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Sahih ve Başmuharriri: 

ETEM İZZET BENİCB YIL: 3 

Uç YERDE BiRDEN ANi Bir HAREKET 
~oskova Askeri Müzakereleri Üzerine, Japonyanın Mihver 

Devletlerine iştir~ki Israrla istenmektedir 
~---~~~~~ 

l~alyanlar 
için Tek 
Çıkar Yol 

Çemberlayn, Şu iki Ay İçinde 
Vahim Hadiseler Olabilir Dedi 
Bir Rumen 

s~.""". n"""'•"""Alm"""a"""nylUlUl~p""'eş"""kl Askeri Heyeti de 
-.ıtıde, ne kendltl.ai çık - G 1 • 
~hulyalara kaptırmıt e ıyor 
ı._ hiçbir ıeye sahih Moskova 5 (Hususi) - Yakın-

o Q, Onun birinci yolu da buraya gelecek olan İngiliz ve 
)ol• lın 

\' ""%1~ olmalıdır. Franstz askeri heyetlerini kabul 
~ t Jçiı:ı hazırlıklaı- yapılmaktadır. H&-
~ TEM İZZET BENİCE yetler timdi Londrada birleşıni§-

Cld~ :~_'.'~tı içindedir. Ballı: !erdir ve doğruca hareket etmek 
lııiı. td11;"1'lıl, iyi bayat tartı te- üzeredirler. 
'- t"- thUıneı.te büyük müıkiil. •- İ ., • . ngiliz heyetine Kralın birinci 
l\!Qıı ~tadır, Rejim, halktan yaveri Amiral Plonket riyaset et-
1'-'t latıtdakiriık, sükUt, mutlak mektedir. İngiliz bava mareşali 

llıı f Yor, Sir Çar Is Durnet de heyet ara-
~İ4•c •daı,. a,,ı.ı. sükiit, itaat tellı , ...., I> ..., sındadır. Fransız heyetine Yüksek 
"'"l ' ilttatö· 1 .. "'' İt-• ı · ... Coliii r ua~n .... ya çm askeri Şılra azasından General 

llııı18 ~ıılyalara hazır olmak. Dumenk'in riyasetinde, diğer bir 
~.licıir' lDsuılı~ en büyük sa- general ve bir Firkateyn kaptanı 
«e ~d~Pakat, artistik dozu için- iştirak ediyor. 
b hı.. ç._ Hastalık halini aldı-
k,., -.~t Sovyetler tekliflerini baz1rla -
"li " '-nrh ve tehlikeli olur. >,,._.""'illa İnıpuatorluiuııun Ih· mışlardır. Bu tekliilere göre, Lcm-

~1'irı"~'VTur eden İtalyan cll.lı: dra, Pa:ris ve Moskove'.la karşılıklı 1 Fransız ul<eri heyetinin reisi 
~ "Cll hııı daıml heyetler bulundurulac•k • G __ , D ık 

Ylı..::-~ Jumın hedlillfini Fr ,_ _ _, h t' . . . on.,..._. umeı 
~'dlllif, · hutuı olınuıtur. tır. ansız aa......-1 eye ı reısının • 

~dt olııda l'Öz:li d Bopz· bu fikre taraftar olduğu söyleni- ıini istediklerini yazmakta ve bu 
!' •. - töııı var ır. yor. itilafın Japon askeri ricalinin Lon-
~ltj, ,, vuclır. Tunuau iııter, 
~ttd ~ .. ı iater, Kızıl ve Akde- Roma 5 (A.A.) - Bu cümleden draya bir cevabları mahiyetinde 
ı-, e lleııd.i bayra~ın dal&•· olarak Gazetta Del Popolo, Japon olacağını ilave eylemektedir. 

llıı t ltıı later. askeri tellerinin Tokyo bil.küme- Lavoro Fascista gazetesi iri harf-
llıi11,ıı;~•YYii1 :yılludır, İtalyan tinden İtalya ve Almanya ~ bir !erle şöyle yazmaktadır: 
'1tıııcı_ 1 eıı mutlak bir dlaiplin an evvel askerl bir itilaf ıı!ktetme- .Japon askeri mahfelleri, Japon-

~\otıııı ~<>rdan zora götürüyor ve 
ttisı.ı., vrı.ın kıvrandırıyor. Ba-
1 otılltj b "1ııavutıuk, İapanya se
~~tıı 1'1iıı ~d ve hayal ile bes· 
t d-ıı• 11•lli.ıı tamaama serpilen 

C..~tt l•ıı!ç ölçüde fedakhlığa 
~ltıı.,:~eee vuıtalık ettirilmek 
llıiııet· otlardı, Fakat İtalyen 
ti ı hlit ' 

