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Sahih ve Başmuharriri: 

ETEM İZZET BENİCE YIL: 3 

HARB PLANI 
ff arb Ç~karsa Alman Ordusu Romanya ve Yugoslavya, 
İtalya Ordusu Yunan, Bulgar Ordusu da Trakya 

'-------Mıntci.kalarında Mutasavver Harbe Başlıyacaklarmış ! 
tek Korku'·- - · -
Noktası 

tn açık ifade~i- ile vaziyeti 
§iiyJe anlatabiliriz: İki ta
tııf da tabancalarını alın-
1e.luıa dayamışlardır. Tetik
•ri çekmek için aneak mec
nun olrnak Jizımdır. 

\' -.!!.:.,n: ETEM İZZET BENlCB 

~~los ayının içinde bulunu
~lııııl ~ani, bütün yeni model 
~ •rı~ Jıarbin çıkabileceeini 
--~tiltleri ağustos ayında. Bu 
•~t: il 8 dünyanın vaziyeti şu • 
C- l er ınillet tehlike karşısın
'-~ •lldisini hazırlamış, harbe 
~İt 01 "~iyeıe geçmiştir. Müteca
""ı., &bıfeceklerinden şüphe edi
'-•inotlıarb açacaklan cepheler 
lııtlııak, e mütehaşşitdirler. Sulhu 

i lteııdi fatildal ve i tikbal

'I itti( vıı.ziy tinde bulu
~~ letler de müdafaaları için 
~lıııı td~ıı bütün tedbirleri almış 
"ıııı.~"_ktadırlar. Mihver ve sulh 
-.,~tt tinde en aı beş milyon 
~it llıaııevra için silih başın• 
... 

\ı, 4~ herkesin anlıyalıileceii 
'- '"ııziyeti i:ı.ah etmek lkti
~ '-t buıııı ıöyle anlatablliria: 
~.: da tabancalarını alın • 
ltııijtı- ~lardır. Parmaklar da 
~lııı d ı. Uıerindedir. Bu tetiğe 
•, »•t~ Ununa alnındaki namlu 

ıı., "1Y••aktır. 
'-ıı111 lıi:vette iki karşılıklı in • 
jt ~,d''1a tetıte dokunıımıyacalJ 
'-ita ~'. llŞ!kir ise Almanya ve 

~it. lltııı~" ~e ayni olmak lizmı· 
~tı t.ıt .'""der tetiğe dokunduk

).' tö, "1rde en zalim mukabeleu.. Octlt) . . 
1 
•ı fı.1ı erını ve bunun Bkıbe-

11\,bij 111 Ve çekmiye hazır bu • 
ı,_. te~ı.'-- .. 'dr'k -'· k '')eıı ......,...aı ı .a et-yece 
\>~iy:t'0laıasaıar pnldir. 
•-.... lı ııı bu şekli kartısında: 

~v,, b 
11 

kadar lıazırlıiın, ma • 
• ııtı ~lıanesue bu kadar kala-
"" •Ya· 

' • 
~ ' 

Trakyada uk«i 1aribimiııin kaydetmediii muauam manevıralara 15 aiustosta başlaaıyor. Yukarıld resımler şanlı ordumuzun geçen sene Trakyada yapmll) olduğu 
,,. manevnıbrdan muhtdif inbbaları göstermektedir 

ltalyanlann Hedefi Alınan ve Bulgarlar 
ile Beraber Boğazlara inınekınis ! 

italyanlar Makedonya Komitesi 
Reisini Romaya Çağırdılar 

Arnavudlukta Rahat Görmiyen ltalyanlar Bulgarların ve 

Ordumuzun Büyük 
Trakyc. Manevraları 

Askeri Tarihimizin Henüz Kaydet
mediği Derecede Muhteşem Olacak 

rini almış bulunmaktadırlar. Pi
yadelerimiz, süvarilerimiz, ağır 

motörlii kuvvetlerimiz ve tayya
relerimiz müretteb mahallerinde 
hazır bir vaziyettedirler. 

