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Sahih ve Başmuharriri: 

ETEM İZZET BENİCE 

Hitler, ingilterenin Cevabını Kabu.1 ·Etmiyor 
Vaziyet Eslli Vehametini Muhafaza Et~ektedir. İngiltere 

•• 
Her Türlü Tecavüzü Onliyeceğini Bir Daha Te'yid Etti 

~amberlayn Avam Kamarasının Bugünkü Toplantısında izahat Verecek Makineye Verirken: 

Japonya lnuiliz Alman Vapur/arıda Bütün Türk lt~lyanın Harbe Girmemesi 
Cebhesino Limanlarından Uzaklaşıyorlar 1 h ti m a 1 Da h i 1 inde d i r 
Gelebilir ~ • Telefon Muhaverelerinde Alman Şefin in ·Musolini 

Ultlerin Soveytlerle Wllf"' 
ınuı Jaııonyayı olduiu ırlbl 
daha b- dev !etleri de de
Jnokraal cephesine lııter Ja. 
temez ıevkedecektir • 

.!_azan: ETEM İZZET BENİCE 

it So1?et Rusya - Alman ademi 
~ '•Vüz paktının bomba l(ibl ıl
b~ ~ünyaaında patlad~ ve :ri
» lllleznı bulandı~ afuılerde bu 
b~ktııı Japonya üzerinde icra ede
~ U~eği tesire dikkat ve itina ile 

Qret etlDİftik. • 
ltıtGünıer ıreçtlkçe, vaziyet tebel· 
lııı etınekte va hakikaten bu pak· 

Japonyada husule ıetirdlği 
~ij"Ssh aksülAmel kendisini ırös
'tınektedir .Bitler, Sovyetlerle 
~•§lnakla belki Almanyanın &0n 
~ İçinde düıtüğü müşkül ve 11· 

§ık vaziyeti kısmen bertaraf 
:
1
11>.efe muvaffak oldu. Fakat, 
llııunla berabeı: kendisini tef 
llıevküne yükselten •iyasi hüvi
)et v t · tti•· j'min ·· e eııs e gı re ı oz va-
llf Ve karakterini de tamamlle u
~~llnuş ve inkir etmiş vaziyete 
•li§fü. 

.\lnıanya, Japonya, İtalya, Ma
~lstan antikomintem pakt ve 

ı,, hedef iizerinde anlaşmak im
~ını bulmuşlardı. Ve .. Bitler 
çın ınuhakkak ki her sözünün 
~a Sonunda, ya başında ilk hücum 
edefini Sovyet rejimi teşkil edi-

toı,du. Bilhassa m11rt nutkunda: 
...._ •Sovyetlerle işbirliği yapma· 

llıııa iınkin tasavvur edilemez•. 
• !)ediği gibi 21 mayıs nutkunda 
"-111: 

~- Nazizim ve komünizm bü
doktrinleri, ameli ve ilini 

tllıii1&1ıazalarile tamamile yekdi
S ttUıe muanz olan iki rejimdir. 
•v:vetıerle hiçbir anlaşma yapa· 

llıa:vıı ... 
b ~i:ven ve Sovyet düşmanlığını 
~ci derecede ileriye ıüren de 

e kendi5i idi. Halbuki, sulh 
''llhesinin vaziyeti karşısınd11 
-......_ (Deoorm 6 ınc• .ahlfede) 

Moskovada Sovyet • Alman pa ktının imzası: Sov~~t Başvekili Molotof vesika yı imzalarken 

Bertin 29 (Hususi) - Hitler ile 
İngiliz sefiri arasında dünkü mil
lakat iki saat sürmüştür. Hitler, 
kat'! cevabını bildirmeden evvel, 

İngilterenin tekliflerini mütehas
sıs heyretlere tetkik ettirmektedir. 

lNGİLTERENİN CEVABINDA 
NELER VAR? 

neticesi olarak telakki edilmekte· ROMA İLE BERLİN ARASINDA 
dir. GÖRÜŞMELER 

Kral istirahat etmek üzere mı:ç· &!rlın 29 (Hususi) - Hitler İn-
hul bir ı;emte gitmiştir. Bununla giltereden aldığı ceva:b üzerine, 
beraber, bütün hitiyati tedbirle- Mussolini ile iki defa telefonla ko
rin alırunaısna devam edilmekte- nuşmuştur. Dün de ayrıca İtalya 
dir. Halka hava taarruzlarına kar- bir mesaj göndermiştir. Bu mesa
şı korunma hususunda beyanna - jın mahiyeti hakkında malumat a· 

meler neşredilmiştir. Sivil tay - lınamamıştu. 
Londra 29 (Hususi) - Resmi yarelerin İtalyadan, Afrikadaki 1- AVAM KAMARASINDA BU-

mahafilde, Almanyaya gönderilen talyan müstemlekelerinden ve On- GÜNKÜ TOP~ANTI 
cevab hakkında .sıkı bir .ke'.~- iki ada üzerinden geçmeleri men- Londra 29 (Hususi) - Avam 
yet muhafaza edılmektedu. Ingıl- edilmiştir. (Devamı 6 mcı sahifede) 
terenin, Almanyaya doğrudan doğ·:----------------------------

::a".1~~~~: !~ ::s:~::r~ne:; lLondraya Gı· den Aske-
nelmııeı bu konferans tarafından 

müzakeresini mi teklü ettiği ma- A H ' t e e D •• d •• 
lfun değildir. A_lmanya .~histan~ rı ey e ımız on u 
la doğrudan dogruya muzakereyı 
kabul etmediği için, ikinci şık ter· 
cih edilecek demektir. 

MUSSOLİNi'NİN TEŞEBBÜSÜ 

Roma 29 (Hususi) - Hitlerin, 
İngilterenin cevabını tetkik ettir
m_eği kabul etmesi, burada Mus
solini tarafından Hitler nezdinde 
yapılan müessir teşebbüslerin bir 

Hey' et Reisi İngilizlerle Her Nok
tada Mutabık Kaldığımızı Söylüyor 

iki aydanberi Londra ve Pa
ristle müzıa:kereler yapmış olan 
Orııeneml Kazım Urbayın riya· 
setindeki askeri heyetimiz dün 
.3emplon ekspresile şehrimize 
gelmiştir. Orgeneral akşam tre-
nile Ankaraya hareket etmiştir. 
KAzım Urbay gazetecilere de· 

m;ştir ki: 
•- El'de ettiğimiz neticeler 

mkkında hükumetimize izahat 
vermek üzere Arıkamya .l!idiyo
rum. Heyetimize tevdi edilen iş
ler ikmal o1unmuştur. Yaptıiiı
mız J!Öriişmeler tam bir anlaşma 
ile neticelenmiştir. 
- ---------

Gerek İngiltere, gerek Fransa 
bir haI'b ihtimaline karşı büyük 
hazırlıklar yapmışlardır. Bunun
la beraber her tarafta sükiinet 
vardır. Her iki memlekette ;le 

. heyetimiz çok iyi karşılanmıştır. 
Temaslarunız c;ok samlmi hava 
içinde geçmiştir. 

İngilterenin müttefiklerine va
'Pacal(ı yardımlar ha.kikında ga
zetelerde bin;ok ha·berler gör -
düm. Bunlıara Have edilecek hiç 
•bir şey )'Oktur. Harb olup olmı
yacağını (liınd'iden kestirmek im
iJ<3.nsızdır. Bu, İngilterenin Al
manvava vereceği cevaba bağlı 
bir keyfiyıettiT. 

Dün Gece Bir Adam 
Diri Diri Yandı 

..... 
-ıste halk duvarlua asılan acele seferberlik beyannamelerini 

Son Derece Sarhoştu, Elindeki Yanan 
Sigarasile Yatağına Uzanmıştı 

(Yazısı 6 ınM sahifede) okuyorlar 

üzerinde Müessir Olmıya Çahştıği Bildiriliyor 
• 

Deyli Herald Muhabirinin ifşaatı 
Londra 29 (Hususi)- Deyli He· 

ra'd gazetesi muhabirinin gaze -
tesine son dakikada verdiği ma
lumata göre Musolini Sovyet -
Alman paktının imzasından gü-

Bugünkü Hava 
Yağmur Öğleye Kadarı 
Durmadan DevamEtti 

Dün akşam üzeri hava bin:len
bire bozulıınuş ve yai:Jnur yağ
mıya başlamıştır. Bugün de aç
mamıştu. Sabahtan itibaren baş
lıyan, bazıan sal(nak halinde ya
ğan yağmur gazetemiz makineye 
wrildiği dakikaya kıadar devam 
etmekte idi. Yağın.urlar şehrimiz
deki nakil vasıtıalarının munta
l'Jam seyrü-seferlerine de mani ol
muştur. 

Şiddetli yej(mur yüzünden, ba
zı ııemtolerinde sellerin husule 
.l!etirdiği toprak ve taşlar yolları 
kapatmı-5, Yemiş, Kasımpaşa, Or
taköy gibi yerlen:le sel~en:len 
karşıya -•'Dek müşkülleşıniştir. 
Dolınabahçe - Fındıklı arasın -

da tramwy yolu da bir aralık 
sellerin getirdiği kumlardan ka-
panmıştır. Fakat burayıa J!Önde
rilen amel.eler sür'atle yolu aç
mı.,lardu. ------Yalova Kaplıcaları 
Baş Hekimi istifa Etti 

Yalova kaplıcaları müdürü ve 
baş hekimi Nihad Reşad istifa et
miştir. 

, _____ K_ı_s __ A __ c_A ____ _,f 
Zırva Tevil Götürmez 
Almanlar •Batıray. denizaltı 

gemimizi İstanbula kadar Alman 
bandırası ile getirmek mecburi -
yetinde imişler de, bunun için si· 
yasi ahvalin inkişafına kadar yo
la çıkarmıyorlarmış . 

Tevil iyi amma, zırva tevil gö
türmez .. ,dedikleri de muhakkak· 
tır. 

Goben ve Breslav'ı Akdeniz fi. 
Iolarının takibine rağmen Çanak· 
kaleye getirmesini bilenler bir 
aydır ve ortalık sütlimanlıkken 

cBatıray• mı getiremediler. 
Açık söylesinler: 
- Vermek istemiyoruz .• 
Desinler de biz de bilelim. Bu, 

bir ... Ya, İstanbul limanına kadar 
gelmişken mallarını boşaltmadan 

Varnaya giden, sipariş sahihlerini 
mii~külata sevkrden Alman va -
purları.na nt• di~·l•lin1?. 

Hl•le .. \"apurlar Jiınana gelmiş· 

ken i~indtki malları boşalttıTma
dan gemilerin Varnaya gitmele -
rinc n1iisaade edenlerin müsama
hasına ne diyelim ki, bu da bizim 
kusurumuz!. • • 

i 

cengindir. Bunu ınlhver devlet • 
!eri için manevi mes'uliyeti Al -
manyaya terketmek suretile har
bi önlemiye yararlı bir fırsat ha
linde kullanma Jv. is3emek~edir. 

Bunun için de Hitler üzerinde 
şahsan müessir olmıya çalışmıştır. 
Papanın ve Ruzve:tin sulh tek

lıflerini, Fransa ve İıııgil\en"nin 
(Devamı 6 ıncı sahıfed•) 

Almanlar ''Batıray,,ı 
Teslim Etmiyorlar 

Siyasi Buhran Zail Olmadıkca 
• 

Teslim Edilmiyeceği Söyleniyor 

• 

•Yıldıray• dün denize indirilirken aldırdığımız resimler: Amiralin 
refikası pmpanya şişesini J.ırarkeo, aşağıda Yıldıray denizde .. 

(Yazısı 6 ıncı sahifede) 

ÇERÇEVE 

Bilmece 
-2-

Fski bır yazımda kulandığım teşbih unsurlarile vaıiyct: 
Kapitalist Ye demokratik nizanı, bu dünyanın ev sahibiydi. Ko

munizn•a ev sahibinin öniine hırsız gibi çıktı. Ev sahibi de hırsızın 
önüne, gece bekçisi olarak l'a izma ve Nazi11nayı dikti. Güniin bi· 
rinde gece bekçisi o kada• kun·etlendi ,.e her hakka o türlü S!l!ıib 

çıkmak istedi ki, nihayet ev salııbi grce bekçisine k~rşı hırsızla itti
fak voziyctioe düştü. 

İş bu minval üzere gider ve ev sahibiyle lursız, gece bekçisini 
NECİB FAZIL KISAKÜREK 

(Deva!"' 6 ıf.cı ıahifede). 
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TUZRUHU 

Salatanın kendine mahsus l(ii
ze!liği, zev!kı V'&rdır. Bazı kim
seler vardır, salatasız yemek yi
yemezler. Bazıları da vardır ki, 
yalnız 90frada, tabağın içindeki 
duruşuna, manzarasına düşkün
dürler. Türlü türü! salata vardır. 
Nevilerini hepiniz bilirsiıniz. 

cuk bahçeleri tçin bekçıler ko
nacakmı.ş.. Adalıarda1<i bekçi sa
}'16ı da arttırılacak.. Biz, kendi 
kusurlarınuzı hiç görmeyiz .. 

l 120 Kişi 
Tercüme 

Yapacak 

• 
1 

İKDAM: 

Ebüzziyazade Velid cM. Hitler! 
bizi de bihuzur ederseniz davayı 
mutlaka kaybedersiniz, başlıklı 

yazısında. H,itlerin aklı selım ve 
dirayetinden bahsederek, onun 

kazandığı siyasi muvaffakiyetleri 
tebarüz ettirdikten sonra diyor ki: 
cBu muvaffakiyetler onu fazla 

mağrur ettiğinden midir, nedir, 
tuttuğu yolda ihtiyatsızlık ve he -
sapsızlık alametleri görülmeğe 

başladı. Lehistan, Romanya. Yu -

goslavya. Yunanistan, hatta Bul
garistan endişe içindedir. Danzig
le hiç alakası olmıyan Türkiye de 

rahat ve huzurunu kaçırırsa, işin 
rengi değışir. Şımdi bz de her sa
at harb afetini bekliyerek huzur

suzluk içindeyiz. Bunun ne kadar 
hatalı olduğunu mihver devletleri 
anlamalıdır" 

Salataya. yine rrıaliınıdur ki, 
zeytixıyağ ve sirke !«>nur. Sirke 
yerine bazan, limon tercih ed:lir. 
Fakat, zevt!ınya~ muhakkak :a
zımdır. Çün'kü, zeytinyağı, ba0-
ka hiQbir madde He yerini değiş
tiremez. 

Fakat, reytinyai?ı yerme tuz 
ruhu koyarsanız ne olur?, İste, 
üsküdarda bi:r bayan böyle yap
mış. Yanlışlıkla, salataya zey -
ti:nyıağı lroyacai(ı yerde, tuz ru
hu lroymu:ı .. Yemek esnasında da, 
birden bir &ancı, bir ağrı, der
.klen, zehi'!"lenrlilti anla.;ılmış! Siz 
de dikkat edin! Yediğiniz bir lok-

rna yeme~ içine, zeytinyağı ye
rine tuz ruhu koymağı düşünen
ler buhmur! 

~İZ GAZETECİSİNİZ, 

KULAGINIZ DELİKTİR 

Dünyanın böyle buhranlı za
manlarında, gazeteci olmak ne 
fena şey?. Her rastlad.ıbnız ar
kadaş size ayni suali soruyor: 

- Ne hırvadiş var?. 

- Mal\ım i<ıte.. Guetelerde 
ne varsa .. 

- Canım bırak oniarı.. Daha 
mühim, daha hususi ne haber
ler var?. 

Siz, karşınızdakini bir tlirli: 
iınandıramıyornunuz. O hiila de
vam ediyor: 

- Garetecileriıı kula;':ı delik
tir - Cebi de deliktir, fakat, onu 
kimse 90rmaz - ne var Ailah aş
kına?. 

Vapurda, tramvayda, ıher yer
ıre, birçok vatandaşlar, sizden 
havadis beklerler. Bir de şıfahl 
nüshalar için ayrı bir ücr~t ta
rifesi yapmalı.. Mesel~. çeyrek 
saatlik va:pur yolculuğıında an
latılan haV'&disler 3 kuruş!. 

MAMURE BEKÇİLİGiNi 

KENDİMİZ YAPALIM 

Ada çamlarını muhafaza için, 
Belediye, buraya bekçiler tayin 

Şu İstanbul balkıı da az haşarı 
değilrlir ha .. Ne çam ağacı daya
nır, ne park, ne r' 0 ek, ne çocuk 
bahçesi. Eğer, Belediye, her ma
mureye bir bekçi dikmek mec
buriyetinde kalacaksa yarın ö
bür gün imar edilecek olan' İs
tanbul şehrine de yüz binler~e 
bekçi lazım gelecek .. Bu ,şehirde 
mamure bekçiliğini de, yine biz
zat biz kendimiz yapsak olmaz 
mı?. 

BİZ BU İŞİ YAZMAKTA 

DEVAM EDECEGiz 

Belediye. şehir dahilinde işle

yecek 60 yeni otobüs almaı:ta ka
rar vermiş.. Hele şükür! 60 oto
büs, İstarlbulun hanıti ihtiyacını 
karşılıyacak?. Bir de, tramvay 
hatlannı sQkiip, bütün İstanbul
da otdbüs iş.!etmeiı:i dilşünüyor

larmLŞ!. Tabii, o z&man, 60 yeri
ne 500 otobüs alınacak.. Fakat, 
45 ıkişilik o koca devasa otdlıüs
lerin dar ve bozu'k İstanbul so
ka:klarını istilA ettiğini bir kere 
tasavvur buyurun!. 

Bana öyle gelir kr, Bu sehrin 
umumi nakil vasıtMı meselesini 
bir derd halinde, bizim nesil yaz
makta devam edecektir. Bizden 
sonra geleceklerin ne yapacaitı
nı bilmem! 

PLAJ' SAHİBİNİN 

MÜHİM İFŞAATI 

Yazın sonuına geldik.. Sonba
har yağmurlannın ve serinlii(i
nin eli kulağında.. Pazar l(iinü 
bir plaja g>trniştim, hava sıcaktı. 
Plaj sahibi, mevsimin başından

beri tatbik ettiiı:i pazar taruesini 
tat!bikde devam ediyordu. Yani, 
di.iter l(iinlerden bir misli fazla 
para alıyordu. 

Blr aralık, pliijın idare memur
larından \>irine: 

- Ne ise, dedim, bu yazı da, 
kendi bildilii•niz gi.bi çıkardınız .. 
Adamcağız ııüldü: 

- Kendi bildiğimize bırakma
dılar ki, dedi .. 

- Neden, diye sordum .. 
- ERer bıra.lcmış olsalardı, 

her ııün pazar tarifesini tatbik 
ederdik.. 

