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Türk Ordusu, Bilhassa izmirden Antalvaya Kadar 
Bütün Sahil Boyunda Tam Bir Teyakkuz lçindedir 

Oniki Ada Ve 
Türkiye 

Fransız Gazetelerine Göre, Çeşme Şarki Danzigde Vaziyet 
Akdenize Hakim Us Haline Konulmaktadır Yeniden Nazikleşti 

ı·'"ı."'ı"'yan"'"""',"'az"'e"'ıe"'ı"'enn"'· "'i"'n"'n"' .. """'.""_ Londra 20 (.Hususi)- itııılyan- r 
Yatı her iki bakımdan da ların 12 adada y apmalota olduk -
hataııdır. ı.an tahkimattan bahseden gaz&-

.!~an: ETEM İZZET s-"'cıı: teler, bu taıhkimatın hedefini talır ~ 
~ r.ı.u lil ediyorlar. Leros ve Rodos ada-

R 
larında hımıııııalı bir faaliyet hü-

oına radyosu ve İtafyan gaı- küm sürmektedir. İtalyanlar bu 
teteleri Türkiyenin on iki 
o~. iki deniz üsıünün daha ziyade 

ltaı .....,. üzerindeki emelleri ve 
~anın yine bu adalardaki tah
~tıııın hedıefi gibi IJ:ıiıtıirine 
liıe . atte tamamile zıd i-ki mevzu 
lıttıl'itıde. neşriyata baş}adılar. 
leliıı ~ıler>n iç efkarı umumiye
filtır e telkin etmeğe çalıştıkları 
, daima şu.dur: 
1ıar{eıııberleniyoruz. Aleyl.himize 
de J1azırlanıyor. Müdafaa halin-

liaJ unmağa mecburuz. 

tahkimine lüzum gömı:üşlerdir, 

Romada çıkan Ciornale Ditalya 
bütün lıu tedbirlerin Qeınlıerleme 
siyasetinin doğurduğu tabii neti
celer olduğunu, İtalyanın mı.ıh -
temel bir Türlt tecavüzüne karp 
bu adaları ta.hk:im etmek moecbu -
riyetinde kald1ğım y=ak sure
tile hakiki maksadlarını sak.lmm
ya çalışmaktadırlar. 

İtalya ile on iki ada arasında şı.
lepler mütemadiyen işlemektedir. 

Faris 20 (Husu.si)- Buraya ge
len malumata nazaran, İtalyan -
!arın on iki adadaki hazırlıklarına 

karşı Türkiye bütün tedbirlerini 
almıştır. Bütün Ege sahillerinde 

k~ uçurtmıyacak derecede tam 
bir t'E'ya'kkuz vardır. Eksel.siyer 
gazetesi, on iki adadaki faaliyet -
ten balhsederkıen, Çeşmenin stra
tejik vaziyetini izah etroeıı.tedir. 

Paris üzerinde uçan lngillz bombardıman t ayyareleri 

Bu gazete diyor ki: •Girid ada
sile Anadolu arasındaki bütün E-

ge denizini kesen adalar İtalyan
ların elindıedl!r. İtalyanJar bu ada-

larda kuvvetli deniz ve hava üs
~ri viicude getimnişlerdir. 

:İtalyanlar ilk hamlede Sakııı ve p } Q d B K d 
Midilli adalannı işgal etıney~ de 0 ODya f USU aş Uman ani ! 
kararlaştı.rmış bulwımakkıdıdar. İ b Ed p . Ed " • O • Fııkat Yunanistanı garanti.ı;i altı- (( Ca erse - "\ ecegız» edJ 
na alan İngiltere Kıibrısta boş dur- ı -
mamakrtadır. Hatayın Türkiyeye Londra 20 (Hususi) - Danzig
Utihalmndan soma da, İskenderun- de vaziyet gittikçe nezaketini art-
da bir hava ve deni-z üssü tıesis e- tırmaktadır. Polonya ordusu, ser-
dil~ir. Ayrıca Çeşme İngilte- best şehir hudutlarında yeni ted-
renin mi\• 0 '-'f.'reti ile fevkalıide birler almaktadır. 
müstahl<c. ' r mevki haline ko
nacaktır • .Bir müddet sonra çeş
me şarki Akdenizin Singapur'u ~ 
lacaktır. Çeşme Ege denizine sek
sen kikmıetre kadar uzanan, bir 
yandan da Çandarlı, diğer taraftan 
İzmir köıfezine bakim dağlık yarım 
adanın cenup ucunda bulunmakta
dır. İzmir körfezini de bHhassa göz 
önÜnrle bulundurmak lazımdır. 
Çeşmenin Sakız adasına hakim bir 
vaziyeti wırdır. Coğrafi vaziyeti 
dolayısile hakikaten Akdcnizin 
Cebelüttarıkı olırbilir. Çeşme kuv
veti, bır deniz ve hava üssü hal>
ne konduktan sonra, bütün Ege
ye ve şarki Akdenize hakim ola
bilecektir. 

İki senıedenberi burada sarfedil
mekte olan gayretler sayesinde 
şimdiden birçok te6isab vücude 
getirilmitir. 

(Devamı 6 ıncı ıahifede)' 

BaŞkumandan Mare~al Smıgli 

Ridz bir İngiliz gazetecisine: .Po- ,. 
lonya Danzig için icabederse, harb 
etmeğe karar vermi~tir .• demiş 
Varşovada Almanyaya kat'i ih

tar mahiyetinde resmi bir tebliğ 
neşredilmiştir. Artık .y~ııi b;ı· Mü
nib• meselesi mevzuu ba iıs:ıeğil- RU!ııtin'S 
dir. 

TAM MANASİLE BİR ALMAN 
ŞEHRİ 

Bertin 18 (Hususi) - Varş;ıva

da çıkan Gazeta Polosk~ b!raz hüs- ~·i:!;il,~. 
rn.i niyet gösterilirse, Danzıg için 
yeni bir t<>şki1atı €SJs•ye kanunu 
vücude getırilebiıecei_ın Y• alt
tadır. 

Bundan bıJısed~n Danzig'deki 
Nasyonal Sosyalist partisinin res
mi organı Danziger Vorpo~ten di
yor ki: 

~ b· lu :memleket içinde bu yol-
1.ır ~r telkine tabi ~utan ootahter
de d ~ efkarı umumiye.ler üzerin
~lt e darlıktan, haksızlıktan, ha
Ve ~e Y&§ama imkanı aram<ıktan 
llıeeıı he.rneJıal bu gayeye erişmek 
~ llr'.yetinde bulunmaktan bıili
teııı n bır yol tutturmuşlaniu:. Mü
ı.d:u. manevralarla tezaddan te
li,, duşerek kah telıdid kfilı em
~·ile son iki yıl içmde birkaç 
Ve di ın İstlkliil hakkını çiğneyen 
ıırı ğerlerini dE çiğnemeye ha
lti anan ınihverciler mU!ıakkak 
ıııi;ıroPagandaya da büyük ei:ıem
her et vermekte ve IJ:ıu hususta 
~ devlete mUtefevv;kı bir şekil-
li 9alışınaktadırlar. Hataydaki Fransız 

Bayrağı indiriliyor 
Moskovaya Bir Bir Motör Bir 

cGalilba, Polonya Danzigin 1 
tam manasile Alınan şehri oldu

(Devamı 6 ıncı ıahifede) 

Fransız Mareşali Peten'in Varşova. 

yı ziyar.ıt ettiği sırada Mareşal 

Smigli Ridz ile bir arada 
al ınmış resimleri 

~ İİlııırssa son zamanlarda bu 
le1t ~anda muhtelif ecnelbi mem-

etler· d lar&lt ın e son haddine çıkarı-
~~ arttırılınış olduğu gibi, Ber
)o~e Romanın müteaddid lstas
llıada rı da yabancı dillerle dur
~. ~ Propaganda yapmakıtadır
hllııtı ına r~unun on iıki ada 
ret Dda yazıımıza başlarken işa
lerl:titlğinıiz neşriyat> da bu cüm-

"'lldir. 
!lir '1'ü k 

~Oltt . r muha.ııririnm şallısi 
tii b~ı nazarı olaraık ileriye sürdü
!<_ diır fikri Türk devletinin eme
~e ele alan ve bunu fırsat 
Ve r it istiyen İt.,ryan .ınatlıuatı 
)oıa ldyo,;u hiç şüphe ydk ki, bu 
i<ııq altı neşriyatın planını propa
d~l'\ı a ınerkezlerinden almakta ve 
'l'u~ıJ d~rurken on iki a.d<ı için 
Ve a Y:'1ın emel sahi'bi olduğunu 
\ıı l'lıı zamanda bir tehlike teş-
ll~tliğini t.elbarüz ettirmektedir. 

halt· ha"b vukuunda bu tehlike 
h.ıt,Uta.ten variddir. İtalyanlar 
'l'ıir1t·Çıkar çıkmaz on iki adayı 
~~in ve şarki Alkdenizin 
ıı~a .. 1 aleyiıine kullanaıcakla

' g~· Türk ordusunun mıılı
{jj ltı.1 ıçinde bulunan bütün madt
~I h """11eri ile on iki adayı ken
'>ı:ış arekenerinin hududu içine al
h~~~biidir. İtalyan radyosunun 
~'' lı tğ) l<>hlike olsa olsa böyle 
.. ı~ ::bin vukuu ile olabilir ki 
~~ t~r. \•aziyette de on iki ada 
ı\, aa lıke olmayı değil, hatta, on 
!tatla •yı batırmayı bile .istiyecek 
ı r e~ ..... ı .. 
'lııı; .. 1ç''"' imiz hududsuz, mesao .. 
llun Usüz olur. 

el~. un haricinde ve sulh halin-

c·h 
t;y- 1 

anaa sulh, yurıdda sulh! .. 
v~ ~~ ıre bu davaya en büyük 
l~~n ~~i ~~ inanç ile bağlı bu
llı~teır llllluye için on iki adaya 
~ilı ~iıy tehlike mezuu 

ev--..Jj ınb ıahifede) 

••• • . 

Fransız Generali Sandalı Devirdi 
Go .. nderı·lecek M t " .. p- · s· Makineye 

Antakya Kışlası Önünde Cumartesi Akşamı 

Askeri Merasim Yapılacak 

Siyasi Müzakerelerle 
Beraber Askeri 

Müzakereler 
Antakya 20 (Hususi)- Hatayın ı 

Türkiyeye iltihakı günü artık gel
miştir. Şimdiye kadar Halayda 
bulunan Fransız askerlerinin he
men hepsi çekilııniş, ağırlıklarını 

ve eşyasını alıp götürmüştür. Ya
rından sonra saat on sekizde kış
ladaki Fransız bayrağı da mera
simle ;İıdirilecek ve yerine Türk 
bayrağı çekilecektir. 

)ilder bu merasimden sonra l:ıaş-
lıyacaktır. Faris 20 (Hususi) - M<.ıskovada-ı 
Hatayın ilk valisi Şükrü Sök- ık~ müzak~releri taci.I ~tmek üzere 

mensiier işe başlarken daire amir- bır Fransız Generalının de Mos -
lerini kabul ederek kendilerile u- kovaya ıönderilmesi hakkındaki 
zun müddet işler üzerinde görüş
müştür. 

Bu merasimde bir kıt'a Fransız 
askeri de bulunacaktır. Büyük şen-

23 temmuzda Halayda yapıla
cak olan büyük şenltltlerde bu
lunmak üzere Hamidiye mektep 
gemisi dün İskenderuna hareket 
etmiştir. 

B ayılt ı cı Sıcaklar 

r 

Bugünlerde İstanbul Senenin En Sıcak 
Günlerini Geçiriyor 

Bu sabah Tophanede kavga ede rek ~rbirlerinin baş Zannı yaran 
suci.ular (Ya:mı 8 ıncı sahifede) 

karar kabine tarafından kabul e
dilmiştir. General Kolson ve ya
hud General Röken Mos!wvaya 
gidecektir. 

Çünkü Sovyetler siyasi anlaş

madan evvel, askeri anlaşma üze
rinde şiddetle ısrar etmektedir
ler. Halbuki Fransız ve İngiliz hü
kfımetleri evvela siyasi saha üze
rinde anlaşmanın tahakkuk etmesi 
taraftarıdırlar. Bununla beraber, 
Sovyetleri memnun etmek için 
ayni zamanda askeri müzakere -
lere de başlanacaktır. 

Satye 
Tahkikatı 

·--
Mevkuflardan Biri 

Daha Tahliye Edildi 
Satie yolsuzluğunun müdde

iumumilik tara1ından hazırla -
nan iddianamesi, ıre dosyanın 

hayli kalın olması ve bir çuval 
da evrak bulunması dolayısile 

henüz bitirilememiştir. 
Evvelki gün mevkuflardan 

Yusuf Ziya Önişin tahliye talebi 
ve itirazı reddedilmiş, Reassü -
ransın eski ikinci müdürü Malik 

(Devamı 6 ıfıcı ıahifedeA 

o orun ervanesı ır V . k 
Amelenin Parmaklarını erır en 

Kopardı 
LUtfi adında birinin idaresin

deki (Vatan) admda büyilk bir 

motör dün Haliçte içinde bir kaç 

tütün amelesi bulunan bir san

dala çarparak devirmiştir. Denize 
dökülen ameleler kurtarılmışlar, 

bunlardan Hüsnü adındaki ame
lenin parmakları motörün perva

nelerine takılarak kopmuş, ame

le hastaneye kaldırılarak tedavi 
altına alıınmıştır. 

Adliye İşlerimiz 
Adliye Sarayı Bir Buçuk 

Japonlar Ablukayı 
Kaldırmıyorlar 

Londra 20 (A.A.) - Dün Avam 
kamarasında Muhaiızakarlardan 
John Wardlaw - Milne, İngiltere 
hii:kınetinin Tien-tsin ablukasının 
derhal kaldırılmaması ve Çinde 
İngiliz ticaretine karşı gösterilen 
farklı muameleye hemen nihayet 

verilmemesi takdininde İngiltere
nin J aponyaya karşı iktisadi mu
kabeleibilmisil tedbirleri ittihaz 
edeceğini Japon hükumetine bil
dirip bildirmemiş olduğunu sor - ı 
muştur. 

B. Butler şu cevabı vermiştir: 
- cTokyoda bu babda müzake

re !ere girişilmiştir ve İngiltere 
hükumeti, Tien-tsin meselesinin 
b umüzakereler esnasında halle -
dileceğini ümid etmekted.r 
(Diğer Telgraflar 6 ınt'ıda) 

Öğle Ya~ti Bir ~ocuk 
Balkon~an Düştü 

(Yazısı 6 ınn sahıfede) 
Seneye Kadar Bitirilmiş .._..,__...,__.., __ .._._,_,_._,..,.._..,_.,._,_._,..,.._._, 

Olacak 
(Yazısı 6 ıncı sahifede) 

1 KISACA 1 
Doğru Söze Ne Denir?. 

Hüseyin Cahit Yalçın, Alman- 1 
ya için hedef Akdenize inmekti.. 
Dedikten sonra: 

- Seliini!< olmadığına göre 
Tiryeste ne güne duruyor?. 

Diyen bir işaretle aşağı yukarı 

günün birinde bunun olacağını 

telmih ediyor. 
Dizim arkadaşa bu mütaleayı 

sordum da: 
- Doğru söze ne d-.rıir?. 
Dedi. Ben bir şey demem amma, 

günün birinde vukuu muhtemel 
bu acı haltikate İtalya ne der bil-
mem • •• 

Polis Şehidleri Anıdı 

_ ... -·. 
Dünkü meruimde nutuklar aöylenirken 

(Yazın 6 ıncı ıahifede) 

• 



2 - SON TELGSAJ'- 20TEMMUZ ım 

ON LİRA KESİLMEZ; 

BU, AYIB ŞEYDİR 

Bugun, yazıma başlarken, yine 
ttk mekteb hocalarından bahsede
ceğim. Dün, gaııetelerde, 6'abı.ını 

bozan bir havadis okudum. Me
sele şu: Köy okullarına bir tamiın 
yapılmış. Köy başmuallimi, yaz 
tatilinde mektebde oturmaı.ısa ma
kam ücretini alamıyacalanış ..• 
Başmuallımler bitfabi, buna iti
raz emnişl.er... Bu makam ücreti 
kaç lira biliyor musunuz?. Ya, on, 
ya on beş .. 

füiyde oturarak binbir mahru
miyete katl.aruın bir insan, yazın 
iki av bu mOO:ı.iın servetten de mah
rum edileeek ... 

Ay1bdır. Zaten, ilk mektelı ho
ı:alart kafi derecede huzur içinde 
ve müre.ff.Eihdirler. Bu, sonuncusu 
üstüne tuz biber eker .. Bu hadise
ler devam etsin; sonra, köya mu
allim bulamıyoruz, hocalar mes • 
!ekten ayrılıyor, diyenlere ben 
sorarım .. 

İSTANBULDA ÇEKİRGE 

OLDU(';UNA İNANDIM 

İstanbulun bazı semHerini çe
kirge isti.J.A etmiş, diye, gazeteler
de bir havadis var. Ne y;lan söy· 
liyeyim, evvela .inanmadım.. Fa
kat, dün bir hadise oldu. Tram -
vayla Eminönünden geçiyordum. 
Bir yolcu bindi. Bir <!<! nıı göreyim, 
Yakasında koca bir çekirge .. 

Beni bir gülmektir aldı.. 
- Affedersiniz, beyefendi d-e-. ' 

iliın, çekirge var .. 
Meçhul muhatııbım ürkerek ü

zerine baktı.. Elile bu zararlı hay
vanı koğdu ... Ne dersinio:, onun 
üzerinden kalkan çekirge, bu se
fer benim üzerime konmaz mı?. 
Fakat ben farkında değilim .. Hay
van, uçtu, gitti zannettim. Bu .se
fer, o zat, bana döndü: 

- Affedersiniz efendlın, üzeri
nlııde çekirge var. 

Bu sırnaşık hayvanı güç'bel.A 
tramvwy sahanlığından dışarı 
koğduk ... 

SICAÔA KAR MI 

DAYANIR, ERİMİŞTİR 

Sıcaklara ne buyurulur?. Ha -

raret derecesi 35 i buldu .. Gaııete
ler, buz kıtlığından şikayet edi
yorlar. Yüz paraya satılması la -
zrm iken, hem beş kuruşa satılı
yor, hem de arandığı vakit bulu -
namıyormuş .. 

Sıcağa kar mı dayanır?. Erimiş, 
b.'tmiştir. 

EVVELCE MUVAFFAKİYETSİZ 

BİR TİYATROCU İMİŞ 

Bir gazete, İtalyan Hariciye Na
zırı damadı hazreti şehriyari Kont 
Cianonun hayatından bahsediyor. 
Bu toy delikanlı evvelce, eserle -
rini oyruyacak sahne bulamıyan 
muvaffakiyetısiz bir tiyatro mu -
harriri imiş .. 

T<'>ve.kkeli değil... O tiyatroda 
muvaffak olamadım, diye, şimdi, 
dünya sahnesinde envaı türlü 
terajedi, komedi oynayıp duruyor. 

AŞK ŞARKILARI KENDİSİNİ 

Btt.E KANDIRAMAMIŞ ... 

On beşinci asırda Avrupada ye
tişen :nusikişinaslardan Gaskon 
isminde bir adam, yıllarea mes
leğinde çalışmış ve tamam iık:i bin 
aşk şarkıı;ı 'be5telemiş .. Fakat, en 
nihayet, beJr.ar kalmağa karar ver
miş .. 

Bu işe ne dersiniz?. Demek, a
da.ın<:ağız, senelerce aşkın J.afı ile 
geçinmiş Herkesin en hassas za
manlarında hulyalarını gıcıkla -
rmş .. Fakat, bizzat .kendisi şaı1kı.

larının tesiri altında ka:Iar ak ev
lenmemiş ... 

Son Posta refikimiz, ibeyıhu.de 

uğraşıyor .. Her gün bir sahife ya
zı yazıyor; gençleri evlenmeğe 
teşvik içLn illi gelir mi?. 

BİR HAYAT SAHASI 

TAVSİYE EDİYORUM 

Avrupalı coğrafya ve kozınoğ -
rafya fılimleri ayın haritsını ya
pıp ikmal etmişler ... Halbuki, he
nüz Avrupanın haritası bile ıbelli 
değil .. Son bi<r senede Avrupa ha
ritası kaç defa değişti?. Hmer ve 
Musolini, kendilerine •hayat sa
hası. ararken, ayı hatırlamıyor

lar galiba... U~nlar, gitsinler, 
hazı.r harl1ası da yapılmış ... Ar
zullahiva ia ... 

AHMED RAUF 

IKOÇOK HABERLE~' 
İnhisar1ıır halk tarafından tu
tulm,yan İzmir ve Yalova siga
ralarını kaldırmıya karar ver
miştir. Bunların yerine Doğu ve 
Işık adında iki çeşit sigara çıka 
rılacak!ır. * Adliye yaz tabiine bugünden 
itibaren girmiş bulunmaktadır. 

Tatilde Vekaletin listesine göre 
nöbetçi kalacak mahkemeler ça 
lışacaktır. * Basın birliği İmanbul mınta
kası idare heyeti dün toplanmış, 
riyuete Hakkı Tarık Usu seç -
ı:n.i,tir. 