' " ca kaldırmanın, bu ka-

~~~;a ~r~:·:=::~:~:::~:;~ Balkanların Rahatını Kaçırmak için Neler Yapıyorlar? 
'bite' Ortıllık nasıl yatışabilir? .• ! 
, v~d llıel"1Jc içinde bulunanlar 
~'-iı>e ır . l'akat, tavzih ve işaret 

Edirne ve Kırklareli arası ile 
Hasköy şimalinde 15 ağustosta 
başlıyacak olan büyük manev~a
lann bütün hazırlıkları bi.tiril -
miştir. Ciizütamlar yerlerini al
mışlardır. Bu seneki manevralar 
şimdiye kadar misli görülmiyen 
şümullü bir mahiyettedir. Kuv -
vetlerimiz, kendilerine gösterilen 
tecemmü mahallerinde mevzile -

Manevralara bilhassa diifi tay
yare toplarımızla tayyare filoları
mız geniş mikyasta iştirak ede -
ceklerdir. Askeri tarııhimizin kay-

(Devamı 6 ıncı sahife~) 

~ 1ıı111d çalıştığımız açık misal 
\ t .~~ı.,." harbe karar vermek 
!\~il. ,

11 
· başlamak için müteca-

"ııı.d, •alt tııecoun olması v1'ya 
'l'ia 

11 
"•zeeçip: 

lıi •ıl olsa ")" 
~ h~ek o um .. 
ıı.'•~ ı. \le 1».ır iki una da kı
t·~i iea:lldisini ölüme sevket -
~· iıılilı eder ki, bu da harlı de
• 'ltıı.ı ar olur. Bu itibarla biz 
'l·ı o, a .. 
,~ .~de b· Y• ıçınde, hatta, ne de 
tı~'lııaı \·ır harbin çıkacağına asla 

•ıııa, •reı,ıerdcn dctiliz. Harb 
., Çık 

(l) nııyacaktır, çıkması 
euamı 6 ıncı sahifede) 

l l:>iKKAT 1 
elef 

Dn_.Numaraları 
ıı egışmiştir 
Q\nı h 

ld · " arrir: 20827 are: 
23300 

Silah Alhna Alınan ihtiyat Bulgar Efradının 
Mikdarı 180 Bin Olarak Tahmin Ediliyor 

Atina 9 (Hususi')- Arnavut -
Juktaki İtalyan kıtaat ve subay
larının feci akıbetlere maruz kal
dığı teyid edilmektedir. 

Müslüman ve milliyetperver 
Arnavutlar hemen hemen karni -
len şehirleri boşaltmışlar, dağlara 
çekilmişlerdir. Bunlar kadınlı er
kekli on yaşındaki çocuklardan 
başl:yarak kah toplu, kah dağı

nık tamamile müstevlilere karşı 

harb ha'.ind\e bulunmaktadırlar. 
İşkodranın d.ığlık bir mıntaka

da bulunan Niyazibey nahiyesi 
evvelki gün İtalyan tayyareleri 
tarafındaa bombardıman edilmiş 

ve taş üstünde taş bırakılma -

mıştır. Bunun sebebi burasJaki 250 
kişilik b;r İtalyan müfrezesinin 
baskına uğratılarak kamilen kur
şuna dizilmiş olmasıdır. Tiran ha
ricinde hemen hemen İtalyanla-

..... 
• 

1 İtalyan işgaline en 

1 
ziyade mukavc met eden şehirlerden İşkodradan 

bir görünüş 

. 
rın huzur ve rahatı kalmamış gi-
biClir. Arnavud çeteleri dağınık 

buldukları müstevli kuvvetleri 
derhal tepelemekte, toplu kuv : 

vetleri de muhtelif şekillerde ra
hatsız etmektedirler. Ormanlık 

ve sarp dağlara İtalyanlar hala 
girememişlerdir. (Devamı 6 da) 

Danzig Tehlikesi 
Cittikçe Büyüyor 

Almanlar Eski Hududlarının da 
Tamamen iadesini istiyecekler 

Danzig 9 (Hususil - Ll.wlay - ı 
ter, yaai Danz:g N.ızi partis; şe

fi Försttr Danzigı : Almanyaya ıl
tıhakı hekkınd~ şunlnrı söyle • 
ıniştir: 

- Danzig behemehal Almanya
ya ilt.hak edecektir. Bu kaı•r ve
rilmiştir ve önüne grçmeğe im • 

kiin yoktur. Ancak bugünün tari
hini Führer tesbit ed·!cektir. Po -
Jonyanın Danzig'in Almanyaay il
tihakı dolayısile bir harb yapma
ga kalkmasına imkiiıı yoktur. Dan
zig'de her şey hazır'~mnş\ır. İlk 
Polonya taarruzunu karşılıyacak 

vrziyette bulunuyo!' Jl. Biliyor • 
sunuz ki, Hitler Daı:zıg>c yapıla -
ca,c hErhangi bir taarruzun Al -
manyaya yapılmış b:r taarruz o
larak telakki edeceğini söy !emişti. 

Polonyalılar koridordaki stratejik 
Yaziyetleri son derece üır.ıdsizdir. 

Orada iki üç gün bile mukavemet 
edemezler. Sonra. biz, bütün Po
lonyayı bir ıki h'1ftn için-OL tama
men işgal edebiJ.riz. Y aınız bu da
v..yı halletmek için bari; olma -
> n istiyo·ı.z. Fakat çaresiz ola -
caksc., mukcdderat öyle icabedi -

· ,(Devamı 6 ıf.cı ıahifede), 

Makineye 
Verirken: 

Çinliler 
Şanghaya 
Girdiler 

Honk - Kong 9 (A.A.)- Ş ıng· 

haydan bildirildiğine göre mü • 
kemmel surette teçhiz edilmiş o
lan bir'.;>:.. (·ın ı-.ı·;ıuı Şanghay
Nar.o'rirı •'"Jr.."r.;.'üh.1nun şiına 1indeki 
kasabal<.rdan i;;,reli.et ederek Şang 
hayın garb mahallelerine girmiş
lerdir. 

Hükümet merkezindeki Çin 
mahfelleri memnuniyetlerini ız -
har etmek•edirler. Bu kıt'aların 
şimdi Kating, Taitsang ve Paos
handa Şanghayın şimali garbi ve 
cenubu garbi9i'1:le bulunduk.lan 
haber verilmektedir. Yakında bu 
mın~a~larda şimdikil~rden daha 
mühim ınuh ı ebe cereyan •+ 
mcsi belt\eomektedir. 

(Diğer telgraflar 6 ıncula) 

Vatan 
Bulamıyan 
Bedbahtlar 

İzmire Gelen Yahudiler 
Geri Gönderilecek 

l:ınıir 9 (Hususi) - 600 Çek Mu
sevisini hamile nburaya gelmiş o
lan Panama vapuru süvarisine, 
yolcularına dışarıya çıkaramıya

cağı bildirildiği için, vapur süva

risi avdet etmek mecburiyct:nde 
bulunmaktadır. Fakat nereye gi
deceğini bilmemektedir. Aylar -

danberi deniz üzerinde bulunan ve 
memleket memleket dolaşan, fa
kat hiç bir yerde karaya çıkma

larına müsaade edilmiyen kadın 
erkek, çoluk çocuk ve ailelerin a
kıbeti ne olacağı meçhuldur. 

Vapur Filistin \ e Suriye sahil
lerine de uğramış, fakat yolculor 

(Devamı 6 ıııcı sahife~) 

1 Ki SACA 

ltalyan Gazetelerine 
Maska 

1 

Anadolu .Ajansı Komadan ~y· 
nen şu haberi ,·eriyor: 

. Bütün gazetelere süı-atle gaz 
maskeleri tedarikı iı1ıı emir ,,e .. 
rilmiştir • 

Ha\'adisi bizim arkadasla bera-
ber okuduk da, güler.ek: 

- Tuhaf şey!. 

Dedi ve dc\'am elti: 
- 1\taske muharrirlere, i~ilere 

değil de gazetelere \eriliyor. Bu 
olsa olsa İtal~·an gazetelerinin 
miiteca\'İZ neşriyatına Türk ga ... 
zetclerinin açtığı mukabil bom
bardıman.1 kar~ı bir tedbirdir. Fa
k:ıJ, Tüık gazeteleri krşıdakiler 
gibi zehir değil, milli haklarının 
müdafaasını neşrediyorlar. • • 
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MISIRDAN BİTLERE 

GÖND / &İLEN MEKTUB 

.Mı.>ırda ıızun akıllı bir deli -
kan.ı, Hitlere bir mektub yazarak, 

Alman devlet reisini dini islamı 
kıııbule davet etmi>,. Mısırlı ,gen
cin bu hareketine herkes gülü -

yormuş. Acaba, Hitler bu mek
tubu nasıl karıılıyacak? İslamlığı 
kabul edecek mi?. 

Fakat, .Mısırlı delikanlı, Hitle

rin din sahibi olmadığını nereden 
kestiriyor?. Elbetteki bir dini var

dır. Bize kalırsaı .Mısırlı genç, 
Hitleri yeni bir dine değil, imanı 

davet edecekti. Eğer, Hitler ima

na gelmezse, o vakit, elbette hak
kından gelecek bir imansız bu -
lunur. 

TAKSİM TİYATROSU 

UGURSUZ GELMESh'I 

Taksimde yapılacak büyük şe
hir tiyatrosu binasını, Pariste 

Şanzelizeyi yapmış olan Fransız 
mimarı inşa edecekmiş! Taksim 

meydanında, demek ki, bir Şan
zelize yükselecek ... Tesadüfe ba

kın kı, bu tiyatroyu yapmak üze
re Paristen bu Fransız mimarının 

da\·et edildiği gün, şehir tiyatro;u 

artistlerimizden sevimli san'atkü:
Bedia Ferdi, Pariste mü\Jıiş bir 

ölüm tehlikesi atlattı, X:ymctli 
san'atkarımızı hemen Parisiıı en 

meşhur opera•C.rlerbdcn birir.e 

götürmüşler, derhal ameliyat ya
pılmış ve rahminden, ıki yaşında 
bir çocuk ba~ı büyüklüğünde bir 

ur çıkarılmış.. Bu ura bakarak, 
Taksim tiyatrosunun ugursuz g~
leceği hatırdan geçiyor. 

YÜZ YAŞINDA OLAN 

BİR DELİKANLI 

Aydının Karacasu kazasında 

yüz yaşında bir delikanlı bulun

duğur'-1 gazeteler yazıyor. Del.
kanlı diyorlar, çünkü, bu mes'ud 

vatand~, daha on sene evvel dör

düncü defa evlenmiş ve iki çocu-

ğu olmuş. Kendisi ile görüşen ga 
zetecilere: 

- Aman, demiş, yüz yaşımda 
olduğumu yazmayınız. Köyün ka
dınları duymasın ... Ne olur ne ol
maz, belki kısmetimiz çıkar da bir 
beşinci defa daha evleniriz. 

Bu delikanlının hayatına ba
kınca, çoğumuzun ağzımız süt 
kokuyor, demektir. 

GAZİNONUN MEFRUŞAT 

MASRAFINI GÖRÜNCE 

Taksim bahçesinde yenı yapıl
makta olan modern gazinonun 
yalnız mefr~atı için 32 bin lira

dan fazla para harcanacakmış. 

Gazinonun inşası ise, te{errüatile 
yüz binleri buluyor. 

Bu rakamlara bakarak, şimdi
den ,o gazinoda bir acı kahve da
hi içemiyeceğime hükmettim ve 

hayiflandım. Bu kadar masrafla 
vücude getirilen bir müessesede, 
bu masrafı, amortismanı, idamesi 

harcını çıkarabilmek için, kimbi
lir, bir fincan kahveyi kaç kur~a 
verecekler?. 

Eğer, bu gazinl>yu Belediye ken
disi işletecekse, fiat listelerinin 
tetkik ve tasdikinde, eğlence yer

lerinin pahalılığı ile mücadelede 
müşkülil : çıkmama>ı için, bu mü- 1 
essese hakkıll'da. ayrı i:ıir şehir 1 

meclisi karao l:ıir daimi encü• j 
men tefsiri alsın! i 

' ı 

1 
ı 

BİR GAZİNOCUDAN 

MEKTCC ALDIM 

Diln, bir gazinocudan ~yle bir 

mektub aldım: ı 
c:\lütemadiyen, gazinolaı:.m pa

halılığınden bahsediyor, halkı mü- : 
es.<esPlerimizden soğ!uyor, he;ke<il 
bize hasım yapıyorsunuz. Bu, bız

ler için revayi hak mıdır?. Tan
rıdan yıt;5ne dileğimiz, bizimle 
mücaPeleyi ötedenbcri tchayyül 
eden Belediyenin, bizzat kendisi

nin "işleteceği Taksim gazinosunu 
bir an evvel açmasıdır. Rabbim, 
elbette bir gün o mes"ud aılları 

gösterecek.lir-• 

~ÜÇÜK HABERLE~' 

Şehir 
Matbuat 

KIDbü 
Taksimde Yapılacağı 

Yer Tesbit Edildi 
Taksimde yapılacağ;nı yazdığı

mız yeni matbuat kulübünün in
şasına bir an evvel başla.nacaktır. 

Bu yeni binanın yeri kararlaş -
tırılmıştır. 

Hilen ıburada bulunmakta olan 
garaj, benzin deposu ve saire gi
bi inşaat istıml.ik edilerek yıkı -
lacak.tır. 

Şehir matbuat kulübünün avan 
proi,esi beynelmilel bir mimara 
yaptırılacaktır. 

Bu yeni binanın civarında inşa 
edilecek olan yeni tiyatro binası 
ile Beyoğlu Halkevi hinasının 

cepheleri mermer sütunlarla süs
leneceğinden bunlarla mütenazır 
olmak üzere şehir matbuat kulü
bünün cephesi de mermer ola -
caktır. 

lşke mbeci ler Teftiş 
Ediliyor 

tşkembe çorbası, baş ve saire 
satılan ve ekseriyeti geceleri de 
açık bulunan dükkanlar sıkı bir 
tefıi~ten geçirilmeğe başlanmış -
•ır. 

Buna sei><'h; !m kabil bazı dük
kanlarda büyük !<-azanlar içinde 
yapılan işkembe çor.balarınır. gay
risıhhi bir şekHde imal edildiği 

~~di~esidir. 

Ruhsadyesi olmadığı halde ba
zan bu dükkanlarda içki içilmesi
:'e de müsaade edildiği ihbar e
dildiğınden buna da kat'iyyen 
meydan verilmiyccektir. Bura -
!arda satılan ba~lar· n da açıkta 

satılması önlenecek.tir. 

Trakyadaki Köy 
Eğitmenleri 

Trakyadak.i köy eğitmenleri 

kurslannı tetkik etmek üzere ev
velki güoı şehrimizden Kemerhur
gaza giden Maarif Vekili Hasan 
Ali Yüeel, yanında ilk tedrisat u
mum müdürü ismail Hakkı Ton
guç ve kalemi mahsus müdürü İs
mail Hakkı Uludağ olduğu halde 
dün tekrar İstanbula dönmüştür. 

Maarif Vekili dün İstanbula dö
ner dönmez müzelerde bazı tet
kiklerde bulunmuştur, Hasan Ali * Birkaç gündenberi şehrimizde 

bulunan İk.tısat Vekili Hüsnü Ça 
• 

kır dün Ankaraya hareket et -

miştir. 

niyetinde olduklarını söylemış -
!erdir. * Vilayet dahilinde yapılacak 
yeni 11 mekteb için 521.190 lira 
inşaat keşfi yapılm!i)ır. Bu mek 
tebler ııu semtlerde yapılacaktır: 

• Yücelin tetkiklerde bulµninak ü
zere bug,in İzmire hareket ettnesi 
mukarrerdir. * Mahrukat kanununa dahil 

bınaların teshin ihtiyacı olarak 

yapılacak Zonguldak Marinlav 
taşkömürünün fialı İstanbuhla 

vapur ambarında teslim ve pe 
~in para tonu 110.0 kur~ olarak 
tesbit edilmiştir. * İstanbul ile İzmir arasında
ki hava seferlerine dünden iti
baren başlanmıştır. * Memleketimizde bir tetkik 
seyahati yapmak üzere gelmiş bu
lunan İngiliz a~le meb'usları, 

dün Ankara radyosunda memle
ketimiz hakkındaki intıbalarını 

anlatmışlardır. Bir iki güne kadar 

Londray.ı dönecek olan meb'us
lar, iki ıiç sene sonra tekraı- ge 
!erek, yeni ilerlememizi görmek 

Koska, Aksaray, Yusufpaşa, 

Ve&, Ayaspaşa, Akaret\er, Kü
çükpazar, Harbiye, Rnmelikavağı 
.Feriköy, Hırkaişerif. _ * Sıvrisinek mücadelesi için 
şimdiye kadar 12 ton mazor sar
fedilmiştir. Yeniden mazot te -
min edilecektir. * Hükumet gümrük tarifele 
rinde ye:ıi ihtiyaçlara uygun şe
kilde tadilat yapacaktır. Şehri • 
mizde yapılan tetkiklerin netice
si yakında makama bildirilecek
tir. * Trakyada köy muallim mek 
tebleri He eğitmen kurslarını tef
tişe gideıı Hasa& AH Yücel, ilk 
tedrisat umum müdürü İSmail 

Plaj Bülbülleri 
l\o. 60 

- Evet, Celil Bey! Görsem sak.-ı 
!ar mıyım? Siz böyle söyleyince, 
ben de merak ctmeğe başladım. 

Acaba hastalanmış mı?. 
- Hayır. O gecedenberi evine 

de gitm·yormuş! Polis bu işin lah
kıkinı bana. havale etti. Onun izi- ' 
ni bulmak \·azifemd;r. 

- Pekı amma, o gece siz neden 
arkadaşınızı bırakıp da kaçtınız? 

- Kavgaıun büyüdüğünü gö -
rünce polise haber vermeğe gittim. 
Biraz sonra döndüğüm zaman, ev 
sahibi: .Onlar hep birlikte gez -
meeğ çıktılar .• dedi. Filhakika o 
sırada evinz!in lambası da sön -
müştü. Boş bulunduk .. Bu söze i-

Yazan: t,l<e.ııd~r F. SERTELLİ 

medin gittığini tahmin ederek ben 
de çekilip gittim. Bir kaç gün son
ra, Sermedi göremeyince, Büyük
deredeki eve gittim ve oradan ta
şındığınızı öğrendim. 

- EYd. Karde~im Melin Bü -
yükdereden taşınmış amma. Ne
reye gittiğini ben de bilmiyo -
rum. Pekala bilirsiniz ki, orası be
nim odam değildi. Biz oraya mi
sıfir olarak gitmiştik. · 

Ressam Necdet söze karıştı: 
- Ben meselenin iç yüzünü bil

mlyorum amma, Bebekte Melin 
adlı genç bir kıdın tanıyorum. Be
beğe yeni taşınmış. Gerdanında 

bir siyah beni varsa, aradığınız 

Yatılı Parasız Btn Küsur 
Talebe Alınacak 

Her sene olduğu gibi Maarif Ve
kileti bu sene de muhtelif vila
yetlerdeki yatılı ve parasız ola
rak 1000 küsur !alebe almıya ka 
rar vermi.stir. Talihlerin müsaba
ka imtihanı bir eylfılde, kızların 
İstanbul kız lisesinde, erkeklerin 
de İstanbul erkek lisesinde yapı
lacaktır-

Hakkı Tutkuç ve diğer müfettiş
ler şehrimize dönmüşlerdir. * Şehir meclisi 15 ağustosta 
fevka!adj · toplantıya çağırılınlş

tır. 

Selinin ~anı sıkıldı: 
- Hayır, hevefendi' Kardeşi -

ır.i n gerdanın.4' beni y'.;ktur. Hem 
Bct.Pği hiç sevmez. Üste para 

verseler oır..da e,· tutup otura 

maz 

• Cefa! d~üıımoğe başlad"ı: 

- Beyefendinin tahminleri doğ

ru olsa gerek. Ben, o gece tanıdı
ğtm Melinin gerdanındaki beni 
p~kfıla hatırlıyorum. 

- Amma yaptınız Celal Bey! 
Ben kız kardeşimin gerdanında be
ni olup olmadığını bilmeı miyim? 

Necdet ilave etti: 

- Ya konuşmasına ne dersini~? 
(R) harfini çok yumuşak olarak, 
adeta Liyonlu Fransızlar gibi (Y) 
şeklinde kon~uyor. 

Celal ayağa kalkarak: 
- Tamam. tamam .. Gerdanında 

ben aramağa lüzum yok, dedi, ko
nuşması, tıpk ı sizin tarif ettiğiniz 
gibidir. O halde hiç saklamayın .. 

~Q8Dfi18r · oa;~~~na 
{i netice verebilir ve bu mefnı ne- Baş 1 anı y o_r İKDAM: 

Yeni bir harb çıkmamaS'. iç;n a
caba ne çareler vardır'! Alman -
yada iki milyon kişi silah altın

da! Her tarafta manevralar yapı
lıyor. 

Şur.a şüphe yok ki totaliter dev
letlerin şefleri; İngil ne ve Fran
s.n.n sulh ve müdafa~ cephesine 
d~hıl hükı'.ımetlerle yenı bir harp
te müşıereken hare!,e• kararlarına 
ı<at'i olarak riayet edeceklerine a
o.ami ehemmiyeti vet ,,,ek mecbu
ııyetinde kalmışJ.,·dır. Ayni şef

ler Moskova müzak~rderını dik
katle takib ediyorlar. 

J\.kdenizdeki İngıl!z, Fransız 
manevraları, sulh cephesine dahil 
bütün mrmleketlerd•ki karşılıklı 

1 askeri manevr4lar yap·.~cak her
hangi bir taaı-ruza ca'lh bir delil
dir. · 

Sulh ve mıidJ!aa ceph~sine da
hi! df-vletledn. hükumetlerin, mil
letlerin müttehit mukabele ve mü
dafaa azimlerini, kararlarını tek
r2rlamaları, teyit eylemeleri, ye
ni bir harbin çıkmasına en büyük 
maniayı teşkil eder. 

CUMBL'ltlYn: 

Yunus Nadi( Japonyanın Avru
pada mühim bir rol oynadığını 

söylüyor. Diyor ki: 
cBu millet Uzak "arkta tek ba

şına kalmak için, Almanya ve İ
talya da dahil olm.ık üzere Avru
pad~ bir harb çık.artmak ve A vru
ray; mahvolmuş gii~mek istiyor. 
Ja.ponların Avrupalılara karşı kin
leri bu derece müthiştir.· 

TAN: 

M. Zekeriya Sertel, Sümmer -
bank ve Etibankın lağvinden son
ra, sanayi işlerimizi yürütecek ye
ni teşkilattan bahsederek diyor ki: 

cHükümet bu yeni kararı ile 
derdin ilacını bulmuş mudur? Bu 
bir sualdir ki cevabını zaman ve· 

recektir. 
Bürokrasi ile, hareketsiz ka_nun

larla, teşebbüsten mahrum edil -
mi~ bürolarla, ve v .. zife ve mes'u
li:rel hissi teessüs etmemiş me -
murlarla devletin yapıcı ve kuru
cu işini başarmıya kalkmak men-

Kavun, Karpuz 
Kabukları 

Sahillerin karpuz ve kavun 
kabuklarile dolu olduğu goru: -
müştür. Belediye, karpuz ve ka
vun kabuklarını denizden topla
mak üzere sandallar kiralam:-; -
ttr. Temizlik ameleleri bu san -
dallarla sahillerimizi baştanba

şa gezecek, kabukları toplaya -
caktır. 

tice memlek<ıte pahalıya mal ola-
bilir . 

VAIÜT; 

Asım Us cİsabtelı bir karar• ad
lı başmakalesinde, şimdiye kadar 
gemilerde eşya balyeleri arasında 
açıkta yatan mürett<ıbata birer ya
tak tedarik edilm<ısi ve gemicile
re vapur limana girdiği zaman da- ] 
hi vapur mutfağından yemek ve
ı·ilmesi hakkındaki karardan bahs
ederek diyor ki: 

•Unutmamak icabeder ki (iş

ten artmaz, dişten artar) sözü ip
tidai bir telakkidir; asri iktısat 

tecrübeleri şi~di bu eski kaideyi 
tamamen tersine çe\·irmi~ir: 
cDişten artmaz, işten artar.• 

Yeni Denizyolları müdürü İbra
him Kemal gemi mürettebatları 

hakkında verdiği karar ile çok isa
betli bir harekette bulunmuştur.• 

YENİ SAHAB: 

Hüseyin Cahid Yalçın düşünü
yor: .Kıyamet bekler gibi günler
deyiz. diyor. Sanki bir kuyruklu 

, ..ı.remize çarpacak mış gi
u .... Ingiliz Başvekili bile geçen 
seneye nazaran bu sene vaziyetin 
çok vahim olduğunu söyledi. Ağus
tos ayı her memlekette manevra 
ayıdır. Fakat umumi harb de a

ğu5tos ayında çık.mamııı mıydı? 

Sonra elimizde mantık denilen 
bir makine vardır ki, ona ne kadar 
ehemmiyet vermesek bile, o yine 
i§lemcktedir. 

Bu kadar hazırlığın, manevra 
bahanesiyle bu kadar kalabalığı a
yağa kaldırmanın, bu kadar atı

şıp tutuşmanın elbette bir sebebi 
ve bir sonu olmak lazımdır, bu da 
bir harpten başka ne olabilir? 

Fakat şu neticere varıyor: 

Biz karşımızdakilerin bütün ga
rip bir hissiselimden ibaret ha
reketlerine rağmen, bir çılgınlık 
yapmak cesaretini kendilerinde bu
Jamyıacaklarına ihtimal veriyo -
ruz. İnsaniyet mantığının sesi kı
sılmış olsa bile_ son derece. azimli, 
her fedakarlığa hazır, müttehit 
bir sulh cephesinin kuvv<ıt man
tığı her halde tesirini gösterir. 

Almanlar Boyuna 
Zahire Ah yor 

Almanlar son günlerde memle 
ketimizden çok fazla zahire ve 
hububat almağa başlamışlardır. 

Buna mukabil Türkiyeye ma
nifatura göndermektedirler. güm 
rük varidatı ticari münasebetle

rin artmasından dolayı son ay
da 100 bin lira bir fazlahk gös
termiştir. 

Gazi~ erbiye Enstitüsüne 1 Şişli Telefon Santralı 
Gırecek Talebe Beyoğlu tarafının telefon ıh-

Gazi terbiye enstitüsüne parasız 
ve yatılı olarak girmek üzere mü
racaat eden gençlerin son imli -
hanları da bugün yapılmaktadır. 
Yarın imtihan evrakı tasnif edi
lerek Ankaraya g6nderilet\"ktir. 
Kazananların isimleri ağustos so
nunda ilan edilecektir. 

Ve birden sigarasını yakarak 
Seline döndü: 

- Neden çekiniyorsunuz, Selin 
hanım?? Ben kendisile biraz mah
rem olarak konuşmak istiyorum. 
Kendisini bir suç işlemiş gibi ben
den niçın saklıyorsunuz? Zabıta
nın elinden kaçılır mı? 

Selin kendini topladı: 

- Hayır. Kaçak yok. Melin si
nirleri bozuk bir kızdır. da. Bir
denbire sizi görünce asabı bozu
lur. Zaten Büyükdereye sinirle -
rini yatıştırmak için gitmişti. 

Celal cevab verdi: 

- Mecdi gibi kırk kere hapis -
haneye girıp çıkmış belalı bir a
damla yaşıyan kadının sinirleri 
düzelir mi hiç? 

Selin renkten renge giriyordu. 
-Celıi.l Bey! dedi - Siz de in

sanları kirletmekten ne kadar 
zevk duyuyorsunuz! Bu adam çok 
temiz kalblidir. Bir kusuru varsa, 1 

alına basma a 

tıyacını karşılamak için Şişlide 

inşa edilen telefon santralı 26 
eylülde işlemiye başlıyacaktır. 

Şimdiden yeni santrala abone 

olmak için müracaat ede nler çok 
fazladır. 4000 abonelik olan te
sisatın 8000 e çıkarılması muh -
temeklir. 

gelmez. Melinin peşine takılmış .. 
Onu çılgınca seviyor . .Melin ondan 
kolay kolay yakasını kurtarabilir 

•• mı . . 

- Hakkınız var, Selin hanım! 
Melin nihayet sizin kardeşinizdir .. 

Onu müdafaa etmeğe mecbursu
n uz. Size b ir sözüm yok. Fakat, 

biraz önce de söylediğim gibi, o

nu takibe ve bazı hususatı kendi

sinden tahkike mecburum. Bunun 
için şiddetli emirler aldım. B ana 

bildiklerinizi açıkca söylerseniz, 
sizi karakola kadar gitmek zah -
metisden kurtarırım! Bundan baş

ka bir iyilik yapamam. 

Selin fenalıklar geçirmeğe baş
lamıştı. 

Necdet: 

- Hanımı fazla sıkmayınız, a
ziz!_m! dedi. Görüyorsunuz k i asa
bı fena halde bozuldu. B iraz da

ha üzerine varırsanız, doktor ge

ti rme· e mecbur olaca ız. Allah aş -

Muhakeme En Yakın 
Bir Güne Konacak 

Sa tiye 
!uğuna 

binasının yolsuz -
ait tahkikat dün 

müddeiumumilik 
tamamile ikmal 

;arafından 

rılunmuş -

tur. Bu münasebetle hadiseye a
it tahkikat dosyaları ağırccza 

mahkemesi riyasetine verilmiş

tir. Ş'mdi iJ, ağırceza mahke -
mesiııde davaya ba~lanması i
çin gün tesbıt edilmesine kal -
mıştır. 

Bunun da en yakın bir güne 
konacağı anlaşılmaktadır. 

Evvelki gün tahliyelerini is; 
!iyen Yusuf Ziya Öniş ile Tahir 
Kevkep ve mühendis Neşet Ka

sım Gilin bu talepleri artık mu 
hakeme başladığı zaman ağır -
ceza tarafrndan tetkik edilerek 
bir karşr verilecek.tir. 

Diğer taraftan istintak haki
mi tarafından tanzııl' olunan 
kararnamede, müddeiumumilik

çe men'i muhakemesi talep olu
nan Refi Bayarın da muhake -

mesinın ıs'Pnd>gi söylenmekte -
dir. 

Eminönü 
Halk evi 

Yeni Bina İçin Para 
Bulundu 

Eminönü Halkevinin yanında 

Halkevi binasına ilave olmak ü

zere yapılan konferans ve jimnas