etmişti. $imdi tre, parklar ve ço- AHMED RAUF 
~~~~~~~~~-

IKOÇOK HABERLE~f 
* Konulan kazı>nç vergisi do

layısile liman amelesinin vaziye
tini ıslah için çalışan iş bürosu 

ve amele murahhaslarından mü

teşekkil heyet b~n de lıman 

dairesinde müzakerede bulun -
muştur. 

* Lise ve orta mekteplere pa

rasız alınacak leyli talebenin im

tihanları 1 eylıilde yapılacaktır, 

* Darüşşafakada talebenin yap
tığı yağlıboya ve karakalem re 

simlerden bir sergi tertib edil -
miştir. 

* Harbiye ile Şişli arasında ya

pılacak tretuar için liizım olan 
32,000 liralık tahsisat olmadığın

dan inşaat gelecek seneye bırakıl
mı.ştır. 

* Harbiyede yola kalbedilecei: 
olan bir kaç dükkanın yıkılması
na ba.şlanmıştır. 

* Limanlar Umum mlidür mu

avini Hamid Saraç oğlu İs

kenderun liman teşkilatına neza

ret etmek üzere iki güne kadar is

kenderuna gidecektir. 

* Etrüsk vapurunun tadilat ve 

ıslahat icrası için Almanyaya gön

derilmesınden şımdılik sarfı na

zar edilmıştir. 

* Maarif müduru Tevftk Kut 

Vekaletin daveti üzcrıne Ankara

ya gitm ştir. 

* Belediye açık bira salış fiyat

ları üzerinde yenıtlen letk:kat 
yapmağa başlamıştır. 

* Belediye barem lıstesı ha -

zırlatmıştır .. İhtiyaç üzerıne ye

nklen alınan memurlar 1 ey.uiden 
itibaren vaz:feye başlıyacaklar -
dır. 

* Şehrimizde bu:uamakta olan 

Plaj Bülbüller· 
J'io. 80 

- İşte çarçabuk barıştılar. Bu 1 
barışmada kadın belki de ihanet 
tasavvurundan vazgeçecektir. Her 
ne olursa olsun, çocuk aileyi per
çinliyen bir kuvvettir. Analar. ba
balar kendi zevkleri kadar çocuk
larını da düşünmelidirler. Şu za
valh yavrucuğu analı babalı öksüz 
bırakmak.ta mana var mıdır? 

S:ncı·~~dım çıktıkları zaman 
ortalı!k ven. kararıvordu. Feri
dun: 

- B:ze ebedi s.ıadetler sunan 
esrarengiz bir mabcdd rı çı:kı
yoru7, <led bu s. E7 yı ve bu 
filmi ölünoı:ye kadar unutmıya
cal!'ım. Selin' 

Galatasara ına dogru rurüdü
ler. 

Yazan: hkender P. SERfELLİ 

Feridun oordu: 
- Simdı nereye ıtideceğiz' 
- Bana müsaade ederscn.z 

Süadlyeve gideyim .. 
- Hayır. Artık 

yolunu unutmalısın. 

Süadıvenin 

Selin' Bu 
akı;am vemeği birhkte yivccegiz .. 
Sonra .. 

- Sonra? .. 
- Bizim eve gidecegiz_. Yu-

vamıza ııideceğiz. 

* PELİN, DOKTOR FERİDUNU 
ARIYOR 

Pelin bir haftadır Bakı l<Öy 
hastanesine taşınmaktan usan -
mıştı. Re am Necdet.o sıhhi va-

lslam Ansiklopedisinin 
Tab'ı Yaklaşıyor 

Maarif Vekiılet.nin emri Lizeri

ne tercüme edilecek olan is lam 

ansiklopedisi Üniversite edebiyat 

fakültesinde, mülga Danilfiinun 

profesörlerinden Halım Tannın 

riyasetinde olmak üzere bir büro 

kurulmuştur. Bliro b;r eylıilden 

itibaren tam kadro ile faaliyete 

başlryacaktır Ansiklopedinin 

muhtelıf bahislerinin tercümesi 
için şimdiye kadar 120 kişi anga
je edi'.miş •bulunmaktadır. Tercü

me işmde vazife alacak olan bu 
120 kişi bugünlerde fakültede u

mumi hır toplantı yaparak eserin 
muhtevi olduğu şapitrleri arala
rında taksim edecektir. Ansiklo -

pediye aıd türkçe tercümelerin 16 
cild tutacağı zannedilmektedir. 

Tercüme \•azifesini üzerine a

lacak olan salahiyettar şahıslar, 

tercüme edecekl.eri parçaları ü

çer kopyeli olmak üzere hazırlı

yarak edebiyat fakültesine tevdi 
edeceklerdir. Bu tercümeler bir 

defa da umumi heyette tetkik e
dildikten sonra tabedilmek üzere 
Devlet matbaasına verilecektir. 

Daha Derinde 
Su Var mı? Bu 

Aranıyor 

Daha Kuvvetli l\/akineler 
Getirtilecek 

Bakırköy kazasınnı suyunu te

min için Çırpıcı çayırında •bir 

müddettenberi yapılmakta olan 

90ndajlar müSbet neticeler ver -

miştir. Açılan arteziyen kuyula
rından mebzul milt'.ardlı su çı

karılmıştır. Ancak bu suyun de
vamlı olup olmadığı henüz tes -

bit edilememiştir. B unoktayı an
lamak için daha derinlerde son -

daj yapmak zarureti vardır. Hal

buki sular idaresinın elindeki 

sondaj makineleri daha fazla de
rin'erde onclaja müsaid değildir. 

Bu .• ırn ıçın beledtye sular idaresi 

dalı Je .nlcrde sondaj )·apacak 

mak•neler sıpariş e' mışt-r. Önl1-

muzdcki sene ıçınd;) artezıyen -

!erle su temin edileweoiğı lak -
dirde boru.ar dö<elılmek surctile 

Bak r öye İstanb~ldan su veri -
tecekt,r. 

- - 1 - ··-···-· -·· -· 

Gumri.ıkler Umum müdiirü Mah
mud Nedim ay başında Ankaraya 
dönecektir. 

CUMHL'&IYnı 

cİtalyanın harbe girmemesi tak

dirınde· başlıklı yazısında Yunus 
Nadı ezcumle diyor ki: cAlman
yadaki korkunç harb faaliyetine 1 

rağmen. İtalyada hayret verici bir 
sükün hüküm sürüyor. Şayed Al

manya ile Lehistan arasında bir 

barb çıkar, İngiltere, Fransa da bu 
harbe karışırsa İtalyanın alacağı 

bir nevi bitaraflığın büyük bir e
bemmıyeti vardır. Onun Almanya 

ile müttefık olduğu halde harbe 
girmemesi garib bir mesele ola -
caktır. Fakat bazı müttefık\erin 

harbe girmeden yapacakları yar
dımların çok daha müessir olduk-1 

!arını bilen demokrasiler pek ta- ! 
bildir ki buna müsa•de etmiye -

ceklerdir _ İtalyanın tamamen harb 
aleyhtarı olarak meydana çık -
ması da muhakkak büyük bir sür

priz olacaktır. Bu takdirde Türki
ye ve Balkanlar yine her ihtimale 
karşı hazır olarak neticeyi dik -

katle mütalea edecekler hal ve is
tikbale şamil icablara mutabık ka

rarlar vermekte zorluk çekmiye-

ceklerdir" • 

Eylül Maaşı 
Bütün devaırce yeni barem lis

teleri nazırlanmı.ş olduğundan 
iki gün sonra eyliil maaşının ve
rilmesine başlanacaktır. 

Gazetecilerin Dikkat 
Nazarına 

Ba.m birl.ıiı İstanbul mıntaka
sı ıdare heyeti reisliğinden: 

Bas.&.n b~rlığı kanununun ikinci 
maddesı mucibir.cc. basın bir iği 
İstanbul mıntakasına müracaat 
ıçın kormuş olan bir aylık müd
det Jl ağus• J 1939 perşembe gü
nü akşamı bı• mcktcdir, 

* Tarihi bıPalar.a büyük ca -
mılerın et rafındaki evlerin is -

tınıliikı ıle meydanlar açılması 

Pr~.t planı ıcabındandır. Yakında 

Sc.öeymaniyedc .st"mıake başla

nacaktır. Bu meydanda Üniversi- 1 

tc s. "Sİ de tanzim edilecektir. 

Bu nıliddet ı~ınde mü••caat et
memiş olanlar hakkında kanunun 
cezai hükümleri ta"bik edilecek

tir. 
Birliğe kJvıtları mecburi olan 

basın mensublarının ve bilhassa 
gazete ve mecmua sahiblerinin 
bir an e\-vel müracaatla bulun -
malarlnı rica ederiz. 

zivetı gittikçe ağırlaşıyor. l(iin
ler geçtiİ:i halJe ufak hır salah 
emaresı örül-müvordu. 

Pc '. n, doiktor Ferid unu arama
ğa karar ,~ermi~ti. 

Ak<i ıesadiif olacak \"a Feri
dul' dı rer zam•n s ~ •k Su~di
vev<" eer~ .., Ne.: l , n has..,.rıe
ve dli t ö ,ndenbçri Suaciıve
!1.in semtir: u.,-un1oz olnıustu. 

Pelin bir gÜ" bastaneYP gitti
ğı :ıama" hasta bakıcılardan b:
rine sordu: 

- Ressam Necdet Be\·i doktor 
Feridun isminde b"ri ziyarete 
geldi mi? 

ÖtedM' hır do1<tor bu kon•1ş -
n: · ıt.ıl .. k ı· ba ,.,. t genç 
kadu1ın yanır suk..ıldu: 

- E\ •t, ıı..w.mefendi, geldı. 
ded_ N;çin oordunuz? 

- Samimi arkadaşıyd da, a
c<ı.ba bu [elakctl dJ\"du mu dive 
sordurr 

Ve bıo konu dan snnra an-
lıışıl vord 1 ki, Fcridı:..: • ecdeti 
aram•ş \'C vak'adar habe-du ol
must.ı. 

P~li it .. <11 ke-rune: 

- Belki de saygı savıvor, di
yordu. bucalara gelecek olursa, 
fırsattan bıtifade C'tmek bahane
sile dolaştıjiına hükmedeceğ:m
den korkuvor, 

Bu kanaa1le Feridunu arama
ğ, başlıyan Pelin. 'lihavet bir 
l(i..r. onu Bcvoğlunda Sakız ağa· 

cırcl:ııkı ııpartıwanında Ya1rnla -
mıştı. 

Bu apartımanın ~kinci katın
da ot.ıran doktor Fer•dunun ka
pısın<ll hır de tabel~sı vardı. Pe
line kaoıv genç bir Rum kızı 
açmıştL Pelın: 

- Doktor bev e\•de mi? 
D ve sor~u. 
Hü::n'!;;t<;i kız: 

- Evet, dedi, buvurunuz inti
zar salonuna. 

Peli nhır salona geçt •. 
Kız t kror sordu: 

Hasta mısınız? 
- vet 

- Beş dakıka lx-k'eyiniz. Gı-
dip hi:. :ıer vereyirr 

Hizrr<'tçi kız, df>kt n '1 ıı el -
yPSuıe gL-Uıiıı z !""'al' Sclı::: Fe-

TAN: 

M. Zekeriya Sertel <Hitler hala 
ikinci Mlinıh peşinde• başlıklı ma
kalesinde, bütün dünyanın İngil
tere ile Hitler arasındaki gizli 
müzakerenin ifşasını beklediğini 

yazarak diyor ki: .Hitler davası
nin Münih ve koridor olup başka 
davaşı olmadığını temin ederek, 
İngiltere ve Fransayı kandırmağa, 
onları ikinci bir Münih'e sürük
lemeğe çalışıyor. Muhakkak olan 
bir şay varsa, o da ikinci bir Mü
nih konferansının olamıyacağı -

dır. 

VAJUT: 

Balkanlarda iki makus hare -
ket• başlıklı yazısında Asım Us 
Yugoslav - Hırvat meseleı;ini mev
zu edinerek diyor ki: •Yugoslav
yada görülen vatanperverane u
yanıklık eseri karşısında, Bulga -
ristanda tamamen aksi bır sullı 
düşmanlığı göze çarpıyor. Bazı 

Bulgar gazetelerinin şimdiye ka
dar tekrar edegeldikleri Dedea
ğaç mahreci meselesinin adını 

Trakyaya çevirmeleri Balkanlar 
sükunetine bir suikasd hazırladık
ları kanaatini veriyor .. • 

YENİ SA»AB: 

Hüseyin Cahıd Yalçın cAlman
ya ile anlaşılabilinir mi?• başlıklı 
yazısında. Hitlerin son dakikada 
İngiltereye müracaatının sulh le
hinde bir ümid uyandırdığını ya
zarak diyor ki: .Bizce bu Hitlerın 
yeni ve siyasi bir manevrasıdır. 

Almanya. ihtilafların sulh yolu 
ile hallini ister. Fakat şu şartla: I 
bütün talebelerne blitün devletler 

1 
boyun eğmelidir. 

Acaba İngiltereden genişliği ve 
hududlarını bilmediğimiz hayat 
sahasını mı istediler. Yoksa dava
nın çerçevesini azalttılar mı? Hit
lerin bu müracaatından müsbet 
netice çıkmıyacağına delil de Da
ladiye'ye verdiği cevaptır. Nazi
lerin yegane prensibi her ne ba
hasına olursa olsun menfaat te -
mindir. Bu ,·aziyet karşısında an
laşmak nasıl kabil olur?• 

Ateşspor 
P--a ı_r 

Sahasında 
maçları 

Evve .... gün Elyübdeki Ateşspor 
sahasında yapılan fut,bol maçla
rında Davudpaşa ve Eyüb (B) ta
k:mları sıfır sıfıra berabere kal
dıkları gıbı, ayni teşekkül erin 
(AJ takın:ları da birbıre yine be
rabere kalmışlardır. Bu .a~. Ja 
önümüzd•k, hafta Eyüb ıle Alem
dar kulublerınnı (A). (B) ve 

1 
(C) takımlar karşılaşacaklardır. 

Eşya Nakli işleri 
Belediye kanununun 19 uncu 

maddesı şehırdeki seyrüsefer iş
lerile beled.ye hududları dahilın
deki vatandaşlara aid her türlü 
eşya naklı işleri beledıye tarafın

dan yap:lır ve yaptırılabilir· de
mektedir. Kanunun bu maddesi 
hük,imlerin. taıb:k e mek istıyen 
belediye, reisi muavinı Rifat Ye
na:.ın riyasetinde toplanan b:r ko
misyon bu hususta tetkikat yap

tırmaktadır. 

ridunun omzuna baı;ını daya.mış, 

yavaş yava · bir şeyler anlatıyor-. 
du. 
Feridun. hizmetçi kızı görünce: 

- Ne var, !>farika? Dedi. Hasta 

mı gelcl i? 
- E,·e\, pasam! Bir hanım 

ge]dl 
Se ın ka;;larını çalarak mırıl

dandı: 

- Bugün de hastalarınız hiç 
rahat ""rmediler doj!'rusu. Allah 
ver,;in. i:;IPriniz yolunda amma .. 
konu"mağa da vakit bulamıyo

ruz. 
- Üzl]lme ,-avrucuğum' Kos

koca gecc>ıeri unutuyor musun? 
Sabahlara kadar oturur, konu
şuruz. 

Gülü.jtülcr. 
Feridun, hızmetçıye: 
- Ha•tayı rruavl.'ne odasına 

al. 
Din~rek. k2.nısı beyaz vığlı bo

\'alı bır odava gırdi. 
Sd \ q•aK orlasında hir sez-

Zafer 
Bayramı 
Programı 

ı.•1f.-l;t·l!~. 
Geri Dönmenin Çaresı 

,ı,.ı.~ 
Yazan: Ali KEMAL Slll'I· 

Büyük Bir Geçit 
Resmi Yapılacak 

30 ağustos zafer bayramı mera

simine aid program hazırlanmış

tır. Programa göre bayram mü

nasebetile yarın saat dokuzda bir 

resmi kabul yapılacak ve Vali 

viliiyette tebrikleri kırbul edecek

tir. Bu merasimden sonra Beya -

zıdda Üniversıte meydanına gi

dileoektır. Burada kıtaat Vali 

ile kolordu kumandanı tarafın -

dan teftı.ş edilecektir. Bu teftışi 

müteak.b genç bir subay bir nu
tuk söylıyerek 30 ağustos bay

ramının elıemmiyetini tebarüz et

tirecektır. 

Gençlik namına söylenecek nu• 

tuktan sonra General Halis Bıyık
tay da bir nutuk söyliyerek 30 a

ğustos zaferınin ehemmiyetini i

zah edecekt.r Bundan sonra Be

yazıd meydan•na gelinerek sureti 

mahsusa.da hazırlanmı.ş bulunan 
tribünlerin önünde yapılacak o
lan geçit resmi seyredilecektir. 

Geçid resmini müteak>b şehir 

ve müessesat namına Cumhuriyet 

abidesine bir çelenk konulacak
tır. Akşam saat ZO de de ordu şe

refıne Perapalasta bir zıyafet ve
rilecekt.r. 

• •• 
Yarın :ıo ağustos Zaler ve Tay

yare bayramı münasebetile bü -
tün resmi devaırle mali müesse

seler kapalı olacaklardır. 

Haz:rlanmış olan Zafer bayra

mı C. H. P. tarafından alıl.kadar

lara tebliğ edılmiştır. 

Otomobillerde 
Yedek Parca • 
Buhranı Var --

Alakadar Makamlara 
Müracaatlar Yapıldı 

Amerika ile yapılan son anlaş

madan sonca ıbu memleketle olan 
ticari muamelelerımiz eksilmiş 

ve Amerikadan buıaya gelmekte 

olan olo!l'obil malzemesi azalmış
tır Bu sobeble pıyasada yeniden 
bir otomobil yedek parça buh -

ranı başiamışlır . .Memleketimizin 
her köşesinde kulanılan Ameri -
kan otomobi!erinin yedek aksamt 

arandığı halde ,bulunamamakta 

ve bazı acentalar tarafından da 
gayet yüksek liatlarla satılmak -
tadır. Amerika ile eskiden takas 
esası üzerine iş yaptığımızdan bu 

parçalar memleketimize nisıbeten 
daha fazla gelmekte ve buhran 
bu kadar şiddetle hissedilmemek
te ıd •. Haber aldığımzıa göre şo

förler alakadar makamlara mü -
racaat ederek bu parça buhranı 
ve ihtikarının önüne geçilmesini 

istiyeceklerdir. 

longa uııanmı>;. kioob okuyordu. 
Bir aralık elindeki romanın ka-

pak içine şu kelimeleri yazdı: 

·Oh, ne mes'udwn, yarabbi!• 
Kalemi elinden attı .. 
Romanı okumağa başladı. 

Muavene odasına tel&şla Ri -
ren Feridun, karsısında birden
bire Pelini görünce şaşırmı.ştı, 

- Ayol, nerden çıktın sen? 
Buralara da gelir misin? 

Demekten kendini alamadı. 
Pelin, Feridunun ilk göz ağrı

sıydı. O, Pelıni Necdetin elinden 
almak için az mı uğraşmı.stı! Fa
kat Pelin o zaman Necdetten 
ayrılmak istemh·or ve Feridıına 
iltifat etmıyordu. Nasılsa bır ge

oe çamltca.da bir eğlenti yapmış
lardı. İste o kadar .. 

Pelın ondan sonra Feridunu 
her 11:aman ovalamı:; durmuştu. 

Hanbedecek olan nutuk söyle_: 
'i
• 1 • 

meğe lüzum görmiyebilir. il' • 

nutuk söyliyen de harbi g6ıe •· 
ıı:ıı 

mıyor demektir. Alman - . 
misakının bir hafta evvel or•~f 
lığa verdiği hayret artık geÇUır 
için şimdi dünya politika a:eııı• 

b" 
de bunun hakikaten o akdar • 
yük bir themmiyeti olup ol~e
yacağı mesele2ini münakaŞa ~ 

bilmektedir. Münakaşaya ın 
11

i. 
olan ıbir keyfiyet işe ilk efıel!I· 

. "'" yetini kaybetmiş demektır. ,ılı 

rupada şu sayılı günlerde b r.r 
çıkmadı ve bütün görünü~!er~ ;r 
zaran da bu büyük fe'Aketin °~ 
ne geçilmiş oldu. Alının ve ıı:ı 
kuvvet1eri arasındaki Çlll1'11 1~ 
ise Lehlerin varlıklarını 'oruıfl 

ltlaf!P 
aı;metmiş oldu ·~iP için nasıl 

gösterdi. Leh muka.veınetı 

""' zannedHdiği kadar kolayca ı11eo 
lamıyacağı görüldü. Bugünle 1, • keı'. 
110nra ne olacak?. Hal ve ,.«' . . ııı· 
yetin şu cepheden de tetki1<1 

kündür: ıııı' 
Bugünkü Almanya şunu b ,.ı 

istemekte o kadar ileri gitl~u t:i 
davayı o kadar büyütmüş ol gel
nihayet g'cri dönmek ıazırıı ;pıı 
diğini düşünmek mecburiyet 1)il• 
kaldı. Fakat bunu itiraf ed: ı1 
mek çok zordur. Ancak filiJ'.'.eır 
hasında bu itiraf kendini göS' 

cektir. 0r 
Bu itibarla Rus - Alman. rfJ çeJ 

hedesinin akdi Almanya ;çın .) 

müsaid bir vesile ve fırsat oıscbo 
görünüyor. Politika alemınıJe ·> 

~· i\ mua:lıedenin akdi Almarı. . ti' 

bir muvaffakiyet olarak F,. 
rilmedi mi?. Ricat için de ~~ 
vaffakiyet bir bahane olıibi1 

tir. ~ıı 
Almanyada şimdiye kadarUı"r' 

milli izzeti nefsten bahsedı bir 
bugün bir yerin, yarın dah• 0/ 

bll 
ka bir tardın ya AlmanY8 ıı' 
ları dahiline, yahud da ı\lt113n ilıı 
fuz ve tesiri altına aıınrrıaSı i ~ 
böyle bir haysiyet davası_ ıı~ (.r 
konuyordu. Onun için de rıC'ıe' • 
tikçe zorlaşıyordu. Yine de ~·ti 
dur. Fakat Rus - Alman ıni5tı.tl'r 
hanesile Almanya için Jı 

· d" k · kaıU h" sonra gerı onme ım 

lanmış olabilecektir. ~ıl 

k 
.. c•Jt!a • 

Yalnız uvvete mura ~ , .. ' .. 1'""' 
istediğim elde etmek rnufll .~ılıl' 
lacağı z:hniyeti yerine b" ıl~r 
sonra her ihtilafı sulh ve ntU~r ( 
re yollarile halletmek cihe'\r~ 
dilmesi, Berlindeki diploıı:81 , · r 
bunu daha elverişli görme•\,~.: 
d 

.. •. .. 1 • sua r 
en mum .. un o masın · · ıı0e , 

gün dünya politik:> aleıt1 1 •ıl ' 
b 

.. .c'SV , 
tık soru.şturulmağa ,... 8 
Almanya siyasi sahada p ... -~ e 

böyle bir muahede akde:~ 
kendini ·son derece muvııf1 •0r ( . tı ... , 
muş sayıyorsa :bundan ıs ,,,,,.. 

kOı , 
derek diğer devletlerle _. 1 ' 1' ,... • 
ve anlaşma. yoluna gitme ,1e'eJ 
nı geldiğine de hükmeıJcbı ı/"~ 
tir. İşte bugünkü vaziyeıii' 

·J<~ın 
gerginliğine ~nğmen rıı ık'ıJ' 
müliıman imkanı bulup ~ .,~ ...... ,n. "'' !arın fikri budur Bu nıı<v . " 

··ıı11ı· r 
