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20827 En Son Telgraftan Ve Haberleri Veren Akşam Gazetesi Sııh.ilı Ye B•1111uharriri: 
E T E M İZZET BENİC J: YIL : 3 

1 n g i ite re, Japonların BUtiin Dediklerini Kabul Etti 
_Amerikalılar Diyorlar ki : "lngiltere ve Fransa Emrivakilere Mütemadiyen Boyun 
Eğdikçe,- Totaliter Devletler Yakında Daha Bir Cok Emrivakiler Yapacaklardır.,, 

• 
·Amerikada Bitaraflık .Kanununun Değiştirilmesini isteyenler . Çoğaldı 

Dnlki Adadaki ingilizler Artık Çinlilere Yardım 
Türkler Etmekten Vazgeçiyorlar 

5pıı!! .... ~-ısr:ı'""".d:0"""d-;:!!!!1!!110am_1! ... ~-:!!!1 1Uzak Şarkta Muharebeler Son Derece Şiddetlendi, / 
~en b&fk• blqey delil- Çinliler 13Ağustosta Büyük Taarruza Hazırlanıyorlar 

Milli Şef Bu 
Hafta içinde 
Geliyorlar 

Milli Şef İnönü pek yakın· 
da şehrimizi ıereflendirceJı: -
lerdir. Kendileri burada bir 
müddet istirahat edecekler 
ve ağlebi ihtimal ağustos zar
fında Trakyada bir tetkik se
yahatine çıkacaklardır. 

~aıı: ETEM İZZET BENİCB 
~ iki adalardaki İtalyan tah· 
bııgq ve tahkimatına ne dün, ne 
l tt ıı, ne de yarın ehemmiyet 
ı~iYoruz. Osmanlı impuator
ltt,ı· 1l:ıı z&tından ve hldlselerin 
4ıııı 1~ fuııattan istifade ederek 
tı dolunun mütemmim parçala-

llı ll]ı. 
~ •Yetinde bulunan bu ada-
~ Y•rlllflnİı bulunan İtalyadan 
~ ~Yeye hiçbir tehlike ııelebl-

•s•ne kani değiliz. 
~ lltrlıan&i bir tecavüzü TUrlı; 
\~il, deniz ve kara o:rduları tek
,, daima önliyebileceli ııJbi 
~,.a bqünkü durumumuz 
'-l'lıe de on iki ada ancak müte
s;:ezar hizmetini &örebilir. 
~U dan emin olanların .U -
C, '11hdaki kuvvet ne mana ifa· 
d""-edeqe kudret ve galebelerln
lllt llDılıı olanlar için de kayı<hız· 
llıııı 'Ynl mana ve mahiyettedir. 
ı_"'I lln içindir ki, İtalyanlann ora
~1 ~ tahfldat ve tahldmatlan
' 'llU&ııe bir kayıdsızlıkla Juırıı· 

lt ~ı. devam ediyoruz. 
ıtı .ı,.llD ııazetelerl iç efklrı D• 

\~Yelerlni ikna etmek için çem
C. b"'ne ılyuetlnin on iki adayı 
dlı\ı it nıeeele halinde ortaya koy
ııı_)' '1ıııda ınar ediyorlar. Bu ld
~'. da &lllünç bulduğumuz için 
tıı~• durmuyor, hatta tlmdlkl 
' belenı1zı bile fazla buluyo
lttı pak.at, OD iki adadaki Türk
ltı~ tlbi tutulmağa başlandıklan 
'ııd · llıcle üzerinde bihakkın ve 

:~ ~: :ı::~:rı;;;by~:a: 
'lere &öre bazı adaların yerli 
~ ert arasındaki Türkler teh
lt)~ ec!ildıkıerı s lbi Rodosta da 
ı~1 •t. Yapılmış ve hattA islim 
ile ı/•<- ikinci reisi bir arkadaşı 

So 1tlikte adadan sllrülınüttür. 
ıtı~~ 21lıııanlarda başlıyan bu tip 

•leler, llrtısadi tazyik, ııasp
~evcım• 6 ınc• ıcıhlfede) 
'\a.._ 

Makineye 
Verirken: 

kral Alf ons 
Tahta 

ı> Getiriliyor 
t ar..,.~ 
'~ . (A.A.) - Excelsıor'un 

~o·nıı ~akı muhab ırinclen: Fran-
1,,ıh,ll<ln spanyada Krallığın iadesi 
lı.rau,~ 0kluğu söy,enmekted•r. 
ite tı taraftarların.n hderi Dük 
~i ~a, 13. üncü Alphonse'a mü
teket a~ uzere dün Lozana ha-
tıuk etrn1ştir. 

t.ı h· ' Frankonun sarih tallmatı-•rnu "ık 1 ltr bulunmaktadır. Kendisi, 
~rıı. ~1.He saltanatın iadee! ıart
-... u:_a~eye memurdur. 

l-~ 

V8fington 26 (Hususi) - Tien
çin meseleı! hakkındaki İngillız -
Japon anlaşınatıına dair neşriyat
ta bulunan bazı gazeteler, Avru
pa diploma'Sisine Amerikanın iti
mad etmemekte ne kadar haklı ol
duğunu ileri •ürmektedirler. Bil· 
hassa bitaraflık kanununu değiş
tirmek !stiyen Rumelt ile Harici
ye Nazırı Hul'e mulhal!1 olanlar 
bu fırsattan istifade ederek, artık 
bundan sonra Amerikahların sar· 
sılmaz lbir umdesi olan bu kanuna 
dokuıtulamıyacağını anlatmakta
dırlar. 

İnfirad politikası taraftarluı, 

Fransa ile İngilterenin emrivak} 
kar§ısında daima serfüru etmek· 
te olıduklan suretindeki iddıala-

Tiyençin anlaşmasından sonra 
Amerikada fiddetli hüçumlara 

maruz kalan Çeınberlayn 

rını her zamandan ziyade kuvvet
le ileri sürmektedirler. 
Bazı gazeteler, gaııb devletleri 

emrivakilere mütemadiyen boyun 

15Günde 226 
Muharebe 

Chung - King (26 (A.A.) 
Askeri Çin mehafili, J a
ponlann temmuz ayının 

ilk 15 günü zarfında ce
man 3.500 mil imtidadında 

bir cephe üzerinde yapılan 

226 muharebede 16.865 zabit 
ve nefer ka~1betmiş oldukla
rını tahmin etmektedirler. 

Bundan başka Çinlilerin 
709 tüfek, 8 mitralyöz, 4 top, 
14J,520 fi4ek,, 132 be:tgir ele 
geçirmiş ve 19 zırhlı otomobil 
tahrlb etmiş oldukları söylen
mektedir. Ayni devre esnasın
da batırılmış olan düşman harb 
gemılerinin miktarı 6 dır. 

Çin ~tecilerine gelince, 
bunlar da 62 kilometre demir
yolunu ve Japon hatlarının 

gerisindeki 147 kilometre yo
lu hasara uğratmışlardır. 

Tiyençin tehriıiin umunıt bir görilnüşü 

~.,e, totaliter devletlerin de 
yenJ )"eni emrivakiler lhdBB et -
melerlnl kabul etmek pek tabil o-

la.::agını yaz.naktaaırlm-. 

Vaş!ııgtıon 26 (A.A.) - B. Hull, 
(Dwcım• 6 ınc• ıcıhlfed.e) , 

Sovyetlerle As~eri 1 

Müzakere Başlıyor 
Görüşmeler, Erkanıharbiye ler Arasında 
Müzakerelere Yol Açacak Safhaya Girdi 

P arle 26 (A.A.) - SalAhi
yettar mahafll, İngilizlerle 
Fransıızlar ve Sovyetler ara
sında yapılmakta olan müza
kerelerin yakın bir tarihte er
kA.nıhartıiye!er arasında mü • 
zakereler açılmasına medar o
lacak bir safhaya dahil olmuş 
bulunduğunu beyan etmekte
dirler. 

B. Bonnet, dün akşam bu 
mesele hakkında İngiliz mas
lılhatgüzarı B. Campbell ile ve 
B. Seeds ile B. N aggiar'ın B. 

Molotof ile yapmış oldukları 
son görüşme hakkındaki ra
porlarda münderiç malOmata 
istinaden ve bu malfunat hak
kında telefonla B. Cor'bin ile 
görüşmüştür. 

Fransızlarla İngilizler ara
sındaki noktai nazar teatileri 
bugün devam ed~ktir. Ya
kında Moskovaya askeri mu· 
ra:lılıaslar izamı hususunda 
mutabık kalınacağı .tahmin e
dilmektedir. İti!Afname bu 

hafta imzala nacaktır. 

Romanyanın Hava Kuvvetleri 

Dost ve müttefik Romanya, bütün milletler gfui, hava kuvvetlerine 
b!lıhassa ehemmiyet vermektedir. Rcmıanyada her sene temmuzun 20 
sinde büyük bir tayyare bayramı yapılır Bu seneki merasim daha par
lak olmuş ve merasimde Majeste Kral Karo!, Nazırlar ve hükO.met er
kanı hazır bulunmuştur. Bu münasebetle Hava ve Bahriye Nazırı bi:' 
nutuk söylemiş ve alkışlanmıştır. Yukarıki resim Kral Karol'un kadın 
ve erkek tayyarecileri teftiş ettiği sırada alınml!ıtır. 

• 

Milli Şefin vnldelerile ço
cukları dün sabah şehrimize 

gelınişler ve vali tarafından 

karşılanmışlardır. 

BAŞVEKİL GELDİ 
· Başvekil Dr. Refik Saydam 
dün ö~leden sonra şehrimize 
gelmiştır. Evvelki gün Yalo
vaya gitmiş olan Hariciye Ve
kili Şükrü Saracoğlu da ayni 
motörle !stanbula dönmüştür. 
Başvekil ve Hariciye Vekili 
yarın, yahud öbür gün Anka
raya döneceklerdir. 

• 
Irak ve Irana 

Tayyare 
Verilecek 

Londra 26 (Hususi) - İngiliz 
fabrikaları diğer müttefiklerine 

olduğu gibi, Irak ve İrana da tay

yare vereceklerdir. Şimdiye ka
dar Mısıra kafi miktarda tayyare 
gönderilmiştir. 

İngiltere hükılmeti bundan ma
ada Mısıra ihtiyati bir tedbir ola

rak Hind kıt'aları göndermeğe 

karar vermiştir. 

Sıcaklardan 
Kibritler Tutuştu 

Büyükdere Kibrit 
Fabrikasında Yangın 

Çıktı 
Büyükdere kiıbrit fabrikası dol

ma daire.sinde dün havanın sıcak

lığından kibritler tutuşmuştur. Çı

kan yangın siTayete meydan ve -

rilmcden söndürülmüş, ateşi sön

dürmek için uğraşan fabrika ame

lesinden Mlllharrem oğlu Mustafa 
~brahim oglu Ahmed ve Yusuf oğ

lu Cemal mıilitehf yerlerinden 
;9anmışlardır. 

f K I SACA 1 
Ceza Evinde Yatanların 

Borcu 
Ceza evlerinde yatan mahkfun

ların borcu da bir mesele oldu. 

1600 mahkumdan ancak 150 lira 
alacak tahsil edilebilmiş. Bizim 

arkadaş ha•·adisi öğrenince: 

- Hapishanedeki adamdan ne 
alınır yahu. Hele bazılarının bir 
ean borcu var .. 

Dedi. 

O kısaca bitirdi, ben de uzatma-
dım. • • 

Hitler 15 Ağustos 
Gününü Bekliyormuş 

Danzig Meselesi Sulh Y olile 
Halledilemezse, Ne Olacak ? 

' Avrupanın barut fıçısı: Danzig 

Bı:rlin 26 (Hususi) - Hi!ler, 
1 

matbuat umum müdürü noktor 
Ditrih vasıtasile ecnebi gazete mu
habirlerine gönderdiği mesajda, 
impararorluk hükumetinin her ne 
pahasına olursa olsun, Danzigi il
hak etmek kararında olduğunu 

bildirmiş ve ancak bunun için na
sıl bir yol takib edileceğini bildir
memiştir. Hitler şimdilik bu işin 
muharebesiz ve müzakere yolile 
halline çalışmaktadır. Olınadığı 

takdirde, gazete muhabirleri Av-

rupada vaziyetin yeniden gergi 1-
leşeceilini, bilhassa 15 ağusto~ l2.
rihinin cndi,j1!li bir gün olaralç 
beklendiğini söylemektedirler. 

Almanya hiçbir şart kabul et
memekte, sadece Polonyanın bo
yun eğmesini beklemektedir. 

İNGİLTERE TAVASSUT 
ET.ll-IİYOR 

Londra 26 (Hususi)- İngilter~ 

!hükumeti, Danzig meselesinde 

(Devamı 1 mcı ıahüede) 

Motörün Dümencisi 
Uykuya Dalmıştı 

Motör Birdenbire 
Rıhtıma Çarptı ve 

Şiddeti~ 
Battı 

Galat&da Mustafap~a sokağın
da 52 numaralı evde oturan Kara
mehmed aıdında birine ait Kar!l'hü
seyin oğullarından Metuned Ali
nin idaresindeki 400 numaralı ve 
8 tonluk motör dün Karadeniz bo
ğazından getirdiği tuğlaları Be
şiktaşta boşalttıktan sonra tekrar 
boğaza gitımek için yola çıkmıştır. 

Motör tam Kanlıca açıklarından 

geçmekte iken dümenin b~ında 

bulunan Melıaned Ali uykuya ı. al

ml§ ve dümeni idaresik kalan mo

tör şiddetle rıhtıma çarparak par

çalanmış ve derhal batmıştır. leh· 

nı<:d Ali ve dôrt tayfa boğulr ak 
üzere iken kurtarılmışlardır. 

11 nci Y erlimallar Sergisi Bugün 
Başvekil Tarafından Açılacak 

.Vali Latfi Kırdar Sergide izahat alırken ... 
(Yııznı 3 üncü sabilenıizde) 



j Seksen 

!~~!ı~~~.- 1 •HAYAT SAHASI• NDi' 

YENİ TEFSİRLERİ 

•Hayat sahası• ehemmiyet pey 
da etti. Eski zamanın tefsır ule -
ması ara•ında münakaşaları mu
cib olan tazı fetvalar gibi, •hayat 
sahası. da münakaşa, telakki ve 
gö~ farklarına yol açıyor· Üstad 
Yunus Na<linın ifadesine, kanaa
tı.ıe ve inanışına göre, Almanların 
biz,m topraklarda gözü yokmuş .. 

Demek oluyor ki, bu telakkiye 
göre, Türkiye, onların hayali •ha
yat sahası. na dahil değildir. Yu
nus Nadinin bu husustaki şahidi 
bir Alman dostu im4ş... Yunuıı 
Nadi diyesiye ki. bir Alman dostu 
ona, bu Alicengiz oyununun, böy
le olduğunu söylemiş ... 

Gö•terilen şahidin bitarafılğına 
ne dersiniz!. Allah :çin doğru söy
lem4!. 

Üstad, inanasım gelmiyor, gü
lesim geliyor!. 

TAMÜI YAı'ILIŞ 

YERE GÖNDERİL!ltİŞ 

Belediye kaymakamlıklara bir 
tamım yapmış, eski, harab, man
zarası fena ne kadar ev varsa, 
bunların hepsinin bir liste halinde 

hr ;ırlanarak, merkeze bildirilme
sini emretmış ... 

Yanlış iş yapılmış ... Bu tamiDl 
kazalara değil, tapu dairesine gön
cıerill'Cekti. Çünkü, istenen liste, 
bıitıin İstanbul evlerinin tam lis
tcsid.r. 

FRANSADAN GELECEK 

KALDIRl:\I • tÜHENDİSLERİ 

Unkapanındaki yeni yapılmak
ta olan köprünün üstüne tahta par
keler döşenecek... Belediye, bu 
iş için Paristen mütehassıs kal

d.rımcılar istemiş .. Esasen döş&
necek parkeler de Paristen geli -
yor. Demek ki, İstarlbulda kaldı

rım mühendisi bulunamamlŞ ... 
P.ıır.ıDt~, lı'1İclırun nı.Uıhenı::lio.inin 

çok nJduğu ötedenberi meşhurdur. 

Fakat, tahta parke döşiyecek bu 

mütehassıslar, burada işlerini bi
tirip gı'tıkten sonra, b:zim bele
diyecılik lıigatine yeni bir ıstılah 
hediye edecekler .. Artık, herkes, 
yeni köprünün döşemesinden bah
sederken: 

- Fransız kaldırımı, dıyecek ... 
- Arnavud kaldırımı, dediği -

miz gibi.. 

UYGUl':suz Kİl\ISELER 
VE PLAJLAR 

Plajların civarında, maşiyen 

veya kayıklarla dolaşan bazı uy
gunsuz kimseler, banyo almakta 
olan genç kadınlara harfendazlık 
ediyorlarmış .. Bu işin önüne ge -
çilmesi de alakadarlara bildiri! -

~-·· 
•Uygunsuz kimseler• tabirine 

dikkat buyuruluyor mu?. Bize 
kalırsa, şikAyeti yapanlar plBj 
sahibleridir. Çünkü, •uygunsuz 
kimseler• den kasdedilenler, '/ 
halı:ie, mühim bir servet demek 
olan banyo parasını verip plaja 
giremiyenlerdir. 

Sırf onları da israfa, soyulma
ğa alıştırabilmek için, böyle bir 
şikayet yapılmış olması hatıra 

gelebilir. 
Yoksa, sadece, uygunsuzluğa 

kalsa, bu işte, korkarım, bazı p!Aj 
sahibleri zararlı çıkar. 

YOLSUZ SARFİYAT 

NE DEl\IEKTİR?. 

Satie yolsuzluğu tahkikatı de -
vam ed:yor. Bir zat da hak kapısına 
yeniden müracaat etmiş: 

- Benim de •bir bildi · m var, 
demiş .. Bu işlerden başka, bir de 
yolsuz s~rfedilen 37 bin lira me
selesi var ... 

Şimdi, bu iş de tahkik ediliyor. 
Bizce, •yolsuz sarfedilmek• ta

biri biraz garibdir. Murad edilen 
nedir?. Acaba, ihbarı yapan neyi 
kasdediyor?. 37 bin lira, yolsuz 
sarfedlldıyse, bütün bu para, eğ
lence yerlerinde, gazinolarda, 

plajlarda mı yenildi?. İstanhulda, 
yolsuz para, tıaşıı:a nerede haıc..-
nır?. 

AHMED RAUF 

IKüÇOK HABERLE[! 
* İst.ınbul avcılar ve atıcılar ı 

)irlığı kurumunun birleştirilme

lini gi:ırüşmek ıizere 29 temmuzda 
saat 14 de Alayköşkünde bir top
lantı yapılacaktır. 

*~aksım kışlası ıle müştemi!Atı 

11 İstanbul belediyesine devreden 
\•ek•Jler heyeti ·kararı dün bele -
diyeye bıldimıiştir. 

lf Çubu1<1udaki Hıdıv koşküne ait 
korunun halka açılacagi:ıı yaz -
m•ştık. Belediye korunun antre
sine a.sfalt döşem..ş. yolları tan-

* Dün öğleden •onra Maltepe 
Atış mektebinin gazinosunda 
yangın çıkmış ve gazino ile bir 
kısmun barakalık yandıktan 

sonra yet~en itfaıye tarafından 
sondürülmü~tür. 

* Taksım bahçesinde yapılacak 
bin kişilik gazinonun yangın, 

sıcak su, kalorifer, elektrik tesi-

satı otuz üç bin lirata çıkacak -
tır ...- - -
* İktı.sad Vekili Hüsnü Çakır 
bır müddet :stirahat etmek için 
Ankaradan şehrimize gelmiş -
tir. Vekil hususi ~)erile meşgul 
olacak, resmi tetkiklerde bulun 
mıyacaktır. 

* Şehrimi?.de bulunan Zıraat 
Vekili Muhlis Erkmen bu ak 
şam Ankaraya gidecektir. 

* Yeni yapılan fabrikalarımız
da çalıştırılmak üzere askeri fab
rikalar umum müdürlüğü 22 us
tayı Almanyaya staja göndermiye 
karar vermiştir. 

* İran, İzmir fuarımıza i~tirak 
edeceğini resmen bildirmiştir. İ
ran için sergi sarayında yer ay -
rılınış!ır. 

* Irak, Romanya ve İspanya 
konsolosları, dün Vilayette Vali 
ve Belediye Reisi doktor Lfıtfi 

Kırdarı ziyaret etmişlerdir. 

Plaj Bülbülleri 
l'io. 46 

- Adı nedir o hanımın .. ! 1 
- S"ôylıyemem beni mazur gö-

rünüz. 
- Nerede rastladınız o hanıma? 
- Niçin ııoruyorsunuz? 

- Öğrenme kistiyorum da. Ne 
çıkar bundan? Sız de benimle ta
n~tığınızı bir arkadaşınıza ser -
bestce söyliyebilirsiniz!. Bir suç 
iş•em yoruz ki burada ... 

- Hakkınız var. Onunla Sua
d;yede tanıştım. Fakat, ötesini sor
mayın ca ederim. Başka şeyler 
konuşalı~ .. 
Melın gühneğe b~ladı: 

- Hay hay. Başka şeyler ko!1u
ıal.nı. Fakat, bana müsaade edi-

Yazan: İskender F. SERTELLİ 

niz de o hanımın ismıni söyliye -
yim ... 

- Ne dediniz? Keramet devri 
çoktan geçti. Bunu nasıl k~ede
bilirsinız? 

- Çok kolay. O hanımın ismi 
zannederim ki Pelindir ... Öyle de
ğil mi?. 

Ressam birdenbire şaşaladı: 
- Garib şey .. Nasıl bildiniz bu

nu? 
- Bundan ılrolay ne \·ar? Ben, 

Pelinin ortanca kardeşiy>nı ... 
Ve omuzunu uzattığı kolunu ge

riye çekerek ilAve eUi: 
- Artık iki ciddi dost gibi ko

nuşacağız Pelin, sizinle görüş -

içinde Yapılacak 

!starı.bul maarif idaresi, önü -
müzdeki ders senesi zarfında 11 i 

şehirde, 69 u da köylerde olmak 
üzere yenıden 80 mekteb yaptır

mağa karar vermiştir. İdare şehir

de yapılacak olan bu 11 mekteb
den 5 nln yerini teoıbit etmiş ve bu 

yerler Belediye imar müdürlüğün

ce de kabul edilmiştir. Yerleri tes

bit edilen mekteblerden birisi Ak

sarayda Mustafakemal caddesin

de, birisi yine Aksarayda Yusuf
paışa <;acidesinde, birisi Koskada, 

birisi Vefada, beşincisi de Beşik
taşta Vi~nezade sokağında yaptı

rılacaktır. Diğer 6 sının yerleri de 
bugünlerde Nafıa müdürlüğü ile 
Maarif müdürlüğü tarafından tes
bit edilecektir. 

Bunlardan başka Hırkaişerifde 

bulunan 19 uncu ilk mekteb için 

de yeniden bir bina yaptırılacak
tır. 

Köy mekteblerine gelince, köy 

kanunu mucibince köy mektebleri, 

köylü tarafın.dan yaptırılacaktır. 