, I 4 tılıı. ve t.plin bu istila bareketle-
lı~ k &nJ'a;ya yapılan yar • 
~~~d •ııdiai için ne halde, ne 
~ıı.ç • !\lçbir maddi ve manevt 
~ll.t·1t~ te~n etmediğini takdir 
\~ Jı.u l•ciltnıemiştir ve yıllar

ııı. tıiı,ı:"dıtı fedakarlık, çektiği 
~d, iti •letıı ve meşakkat karşı· 
4'Y•ı. lllJ:ab Çekmekte ve ıerbest 
11
1
'· lluıı. 'VUtmak tebassürUnde -

~·ı~ ot ratnıen, kendisini bir 
.._ llıaıı.y Çelıreai altında tamamile 
"'a... •ıı.ııı . ) 'ttıa t llyasi ve askeri istls-
) 
11 'ıı. 1ıı lıtrkeden rejim hlla bul
~; v0 b~st~sıdu ve milleti için 
h '1elıld .. Yiik hedefler çizmekle 
'-~·~l ;:'· Bu meşguliyet her te· 
~ ıtt 1 astası &ibi yalnız fikri· 
t h •ı>laıınıak . 

11 •ıi<a h tan ıbaret olan 
~ıı.d,ll Ilı ••t•yi görmek hassa -
~~Ud0 :::?uıniyeti ifade eden 

d ilıtar· 
1 

:Yorırunluktur. 
% ... il!( 1 tc r v0 • Ya nız tebayyül e· 

~ t lııy,1 iSiiyor: Hatayı istiyor, 
• " arını . t' ~ ""'bıı ıs ıyor, Trakyayı 
'h . arı isti . ali AI . )> lgtjb Yor, şım rı-

/. '•1ııı • or A.kd . 

I ı, 1 . ıı ad ' enız Yunan ve 
% alarnu .. 

Jı )ı. t, l<:ıb . ı.stryor, Mlıilrı 
lq ~d'h •ısı ıstiyor ve önüne 

f 1itıısı ~iti .lıonıa imparatorluğu 
)·c o ıeriııd b 

.,. '· p. k en a~ını kaldıra· 
i5 1 lii. t • a at, deg' il b '·t·· b nl 

ı · tıu u un u a 4 

... . ' ı .. kin. b'J im rı ~,11 . ili ı ı e a aktan 
~ 1 ' ııu Ve bütün harb ha-

" "R ' Cldai: lıı.ıı ·• ıııı . Ve iptidai madde-
hıı.ıdıı Unu,~ ııı~ayet iki ~ylık bu· 
\>0 

111lıııadığ aıınesinde tek altını 
' ,,. •ııı h b . 
••ııe lıa esa edeınıyor. 

staı.g· ın t b"" . b (ll ın a ıı ıca atı 
eııcıııı 6 1 ıneı ıııhifede) , 

Misafir İngiliz Filosu 
Yarın Gidiyor 

Bugün Amiral Şerefine Bir Veda 
Ziyafeti Verilecek 

Amiral Cunnig!ıam Milli Şefle .. 
Dün sabah tayyare ile Ankara

ya gittiğini yazdığımız İngiliz Ak
deniz filosu kumandanı Amiral 
Cunnigbam ve mihmandarları 

dün akşam saat 18,30 da Yeşilköy 
tayyare meydanına dönmüş ve as· 
keri merasimle karşılanmıştır. 

Amiral Ankaraya vardığı za -

man, Türk - İ"giliz bayraklarile 
süslenen Devlet Havayolları mey
danında kara, deniz ve hava yük
sek mensupları ile bir müfreze as
ker tarafından karşılanmış ve doğ
ruca otomobillerle Ankara palasa 
gitmi ştir. Misafır Amiral Öğle - 1 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

• 

, 

İnaillz ukert heyeti reisi 
Amiral Plunket 

yanın mihver devletlerile bir it
tifak aktetmesi lüzumunda isı'ar 

etmektedirler. 
t.tç YERDE BİRDEN ANİ 

I HAR~? 
Paris 5 (Hususi) - Gazetele -

(Devamı 6 ıf.cı ıahifıııU) 

Ölen Gencin 
Hüviyeti 
Anlaşıldı 

Evvelki akşam Kireç.burnundan 
g~ekte olan Fransuva adında 
birinin idMesindeki m numaralı 
hususi otomobilin bisikletle geç

mekte olan bir gence çarparak ö

lümüne sebebiyet verdiğini yaz -
mıştık. Yapılan tahkikat netice -

sinde kazaya kurban giden gencin 

Mecidiyeköyünde İkinci Taşocağı 
sokağında oturan Ali oğlu 17 ya

gında Kemal olduğu anlaşılmış

tır. Tahkikata devam edilmekte • 
dir. 

KISACA 1 
Fakat, Sinirlenmiyorum! 

İki yolcunun konuşmasına ku

lak misafirliği ettim; şöyle konu

ıuyorlardı: 

- Niçin fabrikanı genişletmi • 
yorsun . 

- Paramı elden çıkarmak iste. 
miyorum. Ne olacağım bilmiyo

ruz ki, ya Almanya ve İtalya harb 

çıkarırsa?!. Peki bana soruyorsun 

anıına, sen neden sipaTişlerini 

durdurdun?. 

- Ben de onun için. Bu iki dev
letin harb propagandası yüzünden 

kimsenin iş ve gücünde istikrar 
ve emniyet kalmadL 

- Hatta hususi hayatımıza 

bile bu istikrarsızlık tesir ediyor!. 
- Fakat, kat'iyyen sinirlenmi

yorum. 
- Sen de ıinirlenme! • • 

Almanya 
Siparişlerimizi 

Büyük Trakya 
Manevraları 1Gönderm~yormu 

Alman Fabrı.kaları~a Mareşal Fevzi Çakmak Ayın 11 
Bu Yolda Bır Emır 
Verildiği Söyleniyor inde Ankaradan Hareket Ediyor 
Son günlerde İtalyan mallarını 

takiben Alman malları hakkında r-- ~ --~--
bazı rivayetler dolaşmaktadır. Bu 1 
rivayetlere göre, Almanlar kendi 
hesablarına aldıkları bir kısım 
emtiamızı sür'atle vapura yükle
melerini alakadarlara bildirmiş

ler, diğer taraftan Türkiyeden Al
man fabrikalarına verilen sipariş
lerin de karşılanmaması için ikinci 
bir emir verilmiştir. Hatta Tür
kiyeden artık sipariş kabul edilme
mektedir. Bundan evvelki sipa • 
rişlerin teslim edilip edil"'iyece
ği henüz malfun değildir. 

Almanya dahilinde bulunan bir 
çok Türkler de, diğer büyük bir 
kısım ecnebiler gibi Almanyayı 

terkederek memleketlerine dön
mektedirler. 
İtalyan mallarına gelince Ticaret 
Vekili Cemıi Erçin bu :ıneı;eleyi 

Ticaret Vekili Cezmi Erçin 

tenvir etmiş ve hadisenin izam 
edilecek mahiyette olmadığını &öy
lemiştir. 

, 
Mareşalin geçen seneki manevralarda alınmıt resimlerinden 

Ankara 4 (Telefonla) - Trak-
yada yapılacak büyük manevra
ların hazırlıkları bitirilmiştir. Kı

taat yerlerini almak üzeredirler. 
Manevraları tdtip etmek üzere 
Genelkurmay Başkanı Mareşal 

Fevzi Çakmak'ın ayın 11 inde bu-

radan hareket etmesi muhteme~ 
dir. İkinci başkan Orgeneral Asım 
Gündüz İstanbula hareket etmiş· 
ör. 

Her sene yapılmakta olan bu 
manevralar, bu sene Trakyada Bi

(Devcımı 6 ıncı sahifede) 

Bulgaristanda Sivil 
Alman Askerleri mi? 

Hudud Hadisesi Kapandı mı ? 
Bulgar Hükumetinin Şu Sırada Gazeteler 

tarafından Hadisenin İzam Edilmesinden 
Çok Çekinmiş Olması İhtimali Var 

Satie İşi Bükreş 5 (Hususi) - Tevsikine 
imkan olmıyan bir habere göre; 

raftan gelen haberlere göre, Bul
garistanda da manevralar yapıl -
maktadır Bu manevralarda son 
sıstem s i lıi.hlar kullanılmaktadır. 

Bulgarlar kısa bir müddet zarfın
da s il ahlarını kuYvetlendirın .ş -
!erd ir . 

Mahkemeye Bulgaristana yeniden amele kı -
yafetinde sivil askerler gönderil -

intikal Ediyor iniştir. Bulgaris4andan Alman -
yaya da şimdiye kadar mütehas

İddianame Maznunların sıs yetiştirilmek üzere b inlerce a

Hepsine Tebliğ .Edildi mele ve ustabaşı sevkedilmiştir. 
Söylendiğine göre, Bulgaristan • 

Satie yolsuzluğu hakkında daki İtalyan ve Alınan amelesinin 
müddeiumumilik tarafından ha

miktarı bugüne kadar yirmi beş, 
zırlanan iddianame dün maz - otuz bin lı:işiyi bulmuştur. 
nunların hepsine tebliğ olunmuş BULGAR MANEVRALARI 
tur. Maznunlar iddianameye de Bil.kreş 5 (Hususi) _ Diğer ta-

HUDUT HADİSESİ NE OLDU? 
Sofya 5 (Hususi) - Gazeteler, 

huduttaki çarpışma hadisesinden 
artık hiç bahsetm ıyorlar. Bir Tür:t 
neferinin yaralanması ile netice
lenen müsad~me hakkında Bulgar 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 
kendileri hak!kında tatbiki is - ı--------

--------~ 

tenen maddelere üç gün içinde ---•••••••••••••••••••••••llıııı 
itiraz edebileceklerdir. 
Öğrendiğimize göre son tah • 

kikat kararı da önümüzdeki Sa
lı günü yazılacaktır. Bundan 
sonra da dava ağırcezaya inti -
kal edecek ve kuvvetli bir ih -
timale göre gelecek hafta maz -
nunların muhakemelerine baş -
la nacaktır. 
İddianamede eski milli reas • 

siirans umum müdürü Refi Ba
yarın .Men'i muhakeme• si is
tenmektedir. 

İlk dava açıldığı zaman hak
larında muhtelif suçlar görülen 
bazı maznunların da vaziyetleri 
tahkikat ile değişmiş bulunmak 
tadır. 

{Devamı 6 ıncı sahifede) .. 

Yeni Zabıta Romanımız ~ .... 

Gangsterler Celladı 
Tefrika etmekte olduğumuz •Ölüm Çcmhl'Tİ• romanımız bi kaç 

giine kadar bitiyor. Bu tefrikamız biter bitmez Amerikalıların ına· 
ruf bir zabıta romanı muharriri olan Leı.lie Charleris'in 

Gangsterler Celladı 
İsmindeki romanını tefrika etmeğe haşlıyacağız. Filme alınarak 

İstanbulda da gösterilmiş olan hu roman, ehrimizdc bü~·iik bir 
rağbet kazanmıştı. 

Yakında Başlıyoruz 
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HADi$ELER: KARŞISl~D~ : . '. '"~·~:~;: . · ,~:~z··" ~ :: . Soit ~. Tt!lgrcı:l: 
Cç LİRA NASU. 

YUTULABİLİR?. 

Bir memurun aldığı iddia olu
nan il~ kağıd lira rüşvet, hayli 
mesele oldu. Muhakeme devam e
dip gid>yor. Sözde, memurun, bu 
!iç kağıd lirayı, cürmümeşhud ye,
pılması üzerine, ağzına atıp yut
tuğu ileri sürülüyor! 

Halbuki doktorlar, !iç kAğıd li
ranın yutulamıyacağını iddia e
diyorlar. Bir kısım memurlar da 
yutulabilir, diyorlar. Bir avukat 
da, majıkemede, cebinden üç kl
ğıd lira çıkarmış, bükmüş: 

- Bu, yutulabilir mi . demiş ... 
Para yutma.le tür!U türlü olur. 

Mutlaka, ağıza atılmaz Y'-

ıso BiN LİRALIK 

VAZO Hi:KAYFSİ 

Bursa civarında, bir adamcağız, 
toprağı kazarken, 25() bin lira kıy
metinde bir vazo bulmUf ... Asan 
atikeden, kıymetli birşey!. Tabif, 
bu eski esere Maarif VekA!eti sa
hih çıkıyor. Fakat, toprağı kazan 
adam ise: 

- Hayır, bu benim, diyor. 
İnsaf be yahu?. Pederinizden mi 

miras kalmıştı?. İnsana 250 binli
ralık vazoyu verirler mi?. 

SABIKALI DA BOOUNTUYA 

GELİYORMUŞ, DEMEK ... 

Floryada boğulan ve biWıare 
cesedi çıkan insanın, bir sabıkııh 
olduğu anlaştlmış .. Nihayet bir 
vatandaşın ölümü, şüphesiz, tees
sür veren bir hadisedir. 

Fakat, bu hadisenin orijinal ta
rafı şu: Her zaman sabıkalılar, 

başkalarım boğuntuya getirirken, 
bu sefer, bizzat kendileri boğul
muşlar .. Kısmet; ne diyelim? Al
lah gani gani rahmet eyliyel. 

Fakat, suların, sabıkalıyı bo -

ğuntuya getirmE6indeki manaya 
ne dersiniz . Yoksa, sular da, p]Aj
larda staj göre göre, insımları bo
ğuntuya getirmeyj mi öğrendiler?. 

İZMİR CİVARINDA 

VAHŞİ HAYVANLAR 

İ:<mir civarının Vahfi hayvan, 
arslan, kaplan hiklyesi hiç bit -
mez ... Gazetelerin yazdığına göre, 
bir vahşi hayvan, İzmir civarında 
bir vatandaşı ormanda öldürmüş. 
Şu garb vil.iyetimizde olduğu söy
lenen vahşi hayvanların hikaye
leri, yıllardanıberi yazılır. Fakat, 
acaba ilmi hayvanatla meşgul ve 
müteveggil olanlar, hiç merak e
dip de, bu civarı bir kerecik ol
sun gezmiyorlar mı?. 

Anlıyalım: Hakikaten, memle -
ketinllz>n bu kıaırunda vahşi hay
van yaşıyor mu?. Yaşıyorsa, cins
leri, mlktarı nedir?. 

A vrupaya tetkikata gidecekleri 
yerde, ilm! heyetlerimiz bu işi tet
kik etseler, daha faydaJı bir iş yap
m14 olurlar ... 

TRAMVAY YOLUNDA 

TABUTÇU DCKKANI 

Bir okuyucu, bir gazeteye şöyle 
bir sual soruyor: 

- Karaköyde, tramvay caddesi 
üzerinde tabutçu dükkil.nlan var. 
Bunların manzarası çirkın ... Bun
ları, nede!) bu j'Ql üstünden kal
dırmıyorlar?. 

Bu okuyucunun hakkı var mı, 
dersiniz?. Tabutçu dükkanının bu
lunması !azım gelen en münasib 
yer, tabit tramvay caddesi güzer
gahı olacak ... Bütün kazalar, ö -
lümler bu caddelerde olmuyor mu? 
Talbutçu dükkAnlarını ücra semt
lere, arka sokaklara götürelim de, 
sonra, h'?r gün doksan defa •ta 
butçu• mu arıyalıın?. 

AHMED RAUY __ __;, ____ _ 

IKüÇOK HABERLE[! 
İÇERIDE: 

* Trhan, Karadenize yarın ilk 
postasını yapacaktır. * İngiliz liman mühendisleri 
yarın Ankaradan gelerek İstanbul 
limanı etrafında Türk mühendiıı
lerile birlikte tetkikat yapacak
lardır. 

* Şehrimizde bulunan İngiliz 
muharrir meb'usları şerefine dün 
basın birliği tarafından Parkotel
de bir ziyafet verilmıştir. * Yalovanın Çınarclk kazasın
da bir onnan yangını çıkmış, saat 
ondan on dokuza kadar devam et
miştir. * Gediz - Uşak şosesi üzerinde 
içinde çocuklar da buldnan bir 
otobüs devrilmiş, yirmi sekiz kişi 
yaralanmıştır. 

* Şehir tiyatrosu on beş gün 
kadar İzmir fuarında temsiller 
vermeğe gidecektir. 

DIŞARIDA 

* Kudüste bir Arab çetesinin 
iki reisi idama mahkum edilmiş
lerdir. * İngılterede İrlanda tedhişçi
lerıne karşı şiddetli tedbir"er alın
maktadır. Dün de Senpol kili.>esi 
Cl\'arıııda bir bomba patlamış. 18 
kişi yarlanmış, kılisenin butün 
camları kırılmıştır. 

* Şikagoda kırk }'aşında bir 
kadın iki çocuğile beraber bir bi
nanın on ikinci katından aşağıya 
atılmışlardır. 

* Hekimoğlu Mehmede aid ·Mil 

* Mo;kova ziraat sergisinı zi
yaret etmek üzere 21 Bulgar meb 
usu Moskovaya gidecektir. 

leh motörünün dün kazanı şid - IJI•••••• .. •••••' 
detli bir tarraka ile infil.8.k et -
miştir. Bir hüsnü t~adüf olarak 
insanca zayiat olmamıştır. * Belediye hamallar arasında 
bir tasfiye yapacaktır. * Dıyanet İşleri Reisi Rifat, 
İstanbuldaki dini müesseselerin 
vaziyeti r.akkında tetkiklerde bu
lunmak üzere dün şehrimize gel
miştir. 

DOGU 
Mecmuası 

? ? ? 
• • • ---------

Plaj Bülbülleri 1 

l'io.56 

Çarçabuk giyindtler. 
İstasvona doğru açıldılar. 

Necdet se\'inçle sordu: 
- Şurada oturalım mı. cicim? 
- Hayır .. hayır .. Hava çok sı-

cak. P'ajrlan çıkınca miitemadi
yen terlerim ben. 

- O halde .. ? 
- Bıze gıdelım. 

- Çok teşekkür ederim. Nere-
de oturuyorsunu'? 

- Burada .. 
- Floryada mı? 
- Evet. 
- Sinirlerimden rahatsızım da. 

Doktorlar burada bir oda tutma
mı tavsiye ettiler. Bir iki ay bu· 

Yazan: İskende~ F. SERTELLİ 

rada kalacağım. 
- Çok güzel. Geçmiş olsun. 

Florya cidden sinir hastalığı için 
en güzel bir plajdır. 

- İstanbula her gün gidip gel
mek gu~ oluyor da. 

- Hakkınız var. Tren, oto. İki

si de çekilmez bu sıcaklarda. Çok 
iyi yapmışsınız! O halde sabah 
akşam banyo al1Yorsunuz, değil 

•• mı.. 

- Evet. Fakat, bu yapışkan bö
cekler insana musallat oluyorlar .. 
rahat vermiyorlar. Bu yüzden çok 
muztaribim. Sinirlerimi yatıştıra
yım derken, her ilin sinirlerim bo
zulyor. 

l 
1 
1 

Orta 
Mekteb 
ihtiyacı 

Yeniden Mektebler 
Açılmasına Karar 

Verildi 
Şehrimizde bu sene ilk mek

teblerden mezun olan talebelerin 
sayısı geçen yıldan fazladır. Bu 
sebeble mevcud orta mekteblerin 
ihtiyaca kafi gelmiyeceği anlaştl
dığı.ndan yakında yeni orta mek
tebler açılacaktır. 
Öğrendiğimize göre bu yeni or

ta mekteblerden biri hem Beyoğlu 
ve hem de Beşiktaş ve civarına 
yakın olan Dolma·bahçede küşad 
olunacaktır. 

Bu yeııi mekteb için; Dolma -
bahçe •arayı müştemilatından o
lan cBalta<:ılar dairesi. münasib 
görülmüştür. 

Ya}tında «Baltacılar dairesi. nde 
icab eden tadilat yaptlacaktır. 
Ayrıca meşhur cFer'iye sarayı• -
nın da satın alınarak bir mekteb 
haline konulması kararlaştırıl -
mıştır. 

Bunun iç.in de Maarif Vekaleti 
ile Maliye Vekaleti arasında tam 
bir anlaşma hasıl olmuştur. 

IKazaya Uğrayan 
işçiler 

Yardımdan Kaçan 
Patronlar için Tedbirler 

Alınacak 
Bazı sınai müessese ve fabri

kalarda çalışan işçilerin mesai es
nasında kazaya uğramaları halin
de patronların bunlra lazım gelen 
yardımt yapmadıkları alakadar -
lara şikayet olurımwıtur. 

Gerçi iş kanunile patronlar ka
zazede ameleye yardıma mecbur 
tutulmuşlarsa da bu hususta hile
ye sapıldığı ve kanunda bulunan 
6 aylık müC.•Jeti g~irmek için ba
zı kazazede amelenin oyalandığı 
görülmüştür. 

Ezcüm~ patronlar bunlara ay
da 15-20 lira vererek 6 ayda 100-
120 lira bir yardım yapmakta ve 
mahkemeye müracaat müddeti 
• 
g~r geçmez yardımı hemen kes-
mektedirler. 

Ha 'buki ekseriya fabrikadaki 
makinelerin bozuk veya sakatlığı 
yüzünden Türk işçisinin parmak 
veya kolunu kaybetmesi ile neti
celenen bu gibi kazalardan doğ
rudan doğruya patronlar mes'ul 
oldukları halde bunların ebediyen 
alil kalmağa sebebiyet verdikleri 
işçilerin haklarını isismar etme
leri hiç de doğru görülmemiştir. 

Bu münasebetle icab eden tet
kiklere başlanmış~ır. Türk işçisi

nin hak \'e istikbalini korumak ü
zere bu hususta yeni bazı kayıdlar 
konacaktır. 

, ... . * Ada çamlarının muhtemel 
bir yangına karşı korunması için 
iki yüksek tepede su deposu te
sisi ve bekçi adedinin arttırılması 
hakkında Belediyeye bir rapor ve
rilmiştir. 

Büyükadada dün de yüz elli çam 
yanmıştır. 

- Bunun kolayı var. Tanha za
manı intihap etseniz .. 

- Bayağı günler için mümkün. 
Fakat. pazar ve cumartesi günleri 
kabil olmuyor. Sabah karanlığın· 
da gelmcğe başlıyorlar. Gece ya
rısına kadar kalabalık de\·am e· 
diyor. 

Selın, sarı boyalı bir evin önün-
de durdu. 

- Buyurunuz.. girelim. 
Ve eve girerken arkasına baktı. 
Kendi kendine mmldandı: 
- Oh .. , Kimseler yok. Ceial ile 

Selimi birbirine tutuşturarak kur
tuldum. Bir daha pazar günleri 
denize girmeğe tövbe edeceğim. 

Evden içeri girdiler. 

- İkinci kata çıkacağız. 
Dar bir merdiveitlen çıktılar. 
İkinci katta, bahçe üstünde bal-

konlu bir odaya girdiler. 
Burası, Selinin odasıydı. O Flor

yaya geldi geleli, bu odaya ikinci 

İKİIAM: 

Uzak Şark ihtilAfından bahse
d!yor. Mister Çemberlayn, Avam 
kamarasındaki beyanatında, İn
giltere hükfunetinin uzak şarkta
ki siyasetini değiştirmiyeceğiID 

kat't bir lisanla anlatmıştır. Çin 
milli hükumetinin parasını sıfıra 
indirecek bir İngiltere hükfuneti 
Çine yatırmış olduğu 300,000,000 
doları kayıp ve :feda etmek mes'u
liyetini nasıl yüklenebilir?. 

ClJMllUKlYrrı 

•İngiliz - Türk iş birliği• baş -
lıklı yazısında Nadir Nadi, İngiliz 
Amiralinin hükumet merkezini 
ş~reflendirmesinin Türk - İngiliz 
sıkı iş birliğinin kuvvetini gös -
teren mes'ud bir hadise olduğu
nu söyHycrek diyor ki: 

•İngiliz ? Türk işbirliği ve onun 
mensub olduğu sulh cephesi, ka
ranlık içinde dolaşan bazı hüku -
metlerin herhangi bir hata işle -
melerine mani obnak ve şayed iş
lerlerse o hatayı tashih etmek az
mile kuıulınuştur.• 

VAIİT: 

Asım Us Türk limanlarına ge -
len İngiliz bahriyelilerinden bah
sederek diyor ki: 

•İstanbulda, İzmirde, Ankarada 
görülen bu Türk - İngiliz birlik 
ve beraberlik levhaları radyolar, 
telgraflar ve gazeteler vasıtasile 

memleketin dört köşesine akset
tikçe bütün Türk milletinin kal -
binde ayal dostluk hislerinin ayni 

Kıbrıs ve Filistinden 
Gelen Seyyahlar 

Dün Romanyanın Daçya vapu
rile Kıbrıstan limanımıza Türk ve 

Yuna nolmak üzere 50 seyyah gel
miştir. Bu seyyahlar şehrimizde 

bir müddet kalmağa karar vermiş 
olduklarından dün otellere yer
leşmişlerdir. Bu seyyahlar İstan

buldan sonra İzmir ve Bursanın 
da görülece'k yerlerini ziyaret e
deceklerdir. 

Ayni vapurla Filistinli Yahudi
lerden müteşekkil 70 · kadar bir 
seyyah kafilesi de gelmiştir. Ya
hudiler kar~ya çıkarak yaya ola· 
rak şehri gezmişierdir. Seyyahlar 

akşam Polonyaya gitmek üzere ay
ni vapurla Köstcnceye hareket et
mişlerdir. 

--
Otellerde Yüzde C'rı 

Tenzilat 

Belediye otel ücretlerinde yüz
de on tenzilat yapılmasını karar 
laştırmış ve bu kararını alaka -
darl~ra tebliğ etmiştir. Dün o -

telcilerden mürekkep bir heyet 
belediyeye gitmiş. fiatlerde tenzi
lat yapılamıyacağını ileri sür -
müşler, zarar edeceklerini bildir 
mişlerdir. 

Gazino sahipleri de belediyeye 
başvurmuş, fiatlerde tenzilat 
yaptıkları takdirde zarar göre -

ceklerini atlatmışlardır. Beledi
ye gazinocu ve otelcilerin şika
yetini tetkik etmektedir. 

veya üçüncü defa erkek getiri -
yordu. Gerçi ev sahibinin ona iti
madı vardı.. Bir şey söylemiyor
du amma. O da buradaki fiyaka-
sını bozmak niyetinde değildi. 1 

Bu yaz iyi bir av buluncıya ka-
dar tedbirli dananmak liızım. 

Diyordu. 
Ressam Necdet: 
- Müsaade ederseniz ceketimi 

çıkarayım. dedi, hava çok sıcak. 
- Rica ederim, beyefendi, bu

rada kendi eviniz gibi hareket e
debilirsıniz~ 

Necdet ceketini çıkardı, duvar
da gözüne ilişen bir çiviye astı. 

- Çoktanberi burada mı otu· 
ruyorsunuz? 

- Henüz bir ay oldu .. 
- Vallahi ço'k sevdim burasını, 

kanarya kafesi gibi şirin, müte
vazi bir köşk. 

- Benim de hoşuma gidiyor. 
Bilhassa sabahları Dek zevkli. Bül-

muhabbet heyecanlarının canlan
dığından asla şüphe edilemez. 

Dünya vaziyeticin normal za -
manlarında bile beynelmilel ha -
ya.t bakımından hususi bir mana
sı olan bu tezahürat Avrupadaki 
son hadiseler arasında bir kat da.
ha ehemmiyet alıyor.• 

TAN: 

Başmakalesi yoktur. 

YENİ SABAH: 

Hüseyin Cahid Yalçın Yuna -
nistanın geçirdiği üç senelik Me
taksas rejimini tahlil ediyor. 

•İlk zamanlar Yunanistanı ida
re zordu. Çünkü meb'usan meclisi 
için •nisbi temsil. esası kabul e
dildiği cihetle mecliste memleketi 
idare edebilecek kuvvetli bir ek
seriyet temin edilemiyordu. Şimdi 
ortaya bir de komünist fırkası çık
mıştı. Uzun münakaşalardan son
ra, idare mekanizması partilerin 
nüfuz ve tesirinden azade bir hale 
sokuldu. 

Demircisin başladığı bu işi, o
nun vefatından sonra, Metaksas 
deruhde etti. General Metaksas 
asker olarak yeti~tiği halde devlet 
