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Sahib ve Ba§tnuharriri: 
ITEM İZZET BENİCE YIL: 3 

ltalyanlar, Danzig için Almanlarla Beraber 
Muharebeyi Göze Aldıklarını ilin Ettiler 
1 n g iliz ve F r a n s ı z Fil o 1 a rı n ı n Akdenizde Manevraya Çıktıkları Günlerde, 

ltalyan Hava Filosunun da Manevraya Çıkacağı Söylenmektedir 
'! - 1

1 Moskova Anlaşması Türkiy.ede Gözü 
Olanların Gözü Çıkar 

Hatay Üzerinde Emel Sahibi 
Olduklarını AJenen Söyliyen 
italyanlar Nezaket ve Dürüst
lüğümüzü suiistimal Ediyorlar! -

Yazan: l T ~M iZZET BENiCE 
• 
1 1~Ya, Türklerle Osmanlı imparatorluğunun en zayıf ve ıaflete 

tsır olduğu &ünlerde luıqıl8f8n bir devlettir. 
idt . 'habloııarb harbi iL-ln edildiği ıün imparatorluk uykuda 

1'-ıı~e Sadr:uam H.Jda Pllf'lnın cebinde Roma hükiimetinin dostluk 1 
bit ınatı vardı. Bir &tin önre elini sıktığı ve kardeşlik derecesinde 
d dostluk tcıyid ettiği imparatorluğun Trablusıarb gibi değil bir 
d:ııannıaya haydud takalarına bile açık olan müstemlekesine sal
lı, ln İtalya eğer Balkan bnrbi çıkmamış olsaydı Derne, Bingazi, 

~ lblııs, .Mısırada &ibi ulu imparatorluğun açık, müdafaasız, 
d;ıtı•ııuvuııtai aahil şehirlerinde bile tutunamıyacaktı. Bunun için
~et ;ı..ı bir avuç .Türk zabiti. bir tümen tutmıyan Türk pl;VfiııfCi!n'ti' 
k~ 1 halk brşısında Trablıı~ için yirmi yıl hazırlık yapan İtalyan 
iti a \'e deniz orduları adına Trablusgarb harbi asla bir muvaffa
IQ~r't ltıesnPrli değil, bilakis bir hicab ifadesi; Balkan harbinin biı-

ıı Ve tali eseridir. 

~.~iz İtal~ayı Bıiyük Har~de de döğiişürken gördük. Tek cephe 
~lltd:llde. bütün vArlığı ve Iııgiliz, Frans17 ordularının her turlü 
ile lllı ile çarpış.1n İtalyan ordusu Avusturyanın bir kısım kıtaatı 
•tı..'.~111tlefl'.Dekten bile yıldı ve Büyük Harbden adeta inhilale adım 

'""'f bir halde çıktı! 

töt llt:addi, manevi, ruhi bütün tın~arla beslenen ve takviye 
h,

1 
': İtalyan kıtaatı için Habeşistan, İspanya ve Arnavutluktaki 

''t •b Atı da muharebe ve eser halinde sayılamaz. Bunlar da mu
le e e değHdir, all'lade, ço~•ıklarm muharebe oyunu nev'inden bir 

re~d:r. Bu itibarla İtalyanın Habeş, Arnavutluk, İspanya muba
tiçı: •riıı.ı ileriye sürerek kendi kuvvet ve kudreti hakkında ha
lld 1

11Y•ndırmıüı; istediği tesir ancak tafrafuruşluk ve kendi kendini 
8 

llladan başka birşey olamaz. 

lııtın\1aziyet ve hakikat bu iken her tiirlü nezaket, dostluk rabıta
'lıaın'. "e ayni zamanda Tiırk matbuatının vakar ve sükiinunu ta
ltınd •le bertaraf ederek İtalyan matbuatının memleketimiz hak

~"1et· 8 ıtluorta neşriyat yapması ve Türk vatanı üzeriııde htila 
tay:·~fa~e ehnesi hem ayıb, hem çirkin, hem do gayridllrüst ve 

; abuı hazım bir harekettir. 

~llıı lalya Ya kendisini kimsenin ciddiye alıp aldırış etmemesi 
~lta Sden dev ayııasında giir.üyor, yahud da Atatürk Türkiyesini 
tor~ ııltan Reşadın ve Sadrazam Hakkı Paşanın Osmanlı impara
d0iab· •anıyor ve neşriyatın husule getireceği talıriki ve bundan 
>ııı, 

1
.il•cek mes'uliyetleri hj'Saba katamıyor. Bunun en son bir 

•ıy İl . 
"11iıev arı resmi • Popolo d'Itali~· nın Hataya ve Türkiyeye 
~'!(Jet lleeilı sözleri ve tehdididir. Dünkü sayımızda tercümesini 
I~ 01~1kinıiz bu tehdidinde İtalyan gazetesi, İskenderunda göz-

ıığunu Uade ettikten sonra şöyle diyor: 

~·~enderun henüz halledilmemiş ve binaenaleyh halledil
~tli gelen bir mestıle olarak kalıyor. Bu hüküm, İtalyan 
~~ )(iU d911fien lcrai kuvvet tarafından lcrai bir hale konacak olan 
~~Üd•tler Cemiyetinin kararları fevkinde bulun.an italyamn 

Ur .• 

t~ il~ ~~leler sarih n a'lkilrdır. Hiçbir kaçamak noktası ve 
~'llııı ~ ~e Yoktur. Italyan gazetesi büyük bir cür'etle Türk va
ltıı~ltınd Uıttin için özmalı hRllni iktisab etmiş bulunan İskenderun 
"1.i1ı01i d• t'.•lyanlarca verılmiş veya verilecek bir hükmü •İtalyan 
-l>dıu lı. eıııl•n ierai kuvvet icra! bir hale koyacak..·• demekle pek 
"1;l tıa\r 'lirette yukarıdoınberi mahiyet ve manasını tasvir ettiği-

n Yall ordusu ile bizi tebdid etmektedir. 

~eç.,,~ t~hılide bermulad. giılüp geçmek isterdik. Fakat bu gülüp 
''I' •rın d d - • · '•kal; .. • ogru olmadıgını ve Italyan matbuatının istihfaf ve 
'ııathua:U"' kavrıyam•dığını görüyoruz. Anlaşılyor ki, İtalyan 
eııı,•k v nı~ bir sıiziine bin söz, bir talebine bin taleble mukabele 
1•aıı,İild e er liirlii siyasi nezaket kaidelerinden ve k~ndimize has 

\'ak en uzak kalmak bir mecburiyet hükmüne giriyor. 
0ldı,&.. arı, •üku· ı ··k· t" · k d T"' k il ·~u.nll - ve ~u une ımız arşısın a u.r vatanında gözü 
0 hı•t \·er ~-ık b'.r surette söyliyen İtalyan gazetesine en önce şunu 

h llıınd e "!' kı, Türl<iyede giizü olanların gözü çıkar. 
d 8\·. iyet; ~ sonra da, sıra, şahsan ve bir Türk vatandaşı olmanın 
• l'Ollın be İtalyan gazetesinden istiyeceklerimize gelir ki, bunları 

8 
'll•luyoruz • 

-..................;~----------' 

İngiliz filosunun A.kdenizde yapaca ğı manevralara iştirak eden bomb ardqnan tayyarelerinden bir kaçL. 

ingilizler, Ağustos ve Eylül 
Aylarını Tehlikeli Görüyorlar 

Paris 30- Gazetelerin yazdığına 
~. Alman mehafilinin kanaati 
şudur: 

Hitler Danzlgten ziyade cenub
da bir hareket yapmağa taraftar. 
dır. Ve harb başlarsa evvela Ma
caristan ve Yugoslavya hududla
rında b~lıyacaktır. Yalnız Hitler 
demokrasilerin evveıa 1talyaya 
hücum ederek İtalyayı yukarıdan 
tecrid etmek istiyeceklerine kani
dir. Bu sebeble herşeyden evvel 

bu imkanın önün geçecek tedbir
ler almağa çalışmaktadır. 
TALYANLAR MUKABİL MA -

NEVRAYA ÇIKIYORLAR 
Londra 30- Romada neşredilen 

bir tebliğe göre, Akdenizde Fran
sız ve İngiliz donanmalarının ya
pacakları manevralara tesadüf e
den günlerde, İtalyan ha'Va kuv -
vetleri de manevraya çıkacaklar -
dır. Bu hava mancVTalarını bir kı
sım deniz kuvvetleri de takib ede-

ceklerdir. 
Manevralara 400 kadar tayya

renin iştirak edeceği zannedili -
yor. Manevıaların 900 millik bir 
saha dahilinde yapılacağı söylen
mekte ise de, bu sahanın daha ge
niş tutulması ihtimalleri de var
dır. 

İKİ AY İÇİNDE MUHAREBE 
OLMAZSA 

Londra 30 (Hususi)- Gazeteler, 
(Devamı 6 ıncl sahifede) 

lngiltere Yüzden'Başvekil 
Fazla Tayyare Ankaraya 

DOn Akşam 
Hareket Etti 

Gönderiyor \ 
Londra 30 (Hususi) - cDeyli 

Herald gazetesi, Türkiyenin İngil
tercden fazla miktarda havb tay
yaresi beklemekte olduğunu yaz
maktadır. Türkiyeye verilecek di
ğer askeri malzeme hakkında gö
rüşmelerde bulunmak üzere ya
kında bir İr..giliz askeri heyeti An
karaya gön?erilecektir. İlk parti 
olarak Türkiyeye yüzden fazla tay
yare verilecektir. Bunlar son sis
tem bombardıman ve avcı tayya-
releridir. • 

KISACA 

Galib Geldi Mağlub 
Oldu 

1 

.Bundan sonra, futbol maçların
dan bahsederken: 

- Galib geldi.. 
- Mağlüb oldu .. 
Denmiyece>. .. Bunların yerine: 
- Kazandı. 

- Kaybetti, denecek .. 
Fakat, mağlub oldu, galib gel

di sözlerinin ne kusuru var?. Fil
hakika bunların asılları arabca -
dır. Spor ıstılahlarını da türkçe
leştirmek istiyorsak, bu karar ye
rinde olur. 

