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ETEJ\l İZZET BENİCE YIL: 3 

Sovyet Rusya.ingiltere 
Paktı Tahakkuk Ediyor 

Harbde Ve lHalifaks imzanın Yakın, Esaslar
-Sulhde . • da Anlaşma Olduğunu, Söyledi 

Bliylik barb esnasında ken• 
dilerini fed.ıklirlığa sevke.t
tlğimiz düniln güzide ııenc, 
bugünün yarı münevver ve 
ihtiyarlarına karşı nlmelfi
nas olınamız lazımdır. 

tÇfl.'f'i 
,"1 .... h.alle.,, i. 

f 1 
Yeni Hadise 

Viyanadaki 
Konsolosu 

istemiyorlar Yazan: ETEM İZZET BENİCE 

· üyiik harb pntı ~dıiı ıün 
ylikaek mekteplerde oku • 
yaD ve kendilerini istikbale 

hazırhyan binlere'- ııend impırra· 

ı<>rluk silah altına çağırdı ve ye
dek subayı olarak cephelere gön
derdi. 

Çanakkalede ıebid düşen ve et
ten kaleler yaratan zabit sınıfları 
içinde ekseriyetin Darlilfüuun ve 
yliksek tahsil ııençliği de bulun -
duğu destan halinde bala ağızdan 
ağıza nakledilir· Büyük barbde öl
meyip de kurtardıkları vatanın 

kurtuluşunda kendi kurtuluşla -
rını ve şebid arkadaşlarının batı
ra•ını bulan o günün genç nesli 
bugünün yarı münev,·crleri ve 
yarı ihtiyarlarıdır Vatanın teh
likede olduğu gün biltün maksad
lar ve bütün ıüçleı bir nokta üze
rinde teksif olunurlar: 

- Vatanın kurtulıı~u .• 
Fakat, vatan kurtulduğu ıün 

tekrar vatandaşlığın bütün sınıf
lan kendi saf ve tasnifleri için
de yerlerini alır vt. cemii hizmet
ler başlar. Fakat imparatorluk Bü
yük harbden mağlüb çıktı. İnıpa
ratorluğun inkısanıa uğrıyan, el
den ele ııeçen toprakları içinde 
imparatorluğıın özünü ve mesne
dini tetkil eden Tiırk ırkı ve TiirJ. 

ekseriyeti yeniden kendi istiklli
lini, kendi kurtuluşunu, kendi 
milli, tarlhl ve ırki haklarını ara
mıı1t mecburiyetinde kaldı ve A
tatilrk'iin açtığı htiklil bayrağı 
ve savaşı altında toplandı; nihayet 
kurtuluşunu buldu, Cumhuriye
tini yaptı ve .. bugiin dünyanın ko
lu blikülmez milletleri arasında 

kendMne layık olan yeri \'e vazi
yeti :;.;dı. Kuvvetini bulan, kema
lini gösteren, dış ve iç huzurunu, 
kalkınma, refah , .e umran şartla
rını tenıin eden Cumhuriyet Tür
kiyesi şimdi birer birer her saha-

(Devamı 6 ıncı sahifede) , 

Uzak Şarkta yeni çıban başı T iençiıı mıntakasmı gösterir harita · 

Par:S, 22 (A.A.) - Dün akşam 
Meb'usan Meclisi Haricıye encü
meninde beyanatta bulunan B. 
Bonnet, Uzak Şark meselelerin -
de Fransa hükwmtinin İngiltere 
hükumeti ile tama.nile mütenanid 
olduğu noktasında israr etmiştir. 
B. Bonnet, 9 n'san hadiselerinden
beri vaziyette hasıl olan inkişaf
ları izah ve teşrih etmiştir. Lord 
Halifaks'ın geçenlerde Lordlar ka-

marasında yapmış olduğu beya
nııta telmih eden B. Bonnet, Tien
çin hadi.sesinin dostane bir suret
te halledJeceği ümıdini izhar ey
lemıştir. 

Nazır, Sovyetlerle yapılmakta 
olan müzakerelerin ne derecede i
lerlemiş olduğundan da bahse·( -
miştır. 

1 
Muma ile) h,. bir çok noktalarda 

(Deııamı 6 u,cı •ahıfei!e) 

Arnavtluk Başvekli 
Bugünlerde Geliyor 

. 

Kral, Başvekil Geldikten Sonra 
Seyahate 

A 
rnavudluk Kralı Zogo 

Londraya vaki olacak se
yahatini bir kaç güu tehir 

etmiştir. Buna sebeb saıbık Ar

navudluk Başvekili Koça Katta -

nın Kral tarafından şe!hrimıze g"1-

mesine intizar edilmesidir. 

Sabık Arnavudlu kBaşvekili 

Yunanistanda bulunmaktadır, Ve 

bugünlerde şehrimize gelecektir. 

Başvekil doğruca Perapalasa gi -

Çıkacak 
derek Kral tarafından kabul edi
lecektir. 

Kr~ Zogo bu ayın 29 uncu gü
nü Par ise hareket edecektir. Şeh· 

1 
~ 

RAHMİ YAGIZ'ın Deniz Tefrikası 

Büyük Harbin Marma
rada geçen en heye
canlı bir deniz harb 
Safhasını gösteren bu 

tefrikada: 

Silivri önünde batırı
lan Fransız TRETON 
tahtelbahiri ile Mar
ınara Adaları civarın
da batırılan A. E. 2 
nin muharebelerini 
bütün teferrüatile 
okuyacaksınız. 

97 tonluk botla 100 tonluk A. ..., 2 
İngiliz tabtelbalıirini avlıyan Su). 

tanhisar süvarisi Riza kaptan 

7 inci Sahifede OkuyunU:Z. 

Kral Zogo'nun Tiranda alınmış 

bir resmi 

riınizde Kralın maiyetini, maaş 

tevziatı gibi işler noktai nazarın
dan, sabık Arnavudluk Başvekili 
idare edecektir. 

Londra, Kral Zogo'nun ziyare -
tini k&bul etmiş bulunuyor. Kuv
vetli bir ihtimalle sabık Ama -
vudluk Kralı Londrada Başvekil 
Çemberlayn veyahud Hariciye Na
zırı Lord Halifaks tarafından ka
bul edilecektir. 

Gelen haberlere göre Amavud
lukta çete harbi devam etmekte
dir. İtalyan askerlerinin dağlık a
raziye sevkine imkan görüleme-
diğinden çetelerle tayyareler va
sıiasile mücadele edildiği ha.her 
vrilmektedir. 

(Devamı 6 ıncı •ahif~de) 

1 
1 

İngiltereye 
Mukabeleibilmisil 
Yapıyorlarmış ? 

Berlin 22 (AA. )- Resmen bil· 
dirildiğine göre Alman hükumeti, 
İngiltere hükfunetinden Viyanada-

Arnavutluğıın ifga li günlerinde Tiran meydanında İtal yan kuvvetleri 

İtalya Trablusa 70 Bin 
ki jeneral konsolosunu geri ça - K e e ı ek K _ G •• d e 
::~;~~~~::~uje~::~d~~~; ışı ı uvvet on erıyor 
neşri mesele-sinde zimedhal oldu- 1 - -------------

ğu anıaşılmaktad~r. . . . Almanvanın da 185 Bin Kişilik Bir Orduyu 
MUKABELE BIL!\flSIL İMIŞ J 

Ber1ın 22 
<AA.) - Diplomasi Arnavudlug"' a Göndereceg"' i Haber Verili11or 

mehafili, Alman hükumetinin Vi- OT 
yanadakl İngiliz jeneral lronsoloru 

M. Saint - c1air'in çağırılması için Bulgaristan da 
İngiltere hükümeiine vaki olan 

müracaatının Liwerpool'daki Al - iki Sınıf 
man konsolosu M. Walter'ln geri 

çağırılmasına karşı bir mukaıbele Silah Altında 
.... bidlın.isil eıibir. olduğucu beyan 

etmektedir. 

• 
---

YUNAN 
Donanması 
Manevrada 

Atina 22 ( A.A.) - GazeteleT, 
Kralın Yunan donanmasının 
1yoniyen denizindeki maııev
ralarmı takib etmek üzere 
hareekt etmiş olduğunu ha -
ber vermektedir. 

Kral. maneı;ralardan sonra 
İta!yaya giderek Yunaıı pren-

• 
1 

seslerinden 1rene'nin izd:rnç 11 

1 
merasi1ninde ha::ır buluna - 1 
caktır . 

ii::=======::==:=::==5 
KISACA 1 

Şirinlik Muskası 
l\lcclisin eu çok k.muşa.ı ıneb

'usların<lan b!.ri hcn1 t'Ski gazete
ci, henı eski ıucb'us Ziya Gev -
her Çanakkaledir. Baremin mü
nakaşaları sırasında İnhi5.ar nıe-

nıurları hakkınd:ı kanuna konu
lan istisnai bir maddenin kaldı

rılması için b'r takrir veriyor. İn· 
hisarlar Vekili: 

- Bu arkadaşımız her nedense 
ötcdenberi İnh~arların aleyhin -
dedir .. 

l\lealinde söz söylüyor. Miina -
kaşalar hızlanıyor takrirler sıra
ya konuyor ve sıra nıuhtercın say
ıa,• ın takrir'nc gelince: 

- Ben İnhisarların ve mcnıur
ların aleyhinde olmadığımı ishal 
için ... 

Di~·en bir eda Vt' beyanı tarzı i
çinde takririn: geriye alıyor. 

Bizim arkadaş da bu havadisi 
gazetede okumuş da: 

- Ziya Gevherin takrirleri ga
liba ş'rinlik muskası yerine ge
çiyor .. 

Dedi, hoştur değil mi?. 
•• 

onclra, 22 (Hususi) - ltal
ya, Trablusgarba ve Binga
zıyP. 70 bin ki_ ilik yen bir 

kuvvet göndermeğe karar ver -
mişt.r. Diğer taraftan Arnavut -
luktaki kuvvetlerin arttırılmasına 
devam edilmektedir. Arnavut -
luklaki kuvvetler n mecmuunun 
150 bini geçeceği tahmin ediliyor. 
Bundan başka, Alffanya, İtalyaya 
185 bin kışilik bir kunet gönder
meğe karar vermiştir. Bu kuv -
vetler, bilhassa hafif topçu ve p!-

(Devamı 6 ıncı sahifede) l\lısır Hariciye Nazırı bu sabah Haydarpaşa garında 

Türkiye Mısır Hariciye Nazırı 

M • • k • fettah Paşa bu sabah saat 

Dost memlekc na.zırı Haydar • 
paşa garında Vali ve Belediye re· 
isi Liıtfi Kırdar, İstanbul komu -

(Devamı 6 ınc• sahifede) 
uza ere s 1 m ze ;:~md~ti~~sus! trenle şehri -

Londra 21 (A.A ) - Londrada - -- - - -- - --------

:!~'.~ı:~i ;~;:,~~eJ vb~rP:~~~Y;a:n~- ı 1 M E C L iS O E BiR M E B'U S SÖYLÜYOR 1 
de üç mmdeket kuvvetlerinın te-

lif ve tanzim iç, o~reyan etmek- Kat a k 0 ll1• Ya P a n l ar 
te olan e~kanıharbıyc mıizakcre -
lerJe ayı!ı mah.ı• ,çın h~lev Tür-

k,) ede bulu:ıar İr.g lız as! eri he- c m Kalac ki 
yet. hakkında bır bc)anatta bu- ezasız ı a ar 
lunması Mander t.raf•nd;m Chenı-
berlain:den r:ca ell:.lınesı üzerine, 
Başvekil demıştir ki: 

.. Görü~meler rnrmnuniyet ve -
r-ici bir tarzda de\•am etmektedir. 
Fakat bu hususta tafsi!at vermek 
umumi menfaate uygun düşmiye
ce.ktir.• 

kadın İcin • 
Arkadaşını 
Bıcakladı • 

Şişlıde oturan Mustafa adında 

bır tramvay biletçisi, bir kadın ve 
kıskançlık me-sclesınden çıkan kav
ga neticesinde, Abdullah adında 
diğer bir biletçiyi bıçakla kalça -
sından yaralamıştır. Yaralı kbdul
lah tedavi altına alınmış. Mustafa 

' yakalanarak tahkikata başlanm1ş-
tır. 

Barem Müzakereleri Hararetlendi 
1 /A nkra 22 (Hususi muhabiri
'j mizden) - Barem lıiyıharı 

ıniuakerelerinde, dün Mec
lis hararetli brr gün daha yaşad1. 
Bilhassa layihanın hazırlıı.nması 

şayıaları çıktığı vakit, son aylar -
da, bazı dairelerde yüksek zamlar 
yapıldığı ileri sürüldü. 

Bu mevzuda söz alan Maııt,ar f 
Müfıd dedi kı: 1 

•- Anlamadığım bir nokta var: 
Filan memuru yükselteni kaba -
hatli görmüyoruz da, bir küçük 
memura sen yükseldin diye onu 
zamdan mahrum ediyoruz. Kanun 
yalnız küçükler için midir? Kata· 
kulli yapanlar cezasız mı kalacak·! 
tıf? Daha sonra terfi edenler ara- .
sında mı:lıakkak ki liyakatlil« de 

(Devamı • IDCI .ahi/ede) 

• 

ı 

Malqe Vellll Fuad Airalı 

• 



• 
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AÇTIGIM ANKETE 

DAİR BiR İKİ SÖZ 

Ucuz ve 
Temiz 
iyi Su 

D
ün. bu sütunlarda yazmış
tım. İstanbnlun maruf 19 
spor kulübü yeni cemiyetler 

kanunu mucibince adlarını değiş

tirmek meoburiyetindedir. Bu ku

lüblere ne isimle!' verelim.. Şart
larını dün yaızdığım bir anket aç
tım. Okuyuculanmdan soruyo -

rwn. Bu spor kul~lerine ne ad
lar takalım?. 

bir kere daha tekrar edeyim: İs
tanbul 1453 tarihinde Türkler ta
rafından zaptedilmiştir. Bu tarihi 
herkes bilir. Bilhassa diplomasi 

olanlar .. (Aman, dipkımaya dik -
kat edin .. Yeni haremde diploma 

Belediye Menba Suları 
Sahiblerile Görüşecek 

çok mühim bir vesika .. ) 1stanbulun der.dlerinden biri de 
Şimdi, İstarlbulun zaptının 500 ciyi. tabir edilen suların kapalı şi-

Gelen cevablan sırasile neşre
deceğim.. Oku;yuculanmdan, an

ketin şartlarını öğrenmek ve ayni 
çerçeve içinde cevab göndemM!k 

için. dün, bu sütunlarda çıkan ya

zıma bir daha göz gezdirmelerini 
rica ederim. 

üncü yıldönüınünü kutlulamak i- şelerde pahalı satılması.dır. Su me
çin, bazı arkada.şiar bir teklif ya- meselesi senelerdeılberi, bill:ıırssa 

pıyorlar .. İstanbulun 500 üncü yıl yaz mevsiminde vakit vakit şika
dönümüne daha 13 sene 11 ay var.. . yelleri mucib olmll§, fakat bir 

Epeyce zaman .. Bu müddet içinde! türlü halledilememiş, yahud halli 
hazrrlanmalıyı.z, diyorlar .. 13 sene cihetine gidilmemiştir. 

•HAYATİ SAHA. 

ARAYAN PİRELER 

Eski hapishane binas ıyıkıla -

cak. Bu.günlerde işe başlanıyor. 

Fakat, hapiılhane binası tahliye e

dildikten sonra, bütün Sultanah

med civarını bir pire salgını teh

did etmeğe başlamış .. Bu pireler, 

asırlık hapishaneden geliyormuş .. 
Civara neden taarruza geçtikleri 

meselesine gelince .. İşi tetkik ettik: 

Hapishane boşalınca, zavallı 

hayvancıklar aç kalmışlar .. Kendi

lerine hayati saha• arıyorlarmış .. 

Fakat. bina yıkıldıktan sonra, şim

d Uk Sultanshmed c .varına saldı
ran pireler, bu sefer, chayati sa

ha• laıını bütün İstanbulda ara
mağa kalkı~ırlarsa halimiz ne o
lur? 

Bu iret karşısında, hepımiz, bü

tün İstanbullular iç-in, bir sulh 

bloku meydana getirmekten b&§

ka çare göremiyorum. 

İSTANBULUN 500 

ÜNCÜ YIL DÖN()MÜ 

Bizim Son Telgraftaki tarihi t...f

rikadan öğrenmişsinizdir: Amma, 

sonra muhakkak ki,, İstanbul bam-· 
1 

başka br çehre takınacaktır. 500 İ 

üncü yıklönüınüne kadar bilhassa 

ikmalini temenni ettiğimiz bir ilj 
var: 

Pahalılıkla mücadele tetkikleri, 
Allah aşkına, bitsin .. Bitsin ve za- 1 

rarı yok, isterse, ucuzluk henüz 

başlamamış olsun.. Fakat, yeter 
ki, , tetkikat. bitsin.. Nasıl olsa, 
~pahalılıkla mücadele tetkikleri• 
ııcuzladı artık .. 

DOGRU İMLA, 

DÜZGÜN İFADE. 

Dünkü refiklerimiııden birinde 

gördük: Alfabe ıslah edilecek ve 
değiştirilecekmiş.. Gördünüz mü 
şu başımıza geleni? .. 

Biz, beri taraftan, doğru ifade, 
doğru imlanın Zümrüdanka kuşu 

oluşundan şikayet ederken, bir de, 
alfabe yeni baştan değişti mi? ar

tık, bu işin içinden gelin de siz 
çıkın . 

Zavallı türkçe yetim kaldı.. O 
kadar ültramodern bilgilerle, muğ

liik ihtısaslarla çocuklarımızın ka
fasını dolduruyoruz ki, türkçeye, 
imlaya, gramere ne lüzum kaldı, 
ne de mevki... 

Nerede ise, sarf ve nahvi lüzum
su-z bir vas>ta diye kapı dışarı ko

vacağız; edebiyatı da palyaço sa
nıp sahneye çıkaracağız, karşı -

sına geçerek alay edeceğiz. 

AHMED RAUF 

1 KÜÇÜK HABERLE[I 
* Çora!ı fabrıkatörleri Anka - * Belediye, buz bayilerinin ha

raya üç kişilik bir heyet göndere- zılarını değiştirmiştir. Buna sebeb, 
ceklerdic, Bunlar, ipekli kadın ço- şehrin her tarafına buz veril -
rıflarının şimdikinden sağlam ol- mesini temindir. 
ması. için daha kalın yapılmalarına 

üsaade istiyeceklerdir. Gardenbarın Yerine * Yalova kaplıcalannın Sıhhıü yeni Bar y apılmıyacak 
ve Iç ıma\ Maven~ Vekaleti ta-
rafından işletilmesi hakkındaki Belediye ta.rafırdan yıktırılan 

e · k ., ih B''yük" .,.11 t Tepebaşındakı cGardenbar• ara-y nı anun ... y ası u mı e .. 
M 1. · ·· 1 . d k k zısınde yeni ve modern bir bar ec ısı enoumen erın en çı ara 
k t ,. ki' . 1 t yapılması kararlaştırılmıştı . Fakat 

a ı şe ını a mış ır. ··- d'lh · ·· . . ogren ı6 .mıze go ·e bu karardan * Vergılerın taıtı ve tahakkuk -1 · t· B b G . . .. _ vazg.eç. mış ır. urıa so ep; • ar-
usullerını muınkun olduğu kadar denb _...._ . . 

1 ar. ""''asının yenı tıyatro ar 
kolaylaştıran yeni bir kanun la - mıntakas da.bil. d l · ı 1n e o ması ve ar-
yihası hazırlanarak Büyük Millet sasının mode b ' b · · · rn n· ar ınşası ıçın 
Meclisine verilmiştir. gayrı kafi geleceğinin anlaşılma-* Alakasızlık veya bakımsız - sıdır. 

!ık yüzünden tedricen mahvolan Bu sebeple mevzuu bahs arsa-
şehrimizdeki tıu;lhi çeşmelerin ta- da ş mdilik 600 k=~ilik bir tiyat
mir edilmesi Belediyece kararlaş- ro vücude getirilecektir. 
tırılm!§tır. •Asri sinema• da yakında yık-* Türkkuşu filosu dün Kon.ıca- tırılacak burada tüyük bir •Ti _ 
dan hareket ederek Adanaya var- yatro ve Opera• inşa olunacak _ 
mıştır. 1 caktır. 

Plaj Bülbülleri 1 
No. ı.2 

Şoför: j 
- Peki hanımefendL. 

1 
Diye cevab vermişti. 
Feridun dakikalar geçt.kçe hay

retten havrete düşüyordu. Ak - ı 
şamdan Kadıköye, Pelinin amcası
na gideceğini ınanmıştı. Şimdi 
Şimd ı Çamlıcaya gidiyorlardı. .. 

Feridun: 
- Rotayı biraz sonra tekrar de

ğiştirmıyeceğinizden emin olabi -
lir m 'yim? 

Dedı. Pelın ilk defa kolunu Fe
ridunun omzuna atarak gözlerini 
kapadı: 

- Başım dönüyor, doktor! Aç 
karnına afyon beynime vurdu. 

• '··-- -u dediniz?! 

Yazan: i.kender F. SEaTELLİ 

- Öyle ya. Çinde bunu alenen 
içerler .. Biz arpa suyu ile kayna
tarak içiyoruz. Beynım dönüyor .. 
Evet, evet.. Çamlıcaya gideceğiz. 
Kısıklı caddesinde dursun şoför. 

Pelin susmuştu. 
Ferxlun, Pelinle başbaşa kal

dığına, onun kendisini N ecdetc ter
cih ettiğine seviniyordu. Fakat, 
Çaınlıcaya kime gLdiyorlardı? Bu 
meçhul yolculuğun onu korkunç 
b:r akıbete sürüklemesi ihtimali 
doktorun gözünde büyüyordu. Fe
ridun, Necdet gibi cür'etkar de -
ğ"ildi. Biraz fazlaca mütevehhim -
di.. Her şeyin sonunu düşünür, 

tehlikeli maceralara atılmaktan 

korkardı. 

Vali ve Belediye reiısi Lutfi Kır
dar İstarlbulun su derdile de ya
kından al8.kadar olarak bu cilietin 
kısa bir zamanda halli hususunda 
alakadarlara icabeden direktifleri 
vemıiştır. 

Beletlıye ilctısad Müdürlüğü ciyi• 
sulan da gözden geçirecek, mem
ba suları sahlblerile temas ederek 
ucuzluk talebinde bulunacaktır. 