işlerinde dirayet ve kudreti ile te
meyyüz etmiş sevimli, muvaffa -
kiyetli bir siyaset adamıdır .. 

Yunanistan bugün Türkiye ile 
Balkan antantı devletlerile halis 
bir el, iş birliği vermiştir. Diğer 

devletlerle de hoş g~inmek eme
lindedir. Metaksas rejimi bu su
retle Balkanlarda kuvvetli bir sulh 
unsuru da olmuştur.• 

Yeni Açılan 
Berber 

Dükkanları 
Şehrimizdeki ber:Oer dükkan -

larının adedi her yıl gittikçe art

maktadır. Bu meyanda kadın ber
berleri de şayanı dikkat bir dere
cede çoğalmıştır. 

Halbuki berberlerin iddiasına 

göre beı,ber dükkanına gıdip tıraş 
olanların sayısı da bir yandan a

zalmakta, jilet veya ustura ile ev
de tıraş olmayı tercih edenler art-
maktadır. 1 

Uzun senelerdenberi berberlik 
edenler bu sebeble eski işlerin 

kalmadığııu ve kadın berberliği -
nin daha karlı bir san'at haline 
geldiğini söylemektedirler. 

Ekser berberler; dükkanların 

her semtte gitlikçe artmasını ge
çimleri ve istikballeri için \ehli -

keli bulduklarından bunlar yeni
den dükkan açmak ve berberlik 
yapmak .istiyenler için bazt ka
yıdlar konulmasını, bu suretle 
kendilerinin himaye edilmesini 
istemektedirler. 

Bu hususta cemiyete ve Bele -
diyeye bir müracaat yapılacaktır. 

---0--

Bafrayı Su Bastı 
Son yağan yağmurlardan Baf

ranın üç mahallesini tekrar su 
basmıştır. Buralardaki evler tah
liye edilmiş ve aileler su çekilin
ceye kadar emin yerlere nakledil
mişlerdir. 

büller bahçede ötmeğe başlayınca 
insan güneşten evvel uyanmağa 

mecbur oluyor. 
- Kuşları çok seviyorsunuz ga

liba? 
- Ku~ları sevmiyen kadın vaır 

mıdır?! 

- Gürültü telakki eden, uyku
sunu kaçırdığından şikayet eden 
hanımlarımız yok mudur? 

Selin aynanın karşısına geçti.. 
Saçlarını düzeltti. 

- Denizdeki dövüşe ne dersi -
niz? 

- Olagan şeylerdir derim, ge
çe:im. 
- Siz de benim gibi soğukkanlı
sınız zannederim. 

- Pek soğukkanlı değilim alJl
ma ... Beni enterese etmiyen işle
re de burnumu sok~ak istemem. 

- Ah şu yapışkan böcekler -
den bir kurtulabilsem. Çok üzü • 
lüyorum \'allahi. Her gün biri gi-

1 

Vergi 
Tahsil 
işleri -----

Şubelerda Teşkillt 
Takviye Edilecek 

İstanbul Defterdarlığı; vergi 
tahsilatını ve mali faaliyeti daha 
sür'atli ve olgun bir §i'kilde ba
şanna.k için şubeleri takıviyeye 
karar vermiştir. 

Bunun için muhtelif yem me
murlar alınması tensib edilmiştir. 

İmtihanla alınacak memurlar 
iki kısım olacaktır. Bunlardan lise 
mezunları muhtelif şubelerdeki 

asli 2000 kuruş maaşlı veya 60 li
raya kadar ücretli memuriyetlere 
tayin edileceklerdir. Orta mekteb 
mezunları ise tahakkuk ve tahsil 

tebliğ memurluğu vaz.ifesini ya -
pacaklardır. İmtihan ayın 24 ün
de icra edilecek müracaatlar ayın 
12 sine kadar kabul olunacaktır. 

Diğer taraftan ayrıca İstanbul 
Defterdarlığı ve şubeler için de 
yeni daktilolar da alınacakttr. Bu 
daktiloluklara talib olanların im
tihanları da ayın 24 ünde ypıla
caktır. 

Yeni Arkeolojik 
Hafriyat 

Sultanahmed Camiine 
Doğru Uzatılmasına 
Müsaade Edilmiyor 
ötede::ıberi memleketimizde a

sarı atika taharriyatında bulunan 
İngiliz arkeoloğu Mister Bakster, 

bu sene de ayni maksadla Sultan
ahmedde hafriyat yapmak üzere 

şehrimize gelmiştir. Mister Baks
ter, bir taraftan hafriyat yapacağı 

sahanın Belediye marifeti.le istim

Iaki için Dahiliye Vekilletile, di
ğir tereftan da hafriyat sahası -
nın Sultanahmed camiine doğru 

uzatılma;ı müsaadesini almak için 
Maarif Vekaletile temas etmek ü

zere Ankaraya da giderek konuş
muştur. D9hiliye Vekaleti İngiliz 

arkeoloğuna, Belediyenin geniş 

mikyasta şehir imarile meşgul ol

duğunu ve arkeolojik hafriyat i

çin şimdilik tahsisatı olmadığı ce
vab·nı \'ermiştir. 

Hafriyat sühasınııı Sultanahmed 

camiine doğru uzatılması husu -

suııdaki müracaata da Maarif 
Vekaleti müzeler idaresi tarafın

dan yapılacak tetkikattan sonra 
cevab verileceğini söylemiştir. 

Vekaletin bu tarzdaki cevabı ü
zerine müzeler idaresi Ayasofya 

camiile hafriyat sahasını tetkik 
etmiş ve hafriyatın camie doğru 

uzırtılması takdirinde cami temel
lerine zarar vermesi ve hatta bu 

yüzden camiin Akbıyık cihetine 
doğru meyil, belki de yıkılması 

muhtemel olduğu neticesine var

mıştır. Bu yüzden arkeoloğ 'Baks
tere hafriyat sahasının camie doğ

ru uzatılmasına imkan olmadığı 

cevabı verilecektir. 

dip onu birden geliyor. 
- Kabahat sizde! 
Selin hayretle baktı: 
- Vallahi hiç kabahatim yok 

benim. Kimsenin yüzüne bile 
bakmam .. 

- Doğru amma ... Çok güzelsi
niz~ 

- Güzellik de kabahat midir ca
nım?! Ne yapalım, Allah yaratmış. 

- Evet. Hem de ne kadar öze
nı!rek, bezenerek yaratmış. 
Yavaşca ayağa kalktı .. Selinin 

ensesinden öptü: 

- Billurdan daha ~effaf bir vü
cude maliksiniz, Selin hanım! Si
zin bakışlarınız değil, mevcudiye
tiniz bile, bulunduğunuz yerde bir 
ihtilal çıkartabilir. 

Selin arkaya döndü ve Necde1.in 
ağzını elile kapadı: 

- Ben daima sulh taraftarıyım. 
Rka ederim, bana harpten, ihti • 
lA!den bahsetmeyiniz!. 

~ 

,.,~tı·l!i•I 
O 'd Kehanet ve 1111 

Yazan: ALİ gE~ 
Ahmed Şükrü Esmer ik• u\ ~ 

talık bir seyahJlt için iskandiJ! ıl' 
ya diyarına gitti. Her ıgün ~ 
tunda değerli politika ınuh ~ 
nln yazılarını taldb edenler .J1 
olarak .ııu müddet zarfında orkıf 
okumaktan mahrum kalac~ f 
Fakat hep temenni edeliJll . f 
zın bu sıcak günlerinde şilll8°J 
zel memleketlerini görüp g~ ( 
olan Ahmed Şükrü Esmer ç ı:t 
dinlener~k gelmiş olsun· E~ 
bu seyahatten ibize de anla~ 
intıbalan olacaktır. onun 1~ 
bu sütunlarda yazılarını !far rr 
sabırsızlıkla bekliyoruz. onu;~ 
ztlarından ettiğimiz istifa:~· 
derecesini düşündük.çe bu ~iır' 
sızlığın artması tabiidir. ~I 
dediğimiz gibi ıbu ayrılık ıı fı1 
kısa bir zaman içindir. ,SOP • 

'•il'' graf. okuyucuları bun.ın"' · 
terih olabilirler. . 

Dünya efkarı harb enD~,ı' 
çok yoruldu. Böyle zıun80 j 
istikbali keşfeder görünıll~,ıl 
rakında elanlar da vardtr· il 
bu yaz bir harb çıkacağtnı 11 
yenler yalnız istikbali keşfe 
iddiasında olanlardan ibaret e • 
dir. Hakikaten ortalığın bal~ı' 
k k d 

.. bf' ara en işeye düşmuş, ~r 

içinde kalmış olanlar vardı!· d· 
sela bugün Danzig mesel•5'1, 
bir dava var ki bunun baj~· 
sene evvel Versay muahe ·ı 
919 da aktediidiği zamanda 
mak liızım geliyor. , 

Yalnız bu ihtiliif şimdi .e0a~ 
kin ıbir safhaya girmiş ~fll~ ~: 
Versay muahedesile maglıl t_ 
manya Danzigin serbest bir 1 r 
olmasını kabul etmişti. fak~ı)' 
temiyerek. Dünya işleriı1elı~ 
iyi aklı eren diplomatların od~ 
ce Berlin ile Varşova arş.;'öf.J 
ihtilaf şimdiye kadar Milel ~ 
müştü. Fakat ortadan kalk•ıl ~I 
Bunu bugünkü AlmanY• vl, 
kuvvetine güvenerek baııe;JI. 
kalkacak mı?. O zaman µe ~)I 
de kuvvetle mukabele ~ ~ 

. ııt .ı hıstanın bu hususta kararı 'P' . ı• 
kat'i olduğunu tekrara b•Ç 
kalmamıştır artık. . ı• 

ırııı 'ıl 
Ancak her ihtililfın ha 1 ~1"'-

nız kuvvetten beklemek ııe r. 
yanlış olduğunu bir ild se. ( 
Almanya görmedi değil. ~ıı 1 

fer de ayni suretle m'. ~~bi I" 
decek?. Hamletin dedıgı g / 
dur mesele işte!. Bununla~ ıf 
Hamlet yaşamak, yaşaın8~ııl 
aromasını halletmeyi dilŞ f\ll 
du. Danzig işi karşısında · 

k 
.. caat 

yanın uvvetine ıınura ;11 
etmiyeceği ise o kadar der S 

·1or· .t. 
muammaya !hiç benzeını ··ıı ı 
cephesini teşkil edenle~ il~/ 
tik.çe kuvvetlenmektedil» ııl'".r 
m~tlık. s~hasında ise Alıll:g P' 
muttefıkı İtalyanın vanı ;tırİ 
sinde kuvvete müracaat. f d• I' 
olmadığını Berline vaıc~ııı 1,ıl 
dirmiş olduğu besbellidif· ~I 
erkanıhaıibiyesi, şimdi1e ,ııf f 
kolayca ve harbe varına~,tıl~ 
de edilebilecek ne varsa ~ bıı" .. 
si için Hitlere pek müsaı <{il 
du. Fakat bugün artık 938 · 
değiliz. 

Necdet geriye çekildi. ~ I 
- Keşke biraz içki ıedM~ I / 

dik. Şuracıkta küçücük b~ııi 
gir sofrası kurmamıza ııı 
mıdır? 

- Hayır. 

Selin ayağa kalktı: e&•ı ~ 
- Merak etmeyin. ?' ..• ıı' 

..;;o O& ..! 
Talihiniz varmış .. Bur: Jl';ır 
meğine ablam geleceıct1·~ııı· 
landım. Bir çok şeyler 81 et f 
medi. Hepsi kaldı. ıcısııı 

• 1 .. 
mış... uıı ~"I 

- Aman, bu ne te.sad [(Ilı• 
kikaten Allahın taJıhil //. 
şim. Demek her şey, vartı: f 

Selin kalktı büfeyı aÇ ıı•t 1 
- İşte, bit şişe Al

1111 ö• 
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çok mezeler .. Meyva •• fi· 
3 .. -· . .ıl' 

- Aman ne aHL ne se'.w· ı 
go çarpsaydı. Bu kadar b'ı~' I 
dim doğrusu. Maaınafıll edir~ 

· eııır 
şey arzu ederseıuz I 

ııJl· alayım.. Yahut aldıral ti> 
(!)ei'" 
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Grinün Meselesi: -· 
Pazar Yerlerinde 
Açık Yemişler 

çıkta Yemiş Satanlar Şiddetle 
Cezalandırılacak 

d İatanbulda muhtelif ıemtler· 
Yie kunııan pazarlarda aatılan 

Ytceklerin bilhassa mevsimin 
Ya.z 0lınaaı dolayısile yemiş ve 
•aıren· d • kil ın aıma toz alacak fe • 

de ıneydanlarda ve açık bir 
~kilde sahldıfı görülmekte • 

r. İstanbul Belediyesi halkın 
s~bati ile çok sıkı bir ıekllde 
alakadar olan bu halin önüne 
11 "<;ıneı. için müteaddid defalar 
•db· . ırler alınış tamimlerle va· 
ıtyeı; kayınakamlara bildire • 
telı; hu kabil satışlara mllni ol· 
ltıalarını tebliğ etmiştir. 

lluna rağmen bu şayanı te-

essüf vaziyetin devam ettiği 
yapılan teftişlerde görUlerek 
tesbit olıınmtl§tur. 

İstanbul Belediyesi bu tarz
da satl§ll tiddetle mllni olmuş 

ve bu kabil esnafın tesblt olu
narak derhal cezalandırılma • 

ıını temin etmek üzere yeni 
tedbirler düşünmektedir. 

Diğer tarafhın Belediye ala
kadarlara son ve şiddetli bir 
tamim göndererek vaziyeti bi1-
dirmlş vo bu busu•taki müca· 
delenin §iddetlendirilmesini e· 
hemmiyetle istemiştir. --- ·---------~ 

Dahiliye Vekili Eğlence 

~ 
" '-% : f ... • -

Bu işte de Yine 
Kaybettiler 

Yeni çıkan barem kanunu mu
cibince, eylôlden itibaren, ilk mek
teb hocalarının maaşı 20 lira ola
caktır. Şimdi 16 liradır. Fakat, 
yeni kanunun hükümlerini yeri· 
ne getirirken, anlaşılıyor ki, yine 
bir kısım hocalar mağdur vazi • 
yete düşeceklerdir. Çünkü, kıdem 
almış ve zam görmesi icab eden 
lere ayTılan fazla tahsisat, eyl0.1-
den itibaren, 16-20 lira arasındaki 
artış farkına harcanacak, bir uzun 
hikaye olan kıdem za~ları, bu yıl 
da verilemiyecektir. 

Neticede ilk mekteb hocalarının 
maaşı 16 liradan 20 liraya çıkacak 
amma, kıdem almaları lazım ge· 
!enler, haklarını kaybedecekler • 
dir. 

Görülüyor ki, ilk tedrisat mual· 
limleri vaziyeti, bir türlü tedavi 
edilemiyen bir yara halini almış
tır. 

Bunları, acilen kurtaralım! 

BURHAN CEVAD 

Tedkiklere 
Başlıyor 

Y erleriade Hile Fakültelerin Geç 

l>~if Korunma işlerile 
ile Mücadele Açılması 

e Meşgul Olacak 
<lii))~iliye Vekili Fa.il< Öztrak 
~a~kU trenle şehrİlnize g'elmiştir. 
nu Öztrak Haydarpaşa istasyo-
11 llda Vali ve Belediye Reisi Ltıt
d leırdarla birçok dostları tarafın· 
(~ karşılanmıştır. Dahiliye V &

harrdUn kendlslle görüşen bir mu
ııı ll'ılnlze şu beyanatta bulun-
uştur: 

y~- _İatanbul Türkiyenin en bü
\ıe)(·bır şehridir. Bura<la Dahiliye 
lıl aletlni alakadar eden birçok 
ıı.,~ 

1
var. ŞekAletle geldiğimden

r~ stanbu!da bu işlerle kafi de
h e meşgul olmak için zaman 

k~aıııanııştım. Şimdi bu işlerle 
le!~· derecede meşgul olmak için 
li >ııı. Bellibaşlı meseleler Uze
etde tetkikat yaparak tenevvür 
bi~:ğ.e ve liizumlu gördüğüm ted
tad rı_ almağa çalışacağını. Bu a
•la a bılhassa passif korunma işile 
Pıl kadar olacağım. Yakında ya
"t.aaca1t nıanı?vralarla bunun ala-

sı va dı . tıı r r. Passif korunma mev· 
ı,;ında belediyelerin, hususi idare
hı~ıı Ve Dahiliye VekAletinin mü
.. Vazifeleri vardır. Biz de bu •a . 
ıa'11•ler itibarile burada manev-

Ya • · ~ı- ııtırak etmiş olacağız. Veka-
~ ııı seferberlik müdürünü bir • :ç gUıı ~vveı buraya gönderdim. 
Y'llıd. 
lııa ı kendim de Vali Beyle te • 
re~ ede~rek gerek bu işimizi, ge
lııeı. dığer ~lerimfai tertible • 

le nıeşguiüz .• 

Kontrolların Sıklaştı
rılması Lazım Geliyor 

İçklli bahçe ve gazinolarda hal 
kın aldatılmaması k;in yapılan bü
tün kontrollara rağmen yine bazı 
gazino ve bahçe sahihlerinin akla 
gelmez hilelere saptıkları anhışıl
mıştır. 

Ettümle yeni tarifeler ile eli· 
monata.. •gazoz• ve •şurup> gibi 
soğuk alkolsüz içkilerin 11 kuruşa 
satılması ieab ettiği tanınmış bir 
bahçede müşterilere bardağın di
binden birkaç parmak yukarıda 
limonata veya şurup hulfısası ile 
beraber bir şişe de kapalı şişe su 
getirilenk müşterinin gözü önün
de şişedeki suyun hulasanın bu
lunduğu bardağa konmasından 

sonra müşteriden fazla para isten· 
dıği şikfiyet edilmiştir. Limonata 
veya şurup susuz yapılamıyacağı
na göre müşterilerden ayrıca su 
parası da istenmesi hilekarlık ad
dedilerek takibata geçilmiştir. 
Ayrıca; bilha6Sa pazar günleri 

çok kalabalık zamanlarda bazı 

bahçe sahihlerinin de iskemleleri 
saklayıp: ·Yer kalmadı. Fakat 15 

kuruş fazla verirseniz dışarıdan 
iskemle getirtelim, gibi hile yap· 
tı.kları ve diğer taraftan bazı gar
sonların yüzde 10 garson hakkını 
fazla hesab ettikleri de görülmüş
tür. 

Alakadarlar halkın hçıbir su • 
retle aldatılmaması için kontrol
lan şiddetlendireceklerdir. 

---o--

~ -- Meb'uslar Üsküdarlıla-
<latif Vekili de Geldi rın da ihtiyaçlarını 

• l.ıaarif Vekili Hasan Ali Yücel öğrendiler 
"Un)(" 
ııı~ U trenle Esl<işehirden şehri-
<le 

1 
gelmiştir. Vekil Eskişehir

lıı~illk tedrisat umum müdürü İs
ki11tı llakkı Toll,iuçlı huaber e· 
tada enler kursunu gezmiştir. Bu
hy uç gün kaldıktan sonra Trak
geı a, oradan da tekrar şehrımizc 

l'<:ektir. 
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~:nı. ona b~nziyordu, yıizüm ona 
uııı <ıyordu. Hakikaten aynaya 
~tnıa-dığım bır müşkülle karşı • a11:· Çunkü bana kapıyı açan 
tıiıııı Danmw hıpıshanesinde be
fıy e beı·abcr ınahküm olarak ya
"- an feliık~t arkada§larından bi
""'lYd.ı. 

~;~alnız sesıni işıtm~k bu :.damın 
lııiıJt 01<lıığunu anlamağa kiıfı gcl
IU~ti·· l3~n de kendi kendime dü
loılt~.rdum Acaba salr<iilıma ve 
bili• ğü,n,. ıa~men benı tıınıya • • ııı ? 
~'>e . 1

• Tabının erlersınız ki, 
llıiy tın benı tanınıaFını hiç iste· 

Or(] 1l 
-Dıkk. . 

•~Jadı:ı Ntım. Benı tanımadıtJnı 
reı..eu " Ayneı Kaıerkolun ha
ttııı1 erın,. benziyen hareketle • 
ltrn~ hıı.metçıye sakallarımı ok
heyi dnı sCıyledim. Öyle ya, şup -
bi a aveı etme-mek içın onuıı gl-

caıblikler göstermek lAzımdı. 1 

İstanbul meb'usları dün Üskü 
dara giderek Üsküdar Halkevin
de halkla temas etmişlerilir. Üskü
darlılar meb'uslarla konuşurlar -
ken imar hususunda Üsküdarın 
unutulmamasını, Üsküdaroa bir 
lise bina>ı tesis edilmesinin temi-
nini r ıca etmişlerdir. 

Tecrübemden memnun kalarak, 
odama döndüm ve akşama kadar 
bekiedim. 

San Yanıı;ın evm~ gırdıgim za
man, ayrı ayrı iki telefon hattı bu
lunduğu nazarı dikkatimi celbet
mişti. Bu hatlardan birinin hususi 
hat olduğına şüphe yoktı . Sarı Ya
nısin bütün saatlerini korku için
de geçirdığini iy! bildiğim için, 
h~rhalde bu hatlaıdan bırinin 

emniyet <lirektôrlüğüne ulaştığım 
hesab etmıştım. Zaten Hüseyin E
fendinın bana söylediğine göre 
San Yanisın Arnavutluktaki şa

to~unda da böyle hususi tertibat 

... 
Akşam evın etrııfında dolaşır

ken, Sarı Y&nisın odasında ışığın 
yanmaııını bekliyordum. Saa• onu 
on geçrye kadaı gozl~rım , Jl"nce
ttlerde, bekl~im, bekl!'dim. Nı
hayet ışık yanınca, hemen evın 
kapısını çaldım. Hızmekı beni Sa
n Yanımın odasına kadar götürdü. 

İsteniyor 
Profesörler Tetebbu 
için Kendilerine de 
Vakit Bırakılmasını 

istiyorlar 
Haber aldığımıza göre İstanbul 

Üniversitesi hukuk fakültesi, İs
tanbul hukuk fakültesinin de An
kara hukuk fakültesi gibi Üniver
sitenin diğer fakültelerine naza • 
ran daha geç olarak açılması hak
kında teşebbüslerde bulunmak • 
tadır. 

Hukuk fakültesi bu hususta şu 
noktai nazarı ileri sürmektedir: 

Fakülte profesörleri 9 aylık ted· 
ris devresi içinde talebe ve tale
beye aid derslerle meşgul olduk
larından kendileri için muhtaç ol· 
dukları tetebbu ve tetkikatı ya
pamamaktadırlar. Profesörler an
cak yaz tatilleri esnasında bu ka
bil tclebbüat ile meşgul olmakta
dırlar. Halbuki fakülte imtihan
larını müteakib profesörler için 
başlıyan tatil devresi ikmal İlnti
hanlarile beraber nihayet bul -
makta, bu suretle tatil devresi çok 
kısa sürmektedir. 

Hukuk fakültesi; ders senesinin 
Ankara hukukunda olduğu gibi 
1 teşrinisanide açılmasını iste -
mektedir. 
~ 

lskenderun Limanının 
Yeni Teşkilatı 

İskenderun limanında yeni li· 
man teşkilatı yapmakta olan 13 
kişilik muvakkat idare heyetini 
bu ayın 15 inde işini bitirerek 
şehrimize dönecek ve bu tarih -
ten sonra yeni idare İskende • 
runda çalışmalara gidşecektir. 

Kadrolar bir iki gün içinde kat'i 
şeklini alacak ve Vekaletin tas
dikinden geçer geçmez ayrılan 

memurlaı İskenderuna gönderi,. 
lecektır. 

Fi~erin Dartmur hapishanesin· 
de iken taşıdığı numara aklımda 
idi. Bu numara kendisine h,tab 
eden bir mektup yazdım ve der
hal bulunduğu evdan kaçmasını 
ihtar ettim. 

Fi şer merdivenleri ~"karken, 

mektubu yavaşça holdeki masa
nın üzerine bıraktım. Elbısemın 

cebinde iki tane de mum getir -

miştını . Bumumları nasıl kulla
nacağımı artık pek iy. öğrenmiş 
bulunuyordum. Hizmetçi beni Sa- I 
rı Yanıs'in odasına götürdü. Btr 1 
kere daha o kadar sevdıtıım karı- 1 

Bir Çingene 
iki Adliyede 

Vurduğunu 
Adam öldürmek için kocaman 

bir bıçak tedarik ederek günlerce 
bunu göğsünde saklıyan ve niha· 
yet İstanbul adliyesi merdiven • 
!erinde düşmanı ile karısını bı
çaklıyan genç ve güzel tıir Çinge
ne kadının muhakemesine dün 
Ağırcezada başlanmıştır. 

Bursanın Kanberler mahallesi 
halkından olan ve şehrimizde Fa
tihde Çinilihamam odalarında o
turan bu eli bıçaklı kadın Ayşe 
isminde~ir. Ayrıca kendisine bı

çağı tedarik etmek suretile cürme 
iştirakten genç kocası kundura 
boyacısı Ali de maznun bulun -
maktadrr. 

Henüz 18 yaşlarında uzun boylu 
narin bir kadın olan Ayşe dün, 
siyah bir yeldirme üstüne beyaz 
bir başörtü sarmış birh:ilde ser • 
best, cesur bir tavırla mahkeme
ye çıkarak hadiseyi şu suret1e an
latmıştır: 

•-Ben kundura boyacısı Ali ide 
beraber karı koca hayatı yaşıyo
rum. Fakat Ali isminde diğer bir 
adam son zamanlarda bana mu -
sallat olarak haytımı zehir etmeğe 
başladı. 

Herkese beni çılgınca sevdiğini 
söyliyen ve her tesadüfümüzde aş
kını i·zhar eden bu adam nihayet 
bir gün kocam evde yokken içeri
ye girm-;k fırsatını buldtı ve he
men bıçağını çekerek üzerime sal
dırıp: 

•- Nihayet benim olacaksın ... 
Seni elimden kimse alamaz .... di
ye tehdid ve tecavüze baş1 adı. O
na kocamdan kafiyyen ayrılmı -
yacağımı söyledim- O vakit çılgın 
bir kahkaha atarak: 
•- Ben de seninle evlenece -

ğim ... Bunun için de İcab ederse 
kocan Aliyi öldüreceğim. Sonra; 
doğacak çocuğumuzun ismini de 
Ali koyac&ğım! ... • 

Dedi. 
O bu sözleri söylerken geri ge

riye çekildim ve arkamdaki pen
cerenin camını bir yumrukta kı
rarak: 
•-İmdad ... İmdad-... • diye 'ba

ğırdım. Mahallemiz kalabalıktır. 

Hemen komşular imdada geldiler, 
mütecavizi birşey yapamadan ya
kalayıp polise teslim ettiler. Ben: 

,_ Kendiöinden davacıyım!...• 

Dedim· 

Kişiyi Niçin 
Anlatıyor 
Artık merdivenin son basarna -

ğına gelmiştik ki o vakit tekrar 
geriye döndü ve sert bir bakışla 
arkadan bizi takib eden .annesi ile 
karısı Ümmügülü göstererek: 

•- Bak annem evden tahra 
yani satır - getirdi. Hem de senin 
için biletlik... Kapıdan çıkınca 

parça parça edeceğiz!.• 
Tehdidini savurdu. O vakit ar

tık kendimden geçtim. Çünkü ben 
onu vurmasaydım, o beni temizli
yecekti. A1inln bana tecavüze baş
ladığı ilk güru:lenberi göğsümde 
taşıdığım bıçağımı çekip üzerine 
atıldım ve sapladım!. 

Tam bu sıralarda Al nin karısı 
Ümmügül de arkadan koşarak 
geldi. Kocasını kurtarmak için Ü· 

zerime atıldı. Ona da bir bıçak 
saplıyarak göğsünden yaraladım. 

Etraftan jandarma ve po1islerle 
halk yetiştiler. Daha fazla bıçak • 
lamama mani olarak elimden bı· 
çağı aldılar!. 

Bizde namus herşeyden mu • 