Aooak bu mekteblerin çatılarına 
sarfedilmek üzere ica.b eden mas

raf Maarif dairesi tarafından yar

dun namile köy ihtiyar heyetine 

verilecektir. Jiazırlanan listeye gö

re yapılacak 69 mektebden 30 u 
Şile kazasında, 12 si Sılivrıde, 7 si 

Çatalcada, 3 ü Bakırköyde, 2 si 
Sarıyerde, •biri Beyoğlunda, 8 i 

Yalovada, biri Kartalda, 3 ü Bey
kozda yapılacaktır. 

Bunlardan başka Şilede tam 
devreli bir köy yatı mektıibi, Ça

talcada da tam devreli bir ilk mek-

tııb binası yapılmasına karar ve

rilmiştir. 

Merih Arzımıza En 
Yakın Mesafede 

Merih yıldızı bugün gece arzı

mıza en yakın mesafeye yaklaş -

ınış bulunacaktır. Fakat ·bu mesa

fe 58,-013,000 kilometrodan aşağı 

değildir. Her on beş senede bir 

vukua gelen bu tabıi hadise astro

nomi alimlerini son derece meş

gul etmektedir. 

.. .. .... • .., rA..,....... • .., 

* Mal 'ye Vekaleti zat ~!eri mü
dürü Şefik Güran Vekalet tara -

fından Şark vilayetlerimizde bir 
tetkik ıseyalıatinc çıkarılmıştır. 

Gürarın bu seyahati bir aydan 
fazla sürec~ktir. 

* Avrupada bulunan elçilık ve 
Jronsolooluklanmızdaki konsolos
luk muamelelerini teftış etmek ü
zere .Hariciye Vekaleti başmüfet
tişi Saffet Mürci önümüzdeki gün
lerde Avrupaya hareket edecektir. 

*Kasaplar et nakliyat ş;rketine 
aid Kardeş motörü, Anadoluhisa
rından Rumelihisarına geçerken 
balık ağlarına takılmıştır. Dalyan
ların ağları parçalanmıştır. 

* Saylav General Besim Ömer, 
tıb kongresine iştirak etmek üze
re Parise gitmiştir. 

tüğümü duyarsa. alimallah saçı

mı başımı yolar. Zaten lben de ona 
ibanet edemom .. 

Ressam Necdet de hüviyetini 
gizliyemedi. 

Artık daha açık konuşuyorlar. 

müphem kalmış vak'aların derin
liklerıne nüfuz etmek istiyorlar
dı. 

İlk önce Necdet sordu: 
- Tamam .. Ben de sizi hatırla

dım şimdi. Doktor Feridun bana 
sizden çok bahsetmişti. 

- Ablam bahsetmez miydi? 
- Hayır, laf açıldıkça kapardı. 
- Vay kiifir vay. Kıskançlığı 

hala geçmemiş. 
- Bu bir hastalıktır. Kolay ko

lay tedavi edilmez .. 
- Doğru. Çok şükür ki. ben hiç 

bir zaman bu hastalığa tutulma -
dun. 

Necdet gülümsedi: 
- O halde şimdiye kadar bir er

kek sevmeıtıişsiniz! 

Buzda 
ihtikar 

CUMHL"BlYl:T: 

Nadir Nadi •Rusya şart mıdır?• 
adlı yazısında sulh cephesi ile 
Moskovada cereyan eden müza
kereler arasındaki farkları ve si
yasi mehafildeki dedikoduyu an
lattıktan sonra diyor ki: 

müsaade etmiyeceğine, ve şimdi

den sonra kuvvete kuvvetle mu
kabele edeceğine dair v&ki kat'i 

beyanatına rağmen hala yatıştır

ma siyasetini terketmemiştir. Bu 

siyaset Avrupada totaliter dev -
!etlerin şımarmasına, Uzak Şark

ta Japonların İngiliz haysiyet ve 
nüfuzunu kırma.ına sebeb olmuş

tur. Totaliter devletleri dünyanın 
başına musallat eden de İngilte
renin bu siyasetidir.• 

Bayiler Sıkı Bir 
Kontrola tabi tutulacak 

•Bugün artık, yavaş yavaş her
kes tarafından anlaşılıyor ki Rus
yanın eksikliği sulhun muhafa -

zası ·bakımından hiç de büyük bir 
kayıb değildir. Tecavüze karşı her 
ne pahasına olursa olsun karşı 

koymaya azmeden milletler kati 

derecede kuvvetli bulunuyorlar. 
Mihver devletlerinin usul ve he
sablı hareket etmeleri, bu haki

katin onlar tarafından da idrak 
edildiğini gösterir.• 

TAN: 

M. Zekeriya ·Böyle sulh daima 
mümkündür• adlı ya7.ısında di -
yor ki: 

.İngiliz Başvekili İngilterenin 
kendisine şart dik'le edilmesine 

Y1fNt SABAH: 

Hüseyin Cahid bugünkü maka
lesinde diyor ki: 

·Moskovada İngiliz ve Fransız 

sefhlerile Sovyetler hükumeti a
rasında cereyan etmekte olan mü

zakereler mutad sürüklenme ha
lile ve müphemiyetle devam edip 

duruyor. Bu artık güneşin şarktan 

doğup garptan batması gibi dün
yanın mutad ve daimi bir hiidise

si haline girdi.-

Samatyada Boş\ Hataya Giden 
Bir Kotra 
Bulundu 

Dün Samatyada Narlıkapı ga
zino.un civarında Kale önünde
ki kayalıklar arasında boş ve ten 
teli bir kotra bulunmuştur. 

İçınde haki bir ceket, panta
lon, yelek, bir çift tozluk ve bir 
kasket bulunan kotranın Bakır
köyünde çuval ticareti yapan bi 
risine ait olduğu anla~ılmıştır. 

Tahkikat sonunda kotrayı Ba
kırköy Bezezyan lisesi talebesin 
den Ada pazarlı Zekinin gezmek 
üzere almış ve içindeki elbisele
rin de kamp elbiseleri olduğu 

tes\>it edilmiştir. 
..--0---

İstanbul Yeni 
Limanının Şekli 

Meclis Heyetimiz 
Rey haniye ve Kırıkhanı 

Gezdikten Sonra 
İskenderuna Döndü 

Antakya, 25 {A.A. - Büyük 
Millet Meclisi ve Parti Genyön
kurul mümessilleri ve vilayet -
!er murahhaslarından mürekkep 
heyetın dün Yayladağ ve İsken
deruna yaptıkları gezinti yer 
yer tezahürata ve Hatay hal -
kının başta milli şef İnönü ol -
mak üzere Türk milletine ve bü 
yük Meclise karşı sevgi ve say
gılarının ifadesine yenF vesile
ler vermiştir. 

Son günlerde şehrin hemen ek
ser semtinde yeniden bir buz buh
ranı başlamıştır. Günün birçok 
saatlerinde buz bayilerinde buz 
bulunmadığı gibi, birçok buııcu -
!ar da belediye tenbihatı hiliifına 
olarak buzun kilosunu dört ku -
ruştan aşağıya satmamaktadırlar. 

Vuku bulan şikayetler üzerine 
Kadıköy kazasındaki bütün buz 
bayilerinde umumi bır kontrol 
yapılmış, birçok bayiin buz kilo
sunu narhtan fazlaya sattığı tes
bit edilerek haklarında ceza zaptı 
tanzim edilmiştir. 
Ayrıca keyfiyet buz scrbayiliği

ne de tebliğ edilerek günün her 
saatinde bayiliklerde buz bulun
durulması kendisine bildirilmiş

tir. 
Bundan başka dün bütün kay

makamlıklara da bu husus hak -
kında yeni bir tamim gönderilmiş. 
buzcuların sıkı kontrole tabi tu -
tuhnası, na~htan fazlaya buz sa
tan ve yahud günün her saatinde 
buz bulundurmıyan bayilerin sı
kı surette cezalandırılması bildi -
rilmiştir. 

Milli Şef'in Validesi 
Ve Çocukları Geldi 
Milli Şef İsmet İnönün validesi 

ve çocukları. dün Ankaradan şeh
rimize gelm.şlcr, Haydarpaşa is
tasyonunda Vali ve Belediye Re
isi Lfıtfi Kırdar tarafından istik
bal edilmişlerdir. 

Milli Şefimizin valideleri, Hey
beliadada ikamet edecektir. 

Dünkü Zelzele 
Dün, gece yarısını 6 dakika 4 sa

niye geçe hafif ve saat 5 i 40 da
kika 40 saniye geçe şiddetlice iki 
zelzele kaydcdilıniş!ir. 

Her ikisinin merkez üssü Kan
dilıli rasadhanesinden 135 kilo -
metre mesafede tahmin edilmek
tedir. 

Karı.denizde inşa edilecek li 
manlar hakkında Nafia Vekili 
Alı Fuat Cebesoy ile beraber tel 
kikler yapan İngiliz Geps mües
sessi şefi mühendis Biner şeh -
rimize germiştir· Mühendis bu
radan Ankaraya gidecek ve Mü
nakale Vekili Alt Çetinkayaya 
tetkikleri etrafında izahat ve -
recektir. 

Yayladağa giderken Şehkoyu 
nahiyesınde bütün köylülerin 
iştirakiyle büyük bir toplantı ya 
pılmış ve halk adına sôz söyli
yen bir genç temiz duyguların 
ifadesi olan bir hitabede bulun
muştur. Şemsettin Günaltay, ver 
diği karşılıkta, anavatanın bü -
tün Türk milletinin kendilerini 
özlediğini söyliyerek demiştir 

ki: 

Satie Binası Tahkikatı 

Diğer mühendislerin yakında 
şehrimize gelerek İstanbul li -
manında tetkiklere başlıyacak -
!ardır. 

İzmir İstanbul Hava 
Seferleri 

İstanbul - hmir doğru hava pos
taları 7 ağustos pazartesi günü 
başlıyacaktır. Bu hususta alirka -
darlara emirler verilmiştir. Her 
gün seferler yapılacaktır. Sabah
ları 7,10 da İzmırden bir tayyare 
kalkacak ve bir saat 50 dakikada, 
yani dokuzda Yeşilköye vasıl ola
caktır. 

İstanbul - İzmir doğru hava pos
taları ihdas edihnekle ~eraber 

Ankara - İzmir seferleri de de
vam edecektir. 

- Bilakis. Çok erkek sevdim. \ 
Fakat, bunların hiç birinden sa
dakat görmedim. 

- Doğru amma, sadakat, müte
kabil alış veriş meselesidir. Sev
diğiniz erkeğe sadakat gösterme
dinizse, ondan sadakat beklemek 
hakkınız mıdır? 

- İş öyle değil. Manasız kıs -
kançlıklardan hoşlanmam ben. 
Halbuki, Pelin öyle değildir. De
lice kıskanır ... 

- Ben de bayılırun, böyle ko
calarını veya aşıklarını delice kıs
kanan kadınlara. 

- O halde aradığınızı buldu -
nuz demektir .. ! 

- Kat'iyetle iddia edemem. Fa
kat, bir erkek, ancak kıskanıldığı. 
gün, sevildiğini 'hisseder. 

- Şüphesiz. Çünkü sevmesini 
bilirim. 

Melin kaijlarını çattı: 

- Ablamın aşıkı olmasaydınız, 

şimdi ~izi - ölünciye kadar unut-

- Görüyoruz ve sevincinizden 
anlıyoruz ki, siz de bizi ayni de 
recede, ayni suretle özlediniz. 
Bu hür ba~rak altında müebbe
den mesud ve bahtiyar yaşayı
nız. 

İskenderunda yapılan deniz 
yarışlarını takip ettikten sonra 
Halkevine giden Şemsettin Gü
naltay, burada 24 Temmuz Lo
zı;n günü münasebetiyle yapı

lan toplantıda bulunmuş ve par 
ti başkanı Hamdi Selçuk tarafın 
dan Lozanın değeri hakkında 

verilen ve hazır bulunanlar ta
rafından a1kışla takip edilen bir 
konferans verilmiştir. 

Söz alan Şemsettin Günaltay, 
Sevr muahedesi ile Türk mille
tinin hatta kendisine bırakılan 

sahada nasıl feci bir akıbete ma 
ruz ıbırakılmak istenildiğini mu 

ahede maddelerini mukayese -
!eriyle anlatmış ve Lozan mua
hedesinin Türk milletine kazan-

mıyacağınız - hir şekilde tahkir ~ 1 
derdim. 

- Sebebi..? 
- Bir kadın bundan daha fazla 

tahkir edilir mi? Sevmesini bil
diğinizi söylemekle, karşınızdaki 

kadının sevmek !bilmediğini yani 
duygusuz bir ikadın olduğunu ima 
ediyorsunuz .. Hayır, ilı.ayır, ima 
değil, açıkça böyle demek isti -
yor.ıunuz! 

- Teessüf ederim size, Melin 
hanun! Siz çok ince, çok zarif bir 
ka<lınsınız! Benim sözlerimde u
fak .biT mukavemet manası bile 
yçktur. Ben sadece !biraz açık ko
nuşmasını seven lbir adamım. En 
büyük kusurum da budur. 

- Bu, kusur değil, meziyettir. 
Fakat, bir erkeğin, kadınla konu
şurken biraz daha ılıesaplı söz söy
lemesi lazım gelmez mi? 

- Vallahi .terziliğim yok.. Bu 
işten anlamış olsaydım, mezüre
mi yanımda taşır. her kelimeyi ağ-

Satie yolsuzluğu etrafında 

müddeiumumilik ve dördüncü 
sorgu hiıkimilğince yapılan tah
kikat bitirilmiş gibidir. 

Dördüncü sorğu hakimliğin
ce bazı banka ve mali müessese 
!erden istenen izahatın arkası 

alındıktan sonra iddianame bi
tirilecek ve iş mahkemeye in -
tikal edecektir. 

. .. .... ... .. .. ,,, , 

dırdığı hakiki istıklalin ehemmi 
yetini tebarüz cttirm~tir. 

Heyet akşam tekrar Antak
yaya dönmüştür. 

Otelde kısa bir müddet istira
hat edilerek yı>mek yenmiş ve 
saat 3 de Reyfıaniye ve Kırı.ldlıa
na gidilmek üzere hareket edi!
mi~tir. Heyet güzel Hatayın bu 
kasabasını da gördükten sonra 
saat 17 de Hamidiye mektep ge
misi talebe ve subayları şerefine 
verilecek çay ziyafetinde ve sa
at 21 de şereflerine Halk Parti
si tarafından verilecek olan gar
den partide bulunmak üzere İs
kenderuna geçecektir. 

zıımdan çıkmadan ölçer, biçer -
dim. 

Münakaşa hararetlenıniz, kafa
lar epeyce dumanlanmış, saat de 
on lbtre yaklaşmıştı. 

Uzakta yalnız oturan Mecdinin 
sabrı tükenmişti arhk. Bir aralık 
garsonu çağırdı ve kısaca bir pu
sula yazıp Meline gönderdi. 

Mecdi şunları yazrr.ıştı: 

•Bugün seni aradım, bulama -
dım. Mühim bir mesele etrafında 
bu gece herhalde seninle göril§
mek istiyorum. Odanda seni bek
liyorum. 

Amcan: 
Mecdi 

Garson pusulayı Melinin eline 
uzatınca, ressam Necdet kuşku -
landı. 

- Ne o, hanımefendi.. mektup 
mu?. 

(Devamı var) 

İngiliz - Japon 
Anlaşması 

Yazan: Ahmed Şükrü ES~ 
- il~ 

Uzak Şarktan gelen haıbel' ı~ 
göre, Tiençin ihtilafı etrafında pı/ 
giltere ile Japonya arasııııcla yı Jıi 
makta olan gi:ırüşmeler, iki de'I 
arasında bütün mE>Seleler iizC~ 
de bır anlaşma ile neticeleruı~ ! 
Görülüyor ki Ticnçin hadi5eS1 Jr 
gıltereyi müzakereye çekerek 

pon görüşünü kabul ettimıek ii 
Japonya tarafından biliJtiza!ll , .. 

das edilmiş bir mesele idi. lııl 
tere yalnız Tiençin meseJeiır. 
müzakere mevzuu te~kil eııne'S· . 
istemişse de Japonya bunu kıılı, 
etmemiş, bütün Uzak şark ,.,ı. 
yetinin görüşülüp halledilnl~ 
de ısrar etmiş ve nihayet tnıı 
re Japonya noktai nazarını k , 
etmek mecburiyetinde kaJırıııU:· 

İngiliz - Japon ihtilafını dPğıl 
ran vaziyet maliıınıdur; Jap0°· 
iki senedenberi Çinin istilıiS · 
uğraşıyor. Bu memleketin ııil); 
şehirlerini ve sahillerini i'ii\ali~ 
tına aldığı halde bir türlu ~ 

1 
harekatı nihayetlendiremeııı;ş 

1 
Bil.akis son zamanlar Çanka)"f 
in kumandası altında bulunan 
kıtaları, Japon askerleri için 
yıpratıcı olan bir görilla nıulı~ 
besine başlamışlardır. fııgilte 
nin bu mücadeleye karşı tııldF 
tiıli siyaset. Japon askerl:~i t~ 
fından yapılan emri vakıı ~ı 
etmemek. Onu yapılmamış~ 
mak. Nihayet Japonya Avr 
ki vaziyetten de istifade ed ! 
Tiençin hiı.diBesini çıkarmış ve 

. n 
giltere Uzak Şarktaki .yerı• 
mı• k:lbul etmedikçe Tiençin 1 . . [18 
lukasının devam edeceğını. . 0 
belki de İngiliz menfaa tlerin10 

ha radikal bir tasfiyesme ;ı. 
yürüneceğini bildırmıştır. İ 
r; de Japonya ile anlaşmayı, 

faatleri için faydalı görıtl 
Bu anlaşmıya göre, İngııte-~ 
zak Şarktaki fili vaziyeti tan I 
tadır. Japonya da İngiliz ınen ~ 
!erini koruyacaktır. Bundan 

yacağımız mana. İngiltere. lı 1 
böyle, Çinlilere yardımda ıı; 
mıyacak ve Uzak Şarkla . 

nüfuzunun hakim olduguııu 
bul edecektir. Japonya'nııı bUıı 
!aşına ile temin ettiği kazanç 

dandadır . 
·l 

ingiltereye gelince; bu de' < 
zararı za~ncdildiği kadar ;rı 
değildir. Ingilizler, Uzak te 
büyük bir inkıliıp geçirıne1< ~ 
dug· unu görüyorlar. ı&H 8

' 
. . t"" 

muharebesile açılan bır ıs ..ıi .. zel'· 
devri artık kapanmak U ı 

ııe 
Çinde başlıyan yangından C 
parırsa, İngiltere için kardır~· 
kü Japonya kazaru;a da. Ç 11

1 J6I 
yetperverliği galip gelecek 0 

Uzak Şarkta eski vaziyet iB~et 
lemez. Bilakis Çankayşek a;,,, 
zafer kazanıp da imtiyazlı .'ı1t: 
!er tekrar eline geçse, belki d 
pacağı ilk iş, imtiyazları k~1 

1 
mak, ve kapitalist devletJerıP 

1 
kalarını tasfiye etmek oıac3ıl 
Bu şartlar altında JaponY8 ı• 

kU1 . 
fından bu menfaatlere do ıt 
mıyacağı hakkında verıJen ."ı' ., .. 
nat mukabilinde - bu terı• ,ıı1· 

. . ol" 
muvakkat bir z~man ıçın . 1eıı 
nu bildikleri halde - İn&iJıZ f'' 
Japon nüfuzunu tanımdafl JeO 
list bir politikanın icabı ad 
mek lazımdır. r' 

İngiliz - Japon anıaşına5.'.#rıf 
rupadaki siyasi vaziyet ıı r:. 
şüphesiz müessir olacaktır·ıı( 
manya ve İtalya, şarki /\'-r el 

ıP . 
ve Akdenizde İngiltereye ,;, ;ar. 
dan okurken, Uzak Şarkta tor' 
yaya da güveniyorlardı. O 0 
devletler, bundan sonra. Ja~ 1 
!aşmasiyle vaziyetini takVI) ,~ 
bir İngiltere ile karşılıışıı' J) ı 
şüphesiz çekineceklerdir- 4-' 

rı!;h ' 
taraftan İngiliz - Japon 8 ıe 1 

sının, Moskovada So,·yetlcf el 
klB .,, 

giltere arasında ynpıJına it ı• 
görüşmeler üzerine iyi b 

dif· yapmaması da muhtcınel 
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A H KEM ELER ıı inhisarlar 
Vekili 

Yerlimallar ergisi 
Bu Akşam Açılıyor 

8rı Seneki Sergi Her Bakımdan 
Mııvaf fak Olmuş Bir Eserdir 

Halkı Bu Kadar Hiçe 
::[_Saymanın Sebebi 

Nedir? 

Tophane 
Hadisesi 

Erkek 
• 
lsmail 

Raif Karadeniz Yarın 
Şehrimize Geliyor 
Gürnruk ve İnhısarlar Vekili 

Raif Karadeniz yarın İzmirdcn 
şıehrim,ize gelet~ktir. VekH lbu 
defaki gelişinde de İnhisarlar İda
resinde meşgul olacak, yenı teş

kilat kanununa göre evvecle ver
diği direktifler üzerinde şundiye 
kadar yapılan çalışmalar etrafın
da izahat alacaktır. Raif Karade

niz bir iki gün kadar şehrimizde 
kaldıktan sonra Ankaraya gide
cektir. 

b 11 İnci yerli mallar sergisi Sergide pavyon inşaatı pek 
U~iizı saat 17 de merasimle a- dar zamana sığdırıldığından 
Nacaktır. Vali ve Belediye dün de akşama kadar çalışıl -

lt~iai Ve yerli mallar sergisi ko- mak suretile inşaat işleri ik • 
llıı!esi rei•i LutCi Kırdar bir mal edilebilmiştir. Vali ve Be-

n~llık söyliycrek serginin ebem- ledi~~ R~.isi ~(ltfi _K~rdar d~n 
llııyetini tebarüz ettirecek, mü- de oğle uzerı serg~yı gezm:ş, 
1•akiben bir hitabede bulnna _ son hazırlıkları gozden gcçır· 
•ak ı ıniştir. 
k• . o an milli sanayi birliği 
atıbi umumisi ve yerli mallar Satış için ayrılan sabada çok 

•er..; •. k ül muntazam pavyonlar meydana .. ~ı oıniscri Halid G .. er-
Yü l getirilmiştir. Buradan başka 
t 

ı 1 senedenberi kurulmak-
~ olan yerli mallar sergileri _ yerde satış yapılmasına kat'iy-

OIJı b yen müsaade edilmiyecektir. 
ir tarihçesini yapacaktır. 