İlk tetkikler İstanbulda memba 
sularının lüzumundan fazla pa -
halı olduğunu göstermiştir. İçin
den bir buçuk bardak su çıkan 

şişelerin en ucuz fiatı beş kuruş
tur. Bazı yerlerde de bu şişeler 10 
kuruşa satılmaktadır. Büyücek, 
yani 2,5 bardaklık şişeler ise ateş 
pahasıdır. Hele evlere damacana
larla satılan suların pahalılığın

dan her zaman şikayet edilmek -
tedir. 

Belediye evvelemirde evkaf da
iresile temasa geçecektir. Çünkü 
memba sularını pahalı satanlar 
arasında Evkaf da vardır. Beledi
yenin önce Evkafla temasa geç -
mesinden maksad İstanbul halkı
na ucuz su temini işine Evkafın 

önayak olmasıdır 

--- --o---

İstimlak 
İşleri Sür'atle 

Bitirilecek \ 
İki Maddelik Yeni Bir 

Formül Bulundu 
İstanbul belediyesinin yeni urn

ran faaliyeti münasebetile hazır
lanan istimlak kanununun Büyük 
Millet Meclisinin bu içtimaında da 
müzakere edilemiyeceği anlaşıl -
maktadır. 

Buna sebeb Meclisin tatil za -
manının yakl"'>anış ve ruznamesi
nin çok yüklü olmuş bulunmasıdır., 
Halbuki Belediye reisLği şehri -
mizde yeni istimlaklere başlıya -
bilmek için şimdiki istimlak ka
nununun tadilini beklemektedir. 
Yeni kanunun gecikmesi; işleri ta
mamile durduracağından bu hu
susta yeni bir formül bulunmuş
tur. 
Öğrendiğimize göre şimdilik 

yalnız 2 maddelik yeni bir istim
lak kanunu layihası Meclise veri- ! 
lecektir. 

Bu iki maddelik kanun Jayilıasıj 
hemen Büyük Millet Meclisine 1 
sevkolunacaktır. Ve bu maddeler
de ctakdiri kıymet. ve ctebligat• 
işleri mevzuu bailısedilece\ctir. İki 
maddelik yeni kanuna nazaran bir 
komisyon tarafından takdir edile-

1 Bir aralık Peline sordu: 
- Çamlıcada kime ve 

g·diyoruz, şekerim? 
nereye İ 

Pelin bir kelime 
dı: 

- Karde~ime .. 

ile cevab ver-

Feridun geniş bir nefes aldı. 

Demek ki, Pelinin bir kardeşi de 
Çamlıcada oturuyordu. 

Karacaahmedden, Tophane!; oğ
lundan geçtiler.. Bir müddet ko
mı.şmadılar. 

Pelin adeta uyukluyordu. Bel
liydi ki aç karnına fazla içmiş ve 
sarhoş olmuştu. 

Feridun Çamlıcaya yaklaştığını 
görünce Pelinin ba~ını tuttu: 

- Haydı ya,•rum, kendine gel.. 
Bak, Çamlıca eteklerindeyiz. Şo -
före nerede duracağımızı söyle. 

Pelin güçlükle başını kaldırdı. 1 

Gözlerini uğuşturarak etrafına 

'bakındı: 

- Ne çabuk gelrni~iz, doktor! 

CUMHURITI:'r: 

Am di 
Tabelalar 
Kaldırıldı 

Yunus Nadi cMısır ülkesinden 
Balkanlara kadar. isimli bugün
kü başmakalesinde dost Rumen ve 
Mısır Hariciye Nazırının mem -
leketimizi ziyaretlerinin husule ı 
getirdiği derin akisleri kaydederek 
sul:h dostluğu ziyaretlerinin ehem, 
miyetini tebarüz ettirmekte ve bi
lıi.hare: 

takil olarak Avam Kamarasına 

girecek yeni meb'uslar da yine 
hükumete müzaheret edecektir.._ 
ZiraÇemberlayn 'ın bugün sulh ve 
harb meselelerinde takib ettiği 
siyaset gerçekten milli bir siya -
settir. Bu siyasetin tatbiki neti -
cesi olarak bir gün harp iliin edi
lecek olursa bütün İngiliz parti
lerinin tek cephe halinde birle
şeceğine asla şüphe etmemek lıi

zımdır.• demektedir. 

Sinemacıların İtirazları 
da Kabul Edilmedi 

cAvrupa ufuklarını karat'tan 
bulutları birı geçici bir buhran ad
detmekte musırrız. Fakat bu em
niyet buhranı o kadar şiddetlidir 
ki şimdiki karşılıklı vaziyetlerden 
Bir Avrupa harbi değilse de be
hemehal yeni ve müstakar bir Av
rupa nizamı çıkmalıdır. Cümle 
için kat'i emniyetli bir Avrupa 
nizamı. 

Böyle bir neticenin istihsalinde! 
Mısırdan Balkanlara kadar uza -
nan mütesanid milletlerin büyük 
bir şeref ve iftihar hisseleri ola
caktır.• 

YENİ SABAH: 

Hüseyin Cahid Yalçın cBaltık 

devletlerinin bitaraflığı. isimli bu
günkü başmakalesinde &ıvyet -
İngiliz itfüakı müzakerelerinde 
Sovyetler tarafından ileri sürü -
len Baltık devletlerini garanti me
selesinin bu devletler tarafından 
arzu edilmemesi münasebetile, 
Pravdada yazılan bir yazıdan bah
setmekte ve: 

cResmi komünist or.ganının fik
rince, Baltık devletlerinde görü -

TAN: len itirazlar ya mütecaviz devlet-

Zekeriy~ Sertel cUzakşark ha- ler tarafından kendi emellerini 
disesinin Avrupa ile alakası. isim- gizlemek mak.sadile hariçten tel -
!~ bugünkü başmakalesinde Uzak-1 kin edilmişlerdir, yahud mürteci 
şa:·kta Tiyençın şehrinde imtiyazlı l mehafil tarafından ortaya atıl -
ln.gilil mıntakasının Japonlar ta-• mşılardır. • 
rafından abluka edilmesinden do-' Diyrek böyle bir iddianın ken-
ğan hadisenin gündengüne büyü- dilerini oorla garanti etmeğe baş- 1 

düğünü ve lfu İngiliz _ Japon ih- ı ka devletler_i se~k _için .. bir sellıeb j 
tilafmın vehamet kesbettiği tak- · teşkıl edemıyecgını soylemekte-

dirde Avrupada akisler yapması I~ __ 
ih'i mal nin pek çok olduğunu kay-

detmekt e ve Japonyayı İngilizle- Pahalılıkla 
re boyıın eğ.meğe mecbur etmek 
için; M . Çemberlaynın burada da · 

1 
c uyuşı11a ye uzlaşma siy~eti. ni 
takib etmemesi icab ettiğıni söy-
lıyerek : 

. Avrupada sulh c~bpesinin ku
rulm~ teşebbiLsleri nasıl tecavüz
leri durdurmıya kiifi gelmışse U
zakşarkta da İngilterenin ve de
mokrasilerın şiddeti ve mukave
met siyaseti Japonları yola geti -
rebılir. Dünya sulhunun mukad -
deralı ingiltereden bu şiddet ve 
mukavemet siyasetine devamını 

ister. • 

VAKİT: 

Asım Us, c İngilterede umumi 
intihabata hazll'lık. isimli bugün-

' kil. başmakalesinde kanuni hayatı 1 

1940 senesinde nihayet bulan In
giliz parlamentosunun yeniden 
intihabının önümüzdeki sonbahar 
içinde yapılacağını beyan ederek 
nE'tice hakkında tahminler yap -
makta ve: 

Nsyonal, yahud konservator 
olan bugünkü hükumet yine ekse
rjyeti tutacak ve yine iktidar mev-ı 
kiinde kalacaktır; ihtimal ki müs-

-----
cek emlakin istimlak kıymetleri 

tamamile kesbi kat'iyet etmiş sa
yılacaktır. 

Dığer taraftan tebligat işlerinde 
de zabıta istimlaki tebliğ için mal 
sahihlerini bulamadığı takdirde 
karar gıyaben ilan olunabilecek 
ve bu suretle kat'ileşecektir. 

Yeni imar programı mucibince 
şehrimizin birçok semtlerinde mü
teaddid istimlakler yapılacağın -
dan bu yeni kanun bütün emlak 
sahiblerini alakadar etmektedir. 

Bıraz önce Süadiyede değil miy -
dik? 

- Evet, canım! Çabuk geldik .. 
Nerde ineceğiz? 

- Neden sık sık soruyorsun, 
doktor? işte şu karşıki küçük pem_I 
be boyalı köşkün önünde .. Orada 
duracağlz_ 

Şoför bu sözleri duymuştu .. 
Pembe köşkun önünde değil 

mi? 
Diye sordu. 
Pelin 
- Evet .. Evet .. dedi, tam onun 

kapısında. 

Ot.omobil durdu. Feridun yavaş
ça Pelınin kulağına iğildi: 

- Sizi bir daha ne zaman gö -
rebilirim? 

Pelin, Feridunun kolundan tut
tu: 

- Niçin soruyorsun? Şimdi ben. 
1 

den ayrdmrık mı istiyorsun' 1 
Feridun vaziyeti anlamak için 

kurnazc:ı davranmıştı. 

Mücadele 
Ne Gibi f edbirler 
Alınacağı Tesbit 

Olunuyor 
Eğlence yerlerinin liıStelerini 

kontrol faaliyeti devam ediyor. 
Belediye i~tısad müdürlüğü İs -
tanbulun bahçe ve eğlence xerle
rinde yapmakta olduğu tetkikatı 

ikmal ettikten sônra icabeden ten
zilatı yapmak üzere harekete ge
çecektir. 

Ancak tenzilatlı listelerin tathik 
edilip edilmediğini kontrol me -
selesi de ehemmiyet kesbetmek
tedir. Çünkü, her sene eğlence yer
leri listelerinde tenzilat yapıldığı 
halde bir türlü pahalılığın önüne 
geçilememektedir. Garsonlar Be
lediyeden masraflı listelere uygun 
olmıyan el listelerile halkı kan -
dtrmaktadırlar. Bu cihetin kon -
tr-0lu pek güç olmaktadır. Ve bu 
güçlüktür ki, senelerdeılberi ten
zilatlı liste tatbikinden müSbet bir 
netice alınamamıştır. 

Belediye, İstanbulun bu büyük 
derdini sureti kat'iyede halle ka
rar vermiştir. Bu maksadla nihai 
tedbirler almak Ü7.ere tetkikat ya
pan Belediye, eğlence yerleri pa
halılığile Balkan memleketlerin -
de nasıl mücadele edildiği hakkın
da yakın komşularım1za vaki mü
racaatlarına karşılık olarak gelen 
cevabları da gözden geçinnekte
dir. 

Bu geniş tetkikat sonunda alı

nacak tectbirler kısa zamanda tes
bit edilecek ve derhal tatbikata ge
çilecektir. 

~izden ayrılmak isler miyim, 1 
şekerim? dedi. Siz bana sadece bir 
yol arkadaşlığı teklif etmiştiniz 

de. Fazlasını istemeğe cesaret e
demedim .. 

- Öyleyse gel içeriye. Burası 
benim kardeşimin evidir. Yabancı 
yer değil. 

Çantasından bir anahtar çıkardı .. 
Küçük bir bahçeden yürüdük .. 

Boyası dökülmüş kapıyı açtı. 

Evde hiçbir ses yoktu. 
Pelin: 
- Kardeşim İstan'buldan henüz 

gelmemiş galiba! 
Diye söylenerek mantosunu :.s

tı. .. 
Feri.dunun şapkasını çıkardı: 
- Sıkılma canım! Burası bizim 

evımiz. Melin neredeyse gelir .. 
Elektrik düğmesine bastı. 
Ortalık aydınlandı. 

İk.i katlı, etrafı ağaçlarla sarıl
mış kuytu, sessiz bir .. v4i burası. 

Pelin: 

Dükkan ve mağazaların cephe

lerine konulmuş olan amudi şe
kildeki lev'haların kaldırılması 

hakkında Belediye reisliği tara -
fından kaymakamlıklara verilen 
emir kısa bir müddet içinde şeh

rimizin her semtinde tatbik olun
muştur. 

'Belediye zabıta memurları bü
tün mıntakalardaki müessese ve 
dükkanları birer birer dolaşarak 
bu kabil tekmil levhaları kaldırt
mışlardır. 

Binaenaleyh senelerdenberi ilk 
defa olarak artık İstarlbulda amu

di reklam tabelıisı kalmamış gi -
bidir. Sinemacılar bu hükme ta

bi tutulmuş olmalarına itiraz et

mek istemişlerse de arzuları mu
vafık görülmemiştir. 

Yalnız elektrikle yapılan amudi 
reklam leWıaları hükümden is- 1 

tisna edilmiş ve kaldırılmamaları 

tensib edilmiştir. ı 
Belediye reisliği elektrikli rek

lamların şehrin ve caddelerin ge
ce manzarasını güzelleştirdiği ka

naatindedir ve Avrupa ve Ame

rikada olıduğu gibi elektrikle ya
pılan modern reklamların bizde 

de çoğalmasını arzu etmektedir. 
Bu sebeble elektrikli reklıi.mlar 

için bazı hususi müsaadeler veri
leceği gib; bunlardan alınan ta -

beliı ve ilan rüsumu da indirile -
ccklir. __ __,,_ __ 
Ada Arabaları 
Yazın 51 Arabaya 

İhtiyaç Var 
Adalarda da me\·cut arabaların 

say •sının ihtiyaçtan fazla görül
düğünü yazml§tık Bu hususta ya

pılan tetkikler neticesinde; ada -
!arda hayvanlar i~in kıifi ahır da 
olmadığından ekser hayvanların 

geceyeleri dışarilarda ve gayn 

sıhhi şerait altında barındırılarak 

bu suretle sinek ve sair haşera
tın zuhuruna da sebebiyet verdik
leri anlaşılmıştır. 

Rnaenaleyh Ada arabacılarına 
sıhhi ahırlar da yaptırılacak; açık
ta hayvan yatırtıl mıyaeaktır. 

İstaribuldan Adalara araba gön
derilımesinin yasaJr edildiği de bü
tün şubelere bilrlirilmiştir. 

Adalar kaymalı:amlığı Büyüka
da için yazın 51 arabaya ihtiyaç 
olduğunu tecb"t etmiştir. Diğer ta

raftan arabaAarın şimdiki tarife 
ücretleri çok yüksek görülmüş

tür. Bil~assa; 1 saatlik bir Büyük 
tur içi.o Büyükadada geceleri 3,ı>-

4 lira ücret alınmakta ve sayfi
yede eğlen meğe gidenlerden bu 

ücret yaz geceleri ele zamla isten
mektedir! .. Bu sebeble Belediye 
İktısad müdürleri Büyükadada a

raba ücretlerini % 40 nisbetinde 
indirecektir. 

c- Öpmem seni, sevmem seni 
artık deli olsan!• 

Şarkısının bestesini mırıldana
rak, taşlıkta duran büfenin yanına 
gitti. 

- Bu kıifir kız boğazına pek düş
kündür. ~üfesinde herşey bulu • 
nur. 

Feriduna döndü: 

- Karnımız acıktı.. Şuracıkta 

lbir küçük çilingir sofrası kuralım. 
Melin gelirse, sofrayı kurulmuş 
görür .. Sevinir .. 

Büfeyi açtı: 

- İşte bir ~şe altın baş.. İşte 
,bir kutu sardalya .. Peynir, zeytin, 
çiroz .. İşte, küçük şişelerde birçok 
1ııırşular. Fakat, ben turşuları hiç 

sevmem. O kadar çok ekşidir, o 
kadar "çok serttir kl.. 

Saydığı şeyleri birer birer bü
feden çıkardı, masanın üstüne koy
du: 

{DPvamı var) 

Jaı:onya ve İngiltere 
Yazan: Ahmed Şükrü ESMEll 

Uzak şarktaki İngiliz - Japon 
ihtilafı pek vah;m bir safhaya gir· 

' miştir. Japonyanın, iki sene evve· 
Çine karşı taaruza geçtiği sırada 
yaptığı gibi, ehemiyetsiz bir hadi· 
seyi bahane ederek uzak şarktaki 
İngiliz menfaatlerinin tasfiyesi gi
bi çak şümullü bir teşebbüse giriş
mek üzere bu!unduğu anlaşılmak
tadır. 

İhtiliifı d.>ğuran hadise şudur: 
Geçenlerde bir Japon tebaası dörl 
Çinli tarafından katledilmiş. ve 
katiller Tiensindeki imtiyazlı mın
takaya iltica etmişlerdir. Japon
lar katilleri kendilerine teslim e
dilmelerini istemişler. Tiensinde
ki hükı1me·ı ise. Londra Hükume
tinin tasvibile olacak, bu talebi 
reddetmiştir. Bunun üzerine Ja· 
pon askerleri, imtiyazlı mıntakayı 
muhasara altına almışlardır. Bir 
haftadanberi, ınıntakaya kimse 
giremiyor. Ve mıntakadan kimse 
dışarı çıkamıyor. 

Eğer ihtilaf dört katil Çinlinin 
teslimi ile halledilebilse, belki 
mutavassıtların da yardımı ile ne
ticelenecektir. Fakat Japon hükii· 
metinin, İngiltereyi şu iki şık kar
şısında bıraktığı bildirilmektedir: 

1 - Çind~ki •yeni vaziyeti> ka
bul ve tasdik etmek, 

2 - İmtiylzlı mıntakalardaki 
İngiliz menfaat ve alakalannın tas
viyesine razı oımak. 

Bu hareket her şeyden evvel J a
ponyanın Çinde büyük zorluklarla 
karşılaştığını gösterir. Japonya, bir 
milyon telefat vererek Çinin bü
tün şehirlerini işgal etmiş; fakat 
harbi nihayetlendirememiştir. Bu 
vaziyetten iki devleti mes'ul adde
diyor: Sovyetleri ve İngiltereyi. 

Gerçi bu iki devlet uzak şarkta
ki alakalarının müdafaasında iş 

birliği yapmamışlardır. Fakat her 
ikiside kendine mahsus sebeplerle 
Çankayşek'e yardımda bulunmak
tadır. Japonya şuna kanidir ki e
ğer Sovyetleri ve İngiltereyi Çine 
yardımdan vazgeçirecek olursa, 
Çankayşek mukavemette devam e· 
demeyip teslim olacaklar. Bu se
bebledir ki. Uzak şark harbinin 
devamından Cankayşek kadar da 
Sovyetleri ve İngiltereyi mes'ul 

addetmektedir. Gerçi Sovyetler 
Çankayşeke :iaha büyük yardımda 
bulunmaktadırlar. Fakat Japonlar 
uzak şarkta artık kuvvetleşen bu 

devlet üzerine müessir bir tazyik 
yapamazlar. 

İngilizlere gelince; bu güne ka
dar Japonya ile Çin arasındaki har 
be karşı takip ettikleri siyaset şu 
olmuştur: Hlrbe doğrudan doğru
ya müdahale etmemekle beraber, 
Japonya tarafından yapılan ernri 
vakileri de kabul etmemek. Ve 
Çankayşeke maddi yardımda bu
lunmak. Bu siyaset Japon devlet 
adamlarını sinirlendirmekte idi. 

Bu defa Avrupada İngiliz - Alman 
münasebetlerinin gerginleştiği bir 
sırada Japonya vaziyetten istifa
de etmeğe karar vermiştir. Eğer 
uzak şarkta •yeni vaziyet. adını 
verdikleri ernrivakii İngiltereyc 

tanıtacak olurlarsa, belkide bir 
müddet İngiliz menfaatlerine do
kunmayacaklardır. Fakat İngiliz

ler, Çinden sonra sıranın Kendile
rine geleceğini bildikleri için J a
pon tehdidi karşısında boyun eğ
memeğe karar vermişlerdir. 

İngiltere J aponyaya karşı tetbir 
alabilir mi? Yalnız başına silah\:\ 
mukavemet etmek bahis mevzuu 
değildir. Fakat İngiltere ayni va
ziyette olan Fransayı ve bilhassa 
Amerikayı bu mesele ile alfıka

landırmaya çalışmaktadır. Fran
sanın aliikası müemmendir. Fakat 
daha ehemmıyetli unsur Ameri

kadır. Eğer Amerika aliıkalanacak 
ve bu alakayı J aponyaya karşı 

iktisadi tetbir almaya kadar ileri 
götürecek olursa, Japonyanın bu 
tazyika karşı mukavemet etmesi
ne ihtimal y0ktur. Çüqkü Japon
ya ham maddeye olan ihtiyacını 
büyük bir kısmını İngiliz domin
yonlarile Amerikadan tedarik et
tiği gibi, mamul maddelerinde 
bu iki memlekete ihraç etmekte
dir. Bu şartlar altında her şey A
merikanın vaziyetine bağlı kalı
yor. 

A. Ş. ES 



GiJ.niJ.n Me•eleai: -
· ilk6nce Açılacak 

Yollar 
Yedikuleye Giden Harab Evle 

Ve Teneke Mahallelerde 
Kaldırılacak 

l •tuılıalaa imu procramı
mn ilk 5 -elik kımwıı 
taııdil< ettirmek üzere All-

karaya ıötiiren Belediye imar 
mlklllri B. Büsaö ile Harita 

1 ıuheıal. mlidilrti B. Galip dün 
f8hrimbe dönmii§lerdir. 

Evvelce yazdığımız gibi 5 se-
nelik imar pNCl'&IDl ipo fs. 
tıml11d BeWlyeııi tarafınclan 

15 milyon lira ayrılınıştı. Fa
kat Nııfıa Vekileti bu parayı 
gayrı lifi gönniiş ve 20 mil
yon lir117a lbliğ ederk 10 mil
yon lirMını da vermeli deruh
te etmiftir. 

Bu suretle her sene Nafıa Ve
kileti 2 milyon lira İstanbul 
Beiedqai de ! milyon lira ve
rerek fehrimizin imar progra
mını tahaklrak ettlrmeğe çah-

şacakJardır. M 
5 aeeeljk pl"OIJ'BDUD ilk se. 

nelik kısmı ile yapılması bu ke
re bt'I olarak kararlqtınlan 

Ordu Maluller 
Birliği 

Ay Sonunda Ankarada 
Bir Kongre Toplanıyor 

Ordu maluller Birliği azaları i
ç:n bilyilk bir kongre tertip olun
muştur. Haziranın 30 uocu günü 
Ankarada toplanacak olan kon
greye, Birliğin İstanbul şu.besin
den de, murahJıaslar iştirak ede
ceklerdir. 

