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En Son Telgraftan Ve Haberleri Veren Alqam Gazetesi YIL: 3 Sahib ve Başmuharriri: 

ETEM İZZET BENİCE .... _ 
BUGUN HARB KAR ARI ALINACAK MI? 
A.lmanyanın Harekatı Durdurmamış Olması Ultimatoma 

Sarih Bir Red Cevabı Telakki Edilmektedir 
Londra ile Paris'in Her Hususda Mutabık Kaldıkları Beyan Ediliyor 
Hitlere Verilen Mühlet Bugün 

Ôğle Üzeri Bitti .. 
Son Dakikaya Kadar Hitlerin Ultimatoma 
Cevab Vermediği, Polonyada Muharebelerin 
Gittikçe Şiddetlendiği Haber Verilmektedir 
. t>üıı vaziyette şöyle bir değişik- ,
lik hi6ll obnuştur. Danzigi:n Al -
llıanyaya ilha.kı ilAn edildikten ve 

1 
.\ıınanyanın Polonyaya karşı dört 
~Pheden ~aaJTııza geçtikten sonra, 

lı&solini İngiltere ve Fransaya 1 
~acaaUa tavassut teklifinde bu

du. 
Bu teklif üzerine İngiliz kabi -

nesi dün geoeyarısından ı;onra top
~arak vaziyeti müzakere etmi.ş
bir. Avam kamarası bugün bir da

ha toplanarak, Başveki li dinliyecek ll'.:~J;:W:.! 
~e hük.ıimetin verdiği karara ıttıla 
hıısı1 edecektir. 
İngüterenin 11oktai nazarı şıi -

dur: İngiltere. Danzigin ilhakını 
•at'iyYen tanımaz. Tehdid altında 
llıüzakere yapılamaz. Binaenaleyh 
.\ıınanyanın Polonya topraklarına 
iiren ordularını derhal geri çek -
llıesi lAzımdır. 
:Mutavassıt rolünü gören Mus

~niye bugün verilecek cevabın 
U tnahiyette olacağı anlaşılmak

ladır. Ancak Almanyanın oku yay
daın çıkardığı içni, nasıl geri döne-
ceği de ayn bir mesele teşkil et.- Bir AJman bataryası mevzide 
llıekt dir 

ı>;~entonun dünkü top1an1ı- Avam Kamarasında Mu halef et Liderleri Dakika 
llııda, BaşvekJi Çemberlayn Le - • • 

~~tanın muhı<kkak muzaffer ola- Kaybetmeden Harekete Gecılmesini istediler 
•ağın,, Lehlilerin Mareşal Pilsu - • 
~i'den hürriyetlerini ve istik- Çemberlayn sulh mu veya harb İngiltere ise bugünkü vaziyet 
laııerini nasıl k.oruyabileceklle • mi olacağını bugün öğle üzeri be- dahilinde Almanya ile herhangi 
1İrıi pek iyi öğrendiklerini söyle • yan edebileceğini söylemiştir. bir müzakereye giri-şınek müıınkün 
~iş.Ur. Başvekilin bu sözleri de İTALYANIN SULH TAVASSUTU olamıyacağını daha evvelden ilan 
.llgilterenin vaziyetini kat'i surette Hitler, Mussolini tarafından garp ettiğine göre, Mussolininin tavas
ı:fa.ıe etıneğe kMidir. Avam karna- devletlerine yapmak islediği teklif sulunun neticesiz kalması ihtimal
tasının dünkü toplantısında mu - projesini tetkik etmiştir. Bu tek- ]eri çok kuvvetlidir. Son da'kika
hıııetet partisi azası hükıimete şid- life göre Mussolini, Almanya, da bile İngilterenin büyük harb 
~etle hücum ederek, A1roanyaya Fransa, İngiltere, İtalya ve Po -
Ulti.ınatoın verilecek yerde, niçin lonya murahhaslarından müleşek
derhal harekete geçilmediğini soır- kil bir konierams akdini isteınek-
llıuş!ardır. tedir. 

r-----·- - - ----- --....... ·-- - - -

ihtimallerinin önünü alma-k için 
ne mümkünse yapmağa çalışacağı
na şüphe edilmemektecfü. 

İTALYANIN BİTARAFLIGI 

Paris ve Londra gazeteleri İtal
yanın bitaraflı:;ının Fransa ile İn
giltere<nin Alınanyaya karşı mu
hasama.\a başlamalarına bir mani 

teşkil edemiyeoeğini yazıyorlar. 

Diğer müşahidler, İtalyanın da
ha şimdiden mihver siyasetini he
nüz terketmiş olduğuna kail bu -

lunmamakta ve İtalyanın yapmış 
olduğu beyanatla bir açıkkapı bı
rakınış olduğu.nu 1lave etmektedir
ler. 

POLONYAYA NASIL YARDIM 
EDİLECEK? 

Askeri ınehafil harb ilanı tak -
dirinde Fransız ve İngiliz ordu -
sunun Siegfried hattını zorlıya -
cakları mülahazasındadır. Holan
da ve Belçikadan Almanyaya 
sarkmak ihtimali karşısında Al -

manların kanalları boşaltmak su
relile bu memleketleri su altında 
bırakmak ,tedbir ]erini aldıkları 

söylenmektedir. İngiliz ve Fran -
sız donanmalarının deniz Alınan
lara karşı kahir faikiyeti şüphe
sizdir. Yalnız bütün hedef Alınan
ların 65 tane olduğu zannedilen 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

• 
Şehrimizdeki lsviçre 

l\Jnıan tayyarelerinin dün bir çok defa bombardıman ettiği 

Varşovanın büyük binalarından milli tiyatro 

Tebaası Gidiyor 
Bu Sabah Gelen Treni er Bir Çok 
Vatandaşlarımızı Getirdiler 

(Yazısı 6 ıncı sahifede) 

Lonııra, 3 (Hususi) - Ayam Kamarası bugün öğleye doğru yine fevkalade olıırak 
toplanacak ve Başvekil, Musolini · tarafıodan viki tavassut teklifi üzerine, İngiliz 
Hükıimetinin vermiş oldağu kararı bildirecektir. 

Dün geeedea.heri Londra ile Paris arasıoda sıkı muhabereler cereyan ettiği 
ve her iki hükıimetin her hususta mutabık kaldığı beyan edilmektedir. 

Siyasi mahfellerde hakim olan kanaate göre İngiltere ve Fraıı..."&Dm, bugünkü 
İngiliz meclis toplantısından sonra Almanyaya harb iliin etmesi bir emrivaki telakki 
edilmektedir. Almanyaya verilen Ültimatoma hila cevah verilmemiş ve harekatın 
durdurnlmamış olması sarih bir red mahiyetinde görülmekte ve bugünün son karar 
günü olduğu tasrih edilmektedir • ........................................................................ --

EN SON 
DAKiKA 

Büyük Bir Muharebe 
_ Olacağı Zannedi iyor 

Brüksel 3 (A.A.) - Belga ajan
sının Berlinden aldığı bir habere 
göre Alınanyanın harb meydanın-

da seri bir netice almağa çalıştığı 
söylenmektedir. 

Mü ·ahitler, pek yakında büyük 

lbir muhal'ebe olacağını za~ne: -
mektedirler. 

Hitler n üz Cevabını Bildirmed" 
akib hiçbir şey söylenmemiş ise 

de bugün beyanatta bulunulacağı 
Londra 3 (AA.)- Dün gece 

aktedilen kabine içtimaını müte
zannedilınektedir. 

ı Malfun olduğu veçhiJe parla - ı viıdettiği beyanatı dinliyecektir. 

I mento bugün öğle üzeri toplana - iHitler, henüz cewl>ını Lond-

rak İngiliz - Leh itilafı mucibince 
raya bildirmemiştiş. 

İngilterenin ittihaz edeceği tarzı 
hareket hakkında Çem.berlaynin 

Bir Leh Şehri Alevler içinde 
Paris 3 (AA.) - Polonya sefa-

rethanesi ~ebliğ ediyor: 
Radyo Czestochowa şehrinin a

levler içinde yanmakta olduğu bil-

dirilmiştir. 

Katoliklerin ziyaretgahı olan ve 
içinde meşhur siyah meryem resmi 
bulunan 16 ıncı asırdan kalına ma-

nastır bir ve iki eyJı1lde birkaç 
kere bombardıman edHmişlir. 

Şehirde hiçbir askeri hedef yok
tur. 

[ Diğer Telgraflar 6 ıncı Sahifemizdedir. ] 

Dua ve Hurra ]lçERÇEVE 

Sesleri Ol Ol 
Radyoda bu sabahtanberi bütün an d u 

dünya kiliselerinin sulh lehinde 

dua kılıklı feryadlarile, Alman as
keri marşları ve horra sesleri du

yulmuştur. Alman radyoları dün 
ve bugün, ardı arkadası kesilmeyen 

askeri marşlar ve 'kalabalık koro 
heyetlerince söylenen milli marş

lardan başka kayda değer h;ç bir 
şey vermemiştir. 

' 
KISACA 1 
Dikkat!!! 

Kulağımıza şehir içinden ina
nılmaz haberler çalınıyor. Şehri

mi2deki bazı Almanlar Beyoğlun
da, bilhassa Tünel civannda, sa· 

hibleri ecnebi bazı lokanta ve 
meyhaıı,elerde 1oplanıl> nümayiş 

yapıyormuş. Hep beraber ayağa 

kalkıp Bayi Bitler! diye haykır
mak, bir ağızdan marş söylemek, 

şunu bunu istiskal etmek ve saire .. 
Efoııdiler Tiirkiyedesiniz!. 

Xczakc' V<" ınist' firperverliğile 

mc,hur Turk evinde. size bu ka

dar serbest hareket etmek iznini 
kim verdi?. Bu hareket, bu ökçeli 

ayaklarınızı burnumuza kadar 
uzatmak ve bizi evde yok fanet

mektir. 

Kalemimi (K) harfinin üzerinden geçirdiğim şu saniyede, binlerce in
sanoğlu, gözlerini bir daha açmamak üzere bu fani dünya çerçevesine yu
marken bir muharririn benlik dav asına kalkışması ne kadar çirkin, 
takdir ediyorum amma, düzen ve örtbas politikasına karşı daima 
mazlfun ve müdafaasız olan fikir izzet ve haysiyeti namına bu çirkin
liğe razı oluyorum: 

17 mart 1939 tarihinden başlıyarak beş buçuk ay evvelindenberi, 
~em de 1939 yılının sonbaharında kaydile haber verdjğim savaş, şek
lıne ve zamanına varıncıya kadar aynen patlak verdi. Hôdi5eJer beni, 
imtihan suali.erini evvelden baber almış bir çocuk derecesinde teyid 
etti. 

Gaibden haber vermek san'atı değil, göz sahasında körler gibi 
dolaşmamak gayreti. 

Olan oldu, hadiselerin sn deposu patlatıldı, seyredelim bundan 
böyle akışı! Bundan böyle hadiseler o sür'atle akacak ki, fikir bile ar
kalarından kolaylıkla yetişemiyecek. Zaten elveda fikir, muhakeme, 
tahlil, terkib, inşa ve mimari devrine! Emir, kumanda, çığlık, ihtar, 
hamle ve karar mevsimine girdik. 

Alman orduları Lehistan topra klannda bütün dünyaya karşı res
men harekete geçti. Beklenen ilk ak•ülimel İngiltere ve Fransanın 
bir ağızdan AJmanyaya harb açması değil miydi? Böyle bir anda Al • 
manları geri çekilmiye davet eden bir ültimatom, bence müthis bir 
hayret ve garib bir nezaket merakı. ' 

Şato taarruza uğruyor ve şato sahibi kont, beyaz eldivenlerini el
lerine geçinniş, eşkiya reisine nezaket ihtarlarile uğraşıyor. Bu hay· 
ret ve nezaket bir derece daha ileri ye giderse, Hitler'e açıkca Danzigi 
ve Koridoru teslim etmeğe kadar \'armaz mı?. Bu takdirde elbetteki 
Alman orduları memnuniyetle geri ye çarlu>der basta mızıka haklı 

' f • ' 
olarak dünya fatihi cdasile Alman yaya döner ve artık hakiki aedefleri 
düşürmek için fırsat kollar. 

Dikkat !!!. • • 

Bence demokrasilerin bu son namus ve haysiyet kozunu kaybetme
sine imkan yok. Ben bugünkü 3 ey lı11 1939 pazar günü akşamı umumi 
harbin açılacağına kaniim. Yoksa bazı milletlerin pılıpırtıyı toplayıp 
bu dünya yüzünden l\lerih istikametinde hiereti:ıi icab ettiren em5nl
siz bir hacalet günü doğacaktır. 

1 Benoo olan dlmuş!ur. 'IECİB FAZll.. KISAKÜREK 
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NEŞ'E HAYATIN 

BAŞUCA KUVVETİDİR 

Sayın okuyucular, dündenberi 
nasılsınız?. Sizi, bugün dünden 
daha iyi, daha s1hhatli, daha gü
zel, daha neş'eli görüyorum. Neş'e, 
ne kadar tatlı, ne kadar Ze"lkli bir 
şeydir. Bütün dünya, neş'e arı -

yor. Emin olun ki, harlı bile, 
neş'e rhtiyacından doğuyor. Neş'e, 
yer yüzünün en büyük kuvveti
dir. Ömürlerimizin neş'e içinde 
geçmesini isteriz, neş'esiz olduğu
muz gün, sanki, bütün dünya, 
zindan gibidir. Yapılan harblerde 

de paylaşılmak istenen şey neş'e
dir. O millet daha neş'eli, biz ne 
diye arpacı kumrusu gibi düşü
nelim?. Biz de neş e 1çinde yaşa
malıyız. O halde, neş'e için ne la
zım?. Para servet ... 

Haydi gidip alalım .. 
İşte harb! .. 

İTALYA AKILLICA 

BİR İŞ YAPTI 

İtalya, haroe girmiyeceğini, bii
tün dünyaya resmen il.An etti A
ferin! İşte, akıllıca bir hareket- 1 
Durup dururken, ateşe atılma -
nın ne lüzumu var? .. hk defa İtal
ya da akıllı bir hareket yaptL 
Romamn bu kararından dolayı, 
Çemberlayn dahi fevkalade mem
nundur. Söylediği nutukta, Mus
solİ.niJ"' şükranlarını ifade etti. 

Harbin, hele o harbde müteca -
viz, mütearrız, müstevli olma -
nın, ne ağır bir mes'uliyet ve çe
tin bir dava olduğunu idrak et
miyen kim vardır?. Kundaktaki 
çocuklar <bile, bunu biliyorlar .. 

Fakat, ne yazık ki, hili, yaşı 

ilerlemiş olduğu halde, idrak e
demiyenler, yer yüzünde eksik 
değildir. 

. 

KİLİSELERDE TOPLANIP 

DUA EDİYORLARMIŞ 

Şimdiye kadar, Hitlerin, harb
siz, darbsız muvaifakiyetler ka
zanmasına alışan Alman efk.an u
mumiyesi, bu seferki top sesleri 
karşısında pek şaşkına dönmüş. 
Dün, bir gazetede okuduğuma ; ö
re, Almanlar, telaş ve endişe i-

*Üsküdar tramvayının Beledi
yeye devri için, Dahiliye Vekaleti 
tramvay şirketinde hissedar olan 
evkafın hissesinin satın alınması -
nı temin için evkaf umum müdür
lüğü ile temas etmektedir. 
* Son vaziyetler dolayısile mek

teblerin açılınıyacağına dair çrka
rılan şayialar asılsız olduğu anla
şılmıştır. 

* Akdenizde bulunan üç vapu
rumuz Çanakkaleden girmişlerdir. 

çinde •bulunuyorlarmış. Vilayet
lerde, kadınlar, kiliselere topla
nıp tolanıp dua ediyorlarmış .. 

Neye dua ediyorlar, ne temen
ni ediyorlar?.. Gazete, burasını 

yazmıyor?. 

Vaktile, yağmur duasına çıkı -
lırdı, fakat, hiç bir faide verme
diği halde, tekrar edilmesinde 
mahzur görülmezdi. Almanyada
ki bu duaların, galiba faidesi şu 
ki, bunalan yüreklere ümid ve 
teselli veriyor. 

ALLAH FAKİRİ 

SEVİNDİRMEK İSTERSE 

Eski hikayedir: Allah, bir fa
kiri sevindirmek istedi mi, eşe

ğini kaybettirir, tekrar 'buldu 
rurmuş .. Zavallı fakir de, eşeğımi 
buldum, diye sevinirmiş. Fakir 
kulun saadeti ne olacak?. İşte bu 
kadar .. 

Zenginin saadeti ise, hepinizin 
bildiğiniz gibi, tamamen başka 

çaptadır. Allah zell8inleri sevin
dirmek istedi mi, •bir apartıman 
yerine iki, bir o1xımobil yerine bir 
ikntra verir. 

Görüyorsunuz ki, dünyada sa
adet denen şey nisbl ve izafidir. 
Daha doğrusu, bir telakki mese
lesidir. Sizin için saadet getiren 
bir hadise, bir başkası için ma
nasız bir harekettir. 

Dünyada saadet, günlük haya
tımızdan memnun olmaktır. 

DÜNYADA EN KOLAY 

İŞ HANGİSİDİR? .. 

Bir okuyucum gönderdiği mek
tupta bana garib bir sual soru -
yor. Diyor ki: 

- En kolay lıj nedir?. Bana tav
siye eder misiniz?. 

Tuhaf bir sual .. Filvaki, bu su
ale verilecek bir çok cevablarım 
var. Fakat, acaba, okuyucuyu tat
min eder mi, diye düşünüyonım. 
Maamafih yazmakta ıbir mahzur 
görmüyorum: 

En kolay ve külfetsiz iş, İstan
bul Belediyesi Sular İdaresi mü
dürlüğü veya, Kadıköy Tramvay
ları İşletmesi müdürlüğüdür. Da
ha rahatı ararsanız, can sağlığı

dır! 

AHMED RAUF 

* Sovyetler piyasadan yapağı 
ve deri mübayaası faal:yetine ger
mi vermişlerdir. 

* Türkiye ile Almanya arasın- 1 

daki tayyare seferleri dünden iti
baren yapılmamaktadır. 

* Belediye bir milyon 50 bin 
liralık asfalt yolu münakasaya 
koymuştu. Münakasaya hiç kimse 
iştirk etmediği için bu yolların 
inşası ikinci defa münakasaya ko
nulmuştur. Eğer yine talih çık -
mazsa pazarlık suretile yaptırıla
caktır. 

* Akdeniz seferlerinin lağvi ü
zerine Denizyolları idaresi bu hat
larda çalışmakta olan vapurlardan 
limanımızda kalanları Karadeniz ı---------------·I 
hattına tahsis edecektir. İstimlak İşleri 

- Şehrimizde mevcud ecnebi Belediye istimlak komisyonla-
mekteblerinin öğretmenlerinden rı salı gününden itibaren faaliye 
bir çokları son vaziyet dolayısile te geçecek, istimlak mübayaala-
gelmemişlerdir. Bunun için ecnebi rına başlayacaktır. İstimlak mua 
mekteblerinin tatili faaliyet ede- melelerine Eminönünün istimlaki 
cek1leri anlaşılmaktadır. ile başlanacaktır. 

Pliij Bülbülleri 

Ferıdun Selinin bu kadar ince 
ruhlu bir kadın olduğunu zannet
miyordu. Onun böyle dili;ünüşü 

Fetıdunun ce::;arctıni arttırm1ştı. 

- Demek k', havatımızı bir -
les irirsek, benim ıki yavruca -
ğı•rı ... Jad\"'~İı _ze engel olmıyacak 
degit rr~i 3elın? 

- Vıcdan sahibı bir kadın, sa -
adete engel oiacak başka seboo -
ler arar O yavrucakların ne suçu 
var?!. Onları hemen yanınıza al-

. . 
ma!ıs .. nız .. 

- Biri yedi, diğeri on bir ya -
şındadır. Küçüğü kızdır. Annesi -
niu yanından anılmaz. Yanıma 
"~r~ırırsanı, cici annesile beraber 

Yazan: İ.kencler F. SERTELLİ 

yaşamak için, derhal yanımıza ko
şar gelir. 

Feridun bu sırada başını Seli
nin omuzuna dayadı: 

- Bana dünyanın en büyük sa
adetini tattırdın şimdi. Bu mes'ud 
dakikaları ölünciye kadar unut
mıyacağım, Selin!. Sen ne cana 
yakın bir kadınsın! Pelin rahatı
mızı bozmasaydı, şimdiye kadar 
nişanlanmış olacaktık. 

- Kuru nişandan ne çıkar, Fe
rid un? Ciddi surette benimle ev
lenmeğe karar verdinse, beni al
datma ... Nikah hazırlığına başla! 

Ben nişandan hoşlanmam. Nişan
da ısrar edersen, beni avutmağa 

En Ucuz 
Sigara 
Yarın Piyasaya 

Çıkartılacak 
İnhisarlar idaresinin uzun müd

dettenberi tetkiklerde bulunduğu 
Doğu ismindeki kadın siğarası 

pazartesi gününden itibaren piya
sada satılığa çıkarılacaktır. Kü -
çük ve ·gayet zarif paketler içeri
sinde satılacak olan bu sigara köy
lü sigarasından da daha ehven fi
atla satıhcak ve Tiirkiyenin en 
ucuz sigarası olacaktır. Alakadar
lar bu yeni tip sigaranın halk ara
sınds ·büyük rağbet kazanacağını 
söylemektedirler. 

Müzelerimizdeki 
Kıymetli Eserler 

1 

Daha Emin Yerlere J 

Naklediliyor 
Ciddi ve mühim vaziyetler ta

haddüs ettiği zaman İstanbul mü
zelerindeki kıymetli eserlerin iç 

Anadoluda emin yerlere nakli 
zaruridir. Balkan harbnide, büyük 
muharebede de bu tedbir \er alın

mış ve bu eserler nakledilmlıjti. 

Dünya vaziyetinin vehameti dG
layısile müzelerimiı:de icabeden 
ihtiyati tedbirler alınmaktadır. 

Kıymetli eserler sandıklara dol -

durulmaktadır. Kütüphanelerimiz
deki kıymetli kitablar da icabında 
iç Anadoluya naklolunacaktır. 

-*
yeniden Dört T erşih 

Havzu Yapılacak 
İstanbul Belediyesi sulaı· idaresi 

bu sene yeniden dört terşih havuzu 
yaparak su tesisat ve depolarını 
kuvvetlendirmeğe karar vermiş -
tir. Bunun için 200 bin lira kadar 
bir para sarfolunacaktır. Sular i
daresi mevcud tesisatın ve Ter
kostaki fabrikanııl ihtiyaçlarını her 
sene peyderpey karşılamayı 

düşünerek buna göre yeniden ba
zı teşkilat yapacaktır. 

Hatayda Kambiyo 
Teşkilatı 

Halayda kambiy-0 teşkilat,ı ku
ru'ması kararlastırılmış, ·yeni h\r . ' 

büro teşkil olunmuştur. 

