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Cevabı Bugün Tedkik Ediliyor 
Siyasi Mehalil Çember/aynin Avam Kamarasında Söylediği 

Gibi Tehlikenin Azalmadığı Kanaatini izhar Ediyor 

Hitl • 
erın 

Avam Kamarası Yarın Tekrar Toplanarak, Hitlerin Cevabı Hakkında Başvekilin izahatını Dinliyecek 

Almanya Dünden itibaren 
BütünH ududlarınıKapattı, 

• 
lngiltere 
Ağır 

Basıyor 

Her Şeye Rağmen Sulh 
H 

UmidiKaybolmamıştır 

Bu sabahki mera•imden bukaç intiba: Solda Kolordu Kumandanı İ•ti klal marşını dinlerken, ortada en kıdemsiz zabit nutkunu söylüyor, 
&ağda orduya iltihak eden genç sn baylar 

Bitler ifin ciddiyet ve me
habetini fimdi kavranUJtır. 
Ve .• henüz kendisi için bü
tün ric'at yolları da kapan· 
mıı değildir. 

Yazan: ETEM tzzET BENİCB 

Bu satırları ıztırab ve endişe 
dııyarak yazıyoruz. Bqe<iyetiu 
lıll.ıur veya fellketi, aulhun mu· 
~dderatım tayin ve t•bit ede. 
tek ıaatler içinde yaşıyoruz. 

Alman yadan Son Tren 
Bu Sabah Geldi 

30 Ağustos 
Şanlı Zaferin Y ıldönümü Bugün 
Şehrimizde Merasimle Kutlandı 

l'az.ı.arımız okızyuculannuzm 
tlJo.e ceçmeden bulıran ve klbusu 
llıakJaştıracak hadiseler vukua 
telebileceti ıtibi İnıtilterenin 
llitler'e vereceği cevab, Hitler'ln 
'eti bir kararı, asabi ve feveri bu 
lıı.difa dünyayı kana da boğabilir. 
llUtUn bu kara ve karanlık lhti· 
lllaller içinde biz bili aulh yo· 
1llııdaki son ümidleriınizi muha
f'2a ediyor, nikblnliğiınizi kay -
belıniyonız. 

Bize öyle aeliyor ki, Bitler işin 
tlddiyet ve vahametini kavramış· 
~ Ve .. henüz kendisi için bütiln 
l'lc•at yolları da kapanmış değil
clit. Sulh, anlaşma yoluna dön
lllek; vaziyeti masa başında tasfi
l>e etınek, beşeriyeti gırtlak gırt· 
laf,. sevketmemenin çareıini ara
lllllk ve bulmak imkinı hala var
dır. Bunu da ancak Hitler'in va· 
lıaınet havasını dağıtması, makulü 
ltabul etmesi ve tabancasını elin· 
den bırakarak ma•a başına gel • 
inesi mümkün kılabilir. 
Başta İngiltere olduğu halde 

•u.Uı cephesinin ağır bastığı mu
lı111.;kaktır. Artık yeni bir münih 
heıuenemez. Vazi)·et Bitler için 
11llnaınen ve apaydın olarak or· 
tay,. konmuştur: Ya herşey mü
'-vı hak ile ve sivil bir tarzı eda 
~ k.onllfarak halledilebilir, ya -

U.d da hiçbir fl'Y konuşulmaz ve 
(Deucımı 6 t11Cl ıcıhijede) 

Fransız Başvekili Daladye 

Londra 30 (Hususi) - Hitler'in 
dün beklenen eeva.bını, Avam 
•kamarasında Başvekil Çember -
layn'in söylooiği nutuktan son
raya tehir etmiş o'duğn anlaşılmış 
tır. Buraya ııelen maliımata göre, 
Hitler Çemberlayn'in nutkunu 
tetkik ettikten sonra cevabını ha
zırlamış ve İngiliz elçisine Ve<"· 
miştir. Elçi cevabı deı'hal Lon -
draya bildirmiştir. Cevab bu sa
bahki kabine toplantısında gö
rüşülecektir. 

BİTLER'İN TALEBLERİNİ 
TEKRAR ETTİÖİ ZAN 

EDİLİYOR 
Bertin 30 (Hususi) - Siyasi 

mehafilde, Hitler'in İngiltereye 
verdiği cevabla müzakere kapı
larını kapatmamış oldu~ söy -
ı~nmektwir. Hitler'in bu ceva • 
ibında, Almanyanın taleblerinde 
nekadar haklı oldu~nu bir ke· 
----

Makineye Verirken: 

Alman hududundaki siperlerde 

re daha göstermei(e çalıştığı, bi
naenaleyh Almanyayı tatmin e
dici bir furmülün sür'atle bulun
ması 18zım geldiğini bildirdiği ve 
bu tıalebleTini tekrarladığı zan -
nedilanektedir. Hitler'in bu taleb
lerden fedaıkarlrk gösterdiğine 
kat'iyıyen rhtIDıal verilmemek -
tedir. 

Raytştag'ın da;-etinc henüz ka
rar verilmemi-;~:r. 
İNGİLİZ GAZETELERİ :MÜT

TEHİD BİR LİSAN 
KULLANIYOR 

Londra 30 (Hususi) - Avam 
ikamarasının dünkiı fevkalade 
toplantısında Çemberlayn'in söv
JOOiği az1mli sözlerden bahseden 
ıbütün ~areteler, Başvekilin be -
yanatını tasvib etmektedirler. 
Şimdiye kadar İngiliz mat!bnatın-

(Deucımı 6 t11Cl sahifede) 

Amerika Harb Patlars~ Sulh 
Cebhesinde Yerini Alacaktır 

'I' l.ondra 30 (Hususi) - Nevyork şiklık olduğunu tebarüz ettirmek- umumiyesi dünya sulbünü boza
\1 a~is'in ve dığer Nevyork ve tedir. Totaliterler bir dünya har- cak ve beşeriyeti kana boğacak te
~11§.ıngton gazetelerinin dünden - bine sebebiyet verdikleri takdirde şebbüslerı şiddetle takbihe de -

rı Verdikleri haberler ve neş - Amerikanın harbe gireceği ve sulh vam etmektedirler. Amrıka şim
~~llikleri mütalealar Amer.>k~ ef- cephesinde demokrasin_i~ muza~- ı diden bazı askeri ve ihtiyati ted
.arı umumyiesinde ve hukume- fer olması lehınde yerını alacagı birler almıya başlamıştır. 

tııı. tutumunda mühim bir deği • anlaşılmaktadır. Amerika efkarı (Diğer telgraflar 6 ıncıda) 
"'\mr'u----------------~~ 

Bugün de Yüz Talebe ve Birçok Va~andaşlar 
Almanyadan Döndüler 30 ağustos Zafer bayramının da İstanbul K "nandanlığı bina-

Almanyadan son konvaıısiyo - ecnebiler de çıkmıştır. Bu arada 17 incı yıldönümü bugün parlak şına giderek, Kumandana tebri-
nel treni bu sabah Sirkecjye gel- Irak Prenseslerinden .S. A. Rajiha meNsimle tes'id edilmiştir. Ha - kMta bulunmuşlardır. Bunları 
mi~tir. Bu trende yüz kadar Türk zırlanan programa tevfikan as - müteakib Kumandan Vilayet, Be-

..., eski Mısır sefir:erinden Hasan kerı" kıt'alar ve müessesat ku • led' C mh · t H Ik P talebesi ile Almanyada ikamet e- ıye ve u nrıye a ar-

den vatandaşlarımızdan bi:-çok • l====(=D"'e=u=cı=m=ı=6=mcı s=ah=i=f•=.d=e=)==m=an=d=an=la=rı=saba==h=l=e=y=in=s=aa=t=8=,3=0====='D=e=v=amı==6=ın=c=ı=•=ab=if=e=d=e ı~ 

!a~u~ı:~ş~~d~üddet evvel hü- B u 1 g a r . s t a n d a 
kiımet Almanyada bulunan tale-

~~;~ın~~:;:l~;rn~tle~:ı:~e :t~~; . 
olduğu için gençlerimiz hemen ha- ş •• b h • H k A t ' zır:anıp yola çıkmışlardır. Bir u 1 e 1 a re a 
e:r~~::i t:~~;i~f bve;:a~s:~ • 

kişi gelmekte olan talebelerimiz 
bugünlerde kafileler halinde av
dete başlamışlardır. Dünkü trenle 
yüz, bugün de yüz kişi gelmiştir. 
Bugün Köstenceden gelecek olan 
Romanya vapurile de kalabalık bir 
kafile gelecektir. 

Gazeteler Şimdi de_ T rakyadan 
J • 

Bahsetrniye BaŞl'adılar 
'I . . 

Atman Gemileri Niçin ulgar 
Limanlarında Toplanıyorlar? 

' 

Bu saıbahki konvansiyoneHe AI
manyada bulunmakta olan Gene
ral Şükrti, Samsun meb'usu Meh
med Ali, Bursa meb'usu Muhid -
din Baha Pars, edebiyat fakültesi 
profesörlerinden Rahmi Arat, De
miryolları müfettişi Mazliım ve 

muharrir İzzet Kılıc şehrimize Bulgarlar Almanlardan 200 Tayyare, Tayyare Daf' 
gelmişlerdir. Bu sabah gelen eks-

pres ve konvansiyonelde bi_r ço_k Bataryaları, Ağır ve Hafif Makineli Tüfek Aldılar, Almaı 

, __ K_ı s_A_c_A_ ..... I Vapurları Mütemadiyen Harb Malzemesi Taşıyorlar 
Bulgar matbuatının ve Bulgar ye ve tallın edilmekte devam o - 1 mek siyasetini resmen takib et -

hükumetinin son günlerdeki va- lnnmaktadır. 1 mekle beraber matbuatın dili ve 30 Ağustos 
Otuz a&'ustosun bugün yıldönü

münü kutluluyornz. 
Otuz ağustos Türk milletinin 

knnıluş ve kurtuluş abidesi ol -
doğu kadar Türk milletinin cihan 
mikyası içindeki en geniş ve kud· 
retli ölçıi miyarıdır. 

Bütün dünya Türkü daima ve 
her vakit 30 ağustos ile muhake· 
me ve bütün Türklerin 30 ağus
tosu yalnız bir zafer hatırası ola
rak kutluladıklarını değil. her 
otuz ağustosta yeni otuz ağustos
lar için enerji, hız, han1lc. iman, 
inan tazeliği bulduklarını itiınad 

ve emniyetle kabul edebilir. 
Otuz ağustos geçmişin destanı, 

geleceğin nigehbanıdır. 

•• 

ziyeti çok kritik bir mahiyet ikti- -;;;;B;;;nlg;;ar;;;;;h;;;ükfun;;;;e;;;ti;;;b;;;i;;;tar;;af;;g;;;ö;;;riı;;;'n;;;-;;;;;;;;(;;;D;;;w;;am;;';;;6;;1nc;;ı;,;$;;;a;;;h;;;if;;;ed;;;e;;;);; 
sab etmiştir. Bulgarlar, Almanya-• -. 
dan 200 tayyare aldıkları gibi son ÇERÇEVE 
üç ay içinde Çekoslovakya mamu-

Jiıtından olup Alman ordusunun 
eline geçen tayyare dafi batarya· 

ları, ağır ve hafif makineli tüfek 
gibi eslihadan bir kısmını da sa
tın almışlar ve Romanya, Türki -

ye, Yunanistan hudutlarına müte
veccıh mıntakalarda manevra ve 

tal m vesııesıle celbettikleri 

100.000 kadar askeri tahşid etmiş
lerdir. 

Alman ve İtalyan teknisyenle
rin talim ve terbiyesi altında Bul
.ııar motörize kuvvetleri de takvi-

Bilmece 
-3-

Tehlike merdiveninin son bo,amağında~·ız. Zaman ' r.ıekan 

ölçüsünü çok ı;sta bir metodla seçmiş olan, ba,kın tarzındaki Sovyet 
çarkedişinden sonra işin akıl 'l'C mantık safhası bitti, hayret 'l'e tes· 
limiyet safhası başladı. Bu başlangıç, insanlık sulh ve selamet dev· 
resinin resmen can çekişme ve deprenme haletine geçmesidir. Bun
dan tam beş bııçnk ay evvel, eseflerle ölüme nıahkiım gördüğüm 

sulh kızını, bence artık Rus • Alman anlaşması tarzında lıesab dışı 
bir tecelliden başka hiçLir şey kurtaramaz. Her sabah şarktan doğan 

NECİB F AZiL KISAK'ÜREK 
(Deucımı 6 ıf.cı scıhifede). 
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BELEDİYE EŞYA 

NAKLİNİ ALIYOR - - ~ 

Belediye kanunu mucibince, 
şehir dahilinde her nevi eşya ve 
yük nakliyatı da belediyelere a
id 'bulunuvormuş. Şimdi, İstanlbul 
ıbelediyesi, muhtelif hususi şir
ket veya sahısların etinde bulu-

nan bu yük t~ınma işini bizzat 
yapacak.. Bunun için de asri na
kil vasıtaları kullanmaj'ıı düşü
nüyor, hazırlıklar yapıyormuş .. 
Hatta, bir de komisyon teşekkül 
etmiş'. Komisyonun da kuruldu
ğuna göre, iş yakında neticele
nir. 

Fakat. bize öyle geliyor lö, ga
liba, Belediyemiz bu işi bir yan
~lığa düşürmektedir. Çünkü İs
tanbul tramvayları işletmesini ü
zerine aldıktan sonra, hA.rA, han
gi yük ve eşya nakliyatı mevzuu 
bııhsolabilir?. İstanbul .tramvay
ları, bugünkü hal'ile, insan değil, 
eşya nakleden bir vasıta manza
rası arzetıniyor mu?. 

VİCDANIN MUHTELİF 

TARİFLERİNE GÖRE 

Savın muharrir Akaııündüz: 
c Vicdan nedir?.• başlıklı bir ya-
zı yazıyor.. SorduJ'ıu bu sııalıin 
cevabını, yine kendisi, yazısının 
ııonlanna doiıru şöyle verivor: 

- Vicdan, ~!eri deliksiz bir 
uyku uyumaktır. 
Vicdanın bu tarifine rastlamak 

insanın tuhafına gidiyor. Fa'kıot, 

biz, bu viodana kanaat ıııetiren

lerden değliz. EJ'ıer, vicdan ne
dir, diye bi:ııe oorsa1ardı. daha 
orijinal bir tarif yapardık: 

- Vicdan bir sudur, 
Derdik.. Aman, ne vapıvorsun 

yahu?. Vicdan su olur mu•. 
O zaman izah ederdık: 
- Vicdan lbir süttür 
Aman birader, çıldırdın mı?. 
İlave ~rdik: 
- Viodan 'boş tramvaydır! 
Yahu, saçmalıyorsun!. 
Bız, devam ederdik: 
- Vicdan ucuz!luktur! 
Zavallı aklını oynatnu.<ı. dt>-si-

ruz. 
Fakat, biz ısrar ~rdik: 
- Vi<ıdan, İstanbul esnafında 

insaftır. 

Vicdanın nJ!ıavet ne olduğunu 
anladınız mı?. 

MAKYAVEL'İN SİYASETİ 

VE BUGÜNKÜ TEKAMüL 

Siyasetin ba!bası. mucidi 93y1-
lan Maky.avel, asırlarC'll evvel: 
__::=_Siva.sette namus, şeref, dol!-

ruluk ydktur. Siya.set menfaattir, 
demişti. Siyaset çok seyyal, cok 
yumuşak bir ııeyd.lr. Her kalıba 
uyar. Yeter ki menfaat olsun! 

Fakat, müteveffa Makyavel, 
der bu asırda yaşamış olsaydı, 
!kendisinin nekadıar geri düşün
celi bir adam oldul!unu anlar, to
runlarının siy.asetıi ne hale sok
tuklarını ıı:örerek, ağzı açı.k ka
lırdı. 

Bugünkü Pol>tikacılar Makva
vel'i, çoktan geçtiler. Zavallı 
Ma•kyavel, si.mdlkilerin önünde 
ancak şakirdi sadı.k olabilir! 

SÜMiET DÜCiÜNLERh~ 

ASRI HOKKABAZLIK 

Eskidenberi devam edegelen 
bir adet mucibince, al!ustos avı, 
sünnet dü(!iinü mevsimidir Şeh

rin birçok gazinolarında, parkla
rında, bahçelerinde lbu ay içinde 
sünnet düğünleri yapılır. Yeni 
yetişmiş çocukler sünnet edilir. 
Bu sene de öyle oldu .. Gazete -
!erdeki ilanlardan da görmüssü
nüzdür. Her hB!t.a, her gece sün
net düı'tünleri birbirini takib et
ti. Malfun ya, eskidenberi uyu-

lan bir usule göre, sünnet düğün
lerinin belli ıbaıılı eğlencesi hok
kaba:ıxlır. Bu kadar sünnet cemı
yetine, bu kadar çOk hokkabazı 

nereden buluyorlar, diye merak 
ettim. 
Bir arkadaş. merakımı şöyle 

giderdi: 
- Hokkabaz tutmuyorlar. sü.1-

net olan cocu'klara o ııür>kü ga
zetelerden birinin siyasi hava
dislerini okuvorlar.. Çocuklar 
katıla katıla ııülüvorlar. Dünva 
ıhadiseleri hdld<abazlığa dönme
di mi?. 

BAYAN OKUYUCULARA - -
AÇIK MEKTUB 

Geçenler<k bu sütunlarda bir 
küçük anket açmıst>m. Bazı !>a-

yan okuyucularım bana kızmış

lar. beni kadın düşmanı olan'.• 
·teliıkki ediyorlar. Bazı mektub· 
!ar, telefonlar aldım. Buıılarddn 
bir kısmını sırası geldikce nes
redeoeğirn. Bazı yazılarımda. s•
yın bayanlarla fazlaca sakala.ı· 

mak cür'etini göstermekliğirı. 
onlarda, hırk:kmıda vanlıs bir 
zan tcvlid etmiştir. Fakat. saka
laşmak, fazla samiani olmak istc
di~miz insanlar, en çok sevdi
l!imiz kimseler demek, değil mi
dir? 

Bir dkuyucum da teleforııa 
mEiktt.Jb y112111caıtını sövl~ıni.sti. 
henüz almadım. Merakla beki;-
yorum. 

AHMED RAUF 

Taksim 
Arsası 
i hti latı 

Halledil~ Maliyeye 50 
Bin Lira V erildi 

'.İstanbul belediyesi ile Maliye 
Vekaleti arasında, Maliye tarafın
dan belediyeye terki kararlaştı -

nlan Taksim kışlası yüzünden bir 
ihtilaf çıkmıştı. Belediyenin mü
tehassıs takdiri kıymet komisyonu 

kışlaya 31,700 lira kıymet biçmiş 
ve belediye bunu maliyeye teb -
liğ etm4ti. Halbuki maliye kendi 

hesablarına göre binanın 50 bin 
lira kıymetinde olduğunu iddia 
etmiş ve be'ediyeden bu miktarı 

kat'i olarak istemişti. Belediye ile 
maliye yaptığı temaslar neticesin

de bunu makul bulmuş ve arsası 

maliye tarafından belediyeye pa
rasız olarak verilen Taksim kış

lası binasını 50 bin liraya maliye
den almıştır. Bugünlerde bu bina

nın maliye tarafından belroiyeye 
devri muamelesi yapılacak. ve bu

nu müteakib İstanbul belediyesi 
binayı sür'atle yıkacaktır. Kışla 

arsasında şehrin en güzel mahal
lesi meydana getirilecek, birçok 1 

gazinolar ve klübler yapılacak

tır. 

"Kadeş, .. in 
T ecriibeleri 
Yapılıyor 

ba>AM: 
Ebüzziyazade Velid: cNihayet 

hal"bi göze almak JR.zrın gelecek 
mi?• diyor. Biz on beş seneden
lberi su?hperverlil!imizi iSbat için 
b1rodk fcdaokRrlıklar yaptık. Dev
let reisimiz kat'! bir üade ile yi
ne bu uğurda, Türkiyenin bütün 
taahhüdlerine sadık kalacağını 

ik.at'i biır üade ile söyledi. Kaç 
~ndür Avrupa milletleri silah
larının başına geQm~, patladı ve
ya patlıyacak endişesile bekle
mektedir. Rusyanın ani surette 
diğer cephe ile bir ademi tecavüz 
misakı yapması bir havli hesab
ları bozmuştur. Bu hal Almanlar 
için bir kuvvet teşkil etmstir. 
Fakat bu yaziyet karşısında ter
viç edilecek yegane fikir harbe 
ha~ır bulunmaktır. Harbin önü
ne ııeçecek en müessir çare bu
dur. 

CUMHUKITft: 

Yunı.ı.> Nadi •Tecrübenin Bal
ıkanlara V'C'rdiiii büvük ders• baş
lıkh bu~nkü ba!şmakalesinrle, 
diyar ·ki: • Ba:ıkan an tanlı bih· ük 
Avrupa krizi karşısında kendi 
bünyesindeki bazı zayıf noktala
rını daha ivi gördü ve acılarını 

bir zehir içer gibi tattı. 
Ba>kan antantına dahil olmıyan 

iki memleket vardı: Bulgaristan 
ve Arnavutluk. Neticeyi biliyo
ruz. Arnavutluk İtalyaya ııecti . 
Bulgaristaııı ise Antanta alama
dlk. Bu hal Bulgaristan hariç ol
mamak ü:ııere bütün Balkanlılar 
için büyük bir derstir. Bu dersten 
istifade etmek lazımdır.. 

TAN: 

"Doğu,, yu Tesellum ı 
Edecek Hey' et Hareketi! 

M. Zekeriva Sertel •Harb veya 
sulh Bertin - Londra müzakerele
rine bağlı bulunuyor• serlevhalı 

baş vazısında. Avrupada bugünkü 
vaziyeti gözden g<><;irdikten sonra, 
Lord Halifaks\n şu sözünü alıyor: 
cHer hangi bir müzakerenin birin
ci şartı kuvvetle dava halletme
ğe kalkmamaktır .. 

Tehir Etti 
Almanyadan son gelen Kadeş 

vapurunun bugün Marmarada tec

rübelel"i yapılmaktadır. Vapur 

birkaç güne kadar seferlerine baş

!ıyacaktır. B'u suretle Almanyada 

yapılm ış olan gcmılerimızden ü
çü gelmiş bulunmaktadır. 

T r ph ınede İki 
Feci Cinayet 

IKü ÇOK HABERLE~I 

Dördüncüsü olan Doğunun in
şaatı bitmiştir. Etrüsk, Tırhan, 

Kadeş ve Doğudan sonra Savaş, 

Eğemen ve Şa om vapurları da 
yapılacaktır. 

Fakat son vaziyet dolayıs:le 

Doğuyu tesellüm edecek olan he

yet n hareket tehir edılrr ıotir. 

1 - Kumar Oynamak 
Yüzünden Bir Adam 

C !dürüldü 
2-Birisi de Kendis:nden 
Ayrılan Karısını \ u:-du 

* 20 ağustosta açılan İzmir Fu
arını düne kadar 224 ,360 k. , gez-

E\'\'e ik ı en Tophanede iki 

fecı c ıı o l muştur: 

HiUer'in Çemberlayn'e müra -
caati, bu vaziyeti bildiğine büyük 
bir delildir. Hitler bu kanaatle 
müzakere masasına oturursa, dün
ya meselelerinin hal ümidleri ço
j:i:alacaktır. 