Başvekilin diln sergiyi teftişleri es nasında aldırdığımız resimlerinaen 

Başvekil doktor Refik Saydam, Haydarpaşaya geçmiş, Şükrü Sa-
Hariciye Vekili Saracoğlu iJe bir- racoğlu Başvekile Haydarpaşada 

!ikte dün akşam Ankaraya hare- mülfilti olm~tur. 1 
ket etmiştiır. Başvekil ile Hariciye Vekili, 

Doktor Refik Saydam, yanında Haydarpaşa garında İstanbul Vali 
kalemi mahsus müdürü Hasan ve Belediye reisi Lılt.fi Kırdar, !s-
olduğu halde Köprüden 18,30 da tanbul komutanı kovgeneral Halis 
kalkan Suvat vapuruna binerek (Devamı 8 mcı sahifede) 

Romanya Kralı Yarın 
Korfuya Varıyor 

Fakat.bizim bildiğimize göre, 
bütün dünyada, spor maçlarının 

ndiccsi pekala .mağlüb oldu. Yunan Kralı Misafirini Karşıla-
.galib geldi• şeklinde ifade edilir. • 
Bund~n ne çıkar~ .. zaı:ın.etmiy~ - mak /cin yarın Korf uya Gidecek 
ruz ki, bu son degışikliğın esbabı • 
mucibesi tamamen doğru olsun .• (Yazın 6 ıııcı sahifede) 

Bugün Neticeleniyor 
Sovyet Başvekili Neticeden 
Memnun Old:ığunu Söyledi 

Paris 30 (Hususi) - M<>•' 
dan iki üç gündenberi iyi h~bcr -
ler gelmektedir. Siyasi anlaşma 

imza edilmek üzere yazılmıştır. 

Stalin yeni metni bugün gözden 
geçirmiş ve kabul etmiştir. Yeni 
anlaşma formülü derhal Londra 
ve Parise bildirilmiştir. 

Bu anlaşmanın siyasi ve askeri 
olarak iki mahiyeti vardır. Aske
ri anlaşma siyasi anlaşmayı ta -
mamlıyacaktır. Paris ve Londra 
bu hususta tamamile mutabık bu
lunmaktadırlar. İngiltere denizaşı
rı kuvvetleri kumandanı İronşidi, 
Fransa, yüksek harb meclisi aza
sından General Dunende'i bu hafta 
Moskovaya gönderecekleı·dfr. 

General İronşid ge<;enlerde PÔ -
lonyaya gitmiş, İngiliz ve Polon
ya ordularının beraberce çalışmak 
imkanları etrafında görüşmilijtü. 

Şimdi, İngiliz - Fransız - Polonya 
a<Sked birliğine Sovyetler de işti

rak etmiş olacaklardır. 
(Devamı 6 ıncı ıahljede) 

Sovyet - İngiliz anlaşmasındıı 
büyük rolü olan Fransız 

Hariciye N nzırı Bone 

Bir Koltukçu İk · 
Kişiyi Vurdu 

Rekabet Neticesinde Çıkan Bir 
Münakaşanın Feci Neticesi 

Dün akşam Kumkapıda bir ci
nayet işlenm~ bir koltukçu reka
bet meselesinden çıkan kavga so
nunda diğer bir koltukçu ile oğ
lunu tabanca ile vurmuştur. 

K<>ltukçu İbrıdıiın adında biri 
dün akşam üzeri Kumkapıda Ordu 
cadesinde Ömerin ahçı dükkanın
da tımcazadesi Abdülvehap ile be-

raber yemek yemekte iken, ayni 
semtte koltukçuluk yapan ·.-e öte
den beri bir rekabet yüzünden a
raları açık bulunan koltukçu Ali 
çavuş ile oğlu Mustafa dükkıina 

girmi'Şler ve bir masaya oturarak 
onlar da yemek yemeğe başlam~
lardır. Ahçı dükkanında karşılaşan 

(Devamı 6 ıncı sııhifede) 

Modada Bugünkü 
Su Sporları 

Bugilnkü yarışlara iştirak edecek oıan Romen .korraıarmdon biri.. 
(Yazısı 6 ıncı sahifede) 
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HADiSELER KARŞISINDA 
..__--...._·.·----:-·-. ••-· Son . Telgrcıf. 

Feribot 
Servisi 

DİLİ DOLAŞANLAR 

KONUŞMAMALI DffiiL Mİ? 

RAKILAR HAFİFLEYİNCE 

İSTİHLAK ARTACAK 
Sirkecide Bir İskele 

Yapılmasına başlanıyor Bulgaristanın gerek Balkan an
tantına, gerek mihver devletle -
rine karşı almış olduğu bugünkü 
vaziyetini gözden geçiriyor. Di -
yor ki: 

müeı;sir ı-ol oynamıya başladığını, 

ve Balkan devletlerini mihverin 
tesir ve tazyikinden kurtamıak i
çin artık harekete geçmiş bulun
duğunu göstermektedir.• 

KüçDk 
Esnafa 
Yardım 

Halk Sandıkları için 
Yarın Mühim Bir 
Toplantı Yapılıyor 

iMaarif Şurasının evvelki gün
kü toplantısında bir muallim söz 
söyledi. Cevabını aldı, oturdu a
şağı.. Dedi ki: 

- Dilim dolaştı.. Öyle demek 
istemiyorum, böyle diyecektim .• 

Bu özrü diledi amma .. Bizce iş 
bitmedi. Anladık ki, hakikaten, 
Şı'.ı:ranın toplarunaslllll ihtiyaç var

m.J§ .• 

Hali, istediğini ifade edemiyen. 
dili dolaşan hocalar var, demek?. 
Talebe, imtihanda şaşırır amma, 
muallimin şaşırdığını ilk defa du
yuyoruz. 

ERKEK OLAN 

35 YAŞINDA KADIN 

35 yaşında bir kadın bir ameli
yatla erkek oluyor. Demek, bizim 
tayfaya bir kişi daha giriyor. Er
kek olmak, bir f!!V erkeği olmak 
kolay şey değil .. Bu zamanda ev 
geçindirenler bilirler. Fakat, ek
ıeri kadınlara bunu anlatmak 
mümkün değildir. Siz ne derseniz, 
d.iyiniz, onlar yine bildiklerini okur 
tar. Siz, borçlarınızdan bahseder
ıiniz, onlar. yeni bir elbiseden bah
sederler .. 

Dilerim Allahtan, bütün kadın- . 
ıar: birer hafta, muvakkate~ ~rkekl 
olaunlar.. Görsünler günlerını.. \ 

Rakıların derecesi indirilıyor. 

İçkilerimiz haiiıf olacak. 40 - 50 
dettee yerine, şimdilik 45 derece
lil< >çki olacak .• Daha sonra, rakı
nın derecesini 23 e kadar indire
ceklermiş .. 

Bir gazete, dün: cRakılar hafiıf
letilecek, istililik azalacak• diyor. 
Halbuki, bne kalırsa, burada bir 
tezad var. İçki hafifleyince, kafa 
çabucak d!imanlanmıyacak, bir 
şişe, bir şişe daha, boyuna içile
cek .. Zannediyoruz ki, istihlak a
zalmıyacak, artacak ... 

YUMRUK MEZESİ 

EN RAÖBET GÖRENİDİR 

Belediyenin bir emrine veya 
tamimine göre de, meyhanelerde, 
gazinolarda içki, mezesiz verilmi· 
yecekmiş .. Hem meze ile verile • 
cek, hem ucuz verilecek .. lyi.. 

Bizim bildiğimiz bir yumruk 
mezesi vardır. Cebe bir şişe ko -
nur. dikilir, sonra yumruk yapıl
mış eainın tersile ağız silinir. Gazi
nolar, listelerine yumruk meze -
sini de yazıp para isterlerse, o za
man felaket! 

Çünkü, yumruk mezesi, en çok 
rağbet görenidir! 

AHMED 1.AUI' 

(EüçOK HABERLE~I 
Gümrükler baş müdürlüğiin -

de Ağustos ayında memurin 
kursları açılacaktır. Memleke -
tin her tarafında bu kurslara 
memurlar iştirak edecek ve kurs 
sonunda imtihanda kazananlar 1 
terfian yeni memuriyetlere ta -
yin edileceklerdir. 

tihanları ise eylı'.ilün 9 unda ba_ş

lıyarak 19 unda bitirilecektir. Ay
ni mekteblere parasız yatı talebe

leri imtih8'11lan, eylulün 1 inde 
yapılacaktır. 

İlk mekteblerde kayıd ve kabul 
1 - 18 eylı'.il arasında olacak, ted

r.ısata eylı'.ilün 25 inde başlana -
caktır. 

* Sıhhiye Vekaleti sıtma. mü-

* Satle tahkikatı artık bitmiş 
gibidir. Eğer yeniden tevsii tah
kikata lüzum görülmezse, evrak 
anümüzdeki hafta mahkemeye ve
rilecektir. Müddeiumumiliğin mü
taleası yüz sahife kadar tutmak

tadır. 

. cadele doktoru yetiştirmek üzere 
Adana sıtma enstitüsünde beş 

hafta devam edecek bir kurs aç
mağa karar vermiştir. 

* Adil tebligatın pos.ta ile ya
pılması hakkındaki kanun ikinci· 
kAnunda mer'iyet mevkiine gire
cektir· Bu vazifelerde çalışacak 
memurlar için posta idaresi mü
sabaka imtihanları açacaktır. 
* Bebek - İstinye yolunun bir 

kısım tesviyesi ikmal edilmiştir. 
Boyacıköyünde istimlak edilen b!
nalann yakında yıkılmasına baş
lanacaktır. 

* Üsküdar iskele meydanı ge
nişletilecek ve çeşme karşısında
ki binalar istimlak edilecektir. Bu
nun ıçin on sekiz bin lira ayrıl
mıştır. * Belediye zabıtası talimatna
mesinde menba sularına aid hü -
kümler hakkında tadilat yapıla • 
caktır. Bu hususta hazırlanan ra
por şehir meclisinin teşrinisani i9-
timaında gö~lecektir. * Liselerle orta mekteblerde ta
lebe kaydına 1 eylülde başlana -
caktır. * Liselerin son sınıf ikmal im· 
tihanlan 2 eylıllden 9 eylüle ka
dar devam edecek, olgunluk im-

* Gümrüklere alınan memur
lar için de eylı'.ilde kurs açılacaktır. 

* Bir Mısır gazetesi Lübnan 
Cumhurreisinin istifa etmek ta

savvurunda bulunduğunu yaz • 

maktadır. 

Tahta Parkelerin 
Döşenmesine Başlandı 

Atatıirk köprüsü inşaatına bü 
yük bir ehemmiyet verHmekte
dir. Köprünün zemini Avrupa -
daki köprülerin en iyilerine ben 
zemesi için tahta parkelerle dö
şenecektir. Parkelerden üç yüz 
bin kadarı Fransadan şehriraize 
getirilmiştir. Fransadan çağnlan 
bir mütehassıs tahta parkeleri yer 
!erine takmaktadır. 