* İlrtısat Vekili Hüsnü Çakır ya
nn sabah Ankaraıdan şehr.imize 
gelecektir. Vekil mıntaka iktı -

sat müdürlüğünde me§gul ola
cak, yeni 1eşkilat kanununa gö

re şimdiye kadar yapılan hazır-

!ıklar etrafında tetkiklerde bu -
lunacaktır. * Bir saba!h gazetesinin yazdı

ğına göre Köroğlu gazetesi Vekil
ler Heyeti kararile kapatılmıştır. 

* Dahiliye Vekaleti mülihak 
bütçelı idarelerle B&lediyelerin 
alım ve satım işlerine iştirak e
denler tarafından verilecek olan 
teminatların malsandıklarına de
ğil, bu dairelerin kendi vezneleri
ne yatırılması lüzumunu alakalı -
!ara bildirmiştir. * Nafıa Vekili Ali Fuat Cebe
ooy tetkiklerde bulunmak üzere 
ıbu sabahki trenle Erzlncana git
miştir. * İzmir fuarının elektrik ih 
tiyacıru karşılıyabilmek için elek
trik santralında yapılması şirket
çe zaruri görülen genişletme a
melis'esirıe başlamnıştır. , 

Plaj Bülbülleri 1 

No.40 

- A ... Delinin zoruna bak! O, 
benİf'.l öz kardeşimdir. Ölümünü 
ister miyim hiç?! Biraz sonra bir 
ild kere aksıracak .. Sonra esniye
rek gözlerini açacak. Şimdi ne yap• 
san faydasızdır .. 

Mecdi sigarasını tellendirdi. 
- Mezeler de birbirine geçmiş .. 

Meyvalann üstüne peynirler dö -
külmüş. Tatlı, tuzluya karışmış. 

- Midemız de de karışacak de-
ğil m,? 

Mecdi gülümsedi: 
- Sen ne filozof karısın be! 

Hiç bir şeye metelik vermiyorsun! 
- Dünyanın benim indimde on 

paralık kıymeti yoktur .. 

Yazan: İskender F. SERTELLİ 

- Hah şöyle; yola gel biraz. NB 
idi o deminki telaşın? 

- Ben telaş etmedim. Fakat, 
bu, kavgaların sonuncusu olsun, 
Mecdiciğim. Ben aradığım erkeği 
buldum amma. Sakın şımarma .. 
Sen de biraz fazla asabisin! Buka
darı iyi değil. 

- Ne yapalım, güzelim .. ? Görü
yorsun ki, bela ayağıma g~liyor. 
Şurada bir oda tutmuşsun! Eğlen
meğe geliyoruz. Bir de bakıyoruz 
ki, kardeşin bir takım serserileri 
toplayıp bizden önce gelmiş. Bu 
işte benim suçum var mı? Teres
ler dillerini tutup otursalar .. Gü
zel güzel hep beraber eğleniriz. 

lhlamur l 
Stadyumu 
Buradaki Bostanlar 
istimlak Edilecek 

Yeni şehir pliınırun, Dolmabah
çede ahsahır !arın yerinde yapıla
cak olan 17 bin kişi istiab edecek 
olan stadyomdan başka Lhlamur
da da bir semt staıdyomu yapılma
sı kararlaştırılmıştır. Bundan mak
sad, Ihlamurun, tarihi vasfı olan 
eğlence yer.; halinde muhafaza et
mektir. Fakat Ihlamur yalnız bu 
halile değil, imar edilmek şartile 
muhafaza edilecektir. Buradaki 
bostanların hepsi istimlak ed.!e
rek kısmen semt stadına tahsis 
edilecek, kısmen de semtin bay
ram merasimlerine, halkın eğlen
celerine mahsus olmak üzere ya
pıhrıası düşünülen meydana tah
sis edilecektir. Bu sebebden do
layı şimdiClen bu saıhada inşaata 
müsaade edilememektedir. 

Belediye İktısad Müdürlüğü, 
gazino, kıııhve, lokanta, birahane, 
garaj ve saire gibi halkın devam 
ettiği müesı:r;elerin ta.tbik et -
mekıte olduğu taııiıf.eler üzerinde
ki tetkiklerini bitirmiş, tesbit e
dilen tarife tipleri Beledeye dai
mi encümenine veıil.ımştir. 

Deniz Ticaret 
Mektebi 

te feyizli ve şümullü bir ticareti 
balhriye kur.ınağa karar vermişti. 
Bu hususta tetıkikata devam edi-
1'Yor. Mekteb için h8.Zll'lanaıcak 

yeni projenin gelecek seneden i
tibaren tabbikine geçilmesi ka -
rarlııştırılmıştır. 

Bu sene mektebe yine orta mek
teb ve lise mezunları alına<:aktır. 
Mektebin lise sımfına kabul ed>
lecek olan orta mekteb mezunları
nın yaşı on beşten küçük ve on ye
diden büyük olmıyacaktır. Yük
sek kısma girecek talebenin de li
seyi bitirm~ oılması 18.zımdır. 

Tedrisatta \'e tahsil müddet.ın
de de şimdilik hiçbir değişiklik 

yapılmamıştır. Müddet eskisi g;bi 
altı senedir. 

Hayat p~alılığile mü<:adelenen 
şiddetlendirilmesi hususunda ala
kadar makamlara yeniden direk
tifler \'erilm'.ştir. Ticaret Odası da 
bu mücadelede vazife al:mıştır. Ti
caret odası piyasada bilhassa gıda 
maddeleri üııerinde tetkikat ya -

pacak ve her madde ile ayrı ayrı 
meı;gul olarak toptan ve pera -
kende fiatları tesbit edecektir. Ti
caret odası bu tetkikatı neticesin
de hazırhyacağı raporda herhangi 
bir malın toptan ve perakende 
kaça satılabileceğini bikfüecek -
t.ior. 
Gıda maddelerinden sonra gi

yecek eşya..ı ele alınacak, fiatlar 
üzerinde esaslı surette tetkikat ya
pılacaktır. Bütün bu tetkikler so
mınd'a üzerinde ihtikar yaptlan 
maddelerin bir li6tesi hazırlana
cak ve belediye bu maddelerin sa
tıfına karşı şiddetle mücadeleye 
başlıyacaktır. 

Fakat, onlarda bu ahlak nerede? 1 
Hapishanenin en siiili köşelerin
de izmarit toplıyarak yaşamağa 

alışmış adamlarla ben bir sofra
da oturabilır miyim? 

Kendini methederek sözüne de
vam etti; 

- Ben de hapishaneye girip çık
tım amma .. Benim orada da hatı
rımı sayarlardı. Sigaram, esrarım, 
her hafta ayağıma gelirdi. 

- Ayol, hapishanede esrar >
çilir mi? 

- Neden içilmesin? insan yo -
!unu bulunca her yerde içilir. İş 
yolunu bulmakta. Ziyaretcilerim 
getirdikleri eşyanın .-e yiyecek -
lerin içine sıkıştırırlardı. Zaten 
ben esrara hapishanede alıştım. 

İlk girişimde üç ay yatmıştım .. O 
zamandanberi kullanırım o zık

kunı .. 
- Başını döndürmez mi? 
- Ben alı~tım. Sen çekersen el-

bette başın da döner, gözün de. 

CUMBlJal:Yft: ı· 
Nadir Nadi •Hataydaki ekalli -

yetler. adlı yazısında diyor ki: 1 
•Hataylı azlıklar, Türltiyemizin 

başka yerlerinde yaşıyan hemcins-
1 lerıne bakarak sinirlerini bir an 

ettiğini görebiliriz. Trablusgarb ve 
hiyetini halktan ve doğruluktan 
alan Cuımhurioyet hükumetinin ta
kib elliği başka bir yol yoktur.> 

TAN: 

M. Zc'keriya •Yıldınm haı1bi mi, 
yır,· tına harbi mi?· adlı yazı -
smda diyor ki: 

•Totaliter devletler mtJ!ıarebe
yi kazanabilirler, fakat harbi mut
laka demokrasiler kazanmış ola
caklardır. 

İkhsaden terazinin gözü demok
rasilerin lehine ağır basmakta • 
dır. Böyle olduğu için de dEl.!Ilokı
rasiler bir yıpratma hal"'bi yapma
yı tercih edeceklerdir. O vakit 
har.b Al!ınanların zannettiği gibi 
üç dört ayda bitmiyecek, seneler
ce sürecekıtir.• 

n:Nİ SABAH: 

Hüseyin Cahid cAJmanlara ha
yat sahası: İ~a!. adlı makale
sinde diyor ki: 

Mülga Denizobanlı:, Denizyolları 
işletmesinden açikıta kalanların 

tazminatı hala verilmemiştır. Me

mur !ar bu hususta yapildığı ha

ber verilen tetkikatın bir an evvel 

ikmal.mi rica etmektedirler. 

Denizbank liman işletmesinden 

açıkta kalanlara der.hal tazminat 
verilmesi açıkta kalan memurları 

mil§kül vaz41etıen kurtarm-ştır. 

Hizmet müddeti bir seney.i dol

durmıyanlar hakkında yapılacak 

muamele de bugünlerde Münaıka

ıat Vekaleti tarafından Devlet li

man işletme umum müdürlüğüne 

bildirilecektir. Denizyollanndan 
• açıkta kalan memurlardan hizmet 
müddet> bir seneyi doldurmıyan -

!ar hakkında da Vekaletten gele

cek "mir tatbik edilecek:tir. Deniz 
ye>llan umum müdürlüğü hizmet 

müddeti bır seneyi geçmiş olan 

memurlara kanunen verilmesi za

ruri olan tazminatı da yakında te

diye etmeğe çalışmaktadır. 

Müsaadesiz Çalışan 
Ecnebiler 

Ecnebi mübehassıs, motör ve iş

çilerın hükümetten müsaade alın

madıkça istilidamları cai·z o1madı

ğı halde bunlardan bazılarının bir 

kısım müesseseler<:e müsaadeden 

evvel çalıştırıldıkları görülmüş -
tür. Bu hareket maıhzurlu olduğu 

için alüadarlara sıkı tebligat ya

pılarak müsaadesi verilmemiş ec

nebi iııçilerin kat'iyyıen işe başla

tılmamaları bildirilmiştir. 

- Yanında var mı? 
- Var ya. Ben esrarsız \'e bı -

çaksız gezer miyim hiç .. ?! 
Melin, Mecdinin boynuna sarıl

dı: 

- Ne olur, bana bir içimlik ver
sene. Alışmak için değil amma, 
insana yaptığı tesiri anlamak is

tiyorum. Merak bu ya. 
- Hiç merak etme canım! Şim- . 

di vereyim. Bir kaç nefes çeker
sin .. Fakat, bir şartla. 

- Ne istiyorsun? 
- Haniya bu akşam yolda ge• 

lirken Saçlarıma ak düştü.• di
ye mırıldanıyordun. Onu istiyo -
rum senden. 

- Vakit geç oldu. Etraftan şi
kayet ederlerse .. 

- Yok canım .. Kim şikayet e
decek? Ben de sana avazın çıktı
ğı kadar bağır demiyorum ya. 
Şöyle hafiften geçersin .. 

- Pek ala. Haydi sen sigaramı 
hazırl• benım .. 

·İtalya, Almanya için pek gü
zel bir hayat sahası olabilir. İtal
yanın şimali Afrlkada geniş bir 
müstemlekesi var ki, rubu asrı 

tecavüz eden bir mii<:ldettenberi 
bc>mboş duruyor. Alman azmi, gay
reti, tekniği inzimam ederse, ora
da büyük bir medeni.yeti'll inkişaf 
ettiğini görebliriz Traıblusga~b ve 
Bingazinin temin edemediği ihti
yaçları, zengin yaylaları, mütenev
vi ma!hsulatı ve belki de madenle
rile Habeşistan, bol bol tela.fi eder.• 

VAJCIT: 

Serriguy adlı bir muharri~in 

(yarın da devam edecek olan) cE
ğer haı:11ı patlarsa• unvanlı yazı
sında bugünkü vaziyette harb sah

nesinin tamamen meydana çık -

nuş olduğunu söyledikten sonra 
diyor ki: 

•Demokrasi cephesini teşkil e
den devletler biT ideal üzerinde 
birleşıni§lerdir. Bu vaziyet kar
şısında Anglo-<Sakoon memleket
lerini harbe sevkeden eSbabı mu

cibe kuvvetini daha ziyade göste
recektir ve Amerikalılar da niıa
yet bitaraflıktan çıkarak demok

rasiler cephesine geçeeekılerdir .• 

On Dükkan Kamilen 
Yandı 

Ankara 20 (Hususi)- Dün ge
ce saat 21,35 de Samanpazarında 
10 senedenberi görü.lınemiş ıbir 

yangın olmuştur. 

Samanpazarındaki atışap diiık

kiınlardan 10 tanesi kiımilen yan
mıştır. Yangımn nereden çıktığı 
ve selıe>lıi henüz malıim değildir. 
Zararın 50 b;n lira kadar olduğu 
söylemnektedir. Bir itfaiye neferi 
ağır surette yaralanmcytır. 

20 seneye Mahkum 
Oldu 

Çatalcada amcası Fehmiyi öl 
dilı-en Lıltfi adında bifisini, malı 
kılmiyetini bitirip köyüne dön
dükten sonra bir gün tarlada ya 
kalıyarak kasatura ile öldüren 
katil Murat ağırcezada yapılan 

muhakemesi sonunda 20 sene 4 
ay beş gün hapis cezasına mah -
kılın edilm~tir. 

Süt ve Ekmek Meselesi 
Ekmek ve süt meseleleri etra

fında Belediye 1ıarafından yapıl -
makta olan tetkikler ilerlemekte 
olup bunlardan süt işine taallılk. 

eden kısım hemen hemen b1t.miş
tir. Ekmek meselesi etrafında ha
riç memleketlerde bulunan bazı 
firmalara mektuıb"lar gönderile -
rek ınütaleaları sorulmuştur. 

Valinin Tetkikleri 
Vali ve Belediye Reisi doktor 

Lıltfi Kırdar, Cerrahpaşa hasta
nesine giderek burada yapılmak
ta olan mutfak ve çamaşırhane 
dairelerini gözden geçirmiş, sipa
riş edilmesi lazım gelen makine
lerin bir an evvel celbi için ala
kadarlara direktif vermiştir. 

Mecdi cebinden bir tütün kutu
su çıkardı .. 
Arasına toprak gibi bir şeylere

kerek. kalınca bir sigara sarmağa 
başladı. 

- Biraz büyücek yaptım amma, 
bunun hepsini sen çekecek değil
sin! Ben de içeceğim. Akşamtan
beri kafam şişti hırıltılardan. 

Melin gözlerini yere indirdi.. 
Mecdinin istediği şarkıyı yavaş 

yavaş okumağa başladı: 

Saçlarıma ak düştü, 
Ona ad bulamadım. 
Göniile uçmak diiştii, 
Bir kanad bulamadım. 

Mecdi sigarayı yaktı. İlk önce 
kendisi çekti: 

- Ne tatlı sesin var, kafir! in
sanı kudurtur, çileden çıkarır bu 
ses. 

Melinin sabırsızlandığım gören 
Mecdi, elindeki sigarayı sevgilisi- . 
ne uzattı: 

Oniki Tip 
Tarife 

Beyoğlundaki Eğlence 
Yerleri Dört Sınıfa 

Ayrıldı 
Encümen Beyoğlu kazasına aid 

tarife tiplerini dün tasdik ederek 
İktısad Müdürlüğüne iade etmiş
tir. Bu kaza dahilinde ,bulunan 
gazino, .katbve, lokanta, birahane 
ve baıhçelerin yeni tiplere göre 
tariielerini tadil etmeleri bugün 
Beyoğlu kaymakamlığına bildiri
lecektir. Encümen Beyoğlu ka
zası için 12 tari<fe tipi kabul et
miştir. Verilen karara göre ·bu ka
zadaki umumi yerler evvela, lbiri 
fevkalade olmak üııere dört sınıfa 
.~irik edilmiştir. Ayrıca ıbu sınıf

lara girecek umumi yerlerin iç
kili, içkisiz, çalgılı, çalgısız, ala
turka, alafranga, varyeteli•, var -
yetesiz, yemekli, yemeksiz, içki 
ile beraber yemekli olmak üzere 
on iki tip tesbit edihniştir. 

Yeni tarife tipleri henüz tatbik 
edi1memekle ,bera'ber, muhtelif 
tip tari/e!erde, geçen seOOki tari
felere nazaran hallan lehine ola
rak yüzde 25 ile 35 arasında ten
zilat yapıldığı temin edi1mekte -
dir. Alakadar müesseselerin tat
hik etmekte oldukları tarifelerini 
bir haftaya kadar bu yeniı tiplere 
uydura<:akfardır. 

Lağım Suyu 
Kullanan 
Bostanlar 

Belediye Bu İşi Sür'atle 
Halledecek 

Belediye, lağım sularile sula -
nan bostanların epidemik hasta -
lıklara sebebiyet verdiğini gözö -
nüne alarak bu meseleyi cezri su
rette hal!etmiye karar vermiştir. 

KurtulU§, Beşiktaş, Kasrmpaşa, 
Nişantaşı ve civarında lağım su
larile temas halinde bulunan yü
ze yakın bostan vardır. 

Belediye sıhhat· müdürlüğünce 
bu bostanların mufassal haritala
n tanzim edilmiş bulunmaktadır. 
Harita üzerinde ve mahallinde ya
pılan tetkikler neticelenmiş ve 
kapatılacak bostanların hududları 

tayin olunmuştur. 

Esnafın 
Kontrolu 

Muayene kaçağı esnafın kontro
lüne ehemmiyetle devam edil -
mektedir. Şimdiye kadar muaye
~n kaçtığı anlaşılan yüz ka -
dar esnaf yakalanmış ve cezalan
·dınlmışlardır. 

Kontrollere ehemmiyetle de -
vam olunmakta, bilhassa berber, 
garson ve saire ~i halkla yakın
dan temas eden esnafın cüzdan
ları gözden geçirilmektedir. Şim
diye kadar yakalananlar arasında 
cü:odan.sız esnaf olduğu da anla
şılmıştır. Bunlar hiç cüzdan abnı· 
yarak senelerdenıberi muayeneden 
kaçmışlardır. Bu gibiler deıftıal 
muayeneye sevkedilmiş ve cüz -
dan almak mecbur.iyetine tutul
mlJ§tur. 

- Haydi çek bakalım .. 

Melin sigarayı aldı, bir nefes 
çekti .. Bir daha .. Bir daha çekti. 

Mecdi rakı içiyordu .. 
iBirdenbire .bağırdı: 

- Ne yapıyorsun be? Kediye 
peynir tulumu emniyet ed>lir mi? 

Neredey;e bir çekişte hepini biti
receksin ... 

Melin bir kaç nefes çektikten 
sonra; 

- Başım döndü .. Pek baygın 

şeymiş bu. Nasıl içiyorsunuz bu 

pis şeyi .. ? 

Diye söylenerek, başını otur -
duğu kanapenin arkasına dayadı. 

- Oh .. Vücudüme bir kesiklik 
geldi. Dayak yemi§ gibi, birdenbi
re pestilleştim .. 

. Melin gözlerini kapamıştı. 

Mecdi kendi kendine gülüyor
du. 

(Devamı var) 

Y~!~~:.. t;!:n::,.., 
İ b. . ihayetıeıı& spanya har ının n 

ği gündenberi, İtalyan ve İs~ 
yol dev Jet adamları arasında 11 · · baş 
karşılıklı ziyaretler serısı 
mı~ ve hala da devam ediyor· ı; 

. ah"!" -ve çen ay ispanya D ı ıye re!< 
Suner İtalyayı ziyaret ede ş:r 
rada uzun müddet kalmıştı. J{• 
di de İtalya Hariciye nazırı 1'-" 
Ciano, İspanyaya gitmiştır .. l 
Ciano'nun İspanyayı ziyaretı, , 

yan ve Alman yardımile İsP~» 
yı fetheden Frankonun heııu ıJl 
panyol milletinin kalbini k3ı 

0 
maktan uzak olduğunu göster 

tir. Harb sırasında İtalya ta! ıd 
dan yapılan büyük yardıtn19 C• 

. . et ecıeıı sonra Ispanyayı zıyar . 
no, İspanyol milleti tarafındBllel 
mimi kabul göreceğini zanll 
mişti. HalbUki İspanyadan g 
haberler İtalya Hariciye 119 

1 , ssıl ,. 
nın her tarafta, fakat bilha ··r 
talonyada soğuk bir kabul go ı; 

ııı 
ğünü anlatm~adır. Her j; 
Alman ve İtalyan lotaJarını.D• ~ 
panyol halkı arasında iyi .bi! 
tıra bırakmadıkları sarihtlf· 

d 
Bununla beraber, tahm~ ~ 

ceği gibi, Ciano'nun resmı . 
ya tarafından kabulü, debdeııeJi 
ihtişamlı olmuştur. İspanY öl 
muhtelif şehirlerini dolaşan ıi. 
no'nun şerefine her tarafta ~ 
!etler verilmiş ve karşılıklı il 

tuklar söylenmiştir. Resmi 1.91" 
ilJll~ ya tarafından yapılan bu n 

şin sebebini anlamak için bar~ 
ralarınd.a İtalya tarafından ) V 
lan yardımın derecesini batır 
mak kafidir. İtalya FrankoY8 ı1 
d.ım için İspanyaya ordular ve I 
yare müfrezeleri yollamış ve 
yonlarca para sarfetmiştir. _rr 
kazandğıı zaferi büyük nıik 
İtalyaya borçludur. 