Ebüzziyazade Velid cBugünkü 
u.rnumi harbd·e Türkiyenin vazi
yeti ne olacak?• başlıklı makale
sinde diyor ki: 

<Leh - Alman harbi umumileş
mek istidadını arttırmıştır. Belki 
bugün İngiliz ve Fransızların da 
harbe girdiklerini öğreneceğiz. İ
talya resmen bitaraflığını bildir
di. Acaba hakikaten bitaraf mı kal
mak istiyor, ydksa Lehistanı or -
tadan kaldrracağını zannettiği 

muzaffer Alman ordusile beraber 
Bal:kanlarda harekete geçmek za
manını mı bekliyor? Bunları son
ra anlıyacağ1z. Bize gelince, bugün 
ortada yepyeni, dipdiri, canlı ve 
şanlı bir Türkiye vardır. Başımız
da da cmille_tın makus talihini ye-

1 nen• İsmet Inönü bulunuyor. Bu
nun için Türk milleti hiç gözünü 
kırpmadan emin ve müsterih bek
liyebilir.• 

TAN: 

M, Zekeriya Sertel Tek başına 
kalan Almanya> başlıklı yazısında -
Almanyanın bütün küfürlerine, 
tehdidlerine, propagandalarına 

rağmen, hiç kimseyi kazanamıya
rak yalnız kaldığını, hatta mütte
fiki İtalyanın bile bu yeni hareke
tine iştirak etmediğini tebarüz' et
tirerek vaziyeti tahlil ediyor ve 
diyor ki: ,Bizce İtalyanın harbe 
girmemesinin sebebi Hitlerin Dan
zig ve koridoru işgalini müteakıb 1 

bir not yapmak fırsatını bulmak , 
içindir. Maamafih yakın hadiseler 1 

bize her şeyi gösterecektir. Bugün 
1 

muhakıkak olan şey Almanyanın ı 

yapayalnız kalışıdır.> J 

CUMHIIltIYE'l': 

Yunı.·s Nadi cDevletler arasında 
nizam ve ahlak- başlıklı yazısın

da bugün milletler arasında nrzam 
ve ahlak namına bir esas kalmadı
ğını yazarak, bu yüzden yeni yeni 
sürprizler beklenebileceğini ilave 
ediyor ve diyor ki: cAlmanyanın 

Polonya ile 1944 senesinde bite
cek bir ademi tecavüz, iyi komşu
lıık mukavelesi vardı. Bunun bo
zulmasına da hiçbir sebeb yoktu. 
Münih muahedesinin ihlali de, hiç 

Askerlik Çağındaki 
Yunanlılar Şehrimizden 

Gidiyorlar 

bir şeyle izah olunamaz. İnsan -
lığı müteselli eden tek nokta şu
dur. Bu mücadelede milletler arası 
nizam ve ahlakının maruz •bır-a -
kıldığı tehlikeden 'kurtarılarak en 
sağlam yeni şekilleri ile vaziyete 
yine hakim kılınmasıdır.• 

VAKİT:-

Asım Us cHarb lokalize edile -
bilir mi?• başlıklı yazısında di -
yor ki: Romadan bir ses yükseldi. 
Mussolini, harbi lokalize edelim 
diyormuş. Acaba buna imkan var 
mı? İtalyanın harbe girmemesi çok 
mühimdir. İtalya bu suretle Alman· 
tecavüzünü takbih etmiş oluyor, 
denebilir. Ay·ni zamanda İtalya
nın falk kuvvetler karşısında bu 
tarzda harekete mecbur olduğu da 
düşünülür. Mussolinin tavassut le-

1

1 

şebbüsleri ile Almanya hesabına 
vakit kazanmak istemesi de va
riddir. Şu da muhakkaktır ki, Çem
berlayn ikinci bir Münih istemi -
yor. 

YF.Nİ SAllAH: 

Hüseyin Cahid Yalçın cAlman
yanın harb gayeleri. başlıklı yazı

sında Hitler'in, Lehiileri haksız 

çıkarmak için ortaya attığı cDan

zig şehri bir harbe değer mi?• su
alini ele alarak diyor ki; fedakar

lık niçin yalııız Lehlilere yük -
letilmek isteniyordu. Bu fedakar

lığı Almanlar yapsaydılar. hem 

Danzig ecne•bi bir milletin tahak
kümü allında da değildi. Almanlar 

hür ve müstakil idiler. Hatta Hit
ler .. ejimindeki Almanlardan 
daha mes'uddular. Koridordaki e

kalliyet meselesi de harb için bir 

mazeret teşkil edemez. Mesele ta -

rihin üç zalim İmparatorunun 

yaptığı gibi Lehistanın ortadan 
kaldırılmasıdır. Tıpkı Çekoslo -
vakya, Habeşistal\, Arnavutluk gi

bi. Farzımuhal, Almanlar buna 
muvaffak olsalar yine hırsları din
m!yecektir. Beşeriyet rahat etmek 

isterse müstevlileri bir daha dün
yayı ateşe veremiyecek surette 

kıskıvrak bağlamak zaruretinde -

dir. 

Üsküdar Tramvay 
Şirketinin Borcu 

Maliye Vekaletince t.eşk !atı 
' 

3iy...si buhran ve bilfiil harb ha
linin başlaması üzerine şehrimiz -

de bulunan Yunanlılardan bir grup 
Daçya vapurile birkaç güne ka

dar memleketlerine gidecekler -

dir. 

Üsküdar tramvay biletlerinin 
pahalılığından şikayet edilmek -
tedir. Bu hususta tetkik:er yapan 
Dahiliye Vek.ile' i şirketin İş Ban 
kasına ve evkafa 750 bin lira 
borcu olduğunu tesbit etmiştir. 
Tramvay Şirket<nin İstanbul 
tramvay işletmesile birleştiril -
mesi düşünülmektedir. 

kurmağa İzmir kambıyo müdürü 
Şükrü Toksoy memur .ediletek 
mahalline gitmiştir • 

Mecidiyeköyü 
Prost şehir pliınında Meci -

diyeköyü civarını sayfLye yeri 
o'larak ayı.r'mıştır. Halbuki bele
diye Mecidiyeköyünde hastaha
ne yapmak istemektedir. 

Dün Vali, Nafıa Vekaleti imar 
müdürü Muammer ve İstanbul 
imar müdürü Hüsnü hastahane 
yerini gezmiş, imar planında ya
pılacak tadilat tesbit edilmiştir. 

Hastahane planını hazırlayan 
Fransız mimarı Valter İstanbula 
çağırılmıştır. 

çalıştığına hükmedeceğim! 

- Bana itimad et, Selin! Seni 
aldarmak ve avutmak aklımdan 

bile geçmez. Hele biraz iyileşe

yLın .. !Başımdaki sar~ları ata -
yım. Bu. ilk yapacağım işlerin ba
şında "elir. İlk önce ev.~ ale

0

\"e)·i 
birbirir.dcn ayıraca~ m. 

- Buna ııeden ihtiyaç görüyor
sun? Bence ikisinin bir arada o
luşu, hüsnüniyet sahibi bir er -
kek içm daha hayırlı ve daha fay
dalı değil midir? Bak geçen gün 
başına bu felaket geldi, deDhal i
çeriden gürültüyü duydum ... Koş
tum ve imdadına yetistim. Evi -
miz ayrı olsaydı, bu felaketi kim 
bilir kaç saat sonra ha?ıer ala -
caktım. 

* 
NİKAH HAZIRLIKLARI 

Feridun iyileşmişti. 

Selin, Feriduna: 

- Yanımıza alacağını söyledi-

Bunlar askerlik çağı içinde bu
lunan Yunan tebaasıdır .. Bunların 
P.Crşembe günü hareketleri muh
temeldir. 

-o--

iki Hırsız Mahkum Oldu 
Asliye birinci ceza mahkemesi 

dün muhtelif hırsızlıklardan suç 
lu Cahit ve Halit isminde iki sa
bıkalı genci mallıkum etmiştir. 

Bunlardan Cahit 4 ay, Halit 6 ay 
hapis yatacaktır. 

ğin büyük çocuğunu ne zaman ge
tireceksin? 

Diye soruyordu. 
Feridun kendi kendine: 
- Bu ne garib ruhlu bir kadın, 

diyordu. herkes üvey evladdan 
kaçar. Bu ise benim çocuğumla 

me~gul olmak istiyor.. Yanımıza 
gelirse memnun olacağını söylü
yor. Çok tuhaf bir kadın vesse
lam. 
Ferıdun, on yaşındaki oğlunu 

yanına almağa karar vermişti. 
Nikiıh kiığıdları askıya asıl -

mıştı. 

C'hangirde bir apartımana ta· 
şınıyorlardı. Ferldunun o civar -
da bir çok dostları ve hastaları 
vardı. O, Cihangirin Çamlıcaya 

karşı, Boğazı gören, Boğaziçine 

kuşbakışı bakan apartımanlarını 

ötedenberi severdi. Bunlardan bi
rinde, üçüncü katta altı odalı bir 
daire tutmuştu. 

İki odasını atölyeye ayırmıştı. 
Geriye kalan dört oda zaten ar-

ı 

---0-

Üzüm ve incir 
Haber aldığımıza göre, son ha

diseler karşısında ihracatımızın 
cephesini değiştirmesi için acil 
tedbir !er aiınrnası üzerinde görü 
şülmektedir. Ticaret Vekaleti bil 
hassa İzrnirde sevkedilmek üze
re bekliyen üzüm ve incirlerimi
zi şark memleketlerine ve bilhas 
sa Mısıra sevketmek için temas
lar yapmaktadır. Bu yolda İngil
tere tavassutta bulunmaktadır. 

ka tarafta idi. Tuttukları apartı
manın taksimatı çok güzeldi. Fe
ridun hastalarını burada kabul 
ve tedavi edecekti. 

Doktor Feridun, Selinin: 
- Çocuğunu ne zaman göre -

ceksin? Buraya hangi gün geti
receksin? 

Sualine henüz müsbet bir ce
vab veremiyordu. 

- Onların Konyadan gelip gel
mediklerini bilmiyorum. Fakat, 
gelmemiş olsalar gerek. 

Diyordu. 
Acaba Feridunun çocukları hak

kında başka düşünceleri mi var
dı? 

Selin de bu iş üzerinde neden 
fazla duruyordu? 

Yoksa iki cambaz bir ipte mi 
oynamak istiyordu? 

Herhalde, muhakkak olan bir
şey vardı: Feridun oğlunu eve 
getireceğini söylediğine pişman 

olmuş gibiydi. Tavırlarından bu-

Y ~ n g ı n i,~ l tllr!4ll~.~ 
Muslukları İıan Edilmiyen Harb 

Şehrin Bugünkü ihtiya
cına Kafi Gelmiyor 
İstanbul Belediyesi şehir dahi

lindeloi yangın tehlikelerine karşı 

mevcud bulunan ·terkos musluk -

!arını tezyide karar vermiştir. 1938 

yılında şirket zamanından kalma 

dokuz tane 60 m/m lik yangın 

musluğu 90 m/m lik musluklarla 

değiştirildiği gibi yeniden 16 tane 

90 m/m lik musulk ilavesile şe -

birdeki musluk adedi 539 a çıka

rılmıştır. Fakat yapılan tetkiklere 

göre bu musluklar şehrin ihtiya

cını karşılayabilecek vaziyetıte de

ğildir. Bunların çoğaltılması mu

hakkak lazım gelmektedir. Beledi

ye hiç olmazsa bu musluk mikta -

rını 700 e iblağ etmek için tedbir

•ler alacaktır. 

Gene terkos idaresi tarafından 

şehirde tesis olı.ınan terkos çeşme

leri miktarı 196 tanedir. Bunlar

dan 112 tanesi geçen sene Kırkçeş

me sularının ksilmsini müliıkıb 

ilave olunmuştur. 

Benzin Meselesi 
Dün şoförlerden mürekkep bir 

grup belediyeye mürcaat ede -
rek, bazı benzin kumpanyaların
dan pahalı benzin aldıklarını söy 
!emişlerdir. Belediye İktısat Mü 
dürlüğü bu me"ele. hakkında tet 
kikat yapmaktadır. 

Yeni Orta Okullar 
Şehrimizde mevcud orta okulla

ra ilaveten 'bu yıl Şehremininde 

kabataşta iki yeni orta okulu da

ha açılacaktır. Muhtelit tedrisat 

yapan okullar da Karagürnrük or

ta okulu "rkek, Fatih orta okulu 

da kız orta okulu olacaklardır. Üs

küdarda da bir orta okul açılacak

tır. 

Hayvanlara İziyet 
Edenlerden Şikayet 
Memleketimizde hayvan cin -

sinin ıs!aırlbna ehemmiyetle çalı

şıldığı J:ıu zamanlarda umumiyetle 

halkımızın hayvanlara fena mu-

ame:e yapmayı itiyad edindiği 

hıkkında .hımayei hayvanat ce

miyeti. tarafınd•n Ziraat Veka

letine bir müracaat yapılmıştır. 

erniyet, hayvanlara eziyet ya

pılmaması hakkında esas nizam

namesinde hükümler mevcud bu

lunduğunu ve bu nizamname de 

devletçe aynen benimsenmiş ol

duğundan buna riayet edilmesi>rıin 

teminini rica etmiştir. 

Hayvanlara bilhassa yük için 

köylülerimizin eziyet ettikleri, 
onları çok fazla yordukları aynca 
bir takım çocukların da kuşlara 
ve diğer bir kısım ehli hayvanlara 
~iyet ettikleri görüldüğünden 

bunların men'i istenmektedir. 

Yazan: Ali KEMAL SU!'l~fı\fl 
"ı İnsanın inanmak istemı)'eceg 

bir keyfiyet: Almanlarla ı,chlef 
muharebe ediyorlar. Bu facianın 
tafsilatına girişmeğe Iüzuın °1 • 
maksızın denebilir ki iki taraf d• 
kan döküyor. Buna daha ,ha.ıib' 
a~ı koyaınlf"'o1'lar. Çünkü bU~ 
nun mes'uliyetini üzerine alına 
istemiyenler tecavüze başka t• .. • 
rafın sebebiyet verdiğini ;Jeri su· 
rüyorlar. 

Harb resmen ilan edilrııedi.J<çe 
müsellah kavga hukuk sabasınd9 

taayyün etmiş olmuyor. !(aç 5

1~· . 8 ı# 
nedir Uzak Şarkta .bunun ınıs 

·· nıı görülmüştür. Ondan sonra du 

yüzünde biı<birini takib eden ne 

kadar müsellah kavga oldu•
59 

;ıan 
döğüşenler arasında harbin 
edildiği V,itilınemiştir. 

d ··s e
Emrivakiden sonra tahad u 

den vaziyeti kabul ettirmek sU · 

retile barışmak çığrını takib e • 
il. nııı• denler başlaıı,gıçta barb a t 

iriÇ lüzum görmemişlerdir. rn::• 
bugün filiyat sahasmda işte /\.; . 

u· 
manya ile Lehistan arasınd• ırı 

rd'' 'hare be vardır. Şehirler boınb3 
p'ı 

man edildi. Harb haUerinin be · 
·ı~·ııst• velevki nisbeten ufak mıAı 

olsun görülüyor. 

Politika sahasında dipkırn•1181 

arasında neler cereyan ettiğine 
geliooe; gevginlikten sonra bir JıCI" 

d . ı .b. o ıııur 
nuşma evresı açı ır gı ı - . 

gı· 
tu. Londra ile Bedin arasında 
dip gelmeler oldu. Müzakerefe 

girişildi. Öyle ki Alman devlet re- '. 

isinin son teklifleri tetkik edilil'" 

ken bunların müzakere kapıla ' 

rıru .büsbütün kapıyacak ınabi • 

yette olmadığı da görülüyordU· 
Daha evvel Alman ve fraıısıt 
h .. ,_,_,_ . 1 . -~a te•tı 
UAurıllt::t reıs erı arasu~ lc:B' 

edilen mektııbla.r okunur, ırıu 
iJ1 

yese ve tetkik edilirken f{itler 

yalnız Almanya ile Lehistan aıil' 
sında doğrudan doğruya rııüza .• 
kereyi kabul etmek isteınediğı, 
yoksa garb devletlerile anlaşll'81' 

.. riil• 
yolunda bir arzusu olduğu go . 
üyordu. Fakat her ihtilaf g~ı 
-. . U' 
Alman - Leh ihtililfıııın da J11 

d·ıe· 
zakere ve sulh yollarile halle ı 
bileceğinden ümldlerini kesıııi • 

bir 
yenler All'IlJlnya tarafından 

kere daha inkisara uğratılırııŞ ol

dular. İşte yeni vaziyet budtll'· 
. . 'ddetle 

Şımdı derece derece şı 
n· 

merak edilen cihet şoour: Alf11
3 

Leh kavgası nihayet bir A,.rtJP
3 

harbine kadar varacak mı · . 

;. 

ksı· 
Almanyanın hiç belli etrıı• ,

81 
zin politika aleminde •bir rıC ·r 

• bl 
yolu arıyarak bu suretle siyası , 

muvaffakiyet elde edeceği, oıı 
t • 

dan sonra tabiatile garb de,M • 

!erile esaslı müzakerelere gir! 1-

şeceği söyleniyordu. Halbt1ld ",e 
manyanın nasıl 'bir haleti rııiııl 
ile hareket ettiği çok geçrııede: 
kendini göstermiş oldu. ş;rııdı~. 
kadar hep kuvvet ve şiddete 111 •• 

.., f1l 1 
racaatla maksadına varacagı J· 

jSB 
J.an edip durmuş olan yakın ın ol· 

!erin de hhrlandığı üzere bU .. \ı-
ntı sezmek güç değildi. da altı ay evveline kadar bO)' 

Feridun, nikah kağıdlarının Jikle muvaffakiyet de kaıanrnı.'. 
askıya gittiği güne kadar evine olaı; Almanya için birdenibir_ e 1ge'~ lhiç bir dost davet etmediği gibi, n 
Selinle ıberaber, hiç bir a;hbalb e- ri dönmek, yürüyüşü değiştır -ede 
vine de gitmemişti. zordu. Bu Almanya için ııarı rııe' 

Feridunun bir çok dostları var- ve dahilde bir nüfuz ve itibar 
dı. selesi olmuştur. . -et ,·e 

Zaten müşterisi çok !bir dokto- Almanya için bir haysı) ı,ır• 
run dostsuz kalmasına imkan mı şeref davası haline konrııt1Ş bir 
vardı? Almanya kendini işte böyle ~i· 

Fakat, Feridun, neden kimse daire içine kapadıktan sonra~ • 
ile görüşmek istemiyordu? ne kuvvetini ileri sürmek rıı 

Yoksa Selini mi kıskanıyordu? buriyetinde kaldı. ~ 

Bir akşam yemekte içki içer- 1111!•••••••••·--....ıı, 
!erken, nasılsa ağzından şöyle bir ı .. 
şey kaçırmış: 

- Benim zavallı Necdete yap
tığımı başkaları da bana yapar 
diye !<Qrkuyorum ... 

Demişti. Selin kendi ;kendine 
bu sözü düşünerek: 

- Bu adamın başkalarına değil, 
kendine ·bile güveni yok. 

Diyerek ü.ı.ülmeğe başlamıştı. 
(Devam• -ı 

ooGU 
1 Mecmuası 

? ? ? 
• • • 



Günün Me•ele•i: -
Parkeye Çevrilecek 

Şehir Yolları -
Asgari Hesabla 43 Milyarı 
Küsür Lira Lazım Olduğu 

T esbit Edildi 
Istanbulun şehir hududu için

deki meskfuı sahalarında şehir 
rehberlerine göre 6214 sokak 
bulunmakta ve bu sokaklar ya
pılan tetkikata göre 10 milyon 
420 bin metre murabbaı bir sa
ha işgal etmektedir. Bunun yal
nız 1 milyon 700 bin metre mu
r,.bbalık bir sahası parke ile 
döşelidir. Bunların da çoğu bil
hassa tramvay geçen yollardır. 

Mukavele icabınca 15 metre 
geıll§liğindeki yolu perke ile 
döşemeğe ve bozuldukça tamir 
etmeğe tramvay idaresi mec -
burdur. Üst tarafı toprak veya 
ayni mahiyette bulunan Arna-

Havadan Verilen 
Elektrik 

vud kaıldırımı cinsmdendlr. bir 
metıre murabbaı parkenin 5 - 6 
füaya mal olabildiği fen heye
tince tesbit edilmiş olmasına 
göre kaldınmsız kalan 9 milyon 

• 720 bin metre murabbaı sahayı 
parkeye çevirebilmek için as
gari bir hesabla 43 milyou 600 

bin füaya ihtiyaç olduğu anla
şılmaktadır. Asfalt yollanıı be
her metre murabbaı ise 3 - 5,5 

liraya mal aLrnaktadır. İstanbu
lun bütün sokaklarını asfalt 
yapmak !azını gelirse .bu het~
ba göre 43 milyon raddesınde 

bir meblağa ihtiyaç görülmek
tedir. 

~~· 
. , . - ~ .... 

Çemberlaynin Kat'i 
Sözleri 

İngiliz Başvekili Çemberlayn 
cuma akşamı avam kamarasında 

söylediği nutukta şu cümleleri de 
ifade etti: 

- Girişeceğimiz savaş son de
rece çetindir. Bir buhrandan di
ğerine allıyarak yaşamak isteme

diğimiz için mücadeleye giriyo -
ruz ve tecavüzün kökünü kınna
ğa azmetmiş bulunuyoruz. Müca

delenin sonunda buna muvaffak 
olursak fedakiirlıklarımız boşuna 
gitmiş olmıyacaktır.> 

Bu beyanat gayet sarihtir. De -
mek oluyor ki, Büyük Britanya 
imparatorluğu, &enelerdi:r kitin -
yayı sarmış bulunan huzursuzluk 
hav115ıru artık dağıtmağa kat'i o

larak karar vermiş ve azmetmiş 
bulunmaktadır. İngi'ltere Başıl6· 
kili bu kararın tatbiki için, tama

men hazırlanmış olduğunu da 
söyledi. 

Herhalde, önümüzdeki aylar; 
çok meraklı geçecektir. 

BURHAN CEVAD 
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Yeni İtfaiye 
Garajları 

Cereyanı 

İstanbulda 
Hastahane 
İhtiyacı 

Beyoğlu İtfaiyesi Gara) 
Kablolar Toprak Altına Belediye Bu Sene 400 Taksimde Yapılacaıc 

Nakledilecek Bin Lira Yardımda 
Elektrik şirketinin nafıaya ve 

Belediyeye devri zamanlarında İs
tanbulun birçok semtlerine hava
dan elektrik cereyanı verilmiştir. 
ve verilmekte devam olunmakta
dır. Havadan cereyan verilmesi -

nin başlıca sebebi İstanbulun bil -

hassa yollan iyi tanzim olunma -

mış semtlerinde yerden tesisat 

Yapmak imkanının mevcud olma

yışıdır. Halbuki bu .tarzda hava -

d~ elektrik cereyanı vermek telı

liketı görülmüştür. Bunun için 

Elektnk idaresi şimdiye kadar ha

vadan yapılmış olan elektrik tesi

satını peyderpey yeraltına nak

letmeği düşünmektedir. Bu hu • 

susta sarfedilmesi Iflzım gelen pa
ra mühim yekfuı tutacaktır. Elek
trik idaresi bütçesinde gelecek s~ 
ne ayrıca bir faıııl açılaca'ktır. 