Tahta parkeler on sene mu -
kavemet göstermektedir. Ata
türk köprüsündeki tahta par -
keler iyi netice verirse şehrin 

bazı :;emtlerine bu parke döşe
necektir. 

Plij Bülbülleri 
No.50 

Mecdi geniş bir nefes aldi. 
Sofaya çıkLı .. Etrafı gözden ge

çirdikten sonra. tekrar odaya dön
dü: 

- Her taraftan kolayca kaçıla
bilir. Enayi gibi yakayı ele ver
mekte de mana yok ya. Minareyi 
çalmak için, kılıfını önceden ha -
zırlamak lazım. 

Melin güldü: 
- Hazırladın mı? 

-Evet .. dedim ya .. Kaçması ko-
lay .. Artık korkusuzca içebiliriz. 
Haydi sen şu dizime başını koy 
da bana bir şarkı söyle bakayım .. ! 
Keç gecedir tatlı. sıcak sesini duy
madım. 

- O gecedenberi, değil mi? 

Yazan: İskender F. SERTELU 

Mecdi birdenbire suratını astı: 
- Allah aşkına bırak o ,;neş'um 

geceyi. Şimdi yaptığıma o kadar 
pişmanım ki.. O zavallıya acıyo -
rum içimden. 

Melin başını Mecdinın dizine u
zattı. 

- Şarkıya başlamadan - Sen la
fı açtın ya - Şu Sermedi hakika
ten eskiden tanıyor muydun? 

Mecdi iri seyrek dişlerini göste
rerek sırıttı: 

- Sen ,benim ne mal olduğumu 
hala anlıyamamışsın, Melin!. Ben 
onların seviyelerini, ce.;aretleri -
ni, hüviyetlerini tartmıştım. On -
lan emin ol ki, ilk defa o gece gö
rüyordum. Ben adamı ııözünden 

Haydarpaşa ile Sirkeci arasında 
işletilmesi kararlaştırılan feribot 
için hazırlıklara başlanmıştır. İcabi 
eden tahsisat da hazır olduğundan 
tesisat sür'atle ikmal edilecektir. 
İlk iş olarak Sirkecide bir feri

bot iskelesi kurulacaktır. Bunun 
için esasen imar faaliyetine sahne 
bulunmakta olan Sirkeci meyda
nının sahil kısmında hazırlıklar 

yapılmaktadır. 

H'aydarpaşada bu tesisatı kur -
mak daha kolay oacaktır. Çünkü 
vagon ve lokomotiflerin İstanbul
dan Haydarpaşaya nakli için rıh
tı:ında evvelce yapılmış olan tesi
sattan istifade edilecektir. Feribot 
da pek yakında sipariş edilecek -
tir. 

Tesisat gelecek sene bu zaman -
larda ikmal edilmiş ve feribot 
servisi işlemeye başlamış buluna
caktır. Avrupadan gelen transit 
yolcular Sirkecide nakil vasıtası 
değiştirmeksizin doğrudan doğru
ya Haydarpaşaya geçecek ve ayni 
trenle yollarına devam edecek • 
!erdir. 

•Berlin ve Roma Bulg&ristanı 
kazanmak için ellerinden geleni 
yapmışlardır. Bulgaristanın haki
ki menfaatleri, mülld tamamiyeti
nin, istiklalinin bugün olduğu gi
bi, yarın için de korunmasını em
niyet altına almak, Balkan an -
tantına girmesile, sulh ve müda
faa cephesine dahil hük(lmetler
le, demokrat büyük devletlerle 
birleşmesile mümkün olabilir.• 

CUMHURIYE'l': 

Yunus Nadi, Sadabad paktının 
devletler arasındaki barışa hiz -
met edecek en iyi paktlardan biri 
olduğunu söylüyor. Diyor ki: 

·Esasında barış amili olan Sa
dAbad paktı devletlerinin kendi 
azasından biri sulh ceplıesini tut
mak mecburiyetile harbe gidştiği 
zaman diğerlerinin ellerinde ola
cak bütün imkanlarla ona müza
heret etmeleri gayet tabiidir.• 

TAN: 

M. Zekeriya Sertel Balkanlar -
daki İngiliz siyasetini mevzuu 
bahsediyor. Diyor ki: 

YENi SABAH: 

Hüseyin Cahid Yalçın bugünkü 
İngiliz politikasını tahlil ediyor. 
Diyor ki: •İngiltere, yeryüzünün 
hemen her tarafında menfaatleri 
olan bir devlett>r. Dedikten sonra: 

•İngilterenin japonya ile anlaş
ması mihver devletlerinin keyfi
ni bozmuştur. Çünkü onlar Uzak 
Şarkta japonya ile İngilterenin 
kap.ışmalarını ve bu suretle Av
rupada serbest kalmayı düşünü -
yorlardı. İşte bu olmadı. 

İngilterenin Uzak şark ihtilafı
nı tasfiye etmesi bu sulh cephesi
nin daha kuvvetli, gittikçe daha 
kuvvetli bir halde kalmasını te -
min edecek bir amildir. 

Asım Us, eski istimlak kanunun
da yapılan tadillerden bahsediyor. 

Diyor ki: cE'.lerinden malları alı
nan mülk sahiblerine bu malların 
halihazırdaki kıymetleri ödeniyor. 

Bu suretle meclis tasarruf hakkı
na karşı olan hassasiyetini gös -
termiştir. Asım Us diyor ki: 

Ticaret odasında yarın bir top
lantı yapılacak, Halk Bankası U
mumi Müdürü Ata Evcin ile Sa
nayi Umum Müdürü Recai bu 

toplantıya iştirak edeceklerdir. 
Görüşülecek mesele esnafa kre

di temininde gösterilecek kolaylık

tır. Bu toplantıda kooperatifler 

müdürleri ile, küçük san'at mü • 
messilleri de hazır bulunacaklar
dır. 

İçtimada bilhassa halk sandık -

!arının kredisinden küçük san'at 

erbabının daha seri, daha geniş 

ve daha kolay bir şekilde istifade
si üzerinde görüşülecektir. Bugün 
kredi vermek için halk sandikla
rmca gösterilen formüller küçük 
san'at erbabına ağır gelmekte, fa
kat sandık da başka bir çıkar yo

lunu bulamamaktadır. Koopera
tifler kuvvetli bulunduğu takdir
de yardımın daha kolaylıkla ol • 
ması mümkün bulunmaktadır. Fa
kat bu şekilde de şimdiye kadar 
bazı engeller çıkmıştır. 

Yarınki içtimada bütün bu nok
talar görüşülecektir. 

Devairde Çok 
Süslü Kadın 
Memurlar 

•İngiltere Balkan devletlerini 
kazanmak için son günlerde faa
liyet sarfediyor. Bütün bu faali -
yetler, İngil terenin Balkanlarda 

·Ellerinden malları alınan va

tandaşlara, istimlikten sonra tek
rar yapılacak yerlerde emlak sa

hibi olmalarına imkan verecek bir 
tatbikat şekli bulmak lazımdır.• 

••••••••••••••••••••••••••• 

Yüzlerini Gözlerini 
Boyamadan Daireye 

Gelecekler 
Vali ve Beledıye reisi Lütfi Kır

dar tarafından devaire bir tamim 
gönderilmiştir. Bu tamimde şöy
le denilmektedir: 

Gümrük Formaliteleri 
Kolaylaştırılacak 

•- Devairde yapmakta olduğum 
teftişler sırasında bazı kadın me
murların. memuriyet sıfatile te
lifi kabil olmıya<:ak şekilde süse 
münhemik olduklarını ve bazıla
nnın da, daha aşırı giderek, yüz
leri ve gözleri boyalı olduğu halde 
daireye ~!diklerini görmekteyim. 

Bu gibi memurların, bu vazi -
yette resmi dairelerde iş görme
leri caiz görülcmiyeceğinden ida
re amirlerinin bu hususta dikkat 
nazarlarını ehemmiyetle celbeder, 
memuriyet vakar ve ciddiyetinin 
icablarına göre işin tedbirlenme -
sini rica ederim.• 

Evvela Askerlik 
Kart al ...,;kerlik şubesinden: Li

se veya muadili ve daha yüksek 
okullardan mezun olanlar, asker
liklerini yapmadan memuriyet a
lamıyacak!arından 938/939 ders 
yılında bu gibi okullardan mezun 
olup da tahsiline nihayet verecek 
okurların son yoklamaları Beşik
taş askerlik şubesince kurulacak 
askrelik meclisinde 1 : 15 ağustos 
939 da yapılacaktır. 

Bu 15 gün' ük müddet içinde ka
nuni bir mazerete dayanmaksızın 
bu mecHse müracaat etmiyenler 
hakkında kanuni muamele yapı -
!acaktır. 

anlarım. Onlar hapishaneye düş
müş kimseler değildir. Fakat, iki
si de çok tabansız şeylerdi. 

- Ya ötekine ne dersin? 
- Öteki hangisi..? 

- Celal, canım! Bize kendini ta-
harri memuru dıye tanıtan adam .. 

- Haydi be sen de .. Bırak şu 

hımbılı. Taharri memurluğu ya
pacak kalrb kıyafet var mı onda? 

Bu alemlerde dolaşanların bir ço
ğu bu fiyakayı yaparlar. Eğer o 

memur olsaydı, bizi ön<:e orada 

bastırırdı. Halbukı, kavga baş -
!ayınca, arkadaşını bırakarak, ilk 
önce kendisi kaçtı. 

Melin sordu: 

- Hangi şarkıyı istiyorsun?. 

- Ne doğarsa bahtıma .. Bir şey 
söyle de dinliyeyim. Kulaklarım 
paslandı. 

Melın yavaş yavaş okumağa baş

ladı. 

İzmir ve Istanbulda T edkiklerini 
Bitiren inhisarlar Vekilinin 

Yeni Beyanatı 
İzmirde ,.e İstanbulda tetkikle- J 

rini bitiren Gümrük ve İnhisar -
lar Veki 1i Raif Karadeniz bu ak
şam Ankaraya dönecektir. Vekil, 
bu tetkikleri hakkında gazeteci
lere şu malı'.ımatı vermiştir: 

- Gerek İstanbulda gerek İz
mirde satılmamış tütünlerimizin 
çok olduğu şayiası ası'sızdır. 

937 Haziranı sonunda tüccarlar 
elinde 52 milyon kilo tütün var
dı. 938 Hazıranı sonunda ise bu 
rakamın 400.000 kilo daha arttı
ğını görüyoruz. Bu yılki Haziran 
ayı sonunda da 50 milyon kilo 
tütün olduğunu görmekteyiz. Bu 
tütünun 2 milyon kadarı esasen 
ya hariçteki müşteriler hesabı -
na satın alınmış yahut ta ecnebi 
müşterilere satılarak memleket
ten ihraç edilmek üzere hazır -
lanmıştır. Bu hesaplara göre va
ziyet normal ve şayialar asılsız -
dır. 