nız ,bir his meselesi de~' < 
hesabın neticesidir de. t.!Jl·:, ' 
da bunun bü~bütün hır pra·, ~ 
rakılacağına ihtimal ,.e:Jll•l · 

Avrı.rpada çoktur. Bilald-'0,ı , 
derin düşünülürse p.Irıı 3 ,,, 'if 

an· 
haysiyet davasını da k•ı ;•\ 

1 d< . .,ı 
!arak bu uzun mücade e g' 
rılmak imkanlarını arıyac• ( 
ile hatıra gelmektedır ~, ' 

,.,.ı J' 
kuvve1e müracaatla d3 ' ,~ce 
zanmak emeline düşüniilll , 8nl 
vetle mukabele görü:ceğ• / 

tıldı ve anlaşıldı. =-"" ~ 
•••••••••• 

ooGLJ 
. 1 
1 Mecmua' 

Pelin, Fer dunun a\elvesinden 
içerıye ııirerken, içind'e sarsıl
maz bir iman ve bu· sevinç vardı. ? ? ? 

• • 
(Deuamı var} 
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( 
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Eşya Naklini 
Belediye yapacak 
Bunun Bir 
Komisyon Geçiyor 

İçin Belediyede 
Faaliyete 

Belediye kanununun 19 un· 
cu maddesine göre şehirdeki 
her türlü seyrüseferle beraber 
belediye hududu dahilinde her 
nevi yilk nakliyatı hakkı da 
belediyeye verilmektedir. Ay
ni maddenin hükmüne göre 
belediye ba baJı.kını, isterse 
kendisi, istene sermayedar bir 
rnıpa vermek ıuretile istimal 
edebilecektir. 

Bu hakkın ne surltle istimal 
edilebileceğini tetkik etmek Ü· 

•ere Belediye Reis Muavini 
Rifat Yenalın riyasetinde bir 
komisyon kuıWmu.ştur. JJ.ele
diye, balkın menfaatini göz· 
llnünde tutarak bu işi rabıtalı 
bir şekilde orpııize etmeyi dil· 

-

Hesaba Göre 
• 

Rakı lcenler • 
Azalıyor 

Harkes Ucuz Diye 
Biraya Başlamış 

Öğrendiğimize göre bira ucuz • 

!ayıp fazla miktarda iatihlıBk e -

~eğe !başlandıktan sonra şeh
l'iıııızdeki rakı sarfiyatı yüzde yir 
bıi nEıbetinde azalmıştır. Bi.ranın 

llcuzlatılmaıımdaki isabetli ka -
l'tr halkın sıhhati üzerinde bu 

IUret.le tl'6irlermi göstermeğe 

b~tır. 
Diğer taraftan inhisar idaresin

ce yapılan bir hesaba göre ayın 
16 •nıdan 23 üne kadar i>iır hafta 
~ İstanbulda geçen haftaya 

llazaran 6 misli bira fazla istihlak 
olunmuştur. Bu miktarın bütün 

llıtıyaç temin edlidiği takdirde fo 
llılaline çıkacağı muhakkak gö -

liUınektedir. Diğer şehirlerdeki 
bira istibliiki de mühim nisbette 
Çoğalmaktadır. 

Mevcudu 400li 
GecenMliessese
lerde Jimnastik 
..,.~en teıtıiyesi genel direktör
-~ vilayete bir emir göndere -

tek işçi mevcudü 400 ü geçen mü· 
~e ve fabrikalarda beden ter

biyesi teşkilatı yapıhnası mec -

blı.ıriyetinin tatlbik olunmasını 
~tir. 
:Su suretle oehrimizdeki bez, 

~fteroar, Cibali, tütün fabrika
arı ve emsali gjbi yerlerde en 

\ısa bir zamanda futibol, voley -
boı._ aıvcılık ve saire gibi faali -

f et.lerk! uğraşacak ve spor kulüb

J:'... teJkil olunacaktır. 
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lı !{apıcıyı bileğinden tuttu ve 
endine doğru çekti. Sanki oğlu· 

~u o~şıyan bir baba gibi... Fakat 
0 bırdenbire bağırarak kcndisi

nı kurtarmağa çalıştı. Çünkü Kul
llı;,n bol elindeki yanmış puro sı
~arasın. olduğu gıbi Co'nun yü-
Une dayamıştı. 

h]\fecliste hazır buiunanlardan 
•ç birısi kımıldamamıştı. Kul -
~an nıhayet kapıcıyı saln·erdi. 

•hkahalarla gülerek, pantalonu
lıa d" . uşen küllerı, kolunun yeni ile 
Cıld' d ı, sonra purosunu muayene e-
~ e•ek, yenı bir kibr t!e tutuştur· 
•ı: 

, - Co, tC'n varr.oan bır adams1n, 
Qed· ı, gıt, aşagıda baroa bekle se· 

şünürken, ayni zamanda bu 
vesile ile şehir yük nakliye • 
tında kullanılan vasıtalar da tla 
esaslı bir inkıllb yapmayı göz 
önünde bulundurmaktadır. Bu 
itibarla şehirde yük nakliyatı 
gerek belediye tırrnlından biz
zat yapılsın, gerekse hususi bir 
şirkete verilsin, bu nakliyatta 
kulanılncak bütiin yilk ara
balarının llstikli olması bir şart 
olarak gözönünde tutulacak • 
tır. Bu nokta bilhassa şehirde 
yapılmakta olan as(alt yolların 
bakımı noktasından zaruri te
lakki edilmektedir. 

Komisyon yann tdplanamk 
bu husustaki tetkilerine de • 
vam edecektir. 

Etrüsk'ün Seya
hati Şimdilik 
Geri Bırakıldı 

Bilahare Almanyaya 
Gönderilmesi kararlaştı 

Alman tezgiııhlarında yaptın -
lan 5300 tonhık Doğu vapurunun 
müvazenesizliğini bertaraf etmek 
için iıcaıb eden ağırlıklar konul -
muştur. Vapur bugünlerde İngiliz 
ve Alınan loidlerinin iştirakile 

komisyonumuz tarafından tek -
rar muayene edilecek ve sür'at 
tecrUbeleri yapılacaktır. Bu tec
rübelerde muvafık netlceleT alın

dığı takdirde vapurun derhal 
Türkiyeye harekt't ettirihnesi hü
kumetimiz şantiyelere müracaat 
edecek ve Doğunun diğer iki eşi
nin de en kısa bir zamanda ikmal 
edilerek teslimini istiyecektir. Di
ğer taraftan tadil edilmek üzere 

Almanyaya gönderflmesi icab e
den Etrüsk vapuru da siyasi va
ziyetlerin inkişafına kadar Al -
manyaya gitmiyecektir. 

--o--

Pendik istasyon 
Binası Çok 

Güzel Oluyor 
inşaatın Yakında 

Bitirilmesi Bildirildi 
.Münakale Vekili Ali Çetinkaya 

dun akşam şehrimizden Ankara

ya hareketinde trenin Pendikteki 
tevakku!undan istifade ederek o
rada yapılmakta olan yeni ve bü
yük istasyon binası inşaatını tet
kik etmiştir. 

Vekil, binanın sür'atle bitiril -
mesini ve en kısa bir zamanda a
çılmasını alakadarlara bildirmiş

tir. 

fakat hiç sesini çıkarmadı. Kapı 

kapandı. Kulman etrafındakılere 

bir göz gezdirdi. 

- Zannederim ki Co'yu kaybe
deceğiz, dl'<lı. Ve hakıkaten bir ız
tırab duyuyormuş gibi boğazını 

sıvazladı. 

Papulos sinirli sinırli kadehini 
çevi;di. Elleri titriyordu. Dikkat
le Kulman·a bakıyor, çünkü bir 
kelime \·e yahut herhangi en kü
çük bir hareketle bu adamın ken
disini idama mahklım edebilece· 
ğini biliyordu. 

Birdenbire: 

- Kulman, bir dakika müsaade 

ediniz, dedi. 

Bütün gözler Yunanlıya çevril
di. Papulos ı;özlerıne metanet ver
meğl' çalışarak dedi ki: 

Ilı ea· • 
• gırt~cagım. l 

Co b:r eli yan&gıncia ger. geri, 
~dada-, ~ıkh. Gô:ı.lerınden müthiş 
gU,e• e korkluğu anlaşılıyordu, j 

- Bru;ıl bir hata yüzünden Co'
yu ne diye öldürüyorsunuz? İn -

sandır bu. hata edebilir. 
Fakat Yunanlı bu sözlerile asıl 

Mekteblerde İmtihan 
Şekilleri 

Mekteblerde imtihan usulleri -
nin bu seneden itibaren değişti • 
rildiğine dair gazetelerde hava • 
disler okuyoruz. Bizim imtihan 
şekillerimiz zaten çok sakattır. Bir 
şayiaya göre ikmal ve mazeret 
imtihanları da kaldınlıyor. 

Dikkat ediniz. Senenin mühim 
bir kısmı imtihanla geçiyor. En 
az iki ay .. Bu iki ay tasarruf edi· 
!erek kısmen tedrisata, kısmen de 
tatile verilebilir. 

İmtihan ruhi halet üzerinde 

talıribkiir tesiri olan bir hayat 
hadisesidir. Binaenaleyh, imtihan 

dediğimiz vakıayı en az tabrib· 
kir bir hale getirmek llzımdır. 

Maarif Vekaleti bu yola gidi • 
yor. Bu sene, yeni tatbik edilecek 

imtihan şeklile daha iyi randıman 
alınacağına büyük ümidimiz var
dır. Bu suretle, çocuklar da ça • 

lışabilmek için daha geniş bir sa· 
ha bulmuş olacaklardır. 

lll.lltHAN CEVAD 

Bu Yıl Şehir 
Tiyatrosunda 
Operet Var 

Bazı Yabancı T roplarda 
G ~tirtilecek 

İstanbul belediyesi şehir tiyat
rosu bu sene k.1§ temsillerine ha

zırlanmak üzere yakın.da faali • 

yete geçecektir. İstanbul beledi
yesi şehir tiyatrosunun bütçe a

çığını kapamak üzere ıbu sene de 
4-0 .bin lirayı mütecaviz bir yar

dım yapmağa medbur kalmıştır. 

Şehir tiyatrosu halktan rağbet 
görmesine rağmen lbir türlü ma

sarifatını temin edememekte ve 
her sene beleıjiyeden büyük mik

yasta yardım görmekte idi. 

Geçen sene İstanbul belediyesi 
şehir tiyatrosu hasılatı 66 bin li

radır. Fakat bu sene .Komedi -

Operet. kısmının da faaliyete ge

çi~ilmesi Vali ve Belediye Reis

liğince kararlaştırıldığından ha

sılatın artacağı muhakkak görül

mektedir. 

Ayrıca geniş teşkilat ve yeni -

Jikle ve Avrıı.padan getirilecek 

Truplar hasılatı sayesinde bu 

önümüzdeki sene elde edilecek 

varidat her iki kısımda ceman ye

kun (100) bin lirayı tecavüz ede

ceği kuvvetle tahmin olunmakta

dır. 

-*
Kütahya Valisi 
Şehrimizde 

Kütahya valisi Hamid Oskay 

birkaç gün kalmak üzere şehri -

mize gelmiştir. Hamid Oskay dün

belediyeye giderek Vali ve Bele

diye Reisi Lütfi Kırdan ziyaret 

etmiştir. 

kendisinın o dakika büyük bir ha
ta işlemiş olduğunu anlamıştı. 

Kulman dik dik kendisine bakı -

yordu. 

Papulos'un avkasında.n bir ses 
duyuldu: 

- İster ihanet olsun, ister ha
ta olsun, bence birdir. Eğer Co 
herifi içer> almamış olsaydı, Uali
oo şmdi katledilmiş olmıyacaktı. 
Bunu affedemeyiz. 

Papulos başını arkaya çevirdi, 
Kulman düşünceli bir tavırla ba
şını yavaşça yukanya kaldırdı, 
gözlerİ!l'li tekrar Yunanlıya dikti. 
Almanın kafasının kimbilir hangi 

1 :X•1 ! t:-\TA.Ji :r!1 :ı :; =t :ı=t!:t•I 
Yanlış Caketin 
Kapıyı Başına 
Çaldın Gelenler 

Ben Senin Bildiğin 
Kızlardan DeğilLn 

AsliyE dördiıncü ceza mahke
mesinde dün sarhoş bir vazıyette 
sevgilisinin evine taarruz eden bir 
karasevda!.:nın muhalremesi ya
pılmıştır. 

Hüsrev jsmlııde lbuiunan bı.a 

adam; Çemberlilaşta oturan Ba
yan Zebranın genç kızı Saadeti 
çılgınca 6evmekte ve fırsat bul -
dukça lbu aşkını izhar ederek ona 
kendisi ile beraber ~zip yaşa • 
masını teklif etmektedir. 

Buna mukabil Saadet ise ken
disine yüz vermiyerek sözlerine 
Jıiç alxiınnamış, hatta 'bir gün yi
ne tenha bir yerde yolunu kesen 
bu müziç sevgiliye: 

•- Ben fabrikada işile gücile 
meşgul olan ıbir genç kızım. Ça'ı· 
şıp anneme bakıyorımı. Böyle gez. 
me1ere ve gönül işlerine kar;şa

cak zamanım yok. Sen yanlış ka- / 
pının ipini çekiyorsun!.• 

Demiştir. 

Hüsrev saadetin lbu •öz•erin<ien 
sonra takiblerini azaltıp keseceği 
yerde birakis daha sıklaş' ırmış ve 

bu dünyada •On&UZ• yaşıyam:ya

cağını, .Saadeti ümidsiz bir aşkla 
sevdiğini ötekine berikınc söyle
miştir. 

Bu sözler Saadetin annesi B~
yan Zehranın ku!ağına kaclar git
tiğinden, ihtiyar kadın kızını yol
da bir taarruzdan korumak üzere 
birkaç gün kendi alıp fabr .kaya 
götürmüş ve ,getirmiştir. 

Bugünlerden !birinde ana kız 

Hüsrevle karşılaşmışlaı ve onun 
manidar bazı tehdirl işaretıer;ne 

mUhataıb olmuşlardır. 

Ellerile bir kallı ve sonr3 han
çer işareti yapıp ikisinı g>,,;tore
rek: 

- Sizin kallbinizi deş~ce~ : nı'.. 

Diyen Hüsrev, filhakika cvYel
ki a~am bu tehdidıni yerin.~ ge
tirmeğe de ka'kışmışlır: 

Akşam üs!ü evlerinde o• uran 
ana kız birden kapılarını 1 hızla 

vurulduğunu duymuşlar; per.cc

reden lbakınca zorlu aşıkı kaf'jı'a
rında bulmuşlardır. Sarhoş bir 
vaziyette buluruın Hüsrev: 

- Kapıyı açın!. Yok•a karış

mam!. 
Diye bir nara savurduktan son

ra tekmelcmeğe başlam.ş; }>fil 
açı:lmadığını görünce de. 

•- Hele bir içeri gireyim .. He
pinizi kıtır kıtır doğnyacağırr.!. • 

Diye hay kırmıştır. 

Etraftan bu giiriiltüye yetişPn 

polisler hemen kendisini yakala
:ın~ar ve mahkemey \•rrmışlcr

dir. 
Asliye üçüncü ceza mahkEmesi 

davayı salahiyeti haricinde gör
müş ve eVTakı asliye ıiım!üncü 

cezaya havale etmiştir. 

Öğleden sonra bu muhakeıre -
deki sorgusunda Hüsrev cürınÜ'lÜ 

habis m3ksadlar:a işlediği pek iyi 

anlaşılıyordu. 

Papulos da bunu pek iyi an -

lıyordu. Demin söylediği sözler, 
orta·lığı teskin edecek yerde bi

lakis kızıştırml§lı. 

Kadetıini aldı, titrememeğe ça

lıştı, fakat bardak ağzına kadar 
dolu olduğu için ·bir miktar şara•b 

masanın üzerıne döküldü. 
kan dökülmüş gi.bi. .. 

Kulman: 

Sanki 

- Doğru, dedi, siz n iyi bir in

san olduğunuza şüphe yok, fakat 
~u ,Aziz• denilen adamı ne diye 

Zavallı Amelenin Canını 
Yakmış 

Sultanahmed birinci sulh ceza 
mahkemesi dün fakir •bir amel~ -

nin canını yakan Hüsnü isnı.Nle 
bir hırsız hakkında 1 ay ~.; gün 

hapis kararı vermiş ve su;luyu 
hemen tevkif etmiştir. 

Hadise şudur: Hayatını ame . 

lelik, •hamalJık ve bu kabil ışlt>r
le kazanan Abdullah ismindp 'bir 

adam İstanıbulda daha çok para 
•bulmak ümidile Kayseriden k•k
mış şehrimize gelmiştir. 

Abdullahın üstübaşı yırtık. pP.· 
rişan bır vaziyette bulundui!vn
dan şehre çıkar çıkmaz kiyaf P!ir,i 

niShcten düzmüş; bunun iç'n de 
cebinde bulunan 5 lirasını v~ll~ 

rek bir ceketle panta'on almı~· 

tır. 

Aıbdullah dün Beyazıdda yev
miye ile girdiği bir odun depo -

sunda odun keserken bu yEni \'e 
son harçlığını vererek aldığı ce

kebni çıkar.p yanınılaki parmalı:
lıkların üzerine asmıştır. 

Uı·kin uzaktan kendisini göze~
!iyen Hüsnü isminde bir açıkgöz; 
AD:ıdullah baltayı eline alıp işe 

'başladığı zaman hemen arkasın

dan gelmiş ve yavaşça ceketi alıp 
sıvışmıştır. 

Fakat bu sırada depodaki ame
lelerden tbiri lbu açıkgözlülüğü 
görmüş ve hemen Hüsnüyü ya
kalamıştır. 

Abdullah mahkemede kendisi
ne iade olunan ceketini sevinerek 
almış ve: 

•- Ben buna para bulmak için 
15 gün geceleri kuru tahtada yat
tım!. Allah razı olsun sizlerden• 
diyerek uzak:aşrııştır. 

Tebligat Müdürü 
Tevkif Edildi 
Adliye Tebligat Müdüril 

Mustafa görülen lüzum üzerine 
dün tevkif olunmuştur. 

Mumaileyhin muhakemesine 
bugünlerde Ağır Cezada başlana

caktır. 

Bir yankesici 
oldu 

mahkum 

Yankesicilik suretile Ali Yon

cun tramyda 476 kuruşunu aşı

ran sabıkalı yankesicilerden ,An. 

don dün Asliye Dördüncü Ceza 
mahkemesi tarahndan 9 ay hapse 
mahküm edilmiştir. 

tevK etmiş ve: 
•- Bu !uz benim paramı yerli. 

Kendisinden sükıinetle hesab sor
mak için gittim!.• demıştir. 

Neticede muhakeme cürmü sa
bit görerek ilıaklmıda 3 gür. hapis 
ve. 30 lira para cezası vermıştir. 

doğrudan doğrll')'a Ualinoya gön

derdiniz? 
Papulosun nefesi k1'6ilecek gi -

hlydi. Kadehinden bir yudum da
ha aldı. Kulmanın bu suaılindeki 
her cümle sangi birer kurşun gi
bi beynine işlemişti. 

Kulman sualini tekrar ettıi.: 

- Neden .Aziz• denilen berifi 
Ualinoya gönderdin?. Üzerini a
ramışsın. Adamın bir bıçağı , bir 
de taıbancası varmış. 

Papu:os kendisini yerinde tu -

tamadı: 
- Sen deli misin' dedi, evet, 

ben onu Ualiooya gönderdim. Çün-

-··· 
ikdam'ın 
Davası 

Haberin Sahibi Mah
kemeye Gelmedi 

İkdam refikimizin siyasi mu -
haıriri Ebüzziyazade Velid hak -
kında cHa.ber. gazetesinde Nu -
rullah A tac imzasile yazılan bir 
makaleden dolayı Velid tarafından 
aç:lan hakaıret davasının görül -
mesine dün asliye dördüncü ce -
zada başlanmıştır. 

Dünkü ilk celseye yalnız da -
vacı Velid i'e makalenin rr.uhar -
riri Nurullah Atac gelmişler, 

•Haber• gaze~esi sahibi Rasim Us 
gelmemiştir. 

Bu sebeble rı.>is Buııhaneddin 

tarafeynin hüviyetlerini tesbit et
tikten sonra Rasim Usun celbi i
çin muhakemeyi 6 eyliil çarşam
ba günü saat 14 e talik etmiştir. 

Gebze İstanbul 
İçin Sayfiye 
Yeri Olacak 

Burada Bazı Tesisat 
Yapılacak 

İstanbula en yakın şirin ka
za merkezlerinden biri olan Gellı
zenin sür'atl<? güzelleştirilmesine 

çal;şılmaktadır. 

Gebze belediyesi ve Münakale 
Vekaleti cSaıbanca• gibi Gebzeyi 
de İslanbuıJuların bir tenezzüh ve 
mesıre yeri yapmak için bazı te
şebbüsle,re geçmişlerdir. 

İstaılbul elektrik cereyanından 
Geıbzenin de istifade etmesi için 
Kartaldan buraya havai tel uza
tılması hususunda tetkiklere 'baş
lanmıştır. Bizzat GEtıze belediye 
reisi Esad ile ıbir mütehassıs bu 
işle meşgul olmaktadırlar. 

Bu iş masraflı görü'düğü tak
dirde ·Eskihisar. mevkiindeki 
çimento fabrikasından kasatıaya 

cereyan verilecektir. 
Gebze satıilinde modern bıT plaj 

yapılması ve çok latif bir man
zarası olan bu sahilde İstanbul -
]ulan celbedecek bazı tesisat vü
cudc getirilmesi de tetkik olun
maktadır. -·-
Valiyi Manisaya Davet 

Ettiler 
Manisada yapılacak üzüm bay

ramına, bu bayramı ihdas etmiş 
olmak hasebile Vali w Belediye 
Reisimiz Lfıtfi Kırdar da davet 
edilıniştır. Bcledjye Reis? i:şleri

:nin çokluğundan dolayı ba t>ay
nma iştirak edemyeceğiııi i)iJ 

t~~fla Manisa ibe'ıediye reis). 
ne bildirmiştir. 

ilk Tedrisat Kadrosu 
lifü müdAietlenberi maard ida

resinde üzerinde çalışıhnalia olan 
ilk tedrisal. kadrosı:ımm biTiııci 
kısmı ikmal edilmiştir. Mazerd 
ileri ııünrek tahvillerini •e bir de 
becayişlerini istiyen birçok mual
limlerin vazifeleri, yeni kadro -
larla değiştirilmiştir. İlk kadro 
Vekaletçe tetkik ve tMdik edil -
mek üzere dün Ankaraya gönde • 

ı:ilmiştir. 

kü onun •AziZ> i görmek istedi -
ğini hiliyordum. Otelden göndeı
diğimiz zaman, üzerinde ne bı -
çak vardı, ne tabanca! Üzerini a
nyan Feldere sorun? 

Felder ayağa kalktı: 
- Baksallll. bana'· 
Papulos eliyle işaret etti: 
- Olur, otur! Ben seni itham 

etmek istemiyorum. Benim söy
le~k istediğim şudur. Kulman 
delinin biridir. Benden sonra el
bette senin de sıran gelir. •Aziz•e 
içimizden hangimiz raslarsak, bir
birimize ihanet etmiş sayılacağız. 

Durdu ve başka birşey söyle

medi. 
Çünkü Kuhnanın masanın al -

tından tabancanın namlusunu ken
