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in g iliz. Japon Anlaşmasından 
Şarkda Bir us.Japon Harbi 

Sonra, Uza 
e leniyor 

Japoiılar Saha/in Adasını Jşgale Karar Verdiler 

~/manya 
için Çıkar 1 

Yol .. 
!'--

s~~~"""'"""'"""'"""'"""" 1 
"'11 bllakmak, ıerbest ti· 

~ret usulüne dönmek, llt
•adı ve siyasi hayat sahar 

:
1 

hulyalarwa ebediyen 
~da etnıek Almanyayı kur-

rabiJir ...... . 
\'~ - ------

;:-ETE;&t İZZET BENİCE 

Ilı un iddia, zan ve tah -
llılere rağmen biz Alınan-

ı,·,, . Yan10 • 
""'C1e n ne agustosta, ne ey-
ııı~e•e ibu yı~ ne gelecek yaz 
d,. ue ede •. . 1 
~. degıı· cegıne manan ar-

Otbler· . iZ. Bu duygumuzun se
l!( ı,,ı~ı Yine bu sütunlarda sık 
\~~Ve ·· al §aJıs mut ea ettik. Hatta, 
ltJııillesan ağııstos yaklaştıkça harb 
""1ııa~nın "Uı:ak!aştığına kanJiz. 

lıılılıareııYa harb istemediği için 
"ilcıa A.ı ~ etmiyecek değildir. Bi· 
Yı14r<!ır ~anya muharebe istiyor, 
llı~tır b"' endisini buna hazırla -
~1~tıı~tı~tün hesa·b ve planlarını 
1 
'l!lsüıu · F'akat, sulb cephesinin 
erıııeqi~· .ı\lınan pusulasının gös
(ı~l'rıııe ı Vaziyetlerin ortaya çı -
lıılf 'le sı Berlinin cesaretini kır
ct~heııi ~ferin behemehal sulh 
~ın; o;;,, arafında tecelli edece • 
~ ~v..._.n .. 
~~Ilı !ta.ı Une koym~tur. Alamn· 
~~ı bir Ya Ue birlikte başlıya -
~ İ\i muharebe 'belki ilk ham
~iıı.ı Ordunun bir kısım arazi 
Gtbı1 e ileri- es· . ümk"" kı 
bıı . ~eki' "" mı m un -

1 
ılerle ır. Fakat, ıhiçbir zaman 

1 
ıt 01ııı1;li netice üzerinde mües

nını_ llsla ~eak, Almanyanın dava
t~ _lıate~ aile Yaramıyacak, üstıi-
1,""<tk 01 Y•pratma harbi şeklini 

11~anya~n llıuharebe behemehal 
~"(et \1 n llıaddi ve . manevi 

'-'te(t" e hatta inkırazını •teshil l! ır. 

d 
11 "a<i . 1: • Yetı bı·z· .. .. .. k 

ır "lııı ım gozumuz a-
IL "1t -~n gözünün de gördüğü 
'<ll "' • E r, \le leal:'· ğer hesab, iz'an, 

1 •• ıte bir başka türlü ha· 
"'· ' l,ıa · 

b -"'ıye 1• ettırseydi Almanya '>la ~ad ' llt r "e b ar Çoktan muharebeye 
n~h de ~iki bugüne kadar ne
~ <lı.ı. l!a~ ınıya sav~mış bulu
>~ı aeç. .. kaı tıu olduğu gibi 
ı.u~• e~~ de Almanyan.n harb 

r. 1 kolunu 'bağlamak-

' il 
)11 n ıı "~ı 
~ e Yap Yet kar:;ıı;ında Alman-
"" ıııa &ö acaltttt?. Harb yapmıya
"' ~ te bil b" tı atlan e ıle sefalete, dar· 
•ııa-'hnıer acaJt mıdrr? .. 
dır taelıi f!lır~e vardır. Biı.ce bu 
~ r. "''ıııan uş zaviyesi de hatalı
et §ey k•-Ya harb etmekle hiç 

llıeııı -anm .\ 1'1 Ck!e ıyacağı kadar barb 
•ı •n~a ıc·~k şey kazanabilır. 
ne Çıltar Yoıırı tek ıbıacak tedbir 
Ytt donnıek 5l'rbest ticaret usulıi-

ıa1ı , ktısa . . u, ası h , c.ı ve sıyası ha-
h. eı... u.yas "'<?o "''kt,r. ına ebedıyen ve-

A vrupada Bir Muharebe Çıkarsa Japonya Bitaraf 
Kalacak, Uzak Şarktaki Muharebelerde de 

lngiltere Bitaraflığını Muhafaza Edecek 

Tiyençinde İngiliz imtŞaz mmtakas ına girmek için müsaade hekliyen 
Çinliler 

Nihayet imza 
Ediliyor 

Bir İngiliz, Bir Fransız 
Generalı Moskovaya 

GideceJc 
Londra 27 (Hususi)- Sovyet 

lerle anlaşma ibilkuvve n~ticelen
miştir. Bir iki güne kadar ın,az e
dilecek olan misakın ta:hririne 
başlanmıştır. 

Misakı takib edecek olan erka
nıharbiyeler teması yakında baş

lıyacaktır. Bu müzakerelerde bil· 
hassa kurnandaııın tevhidine e -

Jer yüzleree bombardunan tayya· hemmiyet verileceği zannedilmek-
releri hazırlamış bulunmaktadır· tedir. Fransız orduları Başkuman
lar. danı General Gamlen, sulh cep -
Japonların bu askeri hazırlık- besi kuvvetlerinin muhtelli ihti

larının Moskova müzakereleri ü- mailere karşı sevk ve idaresini 
zerinde de müessir olduğu zanne- tanzim eden bir plan dahilinde 
dilmektedir. hareket edilmesi taraftandır. Bu 

Yüz parça.dan mürekkep Sovyet maksadla General Dumenik bir 

Romanya Veliahdlnin bu ıabah Sirlı:eci r annda aldırdı iunız resimleri 

Dost ve müttefik Romanya kra
lı majeste Karol, Ak.denizde bir 
gezintiye çıktığı Lu<:ie:ful yatile 
bugün limanımıza gelmektedir. 
Limanımızda biır kaç saat kala

cak olan yat Yunanistana müte-1 
veccihen yoluna devam edecek -

tir. 
Rooıanya veliabdl Preruı Mişel 

de bu sa'bahki Semplon ekspreıile 
§ehriınize gelmiş, Sirkeci garında 
Vali ve Be]edi;ye reisi Lfttfi Kır
dar, Romanya konsolosu ve kon- ı 
s_olaıhane er.kanı tarafından kar§ı-

lanmıştır .Prens doğruca Taksim· 
deki sefarethaneye gitmiştir. Bu
gün öğleden evvel veliıı;hd şere

fine bir çay ziyafeti verilmiştir. 
Prens ~l bugün Krala müla

ki olarak Ege seyahatine iştirak e
decektir. 

Londra 27( HU611Si) - İııgitere-1 
nin Japonya ile Uzak Şarkta bita
raf ka.hna.k hususunda yaptığ son 
anlaşmanın, Mogol - Mançuko hu· 
dutların.da yeni askeri harekata 
yol açacağı .zannedilmektedir. 
2.000 kilometre imtidat eden bu_ 
hudutta her iki taraf büyük mik· 
J4asta talı.şidatta buluınnakta -
dırlar. Ruıs ve Japon orduları şu 
dakikada kamilen ateş hattına gi
recek bir vaziyette bulunmakta -
dırlar. 

haı1b :filosu Sahalin adası üslerin- !ki güne kadar Moskovaya ha.re
de hazır blr vaziyette bulunmak- ket edecektir. İngiliz hükil.meti de 
ta.dırlar. deniz~ırı kuvvetleri kumandanı 

Japonlar Sahalin adasındaki im- General 1ronsidi Moskovaya gön- Fransız Askeri T ı· r a n s o k a k 1 a r 1 n a 
tiyaz mıntakası hakkında Sovyet- derecektir. 

(Devamı 6 .ne. sahifede) ,___, ____ _._. _______ AnkaHraedya' entıG· eld. ı· yapıştırılan yaftalar Istrenska hava üssünde Sovyet-

Danzig' e Yeni Alman Ahmed Şükra 
Esmer 

Kuvvetleri Geliyor 
Herkes Evini, Malını Hiçbir Tazminat Hakkı 
iddia Etmeden Hükumetin Emrine Bı rakacak 
Varşıova 27 (Hususi)- Ayan 

meclisi çıkardığı yeni bir karar
name ile Danzigde oturan herke
sin evim, malını, hiçbir tazminat 
hakkı iddia etmeksizın hüküme -
tin emrine amade bulundurması
nı ilan etmıştir. 

Bu teclbir, serbest şehrin sonu
na kadar si lahland .rılması içın ve
rilen kararın yeni bir ifa.desi o
larak teliikki ediliyor. Bir aydan
beri Danzig hududları dahilinde 
başlıyan tahkimat ve teslihat iş

lerı son glinlerde daha ziyade ar
tırılınıştır. Bu işlerde çal~ak Ü· 

zere hemen bütün Daıızigli genç· 
ler seferber edi'.mişlerdir. Serbest 
şehrin tahkima:tı hemen hemen 
ikmal edilmiş gibidir. Bütün hu
dud boyuna tayyare dafi topları 

konmuştur. Yeni gelecek kuvvet
ler için barakalar inşa edilmekte
dir. Ağustos ortasına kadar Dan
zıgin, Polonya ordusunun muhte
mel bir taarruzuna karşı muvaf
fakiyetle mukavemet edebilecek 
bir hale getirilmiş olacağı söylen
mektedir. 
POLONYALI GÜMRÜKÇÜNÜN 

CENAZE 1\IERASİl\Iİ 
Varşova 27 (Hususi)- Bir Dan

zigL tarafından öldürülen Polon
yalı gümrük memurunun cenazesi 
muht"§em merasimle, Danziıg hu
.duduna y~kın bir yere gömülınüş
tür. Cenazede Pomeranya ordusu 
kumandanı General Skatnisk.i de 
hazır bulunmuştur. Ölüye göster
diği cesaretten dolayı Krua dö 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

• 
Busabah lsatnbul 
Ciheti Etsiz Kaldı 

Parlamentolar Kon
feransına Gidiyor 

Ahmed Şükrü Esmer 

Bir müddetterfueri Ankarada 
'bulunan General Hudzinger'in ri
yasetindeki Fransız askeri heyeti 
bu sa<bahki ekspresle şehrimizıe 

gelmiş, Haydarp~a garında İs • 
tan.bul kll'!Dandanı General Halis 
Bıyıktay, Fransız konsoloshanesi 
erkanı, Fransız ataşemiliteri ve da
ha bazı zevat tarafından karşı -
lanmıştır. 

(Devamı 6 ı,..cı sahifede) 

..... 

''~~~K~l-S~A~C~A~~--' 
Oniki Ada Kimin? 

Bizim arkadaşla konuşuyorduk. 
Bilmece sorar gibi: 

- On iki ada kim.in?. 
Dedi. Ce•·ab verdim: 
- Bizim .. 
Hayre& eder 

içine baktı : 

gibi gözlerimin 

- Nasıl? •• 

- On iki ada Anadolunun te
cezzi kabul etmez parçalarıdır .. 

Diyerek devanı ettim: 

ltalyanlar Aralarında Kadın da Bulunan Birçok 
Esk~ Arnavud Zabitlerini Tevkif Etti 

Tiran teM"inin bir görünüşıi 

J3elgrad 27 (H ususi) - Bura- Fransa: Sullı cephesi ... 
ya gelen haberlere göre, Arnavut- (Devamı 6 ıneı sahifede) ' 

ı-----lukta memnuniyetsizlik gittikçe ·-----------· büyümektedir. Elbasa'lldan sonra •+ S AY I I LE + 
Tiranda yer yer ayaklanma hare- ı 

~~:~~:~i::e~:1;t:~~~ ı~;::~~~:- ı K EN D İ N E G E L ! + 
şa düşürmektedir. ı T k + 

Birkaç güırdenberi sırbı>hleyin ~ ene e t 
işine gitmek üzere evlerinden çı· + 118 h /l • "? + 
kanlar Tiran sokaklarında büyük + lYIQ Q eSl mt. + •ıne e ltııtıar Almanyayı bugün 

lııq .lıiıture SUrü kleınek tehlike
"e tıgı kura: ve keııcmıne :felaket 
"'- tı tı.ıı sırf iktısadi t t 
~~h uınu h u umu 
•ın, ~Yel enı aya\ sahası gibi 

altiın kellerle dış politika
{b,v. __ ılınasıdır, Berlin ik.--..... . 

Kasablar ve Aşçılar Öğleye Kadar 
Et Beklemeğe Mecbur Kaldılar 

İstanbul meb'usu ve gazetemiz 
tahrir erkanından' değerli arka • 
daşımız Profesör Ahmed Şükrü 
Esmer Türk.iye Büyük Millet Mec· 
lisi delegesi olarak parlamentolar 
konferansına iştirak etnıkc üzere 

yarın akşam Köstence tarikile 
şehrimizden hareket edecektir. 
Arkadaşmıız Oslovda toplanacak 
olan parlamentolar konferamını 
takiben İskandinavya, Baltık mem
leketlerinde, Polonya, Almanya, 
Fransa ve İsviçrede de geniş mik
yasta ve iki ay devam edecek olan 
bir siyasi tetkik gezisi yapacaktll, 

- İtalyanlar mal sahibi değil, 
emel sahibi olarak adalara gel -
mi~lerdir. Anadolu daima bizim, 
tahakkuk etmiyccek emel ve hul
ya onların oldukça bundan daha 
tabii netice nasıl olur. Günün bi
rinde nasıl olsa bu adaları bırakıp 
gidecekler ve onlar da hakiki sa
hibine avdet etmiş olacak. 

Dedim. Galiba i1ahımı beğen • 
di ki, 

- Hak•ızsın .. 

yaftalara rastlamakta ve hayretle ı •:\lalikiıne 'ahibi olmamak ı 
okumaktadırlar, duvar ve ev k~ + kahohat mi?.• başlıklı hu en· + 
narlııırına yapıştırıhmş olan bu 

1

. + teresan yazıyı ikinci •ahife • + 
yaftalarda şu ibareler göze çarp- + mizdc, Ahmed Raufun sütu- + 
maktadır: + nunda okuyunuz. + 

llıcı •ahifedel (Yazısı 6 ıncı aahif ede) .(Devcımı 6 ır.cı sahifede l Demedi. • • .. Yaı;asın İngiltere • Türkiye • •------------• 
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MALiKANE SAHİBt 

OLMAMAK KABAHAT lUİ? 

YenlkaP.ıdan Yedikuleye ka -
dar uzanan eski ah.~ab evler, müs
takfbel İstanbul planında kaldın
lıyor. Trenyolunun iki tarafında 
on beşer metre ye~il saha bırakı
lıyor. Yalnız, dünkü Cumhurıyet 
gazetesinde, mevzuu bahsedilen 
bu semtlerdeki ev kümelerinin 
hepsine bırden •teneke mahallesi• 
denildiğ:ni hayretle okudum. Bu 
uıbiri, müstakbel şt'hiı planı işiJe 
uğraşan elakadar belediye erkanı 
mı gazetecilere dicler ettirmişler; 
yoksa, arkadaşlar, bizzat, kendi
leri mi icad etmişler, bilmiyorum. 

Yalnız, bildiğimiz birşey varsa 
•teneke mahallesi> tabtri, lisanı
mızda, hiç de iyi bir manaya gel
mez. Hatta, hakaret manası çıkar, 
başka mana çıkar. Kimin ve ne sa
lahiyetle bu civarda oturan vatan
daşların mütevazi ve fakir ika -
metghlılanna bu imıi v~rdiğini 
~idden merak ediyorum. 

Oradaki vatandaşlar da güzel, 
modern, kfrbık binalarda oturma
nın zevkini müdriktir'er. Fa -
kat, ne yapsınlar ki, Ayaspaşada 
ıpartımao, Boğaziçinde vilLi yap
tıracak kadar servetleri yoktur. 

Sanki o trenyolu güzerg8hın -
daki çürük evlerin verdiği fena 
manzaranın kabahalı, bizzat, güç
beıa llıir ahşab eve sahih olabilmiş 
zavallı vatandaşlarda imiş. Nere
de ise, bu vatandaşlan haksız çı
karacağız: 

- Sizin niçin cazib malikanele
riniz yok, diye üstelik kafa tuta
cağız .. 

Halbuki, bu işin kabahatini, se
nelerce, asırlarca İstaDbula bak
mayıp, İstanbulu istismar ederek 
şimdi, manzarasını beğenmediği

miz o malikaneleri yaptı.rmış olan
larda aramalıdır. 
Konuşurken, sözün neriye va

racağını iyi hesab edelim! 

BAYAT UZUN 

BiR SEYAHATTİR!. 

Deniz kulübüne ceza kesilmiş .. 
Kesilir, ya ... Boyuna seyyar esnafa 
ıeza kesilecek değ!!, a ... Suçu şu 
imiş: Deniz kulübü İpar 1 kot
rasını, limandan müruriye al-

madan seyahate çıkarmJ.Ş-

Hayat, uzun bir seyahattir. 
Kimi mürurıye almadan yola 
bir adı.rn atamaz .. Al!ah, bir kere 
yürü, ya kulum, dedi mi, arka -
sından atlı yetişmez. 

Böylelerine ne müruriye lazım
dır, ne şehadetname, ne ihtisas, 
ne kıdem ... Onlar, boyuna yürür
ler... Fakat, günün birinde, ba -
karsınız ki, tornistan etmiştir. O 
zaman müruriye ararlar, diploma 
sorarlar, ceza keserler ... Hulasa, 
ararlar, sorarlar, vessel.am! 

Kİ:\IİN BAŞI 

AŞAGI GELl'tlİŞ? 

Peyami, dünkü fıkrasında, bu
günkü gençler için • başaşağı gel
miş nesih diyor. Dünkülerin başı 
yukarıda mıydı, sanki . Çocuklu
ğumuzda hep hatırlarız, o zama
nın terb.ycsi icabı, baş öne eğik 
olmak. elpençe divan durmak, o
muzlar içeriye bükülmüş, kan -
buru çıkmış olmak lazımdı. 

Şimdik !er, bi>iikis, baş yuka
rıda, ·bakış dik, sözü pek, vücudü 
çelik gençler ... ·Baş aşağı gelmiş•i 
nereden çikarıyorsun, üstad?. 

SICAK HAVALAR, 

ZELZELE VE YANGIN 

Zelzele olmuş, gazeteler haber 
veriyor. Yangınlar ise, hergün bir· 
birini takib ediyor. Her yıl, yazın 
bu sıcaklarında, tam patlıcan mev
siminde, zelzele ve yangın olur; 
ne hikmettir, sual olunmaz.. 

Yalnız, benim garibime giden 
şey, gazeteler fazla sıcaklardan 
bahsederken şöyle yazıyorlar: 

cDün yine, senenin en sıcak gün
lerinden ibiriydi. 200 bin kişi bu
naltıcı sıcaklardan denize koş -
muştur •• 

İnsaf be yahu!. Evve!A, İstan· 
bulda 200 bin kişi alacak kadar 
büyük ve çok plaj yok ... Saniyen, 
İstaiibul halkının 200 bini p!ajla
ra koşmuş olsa, bu, bütün şeliir 
servetinin ,bir sıcak gün için feda 
edilmesi, demek olacağından, İs
tanbulda, şiddetli bir iktısadl buh
ran başlardı. Plaj sahibleri de, A
merikan gangsterlerinden tehdid 
mektubları alırlardı.. 

AHMED &AUI' 

~ÜÇÜK HABERLE~' 
. 

* Galatımaray !" esinde kuxulan 
Glızel San'atlar Birl:ği resim 
serııisi Vali ve Beledıye Reisi 
Liltfi Kırdar arafından dün me
ra.sı.ııtle açılmıştır. 

* Kaısı:mpaşa havuzlarında te
mizlenmekte olan Tırhan vapu

ru bugün havuzdan çıkacak ve 
Marmarada fen heyetleri huzu • 
runda tecrübelel'i yapılacaktır. 

Vapur Cuıma günü ilk seferini 
yapacaktır. 

* Belediye şehirlıye lazım olan 
müstahdemini hemen temin ede
bılmek için teşkilat vücude geti
recektir. 

* Eğlence yerlerine ait 1398 se
nesinde tasdıik edilmiş tarifeler 

üzerinden ~rııbat fiaUannda 
yüııde on, miiışkirat fiatlannda . 

yüzde on /beş tenzilat yapılacak
tır. 

* Beledıye kooperatifi gazoz 
fa:brik:ısı açmıştır. ı 
*Hamal lbölüklerinde hamal sa
yısı azaldığı için yeniden ha -
mal .almmaktadır. Hamallığa ta 
lip olanlar cemiyet vasıtasile ve 
kur'a ile seçilmektedir. 
* İstanbul müftülüğü kadrosun
daki memurlar :birer derece ter
fi etm .şt.r. 
* Be iktaş kazası dahilinde be

lediye müfettişleri tarafında! 

yaıpılan tefti§leroe 213 ekmek 
müsadere edilmişbir. 
*İzmir gümrük müdürliiğüne 

tayin edilen İstanlbul ithalat 
gümrüğü müdürü Rüştünün ye
rine harici gümrük mütlürü Fev 
zi tayin edilmiş ve yeni müdür 

Plaj Bülbülleri 
No.47 

Melin pıısulaye şöyle b:r gôz l 
attı. Jl,lccdinin kurnazca dav•~n- 1 
dığını ve oralarda ken~.isini gö
zetleıi.ğini aııladı. 

-- Amcam gelmiş, deJ • - kjğı

dı uzatarak - ~:ı-ıyurunuz.. Oku
yaıbilı.. ""Siniz! 

Ressam Necdet pusulayı aldı, o
kun. 

- Amcanız her zaman g~ 1 r mi 
burı:ı~·.t? 

- Eu ikınci gelişi,iır. İhtiyar 
ada•ncağız, mühım bır a•l!! Işı ol
mayınca evınden dışarıya çıkmaz. 

- Bu kadar mühim bir iş ne o
laıbıh.r? 

- Hısselı bir apartımanımız 

Yazan: İ.kcnder F. SERTELLİ 

var da. Bugünlerde onu satmağa 
çalışıyoruz. 

- O halde .. ? 
Melın güldü· 

- O halde gitmeliyim. Mü.saa
den:zi rica edeceğim. 

Necd<!t,n canı ~ıkıldı. 

- Demek ki, ayrılacagız şimdi .. , 
Övle mi! 

- Ne yapalım? Başka zaman yi
ne ıbuluşuruz, göriışüruz. Madem
ki Suad.yede oturuyorsunuz .• Ben 
o tarafa geldiğim zaman sizi bu
lurum. 

- Hayır. Ben sizin o tarafa gel
menızi istemem. Burııda bir ran
devu veriniz bana. 

Samsun 
Seylabının 
Z rarları 

Bir Kısım Arazi Henüz 
Su Altındadır 

Sams•ın, 27 (A.A.) - Sam
sunda vukua gelen ikinci seyiap 
hakkında alınan malUnıata gö -
re, Samsun civarında Kurtun 
ımıağında şoför muavini İsma
ilin ve Bafranın Engiz köyün -
den bir kadın ve .Elifli köyünden 
bir erkeğin de boğulduğu, sula
rın bu kerre çekilrnesil.e anlaşıl -
mıştır. 

Bafraya 14 kilometre mesafe
de ve şose üzerindeki Sigara köp 
rüsü de yıkıhnıştır. Yine Bafra
nın Bakırpınar - Andavallı mev
kiinde bir çiftlikte 11 hayvan 
yıldırım çarpmak suretile telef 
olmuştur. 

Demiryolu güzergahında su -
!ar çekildiğinden Samsun - An
kaıra ve Samsun - Çarşamba tren 
!eri işlemeğe başlamıştır. Biltıas 
sa Çll!'Şarrllıa ve Bafra kazaların
da ara::ıJinin bir kısmı henüz su
lar altındadır 

Hataya Giden Hey'et 
Dönüyor 

Antakya, ~ {A.A.) - Büyük 
Millet Meclisi, Cumhuriyet Halk 
Partisi ve vilayetler müraliıas
ları bu sabah saat 8,30 da Şem -
settin Günaltayın başkanlığın- . 

da Antakyadan hareketle İsken
derona geldiler. 