YENİ İNŞAAT 

Yeniden bakım evleri emanet 
ambarları, fabrikalar. tuzlalar 
transit depoları, idare ambarla
rı gibi mütenevvi inşaat yapa
cağız. Bu inşaat işlerini daha iyi 

Sensizdim o akşam. Adanın ufku 1 
hep aldı. 

Hasretle içim yandı, gözüm ufka 
daldı. 

Firkat ateş oldu o gece sinemi 
sardı. 

Hasretle içim yandı, gözüm ufka 
daldı. 

- Aman Melin ... Bu şarkı ba
na çok sardı. Şimdiye kadar hiç 
dinlememiştim. 

- Yeni öğrendim ... 
Mecdi gözlerini açtı: 

- Yeni öğrendin demek, yeni 
bir bir alemde bulundun demek
tir. Kiıfir karı. yine kaçamak mı 
yaptın? 

- Vallahi değil. Şurada bir ev
de söylerlerken, işittim, duydum .. 
dinledim. Malum ya, benim gra
mofona benzer kulaklarım. Bir 
kere kapsam, derhal hatasız söyle
rim. 

- Kız kardeşin de öyle. 
- Selin mi?. 

bir nizama sokmak için bir prog
ram hazırlıyacağız. Ve bu inşa
atı senelere taksim edeceğiz. 

istanbulda yüksek sigaraları -
mız için büyük hizmetler gören 
Cibali fabrikası için büyük bir 
bina yaptıracağız. Mevcut bina 
ise üç milyon kilo tütün ala -

bilecek bir bakım evi haline so-
kulacaktır. Cibali fabrikamızın 

makineleri yenidir. Yaptıraca.ğı 

mız bina ile sigara imalatını son 
yılların icap ettirdiği inkişafa 

uyduracağız. 

İnhisarların teşkilat kanunu 
hazırlıklarına başlanmışt:r. Ye
ni kanun projesinin ne gibi e -
sasları ihtiva etmesi lazım gele
ceğrni idarenin erkanını loplıya
rak müzakere ettik. Projeyi kısa 
bir zamanda hazırlamak üzere 
bir komisyon kurduk. Mevcut 
teşkilatı da.ha ekonomik tarzda 
iş görür bir hale koyacağız. 

TEŞKİLAT KANUNU . 
Birada olduğu gibi likör, kan

yak, şarap fiatlaiında da tenzilat 
imkanlarını tetkik ettirdim. İn
hisar !ar idaresi devlet varidatı -
nın tenakus etmemesi noktasında 

- Evet.. 1 
- Benden güzel mi söylüyor? 

- Hayrr, sen ondan iyi okuyor-
sun! Fakat, onun edası başka .. 

Melin yan gözle baktı. 

- Hoşuna mı gitti edaları..? 

- Gider ya. İnkar mı edeyim? 
İnsanlık, saıtıoşluk hali bu. Ne çı· 
kar bundan? 

Melin çok kıskanç bir kadındı. 
Gerçi üç kız kardeş, birbirlerini 
kıskanmamağa yemin etmişlerdi 

amma .. Bu işlerde yemin falan pa
ra eder mi hiç?!. 

Melin birdenbire köpürdü: 
- Ne mi çıkar, dedin? Gürültü 

çıkar ... Rezalet çıkar... Cinayet 
çıkar. Hasılı her fenalık bundan 
çıkar. Bunları ben mi öğretece -
ğim sana? 

Mecdi nasılsa kırk yılda bir ke
re soğukkanlılığını muhafaza ede
rek, rakısını içti: 

- Kı.skanç kadınlar, erkekle-

hassaiyetle durmaktadır. İmkan 
bulursak tenzilatı yapacağız. Ye 
niden imal ettiğimiz 40 derece -
lik rakıyı Pazartesi günü satış 

depolarına vermiş olaoağız. 

MUHAFAZA TEŞKİLATI VE 
GÜMRÜK İŞLERİ 

Gümrük ve M_uhafaza teşkilA
tının daha iyi vazife görebil -
mesi için mahalli olmak üzere 
yenden bazı tedbirler alacağız, 

Gümrüklerde tarife tatbikatın -
dan mütevellit bazı güçlükler 
müşahede ettim. Bir tarife Re -
pertuvarı hazırlandı. Bundan 
başka alakadarların hataya düş
memeleri için ihtilafa yol açan 
maddeleri hazırlıt,acağız, vlt • 
rinler içerisinde teşhir edeceğiz. 
Gümrük tarifesinin memleket 
iktısadiyatile daha ahenkli bir 
hale konulabilmesi için mesaiye 
bırşlıyacağız. Ayni zamanda mil 
!etler cemiyetine hazırlanan il -
mi esaslara daha uygun bir no
man filiıtör vücude getireceğiz. 

Gümrük muamelelerinde gö -
rülen formaliteleri de basit bir 
şekle sokmak istiyoruz. Bunu te 
min içirı yeni bir gümrük kanu
nu hazırlıyoruz. • 

Gümrük komisyoncuları hak
kındaki kanunu yeniden gözden 
geçireceğiz. Biliyorsunuz ki güm 
rük komisyoncuları iımme hiz -
metlerinin ifasına teşrik edilmiş 
meslek adamlarıdır. Komisyo -
ncular birliği heyeti ile görüş
tüm. Onların isted\kleri de bi -
zinı düşündüklerinıizdir. 

Tetkiklerimden iyi intibalarla 
dönüyorum. Vekalete bağlı mü
esseselerin çalışmalarından mem 
nunum. İn.hisarlar idaresi garp 
memleketlerinde de eşine ender 
tesadüf edilen ticari ve sınat 

büyük bir devlet müessesesidir. 

rin daima hoşuna gider. Ben de 

seni denemek istemiştim. Küçü
cük bir kıvılcım, bir büyük yan
gın çıkarmağa kafi geldi. 

Gülerek ilave etti: 

- Teşekkür ederim, Melin! Sev

gine inandım şimdi... Tam bana 
layık bir kadınsın! Kalbini dün
yaya değişmem vallahi. 

Melin fazla köpürmeğe imkan 

bulamadı. Fakat, Mecdinin kafa
sında Selinin iz bıraktığını sez -

mekte gecikmedi. 

- Selin iyi kızdır, dedi, ablası
nın kocasına yan gözle bile bak -
maz. Bilir ki, ablasının kocası da 
ona bir kardeş gözile bakar. 

- Şüphesiz. Bundan daha tabü 
ne olabilir? 

- Selin yine çok iyi bilir ki, e
niştesi ayni zamanda çok çapkın 
bir erkektir. 

(Devamı var} 

fngiliz - Japon 
Anlaşman ve 

Amerika __ 41 
Yazan: Ah.m .. Ş8krtl SS-

b! 
İ~ltere Başvekili B. çeııı , 

layn, İngiliz - Japon anlac 
hakkında yaptığı beyanatta, ~ 

!aşmanın, Çinde İngiltere tar b' 
dan takib edilen siyasetten 
ayrılış manasını tazammun e • 
diğini bildirmiştir. Çember!&~; 
göre, İngiltere, yalnız Çınde 

d·1en ponya tarafından ihdas e ı 

rivakii tanımakta ve bundan ~ 
le Çin - Japon mücadelesind~ 
taraf kalmayı taaıhhüd etınelı. 

•. ıneC'i 
İngiliz politikasının degış 

dair Çemberlayn tarafından 1 ·~&' 
!enen söze inanılamaz. Fiakı 

. ı n an dur ki Japonya ıle yapı a ~ 

ma İngiliz politika,;ında esasi~ 
tebeddül manasına delalet 
Esasen Çemberlayn de Çiıtde 
ponya tarafından ihdas edil~ 
rlvakii kabul ettiğini söyle 

. · ol~· 
bu değişmeyi itıraf etmış.. ~ 

Çünkü Çindeki emriva~ıı. ll' 
etmek demek ne demektır · .. ıl 
ne kadar Uzakşark statü5U 1~ 
senesinde imzalanan dokuz Jı 
mukaveleye dayanmaktadıf· ıf 
ponya 1931 sen~-sinde Manç<I 
istila etmekle ve sonra d3 ı1 

ıı 
karşı harb açmakla dok. uı 

et 8 
mukavereye karşı vaz'Y ç' 
bulunuyordu. J aponyanın ~ 

. ki" dokUı ihdas ettiği emrıva ı le' 
raflı mukaveleyi imza eden 
nımamışlardı. Şimdi İngilter: ı 
lardan ayrılarak Japonyanı 

. t" . tanı111 
z&kşarktaki vazıye mı urı' 

ve Çankayşek'e y_ardimd~ :ııı 
mak suretile takıb ettığı · 
siyon siyasetinden de vazıg~, 
bildirmektedir. İngilter~· ~ t 
nesinde Japonya ile itti! ııb 
detmişti. Bu ittifak ak 01 
diği zaman, Rusyaya karşı 1 

Qj 

kat Rusya 1905 senesinde J1l / 
olduktan ve bilhassa 1907 sf 
de İngiltere ile anlaştıktan i.I 

kendiliğinden Almanyayı_ b~ 
etmeğe başladı. Nasıl kı 

Jar' ı hanb başladığı zaman, ~ 

1902 ittifakına sadik kalar~~ 
manyaya karşı harekete .!,ı 
Uzakşarktaki Alman ala fi 
tasfiye etti. Harpten sonra ~~ 
denizinde İnıgiltere ve JapO .J 

. pai ı 
merika ıle karşılaşmıya . ııı 
!ar. Binaenaleyh 1902 ittı!\ 1 
defa daha cephe deği~tirere-' 

. Jı" 
merikayı istihdaf eder bıf ti 
dı. Bu vaziyet AmerikaııJll dl 

na gitmedi. Ve 1921 senesill i · 
hd .d' fılC1 niz silahlarının ta 1 ı 1 

Sur .. ülünce Amerika ilk şar·f~ 
' . ttı 

rak 1902 İngiliz - Japon 1 

feshini ileri sürdü. İngilter;· 
pon ittifakı ile Amerika 1

\ / 

arasında bir tercih yapma d' 
buriyetinde kaldı. Ve bir3ı;, 

ik" altı··; 
minyonlarının tazy ı fo.r, 
kinciyi tercih etti. Fnkata ,~. 
re bu tercihi yaparken. oı ; 