Sıtma Mücadelesi 

Bulunacak 
ıl:stanbul Belediyesi şehrin has -

tane ihtiyacı üzerinde ehemmiyet
te durrnaktadır. Mecidiye köyün -
de yapılacak olan 1000 yataklı bü
yük hastane projesi Vekalete gön
derilmişti. 

Yeni yapılacak hastane açıldığı 
zaman bu husustaki ihtiyacı ta -
mamen değilse kısmen karşılıya -
caktır. Buna rağmen mevcud has
tanelerin yatak .adedini de çoğalt.
nıak kat'i bir ihtiyaçtır. Belediye 
hastanelere daha fazla varidat te
min etmek için yeni tedbir !er dü
şünmektedir. 

Stadyoınlara Belediye tarafından 
senevi 20 bin lira.Iık yardım ya
pı1maktadır. 

Mecidiye köyünde yeni yapıla
cak hastanede bir de ders kısmı 
ayrılacaktır. Bundan başka şehir 
için ayrı bir stadyom yaptırmak, 

Cerrahpaşa hastanesinde verem -
Iiler için ayrılmış yere yeniden 

Şehrimiz itfaiyesi için yeni ga
rajlar ve merkez binaları yapılma
sının kararlaştınldiğını yazmıştık. 

Belediye reisliği bu garaj ve bi
nalardan ilk olarak Beyoğlu itfa
iyesi için münasib bir mahal inşa 
edecektir. 

Yapılan tetkikler neticesinde de 
yeni Beyoğlu itfaiye garaj ve 
merkezinin Taksimde yapılması 

münasib görülmektedir. 

Taksinıde eııki talimhane saha
sının nihayetlerinde ve halen Fi
at garajının arkasındaki yüksek 
sahanın bir kısmı bu yeni binaya 
tahsis olunacaktır. 

Diğer 'taraftan Ta'ksimde Gü -
müşsuyu civarındaki büyük jan -
darma karakolunun da yıkılarak 
yerine bir ııehir tiyatrosu yapıla -

cağını yazmıştık. Beyoğlu jandar
ma kumandanlığı binasını teşkil 
etmek üzere, yıkılan bina yerine 
de Fiat garajı arkasındaki yüksek 
sahada büyük bir jaı>darma binası 
inşa olunacaktır. 

İstanbul sıtma mücadele teşki>- yataklar ilave etmek de İstanbul ı--------------
latı kadrosu genişletilmiştir. belediyesince şimdiden kararlaş-

Kadroya yeni kontrol ve sıhhat tırılmıştır. 

memurları ilave olunmuştur. Ay- Hükfıınet İstanbul hastanelerinin 

rıca Beykozun Rivaderesi civarın- masarifine medar olmak üzere 
ıkıki köylerde de sıtma olduğu gô- Belediyeye bu sene de 400 bin lira 
rülerek buralarda da sıtma mü - kadar bir yardımda bulunacaktır. 
ıadete teşkilatı vücude getirilmiş· --+--
t· 
ıri.ıemtekette yeniden sıtma mü- Gümrükte İşler Azaldı 

cadelesi altına alınıl<'ak yerlerle Gümrük muameleleri tama -
te~Iatı takviye edilecek mınta • men durmuş vaziyettedir. Hariç 
kalar için sıtma mücadele teşki- ten mal gelmemesi ve eskiden -
latı kadrosuna bu sene ilave olu- beri gümrüklerde biriken mal -
nacak sıhhat memurlarının sayısı ]arın da bir iki gün içinde kapışı-
51 dir. Bunlardan maada ayrıca tarak memlekete sokulmaması 

ınüteaddid dok.torlar da kadroya gümrük anbar ve· antrepolarını 
aluıacaktır. tamamen boşaltmıştır. 

No.26 --
Ntreden biliyorsunuz? 

- Tanıdım. Çünkü fotoğrafınızı 
g•z~te 'erde görmüştüm. 

Templar, ıabancasının ,.«Ziyeti.-
lmi h•ç değişlirmemışıi. 

- Pek bundan ne çıkar? 
Sebostiyen: 

- Yok, hıçbirşey! dedi, yalnız 
ıizi gördüğüme memnun oldum. 
Lon' Ayolandda dün·kü oynadı -
i:ınız oyun dogrusu hoşuma gitti. 

Templar güldü. Şoför ilave et
li: 

- Bu mar:iere dıye<:ek yok' Ben 
z.:~ ten UaLnonun gi.ı!'iln birinde 
hakkından gelecek b:r adamla 
ka~;~laşacaiJını f'ahmin ediyor -
dum. Ualino üç sene evvel bir çe

le kurmuş\ti. Bütiın şoförleri ha
raca kesrrJştı. Ben de ötekiler gi
bi az mı para verdim? Demin bir 
lıicıise oldu zannederim. Hey • 

dudlar sızi tepelemek mi ıstedi

ler? 
- Hayır sadece tocrübe et -

tiler. 
Sebastiyen başını salladı: 
- Ben ömrümde böyle şey gör

medım,dedi, yaralanmadınız ya? 
- Hayır! 

Templar, arabanın arka pen -
ceresinden baktı. Şoför hakika -
ten tam manevrasını yapmıştı. 

Artık daha yavaş gidiyordu. Geç
tiği yollar, arkadan takib edeni~ 
ri - eğer varsa - ş~ırtmıştı. Hatta 
polis otomobillerinin düdül<leri 
dahı işitılmiyordu. 

Leksington caddesıne vardıkları 
zaanan, şoför sordu: 

- Burada mı inmek istersiniz, 
yoksa 42 inci caddede mi? 

- Burada ineceğim, teşekkür 

ederim. 

- Estağfurullah! Şayed bir gün 
taksiye ve emniyetli bir adama 
ihtiyaıcınız olunıa i789 numaraya 

KISA POLiS 
HABERLERi 

* Yeşildirekte Türkocağı cad
desinde .oturan Doğanın 5 yaşında
ki oğlu Doğan pencereden sokağa 
düııere.k ağır surette yaralanmış 
hastaneye kaldırılarak tedavi al
tına alınmıştır. 

* Vatman Rızanın idaresınde -
ki tramvayla Buhur adında bi -
rinin idaresindeki 183 numaralı 

hususi otomobil Kızıltoprakta çar
p~arak her ikisi de mühim surette 
hasara uğramışlardır. 

telefon ediniz. Yemek sa.atlainde 
ben oradayım. 

Templar daha araba durmadan 
kapıyı açtı ve dışarı atladı. Se -
bas'tiyenin yakası ile ensesi ara
sına da yirmi dolarlık bir bank -
not soktu. istasyona indi. Orada 
bir Iiıva-boda üstünü başını dü -
zeltti. Oradan Valdorfa dönmek 
için en kısa yolu tuttu. Nevyorkta 
iş adamlarının acele .gidip gelı5 · 
!eri o kadar kesiftir ki, hiç kim
senın sağa sola dönüp de gelip ge
çenlerin yüzlerine bakacak vakrt
Jeri yoktur. 

Valkros dışarıya çıkmıştı. Saat 
bire doğru döndü. Templar öi!:le-
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Daha Genç Yaşında 
Ihtiyarlıyan Kadın 

Sevdiği Adamın İhaneti 1e Niçin 
Bıçakla Mukabele Ettiğini 

Anlatıyor 
lemin gürültüsüne, ısrarlı bir te
cessüsle üzerinde topl=an me -
ra:klı gözlerın alakasına tamamile 
lakayd, bigane bir halde ... 

Denizde 
Harb 

Tedbirleri 
Vapurlar Marmaradan 

Öteye Çıkmıyorlar 

Ağırceza He asliye ceza mab -
kemelerinin bulunduğu geıll§, u
zun kori.do.r bugün her zaman -
kinden kala'balık ... Karşıdaki bü
yük camuı önünden başlayıp dip
teki kalem odasına kadar gittik
çe kesafet peyda ederek uğultu 
ile yayılan bir insan seli daha ilk 
bakışta; herhalde mühim bir da
va görüleceğini; bu kadar kişinin 
merak ve alakasını tahrik eden 
bir muhakemeye başlanacağını 

hemen anlatıyor. 

Onlara, koridordaki insanlara, 
hatta önündeki jandarmalara bak
mıyor, hiç aldırmıyor ıbile ... Yal
nız öne eğ>k, sabit dalgın nazarla
rile, durgun öiü bakışlarile kendi 
halinde düşünüyor; sanki kafa -
sın.da.ki başka bir d üıııy anın, uzak 
bir hayal cennetinfa içi.rı.de ge
ziniyor ... 

Dün sabahtan itibaren Akdeniz 
limanlarile limanımız arasında 

yolcu ve yük nakliyatı tamamen 
dunnll§tur. Seferlerin lağvı kat'i 
olarak kararlaşmıştır. Yalnız Ak 
denizdeki yolcu vapurları seri su 
rette limanımıza gelecek, fakat 
buradan Akdenize gerek yolcu 
ve gerek yük nakliyatı yapılmı
yacaktır. 

Çanakkaleye kadar olan Mar
mara limanları ile limanımız a
rasında eskisi gibi muntazam se
ferlere devam edilmektedir. 

Yine lımanımızla Karadeniz 
limanları arasında da seferler ay 
ni intizamdadır. Bu hatlarda, hiç 
bir inkıta yoktur. K.aradenizde 
bulunan bazı İngiliz ve Fransız 
gemileri limanımıza sığınmış -
!ardır. Bir kısmı da Boğazdan gi
rerek Büyükdere ön!erinde de -
mirlemiştir. 

Kimi badaınasız, soluk duva.-la
ra yaslanmış, ki.mi taşlığın muh
telli yerlerinde üçer, dörder kü
çük gruplar halinde toplanmış ve 
bazısı kayıdsız bir serbesti ile ko
ridor boyurn:a yere 9(imelrniş bek
leşen bu lı.aJkın arasında daoha zi
yade ekseriyeti gençlerle kadınlar 
teŞk:i:t ediyor. 

Koridorun yan tarabndaki maz
ımn sırasının etrafında halkala -
nan birbirine sıkışmış ha!kın, sı
ra yanma bir adım daha atmak 
için yekdiğerini itişi; arkadan ö
ne doğru uzanan meraklı başla
rın ileriye, orada oturanlara ba
kabilmek her seb<Jble gösterdiği 

telaş ve istical görülecek birşey ... 
Koridora her yeni gelip de bu 

kalabalığı ve sonra yan taraftaki 
etten kemikten sımsıkı mania hal
kasını gören meraklılar, tecessüs
le gayri ihtiyari bir kere evve!a 
oraya seğirtiyor, hafif bir omuz 
hareketi veya çevik bir el yardı 
mile arkadakileri yanp öne geç
mek istiyorlarsa da onlar için ö
ne yaklaşmak değil; oradaki maz
nunla.rın kim olduğunu .bile gör
mek ne mümkün!. 

Biraz sonra, mahkeme kapısı

nın açılıp koridordaki hal.kın bir
birini ezercesine bir teliiş ve he
heca.ııla salona akmasını mütea -
ki.b onu ıçeriye aldıklan vakit, 
hakimlerın önünde de genç ka
dını ayni mütevekkil ha~inde, 

kendi hayal alemi.ı:ıde görüyoruz. 
isminin Nazan olduğunu ilk is

ticvabdan anlad ;ğımız maznun 
kadını mes'ud, ışıklı bir hayatın 
içinden çekip tevkifhanenin ka
ranlık koğuşla.rına ve oradan da 
hakimlerin karşısına çıkaran se
bebin 'bir ·ölüm kasdile ağır ya
ralama• vak'ası olduğunu da tah
kikat evrakından öğreniyoruz. 

Uzun müddet •beraber yaşadığı 
erkeği ke.;kin bir bıçakla, hem de 
bir e>kmek bıçağile yüzünden, göğ
sünden ve vücudünün muhteliif 
yerlerinden yaralıyan genç kadın 
reisin tatlı bir şefkatle sorduğu 

suallere, saki-n bir ses, içli, hassas 
bir ifade ile ağır ağır cevab ve
riyor: 

•- İsmim Nazan, babamın Hay
ri, annemin Şefi;ka. .. Nümune 
tahsilini brlin:likten sonra evde 
hususi tahsil gördüm. Ailem be-

Bereket jandarmalara. . nim az okumamı, fakat daha zi-
Sıcak günün en yakıcı bir saa- yade bir ev kadını olmamı isti -

tinde etraflannı harlı bir ateş çem- _yordu. Onun için 20 yaşımı biti-
beri halinde çevreliyen bu bü -
yük kalabaOıktan bunalıp kalan 
jandarmalar geniş ha}kayı küçült
mek; halki sıranın etrafından u
zaklaştırmak içm bütün beşeri 
gayretlerini sarfediyorlar. 

Böylece; onlann mütemadi ri
ca, ısrar ve nihayet medrnrl fiili 
müdahalelerile kalın çember bi
raz açılıyor, sıkışanlar dağılıyor, 

o vakit ılerisini, •maznun sırası• 
nı görmek kabil olabiliyor. 

Hayret!. Geniş tahta sırada yal
nız bir kişi; tek bir genç kadın 
var!. demindenberi berkesin bir -
birini itip ka'karak kalabalık bir 
maznun lrafilesini seyrediyormuş
casına uzun müddet etrafında 

bekle;ıtikleri bu sırada evet yal
nız bir kişi; tek bir genç kadın o
turuyor; başını önüne eğmiş öyle 
sessiz düşünüyor. 

Daha ilk bakışta heı>iiz 26 - 27 
yaşında bulunduğu tahmin edil
mesine rağmen yorgun yüzünde 
senelerin ızt>rabı yüklü olduğu 
peUla anlaşılan, daha genç ya
şında ihtiyarladığı görülen maz
nun kadın etrfamdaki kalabalık a-

den sonra çrkan ilk gazeteleri o
kumakla vakti geçirerek, kendi -
sini bekliyordu. 

Valkros gelince: 
_ Benim bu kadar erken gele

ceğimi zannetmiy>ordun galiba! 
Bunu mu söylemek istiyordun? 

- Aşağı yukarı öyle? Galiba 
aksi birşeyler çıktı. 

Templar bir sigara yaktı: 
- Hayır ve evet, dedi. Papulos 

isminde bir zat bu sabah öldü. 
Fakat bu zatın bizim listemizde 
ismi yoktur. Kulmana gelince, o, 
hala yaşıyor 

Templar, olup bitenleri kısaca 

ve sarahatle anlattı: 

rir bitirmez evlendirmek istedi -
ler. Herkes gibi ben de evlenip 
' es'ud yaşıyaıcaktım. Fakat ha
yatta tesadüfler olmasaydı!. 

İstintak hakimi huzurunda da 
kabahatimin heBabını verirken on
ları rahatsız elmiştim. Belki s:z. 

lerl de fazla tafsitatla üzeceğim. 

Fakat bu işi niçin yaptığımı, ş;m
diye kadar bir taıvuk bile kesme
miş elimi neden kana boyadığımı 
anlatmak için tafsilat heriıalde 18.
zımdır. Esasen avukat da tuta -
cağım. 

Evet beni bu vaziyete bir tesa
düf; öldürmek istediğim adama, 
Necmedd·ine hayatta tesadüfüm 
düşürdü!. Karşıma temiz bir ni
şanlı hüviyeti altında çıkıp genç 
kızlık saliyetiınden, hayattaki a
cemiliğimden istifade eden bu a
dam evvela sevgimi, kalbimi, son
ra namusumu ve aile şerefimi çal
dı. 

Kalbim ve vücudümle kıymet
siz .bir oyuncak gibi oynadıktan 

her istediğine nail olduktan son
ra beni .sabret ... Seni muhakkak 
alacağım> d.jye uzun müddet o-

- Huliısa dedi, ortada brr sui
tefehhüm oldu. Papulos herşeyi 

söylemek i.:lıyordu. .Fakat za -
vallı adamın, asıl bizi aıaka.dar e
den şeyden haberi yoMu. Yalnız 

bizim sahte adam dediğimiz tip
le bütün rneBelelerimizi hallede -
bileceğimizi zannediyorum. 

Valkros: 

- Aman, bu adama dıkkat et, 
ded;, birdenbire aleyhine d .. ne -
bilir. 

- Benim de sırtımda yumurta 
küfesi yok ya! Ben de dönerim. 

Sonra böyle kanıcıklık edişınde 

haksrz olduğunu kendisine isbat 

Evvelki gün Pire ve İskende -
riyeye hareket eden Romanya 
vapuru telsızlc geri çevrilmiş ve 
limanımıza gelerek burada kat -
mıştır. 

Her ihtimale karşı Marmara ti 
manları arasında seferler yapa -
cak olan vapurlara geceleri ışı.k 

yakmamaları ve salon ve kama
ra pencerelerini iyice maskele -
1T1"'

1eri bildirilmiştir. 

• ••••••••••••••••••••••••• 
yaladı. Nihayet maksadının da
va müddetini, benim müddeiumu
miliğe müracaat haddimi tayin e
den kanuni zamanı geçirtmek ol · 
duğunu bütün hainliği ile anla -
d,m .. . O vakit bir istida hazır!ı -
yarak sizlere başvurmayı, ömri.
mü ve istikbalimi çiğniyen b:.ı 

mahltikun cezasını vermenızı .} .ıl
varmayı düşündüm. Fakat bir gün 
hazırladığım isi idayı gördü. Yü
züme yılışarak ya!vanp binbir te
minatla kandırdı. Ertesi gÜ!: he
r -'-•- n ; kfıh daıresıne gidip ka
ğıdlanınızı askıya verdik ... Bi l -
~ı.:: L u gun ne mes'ud, ne şendim. 

Fakat ne yazık sevinç ve neş'e 
i:Ie geçen saatlerın ömrü bir sa
niye kadar azmış!. 15 MM:i gün ni
kah dairesine gittiğim zaman hiç 
ümid etmediğim birşeyle Jr.argı -
laştım: Br itiraz vardı. Onun es
ki nişanlısı olduğunu söyliyen bir 
mahallelisi kendi6ini mahkemeye 
vernıiş olduğııını bildiriyordu. 
Dünya başıma yıkılmış gitıi eve 
dürıdüm. Nec:meddin üç gün sonra 
eve sarhoş geldi. Kendini bilini -
yordu. Soyup ceketini çıkanrlr.en 
yere bir :zarf düştü. Garib bir his
sikablelvuku ile titriyerek bunu 
açtım. İçinde yine bir ai:Ie ywv -
rusu olduğu belli olan bir kızla 
başbaşa çıkanlml§ onun nsmi 
vardı ve belli ki bu rE6İm bu«ün 
çıkanlmıştı. Çünkü ayni eiıise ve 
ayni kıyafette i.di. Hem de ala -
minüt fotoğraf daha yaştı. İqte o 
vakıt kendimi kaybettım. Bıçak 
1itriyen avucumun içine girdi, vur

dum. 
Hakim; bu itira<ftan sonra hala 

hastanede bulunan genç erkeğin 
~elbi için muhakemeyi talik etti. 

Halük Cemal 

ederim. Diz çöker, ağlar, ronra 
yiııe birlikte takib ettiğimiz izin 
peşine koyuluruz. 

- Hangi iz? 

Templar kaşların ı çattı: 

- Ne bileyim? Yalnız benim 
düşündüğum ibirşey var. Hepsjni 
çabuk ça.buk öldürmek doğru de
ğil. Çünkü bu adamlar böyle sür
atle ortadan kaybolurlarsa, bizi 

büyük patrona kadar kim götü -
recek? Halbuki ben bu adamı 

mutlaka tanımak is>tiyorum. Eğer 

Papulos doğru söylediyse İn.sel -

haymın bundan sonraki faalıyet
lerine dilı:kat etmek J.azım. Ben 

de bunun için hemen eve döndıim. 
Valkros dostunun önüne bir 

viski soda uzattı· 

- Anlat bakalım, dedi. 

- Bil Valkros, g:riştigimiz mü-
cadelenin masrafını bana ödiye
ceğınizi vfıdetmiştiniz değ:J mi? 

(Devamı tıar) 

Harbin Yeni Safhaları 
Almanya ile Polonya arasında 

başlıyan harb nasıl bir se~·ir ta
kih edecek?. Şimdi, herkes, birbi
rine bu suali soruyor. Cuma sa
bahı şafakla başlıyan taarruz, ye· 
ni ve umumi bir cihan harbinin 
ilk işareti midir?. Yoksa, hala, 
sulh ümidleri var mıdır?. 

Şu satırları yazdığımız daki -
kaya kadar gelen en son ajans 
haberleri, maalesef bize vazih bir 
fikir verecek mahiyette değildi. 

Yalnız, şu muhakkak ki, İngiliz 

Başvtkili Çemberlaynin avam ka· 
mara,mda söylediği sözlerden de 
anlaşıldığı v~hile, sulh cephesi, 
Danzig ve Polonya davll5ını bir 
prensip> m~esi addetmiş ve 
kat'i mukavemete, taarruzu dur
durınağa azmetmiştir. İngiltere • 
de ve Fransada nrnumi seferber
lik ilin edilmiş bulunuyor. 

Sulh cephesi, Polonyaya karş,ı 

yaptı;lı taahhüdler.e sadık kala

cak ve de-rhal harekete ge~ecek -

tir. Bu takdirde, Avrupa, bir u

mumi harbe nhne olacak. de -

mektir. 

Polonya]Jlar şiddetle H azimle 

mukavemet ediyorlar. Bertin as

keri ve siyasi mehafilinin son 

günlerde tekrarladıkları bir iddia 

vardı: 

- Beş günde Polonyayı harb 
harici bırakabilmek!. 

Fakat, bu iş. bu kadar kolay ve 
basit bir mesele değildir 

Bitaraf askeri müşavir ve mü· 

tehassıslar, 40 milyon nüfuslu, 

modern ordulu ve vatanperver 

Polonyanın, tek başına kalsa da

hi, Almanyaya birkaç ay muka

vemet edecek kudrette olduğunu 

söylü)·orlar. 

Neti~c ne olacak?. i te, asıl 

kestirilemiyen ve bütün dünyaca 

merakla beklenen nıokta budur. 

Yalnız, sulh cephe,inin her cihet

çe faik bulunduğu da, gtin gibi 

aşıür bir hakikattir. 

REŞAD FEYZJ 

Sonbahar Tarifeleri 
Azalıyor 

Vesaıti nakliye i.dareleri •on
bahar tarifelerini hazırlamağa 

bE.slamışlardır. Bu arada Şirketi 
H•~ :iye idaresi yarından itiba
ren Bebek ile Küçüllsu arasında 
işliyen ve yo!cu da taşıyan araba 
vapuru seferlerini lağvedecek -
tir. DenizYollan idaresi Adalar, 
Yalova ve Anadolu yakası iske
leleri arasında sonbahar tarife
lerini bu ay sonunda tatbike baş 
hyacaktır. 