Satye Tahkikab 
~rülen lüzum üzerine geniş 

letilmesine karar verilen Satie 
yolsuzluğu tahkikatına deovam 
edilmektedir. 

Tahkikatı idare eden dördün 
cü sorgu hakimi Sami Derin de 
bu işle meşgul olmak ve sabah
leyin mevkut bu"lunan eski De
nizbank müdür umumisi Yu • 
suf Ziyayı, öğleden sonra da bi
ner lira kefaletle tahliye edilen 
maznunlardan 3adun Galip ile 
avukat Atıf Ödülü sorgu ha -
kimliğine celbederek, yeniden 
sorguya çekmiştir. 

dün vazifesine başlamıştır. 

* İzmirde un oLmadığından falb
rikalarda ekmek satılamamakta -
dır. * Şimdiye kadar kartal, Servi· 
burnu ve Çubukluda bulunan me

vaıddı müştaile depoları mıntaka

sına ilaveten Papbahçede bir mın

taka ihdas edilmiş ve yeni depo
lar yapılmağa başlanmıştır. 

* Hazine avukatlarının arala
rında tertib ett:kleri ziyafet dün 
verılml::tir. 

* Bu sene ilk defa ihdas edi
len orta mekteb talebe kampları 
bugün açılmaktadır. Bu kamplar 
bir ay devam edecektir. 

* Meyva haline gelen kavun ve 
karpuzlar için müstahsillerden 
ton başına yetmiş kuruş resim a
lınmakta idi. Belediye Dajmi En
cümeni kararile hu resim kaldırıl-

• 
mıştır. 

- Pek ala, cınna günü sa
at altıda burada ;ııuluşalım. 

Necdet bir s:gara yaktı: 
- Fakat, o gece bir gezinti ya

pacağız. Belki bir deniz gezint:si. 
- Çok iyi olur. Ben de denizi 

çok severim. 
- O akşam amcanız bizi rahat

sız elımez, değil mi? 
- Yok canım. Dedim ya, o kırk 

yılda bir gelirdi. Aksi tesadüf, bu 
gece yıne gelmiş. Hem biz denize 
çıkarsak, gelse bile bizi bulamaz, 
döner. 

Melin, cuma günü Bclıek bahçe
sinde ressam Necdetle buluşmak 

üzere - ayağa kalktı - vooalaştı; 

- Allaha ısmarladık ... 
- Randevunuzu unutmayınız!. 
- Hafızama ihmad edebilirsi • 

• 1 ruz ... 
- Teşekkiir ederim. 

cYÜZÜNÜ KEZZABLA 
YAKARIM!• 

l\!elın koşarak bahç< den çıktı. 

Hilmi Ziya ılıugün •Maarif Şu
rası ve umanizma meselesi> adlı 

yazısında diyor ki: 
•Muasır bir millet garb medeni

tinin müşterek köklerine dayan- ! 
mak.sızın, liselerinde buna aid ü
manist bir kültür veımeksizin, mil
li bir dil, külli.İl' ve tefekkür sa
hibi olamaz.• 

CUMBL'Bln!.'rı 

Yunus Nadi •İngiliz - Japon an
laşmasından sonra. adlı yazısında 

bu itiliif,n Japonya için Avrupalı 
ve Amerıkalı bütün beyazlara kar
şı kazandığı bir muvaffakiyet sa
yılacağını söyledikten sonra di -
yor ki: 

•Bugü:ı için Japo - İngiliz ihti
lafının hallinden çıkan en büyük 
netice İngilterenin Uzakşarkta bir 
parça feJakarlık etmesine muka
bil Avrupad1 tam bir hareket ser
bcstisi kazanmış olmasıdır.• 

TAN: 

M. Zekeriya .Sulh hazırlıkları. 
adlı yazısında Çembrelayn'in sulh
cu bir diplomat olduğunu ergeç 
anlamıya ve İtalya ile müzakere 
masası başına Qturmıya çalıştığı

nı söyledikten sonra totaliterlerin 
hazıbci olduğunu söylüyor ve şu 
neticeye van~r: 

•İngiliz Başvekilinin yatıştırma 
siyaseti ru.sıl daima menfi netice 
vermiş, ve nasıl daima İngilterenin 
zMına atfedilmişse, bu defaki te
şebbüs de Almanya tarafından is-

. 
Mebusların Halkla 

Teması Devam Ediyor 
İstanlbul mEt>'uslarının 'halkla 

temasları ve halka ait dileklerin 
te!lbiti devam etmektedir. Me'b'us· 
!ar dün Eminönü kazasile Fatih 
kazasında halkın dilloelerini not 
etm işlertlir. Bugün Şişliye gide
cekleııdir. 

Nafıa Muamelat 
Memurlarının Yeni 

Tip Kadroları 
Nafıa Vekfileti, mevcut kadro

ların yapı işleri umum müdürlü
ğünün teşekküliyle Vekalete in
tikal eden her nevi bina irışa ve . 
tamirine ait muamelelerin çoğal
ması dola)'lSile kifayet etmediğini 
gözönüne alınış ve vilayet nafıala
rı memur kadrolarının takviyesini 
temin için yeniden tip kadroları 
hazırlamıştır. Yol vergisi tahak
kuktan esas tutularak dört kıısım 
üzerine hazırlanmış bulunan tip 
kadroları İcra Vekilleri heyetince 
kııbul ve yüksek tasdika iktiran 
etmiştir. Yeni kadrolar azami ola
rak hazırlanmıştır ve ihtiyaca gö
re kullanılacaktır. Şimdiki halde 
vazüe gören memurlann yeni kad
roya göre nakil olunacakları me
mur'yet unvan ve dere~leri vi
Jayetlerce tayin ve teSbit edile -
cektir. 

*İstan'bul - Atina - Paris ve 
l.cndra hatlarında tayyare işle -
tilmesi hakkında yapılan teklifler 
hükıimetimizce tetkik edilmekte
dir. 

Çok yürüyemedi.. Sert ve '.<.uv· j 
vetli bir el, koluna ~·3pıştı: 

- Seni aşifte seni.. Gözle kaş 
arasında yine birini yakaladın de
ğil mi? 

Melin birdeııbıre korktı:· 

- Yavaş ayol! Az kaldı küçük 
dilimi yutacaktım ... 

- - Korkma! İnsan kendi dilini 
yutamaz. 0, bir laftır. 

- Kalbim çarp.yor .. Ş'mdi tıka
nacağım . 

Mecdi gülmeğe başladı: 
- Haydi, bırak şu n!13mc!cri. 

Senin kalbın kolay k'llay ç:ırp -
maz. 

- Ben insan değil miyim? Ye
<fiği her.ozeyı, bak .. 

- Haydi, uzun etme, dedim ya. 
Yavuz hırs12 ev sahibinı ş?.~ırtır, 

dt-rler amma .. Ben h'ç bir zaman 
öyle çarçabuk şaşıran ev sahiple
rinden değilim. Üç saattir herifle 
karşımda cilveleştin durdun! Val
lahi aramızda şu Sermed meselesi 

tihza ile karşılanıruş, ve İngilte
renin Alman matbuatı nezdinde 
bir alay mevzuu olmasına sebeb 
olmaktan başka bir netice verme
miştir.• 

VAKİT: 

Asım Us cA!manya anlaşma yo
luna girecek mi?• adlı yazısında 
şöyle diyor: 

<Son günlerde Alman Hariciye 
Nezaretine mensup salatıiyetli bir 
şahsiyet tarafından Danzig me -
selesi hakkında bazı ecnebi gaze
te muhabirlerine verilen beyanat 
dünya matbuatında ·büyük bir 
akis uyandırdı. 

Alman hariciyesinin tebliği ya
kın bir taarruzu gizlemek için mü
racaat edilmiş bir manevra değil
se, taarruz siyasetinden dönmek 
için lbir hazırlık gi:ıi teiakki edi
lebilir.• 

YENİ SAl:lARı 

Hüseyin Cahid Yalçın •Oniki a
da• başlıklı yazısında kara sula
rımız içinde bulunan on iki adanın 
er geç ana vatanla birleşeceğini 

söyliyerek diyor ki; 

Ecnebi 
Diller 

Gençlere Bilhassa Li
selerde Ecnebi Dil 

Öğretilecek 
tstanbul Üniversitesinin maa

rü şurasına verdiği raporlar, kıs
men şuraca kabul edilmiş, rapor
larda taleb edilen noktaların ö
nümüzdeki seneden itibaren tat
biki kararlaştırılmıştır. 

Bu kararlara göre, senevi 85 bin 
liralık ıbir masrafı istilzam eden 
edebiyat fakültesine bağlı ecnebi 
diller mektııbi gelecek ders sensi 
başından itibaren ilga edilecektir. 
Üniversiteye devam eden genç -
lerin bir ecnebi dili bilmeleri za
ruri olduğundan bu ihtiyaç da, li
selerdeki lisan tedrisatına bu se
neden itibaren daha fazla ehem
miyet verilmek suretile temin e
dilecektir. 

Raıporda, Üniversiteye devam e
decek geç!erin ana dilini layıkile 
öğrenmeleri için lisedeki türkçe 
tedrisatının da daha rasyonel bir 
şekilde yapılm:ısı zarurt olduğu 
ileri sürülmüştür. 

Ebedi 
Anıd 

Şef'in 
Kabri 

•İtalyanlar On ilti adamızı iste
dikleri kadar tahlı:im etsinler, bu 
tahkimatları ister şimdi duyduk
ları korku karşısında tevil ettik
leri gibi müdafaa için yapsınlar, 

ister hiziın pekaıa bildiğimiz veç- Rasat Tepedeki Saha 
hile:. Ana~luya muhtemel bu:_ ~ is imlak Ediliyor 
cavuz kasdıne hazırlasınlar, bulun 
bunlar bizim noktai nazarımızı 
kat'iyyen değiştiremezler.• 

Adliye Vekili 
Ankaraya f ö Jü 

Bir miiıddettenberi mezunen İs

taıibulda bulunan Adliye Vekili 
Fethi Okyar, mezuniyet müddeti

ni kısmen İstanbul Adliyesinde 
tetkiklerle, kısmen de Büyükada
daki C'l'inde istirahatle geçirmiş

ti. Fethi Okyar, dün akşamki tren
le Ankaraya dönmii§tür. 

On birinct Yerli mallar sergisi 
dün saat 17,15 de Vali ve Belediye 
reisi Lil tfi Kırdar tarafından a
çılmıştır. 

Küşat merasiminde birkaç saat 
evvel yüzlerce kişi caddede top

lanmıştı. Vali serginin açılışı mü
nasebetiyle bir nutuk söylemiş ve 
mü~takbel İstanbul hakkında ma
liımat vermiştir. 

Bu seneki sergi geçen yıllara 

nisbeten çok zayıftır. Bilhassa gi
riş duhuliyesi olarak alınan 5 ku
ruş ziyaretçileci yüzde ye.tmiş a
zaltmıştır. 

Oyun Yüzünden Kanlı 
Çocuk Kavgası 

Şehremininde Cami sokağında 
otuı-an 7 yaşında Salfilıaddin adın

da bir çocuk oyun yüzünden çı

kan kavga neticesinde ayni sokak
ta oturan 6 yaşında Veysel adın-

daki arkadaşını taşla başından a
ğır surette yaralamıştır. 

olmasaydı, çoktan masanızı de -
virmiştim. Kendiıni zor tuttum. 
Kimdi o kerata? H~ab ver baka
lım ... 

Melin sokakta kavga etmekten 
çekinerek susmuştu. 

Mecdi hala yüksek peııdeden a
tıp tutuyordu. 

-Beni atlatamazsın sen! Birke
re elime düştün. Zor kurtulursun 
benden. Haydi söyle diywum sa
na .. Bu at suratlı herifi nereden 
buldun? Daha iki gün önce: cBen 
senden başka <bir erkeği seve -
mem!• diyen sen değil mi din? Şu 
incecik, kırmızı dudaklarının a
rasından 'bir saniyede bin yalan 
çıkıyor ... Hangisine inanmalı bu 
sözlerin?! 

Melin birdenbire yumuşadı: 
- Mecdiciğim, yeter artık! Be

ni ııimdiyc kadar bu derece hırpa
lamamıştın ! Hele bir evimize gi
delim .. Orada uzun boylu konu
şuruz. Bu adam aHemizin eski dost-

Ebedi Şef Atatürk için yapıla
cak olan anıt - kabir sahası için 
hazırlanan proje İcra Vekilleri 
Heyeti tarafından kabul edilmiş
tir. Bu işle meşgul olan ve Başve
kalet Müsteşarının riyaseti altın
da bulunan lromiısyun bu sıiıanın 
istimlaki iç:n Ankara Belediyesi
ne tElbUgatta bulunmuştur. 

Ekmekçilik 
Mektebi 
Açılacak 

llk T edkike Aid Rapor 
Belediyeye Verildi 
İstanhulun ekmek i§i bir türlü

halled;lememektedir. 
Fırıncılarla başa çıkılamıya -

cağını anlıyan belediye bu işe 

son şeklini vermek üzere müte
hassısları faaliyete geçirmiştir. 

Üsküdar, Beyoğlu ve İstanbul 
Akşam Kız San'at mektepleri 
pastacılık öğretmeni Esat bu işe 
memur edilmiş. Esat ilk tetki -
katına ait hazırlamış olduğu ra
poru hakkında belediyeye iza -
hat vermiştir 

Maarif Vekaleti şehrimizdeki 

Ak a:m Kız San'at mekteplerin -
de yeniden ıs!ıııhat yapaeak, ba· 
zı dersler ilave edecekti. Veka • 
!et, İstan'bulun ekmek yüzünden 

. çekmekte olduğu sıkıntıyı ya -
kından takiple ıslahata bir an 

·evvel başlamak ihtiyacını hisset 
miştir. İstanbulda müstakil bir 
halde ekmekçilik mel<tebi açıla
cak, mektepten yetişenler nümu 
ne fırınlarında çalışacaktır. 

!arından, çok temiz ka1bli bir res
samdır. Eve gi.derken burada rast
ladım .. Bana bir bira ikram etti. 
Bütün münasebetimiz bundan i
baret. Hatırını kırmadım. Biraz 
deıtlleştik.. Bana karısını delice 
sevdiğini, fakat, karısının ona kar
şı lakayd davrandığını söyliyerek 
mütemadiyen ağladı. Böyle, karı
sı için gözyaşı döken adamdan fe
nalık umulur mu hiç? 

- Sahi mı söylüyorsun Melin? 
- Senin başına yemin ederim 

ki, yalan söylemiyorum. Çok ağır 
başlı, çok temiz yürekli bir adam
dır o. 

Yavaş yavaş konuşarak eve var
dılar. 

Mecdinin hiddeti geçmişti. Onun 
'bir derdi vardı: Sermed meselesi
ni anlamak. Acaba, Sermedın ce
sedi meydana 91kmış mıydı?. 

Mecdi, eve gelir gelmez: 
- Melin, dedi, Sermeddcn ne 

haber var?. - Devamı ı•ar -

' 

~=~::~~~:~ 
Sovyetlerin sulh cephesine • ~ 

raklerini temin için Moskor•dı iil' 
pılmakta olan müzakerelerin Jll ıf 
bet bir neticeye varacağ_ından 

0
• 

tık şüphe edilmemektedır. 1P f 
dradan verilen son haberlere ,j> 
re ihtilii:fın şu noktalar etrafı 
toplandığı bildirilmektedir: 

1 - Üç devlet tarafından g 11 
ti altına alınacak olan ınıntsi'~I>' 
rın hududu. Hangi mıntakaııı0, 
devletlerden biri, ikisi ver~ 
için garantiyi icap ettiren 
miyeti haiz olduğu. ;tıı 

2 - Bu ınıntakaların ne g 
ziıyetlerde ooğrudan doğı:o~ ~ 
yahut cdolayısiy~• tecavoZ 
ramış sayılacakları. 

1 
3 - Siyast anlaşınıya ek 0 

yapılacak askeri anlaşmanıJl 

biyeli. . hlı 
İngiliz gazeteleri, netıce ~ 

kında Mla nikıbin görünJl'ltiJi! 
dirler. Bununla beraber, jJı 1~. rın mahiyetine bakılacak 0 et! 
görüşmelerin, başlangıçtant 
duğu yerde sayıp durduğU 8 

lıYQr. Malumdur ki uç •1 e 
görüşmelere başlandığı f 

Sovyet!er Baltık memleket!:_. 
"le>" garanti altına alınmalarını 1 ıç 

mii§tü. İngiltere buna razı 0 

dı. Aylarca süren müzakercl 
sonra nihayet, lbu memleke ~ 
isimlerini zikretmeden ~ar3: 
dilımelerine karar verildı. ll ~ 

k k .. ""k d rardan sonra artı uçu }it 

!erin garantileri meselesine 
!edilmiş nazarile bakılıyord;; 
ğer hala mesele tıalledı al'' 
Üstelik belki de bundan d · 
hemmiyetli bir lhtilaf beli~ 
küçük devletler tecavüze 1' si 
ranti ediliyor; fakat ne 2arıı 
cıı.vüze uğramış sayılaca!<~ 
Bu, tecavüzün tarifi gibi 1~ 
çıkılmaz bir rmısele ort•Y8 

tır. Anlaşılı~r ki SovyeııerJ 
vüzü çok geniş manada ta~ 
yarlar. Mesela ,bu meınlek 
Faşistlerin tahrikatile d•~ • 
pılırsa bunu da müd3'181e 
ettiren bir tecavüz teliıkl<i •· 
tedirler. İngiltere ise, b~ıı~; 
!etlerin istiklal mefh1Jlll1Y ~ 
kabul etmez bir vaziyet tel 
mektedir. 

~!tere ile So~etıer ,rtJI' 
ki görüşmelerin böyle bir 'f'. 
girmesine sebep, iki meıııı:v 
dare eden devlet adamlı:'~: 
birine itimat edememeJerid ,1 
yetler, Çemlıerleyn'in çe~ , 
ya meselesinde olduğu ~ıb', 
hüdl.erinden kaçınmak jStl· 
ğinden korkuymlar. Ç (<! 
ve arkadaşları ise, Sovye~ 
giltere ile yaptıkları an'. r 
sonra şarki AvrupadaP vt 
devletler üzerinde nüfıJ~ IJl 
miyet kunnağa ve ba~ta ~ 
bir hariı provoke etmıye ııf 
caklarından korkmaktadıt. 
birl hakkında bu derece ilı 
lık gösteren iki zümre 

9
, 

anlaşmıya varılması k0l9
' 

dir. 

Bu nwi ihtilaflarda JlC~ 
kendini haklı gördüğün°~,s' 
melerin uzamasından oO oıf· 
şı tarafı mes'ul tutmakta it~ 
!izler, Sovyetlerin ince e 
dokuduklarından dolayı jfl 
!anıyorlar. Sovyetler isC• ~ı 

k .;e renin vakit kazanma .~ 

da Almanya ile a,nJaşııı• ıl 
ğinden şüphelenmektedı~ıı• 

Rusya ve Almanya. jıı f 
teklifini, tabii inkişaf _.:eıt~ 
melerine engel te!akk1 eııl' 
den reddettiler. Bu ara ıof 
kinci Nikola ile 1mpara 

1
1' 

Vilhelm arasında bu ı11~ • 
rinde yazılan mektııP1 

P 

İ "Jteı·Cr ibret vericidir. ngı jll 

1902 senesinde JapanY8,;;I 
ittifakını imzaladı. 130 IJll 
ra beynelmilel müna>c !~ , _ _,. JJ~ 1 
ni bir istihaleye gu..,ı. • 
Japon anlaşmasını sıP ;ı 
harbi takip etti. on<I911 vp 
hadis~ler malü..-lı oları ~/. 
üzerinde yürüdu. !{er. ,f_; 
görünüyor ki yiıımıııcı. f · 

" g'bıo -" 
langıcında Qldugu .ıJCI' 
beynelmilel münaseb~ 
'bir dönüm noktasın• · 
ııuyoruz. 



Giinün Meselesi: 

Yeni istanbul 
Limanının Yeri 

Yeni Limanın Vaziyeti Teshit 'Edildi, Semplon 
Ekspresleri Fribot Servisine Bağlanacak 
Şehir mütehassısı imar pli - duğu plana göre, yeni gar San-

~na hazırlık olmak üzere şe - dıkburnu ile Yenikapı arasın -
hirde tetkikat yaparken, man- da yapılacaktır. Bunun için de 
~a ve hava bakımından şeb- l"ıenik'1pıdan Sandıkburnunun 
rtıı denize yakın en güzel yer- müntehasına kadar devam et-
ler· · ının Yenikapı ile Saraybur- mek üzere bir nhtıın yapıla -
nu arasında kalan saha ile Oı caktır. 
~darda Şemsipaşada Mimar Gar, bu rıhtımdan itibaren 
Sıııan medresesi ileSalaca.k a- Saınatyaya doğru uzauan saha 
•aaıııdaki salıalardan ibaret ol- üzerinde inşa edilecektir. Semp-
d11iıınu tesbit etmişti. llfüte - )on ve Toros ekspresleri, küçük 
haasıs bu iki semte aid inkişafın bir liman haline getirilecek o-
tehtiıı istikbali için elzem ol- lan Yenikapıdan tahrik edile 
dniunu gözönünde bulundur - cek fribotlar vasıtasile blrbir-
llıuş ve imar planının ilwmıı- ]erine bağlanacaktır. Tam bu 
da bunu na:ı:an dikkate almış - ekspt"eslerin mütekabil iki garı 
fır. Bunun içindir ki Prost li - muvasa1atlan anında fribot da 
ıııaıun, Halicin ağzmdan l.:ıl - nhtımda hazır bulunacııktır. 
dırıJnıasını ve bu iki uokt;ı~·a Kısa bir tevakkuftan sonra 
lartt vermlyecek bir mını~~a- ekspres fribot vasıtasile karşı 
da ~asını bir ana ı•rcnsip sahile nakledilecektir. 
01ttak kabul etmiştir. Hiikiı - Bunun için Yenikapı ile San-
llıetJn arzusu üzerine limanın dıkburnu arasında yapılacak o-
!laydarpaşa ile Osküdıu ara - lan garın önündeki nhtımda 
&ıııda kurulması zarureti baş- ona giiTe tesisat yapılacağı gi-
lÖsterince mütehassıs lçlu Jıal- bi, Haydarpaşada da yeni tesi-
li Dılişkül ikirıti bir nokta da &at yapılacaktır. 
.\vrupa trenleriio yeni liman Haydarpaşa C'BflDın şimdiki 
~ında muvasalayı temin ~t- vaziyeti, bu tesisata müsaid ol-
lııek olmuştur. Bu muvasala - madığından yeni tesisatın silo-
nın llaydarpaşa ile Sirkeci nr3• lann llzerinde bulunduğu mu-
•ında, herhanıP bir vasıta ile rabbaın İstanbula müfevecoih 
temin edilmesi, Avrupa tren • clıl'ı üzerinde yapılacaktır. Bu 
1eriniıı Sirkeciye kadar j!elme- yeni tesisat dolayısile bu mu-
&İııi Ve bu yüzden de, yine Sn- rabbaın geri tarafında, İngiliz 
rayburnu ile Yeııikapı orann- mczarlıtının alt tarafındaki gaz 
dakj sahayı körlt'tmekte deva- tanklorı da oıadan başka yere 
~ıııı intaç edeceğini dilşUıı~n nekfodilecektir. İşte yeni liman 

0st Sirkeci gannın Yenik:ı - tam bu noktadan, yani fribot 
llıya naklini kabul etmiş, ııli- iskelesinin bittiği yerden baş-
~ııu da ona göre hazırlamış bu- Jıyarak Osküdarla Selimiye a-
0tıınaktadır. rasında Karlıkbayırına kadar 

