorlar, hay • suz bucaksız çöl ortasında gördük-

Rober Rolf, kah küçük ağaçları, Rober Rolf ile Ku'co, yollarda vanlara pek su vermiyorlardı, !eri zaman, Rolf derin bir ümiı;!-
kB.h kayaları siper alarak, kiıh susuz kalmamak için su tedari- Sulan da tükeni:yordu. Çocuklar sizliğe kapıldı. 
emekliyerek üç kilometro kadar kine gittiler. Çölde en mühim, en çok su içiyorlar, hala ateşler için- Arabanın ön tarafında duran 
yürüdü. Nihayet haydudların a- hayati şey sudur. Bütün fıçılara de yanan Luiza durmadan su is- Frank birdenbire bağırdı: 
;yak izlerini buldu. Kafile gellİlj doldurdular. Fakat bu kadar su da tiyordu. - Baba, şu beyaz buluta bakı -
bir yaylaya doğru ilerlemişti. kafi gelmiyecekti. Gece basmazdan tekrar yola çık- ruz! 

Onlar aksi cihetten dağa tırma- Nihayet ay yüksel.dl. Rober ce- tılar ve bir akar su aramağa baş- Rober Rolf oğlunun ne demek 
nacaklar, oradan bir boğaz geçip nuba doğru yol almalarını söyle- !adılar. Güneş batarken ha.IS. su istediğini anladı. Çok uzaklarda 
Sanla - Fe vadisin;n yolunu tu- di. Arasıra da eğerinin üstünde bulamamışlardı. Etrafları, önleri, bir noktayı gösteriyordu. Ku'cu 
tacaklardı. geri dönüp, gökyüzüne bakıyor, arkalan çorak çöldü. sevinçten hasır apkasını havaya 

Muhakkak ki, bu yollarda da, Dübbüekbe;rin kuyruğundaki yıl- Bayan Rolf kuvve! maneviyele- attı: 
hele boğazda, tehlike büyüktü. dızı arıyordu. rini yükseltmek için kendi ıztıra- Bir dağ! diye haykırdı.. Bakınız 
Fakat başka ne yapabilirlerdi?. Öküz arabası yavaş yavaş iler- bını unutuyor, tatlı tatlı konuşu - tepesınde kar var. Kar olan )erde 

Rober Rolf geri dönüp kansına liyordu. Vahşilere yem olmamak yor .. Etrafındakilerin, hele ço - su bulunurt 
vaziyeti anlatınca kadın: ka:ı;eusile. hiç durmadılar. Bütün cuklarının susuzluk ıztırabı çek - (Devamı vaT) 
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• Şeker Hastalığı Olanlarla Fazla Sişmanhktan Şikayet Edenlere: 

•• 
j Emniyetle 
kullanabileceğiniz KANZUK GLUTEN Müstahzarları 

Piyasaya çıktı 

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

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

emirlerine uygun ve sabit olarak hazırlanmıştır. 

z G E a 
Fazla fitmanhS}a istidadı olanlar için en mükemmel rejim müstanzarlarıdır. 

Vücudu besler fakat şişmanlık yapmaz. 
Umumi Depo: lngiliz Kanzuk Eczanesi - Beyoğlu - İstanbul 

lstanbul perakende aatıt yeri : Bahçekapı Zaman ıtriyat Depoau 

IZMiR AOENTEMiZ TÜRK ECZA DEPOSUDUR 

Eakl Feyziatl --------------.------------------Devlet Demlryolları ve Limanları 
ı,ıetme u. idaresi llinlerı 

Muhammen bedeli ve tem.inat miktarı aşağıda yazılı 135010 kg. ci· 
vata ve somtlll 5/10/1939 perşembe günü saat 15 de kapalı zarf usulü 
ile Ankarada ldare binasında satın alınacaktır. 

Yatılı BO~AZJ Çİ İ SELERI Yatısız 
Ana smıfı ve ilk kısım Bebekte eski Fransız mektebi binasmd a, kız ve erkek kısunları ayn da· 

irelerde olmak üzere Lise ve Orta okul. 

Bu işe gırmek ishyenlerin aşağıda yazılı 'muvakkat teminat ile ka
nunun tayir ettiği vesikaları ve tekliflerini ayni gün saat 14 e kadar 
komsiyon reisliğiı:e vermeleri lAzınıdır. 

