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ETEM İZZET BENİCE YIL: 3 

ihver Devletleri isviçreyi mi Paylaşacaklar? 
Ne Olacaksa Ağustos Sonunda Olacakriıış!. 

Almanların Danzig'e Gön derdiği Kuvvetler Seksen Bini Buldu 
Siyasi Vaziyetin Bugünlerde 1

1 
~ 

Yeniden Gerginleşeceğini 
'----Gösteren Alametler Var 

-~. 

• 

Anlaşmada 1 

Ruhi 
Endişeler 
. ----= .... ,,.,, ...................... 
~oskova görüşmelerinde 
b eınokrat devletlerin, bll • 

assa İııailterenin endişesi 
116 olabilir? 

\> 
~: ETEM İZZET BENİCE 
nguı.: 
4.yıı•ı.ıı, • Başvekili Çember • 
ton b Avam kamarasındaki 
d~ . ey~tı, milletler arasm
~eııer(aıı gerginliklerin, Sav -
l<ın .~ anlaoına müzakere.ııinin 
lır, de .. ını kısmen aydınlatrwf-

lG :bilir. . 
~e ~da bqlıyan Jııciltere • 
•Yııı, ller müzakeresi, dördüncü 
~dtt YlltlaJnuş demektir. Buıün& 
\anth;~ıuı netice, iki taraf er
i~ lr ıyelerine mensub heyet
tııı; •.. asıııda temas istış· are ve 
~er ı ' 

llıaıtıad e ~ yol &Çl?ll§ bulunı-
\adar ır:. Bu· kararın neticeye ne 
~eıtırın llı.ueasir olacağını şimdiden 
n~lllt ~k lllÜJnk\in değildir. Bu
leı llı" raber, İngiltere - Sovyet
bıı, ~alr.el'1!si bitmeden şayed 
•ıtıdaıı b Çıkarsa, harbin b&§lama
~i, itıl sonraki günlerde olsa da-
1tn1 le ~a mukavelesinin imza
Ve ıııui11 eder, Sovyetlerin, sulh 
lll01tr afaa cephesine dahil de
lı1tr daı devletlerle birlikte, tota-
ı· evı ıı.er ını, 'il4he .~leyhine birleşme-
~Olayı lı mudafaaya iştirakini 
1lııa a~§tırır, bır nevi emniyet al
reııe h acak Yakınlığın esaslı su
lu Yar Usuıe gelmiş olmasına d.a-

8YabUir. 

lo~ı"Yet tezı,· t :ı·r; dü .. . h· • lterıe . e ı , şuncesı, 
.ıııe b.o'Jr.srın tecavüz harbi a~ey· 

liiphelj ansız hazır !ık, eksik ve 
~I~ b· tarafı bulunmıyan bir 
ı· • ır 
it, o lllUkavele ile birle§IDek-
ra ~~~retle ki, Almany.a ve ltal
'ti. 1\ ı ve faşist askeri kuvvet

;1llda ~Panın herhangi nokta -
arı.;. avüz Ve taarruza baş • 
~~ &it~· Yen; bir işgal hareketi
~Pheıı1ıı.:lerııe'. sulh ve müdafaa 
lid ltu..... dalııl devletlerin aske-• vetı . · 
trıı.,1 erı otomatik surette 

lııiidat._ harekete, mukabele ve 
~k Ya lleçeceklerdir. 

:rlbtrot~ gelen haberlerle 

• 

.,,,. . 
• 

I 
• 

İsviç.e üzerinden Fransaya taarruz istikametlerini gösteren eııki bir 
'- Alınan planı 

P..ris 8 (Hususi) -Son İtalyan 1 
ve Almm:ı manevralarının hangi 
maksadlarla yapıldığını tahlil e
den bazı gazeteler. Jsviçre halr • 
kında endişeler izhar etmekte -
dirler. İsviçrenin mihver devlet • 
leri arasında pay !aşılması için, 
Mussolini tarafından 2 ey!Ul 1938 
de Hitlere vaki olan teklif tekrar 
tazelenmiştir. O zaman, bu teklifi 
mevsimsiz addettiği söylenen Hit
lerin, şimdi vaziyeti yeniden göz
den geçirmekte olduğu hakkında 
haberler gelmektedir. İsvi.çrenin 

İki devlet arasında paylaşılması 
p!Anı daha evvelden tesbit edil • 

miş bulunmaktadır. Bu suretle Al
manya ve İtalya kP.ndi ırklarına 
mensup nüfus kütlelerini de hu
dutları dahiline almış olacakları 

g~bi, Fransaya karşı da rüchanlı 
bir vaziyet elde etmiş olacaklar • 

dır. Alman ve İtalyan erkanıhar
biyeleri tarafından teşkil edilmiş 

olan muhtelit komisyonun İsviç
renin işgalini derpiş eden planı 

(Deııamı 6 ıncı •ahifede) 

Fransız tayyare fabrlk alarmda hummalı faaliyet 

Florya Açıklarında 
Bir Cesed Bulundu 

1 
~aıı8j1 ~tere BaşvekHinin son 
~ltıin h bUvaeıta tecavüz mese-

~ilınu e~İU halledilememiş ol- 30 yaşlarında Kadar Olan Bu 
lttıılh 80Ylememize müsaiddir. 

~% ~~:;1biye heyetlerine men- Zatın Hüviyeti Anlaşılamadı 
0vay, . kuınandanların Mos -

'
1

11a •- gıtıııeıerine göre bilva -
U .. "'Cav" ' 
h 

lltııı h lluz meselesinin furmü-. a . , 
1 tiıı<1e ınde, tarif, tayin ve tes· 

ır ge 
1 labeııe ~en ay !ara ve haftalara 

~~ lıUsuıe SS<>lu~-~~il~ek yakınr-
t. ge!dlg• gorülmekte -
~il bl> -h Vasıt l "'-• 

1 aıı,lıde P. teca~z meselesinin 
'lleru.J,,~alt.ı1ctaK'~ kj\çük ınil-

(h· hukumenerın vaziyet
"!•tıam 6 '· ıı.cı ·~ahifede) ,, 

Dün akşam saat sekiz raddele
rinde Florya ve Küçük.çekmece. 
sahilinde gezmekte olanlar de • 
nizde bir karartı görmüşler ve bu
nun bir insan cesedi olması ihti
malini düşünerek derhal polise ha
ber vermişlerdir. Filhakika san
dal ile denize ~ılan memurlar sa
hilden görünen karartının bir in· 
san cesedi olduğunu görmüşler ve 
sahile çıkarmışlardır. 30 yaşla -

rında kadar bir erkek olduğu an
laşılan ölünün üzerinde siyah is
karpinler. eskimiş gri renkte pan
talon ve fanila vardır. Hüviyeti ve 
ne suretle denize düştüğü henüz 
anlaşılamamıştır. Bir kaza eseri 
olabileceği gibi meçhul adamın 

bir cinayete kurban gitmesi ihti
malini de göz önünde tutan zabı
ta ehemmiyetle tahkikata devam 
etmektedır. 

1 

' I r f 

Satie Tahkikatı 
İddianame Sorgu 
Hakimliğine Verildi 
Fındıklıdaki Sa tie bin asının De

niz bank tarafından satın alınma

sı hakkında MüddeiumumilıK ta
rafından hazırlanan iddiana.'l'le 
bugün bitirilmiştir. 

80 sahife tutan iddianame bu sa
bah Dördüncü Sorgu hi.kıI'lliğine 
verilmiştir. 

İddianamede; dava edilenler • 
den bazılarının meni muhakeme
lerinin istendiği söylenmektedinr. 

Bir Kız Tabakla 
Babasını yaraladı 

Karagumrükte Karabaş mahal
lesinde Uzunyol sokağında 23 nu

maralı evde oturan Ahmed oğlu 
İzzet adında biri ailevi bir mese
le yüzün.den çıkan kavga netice
sinde kızı Meliha tarafından büyük 
bir çorba tabağile başından yara
lanmıştır. İzzet tedavi altına alın
mış, kızı Meliha hakkmda tahkika
ta başlanmıştır. 

Maarif Vekili Yarın 
Gelecek 

Maarif Vekili B. Hasan Ali Yü
cel dün Ankaradan Eskişehre git
miştir. 

Maarif Vekilimiz geceyi Eski· 
şehir Eğitmen okulunda geçirmiş 

ve tetkikat yapmıştır. Hasan Ali 
Yücel yarın sabah şehrimize ge
lecektir. 

• 

İngiliz Amiralinin bu sabah abideye çelenk koyduğu esnada aldırdığımız resimleri 

• 
Misafir lrıgiliz Amirali Busabah 

Abideye Çelenk Koydu 
Amiral Öğle Üzeri Yavuzu Ziyaret Etti, 

Bir Ziyafet Verildi Şereflerine Mükellef 
Dün sabahtanberi şehrimizde 

bulunan dost ve müttefik İngil
terenin Akdeniz filosu kuman -
danı Amiral Cunnigham bu sabah 
İngiliz donanması adına Taksim 
Cumhuriyet abidesine bir çelenk 
koymuştur. 

Saat onda yapılan merasimde 
misafir Amiral ve zabitan ile bah
riyelilerimiz, İstanbul komutanı 
General Halis Bıyıktay ve İngi
liz, Türk kara ve deniz askeri kıt
'aları hazır bulunmuşlardır. Saat 
10 da İstiklal marşı ve İngiliz mil
li marşı çalınmıştır. Bu ara hazır
lanan muhteşem bir çelenk ihti -
ranıla abideye bırakılmıştır. 

Merasimden sonra İngiliz Ami
rali defteri mahsusu imzalıyarak 
gemisine dönmüştür. 

Amiral Cunnighanı ile maiyetu: 
deki zabitler saat 13 de Yavu'a 
gelerek Amiral Şükrü Okan ta-

Bir Çocuk iki 
Günden beri 

Kayıb 
Gümrük muha-

faza Başmüdür -
lüğü Sicil Kale -
mi memurlann • 

rafından karşılanmışlar, bahriye- J 
lilerimiz tarafından saygı ile se
lfınılanmışlardır. 

Yavuzda misafir Amiral şerefi
ne mükellef bir ziyafet verilmiş -
tir. 

Bugün saat 15 de Türk ve İn -
giliz bahriyelileri Şirketi Hayri
yenin hususi bir vapuru ile Bo -
ğazda bir gezintiye çıkacaklar -
dır. 

Bu gece saat 22 de İngiliz sefa
ret konağında büyük bir suare ve
rilecektir. 

Bu suarede memleketimizdeki 
İngiliz kolonisi Amirale takdim 
olunacaklard.-. 

İngiliz bahriyelileri dün saat 16 
da karaya çıkarak şehrimizi gez
mişlerdir. Kendilerine şehri do • 
!aştırmak için bahriye askerleri • 
miz de terfik olunmuştur. Dosi 
bahriyeliler dün gece ııaat 24 e 
kadar karada kalmışlar ve bu a
ra grup grup Beyoğlu ve lstan • 
bulun hemen bütün eğ'leııoe yer
lerinde, barlarda oturarak eğlen-

(Devamı 1 mo sahifede) 

Makineye Verirken: 

Kanada da Japonya ile 
Ticareti Kesiyor 

Ottaw 3 (A.A.) - Kanada'nın 

eski Vaşington sefiri ve , Yeni de
mokrasi namı altında geçenlerde 
teşekkül etmiş olan fırkanın reisi 
B. Herridge. bir beyanname neşre
derek Kana danın Japonya ile il<
tısadi münasebetlerini kesmesini 
istemiştir. 

Mumaileyh, bu beyannamesin
de diyor ki: 

1 1 
dan Refik Güner-

___ K __ ı _s_A __ c_A ___ ~ roengi'nin henüz 

.İngiliz ve Fransız demokrasi • 
!eri ile Japon Faşizminin dostane 
bir teşriki mesaide bulunmalarına 

müsait hiç bir saha yoktur. Bir
leşik Amerika, Japonya ile mev
cut olan ticaret muahedenamesini 
feshetmek suretile bu hususu an
lamış olduğunu göstermiştir. Ka
nada'nın gerek kendisine, gerek 
imparatorluğa ve gerek çok iyi 
dostları olen Amerikalılara karşı 
samimi olması lazımdır. Zira Ka
nada ile Amerika'nın J aponyaya 
karşı müşterek bir hudutları var• 
dır ve müşterek bir siyaset takiJ. 
etmeleri lazımdır. 

Polonyaya Sekiz Milyonluk ikraz Sükutun Manası? on bir yaşındaki 
oğlu Bülend Gü-

Delikanlı bir muharrir Hitler 
ve Mussolini'nin sükutunu merak 
ediyor ve: 

- Bunlar konuşmadan duramı
yan iki devlet büyüğüdür. Acaba 

sükO.tlanwn arkasında saklanan 
yeni bir hamle hazırlığı mı var?. 

Diyor. Bizim arkadaşla konu • 
şuyorduk da, o düşüncesini şöyle 
izah etti: 

- Buna arpacı kumrusu süki\tu 
derler! 

Ben kendi payıma befendim, 
bilmem siz de ayni fikirde misi-

1 niz?. • • 

nermengı, evvel • 
ki gün, F3tihte 
Haydar caddesın
deki 25 numaralı 
evinden saat 13 sıralarında ekmek 
almak üzere s<>kağa çıkmış, fakat 
bir daha evine dönmemiştir. 

O gün Refik, akşama kadar çp
cuğu, ayni semtte gitmesi muhte
mel olan yerlerde aramış ise de, 

hiç bir yerde bulamamıştır. Bu -
nun üzerine keyfiyeti zabıtaya 

haber vermiştir. Zabıta iki gün
denberi, kaybolan çocuğu aramak
tadır. 

Londra 3 (A.A.) - Londrada 
Denizaşırı Ticaret Nazın B. Hud
son ile Polonya Büyük elçisi Kont 
Raczynski arasında bir itilafna -
me imza edilmiştir. 

Bu itilafnameye göre İngiltere 
hükilmeti, İr.giliz emtiası satın al, 
ması için Polonyaya 8,1C3,300 İn
giliz lirası ikraz edecektir. 

Yunanistan da 4 Ağustos Şenlikleri 
Belgrad 3 (A.A.)- Yunanis -

tanda yapılacak olan 4 ağustos 

şenlikleri münasebetile bütün İ
talyan gazeteleri, Metlıksas hü

kumetinin Yunanistanın iktısadi 

kültürel ve sosyal bakımdan kal
kınmıw ve memleketin vaziyeti-

• 

nin normalleştirilmesi sahasın -

daki icılaa~ına uz~ ımakalleler 

tahssi etmişlerdir. 

Gene bu münasebetle gazeteler, 
Yunanistan ile Yugoslavya ara

sında mevcud olan dostluk rabı' 
talarından bahsetmektedirler. 

(Diğer telarafl.al' 6 ıncıda} 
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,_,. Yalovada 
Otellerde 

İSTANBULUNİ~IARL~A j 
NASIL YARDDI EDECEK?. 

eşini banyo yaparken seyredebill- y • T •ı 
yorlarmış ... Ne bahtiyar insan... en 1 arı e 

1stanbulun imar işlerinde, ev
kaf belediyeye yardım edecekmiş, 

,ehrin güzelleşmesinde, §irinleş -
mesinde elinden geleni yapacak
mış.. Evkafın bu niyetini .n:aı;ıl 

kuvveden fıile çıkaracağını cid -
den merak ediyoruz. Çünkü, ev
kaf, İs la nbulun imarı namına, son 
zamanlarda yapa yapa, büyük 

Posta'ı ane kar;;ısuıWı bir }·eni Va
lide hanı yaplırmağa başladı. Bu
rada, bu kadarcık dar ve gayri -
müsa id yerde bir valide hanı yap

tırma nın ne da-ece abes lduğu

nu söyl emiyen ~alıruıdı. Fakat, in
şaat habere devam ediyor. 

Evkaf İstanbulun güzelleşme -
sine böyle mi yardım edecek • 

HEPİ1 IİZ AYYAŞ 

OLUP ÇIKACAGIZ 

Bira ucuzluyor, rakı UCUZiadı. 

Gazetelerde okuyoruz: Şimdi de 
~arab ucuzlıyacakmq... Desenize 
arlık, hepimiz, gece ~ndüz, ken
dimizi içkiye vereceğiz.. Hepimiz 
körkütük bulut olacağız, dü.ııya 

yı pembe göreceğiz. 

Yalnız bir mahı:uru var: Eğlen
ce yerlerinin fiat listelerindeki 
·lira• lan hep çift göreceğiz_ Bir 
lira mı?. 11 lira göreceğiz .. İki lira 
mı?. 22 lira g\ireceğiz ve feryadı 
basacağu: 

Nedir bu hayat pahalılığıT. Kim-
sede ıııs~f kalmadı mu. • 

Biz, burada denize girmek için 
dünya dolusu para veriyoruz. Şu 

dünyanın tezadlar dünyası olduğu 
da muhakkak ya ... Vintsor Dükü
nün denize girdiği p!Ajm sahibi, 

partiyi vurdu, demektir. Fakat, 
hep ayni kapıya çıkıyor: 

Yalnız plajcılar kazanıyor! 

ALLAK BULLAK EDEN 

MIERİKALI DELİ 

Nevyork sergisine eli tabancalı 
bir deli girmiş .. Ortalığı allak bul
lak etın.İ§ ... Delıyi zorla yakalayıp 
kapı ılış;U"ı etıniiler ... Koca sergi
yi bir deli allak bullak <!debiliyor. 

Peki amma, bizim yerli mallar 
sergisinde deli filan yok, yine al
lak bullak ... Bu neden acaba?. 

HER AKŞA.'l.f YOLCULAR 

MUTLAKA SİNİRLE..~İR 

Ah bu Kadtköy traul\·aylan.. .. 
Her araba içinde mutlaka, bir ağız 
Jı:avgası olur. Tarafeyn ıöyle te
şekkül etın.İ§tir: 

1-Tram\•ay müstahdemin:, 2-
Yokular ... 

Evvelki akşam, Köprüden saat 
20,30 da kalk.an vapurun Kadıköy
de bekliyen Bostancı arabası, mey 
dandaki bütün tramvaylar hare
ket ettiği halde, bir türlü kalk -
mak bil~medi... Hemen her ak -
şam, bu saatle, bu araba, böyle bir 
vakfe geçirir... Meğer, arabanın 
vatmanı yokmuş ... Bir diğer ara
ba Bostancıdan gelecek, onun vat
manı bu arabayı teslim alacak, on-60 FRANK VERİNCE 

SEYREDEBİLİYOBSUNU~ ' dan sonra, hareket edilecekmiş ... 

Vintsor Düküı:ün denize gerdiği 
Avrupa plajında, meraklılar, 60 
frank verip bu meıı'ud insanı ve 1 

l ~K~o-ço_· K__.l 1 _HABERLER _ 
* Almanyadan yeni gpleo>. Tır

han vapuru pazar günü ilk seferi
nı Karadenize yapacaktır. 

* Yarın saat H de Şilede bü
yük bir hayvan sergisi ~acaktır. 

* Dün akşam Beyazıddaki Tıb

biye mektebinde çıkan bir yangin 
neticesinde binanın çamll'iırhane 

f>mının ça )7'r.mı?Lr. 

* Almiıny'ada v~ınlm Do;:u 
vapurunu tetkik etmek u: ere dun 
b<ı mühendı.,miz ·Alnıa"lyaya gön
'derilm"ştir. 

* Hamıdiye mekteıı gcm.miz 
dün İskenderundan Mersine Jön
müştür. 

*Dün saat 15 i 6 dakika, 37 ;;a

niye geçe şehrimizde ~1ddetli fa
kat zararsız bır zelzele olmuştur. 

* Beledıye kooperatifi Eyüpte 
bir Margarın yağı fabrikası kur
mayı kararlaştırmıştır. 

* Macar Matbuat müdürü U
layn dı:iıı sabah §ehrim.i.ze gelmış
tir. 

* İstanbul meb'uslan dün Ba

kırköyünde halkla temas etmiş -

!erdir. Yarın da Üsküdara g lde -

ceklerdir. 

Bu işi düzeltin yahu ... Her ak
şam herkesi sinirlendirmenin ma
nası nedir?. 

AHMED 11.AUI' 

Esnafa Kredi 
Halk Bankası Umum 
Müdürü Tedkiklere 

Başladı 
Küçük esnafa ko!ay !ıkla kredı 

temini için alınacak yeni tedbir
leri tesbit etmek üzere tetkikler 
yapan halk bankası umum müdü

rü B. Ata Evcim ile banka idare 
meclisi azas!ndan Fazıl düıı sa
bahtan ıtibaren şebrimiclekı tıca
rel ve sanayi erbabı ;1e t emas et
meğe başlam:~lardır. 

Dün Mercandaki dokumacılar 

ve yazmacılar kooperalıfi azaları 
ile de gcirüşülmüştur. 

-*-
Un Fiyatları Düşüyor 

Son günl<!!rdı zab.J"<? borsa -

sında un fiyatlarında her gün 

bir parça daha artan· bir düşük 
lük başlamıştır. 

Bunun ~bebi Anadoluda ye
ni mahsulün hazırlanma" \'e İs
tanbul& gittikçe fazla miktarda 
sevkiyat yapıln:wadır. 

Bu se..-I<iyat daima devam j 
edeceğinden bir müddet sonra 

ekmek fiyatlannda tenzıli.t yap
mak kabil olacaktır. 

~ 

Y alovaya Niçin Rağbet 
Edilmiyor? 

Yalova kaplıcalarında her yıl 
yapılan yeni ve esaslı ilivelerle 
tadilata rağmen isteııilen rağbe

tin temin edilemediği görülmek
tedir. Bilhassa bu sene mevsim 
il er !emiş olmasına rağmen kaplt
calar her yıldan az bir rağbet bul
muştur. Bu sebeble kaplıcaların 

inkişafını temin edecek yeni ted
birler alınması zaruri addedilmiş 
ve idarenin S:ıb.lıat ve İçtimai Mu
avenet Vekiletine devri münase
betile yeniden otel, pansiyon üc
retlerinde esaslı tenzilat yaptl -
mıştır. 

Bu suretle _kaplıcaların en lüks 
ve muhteşem oteli olan •Termal• 
otelinde 1 kişilik odalarda asgari 
275 kuruşla kalmak kabil olabile
.cektir. 2 kişilik odalar "çin ise ye
ni tarifede bu fiat 340 - 495 lruru§ 
arasındadır. 

Yalovanın ikinci en lüks oteli 
olan büyük otelde ise yeni tarife 
ne fiatlar ı kişilik odalarda 165, 
iki kişilik odalarda 250 1ruru:şa in
dirihniştir. Buralarda asgari ban
yo ücreti de 55 kuruşa tenzil o
lunmuştur. 