~ 11 inci sergide dekor ve ışık 

d 
utuklardan sonra Lfttfi Kır-

ar Cordelayı kesecek ve da- işine de büyük ehemmiyet ve-
~ rilmiştir. Sergide göze batan 

l 
•lliler se....;yı· ae• eceklerdi:r. l . .,. "' ., ışığa raslanınaması için icab 
İnci yerli mallarmbmb·mmın eden tesisat vücnde getirilmiş-

lt,.I llÇılacaktıı:. Muhtelif cihet- t' ı:r. 
t rden şimdiye kadar kurulan Şehir bandosunun her akşam 

&er8ilerin hiçbirine benzemi - İstanbul halkına konser verme-
'Yeıı u · · l' 11 ·• ·· 'bb ·· t ıncı yer ı ma ar sergısı si ıçın ~ergı a çesının o:r a -
~ole esaslı çalışmalarla mcyda- sında kübik bir pavyonu ya -

,~tetiriJebilmiştir. pılmıştır. 

l\ar~deni;-Tipi 
Vapurlarımız 

İki Verem 
Pavyonu 
--

İnşaata Agustosda Başlanıp 
Kısa Zamanda ikmal Edilecek 

Akşamlan saat 19,5 de Köprü
den kalkan vapur Kadıköy iskc -
lesine binlerce yolcu boşaltır. Bu 
yolculardan mühim bir kısmı, is

kele meydanında bekliycn tram
vaylara binmek üzere koşar. Fa
kat, iskeleye çıkan yoku sayısı 
mesela iki binse, lı<!kliyen tram· 
vayların istiab hacmi yallah yal

lah 500 kililikth. Bilhassa Bos
tancıya, Modaya, diğer semtlere 
kalkan tramvaylarda, oturacak 
yer adedinin birkaç misli de, a
yakta yoku vardır. Araba tıklım 

tıkltmdır. Bir kısım yolcular, a
yal.ta duracak yer dahi bulamaz
lar, yeni araba. gelmesini bekler

ler. 

Bostancıya kadar hem 12,5 ku
ruş vereceksiniz, hem ayakta du
racaksınız, hem de kalabalıktan 
canınız çıkacak .. 

Neden?. Halkın bu ızhrabı çek
meğe ne mecburiyeti var? İstan

bulda fazla tramvay tahrik etme
nin fenni imkansızlığına haydi i
nanalım. Fakat, ya bu tarafta?. 

Böyle kalabalık vapurları bekli -
yen tramvayların sayısı neden 
ibtiya<ı karşılıyacak kadar arttı

rılnuyor?. Scbeb ne?. Halk, tavuk 
kafesine doldurulur jpbi, neden 
scvkediliyor . 

Halla bu kadar hi~c saymanın 
en hafif izahı vurdum 4uymaz -
lıktır. 

BURHAN CEVAD 

Otel Simsarını 
Y aralıyan Çolak Ali 

Mahkum Oldu 
Dört ay evvel, bir gece Tophane 

rıhümL11da, Uzunköprü oteli simsarı 
Emini bıçakla karnından ağır su
redte yaralıyan sabıkalı hamal 
Çolak Alinin dün asliye dördün
cü ceza mahkemesinde son duruş
ması yapılmış ve mahkeme son 
kararını vermiştir . 

Hadisenin tafsilatı şudur: 

Vak'a gecesi simsar Emin, Ban
dırma vapuru ile Bandırmadan 

gel«ek olan iki yolcuyu oteline 

götürme'< üzere Tophane rıhtımı
na gitmiş. Yarım saat sonra gelen 
vapurdan Eminin müşterileri çı

kınca, genç simsar onları otele 
götürmek üzere yanlarına yak -
!aşmış, fakat tam bu sırada ha -

mal Çolak Ali, delikanlının kar
şısına geçmiş ve amirane bir ta
vırla: 

- Haydi bakalım delikanlı! de
miş. Çekil, git ;buradan. Bu adam

ları ben Bandırma oteline götü -
receğim, esasen kendileri de ora
ya gitmek istiyorlar. Sen kendine 
başka müşteri bul!. 

Arkadaşıma Hakaret 
Etti; O da Bıçağını 

Kalbine Sapladı 
Geçen sene Erkek İsmail ismin

de bir genci aralarında çıkan bir 
kavıga sonunda bıçaklıyjı.rak öl

düren Şükrü oğlu Sadık ile Mişon 
oğlu İsbakın muhakemesine dün 
öğleden sonra, Ağırcezaya veka
let eden asliye ikinci ceza mah
kemesinde devam edildi. 

Dünkü celsede maznunlardan 
Sadık tarafından verilen müda
faaname okundu. Sadık müdafa
anamesinde k-endini şöyle mü<la-,. 
faa ediyor: 

• ... Bir gece arkadaşım İshak 
ile kahvelerden birinde oturuyor
duk. Bir aralık kahveye Erkek 

İsmail girdi. Kısa bir müddet kah
venin içerisine göz gezdirdikten 
sonra ağır adımlar la bize yakl31;tı, 
yanımızdaki masaya otıırdu. 

Ben o zamana kadar bu adamı 
hiçbir yerde görmemiştim, tanı -
mıyordum. 

Erkek İsmail masaya oturur o
tıırmaz arkadaşıma hiddetle bak
mağa başladı . İshaka, yavaşça: 

- Bu adamı tanıyor musun? di
ye sordum. 

İshak: 
- Evet, dedi, buna Erkek Is -

mail derler. Bu adam benim bi

Gümrük komisyoncularının 

kendileri için yeni bir kanun ha
zırlanması üzerindeki dilekleri ve 

manifatura . eşyası ithalatçılarının 
sun'i pamuk karışık pamuklu men
sucat hususundaki temennileri 

Ankara.da ehemmiyetli birer tet
kik mevzuu olarak ele alınacak

tır. 

Manifatura.cılarm dilekleri et -
rafın.da alakadarlar ihzari mahi -

yette olarak şimdiden bazı tet -
kikler yapmaktadırlar 

~ç Vapur Kış Bidayetine 
•dar Limawmıza Gelecek 

~.'l'esellümü gecıktiren sebebin 
l>llrun sür'ati i!le alakası olma

<lığı b'J 

Heybeliadada ve Haydarpaşada 
birer verem pavyonu inşası ka -

rarlaştırılmıştı. Bu husmstaki ha
zırlıklar tamamen ikmal edilmi§
tir. Yeni pavyonların münakasası 
ağustos bidayetlerinde yapılacak
tır. Heybeli verem pavyonuna 
300,QOO ~e Haydarpaşada inşası 
mukarrer pavyona da 200,000 lira 
kadar sarfedilecektir. 

••••••••••••••••••••••••• 

Fakat Emin hamalın bu sözle -
rini dinlemeyince ve yolıeuları 

kendi oteline davet edince, Çolak 
Ali kızmış ve cebinden çıkardığı 

bıçağı simsarın karnına saplıya -
rak, gencin bağırsaklarını dışarı
ya dökmüş. 

ricik düşmanımdır. 

Dii§üniildüğüne göre sun'i pa
muk karışık pamuklu mensuca -

tın ipekli muamelesine tiilıi tu -
tularak fazla gümrük resmi alına
cak yerde, bu gibi eşya için ayrı 
tenzilatlı bir tarife yapılması da
ha muvafık görülmektedir. Bu 

suretle bir rekabet ve dolayısile 
ucuzluk husule gelecektir_ Ancak 
bu gibi mensucatın tenzilatlı güm

rük resmine tabi tutulması ağ

lelıi ihtimal yerli sanayie fena te

sirler yapacaktıı. Tetkikler sıra -

sında bu nokta bilhassa gözönün
de tutulacak ve ona göre bir ka
rar verilecektir. v ı dirilmekle beraber, yeni 

~l>Ut ikind defa g<izden geçiri -
ta iten ibu cihetin tekrar !anması 

.YdaJ.ı görülınii§tür. 
~~aradeniz tipi vapıırların ·birin-

ını teşkil eden ·Doğu• ancak bir 

~'! SOnra limanımıza gelebilecek
!? ll 

1 
unu takiben diğer iki e,i de 

tseu · b unı edilecektir. 5300 tonluk 
~·üç büyük vapur kış bidayet
b~ne kaıdar limanunııa JWlmiş 

Unacaklardır. 

'.l'esellürn cdilmiyen ·Doğu • va

~Uru .için Almanyadaki tesellüm 
ı:(~tıne yeni bazı talimat veril
~ llıiştır. •Doğu• vapurunda icab 

lo e-ıı noksanlar tamamlandıktan 
nra . bu esaslı tetkıkat yaçılacak ve 

'ı!k <ırada sür'at tecrübeleri de 
rarJanacaktır. 

1ruıaata kısa zamanda başlana
rak yeni pavyonların hastalara 

bir an eV\·el açılmasına çalışıla -
caktır. 

Açıkta Bulunan 
Memurlar 

~ _,,__ 
~a:rnvay Şirketi Umumi• 
~Y'etinin Fevkalade 

Dahiliye Vekaleti vilayet ve 
belediyeye gönderdiği bir tamim
de, apkta bulunan ve halen açık 
maaşı almakta olan memurların 
münhaller için haricden vuku bu
lacak biitun memuriyet taleble -
rine tercihan ta} ı" ed .• melerıni 
bildırm iştir. 

Tren Yolunun İki 
Tarafında Yeşil sahalar '.!' Toplantısı 

~a'l~iye halınde bulunan tram
,_. §ırkE'tı umumi hC'yeti ağustos 
••Qd 
~altt.~ fevkalade olarak toplara-
h ··• Bu toplantıya a,cak ıo 
lal(e senedine sah.ib ol.ırla • şti
li,ye edebileceklerdir. İçt..nıada tas

ll<ııı nıenıurlan ve mürakıb ra -
\aı a~ı okunacak ve baz>randa 

~;:·ı~ olan bilanço nıt:zakere 
~~len sonra yeni tasfiye bı
<r~ol u tasdik için umunıl heyete 

ll'lacaktır. 
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<l,tered·t nin h ı o sabaıh Belinda Meri -
&u~el~zaınankinden daha ziya.de 
llıitt· ~1' olduğuna dilrkat et
~!~.Seı:t hava yanaklarını pen
h~ ltlnl§, hareketlerine daha 
llıan~ bir Çe<vıklik vel"ftlişti. Tam 
~eİı<J· '. ve ifadesi!e gençliğin tA 

ısı idı 
~ere<lit.' 
..... l' . 

ltl'cr ederin ızin avdet ettığini bi
l.;ın :usunın? dedi. Sizi gfumek 

Cen n derece aaıbırsızlanıy<ır. 
..._ ıJ kız dudaklarını büktü: 

<:ıe h . 
'lıe<J· . r alde ona benden ba'!ıı;et-

1nız 

..... ı:ı·]. 
l'~ıısa ı akıs, hakkınızda ne blli -
~: hepc;ini $Öyledim. 

l.ı.~'•d'. kız manalı manalı baktı. 
~'<lığ ıt 'bu bakt<jların altında kı

Ce ırıı hissetti. 
' il<; kız d-'· kı· ...... .. ""· . 

•vıes'ud , o.mak lı:ln her fey ı· 

Şeb; müt.,.hassıs Prostun ha -
zırlamış okluğu imar planında Ye
n'kapı ile Yedikulc ar.-ıntla ve 
trenyolunun iki tarafındaki tcııe
ke mahallelerinin vaziyet; he
ntiz tesbit edılmemiştir. Mütehas
sısın fikrine göre bu mıntakada 
trenyolu un ıist taraf:n<la 15 met
ro derinliğindekı saha ile trenyolu 
ile deniz araı;ındaki sahada inşa
ata müsaade edilmiyecektır. Bu
ralar münhasıran yeşil sahalar 
olacaktır 

1 iniz<le l.ken, periJian bıı· adam 4av
rı göswriyorsunuz. 

- Yok canını? 
- E~betıte , Grbta edilecek bir 

mev>kiiniz var. Sonra tanınmış bir 
adamsınız. Sizi seven bir kaTınız, 
ve sevimlı çocuklarınız var. 

- O, o, o ... Yeni şeyler öğre
niyorum. 

Genç kız masumane bir tavırla: 
- Allah, Allah, siz ev}i değil mi

siniz? Diye sordu. Halbuki ben si
zi evli biliyordum, ailenizi etrafı
nıza alını· ve ocağın başında top
lanmış olarak tahayyül ediyorÇum. 

- Şöyle nıçin oturrnıyorsu -

nıız? 

. Genç kız kendisini daha ziyade 
güzelleştiren ciddi bir tavırla Me
redıtın yanıba.şında oturdu. 

- KııSmt>n hakikati keşfetmiş 
bulunuyorsunuz. Fakat çocuk me
selesı müııteısna ... 

- Demek ki E"o'lisiniz? Zll'len o-

Hapishanenin Yıkıl
masına Başlanıyor 
Yerinde adliye sarayı yapılacak 

olan umumi hapishanenin yıktı -
nlması için dün 9600 liraya i11ale 

edilmiştir Hapishanenin yıktırıl
masına bu hafla başlanacak, 110 
günde ikmal edilecektir. Bn hesa

ba göre hapishane yerinde yapı
lacak olan adliye sarayının temel

atrna merasimi Cumhuriyet bay 
ramında yapılacakLr. 

Nişantaşında Çocuk 
Bahçeleri 

Nişantaşında 52 ve 15 inci ılk 
mekteb binaları yanında kurula
cak çocuk ·bahçeleri için istimlak 
edilecek bina ve arsalara aıd mu
amele ikmal e<lilmış, takdir edi
len kıymetkr ~ahiblerıne tediye 
edilmiştir. İstimlak edilmış olan 
binaların yıktırılması dünden i\i
'baren çoğaltnuya konulmuştıır 

Beden Terbiye.d için 
Kamp 

Maarü Vekaleti, orta tedrisat 
mtiesseselermdcki beden terbıyesi 
muallimleri i ·ın Ankaı-ada Gazi 
terbıye enstitıisünde bır kamp aç
mağa karar vermiştir. Kamp 15 
ağustostan 15 eyliue kadar olmak 
üzere bir ay devam edecektır. Bu 
müddet zarfırda kamptaki mual· 
!imlere beden te~biycsi tedrisa -
tındaki yenilikler muallimlere 
gösterilecektir. 

rası bana aıt değil. Ümid edc-rım 1 
ki rn€1S'udsunuz. 

- Son derece mes\ıdum. Bir cu
marteıi ak>jamı balhçıvanhk yapar
ken beni görmeğe gelseniz. Çünıkü 
ben yetiştirdiğim sclıze bahçemi 
dünya.da her şeyden çok seve • 

rim. 

Maznun Ali dün mahkemede 
kendisini şöyle müdafaa etmiştir: 

O gece Bandırma vapurundan 
eşya taşımak üzere Tophane rıh
tımına gitmiştim. Vapur geldi, 
rıhtıma çıkan yolculardan biri ih

tiyar, d.ğcri orta yaşlı iki zat ya
nıma geldiler, kendilerini Güzel 
Bandınn~ oteline götürmemi rica 
ettiler. İhtiyar olan adam hasta idi. 
Mütemadiyen inliyordu. Ayakta 
duramıyacak bir halde idi. Onun 
koluna girdim ve: 

- Haydi babacığım, sizi ıste -
diğiniz otklc .gö'.üreyim, dedim. 
Onlarla beraber ağır adımlarla yü
rürken, simsar Emin karşımıza 

çıktı . Onları ke>ndi oteline götür
mek istedi. Fakat her iki yolcu da 
·bu teklifmi reddettiler. Emin ısrar 
etti. Hasta ada.mm kolundan tu
tarak ç<e"kmeğe başladı . 

. , Eminin bu hareket ine engel ol
mak istedim Simsar krırlı. Bıça
ğını çekti. Beni yaralamak i stedı. 

Ben de kenc.Lmi müdafaa etmek 
için t.rnak makasımı çıkardım. 

Bu nracfa Emin yaralandı. Emin 
ya kendi bıçağı ile kendini yııra.
ladı ve yahud elimdeki makas ile 
kazaen yaralandı. 

Heyeti hakime dmlenen şahıd
lerin yemınli ifadeleri ve tabki -
kat evrakı miin<le>ricatı ile Çolak 
Alinin suçunu sabit gördü. Müd
deiumuminin talabi ile suçluyu 10 
ay müddetle hapis -ce>zasına mah
kftm etti. 

- Oh, ben buna dikkat bile et- ı 
medim. Sız evli olmuşsunuz, olırna
mı~ınız bana ne? 

- Tam bu sözü söylerken iki 
kuvvetli k.olun kendi.sini kucakla· 
dığını ve bir dudağın kendi du -
dağına yap~tığını hiı,.setti. Mere
dıt seviyordu . 

- Eğer mahzur görmüyorı:.an1z. ..• • 
hiraz yürüyelnn. :Mere<lit ı:enç kızdan ayrılııkcn 

Meredit kızın 5€-Sinden biraz ın- dedi ki: 
kisare düştü. Ve böyle bir lrome- - Belinda Meri, zennederım, ar· 
diye giriştiğine pişman oldu. tık banliyödctki şamnuzu bırak-

- bütün bu söylediğim bı:«lala- mak ve t·abanızın e\·ine dönmek 
ea sözleri ciddiye almazsınız tabii!. zamanı gelmiştir. 

Ve bunları söyledikten sonra: 
- Haydi, Sadık ,dedi, bir hadi

seye meydan vermeden buradan 
gidelim . 

Kahveden çıktık. Erkek İsmail 
de bizi takib etti; ve kahvenin (}. 
nünde !shakın yakasından tuttu : 

- Seni aylardanlıtri arıyor -
dum. Bu.gün yakala.dını, artık e
limden kurtulamazsın! dedi. Son
ra İshaka galiz küfürlerle haka

rette bulundu. Bunun üzerine İs
hak da cebinden bıçağını çıkardı, 
hasmının kalbıne saplad1. Erkek 
İsmail yere yıkıldı ve biraz sonra 
can verdi. 

lİ'shak bu cinayeti i~ledikten 
sonra kahveye girdi. Kanlanan 
gömleğim çıkardı. Kahvecinin ver
diği gömleği giydi Ve sonra kah
veden çıktı, gitti .. 

Bu cinayetle kat'iyyen u;iırakim 
yoktur. Erkek İsmaili ben bıçak· 
lamadım. Masumum.• 

Sadıkın müdafaanamesi şu bir 
kaç cüt::'.'le He nihayet buluyordu: 

Deniz banktan 
Açıkta Kalanlar 

Bütün Jlflemurlara 
Yeniden Birer Vazife 

Veriliyor 
Mülga Denizbank lıman ışlet -

mesinden açıkta kalan memurla
rın yeniden birer vazifeye yerleş
tirilmesi Bji ikmal edilmiştir. Bun
ların bir kısmına tazminat veril
mişti. Tazminata rağmen vazife 
alan memurlar aldıkları parayı ge
ri verecekler, akı;i halde vazifeye 
yemden başlam.I; addedilecek -
lerd;r. Bu surclk' bu gibi memıır
lar mükteseb haklarını kaybetmiş 
olacaklardır . 

Mütga Deni.zbank denızyolla -
rından açıkta kalan memurların 
bir kısmına vazife verilmi~ ise de 
Jıenıiz bir yere tayin edilmemiş 
memurlar tl;ı mevcuttur Tazminat 
aldıktan sonra denizyolları umum 
müdürliığü kadrosuna tayin edı
len mcmurlMa da liman memur
ların n tabi oi duğu muamele ya
pılacaktır. 

•Yedi sekiz aydan.l~rı tevkii -
hane köşeleri"de sürünüyorum. 

Suçsuz olduğum halde hürriyetim 
elimden alındı . Hiç şüphesiz bu 
beni pe1< müteessir etme>ktcdır. 

Fakat beni asıl müteessir eden. 

üzen ka lbırrı sızlata n aylardan
beri karımın, çocukl.ırımın aç ve 

1 
sefil bir hayat sürmesidir. Bu - ı 

nunla beraber kısa bir zaman son- !============== 
ra Cumhuriyet mahkemesinin a
d .l hakimlerınin suçluyu, masu

mu m('ydana çıkaracağına, hakkı 
tecelli ettire.:eğinc ve ağlıyan ya\~ 

- Evet, mıimkün olduğu daki
kada bu işi yapacağım. 

Vithole geldikleri zaman, bir -
biilerinin ellerini sıktılar. Mere
di! yazıhanesine döndüğü zaman, 
kendisini dah't. çok gençle>şmi.ş 
bıssediyor, kalbi derm J1.ır se -
vinçle çarpıy-0rdu. 
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Meredıt yazıhanesıne oturdu, 
çenE'Sini avuçlarına alarak diişün· 
meğe başladı. 

İçinden çıkmak istedıgi ı.şin ver 
diği bütün üzüntülere rağmen, 

Mansusım içeriye, y;;zıhaneye al-

rularımı gü!dürE'Ceğine eminim.• 
Duruşma evrak tetkik edilip ka

rar verilm<>k üzere 15 eyliıle talik 
e<lıld .. 

<lığı genç kızı karşılamak için bü
tün zindeliğı ve çaliıkbi ile> yCTin
den fırlamıştı. 

Belinda o gün çok neş'liydi. Göz
lerinde alevler parlıyordu. GireI 
girmez: 

- Size mllthiş bır havadıs g,e
tirdım, dedi, fakat söyliyemem. 

Meredit genç kızın mantosunu 
çıkarmağa yardım ederek: 

- O halde başlangıç iyi, dedi. 
- Evet amma, hakikaten müt-

hiş bir havadis! Sizin tasavvur e
deıbileceğin;men çok müthiş. 

- Peki. kulak kooildi.ın, dinli -

yoıum. 

- Söylıyemcm ~ım ya! Fa
kat bir sôylersem, i'aşar kalırsı
nız. 

Ber öyle herşeye kolay ko
lay şaşmam. Siz yalnız soyleyiniz. 

- Hayır, hayır, soyliyeınem. 

- O halde nıçin böyle i~tıha -
mızı açıp da sonradan yemek wr
nıiyorsumız?. 

On Senedir 
Y apılamıyan İş 

Eğlence yerleri ucuzlatılacak, ih
tikara mani olunacak. halk alda
tılmıyacak, tarife listeleri hde -
diyece tetkik ve tasdik edilecek, 
bu gibi müesseseler sınıflara ny • 

nlacak ... 

Bütün bunlar yılan hika~·c i -
dir. 

On yıl kadar oluyor. İstanbul 
belediyçsindc iktısad miidürii o 
zaman, merhum Kemal Önırrdi. 
Bu zat hüsnüniyet sahibiydi. O -
nun zamanında, ;yukarıda su.·alu· 
dığım hikaye başlamıştı. 

Aradan bunca zaınau geçti. İ•· 
tanbul belediyesi bu '·adidc bır 

adını atabilecek kadar bir mu\'af
fakiyet gösteremedi. l\fcsole dai
ma tetkik. tahkik saflıasında kaldı 

İşte, bu yaz da geçiyor. 

Halk yine aldatılıyor, müessese 
sahibleri yine keyiflerine göre ta
rife yapıyorlar, fiat listeleri ~ ine 
beledi/.enin kontrolünC:-"Cn gr,; -
miş değildir. On senede bu bir tek 
meseleyi halledemiyen İstanbul 
belediye.sinin bu muvaffakiyet -
sizliği sadece hazindir. 

Bizim aklımızın erdiği şudur: 
Bu mevzu bir esasa bağlanır, 

formülü hazıTlanır, her yıl muay

yen aylarda müesseseler bclcdiy:ı 
şubelerinde tarifelerini tasdik t
tirirler ve tatbikata geçilir. Sıkı 

bir kontrol, ahbablığa, laü.balilil:e 
yer verilmeden kesilecek ağır ce
zalar, bu işi mİ!i>k gibi yiirütüT. 

