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BUTUN DUNYA INTiZAR iÇiNDE ! 
----------~~~~~~~~~~~~--"'~~ 

Hitler, ingilterenin Cevabını Tedkik Ediyor, Askeri Rüesa 
. ile Mülakatlarını Bitirdikten Sonra Cevab Verecek _ 
Harb Veya\ Hltlerin, lngiltereye Bildirdiği Taleblerlnde Hiç Bir 

1 

Sulh Niçin Değişiklik Yapmak istemediği Anlaşıllyor 
Makineye Verirken: 

Gecikiyor! 
""""'"""""""""""""""""""""""" İıısaalığm devamlı huzura, 

dev !etlerin emaiyet ve iıı

tlkrara olan ihtiyacı; piirüS· 
!eri en kat'i şekli ile izale 
etmeyi icab ettiriyor. 

Yazan: ETEM İZZET BENİCB 

4lınaaya ile İngiltere arasında 
ileler konuşulduğunu henüz bil -
llliyonız. Hitler'ia üç buçuk •eseri 
'lldid• k&ğıdlık cevabına Çember· 
layu cevabını ııöndermiı bulunu
)'or. Berlia, timdi cevabın ce'Vll• 
hını hazırlıyor. 

• 

ingilterede Sulh 
Umidleri Zayıfladı 

Avam Kamarasının Yarın Çağı,, 
rılmasına Lüzum Görülmüyor 
Vaziyette Bir Değişiklik Yok! 

rµesasına İevdi edllmiş olduğu 
muhakkaktır. Parmmentonun iç
timaa davet edilmemiş olmasına 

bakılırsa muhallilerin hükıiınetin 
ittihaz etmiş olduğu hattı hare -
!ketten memnun oldukları anlaşı
lıyor. 

torluğun siyasi taahhüdlerini ye
rine getirmek ve beynelmilel muh 
temel ihtilaflara karşı koyabilme 

ıçin malik olduğu kuvvetler hak
kında etraflı ve fakat mahremane 

malfunat verilmiş olduğu istihbar 
edilmiştir. 

llitler'in, İııgiltereye vereceği 
~il cevab da son mu olacak, yoksa 
C.vletler arasındaki ihtilifların 
.lltı1Jı yolu lle hallolunabileceğiDİ 
llıiijdellyen bir kabul ve tesviye 
~ ını olacak, tabii bunu da bu 
~da kestirmeye imkln yok. Fa
kııt, hakikat olan birıey Tana, o 

ıl.ı, bütün Avrupanın, blitüıı in· 
'-nlığın geniş bir huzursuzluk ve 
lıarb korkusu içinde palerdeıı • 
lıerı yafBlllllkta olmasıdır. Hu • 
d.ııdlar kapanmıştır. Denizlerde 
11111diyat durmuştur. Ticaret bı
~alı.Ia kesilir gibi kesilmiştir. Av
tııııada her türlü vasıtalar yal -
llıı hududlara ve toplanma mer
lteııeriae asker sevki ile meşgul 
hııııınuyorlar. 

İngiltereniıı Berlin sefiri Sir Nml Jfenderson Dam:lg meselesi hakJı:Dı dald Bitlerin plinmı İngiliz Hariciye 
Nazırına verdikten sonra nezaret binasından çıkarken hal km gösterdiği alaka 

Londra 31 (A.A.) - Hitler'in 
notası ile İngiliz cevabının hakiki 
muhteviyatı hakkında bir gıina 
malfunat yoktur. Maamafih siyasi 
ıınehafilde, birçok alaime istina
den, ancak zayıf bir ümid besle -
nebileoeği neticesi istihraç olun
maktadır. İngiliz cevabının. par -
lAınentonun tasvibine arzedilecek 
mahiyette olmadığı istidlal edil • 
mektedir. 

Çünkü böyle olmuş olsaydı hü
lkfunet yarın parlamentoyu içti -
maa davet ederdi. 

Hu!asa vaziyetle bir güna te • 
beddül yoktur. Fakat her ihtimale 
karşı icabeden bütün müdafaa 
tedbirlerinin süratle alınmasına 

devam olunmaktadır. Bay Green
wood, Bay Çemberlayn Milli Mü
dafaa Namı ile uzun uzadıya gö· 
rüşmü§tür. Amele fırkasının talebi 
üzerine Bay Greenw-0od'a İmpara-

Majeste Kralın otomobille Bu • 
kingham sarayından Harbiye Ne

zaretine ve oradan hava işleri ne
zaretine gitmiş ve bu ziyaretle -

rinde kendisine Dük Gloncester dA 
refakat etmiş olduğu son derece 
nazar~ dikkati celbetmiştir. 

(Diğer telgrııflar 6 ıncıda) 

İngiltere, Almanya, Fransa, İ· 
'-!ya, Polonya hBTbe girmi§ ııibi 
fiındiden tetik elde kar§• karşıya 
lıellliyorlar. Küçük devletlerin 

lı"'1ıen hepsi de bütün gelirlerini, 
hatta takatlerinin fazlası ile milli 
llıildafaalanna ve muharebe ha· -
lttltklanna sarfederek vatanlan
lla celecek tehlikeyi bertaraf et
llıelt için tedbir alını§ bulunuyor
lıır, 

l:ıünyaam hiçbir devrinde sul· 
lıııu veya harbin bu kadar karar
•ıı olduğu ve bütün insanlığı bu 
derece heyecan içinde bulundur· 
duğu görülmemiştir. Harb veya 

~ kararının geciktiği ve bu ge
~~enin de milletlerin sinirleri 
d •rtnde müessir olduğu aşikar -
ır. Hemen Jıerkes: 
._ Ne olacaksa olsa ... 

d·~eınekte ve vüzuhu bu tered· 
11d ve teşevvüş günleri.ne tercih 

~llıektedir. Kanaatimize göre, iş-
bu vilzuhua o~taya konacağı 

~ııler artık kapıya gelmiştir. Şim· 
~ı İııgiltere ile Almanya arasında 
arşılıklı surette teati edilen ve 

lııiizakere mahiyetini havi bulu -

~ıı notalar en kısa bir zaman 
~ •safesi içinde ya harb, ya sulh 
az;Y•tini ortaya koyacaktır. 

Bertin 31 {Hususi) - İngiltere- mamile tavazzuh edeceği zanne -
nin cevabı Fon Ribbentrop'a tevdi dilınektedir. 

edilmiş ve Hitler tarafından tet- Rivayetlere bakılırsa Bitler, eski 
kike başlanmıştır. İngiliz cevabı - taleblerinin çerçevesini çok da -
nın Almanyaya açık kapı bırak • raltmıştır. Şimdi sadeoe Danzigin 
tığı kuvvetle zannedilmektedir. ilhakını ve koridordan bir otomo-

Bitler bu cevaba yeni bir me -
sajla mukabele edecektir. Danzig 
devlet reisi Forster buraya gelmiş 
ve Hitler tarafından kabul edil -
miştir. 

AVAM. KAMARASI BUGÜN 
YİNE TOPLANIYOR 

Lonclra 31 (Hususi) - Ne Hit
lerin mesajı ve ne de dün gece 
tayyare ile Hitler'e yeniden gön
derilen cevabın muhteviyatı hak
kında kat'i bir şey bilinmemekte
dir. Ancak bugün toplanacak olan 
a~am kamarasında, Başvekilin 

söyllyeceği nutukla vaziyetin ta-

bil yolu verilmesini istemektedir. 
Buna mukabil Danzigde Polonya
ya serbest bir mıntaka ayrılacak 
ve on senelik bir ademi tecavüz 
misakı aktedilecektir. 

Belçika Kralı ile Holanda Kra
liçesinin sulh lehinde yaptığı tek
liflerin Berlinde son derece mü • 
said şekilde karşılandığı anlaşıl • 
mıştır. Alınan siyasi mehafilinde, 
sulhu kurtarmak için İngiltere ile 
müzakereye girişildiği söylenmek
tedir. Bütün Alman gazeteleri nik
binane neşriyatta bulunmaktadır

lar. 

Her aile intizar içinde radyodan ümid verici bir haber bekliyor 

b Q•ciknıedeki vaziyete gelince, 
l 1111 tın sebebi aşikardır. Her mil • 
~t kendine' göre harbe hazır va
tıy t 
~· e e geçmiş olmakla beraber 

1 'Çlıir millet harbi istemiyor. İn
~•ıı hayati ve milli bir mecburi · 

11°1 Yokken arizi sebebler karşı
t,~da Yaşama tadını, huzur ve re
"tı zevkini tatmıştır .Durup du-

Avrupad.aki Bütün 
ıVatandaşlar Dönüyor 

•keu kanını akıtmıya razı ola

~~k Yeryüzünde hiçbir medeni hü· 
'~t kalmamıştır. . 

sanların bu idrakini ve bey. 
(Devcımı 6 ınc• ıcıhijeıh) 

Almanlar Türk Y olcularınıHamil 
Bir Treni Polonya Hududundan 

G • Ç • d"l !Yazısı 
erı evır ı er 6 ıncıda 

~OLONYA TAVASSUT 
İSTEMİYOR 

V arşova 31 (Hususi) - Siyasi 
Diğer taraftan İngiliz cevabi 

notası metninin muhalif brkalar 

mehafilde Hendersona verilen va-11111 .. llllııııııııı--..llllıılllllıılllllt.ıılllllııllllıılll-.. llllıılllllı---llllıılllllııllllllıllllllııllllıılll---'-11111111ıllllllıllllllııllllııOlllllll .. llllııflll---llllıı-
zife hakkında şu sözler söylenmek- ------------------------------------------
tedir: •Alınan - İngiliz müzakere
leri bize taall11k etmez. Eğer Po
lonyaya taalluk etseydi, Polonya
ya hitab edilmek icabederdi. Biz 
tavassut istemiyoruz. Hele Po -
lonyayı feda edecek yeni bir Mü
nib zihniyetine hiç razı değiliz.> 

SLOVAK.YAYA ASKER SEVKİ-

Pol!>nva ,!Alman Vapurların 
Tehlıkede. daki Mallarımaz 

YATI DEVAM EDİYOR 
Berlin 31 (Hususi) - Slovak • 

yaya asker sevk;yatına devam e
dilmektedir. Yerliler tarafından 

gösterilecek herhangi bir mukave
metin şiddıeUe tecziye edileceği 

hakkında beyannamelt:r neşredil· 
miştir. 

Sevkiyat dolayısile, Macarista· 
na tren seferleri kesilnıİ!itir. 
FRANSA POLONYAYA KREDİ 

AÇTI 
Paris 31 (Hususi) - Fransa, Po· 

lonyaya Fransadan harb malzeme
si satın alınası için 340 milyon 
franklık bir kredi açmıştır. 

ROMANYA BASARABYA 
HUDUDUNDA TAHKİMAT 

YAPIYOR 
Faris 31 (Hususi) - Romanya 

Polonya Cwnhur Reisi 
Maciki 

(Y=ı 6 met scıhifede) 

hükumetinin, Rus hududunda baş- -------------

ladığı tahkimata hızla devam e- s f b J "k y k f 
dilmektedir. Türkiye gibi Roman- e er er ı 0 • 
ya da siyasi vaziyetin inkişafını 

dikkatle takib etmektedir. Paris 
Soir'in Bükreş muhabirinin ver -
diği malumata göre, Türkiyenin, 
Fransız - Türk ve İngiliz - Türk 
anlaşmalarındaki taahhüdlere ta
mamile sadık kalacağı hakkındaki 
yeni teminatı derin bir huzur ha
sıl etmiştir. Buradaki mehafilin 
kanaati şudur: Almanyanın tah -
rik ettiği buhran, Türkiyeyi ancak 
Balkanlarda alakadar eder. Her 
Fon Papen'in Türkiye hi.İkümetine 
her türlü teminatı verdiği zanne
dilmektedir. Sovyet - Alman ade
mi tecavüz muahedesine rağmen, 
Sovyetlerin Karadeniz, Balkanlar 
ve hatta şarki Akdenizle a!akasız 

_(Devamı 1 uıcı ıahllede). 

İki gündenberi halk arasında 

memlekette seferberlik hazırlık -

lan yapıldığı hakkında şayialar 

deveran etmektedir. Salahiyettar 

mehafil bu şayiaları tekzib etmek-

tedir. Yalnız bir buçuk ay bir ta-

liın tecrübesi için memleketin u
fak bir noktasından bir sınıf er 
askere çağırılmıştır. 

• 

iki Bulgarlar 
Sınıfı Silah 

Altına Aldılar 
(Yazısı 6 ıne\ acıhifede)_ 

Hükumet Alman Sefareti Nezdinde 
Teşebbüste Bulunabilir 

Varna ve Burğazdaki Alman Vapurlarından Türk 
Müesseselerine Aid Malları Bizim Gemilerimizle 

de Buraya Nakletmek imkanı Vardır 
Türk tüccarlarının ve müesse

satının siparişleri ile dolu olarak 
İstanbul limanına kadar gelen, 
fakat, buradan manifesto vermiş
ken eşyayı boşaltmadan demir a-

ÇERÇEVE 

lıp giden, yahud da aldıkları tali
mat ile transit olarak ,geçen Al -
man bandıralı vapurların Bulga -
ristanın Varna ve Burgaz liman-

(Devcımı 6 ıncı sahif~de) 

Aksırık 
Ne bu, dünyanın hali? 
Gezdi tozdu, terledi, buzlu sular 

oturdu, nihayet nezleye tutuldu. 
Şimdi ak~ıı ması ];i7Jm. 

Bir türlü aksıramaz. 

rüzgar cereyanına karsı 

Gözleri ufalmış, kançanağıııa dönmüş. Yüzü, aksırık ihtiyacının 
hassas çizgilerile dolu. Burnunu çekiyor, Gözlerini yumuyor, ağzı 

açılıyor, elini ağzına doğru götürüyor, ha aksırdı, ha aksırmakt&, ha 
aksıracak. 

Ne gezer! Aksırık birdenbire kaçıveriyor ve Z8\'allı, tatmin edil
memiş bi~ ihtiyacın ekşi suratile, aksırabileceği anı bekliyor. 

Gayreti, aksırık ihtıvacını gidermekten ziyade aksırmaya. Yanı
başında rifte •ifte mendil enfiye kutusu, gıcıklama tüyü. · .• 

\ :J ' ' 1 ... 

T~krar aksırık dem! ba,lıyor, tekrar adaleler ger" İ ' · :udi 
büziilüyor, ağız açılıyor, ak~ırık yine kaçıyor. 

Bir değil, beş değil, on degil. 
Şüphesiz okuyucuların, gayet iyi anladınız ki 

sadım barb. 
Bu hal, ak.•ırık şöyl, dursun, ölümden beter. 
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FAZLACA KESEN -SARHOŞ SÜNNETCİ 
Beykozdaki sunnet hadisesini 

duydunuz mu?. Kemal isminde bir 
sünnetc;i, fazla sarhoş olarak ame
liyata başlamış ve dört beş ço -
cuğu biraz fazlaca ve tehlikeli bir 
şekilde kesmiş .. Çocuklar, şimdi, 
sünnet düğününde hokkabaz sey
redecek yerde, zavallılar hll6tane
de baygın bir halde yatıyorlarmış. 

Bu sünnetçiye ilk cezayı ço -
cukların velileri vermışler: Bir 
güzel döğinüşler .. Fakat, bu ada
ma asıl ceza verece!< olan makam 
şüphesiz ki, adliy•dir. Anlıyama
dım: Sarhoş adaM sünnetçi olur 
mu?. Her eline usturayı alan ba
şımıza sünnetçi kesilirse, yandık .. 
Bu işi kontrol eden bir makam 
yok mu?. 

YANLIŞ İDEAL 

SEÇEN DELİKANLI 

Bir okuyucu, bir gazeteye şu 
suali soruyor: 

- Gazeteci olmak idealimdir. 
Ne yapayım?. 

Gazele cevab veriyor: 
- Gazeteci olmak için, malu -

mat itibarile olgunlaşmak lazım -
dır. Bunun için, yüksek tahsilinizi 
bitirdikten sonra, gazeteciliğe baş
larsınız. 

Zavalli delikanlı!. Hayatta baş
ka ideal bulamadın mı?. Baksana. , 
hem de gazeteci olabilmek için, bir 
sürü şerait lazımmış!. Demek, biz, 
hepimiz olgunlaştık, öyle mi?. 
Doğrudur. Hakikaten o kadar ol
gunlaştık ki, nerede ise çürüyece
ğiz .. 

Efendi oğlum,aklın varsa, bu 
ideali bırak da, bir gazinocu veya 
bira bayii olmağa bak!.. 

BUHRANLARLA MÜCADELE 

NE DEMEK, BİLİRİZ 

Bira buhranı devam ediyor. Va
ziyet şudur: Bir çok bakkallar 16 
kuruşa satmamak için, bira ver -
miyorlar. Eliiltından 20 kuruşa sa-

tıyorlar, halk bıra bulamıyor! Fa
kat, bunu khne anlatırsınız?. Ev
velki gün bir bakkaldan bira al
dırmak istedik, ayni manzara ile 
karşılaştık. Fakat, boyuna yazıp 
duruyoruz da, alakadar bir daire, 
bir makam çıkıp: 

• - Yahu yazıyorsun amma, gös
ter şu bakkalı, hakkından gelelim, 
demiyor. 

Artık, siz gelin de. bira buhranı 
ile hakikaten ve ciddi olarak mü
cadele edildiğine inanın. 

Biz, hayat pahalılığı ile müca -
de<le, eğlence yerlerıııde tarifelerin 
kontrolu, plajların insafsızlığı ile 
mücadele, bira buhranı ile müca
delenin ne demek olduğunu bili • 
riz. Alıştık bunlara. 

YEŞİLKÖYDE YANAN 

VATANDAŞIN MACERASI 

Gazetelerde c Yeşil'.köyde bir a
dam yandı• serlevhalı bir zabıta 
vak'ası gözüme ilişti. Yeşilköy 

Florya plajlarına yakındtr. Bu va
tandaş sakın, pliija gidip de bağ
rı yananlardan biri olmasın!. Yal
nız, havalar da soğudu .. Bilmem, 
bili, plajlar, birer cehennem ro
lünü ifaya devam ediyorlar mı?. 

SUN'İ TEGADDİ 

USULÜ NE DEMEK? 

Umumi hapishanede birkaç 
mahkumun a~ık grevine 'başla -
dıkları yazılmıştı. Bereket versin, 
Müddeiumumilik derhal tekzib 
etti. Greve başlayanlara sözde, 
sun'i tegaddi usulü tatbik edildi
ği rivayeti çıkmıştı. Sun'i tegaddi 
usulünü cidden merak ettik. Yani, 
adamın ağzını açıyorlar, zorla ek
mek, su, yemek mı veriyorlar? 
Sonra, sırtına, 'kürek kemikleri -
nin ortasına bir yumrok indirip 
gıdanın mideye gitmesini mı te
min ediyorlar?. 

Açlık grevi muhakkak ki yalan .. 
Çünkü, bu zamanda. böyle bir işi 
yapmağa kalkışacak insan tasav -
vur edemiyoruz. 