\'e* 
ta Japonya, Sovyetler a· 
herhangi devletle ihti!af~lte~ 
takdirde Amerikanın IP!l ~ 

·de 
iş birliği yapacağını üın1 ı 
tL Halbuki Amerika dok~ad' 
1921 mukavelesini ~a ~;I' 

.. ti\B 1 
sonra bir infırat sıyase . ~ı 

dakl ı 
meğe başladı. Avrupa ~ ' 

k ktak. karışı .• 
hassa Uza şar ı poJill' 
yet Amerikayı yalnız . f 

t ·1t ·ıe ıŞ ~ dan ayırıp ngı ere ı r0t 
yapmıya sevkedeceği ye biP 
rika, bilakis bir takım ~i ,? 
Utika düşüncelerinin tes·ııı'l 

. . a çekı .ı 
da gittikçe ınzıvay if" 

dir. Gerçi ArnerikanıJI• ;fili 
çıktığı takdirde er geç ıı.Jı /. 
devletler cephesine iltıb :ı;ıı~, 
ği temin edilmekte dır· i Jı".. 

ik• dır ıı ıl 
beraber' şu da aş ar oısııf 
Amerika, Avrupa ve ,.erf 
uzakta kalmak kararın' rıı'~ 

. h .. k. ti karıŞ ıf Amerika u ume .8r 
se de eli kolu ayanın kaJ 1~ jJc&ll , 
bağlanmıştır. Aıner .etı 

· ·1 · a kU"' ,,ı mekanızması e ıcr er" 
sındaki anlaşmazlık p.rıı f 

· • l't'k h haıde rıcı po ı ı asını er 
için felce uğratmıstır. 





1 İngiltere, Almanyaya Para Veriyor 

Yalnız Silihları 
ırakmak Kifi 

Eğer Almanya Bunu Kabul 
Ederse Bir Milyon Lira Alacak 

Bu R·vayetlerin Aslı Nedir? 
Alman İktısad Nazırı Vohltat'ın 

Lon.dra seyahati az d2dikodulu ol
madı. Ortaya hayli rivayetler çık
tı. Yeni gelen İngiliz gazetelerine 
bakarak bu dedikoduların me • 
rakıı taraflarını öğrenmek de lü
n.msuz olmasa gerek. Şöyle ki: 

Londrada bazı nüfuzlu kimseler 
vardır. Bunların resmi hiçbir sı
fat ve salahiyetleri yoktur. Fa • 
kat dünyada neler olup bittiğin • 
den çuk iyi haberleri vardır. 

İşte İngiliz paytahtının böyle 
nüfuz sahıbi kimselerinden bazı
ları Londraya gelen Alman İktı
sad Nazırını gidip görmüşler ve 
ona deın!ş 'er ki: 

- İngilızlerden para almak müm 
kündür. A!manyaya borç para ve
rebiliriz. Şu şartla ki artık Al -
manya da böyle alabildiğine silah
lanmaktan vazgeçsin. Vereceği • 
miz para ıle Almanya iktısadiya
tını düzeltsin, olmaz mı?. 

İşte dedikoduların esası bu i· 
miş. Almanyanın iktısadi vaziyeti 
gittikçe fer.alaşıyor. Onun için ik· 
tısadi vazivetini düzeltmeği iste
mez değildir. Fakat elindekini. 
avcundakıni silahlanma masrafı 

olarak harccıtiği için şimd; talı • 
dedi teslihat teklifi onun da işine 
pek uygun gelecek diye düşünül
müştür. Hem de fazla olarak Al
m~nyaya müstemlekelerden de b
tifade yolü gösterildiği söyleniyor. 

Alman lktısad Nazın He'!" Vohltııt 

İşte Londranın resmi veya nim
resıni hiçbir salahiyeti olmamakla 
beraber nüiuz sahibi bulunan ba· 
zı kimseler:Je Alman İktısad Na
zırı arasında böyle bir lakırdı geç
miş diyorlar. 

Nüfuz sahibi nasıl olur?. Bu an· 
cak mühim sermayeleri elinde 
tutarak, m;Iyonlara hükmetmek- ı 
le kabil olsa gerek. O halde Vohl
tat ile göru§en İngilizler de her-

halde böyle nüfuz sahibleri ola -
cak. 

Söylendiğine göre Alman İktı· 
sad Nazın ile görüşülürken Alman
yaya edilmesi mevzuu bahis olan 
yardım 1,000,000,000 İngiliz lirası 
~!. 

A:z para değil Bir milyar İngi
liz lirasına mukabil si!Mılanma da· 
vasından da daha birçok iddialar
dan Almanya vazgeçecek diye he

sab edHmiş ve resmi hiçbir mahi· 
yeti olmamakla beraber böyle bir 
teklif ileri sürülmüş. 

Londralı gazeteler bundan uzun 
uzadıya bahsederlerken İngiliz ka
binesini teşkil eden mes'ul nazır
lardan hiçbırinin böyle bir şey -
den haberi olmadığını yazıyorlar. 

Uzakşark 1 Bugünkü 
Harbi Danzig 

Çine Satılacak 
Silahlar 

' . 
Almanlar şimdi İngilizlerin Çin-

de Japonlarla anlaştıklarını ı;ö -
rünce şuna karar vermişler: Çine 
silah satmak, fakat bir taraftan da 
Japonlarla olan münasebatı boz -
mamak lazım geliyor. Onun için 
Çine gönderilecek silahlar, Baltık 
devletlerinden biri vasıtasile gön· 
ckrmeği muvafık görmüşler. Si· 
!ahları bu devlet satın alacak, son
ra Çine devredecekmiş. 

Gümrükler Her Gün 
Kaçak Yakalıyorlar 
Danzig'dekı Lehli gümrük me

murları 6 tane mitralyöz yakala • 

mışlardır. İngiliz gazetelerinde o

kunduğuna göre bu mitralyözler 

İtalyanın Danzj,g'dekr bulunan 

konsolosuna getiriliyormuş. İtal

yadan yollanan bu mitralyözler, 

tesadüf eseri olarak meydana çık· 

mış, iş bu suretle anlaşılmıştır. 

·- Dairenizi henüz gezmediniz değil mi? .. 
Sahiden bu yatak odası benim kaza gecesi yat

tığım oda değildL Bunu merak ettim, sordum: 
- - Yalınızda bir kaç yatak odası, bir kaç daire 

var g&liba?. 

Kabinede böyle birşey hiç mev
zuu bahsolmamış. 
Şimdi biraz da Vohltatın vazi. 

yetinden, Almanyadaki ehemmi· 
yetinden bahsetmek sırası geldi: 
Almanyanın silahlanma işleri

ni idare eden Mareşal Göring ile 
pek samimi dost olan İktısad Na
zırı Londraya gittiği zaman ora
da birçok İngilizlerle temas et • 
miştir. Fakat kabine azasından 

hiç kimse ile görüşmemiş. Bunun
la beraber kendisine İngiliz pay
tahtında birçok şeyler anlatılmış
tır. Mesela şu cihet etrafile izah e
dilmiş: 

İngiltere ile müttefikleri her ne 
suretle olursa olsun Almanyaya 
karşı mukavemete hazırdırlar. E
ğer Almanya yine kuvvetini tec
rübe etmek istiyerek herhangi bir 
harekete kalkacak olursa karşı -
sında İngiltere ile müttefiklerini 
bulacaktır. 

Fakat eğer Almanya kuvvete 
müracaat ile sulhu bozmak fik
rinden vazgeçecek olur da dün
ya sulhunu muhafaza etmek is
terse o zaman iş değişecektir. O 
zaman İngiltere ile müttefikleri 
de Almanyaya karşı yardım poli
tikasını takib edeceklerdir. Bu 
yardım şu şekillerde olacaktır: 

Almanyanın muhtaç olduğu 

mevaddı iptidaiye esirgenmiye • 
cektir. Daha ileri gidilerek eski 
Alman müstemlekelerinin müş • 
terek bir idareye tabi tutulması 
da düşünülecektir. Müşterek ida
re şöyle olacak: 

( Devumı 7 inci sayfada) 

O da biraz mütehayyir: 
- Niçin efendim?. 
Dedi. 

- Kaza olduğu zaman kendimi bir ·başka ya
tak odasında bulmuştum da ondan sordum. 

lı pırıldayışını andınn ve göz kamaştıran ağız ağı· 
za dolu mücevher vardı. 

Dedim. Güldü: 
- Orası benim yatak odamdı. O gün sizi gör

düm ve .. Burasını hazırl~ım. 
tç;m blll'gUlandı, yine kendimi !hatırladım, yine 

kalbimden kopan bir sızı gırtlağıma geldi dayandı. 
Fakat, o yine hiç bir şey söylemedL Gözlerim ken
dı,;ni takip eıHyordu. Tuvalet masasının önünde 
dndu. Masanın üzerinde duran büyük, fil dişi bir 
kutuyu aldı, yanıma geldi, 

- Bunları da sizin için hazırlatmıştım .. Müsa
a.de edersiniz değil mi? .. 

Dedi, ne söyliyeceğimi beklemeden, kutunun 
ağzını açtı. Bana doğru eğdi. İçende güneşe tutul
nıuş gibi pınl pırıl, göğün mavilikelrine serpilen 

- Tahmin ediyomm ki, bunların seçiminden 
memnun olacaksınız. 

Diyerek kutunun içinden bir tanesi fındıktan 
daha büyük incilerden lbir kolye çıkardı, 

- Bunu kendi elimle lbu güzel gertlanınıza tak
mak isterim .. 

Dedi, boynuma geçirdi. Hiç sesim çıkmıyordu 
ve .. Bekliyordum! Daha ne olacak?. Hele: 

- Tahmin ediyorum k~ bunların seçiminden 
memnun olacaksıMZ. 

Diyişine pek içerlemiştim, adeta bunu ken -
dimle alay zannetmiştim. Öyle ya .. Ben nerede ve 
ne zaman bu mücevherleri gördüm ki, iyi seçilmiş 
veya kötü seçilmiş olduklarını bileyim. Benim gör
düğüm, göreceğim bütün mücevherler şunun bu-

ALMANYANIN NÜFUSU 

NE KADAR? 

17 mayıs 1939 da 79,600,000 idi. 
Mamel, Bohemya ve Moravya ha
riç ... Bural.ar ahalisi ile ·beraber 
Rayhş hükfunetinin nüfusu 

KALBiN HELECANI 
86,600,000 diT. Kilometre murab - ' 
baına 136,4 nüfus isabet etmekte- . Yazan: REŞAD FEYZİ 1 
dir. 