kaddestir ve insan dünyada na -
musu için yaşar!. 

Kocam Ali !bana bıçak verme
mi·ştir. Bıçağı kendisinden ha -
bersiz, gizlice ben satın aldım!.• 

Bir kabadayı erkeğe taş çıkar
tacak bir tavır ve alışkanlıkla cür- j 
münü itiraf eden Ayşe bu sözle
rinden sonra: 

•- Ben dünyada namusum için. 
yaşıyorum!.> 

Diyerek ve. koyu siyah gözlerini 
dinleyic>lerin üzerinde gezdıire -
rek ağır ağır yerie oturmuştur. 

Bilahare sorguya çekilen kocası 
Ali de karısına bıçak vermediğini 
ve hadise esnasında orada olma
dığını söylemiştir. 

Bunu takiben Atıf ve Osman is
minde iki şahid jandarma dinlen
miştir. 

Muhakeme gelmiyen şahidlerın 
celbi için başka bir güne bırakıl
mıştır. 

Deli Midir? 
Galatasarayda randevucu Ma • 

dam Aka'binin evini gece vakti a
rarken sarhoşlukla yandaki ka
pıyı çalan ve bu yüzden çıkan ha
disede bekçi Ali Yüksel ile ev sa
hibi. Ahme<le hakaret ettiğinden 
dolayı muhakemeye veri:dikle -
rini evvelki gün yazdığımız Ka
zım ve arkadaşı Feridin davala • 
rına dün dördüncü asliye cezada 

Bunun üzerine cürmümeşhud 

mahkemesine geldik. Muhakeme 
Alinin sabıkasının sorulması için 
başka bir güne kaldı. Fakat bunu 
ben bir beraat kararı sandım ve 
namusuma tecavüz eden adam 
serbest kalacak diye korktum. Ni
tekim merdivenlerden inerken 
korktuğum da başıma geldi. Sır -
naşık bir gülüşle yaıuma sokulan 
Ali kendi dilimizce ıbana: 

1 • devam oluıunuştur. 

•-Sanki mahkemeye geldin de 
ne oldu?. Şimdi sıra bende. Bak 
göreceksin seni nasıl parça parçl\ 
yapacağım, kaltak karı .... 

Dedi. 

mı öldüren katil herifle karşı kar· ı 
şıya gelmiş bulunuyorum.> 

Centam biraz sustu. Bütün din
leyicilerin üzerine kurşun gibi bir 
ağırlık bastı. Centam başını elle-

' rinin arasına aldı. Herkes konfe-
rans veren zatın ne kadar müthiş 
bır ıztırab içinde bulunduğunu pek 
iyı anlıyorlardı. O vakte kadar 
Centam'ın söylediği her sözü dik· 
katle dınliyen Fransız polisi me
rakla konferansın neticesini bek
liyordu. 

Tunç yüzlü Rus poluıi, kılı dahi 
Lynamıyan bir maskeye benziyor· 

Hadise esnasında Bekçi Ali Yük
sele: 

- Ben meb"tısum .. Yarın sana 
göster!rim! .. Diyen Kazımın veki
li dünkü celsede müekkilinin Bal
kan harbindenberi başında kal -
mış olan bir kurşun sebebile has
ta bulunduğunu iddia etmiş ve 
kendis:nin tıbbıadlide muayene· 
sini istemiştir. 

N etioede muhakeme bu talebi 
kabul ederek celseyi başka bir 
güne bırakmıştır. 

du. Amerikalı Ogradi ağzına bir 
sigara ilıştirmiş, konferans her ke
si!d;kçe, sabırsızlığından yerinde 
oturamıyordu. 

Centam sôzüne devam ett?: 
- Sarı Yanis .ayağa kalktı. Ben 

kapıyı kaparken yanıma yaklaştı. 
Elini uıatarak ve sesini tatlı

laştırmağa çalışarak: 

- Bonsuar Katerkol, dedi. 
Ben cevab vermedim. Sadece 

yüzüne bakıyordum. İçimde vah
şi bir sevınç vardı. Evvelce bu ka· 
dar zevkli bir hisse hiç kapılma
mıştını. 
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Yeni 
Hava 

Meydanı 
Yeni Meydanın Şehre 

Yakın Olması 
Düşünülüyor 

İstanbulun Prost tarafından 
hazırlanan imar p!a.nında §ehrin 
müstakbel şeklinde hava meyda
nının vaziyeti hiç nazarı i1ibare 
alınmamış! : . Halbuki bugünkü 
Ye~ilköy hava meydanı şehrin ol
dukça uzağındadır ve bu itibarla 
pratik değildir. 

İstanbula müh:m ve müstacel 
bir iş için tayyare ile gelen bir 
kimse hava meydanından İstan
buJa gelebilmek için otomobille 
yanm saatim feda etmek mecbu
riyetinde kalacaktır. 

Bu suretle tayyare ile gelmek
teki menfaati belki de kısmen kay- ı 

betmiş olacaktır. 

Henüz Prost tarafından tayyare 
meydanı hakkında hiçbir fikir jJeri 
sürütmemi.ştir. Fakat İstanbul 
Belediyesinin bu husustaki sala
hiyettar rükünler• müstakbel ha
va meydanının şehre çok daha ya
kın bir yerde, mesela hiç olmazsa 
Mcddlyeköyü veya Bakırköyün
d<> yapılmasını ileri surmektedir
ler. 

Prostun şehrin müstakbel tay -
yare meydanı ha-kkındaki iil<rini 

şimdiye kadar söy lcmemcsı belki 
de henüz İstarbu'a civar ve mey
dan hazırlamağa mü~aid yerlerin 
planlarile henüz meşgul olma • 
mağa başlamaması yüzündendir. 
Şehircilik mütehassısı 1 eylfil

de İs'a.nbula gelmiş olacaktır ve 
bu seferki gC:işinde .bu husustaki 
noktai nazarını söyliyeceği ve 
şehrin müsta1"bel hava meyda • 
nının inşa olunacağı yerin tes.bi.t 
olunacağı anlaşılmakladır. 

Serseri Kedi 
ve Köpekler 

Tekrar Toplanmaları 
için Emir Verildi 

Muhtelif mahallelerde dolaşan 
serseri kedi ve köpeklerin İslan
bulda yine fazlalaştığı görülmek
tedJr. İstanbul Belediyesine halk 
tarafından bu hususta fazla mik
tarda şikayetler vaki olmaktadır. 

Belediye bu nevi serseri kedi ve 
köpekleıin halk için mucib olacağı . 
zararı düşünerek bunları ~tlaf et
mek için alfıkadarlara yeni emir
ler vermiştir. 

-*
Belediye Kooperatifinin 

Yeni işleri 
Beled;ye Kooperatifi hem aza

sına ve hem de halka yarıyan muh
telif maddeler üzerine yeni işler 

yapmayı kararlaştırmıştır. Ezcüm
le Beyoğlunda açılacak olan ucuz 
ücretli lokanta bugünlerd() işe baş
Jıyacaktır. Kooperatif 1stanbulda 
hiç meyvalı gazoz yapı!nıadığını 
görerek birkaç gündenberi piya
saya meyvalı gazoz da çıkarmıştır. 

Aynca kış münasebetile azala
ra yakında ucuz kömür, gaz ve 
odun da verilecektir. 

Kooperatifin açtığı terzıhane de 
büyük rağbet görmektedir. 

= 
O zaman gözlerımden hakika

ti öğrendi Derhal telefona doğru 
fırlamak istedi. Fakat ben ken • 
disini sıkı sLkı yakalaınıştım. Ge· 
çirdiğim acı günlerin hatıraları ka
famda canlanmıştı. Hüviyetimi 
başkalarına belli etmemek için ev
velce taktığım sun'f kolu fırlatıp 
attım. Artık sağlam kollarımı is
tediğim gibi kullanabilirdim. 

Sarı Yanisi yatağına doğru ite
rek yatırdım. Üzerine çıkarak di
~i karnına bastım: 

- Sarı Yanis. dedim, son daki
kalarını yaşıyorsun. Bugun bura
ya seni köpek gibi öldurmeğe gel
diğimi tabii anladın. Fakat be· 
nim sana hazırladığım ölüm her
halde senin karıma hazırladığın 

ölüm kadar zalimane olamaz. 
Konuşmak istedi, fakat ben el

lerimi herifin boğazına kenetle • 
ınl§tim. Kulağına fısıldadım: 

(Deı•amı vo~) 

fstanbula iki Hava 
Taarruzu 

Dahiliye Vek81eti SeCerherlik 
müdürünün gazetelerde çıkan söz· 
!erinden anlıyoruz ki, İstanbulda. 
şimdiye kadar yapılmamış şekilde, 
büyük mikyasla bava taarruzla· 
rından korunma tecrübeleri yapı· 

· lacaktır. Bütün dünyanın bu mev
zu \!zerindeki çalışmaları güzü • 

nünde iken, biziın de hazırlıkla"· 
da geri kalmamamız gayet tabii· 
dir, 

İstanbula, Trakya veya Çanak· 
kale istikametinden geleceği ta • 
savvur edilen bir hava taarruzuna 
karşı, İstanbullıılar kendilerini 
nasıl koruyacaklar?. 

Bunun tedbirleri, şimdiye ka • 
dar kısmen, •zehirli gazlerden ko· 
runma• kurslarmda hdka öğretil
mişti. Fakat, bir defa, yapılacak 
iki hava taarruzu prova'iı esna .. 
sında, daha ameli ve pratik bir 
şekilde, daha müsbct bir. tarzda 
faydalı neticeler alınabilecektir. 

Bu vadide, halka düşen vnzi'e 
çok mühim \e büyüktür. Yarınki 

harblerde, hepimiz cephelerde o· 
lacağız. Şehirlerde kalacakların, 

bu passif korunma tedbirlerini 
bi1hassa iyi öğrenmeleri lazımdır. 
İstanbul halkının, bu iki bÜJÜk 
te<-rübe esnasında üzcriDe dii~c • 
cek vazifeyi bihakkın yapacağın
dan emin bulunuyoruz. Çünkü, 

(Devamı 6 ınc• sahifede) 

E:irimizin Derdi 
Hepimizin Derdi 

Dr. Ali Şükrü Şavlı 
Şikayetci 

Bir okuyucumuz Haseki has· 
tanesi hakkında gazetemize 
gelip şikayette bulunmuş ve 
şikayetini bu sütunda yazmı,
tık. Hastahane başhekimi Dr. 
Ali Şükrü Şnvlı bu okuyucu
muza şu cevabı veriyor: 

•Hastaneye müracaat eden 
ve mali kudreti olmadığı için 
20 kuruş veren hastalar gibi 
buna da gücü yetmediği ci -
betle fakir ilmühaberile ge -
!enlere bakmak hastane heki
minin vazifesid.r. Fakat has
tanede bizi bunlardan başka 
bekliyenler de vardır. Polikı
!iniğe 11 de geldiğimi makamı 
tenkitte zikrederken herhalde 
&ervisimde yatan hastalarla da 
saatlerce rot ~tul Ölmaın Jtı • 
zım oMuğunu bilmiyorsun, 
yanımda gelen bayana ait ço
cuğun hastalığı ne idi? Onu 
da ıdriık edebilmekten çok u· 
zaksın . Baz2n biz bir hasta i
çin değil saatlerce, hatta gün· 
!erce bütün işimizi, evimizi, 
ÇO<'uğumuzu ve yiyip içm~ • 
mızi bile bırakabiliriz. 

Sıra sana gelince doktor 
yavrunu asistana havale et
miş; okuyanlara, zavallı ·ı cel
lada teslim etmişiz fikrini ver
mek ister gibi bir ifade ... 

Çocuğunu muayene ve te
davi eden muavinim doktor 
senelerce Cumhuriyet hükiı· 

1'\Ct im izin resmi doktoru ola
rak Türkiycnin :nuhtelıf şe 
hirler!nde • •.tife ~r:;(~ vo 
iki senedenberi de benim ya· 
nımda ihtisasının :nühim bir 
kısmını ikmal etmiş çok de • 
ğer li bir arkadaştır O.ıa olan 
teşekkür borcunu kendisıni 

gazetede teşhire kalkışarak ö
demeğe ,alışmak bılmcm k1 
şerefli bir hareket midir?. 

Sebze yediriniz şeklındcki 

tedaviyi garib görmene hay • 
ret etmem. Yazılarınızın §ekli 
hekimden mutlaka yaldızlı bir 
hab ve kokulu bir şurup bek· 
liyc·n bir zihniyete malik ol
duğunuzu kolayca gösteriyor. 

Biz yalnız herşeyle olduğu gı
bi bu geri düşüncelerle de 
mücadele edeceğiz ve yalnız 
.sebze yemekle "de hastaların 

tedavı olunabileceğini , hntt.'ı 

hazan hayat dahi kurtarılabi
leceğini bilmiyenlere öğrete· 

ceğiz.• 

ı 

1 

• 
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ALMANYADA YABANCI 

İŞÇİLER m ri a Muahedeyi 
Neden Bozdu? Almanyada bu sene bir çok ya- ı 

hancı işçi vardır. İngiliz gazete- • 
lerine göre çalışmak üzer.e Alınan
yaya gitmiş olan işçilerin mikta-

SETA 
Amerikanın Ticaret Muahedesini Bozması 

Japonları Çok Müşkül Mevkide Bıraktı 
Amerika ile J aponyanın müna

sebatı bundan sonra ne şekle gi -
recek?. Yeni ve eski dünya mat
buatını pek meşgul eden birinci 
derecedeki bir mezu. İngiltere ile 
Japonya anla§tı. Fakat tam bu 
ıa•ada Amerika ile Japonya bo
zuşmuş oluyor. Bunun etrafında 
sc.y ienen sözler o kadar çok, ileri 

sürülen fikirler de o kadar muh
telif ki yeni gelen Avrupa gaze
telerinde bu mevzua dair göze 
çarpan yazılardan etraflı bir 
hulasa çıkarmak için birbirine uy
maz mütaleaları karşılaştırmak 

lazım ge1iyor. 
Demokrat memleketler matbu

a :ının dediğinden çıkan şu oluyor: 
Kalabalı!... Japon Limanlarından Biri 

Japonlara bildirmek icab edi -
yordu ki Çinde hakim olmak, Av
rupalıların ve Amerikalıların U

Zaı< Şarkta edinmış oldukları ne 
varsa bunları ortadan kaldırmak 
Japonların işi değildir. Buna mü

saade edilmiyccektir. İşte Ameri
ka 911 ticaret muahedesini boz
makla Japonyaya bunu haber 
verdi. 

Alman ve İtalyan gazetelerinin 
fikirlerine gelince; bunların neş
riyatından anlaşılan şu oluyor ki 
Amerikanın bu hareketi mihver 

devletlerinin hepsine ve yahud 
mihver devletlerinden birine şiın
diye kadar politika aleminde in
dirilmiş darbelerden en şiddetlisi 
olm..ıştur. Artık bu darbe üzerine 
Japonyanın Berlin - Roma mih
veri ile birleşmesi ve dünya poli
tikasında İtalya ile Almanyanın 
istediği gibi hareket etmesi iın • 
kanları kapanmış oluyor. Nitekim 
Alman devlet reisi de Alman Ha
rıc;ye Nazırını geçen gün kabule
derek uzun uzadıya konuşmuş, 

bi!hassa bu vaziyeti tetkik etmiş-

tir: Amerikanın bu harek .i J .. 
ponyada büyük ve ani bir tesir 

hasıl etmiştir. Jap<''I matbuatı va.
ziyetin ciddi olduğunu saklamı • 
yor. 

Japon imparatorluğunun iktı • 
sadi ve mali vaziyeti üzerinde bu

nun yapacağı tesiri görmemek ka
bil değildir. Amerika ile Japon
ya arasında ticari ve iktısadi mü

nasebat buzulur da alışveriş du
rursa ne olacak?. 

Eğer altı aya kadar bir çare bu
lunmaz 1940 ikinci kanun ayı

nın 26 ıncı gününden itibaren ar
tık Japonya ile Amerika arasında 
ithalat ve ihracat yapılamazsa 

bundan Japonyanın edeceği zarar 
büyük olacaktır. 

Bu altı ay zarfında ne olacak? 
Tahmin edildiğine göre Amerika
War artık Uzak Şark işlerinde 

sözlerini geçirmeğe karar vermiş 
bulunuyorlar. Amerika - Japonya 

ticaret müvazenesinde vaziyet A
merikalıların lehinedir. 

Böyle olunca neden Amerika-

Harb Olacak mı! 
Amerika da Büyük Bir Anket Yapıldı; Halkın 
Yüzde Yetmiş Beşi Harb Olacağına inanmıyor 

Amerikada bir •efkarı umumi 
ye> muessesesi vardır. Bu mües
sesenin başında da meşhur ista -
tistik bilgini profesör Dr. Gallup 
~·ardır. 

Bu zat mühim meseleler hak -
kında efkarı umumiyeye başvu -
rur. Bu son günlerde de, doktor 
GaıUub efkarı umumiyıeye ba~

vurdu ve •harb olacak mı, olmı
yacak mı?> diye sordu. 

Gelen cevablar bu işi görmeğe 

alışkan olan'.arı hayrette bıraktL 
Geçen eylıilde ayni suale gelen 

<~'vablara Amerikalıların yüzde 
elli biri cl939 da harb olacak> di
ye cevab vermişler, yüzde kırk 

dokuzu: •olmıyacak> demışlerdi. 

Bugün ise harb olacağına Ameri
kalıların ancak yüzde otuz ikisi 
inanıyor. 

Ekseriyetle iÖyle diyorlar: 
-Totaliter devletlerin harb gü

rültüleri, kuru gürültüdür. 
- Harbedeceğini söyliyen dev

letlerin hiçbiri harbedecek halde 
değildir. 

Harb olacağına inananlar ise 
şöyle cevab veriyorlar: 

- Biz Hitlerden korkuyoruz. 
Bu adam sulh için en büyük teh
likedir. Bu adam sağ oldukça harlı 
olamaz diye hiç kimse hükmede
mez. 

lılar ticaret muahedesini bozsun
lar? Çünkü, diyorlar, takib edilen 
gaye iktısadi, ticari olmaktan zi
yade siyasidir. Bununla Japonya 

ya politika 8.leminde, Uzak Şarkr 
ta siyasi bir darbe indirilmek is
tenmiştir. Japonyada ordu erk.A

nının, generallerin nüfuz ve tesiri 
çok ileridedir. Bunlar şimdiye ka
dar Tokyo hükumetini hep Çinde 

Japon hakimiyetinin yerleştiğini 

diğer devletlere tanıttırmak yo
lunda çalıştırmağa uğraşıyorlar -

dı. Şimdi hal ve keyfiyet böyle o
lunca, yani Amerikanın müessir 
bir surette Uzak Şark işlerine mü
dahalesi başlayınca tabiidir ki, 
Japon kumandanları istemedikle
ri bir vaziyet karşısında kalm.ıf 

bulunuyorlar. 

Bir müddet İngiltere ile uğra
şıldı. Fakat son anlaşma ile artık 

İngiltere ile gerginlik ortadan 
kalktı. Fakat bu sefer de Amerika 

kendini birdenbire göstermiş ol
du. 

Fakat Japonların ileri siirdük
leri bir iddia vardır: 

Amerika ile, diyorlar, tekrar t.t
caret muahedesi akdi i:çin müza

kereye girişeceğiz. Ancak Ameri
kalılar Çlndeki yeni vaziyeti, ya

ni J apol\j'anın artık Çine hakim 
olduğunu kabul ederlerse!. 

Halbuki öbür tarafın noktai na
zarı büsbütün bunun aksinedir. 
Yalnız bundan anlaşılan şu olu • 

yor: Japonlar Amerika ile ticaret 
muahedesi için yeniden müzake

rata girişmeyi çok istiyorlar. Fa

kat müzakerelerin esasını siyasi 
mevzu, yani Çinin vaziyeti teşkil 
edeceğinden konuşurken müm -

kün olduğu kadar fazla birşey el
de etmek emelindedirler. Herhal

de Amerika - 'Japonya müzakere
leri pek meraklı safhalar geçire
cektir. Fakat birbirine hiç uymı
yan iki noktai nazarı nasıl birleş- ı 
tirerek bir anlaşmıya varılacak?. 

(Devamı 7 inci ıayfada} 

rı şöyledir: 37,000 İtalyan, 15,000 
Yugoslav. 12,000 Macar, 5,000 
Bulgar, 4,000 Felemenkli, 4,000 Slo
vak, 3,000 Çek. 

İSPANYADAKİ GENERALLER 

İspanyada neler olduğuna dair 
İngiliz gazetelerinde her gün ma
lumat neşredilmektedir. Bilhassa 
İspanyolların mihver devletleri 
tarafına geçip geçmedikleri me
selesi İngiliz matbuatının ehem
miyetle takip ettiği bir meseledir. 
Deyli Ekspres şöyle yazıyor: Son 
vekayi üzerine artık vazifsinden 
çıkarılmış olan İspanyol genernl
lerinden biri hususi olarak bir İn
giliz dostuna şöyle demiştir: İzze
ti nefis sahibi bir İspanyol kendi
sin; mihver devletlerinin emri al
tına koyamaz. İspanyadaki gene
raller arasında gitgide artan bir 
ayrılık başlamıştır ki bunun e'l:ra
fındaki haberleri General Fran
ko nihayet tekzib etmeğe lüzum 
görmüştür. 

İSPANYADA İŞSİZLİK 

ARTIYOR 

İngiliz gazetelerinin yazdığına 
göre İspanyada bugün 1,250,000 it- . 
siz vardır. Bilhassa Madrid ile 
Barselon'da yiyecek azdır. Meva
dı iptidaiye bulunmadığı için fab
rikalar da çalışamıyormuş. Fazla 
para olmadığı ~ hariçten isten
diği kadar mevadı iptidaiye satın 
alınamıyor. 

GARİB YANGIN 

Arnerikada New-Jersey'de bir 
yangın oldu. Büyük bir bina, itfa
iyenin bütün gayTetine rağmen 

tamamen yandı. 
Sigortadan keşif için geldikleri 

zaman, alt kattaki bir odanın şö
minesinde duran odunların yan -
mamı.ş olduğunu hayretle gördü
ler. 

Doktorun Öğütleri: 

ARPACIK 
Gözkapağı kenarının iltiha

bile bazan dışında ve hazan 
dahi iç tarafta peyda olan ga
yet küçük bir çıhandan iba
rettir. Küçüklüğünden kina
ye olarak arpaya teşbih edil
miştir. 

Gözkapağının kenarında ev
veli kaşınma ve yanma gibi 
birşey hissedilir, sonra bir 
kırmızılık peyda olur. Gi.ttik
çe sertleşerek arpa tanesi ka
dar büyür. Bu da ekseriyetle 
bünyesi zayıl olanlarda ve 
temiiliğe dikkat etmiyenlerde 
görülür. Arpacık gözü çok 
rahatsız eder. 

Binaenaleyh o mahalle dö
vülmüş keten tohumundan la
pa yapıp oldurmak üzere üs
tüne bağlamalı, yahud asid
borikli su ile banyo etmelidir. 

.. . . ' .· 

1 Yazan: MEHMED HİCRET 

- Seta! 
- lnçika! 
Geçen sene. bir ağustos günü, 

öğleden sonra, Suadiye pJ.8.jında, 

kumlar üzerine uzanmış, dinleni- · 
yordum .. B.ir ara kulaklarıma ya- · 
hancı gelmiyen bu iki se;ıi duy • 
dum: 

- Seta! 
- İnçika! 

Kalktım, etrafıma göz gezdir • 
dim: Birkaç metre ilerde, beyaz,, 
ipek mayolu, genç ve dilber bir 
kadın yatıyordu. Genç kadının u
zun kirpikli gözleri kapalı idi. Si
yah saçlı küçük başını, genq ke
narlı hasır şapkasının üstüne koy
muş, bakır renk!~ mütenasip ba
caklarını birbirine yapıştırmış, is
tirahat ediyordu. 

Islak mayosundan, deniı,.den ye
ni çıktığı anlaşılan, orta yaşlı bir 
kadın, genç bayana yaklaştı: 

- Haydi Seta kalk. Attık gide
lim! 

Genç kadın gözlerini araladL 
karşısındaki kadına baktı ".ı çok 
tatlı bir sesle: 

- Anne, dedi, müsaade ed<O'rsen, 
bir defa daha denize gireceğim! 

Dikkatle baktım, çocukluğumu 
hatırladım ve her ikisini de taıır 
dım. Ben çocukluğumu Bostancı
da geçirdim. İstanbulda en çok 
5e'Vdiğiın yer Bostancıdır. Orada 
yaşadığım güzel ve mes'ud gün
lerin tatlı hatıralarım ölünciye ka
dar unutmıyacağım! 

Bundan on iki sene evvel, henüz 
on ilci yqlarında bir çocuktum. 
Güzel bir mayıs sabahı idi. Köş
kümüzün üat katındaki odşlardan 
birinde, bir pencerenin yanında o
turmuş, dersime çalışıyordum. 

Evimizin kapısı önünde eşya do
lu bir kamyon durdu. Kamyondan 
orta yaşlı bir adamla, genıç bir ka
dın ve on yaşlarında penbe yanak
lı, iri siyah gözlü, 'küçük bir im 
çıktı. 

IBir komisyoncu olan Artin, ka
rıııı Melina ve kızı Seta ile, yazı. 
geçirmek üzere Bostancıya gelınif 
ve altı ay müddetle evinıizi.n orta 
katını kiralamıştı. 

Seta, güzel, sempatik, şen ve 
tatlı bir kızdı. Onunla çok çabuk 
anlaştık, arkadq olduk. 
Köşkümüze taşındıklarının er • 

tesi günü idi. Bahçede, ;çinde kır-. 
mızı renkli balıkların bulunduğu 
havuzun yanındaki şezlonga otur
muş, havuzun içinde dolaşan ba
lıkları seyTediyordum. 

Seta geldi. Yanıma yaklaştı. Bir 
müddet o da balıklara baktı, son
ra bana döndü. Adımı sordu: 

- Nail, dedim, ve bu sefer ben 
ona sordum: 

- Senin ismin ne?. 
- Seta! 
Küçük kızın adı da kendisi gtbi 

güzeldi.. 

( .. , 

Seta hoşuma gitmiJti, onu ~ 
yordum. Her sabah kahvaltı yap

tıktan sonra, onların oturduğu ka
ta çıkıyor ve merdivenlerin başın

da durarak Setayı çeğırıyordum. 
- Seta! 

Küçük arkadaşım bulunduğu o
dadan tatlı sesi ile cevab veriyor
du: 

- İnçik.a .. 

Ve ayni tatlı ses ile ili ve edi
yordu: 

- Geliyorum küçük çocuk! 

Seta bizde altı ay kaldL Fakat 
bu müddet zarfında bir defa bile 
beni adımla çağırmadı. Bana - bil

miyorum neden?. Daima küçük 
çocuk! diyo,J"dU .. 

Onuna köşkten çıkıyor, öğleye 
kadar şurada. burada gezip, eğle

niyorduk. Öğleyin, eve gelip ye
meğimizi yedikten sonra da yüz
mek için deniz kenarına gidiyor
duk. 

Hiç unutmam: bir temmuz gü
nü. öğle üzeri idi. Seta ile gene 
deniz kenarında idik, ben kumlar 

W:erine uzanmıştım. Sete da ya • 
mmda oturuyordu. Dikkat ediyor
dum. arkadaşım mütemadiyen yü

züme bakıyor, güzel gözlerini göz.. 
!erimden ayırmıyordu .. 

Bir aralık Seta biraz daha ba