Bununla beraber'. 1,'panY ,p! 
daha doğrusu bugünku İsJ'. 
hükılmetinin şükran hisleriJll 

ü111~ 
de eden bu tezahürattan Ş 
bir mana da çıkarılmamalıdıfj~ 
rankonun ve taraftarlarının 

· ıaıı • yaya ve Almanyaya yapı. ııı 

dundan dolayı müteşekkıt 0 
,1 

ıı· 
ları pek tabiidir. Bu yardrı11• U 1 
ralık, öyle hudutlara var!Jlll .t 

t. .. ste'" 
ispanyanın bir ~talyan nıu ~ 

kesi, her hald.e İtalyaya en ~e 
keri ittifakla bağlı bir me : 

ed·1m· ti Bunlııl" olacağı zarın ı ış · · 

hakkuk etmemiştir. İt~ıya . .,,O> 
İngilizlerin. bi:raz da Ispaıı. f 

rın tazyikleriyle İspanyadallJ' 
kederini geri çekmek ıneelı f 

i psll 
yetinde kalmış ve yeni . : 1 
hükıimeti, dahili ve harıcı 

kas · tedigı" · istikameti ve # ına ıs e 
te serbest kalmıştır. Üç seı:ı 0:ı 
vam eden yardıma karşılık 
rak İtalyanın elde ettiği ııe 
resmi İspan~anın .kıymeti iSıef 
tebellür etıniye.n şükran b ,P' 
den ibarettir. Gerçi İspanY11". 
komintern pakta da girmİfif~ 
kat Fran'ko hükılıneti, bu ta'· 
de, Almanyanın ve ttalyaııılle• 
dikleri geniş manayı vert!l ,,• fs, 
çekinmişlerdir. Her halde . · 

. anııı 
ya Almanyanın ve Ita.ly ~ 
ri ittifaklarına girmeği bıJ tı. 
çin düşünmüyor. Yani seJil~? 
kınımdan İsıpanya h~:~ 
ver devletlerine temayul _,p! 

t . · İS!"" ' beraber, bu seınpa ının ·ıt 
yı, İtalya ve Almanya ile ;,şı1 
akdine sürüklemiyeceği 811 

/ 

maktadır. Franko ile Cian° ~,lif 
daki mülakattan sonra ne~; 

• l""d iki" emleke ' resmı teb ıg e • m 1,. 
ne istihdaf edilen gayelere "/ 

'· . . ııı men tekabül etme" ıçın 

b. 1. - · · inkiş. af ettiriJJI'~" 
iş ır ıgının ır 

dilmekt · e de• den• bahse e ıs . ıı1' 
birliğinden askeri bir itti! el 
nası çıkarılamaz. Hulasa Bf/ 
nun ziyaretinden sonra İsf' de 
nın beynelmilel muvazene ~ 

. . ··yJe )1 barüz eden vazıyetı şo ı1eı 

edilebilir: mihver devl~ıcoı' 
karşı sempatik, fakat arıtı # 
tern pakt dışında müsbet ,·~a· 

· • k • taaJı· ayyen sıyası ve as erı 

•e girişmek.ten muhteriz ... 
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Sergisi işe Nereden Başlamak . c:'alcı O b f Lazım?. .r ~ tomo i 
· Istiyen Gençlere ~OZOFU 

(Çocuk babaları ve velileri 
ile kendilerine bir meslek 

Hazin Bir Netice 
Dünkü gazetelerin verdiği bir 

havadis, İstanbul şehrinde fırıa· 

ların Belediye nizamlarına ne de· 
receye kadar aldırış ettiklerini 
gösterm.:ı.i itibarile çok şayanı 

dikkatli. Netice çok. hazindir. A· 
dcta, insana, n1ühi1n bir kısım fı
rın sahiblcrinden ürkeklik geli • 

yor. Öyle anlaşılıyor ki, bunlar, 
son devirlerde bozulmağa başlı • 
yan yeniçerilerin nıhunıı taşı • 

yarlar. Tamamen başıbo~ ve heı 
türlü disiplin ve nizamdan mu • 
af olmak U.tiyorlar. 

Bu Sene Aynı Binada Kitab ve 
Resim Sergileri de Var 

On lıirinci yerli mallar ser -
l'.İ.Iİ Yanııdan •ma saat 16 ela 
lllerasimıe aplqar. Seıp<fe 
Pııvyou .iııpatı lıitmq g;ıooa: 
llüYiilt pavyoalarm ufak tefd 
llokaanıan tupamlmmalıta, kii
tllk pavyoa inpalma da siir"at
le devam eclilınelrıeclir. 

Sergi methalindeki balkona 
ltonacak olan Reisi CumJnu t... 

illet İııönünün heykeli çolr. gii
ı.,ı yapılmqtır. Bır heykel de 
0 ııiin merasimle balkoaa ko
llacaJdrr. 

tqlr.il etıaiştir. 
Bır s .. e Galatasaray lisesin-

cle üs ııagi bir arada açılmalr.
tadır. ll iııci yerli mallar sa· 
ciııi açılclıl:taıt sonra Ankara • 
dan aalr.ledilen Maarif V elile-

tiıı.ia kitalt serVıi merasimle ı 
kiipcl edilecek ve bu sergiyi de 
binanın birinci katında açılacak 
olan :resim sogiU takib edecek
tir. 

Se.rgi gazinOS11 için Belediye 
İlr.tıaad Müdiirlüğü ıergiye mab
ııus ohuk üure Jıi:r tarife lıa-
zrrlamJttu. GasiııOfll bu naz 
tarife Jıariciııde satq yapamı • 
y...ıtır. 

Sergide tehi• bandosu her ak· 
şam lıalluı konser vererel:fir. 
15 ıı,ihı devem edem olan ser· 

Maarif Şürasını açarken, Vekil 
Hasan Ali Yücel, bizde tedrisat 
müesseseleri arasındaki ahenk· 
sizlikten ve rabıiasızlıktan bahse· 
derek dedi ki: 

- Her tedris miiessese5i, kendi
si.ne talebe yollıyan bir evvelki 

tedris müessesesinden şikayet edi
yor. İlk mekteb aileden, orta mek· 

teb ilk mektebden, lise orta mek· 
tebı1en, yüksek mekteb liseden, 

nihayet hayat da yüksek melı.teb
den şikayetçi .• 

Bu teşhis çok doğrudur. O hal 
de, mademki umumi bir ıslahat 
yapmak istiyoruz. Tuba ağacı gi· 

gi, tersinden başlamak değil, men
şeden başlamak laznn. Yani küçük 

bir cemiyet demek olan aileyi en 
evvel IBlah edelim. 

Bunu yapmak kimin vazifesi -
<tir?. Bilmiyoruz. Şura toplandı. 

Müteb•ssıslar, alimler oradadır. 
söylesinler ve yapsınlar. 

Bl'RHAN CEVAD 

U i.n.ci yerli mallar s.,..p.iııe 
fehrimiııcJeki belli başlı lriitiiıa 
lana.Fi tqelr.Jriillai l!finl: et -
llılttir. Jırıdeablridloır tarafıa -
da:n muhtelif -yie göre yapı
laıa tamif bu ıı-5i ııagiyi pa

ı.r Yeri wan°ıw ıınetmelr • 
ten brt.mıı, modern lıir sa
cı ıneydm ge!wıerine ftllile 

gi Ktteleri aat ona iadar zi
yaret edilebilecddir. • ••••••••••••••••••••••••••• 

KISA POLiS 1 
HABERLERi ---* Yılmaz admda biri•Toıtıa

lıede Karabaşta aile tiyatrosun • 
daıı sandalyeleri çalarak savu -
ltırken auç üıırtünde yakalaıwxııt
tıı. 

* Şoför Ha:ya1u1lalıın idare&in
deki huausi otor>'dril ile şoför Bii-
3e,>in Avniııin idaresindeki 557 
nuınarah otomobil :btiıııyede E -
llıirgSn caddesinde çarpışmq, her 
1~i dıe haaıua uğramışlardır. * Beşiktaşta oturan Hasan Hüs
~~. adında biri diln bir ahçı dü1c
""'1lında yediği yooıektcn zehir -
l.!nııuş> ib:ıstaneye kaldırıl:aı alt 
teııavi altına alınmıştır. * Kumbaracı :yookuşuııda oto
~ Ahmed adında biri · alacak 
Yli;;ünclen çıkan kavga neticesin:e _ayıı; yerde oturan Ali adında 

"•ni bıçakla Jwllanndan yarala
~ır. 

Köy Baş 
lVIlla.llimleriııiıı 

İtirazı 
Makam Tahsisatı 

Kesilecek mi? 
Muhtel1.f ihtiyaçları tesbit et -

mek, müracaat .sa.hiblerinin sual -
!erine cevab vermek üzere köy 
mekteblerinin hafi.ada ikı gün aç
çık bulunması hususu tebliğ e
dilmiştir. 

Köy melı:teblerinden yaz tatili 
m unasebetile ayrılan ve köyde i
kamet etmiyen başmuallimlerin 

makam tahsisatı Us.ilmiştir. Köy 
bapııuallimleri; kanunen hakları 
olan bo ücretin fU veya bu idari 
seboble ve bütçe tasarrufu dola -
yısile l.esılmesinin doğru olmıya

cağmı söyliyerek itirazda bulun -
muşlardır. 

* Araıbcamii iskelelD!lde demir t.ış,ına!tia otan Basan oiıu Mus- 15 Bin Göçmen 
lafa adında ·bir hamal mrtmdalri G } • 
Yii\: ile beraber dilJerek başından e tyor 
Ve tnuhtelii yerlerinden yaraJ.an-llıl§tır. Bu yıl memleketimıze on beş 

ıbin göçmen gelecektir. Bunların 
"11t Şofor M.ubısirun idaresinde-it) 12 bini Bıılgaristanlı, \iÇ tıfuı Ro-
1828 numara.lı ot.oınobil Pera- manyabdır. 

Paia.ı ıırkasından uoJ.un bir tara-f:ıı ., Romany adan gelenler Trakya-
t· dan diğer tarafına geçmek is- da, Bulgaristandan gelenler orta 
'Yen Avram rsminde bir """u•a ~-- .. ve şarki Anadolooa :iskan edile -
Ça11ıaralt yaralaml§br. ceklerdir. * Uı.unçarşıda oturan c .. maı Göçmen nakliyatı için vapurcu-
l(llll(!a bir rocuk ba "-'clti erik 
1

- • ,..,~~ larla temaiia geçilmiştir. Ayın yir-
\ ga~ının üzerine çıkarak erik tap- mi dördünde nakliyatın >halesi ya-
atrıakla iken düşerek muhtelif pılacaktır. 

Yerlerinden yaralamruştır. Bu seneki nakliyat işınin Kos-* Yen>maılıallede KayıJ<llı.an<' tence ve Varnaya yapılacak sekiz 
sokağında oturan A.gavni adında y seferde tamamlanacağı kuvvet -
it llflı bir kadın odasında dola.şu- le tahmin edilmektedir. Her sene 
~ dil§ınüş ve kırılan gözhiğii - olduğu gHıi, nakliyata ağustos haf-

lliltı Parçalarile varalaron• .. ''"· ., ~ tasında başlanacaktır. * Yunan bandıralı Eııı:atami - ı--------------
1•1ıo vapurunun üçüncü kaptanı şaret parmağını makineye Jı:ap -
~ile Ksanaki vapurun makine tmmş, Senjorj 'hastanesine kal -
alrcsinde çalışulı:en sağ eliıtioı i- dınlaralı: tedavı altına abnm:ıştıL 
~ 
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ı, - Bu adam beni Jw-smıkla it
haın etmişti. Bana karşı gayet ka
~:uaınelede bulunmuştu. Sonra 

ı llıllhzene kapatmıştı ve ..• 
~Söyleyiniz, söyleyiniz. .. 

enç kız: 
b - Repsi o kadar... dedi. Fazla 
'!'şey söylemeden sordu: 

~ - Beniınle niçin meşgul olu -
orsunuz• 
Size b" İsti ır çak sualler SW"mak 

11 
{0rurrı. Hareketinizdenberi Sa

llıact atııs hakkında Jıiçbir haber alı-
ınız rnı? G . 

•alıeııç kız menfı bır tarzda ba~nı 
adı. 

- Gautelen okuM:Jd ·~ız ıru? 
tr~ llayır, sadece çektiğıl!' tel -
ku a karşı babamın cev .ııbıru o

tnak Siit >çın gazete-lerın muhabere 
Unların g02 gezdirdim. 

~ - Onu bıl.yoru Sıze ver .len 
1 ben de okudu...-. O vLde 

şimdi buraya gelnuş bulunuyorum. l 
- Benim de korktuğum bu idi. 

Benim babam acaib bir adamdır. 
Ya.:.o.ı yazarken bile nutuk söyler. 
Bana cevab verirken sadece • .,.. 
ve~., yahud .bayır• desey'Cli, lcl
fi idi, Gazeteleri okuyup 
okımıadığwı.ı ne diye soruyorsu -
nuz? Yoltsa annem hastalandı mı? 

14eredit başını salladı: 
- Benim bildiğime göre h~sta 

değildir, dedi, batta sıhhat.i tıek 

yerindedir ve avdd etmek üze -
redir. 

_:_ O halde niçin bu suali ooru
yornunuz? Ben gazetele'J'de ne a
rayıp olı:ııyacağmı? 

- Sarı Yanise müteallik bazı 
şeyler okuyabılırdiniz. 

Genç kız isyan eder gı1ıi OVil• 
- Ben Sarı Yanisin ismini bile 

işitmek istemem. Bana ni in ~n -
dan bahsediyorsunuz• 

-Çünkil aizln Sarı yanisın e
v,ni terl<etıiıi;iniz gece, bu adamı 
oldurc;~ler 

Dersler 
1 Eylülde 

Tedrisata Erken 
Başlanması için 

Hazırlıklar Yapılıyor 
Bu sene mekteblerde dersli're 

1 ey lfüde başlanması kararJ.aştı -
nlmı:ştır. Her sene derslere teş -
rinievveldc ba:;;lanıyor ve bır ay 
kadar da hazıi'lıkJa.rın akmalile 
geçtiğinden talebe tedrisat zama
nından çok kaybediyortlu. 

Bu sene ilk ve orta melmeblerle 

liselerin kitablaı·ı eylfile kad-ar ta

mamen hazırlanmış ve sat~a çı

karılmış bulunacaıktır. Talebenin 
dershanelere yerleşlirJJ.mesi, tas
nifi işleri de kısa ı.aınanda >kmal 
edilecektir. 

Muallimlerin nakli ve tayin .ış
leri eylule kadar bitirilrocktir. Bu 
surelle talebenin derslere geç baş
lamasına seoob olan bütün eıı.gel
ler ortadan kaldınlmış olmakta -
dır. Bu itiba·rla bütün mektebler
d<' derslere l eylıilde başlanacak
tır. 

Hususi mektcıtıli'rde de derslere 
aynıt tarllrte başlanaeaktır. Ayni 
zamanda hususi ırrektE.bler Ma
arii Veki'ı.leti kararile hükUınetin 
daha srlı.ı surette koni.rolü altına 
sokulaeaktır 

Yeni Belediye Binası 
Sultanahmedde, Taşıııektdıle 

Ayasofyanın önünden geçen tram
vay ca.ldesine kadar devam et -
mek üzere yapılmasına karar ve
rilen yeni be1cdiye binası inşası 

jıçin ieab eden ta.hsisat temin edil
m~iL Bu ta:lısisat, Bele<li,Ye mu
hasebesinin bu son beş ay zarfın
da bütçeye konulan mulıa.mmen 
varidattan fazla olarak yaptığı 
~.882 lira talvıilattan temin edi
lecektir. Bunun için yakında Da-
hlliye Vekaletine müracaat edile
rek müsaade istenileoektir. 

Genç kız hayretle sordu: 1 
- Öldürdüler mi? 
- Evet. Hançerle öldürdüler. , 

Bu hançeri de aradık, bulamadık. 
Meredit cebinden itina ile bir 

kağıda sarılmış birşey çıkardı. Ka
ğıdı yavaş yavaş açtı. Parmak so
kulacak yerlerine kanlı bir men
dil sarılm~ olan bir mendil çı -
kardı. 

GeJ>Ç" k ız maka. görünce, kor
kudan geriled i: 

- B<'nını maka.,ım, c C'd ı .. Yok
sa ben• .. 

Merl'dı t · 
- Hayır, sızı kat ;,cldetnıv o-

Kadın 
Madam Peruz Bir Ay 

Hapis Yatacak 
Bakırköyüıı.de, kanuna aykırı o

larak 25 kuruş mukaıbilinde is -
kamlbil ve kahve falına !bakan ve 
on beş yirmi gün eV'Vel suç üstü 
yakalanarak, mahkemeye sevke
dilen Peruz .isminde bir kadının, 
asliye dördüncü cezada dün son 
duruşması yapıldı. 

Dünkü celsede madam Peruzun 
komşularından Hatice adında bir 
kadın şahid sıfatile dinlendi. Bu 
kadın ma'hkemede şunları söyle -
ıii: 

- Efendim, madam Peruz benim 
on üç 6_enelik komşumdur. Amma 
bu on üç sene zarfında ev.ine bir 
defa dahi gitmedim. Komşular -
dan, şundan bundan, eşten dost 
tan onun 25 kuruşa kahve ve is 
k~il falına baktığını işitiyor -
dum. Bir gün, ismini şimdi hatır
lıyamadığım koınşulanm.dan biri 
lbize gelmişti. Bir aralık misafirim 
Madam Perın:dan bahsederken: 

- Ona hlç fal baktırdın mı? di
ye sordu. Ben: 

- Hayır deyince, komşum an-
lattı: 

- Madam Peruz çok maJıfr bir 
falcı! dedi. Her dediği mutıakkak 
çıkıyor. Galbden haberler veriyor. 
Istilrbalde neler olacağını söy lü -
yo_r Başından ne gibi şey !er geç
mışse veya geçecekse, hepsini an
latıyor. Çok para da almıyor. Bir 
kahve veya iskambil falı 25 ku -
ruş .. Her dediği tahakkuk ettiği 

için maşaıll.a'h evi arı kovanı gibi 
işliyor. Rıç de fena bir meslek de
ğil! Bu işle kadıncağız mükem -
.ıı \ 1 geçiniyor. Tavsiye ederim. 
Bir defa da sen ona fal baktır .. 

Fakat ben fala inanmadığım için 
madam Peruzun ev.ine gil.medim, 
ona fal baktırmadım. 

Peruz şahidin ifadesine itıraz 

etıti ve dedi ki: 
- Bu kadın yalan söylüyor. Ken

<li&i birkaç ay evveline kadar ~er 
zaman, sık sık benim evime gelir, 

giderdi. Hatieenin benim evim1n 
yanında küçük bir evi vardır. Bir 
gün bu evi tanıdığım bir kadın 
kiralamak iı;tedi. Hatice evime 
geldi ve bu kadının ahliıklı ve na
muslu bir kadın olup, olmadığını 
wrdu. Ona: 

- Bundan sana ne? dedim. Her 
ay muntazaman ev kirasını verip 
veremiyeceğini öğren! Eğer her 
ay paranı alabılirsen , ondan daha 
iyi kfraeı yoktur 

Hatice bu sözlerime kızdı . Be
nimle kavıga etti. O günden!beri 
kendisile kıonuşmuyoruz. Hasmım 
olduğu için mahkemede aleyihim
de söz söylii<yor. 

Bu şahidden sonra, müd.deıu -
mumi esas hakkındaki mü-talea -
sını söyledi ve madam Peruzun 
suçu kat'i delillerle sübut bulduğu 
için, tecziyesini taleb etti. 

Mahkeme madam Peruzu bir 
ay hapis ve 16 lira 60 kuruş ağır 
para cezasına maJıkfun etti. 

ruz. Eğç bunu söylemE."Z ida i&eniz! l 
Fakat eğer benim yerimde bir lb~
kası bu makası ve .kanlı mendili 
bulsaydı, siz çıok müşkül bir mev
kıde bulunurdunuz. 

Genç kız makasa bakarken, bir 
ürperme geçirdi. 

- Evet, ded., ben öldürdüm. 
Müthi.~ bir kôpek ö1diırdÜIT' Na
sıl öldürdıiğümü bile bilhıiyorum. 
Köpek üzerime atladı, ben de ma
ka ı boyn na sapladım. 

- Evet, ben küpegin lc-şini gör
dum. F~kat siz. m hzend ara -
mıştım. Nıçın .bulamadım' 

Gere A z ) er.ı<len tereddud et-

Parası 
Komisere Rüşvet 

Teklif Etmiş 
Geçenlerde bir gün bir mesele

den dolayı Kasımpaşa polis mer
kezi komiseri Besime ~vet tek
lif eden, Enver isminde bir gen
cin duruşmasına dün asliye dör -
düncü ceza maltkeme6inde devam 
edildi. 

Hi'ıdi6e şudur: 

O gün Enver bir kaza netice -
sinde kolu çıkan arkadaşını te -
davi etmesi için Marika isminde 
bir çıkıkçıya götürüyor. 