tik salonları inşaatı. bundan bir 

müddet evvel mevcud tahsisatın 

bitmiş olması yüzünden durmuş

tu. Bunun üzerine İstanbul Be!e

diyesi bir miktar yardım etmiş ve 

bir miktar para da istikraz oluna

rak binanın tamamen inşası için 
lazım geien 90 bin lira bulunmuş

tu. Fak.at binanın inşaatı hala baş

lamamıştır. Bunun sebebi Bele

diye tarafından yapılan yardımın 
ve istikraz edilen para formalite
sinin henüz ikmal edilmi.§ olma
masındandır. Bu muameleler ik

mal olunur olunmaz derhal inşa-
' ata başlJnacaktır. 

---<>--

Yeni Kontrplak 
Nizamnamesi 

Yeni bir kontrplak nizamna -
mesi yapılmış ve eski nizamna
me mer'iyet / en kaldırılmıştır. 
Yalnız eski nizamnameye göre 

şimdiye kadar yapılmış olıın 

kontrplakların ticaret odasınca 

daırı,galanmasına devam edılecek 
tir. Bunların satışı için bir aenc 

m ühlet verilmiştir. Bu ır.ilhl~t 

bittikten sonra satılar, büWn 
kontrplakların yeni nizaın!!ame

ye uygun olması aranacaktır. Ye 
ni nizamname alakadarlar tara
fından eskisinden ctah:ı müsait 
karşılanmıştır. 

kına işi sükunetle halledelim .. Ağ

zımızın tadını kaçırdınız! 

- Siz de haklısınız! B u geceni

zi hoşca geçirmek için belk i biraz 
fazlaca masraf ettiniz ... Biz de o 

masrafları yapmıştık. Eğer üzeri
mize bir belfılı gelmemiş olsaydı, 
o gece Büyükderede ne güzel eğ

lenecek.tik. O gece de, tıpkı bu ge
ceki gibi soframız birdenbire tat
sızlaşmıştı. Fakat, düşünün ki a
radan on beş gün geçtiği halde, 

bir adam ortada yoktur. Zabıta 

bunu aramakta haklı değil mıdir? 
Ve gülerek başını salladı:. 

- Bu gece ben buradan dön -
dükten sonra, sizin de günün bi
rinde ortadan kaybolmıyacağını

Zi , o belalı herifin bu gece de bu -
raya gelip bir hır çıkarmıyacağını 
k im temin edebilir? 

S elin başını kanapeye dayadı .• 

Bağırmağa başlad ı : 

Ah .. Fena oluvor11m. Allah 

Fransada 
Siyaseti ıftl' 
Yazan: ALİ ı<t:~ 

Ü' 
Fraıısada nüfus artmıyor· )Jel' 

b ·htirl18 
nun için mesela har ı 11" 

hesat) edilirken anava_ıa.~ın ~ 
t . t• , ' - . .. f gözonuoe "' ış ıro.0 ı nu us >-ev 

.. teıııle • rilmekk beraber mus uıi' 
.. yı JJ1 paratorlugunun Fransa . ,0r 

!aa için ı.e kadar kuv"et ~,unt 
. ti dOl 

receği çok ehemmıye e .. 5tı!' 
lüyor. Halbuki koca bir ıııu "'· 

.. cude •· leke imparatorluğu vu di nf 
tirmiş olan bir devletin .keO g~ 
fusuna istinad etmesi Jazıın 
ceği tabii bir kaidedir. uff 

da P 
933 denbcri Almanya . 11~· 

sun artması için alınan bır ,ııl' 
tedbirler vardır ki Fransa:r.Jf 
gelen askeri rıı.uharrirlerı ,,)' 

·ıe,,.. 
dan şimdiye kadar gıpta 1 

8 ,ı 
setmişlerdir. Çok çocuklu ,. ~ 

t şvı• ~ re yardım, evlenenleri e ıcJır 
kendilerine türlü kolaylı 
saire gibi. tSıf 

d .ki idar 
Almanyanın şım ı ~ 

!enberi iş başındadır. O za~s 
. fU> 

dan bu zamana kadar nu , 

setinde o memlekette neler t ' 

Pıldıg· mı alakadar }i'ı:ıaosıı 
oı·' 

kikat erbabının yazıJarırı .~ 
il . ı:ıo 

ha ıyi anlamak kab rır. ,ı. 

!arda ise az çok bir gıP18

1r T 

Sö .. t• . şiınd• • 
vardır. zun ne ıcesı ·le"' 
dar hep Fransada da ayrı•· -! 

···le 
g" ilse bile oraya göre bOY -ı> 

1 ıu 
takım tedbirler alın mas < ,.oe. 
mıına varıyordu. Bir ye 11 
pılan diğer bir yerele de ı,I' 

·na mile yapılamıyarak dall .JP 
Şaraitin nazart dikkatten u ..ıo 

.. re 1' 
tulmama"ı icab ettığine go ıf' 

. dt 
sızlar da nüfus meselesın ~ 
dilerine göre tatbiki ıazır!l :/ 

b3· 
len bir hayli çarelerden 

yorlardı. ~~~· 
Bu bahis şimdiki halde f 

metin verdiği bazı kararla\1 ı 
d ki 

lamen tonun açılmasın . a ,;,lf 
nun olmak üzere teklıf i I' 

ren,. 
muvakk1t kanunlarla · pli' 

safhaya girdi, daha cı ~ 
Fransada nüfusun artııı 3'~ 
devlet paraca her türlü t .1 
bulunmaktan geri _kal~~ıı'· 
Çok çocuklu aileler bır ıa t' 

1ttıf· tiyazlara mazhar olaca r/ 
• J<S 

lenmiş ve coluk çocuga ,·:. 
• -sı 

olanlarla bekar kalmış ırı0 n' 

mıyacaktır. Bu esaslar 1ıeP9~ ~ 
sun artmasını kolayJaŞtırıt' 4" 

Fa kat Fransızları diişiin · 
l" 

başka bir cihet daha var . 
1
,; 

bir memleketin nüfusu ıs 
1
.,. 

gibi artmak için yalnız yıP;ı-, 
teşvikler ve bu teşvikler•." rr:İ 
yidesi olan kanunlar kafı ıl 
Elbette değil. Daha başlt3 / 

. .. ndSl 
yıdeler lazım. Her vata 1,ı#"_ 
tekelinin nüfusunu art bir 1 

kendisiııe ayni zamanda r". 
zife bilmek iktiza ed'.>'0~~ l"f 
bunu böyle bilmek içırı h;ı 

b8 
duymak !iizım- O zaınart 
nişliyor. ~ r 

.olart1 • 
Fransada takibe b""'. Pfff. 

fııs siyaseti etrafında!<• ef ıt 
az mühim değildir. çok ş 
tecekti~. 

-~ 
· ıııd' 

aşkına susunuz artık. şı 
şüp bayılacağım. l 

. den 
Ressam Necdet ceb•rt ·· i lı ,,,. ıJ 

dığı küçük kolonya şiş•· ~ı~· 
Selinin alnına dökerek ŞS 
nı uğuşturdu: , ~ıt· 

ufll· I' 
- Merak etme yavr d ı'• .J 

d. J M efill 
1 # ıne ge . . . emur bil•) 

sini yapıyor. Haydi, ne bit!'n 
kendisine söyle de dava d~: 

Celal ayakta dolaşıyor hıil r 
. . ıı i 

- Evet, bildiklerırı ı . i ~ 
dis•rt . ,f/ 

meden söylerse, ken orıı"" 

kola götürmeğc Jiizuııı gtıi: 
Tekrar Seline hıtab e ~ 1 

ı:ıeY'11 
;1 

- Bana Sermed ir ıd~t 
nereye gittiğini söyle. 11 g6J' 
tanbulun içinde on b•§ 0 ı

11 

1. on .~ 
dana çıkmazsa, po ıs b'"' 

,;en et 
ğa mecburdur. Bunu J<ad'r {' 
cek, takdir etmıyecek ·ıı h ın 
b. k d d - ·ı . sel> ır a ın egı sın. _ rJı: 

Selin hiddetle bagı I 
(IJtl'(111*' 
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Günün Meaele•i ~ 

Hava Hücumlarına 
Karşı Hazırlık 

Bütün Memurlar 
redarikine Mecbur 

Maske 
Tutulacak 

Vilayet seferberlik komis • 
Yollu dün de vilayette topla
""ak şehrin hava hücumla • 
~illa karşı korunması etrafın· 
a tetkiklere devam etmi"'ir. ll" •• 

il unkü topla'4ıda Vilayet ~-e 
~ediye sıhhat müdürlerile 
1a ılay <AlmiyetillİD ve ÇOC!uk· 

rı &U:geme Kurumunuıı 
~ilınesı;meri clavet edilerek 
~tihaz edilecek tedbirler hak· 

nda fikirleri alınmıştır. Saat 
12 Ye kadar devam eden mü • 
ıQ:ere neticesinde şehirde yal· 
lıız JIUif korunma için değil, 
'Yııl 2'nnanda sıhhi ve içtimai 
:ltdııııJar için de ieab eden 
edbirJerin alınmasına, kaza 

=~- nahiyelerde kurulmasına 
- verilen komisyonların 
~dana getirecekleri teşek· 
~r için bir çalışına programı 
IQ' • !anmasına karar veril -

lflır, Trakya manevraları sı· 
1'811ıda yapılacak olan tecril -
:!erde müdafaa teşkilatı bii
ril Q td~rrüati1e harekete ıeti-

l!eektır. Bundan başka dün-

kü toplantıda sığınaklar da tea
bit edilmiştir. 
Şehirde oldukça metin ve 

mesken olarak kullanılmıyan 

ve ayni zamanda muhafazası 

kolay olan birçok devlet bina
ları sığınak olarak tesbit edil
miştir. Bu b"'81arın üzerine 
(umumi sığınaktır) diye Jev • 
halar asılacağı gibi bu sıiınak
lara müntehi olan cadde bao· 
Iarina da (sığınağa giderJ diye 
levhalar asılacaktır. 

Dünkü toplantıda vilAyet 
kadrosunda çalışan bütün me· 
murlarm bir maske tedarik et
meleri mecburiyeti de mevzuu 
babsdlmuştıır. ~murlar bu 
maskeleri iiç taksitte ödemek 
üzere Kızılay Cemiyetinden a· 
Jacaklardır. Kızılay cemiyeti 
maske fabrikası, ihtiya<ı kar· 
şılamak için gece de bir servis 1 
yapacaktır. 

Husust idare kadrosuna tabi 
mmıllimlerin ı(e birer maskeı 
tedarik etmelerine kıırar veril
miştir. 

Dahiliye Vekili Buz Bayileri 
Sular idaresinde Şikayetçi ! 
~sta.nbul Suları Hakkın- Bugünkü Fiyatla idare 
a l'edkikatta Bulundu Edemiyorlarmış 
ıı!h.rfınizde. bulun~akta olan 
lılb ilıye Vekıli FaiK Öztrak dün 
~ alıl.eyın, yanında Vali ve Be
haı Ye R.elsi Lutfi Kırdar olduğu 
id de .Taksimdeki Belediye. sular 
oratesıııe gitmiştir. Fail< Oztrak 
~ ada, sular miidüründen, şimdi· 
~elı.ı kadar kaç taksitin ödendiği, 
iat terkosun kaç yüz ·bin liraya 
lat ııı alındığı, tahsilat ve muame
dı~n Vaziyeti hakkında izahat al
du ~an sonra yanlarında sular mü· 

8~u Yusuf Ziya ve muavini İh· 
bil! da bulunduğu halde otomo
lı'lı er]~ Kağıthaneye giderek ter· 
dit havuzlarını tetkik etmişler • 
la · Dahiliye Vekili burada, su -
g tın s~reti taksimi, süzgeçlerden 
ııı~esı \'e sair işler hakkında 

Udür Ziyadan izahat almıştır. 
ıt· .. 

nın~ğı:haneden sonra Vekil ya
gid kilerle beraber Feriköyüne 
te/~ek idarenin burada atölye -

•nı ·· 
telif gozden geçırmiş ve muh • 
ler· _ıneseleler hakkında tetkik -
aııtıl!ıı derinleştirmek üzere notlar 
ıı.ı~ !Şiardır. Vekil ıbd tetkikattan 

"ra . t' ıilby ıs ırahat etmek üzere Ta-
aya geçmirtir. 

Her Yerde Bira 
Bulunamıyor 

lıira f 
•tıı ıatıarının ucuzlaması 15 

stosta · . 
~in b n ıtıbaren başlı:yacağı i· 
bira ;~• bayiler; eUerinde stok 
bıra alır endişesile şimdilik az 
~a~d alınağa başlamışlardır. Bu 
'-,en bazı yerlerde şişe birası 

No. 2 

a..,14ııoru muavinine okudu. Mu
n dedi ki: 
-s· 

llıana ~ biıtıin bu yazılanların tam 
~01 sıte hakikat olduğuna inanı· 
t{~Usunuz?. 

Ufett·ş F 
"eı. de . · . . emak şapkasını •tt-
•i: 1 gıbı arkaya attı ve dedi 

~i~t lie_~ey olabilw. İngilız em
diye :Udürltığü bu adamı •aziz. 
bi~iın {.·f . ediyor. •Aziz• demek 
İaa din·ı!dığimiz tarihe karışmış, 
dı;g . •ne ya.rdı.ın etmiş mukad-

1ıısa l fettu.- n ard:r. Mektubuna lef • 
ol fAo' 

o lt"A -ıınıere bakınız. Brn de 
""ar r~-· nu11 k ~0ım yaparım amma, o-

Yoit. Çadar derin düşüncelerim 
aiııııer ~Ukların yaptığı gibi re • 
İtası ,.: .. ışıe o .i!adar ... Fakat ar

ı:. "'lllhi< 
~ıı İ<" , ... 

lıı.~liıı+, uçkken, bır kiliseye gir· 
Buradaki. resimlerin hep-

Alınan bütün tedbirlere rağ -
ıııen Jstaıtbulda buz sat~ı bir 

intizam dahilinde yapılamamak

tadır. Yaz münasebetile halkın 
büyük bir ihtiyacını teşkil eden 

bu madde yüzünden İstanbul Be
lediyesine birçok şikayetler ya -
pılmaktadır .Bu şikayetlerde bil
hassa mıntaka bayilerinin semt

lerinin ihtiyacı nisbetinde .buz 

bulundurmadıkları, hazan bele -

diyenin koyduğu ffatlardan fazla 
fiatla buzu sattıkları mevzuu bah
sedilmekted;r, 

İstanbul Belediyesi dığer taraf
tan buz bayilerinin şikayetlerine 

maruz kalmaktadır. Bayiler bu
zun çok fire verdiğini, bilhassa 

perakende buz bayileri, bu yüz • 
den kar değil, bilakis zarar ettik
lerini iddia etmektedir. 

Belediye bütün bu iddiaları tet
kik etm:ş, buz bayilerinin şika • 

yetini varid görmemiştir. Halkın 
buz ıhtiyacını karşılamak için hiç 
bir güçlüğe maruz kalınmaması 

ve bu hususta İcab eden bütün 
tedbirlerin alınması kaymakam _ 
!ara tekiden bildirilmiştir, 

••••• 1 •••• 1 • 1 •• 1 •• 1 ••••• 1 •• 

bulmak zorlaşmıştır. 

-Halbuki inhisarlar ıdaresi 15 
agustos günü ellerinde stok bira 
kalan bayilere farkı fiat vermeyi 
kararlaştırdığından böyle b' d' _ ır en-
ışenın yersiz olduğu bira satıcı

larına bildiı'limiştir. 

sinin başında haleler vardı. Mu
hakkak bunlar •Eizze lerdi. 

Komiser gülümsedi bile ... sor
du: 

- Pelı.i, İrbol ne oldu?. 
- Muhake°'esinin talik edil-

mesi için bir kere daha mahkeme 
heyetine müracaat etti. 

Fernak şöyle bir yere tükürdü. 
- İrbol Yoneçki öldürdüğü gün

denberi ne kadar zaman geçti. O 
idam edilinciye kadar galiba biz 
ihtiyarlıyacağız. 

Fernak iri ellerini masasına da· 
yıyarak eğildi. Dudaklarını kıstı, 

gözünden adeta ateş fışkırıyordu; 
- Eğe: şu •Aziz• denilen adam 

gibi birisi Nevyorka ayak basar 
da, şu dosyada okuduğum şeyleri 
yapmağa kalkarsa, geleceği var
sa, göreceği de vardır. 

Yoneçki, ben beşinci mıntaka 

kumandanı iken benim muavi • 
nimdi. Kendi işini pek iyi blirdh 
Namuslu hır adamdı, hem de tam ı . ' 
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Boş Bir Ya tak 
Yok mu? •. 

1 :X•] ! ':J!4 =t:f •1: l:J :j :lf-t ! :j;j 
Mahkemeye 1 Kömürcü 

.. 

Dort 
Yeni 
Film 

-

Cemiyetlerde Ahlak 

İllin ve edebiyat vadisinde mem
lek<ltiıı kalbıırüstii müneV'verle

rindcn olan Sadeddin :P.-..zhetin, 
aylardanberi en amansız bir has-

Verilen N a s ı I 
Dilenci Of dürüldü ? 

Tosun Paşa, Allahın 
Cenneti Şehvet kurbanı 

Kahveci Güzel 

Biiyiik Millet ~ledisinde 1939 
)ılı dahiliye bütçesinin miizake
reı.i esnasında bir meb'us söz al
mış, ahlika kıymet verilmesin • 
den ve buna kar~ı, ;yapılmakta o
lan fenalıkların önüne geçilmttin· 
den, umumi ahlakı ifsad eden ce
miyet ve unsurlarla mücadele e 
dilıneslnden bahsetmişti. 

talığın esiri olarak yatmakta ol- J --
duğunu teessürle öğrendik. Yalan Söylemek ki Kardeş Kendilerini 

Fakat, bu teessürümüzii arttıran DiJenmektende Fenadır Müdafaa Ettiler 

Halkımızın yerli filimlere kar
şı gösterdiğı büyük rağbet üze
rme şehrimizde yeniden dört bü
yük milli film yapılmasına ıbaş

lanmıştır. 
asıl sebeb fudur: Sultanamned birinci sulh CEZa 

Sadeddin Nüzhet, herhangi bir mahkemesi dün salbah ilk iş ola
sanatoryoma yatınak için aylar- rak bir dilencilik davasına baktı. 
danberi müracaat ettiği halde, Davanm suçlusu 45 • 5() yaş-
daima ayni cevabla karşılanmış· larında, üsfübaşı peri§an, yanık 
tır: yüzlü, uzun boylu İlyas oğlu Bı-

- Yer yok, sıra bekliyeceksin.. lal isminde bir dilenci idi. 
Sıra güzel şey.. Fakat eminiz Bilal dün sabah erkenden Be-

Geçen sene Beyoğlunda Par -
makkapıda bir gece vakti işlen~n 
ve Hüseyin isminde bir kömürcü
nün ölümile neticelenen cinaye
tin o zamandanberi Ağırcezada 

devam eden m~akemesi dün bi· 
tirilrniştir. 

Davanın suçluları Emin ve Ab
durrahman isminde iki kardeştir. 

Öğrendığimize göre şehir tiyat
r~su rejisörü Er!uğrul Muhsinin 
idaresinde yapılan bu yeni filim
lerin isimleri şunlardır: •Tusun 
paşa•, •Allahın cenneti., •Şehvet 
kurbanı• ve .Kahveci güzel>. 

ki, Sadeddin Niizbet sıradan bir yazıdda tramvaiY durağında di • 
adam değil, bu cemiyetin üstün lenmek ve sonra o civardaki bazı 
vatandaşlarından biridiT. Ona bir lokantalara da giderek ekmek is· 
yer buhımamak çok hazin! teınekten suçlu bulunuyordu. 

BURHAN CEVAD Maznun tam cürmümeşhud ha-
linde yakalanmıştı ve bu onun 

İslam 
Ansiklopedisinin 

Türkçesi 

ayni suçtan mahkmeye ikinci ge

Bunlar; vak'a akşamı Hüseynin 
dükkanının üstündeki odada mak
tul ile birlikte bir içki alemi ter
tib etmişler ve kafalar tüt<ıülen
dikten sonra da Hüseynin teca -
vüzüne maruz kahnışlardır. 

Birinci film bir komedi müzi
kaldir ve şehir tiyatrosu artist
leri tarafından e<11velce tiyatroda 
temsil edilen •'l'<ısun> komedisi -
nin az değiştirilmiş bir şeklidir. 
Eserin fümini de yine şehir ti • 
yatrosu artistleri oynamaktadır. 

•Allatıın enneli> isimli ikinci 
müzikli ltiniedi filminde Münir 
Nureddin ile Feriha Tevfik, Ha
zım, Vasfi, Şevkiye, Ali Süavi ve 
saire gibi san'atkarlarımız da rol 

Profesörlerden Mürek
kep Bir Heyet Seçildi 
İslam ansiklopedisini türkçeye 

tercüme etmek maksadile Maa -

rif Vekaleti tarafından verilen e
mir üzerine dün de Ün}versite e
debiyat fakültesinde bir toplantı 
yapılmış, eserin tercümesile meş

gul olmak üzere eski Darülfünun 
pro.fesörlerinden Halim Sabitin 
riyaset.inde olmak üzere dört ki
şiden mürekkeb bir lokal teşkil 

edilmiştir. Büro bir evvelki içti
mada tesbit edilen bahislerin ter
cümesine edebiyat fakültesi ordi

naryos pro!esörlerinden Ragıb 

HulU.si, islam tetkikleri enstitüsü 
müdürü Profesör Şercleddin, Tür
kiyat enstitüsü doçentlerinden 

Ra:hmeti, felsefe şu'besi doçentle
rinden Hilmi Ziya, tarih şubesin
den Enver Ziya Karalı eserin ter
cümesine memur etm4tir. İsliim 

ansiklopedisinin almanca, Iran • 
sızca, İngilizce ve bir de Mısırda 
arabca basılmış olan dört nüshası 

karşılııştırılmık suretile tercüme 
edılecektir. Noksan olan kısımlar 

için de bilahare icab eden tetkik
ler yapılarak beşinci cild olarak 
esere ilave edilecektir. 

Bahçeleri Genişletilecek 
Mektebi er 

Tutanbuldaki ekser ilk mekteb 
binalarının civarındaki bina ve 
arsal<frın istimlfık olunarak mek

teb bahçelerinin genişletilm"6i -
nin kararlaşt'ırıldı.ğını yazmıştık. 

Öğrendiğimize göre bu kararın 

tatbikine evvela Nuruosmaniye • 
deki 1 inci ilk okuldan bıışlana • 
caktır. Bu yeni mekteb binası • 
nın yanındaki bazı ahşab evler 

istimlak (,dilerek bahçe genişle -
tilecektir. 

Maarif müdürlüğü istimlak işı 
için 8800 !ıra para ayırmıştır. 

Bugünlerde işe başlanacaktır. 

manasile bir şefti. Benim g.ibi mes-\ 
!eğine aşağıdan b,aşlanı,ıştı. Hiç 
yanılmayınıı:, şef ... ben. hoşunuza 
gitsin diye kmı\l~pıuyorum. Yo -
neçki bulunmaz bir pilis memuru 
idi. 

Fernak yumriıklarını açtı ve 
tekrar kapadı: 

- Feryadı işitince, ne, olduğunu 
anlamağ1 gitti, fakat herkesin yap
tığı gibi ilk önce tarassud edecek 
yerde İrbol adamın göbeğne üç 
kurşun birden sıktı. 

Kistron eevııb vermedi. Hatta 
yüzünün bir kılı bile oynamadı. 

Gözlerini muavin•nin gözlerine 

lişi idi. . 
Nitekim reis de daha kendisini 

uzaktan görür görmez tanıdı ve 
hafızasında ilk davanın kısa bir 
hulfısasını sür'afie canlandırdık
tan sonra ona sordu: 

•- Hani sen artık dilenmiıye -
cektin?. Unuttun mu geçen sefer 
'burada temin etmiştin?. İnsan sö
zünü böyle mi tutar?. 

. İddiaya göre iki kardeş bu va
ziyet karşısında namuslarını mü
dafaa için Hüseyni öldürmüşler
dir. 

Dünkü son ce$ede maznunla
rın avukatları müdafaasını yapmış 

ve hadiseyi yukarıdaki şekilde 
izah etmiştir. 

Mahkeme kararını yakında ve
recektir. 

KISA POLiS 
HABERLERi 

Öbürü yüzüne çarpılan bu ya- 1 
lancılığın hicabını velev ki bir sa
niye bile olsun hissetmediğini gös-

teren yılışık bir tebessümle: '--------------• 
•- Ben dilenmedim .. Kimseden 

para istemedim ki... Dedikten 
sonra hızlı hızlı devam etti: 

•- Bu sefer kabahatim yok .. 

* YenimaJıallede elektrik ida
resine aid bir arsaya meçhul bir 
adam tarafından atılan sigaradan 
yangın çıkmış ise de, sirayetine 
meydan verilmeden söndürülmüş
tür. * Beşik taşta Odokmiy an çivi 
fabrikası bahçesindeki tellerin 

Sabahleyin kul·'Ülbemdmı çıJ<1nrn. 
Neriye gideyim diye tramvay du
rağında düşünüyordum. Benim o
rada durduğumu görenler dileni
yor zannetıın~ler ... Halbuki ben k12ı§masile yangın çıkmL~, sira
dilenmiyordum; orada dinleniyor- yete meydan verilmeden söndü-
dum. Hem de gideceğim yeri ak- rülmüştür. 
lımdan geçiriyordum. * Yeşilköyde oturan Yani oğlu 

Bunun üzerine hakim: İstavri adında bir genç dün Ye-

•- insan gideceği yeri e<Vde ta- şilköy pliiıında denize atlamak is-
• terken direğe çarparak kalçasın

yin eder de ondan sonra yola çı-
kar-. dan yaralanmış, hastaneye kal -

...'....Kulübeye güneş 'bastı. Ben 1 _d_ı_rı_ım_ı.ş_t_ır_. ________ _ 

de düşünmeden çıktım!. 
- Demek sen işsiz, güçsüz bir 

adamsın ki böyle gidecek bir yer 
arıyorsun?. İşin yok değil mi . 

Bu sudle Bilal yutkunarak ce-
va,b verdi: 

- Var!. 
- Nerede? Ne iş yapıyon;un?. 

- Sesim güzeldir. Bazan şarkı 
okurum ... 

Hakim; Bil alin bu cevabına 

karşı gayrii.Jıtiyari güldü ve: 
- Demek şarkı okuyarak, gazel 

söyliyerek dileniyorsun?. 
- Yok bayıım ... Şarkı okuya o

kuya destan satarım!. İnanmaz· 
sanız eğer ... 

Reisi, maznunun sözünü: 
- İnanmazsak sesinin güael 

olduğunu mu göstereceksin di • 
yerek kesti ve sonra evrakı te.t· 
kik edip: 
•- Senın de.;tan sattığına dair 

burada bir kayıd yok.. Apaçık 
dılendiğin yazılıyor. Hem yalnız 
caddedeki halktan değil, lokanta
cılardan da para istem~sin!. dedi. 

- Yalan bayım yalan ... Lokan
tacıların birine •saat kaç?. diye 

dikti. Fernak sözlerine devam etti: ı 
- Biz lrbolü tevkif .. ediyoruz. 

Çünkü mucrım olduğunu biliyo
ruz. Hatta kendisine dayak bile 

atiıl...' Fakat dayak ne olacak? 
insa:ııın karnına giren kurşuna 

benzer mi? 

Siyasi adamlardan bir zat bir 
avukatla müracaatta bulundu. 

Nakdi kefalet, muvakkat tahliye 

ve saire ve saire talebinde bulun
öu. Sonra iş mahkemeye düşün
ce, satılmış !ıir hakim 'l..e seçilmiş 
bi-r jüri intihab ettıler. Sonra for
malite üzerine formaliteler .... Yo-

1 

sordum . .Söylemedi. Sonra yanın
dakine gidip öğrenmek istediml. 

Bilalin artık tevil yohle inkıara 

,, 

saptığı ve cürmünü sakladığı ilk 
ifadesinden ve tahkikat evrakın-
daki şahidi erin sözlerinden ı ama
mile belli oluyordu. 
Hakım bunu kendisine de ihtar 

ı etti: 
•- Oğlum yalan söylemek di

lenmekten de fenadır. Sen böyle 
• dıyp~un amma bak 4 şahid dilen· 
diğini söylüyorlar-. 

Ve sonra suçlunun hala şarkı
dan, destandan demvurmağa kal
kıştığını görünce vakur bfr ifade 
ile: 

- Ayıb dedi. Bari yaşından u
tan! Aıyıb sana 1... İ'htarında bu
lundu. 

Bilahare de zabıt kabbine ka
ra~ yazmasını söyliyerek ağır a
ğır hükmünü teftıim etti: 

·Maznun Bilalin dilendiği ken
di inkarına rağmen şahidlerle sa
bittir. Binaenaleyh 10 gün müd
detle boğaztokluğuna be:ıed•ye 

hizmetinde çalışmasına karar ve
rilmiştir. > 

neç.ki unutuldu. Herkes İrbolden 
bahsetmeğe başladı. 

Şimtli ya beraat kararı verile
cek ve yahud da mahkfuniyet! Fa
kat mahkumiyet halinde sarayda 
oturuyormuş gibi sigarasını i.ıçe

cek, radyosunu dinliyecek. Bir 
kaç ay sonra da tahliyesi kararı 
istenecek ve muhakkak bu karar 
verilecek. Bu adama ne diyecek
ler? Bu sefer artık git, evinde ra
hat otur. Öteye, beriye çatma! Fa
kat aradan vakit geçmeden kim
bilir hangi bedbaht karnına üç 
kurşun daha yiyecek?. 

Kistron baş>nı eğdi. Onun ıbu 

' 

almışlardır. 

Bu filmin senaryosu muharrir 
Ziya Şakir tarafından yazı1rnıştır. 
•Şehvet kurbanı• isimli yeni 

filinin bıışrolünü Ertuğrul Muhsin 
deruhde etmiştir. 
Değerli san'atkarımız bu suret

le 10 senedenberi ilk defa olarak 
bu lilimde rol almaktadır. Eserin 
bıış kadın san'atkarı da Bayan Ca
hidedir .. 

•Kahveci güzel> filmi ise; mev
zuu bin bir gece masallarından a
lınmış eğlenceli bir eserdir. 
Bunda da Cahıde ile Behzad, Vas
fi, Hazım ve diğerleri rol alacak