VAKİT: 

Asım Us soruyor: cBir suikasd 
teşerlbüsü karşısında mıyız?• Ba
zı Bu!gar gazeteleri Trakyadan 
ibahsetmei!e başladılar. Eğer Bul
,garistanda yapılan bu neşriyat, 
bundan üç beş sene evvel olsay
dı, ehemmiyeti yoktu. Halbuki 
!bugünkü vaziyet icinde manalı 
'bir ehemmiyet alıvor. 

Hükumet sansürüne tabi olan 
Bul~ar gazeteleri TrakV'l! üzerin
de kendi başlarına iddialar ser
dedemezler. Trakva davasında 
ac~ba Bulgar rtıükiımetinin tah
riki var mıdır? 
Asım Us makalesini şöyle bi

tiriyor: 
·Türkler a·•l< kall:ıli bir mil

lettir. Dostluğuna da, düsmanlı
ğına da .. Kendilerini dost olarak 
tanıdığımız Bulgarların dostluk 
perdesi altında bizim a!ey'himize 
ilık fırsatta kullanılacak sil5hlar 
saklayıp saklamadıi'tını öi!renme
liyiz.• 

YENİ SABAH: 

Hüseyin Cahid Yalçın. içimize 
sokulan bir propagandadan 
'bahsediyor. Gı'.ıya, Türkive. Ata
türk siyasetinden uzaldasmış. 

Almanlar evvelce de Lehistan 
için böy!<? yapmışlar ve Lehista
nın Pilsudski sirnsetinrlen uzak
!aştı,iiını ileri sürmüşlerdi. Bütün 
bu propa~andalar seb<!bsiz de -
ğid i r. A•atürk herkesle dost ge
çinm<'k isterdi. Fakat bu prensip 
ahval ve Şl'raitin gösterdiği lü
zuma ,E?Öre, vatanın ncf'ine h3dim 
tedbırleri ihmal etmek demek 
değildir. 

Eski 
Eserlere 

Sevgi 
Maarif Veka leti talebe 
için broşürler hazırlıyor 

Ameriırnda teşhir edilen tarihi 

eserlerimiz hakkında Amerikan 
.gazeteleri tarafından yazılan ya
zılar Maarif Vekaletince tercü

me ettirilmektedir. Vekalet mü

ulerimizdeki e&er!erden vatan -
da.şiarın layı.kile istı!adelerini te

ı:mn için bir proje hazırlamakta -

dır. Bu projeye göre, talebenin 
müzelerde kurulacak laboratu -

ıvarlarda çalışmaları temin edile

cektir. Vekiılet talebe için, eski 

eserlerimizden bahseden broşür-
• 

!er de hazırlamaktadır. 

Eserleri vücude gebormek ve 
önümüzdeki ders senesine kadar 

yetiştirmek için, müze müdürle

rinden mürekkeb bir heyet çalış

mağa başlz.ınıştır. 

j~)~fi·)· 
Reis Ruzvelt'in Teşelr 

büslerinden Sonra 
Yazan: Ali KEMAL S1'N~ 

Reis Ruzvelt nisanda .Afı113r. 
devlet rersine yolladığı mektu•,ı:· 
nun cevabını almam>Ştır. Fakat 
bu sefer de yine kendısi dedi!' 
gibi maksad dünya sulhunun kO' 
runması olduğu cihetle diğer ner 
türlü mülfilıazalar mevzuu bah
solmıyabilir. Fakat bütün bu sulb 
yolundaki mesaiye karşı hali 
harbden bahsetmek cihan naza · 
rında tarifi kabil olmıyacak der" 
cede ağır bır mes'uliyeti yükle"' 
mek demektir. İşte Alman devle' 
reisinin verdiği, vereceği karar 
beklenirken dünyanın düşün'.l~tı 
bu idi. Bu bahis ister istemez ıu· 
raya da varıyor: Acaba AvrupldJ 
bir harb çıkarsa Ameı-ika iştir'~ 
edecek mi?. 

Harbin mes'uliyeti bir kere ti' 
• · .. ün ettikten ve başkalarının r 

Nakliye 
Resminden 

Alınacak 5 Para 

Jrına yüklendikten so.ıra 
mcrika efkiırı umumiyesinin ,s~' 
dünya milletleri arasında bir h3ıb 
çıktığı takdirde buna uzun nıF 
det seyirci kalamıyacağına ]lıil'. 
medilmektedir. Avrupada bir ıııır 
harebe vukuunda Amerikanın ı: 
lacağı vaziyetin çok etraflı surt1' 
te düşünüldüğünü gösteren ıııı: 
liımat da öğrenilince bu nokt31 

nazarları teyid ettiği anlaşıJıyor· 
Amerikalılar karada ve denizdi 
yeniden kuvvet temini meselt',r 
ni pek ciddi surette düşünüyor,: 
lar. Harbiye ve Bahriye NeZ!I~ 
!eri yirmi senedenberi şu cih'U 
devamlı bir suretle tetkik edi ' 
yormuş: 

!Vfaliye Vekaleti 
Alak1dariara Bir 
Tamim Gönd ;!tdi 

Bugün Türklerin Milli Sefi İs
met İnönü de bu prensiplerin ı 
ilhamı da'resinde vazifesini mu
vaffakiyetle ı!a edivor, vatanı
nın menfaatini müdafaa vazifesi 
'11ürk vicdanına ne emrediyorsa, 
onu y.apıvor. 

Malıye Vekaleti, 472 sayılı nak
liyat resmi kanununun dokuzun

cu maddesinin tadiline kadar nak
liyat resminin hesabında beş para 

ve beş paradan aşağı kesirlerin 

tay edilmesıne dair teşkilatına bir 
tamim yapmıştır. 

Kanuna ait talimatnamenin 17 
inoi maddesı mucibince her (6) 

ayda bir yaptırılan" kontrol neti
celerine ait alınan raporların tet
kikinde, bazı müesseselerin mev

kii tedanilde beŞ' paralık meskiı

kiıt mevcut olmadığı beyanile beş 
para ve beş paradan aşağı kesir
leri tay ve bazı müesseselerin de 

beş paq ve beş paradan aşağı ke- ı 

sirleri on paraya ibliiğ etmek su

reti1e naklıyat resmi cibayet et
tiklerı anlaşılmıştır. 

Amerika Avrupa Umumi ııır 
bine iştirak etti. Fakat bir ç-0> 
teahhur!ar, karışıkl:klar olııı'* 
hulasa böyle büyük bir sefcrr ır 
tirak için Amerika o zaman k ·; 
dini hazır bulmamıştı. sur.d' ~ 
sonra yine bir Avrupa harbine 

1
; 

tirak etmek lazım gelin;e geç'', 
defaki yanlışlıklar tekerrür et 
tnesin. 

İş -~ 

Mekteblerde 
Pasif Korunma 
Yeni f eşkilat İçin Bir 

Talimatname Yapılıyorl 
Maarif Vekaieti mekteblerde\ 1 

pasıf müdafaaya bilhassa ehem

miyet vermektedır. Mekteblerde 

zehirli gaz tedl"isatının nazariya

ti e b~raber, ameliyatına da iti

na gösterilecektir. 

Filhakika, nikel be~ paralıklar 
tedavülden nf'!<lilmemrş ise de 

te harb sanayiı ve çare le-·_ 
tetkik etmekle meşgul olan !1'.C·~ 
lis bu mevzuu böylece seneı~r'1,. 
beri tetkik ederken şimdi yinZ ·

1 

rupada büyük bir buhran ~ı;I 
olması Amerikalıları yeni bı» •ı' 
k.ım düşüncelere sevketmiştir. , 
Şimdi en ehemmiyetle ırıiitı ~ 

lea edilen keyfiyet de ]<ars 
1 

deniz kuvvet~erinin arttırııran:· 
dır. Bıınun için de yeni bif k~ 
nun layihası hazırlanıyor kı ır.e . 
usan ve ayan meclislerinin b:r r 
likte topfantısı olan kongreye ~J" 
zedılecektır. Yeniden asker . 
1 o' amanın çaresi aranacal:t~:. rr 

* Dolmabahçede yol kenarın- 1 

daki bahçede kağıdlara sarılmış \ 
metrô.k bir ~uk bulunmuştur. 

Polıs çocuğu Darülacezeye gön
dermiştir. 

miştir. 1 
* Sıyasi vazıyet dolayısıle İz

mir piyasasında durgunluk de - 1 

vam etmektedir. Bir Alman va
puru gitmiş, İzıııirde beklenen bir 

Alman, iki İtalyan vapuru gelme
mişlerdir. 

Diğer 'aral . r İrgilt.ereye sı
par rd lrcck on bır ,·ap ı.. - \ın 

bazı firmalar müracnlta bulun

muşlardır. Müracaat arı:) aıkası a· 

lındıktan sonra bır ıt0ın y~ tek-

1 - &~i ı fa ye neferlerinden 
Em.ıı, Necatıb~y cadd:sinde Da
yının kahves nde otu:urken Kel 
Mehmerl .le Acem Abbas ismınde 
iki kişı kendıs.ne kumar oynama
ğı teklif etmişlerdır Emin bunu 
kabul etmemi~ ve esasen sarhoş 1 
bulunduğundan kavgaya tu ' uş -

Ayrıca her mektebde bir pası! 

korunma teşkilatı viicude geti -

piyasada mevcudü kalmamış de
necek kadar azalmıştır. 

Bu it.barla kanunun dokuzuncu 
maddesinde tad.lat yapılıncıya 

mana kadar da bugün mevcııd JI 
lan 400,000 kara askerile zo.o<ı-1 . 
niz askeri derhal yapılmıı:<: 131 

'. 

bir hareket için hazır bu;ıııı~~ 
rı.ilacaktır. Ameri.kan.n rıar• 1 
ve Bahriye Nezaretleri şunıı ,. 

düşünmektedir. ,,ı 

* Şehrım ' zde bulunan Berlin 

büyük elçimiz Husrev Gerede şe

refine Japon sefiri Tate Tomi ve 

refikası tarafından bir çay ziya -
feti verilmiştir. 

* Ankarada bulunmakta olan 
Tümgeneral Hüsnü Ezzeydi'nin ri-

yaset!.ndeki Mısır askeri heyeti To
ros ek:;presile Mısıra hareket et

miştir. 

* Alman büyük elçisi Fon Pa

pen, İtalyan büyük elçisi De Pep

po bu sabah Ankaraya varmış -
!ardır. 

* İlkmektep imtihanları tedri
sata başlandığı zaman yapılacak
tır. 

* İskenderun liman teşkilatını 
tetkik etmek üzere, Limanlar U

mum müdılr muavini Hamıd Sa

raceddin oğlu İskenderona gıde -
cektir. 

* Teksimde yapılacak sergi bi- 1 

nasının avan projelerinin hazır - J 

Plaj Bülbülleri 
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- Feridun nasıl olsa ber.•m 
avcumu, kindedır, diyordu. Be

nim . a gôsterecegım ufak bir te
m.ayü • onu bır buz parçası ı:ibi 
çarçabı k eritir. 

Doktor duvara davanmıslı. 
Pelın· 

- Çoı<tanberı " ' n•zı kavlıet -
tim, dedi. Necdet ölüm döşe~!in
de yat yor. Haberiniz var mı? 

- - Evet bli"kaç kere ~idip vok-

ladır:ı. 

- Nasıl buld.ınuz? 

- Ü ,kisiz .. 
Fı>k t, ı:anb ey! Feridun b.ın

ları soylcrken, Pelıne karşı .:> ka
dar laku\'a dav?a1>~1ştı ki.. 

Pelin, Ferlduııun bu haline a· 

Yazan: LkenılH F. SERTELLl 

1 deta sinırlenmi~tL 
- Ayol, bu ne azal!'et• Kendı

ıni Prens dö Gal ile konuşuvorum 
sandım ... 

Dlverek gu.dü, 
Ferıdul': 

- Niçın şaşıvorsunuz? Ded·. 
Saat bile aynı rakam üzcrınde 

durmuyor. Yirmi dört saatte iki 
defa devir yapıyor. Mevsimler de 

öyle değil mi? Dalına ya:ıxla ka
labiliyor muyuz? Teşrinlerde or
.talık brrdenbire soğuyuverivor .. 
.Kış bastırıyar. İnsanları değişti

ren ta!bıattir. 

Peı.in Cali bir gülüşle Ferıdu

nu suzdü: 
- Ben ı:Qrmiyeli felsefe dersi 

lıfleri tetkik ederek kararın.. ve
recektır 

!anmasına b•şlanmışlır. 

* İzmirde bulunan Belediye İ

mar şubesi mütehassıslarından 

Golye Tepebaşı bahçesin'in proje

ler:ni hazırlamak üzere davet e - ı 
dilmiştir. * Eminönü ile Unkapanı ara
sında a~ılacak 25 metre genişli - ı 

ğindekı cadden n uzunluğu b 'r ki
lometre tutacaktır. İstimlak ev-

rakı hazu·lanmaktadır. 

alınai'!a haslamı.şı;ımz galiba! Man
tı·klarınıı cok kuvvcth. Adeta 

verecek cevab bulamıyorum. 
Ve birden oturduğu yerde ba

cak bacaık üstüne .alarak: 
O halde, dedi, beni müsleri 

ı?ibı kabul e<lıniz. 

- Ral"-a~ız mısınız? 

- E\·et. Goğsümde arasıra tı-

kanıklık hissediyorum. 
Çantasını açtı: 

- Vizitanızı pc in verevım df:' .. 
Üç lira çıkardı.. l\1asanın üs-

tüne bıraktı: 
- Buvurunuz .. 

Feridur ka.,larını ~attı: 
- BU'kadar hakarete dayana

mam. Ahnız paranızt rica ede -
rim. 

- Hayır_ Hayır .. Hastayım di
yorum size. İyı 'bir dahiliyecisi
niz. Beni muayene ve t«la~i e
diniz. Havdı bakalım .. Parayı ve
ren düdiil!ü calar 
- Burada herkes.n düdüğü 

ötmez, PeLn! 

muştur 

Neticede Em n, Kel Ml'hmed ile 
Acem Abbası bıçakla vurmuş, bu 
sırada Eminin imdadın ge!er Ce
mal de Mehmed tarafından )·ara -

lanmıştır. 

M~hmed b'raz sorra ölmüştür. 
Dı~erler•n n de yaraları tehlike -

lidir. 
2 - İkinci vak'a da yine Neca

tibey caddes nde B. Kasım hanın-

Paranı al da ba,,l<a 
git. 

doktora 

- Bu da ne demek? Vizitasını 
pesin veren müşteri koğulur mu? 
Bunu da ilk drfa görüvorum. 

B~ kanıa:>ı ded 'm va .. 
Bakacaksın! Ben paramla 

rezil olamam. Eğer bakmamakta 
ısrar edersen, sen kaybedersin! 

- Tehdid mi? 

- Havır Tehdid değil. Fakat, 
ben aklıma kovduium şeyi ya-

1 

parım . Sımdi pencereden po!ıs 1 
diye havkırmai!a başlarsam, ma
hallede rezil olursun.. Anladın 

mı? 

Feridun saşıroı. 

- Yok, bu kadar rezalete ta
hammül edilmez. Neden bana 
muayene olmak1ıa ısrar ediyor -
sun? Hakikat.en rahatsız mısın? 

Yalan oovleınivorum va. 
Biraz daha üzerime varırsan, 

şımdi tıkanır, yere düşerim. 
Fer' dur Pelinın yarına yak

laştı: 

rileccktir. Bu teşkilat için bir ta- ' kadar nakliyat resmı cibayetin-
lımatname haz.rlanmaktadır. Mek-

1 
de be~ para ve beş paradan aşağı 

lehler açıldıktan sonra derhal fa

aliyete geçilecektır. Talebe, mu· 
tehassıs muallimlerin nezareti al

tın.da sık sık tatbikat yapacaktır. 

kesirlerin tayyedi~mesi zaruri gö
rülmüştür. 

DOG U 
Üniversitede pası! korunma ko

mitesi kurulmuştur. Bu i~te tıb 

fakültesi talebesıne vazifeler ve
rilecektir. 

da olmuştur. Paşo isminde birisi 
kendisinden ayrılan genç karısı 

Menekşeyi bıçakla ağır yaralayıp 

k~mıştır. 

Mecmuası ı 
? ? ? 
• • • 

meşhur bir dahiliye mütehassısı - Havdi, göğsünü aç bakayım.. 1 
id'n .. 

' 
Pelin soyundu: 

- Bir dıoktıor, vazifesi başın

da her şeyi unutmalı, fakat insan
lığını unutmamalıdır. 

- Bana insanlık dersi verme,iie 
kalkma ·ın. rica ederim! Ben va
zifemı bilirim. 

Pelın göğsünü iyice açmıştı. 

Feridun, eski sevgilisinin göğsü
ne kulağını dayadı: 

- Hafifçe öksür bakayım.. 
Pelin öksüroü. 
- Biraz daha .. 

Tekrar öksürdü. 
- Nefes borunuz çok munta

zam. Hiç birsev bulamadım doğ

rusu. 
Pelin di -!erini "ıcırdatarak 

mırıldandı: 

- İki mememin arasında. yü
reğim kopac:ık gibi, müthiş bir 
sancı var. Nefes alamıvorum. N~-

1 sıl oluyor da lbu rahatsızlıl!ımı 
1 keşfedemiyorsun? Halbuki sen 

- Beni fona halde hiddetlen-
dirdin, Pelin! Kulaltımın hassa
siyeti kıay<boldu. Biraz sa·kin ol 
da bir daha dinleyeyim. 

Doktor Feridun tl"krar eğildi.. 

Basını Pelinin gö_iiı;une davadı. 

- Biraz öksürür müsün? 
Pelin yavaşça öksürdü. 
Feridun: 
- Evet, dedi, hafif bir hırıltı 

duvduro. 
Daha fazla konuşamadı. 
Feridun birdenbire müthis bir 

cıiilık 'Kopararak sersemlemiş ve 
yere vuvarlaı mı tı . 

İste, duyulmamış, görülmemiş 

bir rezalet! 
Pelin birden yerinden fırladı. 

Ve ·kahkahayla gülmciie baş -
ladı. 

Ne olduğunu tahmin ettiniz 
mi'? 

Hayır~ 
(Dnıamı tJar) 

'• 

Bu kuvveti arttırmak için ot.~ 
~ ~· 

gün zarfında 300,000, al\"''~ ,ı 
için de 500,000 gönüllü t0pıan~.r 
mümkün olacaktır. E:ıer yon• ıP• 
anun layihası parlament'lrıı:n Jr 
dikinden geçerse Amerıknn111,,1 • 
imi ordusu 1,250,000 ki~•ye c'.' "' 
cakmış. Hem de dört ayl•k b:t 

man zarfında!. rl 
A vrupada çıkacak bir b3 ıı<' 

mihver devletlerinin g3lib ~c ~.r 
si farzedildiği takdirde i[?rid\ ı 1 

nun Amerika için ne kadar ı'd·'"' 
tesirleri olacağı epey zaınafo c>'D 
beri erbabınca düşünülüp h 1-" 

edilmektedir. Nereden baJ<:l>111,-ı 
ni dünyanın eski dünya İi 1 c .ı,11 
büsbütün seyirci kalanı•< ş< ~r 
anlaşılıyor. Bu seferki buhC8~tı ıb 
ticesinde eğer Avrupada_ !'')' 
ihtimali önüne geçilemez bır ,.; 
ket mahiyetini alacak olıı~\ ,:ı 
Ruzveltin ya yeniden bir hı • •J · ' 

Avrupa milletlerini tekrar : 1, ı· 
davet etmek, yahud da bcııı,, • 

ı · 5ıe·· , 
yan ve meb'usan mec ı · 
birleşerek kongre halını.le to~ır' 
mak üzere parlamentovu ça ·• r .. cıı· 

mak cihetlerinden blrinl ıe'i1,ıı ' 
dece(li söyleniyordu. jfarb. ,e(' 

malı öyle önüne gcçi.!crll'~sJ' 
1 bir fel.ıikel mahivetını 3 ~,ır - J<:ıı.v-

Şiddete k.ırşı şıddetle n1ıı bıl I~ 
edileccgı iyıce anlatıl• 'C8 fı 
laketin önüne geçi'ıniş oldu~ •. :!' 
kat sulh cephesinir şu 111

' " k ... , 
kuvvet·,i bç unutmaıns ı~ 
gPhyor Mcc''ur (di'ınedlkçe 

1 dete müracaat etmemek-



Giinün Mese/e•İ: 
• 

Et Nakliyesi işi 
Düzeliyor 

Mezbahanın Kadrosu Genişle
tilecek, Müesseseye Yeni 

İlaveler Yapılacak 
Büyük Millet Meclisinde ka

bul olunan bir kanunla şehir
de et nakliyatı belediyelere 
devrolunduktan sonra İdanbul 
lıeıecl.iyesi bu işi bizzat yap -
Ilı.ağa karar vermiş ve bu ka
ıvı şehir meclisi fevkalade 
toplantısında mevzuu bahse -
derek bu hususta salihiyet al
llltftı. Öğrendiğimize göre nak
liyat l§i de Karaağaç mezbaha
sı müdürlüğüne bağlanacaktır. 

Bu ıuretle Karaağaç mezbaha 
ıııüdllrlilğilnün varidatı 100 bin 
lira kadar artmış olacaktır. Bn 
suretle varidatı yek\inu bu se
lle içerisinde, soğukhava mah
zenleri, paçabane, kan, bağır
IUhane ve müteferrik bası -
!atla buz ıatış bedellerile be -
raber 1,165,400 lira olarak tab
lllin olunan Karaağaç müesse
leıri varidatı 1,165,400 lirayı te
eavUıı edeeektlr. 

htanbnl belediyrsi mezba -
banm 11lahı için, buraya bazı 
Yeni tesisat yapılmasına biJ -
bassa şimdilik biraz gayrikafi 
görülen memurin ve müstab • 

Tütünlerimizin 
Kalitesi 

demin miktannı tezyide karar 
vermek üzere tetkiklere giriş
miştir. Karaağaç mü&sesesi 
sene için~e ın,emıırin maaşı 
olarak 24,384 lira, miistabde -
min ücreti olarak 253,357 lira, 
idarenin jşeleme masrah ola -

rak da 149,400 lira vermektedi,. 
Bundan başka bu sene be -

lediye de Karaağaç mezbaha -
sında ahırlann tamiri ve tesi -
satın tecdit ve ikmali için 

31,232 liralık bir tahsisat ayır
mıştır. Bu suretle Karaağn~ 

müesseııesinin bütçesi varidat 
ve masarifat olarak tevazi,in f't
tirilmiştir. 

Et nakliyatının müesseseye 
devrinden sonra husule &'eleeek 
varidat fazlalığı Karaağaç mez
bahasının muhtelif fasılarına 

llilnve olunmuştur. 

Belediye, et nakliyatı işinden 
bu sene ve gelecek sene yapa
cağı kilrla nakliyat işinde lü • 

zumlu olan nakil kamyonları
nın fazlalaştırılmasına Ye ye -
nileştirilmesine çalışacaktır. 

Münferid 
Mahkemeler 

inhisarlar İdaresi Yeni Yeni. Kadro 5 Eylülde 
Tedbirler Alıyor Bildirilecek 

~emleketimizin en başta gl - \ 
len ihraç maddelerimizden tütün-

lerimizin iyi bir şekilde standar
dasyon edilmesi için İnbi5arlar 
İdaresi )'eni bir programla çalış
lııağa başlamıştır. 