Plajlann, eğlence yerlerinin bu 
giinkü ağır tarifelerini, hiç bir ik
tnadi zaruretin icablarilc tevil e
demezsiniz. İstanbulda, bu gibi 

müesseselerin ekseriı;;i, halkı bal 
gibi aldah)·or. Hakikat budur. 

REŞAD FEYZi 

Birimizin Derdi 
Hepimizin Derdi 

Pazar Günü Niçin 
Daha Fazla? 

Bir okUJ'llCUmuz yazıyor: 

•Belediyenin ucuzluk taTi
felerini tatbik ettimıcğc baş· 
!ayıp başlamadığını bilmiyo • 
runı. Yalnız, bu arada, bazı 

eğlence yerlerinin, adi günler 

ve pazara aid olmak üzere, iki 
türlü tarife tatbik etmeleri -
nin önüne geçileceği ,sıiylcni
yordu. En ~ok mühim olan 

nokta, pliijlardır .. Mesela bir 
plaj var adi günlerde 15 ku· 
ruştur. Pazar giinkri 25 ku· 
ruştur. Bu neden?. Halbuki, 

pazar giinii o plaje her gün· 
künden binlerce kişi fada ge
liyor. Binaenaleyh kazancı kiı· 
fidir. Sonra, pazar günu fuı.la 

kalabllıktan mü teri dnlıa çok 
rahat'1z oluyor. Acaba, bu 
rahatsızlığın mukabili olarak 

mı fazla para alıyorlar?. Bu 
noktayı biı türlü anlnamı • 
yorum.> 

Meredit Kanapenin hnarına o
' turdu, elini genç kızın omuzuna 

koydu. 
- O halde siz buraya sadece te

ni yemeğe götürmek için gddiniz 
demek! 

- Ben geldiğim 7aman neler 
düşünüyordunuz? Çünkü sizi pe>k 
dalgın görmüştüm, 

- Öyle fevkalade bir~ey dcğıL 
Ben size hiç Con Centamditn bah· 
setmiş miydim? 

Genç kız •eveb der gıbı başını 
salladı ve gözlf.'f'inde iyi saklJna
mıyan bir merak ışığı yandı . 

Belinda alaka ile sordu: 
- Peki, Centama ne olmuş? 
- Amenkaya gidiyor. Fak&t 

hareketinden evvel küçük bır 

konferans vermek istiyor. 
- Bır konferans n' • 
- Evet, bıraz tuhaf hirirv am-

ma, doğru' 
- Mevzuu ne olacak bu kon -

feransın?. 
fDPvamı v aT) 

• 
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1 Mihver Devletleri ve Afrika 1 

e elere Taarruz 
tmek istiyorlar? 

Avrupa da Bir Harb Cıkarsa 
' 

Afrikada Tecavüzler Göreceğiz 

TOTALiTERLERiN BÜYÜK PLANI NEDiR ? 1 

Almanya umumi harbden son
ra !T'Ustemlekelerini bırakarak 

Afrikadan busbütün ayrılmış ol
e. }'knsa ıle İn:giltereye Airi -
k ı taarr uz e:lcbılmek iç.n ısti

n· edecek yerleri yoktur. Deniz 
ku\"V t -· ı tzıkır. ndan da İng:Jız 
ve F•g~~.L i:ıahr.yesi ise Afrikayı 
muh hza ıç•n birçok istinad e
decek bakını noktalara malik bu
lu ·~yor. Onun için denizde her
u:"lgı b.r duşır.~n taarruzu İngilız 
'e Fransız dona ımaları kolaylık
la defedebilcceklerdir. 

• <ôrülüyor ki bu vaziyette İn -
gilt ·re ile Fransa. hakim bulunu
yor! r. 

Şiı.ıdi diğer bir saf.haya geç • 
mtk lazım geliyor: Fakat İtalya 
Lıoide sağlmn surette yerleşmiş 
demcktır. Şarki Afrikada da İtal
yan :ır mlihim kuvvetlere malik 
bulunuyorlar. Umumi harb baş

ladığı zaman, 914 de Almanya irr.
paratorluğunun Afrikada yerleri 
vardı. Fakat buraları müdafaa i
çin vaziyeti müsaid değildi. Hal
buki eskisi ile yenisi arasında bu
gün ne kadar büyük fark var!. 

Afrikadaki Fransız kuvvetle rine mensup yerli süvariler 

Bugünkü Almanyanın Afrikada 
yeri yok. Berlin - Roma mi:lıveri 
Afrikada mühim ve her iki dev • 
let için karlı bir vaziyet vardır. 

İşte <-·•na bakarak Almanya ile 
İtalyanın Afrikada ileride Avm
pada bir harlı olursa Almanya ile 
İtalyanın Afnka topraklarında da 
ehemmiyetli taarruz harekfüına 

geçebileceklcri söylenmektedir. 
Umumi harb esnasında Afrikada
ki Alman müstemlekelerinde ka
lan Alman müdafileri anavatan
dan yardım alamıyarak kendile
rini mümkün olduğu kadar düş -
manlarına pahalıya satmak için 

kaıhramanlik gösterdiler, oraları 

öyle müdafaa ettilerdi. Bugün ise 
Almanların ümidi A!rikada cere
yan edecek harekatın pek başka 
türlü olacağı tarzındadır. 

Çünkü Ubiye büyük kuvvetler 
sevkedilecek, Hı>beşistana da öy
le. Buralardan ise Afrikanın 'baş
ka taraflarına istedikleri gibi hü
cum edeceklerini düşünüyorlar. 
Avrupanın askeri ve siyasi mu

harrirlerini en ziyade düşündü -
ren bir mevzu da budur. İleride 
Avrupada bir harb çıkarsa Berlın
Roma milıveri bugün Afrikadaki 
müsaid vaziyetinden istifade ile 
acaba Afrika topraklarında nere
lere hücum edecektir?. Çünkü ar
tik İtalya ile Almanya tam mana
sile teşriki mesai etmiş bulunu -
yarlar. Mihverin Afrikadaki ha-

Hitler Macaristana 
Gitmek istemiş .. 

fakat Ani Bir Karar Bu Seyahati 
Suya Düşürmüş 

Alman devlet reisi Macarista • ı 
, na gitmek istemiş, fakat Macaris
tan devlet reisi Amiral Horti ken
disine haber göndermiş ki böyle 
bir seyahat esnasında kendisinin 
emniyetini temin etmek kolay de- , 
ğildir diye. Hiller bu sorlbabarda 
Macaristanı resmen ziyaret etmek 

1 
istiyordu. Londra gazetelerine gö
re Alman gizli polis teşkilatının 

- Bana acımıyor musunuz?. 
- Bırakın lbeni: 
- Ben ölmek iStiyoruan!. 
- Ktırtaımayın beni. 

.. 
başı olan Himler bunun üzerine 
Macaristana gönderilerek vaziyet 
tetkik edilmiştir. Himler neticede 
demiştir ki: 

- Bu ziyaretin yapılmasında 

hiçbir korkulacak cihet yoktur!. 
Fakat Amiral Horti bunu yine 

kabul etmemiştir. Bu suretle Hit
lerin Macaristanı ziyaret tasavvu
ru da öylece kalmış. 

ve yıne ~ir an. Gözlerimni önünde yalnız Ca
!ı\a görebiliyor. yalnız onu seçııbiliyor, ona haykı
ı-ı;..,r, on-ian yardmı is'tiyordı.ım: • - Cahit kurtar ·beni. 

rekatı da Alman ve İtalyan hare
k.Mı olarak iki taraflı değil, yalnız 
•mihver. namına olarak yapıla -
caktır. Şu halde mihver nerelere 
hücum edecek? 

Hedef Tunus değil. Aylardan
beri buna dair yazılan ya2ltlardan 
bir netice çıkarmak lazım gelirse 
İtalyanların, daha doğrusu mih.
verin ilk hareket olarak Tunus 
üzerine taarruz fikri beslemesi 
pek uzak görünüyor. 

İtalyanlar biilıassa bu senenin 
başındanberi hep haykırdılar ki 
Tunusu ve d:ıha başka yerleri de 
istiyorlar diye. Fakat Fransa Tu-

• nusu vermiyeceği gibi İtalyanlar 
da haTibederek burayı alamıya • 
caklardır. Çünkü Tunus her su
retle müdafaa tertibatı hazır olan 
öyle kolay kolay ele geçirilemi -
yecek bir yerdir. O halde mihve
rin daha kolay .taarruz edebilece
ği bir yer arıyacağı dü.~ünülüyor. 
İtalyanın Habeşistan.daki ordusu 
ile rabıtasını da muhafaza edebil
mek ve Akdenizi ikiye bölmek, 
Fransa ile İngiltl!reyi diğer müt
tefiklerinden ayırmak ve nihayet 
Hindistan yollarını ele geçirmek, 
gibi emellerle en müsaid bir sa
hayı işgd etmek istiyeceği akla 
geliyor. Trablusgarbda Alman za
bitleri toplanarak türlü ha1.1rlık

lar yapıyorlar. 
Bundan başka Lihiye ve Şark! 

Afrikaya Alman kıt'alan gön • 
derildiğinden bahsediliyor. 
Habeşistan haıibinden'beri ve 

•bilhassa şu son senelerde Mısırda 
büyük bir askeri faaliyet olduğu
na şüphe yoktur. Mısırlılar milin· 
kfuı olan hızla hazırlanıyorlar. Son 

(Devamı 7 inci ıayfo.d.4) 

- Cahil götür beni. 
-- Cahıt. 

ya ile başıma masaj yapmaya başladı. Biraz sonra 
cioktor da geldi. 

- Cahit. 
- Cahit. 

• •• 
Dldile, tırmanıla bir et ve kemik yığıru halinde 

odaya getirildikten sonra, karyolanın üzerine !bıra
kıldım. Paşa tel~ içinde idi.. Ben, inleyip duruyor
dum. Dünya hala gözümde zındandı, ortalık hAla 
kapkaranlıktı, karşımdaki insanlar hf>.la birer haya
let olmaktan çıkmamışlardı. Paşarun: 

- Kız:ar, hanımefendiye bakın. Doktoru çağı-
un. 

Dc<lii;'ni i~!tıyor, silik bir sinema şeridi seyre
der gibi onun şaıkın şaşkın etrafımda dolaştığını 
görüyordum. 

Kızlardan biri hemen doktıora koştu, k:i:mi bl· 
kkl~rimi, göğsümü uJ;m~a koyuldu, >kmu kol<'r.· 

- Hanı.ınefe:rıdiciğiın çok sinirlisiniz. 
Diye söylene söylene o da bir şeyler yapmaya, 

ilaçlar tavsiye etmeğe, hizmetçileri öteye beriye 
koşturmaya başladı. Sonra: 

- Bırakınız. Biraz istirahat etsinler. Yalnız kal
sınlar!. 

Dedi, tekrar tekrar bana: 
- Kendinizi üzmeyiniz, şimdi çarpıntınız ge

ç<~ektir. 

Diye tavsiyelerde bulundu, gitti. Arkasın.dan 

pa~a da, 
-- Harika sen burada kal Hanımefendiye dik

lı:a t et 
Dedi, çıktl. 

• •• 
:&ihniyorum. n~ ka.:ladtendi kendime dc'Ji n ve 

AMERİKA KANUNLARI 

Kaliforniyada bar saılıiblerinin 

taıbure denilen arkasız iskemle bu
lundurmaları yasaktır. Bunun se
bebi, !barmenin, i<;ki içen müşterile. 
rin ayakta durma, kaıbi!Lyetlerini 
anlıyabilmesini, ve sallanmıya 

başlryanlara içki vermemesini re
ınindir. 

Genç Kız Sırrı 
Yeni Karolin eyaletinde; otel o

dalarındaki karyolaların arasın

da 50 santimetro bir aralık bu • 
!un.durmak mecburidir. 

Oregon eyaletinde, yatak çar -
şatlarının 8 metrodan büyük ol
maması kanunda yazılıdır. 

Bastonda •sema delen• binalar 
inşa olunamaz. 

Cenubi Karollnde, likör fa'bri
kalarının, kaıdın şeklin.de şişeler 

yapmaları yasaktır. 

Tenesasda, nisan balığı, yani 
bu ayın ilk günü şunu ve bunu al
datmak yasaktır. 

1 Yazan: "REŞAD FEYZİ 1 r-

Cemilenin bütün zevki, geceleri 1 
odasına kapanıp, küçük, kenarı 
yaldızlı hatıra defterioo, günlük 
hadiselerin içinden en şayanı dik· 
kat olanı not etmekti. Bazan, sa-

' atlerce yazardı. Nihayet uykusu 
gelir, defteri masasının gözüne ko
yar ve kilidlerdi. Anahtarını da 
en emin bildiği yastığının altına 

koyardı. 

Cemlienin bu masa gözünde, ne
ler yoktu ki .. Fakat, burası, genç 
kızın gayet mahrem kutusu idi. 
Bu masa gözü bır sır saklıyordu. 
Fakat, bu sırra, bugüne kadar er-

Kansas eyaletinde, erkekler, is
tedikleri gibi, uzun veya kısa göm- ı 

!ek giymekıte serbesttirler. 

mış bir başka kimse yoktu. Çün, 
kü, Cemile, bu masanın gözünü ve 
içindekileri daıha hiç bir yabancı-

GAZETECİNİN KURNAZLIGI 

Amerikalı bir gazeteci, hükıl -
ıp.ete verilecek bir istidaya, muh
teviyatının ne olduğunu bilmeden 
imza atacak birçok Amerikalı bu
lunacağını iddia etmiş ve bahse 
girişmiş. Bir ay sonca bahsi ka • 
zanmı.ş. Meçhul askerin ailesine 
maaş bağlanması ricasına dair ha
zırladığı bir istidayı yüz kişiye im
zalatmıya muvaffak olmuş. Bun
lardan hiçbirisi, bu istidanın ne 
kadar manasız olduğunu düşüne
memiş. 

MADENİ EVLER 

Almanyada 3 milimetre kalın
lığında, 1 metro genişliğinde ve 
3 metro yüksekliğinde çeli.k lev
halar yapılır. Bunların bir kenar
ları kıvrıktır. Diğer bir levha ile 
birleştirilir. 

Bu lev'halarla birlikte portatif 
evler yapılır. 

Dokk>run Öğütleri: 

Kürek Kemikleri 
Kürek kemikleri çıkık, kar

nı fazlaca kabarık olanlar da
ima şikayetçidirler. 

Bun un izalesi için iyi j im
nastik yapmak lazımdır. 

Kollarınızı uzatınız, bir ma
sanın kenarını tutunuz. Ya -
vaş yavaş masya yaklaşınız, 

sonra uzakla.Şınız. Bu hareketi 
dört beş defa tekrarlayınız. 

Sonra arkanızı masaya döne
rek ayni harek~i yapınız. 

Karnınızı düzeltmek için 
de: Sırtüstü yere yatınız. A
yaklarınızla idman yapınız. 

Evvela sağ ayağınızı bir nısıf 
daire çizer gibi kaldırınız, ya
vaşça indiriniz. Bu hareketi 
sekiz defa tekrarlaıyınız. Son
ra ayni hareketi sol ayağınızla 
yapınız. Fakat sıtaklaırınızı ye
re dokundurmadan ve aç kar
nına... Bir ha,fta gesıneden 

karnınızın küçüldüğünü, düz
lendiğip.i görürsünüz. 

ya göstermemişti. 
'Genç kızın sakladığı sırları en 

çok merak eden, evin içindeki hız
metçi İkıbal idi. İkbal Cemilenin 
ldeta rakibi idi. Onu kıskanırdı. 

Çünkü, İkbal, bu eve çok küçük 
yaşta evlad!ık olarak girmişti.. Bir 
evlad giıbi büyütülmüş, şımartıl- ı 
mıştı. Ya'}ı da Cemilenin ayni i.di. 
Da!ha küçük yaşta iken. beraber 
bebek oynarlardı. Hatta, d1ha kü
çük iken, birllirlerini karde§ zar..
nederl-erdi. Ancak, akılları iyice 
erdikten sonra, hakikati öğren -
mişlerdi. 

İşte, mazinin bütün bu hiidisele
ri, Cemileye oldukça kuvvetli bir 
rakib yaratmıştı: İklbal. .. Çok za
man kavga ederler, günlerce dar
gın dururlardı. 

Bir sabah, Cemile plaja gittik
ten sonra, İkbal, genç kızın yatak 
odasını txıpluyordu. Yastığı, ha -
valandırmak üzere, balkonun pen
ceresine çikarırken, küçük, made
ni bir madde, yere düştü .. İkbal 
dikıkatle baktı. Bu bir anahtardı. 
Birden, sevincinden deli olacaktı. 
Çünkü, Cemilenin bütün hareket>
lerini adım adım takip eden İkhal, 
onun masasının anahtarını nastl 
ve nereye sakladığını da biliyor -
du. Bugün çok şayanı dikkat bir 
şey olmuştu . Aca!:ıa Cemile, nastl 
'bir hisle ve umrtkanlıkla, anahta
rı, yastığın altında bırakmıştı.? ! 

İklbal, odanın ortasında, şaşkına 

dönmüş, etrafına bakınıyordu. 

Daha fazla düşün.meğe vakit yok
tu. Hemen yerden anahtarı kaptı. 
Pencereden uz.anıp, denize giden 
yola baktı. Duvardaki saate göz 
attı. Cemilenin gelmesine daha bir 
saat vardı. 
Masanın 'başına koştu. Anahtarı 

delığine soktu. G<irii açtı. Daha, 
şimdiye kadar hi<; kimsenin açıp 
baka.maıdığı bu çekmece gözlerini, 
ilk defa, İkbal karıştıracakıtı. He
yecandan elleri titriyordu. Me • 
raktan sabınıızlanıyordu. Kid! • 
lir, Cemileye ait nasıl sırlar öğre
necekti?. 

Asıl merak ettiği, küçük hatıra 
defteri idi, bir çok defterler, ka -
ğıdlar, kalemler, zarflar, ipek men
diller vardı .. Bütün bu eşya da ga
yet güzel bir esans kokusu neşre
diyordu. İld>al, heyecanından ba
yılacaktı. Evvela, küçük defterleri 
çıkardı. Kanştırmağa başladı .. İç
lerinden hangisinin, hıotıraların 

yazıklığı defter olduğunu arıyor
du. Hayli karıştırdı .. Ni.hayeıt bul· 
muştu .. Defter ince bir Stilo ucile 
kırmızı mürekke'ble yazılmıştı .. Bu 
ayın tarihini taşıyan sahifeler gö
züne ilişti. Parmakları titriyordu. 
Sahifeleri çevirdi.. Nihayet, son 
sahifede iıdi .. Dün gece yazılan ha
tıralar .. 

ilılbal, gözlerini fal taşı gibi aç
mıştı. Başını heyecanla defterin ü
zerine eğmişti. Okumağa başladı: 

25 temmuz 
Gece: saat 22 

Bu gce, nasıl uyuyacağımı bil· 
miyorum. Bütün ndıum. yarının 
heyecani!e çırpınıyor.. Hava çok 
sıcak .. Açık penceremden hanım
elleri kokusu geliyor .. Evde her-

(Devamı B ıncı sahifede) 

Sabırsızbkla beklenen --.. --•• 

BEŞİKTAŞ BAHÇESİ 
e Sineması: 28 Temmuz Cuma günü Umuma Açılıyor. 
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FN'm BUYUK VALS İngiu?C::j~:pyası 
1 Ağustos Salı günü akşamı Şehir Tiyatrosundan HAZThıI ve 

arkadaşları 

BİR MUHASİP ARANIYOR 

Gözlerimi açtım, kollarımı açtım .. Onu görmek, 
onu kucaklamak, ooynuna dolanıp ağlamak ve hep 
orıtın demir kolları arasında dışarıya fırlamak is

tedim. Fakat, nafile! Yine gözlerim boşluğa, bu 
zindan karanlığa açıldı. kollarım boşu boşuna ge
ri:di ve. yine boşu boşuna yanlarıma düştü ve .. 

Göılerimden ıbütün damarlarımdaki suyu çekip 

bitkin bir halde kalmışım?. Bu anlarda beynim ka
fatasımın içinde taş lresi1miş ve bir kese içinde 

o..ışluğa sallandırılmış gfüi ağır ve hareketsizdi. 
İ§!em>yordu, çalışmıyordu ve .. Ben hiç ;bir şey his
setmiyordum . 

boşallan bir yaş seli gelmeğe başladı. 

Demek ki, o ses, o haykırış, o: 

- Belkis!. 

Deyiş sadece ıbir telepati imiş. Kimbilir benim 
bu büyük sikıntı anlarnnda o da ne kadar sikıldı, 
dünyayı kendiısi için ne kadar daralmış, ne kadar 

korarmış lbuldu. Benim, :buraya kapatıldığımı ımu
hakkak öğrenmiştir. !Hem, lbu akşam onunla yine 
buluşacak, ıkoruıya çikacaktık. Beklemiş, beklemiş, 

sıkılmış, kendi kendisini yemiş, sonra başıma gele
ni öğrenince .ihtimal çılgına dömnüş, kendisini k~y
betmiştir. Belki de beni uyandıran kendime geti

ren, hüngür hüngür ağlatan ses onun o saniyeler
deki çıldırışı, haıykırışıydı. Elekıtriltleşen insanlar, 

neşrettikleri elektriğin şiddeti, kuvveti nispetinde 
ruhtaa rıllı.a, kalpten kalbe hüküm sürüyorlar. 

Yine baygındım, dünyadaki karanlık hala göz
lerimde idi, kafamın içindeki boşluk ve ağırlık ol
duğu gibi duruyordu. 

Bir saniye, Cıılıidin keskin, bütün hızını bulan 
bir haykırışı kulağıma geldi. 

- Belkisi. 

Ca.hidi görmüyordum, nerııdedir bilm>yordum, 

b~n ne yapıyorum, hissetmiyordum. Bu ses kula
ğımın içinde birdenbire çınladı ve lbir nişler gibi 

kelamın içine uzanıp :beynimi sika"n ve •arkıtan 
keseyi yardı, beni yıı.tağın i.çirııde lıDplattı: 

- Ca.hit! .. (Devamı varJ 

' 

l 

~ 
~ 

"J 

_..-.-------------~ . ~~~UF~l~;~~1U'"l1'1111:1~ ~~nml .. 111.ıilll •• ~lııı1•5u 
ANKARA RADYO/ . 

- DALGA uzumu<.ıV ıı• 
T.A.Q. 19,74 m. 15195 Kes. 2o j(f 
T.A.P. 31,79m. 9465 Kes. 20 J(' 

1639 m. 138 Kes. ~ . 

BUGfuı 

Saat 19.00: Program, ıır 
Saat 19.05: Müzik (Orga! J)i. 