Bu fevkalade tc.plantıda görü
şülecek olan meseleler şunlardır: 
Anayasada tadil4t, MaJUller için 
bir yardrm sandığı kurulması ve 
s'gorta ,eklinilı tayini. Hesapların 
tetkiıki ye yen) bütçeni.n tasdiki. 
Genel merkez heyetinin ve hiımi 
reisle fahri reisin intihabı. Dilek
lerin tetldki ve cemiyete miihim 
görUlen bazı mülıim hususların 
müzakeresi. 

BirLit!n İstanl:ıul şube6i derne
ği b~rde bil' toplantı yapa
rak koogreye göndereceği mu -
ralıhaslan SE\'<lCektir. Ayrıca; yu
karıya kaydettiğimiz görüşüle -
cek meseleler üzerinde dilekler
de tesbit olunarak Ankaraya bH
dirilecektir. 

Ordu malulleri bu kongreye bü
yük ehemmiyet vermekte<lirler!. .. 

-<;---

Yolcu Salonu 

imar hareketlerini yaaıyonaı 
Emkıönii - Azahkapı, Azah

kapı - '.l:epebllfl, UıUapam -

felu,adebıışı, Karaköy - Taksim, 
Galata Yolcu sdonu - Karaköy, 1 
Azalıtapı - Karuöy, Koeka -
Beyandııı imarı, Beşikt.,ıa 

BarlıarGB Hayreddin türbesi ve 
civarımn açılması ve Maçka -

Dolmabalıçe, Kasunpaşa - Süt

lüce, Tozkoparan - Şİ§hane bii
ylik cadtleleriııin a~aaı. Bey
oğJunda Perepalas arkasındaki 
yeşil sahanın tanzimi. 

Bundan bafka Sirkeci iatas
yonundan Y edikuleye kadar sa
hada tren hattı boyunca imti

dad eden harab evlerin ve te
neke mahallelerinin ı..ıdml

maSI da ilk 5 senelik programa 
dahildir. Ve bu programa dahil 

olan işlerin yapılmasına yeni 
İstimlik kanıınu çıktıktan son· 
:rıı hemen baflionacaktır. 

Bakırköyünde 
Su Deposu 

Sular Müdürlüğü Bir 
Arteziyen Açtıracak 
Bakırköy ve Y eşi1köy halkının 

su ihbyacını karşılamak üzere bir 
arteziyen kuyusu açılacaktır. Su
lar Müdü~ğü, ·bunun içim lngil
tereye bazı makineler sipariıı et -
ıniştir. Art.eziyen kuyusu açıldık
tan sonra Büyük~dada •Maden• 
de yapıldığı gibi Bakırköyünde 

•Kartaltepe• de de büyük bir su 
deposu vücude getirilerek sular 
buraya toplanacak ve buralardan 
evlere taksiilJI olunaıdaktır. 

Diğer sayfiye yerleri hakkında 
da mühim etüdler yapılmalotadır. -·-Balık ihracatı İşi 

Tanzim Edilecek 
Balfıltçılar epey zamandanberi 

balık ihraca1ınıda müşküliıta uğ

radıklarından şikayet etmektedir
ler. İktısad Vekaleti bu şikayet-

le pek yakından alakadar olmuş ve 
bir koıllisyon vasıtas;Je esaslı şe
kilde tetkikat yaptırmıştır. Ko -
misyon hazırladığ raporu Veka
lete vermiştir. 

Vekaletler ara.;ındaki son deği
şiklik dolayıısile bu rapor Ticaret 
Vekaletine intikal et~tir. Tica
ret Vekaleti raporu tetkik ettik-

Galatada yapılmakta olan bü - ten sonra icap eden tedbirleri al-
yük yıoku salonu inşaatı muka- mak üzere deriıal harekete geçe-
veledeki teslim tarihi çok geçmiş cektir. 

olmasına ratmen htııtı bitirile - Bıdık ihracatı meselesi önümüz-

memigtir. deki ihracat mevsimine kadar hal-
Salonun bir an evvel açılması !edilecektir. 

arzu edildljiııden inşaatın sür'at- 1-------------
lendirilmeei mütPabhide bil.diril- ikmal edOleceği anlaşılmaktadır. 
miftir. Yeni salon Cumhuriyet bayra -

Bu suretle salonıın 4 ay içinde mında merasim~ açılacaktır. 
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bir çok şeyler de öğrendim Vassa
laro evli imiş. Fakat karısı, herif 

ölmeden evvel kendisini bırakmış. 
Haitarun :iki üç gecesinde Gril 

Ceymıı solı:a~alr.i evinde yatar
mış. 

On dakika sonra iki polis me
muru murabahacı Yunanlının ev
velce oturduğu apartrmana gel -

mişlerdi. Kapıcı, apanımandalr.i 

eşyanın büyuk bir kısmının ken
disine ait olduğunu söyledi. Ölen 

Yunanlının bır büyük bavulu, bir 
yazıhanesi, bir k!assörü, bir kaç 

elbise ve çamaşır.nden ba~ka hiç 
bir eşyası yoktu, Kliiı,sör ile yazı

hanesinin gözleri karalı ıdi. Man
sus buralarını kolayca açtı. Kar
ma.karışık bir alay mektup buldu. 

Bu mektulbların hepsi bırer birer 
etkik edildi Fakat hiç biri de a-

laka venci mahiyette değil idi
ler. 

Tam o sırada bı< çekmeceıdn i
çine doğru itilmİ'S küçük bor ku
tu gördüler. Açtılar ve içinden ka
laydan kağıdlara ıarılnuş bir çok 
mektup kilğıdları bulduılar. 

Meredi! bunu görür göpııe:ı bar 
şını kaşıdı: 

- Vay canına! dedi. 
Vaziıyeti anlamı~tı -·-
Dartmor hap;shanesi:ıtln avlu -

sunda ·bır adam.. Üstünde mah -
kfunlara mahsiıs çizgili elbise ... 
Saçları karmakarışık sakalı bü
yümüş. Bu adam. on beş seneye 
mahkfun muharrir Centam'dır. 