lardır. 

Nişantaşındaki stüdyoda dahili 
ve şehrimizin muhtelif yerleinde 
harici manzaralarının çekilmesine 
başlanan dört yeni filimden Şeh
vet kurbanı ile Allahın cenneti 
önilrnüzdekoi sinema mevsimine 
muhakkak yetiştirilecektir. 

Sahil Gazinoları 
Yaz münasebetile halk sahil ga

zinolarına fazla miktarda rağbet 
etmektedir. 

Belediye bunu nazarı itibare a
larak halkın bu gibi yerlerde al
datılmamasını temin etmek mak
sadile buralarını sık sık kontrol 
ve teftiş ettirmeğe başlamıştır. 

Bu nevi gazino sahib!eri Bele
diye tarafınd\ın musaddak tari
felerini gazinonun görülebilecek 
birkaç yerine asmağa meebur tu
tulmaktadırlar Bundan başka bu 
gibi yerlerde temizliğe de ehem
mıyet verilmektedir. Üzerine be
yaz ceket giymemiş garson kulla
nan, masa örtülerini pis tutan bir 
kaç .gazino sahibi cezalandınl

ml§tır. Belediye bu mıntakalar

daki kôntrolüne devam etmek -
tedir. 

-*
Parmağını Kaktırdı 

Küçükpazarda Dedeoğlu yo
kuşu 42 numarada oturan bıçkı· 
cı 318 dol'Umlu Hüseyin oğlu Ha 
san dün çalışmakta olduğu dük 
kanda makineye baş parmagı

nı kaptırmıştır. 

vaziyet! söylen en bu sözlerin tas
dtkmden ibaretti. 

Fernak sözlerine devam etti: 

- Evet, dedi, ·Aziz• denilen 
bu adam İrbole bir mektub gön
deriyor. Bir adaleti yerine geti • 
recekmiş. Eğer bugün öğled.-n son
ı·a mııhkemeden serbest çıkarsa, 

kapıda bekliyen dostları omuzla
rını okşıyacaklar ve polisin de yü
züne karşı gülecekler. Eğer şu 

İngiliz raporunun yarısı doğru 
ise, Tempların sözünü tutacağı 

muhakkaktır. Gazeteler hiç şüp
hesiz aleyhimizde bulunacak, be
ceriksizliğimizden bahsedecekler. 
Kimbilir, belki de beni bu ·Azizıi 
arayıp bulmak, karakola getirmek 
vazıfesini de bana \•erecekler. 

Şef başını kaldırdı: 

- Elbette, dedi. siz vazıfenizi 

yapmakla mükellefSiniz. Ondan 
sonra, ötesi bize aid değıldir. 

- Elbette vazifemi yapacağım. 

O zaman, muhterem Dahiliye 
Vekili Fait Öztrak kiir•i~ e gele
rek bu mevzu üzerinde hiiküme
tin telakki ve mütaleasını söyle
miş, alkışlanmıştı. 

Hakikaten, biT de\:let idaresin· 
de bir cemiyet bünyesinde ahlak 
ve fazilete verilecek yer ve e
hemmiyet çok büyük olmalıdır. 

Cumhuriyet hükumeti, menıle
ket idaresinde bu noktayı ihmal 
etmemiştir. 

Dahiliye Vekili Meclisteki be
yanatında aynen şöyle demişti: 

- Biz m~'uliyeti üzerımı.Ze 

aldığımız andan itibaren aziz 
milletin bizden istediği vazifele
rin başında bunun da bulunduğu
na kaniiz, ve hala da bu kanaati 
taşımaktayız.• 

Şahsan iyi ahlakın ,.e faziletin 
timsali bulunan Milli Şef İnönü, 
yurdda bu manevi kıymetlerin ya• 
yılması ve kökleşmesi için, asil 
Türk milletine en ideal rehberdir. 

Esasen, diinya ntillctlerinin en 
faziletlileri başında gelen Türk 
milletinin, yeni kurduğu cemiyet 
içinde, tam bir ahlak -.e dürüstlük 
çinde çalışması -.e yeni ba arılar 
tahakkrlk ettirmesi, onun mu • 
kaddes bildiği gayedir. 

BEŞAD FEYZi -------
Otomobil Çarptı 

Şoför Filıpin idaresindeki 
3082 numaralı otomobil SipaMo
cağı karşısında Pande!i adında bir 
ameleye çarparak muhtelif ~erle
rinden yaralamıştır. 

Birimizin Derdi 
Hepimizin Derdi 

Bir Mücellit iş 
Arıyor 

Şehremininde İbrahimça-.uş 
mahallesinde Değirmen so • 
kakta 7 numaralı evde otu • 
ran Mustafa yazıyor: 

•San'ahm miicelliiliktir. 

Şimdiye kadar Ankarada ça
lışıyordum. Ailevi sebebler -
den dolayı İstanbnla gelelim. 
İş arıyorum. Mücellitliği i~ i 
bilirim· İstanbul mücellitlik 
piyasasında kimseyi tanuna
dığun için iş bulmak hususun· 

da müşkülata uğruyorum. Bu 
hususta ıazetenizin delaleti
ni ri~a ederim.• 

Bu okuyucumuzun mektu
bunu yukarıya koyduk. Mü
cellide ihtiyacı olan müesse
selerin nazarı dikkatini ~el -

bederiz. Bu gen<in adresine 
müracaat edip bir yardımda 
bulunmak isterlerse insani 
bir hizmet yapmış olurlar. 

Şimdiye kadar yaptığım gibi va
pacağım. 

Kistrom dosyayı aldı Fernak 'ın 
son sözleri kulaklarında ogulda
yordu. 

Müfetttş Fernak mendilini çı· 

kardı, yüzünıi sildi, pencereden 
karşı taraftaki Nevyork polis mek · 
tebinin cephesine baktı. On ikı 

milyon insanm kaynaştığı bu ~e

hirde polis mülettişi olmak kolay 
iş değil! 

Kistrom hafüce öksürdükten 
sonra sordu: 

- Peki Templar hakkında yenı 
malumat var mı? 

- Şimdiye kadar bir şey yok. 
Kestri ile Bonaçi bu adamı ~ra • 
yorlar. Dün şehrin bellibaşlı bü· 
tün otellerini dolaştılar. 

- Bu adam hakkında en küçuk 
malumatınız olur Q]maı hemen 
bana haber verniz. 

( Deııamı var) 
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M s ul Dıplomatlar =:.~= ...... 
istirahate Çekildiler Kana:dada bır dakıka içinde 900 

kilo ekmek sarfedılmektedir. 

TORPİLLERİN KIYMETİ 
Ressamın Dalgınlığı 

• 
Bu Vaziyete Göre Bugün için Harb 

Tehlikesi Uzaklaşmıştır 

Şimdi ekserisi istırahat eden dört devlet reisi tarihi Münib içtimam da hep beraber 

Avrupada bu haftalarda harb 
çıkacak derken ileri gelen sayılı 
devlet adaml~rı birer birer çift· 
liklerine, kö§klerine çekilerek ta
tıl mevsimini geçirmeğe gidiyor
lar. A'manyada güzel eğlenceler 
var, musiki ve neş'e ile gün ge· 
çirilen yerler var. Yeni gelen Av
rupa gazetelerinde okuduğuna gö
de Alman devlet adamları bu 
yaz mevsiminde dinlenmek ve 
musiki .dinlemek arzusile oralara 
gitmekten kendilerini alamıyor -
lar. Hat\a Hjtler de bu eğlence • 
!ere iştirak ~tmiştir. 

Bütün bunlara bakınca kimse
n•n sulh varken harbi tercih ede
ceğıne ihtimal v~rmek zor geli· 
yor. 

Bir taraftan Almanyada böyle 
musiki eğlenceleri varken diğer 
taraftan da umumi harbin 25 inci 
yıldö;1ilmünü canlandırmak ve 
Almanları yeni bir harb iç:n ha· 
zırlamak maksadile hiçbir şeyden 
geri kalınmıyor. Merasim, geçid 
resimleri, matbuatın türlü türlü 
yazıları ve saire ... Fakat bugün 
yaz tatilinden ve Avrupanın ileri 
gelen devlet adamlarının istira
hate çekilmesinden bahsetmek 
sırası geldi. 

\ 

İngiltere de böyle. Artık parla
mento tatil edildi. İki ay sonra a· 
çılacak. Daha sonra da yeni inti
habat olacak. Meb'uslar istirahate 
ç$ilmişlerdir. Fakat başka se • 
nelerle bu sene arasında bir fark 
varmış. O da İngiliz meb'usları -
nın çoğu evvelce tatili geçirmek 
üzere Avrupanın muhtelif yerle
rine gittikleri halde bu sene her
kesin şu iki ayı kendi memleke
tinde geçirmeyi daha muvafık 
görmesidir. 

Bundan başka mesela Hariciye 
Nazırı Lord Halifaks da seyahate 
çıkmıyacakmış. Başvekil de öyle. 
Diğer nazırlar da ·öyle. Nazırların 

bir kısmı İsko~ay a gidecekler • 
miş. Orada ,!ıer ~irinin evi, yeri 
vardır. İlk teşrin ayına kadar 
sürecek olan bu parlamento ta
tili esnasında Avrupada fevkal8.· 
de bir hal olursa nazı;lar hemen 
işlerinin başına i.t1ece~lerdir. A· 
yan ve meb'usan da eğer kendi
lerini toplamayı icab eden bir 
fevkaladelik olur'• heıııen topla· 
nacaklardır. 

Yalnız İngiliz ıı.., zırlarından bi
ri tatili geçirmek üzere Fransaya 
gidiyormuş. 

ZOPPOT'da PANiK 
Danzig Kıyılarında Banyo 
Yapanlar Korku Geçirdiler 

Danzigin on k.lometro kadar ö
tesınde güzel bir plilj vardır: 

Zoppot plajı. Bütün Zoppot halkı 
bu plajdan denize girerler. 

Her gün sakin ve neş"eli, coş • 
gun ve şen eğlencelere sahne olan 
bu p'.aj bıiyük bir korku ve heye· 
can geçirdi. 

Zoppotda denize girenler, Bal· 
tık denizinin ötelerinde birkaç 
harb gemisi gördüler. Gemiler ba
calarından buram buram kara du
man savurarak, top atarak ilerli
yorlardı. Kadın erkek, çoluk ço -

cuk top seslerini duyunca deniz
den çıktılar, giyinmeğe vakit bu· 
lamıyarak haykırmağa ve haykı· 
tarak koşuşmağa başladılar: 

- Harb patladı!. 
Panik bütün şehre sirayet etti. 

Hail< Da~.:ıe ve Doğu Prusyaya 
hareket Eden trenlere doldu. Ni· 
hayet istasyonl~rda halka işin iç· 
yüzü anlatıldı: 

Polonya donanması her sene ol
duğu gibi bu sene de manevrala
ra başlamıştı! . 

Bu anlaşıldıktan sonra halk ev· 
!erine döndiller. 

O kadar çok yalvarıyorum ki, benim yerimde 
bır baı;kası olsa. bu kadarı <izzett nefis· meselesi 
ylpır, susar, bir daha ağzını açıp tek kelime söyle· 
mez Hizmetçi kızın ayaklarına bile kapandım' 

ı1akalırn. 

Herhalde bir çare bulmıya çal4"ca~ım .. 
n~dı, ne yapacak•. 

Bu tafsilat üzerinde durmağa 
lüzum yok. Yalnız bunlardan çı• 

kan manaya bakmak lazım gelir
se İngiliz parlamentosunun dağıl· 
ması öyle Avrupa sulhunun lehli· 
kede bulunduğu endişelerini gös· 
tren bir hava içinde olmamıştır. 
Başvekilin avam kamarasında 

meb'uslara, Hariciye Nazırı Lor· 
dun da Lordlar kamarasında a
yan azasına söyledikleri sözler 
İnglltcrenin kuvveti gitgide ye· 
rinde olduğunu ve her ihtimale 

karşı hazır bulunduğu merke • 
zinde idi. Eğer sulhu kuvvete mü· 
racaatla bozmak istiyenler olursa 
bunlara karşı kuvvetle mukabele 
edilecektir. 

Bütün İngiliz devlet adamları· 
nın ileri sürdüğü esas budur. Son· 
ra Başvekil tekrar hatırlatmağa 

lüzum gördü ki harb mağlub için 
de, galib için de bir felakettir. Her 
kes oturduğu yerde otursun. Bil· 
yümek, başkalarından yer almak 
ve saire için harbetmeyi göze a

lan taraf galib de olsa harbin bı· 
ra.kacağı tahribatı tamir edebil -
mek kendisine pek zor olacaktır. 
Uzağa gitmeğe hacet de yok. Yir· 
mi beş sene evvel umumi harbin 
bıraktığı tahribatı tamir için kil· 

la uğraşılıyor. Daha da uğraşıla· 
cak. Bu böyle iken. diğer bir harb 
daha açmak kimin işine gelir?. 

Fakat söz yine müstakbel har
be geliyor. Halbu~i uza~ ve yakın 
herhangi bir harbden bahsetmek
ten ise bugün bu sütunlarda siyasi 
adamların istirahatlerinden bah· 
setmek daha uygundur. Mes'ul 
devlet adamlarının istirahate çe
kilmeleri hı;.rhald,e sulh için Ü· 

mid VP.[ici l •' rşey.J>luypr. Mesela 
bazı İr" ' liz ga'ieteleri bunu ileri • sürerek okuyuculımna şöyle bir 
de nasihat ediyorlar: 

Tatil zamanınızda be.yhude en· 
dişelere kapılmayınız. Sulh de
vam edecektir. Sjz de bunu dü
şilnerek emniyet!~ is.tirahat edi 
niz. • 

(Devomı 7 inci ıayfad.aJ 

• •• 
İşler galiba yoluna girmeye başlıyor, İnat para 

otmı.vecck. Biraz zekayı ı.şletmek lazım. Ben de inat 
V"lk· • ılerini suya indirdım. İşi diplomatlığ:ı vur
du'.'\. O da benden kurnaz amma, bakalım: 

- Olabilir ya?. O garip adamdır. İhtimal bura
da t>!le bizi kontrol altında b(llunduru:·r.rdur .. 

- Kadının fendi erkeğı yendi., 
Gece, Ulviyeye: 
- Hala düşünmedın m• Ulviye?. ı 
Dedim. 
- Düşündüm .. 
Dedi. 
- Cahidi bana getirecek misin?. 

- Hayır mektubunuzu göndereceğim .. 
- Ne zaman?. 
- Ne vakit isterseniz. Fakat, o kadar çok kor· 

kuyorum ki. Eğer paşa haber alırsa beni mahve
der. 

- Sevindim, 
- Sen meraklanma, hiç bır şey olm.". Ben be-

111en bir mektup yazayım. 
Dedım. 

- Peki.. 
Dedi. O kadar çok memnundum ki. sankı bir· 

denh 're dilnya benim olmuş gibi id •. Sar.ki bu meıc
t:...1-'1 yazmakla hemen kurtuluyordum, hemen Ca· 
hıdi yanımda buluyordum, hemen buradan çıkıp 
g;diyordum. İçimde hapsim ikmal edenlerin hürri· 
yeti, prangaları çôzülenlerin ferahlığı, gurbetten 
donen!erin tez canlılığı vardı. Ulviyeye: 

- Bir dakıka dur .. 
Dedim. İki satırcık bir mektup yazdım: 
- Cahil. ,Ben hilliı yalıdayım. Uyu§ukluğuna 

ha,Yret ediyorum. Nişan lın sahte bir nikahla bun .· 

Denizaltı gem:lerinin attıkları 

torpilleri 1870 de Fumerde Vıte

band icaj etıti. .. 
1880 de en kuvvetli torpillerin 

kalibrası 356 milimetre, sür'ati 
saatte 4'0 kilometro idi. 18 kilo
lok minamitten yapılır ve ancak 
400 metroye kadar ulaşırdı. 

Bugünse torpiller 550 milimet· 
redir. Sür'atleri saatte 85 kilomet
rodur. 50 kilometroya kadar u la
şırlar İçlerinde 300 kilo dinamit 
vard. r. 

1880 de b}r torpil 6000 altın 

franga malolurdu. Bug~nse 60.000 
altın franga ·maloluyor. 

SABffi işi 

Garanadalı Fray Luis, İspanya· 
nın klasik muharrirlerindendir. 
1504 de doğıdu, 1558 de Öldü. 

Hanri Denet ... / 
Bu ismi hepiniz _tanırsınız: 

Londranın en meJhur ressamla -
rından biri. 

Hanri Denet:n dalgınlığı meş -
hurdur. Buğiln size bıııılardan bir 
tanesini anlatacağım. 

Denet bir gün midesinden muz
tarıbdi. Bir doktor arkadaşı ona 
mıde için çok mü~ss.!!:..bir müstah· 
zar ta ı·siye etti. 

- Bu bir küçuk ~ı~edir. Kar
nın ağrıdıgı zaman şı;;eyi açar, i
çindeJ..; mayi , bır bardağa bo~al
tıp içersin! dedi. 

Denet ilacı unutm•mak için, not 
defterinin b.r kö:osine kaydetti. 
J\.~aamafth n ~ -I l ,, ;ınu ~~~a tazib 
etn1emiş ti. f!irk ~\ ... !&_Ün ,..;ı>nı~ sıh .. 
hali yerine ,geld., mid._ agnsın • 
dan eser kalmadı. 

1 
Çeviren· ıııJ 

İskender F. sEB'l' _.... 

• 

Bu zat ömrünün büyük bir 
kısmını İncilin kelımelerini ve 
harflerini say.ı;ı;akla geçirmi§tir. 

Deli pösteki sayar gjpi harfleri 
ve kelimeleri saydı ve şu nstice-

Hami Denetin dalgınlığı kadar 
çapkınlığı da meşhurdur. Gazete 
okuyan)ar onun. ç~k,ınlıklarına 
aid de birçok gülünç, heyecanlı 
hikayelere şahid olmuşlardır. 

Denet bir gün ·Old City. deki 
ev:nden çıkarken, genç, güzel bir 
kadınla karşılaştı. 

Yeni nışanlımdir.. 1 
ıJiyerek, Mariyi takdim ediyor

du. 
Denet, bu son sevgilisini mu

hakkak ki, ötekilerden fazla se· 
viyordu. Poker partisini ihmal 
etmesi bu sevgisine delil olarak 
gösterilebilirdi. 

getil• 
- Bana bir boş bardak 

garson! ,~ 

Bardak geldi... Şişe açıld~dl 
Mari sevfaçle ilacı bir yudu 

içti. ,4•1 ye vardı: • 
İncilde 3.566.480 harf, 773,693 

kelime, 31,902 sallr, 1,189 bahis 
vardır. 

Allah kelimesi . İncijde 1,855, 
Jehova kell?ı)esi ise 6.855 tanedir " ,, . 
BEŞ CİLD 

Londrada kendi halınde yaşıyan 
her gün yazı yazan ve hiçbir ya
zısını neşretmiyen bır zat öldü. 

Bu zat öld.ükten sonra ne yaz
dığı anlaşıldı. Meğerse adam yir
mi beş senedenberi vasiyetname
sini yazıyormuş. 

Vasiyetname 'beş cilddir. 

DURAN KALB 

Almanyada Sabbatsberg hasta
nesinde şayanı dikkat bir ameli· 
yat yapıldı. 

Profesör, bir kadının kalbinden 
bir ur çıkardı. Bu ameHyai beş 

dakika sürdü ve beş dakika kalbi 
durdurmak Jazım geldi. Beş da
kika hareketten alıkonulan kalb, 
ameliyattan sonra tekrar işleme
ğe başladı. 

Doktorun Öğütleri: 

Kulaklarımızı Her 
Yıl Temizletmeliyiz 

Yazın fazla tozdan \'e top· 
raktan ekseriya kulaklarımız 
tıkanır. Ağır duyarız. Eğer, 

kulağımıza dolan bu pislik • 
leri vaktile temisletmezsek, 
tehlike büyür. Temizlenmesi 
zar ve tehlikeli olur. Deniz 
banyolarına fazla g-idcnlerde 
de hazan, ağır i şitmek baş • 
lar. Bu ahvalde derhal bir 
kulak mütehassısına mlira -
eaat etmeliyiz. 
Kulaklarımızı her sene bir 

defa yıkatmak ve tcınizlet • J 
ıuek çok yer inde bir tevsiye 
olur. 

Ressam gillerek kenara çekildi. 
Güzel kadına yol verdi. Zira 

yolun üstilne biraz önce yağan 
yağmur suları birikmi§ti. Denet 
genç kadına yol ve.rdi. Kadın te
şekkilr ederek ayrıldı. 

Bir başka gün de ayıü kadına 
otobüste raslamıştı. 

İşte Denet, on unla ilk defa bir 
dost gibi otobüste konuşmağa mu
vaffak oldu. 

Genç kadın da ressamın kim 
olduğunu öğrenince kendisine kar
şı fazla iltifat etmeğe başlamıştı. 
Artık sık sık buluşuyorlar, bir • 
likte gezintiler yaparak, dostluğu 
derinleştiriyorlardı. 

Denet bekardı. 1Ier lanıdığı ka· 
dına: 

- Uyuşursam, senmle ('vleni· 
rim. 

Der ve hiçbirile • uyuşsa bile • 
evlenemezdi. 

Lı1! aramızda kalsın, Denetin 
evlenememesine sebeb hasisliği 
idi. Bu şayiayı herkes gibi ben de 
duymuştum. 

Mari bir akşam ressamı arıyor
du. Denet o gece mühim bir po· 
ker partisine davet:iydi. Fakat, 
sevgilisinin ısrarına dayanamadı: 

- Peki, dedi, bu geceyi de se
ninle geçireceğim. Söyle bakalım, 
neriye gideceğiz? 

Mari eski kocasından ayrıldığı 

gündenberi hiçbir baloya gitme· 
mişti. 

O, baloyu çok severdi." 
~ 

Zaten bu baloyu da bir sinema 
sahibi • müessesesinin resmi kü· 
şadı münasebetile • sinema sa· 
!onunda tertib etımişti. Baloya 
davetlilerden başka kimse gitmi
yecekse de, aile baloları gibi pek 
de sıkı değildi. 

Mari iki kişilik bir davetiye 
buldu. 

O gece kolkola girdiler. Baloya 
gittiler. 

Denet. soranlara: 

Ressam Denetin: 
•- Ben pokeri, kadından fazla 

severim!• 
Sözü de kendisi kadar meşhur· 

du. 
Böyle olmakla beraber, o gece 

Mari ile beraber, pokeri terkede· 
rek baloya gitmişti. 

Baloda birçok aileler ve bunlar 
arasında Denetin tanıdığı birçok 
maruf simalar vardı. 

Denetin baloya gidişi bir emri
vaki olmuştu, Dostları Denti çift 
görünce: 

- Cidden memnun olduk. Mes
ud olunuz .. 

Temennisile Londranın bu meş- 1 

hur ressamını tebrik ediyorlardı. 
Marinin birdenbire yüzü sarar

dı. 

Denet: 
- Ne oldun, güzelim? dedi. Has

talandın mı? 

Genç kadın balodan uzaklaş • 
mamak için, ıztmıbını söylemek 
istemiyordu. 

Nihayet biraz sonra itiraf etti: 
- Midem ağrıyor ..• 
- Ne dedin ... Miden mi ağrı • 

yor? 
- Evet. Bir ilaç olsa, umarım 

ki derhal geçecek. 
Ressam Denet, birkaç hafta ev· 

vel defterine kaydettiği mide ila· 
cını hatırlıyarak: 

· - Hiç merak etme yavrum! de
di. Ben sana şimdi garsonla bir ' 
ilaç aldıracağım. Bunu içince bir 
şeyin kalmaz. Sabaha kadar eğle
niriz burada. 

Hemen koridora çıktı .. Güçlük
le hatı rlıyabildiği mide ilacını bir 
kağıda yazarak, garsonu eczane· 
ye gönderdi. 

Biraz sonra garson ilaçla bera· 
ber dönmüştü. Ressam, garsonun 
geldiğini görünce sevgilisini ko· 

!una taktı, dışarıya çıktılar. 

Dedi. Nede olsa ıkimizin de içimız tit!'iyordu. 
Kabnhat i~liyenler için yüzlenı;rıeseler bıle bir Ür· 
?t·rrne geçirmek, 

- Aman farkına varıldı mı'! . 

D•.ve bir liihza tereddüd~ düsmek tabiidir. 

bızimkisi kabahat değıl amma, ne olsa gene bir 

ya l:apatılmış dururken sen meydanda yoksun. Ne 
yap yup beni kurtar ve mümkün oları tedhiı-lere ba~ 
ı·urarak hemen beni götür .. 

oaşkasından korkarak, çLkinerek sakınarak yaplı· 
ğımız bir iş. Ele geçersek, benim içın hiçbir şey 
yok. Ulviye için fena! Bu yüzden Paşanııı ne söy· 
lıycccğini merakla bekliyordum. Fakat herhalde 
hıç .ıir şeyin farkında olmamalı ki, Gözlerinden öperim .. 

Bu birkaç satırı bitirir bitirmez .. 
-- Ulviye, çabucak sen bunu koynuna sok. Bel

Jd •ur gelen filan olur . 
Dedim. İlave ettım: 
- Evi sana tarif cttimdi. Kabilse hemen gön

der' 
Sanki. Benim de ağzımda ımış Kızcagız, daha 

mcl.;\ubu alıp ta koynuna götürürken paşa kapıdan 
:çeriye gırdı. 

Ulviye hemen iki kat oldu: 
- Buyursunlar efendimiz .. 
- P asa bir ona, bir bana baktı. 

şeyin farkına varciı mı. Ulviyeye: 
- Haydi sen cık ! . 

Bılmem bir 

Ilk sözü · 

- Nasılsınız Hanıme(endı?. 

Oldu. Bir an evvelki haletı ruhiyemi, yeni dü
şür Jş tarzımı muhafaza ediyordum. Cevap verdim: 

- Teşkkür ederim .. . 
Bunu, benim ağzımdan ilk defa i~itiyordu. 

Hayret eder gibi oldu. dudaklarında toplanan ne
şeli tebessümli saklıyamadı: 

- Çok memnun oldum .. . 

Dedi, yanıma geldi. Bu hayret ediş, tebessüm 
beni de tekrar düşündiirdü, ve .. Kararımı tazele -
dim: 

(Devunı 1 IDCI ~ 

~v 
ANKARA RADYOS 

E 
DALGA UZUNLUÖV ~o!· 

Q. 19,74 ın . 15195 Kes. 20 J(ıf· 
P. 31,79m. 9465 Kes. 20 J(ıf• 

1639 m. 138 Kes. 12~ ,; 

BUGt!N 

Saat 19 Program. iİ' 

Saat 19.05 Müzik (&afif ııı 
zik • Pi.). • . ft 

Sut 19.30 Türk wüzıgı ( 
sıl !:~yeti). 

Saat 20.15 Konı.~ma • t ıf' 
Saat 20.30 Memleket saa 1• 

h, ajans ve meteoroloji babe 

leri. . . .. 1 • 
Saat 2~.50 Türk mi.zığı: 2 • 

'l'at:1osun • Suzinak ;ıe~rev ı, ~ı 
Arif bey • Suzinak şprkı • ııefli 
bizar edtr!vn. 3 • Ar:! beY "5rıı 

·ıe cazka,· şarkı • B iı halet ı ~jf 

dü yine, 4 - Hirlsto - f!ica~ıo· 
şarkı • Görünce gerdanın fi" 
5 - Hiristo • U d taksimi, 6 • ııJ11 
. H' k' ı·· k.. j\ki rısto - ıcaz dr ur u - . tO ' 

olur güneş gider, 7 • f!irısıııı~ 
HicazkAr saz semaisi, 8 • O• şsr_ 
Nihat - Kürdili hicazkar .

11
,Jl' 

kı • Akşam güneşi, 9 • ()S <fi' 
Nıhat • Halk türküsü - 14e, 

1. ~ 
meşe ı. ta~ 

Saat 21.30 Haftalık poS 
tusu. yJ 

Saat 21.45 Neşeli plak1 8'~0ııl 
Saat 21 .50 Müzik (1'an kı~ )· 

orkestra - Şef: Neoip Mpal~~ 
1 • Hans Thaler • Kul<U i / 
2 • Aubert - Göbekliler re5~tcrıl 
çidi, 3 • Robert Stolz • pr ı • 

. k ıyor• . 
ağaçlar tekrar çıçe aç b,ı 

Emmerich Kalman • CaJll pJ_1' 
hane prensesi operetindell iti' ıt 

. puri, 5 • Ganglberger • ı:ıen pıl · 
; çük teddi ayım (Sak.saf o~,~ ..ı 
çası), 6 • Emmerich J{s13111sı·1 
Ah sen, sen (vals), 7 • 3 J." 
mans • Felemenk süiti f'(oj{1ıl> 
lı manzara, 8 • Leopold • ıııı'f 
bad hatırası. 9 • Jac. Gril ~aııO' 

Saat 23.2Ô Müzik (CaZ 

Pi.). . pıJf 
Saat 23.55 • 24: Yarınki 

/ 

ra:7 Hicrt 1 1~ ~ I 
Cemaziyelahir TeıtUf' 

23 1 27 ./ 
---~6 
1939, Ay 8. Gün 221. J:lıı~ 
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l..lstanbul Hayatı İçinde;] 

liye Koridorları 
Dile Geliyor 

tirada Her Türlü İnsana Rastla-
• 

Qk Mümkün: Genç, lfıtiyar ... I 
ts::: lIALüK CEMAL 1 

C""Uk 
.' kadın, erkek, ihtiyar. 

>Uılerce k' . b' b ' . a ışının ır ırı ar-
ın ·Çer .ye girdiği geniş mer-
otdıvenl d . ,_ .. .. k 

•vıu er en geçıp uuyu 
~QUııı ~a varıyoruz .• 

. 'lur UZdeki!er burada hemen 
lhe ; .adan ilerliyerek yenıden 
~ ~ ıvenlere tırmanıyorlar ve 
'•toıayikli, oymalı bembeyaz 
~ıı~ trabzonların kenarından 
~- ,a d • 
·n ela . ogru çıkarken yukarı-

1ııı Yıne y 1 . l!tk aş ı, genç. çocuk, ka· 
~itile •k Yüzlerce kişi iniyor de
~~ltta tın g~ldiği yoldan geçip 
t.ıy0,la tnuh telıf istikametlere da
~- ~ r .. , Girenler gibi inenle
\gı, Ya •1kserisinın elinde bir ka
~ Veyn arında bir avukat, bir ço
~ lıkı a hır kaç kişi bir arada gi
ı. · Yor· 
"lllırd •ar .. Bu ara taşlıkta yu-
lı ';a·an aşağıya inip sonra tek
lııi gıdan 

bir u. Yukarıya yayılan da-