Marika gencin kolunu yerine 
koyarken, iki polis memuru geli

yor. Elıl.iyetrıan.ınsi olmadan çı

kı.kcılık yaptığı için, hakkında ka
nuni muamele yapılmak üzere 
kadını karakola davet ediyor. En
v~rle, arkadaşı da onlarla beraber 
merkeze gidiy(ırlar. Orada Enver, 

komiser Bffitıne, Marika hakkın
da kanuni takibat yapmamooı, za
bıt varakası tanzim etmemesi açin 
ricada bulunuyor. Fakat komiser 
onun bu teklifini ka.bul etmeyin -
ce ve ciirmümeşhud evraıkmı tan
zime başlayınca, E11'Ver, cebinden 
üç lira çıkararak, komisere: 

- Al şu parayı, bu ışten vaz 
geç .. Madamı serbest bırak! di -
yor ve parayı kom-iserin masası 

üstüne bırakıyor .. 

Komiser Besim kendisine rüş
vet teklif edilince, parayı masa
nın üzerinck!n alarak, orada hazır 
bulunan polis memurlarına: 

- Gördünüz ya, ban rüşvet tek
lıf etti. Hakkında za.bıt varakası 

tutalım diyor. 

Enver mahkemede kendisine 
isnad edilen bu suçu ~nkar etmiş 
ve şunlar ı söylemi.şiir : 

intibah etmek istiyen genç
lere bir kolaylık olmak ü
zere şehrimlııdeı.i mekteb
lcrin kayıd ve kabul şart -
lannı sıra ile derce devam 
ediyoruz.) 

Hasta Bakıcı Mektebi 
Bu mekteb Kızılay cemiyeti ta

rafından kurulmuş olup binası 

Aksaraydadır. Tahsil müddeti 36 
aydır. Buraya, en az orta mekteb 
tahsilini bitirenler kabul edilirler. 

Bu mektebe girmek için Türkiye 
tebaasından olmak, hi9bir l:ıas -
tahğı bulunmamak, yaşı 18 den 

aşağı, 25 den yukarı olmamak, if
fet ehli ve iy.i ahlak sahibi olmak, 
bekar olm~k, mektooi ve yahud 
mesleği terk veya ihraç halinde 

tahsil masrafını ödiyeceğine ve 
meslekte çalıştığı müddetçe hem
şireler yurduna bağlı kalacağına 

dair noterden musaddak bir kefa

letname vermek şar1ıtır. Bu mek
teb mezunları derhal Sıhhat ve 

İçtimai Muavenet Vekaleti tara
fından sağlık müesseselerine ta -

yin olunurlar. Mecburi hizmetle
ri müd.detince meslek harici bir 
kimse ile evlenemezler. 

Ebe Mektebi 
E·be yetiştiren bu mekteb İstan

bul Üniversitesi tıb fakültesine 
bağlı olup binas> Aksaraydadır. 

Orta mekteb mezunları 'buraya 
imtihansız kabul olunurlar. Tah
sil müddeti iki senedir. Tedrisat 
tıb fakültesinin doğum ve kadın 
hastal>kları serir.ya.tında yapılır. 

SıJıhiye Vekaletine bağlı ebe yur
duna kabul olunan talebe de ebe 
mektebinde ders ve tatbikat gö
rürler. Gerek yurtla, gerok.<e bu 
mektebe yalnız kız talebe kaıbul 
edilir. Bu mektebe girmek için ya-

şı 20 den aşağ~ 35 den yukarı ol
mamak, sıhhat raporu i.J:ıraz et -

mek şarttır. Ebe yurduna girmek 
için de yaşı 20 den aşağı, 30 dan 

Diin verilen haberlere göre, Fa
tih ve Sanyer kazaları hariç, şe
hirde 106 fırına ceza kesilmiş, 3148 
ekmek müsadere edilmiştir. Ay

rıca, yenmesi caiz olmıyan bir 
takım ekmekler de bulunmuştur. 

Bizim bildiğimize göre, İs tan • 

bulda esasen 200 kadar ekmek fı

rını vardır. Bunun 109 u cezaya 
çarpıldığına göre, belediye nizam-

!arını dinlemiyen, yani, halkın 

sıhhatini ve parasını istismar e-
den hınlar ekseriyette d<'mektir. 

Bu rakamlardan da anlaşılıyor ki, 
İ•taııbul fırıncılarından miihim 

bir kısmında hüsnüniyet yoktur. 

Şunu da işaret edelim ki, İs • 
taubul fırınlarının ani şekilde ve 

çok sıkı bir surette teftiş edilme• 
!eri ender göriilen hadiselerden

dir. Demek oluyor ki, bu teft~ler, 

her gün yapılsa, yüzlerce fırın her 

gün cezaya çarpılacaktır. 

Senelerce, belediye nizamlanna 
riayetsizliği kendilerine şiar edin• 

miş olan bu fırın sahibleri hak • 
kında, yapılacak tek muamele ·u
dur: 

Bu adamların fırınlarını der • 
hal kapatmak, bir daha fırıncılık 

yapmalarına müsaade etmemek 
ve İstanbulun ekmek işini doğru-

dan doğrnya belediye e bırak -
mak!. 

REŞAD FEYZİ 

- Hadise günü arkadaşımın 

kolu çıkmıştı . Onu tedavi ettirmek 
için çıkıkçı Marikaya gittık. Bu 

sırada memurlar geldiler. Cürmü 
mcşlı.ud yaptı.Jar. Karakola gitti
ğimizde, komi.sere; arkadaşıınl 

tedavi edilmek üzere bır hastane 

ye göndermesin i r ica ettim ve e>

tomobil ücreti olmak üzere kxımi

sere 3 lira verdim .. Bu esnada ar
kadaşım kolunda hissettiği acının 

verdiği ıztırwbla bağırmağa baş

ladı. Onun ıztıra;ıılar içinde kıv -

randığını gonince çok muteessir 

oldum. Nihayet kendimden ge
çerek, bayıldım. Hadise böyle ol

mWJtur. Ben kat'iyyen komisere 
Madkayı seıtıest bırakması hak

kında muamele yapmaması için 
rüşvet teklif etmedim. Masumum. 
Beraatimi isterim. 

yukarı olmamak, hiç evlenmemiş l••••---•••Mı ..... , ..... , ... --• •-·•-•••••••«•• 

Heyeti hak.ime dınlediği şahıd
lerin sözleri ve curmümeşhud ev

rakı mündericatı ile Enverin bu 
suçunu sabit görerek, mıiddeiu

mumi muavini Besim Gökvarda

nn talebi üzer.ine, kendisini üç ay 
hapis ve 50 lira para cezasına ma.h
küm etti. Fakat Enverin suçu te
şıfübüs halinde kaklığı. için bu ce 
zanın üçte ikisini <ndirdi. 

~i. Herhalde birşey~ .ııakladığı 
halinden lbelliydl. 

- Bilmiyorum, ha~buki ben o
rada idi:m. 

- Peki, nereden ve nanı çık -
tınız? 

Genç kız da ayni suali sordu: 
- Peki, ya siz nru;ıl çıktınız? 
- Ben doğrudan doğruya ka-

pıdan çıktım. 

- İyı ya, ben de oradan çıktım. 1 

- Fa,kat kapı kapalı idi. 
Gmç kız gıllmeğe başladı. 

- Şimdı anlıyoru -:n, dedi, ben 
mahz('ndc id.ım. Ant.htarır zın ki
litte döndügü-. .; iş.ttim. Deıiıal 

bulunmak, Sıhhat Vekaletinin goo
tereceği herhangi bir ye•de üç se

ne hizmet edeceğine dair taalıhüd 

senedi ve"mek, heııhangi bir se
beble yurddan çı.karılır, yahud çı
karsa kendisi için yapılan mas -
rafı ödiyeceğine dair sened ver
mek şarttır. 

HOLLANDANIN 

En Büyük :Mürsile istasyonunda 

TÜRK MUSiKİSİ 
Istanbul Konservatuarı profe -

sörlerinden Seyfettin Assal son 
Anadolu musiki tetkik - se
yalhatinde toplayıp arll11J -
nize ettiği Türk Raik şarkı

ları ve dans havalarından mü -
rek.kep bir konseı vermek üzere 
Türk Phlips şirketinin de teşvik 
ve gayretile Rhlips fabrikaları
nın hususi istasyonu olan PCJ 
nin bulunduğu Hilversum'a git
miştir. Bu konser 25 Temmuz 
939 salı günü akşamı bizim saa
timizle 21.30 da kısa dalga ile 

31--.28 üzeriııden verileOl"ktir. 

kapaktan mahzene indim ve bu 
makası da o acele ile masanın ü
zerinde unuttum. Ben sizin gel
diginlzi tahanin etmiyordum, Sa
rı Yanisin mahzene geldiğini zan 
ediyordum. Sonra ayak sesler -
nin uzaklaştığını işitince, tekrar 
yukarıya çıJ<tıın ve kapıyı açık 
buldum. O zaman .. . 

Genç kız durdu. Bu duruş Me
reditin nazarı dikkatini cei:ıetti. 

Muhakkak bu kı2 birşe~ saldı • 
yordu. · 

- O zaman kapıdan çıktım, mut
fağı geçtim. Mutfakta kimsecik • 
ler yoktu. Derhal sokağa çıktım, 
bir otomobil çağırdım. 

- Hepsi bu kadar mı? 
- Heps. bu kadar. Şimdi siz 

benden ne .stiyorsunuz? 
Meredi! gJzünü tavana kaldırdı, 

sakallarını k a ıdı: l 
- Zannederim ki, kanun ra -

m!lla siz. tevkif edeceğim, dedi, 
yalnız bır sualilT' dana Yar: Alt 
rıat'aki mahze-ıde bir y. !ak gor-

Birimizin Derdi 
Hepimizin Derdi 

İnhisar Maddeleri d 
Ucuzlamalı 

Bir okuyucumuz yazıyor: 
•Memleketimiz en nefis tü

tün yetiştiren bir memleket -
tir. Buna şüphe yok. Fakat biz 
maalesef hem pahalı ve hem 
de kötü tütiin içmeğe mecbur 
tııluruz. Gerçi bu iş devlet ha
zinesine varidat temin eden 
İnhisar İdaresinin elindedir. 
Fakat, bu, Türk vatanda~ının 
kötü ve pahalı tütün içmeğe 
mecbur tutulmasına bir sebeb 
midir? Hükiimct her tarafta u
cuzluğu temine çalışıyor. İn
hisaT maddelerinin de ucuz -
laştınlması cihetine gidilnıesi 
de günün düşüniilecek mese
lelerinden biri olduğunu zan
nediyorum.• 

düm. Bu yatakta siz mi yattınız? 
Genç kız yeniden teredd üd e

der gibi oldu: 
- Evet, evet, ben yattım, de<D. 
Fakat söyleniş tarzından doğru

yu anlatmadığı pek iyi anl~ılı -
yordu. 

İlk önce polisi görür görmez şa
şıran Mis Bel.:inda şimdi iyiden ı~ 
yiye kendisini toplamıştı. Mere
dite dikkatle bakıyordu. Sık saç
ları, koyu gözleri, muntazam bıır
ım, azim ıfade eden çenesı nazarı 
dikkati ceThetmışti: 

- Pekala dedi, beni kanun nıı
mına tevkif etmek içın dr.ha r.e 
bekliyorsunuz? 

Meredit: 
- Yok, dedi, daha o kacıar ace

lemiz yok' 
Genç kı.z bu sefer hayret e bak

tı: 

- O halde niçın benı tev.kıf c•· 
mek ıstediğın·.z i soylemrvors"nuz 

- Acele i •ok dedik va! 
(Dcı•amı ıar) 
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1 Müstakbel Dünya Harbi 1 

Bulma 
ele Olacaktır! 

·ng "/terenin Deniz Yollarına Sahih 
Olması Mutlaka Lazımdır 

MiHVER DEVLETLERiNiN VAZiYETi FENA 
Taymis gazetesinin askeri mu

harriri kapiten Lidel Hart uzun 
zamandanberi yazdığı yazılarla, 

İngilterenin askeri ve siyasi vazi
yetini anlatmakla şöhret kazan
mıştır. İngilterede mecburi as -
kcrliğin kabulünden evvel yazdığı 
yazılarla ileride bir harb olursa 
İngiltere tarafından Fransa ya na 
sıl yardım edileceğinden çok bah
s •!T'· · •Son Telgraf,. o zaman 
bunları vesile düştükçe hulasa et
mıştı. 

Fakat o zamandanberi aylar geç
ti. A vrupada şimdi yeni bir vazi- -
yet vardır. Onun için İngiliz as
keri mütehassısı şimdiki vaziye
ti tahlil ederek yeni yazılar yaz
maktadır. 

Fikirlerini şöyle hulasa etmek 
kabil olacak: Bu .zamanda bir 
memleketin askeri şeraiti şu üç 
noktada toplanıyor: 

1- İnsan kuvvetine karşı ma
kine kuvvetinin gitgide ehemmi
yeti ar'..ıyor; 

2- Onun için istikbal harbinin 
bir memleketin sanayi ve iktısadi 
membaları en mühim rolü oynı
yacak; 

3- Tedafüi vaziyet, tecavüze 
karşı gitgide daha karlı oluyor. 

İngiliz askeri mütehassısı öte
'denberi tedafüi vaziyetin İngil -
tere için f eyda1ı olacağını ileri 
süregelmiştir. 

Onun için şimdi yine bu fikrini 
müdafaa etmesi tabiidir. 

Lidel Hart insan kuvveti Ye 
makine vesaitini mukayesede bu 

suretle devam ettikten sonra da
ha şayanı dikkat olarak müstak
bel harbi ~ağı yukarı 2 kalem mad 
denin teminine bağlıyor. Bu mad
deler şunlardır: 
1- Kömür. Her.şey için lazım; 
2- Petrol. Bütün vesaitin tph

riki için; 
3- Pamuk. Patlayıcı maddeler 

için; 
4- Bakır. Bütün silahların ya-

pılmasına ve elektrik vesaiti için; 
5- Nikel. Bütün silahlar i-çin; 
6- Kurşun. Mühimmat için; 
7- Gliserin. Dinamit için; 
8- Sellüloz. Dumansız barut 

için; 

·rıeşik Amerika 
vl tleri Reisliği 

Ruzvelt'in Tekrar Reis Olması 
Kuvvetle 
Muhtemel 

İngiliz gazetelerinin Amerika -
aan alarak yazdıklarına göre ge

lecek seneki intihaıbda reisicum -

hur RuZıveltin üçüncü defa olarak 

devlet reısliğine intihab edilme

sine muhakkak diye bakılmakta
dır. Bu ihtimal gitgide artmakrta -

dır. DemDkrat i.lrkası bu suretle 

Amerikada büyük bir galebe te-
' min etmiş olacaktır. Bu hususta 

Haricıye Nazırı Kordel Hul çok 
çalışmaktadır.' Reis Ruzvelt 

Öyle de komık ki.. Bütün bu birbirine zıt he -
yecan sahneleri içinde adamcağızın Mısır ş-'vcsi de 
in .. anın kulagını durmadan gıdıklıyor. Herha!da Mı
su ~ı dilinde Türkçe çok tuhaflaşıyor, insanı çok ı.ı:ül
di'ı en bir hal alıyor!.. 

Bizim böyle karşı karşıya geçip, 
- Olurdu .. 
- Olmazdı ... 
Diye birbirimizle çekiştiğimiz sıralarda yine o 

sıyah kız kapıyı vurdu. 
Onun yalnız: 
- Evet ... 

9-- Civa. Patlayıcı malzemeye 
lazım; 

10- Alüminyom ile bavkzit. 
Hava vesaiti için lazım; 

11- Platin. Kimyevi vesait için 
elzemdir. 

Fakat hepsi bundan ibaret de
ğil. Tabiidir .ki demiri unutma -
mak lazım. Kauçuk lazım. Yün 
lazım. Antimon, manganez gibi 
maddeler de çelik imalinde la -
zım. Hulasa hemen bütün ma -
denlerin ayrı ayrı lüzumu var. 

İngiliz nskerl muharriri mese
leyi cepheden tetkik ederek ya
zısını meraklı bir mevzua temas 
ettirmiş oluyor. Mesela diıyor ki: 

Petrol da harbin fevkalade ih
tiyaçlarına göre değildir. Pamuk 
yün, bakır, kurşun, manganez, ka
uçuk gibi maddeler de çok değil
dir. 

Fransız imparatorluğundan bun· 
ların tedariki de zordur. 

Fakat Rusya lbu maddelerin pek 
çoğuna maliktir. Rusyada eksik o
lan antimon ile nikel, kauçuk ek
siktir. 

Lakin dünyada bu bakımdan en 
mükemmel vaziyette olan rnem -
leket Amerikadır. Dünyada çıkan 
peLrohin üçte ikisi Amerikadadır. 
Şimdi bir de mihver devletle -

rine gelince, Berlin - Roma - Tok
yo mih\•eri maden itibarile büs -
bütün harice muhtaçdır. İtalya bu 
maddelerin hepsini, batta kömü
rü de harıçten getirtmek mecbu
riyetindedir. 
Almanyanın pamuğu, kauçuğu, 

platini, kalayı ve sairesi de yok
tur. Demiri, bakın, petrolü de ih
tiyacına göre değildir. japonya da 
harice muhtaç. 

Fakat müstakbel harb nasıl ola-

Paşa bu defa, Arapça tleğil, Türkçe: 
-Gel... 

Dedi. Kız geldi, her vakitki kul halile: 
- Geldiler efendimiz. Hazır .. 

Diyişini istiyordum. Ne yapacağımı bilmiyor
dum. Oda, eşya, insanlar yavaş yavaş gözlerim -
rlep siliniyor, bakışlarımın önüne kara bir duman 
fdbakası çöküyordu. 

Dedi, bekledi. Paşa kısaca cevab verdi: 
- Pekala .. Söyleyiniz başlasınlar! .. 
Sonra bana dondü: 

- Şimdi nikahımız kıyılacak Belkis Hanıme
fendi. 

Dedi. Durupdururken bir kurşun insanın bey
nine sıkılınca ne yapar, ne olursa ben de öyle ol -
dum, beynimden vurulmuşa döndüm. Kafam san
cılandı. Dehşetle yerimden fırladım; 

- Ne?. 
- Nikahımız mı kıvılacak?. 

Kfı.h, aklımdan geçiyordu: 
- Boynuna atlıyayım. Bütün gücümle sıkayım .. 

f 

ve .. Boğayım! .. 
Kfı.h, 

- Elime ne geçerse kaldırayım, şu adamın ba
şına atayım ... 

Diyordum. Fakat, bunun ikisini de yapamadım. 
Sadece avaz, a\•az bağırdım: 

- Ne nikahı?. 
- Nikah ne demek?. . 
- Ben istemezsem nikah nasıl kıyılabilir? .. 

~r~· 1 

llMERAKU $EYLER~ j . ·-
FRANSADA 1'~ KADAR 

TAVUK VAR? ---·---· Fransada ·~\es~nen tavuklarını 
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sayısı 45,000,000 dur. Bu tavuklar
dan senede 3,500,000,000 yumurta 
alınmaktadır. 

BİR SE'NEDE YAPILAN 

vıuı~ UBILLER 

iki Analı Çocuk! 
Bir senede bütün dünyada yapı

lan otomobillerin sayısını biliyor 
musunuz? 1938 senesinde, yalnız 
Amerikada 2,490,000 otomobil ya
pılmıştır. 

Sonra, 445,000 otomobil ile Bü
yük Britanya gelir. Almanya da 
342,000 otomobil yapılmıştır. Bu 
müddet içinde Fransada yapılan 
otomobillerin sayısı da 223,000 dir. 

Sovyet Rusya, çoğu kamyon ol
mak üzere 215,000, Kanada da 
166,000 otomobil yapmıştır. İta~ 
ya 69,000 otx>mobil ile en son gel
mektedir. 
FALAKANIN MENŞEİ 

Falakanın ne olduğunu yeni ye
tişenler pek bilmezler. Fakat es
kilerin hatırlarında olsa gerek. 

Bu ,yaramazlık eden çocukla -
rın yere yatırılıp ayaklarına in
ce veya kalın bir sopa ile hızlı ve 
yavaş vunmak suretile tatbik o
lunan bir cezadır. 

Avrupada mahpuslara falaka 
çekilirdi. Fakat değnekle değil. 

katrana batırılmış iple ayaklarına 
vurulurdu. 

Falaka, Mısırlılar ve &malıla
rın malumu idi. Romada, hakaret 
gibi cürümlerin c.ezası falaka idi. 
JAPONYAYA VERİLEN 

ALMAN MÜSTEMLEKESİ 

Japonya, umumi harbden son
ra Alman müstemlekelerinden de 
Somatradan başka Marşal, Karo
lin ve Marian adalarını aldı. 

Doktorun Öğütleri: 

Mide Burukluğu Ve 
Hazımsızlık 

Bu sıcak günlerde midenin 
bozulmasına ve hazımsızlığın 
sebebi içilen soğuk su veya iç
kilerdir. 

Midesi bozuk olanlar gü -
neş ve deniz ' banyosunu terk 
ve gölgede istirahat etmeli. 
Karnın üzerine sıcak kompres 
yapmalı veya lapa koymalı -
dırlar. 

Rahatsızlık çok midye, ist
ridye ve meyva yemekten ile
ri gelmişse ilacı şudur: İstira
hat, sıcak kompres ve pirinç 
suyu içmek. Ağrı fazla ise bir 
fincan çay veya ıhlamur içe
rsiine bir kahve kaşığı mü -
sekkin bir ekslı' karıştırıp iç
meli. 

Rejimi değiştirmeli. Hafü 
bir müshil almalı. 48 saat yal
nız sebze çorbası, suda haş -
lanmış patates, pirinç, meyva 
peltesi gibi şeyler yemeli. 