AHMED RAUF 
~~~~~~~~~~~ 

IKüÇOK HABER LE~I 
* San'at mektebi mezunla~:na 

lstedıkleri takdirde .borçlanma su
retile devlet tarafından sermaye 
ve san'aUarına muktazi alat ve 
edevat verilecektir. * İlk tedrisat kadrosunur. b\ -
tinci kısmı bitirılmiş, taodiK ;ç'n 
Vek:3lete gönderilmiştir. * Ey!Ulde Dolmabahçc sara -
yında toplımacak olan 18 inci ar
keoloji kongresi münasebe!ıle ta
rih kurumunca hazırlanan m3da!
yelerın ve rozetlerın tabma bai· 

lanrnışt ır' * L:rnan amelesi, liman ida~e
sile aralarındaki ihtilafın vcrgı 

meselesinden olmadığını, tarı!eJe 

yazılı istihkaklarını alamad•kl:ı -
rmdan mütevelhd olduğunu scy -
lemektedirlt"r. Ameleler herşeye 

rağmen işt brakmamış oldukları

nı, idareden istihkaklarını hma

men vermesini rica eylediklerınl 
iliive etmişlerdir. * On beş güne kadar idrak e-
di. ecek olan yeni pııniç mahsu -

1 

!ünün geçen seneden daha ve -
rimli olduğu anlaşılınıştır 

* Karadenizde korkuru; fırtı

nalar hüküm sürmektedir. Büyük [ 

vapurlar güçlükle yollarına dev2m 
edebiliyorlar. Küçük gemıler Jı. 

manlara sığınmağa mecbur kal -
mışlardır. 

* İstanbul limanında bulunan 

şamandıraların boy anmasına J.-.a
rar verilmış ve faaliyete geçilmış· 

tir. İlk olarak köprüye yak.n ık: 
şamandıra kırmmya boyanmıştır, 

*Yeni Paris elçimiz B~hiç Er
gin Fransız Cumhur Reisine ı .. ı

madnamesini vermiştir. YugoJ -
lav büyük elçimiz Tevfik Kam;! 

de Belgrada vamnıştır. 

* Dün köprünün Buyükada i>
kelesinde Meliilıat isminde t»r 

kadına tasallut etmek istiyen Me!ı

med adında bir genç yaka!. narak 
Sultanahmed birinci sulh ceza 

mahkemesıne verilmış•ır !\1eh -
med tevkıf edı.miştir. 

P. aj Bülbülleri 
l\o.82 

Pelinin ne yaptığını kat'iyyen 
tahmin edemezdiniz! Kıskanç ve 
muhteris kadın, doktor feridunun 
sol kulaj(ı.nı ısırmıştı. Doktor can 
acısından kıvranıyor ve bağırı
yordu: - Çabuk, bir doktor .. 

Telfıı.la mudyene edasına gi -
ren hizrnetçı kız, yerde yuvarla
nan doktoru görünce şaşırdı. 

Feridun bağırdı: 
- Şu karşıki doktoru çağtr, gel

sin buraya .. 
Ve kulağına büytlk bir pamuk 

parçası koyarak, Pelinin üzerine . 
yürüdü: 

- Alçak .. şu yaptığın işi be -
ğend n mi? 

M .. ·kanın ağzı bir karış açtk 
k.ıld,; 

Yazan: t,kender F. SER'fELLİ 

- Doktor beyin kulağı kop -
muş. 

Diyerek merdivenlerden inme
ğe başladt. 

Karşiki odada gürültüyü du -
yan Seli~, bu hadiseye liıkayd ka
lamazdı. Yerinden fırlıyarak mu
•ayene odasına lııoştu. Ve Ferıdu
nun kulağından kanlar aktığını 

görünce şaşırdı. Şaşkınlık perde 
perde yükseliyordu. Selin başını 
öteyana çevirince ablasını gördü: 

- Pelin ... Aman Allahım! 
Pelin de şaşırdı. 
Kardeşini görünce: 
- Selin .. Sen burada mıydın? 
Diye bağırdı. 
Feridun, Seline: 
- Hayd, sen odana .l!it yavrum! 

Avrupaya 
Yapılan 

Siparişler 
Eylfıl, Teşrinievvel 

Mukaveleleri 
Feshediliyor 

Siyasi hiıdiselerin son günlerde 
daha ziyade gerginleşmesi üze -
rine ihracat işlerimiz st!kteye uğ
ramıştır. Evvelce Almanya ve 
daha bazı memleketlere eylı'.ıl ve 

teşrinievvel aylarında teslim e
dilmek üzere angajmanlara giri

şilen malların mukaveleleri fes
hedilmektedir. Çünkü ecnebi va

purların azalması bilhassa Al -
man, İtalyan, İngiliz vapurları -

nın hiç yük almadan limanlarda 
demirlemesi bu malların ihracat 
imkanlarını tamamen kapamış -

tır. Bir çok ihracatcılanmız Av

rupaya sevkedilmek. için vapur
lara yüklenmek üzere mavuna -
!ara tahmil edilen malları tekrar 
depolarına taşımak mecburiyetin
de kalmışlardır. İtalyadan deri, 

çorab eskisi ve daha bazı madde
lerimiz için paraları akreditif su
retile ödenmek üzere yeni tek -

lifler yapıldığı halde nakliye ve
saiti olmaması yüzünden ihracat 
yapılamamaktadır. 

Dahili piyasada zahire satışlı>

rından başka diğer maddeler ü
zerine de hiç iş yapılamamakta -

dır. Pirinç, un, bulgur, makarna 
ve daha bazı yiyeceğe müteall'k 
maddelerin dahildeki satışları son 
günlerde ehemmiyetli surette 
artml§tır. 

İNGİLTERE MALLARIMIZI 
ALACAK 

Fransa ile yaptığımız t:caret 

anlaşmasını müzakere eden heye
timizin Londraya gittiğini yaz -
mıştık, Bu hafta Londrada Türk -

İngiliz ticaret anlaşmasının mü
zakeresine başlanmıştır. Müzake
renin neticesi merak ve alaka ile 
beklenmektedir. Çünkü, geçen -

!erde Ticaret Vekili Cezmi Erçi
nin de söylediği veçhile, muhte

lif sebeplerle Avrupaya satama
dığımız bir çok ihracat malları

mızı İngiltere satın almağı taah
hikl etmşitır. Müzakerelerde bil
hassa bu nokta nazarı dikkate a
lınmaktadır 

Parısten dl)ğrudan doğruya 

m<>m!ekPt'mize hareket eden he
yet aza."nd~n bazıları dün şehri
mize gPlm ·!erdir. 

Bir Aile 
Zehirlendi 

Kalaysız Tencereden 
Yemek ·Yedikleri 

Anlaşıldı 
Beşiktaşta Posta caddesinde 21 

numaralı evde oturan Fatma, Me
cide. Hayrünnisa, Şükriye, Niyran,J 
Kemal ve Nevzad kalaysız tence
rede yapılarak yediklerı yemekten 
zehirlenmişler, hastaneye kaldı

rılarak tedavi altına alınmışlar -
dır 

diyordu. Bu vahşi hayvan belki ı 

senin de bir yerini koparır. 
Selin k:ıptda taş gibi donmuş 

bir halde, hareketsiz duruyordu. 
- Demek ki demindenberi ge

çen gurültJlni sen yapıyordun, 
öyle mt abla? 

Pelinın gozleri dönmüştü: 
-- Kaltak! - diye bağırdı - Ö

ıriime çtkan erkeklerin hepsini 
elimden almağa mı ahdettin? 

Selin: 

- Vallahi benim bir şeyden ha
berim yok, dedi, onlar benim Ö· 

nüme çıktılar .. Yolumu kestiler .. 
Beni zorla kendilerine bağlamak 
istediler. Ben'm hiç bir suçum 
}'Ok emin ol ki .. 

- O halde burada ne işin var? 
Necdetin peşinden koşsana .. 

- O daha ziyade senin malın -
dı. Öyle değil mi? Onunla evlen
meğe bile karar vermiştiniz, O
nu sana terkettım. 

- Benim ölülerle işim yok. 
- Necdet öldü mü• 
- Hayır, fakat ölmeğe mah -

bmAM: ruz kalacaktır. Bunun için mihveri 
tasfiye etmek lazımdır.• 

v~ 

Asını Us cHitler suüıten korku
yor mu?. başlıklı makalesinde di
yor ki: 

cHitler, harb istemiyorsa da sul
hu de pek ister gibi görünmüyor. 
Galiba biraz da korkuyor. Alman

sederek diyor ki: cBunun manası, !arın kazandığı bunca muvaffa -
bütün milletler gibi Alman mille- ıkiytelerinden dolayı Hitler'e min -
tinin de harb istemediğidir. Hit - nettar olduğu şüphesizdir. Bugün 
ler'in başlıca hedefi, İngiliz sat - Almanyada iktidarda olan nasyo
vet ve kudretini kırmak, İngiliz nal sosyalizm halkı daima harb 
İmparatorluğunu pai·çalamaktır. heyecanı içinde yaşatmakla mev

Ebüzziyazade Velid cAlman mil
letinin de harb istemediği muhak
kaktır. başlıklı yazısında, Berlin 
halkının, Hitler'le görüştükten 

sonra Henderson'un yüzünü gö
rerek harb veya sulh hakkında 

bir mana çıkarmağa uğraştıkları
na dair ajans haberlerinden bah-

Bunu bilen İngilizler Alman dev- kiini tutabiliyor. Devamlı bir sulh 
!et reisi ile çarp~eaklardır. O gün bu rejimin işine gelmez. Bir sulh 
havadan gelecek bir afetle Lon- J olursa, Sovyetleıle akdettiği ade
drada anasının kucağında meme 

1 

mi tecavüz paktı ile idealini kay
emen bir yavrucak nasıl bir anda 

beden nasyonal sosyalizm maddi 
parçalanacaksa, Ber!inde de bir ve 

Ticaret 
Borsası 
işleri 

Muamelelerin Ancak 
Yüzde Yirmisi mi 
Borsada Yapılıyor 
Ticaret ve zahire borsa5ı idare 

heyeti borsanın ısla.hı için bir
çok yeni tedbirler almağı düşün-

mektedir. Ticaret Vekilinin bor-

sada yaptıkları son tetkikler e<>
nasında da anlaşıldığına göre, şeh
rimiııde yapılan ticari muamele
lerin yüzde sekseni hariçte ve 
ancak yüzde yirmisi borsada ya

pılabilmektedir. Şimdiye ka-

dar borsa bu gibi muamele ya
panlara hiç bir cezai tedbir al -

isthıad noktalarını da kaybedecek 

mamı.ş olduğundan piyasada bir 
çok ihtikadar vukua gelmlş ve 
bunların neticesi daima müstah
sili zarara sokmuştur. Bu sebep-

ya birkaç yavrueak ayni akıbete 1 
uğrıyacaklardır. Bu hakikati bü - bu suretle Almanyada b'~ sulh 

.. Al .11 t• b'li buhranı çtkacaktır. Bu buhran Hıt- J.e borsanın hakikaten ıslaha muh-
tun man mı e ı ı ·yor. Buna 1 . . b' hl'k ıab·ı· O • . er ıçın ır te ' e o ı ır. nun tac bir vaziyette olduğunu gören 
ragmen Alınan milleti bütün be- b t dd .. d.. b b d b d . . ... u ere u une se e e u ur.• 
şerıyete karşı ılanıharb etmek va-ı 
ziyetlıM> getiriliyor. Bu da sıd Hit- ~ı:Nİ S~ 

Ticaret Vekilimiz bu hususta i-
cabeden direktifler vermiştir. 

Bundan sonra bilhassa borsada ler'in yüzündendir. Fakat nihayet Hüseyin Cahid Yalçın cİtalya-
o da bir insandır, yani bir fanidir.• nın bitaraflığt> başlıklı yazısında,! yapılan satışların günü gününe 

kaydedilmesine son derece dik -
kat edilecek ve Anadolu tüccar-

CUMHU'&İYET: ortada bir harb çıktığı zaman 1-
Yunus Nadi cZavallı kollektif talyanın bitaraf kalacağına dair 

emniyet. başlıklı yazısında:, Avru- şayialar dolaştığını yazarak diyor 
pa memleketlerinin bütün dün • ki: cİtalya açıktan açığa Akdeniz 
yaya buhranlı dakikalar yaşattık- hakimiyetini iddia ediy-0rdu. Fran-

1 

lan da fiyat temevvüclerinden gü
nü gününe haberdar olaca'klar • 
dır. 

ları günlerde Milletler Cemiyeti- sayı tehdid eyliyordu. Almanyanın -<>--

nin adı sanı anılmaması çok hazin büyük himmetile kollarını sıva- Tu·· rk - Al~. an 
bir şeydir diyor ve makalesine de· yıp sayıkladığı eski Roma impara- ,u 
vam ediyor: c Vilsonun insanlığa torluğunu kurmak zamanı geldi - Ki • 
bir seliımet tılısımı olarak hediye ğini söyleyen İtalya, bugün yalnız erıng 
ettiğı bu müesseseye iştirak eden A'.manya ile mesajlar teatisi il;, A } 
elli bu kadar millet, artık haksız vakit geçiriyor. Bu hal arada bir n aşın '.lSI 
taarruzlara meydan vermemek va- çekişmenin mevrudiyctine dela-

zifesini Üzerlerine almışlardı. İş- !et eder. Fakat Almanya ile de- J Bu Hafta içinde Yeni 
1erin sulh yolile halli cemiyetin mokrasiler arasında bir ılıarb çt· .. .. 
ruhunu teşkil ediyordu. Teessüf 0 • karsa İtalyanın b taraf kalmasına 1 GoruşmelereBaşlanaca k 
lunur ki bu cemiyet yürüyemedi imkan yoktur. Çünkü harb iki dev-1 Bugün, Türk _ Alman tediye 
ve bugünkü ölü vaziyetine düştü. !et arasında değil, iki zihniyet, iki ı ve kiliring anlaşmasının bittij;<i 
Buna karşı meydan kuvvet muva· prensip, iki hattı hareket arasında' gündür. Türkiye ile Almanya a 
zenesine kaldi. Sulh kuvvet mu- çıkac}ıktır. İtalyanın bitaraflığı rasında yeni bir ticaret anlaşma
vazenesine istinad ettikçe korkunç Nazilere büyük b;r yardım temin sı yaptlacaktır. Bu hafta içinde iki 
silah yarışının, önüne geçilemiye- eder. Bunun için sulh cephesi bu hükumet murahhasları Ankarc.c'a 
cektir. Bunun için sulh istiyen. oyunu kolay kolay kabul edemez.• yeni anlaşmalar etrafınd~ görüş-
bütün milletlerin icabında feda - - - ı ı - ı - ı ı ı - ı ı ı - ı - rnelere başlıyacaklardır. Alınan 

kfırlıklara da katlanarak yeni bir A nltara y ÜzÜcÜleri haberlere göre, yeni anlaşma yi-
teessüs yapmaları la11mdtr.• ne kiliring esasatı daireııinde ola-

TAN· 

Sadri Ertem cMihver politikası 
tasfiye edUecektir. başlıklı maka· 
lesinde ezcümle diyor ki: 

cAlmanya ile İtaly.ı arasında ih
tilaflar başgösterdiği yazılıyor. 

-"leuu da J. - 1 a.yanın D:ınz'g 
için harbe girmemesi. 2 - AI
manyanın Macaristanı işgaline İ

talyanın taraftar olmamasıdır. Fil-ı 
hakıka ikisi müttefiktirler. Fakat 
miittefiklerden birinin fazla kuv
vetlenmesi ile bu ıttifak mü• ov 
iki devlet arasındaki münasebetten 
çıkar tabi ile metbu münasebeti 
halıne girer. İtalya, Macaris'.anın 
Alman nüfuzu har.icinde, İtalya O· 

torites'ne tabi olmasını ister. Al
manya da Macaristanı k~ndisi için 
bir hayat sahası addeder. İşte ih· 
tiliıf da buradan çıkıyor. Mussoli
ni vatanını müttefikinden kurtar
mağa mecburdur. Çünkü mihver 
gal b gelirse, Almanya, İtalya için 
büyük bir tehlike olacaktır. Mağ
lub olursa bir uzvu olduğundan 
İtalya da büyük felaketlere ma-

kıi.m. Bugün değilse yarın me -
zara g:decek. 

Feridun kulağına üst üste bir
kıaç parça pamuk koyarak, Peline 
haykırdı· 

- Yeter artık .. Haydi defol şu
radan. Bu kadının hiç bir suçu 
yok. Onu kandıran ben.m. Ve ni
hayet kendisile anlaştım .. O, senin 
gibi riyakar değil. İnce duygulu 
ve merhametli bir kadın. İşte o 
kadar .. Sana daha fazla hesab 
vermeğe ırnecbur değiliz. 

Seline te<krar bağırdı: 

- Haydi sen gir içeriye .. 

Pelin çantasını aldı.. 

Hiddetinden dişlerini öyle sı-

kıyord.u ki, çeneleri birbirine gi
riyor, rengi gittkçe sararıp solu
yordu. 

Bu sırada karşık atölyedeki 
Rum dokfıoru Feridunun imda -
dına koşmuştu. 

Doktor telaşla girdi: 

- Geçmiş olsun, p:ı.sam! Ne ol
du? 

Geldiler caktır. 

2 ve 3 eylfil tarihlerinde yapt
lacak olan Türkiye yüzme birin
ciliklerinde Ankarayı temsil ede
cek olan Ankara bö'gesi yüzme 
tak;.mı bugün ajan Necdet ~Jlu -
tanın başkanlığında şehrif!'li?e Jcl
miş'ir. 

Yüzücüler şunlard>r: 

Ni Köpük (100 metre serlı<st) 
Semih Ulutürk (200 metre !mrtı~
ğalamaj, Kamil İçli (100 metre 
sırtüstü), Nejat Nakkaş (200 mrt
re serbest), Nevzat Yangın (410 

metre serbest), Nihat Büyükcirı -
göz (1500 mere serbest), Bülen~ 
Hasar (atlamalar). 

Bayrak ve su lopu taktmı b'l 
7 sporcudan teşkil edi'ecekti-. 

--<>-

Sahte Gümüş Parala r 
Yüz, eili ve yirmi beş kuruşluk 

gümüş paralanmız:n bazı yerler
de sahte'.erine tesadüf edilmiştir. 
Polis tarafından bu hususta ciddi 
takibat yapılmaktadır. 

Feridun, Pelini göstererek: 
- Aman, dedi kendini sakın. 

İçimizde bir yamyam var .. Ku -
lağımı ısırdı. 

Doktor tereddüdle Peline bak
tı ve Feridunun yarasınt yıka -
mağa, iliıçlamağa başladı. 

- Çok kan akmış .. 
- Evet. 

- Bir parçası yok kulağınızın .. ! 
- Hanımın midesine gitmiştir. 

Onu hemen polise teslim edece -
ğim. 

Pelin yerinden fırladı: 

- Allaha tsmarladık, Feridun .. 
Elbette bir gün beni aldatmanın 
oezasını çektireceğim sana! 

- Bundan daha büyük ceza mı 
olur, a şırfıntı? Kulağımı yedin .. 
canımı yaktın. Daha ne istiyor -
sun? 

- Seni rezil edeceğim.. haysi
yet ve şerefni beş paralık yapa -
cağım. Ne sinsi, ne yaman bir 
maymun olduğunu dünyaya ilan 
cde'Tğim. 

Permi daireleri eylOl ve birin
citeşrin ayları için yeniden per
mi verilecek, evvelce verilmiş o
lan perrrfüerin müddetleri tem
dit edilecektir. 

Iraklı Prenses Bağdada 
h areket Etti 

Irak Krallık ailesine mensub 
Prenses Raciha dün Semplon eks

presile şehrimize geldiğini yaz -
mıştık. Prenses akşam Toros eks· 
presile Bağdada hareket etmişt•r. 

Yüzü siyah bir tülle örtülü olan 
Prensese katibi ile !rakın Şam -

mer aşireti feisi şeyh AcH Alyr.
ver refakat etmekte idi. Aşireti 

Musul civarında bulunan şeyh 

Alyaver, seyahatleri etrafında de
miştir ki: 

- Bir gezinti için Londraya ka
dar gitmiştik. Dünyanın son ka
rışık vaziyeti üzerine meml~kcti

mize dönmeğe mecbur oldı.:k. 

Feridun hizmetçiye bağırdı: 

- Marika! Polise kaş.. haber 
ver. Bu maskara kadın beni a
tölyemde tahkir ediyor. Kula -
ğırnı da dişlerile kopardı. Bu bir 
cinayettir.. Onu kaçırmıyalım. 

Pelin çantasından sür'atle rö -
velverini çıkardı: 

- Çeneni tutmazsan, şimdi se
ni yere sererim .. Köpek! Hala se
sin mi çıkıyor? Hfila !beni kor -
ilrutmak mı istiyorsun? 

Rum doktoru rövelveri görün
ce birdenbire dizl~rinin bağı çö
zülerek: 

- Aman hanımefendi, diye yal
varmağa başladı. Yolunuza gidi
niz .. Benim de başımı ateşe yak
mayınız! 

Feridun: 

- Korkma ~! O tabanca tut
masını bile bilmez.. Bizi tehdid
le elimizden kaçmak istiyor. 

Ve ayağa kalkarak: 
- Tutunuz bu kaltağı. .. 

fDevamı var) 

i~l t2:X•I! i. 00 
Bundan Sonrası İçin··· 

Yazan: Ali KEMAL SU.Nil~ 

Alman - Rus ademı tecavuz ıııt 
saltının akdinden sonra AvruP' 
poli'.il<a aleminde türlü mütale•· 
!ar yüırütüldü. Hala da Jehde, s
leyhde soylenen ve yazılanlarJll 
nihayeti geleceğe benzemiyor. f t 
kat şimdiye kadar belirm~ olsD 
esaslar sayılacak kadardır. 

Bunlardan biri Berlin . Mos • 
kova misakının bundan sonra / •.V
rupa sulhunu korumak için girı· 
şilmesi icab eden müzakerelerde 
istinad edilmesi lazım gelen b;l 

vesika olacağı, diğer taraftan da 
Almanyanın bu misakı eline a·' 
dıktan sonra artik Lehistana k3 ı• 
şı olan tazyikini daha arttıracağ•· 
dtr. Bu takdirde İngiltere, fran· 
sa ve Lehistanın sağlam oıaral< 
görünmeleri meseleyi aydınlat • 
mtştı.r. 

İngiliz noktai nazarına göre !>~ 
ınan - Leh ihtilatı müzakere yol· 
larile h&2!edi!ebilir. Fakat bUil3 

rağmen Almanya tarafından JcU'" 
vete müracat edilmek yoluna gı· 
dilir de Lehler de kendilerini ıııo· 
dafaa için siliıha sarılmak nıeebo· 
riyetinde kalırlarsa Fransa 1 

• 

İngilterenin silahla ve kuvv.e~: 
Lehistana yardım etmelerı ıc 
edecektir. 

Yirmi beş sene evvel umuıııi 
harb çıktığı zaman şöyle oiiY le • 

. E" . . ~ nıyordu: ger I~ilterenın 
harbe gireceğini Almanya daJı~ 
evvel bilmiş olsaydı hiç şüphe<' 
Avrupa böyle ka:ıa boyanmı)·a: 
cak, garb devletlerile harbe gı 
rilmiyecekti. 

Fakat İngiltere evvela ha!~ 
girmiyecek gibi göründü. so~~
birdenbire işe karıştı. Bunu bl\ 
le söyliyen Almanlar o zaıııl·e 
harbin mes'uliyetini İngiltere) 
yükletmek istiyorlard:. Yine b~' . .. 
nu iddia ediyorlar. Şu rarJc.a . 
o zamanki imparatorluk Alm3"rır 
yast yapacağı işi bi'mez adam18 

elinde idi. Fakat şimdiki Alrl'~ 
ya herşeyi düşünerek yapa~or
tarafından idare ediliyor; dıJ 
!ar. 

0ıdil 
Yirmi beş sene evvel ne ııı 

ise olmuştu. Bugün için iş d~~ 
açık tutulmuştur. İngrıtcre , 

. p.vril 
vazih surette anlatıyor kı . de't 
pada sulhu bozmak için şıd dl 
müracaat edildiği takdirde ~~oP 
şiddetle mukabele edecektır- • 

için Alman devlet reisi tarafı~; 
dan alınan kararda bütün ·r ı· 
mülahazaların gözönüı•e getl 
diği tahmin edilebilir. .. 

.. ı ıfı 
Alman • Rus ademi teca'·u 

3 
ı• 

sakının akdi üzerine Alman~~} 
neler belirdig"ini de ayrıca ıe ,• . ; 

etmek lazım geliyor. Ev,·cl3
nc' 

milyonluk kato'.iğin halden 
nud olmadıkları söyleniyor. c· 

b•i1 ' 
Diğer tarafta~ ordunun ııo>}ı 

da bulunan erkan daırna .. 0 )ır 
ile anlaşmak fikrini beslemı~ 

0
, 

' jı , 
lardır, Katolik cephesinın et" 

nudsuzluğuna rağmen ordurıııP· 
kanının dedikleri olmuş. !> 

1 
ıl:' 

ı aıar ya ile Rusyanın dost o m aıı:a· 
zım geleceği fikrinde buıuıı "tıf· 

!Jllı, . 
rın arzusu da yerine ge ıor )ı 
Llkin söylemeğe hacet yok ·n•ıe 

• ıeJ11 1 
-• bütün bunlar politika a ııl•" 

yapılan işler, belki de 1<aııa 1\1' 
muvaffakiyetlerdir. Fal<at .... ,n· 

"rU" 
man milleti daha harbe sl! r gr 
memiştir. Harbin ne akıbetle.,~·' 

' ' tireceğini düşünmek içın ıı W 
kalmıştır. Bundan da suıııu 
hine istifade edilecektir:,_..../ 

J11't Kuş Yemi ihracatı .,e 
]<Ul· 

Bu sene memleketimizin z;ı;~P 
mi ihracatı geçen yıllara ~~ına;S~ 
artmıştır. Bu maddemIZ 13rıP' . .,,8 sa ,,1ı 
Hollanda ve Belçika P'' . silrıı' 
fevkalade addedilecek bif,·e ııı: 
temin etmiştir. Hollanda aıı ı1' 

· · tiki · d n ahtı ·ıl· çika ıstatıs erın e t1et ) 
1 

lümata göre bu nıern!.eJce J<ıf~ıP 
lık ihbyaçlarının yuıd~erdif. • 
Türkiyeden temin ctnııŞ ,ıı 

geıeıı da 
Geçen sene en başta seııe • 

cılarımızdan İtalya bU ,,ıı ;ıı· 
. "{aw ' 

kuşyemi çekmektedir. ,8pııf rt 
ı "'! ' de· günlerde acenta ıgı e .uziill , 

tarının yük almamaları ) !< b" 
d ·ıece 8' 

bu memlekete sevke ' .. 3rıl1 
. · tucC 

yük bir partı kuşyernı 

!inde kalmtstır. 
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Günün Meaeleai: 

Karanlık Sokaklara 
YeniLAmbaKonacak 
Tenviriye Tahsilatının 210 Bin 
lirayı Geçeceği T ahminEdiliyor 

Vali ve Belediye Reisi dok • 
tor Lutfi Kırdar İstanbula ge· 
lir gelmez yaptığı tetkikat ne· 
ticesinde İstanbulun bir çok 
semtlerinin hiila karanlık ol
duğunu görmüş ve b•zı semt
lerde, bilhassa Boğaziçimle 

muhtelif yerlerde sokakların 

petrol lambalarile aydınlatıl • 
dığını ve bu basit usulün 20 in· 
ci medeniyet asrında hiila hü
kiimferma olduğunu hayretle 
görmüştür. 

Bundan başka İstanbulda bir 
çok semtler havagazi ile ay -
dınlatılmaktadır. 

Filvaki A vrupanın bir çok 
medeni memleketlerinde ha
vagazi !imhalarında yapılan 

tekamülden sonra elektrikten 
daha fazla ışık verdikleri tes· 
bit olunmuş ve modem hava· 
gazi limbaları Avrupa şehirle· 
rinin tenvirinde elektrikten 
daha faydalı görülmüştür. 

Fakat İstanbuldaki havagıızi 
tesisat ve lambalarının çok es
ki sistem olması yüzünden bun
larla yapılan tenvirat petrolle 
Yapılan tenvirata nazaran pek 
az bir fark göstermektedir. 

Bugün İstanbulda muhtelif 
voltlerde ceman yeklln 4688 

lamba yakılmaktadır. Bunlara 
son zamanlarda yeniden 2000 
lamba ilavesi kararlaştırılmış
tır. Bu lambalar münhasıran 
lıenüz karanlık bulunan semt
lere konulacaklardır. 

Yukar>da yazdığımız 4688 
lambadan ıl28 tramvay geçen 
anayollar üzerinde olduğun • 

Yeni İstimlak 
Komisyonları 
Yarından İtibaren 

Faaliyete Geçiyorlar 
Belediye yeni istimlak kan unu 

lcabatından olarak istimlak ko • 
ltıisyonlarının teşşekkül etmesin

den sonra yeni istimlak hareket

lerine başlamak üzere, faaliyete 
&eı;nıiştir. 

Teşekkiil eden dört istiml1ık ko
llıisyonu dörder kişiden müreık -

~ebdir. Bunların ilıer birinde birer 
felıir meclisi azası riyaset vazife

•ile tavzif edihniş Belediyede va
~esi olmıyan birer mütehassıs 

tııiınar alınmış. ayrıca istiml1ık 
~Oınisyonunun çalışacağı semt a

halisinden ve emlak sahiblerinden 
l.ltişer kişi bulunnı~ur. 

dan belediye bunların •arfiyatı 
için elektrik idaresine hiçbir 
tediyede bulunmamaktadır. 

Geriye kalan 3560 lamba için 
her bir Ilimba başına tediye o
olunan meblağ 30 - 39 lira a
rasında olduğundan belediye 
senede (260) bin lira vermek
tedir. 

Belediye bu tenvirat bedeli 
olarak halktan senede ancak 
(2ıO) bin lira tahsil etmekte • 
dir. Bu suretle belediye tenvi

rat vergisinden olan tahsilatına 
ancak (SOJ bin lira ilavesile bu 
nakıs tenviratı yapmaktadır. 

Bunlara yeniden ilave olunan 
ve ilave olunacak olan lamba
Jardan sonra beledi)lenin ya
pacağı bu fedakarlığın fazlalaş
tınlmasına lüzum gösterilmek
tedir. 

Belediye bu masarifi ek~ilt -
mek, her lfun ba başına elektrik 
idaresine verdiği parayı fazla 
bularak eksilin14'k yoluna git- 1 
mektcdir. Bunun için tetkikler 
yapılacaktır. Aynca tenvirat 
resminin daha iyi bir şekilde 
talısili için tedbirler alınmak

tadır. Bu tedbirlerden sonra 
tahsiliıhn (210 ) bin lirayı ge
çeceği muhakak addediliyor. 
Bu suretle belediye gerek elek
trik idaresine verdiği parayı 

bir miktar tenzil ve gerek ten
virat resminin tahsilinden elde 
edeceği meblağı tenvirat işle • 
rinc sadederek şehirdeki Jam
balarmın mikdarını kiıfi gele
cek miktara iblağ edecektir. 

Ondülasyon 
Makineleri 

Bazı Şikayetlerin Yersiz 
Olduğu Anlaşıldı 

Bundan bir müddet evvel kadın 
berber ]erinin saçlarını ondülas -

yon yaptırmak üzere oraya giden 
kadınların bazılarının saçlarını 

yaktıklarını yazm11tık. Bu nevi şi-

kayetlerden sonra bu iş üzerinde 
ehemmiyetle duran aliıkadar ma

kamlar şikayet olıınan semtlerde 
esaslı tetkıkat yapmışlardır. 

Bu tetkikııttan sonra yapılan şi· 
·etlerin yersiz olduğu anlaşıl -

mış\ır. Kadın berberl,rinin şika

yetlerde söylendiği gibi müşteri

leri geldikleri zaman onları henüz 

bu işte mütehassıs olmıyan kalfa
larına veya çıraklarına teslim et -

mekte değildirler. 

Jv;;:v~-=- f i:r·J~1>v.=1~:ril:rn:ı:ı:ı~:ı;; Karadeniz it~ • ~ 
~ - ~ .. . Postaları __ 4fi;OZOFU 
Böyle Mukavele, Böyle Otelde BeyazGom/ek/ı İdare İzdihama Mani Gelecek H hl d 

Söz mü Olur ? E • B • Ad Olacak Tedbirler Alıyor Tayyare Kar ert. e Srarenglz l r am uvve ı 
Almanyaya ısmarlanan ticaret Önümüzdeki ay zarfında mek -

bebil Birçok memleketlerde tay·,·are, gemilerimizden son partisi de bu- teblerin açılması se e esasen J 

Y Y A "I • Y tt v Od G• d" O pilot, makinist sayısı on biıı ra-günlerde gelecekti. MeseTiı, Kara- avaş avaş 1 enın a ıgı aya ır ı, kalabalık olan Karadeniz yolcula-
kamı ile ifade ediliyor. Gazele • 

deniz tipindeki •Doğu• vapuru Sırada Pencerelerden Biri Şangırtı ile Kırıldı rı büsbütün artacak ve vapur a- !erde görüyor, okuyorsunuz: Fi • 
bekleniyordu. Fakat, duyuyoruz E lk •- J dedi ihtiyacın yarısını bile karşı-

vve i gece Sirkecide cı.>tan- bu sıralarda da cekeO;iz, panto - lıin devlet, üç ay içinde şu kadar 
ki, Almanlar, son siyasi hadiseler b 1 ı h laya.mıyacak bir şekil alacaktır. 

u • ote inıde vu.kua .gelen gariıb lonsın:, don gömlekli bir insan a- bin pilot yetiştirmeğe karar ver-
dolayısile, Doğu 'Vap1*unu gön- bir hiidisenm doğurduğu bir da- yali yavaş yavaş açılan kapıdan Her sene bu mevsimde vapurlar - nıiştir. 
dermiyorlar. Henüz teslim al - vaya nöbetıçi cürmümeşhı.ıtl mah- içeri kaymıştır. da husule gelen izdihamı nazarı Son harb hazırlıkları ba~ladığı 
madığunız daha birkaç gemi var. kemesi vazifesini gören asliye i- Bu beyaz gölıgenin odaya ilk a- itibara alan Iknizyollan ~letme- gündenberi İngiltere ve Fransada 
Yapılmış bir mukavele ve şart- kinci cezada bakılmışbr: dımını atmasile beraber Mes'ud si önümüzdeki eylul ayından iti - yirmi dört saatte yüz tayyare i-

name var. Böyle olduğu halde, Hadisenin davacısı Mes'ud is- da ani bir kararla başını yorgan- haren bu hatta fazla vapur tahsi- mal ediliyor. 
evvelce verilmiş sözde durulmı· minde Yugoslav tEfuaasından bir dan içeriye çekmiş, sonra yalan- sini düşünmektedir. Bilhassa haf- Mihver devletlerinin bütün üst 

yarak, bu vapurları göndermıck gençtir. dan bir horultu da tutturarak ken- tada bir gün mevcud olan ekspres perdeden atıp tutmalarına sebeb 
istememek, asla hüsnüniyet eseri Mes'ud; evvelki gece karısı ve dine deliksiz bir uykuda imiş his- postalarının adedi çoğaltılarak mü- hava kuvvetlerinin büyüklüğü ve 