~ıç ctfultu, telaşlı, kesik sada

lıyhoı nnıı yen sesleri arasında 
K • llYorlar 

~ ":un" · ·· 
ılı'ket uıd:, Yanınızda daimi bir 

ayni' trıutemadi bir kaynaşma 
~tıfrıı. manzara bir sanıye bile 

•Yen v .. 1 d <en e oy ece evam e-

Bunların yanında mütereddit a
dımlarla dolaşan bir kaç kişinin 
de serbest maznunları teşkil ettiği 
arı.laşilıyor ... Öbürküler müte -
vekkil bir itaatle mukadder talih-
!erinin kendilerine hazırladığı a-

• 

krbeti beklerken bunlar; sertıest 

maznıınlar korku ile şüphenin müş-

terek tesi:ri altında irileşen göz • 

!erle mevkufları süzüyorlar ... 

(Devıımı 1 inci .ayfıı4ıı) 

iki Kişi Anasını 
Öldürdüler 

t!ı duruarkadaşımla birlikte köşe
lib; lllu Yor ve bir sinema şeridi F ransada 

"lden tltazam bir teselsülle önü
"'n-e akan bu insan kalabalığı
k,.l't dıyoruz. O benim hayreti-

Aynı Saatte İki Oğul 

! ı/ anlatıyor: 
aı~ ka:anbu1 adliyesi, günün en 
~~ın abalık vatandaş kütlesini 

1ilıe ltad dokuzundan akşamın 17 

Annelerini 
Birkaç gün evvel Fransada, ay

ni saatte iki evlıid analarını öl
dürdiile. 

Vak'a gece saat onda vukua gel
di. ~ ~ ar bağrında barındıran bir 

'<ıı. he;•dir: Buraya her çeşid in- Vak'anın bıri bahçede cereyan 
... ç,kar Çeşıd durumdakiler gelir etti. Ana oğul, bayan Kine ile oğ-
"llda h liele bazıları aynj za • lu Aleksandr bahçede otururlar 

ak k •ııı davacı hem suçlu er ken, aralarında bir münakaşa çık-
a Orid 1 tı. Bir müddet ana oğul ağız kav-"tay or arı arşınlarlar. 
• ~n;; a eli kelepçeli ve jantlar- gası ettikten sonra Aleksandr bir-

k •nde 1 . cienbir.e sustalı çakısını çıkardı, 
"1 aç d k" ge en bır vatanda~ın anasının sırtına sapladı. Öyle bir 
ılı· hı, •d~ _ 'ka sonra; hürriyetin saplayış sapİadı ki, ça'ki kadının 

.. 
Oldürdüler 

İkinci vak'a gece saat onda ye,. 

mek odasında oldu. 26. yaşındaki 
'> 

Röne 1'isse alkoliktır, Her ak· 

şam içer, gece evine bulut gibi 

gelir. • 

O gece de bulut gibi iki yana 
yalpa vurarak geldi, yemek oda-

sına girdi, oturdu ve yok yere 

babasına çattı. Baba oğul kavga-
sını yatıştırmak istiyen anne ara

larına girdi. Röne annesini belin
den yakaladı, havaya kaldırdı, 

'!nleri cı. coşkun havasile mer· ciğerini parçaladı, kan içinde ye-
lı•1. d .. 0 rder dörder atlıyarak B · .. t" d " k d a ~ ·•ı gor" re yuvarlanan 62 yaşındaki biça- eyınus u yere uşen a ınc 

sonra top gibi yere attı. 

\; nı Sa]J tırüz. Bazı kere de kol- re ana, 37 yaşındaki oğlunun elile ğız bir daha kalkamadı, öldü. 
}Qun 'Yarak yukarıya çıkan bir can verdi. İki ana katili de yakalandılar. 
~ ı 'la' Veya şahidin elleri kelep- i============================co 
' gıya ind:ğine tesadüf ede-

t~~uf~sa b· 
, Qrıar .. ır kel.me ile Adliye ko-
.~. 10

1 
Uzerinde kayna~an bu ka-

'ı Pluı ğ Yı u u kılıklı kalabalı -
·~ 81 kad · b 101 h ar muhtelıf hak me-

1ev1 er gün gözden geçiren 
~ •t _ .. 
u gen. "•Uessesemizdir' 

h kar, 1
1ş avluya ilk giren ınsa

' '
1 1Yac ' · · llıak agı adam kapıcı; ıkı 

~ ~~atıa sonra göreceği adam da 
ı; •la ?n Yıllardan beri cübbe
~ •• &ıtan ve saklıyan emek -

~ eıcı V 
u k •Ysidir. \ 
·~.~:tta gördüğün kalabalık. 
·~~<t RetiriJen mevkufların mu
'<1tcı nezarethanesi, jandarma 
t• Unun . 

~ zıyaretcileri veva bu 
'!! ostahan . .. . k 
~,, .ı k . e ııc muşterc o· 
'< Otıct 

1 "ktır orunda mektup yaza-
q f•ı. Yazar >ırayan insanlar -
'· •at b' 

' loır. 
11 

1 rınci kata çıkınca iş 
ı ~ıne b· 8 Ydi gel . Bu karınca 

it. ıııı',' de karışalım da yuka-... 
• 3o •• 

0 ıl•· •Yak genis merd ı\•cnı 
'ka · lı " ,., tşılaştıgımız katta du-

h 1 . ou d" , le,,_ ortköse mevdanlı -t'"Cnh 'J 

)I lek, r er tarafında kimi te-
~ın i-·.' kınıı grup grup elliye 
'• .. ..,.n 

ıı,, •ı~la var ... Karşıdai:i meş-
rı tetk'k . .. 

1 u '.·e '(j
0

:. ı .. eden Aslıye Dor-
e ai41. ,uncu Ceza mahkeme-

' ••dar b 
•1ı teik'I ulunan bu kala -
' l"ı l •dl· .. •·0 kc n ·ıerkes kendı da-

' . nd, s . . 
, , lled ıı asını beklıı·or ... • ar · 

rıtıJn rna, ınzibat er \•e su-
~ ~. ı. nezareti altındaki suç-

'•k "'Ona d· - .. Uqa h r akı ıgreti tahta 
•reketsız duruyorlar. .. 

Amerika Hakikaten 
Acaib Bir Diyrrdır 
Her Seyi Hiç Bir Oiyarın~ilere Henzemiyen Ameri~a~a 

A~ıl ve Havsala llmıyaca~ Seyler Var~ır 

Amenkayı sür'at diyarı diye 
tanırız. Yanlıştır. Amerikada oto
mobillerin 80 kilometrodan, tren
lerin 50 kilometrodan fazla sür -
atle gitmesi yasaktır. Yalnız sür
at katarları biraz daha hızlı vol 
alırlar. 

Bir Amerikalı akarnusuz va,ı-

yamaz sanırsanız aldanırsınız. 
ınerikadd mevcud binaların üçte 
ikisinde akarsu yoktur. 
Sanırdık ki, Ameri·kada geccle

ı-i sabahlara kadar ağlenirler, yan
lı~tıı . Brodvay müolesna; Ameri- j 
kanın büyük şehirlerinde saat 21 

(Devıımı 7 inci ıııyfııdıı) 1 

FENA HAVA 

Bayan göderinl açt11 ~rindi, 
hizmetçisini çağırdı: 

- Pencereyi aç bakalım dedi, 
hava nasıl. Eğer fena ise yeni al
dığım çizmelerimi giyeceğim. 

Hizmetçi pencereyi açtı, baktı: 
- Aman, ne güzel hava!. 
Bayan somurttu, içini çekti: 
- Ne fena hava! . 

NÖBETÇİ 

Avanak asker oldu. Nöbete çık
tı . Uzaktan birinin geld .ğini gö· 
rünce: 

- Dur! diye haykırdı. 

Adam durdu. Avanak tekrar 
haykırdı: . 

- Dur-. 
Adam geri dönünce Avanak yi

ne haykırdı: 
-Dur!. 
Adam şaşırdı , durdum ve gi

diyorum. 

- Bana ne?. Ben üç kere •dur!• 
diye haykıracağım. Sonra ateş e
deceğim!. 

GtİZEL ) 

Da\•et çok sıkıntılı ıdi. Biri es-
nedı de yanındakine: 

- Canım sıkılıyor! dedi. 
- Canın sıkılıyorsa git. 
- Gidemem, mieafirleri eğlen-

di.mıek için bilhassa davet edil
dim-. ........................... , 
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Kendilerini Çirkin Gösterebilmeleri 
için Güzel Olmalar1 Şarttır 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Gabi Silvia, Anni Verney, Mari Glori 

Kime sorarsanız sorunuz, size derler ki : sinema 
artistleri; onlar güzelliklerinden başka hiç bir şey 
düşünmezler. Akılları fikirleri süste, makiyajdadır. 
Resim aldırmak için fotoğraf makine..inin önüne 
gelmedne önce, saatlerce aynalarının k• · ıuımda süs
lenirler, boyanırlar, üste bir ressam gibi yüzlerine, 
gözlerine, Jaçlarma istedikleri şekli verirler. 

Halbuki bu her zaman böyle değildir. Öyle gü
zel. ;;an'atkarlar vardır ki, kendilerlni çirkin göste-

rebilmek için ellerinden geleni yaparlar, birbirleri
le adeta müsabakaya girerler. Resimlerimizdeki 
<an'atkıirlar size bu hallerile sinema perdesinde gö
ründüler ve bundan hiç çekinmediler. Belki de bu 
onlar için bir nevi dinlenmektir. Öyle ya, insan öm

rünün sonuna kadar her an güzel olmaktan yorulur 
ve biraz da çirkinleşmek ister. Fal<at bize kalırsa, 
insan kendisini bu derece çirkin göstermesi için çok 
güzel olması i"rttır!. 

Kanatsız 1 5 Lira lıe Londradan Parise 

~n~~e~:.~ı:~ fngiliz Üniversite 
Komisyoncular 

Genç K~z ~ihan Dans Talebelerinin Hayatı 
Kralıçesı Oldu 

Lüks Hayat Sürerken 
Celbedilen Sahtekarlaı 

Pariste Malakof caddesinde bü-
yük bir konak ... U~aklar, hizmet-

Yer yüzünde operalarda, ope • 
retlerde, balelerde danseden bin· 
!erce kız vardır. Fakat sanmayı • 
nız ki her danseden kız bu işte 

muvaffak oluyor 4eınektir. Ha
yır ,dans aleminde kendini eös -
te.ren, danslarını biltiin cihana 
beğendiren pek az dansöz yetl§ir. 

Mesela asrımızın en büyük dan
sözü Aıına Pavlova idi. Onun ölü
ıniinden sonra dans aleminde dol
maz bir boşluk kaldı. Herke~ bir 
n1ucize olacak ve Annanın boş

luğu dolacak diye bekliyordu. 
Nihayet on beş yo~ında bir genç 

kız bu bosluğu doldurmağa mu
vaffak oldu. 

Bu kız l\Iar~ilyada dogan bir 
Rus kızıdır. Adi Tatiana Stenaııo· 
va'dır. 

Bu çocuk hastalıklı. cılız bir 
nıahlil.ktu. Babası senelerce kızını 
doktor doktor dolaştırdı. Kıza son 
zanlanlarda jilnnastik tavsi;\·e et
tiler. Bazularnıı, adalelerini l..11 \•· 
\•etlcndirınesi 13zıntdı. 

Kız bunun üzerine plıistik \'e 
estetik dan-. başladı. M"'!hur bir 
dans ı>rofesöründen ders aldı. 
Beş sene sonra Brükselde bey

ııelnıllel daus nıiisabakasına girdi, 
birinci mükafatı kazandı . l\leşhur 

bale dansözü 'e rejisörü Serj Li
f ar kızı gördii, onu yanına aldı. 

Bugiin Tatiaııa cihan sahnele -
rinde gençliğin, tazeliğin verdiği 
biitün zarafetle U(nyor. Adını ka
notsız kelebek koydular. 

İmtihanlar Bitip Tatil Başlayınca 
Kendilerine Ne Eğlence Buluyorlar 

çiler, şoförler ... Her gece ziyafet-
ler, suereler, eğlenceler ... 

Bu konakta kim oturuyor?. 
26 yaşında komisyoncu Alber 

Uli ile genç metresi... Kadın 28 
y~ınds altın saçlı, penbe tenli, 
koyu mavi gözlü bir Yugoslav dil
beri: Suzan Gros .•. 

Oksford Üniversite.inde imti
hanlar bitip tatil olunca Üniver
siteliler bayram ve şenlik yapar
lar. Bu eğlenceler a•·asında bahis 
tutuşmak da en büyük eğlence -
}erden biridir. 

İşte bu sene de imtihanlar bitip 
Üniversite tatil olunca talebe en
lik yaptı ve hukuk mezunlarından 
biri, Loonard Cheshil, birkaç dub· 
le bira yuvarladıktan sonra ar • 
kadaşlarile bahse girdi: 

- Cebimde mevcud para ile 
Parise gideceğim. 

- Kaç paran var?. 
- Beş liram. 
- Gidemezsin. 

Giderim, gidemezsin diye · bah
se giri~tiler. 

Leonard Manş denizinde bir 
banyo yaptı, aklını başına topla
dı ve Dieppe giden bir vapura bi
let aldı. Bundan b~ka çare )'ok
tu. 

Genç Üniversiteli Fransız top· 
rağına ayak bastıktan sonra, ya· 
ya olarak Parisin yolunu tuttu. 
Fakat 5 liradan cebinde metelik 
kalmamıştı. Küçük bir şehirde 
• 

Dünyanın 
En Büyük 
Teleskopu 

.. .. 

Kalifocniyaıun Pasadena şeh -
rınde \"apılan bir teleskopa, ıiün
yanı n büyük teleskopu demek 
caizdır 

Bu teleskopun aynası 200 P~• . 
yani 2· metro 55 santim kutrun
dadır. 

Bu kocaman alet vasıtasile 1 
milyar 500 milyon yıldız görmek 
kabil olacaktır 

Kaliforniya niversitesi astrono
m• ~ubesi şefi Profesör Fredrik 
C Leonar: 

- Bu yenı teleskop, Kaliforni
yanın cenubunda Vilson dağı te
pesindeki rasataneye konulacak -
tır. 

100 pus kutrunda bir tele.!kop 
insan gözünden 90,-000 defa daha 
kuvvetlidir. 200 pus kutdıındaki 
teleskop aynaları da 3-00,000 defa 
daha kuvvetlidır. 

birinın bahçesini belledi. O kadaı 
çok çalıştı ki, yoTigunluktan ba • 
yıldı. Fakat yüz yirmi beş kuruş 
kazanmıştı. 

Biraz daha yürüdükten sonn 
başka bir şehirde bir matbaada 
prova müsveddelerini bastı, bir 
kaç para daha aldı. 

Yollarda böyle ufak tefek işler 
göre göre Parise geldi: Bahsi ka
zanmıştı. 

Yollarda çalışarak para kazan
manın tadını alan bu genç, tay
yare şirketine memur oldu. 

İngiltere brosu belkl bir avukat 
kaybetmiş oluyor, fakat bu ener
jisi kuvvetli genç muhakkak ki 
ileride İngiltereye yaman bir 
tayyareci kazandırmış olacktır. 

iBu lülcs hayat böyle sürüp gi
derken eünlerden bir gün sekiz on 
polis, iki komiser, bir merkez me
muru kon.ağın kapısını çaldılar, 

ellerindeki tevkif müzekkerele -
rini gösterip, ~abane bir hayat 
sürmekte olan bu zenginlerin ya
kasına yapıştılar. 

Meğer bu iki iişık evvelki sene 
Parise yerleşen Kosla - Riko kon
solosunun resmi mühürünü aşır

m~lar ve 20,000 tranga ötekine 
berikine nüfus kAğıdı, pasaport 
vermeğe başlamışlar. 

Şimdi Paris tevkifhanesinde 
bşbaşa derdlerine yanıyorlar. 

Vindsor.Dükü veDüşe
ısi Y azıN asıl Ceçirdiler 

Halk Onların Nasıl Banyo 
Yaptıklarını Para ile Seyrediyor 

Vindsor Dükü 
ile Düşes Kan şeh
rinde, su kıyısın
da güzel bir vil
lada oturuyorlar 
ve her gün denize 
giriyorlar, balık 

tutuyorlar, bahçe
lerınde oturuyor
lar. 

Bunu fırs . t bi
len kayıkçılar bu 
işten kar temini
ni dü~ündüler \•e 

şehre gelen ya -
hancılara: 

- Bize yirmi 
frank verırseniz, 

size Vindsor Dükü 
ile Düşesini mayo 
ile gösterelim! de
diler. 

Bu teklifi her -
kes kabul etmejie 
başladı. Artık her 
gün Vindsor Dükü ile Düşesinin 
yalısının onü yüzlerce kayıkla do
luyor, birkaç yüz dürbün, karı ko
caıun denize girmesini, güneş ban-

yosu almasını, balık avlamasını 

seyrediyordu. 
Karı kocanın rahatı kaç~tı. 

(Devamı 7 inci ıayfııdıı). 
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İtalyanın Balkanlard 
Harb Planı 

ISTANBUL KAPW 
VE BtzANS SARA 

No.61 Yazan: M. SAMİ KARAYEL 

.Meslek Seçmek Makineye 
isti yen Gençlere Verirken: 

(Çocuk babaları ve velileri ı •ıt d k• 
ile kendilerine bir meslek ngı ere e 1 
intihab etmek istiyen genç· T 
!ere bir kolaylık olmak Ü· ayyare 
zere memleketimizdeki mek· M } 
lehlerin kayıd ve kabul şart- anevra arı 
larmı sıra ile derce devam 

(1 inci sahifeden devam) 
, Tü~ 

vasıtalarla Bulgar.ara 
nin ve mıittefikleririn gu~ 
rinde Bulgaristana ka:şı 
dele açmayı kararlaştrııııı . ·,·e 
lundukları telkin edıJrnı. 

ikinci Mehmed istiareden Sonra fstan~:li<~nservatuarı 
Kultur ve meslek mekteblerin-

Londra 9 (AA)- Dün gece 
müdafaa ve taarruz talimlerine iş
tirak eden tayyarelerden yalnız 

bir tanesi bu sabah üssüne dön -
memiştir. 

Buna ragmen İtalyanlar Arna
vutluktaki m~kül vaziyetleri ka
fi gelmiyormuş gibi Bulgaristan 
da ve Balkanlarda da tahrikat 
yapmağa çalışmakta ve bu hu· 
susta ellerinden geleni yapma -
ğa devam eylemektedirler. 

Yııguıslavya ve Yunanistanın 
mihvere karşı olan lakaydisinin 
intikamını almak için Italyanlar 
Makedonya komitacıları ile tema
sa gırişmişlcr, onlara bir hayli 
para, bomba, ~a.kineli tüfek ver
mişlerdir. Makedonya Jıomitası 

reisinin yeni teşkilat ve tedhiş 
çeteleri kurması ve talimat al -
ması için Romaya davet edildiği 
teeyyüd etmektedir. İtalyanların 
Maıkedonya komitas!ndan bekle
dikleri hizmet bilhassa Yugoslav 
ve Yunan Makedonyasmda kar -
gaşalık çıkarmak, tedhiş yapmak 
ve mii6takil Makedonya hüku 
meli kurmak rneflıfuesini yay -
maktıı·. 

makta ve Türkiyeye eıııP~ı 
emeller atfolunmak.t:;J.! 
dişenin tesiri altında Jtı.lan 
halk kütleleri de birin yan• 

aııa 
katarak evhamlarır rn ğı 

Hocasının V erdiği Karara Uydu 
den biri de İstanbul konservatua· 
rı.dır. İstanbul Belediyesine bağlı 
ulan bu müessese, esas Konserva
tuarla buna bağlı yatılı şehlr ban
dosu kısmını ihtiva etmektedir. • 

lstanbulun Miistakbel Fatihi Kararını Vermişti Konservatuar kısmı, musilµ ve 
sahne san'atkfır !arını nazarı ve 
ameli olarak yetıştiren bir mües· 
sesedir. Konservatuara, ilk tahsi· 
!ini bitirenler alımr. Burada mu
siki tedrisatı başlangıç ve tekamül 
devresi adile iki kısma ayrılır. Ye
m giren talebenin altı ay zarfında 
istidad ve çalışkanlığı kafi görül
mezse kaydı silinir. Kabul imti
hanlarında muvaffak olanlardan: 

· Edirneye Doğru Yıldırım Süratile Yüriiyecekti 
Hoca, olduğu yerden kalktı. A b

dest tazeledi ve namaza durdu. Na
maz ve niyazdan sonra, secdei Rah
mana kapanıp istihareye yattı. 

Bir müddet kendinden geçen ho
ca; uyandı ve efendisinin huzu -
runa gelerek okuyup üfledikten 
sonra şunları söyledi; 

- Efendimiz; yolunuz açıktır. 

tac ve tahtı Aliosman şahsınıza 

muhavveldir. Hemen irade buyu
runuz yola çıkalım .. Artık, tered
düd gerekmez ... dedi. 

ikinci Mehmedin, hocasına çok 
hürmet ve itimadı .vardı. Bu hoca- 1 
efendinin ismi Akşemseddin idi. 
Devrin en yüksek ulemasından O· 

lan bu alim adam, ayni zamanda 
da Evliyaullahtan bir zattı. 
İkinci Mehmed. namazdan ve 

istihareden sonra; hocasının ver
diği karau uydu. Olduğu yerden 
ltalktı. Hocasının elini öptü. ).fü
saadelerım diledi. 

İstanbulun müstakbel Fatıhi; 

kat'i kararını vermişti. On binler
ce ma.yetile Edirneye doğru yıl
dırım sür'atile yürüyecekti. 
Eğer babası vefat etmiş ise, der

hal tahta çıkarak saltanı>tı ele a· 
Jacaktı. Aksi takdirde bbasını has
talığı dolayısile merak edip billi
mezuniyet geldiğini arzederek af
fını istirham eyliyecekti. Bütün 
bu düşüncelerin haricinde eğer; 
Halil Pa<a ile üvey\'alidesi şehza· 
de Al>medı tahta çıkarm>ilar ise; 
bütün kuvvetile Edirne üzerine 
eenk ederek yürüyecekti. 

lkinci Mehmed, hocasının elini 
öpüp müsaadesini aldıktan sonra 
adalelerı ve asabı gerilmişti. Ar
tık b:rkae dakika evvelki ~ehzade 

............ , ....•...•...• 

Tek Korku 
Noktası 

Mehmed değildi. Kalın ve iri sesile \ 
el çırparak bağırdı: \ 

- Gel! ... 
İçeri iri bir baltacı muhafız gir

di. Şehzade eli hançerinde şu em
ri verdi: 

- .:lı!isnfiri çağır!.. 

Gökçe; bir saatten fazla oturdu
ğu yerden kalkarak şehzadenin 

huzuruna geldi. İkinci Mehmed a
mirane konuşmağa başlamıştı: 

- İsmin ne senin ağam? ... 
- Gökçe ... 
- Karacanın bendelerindensin 

değil mi?. 
- Evet, efendimiz .. 
- EdiTnede ne var ne rok?. 
Gökçe; bildiklerini anlattı. Şeh

zade suallerini değiştirmişti: 

- Yolda müşkülata uğradın 

mı?. 

Gökçe; başına gelenleri de arz
t:tti. Bunun üzerine şehzade pede
rinin vefat ettiğine kat'iyetle 
hükmetti. Halil Paşa, boşuna te
cla bir almazdı. Hatta; hocasının da 
nazarı dikkatini celbetti. 

Gökçenin yolda uğradığı mace
ra İkinci Muradın vefat ettiğine 

delalet ediyordu. Herhalde Halil 
Paşa; padişahın vefatını vüzera -
dan ve paşalardan saklıyordu. Ho
eaefendi de kat'i hükmü vermişti: 

- Efendimiz; İkinci Muradın 
vefatı muhakkaktır ... Derhal E
dirneye hareketimiz zaruridir ..• 
Dedi. 
Şehzade Gökçeye şu emri verdi: 
- Ağam yorgun olduğun belli ... 

Şimdi hareket edeceğimiz için ha
zır ol! 

fDetıamı tıa~ J 

Ankaradaki Müdhiş 
Cinayetin Tafsilatı 

Terzi Agob Karısını ve Ev Sahibini 
Neden Öldürdü ? 

Ank.•rada, ,ı;on ,ne.erci;. emsa
ı.,,e az rastlanan bır Jac ~ olmuş, 
ik..s. erkek, bırisi kadın olmak ü
zere ·; kişı ölrr.uş, biri ğır, d·
ğen hafif olmak üzere iki çocuk 
yaı alanmıştır. 

Vak a lıakkında aldığın·ıJz tafsi-1 

liıt şud.ır: 

İçhisarda Kalckapı sokağında 
14 numaarda oturan mütekaid hii.
k.mlerden Rlfat evinin bir kısmı
nı terzı Agoba kiraya vermiştir. 
60 yaşarında olan agobun 40 yaş
larında Hayganoş adında b:r ka· 
rısı ,~:ırdır. 

H~kim Rıfat da C·J y.ışındadır. 

HEfikJ'> Bayan İcla' 1.1 y~şında • 
dır. Evvelki gece kiracılarla ev sa
h!plcri beraber oturmuşlar, gra· 
mofon çalarak güllip eğlenmiş -
!er ve saat on bire doğru da yat • 
!hışlardır 

Hadisenin bundan sonrasını va
krının kahramanlarının son nefes
lt'l'inde söyltdikleri tezler ve hii.
cliseye şdhit olmuş olunlar muhte· 
lıf şekillcrdE: anlatmaktadırlar. 

Mesela B. Ri!atın karısı Bayan ic
liıl diyor ki: 

- Evde tahta kurusu vardı. 

Hepim z dışarda yatıyoruz. Ko • 
cam şişman bir adamdır. Soyu -
narak yalar. Saatin kaç olduğunu 
bilmiyorum, dalmışım. Birdenbi
re acı bir feryatla uyandım. Rifat 
bana ninem derdi. Acı acı bağın· 
yordu: 
•- Ydiş ninem, yetiş! Beni öl

dürüyorlar!• 

Joançlığın .ebebıyet ve~diğini gös
termektedir. 
Agopıa karısı Hayganoş bahçe

de ve bir cibinlığin içinde yat -
maktadular. Gecenın ilerlemiş s&· 
atill'de ve bire do,ğru, B. Rifat ya
vaş yavaş yerinden kalkmış. ses 
çıkarmamağa çalışarak diğer karı 

kocanın yatağına yaklaşmış, cibin
liği aralamış ve Hayganoşun ya -
nına sokulmuşlur. Bu sırada Agop 
uy anmıştır. 

Facia o zaman bir anda vuku
bulmuştur. Deliye dönen ihtiyar 
koca, eline geçirdiği bıçakla ev
nla karısını yedi yerinden bı -
çak ıyarak hemen orada öldürmüş, 
sonra B. Rifata hücum etmiş, kı
sa Jıir mücadele olmuş ve onun da 
barsaklarını deşmiştir. Sonra ço
cuklarına saldırmış onları yarala
mış, öldüklerine kani olduktan 
sonra. bahçenin bir ucunda aşağı
daki uçurumlara bakan köşeye 

gelmiş, oradan 70 metre kadar a
şağıya atlam.~tır. 

(l inci sahifeden detıam) 
yor d~mektir. İngilterenin Dan -
zigle ne alakası olduğunu bir tür
lı &nlamıyoruz. İngilter" ile dos
tane müna,ebetler idame etmek 
arzusundayız. Fakat İngiltere • 
ntn te~viki Polonyalılan >on' dere
ce kışkırtmış\ır. Biz'm istediği -
nıiz şey, harpten ev,·el" Alman 
hudutlarının tekrar teessüsü, şark 
ııudutlarımızdak! l<n.,,uJarla dost 
gcçınn1ektir. 

NE GÖRÜŞTÜLER 

1- Piyano ve orkestra aletleri 
(yaylı sazlar, nefes sazları), 
2- Yüksek musiki nazariyatı, 
3- Teganni ve musiki Dekla-

masyonu. 
4- Temsil ve balet, 
!>- Milli kültür sahasına giren 

türkü ve danslar. 
Şubelerinden birine yazılaıbilir

ler. Devam müddetince derslerde 
bulunanlardan imtihanlarda mu
vaffak olanlara tasdikname, mü -
sabaka neticcı;inde muvaffak o
lanlara da diploma verilir. 

Konservatuarda piyano, keman 
ve şan derslerinden başka bütün 
dersler ücretsizdir. İstidadı mual· 
lim ve müşavir heyetinde ve mali 
kudretsizliği polisçe tesbit edilen 
talebeden ücret alınmaz. 
Şehir bandosuna gelince: Yeri 

Beşiktaşta olan bu kısma ilk mek
teb mezunları arasında açılacak 
müsabaka imtihanında muvaffak 
olanlar kabul edilir. Bu kısım 
paras11dır. Müsabakada kazanan· 
Jarın, kendilerine tayin edilen ıki 
esas dersi (yaylı ve nefes sazla· 
Fından olmak uzere) takib etmesi 
ve ayrıca ağız sazından da diploma 
alması şarttır. Bu talebeye tahsile 
devam ettiği müddetçe, sınıf de
recelerine göre her ay bir miktar 
da harçlık verilir. Bu mektebi bi
tirenler şehir bandosunda ve ya
hud Belediyeye bağlı musiki mü· 
esseselerinde üç sene hizmet et
meğc mecburdurlar. Bu devre es
nasındı> Konservatuar müdürlü· 
ğünce izin verilmek şartile ha -
ricde iş kabul edebılirler. 
Şehir bandosu kısmı tahsil de

recesi, ikinci derecede orta mes
lek mektebidir. Gerek bu mekteb
den, gerekse Ko~rvatuardan 

diploma alanlar muallim olmak 
istedikleri takdirde musiki mual
lim mektebinde ayrıca bir imti
han geçirmeğe mecburdurlar. 

HIKAYE=

Ressemın 
Dalgınlığı 

(f ünr.ü sayfadan devam) 
- Çabuk geçecek, değil mi?. 

Bir daha karnıma sancı gelmiye
cak .. Bol bol dansedeceğim, değil 

·? 
mı .. 

Mari mütemadiyen ayni şeyleri 