~ak?İn'giİ~mÜt;~ 
göre düşman daima karşısındaki -
nin en hayati merkezlerini vur -
mak istiyecektir. Onun fikrince 
«taarruz en iyi müdafaa çaresidir• 
sözü ancak şerait taarruza uygun 
geldiği zaman doğru olacaktır. 

- İstemiyorum ... 

-- Evlenmiyorum! .. 

Yazan: l\IEHMED HİCRET 1 

Hukuk mahkemesi müb~iri e
linde esami listesi olduğu halde 
koridora çıktı. Listeye bakarak se
sinin bütün kuvveti ile bağırdı: 

- Zerrin, Makbuleee! .. 
Mahkeme salonuna, birbirini ta

kiben biri sarışın, diğeri esmer, 
iki kadın girdi. Kadınlar, müba
şirin işareti üzerine müddei ve 
müddeialeyhlere mahsus olan ye
re doğru yürüdüler. Yanyana dur
dular. 

İkisi de gençti, ikisi de güzel
di. Sarışın olanın adı Makbule idi. 
28 yaşında ancak vardı. 

Ondüleli sarı saçları, deniz mavisi, 
uzun kirpikli iri siyah gözleri, ve 
biraz kalınca olan nemli dudak -
ları ile cazib ve sempatik bir ka
dındı. 

Zerrin, Makbuleden bir iki yaş 
daha küçük görünüyordu. Tatlı 

bakışlı, iki siyah kehlibarı andı -
ran .sihirli gözleri ile Makbuleden 
daha güzel, daha cana yakındı .. 

İkisi de Revnak isminde beş ya- , 
şında bir çocuğun annesi oldukla
rını iddia ediyorlardı: 

Makbule reise: 
- Çocuk benimdir, öz babası o

lan kocam Hamdi beş ay evvel öl
dü. Revnakın annesi olduğumu 

delillerle isbat edebilirim .. 

Genç kadın, kısa bir müddet ya
nındaki Zerrini müstehzi nazar
larla süzdükten sonra, tekrar rei
se döndü: 

- Zerrin, Revnakın asıl annesi 
kendisi olduğunu söylüyor. Halbu
ki o henüz resmen kimse ile evlen
memiştir. Bekardır, kızdır. Bir kı
zın çocuğu olur mu?! .. 

Makbule bu suali sorduğu za -
man Zerrin, siyah saçlı küçük ba
şını önüne eğmiş, şahane gözleri
ni, önündeki masada bir noktaya 
dikmiş düşünüyordu. Mazide ya
şamış olduğu güzel ve ıztırablı 
.günlerin, tatlı ve acı hatıraları şim
di bir sinema şeridi gibi gözleri
nin önünden geçiyordu. 

• •• 
Zerrin, tanınmış bir doktorun 

biricik kızı idi. Altı yıl önce, da
ha babası evinde iken bir günah 
işlemişti. Ve o zamandanberi, iş

lediği bu günahın cezasını çeki -
yordu. 
Mehtablı bir yaz gecesi idi.. Zer

rin sevgilisi Macid ile köşkün bah
çesinde. ağaçlar arasında kolkola 
dolaşıyordu. 

Macid, Zerrinin mektep arkada
şı idi. O zaman yirmi iki yaşla -
rında var yoktu. Sarışın, uzun boy
lu lfı.civerd gözlü, yakışıklı bir de
likanlı idi. 

Genç adamın içleri gülümseyen 
laciverd gözleri, Zerrini büyüle -
mişti. Onu seviyordu. Delikanlı
yı görmediği günleri, büyük bir a
zab ve ıztırab içinde geçiyordu. 

O gece, Macid ve ailesi evlerine 
misafir gelmişlerdi .. Bir aralık iki 
genç bahçeye çıktılar. Kısa bir 
müddet gezindikten sonra, bir a
ğacın altında oturdular. 

Gece çok güzeldi. Gökte sayısız 
yıldızlar arasında parıldıyan gü
müş renkli güzel ayın gönderdiği 
huzmelerin altında, Marmara ışıl 
ışıl yanıyordu .. 

Bir müddet hiç konuşmadan ta
biatın güzelliklerini seyrettiler .. 
Sonra Zerrin, gözlerini sevdiği a
damın hayranı olduğu gözlerine 
dikti. Yavaş bir sesle bir aşk tür
küsü söylemeğe başladı. 

Macid iki elini, iki tarafındaki 
çimenlere bastırmış, sevgilisine 
hayran hayran bakıyor ve bir bül
bülün tatlı nağmesinden daha mü
essir olan bu güzel aşk şarkısını 
dinliyordu. 

Zerrin türküyü söyledikten son-

ra, Macid: 
- Bu gece ne kadar güzelsin 

Zerrin! dedi. 
Bu sırada genç kızın gözleri bü

yük aşkının kızıl ateşi ile yanıyor
du. Duyduğu heyecandan göğsü 
mütemadiyen kalkıp iniyordu. Sev
diği adama sokuldu: 

- Beni öpmez misin sevgilim?. 
Macid onu kolları arasına aldı. 

Ateş gibi dudaklarından öptü. Tek
rar, tekrar öptü. Ve ... Zerrin, bu 
çılgın aşık tatlı bir teslimiyetle 
kendisini sevdiği adamın kolları 
arasına bıraktı. 

• •• 
Bir kış akşamı idi. Makbule 

halası kızı Zerrinle, evinde, bir o
dada caddeye bakan pencerenin 
yfJlında oturmuşlardı. Zerrin, ağ
lıyarak b~ından geçenleri anlatı

yordu: 
- ... Bir gün, karnımda o gece 

işlediğim günahın eserini taşıdığı
mı anladım. Bunu ilk önce ailem
den sakladım. Günlerce acı ve ız-

Ve .. Salondan dışanya koşmak istedim. Arkam-

dan yetişti. 
- Belkis Hanımefendi kendinizi üzmeyiniz. 
Dedi, önümü kesti. Tekrar hızla: 

-· Bırakınız .. 
Dt:dim, ittim, çıkmak için ileriye atıldım. O, 

hfılii hiç istüini bozmuyor, soğukkanlılıkla, kelime
leri tekrar tekrar söylüyerek: 

- Nikahımız kıyılıyor efendim. Bir dakika son
ra bütün bütün benim olacaksınız. 

Daha sonra, ağzıma gelen en ağır kelimeleri Diyordu. Boğazıınnı damarları patlıy~akmış gi

bi çarpmağa başladı iÖylemeğe, hakarete başladım~ 

- Sizi sevmiyorum. 

- İsemiyorum .. 
- Ben satılık cariye değilim! 
- Sizden nefret ediyorum. 

- Siz fena bir adammışsınız! 
- Beni bırakınız!. 

-· Sizin bütün servetiniz benim için beş san-, 
tımlik bir kıymet ifade etmez! .. 

- Beni satın alamazsınız .. 

Ve ... Üzerine koştum: 
- Çabuk beni bırakınız ... 
- Bırakınız diyorum!. 

- Cahit sizi öldürür .. Korkmuyor musunuz?. 
Diye bağırdım. Ve yine kızgınlıkla ağzıma ge-

leni söyledim: 
- Sizi dava ederim .. 
- Beni zorla burada alıkoyuyorsunuzl. 

- Siz bir haydutsunuzt 

~Siz bir canisiniz .. 

- Siz bir alçaksınızt 

- Bırakınız beni! 

- Cahit şimdi beni arar .. 

(DPvamı var) 

tırablar içinde kıvrandım. NillB' 
yet dün, her şeyi anneme anlB~ 
tun. Akşamdan sonra da ann 
bu aile felaketini babama an!8t: 
mış. "Bu sabah beni evden ıcoğ 
dular. 

(Devamı 7 iTıct ıayfcıdcs) ....................... .,..., 
~RAov01 . ~ 

ANKARA RADYOSU 
- Dl\LGA UZUNLU(iC 
T.A.Q. 19,74 m. 15195 Kes. 20 J{ 

T.A.P. 31,79m. 9165 Kes. 20 J'' 
1639 m. 138 Kes. 12~ 

1 

BUGtlN 

Saat 19.05 Müzik {Millöcl:Cef 
Fakir talebe operetinden po1P

11 

ri - Pi.) 
Saat 19.15 Tünk müziği (.fil' 

sıl heyeti). 
r~ 

Saat 20 Memleket saat a~ 
ajans ve meteoroloji haberleri 1 

Saat 20.15 Konuşma (Z r 
saati) . 

Saat 20.30 Türk müziği. 
Saat 21.25 Neşeli plaklar • 

(Fuat Miinir tarafından). 
Saat 21.30 Müzik (Şan 

- Soprano Şadan Candar tıı 

fından) 

Saat 21.45 Miızik (Opera 
yaları - Pi.). 

Saat 22. Miızik (Küçük or 
ra - Şef: Necip Aşkın). c 

Saat 23 Son ajans haberle . 
ziraat, esham, tahvilat, kafllb 
yo - nukut borsası (fıyat) ti. 

Saat 23.20 "Müzik (cazbıt 1 ' 

Pi.). 
YAIUN 

Saat 12.35 'l'ürk müziği. 
Saat 12.35 Türk müziği 

Kemençe taksimi, 2 - Ne'' 
119' Burhan - Suzinak şarkı -

demdir, 3 - Ahmet Rasim - sıı 
nak şarkı - Gel seninle, 4 - A 
Bey - Suzinak şarkı - ]\.şıtı: 
yanmaktadır, 5 - Arif Bey - ~ 
zinak şarkı - Bir nigahıııla 

pıldım. • rı • 
Saat 13.15 - 14 Müzik (P.8 

şık program - Pl.). 

1357 Hicri 1 1355 Rul11i 
Cemaziyelahir Temmuı 

3 7 ..../, 
--- 16 1939, Ay 7, Gün 201, Hızır 

20 Temmuz PERŞEMB~ 
-- 1 . 
Vakitler Vasati Eı•"' 

d:\• 
sa.da.~ ---

Yatsı 

lmuk 

4 45 

12 20 

16 18 

9 oS 
4 4S 

8 42 

9 7 12 oO 
1 3 1 5S ! 21 32 
2 35 6 5~ 



1 Göçmen Mevsimi_ Ba,lıyoT 1 . ~ M ı z A H~' 

Ya ellerden Gelen ~::_,M""""''-"mm~~, 
Göçmen 1 er "·~::~:~;~, 

8u Yıl da 15 Bin lrkdaşımız ' 
4navatan Topraklarına Gelecek 
~FEYZİ ' ~ . = 

l..ı ·e • 
aı g: ne kadar oldu. Bir sonba

Un.. · 
~ u, Sırkeci rıhtımında, Ro-

. ~dan gelen göçmen vatan -
lu k karşılamış, onlarla uzun 

, ı d 0nuşmuştum. İhtiyarı, gen
ı::a~:.1nı erkeği, çocuğu, hepsi, 

'il ana geldiklerinden dolayı 
,ğ~Und~lar. Rıhtım üzerinde 

• dogru göğüslerini venniş
•er· 

ın derin nefes alırlarken: 
' Oh, ne güzel memleket ha , 

d' So 'Yorlardı .. 
ı 

0 
nra, daha evvel, bundan üç 

~. ~c: de, Trakyanın bir yerin
aytı Yapılan göçmen köylerin

lııtı irca dolaşmış. onların haya
Qj., Yakından görmüş, sözlerini 

···eın· 
Cö Iştim .. 

kardeşlerimizi bir an önce getire- J 
ceği şüphesizdir. 

mişlerdir. Göçmenler için yapılan 
modern köyler dolayısile bir çok 
yurd köşeleri mamur birer köşe 
haline gelmiştir. 

- Açlıkla, ~lığa alışmakla!. .• 

~ 
Adamın mri, kol?l§usile ortak 

olarak bir öküz satın alır. Bir müd
det sonra: 

- Birader, der. Benim bir niye

tim var .. Öküzün hisseme düşen 
yarısını keseceğim, pastırma ya -
pacağım. Sen istersen kendi his
seni kesme?. .. 

İNTİKAM AL~UŞ: 

Çirkin bir kızı bulunan bir a
dama: 

- Kızını niçin ona verdin? O 
senin en büyük düşmanındır, bil
miyor musun? ... 

Demişler, adam gülerek şu ce
vabı vermiş: 

- Evet, düşmanım olduğunu bi
liyorum. Kızımı vermekten mak
sadım kendisinden intikam alırıak
tır. 

ZEKA MESELESİ: 

- Bay! Geçende bir mecliste ze
kamdan bahs ile methediyorlarm~. 
Siz, benim bundan mahrum oldu -
ğumu iddia etmişsiniz? ... 

- Yalan söylemişler ... Zira ben, 

5 - S O N T g L G a A 'fi - 20 TEMMUZ 193' 

Uzun Müddet Yaşamak için 
Gene Kalmak mı, Yoksa 

' 
ihtiyarlamak mı Lazım? 

ÇOK YAŞıYABiLMENiN SIRLARI 
Uzun müddet yaşamak için ru

ban ve bedenen sağlam olmak la
zımdır. 

Binaenaley;h sinirlerinize hakim 

olunuz, yiyeceğinize dikkat edi
nz. İtidal ile yiyiniz. 

Kat'iyyen heyecana kapılma -

yınız. Beyhude yere vücudünüzü 
yormayınız. İspirtolu içkileri kat

iyyen kullanmayınız. K"hve, çay, 
çikolata, et, şekeri az alınız. İkin
di k<>bvaltılarını, gece süpelerini 
kaldırınız. 

Tütünü, dansigleri, monden ve 

gece hayatını ter kediniz ... 

Asabi ve hiç yoktan hidde<tle -

nen, mesele çıkaran adamların 

muhitinden, koleradan ve veba -
dan kaçar gibi kaçınız. Beyhu
de sinirlerinizi bozmayınız. Bu, 

gece yatıp rahat uyumanıza mani 
olur. 

Sinirlerinize daima hiıkim ol-

NELERDiR? 

lı~llıen memleketin mühim da
t"lııı nd:ın biridir. Her zaman, 
'en deyince, mütehassis oJ.u-

Devlet; göçmen siyasetini bu
güne kadar çok iyi bir şekilde ida
re etmiştir. Memlekete bugüne ka
dar yüz binlerce göçmen gelmiş 

ve yerleşmiş, yurdumuzun muhte
lif mıntakalarına yerleştirilmiş -
tir. Bugün, bu vatandaşlar evvel
denberi yaptıkları çiftçilik branşı 
üzerinde, müstahsil bir hale gel-

Ve nihayet, nüfus siyasetimiz 
bakımından da. çok faideli ol -
muşlardır. Gelen göçmenler, u -
mumiyetle çalışkan insanlardır. 

Az zamanda, yeni yerleştikleri 

mıntakalara intibak edebilmşiler, 

faideli olmuşlardır. 

hiç bir mecliste zekanızdan bahs- mağa alışınız. 
b 

ıı- ~rkaç gündür gazetelerde göç
Işlerine dair, havadisler gör

d • bu eski hatıralarım can -
ı .. Verilen havadislere göre, 

~ile de yurdumuza, muhtelif 
~, eketıerden bir çok göçmen 

-ek ... Hükumet, bu sene, bil
ı:ııe1' göçmen karargahlarının her 
ıı. ce llıükemmel bir hale geti
"'lles· · 
4ııak 1 Için çok çalışmıştır. Tuz-
~ 1 

göçmen karargahlarında 
~~Uıılerde tetkikler yapılmıştır. 

&!'len~: komşu mem.leketlerdeu 
~ k goçmenlerin mıktarı 15.400 
t1ı1qard.ır. Bunların 3.400 ü Roman
~ n 12 bini de Bulgaristandan 
·'n ektir. Romanyadan gelecek
ete~areketi, orada. tabiiyet mu

~& er:nin uzamasından dolayı 
ı gecikecektir. Göçmenler, bu 

~de, sekiz seferde, yani sekiz 
1ı 0 • ıte getirilecektir. Her sefer, 

•Unct b· . 4 ır yapılabilecek, yanı, 

~. n sererler 4 ayda bitirilecek-

r;ti 
..... ç.ııı•nlerin Türkiyeye getiril
"! ıç; 
laı n sefer yapacak vapurlar 

l\aıencta bir münakasa açılm~tır. 
~l leınmuzun 24 ünde yapıla -
, ır G" 
•tik.' oçmen nakli işine üç ve-

s%ivapur t~hsis edilecektir. 
\ıı Ye Vekaleti. yalnız goç -
~vı nakli işinde, her sene vapur 
~'11 ~n Ücreti olarak, yüz, yüz elli 
ltlı:ıalta Para sarfetmektedir. Va
~ · (gelen göçmenler Sirkecideki 
t~kıe;'hanede, asıl yer leştirile -
~~dı Yere gönderilinciye kadar 
ıı.k. 1'1lıııaktadır. Bunların bu
Qı~ı h~yatını geçen seferlerde 

; ~> erı zaman görmüştüm. I\er 
~lı ~ .bir oda veriliyor, hayvan
),~ın Yer gösteriliyor, sıcak 
~U dağıtılıyordu. 
. ·~ Sene getirilecek Muhacir -

t~ir~a R~manyadan gelecekler 
~~ ~ı ıle Edirneye, Bulgarıs
L· •n , l 
" .O. cceklcr de Orta ve Şar-
tı~:act, ,:u vili'ıyetlerine yerleş-

" eklcrd•r 
'alıı •. 

~~ve~~ Bulgaristandon gönderi
~le . ır 1ki gün evvel, bir sabah 
o sıııd 
1 
q~ıı.r· e çıkan bir mektupta, 
ı ~ h ıstandan gelecek göçmen

~!' 1 'r an evvel haı·eket ettiril-
~ eınenn· ·1· • ıı,k. ı edı ıyordu. 

~.·lıı~ı~Ye gelecek bu vatanda§-
ilı.i d nbaharda sevkedilecek

:~eı g Uymuşlar .. Halbuki, bir an 
h~an:lıııek istiyorlarmış .. Bul
~"lı~,ı:ı ~n gelecek bu ırkdaşla
ı,1~ hes1:rneı:ı hepsi çiftçi ve hay~ 
~'."ltı k Y.ıcıdir. Demek ki, on
<lı~ ıar~IJdı düşündüklerine göre, 
) 

1 
ki, :t ve mecburiyetleri var

lıt1ıt4r .. ı[.1e. bır dilekte bulunu -
ı_~elti , Ukumetin. bu işi tetkik 
h~. lı\e mümkünse, Bulgaris
'\>ı.. ır .. 
~. 18 1; .~un evvel anavatana 

Uzere sabırsı?laşar bu 

ERMİŞ: 

Apaşlar Cennetinin 
Esrarengiz Barları 

olunduğunu işitmedim ki ak;;i,ni (Devamı 7 inci ıayfada) 

iddia edeyim!... i===~=========================~==-=;====::=::=~:==: 

HİTLERIN Fransa Büyük 
İhtilal i ve Kadınlar 
Tarihe Gecen Madam Rolan Tam • 

Bir Cesaret Timsalidir 
na ne cinayetler işlenmiyor! ... 

Madam Rolanla beraber hazine 
memurlarından biri de idam olu-

- Oğlum, bugün ne kadar sı

cak var. İnsan, kurşundan olsa 
eriyecek!. .. 

- Evet, babacığım ... Hatta sa
bahleyin verdiğiniz yirmi beşlik 
bile iki kuruş kalıncıya kadar e
ridi!. .. 

MüŞTERİSİ VAR: 

Müşteri - Beni akıl hastanesi
ne götürmek için ne istersin? ... 
Şoför - Orada kalacak mısı -

nız? ... 

Fransızlar geçen gün Büyük ih
tilalin 150 inci yıldönümünü kut
luladılar. Fakat bu ihtilal esna -
sında bir çok kimseler idam olun
muştu. Bunlar arasında yüksetk 
tabakaya mensup bir çok kadın -
hır da var. 

nacakk Zavallı çok asabi görü - _ Şoför _ Müşterim var, ba-
nüyordu. Kendisini teskin etme-

1 

Müşteri - Evet ... 

yım .... 
ğe çalıştı. Muvaffak olamayınca: • • • • • ••• • • • • • • 

- Müsaade ediniz de sıramı si· ....... ,.......,..........,....,....,.....,.. ........... .....,.....,,..,.,_..., 

İhtilfil mahkemesi tarafından i
dama mahkUnı edilen Madam Ro
lan bilhassa zikre değer. 

Madam Rolan, idama mahkum 
olduğu gün büyük bir itina ile gi
yinmişti. Üzerinde beyaz bir rob 
vardı, siyah saçları çözük ve be-

• 

ze vereyim. Bu suretle benim ölü
mümü görüp müteessir olmak -
tan kurtulmuş olursunuz!.. 

Dedi. Felaket arkadaşı bunu ka
bul etmek istemedi. Madam Ro -
lan: 

- Nasıl, dedi. Bir kadının son 

ı 

Madam Rolaıı. seyaset meydanına götürülüyor 

!ine kadar dökülüyordu. Bu robu 
ruhunun temizliğine sembol ola
rak seçmişti. İdam kararını işitti
ği zaman çehresindeki tebessüm 

ricasını red mi ediyorsunuz? .. 
Hazine memuru kabul etti. Ka

fasını giyotine teslim etti. Madam 
Rolan, bir kahraman gibi öldü. 

kaybolmadı. Esasen kocasırun da 1---------------:-ı 
ayni cezaya çarpıldığını biliyordu. Denizlerin Derinliği 
Ve Onunla beraber öleceg· inden 

Büyük denizlerin en derin yeri 
memnun oluyordu. Filipin adaları civarındadır. 
İşkence meydanında, Hürriyet Geçenlerde burada yapılan tec-

heykelinin önünden geçerken e- rübede derinliğin 7,000 metre ol
ğildi ve tarihe geçen şu sözü mı- duğu anlaşılmıştır. Manş denizinin 
rıldandı: derinliği 200, Akdenizin 1,500 met-

- Ah! Hürriyet ... Senin namı- rodur. 