disine doğru çeviırdiğini görmüş

tü. 
Viskinin ve şarabın Yunanılıya 

verdiği hararet birden'birc- kesiı

di. 

(Devamı vaT) 

il~~ :4it.ezGRI 
Yalnız Kendımize 

Güveniyoruz 
Bütün dünya büyük şehirle • 

rinde, adeta bir panik manzarası 
var. Halk heyecan içindedir. Ne 
oluyor?. Harb muhakkak mı?. Ba· 
zı şehirler b•şaltılı~·or; şimdiden 

herkes, başının çare,ine bakıyor. 
Pariste eğlence yerleri kapan . 
mıştır. Paris halkı, eğlenceyi u· 
nutacak kadar heyecanlı ,.e en· 
dişelidir. 

Böyle karışık zamanlarda, Türk 
milleti bir asalet ve yiğitlik nil· 
munesidiT. Etrofınıza bakınız: Bi
zim kadar soğukkanlılığını muha· 
faza eden başka kim var?. Bu, 
kendimize fazla güvenimizden, 
yaptığımızı, y•pacağımızı iyi 
bilmemizden ileri geliyor. 

Türkiye sulhcu bir devlettir. 
Mütecaviz değildir. Taahhiidle • 
rine sadıkttr. Yalnız kendisine 
güvenir. Fakat topraklanmıza kar
şı en ufak bir lecaviiz, bi•i der· 
bal şaha kaldırmağa kıifirl \ J.lü
tün kuvvetimiz ve kudretimizle 
dii.,manı ezeriz. 

\·uru gürültüye kulak asmanz. 
Dikkat ve teyakkuzla hadiscİori 
takib ederiz.. Azami soğukkanlı 

ve mütevekkil görünürüz. Bu, 
bi:<im eşsiz hasletlerimizdendir. 

Muhakkak ki, sinir harbinde, 
bizim lu!dar muvaUakiyetle ta • 
bammüJ etme•ini bilen başka bir 
millet yoktur. Şuurumuzu, idTa· 
kimizi, bir an için bile, asla kay
betmeyiz. 

Harb, belki de yakın. belki de 
uzak bir ihtimaldir. Her vaziyete 
göre tedbirimizi almış bekli~ o • 
ru:r.. Ortalığı velveleye, heyecana 
vermeğe lüzum yok .. Yer)"Üzünün 
en çetin badirclerinde muvaUa
kiyetle ve sayısız imtihanlar ge
çirmiş bn1unan Türk milleti. t·İ· 

han müvazene.;inde, dünya poli
tikasında ve milli istikliili bah
sinde, üzerine dü en vazifeyi bi-
halık1n yapacaktır. • 

Türk ordusu kadir , .• azametli
dir. Bütün itimadımız, bütün ta • 
rih seyrinıle hirer kahramanM 
destanı }aratan şanlı Türk ı>r • 
dusu üzerinde toplanıyoı. 

Birçok milletler, böyle bir or· 
duya sahih olamadıkları İ(in, ru 
gün)epd.,, ne kadar çok dn!Hinü· 
yorlar. Bu, Türk olmamanın balıt
uzlığıdır. RE.')AO r'D: zt 

. -- , -

Birimizin Derdi 1 

Hepimizin Derd· 
Edimekapı - Eyüb 

Cadde!:i 
Bir ohıyncumuz yazıyor: 

Jlen u:zun zam::ndan beri E
ıfunekapıda Avcıbey mahalle· 
sinin mnhtelif sokaklarında o
tunnaktayrm. Bu semtte ma
Jôm oJdı:tğu üzere meşhur ta
Yil'ıi :Ka'Tiye camii vardır. Bun
da.. hafka yine bu mahalle da
hilinde Bizans imparatorluğu 
zamanmdan kalma bir saray 
harabesi mevcuttur. Bu sara
yın etrafındaıki cadde ve so
kaklar - Şişhane caddesı de 
dahil olduğu halde • pek uzun 
yıllardanberi tam;r ve imar 
yüzü görmemiştir. Bilhassa 
Ka'riye caıniinin önuııdcn g~ 
çip İğrikapı tarikile Eyübe gı· 
den büyük cadde kurak ha\·a· 
da toz, yağışlı havada da ça
mur deryası halindedir. Bu E
ıbrnekapı - Eyüb caddes', her 
gün binle:cce halkın geçtığı 

işlek ve büyük bir caddedir. 
Biraz yağmur yağdı mı bu· 
radan, ne araba ne de - çamu
ra batıp çıkmadan - insan ge
çebiliyor. Üs1ıelik karanlıktır 

da. Halbukı elektrik direkleri 
mevcut olduğu C!helle bura
nın aydınlanması da birer :am· 
ba takmak masrafından iba
rettir. Esasen İğrikapıdan ıti
baren bir kısmı yapılmakta o
lan bu yolun Edirnekapıya ka
dar vardırılması da lüzumlu 
olduğu kadar külfeth ohrasa 
gerel<tir. Bunu, bütün bura 
balkının ıstt'klerine tercüman 
olarak sayın valimzıden ısrr

ham ediyoruz. 
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GİZLİ TEŞKILATI 1 
İrlanda Yabancılardan 
Para mı Alıyor? 

Bu Teşkilat Para Gelmeden Evvel 
Vü cud Bulmuş 

İngUerenin belli başlı yerle -
rj nde patlıyan bombalar dolayı -
s g.zlı İrlanda cul!'hıniyet or -
d~u teşkilatı \bütün dıinyaca 

11' r o'd•J. Aylardanberi İn -
g • C r a hukfuneti Ve ef'kAn U• 

eyi meşgul eden bu teşki
ia. c ..ınya matbuatınca en mü • 
hım r mevzu oı;ıp kaldı, 

D. hassa Amerıkada bulunan 
İrla ~alıların bu !~kil.ita gös -
turıL<lcrı w!aka dolayısUe oranın 
gazcte'eti için İrlanda cumhuri -
;ı r' eri usu bırinci derecede bir 
m c ''"'" olmuştur. 

Y . ı gelen Avrupa gazetele -
r not\ cenubi İrlandanın merkezi 
olan Dublin şehrinden yazılmış 

bir mok ' ub göze çarpıyor ki bun
da~ hır lıul&;a çıkarmak İrlanda 

cumhuriyet ordusunun blJ8ÜllkÜ 
hal • ı anlatmak itibarile faydasız 
olmıyacalctır. İngiliz Dahiliye Na
z;rı Sir Samoel Hor geçen ay par
l ilmentodan saliılhiyet istemi§, İn
gil ereye gelen bir takım şüpheli 
İrlandalıları tutup çıkarmak hu
susunda idari surette hükUınete 

müsaade verilmesini söylemiJ?tL 
İng ilterede şahsi hürriyete veri
len ehemmiyetin büyüklüğü bu 
münasebetle de görüiüyordu. O
nun için parlamento da Dahiliye 
Nazırının bu talebine karşı itiraz
ların çoğalacağı tahmin ediliyor
du. Muhalif fırkaların itiraz ede-
c . kleri muhakkak sayıhyordu. 

Fakat o gün, 27 temmuzda. parla· 
mertoda bu mesele konuşulur -
ken bir yerde de bomba patlanuş, 
bir çok kimse!erin yaralanmasına 
sel>eb olmuştur. O zamandan'beri 

İrlanda Devlet reisi Dovalera 

ise İııgilteredeki İrlandalılara 
karşı alınan tedbirler malfundur: 

Bunlar memleket haricine çı -
karılmaktadır. İrlandadan gelen -
Ier içeri alınmadan evvel öyle sı
kı tahkikat yapılıyor ki bunların 

0

glrebilmesi çok müşkül oluJQr. 
İrlanda hüktlmeti ile Lonıiranın 
arası bu yüzden açılacak mı?. 
İrlanda hükıimeti tabiidir ki İn

gilterenin bellibaşlı yerlerine bom
ba koyanların harekatını çirkin 
görüyor ve İngiltere ile olan mü
nasebatın bozulmasını istemiyor. 
Öyle İri.anda cuıınhuriyet ordusu 
denilen teşkilatın yaptığı bu ha
rekat İrlandanın hakiki menfaat
lerine karşı birer darbe olmakta
dır. Cumhuriyet ordusu ne istiyor?. 

Müstakil olan cenubi İrlanda 
devleti ile İngilterenin elinde olan 
şimal! İrlandayı birleştirmek Şi-

Japon Nazırlarının Bir Gösterisi 

Japon nazırları, Japon halkına tayyare kuvvetinin ehemmiyetini 
göstermek için hep birlikte bir nümayiş uçuşu yapmışlardır. Geçenler
de yapımn hu uçuşlara kabinenin bütün azası iştirak etmişlerdir Yu
karıki resim J~pon nazırlarını tayyareci kıyafetinde gösteriyor. 

- Ben senin göğsünde böyle bir emik yeri ola· 
ca., nı bir türlü aklıma getirmezdim. 

- Sana inandığım için geniş bir hürriyet ver-
dım .. 

Ve .. Taı.ylk ediyordu: 
- Artık seni kapayacağım!. 
- Bütün hürr yet haklarını alacağım!. 

- Yalnız bır yere göndermiyeceğim. 
- Salonunu kapatacağım. 

- İçeceğim!. 
- Gezeceğim!. 

maideki İrlandalılar protestandır, 
tngitereden ayrılmak istemiyor
lar ve cenuptaki katolik İrl anda
lılarla birleşmeyi hiç hatırların

dan geçirmiyorlar. İşte cumhu -
riyet ordusu denilen teşkilat da 
bunu zorla yapmak istiyor. İn -
gilterede efkarı umumiyeyi böy
le bombalarla korkuwmık şimaıt 

İrlandadan ali\kayı kestirmek is 
tiyor. Bu yolda herşeyi göze al
mış görünüyor. Fakat acaba bu 
teşkılatın arkasında başka ya -
hancılar yok mudur?. İngiliz Da
hiliye Nazırı o zaman parlamen
toda üstü kapalı anlatmak istedi 
ki teşkilata haricden yardım edil
mektedir. 
Yabancılar tarafından İrlanda 

cumhuriyet ordusuna paralar yağ
dırılmaktadır. Y aıbaneıların İn -
gilterede halk arasında telaş ve 
heyecan uyandırmak maksadile 
bu teşkilata yardım etmeleri ih 
timalleri oldu.ğu gibi zaten Aıne
rikada bulun.an İrlandalıların zen
ginleri de teşkilata para verdik -
!erini gizlemiyorlar. Teşkilatın 

reisi olan Rusel bundan bir müd
det evvel Amerikada dolaşarak 

paralar toplamıştı. Fakat burada 
bilhassa unutulmaması lazım ge-
len bir nokta vardır: Har icden teş
kilata para geliyormuş, gelmiyor
muş bahsi ne olursa olsun asıl 

mühim olan cihet cumhuriyet or 
dusunun daha çok evvel faaliye-
te başlamış olduğudur. Eğer pa
ra geliyorsa teşkilatın faaliyete 
başlamasından sonra gelmiştir. 

Yoksa paralar alındıktan sonra bu 
harekete geçilmiş değildir. 

İngiliz zabıtası aldığı salahiyet
le İn.gilterede bütün İrlandalıları 
arıyarak bulmakta ve bunların 
şüphelilerini memleket haricine. 
çıkarrrıaktadır. Zabıtanın müda
halesine meydan bırakmadan da

_ ha ev\·el kendiliklerinden çıkıp 

gidenler de çoktur. 
İngilterenin silah fabrikaların

da çalışmak üzere İrlandadan gel
miş binleree genç vardır. Bunlar 
İngilterede iş bulmuşlar, para a· 
lıyorlardı. Ş'mdi hepsine yol ve-
rilmiştir. Bunların teşkiliı~la ala
kası olduğundan değil, fakat İr -
landalı oldukları için, bu mesele
ler yüzünden Londra ile Dublin 
hükiımNinin arası açılab:lir. Çün
kü İngiltereden İrlandaya dönüp 
gidenler de İr!andada bulunan ln
gilizlerin çıkarılmalarını istiyor
lar. Bu İngilizlerin miktarı 40,000 
kişi miş . Şimali ve cenubi İrlan
dalılar birbirlerini sevmezler. 

Bunun sebeb!eri pek eskidir. 
Bundan yirmi sene evvel cenubi 
İrlandalılarla İngiltere arasında 
ne kadar şiddetli bir mücadele ol
duğu daha unutulmamıştır. İngi
lizlere karşı her türlü mukave -

- Ahbaplarını dağıtacağım .. 
- Bana esir olacaksın!. 

- Eğleneeeğim. 

Ben de, bir köpek tersler gibi nefretle yüzüne 
bağırdım: 

- Sen bana hiçbir şey yapamazsın! 
- Yalıya kapandığım günler geçtL 

- Ne salonumu kapatabilirsın, ne ahbaplanroa 
bir §ey söylıyebilirsin! 

- Bana yaptığını çekiyorsun!. 
- Beni böyle sen yaptın!. 
- Ben senı istemıyorum .. 
- Senden nefret ediyorum. 

- Sana kendı.rni \'errege razı olduğum zaman-
IAr b~na tahsıs ett .ğın servetin faızi olmaktan baş
k a bır şey de ldir 

- Yiyeceğım. 

Ve .. Daha ileriye giderek: 
- İş!ne gelirse böyle benimle oturursun. Gel

mi ·orsa ayrılırız. 
- O kadar!. 

Dedim. Yine, bir müddet karşılıklı çekiştik, ba-
ğırıştık, kavgalaştık. durduk. En son o, 

- Sus artık kadın, fena oluyorum .. 
Diye bileklerimden tuttu, beni sarstı, ben. 
- Bırak, şimdi avazım çıktığı kadar bağıraca-

ğım. 

Diye yerimden fırladım ve yıce o: 
- Senınle Allah başa çıksın!. 
Diyerek odamdan ç>ktı, gitti. Ben de biraz ken

dıme gelmcğe çalıştım. Şimdi dargınız, konuşmu-

0yorıız. Ben hiç odamdan çıkmıyorum, o da gelmi-

Z MİLYON 40 BİN LİRAYA 

BİR DENİZALTI GEMİSİ 

Polonyalıların son yaptırdıkla

rı• .orzel - Kartala denizaltı 

gemisi 2,040,000 liraya malolmuş· 
tur. Boyu 84 metre, eni 6 metre
dir. 

Orzel; 1938 senesinde Hollanda 
tezg8.hlarında yapılmıştır. Bedeli, 
hükumet tarafından değil, ahali
nin ianesile temin edilmiştir. 

Polonyanın ayni sistemde üç 
denizaltı gemisı daha vardır: Vilk 
{Kurt), Byk (Boğa), Sep (Atma
ca). Bunlar da Hollanda da yapıl
mıştır. Şimdi Gdynia limanında 
bulunmaktadırlar. 

HAYVAN MEZARLI(a 

Bakıl civarında, bir gölün di
binde, tarihten evvelki devirde ya
şıyan hayvanlara mahsus bir me
zarlık bulunmuştur ki bu, Kali
forniyada, Ranşa ve Brea şehirle
rinde bulunan mezarlıklarla kıyas 
kabu !etmez. 

iMezar lığı bulan profesör Bo -
golse Lew, burada bir çok arslan, 
ve ayı iskelelerini teshil etmiştir. 
Gölün dibinde iki m.etroluk bir 
kemik tabakası vardır. Anlaşılan, 

hayvanlar öleceklerini anlayınca 

göle giriyorlar. 

Doktorun Öğütleri: 

ET SUYU 
Mayi gıdalardan biri de et

suyudur. Hastalıkların her 
devresinde istimal olunabilir. 
En iyisi bayat sığır etinden a
lmamdır. Kemikli gerdan etin
den alınan etsuyu çok lezzetli 
olur. 

Bir buçuk kilo olarak kay
natılan et suyundan dört !it· 
re etsuyu alınır, 1000 gram de
mek olan bir litre etsuyunun 
972 gramı su, kusuru 28 gra
mı mevadı sabitedir. Bu 28 
gramın 11 gramını uzvi me
vadı sabite; 17 gramını gay
ri uzvi mevadı sabite teş -
kil eder. Bu terkibe ba· 
kılınca etsuyunda gıda mad
desi azdır. Bilhassa vücudün 
zayiatını telafi edecek azotlu 
maddeler yok gibidir. 

Fakat etsuyu, içine iki taze 
yumurta kırıldığı zaman ga
yet kuvvetli ve mükemmel bir 
gıda olur. Hazım aletlerimiz 
etsuyunu kolayca masseder
ler. İştahayı tahrik eder. mide 
usare çokca ifrazına sebep ol
duğu için hazım kolaylaşır. A· 
ğır hastalıklarda et suyunu 
hafif yapmalıdır. Et suyu mu
hafaza edildik.çe bozulur. O
nun için dai.ma taze kullanıl
malıdır. 

.. . .. • . • '"'. . 
met gösterildi. Nihayet cenubi İr
landanın iStiklali eld_e edildi. Fa 
kat bütiUı bu bombalar ve saire 
yüzünden cenubi İrlanda ile İn
giltere arasında yine münasebat 
bozulacak mı?. İrlanda cumhuri
yet ordusu işi neriye kadar var
dıracak? Bunlar hep birer mese-
ledir. 

Kızın ilk Balo su 
im Yazan. REŞAD FEYZİ ' 

Sevim y"§ından büyük gösteri:r-
di. Çıırçabuk serpilmiş. büyümüş, 
göğsü dolgunlaşmış, vücudü ol • 
gunlaşınış, onu görenler tam bir 
genç kız, derlerdi. Güzel, sarı saç
ları, yeş'l gözleri, fevkalade bi -
çimli bir burnu vardı. Bu yaz on 
yedisine yeni basmıştı. Fakat, da
ha şi.rndiden, bir çok gönüllerde 
yer etmişti. 

O, artık çocuk değildi. Çocuk
luktan kurtulalı çok olmuştu. Fa
kat, bıitün ıztırabı, henüz bir ke-
re bile baloya gitmemekti. Son -
bahar gelmişti. Sayfiyeden şehre 
döndüler. Mevsimin ilk kışlık ba• 
!osu Tokatlıyanda gelecek cumar
tesi günü veriliyordu. 

Sevimin annesi, babası günler
dir bu ilk mevsim balosu için ha
zırlanıyorlardı. Sevim bir gün, an
nesine yalvarmış, kendisinin de 
baloya götürülmesini istemişti. 

Annesi nasılsa, söz vermiş bu -
lundu, bir kere ağzından çıktı. F a
kat, Peride hanım, Sevimin ba
loya gelmesini de pek istemezdi. 
Kızını götürünce, kendisi büyük 
bir Hanımefendi vaziyetine girmiş 
olacak. güzelliği, genç kızın ya • 
nında sönük kalacaktı. Bu fikr i, 
epeyce dii§ündü. 
Kocasına işi açtığı zaman, Hida

yet bey, pek aldırış etmedi. Hida
yet, iş güç sahibi bir adamdı. Böy
le şey !erle uğraşacak vakti bile 
yoktu: 

- Gelsin .. pekala .. Sevim de gel-
sin, 
Sözü ağzından çıkmış bulundu .. 

Sevime elbiseler yapıldı, hazır
lıklar görüldü, nihayet, balo ge-
cesi gelip çatmıştı. 
Apartımanın önünde bekliyen 

hususi ara.baya bindiler. Beş daki
ka sonra, otelin önünde idiler. 

Sevim müthiş bir heyecan için· 
de idi. İlk defa resmi bir baloya 
.gidiyordu. Elbisesi çok yakışmış
tı. Bu gece. kendisini, her zaman
kinden daha güzel buluyordu. 

Gece yansına kadar balo daha 
ağır ve ciddi devam etti. Sevim 
bir çılğın gibi idi. Dans ediyor, bol 
içiyordu. Gece yarısı olmuştu. O 
kadar çok bol içmişti ki, b"§ı du· 
manlanmıştı .. 

Peride hanım, Hidayet bey de 
kafayı iyice tutmuşlar, eğleniyor
lardı.. Sevimi hatırlarına bile ge--

gınca devam ediyordu. Gözler ka- du .. Kavalyesi de ona ne çok 50' 

rarmıştı.. kulmuştu .. Tatlı tatlı, kulaklarııııJI 
Dekolte bayanlar, daha çok a· dibinde, bir masal gibi, neler aıı· 

çılıp saçılmışlar, daha teklifsiz ve !atıyordu.. ell 
sıcakkanlı olmuşlardı. Kahkaha - O zaman, Sevim sarhoştu .. O s 
!ar salonu inletiyordu. ne kadar tatlı geliyordu . ' 

Sevimin sevincine payan yok.. BanyoI>Un içine girerken buııl"' 
Adeta kendini kayıbetmişti. Ne yap- rı düşündü .. Bütün çıplak yilcll" 
tığı~ın. ne olduğunun farkında de-- . dünün ürperdiğini hissediyordu. 
ğildi. Dünyadan alakasını kesmiş, :. 
sanki başka bir alemde yaşıyormuş Ertesi akşam, Sevjıni, arkadaf 
gibi idi: cıEalo ne güze'! şeyi• di- Nono ziyarete gelmişti. 
ye arasıra mırıldanıyordu. Kapıdan girer girmez kucak!• • 

Sabaha kadar 'bu çılgın eğlence şıp öpüştü!~: · 
devam etti. Sevim, otelden ne va- - İlk balo havadisini aiınııl' 
kit ayrıldıklarını, nasıl eve dön - geldim, dedi.. Yediğin içtiğin sa' 

düklerini hiç hatırlamıyordu. nin olsun .. Gördüklerini an]:at .. ·~ 
Yalnız ertesi gün, yatağında ge>- Sevim içlhl çekti .. G&zleriniıı ~-

zünü açtığı vakit, duvarda asılı büyük mes'ud bir gülüşle pat 
, · -~" O"' saat on beşi vuruyordu. yordu. Heyecanlı idl. Sevuıı.u• 

' ·'af· Kafasının içinde bir ağrı, vücu- dasına girdller. Kapıyı kapa"" 
dünde pelteklik, omuzlarında bir Sevimin gözleri dalıyordu: :ıı 
yorgunluk, lbaeaklarında bir sızı _ Sorma, Nono diyordu .. ço 
hissediyordu .. Dün geceyi düşün· güzel.. çok tatlı oluyor .. suııdsJI 
dü .. tatlı bir rüyadan uyanmış gi- sonra, imkAnı yok, hiç bir ba1oJ11 
bi idi. Gözlerinin içi güldü. Kulak- kaçırmıyacağım.. roııl• 
larında hala, cazbandın uğultusu, - Nasıldı balo .. Güzel oldu 

1
, 

kahkahalar vardı.. - Çok güzel.. fevkalade .. ıı:~,, 
Büfenin önünü düşündü .. Ne ka- bir esmer çocuk vardı .. fevkal! • 

dar çok içiyordu .. Sarhoş olmuştu.. Beni bir aralık dışarı koridora ~ 
Hele, bir keresinde ayakta dura- kardı .. Kılbineye giden ve yul< • 
caok: hali kalmamıştı.. Sonra bir kata çıkan du merdivende Y~ 
sürü kalabalık .. Bir çok erkekler.. !adı. Dudaklarımdan öptı!i .• Ö'/ st 
Bunlar kimdi? Şimdi hayal me-- tatlı idi kL. Hayatımda bu :ıcad 
yal, göZJlerinin önüne bazı çehreler tatlı hatıram yoktur .. Bütiin gr 