Yemek fiatlarında yapılan ten
zilatla da Termal otelde kahvaltı, 
öğle ve akşam yemekleri bir kişi 
için 275, büyük otelde 200 kuruşa 

inmiştir. 

Haricden gelenler de Termal o
telde 125, büyük otelde 85 kuruşa 
bir yemek yiyebileceklerdir. 

Ayrıca 15 günden !atla kür i
çin kalacaklara mecmuu ücreti ü
Eerinden yüme 30 tenzilat yapıl
ması ve alakart yemekler hariç ol
mak üı:ere otel, banyo, yemek ve 
tedavi ücretlerinden de yüzde 10 
unun alınmaması da kararlaştırıl
mıştır. 

Kadıköy İskelesinde 
Asma Köprü 

Dünden ıtibaren Köprü üze
ri ile Kadıköy \'apur iskelesı a
rasında bir aı;.ı:na köprü İ.13şası

na b~tır. Bu suretle va
purların güvertesinden Kadıköy 
iskeles;ne çıkacak yolcular ve- 1 

ya Köprüden rnpurla biecck 
olanlar merdiven inip çıkmadan 
Köp:ii üzerinden vapura ve \'a

puı·dan Köprü üurine geçebiie
ceklerdır. 

İUJaat kı.:;a bı.r zamanda biti· 
rilecektir. 

Eyübde Şehir İşleri 
Vali ve belediye rei~. LCılfi 

Kırdar Eyüp kazasındaki bele
diye teşkili.tının faaliyeti ile ya 

kından meşgul olma.lı:tadır. Va
li, İstanbula geldiğinden bir müd 
det sonra Eyübe gitmiş, kayma 
l<a.rn, parti erkanı ve belediye 
memurlarile konuşrnu~tur. E

YÜi> kaı:ası dahilindeki yolların 
tamiri, sokaklann temizliği i
çin belediye yirmi beş bin lira
lık yardım yapmıştır. 

- Ben de sana bir aqam e'\'İm-

Plaj Bülbülleri ! de -Gir yt'rnek ziyneti .rrmeyi va-

ı "o.5t. 

Selin, yanındaki delikanlı ile oy-J 
naşıyordu. Birdenbire aklına ıöy- j 
le bır plan geldi.. Delikanlının ya
nına soi<uldu: 

- Sur a dek gibi. suya dalıp 
çıı..:an a-d mı giirci J.n nıi.İ, Se' .m? 
Delikanlı elim alnına koydu: 
- G·.>edüm ... ~ 'e var? 
Selin içıni çekerek ilave etti: 
- Bu adam bana burada hiç 

rahat vermiyor. Denizde peşimde .. 
Karada peşımde .. Usandım aı·tık. 

Cılız, sıska, mendebur bir herif. 
Şunu suyun i~-ınde pataklıyamaz 

mısın? 

Selim bu f•rsatı kaçırmak iste
medL 

Yazan: İskendcz F. SERTELLİ 

- İyi amma, dedi. bu :adam: 
cSana ne oluyor? Sen krmsm! .. 
diyecek olursa ... 

- Adam sende, bunun kolayı 

var: O kadın ben' m karde~ım -
dır • ders in. 

- Niıjanlım desem lmaz mı? 
- Hayır. Çün>kü, o zaman ış C1d-

diyetini kaybeder. Malüm ya bu
raya her çift bir günlük ni1anlı o
larak geliyor. Bunu o de b:lir ~ 
inanmaz. 

- Güzel bir fikir. Sen merak • 
etme. Ben şimdi gider çatarım o-
na. 

Selin, delikanlının omuzunu ok
şadı: ' 

dedi yocu.ırı. Eğl!r betli şu sü.nepe 
adamın takibind~n kurtarırsan ... 

lıcn yumruklarını sıkarak 

gii ii: 
- S.n benimle b"r hayli ala~· 

ettin amma, ben ~ana, nasıl bır 

bbadayı olduğumu .göısterece -
gım. Bu işi bitmioj iarzet. Bir daha 
o herıfi bu p aıda görtn:iyeı:eksin! 
Fa~at, senden bir şey istiTece -
ğım: bana o ·adett"jjin tly:aiet ge
c™ bır ~arkı oku ~kııın. •. Hay
di, peki e bakay1m! 

- Bu da nereden çıktı ayol? Sen 
ben im şarkı ı;öylediğimi nereden 

duydun? 
- Söylediler ..• Geçen hafta bu

rada bir kaç gencin arasında -kum
ulda - güzel şarkılar söylemişsin! 

- Peki.. Peki.. O kolay bir iş. 

Hele sen önce vazifeni yap .. Sö

zünde dur bakalım. 
- Söz veriyorsun demek?. 

İKDAM: 

•Türk - Yunan dostluğu• isimli 
bDgilnkü başmakalesinde Atina 
sefirimiz B. Ruşen Eşrefin başka 
bir vazifeye tayini dolayısile A -
tinadan ayrılırken şerefine veri
len ziyafette söylenen çok dll&ta
ne nutıiklarm bütün Türk mille
tini mütehassis ettiğini kaydet -
mekte ve bilahare Türk - Elen 
dostiuğunun büyük ehemmiyeti
ni tebarüz -<!ttirmektedir. 

CUMllUBİYE'l': 

B. Nadir Nadi •Bir sükUtun iza

•Bu yeni harbin mucidi Nazi 
Almanyadır. Metodu milletlerin 
harb korkusundan istüade <!derek 
onları mütemadiyen sinirleri ger-

,gin bir halde bulundurmak, orta
ya huzursuzluk ve emniyetsizlik 
yaymak, ve kendi kuvvetine inan-
dırarak düşmanı teslim olmıya 

mecbur etmektir. 
Avusturyayı böyle işgal etmiş

tir. 
Çekoslovakyayı böyle parçalamış
tır. 

Memeli böyle 

VAıtİT: 

elde etmiştir.• 

hı• isimli bugünkü ba-şmakalesıin- ---
de, mihver de\·letlerinin dış poli- B. Asım Us •Garb memleketleri 
tikasmın merakla takib edilen bir il.e ikt.ısadi !Jnünasebetlerimizin 
safhaya girdiğini, hududların ar- :ıslahına ihtiyaç vardır• isimli bu-
kasında müthiş bir sükCıtun hü- günkü başmakalesinde; Türk -
küm sürdüğünü ve bu devletle- Fransız ticari münasebetlerinin 
rin kendi efkarı umumiyelerine aı:'ığından bahseden bir Fransız 
karşı harekete geçmiş olduklarını muharririnin yaZlsına temas <!di-
söyliyerek eı.cüınle diyor ki: yor ve Pariste hazırlanmakta olan 

.Gerek Hitler, gerek Mussollni · yeni muahede ile bu münasebet-
vaktile halka çok şeyler vadetti _ lerin inkişaf edeceğini söyliyerek 

ler. Şimdi, bunları yerine getire- diyir ki: 
memek mevkiinde bulunuyorlar. ·Türk - İngiliz ve Türk - Fran-
Karşılarına dikilen sulh cephesi, sız dostlukları ve ittifakları iktı-
p!iıılannı altüst etmiş, onların ye- sadi temeliffe .istinad ettirilme -
ni kombinezonlar aramak ıınecbu- ı .dikçe istikba:de arzu edilen inki-
riyıetınde brrakm tır. Çal.limak, şafı gösteremez; ımun Fransız ti-
bir takım müsaid fırsatlar yarat- cari müasebetlerini arttırmak işi-
mak lazım. O zamana kadar da nin belli başlı bir mesele olarak 
hem balkı oyalamak, hem de ia- ele alınması ilct.iza eder.• 
yet vaktinden evvel beklenmedik Bu ticari münasebetleri umumi 
bir hadise karşısında kalırlarsa harbden evvelki yü.ksek seviyeye 
mes'uliyeti üzerlerinen atmak ü- tekrar çıkarmak için yeni tedbir-
midile bu şekilde hareketi münasib ler alinması Jiızımdrr.• 
görmüşlerdir. İsledikleri ne'\iceye YENİ SABAH· 

kavuşamadıkları takdirde de şim- B H.. . C h.d Yal ı· . useyın a ı çın • n -
diki taktik işlerine iyi gelecek -

tir!• 

TAN: 

B. Zekerıya Serte! ·Sinir harbi 
yahud beyaz harbi· .isimli bugün
kü başnakalesinı:le istila ve fü
tuhat peşinde koşan milletlerin 
dünyaya hakim olmak istedikleri
ni kayd«lerk~ bu iki arı:unun si
nir harbi veya beyaz barb ismi ve
rilen ka~ız bir Jıarb usuliinü or
taya çıkardığını söylemekte ve 
bunu ;;öyle izah etmektedir: 

Akıntıya kapılan 
ı;andal 

Dün IUdıköyünden Köprüye 

gelme.itte olan Denizyo!ları ida
resınin MGda vapuru kaptanı a
k tıya .kq:!..:.n bu- sandaldan im 
ti.at 1 stt ndiğ : ni gOrmüş ve Mar
maray-a ti ğru silrükknınekt.e o· 
lan sandala yetişerek içindekile 
ri kurtarmıştır. 

L.mana get;rilen sandalda üç 
gençten başka kimse bulunma -
dığı göriilmüşti.ir. 

Sandaletların kendileri ol -
madan sandallarını kiraya ver -
meleri memnu olduğundan san
dal sahibi hakkmda tahkikat ya 

pılmaktadrr. 

Bir At Bir Çocuğu 
Öldürdü 

giliz donanmasının ziyareti• isim
li bugünkü başmakalesinde dün· · 
ıdenberi Wanbulun; dost ,.e müt
tefik İngiliz milletinin Akdeniz 
filosu kumandanının resmi ziva
reti do1ayısi'e hakiki bir heyecan 
ve derin bir sevinç duyduğunu 

söylemekte ve ayni dostluk., m~m
nuniyet hislerine bütün memie -
kette iştirak edildiğini ilave et -
tikten ı;onra iki millet arasındaki 
sarsılmaz ve kıymetli dostluğu te
barüz cttrmektedir. 

Çocuklara Yapılacak 
Yardım 

Temmuz 16 dan 31 remmuza 
kadar onbeş gün zarfıda çocuk 

Esirgeme Kurumunun Ankara
daki G""1el Merk'!Ziııe müraraat 
eden 552 hasta çocuk Kurdmun 
polikiU:ıiğinde muayene Ye ıeda\'i 

edi'miş v~ 1$58 süt yavrusuna 
süt damlasından 1050 k:lo paı;

törize edilmiş çocuk sütü veril -
miştir. Çocuk sarayındaki sıcak 

banyoda 1151 çocuk ve anası 

banyo almıştır. Üç çocuğa para 
yardımı ve çocuk arayı bahçe

sindeki yüzme lıavuzunda 3.000 
çocun öğretmenin eli altında 

her gün yüzme öğrenmekte bu 
lunmuş bu suretie lpırumun ha -
yırkir eli ile yardım gören ço-
~ sayliil 15 günde 6564 ç oıığa 
varmıştrr. 

Karagümrükte bir an;ada oy~--------------

Ye 
Havan 

Sergi erı 

• 
1 

ilk Sergi Y ann Şilede 
Açılıyor 

Her sene olduğıı gibi bu sene de 
İstanbula bağlı muhtelif kazalar
da hayvan sergileri kurulacaktır. 
Bu sergilerde teşhir edilecek hay
vanlardan en besili olanların sa
hiblerine mükafatlar verilecektir. 
Sergiler Belediye reis muavini Ri
fat ile daimi encümen azaları ta
rafından açılacaktır. İlk sergi ya

rın Şilede açılacaktır. Beykoz ve 
tİsküdar kazaları ııamına 11 ağus
tosta Ömerlide, Kartal kazası na
mına 18 ağustosta Pendikte, 25 

ağustosta Kemerburgazda, Bakır
köy kazası namına Veliefendi ça
yırında bir eylUlde, Yalova mer
kez kazasında 8 eylülde, Çatalca 
kazasının Karacaköy nahiyesinde 

15 eylülde, Boyalık nahiyesinde 21 
eylCı'de_. Çatalca merkez nahiye
s'.nde 7 teşrinieov\'elde Silivri ka

za merkezinde de bir teşriniev -
velde birer hayvan sergisi açıla
caktır. 

İtalyanlardan 
Sonra 

Almanlar 
Gönderdiğimiz Stan

dardize Mallar 

,. 

Yazaıı: AJune.ı şükrü 

Bilindiği gibi. sent!erd; 
Sırp - Hırvat davası, yug . 
politikasının mihverini ~ 
mektedir. Hatta bu da:V-· IJ 
~: '1.11ş .. pdolitik":51 üzerl'."'.tl' 
"~ o çu e muessır ~ 
Yugoslavyanın en eheııırıı' 
unsuru arasındaki anlal'11 .. e 
devletin kuruluşu tarib1.n,1ll 
geri gider. Yugoslavya su . .ıe 
bi takip eden on sene içın t 
!ar. H:ırva tlar ve Slovenle~: 
lığı adiyle anılırdı. Bu, l'8 

1 
isim değil, üç unsur aras. 
ınünasebet~rın mahiyetıP·fi 
eden bir siyasi formüidu 1

: •• , 
. yU'' 

devlet mekanizman iyı · I" 
·eP 

Kral Aleksandr 1929 "_
8 
v 

başka bir tecrübe yapırı3! ...ıı 
__ ,,;ıatJJ" 

verdi. Ve deovletın t~ ~· 
saslı bir inkılap yaparal< 
lavya'yı tesis etti. On sen~ 
ri yapılan tecrübe, bu sisteplf 
devamlı olıınuyacağını sır~ 
Hırvatlara anlatmıştır. Jl~ 
çin bu defa Hırvatlara old·r 
niş otonomi temin eden bı j 

miıt kabulü karar~' 
~slav b:ii.kilınetini ~!>' 
gündenberi Başvekil 51 rı' 
ile Hı.ıwat lideri Maçel< 

3 f 
bu hayati mesele üzerinde -"' 

.ı<iJıa"· 
meler yapılmaktadır. bif 
çen nisaıı sonuna doğt'U .; 
mıya vartlmış ve anlafl'~, 
iç.in Prens Pol'e takdiJTI et. 

J{ırı•ı 
Ondan onra Sırp - ıd"' 
sının ü.ııer·ne bir esrar pe ti 
kildi. llirvat gazeteleri :!'~ 
ün an !aşmayı tasdik ~tb~~1 

Alman permi dairesi ithalat bü- ıeJet·ı yazdılar. Srrp gaı:e .,,ı!I 
roları kontrol dairesi son zaman- ,_,.,,..,, 

kir ettiler. Fakat anuor- ·"ı 
1arda memleketimızden Almanya- uJı" riyete geçmediği de ın it· 
ya ithal edılen malların kontro - tır. Zaman zaman bu !lle~ıl' 
lunda büyük mü~külat çıkarmak- lendi Bir aralık esl<ı .,ı 
ta ve bu yüzden ihracat tacirle- Sto~·adınovi.ç'in Sırp - ~~ ıf 
miz mutazarrır olmaktadırlar. Ha- lapnll>lltuı mani olmak 1~ ~ 
riçten gelen bütün malları kont- kalar çevirdiği söy!eııdı· .. ıı 

' iJtSll" 
rol et mele ....-azifesile mükellef olan eski başvekilin bu enir i# eli 
Alman kontro1 bi.irGları Türk mal- -ya namına yaptığı idd ~/ 
!arının en iyi bir şekilde stantlar- Bu rivayetlerin ııe del"~ 
dize edilmiş olanlarını bile bililti- dar ıioğru olduğu bilill"~.ı f 
zam beğenmemekte ve Alman tüc- kat İtalyanın Sırp - gır (P'lt 
carlarının da arı:usu hi1iıfma geri- msaı.ndan memnun kal ıı/ 
ye iade etmektedir. aşikiırdır. Çünkü bu ~~ 

Halbul<i Almanya ile aramızda yapılmadıkça Yugosla\f). 
mevcud olan anlaşmıya mukabil hili va:ı:i ~ti kuvvet~~ 
ihrac ettiğimiz maddelere muka- ve binaenaleyh dış pO~ · 
bil memleketimize ithal ettiğimiz meflılç olmaktan kurtıl ı! 
mallar hiçbir suretle kontrola tabi yanm Yug1>ı;lav politilı:~ı/ 
tutulmamaktadır. 'leti parçalamam.alt fak& ·/. 

fuzu altında uyıf bir "aP ( 

• • 
İtalyaya mal gönderen 1iiccar

larımızı.n İtalyan bankalarmdaki 

bu malların bedellerine İtalyan 
firmaları tarafından haciz konul

masına devam edildiği alakadar

lara yeniden şilt.iye! olunmuştur. 

Ezcümle dün de iki büyük fir
mamızın paralarına toptan haciz 
k:nnmuştur. 

İtalya ile ticaret yapan tiiccar
larımız dün bu münasebetle tica
ret müdürlüğünde bir toplantı 

yapmışlardır. İçtlınaa İtalyan ile

şatınaktır. Yuıgoslavy~ 
!anması İta1yaıı.m iş:ı>e t~ 
Çünkü bir parçasın: ınu ~ 
manyanm alması 1azıııı • ıl 
tir. Halbuki Almanyaıı•tl /. 
ill< denizine doğru sar~11ıf 
talya istemez. Şu halde p 
goslavyanın mülki ta!O .... 
taraftardır. Fakat ktl~ 
ne asla taraftar değildif·cıf.'. 
Diğer taraftan -sullı "~~ 

teşkil eden devletler kU~' ~ 
Yugoslavyada Orta A•'f'J. 
ka:n sulhunu.n garantisill'. if 

myan Ahmet isminde bir çocu
ğa dün bir at bir tekme atmış

sirıle yaralanıp bayılmıj ve bi- tareti ateşai de ~rak etı:rıiştir. 

d. I<' ... 
tedirler. Bunun için ır şt v

1 
den evvel, Sırp - l{ır" ti, 
.ı:un hcll.iıti istiyorlar. ~ Pj 
geeln son haberler, ar d;!ı'°.; 
vanm nihai olarak h•~;i!pıl' 

tır. 

Zavallı çocuk bu tekmenin te 

- EveL Evet .. Sin veriyorum. 
Haydi lafı uzatma. Şu bana gös
terdiğin ~ bazularının mari -
tetıni o mendebur heorife de gös
ter. Haydi. görey;m seni ... 
Selım suyun içinde yüzerek Ce

lale doğru açıldı. 

Ressam Necdet bu muhavere -
nin mahiyetini anlıyaınamakla be
rabec. SeLmm fena bir maksadla 
CeliJe doğru ilerlediğini sez -
mişti. B-r kenara çekildi: 

- GaLba denizde bir boks ma
çı seyredeceğim ... 

Diyert'k, gözile Selimi takibe 
başladı. 

Celal hala suyun içinde, bir or
man mantarı gibi duruyordu. Sa
dece başı görünüyordu. Belliylii 
ki, yüzme bilmiyordu. 

Selim, Celalin üç metre uzağın
da durdu .. Suları tekmelemeğe 
başladı. Kavgaya vesile aradığı 
belliydi. Fakat, C..Wi.n. bir şey-

raz scınra da bld=ldı.ğı ~ Ateşe, bu ml!>llele hakkında R~ 
Çoeuk hastaha:ne5İılıie .ölmiiJ - · • maile teman geçeceğini söylemi§-
tür. tir. 

den haberi yoktLL 
Selim suyu lüzumundan, fazla 

dalgalandımıağa başladı. 

Celal: 
- A birader, biraz ötede yç -

sa.na bu işi. Beni neden rahatsız 
ediyorsun? 

Diye seslendi. 
Selim al.aycı bir kahkaha attı: 
- Haydi be sen de. Orta çömle-

ği gibi neden çöktü.n oraya. Burası 
plajdır. Kaplıca banyoları mı san
dın burasını? 

Suları dalgalandırmakta devam 
ediyordu. 

Celal tekrar seı;lendi: 
- Biraz nezaketle konuşmasını 

öğrenseniz fena olmaz. Ben insan
ca hitab ettim. Şu verdiğin cevabı 
beğendin mi? 

- Buraya imtihana gelmedim 
ya. Senden nezaket ve terbiye der
si de alacak değilim. Haydi çekil 
şuradan ... Keyfimi bozma benim. 
Herkesin bir zevki var. Sall sızyun 

içinde şamama gibi oturursun! Ben 
çırpınır, sularla oynarım. 

- İyi amma, .J.ooskocJ deı:ıize 
sığamadın da benim yanıma ne -
den sokuldun? Belıl.n1 arıyorsan, 

açıkca söyle ... 

Selim sulara yumruğunu vura
rak sert b!ı- sesle cevab verdi: 

- Beliısıru arıyan ben dı;(i -
liın ... Sensin, a mendebur! Kaç 

gündür kız kardeşimin peşini bı
rakmıyorsun ... Sakırga gibi ete

ğine yapıştın. Şimdi buradan ses
sizce dı>fol •. 'l gider misin? Y<>ksa 
.suyun içinde leşini sereyim mi?! 

Celal dayanamadı.. !Birdenbire 
ayağa kalktı. Selim onu, suyun i

çinde ufak tefek bir adam sanı! -
)'.;ordu. Halbuki, Celal, Selimden 
daha iri ve gösterişli bir erkekti 

Pazuları da işe yarıyacak kadar 

ş~kincli. 