BOHEMYA KRALLARININ 

HAZİNESİ 

Bohemya krallarına ait mücev
herat, Alman askerleri Praga gir· 
mezden evvel kaçırılmı§ emniyet 
altına alınmıştır. Pırlantalı bir 
taç, bir küre, bir asa ve saireden 
ibaret olan ıbu mücevherat Nev -
york panayırında, Çekeslovakya 
paviyonunda teşhir olunmuştur. 

OKSİJEN BALONLARI 

Kaşelt-r ve ampuller Sitanislas 
Limuzen adlı bir adamın icadıdır. 
cParis Eczacılar cemiyeti .. 1887 
de,Ardan'da vefat eden bu zatın 
doğduğu evin üzerine bir madal
yon koymak suretile hatırasını ih· 
ya etmiştir. 

iNGİLİZ YURDU 

Pariste, (Şanzelize caddesinde 
20 numarada) bir İngiliz yurdu 
vardır. Bir avlının nihayetinde ve 
kestane ağaçlarile gölgeli bir bah· 
çeye bakan bu binada matbuat, si
nema, konferans salonları vardır. 

İTALYANIN NÜFUSU 

31 mayıs 1939 da, Trablusgariı 

dahil olmak şartile 44 milyon, 247 

bin idi. 

İtalyan Ege denizi adalarındaki 
nüfusu 148 bin 848; Libi'deki nü
fusu da 848 bin 610 dur. Uzak 
Şarkta, Tien-Tsin imtiyazlı ının • 
takadaki İtalyanların sayısı 7 bin 
953 dür. Şarki Afrikada 10 mli • 
yon, Arnavutlukta da 1 milyon, 37 

bin, 859 nüfus vardır. 
İtalyada ikamet eden ecnebile

rin sayısı da 117 bin 580 dir. 

FRANZ SCHUBERT 

1797 de, Bathofenden otuz sene 
sonra, Viyanada doğmuş ve 19 

sonteşrin 1828 de vefat etmiştir. 
Schbert, tabiate aşıktı. En meş

hur eserleri: Margerit au Roult, 
Boi de Aulne.s, Ölüm ve genç kız, 
Bitmem.iş senfoni ilah.. dır. 

Doktorun Öğütleri: 

Kalp Yorgunluğu 

Naran bir gün, imzasız bir mek· 
tup aldı. Bir erkek yazıyordu. 
Mektı.ıp şu satırlarla bitiyordu: 

cBeni mercık edeceksiniz. Fakııt, 
gııyet yııkındıın tıınıdığınız bir 
kimseyim. Görünce hayret ede -
ceksiniz. Size bu uzun ıışk mek • 
tubumu, vicdanımla, gönlümle u
zun zamıın mücadele ettikten 807 .. 

rıı yazmıığıı kıırar verdim. Beni ııf
fediniz. Sizi mutlııka cumıırtesi 

günü sııat 16 dıı Tııksim bııhçesin
de bekliyorum. Siz orııyıı geliniz. 
Beni görünce, mektubun sahibi 
öğreneceksiniz.• 

Naran, hakikaten merak etme
ğe başlamıştı. Bu uzun ve güzel 
ifadeli, hissi aşk mektı.ıbunu ya -
zan erkek kimdi?. Satırların ara
sındaki gizli manadan, bu adamın, 
genç kadını yakından tanıyan biri 
olduğu anlaşılıyordu. Mektubun 
b'r yerinde: 

cUzun müddet dii.§ündüm. Sizi 
sevdiğimi itirııf edecekt•m. Fa.kııt, 
bunıı bir türlü cesaret edemedim. 
Kııç defıı, ıışkımı anlııtmıık, sizden ı 
merhamet dilemek için yanıııızıı 

sokuldum. Fakııt, mümkün mü?. 
Çünkü halinizde, hııreketleı;iniz • 
de bıına cesııret veren en küçük 
bir ima göremiyorum. Redde • 
dilmekten, hayııl sukutunıı uğrıı

maktan korkuyordum. Nihayet bir 
skıındııl olabiliTdi. Beni ııyıblıır

dınız, müteessir olurdunuz. Be • 
nimle, bu şekilde bir münasebete 
bıışlamıığı tehlikeli bulurdunuz. O 
zııman üzülecekdiniz. HallYuki, 
sizin bir ldhzıı dııhi üzülmenize 
kıılbim aslıı razı olmaz.. Fııkııt. 
içimdeki kurd da, beni gittikçe 
kemiriyor, hıırab ediyordu. Bu 
gizli ıışkı, içimde dahıı fazla taşı
yabilecek ktıdrebi kern!imıU gö
remiyordum. Hislerimi ııçıkcıı itı· 

rııf etmeli idim. Size, onun için. 
bu mektubumu yazıyorum.• 

kim olduğunu kat'iyetlıe tanunak ! 
Iazımdı. Halbuki, mı>ktup sahibi 
meçhul olduğuna göre, Naran cu
martesi günü. Taksim bahçe5ine 
gidemezdi. 

Genç kadın, bu kararını verdL. 
Ertesi gün oldu.. Öğleden son

ra, saat 16 ya yaklaşıyordu. Na -
ran, halecanlı idi, acaba, Taksim 
bahçesinde bekliyecek bir erkek 
var mıydı?. Varsa, :bu, kimdi?. 
Dakikalar ilerledikçe, heyecanı 

artıyordu. Başı ağrımağa, üzüntü 
duymağa, asabileşmeğe başladı. 

Ani olarak, evvelki kararını de -
ğiştirdi.. Başkalarının yapması 

ihtimali olan bir hareketi, o, ya
pacaktı. Bıiliçenin civarında atu
ran bir arkadaşının apartımanını 
hatırladı. Derhal giyindi. Sokağa 
çıktı. Arkadaşının evine geldi. 
Taksim bıılıçesinin kapısını gören 
pencerenin önüne oturdu. Sık sık 
dışarıya bakıyordu, misafir gittiği 
arkadaşı, her şeyden bihaber, Na
rana çikolata, likör ikram ediyor, 
geçen haftaki yazlık balonun taf· 
silatını anlatıyordu. 

Naran, bütün zeklsile, hem ar
kadaşile konuşup gülüşüyor, hem 
de, bahçenin antresini gözetleme
ği bir an ihmal etmiyordu. 

;: 
mamak için kendini güç zar~· 
ti. halecandan Kalbi dıµ-aca1'11·~ 
rabadan inen, bizzat, Naraııırı 
caııı Seyfi idi. ~ 

Seyfi, hızlı ve asabi aç!ııil 1'~ 
bahçeye girdi.. Naran gözle!,.. 
takip ediymdu. Seyfi, biraz sO~ 
gözden kayboldu .. 7 • 8 dakik8 ıı
ra idi. Seyfi bahçeden çıJall~. 
Tekrar, kapıda kendisini Jıe~ IJI" 
yen otomobile atladı. Talı6 
doğru sür'atle gitti. 

• •• of 
Aqam, Seyfi eve geline~, Jc ııi 

rak karısının odasına girdi. :r<,ııl" 
nın boynuna sa!1lldı. Yanak1 

dan öptü. • 
Genç kadın titriyordu. Soğıl 

kanlı olmağa çalışarak: ıı" 

- Ne var, Seyfi, dedi.. çak 
'elisin bu aqam1. .. til 

- Evet karıcığım.. Büyiil' ı' 
inşaat işini ii2erime aldım. ~,r 
zanacağım .. Cici hediyeler ' 
ğım karıcığım.. Ci ' 

Naran hiç cevab vermed1•• 

Ilu:,:~le!:~ç:~::~İo~r1~~,· ~~ 
111 
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ANKARA RADY ~ 

Hızlı bir yürüyüşten veya 
bir merdiven çıktıktan sonra 
sık sık nefes alıyor, şiddetle 

soluyorsanız dikkat ediniz. 
Bu, kalbinizin yorulmıya baş
ladığına alômettir. Hemen bir 
mütehassısa müracaat ediniz. 
Soluğu kesmek için bir çok 
çareler vardır. Fakat, herhal· 
de doktorun tavsiyelerine gö
re hareket, hıfzıssıhha şartla· 
rına riayet etmek lazımdır. 

Çünkü kalh yorgunluğu çok 
mühimdir. Dikkat ister ... 

Naran mektubu tekrar tekrar 
okudu. Evirdi, çevirdi. Düşünü
yordu. Bunu yaza,; kim olahi!ir?. 
Balkona çıktı. Şezlo~a uzandt. 
Bütün yakın, uzak tanıdığı erkek
leri gözünün önünden geçirdi. Hiç 
biri üzerin.de karar kılamadı. Mek
tupta davet edilen yere gitmeli 
mi idi?. Ya, hiç tahmin edemedi
ği, çok yakından tanıştıkları bir 
aile dostu çıkarsa?. O zaman ne o
lacaktı?. Naran, nasıl bir kadınlık 
notu alacaktı?. Yoksa bir sürpriz 
mi idi?. Bir arkadaşının azizliği 

olabilirdi. Naranın bu randevuya 
nasıl koştuğunu seyretmek; gül
mek için tertilb edilmiş bir oyun 
olabilirdi. 

Arada bir de, kolundaki saate 
göz atıyordu. 

Saat 16 ya on dakika var .. Na· 
ran, heyecan içinde .. Artık, gözle
rini pencer.eden hiç ayıramıyor. 
Bu dakikalarda, bahçeden içeri 
gireni kıymetli taş tetkik eden bir 
kuyumcu dikkati ile, baştan aşağı 
süzüyor. 

DALGA u z u NLuöV ,., 

t Q. 19,74 m. 15195 Kes. 2! f. 
P . 31,79m. 9465 K es. 2 

0 
f. 

1639 m . 138 K es. 12 

Naran, Taksim 'bahçe.sinden içe
ri girip ürkek ürkek dolaşırken, 

sürprizi hazırlıyanlar, bir köşede 
saklanıp, katıla katıla gülebilliler
dL. 

Nihayet, saat 16 ya üç dakika 
vardı. Naran, bahçenin yeni ya
pılan kübik antresi önünde bir o
tomobilin durduğunu gördü. Dik· 
kat kesilmişti. Şoför atladı, kapıyı 
açtı .. Araıbadan açık, gri elbiseli 
biri inmişti. Naran birden haykır-

Genç kadın bütün bunları dü -
şündü. Bu davete icabet edebil· 
mek için, evveli! davet sahibinin 

!erdi. Kendimin, 'bu fakir Belkis'in ise tek yüzüğü 
parmağındaki yüz elli kuruşluk yakut taklidi kır· 
mızı taş, altın suyuna •batmış halka idi! Bununla mı, 
bu görgüyle mi ben bu koca fildişi çekmecenin içi
m dolduran çeşit çeşit mücevherlerin iyiliğini kö
tülüğünü söyliyebilecektim. 