Centam masmavi gökyüzüne 
baktı. Hürriyetin verdiği iştiyak
la içi bir !<ere daha burkuldu. Fa
kat ne yapabmir<l'? Mahk(\m ol
muştu. Hapish.ane) e girmişti. Bel
ki de eşi dostu şeref ve bdysiye-

~~~ö~ .----- ---·-
Pazarlıksız Satış 

&mafa sonıyOl'fiıınuz: 
- Pazaıfılmuı &atış kanıınun 

dan memnıın musunuz?. 
Cevap veriy411:1 
Cevap ayım 
- Bayır .• 

Halka soruyorsunuz: 
- Memnun mu~unuz1. 
- Bayır .• 
İkıi tarafa da, tekrar §llyJe 80· 

ruyo:rsunuz: 
- Peki, ne yapıyonunuz?. 
İki taraf da gülüyor. Bu gü)6-

/t}ü yüzlerin :manalı işmlilnzları 
ve bir oiildlt takip ediyo•. 

İşte, bizde, pazadıksız satıı ka
nunun manzarası budnr. Anhyor
sunıız değil mi?. 
Anlaşılmıyacak bir şey yok. Va

ziyet açık .. O halde, buna göre ted
birler almalıdır. 

BURHAN CEVAD 

Yine mi Ekmek 
Meselesi? 

Fınncıların Müşterek 
Hareketi Karşısında 

Belediye Kat'i 
Tedbirler Alacak 
Belec!iye, un ve buğday fiyat

larını tetkik ettiıkttn sonra ekmek 
nanhında bir değişiklik yapmağa 

lüzum görmemesi üzeıine fırın -
cıların biTlik yaptıkları iddia olu
nuyor, 

Filhakika fırıncılar l!arhın yük
seltilmesine taraftardırlar, fakat 

gerek Belediye ve gerek Beledi· 

yede çalışan İktısııdi istişare he 

yeti uzun tetk'klı;r neticesinde 

narha tesir edecek bir seb~p ol -
madığma karar verdikten sonra 

fırıncrlann bu har<'keti yersiz ve 
manası.z telak.ki edllmektedir. 

Akşamları fırınlarda ekmek bul
mak güçleşmektedir- Bazı fırın-

lar mutaddan az ekmek yaparak 

şehirde yeniden ıbir ekmek mesı;.. 

lesi meydana gelmesine sebebiyet 
vermektedirler. 

Belediye İstanbulun ekmek der
dını kat'i şekilde halletmek üzere 

ekmek fabrikaları açmağa karar 

verdiği zaman fırıncılar tellışa 

düşmüş, bele<fiyeyi bu işten vaz

geçirmek için teşebbüsata giriş -
m:şlerdi. 

Nihayet belediye ekmek fabri

!ka.;ı açmak kar ar ında isr ar et -
mekle beraber hiç bir fırını ka

patmıy acağını temin ederken fı

rıncıların belediyeye karşı yeni

dıen ayaklanmaları belediyıeyi 

kat'i tedlbirler almağa sevketmiş
tir. 

Er Olaıı 
Yalan 

Söylemez! 
Sabıkalı Ali Mahkeme
de Suçunu ikrar Etti 

- ... Meşhur bir dar.hı mesel 
vardır: Tilkinin gidec<>ği yı>r kürk
cü dükkanıdır, derler. Biz;m de 

işimja; gücümüz hırsızlık, yanke
sicilik olduğu için, tabii sık sık 

siıı:Jtle karşıJaşııız. Bazı meslek

daşlar ( ! ) vardır. Yakayı ele ver
dilien, mılhkemeye düştükten 

sonra halııi:ınin karşuıına gelince, 
suçunu inkar edtr, türlü türlü 

yalanlar. uydurur, hakimin; ma -
sum olduğuna kanaat getirmesi i-
9:n bir zavallı hali takınır .. Fakat 
tillbi.i netioede gene mahkum olur. 
Kodesi boylar .. 

Bazı arkada§lar kurtulmak, be
raet etmek için mahkemeye ya -
lancı şahitler getirirler. Bunları 
dinleterek, boşuna hakimleri yo
rarlar, üzerler .. Halbuk:, suçlunun 
hakik~tı anlatması, hadiseyi ol
duğu gibi söylemesi hlı; şüphesiz 
lehinde bir hareketı:r. 

nen hı=zlıkla geçinorim. Bu
nu inkar etmiyorum, Amma, na
muslu (!) bir adamım .. Yaşım yil'

mi seı.izi geçtiği t •ide bugüne ka
dar bir defa olsun yalan söyle -
medim. Esasen yalancı adamlar -
dan da hoşlanmam. Nefret ede
rim, iğrenirim or.lardan,.. Er o
lan yalan söylemez. 

- ... Evet, bu suçu da ben iş
ledim. Müsaade edin anlatacağım-. 
Beni dinJedlkten sonra artık şa

h:t ceJ.bine de lüzum görmiyecek

siniz-. Zaten ben bu işi yaparken 
kimse görmedi. Davacının geti
receği şahtlere de inanmayın, çün- J 

kü bir şey görmedikler' için ya
lan söyliyeceklerdir. Hal!:ıukı ben 
size doğru söy byeceğim. Evet, ha
diseyi olduğu gibı anlatayım: 

O gün, Mi:hal'ın dükkanı önün
de dolaşıyordum. Bir ara dükkan
dan Mlhalin çıktığını görünce, i
çeriye girdJıı. DüJrllidan biı kat 
eThise iJ]e, bir ceket aldım. Bun
ları paket yaptı!l'.I, dükkiından 

çıktım ve doğru koltukcu mehme
din dükkanına g:ttim. Çaldığım 

bir kat ellbiseyi Ml1'hmede beş li -
raya sattım. Orada diğer ceketin 
cebleri.ni karırtırırken, iç ceplerin
den birinde bir tren karnesi ile, 
hazı kağ:ıdlar budlum. Bunları ay
nı gün, akşam üzeri deniz kena -
rına giderek denize a-ttım .. 

Bu Bir 
Hayat 

Meselesi 
Ben Bu işe Karışmak 

istememi 

M eşlıud suçl~ta bakan Sul -
tanahmed Uçüncü Sulıh ce
za mahloemesi, dün arka

daşı mücellid Nureddin Kuran'ı 

kunduracı bıçağı ile yaralamağa 
teşebbüs etmekten suçlu kundu
racı Saim Kocaddğın duruşması-

ııa başladı. 

Davacı Nureddin hooİ*yi şöy
le anlattı 

- Dün gece kahvele;den birinde 
arkadaşım Orhan ile oyun oynu
yorduk. Saat 21 den sonra evler:
mime gi.tınek üzere kahveden çık
tık. Biraz sonra Sııltanahmed par
kının yanına geldiğimiz zaman 

karşımıza Sa-im çıktı. Yanımıza 

yaklaştığı zaman ağzının alkol 
koktuğunu hissettim. sarhoş ol
duğunu anlad>m. 

Saim, beni kolumdan tutarak: 
- Nureddin, dedi, si:aden geli

yorum, Annenden babandan kız 
k.ardeşini is~edim, fakat verme

diler. Kız kardıeş.n de benimle ev
lenmek istemiyor. Halbuki sen is

tersen, onu yola zetirebilirsin!.. 
Kendis'ne: 

- Bu kardeşim iç1n hayati bir 
meseledir. Bıen b.ı işe karu;mak 
istemem, dedım-

Saim kaşlarını ~attı. Öfkeli öf
kel: yüzüme ıbaktı. Sonra: 

- Arkadaş, dedi. Ya bu ışi hal
leders1n, veya sen biHrsin ... 

Saimin bu sözlerine ehemmiyet 
vermedim. Yanınd.ın ayrılmak is
tedim. Fakat Saim beni bırakma
dı. Cebinden ne olduğunu farke

demediğim bir şev çıkararak, bu

nunla ü:ııerıme saldırdı, Fakat ben 
derhal ger:ye çekilince elindeki 

şey ile yalnız ceketimin sol yanı
nı yırtabildi, Bu Slfada h.fıdise ye
rine bir be~i geılcli ve biz: kara
kola götürdü. 

Saim Kocadağ hndisine isnad 
edilen suçu inkar ._tti .. Nureddine 

bıçak çekmed1ğmi idıdıa etti ve ha
dise yerindıe .bekçı tara1ından bu
lunan bıçağın da kend:sine aıt ol
madığını söy ledL 

Nureddin, arkB'l;ışı Saimın ken
disini bıçakla yaralamağa teşeb

büs ettiğini ma·hkcmede delillerle 
isbat edemediği ;~in hakim Sai
min beraetine karar verdi. 

Elektrikve I~ ~ 
tramvayda ::=9ZefY 

Ucuzluk Bugün, Tekrar 

Belediye ilk Anda 
Bu İşi Tedkik Edecek 

Elektrık ve tramvay idareleri
run Belediyeye devri muamelesi
ne devam edilmektedir. Devri tes
lim muamele.sinin 1 temmuz 009 
tarillıine kadar ikmali /kuvvetle 
muhtemeldir. 

Elelııtrik ve tramvay idareleri 
Belediyeye geçtikten sonra ilk iş 
olarak siliıhtar faıbrikasındaki te
sisatı takviye edecek yeni planın 
bir an evvel ikmaline çalışılacak
tır. 

Elektrik fabrikasına yeni alet
ler alınacak ve mevcut tefilsat tak
viye edilerek şehre daha bol ce
reyan verilecektir Bu plan Nafıa 
Vekaleti tarafından hazırlanmış

tır. Belediye aynı plan üzerinde 
yürüyecekt:r. 

"Modern Devlette 
Memur,, 

Basaa Ştikrii Adalın •Modem 
de,•lctte memu.r» ~siınli eseri tam 
zamanında yetişti. Bu gün teıuu 

bu kitaptan balısedişimin sesebi şu
dur: 

Yeni barem lilyıhası münasebe
tll~ büyük Millet Meclisi'1Cle ya
pılan müzakere ve münakaşalarm 
daha uzun ve hararetlileri, dışarı

da, vatandaşlar arasında yapılıyor. 
Sanırsınız ki herkes yüksek ida
re hnJrnJru ilimi, herkes de•·let te1J
kilatı milt..,assm, heTkes memur, it, 
hak, vuife mefhumlarının dokto· 
rasmı verınİ§ protesördür. 

•Modern devlette memur• isimli 
kitabı okuyup tetkik ettik~e bir 
çoklarımızuı, yeni barem liıvılıası 

müzakereleri münasebetile, nasıl iş

kenbeden attığımm, nasıl akıntıya 

kürek çektiğimizi ve nasıl karanlık· 
ta p kırptığınuzı daha iyi anlıyo-Diğer taraftan Nafıa Vekaleti 

elektrik ücretlerini ucuzlatmak rum. Bana öyle geliyor ki, •mem1ır 
kararında olduğu fibi tramvay üc- ve baJ'flm• memurları haklunda fik
reUerinde de imkan nisiıetinde 

tenıilat yapmayı düşünüyordu. 

Fakat her iki idare de Nafıa 

Vekaletinin elinde pek az bir za
man kaldığından henüz tetkikler 
ikmal ediltp kabil olabilen tenzi
lat y apılaınaınıştır. 

Bu iş. de Belediye \et.itik ede
cek ve ilk fırsatta elektrik, sonra 
tramvayda kabil olduğu kadar 
tenzilat yapacaktır. Ancak bu ten
zilirt yapılırken elektrik. tramva
yın borç taksitleri de göz önün
de tutulacaktır. 

Halkla Temas 
Eden Esnaf 

Muayene Kaçağı 
Hasta Esnaf Hastaneye 

Sevkedilecek 
Esnafın muayenesine ehemmi -

yelle devam edilmektedir. Şimd> 
ye kadar 30.000 esnafın muayene
si ikmal edilmiştir. 20.000 kadar 
esnaf daha muayene edilecektir. 

Ancak bunların içinde cemiyet
lere kayıdlı eı;naf da bulunduğun
dan muyaneye müteallik mua -
melelerde müşkülata tesadüf edil
mekted:X. 

Bu gibi esnaf cüzdansız, dolayı
ııile cezalı olduğu için muayene -
den ka.ç.makta, aranıp bulunma
ları da müşkül olımaktadır. 

1 ri olan olmayan, herkes. vatandaşla
r• şirin görünmek veya, sırf ı.ı. ~ey 
söylemiş olmak için, uzun uzun 
•beyanı mütalaa• ediyor. 

•Modem delette memur• d uı bir 
kere daha anlayoruz ki, bir barem 
layıhasını tamamile bir ilim konuş
mak, meselesidir. Yeni 18) ıh> et• 
rafında konuşulan, konuşmak iste
yenlere, bu kitabı okumalarını tav
siye etmeği, çok yerinde btıh ··ııı:ı. 

Memurlara \'erilecek maaş veya 
titret i~inin, bac;:it hır hesap <' .. t\·eli 
vücude getirmekten ilıaret oldugıı 

havas1'tm, c;ok baygı'\ bir lı!>lde 

hepimlu sardığını cörüyorunl. Bu 
hava, ~ok fena ... 

REŞAD FEYZİ 
ı-~~~~~~~ 

Yeni Yapı ve Yollar 
Kanunu 

Mevcud Yapı ve yollar kanun ı 
nun değiştirilmes'n.ıı kararlaştı

rılarak bu husu~ta yeni bir kanu-ı 
bazır !andığını haber vermıştil , 
Öğrendiğimiz.: göre Belediye re -
isliğiıı'n c',,, alaka ile bekkdiği b ı 

yeni kanunun Bü;·ük Millet Mec
lisinde müzakeres: gen kn~m~tı;. 
Yeni Yapı ve yollar kanunu an -
eak Meclisin tt>şrinisani •çtimt· 
mda müzakere olunabilecektir. 

Birimizin Derdi . 
Hepimizin Derdi 

Eğlence Yerlerindeki 
Pahalılık ,. 

- . . . Bu suçu nroen mi işlıedim?. 

Çünkü haıpisbaneye giderek ra -
hat etmek istiyordum-. Hayret e
diyorsunuz değil m;?,. Anlatayım: 

------· ... ·--·-----' 

Muayene kaçağı esnaf içinde 
be:ıber, garson, sucu, pastırmacı, 
ka.sap, bakkal ve saire gibi halkla 
pek yakından temas edenler de 
vardır- Bu gibi ('snafın hastalıklı 
olmaları, halkla yakından temas 
etmeleri bakımından pek ehem -
miyetli bulunduğtmdan Belediye 
pek sıkı bir kontrola başlamış • 
tır. 

Bir .. """_... J-oı'ı 
Gtinlerd.enber• cazeteıff'd.e f'İ • 

lm<e yerlerlııdekl pahalılıtr •
enlalmıık için lellıikat y .. pıldı· 

tnu okayorm. Ona hk ,uphe yok 
ili, etlen« yerleri lıııklkaı"" ııa· 

lıal-. Baıti bazı yerlerde ..._. 
li 1ı1r rıro. kin ıo •ımııı para ıo
teab..,.. Bu lıadar fahiş pahalılık 

ılıetlJ Ballkaa memlekdkrlnln ıııe 

lılrlııde, laatıi Avnıpada bUe ..ı

mua aettk. aorw•nyaduı celen 
bir zatın şehrimizde bir kaç eöD 
kaldıktan llODl"a palı&lılıklalı lelı· 

rar Blllll&llYQ& dar kaı:tıiını ı,11- ı 
miştım. Mtisı&hsll lılr memleketle 

Verilen malumata göre belooi
ye ekmek falbrikalarını ilk kararı 

dahilinde açacak ve böylece be
lediyeye karşı müşterek harekete 

kalkan brıncılar toptan zarar gö
rec!'Mlerdir, Fakat buna mukabil 

İstanbul haılkı senelerdenbri sü
rüp giden ekmek derdinden kur

tulcaklardır, 

Hapishaneden yakında çıktım-, 
Artık doğru dürüst bir adam ol
mağa, namusumla çalışmağa ka
rar v.,.-m;şı;m. İş ıçin b>r .ôtaç ye
re müracaat etti.rr. Fakat sabıka
lı olduğum için kinıse bana iş ver-

mek istemedi. Günlerce boş gez
dim, aç kaldım, perişan oldum, 
sok.aklarda süründüm Hap'slıane
de geçirdiğim günleri hasretle an
dım. Nitıayıet bu suçu ~ledim., 

Alinin muhakemesine dün Bi
rinci Sulh cezada bakıldı.. Duruş
ma, Ahlnin sabıkasının sorulması 
için başka bir güne bırakıldı. 

.· Ö<L Ü M ·· ... Ç ENBERİ 
... . . . 

. .. ~ . 
Çe>viren: MU AIATUB ;· , . . .. - - ZABITA ROMANI 

-··;: 

~·- ~ y!'" ; ~ . ... . . »-- - ' ' • • 

tini payimal görüyorlardı. Bil • 
bassa o kadar sevdiği karısı acaba 
katil kocası için n.• düşünüyordu? 
Hapishanenin bir günü Centam'a 
ebediyet kadar uzun geliyordu, 

Hatta kendisi için ıztırab çektiği
ne kani bulunduğu karısını kendi 
ıztırabını büsbütün arttırmamak 

için dü§ünmekten bile tevahhuş e
diyordu, Seıföest }.ayatta yıışıyan 
in.sanlardan ayrılm~, diri diri gö
mülmüş bir adam. başka türlü ne 

yapaıbilir? Sevdiği ve kı;ndis.ıiıi 

sevdirdiği dünyadan artık uzak
laşmış b:r adam .• Fakat insan-

lar, maıhk\ım olup hapishaneye ı 
düşseler b)le, bazı meşguliyetler 
bulabiliyorlar. Daha doğrusu ha
pishane idarelerı mahkfunlara 
böyle meşguliyetler icad ediyor
lar. 

B'r gün Centam'a civardaki bir 
köşkün pencere ve kapılarını bo
yamak vazifesini verdiler. 

Gardiyan bağırdı: 

- Al şu boya koğası ile fırçayı, 
yürü! 

Dedi. 

Hapishane kaıp.sından çıktılar. 

Köşke geldiler. Burada kendisin-

den evve 1 getiri1miş bir mahkfıın 
darıa çalışıyordu. Köşkün bozuk 
ahşap taraflarını tamor eden bir 
marangoz ... Bıl§la~ında iki gardi
yan, iki mahkfı.m harıl harıl çe
lışmağa koyuldular. Biri çivi ça
kıyÔr, ibiri boyuyor. 

Bir arı;lık gardo)·anlar yemek ye
mek için aşağıya ;ndiier. Ceniam 
fırsattan istiacle ederek, mahkfı -
miyet arkada§ı He konuşmat,:; 

başladı: 

- Sen buraya nasıl düştiin? 
Öteki kısaca cevap verdıı 

- Bi~ini öldiirdülr. 

Muayeneden kaçan esnaf şid -
detle cezalandırılacak ve teker
rüründe işten menedilecktir. Ya
kalanan "6naftan halkla yakın.dan 
temas edenler arasında herhangi 
bulaşıcı bir hastalığa müpteliı o
lanlar göriilürse derhal tedavi al
tına alınmak üzere hastahane:ı·e 

sevkedilecektor. 

- Vay! Ben de öyle! 
- Ne kadar verdiler? 
- On beş! 
- Hapishaneye ilk defa g.rmi-

fe benziyorsun uz. 
- Eh, müsaadenizle ... 

- Ben daha çocukken hapisha-
neye girmiş insan!m. Hem kaç de
fa girdim, çıktım. Hesabını bile 
unuttum. Çocukl•ığuın<la maran
gozluk öğrenmiştim, San'&tım sa
yesinde burada biraz rahat yaşı
yıorum. Zaten cezalarımı7. :ıa bi
tiyor. Bir hafta sonra çıkacağız. 

Fakat senin on beş sene epey sü
recek?! 

Cen~am bu adamın gidişini gıb
ta ile seyretti. Sonra bu adEm bü
yük bir servete de mil as konmuş
tu. 

Hapishaneden çıkmak. hem de 
zengin olarak çıkmak! Herkes gi
bı Londraya gitmek, geni§ hava 
almak. serbest olmak, istenildiği 

zaman yataktan kalkmak ve yat-

YllflYorD. Fakat neclea lıa kadar 
)llllıahlık! lleledl,-enln lulftalar -
danbert seınt aemt devam ırdea 

tetkikleri de kıta kadar uzamu 1 
infallab! -

mak, bütün bunlar ıie güzel şey!_ 
Öteki de bir şey söylemiş ol • 

mak için: 

- Peki, siz niçin buraya geldi
niz? dedi, 

İnsanlar, bulundukları muhite 
pek çaıbuk alışıyorlar. Bilhassa ha
pishane arkad<l§ları, kendi arala
rında ne çalbuk arılaşıyorlar. 

O sırada gardiyQnın ayak sesi 
duyuldu: 

- 43 numara, buraya gel' diye 
bağırdı. 

43, hapishanede Centama veril
miş numara idi. 

Cenıam tekrar kovası ile fır -
ç.ayı eline aldı. Go:·diyan sordu: 

- Öteki nerede? 

- Orada içerisi odada ... 
Gardiyan çıktı, Etrafa şöyle bir 

göz gezdirdi, Uzaktan köşke doğ
ru gri renkte büyük bir otomobil 
yaklaı'İ'-yordu. 

.tDevamı vaT) 
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1 Uzak Şarktaki Gerginlik 1 

Japo lar asıl ir 
a sa Güdüyorlar 
lngilizlere Göre Japonlar Artık 

llerliyemezler 
Almanlar Çekoslovakya da Çok Meşguldürler, 
• • 
/~alya ise Daha Habesistan Harbini Bitirmemiştir. . ' 
Japon Mallarını lngilizler Almıyacak Olunca da 

İş Büsbütün Japonların Aleyhine Çıkacaktır 

Bir Çiu şelıı-iue giron Japon kıtaları 

/A 
vrnpada vaziyet malum. Or- J 

tasında bir endişe var. Bu
gün yarın yeni bir emri -

vaki olacak mı, olmıyacak mı?. 

Sualı sorıışturulurken Avrupada 
birşey olmadı da Uzak Şarkh ge
çen gün başgösteren hadise ile 
hep nazarlarımız o tarafa çevril
di. Japonlarla İngilizler arasında 
neler olduğunu şu son günlerde 
gelen telgraflar anlattı. Bu sütun
da yapılacak bir şey kaldıysa o da 
yeni gelen Avrupa gazetelerinde 
bunun etrafında neler yazıldığını 
gözden ~eçirerek bir hulasa çı -

kal'maktır. Japonlar acaba İngi- 1 

!izlerle şu veya bu bahanelerle 
kavga çtkarmağı istiyecek kadar 
ileri gidebilir mi? Londra ile Mos

kova arasında müzakere devam e
derken her halde Tokyo hükume

ti de vaziyeti düşün~üyor değil
dir. Japonlar Çintle ilerlemek, yer
leşmek istiyorlar. Fakat şimdi şu 

sıralarda Japonların ÇL•de İngi

lizlere karşı alacakları herhangi 
aykırı bir vaziyet Tokyo hüküme
tinin Berlin - Roma mihverine 

yardım etmek işini de üstüne al-

KALABALIK CADDELERDE ASMA CADDELER 

:\Ilınakale vasıtalarının kesafet peyda ettiği bir çok büyük şehir
lerde asma caddesi vardır. Sokak- tarı dar İstanbulda da bu lhtiyaç 

baş göstermiştir. Gazeteler Prost'un projesine göre, müııakaleyi ko
lay1aştırnıak için asma caddeler yapılacağını yazmışlardı. Yukarıld 

resim, İngiliz hükümdarlarının Ne wyorku ziyareti esnasında otomo
billerinin geçtiği bu yer üstü caddelerinden birini göstermektedir. 

Hatta, Cahid Şadanın asabiliğine rağmen: 
- Bir gün ayrıca paşayı ziyarete gitmeli. keıı

.:!ioine teşekkürde bulunmalıyız .. 

1 

dığını gösteriyor diye hükmedi
lecektir. 

İngilizlerle Fran:.ızlara ait olan 
mıntakaları abluka altına almak
la Japonlar Çinde ne yapıp yapa
rak mevkilerini kuvvetlendirmek 
ve yalnız kendi dediklerini din -
!etmek istiyor !ar ve İngilizler ta
rafına kaçan dJrt Q.inlirıin geri 
verilmesini istemek ise müşkülat 
çıkararak vaziyeti dacha içinden 
çıkmaz bir hale getirmek diye an
laşılıyor. Fakat İngilizlerin noktai 
nazarı şudur: 

- Çinde olan hiı.diseler yalnız 
İngilizleri alakadar etmekle kal
mıyacaktır. Çünkü Uzak Şarkta 
menfaati ve mevkii olan devlet 
yalnız İngltere değ'ldir. Fransa 
var, Amerika var. Onun için Ja -
ponlara karşı politika sahasında 

ne yapılaca!ksa Fransızların ve A
merikalıların da i~tirakile yapıla
caktır. Fakat şayanı dikkattir ki 
Japonlar yalnız fagilizler!n işini 

bozmuş olmak vniyetindedirler. 
Çünkü ilk had"seler gösterdi ki, 
İngilizlerden gayri mıntaka 
mevzuu bahsolmadı. Öyle ki Ja
ponlar diğer devletleri de hareke
te getirebilecek herhangi bi" işe 

girişmJ"diler. Amerikanın, Fran
sanın menfaatlerine dokunulma
dı. Bu da Japon diplomatlarının 
İngilizlerle Fransızlar ve Ameri
kalıları ayırmak maksadile nele
re dikkat ettiklerini gösteriyor. 
Fakat Avrupa gozeteleri Japon 
diplomatlarının buna muvaffak o
lamıyacaklarını y2zıyorlar. 

İngil"z ga.zeteleıi Uzak Şarkta 
Japonların aldığı vaziyet yalnız 
İngilizler aleyhine değil, orada 

(Devamı 7 inci sayfada) 

Diyordu. Şadan da ne yapsın? O da evinden, 
annesinden korkuyordu. Ömrümüzde ilk defa ha -
berS!z bu saate kadar sokakta kalıyoruz!.. Fakat. bü
tün bu konuşmalar sinirlilik, tezatlar içinde yine 
En .irgana geldik, yine evlere ne söyliyeceğimiz, or
ta<la yoktu. Hiç birşey hazırlamamıştık. 

Cahid: 

- Şadanın halasının oğlu. Ne yapayım, bera
berdiler. Beni de çaığ.rdılar, onların sandalına bin
iım. Böyle bir kaza olacağı nereden bilinir? 

Dedim. Ot{)mabili Emirgan çeşme&ının onun.
de durdurduk. Elvlerimize yürüyerek gitmek da!ha 
iyi ,!eğil mi idi?. Kapıların önünde otomobil dur
dukça her pencereden bir b"§ uzanacak. 

Dersin diyordu. ' 
Şadana: 

- Ben seni iskelede görm!lş, sandala ça4•r -
'l!ış olaıyım. 

Diyordu. Kah bunlar beğeniliyor. 
·-- Hep böyle diyelim. 
Diyorduk. Kiih •başka b"§ka şeyler söyleni~or, 

>nlrt~·': 

- Peki. 
Dıyorduk. Aklıma en çok yatanı da Cahidin 

dt>iıJ, oldu. 
- Biraz :i:ı kadere bırakıveririz 

- Kim geldi? 
·- Kim geliyor?. 
- Bu saatte nereden geliyorlar?. 
Diye söylenecekler. . 
ilk önce Şad.anı 'bıraktık. Kendi kendisine evı: 

girdi. Biz hiç görürıımedik. Bilmem ne oldu? Ca
hid sonra beni bıraktı, kendisi gitti. Amma, ne bı
rakı§? Sokağın içine girmeden tam köşede dur
duk. 

. ? 
aırı .. 

Yavrucuğum, yarın akşam çıkabileeek mi-

Dedi. Dii§ündüm. 
- Bilmı:m ki, bu geceye bağlı Bakalım evde 

1 Meraklı Şeyler 1 O=OöKA.VE KAÇAKCI HAHAM 

1 
skenderiyell bir hahamın kokain 

ve eroin kaçakcılı,tı yaptıiından 

ıüphelenen zabıta eşyalarını, ÜS· 

ı m:ı11mı11111ma. ....................................................... .. 

tünü ve başını aradı , nihayet elindeki 
mukaddes kitabın kalınca cildini yır
tlnca paket paket eroin buldu. 

Sizinle Tanışsak .. . 
Kaçakcı hahamının bu hail bize bazı 

Musevi idetlerlni hatırlattı. 

Musevilerin çoğu, Talmud kanunla
rına riayet ederler. Öldükleri zamıın, 
başlarının altına, içinde «Arzı mu -
kaddes» in toprağı bulunan küçük bir 
yastığın konulmasını vasiyet ederler. 
Hatta diri lken bir çok para verirler, 
bu topraiı tedarik ederler. 

F'lllstinde bir başka 3.det daba var
dır: Ölüler tabuta kunulnıaz. İki tahta 
arasına yabrılır. Bıı suretle toprakla. 
temas etmiş olur ve yavaş yavaş çü
rür, toprağa. karışır. 

HAYVAN KAVGALARI 

İlk büyük hayvan konması, İsanın 
dofu.şundan 200 sene evvel yapı.Inuş
iır. Asırlarca müddet Sirklerde bin .. 
lerce vahşi hayvanlar dövüştürüldü. 

Sezar zamanında yapılan konmalar
da binden fazla vahşl hayvan bulu
nurdu. İmparatorun saltanatları de
vam ettli'I müddet içinde 9 - 10 bin 

· vahşi hayvan telef olduğu hesap edil

mi§ttr. 
Bu hayvanlar Fastan, Cezayirden, 

Tunustan ve l\.Wırdan getlriltrdl. Ka
ligula devrinde et çok pahab ldJ. Vah

şi hayvanlar, esirlerin cesetıerile bes
lenirdi. Konma yerine oıkacak vahşi 

hayvanların bfyuntarına altın tasma

lar, strm.a. kurdeliilar bağlanırdı. Asla
nın yeleleri yaldızlanırdı. Kaplanların 
boyunlarına çlçekelrden yapılmış glr
landJa.r asılırdı. Hayvanlar meydana 

çıkar çıkmaz homurdanırlar, birbirle
rinin üzerbte saldırırlar, birbirlerini 
parçalarlardı. 

İınparator Septim Sevt zamanında. 