Yad ile geçti zamanın, 7 - J)1 
men Şen - Uşşak şarkı - / 
har erdi, 8 - Refki Fersa.~ el' 

Uşşak şaı!kt - Kız büründU ; • 
lına, 9 - Halk türküsü - />. ~ 
doğdu batmadı mı, 10 - ıtı 
türküsü - Yıldız. )Cı1' 

Saat 21.10: Haftalık poSta 
tusu. ~ 

Saat 21.25: Neşeli p!Aklat :ı• 
Saat 21.30: Müzik (Şan pl~ 

ları). .. ,/ 
Saat 22.00: Müzik (Küçu1' 11 

kestra - Şef: Necib ~ın» V 
Robert Leuschner - NJaıur ı 
(Fantezi,) 2 - Keler sel; ı 
Kelebek avı (Balet müziğı)
Franz Abt - Ormanlarda ve~ 
ni, 4 - Fini Henriq ues - JJ;;r 
5 - İlluminatıo Culotıta - 1ı 
leska (İntermezzo), 6 - Gi0

'; 

ni Carlys - Dülsineye sere~; 
7 - Giulio de Mioheli - 1' t 
leket hasreti, 8 - Paul Lin'.'1' 9-' 
Yeşil vadilerde iıir rande'/U• 
j . Strauss - Viyana kanı, pi · 

Saat 23.20: Müzik (Cs3lba 
Pi.), 

YAKIN 
Sası! 12.30: Program. 

1 
ı 

Saat 12.36: Türk müziğl~p 
Suzinak peşrevi, 2 - :r.1 rl 
Nazif - Suzinak şarkı - 5e p 
bu sabah, 3 - Neyzen Rıı' r 
- Suzinak şarkı _ Çaldırıl' ,/ 
gıyı, 4 - Lemi - Suzinal< ; ı 
kı - Yeter hicranlı sözler, ,, · 
Mustafa Nafiz - Suzinalc ~ ı 
kı - Ümitsiz bir sevişle, i 
Halk türküsü - Esmeri.Jtl Jıl) 
ıbana, (r 

Saat 13.00: Memleket saat;ı · 
rı, ajans ve meteorokıjl b• 
!eri. rı' 

Saat 13.15 - 14: Müzik (1'' 
şik program - Pi.) 

1357 Hicr! ' 13:1' RuıııJ 
Cemaz

9
iyelahir TenırnuS 

13./. 

M.-Ay 7, Gün 207, ffJZıf s1 
26 Temmuz ÇARŞAMB-" 

1--

Vakitler 
aa. da. -

Gtlılq 4 50 

Ölla 12 20 

ikindi 16 17 

Alıpm 19 32 

Tabı 21 25 
tm.aıı: 2 44 
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l1_İ_s _t a_n_b_u_l_u_n_E_fl.ğ inden , -

Ban a Hırsızları 
Mahklim Oldular 

4:1.IEIDAskın tesiri neler yaptırmaz 1 
YERİNDE BİR CEVAD -·-------

llrsa Gencleri Arasında Hummalı 
' 

Bir Spor Faaliyeti Var 

BURSANIN HUSUSiYETLERi NELERDiR ? 

~ tka .. 
"' ç gun ka.mak üzere bugün 
~ • g~ldim. Herkesin ağz:."lda 

. ıcr- bır had.senin tafsılatı do
~· Ba.nka soyguncularının 

~ ll:nesı yenıden görüldü ve 
t ~. kararını verdi. 
~ aı.1. k . 

'tqıar •r ·adar lstanbul oku-
l: y 1

1 da Çok iyi hatırlarlar ki, 
• . •ncta Osmanlı bankasının 
. ;d IUbesini güpegündüz silah 

Jet"· 
"\ rct ı altında basarak soy -
"l,~ 1

· Bu işten evvelce suçlu 

• 

' &. fil 

• 
ı 

· .~'f Yedişer seneye mahkı'.ım e
'~·l!t! Olan İnegöilü Süleymanla 

'1.(
0 

e dair verilen karar temyiz 
Bursada Sedbaşı Caddesi 

tne · 
~•ııı sınce bozulmuş. Bunun lüıbü maçları da berabere kaldı. 
<ı'Ytniden muhakmelerine Bir üçüncü maç daha yapıldı. İne-
.:~ 1§. Bu muhakeme de dün göl Doğanspor ile Bursa Güçlü -
btş \'e .. karar tefhim olunmuş. spor karşılaştılar. Bu, çok hararetli 

; ita buyük kağıd tutan mahke- bir maç olmamakla beraber her 
#' qr~al'arı bir saate yakın bir za- iki tarafın oyuncuları arasında da 
I' ~Yaok~nmuştuı. Kararda uzun çevik gençler vardı. Sıcak fazla 
~ ect· hadisenin safahatı tekrar olmasaydı, şüphe yok ki daha ha-
t1ı-.ııda~7rek, temyizin bozma ka- raretli hır maç olacaktı. Her iki 
~ın Ya ı noktalar üzerinde yeni- taraf da ikişer gol atarak maça ni-

r · <ı~tn Pılan tahkikata müstenid hayet verdiler. Ben de sahadan 
; . ~bu at Verilmekte ve suçlula - bitkin bir halde kendimi Çekir -

~'il lQr~uç.u, zabıtada döğüldükleri geye attım. 
., ~ k a ikrar etmek mecbııriye- Sıcak haliı bütün şiddetile devam 

kından seyredemiyecektim. 

İndiğim otelin bahçesinde de yi
ne sporcu gençlerle karşılaştım. 

Bunlar da Bursanın en iyi koşucu
ları imiş. Birkaç gün evvel yapılan 
koşma yarışlarında birinci, ikinci 
ve üçüncü gelen gençlerden Ziya 
Özgenin yanına sokuldum: 

- Kaç metre koştunuz?. 
- Yüz metre .. 
- Siz kaçıncı geldiniz? 
- İkinoi.. 
- Birincini:z?. 

- Yine Bursadan Salahaddin. ~!arı aldıkları yolundaki müda- ediyor. 
, ~ Cloktor rapoıuna nazaran o sab:ı.h _ pazar olmak münase- Ziya Öı;ge'nin çok mahir ve çe-
~ 1lı4re{n gayri varid olduğu gö- betile _ bir gün önceden gelen yol- vik bir koşucu olduğu hareketle -
~~ S~eddedilmıştir. Netice iti- cuların bir çoğu Uludağa çıkmış- rinden ve duruşundan belliydi. 

• ~ İşi uleymanla Ahmedin bu lar. Sabah postası hareket eden Garson, o gün Bursada Setıba -
lir( edıkleri sabit görülmüş ve otabüslerle Uludağa çıkanların sa- şındaki kö'lrüden bir sinir akse

eeıa k ~ · ~eı . anununun muayyen yısı yüııden fazla imiş. Bu kafile- si geçirerek dereye düşen Galata-
~İıle e_rıne tevfikan yedişer sene ye karışıp Uludağa çıkmadığıma saraylı gencın heyecanlı vak'ası-

'-l~l'in ''nde ısrar edilmiştir. Fa- hiç de teessüf etmedim. Uludağa nı ıotlatmağa başlamasaydı, BuI"-
~a h lkinct muhakıemelerinde çıkısaydım, staddaki maçları gör- salı koşucularla uzun boylu konu-

/ < taet afif ceza gömıeleri veya miyecek ve Bursa sporcularını ya- şacaktım. 
•4ı.ıaııelıııe!eri ihtimali etrafında ===== =======================• 

ı 11•le ~Çok haklı endişeler bu su-

/ ,~trsartarar e:lmiş oluyor. Haydutlarla Mücadele 
~\ iiıl Ya vardığım zaman hara-
lııı v €eQe otuz beş derece idi. Ed 
~ e l~~ ile mülakat yapmak flk- en Hafiyeler Nasıl 
'tline •rıı. Bay Refikin Uludağ 
~.~ istÇıktığını ve birkaç gün o
t "'!ağ ıra.hat edeceğini öğrendim. 

1 
Icak, ~ Çıkmağa vaktim yoktıL 
!Jıır l erkesin burnundan şıpır 

Y etiştiriliy~rlar? 
ı. er k 

Genç bir aşık sevgilisinin ya -
nmda ya~ıca bir adamın bulundu
ğunu görünce kııskanır, alay et -
mek ister: 

• 
Dişi Karaca ismini Taşıyan Genç 

- Kaç yaşındasınız bay!. .. 
Yaşlı ada:m, genç aşığın mera

mını anlar, t"bii bir tavırla şu ce
vabı verir: 

Kadın Nihayet Emeline Kavuştu 

- Doğrusunu söyliyemiyeoe -
ğiın. Fakat, yirmi yaşında bir a
şıktan gencim. 

5000 Franklık Yüzük 
Hediye Eden Meçhul 

Nışanlı 

SACm İŞİTMEZ, UYDURUR!. 

Sağıırn biri ikide bir nezleye 

tutulurmuş. Yine nezleli ol -
duğu bir gün ıbir ziyafete davet o

lunmuş. Yemek esnasında, ~ sa
hibi sağırın zevcesinin sıhhatini 

sormuş. Zavallı sağır, nezlesinin 

.nasıl olduğunu soruyur zanncde-
ı;.ek: 

Ah, bayım! Sormayınız. Bu 
beliiyı çoktanberi çekiyorum' Bir 
türlü kurtulamıyorum. Ne yapar
sınız? Ta<h~r.ımülden !başka çare 
yok! ... 

HANGİSİ AH:UAK?. 

Bay, avluda bir çok süprüntü 

yığılıp kaldığını görünce hiddet
lenir, uşağı çağırır: 

- Bunları denize dökmüyorsun, 
bari bir çukıır kaz da içine dol -
dıır!.. 

- İyi söylüyorsunuz 

Fakat çukurdan çıkacak 

nereye koyaymı? .. 

bayım. 

toprağı 

- Amma ahmak adamsın! .. Çu
kuru biraz büyücek kazarsın, hem 

süprüntüyü, hem de çıkan top
rağı içine do'ldurursun 

ÇOK SADIK İMİŞ? 

Uzun müddet taşrada bulunan. 

bir adam memleketıne döner, evi
ne gider. İstiklbaline koşan karısı
nın boynuna sarılır ve: 

- Ah! Sevgili karıcığım! .. Kim

bilir ben:m için ne kadar hasret 
çektin? ... 

Der. Kadı nşu cevabı verir: 

- Hiç soıırnayınız! Ne zaman 

evden içeri lbir erkek girse, siz ı.:e

Jiyomunuz, diye yüreğim oynar -
dı!. .. 

MASKEYE NE HACET! 

Gayet çirkin bir adam, bir gece 
maskeli balolardan birine gitmek 

ister. Maskara elbisesi kiralıyan 

dükkanlardan birine girer. Orada, 

dostlarından birine tesadüf eder. 
Dostu hayretle sorar: 

- Ne o, maskara elbisesi mi ala-
caksın? 

- Evet ... 

- Maske de alacak mısın? .. 

Atelyede beraber çahştığı ar -
kadaşları ona cDişi karaca• ismini 
vermişlerdi. Buna, en çok gülen 
de kendisi olmuştu. Ufak tefek, 
çevik kara gözlü, şeytan bakışlı 

bir kızdı. 
cDişi karaca nın da, arkadaşları 

gibi sevmeye, sevilmeye haris ibır 
kalbi vardı. Fakat, bakalım, bu 
küçük Dişi karaca• yı &evecek bı
ri çıkacak mı ıdi? ... 

A.rkadaşları birer birer sevişi

)'Orlar, evleniyorlardı. Viyolet. se
ne başında kocaya varmıştı. Loon
•iya'nın da nikahı k>yılmıştı. Yıl
Jaşına doğru düğünü yapılacaktı. 

Her sene atelyeden bir iki arka
daşı eksiliyordu . 
Arkadaşları gülerek soruyorlar

dı: 

- Dişi karaca! hll.la birini sev
miyor musun? ... Hala karşına bir 
karaca çıkmadı mı? ... 

Dişi karaca başını eğiyor, kede
rini ıbelli etmek istemiyordu. O, 
seviyordu. Kalbi boş değildi. 

Çalıştığı terzihanenin kasadarı 

Poli seviyordu. Bu, çok yakışıklı 
bir delikanlı idi. Dişi karaca, gün
de belki yirmi defa bir ha.hane ile 
aışağıya iniyurdu. Kendisini gör
mek için ... 

Pol, küçük dişi karacayı görün
ce: 

- Bonjur, Dişi karaca! diyordu. 
Yine ne dolaşıyorsun? ... 
Dişi karaca, yaz gelince mavi 

ve beyaz renkli krepten bir rop 
yaptırdı. 

Poı, kendisini görünce: 
- Telbrik ederim. Matmazel, 

cidden güzel bir rob intihab et
mişsiniz! ... 

Dedi. Sonra gülerek ilave etti: 
- Bu rdbu herkese göstermek 

lazım. İster misiniz, ıpazar günü 
Puasi'ye gidelim. Su kenarında 
bir lokantada yemek yeriz, olmaz 
mı? ... 

- Yalnız ikimız mi, Mösyö Pol? .. 
Doğru mu söylüyursunuz? ... 

Pazar geldi. Dişi karaca, yüreği 
çarparak randevu yerine gitti. 
Pol, kendisini beikliyordu. Trene 
bindiler, yanyana oturdular. 

Birleşik Amerikada 
Otomobillerin Sür'ati 
Hic Bir Otomobil 80 Kilometre-

• 
den Fazla Sür'atle Gidemez 

Dişi karacanın rengi hafifce sa 
raıımıştı. K.alıbi heyecan için.de idi 
Az konuşuyordu. Atelyedeki gitıı 
şen görünmek; söylemek, gülme~ 
istiyordu. Fakat, lher neden iS<. 
sıkılıyor,ce.ıaret edemiyordu. 

Fakat, Pol, acemi bir delikanl 
değildi. Genç kızın bu utanmasın· 
dan istüade ediyordu. 

Puasi'ye gelince trenıden indi

ler. Kolloola Sen' nelhri kenarınd. 
yürümeye başladılar. 

Kırlarda dolaştılar, n~hir ken• 
rında lbir lokantada yeıre~ yEo~;, 
ier. Hava kararınca küçük bir o· 
tele gittiler, 

• • • • • • • • • • • t 

Ertesi gün, ayrılacaklan vakii 
Dişi kı_ıraoa soruyordu: 

- Ne za.man evleneceğiz? .. Ne 
zaman evleneceğiz, Pol... Artık 
ayrılmıyaeağız değil mi? ... 

- Evlenmek mi? ... 

Pol ll:ıir kahkaha salıverdi'. 

- Nasıl, dedi. Bir gece berabeı 
geçirdik diye evlenmemiz mi la
zım? ... Çıldırdın mı sen? ... 

~tt~i a ıtıyordu, Bursa vilayet 
~''tıe~ .muharriri Rıza Ruşeni 
d'.~ra. g •steoim. Matbaaya altıdan 
'<t eiırrıı. ~ n~, ış. o:>ıcakta altıya ka-

/ ~ir ı.e?e vakit geçebilir? 

G. Men Polis Teşkilatına Girmek 
İçin Bir Çok Şartlar Var 

- Elbette, maskesi:z olur mu? . .. 

- Bana kalırsa ıbeybude mas-

raf etme! Zira böyle bir çeı!ıre ile 

maskeye h iç lüzum yoktur! ... 

Birleşik Amerikanın hethangi 
bir yolun.da, otomobillerin 85 ki
lometreden fazla sür'atle gitme
si yasaktır. Kırmızı ve yeşil ziya
lar, her yerde seyrüseferi idare e
der . Çok tenha yerlerde otomc • 
biller kırmızı ziyayı görünce du
rurlar. Bir kaç ki'lometre mesafe
de bir manie olmasa, veya bir na· 
kil vasıtası görülmese bile ... 

Amerikalıların akar susuz ya

şıyamıyacaldarına inanıy<ırsanız al
danıyorsunuz. Çünkü, Birleşik A

merika ahalisinin üçte birinin e
vinde akar su vardır. 

Amerika şehirlerinin hepsinde 
gece hayatı olduğuna hükmetmek 

hatadır. Şehirlerin çoğu saat 21 
den sonra cölü• dür. 

Dişi karacanın rengi sapsan ol
du. Dudakları titriyurdu. SCYı söy 
liyeıniyordu . Delikanlı müteessir 

oldu: 
- Yavrum, dedi. Çocukluğu bı· 

rak. İki samiıın1 dost kalalım. Böy-, e ""n -ltı iıılct Vede oturuyorum. 
&eç~den bisi'!detli birçok genç

~ ~td Yor. 

Sirleşik Ameri
ı<a, kırk sekız hü
kumetten müte -

~ ..... uııı . 
, ~ lıu d. sekkild•r Bunla -

1en elikanlılar yorgun argın rın her birinin po
ı \. .. ~.ıeılütı ayrıdır .. 
Fakat bu çok maıh· 
zuxludur. Çünkü 
bir hükumetin po-

I ~o~eliyorlar? 
tıi.. !ll<lan 

1e e ·· 1 1.~lke evab verdiler. 
~ ı,t ~vı 75 kilometrelik bir bi
tı\ılat~~ <l§usu tertfü etmiş. Koşu 

1 1 ••••••••••• 1 ••••••••• 1 ••• 

Faydalı Bilgiler: 

Karyola Önüne Konan 
Postlar Nasıl Temizlenir? 

Evvela bahçe veya ,balkon
da iyice .tozlannı çıkarınız. 

Sonra, yün tarağı ile tüyle -
rini tarayıp kaJbartınız. 

Nevyorkta, bir otomobilcinin i
şarete ehemmiyet vermeyip geç • 
mesi pek ender gijrülen şeyler • 
dendir. Bu gibiler . şiddetli ceza-

Amerikalılar spor kralıdırlar. 

Doğrusu spor sa.haları çoktur. F a

kat seyirciler, sporla meşgul olan
lara niısbeten daha 90ktur. 

lesi daha iyi .. . 
- Pek a!A! ... Dönelim P arise .. . 

(Devamı 7 ıneı ıayfada) 

• ••••••• 1. 1 1 •••••••••••• 1 •• 

' ı. stadının önünden başla-
r' ~afüya 

l)o '''•nct Acar ve Akınspor ku
l~ ~o. eıı beş koşucu iştirak et
i, Uıı.iıuda ilkönce Acar idman 

!isi, bir hırsızı. bir 
caniyi d!ğer hü
kumetin hududu 
dahilinde takip e
demez. Hududa 

Eğer postun rengi beyaz ise 
üzerine ·bolca un serpiniz, av
cunuzla unu yayarak oğuş -
turunuz. Unun rengi sararır, 
veya morarır. Postun rengi de 
beyazlaşır. Postu iyice döğe
rek üzerindeki unları çıkarı
nız. Gölge .bir yere asarak ha
valandııınız. 

HARIÇDE 
YAŞIYAN 

ALMANLAR 

I• 

« 4!, g a~ ~.med en öne geçmiş- gelince, meslek -
' ~"<;Iıdıgı b'r arıza yüzünden daşına haıber ve
li. lia~'i ve birinciliği Akınspor rir. 
ıı_~ 'lilğ~n alınıştır. İkinci ve ü- Bundan en çok 
o. llus de Acar İdman yurdun- Gangsterler isti -
~ııı,11 arııeddin ve Ahmed ka _ fade ediyordu. 1928 
~q ardır' de bu mahzurun 

'iJ(ı 'tad önüne geçilmek is
tenildi. Ve meş -
hur G. Men teş

kilatı vü.cude ge-
tirildL Buna men
sup olan polisle-

tj~' !•aı~ d~·ına gfüe çarpan bir 
~t t,qere{etı var. Geçenleri teb-
1e &t;.e . kahveden ayrıldım Çe-
1i~ il>ç~ıiYorum. Stadın önün
~ · !ur den dayanamadım .. İn
~~ı ha~ •ye spor ile Bakırköy 
ı;:'1"da c hretıe devam ediyordu. re tam salahi,·c 
... e enn - il~' ~; tağııı emı bir sıcak olma- ver uı. 

~~ı. ll. a:ı~ ~üy.~k bir kalabalık Bu teşkilata da ııl olan polisle -
ll u ~ koyluler Muradiye rin yirmi beş ile otuz yaşında ol-
uı:ıa 1 Yendiler, malan, üniversiteden diploma al-

<\car \'e İnegöl idman ku- mış ·bulunmaları sarttır. Hukuk 

mektebi mezunları diğerlerine teI"
ciıh olunur. G. Men polislerinin a
rasında mahkeme reisliği, sorgu 

(Devamı 7 inci sayfada) 

Şayed post, kül veya kahve 
rengi ise yukarıda tarif ettiği
miz gibi tozlarını çıkarmalı. 

Sonra büyücek bir tencere -
nin içerisine bir veya iki klo 
kepek koymalı. Haiii bir ateş
te karıştırarak kaynatmalı. 

Ilık oluncıya kadaa: bırakmalı. 
Sonra tüylern üzerine sür -
meli, avuçla oğuşturma1ı. Ke
pek, ne kadar pislik varsa alır . 

Kuruduktan sonra silkeliye -
rek temizlemeli. 

ya çarpılır. Ve üçüncü defasında 

vesikaları, bir daha iade olunma
mak üzeı'ı! alınır. 

Amerika trenlerinin 10-0 de 90 
nı 50 kilometre.den fazla sür'atle 
gitmez. Yalnız. vagonları tarnami
le pülınan olanlar biraz daha sür- ! 
'atli gidooilirler. 

Amerika milıyıonet1erinin hepsi

nin cSeef Made men• olduğunu 

zannetmemelidir. Aslıor'ların, 

Guld'lann, Vhitmıy'lerin, Vander

bil'lerin, Rokfeller'lerin Melkın'

ların ve Morgan'ların sen-etleri 

irsi, yani babadan kalmadır. 

Alınanyada ~öyle birşey düşü· 

nülmüş: Almanya har~inde yaşı· 
yan Alınanlardan ve yahud aslı 

Alınan olanlardan bir vergi al -
mak ve bu suretle Romanyada bir 
çok Alman ve yılhud aslı Alman 
olanlar bulunduğu düşünülınüş 

ve !bunlardan ıböy le bir para top
lanırsa Romanyadan satın alına

cak buğday !arın kar,şılığı temin e· 
dilecek diye düşünülmüştür. Dey
li Ekspresin yazıdığına göre bu 
suretle toplanması düşünülen pa 
ra tam 1,0-00,000 İngiliz lirası tut
makta im~- Fakat Romanya hü -
kılmeti bu hususta Almanya ile 
herlıangi bir müzakerey;e giriş

meyi reddetmistir. 
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ISTANBUL KAPIU 
VE BttANS SARA 

No.50 Yaıan: M. SAMİ KARAYEL 

Şehzade Sarhoş Olan Annayı 
Kucağına Alıp, Sokaklara Daldı 

• 
Fakat iki Sokak Geçmişti ki Birdenbire Karşıla-

rına Çıkan Muhafızlar . Etraflarını Aldılar 
- E! .. Anna, 

kaçacak mısın 7 
- Hemen ... 

şimdi söyle bana 

- Hemen mi? 
- Evet; istersen şimdi uzakla-

şıp bu kör olan ilemin içinden sıy
rılıp gidelim .. 

- Ne diyorsun? .. Görmezler mi? 
- Kim görecek? .. Herkes ken-

dinden geçmiş ve gonoolların içi
ne serilmiş bfuüş yatıyorlar. 