Arnavudköyünde Trarrvay Caddesinde Çifte Saraylarda 
Kayıd için hergün saat ondan on yediye kadar Çifte Saraylarda Okul Dfrektörlüğüne müracaat 

edebilirler. İstiyenlere mektep tarifnamesi gönderilir. Telefon: 36.210. 
Şartnameleı 125 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde &atıl-

maktadır. .(6480). ........................ ,_ ........................ ... 
İSTİKLAL LİSESİ DİREl<TÖRLÜGÜNDEN: • Muhammen 

bedel 
Lira 

Muvakkat 
teminat 

Lira 
Yerli malı teklıf edildiği takdirde 
Cif malı tekili ed;lrliği takdirde 

* * 
48129 
25058 

3609,68 
1879,35 

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

etmelidir !er. 
Tasf;ye edllmiş fakat işlenmemiş külçe halinde bakır nakliyatı için 

D.D./142 numı:ralı yeni bir tenzilli tarife yapılmıştır. Bu tarife 15/9/939 
tarihinden fübaren tatbik edilecektir. Fazla tafsilat için istasyonlara 

3 - Eski talebe Eylfıl'ün onuncu gününe kadar gerek mektupla, gerek mektebe başvurarak 
kaydını yen.lemelıdir. Eski talebenin Eylül'ün onundan sonra yapacakları müracaat kabul edilmi

yecektir. 
müracaat edılmesi. (4087) (6698) 4-- Bütünleme ve engel sınav !arı Eylülün birinde başlıyacaktır. 

Fenni Şartname 
5 - İsteyenlere mektebin kayıd şartlarını bildiren tarifname parasız gönderilir. 
Adres: Şehzadebaşı Polis karakolu arkası. Telefon: 22534 

Denizli Sıhhat Ve İçtimai Muavenet 
Müdürlüğünden : Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü 

Rektörlüğünden : 1- Denizli merkez kazasının Şamlı çiftliğinde ve toplu bir vazi
yette oturtulmuş olan Bulgaristan göçmenlerinin ihtiyacı için mevcut Bu yıl Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsünün Ziraat Veteriner fakül
(5000) lira hırvaleııinin yettiği miktarda çift hayvanı (öküz) satın alı- tesine kız ve erkek, Orman fakültesine yalnız erkek parasız yatılı, pa
nacağından 23/8/939 tarihinden itibaren 15 gün müddetle açık eksilt- ralı yatılı ve yatısız tllebe alınacaktır. Enstitüye yazılabilmek için aşa· 
meye çıkarı!ınışhr. ğıdaki ljartlara UY'nak gereklidir. · 

2 - İhale glınü 6/9/939 olarak tesbit olunmuştur. 1 - Türk tabiiyetinde bulunmak, lise mezunu olmak ve olgunluk 

3 - Alınacak beher baş öküzün muhammen bedeli ( 50 ) liradır. imtihanını vermiş bulu<.mak, (Türk liselerine muadilliği Maarif Veka· 
!elince tanınmış ecnebi liselerin şahadetnameleri kabul olunur.) veya 

4 - Bu ö.tilzlerin Balıkesir, Çanakkale, Bursa ve Sakarya muhit J · h Üniversite veya yiiksek bir mektep mzunu bulunmak şarttır. 
ve cıvarı ayvanlnın:ian olması şayanı arzudur. Öküzlerin yaşları üç Il _ Üniv:!rsitP ve yüksek mekteplerden naklen geleceklerin tah· 
yaşından aşağı ve beş yaşından yukarı olmayacaktır. Boyları 1,14 den sillerine göre han;ıi sınıflara kabul edilecekleri hakkında Rektörlük 
aşağı olmıyacaK, ı;övJe geniş kemik teşekkülatı kuvvetli ve bilhassa gö· karar verir. 

ğüslerin iyi .,eşvüı>üma bulmuş olması, tırnakların düz ve muntazam III _ Eı:stıtüye girecek yatılı talebenin yaşı 17 den aşağı ve 25 den 

ve sağn ve butların dcı.lgun olması lazımdır. . yukarı olamaz. Nehari talebe yüksek yaş kaydına bağlı değildir. 
5 - Hayvan!ar Denizlide aılm satım komisyonu tarafından tesei- ıv _ Paras17 y3tıtı talebeden beden kabiliyeti ve sağlamlıkları hak-

lüm edilecektir. TesP!Jümden evvel her birinin baytara muayene etti· I kında tam teşekküllü bir hastahane raporu lazımdır. Rapor nümunesi 

rilerek her türıü ilet ve ernrazdan salim ve göçmenlere verilmeğe el· !Enstitüden veya Ziraat, Orman, Veteriner müdürlüklerinden tedarik 
;)'ak olduğu raporla tPsbit olunduktan sonra vaziyet olunacaktır. olunur. Bu nüru:.ıneden başka alınacak raporlar kabul edilmez. 