değildir. Demek ki, Almaıı.lar, bi· küçük dört çocuğu ile beraber taş- sini veroirm~tir. nakaliitın sür'atle yapılması mu- bu kuvvete güvenmeleridir. Ken-
zim için iyi niyet be,lemiyorlar. radan şehrimize gelmiş ve doğ - Fakat hakikatte yorganın a'a- vaiık görülmektedir. dilcri, propaganda için, muhtelif 

Şimdi, bu vapurların gönderil- ruca bu otele giderek bir oda is- sından kırpık gözile bu ga~,b ı;e- Almanyadan son gelen Kadeş rivayetler çıkarıyorlar: Sekiz bin. 
memesine, politika oyunu değil, temiştir. ce zairinin bütün harekeLni m~ vapurunun da sefer!ere başla - on bin, on beş bin tayyaremiz var, 
bizim bildiğimize göre, açıkça Kendisine otelde yer kalmadı- rak ve heyecanla takıbe l>f.şla - masile Mersin hattındaki vapur - diyorlar. Hakiki rakam katiyetle 
kalleşlik derler. ğl cevabı veriliınce genç adam bit- mıştır. • ların adedleri fazlalaşacağından biHnmemekle beraber, herhalde 

Bu çeşid ticaret alışverişi dün- tabi gerisin geriye dönmüş; fa- Öbürü kapıdan girdiktec son~a idare bu yeni gemilerden birini bu hava işine ehemmiyet veriyorlar. 
yanın hiçbir yerinde görülmüş, kat bB§vurduğu diğer otellerde ·bez paravanayı seri bir l'I hnre- hatta çalıştıtıracaktır. BirlOşik Amerika gibi bazı 
duyulmuş değildir. Eğer, Alman· de kendisine ve ailesine münasib ketile itip Mes'ud ve ~or.uk lannın Almanyada yapılan Doğu va - zengin memleketlerde ise, tay-
lar, her imzaladıkları siyasi veya bir oda temin edememiştir. bulunduğu kısma doğıu d5nmüı; purunun teslimi gecikt i ği takdirde ' yare, harcıalem ve umumi nakil 
ticari mukavelenameyi böyle im· Mes'u.d bunun üzerine tekrar ilk ayaklarının ucuna basa b~s :;, ılk bu vapurlardan biri mevs'm so • vasıtalttı meyanına girmiştir. 
zalıyorlarsa, onlara kimsenin iti- uğrağı ve eski konağı olan otele karyolanın, Mes'udün b"şu·:una nuna kadar Karadenrz hattında Tıpkı, bizdeki otobü, şirketleri 
mad etmemekte hakkı vardır. dönerek kendisine herhalde bir doğru yürümeğe koyulır.t: ş". ur. çalışacaktır. gibi, orada da, birçok tayyare şir-

yer bulunup karısı ve çocuklari- Yarı kapalı gözüııün a:as•nd.ın ketleri vardır. Hali vakti yerinde 
Bl.TJUIAN CEVAD lm k 1 

le gece dışarıda ka a teh ike - bunu gören karyoladaki k•,rşısı!l-

Piyasada Son 
Vaziyet 

lngiliz Vapurları da L i ma
nımızda Demirlemiye 

Geldiler 
Siyasi hB.diselerin son günlerde 

ehemmiyetli surette karışması ha
riç ve dahil ticaretimize de mühim 
miktarda tesir etm i ştir. 

Limanımızdan har>, limanlara 
gönderilmek üzere İtalyan ve Al
man vapurlarına yüklenen bir çok 

mallar aid oldukları yerlerine gi
demem~ ve yarı yolda kalmıştır. 
Bundan üç gün evvel limanımız
dan kalkan Ciladübar vapuruna 

Marsilya limanı için yükleMn 
mallar İtalya hükıi.ınetinin ver -
diği emir üzerine bu vapurun İ
talya limanlarına sığınması üzeri-ı 
ne denizde kalmıştır. 

Limanımızda bulunan Alman ve 
İtalyan vapurlarının bir çoğu al-
dı.kları emri üzerine V ama lima.
nına gittikleri gibi. Karadeniz ve 
Akdenizde bulunan bazı İngiliz 
gemileri de İstanbul limanında de
mirlemek için gelmişlerdir. 

Diğer taraftan Merkez Bankası 
da siyasi karışıklıklar sebebile 
sterlin ve diğer paraları fikse et • 
mediğinden birçok tüccarlar föra· 
cat yapmağa cesaret edememek -
tedirler. Ban.ka bugün en sağlam 
durumda olan liret fiatlarını da 
tesbit etmemktedir. 

- 11-

Başından Taşla 
Yaralandı 

sinden kurtarılmasını tekrM" rica <lakinin en küçük bir Irr.a hare-
etmiştir. keti üııerine hemen boğazına sa-

Nihayet eski m~t erisini gece rılmayı kararlaştırdrğı bir sırada 
vakti böyle açıkta bırakmağa gön- hiç bckleıımiyen ikincı ve ıı~rilı 
lü razı olmıyan otelci bu işe bir bir vak'a herşeyi a.Jt üst eiın.şt: r. 
çare düşünmüş ve bunu da iki Mes'udla, beklemed iğ ı ı,:ec t• ıri
karyo1alı lbüyükce bir odayı orta- safirinin arasında ancak bi r bç 
sından bez bir paravana ile bö- adımlık kısa bir mesafe ka'dığı 
lüp bir kısmına yeniden dört kü- esnada odadaki· aç:k pencere] ~·· -
çükçe karyola koymak suretile den birinin camı boğuk bir şan-
bulmuştur. gı.rtı ve gecenin sükunetini yır -

Mes'ud ka·rısı ve çocukları işte tan büyük bir gürültü ile kendilô-
böylece kavuştukları yataklara ğinden düşüp parçalanmıştır. 
biraz son;:a girmişler ve yol yor- Etraita derin akisler bırakarak 
gunluği'e de hemen uyuyuver -
mişlerdir. 

Aradan birkaç saat geçtikten 
sonra bir araltk Mes'ud; odada es
ra·reııgiz bazı gürültüler duydu
ğunu zannedip uyanıruş, fakat et
raiına bakındığı vakit sakınacağı 
herhangi birşeye, şüpheli bir ha-
rekete tesadüf etmeyince tekrar 
gözlerini kapayıp dalmıştır. 

Llı·kin kısa hir müddet sonra 
ayni garfü ve yavaş gürültüler 
genç adamı ani bir sıçrayışla ye
rind en !ırlatmışt rr!. 

İlk gözünü açışta Mes'ud uyku 
serscmliğile odada yi'l1e şüpheli 

birşey görmemiş; kar; sı ile ço -
cuklarının rahat nefeslerinden; 
bez paravana arkasındaki iki o
da arkadşının kesik horlayışla -
nndan başka bir ses de işitme -
miştir. Lakin uyanış anının mu
vakkat dalgınlığı geçip de birkaç 
dakika sonra muhakemesini top
layınca karşı<laki büyük camdan 
kapalı oda kapısına vuran meh -
tabın berrak aksi altındaki be -
yaz, yuvarlak topuzun kesik bir 
gıcırtı ile ağır ağır döndüğümü, 

bunu takiben de kapının hafif ha
fif aralandığını korku >le gör -
müştür. 

kendiliğinden kırılan bu camla 
beraber odadakileriın hepsi yatak
larından dehşetle fı.rlamış, Mes
ud da kend ini yataktan atarak, 
korkudan titriye titriye kaçmak 
üzere olan adamın üstüne atıl -
mıştır. 

Parçalanan camın şangırtısı ile 
kara'!1lıkta gi'.zlerini açan çocuk
lar ve ana !arı odanın ortasında 

cereyan eden bu ikind sahneyi 
görünce feryadı kapar.ıruşlar; he
men imdada koşanlar da elekti
riği yakıp Mes'udla avını aşağıya 
indirmişlerdir. Bu kabil iş '. erde 

lazım gelen büyük dhkkati ince 
bir titizlikle gösteren otel sahibi 
gece vakti başkasının odası11a ne 
maksadla girdiğini bir türlü söy
lemiyen Salih ismindeki bu müş
terisini polise, oradan da mahke
meye vermiştir. 

Mcs'ud mahkemede; garib zi -
yaretin parasını çalmak için ve
ya başka fena bir niyetle yapıldı
ğını iddia etmiştir. 

Salih ise: ·Gece vakti caırun kı-
nldığını ışiterek merakla odaya 
girdim. Maksadım içeri.de ne o1-
duğunu anlamaktı.• demiştir. Da
vacı bu iddianın yalan olduğunu, 
çünkii camın rüzgarın tesirile kerı
diliğiııden kırıldığını söylemiştir. 

Kereste idhalat1mız 

Azalıyor 
Memleketimizin har~ten ya~ 

makta olduğu kereste ithaliitı sene- · 
den stneye azalmakta ve dahildc
kı istihsaıat ihtiyaca tekabül e
decek bir vaziyet almaktadır. Son 1 

•. - 1 
siyasi karışıklıklardan sonra bulun· 
memleketlerin Romanyadan yap
tıkları kereste ithalatı bir hayli 
fazlalaştığı halde Türkiyenin mü
bay aatı azalmıştır. Alakadarlar
dan alınan haberlere göre bu se
ne Romanyadan satın almak için 
girişilen taahhüd mi kdarı 18,000 
metre mikfibıdır ki geçen yıl bu 
miktar 30,000 metre mikabının 

fevkinde bulunmakta idi. 

KISA POLiS 1 
H A BERLERi ·--

birçok insanların , hususi otom&
bil gibi, hususi tayyareleri var • 
dır. 

Tayyarecilik, büyük bir spoı 

şubesi halinde geniş halk kütle • 
leri arasına yayılmıştır. 

DevJctlerin rcsnli "C askeri ha .. 
va teşekküllerinden maada. bir 
çok ~ivil ve spor havacılık cemi
yetleri, birlikleri, bunların elin
de, muhtelif tip binlerce tayyare 
vardrr. 
İstanbula son yapılan iki 1 ' 

taarruzu tecrübesinde de gör 
ki, tayyare, hakikaten a;rın eo 
müthiş siliıhıdır. Yakıyor, yıkı-

yor, zehirliyor. 
Dün, 30 ağıısto Zafer bavramı 

ile beraber, tayyare ba~· ra ını idi. 
İçinde bulunduğumuz hafta tav· 
yare haftasıdır. !lfemleketimiıde, 
Türk hava ku\"vellerine yardım 

eden ,.e •enelerılcnberi çok müs
bet işler görnıüs olan hir Türk 
hava kurumu \•ar. Hava kuru· 
munun ga)·esi memleket müda!a-

* Şişhanede oturan Avram oğ
lu Nesim adinda bır ç. ocuk_ Sirkeci- ı 1 asına i tiTak etmek, hava kuvvet-
de İbrahimin idaresındekı tram- !erine yardım edecek haıniyelli 
vaya atlamak isterken tramvay vatandaşlara delalet etn•ok , va
altında kalarak bacaklarından bi- sıta olmaktır. 
ri ezilmi:ş, hastaneye kaldırılarak Yurdunu seven, tayyarenin ne 
tedavi altına alınmıştır. müthiş bir silah olduğunu bilen * Davudpaşada oturan Ligor a- her vatandaş. hava kurumuna 
dinda b'ri bir para meselesinden yardım etmeği bir memleket va
çıkan kavga neticesinde ayni semt- zifesi bilmelidir. Çünkü, dü•man • 
te oturan Aliyi bıçakla bacağın - tayyaresiı:ıe karşı en iyi mukabil 
dan yaralamıştır. •ilah yine tayyarcdir. * Silivrikapıda bir fırında ça- REŞAD FEYZİ 
lışan Seyfullah adında biri ani o- , ______ _ 

laraık ölmüştür. Yapılan muaye - Canlı Hayvan i h racatım ız 
ne neticesinde Seyfullahın kalb 
sektesinden öldüğü anlaşılarak 

gömülmesine izin verilmiştir. * Cibalide İnhisarlar idaresi 
tütün fabrikasında çalışan Şaban 
kız1 Meryem kazaen bir elini ma
kineye kaptırarak dört pa:rmağı 
koµnµ~, hastaneye kaldırılarak 

Canlı hayvan ihracatımız son 
günler zarfında ehemmiyetli b r 
surette artmıştır. Hayvanlarımıza 

en birinci müşteri olan Yunan:s
tan müsaid !iatlarla mübayaata 
devam etmektedir. 

istimlak komisyonları şimdilik 

istimlak faaliyetlerine esas olacak 

bazı hazırlıklarla uğraşmaktadır
lar. 1 eylfilden itibaren bilfiil is

timlak işine başlıyacaklardır. 

Bu tetkıkat sırasında kadın ber-
Fatihte oturan 70 yaşlarında 

berlerinin ondül1ısyan makineleri- iHavva adında bir kadin evin önün-

Kapıdaki esrarengiz ziyaretçi
nin bu kadar ihtiyatla hareket e
dip, en küçük hir ses bile çıkar
mamağa gayret eden en büyük bir 
teyakkuzla hareketinden bu zi -
yaretin hiç de iyi bir niyetle ya
pılmadığını derhal kavrıyan Mes
ud kısa bir düşünüş anı geçirmiş 

Neticede muhakeme de Salibin 
bu gari.b ziyaretinin sebebini an
lıyamamış, fakat onu mahkfuıı e
decek kuvvetli bir delil buluruna-

tedavi altına alınmıştır. 
* Fatihde oturan çöpçü Alinin 

15 yaşındaki kızı Kadriye evin 
penceresinden diişerek yaralan -
:ımş, hastaneye kaldırılarak teda -

Son temmuz ayının ikinci l5 
günü zarfında İzmirden P reye 555 
büyük ve 645 k~ük baş hayvan 
ile diğer limanlarımızdan 447 sı

ğır ve 2232 koyun ve kuzu ihraç 

edilm~tir. 

nin de işlenen şeraiti haiz olduğu 
anlaşılmıştır. Maamafih Belediye 

ilik istimlfık edilecek yerler kos- Bu husustaki kontrollarına ehem-

\a ve Eminönüdiir. miyetle devam edecektir. 

No.23 

Ra~ oasıı, motO.. döndü. Papu1os 
ileriye gideceğini, cAziz• i nere
de bulacağını bilmiyordu. Fakat 

lı:endisini kurtarsa l<urtarsa, Temp 
ların kurtaracağını da pek iyi bi
l;Yordu. Zaten ölse de, herhalde 

bir takib esnasında vurulacaktı. 
Aynaya baktı, arkadan takıb e
llen bir otomobil görmedi. Fakat 
başka birşey gördü. 

Otomobilin içınde uzanmış o
lan bir adam doğruldu. Papulos 
lta!binin göğsünden !ırlıyacak gi
bı Ş ıddetle çarptığını hissetti. ().. 
!vınobi] sağa sola yalpalamağa 
başladı. Papulos ayağa kalkan a
damın yüzünü görünce, bayıla • 
~ak gibı oldu. 

Adam, hemen bacaklarını u • 
tatarak, öne geçti, Papulosun ya· 
llına oturdu. Bir sigara yaptı: 

- Nasıl.-;ın Papu? dedi. 

Bu adam Tempların ta kendisi 
id i. 

-5-
PAPULOS İDAM EDİLİYOR 

Papulos hayretinden az kaldı 
seyrüsefori idare eden bir polis 
memuruna çarpacaktı. Fakat bu 
tehlikeyi atlattıktan sonra süku
net buldu: 

- Sizi gördüğüme çok mem -
nun oldum, dedi, ben de sizi a • 
ramağa çıkmıştım. 

Templar, yan gözle yanıbaşında 
oturan irj yan adama baktı: 

- Nasıl olur Papu? Sen beni 
arıyacaksın ha! tşı.e buna hay· 
ret ettim. Galiba biz ikimiz ahva
lin icablarından ötürü iki iyi dost 

olacağız. 

Papulos hemen cevab verme -
di. cAziz •in böyle b_!rden>bire 
karşısına çıkışına hala bir mana 
veremem işti. 

Şarleyden ayrıldıktan sonra ilk 
defa daha ciddi surette düşün • 

de pazar kurmak yüzünden çıkan 
kavga neticesinde Mehmed adın
da biri tarafından taşla başından 
yaralarunıştı:rı. 

dığ111dan hakkında !beraat kararı 
vermiştir. 

~~GANGS'l' . . . ER· .. CELLADI::. 
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meğe başladı . Aradığı adam ışte 
yanındaydı. Fakat Papulos kendi

sini adeta felce uğramış zanne • 
diyordu. Çünkü •Aziz• in ne ka
dar tehlikeli bir adam olduğunu 

biliyordu. Hele mavi ve müstehzi 
gözlerile kendisine bakmtyor muy
du, içi gidiyordu. 

Haydud, biır gün evvel Temp -
]arın suratına indirdiği yumruğu 

hatırladı. Acaba •Aziz• bunu u
nutacak mıydı? 

- Evet, sizi arıyordum, dedi, 
zannederim ki, sizinle... Şey ..• 

yani sizinle görüşebiliriz. 
Templar dedi: • 

- Şarley barından böyle alel
acele kaçtığınıza bakılırsa, mü • 
him bir mesele var galiba? Ar -
kanızdan takib ediyorlar mı der-

· .. ? 
sınız .. 
Tempların bu alaycı sözleri kar

şısında Yunanlı tLtredi. 

- Olabilir, dedi, ikimizi de 
mitralyöz ateşine tutarlar valla
hi! 

- Yok canım?. 
- Ben latife etmiyorum. Çete 

beni idama mahkUm etti. Hem de 

sizin yüzünüzden ... Çünkü ben si

zi, üzeriniz; aramadan Ualinoya 
göndermi§im. Bu harekeUerde çe-

teye ihanet etmi:şim, doğru söylü
yorum Siman, beni öldürecekler. 

Simon kaşlarını çattı: 

- Galiba siz kend inizi aHettir
mek için, benim başı.mı kopanp 

çete reisine takdim etmek isti -
yorsunuz. Halbuki ben başımla 
vücudüm bir arada olarak gömül
mek istiyorum. 

P apulos yaJ.varır gibi tekrar et
ti: 

- Ben latife etmiyorum Sımon.l 
Sizinle konuşmak istiyorum. Her 

şey; size anlatacağım. İsterseniz, 
pazarlıık. da yaparız. 

Templar dedi ki: 

vi altına alınmıştır. 

- Dün geceki yumruğa ne ka
dar paha biçiyorsunuz?. 

Papulos cevab vermedi. Kalaba
lık otomobillerin arasından ken
disine yol seçmeğe bakıyordu. 

- Allah aşkına dedi, geçmişi 
unutalım. Size herşeyi söyliyece
ğim. Pazarlık edelim. 

- Sizi kurtarmak için mi?. 
- E vet. 
Templar gözlerini yarı kapadı 

ve gülümsedi. Bu sözlerden şüp
he ediyor, altında bir tuzak olma
sı ihtimalini düşünüyordu. 

- Olur şey değil! dedi, öyle bir 
oyun oynuyorsunuz ki elinizde 
koz yok. 

- Sözlerime inanınız. Size kat
ryyen ihanet etrniyeceğim. Bu 
adamlar beni öldürmek istiyor -
Jar, beni kurtaracak bir tek insan 
varsa, o da sizsiniz. Evet, geçen 
akşam size fena muamele yaptı
ğı.nu biliyorum. Fakat ne yapa • 

(Devamı var} 

Birimizin oe~d i 
Hepimizin Derdi 

Taksim Bahçesinde 
Kanapeler Az 

Bir okuyucumuz yazıyor: 
Belediyenin İstanbul halkı-

nın temiz hava almak için muh
telif semtlerde parklar, bahçe
ler açtığını görüyoruz. Tak -
sim bahçesi de o semtin büyük 
bir ihtiyacını temin etmiştir. 
Yalnız şunu söy !emek lazım· 
dır ki, bahçey~ o kadar mas -
raf edildiği halde, halkın otu
rup dinlenmesi için konul -
muş olan kanap~ler iht ıyacı 

'karşılamıyacak kadar azdır. 
Belediye bu kanapelerin adc· 
dini çoğaltmalı, hatta sıra sı

ra sandalyeler de ilave ederek, 
halkın oturacak bir yer bul -
masını temin etmelidir. 
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TOPLANTISI 

e ilirmi? Otuz devlete mensup 4,000 iz
ci, Peştede toplanmışlardır. Bu 
toplantıdan maksad cDünya sul
hünü koruyacak çareler aramak • 
tır.• 

AYDIN EFE 
• • 
talyanlar,Almanya ile Diğer Devletler Arasındaki 

Meselelere Karışmak İstemiyorlar, Fakat 
Bunu da Kesip Atamıyorlar 

ltalyan gazetelerinin neşriya -
1ı~ .ıar bazı zamanlar çok manalar 
_ıkarmak mümkün oluyor. Üstü 
·apalı yazılmış bazı satırlardan 

\TU1ıa pol.tikasının hayli nokta

larını düşünülürse aydınlatacak 
. analar bulmak kabil oluyor. İtal-
·an gazetelerinin neşriyatında ilk 
göz~ çarpan şu oluyor: Almanya 

h~k.ıdır. Almanyaya istediğini ver
mcl Bunun başka türlü yazılma
sına da imkan yok. Çünkü Roma
nın Berlin ile beraber olduğu ma

um. Onun için İtalyan gazeteleri· 
nın Berlın - Roma mihverini sağ· 
la :'l gostcrmek yolundaki yazdık· 
arını bu bakımdan görmek iktı

za eder. Mühim olan diğer cihet
ler va~ ltalya Hariciye Nazın 
K1nt C ıno'nun Tele.grafo ismin· 
deki gazetesi geçenlerde şöyle ya

zıyordu: 

A\Tupadaki devlet adamları ta· 
ti! mevsimi dolayısile birer tarafa Avnıpanın bu kadar kanşık zamanında İngiliz Başvekili karısı ile 

' birlikte hafta sonlarında g-'-tilen·n· ih al tmiy çekilerek istirahate daldılar. Fa· g~ ı m e or 

Fransadan 50 izci gelmiştir. Bun
lar, Peşteden sonra Romanyaya 
gideceklerdir. Yaşlı diplomatlar, 
sulhü koruma çarelerini bulama
mak aczile çırpınıyorlar. Bakalım, 
bu genç vatanseverler bulabile • 
cekler mi? ... 

BİR MİLYAR FRANK 

Bir milyar gümüş frank 5 mil
yon kilo, bir milyar altın frank 
da 322,580 kilodur. 1,000 er frarık
lık banknotlardan olursa 1.780, 

100 er franklık banknotlardan o· 
!ursa 11,500 kilo gelir. 

Bir milyar frangı nakletmek i
çin (bir adamın 100 kilo taşıdığı 

farzedilmek şartile), 1,000 frank
lıkları taşımak için, 17, 100 frank
lık banknotları taşımak için de 
115 hamal ister. Eğer bu milyar 
gümüş franklardan olursa 50.000 1 

hamal lazımdır. ı 
1,000 er franklık banknotlardan 

bir milyarı c!ld haline koymak la
zımgelse 500 sahifelik 2,000 cild 
olur. 

BİSİKLET KtiRÜ 

Sabah oluyordu., 
Köy uyanıyordu.. ve uyanan 

köyde büyUk bir hareket vardı o 
gün: 
Kadın erkek, genç ihtiyar bütün 

köy halkına, fakat yalnız o köy 
halkına değil, bütün civar köyle-

. re, kasabaya, hatta bütün o il'e; 
cesurluğu, yılmazlığı, ruhundaki 
asaleti, iyi ve saf kalbliliği; liula· 
sa insanlığı ile kendisini sevdiren 
ve saydıran Aydın efe evleniyor
du .. 

Köyün kağnı ve araba teker -
!eklerinin bıraktığı izlerden teşek
kül eden üç yolundan akın akın 
atlılar geliyordu. Düğün misafir
leri. .. 

Bütün köy halkı ve misafirler; 
Aydın efenin evi önünde, köyün 
geniş meydanındaki büyük çına· 
rın altında to)'>lanıyordu. 

Nihayet düğün başladı .. 

• •• 
İkindiye doğru, kasaba yolun· 

1 Yazan: MEHMED HİCRET._, 

kadaşları onu yalnız göndernıelı: 
:istemediler. 28 kişi yola çıktılı:· 
Nihayet (Kurudere) mevkiine gel• 
diğlmiz zaman dere içinde gizlen· 
miş bulunan kuvvetlerimize si!Ah 
kullanmağa vakit bulmadan tes
lim oldular .. 

• •• 
Apostol Yani isminde bir ı:ne)'" 

hanecinin oğlu idi. Anası onu diin· 
yaya getirdikten bir !kaç ay sollf8• 

yakalandığı bir hastalıktan kut • 
tulamıyarak ölmüştü. Babası Yer 
ni de Apustolu 9 yaşında yetim bı· 
rakmıştı .. 

Pek küçük yaşta, hem anasını, 
hem de babasını kaybeden bu kirn· 
sesiz çocuğu (A ... ) vil.8.yetinin çok 
zengin, fakat o derecede iyi kalb
li bir zatı olan Hayri bey namında 
biri yanına almış ve evlfidı oıını· 
yan bu adam, onu kendisine ın~
nevt evlfi.d yapmış, Apostol isını: 
nl de Abdiye çevirmişti.. Hayrı 
bey, manevi çocuğunu mektebe de 
vermiş, okutmuş ve onu meınJe. • 
kete faideli bir uzuv olarak yetW 
tirmeğe çalışmıştı .. 

ıkat Avrupa buhranı başladı. Öyle 1 lecek haftalarda bir şeyler olaca· leri bu hadiseyi memnuniyetle kar-
ki vaziyet 914 deki gibidir. ğını mı ~atmak istiyordu? şılamış görünüyorlar. Çünkü Ber-

A ,·rupanın karışık olduğu bes- Şimdi artık yeni bir vaziyet var. lin • Roma mihverinin Rusya ile 

Birmingam'da, Kraliçe Elizabet 
hastanesinde, bisikletle tedavi u
sulü tatbikına başlanmıştır. Yani 
hastaların, bacaklarındaki damar
lan kuvvetlendirmek için cbisik • 
let kürü. yaptırılmaktadır. 

dan bir atlının dolu dizgin· köye 
doğru geldiği görüldü. Beş on da
kika sonra, atlı düğün yerine ulaş
mış bulunuyordu.. Yorgunluktan 
kan ter içinde kalan atını gezdir
mesi için köy halkından birine ver
di. Kendisi de bir kaç dakika dü
ğün kalabalığını gözden geçirdi. 
Sonra çınarın altında bağd!l§ kur
muş olan, yakışıklı üç gence doğ
ru yürüdü .. 

saba yas tutarken, biz burada dü- ) 
ğün yapamayız!.. 

Abdi 17-18 yaşlarına gelince, u· 
zun müddet şehirde yaşamaktan 
usanan, şehir hayatından bıkan 
Hayri bey oğlu ve karısı ile bera· 
ber, ayni il'in bu uzak kasabasına 
gelerek yerleşmişti.. 

belidir. Fakat Kont Ciano'nun İtalyan matbuatının neşriyatı da anl!l§ması demektir. Fakat Avru
gazctesi daha Alman • Rus anlaş- bu yeni vaziyet etrafındadır. Al- pada sulhü kurtarmak için acaba 
rr.bı meydana çıkmadan Avlru- manya ile Rusya anlaştı. Söyleme- ıftalya tarafından bir hareket ya
pa buhranından bahsetme.-le ge- ğe hacet yoktur ki İtalyan gazete- pılacak mı, yapılmıyacak mı? bah-

Bukingam Sarayında 
Müdafaa Tedbirleri 

Lo.,c~rada i1aYa taarrudarına karşı hazırlıklar son derece ilerlemiş- " 

tir Bar .j bJl•.>nlaıı hemen salıverilmek üzere hazırlanmıştır. Herke
sin 1;,r g.ı m~skes\ v~rdır. 'Herkes lhava taarruzu halinde iltica edece
ği sığın.1kla•·ı l.ıilmck ~'fa. Yukanki resim Bukingam sarayında alınan 
tedbirler-len b'C k1"ır nı gösteriyor. Bu mahruti sığınaklar birer ki1;i 
için yap•lmqtıı. Kral ailesi erkanı hariç olmak üzere, saray mensupları 1 
için hazdanmış ve yerlerine yerleştirilmiştir. • 

si daha lik günlerde Rus - Alınan 

ademi teeavüz misakının akdi ha· 
beri ortaya yayıldığı sırada mev· 
zuu bahsolmuştur. Yeni gelen Av
rupa gazetelerinin Romada bulu-

nan muhabirleri tarafından bu 
hususta verilen malı1mat şayanı 

dikkattir ve politika cereyanları
nı takip ederken unutulmaması 

lazımgelen bir ehemmiyettir. Ye
ni gelen Avrupa gazetelerinde bu
na dair yazılanları şöyle bir göz -
den geçirmek iktiza ediyor. İlk 
günlerde Roma mehafilinde şöyle 
deniyordu: 

Eğer İtalyanın tavassut etmesi 
istenirse bunu yapmağa lüzum gö
rülmiyecektir. İtalya bu işe kar~ 
mıyacaktır. Bu hususta Fransa- · 
dan bir davet vaki olmuştur. Fa· 
kat ne suretle? .. Bunu hangi Fran
sız gazetesi yazmış, hangi Fransız 
söylemiş?. Bunu İtalyan gazete -
leri yazmıyoralr. Yalnız Curnale 
Ditalya böyle bır davetin bir Fran
sız gazetesi tarafından yazıldığını 
anlatmak istiyorsa da hangi gaze
te olduğunu yazmıyor. Fakat asıl 
dava orada değil. İtalyanın tavas
sutu için ilk günlerde Romada ne 
düşünülüyordu?. Roma diplomat
ları böyle bir tavassuta lüzum gör
müyorlardı. Curnale Ditalya bu
nu şöyle anlatıyor: İtalyanın poli
tikası mihverin polit'kası demek- ı 
tir!. Yani Almanya ile İtalya ara-

(Devamı 7 inci sayfada) 

Doktorun Öğütleri: 

ÖRÜMCEK 
Bazı kimseler örümcekten 

korkar !ar, nefret ve istikrah 
ederler. Vakıa, bu herkesin 

tab'ına ve· mizacına taallılk e
der bir keyfiyettir. Fakat ev 
örüınceklerinin hemen hiç bi
ri zehirli olmadığından bun -
lardan korkmağa mahal yok
tur. 

Bunlar ez kaza vücudün bir 
tarafından geçerse, orada ha
zan cüz'i bir kırmızılık ile ha· 
fif bir şiş hasıl ederler. Cilde 
göre az çok kaşınma da olur. 
Pek chemmiyets;z olan bu ha
li, içine sirke veya nişadır ru
hu damlatılmış su ile yahut 
kolonya suyile oğulursa ge -
çer. 

Bundan başka örümcekler 
faydalı hayvanlardır. Vücu • 
dün bir tarafı kesilerek kan 

akmağa başladığı zaman, bu
raya bir örümcek ağı konacak 
olursa. kan derhal diner. Ağ 
tıpkı kav gibi kanı massede
rek pıhtılaştırır ve tekrar ak
masına mani olur. 

Fakat !;>ütün bunlar evleri· 
mizi örümcek•ağlarından te
mizlemiyelim, demek değil • 
dir. 

Bu üç gençten ortada bulnanı, 
esmer, b:Xaz çıkık, fakat açık alın
lı, siyah ve kalın kaşlı, iri siyah 
gözlü olanı Aydın efe idi.. 
Yabancı Aydın efeye yaklaştı. 

Kulağına eğildi. Bir şeyler söyle· 
di, sonra geriye çekildi. 

Yabancının efeye neler söyle
diğini bilmiyoruz; fakat efenin 
birdenbire kalın ve mütehakkim 
kaşlarının çatılmasından, siyah 
gözlerinin parıldamasından, bu 
adamın ona hayırlı bir haber ver
mediği anlaşılıyordu. 

Aydın efe yabancıya sordu: 
- Ne zaman?. 
- Beş saat oldu efem! 
Efe ayağa kalktı. Düğün yerin

den bir kaç adım öteye yürüdü, 
durdu. Üç beş dakika, siyah göz
ler'ni biraz evvel, atlının geldiği 

yola çevirdi. Baktı, baktı. Sonra, 
tekrar düğün kalabalığına karıştı. 
Davulculara yaklaştı. Bir işaretle 
davulların sesini kestirdi.. 
Aydın efe, etrafını kuşatan hal

kın ortasında bir an sessiz durdu. 
sonra yavaş yavaş alnını yüksel
terek: 

- Arkadaşlar, dedi, şu anda ka-

... 
Dört saat sonra; Aydın efeye 

(T ... ) kasabasının düşman tara -
fından işgal edildiğini haber ve • 
ren adam, ayni kasabanın işgal 

kuvvetleri komutanının karşısın
da bulunuyordu. 

- Ne yaptınız Apostol? .. 
- Yakaladık Aydın efeyi bin -

başım! 

Ve binbaşının gösterdiği yere o
turan Apostol, efeyi nasıl tuza
ğa düşürdüklerini anlatmağa baş

ladı. 

- (D ... ) ye vardığım zaman bü· 
tün köy halkını köyün ortasında
ki meydanlıkta toplanmış gör • 
düm. Davul çaldırarak, köçek oy
natarak ğeleniyorlardı. Meğer Ay
dın efe evleniyormuş .. 
Düğün kalabalığına sokuldum. 

Efeyi aramağa başladım. Nihayet 
onu buldum yanına gittim. Kasa -
bayı düşman işgal ettiğini haber 
verd'm ve 'kendisinin de hemen 
(S ... ) çiftliğinde toplanmakta o
lan milli kuvvetlerimize iştirak 

etmesini söyledim. Efe sözlerime 
inandı. Teklifimi kabul etti. Der
hal evine koştu. Beş on dakika son· 
ra silahlı olarak geldi. Genç ar-

- ---------
~ ...................................... ----·~ 

Bütün Trakyayı titreten TÜRK 'ün yılmaz ve kırılmaz 

ÇELİK ORDUSUNUN EN SON MANEVRALAR FİLMİ 
Bugün 

TAKSİM ve LALE 
Sinemalarında 

- Yanlış anladınız Hanımefendi... 

- Bendeniz Nihade Hanımefendinin hürmet· 
karlarındamm ... 

- Haksız yere beni başladınız ... 

(Devamı 7 inci •aytculOJ_, 

Iiil~~l 
ANKARA RADYOSU 

l
- DALGA UZUNLUÖU _...-, 
T.A.Q. 19,14 m. 15195 Kes. 20 Jt"'· 
T.A.P. 31,79m. 9465 Kes. 20 Jt\'f• 

1639 m. 138 Kes. ı.zo Jt\'f· 
~~~~~~~~~~--- .... 