- Haydi öyle ise ... 
Oriıan, sandalına geçti. Annayı 

da kendi sandalına aldı. Ve .. sezdir-
meden yavaş yavaş sahile yak -
!aştı. 

Şeılızade çok fazla sarhoş olan 
luınayı kucağına almış Bizansın 

ı okaklarına dalmıştı. 

Fakat; iki sokak geçmiş, ge.,-me
a:ı şti. Birdenbire karşılarına N o
tarasın muhafızları çıktı. Ellerin
de gargı ve kilınç Orhanın etrafını 
muhasara ettiler .. 

Orhan; bu variyet karŞJSında ;,. 
şın neye varacağını bildi ve ses
lendi: 

- Mnuhafızlar, yolumu kesıııe
y ın!. Açılın!.. 
Muhafız kumaooanı cewııb ver

dı. 

- Em ır aldık ... An nayı bıze tE.'6-
1.m etmeniz lazım._ Sizin içın yol 
açık .. 

- Olamaz ... Anna kucağımda ve 
kalbİmdedır Ben ne ısem o, odur" 
Çekilın!. 

Dedi. l 
Muhafızlar, muhasara hattını 

darlatmışlardı. Orhan sözünü tek
rarladı: 

- Muhafızlar, yolumu kesm<-
yinı .. Açılın .. 

- Olamaz ..• Annayı verınıı. 

göğsüne sadayi hatif gibı ses vere
rek düşmüştü. 

İşle; bu kavuk darbesi güzel 
Annayı daldığı derin baygınlıktan 
aymağa ~ile oldu. Kız olduğu 

yerde birdenbire neye uğradığını 
şaşırmış bir halde gözlerini açtı. 

Zihnini toparlamağa başladı. O, 
mehtab ve şarab alemini unutmuş, 
Notarasın muhteşem sarayının 

küçük yaştanberi üzerinde bırak
tığı itiyadların tesirile kendisini 
kuş tüyünden mamul yattığı ya -
taklardan birisinde uyuyorum san
mıştı. 

Anna· kiirek kemiklerinin sert 
ve biçimsiz bir yere yapışık oldu
ğunu hissebmişti. Rüya görüyo -
rum zannetti. Gözlerini yumuk 
ve narin ellerile oğuşturdu. 

Nihayet; tamamile ayılmağa 

başlamL~tı. Halicin mehtab alemi
nı, Orhanla gondol içinde şarab 
içip saı·maş dolaş olduğunu ve 
hayatın kamını doya doya alıp b<>
şalttığını hatırladı. 

Hatta; ona söz verip kaçtığını da 
hatırladı. Ve şehzadenin kucağına 
baygın bir halde düşüp karaya çık
tığını da dilıjünebildi-

Fakat, ondan sonra ne olmuş
tu? Kendisi nerede idi?. Bu ka -
ranlık ve vücudünü delecekmuı 
gibi batan yer neresiydi?. 

Anna. gözlerinı daha ziyade aç
tı; ve bakındL Gökyüzünde meh
taıbın ı~ıklarını c!lızlattığı sönük 
yıldızla_n gördü. 

Güzel kız biraz daha kendini t<>
parladı. Oğulduyan kulaklarını o
ğuşturdu. Etrafmıla bir şakırtı; 
ve savaştan ölüm scslcrın.ıı kıs k 
ve boğucu nefeslerini işitti. 

Güzel kız; olduğu yerden kalk
mak istedi. lakin göğsünde bir 
ağırlık vardL Bu da neydi? Elle· 
rile yokladı ... Ve gözler ile gördü. 
Bu sevgilisinin kavuğu idi. Bu ko
ca Türk şehzadesinin eşsiz; ,ars • 
!anlar yelesine müşabih olan hey
betli kavuğu idi. 

Bir an düşündü. Ve iUna hük-
metti: · 

- Demek her ikimizde sokakta 
sızarak kalmışız. Göğsümde du
ran Orhanın başıdır! ... 

Fakat etrafındaki şakırtı. Ba • 
zan başucuna ve ayak ardına ba
san sert ayak darbelerl ve bazan 
da inler gibi olan bir ses onu çok 
geçmeden olduğu yerd_en doğrul
mağa ve büsbütün kendini topar
layıp kalkm_ağa mecal verdi. 

Anna; doğruldu. Tekrar, tekrar 
gözlerini oğll§turdu. Etrafında ha
yatında görmediği korkunç bir 
manzara ile karşılaşmuıtı. 

Orhan, Bizans hassa muhafız -
Jarile çarpışıyordu. Olduğu yerde 
titreru. İnce ve narin vücudünü 
korku alevi daladı. 
Bağırmak istcdu.. Ağzını açtı. 

Fakat, dili tutulmuştu. Korkulu 
bir kabus altında imiş gibi boğazı 
düğümlendi. Dili işliyemedi. 

'l"ihayet toparlandı. Ve kısık 

esle penbe ve küçük dudak
la ından şu sözler dökülebildı. 

- Orhan!. Ar01anınl"!. 
Orhan, muhafıı.larla. o derece 

kızgın bir döğüş içinde idı kı; An
nanın bu kısık ve sönü~ feIJ:adını 
işitemıyecek bır halde idı. 

Zaten; Annanın sönü)< ve titrek 
sesi kılıç ve mızrak darbeleri için
de kaybolup gidi~ordu. 

(Devamı var) 
Orhan, Annayı yere bırak!~ Be- ============================ 

Jındeki kılıca yapıştı. Bir hamle
de sıyırdı ve hücuma geçti. 
M"uhafızlarla Türk şehzadesi a

raf;ında kanlı bir mücadele baş -
laınıştı. 

Türk şehzidesı bılegı ve bazusus 
kuvvetli, cesur, mahir bır muılıa
nbcli. Bizans muhafız askerlerini 
bır iki k.lıç darbesınden sonra ö

Esrar ve Eroiıı Çeken 
On Sekiz Kişi 

nune katıp sürdiı. 
Fakat; şarab ve aşk hayatının 

tatlı ve unutulmaz bır geces mn ı 

Otuz 
Bir 

Polis Memurunun Ani 
Baskınına Uğradılar 

vucud ve asab yorguO:;ığıınu taşı- Zabııa I'a..'ı.takak le Cinci hanın· 
yuı Al1...3 olduğu 'enle ve sokak tda, uzıın zama~ctan.beri işlediği an-
kaldırımları ıizeiinde bit:rb bır la,.!a" bir esrarhan~yı meydrna 
halde yattığı için Türk şehzadesi çıkarmış Vt 18 kı,.yı suç uzerın-
ıçin ş.kıinnı bırakıp hasımlarım de yakalall'ıştır 
kovalamağa imkan yoktı:.. Zaten bu hand,\ uzu-ı m~ddet-

Mıı:hafızlar, Orhanın önü: oe kı- !enberi esrar içildiği ötederberi 
rılıp gen çekildiklerinı görunce zabıtanın nazarı dikkatıni celbe
E"traftan imdada ba !adılar .. Çok ı dıyordu. Bunun ıizerinc han sivil 
geçmeden muhafızların adedı art- memurlar tarafından hıç kimseye 
mıştı. belli etmeden tarassud altına alın-
Şehzade Annanın etrafında dur- mıştL Cinci harı aşağı yukarı met- l 

madan kılıç sallıyor, iki<lE.' bir de 
sevgihsine sesleniyordu: 

- Anna! .. Anna! .. 
Aıh, bir kere Anna ayılmı.ş ve ol

duğu yerden kalıkıp yürür hale 
gelmiş olsaydı o vakit hiç üıüntü.sü 
kalmıyacaktı. 

Muhafızlar nekadar çok olursa 
olsun onları kıra kıra gecenin ka
ranlıkları içinde sevgilisi ile yü
ni)'erek sarayına kadar gidebilir
di. 

Fakat; Annanın dirıleceği yoktu. 
Sokak muharebesi mızrak ve kı
lınç şakırdıları yarım •aat kadar 
sürdü. 

ruk bir binadır. Arka tarafında 
kuytu, harab odalar vardır. 

İkinci şubenin sivil memurla -
rını.n uzun zamandanheri büyük 

bır sabır gösterek yaptıkları bu 

tarassudlar, nihayet muvaffaki -
yetle neticelenmiş, e\·velki a~am 

meşhur eroın satıcılarının birer 
birer hana toplandıkları görülün

ce, keyfiyet derhal Emniyet Di • 
rektörlüğüne bildirilmiş, zaten bu 
i.ş için hazır bulu.nan Direktörlük 

otuz memurunu birden hana gön
dererek, ani bir arama yapmış ve 

.J8 kişiyi yakalamıştır. 

yon ıle y~d. bıçak bulmuştur. Suç-
1uıar müdmyetin kapalı kamyo· 

nuna doldurularak doğruca Em
niyet müdürlugt.ne getirilmişler

dir. Dün hanJJ biıtün dc!ıkle•i ka
pat Jmıştır. 

Elçilerimiz Arasında 
Değişiklikler 

Elçılerımiz arasııı<la yapılan na
kil ve tayinlerden bir kısmı yük
sek tasd:ke iktiran etm~tir. 

Paris sefiri Suat Davaz Tahran 
büyük,, elçiliğine, Tahran büyük 

elçisi Enıs Akaygen Atina büyük 
elçiliğine, Peşte orta elçisi Behiç 
Ergin Paris büyük elçiliğine, Bel
grad elçisi Ali Haydar Aktay Mos

kova büyük elçiliğine, Brüksel 

orta elçisi Cemal Hüsnü Varşova 
büyük elçiliğine, eski Madrit se

firi Tevfik Kamil Belgrad elçili
ğine. Hariciye Vekaleti Müsteşan 

Agah Stokholm pJçiliğine tayın e
dilmişlerdir. 

Muhafızfardan bir k~i ölmüş, 

beş kişi yaralanmış'tı. Orhan da 
göğsünden ve sırtından küçük bi
rPr yara almıştı. 

Diğer elçıliklerımizdekı ıayır. ve 
Bunların içinde Dökmecilerde nakiller bu halta içinde yüksek 

oturan Battal, ortağı Kefalo, Zin- tasdike iktran edecektir. 

Neden sonra; Annanın etrafında 
n ba~ı '-"'unda clöğiişen şehzade
nin kavuğu sevgilisinin göğsüne 
düştü. Terden ıslanmış ve ağırlaş
mış olan bu koca kavuk Annanın 

cirli namı ile maruf Ali, Araıb Zeh- -
ra, Salih, Hacı Hüseyin ve Cahit Göz HEKİM.! 
gib meşhur esrar, eroin ve afyon 
kaçakçıları vardır. 

Zaıbıta, bunların üzerinde muh
telif miktarda Etitar, eroin ve af. 

Dr. Murad Rami Aydın 
Taksim - Talimhane, Tarlabllfl 

caddesi No. 10 Urfa aprt 
~el: U053 
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Meslek Seçmek 

Istiyen Gençlere 
(Çocuk babaları ve velileri 
ile kendilerine bir meslek 
intihab etmek istiyen genç
lere bir kolaylık olmak Ü· 

zere şehrimizdeki mekteb
lcrin kayıd ve kabul şart • 
lannı sıra ile derce devam 
ediyoruz.) 

V - Hayvan Sa~lığı 
Küçük Sıhhive 

Memurları Mektebi 
Sı:hhat Vekaletine bağlı küçük 

sıhhiye memurları mı:ktebinden 

'başka Ziraat V1"kaletine !bağlı ol
mak üzere Haydarpaşada açılmış 
hayvan sağlığile uğ~an bir mek
teb de vardır. Bu rnektclıden me
zun olacak gençler, baytarlar ma
iyetinde ve baytarlık işlerinde çı(
lıştırılırlar. Müessese yatılı ve 
parasızdır. Tahsil müddeti bir bu
çuk senedir. Buraya orta mekte 
bi bitirmiş gençler imtihansız ka
bul edilir. Mektebe girmek için 
Türkiye Cumhuriyetı tebaasın -
dan olmak, yaşı 18 - 25 arasında 
'bulunmak, iyi "hla.k sahibi olmak, 
vücudca elverişli olmak, askerlik
le ilişikli bulunmamak, Ziraat Ve
kaletine nıektebe kabul için ıbir 

istida vermiş olmak ,mektebi bi
tirdikten sonra hükılmetin lüzum 
göstereceği herhangi bir yerde 
çalışacağına dair bir taahhüd se
n~i vermek şarttır. 

Bu şartlar dairesinde bu mek 
tebe nehari talılbe de kabul oluna

Oniki Adadaki 
Türkler 

Sanayi Makine erind 
Büyük Bir Suiistİıtl

4 

(1 inci sahijeden devam) ' .....•. 
Jar ve devlet namına filzuli arazi 
müdahaleleri de adalardaki Türk
ler ve ekalliyetler için zulüm ma 
hiyetini almıştır. Canlannı azad 
edebilmek için kqçışanla.rın ye
kftnu liir hayli arttığı gibi tevkif
hanelerin de İtalyan jandarmalan 
tarafından sebebsiz ve yersiz su· 
rette tevkif edilen Tiirklerle dolu 
olduğunu işitmekteyiz. Nihayet, 

Şehrimize Gelen Sanayi U111U 

Müdürü Tahkikat Yapıyor 
~· 

rol ve mıi aade salah. ~ctı İktrsad Vekaleti müfe'itişleri 
meooucat maki.neleri işinde bü
yük bir suiistimal meydana çı. -
karmrşlar ve tahkikat hakkındaki 
fezlekeyi de Vek5lete göndermiş
lerdir. 

İtalya bu adalara her ne şekilde 1936 senesinden sonra bazı sa-
olursa olsun sahih çıkmış olabilir. nayi şubelerinde istihsalfıt fazla-

. Fakat, oralarda kaldığı müddetçe lığı ileri sürülerek; bu sanayie ait 
yerli halka ve bilhassa Türklere makinelerin memlekete ithalinde 
zulüm, işkence etmeğe, binbir se- kolaylık gösterilmesi ileri sürül-
beb ve bahane ile onları imha ey- müş ve hükümetçe yapılan tet -
!emeğe asla salfıhiyetli değildir. kikat neticesinde, bu sanayi eri:ıa-
Herşeyden önce insanlık ve me- hının istedikleri yerine getiril -

işt . u ··a. 1 k de m ı. mum mu ~ır u , 
hası;a pamuklu mensur ,tı~ 
müsaadelerinde sala!ıiyeti!l 
lanmıştı. Bu miisaadelcriı 
esnasında bazı yolsuzJııltl· 
ğıı ihbar edilmesi üzerin' j; 

mize gelen müfettişler j, ı: 
el koymuşlar, birçok J<lnlS' ,1 
1emişler, vesaik toplaınıli ' 
tahkikatı neticelendirıJJi e. 
Şehrimize gelmiş oh· ı ·v 

Umum Müdürü Reşad, J l 
. ti' 

Juk hakkında da tahkkl· 

denilik buna mani olduğu gibi İtal- ~m;;iş~t=i=U,;;;m;um;;;;;.;m;;;;ü;d;ü=rl.;ü;;;ğ;;;e=d;;e;,,;;k;o.;nt;;-~=n;;a;;c;;a;;k=tı=r=. ====="'"~ 
yanın bir mihver devleti oluşu ve 
demokrasi cephesi karşısında va
ziyet alışı da bu zuhne ve imhaya 
saik olamaz. 

İtalyan gazeteleri ve •Corrier 
Della Sera• •çembercilerin hü
cumlar!> hayalile meşgul olacak
ları yerde bilhassa bu realite ile 
meşgul olmalı ve müstemlekeci 
memurlarını ikaz etmelidirler. 

İtalyanların on iki ada için lü
zumlu gördükleri her türlü askeri 
tedbirin hesabını sormak bize düş· 
mez amma, tek Türkün burnun
dan akacak kanla yakından ve 
ıztırabla alakadar olacağımız la
biidir. 

ETEM İZZET BENİCE 

İngiltere Japonları, 
Dediğini Kabul Et~ 

gie - Arita itililında•ı soP; 
gilterenin Çin dövizi ha)c 
niyet ve tasavvurlarının ııe, 
ğı suretinde sorulan sual~ıı' 
olduğu cevabda ga) et j,]1\l 

i!htiyatlı davranmı~tır. 

(1 inci sahifeden i.evam) 

matılıua-t mümessillerine beyanat
ta bulunarak Uzak Ş:rrk ihtilafı
nın başla.ogıcındarlberi Birleşik A
merika'nın hattı ılıareketinin de
ğişmemiş olduğunu söy !emiş ve bu 
suretle Amerika hükümetinin Çin
deki fili vaziyetini kaıbul ve tes
lim etımek taı;avvurunda olmadığı
nı ihsas etmiştir. 

Maliye Nazırı. Çin df>V 
!ikrarını temine t:Jısis eıl< 
lan istikrar serrnnyesinİll ~ı 
işlenıiyeceği suret indel<i sı 
le ceva!bsız bırakmıştır. ııJ 

bilir. Mektebe leyli olarak kabul ,..,, __ ,,.,.,, __ ",,,.,. __ ,,,., .. __ , .. ,,.., __ ı•••H--•,., .. , __ 
Mumaileyh, Tokyo hükümeti -

nin kendisine İngiliz - Japon itı
tiliifını bildir:ıniş olduğunu, ancak 
Londra hükümeti tarafından bu 
'bapta bir gfuıa tebligatta bulu -
nulmadığını söylemiştir. 

ÇiN MEVDUATI JAPO~ 
TESLİM EDiLi\'OJl 

psı
Londra 26 (A.A.) -

olunan talııbenin yol masrafı da 
mekteb idaresi tarafından temin 
edilir. 

* 
Adana Ziraat mektebin<' girmek 
istiyen oku;\'ucumuza: 

Yazdığmıız bütün evsafı haiz 
bulunqyorsan*, bütün bu \i:'si 
kaları taahhüdlü olarak Adan;ı 

Ziraat mektebine göndermeniz Ja
zımdır. 

HIKAYF: 

Genç Kız Sırrı 
(1 üncü sayfadan aevam) 

kes tıyudu.. Y apayalmzım.. Kal

bim hızlı hızlı atıyor .. Alı .. Yarın 
sabahı bır bulabilsem .. Belki de 

' bu gece. lıiç uyuyamıyacağım .. Gü-
ne§İn doğui1ma kadar bl'kliyece

ğım.. Kamranı çok seviyorum. 
Hem de çok kıskarııyorum .. Yarın 
sabah plajda ona her şeyi olduğu 
gibi anlatacağım .. Artık, bıı ıztı

raLlı hayata nihayet vermekliğim 
!ıizım. Kümranla ni§anland•ğım 
gün, hayatımın" e11 mes'ud gtinü oa 
lacak. 

Fakat, alı bu hızıneıçi kız İkbal .• 
Bir gölge gıbi peşımden geliyor. 
Ben bir an rahat bırakmıyor Ge· 
çen gece Kamran, bahçe duva
r>.n<fon atlayıp, balkondatı odama 
~"karken, ödüm koptu.. Bır gıi.

rit!tii. olmıı§tu. İkbalın yattığı o
dadan doğru geldi .. Kafir ku. ıı· 

yandı, bizi gozetliyor, zatıuettim. 
Mecjer, bir kedi imiş .. Eğer, lkbal, 
evdekilere ağzından bir şey kaçı
racak olur•a, onu berbad edebili
rim. Ben de, onun yanımızdaki 

kö§kün bahçıvanı Osmanla seviş· 
tiğini söylerim. Aptal İkbal .. Be
nim kendisinin ne işler becerc!lği
ni bilmediğimi zamıediyor • illı ... • 

İkl:ıal dana fazla devam edeme
di. Elinden defteri attı.. Gözleri 
dolmuştu .. Dakikalarca hareket • 
siz kaldı. Sonra, düşündü. Kendi>
ne gelir g;bı oklu .• Birden gözle
rinın içi güldü .. Hemen. masanın 

g!izünü k.ilidledi. Anahtarı, yine 
yastığının altına yerleştirdi. 

O günden sonra. İklbal ile Ce
mik gayet samimi dost oldular 

REŞAD FEYZl 

ZAYİ 

30/9/9J7 tarihinde Gaziosman
paşa orta okulundan aldığım 50 
numaralı belgemj kaybettim. Ye
ni,ini alacağımdan e kisinin hük
mii yoktur. Hayati Pınar 

Hitler 15 
Ağustosu 

Bekliyormuş 
(l inci sahıfeden devam) 

herhangi bir tavassutta -bulunmak 
arzusunda değildir. 

Bununla beraber, Al.manya ile 
İngiltere arasında geniş bir an -
Jaşma teşebbüsü yapıldığı riva -
yetleri kuvvetlenmektedir. Al -
manyanın beynelmilel bir kont -
rol altında silahlarından tecrid e
dilmesi takdirinde, İngiltere Al
manya ile müzakerelere girişebi
lecek, Almanlara kredi açacağı 

gibi, bazı müstemlekelerde Al -
manların iş iştirakini de kabul 
edecektir. 

İngiltere mukavemet hususun
daki sarsılmaz azmini muhafaza 
etmekle beraber, ihtilaflı mesele
lerin muslihane yollarla halledil
mesini de arzu etmiyor değıldir. 
Ancak Almanyadan hüsn:niyet 
brklcrımekbedir. 

FRANSIZLAR ON TAIITELBA· 
HİR DAHA YAPIYqRLAR 

Parıs 26 (Hususi)- Yeni k'1Şa 

edilecek on tahtelıbaJıirden birin
cisi olan Oror denizaltı gemısı 

bugün denize indirilmıştır. Su 
iizerınde 805 ton olan bu gemı 14,5 
mil sür'atindedir. Dokuz torpil 
kovanı ve bir topu vardır. 

KİNG HOL ALl\IANYAYA Gİ -
DERSE İDAl\I EDİLECEK 

Bcrlin 26 (Hususi) - Suarçe 
Korps gazetesi, şimdiye kadar elli 
binden fazla Almana Hıtlere inan
mamaları için mektub yazan eski 
İngiliz zabitlerinden ve mühim 
,bir mecmuanın saJıibi bulunan 
King Holün Almanyaya geldiği 

takdirde idam edileceğini yaz • 
ma.kta<lır 

lngiliz Amiral 
Gemisi 

• 
Romanya ve Sovyet 

Limanlarına da gidecek 
3 ağust06ta liımaıLmıza gelecek 

olan İngiliz donanmasının Bul -
garistan, Romanya ve Rusya sa
hillerini de ziyaret edeceği haber 
verilmektedir. Evvelki gün Ati
nadan askeri tayyare ile bir İn
giliz heyeti gelmiş ve İ.ııgılız do
nanmasının İsta:nbulu ziyaretine 
aid ha.zıı !ıklar hakkında malumat 
aldıktan sonra ırvdet etmiştir. 

Diğer taraftan B. Hull, Japon 
makarnalı tarafından Pearl nehri-
nin kapatı!maf;ı meselesini mev
zuu ballısederek Amerikanın mez-
kür nehrin vaktiyle seyrise:faine 
kapatıldığı zaman ittihaz etmiş ol
duğu hattı hareketin aynini ka
bul edee<!ğini beyan etmiştir. 

iBu hattı llıarekct şudur: 
Amerikan tebaasına keyfiyet ev

velden ihbar edilecek ve ihtiyat 
tedbirleri almaları tavsiye oluna
caktır. Fakat Japon makamalının 
her türlü hadiseden ve Amerikan 
meııafiinin ihlalinden mütevellid 
mes'uliye!leri tamamile baki ola-
caktır. 