--~ütehassısm hazırlamış ol~ devam edecektir. ....._ ------
Yeni Sigara 

Paketleri 
Sayfiyelere 

Hücum 
~~~iinPaketlerinDeğiş- Hala Ev Arayanlar 

tılrnesine Çalışılıyor Var, Fakat Boş Ev Yok 
8

• İııhlsarlar umum müdürlüğü 
, lı.~ara paketlerinin ıslahı için tet

ıı~ ata devam etmektedir. Sigara 
r etlerine daha zarif ıbir manza
"fıa· Verilmesi kararlaştırılmıştır. 
"fı Utün paketler değiştirilecektir. 
t 1:1.un için inhisarlar idaresine 
~. ltf edilen bazı şekiller tetkik 

1lınektedir. 
r t'Vrupaya ihraç edilecek siga -
~dar için daha yeni tip paketler 
Ilı as edilecektir. Birçok ecnebi 
Ço~eketlerde sigara paketleri 
~ §lktır. Halkın mazruf kadar 
on .. a da ehemmiyet verdiği göz
tin".Dde tutularak sigara pakeUe
ııı ın zarafetıne ehemmiyet verıl-

•Ittedir 

la lıeyoğ',~ cihetinde satılmakta o
l'tı? lıir nevi ufak para cüzdanına 
it li§abib 11 buçuk kur!Uiluk pa -

•tler . 1 k "t" le sıgara arın içinde i tu un-

Bu sene havaların fazla sıcak 

geçmesi sayfiye yerlerine göç fa
aliyetini arttırmı:ştır. Göç mevsimi 
bll'}larken sayfiye yerlerine teha-

cüm olmamıştı ve 'bu sene mesi
re'.erin temıa olacağı zannedili -
yordu. Fakat sıcaklar bastırınca 
halk Adalara, Anadolu yakasına 

ve Boğazıçine akın etınİ§, kiralık 
ev aramağa başlamışlardır. Ada -
larda, Kadıköyün sayfiyelerinde 
ve Boğaziçinin Rumeli sahilinde 
kiralık ev hemen hemen hiç kal
mamıştır 

Göç mevsimi ,geçmiş olmasına 
rağmen birçok kimseler iki ay4k 
yaz için ıbile sayJiye yerlerinde ev 
aramaktadırlar. Ev kiraları bir
denbire çok yükselmiş, rağlbet gör
mediği zannedilen Boğaziçinin A
nadolu sahilinde bile bir tek ki
ralık yalı kalmadığı gibi, sabile 
uzak tektük boş evlerin kiraları 
da bir hayli yükselmiştir. 

di~ iboşalmasına sebebiyet ver
lar ınden ve bu paketlerin man -
•ar:sı da sakil olduğundan inhi -
'8tılar idaresi Beyoğlu tara!ında Sayfiye yerlerine bu seneki ka-
le . an 11 ilıuçuk ku!'U§luk paket- dar tehacüm hiçıbir sene kayde-
~kaldırmak karanndadır. dilmemiştir. 

No.50 

:tl:eredit sabırsızlandı: , 
, 1;;- İ~te benim zihnimi oyalıyan 

dedl 
\le ge · li lıa1ta ~ç. kıza endişeli endışe 

ra1t ilave elti: 

Si~ Garibdir, dedi, insanların i
~o e sanki iki adam ruhu yaşı -
l!it· Şu konferansa bir taraftan 

inek ı"st· · -• · leııııy ıyorum, bır tarıutan ıs-
orum 

Gene ı..._· b .. d.. . ·n· 
elinde• ""'• şu e mu ur muavını ı 

n dışarıya çekerek: 
1/e--.l' Geliniz, beraber yemek yi -

tın b" nu, ' utün bunları sofrada ko-
,\irıız, ded" ı. 

() * <lar :~c Mere<lit geç vakte ka-
1'arııı urosunda kaldı. Fakat gece 
lıar~ Sabrının mükafatını gördü. 
&f<ı 1 ,;e N'e,,aretioden bır telgraf 
·~u elgrafta şöyle den;yordu: 

· nıara 847. 63952 dünku su-

ale cevabdır. Zengin tüccarlardan 
Hüseyin Efendi bu gece bahset -
tiğinlz şehirden İtalyaya hareket 
etmiştir. Kızını Floransede bir pan
siyonda bıraktıktan sonra Parise 
gelecektjr. Adresi Opera sokağın
da Teokristis ve kumpanyası .. • 

Meredi! yarım saat sonra, tele
fonda Parisle konuşuyordu ve 
bu şehirdeki bir İngiliz polis me
muruna emirler veriyordu. 

Ertesi sabah Paristen kenrusine 
telefon. ettiler. Me_redit.hu telefon 
haberine son derece memnun oldu. 
Çünkü yavaş yavaş, fakat emnl -
yetle elde ettiği ipuçlannı bir a
raya getiriyordu. Hüseyin Efen
dinin de son kalan boşluğu doldu
racağını ümid ediyordu. 
Akşam saat sekizde bürosunun 

kapısı açıldı. Bir memur göründü. 
Kapıda durduğuna göre birisini 
içeriye sokmak istediği anlaşılı -
yordu. 
Meıroıt emıı vud.: 
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'h''!fi IP~~~8A H KEM ELER il Esnafın 
Derdi 

Müsavat Dairesinde 
İş Yapmalıdır 

Dünkü gazeteler, sanayi haya-
tındaki mühim bir suiistimalden 

bahsediyorlardı. Verilen maluma
ta göre, makine ithal işinde bazı 
yolsuzluklar yapılmış, bilhassa 
mensucat makineleri getirtilmesi 
sırasında, bir kısım kimselere mü
saade edilınİ§, bir kısmına müsa
ade edilmemiş- Esasında, lüzumn 
olaıılara makine getirmek müsaa
desinin verilmesi, lüzumu olmı .. 
yanlara da bu müsaadenin veril
memesi lôzıınmış!. 

Demek ki, ortada müsavat dai
resinde yapılmıyan bir muamele 
var. Müsavata uygun olınıyan iş· 

!erden dolayı meydana gelen ade
mi memnuniyet vatandaşbın Ü· 

midsizliğe, bedbiniye düşüriir. 

Bir zamanlar, İstanbul otobüs
çillerinden bir kısmına da gayri· 
müsavi muameleler yapılmıştı. 

Bilhassa, devleti tem>ilen iş gö
ren kimseler, bütün vatandaşlara 
karşı müsavi şekilde muamele 
yapmalıdır. Çünkü, demokrasi 
prensipleri herşeyden evvel mli
savatçıdır. 

BURHAN CEVAD 

Sanayi Odası 
Teşkilatı 

Ticaret Odalarının 
Sanayi Şubeleri 
Lağvediliyor 

Ticaret ve sanayi oda'.an teşki
!Atında geniş değişiklik yapacak 
olan nizamnamenin sanayi tetkik 
heyeti tarafından hazırlanmakta 
olduğu haber veriliyor. İktısad 
Vekaletinin tensibile meydana ge
lecek olan bu nizamname ticaret 
odalıu-ının sanayi teşkilatını lilğ

vetmekte, 'buna mukaıbil sanayi 
odalarını ihdas eylemektedir. 

Memlekette birçok sanayi oda
ları mevcuddur ve yapılan tetki
kat sonunda bu idalardan birçok
larının daha ziyade sanayi işleri
le meşgul oldukları anlaşılmıştır. 
Bu itll:ıarla küçük vilayet~rdeki 
ticanct odaları lilğvedilecek ve 
bunların yerine de sanayi odaları 
kurulacaktır. 

Büyük vilayetlerde ticaret oda
sı müstakil birer idare halinde va
zifelerine devam edeceklerdir. Sa
nayi odaları münhasıran sanayi iş
lerile meşgul olacaktır. En geniş 
sanayi odası teşkilatı İstanıbulda 
kurulacaktır. Ticaret odasına ka
yıdlı olarak 2000 sanayici olduğu 
anlaşılmıştır. Odaya ':•ydolmryan 
daha binlerce sanayici vardır ki, 
bunlar da sanayi odasına kayde
dlleceklerdir. 

--<>--

Bir Kadın Komşusunu 
Yaraladı 

Tahtakalode oturan Şaziye a
dında bir kıtdın, komşusu Nuri
ye ile bir meı;eloden dolayı kav
gaya tutuşmuş. fak.at daya!< yi
yeceğini anlayınca yC'rden bir taş 
kapar.ak lıatımının bB.§ına indir
miştir. 

Yarası hayli ağır olan Nuriye 
hastaneye yatırıhnış, Şaziye de 
yakalanmıştır. 

- Girsin, girsin, onunla ha~a- ı 
şa konuşmak isterim. 

Uzun .boylu, fesli ve iri yapılı 
sakalına kır düşmüş bir adam içe
riye girdi. Elli beş, altmış yaşla -
rında görünüyordu. 

Meredi! dedi ki: 

- Biliyorsunuz ki, ıbi:ı.ım mem
lıekette bir cinayet işlendi, bu ci
nayetin içyüzünü daha iyice an
lıyamadık. Memurumuz, bu me
sele hakkında sizin de malumatı
nıza ihtiyacımız olduğunu size 
söylemıştir. Sizi temin ederim ki, 
hakkında nııhoş hiçbir muoonele 

Kırk Yılda 
Bir 

İçtim, Eğlendim, Bu 
Başıma Geldi 

Dün asliye dördüncü ceza mah
kemesi, Sirkeci - Küçükçekınece 
banliyö hattında çalışan, Mus -
lafa isminde bir kondoktörü, vazi
fe sırasında tahkir eden, seyyar 
şeiilıetçi Abdurrahmanın duruşma

sına baş~adı. 

Davacı Mustafa ihadiseyi şöyle 
anlattı: 

- Dün akşam Küçükçekmece -
den Sirkeciye geliyorduk. Ben ü
çüncü :mevki va.gonlardan birinin 
kondoktörlüğünü yapıyordum. 
Tren Floryada durunca, Abdur -
rahman ıbeni.m bulunduğum vago
na ilıindi Yanında bir de ço
cuk vardı. Tren hareket edince 
ona sokuldum. Biletini görmek is- J 
tedim. Abdurrahmanın vaziyetin
de adamakıllı saI'hoş olduğu belli 
idi, saçmalaınıya bıışeadı: 

- Benim biletim yok. Ben her 
zaman biletsiz seyahat ederim. 
Sen neden benden bilet istiyor
sun? Haydi çekil git buradan! de
di. Ve abuk sabuk konuşmakta de
vam etti. 

Abdurrah.ınanın yanında du -
ran orta yaşlı adam nezaketle: 

- Arkadaş, dedi. Kusuruna bak
ma, sarhoştur, ne dediğini bilmi
yor. 

Ve sözlerine ilave etti: 

- Bileti vardır. Demin onu kü
çük kızı elinden aldı. Bilet onda
dır. 

Etrafıını2a baktık. Çocuğu gö
remedik. 

A'bdurrahman bana hitaben: 
- Haydi, dedi git çocuğum ne

rede ise bul, !buraya getir!. 

Çocuğu bitişik ikinci mevki va
gonun kompartıman ':arından bi -
rinde buldum. Ba.hasının yanına 
getirdim. 

Abdurrahman onu görünce hid
detlendi ve: 

- Çocuğumu neden yerinden 
kaldırdın Sen kim oluyorsun? 
diye bağırdı ve müstehcen sözler
le, galiz küfürlerle bana hakarette 
bulundu. 

Şerbetçi Abdurrahman suçunu 
ikrar etti: 

- Ben eğlenceyi pek sevmem 
ve rakıyı da nadiren içerim. Dün 
bir arkadll'}ım Floryaya gitmemizi 
teklif etti. Önce kaJıu! etmedim, 

Kan 
Davası 

Hasmını Ölümle Tehdid 
Etmiş 

Evvelki gün Küçükpazarda Hü
seyin isminde bir Jastikçiyi ölümle 
tehdld eden sebzeci Hasanın mu-
hakemesine dün meşhud cünim
ler kanununa göre, Sultanamned 
üçüncü sul.J:ı ceza mahkemesinde 
bakı1dı. 

Hadise şudur: 

Salı günü akşam üzeri 7 - 7,5 
sıralarında Hüseyin ve arkadaş -
!arı Küçükpazardan geçerlerken 
Hasana tesadüf ediyorlar; Hasan 
Hüseyni görünce yanlarına yakla
şıyor. HUseynin yakasında tuta -
rak, sert bir tavırla: 

- Seninle hu akı;am hesablaşa
cağız.. Senin bu akşam cezanı ve
receğim .. diyor ve genç adamı şid
detle sarsmağa başlıyor. 

Hasanın arkadaşlarından biri 
ikisinin arasına giriyor ve Hasana 
hitaben: 

- Ayıptır arkadaş, ne yapıyor
sun? Bu adamdan ne istiyorsun? 
diyor ve on·ları ayırmak istiyor. 
Fakat Hasan Hüseynin yakasını 
·bıraknuyor, göz'.erini hiddetle a
çarak, bağınyur: 

- Bu adam benim hasmımdır, 
geçen sene bu berilin kız karde
şinin oğlu Eşref se.behsiz yere be
ni kasığımdan yaraladı, günlerce, 
aylarca hastanede yattım. Doktor-' 

!ar hayatımı müşkülatla kurtara
bildiler. Mahkemede Eşrefin be
ni yaraladığını deli1lerle istıat e

demedim. Eşref beraat elti, Fakat 
ne o, ne de akrıdıaları t!lınden kur
tulamazlar. Bir senedenberi on

lara kar§ı kin besliyorum. Bu bir 
kan davasıdır. Eşre-ften de, onun 
akrabalarından da mutlaka inti
kamımı alacağlm. Köklerine kib
rit suyu dökeceğim!. 

Hasan malıkemede suçunu in
kar etti ve dedi ki: 

- Ben kat'iyyen Hüseyni ölüm
le tehdid etmedim. Dün akşam o
nu gör.medim bile ... Hüseyin de, 

Evvela En Kolayları 
Halledilecek 

Birleşik esnaf cemiyetleri idare 
heyeti cemiyet mensubları ara -
sında dolıışarak esnafın derd ve 
dileklerini tesbit edip büyük bir 
anket hazırlamıştı. ·Bir sureti Ve

kfilete gönderilen ıbu anketteki di
lekler üzerinde esnaf cemiyetJerl 
idare heyetleri anket neticelerini 

umumi heyete arz.etmek üzere e
saslı surette tetkikata başlamış -
lardır. 

Bu tetkiklerde-n gaye halli ko

lay olan meseleleri diğerlerinden 
ayırıp esnafın arzusunu bir an ev
vel yerine getirmektir. 

Bu meselelerin hal şekli umumi 

heyetin kararına arzedilecektir. 

Bu itibarla idare heyetleri sene -

lik umumi heyet içtimalarına ka

dar tetkiklerini ikmal edecekler

dir. 

İnşaat Müsaadesi 
Suiif timal Edenler 
Hakkında Takibat 

Yapılıyor 

Bazı kimseler .Belediyeye mü -

racaat ederek ev inşası veya tami

rat için müsaade a1ınakta, fakat 

bilfilıare bu müsaadeyi suiistimal 

etmektedirler. Bu hususta Bele -

diyeye bazı ihbar vaki olmuş, ya-

pılan tetkikat sonunda tamirat 

için müsaade alanların yeni ~a

at yaptıkları ve ellerinde ev in

şasına aid müsaadename ıbulunan

lann da apart.man kunnağa te -
şebbüs ettikleri görülm~tür. 

Bu hususta mü!ettiş'er sıkı tef

tişler yapmaktadırlar. Gayrikanu

ni hareket edenler 'hakkında sıkı 
takibat yapılacaktır. Yakalanan

ların ruhsa'iyeleri geri alınacak.
tır. 

Bir Genç Tabanca 
Temizlerken Öldü 

şahidler de yalan söylüyor: ar. Ge- Yedikulede Jturan Cemalin 18 
çen sene beni kız kardeşi çocuğu YD§ındakl oğlu Sulhi dün gece 
Eşref yaralamıştı. Benim düşma- evde babasının tabancasını te -
nım Eşreftir. Hüseyne karşı hu- mizlemek fatemlş, fakat tabanca 
sumetim ve kinim yoktur. ansızın ateş al~ak çıkan kurşun 

Mahkeme dinlediği şa.hidlerin göğsüne saplaıımıştır. 

Üadelerile Hasanın Hüseyni ölüm- Yaralı genç baygın bir halde 
le tehdid ettiğine kanaat getirdi. Cerrahpıışa hasancsine kaldırıl -
Onu ü.ç gün hapis cezasına mah- mış, süratle girişilen tedaviye 

fakat çok ısrar edince onu kıra- kiım etti. Fakat Hasanın saD:ııkası rağmen kurlanlamıyarak ölmüş-
madım. Yanıma küçük kızımı da olmadığı için bu cezayı tecil etti. tür. 

aldım. F"!.oryaya gittik. Arkadaşını 1 11 •,•,• 1 • 1 • 1 • 1 • 1 • 1 • 1 • 1 • 1 • 11 İk" Ç k Aw Y J 
İstanbuldan iki 49 luk almıştı. 1 k t tt' s -~ b . ı ocu gır ara ı are e ım. onr..,an una pış -
Bunları Floryada iç:ik. Akşama man oldum amma, iş i§ten geçti. Tavukpazarında oturan Sıt • 

kadar orada gezdık, eglendık. Ak- K k ıld b' ğl • 'itik kının 7 yaşındaki kızı Kadriye 
.. · İst b 1 d ·· k .. ır y a ır e enmege gı . 

şam uzerı an u a onmc uzere B b . ld' ile arkadB.§ı 8 yaşında Münir, 
b. d"k Tr u a-şımıza ge ı. 

trene ı ın ı . en çok kalaba - marangoz Ömerin dlikkanı ö -
Jıktı, oturacak yer yoktu. Ben ger- Rei" da'Vacıya, J\bdurrallıman nünde kaydırak oynarlarken, 
çi F1oryada rakı içmiştim amma, kendisinden af diJerse, onunla ba- dükkan ke-penğinin bozuk ilan 
bu beni saı1ıoş etmemişti. Ben a- r~ıp bar~ryacağını sordu. yayı kurtulmuş ve kepenk bü-

sil trende kalabalıktan ve sıkın- Mustafa: yük bir hızla çocuklaım üzeri-
tıdan sarhoş oldum, Bu sırada kon- - Bu adam o vakit çok sarhoş- ne yıkılmıştır. 
doktör ge"di, bilet istedi. Çok a- tu, ne dediğini ·bilmiyordu. Bu Çocuk'3rın ikiısi de başların-
sabı ve sinirli olduğum için irade- sebeble onu affediyorum, dedi. dan ağır smıctte yaralanarak 
me hakim olamadım, biletçiye ha- Dava sukut etti. hastahaneye kaldırılınışlardıı. 

yapılmıyacaktır. / 
- Teşekkür ederim, zat.en A

merikalılar ve İnıgilizler bana kar
şı daima nazik davranmışlardır. 
Zaten ben de Londraya ilk defa 
gelmiyorum. Eğer size faydam do 
kunurna 'ben de memnun olurum. 

Meredit bir dolabı açtı ve için
den ipek ~ğıda sarılmış bir şey 
çıkardı. 

Hüseyin Efendinin keskin ba
kışları önünde masanın üzerine 
koydu. Kağıdı yavaş yavaş açtı ve 
içinden hafif paslaıımış ince bir 
hançer çıkardı ve bıçağı aldı, Hü-

seyin Efendiye uzattı: 
- Bu bıçak sizindir zannederim 

dedi. 

- Fesli adam bıçağı aldı, 18.mlba 
~ığmın altında muayene etti. 
Sonra Meredite verdi. 

- Evet, doğru! dedi. Bu bıçak 
benimdir. 

Meredit gülümsedı: 

- Bu bıçağın sahibini nasıl keş· 
fettiğimi tabii anlarsınız. Çünkü 
sapında Draclı Hüseyin Efendi 
ya.zısı var. 

Fesli adam hıç sesiru çıkarını 
) ara.k b~ırıı salladı. 

__ c __ 

- Bu bıçakla memleketimizde 
bir cinayet işlenmi§tir. 

- Allah istedikten S'Onra böyle 
şeyler Londra gibi büyük bir şe -
birde de olabilir. 

- Amma bu bıça·k sizin bıça -
ğum. .. 

- Evet amma, bıçak buradaysa, 
benim elim Draodaydı efendi ... 

Fesli adam 'bir kere daha bıçağa 
bakarak: 

- Demek Kaıa Romalı• yı öl-
ftürdüler? 

Meredit hayretle sordu: 
- Kara Romalı mı?. 
- Evet, işte şu Sarı Y anis de-

dikleri adam.. Çok fena adamdı 
o, çok fena ... 

- Demek Sarı Yanısten bahse
deceğimizi biliyordunuz. 

Hüseyirı Efendi omuzlarını sılk 
ti: 

- Bunu bilmiyecek ne var? bü
tün gazeteler sütun sütun yazdılar. 

Meredi! kendi kendisine kıza
rak verme oturdu: 

...... 
Madrabazlar, 

Hilekarlar 
Ticaret işinde hile ve sahtek5ı 

lık, bazı boysuzlarm iliklerine i~ 
lemiş.. Bir sayfiye köyünde otu 
ruyo.rsunuz. Kapınızın önHndc: 
geçen bir seyyar s2.tıcı tereya~ 

yumurta getiriyor ve diyor ki: 

- Köy yumurtası, köy yaı;ı. da 
ha dün getirdim.. Alınız, tol 
memnun kalacaksınız .. 

İnanıyorsunuz ve alıyorsunuz. 
Yumurtalar günlük olmak şöyl 
dursun, aylık bile değil~ Yağ is 
ekşimiş, berbad birşey .. Balıkp. 
2!arının yağlarını ve yumurtaları 
nı mumla arıyorsunuz. 

Asıl mesele, bu malı satanu 
köylii kıyafeti, köylü edası, köyU 
safiyeti takınmasıdır. Masun 

Türk köylüsü tipini, hasis men 
faat endişeleri için htismar eden 
ler, temiz Tiirk çocuklarının açıl 

alınlarını, lekesiz vicdanlarını dı 
bu suretle kirletmeğe çalış·yor 
lar. 

İstanbulda saf köy yağı, kö: 
yumurtası yoktur. İnanmayına 

Hayalimizdeki köy safietindeı 

istüade ederek, bir takım madra 
bazlar, en ildi malı, mağşuş ve hi 
lebaz şehir artıklarını, yine şe'h 

rin başıboş havayici zaruriye ti 
caretinin en ince ustalığı ile, •kö, 
malı, taktiği ile yutturuyorlar. 

İstanbul kadar, her nevi gıdı 
maddesine hile karışmış, yeryii 
zünde bir başka şehir daha yok 

tıo. Bu başıbozuk şehir içi licare 
tinin örneklerine, ancak, tarihte 
aşiret devrinde raslamak rnüm 
kündür. 

REŞAD FEYZi 

Maarif Şurasına 
Gidenler Dönüyor 

Ankarada toplanan maarü şU . 
rası toplantılarına şehrimizden ı 

tirak etmiş olanların mühim bil 
kısmı bugünkü trenle dönm uş • 
lerdir. 

•••••••••••••••••••• • 1. 1 J 

Birimizin Derdi 
Hepimizin Derdi 
Nasıl Pazarlık 
Yapmayayım ? 
Kalyoncukulluğundan 

okuyucumuz yazıyar: 
.Pazarlık kanunen yaı;ak! 

İyi -şey! İyi şey aımma, ya şu 
seyyar satıcılara ne diyelim? 
Bir evde pansiyoner oturuyo
rum. Ev sahlbi kapıdan g · n 
bir s6bzeciden domates almak 
istedi. Herd kilosuna on beş 
kuruş istedi. Pazarlık bll'}ladı. 
On iki buçuktan, ondan, yedi 
buçuktan derken, satıcı en ni
hayet beş kuruşa razı olmaz 
mı? On beş kuruş nCTede, beş 
kııruş nerede? 
Acııtlıa şu seyyar ı;atıları 

da böyle başllıoş bıralrnııya -
rak, kanunun kayıdları dahili
ne sokmak mümkün değil mi
dir?.> 

- Ben sizin gazetelerimizi o • 
kuduğumuzu zannetmiyorum, d4 