geliyordu. ce sarhoştum.. giı' 

Yatağının içinde tatlı tatlı ge-- Ah, sorma, Nono .. balo çok Jl)l' 

rindi.. Bazı hatıraları ona bir re-- zeldi.. Bundan sonra kaçırır ,eıı 
havet vermişti. Gözlerini tavana yım ?. Sen de büyüdün .. Artılt• 
dil<'.i .. O sahneleri tekrar yaşamak de gelmelisin?. __.-/ 

ister gibi diişünüyordu. ~ 

Sabahlığını giydi. Banyoya yıkan- 1 • 
Yatağından yavaş yavaş kalktı. m 

m~ğa giderken, dudaklarında bir ıııul n 111 , 1 
tirmiyorlardı. ıslık. dün gec~en hatırında kalan, ANKARA RADYOSV 

Saat, gece yar:sından sonra, b 'r !da 
f en çok beğendiği tangoyu mırı - "'V ~ olmuştu. Balonun neş'esi, key ı, d _ DALGA UZUNLUu .r\f• 

Zevıki artmıştı .. Sa on a a a Ç . T A Q 19 74 m 15195 es " 1 d d h Ok nıyor u.. 1 K 8 0 ,. 
Ah, 0 tango .. ne giizel dönüyor- · · · • ' • j-1• 

bir ıaubalilik hakimdi. Dans çıl_- __ T.A.P. 31,79m. 9465 Kes. 20 j-1· 
- - - lu 1639 m. 138 Kcı. 12"._....,. 11111--••--• Bu Akşam: Cağaloğ 

Çiftesaraylar Sinema Bahçesinde 

MÜNİR NUREDDİN Kıymetli 
San'atkiir 

ve arkadaş1 ~rının klasik yeni eser ve Halk türkülerini 

dınliyebilirs ı nız. 

desi yoktur. Bunlar, öyle düşünen bir jeneras

yon ki, 
-Namus .. 

auotlN 
Saal 19.05: Müsll< (Pi.). ~ •• ı b' 
Saal 19.30: Ttlrlt mildtl (..--

7ell). , 
Saal 20.30: Memleket saat • yat'• 

jaos ve meteoroloji baberlerL ~ 
Saat 20.50: Türk müslJI ( ff' 

prorram - Ankara rad7osu ktiJll' 
ve saz heyeU. f · 

Saııt 21.45: Neş'ell pli.kW' • ,,ı.t 
Saat 21.50: Müult (Opera ar1 

rı). . ıil • 
Saat 22.30: Mıizlk (Dans ıııll1 

P i. ) rl •' 
Saat 23.00: Son ajans haberi• ~11., 

raat, esham ve tahv llAt, k•ı:O 
nııltut boroası ( f lat). rJ,) 

yor. Fakat, ne tuhaf adam. Bu kadar da feda
karlığa razı olmamalı mı?. Belki, belki değil, ha
kikaten hakkı var. Söyledikleri doğru. Fakat, o
nunla benim için değil. Ben bir defa kendimi onun 
karısıyım saymıyorum ki haklı ve istedikleri olsun! 

Diye çok eskiyi alıyorlar ve .. Bilerek, inana
ra.< değil, kulaktan kapma, baibadan görme alıyor· 
!ar. Ve yine ileriyi dejenere sınıfının ortaya koy
ıfoğıı yaşayış şekli zannediyorlar. Bu, şeklin eski
den yeniye geçerken dökülen, arada kalan, şaşıran 
insan kafilelerinin ortaya koyduğu bir şekil oldu
ğ•ınun farkında değ'.ller. Yeninin itikadı namusu 
n,. bir kadının esirliği, ne bir göğdenin belden aşa
ğısı bilecek kadar basit. ne de hodgamdır. 

Hem, bunlar ctam dejenere• teşhisini koyaca
ğımız zümre de değiller . • Tam dejenere• de insan 
ahiak ve namusu tamamen yoktur. 

--:::2: Münkl '.:~.:r 
Receb Ağustos 

14 16 _.... 
--- 16 1939, Ay 8, Gün 241, Htut 1 

Söyledikleri ancak sahici karı kocalar içindir. 
Hoş onda da tezada düşüyor, yine dejenerelikten 
kurtulamıyor. Hem namustan, faziletten, insan ah· 
15.kından bahsediyor. hem de lüks ve sefahatin bun
larla telifinden dem vuruyor! 

Sefahat ile namusu bir araya getirmek ve .. Bir 
yapmak! Bu hiç kabil mi?. Dejenere nesil işte bu
rada en büyük hataya düşüyor ve hodkamlık na
mus sayılıyor. Sefahet, dünyanın her devrinde in· 
sanlara, 

- Kendiniz için. Yaşamak için yaşayınız ... 
Dedi. Bu telkinin geniş hudutları içinde ne es

kisinın, ne ilerinin namus telakkisinin yeri ve ifa· 

Bu tel8kki, bütün bütün kaybedilmiştir. Herkes 
herkesindir. İnsanlık vicdanı bilinmiyen, tanınmı· 

yan şeydir. Bağlayan, inandıran, ayıran, yaşatan 

v~ b;rleştiren unsur servet ve sermayenin ayakta 
tuttuğu maddi görünüş ve taşlaşan menfaat ahla
kıdır. Ve .. En yanlış b'ldikleri yeni ahlakın, ileri 
ahlakın bu olu.şunu zannetmeleridir. Halbuki, paşa 
gibiler daha beter, Eskiden kurtulmamışlar, o ruh 
kendilerinde sık s>k hortlayabiliyor, fakat en yeni
yi hiç bilmiyorlar; .tam dejenere• nin içinde de 

(Devamı va?) 
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Macaristanın ilk Kralı 
acarlar, Sent Etyen'nin Ölümünün 

~00 üncü Senesi Münasebetile Büyük ,., 
Bir Ayin ve Merasim Yaptılar 

~earistan zengin bir mem

tir. Ticaret ve işler yolunda-
1. ıı 
~·;ı, u senekı mahsul çok bere-

t1eın!eketın her bir tara

'"Yyahlarla dolu. Haık gülü -
~ e·1 

g eniyor. Peştenin herhan-
tr kahvesine, lokantasına git· 

~ Çıngeııe çalgıcıların şen, şuh 
":.'.tı.an havalar çaldıklarını. 
-erilerin neş'e ile dans ettik· 

;nı görürsünüz. 

t~at bu zahiridir. Tenha bir 
tesadüf ettiğiniz bir Peşte-

/aba -ncı oldugunuzu anlayınca 
"'1ııza gelir, etrafına şöyle bir 
ı 

gezdirir, yalnız olduğunuza 
':q <at get;rdi mi yavaşca kulağı-

fısıldar: 

·;Vaziyeti nasıl görüyorsunuz? 
·'1 olacak mı? Fransada biz\m 
,_ ne diyorlar? Akıbetimiz ne 
""ak• 
~es:."· 

1,. ozlerinizi büyük bir dikkat
'1nl er, sonra daha ziyade açı -

\ lliz 1burada bir şey bilmiyo • 
~ liakikl vaziyeti öğrenemiyo
li( ~ azi tehlikesini görüyoruz. 

at, buna nasıl karşı koyacağı- ! 
kendimizi nasıl koruyacağı-

'4 b·ı-1"'1iyoruz. Almanya çok kuv-

' İktısadi 'bakımdan bize çok 
~S' 1 dokunuyor. Onunla iyi ge-
eye mecburuz. Halbuki zafer

. ~a!ere koşması bizi düşündü
~-. korkutuyor. Avusturyayı, 
~ •lovakyayı işgal etti. Ses çı-

~ ~' . di ' '"e yapıyorsun? ... • yen 
~dı. Ya bir gün sıra bize ge-

•• 
' ~-bütün Macarların endişesi 

~ rağmen geçen hafta bütün 
~an ve Peş~e haLkı, ilk Mıı--

, 1 • •• •• ••• 1. 1 1 • 1 1 • • 1 

Bira 
Gsabakası 

,~0llivud'da garib bir müsaba
.. ,lib edilmiş: Bira müsabaka-

~ bir gün, her milletin ş~
arı, ınilli elbiseleri ile mu-

'Ya . 
~ ıştirak etmişler. Müsa-

• ,~~ Şal'(ı bu: M.imkün oldu
! ar fazla bira içmek .. 
' 3ab ~akayı, sekiz lıtre bira .çen 

tika]ı kazanmıştır 

D.. -
litı.}'ada Nekadar 

'r Cüce Var? 
1111 staustikçinin söylediğine 

sa 50.ooo. Küçük bir şehir 
ı ' dernek 
~~ ... 

ı·a .. 
tect cuceleri. geçenlerde Bu-
ij~ e bır kongre aklctmişler. 

1, Urneıe müracaatla. küçük 
r lturınak için bır arazi is
karar vermışler Burada, 

~ . ı kendilerine ait olmak 
t. Utu.1<; evler yapacaklar, hep 
• .,.. t 

oplanıp oturacaklar -

Peştede b İ1' haınız 

car kralı Sıent Etyen'in ölümünün 

900 ü.ncü yıldöniimü münasebetile 

büyük bir ayin ve merasim yaptı. 

Resmi ve hususi müesseseler, ev· 

ler, kiliselıer donandı. 20 ağustos 

günü şafakla beraber caddelere, 

sokaklara döküldü. 

Saat 8 de Saltanat Naibi, hükü

met ricali, büyük üniformalarile, 

saray kilisesinde yapılan ayinde 

bulundular. Sonra, Sent Etyen'in 

altın bir sandukça içinde mahfuz 

bulunan sağ elinin kemiğini ziya
ret ettiler. 

Kiliseden çıkarken, Hariciye 

nazırı Kont Csaky'nin samimi dost

larından biri koluma girdi: 

l 

- Bütün mi!let, vırziyetin neza- M . t _,,_ ,.,, T" k ha'-' · 
acarı.s a1..u.a es-1\.a. ur ~·mıye-

ketini takdir ediyor, memleketin tinin hat-ıralan 

alnbeitnden korkuyor. Fakat, Kont 
Csaky'nin vatanperverliğine, Ma-

caristanı bu badireden kurtaraca
ğına emin bulunuyor. Macarlar,· 

istiklallerini, hürriyetlerini mu -

hataza için mücadele etmişlerdir. 

Memleketimiz ziraat bakımından 
çok zenıgindir. Milyonlarca hay-

van vardır .. Buna göz diken açlar 
pek çoktur. Fakat biz hakkın ga
lebe edeceğine eminiz ... Gayemiz, 

sulh havası içinde yaşamaktan i

barettir. Sent Etyen'nin ruhaniye- ı 

tinden, memleketimizi harb beli· 

yesinden kurtarmasını temenni e

diyoruz ... 

Uyku 
Hastal ığı 

Bu Hastalıkla Mücadele 
İçin 30,000 İngiliz 
Lirası Sarf edilecek 
Nigeria'da, uyku hastalığı sal

gın bir haldedir. Son on sene zar
fında binlerce yerli bu hastalığa 
tutulmuştur. İngiltere hükUnıeti, 
U)'ku hastalığı ile mücadele için 
30.000 İngiliz lirası sarfına karar 
vermiştir. 

Yeni Dünya Sürat Rekoru 
Saniyede 

Giden 
63 Metre Sür'atle 
Bir Motorbot 

Lankaşır'de Konıston gölü k~ 

narında büyük bir kalabalık var. 

Birdcnbıre gölün sathı köpürüyor, 

bir motörbo_t yıldırım sür'atıle ge-ı 

çiyor Içerısınde tek bir adam var. 

Ayakta duruyor, dümeni tutuyor: \ 

/ 

• 
. Kampel kendi rekorunu kırıyor. 

.Blue Bird Ih adlı motörbotu ile 
saatte 226 kilometre 784 metre 
sür'at temin ediyor. Bir saat ayak
ta durmak, benzın kokularına ta
hammül etmek kolay bir şey ol
masa gerek . 

DOKTORLA HASTA ARASINDA 

Doktor (hastaya).- Nasılsınız?. 

Hasta.- Çok şükür! Bugün bi
raz iyiceyim ... 

Doktor.- AmeHniz nasıl?. 
Hasta.- İyi... Şimdiye kadar 

kimseyi incitmedim, hak yeme -
d1m. Bir para borcum yok. Yalan 
da söyremedim. 

Doktor.- Şu halde hiç teessüf 
etmeyiniz. Azraile olan borcunu• 
zu da bir an e-vvel ~mi.ye ba
kınız. 

TENBELİN MAHCUBİYETİ 

Tenbel bir adam bir yere misa
firliğe gitmiş. Ev sahibi bekar ol
duğundan biraz etle pirinç almış. 
Ten bele: 

- Haydi birader, sen şu eti 
doğra, ben de mangalı yakayım. 
Etli bir plav pişirip yiyelim ... 

- Fakat, ben et doğramasını 

bilmem! 
- Öyle ise şu pirinci ayıkla! .. 
- O da elimden gelmez ... 
Ev sahibi ateşi yakar. plavı pi

şirdikten sonra: 
- Kalk, bari sofrayı kur! 
- Vallahi birader, sofrayı na-

sil kurarlar, onu da bilmem ... 
Ev sahibi sesini çıkarmaz, sof

rayı kurar, ve: 
- Haydi, gel yiyelim~. 
Deyince tenbel yerinden fırlar, 

kalkar: 
- Her teklifinize cbilmem• de

diğim iıçin doğrusu pek mahcu -
bum. Artık bu teklifinizi de red
dedersem gücenirsiniz! .. 

Diyerek geçmiş, sofraya otur -
muş ... 

TAZE OLAN NE? 

Müşteri.- Yumurta ıçin ta·ze 
demiştin. Halbuki içiresinde .bir 
piliç var!. 

Garson.- Evet, ben de onun i
çi:n söylem iştim. 

HIRSIZ DEGİLMİŞ 

- Bay komiser! Polis, bir oto
mobil çaldığımı iddia ederek be
ni buraya getirdıı. Bunun aslı ve 
esası yok. Ben hırsız değilim. O
tomobil filan çalmadım. Eğer s?
züme inanmazısanız üz-erimi arı

yabi!irsiniz!. 

İYİ BİR BULUŞ 

- Kaynananla aran nasıl?. İyi 
geçiniyor musun?. 

- Evet, faka·t telefonla konu • 
şuyoruz. Yüz yüze geldiğimiz yok 

gibi. 

LOKANTADA 

Lokantacı, gece yarısına doğru 
gelen müşterilere der ki·: 

- Beş dakika sonra gelmiş ol
saydınız yemek bulamıyacaktınız. 
Zira, artakalan yemekıleri kedi -
!ere, köpeklere veıecek idim!. 

TEVEKKELİ DECİL 

Bayan.- Hizmetçiyi değiştir -
diğimizdcrıberi elbise fırçaları -
nın tüyleri her gün biraz eksili>
yor. Acaba niçin?. 

Bay.- Bunda anlaşılmıyacak 
ne var ... Dikkat etmiyor musun? 
Hizmetçi kızın kaşları her gün 
şeklini, renogini değiştiriyor!. 

Faydalı Bilgiler: 

Gliserinin Faydaları 
Her nevi lekeler, bilhassa 

yağ lekeleri, benzin ile çıka
rılır. Fakat bunun da mahzur
ları vardır. İpek kumaşlar ü
zerinde yer bırakır. Bunu kay
bedebilmenin imkanı yoktur. 

Binaenalıeyh, ince ve ipek
li kumaşların lekelerini çıkar
mak için saf gliserin ku ilan -
mak daha iyidir. Gliser!n, le
kenin üzerine sürülür, birkaç 
dakika bırakılır. Sonra sim
gerle ve ılık su ile yıkanır, ter
sinden ütülenerek kucı..tulur. 

Surahiler Nasıl Temizlenir? 
Büyücek bir patates alınız, 

fındık büyuklüğünde parça
lara ayırınız, sürahinin içeri
sine koyunuz, biraz da su ila

ve ed,niz ve bir müddet sal
layınız. Sonra boşaltır.ız, bol 
su ile yıkayınız, Sürahiler ay
na gibi parlar. 
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Japonlar Bütün Dünya Kadınlarına Tavsiye Ediyorlar 
•• 

Jiu - Jitus'u Oğreniniz ! 

r ( 

Madam Krizantemler, yani Ja

pon kadınları, yalnız ipeklı kiıno
nolarla kuştüyü minderlere uza
nıp çay içmekle, vakitlerini gülüp 

eğlenmekle geçirmiyorlar. Spor
la da bilhassa jiu-jitus denilen 

1 milli oyunlarile de meşgul oluyor
lar. 

Jiu-jıtus son zamanlarda Parıs
te de moda olmuş bir de klüb a
çılmıştır .. Klübün üst katında, et
rafı camlı büyük bir salon var. 
Yerler kauçuk döşelidir. Her gün 
yüzlerce erke:. ve kadın bu,"Jda 
toplanarak jiu-jitus oynarlar. 

Klübün müesses ve müdurü Mös
yö Feldenkre'dir. Klüb azaları e
tekleri uzun bir beyaz gömlek, 
paçaları kısa bir pantalon giyer
ler, bellerine deri bir kemer bağ
larlar. 

Hasımlar, karşı karşıya gelince 
nezaketle birbirlerini seHimlarlar. 
Sonra birbir-erini kollarından tu
tarlar. İlk evvel insan, dans edi
ycrr 'iantr. Fakat, az geçmeden bi
., ıbırdenbire yere yuvarlanır. 

Tıpkı bir kurşun yemiş gibi... 

İşte jiu-jitus'un sırrı bundadır. 
Klübün profesörü: 

- Japon Samurai'lerin yirmi a
sırdan.beri bu oyunu oynarlar, Bu, 
hasma karşı kendini müdafaa et-

Jiu-jitus işte budur. 

mek içindir. Vaktile bu oyunun ıa
sulleri pek gizli tutulur. Herkese 
öğ:-. tilmezdı. Fakat Japonya, 
memleket kapılarını garblılara aç
mıya mecbur kalınca halkı terbi
yei bedeniyeye teşv:k etti. Prof~ 
sör Kono, jlu-jitus'u tet.kik etti, 
ve bir spor haline soktu. 

Bunda kuvyetin, cüssenin pek 
o kadar ehemmiyeti ve tesirı yok
tur. Yalnız maharet lazımdır. O
yunun hılelerini bilmek icabeder. 
Bunu bilen k\l.:;ü.k bir çocuk kos
koca bir adamı mağhlb eder. 

Jiu·jıtus usulünü bilen bir adam, 
hasmının serçe parmağını tutup 
sıkınca yere yatırır. Kolunun bir 
damarına dokunuvermesi, yıldı -
rımla vurulmuş gibi yere düşür
mesine kafidir. 

Jiu-jitus Fransada çok rağbet 
görmüştür. Talebelerim arasında 

bir çok maruf doktorlar, avukat
lar, artistler, hatta Nobel müka· 
fa tını .kazanan Mösyö J oliot da 
vardır. 

Jiu-jitus oyununun usullerjnf, 
hilelerini öğrenenler, en meşhur 
boksörleri bile nakavut edeb:Ur -
!er. Geçen1"rde bir boks şampiyo
nu ile bir tecrübe yaptık. O, ben
den on santim daha boylu ve çok 
kuvvetli idi. Fakat, bir kaç sani
yede onu yere yatırdım ... 

,=========================================== 

YUNUS BALIKLARI 
Karınlarını Doyurduktan Sonra 

Birihirlerile Cilveleşiyorlar • 

Son zamanlarda Fransa sahille- 1 
rinde birçok yunus balıklan gö-
rülmeye başlamıştır. ı 

T abiate Avdet 

Hediyeler 
Eşantiyonlar 

Bir dostunuza bir hediye almırk 

istiyorsunuz, fakat ne alacağını.. 

zı bilemiyorsunuz ... Acaba şu rob 

hoşuna gider mi? diye tereddüde 

düşüyorsunuz. 

Amerikalılar, bu üzüntünün ö

nüne geçmenin de· çareaıırl bul -

muşlar, cminyatür hediyeler• t 

icad etmişler. Büyük bir m~aza

ya gidiyorsunuz, hususl blr ~
besinde, mağazada satılan ~yle

rin küçük modelleri var. Bunlar

dan bir kaçını alıyor, para.sını da 

ödiyorsunuz. cBir hediye bonosu• 

ile beraber dostunuza gönderiyor

sunuz. O da mağazaya gidiyor, mo

delin tabil büyüklükte olanını, 

ve yahut canının istediği başka bir 

şeyi alıyor, mukabilinde bonoyıı 

veriyor. Fena bir adet detiJ ... 

Makbule geçmiyecek bir hediye 

götürmekten ise böyle bir bono 

göndermek daha pratik, daha iyi •. 

Kundura 
Sergisi 

Viyanada ckunduracilar mek -
tehi> muallimlerinden Ludvig şı. 
mit Avusturyanın yüksek tarih! 
şahsiyetlerine aid kundurala.n!.'an 
mürekkeb bir sergi açIIll§tı.r. 

Camekanların birinde, impara
toriçe Elizabetln süslü iskarpin -
leri, terhkleri görülmektedir. Bir 
başka camekanda da imparator 
Fransova Ji>ıefin ölkiüğü zaman 
ayaklarında bulunan çuha terlik
ler teşhir olunmuş•ur. 

Sergideki ayakkapların en kü
çüğü, meşhur dansöz Fanni Ebr 
lerin pembe atlas iskarpinleridir. 
Bunlardan başka Arşidük Sal -
vatorun, Prenses Potin Metter -
nihin ve daha birçok meşhur a
damların ayakkaplan teşhir o -
lunmuştur. 

Plajlarda banyo edenler, bu ba
lıkların denizde yaptıkları oyun
ları seyrediyor, eğleniyorlarmış. 

İstokholm zabıtası, şehir civa - !=============== 

Yunus balıkları daima ikişer i
kişer dolaşıyorlar. küçük balıkları 
yakalayıp yiyorlar. Karınları doy
du mu denize dalıp çıkıyorlar, bI
ribirlerini kovalıyorlarmış. Dişi 

ve erkek yunusların biribirlerile 

şakalaşmalarını, birbirlerine naz 
etmelerini gören plaj halkı gül -
mektcn bayılıyorlarmış. 

rındaki ormanda yarı çıplak, sa
çı ve sakalı birbirıne karışmış ga
rib bir-mahlukun dolaştığını ha
ber almış. araştırmıya başlamış. 

N.hayet bu garib mahluku yaka
lamış. 

Senelerdenberı ormanda yaşı -
yan bu mahluk, !sbokholm Üni -
versitesi talebesinden imiş. Son 
imtihanda muvaffak olamayınca 
ye'se düşmüş, ailesini terketmiş, 

ormana çekilmiş. !nsanlıkla, in
sanlarla alakasını kesmış. Büyük 
bir meşe ağacının dalları üzerinde 
küçük bir yuva yapmış. Burada, 
yarı çıplak yaşamıya başlamış. 

Yanında bir kaç ilmi kitaptan, bir 
şemsiye, bir su kovasından başka 
bir şey yokınuş. Ağaçlardan top
ladığı meyvalarla karnını doyu -
ruyormuş. Zabıta bu çıplak ad.a
mı akıl hastanesine yatırffil-1. 



Makineye Verirken: 

İtalyanın Harbe Girmemesi 
ihtimal . Dahilindedir 

(l inci sahifeden devam) 
notalarını Hitler nezdinde bizzat 
iltimas etmiştir. 

muş, Hitler Musoliniyi iknaa ça
lı~tır. Musolini'nin İnıgiltere 
ve Fransanın aldığı vaziyet kar 
tısında ve hartı tehlikesinin ka
pıya gelmiş bulunduğu bir sırada 