BUGt!N 

Saat 19.00: Proı:ram. 
Saal 19.05: Müzik (Hatif Orkt!' 

tra müziil - Pi.) 
Saal 19.30: Türk müzlil (inceS .. 

faslı). 

Saat 20.15: Konuşma. rı 
Saal 20.30: lllemleket saat 01• ' 

ajans ve meteoroloji haberleri. .,,. 
Saat 20.50: Türk müzltı: 01<•1 ... 

lar: Melharet Sainak, Necınl 8e1 .. Ahıskao. CalanJar Rw;en Kaın. C 
det Kozan, Zühtü BardakoilU· 1 .. ;.: 
Gülizar Peşrevi. 2 _ . • • • Gıl ) 
sar şarkı (Gözlerimden ,.ıtaıl1°:~ 
3 - Dede Şehnaz pusellk (JCiiÇul<S r
da). 4 - ilacı Arif Bey, suzlna): şa _.... 
in (Blr dil ki eslri ıram olur). 5 

11• 
Arlakl, KürdWhlcazkôr (Cismi• 15ı. 
bl). 6 - Kilrdillhicazkir sa• ""~.ıı· 
7 - • • • • Hüseyni şar1<1 < ID • 
tim elimi ırayrl bu dünya be~t! ı1<>' 
den). 8 - Hacı Arif Bey HIC• 

9 
_, 

şarkı (Açıl ey g-oncal sadberk)• pe 
Lfıtfü Bey Hlcazkir şarkı (Safi' tıuf 
oldu ı:önül). 10 - İbrabiul .fl(•tiıt' 
şarkı (Sabah olsun). 11 - H~~ı..,ii• 
küsü (Yürü dilber yürll oııu

varı). 