na sokuldu. Küçük parmakları ile 
kıvıı·c•k saçlarımla oynamağa blf" 
!adı. 

- Ne güzel saçların var, küçük 
çocuk! dedi. 

O da yanımda uzandı. Küçük ba
şını başıma bastırdı. Yanaklarımız 

birbirine değdi. Ve bu sırada de
niz tarafından esen serin bir rüz

gar, onun siyah saçlarını kalbimin 
üzerine yaydı. Dakikalarca yat

tık .. 
Ben ve Seta, daha o zaman, adı

na aşk denilen o çılgın kuvvetin • 

- Belkis Hanım Paşa ile evlendi. Artık sizi 
görmek i ·temiyor ... 

Filan dedilerse tamam. Muhakkak çocuğun yü
re~ine ınm <tir. Babama da sorduysa onun da söy
ld.ği herh• le bundan başka bir şey olamaz. Fa

. kat, Cahit böyle bir şeye nasıl inanabilir?. Bunun 
imlrAnı yoktur. O, benı kendisini tanıdığından da
hi;. iyi tanır. 

, :~ .BEŞ. HASTA:~ . ·v AR~~:,.~ 
~-----Yazan: Eteın İzzet BENiCE , "'+t .. 

içinde bazan ağır söylemeye mecbur oldum. 

- Efendiın, ben Pıu;anın karısı değilim. 

Diyorum. 
- Nasıl olur hanımefendiciğim? .. 

Diyor. Gel de sinirlenme. En nihayet: 

- Zengin, altın içinde gömülü kocayı buldu ya? 
Elbette beni unuttı. 1 • Diyebilmeyi aklına getirmez. 
Hem daha buraya tıkılmadan bir akşam evvel o
nunla başbaşa verip ağlamadık mı. 

- Ne olursa olsun bir birimizden ayTılmıya -
cağız ... 

Demedik mi?. Tanışıklığımız bir günlük, bir 
haftalık. bir aylık olsa yine: 

- Bütün bunlar sözde kalabilir .. 
Denir. Halbuki, aramızda iki senelik uzun bir 

caı1 ciğerliğin beraberliği, anlaşması, \'efası var. 
N~ o, benden bir an şüphe edebilir, ne b n ondan. 
Y•IC"" ki, ağlayıp sızlanma için ellerini k. ruşturup 
kalmasın da biraz çırpınsın. öteye beriy koşsun! 

Ei:er, ben orun gibi serbest olsaydım, şi ndiye ka
dı.ı· dünyayı birbirine katar, aşındırmadık ne mah
keme kapısı, ne ka~akol eşiği, ne gazete idarehane
si bırakmazdım. Ne yapoYım ki bağlıyım, bu odar.ın 

.._ ___ No: 

içinde mahpusum. İlk gündenberi bir kere bile çı
kıp hiç olmazsa yanındaki odaları gezmediın. Paşa 
belki günde üç beş defa geliyor, 

- Nasılsınız Hanımefendi Hazretleri? .. 
Diye yanıma sokulmak, l1if açmak, konuşmak 

istiyor: 

- Rica ederim .. Gidiniz. Sizi gördükçe bütün 
bütün fenalaşıyorum! 

Diyorum, bir saniye bile yanımda ka~asına ta
hammül edemiyorum. Halbuk~ biçare ne kadar çır
pınıyor, nelere baş \'uruyor?. Her terslediğim za -
men da: 

- İyi olacak eiendım .. Hepsi düzeleeek .. 
Diyor. Hiç gidişatını bozmuyor. Ya dediği gibi 

sıhiden benim için yanıp tutuşuyor, yahut ta dip
lonıatlığından: 

- Nasıl olsa avucumun içinde. Buradan ·bır ye
re ''kma:;ına imkan yok. Çırpınacak. cırnmacak. En 

. -~--. . "':::· '• ·,~; 

son bir gün yorulup kendiİı.den geçecek .. 
Diye düşünüyor! Bilmem, hangimizin inadı da

ha zorlu çıkacak?. Dün bana terzi göndermişti. İs
tanbulun en yüksek 'kadın terzisi imiş. Kadıncağız 
krılunun altında bir sürü modeller geldi. Yapılacak 
şeyleri saya saya bitiremedi, sabahlıklar, çaylıklar, 
gündüzlükler, akşamlıklar, gecelikler, mantolar, 
p3rdesüler, iç çamaşırları şu bu .. cKarliman• ya
hutta cOlyon•a çeşit düzer gibi. Tabii menfaati var. 
Bunları yaparsa, yaptırmayı, kabul etirirse paşayı 
da kendi ağırlığınca sızdıracak. Paşanın canına min
net. Ben: 

- Peki ölçü alınız ... 
Der demez, paşaya: 

- Sizinle evliliği kabul ettim .. 
Demiş olacağım. Paşa bu \"aziyette terziye ke

se kese altın değil, canını bile verir. Fakat ben ne 
ölcü verdim. ne bir sey, kadını basımdan ,a,·mai< . -

- Efendiın. Beni buraya zor la kapattı. Kaç
mak, kurtulmak kıyılan sahte nikahı bozdurmak is

tiyorum. 
Dedim, bu kadar çok söyledim. Yine: 

- Aman efendieiğim, paşa gibi koca milyonda 
bir bile değil. Nasıl böyle düşündüğünüze hayTet 

ediyorum .. 
Demesin mi?. O zaman artık 'kendimi tutama

dım: 

.-Rica ederim gidiniz. Ben elbise filan istem!
yoium ... 

Dedim ve .. Koğmağa mecbur oldum. Zaten öm
rümde aklıma getirmediğim şeyler hep burada ba

şıına geldi!. 
• •• 

Allaha bin şükür ki iki gündür bir beyaz yüz 
görüyorum. Harika gitti, onun yerine, 

- Ulviye. 

( nevam• tıar 1 1 

bağlan ile birbirimize bağlaJl1111r 
tık. 

Seta ile bir yazı beraber yıı.Ş• ' 
dtk. Sonra o ailesi ile !stanbu!J 
döndü. Onu on yıl görmediın· ()il 

yıl hasreti ile yandım .. 

• •• • 
Seta, yerinden doğruldu. EtrııJıl' 

bakındı. Göz göze geldik. Kısa bil' 
müddet dikkatle yüzüme baJcP. 
Sonra birdenbire yüzü güldil, ga'f 
ri ihtiyari: 

(Deııamı 7 inci aaytadıı} 

r.r!\!fS 
ANKARA RADYOSU 

DALGA UZUNLUÖU 
T.A.Q. 19,74 m. 15196 Kca. ZO Jttf 
T.A.P. 31,79m. 9465 Kcı. !O Jttf 

1639 m, 138 Kca. ııo Jttf 

llUGtıııf 

Saat 18.30 Program. 
Saat 18.3tı Müzik (Kılçük or ' 

kestra - Şef: Necip ~kın): 1 ~ 
Brahms: Macar dansı No. 1.ıı. 
- Spero Kochmann: Ebedt af ' 
kadar, 3 - Franz Königachoffer 
Tirol entermezzo, 4 - Fredetil' 
Hippmann: Seyahat şarkılsP 
(fantazi). 

Saat 19.19 Türk müziği (tııc' 
ıaz faslı). 

Saat 20.00 Memleket saat -1' 
rı. 

Saat 20.00 Temsil. 

Saat 20.40 Ajans ve meteorO' 
loji haberleri. 

Saat 21.00 Türk müziği (Es~ 
eserlerden mürekkep prograııı>

Saat 21.40 Konuşma. 
Saat 21.55 Neş'eli pliklar - JI. 

w Saat 22.00 Haftalık posta lt1l 
su (Ecnebi dillerde). 

Saat 22.30 Müzik (Operet "' 
saire - Pl.) 

Saat 2a.oo Son ajans haberi' 
ri, ziraat( esham, tahvillt. ııa.Jll ' 
biyo - nukut borsası (Fiat). 

Saat 23.20 Müzik (Cazballc! ' 
Pl.). 

Saat 23.55 - 24 Yarınki proıl • 
ram. 

1357 mert ' 
1355 Rwnl 

Cemaziyelıilıir TemmUJ 
19 23 

1939, Ay 8, Giln 217, Bızır 9Z 
5 Ağustos CUMARTESİ -- 1 1 

Vakitler Vuati Eıaııl 

ıa. da. • .. d,!:. ---
Glinet 5 00 9 38 

Ölla 12 20 "' S8 
b:ındi 16 14 s s:ı 
A.qam 19 21 12 00 

Yata 21 09 1 47 

lmaaıı: 3 01 1 '39 .,. 

.J. 
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lı lan Kadın 
erziliği Yapsın! 

Merak Edip de Bir Kadın Terzi
hanesine Hiç Uğradınız mı 7 

~ ~~----..... ~: Osnıall Cemal 1 
n bur 
lıad Un eskiciler, kulla • 

''ııııeztn eşysına metelık bi· 
oıı Ye:r· Erkeğin, hatta se-
deJilt ilden yamalı elbisele

~ve iltdeşik içindeki pabuç
~.ıı •d·ı '.defa yüzü ters ve ter· 

l tnış .. 
l•p(as • uç defa da boyan-
ııı a ına can attıklan halde 

ncak b' bır Cek . ır kaç defa giyil-
~ V• •tıne, yahut bir iskar

<Ya b' 
· 1! eh ır şapkasına neden 

'tnm· icaba> ıyet vermek istemez· 
lıtani,' Bunu bilmiyecek ne 
~ kad Ulda .. kadın ne kadar fa

Olur ar duşkün, ne kadar za-
sa ois . 

~ıl.ın, un, hır başkasır.ın 
·I •· . başından, ayal;•ndan 

"~ "'Y~ . -· ıc;in gıYmek isteme> .. de o-
"·Ek ..._ bır r ek yeni b'r r""Sl>e 

" Pabuç . b' - · 1• 
"il son • yenı ır şup .. a a -
1 kıı:eta _b~nun eskilerini, ya
<ı, hu •rını pekala eskiciye o
oı1u· suretıe de yenilere et
ı. b·g~ masrafın hiç değilse 
r ırın· b 
aicaı k 1 u eskilerden çıka-

' )aPlık adın, kendisine her ye
'1 hoh Ça eskileri de ya kır· 
~e Çalarına .. .. tü k'" doJd , suprun u.ıe-

~ lllutı ,_urmak, yahut da bun
. a~ p "'1da k açavrası yapmak zor-

n l!tı alır. Geçen gün bizim 
~-~e llıeşhu:r ve en kıdemli e. 

~ahen Balatlı Hayime bir 
. a g 
. ~ lepv eçen yıl yapılmış ve 

-ı 

l 
Mod aya uyıroo kadm resmı 

çılıp ortaya serilmiş çeşid çeşid, 

renk renk kadın elbiselikleri de 
ların daha yarısı lakırdıyı bırak
madan busefer onu, on ikisi birden 
başlıyordu. Bir alay kumaş, kos
tüm isimleri, terzi ve terzihane ad
ları, moda meseleleri arasında mer-

KAVGA 

- Ne o? Gözün nasıl böyle çü
rüdü? 

- 106 Ahmedi biliyorsun ya, 
hani son günlerde onunla hep 
kavga ederdim. 

- Biliyorum, her zaman onu 
döversin, ondan daha kuvvetlisin. 

- Onun beşinci sınıfta bi.r ağa
beyisi var. HastaydL, 

- E, ne olmuş?, 
- Ne olacak, iyileşti, mekteb-

deydi.. 

FİZİK 

Öğretmen buhar kuvvetini an
latıyordu. Bir teneke aldı: 

- İşte size cansız bic cisim, bu 
cismi harekete getirebilmek içi.ı{ 
ne yapmalıyız?. 
· Talebeden biri cevab verdi: 

- Bir köpeğin kuyruğ!na bağ
laı·ız!. 

ARIYOR 

- Orada ne aranıp duruyorsun? 
- Beş kuruş arıyorum. 

- Nerede düşürdün? 
- Düşürmedim; beş kuruş bu-

lurum ümidile arıyorum! 

UYANSINLAR 

Reji.sör sahnede intihar eden ak· 
töre dedi ki: 

- Bundan sonra son perdede 
zehir içecek, yerde tabanca ile in
tihar edeceksin? 

- Neden? 
- Halk uyansın diye!. 

HA!. 

- Bir arkadaşım Yar, benim bü
yük, büyük, büyük annem sağ 
diyor. 

- Yalan söylüyor. 
- Hayır, kekemedir! ... , ........... , ..... ,., ... 

Yıldızlarda Canlı 
MahlOk Var mı? • ; :. •nı de:ıecek bir kadın 

~e e~ı<>stermişler. İşinin son 
~e bir t olan Hayim bunları, 

ayrı.ca insanın yüzüne sırıtıyorlar
dı. Hele oradaki cavultu, cuvultu
yu, fiskosu hiç sormayın. Sekizi, 
onu birden konuşan kadın ve kız- (Deııcımı T ıncı ıcıyfadcı) Ameı:ikada Büyük Bir Şoseye 

az e · . bind vırıp çevirdikten son-
tarıl\\ eıı bir el kantarı çıka-
11)111\ 'Ya kalkışmıs. Kendin
li uşıar. 

e Ya 
'tarı, Pıyorsun? 
ti· . Yorum• 
~çın? · 

;,.. '!osun 
k~ da u otuz kuruştan ala -
."'llıaşı onun için! 

Y.rın'. astarı, terziliği, en a
'lan ~· Yirmi beş kağıda çık· 
l:uru ır tayyörün kilosuna o-

'~ahaş Para gayet mükemmel 
' de .. 'ite, gı1 mi• 

"o . 1~'ak ~ geleceği de gelse gel
'{ k1 _ ır buçuk kilo bir şey 
''1i1\i ~elmez ya • bir yıl ön
• tqr, ş !ıraya yaptır, bir yıl 
'•ntu; beş kuruşa ver! 

, 
1 huıa kadınlarının son dere
~ '«dn süs, lüks, şıklık tirya
~b101;n kumaşcıları, kadın a
~tlın tarı, kadın şapkacıları 

• erziJerinin amma da iş, ar1,, . ,or ha• 
~" . 

" lJ., h , bı, «ıııı er mevsim ve hatta 
~ değ·tnevsim sık sık, çabuk 

t napı ~n son ekselans mo-
tı. •rın 1 . . 

rde b' n şımdı, en kenar 
11 gib· l\e Çalmadığı kapı kal-

. 1dır B , dorı b · u sıcaklı:.rda. haf-
r, ;. eş gününü hafif ve-

~ ··ıın· • J 

'1Iıean ıze serinlik '·erir, di-
' ~la kızartması, yeşil bü
, l . tnaııı d 
1 ~ \iten b ' omates salatası 

~t 't ba aı·aniard;<I1 çoğu, san
ı 1ıııı, .Şı, Yeniden gelin olu-
~ .. , gıbi - 'f t 

'1:., ll ~uanı aturacı, u· 
· l'i a•aPuşcu ve kadın terzi
·~ •ası d "''dııı n a mekik dokuyor-
"" ter ih ~ b geld z anesi dedim de 
itin;, ı. Geçenlerde, bunlar-

ı ıı ., üst k . 
ôlraıt atında pansıyo-

11ıııııı. Oturan bir ahbaba uğ
·•teıı 
~ıa, <laiına 
ı ncı,n d açık duran sokak 

~. ~ ~ır diiğ .alınca baktım ki alt 
~~ Oda~~ evi gibi idi. Sağlı, 
6<lın 1 e sofa Ye taşlık bir 

ı.._ ·kız . 
~ ~ı~ord 'e Çocukla dol -
'naile! u Sofadaki eski so-
~a erde -b k ltlı,l'Jıı no et bekleşen-

ı ij ~uıular 
1
d.a gazeteler, bohça· 

~11\~ıa~ınde getirilmiş bir 
başka paketleri a-

Gök Yüzünden Düşen Bir i 
Takma Saç, Takma Sakal, Takma Diş, Cisimde Bizim Dünyayaaid 

Takma Kirpik, Takma Kaştan Olmıyan Mikroblar Görüldü 
Geçen hafta bir gece, San Fran-

S on T a sisko - Los Anjelos şosesi üstüne 
gökyüzünde uzun ve parlak bir 
yol çizerek, kocaman bir cismin 
düştüğünü gördüler. TAKMA TIRNAK 

..... i 

Talana tırnak takılırken ve takıldıktan sonra 

Bir zamanlar takma saç, takma 
sakal moda idi. Takma diş ve tak
ma gözü zaruret doğurdu. Fakat 
takma kirpikler, takma kaş moda 
oldu. 
Şimdi de takma tırnaklar mo

da!. 
Fakat bu modayı da aşağı yu

karı zaruret doğurdu diyebiliriz. 

Birçok insanlı>r vardır ki, tırnak
ları yumuşaktır. Çabuk kırılır, bir 
türlü uzun durmaz. Bazı insan -
!arın da tırnakları değirmi ve yas-

sıdır. Bazı insanlar da tırnaklarım 
dişlerile koparırlar. Böyleleri bir 
türlü maW,kür y>apamazlar, yap
mak da isterler. 

İşte bunun çaresini düşündüler 
ve buldular. Şimdi Paris - Nev -
york berberlerinde bayanlara tak
ma tırnak takılıyor. Tırnaklar 

tıpkı tırnağa benziyen bir mad
deden yapılmıştır. Tırnağa güzel
ce yapJıiıp iltisak peyda ediyor, 
ci!alanıp parlatılıyor ve takanlar 
biJmiyenler için: •emsalsiz tırnak
lı kadın• oluyor. 

Ertesi gün bu cisim arandı, bu
lundu ve derhal Profesör Ligına
nın idaresinde çalışmakta_ olan 
Mount - Vilson rasathanesine gön
derildi. 

Profesör Lipsman cismi inceden 
inceye bekkik etti ve sevincinden 
deliye döndü: Gökyüzünden düşen 
bu cisimde mikroblar gördü. Bu 
mikroblar yeryüzünde mevcud 
mikroblardan değildi. Bu mikrob
lar başka bir aleµıin ınikrobları
idi. Du cisim, havasız yerlerden, 
buz gibi boşluklardan, susuz bir 
atmosfersiz yerlerden geçtiği hal
de mikroblar hayatıyetlerini kay
betmemişlerdi. 

Şu halde?. 
Şu halde bir kere daha bariz ,bir 

şekilde, yıldızlardan bazılannda 

canlı mahluklar bulunduğu isabt 
edilmiş oluyor. 

Ancak bu dsmin hangi yıldız
dan hangi alemden kopup düştü
ğünü anlamak imkanı hasıl olma
mıştır. 

Bu münasebetle şunu tekrar ede
lim ki, Mercure, Zühre, Jupiter, 
Saturne yıldızlarında canlı mah
luk bulunmasına imkan yoktur. 

Mercurün bir cephesi 200 dere
ce hararetle yanar, öbür cephe -
sinde hararet sıfırdan aşağı 200 
derecedir. 

Jüpite: yıldızı yarı mayi, yarı 
macun halindedir; bir ateş okya
nosu içinde yüzmektedir. 

Salurne yıldızında derecei ha
raret sıfırdan aşağı 176 dır. 

Geriye blı. Mars yıld!zı kalıyor. 
Bu yıldız güneşe bizden uzaktır. 
Harareti gündüzleri 10, geceleri sı
fırdan aşağı 70 dir. Bu hararette 
canlı mahluk yaşıyabilir. Ancak 
alimlere göre Mars yıldızı da her 
gün biraz daha soğumakta ve bu 
soğukta bulunması melhuz canlı 

mahlukları birer birer imha et-
mektedir. 
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PO&] OylYınDaıro 
Mayo Mo
dası Aldı, 
Yürüdü ••. 

En Şık Ku
maşlardan 
Mayolar 
Yapıyorlar 

Bizim plli.jlarımızda halka ile 
toptan başka oyun henüz başlama
•lı. Halbuki batı şehirloe-rindeki 

pliijlarda türlü türlü oyunlar ol
duğu gibi, spor da yapılıyor. 

Mesela deniz kayakçılığı aldı yü
rüdü. Hattd motörlü kayaklarla 
suyun ustünde yarışıyorlar. Kum
da hokey oynuyorlar. Vaterpolo 
müsabakaları gırla gidiyor. 

Plajlarda oyundan başka bir de 
moda merakı var. Artık her türlü 
kumaştan, çok ağır ve pahalı ku
maşlardan renk renk mayo yapı
lıyor. Bu sene bilhassa jersey ku
~aşından yapılmış mayolar çok 
revaçta. Resmimizde son moda 
jerseyden yapılmış mayolu bir 
güzeli görüyorsunuz. • 

Öleceğini Rüyasında 
Gören Kadın 

Garib Bir Rüya Gören Kadın .. 
Uykusunda Oleceğini Anladı, 
Kalktı ve Ölümden Kurtuldu 

Bir Hikayeye Pek Benziyen Bu Vak'a Pariste 
Turnsol Sokağında 7 Numaralı Bir Evin 

Küçük Odasında Cereyan Etmiştir 
Pariste Turnsol sokağı, fakir 

halkın oturduğu bir mahallenin 
daracık hır sokağıdır. 7 numaralı 
ev, on ıki odalıdır, her odasında 
bir kiracı oturur. 

İkinci kattaki bir od.ada bayan 
Kazmir Delife ile sekiz yaşındaki 
oğlu oturuyor" 

Ana oğul 28 temmuz gecesi ye
meklerini yediler, biraz oturdu -
lar, çocuk yatıp uyudu, bayan Kaz. 
mir odanın blr kıöşesinde yemek 
pişirdiği küçük sobasını gözden 
geçirdi. K•ii>ağını kapadı, etrafı 
toplayıp yattı. 

Yatalı ne kadar olmuştu? Ne 
kadar zaman U(Yurnuştu?. Bunu 
kavrıyamadı, ancak korkulu bir 
rüya görmeğe başladı: 
Odanın penceresinden kapkara 

bir adam i§aret ediyor, şimşek ça
kan gözlerile etrafı aydınlatarak 
kadına sanki kalk! diyordu. 

Bayan Kazmir evvell adamın 
verdiği işaretleri anlıyamadı, kav
rıyamadı. Bunun üzerine gözleri 
şimşek çakan kara adam işaretle
rini fazlalaşl ırdı. 

Fayda lı Bilgiler : 

Sarniçlere Dikkat 
Ediniz 

EvlPrin b:rçoğunda sarnıç 

vardır. Bunlar, yağmur sula
rile doldurulur. Sarnıç suyu 
iyidir, içilebilir. Fakat, mah
zurları da çoktur. Sonbaharda 
ağaçların sararan, kuruyan 
yaprakları, yollardan kalkan 
tozla,· damların üzerine dil -
şen yağmur yağdığı zaman 
sularla beraber sarnıça gider. 
Suda fena bir koku hasıl eder. 

Bunun önüne geçmek çok 
kolaydır. Nisan ve ilkteşrin 

ayla•'lnda sarnıç sularını tas
fiye etmek ... 

İlk evvel sarnıça 20 gram 
Permanganat, sonra da iki 

büyük fırın koru atınız .. 
Mikroblar tamamile ölür. 

Sarnıçları senede bir defa bo
şaltıp temizlemek te lazımdır. 

Kadın bu korkunç hayaletten, 
bu kabustan kurtulmak için yor
ganı başına çektL Fakat adamın 
gözleri yorganı deldi ve kadına 
bakmakta devam etti. 
Kadının korkudan elleri, ayak

lan tutuldu, kımıldıyamaz oldu. 
Ancak bu korku ile uykusundan 
uyandı ve başının çok ağrıdığını 
hissettL Uyanamıyor, fakat bil • 
yük bir tehlikeden kurtulmak i
çin uyanması !Azım geldiğini kav
rıyordu. 

Davranmak istedi. Vücudil ha
reket edince uyuştuğunu anladı. 
Bütün tüyleri Urperd.L Her ne pa· 
hasına olursa olsun kalkma.sı lA
zımdı. Azmi ile felci mücadele e
diyordu. 

Nihayet azmi galebe çaldı, ken. 
dini zorladı, yatağından aşağı kay
dı. Oğluna yaklaştı. Analık şef· 

kati ile kuvvetleniyordu. Emekli
ye emekliye pencereye yaklaştL 
Pervaza •tutunarak kalktı, cam -
lan açtı. Bundan sonra kendin
den geçti, düşüp bayıldı. 

• Bayan Kazmirin ne kadar za-
man açık pencere önünde baygın 
kaldığı malum değ;L Temizhava 
ile ayıldı. Oğlu başı ucunda: 

- Sakın ölme anne! diye yal
varıyordu· 

Oğlundan bir bardak su istedi. 
Çocuk suyu getirdi, kendi de içti. 
Onun da başı ağrıyordu. 
Kadın işi anladı. Az kalsın so

bada yanan kömürden zehirlene
ceklerdi. Kadın neye uğradığını 

bilmediği halde sevki tabü ile pen
cereyi açmıştı. 

Ertes~ gün ev sahibi bacayı te
mizletti. Baca kurumdan tama -
mile dolmuştu, çekmiyirdu. 

* Vücudla boğulmak mücadelesi 
ka .. ını.n kabustıı arasında sık). 

bir mün.ısebet olduğu muhakkak· 
tır. Vücudün tahteşşuuru, temiz
hava istemiş, kadın da bu kor
kunç rüya sayesinde hem kendi
nin, hem oğlunun hayatını kurtar
mJıi!ır. 

• 

Vahşilerin 
Telsizi 

Geceleri Afrika çöllerinden ge
çen seyyahlar garib bir davul ııe
si duyarlar. Bu ses nereden gelip 
nerelere kadar ulaştığı malfun de
gildir. Fakat mll!!fun olan birşey 
varsa, bu sesin vahişlerin telsizi 
olduğudur. 

Afrika k&'bileleri, geceleri., bir
birlerine bir nevi davul, darbuka 
vası,asile haberler ulaştırırlar. 

Haber ulaştıran darbuka veya 
davullar kabile reisinin emrinde
dir. Bunları çalanlar da ömürle -
rinin sonuna kadar yalnız bu işi 

görürler, yalnız harf yerine geçen 
sesleri çıkatmağı, işaretleri öğre
tirler . 

'Senelerce evvel, bir çölün orta
sında seyahat eden bir İngiliz, o
ralarda yaşıyan bir kabile reisin· 
den Kraliçe Viktoryanııı öldüğ'ii
nü haber almıştı. 

Kraliçenin öldüğü Afrlkarun 
büyük şehirlerinde duyulur du · 
yulmaz, haber gazeote, telgraf git-

Afrika vahşilerini~ 
telsiz cihazı 

·-
tiği yelrere bu vasıta ile yayılmıŞ: 
ondan sonra bu esrarengiz davul 
sesi vasıtasile bütün Afrika vahşi 
kabileleri haber alı:ruşlardı. 

Bugün Alimler, her türlü eski 
yazıları okuyabiliyorlar, ancak 
Afrika vahşilerinin kullan • 
dıkları sesi öğrenemediler. Bu 
şifre, bu davul sesinden çıkan şif
reyi henüz kimse açamadı. 

Bu sene me hur kaşif Green, 
Afrikada 8000 kllometroluk bir 
sahayı dolaştı. Bu zat Afrika leh
çelerinden on iki tanesini konu -
şur. Buna rağmen o da bu şifreyi 
öğrenmeğe muvaffak olamadı. 

Hiçbir kabile reisi bu sırrı ifşa 
etmiyor. 

(Deııomı 1 inci •aııfadııJ 
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Gökçeyi Takibe Çıkarılan 
Sipahiler Her Tar af a Dağıldıl<:r 
Civar ve Sahil Köylülerini Kasıp Kavuruyorlar, 

Bazılarını Kılıçtan Geçiriyorlardı 
Hatta; Paşanıİı şehzade Orhanı 

tahta getirmek ~in Bizansla mu
habere üzerinde olduğuna da vi
kıl olmuştu. 

* Subaşı; Gökçenin takibi J.çin 
gönderdiği akıncı sipahiler her 
tarafa dağıldılar. Civar ve sahil 
köylerini kasıp kavurmağa baş -
!adılar. Önüne gelen köy !illeri Ju.. 
lı.çtan ve sopa<lan geçiriyorlardı. 

Gökçeyi karııya geçiren kayık
çı her nasılsa avdetini geciktir
mişti. Kayıkçının ortada bulun -
maması da köylüler tarafından 

gizlenemeyip denize açıldığı ta • 
kipçi ıipahilere söylenmişti. 

Nihayet; kayıkçı sahile yanaştı. 
Zaten adamcağız uzaktan köyün 
içinde bir alay süvarinin yalın
kılıç bir aşağı bir yukarı dolaş -
tıklanru görmüştü. Ba§ına bir 
felAket geleceğini anlamıştL Her 
halde karşı tarafa bilmiyerek ge
çirdiği adam tehlikeli bir adamdL 
Karaya çıktıktan sonra; Aroirane 
hitabesi de bunu göstermişti. 

Rum kayıkçı hem sahile doğru 
yavaş yav~ kürek çekerek geli
yor w hem de •ipahilere ne diye