«Konma meydanı>, büyük bir havuza 
tahvU olundu. içerlslude yedi yüz hay
van bulunan bir gemi batırtlıyordu .. 
Hayvanların yüzerek bfrblrlerini öl
dürmeleri heyecanla. seyrediliyordu. 
İmparator Klod, maıyeiinde bulunan 
bir muhafız bölüğünü kaplanlarla bo
ğ'uşturdu. Meron, üzerinde zırh bulu
nan ikJ askeri beş yüz aslanın içerisi
ne sürdü. Ve zavallılarJa aslanların 

mücadelesini kahkahalaTla seyretti. 

40,000 POLİS MEMURU 

Nevyorktan dönmekte bulwıan İn
ırUtere Kt'alı Majeste 6 ıneı jorjun, 
.:NevYork panayırı» nı ziyaret ettlU 
gün Kral ve Kraliçenin bir suikasda 
utramasma mini olmak için panayır 
yerinde sekiz bin resmi ve sivtı polis 
memuru vardı. 

Bundan ba-şka. Kral ve Kraliçenin 
geçtiği caddelerde biriken halkın ön 
sırası kadın ve erkek polisler ve itfai
ye neferleri tarafından işgal edilmişti. 

Doktorun Öğütleri: 

Ağız Kokusu 

A 
ağız kokusu, ağzın te
miz tutulmamasından, 

diş etlerinin hastalığın
dan, çürük dişlerden, yahut 
ciğer ve mide raha tsrnlıkların
dan :!eri gelir 
Dişten geliyorsa tedavisi 

kolaydır. Bir diş doktoruna 
gidilir. Mide ve ciğerden ge 
liyorsa mütemadi tedavi is
ter. 

Güru:le bir iki defa "§ağıki 
tertiple diş etlerini yıkamalı
dır. 10 gram iııce toz halinde 
kireç kaymağı 250 gram su
da halledilir. Bu mahlüle yu
muşak bir süııger batırılarak 
diş etleri uğuşturulur. 

nasıl karşılanacağım?. 

1 
Çeviren: 1 

İskender F. SERTELLİ --
O 

nu bir gün büyük bir şap
ka mağazasının vitrinleri 
önünde görmüştüm. Yirmi 

beş y"§larında, uzun boylu, ince 
belli, tatlı bakışlı, güzel bir ka -

dındı. 
Ellerinde eldiven vardı .. Evli 

miydi, bekar mıydı? Bilmiyor -

dum. 
Ben de vitrinlerln önünde dur• 

dum .. Yanına yaklaştım ve dik· 
katle yüzüne baktım. 

Gülümsedi. Gözünün uciyle benı 
s\izerek yoluna devam etti. 

O gün peşindeıı takip edeme • 
dim .. Mühim bir ış üzerinde idim. . 
Y;o!larımız ayrıldı.. Ben bahri

ye nezaretine gid;yordum. O cOld 
City• ye doğru uzandı. 

Birbirimizi kaybettik. 

* Gece .. 
Gi:izümün önünden onun hayali 

gitmiyordu. Aksi pibi üzerinde yü
rüdüğüm işten de müsbet bir ne
tice alamamıştım. Hem onu, hem 
işimi kay'.betmiş bulunuyordum. 
Zarif bir bel bükN~iyle öyle gü
zel yürüyüşü, kirpiklerini kırpa
rak öyle tatlı bir bakışı vardı ki .. 

Acaba ona bir daha rastlıyabi-
lecek miyim? 

Diye düşünüyordum. 
O geceyi güç geçirdim .. 
İşte sabah. Şehir, güneşten ön

cıe uyanmış. Herkes ayakta. 

Bu kubbenin altında elbette o 
da uyuyor. Fakat nerede uyuyor 
acaba? Han;gi semtte, hangı saka 
fın altında? 

* Üç ay sonra .. 
Bir akşam üstü Parkta dolaşı

yordum. Birdenbi~e yıldırım çarp
ın~ gLbi titredim. 

İşte O.· 

Üç ay önce şapka mağazasının 
vitrinleri önünde gördüğüm ka -
dın, ta kendisi. 

Gölgede, bir kaııapenin kena -
rında oturmuş ki' ap okuyordu. 

Sendelememek :çin bir müddet 
dizler'.min üstünde durdum .. Kı

mıldamadım. İracemi topladık -
tan sonra yavaş yavaş yürdüm .. 
Şapkamı çtkardım .. Selam ver -
dim: 

- Çok yorgunum, Mis! Şura -
ya oturmama müsaade eder misi

. ? 
nız .. 

Yine o günkü gibi gülümsedi .. 
Biraz daha çekildi. 
Kanapenin ötek: ucuna da ben 

oturdum. 
- Sizi rahatsız etmediğimi zan- l 

nediyorum, Mis!. 
Cevap vermedi. Belliydi ki, ya

nına oturuşumtlan memnun ol -
muştu. 

- Huzurunuzu ihlal etmiyece -
ğimden emin olaıbilirsiniz! 

Dedim. Ben de cebimdeki ga -
zeteyi çıkardım. Gözden geçirme
ğe başladım. 

Kalbim koparcasma çarpıyordu. 
elimdeki gazetede okunacak bir 

• 
a 1 4'M 

tek kelime bulam:yordum. Sanki 
bütün sahifeler bembeyazdı. San
ki matbaa makinesi bu nüshaya 
bir şey basmamışt. Gözlerim yal
nız onu görüyordt• Kafamın için
de yalnız onun hayali vardı. 

Tahammülüm hlmamıştı: 

- Sizinle tanışmak istiyorum, 
Mis! dedJıı. İtimad ediniz ki ben 
her gördüğü kadının peşinden ko
şan bir sokak çapkını değilim. İş
lerinden ve kuracağı yuvasından 
bıı§ka bir şey dii§ünmiyen bir iş a
damıyım.. Kazancım da yolunda
dır. 

Biraz durdum .. Kitap okurken, 
penbe ve boyasız dudaklarının u
cunda tatlı, masuııı bir tebe>SÜ -
mün belim.iğini gördüm. 

- Ben de sizin gibi açılmamış, 
stkılgan bir eş ar;yordum. Allah 
seni benim karşıma çıkardı. Adı
nızı satabilir nıiyim? 

Cevap vermiyordu. 
Benimki de bir kabalıktı ya. Bir 

kadının adını öğrenmek içın,_ ilk 
ön:e erkeğin kendi adını vermesi 
lazım değil mi?. 

- Adım Tomsor'dur, dedim, va
sat aileler arasında Villy ailesini 
perkes tanır. Ben o ailenın so -
nuncu erkek evlad.yım. Haydi, siz 
de söyleyiıı.. Adınız nedir? Han
gi aileye mensupsunuz .. ? Babanız 
hayatta mıdır? 

El"ndeki kitaoın sahifller'ni çe
virmeğe baŞladı. Acab~, ailemin a• 
duıı söylemekle hata mı i~ledim? 
Belki de ailemi iyi tanımıyordu. 
Olııbil ' r ya. Çünkü büyük amcam 
içkid<m ölmüştü. Ve O" eşt ur sar
hoşlardandı. Fakat, bundsn bana 
ne? Ben akşamları bir kadeh vis
kiden başka bir şey içmem ki.. 
Canım sıkılıyordu. Mt:hakkak 

ki ailemi tanım~tı. 

- Ben dilsizlerden hiç :· ~şlan -

de hep o ... Bilmem, böyle ne olacağız? .. 

Son. sözüne: 

- Peki, canım ... Sabahleyin tontonu sana 
~öııderirim. Dedim. Elimi uzattım: 

- Haydi ayrılalım. 

Dedim. Sonra, ellerimden başladı, yanakla -
ı-ırodan dudaklarımdan öptü, öptü .. Sar'alı, ooşkun, 

içten kopup gelen fırtınalı bir tahassüsle: 

Nerede?. Elimi brraktı mı kafir?. Yine dudak
larını uzattı. dudaklarımı kilitledi, kanımı alevlen

diıdi! Sanki hiç lbirşey olmamış, kazayı geçiren biz 
değilmişiz, bu saatlere kadar sokaklarda kalanlar 

başkaları imiş, y{)rgun, ~itkin, perişan, onlarmış!. 
Bunlar, öyle saniyeler kı, adı; şehvet, aşk, sevgi.. 

Ne olursa olsun 'birinin tılısımlı perdeki gözlere - Belkisi. D<.ıyamıyorum. Sana doyamıyorum! 
H~r halde yarın akşam buluşalım emi? 

Diyerek ilave etti: 
·- Hem sa'bahleyin tonton uğrarsa bana iki 

satıda ne oldu. Bildir olmacz mı? 
Ne dursa olsun birinin tılısımlı p~!·desi gözlere 
dan hiç ayrılmıyayım. Bir gün beni görmese, bir 
~n rbenden haber almasa çıldıracak! Korkuya -
rum, ben. Sen .. filan derken imtihanlarını da vere
mıyecek, sonra, evlenmemiz bir sene daha geriye 
vuıacak. Hoş, böyle söylüy<ırum amma, ben ondan 
daha beterim. O, lbir gün göremiyorsa, ben yarım 
gıine dayanamıyorum. Kafamın içinde, gözlerim-

bir defa indi mi bir daha hiçbir şey g·· t · .. .. .. ., os el'mıyor. 
Heyat sonuyor, yel'yuzu siliniym, ıztırab kaybo -

luyor; acı yorgunluk tükeniyor . d"" .. k h . , ış, uşunce, man-
tı er şey nızamdan çıkıyor ve .. Dünya hep lbu 
iki başın içine ik" ·· k " .. .. • ı goz apagının altına sıkışıyor!. 

Bulun hayat bu olabilseydi! 

Korkusu da yok! Ya birisi gelivel'irne ya bir 
bekc•ye hır· ı· 1 ' y· ·· ' po ıS<J. rast asak halimiz ne olur? ı-

'le bu , pervasızlık ta hep o saydıklarımdan geli
yor ya! 

(De va mı var} 1 

mam. · Konuşmıyan yahut çok az 
konuşan kimseler benim narnrım
da yarı ölü demektir. Gev~ze de
ğilim .. Fakat, hiç konuşm.}an kim• 
se>lerle de dost olamam. ~ğer sizi 
railıatsız ettimse, beni mazur gö
rünüz .. Şinidi yanınızdan t zalcla
şır, gideri.m, dedim. 

İşte o zaman, onun da taham
mülü kalmamış olacak ki, gazete
min bir yaprağını çekti ve köşe
sine şu iki kelimeyi yazdı .. 

•Ben sağır ve dilsizim .. • 

Güzel bir k.adınla tanışmak v 
evlenmek istiyen bir erkeği inkı 
sarı hayale uğratan, bundan daha 
korkunç iki kelime tasavvur ede
bilir misinzi? 

19 Program. 
19.05 Müzik (Kabare • Pa.). 
19.15 Türk müziği (İuce saz fasb). 
20 Memleket saat ayarı, ajans ve 
20.15 Neşeli plaklar - R. 
20.20 Türk milzlfl. 
1- .•.•• ~ Suzinak peşrevi. 
2- Rahmi bey - Suzinak şarkı - Bir 

sihri tarap. 
3- Udi Cemil - Hicazkar şarkı - Li

yık mı sana. 
4- Udi Zeki - Uşşak şarkı - Btr 

geleceksin diye. 
5- Lem'ı - Hüseyni şarkı .. O güzel 

cözlerle. 
6- ....... Hüseyni şarkı - Kimin 

ınecburu bilsnü anısın. 
'1- Lem'i - Karoığ'ar şarkı • Çeşma

nı o mehveşln e1ıld.ır. 

8- Rakım - Kilrdill şarkı - Deme
diın hiç ona kimsin. 

9- Osman Nihad - Kürdlll f&l"kl -
Kaç yıl yüretlm. 

1 O- . . . . . - Halk türküsü - Ekin 
ekdlm çöllere. 

21 Konuşma (Ziraat saati), 
21.15 Müzik (Senfonik plildar). 
22 Müzik (Küçük Orkestra - Şef: 

Necip Aşkın. 
23.20 Müzik (Cazhand • Pi.). 

YARIN 
12.30 Program . 
12.35 Türk müziği • Pa. 
13 Memleket saat ayarı, ajans ve 

rneteorolojl haberıerl. 
13.15-U lllüzik (Karışık program -

l'a.). 
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1 GiJnü.n Mi1him Mevzul~ 

ütekaidler Yeni 
işler Alamıyacak 

Yeni Barem Layihası Mühim Bir 
Prensip Kabul Ediyor 

1 Yazan: REŞAD FEYZi 1 

Y
eni Barem kanun layihası
r.ın Büyük Millet Meclisiı
de müzakere edilmeğe baş-

lanması, memlekette geniş bir a
laka uyandırdı. Bu tabi! idi. Çün
kü, bu Iayiha, geriş bir vatanda§ 
kütlesini ya doğrudan doğruya, 

veya bilvasıta aliikadar ediyor -
du. Böyle bir hak, menfaat, kıy -
met, d;ploma, emek ve terfi pren
siplerini içine alan bir liiyit.anın 
müzakeresi, elbetlt: hararetli, mü
nakaşalı olacaktı. 

Meclisin bu müzakere devr'nde 
bariz bir şek.ilde göze görünen bir 
şe; de, Parlıimentu hayatımızda 
- --s_amiınl tenkidin, tetkikin demek-

rasiye uygun bir ş~kilde daha zi
yade yer bulmasıdır. Mecliste bu 
hüı-riyet havasını görerek mem
nun oluyoruz. 

Yen1 Barem Iay'hası mülakere
lerinin bir neticesi de bir takım 
memleket davalarmın, dolayısile 

mevzuu bahsolması, bazı noksan
larımıza temas edılmesi, tedbirler 
alınmasıdır. Bizce. belki, yeni Ba
rem layihasından daha mühim o
larak, Meclisin b,ı devresine ait 
vücude gelecek müzakere zabıt

Jurı bir kıymet v~ üstünlük ol -
gunluğu ile tebarilz edecek, yurd 
için hır çok faideli neticeler elde 
edilmesine yarayacaktır. 

Mesela, yeni Barem layihası bir 
• meseleye temas ederek halletmek

tedir. Bu da mütekaitlerdir. Yeni 
layihanın mühim maddelennden 
biri şudur: İki m~aş yekılnu elli 
lirayı tecavüz ettiği takdirde biri
nin kesileceğini bildiren madde .. 

Bu maddenin :nahiyeti şudur; 
Eskı kamına göre tekaüt edilmiş 
vatandaşlara bir yardım olmak 
üzere, bu gibiler, b:r takım vazi
felerde çalıştırılıyor ve bir ücret 
almolarına vesile ittihaz ediliyor
du. D'l makul düşünce tanı, son
ıalan, asıl gayesipden inhiraf ettL 

Bir meslekdaşır. bu mevzua da
ir söylediklerini aynen alıyorum: 
•Dolgun maaş ve ikramiyelerle te
kaüt ed !enlerin pek çoğu, yolunu 
bulup, de\'letin diğer bir dairesi
ne yüksek ücretle .. le memur ola
rak dahil olmuşfardır. Bu suretle 
devlet haznesinden iki taraflı pa
ra çekerek israfa .vol açtıkları g'
bi, yeni yet~enlerin hakkı olan iş 
saha !arını da işgal ederek genç
lerjn açıkta kalmasına sebebiyet 
veriyorlar. 

Hatta, iki taraflı bol maaş al -
mak gayesile, bir çaresinı bulup 
vakt:nden evvel tekaüt ol&nlar 
bilyoruz ki, yüksek ücretlerle dev
let müesseselerinde çalışmakta -
dırlar. 

Eğer. bu adamlar çalışacak, vü
cudlarından istifade edilecek bir 
vaziyette idilerse. niçin tekaüd e
dildiler. Çalışamıyacak bir hal -
de oldukları için tekaüde >evke
dildılerse, ş'mdi nasıl çalışt:rılı -
yarlar?. 

Buruda. lüzum ,•eva ihtis~> me
selc.;i mevzuu bahsolamaz .. Çün
kü, onların yerini tutacak açıkta 
pek çok genç unsurlar vardır. Ve 
ekseris: tekaü edildikleri daireye 
büsbütün yabanc:ı muhitlerde ça
lıktıklorı için ihtisas mazereti de 
yoktur .. 

Yeni Barem !Ayihası, bu hallere 
meydan vermemekted'r. Bundan 

' sonra, tekaüt C1lanlar, tekrar dev
let kapısına baş vurarak, bu sefer 
ücret ismi altında ikinci bir ma
aş alamıyacaklardır. Bu davanın 
böyle kökünden halloo:ımesi, her
kesi, kendi asıl vazifesine dört elle 
bağlıyacak, kimse, tekaüt olup ta, 
filan :şc geçeyim diye düşünmi -
yecek, uğraşınıyacak, netice iti -

aha faidelı ola -

Mütekaidler hakkındaki kanunun M ecliste müzakere edildiği bir gün 

Halen mer'ı tekaüt kanunu, 
devlete karşı vazifesini ikmal et
miş olan vatandaşları geçind:re -
cek bir mahiyettedir. Maaş da ka
fidir, ikramiyesi de .. Esasen, teka
üd olmuş bir adamın çocukları 

büyümüş, masrafları kalkmış, bel
ki de, yardımları dokunur bir ha-

le ge1ın1ştir. Sonrı:. tekaüt olmuş 
insanın masrafı, bir gencin mas
rafı kadar değildir. Bizce, yeni 
kanuna göre, tek•üt olanlar g~bi, 
eski kanuna göre tekaüd olanlara 
da, yeniden ücretle iş verilmeme
lidir. Bunların mağduriyetlerJıi 

(Devumı 7 inci sayfada) 

Hitler Nutuklarını 
Nasıl Hazırlıyor? 

Hitler Nutuklarını Söylemeden 
Evvel Müşavir/erile Müzakere 

• 
Ve istişare Edet· 

Soldan sağa Funk. Rozenberg, Mayner 

/! 
imanlara göre H1tler, za -
manın en yü'ksek hatibidir. 
Hitler, nutuklarile Cermen 

milletini teshir eder, heyecana ve 
galeyana getirir. Onun sözlerini 
işidenler her türlü fedakarlığa 

hazır bulunduklarıııı söylerler. 
Hitlerin, sert Avusturya şivesi

le irad ettiği nutuklar radyoda 
dinlemiyen yok gibidir. 

Fakat, bu nutukların nasıl ha
zırlandığını bilenlerimiz şüphe
siz pek azdır. O nutuklar ki on se
ne içinde Vaymar Cuınhuriyehni, 
Avusturyayı, Çekoslovakyayı yok 
etti. 

Bu nutukların yanında Demos
le'nin, Çiçeron'un şöhreti gölge -
de kalır. 

NUTUKLAR NASIL HAZIR
LANIR. 

Demokrat hükumetlerin maruf 
hatibleri söyliyecel<leri nutukları, 
nazırlarla müşaverooen sonra ya 
bizzat hazırlarlar veya hususi ka
tiplerine dikte ederler. Halbuki 
Hitler böyle yapmaz. nutukları

nı kendi fikrine göre, bizzat ken-

Bundan, kimseye danışmadığı, 

k'.msenin reyini rnrmadığı anla
şılmamalıdır. Mühim bir şeye ka
rar ver>meden, mühim bir şey hak
kında söz söylemeden •Üçler• in 
fikrini sorar ... 
Bunların birinc'si: eski dostu 

ve mutemedi Funk'dur. Uzun 
müddet hususi katibliğinde bu -
lunmuştu. Şimdi ;se nazırdır. E
fendi.sine, uğrunda ölecek veya 
herhangi bir adanıı öldüre~ek ka
dar büyük bir sadakatle bağııdır. 

İkincisi: meşhuı Doktor Otta 
Maysner'dir. Sosyali.si reisi E 
bert'in ve bilahare Mareşal Hin
deıfuurg'un hususi katibi idi. Mays
ner, ecnebi sefirlerle doğrudan 

doğruya temasta bulunur. Ecne
bi ve Alman muhitinde tesir hu
sule getirecek sözleri tavsiye e
der. 

Üçüncüsü: Doktor Rogenberg
dir. Partinin hak:ki propaganda 
şefi ... 

Alman olmıyan dinleyiciler, bu 
nutukların Almanlar üzerinde hu
sule getirdiği tesiri. heyecanı hay
e le kar ılarlar. Hel~ Almanlar ... 

f_ş_A_K_A_I 
YANKESİCİLER ARASINDA: 

- Oooo ! ... Şap kay~ yenileştir -
mişsin, tebrik ederim. 

- Evet öyle oldu. Tt'§ekkürler .. 
- Kaç kuruşa aldın• 
- Aldığım vakit sahibi dükkan-

da değildi. Kaç kLıruş ohluğunu 
sormadım. 

SARHOŞ MANTIKi: 

Kadın kocasına- Sana kaç yüz 
kere: •Şu ankadaşınla beraber mey
lharuey,e gitme... Çok içiyorsun• 
demedim mi? 

Koca- Yahu, vallahi ben o -
nunla gitmiyorum. O 'lwninıle ge
liyor. 

BAHSE TUTUŞMUŞ! 

Trak vapurunun ostromosu, 
üst güvertede dola~ırken tahlisiıı,e 

sandallarının içinde birisinin yan 

Hav a VaplYlır lYI 
l 

.. 

• .. 
il •• 

gelip oturduğunu görür, sorar: -Amerika ile Avrupa arasında muazzam tra•atlantiklerden sonra, şimdi eski ve yeni dünya arumd& 
- Ne arıyorsun orada?.. ..nıntazaın, emin ve büyük tayyaro 1crle süratli postalar ihdas edilmek üzeredir. AmerikaWann Yanke 
- Marmarayı sandal ile geçece- Klipper ismindeki büyük tayyaresi son yaptığı tecrübeler üzerine böyle bir servisin artık ihdas edilme 

ğim diye bahse tutuştum da.. &i lazım geldiğini isbat etmiştir. Y ukarıki resim bu büyük hava transatlantiğini gösteriyor. Su üzerine 
inıUği zaman, sanki büyük bir vapu ı heybeti göstermektedir. 

DİRAYETLİ UŞAK: 

Bayın biri uşağını azarlıyordu: 

- Nasıl olur? dedi, adresi ya -
zılmamış mektubu ne diye götü
rüp posta kutusuna attın? 

- Efendim, ne biliyin? Kime 
yazdığın ağnaşılmasın diye mak
sızın öyle beyaz bıraktın ~andım. 

ÇOCUKTAN AL HABERİ: 
~ 

- Anne beni seviyor mısın? 
- Sevmez olur mıyım hiç? 
- Öyle ise bir şeftali ver. 
- A, oğlum. nerede bulayım? 

şimdi şeftali '"evsimi değil ki!. 
- Ya, neye bey'babam hizmetçi 

kızdan istedi?. 

MERAK BU YA!. 

Kadın.- Çok teşekkür ederim. 
Avrupadan gönderdiğiniz ipekli 
çorap bağlarını a!d.m. Pek şık doğ
rusu!. 

Erkek- Bendeniz de bilhassa 
bugün onları görmeğe koştum. Ba
kalım bacaklarınıza nasıl gelmiş? 

Dünyanın 
Nüfusu 

Son Yüz Sene içinde 
Bir Misli Arttı 

S
on neşrolunan istatistiklere 
bakılırsa dünya nüflisunun, 
son yüz sene içinde bir misli 

fazlalaştığı ve 2 milyara yaklaş
tığı görülür. 

Hakikaten, dünya nüfusu 1 mil
yar 985 milyondur. Ve kilometre 
murı;bbaı itibarile nüfusu çok olan 
memleketler İngiltere, Belçika, 
Holanda. Malta, İo\alya ve Avrupa 
dı~ında Hindistan, Malezya, Çin, 
Japonya ve Moris adalarıdır. 

Binaenaleyh, şu küçük kürede 

iki bin milyona yakın adam yaşı
yor. Fakat bunların, yüz sene gibi 
kısa bir müddet içinde bir misli 
artmasını ne ile izah etmeli? .. 

Bunun setıeblerini araştırmaz -
dan ev>vel, yani 1939 daki dünya 
nüfusunun miktarı.oı söyliyelinı: 

Yüz sene evvel dünyada 920 mil
yon nüfuz vardı. Elli sene sonra 

1 milyon 45Q ye çıktı. Bugün ise 
1 milyar 985 milyon. Bir mislin
den fazla ... 

Avrupaın nüfusu 1839 da 220 
milyondu. Bugün 470 milyona ya
kın ... Geçen 18 yüz yılda nüfusun 
920 milyonu geçmemesini ve son 
yüz yılda 1 milyar artmasını ne ile 
izah etmeli? .. 

Bunda, şüphesiz günden güne 
ilerleyen medeniyetin, kolera, ve
ba g>bi afetlerin önünün alınması
nın çok tesiri vardı~. Eskiden bir 
kolera çıkar yüz binlerce kişi öl
dürürdü. Sonra birçok hastalık

ların tedavisi meç!huldü. Çiçek. 
kızamık, dizanteri, ilaıh ... Bu has
talıklar yüzünden ölenlerin sayısı
nı ancak Allah /bilirdi. Şimdi bu 
gibi hastahklardan ölenler pek 
az. Sonra hayat şartları da eskisi 
gibi değil. İnsanlar, vücudlerini, 
s1hhatlerini mııiıafaza etmenin u -
sullerini öğrenrl.Uer. biliyorl&r. 

Döğme 
Modası 

1 
ğne ile vücudün ötesine beri
sine resim yapmak, yazı yaz
mak modası çok, dünya kadar 

eski bir adettir. Bir efsaneye gö
re Adem babamızla Havva ana -
mız cennetten kapı d~arı edJdik
leri zaman derilerinin üstüne ba
zı resimler yaptırmışlar ve bunu 
ilk yapan yılan Havvaya şöyle 
demiş: 

- Şimdi vücudün iğnelendi!.. 
Fakat, döğmenin dünyanın dört 

bir köşesinde mal.m olduğunu is
bat için bu kadar uzaklarda araş
tırma yapmaya U:zum yok. Bu -
gün bile Bahri Muhit adalarında
ki yerli ahali karılarının sırtları
nın üstüne ev resimleri yaptırır -
!ar . 

Bunu gören şık Bayanlar, gö -
ren şık Bayanlar, göğüslerine, o
n1uzlarına, sırtlarına, bacaklarına 

döğme il• türlü türlü resimler yap
tırmıya başlam~laı" 

Bahsett:ğiıniz Bayanların Ame
rikalı olduğunu söylemeye lüzum 
var mı? Bunlar ince ve zarif cilt
lerini bir kat daha güzel göster -
mek, daıha doğrusu deniz banyola
rında dikkat nazar· Üzerlerine çek
mek için kürek kemiklerinin ara
sına, baldırJa.rının ilzerine ç'çek 
demetleri, manzaralar veya sine

ma yıldızlarından birinin resmini 
yaptırmıya başlamışlar. Hem de 
yalnız mavi değil, muhtelif renkli 
boyalarla ... 

Bu modanın, İspanyol gribı gi
bi Avrupa plajlarına, oradan da 
şehrimiz plajlarına sirayet ~de -
ceği muhakkak. Bu yaz sonuna 
doğru y·ıoryada, Suadiyede kum
lar üzerinde yatan şık Bayanla -

rm güneşten esmer leşmiş göğüs
lerinde, omuzbaşlarında fantezi 

resimler, hendesi şekiller ve ma
nalı ve manasız yaz1lar görürse -

niz hayret etmeyiniz. Çünkü bu, 
bu senenin modası ... 

Bir Da kika 
Diyip Geçmeyiniz 
* Amerikada, cinai bir cü

rümrlen vasati olarak bir kişi 
hepse girer. * Me!n-ı:kada, Amerikan 
şirketlerine att olup zaptedi
len kuyulardan 6,500 litre 
petrol çıkarılır. * Fransa hükumeti, müs -
ternlekelerine dakikada 1, 700 
frank tahsis eder. * Büyk Brıtanya ve Şimali 
İI1landa telgr&f kablolarından 
dakikada 1,500 telgraf geçer. * Dünyada en çok iyod is
tihsal eden memleket Şilidir. 
Dakikada bir kilo, 350 gram 
iyod istihsal olunur. * Ruısya mahsulatı daıhil 
olmak şartiQe, bütün dünya
da 180.000 kilo buğday alınır. 

.ŞU SATLR~ARI OK~R- , 
KEN 60 SANIYE GEÇTi. • 

Uçan Bir Delikanlı 

Amerikan Gazetelerinde Okunan 
Garib Bir Vak'a 

1889 senesi Noel gecesinin ari
fesinde Amerikada Endiyanada. 
çiftçi Tel mas Leıch'ip Ç ftliğinde, 
büyük bir masanın önünde yirmi 
davetli oturuyordu. Hepsi de mev
ki sahibi, \anılmış kimseıerd' İç

lerinde avukatlar, doktwlar, ve 
l>ir piskopos vardı. 

Çiftlik salhibinin yirmi yaşında
ki oğlu Oliviye Lerclı çok çalış -
kan ve o nisbette mağrur bir de· 
likanlı idi. Saat onda, herkes neş'e 
ile gülüyordu. Tomas oğluna, ko
vayı almasını ve yetmiş metre ka
dar ilerideki kuyudan soğuk su 
getirmesini söyledi. 
Beş dakika sonra acı bir çığlık 

işitildi. Bu çığlık kuyunun bulun
duğu yerden geliyordu. Kahkaha
lar birdenbire kesildi. Babası ba
ğırdı: 

- Neredesin Oliviye? ... 
Hizmetçiler fenerleri yaktılar. 

Hep birden dıaşrı çıktılar. Kuyu
ya doğru koştular. Oliviyenin se
si, yukarıdan, havadan geliyordu: 

- İmdad! Götürüyorlar beni!.. 

Bu istimdad sadası tekrar etti. 
Her defasında daha zayıflayor, 

gittikçe yilksekten geldiği anla -
şı]ıyordu. 

Fenerlerin ziyasını etrafa dola; 
tırdılar, aradılar, beyhude .. De -
likanlı meydanda yok. Sanki yer 
yarılmış yere girmiş, ya da havay 
uçmuş gibi yok olmuş idL Biran 
evvel ve neş'e ile gülen davetlileı 
derin bir yeis içinde çiftliğe dö
nüyorlar. 

For - Vaynes hazinei evrakınd 
Şigagolu avukatın, piskoposun v 
o gece çiftlikte bulunanların no· 
ter huzurunda verdikleri ifade 
mahfuzdur. 

Eğer Oliviye ,birisl tarafından 
götürülmüş olsaydı bağırır, istim· 