Saat 21.30: KonlJ'ima. il· 
Saal 21.45: Neş'ell plildar • • .,.. 
Saat 22.00: Milzl.lt (Jı:iıçill< or e • 

tra. Şef: Necip Aşkın). ı - ııııı:;,... 
rlch Kalman. CarJq Prenses 0 fStı.:1'• 
tinden polpurL 2 - r.cııalk• ır.•· 
Vals No. 5. 3 - Heln• JIJ1lflk•1· ,.. 

zte.bref· l ra Orman Polkası. 4 - j]ılPc 
••k (Romıans). 5 - Mlchell· ll"~•r 
kilçilk süit. 6 - j. Strauss. d )'ltıı• 
sesleri. 7 - Vllly ıı:oester, Hin 

nlsl. teri. si• 
Saat 23.00: Son ajans balı<' ]>(fD • 

raat, esham ve tahvi18t, lı:aJll 
nukul borsası. rı.> 

Eskıd~n Yıldızda Sultan Hamidin dalkavukluğunu 
yapar, sağdan soldan çarpar, Hünkardan kopardı
ğı catıyye• !eri istif edermiş Bir yahudi müteah
hid!e görduğü dalavereli bir işten de bir kaç yüz 
b.n lira birden vurmuş, iyıce yükünü almış, cOs
mm Bey. deL cNişantaş• ında bir diziye apartunan 
yapt><ıyor. Küstahlığını parasının bolluğunda, so • 
n•ır.da görmüşlüğünde buluyor. Hangi çayda, hangi 
da\·~tte olucsa olsun mutlaka lafın bir gelişini bu
lur, •ervetınden, kazancından, işlerinden bahseder, 
ÖVÜ!ltir : 

D:nliyenler de yok değil. Herkes benim gibi Abuk 
Paşa Cafer hazretlerinin hesapsız altınlarına sırtını 
deyanıadığı için bazan şaşıranlar ve düşünenler de 
olmuyor değil! Halbuki, yalan. Söylediklerinin 
dörtte üçünü iskonto ederek dinlemeli. 

- Hiç zevki de yoktur Hanımefendiciğim. Ne
dir o incileri. Gülünç, ridikül birşey .. 

Diyordu. Cavidan bunu duyar duymaz, söze a· 
tıldı: 

Filiın .. dedi; fakat Cavidan dinlemeğe taham
m:il göstermediği için önüne baka baka Ayselin 

y~nından ayrıldı, gitti. Fakat, herhalde kaba, mağ
rÜr, kesesine güvenen, kendisini beğenen bir adam. 
Ya,gın, ince, şuh, kırım, döküm, uysal, ruhdan an

lar, fedakar, cana yakın ve .. Biraz, hatta biraz de
ğil epeyce müsamahakar erkek salona ve aramıza 
yakışıyor. Vedat Bey, Şişlinin değil, Divanyolunun 
adamı. Hem de öyle de çirkin ki, benim yüz tane 

gönlüm olsa bir tanesini bile vermem. Kısa boylu, 
marr,ık tenli, akrep bıyıklı, sinir, çelimsiz bir adam. 
Bu kuruluğuna, kısalığına göre bari boyundan yük
sek gururu olmasaydı! Hele sululuğu insana nef
ret veriyor. Bir de yapıştı mı gene gibi ayrılmak bil
miyor. Nasılsa, o gün yalnız Cavidanın önünden 
kaçtı! Yoksa, imkanı yok. Yüzüne tükürseniz yine o 
bunu iltifat sayar: 

::: :: Mü,~ :::;ı 
Receb Ağustos 

16 18 -' - Rusyaya bu sene gönderdiğim derilerden çok 
bir sey değil, yüz yirmi bin lira kadar kazanabile
ceğim . 

- Osman Bey. deki apartıman fena olmuyor 
a"Ylma kırk beş bin altın gidecek galiba ... 

- Şöyle küçük biı Avrupa turnesı beş bin se
kı z yılz altına maloldu!. 

- Yeni bir işe başlamak üzereyim amma, hü
k~"'nclle de an.aşamadık ki.. Çok nazlı davranıyor
lar , fendim çok .. Bu kadarı da çekilmez. Ne var 
sonk ?. B:r i<uru 'mtiyaz içın ben oraya binler, yüz 
b ·nıer dökeceğim. Sonunda bir maden insana ne ka· 
zand nr o da ay ı hcst;ı! .. 

Scnra, bu Şişli ah .. Ne Şişli! İnsanın ciğerini 
okuyor. Hele, Cavidan: 

- Yine mi bu sonundan görmü~ herifi söyle • 
tiyorsunuz. Palavra, o metelik bile sarfetmcz. Laf
la avlanıyor! .. 

Der, bu adamın söz söylemesine dehşetlı sinir
lenir. O da az kafirlerden değil. Ya tecrübesi var 
biliyor, yahut ta adamın gözlerinden okuyor. Ge
çen gün onu öyle bir bozdu ki .. Vedat Bey Ayseli 
Ni·net Beylerde bir kenara çekmiş, boyuna anlatı
yor, Veysel Beylerin Nihadeyi çekiştiriyordu. Ca
vidan!a Nihadenin de içtikleri su bır yere gider, 

ncı·erler Vedat Be: 

- Affedersiniz beyefendi. Arkadaşımın zevki
ne hakaret ediyorsunuz. Nihade Şişlinin en iyi gi
yinen, en güzel kadınıdır. Hele incileri için söyle
d:ğiniz pek saçma. Ya siz inciden anlamıyorsunuz, 
y;hut ta Nihadeninkiler gibi sahici inciyi ömrünüz
de görmed'niz. Dedi ve .. Huşunetle ilave etti: 

- Hem, niçin Nihade ile bu kadar alil.kadar o
luyorsunuz, sizi beğenmediği ve iyi karşılamadığı 
için mi? .. Ona, kendilerini kurban vermek istiyen 
sizden daha çok zarif, hem de güzel ve .. Zengin yüz
lerce erkek var. Maksadınızı anlıyorum değil mi?. 

Vedat Bey, Cavidanın bu çok ağır, asabi, hi§ 
beidemediği sözleri karşısında sarardı, morardı, 

duciaklannı ısırdı. bir şeyler söylemek istedi. 
~ 

- Hanımefendi. .• 
- Hanımefendiciğim ..• 

(Devamı var J 
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1 İstanbulun İçinden 1 

z- m Bay~amını 
rede Yapalım? 

Sernt Semt Bayram Yapalım, Fakat Eğer Üzüm 
8ayramı Yapılacaksa, Eyüble Bakırköy Arasın

daki Geniş Bağlık Sahada Yapalım 

Yazan: ' Osıuau Cemal KAYGILI 

~ ~<ıenlerde gazeteler. tıpkı İz
;;;r taraflarında olduğu gibi bu 
llıı lstanbulda da bir üzüm bayra
ılo Yapılacağından ve bu bayram 
. layısile İstanbul bağlarında ıyı 
~ın yetiştirenlere mükafatlar 
dı kıtılacağından bahsediyorlar -
~İyi amma bu bayram acaba İs
• hulun ne tarafında yapılacak 
e~a Yapılmalıdır? 

, •kıa, iki gün önce Gebzede de 

C•ır •zum bayramı yapıldı, fakat 
tbz · · A ~I . e oa5ka, Is tanbul başkadır. -

lı lstanbıı lda, hayranı acaba ne-
1 ~ ~~ Yapılacaktır? İstanbulda bağ 

Zaten İstanbullular her pazar günü üzüm bayramı yapıyorlar 

. e U?üın mı~takaları yalnız bir iki 
~~de değildir ki, şimdi şehrin bir 
~- tarafları bağ ve üzüm diyarı 
ı. <lıniştir. Mesela Kadıköy, Göz
~r.,, Erenköy, Çamlıca tarafla-
Y ~a bir hayli bağlar olduğu gibi, 
t:ıa!tacık zaten eskidenberi şehri
~ 'lin en namlı iizüm mıntakala -
,1~•ndır. Son zamanlarda, Rum-
• !sarındaki meşhur bağla baş
·Y· 

, "'1 bu merak bu, bir iki yıl için
"'~~ • ·ntazın diğer taraflarına da 
··t hayli sirayet etmiştir. Hatta 
·llıd · ' · t Beykozla Akbaba arasında 
'; birkaç yeni bağ vardır. 
, · 

0~r1 Mecid·yeköyü, Zincirli -
'Yu 'araflarında da şimdi küçük

. ' l:ı'Jytiklü bir takım bağlar göze 
lrpllıaktadır. Koca İstanbulun a
' en büyük. en sık, en revaçta 
,'.'iları i•c •eki1. on yıldır Eyüb 
'" 1 '!,'·atındaki Şifahavuzu, Münze-
~Pçular taraflarından başlı - . 

yarak bir yandan Ramis kışlası ar- f 
kalarından Küçükköye ve bir yan
dan da Maltepe yolile ta Bakırkö
ye ve Halkalıya kadar. hem de 
yanyana denecek bir şekilde da
yanmaktadır. Şu halde İstanbu -
lun en büyük, en geniş, en kala -
balık bağ ve üzüm rnıntakası, bir 
ucu Eyüb sırtlarından garba doğ
ru Küçükköye, öbür ucu da yine 
ayni sırtlardan cenuba doğru Ba
kırköye dayanan ucsuz, bucaksız 
saha dernektir. 
Şimdi bu yıl İstanbulda da ya

pılacağı gazetelerde yazılmış olan 
(Üzüm bayramı) acaba bu mınta
kalardan ve bağlık yerlerden han
gisinde yapılmalıdır? 

Bize kalırsa İstanbulda yapıla
cak olan üzüm bayramı veya şen
liği ayrı ayn günlerde ve semt 
yapılmalıdır. Meselii bir gün Kadı
köy taraflarınd1, bir gün Yakacık
ta, bir gün Boğazın .Rumeli, bir 

Ote cilik Mektebi 
120 ve 90 Lira Aylık Ücretle 
Talebe Alan Bu Mekteb Me
zunlarına Her yerde İş Hazır 

Lozandaki o lelciler mektebi 

tı~içrede otelcilik çok rnüte - lır. Talebe, bir masanın önüne o-
ilıık <dir. Burada, otelcilik yap - turur; gelen müşterilerle (bun • 
~b ıstiy.enler, hususi bir rnek- !ar da talebedir) konuşur, oda _ 
~b devam ve d'plorna almıya !arı pazarlık eder, fişleri doldu _ 
~~! Urdurlar. Her parası olan bir rur, odalarını gösterir. 
ıı:,1 açıp işletemez, işletmesine Diğer kısımda nazariyat vardır: 

t:•acte olunmaz. Bir otel nasıl tesis edilir, bir 
liıı· ~'Çredcki otelcilik rnekteble- otelin elektrik, su ve teshin tesi-
~~ ik'si Lüsernde, birisi de satı nasıl yaptırılır, bunları da öğ-
t~t~~rtadır ve en büyüğü de bu- renirler. 