Bu sebeble tütünlerimizin ge -
~ek yetişme, yani zirai bakımdan 
l!l!rek içim yani kimyevi bakım
dan tekamül etmesi için esaslı bir 
lllırette meşgul olmağa başlaml{i 

"e Maltepede bu iş için büyük bir 
liitün enstitüsü kurmuştur. 

Ayni zamanda bir çok mınb.
~larda da yeni tütün tecrübe is
taeyonları açılmıştır. Tütün ens
li.tüsünün civarında tütün yetiş
tirmek için geniş tarlalar hazır -
lannuş ve lbu tarlaların toprakları 
t.hıu edilerek muayyen ve tama
lııeıı mütecanis kısımlara taksim 
~lınişür. Bu suretle tohumlar 
l:ı-ice seleksiyone olduktan sonra 
(dllba birkaç sene sonra) muay

~ıı bir tarladaki muayyen bir 
Cins tütün nebatları yükseldik yap
?ak zenginliği ve ağırlık itibarile 
birbirinin ayni olacak ve seri ha· 
linde hnal edilmiş bir fabrikasyon 
llıahsulüne benziyecektir. Bura -

da.ki çalışmalardan alınacak ne -
liceJer daha birçok nuntakalara 
~l edilecek ve bu suretle ileri

de Türk tütünlerinin slandardi
lasyon esaslarını kurmak kabil o
lacaktır. 

No.22 

kulman tatlı bir sesle: 

- Sen çok konuşuyonıun Papu, 
decti, bereket versin ki, ağzından 
Çıkan sözleri kafan düşünmüyor. 
Yunanlı gülümı;emeğe çalıştı: 

- Kulınan, söz!erime pek o ka
dar alınma, dedi, benim söylemek 

istediğim şu idi; Eğer ortada öl

durüJecek bır adam varsa, o da 
•J\ziz. dir. 

li'elder bu fikri tasdik etti: 
- Evet, evet, bu herif; geberir 

llıe!iyız. Şimdiye kadar neden bu
ııu d~ümnedik diye hayret edi
~oru.ın. Ben şahsan bu işi yapma
h hazınm. 

l<ulınan gülümsed.; fakat eliır 
dek; tabanca h;ila kımıldama -
bı~tı: 

Şehıimizde teşkil olunması r.1-
rarlaştırılan münferid mahke -

melerin kadroları tamamen ha -
zırlanmıştır. 

Bunlar 5 eyl(l] gününe kadar 
alakadarlara tebliğ olunacak ve. 
6 eylfılden itibaren de faal•yete 
geçeceklerdir 
Diğer taraftan öğrendığim:ze 

göre gerek bu muhakemeler n ıeş· 
kili ve gerek İstanbul adliye te.ı
killı.tının genişletilmesi karar. ü
zerine yeni adliye sarayı proJe -
sinde tadilat yapılması kabul e
dilmiştir. 

Bu tadilat sür'atle yapılaca .tır. 

--o--

Tek Un Nümunesi 
Dahiliye Vekaletinin verdiği 

direktif üzerine ekmek imalatın
da kullanılacak tek un nümunesi 
üzerinde konuşulmak maksadile 
cuma günü öğleden sonra bütün 
değirmek ı;ahiblerinin iştirakile 
belediyede bir toplantı yapılacak
tır. 

Bir Tavzih 
23 ağustos tarihli gazetemizde 

Almanyadan gelen tütün tüccar
larından Bay Nuri ile bir konuş
ma vardı. 
Konuştuğumuz zatın .Abdi 

Fuad, Akev Limited ortakların -
dan Bay Nuri• olmadığını tasri
he lüzum görüyoruz. 

mu! edcrneyız. Papu, sen meni bir 
adamsın. Öteki salona git. bekle. 
Bı.z.im burada konuşacak bazı ~ey
leripıiz var. 

Yunanlı yerı:nden kıpırdıyama
dı. Bütün kuvvetleri dağılmıştı. 
Münakaşay, uzatmanın faydasız 

olduğunu bildiği için, hiç se.;ini 
çıkarmadı, derin b>r nefes aldı. 

Kulınanın bir idam hükmünden 
!baret olan bu tarzdaki sözlerini 
çok işitmişti. Alman bu sözü daima 
poderane bir tavırla ve gülümsi.
yerek söylerdi: •Sen merd lbir 
adamsın, git öteki salona, bekle!> 
Yunanlı dimdik yerinden kal.Jt-

1ı, son kuvvetılerini toplamağa ça
lıştı: 

- Pekala Kulman, biraz sonra 
görii§ürüz. 

Papulos salondan çıkarken, or
talığa denn bir sükfuıet çöktü. 
kapıdan çıktığı zaman, düşüıp !ba
yılacak gibiydi. Nerede on iki sa

Tem larm suratına um-

~~ 
. - .,ç' .... ,. • 

i :t • 1 ~ ~*•fi: r,': ı :; =t ~i =t ! =t :I 
Kızını Baştan Çıkaran 

Sefil Bir Ana 

O~~bDs_ler 1'1tf •9fl 
ıçınBır GlOfU 

Siyasetin Ticarete 
Yaptığı Tesirler Milyon 

Beynelmilel hadiselerin piya - ı 
ısada tevlid ettiği vüzubsuzJUK ve 

tereddüd devam etmektedir. in - Ağır Ceza Mahkemesinde Zevk ve Safa Alem-
giliz lirasının 564 kuruşa kadar 1 • • 1 v S H V 

Belediye Esaslı Surette 
Hazırlığa Başladı 

.Belediyenin, Belediyeler Ban
kasından aldığı 5 milyon lira is
tikraz parasından bir milyonunun 
otıobüs mübayaatına Sarfedilme
s; mukarrerdir. Halbuki otooiıs

lerin mübayaa ve işletilmesi de 
tramvay idaresi tarafından der

uhde edilecektir. Tramvay ve 
elektrik idaresi nafıdan, birikmiş 
1,700,000 liralık varidatile dev -
redildiğinden İstanbula Jizım o
lan otobüs!er de bu para ile salt!! 
alınacaktır. 

düşmesi ticari muhitlerde karar - erının ve grenç uçunun esabını eriyor 
sızlığa sebeb olınuştur. 

İhracat tacirleri, angajmanla -
rında ve ihracatta vahidi kıyasi 

tesbit edilmesini ve tedbir alın • 

masmı hükilınetten taleb etmiş
lerdir. 

İngiltere ve Fransaya takasla 

mal ihracı hakkında da bir teb

ligat yapılmamıştıır. 

Gümrüklere gelen bir kısım 

mallar da tüccar tarahndan çe-

kilmemiş, antrepolarda eşya birik

miştir. İstanbul, İmıiz ve diğer IJ. 

manla'fda ecnebi ticaret gemisi 

hemen hiç kamlamış gibidir. Gel

mesi beklenen gemiler de yolla

rını değiştirmişlerdir. 

Görülüyor ki, son siyasi vazi

yetlerin tesiri, ticaret hayatında 

derhal hissedilmeğe başlanmış -

tır. Ortada bir durgunluk vardır. 

Hükfunetin, milli .lktısadıyatı
mızın sarsıntıya maruz kalmaması 

için icab eden bütün tedbirleri 
' 

sür'atle alacağını kuvvetle ümid 

ediyoruz. 

BURHAN CEVAD 

Meml ~kette 
Anason Ziraati 
Jhtiyacı Karşılıyacak 
Şekilde Genişletiiecek 

İnhisarlar idarcsı mühim mik
tarda sarfetmckte olduğu anaso
nun kamileh dahilde yetiştiril -
mesi için yeni tedbirler almakta
dır. 

Geçen seneler zarfında Avru
padan satın alınan bu kıymetli to
humun İnhisarlar İdaremıin teş
viki sayesinde ekimi günden gü
ne fazlalaşmış ve memleketteki 
umumi ihtiyacın bir kısmını ka
pıyacak bir seviyeye yükselmiş

tir. İdare fazla isti!ısa' at yapıla -
bilmesi için memleketimizde mah
dud olan anason mm takalarım 
fazlalaşlırmayı düşünmüş ve bu 
hususta tetkiklere başlamıştır. A
liikadarlann söy lediklerinc naza
ran dört, beş sene zarf.nda mem
leketimizdeki anason ürünü 
memleketimizin bütün ihtiyacını 

karşılıyabilecek derecede fazla -
]aşacaktır. 

-*
Zonguldaktan Ucuz 

Kömür Geliyor 
Tenzilaıtan sonra kömürün Zon

guldak ve Eııeğliden İstanbula 
kadar o!an nakliyat ücretinin tes
hil edilmesi son günlere kadar 
gecikmişti. Nakliyat ücretleri de 
tesbit edilmiş bulunduğundan bir 
eylülden itibaren Zon,gulduktan 
İstanbula kömür gönderilıneğe 
başlanacaktır. 

KOşede oturan kapı;:ı, resıınli 

bir mecmuayı karıştırıyordu. Pa
pulosun çıktığını görünce hemen 
yerinden fırladı. Fakat Yıınanlı 
felM<et arkadaşının yüzüne ba -
kamamıştı. Çünkü hakikaten çok 
mağrur bir insandı. Bara geçti, 
yüksek sandalyeye oturdu. Toni 
koşup geldi: 

- Bir konyak getıreylm mı? 

Toni derlıal konyağı getirdi. 
Yunanlının yüzüne bakmağa bi
le cesaret edemiyordu. İçtima sa
lonunun dışında kimse neler o
lup bittiğinin farkında değildi. 

Bar servisi yapan adam, mühim 

Adli vak'alar arasında nadir te
sadüf olunan bir hadisenin mu
hakemesine dün Ağıreezaya ve -
kalet eden asliye ikinci cezada 
başlanmıştır. 

Davanın mevzuu görünüşte bir 
cizaleibikir. vak'asıdır. Fakat bu 
iki katil kelimenin arkasında saklı 
olan hakikat, birincisinden daha 

.feci, her İ!jitenin nefretle yüz bu
ruşturduğu hadisenin bir •fuhşa 
teşvik• vak'asının medlfilüdür! Ve 

bu iğrenç hadisenin zavallı kurba
nı da, henüz ömründe 16 bahar 
görmüş tecrübesiz, saf, masum 
yüzlü, mavi gözlü, kıvırcık saçlı 

bir genç kızdrr. Ve bu bah !sız genç 

kızı muhteris bir sefihin kucağına 
alan vak'a ne bir gizli gönül oyu
nunun mukadder neticesi, ne hain 

bir muhabbet dellilınm malum 
tuzağı ve ne de şanssız bir tesa

düfün beklenmiyen sonudur. 

O yalnız bir kadının avantörye 
ruhlu düşkün tın etli bir ananın 

kurbanı ı,lmuş; en tallı ümid~eri 

ile en kıymetli hazinesini bizzat 
öz annesinin çirkin suikasdi uğ
runa çiğnelmİ!jtir. 

Daha birkaç ay evvel arkadaş
larile gülüp oynaşan, hayala bir 
yasemin inceliği ile boy veren ve 
şimdi Ağırcezanın loş kordorla -

rında aldanmış ve alda!ılmış genç 
kızlar aras:na karışıp hıçkıran 

Nazmiye ismindeki bu zava ' lı 

yavrunun ömrü gibı macer2sı da 
hazındir: 

Aslen Rıze halkından Kazım; 

bundan l sene evvel ölmüş. arka
da 15 yaşında Nazmiye isminde 
bir genç kızia annesi 40 YB§iarın
da Sabriyeyi bırakmışt:r. 

Bayan Sabriye kOCflSının ölJ -
münden sonra Rizede fazla dur -
mıyarak kızını alıp burayR gel -

miş; Fınd.klıda tuttuklar: bir evde 
ana - kız haşhaşa ber•ber yaşa - 1 
mağa başlamışlardır. 

Tab'an zevk ve sefaya fazla düş
kün, paraya tapan bir kadın olan 
Sabriye burada bir fabrikaya gir

miş ve yeni arkadaş'arının delil
letile de gizli neş'e ve zevk alem
lerine devama başlamıştır. 

Genç kadın bu ilemlerden bi
rine bir gece. kızını da götürmüş 

ve işte bu götürüş; zavallı Naz -
miye aleyhindeki tuzağın ilk ha
zırlanmasına zemin olmuştur: 

Genç yaşına rağmen vücudü er- ı 
ken inkişaf etmiş dolgun bir jı:yz 
olan Nazmi ye oradaki erkek:er

den Ahmed isminde birinin he -
men nazarı dikkatini celbetmiş ve 
ona aşık olan Ahmed o günden 

sonra Nazmiye ile muarefesini i
lerletmek için çalışmağa başla -
mıştır!. 

Fakat henüz aşk ve gönül oyun
larına tamamile lakayd olan Naz

miye, Ahmedin kendisi ile konuş

mak için yaptığı bütün teşebbüs
lere ve onun zahiri teveccühleri-

duğunu ı.nlamıştı amma, hiç de
glşmiyen yüzünden birşey belli 
olmuyordu. 

.Az.iz• e içki veren de p deği.J 
miydi? Konağa gönderen o değil 
miydi? Belki kendisi de mahklim 
eidlmiştL Fakat hiçbir şey söyle-
miyordu. · 

Papulos konyağı içtikten sonra 
bir tane daha ısmarladı. Fakat 
\«ınyak, içinde hi:;settlği boşluğu 
doldurmağa kili gelmiyordu. A:r
tık kendisini ölmüş bir adam ad
ded~bilirdi. Gangsteıler kanu -
nunda verilen hükümlerin tem -
yiu )'<>ktur. 

ne de alAkasız kalmış; sevda mek
tublarını yırtıp atmıştır. Nihayet 

işık takibleriDi iz'aç derecesine 
çıkarınca Nazmiye bir gün işi an
nesine açmıştır. 

Alı.medin zengin bir genç ol -
duğunu bilen Sabriye kızını onun 

tecavüzlerinden koruyacak yer
de Nazmiyenin kendi ağzından 

öğrendiği bu hakikatten istifa -

deye kalkışmış; sırnaşık aşık, ha
yali sevgilisinin anasına i<;ini aç

mağa cesaret edemezken; bizzat 
gidip bulmuştur. 

Nazmiye genç ile düşkün ruhlu 
ana aras:ndaki kısa bir pazarlık 
en me!'un bir pla.n~n esaslarını 

hazırlamış; hayati yıllardanberi 
sakin, tatlı bir saadet içinde akıp 

İstikraz parasından fazla kala
cak bir milyon lira ise diğer in.ar 
ışlerine ııarfedilecekt;i.r. 

Bira Buhranı 
Kalmıyor 

giden masum kıza böylece iğ - Her Gün 7 Vagon Bira 
renç bir tuzak kurulmuştur: . • • 

Plan mudıince; Sabriye, kızı _ Getırı.mesıne Başlandı 
na Ahmed hakkında telkinlerde 1 

bulunacak ve onun çok zengin bir 1 
genç olduğunu söyliyerek bun -

1

1 

dan istifade etmesini tavsiye e-

decek'ir. 1 
Genç kız bu tavsiyeye ehem -

miyet vermediği takd'rde anası 

şiddet göstere<'ek bu da bir fay

da temin elnıcdiği l•kdlrde za -
vallı yavruyu ispırto ve içki ile 
sarhoş ederek kör'ettikten sonra 
Ahmedle haşhaşa bırakacaktır!. 

Ve bu ilk mes'ud (!) buluşu -
şun tahakkukunda Ahmed genç 
kadına 200 lira vererek şükran 
borcunu ödiycceklir'. 

Sabriyenın tahmini gibi plii -
nın birinci kısmı çabuk bir mu
vaffakiye sizliğe uğramış; gözle
rini 200 liranın hırsı bürüyen bu 
ev hayatından ziyade zevk alemi
ne düşkün; •anne• vasfı yerine 
•sefiJ. unvanına layık kadın o 
vakit; tercddüclı;üz, planın ikinci 
kısmını tatbike koyulmuştur. Ge
çenlerde bir akşam Sabriye kı

zını kendi eliy ! e süslemiş; san kı
vırrcık saçlarını tarayıp masum 
baışna kendi ellerile kordela tak
tıktan, tuvaletinde en küçük bir 
kusur bile bulunmaması için ken
dini bitirircesine çalıştıktan son
ra bekaret ve safiyetin bir nü -
munesi olan genç yavruyu .ziya
fete gidiyoruz!• ~erile evden 
çıkarmıştır. 

Ana kız hakikatte Ahmed tara
fından lertib edilen ça1€J!ı, içkili 
ve kalabalık bi:r neş'e e'Vinin se -
fah'l!l köşesinde gülüp el!'enen 
çifller arasında az bir müddet ge
çirmişler; fakat Ahmedin hiç gö
zükmediği bu kısa anda; herşey
den habersiz genç luz;n sarhoş ol
masına kafi gelmiştir!. 

Canavar ruhlu ana binbır ıs -
rarla kızını sarhoş ettikten sonra 
onu yukarıya, sabırsızlıkla avını 

bek>ıyen Ahmedin odasına bırak
mış ve bu oda içkinin tesirile ar
tık şuursm, idraksiz bir yığın et, 
Ye kemik ha:linde bulunan zavallı 
Nazmiyenin genç kızlık mezarı 

lip şiltirını anyacağını biliyordu. 
Dünyada hiçbir kudretin, kendi
sini bu hükmün infazından kurta
ramıyacağını da biliyordu. 

Birdenbire aklına birşey geldi. 
Bir adamın siması hatırasında 

canlandı. Mavi gözlü, yanık yüz
lü bir adam. Sonra gangsterlerden 
yılmıyan başka bir adamı da ha· 
tırladı: •Aziz• 

ıBu adam, tekbaşına, bütüı1 Nev
şeyleri yapmıştı. Acaba Papulosu 
şlyleri yapmıştı. Acaba Papulos 
da ölümden kurtaramaz mıydı? 

Yunanlı, ilk defa olarak, önün
deki kadehi itti Kapıcının bir -

Şehrimizde bir mü.ddettenberi 
devam etmekte olan şiddetli bira 
buhranı inhisarlar idaresinin al -
dığı tedbirle birkaç gün içinde 
bertaraf edilmiş bulunacaktır. Bi
ra ucuzlad.klan sonra 6 misli bir
den ar' an İslanbulun bira sarfi-
yatı her gün Ankaradan gelen 4 
vagon bira karşılıyamamış ve 
yevmiye 6 vagona ihtiyaç o!duğu 
teshil edilmişti. 

İnhisarlar İdaresi frigorofik te
sisatı olan va.gonların fazlalaştı -
rılması için Dcvll't demiryol!a -
rına müracaat etmiş ve bu va -
gonlar Ekspresin arkasına takıla
rak şehrimize her gün 7 vagon 
bira geLrilmcsıne birkaç günden
berı başlanmıştır. 

Diğer taraf! an idare biraları 

her semUe dükkancıların yerine 
kadar götürmek üzere tevzi teş

kı'alrnı genişlelmeğe karar ver -
miş!ir. Bunun için yeni tevzi kam
yonları alınacaktır. 

Arazözlere Talib 
Çıkmadı 

Belediye temizlik İ!jleri için mü
bayaasına karar verilen 20 kam
yon ve 10 arazözün eksiltmesine 
son günlerdeki siyasi vaziyel do
layısile bir talih çıkmamıştır. Bu 
sebebden dolayı yeni kamyon ve 
arazöz münakasası 15 gün sonra 
tekrar yapılacaktır. Bu seferde ta
lih çıkmazsa pazarlık suretile alı
nacaktır, 

••••••••••••••••••••••••••• 
olmuştur. 

Ertesi sabah yana yana ağlıya
rak uyanan Nazmiye Jratil haki
kati öğrenince hemen karaltola 
koşmuş ve bu iğrenç vak'ayı po
lise anlatmıştır. 

Dün bu hazin maceranın mu -
hakemesi gizli yapılmış, levkif o
lunan Sabriye ve Ahmed şahid· 
lerin din!enmesi için tekrar tev
kifhaneye gönderilmişlerdir. 

HaIGk Cemal 

bette birşeyler bilmiyordu. Eğer 

Kulman dışarıya çıkar da, kendi
sini orada görmezse, herhalde ar· 

kasından adamlar saldıracaktı. 

Fakat ne de olsa geç kalacaktı. 

Papuloı; bir banknot fırlattı ve 
paranın arkasını beklemeden, bir 

makine gibi kapıya doğru yürü -
dü. Durup dururken insan ölüme 
razı olur mu? 

- Şimdi gelirim, dedi. 

Toni başını salladı ve güldü. Ö
lüme mahkıim kapıcı da ümidsiz 

gözlerle Papulosa baktı. Yunanlı, 
serbestçe kapıdan ç>kark!en, hiç 
bir tarafa gidemiyen kapıcının 

haline acıdı. 

Sabahın serin havası yüzüne 
vurduğu zaman, biraz açıldı, a
dımlannı sıklaştırdı. Yaya kal -
dırımın kenarında bekliyen oto
mobiline doğru yürüdü. Kapıyı 

açtı, direksiyonun başına geçtL 

vcır 

Harb Faciasının 
Korkunç Zararları 
Bir harbin sebeb olduğu bütün 

maddi ve manevi zararları hcsab· 
lamağa, kat'i rakamlarla ölçmeğe 
imkan yoktm. Çünkü, harb de • 
nen facia o kadar çcşid.li bir tah
rib vasıtası ve medeniyet yıkıcı
sıdır ki, bütün tesirlerini ifade e
deeek ölçü yoktur. Büyük Harbiıı 
insan bilançosu, belki, kat'i ola
rak ifade edilebiliyor. Fakat. 1914' 

1918 lıailesinin diğer zararları -
nın, milyonlara varan İn\an kur~ 
banlanndan daha az ehemmiyetli 
olduğu iddia edilemez. 

Umumi Harbde, on milyon in
san öldü, on milyon insan yara • 
landı, on milyon insan sakat kal
dL 

Yeni bir cihan harbinin, nasıl 

bir netice vereceği tasavvur edi
lemez. Çünkü, bugünkü ateşli si
liblar ve harb vasıtaları, yirmi 
beş yıl evvele nazaran, akıllar dur. 
duracak kadar tekamül etmiştir. 

Yeni bir harb muhakkak ki, dün
ya medeniyetini yıkacak, insan -
l ığı en az yarım asır geri götüre
cektir. 

Bir cihan faciasının en mühim 
tesiri dünya iktısadjyatı üzerine 
olacaktır. Esasen, Büyiik Harb • 
den fakir çıkan milletler, hBli, 

bellerini doğrultamamışlardır. Bir 
çok Avrupa milletleri, Birleşik 

Amerika devletine olan harb borc• 
lannı hala ödiyememişlerdir. 

Harbi bırakınız, harb 'özleri, 
harb endişesi, harb kokusu bile, 
aylardır, dünya iktısadiyahna 

büyük darbeler indirmektedir. 