di Şimdi meseleye gelelim. Beıı 

bu bıçağı bir lağımda buldum. 
Herhalde katil oraya atmış olr 
cak. Hüseyin Efendi, siz bu katilin 
kim olacağını elbet bilirs'ni:ı:. 

- Bi7Jde bir söz vardır: •Fena.
lar mutlaka adil insanların elin· 
de mahvolurlar• der. Ben adaleti 
her zaman sevmiş bir insanım 
Hayatımda hiç kimseye kötülük 
yapın.adım. Beni:m Yunanlılarla. 

İtalyanlarla, Fransızlarla, İngiliz
lerle, Yahudilerle münasebetleru 
vardır. Şimdiye kadar hiçbirlsinı 
aldatmadığımı söylemekle ütihar 
duyarım. Eğer bir adamı öldürür 
s~m, herhalde onu bana ve aile
me fenalık yapmaktan menetmek 
için öldürürüm. Şu bıçağa kim( 
ö1dürdü.ltfiml sorunuz. O söyleme
den ben cevab vermiyeeegım. Biz 
de bir söz vardır: Asker kılıcının 
esirid r. 

'Dwamı l'ar) 
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Her Sahada Buyuk ls::.ı::::::,m."'"''"'" 
Bir Faaliyet Vai" rı da 2 inci Oskardı. l 705 de her 

iki hükt1metin muvafakatile ve 
dostça ayrıldılar. 

Bugün İsveç kralı, Oskarın oğ
lu 3 üncü Güstavdır. N orvecin kra
lı da Danimarka kralı 8 inci Fre
derikin oğlu 7 inci Ha kon ... 

iLK ESERi 
Almanlar Umumi Harbdeki 

Vaziyete Düfmekten Korkuyorlar 
Alman propa -

gandası her yerde 
kendini gösteri -
yor Almanlar u -

l'!'umi harbden a
lınmış dersleri u
nutmıyarak şim -

di propaganda iş
lerine pek büyük 
bir hemmiyet ;-e
riyorlar. Bu bah -
sin ~zerinde dur

mağa lüzum ol -
mıyacak karlar key 
f;yet a ıikardır. 

Fakat propagan
da tabiri de git -
r 6 g .nışled•. Me
~ la İngil te~~de 
Alman propagan -
gası dendiği za -
man bun.dan ar -
t·k anlaşılan ma

na öyle genişle -
miş oldu ki İngiliz 
istihbarat şebeke
s;nin buna karşı 
faaliyete geçmesi 
işe büsbütün e -
hemmiyet verdirmiş oluyor. 

Yeni gelen İngiliz gazetelerinde 
okunduğuna göre Alman propa -
ganda teşkilatı gerek Fransada ve 
gerek İngilterede hararetli bir fa
aliyete geçmiş ve bu iki büyük 
memlekette Almanya lehine ef -
karı umumiyeyi hazırlamak için 
mabbuat ve sinema gibi en mühim 
iki v3"ıtaya müracaat etmeği dü
şünmüştür. 

Bu hususta Fransada neler ya
pıldığına ve nelere teşebbüs edil 
eliğine c!air tahkikat devam edi
yor. Fransız erkanı hubiyesi Al
manların bu yolda bir takım faa
liyetlerini öğrenm;.ştir, Bunun gi
bi İngilterede Alman propaganda 
tl)Şkilatının faaliyete geçtiği Öğ-

Bitler ve Göbels 

renilerek tahkikata devam edili
yor. Fransız istihbarat şebekesi -
nin memurları İnıgiltereye gide -
rek oradaki tahkikata yardım e
diyor. Deyli Ekspres gazetesine 
göre bu tahkikat üzerine bo •ı Al
manların tevküine lüzum görül
müş. Fakat Alman teşkilatının 

İngilterede ne gibi işler görmek 
istediğine dair verilen malt1mat 
pek meraklı. 

Bütün İngiliz imparatorluğu da
hilinde geniş bir propaganda faa
liyet ' ne geçerek İng;Jiz erkanı u
mumiyesini AJ.rrıanyanın lehine 
çevirmenin hemen oluverecek İ§
krdan sayılamıyacağı malüm. 

Alman propagandacıları bul'u 
biliyorlar. Onun için İngil:ereni!l 

Büyük P a ar 
Hitler'in 

Devlet 
Fikir Aldığı 

Ada.mi arı 
Alman 

Kimlerdir 
Alman devlet reisinin bugün -

!erde en ziyade konuşarak fikrini 
almağa ehemmiyet verdiği birisi 
varsa o da General Fon Bravhiç 
iıruş. Bu general malüm olduğu ü
zere Alman orduları başkuman -

danıdır. Deyli Ekspres gazetesi -
nin yazdığına göre bir zamanlar 
Hitlerin en ziyade ehemmiyet ver
diği dıplomat Hariciye Nazırı Fon 
R>bbentropmuş. Fakat şimdi en 
ziyade General Fon Bravhiç nü -
fuz ve ehemmiyet kazanmıştır. 

Fon Ribbcntrop Almanyanın mu-

zaffer olacağına ço-"- ümid besli -
yen bir diplomattır. Fon Bravhıç 
o kadar nikbin değilm iş. Fakat o 
da Fon Rib'bentrop gfüi İngilte -
renin silahlanmasından, ordu vü
cude getirmesinden büyük birşey 

çıkmıyacağını zannedenlerdenmiş. 

Fakat şimdi öyle değil. Londra
daki Alman elçisi İngilterenin si
lahlanması pek ciddi olduğuna da
ir son zamanlarda Berline mühim 
bir rapor göndermişt.r. Fron B:av
hiç de şımdi artık vaziyetin cici.di
yetini düşünmüyormu. 

Telsiz telefon ne?. Dünyanın bir ucundan öbüT 
ucuna o:kes.ra!arın en co1gun veya haz:n nağme
l~r!n i alıp gottıren hava ne?. Binlerce volt yerine 
bir ın>an ku.dreli de ancak bu kadarını yapab hr. 

- Belkis! 

her muhitine göre adam yetiştir
mek ve onları faaliyete sevket -
mek istiyodar. Mesela genç ve 
güzel, fevkaliıde zaril giyinmesini 
bilir öyle kadınlar bulunacaktı ki 
bunlar Londranın kibar mehafı
line girdikleri za.ınan bütün ka -
pıların kend ' lerine açıldığını g::i
recekler, her yerde itibar bula -
caklardı. Böyle bazı Alman ka -
d '. nlarının bu maksadlarla İ!lg"i -
tereye geldikleri anlaşılmıştır. 

Mesela böyle genç ve güzel ka
dınların terzilik öğrenmek. elbise 
dikip biçmek bahanelerile hafta
nın muayyen günlerinde toplan -
dı kları da İngiliz istitfuaratınra 
öğrenilmiş ve böyle içtimaları. gi
~ ilerek oralarda Alman propa~an
dası yapıldığı, yalnız propagand;ı 

işlerinin konuşulduğu anlaşılm;ş

tır. 

Diğer taraftan İngiliz hükume
tinin nazarı dikkatini celbeden 
başka bir ci:het daha vardır: 

Almanyadan gazete muhabiri 
olarak İngiltereye birçok adam 
girip çıkmaktadır. Halbuki düşü
nülmüş ki Almanyadaki gazete -
!erin İngiltereye muhabi,r olarak 
bu kadar adam göndermel<!rine 
lüzum yoktur. Çünkü muhabri 
miktarı Almanyadaki gazetelerin 
sayısından çokmuş. 

Fakat bunlar görülüyor ki bü
yük bir ,şin küçük teferrüatıdır. 
Ahnanların giriştiği iş her tarafta 
propagandayı arttırmaktır. İngi
lizler mesela wnumi harbden ev
vel ve harb çıktıktan sonra Al -
manların propaganda sahasında 
dünyada neler yaptıklarını unut
maır ı~lardır. Umumi harbden ev
vel Lıınd raya berberlik etmek ve 
sair san'atlarla me gul olma.k ü
ze.re gelmiş Alman erkftnıharb 

zabitlerinden çok bahsedi1mi•tL 
Bı;nların çrğu h arb çıkar çıkmaz 
hemen yakalandılar Çünkü İn -
giliz istihbarat şebekesi kendile
rini ötcderberi tahb edivordu. 
Yalrız şunu söylemek laz·m ge
l:yor: Umumi harbden evvel Al

manlar propaganda işlerine ha
zırlanmış değillerdi. Bu işde im
paratorhık Almanyasının birçok 
noksanları göze çarpıyordu. Fa -
kat o zamandanberi propaganda 
işleri gitgide ehemmiyetini arttır
dı. Bugünkü Almanyanın buna 
verdiği ehemmiyet gözönün.dedir. 

İngilterede, Fransada neler olu
yor, Almanya lehine bu memle -
ketlerde efkarı umumiyeyi nasıl 
çevirmeli?. Bütün bu sualler bu
gün Alman propaganda teşkiiatı
nın son derece ehemmiyet verdiği 
meselelerdir. 

Onun için Almanyadan Fransa
ya, İngiltereye gidip gelen gaze
te<:iler, sinemacılar ve saire pek 

(Devamı 1 inct sayfada) 

AVUSTURYA· MACARİSTAN 

Avust~a imparatıorluğu ve 
Macaristan Krallığı ahalisi jer -
menlerden, Macarlardan ve Slav
lardan mürekkebdi. 

Umumi harbden evvel 58 mil
yon nüfusu, 625,000 kilometro mu
rabbaı arazisi vardı. İtalyayı mem-
nun etmek için par_ça.'land.ı ve 
cenubi Tirol kendisine verıldi. Ge
ri kalan kısmı da Polonya, Çekos
lovakya, Yugoslavya ve Roman
ya arasında taksim olundu. 

Bugün İtalya, 80 milyonluk bir 
Alman hükümeti ile hemhudud 
bulunuyir. Bu komşuluktan pek 
memnun değil. Bakalım, istikbal 
ne gösterecek?. 

TAVLA OYUNU 

Eski Yunanlılar bu oyuna Di -
agramismos derlerdi. Romalılar, 

.on iki çizgi. ı.smini verd iler. 

Fransızlar da, zarların çıkardığı 

sesten kinaye olarak Trik - trak 
dediler. 

ADHA YAŞIYACAK BİRKAÇ 

HAFTAM VAR, EGLENELİM 

Geçenlerde Ncvyorkta Klod Jo-
zef isminde birisi 200 alrbahına 

mükellef bir ziyafet vermiştir. Zi
yafet çok neş'eli geçmi§. komik 
şarkılar söylenmiş, eğlPnceli par
çalar dinlenmiştir. 

Ziyafetin sonunda Klod Jozef 
ayağa kalkarak <;!emiştir ki'. 

cDostlarım, bende kanser var. 
En maruf doktorlara kendimi mu
ayene ettirdim. Hepsi de daha üç 
hafta yaşıy.-bileceğimi sC>ylediler, 
zaten 53 yaşına geldim. Hayatın 
yarı yolunu çoktan geçtik demek
tir. Binaenaleyh öleceğim güne 
kadar hepimiz güleceğiz , eğlene

ceğiz. Servetimi de wn santimine 
kadar sarfeıdeceğirn. Hurra!! 

Doktorun Öğüt! r ri: 

Hazımsızlık 
Bazı ~lcr vardır, tuğla 

yeseler derhal ohamnederler. 
Sonra bir çokları da aksine. 
En hafif :bir şey yediler mi mi
deleri ağrır, hazımsızlıktan şi
kayet ederler. 
Bunların çoğu küçük yaşta 

veya on sekizinden sonra ha
zımsızlığa müptela olurlar. 
Çocuklara, vakitli vakimiz ye
mek yedimnek, ağladıkları za
man eline bir şey sıkıştırmak 
iyi değildir. Midelerinin, ka
rınlarının :büyiiınesine sebep 
oluT. 

Hazıımsızlıktan kurtulmak 
için peıfuize riayet etmek, az 

ve hafif şeyler yemek, idman 1 
yapmak ve mümkün mertebe 
ililçlarla mideyi büSbi\•ün ha
rab etmemek lilzımdır. 

1 Yazan: MEHMED HİCRET ---
O akşam, yemekten sonrd bü

tün ev halkı, Saim Günaym • Ya
nık ka.lb• adlı romanını dinlemek 
için, evin geniş salonunda toplan
dılar. 

Nihayet Saim Günay da elinde 
eseri olduğu halde salona girdi; 
ağır ve gururlu adımlarla yürü
yerek, !büyük babasının yanına 

geldi; otuııdu. 
Saim Günay salona gelir.ce her

kes sustu: Yaşlılar sohbct•.en vaz
geçtiler. gwçler JŞk ve g<:nül me
seleleri hakkındaki musahubeyi 
yarıda bıraktılar. Çocul;lar anne
leri tarafından susturuldt:i vr .. Sa
im Günayın büyük babw ~tıırdu
ğu koltuktan doğrularak, torunu
na: 

- Haydi, oku evlad! rledı. 

Delikanlı ilk eserinin, ilk sahı
fcsini açti, okumağa başladı. 

Saiırn Günayın 90 eseri c<:did sa· 
hifeısini dolduran lbu ilk romanı
nın -mevzuu; babasını ve annesini 
henüz pek küçük iken kaytetmiş, 
Ncııınin ismir.de, talihsiz ve bed
baht, yetim bir kızın hayatı idi. 

Nermin ye hm kaldıktan wnra, 
onu dayısı, evine alıyor. Fakat kı
zın yengesi çok zaliın ve merha -
metsiz bir !Cadın olduğu için, her 
gün zavallı yavrucuğun canını in
citiyor, kızcağızı hırpalıyor, dö -
vüyor ve nihayet Nerınin yenge
sinin bu işkencelerine dayanaını
ym-, bir gün dayısı evinden kaçı
yor, eski ıbir baba dostuna sığını
yor. 

Bu iyi kafüli ve alicenab zat Ner
mine gayet iyi bakıyor, onu mek
tebe veriyor, okutuyor .. 

Aradan uzun yıllar geçiyor. 
Nermin büyüyor, gençlik çağına 
geliyor. O şimdi herkesin nazarı 

dikkatini celbeden, herkesin sev
gi ve hayranlığını kazanan gUzel 
bir kızdıT. 

Bir gece Nermin arkadaşların -
dan birinin evinde Suad isminde 
bir delikanlı ile tanışıyor. Genç 
kız bu delikanlıyı seviyor. Bir a.k
şam Nermin ve Suad sandal gezin
tisinden dönerlerken, delikanlı ilk 
defa olarak genç kıza aşkını iti
raf ediyor. Nermin de ona kendi
sini tanıdığı gecedeı!beri sevdiğini 
söylüyor. 

Genç kız çok mes'udıdur. Sevi -
yor ve sevdiği adam tarafından da 
sevildiğine eınindiT .. 

Bir gün Nermin, Suadın başka 
bir kadınla münaselbette bulun -
duğunu haber alıyor. Önce buna 
inanmıyor, inanamıyor. Fakat !bir 
kaç gün sonra, sevdiği genci bir sa
hil gazinosunda sarışın bir ka -
dınla başbaşa görüyor .. 

Genç kız, güzel ve mes'ud gün
lere artık veda' etmiştir. Şimdi o
nun bütün günleri azab ve ıztırab 
içinde geçmektedir. 

Nermin nihayet ince hastalığa 

tutuluyor. Günleree bu menhus 
illetin pençesinde kıvranıyor ve 
nihayet bir gün hayata !bedbaht 
olarak doğan bu kız, gene bedbaht 
olarak hayata gözlerini yumuyor .. 

. Ve roman da bitiyor .. 

Okumağa başladığındanberi bü
yük bir zevkle ve dikkatle kendi
sini dinliyen büyük babası, elini 
delikanlının omuzuna koydu'. 

- Bravo evlad! dedi. Romanın 
fevkalade! ... 

Büyük annesi takdir dolu na -
zarlarla torununa baktı. 

- Yaşa Salın!. Romanın hoşu

ma gitti. 
Baba6ı ,göğsünü iftiharla kabart

tı: 

- Bu yaşta böyle bir eser mey
dana getirmek, •büyük bir mu -
vaffakiyettir. Aferin oğlum! 

Büyük ağa'beyisi çok tatlı ibir 
sosle'. 

- Tııbrik ederim Salın, dew, sen 
adam olacaksın! 

Büyük yengesi dört beş yaşın
daki oğlunun sarı saçlarını okşı· 
yarak: 

- Şiıındiye kadar okuduğum ro
manların en güzeli, dedi. 

Küçük ağabeyisi hayranlık his
lerini şöyle ifade etti: 

- Çok orijinal bir eser! 

Küçük yengesi o sırada avaz a
vaz ağlıyan kızını susturmak için 
kucağında sallarken: 

- Saim Bey, dedi. Romanınızın 
mevzuu güzel olduğu gihi, ü.slıl

b_u da çok akıcı. Bu eseriniZi ne,
rettirin, meşhur olacağınıza emi
nim! 

Kız kardeşi bir şey söylemedi 
amma, bakışlarından onun da ağa
beyisinin romanını beğendiği an
laşılıyordu. 

Nihayet annesi, oğlu ve eseri 

hakkında ıbu takdir yağmurunu 

yağdıranlara sitemli nazarlarla 
baktıktan sonra: 

(Devamı 1 inci sayfada) 

- Hıırika korkma, beni kurtar .. 
Diyor, çırpına çırpına ~lıyordum. Fakat, na

füe. Yumuşamıyordu, sertleşiyordu, katılaşıyordu. 
S:ınki gözyaşlarım bir siyah et yığınını değil, bir 
aıçı torbasını suluyor, katıltıyor, yalçınlaştırıyor

du. Bu anda Paşa içeriye geldi: 

• 
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T.A.Q. 19,74 m. 15195 Kes. %0 J( 
T.A.P. 31, 79ın. 9465 Kes. 20 J(~ 

J(ıf 
1639 m. 138 Kes. 12~, 

BUGtlN 

Saat 19.00: Program. 
Saat 19.05: (Velber - vslı' 

davet). · 

Saat 19.15: Türk müziği (fsP 
heyeti). 

Saat 20.00: Memleket saat ş · 
yarı, ajans ve meteoroloji h8 • 

berlerl. 
Saat 20.15: Konuşma (Zir•

11 

saati). 

Saat 20.30: Yürk müziği, 1 "' 
Uşşak peşrevi, 2 - Şevki Ba:Y" 
Uşşak şarkı - Gülzara naı91 

;
kıldım, 3 - Tanilıuri Faize 
Uşşak şarkı - Niçin nalendeSi~ 
4 - Tambur teksııın· 5 - şeffl' . ·~ 
settin Ziya - Uşşak şarkı - ~ 
salkım söğüdün altı daima, 6" 
Halk türküsü - Eıa gözler ~1 

·ı ku~ban olduğum, 7 - ven•,. 
zade - Şehnaz şarkı - He111 8,ı 
dandun, hem aldattım. 9 - 11)'.1 
mi Bey - Şehnaz şarkı - ~ 
dil'beri işvebaz, 10 - Şeıınaı 5 

semaisi. 
Saat 21.10: Konuşma. ~ 
Saat 21.25: Neş'eli plaklar·~ 
Saat 21.30: Müzik (Vagııef 

eserlerinden - Pi.) ol' 
Saat 22.00: Müzik (Küçük ıo! 

kestra - Şef'. Necip Mkı( 
1 - Lumbye - Şampanya ( ıl 
lop (2 - Siede - N ahira (İP~ 
mezzo), 3 - J. Strauss - !>!1.~ 

'iV 
hayatı, 4 - Paul Lincke - O• • 

:p 
piyadlarda (marş), 5 - Jte· 

11 
hold Becker - İllOlıahar (tfl' . 
di), 6 - Robert Stolz - ViY!, 
iada illıibahar), 6 - J«ıbert • / 
olz - Viyanada ilkbahar. 1 / 
Franz Lehar - Çigan aşkı· S (l'i 
Ernest Arn Naundorf - !> 
(Vals). 

1 
Saat 23.00: Son ajans ııs!Jl ( 

!er~ ziraat, esham, tahvilat,~, 
biyo - nukut borsası )!ini)· ııJ, 

Saat 23-20: Müzik (Caz>18 
Pi.) Diyen haykırıştaki teessür çığlığını bu kadar 

!!<tire bilir. Benden de acıiba ona neler götürüyor
du?. Yüreğimi param parça ederek bir alev dalgası 
gı.>i ı.ğzımdan dışarıya boşanan sayhalardaki ferya
dı işidiyor muydu?. Çırpınışımdaki dehşeti seziyor 
muydu?. Bir hümına hnstası gibi kendimi yerden 
yere :;ttığımı biliyor muydu?. 

· - Yine ne oluyor Belkis Hamrnefen.di?. • ,o, 
,o, .. - .. --~: 

- Beni kurtar! .. 
Diye haykırdığımı duyuyor muydu?. Gözlerim

den boşanan yaş selinin kaynarlığını hisdediyor 
nrnydu?. 

• •• 
İç imde tek damla yaş kalıncıya kadar ağladım .. 

Ağladım!. 

Paşanın çıkarken: 

- Sen kal.. 
Dediği Harika yanımdaydı, beni U-Selliye çalı

şıyor: 

Hanımefendic ğ ..,, kendınizi çok üzüyorsu-
.al UZ.. 

Diye göz yaşlarımı durdurmağa uğraşıyor, elin
dt.ki mendili boyuna gözlerime getiriyor, saçlarımı 
oi<?uyordu. Bir saniye bunu büyük bir şefkat ve 
merhametle çarpan bir kalbin benimle beraberliği 
gıbi zannettim. Ve ona, yalvarmağa başladım: 

- Harika beni kurtar. 
-- Harika bana yardım et. 
-- Harika beni buradan çıkar!. 
Ve .. Yalvarırken bütün hayatımı, bütün varlı-

ğunı ona vadediyoroum: 
- Harika, canımı sana vereyim .. 

- Arkamda senin için taş taşıyayım!. 
- Hizmetçin olayım .. 
- Bütün hayatımı sana vereyim .. 
- Berııber çıkalım!.. 

- Beraber kaçalım!.. 
- Korkma. ömrümün sonuna kadar sana hiz-

met ederim. Yemem sana yediririm. Giymem se
ni giydiririm. Ne istersen yaparım. Beni kurtar! 

F~kat, o bütün bu yalvarışları bir heykel gibi 
dinledi. Acıdı ise bile renk vermedi, kurtarmak is
t.ed:.Se bile korktu, sadece: 

- Paşa .. 
-Paşa .. 
Diyebildi. Paşa kıorkusu Arap halayığın ense-

ıınde satır gibi duruyordu. Zannediyor ki, 
- Peki .. 
Demek için daha: 
-P ... 

De.rken bu satır ensesini b;çecek ve fellahın ka· 
lası ile gövdesi ikiye bölünecek. 

• •• 
Y'ne bir saniye Arap kızın dizleri dibine düş-

müş. • 

Diye gördüğü manzaraya söylendi. Hanunefen
dıniıı hizmetçisinin ayaklarına kapanıp yalvarışını 
tahammül edilmez buldu, Harikaya-: 

- Haydi, sen çık dışarıya.. 

Dedi. Söyleyişinde hiddet vardı, sesinden baya-
ğı bir miras yed.inin hoyrat gururu taşıyordu! 

Karyolanın yanma geldi, 
- Kendinizi bu kadar üzmemelisiniz .. 
Diye söylenerek yanıma otutdu. Ve .. Yine ben 

5US!ukça O söyledi: 
- Beni de çıok üzüyorsunuz. 
- Hayatımda ilk sevdiğinı kadın siz oldunuz. 
- Ağlamayınız .. 

- Size bir Allah gibi tapınmak istiyorum! 
- Aşkınızdan delirecek zamanlarım oluyor .. 
- Sizi sevdiğim için bakıruz ne kadar feda-

kArlığa katlanıyorum. 

(Devamı var) 1 

1 
1357 Hicrt ' 1355 ııııııt 

Cemaziyelahir Temıntı1 

10 1'!._/. 
--- 8' 1939, Ay 7, Gün 208, lf>ııt 

27 Temmuz PERŞEMJ3f: -- 1 
Vakitler Va11ti 

sa. da. ---
Glinq 4 51 

oıı. 12 20 

lldııdl 16 17 

Akp.m 19 31 

Yataı 21 24 

Ln.ulı: 2 46 1 
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1 ÇOCUK ISLAH EVİ 1 