6 - Bu mı.ameleden sonra hayvanlara tüberkülin zer'<: edilecektir. V- Enstitüye yazılan parasız yatılı talebe iki ay içinde yeniden 
Şüpheli teamül vereder kabul olunmıyarak bayiine iade hiç teamül sağlık ve Sdğl.ımlık :nu~yenesinden geçirilerek mesleklerinin istediği 
vermiyenler katıuı etl.'ecektir. Ancak bunlarda bir hafta ~üddetlc mü· beden kaıbiliyetini gösteremiyenlerin Enstitüden ilişiği kes;lir. 
şahede altwa a;ınaralr her gün bu hayvanların sıhhi durumları kontrol VI- Ziraat fakültesine girecek talebe bir devlet çiftliğinde staj gör-

edilerek beueni hararetleri tesbit olunacaktır ve bu müddet Z!l!"fındl meye mecbıırdur. Bu staj nihayetinde talebe imtihana tabi tutulur. 
hastalıkJı o'maclıklarıra kanaat getirilen bu hayvan~ara komisyon tes- Stajdan sonra tı!ebenin Enstitüde nazari olarak derslere devam 
!im ve tesellüm mu 3 mclesi yapacak, bu zamana kadar hayvanların ye- edebilmesi için bu imtihanda muvaffak olması şarttır. Staj müddetince 
me, içme muhafaza çoban masrafları bayiine ait olacaktır. talebeye 30 lira aylık verilir. Yatacak yer parasız olarak çiftlikte gös· 

7 _Öküzlerin te<'.arik ve teslimi ihale tarihinden itibaren azami bir terilir. Stajyer talPbenin yemesi ve içmesi de Enstitüce temin edildiği 
takdirde kendisine bu 30 lira verilmez. 

ay içinde hita.ııa erdirilmiş bulunacaktır. Aksi takdirde komisyon bu 
VII - Parasız yatılı talebedeıı staj veya okuma devresi içinde heı 

hayvanlan pazarlıkla temin etmek salahiyetini haiz olacak ve bedeli ne sur~ıle olursa olsun kendiliğinden stajını veya tahsilini bırakanlar· 
ihaleden fazla ma"l"afı 1'ayi tarafından bila itiraz tesviyesi meşruttur. dan veya ce~aeı. çıkarılanlardan hükümetce yapılan masrafları öd!ye-

8 - Hayvanlar topluca ve imkanı olm:ıdığı takdirde ceste, ceste cekleri hakkında. vedecek nümuneye göre noterlikten tasdikli bir ke· 
S<!Vk ve teslim edilebılir. Her teslimi müteakip bayi adına tanzim kılı- faletname alınır. Enstitüye girmek ıstiyenler, yukarıda yazılı sağlık ra
nacak evrakı talıakkukiye ile bedeli malsandığından doğruca bayüne porundan başka Ji•e "e olgunluk diplomasını veya tasdikli örneklerinin 
veyahut bayim vekil 1.>muru olduğunu tevsik eden zata Denizli mal- ve nüfus tezi<ere!erini, polis veya belediyeden alacakları hüsnühal ka
sandıkuıdan tesviye elLrilecektir. ğıdını a5ı rap1Jrun-ı orta ve liselerde görmüş oldukları askeri dersler 

9 - Eks•ltmeye ı;irebilmek üzere 5;, 7,5 hesabile muvakkat teminat hakkındaki ehlıye~namelerini iliştirerek el yazılarile yazacakları pullu 
akçesi olarak 375 !iTayı nakden ve emaneten mahalli malsandıklarına bir dilekçe ile ve 6 ta:1e fotoğrafla birlikte doğruca Ankara Yüksek Zi· 
yatırmak ve makbuzunu irae etmek şarttır. raat En~titüsü Reküirlüğüne müracaat ederler. Talipler dilekçelerinde 

Herhangi banka teminat mektubu ve hükumete ait tahvil.at ve is· hangi fakül~eye kayıt olmak istejiklerini bildirmelidir. 
tikraz kuponları ela muteberdir. IX - Pulsuz veya usulü dairesinde pullanmamış olan ve yukar-

10 - İlln, telıaliye pul ve diğer buna mümasil gayri melhuz mas- daki maddede yazılı evrak ilişiğinde olmayan dilekçeler muteber değil· 
ratlar satıcıya aittir. (6492) dir. 