dad ederken .götürüyorlar beni! 
diyecek yerde götürenin ismini 
söylemesi lazım gelmez miydi? .. 
Şu halde bir hayvanın veyahıul. 
garib bir mahlılkun tlıarruzuna 
uğradığı muhakkaktı. 

(Devamı 7 inci sayfada) 

Yeni Ameliyat 
Salonları 

Talebe Camlı Bir Kubbeden Ameliyatın 8ütürı 
Safhalarını Takib Ediyorlar 

K 
ırk sene ev -
vel b:r dok - _.._.,.. 
torun ameli • 

yata lüzum gös -
\ermesi, hastanın 

ölüm senedlni im
zaıaması gibi bir
şey idi. Yüzde an
cak b:r kurtul -

mak ihtimali var
dı. Ameliyat o -
!anlardan çoğu, 

daha ameliyatın 

yarısında ölüp gi
diyorlardı. 

1870 den evvel 
yapılan ameliyat
kr çok tehlikeli 

idi. Kesilen yer
de kangren husu

le geliyor, hastayı oldürüyordu. J 
Pastör, cildde, operatörün elin

de, elbiselerinde, aletlerinde bir
çok mikroplar bulunduğunu is -
bat etti. İlk evvel aletler, paruıı
manlar isterlize edilmeye başlan
dı. Bu git.gide tekemmül etti. A

meliyatlarda ölüm tehlikesi azal
dı. 

1842 den evvel AnE11tlıesie 

hissi ibtal etme de malum değil
di. Yani ameliyat y~pılan hasta-

tor bir başka ve zararsız blr ilaç
la sizi uyutuyor. Tatlı bir ı..yku
ya dalar ve hiç bir acı, sızı duy -
mazsınız. Gözlerinizi açtığın:z za
man baş ucunwıda bulunan güler 
yüzlü bir hastabakıcı hemşire: 

- Geçmiş olsun. der. Ameliyat 
muvaffakiyetle bittL 

Ameliyat salonları da değişti. 

Doktor Gose ve Frede'nin çizdik
leri pl9.n üzerine yapılan ameli -
yat salonları daire şeklindedir. Ta
vanı kubbeli ve camlıdır. Amel~ 

!ar, ş:mdiki gibi uyutulmazdı. Bu- yata başlanınaııdan evvel havası 
gün hissi ibtal için bir çok usuller ister'lize edilir, Talebeler, kubbe 

vardır. Şu ililç kalbinize veya ci
ğerlerinize mi dokanıyw? Dok- ı 

nin camlarından ameliyat.n sey
rini takip ederler. 
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r ltalya Trablus'a 70 bin Kişilik ı.,a.b~al~!!1!1t~J.~ı:ı~k~ö~ı~~.d·•' 
Kuvvet ~o""nderı"yor Bay~n Cemil~ nan.ı diğer Cambenin 20107 hesab numarasile san· 

l G dığımızdan aldığı (300) liraya kaı ;ı birincj derecede ıpotek edip vade-

MıJıverılerin Avrupad«ki bu fa- sinde borcunu vermediğinden hakkında yapılan takib üzerine 3202 
aliyetlerine muvazi olarak. Ja _ No. lu k~nunun 46 cı n addesinin matufu 40 cı maddesine gore satılınal'I 
ponya, Uzak Şarktaki ımtıyaııl icabed~n Kasımpa~ad~ Tozk.oparan mahallesinde Mezarlık soka ,nda 
mıntaka üzer;ndeki tazyik \'e ab- eski 16 \'Pni 16 No. 'u a1t kat beden duvarları kagir ah§ap bır evır ta· 

jŞTANBUL KAPIU 
VE siZANs SARA 

No.21 Yazan: M. SAMİ KARAYEL 

Y erıiçeri, Kralın Beyğirini Bir 
ikiye Biçti Kılıçta 

İhtiyar Koca Hızır, Kralın 
Meydan Bırakmadan 

Toparlanmasına 
Kellesini Uçurmuştu 

Bu kargaşalık düşmanın gözün- Çok geçmedi. Kral Liidislavs'ın 1 
den kaçmamıştı. Macar Kralı La- kellesi mızrağın ucuna takıldı. Ve 
d.islavs Sultan Muradın bozuldu- hücum eden düşman kollarına ' 
ğunu etrafında kapı kulu bölük- <k>ğru gösterildi. Bu hali gören j 
!erinden başka kimse kalmadığını şövalyeler dehşet içinde kaldılar. l 
görmüştü. Derhal maiyetinde bu- Ve firara başladılar .. 
lunan cengaverlere şu emri verdi: Sultan Murad Mehterhaneye 

- Türkler bozuldular ... Yesuun/ hücum ve zafer havası çalmasını 

!arı çınlatabilecek bir velvele ile 
galibiyet havası vuruyorlardı. 

Bu velveleyi işiten Türk ordusu 
düşman üzerine atılarak önüne ge
leni çiğneyip geçiyordu. 
~li salib orduları bir anda matı

volmuş kaçryorlardı. Sultan Mu
rad Varna meydan muhare'besini 
kazanmıştı. kulları muzaffer oldu. ı emretmişti. 

- Türk Padişahını esir etmek Mehterhane alaıbildığine kulak- (Deı•amı vaT) 

mukadderdir. İleri ma19!. 1 ============================ 
Karaca Bey ve!ıameti takdir et-! • 

m"ıti. Macar Kralı Lldislavs'ın Sovyet Ru 1 ·ıt 
Dragon alaylarının başında zırh - sya- ngı ere 
~::k:~~t~~k!~~;:a;e~~~ Paktı T ahakkukkdiyor. 

Sultan Murad daha hala kendi-
ni toparlıyamaml§tı. Karaca Be
yin z.orile olduğu yerde mukad -
der olan akııbeti bekliyordu. 

Kral LAdislavs biltün kuvvet -
!erile Padişahın üzerine atıldı. 

Kanlı bir boğuşma hasıl oldu. Hı
ristiyanlar, Türk ordugahı içine 
dalmışlardı. Kapıkulu bölükleri -
nin başında bulunan Sultan Murad 
yalın kılı~ haıibediyordu. 

Karaca Bey de kılınç aşırıp düş
man zırhlı süvarileri üzerine atıl
mıştı. Tam l:ıu sırada Koc!' Hızır 
namında bir i!htiyar Yeniçeri Pa
dişaih üzerine bizzat kargı ve kı
lınç savuran Kral Ladislavs'ın 

zııtı.lı beygirini bir kılıçta ıkiye 

biçti. 
Kralın b<!ygiri iki parça yere yu

varlanınca kendisi de elindeki sı
lfı.hlarile yere yuvarlandı. 

Kral, cıdden cesur ve cengaver 
hır adamdı. Yere düşer düşmez 

toparlandı. Beygirini ikiye biçen 
Koca Hızırın üzerine saldı. 

Koca Hızırla Kral arasında kan
lı bir yaya muhareıbesi başla -
mrytı. İ'htiyar Koca Hızır Kralın 
manevra yapmasına meydan ver
mec!i. Bir kılıç darbes'.le kellesini 
biçti. Liidislavs'ın zırhlı elbisele
ri Koca Hızınn darbesile parça -
lanml§tı. 

Koca Hızır, Kralın kellesıni ala
rak tereddüd ve korku anları ge
çiren Padişahın önüne atıverd>. 
. Sultan Murad bu hali görünce 
feveran etti. Eski tereddüd ve kor
kusu bir ında çözülüp mahvoldu. 
Derhal yanın.da bulunan Yeniçe
rilerden birine şu emri verdi: 

- Kelleyi bır mızrağın ucuna 
tak düşmana göster. 

Arnavtluk Başvekili 
Geliyor 

(1 incı sahıfeden devam) 

(1 inci sahifedeı> ievam) 

üç devlet arasında tam bir itilil! 
hasıl olmuş olduğunu, yalnız yar
dım istemlyen b'1'2ı devletlerin hu
susi vaziyetleri dolayı.sıle henüz 
bir çok rnüşkülatın ınevcud oldu
ğunu söylemiştir. 

B. Bonnet, bu mü~küiatı ·berta
raf etmek içın müzakerelere de
vam edılmekte olduğunu ilave et
mıştır. 

ASKERİ TEDBİRLER 
ALI!lllYOR 

Nazıı·, şöyle devam etmıştir: 

- Fransa hüku.neti, mümkün 
olduğu kadar muk< mmel bir ıtiJa
fa ser. bır surette vasıl olmak i~;in 
hıçbır gayreti csırgooıemeğe az
meımııştır. Itilıi!, taarruza muka
vemete azmet.ıniş olan butün dev
letlerın gırlljecekleri teahhii.ıllerin 

tamam.ile yekdığe.ine mümas.! ve 
mütckö.bıl olmasım teırun edecek
tir. 
İspanyadan bahseden n•zır, iki 

memleket arasınd.ı ilılis ve ıti -
mad esaslarına :stinad e<icr. bir 
mesa, birli.ği yapılac•ğından emin 
olduğunu beyan ~imiş ve şöyle 
dom iştir 

- Fransa, Bcra:d jordana itila
fı ahkamına sadıkane riayet et -
mişt.ır. 

B. Bonnet, kuvvete müracı;at i
çin yapılac~k her türlü muhtemel 
te~ebbüse karşı koymak için Fran
sanın bütün diploıııatık ve askeri 
tedb:rleri almak!;ı berdevam ol
duğunu soyliyerek beyanatını bi
t.irmış ve sonurıdd •Sullıu temi
nın en iyi çareııı, budur> demiş

tir. 
HALlFAKS'IN SÖZLERİ 

Lontlra, 22 (Hususi) - Denin
son Çorçilin rıyastt eltığı bir zi
yafette söz soylıy<n Harıciye na
zırı Lord Halıfaks Uzak Ş.rk ha
dıseleııiııin henüz tamamıle ta -
vazzuh etmediğ 'li söyledikten 
sonra Avrupa meselelerinden bah
sederek demişt;r ki: 

İJ1€ıltere, anurşıye ve cebir 
ve kuvvete karşı koymak için ba
zı Avrupa devletlerine garanti 
vermııştir. 

Sovyet Rusya ılı• mıizakerede -
yiz. Sovyetleı'le n.enfaatlerimizin 
ve hede.0er>rrı:zin ayn, olduğuna 
kamız. Aynı hedefe yürüyoruz. 
Yakında bir itılafa varacağımızı 

i.ımid ediyoruz .• 

dım işinde karşFlıklı tealıhüdıel"in 
ne olacağmı tarif e<kcek olan for
müle müteallıktır 

Bundan başka Havas ajansı mu
tasavver misakın Uzak Şarka !Efj

mili meselesinin ısla ileri sürül -
memiş olduğunu beyan edebile -
Cl' k me-vkide bulunmaktadır. 

- ·-'fı-----

Mısır Hariciye 
Nazırı 

Ankaradan Geldi 
(I inci sahifeden devam) 

tanı General Halis Bıyıktay, Mı -

sırın İstanbul k.onsolosu ve daha 
bazı zevat tarafından karşılanmış 
bir polis müfrezesi selam resmini 
ifa etmiştir. 

Muhterem misafirimiz garda 
kaırşılıyanların ellerini sıktıktan 

sonra kendisine intizar etmekte o
lan Deni<ıJbankın Ulev vapurıle 

Tophaneye çıkm?Ştır. Dost mem
leket nazırının şiJırı:ni.zi ziyareti 
münas('betile gerek H3ydarpaşa 

gaırı ve gerek Tophane yo'cu sa -
l.onu Türk - Mısır bayrcl:larılc do

nanmıştır. ı 
Muhterem misafirimiz TopJı:; -

neden otomobille doğruca PP~pa
las oteline gitmiş, biraz sonra Lut
fi Kırdarı vilayette zıyaret et -
miştir. Vali bu ziyaretı iade et -
miştir. 

Abdülfettah Paşo bugü · öğle 

üzeri Taksime giderek Cumhuri -
yet abidesine merasimle selenk 
koymuştur. Bu merasimde Vali 
Lütfi Kırdar, Mısır sefarethanesi 
erkanı. Beyoğlu kaymakamı bu -
lunmuşlar. bir polis müfrezesi se
lam resmini ıfa etmıştir. 

Defteri mahsl16u imzaladıktan 

sonra otele dönen misafiri.mız şe
ref ne bugün Pe:applasta saat 
13 de Vali tarafından bir öğle zi
yafeti verilmiştir. 

Dost memleket nazın bugün · 
saat 16 da maiyetile bırlikte oto
mobille şehri dolaşacak., bu aıra

da müzeleri gezecektir 
Abdülfettah Paşa yarın öj;>ie 

yemeğini Tara.byada hususi su -
rette yıyecektir. 

ya<le kıt'alarındar, mürekkep o
lacaktır. Bu kuvvetler Arnavut -
lukta ve Alp dağlJrında çalışaak
lardır. j 
HABEŞİSTAN TRABLUSGARBA 

BAGLANACAKl\UŞ 1 
Trablus hududundaki tahştdat 

devam etmektedir. Her gün yeni 
motörlü kuvvetle. Trahlusa ge.· 
mektedir. 

İtalyanın, Yakır, şarkta yem -
den faaliyete geçtiği haberleri ve
rilmektedir. MuS6-0lini Habeşi<;ta
nı Trablusa bağlamak tasavvu -
rundadır. General Balbo Trab -
!usta bu hususta bazırlı:klar yap -
makla meşguldür. Habeşistanda, 

Gcndar'dan başlıyarak Hartum 
ve Assouan'dan geçerek Bin.gazi
ye gidecek bır dcmi.ryolunun in -
şası tel.kik edilmektedir. Bu hat
tın hedefi, Bingaziye, Mısır hu -
duduna kJlaylıkla asker naklini 
teının etmektir. 

Dığer. taraftan, Almanya, Arab 
yarımadasında siyasi faaliyet;ni 
arttırmak için bazı yeni brarlar 
vermiştıir. Geçenlerde Suudi Ara
bi.stan Kralı İbnissuud tarafından 
Hitler nezdine bir murahhas gön
deri imiştir. H: tleı bundan böyle 
ibnissuud nez<line daimi bir dip
lomat göndeımeğ" karar vermiş-
1ıir 

SLOVAKYAYI' SEVKİYAT 
DEVA.'1DA 

Dığer yandan, Hitler, Slovak -
yaya asker göndermekte devanı 
ediyor ve burooa bazı tahşidat ya
pılryor. Fransız hndudundakı bü
tün ıst:hkamlarw geçenlerde su 
basması üzerine, bu hattın sür'at
le tanniri de ilerliyoı 

Harbte Ve 
Sulhda .. 

(1 inci sahifeden devam) 
da daha iyiye, dahd olguna gitme· 
nin hızı içinde bulunmaktadır. Ye· 
ni Barem layihası da bu maksa -

dm ifade ettiği eserlerden birisi
dir ve günlerdenbPri Biiyük Mil
let Meclisinde çetin münakaşalara 
yol açmaktadır. 
Hakların tevzin. adaletin ve te

adülün tevzi edilmek istendiği bu 
kanunu çıkarırken Büyük harbde 
kendilerini fedakarlığa sevketti -
ğimiz dünün güzide genç, bugii
nün münevver ve yarı ihtiyarla· 
rına karşı da nimetşinas olmamız 
lazımdır, Bunlar da sayısı pek az 
olan ve mektepledni bitirmeden 
orduya alınan ve rütbe kazanan 
dünkü yedek subaylar ve bugün 
devlet mekanizma'1 içinde hiz -
met etmekte bulunan memurlar
dJJ', 

Bunlara tahsillerini bitimıedik
ce yüksek mektep mezunu hakkı
nı ve imtiyazını vermek şüphe yok 
ki doğru olmaz. Fakat, maddi ve 
mali refah imklinını bir dereceye 
kathır olsun vermek kadirşinaslık 
ve yerinde bir tamir olur. Eğer, 
bunlar okuyamamışlar ve mek -
teplerini bitirememişlerse bugü
nü yaratmak \'e bugünü ka>.an -
mak içindir, Bizim de bugün oıi
Jarı kazandırmamız mukabil hiz
met bor<umuzdtJJ'. Hiç bir şey ya· 
pamazsak dahi yedek subaylığı ve 
subaylığın muhtelif rütbe '" de
:rerdcrini almış bulunanlarına 

yüksek tahsillerini bitiren genç
lere verdiğ:miz ilk maaş derece
sini bir hakkı mükteseh halinde 
verebilir, veya bulundukları maM 

aş derecelerine nazaran birer de
rece tedibi kabul edebiliriz. 

Diinü takdir, mııhnkkak ki dai
ma yarını teşviktit. 

Bu maksadla İtalyanlar Ama -
vudlukta Dranova ova.sında umu
mi bir tayyare karargi'iıı kunnağa 
başlamışlardır. Ovanın iki kilo
metre murabbaı sahası bu karar
gaha tahsis edilmiştir. Harbi u
mmnıde Fransızlar burasını ka -
rargah yaptıkları için İtalyanlar 

da umumi tayyMe karargahı ola- ı 
rak Dranova ovasını intlha.b et -
mıslerdir. Bu kı;raı ah Yunan hu-1 
duduna yakın bulunan Florinaya 1 

uç buç.ık saat mesafHledır. 

MOSKOVADAKİ MÜZAKE· 
RELER Vakıf Paralar Müdürlüğünden : 

lukasını şiddetlendiriyor. manıı b;r buçuk ay müddetle açık arttırmaya konmuştur. 
Diğer yandan, Bulgaristanın, Satış tapu sicil kaynına göre yapılmaktadır Arttırmaya gir;ııek 

Balkan devletleri ;çiııd<!, milli mü- istiyen (95) lırn pey aı~esi verecektir. Milli bankalarımızdan birinin 
dafaa kuvvetleri ıçinde en fazla teminat mektubu da kabul olunur. Birikmiş bütün vergilerle belediye 
para sadeden devletler arasında resimleri ve dellaliye rüsumu borçluya aittir. 
olduğu hı.beri verilmektedir. Bul- Arttırma şartnamesi 24/6/939 tarihinden itibaren tetkik etmek isti· 
garlar, son zamanlarda bır çok yenlere Sandık Hukuk İşleri Servisinde açık bulundurulacaktır. 
tedbcrler almaktadır. Bulgar Har- Tapu sicil kaydı ve sair lüzumlu izahatta şartnamede ve takib do.;yasın· 
biye Nazırının dilnkü ifadesine da vardır. Arttırmaya girmiş olanlar, bunları tetkik ederek satılığa 
nazaran, iki piyade ihtiyat sınıfı, çıkarılan geyrimenkul hakkında herşeyi öğrenmiş ad ve itibar olunuT· 
20 günlük ıbir dev1e için silah al- 1Birinci uttırma 7/e/939 tari.l:ıine müsadi:f pazartesi günü Cağaloğlunda 
tına çağırılmıştır. kain Sandığımızda saat 10 dan 12 ye kadar yapılacaktır. Muvakkat ihale 
BALKANLARDA VE AMERİ- 1 yapılabilmesi için teklif edilecek bedelin tercihan alınması icab edeil 

KADA gayrimenkul mükellefiyeti ile Sandık alacağını tamamen geçmiş ol· 
Mllıverciler, Amerlkada da faa- ması şarttır. Aksi bkdirde son arttıranın taahhüdü baki kalmak ş~.rtilc 

liyetten geri kalru:yorlar. Musso- 22/8/939 tarihınf müsadif Salı günü ayni mahalde ve ayni saatte sen 
I:ni'nin kızı Kon\n.s Ciano sureti arttırması yapılacaktır. Bu arttırmada gayrimenkul en çok arttıranın 
mahsusada Brezilyaya gör.deri! - üstünde bırakılacaktır. Haklan tapu sicillerile sabit olmıyan alakadar 
mektcdir. lar ve irtifak hakkı sahiplerinb bu haklarını ve hususile faiz ve masa· 
Diğer yandan Bitler, Hamburg- rife dair iddialarını ilan tarihinden itibaren yirmi gün içinde evrakı 

da büyük bir müstemleke sergisı müsbitelerile beraber dairemize bild'.rmeleri Hizımdır. Bu suretle hak· 
kurulması içm emir vermiştir, Bu !arını bildirmemiş olanlarla hakları tapu sicillerile sabit olmıyanlar 
müsterıılıeke sergısiıiin mahiyeti satış bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. Daha faıla malumat al· 
merak edilmektedir. mak istivenleriıı 937/167 dosya numarasile Sandığımız hukuk ;,ıeri 

Mussolinı, Balk&n memleketlle- Servisine müracaat etmeleri lüzumu ilan olun?ır. 

ri üzc~indc tesir ve nüfuz edebil- )f. )f. 
mek üm'dlerılı:ıi hala kaybetm'ş Emniyet Sandığı; Sandıktan alınan r.avrimenkulü ipotek göster· 
değildir. Bir izdivaç merasimini mek istiyenlere muhamminlerimizln koyr..~ş olduğu kıymetin nıs • 
vesıle ittihaz ederek, Rumen, Yu- fını tecavüz etmemek üzere .hale bedelinin yarısına kadar borç ver-
nan ve Bu1gar krallarının yakınrla mek surPtile kolaylık göstermektedir. (4488) 

Romaya davet edilecekleri anla -
şılmaktadır. 

Vaz:yetin hul!ıısı:sı şudur k.ı, son 
günlerde geı ~k askeri, gerek si
yasi faaliyetler artmıştır. Beynel
milel müşahitler ve siyasi mahfel
ler, şimdi bu faaliyetlerin hedef 
ve maksaıdJarım araştırmaktadır-
!ar. 

Yüksek Mühendis Mektebi 
Komisyonundan : 

Erzakın cinsi Mikdarı Muhhmmen Pey 
bedeli akçesi 

Tuz şeker 12500 26,50 246,50 
Silivri yoğurdu 9000 16,00 108,00 
Kaşar peyniri 1500 72,00 207.00 
Beyaz peynir 4800 35,00 

Satınalma 

Eksiltmenin 
Tari:ıi sa,t Şekli 

3/7/939 14,30 A;J< 
3/7/939 14,45 Açık 

3/7/939 15,00 Açık 

Meclisde Bir Mektelbin 939 mali senesi zarfındaki iaşe Ilıtiyaçlarmdan yukarıda M b' S •• } •• yazılı rr~ddele-rın cks;ıtmeleri .ıo, gün uzatılarak hizalarında göste-
e us oy uyor 1 rilen tarih ve saatlerde yapılacağı alakadarların malumu olmak üzere 

(1 inci sahıfeıien devam) ilan olu~ur. ,44ı;2, 

vardır. Bunları nasıl tefrik ede -
ceğız. Yükselen değil, kaıv.na mu
vafık olmıyarak yükı;eltenleı mes
ul tutulmalıdır .• 

Müzakere sonunda, bazı tak -

rirler verildi. Kabul edilen esas-

Nafıa Vekaletinden: 
7/7/939 cuma günü saat 15 de Ankarada, Nafıa Vekalet, binası 

içinde ımlzeme miidürlüğü odasında toplanan malzeme eksiltme ko
misyonunda 1170 lira muhammen bedelle 3 m/m lik duble cam 100 M2 

lar şunlardır: 
1 _ Kanunun neşrnde bulun- ve 2 m/rr. lik yarm1 dııb)e cam 400 M2 He 0,55X0,45X0,002 eb'adında adi 

dukları vazifede üç sened~n fazla cam 8 sandık 40 ~<let'ik ve O 55X0,45XO, 001 1/2 eb'adında adi cam 2 

bulunanlar, derlıal bir yukan de-1 sandık 40 ade'.lik o~mak üzere Konyanın Çumra istasyonunda teııliın 
receye terfi edeceklerdir, şartile dört !<alem camın açık eksiltıme usulü ile eksiltmesi yapılacaktır 

2 - Son aylarda yapılmış acele Ek~iltme şaıtnamesı Ye teferrüatı bedelsiz olarak malzeme müdür-
ve haksız terlf'iler tetkik edilecek; 1 lüğünder alır.abilir. 

icabcderse bunların dmeceleri in- ı Mm·akkat tenıi'lat 67,75 liradır. 

dirilecektir. istek!iJe,.ın m·ıvakkat teminat ve şartnamesinde yazılı vesaık ile 
3 - Ücretle çalışanların tekaüd b' likt . .. 15 d 

, . . ır c avnı gun mat e mezkur komisyontla hazır bulunmaları 
hakları ve hukuki vazıyetlerı, bun- l' d · 

2
, 29 •

406 
]arın mağdur olmıyacakları bir 
şekilde ıslah edilecek. 

4 - 210 lira ve daha fazla olan 
ücretlerde bir m:ktar tenzilat ya
pılacak . 

azım ı!' • "l' • •-ı > 

İstanbul Emniyet Sandığı 
Direktörlüğünden: 

5 _ Umumi harbde ve istiklal 937/174 evvelce Eminönü Eminsinan mahallesi Cephaneci •okak 

hatbinde yüksek tahsil yapar - 21 No. lu h;ınede oturmakta iken şimdi ikamet,gahı meçhul olan Al 
ken askere alınan ve bu suretlf oğlu Bay Yusuf Ziyaya ilan yoH!e son telbliğ: 

diploma alamıyanlar, _tıpkı yük- \ 20180 hPsab No. sile Sandığımızdan aldığınız 800 lira borcu 18/16/ 

sek mektab mezunu gıbı baremde i 937 tar;hine k~dar ödemediğinizden faiz komisyon ve sair masraflarla 
derece alacaklar. beraber 1066 Iırı (71) kuruşa baliğ olmuştur. 

6 - Haııb hali dolayısile yedek j Bu sebehle 32(12 No. Ju kanuna müsteni.oden 937/174 No. lu dosya ile 
subaylığa alınanların, teı<lıisinden . 

d b l d ki 
"tıb yapılan takıb ve lçık drttırma neticesinde, evvelce ikamet ettiğiniız, 

sonra, o an a u un u arı ru e . k d • 
. .. .b b ' . .

1 
'f adresı yu arı a yq71Jı ve mezkur borç karşılığı olarak Sandığımıza bi 

ıle mutenas> · ır sıvı vazı eye a- . . . 
lınmalarının temini kararlastı _ rıncı derece~e ıpotPklı gayrimenkul 2010 lira bedel He müşterisi na 
rıldı. ' mına muvakkaten !hale edilmiştir. 

7 - Ordu hızmetinde iken te • İşbu ilan tarihinden itibaren bir ay içil!ıde borcunuzu ödemediğiniz 
kaüd olanların, biliıhare geç - takdirıf P kat'i ihale kararı verilmek üzere d06yasının icra hakimliğine 

tikleri sivil vazifelerde, ancak ken- tevdi ecMeceği son ihborname makamına kaim olmak üzue ilan olu-
di ııütbelerinde iken aldıkları ma- nur. (4483) 

aşa tekabül eden bir vazife ile tav- ---------------------------
zifleri, daılıa yüksek vazifelere ge-
tirilmemeleri kararlaştı. 

Meclis cuma günü saat 15 de 
toplanarak barem layihası müza
keresine devam edecektir. * Geçenlerde Eskişehirde po
lis karakolunda ilbrahim ismindı:. 
bir köylüyü şahsi husumeti yü
zünden tabanca ile öldüren ve bila
hare de delılik arazı gösteren po-

Saraç el işi ve makine kalfası ile 
makine ile diker erkek ve kadın 
terzi aranıyor : 
ı - Tophanede 2 No. lu dikim evi için saraç el işi ve makine kal

fası ve ayrıca makine ıle elbise diker erkek ve kadın terzi alınacaktır. 

2 - Yaş ve a«kerlik nazarı dikkate alınmıyacaktır. 

ArnavUıdlıır bu O\·ayı bu) ük bir 
bu l y tarlası ha: ne sokmuşlar
dı. Yctışmış olan bütün buğdaylar 
kes im •ır. 

Pans, 22 (AA) - Havas ajan
sı, Moskovadan ıstihbar cd:yor. l Jis İbrahim şehrimize getirilerek 

15/12/936 t~rıh•nden önce idaremizden ödünç para a ml§ olanlar-
3 -· Ücret haftalık verihnek üzere taliblerın hüsnühal ve tıio aşı 

k~ğıdlarile birlikte hemen dıldm evi müdürlüğüne mıiracaatlı.rı 

Arnavudlukta yol az oldı;ğu ,çin 
}Olcu ııaklı,atı daha z..y de hava 
yol• e )apılıyrrd Bu ltibarla bir 
Ç(·" ye le de ta) Y«re ıstdsyonlan 
kur !muştur. Amav-ucıluktaki bu
lun bu husu!İ tayyare ıstasyonlaıı 
ask i çgal altına &lmarak karar
g,• haline sokulmuştur. 

Dun saat 17 de B Molotof ile 
B. Potemkın'e, ik· ••at kadar B. 
Sec-c; B. Strang \'c B Maggier ,Je 
goruşm•-krdır. 

Mo kovanıf' ıyi malumat al -
makta olan mehafiline nazaran 
Baltık mesel es har .c olmak uzere 
B. ctıamberla.n'ın Avam kamara
~ında geçen.erde ıı·ad e~ oldu
ğu bir nutuk~a telm b etmış bu
lu• du[;u muşk~lat mutE:kabli yar-

tıbbı adlide müşahede altına alın
dan ipo'okln,nin rlur•ımu talimatnamemiz hükümlerine göre müsaıd 

mıştır. 
olduğu h.,lde yuln•7. (500) liradan aşağı olmasından dolayı tecdıd edile- ...;,.......:.-----;;Z:-:;A~Y1~------

. miyen ır. kavelcnameh·in ytizdl' onu P ·n öcle-ımek ve bir defaya 1936 sereı;i haziran ayında Sen 

mahsus r mak k~vid H §CTti!e yenilenmesine me2uniyet ,·erilmiştir Jorj kulleJinden aldığım şehadet

Vakıf'&T umum müdi: liiğunun yenıden a..dığı tedbir ve kararlarla l"anıeyi zayi ettım. Yenisin• ala -

müşterilcrirr. ze gosterme tco okluı;cı bu kolaylıklaırdan et fade edil- cağı dan e~kisinin hükmC yok -
tur 