söylüyordu. 

Aradan bir saat geçtiği halde 
Marinin mide ağrısı zail olma • 
mış ... Üstelik bütün bağırsakla
rında b_ir gu~uliu peyda olmuştu. 

Marinin dizleri yavaş yavaş ke
siliyor, karnının ıztırabı gittikçe 
artıyordu. 

Chatham üıısünün tayyareleri 
ve gemileri araştırmalar yapmak
fadırlar. 

Ruzveltle 
Girişilen Feci 

Bir Bahis 
Haydpark 9 (AA) - Kongre 

tatil devresine girdikten sonra ilk 
defa olarak matbuat mümessille
rine beyanatta bulunan Roosevelt, 
demiştir ki: 

- Ko~edeki Cumhuriyetci -
!er koalisyonu ile demokrat par -
tisi bitaraf!Jk kanununun tadili 
programını reddetmekle bir bu
çuk milyar insanın emniyetile oy
ırıamışlardır. 

Kongrenin kuvvetli bir ekalli
yetini temsil eden cumhuriyetçi· 
!erle demokratların yüzde 20 veya 
25 i ikincikanunda kongrenin yeni 
içtima devresinde vaziyeti yeni -
den tetkik etmek üzere o zaman
dan bir müddet sonraya kadar 
harb çıkmıyaeağına daır milletle 
bahse girmisleTdir. 

Roosevelt, bu koalisyon bahsi 
kaybettiği takd.irde bundan dün
yada bir buçuk milyar insanın mu
tıızarnr olacağını ilave etmiştır, 

Reisicumhur, meb'uslann elle· 
rinı bağlamakla ve muhasamatın 
başlamasına mani olacak bir gay
ret sarfetmek selfıhiyetini elinden 
almakla hat;ı etmiş ve pek büyük 
bir mes'uliyet altına girmiş ol -
duklarını kaydetmi~tir. 

' Mumaileyh Amerika ve dünya 
hesabına parlamento ko~lisyonu -
nun bahsı kazanmasını arzu etti-
ğini söylem ıştır. . 

Roosevelt bitara!lık kanununun 
tadili mese)«;inı bir kere daha mil· 
Jete arzetmek tasavvurunda bu -
lunmadıgını ilave etmiştir. 

Nafıa tahsisatı programının 

kongrece reddedilmesinden bah· 
seden Reisicumhur, dünya sakin. -
!erinin büyük bır ekseriyetinin 
emniyetıle oynamış olan aynı e
kalliyetin 20 mılyon Ameı·ikalının 
ekmeğile de oynamış olduğunu 

beyan etmiştir. 

İtalyada Bazı 
Gizli Manevralar 

Pa.ris 9 (AA)- Figaro gaze
tesi yazıyor: 

·Po vadisinde yapılan ve gü -
rültü şeklinde ilan edilen manev
ralardan b81jka halilıazırda İta! • 
yanın cenubunda da bazı gizli 
manevralar yapılmaktaıdır. 

Onuncu kolordu tarafından ya
pılan bu manevraların gaymi, Ha
beşistan seferi esnasında ihdas e
dilen muhtelıt fırkalardan birinı 
bi-r A>Vrupa fırkasına karşı kul -
lanmak imkanlarını tecrübe et
mektir. Bu fırkalarda yalnız iki 
piyade alayı varsa da normal şe
kilde bir kolorduyu terkib eden 
eden bütün unsurlar mevcuddur. 

(1 inci sahifeden dwam) 

için lazım olan şartlar ve sebeb· 1 
ler tamamile önlenmi tir. Ancak. 1 
hakikatin, mantığın, diplomasinin, 1 
askeri fennin ve tekniğin ve gös· 
tcrdiğimiz misalin dışında bir 
tek korku noktası vardır ki, o da 
§&hsi karar ve menfaatlerin milli 
menfaaılt'rden. üstün tutulması 

ve şahsi, keyfi miilihaza ile harbe 
başlanması ihtimalidir. Bu tak • 
dirde de belki birinci kararı .-er
mek kendisini herşeyin (evkinıle 
gören ah•a aiddir. Fakat. göz gö
re ıöre harbe ve sipere girmek 
tanrını verm~k de o şahsın men· 
sub bulunduğu millete aiddir ki, 
milletlerin artık bugün için bir 
tek adamın keyfine kendilerini 
kurban verecek kadar budalalaşa· 
bileceklerini tahmin etnı.eğe di
J!ınl• ve iz'anımız asla varmadığı 
ılbl şahısların da kendi gurur, 
lnad ve menfaatleri için büliin 
bir milleti feda etmeğe kalkışa -
itilmek vicdansızlığını irtikab e· 
debileceklerini de aklen ve zih
nen kabul edenıiyoruz. 

ETEM iZZET BENİCE 

Uzaktan Marinin çektiği ıztı • 
rabı gören garson yavaşça genç 
kadımn yanına yaklaştı: 

Salermo ve Avellino eyaletle
rinin bu talimler için bir saha o· 
!arak intihab edilmesi ve donan
ma cürtütamlarından bazılarnnın 
da harekata i§Crıak ettirilmesi bu 
manevraların hakalıatte müstem· 
leke tipi büyük cüzülamların hi· 
nihacette şimali Afrikaya nakil· 
!eri imkanlarını tetkik etmek ya
pıldığı kanaatini ·tevlid etmekte
dir.» 

SOFY A DA TEYiD EDİYOR 
Sofya 9 (Hususi)- Burada şa

yi olan kuvvetli haberlere göre 
ttalyanlar Makedonya komitası 
reisi İvan MiJıailofu Romaya ça
ğırmışlardır. İvan Mihailofun bu 
daveti kabul edip etmediği henüz 
malum olmama<kla beraber İtal -
yanların bu husustaki maksadları 
anlaşılmıştır: Makedonya Make -
donyalılarındır.. İdealini tekrar 
diriJtmek, bu suretle Bulgar, Yu· 
gos!av, Yunan Makedonyaların -
ela yeniden Arnavutluk toprak -
larında teslih edeceği çeteler do
\aştırmai<, tedhiş yapmak, Bal -
kanlarda ve Bulgaristanda tees· 
süs eden nizamı bozmak. 

Makedonya komifası halihazır 

Bulgar hükumetine düşman va· 
ziyettedir. Köseivanoi hükumeti 
komitayı dağıttığı, rüesasıru öl
dürttüğü ve a~keri kuvvetleri kar
şılarına ikame ettıği içın komita
nın ilk fırsatta Bulgar hükume -
tinden intikam almak istiyeceği 

al:ıli :lddeclilmektedir. Ancak, İ· 
talyanların komıtaya para, silah 
yardımı yapmalarındaki maksad 
aşıkar olacağına nazaran, komi -
tanın bir ecnebi devletin arzu • 
!arına aletlik edip etmiyeceği 
noktası mühim bir nokta olarak 
gözönünde tutulmaktadır. 

PROPAGANDA ARTIYOR 
So!ya 9 (Hususi)- Faşist tah

rikatı hemen bütün Bulgarista -
nı sarmış bir haldedir. Muhtelif 

Dolma bahçede 
Ezilenler 

Eski Emniyet Müdürü 
Hakkındaki Lüzumü 

Muhakeme Kararı Bu 

bir tarzda kulaktan kula 
maktadırlar. 

Bugün için Bulgarisl~; 
Almanya ve İtalyanın b• (' 
ne ve silah amJ:>arı halııle 1 
miştir. Bulgar hükfııneti0'., 

k ı,· 
mak ve sempatik oıına ıJ1! 
ho•sa Almanyadan Çek ııı f 
slahlar ve harb vasıtalar• 
rildiği gibi teknisyenler deo· 
lim sıfatile hemen hemen 
ele almaktadırlar. . ·J»ı 

Bulgaristanda şimdi 5
.
1 
itl ı 

na alınmış ve manevra ~eı.\"' 
ve Romen hududlarına ,~ 
miş bulunan kıtaatııl ·,ı 
180,000 bin tahmin olu°f.ıf. 
ki, bun.Jar hep genç sı~: !(~~ 
İTALYANLARIN ~w 

VE HEDEFi 
Bükreş 9 (Hususi)- ~ 

vetli tahminlere ve alın;, 
haberlere göre bir umu 11 pa' 
çıktığı takdirde .At • 
tahşid edilmiş bulunaıl fı
İtalyan askerin:n ilk hed

1 
1 · 

Trakya ve Türk TrakY~ ~ 
edecektir. Bu ilk harel<e ~ 

\'f 
ordusunun Romanya ... ;nU 
t.avya üzerinden yuru) .,ti' 
edecektir. Bu ',garista.~. 0 j1ı 
mihvere iltihak ettıgı f' 
italyan ordusu sür'atle .# 
toprağına girmiye çalı!'", 
birleşik İtalyan • Bulgaıbo!' 
rı bilhassa Çanakkale 
inmeyi kendisi için g•Y

1 

cektir. ,ı 

Fakat, saliihiyettarlaC. ., 
mütehassıslar bu gaye) el 
kelimesi ile ta-vsıf eı:Ie~, 
Bulgarların, ne de Jta ~ 
Almanların asla bu rnal<S~I 
mek mevkiinde bulunJJ1

3 

tasriıh eylemektedirlcı:· s\ıf 
Trakyada 15 . 21 agu 1, 

tında yapılacak büyu~ si' 
nevrasının ehemmiyet! lJ11> 
ltalyada gözden k~ırı ıııl 
ve büyü1< bir alfıka u'f

3 

ta devam etmektedir .. r•' 
Romen ordusunun bU. !>" 

nevraları da 15 ağust(lÖı' 
mış bulunacaktır. 

Büyük 
Manevral~' 

o,· 
(1 inci sahifeıJt1' 

ı' 
delmediği bu büyük. ııı'13vı 
Milli Şefimiz ismet Jll

00 
. 

takib edecekleri ku"'"eılt 
Sabah Vilayete Bildirildi dilmek.tedir. eı:') 

Altı gün devam ed ı 
5tB Dolmabahçede 11 vatandaşın ö

lümü ile neticelenen .Ezilme• 
hadisesi münasebetile Şurayı Dev
let tarafından eski İstanbul Em
ııiyet n.üdürü ve Çorum valisi B. 
Salih Kılıç hakkında verilen lü· 
zumu muhakeme kararı bugün 
Dahiliye Vekaletinden vilayete 
gönderilmiştir. 

Vilayet! işi sür'atle adliyeye tev

di edecektir. 
Diğer taraltan B. Salih Kılıç da 

bu sabah Ankara.dan şehrimize 

gelmıştir. 

Vatan Bulamıyan 
Bedbahtlar 

ma~vralar 21 agusto r 
~ı·f. 

~e kat'i netice aJınac• . eı' 
bütün ecnebi ataşeınilıl çıf 
gazeteciler manevrala~ 
caktır. I' 

24 ağustosta TurıcB 
10 

yapılacak geçid reı<ıı' 
dereee muazzam oıac~P ti' 
maktadır. Geçid resJl'l

1 

4,, 
belki de bütün bir gü~ t J 

-~) f 
decekti.r. Geçid resJJ1~10 
için dost memleketle ~1/ 
heyetler gelmesi de rııu 

DEVR.EllİLEC~ J 
ıı1' 

BERATl 

)i~"'ı 
.Bilhassa Balya h8 "ıel' 

laj edilmezden evvel ı, ,,1 
·rıh' 

tün yapraklarının aı_ B:'/ 
Adliye Vekili Busabah 

Geldi 

Deh gibi fırladım. Kocam bar • 
sakları delik de ·ik yerlerde kan i· 
çinde yatıyordu. Ve bağuarak po· 
!is çağırdım. Geldiğimizde Hay -
ganoşun kanlar içinde ölüsünü bul
duk. Agop, biri on bir yaşlarında, 
diğeri 9 yaşlarında olan kız ve &

kek çocuğunu da bıçaklamıştı. Bi
risi ağır, diğeri hafif yaralı idi. 
Kendisini aradılar. Bir de baktık 
ki uçurumdan atlamış.. Polisler 
yanına indiler. Kendisi de, kocam 
da ölmemişlerdi. Sonra ikisi de 
hastanede öldüler. 

Parıs 9 (Hususi)- Hususi tay
yare ile buraya gelen Försteı· Hit· 
lerle uzun müddet görüşmüştür. 
Mülakatın neticesi hakkında hiç 
bir malumat alınamamıştır. Zan· 
nedıldığine göre, Hitler Danzig
deki vaziyet hakkında Förster'den 
maluma talmıştır. 

- Salonun yanında istirahat e
decek odalarımız vardıı, Mis! Bu
rada daha. fazla kalamıyacağınızı 
zannediyorum. 

Madridde Askeri
1 

Bir ilan \ 

.(J inci sahifeden dwam) 

kabul edilmemiştir. Suriye sa • 
hillerınde bulunduğu zaman va
purda veba hastalığı başgöster -
miş, bunun iizel'İne Fransız ma • 
kamları yolcuları muvakkaten ba
rakalara alarak, v-.ıp\ırda tathir 
ameliyesi yaptırtmış ve yolcula
rı tekrar vapura iade etmiştir. 

hakkındaki ihtira içill -e: 
lan 13 eylul 1932 tarill \t• 

maralı ihtira beratırııll 'i 
Adliye Vekili Fethi Okyar bu· 

gün Ankaradan şehrimize gelmiş· 
tir. 

Adliye Vekili Haydarpa~a is -
·\·syonun'<ia müddeiumumi H;k. 
met Onat w adliye erkanı ile 
dos~ arı taraf ııdan kar~ı!anmı~

tır. 

Vekil, şchr;mızdc bırkaç gün is
tırahat edecek ve tetkikatta bu· 
lunacaktır. 

Kadın cıııayetin sebebi hakkın· 
da sorulan suale şu cevabı vermiş
tir: 

•- Hiç biı· 5ey yoktu. hiç bir 
şey yoktu ... Bu adam muhakkak 
delı olmuştu!> dedı. 

Resmi tahkikat hadi~oye kıs .-

DANZİGE DOKUNULURSA 
Varşova 9 (Hususi) - Başku

mandan Mareşal Smigli Ridz bir 
münasebetle şunları söylemiştir: 

- Kuvvete karşı kuvvet, şidde
te kar.ı şiddetli mukabeleye her 
zaman hazır bulunmaktayıl. Dan
zig'e ·apılacak herhangi bir ha· 
ı·ekct askeri mukabele ile karşı -
19ııacak tır. • 

- Niçin? Karnımın ğrısı ge -
çerse, eğlenceme devam edece -
ğim. 

Gar.on gülerek hakikati söyle· 

di: 
- Devam etmenize imkan kal

myacak, Mis- Çünkü, Mister De
net n sıze içirdiği ilaç, en kuvvetli 
bir müshildir. Tesirini göster • 
mej(e başlar&a burada duramaz • 
sın•?!. 

Madrıd 9 (A.A.) - Gaıetelerde 

aşağıdaki ilan çıkmıştır: 
•Erka~ıharbıyenın emrinde bu

lunan ve cıvarda oturan bu!İ.!n ge
nerallerle sefleııiH VP zabitlPrin, 
askeri vaıivetleri ne olursa olsun 
derhal askeri lıiikumetr miiracaat 
etmeleri lazımdır., 

Vapurun Suriyeden hareketin· 
ılcn sonra yolculardan bir ~'<lkları 
kendılerini denize atmışlardır. İz
nme gelen vapurdaki yolcular işa
retler vererek, karaya çıkarılma
i•ı .ı.ı i;;temişlerdır. Vapurda ku
maı;ya da yoktur. 

J<l" ; 
ği hukuk bu kere baş il 

' ·e' 
v.e yahut icadı TürJ<ıl i?J 

. ··ar~ 11', 
fıile koymak içın ıc o 

J<lf 
leceği teklif edilıne , .,,ıt 

alı!''" 
bu hususa fazla rıı 196" 

1 . c.ııa ~ 
mek ısteyen erın \I' 

5 . 'ktı· 3 ıı 
han ıncı a . illO 
müracaat eylemeler• 

~~i 

'le g 
deği 

ltı 
':aı, 
Ye s 

iı 
har; 
ıaıa 

liıağ 
lırır 
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~0• 49 Yazan: Rahmi Yağız 

~teskopun Fır Dönen Objektifin
de Silik Bir Hayal Göründü 

11u, Osmanlı Bayrağını Takmış, Alabildiğine 
Boğaz İstikametine Kayan Bir Yelkenli İdi 

l(tavy 
·lıı;t e preskopun başına otur-

l!ıi!~· Aleti sağa, sola çeviriyor, 

l~i , kontrol ediyor, ufku gözden 
4e. ':Yordu. Sabahın loşluğu için-

8orün .. 

mamağa çalışarak makine telgra
fına emirler vermeğe başladı: 

- Tam yol; ileri. .. 

Sonra, dümene kerteleri söyle
di: 'lfğilq· urde bir şeyler mevcut 

.,.
1 

ı. J - Alabanda iskele ... Tamam ..• 
'' avy · lıaıı 

1 
e, kamarasına çekilmeğe ileri!.. 

y~ ~anan İkinciye, İzidor Şene- Triton, süvarinin verdiği emlr-
rdu: le yeni istikametini aldı. rotasın-

..... l<apitenl dan ayrıldı, önü sıra ilerliyen yel-

..... Buyurun! keliye doğru bir suyılanı soğuk: -

..... l'olerelerdeyi:ı: şimdi? luğile koşmağa, ona doğru hızla i-
; llir dakika kapiten! lerlemeğe koyuldu ... 
1ıdor h Her şeyden habersiz, kendisi-

'ıatit' aritayı açtı, pusulaya ve 
• k•- ni kovalıyan gizli düşmanın, Fran-t". - .. arasının etrafında sı· """na sız tahtelbahirinin farkında olını-

'lıağ n aletlere göz gezdirdi, par-
ını hart ·· · d ı tırırk ı anın uzerınde o aş -
en cevab verdi: 

r. ..... Siiivrinin 11 mil şimali •ar-
' ınd • e ... 

..... ı ... 

yan yelkenli asude bir ilerleyişle 
hedefine doğru gidiyor, boğaza, 

Çanakkale sırtlarında çarpışan 

Türk erlerine erzak götürüyordu. 

Geminin ismi Doğanıbahrl idi. 
Zonguldak limanına mensuptu; 
kaptanı, Alaplı Cafer reis isminde 

45 yaşlarında eski bir gemici idi. ı 
Cafer reis 180 tonluk yelkenlisi 

ile Zonguldaktan İstanbula bir 
posta kasablık hayvan getirmiş, 

Galata rıhtımına yükünü boşalt-

tıktan sonra Zonguldağa hareket 
edeceği sırada İskele ve limanlar 
Umum müdürlüğü tarafından ge
misi kiralanmış, Çanakkaleye er
zak götürmek üzere tavzü edi~iş
ti. 

Cafer reisi pehlivan yapılı, kısa 
boylu, iri geniş omuzlu palabıyık 
bir adamdı .. Görünüşte çok ka -
badayı duran reis maalesef yü -
rekce hayli zayıl bir gemici idi. 

(D•vamı var) 

' 

ta 'ı. · · Baksanıza harıtaya ri-
ct ~!erinı Silivriyi kaçıncı dere-

! . •le olarak kaydehniş?. 
ııct 

or haritaya baktı: 

: lkinc; sınıf liman işareti var .. 
Ilı: •. Orayı bir yoklıyalım mı ne 

·ın ,,.. 

!Vf es'ul Diplomatlar 
istirahate Çekildiler 

i . /Uz başım? 
~ıdor omuzlarını silkti: 

..... s· 
ız bilirsiniz Kapiten! 

trı~ l'eki, siz istirahate çekilin 
~n b :Başge.dikliye de haber ve -

Uraya gelsin! 

to~ llaşüstüne Kapiten; hayırlı 
-=uluk• 
..._ S, 
1,. •Ze de iyi uy_kular ..• 
·•<lor ~tı:ak oradan çıktı.. Klavye 

taı1 k
0ı>un başında durmadan et

":l 0ntroı ediyor, gece; Hayırsız 
8da ik 

'alıe en Kapiten Davust'un 
ra1c r. llerdiği Marmarayı taraya
da· du'!nıan destroyer filotillasına 

il b" du. ır duman bir iz araştırıyor-

I>resk 
~ktif 0Pun etrafa fır dönen ob-
~ ınde bir silik hayal görün-

~ ··Y~a11ye gözlerini adeselere iyi-
1)0l<'k !aştırdı; bu hayale baktı. 
~ tıfe akseden gölge, bütün 

{)1ltı ıı.sını fora etmiş kıçında bir 

~'ğinl.ıılı bayrağı taşıyarak alabil
bir e boğaz istikametine kayan 

8 
YelkenJınin hayali idi. 

,. •bahın l . . ı·. . . 
•lııd ıssız ıgı ve sessız ıgı ı-

'nd e 1'1armaranın laciverd bağ -
a be . 

lt~1 Yaz sorguçlu dalgacıklar 
~nn Oda kayarak ilerliyen yel -

llıtir le!avyenin gönlündeki bir 
~lııı ası, kan dökmek:, bir iş yapmış 
~ ... ak ihtirasını körükledi. Süvari, 
-"•f" 

(4 üncü sayfadan devam) 

Fakat yaz _tatili demek başlan
mış olan işlerin yarıda bırakıl -
ma,sı demek değildir. Avrupa po
litika aleminde devlet adamları
nın istirahate çekilmesi dolayısile 
yarıda bırakılacak gibi olmıyan 

işler de vardır. İşte mesela İngi· 
!iz, Fransız ve Rus müzakereleri 

gibi. i.. o 

Moskova müzakereleri aylar -
danberi devam ediyor. Yakında 
neticelenmesi bekleniyor. Fakat 
bir taraftan o müzakereler de -
vam ededursun diğer taraftan da 
Moskovaya gidecek olan İngiliz 
askeri heyetinin Y.ollanmasına ka
rar verilmesi de gösteriyor ki ar
tı'5 aradaki konuşmaların kat'i bir 
netice alması zamanı geliyor..: 

Londralı Taymis gazetesi askeri 
müzakerelere başlamak kararı 

Moskovada siyasi müzakerelerin 
ııeticelenceği ümidini kuvvetlen
diriyor, diyor. Çünkü ittif~ edil
miyecek olduktan sonra bfr mem
Ie:<etle askeri müşterek bir hattı 
hareket tayin etmek zaten müm
kün olmaz. Onun için bugün İn
giliz, Fransız ve Rus hükı1metleri 
arasında anlaşmak için gitgide 
artan bir itimad vardır. 

İşte Taymis gazetesi Mosk:ova 
müzakereleri için • böyle diyor. 
Sulh cephesi gitgide kuvvetlen -
mektedir. 

Esasen yukarıda işaret edildiği 
gibi İngiliz gazetelerinin okuyu
cuların~ bu tatil mevsimini bey
hude epdişelerle geçirmiyerek is
tirahat etmelerini tavsiye etme-
leridir. .. 

Avr':!pada suJh ·_çcph~sinin kuv
vetlendiğini daha iyi anlatmak 
için de harb olmıyacak demek, 
harb ihtimallerine karşJ her türlü 
müdafaa vasıt~ları hazırlanmış -
tır demek değil midir?. 

İşte bu yaz tatilinde de İngiliz
lerin dediği bu oluyor.;.; 

Vindsor Dükü V c 
Düşesi 

Yazı Nasıl Geçirdiler? 
(5 inci sayfadan devam) 

Bunun üzerine Dük dö Vindsor 
belediyeye şikayet et-ti. 

Belediye reisi şlU]aladı. Elinde 
kayıkçıları bu işten menedecek 
kuvvet ve salahiyet yoktu. Deniz 
herkesin malıydı. Kayıkçılaı· is
tedikleri yere gidip durabilirlerdi. 
Fakat muhterem misafiderin de ı 
gönüllerini yapmak lazımdı. 

Kayıkçılarla görüştü. Kan ka
yıkçıları bundan sonra oraya yol
cu götürmiyeceklerine söz ver -
diler. 

Dük ve Düşes Vindsor bundan 
sonra rahat rahat denize girebi -
leceklerdir. 

Adliye Koridorları 
Dile Geliyor 

(5 inci sayfadan devam) 
Buradaki iki muhakemenin ka

pılarında bekleşenlerden suçlu -
!arla davacıları kolayca ayırd et
mek mümkün ... 

Suçlu ve maznunlar tazallüm 
üade eden yüz halarile örtülü çeh
relerine masumiyetin acındırıcı i
fadesini vermeğe çalışıyorlar ve. az 
kon urup çok dürünüyorlar ... 
Davacılar ise gadre uğrayışın 

acısını çıkaracakları için mağrur 
Mkim bir eda ile hemen hiç dü
şünmeyip etrafındakilerle çok ko
nuşuyor, cgeçmiş olsun! diyene 
derd yanıyorlar!. .. 

• •• 
Cürmü meşhud kısmındakileri 

kendi hallerine bırakıp arkadaşım
la bir merdiven daha çıkıyor; yu
karıya Müddeiumumilik ve icra 
daireleri kısmına geliyoruz ... İcra 
dairelerinin birleştiği geniş salon, ·ı 
ancak maaş yerlerinde görülebi
len müthiş bir izdihamla kaplı ... ı 
İki büklüm boy farını siyah, baştan 
geçme çarşaflarının içine saklı -
yan ihtiyar anne ve büyük anne
lerden tutunuz da penbe yanakla
rı allıklı. dudakları rujlu, kısa e
teklik;li, çorapsız çıtılak bacaklı 

genç bayanlara, yeldirmeli tazele
re, titrek elleri bastonlu. beyaz sa
kallı ihtiyarlara, annesınin eline 
yapışmış çocuklara kadar burada 
her çcşid insan var ... 
Arkadaşım: İ 
- Bugün tediye günü diyor ve 

sonra izahat veriyor: 
- Hemen her tediye günü bu 

koridor böyledir ... Buraya gelen
lerin ekserısı de kadınlardır, İh

tiyarlar, oğul \'e torunlarından ka
nun yolile tahsil ettikleri nafaka
larını almak için sıra beklerler -
ken evlenmiş fakat mes'ud olma -

mış tazeler de ayrıldıkları koca -
!arından icraen tahsil edilen bir
kaç kuruş nafakanın peşinde ko-
şarlar! I 

Ve bunlar birbirile çabuk ah -
bap olurlar, kimi hayırsız addet
tiği evladını, kimi cnankör. diye 
tavsif ettiği eski kocasını birbıri
ne anlatıp çekiştirerek burada 
bekleme saatlerini öldürürler! ... • 

Burada da kısa bir tevakkuftan 
sonra tekrar geriye dönüyor ve ü
çüncü kata doğru ilerliyoruz. 

Rehberim: 
•- Üçüncü kata çıkacağız diyor 

ve ilave ediyor: 
•- Üçüncü kat adliye binasının 

en enteresan katıdır. Asliye ceza 
muhakemelerile cinayetlerin hesa
bı görülen ağır ceza muhakemesi 
ve boşan"ma işlerinin tetkik edil
diği hukuk muhakemeleri bura -
dadır. En azılı katillerle tesadüf 
ve kaderin kendilerini kötüye sü
rüklediği zavallılar bu kattaki ko
ridorlarda yanyana akıbetlerini 

bekleşirler ... Hemen bütün vak'a
ların sorgusu, istintakı bu katta 
yapılır. Bütün yaralılar, hastalar, 
eroinömanlar bu kattaki cadliye 
tabibine• gelip muayene olurlar ... 
ve ... • 
Arkadaşım bu son cümleyi söy

lerken durakladı ve sonra yanı -
mızdan geçip yukarıya doğru kol 
kola çıkan iki yetişmiş genç kızı 
işaı et ederek: 

• - Aşıkından a}Ttlmış, tazele.r, 
kocasından henüz boşanmış yenı 
dullar burada kendilerine csevgi
li., hatta ckoca• bulurlar! ... 

Dedi. Sonra benim gittikçe ar- , 
tan meraklı tecessüsüm arasında 
ağır ağır yukanya doğru merdi
venleri tırmandık ... 

HALUK CEMAL 

Amerika Hakikaten 
Acaib Bir Diyardır 
( 5 inci sayfadan devam) 

den sonra iıer yer kapanır. 

Amerika spor diyarıdır. Evet 

amma, beynelmilel şöhret kazan
mış sporcuları pek azdır. Hal:kın 
ekseriyeti spor seyircisıdır, spor 

yapanlar da vasat sporculardır. 

Yeni Karolinada otel odalarının 
arasında 50 santim mesafe bulun
durmak mecburidir. 

Oregonda yatak çarşafları yal
nız 3 metro boy!Jndadır. Jonada 

bahse girişmek cürümdür. Bas -
tonda, Nevyorkta olduğtL gibi yük
sek binaya izın verilmez. Tennese

de nisan balığı yapanlar mahke -
meye verilir. 

Brodvayda dükkanlar sabaha 

1 kadar açıktır. Yollar en fazla gece 
yarısı ile 2 ye kadar çok kalaba
lık olur. 

Nevyork civarında on tane ka
dar uasuz bucaksız plaj vardır. 

Bu plajlar büyük bir fuara ben
zer. Bahrimuihitin kıyılarında on 
binlerce soyunma kamarası gö
rülür. 

N evyorktan Harleme geçtiniz 

mi bütün insanlar siyahtır. An -

cak şehrin bir tarafı zencilere 

tahsis edilmiştir. Sağ kaldırımdan 

beyazlar, sol kaldırımdan zenci

ler yürür. Siyahlar sağ kaldırı

ma geçemezler. 

Amerika trenlerinde, tramvay

larında, tünellerinde bıletçi \'e 

kontrollar yoktur. 

Jl(evyorkta tek bir atlı araba 
vardır. 

Ne"york Amerikanın merkezi 

degildır. Hük:üınet binaları Va -

şingtondadır. 

DOGU 
Mecmuası 

? ? ? • • • 
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TARZANIN OGLU] 
to~ Cenup yolunda hiç bir köy 

il Ur. 
Unu .. 

>ord 80Ylerken Bavna düşünü-
u. llu 

n~I[ b Yabancı adam yolunu 
~''Vna• Ulnıuştu! Misafir, sanl<i 
iib1 i~ ~n düşüncesini keşfetmiş 

...._ A. a etti: 
0ıtini damıarım bu civarı tanıyan 
oı· n enı · "nee rındeydiler. Rehberim 
~~~a Yoluına devam etmekten 
1en &iı~areın kalmadı v~ tesadü -