X - Paras;z yatılı talebe alınmakta birinci ve sekizinci maddede 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı fstan- yazılı vesikalarla vaktinde baş vuranlar arasında pek iyi veya iyi dere· 

b l L 
• ı· w • t l k · d celi ve Fen '..tol undan olanlar tercih olunur. 

U evazım amır ıgı Sa ına ma omısyonun an XI _ Veteriner fakültesi tahsil müddeti bu seneden itibaren yeni 

Tahmini ilk 
fiatı teminatı 

kabul edilecek telebeye şamil olmak üzere beş senedir. 
XII - Cevap isteyenler ayrıca pul göndermelidir. Miktarı Chıi Gü .. ıı Saati 

6000 takım 
1552 • 

Lira Kr. Lira Kr. 

erat çamaşırı 4975 00 373 00 

• • 1544 24 116 00 
5/9/939 salı 

• • 

XII - Bas vurma zamanı 15/ağustos/939 tarihinden eylfılün 30 
~~ uncu günü akş;mına kadardır. Bun dan sonraki müracaatlar kabul edil-

mez. (3705) (6167) 
1 - Genel komut,nlık ihtiyacı için yukarda cins, miktarı gösterilen 

iki kalem çam~ş<r aç•k eksiltmeye konmuştur. 
2 - Şartname ve nlımuneler komisyondadır, görülebilir. 

f 3 - İsteklilerin hizalarında gösterilen ilk teminat makbuzlarile ka· 
nuni vesikalarını hiim:J olarak zamanında Galata Rıhtım caddesi Veli 
a!emdar han ikinci kattaki komisyona gelmeleri. (6351) 

=-================================ 
Sahip ve nepiyatı idare eden Başmuharriri 

ETEM lZZET BEN1CB 
Baaıldı; yer• SON TELGRAF Matbuu f 

Daima Genç 
Daima Gazel 

İngiliz Kanzuk eczanesı 
müstahzaratından 

Krem Balsamin 
KANZUK 

ile 

Eksir Balsam in 
KANZUK 

isimli 2 şaheseri, bütün dün
yanın en mükemmel güzellik 

müstahzaratıdır. Ötedenberi 

memleketimiz kibar aleminin 

takdirine mazhar olmuştur. 

Krem Balsamin kanzuk 
Kadın güzelliğinin süıirini 

terkibinde saklıyan en ciddi 

ve ıayanı ltimad markadır. 

Genç ve l.htiıyar bütün kadın

lar için zanırl ihtiyaçtır. Cil
din letakt ve taravetini art
tırır. Yağlı, yaksız ve acı'ba • 

dem cinsleri vardır. 

Eksir Balsamin kanzuk 
Cildin daimi yumuşaklığını 

temin eder. Yüzdeki çil ve le

keleri alır. Sivilceleri tama -

men izale eder. Traştan son
ra cilde latif bir serinlik ve
rir. 

İngiliz KANZUK eczanesi 
Beyoğlu İstanbul 

Devlet Denizyolları İşletme Umufll 
Müdürlüğü İlanları 

~-------------.;..,,,;..;..~...;;~;,;,;,;;;.;.;. __ ___ 
Mülga Denız-B1nk tarafından 1939 senesi için muteber olın~ 

re nama ve hiımılin~ olarak eşhas ve müessesata verilm iş olan ge 
hir hatl:ırile İzmir Körfez vapurlarına ve gerek uzak seferler ,'lif 
rına mahsus parasız paso ve serbest seyahat varakaları 30 ğu5! 
tarihinclen iıibaren muteber değildir. Bu paso ve serbest seyiıh31 ~ 
kalarının 30 ağustos 939 tarihine kadar İstanbulda İşletmemize ' 
mirde şubemize iadesi rica olunur. (6693) 

HASTABAKICI 
HEM ş.i RELER 
Okulu Direktörlüğünden : 
Yeni ders yılına hazırlanılmaktadır. Okul geceli vr. parl" 

sızdır. Okul, ı;enç Bayanların haıtabakıcı ve ziyaretçi he~~ 
yetiştirmek, ha.tanelerde ve umumi sıhhatle alakadar olan rnır 
esseselerd• çalışmalarına mahsustur. 