Mücrim Çocuklar 
Arasında Bir Saat 

ınfEC)POLONYA KRALiÇESi GUZEL 

rlırelerinde, Yaptıkları Hatadan 
Sıkılan Manalı Bir · Bakış Var 
~--ı . ~ REŞAD FEYZl l 
L l:vvelk " 
"g,~ ı gun Edirneden İstanbu-
har.k n Ve buradan da Ankaraya 
İıtanb't ilden 120 mücrim çocuk, 
lıı<ralt Ul halkı üzcrmde derin bir 

iı:ıı Ve tecessüs uyandırdı. 
~ Q~e Vekaletinin en muvaf -

·.. . uş ve takdire layık mües
ı1oı, ~~ilden biri olan Çocuk ıslah 
':;;ılır •n, tetkıke değer b:r mev· 

ı.ı.· 
•~a ~~n«ı. Ec!irneden Anka -

<ı.ıınnıa.sını fırsat bilerek, 
f. tJ at:n Ve müessese idarcs,nın 
' n-~l geç~ler.ni bu lbakımdan 
: ~abu ka.rşı.adım. Okuyucula . 
· • "• nıuesses~ hakkında bir f 
t~ı ,, 't'lJnıek ·ç·n. Çocuk ısl-

"'teklö· \ l'ii· .. rü Bay Fuad Kux!c. 
~ •a ;""'· Gazetelerin de beyana 
· i ç.rZahat ~ini verd.kleri re.s
hil.sııs.~e dış;nda olan ve saıdece 
ı. 1 bir ·· 
"<il hu .. t:orüşmedcn ibaret o-

l 'tnu!iıkatın üzerimdeki in
l'\ıl'ıırı,. nı ve görı.işler'mi not edi-

~•ks· 
ltJı>nk ıın Cunııhuriyet abidesine 
'ir<iu· .. koyan mücrim çocukları 

k~uın zanıan, bunların birer 
·~aıı, ın Ve suçlu olduğuna asla 
1 •nactı 

ilıJe b' nı .. Bu kafile, daha zi -
l"ıır.ııı. ıt tııektep talebC'Sini andın
~ elb·9ocu-kların hepsi yekna
ı~~tı ise giymişlerdi. Hal ve ha· 
''<l'lJ.~"r nd.e vakur ve samimi bir 
~~ eı Vat"dı. 

~''•t\'lıcuk.arın hepsi mücrimdir. 
lr~ı~· 0nlaı-ı, lslal:ıevi o şekilde 

( ııı~t· e etnıekt~dir ki oocuklar 

Mücrim çocu.k lar lstanbulda 

ae telkin edıyoruz ki, bugüne ka
dar tek firar hooisc.si olma-mıştır. 
Esasen, böyle bir şeyi düşünmez· 
!€r b:Je .. S:ze şunu da söyliyeyim 
ki, müessesemizin gece ve gün.düz 
nöbetçileri de bizzat mücrim ço -
cukiardır. IslaJıevinin her türlü 
in.z.i'lıat, asayiş i~inden de bizzat 
kendHerini me;'ul tutarız ve on
ları böyle alıştırırız. 

Çocuklukla, nas1L5a bir suç işle
miş ve mahkiı cdilmı~ ve mües
sesemize gönderilmiş çocuklar, 
evimi:ııde. tamamen ıslah olduktan 

se idaresinin te~biye ve işleme tar
zını yakından görüp tetkik ettik
ten sonra, şu kanaati edindim ki, 

Çocuk Islıihevi, üzerine aldığı va
zıfeyi bihakkın yapan modern ça
tıdır. iBu müesseseden dolayı, Ad
liye Vekaleti şayanı takdirdir. He-

nüz 18 yaşını bitirmemiş, 120 ço
cuğun arasında dolaştım. Yüzle • 
rine baktım. Bana öyle geldi ki, 
bunlar işledikleri suçun ağırlığı 

ve hatırası altında ezilecek kadar 
yapt>klarına pişman olmuşlar ve 
ıslahı nefs etm;şJerdir. İçlerinde 

muhtelif suçlardan dolayı mah-

~ tıı 1 ' . ' 

'<n ın~ duklarını unutuyorlar.. dığımız mektuplardan anlı voruz.• 
~r. '" 'e~"<:!Een:n gayesi de bu· 

sonra, memleketlerine dönerler. 
Bunların gayet fa-,;;Jetli ve çalış

kan, dürüst vatandaşlar olduğu
nu yaptığımız le~k;klerdcn, mu -
hitlerinden ve kendilerinde: al-

küm olanları var. Hepsinin de ma· 

sum çehresi, cahillik ve ı;ıocukluk 
saikasile yapılım bir hatanın affe-

dilmesini ist.ıyen bir lisanı hal ile 

""'--- Çocukların vaziyetini, rr,'iesse - insana bakıyor. 
"lilyıt~;:'"..;p direktörü bana şöy- !============================= 
1 'llug· · 
:ıııan Une kadar elde edilen ran-

<!<lk nı" e4: lUJbettir. Buraya ka-
.._ enlere b:r mahkfmı mua

;eg l, bir mektep talebesi 
l::'ıcsi 

g Yapıyoruz. Esasen, bü-
' eınız, onlara, işledikleri 

n ı~utturnnak, işledikleri ha
~ olayı onları pişman et -

, q !lietiCede onların ıslahı 
• , ~el~rini temin etmektir. 

i Ilı. c·· dıtğumuzu söyliyebi· 
1~"t, U.nlük programımız har-

r ıı- taı • 
.~ıJtİıın "1>< dil.~ Müessesede 
ta~~ 'Yet müddeti kadar ka· 
~~4-p~kı_,.' ayni zronanda bir ilk 
~ h t :sıJı göriirler. Müessese-
1{, llı~kt ekteptir de .. Hocalarımız, 
'ıtı.riepler-ıe okutulan bütün 
~k;»'Uturıar. 
l r· arın h .. k"" d · a" er gun u ers sa-
~· •tırnı t '( ~e ı ır. Ayrıca müesse-
~ san• t ,,,._ tııll} t a atelyeleri vardır. 

.. \ııı~ '
1 
elıf san'at gruplarına 

0 an """ k1 .. .. ;~ •. ,._,_u ar gunun mu-
'"- ••atı " "at •rı -rte de, buatelve -' ı,, ı 

ı "e · t ar. Çocuklar, mü es· 
~ j, a" 1 ıı~-l1A • u müdde'! zar-

tı ,-1'11? 
ııı "'"'" am>tııda, b'r san'at de 
' 

1'~ ~1 l<ur :l ııracı h'<. terzilik. 
lı' .,:uı.: ve sa',.e gibi.. Mü -

-1~ ,. 
>~ ·ııı ""- ·rJat kl:S!"ı da vr•dır. 

" '"K'l,kl 
bat • u· 3 rdan bir kısmı da, 

llh.. P.ra~ , 
h ·~ a~ •r ar. Cocuklar sa -
. 1lı-.ı a anıa kadar. munt zam 

ıı., ~·~!er. Ilı alh>da calışırlar ve 
!1 •l.l'i d Aske•lik ve jiımnastik 
'~ e v 

~Ilı ·~~ . al'dır. Bil>lıassa bun-
);l ada llıı~'Yet veririz. Çocuklar, 
ı. v ntaza 
~, ,._Ol.şarla m ve s•hh! bir ha-
~ıı_ '\ı1ın ~· lier gün banvo alır
~,, ~a~an ğukta, buz g'ıbi su ile 

ı,'1 ~ardır sııortınen çocukları -
c ı~ ~l!s,.; . 

t ~- <!senin .. . 4 ~taı ~ Ç<,0Uk! nıuhım bir kısım iş· 
6 ~ \ •rıllda ar k~nd '!eri görür. 

ıı Vazife t k . . 
uı. • ttuc . a snrıı yapıl -
'<ı rını "OC k . 

·~ tın b • u denınce, 
l <!~an, arındık'arı binayı bir 

•tııı.a zannetnı~yiniz. B'zde 
a ' llard" 

b;,a 'Yan yoktur. Ço -
&~r st;e bahçe içinde tama

ırler Onlara o şekil-

Birleş· Amerikanın 
HususiyetleriNelerdir 
Avrupaya Göre Yeni Dünyada 

Fevkalade Acaiblikler Var 
Nevyorkta Brodvey'in bir çok ~ Nevyork civarında on ikıden 

dükkanları. gece yarısından son- fazla plaj vardır. Bu pI:ijlarda bin-
ra saat 2 ye kadar açık kalır. Cad- lerce hususi :..aıbine mevcuttur. 
denin en kalabalık zamnnı da 12 Nevyorklular yangından pek ı;ıok 
ile 2 arasındadır. korkarlar. Hakları da vardır. Çün-

Nevyorkun en yüksek binası 

cEmpire S'ate Building, dir. Bu 
yüz yirmi katlı binanın yüksek
liği 380 metredir. Dünyanın en 
yüksek binası.. Bu· çok asanı.ör- I 
!eri vardır. En üst kata çıkmak is
teniLrse evvela 8• üncü kata çı-

kan asansor alınır. İkinci b'r asan-
sör ile 96 ıncı kata, soma bir ü -
çüncü asansör ile de 102 inci ka· 1 
ta çıkılır. Burada, büyük bir lo- 1 
kanta - dansi~c vaıdır. 

B:r gak cadd~ler, yay.ı k:ıldırım- J 

lan üzerine ycrl<'ştir'ımiş küçük J 

baı·lar vardır. Bunların del.liine 
10 sent atılır. Musluğuna kiığıd 

b:r barda:t tutulur, meyva suyu 
alınır. Hepsi otomatiktir. Sonra 
bir çok cllot Dogs• denilen satıcı
lar vardır. Bu keHmenin aynen 
tercümesi şudur: cSıcak köpek!• 
Sattıkları nedir, bilir misin'z? .. 
Kü~ük kağtdlar içinde bir ekmek, 
arasında, üzerine hardal sürü1müş 
domuz sucuğu. Amerikalıların mil
li kahvaltısı. .. 

Nevyork caddelerinde, sokak -
larında ağaç bulunmadığı gibi o
turacak, dinlenecek kanapeler de 
yoktur. Küçük bir ormana benzi-. 
yen Central Par! müstesna ... Altı 
ay evvel Rokfeller Center'in etra· 
fına bir k~ ağaç diktirmi~tir. 

Nevyork limanı şehre bit4'iktir. 
Transatlantikler sizi, Brodvay'e 
beş dakikalık b:r yere bırakırlar. 

kü sık sık yangın olur. Bunun i
çin bü ti1n ev !erin dış taraflarına 
demirden meııdivenlcr yapılmış -
tır. Bir saat geçmez ki Nevyork'un 
bir mahallesinde yangın çıkma -
sın Ye kırmızı boyalı itfaiye oto
mob:lla·ine tesadüf olunmasın ... 

Nevyorktun, Harlemc. yani cZen-ı 
cıı·er ınahall<'~L• ne kolilyca geçi
lır. Yaya kaldırımının biri hem.be· 
yaı.<lır. Yolun öbür tarafına geçil
di mi her şey s;yahlaşır: insanlar, 
pot;s!tr, dükkfınlar ... 

Harlemde, Nevyorkun bütün 
mahalle'ednde olduğu g:bi ucuz 
ve p::lulı cHüsün müc:sesı.leri• 
doludur. Fakat buradakı müesse-
selerin reklamlarında başka bir 
hususiyet göze çarpar: saçların 

kıvrıklığını bozmak, bunu boza • 
cak pumadlar satmak ..• 

Her sokağın, yanında bir W ve
ya E karfi bulunan bir numara 
vardır. Bu harfler, sokağnı, 5 inci 
caddenin garbında mı, yoksa şar
kında mı olduğunu gösterir. 

Nevyork sokaklarında Garon -
ra satıcılarına pek çok tesadüf o
lunur. 10 sent mukabilinde, ceke-
tin yakasına takmak için güzel bir 
çiçek alınır. 
Nevyıork sokakları dama tahta

sı gibidir. Dümdüzdür. Sokak baş
larında ziyalı işaretler vardır. Ya· 
ya gidenler, yeşil ziya görmeden 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

- Dostum! Bugünlerde ayağı • 
nızı tetik almanızı tavsiye ede -
rim. Zira başınıza bü)~k bir felA
ket gelecek gı1bi... 

MAltiYETiN ESRARLI SERGUZESTi 
- Aman! ned~ anladınız?. 
- Dün bayanı.ıuzı gördüm. Pek 

ziyade düşünceliydi!. 

BU DA BİR MAZERET!. 

- Be adam ..• Gücün, kuvvetin 
yerinde, sapasağlam bir adamsın, 
dileneceğine çalış!. 

Nasıl Kraliçe Oldu, Nasıl Yaşadı 
Ve Mühim Hadiselerdeki Rolü 

- Ah, 13ay! Hakkınız var. Fakat 
gizli bir illete müpte!Jyim ... 

- Ne gibi?. 
- Terıbellik!. 

NE DO(';RU! 

Şeytana sormuşlar: 

- Dünyada yapmadığın fenalık 
kaldı mı?. 

- Evet, kaldı. Her fenalığı yap
tım. Fakat kimsenin rızkına mani 
olmadım. Olmak da istemem ... 
Cevabını vermiş. 

DOGRU SÖZE NE DENİR? 

Ayyaşın biri midesinden şika· 
yel eder. Doktor: 

- Yemeklerden evvel, iı!iisın • 
dan bir iki kadeh _rakı içiniz. İş· 
tihayı açar, hazını kolaylaştırır. 

Deyince ayyaş şu cevabı verir: 

- Kilolarla içtim de hiQbir fay
dasını görmedim. İk.i kadehin sö
zü mü olur?. 

Üç yüz yıl evvel, Granj Sin.yor
ları ı;ıok asil bir aile addolunuyor
l.ardı. Arkien Marklıı Hanri dö la 
Granj, 14 ilncil Lul'nin kardeşinin 
muhafı.ı alayı yüzbaşılarından i

di. 
Mari Luiz dö Koil2ak, Markiz 

Dorkien'i cSaray müdiresi• tayin 
etmişti. Bu, o devirde çok yüksek 
bir mevki ldi. 

<Mari - Kozimir• N aver'ler sa
rayında dünyaya geldi ve dört ya
şına kadar sarayda kaldı. 

ÇOCUKLUCU 
1646 da, mühim bir had'se Aı<ki· 

en'ler'n yaşayış tarzlarını değiş -
tirdi. Düşes dö Never, Polonya 
kralı 4 üncü Lad'slas ile evlendL 
Saray müd'resi ile küçük kızını da 
beraber aldı, götürdü. 

Çok güzel, çok zeki ve sevimli 
bir kızdı. Mari Luizin gözdesi ol
du. On altı yaşına gelince kraliçe
nin Dö Muvazel dönorlan sırası-

HAKİKATEN ÖYLE! na geçti. Marieı ve Bobieski 

Muallim- İnsanı en çok se - JAN SOBİSKİ Ceneral, vazifesi başına dön : 
O devirde Polonya; kraliyeti müştü. Bırzan ft>ir posta neferi, ven hayvan ned:r?. 

Talebe- Sülük!. parçalamak. taksim etmek isti - genç prensese bir mektup getiri-
yen mütecavi-z komşuların istill- yordu. Bu mektupların hemen 

TERLE BABAM TERLE!. sına uğradı. Fakat bir Ceneral, hepsi! cMaryet, s~iliın . .,a di}"t 
İhtiyarın biri, tedavisi için, dost- bunıarı memleketten sürdü. çıkar- başlıyordu., 

!arından birinin delaletile bir dok- dı. Ve cHalaskar yatan• unvanını Bu Aşıkane muhabere tamam~ 

rada idam ettirmeye kalkıştı. So
bıski, Polonqadan kaçmak mec • 
lıuriyetind.e kaldı. Fakat karısı ~ 
durmadı. Ayanın ekseriyet reyile 
Sobieski V arşovaya dönıdü. Kral 
M'.işel'in düşmanla aktettiğl Bud
i""' muahedesini feshetti. ve UJt. 

( Dnıamı 1 inci ıııyfada) tora müracaat eder. aldı. dl sene sürdü. BiI1blrlerini çıldı-
İhtyar.- Hekimbaşı! Ben ne- Genç, yakışıklı ve cesur Sdbisk.i rasıya seven General ile Mari Po- J===--=====---==-

den çok terliyorum?. Varşovaya girdiği zaman halk ta- lonyadan kaçmıya, Fransaya ilti-
Hekim- Zararı yok, ihtiyar - rafından alkışlandı. Kral ve krali- ca etmeye karar vemıi.şlerdi. 14 

lıktan!. çe şerefine ziyafetler verdiler. üncü Lul, Fransa ordusunda çalış-
Arkad~şı~ İhtiyarJ;ıktan mı? Genç Ceneralın üzerinde kıymetli mak şartUe kendisine Prens ve 

Sız öyle zannedersiniz. Onun sa - taşlarla süslü bir elbise vardı. Mareşal unvanını vermeye ha-zır 
çının, sakalının beyağlığa bakma- Kendisini gören saray kadınlan 'bulunduğunu ·blld1rmlştL Bu sıra-
yınız. O, sizden de benden de genç- hayran hayran bakıyorlardı. İlti- da Prens Rozvil vefat etti, 

tir. fatına mazhar olmıya can atıyor - Kraliçe Lulz, matem mliddeti-

Hekim.- Neden?. lardı. nin 'bitmesini beklemeden Mart ile 
Arkadaşı..- Bayan bir değil, i· Fakat o, güzel Mari - Kozimir'- kı d rdı. 

Sdbieski'nin nikfılhlarını y ı 
ki!. den başkasına bakmadı. İlk gö -

Sdbieski, Saray mareşalı oldu. 
İhtiyar.- İki mi?. Onun iki de rüşte genç kıza ·gönül vermişti. Ve Bir sene oonra bir çocuğu dQnya-

yedeği var!. kraliçeden, izdivadarına müsaade 
Hekim.- Öyleyse terle babam etmesi ricasında bulundu. Kraliçe ya geldi. Jak Lu!... 

Fakat ırz sonra, Sobleskl'nln yı.1-terle! Terle babam terle!. reddetti. Çünkü Mariyi, Polonya-
dızı sönmiye başladı. Kraliçe Lu-

HOCAN'IN KURNAZLIÔI nın en eski ve en asil ailelerinden 
iz ö"lmüş, kral terki saltanat et -birine mensup olan Prens J akob 

Eski devirlerde hocalardan biri Rozvil ile evlend;rmeyi kararlaş- mişti. 
düğüne gider. Düğün evi çok ka- Diyet meclisi, Mişel Vlevnoskl'-
laıbalık oldug"undan ciskarpinle - tırmıştı. ttl 

Mari Kozimir Sobisk.i'yl s~i - yi kral intihab e · 
rim çalınmasın!• diye koynuna S<>- • • Yeni hükümdar mareşalı kıska-

yordu. Buna ra(ımen kralıçenın 
kar, misafirlerin bulunduğu sa- 1 nıyordu. 300,000 Polonyalı dllş -

aıızusuna tabi oldu, Prens e ev -
tona girer. Düğün sahibi, hal ve man esaretinden kurtardığı 'bir sı-
hatır sorduktan sonra: 1 _ı:.:en=.::d_i. _______________________ _ 

-<Hocam, der, koynunuzdaki ne?I· 

= ;~r :~:::1. A r n av u d 1 u k O a ğ 1 a r ı n d a k i 
_ İskarpin moomuası derler. 

Güzel şeydir. K o r k u n ç y ı I a n 1 a r ~ Neden bahseder?. 
- Muhafaza fenninden!. 

_ Aman, ne güzel şey bu!. d A k K 
_Evet, öyledir!. Bu Hayvanlar a rtı azanç 
_ Aranılsa k.itabcılarda bulu - [ 

nur mu?. Vasıtası O du 
_ Hayır! Kunduracılarda bulu-

nur!. 
- !? ... 

======= --
Fayda'ı Bi'gi!er: 

Tayyör Yollan 
Nasıl Temizlenir? 

Herkesin bHd;ği bir ı miz
leme usulü var: benzin veya 
gaz ile silmek ... Biz ib'r baş
ka formül tavsiye edeceğiz. 

Bir kabın içerisine müsavi 
miktarda su ve amonyak ko
yunuz. Bir bez parçası batıra
rak yakanın üzerine iyice sü
rünüz. Sonra bir bıçağın ter
si ile yağları kazıyınız. Bu a
mel'yalı lüzumunda bir kaç 
kere takrarlayınız. Ve su ile 
silerek kurutunuz. 
Beyaz blüzlardaki şarab le -

keleri nasıl çıkarılır? 

Lekeli yeTi, kaynar, daha 
doğrusu kaynamak üzere bu
lunan süte batırınız. Birkaç 
dakika tutunuz, lekeler der -• 
hal kaylbolur. 

Yılanlardan, bu korkunç ve ze-1 
hirli hayvanlardan herkes kaçar. 
Fakat bunlar, istifade etmesini b' 

1 

' , 
J , 

• 

• 

yan kııbilerere cMalisor• durlar. 
Bunlar fakir, fakat son derece mi
saflı:perver, alızü sare haris, fakat 

o nisbette yüksek rUhludurlar. En 
ağır işlerde çalışmaktan yılmaz -
!ar. Cidden namuslu, sadık adam
lardır. 

Geçen sonbaharda, Arnavutluk 
yollarını yapmayı üzerine alan bir 
müteahhid Duşi civarındaki kaya· 

!arı barut ve dinamitle attırıyor, 

yol açmıya çal'.şıyordı.:. 
Büyük bir kaya parçası atıldı

ğı zaman ameleler bağırmıya baş
ladılar: 

- Poskoks! Pookoks!.. 
Ameleler koşuştular. Ve düşen 

kayanın altındaki oyukta binlerce 
yılanın kaynaştığını gördüler. 

Poskoks, büyük ve zehiri ~k 
müessir bir yılandır. Arnavutluk ! 

l • j dağlarında pek çok bulunur. 

Ameleler, yılanların etrafını 

sardılar. Ve birer birer toplayıp 

sepetlere doldurdular. · 
!enler içın t>üyük bir kazanç kay- ı 

nağıdır. 

Bunu isbat için, geçenlerde Ar
navutluk dağlarında geçen bir hl
diseyi nakletmek kaf'dir: 

Arnavutlukta dağ'lıırda yaşı -

Bu yılanların derileri çok paha
lıdır. Çanta, cüzdan ve sair<' yapı· 
lır. Zehirleri de eczacılıkta kulla· 
nılır. 

Alman 
Yıldızları 

. .;,". 
J 

Bilyük Alanan kadın artistlMl
nln ecnebi markalı Ulks otnıno -
.\>illere blnmel~rl Hltlerln emrile 
yasak edilmiştir. Bunlar ancak 
Alman markalı otomoblllere blne
bileceklerdir. Yukarıda resmi gö
rünen Alman sinema artl•tlerln· 
den Frlda S<ılfc; bu Nnr~ mıı<:t•,-ir 
h reke !ettiğinden bir hafta hapll 

edilmiştir. 
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Orhan Ke·rıdisini Ve Sevgilisini 
Vermemek İçin. Cenk Ediyordu 

H 

Anna, Gözü Onünde Onbeş, Yirmi Kişiye Karşı 
Koyan Orhana Daha Ziyade Candan Bağlanmıştı 

Anna; ılıiraz daha sesini yük • 
seltti: 

- Orhan-. Arslanım!. 
Türk şeıhzadesi yine işitıne19işti. 

Zavallı kız gözü önünde cereyan 
eden bu kanlı facianın verdiği his
le tekrar olduğu yere düşüp bel
ki bir daha ayılmamak üzere ya· 
tacaktı. 

Orhan, o derece şiddetli çarpı· 
§ıyordu ki; on on beş muhafız o
na hiç geliyordu. Baızan muhafız. 
!arı önüne katıp beş on adım ileri 
atıyor ve tekrar sevgi!Jı;ini yal • 
nız bırakmamak için geri. geri 
geliyordu. 

İşte; Türk şehzadesi bu hücum 
ın!arından birinde tekrar geriye 
doğru gelirken sevgilisinin doğ • 
rulup oturdğunu ve ellerile saç
larını yolduğunu gördü. 

Anna; korkusundan saçlarını çe
kiştirip duruyordu. Ve hazan ken
disinden uzaklaşan şehza<leye ba
ğırıyordu: 

- Orhan!. Arslanım!. 
Anna; herşeyi kavramıştı. So • 

kaktan gider.ken muhazırlar ken
dilerini karşılamışlardı. Ve Or -
han kendisini vermemek için cenk 
ediyordu. 

Notara.;ın sarayında Türklerin 
babayiğitlikleri hakkında söyle
nen sözleri müba!Ağalı bulmuyor· 
du. 

Gözü önünde on beş yirmi ki
fiye ka~ı koyan ve arslanlar gi
bi döğüşen Oı1ıana d~a ziyade 
candan ve gönülden bağlanmıştı. 
Notarasın sarayında her vakit 

lşitirdl: 

le yapıyor ve adım adım ilerli • J da, veziriazamı N<Uaraıı da, Bi • 
yordu. zanslılar da bilirdi ki; Türk: 

Muhafızlar; Orhanın şiddetli 

savleti karşsında ne yapacaklarını 
şaşırmışlardı. Bir yandan iındad 