Beynelmilel mübadele -.;e tica
ret aksamıştır. Tüccar malını ı.a
tamaz hale gelmiş, alıcı, birçok 
ihtiyaçlarını geri bırakmak mec
budiyetinde kalmış, kredi emni
yeti sarsılmıştır 

Billıassa son günlerde, ticari 
nakliyat hemen hemen durmuş 

gibidir. Herkeo, dünya vaziyeti -
nin inkişafını beklemektedir. Hu
lisa cdimlek ic:ab ederse, dene • 

bilir ki, harbin kendisi değil, u
zaktan gelen se'i bile. insanlığı 
müthiş zarara sokmuştur. Mane

vi huzunrnzloğu, emııiyet..izliği 

de bu maddi zararlara ilave et -
me,i unutmayınız. 

Yeni bir dünya harbinin, ihti
yar kürenin çehresini, insanJann 

yaşayış tarzını, esasen zayıfla • 
ınış alılakiyatı, hulasa bütün bir 
ccn1iyetin nizamını ne :kadar çit'· 

kin bir f"kilde değiştireceğini 

diişiinmel, zor birşey değildir. 

Bütün bunlara rağmen, bir 
harbin mes'uliyetini bilerek üs
tüne alacak olanların, b irer çılgın 
oldnğu iddia•ı, mübalagalı sa)·ıl

mamalıda. 

REŞAD FEYz1 

Birimizin Derdi 
Hepimizin Derdi 
Kokmuş Beyin 

Satan Adam 
Hasan Küçükboy isimlı hır 

okuyucumuz yazıyor: 

•İstanbul şehri içinde doln
gan seyyar satıcılardan yalnız 
.beyin satanlardan şıkıi.yetci

:yim .. Evvela, bunla:r gayet pis 
kaplar içinde mal satıyorlar. 

Soma da, bilhassa yaz ünle
ri, gayet bozuk ve kokmuş mal 
satıyorlar, geçen gün bir sey
yar satıcıdan beyin aldım, kok
m~tu. Ertesi gün kendısinc 

söyledim adeta kafa tuttu: .Bu 
sıcak havada insanlar bile ko
kuyor, çabuk pişireydiniz.> 

Dedi .. 

Beyin ve saire gibi, çabuk 
kokmağa, bozulmağa müsa· 

id maddeleri satan seyyar ve
ya gayri seyyar esnafın dük-
kanları, camekanları acaba, 

aliıkadarlar tarafından ani o
larak kontrol, t<'füş edilmez 
mi? .. Bum: Belediyeden sor· 
manızı rica ederim.• 
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olonya B ş Günde~~ 
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öyle rakamlar koyarlar ki doğru 
E v l en d il er .... 

Berlinin Hayalindeki Yeni Taarruz 
Planı Nasıl Tatbik Edilecek ? 

Almanyada efkarı umumiye na
sıl bır ha va içinde yaşamakta ve 
hal ve istikıbali nasıl görmektedir? 
Bu pek eh~mmiyetli bir mevzu -
dur. Onun için yeni gelen Avru
pa gazetelerinin muha•birleri ta
rafından bu hı,;,susta verilmiş ma
lumatın ehemmyieti aşikardır. 

Berlındeki mehafil ne düşünü
yor? Bunu bilmek faydasız de • 
ğildir. Şöyle ki: 

Almanlar hazırlığa devam edi
yor ar. Leh hududunda IB._e Alman 
kıtaatı yürüı:neğe zaten hazır bir 
halde duruyor. Berlindeki Av • 
rupalı muhabirlerin yazdıklarına 
gör! Alman paytahtı fevkalade 
bir faaliyete sahne olmaktadır. 
Berlinde bugün pek çok asker ıbu
lunuyor. Büyük Harbdenberi gö
rülmemiş bir asker kala.balığı na· ı 
zarı dikkati derhal celbetmekt.e· 
dir. 

Fransada yeni silah altına alınacak lan davet eden afi§leri haUc merakla 
tetkik ediyor. 

Berlinde söylendiğine göre ar
tık k"t'i gün gelmektedir. Ya harıb 
o.GJ,k, yahud olm1yacak. Buna 
kar ar verilecek olan gün geliyor. 

İyi malumat alan Alman meha· 
fili de bu fikirdedir. Almanlar 
bundan da Lehistanı mes'ul tut
mak istiyorlar. Lehistanda bulu· 
nan Alman ekalliyetinin fena 
muamelelere maruz kaldığını ileri 
sürüyorlar. Az zaman içinde Leh 
ordusunu ortadan kaldJrmak ka· 
bil olacağını da iddia ediyorlar. 
Bütün bunlar böyle zamanlarda 
söylenmesi tabii görülecek söz -
Ierdendir. İşin ciddi tarafına ge
lince; bugün Almanyanın ne dü
şündüğü kendini gösteriyor. Av
rupa devletlerinin, yani İnıgilte

renin, Fransanın hemen müşte -
rek bir harekette bulunmak üze
re anlaşabil;nelerini uzak göıen 
Almanya onlar kendi aralarında 

karar verinciye kadar geçecek za
man zarfında evvela kendi işini 

görebileceği~i ve maksadına vara
bileceğini hesab etmektedir. No
talar gelip gideceğini, muhabere 
uzıyacak, nihayet bir karar veri-

lecek amma. o za!"ana kadar ge
çecek günler zarfında da Alınan 
ordusu Lehistan ordusunun mu
kavemetini kırabilecek!. 

İşte Berlindeki ümidler ve tah· 
minlerin hulasası!. Ondan sonra 
Fransa ile İngiltere Lehistanın yar
dımına Iroşacaklarsa da vakit geç
miş olacağından bu yardJm bir 
itşe yaramıyacak, o zaman Al • 
manya tarafından İngiltere ile 
Fransaya şöyle denecektir: 

- Almanyanın Paris ile Lond· 
ra ile bir davası yoktur. Almanya 
şimdi maksadına varmıştır. Artak 
İıı.giltere ve Fransa ile konuşa -
bilir!. 

Bu tarzda düşünüş garib görü
nüycırSa da Berlin mehafilinde en 
salahiyrttar kimselerin fikri bu 
imiş. Ö_yle k_i belki daha yüksek 
makamlarda bulunan Almanlar 
da böyle dü_şünüyorlarmış!, 

Fakat Almanyanın Lehstandan 
1stiyeceği yalnız Danzig değildir. 
Almanya ile şarki Prusya ara -
sında olup da Lehistana aid bu
lunan dehlizi, koridor denilen yo
lu da istiyecektir. Bu kadarla da 
kalmıyacak: 

Umumi Harbden sonra Alman· 

Askere Giderken 
Sevgiliden Ayrılış 

Dünya çok tehlikeli anlar yaşı
yor. Bütün dünya seferberlik ya
pıyor. Bir çok Avrupa memleket
lerinde yeniden bir çok delikanlı
lar siliıh altına alınıyor. Askere gi
den delikanlılar, arkada ya taze 
bir zevce, ya genç bir nişanlı, ya.
hud da bir güzel sevgili bırakı -
yarlar. Anupa tren ıstasyonları 

büyük garlar. askere giden deli· 
kanl:lan ı.ğm-mağa gelen genç 
ve güze: kadınlarla doludur. 

Hepsi ağlıyor, göz yaşı döküyor
lar .. Kimsede neş'e yok .. Avrupa
da bu ayrılık sahnelerinin hususi· 
yeti vardır. Tren garlarında kadın 
erkek öpüşüyorlar. Şimdi de öy
le .. Tren son kampanayı çalıyor. 

Birbir !erinin boynuna sımsıkı sa
rılmış çiftler, bir türlü ayrılmak 
istemiy-0rlar .. 

Tren.er hareket ediyor. Geride 
kalan sevgililer, gözyaşı ile ıslan· 
mış mendil sallıyorlar .. 

de~· !er. Yabancılıkları, scrkeşhkleri, fev.eranlan 
buc<dan geliyor. 

- Seni hapsedeceğim .. 
D.y şinde derebeyliği ceberutunun hükmünü 

buluyoruz. 
- Sal~nuııu kapatacağım, ahbaplarını dağıta· 

cağ vı .. 

yadan alınarak Lehistana veril -
miş olan yerleri de istiyecektir. 
O yerler ki zaten evvelce Lehis
tana aid iken Lehistanın taksimi 
üzeıline Almanyaya geçm.i,ş ve 
umumi Harbde de eski sahiblerine 
verilmiş bulunuyor. Dendiğine 

göre Alman askerleri 914 de U 
' mumi Harbin çıktığı zaman AI -

manya imparatorluğunun hudud
ları nerede ise oraya kadar yü
rüyeceklermiş. Yani Lehistanın 
o zaman Alm~ada bulunan kıs· 
mı tekrar Almanlar tarafından iş
ğal edilecekmiş. Ondan sonra Al
man kıtaatı müdafaa vaziyetin -
de bekliyeceklerdir. 

Bedin meha.filinde mutedil dü
şünenlerin de dediğine bakılırsa 
!bu araziyi işgal etmek için beş 

gün kati gelecektir!. Harb ilan e· 
dildikten !beş gün sonra herşey 

bitmiş olacakmış-. Hatta yine bu 
mehafilde ümid ed1ldiğine göre 
Avrupanın bir hal'b tehlikesine 
uğramasının da önüııe bu suretle 
geçilmiş olacaktır. Avrupanın di· 
ğer tarafları harb tehliklsine uğ
ramıyacaktır. Bunu söyliyen me
hafil Almanyada nüfuz sahibi o
lan diplomatlar mehafilidir. Bun
lara göre Lehistan işi bu suret -
le neticelenirse İngiltere ile Fran
sa ile haııbetmeğe hiç lüzum kal
mıyacaktır. · İnogi.Jtere ile Fransa 
ile harb ihtimallerinin de önüne 
geçilmiş olacaktır. Beş gün için
de Lehistan meselesi böylece Al
manyanın dilediği şekilde halle
dilirse Fransa ile İngiltere bir an
laşma için Almanyaya tekliflerde 
bulunacaktır. 

Diğer taraftan işin bir haıibe 
kadar varmıyarak haledileceğini 

ümid ed"n nikbin mehafil de yok 
değildir. Bu fikirde olanların şu 
son günlerde ümidleri kırılmak • 
tadır. Çünkü Llhistan hududuna 
yığılmış olan Alman kıtaatının 

bugün yarın yürüyecekleri söy • 
( Devomı 7 inci ıayfada) 

De~ış;ndcc mond> un koyduğu itikatları haz
mı:Jenıe1işini görüyoruz. Halbuki, yeni ahlak, ileri 
ahlak bunun ikisi de değil, değil mi?. 

Pa5a e!ıne bu satırları geçirip le: 
- O halde ınandığm yeni ahlakı niçin sende 

bulawııyoruz?. 

n,.,se haklıdır. Söyliyecek söz bulunamaz. Am
ma; ,,e yapayım ki ben bir defa kendimi yepyeni 
bor .ükada kaptırmış bulunuyorum: 

zıındır. İnsanlar gördükleri ile ölüyor ve kalıyor
lar!.. Maamafib, yine paşanın şükretmesi lazım ki, 
ben düşündüklerimin çok azını yaşıyorum. cTam 
dejenere. dediğim sınıfa henüz yetişmedim. Nere· 

ce Cavidan gibiler, nered hala ben?. Hiç olmazsa 
ben bir kaç kişiyi idare ediyorum, fakat, bir N us· 
retle oyalanıyorum. Amma Nusrette bugünlerde ne 
kadar şekerleşmiş yarabbim! .• 

- Belkis. ş;mdi yeni yeni ve iğreti bir hüvi
yebe yaşıyor, iğretiliğinin hükmünü sürüyor, 

Söylediklerim ö:~n, öldürülen Belkisin fikir
kr. :di, ki onun katıli ben değilim. Yani Belkis 
bôy.c hiç bir kayıt tanımaz. Onun için ahlakın ne 
eski.''· ne ortası, ne ilerisi yok. Geçirilecek bir öm· 
r'1 v.ıi". İnsanlar doğuyorlar ve .• Ölüyorlar. Bu iki 
mesafenin arasını yaradılışın bütün isteklerini or· 
taya dökerek göniilün istediği gibi doldurmak la· 

• •• 
İstanbul yavaş yavaş beni sıkmağa ba~ladı. A· 

,·uç içinde gibi dar bir hayat! Gardenbru-, Maksim, 
sinema. tiyatro .. Sonra bir kaç çay; Cavidan Ha
nımefondinin apartımanı, Nazife Hanımefendinin 
konağı, Molla beyin dairesi. Bir iki gidilebilir balo 
ve .. Poker, briç. bakara, beş on kadın, beş on er
k~k. Hele bu yüzler hiç değişmez. Her yerde onlar, 

mu, değil mi tayin etmek müm -
kün olmaz. 
Şu buhranlı zamanlarda en zi· 

yade meşgul oldukları şey: harb 
meseleleridir. 

Bunlardan ikisi; Fransanın son 
iki yüz senede 185, İngilterenin 

176, Rusyanın 151, Avusturyanın 

131, İspanyanın 75, İtalyanın 32, 

Alınanyanın 24, Hollandanın da 23 

muharebe yaptığını söylüyor !ar. 
B umuharebelerde ölenlerin sayı· 
snıı da tayin ediyorlar. Hesabları· 
na göre Umumi haıibda ölenler, 
bütün bu muharebelerde ölenler
den fazladır. 

BİR İSTATİSTİK DAHA 

Amerika Harbiye nezareti tara· 
tından yapılan bir hesaba göre 
müstakbel harbde kırk sekiz hü· 
kı'.lınet tarafından 55 milyon as· 
ker seferber edilecektir. Rusyanın 
hazerde 1,450,000 kişilik bir kuv
veti vardır ki bu harb vukuunda 
19 milyona çıkarılabilecektir. İtal
ya da 6,249.395 le ikinci geliyor. 
Büyük Britanya hükumeti 384,780 

neferle beşincidir. İsviçrenin ta· 
lim görmüş 600,000, Amerikanın 

ise 165,000 dir. 

Diğer bir istatistikçiye göre bü
tün dünyada senede 57 milyon ki
şi ölmektedir. Mevcut insanların 
sayını 1 milyar, 849 milyon 500 bin 
olduğuna nazaran çok değil mi? .. 
Saniyede vasati olarak 2, günde 
173,000 ölü ... 

ALMANYADAN NE KADAR 

YAHUDİ KAÇTI? 

Msterdamlı doktor Z"ielenzer • 
gerin (Halk mecmuası) ndıa neş -
rettiği bir rapora göre 1~33 sene
sinden 1937 senesi sonuna kadar 
Almanyadan kaçan Yahudilerin 
sayısı 135,000 dir. 
Bunların 30,000 i Avrupada kal

mış. 15,000 i Birleşik Amerikaya, 
21 000 i cenubi Amerikaya, 4,000 • 
cenubi Airikaya, 2,000 i muhtelif 
memleketlere. 43,000 i de Filisti
ne gitmiştir. Fransa 6,000, Hol1an
da 5,000, İngiltere 4,000 Yahudi 
kabul etmiştir. 

Bir.birlerine öy
le uygundular ki .. 

Birbirlerini Bü
yükada Yürükali 
pl.ajında gördüler, 
tanıştılar, sevişti-

ler. .,,,,,,.-: 
Herkesin gözü,... ,,-.~ )J!I": 

onların üstündey-4 
di. Göriip de be • 
tenmi\Yen yoktu.. 
Ne de güzel anlaş 
mışlardı! Ne de 
güzel geçiniyorlar
dJ ... 

Evleneceklerdi. 
Ahmed çocuk 

delisiydi. Evine 
düşkün bir koca 
olacaktı. Temiz bir 
yuva, düı.gün bir 
sofra, beş altı ço
cuk ... 

Leyl.a sözü de· 
ğeyiriyordıı: Kı • 
şın Şişli, balo, çay, 
ziyafet, manto, o
tomobil. Yazın A· 
da ... 

Düğün zamanı 

yaklaşıyordu. Bir 
kilşk tuttular, dö 
şeyip dayadılar. 

Ahmed sevin -
cinden çıldınyordu: Çoluk çocuk 
sahibi olacağım ... 

Derken bir gün Leyla dedi ki: 
- Ahmed ben evlenmekten cay

dım! 

- Ne!?! ... 

- Sen hakikaten evine çok 
düşkün olacaksın. Aklın fikrin 

çocukta ... Ben bu hayata taham
mül edemiyeceğim, Evlenmiye -
!im. 

- Çıldırdın mı?. 

- Bilakis aklım başımda ... 
Bu meseldnin hallini ertesi gü

:ııe bıraktılar. 

- Yarın beni bul da konuşalım. 

\ 

- Hayır, yarın sen beni bul 

* Ertesi gün ne Ahmed Leylayı 
aradı, ne de Ley ı.a Ahmedi... 

Ahmed şöyle düşündü: 
- Eğer gidersem naz edecek. 
Leyl.a şöyle tasavvur etti: 
- Bir türlü razı olmıyacak. 
Fakat birbirlerini arama}'lnCa 

~ değ~ti. Leyla düşündü: Demek 
ki birbirimizi çok sevmiyormu -

şuz ... 

* Üç ay geçti. Leyi;\ İstanbulda 
gezib dolaşıyor, aradasırada Ah
medi hatırlıyordu: Aca·ba ne yapı
yor?. 
~-'--~~~~~~~~~-

!Doktorun Öğütleri: 
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Bir insanın ve yahut kuduz 
olmıyan bir hayvanın ısırdJğı 
yer çabuk ve kendi kendine 
iyileşir. Bazan da azar, lehli· 
keli bir hal alır. Bunun önü· 
ne geçmek için kaynamış su 
ile güzelce yıkamalı. hafif ten
türdiyod sürmeli. Toroan mu
hafaza etmeli. Yabancı bir 
köpek veya kedi ısırığı ise 
doktora müracaat ve hayvanı 
baytara muayene ettirmeli. 
Eğer yılan ısırmış ise, yarayı 
.biraz yukarısından boğarak 
bağlamalı ve biraz genişletme
li, emmeli... ve doktora git
meli ... 

~---LAL E----. 
30 Ağustos Zafer Bayramının azametine layık bir pr<ıgram yaptı: 
Şimdiye kadar yapılan Türkçe filimlerin en muazzamı ... en mükem

meli... ve en güzeli. 

KEŞiF ALAYI 
ERROL FL YNN - OLIVIA de HAVILLAND 

Ayrıca: En son TRAKYA MANEVRALARI 
Bugün matinelerden itibaren LALE' de, Telefon: 43595 

her meclis ve salonda onlar. İşte, İstanbul bu ve .. 
Bu kadar! 

Hemen hemen Paşaya: 
- Kalk gidelim .. 

Diyeceğim geliyor. Hiç olmazsa Pariste, Isviç
rele filan biraz eğlenirim. Onunla da aramız hlıla 
düzelmedi. Maamafib Nusret olmasa, o beni biraz 
burada tutmasa, gene paşaya biraz sokulur, yu • 
muşatır ve .. Bir vekilharç gibi yanıma alıp. 

- Haydi.. 

Der, Parisi boylarım. Nedense Nusret beni çok 
bağhyor. Zaten tanıdığım bütün erkekler içinde en 
çok hoşuma giden ve biraz gönlüme hareket veren 
de c. Ötekiler bana, ciğere koşan kediler gibi gö
rünüyorlar. Hiç yüz vermiyorum, azarlıyorum. 

Binde bir keyfim olacak ta içlerinden birisini se
çeceğim. Hem de öyle kaşerlenmi.§ şeyler ki, ca-

mi kapısındaki dilencilere benziyorlar. Birisine bir 

parça yüz verdin mi, hepsi birden etrafını sarıyor, 

avuç o;çıyorlar!, 

Sonra. aralarında bu işin edebiyat ve felsefe

sın i yapan neleri yok! Tutup bana aşktan sevmek

ten, gönül azabından; aşkın felsefesinden, ıztırabın

dan, fiziyolojik tesirlerinden bahsediyorlar, ahkam 

çıkarıyorlar. Onlar, böyle söyledikçe, ben: 

- Aptallar ... 

Diyorum ve .. İlave ediyorum: 

- Kandıracağınızı mı zannediyorsunuz?. 

Budalalar bilmiyorlar ki, onların bu kitapta 

başladıkları her sayfa}'l ben çoktan bitirdim. 

- Hanyayı da, Konyayı da öğrendik .. 

Dedikleri gibi biz de dünya ile devranın neler 

olduğunu çoktan ayırt etmesini bildik. Hele içle

rinde bir tane Vedat Bey var. Sulu, sırnaşık, düş

kün, sonıından görmüş bir adam. cTürl<iye derileri 

ihraç şirketi. diye bir şirketin idare meclisi reis! 

imiş. Daha bir iki şirkette de azalığı, hissedarlığı 

vru·mış. Fakat, bunlar hep sonradan olan şeyler. 

(Devamı ııarJ 

Nakleden: 

Selami İzzet 

Derken bir gün bir mektub a~ 
dJ: .Oğlumuz Ahmedle kJzıınıJ 
sevimin nikahları ... • 

Davetiye Leylanın elinden diir 
tü. Aşkolsun Ahmede, demek üÇ 

ay zarfında kendisini unutınlli 
gitmişti. 

* Leyla yazın Floryaya gitti. pe-
ıiz, tenis, At koşuları, eğleniY01" 
dıı. 

Derken bir gün bir mektıııb ar 
, öı. cMuhterem Leyla, dün bir ot 
~um dünyaya geldi .... 

Amma artık Ahmed çok olu .' 
yordu. Ne vardJ her sefer kendı· 
sine mektub yazacak ... 

' 

Fakat Leyll terbiyeyi elinde~ 
bırakmadı, Ahmede cevııb verdi> 
tebrik etti. 

* K!i güzel geçiyordu. Balo, ıııY 
are, ziyafet, çay, sinema, tiyatr~: 

Derken bir gün bir mektub . 
dl: cMuhterem Ley!A, dün bir 
kızmı dünyaya geldi.... lıi 

Yooo ..• Bu derece terbiye te~ 
yesizlikti. Cevab vermedi. Oh, ıı' 
iyi etmişti de Ahmede varınaınlf 
tı, boyuna doğuracaktı. Ağustol" 
ta bir çocuk, martta bir çocıık- .. u 

Leyla yerinden fırladı, teıefo!l 
açtı: 

(Devamı 7 inci .ay/ada_!...., 

l &i\:~ll·l 
ANKARA RADYOSLI 

1

- DALGA UZUNLUÖU 1 
T.A.Q. 19,74 m. 15195 Kaı. %0 """ 
T.A.P. 31, 79m. 11465 Kes. ZO I(tt• 

1639 m. 138 Kaı. UO ""' 
''~~~~~~~~~~~---

1 

BUGtlN 
Saat 19.00: Proırram. 
Saat 19.05: Müzik (Oda 111tısıli • 

Pi.) 
Saat 19.30: Türk müslil (fasıl ]lf' 

7ell), 
Saat 20.lli: KOnUfma, 1• 
Saal 20.30·11ıemlekel nal ararı, 

jans ve meteoroloji haberleri. oJI' 
Saat 20.50 Türk Müılfl: oıı:ııl pi' 

Mustafa Caflar. Çalanlar: vecllı• 
1
• 

yal, Cevdel Catla, Kemal Nly .. I Si 
hun, Reflk Fersan. .. 