Mekteplerin erken açılması do 
layısile de Adalardan ve Boğaz
dan sabahları köprüye olan va -
purlaJ' mektep saatlerine göre 
tebdil edilecektir, 

Prost Geliyor 
Şehir planının tafsilatlı planla

nnı hazırlamak üzere Par:sten 
Vaye isminde bir mimar getirHe 
celr.tir. Vaye şehircilik mutehas
sısı Prostla şehrimize gelmış ol::.
calı:tır. . .. 
Birimizin Derdi 

Hepimizin Derdi 
Ada Vapurunda 

Uyuyanlar 

...... 

Adadan bir okuyucumuz ya
zıyer; 

•Bilha6Sa akşam post.alarm
da şikayet edilecek bir man
zara ile her zaman kargrlaŞ1 -
yoruz. Ki>prüden Adaya ka
dar yol uzun olduğu ıçin ba
zı yolcular kamaralarda u -
zun boyıhı uzanarak yatmak
ta ve yahud kiiğıd oynamak
tadırelr. Bu yüzden bir\-Ok 
yolcular hem rahat ız ol -
makta, hem ayakta kalmak
tadırlar. Bu halin Öll'll~ ge
çilemez mi? .• 
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1. 1914 den 1939 a Kadar 1 ---·--
kii Buhran Ve -u D'ÜNYANIN EN KISA 

BOYLU ADAMI 

• 

• • m ir Sene 
Meğer bu, memleketimizde ıml§ 

de haberimiz yok. Bir Avrupa ga
zetesi bakınız ne yazıyor: 

cAnadolu sahilinde, Bandırma
da Hüseyin adlı birisi vardır; ya-

Kanlı· El·diven 
1914 - 1918 Harbinde Almanya 
Hasım Memleketlerde Harb Etti 

1914 - 1918 harbi, eski A -
vusınrya - l\Iacaristan İmpara
torluğu Veliahdı Arşidük Fran· 
sois Jeseph'in Prençip adlı bir 
Sırp (,rafından öldürülmesi yü • 

zünden başlamıştı. Umumi Har
bin başlamasına hakiki sebep bir 
Sırplının, bir veliahdı öldünne
~i miydi? Hayır .•. 

Siyasi suikasd ve katil hadise

si, 1914 senesinden Mha evvel ve 
son yirmi yıl içinde defalarca vu
kuhulmuştur. Yugoslavya Kralı 
Aleksandr'ın ve müteveffa Fran
sız llarici~-e Nazın meşhur 

Brian'ın sıtlkasdle katilleri bu 
hadiseler arasındadır. 

1914 harbinin başlamasına ha
kiki schep, bugüne kadar Fele • 
menk,de Dorn şatosunda rahat 
ve refah içinde zinde bir halde ya 
~ayan Kayser Vilhelm'in ihtiras

ları idi. Sabık Kayser, kendi ih
tiraslar1na Alman sanayi ve ikti~ 
sııt erbabını meclup eylemiş, ya. 
hut Alınanya'nın büyük sermaye 

ve i~ teşekkWleri sahiplerinin ih. 
tiraslan, sabık Kayseri fütuhat, 

i'tila arzularına. üstünlük esas -
!arına göre hazırlanan plan üze· 

Cepheye 
rinde yürütmüştü. 

Alını.nya'da neşrolunan gaze
teler, kitaplar vasıtasile, konfe • 
ranslarla, nutuklarla fikirleri, üs

tünlük d&visını hakikat haline 
getirmek, hazırlanan halk kütle. 
si, Umumi Harpte dört sene çar. 
pışnuşb. 

Umumi Harbin hakiki sebebi, 

Müsabakadan Evvel 

Hareket 

İngiltere • Alınanya arasında de· 
vam ederek bahri rekabet ola -
rak da gösterilir. Bu rekabet, ik. 
tisadi ve sınai tefevvuk, siyasi 
teferrüt ve askeri fütuhat ile 
beraber yürümfujtür. 

• 
Tarih, tekerrürden ibarettir, 

diye yüzlerce defa tekrarlanmış 
bir söz vardır. Bu söz, bazı fark. 
larla pek çok harplerde ve hadL 
selerde bir hakikati tasvi.r eyler. 

şı 36, boyu da 55 santimetredir. 1 1 
cBir İngiliz sinema ş;rketi, bu Nakleden: SİS 

hilkat garibesile bir mukavele ak- -----------
detmjş, merakli filimler çevire -
cek ...• 

Bu yan bize, isimleri tari:he ge
çen birçok cüceleri hatırlattı: 

Polonya Kralı Stanislasın meş
hur cücesi 22 yaşında ve 33 santı
m~ro boyunda; Prenses Lolenin 
cücesi 7 yaşında ve 75 santimetro 
boyunda; Prenses Hümiçeskanın 
Barvilaskisi 33 santirnetro boyun
da idi. 

LONDRADAN NEVYORKA 

12 SAATTE 

Nakil vasıta'arı günden güne 
terakki ediyor, sür"atleri artıyor. 

Büyük bir tayyare şirketi mü
dürü olan kaptan Rikenbaşer, 1944 
senesinden evvel Londradan Nev
yorka 12 saa1te gidilebileceğini 

temin ediyor. 
H\35 de, döt sene geçmeden At

lantik denizinin 'tayyarelerle a
şılabileceğini söyliyen 'Cle bu zat-

1 tır. 

1 

11 YAŞINDA BİR MİRALAY 
Bu; Sen Dominik Cumhuriyeti 

sabık başkanı General Trüjilo 
Molinanın oğlu Romfis Trüjilo -
dur. 

General Trüjilo, Sen Dominik 
orduları kumandanı ve Cumhuri
yetin hakiki diktatörüdür. 
Dünyanın en çok nişanını ha -

mil adamı olmakla ift iliar eder. 
Ordu başkumandanı unvanından 
başka •vatan ,haJaskiırt>, • Üniver
site dekanı., cFilo kumandanı• ve 
.Karaib Sezan• unvanını taşır. 

Kadın kocasının geciktiğini görünce 
merak etti, telefon açtı, ccvab alama
dı. Bunun üzerine merakı bir kat da
ha arttı. Şoförünü çağırdı. 

- Çabuk yazıhaneye git, beyefendi 
neye gecikti, merak ediyorum dedi, 

Şoför hanın kapıcısına sordu. Adam 
7-8 numaralı dairenin kiracısını hana 
girerken görmüş, çıkarken görmemi,,tL 

- Yukarda, odasında olacak! dedi. 
Şoförle beraber asansöre bindiler, 

yukarı çıktılar. Kapıyı vurdular. 
Kapı kendiliğinden açıldı. Aralık du

ruyordu. 
Girdiler, antereyi geçtiler. Yazıhane 

odasında ışık vardı. Bu kapıyı da vur
dular. Cevab çıkmadı. Kapıcı kapıyı 
itti. 

Bay Ali Katmer, masasının üstüne 
yığılınışh, başından kanlar akıyordu. 

İkisi birden haykırdılar: 
- Ölmüş! .. Öldürmüşler! .. 

Öyle şaşalamışlardı ki, uzun mtid -
det kımıldanmadan oldukları yerde 

durdular. Neden sonra kap1cı kendini 

topladı, telefona atıldı, zabıtaya haber 

verdi. 

Yarım saat sonra ıneınurlar geldi -
ler. Doktor cesedi Jnuayene etti. Etrafı 
araştırdılar. Cinayet bir balta ile işlen
mişti. Kasa açıktı. Kfığıdlar, zarfla, dos
yalar yerde sürünüyordu. 

~fa.sanın başında, kan içinde bir tek 
eldiven buldular. 

Bu eldiven erkek eldiveni idi amma, 
Bay Ali Katmerin eline göre değildi. 

Her halde katil veya katillerden biri 
eldivenini d~ürmilş olacaktır. Buna 
nazaran da katili yüksek tabakada ara
mak, iyi giyinenler içinde tahkikat 
yapmak l<izımdı. 

* İki gün sonra gazeteler Bay Ali Kat
merin katilinin yakalandığını yazdılar. 

Bu Bay Katmerin eski muhasebecisi 
Bay Cenill Fakar'dı. 

İşten çıkarılmıa olınası, son zaman
larda patronla olan ı;iddetll münakaı;a

ları, bulunan kanlı eldiven onu itham 
ediyordu. · 

Muhakemesi sırasında her &ey aley
hine çıkıyordu. Mahkt'.lm olacağı mu -
hakkaktı. 

* Karar verileceği gün, fotoıraf me -
rak.lısı bir genç, yeni ynptıi'ı albümde
ki resimleri arkadaşlarına gösteriyordu. 

lllit!l:S 
ANKARA RADYOSU 

DALGA UZUNLUÖU -:; 
T.AQ. 19,74 m. 15195 Kes. 20 !-· zo p.'"' T.A.P. 31,79m. 9465 Kes. J(ff• 

1639 m. 138 Kes. ızo 

Koca Bulmak İstiyenKızlar, Güzel
lik Müsabakasına Girmezden Evvel 

Güzelleşmeğe Çalışırlar 

Kayser Vilhelnı'in halefi Hit
ler, 1914 • 1918 harbinde bulun
duiu halde, maalesef harbin hu
sule getireceği faciadan, tahrip • 
ten, bırakacağı bO'Jluktan, ıztı • 
raptan ve felaketten ders alama. 
mışhr. 

Küçük oğlunu, resmen Domi
niken ordusu miralayı tayin et -
miş, üniformasını da giydirmiş

tir. 

Bay Fak.arı bir ay evvel Bay Katmer 
isinden ç1karm1Ştı. Kanlı eldivenin de 
Bay Cemile aid olduğu anlaşıldı. Cemil 
zaten eldivenli gezdiği için kendisin
den herkes şüphelenmiş, zabıtaya ih
bar edilmiş, adam yakalanmlŞtı. 

Bir aralık arkadaşlarından biri sor-
du: JI-~~~~~~~~~---

Amerikada hemen her gün bir 
güzellik, bir zarafet veya bir şık· 
lık müsabakası tert;b olunur. 

Sulhan veya uzla~ma ile hal -
)edilecek çareler, esaslar, yollar 
varken. pek çokken, eski Kay -
ser Vilhelm'in bugünkü halefi • 
nin silahla ve harple Lehistan a
razisi üzerindeki arzulannı ha • 
kikat haline getirmek istemesi 
bu iddianuzı tevsik eyler. 

1914 • 1918 harbi. diinY"daki, 
bilhassa Avrupa kıt'asındaki mil 
Jetlerin, insan kitlelerinin geçen 
yİrmi sene içindeki yeni, çeşitli 

fikir cereyanları ve kasırgaları i. 
<ıinde bulunınadıklan bir zaman
da b.şlanuştı. 

Dünya milletlerinin ntane"vi~·a· 

tına nüfuz etmiş, yerle nıiş olan 
fikir kasırgal:ırını, Unıurni Har~ 

bin ıztıraplan. hımıle getirdiği 

bo~luk ve yoksulluk doğurmuş. 
tu. 

Alman devlet adamları umu
mi bir harbe sebep olacak Lehis. 
tan'a taarruz macerasına atılma
ğa karar vermi~, Alnıan milletini 
hangi uçurumlara fırlatacağı bel
li olmıyau harbe sevkcylemiştir. 

Yeni miralay her gün vazife • 
sine devam ve pek güzel de ida
re ediyormuş. 

BUGDAYDAN YAG 

ÇIKARIYORLAR 

Son zamanlarda buğday tane • 
!erinden, pamuk yağına benziyen 
bir yağ çıkarılmağa başlanmıştır. 
. Amerika değirmenlerinde sene

de 5 mHyon teneke buğday yağı 
çıkarılıyor. Bu yağ, kokusu pek 
fena olduğu için şimdilik sanayi· 
de kullanılıyor. Amerikalı kinı -
yagerler, bu fena kokunun izalesi 
çare!erini arıyor. --· 

Doktorun Öğütleri : 

İplik Kurdu 
Barsaklarda olan iplik kurt1an da 

bizi çok müteessir eder. Bunlar ma

katta. şiddetli kaşıntı yaparlar Bil

hassa cocuklar çok kaıtınırlar. 
Bu da, iyi temb;lrnmemt,, yıkan

mamış meyvelerden, sebzelerderı oo
ialır. 

Tedavi etUrmeil ihmal etmek dof-

Sorguya çekilen Cemil itiraz etti: 
- Evet, tekrar işimi iade etmesini 

rica için bir ilci sefer maktulün yazı
hanesine gittim, görüştüm, fakat ka
til ben değilim. Maktulün kılına bile 
dokunmad1m. 

Niaznunun kuvvetli bir iddiası da 
cinayet günü İstanbulda olmayışı idi: 

- İz.mirde idim. Burada iş bulama

yınca İzmire gittim . 
- Peki maktulün yaz1hanesinde el

diveniniz ne arıyor? 
- Görüşmeğe gittiğim gün düşür

müş olacağım. Eldivenin tekini kay -
bettiğimi biliyorum, fakat nerede dü-
3ürdüğümü hatırlıyaınıyonım. 

- Boş hlf ediyorsunuz. Yazıhaneyi 
süpüren hademe bulur, Bay Aliye gös-

terir, eldivenin kendisinin olmadığını 
söyleyince hademe alırdı. Hem cin.a ... 
yet günü İzmirde olduğunuzu nasıl is
bat edersiniz? 

Cemil bu sual karşısında yutkundu, 

kekeledi, cevab veremedi.. İzmirde ol
duğunu isbata imki\n yoktu. , 

- Yahu bu resmi nerede aldın? 
- Bak altında yazılı: cİzınir fna • 

rı. 2 eylOl 1938. 
- Yahu şu resme biç dikkatli bak -

madın mı? Şu havuzun başında duran 
adam kimdir? 

Hep birden reı)me baktılar ve &a
şaladılar. İzmir fuarındaki havuzun 
başında duran adam Cemil Fak&rdı .. 

- Bugiln bütün gazetelerde resmi 
var. Demek adamcağız sahiden ma ... 
summuş ... Cinayet 2 eylO.lde İ§lenmiş
ti değ.i.l mi? 

- Evet. 
- Hemen bu resmi mahkemeye ıö-

türelim. 

* Bir fotograf, tesadüfen çekilen bir 
resim Cemili mahk:Umiyetten kurtardL 

Peki amma, ya kanlı eldiven? .. 
Cemil bu eldiveni Bay Alinin ya

zıhanesi üstünde unutmuş, eldiveni k~
ğıdlara, karışmı.şta. Katiller evrakı altüst 

edip para ararlarken eldiven de yere 
düşmüşta ... 

Bugün Cemil Fakarm yeryüzlinde en 
çok sevdiği şey fotoğraftır. -BUGÜN i PEK Sinemasında 

Şanlı Ordumuzun Trakya Manevraları 

Vücudların.n güzelliğini teşhir 

etmek, bu sorctle koca buhnak is
tiyen Amerikan kızları, müsaba
kaya girmezden evvel •güzellik 

müesseseleri> ne de\•am ederler. 
Masajla vücud 1 arının kosurlu yer
lr:ni düzeltmiye çalışırlar. Yu -
kandaki resim. bu müesseseler • 
den birine devam eden kızların 

kollarını düzeltmek için idman 
yaptıkları sırada alınmıştır. 

:. ru olamaz. Bu kurtlar çok inatçıdır. 
Dikkat: Hakiki sesli ve Türkçe sözlü 1000 metroluk 

Ayrıca programda: 

Yalan'.. 
- Şehvet hürrıyeti. 

Yalan! .. 
Çocuk ve .. Medenıyet bu yalancılığa daima 

dü~"!lan olacaktır. 

En siıslü ve aldatıcı birer nazar.ye gibı kar -
şımıza konan ve Karagoz perdesınden insanlara 
seyrettir.len bütün bu cazip hayaller ancak insan
lığı tekrar vahşete döndürebilir. İnsanlar artık yal
nız telsize, ele;<triğe, tayyareye sahip değil, bir 
de maşeri vicdan ve akideye malikler. Bu maliki
yet onları daha sıkı bır cemjyetçiliğe, daha derli 
toplu bir inzibatçılığa çekiyor. Bu koyu inzibatçılı
ğın hamurunda idrak ve şuur kadar hürriyetin de 
payı var. Kocasının yanında yatarken bir başka 
erkeğin hayali ile sarmaş dolaş olan, Çocuğunu 

ok'larken gözünde kocasının ardında sıra sıra er· 
kek başının canlandığını gören kadının hürriyet 
davasına ve tahakküm iddiasına kitlenin kadını 
hiçb: zaman yer vermiyecek ve o .. Kadının adı 
!ikinde de, sonunda da daima: 

- Orospu ... 

Kalacak. Ve .. Bu kara damganın yaratmak 
lsted;ği iLm, edebiyat, zevk, san'at hiçbir zaman 
Cuhşıı:ı ilmi, fuhşun edebiyatı, fahişenin zevki ve 

1914 _ 1918 harbinde daima ha.. Kolay kolay vücudil ve barsaltlan 

sım menıleketler arazisinde har- bırakamazlar. Bu sebeplen devamlı Büyük Vals ve N evyorku Titreten Adam 
ve sık tedavi lizımdır. ll••mıİiıll••••••••ıunı.•ı••••••••••••lııılll (Devamı 7 inci sahıfede) ı•-...;.;;..;;;;;...;=;;.;.;....;;;===----..:ı 

onun san'atkiırlığı olmaktan kurtulamıyacaktır. 

Ve .. Onlar bütün tezahürlerile daima ayni şehrin 
ayni mahallesinı işgal etmekte devam edecekler ve 

bir gün kendı kendilerin sönüp eri) erek ya mahvo-
lacaklar, ya teslim! 

Eğer bir kısım hala Didara: 
- Hanunefendi... 
Diyor, haliı Cavidana: 
- Hanunefendi... 
Diyor, 
Bu, hammefendimiz ... 
Hanımefendimiz ... 

Lafı karışık müşterek bir sıfat olabiliyorsa 
henüz dejenere tipin bütün bütün hürı·iyetile kit·· 
leye çıkarılamamasından: yüzlerindeki maskenin 
yırttlmamasınc!andır. Beyoğlunun dar ve karanlık 
bır sokağında etini ve ırzının çıplaklığını ortaya 

koyarak ekmeğini ve mil§terisini bekliyet zavallı 
kadın. 

- Didar Hanımefendi!. 
Den çok daha üstün, çok daha faziletlidir. O, 

bir kurbandır. fakat Didar fuhşun ilim ve ede -
bıyatının bataklığında besiye giren ve zehir saçan 
bir mikroptur. Cemiyet ötekine acıyacak, fakat, 
bunu mahvedecektir. Ne yazık ki, şimdi ben de 
ounlardan biriyim! 

Nusret telefon etti: 
- Bir iki gece ne olur Adada kalıverelim .. 
Hemencecik: 
- Pekey ..• 
Demedim. Epey üzüldü. Övl.e yalvanyor, oyl~ 

yalvarıyordu ki.. 

En son bu yalvarıııları hoşuma gidiyor, sesi 
tatlıla~ıyor, hassas, heyecan ve ahellik dolu bir 
nağme gibi kulaktan kalbe akıyor. Telefon bu 
sesi değiştiremiyor, elektrik bu sestekı içliliği gi
deremyior. 

En çok bu yalvarışları hoşuma gidiyor 

- Yapma Belkis ... 

- Ne olur canım? .. 

- Peki.. Bir gece olsun:, 

- Kırma beni, bak ağlıyorum ... 

Derken, bir çok defa aklımdan geçti: 

- Hayır .. Olmaz, imkanı yok .. Gelemem .. 

Diyeyim. Dilim ne kadar onu üzmekten baz-
zederse etsin, yine kalbimle ıbirlik değildi. Fakat 
boyuna lafı uzatıyor, onun his, ahenk, heyecan 
dolu titrek sesinin kulağımdan ayrılmasını istemi
yorum. O, söyledikçe ben yavll§ yavaş gözlerimin 
içinde onun hayalinin dolgunluğunu buluyor, bu 
hayali gözlerimin içinde hapsetmek, onun koku -
sunu ciğerlerime iyice sindirmek istiyorum. Tuhaf 
çocuk. Bazan müthiş hoşuma gidiyor. Onu adeu 
kalbimle sevdiğimi hissediyorum: 

- Niçin gelmiyor .. Nerede?. 
(D•vamı var) 

BUGtlıc 

Saal 18.30: Pr....,.,... 
Saal 18.35: Müzik (Puar çaYI 

PL) 

Saal 19.05: Çocuk ııaatı. 

Saal 19.35: Tlirk müzlil: (Fasıl b; 

:retı). Saal 20.10 Net'ell pliltl&r • 

Saal 20.15: Müzik (sollııtıer). 

Saal 20.30: Memleket saal 01•"• .... 
jans ve meloorlojl haberleri. .... 

Saal 20.45: Tlirlt müzıtl: OkaJ' il· 
lar Semaha! Özdense5, Muzaffer 

1 
kar, Çalanlar: Vecihe 1>ar7al, Beti 

Erer, Rwıen Kam. 1 - Udi ~ • 
Hüzzam pqrevl 2 - Mahmul ce1'" 

letlln Paşa - Hüzzam prlu (it••""' 
eyle mesl&ne lal bir nldh). S - 8""' 
lihattln Pınar - Hüz.am şarlu : 
vlyorduın onu). 4 - Lemi • ltilr 

hlcazltir prlu (Nadandı bülblll)• 

5 - Arif BeJ' • Kürdlllhlcazk&r .... 
kı (Düşer mi pnınaT). 6 - Faik JIOf 

ıı:•· - Suzlnilr: şarkı (Kuzucafım ne s•· çırsın benden. 1 - Blmen Şen • i• 
fih ııarıu (Bensiz eJ' Pli l'itlfOl' 1 
lemde meJ' nwı eJleme). 8 - ~ 
Ö.toprıılt • Hünam tarlu (C;:._ 

hicrlnle cönlüm yıkılsın). 9 -

Tlirküsü • Bülbül taşla ne .-ezer>-
10 - Halit türküsü - (Kanun>· 

Saal 21.30: Müzllt (RIJasetlcilJJılı"' 
Bandoso - Şel: İhsan Kllnçer): 1 ..
Domenlco - Marcla Mllllare (!\Jıortl• 
2 - Valdteufel - Çiçekler ıvalJl• 

ıil· 
S - C. ltL Veber - «Oberon• uyer U. 
rö. 4 - Ma.ssenet - Scencs DraıJJ• 

11ıea) Prclude et Dlvertlssemcni, b) 

lodrame. c) Scene finale. _... .... 

1 1 1357 Hicrl 

1 

IW Ruıııl 
Receb Ağustos 

19 21 

1939, A;iı, Gün 246, H!Jlr 12l 
3 EyllU PAZAR --

Vakitler Va1atl Eıaııl 

n. dL .,!•· d,!:. --- 10 45 Güneş 5 26 

Öğle 12 13 5 33 

İkindi 15 53 9 ıı 

Akşam 18 40 12 00 
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j Tedkike Değer Bir Mesele 1 

alar Niçin Avru. 
paya Gidiyorlar? 

8izde Hastayı İyi Edecek Tam 
Mütehassıs Mevcud Değil mi? 

n.ıcte garib hır adet vardır. Pa
~1 olan biraz hastalandı mı te
~·•veya ameliyat için hemen Av
Paya gitmek ister. 
<\caba neden; Bizde doktor mu 
k• .. "11 . "ı\ltehassıs mı kıt?. yoksa 
•vıyi yapmasını bilen mi mev
d değil? 
~Urkçemizde güzel bir ata sö
' Vardır: 
..._ Allah hekimsiz, hllimsiz 
:~~ koymasın .. Amma ellerine 
Aduşürmesin .. Derler. 