~ Otelcilerin coğrafya, steno ve 
~~~ tnekteb, şehrin haricinde ve daktiloluğu bilmesi de şarttır. 
~.14 k bir bahçenın ortasındadır. Mektebin yemek ve oturma sa-
tı1. konforlu bir otelden farksız- !onları büyük ve rnuntazamdır. 

llıı Hizmet edenler de hep talebeden 
~t~ erkek, 30 kız talebesi vardır. ibarettir. Sıra ile müşteri ve gar-
~lklt talebeler rnektebde yatar son olurlar. Hocalarının nezare -
~ arlar; kızlar, sabahları gelir-

' ak tinde biribirlerine hizmet ederler. 
~.~ah/ıamları evlerine giderler.' Mekteb ücreti, leyliler için ay-
'<\> ı rnıiddefi 10 aydır ve ıki 
~ :eye ay~ılmı 1tır. •Ayrıca bir da 120, nehariler için de 90 Türk 
~ı, ;emek pişirme kursu • var- lirası.dır. Bunda yemeleri, içrne-

ll, akat bu ihtiyaridir. leri de dahildir. Talebelerin çoğu 
r ~c· d b l İngiliz ve Almandır. Bu rnekteb-'iı•b · ı evrede eş isan, mu -

"ı-ı 0 usulü ve oteldiğe aid den diploma alanlar en büyük o-
l)~r öğretilir. tellerde yüksek aylıkla iş bulur-

eı h!zırıetleri talimleri yapı - !ar. 

gün Anadolu kıyılarında.. Sonra, 
bir gün de İstanbulun en büyük, 
en geniş üzüm ve bağ diyarı olan 
Eyüble Küçükköy veya Bakırköy 
bağları arasındaki en münasib bir 
sahada ... 

Fakat bir mevsimde bu kadar 
mıntakada birden bayram ve şen
lik yapılabilir mi? Şu halde, bü -
tün bu rnıntakalardan birinde ya
pılacak bir günlük bayram ve şen
liğin gününü, bunu yapacak ma
kam tayin ededursun, halk şimdi 
üzüm mevsiminde bütün bu say
dığım yer !erdeki bağların hep -

, . sinde de Pazar günleri, ayrı ayrı 
bayram ve şenliklerini yapmak • 
tadırlar. 

Geçen pazar, öğleden sonra, ara
ba ile, kırdan Veliefendi yarış ye
rine giderken baktım, kadın er -
kek, çoluk çocuk yirmi. otuz gişi 
olmuşlar, yanlarına bir sürü kap 
kacak almışlar, üstelik en arkada
ki arabanın yan tarafına da kasap
tan zeni alınmış, koskoca bir dağ

lıç koyununu, öylece olduğu gibi 
yatırmışlar, şarkılar söyliyerek 
Bakırköy taraflarındaki bağlara 

doğru, keyif içinde yollanıyorlar
dı. Bir aralık, önümüzde giden bu 
üç arabadaki sesleri güzel genç 
kızlar, bugünün moda olan şarkı

larından b!rini bitirdikten sonra 1 
Y!'-Şlı kadınlarla yaşlı erkekler hep 
bir ağızdan, tam otuz, otuz beş yıl
lık kantolardan şu kantoyu tuttur
masınlar mı: 

Baga indim üzüm yok, 
El yarında gözüm yok, 
Ben yarimle darıldım 
Barışmıya yüzüm yok! 
Bunlar gülüşe, kırışa, kantonun 

son rnısraıııı söyler söylemez içim
den: 

- Adam siz de, dedim, birbir
lerine karşı yamız dargın değil, 

son derece kızgın olan Almanya 
ile Rusya böyle birbirlerile barı -
şıp sarmaş dolaş olduktan sonra, 
dargın olduğunuz sevkililerinizle 
barışmıya. sizin neden yüzünüz 
olmasın? 

Ayni kafileyi gece, dönüşte yine 
gördüm. Fakat bu defa son araba
da bütün bir koyun yerine bir kü
fe üzüm yatıyordu. 

Is U N LA R 1 B 1 L İ -
~OR MUSUNUZ? 

* Malezyada Duriyo denilen 
bir ağaç vardır. Bu ağacın çok 
tatlı ve lezzeth bir rneyvası var -
dır. Fakat burnu tıkamadan yeni
lemez. Kokusu o kadar fenadır. 
* Hindistanın bazı yerlerinde 

selam verirken biribirlerinin sa
kalını çekmek adettiı. Sakalı ol
ınıyanlar, burunlarının uçlarını 

tutar, çekerler. 
* Hindistan nehirlerinde bir 

cins balık vardır: Ağzından su 
fışkırır. Suyun üzerinde uçan bir 
böcek gördü mü hemen ağzından 
su fışkırır, böceği ıslatır, suya dü
şürür, ve yutar. 

İMAMIN BİLGİSİ 

- İhtiyar kadının birinin oğlu 
her gün: · 

- Anneciğim! Seni sırtıma alıp 
hacca götürsem yine hakkını ö
diyernern!. 
Dermiş. Nihayet bir gün anne • 

sini sırtlar, hacca götürmek üzere 
yola çıkar. Biraz sonra tesadüf et
tikleri köy imamı der ki: 

- Ayol, anneni böyle sırtlayıp 
hacca götüreceğine evlendir, da
ha çok hayır duasını alırsın.! 

- Amma tuhaf söylüyorsun, ho
cam! Bunun evlenecek h.a-Ji var 
mı?. 

Yaşlı kadın söze karışır: 
- Susol oğul! Sen imam efen

di kadar mı bilirsin? 

DELİ BERBER 

Adamın biri tıraş olmak için 
bir berber dükkanına girmiş. Me
ğer berber deli imiş. 

Berber, adamın !başım ıı;latıp 

tıraş edeceği zaman ismini sor -
muş. O da söylemiş. Berber, us
tura ile adamın kafasını çizmiye 
başlamış. Müşterinin aklı başın

dan gitmiş, bir bardak su istemiş. 
Berber, suyu getirmek için git -
!iği zaman aynaya bakmış. Ber • 
berin ustura ile başına ismini yaz
mıya çalıştığını görmüş, peşkiri 

attığı gibi dükkandan dışarı fr .. 
lamış. 

Berber, arkasından bakarak 
kendi kendine söylenmiş: 

- Bereket versin, çabuk dav
randın. Biraz daha duraydın çe • 
neni tıraş ederken boğazına cca,
nın cehenneme!.. ibaresini ya
zacaktım!. 

•••••••••••••••••••••••••••• 

İngiliz Kadınları 
-·-

Harbin Önüne Geçmiye 
Çalı~ıyorlar 

İngilterede kadınlar tarafından 

kurulan, kadınlar tarafından ida
re edilen bir çok hayır müessese
leri vardır. Son günlerde dünya
nın vahim bir akıbete doğru git
tiğini gören bu kadınlar Lon
drada büyük bir toplantı yapmış
lardır. Orada harbin önüne geç
mek için çareler düşünen kadın
lar, neticede Alman kadınlarını 

teşebbüse davet etrneğe karar ver
mişlerdir. 

İngiliz kadınları bu karar üzeri
ne, harbin fecaatini musavver ola
rak bastırmış oldukları bir kaç 
yüz bin risaleyi Alrnanyaya, Al
man kadınlarına göndermek ça -
relerini de bulmuşlar ve dünya 

sulhünü temin için ellerinden ge
leni yaptıklarına kani olarak ra
hat vicdanla kendi yuvalarına, i
dare ettikleri hayır müesseseleri
ne dönmüşlerdir. 

Faydalı Bilgiler: 

S ebze Soyarken 
Ellerin kirlenmemesi için en 

iyi çare liistik veya eski deri 
eldiven kullanmaktır. Bu bu
lunmadığı takdirde ellerin 
güzt-lliğini muhafaza etmek 
yine kabildir. Sebzeleri ayık
ladıktan, kabuklarını soy -
duktan sonra elleri güzelce 
yıkamalı v.e müsavi miktarda 
limon suyu ile gliserini ka -
rıştırrnalı, iyice oğuşturrnalı. 

Kuruduktan sonra yumuşak 
bir bezle silmeli. 

HASTALARIN ÇAMAŞIR
"' LARINl;N DEZENFEKTESİ 

Hasta!arın çamaşırlarını, 

yatak çarşaflarını şu suretle 
dezenfekte eder ve yıkarsınız: 
10 litre ılık su ve sabunlu su 
içerisine yarım bardak Krezil 
dökünüz ve bir çay fincanı 
soda ilave ediniz. Çamaşırla
rı, çarşafları içerisine koya -
rak on saat kadar bırakınız. 

Sonra bir kazana atarak kay
niıtınız. 

MİKALAR NASIL 
TEMİZLENİR? 

Salarnandıra sobalarının ö
nündeki rnikalar, yani şeffaf 
levhalar sirkeye veya alkole 
batırılmış bir paçavra ıle si
linırse ayna gibi parlar. 
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Körler Diyarı Norma 
Şer er 

Par iste 
Yıldız, Mari Antuanetin 

Hayranıdır 

Bu kasabanın Sakinleri Tam Bir 
Saadet içinde Yaşıyorlar 

-, 

Norma Şirer hlla eskisi pbi genç, 
hali eskisi gibi ~zeL. 

Norma, Şerer, altı senedenberi 
Arnerikadan ayrıl=ı~tır. Son 
defa Avrupaya, kocası İrviıı,g Tal
bergle beraber gelmişti. 

Bugün yalnızdır. Fakat, evvel
kinden daha güzel, daha şık ve-

Umumi ha~b kurbanları arasın
da birçok kolsuz, ayaksız kimseler 
olduğu gibi rü'yetten mahrum 
binlerce, yüz binlerce kör vardır. 

Her millet, bu gibilerin haya
tını temine çalışmıştır. Fakat mü 
teveffa Yugoslavya Kralı Alek -
sandrın yaptığını yapamanUjtır. 

Bu yüksek ruhlu kralın fikri cid
den şayanı takıdir ve orijinaldır. 
Kral Aleksandr, körlere mahsus 
bir köy tesis etmiştir. Bu köy şim
di bir kasaba halini almıştır. 

Bu lııiiyün hikayesi şudur: 
On beş sene evvel, Kral Alek· 

sandr, Noviza civarında büyük bir 
arazi satın aldı. Bunu .körler kö
yü• ne tahsis etti. Buraya veri • 
lecek ismi intihabında tereddüde 
düşüldü.. Nihayet (Vernik) de
nildi. Velernik, cenubi Sırbistan
da bir dağın ismidir. Bura.da bir 
çok muharebeler vukua gelmiştir. 

Hükfunet, bu yeni köyde ikamet 
edecek körlerin her birine küçük 
bir ev yaptırdı. Evlerin bahçesi, 
bağı, tarlası var. Ayrıca bir çift 
öküz, bir çift inek, yarım düzine 

- .... - -
zariftir. 

(Mari Antuanet) filmini çevir
diği VeI'>ayı ziyaret etmek istiyor. 

- Her zaman Triyanonu ta • 
hayyül ediyorum. Kraliçenin pek 
sevdiği o bahçeler bir an gözümün 
önünden gitmiyor ... 

Diyor. Norma Şirer Mari An· 
tuanetin mirasıdır. Onu temsil et
mezden evvel hayatına a1d eser
leri oku~uştur. 

Kraliçenin, Madam Elizabete 
yazdığı o meşhur mektubu tama
mile ezberden okuyabilir. 

Parisli bir rneslekdaş, Norma Şi
rerden bahsederken şöyle diyor: 

cİlk evvel Tüileri sarayını, son
ra Konsiyeryöri hapishanesini, son 
ra Triyanonu ziyaret etti. Dün, Tri
yanmıda dostlarile yemek yedik
ten sonra kalktı, Kraliçe Mari 
Antuanetin dolaştığı yerlerde gez
di. Derin derin düşünüyordu. 

T.ANNENBERG 
Şimali Prusyadaki Bu Küçük Köyün Etrafında 
26 Ağustosta Alman ve Rus Or~uları Arasın
da Büyük Bir Meydan Muharebesı Başla.dı ve 3~ 
Ağustosta Rusların Mağh'.lbiyetile Netıcelendı 

Hindenburg 

Tanenberg kahramanı unvanı 

verilen Hindenbuııg, rnütekai.d bir 
generaldi. Umumi harb ilan olun
duğu gün Hanoverde bulunuyor
du. Erkiinıharbiye reisi Moltke
den, 8 inci ordu kumandanlığına 
tayin olunduğuna dair bir telgraf 
aldı: 

•Erkiinıharbiye reisliğine de 
Ludendorf tayin olunmuştur. Ha
reket için kendisini bekleyiniz .. • 

Hindenburg, yeni.den vazifeye 
çağırlldığı için çok rnernnımdu. 
Goblenç istasyonunda büyük bir 
sabırsızlıkla bekliyordu. Bir lo -
kornotife bağlı iki va.gondan rnü
rekkeb bir tren geldi. Vagondan 
uzun boylu, kır saçlı bir zabit in
di, Hindenburgu selamladı: 

- General Ludendorf... Em • 
rinizi bekliyorum General!. 

İki asker, birbirlerinin ellerini 
hararetle sıktılar ve vagona gir
diler. 

~te Hindenburgla Ludendorf 

ilk defa böyle karşılaştılar, tanış

tılar. Her ikisi de birbirinin liya

katını, değerini bilyordu. Luden
dorf çok yüksek br erkanıharb za

biti, Hindenburg da misli az bu
lunur bir tiıbiyeci idi. 

Vagonda, harMayı önlerine koy

dular. Vaziyeti tetkike başladı -
!ar. Renenkafın kumandasında 

bulunan bir Rus ordusu, şirnaldan 

şaııki Prusyaya girmişti. General 

Saınsunofun kumandasında bulu
nan bir başka ordu da şarktan i
lerliyordu. Bu orduların biTleş -
melerine mani olmak, ilk evvel 

Samsunof ordusunu ezmek, son

ra da Renenkaf ordusunu mah • 
vetmek lazımdı.. 

(De-v11mı 1 inci •ay/ada) 

Samiunof 

keçi, bir o kadar koyun, tavuk, 
ördek, kaz verdi. Tarlayı sürmek 
için asri aletleri de unutmadı. Biı 
de rnekteb açıldı. 

Fakat bu kafi değild". Körlerin 
kendi kendilerine bahçelerini 
bağlarını tanzin::_ !!~elerinin, tar· 
Jalarını sürmelerinin, hayvanla · 
rından istifade edelıilmeleriniıı 

imkiinı yoktu.. 

Yugoslavyanm genç kralı 

Kral; düşündü, buna da, bir ça
re buldu: Körlere, köylü kızların· 
dan birer zevce bulmak ... 

Vükela, Sırb kızlarının körle ı c 

evlenmek isterniyeceğini söyledi
ler. Fakat yanılmışlardı. Çünl·ü. 
Kralın davetine yüzlerce, binler
ce Sırb kızı icabet etti. Bunlaı:da 
aranılan şey sıhhat ve sedakat l
eli 
Cihazları, Kral tarafından ya • 

pıldı. Düğünleri de ayni günde ic
ra edildi. Bu yüzlerce genç ve gü
zel kızların davul, zurna ile kör
ler köyüne gittiJ<;!erini. görenler 
hem takdir ediyorlar, hem de 
düşünüyorlardı: 

- Acaba bu kızlar, hiç görme
dikleri tanımadıkları adamlarla 
~eçinebilecekler mi? Körler, gör
medikleri ve ebediyen göremiye
cekleri bu kızlan sevebilecekler 
mi?. 

Köyde iki gün, iki gece şenlik 
yapıldı. Yenildi, içıldi, şarkı söy
lendi, hora tepildi. Tabii bütün 
masraflar Kralın kesesinden çı

kıyordu. 

Şimdiye kadar kocasından şi -
kayet eden bir kadın olmadığı gi
bi karısından ayr:lınak arzusu -

' nu izhar eden bir kör de olmamış-
tır. Yalnız bir kör, karısı çocuk 
doğururken vefat ettiğinden be
kar kalmıştır. O da: 

- Karımın üzerine gül kokla-
mam!. ,.., 

Diyerek bir daha evlenmemiş
tir. Körler, kanlarile beraber ça
lışıyorlar, tarlalarını ekiyirlar, bi
çiyorlar. Bağlarını, bahçelerini 
tanzim ediyorlar. Hayvanlarına 
bakıyorlar. Hükumetten aylıkları 
da var. Çocukları dünyaya gel -
dikçe ayrıca tahsisat veriliyor. 
Körler kasabası, seyyahların zi
yaret mahalli olmuştur. Her sene 
binlerce seyyah geliyor, körlerin 
yaptıkları eşyayı ve işlemeleri sa
tın alıyorlar. Bu yüzden çok para 
kazanıyorlar. Geçenlerde, körler 
kasabasıııı ziyaret eden bir A -
rnerikalı seyyah: 

- En ziyade dikkat nazarımı çe 
ken nedir, biliyor musunuz. 

Diyor ve i2ah ediyor: 
- Her evde dört, beş çocuk bu

lunması!. 

Amerika da 
Dönen Para 

Birleşik Amerika hüklımetler. 

dahilinde tedavül eden paranın 

miktarı ne olduğunu gösteren bir 
istatistik neşredilmiştir. İngiliz ga
zetelerinin hesap ettiğine göre 
temmuz ayının sonunda Amerika 
Birleşik hüklımetleri dahilinde te
davül eden paranın miktarı 
1,409,890,000 İngiliz liı"ası idi. Yi
ne bu hesaba göre her Amerikalı 
10 ineiliz lirası 3 şHin servet sa -
hibi farzedilmektedir. Haziran a
yı zarfında tedavül eden paranın 
miktarı ise 1,290,370,000 İngiliz li
rası olarak hesap edilmektedir· O 
zaman her Amerikalıya 10 1ngili» 

lirası isabet ediyormuş. 
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DÜNYA iNTiZAR 
lçlNDE! 

(1 inci ıahlfeden devam) ! 
kalamıyacağı, binaenaleyh Alman
laTla Sovyetler arasında Alman
yanm cenuba sarkması hareketi 
karşısında gizli bir anlaşma oldu
ğu ve bu anlaşmada Almanyanın 
hangi mmtakalara taarruz edebi
leceğinin tasrih edildiği de söylen
mektedir. Sovyetlerin Balkan sta
tükosunun değişmesill€ razı olma
dığı beyan edilmektedir. 

Türk hükmeti bütün soğukkan
lılığını ve vaziyet karşısında sükfı
netini muhafaza ederek, her ihti
male karşı hazır bulunmali:tadır. 

ihtiyatlardan bir sınıf silah al -
tına çağırılmıştır. 

TüRKİYEDEKİ FRANSIZLAR 
SURİYEYE GİDİYOR 

Beyrut 31 (Hususi) - General 
Veygand burada bulunmaktadır. 
Şark ordusuna iltihak edecek kıt'a,. 
)ar peyderpey Suriyeye gelmek -
tedirler. Türkiyede oturan asker
lik çağındaki Fransızlar da Suri
yeye davet edilmişlerdir. 

İNGİLTERE EYLUL MANEVRA-
LARINDAN V AZ GEÇTİ 

Londra 31 {Hususi) - Kral 
Corc, dün Harbiye ve Hava Neza-

retlerini ziyaret ederek, yapılan 
hazırlıklar hakkında izahat alıruş
mıştır. 

Evvelce ey1Ulde yapılmasına ka
rar verilen manevralardan sarfı -
nazar edilmiştir. 

BİTARAFLIKLARA RİAYET 

Paris 31 (Hususi) - Almanya, 
Litvanya ve Danimarkaya, İngil
tere Holandaya bitaraflıklanna ri
ayet edeceklerine dair teminat 
vermişlerdir. 

FON PAPEN'İN NUTKU 

Alman sefiri Fon Papen An -
karaya hareketinden evvel, şehri
mizdeki Alman kolonisine hitaben 
söylediği bir nutukta demşitir ki: 
cBahis mevzuu, bir şehrin veya -
hud bir mıntakanın mukadderatı 
değildir, kendisin; müdrik kuvvet
li bir Almanyanın, Britanya İmpa
ratorluğu yanında yaşamak hak -
kını haiz olup olmadığıdır.• 

AMERİKALILAR BRF.ıMEN 
VAPURUNU SALIVERDİLER 

Nevyork 31 {A. A.) - cBremen. 
yolcu almadan saat 22.30 da hare
ket etmiştir. cAcquitania• vapuru 
da biraz sonra yola çıkmıştır. 

Avrupadaki Bütün 
Vatandaşlar Dönüyor 

Bu s&bah Avrupad.an gelen tren
ler Avrupanın muhtelif meınle -
ketlerinde ve bilhassa Almanyada 
bulıman vatandaşlanmızla dolu 
olarak gelmişlerdir. Bu sabahki 
ekspres iki saa.1 rötar yapmrştır. 

Ekspreste Norveçte beynelmi -
le! Oslo parlamentolar konferan
sına gitmiş olan heyeti murahha
samız umumi katibi Fazıl Ah -
med Aykaç ile İsviçre ve Fran -
sada tatilini geçirmekte olan İs
tanbul Üniversitesi Rektörü Ce
mH Bilse!, hukuk fakültesi amme 
hukuku profesörü Fransız Kroza, 
tıb fakültesi profesörlerinden 
Mazhar Osman, iktısad fakültesi 
dekanı Ömer Celfıl Sarç, Osmanlı 
Bankası İstanbul Direktörü Ga
relli şehrimize gelmişlerdir. Bun
dan başka Alman Devlet Bankası 
kıymetli evrak müdürü Braun da 
ekspresle İstanbula gelmiştir, ya
rın Ankaraya gidecektir. 
Avrupanın kanşması üzerine 

yalnız A!manyadaki vatandaşlan
mız değil, orada bulunan birçok 
şarklılar da memleketlerine dön
mektedirler. 

Bu arada İ'talyada gezinmekte 
olan Filistinli birtakım misyoner
lerle Lübnanlı meşhur bir mali
yeci Mişel G. Trad Avrupadalti iş
lerini yarlda bırakarak nisbeten 
sakin buldukları Türkiyeye ge1-

mişlerdir. Bunlar harb koptuğu 
takdirde memleketlerine gidecek
lerdir. 

Öğrendiğimize göre dünkü eks
presle gelmiş olan Fazıl Ahmed 
Aykaçın ve diğer yo'.cuların bin
diği tren yolda Almanlar tarafın
dan çevrilmiştir. İçinde yüzlerce 
Türk talebesi bulunan bu tren 
Almanyadan Polonyaya geçmiş 

ve Polonya arazisinde İstanbul 
ekspresile birleşmek istemiş, fa -
kat Almanlar bu treni hu.dudda 
durdurarak geriye çevinmiş'.erdir. 

Bunun üzerrne yolcular Viya
naya giden bir trene binmişler ve 
Macar arazisinden geçerek istan
bula gelmişlerdir. 

Bugünkü ekspresle ve ailesile 
birlikte gelmiş olan Rektör Ce -
mil Bilse! bir muharririmizin 
muhtelif suallerine şu cevablan 
vermiştir: 

•- Alma:nyanın Fransa ve Po
loıiya ile olan hududları tamamen 
kapanmıştır. Paris >le !starı.bul a
rasında yalnız İtalya Sempk/ı yr>
lu açıktır. Biz de oradan geldik. 

Siyasi vaziyet hı>kkmdaki mü
şahedelerimizi sonzyorsunuz. Ben 
bu sefer Fransa ile İngiltereyi 
fevkalade hazır buldum. İtalya -
nın ise kat'iyyen hat.be girmek 
taraftarı olmadığını hissettik. 

,...__.KUŞ TÜYÜ 
Yastık, yatak ve yorganlarını mutlaka kullanınız. 
Yazın aıcalı haııalarda yorcan bafını:zın •erin tıe 
yama,alı ku,tüyiı yastık ile rahatını temin eder. 

KuştUyU yorgan, ,11te ve yasbk fiatlarında 
mUhlm tenz116t yapıldı. ( 1 ) llraye alacağınız 
bir kuftUyU yastık bu ucuzluğu ispata kafidir. 

ADRES: İstanbul Çakmakcılarda Sandalyacılar ıokalc 
Ku,tüyü fabrilcası 

SATIŞ YERLERi: Ankara ve Beyoğluada Sümer Bank 
Yerli Mallar Pazarında satılır. 

Makineye Verirken: 

Mıs'r Hükumeti Fevkalade 
Askeri Tedbirler Aldı 

skenderiye 31 (A.A.) - Nazır- kındaki müzakereleri tam altı sa- takdirde Mısırın her tarafında örfi 
lar meclisi namına söz söylemeğe at sürmüştür. Garb hududunda a- idare ilan edilmesi beklenmekte -

salahiyettar bir zat Roytcr mu- lınmış olan muvafık tedbirleri bu dir. 
habirine demiştir ki: mıntakayı zaptedilemez bir hale Bu takdirde Başvekil Ali Ma

•- Harb çıkarsa istihzaratım 

yapmış olan Mısır gafil av lanmış 

olmıyacaktır. Nazırlar bütün gün 

durmadan çalışmışlardır. Şimdiye 

kadar hiç bu kadar çok çalışmak 

mecburiyetinde kahnamışlardı. 

Meclisin Avrupa buhranı hak -

koymuştur. Talışid edilen birçok 
İngiliz, Mısır ve Hind kıt'alan 
miktarı gizli tutulan tayyareler is
tihkamlar ve tayyare defi toplan 
yapılavak herhangi bir taarruza 
büyük müşkülata maruz kalın -

hir Paşa Mısır askeri valiliğine 

tayin edilecek ve bütün mahke -

meler divanıharb şekline inkılab 

edecektir. Kahire ve İskenderiye

nin tahliye plaru da hazırdır. Bu 

madan tarz edileceğine şüphe bı- plan ilk işarette derhal tatbik e
rakmamaktadır. Harb zuhur ettiği dilecektir.> 

Bulgarlar iki Sınıfı Oaha Sil"' h 
Altına Aldılar 

Sofya 31 {A.A.)- Nazırlar mec
lisi bütün memlekette hilafına e
mir verilinceye kadar bütün u -
mumi toplantıları menetmiştir. 

Diğer tara:ftan ordu erkanıhar

biyesi 20 güı;ıfük bir tallın dev -

resi geçirmek üzere yeniden iki 

sın.f ihtiyatların silı3h altına da

vet edı.lmiş olduğunu bildirmek

tedir. 

Almanyada Nazırlardan Mür k
keb Müdafaa Meclisi Teşkil Edildi 

Berlin 31 (A.A.) - Sali\hiyettar 
mahfillerde söylendiğine göre, na
zırlardan mürekkeb bir milli mü
dafaa meclisinin ihdasına dair Hit