harb tehlikesine karşı memleketi 
dahiliınde tedbirler almakla bera-

ve felfıketi İtalyaya getireceğine 
kani bulunduğu kuvvetle zanno -
lunmaktadır. 

Alman - Rus ademi tecavüz pak
tının imzalandığı gün İtal
yanın mihverden ayrılarak bi
tara11ık ilAn edebileceği lıakkın

Buna mukabil Hitler de Muso
liniyi kendi irade ve kararına sev· 
ketmek imkanlarını aramıştır. İ
ki şef arasında cereyan eden tele
fon mükfıleıneleri ve Hitlerin me
ıajlan bilhassa bu maksadla ol-

ber harbi öğleıniye çalıştığı ve ı da çıkan şayialar Roma resmi me
harbin bilhassa en büyük darbe hafilince tekzib edilmemiştir. 

· Balkanlarda ve Bulgaristanda 
'- · Son Vaziyet Nedir? .• 

Faris 29 (Husus!)- Romanya her 1 nın müphem vaziyetini gidermiş 
türlü askeri tedbirini ittihaz et - addolunmaktadır. 
miş bulunarak hadiselerin inkişa
fını teyakkuzla takib etmektedir. 

Yugoslavyadaki milli vahdet ve 
yeni kabine, Belgradın mukave -
metini arttırmış ve Yugoslavya • 

Bulıgaristan henüz bitaraflığını 

muhafaza etmekle beraber Al -

manyanın Bulgarlar üzerindeki 

ümidleri zail olmuş değildir. 

Yunan'stan tedafüi hazırlıkları-
nı bitirmşitir. 

Türkiyeni.q vaziyeti, taalıhüdle
rine sadakati, Balkanlarda bilhas-
sa yüksek bir emniyet ve güven a
mili olmakta, maneviyatı sağlam
laştırmakta ve arttırmaktadır. 

Hitler Bugün Cevab Verecek 
Berlin 29 (A.A.) - cHavas• 

Bitler İngiltere sefiri Henderson 
ile görii§tükten sonra başlıca me
sai arkadaşlarını toplamıştır. Bu 
toplantının uzun süreceği anlaşıl-

maktadır. ( 
SalAlıiyettar mahfilde şimdi

lik ne bu müzakerelerin mevzuu 
ne de Hitler - Herderson mülfıka
tının neticeleri hakkında birşey 

söylenemiyeceği beyan edil~k -
tedir. Bununla beraber öğrenildi
ğine göre Hitlerin tahriri cevabı 

Henderson'a aglebi ihtimal bugün 
tevdi edilecektir. 

Belçika Tavassut Edecek mi 
Brüksel 29 (.A.A.) - Belçika a

jansı, resmi mahfellerin .tng;Jiz ve 
Fransız sefirleriyle İtalya ve Po
lonya sefirlerinin Başvekil Pier • 
lot'yu ziyaretleri hakkında birşey 

söylemek istemediklerini bildir -

mektedfr. Bir tavassut teşebbüsü 

mevzuu bahsolduğuna dair bir şa

yia dolaşmaktadır. Diğer cihetten 

Belçika ajansı hükumetin şimdi -
lik yeniden askeri tedbirler almak 
tasavvurunda bulunmadığını ha
ber vermektedir. 

Hitler İngiliz Tekliflerine Red Cevabı Verirse ..• 
Londra 29 (A.A.) - İngiltere kamarasında bu tekliflerin neden 

sefiri Henderson tarafından tevdi ibaret olduğunu bildirecektir. 
olunan notaya Bitlerin vereceği Fakat; cevabında Hitler müza
cevabın dün akşam gelmesi Lon- kerelere devam imkanını verecek 
drada ümid edilmekte idi. Hitler olursa Çemberlayn müzakerelerin 
İngiliz tekliflerini reddettiği tak - devamını güçleştirmemek için A
dirde Çemberlayn bugün Avam vam kamarasında ölçülü bir 1i -

san kullanacaktır. 
Berlinde hüki.ımetln tebliğ neş

retmesi bekldenmekte ise de teb
liğin hangi saat! neşredtleceği ma
lfun dğildir .. Her tarafta intizar 
havası hüküm sürmektedir. 

İngiltere Askeri Hazırlıklarına Devam Ediyor 
Londra 29 (A.A.) - Diplomasi \ zırlıklar, büyük bir ketumiyet i- \ larındaki bütün İngiliz ve ecnebi 

faaliyeti, askeri hazırlıkları dur • çinde yapılmaktadır. tacirlerine bazı em'rler vermiştir. 
durınamaktadır. Maamafih bu ha- Amirallık dairesi, Britanya ada-

f ranSa ve Belçikadan Almanyaya Trenler İşlemiyor 
Faris 29 (A.A.) - Almanya ile 

her türlü şimendifer nakliyatı dur
muştur. Alınanyaya hiç bir doğru 
tren işlememektedir. Şimal demir
yollan idaresi Alınan hududunun 
Erbesthal'de kapatıldığını teyid 

eylemektedir. 
Brüksel 29 (A.A.) - Alman 

trenleri artık Belçikaya gelme -
mektedirler. Belçika ve Fransız • 

ÇERÇEVE 

Belçika trenleri de Almanyaya 
git~mektedirler. Bu suretle or
tadan kalkan servisler şunlardır: 

Faris - Bertin - Varşova ekspresi 

ve Şimal ekspresi, bununla bera

ber Almanyadan hareket eden Bel

ç~ka trenleri mutad saatlerde gel-

mişlerdir. ı 
Buhran dolayı.sile Bal liman 

Bilmece 
(l inci •ahifeden devam) 

haklamak için tertibat alırken birdenbire eşi görülmemiş bir hadise: 
Hırs12la gece bekçisi, ev sahibine karşı anlaşıverdiler. 
Evet, İng:ltere ve Fran•a ile bir türlü uyuşamıyan Rusyamn, 

birdenbire dikenli Alman .k~~ağına atıl~ındaki mana bu. Hırsız, 

ıece bekçisine karşı ev sahibiyle birleşeceğine, ev sahibine karşı 
ıec., bekçisile anlaşmayı tnrih etmiştir. Bir tezadın başka bir tezadla 
yerıni değiştiriverme hadi~esi. 

Bir gün nasıl olsa ya gere bekçisi, ya ev sahibinin eliyle öbür 
dÜJ'yayı boylaması mukadder olan hırsız, son derece sinsi ve çevik 
bır sisaset knllanmış, b~kçi ve ev sahibi arasında pösteki kavgan 
başbr Jıa,lanıaz boynunu bilkerek bir köşede pineklemiş ve kavga 
kızışın•a nagihan arad2n "1ynlıp, iki düşman hüviyeti birbirine 
saldırtmak suretile kendisine ı.urtuluş yolu aramıştır. 

B>J tertibi en iyi demokratlar tatbik edebilirdi. Faşi•mayla Ko
münizm.:ıyı b;rbirine tepeletiıı, klfısik nizamı her yerde hakim kıla
bilizlrrdi. Demokratlarıo, bazı mülahazalar ~·üzünden kullanamadığı 
fırsatı Ruslar kaçırmadı. Her an aksi zuhur etmesi mümkün olan 
tcrtihj son dakikaya kadlr l i1.liyerek demokratları oyaladılar ve en 
naz;k andıı onları terke-Ih erdiler. Böylece, ilk ihtimale tamamile zıd 
olaınk, Faşizma ve Nrinnayla Demokras~·ayı birbirine tepeletip 
uzaktan ~eyirci kalmak ,·aziyetine geçtiler. 

Sovyetlerin pliını: 

Kan. feS'.•d ve karga~:ıhk içinde boğulmıya doğru giden dünyayı 
kendi haline bırakmak n bu l.ıyamet arsası. üzerine doğacak giinün 
sabahında, Komiinizmaya ~eni bir macera aramak, hiç değilse ktıv· 
vetli J.uhınmok. 

E•cr 'itsJin";n fakat ihlüne yağ sürülen ekmek Hitler'in. 
Bm:iine l:adar Rusy3~ ı lıa~tan ba~a Almanlara çiğnetme müsa

ade,ioi daima dinde tutnn İngiltere, bakalım bu tepeden inme oytma 
nasıl mukabele edecek? lfenüz •on politika hücumlarınıo vakti 
geçmi~ değildir. 

makamları cumartesiden itibaren 
nehir nakliyatına nıılıayet verme
ği derpiş ey lemişlerse de nehir -
)erde nakliyat devam etmektedir. 
Cumartesi günü Manhaim, Stras
budg ve Kehl'de bütün nehir va
sıtaları hareketten menedilmiştir. 
Bugün Bal'a hiç bir gemi gelme

miştir. 

Batıray'ı Teslim 
Etmiyorlar 

•Yıldıray• ın dün merasimle 
denize indirildiğini yazmıştık. Bu 
merasimde hazır bulunan Krup 
teı:ıgfılıları umumi mümessili Her 
Östen k.endisile görüşen gazete
cilere, Krupun in~a ettirdiği dör
düncü denizaltı gemimiz olan •Ba
tıray• ın neden hala gönderilme
diği hakkındaki suale şu cevabı 
vermiştir: 

- Batırayıo inşaatı bitm~tir. 

Fakat bugünkü siyasi vaziyet kar
şısında gemiyi Türk sularına gön
dermek mümkün değildir. Zira 
gemi henüz Alman bandırası al

tındadır. İngiliz kanalından veya 
Fransız su'arından geçerken mü
sadere edilmesi ihtimali vardır. 

Türk bayrağı çekip getirmek im
kanı da yoktur. Çünkü gemiyi 

Türk sularında teslim etmeğe 

mecburuz. Buhranlı siyasi vazi -

yette salah görülmedikçe, bu 
geminin teslimi mevzuu bahsola -

mıyacaktır. Temenni edelim ki, 
buhran zail olsun. 

ZAYİ 

Süleymaniye Askerlik şubesin
den aldığım askerlik tezkeremi za
yi ettim yenısini alacağımdan es
kisınin hiiıkmü ycıktur. 

Hitler İngilterenin Ce- Japonya 
vabını Kabul Etmiyor lngiliz Cebhesine 

(~i~:~,~~'~•mJ 1 

Dün Gece Bir 
Adam Yandı 

bil 
Dün ııeee Y eşilköyde crl<~n ıt 

yangında bir ev, bir dükk~t>t<I' 
bir kulübe yanmış ve kulu aır 
oturan bir adam da diri dırı l (l inci sahifeden devam) 

kamarası bugün fevkalade olarak 
toplanacaktır. Başvekil, dün sara

y~ giderek krala vaziyeti izah et- ı 
mıştır. HaPbıye Nazırı Hor Belişa 
da bu mülakatta hazır bulunmuş
tur. Hariciye nazırı Lord Halifaks 
dün Türk. Romen, Japon, Çin ve 
Fraıısız elçilerini kabul etmiştir. 

Almanya ile teati edilen notalar 
Berlinde olduğu gibi, Parlamen
tonun içtimaında nevvel neşredi -
lecektir. 
ALMAN - FRANSIZ HUDUDU 

KAPATILDI 
Faris 29 (Hususi) - Dün sabah

tan itibaren Alman - Fransız hu
dudu kapatılmıştır. Fransadan da 
Almanyaya hiç bir ecnebi geçiril
memektedir. Beynelmilel tren se
ferleri tatil edilmiş gibidir. Holan
da kabinesi de Almanyaya giclen 
trenleri durdurmu~tur. 

Dün gece şehirde bütün ışıklar 
söndürülmüştür. Matbuata sansör 
konmııştur. İhrac edilecek bütün 
fotoğraf ve sinema filmleri de san- · 
söre tabi tutulacaktır. 

Air - Frans kumpanyası hava 
seferlerini tahdid etmiştir. 
TİCARET VAPURLARI SER

BEST DOLAŞAMIYOR 
Londra 29 (Hususi) - Bahriye 

nezareti, İngiliz ticaret gemileri
ne Akdenizi muvakkaten kapat -
mıştır. Baltık denizinde bulunan 
İngiliz gemilerine de limanlarına 
dönmek üzere emir verilmiştir. 

Amer:.kadaki Alman gemileri de 
yolcu almadan Alman yaya avdet 
etmektedırler. • 
LONDRA'DA MÜDAFAA HA

ZIRLICI 
Londra 29 (Hususi) - Şehir 

tam bir seferberlik manzarası ar
zetmektedir. Bir çok aileler Lon
drayı terketm~tir. Her mekteple 
bir hava hücumu takdirinde itti
hazı tazım gelen tedbırler hakkın
da mektep muallimlerine izahat 
verılmiştir. Dün gece şehirde bü
tün ışıklar söndürülmüştür. 

İngiliz limanlarında bulunan ec
nebi gemi:erin telsiz kullanmaları 

yasak edilmiştir. 
f'RANSIZ VE İNGİLİZ ASKER! 
HEYETLERİ MEMLEKETLE

RİNDE 
Faris 29 (Hususi) - Fransız as

keri heyeti bugün Moskovadan 
buraya dönmüştür. İngiliz askeri 
heyeti de Londraya dönmüştür. 

Moskova'daki Fransız sefiri Nag
giar dün tayyare ile Moskovadan 
Parise hareket etmiştir. 

Sovyet Parlamentosu fevkala -
de bir toplantıda Alman - Sovyet 
paktını tasdik etmiştir. 

ŞEHRİMİZDEKİ ALMANLAR 
GİDİYORLAR 

Alman büyük elçisi Von Papen 
evvelki gün Alman kolonisini Ta
rabyadaki sefarethane binasında 
toplamış, onlara vaziyetin inkişa
fı karşısında ne suretle hareket e
decekleı-ini izah etm~tir. 

Dün akşamki Semplon ekspresi 
ile mutad hilafına şehrimizden 
200 kadar Almanın gitmesi, AI -
man tebaasının İstanbulu terket
meleri için emir aldıklarına de -
la,et etmektedir. Gidenler ara • 
sında bir kaç İtalyan da vardır. 
ALMANYADA YENİ VESİKA 

USULÜ 
Berlin 29 (A.A.) - Alman is • 

tihbarat bürosu, Almanyada yeni 
veslka usulü. ihdas edildiğ;ni ha
ber vermektedir. Bu usule göre: 

kuru sebze miktarlarırun henüz 
tesbit edilmediğini radyo sık sık 
tekrar etmiştir. Radyo, halkı di
sipline davet etmekte ve kadınla
ra muktasid -0lmalarını tavsiye et
mektedir. 

ALMAN VAPURLARI DA 
GİDİYORLAR 

Aldıkları emir üzerine evvelki 
gün limanımızı !erkeden İtalyan 
vapurlarından sonra, Alınan va
purlarının da limanı terketmeleri 
emri gelm~tir. Bu emir üzerine 
limanda bulunan Alman vapurları 
derhal demir almışlar ve Varna 
limanına gitmişlerdlı-. Bu arada 
Marmarada bulunup İstanbula 
gelmekte olan vapurlar da hiç dur
madan Boğazı geçerek Varnaya 
gitmişlerdir. 

Bu arada getirdiği ve boşaltmak 
üzere olduğu eşyayı boşaltmadan 
hareket etmek istiyen Alman ban
dıralı cArkadya> vapuru Liman 
reisliği tarafından tevkif edilm'ş, 
hamulesini boşaltmadan hareket 
edemiyeceği vapur sıi varısıne 

tebliğ olunmuştur. Arkadya sür
'atle hamulcsini tahliye etmekte
d:r. Fakat Dclos gibi bazıları da 
mallarını boşaltmadan gidebilmiş

lerdir. 
FRANSIZ ORDU3U ÜÇ MİLYONU 

NU BULDU 
Faris 29 (Hususi) - Seferber

lik büyük bir sür'at ve intizam
la devam ediyor. Silah altında bu
lunan efrad üç milyonu bulmuş

tur. 
HİTLER NE TEKLİF E'ITİ İN
GİLTERE NE CEVAB VERDİ? 
Londra 29 (ıHususi) - Hitler 

tarafından İngiltereye yapılan 
teklilin esasları hakkında şu malu

mat alınmıştır: 
1 - Danzi g ve Koridor bilakay

düşart Almanyaya ilhak edilecek

tir. 
2 - Lchistandaki Ahnan ekal

liyetlerinin haklarını tesbit için 
beynelmilel bir konferans topla· 

nacaktır. 

3 - Müstemleke meselek!rinin 

halli görüşülebilir. 
4 - Almanya Danzig ve Gdny

a'da Lehistana serbest mahrec ve

recektir. 
5 - Almanya ve Lehistan ara

sında on senelik bir ademi teca
vüz paktı imzalanacaktır. 

6 - İngiltere tarafından Lehis
tana verilen garanti feshedile -

cektir. 

İngilterenin cevabı şu merkez

dedir: 
1 - Almanya, komşularile olan 

ihtilaflarını müzakere yolile hal
letmek prensibini kabul etmeli -

dir. 
2 - Bu prensibin kabulünden 

sonra. Alman iırteklerini tetkik 
etmek üzere bir kon1erans topla

nabilir. 
3 - İngiltere, Fransa ve Lehis

tanı birbirine bağlıyan mütekabil 

yardım anlaşması feshedilemez. 
4 - Bu esaslar, kabul edilmedi

ği takdirde İngiltere '1arbe hazır

dır. 

H!TLER CEVABI KABULE ŞA
YAN GÖRMEDİ 

Berlin 29 (Hususi) - HitlE'l' İn
giliz. cevabı etrafında mesai arka
daşlarile bir buçuk saat kadar ko
nuşmuştur. D. N. B. ajansı dün 

gece bir tebliğ neşrederek, Hitle
rin İngiliz cevabını tahriri olarak 

ve sefirden de ayrıca şifahi olarak 
izahat aldığını bildirmiştir. 

Zannedildiğine göre, Hitler İn
gilterenin cevabnıı kabule şayan 

görmemektedir. 

» FATİH» Tefrikamız 
Y azılarımızm çokhığundan bu

gün dercedemedik. Özür dileriz. 

•• 

ZAYİ 

Tıb fakültesi dekanlığından al-
dığım ebe hüviyet varakamı za-

Sovyet dostluğunu bir cankurta
ran gibi karşılıyan ve.. sarılan 
Bitler bu hareketile bilhassa Ja
ponya ve İtalyayı müşkül vazi· 
yete sokmuş, Japon kabine,; bu 
yüzden istifa etmiştir. Japon baş
vekilinin istifayı mucib sebebi 
izah ederken söylediği bir cümle 
bugünün buhranı içinde ehemmi
yetli bir dikkat ve alakayı celbet
mek mevkiindedir. Başvekil: 
•- Hazırlanmış olan harici si

yaset formülünün tamamen efe 
ğişmesi lazımdır.> 

Demektedir. Bu değişikliğin ne 
olabileceğini uzun uzadıya dü -
şünmiye mahal yoktur. İki yol -

dan biridir ki, bunlar da: Amerika 
ve İngiltere ile anlaşarak Uzak 

Şarktaki menfaat ve maksadları
na yeni bir veçhei hareket teshil 

etmek olabileceği gibi sulh cep
hesine müzahir bir hattı hare -
reketle Japonyanm şarkta ser -
bestii hareket ve nıenfaat sahibi 
olabilme>idir. 

Politikanın v!;fasız, kaypak, 
güne göre değişebilen makyevel 
bir sil3.h olduğu bir taraftan ne 
kadar iddia edilirse edilsin bazı 
tatbikat umumi hayatta bunların 
misalini vemıekle beraber isabet 

ve scJıimctin yine müstakar ve 
ideal politika ile birlikte yürü -
yeceği muhakkak ve aşikardır. 

Demokrasi cephesi politika cil· 
veleri ne olursa olsun idealini a .. 
sırlık bir an'ane halinde ve de -
ğişmez bir suret tesbit etmiş 

btılunduğu gibi veçhei hareketi 

mışt ı r. 'nıl' 
Yanl\'111 saat bir raddeler~rr 

Orhangaz.i soka/tında 27 ""~ufı 
lı Yorgi adında birinın otur 
kulübeden çıkmıştır. .. n~ 

Alevler bir anda J<ul\ibf P~ 
yanındaki bakkal Mustıf~.r 
dük.kanına, daha sıonra da drtıf.r 
YQlları memurlarından J.(uS s.fl' 
nın evine sirayet etmiş ve 0 r 
da yeti.şen itfaiye tarafındsll ~ 
dürülmüştür. . ~r 

Tır!Mkıat şu feci nefcevı I'" 
rniştir. Yurı;ıi dün ak$am 5."~si t 
<eee sarhoş bir halde kulut: s· 
dönm~ ve elinde yanmıs bır 
ııara olduitıı halde yarağına u t.ı 
mışt:ır. Bir aralık s'.gara elı" . 
düşerek yavas yavaş yata~' ti 
tuşturmus, ve alevler bi.rdr · r. 
parlıyarak kulübeyi S2~~0rıo1 
Mecalsiz bir halde bulunan ıfl' 
tkendisİıni kuı>tıııramamıs. dit' 
;'1 yanmıştı;. _ _ _,/° 

de tamamilc sabittir. ~ 
Japonyanın nihayet So~yef . .r 

. jl'" 
yanın şarkta Alman adeıt1 1 ,f. • 
vüz paktı ile iktisap ettiği ' ,; • 

• · Jn• yelten sonra menfaatlerını Jıl 

1
. , . 
ız - Fransız . Amerikan 1 .ıı 

manzumedeki küçük mi.isteJ1l ;., 
devletlerile teşrik ederek ı·'~rr 
ni ve batta Alman _ Sovyel '; 
rizinden hiç de geriye kaln"'',v
bir sürpriz halinde meydan• ( , ~ 
nvermesi pek muhtenıeJ<lir _.r 
lıatta bugünkü vaziyetin b0 t1' 
taya doğru gittiği de benü• .~ 

ytf" 
hakkak addedilemiyttek .,ı · ,, 
bir seziş değildir. Hatta, SO • ır 
Alman paktı, belki de yaJnıf ır 
ponyayı değil, gücengin da~ ',-11 
zı devletleri de ister isteıt1'11 ııf 
cephesi ile mesai ve meni•• 
rikine sevkedebilecektır · j(ı 

ETEM İZZET 5t:l' 

İstanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma 
ve Eksiltme Komisyonundafl'.. 1~ • JJ!B'' 

Zonguldak hastanesine lazım olan 112 kalem ilaç ve sJıhı 
açık el<Ei!tmcye Konulmuştı,r. ~ 

1- ~ksiltme 13/9/!l39 çarşamba günü saat 15 de Cağaloğlufl0 '. 0ııll 
hat ve !ç!imai Muavenet V.üuürlüğü binasında kurulu JtoıııJS, 
yapı.ac~ktıı. 

2 - Muhammen fiat: 1211 lirndrr. 
3- Muvakkat teminat: 9G lira 83 kuruştur. 
1-- İstekhl.,r şartnam.,.yi lıer gün komisyondan alabilirler. si! 
5- İstekliler cari seocve aid Ticaret Odası vesikas:lc 2490 • 

kanunda yazılı vesikalar ve bu i~c yeter muvakkat teminat nıal< ·f. 
1 

ya b•,nka mektubu ile bırlikte bellı '!!:in ve saatte komisyona g:.:Oı 
. (6••· 