Litvanyayı 
Teşvik 

Ediyorlar 
İngiliz gazetelerinde okunduğu

na göre Alman Hariciye Nazırı 

Fon Ribbentrop Litvanyadan şu
nu istemiştir: Vilno şehri Lehlile

·rin elindedir. Bunu Litvanyalılar 
almalıdır!. Eğer Litvanyalılar Vil
no'yu Lehlilerden kurtarmağa 

kalkarlarsa bu Lehistan için ye
ni bir gaile teşkil edecektir. Al -
man diplomatları bunu düşünerek 
Litvanyayı bu yolda teşvik etme
ğe başlamışlardır. 

• 1 •• • 1 •• •••••••••••••••• 

Bir Dakika 
Diyip Geçmeyiniz. 
* Bütün dünyada 31,000 ki

lo pamuk tohumu istihsal o
lunur. * Kanadada 250 yaprak si-
garası yapılır. • * Fransada 120 kilo çinko 
istihsal olunur. * Avustralyanın harb tah
sisatı 2,850 dir. 
* halyada 40 kilo alomin -

yom imal olunur. * Amerikalılar boks maç
ları için vasati olarak 1,900 
frank sarfederler. * Amerikada tabii gaz is -
tihsalatı durgundur. Buna 
rağmen 1 dakikada l,7il0,0UO 
metre mikabı gaz istihsal olu
nur. 
* Büyük Britanyada inşa

atta kullanılan kerestenin bü
yük bir kısmı Finlandiyadan 
gelir. Dakikada 2.975 franklık 
kereste sarfolunur. 
İŞTE 60 SANİYE GEÇTİ. 

Burada Belalılar Her Gün 
Bir Kadın 

Parisin bilhassa kenar mahalle
lerinde c,\paşlar Cenneti> esra -
ren.giz barlar vardır. Burada sık 
sık cinayetler olur. Katiller ek
seriya barlarda Çalışan kadınla -
rın belalılarıdır. 

Geçenlerde yine böyle bir vak'a 
olmuştur. Fransız gazeteleri şu 

izahatı vermektedir: 

Vals bitmezden evvel, birden
bire kavalyesinin kolunu bıraktı, 

çekildi. İhtimal, salonun bir köşe
sinde küçük bir masanın önünde 

oturan, menta içen adamı gör -

mü.ş.tü. Ondan çok çekiniyor, çok 

korkuyordu. Niçin? Bunun sebe -
bi bir türlü anlaşılamadı. 

Dansigden çıkar çıkmaz otobü
se atladı. Port Dore istasyonuna 
gelioce bilet almağa lüzum gör

medi. Elinde birinci mevki bir a
boneman karnesi vardı. Boş kom

partımanlardan birine girdi, ar -

kasını kapıya döndü, oturdu. Bu 

•• 
Oldürüyor.lar 

suretle, rlhtımdakileri görebile -
cekti. 

On dakika sonra bir adam is
tasyon şefinin yanına yakla§tı, 

ve: 
- Vagonda bir kadın ölüsü var. 

Bıçak henüz boğazında duruyor, 

Dedi. Kadının ismi Letitya To
ro idi. Zıııbıtaca yapılan tahkikat
ta dansı 90k sevdiği, her pazar 

günleri dans yerlerine devam et
tiği, ekseriyetle maihalle baloların

da görüldüğü anlaşıldı. Kafas.ını 

bulmak kabil olmadı. Cinayetin 
sebebi de anlaşılamadı. Öldüren 
kimdi? Niçin öldürmüştü?. 

Birçok rivayetler çıktı: Kadı -

nın casus olduğundan, Gestapo ta

rafından öldürüldüğünden ba'lıse

dildi. Zabıta, kadını sevenlerden 

bir • belfilı• nın öldürdüğüne kani 

idi. Fakat bir türlü izini bulma -
ğa, yakalamıya muvaffak ola -
macİı. 

Letitya Toro, dans, balo mera -
kına kurban gitmiştir. 

Gilhem sokağı balosunun kapı

sında Holsteler adlı bir belalı bek

liyordu. Balodan çıkan bir eğlen- I 
ce kızı, Madlen Duterlin kendisini 

görünce kaçmağa ve: 

- İmdad!.. Marius! .. diye ha -
ğırmıya ba~ladı. 

Sabıkalı bir serseri olan Marius 

bunu iştti mi, Holsteleri üç kur

şunla cansız yere seren o mıydı? 
Bu anlaşılamadı. Fakat, jüri he
yeti kendiı;ini yirmi sene kürek 
cezasına mahkum etti. 

Parisin, bilhassa kenar mahal
lelerinde, r.ıhtım üzerindeki dans 

yerlerine ve bu yerlerde verilen 
balolara devam eden eğlence ka

dınlarının ba§ları beladan kurtul
maz. 

Buraların müdavimleri, işsiz ve 
güçsüz, sabıkalı çapkınlardır. Bun

lar, karıları çalıştırır !ar, onların 

paralarile geçinirler. Bazan kadın 
• yüzünden biribirlerile boğuşur -

lar, kavga ederler. Biribirlerini 

öldürür~er. Zavallı Letityanın 

bunlardan biri tarafından öldü -
rüldüğüne ne şüphe! . 

HUSUSİ 
YAVERi 

Hitlerin hususi yaveri olan yüz· 
başı Viedman politika işlerinde 

mühim roller oynamış bir adam
dır. Bir müdde evvel Viedman A
merikaya gönderilmiştir. San F
ransiskoda konsolosluk ediyor. İn· 

\ 

Viedman 

gili zgazetelerine göre Viedman A· 

merikada boş durmamakta ve Av
rupa, işlerine karışmamak istiyen 

cereyanı kuvvetlendirmektedir. 

Hatta Viedman belki bir gj;,. Al
manyanın Vaşington elçisi de ola

caktır. Hitler kendisind~n çok 
memnundur. 



Italyanın Midilli ve 
Sakızda Gözü Var 

(1 inci sahifeden devam) 
1937 de Niyon konferansından 

ısonra, Türkiye hükumeti İngiliz 
ticaret gemilerinin tahtelıbahir te
cavüzıerden korunınalaTı için Çeş-ı 
me önünde demirlernelerine mü
saade etırtifşti. Çeşmeden Antalya
ya kadar uzanan pütün sahHJ.er 
taiılkim edilmiştir. 

Karaıburundaki kaye.lıklar da 
oyular~k kale haline getirilecek 
ve uı.un menzillliı floplarla techiz 
edilecektİiT. Küçü~ limanı 

genişletilı?cek, buraya haı:ib gemi
lerini istiab edeb~ doklar yer
leştmlecektir. Ayni zamanda bu
rası büyük bomlbardıman tayya
releri için bir hava ~ü şekline 
rokulacaktır. 

1NGİLİZ AMİRAL GEMİSİ 
İSTANBULA GELİYOR 

Londra 20 (Hususi) - Bir İn
giliz filosu, amiral gemisi de da
hH olmak üzere, Yakmşarlt liman
ların1 ziyaret etmek üzere ağustos 
bidayetinde hareket edecektir. 
Amiral gemisi İstıanbu1a gixrocek, 
filonun bir kısım diğer cüzütam
laırı da bir nezaket z~yaretinde 

buhmmak üzere İzmire uğnya -
cakıtır. Şimdilik Bulgar, Roma'JllYa 
ve Sovyet limanlarını ziyaret için 
verilmiş bir karar yn:ktur. Maa
mafih lbu ziyaretler yıeni progr~ 
lara konacaktır. 

BiR HARB OLURSA 
POLONY ANIN VAZİYETİ 

Varşova 20 (HU'SUSİ) - Bir bari> 
!halinde İngiliz ordusunun Fransız 
orduları Başkumandanı General 
Gamlcn'1n eline verileceği malCım-1 
aur. Pokmya ordusunun da Fran- 1 

Bir Çocuk 
Pencereden 

Sokağa Düştü 
Küçükay.asofyada Cincimeyda -

nımrla oturan 9 yaştnda Necdet 
adında tır çocuk ibugün öğle ü
zeri evin ikinci kat penceresinden 
sokağa düşerek mUhtıelif yerlerin
den yaralanmış, ha-staneye kaldı
ruar~k tedavi altına ahnmıştr. 

~ 

Adliye işlerimiz 
Adliye Vekili Fe1lhi Okyar dün 

adliyede meşgul 01.muştur. Vekil 
adli.yede gazetecileri de laaıbul ede
rek sorulan suallere cevaben şun
ları söylemiştir: 

- Mücrim çocuklarm hallerini 
ıslah ederek memlekete .müfid bi
rir uzuv olmalarını temine gay -
ret ediyoruz. Edirnedeki ıslantıa
neyi Ankara civannda dalNı mo
dern bir şekilde naklen 1esis et
meyi düşünü~ruz. 

Jüri usufü iyi bir usuldür. Mem
leketi:mi.We tatıbiki ciıheti 'bir te~ 
kik mevzuu olabilir. 

Adliye binasının bir an evvel 
yapıhnıasını istiyoruz. Bh- buçuk 
seneye kadar İstanbul a-0.liye teş
kilatının Sultanabmeddek.i yeni 
binasına yerleşmiş olacağını tatı

min ediyoruz.:ıı 

sız Başkumandanlığı emrine ve
rilmesi projesinden sanma.zar e
dilmiştir. Pok>nyn ordusu müsta
kil hareket edecek, ancak bütün 
umumi direkitifler Paristen veri
lecektir. Bir hartb halinde P.olıonya 
ordusu şaıık lromşularile sıkı bir 
temas halinde bulunacakt:tr. 

İngiliz denizaşırı kuvvetıeri u
mumi müfettişi General İrona -
id'in Varşova seyaha:ti netıicesinde 
bir harb halinde her iki memleket 
hava kuvvetlerinin teşrrki mesa
isi teshil edilmiştir. Şmdi.den Leh 
pilotları İngiltereye gelerek, İn
gfüz tayyarelerinde tecrübeler 
yapacaklar, buna mukabil İngiliz 
pilvtları da Polonya tayyarelerine 
alışnlak iQin Polonyaya gidıerek 
uçuşlar yapacaklardır. 

mGİLİZ TAYYARELERİNİN 
YENİ UÇUŞLARI 

Pa.ris 20 (Hususi) - İngiliz bom
baroıman tayyarelerıı dün de Fran
sız topraklan üzerinde uçuşla!' 
yapmışlardır. Fransn tayyareleri 
de yakımda İngiltereye gidecclk -
lerdir. 

BİR PORTEKİZ ASKERİ 
HEYETİ PARİSTE 

Paris 20 (Hususi) - Bi;r Porte
kiz askeri !h~yeti Londraıdan bu
.raya geJıniştir. Birkaç gün sonra 
Lizbona dönecektir. 

CUMHURREİSİ FRASIZ 
GENERALİNİ KABUL ETnİ 
Reisicuırlhur İsmet İnönü dün 

saat 16,30 rur Çankay.ada, lbcralıe
rmde Fransız büyük clçisi M. 
Massigli olduğu halkle Orgeneral 
Hutzingeri kcibul buyurm~ar -
'dır. 

_f _A_s_k_e_rl_ik_l __ şl_e_ri_I 
DAVET 

Bakırköy askıerlik şıibe<Jindcn: 

Bakırköy askerlik şui>esinde ka
yıtlı sivil eczacı Samoel Ba:roha 
oğlu 313 doğumlu Mayer ve vete
riner Sempa't oğ1d Dedeağaçlı 308 
doğum1u Leonun hır ihafta zarfın
da nüfus cüzdanlarile şırb~ mü
racaat €tmeleri. 
' .Fatih Kaymakamlığından: 

Yedek subay Süleyman Salih 
Şimşeğin askerlik şubesine mü -
.ra<!aati. 

Kartal askerlik şubesinden~ 
ŞUbede kayıtlı şehit yetımleri 

ile harb malfıUerınin temmuz ayı 
içinde pa.zarıtesi ve çarşamba gün
lerı ikramiyelerini almak ü2cre 
dörder fotoğrafla şubeye gelme -
leri. 

Bir Vapurda iki Kaza 
Şamandırada 'bağlı İtalyan bay

raklı Kırpoarman vapurunda ça
lışan tahmil ve tehliye amelesin
den Almıed parrtalonu sapan ara
sına sıkışma-sile muhtelif yerlerin

den · ağır surette yaralanmıştır. 
Ayni vapurda yük vermekte olan 
bir mavunada çalışan Riza oğlu 
Yusuf da rnavunanın ambarına 

düşerek başından yaı·alarumştır. 

Her ikı yaralı Beyoğlu hastanesi
ne kaldırılarak t(.'ldavi altına alın
mışla:rdır. 

Makineye Verirken: 

Amerika Bitarnflığı Bırakmıyor 
Vaşington 20 (A.A.) - B. R006e

velt, bitaraflık kanunun yeniden 
gözden geçiribnesi hususwıun ha
lihazırda ayan meclisi taırafmdan 
müzakere edilmesini temine mu
vaff ak olamamış olduğundan şhn-

di Amerikan efkar umu.ıru,..ooini 

kongrenin tatilini müteakib Ame
rika dahilinde yapacağı seyahat 
esnasında irad edeceği nutuklarla 
kendisine celbet.meğe çalışacak -
tır. 

• • • • • 
Çankayşek'in Bir Mesajı 

Sunkıng 20 (A.A.) - Başku -

1 
mandan Şnnkay~eık ha:rb mıntaka
lnrı sakinlerine radyo ile neşre
dilen bir mesajında dıyor i: ı 

- Vazifem sızleıri kurtarmak -
tır. Fakat sız de kurtulmak için 
çal şmahsınız. Musellfrh kuvvetle
rın cıdalinE ış• ırak edınız Duşman 
rıık ilerliyemiyor. Ve uğradığı uı· 
yıat buyüklur. Duşmanı daıma ta- l 

ciz etmelisinız. Çeteler teşkil edip 
mıntakalannızda .tathir:ı> ameli
yesine devam etmelisiniz. Vergi 
vermemelismiz. Japon mamulau 
kullanmamalısınız. Hainleri orta
dan kaldırmalısınız. Japon ordu
sunun inhilalini tacil elmek için 
ne mümkünse yapmalısınız. Ya
kın bir istikbalde tamamile kur -
tulacağınızı temın ederim. 

-------~~~~· 

S·POR 
G. Saray-D. Spor 

Hakemi 
Ankara, 19 (A.A.) - Anado

lu ajansının haber aldığına gö
re, Galatasaray - Demimpor maç 
lanın idar.c etmesine heyetçe ka 
rar verilmiş olan İzmir hakem
lerinden Mustafa Balöz hususi 
işlerinin kabettirdiği zaruretler 
altında İzmirden ayrılmasına im 
kan olmadığını bölge kanaliyle 
bildirmesi üzerine, iki klübün 
murahhasları davet edilerek her 
iki maçın idaresi için İstanbul
dan veya diğer bölgelerden bir 
hakem üzerinde müştereken u
yuşmaları ve bu mümkün olma 
<lığı takdirde icabı düşünübnek 
üzere keyfiyetin bildirilmesi be
den tel".biyesi genel direktörlü
ğünden alakadar dairesi tarafın 
dan İstanbul bölge başkanlığı

na tebliğ edilmiştir. 

Satye Tahkikatı 
( l inci sahifeden devam) 

Kevkep de iki bin lira kefaletle 
tahliye edilmişti. 

Dün de Rejans şirketi müdü
rü Meteos dördüncü sorgu hfı -
kimliğinin kararı ile bin lira ke
faletle tahliye edihniş, serbest bı 
rakılmıştır. 

Diğer tarartan mevkuflardan 
Denizbank katibi umumisi Sa -
dun Galip, Denizbank hukuk 
müşaviri İsmail, Yahya Caniş ve 
Milli Reas.<;ürans hukuk müşavi
ri avukat Atıf Ödül de dördün
cü sorgu na.kimliğine müracaat 
ederek para kdaletilc tahliyele
ri ni istemişkrdir. 

Sorgu hakimi B. Sami bu maz 
nunlar haldtındaki kararını bu -
gün verecektir. 

Satye Davası 
Satye binasının satışının iptaıl 

edlimesi için Denizlbank tara -
:Undan Satye şirketi aleyhine 
birinci ticaret mahkemesınde a
çılan davaya dün de deıvam e -
dihnişt.ir. 

Denizbank lfığvedildikten son
ra bina Münakalat Vekaleti ta
rafından Limanlar Umum Mü -
dürlüğüne devredildiğin.den do

layı, davacı yerine Limanlar Mü 
dürlüğü geçmiştir. Dün muba -
kemeye gelen Limanlar Müdür 
lüğü avukatı Faruki Dereli bu 
hususa dair evrakı ~etirmiş, 
m®kerne de tetkik için duruş
mayı başka bir güne bırakmış
tır. 

İstanbul İcra Hakimlinğiden: 

Mehmet Galip İnelin Kongorda
to müddetinin uzatılması hakkın
<ıa vukubulan taleb komiserin tek

lifine göre muvaftk ohnakla müd

detin icra ve iflas kanununun 287 
inci maddesinin son fıkrası muci-

bince iki ay müddetle uzatılması

na ve keyfiyetin usulcn ~liğ ve 
ilanına kararı- verildiği ilan olu -
nur. 

~ayı Tıbbiye Taciri Meh met 

G alip İnel 

Kon.gordato Kamiserliğinden: 

İstanbul Yenipostane yan sokak 

Alyanak hanı altında 1 - 3 numa

ralarda eczayı tıbbiye ticaretile iş

tigal etmekte iken konkordato hü

kümlerinden istifade için İstanbul 

iora ·tctkık merciinde mühlet alan 
Mehmet Galip İnel alacaklıların-

dan alacaklarını müddeti muay - . 
yenesi zarfında bildirmiş oJanJa-

rın borçlu tarafından teklif edi -

len Konkordatoyu müzaıkere et -
mek üzere 31 temmuz 39 tarihine 

rastlıyan pa2artesi gunü saat on

da Yenipostane aTkasında Türki

ye hanında 14 numaralı büroda 
toplanmağa davet olundukları ve 

alacaklıların top1anmağa takad • 
düm eden on gün zm-fında vesi -

kaları tetkik edebilecekleri kra 

ve iflas kanununun 292 inci mad

desinin son fıkrasına tevfikan ılan 

olunur. 
Konkordato Komiseri 

ISTANBUL Oniki Ada ve 
Türkiye 

Senesi Hesap ismi 

9.37 

(1 inci sahijeden devam) > 

bah5olaroo.z. Fakat, buna rağmen . > 

İtalyanJ:ann in iki adayı Türklere > 

karşı müdafaa için değil, biJakis > 

taarruz içiın hazırlıadıkfarı, tahkim > 

etıtikleri de yılla:rd'anberi gözü - 938 
mü.ı.den kaçmıyan bir haki.kat·tir. 

JI 

İtalyanların on ikiadayı Türklere 
> 

yerek Türkiyenin tecavüzi ihtimal-
> 

leri Gtarşısınd.a on iki adayı tah-
kim ettiğini söylerken bu tevile 

> 

> kanacak, i·naınacak ne bir Türk, 
ne de bir 'başka herihangi bir kim-

> 

seyi bulaibileceğini zannediyor > 

ise muhakkak ki, altlanıy<ır ve ha- > 

tanın büyü-ğüne düşüyor. Ancak, • 
yiıne İtalyanın İtal'yanlığıoo inan- c 

dığı kadar i.wınması Iazımdıır ki, > 

on iki adada ister açık, ister ka- • 
palı y.ap,!l<!ağı tabşiOat ve tahlki- > 

matın taaııruzl ve becavüzi noktai c 

nazardan Türkiye içiın zerre ka- c 
dar clıermniyeti olmadığı gibi c 

Türkiyenin müttefikleri için de > 

sıfır kıymetten ileri bir değer ta- • 
şımamaktadır. Bu itibarla ne te- ::> 

vil ve ~nkara sapmıya, ne de :ıı 

Türklerden durup dururken on > 
iki aclaya bir tecavüz ge.l«:eğini > . 
yayan yersiz bir hikayeye lüzum > 

yoktur. > 

l~TE!\f İZZET BENİCE JI 

· ·········· · · ·: ············ 939 
Danzıgde 939 

Vaziyet Nazik > 

C1 inci sahifeden devam) > 
ğuna dair Bitlerin söylemiş ol- > 

duğu sözleri unutuyor. Varşova :ıı 

hükumetınin değil, ancak Dan - > 

ziglilerin emeli tahakkuk edebilir. :ıı 

Doktor Göbbelc; de Danzigi son > 

defa ziyaretinciE. bu hususu bir > 

de.fa daha ifade etmişti. Belki mü- > 

zakere olabılir, fakat Danzigin > 

Almanyaya iltihakına karar ver - > 

mek şartile... > 

Berlin 20 (Hususi) - Londra- > 

da Kinghol isminde esrarengiz 
bir adam şimdiye katlar yüz bine 
yakın Almana mektuplar gönder
rnıştir. Kingbol bu mektupların -
da Almanları Nazi rejimine karşı 
isyana teşvik etmektedir. 