1 - Osman Bey, Nişaburek~ 
vt. 2 - Ziya Pap, Nltaburelı: Y!ıt• 
semai (Ey gül ne acap). S - ııoJI 

Paşa,, Nişaburek ıarlu (Bin :,.... 
söylersin). 4 - • • • • 1' 

16
,_.. 

taksimi. 5 - Nişaburek prl<l ( 
!!nazım kim büyüllü), 8 - • ~ 
Nlpburek saz semalal 1 -

1
11' 

Bey, Hlcaı ıarlı:ı (Aqam er41 ~ 
sular karardı). 8 - Delli.l .. d• lJl1' 
ııa• ııarltı (Etmedin bir 11.hsA (1" 
9 - Şemsettin Ziya Şehnaz prlı:•Jıll" 
Dizin dalgasını). 10 - Sedat e• 
11&11 semalal. 

1
,,,. 

Saat Zl.30: Baltalık pesta lı:llıı. 
Saal 21.H: Neş'ell pliklar -
Saat 21.50: Müzik (Melodll•r>~,_.. 
Saat 22.00: Müzik (Küçilk or )!'" 

lra. Şef: N eclp Aşkın). 1 - Jlall"IV"ıı. 
lnzncr. Serena.d. 2 - Freder ı,,ôtt' 
Groenland süiti. 3 - HanJIS rıı!J> 

4 c .. 
TemPo temııo (Galop). - 16.o• 
Rakseden kalbler, 5 - DeUbd• p 
ba • balet süiti, 8 - BrtJSS"Jtll1 -' 
Felemenk süitinden .Aıık Göıil)U, 
Colerid&'o - Te.ylor, Afrikıa. stıt -ı P" 

berıe-ı•• 
Saat 23.00: Son ajans ha bl!'o " 

raat, esham ve ta..hvtlit, kaJll 
nukut borsası (fla"\). ,ı.l 

Saat 23.20: Müzik (Cazb•
06

1 
~,.ol' 

ra!~al 23.55 • 24.00 : Yar'A 

1357 Hic:rl ' ~~s:~ 1 Receb <>5-

15 17~ 
--- JJ ,rıı1 

1939, Ay 8, Gün 242, ~ t. 
30 Ağustos ÇARŞAMIJ 
-- 1 ., .. ..ı 
Vakitler Vaaati .,.. 

u. dL --- 10 34 
Güneş 5 22 

5 27 
Öğle 12 15 

9 o9 
İkindi ıs 57 

ı:ı 00 
Akşam 18 46 

1 36 
Yatsı 20 22 

s s:ı 
İmsak 3 39 

1 
Ilı 

1 

t 



1 Dünyanın Ebedi Davaları J 
. üyiik Harbdenberi 
ınsan Boğazlaşması 
Muharebe Olursa, Halli İstenen 
Dava da Ortadan Kalkacak mı? 

tıı lliinyaııın dil 
a ıııu y.Idan yua 
Yılan aya değil, 

lncten güne sa-
lt • 

" aate değı
~~o r Ve her de-
l:rıe asla müs -
:ı bir tezahür 
• 1
1'ılanııyor. Bi -

h'" milletleri 
• a azgın fela -. . 

11 
erın mübeşşı-

ı Otan hır yeni ,,,,_ . 
"'Cnın tuza

~1na 
atıyor 

l! lahlanıyorlar ' 
" ' ılsı, askeri an-

~'lıa~ar yapıyor
, ' gızli, açık it
•1lak1 ar, zaman1; 
~it .... 
llıansız deva.'C" 
d ' 

h evamsız mua-
'deler b' b' · · '<1c; ır ırını 

, P ediyor. Cep
·•~ı •r •- kk"l ili -.:şe u e-
d Yor. Teşekkül e-
~n . 

la cephelerın ba-
~ dar~ldığı, ba
la genışlediği ba-

n da een'şliyor 
,,nııdığı anda bir
"'nb· ıre daraldıgı' 
~-

Ulüyor ve bu 

·~· 'la 'Yet karşısın -
,. 1nsanlar he -
"•n . ı· lıer dakıka 

< : ·:.!>! NİZAl\IEDDİN NAZİF 1 
ğıdır. Mesele harb çıkarsa sonun
da dünyanın ebedi veya hiç ol -
mazsa epey devamlı bir sulha ka
vuşup kavuşamıyacağındadır. 

Harbin böyle bir netice verebi
leceğini iddia etmek mü~kün mü
dür? 

İşte Büyük harb ... 1918 de mu
zafferler: 

- Artık dünya rahat edecektir. 
Dememişler miydi? 

Versay'da Brukdorf Rançav ri
yasetindeki Alman ılıeyetine Kle
mansonun dikte ettiği şartlarla 

dünyada bir sulh mu kuruldu? 
1918 den 939 yılına kadar dünya 

haritası üzerinde dolaşan silahlı 

kuvvetlerin macerasına şöyle bir 
göz atarsak şu dünyanın 21 yıl i· 
çinde bir dakika sulh teneffüs e
dememiş olduğunu derhal anla
rız. 

N apolyon devamlı sulhü Avru
pac1aki devletleri bastetmek ile 
mümkün sanmşıtı. Silaha dav
randı: 

Netice malum. 

1,ilhltlerinden şu .. aı· 
~ •n cevabını 
Yorıar: 

Sulh tekıiflerile maruf Birleşik Amerika' 
Cumhurreisi Ruzve!t 

Napolyonun galibi Demir Duka 
Vellington 'un silahı da devamlı 

sulhü dünyaya veremedi. Üçün
cü Napolyonun, Bismarkın ve ni
hayet Klemanson'un kılıcına da
yanarak dikte ettiği kararlar da 
sulhün mübeşşiri olamadı. O hal
de, harb neye yarıyor? Hiç bir şe· 
ye. Hatta galibin zaferinden yirmi 
yıl müddetle istifade edebilmes:
ne bile imkan bırakmıyor. ' Acaba harb olacak mı? Olur

llhangi taraf kazanır? 
~~Undan başka düşünülen şey 

u,
0
' Sanki dünyanın bu feci gir

lııı ıçıll<' düşüşündeki yegane mu
·~ tııa harbin olması ve olunca iki 
ba~iltan birinin kazanması ile 

1 •dılecekmiş gibı. 
,,lıarblrrin hiç bir iktısadi da -
ııı:r'.· hiç bir siyasi davayı, hiç bır 
;
1 

ı, içtimai veya terbiyevi da
t~' halledemediğine küçük, bü-
4ııı' Zeki, ahmak, genç ihtiyar, a
lıaı' Cahil herkes akıl erdirdiği 

li.ırı~e· ~•Hn konuştuğu, kafanın dü
)aJ Ugu ve kalemin yazdığı şey 

rı,,. bu· 
lıarb. · 

h:~ki be efendim ... Farzedin ki 
'ar ~tutuşuldu ve farzedin ki iki 
le aftan biri bu harbi kazandı. Di
ilıe taraf orduları kahkari hezi -
~~!ere uğradı. Galib tarafın u
~l arı daha hızlı uçtu, daha ma
_:lli dögüştü. Mağlup tarafın bü
~ tııucsseseleri yıkıldı, ne kolu 
lııi• ne kanadı. Dava halledildi 

~•va malum. 
b~11" 't. . ~··.- ,. rın refah ve huzura u-
ı11lı •·arını mümkun kılacak de
>ar~lı bır sulh ve sukfın, karşılıklı 
~ ~ın ve itımad, ınsani ve mede-
li sanud devresin n açılması. 

Ia1 .•Poıyonu maglfıp ettikleri gün, 
~ t lıt 1 tHakı mukaddesini yapan-

'ı1ı "-vrupanın devamlı bir sulha 
~:,Vet kavuştuğunu ilan etmiş -

tc<'\cabab h'd·ed ,.,, 
""~ u a ıs en uçuncu Na-
ı,n.~nun Sedan'da esır edildiği 
'ıı11ı kadar uzayan zaman bir 

lfl7 devresi oldu mu? Ne gezer ... 
~ O de Almanya İkinci Fran
tQltı1lltJ>aratorluğuna nihayet ve
,"llı~ olnıasını Avrupanın de -
ı;1._

1 8Ulha ulaşmasına bir hayırlı 
~ ng,\. suretinde aksettirmişti. 
~ sına k ·n b r ın bu iddiası \'e bun-
~.t~ ır lniıddet sonra 93 Rus • 
~Y,rı larb'.nin nihayetıni mühür-
1ı->,; llerJın muahedesi akabinde 
~'tı~" atılan devamlı sulh keha-

•r· 'l' ı doğru çıkmış mıvdı' 
ı'tıh" -
·~ıı onümüzdedır. 93 ü yer-

'ı.ı. b llde 93 1:- arb felaketı daha 

ettı ''• .Jhayc. cArtı k ışte 

bu sonuncudur• diye kabul ettik
leri Umumi haı bin dahi cihanın 
muğlak davalarını, mılletler ara
sındaki menfaat tezadlarını halle
demediğini bugün içine daldığı -
mız buhrandan pek ala anlıyoruz. 

O halde ortada bütün dünya i
çin halli icabeden muamma ne 
harbin olup olmıyacağıdır. ne de 
harzbin şu taraf taraf111dan mı bu 
taraf tarafından mı kazanılaca-

Dünyanın bu anda halli için çare 

aradığı cehennemi sırrın anahtarı ı 
silah değil, silaha dayanan söz de 
değildir. Eğer insanlar meden,yeti 
kurtaracak bir neticeyi müştcre -
ken kabul etmek niyetinde iseler, 
bunun yegane çaresi şuur ve hak
ka dayanan sözdür sanıyorum. 

Söz, •nsanlığın en asil kudreti o
lan söz. 

Bakışlarile Vahşi 
Hayvanları Terbiye 

Eden Bir Adam 
Arslanlar Ondan Korkuyorlar 

Jozefin gözü ve kendisi 

Jozef Truka, Pariste Klişi'de 

küçük bir evde, karısı ve sevgili 
köpeği, kedisi ile ikamet eder. Fa
kat her gün Venson'daki hayva -
nat bahçesine gider. 

J ozef Truka, bu bahçede bulu
nan 55 vahşi, yırtıcı hayvanın mü
rebbisidir. Hayatından bahseder
ken diyor ki: 

- Ben, aslen Çekoslovakyalı

yım. Babamın büyük bir çiftilği, 

bir çok hayvanları vardı. çocuk- 1 

luğumu bu çiftlikte, bu hayvan -
!ar arasında geçirdim. Bilmem ne
den, en azgın, haşarı hayvanlar 
beni gördüler mi uslanırlardı. Az
gınlıklarından, haşarılıklarından 

eser kalmazdı. Bir nazarla her is-

tediğ:mi yaptırırdım. Gözlerim.n 
bu garib kuvvetı bir cambazha
ne müdürünün dikkat nazarını 

çekti, beni yanına aldı. Bütün 
dünyayı dolaştım. On senedenberi 
Vensan hayvanat bahçesi vahşi 
hayvanlar mürebbisiyim. 

Truka, 29 yaşlarında, boylu ve 
poslu, yakışıklı ve son derece sa
kin bir delikanlıdır. 
Hayvanları idare etmek için bir 

kamçı kullanır. Fakat asla vur -
maz. Aslanları, kaplanları gözle
rile idare eder, meramını, bakış
Iarile anlatır ve her istediğıni yap
tırır. Aslan ve kaplan yavruları
nı evinde. emzikle, adeta bir be
bek gibi besler ... 

NE DOORU? 

Kadının biri gevezeliğile herke
si bizar edermiş. Günün birinde 
ölmüş. Dostlarından biri bunu ha
ber alınca: 

- Aman, demiş. Mezar taşının 
üzerine şu kitabeyi yazın: cBura
da Bayan M... gömülüdür. 1939 
senesi ilkkanunun 17 inci günü 
susmuştur!..> 

GQZELLİK HAZIRLI(;.I 

Kısa boylu, zayıf vücudlu, es -
mer benizli ve son derece çirkin 
bir kadın her gün aynanın karşı
sına geçer, saatlerce yüzünü, gö
zünü boyamakla vakit geçirirmiş. 
Tanıdıklanndan bir Bayan bir gün 
dayanamamış, sormuş: 

- Tuvalete bu kadar itina et
menize sebep ne? .. 

- Annesi cevab vermiş: 
- Haberiniz yok mu? Bu sene 

İzmir Fuarında bir güzellik mü
sabakası tertib olunacak! ... 

DOC.RU SÖZE NE DENİR? 

- Bay doktor! Nasıl teşekkür 

edeceğımi b ilmiyorum. Hayatımı 

size borçluyum! .. 
- Hayır! Bana hayatınızı de

ğil, vizite parası beıı lira borçlu
sunuz. Bunu öq.erseniz. hastalık

tan kurtulduğunuz gibi borçtan 
da kurtulursunuz!. .. 

Makinelerden 
Sonra Hayvanlar 

Makineler iş sahasında insan -
!arla rekabete girişti. Müteaddid 
insanların uzun günlN çalışarak 
ancak yapabiıdikl•eri herhangi bir 
işi bir makine pek az zamanda ve 
çok daha fazlasile yapıyor. 

Bu yüzden de istihsal fazlalığı 
nisbetinde ame~e adedi azalıyor. 

Şimdi bu rekabete hayvanlar da 
karı.ş.ı. Afrikanın zengin bir Hin
distancevizi ınıııtakasında amele 
grev yapmı~ ve işi yüzüstü bı -
rakmış. Yağmur mevsimi yaklaş
makta, cevizler toplanmadan yağ
mur b:ı.;larsa zarar muhakkak. 
Çiftlik sahibler: düşünüp !aşın

m,şlar ve maymunlardan istifa -
dryi akıl eımışler. Yirmi otuz 
maymunu birb.riııe bağhyarak 

bir ağaca çıkarmışlar. Maymunlar 
in:oanlardan çok az zamanda ve 
daha kolaylıkla cevizleri koparıp 
yrrc atmışlar. 

O gü ndenberi cevizleri may -
munlara toplatmak bir IT'oda ha
Jin·i almış. Fakat maymunların da 
kıymeli yükselmiş. Eskidln 10 li
ra,·a alınan bir maymun şimdi 100 
lira ediyormu-ş. · 

Fayda lı Bilgiler: 

Talaşın Faydalarını 
Biliyor musunuz ? 
İnce talaşlara biraz sönmüş 

kireç kan~tırılırsa duvar o -
yuklarını kapatmak i~in iyi bır 
hare olur. Talaşa, ince kum 
karıştırılarak tuğla yapılır. 

Talaş bır tahta kutunun içe
risine konulur içine de yumur
talar ı s t f edilir bu suretle yu
murtaıarı muhafazaya yarar . 

Patat.-s 
Fırında p·~irıJ~n patatesler, 

tavada kızartılan.ardan z;

yadc ııısanı l>coler. Kızartmak 
için kabuklarrnı soymak lii
zımdır. Kabuğ".ı .r, u!an pata
tes ', 14 nısbe'ınde kuvveı gı
daiyesini kaybeder. Kabuğu 

soyulmadan p;şır'len1er ise an
cak •; 3 kaybederler. 

Yılan Deı·isi Çanta ve 
(::an tala.-

Yılan deris nden yapılan 

çantalar, kunduralar çok şık. 

fakat o nisbette de pahalıdır. 
Ve pek çabuk kirlenirler. 

Bunları temizlemek için 60 
gram sıcak su içerisinde 90 
gram beyaz Marsilya sabunu 
eritmeli ve 5 gram amonyak 
ilave etmeli. Sonra in fanila 
parçası batırıp çantaları, kun
durtaları uğuşturarak silme

li. Kuruduktan sonra da biraz 
beyaz balmumu ile parlatma
lı. 
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Yılan Gibi Vücudlu 
Amerikan Kadınları 

Onların Hepsi, Güzel Olmanın Sırrını Biliyorlar. 
Bu Harikulade Sır Nedir? 

Bu Yazıyı Dikkatle 
Okuyunuz, Tı bkı 

1 
Onlar Gibi Siz de 

Yapabilirs iniz 
, __ , 

Bütün Amerika kadınları ince 
ve zariftir. Zayıf görünmekle be
raber vücudları mütenasiptir, en
damları güzeldir. Göğüsleri, kal
çaları, baldırları dol,gun, karınla
rı şişkin kadınlar pek nadirdir . 

Amerika kadınları bu tenasübü 
şu suretle elde ederler: 

Yemek hususunda itidale ria
yet ederler. Karınları acıktığı za -
man, açlıklarını giderecek kadar 
yerler. Çok yağlı ve şekerli şeyle
re-rağbet göstermezler. En çok ye

dikleri; meyva, salata, yeşil seb
ze, kızarmış ettir. Onlar yemek
ten ziyade spora dikkat ederler 

Amerika kadınlarının güzellik
lerinin başlıca sebebi spora, bil
hassa yüzmeye ehemmiyet ver
meleridir. 

Aınerikada yiirlümekle yüzııııt 

arasında büyük bir fark yoktur. 
Her yerde yüzerler. Mekteplerde, 
otellerde, büyük evlerin bahçele -
rinde mu ti aka bir yüzme havuzu 
vardır. Dokuz yaşındaki çocukla -
rın hemen hepsi yüzme bilir. Bu 
yaşta yüzme bilmiyen bir çocuk 
veya kız, okuma yazma bilmiyen 
bir çocuk gibi hayreti celbeder. 
İskrım; bacakların, omuzların, 

vücudun düzgünlüğüne yardım e
den bir opordur. 

.. 
• 

Genç kızlar, mektepte tenis, Ho
key oynadıkları gibi iskrım gibi 
talimleri de yaparlar. 
Vücudlarına istedikleri tenasü

·bü veremiyen kızlar da, Nevyor
kun hemen her caddesinde bulu
nan (Siluhet - Sop) a giderler. E
lektrikle ısıdılmış bir levhanın ü
zerinde bir mindere yatarlar. Vü
cudlarının biçimsiz yerlerine ma
saj yapılır. Bu ameliye on dakika 
sürer. Yavaş yavaş vücudün o a-

J Ne Garib Şeyler Oluyor 1 

120 Yaşında Genç 
Bir Kız Evlendi 

Aldığı Kocanın Yaşı Biraz 
Küçük: 78 Yaşında .• 

Evet, bu öyle b:r 

rekor ki bunu kı

rabilmenin imkıi

nı yok değilse de 

herkese nasib ol

mıyacak dereced e 
güç ... 

Belki Avrupa 
gazetelerinde o -

kumuşsnnuzdu~. 

İki sevdalı ~v -
lenmiş! Bundan 

tabii ne olur. Yal

nız, bu 3cvdal1l3. 

rın bin 120, öt•ki 

de 78 y•şında '.. 

İşte garabet, ı·ı:
kor bund•... Bu 

yaştan sonra sc\r. 

daya düımck, ev

lenmek nadiren 

.görülen, işitikn 

birşey ... 

/ 

rızasından eser kalmaz. Bu sn .ıda 
tırnaklarını da cilıilandırır !ar. Ya
nı başlarındaki telefonla istedik 
leri kimselerle konuşurlar. Ame
rikada, makiyaj mektepleri, süs 

lenme mektepleri de vardır. Ufal 
bir para mukabilinde kadınlar; 

makiyaj yapma usulü, süslenme 
nin incelikleri öğretilir. Hulas: 
Amerikada güzelleşme usulüni 
öğrenmek piyano öğrenmekter 

çok kolaydır. 

Gazetecinin 
Meslek 
Aşkı 

Amerikanın !tir vilAyet merke· 
zinde, haftalık bir ga?.Ctenin hem 
imtiyaz sahibi, hem müdürü, berr 
baş muharriri, hem mürettibi hen 
de makinisti olan bir adam oda 
sında uyurken bir patırdı işidir 

gözlerini açar. Görür ki bir hırsı 
var. Hemen yastığın altındaki re 
volverini alır, yataktan kalkar 
hırsızın boğazına sarılır. Hırsız 

yalvarır: , 
- Aman, öldürmeyiniz beni, bir 

şeyinizi çalmadım. Esasen oda • 
ruzda hiç bir şey yok ... Yelnu bir 
şimendifer pasosu buldum. Onun 
da müddeti geçmiş, hükmü kal
mamış! ... 

- Beyhude yalvarma! Öldüre
ceğim. Bu gazetem için büyük bir 
sükse olacak. Vak'ayı ballandıra 
ballandıra yazacağım. Bu fırsat 

kaçırılır mı hiç? ... 
- Yanlış düşünüyorsunuz. Bu

gün salıdır. Sizin ga?.Cteniz cu -
martesi günleri çıkıyor. HalbuJ. 
perşembe günü çıkan başka b' 
gazete var. Havadisi o verecek .. 

Gazeteci düşünüyor, ve: 
- Hakkın var, der. Haydi, S€ 

ni azad ediyorum. Defol, git ... l:
ğer buraya girmekten maksad 
penceremden yandaki kuyumc 
nun evine girmek ise kapısı a 
lının sol tarafındaki birinci kap 
dır ... 

Gelin; İngille -
renin Nevton s[h

rinde doğmuş .. ~e

çen pazar günü 
hem doğumunın 

120 inci 
kutlanmış, 

senesi 
hem 

de kocaya varmış 

Şemsiyeli Şapkc. 
1 Beğenilmedi 

Koca, gelinden 

çok genç, 78 ya -
şında. Fakat dinç 

V aktile biittln senelerinı, gençliğini evlenmek 
hulyasi!e geçirmişti 

güçlü ve kuvvetli bir adam. 

Yaşlı gelin, kiliseden çıktık

tan sonra, kapının önünde biri -

ken \'e kendisine bakıp gülen de- ' 

likanlılara, ve genç kızlara: 

- Bugünün zavallı çocukları-

na vaktile taze gelinlerin nasıl 

oynadıklarını göstereyim de be

ni kocanine zannetmekten vaz -
geçsinler ... 

Demiş ve eteklerini toplıyarak 

ve bir çekirge gibi zıplıyarak pek 
eski bir valsi oynamıya başlamış .. 

Los - Anjelos'da bir adam, yeni 
bir erkek şapkası icad etmiş. Bu 
küçük bir şemsiyeden farksızdır. 
Güneşli ve yağmurlu havalarda 
açılıyor, çok da hafif. Yalnız şek
li biçimsiz. 
Şapkanın mucidı, bu yeni icad 

ettiği serpuşu giyerek haftalarca 
sokaklarda dolaşmış. Fakat, hal -
kın kahkahasından, istihzasındar 

başka bir şey kazanamamış ... 
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30 Ağustos Büyük 
Zafer Bayramı 

(l inci aahifeden devam) ı me gitmişlerdir. 
t . · k' ·1 H "- 1 · h t Merasim klt'aları Taksim Cum-
ısı er anı e aU<ev en ve usus . 

t ekküll · .isl . . k bul t hunyet meydanına vardıktan son-
e~ . enn re erını a e - ra orada kendilerine gösterilen 

mJştır. Bu kabul resmi saat 9,30 a 1 d d lard 
;ter er e urm~ ır. 

kadar devam etmiştir. Bu sırada 
Üniversite meydanında, merasim 
kumandanı tarafından kendilerine 

gösterilen mevkileri işgal etmiş 

bulunan askert kıt'alar Kolordu 
Kumandanı Korgeneral Halis Bı
yıktay tarabndan teW~ edHmiş -
tir. Halis Bıyıktay: 

•Merhaba askerler• sözile, as
ler de •Sağol> cümlelerile birbir
lerini se!aınlamışlardır. Bundan 
aonra Kolordu Kuınandan1, ya -
nında ordu erklııı olduğu halde 
kıtaatı teftiş e~ir. 