0>ba bu ata sözü doktorun ve 
~itnlerin nesinden şikayet edi
r lhstaya sorarsanız: 
~ Allah derd verip derman a· 
llı<ı.ın. Dıye cevab verir. 

Derman aramak için de dünya
~ .. 
. 0 bür ucuna gitmeğe razı ol -
gunu söyler. Hastanın bunda ta
<ıııl'n hakkı var. Candan tatlı hiç 
'ley yokmuş. 
~•Kat doktorlar da tatlı cana 
katıyoruz .. Diye yanlarına va

' llıı.ı or. 

~ımıza da eminim. Öyle doktor ı 
arkadaşımız vardı.r ki dünyanın 

en meşhur profesöründen daha iyi 
1 

ve daha mükemmel ameliyatlar' 
ve tedaviler yapmışlardır. 

l!yatı yap~lır ve en mühim hasta-

1 
lıklar tedavi edilir.• 

Avrupaya tedaviye gidip gelmiş 
bir hasta da şunu söyledi: 

- Avrupaya tedavi için gitmek 
demek mevcud paralarını, serma
yeni Avrupalının çantasına doldur· 
mak demektir. Avrupalılara göre 
Hastalığı tedavi için yola çıkmış 

5- S O N T E L G R A F - 3 EYLOL 19· 

CJ[ B:} Türk Film Stü yoları Far liyette 
DİPLOMATLAR 

- Avrupa diplomatları neye 
benzerler? 

- Saz çalanlara! ... 

- Hepsi bir araya gelince ne ça-
larla ? .. 

- Küçük hükumetleri ... 

HAZIR CEVAD 

- :evlendiğin zaman kaç ya -
şında idin? ... 

- Pek bilmiyorum ... 

- Neden? ... 

- Çünkü o vakit aklım başım-
da değildi! 

l\lANTIKİ BİR CEV AB 

· Hizmetçi kız, balık tabağını 

sofraya koyarken bayanın gözü, 
balığın üzerindeki iekelere ı!işti 
ve: 

- Kızım, dedi. Balığı kızart -
madan evvel iyice yıkamadın mı? 

Hizmetçi kız, omuzlarını silk
ti, dudağını bükerek ceva,b verdı: 

- Ömrü su içinde geçen bir 
hayvanı yıkamıya lüzum ııörme 
dlın. 

MEYHANEDE 

- Yahu, burası pek göz önü ... 
her gelen, genç bizi görecek. Şöy· 
le bir kenara çekilsek, otursak ... 

- Adam sen de! Burası mey -
haned'r. Kim ne diyecek? ... 

- Öyle amma, kabahat de gizli, 
ibadet de gizli, derler. 

Meyhaneci söze karışarak: 
- Bayın hakkı var, der. Tevek

keli her gece eve küfe ile git • 
miyar ... 

Yeni Sezonda Göreceğimiz Türk Filmlerinde 
Yeni Yet işen San' atkarlarımızı da Alkışlıya cağız 

Bu sene, sinema sezonunda ye
ni ve muhtelif janerlerde yapıl • 
mış bazı türkçe !ilimler görece -
ğiz. İstanbulda mevcud üç filim 
stüyosundan, İpekfilim stüdyosu 
bu sene dört türkçe filim hazır -
lamıştır. Bunlardan cTosunpaşa• 
ile cAllahın cenneti• ikmal edil
miştir. Bizzat Muhsin Ertuğrulun 
oynadığı •Şehvet kurbanı. da ik
mal edilmek üzeredir. Müteaki -
ben binbir gece masallarından a
lınan •Kahveci güzeli. ne baş'a
nacak, bu filim de mevsime ye -
tiştirilecektir. 

Halı! Kamil filim stüdyosu, Re
şad N urinin •Taş parçası• isimli 
piyesini filme almıştır. Bu müesse
sede de şimdi Vala Nureddinin 
yazdığı bir pulisid filim çevril • 
meğe başlanmıştır. 

Müteakiben bir de tarihi filim 
ile cGönü!. isimli bir filim çev
rilecektir. Fakat bu son iki fil -
min bu sezona yetiştirilebıleceği 
şüphelidir. 

•Şehvet kurbanı. filminde Muhsin Ertuğnıl ile Cahide 

İpek, Marmar'a ve Halil Kamil 
film stüdyolarında türkçeye duble 
edilen ecnebi filimlerin adedi o
tuzu geçmektedir. Buna nazaran 

sezonda hemen her hafta bir türk
film görmek imkanı olacaktır. 

Bilhassa bu seneki !ilimlerde 
yeni yetişen san'atkarlarımızı al
kışlamak fırsatını da i>ulacağı.z .. 

Hayat öyle Bir 
Muamnıadır ki. 

Şurası muhakkaktır kı Türk fi 
sanayii büyük hatvelerle ileri< 
mektedir. Bugünkü faaliyet ı .ı 

kanaati takviye eder mahiyette -
dir. 

İskambil 
Kağıdından 

Mayolar 
_nir kel.me söylemek için daki· 
~ ôU'ca düşünüyorlar. Nihayet bi· 
t 81kışınca hemen cevab veri • 
'lrlar: 

Fakat bazı doktor arkadaşları -
mız da garib bir tesirin altında 

hastalarına Avrupayı tavsiye et
mekten zevk alıyorlar. 

Tekrar ediyorum. Bunun hiç 
bir manası yoktur. Dedikleri gibi 

bir hasta bütün varını yoğunu sa~ _v_ALAN ___ MI __ ? _ • 

mağı gözüne almıştır. Binaenaleyh Zengı"n Olmak Her lsteg"' ı· vapa ' Eknd.ını. Bu hastayı tedavi 
.ııı A~rupaya götürmek lazım, 
·~nk" "1ıı u Avrupada şu var. Bu var~ 
~ elı:at için hcqey tamam ha • 
" l!aç .. Röntk('n ... Tedavide dik
i, 

memleketimizde dridnot yapılmaz 
amma .. Dünyanın en mühim ame-

otelci, asansör memurundan iti -

(Devamı 7 inci sahifede) 

Pari Kokotları Ceçenlerdc bir doktorla konu
~0rduk. Doktor derdi mühım bir 

~::~;,yanından yeni çıkmıştı. Paris Dünyanın 
' li i~ durmayın .. dıyordu. He-

~n bu hastayı Avrupaya götü • c t •d • D l 
~ · 13u mühim hastalıktır. Teda- en ne ı l r er er 
~ni yapan da dünyada iki pro
~ tdur. Biri Amerıkada .. Birisi 
t\ı l'artsde, en kısa zamanda götü-

rs<niz kurtulma ümidi vardır. 
...._Yüzde kaç nisbette!. 

, ...._ Oru Allah bilir. Fakat siz o
,~ b' 14 ı.: kere Avrupaya götürünüz. 

1iey yoluna girer. 
)Q' Amma doktor, hastayı görü
. rsunuz. Sağından soluna döne
ııy 0r. Avrupaya nasıl gider? 

16~ G 1 tmesi kolay. Hemen alıp 
·Urünüz. 

~ Burada bu ameliyat yapıla· 
mı• 

lıokto~ burada güldü: 
le' Aman ... ded .. bizim memle • 

1~ drednot yapılır mı hiç? 
...... 

~u cevaba tabıi akan sular du· 
lidu. Hastanın ailesi şaşırıp kaldı. 
~a~tanın Avrupaya gidip git • 
tı·'.gını b:lmiyorum. 

~u. un de başka bir doktorla ko
"?Uyordum. Sordum. 

>e' boktorlarımzı hastalarını ne
ll ı\vrupaya yolluyorlar? 

lıt u doktor şimdiye kadar hın • 
e• a l. )Q me ıyat yapmış ve hatta bu 
~den l' . . b' k 11 ~ e ıerının ır aç parmağı-
C aybetmış bir profesördü. 

Uldü. Ve:-

4t~ Bu garib adet bilmem ne ·e-
1. ·• kalmıstır? .. dedi. Doktor ar
"IQa . 
~v Şı lrımız h~men hastalarına 
~~tıpa tavsiye ediyorlar. Filvaki 
Qı1 tıpada birçok doktorlar var -
ite li<>psi de mütehassıstır. Zira 

t!ıan · b' ·h • ~İııd gı ır ı tısas şubesi uze -
~· uğraşa uğraşa artık onun 
~iıd "1ana~ıle dahisi olmuşlardır. 
tıı~. • tabu bu yoktur. Yani Av -
4~ •d.a burun, boğaz, kulak amc· 

atı \·a b. "t h 1 ~ k · pan ır mu e assıs ya • 
il, .ulak ameliyesi yapar. Bunun 
L~1 '~de binlerce ameliyat yap -
~d 1~ı 1 1 bu işte kenciisini dah; far-

er 13. d . ! ~~ · ız c ıse muayyen ihtısas 
~~lerı vardır. Fakat elimizdeki 
'iti Ille Ve memleketimizin ı;mı;
>ı~l:~~,:~·etiııe göre A\Tupo'ının 

'ıı•en daha faz!.ısını yap-

Yaşlı Zenginleri Kibarca Soyan 
Parisli Kokotlar 

cParis dünyanın cennetidir!• 
derler. Doğru... Parisin eski ve 
yeru binaları, abideleri, müzeleri, 
bahçeleri gü;teldir. Görülecek, 
gezilecek yerleri çoktur. Opera

dan, komedi Fransezden başka 

büyük ve küçük elliye yakın ti -
yatrosu vardır. 

--

• 

Parisin bilhassa gece eğlenceleri 
meşhurdur. Beş m.ilycın nüfusu o
lan bu beldede her caddede bir 

bar, bir kabare, bir dans yeri gö
rülür. Buralarda tesadüf olunan 
kadınların şıklığından, şuhluğun

dan, güzelliğinden bahse lüzum 
yok. (Devamı 7 inci sahifede) 

Yalancının biri, birile konu - .ı ı • 

şurken tanıdıklarından biri yanına b "[ k D ., • K / 
gelerek: ı me egışmez arar arın 

- Yine ne yalan söylüyorsun ? .. 
Deyince, yalancı şu cevabı verir: 

- Seni metediyorum! ... 

........... , .. , ....... .. .. 
Yeni Sinema Yılı 

Türk filmlerinin zafer yılıdır. 

İPEK SİNEMASI 
Pek yakında yeni sinema 

mevsimine başlıyor 

İpek sineması halkımızın öz di
line gösterdiği büyük rağbetten 

cesaret alarak bu sene programın
da kendi san'atkarlar.mızın çe -
virdiği hakiki türkçe filmlere bü· 
yük bir yer ayırmıştır. 

Kıymetli arlistlerimizden Ha
zım, Vasfi, Feriha Tevfik, Halide, 
Mahmudun çevirdiği TOSUNPA
ŞA, Ertuğrul Mulısin'in baş rolü 
temsil ettiği ŞEHVET KURBANI, 
MÜNİR NUREDDİN, HAZIM, 
FERİHA TEVFlK, HALİDE ve 
MUAMMERİN çevirdikleri (AL
LARIN CENNETİ) ve yine kıy
metli Şehir Tiyatrosu san'atkar
Iarmın hazırlamakta oldukları 

(KAHVECİ GÜZELİ) İpek sine

masının bu sene göstereceği film
lerin başında gelmektedir. 

Bu filmlerden başka İpek sine
ması bu mevsim göstereceği film
lerin hemen hemen dörtte üçünü 
türkçcye çevirmeğe karar ver -
miş bulunmaktadır. Bu filmlerin 
ismi şimdiden ilan edilmektedir. 

•LEYLA İLE MEONUN'., 
cTARZAN'm OCLU., cLOREL 
HARDY KODESDE•, cÜÇ AH -
BAB ÇAVUŞLAR SİRKDE., 
·DEMİR KAPh, •ÇÖL KIZh, 
cBAGDAD HIRSIZI., GÜNÜLLÜ 
KAHRAMA..'f , cMARİ ANTU
VANET-. ·LORD HARDY FİL 
DOKTORU., bu senenin yeni 
keşfi 3 Palavracılar, üç silahşor
lar, üç palavracılar at yarışların
da, lekeli kadın bu mevsim göre
ceğimiz en güzel türkçe sözlü 
filmlerdendir. 

Bunlardan maada Amerikan, 
Metro G<ıldvin Mayer, Foks U
naytet ve Paramunt şirketleriniır, 

en son filmleri arasından seçilen 
HÜCüM, SERSERİ KRAL, SE -
VİMLİ HAYDUD, PROFESÖR 
SAKIN, KANATLI İNSANLAR, 
DENİZALTI A ver GEMİSİ film
.eri de tabii renkli ve fransızca 
olarak göreceğjmiz büyük §ahe -
serlerdendir. 

Eseridir 
Kendinizden küçüklere iyilik 

yapmak, cebinizdeki paradan bir 
kısmını başkalarına dağıtmaktır .. 
diyenler vardır. Evet bu böyle • 
dir. Eğer bir şilin kazanırsanız 

bunun 2 pensini bir çocuğa ver
mek 11izımdır. Bir at yarışında 
kazanmış olduğunuz 60 şilinin 
muhakkak 20 sini o esnada yanı
nızda bulunan kız kardeşinize 

veriniz. 
Bunu ne için yapacaksınız? Bu 

bir adak veyahut bir rüşvet de.
ğildir. Bu hayattaki zevkin en 
büyüğüdür. Muvaffakiyete çıkan 
yolun mühim bir basamağıdır. 

Almak ve vermek, 
Öğrenmek, sonra öğretmek, 
Bu hayatın en mühim bir ka • 

nunudur. İyilik yapmak nedir? 
Bu zor bir iş değildir. Herkes 
kendi kesesine, kendi malına gö
re bir başkasına yardım edebilir. 
Herkes karneci değildir ki def· 
aten 60 milyon birden yardım et
sin. 

Fakat herkes günde birkaç da· 
kikasını bir iyilik için ayırabilir. 

Esasen iyilik yapmak için mil
yon sahibi olmağa lüzum yoktur. 
Cebinizde 100 pens varken bu • 
nun 2 pensini vermesini bllmi • 
yen ve yardım edemiyen 100 
sterlini olduğu zaman da hiç bir 
şekilde yardım edemez. Yapılan 
araştırmalarda fakirlerin zengin· 
!erden daha çok yardım ettikleri 
anl&şılınıştır. 

Hakikaten kazan, kazandır ... 

Al. ver .. bu daha fakirler arasın• 
da revaç bulmuştur. 

Siz de ne vaziyette olursanız o• 
!unuz .. Haliniz ve mevcudunuz 
derecesinde yardım ediniz. Bu 
takdirde sizin servetiniz Rokfel
lerdcn daha fazla olur. 

İyilik yaparken dalına hayır 
yaptığınızı düşününüz. Zira çok 
zaman, zenginlik çok tehlikeli bir 
oyuncaktır. 

İsterseniz bir akşam bir zen
gin klübüne gidiniz. Buradaki 
insanları birer birer tetkik edi
niz. Renksiz yüzler.. soluk du • 
daklar .. taş gibi mAnasız gözler .. 

Burada toplanan adamların e
vine gidiniz. Bunlar aile hayatın

dan mahrum olan insanlardır. 
Annenin düşüncesi modadır. 

Çocuğun gayesi spordur. &ba • 
nın sözü, mevzuu hep paradır. 

Bunlardan hiç birisi bir diğe • 
rini kalpten gelen bir sevgi ile 
düşünmez. Çocuklarla meşgul o
lan yoktur. Bunlar vazifesinin 

kudsiyetini bilmezler. Tabii aile

de en ufak bir sarsıntıda yıkılıp 
mahvolur. 

Bunlar bir başkasına yardım 

etmeği düşünmez. Alışamamış ol

dukları için akıllarına bile gel • 
mez. Belki de bu mes'uliyetten i

leriye geliyor. Zira mes'uliyet in
sanları çok zaman sert yapar .. 

Kimseye merhamet ettirmez. 

Fakat.. bunların para kazan • 
mak için hayatlarını verer~ll eJ. 

..... .... , 

Bütün dünya endişe içinde bİ1' 
birine soruyor: 

- Acaha harb olacak mı?. 
- Kimbilir!. 

- E:ğer olursa pek kanlı, pek 
müthiş olacak!. 

- Ona ne şü~!. 
Fakat buna rağmen yine her

kes zevkinden, sefasından gerl 
kalınıyor,. Avrupanın plajlarında 

bilhassa Dovil, Biyariçde büyük 
bir kalabalık var. Gü<ıel bayan -
lar, güzel vücudlarını bir kat da
ha güzel göstermek için ne yapa
caklarını, nasıl mayo giyecekle -
rini bilmiyorlar. 
Aşağıda resmini gördüğünüz 

Bayan, mayosunu iskambil k8 • 
ğıdları !le süslemiş ve bu suretle 
de dikkat nazarını üzerine çek -
meğe muvaffak olmuştur. 

••• •••••• •• ••••••••• ••••••• 
de ettikleri nedir? Sermaye .. 

Sermayeden bir diğerine yar
dım edemiyecek olduktan sonra 
neye yarar? Sermayedar merha
metli ve iyilik seven olmadık

ları için her taraftan nefret top
lamışlardıdır ya .. 

Zira bunlar servet toplarken 
herkesin hürmet ve muhabbetini 
kaybederler. Bunu en güzel ifa· 
de eden Karneci olmuştur. 

Bu zat der ki: 
Milyonlar içinde gülen adama 

tesadüf etmek güçtür. 

Ne kadar doğru bir söz. 

(Devamı 7 inci sahifedı?. 
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1 Muharebeden Evvelki Günler f M k. - - -- a ıneye 
Musolini Çok Çalıştı, Verirken : 

.. -

- - - ........ , 

Muvaffak Olamadı Fasda da Seferberlik Başladı 
Roma ve Berlin Arasındaki Tele
fon Muhabereleri Faydasız Kaldı 

Bomad•n celen malima& Paıııaam 

Avrupa ltlerile son clereee .,_,.ı oJ.. 
dutımu ıöstermeklcdlr. 

Teleçalo isminde bir İlab'an ıa -
••lesi vıın1ır ki fimdlkl il<J;ran Hari
ciye NUJn ve Sinyor Mmıııolinl'nln da-! 
ma.dı olan Kont Cbano'nun ıa.et..ıidlr. 
Vakii n.kH bu p.zcten.ln netıiYatınctanf 
ııcık feYler ölrenilebWr. Bu ıaııete pın-\ 
dl de Alman ve İtalyan hükfımet re
isleri arasında ıellp ıreı:mlt olan lıo -
nuşmalan anlatmalıladır. İlab'anm v•
zlyellnl merak edenler için Toleırrafo· 
unn verdlll Wsilil _..., dlklaıt ola-

ealı.t.r. Meseli töYle ~or: 
G- aama r;iinii saat l5 de Boma

dalı:I Alman ~ Fon Malıenzea İlab'• 
Barldye Nuın Kont Cbano ile bir -
ilkte l'elirek Sinyor Mmıollnbe •ım 

ıretlrmiş -

tir, Bu kibdda Her Bitler tarafın-

dan telefonla eıwe neler söylediyse on
lar J'Uılı im.iş. Gene ayni gün Berlinde 
de Alman elcisi Sinyor Alto)lgo gide -
rek Her Hlller'I al;Jaret elml9 ve Sin
yor Jıl-llnl'nla eevabmı verml'lllr. 
Bundan blru sonra Her H!Uer Berlln
dekl İn&ilb elplsl Slr Nevi! Bendersona 
kabul elml,tlr. Bu müliikaltan ııoıın. 

İnıllls elobl derhal Londrua doğra 
hareket elmı.tlr. Sonra Her Bitler Fran-

rüklbeeek olan durımılola karşı cele
relı. llarelıet elmlşlerdlr.• 

İlalyan pzeteslnln bu sözü ma.uab
dır. Avrupada ber şeyi bbuJ ederek 
harbe siirüklenen cereyan olduğuna, 

fakat buna karşı mihver devletleri re
islerlnin b:lreket ettiklerini söylemek
le Ballııin de Romanın da bir harbı 
ıröa.e almak istemediklerini birblrle -
rlne a.Dlattıldaruu ıröstermell isLemiyor 
m11 acaba? •• Fakat cene Telegrafonun 
verdiği malfonata l'elmek lilzım: Alma.u 
~I ile Sinyor Musollııl ara.smda di
ler bir miililal d.'Lha olmuşlur. Alman 
elçisi b• sefer Der Hiller'in telefonla 
söyledJti başka bir takım şeyleri yaz
mış l'etirmişf;L Bu üçüneö olmuştu. 

Ba miilila.t eumarlesi cünü olmaş
tur. B-.ndaa sonra ayın Z'J bıci cünü 
Der Bitler tarafmd&D Sln1or Musolini
'J'e yazılarak verilmek üzere dördüncü 
defa ki.ğıd &ônderitmlş oluyordu. Gene 

Alman sefiri böyle bir kiiıdla Sinyor 
Jılnııollnlye celmif, keudlslnl Berlindeu 
a.ldıfı telefondan Iı.a.berdar elmlştlr. Bn
na eevab olarak Sinyor MussollnJ de 
bir şeyler söylemiş, Bn dıı. Berllne 'lıil
dlrllmlştl. Avrupa ırazelelerlnln Roma.
daki muhabJrleri ta.rafından verilen ma

lümata balulırsa İlalya.n siyasi melıafW 

bu bütün adJp ırttmele.ri, telefonları ve 

salreyl töyle a.ıılalıyorlardı: Sinyor Mu-

Raıbat 3 (A.A.)- Bütün Fasta 
umumi seferberlik yapmnaktadır. 
Sabahleyin şimdiye Jt.adar henüz 
davet edilmemiş olan .ihtiyat ef-

r~ı kıt'a~na ilt~ak et:nişler- l makamlara müracaat etmektedir 
dir. Asken meoburıyetlerı olan :!er.Birçok ecnehiler gönüllü yazıl. 
ve olmıyan Faslı1ar kalabalık mak üzere mür<ıcaata devam et -
kütleler haılinde askeri ve sivil . mektedirler. 

ingiltere Bilfiil Harb Halindedir 
Londra 3 (A.A.)- Polonya ile \ duğu için sabah gazeteleri İnıgil

~tediloo. muahedede derp!r edil- f tereyi biılıfiil harb halinde add.et
mış olan otomatik yardım saati mektedirler. Gazlteler sulhu ida 
bir buçuk güııdenberi çalınış ol - \ me şansları ile artık çok meşgul 

olmıyarak bilhassa hariıi kazan -
mak çarelerini tetkik etmekte -
<lirler. 

Küçük Hükumetlerin Hemen Hepsi Bitaraf
lıklarını ilan Ettiler 

Cenevre 3 (A.A.)- İsviçre tam 
bitaraflığını iloo etmiştir. Hüku
met silah ve cephane ihracını me
nettiği gibi muharipler lehine 
propaganda yapılmasını menet -
miştir. 