bağırıyorlar ... Bir yandan da can
larını korumağa çaılışıyorlardı. 

Evlerde yataklarında derin uy
kuya dalmış olan Bizanslılar bu 
sokak kavgası üzerine perw:erelere 
koşmuşlardı. 

Nihayet; mübafızlar, Omanın 

kahhar savleti karşısında her biri 
bir tarafa canlarını kurtarmak i
çin kaçıştılar .. 

Türk şehzadesi; sabah tanyerl 
ağırırken sevıgilisini yavrusunu 
sırtına vurup giden bir arslan gi· 
bi omuzladığı giıbi sarayına doğ· 

ru koşarak gitti. 
Sarayından içeriye girmişti. Or

hanın sarayı, Bizans imparatoru 
tarafından verilmiş muhteşem bir 
yerdi. Hizmetıçileri, ağaları, ahçı
larile müdebdeb bir saraydı .• 
Annayı, sarayından içeri so • 

kan Orhan artık korkmazdı. Sev· 
gilisini oradan kimsecik~ er ala -
maıxlı. Çünkü; Bizans imparatoru 

Ahmed Şükrü 
Esmer 

(1 inci sahifeden devam) 

Arkadaşımız seyahati intıbala

rını ve siyasi etüdlerini bulundu
ğu memleketlerden Son Telgrafa 
gönderecek ve hiç şüphesiz bu ya
zılar, Tiitk matbuatının .SOn Tel
garf, şahsında Türk efkarı umu
miyesine en fiili ve mühim biz • 
metlerniden biri olacaktır. 

- Avrat, at, silfı.l:ı ... 
Vermezdi. 

Anna; baygın bir halde olduğu 
yere serildi. Rodoolu dilber sara
ya gelinciye kadar heyecan üze
rine heyecan geçirmişti. 
Annanın; üstübaşı yırtılmıştı. 

tl'stübaşı kan içindeydi. Bu kan 
Oıiıanın yarasından bulaşmıştı. 

Güzel kız; saray sedirleri üze
rine oturuncıya kadar şehzadenin 
yaralı olduğunun farkında değildi. 

Orhanın kıllı ve çııılak göğsün-
den kan sızdığını görünce bağırdı: 

- Arslanım, yaral.sın? 

- Ziyanı yok ... 
- Nasıl ziyanı yok?. Haydi ilaç 

sürelim ... 

- Dur şimdi ... Acele etme ... E
hemmiyetsiz şey bunlar... Galiba 
sırtımda da yara var, hele bak bir 
kere ... 

Anna; Orhanın sırtına baktı. 

Orada da bir'yara görünce çığlığı 
bastı: 

(DPvamı var} 

İnhisarlar Vekili 
İzmirden Geldi 

Birl<aç gündenberi İzmfrde bu
lunan Gümrük ve İnhisarlar Ve
kili Raif Karadeniz bugün saat 12 

de Ege vapuri'e şehrimize gelmiş, 

Galata rıhtımında inhisarlar umum 
müdürü Adnan Halet Taşpınar, 
gümrükler •baş müdürü Melhi, mu
hafaza başmüdürü Hasan ve da
ha bazı zevat tarafından karşılan

. Meslek Seçmek 
Istiyen Gençlere 

(Çocuk babalan ve velileri 
ile kendilerine bir meslek 
intibah etmek istiyen genç· 
lere bir kolaylık olmak ü
zere şehrimizdeki mekteb
lerin kayıd ve kabul şart • 
larını sıra ile derce devam 
ediyoruz.) 

Ankara Yüksek 
Ziraat Enstitüsü 

Ankara Ziraat Enstitüsü, mem

leketin ziraat, orman ve hayvan 
işlerini salahiyetle idare edecek 

mütehassıs yetiştirmek üzere a
çılmış bir müssesedir. Bunun mü
essesede tedrisatta bulunmak ü

zere mübteli.f Avrupa mem!eket
lerinden ıbirçok otoriter mütehas
sıslar celbedilmiş bulunmaktadır. 

Enstitü, tsıbii ilimler, ziraat, bay
tar ve orman fakültelerini ihtiva 
eder. Enstitüye paralı ve parasız 

leyli ve nelhari olmak üzere, kız 

ve erkek talebe kabul olunur. 

Her şeklin kendisine göre ka
lbulü lazım bir takım vecibeleri 
vardır. Cumhuriyet devrinin mem

lekete kazandırdığı yüksek ilim 
müesseselerinden biri de bu ens
titüdüT. 

Eııstitüye girmek için, Türkiye 
Cumhuriyeti vatandaşı olmak, li· 

seden mezun !bulunmak, yaşı 17 
den aşağı, 25 den yukarı olmamak, 
iyi ahlilk sahibi bulunmak, bula

şıcı lbir hastalığı olmamak ve be
den kaıbiliyeti elver4;li olmak, sta
jını veya tahsilini bıraktığı tak· 

dirde tahsil esnasında kendisine 

yapılan masr~fları ödiyeceğine 

dair noterlil<çe tasdikli bir kefa· 
letname vermek lazımdır. 

Bu enstitüde tahsil yaz ve kış 

sömsterlerine ayrılmıştır. Kış 

sömsteri ıbirind teşrinin 15 inden 

şu.batın 20 sine kadar, yaz söms

teri martın 10 undan başlar, tem
muzun 10 uncu gününe kadar de
vam eder. Her yıl tedrisata kış 

sömsteri ile ·başlanır. Başka fa • 

külte !erden naklen gelen talebe 
yaz sömsterinde fakültelere ka
bul olunur. Yüksek Ziraat Ensti

tüsüne her yıl ağustos ve eyli.ı! ay

larında talebe kaılıul edilir. Tah

sil müddeti dört senedir. 

- Türk; at, avrat, silah vermez .. 
Bu sözlerin birer masal ve ef

sane değil, hakikat olduğıınu gö
riiyordu. İşte; bir Anna için kılı
cını çekm~ kendisi için yabancı 
olan bir memleketin surları için
de rehine olduğu halde korkma • 
dan çarpışıyordu. 

Ahmed Şükrü Esmer, iki aylık 
seyahati emasında Son Telgrafın 
günlük dış politika sütununu ya
zamıyacağı i~in bu gaybubet esna· 
smda da kendi sütununda dış 

politika muharrirlerimizden ve 
giizide arkadaşlarımızdan Ali 
Kemal kendisine vekalet edecek
tir. 

mıştır. 
Vekil İzmirde Gümrük ve İnhi- l,ı!W ______ _.,. __________ I 

İtalyan ve Cenevizlilerden mü· 
rekkeb olan meşhur ve seçme mu
hafızlar nasıl da kılıcın önünde 
canlarını kurtarmak için kaçıyor
lardı. 

Bağıracaktı. İşte; tam bu sırada 
Orl}an geriye dönmüş yanına ge
liyordu. Türk şehzadesinin kara 
ve keskin gözleri Rodoslu dilbe
rin gökmavisi renginde olan göz
lerile bir an içinde çcn,gell~ti. 

Oman, sevgilisinin ayılıp kalk
tığını g6rünce döğüş şiddetini art
tıroı. Biraz evvel ve hatta, döğüşe 
başladığı dakikadan ı bbaren ne o
lur ne olmaz diye kuvvetini ida -
reye ve tüketmemiye çal~an şeh
zade arslanlar gibi gürledi ve 

- Hedindi sizi gidi kafirler, • 
Diye şahlandı. Bir yandan da 

seYgilisfne seslendi: 

ı------- ---- -----
Üsküdar ikl·nci sulh hukuk ha

kimliğinden · 

Üsküdarda Arakıyeci Hacimeh
met mahal'csi Bağcı odalarında 
12 numaı-alı hanede mukim iken 
akıl hastalığı dolayısile Bakırköy 

emrazı akliye ve ası.biye hastane
sinde tahtı tedavide bulunan li -
manlar işletme umum mlidürlüğü 
Jşle'tme şubesi puvantörlerinden 
Ahmet Enverın umur ve hususa tını 
tedvir etmek üzere mezkur ha -
nede mukım annesi Emsal Tüma
yın vasi tayinine 21/7 /939 tari -
hinde mahkemece karar verilmiş 

sarlar Vekaletine bağlı müessese
lerde tetkiklerde 'bulunmuş, işler 
üzerinde izahat almış ve direktif
ler vermiştir. Raif Karadeniz bir 
iki gün şehrimizde ka~arak inhi
sarlar umum müdürlüğünde meş

gul olacak ve ıburadan Ankaraya 
gidecektir. 

Bisiklet Çocuğa 
Çarptı 

Kasımpa~ada Bahriye caddesin
de oturan Roza adında 'bir çocu
ğun ıbindiği bisiklet sokakta oy
namakta olan 4 yaşında Necmi a
dında bir çocuğa çarparak başın
dan yaralamıştır. 

••••••• 1 ••••••••••••• 1 • 1 • 1. 

olduğundan bu hususta itirazı o
lanların tarihi ilanden itibaren 10 
gün zarfında 939/101 dosya nu
maralarile mahkemeye miiracaat
lan ilan olunur. 

- AnnaL Kalk durma!. Peşi

me düş ve yürü ... 
Anna; Orhanın bu sözleri üze

rine olduğu yerden insiyak! bir 
ilca ile doğruldu. Sahilinin peşine 
takrlan bir kuzu gibi takıldı. 

İstanbul Belediyesi İlanları 

Orhanın ikinci 'bir narası işitil
di: 

- Anna, kavuğumu meydan 
yerinde bırakma!. Türk eri için 
ayıbdır bu ..• 

Anna; esasen sevgilisinin kavu

Beher metre 
muham• muhammen 
men bedel Fıyatı 
Lira Kr. Lira Kr. 
300 00 1 50 

125 00 2 50 

ğunu da almıştı. Hiç o güzelim 
45 00 

başı örten bu eşsiz ve ha§llletli ı----
4 50 

miktarı 
metro 

200 

50 

10 adet 

Cınaı 

12 milimetre kutrunda 24 telli keten 
hortum. 
40 milimetre kutrunda telli 1§.stik 
hortum. 
112 milimetre kutrunda reJrn.r. 

serpuşu sokakta bırakır mıydı? 470 00 
Othanın kavuğu üzerine takılı Yukarıda miktarları ve muhammen bedelleri gösteril<liği veçhile hor· 

iri ve pırlantalı sorgucu mehta • tum ve rekxır açık eksiltme suretile alınacaktır. 
bın ziyasile kaynaı:arak parıl pa- Buna ait şartname bedel.si2 olarak Belediy., muha.sebesinden ve-
rıl parlıyordu. ri1Jr. 
Şimd.; Turk şehzadesinin mu- Eksiltme 11/8/939 cuma günü saat 15 de a.,Jediye encümeninde ic-

harebe kuvveti daha ziyade art- ra edilecektir, 
mıştı. Bütün şiddetile ve iri ba- İhaleye gireckler otuz beş lira yirmi beş kuruş miktarında olan 
zusunun hükmüne bağlı ohın eğri muvakkat teminatı Belediye veznesine yatıracaklardır. 

kılıcl:e mtthafwar üzerine ham- Kevfivet istekli oLanlarca bilinmek fuıere iliın olunur. (5627) 

Fransız Askeri 
Heyeti 

(1 inci sahifeden devam} 

Heyet Ankaradan hareket eder

ken, Ongenera.I Asını Gündüz, Mil

li Müdafaa Vekaleti Müsteşarı 

Korgeneral Nazmi, Genelkurmay 

Korgeneral Sabit ve d!ğcr Gene

raller tarafından uğurlanmış, :mu
zika Türk, Frarn;ız milli marşla

rını çalmış, bir askeri kıt'a selam 

resmini yapmıştır. 

* Paris 27 (A.A.)- Hükfımet me

hafili, yakın şarktaki Fransız kuv
vetleri kumandanı General Char

les Huntzigerin İngilizler, Fran • 
sızlar ve Sovyetler erkitnıha.rbi -
yeleri arasında Moskovada yapı

lll<'ak olan görüşmelere iştirak e
decek Fransız heyetine riyaset et

mesinm muhtemel olduğunu be
yan etmektedirler. 

Mumaileyhe Li'J.e askeri valisi 
General Doumenc'in refakat et

mesi muhtemeldir. Maamafih ay
ni mehafil, henüz nihai bir karar 

ittihaz edilmemiş olduğunu be -

yan etmekte ve İngiliz, Fransız 
hüki.ımetlerinin bu akşam Molo
tof ile görüşecek olan Seeds ve 

Maggiar'a 'bu sabah gönderilecek 
talimat husıında mutabık kalmış 
Hduklarını ilave eylemektedirler. 
Yapılacak olan müzakereler, 

halen mC'VCud son müşkül hak • 
kında cereyan edecektir bu müş
kül, şudur: 

Dolayısile yapılan tecavüzün 
tarül. Ayni zamanda erkanıhar

biyelerin müzakereleri hakkında 
da görüşiılecektir. 

Uzak Şarkta Büyük 
Rus - Japon Harbi 

(1 inci sahifeden devam} 
!ere şiddetli bir nota verımişlerıdir. 
Rusya ile Japonya arasında pat -
!ıyacak 'bir 'hanbde Salıalin adası 
ateş içine girecektir. Japonlar bu 
adayı tamamen işgal etmik niye
tindedirler. Bu suretle Sovyetle
rin ibu adaıdaki bütün deniz ve ha
va üsleri Japonların eline geçe
cektir. 

Mongolistan hududundan Man
çukt>ya doğru akan Halsea netıri
nin mik.rdblandırıldığı söylenmek· 
tedİ!'. Son günlerdeki Rus - Japon 
çarpışmalarında her iki taraf da 
zehirli gaz kullanmaktadır! Man
çuloonun en büyük şehri olan Har
bin cepheden gelen yaralılarla d<ı
luıdur. Sovyetlerin Milli Müdafaa 
Komiser muavini Hulk Uzak Şat'
ka hareket etmiştir. Şimali Çin
deki Japon orduları kumandanı 

Suciyana da cepheye lhareket et
miştir. ~tlerle Japonlar ara
sın<la büyük bir hanbin başlıya

cağını gösteren alfun<!tler çoğal

maktadır. 

AVRUPADA BİR HARE 
ÇIKARSA 

Londra 27 (Husus1) - İngilte
re, Son Tok)"O anlaşması ile U
zak Şarkta bitaraf ka:ln:ıağa karar 
vermiş bulunmaktadır. Ancak İn
giltere, tı>bii şerait avıdet ettikten 
sonra, meseleyi tekrar mevzuu • 
bahsetmek hakkını mühafaza et
.mek:t€dir. 

Yeni anlaşmıya göre, Japonya, 
eğer Avrupada 'bir mu'harebe çı

kama bitaraflığını muhafaza ede
cektir. 

fevkalade mühim olacağından A
merikanın J aponyaya karşı takib 
etmekte olduğu harici siyasetin 
yeniden gözden geçirilmesi icab
eder. 

B. Vandenberg, takririnin bi -
rinci kısmının münakaşasının ta
cili malmadile Brük•elde bir kon
ferans akdedilmesine dair olan 
ikinci kıısmından sarfınazar etmiş
fü. 

Ko:ı:ıgre kulislerinde İngiltere -
nin Japonyaya yapmış olduğu fe
dakarlıkların Amerikayı Japonya
ya karşı azimkarane 'bir infirad 
hattı harek.,ti taJ<ib etmek mecbu
r~yetin<!e bırakmakta olduğu, çün
kü İngiltere 'bütün dikkatini Av
rupadaki vaziyet üzerinde tem~
küz ettinınek mecburiyetinde bu
lundukça onunla mesai birliği yap
mak iınkii.nırun mevcud olmadığı 
mütaleası ileri sürülmektedir. 

B. Bit tınan, B. Vandenberg'e mü
zaheret etmiştir. Mınnaileyh, ayan 
meclisinin kongrenin tatilinden 
evvel bu ibıibda bir karar ittihaz e

. diıp etmeyeceğini söylemekten im
tina etmiştir. 

tiÇ GtiNLITTİK IITTJHAREBE 
VAZİYETİ 

Moskova 27 (A.A.)- Sovyet • 
Mongol kuvvetleri kumandanlığı 
tebliğ ediyor: 

Sovyet - Mongol kuvvetleri, 23 -
W temmuz tarihinde Khallin neh
rnin şarkında Japonların birçok 
taarruzlarını tardetmişlcr ve mü
tecavi:zleri ağır zayiata uğratmış
lardır. Halihazırda bu mıntakada
ki bütün mevzHerine sahih bulun
maktadırlar. 

Almanpd 
İcin CıkO· 

' ' 
Yol .. 

(1 inci sahifeden ie«
61 

tısadi davalarını, iptl ai ve 
ihtiyaçlarını temin dav asını 
hüviyet ve ren .~indeıı aY 
serbest rekı>bet ve tıc.ret şı. 
na döndii\l gün h em kend' 
ha musallat kildığı chayat 

5 

kfıbusll'lldan kurtulacak, } _ ~ 
manyanın refah ve inkişt ~ 
met edecek, zenginleşecek. b 
insanlığın :huzur ve saadeıiJllııl' 
hude yere bozmaktan uzıl~ 
caktır. Almanyanın ker . ı def 
!arını kendi hududları ı"1 n ,/:J 
min etmek ve bunu tenıın dİ 
mek için de Hindistana '<~c 
nişlemek arzusunun lıtıgıı 
bir hayal ve rüyadan .arel 

ğu tahakkuk etmiş bı.ı ·un!~ 
göre işaret ettiğimiz yola 

50•' 
muhakkak ki eninde ve ·~ 
kendisi için zaruri bir ınab~ 
tisab edecektir. 
Eğer, Almanyanın serııest 

ret ve rekabet sahasında il" 
fakiyet>ni teshil edecek 51 

arasında Akdenizde ·bir 

temin etmek de :bir ıneCb 
ifadesi içinde bulunuyorsJ 
da hiç şüphesiz en kolaY vı ~ 
kün tarafı esasen şimdiden 
siyasi ve iktısadi nüfll1'U 

f,l 
giren İtalyan limanları ıııJ 
ki hakimiyeti ve ı;tisınar ı'I' 
muhafazadır. Tri~ este _b~ ~ı 
A vusluryanın var isligını ~ 
Almanya için Pekfılii /. rı' 
açılan en müker.unel liC

3 

pısı olabilir. 

ETEM İZZET flı;l' 
Japonyayı antilro:mintern pak • 

tan maada, mihver devletlerine 
da:ha ziyaıde yaklaştırmak istiyen 
Almanyada bu anlaşma lbüyük bir 
infial uyandırmıştır. Alman siya· 
si. mahafili, İngiltercnin Uzak 
Şarkta yaptığı fedakarlığın. Avru
pada vaziyetini daiha ziyade ta.h -
kim etmekten ibaret olduğunu an
lamış bulunmaktadır. 

23 temmuz tarihindeki hava mu-
harebeleri esnasında Japonlar 15 ı,.. ________ ,_...-

AMERİKA ARTIK İNGİLTERE
YE GÜVENMİYOR 

Vaşington 27 (A.A.) - Ayan 
meclisi Hariciye encümeni, Hari
ciye nezaretinin Japonya ile mün
ak.id 1911 tarihli ticaret muaıhede
naııne:;ini leshcdeceğiıri Japonya
ya ihbar etıme.;ini taleb eden Cum· 
huriyetci ayandan Van.denberg'in 
takririni tetkik etmiştir. 

Bu baptaki müzakereye hafta 
bitmeden evvel de-vam edilecek • 

tir. 
Encümen azaları, dün bilhassa 

İngiliz - Japon itilfıtı hakkında gö
rüşmüşlerdiır. Hasıl olan intiba şu 
mcrkeııdedir: 

Bu itilafın Amerikanın Çinde
lti menfaatleri üzerindeki akisleri 

Danzig'de 
Yeni Alman 
Kuvvetleri 

(1 inci sahifeden devam) 
Meri\ nişanı verilmiştir. Cenazeye 
yüze yakın çelook gönderi~miştL 

DANZiG ALl'dANYAYA 
GEÇEMEZ 

Varşova 27 (Hususi)- Danzig
teki Alman lıazırlıklarından bah
seden Ekspres Pornoni gazetesi 
diyor ki: 

cDanzig kal'iyyen Almanyaya 
geçemez. Bu hus~ta en küçük ·bir 
teşebbüs derhal ha~bi intaç eder. 
Baltık kenarında Almanyanın 
menfaati varsa, bizim de men1a
atimiz vardır. Son teşebbüslere 
bakınca, Versay muahedesindeki 
ahkamın bu sefer adamakıllı tas· 
hih ve takviye edilmesi !hım gel
diği kanaati hasıl olmaktadır.• 

DOLFÖS'tlN öLDtiRtiLDOOti 
GÜN 

Viyana 27 (Hususi- Eski A • 
vusturya Başvekili Dolfüs'ün öl
dürüldüğü günün beşinci yıldönü
mü naziler tarafından mera· 
simle kutlulanmıştır. On üç 
Avusturyalının idam edildiği mah
keme avlusunda nutuklar söylen
miş ve Hitler rejimi hakkında si-
1ayişkfu- nutuklar .stiylenmistı.r. 

aveı tayyaresi, 2 bombardıman 
tayyaresi, 2 istikşaf tayyaresi ve 
.bir de harekatı idare eden 'bir ha
va gemisi kaybetmişlerdir. 

Sovyetlcrle Moııgollar, 5 tayya
re kaybetmişlerdir. 24 ve 25 tari
hinde çok mühim mücadeleler ol
muştur. 

24 temmuz tarihinde Japonlar 
34 aV<:ı tayyaresi, 2 •bombardı.ınan 
tayyaresi, lbir ha va gemisi kay -
betmişlerdir. 

Sovyetlerle Mongollar ise yal
nız 9 tayyare kaybetmişlerdir. 

25 temmuzda, 19 Japon tayya
resi düşürülmüş ve bir hava ge
misinde yangın çıkarılmışt:ı.r. 

Sovyetlerle Moııgollar ise 6 tay
yare kaybetmişlerdir. 

23 tarihindeki muharebede Sov
yet - Mongol tayyareleri, Japon· 
!arın hafif bombardıman tayyare 
filolarının kumandanı albay 
Kowaro'nun tayyaresini yere in
meğe mecbur etmiş ve albay esir 
edilmiştir. 

Bu sabah 
İstanbul Etsiz 

Kaldı 
Bu sai:ıadl ktanbul cihetinde bir

çok kası>blar etsiz kalm:ış, lokan

tacılar ve halk kasab dükkaıılan 

önünde 'birikerek saatlerce et bek
lemişlerdir. 

Kasalılar şirketinin Karaağa;; • 

taki et nak.Jiye şubesinden veri

len malumata göre, et nakline her 

zamanki gibi gece yttısından iti· 
haren 'h~lannnş ve her tarafa et 

görııderilmiştir. Yalruz İstanbul 

c:lhetinin bazı yerlerine, kamYQn

larda meydana gelen iınza dola

yısile et gitmemiştir. 

Bozulan kamyonlar Beyazıdda 

kalmıştır. Bunun üzerine tedbir aJ. 

mak üzere, bu kamyonlardaki eti 

kasab dükkanlarına başka vasıta

lar la nakletmek zarureti haısıl ol· 
muştur. 

Et nakli işinin belediyeye ge!)

mesi arifesinde bir kaç kamyomın 

birden bozulması ve mühim bir 

gıda maddesinin Ji;tanbullula:ra 
vaktinde yetişememesi üzerlne a-

1.Akadar ımakamfar tahkikata baş· 
lamış!ardır. 

Tiran 
Sokaklarıııdı 

Yaftalar lı 
(1 ir.ci sahifede11 

Kahrolsun İtalya + :ı.lıf 
= harb cepheııi. .. > 

İtalya aleyhinde başlı~3: 
kaıbil propaganda üzer~e~ 
kata kalktıkları zanned1

• J 
kabaıhatli, kaıb;ilıatsiz b'~ 1 

seler tıev-ki.f eı.lflmişlertlil'P 
kufü:r arasında. kadı~la~ 
ğu ve ekıserisrnı eski ~- ~ 
zabitlerinin teşkil ettıG 1 

mektedir. ~ 

Geceleri her sokak lı~ 
kaç nöbetçi konma.k~ıf. 