Teftişi müteakib ordunun en 
kıdemsiz suba.yı bir nutuk söyli
yerek 30 ağustos zafer gününün 

ehemmiyetini tebarüz ettirmiş ve 
30 ağustos zaferine tekaddüm e
den taarruzun nasıl başlayıp nasıl 
inkişaf ettiğini, nihayet zaferin 

.ne gibi safhalardan eonra elde e
dildiğini izah eylemiştir. 

Genç subaydan aonra yüksek 
tahsil gençliği ile §ehir namına 
da nutuklar söylenmi§ ve 17 inci 
yıldönümü kutlulanan 30 ağusto.s 

zaferini bize kazandırmış olan or
duya teşekkür edilmJştir. Bu 
nutuklan müteakib Kolordu Kır 
mandanı yanındaki zevatla be -
raber Beyazıd meydanına gide -
rek havuzun üst tara:fmda sureti 
mahsusada h=lanmış bulunan 
iribünlerde ahzi mevki etmişler
diT. 

Ordunun geçid resmi saat tam 
10,46 de başlamıştır. Verilen işa.
:ret üzerine en önde Kol.ordu mı
zıkası, onun arkasında sancak, da
ha geride de kıt'alar olduğu hal

de Üniversite meydanuıdan ha
reket edilmiştir. Birlikler Üni -
versitenin Mercan yo~u cihe
tindeki kapıdan çıktıktan sonra 
Baklrcılar caddesini takiben tri
bünlerin önüne gelmişlerdir. Ora
da mızıka geçid ncktasınm sol 
tarafında ve tribünlerin karşısın

da yer almıştır. Birlikler ise •Sa
ğa bak• )uımandasile !Kolordu 
Kumandanın1 ve yanmdaki ze -
vatı aetamlıyarak sert ve çevik 
adımlarla geçmişlerdir. Resmi ge
çid sahasından çıkan ciizütamlar 
ileri yürüyüşlerine devam ede -
rek ZeynebhanJm konağının ve 
oradan Hasanpaşa karakolunun 
önünden geçtikten sonra tramvay 
yolunu takiben Beyazıda, oradan 
da Divanyolu, Sultanabmed, Sir
keci ve Kara.köyü takiben Taksi-

-;ERÇEVE 

Kıt'alarm arkası alındıktan son
ra, merasim kumandanı tarafın

dan verilen işaret üzerine Deniz 
Harb mektebi ve diğer müessese
ler tarafından sureti mahsusada 
gqnderilmiş bulunan çelenkler a
bideye konulmuştur. Bundan son
~a Kolordu mızıkası tara!fından 
çalınan İstiklal marşı dinlenmiş
tir . .Bunu müteakKı merasim ku
mandaııı tarafmdan verilen .ra
hat. kumandasile merasim ikmal 
edilmiştir. Meydandan çıkan kıt
alar arka yollardan garnizonları-

. na dıönmüşlerdir, 

Bayram münasebtile bu ge~e 
Anadolu cihetinde ve İstanbul 
tarafında birer fener alayı tertfü 
edilecektir. 

İstanbul Kumandanlığınca ay· 
nlan müretteb bir tabur silahsız 
olarak ve tümen bandosile Ana-

' dolu yakasında, diğer bir tabur
da silahsız olarak itfaiye bando • 
sile lstanbul cihestinde fener ,_ 
layına iştirak edecektir. 

Bayram vesilesile bu akşam 
Halkevlerinde ve Halkevbri ol
mıyan kazaJaTda Parti binaların· 
da toplantılar yapılarak konfe -
rnslar verilecek, eğlenceler ter -
tib edilecektir. 

DEVAİR KAPALI 

30 ağustos Zafer bayramı mü -
nasebetile bugün devair tatildir. 

DUMLUPINARDAK! MERASİM 

Ankara 30 (Hususi) - Durnlu
pınarda merasime bu sabah saat 
11,30 da başlanml§tır. Meçhul as: 
ker abidesine Büyük Millet Mec
lisi, Başvekalet, Vekaletler, Ordu 
ve Parti adına çelenkler korunu~ 
tur. Vilayetlerden gelen heyetler, 
askeri kıt'alar, Afyon, Manisa, İz
mir izcileri, yüksek tahsil talebe 
heyeti, atlı halk kıt'alan, Malül 
gazıler cemiyetinden bir zat, ci -
var köyler ve şehirlerden kalaba
lık bir halk merasimde hazır bu
[uıı.muştur. Vilayetlerden gelen 
heyetler de abideye ayrı ayrı çe
lenkler koym~lardır. 

Ordu, Parti, halk ve gençlik na
mına dört nutuk söylenmiştir. 

Bu a~am radyoda Parti tarafın
dan bir konferans verdirilecek, bü
tün memleket Halkevlerinde top
lanWar yapılacaktır. Merasim mü
nasebetile İzmirle Afyon arasında 
ucuz 1renler tahrik edihniştir. 

.. 

Bilmece 
(1 inci sahijeden devam) 

güneşin, yarın aabah garlıcfan doiı-J ihtimali de beraber olaru , 
bundan böy!., her imkina yol açı hnışttr, 

Makineye Verirken: 

Romanya, Yugoslavya ve 
Macaristan Arasında ·üç 

Taraflı Ademitecavüz Paktı 
Bükreş 30 (A.A.) - Havas ajan

sından: Macar elçisi B. Ladislas 
de Bardossy, B. Gafenco ile gör~ 
müştür. İyi malüınat almakta olan 
mahafilde, elçinin B. Gafenco'ya 
Romanya tarafmdan evvelce tek-

lif edilip te Macar hükfunetince ı 
nazarı itibare alınmaktan imtina 
edilmiş olan ademi tecavüz misa
kı imzası meselesini şimdi nazarı 
dikkate almağa karar vermiş ol -
duğunu bildirmiştir. 

İyi malüınat almakta olan rna -
hafilde, Romanya, Macaristan ve 

Yugoslavya arasında üç taraflı bir ı 
ademi tecavüz misakı akdinin mu
tasavver olduğu tebarüz ettiril -
mektedir. 

Yollar ve Hududlar Kamilen 
Kapatıldı 

Sofya 30 (Rususi) - Almanya
dan ecnebi memlek~tlere çıkan 

bütün yollar ve hudutlar bugün
den itibaren tamamile ikapatılmış 

ve her türlü münakale vasıtaları 1 kafileleri vardır. Fransa, Belçi:ka, 
ordu emrine verilmiştir. Alman - Macaristan, Holanda, İsviçre, Po
yadan memleket dışına çıkamJ - lonya, Yugoslavya hudutları da 
yan henüz pek çok ecnebi yolcu tamamile kapanmıştrr. 

Polonya Kabinesi Reisicumhurun Reisliğinde 
Varşova 30 (A.A.) - B. Beck, 

dün Fransız sefiri B. Leon N oel'i 
kabul etmiş ve saat 15 te Reisi -
cımıhur ile Mareşal Semiğ

li Rydz'in ihuzuru ile akte
dlien konferansta ittihaz e-

dilmiş olan mühim kararlar 
hakkında kendisine malürnat ver
miştir. Bu konferansta Başvekil 

B. Slawoj Skladkowski ile B. Beck 
de hazır bulunm~lardJr. 
Varşova 30 (A.A.) - Resmi teb-

Jiğ, Polonya hükfunetinin umumi 1 
seferberliği emretmiş· olduğuna ı 
dair dün V arşovada deveran et -
miş olan şayiaları kat'i surette tek
zib etmektedir. 

Hitlerin Cevabı Tedkik Ediliyor 
Londra 30 (A.A.) - Emin bir 

menbadan bildirildiğine göre ka
bine, Bitlerin cevabını tetkik et -
me küzere ağlebi ihtimal bugün 
toplanacaktır. 

Parlamentonun evvelce karar -

laştırdı.ğı gibi gelecek hafta per • / 
§embe günü değil, yarın ıçtimaa 

davet edileceği söylenmektedir. ı 
Bununla beraber her şey, Hitler 

1 
tarafından gönderilen cevabın 1 
metnine bağlıdır. 

Hükürnete yakın mahfellerde 
Clhamberlain'in Avam kamara -
sında söylediği: .Teh\;ke azalma
mıştır• sözleri hakkında tefsirler
de bulunmaktadır. 

Fransa Hükumeti Belcikanın Teklifini • 
Müsaid Karşıladı 

Paris, 30 (A.A.) - Salahiyettar 
bir menbadan öğrenildiğ;ne göre 
Fransa hükfuneti buhranın musli
hane bir şekilde izalesi için Belçi
ka tarafından yapılan bir teklifi 

kabul etmiştir. Teklifin kabulünü 
natık ncta, dün öğleden sonra 
Brüksele gönderilmiştir. Fransa 
hükı1rneti sulbü istediğini ve Da
ladier'nin son nutkunda söylediği 

gibi halihazırdaki buhranın izale
si için hüsnü niyetle teşebbüste 

bulunanlarla teşriki mesai etme
ğe hazır bulunduğunu bildirmiş

tir. 

Amerikadaki Alman Vapurları Araştırılıyor 
Vaş;ngton 30 (A.A.) - Bremen 

vapurunun tev.küini protesto eden 
Almanya sefiri geminin 12 saat -
tenberi hareketine mani olunması J 

keyfiyetinin dostluğa mugayir bir 
hattket teşkil ettiğini bildirmiş

tir. 

Diğer cihetten Amerikan liman
larmdakj Alınan vapurlarında ya
pılan araştırmalar hakkında Ruz
velt, bu hareketin meşru olduğu· 
nu ve bütün ecnebi vapurlara tat
btl< edilebileceğini söylemiştir. 

Bugün yapılan araştırmadan mak-

sat, bu g;bi gemiler teslih edilmiş 
olduğu takdirde Amerika hüku -
metini her türlü mes'uliyetten 
kurtarmaktan ibarettir. Harbe gir
meleri muhtemel olan milletlere 
ard vapurlarda da bu şekilde arıış
tırmalar yapıla.,aktır. 

Lehistanda Yeniden Büyük Bir İnfilak Oldu 
Varşova 30 (A.A.) -Ternow is

tasyonunda vukubulan infiliik ne
ticesinde 17 kişi ölmüş, 38 kişi ya· 
ralamnıştır. 

Varşova 30 (A.A.) - Pat ajan
sı, Polonyada Alman ekalliyetinin 
cebir ve tazyik gördüğüne dair ve
rilen haberleri tekzib etmekte -

dir. Bu ekalliyetin vaziyeü Alman
yadaki Leh ekalliyetinin vaziye -
tinden on defa daha iyidir. 

Sovyetler Polonya Hududunu Takviye Ediyorlar 

Hitlerin Cevabı Bugiill 
T edkik Ediliyor 

• j\be I'" 
(l inci ıahifeden devam) ı bine General Nobovukı. 

dan bu ikadar 'müttehld bir ses rafından teşkil edilııustır. ııiJI 
yükselmiş değildi. l\IUSOLİNİ RADYOVA f:l' 

Ceniberlayn demiştir ki: NUTUK sövL1YEC _.. 
Ntala tW• - o rı derhal neşretmek- (Hususi)- Jfı ıd"· 

ıte tayda görmedik. Yalıııi! Po - Londra 30 ufassa " 
lonyey a !karşı olan taahhüdleri • cevabı çok uzun ve m . 111a · 
mizi ifa edeceğimizi acıkça bil - Cevab gece yarısmdanberık .• e-
dirdik İn t tk " · · . giltere, ihtiliıflı mese- tehassıslar tarafından . e 

1 
an gr 

leleri.n müza.k.ere yolile haP ve dilmektedir. Alınan ve ıta 
1
Y
11 
.• , iS' 

fasledi.lmesini her zaman iste - na " 
mektedir. o:eteleri ıhtiliıfın sulhan ete! f< 

Muhalefet liderleri Başvekile temektedirler. Alman gaz rıııdı~ 
müracaat ederek kadın ve çocuk- İngiltereye karşı hücumla 
!arın Londradan çıkarılmal'armı vazgeçmişlerdir. 

8 
gıı· 

istemişlerdir. Başvelkil her türlü yolun 
tedbirlerin ahndı.i!ını, şimdili>k İhtilafın müzakere 
buna lüzum olmadlltını oovle • mesi ihtimalle~i de çoktur: ya~· 
miştir. Musolininin bütün du~;,, • · 
MUDAFAA HAZffiLIKLARI taben sulh lehinde bır . J<oll'1 

DEVAM EDİYOR lı.ıı;yacağı söylenmektedı~· 
1
,.ob 

Londra 30 (Hususi) - Siyasi • bır .< 
müzakerelere rağmen, geniş şehri dün gece ihtiyatı jçill"1 

mikyasta müdafaa hazırlığına olarak iki defa zulmetler .;;oo·· 
sesS'iz sedasız devam edilmekte- kalmış, bütün e!ektriklcr · 

dir. Bütün fabrikalar ve büvü:lt rülrnüştüı'. !Yı;\~ 
müesseseler, bulunduklan veri FON PAPEN'İN TÜR!( 
uza:&tan ıı:österecek biivük le>Ytıa- BİR TEKLİF! ~0,ı· !arı kaldırm~lardrr. r;c'ı 

10 MİLYON ASKER SİLAH Londra 30 (Hususi) - .1d r!d' 
ALTINDA tan İngilizga zetclerinc ~~l<r.-eı· 

Lon<lra 30 (Hususi) - Tahm.in ğine göre Fon Papen, Tu ıırı~ 
edildiğine göre, Avrupada halen hudutta .Bulgaristan leh'"b~~ ti'" 
silfilı altında 'bulunan a.si<erlerin bir tashih yapmak şartıle· "til'· 
ye1<ünu 10 mHyonu bulnıuştur. ·r etn'''....?' 

Tdfl.'Y'<> 30 (A. A.) _ Yeni ka- mi tecavüz paktı tcklı ~ 

Bulgaristanda Şübheli Hareketi~!.~ 
( l ir.ci sahifeder. devam) muhtaç olduğu mevadı verJı'lJlıılg:r 

bazi hareketler bu bitaraflık üze- yolunu tntmuşlar, hem de_ bir ıP 
rinde §Üphe celbetme.kten hali kal- ristanm askeri siparişlerını ıı ~ll' 
mamaktadır. öru:e yetiştirmek ıçin bU ıar 

Son zamanlarda kan yolu ile reketi tercih etmişlerdir· Jiı1'ıır 
Almanyadan Bulgaristana bu çok Şimdi Burgaz ve Varna. e·· 

1 ~h,e 
es iha ve malz~rnei harbiye gön- ları Alınan bandıralı na ·,.,pıı( 
derildiği gibi deniz yolile de bu mtleri ile dolu olup Bulgarıerlcr• 
sevkiyata devam olunmaktadır. lan da nakliyat ve seyrusC 
Limanımna gelen veya transit o- n:i in.kıtaa uğratmışlardır. ctrlt' 
larak geçen bütün Alman nakliye Diğer taraftan Bulgar ga.:t Dsl° 
gemileri Bulgaristanın Varna ve rinde de bazı şüpheli ne{r'\i f' 
B 1. 1 h b ı z "· Utro gı ,.,p urgaz ıman arına ar ma ze- larnıştır. ora, ıv•ır, 

11
,,.,.. 

· ı b3 r~ mesı taşımış ardır. Bilhııssa bu zeteler de Trakyada~ 'bi 1' . 
hafta içinde üç Alman vapuru tık- neşriyat rnevcud oldugu g hııdıl 
hm tı.lclım harb malzemesi ile Bul- _ Bulgar ve Türk - Yuna~ ıardl" 
gar limanlarına gittiği gibi, evvel- larına tesadüf eden ınınla 3vrıı.-<t' 
ki gece İstanbula ticari eşya ha - ki köy ]erin bo-'jaltıldığı, ~~dtı- ııl· 
mulesi ile gelmesi beklenen De- ferin, kara nakliyatının d 
los vapuru da gelmiş, fakat Tür- duğu teeyyüd etı:nı;ktedi\arb er 
kiye s:parişlerini vermeden tran- Alman gemilerının b·f lg~r lr 
sit olarak geçmiş, doğruca Bur - karsa dahi müstahkem 13:JCJ'' (~ 
ğaza gitmiştir. ·Delos. da müsta- manlarını terketmıyece ıcs tiP' 
celen Bulgaristana yetişt;.rilmek harbin Balkanlara olank.b edt" 

1 ta 1 r isteni en top ve tayyareler mev - Bul<:ar limanlarından . naı 
l . . oktaı 

cud o duğu kaydedilmektedir. He- cekleri kuvvetlı bır n dir· 
men hemen .Doyçe Levant Ley• halinde ileri sürülmekte ııetı11 ;, 
nin yarıdan fazla vapurları esliha Efkiirı umumiye he~enye 8yr' 

1 
yüklü olarak Bulgar limanlarına ilıarb mevzuu üzerinde ıl<I rrıc)'l.ş 
gitmiıJler ve geriye de dönmemiş- mış gibidir. Totaliterıere en '~ 
!erdir. •Daykoviç• acentesinin Al- oalnlar Bulgaristanın heınıct· j) 

t dıf .,.ı· manyadan ticari eşya getiren va- yet almasını istemek e bs;ı' t ~ 
purları da eşyayı Türk limanlan- ğer kısım ise mu:;Jiha_".e e gifıl''.# 
na boşaltmadan sür'atle Bulgar li- birlerle Balkan birlıgın .• ~~ 

ğUP~ 
manlarma gitmişlerdir. ı ve Türk - Bulgar dostlu . ıet· 

Bunlar, hem Türk tüccarının vetlendirmek eme!indedır Moskova 30 (A.A.)- Tass a - 1 hududundaki garn'.-'onlarını tak- taki orduyu takviye için garb ga:-
jansı bildiriyor· viyeye karar vermıştır. nızonlarından 200 veya 300 bın ki-
Avrırparun şarkında vaziyet va- Tass ajansı, Nene Züricher Ze- şiyi çekmiş olduğuna dair olaP Almanyadan Son Tren «FATİH» TefriJ<llı1l1~. 

(l inci sahifeden ~evam) Son dakikada siyasi vaz:;;tfı· hamet kesbetrniş olmasma bina - itung taraiından verilen ve Sov- haberi kat'i surette tekzib etmelı:-

-

en Sovyet Rusya hükümeti, garlı yet kumandanlığının uzak şark - tedir. 

- -- "" 
Sabri Paşa, Irak aşiret reislerin- rafında bir çok yeni haber ıı bır 
den Şeyh Acil Al Yaver, İsviçre- diğ; için, cFatih• tefrikaJll'c~ısrı· 

Besab içi baş ihtimal: 

Almanya ve İtalya, şıırk \ie eenublan istikametinden derhal ve 
kollarını sallıya sallıya tenvüı.e giıipılıilir. Jılııumtan ve Bulgaris· 

tan beraberleri.ııde. İspanya ve Y ugııslavyaıım "aziyeti şüpheli. Bı.
nu iı.arşilik İngiltere, Fıan•a, Polonya, Tiirkiyr, Romaaya ve Yuna
ıı..istan birliği bu bütünı'iir. Tarafllll'daa lıu biriniA anavatan nüfusu 
aşaj:ı yukan 1A5 milyon ve birbirine müsavi. Her türlü ihtiyaç mad· 
deleri ve denWerde bizim tar:ıf, ordu ve harelet sahası şarllarmda 

öbür taraf daha f&Dslı. Variyete uınuıni olarak başabaş denebilir. 

• 
/ngiltere Ağır Basıyor İtalya Mısıra 

Teminat Verdi 

nin Kahire elçisi Brunnen İstan - gün dercederncdik. OkUYıı / 
bula gelmişlerdir. İsviçrenin An- mızdan özür dileriz. _.-;;;<ıı~ 

kara sefiri Lardi Kahire elçisini Öğrendiğimize göre ~~~,ııl : 
karşılamı:ştı.r. fübaren Almanya kerıd niP gır 

İkinci ihtimal: 
İngiltere •on ve müthiş bir politika hamlesile Japonya ve üste

lik Amerikayı, hatta Yugoslavya ve küçük şimal devletlerini kendi 
safına çekebilir ve Örs• Jennıiş şansını birdenbire çok sağlamlaştıra
bilir. 

Üçüncü llitimaJ: 
Mihverin ilı.ıbeti nr oluna olsun, denizden ve karadan hallaç· 

pan.uğu gibi didik didık F:.vurnlmak vaziyetindeki İtalya, son daki
kada küçük b"r rejim ameliyatile İngilterenin ayağına düşürülebilir. 
Şu anda Hitler"iA dilindoJu hofif tereddüd, Romayla Berlin arasında 
telgraf tellerinden akıyor. Rom" acı acı dü~ünmekte. 

Falcılık!• alilkam oJmaıhgı için besö dışı ihtimalleri araştırmıya 
bile lüzum gormüyorunı. 

Nt>tice JU:lur iri, akıl denilen müf!fisese bugün, hacfueler üstün
deki tahakküm kudretini kaybetmiştir. Ufkumuzda eşya ve badise
lerirı müstakil bir iradeyle sahlandığıııı görüyoruz. Medeniyet bütün 
aletlerile topyrkün vahş•tin emrine geçmek üzere. Bu manzara, he
DÜ7 kıyamet kopmadan kıyamet mimarisinin tecellisi. Fikir buiÜDü 
~klan haber verdi, bnırün de geldi. 

Sorun şiıt> di bana: 
- Harb olacak mı? 
- AmeliJataız şifa bulmaz bir yaranın, morfin prıııgalarile uyu-

tulmıyacağmı bılenlette harb başlamıştır. Eğer ilk topun ne zaman 
atılacağını soıuyorsan12 siz., diyebilirim iri bu ıın, morfin stokunun 

~ 

bitmesine bağlı. 
NECİB FAZIL KJSAKÜBEK 

(1 inci &ahifeden devam) 
son söz süngülerin olur. İngiltere, 
son ve kat'i kararı olarak bu diis· 
turu Hitler'in dikkatine ve dünya 
efkin umumiyesinin muhakeme· 
sine arzetmiştir. 

Ve .. hakikaten tek çıkar yol da 
budur. Artık dava bir Danzig, bir 
koridor.. hikayesi olmaktan çık

mış, beşeriyetin devamlı huzuru, 
sulhun devamlı muhafaza" pren
sipi olmuştur. Hiçbir şey bugünü 
kurtarmak için pamukipliğine 

bağlanamaz. Avusturyanın ilha
kına, Çekoslovakyanın parçalan -
masına ve istilisına, Arnavut]u
i;uıı işgaline, BaJıeşistanın bari· 
tadan silinmesine gözyum~lar 

da belki günü kurtarmanın, insan
lığı satır altına sÜTmcmenin ted
biri ve müsamahası vardı. Ancak, 
bugün için böyle bir hadisenin 
ne zuhur, ne de tekerrürüne im
kan kalmamıştır. İngiltOı-e ~n
disine ilanı harb edecek Almanya 
n müttefikleri karşısında birkaç 
defa galib goelebilmenin imünla
nna sahib olmuş bulunduğu gibi 
hududlarda patlıyaca.k tek sililıı 

milyonların süngüsü ile boğacak 
sulh cephesi hazırlıklan da ta -
mamik bitirilmiştir. 

Bu vaziyette İngiltere ancak: 
Ya hep, ya hiç .. davası üzerine 
gelmiş, kat'i cephesini almıştır. 

Şimdi düşünmek, karar vermek 
sırası Hitler'indir. 