'Devamı var) 

zere bulunduğunu bJ. ,,, 

di.r. pi· c~ 
Sırp - Hırvat ~ın rteP ttf 

lovaky.anuı tüylen ürP"" .p·_, 
betinde, gaip sıavıı.ğı!lıJıJll 
reıaketten cenup Sl3 " 

tarıu:aktır. #~ 
Yugoslavya, bir def• ;ı'. 

tt·1cte" .. 
vat drvasını halle 1 a.)ı' '".i 
rici politikasında da d tit· ~ 
kil hareket edebileC~:Iİ ~~. 
sulh cephesinin ~.,.zıJ ~tv · 
leştik:<;e, Yugoslav dı~il ~~" 
da da istiklal temaY ~ 

d d•~ -,IJ' 
leşmektedir. Lon. ra )'ııılF,ı 
berler, Ingilterenın .. 11 f' . • JcLl -~ 
ya silahlanm~k ıçııı ği~"'j 

tarda para ıkraz ede~ e!' f' • 
. h~b -,; 

setmekledırler. Bu ,sil 
raz ve istikrazı gibi b llil; 

muameleden çok şüırı~~~ 
delalet eder. yugosla'. tJl' (f 1 

yeri de oradadtT. SırP ~ •' 
ik. defl "' Ja masının tatb 111 ıı v· 
·.ı>.asıol il• 

goslav dıt polıu~ . ~1e~ 
b•" yade vu.ıuhlaı;ması 

.. 
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Canan Meaeleai: 

Gazi KöprüsünCle 
Yeni Yeni Derdler 

Köprüyü Açıp Kapıyacak Motörlerin 
G . Cer Kuvvetleri de Az .•• 

Uıe ~ı köprüsünün .İnl'aatını memesidir. Mukavelenameye 
l'leı~~ alan Alman şirkeüle göre şirket köprü üzerinden 
•tııı:Ye arasında, köprü inga- tramvay hattı geçirmeğe mec-
lııta. kullanılan malzeme ile burdur. Halbuki mukavelenin 
hpıJ t Planında zanri olarak akdinden bir buçuk sene snora 
y . an bazı tadilattan dolayı Naüa Vekiileti köprüden tram-
'::, ~r ibtiLU çıkmıştır. vay hattı ıreçirmemesine ka -

lel'd tililfa mevzu olan sebeb- rar vermiş ve bu karar şirke-
iıı tn biri, köprü clubalannın te de tebliğ edilerek köprü Ü· 

1ıaıı7~da kullanılan boyanın ıuine ray döşenmemesini bil • 
'"

1 olduğı yazılD11Jh. clinniştir. Bununla beraber ray 
~,::adııki mukaveleye göre şn- döşenme düşünülerek köprü 
llııı, ' dnbalara vuracağı boya- inşaatı münakasaya konuldu-
SO ht'I tesellümden iki sene juna, halbuki şimdi de bu dö-
~a kadar dayanması, sol- şeme keyfiyetinden sarfı nazar 
hlı.k; • ı İcab etmektedir. Hal- edildiğine göre ray masrafının 
littJi ~ket bu İ§ için fena ka- köprü fiatından tenzil edilmesi 
.-~ hır boya kullandığı için nın de tabii olduğunu ilave et-
bı'tııı cloba1ann boyıınn;ıa İ§İ • ..,_ ed mış...-. 

•ııı ~ en ilk boyanan dubala- Şirket bu talebi ele kabul et-
li Yaları bozulmUJ, renkle-
d 11Glıııuş ve birçok yerlerinden 
iç~ S-tlanu§tır, Belecliye bunun 
Ilı~ cı.ı,~ hiçbir talebde bulun
Yııa llll §ırket kendisi, bir kim· 
l>o erden teclarik ettiği bir ra

re~la Belediyeye müracaat ecle
• ~Yaların böyle bozulma
ııı~ llaliç sularının fazla ha
l>o olmasına atfetmşi ve ra
lleı ru ~ delil ıöstererek bunu 
,_ edi.veye kabul ettirmek is· 
.. ıı.:.t• 
~ır. 

8elecJiy . ._ t eliği "•bd e fll'ae e ver ce-
laıı •: Evvela Haliç sulannm 
~· . a ht1ınızlı olduğu bakkmcla
... ıddj 
bu . ~Yı reddetmiş, soura ela 
"eleiddıa Varid olSll bile muka
ii . ahkamını tadil eclemiyece
du~' bu hükümlere göre köprü 
'e alarının kat'i kabulden iki 

ııe so ho ııraya kaclar boyalarının 
di~·~anuş olması lazım gel

llt.ııi bildir • t• 
ş· mış ır. 

"e ~lıetin Belediye tarafından 
ilı:~cıı cevabı kabul etmemesi 
tıı rıne, ınukavele mucibince 
~~eyıı hakeme müracaat et
~t lir. llakeın heyeti yaptığı 
h~at. neticesinde Belediyeyi 

1~ l gorınüş ve şirketi duba
lı1ltn Yeniden boyatmağa mah-

'h etıni§tir. 
'lifli % 1 fa mevzu teşkil eden 

lt~l ınesele köprü üzerinden 
~ hattı geçirilip geÇiril-

8 Bir Renge 
0Yanan Binalar 

~ltlin" .. -il onu Mıntakasında 
~e~~~n Bina Boyandı 

liııcı~0~ü. kaymakamlığı dahi -
liııe d 1. bırınci sınıf caddeler üze
Ye\11 U§eıı binaların cephelerinin 
"allJ ~alc rege boyanmasına de -
beş boluıımaktadır. Şimdiye kadar 
~ •ııe Yakın biruı boyanmv;tır. 

§eJı~~~e Reisliği; ayni suretle 
sın.1 ııın her semtindeki birinci 
liiıı b~•ddelerden başlıyarak bil -
Yeltıı ınaıarı kısa bir zaman içinde 

lııı atıak renklere boyatacaktll'. 
ile ıı:ak ~u işe başlanması üzeri
ti)ıe Ya tıatıarıru yükseltmek is

ıı bazı açılı.gözler peyda ol • 
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d~~ç kız o sırada kapının önüntle 
~a Yor Ve Salvolyonun bana 

tıı .. 
ı:" gosterdiği muameleyi ha-
,eııe 

da ge seyrediyordu. Tam o sıra-
belird~ kızın yanında bır adam 
oldu~ Beyaz sakallı ve ağırbaşlı 

l< halmden belli bir adam .•• 
•z hu ad-- ·· ·· b. h 'et 8 ~ .. ı gorunce ır ay-

le11 ayhası koparacaktı . Fakat ge-

ll\cs~daın Şehadet parmağile sus
l<r1 

1 
•htar etmişti. Salvolyo göz

'l',1, tııd~ki hayret •iadesini anla -
•olacak k" 

laıı v ı , bana dayak atmak-
~•ldı. •ı.grçtı \" ba~ı. ı arkaya çe-

llt·Yaz 
ltde S sakallı adam, bır h am -
~o k alvolyonun yanına geldi. 
ıı~;e oıu ile herifi hareketsiz bir 
l !Mirct · •r... 1 Sanki dans edecek-. .,~ "b 
lattj1 gı i bırbırknne sarılmış-
lı,.k ş· a. 'az sakallı adamın, bir 

•.ı ııerl~mış ya~ na rağmen 

memiıtir. Hakem heyeti bu hu
susta teıkilıle:rini henüz ikmal 
etmemiştir. 

İhtilifm tehaclclüsüne mevzu 
olan üçüncü sebeb ele köprüniin 
açılma ve kapanma servisinde 
çalıştırılacak motörlerin cer 

kuvvetidir, Şirket, henüz köp
rü ingaatı bilmemekle beraber 
bu motörleri Tuna tarikile eelb 
ettirmiş, fakat istanbulda ya
pılan tecrübelerde motörlerin 
cer kuvvetlerinin noksan oldu
ğu ırörümlüştür. Şirket bu bu • 
sustaki tasavvurunu kabul et • 
tiğl için bu mesele hakeme iu 
ti.kal ebnemiştir. Şirket, İstan
bulclaki tezgiilılarda motörlerin 
cer kuvvetlerini tashih edeceğini 
beyan etmiştir. 

Köprünün ~salı bittikten 
s~nra açılabilmesi için iki ba
şındaki sahaların da doldurul
ması icab etmektedir. Belecliye 
buralardaki inşaatı da ayni şir
kete venniştiF, Azabkapıdaki 

köprü başının doldurulması 

ve burada vücude getirilecek 
meydanın tanzim edilmesi için 
sabanın sağ tarafında bulunan 
fenerler idaresine aid binanın 
ela istimlak edilerek yıktırılma
sı icab. ~tmektedir. ~elediye, 

1 
bunun ıçın fenerler ıdaresile 
temasa geçmiştir, -------
Kıdem Zammı Alan 
Belediye Memurları 
Yeni barem lı'anunu Belediyeye 

tebliğ edilmiştir. Kanun, kıdem 
zammı almış olan bazı belediye 
memurlarının vaziyetine de temas 
etmektedir. Kanunun bu husus
taki maddesine göre bu zamların 
verilmemesi icab etmektedir. Bu 
yüzden bu ay memurların kıdem 
zamları kesilmiştir. 

muştur. 

Bunlar Belediyenin tayin ettiği 
renkteki boyalar için fazla ücret 
istemektedirler. 

Bu sebeble boya işini Belediye
nın .idare etmesi ve Belediye koo
peratüi tarafından ucuz fiatla bo
ya satılması düşünülmektedir. 

son derece kuvvetli olduğunu an
lamıştım. 

Birbirlerinin gözlerinin içine 
baktılar: Salvolyo kendisini top
Jamağa çalıştı. Fakat beyaz sakal
lı adam cebinden bir bıçak çıkar

dı, gözlerimin önünde Salvolyo -
yu kaburgalarırının birkaç yerin
den bıçakladı. Herif bıçağı yiyi·n

ce kanlar içinde yere yuvarla.ndı 
Beyaz sakallı adam bıçağını vur
duğu adamın ceketi ile temizle

dikten sonra, sanki hiçbir şey ol
mamış gibi kemerinin içine soktu. 

Bir aralık bana baktı. Gitmeğe 
hazırlanırken birdenbire durdu 
ve bana sordu: 

- Sen kimsin? 
Bırkaç kelime ile vaziyetimi an

lattım. O zaman yanıma yaklaştı. 
Ayağımdak zincirleri muayene 
etti ve başını salladı: 

- Bu zincirleri dünyada kopa
ramayız, dedi. 

Fakat bunu söylemekie beraber, 

Konuşma Hürriyeti 
Maarif ŞU:rasından dönen mu

rahhaslar, ırfinlerce süren toplan· 
tıların ehemmiyetinden bahsedi • 

yorlar. Bilhassa durdukları nokta 
şudur: 

- ŞU:rada, herkes, tam bir hür
riyeti kelam içinde bulunuyordu 

ve herkes, istediğini konuşabili • 
yordu. Bizde, bu şeklide bir ma
arif toplantısı, hem, şeklen ve mad

deten ilk defa yapılmıştır, hem 
ele, manen ve keyfiyet itibarile ilk 
defa olmuştur. 

Umumi toplantıların bütün kıy
meti buradadır. Toplanmış mu • 

rabhaslar tam bir fikir ve kelam 
hürriyetine sahih bulunmazlarsa, 
o zaman, kongreye iştirak etmiş 

murahhas sayısının azlığı veya 
çokluğu hiçbir kıymet ifade et • 
mez. Bu bakımdan, ilk maarif şu· 

rasının içtimaını muvaffak olmuş 
bir eser diye telakki etmek J8zım. 
dır. 

İstanbula dönen bütün ınurab • 
haslar bu fikir üzerinde ısrarla 

durmaktadırlar. 

BURHAN CEVAD 

Han ve Otellerde 
Tarama Teftişi 
Dar Odalarda Fazla 

Müşteri Yatırılmıyacak 
Muhtelif dükkanlarda belediye 

memur ve müfettişleri tarafından 
yapılan tarama t.efti§lerinden iyi 
netkeler alınmıştır. zcümle geçen 
ay Eminönü, Beyazıd ve Sirkeci
de teftiş edilen dükkfınların ek -
serisi bu ay tekrar kontroldan ge
çirilmiş ve geçen sefer bulunan 
noksanların hemen umumiyetle te
Jiifi edildiği görülmüştür. Yalnız 

bazı manavlar ile beş lokantaya 
tekrar ceza yazılmıştır. 

Memur ve müfettişler dükkıfın
lardan sonra şimdi bütün otel, pan
siyon ve hanlarla bekar odalarını 
da bir tarama teftişinden geçire
ceklerdir. Bu teftişlerde bazı gayri 
sıhhi hanlar hakkında tedbirler 
alınacağı muhakkak görülmekte
dir. Ayrıca bazı semtlerdeki han 
ve otellerdeki küçük veya dar bir 
oda içinde 5-6 kişi yatırıldığı ve 
yatak yerine eski ot minderler kon
duğu, her müşterjye terlik ve hav
lu verilmediği de şikayet edildi -
ğinden kontrollarda bu cihetlere 
de bilhassa dikkat edilecektir. 

Otellerde küçük odalarda 3 ki
şiden fazlası için yatak bulunması 
gayrisıhhi görüldüğünden buna da 
müsaade edilmiyecek ve tekmıl 
otellerle hanlardan azami temizli
ğe riayet istenecektir. 
~ 

Denizyollarında 

Yeni Tarife 
Devlet limanlar umum müdür

lüğü limanlardaki tahmil ve tah
liye işlerinin intizamla yürüye -
bilmesi için eski Denizbank zama
nında yapılan tari.fenin yerine ye
ni bir tarife hazırlamağa karar 
vermiştir. iBu husustaki tetkiklere 
başlanmıştır. 

zinciri orta yerinden kollarına do
ladı ve dirscğinı kalçasına dayı
yarak, büktü. Belki inanmazs ı -
nız, zincir koptu. Ondan sonra 
yine kemerinde bulunan bir ta
bancayı çıkararak bana verd i 

- Al bdnu! dedi, belki Draca 
gidinciye kadar sana lazım olur. 

O ne kemerdi o? für ıki hançer
den başka üç tane de tabanca gör
müştüm. Hiç şüphesiz bu adamın 
köküne kadar mücadele için şato
ya geldiğini anlamıştım . Bırlıkte 

hapishaneden çıktık. Artık 'H -

best kalmıştım. 
On sekiz aydanbcrı ikincı defa 

Birbirine Benzeyen 
İki Kadın 

Cihangir ll1'f •9P edirnekapı
2

~ru 
010 b ÜSÜ Modern Yarışların 

İçki için bir 
yüzünden 

adam bir yanlışlık 
mahkemeye düştü 

Muayeneleri Yapılan 
14 Otobüse Müsaade 

Verildi 
Belediye, Cihangirle Edirneka

pıda işlemek üzere müracaatta bu
lunan otobüslerin fenni muayene-

Asliye dördüncü ceza mahkeme

sinde dün sarhoşluk ve birbirine 

benziyen iki kapı yüzünden ç.ıka!l 
bir davaya bakılmıştır. 

Davacı mevkiinde kadastro mt!
rnurlanndan ve Gala-tasarayda 

Tomtom mahallesinde oturan Ah
medle ayni mahalle bek.çisi Aıı 
Yüksel bulunuyordu. Suçlular ise 
Kazim ve Ferid isminde iki genç
tiler. 

İddiaya göre; 30 senedenberi 
birbirinden aynlmıyan ve ayni 

yerde çalışan bu iki ahbab genç; 

evvelki gün aybaşı münasebefüe 
aylıklarını alınca bir alem yap • 
mayı kararlaştınnışlar ve Beyoğ
luna çıkmışlardır. 

Beyoğlunda müteaddid yerler
de karmakarışık 1çkiler içen Ka
zım ve Ferid kafaları adamakıllı 
tüsüledikten sonra saat 22 de ara

larına bir de kadın alarak Arna
vudköyüne uzanmayı düşünmür 

ler; bunun için de Kazımın evvel
den tarudığı randevucunun evine 
gitmişlerdir. 

Fakat iki kafadar fazla sarhoş 
olduklarından mahalleye girince 

evin kapısını çalacakları yerde 
yanlışlıkla bitişiğinde bulunan 

kadastro memurlarından Ahme -

din kapısına vurmuşlardır!. 

Ev sahibi Ahmed hemen kapıyı 
açmış ve bu, biç beklemediği ayni 

zamanda tanımadığı garib gece 
ziyaretçilerinden ne istedıklerini 

sormuştur. 

BerikUer bu suale; Ahmedi göğ

sünden it•p içeriye girmek teşeb

büsile mukabele etmişler VE- sa
dece: 

- Madamı g<ıreceğiz, demışler

dir. 
Aılımed ise; evinde bu namda bir 

kadın olmadığını söyliyerek onla
rı hemen önlemiştir. 

İşte bunun üzerine Ahmedle 
Kazım arasıııda bir kavga başla -
mış ve ){azim: 

- Vay sen bu kadını saklıyor
sun ha!. diye bağırırken Ferid de: 

- Burası randevu evidir. İçeri 
girip arıyacağım!. 

Demiştir. 

Ev sahibi Ahmed karşısındaki
lerin fazla sarhoş olduğunu gördü

ğünden; burada o namda bir kadın 

olmadığını, herhalde sarhoşlukla 
yanlış bir kapı çalmış olal;>ilecek

lerini söylemeğe teşebbüs etmişse 
de bu sırada Kazım kendisinin e
lini ısırmıştır! . 

Gece yansına yakın bir zaman
da mahallede wkua gelen bağrış

mayı işiten mahalle bekçisi Ali 
Yıiksel de bu esnada hadise yeri
ne yetişmiştir. 

Fakat Kazım; daha Alinin bır 
söz söy !emesine meydan veTme
den yakasına sarılarak ona da kü-

olarak, serbest bir hava tenef • 
füs edıyorum. Ayaklarım mecal

·sizlıkten ve heyecandan tutmu -
yordu. Beyaz sakallı adam kapıyı 
kapattı, dışarıda, gölün kenarında 
biz beklıyt" genç kızın yanına 

gitti. Kız, sessiz sessiz aj:lıyordu. 
lhtıyar adam kızın kulağına eği
lerek birşeyler söyledi. O zaman 
göz ·aşları kesild .. 

- Kızım bize yolu göstert-cl·k, 
dedi. ben buralarını ptk o k:,dar 
iyi tanımıyorum. 

Ben sizlere bundıon sonrı. g€·çen 
hadiseleri kısaca anlatacağım. Hiç 1 
kımse bızı :alr b etmemışti. Şup-

für etmeğe ve döğmeğe başlamış- lerini ikmal etmiştir. Matlub ev-
tır. Diğer taraftan yetişenler bun- safta olduğu görülen 14 otobüse 
ları ayırmışlar ve karakola götür- müsaade verilmiştir. Ayrıca oto-
müşlerdir, büs komisyonu da dün bu otobüs-

Bu sıralarda Kbım bekçi Ali leri belediye fen heyeti müdürlü-
Yüksele hitaben: ğü önüne getirterek birer birer 

- Vay demek sen bekçi oldu- gözden geçirmiştir. Bunlardan 
ğun halde bu ranaevu l"Vini hi • birkaçının temizliğe aid bazı nok-
rnaye ediyorsun ha!. Ben meb'u- sanlıkları görüldüğü için dört gün 

müsaade verilmiştir. Pazartesiden 
sum. Sana yarın gösteririm. Bu itibaren bu iki mıntaka arasında 
son hizmet gecendir!. 

da otobüs servislerine b~lanacak
Diyerek sarhoşlukla bazı telı - t 

ır. 

didlerde de bulunmuştur. Bu hatta işliyecek otobüslerin 
Galatasaray merkezi; davacı Ah- tarifeleri de otobüs komisyonunca 

med ile bekçi Ali Yükseli nöbetçi tesbit edilmiştir. 

zabıta ve adliye tabib1erine mua- l ·--"'
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yene ettirip raporları aldıktan 

sonra suçluları asliye dördüncü 

ceza mahkemesine göndermiştir. 

Mahkemede Ahmed ve bekçi Ali 
hadiseyi yukarıdaki şekilde an -
!atmışlardır. 

Suçlulardan Kazım ise bu iddia
ları reddederek demiştir ki: 

- Ben Madam Akalebiyi sene

lerdenberi tanırım. Kend1si Ah
medin yanındaki evde oturur. Faz

la sarhoşlukla ve yanlışlıkla bu 

kapıyı çalmışım . Ahmede neza -
ketle aradığım kadının evde olup 

olmadığını sordum. Bana hiddetle: 

- Ne bileyim ben?. Sizin mu
habbet dellalınız miyim?. Dedi ve 
sonra, hala orada durduğumu gö

rünce üzerime çullandı. Beloçi Ali 

de o sıralarda gelip şiddetle ko -
lumdan çekti ve: 

- Yürü merkeze!. 

Dedi. Yoksa ben kimseye vur
madım ve küfretmedim. 

Demiştir. 

Ferid de bu sözlere iştirak et -
miş, bilahare şahidler dinlenmış
tir. Bunlar hfıdiseyi yukarıdaki 

şekilde anlatmışlardır. Nihayet 
müddeiumumi de ıddianamesini 

serdederek maznunların •eve ta

arruz . suçundan beraatlerini Ah
mede ve vazife halindeki bekçiye 

taarruzdan dolayı da cezalandırıl

malarını taleb ederek Kazımın 

tevkifini istemiştir. 

Maznunlar bu talebe karşı ken
dilerini müdafaa etmek için vekil 

tutacaklarını söylemişlerdır. 

Muhakeme karar için talik edil
diği zaman Kazım korıdorda buh

ranlar geçirmiş ve aile babası ol
duğunu, sarhoş bulunduğundan 

kendisine iftira edildığini söyle -
yip ağlamıştır. 

Bu vaziyeti gören davacılar ken

disıne acımışlar ve şahsi hakla • 
rından vaı..geçmişlerdir. 

Bilahare muhakeme tekrar a

çılmış ve maznunların avukat tut
maları için davanın cuma gününe 

talik edildiği ve muhakemeye iki 

maznunun gayrimevkuf olarak 
devam edileceği bildirilmı,;tir. 

hesiz ki benim kayboluşum son
radan anlaşılmış , Sah-olyonun ce
sedi de sonradan bulunmuştu. Bu
nu da tabii olarak kabul Hmek la
zı.rrıdır. Çünkü tıkıldığım hapıs

haneye Salvolyodan başka kim -
senıs y1rmeğe hakkn yoktu. 

Beyaz sakallı adam beni Ev:ne 
götürdü ve tanıdıklarından bir 
başkası da ayağımda kalan diğer 
zinci.r halkalarını par~alad ı. 

Bu beyaz sakallı .dam kimdir 
bilıyor musunuz? 

Hüsevin Efendi'. 
. ' 

Aynı gece. Drocdan hareıı.eı et-
t;kJiali.ski.rımın akral;alanndan 

Kadastrolar 
Postaların Adedi 

Çoğaltılacak 
İstanbulda olduğu gibi diğer bü

yük şehirlerimizde de kadastro 
faaliyetini arttırmak üzere yeni 
tedbirler alınmaktadır. 

Kadastrosu yapılan yerlerde ta
pu ışlerinin çok ko!ay !aşmış olma
sı hallu memnun etmiştir. Bu se
beble büyük şehirlerimizden son
ra diğer bütün şehir ve kasaba -
!arın da kamilen kadastrosunun 
çıkarılması kararlaştırılmıştır. An
cak bu iş uzun bir zamana müte
vakkıi olduğundan kadastro pos
talarının adedi sür"atle çoğaltıla
caktır. Evveliı istanbulun bütün 
semtlerinin kadastrosu bitirilecek 
tir. Diğer taraftan kadastro me -
mur ve mensublarının .sayısını art· 
tırmak üzere yeniden kadastro 
mektebine müteaddid gençler a
lınacaktır . Bu gençler lise ve orta 
okul mezunları arasından seçile
cektir. Lıse mezunları için açıla

cak şubeye girenlere ayda 25 lira 
da yevmiye v"eri'ecektir. 