ın evi .. b ..._ B nızı uldum. 
iti •dıpUrasını kendi eviniz telıi.k:-
ı;.. ı"ted .. - k .. "'1. •gınız adar kalabtlır-

~·· ~ti.sar lır ede . ırperverliğinize teşek-
~.l'i rını B" d"l -· İ · ':liz · ır ı egım var. zın 

n, ~u de Çadırımı evinizin yanı
rayını. 

No: 37 

Biraz sonda Bovna. Bay Han -
sunu Meryemle ·Canım• a tak -

dim etti. Bay Hansun çok mah
cub bir adamdı, iki kadının kar -

şısında ezildi, büzüldü ve atına 

bakmak ba.hanesile çıkıp gitti. 
Meryem: 

- Tuhaf şey dedi, bana Bay 
Hansunu tanıyorum gibi geliyor 
amma, kabil değil, nereden tanı -
yacağım?. 

Omuzlarını silkti ve artık dü
şünmedi. 

Hansun, Bovnanın adamlarını 

de evin yanına ye~leştirmesi tek
Iüini re_ddettL Adamları vahşi in
sanlardı. Kavgacı idiler. •Canım• 
la, adamlarile geçinememeleı·i ih
timali vardı. 

Yazan: EDGAR RAYS 

Kendi çadırını da pek yakına 
kurmadı. Yalnız ava çıktıkları za

man onlarla bera.ber gidiyoııdu. 

Mükemmel nişancı idi. Bovnanın 

misafirleri arasında pek çabuk 
meŞ!ıur oldu. 

Üç hafta sonra Hansunun ya
nına indi. Adamlarını iki kısma 
ayırmış ve esrarengiz bir işe baş
lamıştı. 

Muvaffak olursa adamlarına bol 
mükafat verecekti. Bunu onlara 
vadetmişti. 

İki gruptan birini sahra yolu
na gönderdi. Onlar kervanları göz

liyecek.lerdi. Diğer grup da yolla 
köprü ucunda saklanıp bekliye -
ceklerdi. Bu işi bitirince Bovna
ya adamlarını şimal yoluna gön-

derdiğini söyledi, fakat gizlediği 

gruptan bahsetmedi. 

* 
Bir gece Meryemi uyku tut -

madı, ha\•a çok sıcaktı, uyuya -
mıyacağını anlayınca biraz serin
lemek için bahçeye çıktı. 

Hansun bir çitin arkasında u -
zanmıştı. Yıldızları sayıp bekli -
yordu. Birkaç gecedir pusuda idi, 
Fırsat kolluyordu. Genç kızın a
yak seslerini duyunca yarı doğ -
ruldu, cebinden bir bağ çıkar -
dı, sonra tekrar pusuya yattı: Kız 
yanından geçerken atlıyacaktı. 