Bu dakikada İngiliz kabinesi· 
nin tetkikinde bulunan ve henüz 
muhtevası mektum tutulan Hit
ler'in cevabı belki de bu karann 
ilk alamet ve delillerini taşımak· 
tadJr. Bu cevabın ve Uitler'in ka· 
fa.ı içindeki kararın mahiyetini 
ya top . .,,;!erile birlikte öğrene -
ceğiz, yahud da anlaşmak yolun· 
da biraz ümid veriyorsa İngilte· 
renin mukabil cevabının açacağı 
müzakere yolu buhranı atlatmıya 
veya tehire vesile olacaktır. 

Ümid ve temenni edelim ki, son 
saniyelerin dimağlarda şimşeklen· 
direceği fikirler insanlığın taliini 
harbe değil, sulha götüren fikir
ler ve kararlar olsun. 

Nihayet, Bitler de görüyor ki, 
Sovyet Rusya • Almanya ademi 
tecavüz misakı dahi sulh cephe· 
sini korkutmıya, sinir zilına uğ
ratmıya kifi gelmemiş, bilakis İn
giltere ve Fransayı daha şiddetli 
ve kat'i mahiyette harekete sev
lı.ettiği gibi Japonya ve Amerika 
dkirı umumiyeıilııi de sulh cep· 

Kahire 30 (A.A.)- Kahiredeki 
İtalyan orta elçisi, Mısır Başve -
kilini ziyaret etmiştir. 

İy, malümat almakta olan me
hafil, Mısır hükfuneti reisine İtal
yanın Mmr hakkındaki hüsnü ni
yetine dair yeniden teminat ver
m;ş olduğunu beyan etmektedir. 

Baltık Denizinde 
Seyrüsefer 
Tatil Edildi 

Moskova 30 (A.A.) - Bütün 
Baltık'da seyrüsefer tatil edil • 
miştir. İngiliz seyyahları Rusya
da .kalmak mecburiyetmdedirler. 

Hayacılık Haftası 
Bugün memleketin her tarafın

da havacılık haftası başlamıştır. 

Türk Hava Kuruıiiu bu münase -

betle bir beyanname neşretmiştir. 

besi lehine temayül ettirmiş ve .• 
Biller'i siyasi hüviyetinde olduğu 
kadu harb ve politika vaziyetin
de de :r.ayıflatmıştır. 

ETEl\I İZZET BENİCE 

Aşiret reisi ve Prel16es doğruca lanndan hiçbir eenebi tre ~te<W ~ 
Bağd::~deceklerdir. mesine müsaade etm_:~e 

7oMA TİZMA- LUMBAGO -·;;Art~ 

ARKA - BEL - DiZ - KALÇA AGRIL..A~I 

TESKiN ve iZALE EDER .,dir· 

h 1ın• h•' 
Sıhhat veHletinin 9 • 10 • 935 tarih ve 4-93 numaralı ru sa~ 

Kadıköy Vakıflar Direktörlüğü 11~, 
Senelik ,_. 

Semti Maballesl Sokatı Cinıi 1-· oO 
6 

Kiremit de· 2 parça ve 4000 dit 
re yolu m. murabbaı tarla uııa JıJ 

Yukarıda cinsi ve mevkii yazılı ol8f1 tarla 81/5/940 
5011 r,ı)d 

kiraya verilmek üzere müzayedeye çıkarılmıştır. . , le'" JI 1'' 
İhalesi 9/9/939 cumartesi günü saat 10 dadır. Jstel<LJ 

Boğaziçi Çubuklu 

Vakıflar müdürlüğüne gelmeleri. (6831) 



No.70 Yazan: Rahmi Yağız 

liaydi Bu Sefer de Hayatınız Ba
ğışlandı, Temiz Havaya Kavuştuk 
flof ve Derin Nefes Alıflarile Ciğerlerini Dolduran 
Suvariye Temiz Hava Eksir Gibi Tesir Etmişti 

brafına bakındı .. Halii sergi gibi 
'ltatında uzanan, sintene üzerinde 
htaıı birisine gözleri takıldı, ba.k· 
tı. . Bu, çocukluk arkadaşı ve en a
~ansız rakbii topçu gediklisi o~ 
"it Sabo idi .. 

- Can vereceği zaman bile he
lif bana sokulmadan yapamıyor! 
t l)edi, başı şiddetle ağrıyordu. 
• llerne şakaklarından tuttu, aya
.a kalkıtı .. 

~veıa Oskar'a bir tekme vur
rlıı, sonra ortaya haykırdı: 
I{ -B:ey, sünepe gemi fareleri ... 
~Ydi bu sefer de hayatınız ba • 
ı.. landı.. Taze havaya kavuştuk. 
-....ı.llcın güverteye!.. 

:Sunları söyledikten sonra hıilA 
~dine gelemiyen Oskar Sabo'ya 
Ua a şiddetli bir tekme savurdu, 

Ve etti: 

~ - Sen olduğun yerde yat .. ge
.._r .. seni Allah bir gün elbet kal
'll.l'trı 

t \re .. yürüdü, kendisini sen deli • 
~~ek taklb eden arkadaşlarının ö
Unde güverteye koştu. 

b ıc1avye ile İzid-0r ve çar<kçıbaşı 
~r kaç dakikada ciğerlerini ta • 
l>,ı,aırıen temizlediler. Bol ve derin 
~ alışlarla ciğirlerine doldur -
llj ~emiz hava süvariye iksir gi
~ tesır etmiş. tükenen kuvvetini, 
~ılen dermanını iade etmişti. 
Ilı "Ye çarçabuk kendini toparla
tt. leoştu, dürbi.inünü aldı, geldi, 
t tafı, ufku tarassuda koyuldu. 
R 1~ela Silivri iskelesini gözde!} 
~ \lı;ırdı.. görünürde bir kaç kişi 
ı:c1ı o_nıar da yük taşıy~ hamal
( dı. Lımanda, sahile baglı yel -
~nlılerin yanıbaşında birbirlerile 
ltı:.~n iki üç kişiden başka kim-
1.ı mevcud değildi. Sahilden 
~ tJtecıııemiyeceklerini kestireıı 
b·la~ye'nın gönlü ferahladı, dür
~ Ununu yavaş yavaş uzaklara, de
~~le göğün birleşır gibi gözüktü
bu Ufka çevirdı. Dikkatle oraya 
~lt:ı. Bir duman. bir geminin mev-
1 <lı;-etıne delalet edecek izler a
•dı. 

~\ı:arnıara ufukları da bomboştu. 
~ Şaına hnüz altı saat kaldığı hal
~ bu tarassud süvarinin bütün 
tltularını sildi: kendi kendine: 

1-t' Biraz hava alalım da yine da· 
ı).&eecyi bekleriz! 

~ 'Ye söylendi, birer. ikişer gü
~leye toplarunağa başlıyan mü-
~e~atın yanına yürüdü. 

~-ela.ket ve aksilikler, birbiri Ü· 

1-t 111e gelirler, birbirlerini tamam
lıi) ~- Triton için de bu, tamamen 

Yle oldu. K lavye Silivriyi ta • 

rassud ettikten sonra ortada ken- ı 
dilerinin görüldüğüne dair hlç bir 
şüpheli harekete rastlamayınca 

içi ferahlamış, ikurtulduklarına da
ir' büyük bir ümide kapıhmştı. 

Halbuki beri tardta Triton'un fe
'Wretlerini tamaınlı:yacak, bütün 

bu talihsitliklere tüy dikecek bir ı 
lıidise cereyan ediyordu. 

Amiral Soşon o sabah lstan -
buldan hareket ederken bütün is· 
kele ve limanlara; liman reislik

lerine telgraf vermiş; bir destro
yer fırkasının kendi kumandasın

da Marmaraya açıldığını, güzer
gahta tahtelbahir arıyacağını, tek· 
mil :Marmarayı karış karış dola
şarak tarayacağını bildirmi§, hal
kın bombardımanlar, tahtelbahir 
taarruzlari!e bozulan maneviyatı
nı takviye etmek istemişti. 

&-kenden telgrafı alan Silivri 
liman reisi de Silivrinin İstanbula 
en yakın iskelelerden olduğunu, 
donanmanın erkenden oraya va
racağını hesaplamış, Amiral So
şonu ve donanmayı beklemeğe 

•brujlamıştı. 

Telgrafın üzerinden saatler ge
çip de gelmediğini görünce liman 

reisinin canı sıkılmış, eline düi-bü
nünü almış, denize nazır bulu • 

nan liman dairesinin penceresin
den bakmağa, deniııi, ufku görmek 
üzere tarassuda girişmişti. 

Reis arada bir yerinden kallu -
yor, dürbünile bir defa uzaklara 
.bakıyor, destroyerlere ait dumanı 
uzaktan görmek istiyordu. 

Halbuki Amiral Soşon o sabah 
ıgün doğarken İstinyeden hareket 
etm;ş, kendisi .Muaveneti Milli
yede bulunarak Amiral forsunu 
dalgalandıra dalgalandıra Mar • 

maraya açılmış, pqinde Yarhisar, 

Tıışo:ı: ve Samsunu da sürii.kliye-

rek doğro Marmara adaları istika-

metine atıhnış. yolda Mudanya • 

nın tahtelbahirler tarafından to-

pa tutulduğunu da öğrenince ro-

tasını o tarafa çevirmiş, Mudan • 

yaya gelmiş, şehrin telişını din-

dirmek için karaya <;ıkmış, tahtel-

bahirler hakkında etraftan malii· 

mat toplamış, yine sür'atle deni-

ze açılarak o civarda bulundukla

rını tahmin ettiği tahtelbahirleri 

aramağa koyulmuştu. 

· (Devamı var .> 

YENİ NEŞRİYAT: 

Masal Dünyası 

Ercümend Behzad 
Beş senedir titiz ve yorucu bir 

çalışına ile yeni kitabını hazırlı-

yan Ercümend Behzad, yakında 

yeni şiirlerini (Masal dünyası) a-

dı altında çıkaracaktır. Şiirimizin 

şimdiye kadar girmediği sahalar-

da çok arijinal araştırmalar ya· 
pan şair, bize tanımadığımız a -

lemlerin havasını getiren bu şiir
lerinde •hayal ile realitenin• a
rasına kurduğu köprüde korkma-
dan yürünebileceğini gooteriyor. 

Serbest nazmı; kendine has bir 
görüş zaviyesinden işliyerek, mu-

hayyilemizin bugüne kadar te -
masından ürktüğünü imaj ve mo
tiflere bu şiirlerinde yer vermekle 

yeni Türk şürinC:e neler yapıla
cağını isbat eden Ercümend Beh-

zada bu yolda yürümesini sami· 

miyetle tavsiye ederiz. 

Polonya Beş Günde 
Ortadan Kalkar mı? 

( f ünrü sayfadan devam) 
lendikçe bu nikıbin kimseler de 
ümidsizliğe düşmektedir. 

Hulasa vaziyet şöyle tasavvur 
edilmektedir: 

Alman harb makinesi hazırlan· 
mıştır. Hiçbir eksiği yok. Yalnız 
Bitlerin düğmeye basarak bu 
makineyi harekete getireceği da· 
kikayı bekliyorlarmış. 

Bir düşünce ilave etmek lazım: 
Şimdiye kadar Almanya böyle bir 
hazırlıkla yürüyerek komşuları • 

nın memleketlerini aldı. Avustur-
ya üzerine yürüdü. Orasını aldı. 

Çek-0slovakya üzerine yürüdü. Ne
ticemalılm. Şimdi Alman halkı 
şöyle düşünüyormuş: Bu sefer de 
Avrupada başgösteren buhran ar
tık en keskin devrine girdi. Ge
_çen seferler de böyle olmuştu. Fa
kat Alman ordusu yürüyünce is· 
tenen memleketler silih patlat • 
madan alınıyor, mesele de kalmı

yordu. Bu sefer de silah patlama· 
dan her şey olacak!. 

Yirminci Asrın Robensonları 
\'~an: l\IAYNE • REİD 

ı,~tico gittı. Roll yeır.;şleri t~p
.~"'ğa ha !adı. Biraz sonra Kuco 
~ktan haykırdı: 

~~..._ Bır av buldum, ne olduğunu 
~ıYoıum, çabuk gelinız. 

~·l!I kayadan kayaya atlıyarak 
iı;.. tıı. R:uco bir oyuğa eğilmiş bir 

na it " " n kuyruğundan yapışmış· 
" 0 1! .ordu: 