ceğini düşünüyordu. 

Y:ı.lan söyllyemezd.i. Türk kılıcı 
karşaında yalan söylemek ölıüme 
mahkO.m olmak demekti. Ne yar 
par yaparlar yalanını ortaya. ko
yarlardı. 

Herhalde sahile çıkar çıkmaz 
ngaya çekilirse ilk ifi doğruyu 
ıöylemek olacaktL 
Kayıkçı iskeleye yana,,tı. Kayı· 

Rını bağladı ve karaya çıktı. İJı:o! 
adını ya attı, ya atmadı, derhal si
pahiler yakaladı. İlk sual şu oldu: 

- Nereden geliyorsun çorbacı?. 
- Karşıdan ağam'. 

- Ne götürdün karşıya?. 
- Bir atla, bir adam ..• 
- Nasıl adamdı bu?. 
- Pejmürde kıyafetli bır adam-

lı. 

- Atı ne renkte idi?. 
- Demin kır ... 
- Adamın şekli nasıldı? 

Kayıkçı olduğu gibi anlattı. Tar 
marn aradıkları adamdı. Subaşı
nın kendilerini takibe memur et
tiği adam bu J.dl. 

Sipahi müfrezesı kumandam e
.Undeki kı 'ıcın tersile kayıkçının 
.ıırtına şiddetle vurdu. Ve olanca 
öfkesile bağırdı: 

- uıan bire herif' . Nıye ge -
çirdin o herifi karşıya .. 

- Aman ağam, kurban olayını . 

.llebileyim ben bu adamı?. 
- Nasıl bilmezsin?. 
- Ağam; işimiz karşıya adam 

geçirmektır .•. Beş on para kazan
maktır. Ben, bu, adamı ne tanı
rım ne bılirım ..• Her vakıtki müş
teriler g.bı geçirdim. 

- Kıııc; para verdı sana? 
- İki flori altını. 
- Birşey söyledi mı•. 
- Hay.r .. 
Kayıkç. ne oiur ne olmu dıye 

korkusundan Gökçenm söyledik
lerini .aöylememıştl. Sıpahi miıf
rezesi kumandanı şu emri verdi : 

- Haydi ne kadar kayık var>a 
çabucak hazırlayın!. 

Köydeki çekdirıler hazırlan -
mı;tı. Yırmı beş kışiden murek -
Jı:eb sipahi müfrezesi derhal çek
rllere atlarıle binerek pupayel -
ken Anadoı.ı sahılıne doğru yol 
.almışlarctı. 

* Gökçe karaya ayak basıp atını 
Bursaya doğru sürdıikten sonra; 
tam bir konakta dolndi:qıin Bur
sayı tutmuşt . 

Gece yarısına doğru Bun;aya 
gelen Gökçe usuletle bır hana in
mi§ti. Hane. Gö!q>enın tanıdığı idi. 

Eski tekaüd yeniçerılerden biri 
olan hancı Gök9C ile harb mey -
danlarında savaşmıs, kulağı delik 
bir adamdı. 

Gökçe; vaziyetinden emin ola
rak hana girdi, atından indi. Han
cı Gökçeyi tanımıştı. Selam ve 
merhabadan sonra; hancı ile haş
haşa kahn Gökçe arkadaşının ke
derli ve şaşkın bir halde olduğu
nu gördü. 
Hancı da te!Qşlı idi. Hatta, Gök-

ç~min elinden atını bile alıp bu
yur etmiyordu. 

Gökçe arkadaşının bu haline 
hayret etti ve sordu: 

- Ne o, Yobaz Ali?. Telaşın ne
dendir?. 
Hancı; korkak bir tavırla, Gök

çenin kulağına ağzını yanaştırdı 
ve şunları fısıldadı: 

- Aman Gökçe sakın durma bu 
ralarda ..• 

(Arkası var) 

Uç .yerden Birden 
Ani Bir Hareket 
(1 inci sahıfeden devam) 

rin. sağdan soldan topladıkları ha-
berlere bakılırsa, evvelce Avrupada 

gerginlik husule getireceği söyle
nen ağustos ayı sonlarında bazı 

hadiselere intizar etmek lazımgel
diği anlaşılmaktadır. Avrupada 
bugün üç mıntakada, ani bir as
keri hareket yapılması mümkün 
'Ve muhtemel görünmııktedir. Bun
lardan birisi Danzig, ikincisi Ma
caristan, üçüncüsü Makedonya -
dır. Macarların Almanlarla şim
diden anlaştıkları zannedilmekte
dir. İtalyanın Makedonya üzerin
deki em llerini tahakkuk ettir
meğe azmettiği Roma mahafilin
de açıkca söylenmektedir. Binaen
aleyh ani bir harekette bulunul -
ması muhtemel görünmektedir. 
.Eğer İngiltere ile Fransa ve Po

lonyanın kuvvete karşı kuvvetle 
mukabele edecekleri hususundaki 
m~erıık azimleri gösterılmemiş 

olsaydı, Danz~de emrivaki şimdi
ye kadar çoktan tahakkuk etmiş 
olurdu. 

Son haftalarda Danzigde aske
ri ve yarı resmi faaliyetler art -
mıştır. Polonya. İngiltere ıle sıkı 

bir teması muhafaza etumekte -
dir. Serbest şehir mınlakası dahi
linde büyük çapta topların yer -
leştirilmesine devam olunmakta
dır. Bu toplar, Polonyanın Ganya 
limanını da bala tehdidi altında 
bulundurmaktadır. 

Diğer taraftan İngiliz başveki
li Çemberlayn iki ay içinde vahim 
hadiseler olması muhtemel bulun
duğunu söylüyor. 

RUMEN ASKER! HEYETİ 
ANKARAYA GELİYOR 

Ankaradan verilen maliımata 

göre, bir Rumen askeri heyeti bu 
hafta Ankaraya gelecektir. 

KÖSTENCE MÜSTAHKEM 
LİMANI 

Bükrcş 5 (Hususi) - Romanya 
hükumeti Köstence limanını da 
tahkim etmektedir. Bu tahkima
ta İngiliz miihendisleri de neza
ret etmektedirler. 
FRANSADA ÇEK PİLOTLARI 

Paris 5 (Hususi) - Çekoslo -
vakyadan Fransaya kaçan tayyare 
pilotlarının miktarı sekiz yüze 
yaklaşmıştır. Bunların hava ordu
sunda hizmete alınmaları düşü

nl!lüyor. 

Bulgaristanda Sivil 
Alman Askerleri mi? 

(1 incı sahıjeden devam) • 

Haı biye Nezaretı ık Parlamento 
komisyonu tarafından neşred•len 

ve birbirinı tutnııyan ıki tebliğ -
der. , Bulgar hükiımetinın gazete

ler tarafından hadısenln büyütül
mesi ihtimalinden çekindığı anla

şılmaktadır Zaten siyasi mabafil 

hiidısenır. izama değer bır cihe
ti olmadığını soylemekle beraber, 
bu hadise Bulgar gazetelerinin ilk 
fırsatta efkarı tahrik etmege sa
va•acakl.1rın1 göstermektedır. 

Gazeteler, Türk ordusunun 
Trakya hudutları civannda ya -
pacağı son manE'vralar hakkında 
da bır ~Y yazmamaktadırlar. 

• 
Misafir lngiliz Filosu 

Yarın Gidiyor 
(l ir-ci sal.ıfeden devam) 

den evvel Çankaı ada Riya5eti
cumhur kcişküne giderfek defteri 
mahsu u ımzalamış, mutrnkiben 
Genelkurmay başkanı Mareşal 

Fevz i Çakmağı, M.Jli Müdafaa ve 
Haricıye Vekillerini ziyaret eımiş, 
bu ziyaretler iade olunmuştur. Öğ
le üzeri Mareşal tarafından şeref
lerine Ankara palasta bir ııyafet 
ve:r ılmiştır. 

Cumhur Reısi İsmet İnönü ıaat 
15 de Amiralı kabul buyurmuş -
!ardır. 

FjLO YARIN GiDİYOR 
Amıraı gemisi olan Urspit nrh

bsı bugün halk tarafından 16 dan 
17,30 a kadar gezilebllecektır. 
Amıral Şükrü Okan bu gece sa-

at 20,30 da Sümmerpalasta filo 
kumandanı şerefine bir veda zi
yafeti verecek, lilo yarın limanı
mızdan ayrılacaktır. 

İstanbul 5 inci Sulh Hukuk ha
kimliğinden: 

938/146 Tereke. 

İs tan bul Divanyolu civarı 'Bin
birdirek Işık sokağında AskeTlik 
şubesi karşısında 1 numaralı ha
nede ikamet etmekte iken ölen 
Mehmet kızı Zülfiye mirascıları
nın işbu Uôn tarihinden i.tibaren 
üç ay ve alacaklı ve verecekllleri
nin i6e bır ay içinde Dıvanyolun
daki mahkememize müracaatları 
lüzumu ilin olunur. 

11 ı6ü4 ~ İtalyanlar • Twım.ıe ' .,.,.. Cadd~• • Je 
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lstanbula iki Hava ' ı s A F ,- y ~ 
Taarruzu Çıkar Yol g;;. 

(3 üncü ıahifeden devam) 1 r: 
mesele bir memleket ve yurd mü- (l inci aahifeden devam) " T f j '( ı;.. 
dafaası meselesidir. Bugiinlerde, içinde tasavvur edemiyor ki, in- 'Ve arkadaşları, Çalı Kuşu L U 
gazeteler ve diğer vasıtalarla, iki mıldadığı giin ilk yanacak ve ta- tarafıadan Anadolu Milli Oyunfıırı 
hava taarruzu tecrübesi esnasın- rumar olacak memleket kendi 
da herkesin ne gibi vazifelerle 
mükellef olacağı halka bildirile
cektir. 
İstanbula taarruz edecek hava 

Jruvı.ıetlerinin, İstanbııl halkını 
adamakıllı hazırlanmış ve tedbir
de kusur etmemiş bulacağı mu -
hakkaktır. 

REŞAD FEYZİ 

. Meslek Seçmek 
Istiyen Gençlere 

(Çocuk babaları ve velileri 
ile kendilerine bir meslek 
intibah etmek istiyen genç
lere bir kolaylık olmak ü
zere memleketimizdeki mek
tcblcriıı kayıd ve kabul şart
lannı sıra ile derce devam 
ediyoru•.) 

111 - Ticaret Lisesi 
Ticaret lisesi yüksek iktısad ve 

ticaret mekt!;bine geçecek olan -
ları, bu tahsili hazım ve temsil e
debilecek bir seviyeye çıkarmak, 
yahud mektebi bi~irdikten sonra 
yüksek iktısad ve ticaret mekte
bine devam etmeden doğrudan 

doğruya hayata atılacak olanlan 
pratik sahada muvaffak olabile
cek bir kabiliyette yetiştirmek 

maksad•ile açılmış bir müessesedir. 
Orta tahsil fevkinde milli ve u
mumi kültürü takviye eden bir 
meslek lisesi olan bu mekteb ne
hari ve parasızdır. 

Burada te<kisat, kız, erkek ka
rışık olup pazardan maada her 
gün öğleye kadar devam eder. Bu 
mektebe girmek için orta derecede 
bir mektebi bitinniş olmak, 15 
yaşından aşağı, 21 yaşından yu
karı olmamak, sıhhat raporu, nü
fus kağıdı sureti, 6 fotoğraf ibraz 
etmek, Türk tebaası olmak şart -
tır. Bu lisenin tahsil müddeti de 
üç senedir. Mezunları .resmi ve 
hususi iktısadi müesseselerde ko
laylıkla iş bulabilecekleri gibi hu
susi teşebbüslere girebilmek için 
icab eden kabiliyeti de kendile -
rinde bulabilirler. 

Büyük Trakya 
Manevraları 

(1 inci sahifeden devam) 
rinci ordu kıtaatı tarafından da
ha genış mikyasta yapİlacaktır. 
Manevralar 15 aı;'llstostan 21 ağus
tosa kadar altı gün devam edecek 
tir. Manevra sahası Kırklareli - E
dire arası ve Hasköyün şimal mın
takası olarak teshil ed.Jmiı;tir 25 

ağustosta Edirne civarında Marec 
şal Fevzi Çakmıın<'ın huzurunda 
yapılacak büyük geçid resmine ec
nebı ataşemiliterler ve gazeteci -
ler d€ iştirak edeceklerdir. 

Satie İşi 
(1 inci sahifeden devam) 

Bu sebeple iddianamede bazı 

maznunların da bazı cihetlerden 
men'i muhakemeleri istenmek -
tedir, Fakat bunlar hakkında 

ithamı mucıp diğer maddeler de 
bulunmaktadır. 

Kuvvetle söylendiğine göre, 
iddianamede suiistimal ve kağıt
ları :y'Clk etmekten asıl suçlu ola
rak lki veya üç kişi gösteril • 
mektedlr. Bunların arasında Yu 
suf Ziya -Öniş bulunmaktadır. 

lstanbul 5 inci Sulh Hukuk ha
kimliğinden: 

938/l«l Tereke. • 
Ölü Mehmet kızı Zulfiyeye ait 

bazı ev eşyasının - ancak halı kıs
mı hariç olmak üzere - İstanbul 
Divanyolu civan Binbirdirek Işık 
sokak Askerlik §Ubesi karşısında
ki 1 numaralı hanede açık arttır
ma suretiyle 11/8/939 cuma günü 
aaat 15 den ltıbaren utılac:ağı ilan 
'1.unur. 

~ 

memleketidir ve halk kendi hal
kıdrr. Hem, İtalyan milletinin re
jimden müteneffir ve harbden 
fevkalade muhteriz olduğu, zor 
karşısında s... çıkarmaktan ürk
tüğü de muhakkak olduğuna gö
re siyasi' askeri, coğrafi, iktısadi, 
mali bakımlardan olduğu kadar 
halk maneviyatı, efkarı umumiye 
psikoloji;i ve temayülleri bakı -
mından da lıu kadar zayıf, gayri
müt"6anid ve tayrimcmnun biı

kütlcnin harbedcmiyeccği, silah 
patlar patlamaz siperden kaçacağı 
aşikardır. 

İtalya, gözününe koyduğumuz 
bu mecburiyetler karşısında ha
kikaten içinden çıkılmaz bir müş
küle saplanmıştır. Almanya ile 
teşriki mukadderat etmesi de ken
disine ümid değil, bilakis karan
lık bir istikbal hazırlamıştır. A
vusturyayı ilhak eden ve Akdeniz 
kapısına inen bir Almanyanın ya
nn göreceği lüzum ile İtalyan sa
hil şehirlerine yerleşmiycceğini, 

zaruretlerin Almanyayı bu icaba 
götürmiyeceği nasıl temin edile
bilir?. 

Bu vuiyet karşısında İtalya için 
çıkar tek yol herşeyin başında Al
manyadaıı ayrılmak, Arnavutluk
tan çekilmek, kendi milli hudud
ları dışında hiçbir arzu ve emel 
sahihi olmadığını temin ve ilan 
etmek, sulh cephesinin dostluğu
na ve yardımına iltica etmektir. 

Bu yolun dışında kalacak bir 
İtalya için hiçbir istikbal ümid 
edilemiyeceğini ifadeye mecburuz. 

ETEM iZZET BENİCE 

İstanbul Birinci İcra memurlu
ğundan: 

Amasya hazinei maliyesine 1864 
lira 50 kuruş borçlu İstanbul, Fa
tih, Çarşamba pazarında Beyceğiz 
İsmailağa çıkmazında 189 numa
rada eski Amasya Maliye vezne-
darı İsmail Hakkı oğlu 
M!'hmed Hulfısinin mahcuz 
olup paraya çevrilmesine ka
rar verilen tamamı :MiO li
raya karşı Emniyet Sandıgı -
na ipotekli bulunan ve tamamına 
1050 lira kıymet konulan Fatih, 
Çarşambada Kocadede mahallesi 
Fırın sokağında eski 6, yen> 20 ka
pı sayılı arka tarafı müfrez 2 ha
rita numaralı mahal, ~olu Havva 
hanım emlaki, sağı Bahriye so -
kağı , cephesi Fırın sokağı ile çev
rili 66 metre 50 desimetre murab
bada evin borçlu Hulı'.ısiye ait nı
sif h oS$eSi dairemizce açık arttır
maya çıkarılmış olup 5/9/939 ta
rihine rastlıyan salı günü saat 14 
den 16 ya kadar dairemizde satı -
lacaktıı·. Arttırma bedeli hisseye 
göre muhammen kıymetin '.'(. 75 i
ni bulduğu takdirde alıcısına sa
tılacaktır. Aksi halde en son art
tıranın taahhüdü baki kalmak şar

tile arttırma 15 gün temdit edi
lerek 20/9/939 tarihine rastlıyan 

çarşamba günü aynı saatte yapı
lacak olan arttırmada en fazla be
delle alıcısına satılacaktır. Satış 

peşin para iledir. Arttırmaya gir
mek b1iycnler hisseye göre mu -
hammen kıymetin ~~ 7 ,5 u nisbe
tinde pey akçesi veya Milli bir 
bir bankanın teminat mektubunu 
ibraz etmeleri lazımdır. Hakları 

tapu sicillerile sahil olmayan ipo
tekli alacaklılarla diğer aliıka • 
dar !arın ve irtifak hakkı sahiple -
rinin gayri menkul üzerindeki 
haklarını hususile faiz ve masra
fa dair olan iddialarını evrakı müs
bitelerile 20 gün içinde İcra dai
resine bildinneleri alni }\alde hak
ları tapu sicillerde sabit olmadık
ça satış bedelinin paylaşmasından 
hariç kalırlar. Gayri menkulün 
arttırmasına dair şartname Hfuı 

gününden itibaren 10 gün sonra 
herkesin görebilmesi için dairede 
açıktır. Fazla bilgi edinmek ıste

yenlerin 939/475 sayılı dosyadaki 
vaz'ıyed ve takdiri kıymet zaptı -
nı görmeleri ilin olunur 
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Sabah Posta~ 
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Yeni şeklile çıkıyor , 
Başmuharriri: Eski Tev!Ji},' 

b ''t' efkar Başmuharriri E !:.,; 
ziya Zade Velit --=-----------·- . 'p ,, 

Ebüzziya Zade Velit, yıllarca Tevhidicfkar ga~~t~ıP~ıf · 
hipliğini yapmış, memleketin en eski başmuharrırıdı:',dl· 
hidiefkar, Türkiyenin en çok satan ve okunan gazete>• ı ,...ıı · 

Ebiizziya Zade Velidin İkdam başmuharrirliğini de 
te etmesini hakiki ve büyük bir kazanç addediyoruz· 

Askeri muharriri : Eski ToPç~ 
Mü·fettişi Emekli General Kertı~ 
Siyasi muharrirleri: !f~lrr;;ı;'. 
muharriri ve Y enigün gazetesi BaŞ~~, 
harriri Yusuf Osman ve Anadolu AJ ,;ıi 

İstanbul Direktörlüğü Başmuh9J' 
Nizameddin Danton 

Fıkra muharrirleri: Mah,,,ııJ 
Yesari; Selami İzzetSeJ1es Osman Cemal Kaygı t 
Hikaye ve röportaj muharrirleri : 
Osnıan Cemal, Faik Berem en W~ 

Spor muharrirleJİ :Hakem Adnan p. 
Hakem Ahmed Adem Göğdün 

TefrikalaJ. 
1 At t .. k .. .. /el' - • a ur un son gun flJ· 
2- I şgal senelt;rinde ıd~ 

M. Grupunun Istanbll 
gizli faaliyeti ~il 
Yazan: M. M. Grupu Reisi Enı6 
General Kemal Koçer , 

3-Sevda geceleri : Edebf '0~ 
Yazan: Mahmud Yesari J 

4 - Hazreti Muhanırrıe 
Yazan : Ziya Şakir ıJS~' 
s -lslam tarihinde nifak ve ~~r~ 

cacı zalim Yazan: Kemaleff in şu ~' 
ıfl9 

6 -Aşk Hançeri Zabıta ro ~ 

Nakleden: Nizamettin Daııt~j 
7-Çakıcı Efe Yazan:Zeynel 885 
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No. 45 - - Yazan: Rahmi Yağız 

.!<Iavye, Vardiyanın işaret Ettiği 
1 ar af a Baktı, Deniz Çok Karanlık! 
~QPtan, Şurada Bizden Yiiz Metre Kadar Uzak
Qn Siyah Boyalı Bir Sandal iizeriınize Geliyordu 
-~~~!anına yerimiz de Marmara yor, içinde bir de adam var, ha- ı 
IJdıı. arının arkası, Cenubu garbi- reketsiz duruyor .. 
t11stı' ilen, bunları ıB. 7 ye de illı: Gözleri adamakıllı karanlığa a· 

:ıı ayl§ı.ında söylerim.. ı 1Jian Klavye de sandalı ııörmüftü, 
~ rlldey birdenbire durdu. G2ce- Komodoru teyit etti: 

~!Q Bessızliği içinde bir nara du- ı -Tamam ... Ben de ııördüm .. U· 
~at ıı. Ko~odor başını ses gelen far ak bir sandal. Seslenelim mi 
l~ .• Çevırirken il« süvari de iç- Komodor?. 
Ses ~ileterek o tarafa baktılar. - Evet, bir !tere seslenelim .. D1r 

.._ _ansızca haykırıyor: vet edelim. Gelmezse üzerine gi-
lı l\iııı.dir o, dur, ateş edece~im! deriz .. Siz, palamarı alın Kapiten 
'!{'Ye haykınyordu. Klavye! 

a1~Y~. Komodordan müsaade Kla.vye, Tritoııı.'un palamarını E. ı 
'lıisi .a !uzum görmeden kendı ge- 13 den çözdürdü ... Makineye de: 
ttdanın kıç güvertesine koştu. 0- - Yarım yol geri. .. 
~ Vardiya bekllyen onbqı Emrini bastırdı, tarbinler hare-
!ıın nsuva Kore'yi, silahını omu- kete gelmeden ııeslendi: 
lııiı\Çekmtş, nişa vaziyetine geç- - Hey, kimsiniz ... Yaklaş ba -
)oltt llldu. Görünürde bir şeyler kalım buraya! ... 
Ciıj.u. Suvart genç Fransız deniz- Tahtelbahirin 100 metre kadar 

"'il o .._ ?i muzuna dokundu, sordu: 
~Ilı? e var Fransuva• .. Ne bağır-

da:ıııici başını tüfeğin kundaıtın
ayırtıı.adan ce\•ab verdi: 

..... l( . 
llıeır apıten, şurada bizden 100 

gerisinde, Triton'un arka güver
te rasad vardiyasını tutan Fran
suva Kore'nin tüfeği ile tehdid e
dilerek hareketsiz duran siyah 
sandalın sahibi zayıi bir sesle İn
g!lizce karşılık verdi: 

- Yabancı değil, bir dost! 
Klavye Komodora seslendi: 
- Komodor duydunuz mu na 

diyor?. Yabancı değil, doat di.ye 
cevap veriyor! 

- Evet, duydum .. Söyliyelim de 
yaklaşsın! 

- Ben üzerine gidecektim Ko
modor. 

- Onun gelmesi daha iyi ... BeJ.. 
ki bir tehlike mevzuu bahistir. Siz 
fflleninl 

Klavye evveli makineye tekrar: 
- Staper! 

Emrini verdi, Tritonun işleme
ğe b~lıyan uskurları durdular. 

Süvari, hlli bulunduğu yerde ha-

reketsiz duran esrarengiz siyah 

sandala bağırdı; 

- Bana bak yabancı! Buraya 

yalaş, gel, gemiye sokul.. 

- Peki .. geliyorum ... 

Sandalın kürekleri şıpırtısız; su

ları bıçakla keser gibi hiç ses, se-

da çıkarmadan harekete geldi, a-

ğır ağır yiirüyen sandal yavaşca 

Triton'a sokuldu; kasara hizır.ıın

daki padelbot merd>venine yanq

tı ... Fransuva Kare tüfeğin ni. -
şan hattını sandaldaki yabancı -

dan ayırmıyor, onu namlunun teh
didi altında tutuyordu. 

( Drvamı var) 

b~ se kadar uzakta slyah boyalı 
lıur a~dal üstümüze geliyordu .. 
lıı.~ dıye haykırdım, önce dur -
~ttıs iSiemedi, mekanizmanın şa
~ını duyduktan sonra durdu, 

lı.ıı' Orada hareketsiz bekliyor./============================,.. 
~Vab da \•ermedi 

laraı e Vardiyarun iŞaret ettiği 
tııı.ra baktı, deniz çok karanlık, 
itli d sıınsiyahtı. Süvarinin göz
lt.ıra.ı,~ henüz ışıktan geldiği i.çin 
bir Ilı .. •ğa alışamamıştı. Klavye 
tan1ı1tUddet bakışlarım kara ve ka
la aı sularda gezdirdi, karanlı
lır<ld ışı,rdı. Bu aralık Komodor 

t,~t il~ Kapiten Nazmet de 
t"'>ıııı ~eınıterinin kıç güvertesine 
lıro,ı §er, o tarafa bakıyorlardı. 

Amerika Muahedeyi 
Neden Bozdu? 

k.a ey l<ıavy;?'ye seslendi: 
'!{ llıten Klavye: 

~ıı.:vre, gözlerini, hail yanırida 
tiig._ Vaziyetinde duran neferin 

"'fd'•. 
llıu~ b ıg, noktadan ayırmadan 
, a eıe elti: 

l; b· Vardiya üzerimize siyah renk
ır 

~Utd sandalın geldiğini görmüş, 
llt Urıııuş, onu arıyorum. 

lı>~ti~dey_ dürbününü gözlerine 
tıı 11 .. SoyJenen istikamette su
litqi~erini dikkatle tetkikten ge
~~ ;enış bir kavis üzerinde do
' akışları bir noktaya takıldı. 
li~deOdor bütün dikkatini gözle -
ıı.lttı :Plıyarak oraya, o noktaya 

..... ev 8Ykırırcasına söylendi: 

tt ltad et, evet ... Şurada, yüz met
lıı~u ar 'l'rıton'un iskele kıç omuz

Oda siyah bir sandal görünü-

(4 ünr.ü &ayfadan devam) 

Bu büyük bir meseledir. 

Fakat unutmamalı ki Japonlar 
politika ileminde şimdiye kadar 

menfaatleri icabı olarak zamanı 
gelince pek uysal olmayı bildik
lerini gösteregelmişlerdir. 

Uzak Şark i§lerile meşgul olan 
Avrupalı muharrirler şimdiye ka
dar bu cihete nazarı dikkati cel • 

bediyorlar ve Japonların uysallı
ğını unutmamak 18zım geleceğini 
ileri sürüyorlar. 

Japonlar bunu İngiltere ile olan 
müzakerelerde de gösterdiler. 
Tokyoda İngiliz ve Japon diplo
matları arasında yine konuşma
lara devam ediliyor. Bu da ikinci 
safhadır. Şimdi yine ordu kuman
danları, generaller bu müzakere
leri zorlaştırmak lstiyorl~r. 

İngiliz - Japon müzakerelerinin 
ikinci safhasında bir takım müş
kilat çıkacak gibi görünüyor. 

Çin hükümetine aid olara!< in-

gilizlerin elinde kalmış olan pll
raları istiyen Japonlar bunalrı al
makta l!lrar ediyorlar. İngilizler 
bu paranın Çine aid olduğunu, Ja
ponların hakkı olmadığını söyli
yerek vermiyorlar. Bu ihtilaf i;e 
az mühim değildir. Onun için şim
di Japonyada İngiltere aleyhinde 
bulunanların tahrikiitile yine nü
mayişler yapıldığına dair haberler 
geliyor. 

İngiliz gazetelerinin bugünl2rde 
yazdığına göre İngiltere hüküme
ti de icabında Japonlara söz ge
çirmek lilzım gelen vesaite malik 
olmaktan geri kalmıyacaktır. Yi

ne anlaşılıyor ki Uzak Şark mese
lelerinde de Amerika ile İngilte
re birbirlerinin fikirlerini alarak 
hareket ediyorlar. Bu takdirde Ja
ponlar ne yapacak?. İngiltere ile 