Bir at kişnedi, kendi atı ola -
caktı. Fakat biraz sonra yine bir 
at kişnemesi duyunca sesin gel -
diği tarafa baktı, okkalı bir kü -
für savurdu: Bir adam iki atın 
yularından tutmuş geliyordu. 

Meryem de gördü. Morison ken
di atile Meryemin atını almış ge
liyordu. Genç kıza dedi ki: 

- Uyuy"madım. Atla bir ge -
zinti yapmayı d~ündüm. Bahce-

den geçerken sizin de uyumadığı
nızı gördüm. Sizin de atınızı ha
zırladım. Heıhalde benimle be -

raber bir at gezintisi yaparsınız de
ğil mi? Geceleri at gezintisi çok 
hoştur. Haydi gidelim. 

Meryem güldü. Güze !bir fikirdi. 

Bahçeden çıkarlarken Hansunun 
atını gördüler. 

Moıison: 

- A ... Misafirin atı! dedi. 
Atlarına atladılaı, yol almağa 

başladılar. Hafif ve serin bir rüz
gar esiyordu. Birdenbire uzaklar
da arslan kükremeleri duyuldu. 

Morison ürperdi, yangözle Mer
yeme baktı. Kız sanki hiçbir şey 
duymamış yibi atını koşturdu. A

tı, dörtnala ay altında daha kor
kunç görünen vahşi ormana doğ
ru yol alıyordu. 

Morison içi rahat değildi. Mer
yeme korktuğunu belli etmek is
tememekle beraber, gece yarısı j 
ormana girmeyi de makul bulmu-

yordu. Aç bir arslan kükrerken 
ormana girmek deliliktı. 

Arslanın sesi kJsil.di. İngilize 
biraz cesaret geldi. Tüfeğinin e
yere bağlı olup olmadığını bir ke
re daha muayene ettikten sonra 
kızı takibe başladı. 

Arslan, sağlarındaki dar bir 
yaylada dolaşıyordu. İki gündür 
ağzına lokma koymamış olan ih
tiyar bir arslandı. İki süvarinin 
kokusunu almıştı. 

Tam ormana dalacakları za -
man Morison: 

- Ormanda atla gezmek çok güç 
değıl midir? dedi. Dallar insanın 
yüzüne çarpar. Yavaş gitmek la
zımdır. 

Meryem: 

- Öyleyse yaya yürüyelim! di
ye cevab verdi. 

- Hayır, hayır. Mademki isti
yorsunuz girelim, fakat attan in
miyelim. 

Onlar ormana dalarlarken, baş- J 

ka bir süvari, yolda onları gözlü
yordu. 

Bu Hansundu. 

Ne yapacağını tasarlıyamıyordu. 

Bir gece evvel zencilerin insan pa

ralıyan ihtiyar bir arslandan ko

nuştuklarını duymuştu. Parma -

ğını tüfeğinin tetiğine götürdü. 
Kendisinin avlamak isled;ği .şi

karı arslanın pençesine mi terk 
edecekti? 

Meryemle Morison mehtabın ı

şıklarile 11ırıldıyan bir ağ~lığa 
gelmişlerdi. Yüz metro ötelerin
de aç arslan gözleri ışıldıyarak 

onları gözlüyordu. Açlıktan kar

nı çökmüştü. Fakat tecrübeli ol
duğu için acele etmiyor, avlan -
mak için fırsat bekliyordu. 

Daha ötede arslanın kokusnnu 

alan adam, fil Tantovn sırtına ya.. 
\,nmış, usul usul yaklaşıyordu. 

(Devamı varı 
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Deniz Gebikli Erbaş Orta Okut 
Müdürlüğünden: 

1 - Ok;ılunıuzun kayıt ve kabul müddeti Genelkurmay Başkanlı

ğ"..nca 15/ A[;ustos/939 tarihine kadar uzatıl~tır. Bu müddetin niha

yetine ..cadar isteklileı· bir iatida ile okul müdürlüğüne müracaat etme
lidirler. 

2 - İstidaya şunlar bağlanacaktır. 

A - Fotoğraflı nütus cüzdanı veya musaddak sureti. 

miş nüfus c~zd~nı ka'ıul edilmez.) 

(Tashih edil-

B - Beş sımflı ilY okul şahadetnamesi veya orta okul tasdiknamesi 

(nihayet üzcrınden bır sene müddet geçmiş olanlar kabul edilir). 

Kulağınıza küpe olsun 
Daima RADYOLİN; çünkü: 

. 
Emniyet Sandığı ilanları 

0/o 8,5 faizli ve sekiz sene taksitli 
emlak 

Semti 

1 Kumkapıda Muhs'nehatun mahal-

! 
lesinde Molataşı sokağında eski ve 
yrnı 19 numaralı 

satışı 
Cinsi 

İkı , buçuk katta beş odalı •;. 
elektrık tesısatını havi bahç<' 
kag:r bir evin tamamı. 
· · oda' ~ı 

Saçları beııler, köklerini 
kuvvetlendirir, dökül
mesini önler, kepekleri-

C - Üzerinden bir sene geçmemiş çiçek aşısı kağıdı. 

D - Gerek k.eııdbnin ve gerekse ailesinin fena şöhret sahibi ol
madıkları ve n;ahkıiıniyetleri bulunmadıkları hakkında hüsnühal ka
ğıdı. 

1 3 - Birinci sırıf ıçin 12 ila 16, ikinci sınıf için 13 iltı.. 17 ve iiçünoü 
sınıf için 14 illi lllyaşlarında bulunmak ve doğrudan doğruya sınıf geç

miş ohnak. 

Fatihte eski Hacıhasan yenı Hay- lkı buçuk katta sekız '" 
mutfak ve elektrik ve terkOS 
tesisatı' olan maadükkiın ik' 

kagir evin tamamı. J

I dar mahallesinde eski Haydar cad
desinde yeni Haydar yokuşu ve 
caddesinde eski 45 en eski 55/l. 
55/2 yeni 55,2/1, 2/2 numaralı 

, Yedikulede eski Hacıpıri yenı Ha- Bır buçuk katta uç odalı kMi1 
cıevhat mahallesinde Hacıpiri cad- bır evin tamamı. ni giderir • 

fngiliz Kanzuk 
Eczanesi 

Beyoğlu - lstanbul 

4 - Gedıki• er ol.ır&k da ayrıca orta okul mezunları alınarak doğ

rudan doğruya donanmaya Gedikli Erbaş yetiştirmek üzere gönderile· 

ceklerinden bu gibilerin de yukarıdaki vesaiki bir istidaya bağlıyarak 
1 
okul müdürlüğüne müracaatları. (Bu gibilerin yaş hadleri 15 illi 19 

1 

olacaktır.) 

lı••••••••••••••ı•••••••••••• .. i' 5 - İstekliitrin K3sımpaşada bulunan okul müdürlüğüne veya men-

Yüksek Deniz Ticaret 
Mektebi Müdürlüğünden: 

Me;;tebim;ze 939 yılı ıarfı,,da talebe kayıd ve ka'bulü şeraiti. 
1- Mektebin tahsil müddeti Lise ve Yüksek sınıflı olmak üzere 

6 se.cedir. 
Yat;lı ve parasızdır. Gayesi ticaret geınilerimıze kaptan ve maki

n:st ve deniz mesleği için !en adamı yetiştirmektedir. 

.MeYtebe kabul olunan tal.enenin giyimi, yıyim ve sair hususatı 
ınaktliı 1arafmdan temin ro.ı.Jfr 

sup old!.!klan askerlik şubeleTine müracaatları. (5568) 

EKZA 
Ekzamanın ılacıdır. 

Yara ve çıbanlarda kullanılır. Her Eczanede kutusu 50 kuruştur. 

Yüksek Mühendis Mektebi Satınalma 
Komisyonundan : 

-

Diş doktorlarının bütün hasta
larına söylediği gibi dişleri sade
ce parlatmakla kalmıyarak onları 
mikroplardan, muzır salyalardan 
ve hamızlardan temizleyip çelik 
gibi sağlamlık veren yegane iksir
dir. 

Her sabah, öğle ve akşam 
her yı mekten sonra günde 

3 defa d;şJerinizi 

RADYOLi 
2- Mektebın bu sene hem lise ve hem de yüGek sınıfına :talebe Erzalaa cinıi 

'1ıııa.ı:ıı.ktır. 
miktarı mııbammcu 

bedeli 
70.00 
43.00 
26.50 

pey akçesi 
· tarihi 

Diş macunilc muntazaman 
fırçalayınız. 

Eksiltmenin _ • 

ıaati ştldi !--------------·~. . •. .. :ı~ . 

A- Lıse sınıfına aJı~acak talebelerin orta mektebi bitirmiş ve 

yll§l.arı on beşten küçük 19 dan büyük olmamaları şarttır. 

B- Yüksek sınıfa alınacak talebelerin de lise mezunu ohnaları 
lazımdır. 

Kaşar peynir 
Beyaz peynir 
Toz şeker 

1250 
4500 

11500 

Üsküdar Sulh Hukuk Hakimli 
211,00 21/8/939 15 Açık 

229 21/8/939 15,15 Açık 
ğinden: 

Mektebin 989 mali senesi iaşe ihtiyaçlarından yukarda yazılı mad-
3- Yazılma!k için pazarte~i, çarşamba ve cuma günleri mektebe delerin Lksillmelerine ait izahat hizalarında gösterilmiştir. 

müracaat edllmelidiJ:. 

İstanbul Beyazıd Kalenderhane 
mahallesi Delikanlı sokak 22 nu
marada Mehmet Ali. 

4-- İsteklilErin mekt;b mıidürlüğüne karşı yazacakları istidaları-

na aşağldaki vesikaları rapteylemeleri lazımdır. 

A- Hüviyet QÜulanı 

B-- Aşı kağıdı. 

C-- Mekteb şahadetnamesi veya tasdiknamesı ve yahut bun.ıarın 
mus'.lddJk suretleri. 

D-- Polisçe tasdik edilmiş iyi hal kağıdL 

E-- Velilerinin izahlı adresleri ve taöbik imzaları . 

F- Altı a.:let kartoru:uz !-c>toğrafları (9X6 eb'adında). 

ı>-- Yazılma işi 26/Ağustoo,939 Cumartesi gününe kadardır. Kayıt 

olanların 28/ Ağustos/939 Pazartrsi günü s1hht muayeneleri için sl!lbah 

saat 8 de mektebde buluı:malaı ı lAzınıdır. 

6-- Fazla ıafsillit için Ortaköyde mekteb müdürlüğüne müracaat 
olunmalıdır. 

İstanbu.tlan gayri mahallerden yapılacak müracaatlara matlıu 

Taliplerin şartnam~lcrini görmek üzere her gün ve eksiltmeye gir

mek için de belli gün ve saatte Gümüşsuyunda Yüksek mühendis mek-

tebi binası içinde toplanan Satınalma komisyonuna müracaatları ilfın 

"1unur. (5851) 

Devlet Demlryolları ve Limanları 
ltletme u. idaresi ilinlerı 

Muhammen bedeli 17030 lira olan 41600 kg. muhtelif cins motör ya-· 
ğı 25/9/1939 pazartesi günü saat 15 ôe kapalı zarf usulü ile Ankarada 
İdare binası:.da satın alınacaktır. 

Bu işe gırmek ist.iyenlerin 121'7,25 liralık muvakkat temniat ile ka
nunun tayin ettiği vesikt !arı ve tekliflerini aynı gün saat 14 de kadar 
Komisyon Reishğine vermeleri lazımdır. • 

Şaıtıamele: parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden, H ay-
darpaşada Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılacaktır. (6006) 

Hazine vekjJj tarafından sizınle 
diğer müddeaaleyhlerine ikame 
edilen alacak davasından dolayı 

ikametgfilılnıza gönderilen tebli' -
gatta gerek mübaşir tarafından ve
rilen şerhden ve gerek zabıtaca 

yapılan tahkikattan ikametgahını
zın meçhul bulunduğu anlaşılmış 
ve 20 gün :Mllddetle ilanen tebli
gat ifasına karar verilmiş ve mu
hakeme 20/9/939 çarşamba günü 
saat 10 na talikine karar verilmiş 
olmakla yevm ve vakti mezkurda 
Üsküdar Sulh Birinci Hukuk mah
kemesine gelmeniz lüzumu daıve
tiye makamına kaim olmak üzere 
ilanen tebliğ oluntır. 939/ll'Z 

mektebe dühuı bilgisinden gönderllir. Müra.caat için posta pulu gön- !========================================= 
derilmesi !Azımdır. (6272) 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
Ciııı i miktan mubam· %7, '5 

men B. teminolt 
Lira kr. Lira kr. 

ekoiltme ŞelLli 

ıaatı 

Pianya te:ııgahı 
Eczayı tıbbiye ve 
J.ıiboratll'var alalı 

A!Atı fenniye 
Mangal kömürü 

Odun 

1 adet 1500 - 112 50 Açık E. 

82 kalem 
'37 kalem 
12550 kilo 

İskelede teslim 
32 çeki 

İskelede teslim 

• 797 7rt 58 88 Pazarlık 

2953 - 221 47 Açık E. 
422 93 31 61 Açık E. 

70 40 5 28 Pazarlık 

14 

14.30 
15 
15.30 

16 

1 - Yukarda cins ve miktan yazılı 2 kalem mahrukat ile diğer 3 
kalem malzeme şartnomeleri ve listeleri mucibince hizalarında göste
rilen usullerlP satın alınacaktır. 

2 - 2 kalem mahrukatın listesinde gösterilen müretteb mahalle
rine teslimi icap ettiğinden mahallerine teslim şartile fiyat teklif olu
nacaktır 

3 - EksEtme 18/VlII/939 cuma günü Kabataşta Levazım ve Mu
bayaa! şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Şartname ve listeler her gün sözü geçen şubeden parasız alı
nabilir. 

5 - isteklilerin eksiltme için tayin olunan gün ve saatte % 7,5 gü· 
venme parasile birlfütP. mezkıir komisyona gelmeleri. (5M4) 

P. T. T. Umum Müdürlüğünden: 
ı - İdare ihtiyacı ıçin on dokuz kalemde kurşunlu kablo 

zarfla eksiltmeye çıkanlm!§tır. 

kapalı 

1 
2 ~ Muhammen bedel (9b.00ô-), muvakkat teminat (5750) lira 

olup ek<iltmesı 14/eyllıl/939 petşembe günü saat 16 da Ankarada P. T. 

T Umum nıtidurhk binasındaki Satınalma komısyonunda yapılacak

tır. 

3 İstekliler mu\":!kkat teminat bakbuz veya banka mcktubi.Je ka-

nuni vt>Oaıki muı-.tev, kapalı zarflar:ııı o gün saat (l5J e kadar komis

yona verece!<lerdir. 

4 - ŞartnamPler Ar.karada P. T. T. Levazım, istanbulda P. T. T. J 
Levazım Ay.~.yat şubesi mı.ıdürlükleı·.nden 4:i0 kuruş mukabilinde ve-

r,lecektir. (3~49) (5624) . 

BUGON 
KUMBAOASINA 
PAD4ATAN 
KOCOK EL 

YA~N 
CEI( DE.FTElllNE 

IMZAATAH 
flOYOK EL 

OLACAKTlll 

T0RK(Y 
- ı'ş 

~ANKASI 

1 
desinde eski 31 mü. yeni 63 numa
ralı 

Üskıidarda Haza! başt mahallesin- İki buçuk katta üç odalı ' 
k

• . . t 9)ı<~P 
de eski Karamanlı yeni Türbe so- katı agır yarım Ka ı ' 
kağında eski 62 yeni 9 numaralı bir evin tamamı. 

1 Hasköyde Turşucu mahallesinde İki katta dört odalı ve kuy~Y~ 
Keseci sokağında eski ve yeni 20 havi bahçeli kagir bu evin t• 
numaralı 

Kadıköyünde Zühtüpaşa mahalle
sinde Talıtaköprü caddesinde es
ki 4 mü. yeni 34, 36 numaralı 

mamı. 

İki buçuk katta vedi odalı e-
, )1;!' 

lektrik ve terkos tesisatını ·~ 

vi maadükkan ahşap bir •'
1 

tamamı. 
,. ,.. 

l -Arttırnıo 28 Ağustos 939 tarihine düşen pazartesi gün~~ 
ı ve•· ten 16 yo. kadar yapılacak ve gayrimenkuller en çok bede 

üstünde kabca.<!ır. 
, ' JO ~ ı 2 - Ari Lirırı::ıya ~irmek için muhammen kıymetin 
1 
tinde pev a!<çes• yntı;· .-r.ak lazımdır. , . ~ 

3 - Arttırııı2 b~delin.n dörtte biri peşin ve geri kal~n'. it 

nede •ekiz müsavı taksitte ödenir. Taksitler % 8,5 faize tabı~ 
4 - TaksıLer örkninceyc ka?ar gayrimenkul Sandığa b 

recedo ıpotckli kalır. 

5 - Falla tafsilat almak ve binaların fotoğraflarını 
Sandık Bin~lar oervi,•ne müracaat edilmelidir. 

* Tashih * ilanı 
GaL~tenizin 28/7/939 tarihli nüshasının 6 cı sahifesinin ~:ı 

nunda çıkan 20J54 hesap ve 937 /197 dosya numaralı Emine ır 
ait gaydmenku. :rn açık arttırma ilanıiı'da evvelki müzayedede iJ1I 

rinin, ve!diği bedel 8~0 lira olduğu halde sehven 250 diye. Y
811 

Tashih olunur. 1 

• 
İstanbul İkinci icra Memurluğundaıt ' 

Bir borçtan dolayı haciz altında ! ması 20/9/939 tarihıne ~· 
olup paraya: çevrilmesine karar çarşamba günü saat (10) d

3dl 
verilen ve tahminen (5400) lira kadar İstanbul İkinci icra c 
kıymet takdir edilen Yeşilköyde since icra edilecektir. :BirıPet 
Şevketiye mahallesinin İrfaniye turnada kıymeti muhaınııı ğıl 
sokak 26 No. maa bahçe köşkün yüzdı; yetmiş beşini _bu ~.dudf 
bodrum katında zemini kara si- dirde son arttıranın ustun 

00 
men mermer musluklu bir avlu kılacaktır. Aksi takdirde 

5
,) 

üzerinde üç oda bir hela, bir ça· tıranın taahhüdü baki 1<8~tf 
maşırhane ve merdiven altı mev- re arttırma 15 gün daha uı / 
cuttur. Zemin katında mermer çift 5/10/939 tarihine müsadi! ~ıı 
ve bir camekanlı bölmeyi ve bir be günü ayni mahal ve 583

0(" 
sofa üzerinde biri balkonlu olarak pılacak ikinci arttırma ııe,t .. ııu 
dört oda bir hela ve zemini kırını- de en son arttıranın üstU 1 

kılacaktır. Artırma şartn•;11 
939 tarihinden itibaren 01 
görebilmesi için divanhalld 
bulundurulacaktır. SatıŞ P~ 1~ 
ra iledir. Arttırmaya iştır3 fil,! 
isteyenler kıymeti muh3 .,>/'1 
sinin yüzde yedi buçuğU ~~iti'. 
de pey akçesini veya milh ıJ 

zı çini ve mermer musluklu ve 
maltız ocaklı bir mutfak ve mut-
fak altında sahrınç mevcuttur. Bi
rinci katta merdiven başında ca
mekanı olan ve cephe kısmında üs
tü örtülü camekanla kapalı bir te
rasası olan bir sofa üzerinde dört 

,oda bir hela olup yükü ve dolabı 
olup içinde aynca mermer termo
sifonlu ve mermer kurnalı emaye 
güvetli bir banyo vardır. Diğer iki 
odada yan cepheye nazır zemini 
çinko ahşap korkuluklu balkon 
vardır. Çatı katında zemini çinko 
ahşap korkuluklu balkon bulunan 
bir sofa üzerinde üç oda ile iki a
det çinko su deposu vardır. İşbu 
köşkün zemin ve birinci katında 
sofalar ve merdivenlerde kısmen 
harab muşamba döşelidlr. Ve elek
trik tesisatı vardır. Bahçede be
ton bir havuz ve tulumbalı bir ku-
yu, baraka şeklinde bir helfı ve 
kömürlük ve muhtelif cinsten 18 

1 adet ağag mevcuttur. Bahçenin et
rafı duvar ve kısmen tahtaperde 1 
ve kısmen tel örgü ile çevrilmiş- ı 
tir. Umum mesaha 918 metre mu
rabbaı olup bunun 143 metre mu- 1 
rabbaı köşkün 39 metre murabbaı 
ahşap kısımdan mütebakisi bahçe
dir. Bu gayri menkul açık arttır
ma ile satılacaktır. Birinci arttır-

. bUflU 
kanın temınat mektu ıel 

bulunmaları lazımdır. İıı<'0ıırl 
lacaklılar ile diğer a.la~a bv ~~ 
irtifak hakkı sahiplcrının rıf' 
!arını hususile faiz ve :rıı•\ı~ 

··sb' 
iddialarını evrakı mu uo• 
birlikte İcra ve iflas J<aıı_,ı 

·b•·· ' 126 ıncı maddesi mucı ı\ 

tarihind. en itibaren 20 8~1·~,ı~·· . a ·• 
dairemıze bildirmelerı u • 
Aksi takdirde hakları ta~ rl 
ile sabit olmıyanların 581 

.• ~'I. 
linin paylaşmasından ııa~~, ı 
]ar. Yüzde iki buçuk teli• tJoıl 
mi ile müterakim veı81 • ııt~ 
ve tenviriye çöp ve saır 1~jı . 
rüsumu vakıf icaresi bOfÇıclr 1 

olup bedeli müzayededen ,el' 
. !JC" u lunur. 20 senelik tavız J1' ' 
ııarı 

zanç harcı ve ihale pu Jl'lal 
riye aittir. Daha fazla 12 ıı• 
almak :StiyenleJ"İn 935/9 ~rır 

ııı 
ralı dosyaya her zamaıı e~ıcr 
ederek malumat a!abiJcC ıı9 · 
lan olunur. 

Belediye Sular idaresinde~3! r 
Yaırlm<sı icabeden bir takviye ameliycsı d<ilayısıle 13/S/ 1 . 

- ~ JJ· . 
günü ak5amı sa&t 19 dan ertesf sabah saat 3 e kadar terkoS "'~ ~u' 
caktır. Pnzartes• güni• öabahı şehrln yüksek yer !erinde ,uy O 

siz ~kacağı sayın halka !lan i]unur. .6067. 

SahJp ve ~.efriyatı idare eden 8aşmuharrlrl 
BTEM İZZET BENICıı: 
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