ler tarahndan neşredilen karar -
nameden maksad, bütün milli as
keri, iktısad ve mali kuvvetleri 
bir araya toplıyarak bunların bir-

Jikte çalışmasını temin etmekten ı 

ibarettir. Ayni mahfillerde bu ka

rarnamenin her ihtimale karşı a

lınmış bir ihtiyat tedbiri olduğu 

ilave edilmektedir. 

Meclis şu zevattan mürekkeb -

d:r: 

Reisi: Göring, ikinci reisi: Ru -

dolf Hess. 

.Propaganda Nazın mecliste 

nasyonal - sosyalist partisini tem

sil etmektedir .. 

Aza: Frick, Funk, Keitel, Ram

mers. 

Polonyada Umumi Seferberlik 
Londra 31 (AA)- Dün öğle - Smigly bu afişlerdeki resimlerde edilmişti r. Şiddet ve kuvvete karşı 

den' sonra Polonyada umumi se- tankların, topların ve yürüyüş ha- karşı yegane cevabımız şudur: 
ferberlik ilan edilmiş olduğu te- linde buLunan kıtaatın yanında mütecavizi tepeliyecrğiz. 
,)'..id edilmektedir. :görülmektedir. Bir cümle daha: Eğer harb pat-

Varşova 31 (A.A.)- Sokakla - Afişlerde Mareşalin geçenlerde lıyacak nlursa, kadın, çocuk, ih-
rm duvarlarında yüzlerce büyük söylemiş olduğu nutuktan bazı tiyar hepimiz ·askeriz. 
afiş göze çarpmakta ve Mareşal cümleler büyük harflerle iktibas 

Varşova 31 (A.A.)- Bazı ka -
rakı.,,ristik hadiseler Po.lonyada 
fevkalfu:IP. bir vaziyet bulunduğu 
nu göstermektedir. Bi'.hassa bir 
nu göstermektedir. Bi'.hassa bir 
takım kadmların, delikanlıların 

siper kazmak üzere kazına ve kü-

• • • • • rck taşımakta olıduklan görül -
mektcdir. Dün a~am hükfımet 
memurJan ta~afından verilmiş o
lan talimata tevfikan. Varşova cad
deleri karanlık içinde idi. Müna
kalilt seyrekleşroiş1i. 

Seferberlik haberi üzerine ga-

zcteler halkı süklın.cte davet eden 
yazılar yazmaktadırlar. 

Gazeteler Varşovada bulunma-
1-arı zaruri olmıyan kadın, çocuk 
ve ihtiyarların şehri terketmeleri 
için bugün bir tebliğ neşredilece
ğini yaz.maktadırlar. 

Musolininin de İcabında Tavassutu Bekleniyor 
Faris 31 (Hususi)- Romada:n 
~ya gelen haberlere göre, Mu
solini Hit1erin İnı;,.,,ereye vere-. . 
cevabı bekleıınektedir. Vaziyette 
bir saliih hasıl olmaodığı takdirde, 
İtaJya:n Başvekilinin Hitler nez -

dinde bir tavassut teşebbüsünde \ 
bulunmasına kuvvetle ihtimal ve-
rilmektedir, . 
HİTLER ASKERİ RÜE.SA YI 

TOPLADI 
Londra 31 (Hususi)- Hitler İn-

• 

gilterenin cevabını başvekalet da
iresinde almış ve askeri rüesayı 
derhal nezdinde toplantıya da -
vet etmiştir. İngilterenin cevabı 
Fransanm. fikir ve tasvibi alın -
ıktan sonra gönderilınıştir. 

Polonya Danzigdeki Vapıırlara Ih~ a d l Bulundu 
Varşova 31 (A. A.) -Radyo is

tasyonları dün öğleden sonra neş
riyatlarını durdurarak Danzigdeki 
bütün vapurlara İngiliz ve Leh li
sanlarında birer ihtar göadermiş-

lerdir. Bunda vapurlar Gdynia li
manına gitmeğe ve açıkla durarak 
limana girmek için kılavuz iste
meğe davet edilmektedir. 

•İhtarda Polonya sahilleri önün-

dm geçmenin tehlikeli olduğu ill'i
ve edilmektedir. Bu sahillerin açı
ğında Danimarka, İsveç ve Polon
ya gemileri bulunmaktadır Aıınan 
vapurları seferlerini kesmişlerdır . . 

B i r Harb Olursa, Kanadanın Vaziyeti Sarihdir 
Ottow 31 (A. A.) Alman kon -

solosu Mackensie Kiııg'e sulh me
sajının a:lındığına dair Hitler'in 
şifahi tebliğ ni bildirmiştir. 

Polonya konsolosu da ayni me
saja Moscieki tarafından verilen 
cevabı tevdi etmiştir. Mesajda Pr>-

lonya Cumhurreisi ihtilafın sulhan 
halli .hakkındaki arzuyu takdirle 
karşıladığını bildirmektedir. 

Bazı mahfillerde Kanadanın 

harb zuhurunda İngilterenin ya - l 
nında yer alacağına dair hükume
tin kat'i kanaatte bulunması taleb 

edilmektedir. 
Başvekil Mackensi King bu hu

susta demiştir ki: 
•- Kanadanın vaziyeti sarih ol

duğu kanaatindeyiz. Ve bu husus
ta beyanatta bulunmağı lüzumsuz 
görüyoruz.• 

Holanda 15 Sınıfı Silah Altına Çağırdı 
Brüksel 31 (A. A.) - Belga a- miş ve alakadarlar dün en kısa bir zuhurunda halka normal şekilde 

jansının Lahey muhabirinin bil -
dirdiğine göre, 15 sınıf - takriben 
300 bin kişi - Holanda makamlan 
tarafından silfıh altına davet edil-

Hendersonla 
Berlin 31 (A.A.) - Henderson 

İngilterenin cevabını gece yarısını 
beş geçe Von Ribbentrop'a tevdi 
etmiş ve nazırla 35 dakika katlar 

zaman içinde bu emri yerine ge

tirm!şlerdir. 

Diğer cihetten hükiımet harb 

yiyecek tevzi edilebilmesi için ge

njş tedbirler almak tasavvurunda

dır, 

Mülakat 35 Dakika Devam Etti 
görüşmüştür. Henderson sefarete 
yaya olarak dönmüştür. 

Salahiyettar mahfillerde Relc!ıır 
tag'ın içtimaa daveti derpiş edil-

medigi ve esasen şimdilik buna lü
zum da görülmediği söylenmek -
tedir. 

Parisdeki Mekteb Çocukları Şehirden Çıkarılıyor 
Faris 31- Mektcb çocukları Pa

risten aynlırken iki günlük yi -
yecek, bir yorgan bir de ufak va
liz ,götürmektedirler, Mekteb ç<>-

cukları, kendileri için Orleanda ı· Yolculuk zahmetlerini hafiflet-
ve Parisin cenubu garbisin.de k3- mek için çocukların anaları, 'ba-
in diğer şehirlerde hazırlanmış <>- baları kamplara kadar ken.dileri-
lan kamplara gitmektedirler. ne refakat etmektedirler. 

Fransada Bütün Trenler Hükumetçe Müsadere Edildi 
Paris : 31 (A. A.) 31 ağustostan 

itibaren bütün şimendiferler mü
sadere edilmiştir. , 
Demiryolları malzemesi, bin.a.

ları, memur ve müsta.hdimleri as- j 
keri nakliyatın temini için hüku-

metin emrine verilmiştir. 
Sivil yolcular ve emtia nakliya

tı askeri makamların göstereceği 
lüzuma göre muvakkaten, kamilen 
veya kısmen geri bırakılmıştır. 

Trenler gidecekleri yerlere var~a-

dan evvel durdurulup tahliye edi
lebileceklerdir. 
Şimendifer idareleri yolcuların 

ve eşyanın gecikmelerinden mes
uı tutulamazlar. 

Harb 
Nicin 

' 

Veya 
Gecikiyor? 

.,,el 
hazmz. Eğer mutlaka harb• liJ'· 
istiyorsanız sözümüz yok, ed< 
Fakat, sulh istiyorsanız, onun ',ı. 
da en önce silfilılarınızı bır•~"'o~ 
askerlerinizi terhis etmek, s 

Sulh 

(1 inci •ahifeden devam) 

hude kan akıtmak karşısındaki ic

tinab ve ihtirazlarını keşfeden Al
manya ve İtalya bu vaziyeti is -
tismar etmek yolunu bulmuşlar, 
Çekoslovakyayı, Avusturyayı, Ar

navudluğu, Habeşistanı hep bu 
sebeble paylaşmıya ve istilaya 
muvaffak olmuşlardır. Ve .. yine 
ayni hareket ta:rzı ve taktiği ile 

bugünkü davalarını ortaya çıkar
mışlar, insanlığın huzurunu mu· 
barebe korkusu ve dehşetini or· 
talığa salarak, hududlardan hu -
dudlara asker taşıyarak selbeyle
mişler ve en nihayet sulh cephe· 

sinin teşekkül etınesini ve bu ne\'i 
hareketlere karşı bir nihayet ver
mek mecburiyetini mucib olmıı .. 
]ardır. 

Artık namlular alınalına da~an
nuş bulunuyor. Almanya ve İtal

ya herhangi bir tecavüzlerinw 
derhal silah kuvvetile tard ve 
tenkil olunacağını iyiden iyiye 
kavramışlar ve son Ru~ - Alman 
anlaşmasının da bekledikleri a· 
meli neticeyi vermedlğini ve bi· 
lıikis harbe hazır olmayı teshil et· 
tiğini görünce baliıpervazlıktau 

vazgeçerek anlaşmanın bir kola
yını aramaya koyulmuşlardır. ~

te harb bu seb<ıble gecikmi~tir. 

Sulhun geeikmesine gelince, hu . 
nun da sebebi bizim kanaatimize 
göre, vaziyet bugünkü had safha
sına girdikten, İngiltere • Fransa • 
Polonya birinci pl5nda harbe ;:-iı · 
mek üzere bütün hazırlıklarıııı 

ikmal etlikten sonra artık tota
liter devletlerin dünyaya ver
dikleri huzursuzluğu afyonlamak, 

tehir c!mek değil, bilakis kat'i 
şekli ile izale etmek yoluna gir· 
mişlerdir. İngilterenin Alınanya
ya karşı bugünkü cefası şudur: 

- Harbi istemiyen bizdik. Bu
nun için bütün imkanlara başvur
duk. Fakat, aldırış etmediniz, harb 
tehdidinden vazgeçn1cdiniz ve 
harb için lazım gelen bütün ha
zırlık ve şartları tahakkuk ettir
diuiz. Şimdi muharebeye biz de 

havasını yaratmak ve 
' . 

karşı fil· 

gelmektir. • , 
. ,jıı•~ 

İşte, Bitler ve !Uosol~nı .ıı' 
bu çıkmazın içindedir. Bızcc, bİ' 

harbi göze alabilseler ve b•:ıııı 
ileriye sürdükleri bütün da~ W 
tahakkuk ettireeeğinden cıttın r' 
lunsalar derhal hiçbir )<Jıyıd · I} 

. ıııll 
şarta bağlanmadan, hiçbır ,1 

rtl>'• 
hazaya kapılmadan ınub8 ~ J 
ilan edeceklerdir. Fakat, ~,. l{ı 

·~•d" kazanacaklarına emin o.,.. ~ı 
· da' !arı kadar, harbin hiçbır ı;l' o.. 

k ·ı de•· " halle yarıyacağına da aı . ~ıi' 

!erdir. Üstüne üstelik herş•l: r<' 
betmek ve bugünü milyon ~ı • 
milyarlarca şükürle annıake ııP' \ıı 
beti de vardır. Almanya '.d ıf 
y~ı karar~uılığa, tereddU ·,el 

vaıı. 
bocalamıya sevkeden bu "'~ 

'C . 
karşısında İngilterenin '. f 
cephesinin gerek diplom•tı~· fef° ,_ 

k sk • . ti . =~ d< .lt ,. re a en vazıye erJDu.o . jr,. 
1 

kalade bir sür'at ve inkişaf ı:,J~ ~ 
arttığı gözden kaçmaJll8~ 

1
.,# 

Sulhun veya harbin bir an c l' 
• ··o 

vukuunu geciktiren bii!U _ 111ıl' 
sebeblerin de nihayet karar;,ıı1 
ve tereddüdü bir dereceye 

8
,or 

idamcye yarıyacağı ve bil ıı' 
mal halin uzun müddet dc•;d<' 
demiyeceği de tabiidir. O ha ,;~ 
olacak?. Bizce İngiıtcrenin "~1ıi 
cephesinin hijkimiyeti v• clııı" 
edası karşıs"1da belki batb ~ıı 

oU 
yacak, fakat, eninde ve sO ·a~!d 
behemehal bir tasfiye 010

' ııl 
ve insanlığın müstakbel b~n o 
milletlerin rahatı, devlet1•%u~' 
tikrar ve emniyeti, sulhuJI ~,ti 
fazası için bu tasfiyeye de dır· 
ihtiyaç ve mecburiyet ::_.ıc;,. 

ETEM İZZET ~ . 
ıııı1 

«FATİH» Tefrika , r . ·' rıw Okuyucularım :z, bu ta 7 ı. 
rikamızı bugüı.:ıen itibaren 
sahiiemizde bulaca:~ıardıf. 

Alman Vapurlarınnaki Mallar 
taları • 

(! incı salıifed<"ıı devc..m) 1 !erinin buradaki acen 
3

1• 
larında bulundukları malumdur. 1 Varna ve Burgaz limanlar•P erf~ 

. ndeı 
nakliye vasıtalarını go elı'"' ' Bu vapurların içinde birçok Türk 

müesseseleri için hayati mahiyet
te adda unrubilecek mallar roev
cuddur. Alman gemileri Türkıye-
de emniyet havası eser, herhangi 
lbir harb mül.ahazası mevcud bu-
lunmazken bu malları çıkartma -
dan gitmek suretile en büyük ha
taya düşmüşler ve .beyhude yere 
de Türk tacırlermi rzrar etmişler, 
müesseselerin işlerir.i altüst ede
cek bir vaziyet ihdas eylemişler
dir. 

Bu itibarla, hükfunet Alman el
çiliği nezdinde teşebbüsatta bu -
lunarak bu vapurların İstanbul J.i.
manına :ı.vdet etmelerini ve mal • 
!annı boşal:tmalannı taleb edebi
lir. 

Bunun haricinde Alınan gemi -

Polonya 
Tehlikede! 

Vaşington 31 (A.A.) Polonya se
firi hükfunetinin bir tebliğini tev
di etmiştir. Bu tebliğde şöyle de
nilmektedir: 

1 - Polonyanın müdafaa ted -
birleri alınası zaruridir. 

2 - Danzi.g hadiselerioden, Al
manyanın taleble~inde ve SJovak
yada alınan tedbirlerden sonra Po
lonyanın tehdid altında bulunduğu 
aşikardır. 

3 - Polonya sulh istemektedir 
ve Beck tarafından yapılan tek -

sür'atle bu malları naJdeO 

1er. r' 
(10 

Beyhude yere müesses3 t~r· 
rar görmesine mahal yol< 

0
11 

Filhakika, ll'll-ra.daki ııceeı ofl' 

ed etrJI · vaziyet tavazzuh e~ ,~ıı 

So .. y1eı1' purlann geleceğini 
dirler. Hatta, bazıları: f:P'r 

- Bulgarların malları b• pf 
r0ıı· 

lann üzerinde bulunuY0 aı: ıÇ 
ları müstacelen boşaıtıı;rrıl·: • 
gittiler. Buraya dönecel< ı]P' 

1 
D . .. a1al<~ ~ 

ıyereJ< tuccarı ve l.Jı'1 ~ı, v 
teselli etmektedirler. !13 

1., o
0 

lin'lan • o 
vapurların BuLgar ·n p .• 

. ıerı O' 
Rus limanlarına gıtJJle ~ai1 

emredildiği son dakik3d3 

muştur. 

• J3if 
Italyada 'eti 

Japon H~!L,.~' 
BiR JAPON HEYE'I'İ · . -t'' , 

<3f~; Cl 
Napoli 31 (AA.) - ; 1ıil' _,ı~ 
ranaııi ile Amiral J,.sUıı1~5pel" 
yasetinde on iki kada:;erı ~~r 
müre.ırkep i.ıir J ap-0° ıştif· ıİ 
dün gece N tpoli'ye gelı1'~81ıl 1~ 

b . '· .. buıada yet, ır raç r,un tif· ıı' 
s:..nra Ron..aya g;decel<. ~ı! ' 

~ jpıD ıeJI 
Bu heyetin r,eJece~ diğ siıt 

ıl~t evvel haber vçrıl 
mektedir. 

~r 
e~c 

ınüZaJ<ef . 



lJl.T. 

No. 71 Yazan: Rahmi Yağız 

uraya Koşun, Buraya! Bir Tah
telbahir Çıktı, ileride Dul'uyor 
erkes Koştu, Hala Gözünü Pencerede Dürbün
n Ayırmıyan Liman Reisi1'in Yanına Geldiler 

llir saat kadar dolaştıktan sonra 
llıileri ayırmış, muhtelif istika
tlerden ilerlemelerini, denizi 
ayarak Marmara adasına doğru 

elerini emretmişti. Filotilla 

Şekilde yola koyulduğu sıra

' Yarhisara Rumeli sahiline ya
bir seyir hattı isabet etmişti. 
hisar süvarisi Ziya kap

Silivriyi bordaladığı sı-

daha Triton henüz 
l~enliyi görmüş, onu takible 

gul bulunmuştu. Binaenaleyh 

lroyer oradan geçildikten, Si
iyi ııok açıklardan dolaştık -
sonra ileriye doğru yola de
etınişti. 

l.irnan reisi bir aralık Yarhisa
dumanını ufukta görmüş, ü

. de kapılmış, fakat dumanın 
!aşacak yerde büsbütiin uzak

lığını, gözden kaybolduğunu g~ 

..._ Donanma Silivriye uğramıya-
uzaktan geçti gitti!. 

!.tuıaııazasını yürütmii§ fakat 
tı\o Ufku arada bir tarassuddan 
Od' 1ni ala.koyamamıştı. 

,lleisin belki 20 inci defa dür _ 
Ünü Marmara ufuklarına çe

lrıiiği sıradaydı. Adesesinin ca -
'llı<la, iskelenin hemen 3 - 4 mil 
ıltlarında suların kaynaştığını 
. llıüş, dürbününü oraya çevir -

sade dikkat kesilen bakışla
bu noktadan gözlerini ayır -

llııştı. 

Sular biraz karıştı, yavaş yavaş 
ır borunun uzandığı, bunun ar
ından da heyeti umumiyesile 

it h avana siıgarasını andıran 

~nsız talhtelbahirinin denizin 
~Üne çıktığını gördü. Reisin göz

hayret ve korkudan fal taşı 

ı.,h i . açılmıştı.. İşte, kendilerini 
~ liid eden düşman, gizli mikrob 
~"tısında, iskelenin yakınların -

buıunuyor<iu. Reis tahtelbahi
' 1Yite baktı. Klavye ile arka -
~tarının güverteye çıkışlarını, 
llııllrettebatın güvertede toplam -
~1 tamamen seyretti ve... Zile 
~ tı, İçeri gelen hademeye telaş-

' Uemri vereli: 

'lCoş Karantina memuru ıle 
·,,,~ltiılibi buraya çağır! Acele gel
·~r' 
11acİeme başkatible karantina 
,~Urunu çağırdı. İki adam re
n Odasına geldiler. Onu dürbün 
llıd 11-ı e, pencerede buldular. Yeni 

.. ~nler odaya girince reis heye -

.. nı a haykırdı: 
~uraya koşun buraya .. bir tah-

tlbahir çıktı .. İlerde duruyor ... Ba
kın bir defa! 

- Tahtelbahir! 
Sozü, karantina memuru ile li

man başkatibini de teliişa verdi. 
Koştular, hala dürbününü gözle
rinden ayıramıyan Ilınan reisinin 
yanına, pencerenin önüne geldi -
ler. Ellerini gözlerine siper yap
tılar .. Güneşle yaldızlanan deniz
de bir şey görmeğe, reisin baber 
verdiği tahtelbahiri bulınağa uğ -
raştılar. Göremediler, Reis sordu: 

- Gördünüz mü? 
Ötekiler bir ağızdan mukabele 

ettiler: 

- Bir şey görünmüyor Reis bey! 
Liman reisi dürbününü gözle -

rinden ayırdı, yanıbaşında duran 
başkatibine uzattı, tarif etti: 

- Al, dürbünle bak .. ta ileride, 

tam iskelenin istikametinde. 

- Evet ... Evet .. gördüm beye
fendi .. Bir tahtelbahir var .. gü -

vertesi de kalabalık. Fakat kimse 

kıpırdamıyor .. Baş taraftaki balı -

riyeliler güverteye çömelmişler, 

birbirlerile konuşuyorlar ... 

- Ne yapıyorlar dersin? .. 

( DPVamı tJa,.} 

Musolini Tavassut 
Edebilir mi? 

(4 ünrü sayfadan devam) 

sında ayrılık yok ki İtalya bu işte 
tavassut etsin demek isteniyor. İ
talya hükfımetinin herhangi bir 
tavassutta bulunmıyacağı ilk gün
de söylenmekle beraber ertesi gün
de de Popoli di Roma gazetesi ne

dense ayni mevzua gelmektedir. 
Bu gazete diyor ki: Ehemmiyetsiz 
olmıyan bir Fransız gazetesi İtal
yayı tavassuta davet etmiştir. Bu
nu yazdıktan sonra böyle bir tek

lifin mantıksız olduğunu anlat -
mak istiyor. Fakat sullıün ll<urta
rılması için yine İtalya tarafından 

geçen ey!Ulde olduğu gibi bir fır
sat gösterilmesinin ehemmiyetini 
kaydetmekten kendini alamıyor. 

Malfımdur ki Bertin - Roma 
mihveri Almanya ile İtalya ara
sındaki ittifaka cçelik misak> adı

nı takmıştır. Çelik misaka göre İ
talyanın Almanyadan • ayrilarak 
Berlinin arzusu hilafında politika 
aleminde şu veya bu teşebbüste 

bulunmasına imkan verilmiyor. 
Fakat yine Romadaki Avrupalı 

muhabirlerin yazılarından anla -
şılıyor ki her ne kadar bu böyle 
de olsa Sinyor Mussolini bu sefer 
de bu tavassut rolü yapmağı iste
miyecek d'ye meseleyi kestirip 
atmak doğru değildir. İtalyan ga
zeteleri son zamanlarda hep Lehis
tana nasihat edip duruyorlar: Le-

Şimdiye kadar hep bunu yaz-· 
makla malum neşriyata devam et
miş olan İtalyan matbuatı acaba 
bundan sonra sözünü ve sesini na
sıl değiştirecek?. Alman - Rus mu
ahedesinin akdi etrafındaki müza
kerelerden acaba Romanın vak -

tinde ve zamanında haberi var 
mzydı?.. Avrupa gazetelerinin 
Berlinde bulunan muhabirleri de 
bundan bahsediyorlar. Bunları ga
zetelerine bildirdiklerine göre İ

talya hükümeti Bertin ile Mosko-
va arasındaki müzakerelerden ha
berdar edilmişti. Fakat iş Japon
yadan son derece gizli tutulmuş
tur. Diğer taraftan Tokyodan Av
rupa gazetelerine de bildirildiği

ne göre Alman - Rus anlaşması 

Japonları hiç memnun etmemiş

tir. Öyle ki Japon generalleri Al
manya ile ittifak edilmesini iste
mekte ve bunun için de son gün
lerde Japon devlet adamlart ara
sında müzakerelere deva medilir
ken birdenbire Tokyoya şu haber 
gelivermiştir: Almanya ile Rus
ya arasında bir ademi tecavüz mi
sakı imzalanıyor! 

Bu haberin tesiri az mühim ol
mamıştır: Yeni gelen Avrupa ga
zetelerinden çıkarılan bu mülaha
zaya şunu da ilave etmek liizım
geliyor: Alman - Rus misakı Uzak 
Şarkta da tesirini gösterecek. 

histan diyorlardı, doğrudan doğ- • 

ruya ~manya ile müzakereye gi- r G ÖZ H_ E K t M ~ -
rışmeli. Bu müzakereden maksa- Dr. Nurı fehmı 1 
dın ne olduğu da daha evvel. an- İstanbul Belediyesi karşısında 
laşılıyordu: Almanyanın dedikle- ) Ayberk Apart. Tel. 23212 

rini kabul etmeli!.. -

ı HiKAYE: 

AYDIN EFE 
(4 üncü sayfadan detJam) 

Hayri bey yen;. hayatından pek 
memnundu. Kasabaya bir iki sa
at mesafede geniş arazisi olan bir 
çiftlik almış, kasaba içinde de bir 
kaç ev. beş on dükkan sahibi ol -
muştu. 

Artık ihtiyarlamış olan bu iyi 
kalbli adamın son emeli, canı ka
dar sevdiği Abdisini evlendirmek 
ve onun çocuklarını görmekten i
baretti. 

Bir yaz sab~lıı Hayri bey har -
manında>ki çardakta, yatağı için
de ölü bulundu. Hükfımet katili 
aramağa başladı. Fakat yanlış 

tahkikat neticesinde düşmanların
dan Ali namında birinin Hayri be
yi öldürdüğüne kanaat getirildi 
ve zavallı, masum Ali içeriye tıkıl
kıldı .. 

Halbuki Hayri bey sırf mal ve 
mülküne tesahub etmek maksa
dile yetiştirip büyütmüş olduğu 

Abdi tarafından hançerle öldü -
rülmüştü .. 

Apostol hiç acımadan, zerre ka
dar vicdan azabı duymadan o tüy
ler ürpertici cinayeti işlediği gibi, 
kasabayı düşman işgal eder et -
mez, derhal işgal kuvvetleri ko -
mutanına koşmtış, kendisini tanıt
mış ve komutandan bir vazife is
temişti.. İşgal ikuvvetleri komu
tanı da onu Aydın efeyi yakala -
mağa memur etmişti .. 

• •• 
6 ay sonra .. bir sonbahar saba-

hı .. güneş henüz doğuyor .. Aydın 
efe şimdi fırkasile beraber hemen 
cepheye hareket etmek üzere bu
lunan bir fırka komutanının kar
şısında ... 

Komutan soruyor: 
- Nasıl kurtuldun efe? 

(Sonu yarın) 

••••••••••••••••••••••••••• 

TANENBERG 
(5 inci sayfadan devam) 

Hindenburg ve Ludendorf, düş
manlarınm pek kuvvetli olduğu
nu biliyorlardı. Buna rağmen ta
lilerini denemiye karar verdiler. 
Ölü bir Rus zabitinin üzerinde bu
lunan ve Rus ordularının hare -
katına aid olan bir vesika çok ·iş
lerine yaradı. Bundan çok istifa
de ettiler. 

26 ağustosta büyük meydan 
muharebesi başladı. Samsunof, 
bütün kuvvetile Alman ordusu -