Arabaya Binerken 
Ali Abdurrahman oğlu Na

zım isminde bir arabacı dün Bü 
yükderede asfalt cadde üzerin
de süt arabasına binerken ar -
kadan gelen şoför Nurinin ida
resindeki 1198 numaralı otomo
bilin çarpmasile muhtelif yerle 
rinden yaralanmıştır. 

KISA POLiS 
HABERLERi 

* Fatihde Filyokuşunda 5 nu
maralı evde oturan Salih oğlu 12 
yaşında Cemal Kumkapıda deni
~e atlarken başı taşlara çarparak 
yaralanmış, hastaneye kaldırılarak 
tedavi altına alınmıştır. 

* Boyacıköyde Sezaibey yoku
şunda 1 numaralı evde oturan A
vadis kızı Mari Köprü Boğaziçi 
iskelesine vapura yetişmek için 
merdivenlerden koşarak inerken 
düşmüş ve muhtelif yerlerinden 
yaralanmıştır. 

birinin e\'ine gittik. Hüseyin E
fendi, ne olur ne olmaz diye bu 
ihtiyat tedbirini muvafık bulmuş
tu. Üç ay i~ierisinde Arnavutluğu 
iyice tanıd>ğımı zannediyonım. 

Öyle şeyler gördüm ki, hayatım 
oldukça l!nutmıyacağım. 

Yine hiç saklamam. Yeryüzün
de Hyseyin Efendi kadar tam ma 

nasile insan bir adama raslamış 

değilim . Arnavutluğu terketmek 
için bana yol parası tedarik eden 

de odur. Ayrılırken. kanlı bıçağı
nı bana hediye etmesini kend • 
sinden rica ettim. Reddetmedi-

Hiiseyin Efendı Sarı Yanisin 
İngHterede olduğunu biliyordu. 

Hatta bana onun hakkında bazı 

malün.at verdi. Arnanıtıuktan İ

taiyaya geçtim. Bır muddet Mila
noda k<.ıdım. Orada, birkaç gün 

evvel Cenneye ve oradan da Mi
lanoya ge:ır.iş ııcaib bır İngiliz 

(Devamı var) 

Verdiği Heyecan 
Kaç ıründür, bütün Avrupa or

dulan manevra yapıyorlar. Dün • 
yanın yirminci asırdaki yaşayışı· 
na, tarih bir isim vermek ihtiya
cını duyduğu zaman, •yarış• mef
humundan pekiilfı istifade eder. 
Yeryüzü, bir rekor, bir yarış sa
hası haline geldi. Silah yarışı. bun• 
!arın en başında geliyor. 

Kim manevra yapıyor? Filan 
devlet mi?. O halde öteki de, ayni 
ayda, ayni haftada manevra yap· 
mağa mecburdur. Çiinkü, bayat 
hakkı, ancak ve yalnız, bu yarış· 
)ara girip kazananlara müyesser 
oluyor. 

Bütün spor yarışlarının ,.e mü
sabakalarının vttdiği müfrit he
yecan, bu diplomasi yarışlarında 
ela hakimdir. Ancak şu farkla ki, 
bu yarışların doğurabileceği fazla 
heyecanın siniri ~r üzerindeki tah
ribatıdır ki, kıymeti hakkınoa bir 
ölçü olarak kullanılmak•adır. O • 
nun için cleğilmidir ki, arzın son 
hümmalı faaliyetlerine •sinir !ıar
bi. ismi ele veriliyor. 
Yarışlann gayesi tekdir: Müm

kün olduğu kadar fazla heyecan 
uyandırmak ve yarışları seyre
denlerin sinirlerini barab etmek~ 

Bu moclern müsabakaların sc -
yircisi olmak, fakat, siniTlerine ha· 
kim olarak seyretmek, bugünün 
babtiyarhğıdır. 

B.EŞAD FEYZi 

Yere Yıkıl an Adam 
Taksimde Doğramacı soka

ğı 8 numarada oturan Eyüp dün 
İstiklal caddesinden geçerken 
ansızın kalbi tutmuş ve yere yu 
varlanmıştır. 

Etraftan yetişenler kendis:ni 
hastahaneye kaldırmışlar ve o· 
rada tedavi altına aldırmışlardır. 

Birimizin Derdi 
Hepimizin Derdi 

Nöbetçi 
Gibi, 

Doktor 

Eczahane 
Nöbetçi 
da ·Lazım 

Fatihte Hacıhasan bostanı 

mahallesinde Ha•anbaba so
kağı 14 numarada oturan kan
lerimizden B. Vahid Balkanlı 
matbaamıza gelere·k şunları 

anlattı: 

•- Pederim bir müddet -
tenberi hastadır. Dün akşam 
kendisini tanınmış doktorları
mızdan birine muayene ettir
mek lazım geldi. Hemen bir 
otomobile atlıyarak kendisini 
alıp eve getirmek üzere bu 
doktorların muayenehanesine 
gittim. Doktor; hasta hakkın
da kısa bir izahat bile almağa 
lüzum görmeden evimizin Fa
tihte olduğunu öğrenince: 

- Mazur görünüz. Başka bir 
işim var!. Diyerek gelmek is
temedi. iHastanın, kendi mua· 
yene ve ihtisasına ihtiyacı ol
duğunu söyledimse de para et
medi Ve biz oradan başka bir 
doktor bulmağa gittik! Hay
ret! Bu doktoru da evinden çı
karmak mümkün olmadı. Çün
kü mühim bir rande..·usu var
mış! .. 

Gece vakti ondan sonra uğ
radığı.ınız üçüncü ve dördür.
cü doktorlar da muayeneha· 
nelerinde olmadıklarından be-ı 
şinei bir doktor kapısının ıpl
ni daha çektik. Burada kar ı
mıza çıkan hizmetçi de - ~e

risi ile müşavereden sonra • 
doktorun evde bulunmdaığı

nı söyledi. 

Velhasıl bütün gece ve bu 
sabah semt semt; ev C\. dolaş

tığımız halde hep ayni ve mu· 
m'asil mazeretlerle karşılaşa
rak Fatihteki evimize bır dok
tor getirmek kabil olamadı! . 
Baıımdan geçen bu hadıse)4:·, 
benimle beraber kapı kapı de
laşan 2276 numaralı taksi olQ
mobilin şoförü de şahıttır. 

Keyfiyeti alakadarların na -
zarı dikkatine arzetmenizi ri-

' ca ediyorum. 
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J ponlar Uysal 
Davranacaklar_ 

Ticaret Muahedeainin Bozulmasındaki Sebebler 
İktısadi Olmaktan Ziyade Siyasidir 

Japon gazetelerine göre Japon
ya son bir sene zarfında Ameri
kadan 915,353.000 yen kıymetin

de mal almıştır. Buna mukabil Ja
ponların Amerikaya sattığı malın 
kıymetı ancak 425,123.000 yen mik
tarını geçmıyormuş. Japonlar A
merıkadan en ziyade petrol, ham 
pamuk. bakır alıyorlar. 

Japonlar Amerikadan ve A· 
merikalılar da Japonlardan en 
z:yade ham ipek, pamuklu eşya, 
pvrselen takımları ve çay alıyor
larmış. 

Bu alışveriş böyle devam eder
ken Amerikaya ne oldu? Birden
b.re harekete geçti. Japonya ile 
Amerika arasında 931 denberi de
•am eden ticaret muahedesini ar
tık ı anımaz oldular. Tanımıyacak
larıııı da ilan ettiler. Bu öyle bir 
hadisedir ki birkaç noktadan na
zarı dikkati celbediyor ve kaç 
gündenberi dünya matbuatı bu
nunla meşgul bulunuyor. 

Am~rikaya mal gönderip sa -
tan, oradan da kendilerine lazım 

olan mevaddı iptidaiyeyi alan Ja.
ponlar tam 28 senedenberi Amerl
kada en ziyade müsaadeye maz

nar bır millet muamelesi görerek 
a' ışveriş:en istifade ediyorlardı. 

Amerika ile olan ticari ve iktı
sadi münasebatın yolunda gitmesi 
Japonlar için pek elzem bir key

fİ\·et.ir. İşte 911 denberi devam 
eden bu istifade 26 temmuz 939 
dan ıtb.ır edilmek üzere altı ay 

sonra artık kalkmış olacaktır. A
merika altı ay evvelinden haber 
\'crmi§ oluyor. 

Çin limanlannda11 l>irini ziya ret eden bir Amerikan gemiri 

ile ittifak etmeli' elerinl Ye Avru
pada bir harb çıkarsa İngiltereye, 
Fransaya silah satmamalarını mü
dafaa etmiş oluyorlardı. 

Fakat bitaraflık bahsi bugünkü 
mevzuun haricindedir. Şimdi gö
ze görünen bir keyfiyet var ki Reis 
Ruzvelt icabında kendi nüfuz ve 
salahiyetini kullanarak harici po
litikada da pek mühim kararlar 
verebileceğini göstermiştir. Japon
ya ile olan muahedenin bozulması 
bunu gösteriyor. Yeni gelen ga
zetelerin verdiği tafsildttan çok 
iyi anlaşılıyor ki Reis Ruzvelt bu 
kararı vermekle pek yerinde ha
reket etmiş. Ayandan biri bir tak
rir vererek 911 muahedesinin bo
zulmasını istemiş. Takrir de ayan 
meclisinin hariciye encümenine 
havale edilmişti. 

Encümen buna dair birkaç gü
ne kadar kararını verecekti. Yine 
hariciye encümenine diğer bir tak
rir \•erilerek Japonlara silılh ve 
saire verilmemesi isteniyordu. 

Eğer Reis Ruzvelt birinci tak
ririn ayan meclisinde şu veya bu 
neticeye varmasını bekleseydi ken-

di salahiyetini kullanmamış ola
rak ka1a;:aktı. Eğer ikinci takririn 

kabul edilmesini bekleseydi de 
J aponlara silah ve saire yollan -
ması yasak olsaydı o zaman da A

merika ve Japonya münasebatı bo
zulacak, gerginlik artacaktı. Reis 

Ruzvetl bunu da yapmadı. Mua
hedenin artıkbozulması liizım gel
diğini altı ay evvelinden Tokyoya 
haber verdi. 

Bu cihet böylece anlll§ıldıktan 

sonra kalıyor ikinci mühim nokta; 

İngiltere ile Japonya arasında 
artık gerginlik kalmadı. Bu sıra
da Amerika harekete geçiyor ve 
J aponyaya siyasi ve iktısadi bir 
darbe vurmuş oluyor. Japonya da 
bunun uyandırdığı aksülamel gizli 

değildir. Amerika hatırlatıyor ki 
Çinde Japonyanın kendisine üs
tün bir mevki iddia etmesini ka
bul etıniyecektir. 

911 ticaret muahedesi 940 sene
sı 26 ikincikanundan itibaren hü
kumsüz kalacak. D:plomatların ü

mıdi bu ·altı ay zarfında iki tara
fın anlaşarak yepyeni bir muahe
~~ all.ec'~ceklerdir. Amerikada 

eıı ziyade müsaadeye mazhar mil
el olarak muamele göregelen Ja

ponlar aradan hem mevaddı ipti-
d 1 i tOMl~•Ml~•MOM•MOM•MoM•MIM• .... 1• .... 1• ... 1• .. t•••t••••··~·~· · 

aiye a ıyorlar, hem de silah ta-

Fakat zahirde ileri sürülen se
bebler başkadır: Amerikaya Ja
pon'ıarın çok ihracat yaptıkları, 
çok mal sattıkları ileri sürülerek 
Amerikalıların bundan ziyan et

tikleri, buna bir çare bulunmasını 
istedıkleri söyleniyor. Japo~ ga
zeteleri bunun aksini iddia edi -
yorlar. Amerika ile Japonya ara

sındaki ticaret müvazenesi tama
mile Amerikanın lehinedir. Onun 
için 911 muahedesinin bozulma
masında iktısadi, ticari değil, ta

mamile siyasi sebebler aranmalı
dır, diyorlar. 

şıyorlardı. Altı aya kadar Vaşing
tJn ile Tokyo anlaşamazlarsa Ja
ponların iktısadi ve ticari hayatın
da bu büyük bir darbe olacaktır. 
Amerikalıların buna karar ver

mesi, nihayet muahedeyi hüküm
süz bırakmaları birdenbire oldu 
gib; görünüyorsa da hiç de rasgele 
değildir. 

Amerika Cumhur Reisi Ruz\'elt 
huna karar ve,<ıı<ş oldu. Reis Ruz
\'elt kendi nüfuz ve salahjyetini 
kullanarak bunu yapmış oluyor. 
Amerikanın bitaraflığı bahsinde 
Amerika ayan ve meb'usan reisi 
Ruzyeltin noktai nazarını tama
m ile kabul etmemişti. Bir harb o
lursa Amerika kimseye silah sat
mıyacak. Bunu ileri sürenler A
merikanın harici siyasetini idare ı 
edenlerin bir gün olup İngiltere 

Fazla izaha hacet yok! 
"L•ç şehrinde çık•n ~plehl 
mecmua•tndan,. 

Uzak Şark işlerini bilen Avru
palı muharrirlerin tahminlerine 

göre aponlar Amerikanın kuvvetli 
olduğunu düşünerek daha uysal 

davranacaklar ve 194-0 senesi i
kinci kanun ayının 26 ıncı günü
ne kadar yeni bir ticaret muahe
desi akdi için uzun uzadıya mü
zakereye girişeceklerdir, Japon -
!ar bu müddet zarfında yine A
merkadan silah almağa devam 
edeceklerdir. 

DÜNYANIN EN UZUN 

KÖPRÜSÜ 

Birleşik Amerikanın San Fran
sislro şehrindedir ve boyu 15 kilo
metredir. Akşam oldu mu 2 mil
yon mum kuvvetinde lambalarla 
aydınlatılır. Bu köprüyü yaya geç
mek için üç saat vürümek 1.9.zım
dır. 

DEVRİALEM 

Bir adam; gece ve gündUz dur
madan, dinlenmeden ve saatte va
sati 4 kilometre yürümek şarti

le dünyayı ancak 415 günde dev
redebilir. 

KAliID BARDAKLAR 

Rusyada kağıddan tabak, bar
dak ve saire gibi şeyler yapan iki 
fabrika vardır. Bu fabrikalardan 
biri, 1937 senesinde 48 milyon kii
ğıd bardak yapmıştır. 

ACl\BA DOORU MU 

Amerikalı bir alim, her sene 
dünyada 92 sey lap, 83 kasırga, 32 
hareketi arz, 23 büyük yangın, 11 
çekiııge istilası, 10 kuraklık, 7 kıt
lık, 3 yanardağ feveranı olduğunu 

söylüyor. 

GALİBA HESAB BİLMİYOR! 

Yugoslavyada bir dişçi vardır. 

Buna dişçi demek pek de doğru 
olmasa gerek. Çünkü, hissi iptal 
etmeden saatte 2,500 diş çıkarabi
leceği iddiasında bulunuyor ... 

BİR GRAM RADYOMUN NAKLİ 

cİsgiliz radyom santralı• Lon
dranın uzak yer !erine gönderile -
cek radyomları nakletmek için hu
susi bir otomobil yaptırmıştır. 

Bu otomobilin motörü 80 beygir 
kuvvetin dedir. Fakat, taşıyabile

ceği radyomun rruktarı ancak bir 

gramdır. Zira bu kıymetli madde 
çok büyük, çok tehlikeli bir yük
tür. 

Otomobil, evvela gangsterlerin 
tecavüzüne karşı koyacak, şoförü 

ve memuru radyomun tesirinden 
masun bulunduracak şekilde kur

şun bir sandık vardır. Radyom, 
bu sandığa konulmaktadır. 

MUZIR BÖCEKLER 

Amerikada, patates yetiştiren 

çiftçiler, muzır böcekleri it!Af için 
senede 17,500,000 dolar sarfetmek
tedirler. 

Doktorun Öğütleri: 

Kan Kusma 
(Hematemse) 

Kan kusmaya karşı en bi -
rinci il.aç, günde üç defa ve aç 
karnına büyük bir bardak e

begümeci çiçeği menkuu iç
mektir. 

15 gram ebegümeci çiçeği 
yarnn litre kaynar suya koya
rak beş dak:ika 'h&§lamalı. Bu 
suyu, dört günden fazla i9ffie
meli. Çünkü fazla ve devamlı 
alınırsa mideyi yorar. 

-1 LK A. Ş K 
1 Yazan: MAHMUD YESARİ 1 

- İlk ~kım? .. Bunu, şimdi, ne 
diye sordun? 

Önündeki kadehi ağır bir tavır
la aldı, dudaklarına götürdü, bir 
yudumda içti; su bardağına, tik
sinerek baktı, küçücük ipek mefı
dilile ağzını kuruladı; 

- Nereden açtın bu bahsi? .. 
içten yanıyor gibiydi: 

- Nereden aklıma getirdin? 
ıBa.şı göğsüne düşmüştü; bir za-

man konuşmadı. Neden sonra ba
şını kaldırdı; yüzü, güneşliydi, gü
lümsüyordu: 

- İlk aşkım!.. İlk ~vgim ... 
Hatırlattığın da iyi oldu. Onu, hiç 
unutamam. Daha ... 
Durıdu, kuvvetle hatırlamak is

tiyen bir israrla sağa sola, gözleri
ni ge:odirdi: 

- On beş yaşında, var mı idim, 
yok mu idim? Eh, aşağı yukan o 
kadar... Karşı kotll§wnuz bir sa
rışın delikanlı vardı. 

Eski hatıra, onu tekrar sarmıştı; 
ağzını şapırdattı: 

- Bir içim su idi. 
Kadehi silme doldurdu, çekti: 
- Kil§ göz işareti... Gülümse -

meler, filan ... Bir gün konuştuk ... 
Bir gece sonra, buluşacaktık ... 
Durdu, sağ elinin manikürlü par
ımaklarile alnını sıktı: 

- Moda ... Hayır! 

Yine durdu, elini alnından çektiı 
- Kala:mışta. .. Evet. Kalamış-

ta ... Mehtablı bir geceydi. 
Bu cilk aşk gecesi• ni anlatır

ken, yirmi yaş gençleşmişti. Evet, 
artık o, karşımda oturan dolgun 
göğüslü, dolıgun kalçalı, yorgun 
yüzlü otuz beşlik kadın değildi; 

incecik, saz benizl~ saz vücudlu, 
körpe bir genç kızdı. 
Eğer, daima hislerimizle yaşar

sa~ demek ki hiç yaşlanmıyaca -
ğız. 

Anlattı, anlatırken meraklandı 

ve meraklandıkça ard arda içme -
ğee başladı: 

- Dünya 'bu, sevgilim ... Dünya 
bu ... 

Ben, onun csevgilisi• değildim; 
olmazdım, olımıazdım, benim, hay
vanları severken bile hep csevgi
lim• diye konuştuğumu biliyordu; 
alay ederken, onun da dili alış -
ımıştı. 

Gazinoya giren taze cevizciyi 
çevirdi: 

- Kaçı kaça? 
Sorduğuna utanmıştı: 

- Ne kadarsa ver. 
Bana, yan yan baktı: 
- Senin kesenden hovardalığı

ma kızma. Hoş, senin de pek umu
rundadır ya!? .. 

Taze cevrzi soyarken, yine bir, 
denbire içlendi: 

- Taze ceviz. bana, hep, ilk sev
gimi hatırlatır. On altı, on yedi ya
şında idim. Acıbademde otuuryor
duk. Bahçe komşumuz Tıbbiyeli 
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bir genç vardı. Amma nasıl? 1 
Kadehi doldurdu, bir dik~te iç-

' ··, ayıkladığı cevizle mezelendi: 
- İpek gtbl! ... Koyu siyah göz

!t tne bakarken, eriyor, bitiyor -
dtı a. iBir gün ceviz ağacına çık
tım, ,~eviz topluyordum. 

Biruenbire açılan bir şampanya 
ş~esi gibi taşarak güldü: 

- Ceviz ağacı, öbür bahçeye ya
kın .. Sevgilim de bahçede dolaşı
yor .. Anlıyorsun ya ... 

İkinci bir taşışla kahkaha attı: 
- Ağaçta tutunamamışım gibi 

yaptım, bir çığlık kopardım, ken
dimi, yere bırakıverdim. Sevgilim, 
hemen koştu, beni kolları arasına 
aldı; ve tedavi etti. 

Dolgun göğüslü, dolgun kalçalı, 
yorgun yüzlü kadın, yine gençle
şiverdi: 

- Bu il:k sevgimi unutamam, 
sevgilim, unutamam ... Ne günler 
geçirdik ... 

Anlattı, uzun uzun anlattı. Ka
dehi doldurdu, çekti; doldurdu, 
çekti. Yorgun bir gülümseyişle: 

- Ne •günlerdi o günler, dedi 
Gazinoya bir sarışın kadınla bir 

esmer genç girmişti. O, .Sevgi -
!im!., gözlerini kırpıştırarak bak
tı, elini alnından geçirdi: 

- Şu çocuğu gördün mü? .. 
Fazla işaret etııniyerek gösteri

yordu: 
- Çaktırmadan bak ... Dikkatli 

bak ... Tıpkı, amma tıpkısı, ilk sev-
gilim .. . 

Çimdik atar gibi koluma do -
kundu: 

- Bu gece nereden bu bahsi aç
tın? 

Silme kadeh içti, bir ceviz ayık
ladı, hazla dişledi: 

- İlk sevgilim de, böyle kişmrii 
idi. Şehzadeb&§ında oturuyorduk. 
O zaman kaıç yaşında idim? .. Dur ... 
Galtba, on sekiz, on dokuz .. . Belki 
var, belki yoktum. Neyse ... Nasıl 
tutulmuştum, biliyor musun? Be
ni, bir ateıı gibi sardı. 