Propaganda Nazırı Göb'belS bu 
mektuplardan bahsederek, fo.gi
liz Hariciye Nazırı Lord Halifaksa 
hücum etmektedir. Bu mektuplar 
sadece İngilteroden gönderilme -
mekte, Fransız, Belçika, Danimar
ka, İsviçre ve halta Alman posta
larına da verihnektedir. Zarfların 
üzerindeki yazılar ayni olmadığı 
için Alman posta jdaresi bu me'k
tuplaTın adresleri yazılan kimse
lerin eline geçmesine mani olama
maktadır. 

> 

:ı> 

936 

> 

> 

937 
938 

ıı 

JI 

> 
, 
;ıı 

939 
> 

Not 
828 
190 
646 
646 
509 
65 
41 

482 
646 
677 
46 
17 

119 
197 
379 
350 
509 

62 
699 
650 
684 

14 

57 
621 
815 
829 
819 
582 
661 

6 
68 
31 
30 
99 
99 
17 
17 

149 
149 
56 

488 
585 
585 
680 
680 

69 
947 
947 
948 
948 
657 
230 
105 
105 

2212 
395 

2077 
264 
738 

3213 
3230 
804 

l12.8 
2022 
2999/l 

3178 
3022 

Mustafa oğlu Ahmet 
Bayram 
Zeynel O. Kazım 
Zeynel O. Kazım 
Mardiros 
Hayrettin O. Yusuf 
Ahmet Ref:ık Tunçer 
Ethem Akgül 
İsmail O. Ali 
Süleyman Topuz 
Civan Işık 
Dehri Eravcı 
Tahir Akşit 
Ali 
Suphi oğlu 
Mehmet 
Sami Günce.r 
Arif Demir 
Keropc 
Hüseyin Görür 
Faik Döven~ 
Mehmet Lutfi 
Hanri Aleksiç 
Kevork 
Anasyo O. Artin 
'l'atyos O. Haçik 
İstcpan Saraçyan 
Karabet Papazyan 
Maroiros O. Haçik 
Veli Alçe 
Mustafa Güler 
Rifat O. Şevki 
İ. Haıkkı Arman 
1smail Özdikici 
İsmail Özdikici 
Osman Tatlıcı O. 

Osman Taıt.~ı O. 
Mühibe Baril 
Mühibe Baril 
Hasan Sürmeli 
jbrahim O. Mehmet 
Karabet Aslan oğlu 
Karabet Aslan oğlu 
Karabet Kiremitci 
Karabet Kiremitci 
Mardiros O. Kcvork 
Kamil Kerekdiş 
Kamil Kerekdiş 
Kamil Çilindiriş 
Kamil Çilindirlş 
Sinan 
Zarife 
Abdülkadir 
Abdülm~cit 

Nureddin 
Apustol 
Aliçığıt 

N ecmı Başanr 
Ne<.'mı Başarır 

Melımet Tün 
Ahmet Ahnaz 
Mıra-t Aksu 
Zeynep Hayda 
Fehmi Soysal 
Hakkı 

İbrahim Çokgezcr 
Ali Riza 

DEFTERDARLIGINDAN: 
işi 

Eskici 
Hallaç 
Som yacı 
Som yacı 
Bakkal 
Bakkal 
Şekerci 

Sebzeci 
Kunduracı 

> 

Elektrik T. 
Marangoz 
Hurdacı 

<Karyola T. 
Kunduracı 

a>aspascı 

Bakkal 
Kahveci 
Aşçı 

Terlikçi 
Terlikçi 
Büfeci 
Tesisatcı 

Sayacı 

JI 

> 

Kunduracı 

Sayacı 

Terzi 
Saraç 
Süpürgeci 
Kunduracı 

Terzi 
Kunduracı 

Kun<lura<:ı 

mahallesi 

Beyazıt 

> 

K. Paşa 
Beyazıt 

> 

Yolgeçen han 
Camcı ali 
Beyazıt 

JI 

JI 

> 

> 

°Kemalpaşa 
Beyazıt 

> 

B. ağa 
B. ağa 

Beyazıt 

::> 

> 

> 

:ı> 

M . Hüsrev 
K.hane 

Camcı ali 

Tahin imalathanesi 
Tahin imalathanesi 

B. ağa 
K. P3§a 
K. Paşa 
K . Paşa 
K. Paşa 

'l'ütüncü 
Tütüncü 
Marangoz 
Terlikçi 
Kunduracı 

Kunduracı 

Kunduracı 

Kunduracı 

Kunduracı 

Kunduracı 

Kunduracı 

Sayacı 

Sayacı 

Sayacı 

Gramofoncu 
Gümüşcü 

An tenci 
Deri boyacısı 
Kuyumcu 
Tcrlikci 
Döşemeci 

Döşemeci 

Kundura 'I', 
Kunduracı 

Terzi 
Terzi 
Çorapcı 

Terlikci 

Kahvehane 
Terlikci 

Camcıali 

Camcı ali 
Beyazıt 

> 

> 

Yolgeçen H. 
Yolgeçen H. 

~ey azıt 

Çarşı 

> 

> 

> 

> 

> 
JI 

> 

> 

> 

ıokw.k No. ihbaro•111' t 
No: 

Çadırcılar 84-86/1 3/1 
Lütfullah 35 3/42 
Yolgeçen H. ı 22/22 

> 1 22/22 
Makascılar 28 14/34 
Fevziye cad. 26 11/9° 
Şehzade 163 ıs/Su 
Makascılar 30 17/68 
Kök~üler 39 5 89 
Ko~1aki dairesi 161 33 
Ordu C. 234 16/16 
Muradiye 3/1 18/61 
Çadırcılar 20 16/59 
Lütfullah 34 16/60 
Okçular 39 18/15 
Bakırcılar 19 15/53 
Makascılar 28 l 7 ;s: 
Fevziye 4-6 18/B l 
Yolgeçen H. ı 16/8. 

> 6 16fi:5 
> 5 9/N 

D. aması 37 17 "J 
Felhibey C. ıo 18/E\2 
K. Çatal H. 10 16/90 
Çatal Han 8 16/86 
Sepetci han 14-1 16/87 
Yolgeçon H. ı 16/70 
Lekeciler 15 lu/89 
Yolgeçen H. 6/1 16/81 
Kovacılar 78 lG/94 
Şehzade 60 ı 7 /85 
Ordu C. 70 17 /78 
D. arsası 69 17 /93 
Fcthibey C. 9 19/Sl 

> 63-65 1/40 
Şehzade 113 18/Sl 

;) 113 I/44 
Vezneciler 41 18/3 

> 41 l/39 
Sarnıçlıhan 21 23/18 
İratlı han 25/l 9/4 
Yolgeçen han lO 1/26 

JI 10 10/30 
JI 5 1/24 
:ıı -s l0/25 

Sarnıçlı han 16 23/21 
Jdehınet J), 9/1 25/18 

:ıı 9/l 24/S 
;) 9/2 25/19 
ıı 9/2 24/4 

Kökçüler 1-3/1 1/31 
Kazazlar 60/62 1/51 
Aynacılar 36 ı/75 

> 36 l/78 
Satıcı han 15 30/27 
Ar.abacı oğlu 26-28 'J4/25 
Bodrum H. üst k. 40 32/2 
Kazazlar orta 36-38 20/31 
R. Basmacılar 32 17 /31 
H. Elbiseciler 4 23/29 
Emirşah 8 32/29 
Divrik sokak 38 31/Io4 
Zenneciler 18 31/92 
Yağlıkcılar 103 34/20 
Bodrum 
Han K. 2 15/l 32/19 
Kazazlar koltuk 3 42/26 
Bodrum Han 

. Alman siyasi mehafili bu mek
tuplan .Tahammül edilem('7. bir 
tahrik~ addetmektedir. 

JI 

ü~ kat 35 39/39 
399 Sait Hakkı Kuyumcu > Mahfazacılar 11 s/21 

> 587 Hazaroz Kunduracı > Kolancılar 6 10/35 - => 2000 Abdülvahit Kafkas Şapkacı > Yağlıkeılar 59 '}fı/4 

Bayıltıcı Sıcaklar Beyazıt MaJjye şubesi mükelleflerinden yukarda adı, işi ve eski adresleri yazılı eşhas yeni acır'~ 
İstanbulda sıcaklar son üç gun- bildirmemiş ve yapılan araştınnalarda da bulunamamış olduklarından hizalarında gösterilen senelC 

denbc<ri şiddetinı son derece art- kazanç vergisi ve zamlarını havi ihbarnameleri keriiilerine bizzat tebliğ edilememiştir. c 
tırdı. İşin.den çıkan halk ilk fır- Hukuk usulü muhakemeleri !kanununun 141 - 142 inci maddeleri hükmüne tevfikan, tebliğ yet111 

satıla 6erinleyebihnek için kırlara, mek üzere keyfiyet i lan olunur. (5379) 
krr gazinolarına gitmekte, sucu ve 
şerbetci dükkanları dolup boşan
maktadır. Sıcaklann sinirleri boz
duğunu ela kabul etmek lazım ge
lecek. Mcselfı bu sabah Topha -
nede i'ki sucu, su satmak mesele
sinden kavga etmi§ler. birbirleri
nin ba.şlannı yarmışlaTdır. Bunla
rın ikisi de kafaları di.kihnek üze
re hastaneye .kaldırılmıştıT. Kav
ga esnasırwia atılan bardaklar • 
dan bil- kahvehanenin camları da 
kmlmıştıT. 

• Sıeaklarn datıa ibir müddet 
böyle devam edeceği anlaşılıyor. 

Hararet gölgede 31 dir. Dün ve 
bugun bazı kimseler sıeaklardan 
'baygınlık geçinnişlerd\r. Şehri • 
mizdeki bu hararet yuksekliğine 
rağmen Anadolunun bir çok ta
ra!lannda hava yağışlı gitmekte-
dir. 

Polis Şehitleri Anıtlı 
Polis mektebinin bu seneki me 

zunları dün saat 13 de Taksiın 'Cum
huriyet :ı.nıtınrı merasimle çelen ko 
ymuslanlır. 

Saat lG da vazüe uğl'undn şchid 
düşmiiş olan kahraman polislerimiz 
namına Yıldızdaki Polis Mektebi b 
:ı.hçesinde yaptırılan "Polis şelıid
leri anıtının kiişad merasimi yapıl 

\İstanbul Asliye İkinci Hukuk 
mahkemesi !J"eis1iğinden: 

Davacı İstanbul belediyesi ta
rafı.ndan müddeialeyhler Fındık -
lıda ömer Avni mahal1esi Beytil
malci sokak 16 numaralı hanede 
Rüştü ve Üsküdarda Tenbel Ha
CHl'M~llmet mahallesi Selami Alie-
fendi caddesi 40 numaralı hanede 
İsmail ve Hacı Hüseyin aleyhleri
ne açılan davasından dolayı tebli
ği muktazi dava arzuha1i sureti -
nin rnüddeialeyhlcrden İsmailin i
kametgahı hazırasmın meçhul ol
duğu şerhile mübaşir tarafından 

blla tebliğ iade edilme5i üzerine 
mezkfır arzuhalin Hu)cuk usulü 
muahedeleri kanununun 141 inci 
maddesine tevfikan 15 gün müd -
detlc ilanen tebliğine kara:ı: veril
miş olma51na rağmen müddeti ka
nuııiyes~ zarfında ceva:b ita etme
diğinden 'tahkikat günü olarak 
tayin edilen 3/10/939 saat 13,30 da 
tahkikat hakimi huzurunda is -
batı vücud etmesi için tanzim kı
lınan davetname dahi mahkeme 
divanhanesine talik edilmiş oldu
ğundan yevmi mezkur ve saatte 
mah'kcmeye gelmediği veya .ka -
nuni vekil gôndermedıği takdir
de hnkkmda rnuan1clei kanumye 

İstanbul Asliye Birinci Ticaret 
mahkemesinden: 
İstanbul b elediyesi tarafından 

Tophane Bostanbaşı Boğazkesen 

cadde.sinde Ekmekcibaşı Nöbetci 
sokağında 4 numaralı evde ve Ga
latada köprü üstünde Kadıltöy is
kclesiooe 88 numaralı . dükkanda 
müstecir Kemal Ahmet Çakım ile 
Sirkecide Yalıköşkü caddesinde 
Meymenet hanında 20 numarada 
A. Cağaloğlu aleythlerine 9.38/921 
No. lı do.çya ile açılan bedeli ic
radan .mütevellid 4066 lira alacak 
davasında oturduğu yer belli ol
mıyan müddeialeyhler hakkında 

tebligatm ilanen icrasına karar 
veriler.ek muhakeme için 9/10/939 
pazartesi saat 14 tayin ve daveti
ye ile dava arzuhali mahkeme di
vanhanesine asıhnış olduğundan 

müddei aleyhlerin mahkemeye 
müracaatla dava arzuhalini alıp 
müddeti içinde cevap lfiyihası ver

· · ci 1't Istanbul Asliye Bir.ın 

mahkemesinden: aP 
• İstanbul belediyesi W'. 
Galata köprüsünde Kadıl<;~; 
lesinde 1/88 numaralı d ·d 
Ahmed Çakım ile Sirkecı f. 
lıköşkü caddesinde Me'}'~~t 
nında 20 numarada J11~ 
tüccar A. Cağalog~hı aıe fı 

·ıe 
938/574 numaralı dosya .1 

(.' 

bedeli icardan rnüteveıııd ıı$ 
ra alacak davasın<la otutd ır! 
belli olmıyan müddeialeYll .. 

ı 

kında tebligatın ilanen 
karM" verilerek muhB'keftlt:1 
10/ 939 pazartesi saa1 t4 lİ 
davetiye ile dava arzuh9 

1; 

keme divanhanesine ns~l1l1 ıC 
ğından müddeialeyhlcrıfl 1'' 
meye müracaatla dava ıırıl 
alıp müddeti içinde cevııP f 
sı vermeleri ve muay"eJl ı:ı' 
saatte de mahkemede )1~939' 
lunmaları ilan olunur. 

meleri ve muayyen gün ve saat- ı---------
te de mahkemede hazır bulunma
ları ilan olunur. (933-921) 

-···-···-···-···-···-···-·· icra kılınacağı malum olmak üze
re ve tebliğ makamına kaim ol • 
mak i.ızere keyfiye ilan olunur. 

(37-306) 



!\'o. 29 Yazan: Rahmi Yağız 

Enver Paşa Kiğıdı Okuduktan 
, Sonra Hırsla Fırlattı ve Bağırdı 
'8ıı Ne Demek? 

Yok 
Yarım 

Diyorlardı, Yarım 
Saat Evvel 

Saat 
Tahtelbahir 

Galata Sonra 
H 

Onünde Vapur Batırılıyor.,, 
!ar- lienüz talıkike memur olııtı

gelıııediler Paşam! 
~ Şe}ıirde bir ievkaliıdelik fi

\'ar ını?. 
-11ayır p c·· .. ürde' bir ~ aşa.ın.. orun 

n1ı11/<>lı: .. İnfua'k deniz tarafında 
,,._ Sesı duyanlar böyle kesti
""'t!ar ~· · Yarım saate kadlrr ıbi-
ittııı.' biltü.n tefel'l'üatfle zaiıdev-

lıe arzederim. 
- Peı..• l' -.ı ... Bekliyorum. 

~a. telefonu iııraktı. Yerine 
llı~ e~e kalmadan ~verler'1en 
h llıtaz Bey içeriye girdi. Paşa
~ /lskeree selamladı, elindeki bir 

'<iı uzattı. İlave etti: 

~ - Bahriye Nezaretinden geli -
r efendim 

dir~nver Paş
0

a kağıda gözlerini gez
!ıl 1

· Çatık .kaşlan hayret ifade 
!(;:bir mana ile kavislendi, s<ınra 
~ çatıldı. Genç kumandanın 
!it de asırbiyetle hayretin ıim
d~ ~ meydana gelen bir ifa
ıt'.aııJ.andı. 

~t ağıdın muhteviyatını, dört beş 
ııı..~! 1k dehşetli bir haberi f(iyle 
~ııa.11: 

Umuru BahTiye Nezareti 
Sayı 

Başkumandanlık V ekilr:ti 
Celilesine 

ıı~ b t~ sa ah saat 10,30 da Marma-
luıt bulunan düşman tahtelba -
tı:r1nden mürekkeb bl!' filotilla 

~a gelmiş, İs'.,inyede d.e
ltııı Uzerinde bulunan donamna
llıif a il<i aded torpido endaht et -
~ııı· mermiler Muaveneti Milliye 

~~anında bağlı boş bir filikaya 
lıt· tle infilak etmişlerdir. 

·~lt~ı :!"aralı Ye ;t,ir şehidden mü
~:~ zabiattan başka kayda de-

11; ""'iar m~ah~de edilmemiştir. 

~l 118tuna tarafından açılan a
lt e tabtelbahirlre defedilmiş, 

ltııı 
llta araya doğru kaçarlarken Ga-
,_ b ~ılıtımı önlerinde şamandıra-
~ap ağlı duran •Derssaadet. nam 
) Ura da bis torpido 1aarruzu 
ha lar, mezkUr vapur baş am

~i~ndan aldığı yara ile birkaç da
' a ıç· •atı k ınde gaıık.olmuş, mürette-

llu Urtarılnnştır. 

ll!tı nanına tarllından ifraz edi-
1-0r . 

h ta~ıciobot ve ganbotlar bera-
llıi.1 Marmaraya hareket et -.., el'<iir 
ıı:~. . 

ltıaııq ite bakJcında doıwıma ku
llıand anlığı ve iskele, limanlar ltu-: 
'nlığı nezdinde tahkikata de-

TARZ 
~aıt: EDGAB RAYS 

&Jnr 
lı~ ~ a royelvenni çekti, zaval- 1 
<le _aldırdı. Jak, kervan'n önun

~ıde 
ll!ırır· 11 adamın arasıra başını 

" . ıp arkaya -baktığını fark etti. 
'-'Ord· • 

"'ne· Uğü bu feci manzara se-
r~1,:ı kaçırmışt.ı. Birdenbire gö
~~lı !'1• Yanlarına gitmeyi tehli
Jııuır gror ö.İ.. Uz.ıiir'.an uzağa takibi 

a ık ul .\it du. 
N~ Ut ~ .ranına gelmişti. Kü -
~~i Çocuğu~. beyazlara çörürunek
llQii ·l!ddüılüne bir .mana vere-

S~ini sordu. Jak: 
-B il~~! ' lar çok zal,m §eyler!... 

• arıa k . ~r~ ar ·adaşlık etmek, esır-

lahid Yaptıkları fena muameleye 
" 01ınak istemem "e<1· .•. 

~ Sonra dü~ündü, ilave etti: 

vam edildiği armlıınur. 

Ba!lıriye Nazırı namına 

Müsteşar 

Vasıf -
Enver Pllfll okumasını bitird~ 

ten srprf kağıdı kaldırdı yere at
tı.. Hırsla yerinde tepinerek sii7-
lendi: 

- Bu da ne demek.. Ye.rım saat 
evvel don.anma kumandanlığın -
dan gelen raporda Marmarada 
tahtelbahir bulunmadığı ileri sü
rülüymo, yatım saat sonra liman
da sarayın, ve hükfunetin önünde 
Osma.nlı donanınatıı torpidola -
nıyor. Galata rs!htımında ıaman
dıraya bağlı yat.an bir vapur ba
tırılıyor; bu ne rezalet?!. 
Paşanın hırsı gittikçe artıyordu. 

Çok geçmeden merkez kumandanı 
Ce,.,.d Bey telefonla Paşayı ara
dı, konuştular. Cevırd Bey vak'a 
hakkında mütemmim malUınatı 
veriyordu. 

- AJJıo ... Bendeniz merkez ku
ma.ndanı miralay Cevad... Biraz 
evvel sual buyurulan infilak hak.
kında yaptığım tahkikatın neti
cesini arzediyorum Paşam. 

Enver P~ aesi, mikrofon -
da gürledi: 

- Biliyorum.. Düşman tahtel
bahirleri limana gi.rı:nişler, do -
nanmaya tor.pido atmışlar, bir de 
Derııısaadet adlı gemiyi battrınli'" 
lar. Cenerıııl vapuruna atılan tor
pido da T-opl:wıe rıhtınnnı zede-. 

~ 
Cevad Bey, Harbiye N azırınıa 

vak'ayı biliş.ine 1aştı; söylendi: 
- JWet Paşam .•• 
- Hepsi bu kadar mı 
- Şimdilik verilen malumat bun 

dan ibaret Paşam .. 
Ell'Ver Paşa ceva.b vermeğe lü

zum görmeden telefonu kapaıttı. 
Donanma kumandanı Soşon bu 

bpkleomiyen taıarruız karfi.sında 

don~tı. 

Harbin bidayetinde bedbinliğile 
meşhur Amiral Ozioom; İstinye
yi üs ittihaz eden Osmanlı donan
masının burada mu'lıafaza al tında 
bulundurulmasını tavsiye etmiş, 

Soşonun gülünç ve fazla korkak 
bulduğu bu fikir karşısında lSrar 
ile: 

(Devamı tıcır J 

Uzun Müddet Yaşamak için .. 
(5 inci •ayfada"' devam) 

HAYAT İNTİZA...'1A NASIL 
SOKULUR? 