~~~~~~~~~~~~~~~ 
İstanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma 

ve Eksiltme Komisyonundllfl ~~~ 
Divarbakrr nümune 11asta1M?~ine lazım olan 261 kalem jlaÇ ~e 

maız~me açık el<silfmeye konulınuştur. 0ı;; 
ı- Eksiltme 13/9/93.1 ~arşamba günü saat 14,30 da Cağaloğltl~y~ 

hat ve !~tiınai Muavenet Müdü:-lüğü binasında kurulu koJI' 

yapııac1ktır. 

2- Muhammen fiat 2460 lıradır. 
3- Muvakkat teınİJiaı: 1'14 lira 50 kuııuştur. ~ 

4-- istekliler şartnam~·ı hey gün ıtııınieyondan alabilirler· 90 sıj 
5-- İ•teklilor cari seneye ~id Ticaret ©dası vesikasile 2\ı;~ı ,ıı. 

kanu:Jda yazılı vesikal;ır ve bu ışr yete~ m.ll\1Qltltat teminat 111
3 
e"tl't' 

ya b·,nka mektaou ile birlikte belh güıı ve saatte komisyona g (67891 

~~~~~~~~~~~~--./""' 
İstanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma . 

ve Eksiltme Komisyonunnııt> ·~, 
. ro~ 

S·v~s nümu'"le hastanesine ifızım olaıı 141. kalem ilaç ve sıılıh' c}' 

açık ek' ltmeye lonulmı;~lur. rıJ' ;I 
1- Eksiltme 13/9/9.JJ çarşarnba günii; saat 14,45 de CağaJDğ;µı· 

hat ve İçtimai Muavenet Müdürlüğü !binasında kurulu k 

yapılacaktır. 

2- Muhamn.en fiat: ı928 lira 78 kul'llştu~. 

2- Muvakkat tem:Mt: J.44. !ıra 66 kuruştur. ;; 
4- İ~tekliler şartnameyi her gün komisyondan alabilıtıe~49o s'1r 
5- İstekliler cari seı:e,·e ~id Ticaret Odası vesikasile " •c'!ı~ı 

1

A ' ıııa~ l•" 
kanunda yazılı vesikalar ve bu işe yeter muvakkat tRminat ge'tfle 
ya ban1<.a ınektniıu ile birlikte btll' gün ve saatte lromisyoıı 3 (67sS1 

/ 

İstanbul Sıhhi Müesseseler ArttırJJld ıı : 
ve Eksiltme Komisyonun a ,, ııı ,~ 

tBP>' 
İstanbul leyli tıb talebe yrrdu hat.emeleri için kasketli 

152 ~,ır 
bise 63 adet palto açık eksiltmeye konu!muştur _ ğ!Oıı<l~~' 

1- Eksiltme 13/9/939 çar,amiı~. günü saat 15,15 de CagaloJ<oıııi>' 
hat ve İçtimai Muavenet Müdtirlıiğü ıbinasında kurulu 
yapılac~ktır. 

:?·- Muvakkat teminat 235 !ıra 35 kuruştur. ıt.' 
3- Muhammen flat 31~7 !ıra 98 kuruştur. c·ııcl~ 
4- İstekliler şartnameyi he! gün Fuatpaşa türbe6i kat§1-' ı'f'~ 

tıb talebe yurdu merkezinden ala bilirler. . 2490 ~ ;" 
5 - İsteklilu cari sereye dd Ticaret Odası vesıka_s,le ınaJ<b~ıeıl

kanu'lda yazılı vesikalar ':e bu işe yeter muvakkat temınat geltl'_!(.l Davanın hor istikom•tteki tehlike safhaları üstünde yarın 

\ konuşı11uz. 
NECİB FAZIL KISAKÜREK 

Cibalı Taıhniye idaresi efra
dından Süleyman oğlu 

Bekir 315 

Her vesika hamiline haftada 700 
gram taze et veya konserve, gün
de 6 gram tereyağı ve peynir, haf
tada 280 gram şeker, 110 gram 
marmelat veya fazla olarak 55 
gram şeker, 150 gram un, 32 gram 
kahve veya kahvenin yerini tuta
cak madde, günde 20 santilitre 
süt verilecektir. Altı aylıktan yu
karı çocuklarla hamile veya em
zikli kadınlara günde 70 santilitre 
süt verilecektir. Yorucu işlerle uğ
raşan ameleye haftada 1150 gram 
et verilecektir. Adam başına haf
tada 150 gram sabun isabet et -
mekledir. Dağıtılacak mensucat, 
kömür ve deri miktarı henüz tes

bit edilmemiştir. 
j Yerilecek ekmek; patates. un ve 

yettim. Yenisini alacağımdan es

kisinin hükmü yoktur. 
848 Mürüvet 

ya banb.a mektubile bir;:ıtte belli gün ve saatle komısyorıa (Ö' 



ıtı' 

No.69 Yazan: Rahmi Yağız 

Silivrinin 3 Mil Uzağında Ve 
Tam Karşısında Bulunuyoruz 
İzidor Kendisini Takib Ediyor, Süvarinin Bir 

Adım Arkasından Yürüyordu, 
ı.ı-U:ettebatta takat yok ki!.. 

lllllnfon mendilini çıkarmış, bur
nuna kapamış, bıyıklarile mendi
lıııden süzülen azıcık hava ile da
Yanınağa çalışıyordu. Klavyenin 
ıe_ngi kaçmış, dermanı kesilrneğe, 
Közleri sulanmağa, o da zehirlen
llıe alfunet!eri göstermeğe başla
llıı§tı. Çarkçıbqı süvarinin sorgu
SU.na ağzındaki mendili kaldırıp 
cevab verdi: 

- Siz, ben, kapiten İzidor, bir 
~ _sizin kapınızdaki posta .. Dört 
lfı ınaçunaları çevirmeğe kafi 

geliriz. 

l<lavye cOlur mu?. der gibi su
l~ dolu bir bakışla çarkçıbaşıyı 
811Zdü; sonra hızlı hızlı kendi ka-
llıar .. 
1
__ asına doğru yollanırken soy-
"'lldi: 

~ - Siz maçunaları hazır!aym .. 
li l\ bir defa İzidoru görey:n'. 
b l'lıı geminin yerini öğreneyım, 
"'~de İzidoru alıp geleyim!. Ça
"""11.k sefineyi yukarı çıkaralım. 
~ l:!!anşon baş tarafa, donkileri iş
~ek maçunaların yanına koştu, 
bıı Vye kamaraya geldi, İzidor'u 

ldu. Kamaranın havası kapı ka
Pa!ı bulunduğu için henüz daya -
llılınaz hale gelmemişti. Klavye 
tapıyı kapar kapamaz acele sor
du: 

'- Geminin yerini tayin ettinİJr 
ltıi? 

- Evet kapiten .. Silivrinin 3 mil 
~a-gında ve tam karşısında bulu-
~~Yoruz. 
~ - Çok fena bu ... Tam iskelenin 
llrşısında demek! 
- Evet kapiten! 

d-. Bu mesafede bizi görürler mi 
ersin? 

. - V-aUahi bilmem kapiten! Ger-
Çı gem· · · d ğu a . ının rengı suya uy u na, 
~llıı! de iyi mesafe olduğuna göre, 
~ k göze çarpmamamız, nazarı dik
atı üstümüze çekmememiz icab-
~~r amma ..• Birinin gözüne ilişir, 

4 ıı: de dürbinle ba.kılırsak anlaşı-
tız ... 

t - Evet hakkınız var .. Fakat ça
~ Yok .. Başka hiç bir şey yapa -
tıuayız .. Suyun üstüne çıkıp talihi
ı Zi b~klemeğe, mukadderatımıza 
~liza ' B·1· ~ r etmege mecburuz... 1 ı-

Orsunuz ya donkiler makine kı-
~ldığı, staper ettiği için işlemiyor
.ar. Onları maçunalarla işletece -
•lıl. 

-. Ray hay kapiten! 
ıı. - '.Mürettebat da halsiz, maçu

ları siz, ben, çarkçıbaşı çevire
~~iz! 

- O halde buyurun .. maçunala
rın başına gidelim. 

Klavye sözlerini bitirir bitir -
mez kapıyı açtı, hızlı adımlarla 

koridoru geçti, İzidor kendisini ta
kib ediyor, süvarinin bir adım ar
kasından yürüyordu. Bir kaç sa
niyede makine dairesi geçildi .. 
Manganın ucunda duran maçuna
lara gelindi. Blanşon, onlar ge -
linciye kadar ma.çunaya sopaları 
geçirmiş, çevirmeğe hazırlamış

tı. Yani süvari ile ikinci oraya ge
lir gelmez ceketlerini attılar .. Bü
tün kuvvetlerile sırıklara sarılıp 

ileri doğru dayandılar. 
Demir dişliler döndü .. Donkiler 

ağır ağır işlediler .. Triton yavaş 

yavaş suyun üzerine doğru yük -
selmeğe başladı. (5) dakika kadar 
uğraşılınca gemi deniz.in üzerine 
çıktı Lumbozlardan içeri dolan 
ışık bunu haber verince Klavye 
haY'kırdı: 

- Haydi arkadaşlar gayreıt .. ka
paklara .. Kapakları açrnağa gide
llın ... 

Üçünde de hal kalmamıştı. Son 
bir gayretle sendeliyerek manga
dan çıktılar, makineyi geçtiler, 
kasara kapağının altına geldiler, 
K1avye ile İzidor levyelere sarıl -
dı. Blanşon'un da yardımı ile !ev-

yeler harekete getirildi. Kapaklar 
gürültü ile açıldı .. Serin bir rüz
gar, tertemiz bir havayı içeriye 
doldurdu. 

Üç deniz subayı da yukarı fır
lamışlar, hafif yosun kokulu taze 
ve tertemiz havayı bütün kuvvet
lerile ciğerlerine çekmeğe, sık sık 
nefes almağa koyuldular. 

Kasara kapağından silik, sarı 

renkıte bir buharın çıktığı belli o
luyordu. 

Bir kaç dakika ıçinde tahtdba
hire dolan temiz hava her tarafı 

kapladı. Manganın, makinenin, •ka
maraların. bölmelerin içerlerine 

nüfuz etti. Taze havanın serınliği 
bay.gınları kendine getirdi. Mü -
rettbat bol nefes alarak yerlerm

den doğruldular .. Dermansız diz
leri üzerinde sendeliyerek birbir
lerine: 

- Haydi.. d~arı güverteye .. De
nizin üstüne çı.ktık! 

Diyerek açık duran kasara kapa
ğına doğru a'kın ettiler. 

Mangada gözlerini açan Eltycn 
Şamo yattığı yerden doğruldu. 

Temiz hava, sağlam vücudlu ge. -
dikliyi çabuk kendine getirmişti. 

(Devamı var) 

Şık Bayanların Nazarı Dikkatine 
Her renkte Anyoraze, Ar.ye deı.en, Emraz. Taypulen, Kuzu, 

oğlak ve S. ve S. Avrupanın 1940 kürk modelleri gelmiştir. 
MANTOLAR hazır ve ısmarlama uzun vade ve kefaletsiz ola

rak mağazamızda satılmaktadır. 

Adrese dikkat: A R J A N T E T 1LK1 
Mahmutp~ İrfaniye çarşısı No. 5 Tel: 22554 

Her Sene Otuz Bin 
Balina Avlanıyor 

Londrada Bir Kongre Balina 
Avcılığını Tahdit Etmek için 

Müzakerelere Başladı 
Balina avcıları Londrada bir 

kongre halınde toplanmışlardır. 
Bu kongrede Balina avcılığının 

tahdıdi konuşulacaktır. Eğer bu
güne kadar olduğu gibl her ak
lına gelen balina avloonakt a de -
vam ederse, bir kaç sene sonra ba
lina neslinin tükeneceğinden kor
kuluyor. 

1935 de Cemiyeti Akvam, balı
na avı m~vsimini tesbit etmişti. 
Fakat bu kafi gelmıyor. Evvelce 
bir sene zarfında avlanan balina 
miktarını modern av cihazları bir 
iki ay iç:nde avlıyorlar 

1 
Balina avcılarının gemileri de

nize boş açılırlar, beş altı ay se
ferden sonra limana 150,000 fıçı 

balina yağı ile dönerler. 

Bugünün en modern balina avcı 
gemisı Ncrveçlilerin Kusmos ge

misidir. 22,000 tondur. 18,000 ton
luk av cihazı taşır. 90 milyon fran
ga malolmuştur. Bu gemi ile gün
de ort al:ı balina avlanır. 

Balinalar sürüler)~ dolaşırlar. 1 
Sürü görününce hemen denize bü

yük mo'.ör indirilir. Bu motörün 
başında balinaya ok atacak olan 

top vardır. Motör gemiye telsizle 

. -
Ötedenberi yetı,tirdiği talebelerle 

Un alan ANKARA'da 

DOCU BiÇKi DIKiS YURDU 
Talebe kaydına başladı 

Hacıbayram caddesi Yıldız sokağı No. 2 

Devlet Denizyolları İşletme Umum 
Müdürlüğü İlanları .,_ ________ ..;.;.;;..;,;;.;;;;;,,;;,;ıı~...;,;.;;;;;,~;.;.--~----~ı 

Umum müdürlüğümüz münh ala tına doktor alınacağından talip 
olanların aşağıda yazılı vesaıkle Zat 4Ieri Müdürlüğümüze müraca
atları ilan olunur. 

1 - Nüfus hüviyet cüzdanı. 
2 - Ahvali sıhhiyesi iyi bulunmak. 
3 - Mütekaidler için (sin tahdidini aşmamış bulunmak). 
4 - Mütekaidlerin senedi resmileri, bonservislerL (6749) 

Yüksek Mühendis Mektebi Satınalma 
Komisyonundan: 

939 mali yu wrfında mektep pansiyonu iç'n alınacak olan clOO. a-

det karyola meı::ı1'ur :ıümane ve şartnamesi mucibınce açık eksilt,.,,eya 

merbuttıır. Avcılar balinanın cin- ' kcnu:muştuı B<>h"r karyolanın muhammen bedeli cll.~u. lira olt. ;;k 
Her sene avlanan balınaların sa-1 

yısı 30.000 dir. 1 
1 siyetıni ve büyüklüğünü rengin- t. m nalı 86.25· Jin<iır. Eksiltmesi 6..9-939 tarihine rastlıyan çarşa ııba 

Balına avcılığı uzun seneler -
denberi Norveçlilerdedir. Bali
na sanayii bu memlekete çok kar 
temin e:liyor. Bilhassa Toenberg 
ve Larvik halkı, Norveçin bu iki 
doğu limanı halkı balina avcılığı 
ile geçinmektedirler. 

den, yüLüşünden, suya dalışın -
dan anlarlar ve sürünün arasına 
girip avlamak ist-edik'erinın peşi-

ı giınü saat cl5· de Gümüşsuyunda Yüksek Mühendis mektebi bınası 

lçınqe toplanan Satınalrna komisyonunda yapılacaktır. İsteklilerin şart 

amesını görıuek içın her gün ve eksiltmeye girmek için de belli gün ve 

Yüz yıl evvel Balina Tervöv ile 
Arktik denizi arasında av~anırdı. 
1904 de Kari Larsen adında bir ge
mici Arktik denizinden cenub 
kutbuna doğru ilerledi ve orada 
yüz binlerce balina buldu. 

Bugün Norveçliler cenub tara
fında avlanıyorlar. 

Evvelden Balina a \'lnda on beş 

yirmi ki~i muhakkak ölürdü Bu
gün balına avında kaza daha az 
olmakla beraber tehlike mevcud
dur. Balına avı yanında kaplan a-
vı çocuk oyuncağıdır. ı 

100.000 kilo ağırlığındakı balı

nayı öldün.ip avlamak herhalde 
kaplan avlamaktan giıçtür. Bu -
nun i"çin çak tecrübeli. çok usta 
ve çok soğukkanlı olmak gerek -

tir- Bunun için de balina av~a -
mak istiyenler beş on sene balina 
avcılarının gemilerinde staj gö -
rıirler. 

ne düşüp sürüden ayırırlar. Bali
naya atılan ok 80 kilo ağırlığında-

dır. İçi dinamit doludur. Hayva -
nın içine beş saniyede girer ve 

biraz sonra patlar. Fakat balinayı 

öldüremez. Hayvan çırpınmağa 

başlar Etrafına kanlar fışkırır. 

Balina hazan on iki saat can çe
kiştikten sonra ölür. 

Gemiye çeker'er, güverteye a
lırlar. Bir delik açıp koyun şişirir 
gibi şişirırler. sonra derisinı yıiz

. mege başlarlar. 
Bugün baliıia avcılığına başla

mak için büyük bır servet lazım

dır. Fakat çok karlı bir iştir. On 
on iki tane Norveç şirketi vardır 
ki, her sene balina avcılığından 

dünya kadar para kazanmaktadır
lar. 

Ba inanın atılan hiçbir şeyi yok

tür. 
Yağı sabun ve gliserin sanayiin-

de kullanılır. 

gübre yapılır. 
Eti ve kemikleri 

~hisarlar U. Müdürlüğiind;.;;-ı 
CiHi · miktan muhammen B. % 7,5 teminat eksiltme şeltli 

lıra kr. lira kr. Günü oaat 

Madeni çerçeve 4000 adet 320.-
630.-

24.-
47.25 

8/IX/939 açık E. 14 

12/IX/939 • 14 28 m/m matbua 250 • sif 
yaldızı 

I _ Şaı·tnarne ve mevcut çerçeve numunesi mucibince yukarda ya
zılı iki !-:alem eşy!l. h.iza'.arında gösterilen usullerle satın alınacaktır. 

II - Mııh&mmen bedelleri muvakkat teminatları eksiltme gün ve 

saatleri hizalarında gösterilmiştir 
UI - Eksiltme yukarda yazılı günlerde Kabataşta Levazım ve mu

bayaat şubesinde~ ı Alım komisyonunda yapılacaktır. 
IV - Matbua yal:Jızı şartnamesi parasız alınabileceği gibi madeni 

çerçeve nünııın~'!i; g!iriilebilir. 
V - İsteklılerin eksiltme için tayin olunan gün ve saatlerde % 7,5 

güvenme paralarile lcir·ikte mezkür komisyona gelmeleri. (6624) 

EKZAMIN 
Ekzarnanın ilacıdır. 

Yara ve çıbanlarda kullanılır. Her Eczanede kutusu 50 kuruştur. 

saatte Satınalma komisyonuna müracaatları ilan olunur. (6354) 

.. Bartın Defterdarlığından: 
Çıkacak hurdanın 

uıunammen 

mikl•n 
ton 

:ıoo 

Demir, Pirinç, bakır 
ve sair aksamı mı..de

niyesi dahil beher tonu 
Lira 

3 

Muhammen 
salış 

bedeli 
Lira 

900 
AmJsrada Taş !SKele önünde Mefruğ Rize vapurunun ankazı yu

karda rrıuhammPn m•ktaı- ve bedeli üzerinden gümrük tarife kanu~u
na tevfikan rewnler gazete ve ilan masraf• ve damga, te!laliye ve 
masarifatı sairesi a!:cıya aıd .olmak üzere Bartın Malmüdürlüğü daire
sinde açık arttırma ~tıretile satılacaktır. İhale 31/8/939 tarihine müsa

dıf perşembe gıir.ü saat 15 teciir. Satış şartnamesi bedelsiz olarak talip
lerce Bartın Malm:idürlüğünde görülebilir. İsteklilerin Türkiyede o
turduklarına dair hiiviyet ve ikamet kağıtlarını satış komisyonuna ib

raz etmok üzere şi•T?diJen ihzar edip ihale gününden ene! muhammen 
bedeline gör % 7,5 py ~kçelerini mahalli malsandığına yatırıp ihale gün 