Onun içindir ki, 
- Ya •benim!~ alay ediyor, yahut ta nezaketin

den. 
Diyordum. Fakat o boş durmuyordıı. 
- Siz, sonra isterseniz, bunları ayrı ayrı mah-

fazalarına koyarsınız. 

Diyerek kutudan birşeyler daha çıkarıyor: 
- Bu çok kıymetli bir elmas yüzük .. 
- Bu çok eski ve hemen eşsiz bir pırlanta .. 
Filan diyerek çıkardığı yüzük, iğne, küpeleri bi

rer birer parmağına, kulağıma, göğsüme takınıya 
ui!:rasıvordu. Ben. sustukca da, 

- Galiba beğendiremiyorum .. 
Diyerek üst üste bu lafı söylüyordu. Fakat, ne 

1öylese ağzım açılmıyor, tek kelime söylemiyor .. 
Bol bol onun yaptıklarını seyrediyordum. Seyredil
môyecek şey mi idi?. Öyle bir kırılıp dökülüşü var
dı ki,.. Eziliyor, büzülüyor, yakıştıramıya çalışıyor, 
mesela bir küpeyi kulağıma geçirirken: 

-- Aman dokunmasın .. Rahatsız etmesin!. 
Der gibi parmaklarını dokundurmaktan çeki

niyordu. Gözleri de gözlerimden hiç ayrılmıyordu. 
İ~tahlı, yiyecek g\b~ kapacak gibi bakışları vardı. 
Gölleri öyle çabuk okunan bir kitap ki .. Ne var, ne 
istiyor, ne anlatmıya çalışıyor? Bunlar hemen o
kunııbiliyor, hemen Anlaşılabiliyor. 

Çekmeceden çıkarıp özene bezene beni süsle
diği bir sürü mücevherlerden başka daha kutunun 
içi yarıdan yukarıya dolu idi. Bunları da 'birer bi· 
rer bana saymzya <başladı. Neler yoktu? Ceviz bü· 
yüklüğünde bir çift pırlanta küpe, yine etrafı pır
lantalarla çevrilmiş ceviz büyüklüğünde bir inci 
iğne gösterdi ki yalnız bunların ikisinc> sahip olmak 
insanı ömrünün sonuna kadar geçindirebilecek bir 
servet ola.bilirdi. 

İhtimal, o da böyle düşilnüyor: 

( DP.tıamı vıır J 

BUGtlK 

Saat 16.30 Program, . ~ 
Saat 18.35 Müzik (ibralı~ ~ 

• gür ve Ateş böcekler i • şe 
da müziği). 

Sa) at 18.05 Çocuk sa~t~· ~,; 
Saat 19.35 Türk müzıği 

heyeti). r • ~ 
Saat 20.10 Neş'eli plakla tJe!' 
Saat 20.15 Müzik (SOli' 

" Pi.) t ıl 
Saat 20.30 Memleket saa 1,er · 

rı, ajans ve meteoroluji Jı i 
!eri. .. 

Saat 20 45 Türk müziği· 6' · ııa~ 
Saat 21.30 Müzik (CllZ 

Pi.) · rıS· ~ 
Saat 22.45 - 23 Son aı~~-afl'./ 

haberleri ve yarınki po~ı 

1357 mert ' 1355 lluııı' 
Cemaziyelahir Teı:nJlluj 

_ ___:~ 1~ 
1939, Ay 7, Gün 211, Ilı~ 
30TemmuzP~ --

Vakitler 

4 54 
Glinet 

12 20 
Otl• 

16 16 ikindi 
Aqam 

19 28 

Yatm 21 19 

lmsa.k 2 sı 



1 Halk Partisinin Halkla Temasları 1 

eb'uslar Halkın 
erdini Dinledi 

/~çiler Fazla Çalıştırıldıklarından Hayat 
Ettiler Pahalılığından Şikayet 

1 Yazan· 
•kender F. SERTELLİ 

' h:a.nıı 
~up E Ul .. IJ1eb'uslanndan bir 
~~ı . ınınonu Halkevinde İstan

·•alJt 
l;ı-er, . 10 ın derdlerini ve şika -

b •nı d'nl d' 
<ıaikı e ı. 

tıı !<· a temas eden heyeti Gene-
ı azım K ' tk1 ş· arabekir, General 

ınasi. Ziya Karamürsel, 
~ ın Aıiıedd i n, Ali Karni ve 
· -... ;,:ak.ıh~ teşkil ediyordu. 
~~ re . sozu tütün amelelerin -
l, r, aldı: 

..;·Un . • . • 
~Para oŞçılerının yıllardanberi 
~ · ıı. aldıklarını ve işçilerin teş

'!en ~trılmasını söyledi. He -
'• n ay Zıya, kırk binden faz

f ·. bu işçilerin derdlerile ya
~i.~t aliı~adar olduklarını bil
. da b !Çı, Işçi bir !iği kurulma • 

Iı;.Jı •tı~Yük faydalar gördüğünü 
• .... il. 

) • k ır Türk vatandaşı, Suri-
.,,.. ılt· alan Türk vatandaşların 
1 
'; 

0
t=n Lozan muahedesi hilii.-

~ arak h .. ah' 1 . . "'f · enuz s ıp erıne ıa-
ı:ır,eu •. 

·.;..r ıgıni ve bunların be -
~ra;,~nin dahi Fransız hükumeti 
~e( ~an Verilmediğini ileri sü-
' İı eyete •bir muhtıra veTdi ve: 
~ "du tşi on dört yıldanberi ta
llt gas~0l'lız. Emlakimiz Suriye
liııde d dılmiş bir halde ağyar e-
r ıı %ruz rmaktadır. Hakkımızı is-

3 •dedi 1 
'J:l· . 

~larct ır. matbaacı arkadaş, mat-
liıhite) akı tabı alô.tından (Alatı 
: ·e ~ dıye ayrıca vergi alındığı

~i <nL 11 Yüzden zarar gördükleri-
'<ttı. 
930 . 

~·ıen b senesinde kanunla tesbit 
tarlar 11 Vergi şimdi toptan isti
~ıı;,,..· 8 unu VeTmeg· e bütün ser-

"ilz b·ı 

ıye istimlaki ar ine aittir. N aiıa 
hükumet işlerine şümulü yok

tur. Mesela bir semtte hükCıme ·-
tin ve belediyenin yaptığı istim
lakler muamele itibarile birbirini 
tutmuyor. Eskiden hakem vardı; 
.şimdı ehlivukuf var. Şikayetler 

nazarı dikkate alınmıyor. Kanu -
nun tadilini teklif ederim.• 

9 - Bay Sabir eski mezarlar -
dan bahsetti: cEski mezar ve ahi-
delerimizi antika gibi muhafaza 
edelim. Tezkerei şüeralarda ismi 
geçen Şinasilerin ve sair meşahi
rin mezar !arının olduğu gibi bıra
kılmasını ve harabiden kurtarıl-

masını rica ederim.• dedi. Heyet 
azası bu fikri muvafık buldular 
ve hükumetin nazarı dikkatini 
celbedeoeklerini vadettiler. 

10 - Bay Halid }3ayrı ayni mev
zua temas ederek söz aldı: 
•- Belediyelerin, gözü kapalı 

olarak her mezara el uzatmama-
sını, mezar, çeşme ve diğer abida
tın muhafaza edilmesi lüzumunu 
ileri sürdü. Heyetten General Ka
zım Karabekir cevab verdi: 

•- Bu gibi abidelerin tahr;bi 
karşısında her ferd icabında bir 
müddeiumumidir. Derhal icab e-

i 1 e kati gelmez, dedi. 
~ ..._ l den makamın nazarı dikkatini cel-
' tinden ~anbul kundura imalci- betmeli ve sonuna kadar alakadar 
'llıJıı,ğı ırı günde 18 saat çalış- olmalıdır.• 

!> ndan şikayet etti. 11 - Üniversite gençleTinden 
tor. ıı,;t~°,nlar bizi istismar edi- Naki Tezel söz alarak mühim bir 

'~. ;! Uçük esnaf değiliz, imal- noktaya temas etti. 

' 

mıyarak, kendi dilleril.e konuş -
tuklarını içten gelen bir teessürle 
anlattıktan sonra, müşahedelere 
müstenid bazı vak'alar anlattı. He-
yet azası, bu meselenin Partide de 
mevzuu bahsolduğunu, bu yıl ibu 
iş hakkında bir karar verileceği
ni bildirdi. 

12 - Bir işçi, hayat pahalılığın
dan şikayet ederek: 

•- Biz; karı koca çalışıyoruz. 

Çocuklarımızı işe giderken so -
kakta bırakıyoruz .. Sıhhatleri, ter
biyelerile meşgul olamıyoruz. 

Memleketimizin muhtelif semtle-
rinde •birer (işçi çocukları •bakıın

evi) kurulsa çok iyi olur, dedi.• 
13 - Sultanahmed Nakilbend 

mahallesinin susuzluğundan bahs
eden bir zat, Belediyeye mahalle
linin derdini anlatamadığından şi
kayet etti. Heyetten Ziya Kara -
mürselin: 

- Niçin takip etmiyorsunuz? 
sualine: 

- On bir senedir mahalle mü-
messili sl'fatile koşuyor ve pabuç 
eskitiyorum. Hala müsbet bir ne
tice elde edemedim, dedi. 

Bundan sonra bir kaç işçi de yi
ne hastane meselesine temas ede-
rek: 

- İşçiler hastalandıkları zaman, 
hastanelere giremiyorlar. 

Diye şikayet etti. Heyet azası 

halkın derdlerile çok yakından a
lakadar olarak notlar aldılar ve (; ~ı. 

•ner 1 Umumt yerlerde, ekalliyetlerin geç vakit Halkevinden ayrıldı -
ı..." Yakı~d Razım Karabekir: Bu - Türkçe bildikleri •halde - konuş- lar. 
'lll. an meşgul olacağını söy- ============================-

:~~l~ne bir tütün amelesi. Or- Fransa Kralı 14 u·· ncu·· ~lıı.Q~Unuır ~a.dın kocasının verem ı • 
a4 ' tutun amelesi iken şim-

~l~~llıaz bir hale geldiğini ve L •• • • H d • ı • 
~e~~bıı1h~~i~:c:i~~~~n=n~:;:::~~ uının e ıye erı 

<ııı. ; Yardım ve merhamet di
'<b ••ne ve . ra1 Hakkı Şinasi oe -

..._ rdı: 

~tıenıı~emıek.etimizde maalesef 
il-'~un ~tın sayısı çoğalmıştır. 