Sinirlendi, bıçağın uclle tabıı- ı 
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ğın kenarına vurarak garson~ rf 
ğırdı : . ıJlf !ii 

- Buz getir ... Rakı getır .. · ı. b 
biz mi söyliyelim, istiyorsuııt"'I' ~ •• ~ . •ta• 

(Devamı. 6 :ncı :a/'. lııııı~· 
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llUGtlN 
Saat 19.00 Proğram. aı.' t 

Saat 19.05 Müzik (Od& Jil ı , 
ği-Pl.). .,. fi~~· 

Saat 19.30 Türk müzıgı ( a ~ 
heyeti). . 111 Ilı 

Saat 20.15 Konuşma. (:Zil' 

saati). t ,· 

Saat 20.30 Memleket s~~Ş , bı 
yarı, ajans ve meteoroıoJı • hı 
!eri. .. l ı lı. 1 

Saat 20.50 Türk müz~1• ııeJ i •ı 
İsfahan peşrevi, 2 - Arif j ;ıı~1 
İsfahan şarkı (Canda lı'!ıe(.! 
mi var). 3 - Mahmut C~I b~,I 
paşa: İsfahan şarkı (~ilı '/ (~ 
senin için), 4 - Rahmı :se ~ 
fahan şarkı Etme beyJıude ı 

iJ!I" gan). 5 - Kemençe takS ',/ 
Sadettin Kaynak: İsfahan 'ı~ 
(Uludağ), 7 - İsfaha şarlı~ V 
leğen ektim gül bitti). 8 (1 
fahan saz semaisi, 9 -

1 
ıf 

Gülizar türkü (Bir vefa ~~1/ , ı 
mi bidat), 10 - Dede: ·dır' 1 b 
türkü (Nazlı nazlı sekip gİ~;# ~ 

Saat 21.30 Konu$ma ( '~, 
. ~ Ilı 

saati). • 
Saat 21.46 Nefell pJaıdP { ıu, 
Saat 21.50 Müzik (Bir 

0 ~ 
seleksyonu - P l.) ı ~rı 

Saat 22.00 Müzik (KiiÇ~ 1 '~ 
kestra - Şef : Necip .AŞkın vf' lı 
Walter Schrader: Akşatıl . ~~· 
(Hazin parça), 2 - LeVirıe~l b 

morsek, 3 - Gerhard -w;veıf1 ) n 
Donna şikita (İspanyol ~ 

1 
rü), 4 - Rubinstein: JC~ot ~ 

Cahit, hiçbir an be
~ ı soyunmuş yatak halimle gözlerinin önüne ge
tirmemiştir \'e .. Hiçbir zaman böyle bir his benim 
muh<.yyelemi yoklamamıştır. Biz sıwgimizde insan-
1.ğımızın boşluğunu gideriyoruz, gene insanlığı -

mmn besleyıciliğini buluyoruz. Onlar sevgielrinde 
bır vücudü bir pirzola kemiği gibi dişlerinin ara
sı~a almak ve o vücuttaki şehvetli tadı dudakla
rında bir iştiha ilacı gibi kullanmak istiyen adam
lardır. Paşa da ben de bu lezzeti bulmak, bu işti
hayı edinmek, bu zevke doymak istiyenlerden biri
sidir. Ağlaması bunun için, çırpınması bunun, için, 

bütün şeref ve servetini ortaya koyması bunun için, 
yaramaz bir çocuğun tutturduğu şeyi istemesin
deki hırçınlıkla iştahlı bir erkeğin beğendiği bir ka
dını istemekteki hırs ve heyecanı ayni şeydir. Bir 
kadının bir gecesi için bütün mevcudiyetlerini se
ferber edenler az değildir. Baltacı Mehmet kim
d•r, yaptığı şey bundan b&§ka nedir?. Böyle aşklar 
isteni!en ve alınan .aşklardır. Vitrinde b 'ğenilen bir 
kcıs~ümü alır gibi. Cebindeki ekmek paı ısını beğen
diği bir dantel parçasına veren kadınlar bile çok
tur! Fakat, bizim aşkımız: malik olmak arzusundan 
fiaima uzakt!r, mali.kiyetin tıi. kendisidir. Bizimkine: 

. BES .. HASTA VAR . · 
· No: -~/ . . Yazan: ~tem izzet BENJ<:E . . 

Dedim ve .. Yin~ bu hırçınlık, hatta biraz ter
biyesizlikle: 

- O her tuttuğun ve dokunduğun et parçası 
Cahidindir. Sen hala hiç bir şeyin farkında değil
s:n. Ne kalın kafalı adamsın .. 

!il balo silitinden (Torea . ~~ l 

Endülüs), 5 - Fritz KôPP~l,ıt 
akşamı süiti, 6 - Jac Grit: .: 'ı • b,, 

Saat 23.00 Son kambi]O 

kut borsası (fiat), ,.) t., 
Saat 23.20 Müzik (Caıb'' 

-Aşk.. 

Onlarınkine: 

- İstek .. 

Veya 
- Şehvet!. 

Denir. İşte ıpaşanın anlıyamadığı nokta. 

P~şanın dizlerimin dibine kapanıp ayak bilek
lerimi göz yaşlarile ıslatması, yalvarıp yakarması 

epey sürdü. Amma ne yalvarış, ne ağlayış? Bir a
damın bu yaşta bu kadar kuvvetli bir heyecan ve 
ihtiras ile çırpınıp göz yaşı dökmesine hayret et
memek kabil değildir. Fakat, sonunda yine ona a
ğır bir şey söyledim, onu öyle fışkırttım ki, bir an 
içinde göz yaşları kurudu ve hiddetinden beni yi
yecek gibi oldu. Belki paşanın yerinde hoyrat, ka
ba bir adam olsaydı ~·alnız kızmakla kalmaz, sura
t ma bir iki tokat ta yapıştırırdı. 

Doğrusu, çok kibar, nazik· bir adam. Bu nokta 

üzerinde kendisine hiç bir şey söylenemez. Dere

beyliğinde, bana kal'§ı işlediği en büyük günahta 

bile yine hiç olmazsa yaldız yerini tutan bir efendi

liği var. 

Bazıları: 

- Bıçak kemiğe dayandı .. 

Der, köpürürler .. Vurur, kırarlar. Bunda o yok . 

Benim yaptığım şey karşısında bir başkası için bı
çak pek ala kemiğe dayanabilirdi. Ben de tuhafım. 
Fena yaptım. Ayaklarımı avuçlarının içine alınııı 

ağlar, yüzünü gözünü sürer:. 

- Belkis beni sev!.. 
- Belkis bana acı. 

Filan der>ken büyük bir kabalıkla: 

- Paşa paşa .. Sen dünyanın en aptal adamı-

sın .. 

Diye söze devam ettim. Bir taraftan ben de 
isteyerek söylemiyordum. Ben de asabi idim, ben 
de herhangi bir insan için en müşkül sayılan bir an 
içinde idim, ben de hayatımı altüst eden bir hile
nin sarsıntıları arasında idim. Böyle söylemem ga
liba çok ağırına gitti, birdenbire ayaklarımı sıkı 

sıkıya saran elleri soğuyuveroi, başı yukarı, göz
leri bana dikildi kaldı: 

Bclkis Hanımb, bu sözler bana söylenmez .. 
Dedi. Fakat, ben o halimde gene hiç bir şeyin 

farkında olmadan, başka hiç bir şeyi düşünmeden 
söy!emeğe devam ettim: 

-- Bu sözlerin söyleneceği adam tamamen siz
siniz. Size ait olmıyan bir kadınla hal.A mesı;ıul ol!7' 
yorsun uz .. 

- Siz benimsiniz. 
- İşte hatanız. Ben sizin cie~lim 
- Karımsınızl 

- K at'iyyen. 

(Devatnt varJ 
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[ Bahçeler, Gazinolar Neden Pahalı ? ı - -

Her Pazar 1250 Lira 
Çıkarmak Lizım ! 

a~ Sahibi Diyor ki: 
a,ı a::--..:...:..-=-~:.:....:::..: 

l u Bahçeyi Veyahud Plajı 15 Bin Lira Yerine 15tl0 Liraya 
utsak, Kırk Kuruşluk Dondurma da 10 Kuruşa Olur 

CEMAL 

ı 'lıtanh , u1 d .. 
._ IJı bu g·· unyanın incisi.. Ta-
• .,"' Uze1 y . b '4',' erı aşka nerede 

~ .~'.katen .. 
"'!eaı· . oyle .. Dünyanın dört . nı g 
. ~una ezenler .. Ne meşhur 

~ lır;nda kıyılarında .. Ne Ren 
'e de,;· Ne de Amerikanın 
llo :ıı0 _an kaliforniya sahil -

•I • . &aziçın· , · 'ındek· ın en karanlık 
f ı letafeti bulamaz • 
il~aı b 
~~ u &Üzel tabiat incisin • 

~ı., lltana ·1 . . 
0 

1• ıonr sı e ıstifade edeme-
\oluıiun a neye Yarar. 
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.. . t'nde ii erıne veya boğaziçin-
uıı1· r l il' kır kç defa vapurun uğradı- . 
;Jııll ı. b~lın huah~esine gidiyorsunuz. lıte sııe pazar ve müsameTe günleri haricinde tııtbik edilen ucuz bir 

~ it. doya guzelliğini seyrede • 1 ıı.. ~ 
~it 'Çin d_oya temiz hava ala- Halk da diyor ki: tekim bir p!Aj ve bir bahçe sahibi 

. 'il• bir g·'. hır haftalık kazan - - Pazar günü çoluğu çocuğu aynen şunları söyledi: 

., Llzıııı un değil bir saatte ver- aldım bir plaja gideyim dedim. - Kabahat vurabalıya kabilin-
~Gasın:elıyor. Hele bir ban- Pazar günü vapur tarifesi, vapur den bizim .. doğru .. Bir <lındurma 
' llıaaz 1 duşerseniz bu su şeh- parası, pl.Qj parası ayrı bir tarife- 20 kuruş. Dünyanın hiç bir tara -
•t a lah mahvoldug"unuz • ye tabi imiş. Kalktık başka bir ga- fında görülmemiştir. Bu sebepten 

1 bıtk· 
ı ko 

4 \r arn ınşu memleketlerde .. 
ı be.ıeı~da, Yemek, içmek, ve 
·niz h ıle İstanbulda arzu 
~ erlıan . ıa. , 4o n llire gı P ıın kapısının 

ıııoı: ı llıany mezsiniz. 
,,, ada }("· I ı~ .. Jında . ostencede Mama-

i (f ~ ~ra ile İ hır günde sarfettiği-
1 dıq.. 'lahve . stanbuldaki bir gazi-

( ıil''' ·~y,_ 1 .1çeınezsiniz. Hele don-
<ı e ıni . 

. ~ · zı dokun<luramaz -
ssst/ ~ •ı za 

zinoya gittik. Tarifede 15 kuruş bol bol müşteri bulamıyoruz. Hal
dondurrna yazıyor. Dört dondurma buki bir lokantacının, bir bahçe 
yedik. Akıldan, 60 kuruş dondur- sahibinin en büyük zevkinden bi· 
ma 6 kuruş da garson hakkı 66 de- risi de bütün rnasalarin ve sandal
dim ve 70 kuruş verdim. yelerin hınca hınç dolmasıdır. He

Fakat garson: yirmişerden 80 le çalgıcı, artist ve san'atkarların 
kuruş dondurma, 16 kuruş ta gar- olduğu yerde bunun çok tesiri var
san hakkı 96 .. dedi. Neden dedim. dır. Üç beş kişiye şarkı söyle -
Böyle? .. dedi. Yanımda kanın, ço- rnek başka .. hınca hınç dolu olan 
cuklarım var. Bunu söyliyen a- bir gazinoda şarkı okumak, başka .. 
damla kavga mı edeyim. Esasen Böyle bir manzara insana keyif 
vapurun kalkmasına da üç dakika vermez mi? 
var. Biraz münakaşa etsek vapur Şimdi size hakiki bir hesab ve-
da kalkacak. Lanet olsun .. dedim 

]i b , ~1' lu 1~~ebunu söyler söyleriz 
1 h~ 1eıııey· rdın nerede olduğu- reyim. 

i: ~( ~ley va~ '-'alnız öğrendiğimiz kalktım.• Şu gördüğünüz kahve, bahçe ve 
if ,tt '.·~· !ö'ıYat r:. o ~a. Belediyenin Lokantacı, gazinocu ve bahçe plaj yerini belediye üç sene müd
sl(.~ c ~ersı lıstesını tasdık .. Be- sahipleri de bunun sebebini büs- detle 15 bin liraya bize ihale etti. 

eJ!l~,ıı ıı, 1~ ~Yın~agazeteci arkadaşlara.. bütün başka yerde buluyorlar. Ni- (Devamı 7 inci sayfada) 
i b~, ti letk· (llelediye yazlık ta-!====== ========== = ===== ==== 

1 ı' ı ~a b 'ke b 1 . 
6 aşla 1 aş adı) dıye yaz- F T dk ki 1. ude 6, . ( 8zırıan: ar. Mayısda, (ta_rife- ennı" e 1• er çı• n 

iJll" ,r ... ~<like Yor) derler. Hazıran-
ııJI ff eıııllttızarzedi!di) diye yazar-
~! (v er .... liu da (tasdikten çıktı) 8. G · y Id 

8 ;! . l.ar.ıeıe 8.10sta da (tasdik edi - ır emı a pı ı 
~ ; ıik 88~'.n tatbikine başlandı) 

bl 1/ ı;~'Jc;.t bu ıfeden ilan ederler. B A b G • S b h d 
0~~1 ~bnD.kanthavadislereinanıpda U cai etnı on a ar a 
·d<' •r' a g . 

gı J ~ ''''ah · azıno, çalgılı, saz· A "k LJ k Ed k 
(İ~~- ,,,ı:ce g/neye veya içkili bır merı aya nare ef ece 

, nın ınevi · 
, r ı· 

1 
göster ·. _nız: Cebinizde ta-

Jjf ) . ''ksa dıgı fıyatın iki misli 
ot' ~ '· muhakkak rezil olur-

'· iv, ~r 1 •ki r 
'ıg~ Çok '.eledıyenin yaptığı 

•n. loıguzeldir. Fakat buna 
h· ~anı 

, 
1b1 hild;·acı, gazinocu, bah-

~~ndi , gını okur. Yine siz
~·' "<lıye •Slediği parayı alır. ,,, lt . 
> l~. 0 ntrola başlayınca 

ııı tesın. 
>ır. ey<la ı damgalı tarifeler 

h s Zcte, na çıkar Lakin garson 
"'l .. ık· 

~1 1 d~t"' ı misli parayı alır. 
' .. ,a ta "f '' •ııı rı ede 15 kuruş va-
~ r ~unku en 25 kuruş hazırla~ı

l!ııab ,.. garsoıı, elçabukluğu 
~J •. İJoh • apar: 

ıbJ "" ıh dıırın 
. • l'irııı· a 15, 10 kuruş da 

ı, .ı~, alı ı beş. 
• y p c b" e •tok .. e ıne atar ve (rner-

1 "'diye l'tırür gider. 
~ n nı1 h·· ·· 
\ <ı l'e • utun dikkat \'e i-

b ' ı· &uya 1 ·ı e• e bah okantacı, gazi-
~ ,''~e r

0
• Çe sahibinin hüsnü • 

A. diı·en ~men arada halk mü
~~ha erır. 

~tı·ı~dıy:ııç kimde? 
~ Ye g·· 1 ,.1 "·: 1'itek·ore kabahat lokan-
1101r ~at ım belediyede ileri 

• eıea· dıyor ki· 
ı u ta . ı;·enin ı : 
ı ııı;/'fe 1 lt esbıt etmiş ol • 
~ ıtr.J ~ah:ıı:n:a. gazino, bahçe 
'~ llulün k rın~ tebliğ edil -
~r ~e rnur aza kavmakamları 

ş ~. b ettisJ · · ' L t • unı " erı, Belediye rne-
'-' 'ılık arı k nt •ıt •Yet 01 ° rol etmekte-

vanılııı ,~· olmaz derhal ta
a~ıadır 

' -' 

t •• 

lngiltzlerin fenni tetkikler için yent yaptırdıklan Research gemisi 

İngilterede, Bahriye nezareti he· 
sabına çok garib bir gemi yapıl -
rnıştır. Bu gemi, yalnız fenni a
raştırmalar için kullanılacaktır. 

Dünyada buna benzer bir ge
mi daha yoktur. Karneci'nin iki 
direkli yelken gemisi, bütün dün-. 
Y!i denizlerini dolaştı, nihayet 
1929 da Sarnoa açıklarında bir iş· 
tial neticesinde battı. İçinde bulu
nan ve fenni tetkikatla meşgul o
lan alimler bin müşkülatla canla
rını kurtarabildiler. 

İngilterenin bu yeni cTetkikatı 
fenniye> gemisinin adı Research-. 
dır. Hususi bir surette inşa edil • 
miştir. Teknesinde demir ve çe
lik pek azdır Makinelerinde ve di
ğer yerlerinde ·mıknatısi çekebi
lecek maddeler pek az kullanıl -
mıştır. Omurgası. baş bodoslaması, 

döşemeleri meşe ağacındandır. 

Demirine, zincirlerine, İstralya 

iplerine gelince alominyom karı -
şık bronzla yapılmıştır. Pervane
leri bile, mıknatıstan müteessir ol
mıyan bir nevi çeliktendir. 

cResearch> ın 160 beygir kuv
vetinde bir motörü olmakla bera
ber yelkenle seyredecektir. Boyu 

43 metre, genişliği 10 metre 40 
santim, hacmi 770 tondur. Yelken
leri 1,100 metre murabbaıdır. 

Gemide 6 zabit, 4 mühendis ve
ya alim, 22 tayfa bulunacaktır. 

600,000 İngiliz lirasına rnalolan 
bu gemi, gelecek sonbaharın so

nuna doğru faaliyete geçecektir. 
İlk seferi Amerikaya olacaktır. 

Sonra, cenubi Atlantiğe, Hind de
nizlerine ııidecektir. 
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C:l]lt:f~li:~r) Kırk Saat Suda Kalan 
LOKAN'fACI İLE AVCI 

ARASJNDA 

Avcı.- Alacak mısın? Böyle 
tavşanı her vakit bularna.zsın ... 
Hem ucuz, hem de semiz ... 
Lokantacı.- Hayır, istemem!. 
Avcı.- Niçin? Fena mı?. 
Lokantacı.- Ayol ne zorlayıp 

duruyorsun ... Alrruyacağun ves -
selam ... Tavşanı alıp pişireyim 

de, eski müşterilerime şimdiye ka· 
dar kedi yedirmiş olduğumu mu 
anlatayım!. 

K USUR KİMDE? 

- Vay, azizim ... Nerelerdesin? 
Düğündenberi görünmez oldun, 
bari ailenden memnun musun? . 

- Hamdolsun, hepsinden mem
nunum. 

- Kaynanandan? . 
- O ... Kaynanama diyecek yok. 1 

Çok akıllı, idareli, tam manasile 
bir ev kadını. Y • lnız bir kusuru 
var ... 

- Ne gibi?.-
- Kızı! ..• 

İMTİHANDA 

Mümeyyiz- Bir hastayı terlet
mek için ne yaparsınız?. 

Talebe. - :imtihana sokarım!. 
YA BEN? 

Yaşlı bir bay, genç ve güzel bir 
bayana: 

- Ne olur? Teklifimi kabul edi
niz, evlenelim... Yemin ederim 
size, ömrümü sizi sevmekle geçi
receğim ... 

- İyi amma, ya ben? ... 

BABASINA BENZİYORMUŞ! 

- Baba! Kapıcının çocuğu sa
na benzediğimi 5öyledi. .. 

- Peki, sen ne cevab verdin?. 

- Ne cevab vereceğim? Alay 
mı ediyorsun, dedim. Suratına bir 
şamar indirdim. ..... , ..... , ... , •...•.. ,.,, 
Elektrikli 

Evler 
Fen; dev adımlarıyla ilerliyor, 

her gün akla sığmıyan şeyler icad 
olunuyor. İşte bir misal: Elektrikli 
ev!. .. 

Bu evin dış kaeısına. biri geldi 
mi, kapısı kendi kendine açılıyor, 
içeri girince de kapanıveriyor. 

Bu kapıdan içeri biri girdi mi, 
antreden elektrik çıngırağı, ken
di kendine çalıyor, birinin geldi
ğini ev sahibine haber veriyor. • 

Yemek salonunda sofraya otu
ruldu mu, göze görünmeyecek yer
lerde saklı bir piyano çalrnıya baş
lıyor. 

Elek:trikii evin misafirlere mah
sus üç odası var. Bu odalardaki 
karyolaların örtüleri, yanına yak· 
!aşır yaklaşmaz kendi kendine 
kalkıyor. Misafir, yatağa girip e
lektrik lambasını söndürdü mü, 
bir takım insan iskeletleri, bay • 
kuşlar duvardan inip çıkıyorlar. 

Faydalı Bilgiler: 

Nane Şekeri Nasıl 
Yapılır? 

Gayet ince_ şekeri (Kristal 
değil) biraz su ile karıştınnız, 
yumusak bir macun haline ge-. . 
tir iniz. 

Sonra, - arzunuza göre -
nane, limon, ,Yanilya, ağaç çi
leği, frenküzürnü, ruhu ve ya
hud koyu ve süzülmüş biraz 
kahve ilave ediniz. Bakır bir 
tencere ile hafif bir ateşin ü
zerine koyunuı , karıştırınız. 

Kaynarnağa başlar başlamaz 

indiriniz. Az zeytinyağı sü -
rülmüş bir mermer taşın veya 
saçın üzerine damlatınız. Dam
laların büyük olmaması için 
bir triko iğnesi ile keser, dü
zeltirsiniz. 

ÇAY YERİNE ... 

:Bazı kimseler çay içernezler, 
asablarına dokanır, yürekleri
ne çarpıntı verir. Bunlar, çay 
yerine yulaf matbuhu içebi
lirler. İçerisinıc biraz da süt 
kaı;_ıştın~larsa çok nefis ve 
mukavvi bir içki olur. 

Bir Kız r 
. ' 

Bu Uzun Yüzüş 
Esnasında Hiç 

Yorgunluk 
Hissetmemişı 

Yalnız I 
Uykusuzluktan,. j 

Y•lmış/ /)'/) 
// 

lngilterede 1 

Fil Modası 
İngilterede fil modası çıkıyor. 

Bunun manası herkes fil besliye
cek değildir. Genç ve zarif kadın
lar üzerinde fil resimleri bulunan 
kumaşlar giyeceklermiş. At yarış
ları İngilterede bütün kibar ka -

dınların yeni yeni esvablarile git
tikleri pek kalabalık yerler olu
yor. Londranın çok güzel giyinme
sini bilen kadınları orada yeni el- 1 
bise modasını göstermiş oluyor -
!ar. İşte fil modası da böyle. Yeni 

gelen İngiliz gazetelerinde okun
duğuna göre Londranın kontesle
rinden biri geçen gün yapılan bir 

at yarışına giderken üzeri fil re
simleri bulunan güzel bir kumaş-

Geçen sene nihayetinde Kalkü
tada, beş yaşında bir kız çocuk, iki 
bin seyircinin önünde Ganj neh
rine girmiş ve tamam 16 saat yüz
müştür. Bengal'da doğan bu kü

çük kız, yüzmeyi öğreneli henüz 
dört ay oluyordu. 