mek ve hu babcl ı dahQ faz malfımat ve ızahat a ınmak ıizere alakalı-

Jann derhal idaıeır z kraz şı:fhiı e rnuraca-.t etmPieri ılfın olunur. 

(4387) 

İsl~'lbul Ayaspaşa Ankarapa _ 
lasta 13 No. da mukim 

Georg Krluzer 

Türkkuşu 

,5. •4000· 

ul Is tan 
İspekterliğinden : 

• 

1 - Geçen sene ve l-1' sene Türkkuşuna :;azı'an üyelere kamp ıçil!. 
vesika ver?leceğ'riien 26 haziran akşamına kadar ctaşradakıl<'Tin mek'

tubla> m •rncaa11nı~ 

2 _ ımtıhankr nı bitırenkr derhal sevkeclil-ktır. .4506. 



(1lli7llı ....._ Muman it iade ~- İqtJlıı ve Frauu lablelba hlrlerlnln barllnılide maeeralan .,,. s..ı-
t·eh'"r tmı'f e fUab .ıert mille a BahrlJ'e Nesaretlnln dOQ'a.lamulaa c• Up n-•ft11en• beya..._ 

w .... , 1 a& n v-+·'·rdv aı..aa iMi •• ~·seJ· s' .) 

No. 1 Yazan: Rahmi Yağız 

Çanakkaleye ilk Akın Yapan 
Denizaltı Filosu 

Maltadaki Heyecanlı Hazırlık Ve 
Amiralın Emriyevmisi 

• 
• 

• • 

~~ 
~ 

\ 

~ <Le.'\. 
-""' .t.i,_~,' 

Ne,,..ıtlOlmlır .-riıl fmalddeliğl"6 t«ıarilz dtiren ı;ok mühim ve tarih\ bir vesika: Harbiye 
b«fkumctıclıat velcil4 ı: .. ver Papı tara{md4R Sultatıhi..ır tl>Tpidorunun muzaffer kumandanına 

talcdirnıımeni,. kilife aldırdığımız orijiMli 

Nazın ve 
gönderilen 

-1- l 
MALTAYA GÖNDXlÜLEN FRAN

SIZ DEKtzALTI F!LOTİLLASI 

- Hey Kapiten Didye!... Ka -
piten Didye ! Se5 verseniz a. 

- Ne var kapiteı:ı Gayyara! ... 
- Demir teraya !ıraya üstümü-

ze geüyorsun! Dikkat et, gemini 
aç, daha ileride kendine bir de
mir yeri 98Ç .•• Yoba l~slıyacak
sın. 

- Limanın her tarafıoı bu de
niz kertl!lllteleleri bplamış.. Bi
ze bıraktıkları yer akıntı ağzın
da!. 

- Sahiden öyh! kapiten ..• Ker
tenkeleler hiç de tor.uluever şey• 
ler değil!. Bunlarla uzlapcağımı
za aklım yatmıyor amma .. Baka
lım. 

- Hele sen demirini tanzim et. 
Bunları sonra konıııuruz. 

Ka;piten Didye'nin lnımnadaları 
gecenin s-izlijiıode akisler Y'IP
tı. Franm: tahtelbahircilerne İn -

TARİHi 
ÇOCUI< 
RDl1ANI 

(Mara) nıo sesi gök gürültüsü 
kadar korkunç ve yüksekti. Bu -
ran bu sesi işitince atından inme
di. 

- Onun buraya gelmesi tenim 
için daha hayırlı olur. 

Dil*! mı.nldamrken, kılıkların 

arasından yolun üzerine dıığru yu
varlanan büyük bir taş parçası 

gördü. Buran çabuk davra'lıp da 
kenara çekilmemi~ olsaydı, küçült 
bir dağ yavrusuna benziyen bu 
kaya parçasının altında ezilip ka
la"8.ktL 

a volun 

giliz meslekdaşlarının aruında 

büyük bir rekabet d~vası vardır .. 
Fazla iş görmek, daha çok tema -
yüz etmek gayeleri!e alevlenen 
bu rekabet iki taraf denizcileri a
rasında bir yarışın• meydana ge
tiriyor; aynı uğurda çalışan bu 
adamlar her vesile ile birbirleri
ne takılmaktan kendilerini ala -
mıyor !ardı. 

Fransız tahteltahir subay ve 
mürettebatı İngiliz ark.adaşlarına 
cSu kertenkelesi. ismini veriyor
lar. Bir haftadır. bulundukları Bal
ta limanında her irün talim ve tat
bikaUarla meşgul oluyorlardı. 
Maıta limanında büyük bir fa

aliyet verdı: 
Her taraftan buraya gelen, yığı

lan deniz harb vasıtaları limanı 

tamamen kaplallllflL İtilif dev -
leUeri Akdeniz d<>nanması Ami
ralı, Amiral Döro'bek yeni bir 
harekete hazırlaruıoı du. 

Bir yıldır muhasara ettiği dı

prdan kapattığı Çanakkale boğa-

Yazan: Jalıeııcler F. Sertelli 

üstünden uçurumlara doğru akıp 
gitti. Arkasından bir taş daha ... 
Bir tane daha... T •şiarın üçü de 
yolları a§ıp - Burana dokunma -
dan - uçurumlara Jioğru gıdiyor
du. 

Biraz sonra iri boylu, iki başlı 

canavarın kılıklar arasınd.ın yol 
üstüne indiğini gören Buran tek
rar yola indi. (Mara) kılıkl.ırı aş
mıştı. 

Aralarında beş ~dım kadar bir 
mesale vardı. Şimci dünyanın iki 
kuvvetli insanı karşı karşıya du
ruyardu. 

zına son bir zorlama daha tatb:k 
etmek için proje hazırlıyan Ami
ral bu sefer bütün kuvvetıle bo
ğazı tazyik etmek. orada donan
manın tek geçeceği yolu açmak 
kararını vermiş; bir taraftan bu
nun vasıtalarını araştırırken di
ğer tal'aftan da Marmaraya !ah -
telbahirleri sokmağa, Boğazın it
tisal yolunu bu suretle kesmeği göz 
önünde bulundurmuştu. 

Akdeniz donanması emrindeki 
4 tahtelbahirin bu maksada ltifa
yet etmiyeceğini hesaplıyan Döro
bek yeniden denizaltı gemilerine 
ihtiyaç olduğunu Bahriye neza
retine bildirmiş, nezaret, Baltık 

sularında, anavatan filosu emrin
deki tahtelbahir filolarından iki 
seri 12 gemiyi Akdenize göndere
ceğini haber verm:Şti. İngiliz do
nanmumın denizaltı süvarile -
rinden Teodor Brodey kumanda
sında Manş deniz;.ni geçen 12 tah
telbahir Akdenize gelmek, Mal -
taya varmak üzere harekette bu-

-37-

- Nereden gelip nereye g:di -
yorsun?. 

- Filistinden geliyorum ... Ha -
mata gid!.'Ceğim .. 

Canavar bir adım daha il~rledi: 
- Yiyecek ne ııetirdin bana?. 

Kızarmış tavşan eti istiyor canım. 
- Benim de karnım aç, yiyecek 

bitti... Sende bir~ey varsa, bana 
ver. 

lMara) iki kafasını birden kal
dırdı. Ve dört gözünü birden aça
rak h~retle delikanlının )Üzüne 
baktı: 

- Benden yiye<"ek mi istedin? 

Japonlar Nasıl Bir lngiltere e, ı ene 
Maksad Güdüyorlar? Yetişecek Erzak Var 

(4 üncü sayfadan devam) 
büyük bir al.ikaııı bulunan Fran
sanın da aleyhine olduğunu ileri 
sürüyorlar. Öyle ki Uzak Şarkta 
gerek İngiliz ve gerek Fransız 
menfaatlerini lıX>rumak için vasi 
çareler d~ünülürken ilk iş ola • 
rak Singapur'daki İııgilizlerir.. aa
lfilıiyettar Fransızları çağırarak 

görilljtükler'.ni yaz,yorlar. Bu F -
ransızlar Uzak Şark sularındaki 
Fransız bahriyesi erkanıh:ırbiyesi, 
Amiralları, Fransız hava ve ka
ra kuvvetleri kumandanlarıdır. 

İngiliz mmtakasında nüfusun mik
tarı 47.000 dir. Bunların 2.700 kifi
si İngilizdir. Fransız mıntakasın
daki nüfus 'se 61.000 dir. Bunun 
yalnız 1.000 lcişisi Fransızdır. Bu 
mıntakalar da imtiyazlıdır. Bina
enaleyh Çin hükumetinden alın

mış yerlerdir. Buralarda Avrupa
lıların kendi kanunları hüküm 
sürmektedir. Bütün Çindeki İngi
lizlerin başında M Ceymson var
.dır. Bu 56 yaşlarında bir başkon -
solostur. 

Mıntakada 2.000 de Beyaz Rus 
vardır. Bunların himayesi de İn
giliz başkonsolosuna aittir. Sonra 
da 45.000 Çinli vardır. Başkonso-

lunuyor; Amiral Dörobek de pro
jes:ni hazırlarken bu kuvvetin 
gelmesini, kendisine iltihak etme
sini bekliyordu. Fransız deniz ku
mandanlarından bu harekete işti
rak etmek üzere ayırılan üç gemi, 
Safir, Turkuaz ve Triton bir balta
dır Malta limanına gelmişler, Ami
ralın son fol'Se için yaptığı hazır
lıklar sırasında kendi tal'mlerile 
uğraşıyor!.ar, arkada§larının, bek
lenen İngiliz denizaltı filoounun 
gelmesine intizaren kendi hazır

lıklarına hız veriyorlardı. 

Üç Fransız tahtdbahirinın sü -
varisi de üç orij:nal tipti. Safirin 
süvarisi Jan Ga~·dr, her hadise
nin karşısında ifrat derecede he -
yecana kapılan, dtak, alaycı, ve 
bol sözlü bir adaındı. Turkuaz sü
varisi aksine çok soğukkanlı, az 
söyler, çok düşünü:, ve tedbirli 
hareketlerüe tanıdıklarının iti -
ma.dını k.azanm11 bir denizciydi. 

Aslan Marsliyalı olan süvarinin 
ismi Alfred Didye id'.. Fransız do
nanrnasırun sayılı deniz kurdla -
nndan biri diye tanıl&n Didye kü
çük rütbes:ne rağmen çok tecrü
beler görmüş, genç yaşında Fran
sız donanmasının muhtelif deniz
lendeki servislerinde hizml!t et -
mi.ş, lahleLbahirlerin donanmaya 
girişinden az sonra da deniza1tı 

sınıfına ayrılmıştı. Triton süva
risi Öjen Klavye'ye gelince: bu a
dam arkadaşlarının arasında •ba
lık• ismile anılırd·. Çok sess:z, fa
kat o n.i6bette malümatlı, fazla o
larak da keçiye ta; çıkartacak ka
dar inadcı bir adamdı. Amiral Dö
robek yapacağı büyük forse için 
deniz kuvvetler:nin tahtelbahir 
istediği zaman Fransız donanması 
çok güvendiği bu üç süvarisini se
fineler:le Maltada Amirala ilti -
haka memur etır.iş, üç kapiten 
(1331 - 1915) martının son günle
rinde Maltaya gelmişler; Amiral 
Dörobek'e hizmet için hazır ol -
duklarını haber vermişlerdi. 

(Devamı Nr J 

Haydi in qağıya da sana hem ku' 
eti vereyim. Hem de kim olduğu
mu öğreteyim!. 

- Ben attan inemem .. Senin kı•n 
plduğunu da biliyorum. Beni fazla 
bekletme .. Karnımı doyur da yo
luma gideyim!. 

Buran bu sırada eür'atle gerdi . 
ği yayını brdenbire canavarın gö~
süne boşaltmak fırsatını b..ılınuş

tu. Fakat (Mara) göğsüne sapla
nan oku derisinden küçük bir kıl 
koparır gibi çekip yere attı: 

- Sen benim ok ve kılıçla öl
mez bir adam olduğumu duyma
dın mı? Haydi, in aşağı diyorum 
sana! Şimdi tırnakfarımı u~atır -
sam, atın,n karnını deşer \•e se
ni bir atılışta yere çarparım!. 

Buran kuvvetine güveniyordu. 
Onun sırtını hiç kimse yere geti
rememişti. Maranın teklifi karşı

sında yere inip döğüşmeklen baş
ka ne yapabilirdi?. 

Attığı ok, iki başlı canavardan 
bir damla kan bile çıkarmamıştı. 

!osun iki kızı vardır. Bunlar im
tiyazlı mıntakadaki Avrupalı ki
bar alemine mensı.p diğer aileler
le beraber şehir haricinde sayfi
yeye gitmişlerdir. 

Şimdi orada yalnız bir ka.ç İn
giliz kadını kalmıştır. Bütün Çin 
timdi. pek sıca.kmlf. İngilizlerle 
Japonlar arasındaki gerginlik ye
ni değildir. Japon - Çin harbi 937 
senesi temmuzunca başlamııtır. 

İki senedir süren harbin aıında 
Japonlar bütün Çini alm!§lardı. 0-
zaınandanberi Japonlar imtiyazlı 
mıntakanın hududunu çev'.rmiş -
ler, tehkim ederek nöbetçilerini 
dikmişlerdir. Çinlilerden imt:yaz
lı ecnebi mıntakalarına girerek 
kendilerinin mııha!azasını istiyen
ler olmuştur. Bu yüzden bir çok 
vukuat da olmuştur. Umumi va -
ziyetıe bir kere d~ha göz atınca 
mfuver devletlerinin ve onlara 
yardım etmek ister gibi görünen 
Japonyanın hep birden ne yapa
bilecekleri bahsi çok söz götüren 
bir mevzudur. 

Londres ve Deyli Ekspres bu
nu şöyle hulasa ediyor: Japonlar 
Çinde daha ziyade ilerleyem 'yar
lar. Almanlar ise Çekoslovakyada 
meşguldürler. İtalyanın Habeşis
tanda kazanın!§ olduğu harb ise 
daha bit.memiştir. H&beşistan ş·rn

diye kadar İtalyaya 450,000,000 İn
giliz lirasına malo!muştur. Bu pa
rayı çıkarmadan evvel daha bir 
çok sarfetmeğe mecbur kalacak
tır. İtalya bu vaziyette sulh .sti
yor. İngiltere ise Çini ancak Çin
lilere teslim ve iade edebil:r. Yok
sa Japonlara değil!. 

İtalyan ve Alman gazetelerinin 
bu bahislerde Japor.yayı tama -
mile haklı gösterdikler:ni söyle
meğe lüzum olme.sa gerek. İngi
liz gazetelerinin dediğ'ne göre 

Tokyo ile Roma ve Berlin ara -
sında söz b·rliği ederek öylece ha
rekete geçilmiştir. Uzak Şarkta 

şu son hadiseleri hep bu bakım -
dan görmek liızırr. geliyor. Gene 
Londra gazetelerin:n dediği şu -
dur ki iş büyürse ne Almanya, ne 
İtalya Uzak Şarlrta Japonyaya 
yardım edebilecek halde değildir. 
Bilhassa Japonyadan gelen eşya
yı almamak suretile İng"lizler ta
raından alınacak mukabil tPdbi

rin tesiri çok büyi' k olacak ve Ja
ponyayı çok müteessir edecektir. 

Alman gazetelerinin yazdıkla -
rıoa bakılırsa İngJtereye karşı 
Çin ile Japon aynı isti:ı.a,.,.ıette yü

ruyorlarmış. Onur. için İngıltere 
de Çindeki imtiynlı mı! nakalan 
ve sanreyi bırakıp çıkmalı, Çin Ja
ponlara vermeli imi:,. 

Nahtau&gabe is'.ınli Alman ga
:ıoetesi sözü Moskova müzakerele
rine getirmekte ve şöyle demek
tedir: Avrupa vaziyetini tetkik 
ederse o zaman İngiltere şu !.ki 
mesele karşısında kalacaktır. U
zak Şarkta ya Japı>nyanın lehin
de yahut da aleyh;ııde vaziyet al
mak zarureti kendini gösterecek
tır. 

Fakat London Deyli Ekspresin 
dediğini tekrar etmek lizımgelir
se şunu söy !emek icap edecek İn
giltere Çini ancak Ç!nlilere iade 
edebilir, Japonlarl değil! 

Buran atından atladı!. Maranın 
. üzerine atıldı .. Ve hemen kavgaya 
tutuştular. 

(Mara) ilkönce delikanlının be
lindeki kılıcını ve okları iki par
mağının arasında klrıp yere fır -
!attı .. Sonra birden Buranın be · 
line elini uzattı, ayağını yerden 
kesti Uzun boylu döğüşmeğe mey
dan kalmamıştı. Buran bu müt1ıif 
canavarın kolunda bir kuş gibi 
tıı.kılıp kalmış. çahalamağa baş -
lamıştı. 

(Mara) delikanlıyı kendi inine 
doğru götürüyordu. 

Bu sırada Buranın atı sanki bu 
dehşetli kavganın manasını anla
mış gibi birden kişniye kişniye ge
riye çekilmiş .. Sonra ters yüze dö
nerek Hamut yolunu tutmuştu. 

(Mara) Kra~ın genç pehlivanını 
inine kadar kolunda çıkardı. 

- İşte ben burada yatarım. Bun
dan sonra sen de benim yanımda 
kalacaksın!. 

Buran bu sözleri işitince sevin- , 

Yeraltı Depoları Zahire, 
Konserve ve Meyva Dolu .. 

S
on senelerde İngiltere; kara, 
deniz ve bava kuvvetlerini 
arttırmaya son derece me -

sai sar!ettiği gibi, baro zııhu -
runda ahalinin yiyecek hususun -
da sıkıntı çekmemesi için lazım 
gelen tedbirleri alm11tı. 

U2lllD sürecek bir harbi idare 
için yalnız top, tüfek. zırhlı ve tay
yare lazım değildir. Askerlerin ve 
ahalinin yiyeceklerini de temin et
mek şarttır. 
&ın harbdeki tecrübelere naza

ran açlık, top güllelerinden daha 
fazla ahalinin kuvvei maneviye -
sini kırmaktadır. 

İngiltere bir adadır. İthalatını 
deniz yollarile yapar. Son elli se
ne içinde ziraatten ziyade sana -
yie ehemmiyet verildiği cihetle 
yiyecek maddelerin çoğunu ha -
rioden tedarik eder. Et, Yeni Ze
l:andadan, Arjantinden, buğday, 

Avustralyadan, meyva, Kanada -
dan ve cenubi Amerlkadan gelir. 
İngilizlerin yedikleri şeylerin he
men hepsi, İmparatorluğun müs
temlekeleri temin eder. 

Harb olursa İngiltere bunları 
nasıl temin edecek? .. 

İngiliz hükfuneti bunu düşüne
rek liizım gelen tedbirleri alınış -
tır ve iki sene kifayet edecek er
zak idhar etmiştir. 

Yer altlarındaki depolara mil • 
onlarca litre zeytin yağı, buğday, 
tereyağı, et; yüz milyonlarca ku
tu konserve (süt, meyva, balık Q 

sebze) konuhnuştur. Bu stoklar 
her gün arttırıılmaktadır. 

Halk, bu depoların nerede bu -
lunduğunu bilmez. Yerleri son de
rece gizli tutulmaktadır. 
Şu halde İngiltere, baricden bir 

kilo buğday ve et, iJih_ getirt -
meden yaşıyabilecektir. 

Harb zuhurunda ahaliye dağı -
tUmak üzere yiyecek kartları da 
hazırlanmıştır. Ekmek, hububat, 
et, rereyağı ve şeker satışı hüku
metin kontrolu altında yapılacak
tır. Müdafaa. ticaret ve ziraat ne
zaretleri birer kontrol memuru ta
yin etmişlerdir. Muhasamat baş
lar başlamaz bunlar da vazifeye 
başlıyacaklıı.r, fiatları kontrol ede
ceklerdir. 

Bundan başka hükumet, yal -
ruz gönüllü kadınlardan mürekkeb 
bir ckadın ziraat ordusu. teşkil 
etm.iştir. Bu gönüllü kadınlar harb 
vukuunda tarlalarda erkeklerin 
vazifelerini göreceklerdir. 

İngiliz donanmasının deniz yol
larının serbestisini temin edeceği 
muhakkak olmakla beralıer, yine 
her türlü iht.i.yata riayeten depo -
lar doldurulmuştur. 

Mütekaitler Yeni 
İşler Almıyacak 
( ~ ıııci sayfad.aR :!evam) 

giderecek başka bir tedbır alın -
malıdır. Devletin eski tekaütleri 
de terfih ettireceğine dair bazı 

haberler intişar etmişti. Bızce. dev
let, bir an evvel mali imkanları 

bulup, eski tekaütleri kimseye 
muhtaç olm.ıyacak bir hale ge -
tirmelidir. 

Tam müddetini doidurarak (30 
seneyi kasdediyoruz) tekaüt ol
mU§ b:r vatandaşın, yepyeni bir 
hayat ve faaliyet branşında f.aide
li ve müsmir olacağına kani bu -
lunmıyoruz. Nihayet, malum ta
biat kanunları vardır. Bu vaziyet
te olan b:r vatandaş yorgundur. 
İstirahate ihtiyacı vardır. Eğer, 

bu haldekilerden de bir faide, bir 
mucize ümid edilm~ olsaydı, mec
buri Lekaüdlük müddet ve yqını 
tay :n etmiş olan vazii kanun, da
ha geniş ölçülü hadler tesbit eder
di. 

Devlet mekanizmasının yüksek 
mevkilerinde tecrübe ve görüş ol
gunluğu ile varlıklarını göster -

miş olan!ardan ise, ıüplıe yok iti, 
memleket mahrum kalamaz. Bu 
gibi şahsiyetler mevzuu bahsetti

ğimiz prensip meselesinin f8Zlan 
hükmünded:r ki, müstesnalarında 
kaideleri bozamıyacağını herkes 
takdir eder. 

Bu şekilde, mütekaidler, mem-

di ve kendi kendine mırıltlandı: 
- Demek bana kıymıyacak. Ben 

buradan nasıl olsa günün birinde 
kaçıp giderim. 

İki başlı canavar, delikanlıyı ye
re attı .. Karşısındaki kayaya yaa
landı: 

- Seni buraya kim gönderdi.. 
Söyle bakalım? .. 

- Yolum buraya düşmüştü .. Sa
na rastladım. Ben hiç kimsenin 
kulu değil.im_ 

- Yalan söylüyorsun! sen Ha-
mat Kralının ba§Pclılivanısın!. 
&ıran §&faladı: 

- Nereden anladın? 
- Kuvvetinden. 

leketin kadirşinas asaleti sayesin
de istirahat kÖfelerine çek.ildik -
ten sonra, muhteli.f çalışma saha
larında bir çok qleı açılacaktır. 

Bu vaziyet, yeni yet:şen gençler 
için, daha çok tekamül, tecrabe ve 
inkişaf fırsatları d:>ğuracaktır. 

Zannediyoruz k ·, bu prensipin 
tatbikinden, bizzat, dinlenmeğe 

medbur tekaüdler de memnun o
laca1'.lardır. 

Yeni Barem Iayihasının bu gü
zel maddesi memlektot hesabına 

cidden takdire şayan kıymette -
dir. 

REŞAD FEYZİ 

Uçan Bir 
Delikanlı 

(S inci n11/ııd.a dft>Mn) 
Halbuki etrafta ne bir yüksek 

ağaç, ne bir ev vardı. Ses de ha
vadan geliyordu. İlle evvel, uçan 
bir balonun demirine takıldığına 
hükmolundu. Sonra, yapılan tah
hikatta o gece hiçbir balonun uç
madığı anlaşılıdı. 

Tomas Lerch, kaybolan oğlu -
nun izini bulmak için gazetelere 
ilin verdi. Biılbirini tutmıyan bir 
90k cevai>lar aldı. Olviye, Ameri
kanın her yerinde, Kanadada, Ce
nubi Amerikada görülüyordu. Tek
sasta ser.ıeri gftıi dolaşıyordu. Nev
yorkta bir bar işletiyordu. Otobüs 
lrondoktörlüğii, ililı.... yapıyordu. 

Oliviyenin 8.kıbeti, Amerika ta
rihine bir muamma olarak geçli. 
O gecedenberi ne babası, ne a 'l~sl 
ve ne dostları, ne kerulisini gör 
ler, ne de ne olduğunu öğrene -
bildiler ... 

mir Doktor - Operatör ~ 

Orhan Toros 
Kulak, Boğaz, Burun 

mütehBSSUll 

Taksim - Abdülhak Hi"'.I'~ 

Caddesi, Geyik A'31'tmıanı 

- Kuvvetimi nasıl denedin? 1--------------
Döğüşmeğe meydan kalmadı ki. 

- Hamat Kralının, sırtı yere 
gelmez bir ı>e'ılivanm olduğunu 

duymuştum. O pehlivan, sensin 
değil mi? 

Buran tekrar başını salladı: 
( Devıımı var) 

Akba Kitabevi 
llflr lisanda kUa~ lll'1ıele ve meem•

aıar- mekleb kllab.l&rııu, kırlasb>eııl· 

si &emla eder. it.etik Fenmrn•ın elek· 

lrlkelllk kitabım, Mümlas'ın arlllmıa, 

ebll- kllabmıa Aakarad& """' :re• 
rldlr. 

• 
) 

.. 

i, 
<l 

j 
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DiKKATı • 
Güzelliğinin 

EN BiRINCI KAN, KUVVET, IŞTIHA ŞURUBUDUR 
FOSFARSOL'u bütün kuvvet şurubıarından 

kullananlarda bile 
ayıran başlıca hassa : Devamlı bir surette kan, kuvvet ve iştah temin etmesi ve ilk 
tesirini derhal göstermesidir. Her Eczahanede bulunur . 

------- --- ·---

MAZON M.EYV TUZU ı~
-.. Çocuk Hekimi ...-

Sırrı Yok 
Sebebi var. 

[ RADYoUN l 

HazUD8ızbk, Şişkinlik, bulantı gaz, 
Sancı, lUide bozukluğu, baı·sa.k ataleti iNKIBAZ Sarılık, Safra 

Karaciğer MİDE 

Dr. Ahmed Akkoyun.ju 
1 

• 
Taksim • Talimhane Palas No. 4 
Pazardan maada her gün saat 

15 den sonra. Tel: 40127 -
ekşilik ve yanmalarında ve Bütün Mide, Barsak bozukluklarında kullanınız H O R O Z flıarka· Yatka, yemek ve çalışma o· l ıı ~\'i',i~ 
sına 

lardan 
dikkat Son derece teksif edilmiş bir tuz olup yerini tutamıyan 
daha çabuk, daha kolay ve daha kat'i bir tesir icra eder. 

mümasil müstahzar- dalarile salon takımları velha
sı1 her nevi mobilyalar, avize
ler ve kristal takımları. BAKER 
(ESKİ HAYDEN) mağazala . Yalnız toptan satış yeri: Mazon ve Boton Ecza deposu, Yenipostane arkası No. 31. İstanbuL 

ı 
rında teşhir edilmekte ve her 

Üsküdar Hukuk hakimliğinden: yerden ucuza fiat ve müsaid 
939/80 Erenköy Kantarcı so • 1 şartlarla satılmaktadır. 

kak 14 No. da sakin Münire Ertem ==~===========~ı L.!:_..,!~:!., _ __,~::.::=~~!J tarafından kocası Kadıköy Çukur-1 ' 

Hasan Gazoz özü ·----~...,,.,--0 i_K _K A_T_~~ 
Şekerli, limonlu ve meyvalı olup HASAN lUeyva özünün 

evııafına maliktir. Şampanya gibi lezzetli olup mide 
rahatsızlıkları na şifadır. 

iŞTiHASIZLIK - HAZIM -
SiZLiK - ŞiŞKiNLiK - BU
LANTl - GAZ-SANCl - Mi
DE BOZUKLUGU - Dil -
BARSAK AT ALETi - iN

Crip!ıı kutularının üzerine resimde gördüğünüz 
şekilde kah:ırtoıa pullar ilave edilıniştir. 

Her yerde ısrarla puUu Kutuları isteyiniz. 

1 

-ve pulsuz kutuları şiddetle reddediniz:-• 

bostan Hasırcıb~ı.sokak 20 No. da Dr. Ekrem Behçet Tezel 
sakın İıhsan aleyıhıne açılan .. •bo • ı Tıh Fakültesi Kulak B b 
şanına davasından dolayı mudde· B D . o.,az, 
ialeyhe yapılan tebligata rağmen urun oçenti 
muhakemeye gelmediğinde hak-

kında gıyab kararı ittihaz ve tab-

Taksim Cumhuriyet caddesi l'J 
Mua:yıne Pazardan maada günıer 3.9 

Telefon: 42496 

ı~----------~ 

Dişleri mikroplardan, çürükler· 
den, iltihablardan koruyarak 
sağlamlaştıran, hem de minele· 
rinin bozulmasını ve sararması
nı menederek daimi bir güzel -
likte muhafaza eden asrın en 
kuvvetli diş macunudur. kikat 18/9/939 pazartesi saat 14 

de talik ve bu babdaki gıyap ka- D .r. 
rarı da mahkeme divanhanesine 

Her sabah, Öğle "c Akşam 
Murad Rami Aydın yemeklerden sonra günde 3 deia 

ıRA YOLi 
GÖZ HEKİMİ 

asılmış olduğundan yevmi mez -

kurda mumaileyhın y'ne gelmedi-' 

1'aksim - Talimhane, Tarlabaşı 
caddesi No. 10 Urfa aprt. 

Tel: 4!5n' . 
ği surette tahkikata gıyabııoda !.,,,,,.=.....,.-- ~~j§j-i~ijij~~-~~~~~~~~i 
devam ve icaebdcn karar ittihaz 1 tJ 
olunacağı i!An olunur. (4477) 

istanbul 5 inci icra memurluğun-! 
dan: 

Mahcuz olup satılmasına karar f 

verilen masa, demir sandalya, saç 
soba, hasır sandalya, ayna, sehpa, 

kilim, Avrupa halısı, duvar sec
cadesi ve sair eşya 26/6/939 pa -

zartesi saat 10 da Balat Karabaş 
mahallesi köprübaşı cadde.;i 60 nu-l 
maralı apartımanın 1 numaralı da-

1 
~~~:::~~~!::~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