' Bu hayvan ned.r 1 

: :S•lmem, hıç .germedim. 
t~, Övle ise gayret et de şu de • 

'ı ç itar. 
~~~ B~n de bunu yapmak isti • 

,.~11> amma yapamıyorum. 
C\.ue 
. 0 \arku\•vetle kuyruğa a-
'.Y')r..ı.. . • 

~w amma, ~ayvan ycrınden 

ÇOCUK RO'\tANI No. 9 

bile kımıldamıyordu. 
Rober Rolf sordu: 
- Buraya girdiğini gördün mü? 
- Evet. Benden korktu. Koş • 

tu, sıçradı, bu oyuğa girdi. Her· 
halde iyi bir av olacak. Domuz 
yavrusu gibi birşey. Virjinia ıkap
lumbağalanna benziyor. 

Raif: 
- Armadillo olacak dedi. 
Bu hayvanı tarife b&lladı, Küco 

sevinerek hep: Evet, tamam di-
yordu. ' 

Bu !spanyo!lann Armada, ce
nubi Amerika ile Meksikalıların 
Armadıllo dedikleri, sert kabuklu 
bir hayvandı. İnsanlara zararlan 

Türkçesi: SİS 

yoktu. Otla bes'enirler, çok ko • ~ 
şarlar ve takib edildikleri zaman 
bir uçurum kenarı ararlar, orada 
tortoparlak olup kendilerini boş
luğa bınkırlar. 

Küco nihayı:!t: 

- Bu hayvanı buradan çıkar -
mak için kuyruğuna öküz koş -
malı! dedi. 

Deliğe giren Armadillo pençele
rini kayalara takmış, kabukları • 
nı gen şletmişti. Raif: 

- Amma ne )"apıp yapıp bu 
hayvanı yakalamalıyız. Kırmızı 

derilileı: bu hayyanın etini yer
ler dedi. Nasıl yakaladıklarını bi
lirıın. Tecrübe coelim. Kuyruğu 

HiKAYE• 

Evlendiler ••• 
(4 üncü Nyfadaft devam) 

- Alla Ahmed, ben Leylıi.-. 

- Leyla mı . Leyla ... Nasılsın 
Leyla?. 

- Teşekür ederim. İkinci ço -
cuğunu tebrik ederim. 

- Teşekkür ederim Leyla. Sen 
ne iilemdesin? 

- Bildiğiniz alemde. 
- Dostluğumuz baki değil mi! 

Yarın gece Tokatlıyanda buluşa· 
lım istersen. 

- Bulaşalım. 

* Eri.esi akşam Tokatlıyanda bu-
luştular. 

- İstediğin hayatı yaşıyorsun 
Leyla. Mes'udsun ya?. · 

- Mes'udum. Ya sen! 
- Ben de ... 
- Çocukların nasıl? 

- İyidirler. 

- Bir sene üç ay içinde iki ço-
cuğun oldu. 

- Hesab ettin demek. 

- Sen etmedin mi?. 

- Etmedım doğrWiıı 

- Karın nerede?. 
- İzmire gitti. 

* Ahmedle Leyli üç dört gün üst 

üste buluştular. 
Beşinci günü Ahmed: 
- Haydi Adaya evimize gidelim 

de seni karıma takdim edeyim de
di. 

Gittiler. Kapının önüne gelince 
Leyla fena halde kızdı. Bu köşk 
kendileri için tufo,p döşedikreri 

köşktü. 

Girdiler. Leyli derhal aldıkları 
döşemeleri tanıdı. Etraf çiçek i
çindenyid. Ahmed karısını ne 
kadar çok seviyordu. 

- Hani çocukların?. 
- Acele etme. 

- Karın nerede?. 

Ahmed masa.mn üstlınde du • 
ran bır resmi gösterdı: 

- işte! dedi. .. 

Ley la kendi resmini tanıdı ... 

- Bu ne demek Ahmed•. 

Ahmed Leylanın 

çöktü: 

önünde diz 

- Gönderdiğim düğün daveti· 
yesi, çocuğum oldu diye yazdı -
ğım mektublar hepsi yalandı Ley
ıa ... Seni bekliyorum .. 

- Demek çocuklar ... 
- Çocuklarımız olacak Leyla .. 
Leylıi Ahmedın boynuna •a -

rıldı. 

mikdarı Tahmin Teminat 
Tutan Mikdarı 

Teslım Yerı 

Mazut motorin 
Benzın 

Makine yağı B. B. 
Valvalin (C) 

Kilo 
6000 

100 
500 
200 

80 

L. K. L K. 
4.'iO 33 75 Halkalı Ziraat mektebi 

21 1 50 

175 
70 
16 

11 25 
5 25 
1 30 

53 50 

• • 
• 
• • • 
• • • 

Yukaı·da mikt~rı ve teslim mahalli yazılı r.ıalzeme on beş gün 
müddetle açık eksHtmeyc konmuştur. İhale 14/9/939 cuma günu 
s•.at 15 de Halkelı Ziraat mektebinde yapılacaktır. isteyenler şart
namevi tstanbul Zir&at müdürlüğünde ve CTektepte Sabtt serma
ye muhasib mes"ullüğünde görürler. Eksiltmeye iştirak edecekle
rin teminat ı;ıaralarik bi:rlikte ihale günü saatinde mek~teki k 

1-SO!f TZLOaAr- 30A0USTOS 1939 

Rüyalara Dair 
- 1 

Rüya o kadar garib bir hadise- [ 
dir ki her zaman insanların efka
rını işgal etmiştir. Hatta bugün 
bile rüyaya., istikbali okumıya 

müsaid, müphem ve esrarla do· 
lu bir vasıf veril.ıııek isteniliyor. 
Rüyalarına dikkat eden ve bun· 

!arı birer muhbir gibi nazarı iti· 
bare alan kimselere inllllalun, on
ları taklid edelim mi?. 

Rüya öyle bir tevehhümdür ki 
ciddi ve ınihaniki tedkikata mu -
kavemet edemez. Müşevv~ ve 
meşhur rüyaların bazı ahvalini ta
hattur ederek faaliyeti dimagiye 
kanunlarının daima ayni halde bu
lunduklarını, ayni serbest fante
ziye taal~ılk ettiklerini, uyku es
nasında bile bu kanunların kabili 
tatbik olduklarını göstermek is-
tiyoruz. 

• •• 
•Uyku, ölümün kardeşidir!• bu 

söz pek çok zaman evvel söylen
miş ' ir. Hakikaten uyuyan bir a
damda hayat ir>kıtaa düçar -0lmuş 
vazifelerın hepsi tevakkuf Ctmlf 
gibi göriınür. Uyuyan, etrafında 

geçen şey !ere karşı lakayddır. Ya· 
nına yaklaşıld:ğını görmez. çağı
nld:ğını işitmez. Bazan. kendısine 
bir dar-be indiri'diği zaman gayri 

bulunduğu hana koşar. Fakat hey. 
hat! Onu kanlar iç.nde ve ölü bu
lur.• 

Sezar, katlolunduğundan bır 

gün evvel J üpiterin yanına gö· 
tiirüldüğünü görmüştü. 

Eski muharrirler tarafından 

nakledilen bu masalların yegane 
kıymeti, onların rüyalarla meş • 
gul olduklarını göstermesidir. Ha.Ji. 

lıazırdaki muharrirler de rüyaya 
dair birçok hadıseler zıkrediyor
iar, birçok yaztlar yazıyorlar. 

İskoçyalı meşhur doktor Aber· 
koni, Edımburga giderken bir ha
na ınen protest!lll rahibin vak'a
sını hikaye ile diyor ki: 

·Rahib uykuya dalar dalmaz, 
epeyce uzakta bulunan köydeki 

evinin yandığını ve çocuklarının 
alevler içinde çırpındığını gör • 

müş. acele kalkarak yola Çikmış; 
evini ateşler içinde bulmuş, ka • 
rışıklık arasında beşiğinde unu

tulan en küçülı: çocuğunu k;,.:tar
mak için zleovler içerisine atdmış
tır.• 

Buna benzer bir vak'" da dok
tor Maks Siman tarafında;:. nak • 

lolunınuştur: •Bir gecP, i'rcns<s 
Kont; rüya.sınd" çocu 'darının bu· 

lıınduğu dairenin yınıl~·ğını ve 
çocuklarıı.cn e'1k:.ı: a'.tıııda kal • 
dığını görmüş, hemo!.r. hlzmefoi • 

' terini uyandrara:k ;oc .. klarını p -
nına getirmesini söylemış, ço • 
culdar daireden ~ı l<a~ çı;rmaz ta· 
van yıkılmıştır.• 

Drümand'ın b:r es~•.:ıdP ;u sa
tırlar okunur: 

vicdani bir hareketle döner, 
Çünkü o, artk düşünen, mülahaza 
ve irade ıle hareket eden bir mev
cud değildir. Bununla beraber, 
kendlSinde bazı hiid,selcr vukua 
gel r. Zihnini .;;:ıaı edn. Fakat hu 
hadiseler. kC"ndısı ın h:çbu' mü • 
dabalesi yokmuş gibi vaki olur. 
Uyandığı \'3.kı ' bir aktör gibı de
ğil. bir şanid vaz.ksini oynıyan 
b:r kimse gib!. cereyan eden vak-
aları hatırlar Bu . hadıseler, rü ·a ·: ,,,.. • .,, .. ,_,.,, .. ,.,,.,,_, •-• •••••••••"•••• .. ••• .. , .. , .. ,..,.,., 

denilen ~<yi teşkil eder. I 335 Doğumluların 
RUYA. isTiKnAL üzERiNE Son Yoklamaları 
AÇILMIŞ BİR PENCERE 

l\lİDİR? 

Acaba ba]tikatte ruya nedir? 
Rüyada ttbia ın, beşerin fevkinde 
bır kunet bulunduğunu kabul 
etmeli mi'. 
&kı çağda bciyle düşıi.nüyor • 

]ardı. Onlar, zannediyorlardı ki 
rüya, Cenabı Hak tarafından is· 
tima.l e<L.len bir vasıtadır. Yaşı· 

y.ın insanları, hayttan mahrum 
ölülerle mü.:oasebatta bulundur • 

Beyoğlu Yerli Askerlik şubesin
den: 

335 doğumluların son yoklama
larına dair 29 ağustos 939 tarihli 
gazetelerle neşredilen iliinda gös
terilmiş olan yoklama günleri a· 
.şağıdaki şekilde dcğiştirilmi§tir. 

1 mıya yarar Buna binaen müellif· 
ler tarafından harikulade bır çok 
hikayeler nakledilmiştir 

1 - Şubemiz yerlisinden asker
lik çağına girmiş olan 335 doğum

lularla tahsil ve sıhhi sebepler -

den dolayı ertesi seneye bırakılan
ların son yoklamaları şubemiz bi

nasında toplanacak olan askerlik 
nıecliı;inde yapılacaktır. 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 
Nevralji, kırıklık 

- B icabında 
ve bütün ağrılarınızı der hal keser 
giiııde 3 ka7e alına'ıilir. -

• : ı ı·ı~IJ!:o:r;: 
GRİP NEZLE NEVRALJİ 

BAŞ DiŞ 
KIRIKLIK 

Soğuk Algınlıkları ve Ağrıları 

NEOKALMiNA 
TESt<iN EDER 

Şıhhat Vekaletinin 15 4·936 tarih ve 4.45 numaralı ruhsatını haizdir 1 
nu bırak ve deliğin önünde ha - ı 
zır dur. Eğer çıkarsa yakalarız. 

Küco Kuyruğu bıraktı. Roll bir 
ince dalı kesti, delığe soktu, hay· 
vanın sırtına vurmağa başladı ve 
biraz sonra kuyruğuna yapışıp 

şiddetle çekti. Hayvan deıikten 

çıktı. Küco kafasına bir balta 
vurdu. 

Roli ile zenci yakılacak odun, 
pişirileeek av ve bol yemişle ar -
kadaşlaıının yanına geldiler. Ba· 
yan Raif kabuklu hayvanın etini 
pek beğenmiyecekti amma, çe -
kirge balına bayıldı. Çocuklar da 
!leVe se,·e yemişlerdı. Bilhassa 
Lüiza durmadan yiyorud. 

Harareti artık düşen Lüiza ko
nuşmaz olmuştu. Bayan Rolf ço
cuklarına küçükle konuşmamala
rını tenbih etti. Bu altı yaşında· 

ki yavrunun zihninden kötü ha· 
tıralar çabuk silinecek, çocuk ken
dıne gel,,cekti. 

Lüiza ar•ık annesini aramıyor, 

fakat Bayan Rolfun da yanında 

ayrılmıyoı, arada bir göğüs ge
çirerek mahzun mahzun kaıjının 

yüzüne bakıyordu. Kad•n çocuğu 
kucağına alıyor, canım kızım di
ye bağrına bastırıyor, öpüp ok
şuyordu. Lüiza Bayan Rolfun ku· 
cağında uyuyordu. 

Derhal işe koyuldular. Küco a
teş yaktı. Raif hayvanın kabuk -
!arını ayıkladı. Frank bir şiş kes
meğe başladı. Yemeği ateşe koy· 
dular. 

O zaman mühimbirşeyler unut
tuklarını farkettiler. Ne tabak, 
ne çatal, kaşık, ne de bardak 
vardı. Hepsini arabada •bıra~ 
!ardı. Yalnız Küco ile Rolfun han· 
çer !eri vardı. 

İki hançerle eti tencereden çı
kardılar. Et suyu biraz soğuduk
tan sonra çocuklar sıra ile ten
clreden içtiler. Ne çocuklar, ne de 
bayan Rolf kabuklu hayvanın e
tini tatmak istediler. Yalnız biraz 

İşte Plütark n bıze mıras bırak
tığı bir hikaye: 

•Simonıd, yolda giderken tanı
madığı bır adamın cesedine tesa
düf ve def eW Ertesi giın bir ge
miye binn ~- hazırlandı. Fakat o 
gece rüy,~ıııda, gündüzün defnet
tiğ. adamı gördü. Bu adam ona, 
kat"iyyeo .gemiye bin emesini. 
binerse batacağını, bogulacağını 

söyledı. Bu ıh bar üzerine Simo • 
nid niyetınden vazgeçti, gemiye 
binmedi. Birkaç gün sonra, gemi
nin battığını işitti.• 

Çiçeron da şunu hikaye edıyor : 

•İki dost, seyahat ederken Me
gara vasıl olur ve geceyi geçir· 
mek içın ayrı ayrı hanlara iner • 
ler. Bunlardan biri.si, refikinin 
kend..sinden imdad ve muavenet 
taleb ettiğini rüyasında görür ve 
rahat rahat uykusuna devam e
der. Fakat, üçüncü defa ayni rü
yayı görünce kalkar, arkadaşının 

Rolf yedi, üst yanını Kı1co ağzı
nı şapırdata şapırdata gövdeye 
indirdi. 
Güneş batmağa başlamıştı. Ge

ceyi nasıl geçirecekler:ai düşün· 
mek zamanı gelmişti. Bütün ör • 
tüler arabada kalmıt-' Hava da se
rinliyordu. Bütün geceyi, hatta 
ateş başında geçirmek bile tehli· 
keliydi. Görünürde barınacak bir 
yer yoktu. 

Rober Raif: 
- Ben mutlaka arabaya kadar 

gitmeliyim dedi.. At yedi, içti. Ge
ce tamamile basmadan gidip ge
lebilirim, örtü getiririm. Küco si· 
zin yanınızda kalsın. 

Karısı: 

- Hayır seninle beraber girı;in 
dedi. Burada Hanri ile Frank var, 
biz korkmayız. Köpekler de var. 

Roll çocuklarına: 
- Herhangi bir tehlike görür -

senız ateş ediniz!. 

(Dtvamı var) 

2 - Yoklamaya 1 eylıll 939 da 
başlanacak ve 30 birinciteşrin 939 

da son verilecektir. 

3 - Nüfus kayıtlarına göre her 
nahiye halkı için ayrılan bu gün· 
ler aşağıda gösterilmiştir: 

A • Eylıllün 4-6 ıncı günlderin
de Beyoğlu merkez nahiyesi. 

B - Eylıllün S-12-14 \'e 18 inci 
günlerinde Galata nahiyesi. 

C - Eylülün 20-22-26-28 inci gün· 
!erinde Şişli nahiyesi. 

D - Birinci teşrinin 2 ve 4 üncü 
günlerinde Taksim nahiyesi. 

E - Birinci teşrın 6-10-12. ınci 

günlerinde Kasımpaşa nahiyesi. 

F - Birinci teşrin lS-20 nci gün· 
!erinde Hasköy nahiyesi. 

G • Birinci teşrin 21 inci günün· 
de Kemerburgaz nahiyesi. 

4 - Yoklamalar yukarda yazılı 

günlerde ve öğleden sonra saat 
13 den 17 ye kadar devam edecek· 
tlr. 

5 - Resmi ve hususi okullara 
devam edip tecile tabi olan okur· 

Iarın kayıtlı bulundukiarı okul -
!arda nüfusa kayıtlı olduğu ma • 

halleri gösterir fotoğraflı \•e tas· 
dikli vesika getirmeleri Liı.ımdır. 

6 - Şubemiz yerlısi olup harıç 
şubeler mıntakalarında bulunan

ların da bulundukları yerlerdeki 
askerlik şubelerinde yoklamaları· 
nı yaptırmaları liizımdır. 

7 - Yoklamaya :vaktınde müra
caat etmiyenlerın sonradan gös • 
terecekleri mazeretler Askerlik 
kanununun 26 ıncı maddesine gö

re kabul edilmiyecektir. Bu iti • 
barla bet mükellefin tayin edilen 

günler zarfında JUbeye müracaat
la yoklamalarını yaptırmalar~ ak
si takdir<le askerlik kanununa gö
re cezalandınlacaklan ilan olu • 
nur. 
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l!mm
B ir tek tüp sizin de bu neticeyi 

Almanıza kafi gelecektir! 

Bugün ilk İş 
Olarak Bir 

Radyo/in 
Alınız ve bitinceye ka
dar her yemekten son

ra kullanınız bu müd
det sonunda dişlerini

zin evvelkinden çok 
daha parlak, çok daha 
beyaz ve çok daha 
temiz olduğunu göre
ceksiniz. 

RADYOı.tN'in 1ıelllba,h Dd hususiyeti nrdır: Evvela dişlttdeki kir 
tab•hımı ııöker, yemf'.k, i~ ve ılgara dumanının husule ııetirdiği 

lekeleri pb:nr, IODra dişleri yılı.ar, parlatır ve 
_ mikroplan :yüzde 100 öldürilr. 

Sabah,öğle, ve akşam her yemekten sonra 
GtlNDE (JÇ DEFA 

Di!t macunu ile dişlerinizi -
lstanbul Sahil Sıhhiye Merkezi Satınalma 

Komisyonundan:· 
:Merkezimiz ve mülhakatı ile Çanakkale merkezi ambarlarına tes

llın edilme k§artlle (500) ton krible maden ,kömürü ile (30) ton yerli 
&ömi.kok .köı.ıürü kapalı zarf usulile satın alınacaktır. 

A - Tahmin bt'deli krible maden kömürünün beher tonu (14) lira 
(67) kuruş ve ı;limikok kömürünün (23) liradan tutarı (8025) liradır. 

B - KömiırC• ıartnamesi merkezimiz levazımından parasız alınır. 
C - Eksiltme 5/9/1939 salı günü saat 15 te Galatada Karamustafa

paşa sokağında mezkftr merkez Satınalına komisyonunda yapılacaktır. 
D - Ekııiltme kapalı zarf usulile yapılacağından isteklilerin eksilt

me başlamadan bir saat evvel teklif mektuplarını ve tem "natlarını yatı

rıp makbuz almaıarı şarttır. Aksi takclirde eksiltmeğe giremezler. 

Şeker Hastahğı Olanlarla Fazla Sişmanlıktan Şikôyet Edenlere: 
•• 

kuıı!::rı:::ğiniz KAN z u K G L u TEN ~::::~=a~!~:: 
Bütün tanınmış eczane, ecza depoları ve büyük bakkaliyelerden : 

Kanzuk Glüten Ekmeği - Kanzuk Glüten Gevreği ( Biscotteş ) - Kanzuk Glüten 
Makarnası • Kanzuk Glüten Şehriyesi - Kanzuk Glüten Princi - Kanzuk Glüten 

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

emirlerine uygun ve sabit olarak hazırlanmıştır. 

A U K L EN Müstahzarları 
Fazla şişmanlığa istidadı olanlar için en mükemmel reJım müstahzarlarıdır. 

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

lstanbul perakende sat19 yeri = •• Bahçekapı Zaman ltrlyat Deposu 

IZMiR ACENTE.MiZ TURK ECZA DEPOSUDUR 

BfOGENİNE: Terkibinde bulunan demir, kinin, ar
senik gibi mukavviyat ile kola, koka, kinkina gibi 
müştehi hulôsaların gayet itinalı bir surette bir
leştirilmesinden husule gelen bir müstahzardır. 
BlOGENINE: Gıdası i<an olan sivrisineklerin i~nelerile kanımıza aşıladık
ları sııma parazitlerini öldürür. tıtma parazitleri, kanımızda ı e 'ap kaide
lerinin haricinde kalan ve şayanı hayret bir derecede çoğalırlar. Eu 
korkunç üreme neticesi kanın en hayati kısmı olan kırmızı yuvarlacıkları 
mahv ve harab olur sıtma meydana gelir. 
BIOGENINE: Kanı temizleyip co~allır. Ktrmızı kUreci'derl artttrır. 
Adale ve sinirleri kuvvetlendi~~ • ."._.llhayı açar, dermansızlığı gide
rir. Sıtma parazitlerini öldUrmek suretile şifa temin eder ve sıtma
dan koruyan yUksak tesirli bir il çtır. Tili olarak bel gevşekliği ve 
ademi iktidarda büyük faideler temin eder, 

Sıhhat Vekaletinin Resmi mÜ•aadesini haizdir. Her eczanede bulunur. 

-----~ 
Tashih ilanı 

ıııı-<Y 
23 ağustos 939 tarihli nüshamızda Çatalca Ziraat Bankası aJ 

nın gayri meııkul satış ilanındaki tashihatı aşağıya dercediyoruı. 
l - Birine: sütununda borçlunun ismi Ahmet oğullarıdır. 
2 - Yedinci sırada cenuben Seit Efendi tarlası olacaktır. 
3 - Sek1zınci maddedelki Kovalık çayırıdır. 
4 - On altıneı sırada tahta köprüdür. ~;~ııJI 

fi - Tahsili emval kanununun c9 ve 10> uncu maddesine 
yapılacaktır. 

1 

Vaz' vetin yuk~.rdaki şekilde olduğu tashihen ilan olunur:_....--:: 

SAÇ EKSIRJ 

Komojen 
Saçları besler, köklerini 
kuvvetlendirir, dökül· 
mesini önler, kepekleri-

E - Krible ve sömikok kömürlerinin temlııat parası (601) lira (88) !===================================== 
kuruştur 

ni giderir. 

F - Eksiltmoğe gireceklerin kömür tüccarı olduklarına dair Ti
caret odasından 1939 senesine ait vesikasını ibraz etmeleri şarttır. 

(6403) 

• 

HASTABAKICI 
HEMŞİRELER 
Okulu Direktörlüğünden: 
Yeni ders yılına hazırlanılmaktadır. Okul geceli ve para

sızdır. Okul, ı;enç BayRnların haa:abakıcı ve ziyaretçi hemşire 
yetiştirmek, ha.tanelerde ve umumi sıhhatle alakadar olan mü
esseselerde çalışmalarına mahsLtstur. 

Tahsil müddeti üç yıldı r Teoril< ve Pratiktir. Dersler hu
&usl doktor profesörler ve 111u:ı.lliınler tarafından verilir. İs

teklilerin iyi ahl&klı ve sıhhatli ve en az orta tahsili bitirmiş 
olmaları şarttır. Diğer şartlarımızla fazla izahat için 

yazı ile veya bizzat İstanbulda Aksarayda Haseki caddesin -
de okul direktörlüğüne müracaat edilmesi. 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı lstan-
A 

bulLevazımAmirliği SatınalmaKomisyonundan: 
Miktar ve Cinıi Tahmini Fi. ilk te-

Lira Kr. mlnatı 

İstanbul Orman Müdürlüğünde~: 1 ZAYİ 
İzmir Erkek lisesinden 936 tari

hinde almış olduğum 465 nu-n~ -
ralı tasdiknameyi zayi ett:m. Ye
n isini çıkaracağımdan eskisinin 
hükmü yoktur. 

1 - Or;•ıan Umum müdürlüğü teşkliltına dahil Orman Tahdit ko

misyonlarına dağıtı:ınak üzere imaline lüzum görülen 50 adet müdafaa 
tipi çadırın ırniıli 15 gün müddetle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - M~ıokur çadırl:ırın muhammen fiyatı cem'an 3250 üç bin iki 
yüz elli liradır. 

3 - Ekoıltm~ 1939 Eylul l inci cuma günü saat 15 d~ İstanbul Or

man Çevirgt m:ıdürlüğü odasında yapılacaktır. 

4 - Muvak~at teminat 423 lira 75 kuruş. İstanbul Orman mes'ul 

muhasipliğinden alın:ıc&Jr: makbuzla Ziraat bankasına teslim edilecek-
tir .. 

5 - Şartname İstanbul Orman müdürlüğünde görülebilir. 

6 - Eksıltmeye girebileceklerin şimdiye kadar bu işleri yapmış 

bulunmaları ve ehliyeti<:rile birlikte belli gün ve saatte sözü geçen ko-
misyona müracaatları. c644lo 

İstanbul Belediyesi İlanları 
Şehir tiyatrosu tarafından 1-10/939 tarihinden Nisan 940 sonuna 

kadar h~r 15 günde bır çıkarılacak Türk Tiyatrosu adlı mecmuaya ko
nulacak ilanlar açık arttırmaya konulmuştur. İhale 11-9-939 pazartesi 
günü :mat 14 ae Doimi Encümende yap·ılacaktır. Muhammen bedeli 390 
lira ve ilk teminat ?.9 lira 25 kuruştur. Şartname Zabıt ve Muamelat mü
dürlüğü kalemınd" )!Örülebilir. Taliplerin ilk tem 'nat makbuz veya 
mektupl3rı ile ihale günü muayyen saatte Daimi Encümende bulunma-
ları. (6745) -

Ekzamanın ilacıdır. 

İzmir Erkek lisesi talebesin
den 375 numaralı Ali oğlu 

Orhan Necmettin 

_.. Dr. IHSAN SAMI.._ 

1 
GONOKOI\ AŞl~I 

!felsoğukluğu ve ihtilatlarına kar 
fi pek tesirli ve taze aşıdır. Divan· 

,~lu Sultanmahmud türbesı 
No. 113 

ZAYİ 

Eski İmalatı Harbiye Usta mek
tebi Dördüncü sınıfından aldığım 

mektep tasdiknamemi zayi etti -

ğ i mdon bu kere yenisini alaca -
ğımdan eskisinin hükmü yoktur. 

Ahmet Hultl.si oğlu 
Ahmet ~malettin 

Üsküdar İkinci Sulh Hukuk 
mahkemesinden: 

l 73 çift maa kayış 216 25 17 
mahmuz. 
600 cibinlik 
1000 • 

Pazarlık 11/9/939 pazartesi sa- l••Y•ar•a•v•e •(•ıb•a•nl11aı.~d•a•ku-l•la•n•ıl•ır•.•H•er•Ec-za•n•e•d•e•k•u•tu•s•u•5•0•k•uru•ştur••"• 
at 11 

Üsküdarda Arakiyeci Hııcıcafer 
mahallesinin Hasodalariçi soka -

ğında l numaralı hanede sakin i

lken 24/12/936 tarihinde vefat eden 

ve terekesine mahkememizce vaz'i-
24rn oo 
490C 00 

184 
368 

Açık eksiltme 11/9/939 
• • 11/9/939 

14 
15 

1- Komutanlık ihtiyacı çin yukarıda cins, miktar ve fiatı ile ilkte
m,natlangösteı ı.:en üç kalem eşya pazarlık ve açık eksiltmeye konul
muştur. 

2 - Nümune vıı iartnameleri komisyonda görülebilir. 
3 - İsteklılerin kanuni vesika ve ilk teminat mektublarile birlik

te gün ve saatınde Galata rıhtım caddesi Veli Alemdar han ikinci kat-
taki komisyona gelmelerL (6633) 

Sahip ve neşriyatı idare eden Bqmuharrlıi 
ETEM İZZET BENİCK 

Buıldıi' yerı SON TELGBAF Matbuu 

Teknik Okulu Müdürlüğünden: 
1 - Yıldızda r.ulunan Okulumuza aid 12980 lira tahmin bedelli 14 yet edilmiş bulunan Abdullah kı-

kalem dolap, masa, sıra ve sair mobilya kapalı zarf usulile ihalesi ya- zı Zenciye Halimeden alacak ve 
pılmak üzere 18/9/939 taııhine rastlıyan pazarte.;i günü saat 15 de eksilt borç iddia edenlerin bir ay ve ve
myee konmuştur. 

2 - İlk teminrt 974 liradır. İsteklilerin ilk teminatı yatırmak ve 
şartnameyi görme:. üzere aksiltmeden bir gün evveline kadar okula ve 
mezkÇır gür.de 2490 s~, yılı kanunun tarifatı dairesinde ve şartname mu
cibi tanzim edecekleri teklif mektuplarını eksiltmenin yapılacağı yük
sek Mühendis mektebi muhasebesindeki komisyona makbuz mukabilin
de verrrelerı lazımdır. 

Postada vaki ohcak gecikmeler nazarı dikkate alınmaz. (6832) 

raset iddiasında bulunanların da 

üç ay içinde vesaik ve senedatı ka

nuniyeleriyle birlikte Üsküdar i
kinci Sulh hukuk hakimliğine mü

racaat etmeleri ve aksi halde tere
nin hazineye devir edilece/ti ilan 
olunur. 939/87 

lngiliz Kanzuk 
Eczanesi 

Beyoğlu - lstanbul 
~~~~~!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!~:#7.~ 
İstanbul Vilayeti Veteriner Müdürlüğündefl · 

Cinıi Adet 
Ölçü bastonu 25 
En;askülatör 25 

1 ncik şeridi 25 
Sadır muhiti ölçüsü şeridi 25 . e ,çıı 

1 - Yukarda R<ict ve cinsleri gösterilen malzemei baytarıY 
1 arttırın aile satın alın5cak ve muhammen fiyatı 1445 liradır. V tetiflet 

2 - Arttırma 31/8/939 perşembe günü saat 15 de Vilayet e 
1 

mü.düriyoti binasında yapılacaktır. ıeıııiP8 

3 - Eksiltmeye iştirak edeceklerin 109 !iralı;k muvakk8\rsı et• 
ak,,.,lerini Vilayet muhasebesine yatırdıklanna dair makbUZ ı ·- . ·o 
meleBri. ı ·a 1 . zk' "" d"' . tt .. ··1ebilrceğı .Js 

u ıususa aı ş2.r namenın me ur mu urıye c goru / 
olunur. c6~82• ~ 3 

gııP 
tarihine müsadif paıartes ı bııl !• İstanbul İkinci İcra dairesinqen: 

Emliik ve Ticaret Türk Anonim 
şirketine borç)u Vera Gorkya'nın 
malı olan ve tamamına (6145) li-
ra kıymet takdir edilen Beyoğ -
!unda Yazıcı mahallesinde ve Ya
zıcı sokağında eski 51 yeni 61, 61/l 
numaralı dükktnı olan kagir hane 
açık arttırmaya konulmuştur. 

MezkOr gayri menkulün mesa
hası 112& metre murabbBl olup 
bundan 95 metre mahalli bina iş
gal etmek~ mütebaki 19,65 m. ma
hal bııh9edir. 

Zemin katında zemini çimento 
kaplı istor kepenkli dükkan bi -
rinci katın zemini çini bir antre 
bir oda, bir salon, bir belli, bir 
mutfak ve termesifonlu bir banyo 
ikinci kat bir koridor, dört oda, bir 
hela, üçüncü kat bir sofa üç oda, 
bir terasa, bir hela. Evin içinde 
terkos, elektrik, havagazı tesisatı, 
pencerelerde harici demir kapak
iar var. Bu gayri menkule aid şart
name herkesin görebilmesi için 
21/9/939 tarihinden itibaren İcra . 
divanhanesinde açık bulundurula
cak ve birinci arttırma Z/10/939 

. tan 
saat 10 dan 12 ye kadar ıs JııP• ' 
kinci İcra dairesinde icra 

0 Jec'~· 
rak en çnk artırana ihale eC _ kıf 

'c;,: rnt~ı. 

tir. Ancak o gün muhaırı rttıf ~ 
metin % 75 ini bulmazsa ak ~fi'. 
ların taahhüdü baki kalırı3 d t eıl 1'1 ..n teırı o' le arttırma on beş gu ıflii'a 
!erek 17/10/939 tarihine 68 stte 

1 .. .. . hal ve ;• eP 
sa ı gunu aynı ma J11B"' 
icra olunacak, ikinci arttır kııacs;: 
çok arttıranın üstüne bı;318 ,ıa .. 
tır. İpotek sahibi alacak ı kılı 11 

. :ıfleıı ııı!S 
ğer alacaklılann gayrı ·ile 

1 hUsU> t1P 
zerindeki haklarını'. ·,ıdiata ~ 
ve masrafa müteallık 1 · rJ11İ f'. 

. ·1e yı ıetk 
evrakı müsbitelerı 1 • . J11e 

. bildıf ·ıJB"" 
icinde icra da!resıf}e ~cı 
" tapu J'' 

aksi takdirde hakları bede·~· 
rile sabit olmadıkça sat'.~ ıc8taC8~. 
nin paylaşmasından h~rıl< cdece •. ıl 

·~tıra 1ı 
ları ve arttırmaya ı, . v,,ı·a n p\l 
lerin % 7,5 pey akçesı ektııbU .• e 

· at J1l rı ' bir bankanın tcmın JdU]tlB iJ1 
ibraz mecbur iyetinde 0 teı·enıet il' 

J akıS. J1l 
fazla malOmat a ırı ınara)'8 ııt· 
her zaman 937 /3386 ıı~JAll ol\1 111)-1) 
racaat edebilec<'klerl 1 (~Ol 