Hükfunet ga!zetele-re ihtiyatlı 

davranmalarını tavsiye eylemek

tedir. Bununla beraber gazetelerin 

başmakaleleri hemen ekseriyetle 
İıtgilterenin, Fraru;amn ve Po -
lonyanın lehinde bulunmakta ve 
·Almanyanın son tecavüzünü. tak 
billı etmektedir. 

Kaunas 3 (A.A.)- Litvanya, 
Letoınya ve Estonyanın bitaraflık l 
beyannameleri yapılan bir isti
şareyi müteaknb neşredilmiştir. 

Bu beyannameleF Baltık <ilevlet -

]eri ruıasındaki tesanüdü gıöster -

mektedir. • 

Alakadar mahfellerde hudut -

laroa muayyen bir plan da>re$in-

de emniyet tedbirleri almmağa 

devam edildiği !oeyaın edilmekte

dir. 

Ruzvelt Ordu ve Donanma Erkanile Görüşüyor 
Vaşingtun 3 (Hususf)- Cum

hurreisi Ruzvelt, dün ordu ve do
nanmanın yüksek zabitlerini ka
bul etmi§tir. BaJıri:ye müsteşarı 

Edison da bu mülakatta hazır bu
lunmuştur. 

üzere hemen bütün matbuat, Al
manyayı iVham etmektedir. Bu 
n~yat, bitaraflık kanununun 
.tadili hususundaki cereyana mü
said surette müessir o1ınaktadır. 

1 

yet; :m.e olacağı hakkında etraflı 

gıöriişmeler yapmaktadll'. Ameri
kanın umumi harbde olduğu gi
bi, bu sefer de A vnıpa harbine 
müdahalede lııulunması hiç de gay
rivarid görülınemekledir. 

--' 

Yüzme Birincilikleri 
Dün Beşiktaş Stadı Havuzund~ 
Yapılan Müsabakaların Neticelerı 

Su sporları federasyonu tara
fından tertip olunan Türkiye 
yüzme birinciliklerine dün Be -
şiktaş starlı ha vuzuıııda başlan -
mıştır. 

Yapılan müsabakaları sırasi

le yazıyoruz: 
100 SERBEST: 

1 - 'Saffan (İstanbul) 1.7 
2 - Ali (Ankara) 1.13.1 

200 KURBALAMA: 
1 - Yusuf (Kocaeli) 3.1.7 ye

ni Türkiye rekoru 
2 - İsmail (İstanbul) 3.1-0.4 

400 SERBEST: 
1 - Maılımut (İstanbul) 5.26.5 
2 - Sadettin (Trabzon) 6.16.8 

TÜRK BAYRAK YARIŞI: 
1 - İstanbul (Saffan, İsmail, 

Mahmut) 5.43.5 yeni Türkiye re
koru. 

alınan neticelere göre birinci giil1 
muvaffakıyetli geçmiş denile • 
mez. 

Diinlı:ü müsabakalarda alınan 

ı 
teknik dereceler şunlardır: 

1 - Melilı (i.st) 10 9/10 
2 - Atineos (İst) 11 3/10 !
Melih finalde bu senenın eıı 

yi koşusunu yaptı. 

110 MANİALI . 
·rd• 

Bu müsabakaya 6 atlet gı fe 
Rekortmen Faik gelmemıştı. 
rine Kamil alındı. Netice: 

1 - Vasfi (İst) 16 5/10 
2 - Yavru (İs!) 16 7/10 

4 X 400 BAYRAK: 
f·rıı· 

1 - Beyaz takım (Zare, 1 
, 

zan, Recep, Melih) pere<e· 

3,31 1/10 dakika. . ıı~ 
2 - Kırmızı takım (Galıp, 

ri, Şevket, Gören) 3,39 3/10." 
M!ııme~ocaeli (Fehmi, Yrnmf, 800 METRE: 

SUTOPU: 1 - Recep (İst) 2.2 1/10 
2 - Nuri (An) 2.4 1/10 

Son olarak yapılan su topu mü- CİRİT: 
s1'bakalarında İstaıııbul - Içele 

1 - Melih (İst) 52 
7-0, Ankara - Kocaeliye 4-1 galip 2.- Ali (Ist) 48. 
gelmiştir. Müsabakalara bugün YUNAN DİSKİ: 
devam edilecektir. 

mz elolsbıl de kabul etmlf Ye ona Fraıı-
11z Başvekiline &:önderUmek üzere bir 
melı.lab vermiştir. O alı.pm aa& 21,30 
da. Sinyor Musollnl teJı.ra.r Alman el -
91alni kabal etmiştir. Kont Clya.uo da 
orada bııif. Aima.u eı,ısı sene Her Bit-

solbü tesir lua etti ve Alman devlet 
reisi de müttefikinden aldığı cevablar 
üzerine ilendi hattı hareketini ona gö
re ta.azim etti. heri gidip ılt.memeği öy-

Birkaç gazete müstesna olmak 1 
Ruzveliin patlıyacak bir Av -

rupa. hanbinde Amerikanın va;ıi-

Bütün Kızıl Haç Teşkilatı Faaliyete Geçiyor 
l - Arat (İst) 36.84 

Atletizm Şampiyonası 2 _Hayri (İst) 31.49 

!erden telefonla zldıiı sözleri yuaralıi 
cetlrmltür. i4le cama siinli b11 mlil& • 

kail&rla, yaııılarla ·~· 
Telesrafo ıruetesl ba mtiııasebelle 

le kara.rlqtırdı. Sinyor MusoUW bu su- Cenevre 3 (Hususi) - Büyük miyetlerine yardım teklifinde bu- 1 durmak üzere seferber hale getir-
rette müttefiki Her Bitlere nasihatlerde d.. K Ih k 1 j d unya ızı aç teş ilatı ~eferber unmuş ar ır. iliğini beyan et.ınşitir. 
bulunmuştur. Fa.kat Her Hitıer resen 
bareket edeceii ceva.bıo1 vermiştir. 

Holisa, Roma vaz.lyetln önüne geç

meie ıı<ıll çalışmqsa da muvaffak ola-

MumaileY h, diğer cihetten bin-

!erce gönüllü yazıldığını söyle -

halde bulunmaktadır. Beynelmilel Kana.da Kızılhaç teşkilatı reisi 
. . . Nonnan Sommerville, bu teşki -

a ın mu11 ı servıs .ıA:::rını ana a 

Türkiye atletizm birinciliğine UZUN ATLAMA: 
dün Fenerbahçe stadına başlan - 1 - Muzaffer (İst) 6.66 
dı. 3tatta bu şampiyona ile kıyas 2 - Ömer (An) 6.58 
kabul etmiyecek kadar az bir ka- 5000 METRE: 31ı. labalık vardı. ı - Rna Maksut (I.s t) 16,9• 

Müsabakaların cereyanına ve 2 - Mustafa (An) 16.24 

================================--~ 
IUWU'I dllı.kall eelbederelı diyor ki: llllb
ver devlellerlnln reisleri Jı.endllerlnde 
lı.nvvet balm1lflar, Avrupayı harbe sil- mamtŞtır. 

Kızil.haç komıt€6ı ha:rb halinde bu-ı J't >-teJ'f . , __ .. K d 

lunan hükllınetlere ve Kızılhaç ce- Başvekfünin emrine amade bulun- .mişlir. 

Ş h • • d k• I"" • Berlinde Kadın ve Kızlar İş Başına Çağırıldı e rımız e ı svıçre Berlin 3 (Hususi) - Şehirde ışıkları söndürülmektedir. Tiyat- t !erine girmeğe davet etmiştir. 

T b Ç d 
hummalı bir faaliyet göze çarp rolar ve si.nemalar tatil edilmiş- HükUınet evlerde yemek pişiril-

e aası "g"' Jrıl J maktadır. Birçok serviseer kadın- tir. mesini yasak etmek niyetindedir. 

Hayat Böyle Bir 
Muammadır ki .. 

l !ara verilmiştir. Bazı tramvayları \ İ§ servisi şefi kadın ve kızlara Sivil halka wnumi mutfaklardan 

H-...ı.. .._ __ , __ ..,, __ bH'" gun- ev _ ı kadın vatmanlar kullanmağa ha§- hitaben bir beyanname neşrede- yemek verileccl<tir. 
"'"' ~ •- Kongrenin ihzari mahi:yet- lmrşlardır. Geceleri şehrin bütün rek, bunları milli cemaat hizmet-

vel Almanyadan yola çıkmış olan teki ilk celsesi henüz toplanmıştı • 

15 inci sahifeden devam) ı 

Maa.mafih milyoner obnağı 

muvaffak olmuş da telakki etıne
yiniz. Zira dünyada binlerce mu
vaffak olmuş adam vardır. Bun
lar mes'uttur. Fakat sadedir. Mü-

birçok vatandaşlaırnmz da bu sa- ' ki bulunduğumuz bmada Rayiş- Lo d d k" Al S f • • D •• k J • E • B ki• 
ba!hk:i trenlerle gelmişlerdir. Bu taıg toplandığı için bizi oradan çı- n ra a 1 man e in. Ofiffie Çin ffilf e tyor 
sabah gelen kaıvanııiy<>nel treni 

1 

kardılar, Bütün Almanlar bize hu- Londra 3 - Buradaki Alman se-l bulundu-ğu zaıruıedilmektedir. Se- ı ZJFlamışlrurdlJ'. ve hareket için emir 
200 den fazla yolcu getirmiştir. susi surette cAlınanyadan çıkar- farethanesi erk1inı.na memlekete ı 

Awupa ekspresinden çıkan yol- saruz iyi edersiniz• diyorlardı. Ge- dönl'\'!t ioçin emir verihnek üzere farethane erkanı ·ba.ğajlarını ha - beklemektedirler. tevazıdırlar. 

cular arasında İsviçrenin :lstan - çen pazar gllmeğe karar vendik. 
bul konsolosu Morliıııg de vardır. Fa.kat trenler işlemedi. Zaten 
İsviçre sefiri, kons<ıloeu kar§'!la- koııı.greye bir i:ki şimal memleketi 
mağa gelmiştir. ı müstesna pek gelen olmamıştı. 
Öğrendiğimize göre İsviçre hü- Kendimizi hududlardan dar attık. 

kUıneti Türkiyede .iJı:amel edem ve Almanyada halkın kanaati Dan.zig 
askerlik çağında bulunan bütün ve Koridorun harbsiz al:ınahile -
İsviçrelilere ilk vasıta ile memle- ceği merkezinde idi. 
ketlerine dönmek emrini vermiş- <lelirken Yunanistıınd~ deh -
ür. Birçok İsviçreliler bu emir ü- şetli hazırlık gördük. • 
zerine bu.gün şimoodifer posta - Dün gelen talebelerimizden biri 
larile memlelreUerine gitmeğe de son gün Berlindeki hali şöyle 
başlamışlardır. Sefeı'berliğe dahil tasvir etti: 
bulumruyan İsviçreliler Türki - •- Bütün Alman gençlerini ya-
yede ikamet edebileceklenlir. rı gece yatatlarıııdan alıp götür-

Garda kemdisile görüşen bir 
mulıarririmize sefir şunları söy -
!emiştir: 

•- İsviçre 24 saat ıçinde hudud~ 
Jarda 100 bin asker yığmıştır. 

Bütün harekeHeri ihtiyati ted
bir maruyetindedir. Bir harb vu
ku.unda Fr8d'ISız ordularına hu • 
dudları a.çıp Almanyaya geçme -
!erine müsaade edip et.ıniyece -
ğimizi soruyorsunuz. Biz tam bi
taraf bir devletiz. Binaenaleyh 

hi~ir yabancı ordunun İsviçre 
topra.klarından geçmesine müsa" 
ade etmiyeceği:ı. Tabii Fransarun 
da .. 

Bu saıbah gelenler arasında Maı-
din meb'usu Muhiddin Birgen, hu
kuk fakü!tes: profe5Örleriooen 
Honig, Hereke fabrikası mütehas
sıslarından Vayt, Beyruta git -
mekte olan Fransız kuma>ndanl&
rından Kolonel De La Susp, muh· 
telif memleketlerde talıBil eden 
120 kadar talebemizle BeTJindeld 
beynelmilE-1 eczacılar kongr"6iıne 

gitmiş olan 17 ecza(!ımız da var -
dır. Bundan başka Almanyadan 
kaçan 8 Yahudi ile, memleketle -
rine dönen birçok İranhlar ve 
Suriyeliler de şehrimize gelmiş -
!erdir. 

:Berlın eczacılar koııçesine gi
den heyetin resii Hüseyin Hüsnü 
§pnları anlatml§hr: 

düler. Genç kızların hepsi günde 
6 saat Kızılhaçta staja gidiyorlar
dı. Bütün ihtiyarlar Almanlann 
çok geniş olan demiryolu şetıeke
Ierinde ve servislerinde vazifeye 
ahıwhlar. Birlinin bütün mey -
dan.larında çukurlaY kazılıp içine 
da:fi tayyare toplan yerleştisil -
mişli. Satışlar tamamen durınU§· 
tu. En ufak birşey mesela bir par
ça sabun alJiıak için bile vesika 
usulü tatibik edi!ıneğe başianmı't' 
tı. 

Öğrendiğimize göre yarın sa -
bahki trenle 190 kişilik bir ta
l~ grupu dMa şehrim.ize gele
celtti:r. 

ZAYİ 
Faıtıh askerlik şubesinden aldı

ğım askeri tezkeHmi kaybettıim. 

Yeni.sini alacağ>mdan eskisinin 
hükmü yoktur. 

Aksaray Taşkaımb Yusufpaşa 
sakak No. 23 

Hü.<ıeyin Verdi 1321 - ~-··-- ----........ , ..... _ ----
Üsküdar ikinci sulh hukuk mah

kemesinden: 
Haydarpaşa Nümune hastane -

sinde vefat edip de muhallefatları 
varisleri tarafından alınmamış o
lan muhtelif ölülere aid eşyalar 
5/9/939 salı günü saat 10 da mez
kCır hastanede açık arttırma ile 
satılarak paraya çevrileceği füiın 

olunur 939/198 

Danzig Arazisinde Çarpışma Devam Ediyor 
Varşova 3 (A.A.)- Danzigte-1 diı'. Buradaki Leh piyade mili -

ki halk Westerplatt~ garnizonu-~ r~esi kerufücine adedce faik obn 
nun nahramanca müdafaasını bu- duşmamn hucımılarını birkaç ge· 
yük bir gururla takib etmekte - :re geri püskürtmüştür. 

Düşman Şlezvig Bakten Alman 
Zll'hlısı toplar,nın himayesinde hü 
cü.ın etmektedir. 

-

Bugün Harb 
Kararı 

Alınacak mı? 

Artistler ve Se:v·gililer 

(1 inci ıahifedeu de=m) 

denizaltı gemilerinin faaliyetine 

sed çekmektir. Almanyanın deniz 
ta.rafından tamamen abluka edi -

leceğine şüphe yoktur. Askeri ııne-

hafi'l, İtalya harbe ,girmediği için 

garb devletlerinıin iıavada da Al-

manyanuı zararına bi:r 1ruvvet sa

hfbi olduğu mütaleasındadır. 

ÜL1'İMATOMUN MÜDDETİ 

BİTTİ 

Lon.dra 3 (A.A.)- İngilterenin 

Alınan.yaya verdiği ültimatomun 

müdeti saat 11 (İngiJ1ere saati) 

(bizim saatle 12) de bitmiştir. 

Bitler henuz cevap vermedi 
Londra 3 (Hususi)- Alınanya

ya verilen ül-timatomun müddeti 

bu,gün öğle üzeri bit.mektedir. Şım

diye kadar Alman hükumetin.den 

bir ceva.b geldiği hakkında hiç 

bir ha'ber alınamamıştır. Şu hale 

göre vazıyet, Musolininin tavas

sutuna rağmen, vahametini mu -

ha.faza etmektedir. 

Çelıreferinin güzelliği, san'at -
lerinin yüksekliği ile halka ken
dlııi sevdiren artistlerin derdi 
çdk büyüktür. 

Bunları sevenler içinde bir çok 
genç kadın v.e kız vardır. Onlar 
bu sevgilerini mektupla bildirir
Ia. Fakat bu hareketlel'ile zavallı 
"an'atkarı ne kadar müşkül bir va
zivcte rlüsürecekleri:ni düşünmez· 
ler. Artistlerin çoğu evlidir. Bu 
"'?" mektupları, hazan karılarının 
eline geçer. Kıskançlık sahneleri 
başlar. Raha-t ve huzurları kal -
maz. 

Her gün yüzlerce ~k mektubu 
alan san'atkilrlardan biri de .Ko
medi Fransez• artistlerinden •Pi

yer Blanşar• dır: 

Halbuki sevinili san'r~arını 
bunları birl'T birer okuyacak, u
zun veya kısa bir cevab verecek 
vakti yoktur. 

Parisli m.eslekdaşlardan biri 
kendisine şu suali sormuş: 

- İşiniz olmadığı zaman ne ya
pıusınız? ... 

- :işim olmadığı zaman ne mi 
yapanın? ... Garib bir sual doğru
su ... Yapacak bir iş al'Srım ... 

IPiyer Blanşıu, gelen mektup -
ı...,ı okumaz. Destesile katibine ve-

rir. O da çogunu açmadan kağıd Birçok adamhır vardır ki bun
.sepetıne atar. Bazılarına da kısa lar kendi sistemlerine esir ol • 
cümlelerle cevab vevir. Bu mek· muşlardır. Büyük iş yaparlar. 
tuplardan bazılarını okudum. İş· İçine girerler, çıkamazl'ar. Mu -
te en dikkate değeri bu: vaffakıJl"t bir zevktir. Muvaffak 

.Sizi i'lk gördüğüm dakika ha- olmuş adamlan mes'uttur .. 

:: atı sevmiye b~ladım, ve şuna ka Mwvafiak <>lmayan :iıı.sanlıutı 
naat getirdim. Sizin zevceniz ol- ben beş kısma ayırırım: 
mazsam yaşayamıyaeağım. Bil - 1 - Makine insanlar. Makine 
mem, evli misiniz, değil misiniz?... gibi çalışırlar. Kabiliyetlerini de 
Fakat bunun ehemmiyeti yok. kaybetınişlerdir. 

Zevcenizi boşayıncıya kadal' bek
liyeceğim. Arzu ederwniz şimdi
den sizin.IE beraber yaşamaya ha
Zll)ım. Servetimi, gençliğimi sizi 
mes'ud etmeye ha.sredeceğim ... • 

Genç kadın, mektubun sonunda 
yirmi beş yaşında olduğunu, beş 
mil;)fon frank serveti olduğunu 

yazı.yordu. 
Piyer Blanşar'ın bu mektubu 

cevabsız bıraktığını, genç kızın da 
başka bir mektup yazmadığını 
söylemiye lüzum görmüyoruz. 

Sovyet Askeri Heyeti Berlinde 
Berlin 3 - Sovyet Rusyanın 

Berli:n seliiri değ~tirilmiş, yerine 
Molctafun husuııi katibi Sigazef 
tayin edi'lmiştir. Dün tayyaıre ile 
Be:rline gelen sefire askeri bir he

yet ode refakı.t etımktdir. 

2 _ Mürailer: Kendinden ~a
ğılara hor baltan ve yukarıdaki
lere kavuk sallayanlar. 

3 - zalimJ,,v: Kendinden aşa· 
ğılara zülıneden insanlardır. Ek
seriyetle muvaffak olurlar ama 
herkesin nefretini celbederler. 

4 - Hasisler: Parayı seven ve 
hırsla saklayanlardır. 

5 - Hususi zevk sahipleri: 
Bunlar kendi zevkleri için kol
leksiyon, kütüphane, pul birikti
rirler. Fakat iyilik yapmasını is· 
teınezler. Bunlardan hiç birisine 
benzemey!niz. Hayat büyük bir 
mekteptir. Bunun iyi tarafını a
lınız. İyilik yapınız. Hem de 
teşekikür beklemeden. 

Artık bir anane halinde oltlu
ğundan, herkesin bildiği bir hı>
klkat vardır. 

İnsanlara yapılan iyilikler ç; 
buk unutulur. Fakat bun°0 

8
, 

ehemmiyeti var? Siz iyiJiJc -~p 
parken mukabele görmek ı 
iyilik yapmadınz ki.. ııt 

O' sizi unutur. Veyahut un''~.,. 
.. .. ·· K !binde yı gorunur amma.. a }1•' 

size karşı muhakkak iyi bit' bif 
reket vardır. 4te bu büyult 

muvaffakiyettir. 1ı1< 

Hatta iyilik yaptıkça fen_&,. 
bekfemek de adet hükmund afi 
Eğer ben her aldandığını -~~o· 
saçımdaki telden bir tanesjııJ pil" 
partırsam başımda çoktan tel< 
tel kalınıyacaktı. 

1 
• 

Dün da bö. l anko"r]er 0 
ya yen. •P' 

dukça biz neden zevJcimızi yeri• 
mıyahın. İnsanlık vazlfesı.nl Y 

ne getirmiyeliro. t• 
ı> v• 

Bunu bilen pek çok ins• hıır 
dır. Hele iyilik yapmakla 111~ 580 

olan 'blıı insan vardır. :BU ın ,e 
iyilik yaptıkça inkisara uğı:•\01. 
inkisara uğradıkça iyilik y•I'" y • 
Hatta bütün servetini bile ~:yor 
betti Fakat sonra ne oldıı b 

musunuz? jJl -

Öldüğü gün yüz binl•f':,~ ıe1" 
san arkasından ağladı . ,.,a 

tuttu. _ e~ 

Burada yalnız dikkat ~~d~ 
'zı 3 

bir şey vardır. Acaba sı. jfsd• 
tan ve sizin lyillğinizdell µt . it•· 

djsın' 1 
etmek istlyen bunu ken aır. 

d b .. an m• 
ya yapmış ır ins l bV' 
Yoksa insani bir sevkle 111 

nu yapmıştır. htııl' 

Hazan bir dakikalık bil sW 
en aziz bildiğiniz dostun_ıı~ıı , •• 

den ayırabilir. Burada blZ~" • 
zifemiz bu arkadaşımızın t 10ıco1 
vurunu ıslah etmektir· 

1 
.ıJır· 

k ko•Y " terkedip kaçmak ço bir " 
İşte o zaman en feJ8ketli 

yapmış oluruz. . faıı:•1 
Hul3sa servet isteytnız. dııl' e' 

yardım için .. Ki~eye Y3;;,yııı•ı! 
demezseniz servetın ne 
ve ehemmiyeti var? ~ 

İnsanlar birbirine ıuı:;:ı1 ıl<Y 
bir haldedir. İnsanlyetiı> . uP~ı· 
kuma kumaşa benzedi~erdeJ' 
mayınız. Bu kumaştaki ,.ağlııfl' 
birisi de sizsiniz. Kuma~Jil< y• • 
olmasını istiyorsanız ıy ';;/ 
pınız. Eğer bunu yap 

ı llizi koparıp atablllr]aı". 

l 
1 
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No. 74 Yazan: Rahmi Yağız 

1924 den 1930 a 
yılına kadar 

(4 üncü sahifeden devam) 

beden Alınan ordusu, harp vesa.. 
itinin, iaşesinin 112! olması h•se -
bile dayananuyacak bir hale gel
miş, cephelerinde boqunluk, 
mağlubiyet en fazla bu cihetler
den başlaınqtı. 
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No.74 Yuan: M.. SAMİ KARAYEL 

• 
Tahtelbahir Saatlerce Orada 

Kalmak Cüretini Gösterebilir mi? 