ve saatinde Bar\ın ınalmüdürlüğünde müteşekkil Satış komisyonuna 
müracaatları. ,6555. 

İstanbul Emniyet Sandığı Müdürlüğünden: 
Evvelce 1''atihte Ku,nrulumescit mahallesinin Tekke sokağında 45 

numaralı evde oturmakta iken şimdi ikamergfilıı meçhul olan Mustafa 
kızı Emme Yadig5.ra ilim yolile son tebliğ: 

20354 hesap numıırasile Sandığımızdan aldığınız 300 lirayı 17/12/37 

tarihine kadar vermediğhıizden faiz ve komisyon ve diğer masraflarla 
beraber 437 lira 86 kuruşa varmış ve bu sebeple, birinci derece ipotek 
ettiğiniz Kumkapıda eski Tülbentçihüsamettin yeni Kazanisadı ma1ıal

lesinin eski Cüceçeşm~si yeni Hemşeri sokağında kain eski 32 yeni 40/1 
en yeni 28 numaralı halen kagir bir evin tamamı 3202 numara ı kanun 
mucibiıı~e yapılan açık arttırma neticesinde 850 liraya üzerine ihale o

lunan müşterinin bedeli müzayedeyi vermemesi ve kendis mden evvel 
en yi.:ksok tekHde bulunan zatın da-evvelce \'erdiği ıbedelle 1Lmağa razı 

olrnamru.ından dolayı iki ihale arasındaki fark ile geçen günlerin faız 
ve diğer zarar ve mc>raflar müstenkif müşteriden alınmak üzere ni

zamnamenin 39 unca maddesi mucibince on beş gün mü-:ldetle açık 

arttırmaya konulank neticesinde 805 lira bedelle miliilerisine muvak· 
katen 'hale edilmiştir. " 

İ9bu ilan tarih inden itibaren bir ay içinde 937 /193 numara ile San· 
dığırnıza müracaath borcu vermediğıniz takdirde kat'i ihale kararı ve
rilmek üzere dosyasının icra hakimliğine tevdi edileceği son ihbarname 
makamına kam: olmak üzere illn olunur. (6787) 

P. T. T. Umum Müdürlüğünden: 
Ulu.:; gazetesinin 29 temmuz ve 9 ağustos 939, Son Telgr:ıf gazete

sinin 29 temmuz, 9 ağustos ve 2~ ağusros 939 tarihli nüshalarında çıkan 

19 kalem kurşunlu bI;lo ilanı, görülen lüzuma binaen iptal edilın• lir. 
.4138· ,5753. 

~ Tabii kapiten! 
================================~~==================================================~ 

Yirminci Asrın Robensonları 
\'azan: MAYNE - REİD 

ll.ober Rolf: 
lı'a-. Evet, dedi, orada su buluruz. 

kat yolumuz değil. Çok uzak. 
:rıırna ne yapalım, can meselesi 
''- Öküzleri çevir Ku'co. 

Cıı !<., co cfendı •• ne yaklaşıp usul
rn rı!dandı. 

ltıı .... Öküzler oraya kadar dayana
Yacak!ar. Bakınız ayakları titri-

Yor "' "l · 1 ah l 14 <.ger o ur erse m vo uruz. 
dağa kadar giderım. Zencıler 

&u . 
Uzluğa beyazlardan fazla da 

~an 
&ı.ı ır. Daj;ın toı.,ı -'~ nas.! olsa 
l'ı ~ı.ı üm, fıçıyı doldur1'r getirı-

rıı. 

-. . 
"'- "ın bu ta. fa doğru ak-

ÇOCUK ROMANI No. 8 

tığını sanmıyorum. Dağ öbür ta- 1 
rafa meyilli. Ta tepeye kadar "çık
mak lfızım gelecek. Haydi gide
lim. Otuz kilometre mesafe var. 

Öğleye doğru öküzler yürüye
mez oldular. Biri nıhayet öldü. 
Diğer üçü de güç adım atıyorlar

dı. Birkaç saat dinlen.seler belki 
de kuvvet bulacaklardı. Fakat bir 
yudum su kalmamıştı, Lüiza su
suzluktan can verecekti. Marinin 
içine korku girm~ti, a.rada bir 
haykmyordu. 

Erkek çocuklara gelince, onlar 
annellrini üzmemek için susuzluk 
ıztırablarını \g&1ıermemeğe gay
ret edıyovlardı. 

Türkçesi: SİS 

Rober Rolf artık onlara kuvvet 
verecek söz bulamıyordu. Dağa 

15 kilometro mesafe kalmıştı. 

Bir an atını mahmuzlayıp ileri 
sürmeyi düşündü. Fakat bu da 
kabil değildi. Çünkıi atın.dan in
miş, yaya yürüyordu. Atta mecal 
kalmam~tı. 

Küco öküzlerın yanında yıirü
yordu. Biraz sonra öküzlerden bi
ri daha öldü. Araba iki öküze kal
dı. 

Bu vahim anda Rober Rolfun 
gözüne 'a iler1de arı kovanlarına 
benziyen yeşı.Ilıkler ılişti ve derhal 
bıçağını çekip oraya koşrr.ağa baş
ladı. 

Küco korkudan duraladı. Efen
disini çıldırdı sandı. Ayni hissi 
Bayan Rolfe de gelmiş ve ilk de
fa hissiyatını saklıyamamıştı. 

Fakat Rolf çıldırmış değildi, 

ıb:raz sonra kabukları soyu!muş 

Kaktuş yemişleri getirdi. Hepsi 
birden emmeğe başladılar. Kö -
pekler yalı.yor, öküzlerle at ka
buklarile yiyordu. 

Biraz kuvvet bulduktan sonra 
tekrar yola çıktılar. Fakat öküz -
]erden biri daha öldü. Onun yeri
ne atı koştular ve biraz sonra tek
rar bir kaktuş grupuna tesadüf 
etmek ümidile ilerlediler. Görü
nürde birşeyler yoktu. Susuzluk 
tekrar başladı. 

Dağa beş kilometro kala son 
öküz de öldü. At tek başına ara
bayı çekemiyeceği için l;<)ş kilo
metro yolu yaya yürümek zaru
riydi. 

Bayan Rolf: 
- Yiırüıiiz dedi. 

Bunu öyle kat'i, öyle kuvvetli 
söyledi ki iki oğlu atıldılar. Frank: 

- Ben hepsinin büyüğüyüm. 

Lüizayı ben taşırım d«!i. Annem 
de ötekini alır. 

Küco razı olmadı. 

Ben küçükleri sU'tımda taşırım. 
Rober Rolf meseleyi lbaşka 1ıiir-

lü hallettL Öksüzü ve iıiraz da yi
yecek aldı. Küco Mariyi sırtladı. 

Çocuklar da yiyooek ve öteberi 
yüklendiler. Gidip gelinciye ka
dar ne olur ne olmazdı. 

Yolcular, dağa doğrd yollandı -
lar. Arkalarından köpekler solok 

soluğa takib ediyordu. Bi9111"e at 
da ,arkalarısıra bitkin 1bir halde 
yürüyordu. 

Bütün yol müddetince tek ke
lime söylemediler. Dağa yaklllfın
ca, dağın eteğinden pırıl pırıl bir 

su aktığını gördüler. Bir saat son
ra berrak bir kaynaktan bol bol, 
doya doya su içtiler. 
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Susuzluklarını giderdikten son
ra açlık başgösterdi. 

Sabahtanberi birşey yememiş
lerdi. Yiyecek namına da kuzu e
tinden başka birşey yoktu. Rolf 
eti kaynatıp yemek teklifinde bu
lundu. Bu suretle Luizaya da et 
suyu çıkarılmış olacaktı. 

Çocuklar el çırptılar. Rolf etra
fa !bakındı. Burası ne biçim bir 
yerdi? Filvaki su vardı amma, yi
yecek yoktu. Ne ile karın doyu -
racaklardı?. 

Dağın yamaçları sarptı. Tek -
tük ağaçlardan başka •birşey yok
tu. Menbaın etraiında da bir kaç 
söğüd yükseliyordu. Fakat yiye
cek?. 

Bu diliiüncllerini kimseye söy -
lemedi. Bayan Rolf çocukları çalı 
çırpı toplamağa gönderiyordu. 
Rolf: 

- D1ır dedi, acele etme; böyle 
az ateşle et çaıbuk kaynamaz. U-

zakta çam ağaçları görüyorum. 
Odun kesel:m. Haydı Küco baltayı 
al. 

Üç yüz adım kadar yürüdüler. 
Kayalar arasından f'(ı'k:ran as1l 
tırn çam gibi gördükleri :ığnçlar 

kaynağın başına geldiler. Uzak
da çam değildi. Dalları, gövdeleri 
iğne!~ bir başka cıns ağaçtı. Üzer
lerinde kırmızı yemişler vardı. 

Rolf ağacı derhal tanıdı. Neba
tattan biriydi. Bu ağaç, din kita
bında da zikredilen çekirge balı 
idi. 

Küco da ağacı biliyordu. Görür 
görmez haykırdı: 

- Müjde, kur~ulduk. Çocuklar 
yıyecek •buldular. 

Rolf güldü: 
- Biz de !bulduk Küco. Here. e

peyc;e de var. Amma vzlışiler gi
bi ağacı kökünden kesecek ~eği
l m. Yemişlerini •~plıyacağ m. 
Sen tiı citede .görünen çamlara g.t 
de dal kes. 

fDeııamı var) 
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AZON MEYVA TUZU müferrih ve midevidi. MiDEYi ve BARSAKLARI, KANt temizler, sıhhatin La~f 
bir yardımcısıdır. MiDE ve BARSAKLARI alıştırmaz ve yormaz. iNKIB~ E 
HAZIMSIZLIK, MiDE BULANTISI ve bozukluğunda , barsak tembelliğinde MıD 

Mi DE 
EKŞiLiK ve yanmalarında emniyetle kullanılabilir. 

RAHATSIZLIKLARI, YANMALARI, MİDE AGRILARI ve EKŞİLİKLERİNİ ve YEMEKLERDEN sonra bütün vücutta hissedilen çöküntü ve AGIRLIK ile kolayca mücadele için BAYiiN 
en miiessir musahhihi olan l\lAZON Meyva Tuzu alınız. Mazon ismine ve Horos markasına dikkat ediniz. 

Çocuklar, ihtiyarlar ve Hastal ı ktan Yeni Kalkanlar için Gıda : 

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

KANZUK PiRiNÇ UNU - KANZUK PATATES UNU - KANZUK YULAF UNU -
KANZUK MERCiMEK UNU - KANZUK BEZEL VE UNU - KANZUK İRMiK UNU 

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

KANZUK BESLEYiCi UNLARI 
Eşsizdir, Mükemmeldir, Sıhhi olarak hazırlanır, Kat'iyen Bozulmaz ve Kurtlanmaz 

Umumt Depo: INGILIZ- KANZUK Eczanesi, Beyoğlu - lstanbul 
latanbul Perakende Sat•t Yeri: Bahçekapı Zaman ıtriyat Deposu 

lzmlr Acentaaı : TORK ECZA DEPOSU 

ÇOK SIK BAŞ YIKA· 

MA, PERMANANT, 

SAÇ BOYASI, GÜNEŞ, 

ve RÜZGAR SAÇLARI 

SERTLEŞTİREREK 

KIRA&. 

·PERTEV 
Briyantini 

TerldlıiadeJd hususiyet 

itibarile 1aslanıı lıml • 

muuuı •• lı:uruyarak 

kepeklemııeelne m&ııi 

olur. Saçlan harici tesi· 

rattan korur. Tatlı bir 
yumuşaklık ve tabü bir 

parlaklık baJıteder. 1 
Her eczane ve ıtriyat mai8"8 " 1 
Jaruıda lıulunur. _ 

Devlet Demlryolları ve Llmanlan 1 Zührevi ve cild hastalıkları 1 Ziraat vekaletinden: .. , .... ~·:ıu: ~~~:ı:::•:;~:. "' "." ı I ~E~~~ı~;,;;. ı :~': :!~·;,,~~;:~~~:!S'.:;:.::;.;1:,~:~;:~;ili; ~,:,- :::.:~.!:.~:~: !ü!:ü~n:::.,. -:: 
kıımq her grup ayn ayn ihale edilmek uzere 4-9-1939 pazartesi gıınu ş hezaran sandal.va, ! adet kartoniyer, 3 adet etajer, 2 adet maruken dQ- }ıra f 

2 - Muhammen bedel •4620• mu.valdı:.. a .. t temiınat c346,.'i• _,ıs ' 
aut (l0,80) an bu~ukla Haydarpaşada gar binası dahilindeki komisyon GÖZ HEKİMİ _ ner koltuk, 3 au 0 t por~.manto, 1 adet telefon masası, 10 adet daktiloma- A )t!IT"" 

r 
- eksiltmesi 16 teşrinievvel 939 pazartesı gıınu saat cHi> da n .p?I 

tarafından açık eksiltme usulile satın alınacaktır. • • sası satın alınacakt•r. y• 
Dr Nuri Fehmi T. T. Umum Müdürlük binasındaki Satınalına komisyonunda Bu ite glrn.el- lıteyenlerin her grup hizasında yazılı mı.vvakkat te- • 2 - Eks'1trne 8/91939 tarihine müsadif cuma günü saat 15 de Veka-

minat ve k:ınwmn t.~yln ettiği vesaikle birlikte eksiltme günü saatine İstanbul Belediyesi karşısında let Satınalma koır.isyonunda yapılacaklır. caktır. . 1 f(leF 
kadar komisyou~ muracaatları l&zımdır. Ayberk Apart. Tel. 23212 3 _ Satın .ılıııacak on dört kalem eşyanın muhammen bedeli 1700 3 - İstekli.er ml•vakkat teminat malobuz veya banka ternına ırı;;-ı·~ 

iBu !fe ait ;.ortnameler komisyondan parasız olarak dağıtılınaktadır. ılll lira. muvakkat teminat 127 lira 50 kuruştur. tubile kanuni vesikahmnı. hamilen mezkilı gün ve saatte 0 
)>O 

1 - 380 metıre elıbiselik l.Acivert kumaş muhammen bedeli 1672 lira Sahibı t•e n~şı-ıyaıı idare eden 4 - Açık ebl!tmeyc konulan eşyanın evsafı ve şartları şartname- na mürar.aat edece!derdir. ')' ~· 
muvakkat temuıah 125 lira 40 kuruştur. B~ ınuhı:rriri de açık olar:ık yazılm·~tır. 4 _ Şartnameleı Ankarada P . T. T. Levazım, !stanbu1d3 ?İıee"r 

2 - 240 me:ıe 30 santim paltoluk kumaş muhammen bedeli 1081 ETEM İZZET BENİCE 5 - On dört kalem eşyaya aid şartname Vekalet Levazım müdür- ! Levazım Ayniyat şut-e~i müdürlüklerinden bedelsiz olarak vl!t 
lira 35 kuruş muvRkket teminatı 81 lira 11 kuruştur. (6446) Son Telıtral Matbaası lüğünden parasız olarr k verilir. ,5259, tir. c4109> ,6718• 

Muamele 
1 

Tarihi 

1.9.939 
2. " 4. " 5. 

" 6. 
" 7. " 8. 
" 9. 
" 11. " 

12. " 
13. " 
14. " 

Muamele 1 
Tarihi 

1-9-93( 
2 

" 4 ,, 
5 " 6 ,, 
7 ,, 
8 ,, 

.. 9 ,, 
11 

" 12 ,, 
13 ,, 
14 ,, 

Muamele 

Tarihi 

1-9-93! 
2 .. 
4 ,, 

M ve 
Emekli ' D 1 ve Y ı · m aş 1 arının 

' 

FA T t H 1 EMİNÖNÜ 1 ÜSKÜDA R 
Askeri Mülki Saat Askeri Mülki Saat Askeri Mülki Saat 

1 - 330 1- 340 8- 9 1 - 210 1 - 190 9 -lC 1 - 230 1 - 135 10-11 
331 - 360 341- 500 ,, 211 - 340 191 - 360 11-12 231 - 360 136 - 200 11-12 
561 -1080 501- 710 8-10 341 - 500 361 - 500 " 36ı'- 550 201 - 400 13-1~ 

1081 -1770 711- 860 8- 3 501 - 780 501 - 650 " 551 - 730 401 - 430 13-14 
1771 -2790 861-1370 ,, 781 -1190 651 -1080 N 731 - 980 431 - 620 ,, 
2791 -3520 1371-1840 ,, 1191 -1430 1081-1400 ,, 981 -1240 621 - 860 ,, 
3521 -4400 1841-2300 ,, 1431 -1880 1401-1660 ,, 1241 -1600 861 -1010 " 4401 -4720 2301-2470 " lf81 -2010 1661-1830 ,, 1601-1790 1011 -1100 11-1~ 
4721 -5220 2471-2780 ,, 2011 -2500 1831-2080 ,, 1791-2170 1101 -1240 13-1' 
5221 -5560 2781-3000 ,, 2501 -2920 2081-2350 " 2171-2570 1241 -1360 ,, 
5561 -5960 3001-3230 " 2921 -3310 2351 " 2571-2950 1361 -1510 ,, 
5961 3231 ,, 3311 ,, 2951- 1511 - ,, 

• 

BEŞİKTAŞ EY 0 P 1 BAKIRKÖY 1 

Askeri Mülki Saat Askeri Mülki Saat Askeri Mülki Saat 

1 - 140 1 - 150 13-14 1 - 100 1 - 75 14-15 1 - 100 1 - 120 4-15 
141 - 190 151 - 190 9-1< 101 - 190 76 - 100 11-12 101 - 180 121 - 150 10-11 
191 - 330 191 - 340 191 - 300 101 - 160 181 - 310 151 - 348 ,, ,, ,, 
331 - 450 341 - 520 301 - 460 161 - 311 - 400 349 -,, ,, " 451 - 580 521 - 670 461- 401 ~ " ,, " 581 - 720 671 - 720 

" 721 - 990 721 - 860 
" 991 -1010 861 - 980 
" 1011-1590 981 ,, 

1591-1780 ' 
" 1781-2020 ,, 

2021 
" 

BEYKOZ ADALAR 1 YALOVA 
Askeri Mülki Saat Askeri Mülki Saat Askeı i Mülki Saat . . 
1 - 140 1 - 80 14-15 1-110 1-107 14-15 

141 - 190 81 - 110 11-12 111- 108- 11-12 
191 - 210 111 - 160 13-1~ 11 - 30 11-11 

SIND 
E ıye un 1 
KADIKÖY 

Askeri Mülki Saat 

1 - 160 1 - 140 11-U 
161 - 340 141 - 250 10-11 
341 - 620 251 - 490 ,, 
621 -1000 491 - 710 14-15 
1001-1380 711 - 900 ,, 
1381-1710 901 -1080 ,, 
1711-2140 1081-1260 ,, 
2141-2300 1261-l340 10-11 
2301-2650 1341-1510 14-15 
2651-3070 1511-1700 ,, 
3071-3430 1701-1890 ,, 
3431- 1891- ,, 

SARIYER 
Askeri Miilki Saat 

1 - 120 1 - 85 15-ll 
121 - 180 86 - 150 11-1~ 
181 - 151 - 13-1' 

• 
. 

• 
erı 

• • 
-

1 BEYOGLU 
~ 

Askeri Mülki Saat --1- 210 1 - 300 13--14 

211- 380 301 - 380 9-10 

381- 890 381 - 840 " 1s--l6 891-1290 841 -1030 
1291-1590 1031-1150 " 
1591-1920 1151-1170 " 
1921-2450 1171-1220 " 9-tO 2451-2670 1221-1340 

1s--t6 2671-3070 1341-1500 
3071-3330 1501- " 
3331-3500 " 
3501- " 

~ 

KARTAL ----Askeri Miilki Saat 
_.. 

1 - 40 1 - 65 1s--16 

41 - 80 66 - 9-10 
81 -170 " • 16-17 171 - " . 

_..,,. 

' 

~--' 5 .. 211 - 161 - 15-H • 
Maaşlarını Bankamıza temlik suretile alan Emekli, Dul ve Yetim K. Evvel-939 - Şubat-940 iiç aylıklarının te1( 

günleri yukarıda gösteril1niştir. Her maaş sahibinin, Malmüdürlüğü kaza numarasına göre (cüzdanın ı 
sahif esinin 30/ köşesindeki maaş def teri kayıt numarası) hangi gün ve saatte parasını alacağı bu cedvefde 
gösterilmiş olduğundan muayyen saatler haricinde vaki olacak müracaatların kabul edilmiyeceği ilan olunıır 
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