rağmen menfi propagıl ı 

ne geçilememi-ştir. Nöb:(' 
si alan İtalyan as~rıerı 
rısından sonra korkaraJC 1 
rafa sinmektedirler. ıJ,ıllJ' 
kumet nCJbetçilcri Ar118~1i 
teşkil <"tmek üı~re Jıaf' 
mişlir. 

Birleşi1' ~ 
Amerika1'1 

Hususiyetle 
(5 inci ıayf~da» 0 

kra;ıı tarafa geçmeıle~ 
ler. Yokısa mübakkak ,ı 

Ç~e J 
bil altında kalırkr.. lfl'" 
mdbiller 90k sür'~ ili I 

Subway'da (Yeraltı ~ 
ri), ne kontrol m~~ı~ ıı' 
let veren vardır. Y :ı)Pıci ~ 
ki vardır. Trenler ôe ı u)fl 

te işler: Up tovwn - Y ,, f 
• • e~'· 

Down town • aşagı · ı 

cu, bir turnikeye 5 sei' 
tasyona, sonra vago"8 

diği yere gider. r'f 
Yeraltı .. ;mendifcrlı~i v ., • 

pres trenleri çok sür / 

ancak bir kaç müJı.iıftl 
durur. prifr' 

Koca Nevyorkto 
araıba vardır ,.t 

Nevyork, Birleşik ..al 
merkezi değildir. Jlıı· ,> 
!atının merkezlcr.i ııef 
dadır. 



25 Sene Evvel, Umumi Harb Arefesinde 

Prençip'i sorguya 
çeken hakim anlatıyor 
İki Ölü, Arkalarından On Milyon 

Yazan: Rahmi Yağız No. 36 

B Ölüyü Nasıl Sürüklemişlerdi ? 
arut Fabrikasına Taarruzla Sarayboonada 28 baziran 1914 ması muhtemel kurşunlara vücu-

Du·· V k•t • K k J d d k ~:~:~i~a~~~~!~~~d ~~:;~ di~;~r :~~i:~!:rü~:ı~:ıe 
şmanı a 1 sız uş u an ır 1 h3.k;,n.i Leç P!ef!erkatilPrençip oturuyordum. Koşa koşa beni a-

ve suç arkadaşları hakkında adli ıa.ınağa geldiler. Ben de daireme 

iter Halde Bizi Takibe Çıkmışlardır,Kimbilir Kaç t~k::~::m;: ~:ıişt~effer gi::!;m~ec~:iold;~iştim ki, 

Muhrib Marmarada Peşimizi Kovalıyor. :~t~:P~~:~an;:a::ın~~z:;::~ ~::~~~i~::ş:ad:ı~~!~~~a~:! 
~es· d' Çünkü yaptığı tahkikatın verece- hışmına uğramış. Katil hiç tered-

bahirı u ıye, daJıa düşman tahtel- Klavya bir defa daha etrafı göz- den razıydı. Baruthanenin bom - ğı neticeler dünyanın mukadde _ düdsüz bana dedi ki: 
~'"-·erinin ilk akınında, B 7 sü- den geçirdikten sonra yine pres- bardımanını Osmanlı donanma - - Evet, ben öldürdüm. Çünkü 
,:"ı'" ı I:lelbro"k tarafından Bog-·~- h k ıl ğ ek raLına taallı'.ık ediyordu. ... ~ kopunu içeri çekti, ikincisi ile ko- sının oş arş arnıyaca mı P veliahd cenıib Slavlarının milli 
ı ... orııido atılarak batınım.~ top- t m hesab eden ikinci, rota üzerin- o tarihte Pfeffer 37 yaşlarında, 
"'11 ı... ~ nuş u: 'ik, d al k ... . . hayatını boğmağa uğraşan Habs-
t~, l""fbyaya çıkarılın~ •Mes'udi- - Ben, daha fazla ilerlemek - de seyre devam etmenin bir fe!A- dı.ene1rı1 .b ınk ç, ç ış and ·ı.ığır 1ı.nsanıb' - burg emperyalizminin bir mü _ 
•·rı a . as. ı ıs· mı' v-ilen ı-.. kını' ata t lim · kt · k tl t' l eğ' · d tahmin 1 ar azanmış, e er ı ır •< C§t ~ '"'' en, ana gırme en vazgeçı - e e ne ıce ene mı e d B arihi 1 . messilinden başka birisi değildir. 
il ırıJınişti. yorum. Ne dersin?. etmişti. Süvarinin fikir danışma- memur u. u 1 mese enın na-

l'Ud.ey i.It tahkik kA ki ti Birçok memleketlerden gazete-
~" L • •Dersaadet. vapuru- İkinci kaptan, İzidor buna dün- sına mukabele etti : (Devamı var) z · atını ze ve yase e 
• "at d 'd ed' d ciler hücum ettiler. Hiç birisi bir 

a..ı ır ıktan sonra Marmaraya ı are ıyor u. 
-."lrkc dakika peşimi boş bırakmıyordu. 
teriıı n objektiiinde bu destro- p 1 K 1 G • 1 Beş sene soma mütareke imza 
htİııi hayalini gördü. İşin mahi - 0 onya r a içesi uzeı edilince, Avusturya - Macaristan ACELE EDİNİZ, SffiBİSTANA 
liiıe biltııiyen düşman süvarisi, hükılmeti namına tahkikatı idare ÜLTİMATOM VERİLECEKTİR 
ı .•• r~. nda rasladıg"ı '''"-k dest- M t s - t• eım· 1 P!eff l ı· 1 t "'-rı . .. ""' • • "" ış 0 an er, a e ace e eş- Derhal taıhkikata ıbaşladım. Bir 
&l>çen nı tarassud etti. Limanda ar 1 ye 1 n erg UZ eş 1 kil edilen ıbir halle mahkemesi ta- kaç gün sonra suikasd bütün çıp-
llıaııı karmakarışıklık.lardan ta- rafından yakalattırılarak idama laklığile meydana çıkınca, millet-
~ri en gafil bulunan destroyer (5 inci sayfadan devam) Polonya asilzadeleri geliyordu. mahkılm edilmişti. Bu muhake _ ler efkarı umumiyesinde büyük 
h : bır sükiln içindeydi, vardi- ranya, Pudoli eyaletlerini geri al- Hepsinin e~biseleri sırma işlemeli me, Bosna Saray civarında, Pfef- bir heyecan hasıl oldu. 
haıı~~lldaki rasıdlar, herşeyden dı. ve kıymetli taşlarla süslü idi. Ara- ferin sonradan tayin edildigı" · kü-'•tz d O zamanki Avusturya Başve -
lılnu .. uruyorlar, denizin yü - Hükumet kasaları bomboştu. So- balar, atlar da öyle ... Kraliçenin çük Tuzla şehrinde cereyan edi- kili doktor Friedrich Viesner biz.. 

ll !.'özetliyorlardı. üzerinde kıymetli bir kürk vardı. d Ik h'd rOdey p bieski kendi ımalikanelerini teriıin yor u, eski müstantik ha ın ı - zat Saray Bosnaya gelerek hen _ 
C!! ~ elen,gıderyayı gorun- Gögs" ü pırlantalardan görümnü - d ka k -'-il "etldini etti, ordunun eksiklerini tamam- etine rşı kendisini orıry..., - den malılmat aldı. 
~ zaptedemedi, arkasın- ladı. ıı sonteşrin 1673 de Koşizrn yordu. miş ve bir kolayını bularak iz bı-
Çiriııı:Uazzam tehlikeye, ele ge- zaferini kazandı. 17 inci yüz yılın Tac geyrne merasimi büyük ki- rakmadan kaçmıştı. Artık o za- Yaptığım tahkikat galiba a -
l'o;. • batırılma, kavalıyan dest- lisede icra olundu. mirlerimin nazarında yavaş gidi-

erlcr 1 en meşhur muhare'belerinden biri mandan itibaren ismi de unutul- d Ç" k" b' .. v· ad 
teııliı.... . arafından esir edilme Sobieski mk zeki idi. Sekiz lisan yor u. un u ır gun ıyan an 
l ~<:Sın olan bu muharElbede düşmandan "" muştu. ·~it! e rağmen torpiıdolarını konuşuyıordu. Edclbiyata, güzel şöyle bir telgraf aldım: cTahkika-

..._ ;:;•. 20 bin ne>fer telef o1du, 10 bin ne- san'atlere merakı vardı. Güzel re- FACİA tınızı neticelendirmek için acele 
t Ya!. fer de Dniest.er nehrinde boğuldu. · ediniz. Sırbistana 'bir ültimatom 
., ll\rinı Verdi. Mişel ölmüştü. Sobieski, muzaf- sım yapardı. Tarihin en büyük bir faciasın -
"'· 13 .. Selbi.eski, 1690 seneısi şubat ıcym- da gayrimes'ul bir vazife almak - verilecektir .• 

1- ıın k til !' "bl · d fır ferane Va~vaya girdi. Diyet a-"Yaıı llti. a ıyu erın en - da hastalandı ve ayni sene hazi - la şOhret kazanan bu adam, şimdi N:ihayet gizli teşkilat azasından 
lı.iıı ınerzni, iki su yılanı gibi zaları: ran ayının 17 inci günü, saltanatı- küçük. Karlovak şehrinde çekil _ Tri!ko GrabeShi de söyletmeğe 
b;·ı..~a'lelerine doğru kn.o:tular cYaşasın Soıbieekl! ... Ya 0 kralı- nın ~· ı·nc1· senesı'nde öl' du". Son •"- ff k ld B d l'k 1 ":-.; . -· ' ,., ~ miş oturmakta ve bahçesi ile meş- mu va a o um. u e ı an ıyı 
~tı. 8<llliye sonra de"•etli bir mız olacak, ya da hep birden öle-•llı • ., zü şu olmuştu: gul lmak' d jandarmalar epeyce tazyik ebniş-
ı., a sesi Yedikule ve Bakır - ceğiz! ... • diyorlardı. M · 1 il' 

0 
.a ır. 1 d" - .. ı · k t · ı ""!' Uf .. ,_

1 
c arıye , sevg ım.... Bos f . ınd h.. ~ k er, ogmuş er, ış ence e mış er, 

~"'-n "" arında çinladı, halk he- MARI.ET POLONYA KRALİÇESİ na acıas an ır ç,:yre --.. a d Kraliçenin yasına, kederine son k disil .. .. - fakat ağzından bir kelime alrnağa 
~ı;, üştü, gur" illtü arasında iki asır sonra en e goruşmege 

... " On sek.iz ay sonra, 1 şulbat 1670 yoktu. Polonyada oturamadı. Ro- 'd h · 1 1 muvaffak olamamışlardı. Bana 
kr ..... b' ara alan Pelcngiderya da gı en ir gazetecı şun arı an atı-

,. lllı: b t de lcral ve kraliçe büyük bir alay- maya gitti ve 30 son.kanun 1716 da, yor : her şeyi itiraf etti. Saray Bosna-
•iııe gö .. a tı, Marmannın sine- la Krakavi'ye girdiler. Öıııde Afri- yetmi1 beş yaşında ol:duğu halde da ikinci bir bomba daha hazırla-
dl!i:t•o ltıu.ldü. Marmaraya atılan cPfefferi bahçesinde buldum. 
ı • Ye 1 kalı esirler yürüyor, arkasından öldü S .. ·ı · d Ç" k" mış olduklarını söyledi. Bu ifşa -
ıJ.il\j r er arkalanndaki bu in- ... esimı ışı emıyor iL un u sa -

~lltdı duY'dular, Pelen,gideryanın ğırdır. Elini kulağına huni gibi at da büyük bir heyecan uyandırdı. 
lltUre~ırıa koştular. Suya dökülen Her Sahada Bu" yu" k 81" r Faalı"yet Var tutarak sesimi işitmeğe çalışıyor- Suikasd tahkikatı e<;nasında he-
•tıe il °?atı topladılar. Sonra sür- . du ve niçin geldiğimi anlayınca men kimse ile temas etmiyordum. 
lııh- erıye, henüz 0 civarda bu- gülümsedi ve beni evine götürdü: Karım Saray Bosnada değildi. Her 

... ,,~ ı (4 üncü sayfadan devam) bazı kimselerin tevkif edildikleri 
lra"'a· ı iı.zıın gelen tabtefüahiri _ Hi9bir şeyden korkum yok, sahalı silahlı polislerle birlikte bir 

•• , ga k çoktur. İşte son günlerde Alman şimdiye kadar gelen malumattan 
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HiKAYE: 

i 1 k Eseri 
(4 üncü sayfadan devam) 

- Maşallah desenize canım, de
di, evladıma nazar deyecek! 

Bütün bu sözler şüphesiz Sai
mi pek sevindirmişti. Delikanlının 
o sırada hissettiği sonsuz saadet -
ten ve büyük heyecandan kalbi 
hızlı hızlı çarpıyor, sevincinden 
gözleri yaşarıyorou. 

• •• 
Saim Günay cTünaıydın. rnaı

baa.sına girdi, kapının yanında du
ran kapıcıya başmıiharririn oda
sını sordu. Kapıcı odayı tarif et
ti. Saim üçüncü kata çıktı. Baş

muharririn kapısı önün& gelince 
durdu. 

Delikanlı o zamana kadar hiç 
bir matbaanın kapı:sından içeriye 
giıunemişti. Utanıyor, sıkılıyordu; 

daha başınuharririn odasına girme
den duyduğu heyecandan kalbi, bir 
yavru kuş gibi çırpınıyordu. Ni
hayet bütün cesaretini tıoplıyarak 
kapıyı vurdu, içeriye girdi. Oda
da başmılh.arrir yalnızdı. Çalıııı -
yordu. İçeriye birisinin girdiğini 
h;,;sedince. ağır ağır ba~ını kal -
dırdı. Saime 'baktı. 

- Ne istiyorsunuz oğlum? de
di. 

ta.hkikatı hayli müşkülleştiriyor
du. Mesela bir gün Rusyadan bir 

mektı.11ı aldım .Dairemde, maz -
nunlardan 'birisinin getirilmesini 

beklerken, okumak üzere mek:tulıu 
açtım. Kağıddan burnuma doğru 

boğucu bir koku ~ldi. Başım şid
detle dönmeğe başladı, mektubu 
hemen fırlattım. 

Mütelıaıssıslar tanafından der-. 

Delikanlı eserini uzattı ve: 
- Gazeteniz için bir roman ynz

dım, dedi. Eğer muvafık görurse
niz ... 

Başmuharrir kendisine uzalı -
lan romanı aldı. Kısa bir müddet 
çini mürekkebi ile yazılmış c Ya
nık ka~b• !başlığına baktı, •Saim 
Günay• imzasını okudu, sonra ge114 
adama döndü: 

- Peki efendim, dedi. Romanı
nızı okuyayım, eğer muvafık gö
rürsem; münasip bir zamanda tef
rikaya başlarız. On beş gün sonra 
tekrar teşrif ediniz. Eserinizi dcre>
edip etmiyece.ğim!zi söylerim. 

... 
Araıdan iki hafta geçti. Bir ay 

geçtL Fakat Saim Günay tekrar 
mabbaaya gitıned~ daha doğrusu 
gidemedi!. 

- Ya eserimi iade ederlerse?!. 
Diye aüşünüyor ve bu düşünce o
nun tekrar cTünaydın• matbaası
na gitmesıne engel oluyordu. 

'.Delikanlı c Yanık kaih• in ilan
larına tesadüf eder ümldile her 
akşam bir Tünaydın gazete.ıi alı

yor, fakat gazetenın her sahiiesi
ni dikkatle tetkik ettiği halde böy
le bir yazıya rastlamıyordu. 

Niılıayet romanının neşredJi p e
dilmiyeceğini mektupla sorup öğ
rermı.eğe karar verdi ve gönder
diği mektubun üç gün sonra ce
vabını aldı. 

.Sayın •bay, 
Yanık kalb adlı eserinizi oku -

duk: güzel! Edıt>i ve içtimai o
lan romanınızı süsliyen teşbihler, 
tasvirler hakikat.en pek güzel!. 
Bu muvaffa.kiyetinizden dolayı si
zi takdir ve tebrik ederiz. 

hal yapılan tahlil neticesinde mek- Yalnız bu güzel ve orlji
tub kağıdının zehirli tıir gazle nal eserinizde öyle muğ -
muamele görmüş olduğu tcsbit e- lak cümlelere rastladık ki, çetin 
dildi. Bu mektubun kimin tarafın
dan gönderildiğini öğrenmek ka
bil olmadı. 

Prençipin isticvabı bir türlü i
lerlemiyordtL Genç katil, sualle -
rime tek kelimelerle, ekseriya da 

menfi olarak cevab veriyordtL An
cak kendisini hakikatlerle karşı 

karşıya bıraktığım zamandır ki, 
hüzünle başını önüne eğdi. Onun 
bu hareketi, bir itiraftan başka 

birşey değildi. 

SIRB HÜKÜM.ETİNİN 
HABERİ YOKTU 

Suçlulardan hepsi de hükumete 

muadeleleri çözmeğe uğraşan ri
yaziyeciler gi.bi bu cümlelerin ifa
de ettiği manayı anlarnağa çalış
tık, fakat muvaffak olamadık. 

Bundan başka romıwıınızda mev· 
cud bazı fikir tezadları, gayritabii
likler, ufak tefek gramer hataları 
da dikkat nazarımızı çekti. İşte 
lbu sebeplerden dolayı malesef 
eserinizi gazetemizde neşredmni -
yeceğiz. Özür diler, saygı!Arımızı 
Slln8'I'IZ .• > 

JMEHMED HİCRET 

• . . .. '"' . . . ... . '"' 
Üsküdar 1 inci Sulh 'Hukuk ha-

kimliğinden: 
llr oştular. anlaşılıyor. Fakat bunlar hep tah- dedi, vicdanım müsteriht.ir. Çün- otomoıbil beni evimden almağa ge-

~;,O(iey E. 13 ün bülıin dalma propaganda teşkilatının yeni faa- kü ben sonuna kadar ancak vazi- lir, daireme götürürdü. Ankarada u:....sımeydanında Feh· 
1 ""Yetil d liyetleri nazarı dikkati ce1bederek kikata aid teferrüattır. Asıl şaya- duklarını şiddetle reddetmişlerdi. 

mensub bir adamla le.masta ibuluıı-

•tın•- e erlnlere çekilmiş, su nı dikkat olan ıkeyfiyet bugu"n si- femi yaptım. Sonra ben mezarıma Harbe tekaddüm eden 1914 tem- mi Koç mağazasında muhase!.eci 
h •• "" se)'fed k H d Fransada olsun, İngilterede olsun . d • 1 k d' 1 Avusturya hükılmeti memurla-..,, arka ere ayırsıza a - !ahlanma yarışında Almanya ile sır götürecek ı.nsan egilim. Sak- muz ayı gün eri ço en ı~ ı ge- Necmi Vural: 
d. sına geç · k mukabil tedbirler alınmıştır. b - k rının bütün işaalarına rağmen, 
""1' or mış, geceye a- Fransa ve İngiltere arasında na- lıyacak hi9 ir şeyım yo · çiyordu. Muharebenin ilan tarihi Hazine \'ekili tarafından aleyhi-
4u ko~a, saklanmıştı. İşte, Trito- Geçenlerde İngiliz gazeteleri- sıl bir mücadele varsa, diplomat- Suikasd günü kızımla beraber, benim kararıma bağlıydı. Çünkü Sırb hükumetinin ıböyle bir sui- nıze ikame olunan maaştan fazla 
'!ılen l'ü U.au, gizlenmeğe mecbur nin çıkardığı bir hesaba göre bu- !ar alemınde de bu memleketler şehir sokaklarında gezmeğe çık - tahkikatın neticesi hakkında ve - kasd hazırlandığından hiç 'haberi melhuzunuz olan 30 liranın tah -
lraıııak :~ destroyerleri, Brodeyi günkü Almanyanın haricinde pro- birbirlerile nasıl mücadele edi - mıştık. Şunu da hatırlarsınız ki receğım raporu bekliyorlardı. yoktu. Bunu bir hakikat olarak sili davasından dolayı giindcrikn 
te~ l' •çın sahil boyunca ilerli- paganda için her sene 20,000,000 yorlarsa propaganda sahasında da 28 haziran Suıbistanda milli bay- ka.bul etmek lazımdır. tebligat üzerine müıbaşir tarafın-
tl)'d; <lşoı Ve Samswı muhrible - İ .. 1 · SLAVLARI TENKiL ETMEK M , ngiliz lirası sarfettiği soy enı - bundan aşağı olmıyan bir didiş - ramdır. Yirmi beş sene evvel 0 • uhakemenin sonunda reiıs maz-- dan verilen şerhten ve zdbıtaca 
ı ltal>iteıı. lC yordu. Diğer taraltan Fransa.da menin şiddetle devam ettiğidir. gün Saray.bosna iki sebebden do- LAzIM nunlardan bu işi yaptıklarıııdan yapılan tetkikattan ikamet.gôlıı -
~Unduğ 11 lavYe bir müddet bu- layı baştanbaşa donatılmıştı. Biri Vı'yana başvekalet dairesinde dolayı pişman olup olmadıklarını nızın meçhul olduğu anlaşılmış ve 

'O~"·ıı 'lerde kaldı, sonra pres- o t L' b"f" "k 1 d 1 1 

~ ~ hvaş yavaş suyun üstü- r a • ıse u un 1 ma ers erı milli bayram, diğeri de velialıd ben tahkikatımı bitirmezden çok sormuştu. O zaman Prençip aya- tarihi ilandan itibaren 20 gün müd· 
'dalar hr?ı, etrafı gözden geçirdi, ile refikasının şehri ziyareti mü- evvel, Srnbistanın işgali planları ğa kalktı ve bütün arkadaşları na- detle ilanen Uibl•gat icrasına ve 
~lı du ııasından başlıyan mesa- Orta _ Lise biitün ikımal ve ıbitirme imtihanlarına tek veya azami 4 nasebetile .. · hazırlanmış bulunuyordu. Sırbis- mına : muhakemenin 20/9/939 çarşam -
~e~an sütunları, Osmanlı harb kişilik gruplarla gündüz ve gece de 4 lisanla hazırlıyoruz: 1914 sene- Daha ilk anda emniyet tertiba- tana verilecek ültimatomun met- - Hayır, diye bağırdı, hiçbiri - ba günü saat 10 na taHkine karar 
~l'il'~r lt.in oralarda olduğunu gö&- sinder.beri usulü tedris ve mU'Vaffakiyetle tanınmış (ÇEMBERL1TAŞ tının noksan olduğunu farketmiş- ni de evvelden tanzim edilmişti. miz pişman değili7. verilmiş olmakla yevm ve vakti 
"ı!rdı~ artık komodor Brodeyin kar§1Slnda Yabam-ı Diller ve Riyaziye Kız • Erkek Okulu) birkaç ders- tim. Veliahdın otomobilini sokak- Ben işimi ·bitirir bitirmez Belgrad * meı!kiırda Üsküdar Sulh malhke-
~ıl\d~ ~lrelttife göre İstanbul su- t.e müş,<üllerini g'derir. Sınıfta kalmak Jrorkusu da bırakılmaz. Tedic tan bir yıldırım gibi geçerken gör- hükiımetine verilecekti. mesine gelmeniz lüzumu davet.ye 
~11et lllıınmaıc çok tehlikeli bir yatta kolaylık da gösterir. dilin. Ot.omobilin kenaırında <bir O zaman Slavların birbirlerini Bu suretle iki ölü, arkasından makamına kaim olmak üzere iliı-

~=lu=n=u=y=o=rd=u=.===================D=ir=e=k=tô='rn="=: =Z=ı=·y=a=Ç=E=T=IN=KA==Y=A=:==a=d=a=m=a=y=ak=t=a=d=ur=u=y=o=r,=s=a=n=ki=·=a=t=ıl·=;'=tu=t=m=a=lar=ı,=y=ü=riı='t=m=e=ğ=e=ç=a=lış=tı=ğım=r=o=n=mı=·1=y=o=n=i:ı='l=ü=y=ü=d=ah=a=s=iı=' r=ü=k=led=L=ı==n=e=n=te=b=li=g=o=l=un=ur=.===9=39=/=l=04 

OGLU] t TARZANIN 
\'a~a . 

llio: 24 

lerine saldırdılar, yerlerde yuvar-

lt~F.DGAR RAYS 
l ~Çiik k 
U~ k~ ıı; kurtulmak içın bü-
Y~r Vveı · . 
4 

d~. ı:ı· 1 ·ııt sarfedıyor, çırpını- landılar. Biribirlerini ısırdılar, de-