Biraz hüsnüniyet ve azim ka -
fi<iir. E\'·ve!A, yatıp kalkmayı yolu
na lroymalı. Muayyen saatlerde 
yatmalı, kalkmalı. Sonra yemek 
saatlerini, çalışına, jimnastik za
manlarını tayin etmeli. Bütün 
bunları zamanında yapmalı. 

'Boş zamanlarda beyhude yere 
vücudü, zihni yorucu il!Ylerle 
meşgul olmamalı. 

Heqeyde; tavır ve hareketlerde, 
söz söyleyi~e, hatta giyinişde iti
dalden ayrılmamalı. Kuvvetli ol
duğunuzu göstermek için vücu
dü daiına dik tutına.lL 

Saçların, çehrenin, ellerin tu
valetine itina etmeli. Elbise ve 
çamaşı~l.ar dalına temiz bulunmalı. 

Doktor Aleksi Karele göre uzun 
müddet yaşıyaıbilmek için rahat 
ve sakin bir hayat sürmek doğru 
değildir. Bilakis sakin hayata ve
da etmek, uğraşmak, mücadele et
mek lazımdır. V aletinde yemenin, 
yatıp kalkmanın faydası yoktur. 
Mütemadiyen didinmek, uğr~ -
mak ister. Ona göre: •Rahat ve 
sakin bir hayat gençliği öldürür!.• 

1 

Doktor Karel, modern ve mede
ni hayatın uzuvlanmızı yiyip bi
tirdiği kanaatinde ... 
Karnımız acıkırsa yeriz, susar

sak içeriz. Dışarıda .soğuk olursa, 
evimizde kapanır kalırız. Yediği
miz ekmekle her gün tazedir. Fa
kat az sonra dişlerimiz iyi çiğne -
mez, midemiz hazım vazifesini hak
kile görmez. Evlerimizde kalo -
rifer, asansör bulundururuz. Atıl 
bir hayat geçiririz. 

Doktora çöre çok yaşamak için: 
•Hava dcğ~melerine ehemmi -

yet vermemeli, çok uyku uyuma
malı, hazan çok, hazan az yemeli, 
sinirleri daima harekette bulun -
durmalı. Yorulmalı, yorulunca 
yatıp dinlenmeli. Mücadele etmeli, 
ıztırab çekmeli. Sevmeli, nefret 
etmeli! ... 

HANGİSİ DOORU?~ 
Bu, biribirine zıd fikiTlerden 

hangisinin doğru, hangisinin yan
lış olduğunu kestirmek biraz güç .. 

Herhalde, sakin bir hayat sür
mek, vaktini ataletle geçirmek 
doğru değil. Vücudü,.fazla yorma
mak şartile çalışmalı. Hayatın 

Ze'V'lderindeıı, eğlenceleri.ndeıı jf. 

rata dii~m.emek üze~e istifade edil
melidir. 

OGLuj 
- Fakat, yanlarına yaklaşmak, f 

en akın kiiy veya jelırin ne tar af
ta ıılunriuğunu öğrenmek mec
ıburiyetindeyim. Sonra Akut, iki
miz, :r alnıııca yolumuza devam e
deriz. 

Akırt, •peki• demek ister gibi 
biiiıtıı eğdi· Çocuk, hızlı adımlar
la ken'llaa .doğru yürüm.iye baş -
!adı. Yüz metro kadar yaklaşınca 
beyazlardan iri kendisini gördü. 
!Bağırdı, ve rovelverini çıkardı, 

Jaka doğru ateş etti. Ötekı beyaz
la yerliler de tabancalarını çıkar
dılar, ç<ıcuğun üzerine k~·şur. yağ
dırmıya başladılaT. 

Jak, hemen kocaman bir ağaç 
kütüğünün arkasına sığındı. 

Karl J amesle Sven Malben, :ıey-

Çeviren: FUAD SAMİH 

hin taarruzuna uğramaktan kor
kuyorlardı. Ve bu korku ile bir 
an evvel vahşi ormandan çıkmağa 
çalışıyorlardı. İlk şaşkııılıkları ge
çince ateşi kestiler. Bu bağıran -
!arın kim olduğunu biribirlerine 
sormağa başladılar. Yalııız Malben 
bir baya! görür gibi olduğunu 

söyledi. Yerlilerden biri, beyaz, 
çıplak \'Ücudlu bir adamın yanın· 
da garib bir mı.hhik gördüğünü i
lave etti. James omuzlarını silkti. 
RoYeh•eri elinde olarak J akın bu
lunduğu yere doğru ilerledi. 

Fakat, ağaç kütüğünün arka -
sın da birşey göremedi. J ak ve A
kut çoktan kaçmışlardı. 

Jak, çok meyustu. Büyük bir 
inkisarı hayale u.fram.ı§tı. Yerli-
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HiKAYE: Yüksek Mühendis 

iKi ANALI ÇOCUK 
Mektebi Satınalma 

Komisyonundan: 
939 Mali senesi zw:fında mekteb talebe ve pansiyonuna ait (110.000) 

par~ çama~'nn yıkaıımaın .açık eksiltmeye konulmuştur. Eksiltmesi 

22/7 /939 tarihine raslıyan cumartesi günü saat 10 da Gümüşsuyund& 

mekteb binası ;çinde yapılacaktır. Beher parçanın muhammen bedeli 

(4) kuruş olup ilk tenıinatı (333} liradır. 

(4 üncü sayfadan devam) 
Küçük bir valizle sokağa atıldı

ğım zaman bir müddet bir serse
ri gibi sokaklarda dolaştım. Son
ra, beni sevdiğine emin olduğum 
sevgilimin evine gittim. Macid ev· ı 
de yalnızdı. Kendisine evden ko
vulduğumu söyledim .. 

Macid beni dinledikten sonra: 
- Zerrin, dedi. Bu hadise beni 

pek müteessir etti. Fakat biliyor
sun ki ben mektebe gidiyorum. 
Mektebi ikmal etmeme de daha iki 
sene var. Maalesef, mektebi bitir
meden seninle ev!oeneroiyeceğinı .. 

Ona başka birşey söylemedim, e
vinden çıktım .. 

- Makbule uzun uzıın ~mu te
seU! etti ve: 

- Üzülme kardeşim, dedi. Bu
rası da senin evin sayılır .. Bir kıs
metin çıkıncıy.a kadar bizde kalır
sın .. Ne yapalım, olan olınuş bir 
kere .•. Senin de alnında böyle ya
zılı imiş. 

• •• 
Zerrin çoeuğu bir doğum evin-

de dünyaya getirdi. Ve hastane -
den çıktıktan ıonra, kızı ile bera
ber yine daywı kızının evine git
tL 

Genç kadın 50 lira maaşlı bir 
memur .olan enİ§tesine fazla yük 
olmamak için o da fabrikalardan 
birinde çalışıyordu .. 

Bir gün Zerrin, Makbule ile kı· 
zı Revnakın iııtik.bali hakkında 

konuşurlarken, Makbule: 
- Revnakı ben de, kocam da 

çok seviyoruz. Onu kendimize ev
lad yapmak istiyoruz. Okuma ça
ğına gelince, kendisini mektebe 
veririz, okuturuz. Nasıl, bu tekli
fi kabul ediyor musun?. 

Zerrin kızının mes'ud olması ve 
büyüdüğü zaman kendisine •piç• 
denilmemesi iç.in buna :razı olr 
du. ..•. 

Zerrin aşağı yukarı bir sene -
denberi kızını göremiyordu. Ev -
velce Zerrin ile Makbule gayet iyi 
geçiniyorlardı. Fakat Son zaman
larda Zerrinin kocasının karşısın
da sık sık dekolte bir halde dolaş
tığını gören Malobule, kıs -
kanmış ve bu kıskançlık yüzün -
den bir gün Zerrin ile kavga ede
rek, onu evmden koğmuştu. 

Zerrin bir kaç defa çocuğunu 

görmek üzere, Makbulenin evine 
gitmiş, fakat ana şefkatinin ne de
mek olduğunu bilmiyen Makbule, 
oruı acımamış, genç kadını evine 
almamış ve hasretle yandığı yav· 
rusunu ona göstermemişti. 

Zerrin nihayet mahkeme roari· 
feti ile kızını ondan almağa karar 
verdi... 

• •• 
Zerrin ağır ağır başını kaldırdı. 

Genç reise baktı ve başından ge -
çenleri anlattıktan sonra: 

- Revnak benim kızımdır. Yav
rumun bana verilmesini istıyo -
rum, 'dedi. 

• •• 
Hukuk mahkemesi salonu k ı-

sına kadar dinleyicilerle dolu idi. 
Herkes merak ve he~can içinde 
bu garib davanın muhakemesini 
dinliyordıL 

Şahidler sorguya çekilmeğe baş
landı. Bunlardan bazıları Makbu-

.ler kendisini oklıırla karşılamış
lardı. Şimdi de, kendi ırkından o
lan beyazlar rovelver kurşunile 

karşklıyorlardı: 

- Yerliler, oklarile vücudümii 
delmek istedikr. Beyazlar da kur
şunlarile 1:, ·ynimi parçalamak ... 
Hatta yanlarıııa yaklaşmama bile 
müsaade etmediler ... Bütün diin
ya bana düşman mı acaba! ... Tar
zanın oğluna, Akuttan başka dost 
yok mu?. 

- Akutun kabilesini teşkil eden 
kocaman maymular da sana daat 
olaıbilirler. İnsanların sana hasım 
olduklarını gördün. Vazgeç n • 
lar•n yanına gitmekten. Gel be
nimle beraber, maymunların bu
lunduğu yere gidelim ... 

Akutun bunları anlatmak için 
kullandığı lisan birkaç heceden 
\"e maymunlara mahsus işaretler
den ibar..,tti. Fakat meramını an
latıyordu. 

Jak, bir an düşündü. Sonra ba
şını kaldırdı: 

le ve bazıları da Zerrin lf!hi!ıde 

şahidlik ettiler. Nihayet şahidlere 
ma.hı;us olan yere Zerrinin sevgi
lisi Macıd geldi ve .. bu adam da 
hakikati, hadiseleri olduğu gibi 
anlattı; Zerrinin sözlerini teyid 
etti. 
Duruşma, Revnak çocuğun mah-

İsteklilerin şartnamesini görmek üzere her gün ve eksiltmeye gi
receklerin de belli gün ve saaUe mekteb binası dahilinde toplanan Sa· 

tınalma komisyonuna müracaatları. (4864} 

kemeye celbi ve karar vermek i- I~ ~ 
çin başka güne ~hir edildi.. • nhisarlar U. Müdürlüğünden: 

•• 
Hak tecelli etti. Mahkeme çocu· 

ğu öz anası olduğuna kanaat ge -
tirdiği Zerrine verdi. 

Genç kadın yavrusu ile beraber 
mahkeme salonundan koridora 
çıktığı zaman sevincinden ne ya-

işin nevi 

Gerze bakım evi inşaatı 
Gümüşhacıköy bakım 

Keşif bedeli 
Lira Kr. 
78.815,411 

Yüzde 7,5 
teminatı 

Lir" Kr. 
5.190,77 

Eksiltmenın 

Şekli Saati 
Pazarlık '1.5 

evi inşaatı 81.157.83 5.307.89 • 16 
pacağını bilemiyordu .. Kızının k;ü-
çük bileğinden tutıtu. Ana kız mer- I - 27 /Vl/939 taı ihinde teklif olunan bedeller liiyık hadde görül
divenlere doğru yürümeğe başla- mediğinden ~1kand.ı yazılı her iki inşaat yeniden prtname Ye lı:e
dılar. Fakat tam merdivenleri i- şifnameleri mucibince pazarlık usulile eksiltmeye konmuştur. 
necekleri sırada, Zerriırin omuzu- II - Keş.il ~elleri muvakkat teminatları pazarlık saatleri hizala-
ha bir el dokundu.. Genç kadın rında gösterilmiştir. 
döndü. Bu Macid idi. Zerrine ne- ili- Pazarlık 27 /VII/939 perşembe günü Kaba\a,fta Levazım ve mu 
damet dı>lu nazarlarla bakıyordıı: bayaat şubesindeki Alım komisyonunda yapılacaktır. 

- Affet beni. Zerrin! dedi. Çok IV - Keşif ve şa:rtname ve planlar her gün Levazım şubesi vez-
ıztırab çektin! Fakat inan, seni ha- nesinde:ı ve İzmir, Ankara, Samsun Başmüdürlüklerinden 394 ve 405 

li seviyorum. Eskisi gibi, eskisi kuruş mukabilinde al.nabilir. 
kadar... V - !steltl'lerin Yüksek Mühendis veya Mimar olınaları olmadık-

Ve ~özlerine ekledi: / l.arı takdirde aynı evsafı haiz bir mütehassısı inşaatın sonuna 'kadar da-
- Bunun için hala evlenmedim.. imi olank ij başında bulıınduraca:klarmı noterlikten musadda.. bir ta
Zerrin bir §eY söylemedi. Fa - ahhüt kağıdı ile tevsik etmeleri ve (70.000) liralık bu gilhi inşaatı mu-

kat bakışlarından onu affettiği an- vaffakiyetle yapmış olduklarına dair vesika \"ermeleri lizımdır. 
laşılıyordu.. Pazıil'lığa giıu:-kll'l'in, yukarda yazılı vesaiki İstanbıılda İnhisar-

Adliye binasının kapısı önüne lar Umum Müdi;rlüğü inşaat şubesine ve diğer viliiyet merkezlerinde 
çıktıkları zaman, Macid, sevgili- mahalli Natıa müdürfüklerine ibraz etmeleri ve ayrıca pazarlığa işti· 

sini ve kızını orada hazır bulunan rak vesikası alma !arı lazımdır. 
bir hususi otomobile doğru götür
dü. Zerrin otom<>bile binerken ga
yet tatlı bir sesle sordu: 

- Nereye gidiyoruz Macid?. 
Genç adam gülümsedi: 
- Mes'ud yuvamızı kurınağa ... 

M.&HMED HİCRET 
• ••••••••••••••••••••••••• 

Kadıköy 1 inci Sulh Hukuk hu
.kimliğinden: 

Kadıköyünde Suadiye Taşlılar· 
lada Asker Aziz namile maruf iken 
halen nerede olduğu bilinemiyen 
Azize: 

İstanbul belediyesi vekili avu -
kat Nurettin Kavurt tarafından 

mahkemenin 939/94 S. dosyasile 
aleylılnize ikame eyleyip yenile
diği Erenköy belediye tahsil fU· 
hesi aidatı tahsildarlarından bu -
lunduğu esnada 936 ve 37 senele
rinde yedı kıt'a makbuzla mükel
leflerden tahsil eylediğiniz para
yı dip koçanına noksan geçırerek 
yirmi dört !ıra elli kuruş ihtilil -
sen zimmetinizde kalmış olduğun
dan bahisle meblağı mezkürun fa
iz ve avukatlık üeretile birlikte 
tahsili hakkındakı davada namı
nıza gön.derilen davetiye üzerine 
ikametgahınızın meçhuliyeti anla
şılmakla bittaleb on bef gün müd
detle ilanen tebliğat crasına ka -
rar verilmiş olduğundan muhake
menize bakılmak ıçin tayln kılı

nan 14/8/939 pazartesi günü saat 
10 da Kadıköy Sulh Birinci Hukuk 
mahkemesinde bizzat veya tara
fınızdan musaddak vekhletname 
ile bir vekil göndermek suretile 
hazır bulunmacbğmız takdirde 
hakkınızda gıyab kararı ittihaz o
lunacağı ve bu babdaki davet ar
zuhali ile davetnamenin mahke
me divanhanesine talik kılınmli 

olduğu tebliğ makamına kaim ol
mak üzere il&n oı"unur. (19306) 

- Peki, Akut! dedi. Kabul edi
torum. Haydi, senin bbilenin 
bulıı:ndnğu yere gidelim ... 

-8-
MAYM:UNLAR KRALI!. 

İsveçli serserilerin, zalim şey
hin nüfuzu altın.da bulunan vahşi 
yerden kaçtıklarındanberi tamam 
bir sene geçmişti. 

Küçük Meryem, yine evvelki 
gibi yaşıyordu. Şey'hten ve adam
larından daima hakaret görüyor
du. Fak:.ıt ses çıkaramıyor, şikA

yet edecek bir kimse bulamıyor
du. 

O gün, keıırdi kendine bir oyun 
icad etmişti. S.Vgili bebeği için 
yapraklardan bir çadır yapmıştı. 
Şimdi yemek s&frasını hazırlı -
yordu. Büyücek bir yapraktan 
yaptığı siniyi çadırın önüne koy
muştu. Üzerine, yapraklardan ta
bakları yerleştiriyordu. O kadar 
dalmıştı ki yakındaki büyük a
ğacın yapraklarının titrediğini 

farkatııııiyor<l.u. - Devamı t'ar -

VI - Taliplerin kendilerinden aranılan \"esaik ve % 7,5 güvenme", 
paralarile b:rli.kte pazarlık için tayin olunan gün ve saatlerde mezkıir 
komisyona gelmeleri ılfin olunur. (4782} 

Ankara Valiliğinden : 
Ankara Vilayetinin Haymana ve Bala kazalarına tabi Mahametli 

ve Bağçe köylerinde şlınalen Kırıklıçeşnıe üstündeki Çak.maklıbel n k
tasından Bağçe köyü cami:ne hattı müstakim, şarkan Bağçe köyü ca

miinden Seiaınetli köyünden .M:aharınetli .köyüne gidPn yol civarındaki 
beton sütun noktasına hattı müstakim, cenuben mezkür beton sütun 

noktasından Karakuş yuvasına hattı müstakim, garben Karakuş yuva

sından hudud başlangıcı olan Kırıklıçeşme üstün.dek\ Çakmaklıbcl nok

tasına hattı mıist~kim ile mahdut 244 hektar arazide Nuri Kaflı, Said 

Mermer, Ahmed Rami Topuz, A.dil Etem Özer taraflartndan 3/11/1934 

tarihli ve 1/21 numaralı ruhsatnameye müsteniden aramakla meydana 

çıkarılan L'ğnit madeni 99 yıl müddetle adı geçenler uhdesine ihale 
kılınacağ,ndan M~Rdin nizamnamesinin 36 ve 37 inci maddeleri muci
bince buna itiarzı olanların 5/6/11139 tarihinden itibaren iki ay müddet 

içinde Ankarada İktısad V"kaleti makamına veya Ankara Valiliğine 
bir ist:da ile müracaat eylemeleri ilan olunur. 

Yüksek Mühendis Mektebi 
Komisyonundan : 

Eksiltmeye konulan Miktarı Muhammeıı Pey 
Eşvanın cinsi rledeli akçesi 

.E.lbise 67 ta. 17,60 89.00 

Yatak ve yorgan 

çarşafı 1000 ad. 1,70 128,00 

Satına ima 

1erihi 

3/8/939 

3/8/93~ 

Eksiltmenin 
Sa •tı So«li 

14,30 Aç.k 

14.45 Aı;ık 

l - Me ·teLin 939 mali senesi zarfındaki '-llliyaçları .açık eks;,tll'~ 

ye konulmu~ı.ur. 

2 - Bu ihtıyadarı.n cins ve miktarlarile ıııuhaınroen bedeller. ve 

ilk tern•natl:.rı eksiltmenin tarih ve vekilleri hizalarında gösterilmişt ı". 

3 - İs!t:klJu 39 mali sene&ıne ait Ticaret odası Yesikal r 

terecek !erd.:r. 
,gos-

4 - Şartnam~lerini görme!< isteyenlerin ıher gün l"e eksilt.me\·e gı-

:eceklerin belli gün ve saatte Gümü şsuyunda mektea binası datıiliııdeki 

koı:nisyona ınüracaatları iliın olunıır. (5184) 

Ankara Valiliğinden : 
Ankara Vilayetinin Haymana kazasına tabi Selimetli köyünde ş'· 

malen ve şarkan Kırı'klı çiftliği mezarlığı üstündeki beton sütundan 

başlayıp Kırıklıçeşme üstündeki Çakmalı:lıbel noktasından geçerek 

Kuştepes:'lle hattı münkesir, cenuben ve garben Kaştepeden başla' 

Çitoğlu kuyusundan geçerek hudud başlangıcı olan Kırıklı çiftliği m 

zarlığı üstündeki beton sütıına hattı münkesir ile mahdud 333 hektar 
arazide Nuri Katlı, Said Mermer, Rami Topuz taraflarından 3/11/1934 

tarihli ve 1/22 numaralı ruhsatnameye müsteniden aramakla meydana 

çıkarılan Liğnit madeni 99 yıl müddetle adı geçenler uhdesine i!hale 

kılınacağından Maadin nizamnamesinin 36 Ye 37 inci .maddeleri muci

bince buna itirazı olanların 5 haziran !1939 tarihinden ibaren 2 ay müd

det içinde An.kara İktısad Vekileti makamına veya Ankara Valılığine 
bir istida ile müracaat eyle.ıneleri ilan olunur. 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı İstanbul 
A 

Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan : 
~ - Komu<ıuılı.Jı: ihtiyacı için 1353 Çift erort yemı 'Iİ6i aı,.s: eksilt

meye konulmu~tur. 

2 - Tahmin fiyatı 2976 lira 60 kııruş ye unkkat teminatı da 224 

liradır. 

3 - Nümune ve ~artnamesi komisyondadır. Görülebilir. 

4 - İsteklılerin kanuni vesika ve teminat makbuzlarile 4/8/939 

cuma günü saat 11 de Galata Rrhtrm caddesi Veli Alemdar hanındaki 

'komisyona gelıneleri. (5373) 