nun merkezine atıldı. Fakat hata 
etti, çok .!erledi. Sol tarafında, 
Makenzen, sag tarafında da Fran
sova ordulan vardı. Bunlar, Rus 
ordusunu çevirdiler. Alman or -
dusu merkez kuvvetleri de bir
denbire taarruza geçti. Samsunof 
Tanenberge doğru ricale mecbur 
oldu. Kurtulmak için tek bir ü
midi vardı: Renenkaf ordusunun 
imdada gelmesi ... Fakat, bu ordu 
harekete geçmiyordu. 

27, 28 ve 29 ağustos günleri mu
harebe bütün şiddetile devam et
ti. Makenzen ve Fransova ordu
ları birleştiler. Samsunof ordusu 
ihata edilmişti. Ruslar için mağ
lfıbiyet muhakkaktı. 

Bu müşkül vaziyetten kurtul
mak için ne yapacaklardı? Civar
daki ormana dalmak ... Rus gene-

.....,._ __________________ , _____________________ 
1 

\ fun kalbi burkuldu, ne olmuştu? 

Yirminci Asrın Robensonları 
\'aıan: MAYNE - REİD 
tı 

~,'Ye tenbih edip Küco ile yola 

~~· !!iraz yol aldıktan sonra ta 
1\ 1arda arabalarını gördüler. 
~l{ Yolda: 

~~ /\caba dedi, bıziın öküzü 
~ lar parçalamadı mı?. Eğer 
{Ç~larnad.ılarsa hayli et çıkan -
'Ilı u çö'.de daha iyi yiyecek bu-

'1ıaı. 

>ııı' llugün armadıllo bulduk, ya

~ başka birşey buluruz. Gördü
":! Ya, bu gün susuıl uktan öl -

~ 'it. Yarın da açlıktan ölme -

ıı.~l{ 
, h cevab vereceğt sırada Kü-

aıkırdt. Biraz ötelerınde dört 
'"lı b' ır hayvan vardı. 

ÇOCUK ROMANI No.10 

Zenci mırıldandı: 
_Manda!. 
Rolf derhal atından indi: 
- Atı tut. Ben biraz yaklaşıp 

tabanca ile öldürmeğe gayret e
deyim. 

Rolf <?mekliye emekliye ilerle
di, tam hayvana sokula<tığı sı

rada at kişnedi, dört ayaklı mah
lük böğürdü. Bu öldü sandıkları 
son öküzdil. Hayvan akşam se -
rinliğile top<.rlanmış ve sevki ta
bii ile dağın yolunu tutmuştu. 

Rolf · zenci çok sevindiler. 
At da sevindi ve öküzle koklaş
mağa başladı. 

Zenci efendisine: 
- Yolu yürüyebilecek dodl. E-

Türkçesi: SİS 

ğer araba ile beraber dönersek 
bayan çok sevinecek. 

- Doğru, fakat evvela hayvan
cağıza su vermeliyiz. Yanımızda 
su var, ancak matraların ağızları 
küçük. 

- Arabada tahta leğell'i buluruz. 
Öküzü beraber alıp arabanın 

yanına gittiler. Oralarda dolaşan 
birkaç kurd korkup kaçtı. 

Küco tahta leğene su doldurdu. 
Öküz kana kana içti. Arabaya at
la öküzü koştular, dağa doğru yo
la çıktılar. 

Uzakta kamp kuranların yak
tıklart ateş fener gibi parlıyordu. 
Bir kıloınetro mesafe kaldığı za
man bir silah sesı dl!:,· :lular. Rol-

' Rol! tabancalarını çekip koş -
mağa başladı. Nefes nefese ko -
şuyordu. Merak içindeydi. Tehli
ke varsa neden köpekler havla
mıyordu?. 

Rober Raif nihayet ailesine ka

vuştu ve yanlarına vardığı zaman 
şaşakaldı.. Karısı rahat rahat o
turuyor, mcağında Lüiza uyuyor

du. Yalnız Frank ile ·Hanri mey
danda yoktu. 

Rober hay kırdı: 

- Çocuklar nerede? Patlıyan 

silah neydi?. 

- Korktun değil mi Rober? Fa
kat sana haber veremezdim ki... 
Etrafımızda dolaşan ne olduğunu 
bilmediğim bir hayvana Hanri a

teş etti. Yaraladı sanırım. Köpek
ler koştular, ben de çocukların 

avlanmak zevklerine mani olmak 

istemedim. Herhalde uzakta de

ğillerdir, şu tarafa doğru gitbi -
ler. 

r 

No.78 Yuan: M. SAMİ KARAYEL 

Biliyorsunuz ki Bizansı Birçok 
Ordular Muhasara Etmiştir 

İstanbulu Yirmi Otuz Kere Muhasara Eden 
Milletler, Hep Noksan/arla Geldikleri 
için Şehire Karşı Mağlub Olmuşlardır 

Türk ordusu herzamankinden ı 
daha ziyade 'kuvvetli v>e hazırdı. 

• Topları, mancınıkları, muhasara 
aletleri, kuleleri, donanması var
dı. Kumandanları da hazırdı. A
caba, Pad·işah, daha ne gibi nok
sanlar görmüş bulunuyordu. 

Zağnos paşa, tereddüdle Padi
şahın son sözlerine mukabele etti: 

- Padjşahım hamdüsena olsun. 
Sayei şahanelerinde ne>ksanımız 

yok gibidir. 

- Vardır lalam .. Hem, pek çok ... 
Biliyorsun ki Bizansı birçok ordu
lar muhasara etmiştir. Bu şehir 

büyük Kostantin taTafından ye
niden imar ve inşa olunduktan 
sonra Roma şark imparatorluğu

nun 1125 sene müddet payıtahtı 

olmuş ve olmakta berdevamdır. 

Tam 1125 sene zarfında birçok 

milletler ve kumandanlar tara -
fından tam yirmi dokuz kere mu
hasaraya uğramıştır. Bu muha -

saraların yalnız yedisinde muha
sırinin yedi zaptına geçmiştir. 

Yirmi ikisi, zaptı uğrunda pek çok 

sarfı mesai ve pek ağır fedakar
lıklar ihtiyar edildiği halde geri 

kalmıştır. Hatta muhasırın ağır 

bir ric'ate uğrıyarak sefil ve şe
refsiz kalmışlardır. Bu yirmi do
kuz muhasaranın on yedisini, ec

dadımız olan büyük Asya Türk
leci, Yunanlılar, garbi Romalılar, 
Bizans İmparatorları, Bulgıarlar, 

rali maiyetindelti askerlere başla
rının çaresıne bakmaları emrini 
verdi. Kendisi altı zabit ve emir

ber neferile kaldı. Saınsunof çok 
cesur bu kumandandı. Fakat ne 
çare ki tali yardım etmemiş, mağ
lüb olmuştu. 

Gece karanlığında, Rus hudu -
duna doğru ılerlemiye başladılar. 
Bir aralık general kaybokiu. E
mirber neferi ve zabitler aramıya 
başladılar. Bir silah sesi işitildi. 

Ses:n geldiği yere koştular. Ge
neral Samsunof, yerde yatıyor -
du. Başını kaldırdı: 

- Gidiniz!. 
Dedi ve gözlerini kapadı. Son 

nefesini verdi. 
Ertesi sabah, etrafı Alman or

dusu tarafından çevrilen Rus or
dusu, teslim olmaktan başka bir 
çare görmedi. Tanenberg muha -
rebesinde Almanlar 100,000 esir 
aldılar. 

Riber Rolf çocuklara yetişti. 

Yerde ölü yatan bir hayvanın üs
tüne eğilmişlerdi Köpekler hav
lıyordu. 

Hanri avcılığı He övünüyordu, 
övünmekte de haklıydı, çünkü 

vurduğu hayvan vimali Amerika 
geyiği idi. 

Rolf çok sevindi. İki üç günlük 
yiyecekleri temin edilmiştL Ne
rede ise araba da gelecekti. 

Bu sırada karısı sordu: 

- Küco nerede? 

Ruslar, İslavlar, Latinler, ve sa
ire tarafından icra edilmişür. On 
ikisi dahi, yedisi Arablar, beşi 
Osmanlı Türkleri tarafından ya
pılmıştır. Ben, bu muhasaraların 
tarihlerini ve tabiye ve sevkül -
ceyş vaziyetlrini, hücum nokta -
!arını, esleha v>e müimmat mik -
darlarını ilah ... Yegan, yegii.n tet
ltik etmiş bulunuyorum ve görü
yorum 'ki, Bizansı fethetmek için 
bugün elimizde mevcud vesait 
kiifi gebnez yeni icadlar lazımdır, 
dedi. 

Zağnos Paşa; hazreti Fatihin 
verdiği vakıfane izahat önünde 
eğıildi ve sustu. Ne söyliyeceğini 
şaşırdı. 

Padişah; bunun iizerine Zağnos 
paşaya sordu: 

- Elimiroe İstanbul ve civarı
nı nharitası var mı? 

- Hayır, Padişahım ... 

- Harekatı nasıl idare edece -
ğiz öyle ise ... 

- Ordugah kurup muhasaraya 
şer'ettiğimiz zaman arazinin bir 
krokisini çıkarırız padişahım .. 

- Yooo ... Bu, gelişi güzel bir 
iş olur ... İstanbulu yirmi otuz ke
re muhasara eden millet1er, hep 
bu noksanla şehre karşı geldikle
rinden mağlüb olmuşlardır. Bir 
ordu biT yeri mı1haı>ara etmeden 
evvel bastığı yeri bilmelidir ve 
evvelce haritası elinde olmalı 

dır. 

- İrade buyurulursa adamları-

mız vasıtasile derhal İstanıbul ve 
civarının haritasını aldırırız pa
dişahım. 

- Bu, böyle olmak lazımdır. 

Fakat; daha neler düşünebiliyor
sun? 

- Dedem Yıldırım Beyazıdın yap
tırdığı güzelcehisara mukabil bir 
hisar vücude getirmek muvafık 
olmaz mı? 

- Llzım değil, elzemdir padi
şahım ... 

- Kaleleri, elimozde bulunan 
küçük toplarla tahrib edip -gedik 
açmak zordur. Hatta, mümkün de
ğildir. Ağır toplar dökmek ica.b 
etmez mi?. 

- Tabii padişahım .. 
- Lalam; biliyorsun ki?. De -

dem Yıldırım Bcyaz:d hıcri 796 
tarihinde Anadoluhisarını yaptı

rıp İstanbula hücum edeceği za· 
man Bizanslılar Papa vasıtaı;ile 

bir ehlisalib ordusu hazırl,yarak 
Edirne üzeriıne yürüdüler .. Niğ -
boluyu 798 de muhasara ettıler .. 
&..nim, Kara.bulıit gibi bir kut
mandan Niğboluyu muhafaza 
ediyordu. Hani, şu meŞlıur Doğan 
Bey ... Ehlisalib altı ay muhasara 
etmişlerdi bu kaleyi ... Dedem, İs
tanbul muhasarasını bırakarak 

Niğboluya koşmuştu. Ve ehli.>a
lib ordularını mahvederek Nig -
boluyu kurtarmıştı. Bütün bun -
ları tertib edenler Bizanslılardı. 

Dedem, Nigboludan sonra tekrar 
1stanbulu muhasaraya şuru e'ti. 

(Deı•amı va•) 

1 İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
1 

Cinsi Miktarı 

Kamyon 3 adet 
Muhtelif boy 50000 kg. 
çivi 

Mulı B. 

Lira Kr. 

8700 .-
7000 .-

% 7,5 Te- Eksiltmenin 
minat Şekli Saati 

Lira Kr. 

652 50 Kapalı zarf 16 
525 .- Pazarlık 16.30 

1- 8/VIII/939 tarihınde miktarı yukarıda yazılı muhtelif boy çivi 
ihale olunamadığından yeniden pazarlıkla ve yine yukarıda yazıl. 3 
adet kamyon şartnameleri nıeuibinc e kapalı zarfla eksiltmeye konmuş
tur. 

U- Muhammen bedelleri, mu vak.kat teminatları, eksiltme saatle
ri hizalarında yazılıdır. 

HI- Eksiltme 12/IX/939 salı günü Kabataşta Levazım ve müba
yaat şubesindeki alım komisyonun da yapılacaktır. 

IV- Şartnameler her gün sözü geçen şubeden parasız alınabilir 

V- Kamyon mübayaasına girecekler mühürlü teklif mektublarını 
kanuni vesaikle %7,5 güvenme parası makbuzu veya banka teminat 
mektu'lılliıu ihtiva edecek kapalı za~arın; eksiltme saatinden bir 
saat evveline kadar komısyon başkanlığına makbuz mukabilinde ver· 
meleri lazımdır. (6721) 

* * 1 - Keşıf ve şnrtnamesi mucibince idaremizin Kabataştaki İnh.sar-
lar binasında yapılacak tamirat işi kapalı zarf usulile eksiltmeye kon
muştur. 

Il - Keşıf bedeli (20.027) lira muvakkat teminatı 1502.02 liradır. 

III - Eksı!tme TT/IX/939 pazarlA!si günü saat 15 de Kabataşta Le
vazım ve mubataat şubesindelti Alım komisyonunda yapılacaktır 

IV - Şart,-,,amek>r her gün Levazım şubesi veznesinden ve İzmir, 
Ankara Başmücür~ükfarinden (100) kuruş mukabilinde alınabilir. 

V - Münakasayq girecekler mühürlü teklif mektuplarını kanun! 
vesaikle % 7,5 güvenme parası makbuzu veya banka teminat mektubu
nu ve şartnamenin (F) fıkrasındaki vesaiki :htiva edecek kapalı zarf
larını ihale saatindrn bir saat evvel mezkür komisyon başkanlığına mak-
buz mukabilinde vermeleri ilan olunur. c666ı. 

-O yüklü olduğu için geri kal- ·~========================;;-dı. neni dinleyin çocuklar, siz gi. 
diniz de zavallıya yardım ediniz. Devlet Denizyolları İşletme Umum 

Fakat vakit kalmadı, arabanın Müdürlügw Ü İlanları 

tekerlek gıcırtıları duy~u. ıı.-----------------------• Rolfun ikarısı haykırdı: 

- A ... Arabamız!. 
-Hay!. 

Birazn sonra tla arabayı kJırdeş 
kardeş çekmekte olan atla öküz 
ı;öründüler. 

(Devamı tıar}. 

Umum müdürlüğümüz münh alalına doktor alınacağından talip 
olanların aşağıda yazılı vesaikle Zat İşleri Müdürlüğümüze müraca
atları ilan olunur. 

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



8-SON TELGRAF-31 AÖUSTOI mt 

MAZON MEYVA TUZU müferrih ve midevidi. MiDEYi ve BARSAKLARI, KANI temizler, sıhhatin La
2
tif 

bir yardımcısıdır. MiDE ve BARSAKLARI alıştırmaz ve yormaz. iNKIBA ' 
HAZIMSIZLIK, Mi DE BULANTISI ve bozukluğunda, barsak tembelliğinde MiD~ 

EKŞiliK ve yanmalarında emniyetle kullanılabilir. 
R"AHATSIZLIKLARI, YANMALARI, MİDE AGRILARI ve EKŞİLİKLERINt ve YEMEKLERDEN sonra bütün vücutta hissedilen çöküntü ve AGIRLIK ile kolayca mücadele için HA.Vfl~ 
en müessir mıı!lllhhihi olan MAZON Meyva Tuzu ahruz. Mazon ismine ve Horos markasına dikkat ediniz. Mi DE 

Çocuklar. ihtiyarlar ve Hastalıktan Veni Kalkanlar için Gıda : 

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

hazmolunur. Çocuklarda ishal gibi Barsak rahatsızlıklarını mucip olmaz 

KANZUK · PiRİNÇ UNU - KANZUK PATATES UNU - KANZUK YULAF UNU -
KANZUK MERCiMEK UNU - KANZOK BEZELYE UNU - KANZUK iRMiK UNU 

KANZUK NiŞASTA UNU- KANZUK ÇAVDAR UNU. 
Çeıitler! tanın_mış Eczane ve Ecza depolariyle büyük bakkaliyelerde ·vardır. 

N 
Eşsizdir, Mükemmeldir, 

Umuml Depo: 
lstanbul 

Diloyaoıa ıo 
mqhur 

HOHNER 
Alrordconlan U. 
mir PullTIJlda 

Almanya 
paviyonu..da 

Tllrklyc genel 
ojanı JORJ 

,.._.. D. Papajorjlıa 

Galata Yilklekkaldrrrm llO • 9',l 

Razgradlı 

Sliııııetçl Abdullah oilu 
Stiııııetçi 

M. Sükrü Baysal 
Küçükpazar Kıble Çeşmesi 

..__ lğdıf sokak No. 14--

Markalı 

K 
Sıhhi olarak hazırlanır, Kat'iyen Bozulmaz ve Kurtlanmaz 
1NG1L1 z - KAN z u K Ec~anesD, Bey©~Du • Bstaırııb&.el 
Perakende Satıt Yeri: Bahçekapı Za:nan ltriyat Deposu 

lzmlr A.centası : TÜRK ECZA DEPOSU 
, 

·'. . -·· ,_, .. , . ' . • ., •, ' .. - ~!l ·~ ' ·-. :;..' ;1 

--------------------·--------------------, 

' \ 

Böbreklerden idrar torbası.ıa kadar yollardaki hastalıkların 

mikroblannı kökünden temizlemek için HELMOBLÖ kullan1•11z. 

Böbreklerin çal:şmak kudretini arttırır. Kadın, erkek idrar zorluk
larını, eski ve yeni belsoğukluğunu, mesane iltihabını, bel ağrısını, sık 
sık idrar bozmak ve bozarken yanmak hallerini giderir. Bol idrar te
min eder. idrarda Kumların ve mesanede Taşların teşekkülüne mani 
olur. 

DiKKAT: HELMOBLÖ idrarınızı temizliyerek mavileştirir. 
Sıhhat Vekaletinin 14 • 7 • 932 tarih ve '.! - 27 numaralı Ruh<ahnı haizrfir • 

Yahlı 

Yatısız 

Nişantaşında: Eski Feyziye 

Kız 

Erkek 
Memleketimizin en eski iıoousi lisesldlr. Aan, İlk, Orta ve Lise kısımları vardır. Kayıt için 

mektebe rnüraca11t edilebilir. tstiyenlcre mektep tarifnarnesi gönderilir. 
Telefon· 44039 

• • A • • -. ee •• V •• 111 
iSTiKLAL LiSESi DIREKTORLUGUNDEN: 

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

etmelidirler. 
3 - Eski talebe Eyldl'ün onuncu gününe kadar gerek mektupla, gerek mektebe başvurarak 

kaydını yenilemelidir. Eski talebenin Eylül'ün onundan sonra yapacakları müracaat kabul edilmi
yecektir. 

4-- Bütünleme ve engel sınav lan Eylıllün birinde başlıyacaktır. 

Yalnız bir tüp ku!lııll' 
a· dıktan sonra aYll 

ya bakınız 

RADYOLi~ 
in 

Mükemmeliyeti hakklJl~ 
son ve doğru ııözii f!it.t 

o söyliyecektlr. dil' 
Bembeyaz pırıl pırıl parlıY8n ııil 
ler, tatlı bir nefes, pemb~, 5;:!. 
diş etleri, temiz bir dıl, 

ropsuz bir a~ ... işte 

Radyoli~ 
in eseri 1 ~ 

Bugünden İtibaren ,,ııb~1;., 
öğle ve akşam her yeıııe 

sonra 

günde 3 d(:fS 

KULLANMIY A BAŞLA Ylı It! 

Fenni Şartname 
Denizli Sıhhat Ve İçtimai Muavenet 

Müdürlüğündeıı: 
-~ 

1- Denizlı merkez kazasının Şamlı çiftliğinde ve toplu bit 1 

yette oturtulmuş ol:ın Bulgaristan göçmenlerinin ihtiyacı için Jile 1 
(5000) lira havalesinin yettiği miktarda çift hayvanı (öküz) sat:ll'ı: 
nacağından 23/6/939 tarihinden itibaren 15 gün müddetle açıl> 
meye çıkarılıaıııtır. 

2 - İhale giınü 6/9/939 olarak tesbit olunmuştur. dıf· 
3 - Alınacak beher baş öküzün muhammen bedeli ( 50 ) lif:~~ 
4 - Bu ö.ı:üzlerln Balıkesir, Çanakkale, Bursa ve Sakarya rı 

. şl8 
ve civarı hayvanl.ırm:lan olması şayanı arzudur. Öküzlerin Y8 

4 d 
yaşında.ı aşağı ve beş yaşından yukarı olmayacaktır. Boy !arı ~ 
aşağı olrnıya~aıı:, ı;övde geniş kemik teşekkülatı kuvvetli ve bılb ısıl 
ğüslerin iyi "eşvül'ürna bulmuş olması, tırnakların düz ve rrıun 
ve sağn ve butların dqJgun olması lazımdır. tf 

5 - HP.yvanlar Denizlide aılın satım komisyonu tarafından r' 
lüm edilecektir. Tes~!Jümden evvel her birinin baytara muayerıege ı 
rilerek her türıü ilel ve emrazdan salim ve göçmenlere ver'Jırle 
yak olduğu raporla tesbit olunduktan sonra vaziyet olunacaktır· ~ti 

d 1 ıecf 6 - Bu mı..ameleden sonra hayvanlara tüberkülin zer'·: e. ıe'ıt' 
Şüpheli tearnül ·{eret.!er kabul olunmıyarak bayiine iade, hıÇ . .,ı 

. .. ddetlı . 
vennıyenler ka~u' e,ı .. ecektir. Ancak bunlarda b!r hafta mu ı:~ot 

şahede altıl'a a·;.nara1< her gün bu -hayvanların sıhhi durumları ,,.od 
3· 

edilerek beueni hararetleri tesbit olunacaktır ve bu müddet ~00 ı 
hastalıklı o1madık1arıra kanaat getirilen bu hayvanlara korrıı 5) •• 1 

·aw 
!im ve tesellüm mu3mçlesi yapacak, bu zamana kadar hayvan· . CEP PİLİ 

FENERİ 
ve AMPULLERİNi 

emniyetle tercih ediniz. 

me, içme muhafaza çoban masrafları bayiine ait olacaktır. ıııi ~ 

7 - Ökiızle.rin te,·arik ve teslimi ihale tarihinden itibaren a~oJ' 
ay içinje hita.ı:a erdirilmiş bulunacaktır. Aksi takdirde kotıl'5• b 

hayvanları pazarlı1<la temin etmek salahiyetini haiz olacak "'rvııv1 

,-----·•--• Saraçhanebaşında - Horhor caddesinde ---------,~ ihaleden fazla masrafı l:>ayi tarafından bila itiraz tesviyesi rrıeŞ c 
8 - Hayvanlar topluca ve imkanı olmadığı takdirde ceste~ ~ı 

sevk ve teslim edilebılir. Her teslimi müteakip bayi adına tanııb8 ,:ı 
nacak evrakı talıakkukiye ile bedeli malsandığından doğruca ;ıli fil1 

veyahut bayım vekiF ıtmuru olduğunu tevsik eden zata ven 

5 - İsteyenlere mektebin k.ayıd şartlarını bildiren tarifname parasız gönderilir. 
Adres: Şehzadebaşı Polis karakolu arkası. Telefon: 22534 

Taklitlerinden 
sakınınız. 

Kız 

Erkek 1 1 Yatılı 

Yatısız 
Ana, İlk, Orta ve Lise sınıflarına talebe kaydına başl~nmıştır. Ecnebi lisanı ilk sınıflardan itibaren baş
lar. Kızların . yatılı kısmı tamamiyle ayn bir binadadır. Yatısız talebeyi nakletmek için mektebin hususi 
otobüs servis! vardır. İstiyenlere tarifname gönderil'r. Te)efon: 20530 
L!s~ vQ Orta okulu bütünleme ve engel imtihanlarına 1 eylıll cuma günü ve olgunluk imtihanlarına d 

ı~ eyliıl cumartesi günü başlanacaktır. 

sandığından tesviye ett.:rilecektir. ıerıı'O 

9 - Eks•ltmeve ı;irebilrnek üzere % 7,5 hesabile muvakk9~ı~13rı 
akçesi olarak 375 lirayı nakden ve emaneten malı? ili mals3 n 
yatırmak ve makbuzunu irae etmek şarttır. .

1 
,·c 

·ıa 
Herhangi banka teminat mektubu ve hükumete ait tah"' 

------------------------ !=====================================! tikraz kuponları :ıa '"'1llleberdir. , ıtıuı tıl 
10 - İlan, te!Ialiye pul ve diğer buna mümasil gayrı rrıe 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı İstan
bul Levazım amirliği satınalmakomisyonundan 

Tahmini lllı: 
Milı:tan Cinai fiatı teminatı GünD Saati 

Lira Kr. Lira Kr. 
6000 takını erat çamaşırı 4975 00 373 00 5/9/939 salı 15 
1552 • • • 1544 24 116 00 • • 16 

1 - Genel komut~nlık ihtiyacı içın yukarda cins, mıktan gösterilen 
1ki kalem çarn.ı~;r açık eksiltmeye konmuştur. 

2 - Şartname ve ni.ımuneler komisyondadır, görülebilir. 
3 - İsteklilerin hızalarında gösterilen ilk teminat ma.kbuzlarile ka· 

nuni vesikalarını hiırnıl olarak zamanında Galata Rıhtım caddesi Veli 
tı.lemdar han ıkinci kattaki komisyona gelmeleri. (6351) 

Sahip ve tıepiyatı idare eden Bafınubarrlrl 

ETEM lZZET BENİCB 

Baaıldıi' ;rerı SON TELGBAI' Matııa-

İstanbul Amerikan Koleji 

Kız kısmında Leyli yer kalmamıştır. Lise ihzari 
sınıfı için de kayıd kapanmıştır. 

. Müdüriyet 

Hayvan Sağlık Memurları ve Nalbant 
Mektebi Müdürlüğünden: 

0:~E:l~~~~~r!t!;~:liraifıiarisaitıciıyiaaiititiri.iii<Mi9i2ıiiiıiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
Burnn Doçenti 

Taksim Cumhuriyet caddesi 17 
Mua71ı1e Paurdan maada ıünJer 3 .. 9 

Telefon: tu.114 

1
- Çocuk Hekimi 

~~!~~~!!::~~~'~ ıı 
Pazardan maada her gün saat 

-..15 den sonra. Tel: 40127 
Tahsil müddeti iki yıldan ibaret yatılı ve parasız mektebim.izinı------------·I 

hayvan sağlık memurları kısmına 939 - 940 ders yılı için talebe alına· GÖZ HEKİMİ 
caktır. Girmek istiyenlerin vilayetlerde veteriner müdürlüklerinden D M d R A 
kazalarda veterinerlerden ve İstanbulda SeUmiyede mektebden kayıd r. ura amİ ydın 
şartlarını öğrenerek ona göre vesik alarmı hazırlayıp en genç 10/9/939 Taksim • Talimhane, Tarlabqı 
gününe kadar Selimiyede rnekteb müdürlüğüne gönderm,ıeler,; lazım- caddesi No. 10 Jlrfa aprt. 
dır. (4990) fel: '1563 