Amerika nasıl vaziyet alacaklar?. 
Müzakereler ne safhalara girecek? 
Her biri meraklı birer mesele. Po
litika aleminin nazarları yine U
zak Şarka çevrilmiş bulunuyor. 

TARZANIN OGLU _I 
\' 
~EDGARRAYS 

~öYle · 
Qillar tıne götürüp zincire vur • 
~iltt · !\orak onu yalnız başına 

"ta . 
tı~ızıa <naz. Korak sizin adamla-

~ece· ~raber kt>ndisine yardım 
r,~ ,~nızi düşündü. Acaba Ko -

' •nctı ını?. 
lar Conanganilerin sivri sopa-

Vard . 
a i ır, ınsanın canını yakar. 

1\ ~ ,~aniler fena adamlardır. 
ot :::1 tnilletimi öldürürler. E -
· ı .... ı lcr 
'C< 01 ıın onlara hücum ede -

'!\Ursa mahvolur. 
~n °rak 
~ • Yard sana yardım etti. Sen 
~ Can ıınctan çekinmemelisin. 
ll~dev~tl~n kanunudur. 
-... ıı· erın reisi inledi· l:t • "-d Çok azız. 

•ııııa 
rı etrafına toplanmıştı. 
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Onlara baktı. Kabilenin akıllı bir 
kişisi: 

- Dağlarda bedeviler var dedi, 
Onlar ağaç yaprakları kadar çok
tur ve Gonangolülere düşman -
dırlar. Döğüşmeği severler. On -
!ardan yardım istiyelim. Eğer bi
ze yardım ederlerse, Gonangani
lerin hepsini öldürürüz. 

Korak sabırsızlıktan bitiyor -
du; fakat bu adamların kararını 
değiştirmeğe imkln yoktu. Bü
tün mesele bir an evvel dağlara 
çıkıp dağ bedevilerini bulmakta 
idi. 

İki gün yol yürüdü!&. Korak, 
bir an evvel Meryemi kurtarmak 
lAzım geldiğini d~ünerek yara -
larının acısını unutuyordu. 

Çevrren: FUAD SAMİB 

Bir aralık yine bir ormana gir
diler. Aradabir reis acı acı hay
kırıyordu. Nihayet uzaklardan 
bir cevab geldi. 

Maymunlar sesin geldiği tarafa 
doğru yol aldılar. Her saniye gü
rültüler artıyordu. Korak, dağ be
devi !erinin yaklaşmakta olduk -
!arını anladı. 

Göründükleri zaman Tarzanın 

oğlu sayılarını görüp Ş!i§aladı. Biz 
diyelim bin, siz deyiniz on bin ... 
Her biri civar dallara tırmanmış
lar, aşağıya doğru sarkmışlardı. 

Eğer iki takım arasında bir ihti
lilf çıkacak olsa, kendi takımları 
hapı yutardı. 

Bereket böyle bir~ey o'madı. 

Bedeviler reisi aldanmamıştı. Be-

ı 
HiKAYE& 

SETA 
( 4 ii ncü aayfadan devam) 

- Küçük çocuk! diye bağırdı. 
Kalktı, yaruma geldi, elini uzat

tı ve: 

- Ne güzel tesedüf! dedi. Sizi 
tekrar gördüğüme o kadar sevin -
dim ki ... 

Annesinin yanına gittik. Orada 
bşe on dakika, Bostancıdan, ha tı
ralarımızdan bahsettik. Sonra Se
ta: 

- Nail Bey, dedi, haydi denize 
girelim! 

ıKalktık. Çocukluk arkadaşım 
hızlı adımlar la denize doğru yü
rüdü, onu takip ettim. 

••• 
Bir gün, Seta ile Heybelide, Çam-1 

limanında, bir çanı nıaltında. b~ 
başa vermiş, konuşuyorduk. Seta 
anlatıyordu: 

- Sizden ayrıldıktan sonra. İs
tanbulda ancak iki sene kadar kal
dık. Sonra Pariae gittik. Babam o· 
rada manifatura ticaretine başla • 
dı. Fakat işleri yolunda gitmedi. 
Bir kaç bin lira borçlandı. Borç
larını ödiyemedi. Üç yıl sonra hak
kında iflas kararı verilecekti. Be
reket versin, Jozef isminde gen.ç 
bir arkadaşı ona yardım etti. Ba
bamı bu m~l vaziyetten kur
tardı. Bunun üzerine babam da 
kendisine büyük bir iyilik yaptığı 
için beni Jozefe verdi. 

Jozefle dört yıldanberi. evliyiz . 
Kocam çok iyi kalbli, nazile ve ter
biyeli bir adamdır. Beni çıldıra
sıya seviyor. F&t ben onu sev • 
miyorum, sevemiyorum.. 
Başını omuzuna dayayarak de

vam etti: 
- Kalbim senin .aşkınla dolu -

dur, seni seviyonmı, ölünciye ka· 
dar yalnız seni seveceğim, dedi, 
illve etti: 

- Fakat hayatımın sonuna ka
dar ondan aynlmıyacağım, onun 
karısı olarak öleceğim! Çünkü Jo
zef bizi büyük bir felaketten kur
tardı. 

Düşündüm, sevdiğim kadına 

hak verdim .. 
O gün akşam üzeri ondan ayrı

lırken: 

- Seta, dedhn, artık birbirimiz
le görüşemiyeceğiz. lki gün sonra 
İsviçreye, tahsile gidiyorum, be
ni unutmağa, kocanı sevmeğe ça

lış! .. 
Genç kadın hayranı olduğum 

güzel gözlerini gözlerime dikti: 
- Unutmak mı?!. dedi. Seven 

unutabilir mi, Nail bey? Sen beni 
unutacak mısın? 

-Setanın bu sualine cevab \'er
mediın: 

- Allaha ısmarladık! dedim; 
hızlı adımlarla yanından uzaklaş

tım ... 
MEHMED HİCRET 

Aklı Olan Kadın 
Terziliği Yapsın 

(5 inci myfadan devam) 

divenleri çıktım. Üst kattaki bi -
zim ahbap: 

- Dur bakalım. dedi, daha sen 
ne gördün ki!. Şimdi mevsim or
tasındayız. Sen buraya bir ınev -
sim başında, hele yaz başlangıç
larına yakın bir gelsen de burada 
o curcunalı panayırı bir görsen 
parmakların ağzında kalır. 

ıBiraz sonra al:t katı.an sesler j 
ylikselrneğe ve duyulan liikırdı

lardan terzi kadına çıkışmaya baş
landı. Bu aralık yaşhca terzi kadı
nın sesi, bu seslere hep birden ce
vap verdi: 

- Ne yapazayım kuzum, ne ya
pazayım? Bende var iki el.. Yok ki 
on iki el.. Hepsi hepsi bir beraber 
çalışsın da sizin elbiseleri diksın 
çabuk çabuk! 
Müşteriler bağırıştılar: 

- İyi amma mevsim geçiyor, 
yaz geçiyor. Biz bunları şimdi giy
meyip de kar yağarken giyecek de
ğiliz ya! Mademki yetiştiremiye
cektin, şu halde dikerim diye, 
kumaşlarımızı almasa idin! 

Bu manzara karşısında bizim ah
baba sordum: 

- Bu civarda başka kadın ter
zisi yok mudur ki hep buraya hü
cum ediyorlar böyle? 

Ahbap gülümsiyerek: 
- Nasıl yok? Arka sokakta bir 

tane, karşıki mahallede iki tane, 
şu aşağıda Balata inen yolda bir 
tane, Fatih caddesinde bir kaç ta
ne, sonra, şuracıkta, burnumuzun 
dibindeki Çarşambada koskoca 
bir dikiş ve biçki yurdu ... 

deviler hemen sav!l§a gitmek ar
zusunu gösterdiler. Hele Korak 
Gonanganilerin kovuklarda bal, 
fındık, badem, muz sakladıklarım 
da söyleyince, hepsinin iştihası 

arttı. 

Geçtikleri yerde taştaş üstünde 
bırakmıyarak, kafile Kovudu kö
yüne doğru yol almağa başladı. 

Kovudulular başlarına ·geleceği 

bilmiyorlardı. 

Çekirgeler gibi, maymunlar ku
lübelere üşüştüler. Kulübedekiler, 
mücadeleyi akıllarına bile getir -
miyerek kaçışmağa başladılar. E
sasen dolu ile nasıl mücadele edi· 
lemczse, bu maymunlarla da mü
cadeleye imkB.n yoktu. 

Korak, Meryeınin hapsedildiği 

kulübeye koştu, kulübe boştu! 
Genç adam, ka~bi üzüntü ve 

endişe ile çarparak bütün kulübe
leri dolaştı. 

Meryem hiçbirinde yoktu. 
Herhalde zenciler onu beraber 

Artık koca 1stanbulun buraları 
böyle olw·sa siz seyredin daha ka
labalık, daha işlek, daha parlak 
semtleri ... 

Kadın terzileri, tanrının günü 
harıl harıl işliyorlar ve belki de 
bu yüzden sabah, öğle, akşam ye
meklerini maki.ne başında, yarım 
yamalak ve zorla yiyebiliyorlar. 
Tabii elbiseleri dikenler böyle o
lunca şapkacılar, çorapcılar, pa
buçcular da öyledir. Fakat bu ka
dar çok, bu kadar acele, bu kadar 
hararetli hazırlıklar neye yaraya

cak? Neye mi yarayacak, gelecek 
yıl bu vakit, belki daha erken, es
kici Hayimin el kantarına! 

Geçenlerde Mahmud Yesari bir 
yazısında İstanbuldaki çalgı bollu
ğundan bahsederken: cNe oluyor, 1 
yoksa İstanbulda kırkgün, kırk -
gece düğünü mü. var~· dıye so
r!IJ"ordu. 

Düğün olmasa, kadın terzihane
leri böyle, arı kovanına döner miy
di? OSMAN CEMAL KAYGILI 

Vahşilerin Telsizi 
(5 inci sayfadan devam) 

Afrika vahşilerinin bu muha
bere şek1 i çok mühimdir. Habe -
şistan harbi sırasında, bütün Af
ri\<a sakinleri, günü gününe harb 
havadislcrinL alıyordu. 

Afrikanın göbeğinde dolaşırken 

Afrikanın cenub veya şimalinde 
neler olup bittiğini herhangi bi.r 
yerliye sorsanız, size derhal ha
vadis ,,erir. 

alıp gıtmemişlerdi ya. 
Korak buna emindi. Eğer böyle 

olsaydı muhakkak görürdü. Ka
çanların hepsini görmüştü. Mer-

• yem aralarında değildi. Tarzanın 
oğlu Kovuduların ne derece vah
şi olduklarını bildiği için aklına 
korkunç birşey geldi: 

Meryemi iliihlarına kurban e 
dip bir ziyafette yemiş olacaklardı. 
Gen~ adam bu düşünce ile ku

durdu. 

Kaçan Kovuduların peşine düş
tü. Bir taraftan yiyecek arıyan 
yardımcılarına sesleniyor, onlan 
çağırıyordu. 

Korak yetiştiklerini öldürüyor
du. Nihayet ortada kimseleT kal
madı. 

Meryemin ne olduğunu, nerede 
olduğunu nuıl ve kimden öğr.
necekti?. 

-11-
Yeni yerll!ftlği evde Meryem i

çin günler pek çabuk &eçiyordu. 

• 
lngiliz Filosu F udbol-
cularile Yapılan Maç 
Pek Muntazam Ve Centilmence Oldu, Türk 

Filosu Takımı 1 - O Galib Geldi 
Üç gündenberi şehrimizin mi

safiri bulunan dost İngiliz filosu 
futbolcüleri dün donanmamızın 

teşkiJ ettiği futbol takımımızla 

Fenerbahçe stadında üç bine ya
kın mümtaz bir seyirci kütlesi 
önünde bir futbol maçı yapmış • 
tır. Bu müsabakayı seyre gelen
ler arasında İngiliz filosuna men 
sup birçok yüksek rütbeli sübay
lar ve filotilla kumandanı Ami
ral Mehmet Ali de bulunuyordu. 
Saat 17 de sahaya çıkan iki mil
letin denizcilerinden müteşekkil 
futbolcüler halk tarafından şid
detle alkışlandılar ve büyük te -
zahüratla karşılandılar. 

Şehir bandosunun çaldıgı İngi
liz ve Türk milli marşlarından son 
ra İngiliz filosuna mensup bır ha 
kemin idaresinde oyuna başlan
dı. İki taraf ta cidden güzel ve 
sportmence bir oyunla biribirle
rini yenmek istemiyorlardı. İlk 
haftaym karşılıklı ve mütevazin 
bir oyundan sonra golsüz olarak 
bitti. 

İkinci haftaymın üçüncü da -
kikasında bir fırsat yakalıyan 

Türk d~nanması futbol takımının 
sağ açığı güzel bir vuruşla gü -
nün golünü yaptı. Bu golle bera
ber dost İngiliz takımı hal;.imi
ycti ele aldıysa da bunda mu -
vaffak olamıyarak yine oyun üs
tünlüğünü bize bıraktılar. Ve 
maç on beşinci dakikadan iti.ha
ren tamamen müsavi hücum -
!arla ve cidden güzel ve heye -
canlı hamlelerle devam etti. Ve 
neticed~ donanma takunımız 1--0 
galip geldi. 

Maçtan sonra Amiral Mehmet 
Ali ingiliz takımı kaptanına bir 
İngiliz bayrağı ile bir kupayı gü
nün hatırası olarak verdi. Ve bu 
güzel jesti seyirciler şiddetle 

alkı.şladılar. Halk heyecanlı teza
hürat yaptı. Ve bundan sonra da 
tribünlerde bulunan seykcilere 
limonata \•e pasta ikram oluna -
rak iki milletin denızci sporcu -
!arı beraberce sahadan ayrıl -
dılar. 

Hakem Tarık'ın 
Yaralanması Raporu 

Son Demirspor - Galatasaray 

maçında hakem Tarıkın Demir

spor kalecisi tarafından yum -

rukla yaralanması neticesinde 

tatil edilen hadiseli maça ait ha

kem raporu Genel Direktörlük
ten yüksek hakem komitesine 

tevdi edilmiştir. 

Hakem komitesi Tarıkın ra • 
porunda bazı noksanlıklar ol • 

duğuna kani olarak raporun tav 
zihini istemiş ve maçın kara • 

rının kabul edilmemesi yüzün -
den mi yoksa yaralanma hadise-

. 
Meryemin •Canun. diye çagır

dığı ha.yan bu gökten düşen vahşi 
kıza ısınmıştı. Kıza yavaş yavaş 

medeni hayatın icablarını öğreti
yordu . 

Meryem çok zeki, anlayışlı, kav
rayışlı bir kızdı. Söyleneni çabuk 
kavrıyor, öğretileni derhal öğre
nip yapıyordu. 

ıBvama yine ava gitmişti. Gider
ken de Meryeme Korak.ı arayıp 
bulacağını vadetmişti. 

İki ay sonra avdan dönünce, bı
raktığı sert kıvırcık saçlı, yarı çıp
lak zenci kız, yeri.ne iyi giyinmiş 
bir Avrupalı genç kız buldu. 

Meryem iş görüyor, güzel konu
iUyor, tam bir Avrupalı gibi otu
rup kalkıyordu.. 

Bu eser, •canım• ın eseriydi. 
Mecyeııne ingilizceyl de öğret -

mi§ti. Kız çatpat meramını ingi
lizce anlatmaia başlamıştı. 

(Devamı ııarl 

si hasebile sıhhi vaziyetinııı ma
çın devamına imkan bırakmadı
ğından mı tatil edildiğinın tas -
rihini talep etmiştir. 

Hakem Tarık bu husustaki ra
poruna noktai nazarını ilave et
tikten sonra komite maçta De -
mirspor kalecisinin hakemin ka
rarını kabul etmediğine kanaat 
getirdiği takdirde maçın Demir

spor aleyhine hükmen mağlübi
yetle neticeleneceğine aksi hal
de yani hakemin sıhhi vaziyeti • 
nin ademi müsaadesi hasebile o
yunun tatil edilıniş olduğuna ka

naat getirdiği takdirde de mü • 
sabakanın yeniden yapılmasına 

hükmedecektir. Her iki halde de 
ikinci müsabakanın yapılıp· ya -

pılmıyacağı hakkında henüz ve

rilmiş veya düşünülmüş bir k~ 
rar mevcut değildir. 

Son Dmirspor - Galatasaray 
maçında Demirspor kaleci ve 

kaptanı tarafından yumrukla ya 
ralanan hakem Tarıkın yaraları 

henüz 'iyileşmemiştir. Tarık: 

dün de Haydarpaşa nümune 

hastanesine giderek müddeti bi
ten muvakikat raporun yerine 

kat'i raporunu almak üzere ye -
niden muayeneye tabi tutulmuş 

tur. Tarık'ı muayene eden dok

torlar henüz yararun tehlikesinin 

devam ettiğini ve gerek dişler 

ve gerekse ~ne kemiği üzerinde 
bir iz bırakacağını düşünrek 

kat'i raporu verememişler ve 

yeniden bir haftalık muvakkat 

rapor vermişlerdir. Adliyeye in

tikal etmiş ve ilk hazırlığı ikmal 
olunmuş olan bu davaya kat'i ra

porla beraber ba~lanacalktır. Ta
rık'ın ikinci muvakkat raporu 

Necdet hakkındaki kanuni hü -

kümleri daha şedit bır safhaya 

sokmaktadır. 

Hakem Tarık'a Genel Dırek -

törlükten gelen bir mektupta 

kendisinin bu hadıse hesabile ya

ralaııması tedavi ücretlerile 

mahkeme masraflarının Genel 

Direktörlükçe tesviye ed.lece -

ği ve ayru zamanda davayı tdkip 

için de tutacağı avukatın ücret -

!erinin tamamen tesviye oluna

cağı bildirilmiştir. 

Hakem Komitesi 
Başkanlığı 

Eski bölge futbol aıanı ve ha 

kem komitesi başkanı Bay Ab

dullah bu sene İstanbulda kuru

lan ve Fethi Başarandan inhilal 

eden bölge hakem komitesi baş -

kanlığına inha edilmiştı. 

Gene 1 Direktörlük ve yüksek 

hakem komitesi Bay Abdullahın 

hakem komitesi başkanlığına 

fahri olarak seçilmesini muva

fık görerek İstanbul bölgesine 

bildirmiştir. 

Bölge Yüzme 
Birincilikleri 

İstanbul su sporları Ajanlığı 

tarafından tertip olunup geçen 

hafta başlanan bölge yüzme bi -

rinciliklerine bugün de Beşik -

taş havuzunda devam edilecek -

tir. Büyük bir intizam ıçinde ce

reyan etmekte olan bu müsaba -

kaların bugünkü karşılaşmala -

rında bilhassa Türk bayrak ve 

1500 metrede müsabııkların yent 

birer rekor yapmaları çok muh· 

temel bulunmaktadır. 

• 

' 

• 
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DIKKA T: "Sudorono Pertev,, teri, kesmez. 
sadece mecrasını Oetfştlrir. Bundan dolay ı 
~da hiç biı fenılıtı yoktur. 

Gayrimenkul Satış ilanı 
lstanbul Emniyet Sandığı Müdürlüğünden: 

Bay Ali ile ölü Bayan Eşrefin sağlığında 16230 hesap numarasile 
SanciJiı.mızdan ald~ğı (SOO) liraya karşı birinci derecede ipotek edip 
vad~ borcunu vermediğinden haklkında yapılan takip fu.erine 3202 
numaralı kanunun 46 1ncı maddesinin matufu 40 ıncı maddesine göre 
ııatılmuı lı:abeden Fatih Cumartesi pazannda Hoca Hüveys mahallesi
nin Doğramacı çeşmesi caddooinde eski 24. 24 mü. yeni 28 numaralı 
(Emfnbubari ve Sarıgilzel caddesinin iltisak noktasıdadır) kagir bir 
evin tamamı bir buçuk ay müddetle açık arttırmaya konmuştur. 

Satıf tapu sıcll kaydına gore yapılacütır. Arttırmaya girmek i6ti
yen 237 Jiıa pey akçesi vercc~~tir. Milli bankalarımızdan birinin te
minat mektubu da kabul olunur. Birikmiş bütün vergilerle belediye 
resımleri ve vakıf icaresi ve taviz bedeli ve delllıliye rüsumu borçluya 
aiddir. 

Artttrma ıaıtnameei H/8/G39 tarihinden itibaren tetkik etmek .isti
J enlere Sandık Hukuk İşleri Servisinde açık bulundurulacaktır. 
Tapu ıicll kaydı ve ıair lüzumlu izahatta ıartnamede ve takib dozyasın
da vardır. Arttırmaya girm~ olanlar, bunları tetkik ederek satılığa 
çıkarılan geyrimenkul hakkında berşeyi öğrenm~ ad ve itibar olunur. 
Birinci arttırma 24/B/939 tarihirte müs~dif perşembe günü Cağaloğlunda 
kain Sandığımız.da saat 10 dan 12 ye kadar yapılacaktır. Muvakkat ihale 
yapılabıllllleti için teklif edilecek bedelin tercihan alınması icab eden 
gayrimenkul mükellefiyeti ile Sandık alacağını tamamen geçmiş ol
maaı ıadttır. Aksi takdirde son arttıranın taahhüdü baki kalmak şartile 
6/10/939 tarihu.e müsadif cuma ·günü ayni mahalde ve ayni saatte 
son arttırması yapılacaktır. Bu arttırmada gayrimenkul en çok arttıranm 
üstünde bıralı:ılacaktır. Hakları tapu sicillerile sabit olmıyan alakadar 
lar ve irillak hakkı ıahiplerinlzı bu haklarını ve hususile faiz ve masa-

~ 

rife dair iddialarını ilin tarihinden itibaren yirmi gün içinde evrakı 
müsbitelerile beraber dairemize bildirmeleri lazımdır. Bu suretle hak
larını bildirmemiş olanlarla hakları tapu sicillerile sabit olrruyanlar 
sat11 bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. Daha fatla malOmat al· 
mak Jstiyıruerm 38/1368 dosya numaras\}e Sandığımız hukuk işleri 
Serviline müracaat etmeleri lüzumu ilan olunur. , 

müferrih ve midevidir. MiDEYi ve BARSAKLARI, KANI temizler. Sı 
latif bir yardımcısıdır. MiDE ve BARSAKLARI alıştırmaz ve yormaz, 
BAZ, HAZIMSIZLIK, MiDE BULANTISI ve bozukluğunda, barsak Te 
liğinde MiDE EKŞiLiK ve yanmalarmda emniyetle kullanılabilir. 

Hülisa: MiDE 
Rahatsızlıkları, Yanmaları, Mide Ağrıları ve Ekşiliklerini ve Yemeklerden Sonr!, 
Vücutta Hissedilen Çöküntü ve Ağnlık ile Kolayca mücadele İçin Hazmın En ''' 
musahhihi Olan MAZON Meyva Tuzu Alınız. 

Mazon ismine ve HOROS Markasına Dikkat Ediniz 

TABLETİ 
~ . . Yemek aalonlanna, yatak ve 
W ~ banyo odalanna, mutfaklara, 
~ ~ aptesanelere, kahvelere, gazi
~ .,.,,.,- nolara. lokantalara, eşya depo

larına a.smakla 

Sinek, Sivrisinek, Güveler ve diğer haşeratı 
uzaklaştırmak kabil olur. 

Temas suretile mücadele ve imhası lazım gelen GÜVELERİN SÜRFE 
LERİ, KARINCALARI ve HAMAM BÖCEKLERİN1N İMHASI İÇİN 
ve kürklere, ebbiselere, çamaşırlara, halılara, dolap çek meJıerine ve 

sandıklara 

KUTU i~~:::~e IRISTALİZ( ASEPJAYI Kullanmalı 

Deniz Gedikli Erbaş Orta Okul 
Müdürlüğünden: 

1 - Okulumuzun kayıt ve kabul müddeti Genelkurmay Başkanlı

ğınca 15/ Atustos/939 tarihine kadar uzatılmıştır. Bu müddetin niha

yetine kadar isteklileı· bir istida ile okul müdürlüğüne mür~aat etme
iidirler. 

2 - İstidaya şunlar bağlanacaktır. 

A - Fotoğraflı nütue cüzdanı veya musaddak sureti. (Tashih edil

m~ nüfus cüzdanı kabul edilmez.) 

B - Beş sınıflı Hk okul ıahadetnamesi veya orta okul tasdiknamesi 

(niıhayet üzerinden bir sene müddet geçmiş olanlar kabul edilir). 

C - Üzerinden bir ıene geçmemiş çiçek aşıısı kağıdı. 

D - Geı·ek kendisinin ve gerekse ailesinin fena şöhret sahibi ol
madıkları ve mahkQmfyetleri bulunmadıkları hakkında hüsnühal ki

ğıdı. 

3 - Birinci sır.ıf için 12 ili 16, ikinci sınıf için 13 ila 17 ve üçüncü 
sınıf için H ilA llya.şlannda bulunmak ve doğrudan doğruya sınıf g~ 

miş ohnak. 

4 - ~dikii er olarak da ayrıca orta okul mezunları alınarak doğ

rudan doğruya donanmaya Gedikli Erbaş yetiştirmek üzere gönderile

ceklcrinden bu gibilerin de yukarıdaki vesaiki bir istidaya bağlıyarak 

okul müdürlüğüne müracaaUarı. (Bu gibilerin yaş hadleri 15 ila 19 

Üsküdar Sulh Hukuk mahke -

mesinden: 

KuıikJıaı ~ltı Çamlıca yo

hmda 'I numarü evde mWdm i· 

-hn ftlf.at eden -.e terekesine mah

kernemizıoe vaz'iyet edilmiş bulu

nan Vefa kadından alacak ve borç 

iddia edenlerin bir ay ve veraset 

iddiasında bulunanların da üç ay 
zarfında vesaik ve senedatı ka
nuniyelerile birlikte mahkeme

mize müracaatları ve aksi halde, 

terekenin hazineye devrolunacağı 

ilan olunur. (939-120) 
1 

Darphane ve Damga Matbaası 
Müdürlüğünden: 

1- Yerli malı % 99 au 50 ton külçe ~un 300 oon V! 
man hibe kbku ve 8.000 kilo Sudan zani kı .kapalı .zarf. 

2 _: 120 ton _A\lınan gazhane ko~ ve 80 ton kriple ırnactı' 
eksiltme usulile satın alınacaktır. 

3 - Külçe kurşunU11 muhammen bedeli on dön bin ve 
teminah 1050 hra. izabe kokunun dOkuz bin teminatı 675 lif" 
zamkının altı bın, temi.nah 450 lh"a, Alınan kokunWl iki bin 

sen, teminat; 19:~,5 Jircı, k:ri;ple maden kömürünün bin sckserı 
81 liradır. 

4 - Kurşunun eksiltmesi 8/8/939, izabe kokunun 9/8/:39
1 

10/8/939, Alınan kokunun 11/8/939, kriple maden kömürünüfl 

günleri saat 14,5 da idaremiz.deki ıkomisyonda yapılacaktır. 

5 - İ«tekliler şartnameleri almak ve mühürlü nümunel~,r 
üzere 22/7/039 tnihinden itibaren her gün 6aat 14-16 yn 1<8 

miz muhasebesine müracaat edebilirler. (5381) 

SAÇ EKSIRJ 

Kom ojen 
Saçlan be.ler, köklerini 
kuvvetlendirir, dökfll
meeini önler, kepekleri-

ni giderir. 

Jngiliz Kanzuk 
Eczanesi 

Beyoğlu - lstanbul 

•• Dikkat 
( olacaktır.) Ui(~iQ ~SLANGIC 

~OLAY OLMAM~TIR 
~~~ 