Tahsil müddeti üç yıldır Teorık ve Pratiktir. Dersler b•' 
&usl doktor profesörler ve muallimler tarafından verilir· lr 
teklilerin iyi ahlaklı ve sıhhatli ve en az orta tahsili bitir".''~ 
olmaları şarttır. Diğer şartlanmızla fazla izahat ıÇ 

yazı ile veya bizzat İstanbulda A ksarayda Haseki caddesiJI • 
de okul direktörlüğüne müracaat edilmesi. 

~~~~~~~~~~~~~~~--'.'.'.::/ 
lstanbul Erkek Öğretmen Okulu SatınalrT1 8 

Komisyonu Başkanlığından : 
Okulumuza aid 2000 liralık tamirat için 25/8/939 tarihinde 

1 

eksiltmede şeraiti haiz isteıkli çıkmadığından eksiltme, 10 gün ~:.. 
rak 4/9/1939 tarihine müsadif pazartesi günü saat 14 de bırak'.,v 
Taliplerin şartııemcyi görmek üzere mektebe ve eksiltmeye iŞl\: 
m<>k üzere de 150 liralık teminat makbuz veya mektuplariyle ve 
bi iş!el'i yaptıklarına dair vesi:ka:larile birlikte, mezkur gün ~ 
te Lisekr l'lıılı~scbeciliğinde tıoplanacak komisyona müracaat! 
olunur. c6712> 

o. Denizyollan u. Müdürlüğü llanıarı 
28 Ağustostan 4 Eylule kadar 1 

Muhtelif hatlara kalkacak vapurların ısıınl•1; 
kalkıt gUn ve saatleri ve kalkacakları r1htıı11lll 

1Cara4enlz hettına 

lartıA hattına 

la ... ıt hattın• 

Mudanya hattın• 

lantlırm• hattınr 

lmrea • ftattına 

- Salı 12 de (Erzurum), Perşembe 12 dt 
l Güneysu), Pazar 16 da (Aksu0. Galat• 

rıhtımından. . dC 
- Salı 18 de (Bursa), Cumarte.ı 18 

·(Antalya,). Sirkeci rıhtımından. tJ 
- Salı, Perşembe ve Pazar 9.30 da ( • 

t;ur). Tophane rıhtınıından. 43 
- l'azartesi 13 de ve diğer günler g, 0 

de (Marakaz). Cumartesi ayrıca 13·
3 

Ç r· da ve Pazar 20 de (Trak.l. Salı ve • 
şamba postaları Tophane rıhtırnıııd•P· 
cliier postalar Galata rıh!ımındall· · , 

- Pazartesi, Salı, Çarşamba ve cııııı ~ 
8.15 de (Trak). Galata rıh!ımıııdaJI• f>. 

cıı· 
nca Çarşamba 20 de (Antalyq) ve ıJı• 
nıartesi 20 de (Mersin). Tophane r 
tınundan. 

Not: Salı postası İzmir Fuarı miinascbC' 
tile ilaveten yapılacaktır. 

9
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- Salı ve Cuma 19 da (SeyyaT\). ToPb 
ne rıhtunından. 

ıııı- Pazar 9 da (Tayyar). Tophane rı 

mından. ; 
- Çarşamba 15 de (Bartu._'• Cunıart~ 

15 de (Saadet). Sirkeci rıhtın'lındall· • 
lzmır IOrat hattıH - Pazar 11 de (İzmi,,). Galata nhtıııı•P 

dan. d• 
Mereln hattıH - Salı 10 da (Anafarta), Cuma ıo 

(Kade~). Sirkeci rıhtımından. 

Not: V•pur seferleri hakkında her türlü maldmat at•Jı'' 
telefon numarııları yuılı acentelerden öğrenilir· 

Galata Acenteliii - Galata rıhtunı LimanlaY 
Umum Müdürlüğü binası altmda 

Galata acenteli&; - Galata nlıtınıı, mıntaka Liman 
Reiııliii binası altında 

lkkecl Aeeatellll - Slrlı:.eel, Yolcu aalon& 

(6750) 

İstanbul Belediyesi hanları 
1 --------------~ - ıt-"ı 't ,,u 

Cihangir yangın yerinde 5/7 / inci sahada 1/205 harı a ı1ı11s" " 
yüzsüz ve 19/75 metre m~rabbaı Belediye malı arsa.nı~ sa:t 14 de ı 
arttırmaya konulmuştur. !hale 31/8/939 perşembe gunu sa uı ,·e. ı 
imi Encümende yapılacaktır. Muhammen bedeli 118 lira 5~ k~iidi;rl~,ı4 
teminatı 8 lira ~9 kur~. Şartname Zabıt ve Muamelat el<ı~Y..1ıl 
kaleminde görülebilir. Taliplerin ilk teminat makbuz veya "' (lr" 

ile ihale günü muayyen ıaatte Daimi Encümende bulunmaları. 

~8 
J 