a bat 1' erını maymunun kolu- rilerini yırttılar, kudurmuş gibi-

h.... ır<1ı lı. 
~"tırı ita{ ntropoid kızdı. Mer- idiler. İkisi de kanlar içınde kal-
d lı. •n<1ircı ı!Gına şiddetli bir yum- mıştı. 
~. ketl(j1~· Zavnııı kız sersemle- Meryem, onların boğuşmaların-
. Ötek- en C<>çtı. dan istifade ederek kaçabilirdi. 

lıfta ı anır . 
,., rı, irk 0Poıd, yakaladıkları 
"'"'" · •<l~•ın k · ' ı ı . • ın endıne malet-
~~tı. l!:~ıJ<.nı anlayınca asab:leş-
'I. ınden 

alnıaya karar ver-
'Jcııli~erı 
~lar, ·a: hücum etli. Meryemi, 

1 Y•r. ~sında tutan a'ltropoid 
il~ lı ıraktı 

ltu"'v er kıs 
~<! etıe ola ~de hır boyda, bir 

el t Çok n u ı~ı hayvanın mü-
U.Z.ın surdil, Birlhir-

Fakat, zavallı kızın ·baygınlığı he
nüz geçmemişti. Antropoidin bı

raktığı yerde kalıp gibi yatıyordtL 
Nihayet antropoidlerden biri -

nin, kolları gevşedi, vücudü tit -
remiye başladı, cansız yere yu -
varlandı. Öteki de ağır yaralan -

mıştı. Ç>muzundaki yaradan oluk 
gibi kan akıyordu. Buna rağmen 
ayağını, hareketsiz yatan rakibi
nin göğsüne koydu, muzafferane 

Çeviren: FUAD SAMİH 

bağırdı. 

Bu korkunç ulumayı işiten kü
çük maymunlar ve kuşlar sustu
lar. Yalnız, bir ardanın uzaktan 
akseden homurtusu işitidli. 

Antropoid, Meryemi kaldırdı, 

omuzuna aldı, Ormanın içerileri -
ne doğru yürümeğe başladı. 

-11-
l\fAYMUNLAR KRALININ 

ÖLÜMÜ 

KDrakın avdan döndüğünü gö
ren küçük maymunlar etrafını sar
dılar, birşey anlatmak istermiş 

gibi hağırmıya başladılar. 
Jak, hayvanların telAşından, ba

ğırmalarından ıbir fevkaladelik 
olduğunu anladı. Küçük kız, ya 

yılanların hücumuna maruz ka1-
mış, ya da ihtiyatsızlık etmiş, ye

re inmiş, arslanlar veya kaplan

lar tarafından parçalanm*'!tı. May
munların anlatmak istedikleri, hiç 
şüphesiz bu idi. 

Jak, yoluna devam etti. Merye
mi bıraktığı yere geldi. Küçük kız 
orada değildi. Olanca sesile: 

- Meryem! Meryem!. 

Diye bağırdı, bır cevab alamadı. 
Ağacın üzerine çıktı. Hamak ·boş
tu. Küçük bebek de yere düşmüş
tü. Bu ne demekti?. 

Meryem, bebeğini bir dakika 
elinden bırakmıyordu. Böyle ye
re atmasına sebe!b neydi?. Bebeği 
aldı, kuşağının arasına soktu. Ye
niden bağırmıya başladı. Ağaçla
rın dallarında oturan küçük may
munlar antropoidin gittiği istika
meti gösteriyorlardı. 

Tarzanın oğlu, Meryemin kaçı
rıldığını anladı. Maymunların gös
terdikleri tarafa doğru koşmağa 

ba§ladı. Az sonra antropoide ye-
tişti. • 

Metyemi, imuzunda, elleri ve 
ayakları sarkık ve hareketsiz gö
rünce aklı başından gitti. Küçük 
kızın öldüğüne hükmetti. Gözle
rinden yaşlar dökülmeğe başladı. 

Meryem onun için herşeydi. O 
öldükten sonra, yaşamanın ne 
zevki vardı? Bu vahşi yerde an.
cak onunla oyalanıyor, onunla eğ
leniyor, teselli buluyordu. Şimdi 
ondan mahrum kalınca ne yapa,. 
caktı?. 

Çılgın gibi bağırdı. Sedası koca 
ormanda müthiş, korkunç bir a
kis husule getirdi ... 

Antropoid durdu. Başını çevit'
di, bu yeni rakibin kim olduğunu 
anlamak istedi. Korak, büsbütün 
kızmıştı: Meryemi kaçıranın •may 
munlar kralı• olduğunu tanımıştı. 

Antropoid, kendisine hakaret e
den, midesine yumrukla vurup 
yere seren J akı görünce Meryemi 
yere bıraktı, mücadeleye hazır bu-

lunduğunu gösterir bir vaziyet 
&ldı. 

Korak maymunun üzerine atıl
dı. Ve kocaman hayvanın, kuv -
vetli kollarile ıboynuna sarılıp 

'bo!Şnasına meydan vermeden han
çerin~ kabzasına kadar iki küre
ğinin arasına sapladı. 

Meryem, gözlerini açmı~tı. Gör
düğü müthiş manzara karşısında 

hemen yerinden fırladı, kalktı: 

- Korak!. Beni kurtarmıya ge
leceğine emindim ... Öldür onu ... 
Öldür onu!. 

Diye bağırdı. Koca hayvan can 
evindan yediği darbenin lesirile 
kendini yerden yere çarpıyor, in-
11yordu. Nihayet sesi kesildi, ha
reketsiz kaldı. 

Jak, heyocanla Meryeme yak -
!aştı. Hayretle bakıyordtL Küçük 
kız ne kadar da güzeldi. Şimdiye 

kadar bunun farkına varmadığına 
şaşıyordu. 

Ya Mervem?. Jakın bayram idi. 

Bütün meziyetleri onda toplan -
mış görüyordu: Cesaret, kuvvet 
ve metanet ..• Jakla iftihar edi -
yordu. Vahşi ormanda ondan da
ha kuvvetli, daha cesur, daha gü
zel, daha sevimli bir mahluk var 
mıydı?. 

Bu sırada Akut da yanlarına 
gelmişti. Yerde cansız yatan emay. 
munlar kralı> nı görünce sevin -
cinden çırpınmıya başladı. Ölü -
nun yanına çömeldi, elini çenesi
ne koydu, düşünüyordu. Düşü•

Ce6i şu itli: Tarzanın oğlunu, ba
bası gibi -maymunlar kralı• yap
mak ... 

Bu suretle, Koraktan ayrılma -
mak için terkettiği kabilesine ka
vuşacak, ömrünün son günlerini 
onlar arasında geçirecekti. 

Akut. zihnen bunu düşunürken 
Jakla .Meryem, birdenbire yürek
lerinde canlanan hislerin tesirile 
birbirlerinin beline sarılmışlar. 

gözlerini gözlerine dikmişler, du-
ruyorlard.L (Devamı var) 
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porcular ve Kamplara 
gidenlerin 

nazarı dikkatine: 
vnıpaıclıı bllyük rağbet kazaınan ve subaylara 

çok yarayan 3 renkli 
• 

I> 1 o 
Askı fenerleri ııelmiştir. 

·' ,. .R• yerele DAİMON pil mm va ampulle->ini de ısrarla 
bteyhds. DAİMON markasına dild<at ediniz. 

Harb Okulu Komutanlığından: 
Hatp Olı.u1un:ı 15/temmuz/~ günü nJlıayet bulan kayıt ve kabul 

ınumıe!Hi cEy·ru 939. d ayetine karlar uzatı.lmıştır. Askerlik şubele
rine tt Anlı:ıırada bulunanların H8l"p Okuluna müracaatlan ilan olu-
nUP. cl'l9• c55b 

f lbıseler/nizi· 
~ ~u - . 

'f!llTsı Koruyunuz ~ 
• .. 

I 

FLiT 

Nafıa Vekaletinden: 

: 

I • -

BUGÔN 
KUMBAOASINA 
PAll~ATAN 
KOCUK EL 

YAD.iN 
CEK DEFTE~l'NE 

IMZAATAH 
~OYOK EL 

OLACAKTID. 

TÔRK(Y 
ı'ş 

e,ANKASI 

/ ,.____ Say6yeye 11ttmeye ne hacet ! 
Şehrimizin en !Atıf ve en serin muhiti olan Beyoğlunda 

' 
(Eski Karpiç) Bira~anes 

Yeni bir slısteınle hizmet ve takıdim edi·len ~ 

Gayet çok ve nefis mezelerle buzlu brra ve ra 
Sabahtan gece ikiye kadar açıktır. Tenzilatlı fiyatlar 

Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğündeıı: 
1 - Kış mevsiminde kurumumuz binalarının ısıtma işiı1İll 

günü 8/7 /939 olar:ı.k ilan edilınişti. Görülen lüzuma binaen şartn 

Jeğişiklik yapılarak yeniden 165 gün müddetle ısıtma iji kapalı ıs" 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - MuhanımPn bedel (23340) lira muvakkat teminat ~· 7P 
3 - İh&le 28/7/9;l9 cuma günü saat 11 de rektörlük binasıodı 

teşekkil komisyon tardmdan yapılacaktır. 

4 - Teklif ı::ıektupları ihaleden bir saat evvel komisyona 
edilir. 

5 - Daha fazla izahat ve par a sız şartname almak istiyen 
Enstitii Dairfo müdürlüğüne müracaatları. (2938) (5097) 

111--•EŞSİZ SİFA ve SIHHAT KAYNAKLARI 

c 
Romatizma, S iyatik, Bö rek, N ' is, efes Darlığı, Akcığer, 

ğeT, Ekzema, Felç, Nevrasteni vesair sinir, hAzun cihazı ve kadın 
talıl-Jarını iyi ettiği tetlcik ve tecrübe ile sabittir. 

telde Birinci Sınıf odalarda ikamet(Banyo dahil) ısO 1 
(( İkinci (( (( (( (( (( 135 

Yeni paviyonla.ı-da müstakil kiralık boş odalar 
Mudanya postabrı her Salı, Perşembe, Cumartesi, 

gidiş ve dönüşte uğrar. .ıııiııiİlııiiıııı.-~. 

İstanbul 5 inci İcra meınurlu -
ğunrlan: Daima 

Daima 

1==-====>=====,-~-=--===-==============================-===================I 

Alekısandr Kıırdoşa temliken i
potekli olup açık arttırma ile pa
raya çevrilıınesine karar verilen ve 
yarım yapı Ömer Mustafa kapta
na ait bulunan on rüsum tonilato
luk Gramohut markalı on beş 
beygir kuvvetinde _mazotla mü
teharrik ve avantaryası ile 1800 
lira kıymet konulan 4 numaralı 
(Necat) motörlü çektirmenin ya
nın payı açık arttırmaya çıkarıl-İnhisarlar Umum Müdürlüğünden: 

Cinsi Mikdan Muhammen B. %7.5 Eksiltme 
teminat Şekli Günü 

Lira Kr. Lira Kr, 

Kazan sakızı 2000 kgr. 2200 - 165 - Açık ek. 28/VII/39 
Terebantin esansı 490 • 186 20 13 96 Pazarlık • 
Nişasta kola 14000 • 2331 - 174 82 Açık ek. • 
Litapon 1220 • 274 50 20 rs Pazarlık • 
Bergamut esansı 1333 • Sif 12130 30 909 77 Ka. zarf l/VIII/39 
Metil alkol 1750 • • 1513 75 113 68 Açık ek. • 
Reçine 5490 • • 453 47 34 ()1 • • • 

s~atı 

14 
15 
15,30 
11} 

14 
15 
15,30 

I - Şartnamelerı mucibince yukarda cins ve miktarları yazılı 7 kalem malzeme hlzalannda gösterilen 
usullerle satın alınacaktır. 

II - Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları, eksiltme günleri ve saatleri hizalarında gösterilıniş-
~ . 

dığından; I 
1 - Açık arttırmasının 28/8/939 

pazartesi günü saat 14 den itiba
ren Galata Şarap iskelesinde ya
pılarak hisse itibarile mu.hammen 
kıymctinın % 75 i bulursa ihalesi 
icra ve bulmazsa en çok arttıranın 
taahhüdü baki kalmak şartile on 
lb~ gün daha uzatılarak 12/9/939 
salı günü aynı vakitte yapılacak 
arttırmada en çok arttırana ihale 
dileceği; 

...., tJ 
İngiliz Kanzuk ecZ80 

müstahzaratındall , 

Krem BalsaJJ11 

KANZUI< 
ile , 

m - Eksiltme hizalarında yazılı günlerde Kabataşta Levazım ve Mubayaat şubesindeki Alım komis-
29/8/1939 salı günü saat 11 de Ankarada Naba Vekaleti binası için- yonunda yapılacaktır. 

2-- Varsa dığer ipotekli ~ lacak
lılarla sair a!Akalılar ve intifa 
hakkı olanların ilanından itibaren 
yirmi gün içinde İcra dairesine 
bildirmeleri ve aksi halde hakları 

Eksir BalsaJ111 

KANZUI< 
de M&deme MUd.irlüğii odas:ında toplanan Malzeme Eksiltme komisyo

nunda cem':ın cl2300• lira muhammffi bedelli Haydarpaşada cC. İ. F.• 

teslim prtile teferri.!atile beraber üç takım çukur iksa ve keza tefer

rüatlyle beral>E,r üç takım çukur iksa ve kör grupları malzmesinin ka

palı u rf usulıle ekslitmesi yapılacaktır. 

Eksiltme ıartnarn~si ve teferrüatı 

dürlüğündeıı alınabilir. 

Muvakkat teminat 922,50 liradır. 

bedelsiz olarak Malzeme Mü-

IV - Şartnameler her gün sözü geçen şubeden parasız alınabilir. 

V - Kapalı zarf münakasasına iştirak edecekler mühürlü teklif mektuplarını kanuni vesaikle % 7,5 
güvenme parası makbuzu veya banka teminat mektubunu ihtiva edecek kapalı zarfların ihale saatinden 
bir saat evvel mezkı'.ır komisyon başkanlığına makbuz mukabilinde vermeleri diğer eksiltmelere girecek-
14!1" % 7,5 güvenme paralarile yukarda adı geçen komisyona gelmeleri. (5090) * * ı

1
-,---M-u-"teahh--i-dl_e_r_in_...---,- l 

Cinsi Mikdarı Muhammen % 7,5 Eksiltm ·nln ve Marangozların nazarı 1 
bedeli teminat Şekli Saatı dikk ti . 
Lira Kr. Li ra Kr. a ne• 

re5mi sicille sabit oJ.mıyanların sa- 1 .. tiill isim i 2 şaheseri, bu .. .t 
tış bedelinin pay !aşmasından J:ıa • yanın en mükemmel gıır 

ri.ç kalacakları; müstahzaratıdır. öt~e19. 
3 - Arttınma şartnamesinin 1/ memleketimiz kibar ale _A 

8/939 dan itibaren herkesin göre- 1 takdirine mazhar oltıı"' 
lbilınesi için dairede aç>k bulundu- K B l • k4 tJ$ 
rulacağı; rem a samın .,. .. 

4 - Arttırmaya iştirak edecek Kadın güzelliğinin 
olanlann bu ıootörün muham- terkibinde saklıyan eıı ~ 

İs~klilerin teklif mektuplarını muvakkat teminat ve şartnamesin- Eczayı tıb'biye 
de yazılı vesikalarla birlikte aynı gün saat 10 a kadar makbuz muka- Cam alat 

159 kalem 428 70 32 15 Pazarlık 15 Avrupa ma lı rı· 
284 • 1611 82 120 88 Açık eks. 15,30 dan daha ucu 

ve Avrupu 

men değerinin hisse itibarile yüz- ve şayanı itimad '.1's1~ 
Genç ve ihtiyar bütuı1 C 

de yedi buçuğu nisbetinde pey ak- lar için zaruri ihtiyaçııt: r 
bilinde komisyona vermeleri lazımdır. c2936. c5099• 

Deniz Gedikli Erbaş Orta Okul 
Müdürlüğünden 

1 - Okulumuzun kayıt ve kabul müddeti Genelkurmay Başkanlı
ğınca 15/ A&ustos/939 tarihine kadar uzatılm~tır. Bu müddetin niha
yetıne udar istekliler bir ıstı.da ile okul müdürlüğüne müracaat etme-
1.d!rler. 

2 - İstidaya şunlar bağlanacaktır. 

A - Fotoğraflı nüfus cüzdanı veya musaddak sureti. (Tashi!h edil
miş nüfus ci.ızd .. nı ka'ıul edilmez.) 

B - Beş sım!lı ilY okul şahadetname...i veya orta okul tasd.knamesi 
(ruhayet üzerinden bır sene mıicldet geçmiş olanlar kabul edilir). 

C - tlzerınden bir sene geçmemiş çiçek aşısı kağıdı. 

D - Geıek kendisiıtin ve gerekse aHesinin fena şöhret sa'hibi ol
mad*lıan ve mahkumiyetleri bulunmadıklan hakkında hüsnühal ka
ğıdı. 

3 - Birinci sırı! için 12 ila 16, ikinci sınıf için 13 ila ı 7 ve üçüncü 

ıınıf için 14 lla 18 yaşlarında 'bulunmak ve dı:ığrudan doğruya sınıf geç
m!ş olmak. 

4 - Gedikli er olar&k da ayrıca orta okul mezunları alınarak doğ

rudan doğruya donan.r.aya Gedikli Erbaş yetiştıTmek üzere gönderile

ceklerinden bu gibilerin de· yukarıdakı VC'Saiki bir istidaya bağlıyarak • 
okulun müdürlüğüne müracaatları. (Bu gıbilerin yaş hadlen 15 iUi 19 
olacaktır.) 

5 - İsteklilerin KJsımpaşada bulunan okul müdürlüğüne veya men-
sup oldukları askerlik şubelerine müracaatları. (5568) 

Sahip ve neşriyatı idare eden Başmuharriri 

ETEM İZZET BENİCB 

Buıldıi' ywı SON TELGRAF Matbııa11 

• 

Laboratuar malze-
mesi 102 

256 
• 
• 

491 60 
263 63 

36 77 
19 77 

• • 16 
Pazarlık 16,30 

malları ayarında 

bu'.uıan 

çesi vermeleri veya Milli bir ban- ·pı 
din letafet ve taravell .~ kadan teminat mektubu· geti.ıınıe- s'~ 

!eri ve fazla bilgi edinmek iste- tırır. Yağlı, yağsız ve 
dem cinsleri vardır. 

I _ 19/VII/~39 tarihinde ihale edileceği ilan edilmiş olan yukarda K E LE B-E K yenlerin daha evvel 938/4612 dos- • kııllj 
cins ve miktarları yazılı 4 kalem malzemen·n bazılarının muhammen 1 ya sayısile daireye ve arttırma Krem Balsamın ~ıJ 

Filitre kağıdı 

bedelleri değiştirilerek eksiltmesi 31/VII/939 tarihine talik edilmiıjtir. Zımparalı kızıl, Karaağaç, Diır günlerinde gösterilen mahalde bu- Cildin daimi yumuşa ,. 
budak, Gürgen kuru sistem t · d y·· d ki çil 

II - Muna.ııımen bedelleri muvakkat temônatları, eksiltme şekil ve KONTRPLAKLARINIZI lstan- lundurulacak icra satış memuru- emın e er. uz e . 1şf 
saatleri hizalarında yazılıdır. na müracaat etmeleri lüzumu ilan keleri alır. Sivilcelerı 11 ' 

bul satış deposundan tedarik olunur. 939/4612 men izale eder. Traş.ıaıil'' 
III - Eksillll'e 31/VII/939 pazartesi günü Kabataşta Levazım ve mu- ediniz. Adrese dik.kat: Mahmut- ra cilde latif bir serıll 

bayaat şubesınde<.i Alım komisyonunda y2pılacaktır. paşa Kürkçü Han 19 - 20 Tele- ZAYİ 
rir. ı 

IV - L;sie:er her gün sözü geçen şubede görülebilir. 1 fon: 21164 İngiliz KANZUJ{ e~ 
v _ Cam ali\t ve laboratuar malzemesi hakkında teklif olunacak 1 Eb'atlar: 210/125, 220/130, çin Malul Gaziler cemiyetinden Beyoğlu İstaııbO 

aletlerin marb ve evsafının eksiltme gününden evvel Kabataşta Kim- 210/140 almış olduğum hüviyet cüzdanı- 1-----------ıııı' 
ya şubemize bıld:rilmcsi lazımdır. llım••••••••••• mı zayi ettim. Yenisini çıkarta- Beyoğlu 3 üncü Sulh 

VI - Lteklilerin % 7,5 güvenme paralarile birlikte eksiltme için --- ----------·! cağımdan eskisinin hükmü yok- mahkemesinden: ~1ı 
tayin e<lilen gür. ve sJatlerde yukarda adı geçen komisyona gelıneleri. Ç.ocuk Ilekimi ~ tur. Serkis Şahin vekili av

0 
fi 

c5230· Dr. Ahmed Akkoyunlu Piyade Emekli yü:ıftıaşıların- B:ner tarafından Bey()ğl~_sı 
dan Dervi§ oğlu Ali Riza ymağa maıhallesi Çoıibacı 11 

İstanbul 4 üncü İcra memurlu- ZAYİ Taksim • Talimhane Palas No. 4 Erkenekon maralı evde mukim Şııb:Jil'r 
ğundan: İstanbul Üniversitesi Fen Fakül- Pazardan maada her gün saat -------------·! Hasan Tevfik aleyhine ta o 

15 den sonra. Tel: 40127 - Üsküdar İkinci Sulh Hukuk vası ~çıbrıış ve gönderile~ "' 
Paraya çevrilınesine karar ve- tesinden alınış olduğum, Hüviyet 11 

rilen alatın ve elınas yüzük vesa- cüzdanımı kaybettim. Yenisini a- ma!hkemesinden: tiyeye mübaşiri tarafında ; 
Fenni Sünnetçi Üsküdarda Tabaklar mahallesi len uıeşruhata ımezkı'.ır ~1 

ire lbuna mümasil ziynet emvali- lacağımdan eskisinin hükmü yok- Cami sokağında 8 nıımarada sakin terk ile gittiği ve ikaınetıi-1~ 
nin birinci açık arttırması 3 / A- tur EMiN FiDAN ik f t d t k · .. ı>u&-. en ve a e en ve ere esme ma;n- hu! olduğu bildirilmiş o. <>de:!ı 
ğustos / 939 tarihine tesadüf e- 2Q23 numaralı Vasi! Fotiadis Kabine: Beşiktaş kememize vaz'ıyet edilmiş bulunı.n talep veçhile 20 gün ınud r, 

den perşcımbe günü saat 13,30 da ZAYİ Erip apartmanı Şefikanın kendisinden evvel ve- nen Wbligat icrasına k:ı!~ I' 
Sandal bedesteninde yapılacak ve 1' 1 "395 E s fat eden kocası Dr. Nuriye ait ..._ ıını·ş ve mahkeme günü 01 ,.c f 

İstanbul İtıhalfıt gümrüğünden " : .... v. u- -• kı)metlerinin yüzde yetriıış be~-

1 

di Akkurt s yalar 3/8/939 perşembe günü sa- 939 saat 9,30 da mahk~eı~ • 

d ik. . k aldığ>m 54615 numaralı be~·anna- 8 
ye • t 14 te J b J d • A k " ni bulınadığı takdir e ıncı açı · N. ı Taşradan Sünnete gelecek- a eşya arın · u un ugu - rnesi veya musadda S'tf 

arttırmasına 8/ Ağuı;tos939 tarihi- meyi zayi ettiğimden yenisini a- rakiyeci Hacı Mehmet mahallesi göndermediği takdirde gı 1 ~r' , __ • "'·k· . . h""k .. k itte kolaylık çoktur. · d m o 1~ ne tesadüf eden salı günü ayni ma- ,...,agım. = ısının u mu yo - Kasımağa sokağında 18 numaralı da muh1kemeye e,·a 'fil o 
hal ve saatte y~ılacağı ilan olu- tur. . Müracaat bir hafta evvel li· Cemilin evinde açık arttırma ile davetiye makamına kaı 9391 
nur. • 37/5627 iKasap oğlu Bedros zımdır. satılacağı ilan olunur. 939/169 üzere ilan olunur. 

Nakil vaı;ıtalarından i'Stifade i-