Telgraf haberleri lll'8Slllda, AJ. 
manya siye.set veya askerlik er -
kilnından birisinin, on sene har
bedeceklerinden, dayanacakla _ 
rından bahsettiğini gördük. Bu 
söz, yalnız Her Hitler'in değil, 

müşavirlerinin, etrahnclakilerin 
dahi, aralannda yetişmiş, olgun 
fikirli insanlar bulunmasına rağ_ 
men, şefterinin hesapsız ve yan
lış düşüncelerine, kal'lll'lanna e
sir olduklarını gösterir. 

Bizans İmparatoru, ikinci Mehme-

Belki Arıza Vardır da Bir Tarafa Gidemiyorsa, 
Elbette Orada Kalır. Bunu Sonra Anlarız 

- Evet, açılabilir! 
Ziya kaptan zarfı yırttı, içinden 

lıfacık bir kağıd çıktı .. Açtı, oku
du. 

Liman reisliıklcrine: 
Silivri liman reisliğinden ihbar 

ediliyor: 

Silivrinin 4 mil açıklarında, bir 
düşman tahtelbahri suyun üzerin
de bulunmaktadır. Makinesinde 
arıza zuhur ettiği tahmni edili - 1 
Yor. Keyfiyetin tahtelbahir ara -
lllak üııere Marmaraya açıldığı 
telgrafla bildirilen donanmamıza 
Silı"aotle haber verilmesi. 

Silivri liman reisi 
Şerif 

Yukarıda sureti ya~ılı telgrafna-1 
ınemize Biga mahreeıle kazamız 
leigrafhanesinin liman riyasetimi
ıe saat 1,43 de verilmiştir. 

Keyfiyetin adlen ta.rafı ilinize 
iblağına müsaraat edildiği mare

zil<' olbabda ... 

Erdek Liman reisi namına 
Başkatib Süleyman Sırrı 

Ziya Bey susunca süvariler tek.
tar birbirlerine" bakıştılar. Necati 
kaptan sözü açtı: 

-Ne yapalım şimdi? .. Bu habe
re uyarak oraya gidelım mi? 
Taşoz süvarisi buna itiraz etti: 

- Saat 1,43 de telgraf verilmiş. 
Şimdi saat tam 2,47 geçiyor. Bir 
saatten fazla bir zaman geçmiş, 

tahtelbahir akşama kadar suyun 
üstünde bekliyecek değil ya! Bo
iUboşuna oraya kadar gitmemiz
de mana yok! Hem Amiral bir ta
rafa gitmeyin diye emir vermişti!. 
Yarhisarın kaptanı sözü arka

daşından aldı: 
- Şimdi emri bir tarafa bırak. 

€mirde tahtelbahir meselesine 
dair böyk bir memnuiyet yoktur. 
l!:sas vazifemiz zaten. Fakat mese
le, tahtelbahir el'an orada duru
Yor mu? Bunu kestirmekte .. Yok
sa boşuna yorgunluk olur amma .. 

- İşin amması, mamması var mı 
Ya? .. Tahtelbahir saatlerce orada, 
o vaziyetle kalır mı? 

- Ne bileyim arıza dolayısile 

kalabilir! 

- Ne kadar kalsa nihayet azami 
haddi biı· saati geçmez! 

- Canım, arıza var da bir tarafa 
g'c!emiyorsa bir saat de bekler, iki 
saat de, beş saat Q.e bekler! .. 
Taşoz süvarisi güldU; Ziya kap

tanıa şakalaştı: 

- Doğru.. Hareket kabiliyetini 
kaybederse beş saat değil on saat 
de bekler amma, suyun üzerinde, 

el:ıilemin gözü önünde beklemez! dı.k:tan sonra A:nadolu sahiline 
- Ya nerede bekler! müvazi ·bir rota üzerinde, 'Samsun-
- Suyun altına dalar, öyle bek- dan evvel buraları kontrol ede -

ler! rek ilerlemiş, sahil kasabalarını, 
- Daha iyi ya!.. Böyle bir tah - iskelelerini bordalıya bordalıya 

telbahri kıstırmak. onu imha et- seyre devam etmiş, öğleden evvel 

mek, esir almak için kii.fidir. 
- Yerini nereden buluruz! 
- Tabii görenler, telgrafı çeken-

ler onu da gösterirler, 
- Yeri kat't olarak kestiremez

ler ki!. 
- Onların göstereceği yerde bi

raz arama yapılır. Varsa eğer tah
telbahir .ıemen bulunu.r, rneyda- ı 
na çıkarılır. 

- Benim buna aklım yatmadı .. 
- Şimdi akıl yatmasını, kal.k -

masını bir tarafa bırakalım da 
bir karar verelim. 

- Neye karar vereeğjz? 

- Buraya gitmeğe!. 
Taşoz süvarisi kaşlarını kal -

dırdı, yüzüne menfi bir mana vel'
di, ilave etti: 

- Ben gitmem!. 

Basra süvar.iısi de arkadaşına 

iştirak etti: 
- Ben de ... Hem Amirali bek

lememiz daha muvafık olur! 
Ziya Bey arkadaşlarına i-

çerledi. Hiddetini sesinde bel -
ii eden bir ahenkle karşılık ver
di: 

- Ben de gitmek kararını ver-
riyorum. Amirali beklemiyeee -
ğim. Mesele mii!him. Hem tahtel
bahir meselesi, hem de benim 

ı mıntakamda. Benim vazifem de ( 
esas itibarile bu olduğuna ~re 
hemen yola çıkmak meeburiyetin
bulunuyorum demektir. 

- Amirali beklesen daha iyi e
dersin? 

- Hayır, beklemiyeeeğim.. Ben 
dönmeden Amiral gelirse siz ha
diseyi anlatır, kendi mınlakam -
da bulunduğu haber verilen teh
telbahiri bulmağa gittiğimi ooy
lereiniz! 

Riza Kaptan fazla birşey söy
lemedi. Yerinden kalktı, arka -
daşluına: 

- Allahaısmarladık!. Çabuk dö-1 
nerlm inşallah! 

Dedi. Gemisinin kumanda mev
kiine geçti. Neeati Beyle Taşoz 

süvarisi oradan ayrıldılar. Gemi
lerine döndüler. 

Yarhisar demlrini vira etti; pro
vasını Silivriye çevirdi, Adadan 
ayrıldı. Etrafa köpük saça saça 
uçar gibi bir hızla, saatte 26 mil
le Silivri yolunu tuttu. 

Amiral Soşua filatilliıyı dağıt-

1nktan kend!si de onlardan ayrıl-

Bandırmayı geride bırakmış, Er
değe varmıştı. 

Soşun Erdeğe çıktı. Burada da 
tahtelbahirJer hakkında alakadar
lardan malumat istedL Kayma -
kamı so~gudan geçirdi. Liman 
reisi Süleyman Sırrı Beyi birçok 
suallerle terletti. Yarım saat ka
dar orada kaldı. 

Erdeğe tahtelbaıhir uğrama -
mıştı. Yalnız Erdek.liler de Mar
marada faaliyete geçen düşman 

tahtllbahin!erinin yaptıklarından 
tamamen haberdardılar ... Bütün 

temennileri de bir an evvel bun
ların yakalanması, bir lhaftadan 
fazladır sekteye uğnyan İstan -
bulla münakalenin temininden i
baretti. 

Soşun Erdekten ayrılacağı, ge
miye döneceği zaman Erdeklilerin 
taarruzdan masun bulunacakları
na dair teminat verdi. Destroyer 

müfrezesinin burada clclaştığını, 

diğer muhriblerin Marmara ada
sında, Erdeğin çek yakınında bu

lunduğunu anlattı. Kaza erkfınile 
sahile üşüşen •halkın selamları a
rasında Muaveneti Milliyeye at
ladı, demir aldı, Erdekten açıldı. 

Kaza erkanı Amiralin temina
tından, Erdeğin düşman ta.lıtelba

hir hücumlarından masun 'bulu
nacağına kanaat get.irınişler; ko
nuşa Joonuşa kazanın yolunu tut
muşlardı. 

İskeleden ayrıldıktan sonra tel
graf müvezziine rasgeldiler. Mü
wzzi kaymakamın yanında yü -
rüyen liman reisi, başkatib, ka

ratine memuru, tahrırat kiitibi, 
malmüdürü ve diğer erkanın ya
nına sokuldu. Liman reisi Süley
man Sırn Beyin önüne geldi, dur
du. Reisi selamladı, çantasından 

çıkardığı bir şifre telgrafı uzattı: 

- Telgraf müdürü bey gön -
derdiler beyefendi.. Acele imiş! 

Dedi. Makbuzu imzalattı, ora
dan ayrıldı. 

Liman reisi tel,grafa ehemmi
yet vermemiş, başkatibe uzatmış, 

- Alı."l ... demişti; şunu, şifre 

imiş! Kinı:bilir yine hangi f.ela -
]<;.eti haber veriyordur. 

Kaymakam şaka etti: 

- Size gelen bütün te~rafhır 
felaket haberleri mi getirirler!. 

( Dwa:mı va:~} 

Yirminci Asrın Robensonları 
Yazan: MAYNE - REİD 

Bu nralık dıkenlerden kurtulan 
ICüco gorunünce hayvan ona doğ
ru saldırdı. 

ltolfun ödü patlı,yacaktı, hay
van zenciyi parçalıyacaktı. Küco
rıuıı elı'lde. kırmızı derililerden 
Yadigar kaLr!la bir yaydan başka 
silah yoktu. 

I'ıico durdu. Rolr her ne pa -
t • -ıa olursa olsun zencıyi kur -
tarınak ümidile saklandığı çukur
dan çıktı. Hayvana doğru ilerdi, 
bu aııd.a Küco ya;, çekti, ok hay
va a saplandı. Hayvan kıvrandı, 
Yere yatt. 

Ito:ı geldiği zaman hayvan can 
Çeki~iyor, Küco elleriru kalçala -
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rına da) amış avını seyrediyordu. 
- Efendim dedi, bu boynuz 

Kastoru yaraladığı gibi, Pollüksü 
yaralamıyacak! 

Babasının yasağına rağmen gü
rültüyü duy.an Hanri koşup gel
mişt:. Annesi de ona git demişti. 

Hanri yerde yatan k<ıcaman a
vı görünce mllcadelcye vaktin -
de yetişemediğine müteessir ol -
du. Tüfeğinin nam1usunu sıkıyor

du. 

Rober &lf heyecanla oğlu -
na bakıyordu. Küco bu koca hay
vanı kamplarına kadar sürükliye
miyeceklcrini anlayınca, derisini 
yüzüp parçalamak için lazım ge-

Türkçesi: SİS 

len bıçakları almağa gitti. Rober 
Rolf oğlu ile haşhaşa kalınca: 

- Oğlum dedi, hissiytaımızı ta
mamile başka. Sen bu hayvanı 
nasıl öldürdüğümüzü görmek ve 
ona silah atmak isterdin. Neyse 
buraya gelir gelmez elimizi ka -
na bulııı;tırdığımıza müteessifim. 
Karnımızı doyurmak için buna 
mecburdum' Fakat gönül rızasile 

yapmadım. Bu macerada hayatı
mızı kurtarmağa mecburuz, bu -
nua için de masum mahhiklarla 
savaşa girişeceğız. Fakat siz bu 
ihtiyacı duymamalısınız. Öldür; 
mek zevk değildir. 

Hanri babasının elini sıktı: 
- Sözünüzü bir öğüt g'bi din

ledim baba. Bu ders kulağıma kü
oe olacak. 

On sene harp Mahsur bir hal
de bulunacak Almanya'mn hangi 
iptidai maddeler kaynağı, harp 
malzemesi ve iaşe vasıtalarile? 

Düşünmeli;ıüz ki, 1934 de Bit -
ler veya Nasyonal Sosyalizm ik
tidar mevkiini işgal etmeden ev. 
vel, bugünkü Alm'nya'da De -
mo.krat Sosyalistler iktidar mev
künde bulunuyorlardı. 

Demokrat Sosyalizmin ve hü
kôınctinin demokrasi esaslarına 

ve prensiplerine göre yapıl:' n İn· 

tihabatta 15,000,000 dan fazla de
mokrat sosyalist ve 6,000,000 ka. 
dar komünist Alman reylerini 
vermişlerdi. 

Hitler'in en büyük yanlış dü
şüncelerind"" birisi de, N asyo -
nal Sosyalizmi Almany.a'da bil. -
kim bir bale getirmiş olduğunu 

zanııctmesidir, Çok değil, az U· 

zayacak harbin, Almanya'da do
ğuracağı .içtimai, iktisadi ve si -
y:ısi isyanı, ihtil51i bugünden İn.. 
giltere, Fransa ve diğer demokrat 
hükfimetlcr, Nnzi Almanya'sın -
dan korktuklarından veya çekin
diklerinden değil, harbin husule 
getireceği tehlikeleri besapladık

larmdan daima uysc 1 görünüyor
lar, pek çok fedakıi:rlıklar yapa -
rak, yeni ve büyük bir harbin 
önüne geçmek istiyorlardı. 

Umınni Harbin sonunda Alman 
bahriyesini, iktisadi ve sın•i re
kabetini, üstünlük mcgaloidea • 
sıru kırmış ve parçalamış olan İn
giltere ve Fransa, sosyal fclii.ket
ler husule getirecek tehi ikeleri 
ve neticeleri düşünerek, bilmi -
yerek veya istemiyerck, ıztırari 

bir halde ayni Almanya'nın kal -
kınmasınn ve kuvvetlenmesine 
yardım eylediler. Antikomintcrn 
pakt ve hareket uğrunda Bitler 
veya Nazi Almanyasınm açbğı 

mücadelenin samimi olduğuna 

uzun miiddet inandılar. Nasyo -
nal Sosyalistler, İngiltere ve 
Fransaya ka"lı çevirdikleri si -
!ahlan, yine onlardan gördükleri 
yardım ve müzaberetle hazırla -
dılar, diyebiliriz. 

Yeni, büyük ve kanb bir harp, 
Bitler ve tardtarlarımn düşütı -
dükleri, tasarladıkları, tahayyül 
eyledikleri, askeri zaferi, küçük 
milletleıün istismarını, Cermen 
ırkının üstünlüğünü temin ede -
miyecektir. 
Düşünülecek cihet, büyük ve 

kanb bir harbin, husule getire -
ceği sosyal ve ekonomik değişik
likler, ielil::etlerdir. Daima harp
ten sakınan deıookrat büyük ve 
küçük devletlerin endişelerini, 
Abnanya'nın askeri kuvvetini, 
tahakkümünü, tecavüzünü lara • 

Ertesi sabah vurdukları Ameri
ka geyiğini temiıleyıp parc:ala -
dılar. Dünya kadar et çıkardılar. 
Uzun zaman yiyecekleri temin 
edilmişti. Ancak eti muhafaza e
decek kadar tuzları yoktu. Bunı;.n 
için de Küconun tavsiyesini din
led!l?r. İspanyollar gibi eti ku -
ruttular. Böyle l<urutulup muh:?.
faza edilen efe Tasajo derler. 

Robcr Rolf ıle çocukları, Kü 
conun emri üzerine büyük bir a
teş yaktılar; ateşin etrafına ka -
zıklar kaktılar. Kazıklara ip ger
diler, iplere etleri bağladılar. A
teşin dumanı bu etleri sarm~ğa 
başladı. Etler pışmiyor, yalnız du
man içinde kalıp ısınıyordu. 

Üç gün sonra etler Tasajo oldu. 
Artık kokmasına imkan yoktu. 

Bu üç gün kamptan uzaklaşma
dılar. Daha çok av vurabilirlerdi 
amma, lüzum yoktu. Bu kadar et 
bütün yolculuk müddetince on -
!ara k~fiydi. Hem kurşun sar -
fetmekte olmazdı. Küco ayı ve 
sırtlan izleri görmüştü. 

Bu hayvanlar kampa hücum et
mesin diye, yattıkları yerin etra
fında he~gece ateş yakıvorlardı. 

din Mektubunu Alınc Şaşırdı 
• 

Padişah, imparatordan Cevabı Alınca, Zagnos 
Paşa ile, Halil Paşayı Huzuruna Çağırdı 

Edirnede bir yandan ağır ve ı hem de Padişahı Cinevizlilerle ' 
haf.f toplar dökülüyor.. Hücum 1 karşı karşıya getirmiş oluruz, dt'
kuleleri inşa ediliyorken bir yan- ı di. 
dan da Rumelihisarını yapmak için i O vakitler, İstanbulun Galata 
Anadoluhisarı kariye sine binlerce tarafı kam ilen ayrı bir h ükiı:met 
amele ve usta geliyordu. l halinde ve Cinevizliler elinde idL 

Çok geçmeden on bin amele ve 
usta Anadolu hatlarına toplan -
mıştı. Türk ordusunun büyük ü

mera ve paşalarının ellerinde taş ı 
ve kireç arabaları okluğu halde 
amelenin ve ustaların başında taş J 

taşıdıkları görülüyordu. 
Anadoluhisarında taş ocaklan 

açılmıştı. Beher işçi bölüğü, ka
dısının sevk ve idaresinde mun -
tazam birer asker gibi geliyor -
lardı. 

Padişahın iradeleri ve amele bö-' 
tüklerinin kadılar emir ve kuman
dasında Anadoluhisarında toplan
dı. Paşaların ve vezirlerin başta o
larak araba taşımaları Bizans İm
paratoru Kostantinı ve vezirle -
rini şaşırtmıştı. 

- Kurnaz Notaras; İmparato -
run iradesi üzerine İkinci Meh -
mede derhal cevab verdi: 

c- Orası benim değildir? Cine
vizlilerindir! .. • 

İkinci Mehmed, İmparatorun buj 
cevabına gülmıiştü. Bizansın bitip, 
tükenmiyen entrikalarından biri 
daha vücud bulmuştu. 

Fakat; Padişah, toplanmış ame
le ile Yıldırım Beyazıdın inşa et
tirdiği Anadoluhisarını baştanbaşa 

tamir ediyordu. 
Yıldırım Bey azın. Anadoluhi -

sarını jupiter - Urillo mırbedinin 

haı abeleri üzerine bına eylemişti. 
Anadoludan yüz hanelik bir mu
hacir kıitlesi getirerek Anadoluhi-I 
sarına yerleştirmişti. Cani, han, ha-

marn, çeşme ve imaretler yaparak 
Anadoluhisarını bir Türk kasa -
bası haline getirmişti. 

İkinci Mehmed, dedesinin mü -
ruru zamanla tamire muhtaç olan 
asarını tamamlıyordu. Alelusul, 
İmparatora yazdığı mektuba da 
cevab bekliyordu. 
Padişah, İmparatordan oevabı 

alınca, Zagnos paşa ık, Halil Pa
şayı huzuruna çağırttı. İmpara
tordan gelen cevabı gösterdi. 
Vezirıazam Halil Paşa, sakin 

kaldı. Zagnos Paşa cevab verdi: 
- Padişahım, İmparator kur -

nazlık yapayım derken kendi ken
dini çukura atmış bulunuyor .. 

- Neden? 
- Kale kuracağımız yerde hak-

kı hükümranisi olmadığını resmen 
bildirmiş bulunuyor. 

- Güzel düşünüyorsun lalam?. 
- Ak!ı sıra, bizi Cineviz\ilerle, 

İtalyanlarla çarpıştırmak istıyor .. 
(D .. ııamı var] 

Çok geçmeden İmparator tara -
fından Türk Padişahınııı maksadı j 
anlaşılmıştı. İkinci Mehmedin çok 
geçmeden İmparatora yazdığı mek-1 
tubun hulasası şu idi: 

.... Dedem Yıldırım Beyazıdın 
inşa ettirdiği Güzelcehisarın (A

Hastalar Niçin Avru
paya Gidi)·orlar? 

nadoluhisarı) kar~ısına düşen ma- (5 inci salııfeden devam) 

halde Boğazkesen namile bir kale haren hastane kapıcısına kadar 
hışa ettirmek icab ettiğinden bu herkes onun parasını çekmeğe ko
inşaata liizımgeiea taş ve kireç yulur. 
giıbi bazı mevaddın etraftan te- belki Avrupada tedavi olursunuz 
darikini teshil zımnında civar Rum amma .. Türkiyedeki sarfiyatın 500 
köylerine icabeden emirleri ver - mislini yaptıktan sonra .. 
menizi rica ederim .. • Ben kezip geldikte nsonra ka -

Bizans İmparatoru, İkinci Meh- naatim şudur: 
medin mektubun~ alınca şaşırdı. Bir Türküm .. Yurdumda Türk 
Vaziyet vahim idi. Derhal baş a- doktoru vardır. Türk hemşiresi 

mirali Notarası çağırdı. Araların-' bana bakar. Türk hastanesinde te
da hararetli müzakere başlamıştı: davi edilirim. Her tarafta kendi 

- Notaras, ne cevab vereceğiz sesim, ~endi dilim .. Kendi aşina -

Eğer yurdumda beni tedavi e -
debilecek derecede mütehassıs yok

sa 0bu da benim ecel şartlarımdan 
birL Demek ömrüm bukadm:mış. 

Derim.. Bir kere daha hasta olur
sam .. Burada yatar, burada tedavi 

olurum. Fakat kendimi bir tüccar 
malı gibi Avrupa doktorlarının ö

nüne koymam. Ölürsem de, kalır
sam da Türk do.kloru elinde kal -
malıyım. Can verirsen1 de bir Türk 

hemşiresinin kolunda can verme

liyim.• 
ZEKİ CEMAL bu mektuba? lanın. 

- Kaçamaklı bir cevab verip 1 ~;;;;;;;;;;~==:;~======================r 

başım~:d::.:!~:t ParİS KOKOTLARI 
- Burası Ciaevizlılere aiddir, 

deriz. 
- Fena fikir değil ... 
- Tabii, bu suretle hem Cine -

---~--

ınamak değil, mezkiir cihetler ve 
meseleler teşkil etmiştir. 

Temenni edelim ki, kaqılaşı • 
lan büyiik ve kanlı, umumi harp, 
son bir gayretle önlensin, Alman
ya - Polonya hudutlarında başla
yıp, dünyaya sirayet etmesi teh
likesi önünde bulunulan harp 
yangınım söndürmeğe imkan bu-
lunsun. . 

Lüize herşeyi unutmuş, çimenler 
de Mari ile yuvarlanıp oynuyordu. 
Büyükler yolculuktan konuşu -
yorlardı. Bu cennet gibi yeri hı -
rakıp tekrar çöllerde yol almak 
hepsin~ acı geliyordu. 

ÜçUncü günün sonuncl4. etleri 
sandıklara yerleştirdiler. Geee de 
Küconun vurduğu yirmi okkalık 
bir yaban hindsiai pişirip yedi -
ler. 