. ' 
İstanbul Limanı Sahil Sıhhiye Merkeı• 5 - İsteklıierin Kasımpaşada bulunan okul müdürlüğüne veya men-

sup old~klan askerlik şubelerine müracaatları. (5568) Emniyet Sandığı; Sandıktan alınan gayrimenkulü ipotek göster· 
mek istiyenlere muhamminlerimizin koymuş olduğu kıymetin % 40 nı 
tecavüz etmemek üzere ihale bedelinin yarısına kadar borç vermek 
suretllP k~laylık göstennP.kted·r. (6943) [Kadıköy Vakıflar Direktörlüğü ilanları 

Mubam- Muvak· 
men • kat 

bedeli teminat Semti Mahollcıi 

Ekzamanın illlcıdır. 270 60 20 30 Boğaziçi Beylerbeyi 

Yara ve çıbanlarda kullanılır. Her F.czanede kutusu 50 kuruştur. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"" 406 48 30 49 Kandilli 

Sokatı 

Çamlıca 

Mektep 

No. 

60 

28 

Nafıa Vekaletinden : 446 88 33 25 Çcngelköy Lokmacıoğlu 7 

9/8/939çhl'§amba günü saat 15 <le Ankarada Nafıa Vekaleti binası 
içinde Yalzcme müdürlüğü odasında toplanan Malzeme eksiltme ko- 270 00 
misyonunda cem'an 6370 lira mU'ha:mmen bedelli Ankarada Vekalet 37 85 
bıthçes:ndekı depoya teslim şartile 260 bon yerli kok kömürünün kapalı 
uırf usulile eksiltmesi yapılacaktır. 

Eksiltme şartnamesi ve teferrüatı bedelsiz olarak Malzeme mü
dürlüğünden alınabilir. 

Muvakkat temniat 477,75 liradır. 
İsteklilerin teklif .:nektuplarını muvakkat teminat ve şartnamesin

de yazılı vesikalarla bh likte ayni gün saat 14 de kadar makbuz muka-
bilinde komisyona vermeleri lfızıandır. c3210:t c5469:. 

r t ... . . ,,. 

Yeimahalle 

27 75 Üsküdar Ati!kvalde 

2 84 Pazarbaşı 

Çavuşderesi 113 
Köprülü 32 

konak 

Ciaıl 

Ah§ap evin 
tamamı 

• • • 

çeli evin 
tamamı 

• • • 
Arsanın 

tamamı 

• • 

Sabnalma Komisyonundan : 
A - Merkezimiz için 1000 ilA 1500 teneke lbe.nzin ile 1 ~·~ 

zut alınacaktır. Benzinin beher tenekesinin tahmin lbedelı ;I 
ve mazutun kiloıu 7 kurua 10 santimden muhammen tutarı ( 

(60) kuruftur. -J 

B - fe.rtnan1eler me1'kezimizin lev112ımından parasız ,ı:o, 
c - Eksiltme 15/Aj'ustos/939 6alı günü saat 15 de aai,t; 

mustaafplfa sokağında mezkl)r merkez satınalma komisyoJlıJ 
lacaktu. 

D - Eksiltme kapalı ıarf ueulile olacaktır. 

lah1P n ııepiyatı idare eden Bqmuharrlıt 
B'1'DI lzzET BENICS 

~mJ.ııbia J.tS1 IOM DLQBAF Mat.._ 