Bu bri şey değil. Kırk saat yüze
rek Baltık denizini geçen Dan! -

markalı Matmazel Jenni Kamer· 
gard'a ne dersiniz? .. Bu kadar za
man suda kalmak şimdiye kadar 

görülmüş, işidilmiş bir şey de -
ğil. .. 

Genç kızın kuvveti kadar işti -
hası da yerinde imiş. Hususi bir 
rnotör üzerine seyyar bir mutfak 
konulmuş, bir ahçı mütemadiyen 
et, patates kızartıyor, veriyormuş. 

Genç kız bir taraftan yüzmesine 
devam ediyor, bir taraftan da bif· 
tekleri, patatesleri mideye indiri
yormuş. 

Bu uzun ve zahmetli yüzüş es
nasında hiç bir yoııgunluk hisset

memiş. Yalnız uykusuzluktan çok 
zahmet çekmiş. Menejeri, uyu -
masına mani olmak için bir çare 
düşünmü_ş, motöre büyük bir gra· 

mofon koymuş, şen ve şakrak ha
valar çalmakla kızın uyumama
sını temin etmiş. 

Danimarkalı yüzücü kız, Alman
ya sahilinde karaya ayak bastığı 

zaman binlerce meraklı tarafın -
dan alkışlanmış ve hemen bir ya

tağa uzanarak yatmış. Yirmi dört 
saat uyumuş. 

Ertesi gün dipdiri kalkmış. Şi
mal denizini, Holanda sahilinden 
Londra sahillne olmak şartile ge
çebileceğini söylemiş. 

Yüzmekten, yüzücülükten bahs
ederken geçen son kanunda bü -
yük bir rekor kazanan bir Rus dal

gıcını unutmak doğru olmasa ge
rek ... Mormansk'da, fırtına sebe
bile karaya düşen bir geminin ta· 

miri ile uğraşılıyordu. Dalgıçlar, 

geminin su kesimi altında açılan 

delikleri kapatmıya çalışıyorlar

dı. 

Bunlardan, Kostantinof adlı bit 
dalgıç, on sekiz saat suyun altın· 
da kalmış, geminin deliklerini ka· 
patrnış. 

Bu, zikre değer bir rekor de
ğil mi? ..• 

Yazımıza son vermezde nevwl, 
Jernsalös vapurunda aeçen komik 
bir vak'ayı anlatalım: 

Filistinden Tiryeııteye giden bu 
vapur, Kefalonya adası açığından 

geçerken yolcular arasında bulu
nan F.gon Aleksandr adlı bir Al -

man seyyahın şapkası denize u
çar. 

Egon; hemen ceketini, kundura

larını çıkarır, denize atlar, akın- . 

tıya kapılıp giden şapkaya doğ
ru yüzmeye başlar. 

Süvari derhal gemiyi durdurur, 

bir sandal indirir. Tayfalar, kuv
veti kesilen. boğulmak üzer<! bu· 

lunan Almam sandala alırlar, ge
miye getirirler ... 

Garib Bir -Milyarder 
Şehrimize Geliyor 

tan yapılmış bir esvab giymiş -
tir. Bunu diğer moda meraklısı 

kadınlar görmüşler, beğenmiş -
ler. 

Garbi Afrikayi Keşif 
Ve Alman Kolonisi 

İlan Eden Kim? 
Doktor Machtigal... 1885 de Pal -
mas burnu açıklarında ve deniz
de boğuldu. 

Mıı.chtigal doktorluktan vaz • 
geçti. Seyahate çıktı. Şimali Af· 
rikayı, Tibeti, Çatı, Mısırı dolaş
tı. Afrikada eski Alman müstem
lekelerinin temelini atan budur. 

Otelcilerden Çok 
Gittiği Yerlerne 

Şikayet Eden Bu Adam 
Çadır Kurup Oturuvoı 

Hindistana gitmeğe karar veren 
M. Thau adlı bir milyarder yakın· 
da şehrimize gelecek. 

Paris gazetelerinin haber ver -
diklerine göre M, Thau otelciler
den çok müştekidir. Bunun için 
bir çare düşünmüş: Gittiğı yerler
de otele inmemek, şehrin rnüna
sib bir yerinde çadır kurup otur
mak ... 
Amerikalı zenginin büyük bir 

otomobili var. Buna otomobil de· 
mek bilmem caiz olur mu?. Zira, 
yatak odaları, barı, yemek salo· 
nu, banyosu var. Boyu bir vagon 
kadar uzun. B~r otomobil tarafın
dan çekiliyor. Ayrıca bir kamyon 
da hizmetçilerin çadırlarını, eşya
larını getiriyor. 

M. Thau, Paristen hareket et
miş. Merkezi Avrupadan geçerek 
İstanbula gelecek ve buradan A
nadolu, Bağdad ve İran yolile Hin
distana gidecek ... 

Zengin Amerikalı, ParisE bir 
meslekdaşa şu beyanatta bulun
muş: 

1\filyarderin çadırları 

Otelcilerden usandım. Bun
ların elinden kurtulmak için baş

ka çare bulamadım. Hem bu su
retle seyahat çok zevkli oluyor. İn· 
san istediği zaman, istediği yerde 
oturabiliyor. Herşeyimiz, hatta 
radyomuz da var. Şimdiye kadar 

bir müşkülata uğramadık. Bun -
dan böyle de uğramLyacağımızı 

zannediyorum. 

• 
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Cep Radyo~~ 
Ve Sihirli Gol Istiyen Gençlere 

Çinliler Japonları 
Yine Perişan Ettiler ,-

VE B 
No.56 Yazan: M. SAMİ KARAYEL 

Kızı Papaslar Ve Binlerce Halk 
Üzerine Çullanarak Kaçırmışlar 
Maluma/iniz Kiliseye Mildahale Edemeyiz, Haki-
katen Kiliseye Giren Bir Daha Dışarı Çıkamaz 

- Teşekkür ederim ha§metme
ib!. Fakat; emniyetsizlik içinde -

yim. . ... ... 
- Neden?_ •. 
- .Bu gece gözdelerimden biri-

ni kaçırmışlar . . . .. 
- Nasıl olur?. Saraya - Bir
. 1 , ml§ er.~ 

- Hayır; denizde .•. 
- Nasıl kaçırmışlar?. 

- Bilmiyoruz ... Ortada yolı ... 
- Kimse ){örmemi§ mi?. 
- Hayır. 

- Yanıııda Jtimse yok muydu? 
- Hayır; gondolda yalnızdı. 
- İllmi ne? 
- Anna ... 
- Ha, şu geçen valı.'ada ismi ge-

çen kız değil mi? 
- Evet ..• 
- Acaba, kendi kaçmış olma -

1ın!. 

- Hiç zannetmem ... 
- Merak etmeyiniz, derhal bul-

dururum. 
- T~ekkürler ederim haşmet

meab!. 
- Notarasla zatıalileriJI~ haber 

yollarım .. dedi. 
Şehzade Orhan daha hala bu 

mükemmel tel'tib edilmiş kumaz
bklara inanıyordu. 
Sabahısı Notaras, şehzade Orha

ııın sarayına geldi ve birbir özür 
diliyerek şunları söyledi: 

- Dostum; maateessül kızı pa
paslar ve binlerce halk üzerine 
çullanarak kiliseye kaçırmışlar ... 
Malumualiniz kiliseye müdahale 
~demeyiz ... dedi. 

Orhan, Notarasın bu ıözleri ü
zerine işi derhal çaknu~tı. Bu işi, 
muhakkak kurnaz Notaras yap -
mıştı. 

Fakat; elinden birşey gelmezdi. 
Hakikaten kiliseye giren bir daha 
dışarı çıkamazdı. Ve bu gibiler) de 
bükfimet bile alamazdı. Çünkü; 
kilisenin h imayesine girmiş ad
dolunurdu. 

Orhan; ses çıkarmadı. Notarasa 
teşekkürler etti. Llkin, Orhan va
sıtalar bulup kızı kiliseden gizli
ce kaçırmağa karar vermişti. 

Kurnaz Notaras Orhandan ya
kasım kurtardıktan sonra; sara
yında tekrar Annayı sı.gaya çekti. 
Ve aralarında şu konuşmalar ol
du: 

- Anna; fikirlerinde musır mı

•ın? 

- Evet; müslüman olacağım ve 
Orhandan başka kimseyi tanımam. 

- İmparator bu hareketini tah
bih ediyor ... 

- İmparatoru da tanımam!. 
- Seni hain seni... Bir katırın 

kuyruğuna bağlar şimdi dağdan 

dağa sürerim seni ... 

- Haydi yap!. 
Nota'!"as Annanın yola gelmiye

ceğin> anlamıştı. Nihayet; şu tek
lifte bulundu: 

- Peki öyle ise seni Türk sara-
yına yollıyayım ... 

- Yolla ... 
- Edirneye amma ... 
- Hayır, Orhanımı islerim. 
- İyiya; Orhan da çok geçmez 

Edirneye gelir ... 
- Aldatma benı. .. Bizans şey

tanetlerine başlama ... 
- Murad öldü ... ikinci Mehme

dı tahta ·getirmyiecekler ... Orhan 
tahta geçeeek ... 

- Yalan ... 
Notaras, Annayı ikna etmek i

çin hemen vezirıazam Halil Paşa
oın imzalı mektublanm gösterdi. 

Anna; t•ker teker mektubları o
kudu. Notarasın söylediklerini ha
kıkat buldu ve Notrasa sordu: 

- Neden beni burada Orranın 
) anına yollamıyorsun' 

- Kızım; Jtilise müdahale etmiş 

bulunuyor ... Görmedin mi?. Seni 

papazlar ve halk nasıl kaldırmış?. 
Bereket versin buraya getirmişler 
seni ..• Ya, kiliseye götünnüş ol

salardı. Şimdi Ada manastırların
dan bi.rinde mahpus ve çilekeş ka
lacaktın. · 

Şeytan Notaras, nihayet Anna
yı bu cepheden kandırmışh. Ha -
kikaten; Orhanın yanına gide -
mezdi. Sonra, Notaras kiliseye 
lrnrşı mes'ul olurdu. 

Anna; Halil Paşanın Notarasa 
ve imparatora Orhan için yazdığı 

mektııbları teki-ar tekrar gözden 
geçirdi ve i§in tamamile do~u ol
duğuna kanaat getirdi. 

Fakat; Notarasla İmparatorun 
şehzade Ahmed için çevirdikleri 

fınldaktan HalH paşanın mek -
tublarına verilen cevablardan ha
berdar değildi. 

Anna; Edirneye gitmesini ister 
bir tavırla: 

- Peki, öyleyse beni Edirneye 
yallayınız. Fakat kime göndere -
ceksiniz? 

- Veziriazam Halil paşaya ... 

Notaras, Annamn bu son sözü 
üzerine derin bir nefes almıştı. 

Kendine malolmıyacak ve belki 
de bir gün yine Orhanın elaltın -
dan çevireeeği fırıldakla şehzade-

nin ağuşuna düşecek olan bu kızı 
Halil Paşaya takdim etmeyi lü -
zumlu bulmuştu . 

Anna, fevkalade cazib olduğu 
için Halil Paşaya da güzel bir he
diye vererek gönlünü hoş etmiş 
olurdu. 

Notaras, Annaya son söz olarak 
~unları !Öylemi.şti: 

- Fakat; Halil Paşaya Orhanla 
olan münasebatından bahsetme ..• 
Anlıyorsun ya, sonra senin için iYJ 
olmaz ... Belki, Paşa seni şimdilik 
sarayına almakta şüpheye dii§er 
dedi. 

Notaras, kızla işini bitirir, bitir
mez imparatora koştu. Ve m~e
rayı anlattı. _ 

Annanın, Halil ·Paşaya gönde -
rilmesine Kostantin de razı ol -
muştu. 

Nihayet; Annayı Edirneye yol
lamışlardı. İşte; Halil Paşanın ilk 
görüşte göz koyduğu ve ismini cis
mini sorduğu kız bu güzel Anna 
idi. 

* Halil Paşa; Annayı hemen ha-
remine aldı. Bütün kıskançlıkla
ra rağmen bu kızla düşüp kalk -
mağa başladı. 

Anna; Halil Paşadan da çok geç
meden Muradın vefat ettiğini öğ
renmi~ti. 

(DPvamı var} 

Mihver Devletleri lsviçre'yi 
Paylaşacaklar mı ? 

(1 inci sahifeden devam) 

yeniden yeşil masanın üzerine çı
karılmış bulunmaktadır. 

Danzig'in ilhakı meselesinde bir 
harbin patlak vermesinden endi
şe eden Almanyanın, İtalyanın bu 
teklifine karşı bu defa yumuşak 
davranmasından korkulmaktadır. 

İNGİLTERE 180 GEMİ DAHA 
YAPTIRIYOR 

Londra 3 - Dıin Avam kama
rasında Bahriye Birınci Lordu 
Stanhop, İngilterenin tahtelbahir 
ve tayyare hücumlarına karşı 180 
muavin gemi yaptırmakta bulun
duğunu ve bunun i~in de 11,000,000 
milyon sterlin sarfedileceğinı be
yan etmıştir. 

DANZİG AY AN MECLİSİ EMİR 
BEKLİYOR 

Parıs 3 (Hususi) - Ağustos ayı 

içinde bir çok sürprizler olacağı 
hakkında evveldenberi ileri sürü
len iddiaların uyandırdığı endi -
şeden bahseden gazeteler dıyor -
lar ki: 

.İııogiliz - Japon anlaşması. A
merikanın Japonyaya karşı ald1-
ğı kat'i vaziyet ve nihayet Sav -
yet Rusya ile yakında imzası bek
lenen anlaşma, mihver devletleri
ni hayli düşündürmektedir. 

Bununla beraber, bu anl"§ma
larla Avrupadaki müşkülatın ö-. 
nüne geçildiğfoe hükmetmek saf
dillik olur. İyi haber alan siyasi 
mahaiil 15 ağustostan, hattil ey -
Julde Nurenberg'te topldanacak 
olan Alman sulh kongresinden ev
vel bir harekete geçileeeğini zan
netmemektedirler. Fakat bu tarih
lerden sonra Avrupada siyasi va -
ziyetin yeniden ge:rginleşmesi bek
lenebilir. 

Şimdiki halde mih,·er devlet -
!eri ikna politikası takip etmekte-
,. -_ • .ıJff. 

İtalyan dış politikasının resmi 

organı olan Relaziyone En -
ternasyonali gazetesi bile , 

mesela Danzig meselesinden 
bahseder iken son derece 

mutedil bir lisan kullanmak

tadır. Bu gazete Hitlerin tezini ele 

alarak: .Avrupada Danzig yü -
zünden bir muharebe çıkamaz. 

demektedir. Halbuki ayni gazete
ler, daha bir kaç gün evvel İngıl

tere, Fransa ve Polonyanın anlaş

mak istememeleri yüzünden Dan
:ı;ig meselesinin yakın günlerde, 

Avrupada büyük bir felakete yol 
açacağını yazıyorlardı. 

Bununla beraber, Danzıg Ayan 
meclısi iltıhak kararını vermek ü

zere, Hitlerin emrini beklemek -

tedir. Bugün Danziıgdeki Alman 
kuvvetlerinin miktarı üç fırkayı 

bulmuştur. Alman askeri teşek -
küllerine men~p müsellah otuz 
bın kışi sokaklarda dolaşmakta

dır. Serbest şehir civarında bu -
lunan Alman kuvvetleri ise elli 
binden fazladır. 

Almanların Danzıg şehrini du
balarla yaptıkları bır köprü ıle 

Şarki Prusyaya bağladıkları bil
dirilmektedir. Şımdiki halde he

men bütün Avrupa memleketleri 
diplomatlarına Danzıgin Alman -

yaya dönmesi lazım geldiği hak -
kında yazılmış broşürler gönde -
rilmektedir. 

SÜıR'ATLl ALMAN BOMBARDI
MAN TAYYARELERİ 

Berlın 3 (Hususi) - iki motör
Jü bir Alman bombardıman tay

yaresi bugün saatte 501 kilometre 
ile 2000 kilometre üzerınde bey

nelmilel sür'at rekorunu kırmış -
tır. Eski rekor 46'9 kilometre üze
rinden bir italyan tayyaresınde 
idı. 

(Çocuk babalan ve velileri 
ile kendilerine bir meslek 
intibah etmek i•tiyen genç
lere bir kolaylık olmak Ü· 

zere memleketimizdeki mek· 
teblerin Jr.ayıd ve kabnl tsrl
larını sıra ile derce devam 
ediyoruz.) 

Hong - Koııg 3 (A.A.)- Chekiai 
ajansından: 

Dün Kiangı;ide Kao - an'nın şi

malinde kain Yuen - seai şehrin
deki düşman mevzilt>rine hücum 

• • • 

eden Çin kıtaatı, japonlan bü -
yük bir hezimete uğratmışlardır. 

Japonlar, perişan bir halde 
ric'at etmektedirler. 

• • 

.. yı ı 
Vilyam Dobilyer; duP ıar· 

sanayiinin en maruf sil113 
, 

biridir. Amerikalılar 
•ikinci Edison• derler 

Dobilyer, radyo s• 

him bir inkılab hus .. 

ıceı·\.' 

bir keşifte bulunmu' " ,.,,ı 
. b'J" 

Bu, bir sigara kutusL· ,1 
]ciJlC' ' ğünde bir radyo ma 1 ~ 

Yüksek Deniz Ticaret 
Mektebi 

Binası Beşiktaşta olan bu mek
tep ticaret gemilerine kaptan ve 
makiniııt yetiştlımek iıçin açrl -
mışt.r. Mektebe Orta mektep me
zunları kabul edilir, tahııil müdde
ti, üçü lise, ikisi yüksek olmak ü
zere 5 senedir. Mektep leyli ve pa
rasızdır. !Bu mektebe girmek için! 

tenildiği yerde kurulur, ııd 

Yugoslav Naibi Londradan Ayrıldı radyo haberleri a]ınıl"ı Vt 

lunur. ıV 
Belgrad 3 (A..A.) - Londradan 1 Faul ile Prenses 0:\ga. dün öğle

bildirildiğine göre İngiltere kral den sonra Londradan ayrılınış -
ve kraliçesine misafir olmuş olan j ıardır. 
Y1J€oslavya naibi hükumeti Prens 

e A 

Bir kodak fotoğraf :,.0 
gibi elde taşınılan bu r• f
biri bir köyde, diğeri W 

1
. ~ 

·k'ef 
olan iki dostun, isted> '. ı 
konuşabilmelerini teırıiJl f 

Türki:ye Curnhur.iyeti vatandaşı 
olına, 19 yaşından büyük, 15 ya
§llldan küçük olmamak, hiç bir 
suçla mahkum olmamak, ilıasta"lık
sız olmak, bürryece denizciliğe el
verişli ve mukavim olmak, kulak, 
burun, göz, sinir muayenelerinde 
normal çıkmak, bir veli göster
mek, nümune,;ine uygun ve no -
terlikçe tasdiJ<li taahhüdname ver
mek 18.zımdır. Sıhhi muayene 
m~ktepte yapılır. İsteklileroen 
girme şartlarını haiz olanları?) sa
yıısı çdk olursa İngilizce bildikle
rini bir imtihaıtla i<;bat edenler 

tereih olunur. 

lngiliz Amirali Abide-
. ço~ 

gibi harb esnasında <. · 

rıyacaktır. . aırıl 

Dobrlyerin ikinci ı 01'.10w· 
lince bu: Sihirli bir goı ııeıf 
merika Milli Müdafaa Jıf>İ 
tarafınd3n tecrübesi yaP' 

ye Çelenk Koydu 

Bu mektep mezunları dört sene 
müddetle mülazinı kaptan ve ma
kini5t namı altında tüccar gemi
lerinde staj görmeğe mecburdur
lar. Bu esnada kaptanlara 50, ma
kinistlere 60 lira ücret verilir. 

Yük5ek Deniz Ticaret mektebi
nin yüksek 'kısmından mezun olan
lar, yüksek tahsil görmüş sayılır-

lar. 

(1 inci sahifeden devam) 
mişlerdir. Eğlence yerlerine ge
len İngfüz bahriyelileri oralarda
ki halkımız tarafından samimi:yet
le k&r§ılanmışlard.ır. 

İngiliz deni2ıcileri bu sabah da 
karaya çıkarak müzeleri ve muh
telif yerleri ziyarete başlamışlar

••••••••••••••••••••••••••• 

Anlaşmada Ruhi 
Endişeler 
(1 inci sahifeden devam) 

]eri bahis mevzuudur. Letonya, 
Litvanya, Estonyanın, Baltık de
nizinin şimalinde Sovyetlerle hem 
hudud bulunan, Sovyet-lerce, Al -

_manya lehine, Rusya aleyhine na
zilerin gizli tartiblerine alet ol-

-
flll-lllıllllllllfllldl.Wllllllllllııllll-lllıllllllll"- maki a bilinen küçük hükumetle --

HiKAYE: 

iLK AŞK 
(4 üncü •ayfadan devam) 

Kaşlarını çatarak bana döndü: 
- Sen de ne sessiz insansın .... 

Hani, kocam olsa idin, senınle bir 
gün yaşıyamazdım ... 

Yine sesimı çıkarmıyordum. Bir 
ceviz aldı, ağır ağır soydu. dişle-

di. Garsonun koşarak getirdıği 

rakıdan kadehme doldurdu, bana 
da ıkram etmeği unutmadı: 

- Neye içmiyorsun? 
Kendi içtikten sonra, durakladı: 

- Ne diyordum? 
Gayri ihtiyari gülüverelim: 
- İlk aşkını anlatıyordun? 

Başını salladı: 

- Ha, evet ... Ne diyoroum? .. 
Kendine değil. bana kızdı: 
- Söyliyeceğimi unutturdun? 
Sonra, birdenbire hatırladı: 

- Neye güldün? 
-Hiç! 

- Hayır; biç! deme. Neye gül-

dün? Yani ben, yalan mı söylüyo-

rum. 

Artık dayanamadım: 

- Sevgilim, senin ilk aşkın Ka

drköyünde mi. Acıbademde mi, 

Şehzadebaşında mı idi? İlk sevgi-

lin sarışın mı itli, beyaz mı idi. es-

mer mi idı? Sen, on beş, on altı, 

yoksa on yedi, on sekiz, yoksa on 

sekiz, on dokuz yaşında mı idin? 