Küco vurduğu avla göğsü kaba
rıyor, hindinin ateş\~ kızarması
nı seyrediyordu. Bu aralık orman
dan acaib bir ses yükseldi. Ses 
evvela uzaktan geldi, sonra, san
ki bir tehlikeden kaçıyormuş gibi 
yaklaştı. 

Bayan Rolf ile Rolf çıkacakları 
uzun yolculuktan konuşurl~ken 
sözlerini kestiler. Kücoya sordu -
lar: 

- Bu da nedir? 
- Bir öküz böğürüyor sanki ... 

At burada, ya arkadaş?. Öküaü -
müzün başına bir felaket geldL 

Rober, Hanri, Frank siliiha dav
randılar. Küco yayını aldı, Pallükı; 
kulaklarını dikti. Kastor yattığı 
yerde havladı. 

(5 inci sahifeden devam) J 
Paris kadınlarının :kibarlığını, 

zarafetini bilmiyen yoktur. Fa -
kat bu şık, kibar ve zarif kadın
lar hazan insanı, bilhassa yaban
cı zenginleri tuzağa düşürürler, 
soyup soğana çlvirirler. İşte bir 

misal: 
Mösyö Bosto adlı zengin bir 

Brezilyalı. Tatil müdetini geçir
mek ·çin Parise geliyor. Bir gece 
yarısına doğru Blanş meydanın -
da geziniyor, sonra bir kahvenin 
taraçesında oturuyor. Yanındaki 

Bir kere da.ha acı ses duyuldu. 
Kuru yapraklar hışıldadı, kuşlar 
uçu~tu. At kişniyordu. Mari ile 
Lüiza Bayan &lfun kucağına yat
mışlar aillıyorlardı. 

Nihayet öküz göründü. Tahmin 
ettikleri ~ibi hayvanın arkasın -
dan takib eden vahşi hayvan yok
tu. Vücudüne sarılmış, korkunç 
bir mahlukun dişleri, öküzün boy
nune yapışmıştı. Öküz kan için
deydi. Korkunç mahlük candama
rını sıkıyordu. 

Öküz, ormandan çıkarken bö
ğüremez oldu, yere yuvarlandı. 

Öküzün boynuna sarılan hay -
van sıçradı. &lf bunun Karkajn 
denen hayvan olduğunu tanıdı. 
Karkaja, Bayan Rolf ile çocukla
rın üstüne saldırmak üzere topar
landı. Tamam bu sırada üç tüfek 
birden oatladı. Rolf ve iki oğlu 
heyecandan vuramamışlarıii. Du
man dağılınca Kaorkajunu diş gı
cırdattığını gördüler. Hayvan sa
deee srtah ııii'•iiltüsünden şaşala -
mı•b. 

Rolf hemen hançerine davran
dı, Küconun oku havada parıldı -
dı. Karkajnun gırtlağına saplan -

masada bulunan güzel bir kadm 
çantasını yere düşürüyor. Mösyö 
Bosto centilmen bir adam. Eğili
yor, çantayı alıyor, madama ve
riyor. Bu suretle aiilab oluyor
lar. Bir otele gidiyorlar. Kadın 

yaşlı zenginin para cüzdanım a
şırıp kaçmak istiyor Mösyö Bıısto 
pencereyi açıyor, bağırıyor: 

- Tutun şu kadı'lı! Cüzdanımı 

çaldı!. 
Poliısler, kadını tutuyorlar, 

mahkemeye veriyorlaı. Kadın ki 
ay hapse mahkum oluyor. 

dı, buna rağmen ölmed!, pençe -
!erile zenci;·e sarıldı. Rolf taban
cayı çekti, ateş etti, bu sefer hay
van yere yıkıldı. 

Kurtulmuşlardı, fakat yola çık
mak ümidleri kalmamı~tı. At tek 
başına arabayı çekemiyecekti. Ya· 
ya yürümek bile isteseler. ah l.i.
zım olduğu kadar eşya ve y yecek 
yükleme~e imkan yoktu. Hem b:r 
kadın iki küçük çocukla koca :,,.J 
yava geçmek kabı! mıydi? Rober 
Rolf kansına bu imkansız! klan 
anlattıkça ümidsiz düşüyordu. 

- Kimse imdadımıza gelemez. 
Belki de bizden evvel bu vadiye 
adam ayağı basmamıştır. 

Karısı: 

- Belki .de ava çıkanlar bura
ya uğıar. 

- Hayır, ava çıkanlar bulunsa 
bile, bir dağın uçurumu altında 
böyle bir omıan bulunacağını a
kıllarına getimıizler. Tüccar ker
vanlarımn da burası yolu değii. 

{Devamı tıtn'j 

.. 
• ' ·. 

,_ 
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• Şeker Hastalığı Olanlarla Fazla Sişmanlıktan Şikôyet Edenlere: [ Kaaıköy Vakıflar Direktörlüğü ilan la~ ... ~ 1 ..:.:::.._.::.:::.._~_:...:.:.._:.._ ________ ...::...----::~ •• <·'~ •• 
kuıı!:a~r.::~ğiniz KAN z u K G L u T EN ::::::~:a~!:~: Semti 

Boğaziçi 

! "t(ir•~ 
- !(r. 

Mahalleıi 
Çubuklu 

Sokağı 
Kiremitdereyolu 

C. s'ı l,ır· ,. 
ID 6 I' 

2 parça ve 
4000 murab 

Bütün tanınmış eczane, ecza depoları ve büyük bakkaliyelerden : baı tar la J<adal 
Yukarıda c'nsi ve mevkii ~ u11lı olan tarla 31/5/940 sonuna Kanzuk Glüten Ekmeği • Kanzuk Glüten Gevreği ( Biscotteş ) • Kanzuk Glüten 

Makarnası. Kanzuk Glüten Şehriyesi· Kanzuk Glüten Princi. Kanzuk Glüten 
Fiyongosu • Kanzuk Glüten Kuskusu çeşitlerini isteyiniz. 

kiraya verilmek üzere _müzayedeye çıkarılmıştır. _ _ . :ıçadıkiY 
İhalesi 9/9/P39 cuma!lesi günü saat 10 dadır. Istek!ılerın 

vakıflar müdürlıiğüne gelmeleri. (6831) ___.-/'. 

Kanzuk G lüten müstahzarları, fazla şişman lığa istidadı olanlar için en mükemmel rejim müstahza rla rı dı r. 

Vücudu besler f akat şişmanlık yapmaz. 
Umumi Depo: lngiliz Kanzuk Eczanesi - Beyoğlu - İstanbul 

İstanbul Belediyesi İlanları 

lstanbul perakende satı, y eri : Bahçekapı Zaman ltriyat Deposu 

JZMIR A C E NTEMiZ TÜRK ECZA DEPOSUDUR 
il k Tahmin 

Teminat bedeli • 20S ci 
11,87 150,25 Fatih yangın yuinde Samipaşa sokagında 5~ıb 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: \ AGARAN ı• 
.__l __ K_e.ş ___ ıf_ve_ş,ıır-tn_a_m_es_l_m_uc_i_b_in_c_e_i_d_ar_em_iz_ın ___ K_a_b.at_aş_t_a_ki_' -İnh_is_ar ... - S A Ç L A R KIZILAY 

• 9,38 

1,18 

12'i 

15.70 

adada 6 metre yüzlü ve 90,45 metre murabbaı 
belediye malı arsanın satışı. .. da ız.5-0 
Fatihd, Ç;rçır yan.gın yerinde 24 cu ada 
metre murabba;. belediye malı arsanın satışı. 114 ca 
Fatih yangın ymooe Sangüzel caddesinde arsıl''~ 
adada 6,2H m~tre murabbaı belediye malı 

lar binasında yapılacak tamirat işi kapalı zarf usulile eksiltmeye kon
m~tur. 

II - Keıı1 bed,.Ji (20.027) lira muvakkat teminatı 1502.02 liradır, 
m - Eksiltme I!/IX/939 pazarlesi günü saat 15 <le Kabataşta Le

vazım mubayaat şubesindeki Alım komisyonunda yapılacaktır. 
IV - Şartnameler her gün Levazım şubesi veznesinden ve İzmir, 

Ankara Başınüdürlülderinden (100) kuruş mukabilinde alınabilir. 

V - Münakasaya girecekler mühürlü teklif mektuplarını kanuni 
vesaikle % 7,11 güvenme parası makbuzu veya banka leminat mektubu· 
nu ve ıartnamenin (F) fıkrasındaki vesai:lı:i ihtiva edecek kapalı zari
larını ihale saatind<'n bir saat evvel mezkür komisyon başkanlığına mak-
buz mukabilinde vermeleri ilan olunur. c666t. 

P. T. T. Umum Müdürlüğünden- : 
1 - İdare Jıhtiyacı için beş ton Dizel y~ı açık eksiltmeye çıkarıl

mıştır. 

2 - Muhammen bedel cl800., muvakkat taminat cl35> lira olup 
eltsiltmesi 26 Ey:-·u 939 salı gün fuıaat cl6> da An.kara P. T. T. Umwn 
tnü.dürlük binası1'dıtld satınalma kcıınisyomında yapılacaktır. 

3 - İstekliler, muvakkat teminat makbuz veya banka mektubile ka
nuni vesikalarının hfunilen mezkur gün ve saatte o komisyona müra
caat edeceklerdir. 

4 - Şartnameler, An.karada P. T. T. Levazı.m, İstanlıulda P. T. T. 
Levazım Ayniyal şubesi müdürlüklerinden bedelsiz olarak verilecektir. j 

. c3675• c6122 

Yüksek Mühendis Mektebi Satınalma 
Komisyonundan: 

939 mali yııı zarfında mektep pansiyonu için alınacak olan .100. a· 

det karyola memhur nümune ve şartnamesi mucibince açık eksiltmeye 
konulmuştur Beher karyolanın muhammen bedeli cll.~o. fuaolup ilk 
teminatı c86.25> liradır. Eksiltmesi 6-9-939 tarihine rastlıyan çarşamba 
günü saat cl5> de Gümüşsuyunda Yüksek Mühendis mektebi binası 
lçinqe toplanan Satınalma komisyonunda yapılacaktır. İsteklilerin ~art 
namesini görmek için her gün ve e1!Jsiltmeye girmek için de belli gün ve 
saatte Satınalma komisyonuna müracaatları ilan olunur. (6354) 

BUGl1N 
KUM&AllASlNA 
PAQ~ATAN 

• 

saç boyaları saçların tabii renk
lerini iade eder. Ter ve yıkan
makla çıkmaz, daima sabit ka
lır. Kumral ve siyah renkli 

sıhhi saç be yaları dır. 

İNGİLİZ KANZUK ECZANES 
BEYOOLU • İSTANBUL 

.................. 11 
iLAN 

!randan 12 - 13 sene evvel al
mış olduğum pasaportumu kaza
en zayettim. Bulanların .insaniyet 
namına Bahçekapıda 48 No. lı tü
tüncü dükkiiruna getiren mem -
nun edilecektir. 

Ri!za oğlu Hüseyin 

KOCOK El 
YARIN 

CE t( O EFTEll.lNE 
iMZA ATAN 

BOYOK EL 
OLACAKTlll 

TOR,K(YE 
1$ 

.e,ANKASI 

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

sızdır. Okul, &enç Bayanların haııtabakıcı ve ziyaretçi hemşire 
yetiştirmek, haı.t.anelerde ve umıımi sıhhatle alakadar olan mü
esseselerd~ çalışmalarına mahs..stur. 

Tahsil n.ıüddeti üç yıldı.- Teorık ve Pratiktiı'. Dersler hı:ı.

susi doktor p rofesörler ve 'IlU~llimler tarafından verilir. İs

teklilerin iyi ahlaklı ve sıhhatli 1re en az orta tahsili bitirmiş 
olmaları şarttır. Diğer şartlarımızla fazla izahat için 

yazı ile veya bizzat İstanbulda Aksarayda Haseki caddesin -
de okul direktfö'lüğüne müracaat edilmesi. ...... .-........................... ~• 

4,01 53,46 

2,25 3~ 

11,72 15f,30 

Senelik kira 
0,90 l?. 

4,05 54 

4,0'5 

satışı. ıııır 
Fatih yaı!g>Jı yerinde 130 cu adada 17,82 metre 
ra'bbaı beledıye malı arsanın satışı. 13 cU 
Aksara.v yanııın yerinde Azimkar sokağınd33r.s"~ 
adada 10 metre muraıbbaı belediye ınalı 

~ satışı. • d• Zl ~ 
Aksaray y•ngm yerinde Çukurçeşme sokagı~ e ııı' 
adada 15,65 metre muraıhbaı yüzsüz beledıY 
arsanın ıııatışı . 

u 11 
• ·dare ıtı3 

Kapalıçarşidl Alipaşa hanında hususı l 

k . il - u No. lı od.anın ıraya ver mesı. 
1 

ı<o· 

Üskeidarda Karacaahmet caddeı;inde 79/8 

tlük:i<iiıı.n ".draya verilmesi. p t 
- du"kssıı' Süleyl!'a:niyP:le D9kınecilerde 1 No. lı 

;raya v~rilınesi. ,_
1 

r '1~ 
~e , 

Muhammen bedeller' fie iJ.lı. teminatları yukarıda yazılı _, 81 rıl' 
- l b uarıı"' .• dl ayrı açık artt,rmaya kon~lrmıştur. Şartname er za ıt vem 1 J• 

dürlıiğü kaleminde görülebilir. :lhale 14/9/939 perşembe ~ünü 583ı ,,ef
1 

Dain>i Encümende yapıldcaktır. Taliplerin ilk teminat ınaJ<bV b"ıoll' 
mektublan ile ·hale günii muayyen saatte Daimi Encfunende 
malan. (6789) 

Beyoğlu Dördüncü Sulh ·-----ı--• Saraçhanebaşmda • Horhor caddesinde 

1 • • Yatılı Hukuk Hakimliğinden: 

1~e~7;e;~~ı:~:~~1~1k;::- 1 E~:k HAYR YE LiSESi Yatı5':,r 
sim Tarlabaşı caddesi 10 numara Ana Ilk Orta ve Lise sınıflarına talebe kaydına baş,~nmı ır. ne ı sanı ı sı _ ııus--lı 

1 

· ' şt Ec b- li 'lk nıflardan itibaren .. .ı 
' ' - akletm k · · ktebırı Ay apartımanının bir numaralı ]ar. Kızların yatılı kısmı tamamiyle ayn bir binadadır. Yatısız talebeyı n e ıçın me 

dairesindeki eşyalar açık arttırma otolıü& servisi vardır. İstiyenlere tarifname gönderil'r. Telefon: 20530 ,,. 

suretile 5/9/939 salı günü saat 14 ' .~~;;:..;;~~~~;~~~~~~;;.;;~~~~~~~~~~~~~~~~~-----..-
de satılacağından isteklilerin yev· ' ---- - - --- - - - -- ---

mi mez.kürda mahallinde hazır 1 - Li 1 1 İLAN ld ~ııJI 
bulunmaları ilan olunur. 939/117 Devlet Demlryolları ve man arı İrandan üç sene evvel a dr al' 

ı,ıetme u. idaresi ilinları pasaportu ve iki sene eVvel -aber 

ZAYİ Muhammen bedeli 92! lira olan 300 kilo hayvani kıl 19/9/19;:;ı dığım ikamet vesikasşil:Ii::' W~ 
1339 senesinde Kadıköy lise • zayettim. Bulanların ı, . r''c 

sinden aldığım tasdiknamemi za- gıinü saat (10,3: ) on buçuk~r. B aydarpaşada gar binası dahilindeki ko- vay durak mahallfnde ~·b,ra • 
yettiğimden yenisini çıkaracağım. mısyon taıafından açılt- eksiltm" susuliyle satın alı.nacaktır. Halil Efendinin kahvesine 
Eskisinin hükmü olmadığını he· Bu işe girnı~k istiyer.lerin 6D lira 8 kuruşluk muvakkat teminat ve kanlar memnun edilecektı'·. 1~ 
yan ederim. Vedad kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme günü saatine kadar ko- Gül Mehmet "'ı 

misyona müracaatları liizımdıT. Ali ]IJ'eJın·' ,,. ' 
Fatih Sulh İkinci Hukuk Ha • Bu i~e aid şartnameler !rnmisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. ;I 

kimliğinden: <5929> O Ek B hçet Tel; 
Manav Muharrem; Aksarayda - r. rem e ,i•~~ 

Yusuipaşada Millet cad- İstanbul Orman Çevir; e W"üdürlüğünden: Tıh Fakültesi Kulak IS' " 
desinde (133) No. lı ha- Burun Doçeutİ 11 

nede mukim. O•man unıum müdürlüğü teşkilatına dahil orman tahdit komis- Taksim cum~urtyel e~dd_«;,, ı-' 
Yunus tarafından aleyhinrze i- yonlarına dağıtılmak ijzere 1/9/939 gününe müsadif cuma günü mü- Muanne Pa•ard.n maaıla . r:;'ıı• 

kame olunan (faiz ve ücreti ve - nakasası yaplacak .~5~? adet müdafaa tipi m.~rut~ çadırın eks~tme:ıi 1 TeJdoD· ;:/ 
kaletle birlikte) (34) lira alacak ll/9j919 pazar:esı gunu saat 15 e kadar on gun muddetle temdıt edil- • 

,.,~mın "" ~lı-k mW.o - m•« _ _ _ __ _ _ _ _ --- --- c· ı ç.cuk H"""'', ol' 
kemesi için gönderilen d_avetıye _ 1 Tahplerı~ belli g~n ve saatte İstanlbul Orman mudmyetinde mu- Dr. Ahmed AkkO} ıJ •-' 
de gösterilen adresten ibır ay ev- teşekkıl ko'l'!ısyona muracaatları. (6942) Taksim • Talimhane palas rl 1 
vel çıkıp gittiğinizi ve halen ika- ı Pazardan maada her giiıı s:: 
zııetgahınız meçhul olduğu mm- İstanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma ve 15 den °~nra. Tel: ~ 
taka mübaşirinin meşruhatından d .. .. _. sullı jJıJ 
anlaşılmakla duruşmanın bira.kıl- Eksiltme Komisyonun an: Sultanahmet Uçuncu 

dığı 18 eylül 939 pazartesi saat on Leyli Tıb Tı.lebe yurdı,nun 3h00 metre patiska 2000 metre Amerikan kuk Hlikimliğinde.ı: --J ıriil' 
buçukda muhakemede hazır bu- bezine istı-kli çıkmadığın1an 619/939 çarşamba ,günü saat 15 e bırakıl· İstanlbul Vakıflar başınu ~ar;· 
lunmanız için davetiye tebliğ ma- b b j\taY ' •·İ 

mıştır ğü vekili avukat Le ı .• l'v 
kamına kaim olmak üzere bermu- · İ ;Jü\ c F.k>iltrre Cagaloğlunrla Sıhhat ve çtimai Muavenet müdürlüğü bi- fından Balıkpazarında _ , ı.:S' 
cibi karar on beş gün müddetle i- 1 • 

nasında kurulu komi"'-'onda yapılacaktır. ah ıı - d H- ·:;][ele> - ·ı ıan olunur. 1939/590 -, m a. esın e ıs~ ı ,.,,;::~ 
Mulıammen fiat 3220 lira muvakkat teminat 241 lira 50 kuruştur. zar " ·ı-

Halkalı Ziraat Mektebinden: 
Ziraat Mektebi Hayvanlan için 

alınacak olan (12000) kilo susam 
küsbesile (22000) kilo teksıfır in 
ce kepek açık eksiltmeye konul
muşiur. Halkalıya teslim sure
tile muhammen bedeli (1445) li
radır. İhale 17/9/9.'J9 pa>ıartesi 
saat 15 de Halkalı Ziraat Mekte 
binde yapılacaktır. İstekliler şart 
nameyi İstanbul Ziraat Müdür
lüğünde görebilirler. İsteklile • 
rin % 7,5 teminatlarile birlikte 
;hale ııünü, şaatinde mektepteki 
komisyona müracaatları. 

Diş Tabibi 

Ratip Türk oğlu 
Adres: Sirkecide Vly ana oieU ııraın 

birinci kat No. 26 
.Muayene saati: ötıeden IOll7& 1'-lt. 

ğında Arnavutköy pa d., r;ü 
İstekliler 1939 yılı T: ~aret Wası vesi.kasile 2490 sayılı kanunda ya- _,., d ıl· 

. ak'" b k iskelesi mı.hallinde s~,.e t~w 
zılı ve~ikalar v~ bu ~e yeın muvakkat temınat m wuz veya• an a run -

k lm 1 - çe aleyhine açılan ıoecu re' mektubu ile birlikte belli gün ve saatte omisyona ,ge e erı. jc•• 
- ---------------------- !iye ve (3()) l'.:-a ('~) l-..ırııŞ ere 

Beyoflunda BAKER ma~azaları 
. En birinci İngiliz ve Fransız 
kumaşlarından mamul TRENC
KOTLAR, Gabardinler, Palto-
far, Tüvetler, Spor ve fanta~i 
kostümler, Pardesüler her yer
den müsaid şartlar ve ucuz fi
atlarla satılmaktadır. Çeşidler 
bozulmadan evvel ihtiyacınızı 

BAKER mağazalarından lemin 
ediniz. 

ımı-.......... ı .. .. 
GÖZ HEKİMİ 

Dr. Murad Rami Aydın 
Taksim - Talimhane, Tarlabll§l 

caddesi No. 10 Urfa aprt . 

Akba Kitabevi muzafa davasının gıyaıbeı~ csiO~e 
- etıce ı 

yan eden muhakeınesı n , ") lif Der llıı:&ncla lı:llab, &'•~ete ve meemıı· 
alarmı, m<ldeb lı:llablarmı, ku1ub'enl· 
si temin eder. Bdlk Fenm.en'ln elek· 

trikcllill kitabmı, Mümi:M'uı ar!tırma, 

eksUtme ldlabıııın Allarada 1&11l) 1e· 
rldlr. 

1 Züö;~i H~~;~ ö~;an 1 

1 
Öğleden sonra Beyoğlu Ağacami I ' 
karşısında No. 33 Telefon 41358 1 

Sahibf tıe nefriyatı idare eden ' 
B(lf muharriTi 

(3·· e 
mecurun tahliyesine ye f~;ı v 
(94) kurdşun yüzde ibeŞ ·r!iW 

Yüzde on ücreti vekile\ i]e b'.i~;ıı· 
9 tal ' 

te tahsiline dair 28/6/93 ı ·e yı 
ve c ..... 

de karar verilmiş ".'e ev ,,ı1ı-
,. ir:a t1 

pılan tebJig, tta ilanen ·ile~ b 

h . re veJ b~· miş olmakla u :<er Hİ 
.. .,•ııd~r· . ,.; 

karara karşı tar1h1 ....ıa tC111f 1/ 

ren sekiz gün zaı'fı"'da vrı:lP 
.. de ıw , 

dava edilmediği takn>f __ ._.-.,rı Jı'' 
·· hUı--·' ... 

kesbi kat'iyet edccegı _ .,~ ıJ ,, 
0ıırı ...... 11 

ETEM !zZET BENiCE 
Son Tel&raf Matbaaaı 

13.sasi makamıııa J<..a.ırrı 93J/V- 1 

1 zere iliinen tebiiğ o\ij])ılf· 

• 