ÇİNLİLER MEMNUN DECiL 
Paris 26 (A.A.) - Çin sefiri B. 

Koo, bir beyanname neşrederek 
Crai~ie - Arita itilaflarını ~iddet
li tabirlerle protesto etmiştir. 

Mumaileyh, bu itilafları 9 dev
let muahedenamesine. Milletler 
Cemiyeti mukavelenamesine, Mil
lı:tler c<'miyetinin mukarreratına 
ve 1937 ikincitRŞrinindc Brüksckle 
inikad etmi-ş olan loonferans rap<>
runa m,inafi addetmektedir. 

Maamafih B. Koo, zikri g~n 
itıl:ifın ihtimal asıl Ti<'ntııin mese
Jcsı hakkında miizakl'reler yapıl
ması yolunu açacak bir uzlaşma o
labileceğini zanne~mekle ve Çin-. 
Jilcr"ı bu baıbclaki endişelerinin 
mahalsız okluğunun tclbeyyün e
deceği iimidini izhar eylemekte -

dir. 
JAPONLARIN MUHARİPLİK 

HAKKI KABUL EDİLMİŞ 

Londra 26 (H usu5l) - Son İn
giliz - Japon anlaçınası ile İngilte-
re Tiençin mmtakası civarında 

Japonyanın mırlıariblik hakkını 

kai:ıul etm~tir. Japon Hariciye Na
zırı ile İngiliz sefiri araı;ında mü
zakere edilen en çetin mesele bu 

idi. 
SOVYETLERİN UZAK ŞARKTA 

YÜZ HARE GEMİSİ VAR 
Moskovadan gelen haberlere 

göre, Sovyet deniz inşaatı komi -
seri halihazırda Sovyetlerin Uzak 
Şark sularında yüz zırhlı ve tah
telbahiri bulunduğunu söylemiş· 

tir. N~zır, ayrıca Uzak Şarkta Sov
yet hudutlarının aşılmasına im • 
kftn olmadığını, Sovyetlerin her
hangi bir taarruzu karşıJıyacak 

vaziyette bulunduğunu söylemiş

tir. 
ÇİN PARASI YERİNE JAPON 

PARASI 
Londıa 26 (AA.) - Sir John 

Sımon, Avam kamarasında Crai-

rald ga'letesi yazıyor: . .pi 
J aponyanın .ç indeki Jı / 

1iyaçlarınnı İngiltere ts! 

tanınması, Uzak Şark ıle;, 
leleri olan Loncira iş ada o>' 
rafından İngilterenin bUP . 

•·'e le Tchang - Kai - C!ıe,. ,# 
yardım.da ıbuluıımaktan , 
,;,iş olduğu suretinde tef> 

mekteıdir. p<I 
B. Qıa,mberlain tarafı 

vam kamarasında frıgiliZ ~ 
tinin değişmemiş oJ<lui!U tli 
de virilrniş olan teminata 
Daily Hera ld gazett-si, _!~ 
pon itilafının sadece çın ı 
ne müzaheretten vazı:cÇ'~ 
nasına tazammun eııne: ~ 
Ti<mtsin'deki Çinlilere 8 p 

.. • d 1 -·dtı' 
~n gumuş o ar m< • fjf 
ıimi demek olaca['ını :·s 
dır. . 1 
ÇİNLİLER U1'1Ul\Ü J:l~~ıJ' 

RUZA HAZlRLANf'l I 

A, .... 
Hong-Kong 26 (A. ., .p<I 

taatı, Şnnghay varoşlar r 
kalade bır faaliyet gö6tt 
dirler. Bu kıtaat, şangJıB~ 
hasamat.n baş'ar.;-cınırı 
donumü münas ... bct"le t 

3 u. 
dckı agustos ay.nın 1 
mi bir mukabil taarru 
htızır1ar. ...... nktz rlt1r ,. f. 1.-

Bundan dola) JapOll 
in etrafında ve b<'Y ncl!P 

·~s 
tiyazlı mın!akan !1 Ş ... ' w dafaa tertıbatlnrını sıl< 
tadıtlar. 

Balıkçı 

Kavga 
~ -.ç 

Dün gece Be ; oz ' 1-ı 
balık avlamakta o;arı ıl 

Galip ve Hüseyir. oğl~ i! P'. 
din adında ıki ba~ '<Ç' lı 1. 

' ı:C9 selesinden çıkan .<a ~ c 
sinde arkadaşları nas~j{) 
bakı küreklerle m;..Jılj~ıJ 
den yaralamışlardır. . il' 
vi altına alınmış G~lıP ıf 
meddin )'akalana:al> 
başlanmıştır. , 

1'et1 
Mısırdan As ı~o' 

Hey'et Gel ff'' 
Kahireden \•erıle" 1, /. 

$Öle, yakında 15 Mı''r ~ 
müteşekkil bir heYe~#I, 
giderek askeri mu'* 1 f 

. a'e " askeri tahkimatı z1Y ."ti o·1 
Bir Türk askeri be)~#'. 
yareti iade ederek. 11 "ffl~ hududundaki tabk1 

tir. 
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• 35 Yazan: Rahmi Yağız 

·~uaveneti Milliyeye,, Savrulan 
lt T orpito Bir Şalopeyi Uçurdu 

Görünce, T orpitoların 
Ateş Açılmasını Emretti 

41>1iral Soşon Vaziyeti 
~ ıı Geldiği İstikamete 

«ı :~royerler hiç şüphe yok 
' arıyorlar. Fakat sahile bu 

~ ~ l'aknı gideceğimizi umma-
lar ıçııı. b' , llaru ıraz açıkta ilerliyor-

' ~ t fabrikası uğradığı ta-

l ~: llın <!onanmaya haber venniş
"1ll •enaıe h Utıan l:ı Y esasen hazırlıklı 
~ •tına1t u harb gecnilerine torpi
~'l>e k kendimizi göz göre teh
~'n bu ~iY'tııak demektir. Bunun 

ltı'"'ı- k,1rden vazgeçtim. 
lıı !\-. enın gördüğü destroyer
. -•ıııan1 
~. llasra ı d?nanmaısının Taşoz 
'<! d"ı>tr torpıdo muhri'bleriydi. 
llıı ·~ 0

Yer de bütün hızlarile 
'·'· J'orıar d . .. ·· 1 ·· ..., bi: • • enıze gomu urce-
ı,,, ~Ur' tl 
•'llı·0r1ar a e Marmaraya doğru 
\'aı dı. 

nıı lQ 
1. t 1 Ze .avyenın tahmin etti
. ~en liınburnundakı barut -
~. laa verilen haber iizerıne o
l llıaga rruz eden tıihteThahıri a

l( ~ıt gıtın,yorlardı. 
~ \ Oif:ı ll~ey ile Kapıteıı Naz
'l"lıı:.·n e luııana ginnışler, Sa-

ı Utl(ja . 
' <lıırd.a n g~ışler, Kızkule-

lı<· giılgeı . 1arıuşıar, boğazın serin 

'

'llye. ı Sularında ilerliyerek 
. e, Os 
ltıatı ınanh donanmasının 

<il aUıne kadar gelmişler
llııııı 

~ııı,. ey, burad d . .. ·ı·· d 
~ı ti.. a eanır us un e 

ilen geç·~an donanmasını göz
~~ııu, lrtııış, vaziyeti bir iyi he
e~ 0ndan sonra iki to~i-

l7a k etmişti. 
~ita d~loı~ torpidDlar birinci 
~lıaııııı.ı ınırl{ bulunan deo.1royer 
~ıt ~:trasına girmiş, mes'ud 
ı... ~Iİlil'eıı. eı>erı olarak Muavene
~~e ç ın kıçında bağlı bir şa-
1\t neter7Pınış; şalopeyi içindeki 

ı ~•e/ bırlıı<te göğe uçurmuş, 
~~ d ı de Y~ralamıştı. İkinci 
P~'nin a lia.rnidabad muhribinin 
~~•laıne ISabet elmiş, dümeni 
t ~)';• . geminin kıçında da 
llt'l'ııı . ız bir hasar meydana 
lı.ııı 'it 1. 