Nah! der gibi ehle yüzümü ka-

rışladı: 

- Ne aptalsın! .. İnsan, hangisi

ni daha kuvvetle hissederse, ilk 

aşkı. odur. 
MAHMUD YESARİ 

"' Eski Aşık 
Ekrem ve Nazlı isminde iki 

aşık dün İstiklal caddesinden ge 
çerlerken Nazlının eskiden ta
nıdığı Refik isminde bir gencin 
taarruzuna maruz kalmışlardır. 

Refık Ekreme saldırmış ve 
boğazını sıkmak istemiştir. 

Etraftan yetişenler kendisoni 
yakalamışlar ve karakola gö -
turıvüşlerdır. 

rin garanti istememeleri, bilvasıta 
teeavüz keyfiyetinin haHine, tarif 
ve izahına başlıca engel halinde -
dir. 
Almanyanın, nazi şe>flerinin te -

cavüz ve harb planlarına alet ola
cak bu memleketleri, Sovyetlerin, 
müşterek veya üç taraflı garanti
ye, anlaşmıya göre işgali takdi -
rinde, Soıvyetler Cumhuriyeti İt
tihadına dahil edilmesi, komünist 
ıdaresi sisteminin Avrupadaki tat
bikat sahasının genişliyeceği kor
kusu, Moskova müzakerelerinde, 
bilvasıta teeavüz formülünün hal
linde İngiltere hükumetinin ve 
murahhaslannın düşüncelerini ve 
endişelerini arttırdığı söylenmek
tedir. 

Nazi ve faşist tecavüz ve istıl.iısı 
aleyhine demokra,t devletlerle bir 
leşecek Sovyetlerin, girişecekleri 

müşterek müdafaa ve mukavemet 
harbinde, ideolojik bir gaye takib 
etmiyecekleri tahmin edilebilir, 
umulabilir. 

Sovyet Cumhuriyetleri İt-
tihadı hük~ıi erkanı, tak-
dir ederler ve bilirler ki, 
faşist ve nazi taarruzlarına 
karşı müşterek mukavemet ve mü
dafaa cephesindeki harb, taarruz 
ve tecavüzü kırmak, mütecavizi 
ve mütearrız1 yenmek olacaktır. 

Moskovadaki İngiHere - Sovyet
ler müzakere sinin ilerlediğinin 
haber verildiği son günlerde, Av
rupanın muhtelif memlekeHerin
de sağ cenah fırkalar erkanı ve 
gazeteleri kısmen , müfrit sağ ce
nah mensubları ve matbuatı ta
mamen esef ve feryad seslerini 
fazlalaştırmış'lardır Bunlar İngil
tere hükumetinin, Sovyetle:rle an
laşınasile, Stalinin Avrupayı Sov
vetleştirmek planına alet ol~ağı
~ı tekrarlamağa kadar ileri gitmek 

tedirler. 
Stalin başta olmak üzere, Sov

yetler Cumhuriyeti İttihadı er_ -
kiınımn, nazi ve f&§ist teeavuz, 
taarruzu aleyhine çıkacak müş
terek müdafaa ve mukavemet har
binde, ideolojık gayelere göre ha
reketi tasavvur ettiklerini, dü -
şündüklerini tahmin edemiyoruz. 
Çünkü bu zevat da pek3lfı takdir 
ederler ki, böyle bir vaziyette, 
faşist, nazi. demokratlar i.ttih"'.11 
birleşmesi tehlikesi başgosterır, 
sonu nerıye varacağı şimdiden lre
tixilemı(feeek ~hlikE<terle kar\ıı
Jaşılır. 

ETEM lZZET J\ENİCE 

dır. 

Yarın misafir gemilerin sıhhiye 
mensuplaTı şehrimizdeki muhtelif 
sıhhi müesseselerimizi gezecek -
lerdir. 
Yarın İngiliz - Türk bahriye -

Jileri arasında da bir futbol maçı 
yapılacaktır. 

İzmir 3 (Hususi) - İngiliz Ma
laya saffı harb gemisinin İzmiri 
ziyareti burada sevgi tezahürleri
le karşılanmtştır. 

İnıgiliz denizcileri dörtte kara
ya çıkarak şehri gezmişlerdir. 

Halk ve alakadar makamlar ge
miye üzüm, incir, karpuz, şeftali 

gibi mevsim meyvaları gönder 
mişlerdir. 

Gemi kumandanı İzmirde ken 
dilerine karşı gösterilen bu sami 
mi muhabbete nasıl teşekkür et 
mek lazım geldiğini ifade ederken 
demiştir ki: 

- Hepimiz son derece mütehas 
sis bulunuyoruz. Size teşekkürle 
rimizi söylemek için keşke Türk 
çeyi öğrenmiş olsaydık. 

Trende İki Çocuk 
Dünyaya Geldi 

Osmaniye - Adana arasında iş 

liyen trende iki çocuk dünyaya 
gelmiştir. İyi bir tesadüf eseıi o
larak trende Ülfet adında bir ebe 
blllunmuştw·. 

Birisi, Osmanıyede manifotura 
cı Bay !Hakkı Kılıç ve diğer i de 
Misis nahiyesinde bir köv !üye aid 
olan çccuklar hareket esnasında 

dünyaya gelmişlerdir. 

Dahiliye Vekili de 
Geliyor 

Dahiliye Vekili Faik Öztrakın 
cumartesi sabahı şehrimize gel 
me,;i beklenmektedir. 

Satılık Otobüs 
Halen Beyazıt - Maçka hattına 

işliyen bir otobüs satılıktır. Gör
mek istiyenlerin Lalelide Şair Fit
nat sokak 14 numaralı apartıma
nın birinci katına saat 14 ten 17 
ye kadar müracaatları. 

İLAN 
238 numara ile kayıdlı bulundu

ğum eski Yüksek Ticaret mekte
binden 1926 ders yılında aldığım 
tasdiknameyi kaybettim. Yenisini 
alacağımdan eskisinin hükmü yok-

tur. 
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Sihirligözle, en sisli ve ~er 

havalarda 50 kilometr0 

şeyleri görmek kabildif· ·ı~ 
Bundan, bilhassa ta)') JP' 
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Levazım Amirliği Satınalma Komısyo f1lır 
l - 5 say!!' mc\Jre yaptırılacak tentelerinin 5/8/939 cu : 

nü saat 10 da pazarlığı yapılacaktır. rrad1 
r , 

2- Muhammen bedeli 3125 lira ve ilk teminatı da 26 
1 

mesi komisyondadır. Görülebilir. J<buıl,f' 
3 - İs•eklil<'ıin ırnnuni vesikaları ve ilk teminat .rııa 8 $

1 

· ·otl 
lata rıhtım caddesi V0 li Alemrlar han kat ikideki k_?mıS) 

bt 
(ıı 

h: 
la, 
ltı 

hi 
ta 
(( 

~ı 

tiı 

t, 

b 
Q 

' 
~ 

! 

(: 



1 

ıl 
ıı 

,l 

l T ARJliTEN gAHJFELER: 

Kuyucu Murad Paşa 

No. 43 Yazan: Rahmi Yağız 

Yeniden Hücum Yapmak İçin 
Elimizde Malzeme Var, 

~f".1an Suların~a Bulund~ğumuz Maddetçe f!ir 
Qkıkamızı Dahı Boşa Geçırmemeğe Çalışacagız 
°"~ bir ne kadaı: geldim. Burada 

ti F{!Skeıe nazarı dild<atimi celbe-
L. irilaya b ki G" d .. ğüm. • ••le a ım. or u ıs-

!~'orik;ve mebaıu Osmanlı Barut 
h alarından biri iroiq. Bunu 
~t:tad .,, 

ı,_ an öğrenince müsaid bir 
-ııa.ı di la . Ye fabrikayı topa tutma

. ıs~eıe . . 
ıliııı. sını de tahribe karar ver-

ıı '. kararı.ı:nı tatbika geçtim .. 

l'dıırdenbire denizin yüzüne fır -
dır; Ilı. Topumu en yakın paviyona 

9 ıe ettim. Ateş emrini verdim. 
Ilı er tıı.i . . ..,Jrct. attık: lki de torpıdo sa-

tU .
1
um. İskele. büyük bir gürül· 

1 e b h ıı· er ava oldu. 
bıı ır kaç dakika içinde yaptığım 
fil :leş baskını, fabrikanın muha
hıı,, ~·asını harekete geçirdi ... Sa
Lı aptıyan yabani incir ağaç -

ııı~~n arasından birdenbire üstii
t~fek hır ateş geldi. (100) e yakın 
taıc ve iki makineli tüfeğin işti-

etı - · 
fi,· gı ateş etrafunızda suları 
··~tk )'ine en toparlandım, daldım, 

t~llıer.otamı takib ede ede size ye-
l' 8e, limana gelmeğe çalıştım. 

ııı 14~hıııinen bir mil kadar ilerle
diıt m. iskele bordamızdan iki 
bi illan destroyerlerinin uçar gi
<lk~eçlıklerini gördüm. Bizi ara-

<arına h"'k · k ı· bıa.n . u mettrm.. Artı ı -
te~,~ıdecek, size yetişecek. ha
ıta·ııı ııe iştirak edecek vaziyet 
la.· . "dığını hesapladım. Bır tara-

&ıııe k 
r ... \· re geceyi beklemeğe ka-
bııra;rdim. Buraya geldim. Sizi de 
%• a buldum ... Şimdi, yeni e -

'erıniz· beki' l<.ı ı ıyorum ... 
!( avye sözlerine nihayet verin

•ttt 01Tı0dor Brodey onu tebrik 

t.;-t~ebrik ederim Kapiten Klav
llıııı,~mana gelmeıken, bize katıl-
1ııha .n. daha muvaHakiyetli ve 
ntı ıyı neticeli bir iş g<irmüşsü
ba;.b Osınanlılann esasen az olan 

lan b llıalzemesine yardıma çalı -
ırı .k il!\· cı barut fabrikalarını ve-cu,•· 

b't - ı olsun arızaya uğratmak, 
~hlılan . 

"'ketele . . nı batırmak, bır kaç 
~a farını .tahrib etmekten çok 

ıı, ıde!ı hır harekettir. 
z~ ge1· 
~ ınce: 

'llaQ:iten Naznıet ile birlikte li
~ııı .., gırdik. Osmanlı donanması-

"eıııı t"la do r Yerine kadar çıktık. 0-
~ladık. naıunaya: birkaç torpido 
0hğı k Donanma bize ateş açtı, 
1e du a;·dık.. Tophane önlerin
~ tr ran, Yük almağa uğraşan bir 
lıtdıkarısport göı.ıdük. Onu da ha
~· Sonra, arkamızdan takibe 
'estroyerleri şaşırtmak için 

Kapiten Nazmıtt Anadolu sahilini 
ben de Rumeli kıyısııu takiben ya-

ni, senin rotana mukabil bir seyir 
hattı üzerinde ilerleıneğe başla

dık. Dönüşe geçtik. Y edikule ön
lerinde gözüme bir düşman des

troyeri ilişti. Gemi, her şeyden bi
haber limandaki gürültünün far
kında olmadan demir üstünde u
yukluyordu. İki torpido da ona 

salladım. Koca destroyer çok geç
meden denizin dibine indi. Ben de 

tıpkı sizin gibi artık işin sarpa sa
racağını kestirdim. Kaçmak, giz
lenmek, geceyi beklemek için bu

raya Hayırsız adaya gel ~im. Ka
piten N azmet de adalar önlerinde 
dolaşan düşman destroyerlerinin 
karşısında rotasına devam ede -

memiş, o da biraz sonra yanıma 

geldi. Çok geçmeden sizin geldiği• 

nizi gördük. Maamafih bu, çok iyi 

oldu. Ta boğaz sularına kadar gi
dip te Marmara adaları açıklann

da buluşacağunlla burada karşı
laşmamız yeni harekete geçmek i· 

çin karar vermemize yarıyacağın
dan çok daha iyi oldu ... 

Brodey sustu, soluk aldı, Kapi• 
ten Nazmet sordu: 

- Buradan doğruca boğaza mı 
döneceğiz? Yeniden ibir kaç hü -

cum yapmıık için elimizde malze
me ve fırsat var zannediyorum .. 

Brodey arkadaşına hoşnud bir 
bakışla baktı, mukabele etti: 

- Düşman sularında bulun -
doğumuz müddet zarfında bir da
kikamı;zı bile boşa geçirrnemeğe 

çalışacağız. Değil böyle bol mal -
zeme, müsaid fırsat varken, hatta 
bütün bu imkanlar elden çıkmış 

bile olsa azami kabiliyetimizi 
mümkün mertebe düşmana paha-

lı zarar !ara mal olacak hareketler 
yapınağa hasredeceği.% .. Düşünce

niz yerinde Nazmet. Şimdi, yeni 
yapacağımız hareketi şurada mü
nakaşa edelim. Karar verelim. Va
zifemizi taksim edelim. İşe başlı· 
yalım ... 

Klıwye ile Nazmet başlarını sal· 
ladılar, süvarinin fikrine iştirak 
ettiler. 

- Evet .. Konuşalım, karar vere
lim .. Tatbik edelim!.. 

Brodey devam etti: 

- Esas vazifemiz Marmarada 
terör yapmak, gemilerin buradan 
geçmelerine, boğaza varmalarına 

mani olmak çerçevesinde inki -
şaf edecek hareketlerden ibaret
tir. 

(Deramı var) 

Her Pazar 1250 Lira 
Çıkarmak Lazım! 

(5 inci sa11tadan devam) 
Tabii zorla değil, artırdık, aldık. 

Fakat belediye buraya esasen 12 
bin lira kıymet biçmişti. 
Şu gördüğünüz yerde plaj ile 

bir de şu bahçedeki kahve, lokan· 
ta. gazino, ne ismi verirseniz ve
riniz bur da oturma yeri var. 

Üç senede 15 bin lira üzerinden 
yılda 5 bin lira isabet eder değil 
mi? İstanbulun yazı ve iş günleri 
malüm. İstanbulda haziranın 15 
inden itibaren ağustos sonuna ka
dar havalar güzeldri diyelim. İş 
günleri de yalnız pazar olduğuna 
göre 10 hafta zarfında bizim bele
diyeye vereceğimiz beş bin lirayı 
bu 10 pazar günü çıkarmak ıa -
zımdır. Bu 5 bin liraya bizim pa
ramızın faizini bir yıllık emeği

mizi, çoluğumuzun çocuğumu • 
zun yiyeceğini de ayda 200 liradan 
hesab edersek bir senelik olan 2400 

f 
lirayı da 5 bin liraya ililve edince 
7400 lira eder? 7400 lira kazanç ü
zerine vergileri çalgı, şarkı, rek
Jam, ve garson ücreti de 2500 lira 
hesab ederek ilave edelim. Etti mi 
10 bin? Şimdi bu 10 bin liralık te
miz kazanç i:çin en az 2500 liralık 
materyal masrafı da olur ya. İşte 
10 haftada 12500 lirayı yani her 
pazar günü en az (1250) yi çıkar
mak liizım. Maazallah iki pazar da 
yağmur yağdı mı? felaket .. Bunu 
çıkarmak için de 100 paralık li -
monataya 30 kuruş, 5 kuruşluk 

dondurmaya 45 kuruş fiyat koy -
makta hakkımız var mı yok mu?. 
Biz bu bahçeyi ve plajı 15 bin lira 
yerine 1500 liraya tutsak o takdir
de 45 kuruşluk dondurma 10 ku
ruşa olur ve hakikaten halk da ge
lerek hınca hınç bahçeye dolar? 
Şimdi kabahat kimde .. bunu siz 

bulun? ZEKİ CEMAL 
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lf~tıı 
ıtı;,k . en, bu sözleri kızı korkut
a[ ıçı" • 

<:iUtnı · SOylemişti. Yoksa onu 
J lııs ek nizetinde hiç değildi. 

Otdu •:den ayrıİıp gitmek isti-
• <\.ı 

~, göt .. zı da tehdid edıp bera-
lle ... Urmeyi kararlaştırmıştı. 

n · "' tıery Ufuzıu b' emin kocası, hem d 
lı. llıı ır şeyhe damad olacak
It..ı>- Prrı]eyı kuvveden fiile çı -

·aıı: i . 
J~ı Çın herşeyi göze almıştı. 

feQı 0~n dVdan dönüyordu. Tü -
Pa ~. ~Zunda, yavaş yavaş kam-
h. "·J•ıy d 
't fe • or u. Birden bire, acı 

)· ry d ... 
•ııınd .şıttı. Molbcnin kızın 

~elıdıd a bulunduğunu kendisini o • etw· . • 
•41act

1 
gını anladı. .Koşmağa 

ıı~ f. 
e~Yad 

ı, J aı:.senin biraz ile-

No: 31 

risipde bulunan bir yabancı da i- ı 
şitmişli Durdu, bir an düşündü, 
sonra maiyetindeki zencilerle be
raber kampa doğru yürüdü. 

Jansı:.n, ça_ılıra girdiği zaman 
feci bir manzara karşısında kal -

mıştı. Molben, kudurmuş gibi kü
çük kıza sarılml§tı. Tüfeğini kur

tarmak, kızı öldürmek istiyordu. 
Meryem, tüfeğin namlusunu sı

kı sıkı tutuyor, bırakmıyor, avazı 
çıktığ kadar bağırıyordu. 

Jansen arkadaşının üzerine a -
tıldı. Mo!ben kızı bıraktı rovel -
verini çekti, ateş etti J ansen kan· 
lar içinde yere yuvarlandı. Mol
ben başını çevirdi. Uzun boylu, es• 
mer benizli ve haki renkli bir avcı 

Çeviren: FUAD SAMİH 

elbisesi giyinmiş bir adamla kar
şılaştL Rovelverini buna çevirmek 
istedi. Fakat, suratına yediği şid
detli bir yumruğun tesiri!e yere 
düştü. 

Yaban~ı Meryeme hitaben: 
-Bu hal ne?. 

• 

Dedi. Kız, arabca birkaç kelime 
mırıldandı. Yabancı, fasih bir a
rabca ile ayni suali tekrarlayınca 
küçük kız: 

- Bunlar, dedi. Beni ormandan 
ve Korakdan ayırdılar. Bu adam, 
beni eş yapmak istediğini, kabul 
etmezsem öldüreceğini söyledi. 

Tabii red cevabı verdim. Üzerime 
atıldı. Bağırmıya başladım. Arka

daşı geldi, beni kurtarmak istedi 

Yazan: F. Samih İSTANBUL 
l (Dünkll. sayıdan devam) 

- Cenabı kadiri mutlak sulta
nımın ömürlerini uzun etsin!. Bü
tün bu söylediklerıniz doğrudur. 
F'akat, bu yavcuğu ben aciz ku -
lunu:zıa bağışlayınız. Kendisini ta
lim ve terbiye edeceğim, hüküm
darıma !Ayık biT bende olmasına 
çalışacağım... .. 

Dedi. Hazır btı!unan ayan ve 
eşraf da vezirin tarafını iltizam 
ettiler. 

- Hükümdar: 
- Münasib görmüyorum. Fa -

kat canını bağışlıyorum. Yalnız, 

Zal Pehlivanın oğlu Rüsteme söy
lediği sözleri unutmayınız: ·Düş

manlarını aciz, hakir görme. Ben, 
ne ~k defalar, ufak bir pınar -
dan çıkan suyun, birçok sularla 
birleştiğini, nihayet deveyi yüki
le beraber sürükleyip götürdü -
ğünü gördüm ...• 

Vezir, Padişaha teşekkür etti. 
Çocuğu aldı, konağına götürdü. 
Bağrına bastı, evl.Ad yaptı. Hoca
lar tuttu. Okuttu, yazdırdı. •Ada
bı mülCıkü talim• ettirdi. 

Çocuk, •nazı nimetle• büyü -
dü. Bütün kendisini görenler ha
line, konuşmasına hayran kalı -
yorlar, takdirden kendilerini ala
mıyorlardı. Delikanlı, iltifatlarile, 
sözlerile herkesi teshir ediyordu. 

Vezir, bir gün huzurda, bir sı
rasını getirdi. Evl.8.tlığının mezi -
yetlerinden bahsetti. Hükümdar 
gülümsedi. Sadinin şu meşhur 

beytini tekrar etti: 
•Akibet gürk znde grük şevcd 
Gerçi bn ademi büzürk şeved• 

• •• 
Aradaıı iki sen~ geçti. Çocuk 

büyüdü, güçlü ve kuvvetli bir 
delikanlı oldu. Bazan "ta biniyor, 
silahını alıyor, yalnız başına kır

lara gidiyor, .. avlanıyordu. 
Bu sırada, çapkın ve serseri 

kimselerle tanıştı, ahbab oldu. 
Nihayet, bir gece veziri, karısını 
öldürdü, nesi var; nesi yok aldı. 

Bu serserilerle beraber dağa çık
tı, babasının mağarasına yerleşti. 

Hükümdar, bu haberi işitince 

dudaklarını ısırdı. Hazır bulunan
lara hitaben Sadinin şu iki kıt'a
sın okudu: 

•Fena çelikıten ala kiliç yapıla
maz. Aslı bozuk olan da terbiye 
ile adam edilemez. 
cYağmur, bağda lale bitırir, ço-

rak yerde diken ... • -

• •• 
cÇorak yerde sünbül yetişmez. 

Beyhude tohum saçıp zahmet çek
me. 

•Kötülere iyilik etmeğe çalış -
mak, iyilere !~nalık etmek demek
tir ... > 

• •• 
Murad Paşa, zalim, gaddar ol

duğu kadar da dessas ve. kurnaz
dı. Padişah •umuru devlet• in ida
resini tamareile ona bırakmıştı. 

Bu ağır yükün altında eziliyordu. 
Koca i!!lpararorluğu idare için zu
lümden başka çare bulamarmştL 
Kuyucu Murad P!'Ş8.Dın haklı ve 
haksız kelle\~rini uçurttuğu Ana
dolu beklerinin sayısı binleri ge
çer. 

Kuyucu Murad Paşa, 25 cemaz-

Bunların her ikisi de kötü adam
lardır. Ah! Eğer Kor ak burada bu· 
lunmuş olsaydı, berikini de öldü
rürdü!. 
Yabancı güldü. , 
- O da cezaya layık. Fakat bu 

bana terettüb eden birşey değil. 

Merak etme ... Seni onun elinden 
kurtaracağım!. 