iresinde satılacaktır. (18708) -

v~ bütün mide ve 

KIBAZ - SIKINTI - SiNiRj======================= 
Barsak rahatsızlıklarına karşı Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası 

İstanbul Daimi Encümeninden~ 

• •• Has n eyva OZU 17 Haziran 1939 Vaziyeti 
AKTİF PASİF Lira 

15.000.000.-
Kullanınız 

Mide için h~,. yemekten sonra 1 - 2 tatlı k~ığı yarım bardak su 
içinde ve müshil için her sahah veya gece yatarken aç karnına 1 -2 
çorba ka~ığı ya~.m bardak su içinde köpürterek içmelidir. HASAN 
MEYV A ÖZÜ Avrvpa ve bilhassa İngiliz meyva tuzlarından daha yük
sek olduğu s.at'iyetle sabttir. Buna rağmen Avrupa meyva özlerinden 
beş misli daha ııruzdur. HASAN MEYVA ÖZÜ yalnız bir türlü olup 
şekersizdir ve çok köpürür. 

Şişe30tki misli 50 Dört misli 80 k r • 
İstanbul Defterdarlığındam : 

Muhammen Senelik 

Bol!aziçir.de Balta' manında Pire suyu mevkiinde 

Dutluk namıle maruf tliirt hektar, 74 ada ar, 45 metre 

senelik kira 
kınsı müdu 

Lira Kr. 

mura.bb~ı tarla. 82 50 3 sene 

Bey0ğlunda Kurtuluşta Esk! Ayakiryaki yeni Ten-

rifatçı •0kağında kaı:-: 34 sayılı ev. 65 oo 1 • 

İstanbul Eminönü Balıkhane binasının satış yerin-

de.ki şerhetçi dükkiını. 120 oo 3 • 

Toplrnpıs&rayı içinde fener kulesi dibindeki iboıetan 150 00 3 • 

Tophanede Necaht,ey caddesinde 351 sayılı dükkan 180 00 3 • 

Tophanede Necatibey caddesinde 423 sayılı dükkan 36 00 3 • 

Tophanede Necatibey caddesinde 411 sayılı dükkan 36 00 3 • 
Erenköy Kqzyetal\ı Halimpaşa sokağında yen; 6 sa-

yılı bah~eli köşk (Genelik kirası peşindir). 180 00 1 • 

Yukarıda mevki ve numaraları yazılı gayrimenkuller hizalarında 

yazılı m'iddet ve muhammen kira bedelleri üzerinden icara verilecek

tir. İha'e 3/7/939 t1rih·ne müsadif pazartesi günü saat 14 dedir. Senelik 

kira bedelleri dört ta.1<sitte olup taksit bedelleri peşindir. Talihlerin 

% 7,5 pey akçeluini y2tırarak mezkur gün ve saatte Defterdarlık 

Milli Emlak Müdürlüğünde müt~kkil satış komisyonuna müracaat-

ları. (4356) 

Sahip ve neşriyatı idare eden Bqmuharrlrl 
ETEM İZZET BEN1CB 

Buıldı; yvı SON TELGBıU' Jılatlıauı 

KASA: 
Altın: Sa1l kilograır17.169.372 

BANKNOT 
UFAKLIK 

Dahildeki Muhabirler: 

Türk lirası 

Hariçteki Muhabirler: 

24.164.442.97 
13.533.245.5 

1.371.379.89 

347.448.5 

Altın: Safi kiloııram 9.058.321 12.741.252.4 
Altına tahvili ka-
bil Serbest döviz
ler 
Diğer dövizler 

13.652.6 

Lira Sermaye 

İhtiyat Akçesi; 
41.069.068.36 Adi ve fevkallde 

Husus! 
4.217.134.25 
6.000.000.- 10.217.134.25 

347.448.55 Tedavüldeki Banknotlar: 
Deruhde edJlen evrakı 

nakdiye 
Kanunun 6 - 8 inci mad
delerine tevfikan haz.i-
ne tarafından 

diyat 
vaki te-

158.748.563.-

17.228.027.-
-----ı 

ve Borçlu klirina: 
bakiyeleri 6.397.392.61 19.152.304. 71 Deruhde edilen evrakı 

Hazine Tahvilleri: 
Deruhde edilen 
evrakı nakdiye 
karşı.lığı 

Kanunun 6 - ı 

inci maddelerin• 
tevfikan hazine 
taralından vAki 
te<lıyat 

Senedat Cüzdanı; 

TİCARİ SENE-

nakdiye bakiyesi 141.520.536. 
Knrşılığı tamamen altın 

olarak ilAveten tedavü-
le vazedilen 
Reeskont mukabili ilA· 158.748.563.-
veten tidavüle vazedilen 

17 228.027:.,...1141,520.536.-Türk Lirası Mevduatı: 
Döviz taahhüdatı: 
Alma tahvili kabil dö
vizler 

19.000. 

_6_9.000.;.;.;..~ı 229.520.536.-

26.762.450.79 

3121.57 

DAT 125.825.479.42 125.825.479.42 Diğer dövWer ve alacaklı 
Eshaın ve Tahvilat Cüzdanı kliring bakiyeleri 1!·056 572.l8 31.059.693.75 

(Oeruhde e
dilen ~vrakl 

A - (nak~lyenin 

(karşılığı Es
(ham w 
(Tahvi!At 

(İtibari Jaymetle) 
B- Serbest .... 

bam ve tah ... 
vllM 

Avanslar: 
Hazineye kısa v•· 
deli avans 

Altın ve Döviz 
üzerine 
Tahvilli üzerine 

Hissedarlar: 
Muhtelif: 

"43.239.423.4 

7.897.104.- 51.136.527.47 

8.429.000.-

25.218.11 
7.808.794.1 16.243.012.26 

4.500.000.-
1.5.276.375.03 

Muhtelil• 102.510.937.01 

1 

415.070.751.80 Yelıb.. 1.5.070.7.51.80 ..... Yekta 

1 Temmuz 1938 tarihinden itibaren : lekonto 
J_ıaddi % 4, altın üzerine % 3-

Bedeli keşfi (9:'0) ı:ra olan Yalova · Karamürsel yolu üzerındekı 

ahşab Sanım köpr'.isiiniin tamiri açık eksiltmeye k-0nmuştur. 

Bun;ı a!d şartname her gün zaıbıt muamelat müdürlüğü kaleminde 

görülebilir. Ta!iblerin (71) lira (25) kuruşluk teminat akçesi veya mek

tullıu ile !ıirlıkte ihJl~ günü olan 23/6/939 cuma günü saat iki buçukta 
Daimi Encümend~ hazır bulunmaları ilan olunur. (4005) 

SiYllİSİllEKlfllİ / 

F L 1 T daima ------- ÖLOüRUR I ---··· Umvml dtposu J ıı:ruphı 
lııanbut, Gal•la, Yofvoda Haİı ı 

-·.~ 

İstanbul Daimi Encümeninden: 
Bedeli muhamrneni 5928 lira olan Taksim bahçesinin sahne, Ame

rikan barı, salon bn kısmı ile halalar, muUfak ve ahşap çardak kısım

larının enkazı kapalı zarf usulile arttırmaya konulmuştur. Buna aid 

ıartnam0 her gün tabıt ve muamelat müdürlüğü kalemine müracaa.tla 

görülebi!i.r İhal~ 23/6/939 günü saat 15 de yapılacaktır. Talihlerin 444 

lira 60 kurU<jluk teminat makbuz veya mektubu ile bu baptaki tekfü

leri havi zarfları yevmi mezkürd a saat 14 de kadar daimi encümene 
teslim et:neleri lüzumu iian olunur. (4006) 