ııı... anıııad 
~~~"ial'a a b~Iunan ve .. Ka -
ı.~lq ' llahrıye Divanhane -
~n .ı ın~tasime gitmeğe hazır
'<!• on•~
t.L ·~ıo - ... ıa kumandanı Arni-
.~llıa.1ı11· bunu göıünce durmuş, 
'""' lt h .. · ·~e Uıeuınuna uğradığını 
'il llce!e . . . • ~... e.ınır vermıştı: 

ıbı_ •Ul\ b" · .:"'t, ~ . ırınci hattaki destro-. 
"llıeııe rpldoların gelchği isti -

1',nıı~Ya ateş açsınlar' 
b·ı a lebı;. eııırı semafor la filotil-

i"i g edi!irk tig· 'lan lli en -esasen bu ted-
~ binb Uaveneti Milliye süva
ft lııl'ile: ~ecati kaptan bütün 

•ıı, ~llidoların gelciiği tara
ış, Yanındaki destro -

yerler de bu ateşe iştirak etmiş -

ler, E. 13 büyük bir tehlike için
de kalımı.ş, etrafına düşen. infilak 

eden mermilerin arasından tor -
nistan ile sıyrılmış, geldiği istika
mete kaçmağa koyulmuştu. 

Boğaz akıntısını arkasına alan 
düşman tahtelbahiri, kendi sür'a
tinın iki misli bir hızla Marmara
ya doğru kaçarken Soşonun ikin-

ci emrile filotilladan çıkarılan 

Basra, Samsun, Taşoz, Gayreti Va
taniye, Nümunei Hamiyet, Drac, 
Mersin muhribleri de Marmara 

istikametinde takibe çıkmışlar, bu 
sırada Tophane önlerine gelen 
Brodey, ~amandıraya bağlı bulu-

nan •Dersaadat. vapurunu gör -
müş, bu cazib hedefe de bir tor -
pido atmaktan kendini alıkoya -

mamış, geminin tıatışını seyre va
kit bulmadan yolu tutmuş, Saray-

burnunun önünden kıvrılmış, 

Marmaraya açılmıştL 

Osmanlı destroyerleri Marma
rayı taramağa çıkarlarken Bro -

dey Yedikule önler!nde yeniden 
bir hadise çıkarmıştı. 

Daha harbin başlangıcında, A
miral Soşon, Yavuzla Midillinin 
ilhakile kuvvetlenen Osmanlı do-

mesi için donanma nizamı har -
binden ayırmıştı. 

O zaman yine İstanbulda, umu
mi karargah emrinde bulunan Al
man Amirallerinden Fon Ozidom 
Soşonun bu fik.rine itıraz etmiş: 

- Harlı esnasında bir tüfeğin 
kıymeti inkar edilemiyecek bir 

iıhemmiyet kazanır. Donanmanın 
~ski gemileri sür'at ve man~a 

kabiliyeti ·bakıırundan işe yara -
maz da olsalar Üzerlerindeki top

lardan istifade etmek elzemdir. 

Mes'udiyenin i:ıüyük çaplı top

larından vazgeçmek doğru bir 
hareket olamaz. 

Bu gemiler; hasta.hane yerine 
kullanılacağına, düşman donan -

ması tarafından zorlanacak boğaz 
mıntakasmda yüzer kale haline 
ifrağ edilmelıdirler. 

Bu fikir; leh ve aleyhinde bir 
çok taraftar bulmuş, nihayet A-

mira! Ozidomun ileri sürdıiğü ha-

reket kabul edilmiş, donanmadan 
ayrılan gemılerden Mes'udiye, 

kalyon kaptan Vasıf Beyin ku
mandasına iboğaza gönderilmiş, 

Nara önlerinde baştan kıçtan de
mirlenerck bırakılmıştı. 

Yine donanmadan ekarte edilen 
destroyerlerden Pelengiderya, Yo-

dikule önlerinde demir üstüne a-
lınmış, Tirimüjgan da Karadeniz 

boğazında, Kavaklarda bırakıl -

nanmasın ın emiı ve kumandasını 
eline alırken tensikat yapmağa 

lüzum görmüş, donanmada işe ya

ramıyacak eski Osmanlı harb ge
milerini ayırmış, bunları Halicde 

mıştı. 
hastahane ve Bahriye Nezareti de-
vairinden baz.ılarırun yerleştiril - (Devamı var) 

Nerelere Taarruz 
Etmek İstiyorlar? 

(4 üncü sayfadan devam) 

senelerde Mısırda İngiliz askeri 
heyetinin yardımile yeni bir ordu 
vücude getirilmiş bulunuyor. 

Mısırlıların bu husustaki gay -
ret ve faaliyeti bilhassa kayde -
dilmektedir. Avrupalı mu:harrir
lerin verdiği malumata göre bu
günkü makine vesaiti ile teçhiz 
edilmiş olan bu yeni ordunun mev

cudü 4().5() bin raddesindedir. 
Mihver devletleri müstakbel 

harbde Afrikada harekata girişe
cekleri zaman ilk hamlede Tunus 
üzerine yürümeyi düşünmiyebi -
lirler. Fakat eğer Mısır ile Sudan 
üzerine yürüıneği isterlerse bu

nun da kendileri için pahalıya mal 

olacak bir hareket teşkil edece -
ğini hesab etmeleri lazım geliyor. 
Çünkü Avrupa haribinin neticesi 
Afrikada e-lde edilecek değildir. 

Olsa olsa Afrika harekatı büyüye
cek, Afrikaıdaki hanb de uzadıkça 
uzayacaktır. Bu suretle Afrika har
binin ta cenuba kadar ilerlemesi 
hatıra gelimiyor değildir. 

Cenu.lıi Afrika ... Mihver dev -
!etleri için belki pek geniş hul -
yalara yol açan cenubi Afrika 
türlü kıymetli madenlerile ve top
rağının altı da, üstü de türlü ser

vetlere malik olmakla mEŞ>ur bir 
diyardır. Fakat herkes istediği 

hulyalara kapılabilirse de haki -
kat büsbütün başka oluyor. 

\'~~T...;..;A..:..;;R..;;;;Z;.;;,..;;A;,,.;;,.;N;..;;;;.I, .;;....;.N ___;o;;....G~L u~I 
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•it ~- lt!ta.ı 
> ır ha" aşlar, aylarca hadise- l 
I\>._ ,at g"'•ird'l 
~ ·• l'a.v -, ı er. Meryem, 

~: ll'fın~t bu gibi kanlı sahne
t ~llıuy0 ı. A.rtık evvelki gibi 
"lo. r, tıtre · 
tı ""'1 y mıyordu. Hatta 
tıı~Poi(t ~:;1ını bile edh•ordu. An-., ı. ...,a~ ""' • lta -· da bıraz ogrcn -

l.ı, rı:ıı~n 
a Ço•- a da 

dııt " Ya d ara ı ıyilerti. On-
\'~ ~rı za 'tnı oluyordu. Uyu-

l!okl aıı beı..-T k 
1g~. erını h '">ı ı ediyordu. 
~ 1.!ı g1 . azırlıyordu. Akut 
~. Jaı. )ı dişle - ' 
~~ "- kuÇiik rıni g?stcrmiyor-

l· ı. kızın uzcrine titri-
, ~q~r., 
'ty eın 

~l\ ' g~en· 
oı~t Soğutıı <i ın damarlara ,ş-

~rct,~. ı\r~ an Çok muztarih 
adaşları gı"b· b" ı, , ır a· 

ğacın dalında tünekliyerek uyu -
mıya bir türlü alışamıyordu. 

Jak, bir kaplan derisinden kü -

çük bir hamak yaptı, iki dalın a
rasına bağladı. Artık Meryem, ge
celeri bir salıncakta yptar gibi ra-

hat yatıyordu. Fakat, o uyurken 
Jak yine yanından ayrılmıyordu. 
Bu suretle onu, kaplanların, ars -
larınlann hücmundan kurtarmış-

tı. Fakat, iri yılanların ağaca sarı
lıp çıkmaları ihtimali vardı. Bu
nun önütıe geçmek kabil cfeğildl 

Üç arkadaş en çok, büyük lbir 
meydanın kenarındaki çınar ağa

cının üzerinde yatıyordu. Ağacın 

yanıııda biı su kaynağı vardı. kek
lik, sülün gibi kuşlar, muz, Hin-

distan cevizi gibi meyvalar da çok 

boldu. Sade ve sakin bir hayat 
geçiriyorlardı: 

Jakın neş'esi yerindeydi. <Kü
çük hemşire• sine 1apınıyordu. 

Merycme gelince: Korak onun Al
laıhı gibiydi. Ne derse bilutered -
düd yapıyordu. 

Üçü de, ormandaki vahşi hay
vanlarla dost olmuşlardı. Ağaç -
lann tepelerinde yaşıyan uzun 

kuyruklu küçük maymunlar, ara
sıra yanlarına geliyqrlar, ibin tür
lü oyunlar yapıyorlardı. Akut yan
larında bulunduğu zamanlar pek 

yaklaşmıya cesaret edemiyorlar
dı. Fakat, o olmadığı vakitler Jak-

la Meryemin ta yanıbaşına geli-

Haydutlarle Mücadele 
Eden Hafiyeler 

Nasıl Yetiştiriliyor? 
(5 inci sayfa.dan ~evam) 

hakimliği edenler çoktur. 
Bu teşkilata dahil olmak istiyen

ler hakkıntla çok sıkı tahkikat ya
pılır. Aileleri, arasında sui halile 
maruf bir kimse bulunup !bulun
madığı araştırılır. 

Her sene 50,000 müracaat vuku
bulur. Fakat bunlardan ancak 
1,000 de biri kabul olunur. 

G. Men teşkilatının merkezi Va
şingtondadır. Neımzedler, askeri 
veya bahriye hastanesinde üç gün 
nezaret altında !bulundurulur. Vü
cudleri dikkatle muayene olunur. 

Vücudca bir arızaları olmıyan 
ve sağlam bulunanlar hususi mek
tebe gönderilir. Burada altı haf
ta staj görürler. Siliıh atmasını, 

boks ve jiu-ji-tsu'yu öğrenirler. 

TF.CRÜBELER 

G. Men polislerine, dakikada 
600 memıi atan küçük bir mitral
yöz, iki rövolver, iki av tüfeği, bir 

l boğucu gaz neşreden tjifek, bir çok 
kuırşun ve ıbomba verilir. 

Bazıları, bu kadar silahı görün
ce ş!l;jırırlar. Bu gibiler hizmete 
alınmaz. 

Diğerleri, - yani hizmete kabul 
olunanlara - silfı.hları verildikten 
sonra ıbir h..staneye götürülür. O
topsi ameliyatında hazır bulundu
rulur. Soğuk.kanlılığını muhafaza 
edeıniyenle.- çok olur. Bayılanlar 
da vardır. Tabii bu gibiler de hiz
mete alınmaz. 

Bu tecrübeleri muvaffakiyetle 
geçirenkre !birer diploma verilir. 
Birleşik Amerikadaki 300 komi
serlikten ·birine tayin olunur. 

G. Men polislerine bidayette se
nevi 3,200 dolar tahsisat ile gün
de 5 dolar masraf verilir ki bu se
nede 5,000 dolar eder. (6,000 Türk 
lirası.) 

G. Men polisleri, fevkalade 
masraflarını da alırlar. Bidayette 
250 den ibaret olan G. Men polis
lerinin sayısı bugün 750 dir. 

Aşkın Tesiri Neler Yaptırmaz? 
(5 inci sayfadan devam) 

- Haberiniz var mı, Mösyö Pol?. 
Dişi karaca kocaya varıyor. 

- Kocaya mı varıyor? Acayib ... 
on 'beş gün evvel nişanlı bilede
ğildi. 

- Zengin bir mühend.sle evle

niyor ... Pol, merakla atelyeye çık
tı. Dişi karacayı buldu. Arkadaş

larile alay ediyordu. Parmağında 
kocaman bir zümrüd yüzük va,·dı. 

- Tebrik ederim, Dişi karaca! 
Düğününüz ne zmnan?. 

- Bir sene sonra . . Nişanlım 

Kongoya gidecek. Beni beraıber 

götürmek istenıiyor. 

• •• 
- Küçük dişi karacam!. .. Ren

gin sararmış. Kendine bakman la

zım. Yemıyorsun, içmiyorsun. O

lur mu böyle? Nişanlın gelince 

seni tanıyamıyacak. Haydi gel, be

raber yemek yiyelim ... 

- İştahrm )".lk! Siz buyurunuz ... 

Dişi karaca, günden güne zayıi

hyordu. iBir gece sofrada 'bayıldı. 

Mösyö Pol ile atelye şefi bir tak

si ile hastaneye götürdüler. 

Ayni günün akşamı, elli yaşla

rında kadar, temiz giyinmiş bir 
adam atelyeye müracaat etti: 

- Ben, kuyumcuyum, dedi. İ~ 

çilerinizden biri, lbeş lıin franga 

lbir zümrüd yüzük satın aldı. Bin 

frangını verdi. Geri kalanını da 

aydan aya ödiyecekıti.Dün evine 

gittim, bulamadım. 

Pol, kuyumcunun yanına geldi: 
- Senedi gösterir misiniz? .. 

- İki bin frank borcu kaldı. 

- Pek ala ... Buyurunuz iki bin 
frangı, senedi veriniz bana ... 

Kuyumcu, paralan aldı, gitti. 

yorlar; sıçrıyorlar, bağırıyorlar, 

onları eğlendiriyorlar, güldürü -

yorlardı. Hususile Meryem yalnız 
bulunduğu zaıınanlar hiç yanın -

dan ayrılmıyorlar, küçük kızı eğ
lendirmek için yapmadıkları kal
mıyordu. 

Bir gün Meryem, oturduğu da

lın üzerinde sallanıyordu. Bebeği 
de kucağında idi. Yandaki ağaçta 
bulunan küçük maymunlardan bi
ri telaşla yanına geldi. Genç kızın 
omuzuna dokundu, ve: 

- Manganisler bu tarafa geli
yorlar. Durma, çabuk kaç!. 

Meryem, küçük maymunun ne 
demek istedığini anlamamış gibi 
yüzüne baktı. 

Küçük maymun tekrarladı: 

- Kaç! Maıııganisler geliyor!. 

- Sen istersen kaç, küçük Ma-
n u!. Bilmiyor musun, vaıhşi or -
manın Manganisi Korakla Akut -
tur-. Şüphesiz onları gördün. Av-

Pol, kendi kendine söylendi: 

- Zavallı yavrucak'··· 

Pol, küçük kızın kend1S1ne kar
şı izzeti nefsin, mulıafaza için bu 
hileye müracaat ettiglni anlamış
tı. 

Er:esı gün ha taneye gıttı. Dışi 
karacanın el.ni 1.uttu, öpt~. 'ı. a -
va:şca kulağına fısıldadı 

- Ç~buk yi olup çıkmana bak. 
Zira, çıkar çıkmaz düğünümüzü 

yapacağız ... 

f HALKEVLERiNDE 1 
San'atkavlar Turneye 

Çıktılar 

Fatıh Halkevi Ar şubesi ~"Ur -

dun d.ğcr yerlerindeki kardeş 

Halkevleri ile bir san'at yakınlı

ğı ve bir kültür tanışıklığı yap -

mak maksadile Ar şu'bes ı üyele -
rinden kıymetli Keman san'atkarı 

Ekrem Zeki Üngör ile eşi pıyanist 

Verda Üngör'ii bir Anadolu tur

nesine çıkarmıştır. 

C. H. P. genel sekreterliğinin 

yüksek müsaade ve yardımlarile 

hazırlanan bu çok kıymetli seya
hatde, san'atkarlar Bandırma, Ba

lıkesir, Manisa, İzmir, Aydın, Af

yon. Konya, İskenderun, Adana, 

Kayseri, Sivas. Samsundaki Halk
evlerinde (Paganini), (Çaykovs

ki), (Wieniavsky) giıbi beynelmi
lel diılhi san'atkarların eserlerin -

den mürekkep birer lronser vere
ceklerdir. Tam bir ay sürecek bu 

seyahate bugün san'atkil.rların 

'.Bandıııınaya hareketlerile başlan
mış ve rıhtımda kalabalık bir 

Halkevi grubu tarafından uğur -
lannıı~ır. 

dan geliyorlar. Bu kadar korkak
lık yakı.ş-ır mı sana, küçük Manu!. 

Maymun, da'ha fazla dinlemedi. 
Sıçradı, ağaeın tepesine çıktı, yap
raklar arasına saklandı. 

Meryem, da,lların sallandığı.nıı 

bistetti. Etrafa bakınmağa baş -

ladı. Az sonra iki kocaman may -
munun yaklaştığını gördü. Mer -
yem için Korak bir maymundu, 

bir Manganis idi. Kendisini de ay

ni ırktan farzediyordu. 

Meryem, Korakla alay etmek > 
çin uyuyormuş gibi görünmek is
tedl Hamakına uzandı, gözlerini 
kapadı. 

Gelenlerin yaklaştıklarını anlı

yordu. Tabii kendisini göımüşler
dı. Fakat niçin durdular? Niçin 
konuşmuyorlar?. 

Korak, niçin her zamanki gibi 
bağırmıyordu?. 

Küçük kız yavlll}Ça gözlerini 119-
tı. O zamana kadar biç tesadüf et-
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Ankaralı Necdet 
Tevkif Edildi 

Bu Oyuncu da Dün 
Aleyhine Dava 

Hakem 
Açtı 

Pazar günü Fenerlıahçe sta -
dında oynanan maçta hakem Ta
rık Özerengini döven Demirspor 
kaptanı Necdet o gün hadiseyi 
müteakip J:ıeş on polisin nezareti 
altında sahadan çıkarılarak so -
yunma odasına alınmıştı. Nec -
det burada ,bazı şahısların da teş
vikile duşa girmeği münasip gör 
müş ve oradan pencereden çık
mak suretile kaçmıştır. 
Stadın kapısından çıkan Nec

detin asıl şoför yerine diğer bir 
şahsın idaresinde hareket eden 
hususi 'bir otıomabil!e kaçtığı tes 
bit edilmişti. 

Zabıta o saatteııberi Needetin 
girmesi mllhtemel bulunan her 
yerde takipler yapıyordu. Fakat 
bir türlü ele geçirileıniyen Nec-

det nihayet dün sabah \ 
Kadıköyiinde bir e\·den çı-

karken orasını tarassut etmek
te olan zabıta memurları tara -
fından tutularak Kadıköy polis 
merkezine getirilmiştir. Necdet 
karakolda verdiği ifadooe ken -
dL" ,n 1'a1<em tarafından tokat
land.i!ını ve buna mukabele mec 
bur.~ ctmde kaldığını söylıycrek 

davacı o!duğunu s.;y!emiş ve 
muk.ıb·l dava için Üsküdar 
müddeiumumilığine göturulmüş 

tür. Mii".lde.umınnilikte yapılan 

tahk;kattan sonra Necdet tek -
rar pc .:...e iade olunmuştur 

Hiile!l pol..s nezareti altında bu 
lunan Nec-det. hakkında ilk tah- \ 
kıkat ıkmal olunarak iş mahke
meye intıkal edecektır. 

Diğer taraftan hakem Tank 
Pazar günü Kızıltoprak karako
lunda verdiği ifadeden sonra 
dün de Kadıköy merkerine ça -
ğırılınıştır. Tarıkın yarası gün -

.den güne vehamet kcsbetmekte 
ve sancılar daha fazlalaşmakta
dır. Bılhassa alt çenesindeki bir 
kaç dişinin dökülmesi mu'htemel 
ve ağzında mühimce bir yara mev 
cut olduğundan doktorlar ken -
d~ine kat'i perhiz tavsiye et -
miş~er işın vehametini gözönün
de bulundurarak on günlük bir 
muvakkat rapor vermışlerdir. 

Şayet on gün nihayetınde ya -
ralarda yeni bir değişiklik ol - . 
mazsa kat'i rapor o vakit ,·erile- ı 

cektir. Hakem Tankın aldığı mu 
vakkat rapor işin nhametıni da
ha fazla tebarüz ettirmektedir ve 
had:sen.n tetkiki de meşhut cü
rümler kanununun dairei şumu
liıne girmemektedir. Şimdi Tarı
kın dav&sı muvakkat raporun 
hitamında kat'i raporla birlikte 
Üsküdar sulh ceza mahkemesin
de rüyete başlanacaktır. 

Zabıta N ecdeti yakaladıktan 

sonra kendisi polis nezareti al -
tınıda iken kaçırmak cesaretini 
gösteren ve hususi arabayı ida-

mediği iki büyük antropoidin dik
katle kendisine baktıklarını gör
dü. Kalbi durur gfüi oldu. 

Meryem, bir sincab gibi doğ -
ruldu, kaçmak istedi. Fakat iki 
maymun birden üzerine atıldılar. 
Küçük kız, şimdiye kadar böyle 
büyük bir tehlike karşı ·ında 

kalmamıştı. 

Buna rağmen soğukkanlılığını 

kaylbetmedi. Üzerindeki dala sa
rıldı, yukarıya çıkmağa başladı. 

Küçük maymunlar, bağırıyorlar, 
kendisini daha yukarıya çıkmağa 

teşvik ediyorlardı. Kurtulmak i
çin başka çaresi yoktu. Kocaman 
maymunlaıın, ağaeın tepesine ka
dar çıkamıyaıcaklan muhakkaktı. 

Fakat, küçük kızın dikkat et -

meden üzerine atladı.ğı kuru bir 
dal kıvrılıverdi ve Meryem aşağıki 
dalın üstüne, antropoidlerin yanına 
düştü. Bunlardan biri, kendisini 
kucakladı, yere indi. 

(Devamı var) 

re edenleri müşev..~k sıfatile şid 
detle takip etmektedir. 

Hiıdiseli maçın hakemı Tarık 

Özerengin dün akşam İstanbul 
bölgesine gelerek maç hakkın 
daki raporunu vermiştir. Bu ra 
por bugün Genel Direktörlükle 
alakadar makamlara gönderile
cek ve ağlebi ihtimal karar da 
bu akşam tebellı'.ığ olunacaktır. 

İstanbul hakem komitası 
başkanhğı 

Beden Teııbiyes· Umum mü
dürlüğü tarafından dün vilayet 
te kurulan hakem komitesinden 
İstanbul komite başkanı Fethi 
Başaranın istifası üzerine bu va
zifeye eı.ki hakem komitesi reisi 
ve Futbol ajanı Abdullah tayin 
edilmiştir. 

Kendisini tebrik eder ve mu 
vaffakiyetler d:Jeriz. 

Aydında Spor 
Aydın, 25 (A.A) - Halkevi 

spor şubesinin Aydında 15 kilo
metre mesafede Çine çayına ka
dar tertip ettiği 50 kişilik bisik
let gezisinde, spor eğitmeninin 
idaresinde ŞJ>Orcularla gayrımü
sa.t şerait altında çaylardan geç 
me, yüzme ve balık ağları kul
lanma metodları oğretilmiştir. 

•••••••••••••••••••• 
Kadıköy Tramvay 

Şirketinin Bir Mektubu 
Üsküdar ve Kadıköy Halk tram

vayları şirketinden şu mrktubu al
dık: 

Gazeten.zin 21/7/939 tarihli nüs. 
hasının {Biz bize) serlevhalı sü
tunundaki (Burhan Cevad) ımzalı 
ve (Kadıköy tramvay işletmesiIIİli 
hali) i!:ıaşlıklı yazı sayın halkın 

tramvaylarımıza aid heıhangi bir 
şikayetıne veya dileğine karfjı 
ıııöstermekten hiçbir zaman hali 
kalmadığımız büyük bir dikkat ve 
aliıka ile okundu. Seyrüsefer ta
rifelerimizde ehemmiyetle göz -
önünde tutulan nokta tramvayla
rın vapurlarla irtibatlarını temin 
etmektir ve tarifelerimiz bu esasa 
göre tanzim edilmiştir. Hatta te
vak.kisi nakabil herhangi bir arıza 
veya seferi işkil edecek cenaze a
layı, toplu halde mekteb talebe ve 
ya asker geçişi güıı bir vaziyet 
olmadıkça tramvayların yolcu -
!arı vapura yetiştirmemeleri im
kanı yoktur. 
Sayın Burhan Cevad, Kadıköy

den 15,10 da kalkan vapurun tram
vayını bır istasyonda tamam 12 
dakika beklediğini yazıyor. Bu 
vapura yolcu yetiştirecek araba -
mız Bostancıdan 14,40 da hareket 
eder ve Kadıköyüne yirmi beş da
kikada gelir. Arabamızın Kadıköy 
iskelesine muvasalat ederek yol
cular arabadan atlarken vapurun 
kalktığını kaydeden Burhan Ce -
vad acaba tabii ve nizami seyrile 
(25) dakikada gelebilmesi müm
kün olabilen bir arabanın 12 daki
kalık bir teahhura rağmen ,·apu
run tam nkti hareketinde gelmiş
ohbilmesini nasıl izah edebilirler? 

Sayın Burhan Cevadın ya saat
leri yanlıştı veya Bostancıdan 14.40 
da ılıareket edip vapurla irtibatı 

olan arabaya binecekleri yerde bir 
sonra yani saat 14,52 de hareket 
eden ve vapurla muvasa!ası olmı
yan arabaya binmiş olacaklardır 
ki 'bu araba 15,17 de yani vapurun 
hareketinden yedi dakika sonra 
Kadıköyüne geknesi icab eden a
rabadır. Vapur bakaç dakika te
ahhurla hareket etınış ise araba
dan atlamadan vapuru kalkmış 

olarak görebilecekleri tabiidir 
Bay Burhan Cevadın (alaturka) 

diye tezyifkarane olarak tavsif 
ettikleri zihniyetin idaremizde 
yeri olmadığını ve asla olamıya -
cağını, bütün düşüncelerimizin ve 
mesaimizin muhterem halkın cel
bi memnuniyeti için tam asri bir 
zihniyetle seferber bulunduğunu 
arzeder, hü11metlerimi sunarım. 

Umum! İdaroı Hevett 
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----------------------------. , Devlet Demlryolları ve Llmanlan 
• ltletme u. idaresi llln ları 

Muhammen bed<>lleri aşajrda yazılı 3 liste muhteviyatı malzeme 
8/9/1939 cuma günü saat 15.30 dan fübaren sıra ~ ve kapalı zarf usu
rne Anlraracia idare binasında satın alınacakttr. 

Bu işe J!irmek i.\tiyenlerin milrtrı a§ağıda yazılı muvakkat tenıinat 
ile kanunun tayin eWği vEl!likaları ve tekliflerini ayni gün saat 14,30 a 
kadar kom.ııyor. reisliğine vermeleri lazlilildır. 

Şar1namıeleı parasız olarak Ankara.da Malzeme dairesinden, Hay-
darpaşada Tl'Sellüm ve sevk Şefiliğiııden daArlılacaktır. (5505) 

Muhammen Muvakkat 

Pekyakında gelecekolı 

1939 
No. iımi bedeli teminat 

Lira Lira Ku. 
1 
2 

3 

Perçin çivileri (63 kalem) 12088 906 
Vida, Ron<le!A ve Gupilyalar (60 kalem) 6000 450 
MılhttM br•ru ve matııjonlar (8 kalem) 6440 483 

Deniz Gedikli Erbaş Orta Okul 
Müdürlüğünden 

60 
00 
00 

1 - Okulumuzun kayıt ve kabul müdMti Genelkurmay Başkanlı
ğınca 15/ Ai';ustos/939 tari:ıine kadar uzatıhnıştır. Bu müıdıdetln niha
yetine .<adar isteklilel' bir i8tida ile okul müdürlüğüne müracaat etme
lidirler. 

2 - İıstldaya JUnlar bağlanacaktır. 

A - Fotoğraflı nüfus cü:zıdanı veya mUHddak ınrr.etf. (TaııM!ı edtl
miş nüfus cüzd.üU kahul edilmez.) 

B - Beş sınıflı il.Y. okul fll}ıadetnaml!fli wya orta okul tudikruımesi 
(nihayet üzerinden bir sene müddet geçmif olaıı!ıır kabul edilir). 

C - Üzerinden bir sene geçmemiş çi~ lflB1 k&ftııılı. 
D - Ge!'ek kendmnin ve gerekse aHesinin fena şölıttt sıı!ılbi ol

madıldarı ve mahkfuntyet!eri buhmmadıkları balrkırıda hüsnühal kl
ğıdı. 

3 - Birinci sınıf için 12 lll lll, ikinci auııf için 13 ili 17 ve üçilneü 

sınıf için 14 ila 18y•.şlarında bulunmak ve doğrudan doğruya sınıf ~ 
miş olmak. 

4 - Gedikli er olı>S"ak da ayrıca orta okul mezunları alınarak doğ
rudan doğruya donanmaya Gedikli Erbaş yetfştirnıek üzere gönderile

ceklerden bu giıbilerln de yukarıdaki vesaiki blr istidaya bağlıyarak o

kul müdürliığüne müracaatları. (Bu gibilerin yaş hadleri 15 ilA 19 ola
caktır.) 

5 - İsteklilerin Knsımpaşada !bulunan okul müdürlüğüne veya men-
sup oldukları askerlik şubelerine müracaatları. (6568) 

SAÇ EKSIRJ 

Konıojen 
Saçları besler, köklerini 
kuvvetlendirir, dökül
mesini önler, kepekleri-

ni giderir. 

İngiliz Kanzuk 
Eczanesi 

Beyoğlu - lstanbul 

İstanbul Maarif Müdürlüğünden: 
Nişantaşında 1' ve 52 inci ilk okullar yanında açJlacak Çocuk !bah

çesi için iııtim!Ak edilecek olan ve Teşvikiye maolıallesinin Çınar soka

ğında eski 26 mükerrn. yeni 48-52 numarada ve Nail Menaşe vekili a

vukat Oat Frankoya ıid ama ile üzerindeki kulübeye ve ihata duvan

na 129') tarilili kararnameye tevfikan ,bide.yeten takdir olunan bedele 

mal sahibi \"ekili tarafından yapıJan itiraz üzerine keyfiyet Şehir Mec

lisine niyabetle Belediye Daimi Encümeni tarafından tetkik olunmuş ve 

arsanın beher metresine takdir olunan beş, kulübeye 200, ihata duvar

larına :la 300 lira mahalli rayice uygun görülerek itirazın reddine ka

rar verıımiş olduğu kararnamenin 13 üncü maddesine tevfikan ilan o-
lunur. ,559ı. 

İstanbul Limanı Sahil Sıhhiye Merkezi 
Satınalma Komisyonundan : 

A - Merkezimiz için 1000 ilA 1500 teneke bemin ile 17,000 kilo ma

rut alınacaktır. Benzinin beher tenekesinin tahmin lbedeli 282.5 kuruş 

ve mazııtun kilosu 7 kuruş 10 santimden muhammen tutarı (5444) lira 
(50) kuruştur. 

• B - Şartnameler merkez imizin le\·azımıııdan parasız ahmr. 

C - Eksilbme 15/ Ağustoo/939 salı günü saat 15 de Gala tada Kara
mustaafp~a sokağında mezkür merkez satınalma kom isyonunda yapı
lacaktır. 

D - Eksıltme kapalı zarf usulile olacaktır. 

E - Muvakkat temınat parası 418 lira 34 kuruştuı. 

F - Eksiltmeye gireceklerin 1939 senesi Ticaret odası vesikalarım 
göstermeleri şarttır. 

G - Eksiltmqe gireceklerin eksiltme günü saat 14 e kadar temi

nat paralarını ) alırmış ve te~lif mektuplarını komisyona tevdi etmiş 
olmaları şarttır. Aksi takdirde eksiltmeye ııiremezler. (5590) 

•-Dr. HORHORUNI-• 

1 
Hastalarını akşama kadar Sir-ı 

keci Viyana Oteli yanındaki 
muayenehanesinde tedavi eder. I 

- Telefon: 24131 -

Şişli nüfus memurluğundan: 

tamonu valiliğine gönderilmiş !bulunması şarttır. 

4 - Teklif mektupları ihale zamamn<la gelmiyenlerin evraklar~ 

iade edilece!<tir. Postadoki teahhürden dolayı talipler 'bir güna iddia 

dermeyan edemezler. 

5 -- Bn inşaat~ ait evrakı keşfiye ve projesinin Ankara, İstanbul 

ve Kastamonu Nafıa müdürlüklerinde görebilecekleri gibi daha fazla 

tafsilat istiyenle.r bir mektupla Kastamonu Nafıa müdürlüğünden so· 

rabilecekleri ilan olunur. (5325l c5582> 

Harb Okulu Komutanlığından: 
Harp Okulun:ı 15/teınmuz/939 günü nllıayet bulan kayıt ve kabul 

TÜRKİYE 

Umumi Merkezinden: 
Gaz maske fabrikamız için dikiş makinelerinin ta.ııJ! 

vukuf sahibi bir makini<;te ihtiyaç vardır. Ayni zamand~' 
makineierinin tamirini de yapabi~~nier .~ayanı te~~ihtir ... ~ı" 
nist, ihtisası derecesi anlaşılmak uzere uç ay tecrube :ıııu ııJJ 

angaje edilecek ondım sonra asli mütehassıs ol~aktır. 'l' 
rin hizmet ve kifayet vesikala,riyle Yeni Po.staıhane ci\I 

1 Kızılay hanında, Kızılay Depoısu Direktörlüğüne müracaat 

Şişli Pangaltı Sungur sokak 12 
H. 41/99 da kayıtlı M1gırdıç ve 
Natalyan oğlu 320 Akalça doğum
lu Alper Kayan Asliye Beşinci Hu
kuk mahkemesinin 939/767 esas, 
939/930 karar ve 939/849 ilam nu
maralı ve 19 temmuz 939 tarihli 
emirlerile adı Yervant ve soyadı 
Karan olarak tashih edilmiş oldu
ğu ilfuı olunur. 

muamelesi .Ey·(U 939. nihayetine kadar uzatılm"}tır. Askerlik şuibele- ----------------------
rine ve Anl<arada bulunanların Harp Okuluna müracaatları ilan olu-ı ı1 

nur. el 79. c55h I İstanbul vakıflar Direktörlüğü lıaolıt 

T. C. Z RAAT BANKASI 

Para biriktirenlere 28,800 lira ikramiye verecek 
Ziraat 8"nkuında kumbaralı ve lhbanıa tuarruf hesablarmda en az 59 llruı bulwaanlan --• 

' defa çekilecek kur'a ile apiıdaki plina cöı:e ikramiye dağıtılncaktır: 

4 Aded 1,000 Liralık 4,000 Lira 
4 )) 500 » 2,000 • 
4 l> 250 )) 1,000 l> 

40 J) 100 1) 4,000 • 
100 )) 50 I> 5,000 • 
120 1) 40 , 4,800 l> 

160 )) 20 • 3,200 " 
DİKKAT: Hesablarındald paralar bir ııene içinde 500 liradan qa!ı dUpnfyenlere bı:ramlye çıktılı 
takdude 9' 20 fazlaslle verilecektir. • 
Kur'alar ıenede ' defa, t EyUll, 1 Blrinciklnwı, 1 Mart ve 1 Bazuan tarihlerinde çekilecektir. 

J Kıymeti Pey parası 
Lira Kr. Lira Kr. 

92 89 6 117 

k1t'a arsanın tamamı. 

26 28 97 Tahtakale Rüstempaşa mahallesi 

Oran derununda üçüncü katta 23 ve 30 P 

i.ki odanın tamamı. 

09 T-0pkapı Mustafaçavuş namı diğer J!li 
ımahallesi Kalburcu camii sokağıırd9 

numaralı lbir oda ve 'bir sofadan iıbafel 
mamı. 

23 53 
\' 

Divanyolu Mollafenari m:ııhalleısi 

ikinci katta 4 numaralı oda tamaJlll· 

1 Yukanda yazılı emlak salt1'.11ak üzere 15 gün müddetle ~ 
1 
çıkanlınıştır. İhalesi 2/8/939 çarşanllıa günü saat 15 de icr~ ,

1 
J 

den talihlerin Çemberlitaşta Vakıf! ar Başmüdürlüğü MahJ{ılB 
ne müracaatları. (5288 

Ç.OCuk Hekimi 

Dr. Ahmed Akkoyunlu 
Taksim - Talimhane Palas N o. 4 
Pazardan maada her gün saat 

15 den sonra. Tel: (0127 

Fatih Sullı Birinci Hukuk mah

kemesinden: 

İbrahimin ikametgahı meçhul 

Naci aleyhine açtığı tahliye dava

sının UAnen yaprlan tıibligata rağ
men 17 /7 /939 saat 11 de mahke

mede iilbatı vücuıd etmediğinden 

taleple gıyaben muhakeme icrası 

na ve muhakemenin 21/8/939 saat 
10 a talikine karar verilmiş oldu

ğundan bermuciıbi karar yevm ve 

saatte mahkemede hazır bulunma

dığı ve i§bu gıyab kararına müd

Dikiş Biçki serg' 
Fatih Halkevinden: 

Evimizin açtığı ve i~' 
devam eden Biçki, Dik~ 

.,.ııı 
ta!Eilıeleri bu günden ı 

tihan dikişlerine bal)l~ıl 
Bir hafta devam ede<:ek 

ı~' 
!erde talııbeler kumaşlo~, 
salonlanndaki atelyele e 
cek ve dikecekler ve bOeJ 

imtilian heyetine arz 
1 ·ae sonra yapılacak sergı ,ıJ' 

dilecektir. Arzu eden b8
\ 1 

gün saat 9 dan 17 ye ~B~? 
lışmaları yakından go _, 

·ıe" 
edebilirler ve tesbit e<Jı Jıl 
han gününde de hazır bO 

ler. 

deti kanuniyesi zarfında itiraz et- ı---------1M(I mediği takdirde davanın gıyaben Sahibi ve neşriyat• 

devam olunacağt tebliğ makamı- Btı§ muharr'~ 
na kaim Oılmak üzere ilan olunur. ETEM İZZET 8 ;,I 

(19456) Son Te!ııraf !t)I 