Dedi. Sonra Molbene döndü. Yu
karıdan aşağı sözdü: 

- Sizi gıyaben tanıyorum. Bü
tün köylüler sizden şikayetçi. Ken
dilerine hakaret ediyor, mallarını 
zorla ellerinden alıyormuşsunuz. 
Arkadaşınız cezasını buldu. Şimdi 
siz, çadırlarınızı toplayınız, bir da
ha buralara gelmemek şartile de
folop gidiniz. Şayed buraya gel
mek cesaretinde bulunursanız ce
zanızı bizzat ben vereceğim. Bu 
cezanın ne olduğunu bilirsiniz de-
ğil ? mı .. 

Molben cevab vermedi. Doğru
lup kalkmak, yabancının üzerine 

yelevvel ıoııo (5 ağustos 1611) de 
öldü. 90 yaşından fazla idi. 

Ahmetli evvelin iradesile kendi 
tarafından yaptırılan ve ismini ta
şıyan medresenin hatiresine def
nolundu. • 

Bazı tarihçiler, Murad Paşanın, 
selefi Nasuh paşa tarafından ze
hirlenerek öldürüldüğünü kayde
derler. 

Nasuh Paşa da, tıpkı onun gibi 
gaddar, zalimdi. Tarihlerimizden 
biri kendisinden bahsederken: 

•Nasuh Paşa, rakiblerini bir ta
vuk boğar, bir kadeh kırar gibi 
öldürür, mahvederdi.> 

•Nişancı Hıdır Efendiyi öldür
düğü zaman bunu muvafık görmi
yenlere: 

- Kendisini dünya gailesinden 
kurtardun, cennete gönderdim. 
Artık aleyhimde bulunmaktan 
vazgeçer sanırım ... 

Demişti Bu söz Padişahın ku -
!ağına aksetti 

Esasen vü~la da Nasuh Paşa 
aleyıhi'!.e entrik~ara başlamıştı. 

Fakat o, mevkiinden emin görü
nüyor, bunlara ehemmiyet vermi· 
yordu. Tedbirsizliği yüzünden fe
Jaketini kendi eliyle hazırladı, ta
cil etti. Müftü ile huzur hocası -

nıiı vücudünü ortadan kaldırmak 
istedi. 

Birinci Ahmed, Nasuh Pa~anın 
tasavvurlarını haber alınca fena 

halde kızdı. Paşa, hükümdarı tes
kine çalışacak yerde: 

•Kararun karardır. Bu, ya ye
rine gelir, ya da ben istifa eder, 

çekilirim. Mührü hümayunu alı

nız, kim~ isterseniz veriniz! ... • 

Dedi. Birinci Ahmed, tahtından 
fırladı: 

- Alçak! Vezir katili ... Yıkıl, 

git karşımdan ... 

Cevabını verdi. Nasuh Paşa ko
nağına gitti. Hastalık bahane e

derek dışarı çıkmadı. Padişahın 

huzuruna gitmeğe cesaret edemi
yordu. 

13 Ramazan 1623 de (17 ilkteş
rm 1614), Padişahın iradesile bir 

yeniçeri takımı, yüz bostancı Na
suh Paşanın konağını sardı. Cel

loolar, vezirin sıhhatini sormağa 
geldikleri bahanesile yanına gir
diler, aman vermeden boğdular. 

Hazinesini aldılar, saraya götür
düler . 

Nasuh Paşanın bu feci akıbeti
ne, etrafına ropladığı müneccim -
lerin de dahli vardır. 

Bunlar; rnes'ud bir yıldız altın
da doğduğunu, yıldızının çok par
lak olduğunu, dünya durdukça 
sönmiyeceğini söylüyorlar, kendi

sini ikna ediyorlardı. Hatta, hü -
kümdar olması ihtimali bulundu
ğunu bile söylüyirlardı. 

F. Samih İstanbul 
. .. '"''"' '"" 

Or. Ekrem Behçet Tezel 
Tıh Fakültesi Kulak Boğaz, 

Burun Doçenti 
TakRm CUmluarl:ret cadd.., 17 

Hu:nne Paıuıcdaa maada ırüaler 1-1 
Telefoa: UfK 

atılmak istedi. Fakat suratına ye
diği şiddetli bir tekme ile yeniden 
yere yuvarlandı, ağzından kanlar 
boşanıyordu. 

Yabancı hiddetle bağırdı: 
- Defol, diyorum sana ... Şunu 

bil ki ben buraların amiriyim. U
fak bir işaretim seni de, maiyetin
dekileri de mahvetmeğe kıi!idir. 

Şimdi kim olduğumu anladın de
ğil mi?. 

Haydi ... Defol... Gözüm görme
sin, seni!. .. 

Molbe'1, bin müşkülatla kalktı, 
çadırdan çıktı. 

Yabanr.ı, küçük kızın ellerini, 
ayaklarını bağlıyan ipleri keser
ken: 

- Merak etme, yavrum! dedi. 
Seni ailenin yanına götüreceğj.m. 
Hangi köydensin sen?. 

Bu sözleri söylerken küçillı: kı
za dikkatle bakıyordu. Kız, arab
ca söylüyocdu. Fakat şivesi hiç ile 
bir bedevi kızının şivesine ben -
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ikinci Kürek Teşvik 
Yarışları 

Öniimüzdeki Pazar Günü Ahırkapı 
ile Y enikapı Arasında Yapılacak 

Beden terbiyesi İstanbul Böl
gesi Su sporlıırı Ajanlığından: 

1 - Mevsimin ikinci kürek 
teşvik yarışı 6/8/1939 Pazar gü
nü Yenikapı - .Alıırkapı arasın

da 2000 metre düz bat üzerinde 
yapılacaktır. 

2 - Müsabakalara tam saat 10 
da başl.anacaktır. 

3 - Lisansı olmayan hiç bir 
sporcu müsabakalara iştirak ede
miyecektir. 

4 - Müptedi, kıdemsiz ve kı
demli olmak üzere üç sınıf kü-

Bölge Yüzme 
Şampiyonluğu 

1 - Bölge yüzme şampiyon

luğu seçme müsabakalarına 

5/8/1939 Cumartesi günü Be • 
şiktaş klübü yüzme havuzunda 

devam edilecektir. 

2 - Müsabakalara saat 15 te 

başlanacaktır. , 

3 - Seçme müsabakalarına iş

tirak etmiyen sporcular Bölge 

şampiyonluğdna girmek hakkı -

nı kaybederler. 

4 - Jüri Heyeti: Ahmet Fet • 
geri, Abdurrahman Benlioğlıı, 

Riza Sıieri 

Hakemler: Sıtkı Eryar, Ali Rı

za Sözeralp, Bekir Macur, Hik
met Üstündağ, Nuri Bosut, Hü -

samettin Güreli, Behzat Baydar. 

Eskrim Birincilikleri 
Beden Terbiyesi İstanbul Böl

gesi Eskrim Ajanlığından: 

1 - Yakında yapılacak olan 

Bölge eskrim birincilikleri ;çiıı 

şimdiden hazırlıklara başlana

caktır. 

• /1. - Eksersizlere eskiden ol
duğu gibi Beyoğlu Halkevi salo

nunda Çarşamba ve Cuma gün

leri akşamı saat 17 de devam o

lunacaktır. 

3 - Eskrimle aliikadar bütün 

idmancıların muayyen gün ve sa

atte Beyoğlu Halkevi salonun -

da hazır bulunmaları lüzumu e

hemmiyetle rica olunur . 

İsviçredeki Spor 
Klübleri 

Bern, - İsviçre Futbol Fede

rasyonunun neşrettiği bir rapo

ra göre İsviçrede cem'an, 1050 

ekibi ve 76.300 azası olan 631 

klüp vardır. Son yıl 200 ü hariç 

te olmak üzere 25.400 maç yapıl 

mıştır. 

zemiyordu. Cildi de fazlaca be -
yazdı. Herhalde bedevi kızlarına 
benzemiyordu. 

- Kabilenizin ismi ne?. Bu ko
ralı: dediğin kim?. 

- Kabilem yok! Korak da l>ir 
maymundur. O ~ ben ormanda 
yaşıyoruz. 

Yabancı kızın bu garih cevabı 
karşısında düşünmeğe başladı, son
ra mülayememetle: 

- Ya! Korak bir maymun öyle 
mi?. Ya sen nesin? 

- Ben de bir maymunum!. 

- Nasıl?. 

- Evet, Korak, beni her gün 
döğen babamın elinden kurtardı, 

ormana götürdü. O zamandanbe
ri ben de maymun oldum. May -
munlarla beraber yaşamıya baş
ladım. 

- Korak şimdi nerede?. 
Meryem, elile vaıı,t ormanı ip

ret e,lti 

rekçi arasında yapılacak yarış • 
!arda puvan hesabile birinciliği 

kazanan klübe bir kupa verile -
' cektir. 

5 - Jüri Heyeti: Ahmet Fct -
geri, Abdurrahman Benlioğl u, 
Riza Sueri. 

Hakemler: Sıtkı Eryar, İsmail 
Dalyancı, Hikmet Üstündağ, Be 

kir Macur, Nedim Ulbatur, Beh

zad Baydar, Bedri, ihsan Belor, 

Nuri Bosut, Ali Riza Sözeralp. 
Saha Komiseri: İbrahim Kelle. 

\Enternasyonal Atletizm 
Müsabakaları 

Stutgrat, - Burada yapılmak 
ta olan atletim: enternasyonal 
müsabakalarının neticeleri şun
lardır: 

400 metre koJU: 1 - Haman, 
47,9 saniye, 

1500 metre koşu: 1 - Mostert 
(Belçika) 3 dakika 54.2 saniye, 

400 metre manialı: 1 - Hül- · 
ling 53.6 saniye, 

Çekiç: 1 - Storch 58.20 met-
re. 

Disk: 1 - Votapek 49.16 met 
re. 

Yüksek atl.tma: 1 - Okamo
to (Japon) 2 metre, 

• • 
Berlın - On iki milletin iş-

tirakiyle yapılan atletizm müsa· 
bakalarında parlak neticeler a
lınmıştır: 

100 metre koşu: 1 - Mecker
mann, 10,7 saniye, 

200 metre koşu: 1 - Mecker
mann 21,3 saniye, 

10.000 metre mukavemet ko
şusu: 1 - Csphar (Macar) 31 
dak. 24,9 sa. 

4X100 Metre bayrak koşusu: 

1 - Post S. V. Manhayn 41.5 
saniye, -110 Manialı koşu: 1 - Lid 
man (İsveç) 7.49 metre. 

Sırıkla yüksek atlama: 1 -
Hauzvickel 4,05 metre, 

Gülle: 1 - Kreep (Estonya) 
16,05 m. 

Cirit: 1 - Varcego (Macar) 
70.78 m. 

100 Metre koşu (kadınlar a
rasuıda): 1 - Fanny Koeıı (Hol 
landa) 12 S. 

200 Metre koşu: 1 - Voigt 
25,1 S. 

400X4 Metre bayrak koşusu: 
l - Alınan A. Ekibi 47 S. 

Uzun atlama: 1 - Christel, 
6.12 metre. 

Disk: 1 - Giselo Mauerma
yer 45,11 metre. 

- Bulunduğu yere gidebilir mi

sin? Yolu biliyor musun?. 

- Hayır!. Bilmiyorum ... Fa -

kat, Korakın gelip beni bulacağı

na eminim ... 

- Peki öyleyse ... Sana birşey 

telı:lif edeceğim. Ben, birkaç sa

at ileride oturuyorum. Seni e\i

me götüreceğim. Korakı bulur> -
cıya kadar karımla beraber otu

rursun, olmaz mı? Söyle, ne di· 
yeceksin?. 

Malben ile adamlar vesillikler a 

rasında kaybolmuşlardı. Yabancı

nın yanında uslu uslu oturan Mer
yen, Gi!a'yı kucağına aldı. Kendi

sini kurtaran adam, onu yerin' 

kadar götürmek istiyordu. 

Genç kız müteredditti; neye kP 

rar vereceğiz. 

(Dtııamı tıat') 
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kurtulunuz 

Maliye Vekaletinden: 
lf/e/939 pazı;rtesi günü saat 15 de Ankarada Nafıa Vekaleti bi

nası içinde MaLzeme müdürlüğü odasında toplanan Malızeme eksiltme 

komisyonunda 1170 lira muhammen bedelli muhtelif camların açık ek

siltme usulü ile e!Wltıftesi yapılacaktır. 
Eksiltme ıartı-amesi ve teferrüatı Maheme müdürlüğünden bedel

siz olarak alınııhilir. 

Muvakkat teminat, 87 lira 75 kuruştur. 
İsteklilerin muvakkat teminat ve şartnamesinde yazılı vesaik ile 

birlikte aynı gıin saat 15 e kadar mezktır komisyonda hazır bulunma-

ları !Azımdır. (3374) (5648) 

Nafıa Vekaletinden: 

Nafıa Vekaletinden: 
10/8/939 pet§Pmbe günü saat 15 de Anlw'ıııda Nafıa VekA!eti binası 

için.de Malzeme müdürlüğü odaı;ı.ıııda txıplanan Malzeme eksiltme k.o· 
ınisyununda 3818,75 lira mıilıa.ınınen bedelli 9000 litre kınnızı benzin ile 
650 tenPke beyaz berziJiin açık eksiltme usulü ile eksiltmesi yapıla
caktır. 

EJDıiltme şartnamesi ve teferruatı bedelsiz olarak Malzeme müdür
lüğünden alınabılir. 

Muvakkat teminat 286 lira 41 kuruştur. 
İ.!tP.klilerin muvakkat teminat ve şartnamesinde yazılı vesaik ile 

birlikte aynı gün saat 15 e karlar mezkur komisyon.da hazır bulunmala-
rı !Azımdır. (3257) (5543) 

Deniz Gedikli Erbaş Orta Okul 
Müdürlüğünden: 
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MAZON MEYVA Tuzu 
~~ferrih ve midevidir. MiDEYi ve BARSAKLARI, KANI temizler. Sıh.ha~: 
latıf bir yardımcısıdır. MiDE ve BARSAKLARI alıştırmaz ve yormaz, ıN f 
~~Z, HA.ZIMSIZLl.K! MiDE BULANTISI ve bozukluğunda, barsak Terrıbe 
lıgınde MıDE EKŞılıK ve yanmalarında emniyetle kullanılabilir. ,

1 

M I
• D E R~hatsızlı~ları, . Y an~.al~rı, .. Mide ... Ağrıl!lrı ve Ekşiliklerini ve Yemeklerden Sonra ~iiJ 

Hülasa: Vucutta Hıssedılen Çokuntu ve Agrıhk ıle Kolayca mücadele İçin Hazmın En Mue 
musahhihi Olan MAZON Meyva Tuzu Alınız. 

Mazon İsmine ve HOROS Markasına Dikkat Ediniz 

BUGON 
KUM&AOASINA 
PAQ~ATAN 
KOCOK El 

~· YA~IN 
Cft( DEFTEQ.INE 

IMZAATAH 
- t>OYOK EL 
OLACAKTHl 

T. C. Z RAAT BANKASI 

Emlak ve Eytam Bankasından : 

SATILIK EMLAK 
E1as Yeri Kıymeti Nev'i meıaba1• .~ 

~"'" ; 
l~/150 Kasımpaşa. Eyyühüm Ah· 

met ef. mah. Camii Şerif 
sokağı No. eski 38, 38 mü. 
yeni 41, 43 

152 Büyükada, Ayanikola cad. 
No. 71/2 

153 !Büyükada Ayanikola cad. 
eski 26, yeni 32 mü. 

1600.-

70.-

500.-

300.-

i.ki evin 

3/4 his. 

ıı 
denizden 77.50 ?d2 

dolma arsa 1 
bağın 2183.10 r.12 

480/760 his. 

• • 1838.40 r.ıı 154 Büyükada Ayanikola cad. 
ıNo. eski 26 yeni 32 mü. 

215 Kandilli, Mezarlık sok,lağı 

No. eski 26 
1000.- tarla ı'' 46.150 )\. 

216 Kandilli, Mezarlık sokağı 

No. eski 27 

306 iHeybeliada, Bayır sokak 
No. 2 

337 Büyükada, Yalı mah. Kü
çükkarakol sokağı N o. es
ki 58 yeni 6 

1400.-

182.-

40.-

• 
• 

arsa 

• 

453 Büyükada, Maden, Ayani- 49.- • 
kola sokağı ada 180 par-_ 
sel 7-

"54 Koca Mustapaşa, Katip- ınn.. 

muslahattin malı. Hekim-

455 

oğlu Alipaşa No. eski 240, 
yeni 266 
!Beylerbeyi, Bostancıbaşı 

mah. Kalaycı sokağı No. 5 
74.- • 

64791.94 r.12 

' , 
182.50 )11• 

10.50 1112 

\48 

lf 
132.50 r.ıı . 

İstanbul Tel~fon Müdürlüğünden: ~ 

Müsabaka ile Memur Alınacak~, 
Müdürlüğümüzde münhal bulunan memuriyetlere müSP~)I' 

memur aıınacgktır. İmtihan 18/8/939 tarihinde saat 14 de :fP~e 
ıtır. Kazananlar aldıkları derece sırasile tayin ve Lise mezunlııl' ~,~ 
bilenler tercih edilecektir. \İsteklilerin aşağıda yazılı §artları 
malan lAzımdır. "ı' 

1 - Türk olmak, 18 yaşını bitirmiş veya 30 yaşını geçıneıııı, 
nebi ile evli v:ya yaşar olmamak, ff 

2 - Asker liğıni ikmal etmiş veya tamamile a!Akası 1<esiJJ11 
lunınak, şJı 

, 3 - Halen hıç bir mektebe müdavim ve mukayyet o!Jnaıll ~I 
, 4 - Daire doktorluğunca yapılacak sıhhi muayenesinde <1 11~ 
yılı memurin kanunıınun (4) üncü maddesinin (V) fıkusı ııı~ 
hizmete elverişli oldukları anlaşılmak. ırıtı: 

1 - Okulumuzun kayıt ve kabul müddeti Genelkurmay Başkanlı

ğınca 15/ A[;ustos/939 tarihine kadar uzatıhruştır. Bu müddetin niha- I 
yetine adar lsteklileı· bir istida ile okul müdürlüğüne müracaat etme-

1 Jidirler. 

İsteklilerin nüfus hüviyet cüzdanı ve mektep şahadetrı8 .f! 
kerlik, iyi hal ve adliye vesikal~ı ve aşı kAğıdı ve altı kıt'a 'ııtı 
fotoğrafını bir dilekçeye bağlıyarak 16/8/939 tarihine kad~ 
Telefon Müdürlüğüne müracaatları. (5689) 

2 - İstidaya şunlar bağlanacaktır. 

A - Fotoğraflı nütus cüııdanı veya musaddak sureti. (Tashllı edil

miş nüfus cüzdanı kabul edilmez.) 

B - Beş sınıflı iLY. okul şahadetnamesi veya orta okul tasdiknamesi 

(n1hayet üzerinden hır sene müddet geçmiş olanlar kabul edilir). 

C - tl' zerinden bir sene geçmemiş çiçek aşısı kağıdı. 

D - Gerek kendisinin ve gerekse ailesinin fena şöhret sahibi ol
madıkları ve mahkfuniyetleri bulunmadıkları hakkında hüsnühal ka
ğıdı. 

3 - Birınci S11'ıf için 12 ili 16, ikinci sınıf için 13 ilA 17 ve üçüncü 
sınıf için 14 il! liyaşlarında bulunmak ve doğrudan doğruya sınıf geç

miş olmak. 
4 - Gedıkli er ofarak da ayrıca orta okul mezunları alınarak doğ

rudan doğruya donanmaya Gedikli Erbaş yetiştirmek üzere gönderile· 

ceklerinden bu gibilerin de yukarıdaki vesaiki bir istidaya bağlıyarak 
okul müdürlüğüne müracaaiları. (Bu gibilerin yaş hadleri 15 ila 19 

olacaktır.) 

5 - İsteklilErin K:ısımpaşada !bulunan okul müdürlüğüne veya men-

sup oldukları ~kerlik şubeleorine müracaatları. (5568) 

Sahip ve neor.lyatı idare eden BllfDluharrlrl 

ETEM iZZET BENİCJl 

Buılclıi' 1erı SON TELGRAF Jrlatbaua 

Para biriktirenlere 28,800 lira ikramiye verecek 
Ziraat Bankarnıda kumbaralı ve lhbanıa taurnıf hesablaruıda en aıı 5t Una bıılwıılarıı ••••• 

f llefa çekilecek kur'a ile qaiıdaki pllna ıöre lkrami7e claiıtılııc:aktır: 

4 Aded 1,000 Liralık 4,000 Lira 
4 )) 500 )) 2,000 • 
4 D 250 1 1,000 • 
40 • 100 1) 4,000 • 

100 • 50 1) 5,000 • 
120 » 40 • 4,800 D 

.. ,..c.o. )) 20 • 3,200 " 
DİKKAT: Benblanndald paralar bir Nııt lçincle 500 llradaıı qaiı c1Utın.l1811Jeri dİnıııl,e pktıla 

takdirde 9' 20, fıızlasile verilecektir. 
Kur'alar ıenede ' defa, t Ey161, 1 BJrindU.nun, 1 Mart n 1 Buirm tulhlerincle çekilecektir. 

İnhisarlar U. Müdürlüğündeıı: 
~ 

Cinıi milı:tan mubam- %7 ,5 eklilııoc' Ş' I 
men B. teminatı 

Lira lı:r. Lira kr. 
P!Anya tıragilhı 1 adet 1500 - 112 50 Açık ı. 
Eczayı tıbbiye vı 1~ 
laboratuvar alitı 82 kalem 797 75 58 83 pazarJJlı ıl ... ,~· 
Alatı fenniye 37 kalem 2953 - 221 47 Açık ,,. 
Mangal kömürü 12550 kilo 422 93 31 61 Açık ı. 

1 Iskelede teslim 
11 

Odun 32 çeki 70 40 5 28 Pazar111< , 

iakelede teslim oı.lj 
1 - Yukarda cins ve miktan yazılı 2 kalem mahrukat il~a t' 

kalem malzeme şartnameleri ve llsteleri mucibince hiza)arırı f 
rllen usullerJ.. satın alınacaktır. 111l 

2 - 2 kalem ma.hrukatın Uatesinde gösterilen mürettel> J<l'f 
rine teslbni icap ettiğinden mahallerine teslim şartile fiyat te f 
nacaktır. ve 

3 - Eksiltme 18/VIII/939 cuma günü Kabataşta Levaıııfl I 
bayaat şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. reP 

f - Şartname ve listeler her gün sözü geçen şubeden P
9 

; 

nabilir. ~ 1,l 
5 - İsteklilerin eksiltme için tayin olunan gün ve saatte(~) 

>'eımıe parasile birlikte mez.kür komisyona gelmeleri. 
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