Kral Gönderdiği Hediyeleri Bir 
Deftere Muntazamen Y az1.nış 

Ilı t11, 
1~ hastalar sıraya kon -

t., •!ııı. ŞuPhesiz ki. sırası gelin-
'l>ere•caktır. 

r.ıt tıı. i hası · ~ tdi] anın adı ve adresı 
U;, erek kc d. . d elli n ısıne yar ım e -

ı,.8 ..._ ı:ı :•dedildi. 

~ tiın berber söz aldı: cBen, 
~/'~e~;n~;_Yim. Patronum öğ
lı llııtan bıle yememe meydan 
n~•ı Çal:ermcz. En aş?ğı on al
' en b· §lırılıyoruz Iş bürosu •Q\ Izinı · 
, oıınu~ mesai saatimizle m~
ı .J0t? 

4ı. ..... () .. 
•te rta 

" n halı Yaşlı bir adam işsiz-
•I Jı Sc•t· 

)ıt tını · • ı: cYedi çocuğum 
~' ~ahal:~~ bakamıyorum. Ha -
~'at Ueşt•rinı · Anama, karıına, 
~~l bııka e Ve Yedi çocuğuma 
~ ... ~abalıYım? Çocuk yetiştir -

-,,1 at · 
~ir ten Q mıdir?. Diye sordu. 

Cı>v;ıb eneral Kazım Karabe
b·' l:le Verdi: 

ı ~ n, l.tiıı 
ıı •. Uklar et meclisinde, ıbu gi
ı..'' 1 ın de 1 "<ltJ· < e1o1er v et çocuğu olma-
l, 11te huı ııı bakması için bir 
tıı 1 , l'rıeSelenunmuştum. Yakında 
~ 1nı.. ın halledileceğini u-

l<i ..... ı:ı 
)1 . ır zat · . 

\ııı' sık· • ıstımlak işlerinden 
e~· ayet ett" . 

tQ,1~ 1~e İstiını. 1• •Son gıinlerde 
· f'akat b ak kanunu kabul 

u kanun ancak Be-

Fransızların ·Güneş - Kral) un
vanını verdikleri 14 üncü Lüi çok 
hovarda, çok vergili bir adamdı. 
Kralın 1662 den ölümüne kadar 

verdiği hediyeler, kırmızı maro -
ken kaplı ve yaldızlı zanbak çi -
çeklerile süslü bir defterde birer 
birer yazılıdır. 

İlk sahifesine bakalım: 
1665: İsveç kraliçesine gönderi

len hediyeler: Kordelalar, Lavan
taar, kadın eşyası, altın saatler, 
mücevherat ve saire ... Kıymeti: 
17,012 altın ... 

1666: İsveç ve Danimarka kra-

liçelerine verilen hediyeler: Gü -
müş üzerine altın kaplama tuva
valet takırm, lavantalar, kordela
lar, mücevherat, saat. Kıymeti: 

23,338 altın ... 
1670: Polonya kraliçesine: Gü

müş üzerine altın kaplama bir 
tuvalet takımı, kordelalar, dante
lalar, lavantalar, mücevherat ve 
saire. Kıymeti: 34,379 altın ... 

Bunlardan başka 1665 de İngil
tere kraliçesine içerisi sırma işle
meli siyah kadife döşeli bir ka-

(Devamı 6 ınc • sahifede) 
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SOKAKrA BAKIYOR 

- Şaşılacak şey... Karç!eşiın zen· 
gin· Hali vakti yerinde, mevkii var, 
parası var. Sana yardım etmiyor. 
Bakmıyor mu?. 

- Bakıyor, fakat sokakta ras
geldikçe ... 

KURNAZ DİLENCİ: 

Dilencinin biri, zengin bir ada
mış evine gider, ve: 

- Şayed, der. Şimdi şurada, hu
zurunuzda ölüıverirsem ne yapar
sınız? •.. 

- - Ne yapacağım, 
için yıkatır, kefenlendirh', göm -
dürürüm. 

- Şu halde beni ölmüş farze
diniz, alacağınız kefeni ihsan edi
niz de gömlek yapayım. Öldüğüm 
vakit kefen istemem ... 
TAM ANNE!. 

Hizmetçi kadın te&şla bayanın 
yanına gelir: 

- Bayan! Bayan!. 
- Ne var?. 
- Şoför, küçük bayanı kandır-

mış, kaçırmış!. 

- Eyvahlar olsun! Bugün beni 
Floryaya kim götürecek? 
KÖYLÜ AKLI BU 

İki köylü hikınetten bahseder
lerken birisi sormuş: 

- Arkadaş! Denizin suyu neden 
tuzludur?. 

- O kadar su, tuzlu olmazsa 
teaffün eder de ondan ... 

- Nafile, bilemedin!. 
İçindeki balıklar bozulmasın i

çin. Dikkat etmedin mi? Balıkçı
lar, bakkallar bile bahkları tuzlu 
suya koyarlar!. 

KUDURMAMIŞ DİYE! •• 

Bir aralık Paris gazeteleri k:u -
duz illetinden bahsediyorlar, bu 
illetin sirayetine sebeb köpek ısır
ması olduğunu yazıyorlardı. 

Bu sıralarda ahmakın biri telaş
la bir doktorun muayenehanesine 
gider: 

- Aman! Doktor! ... 
- Ne oldunuz? Neniz var?. 
- Fena halde dilimi ısırdım. 
- Isırdınsa ne yapayım?. 
- Nasıl ne yapayım? Ya kudu-

rursam?. 
CAN SIKINTISI: 

- Bay doktor, pek canım sıkı
lıyor, ne yapayım bilmem? ... 

- Can sıkıntısını defetmenin 
kolayı var, bayan ... 

- Aman, söyleyiniz, nedir? .. 
- Seyahate çikmak! ... 
-Neye yarar? Kocamda bera-

ber gelecek değil mi? ... 
------ı 

Fay dalı Bilgiler : 

Tırnaklar Nasıl 
Temizlenir? 

Ev işlerile uğraşmak mec -
buriyeinde bulunan Bayan • 
ların tırnaklarını temizlemek 
için maniküre gitmeye vakit
leri olınaz. 

Hem gitmeye, beyhude pa
ra vermeye de lüzum yoktur. 
Bir klbrit çöpünün ucuna bi
raz pamuk sarılır, oksijene 
batırılır, tırnakların kirli yer
leri silinir. Bu suretle ehem 
vakit, hem de nakid• kazarul
mış olur. 

Kumral Saçlar 
Renklerini değiştirmeğe kır

laşmıya boşladı mı, şu veya 
bu boyayı sürmeyiniz. Bunla
ra. eski renklerini, parlaklık
larını vermelt gayet kolaydır. 
Koyu bir çay demley iniz; bir 
fırça ile sabah ve akşam saç
larınıza sürünüz. Bu tehlike
siz ve masrafsızdır. Yeşil ce
viz kaynatılır, saçlara sürer
seniz ayni netice elde edilir .. 

Tül Şarpalar Nasıl 
Yıkanır ? 

Çok sıcak, çok sabunlu bir 
su hazırlayınız. Şarpanızı bu 
suyun içerisine koyarak bir 
kaç saat bırakınız. Sonra çi
vidli suda çalkalayınız. Tüy
lü bir havlunun arasında bas
tırarak kurulayınız. Az nemli 
iken üzerine bir müslin koya
rak ütüleyiniz. 

l\ladlen Solanj'ın iki pozn 

Çıldıran Bir 
Babanın Akibeti 
İki Masum 

Zehirliyerek 
Çocuğunu .. 
O/dürdü 

Lil civarında Kambrede ikamet 
eden Madam Hanri Herye, öte -
beri almak için şehre gitmişti. 

İki çocuğunu, 9 yaşında Röne 
ile 6 yaşında Reymonu, babaları 
Hanri Heryeye emanet etmişti. 
Akşam üzeri köye geldi. Çocuk

larını görmek için istical ediyor
du. Her nedense yüreğinde bir 
sıkıntı vardı. 

Hanri, geçen eylCılde terhis o
lunduktan sonra çok asabi görü· 
nüyor, hiç yoktan kızıyor, eline 
geleni al>p kırıyordu. Doktorlar 
nevrasteniye tutulduğunu söylü
yorlardı. 

Madam Herye, evin önüne ge
lince kapıyı kapah buldu. Çocuk
ara seslendi. Cevab veren olmadı. 

Mutfağın açık penceresinden içeri 
girdi, çocukların yatak odasına 

koştu. İki yavru yanyana yatıyor
lardı. İkisi de ölmüştü. 

ÇOCUKLARI BEN ÖLDÖRDÖM! 

Zavallı anne!. Bu feci manzara 
karşısında saçlarını yolarak bağıı
mıya b&9ladı. Komşular koştular, 
geldiler, masanın üzerinde bir 
mektub vardı. 

(Devamı 7 inci sayfada) 

Dünya n ın En 
Sür 'atli Treni 

Saatte 
Bu 

148 
Tren 

Kateden Kilometre 
Amerikadadır 

Şikago - Danver hattında i§liyen ve saatte 148 kilometre kateden mm 

Şikago • Danver hattında işli -
yen tren dünyanın en sür'atli tre
nidir. Saatte 148 kilometre kate-
der. Bu tren, on vagondan mürek
kebdir. Dizel motörlü bir otoray 
tarafından çekilir. 

Bu tren, Los - Anjeles ile N ev
york arasındaki 5,350 kilometroyu 
56 saat 56 dakikada katetmiştir. 
Vasati sür'ati saatte 132 kilomet
re idi. 

Alman trenlerinin en hızlı gi-

deni Berlin - Hamburg arasında if
liyen trendir. 

Saatte 111 kilometro gider. 
Londra - Swindon treni de sa

atte 114 kllometro ... 
Fransızların Bugati markalı 

Automotörlü trenleri saatte 119 

kilometre alır. P. L. M. kumpan -
yasının otoraylarından biri ahiren 
194 kilometre katederek dünya 

sür'at rekorunu kazanmıştır. 

J 

Madlen Solanj, bir modistra dük 
k.8.nında çalışan küçücük bir kızdı. 

Fakat şöyle düşünürdü: Devlet -
kuşu insanın başına hayatta iki 
defa konar: Ya doğarken, ya ede· 
nirken ... Madlen Solanjın doğar
ken başına devletkuşu konmamış· 
tı. Fakat evlenirken kondu. Çüıı· 
kü evlendiği adam bir sinema o
peratörü idi. Artık düğünden son
ra, kilçilk Madlenin bütün aklı fik 
ri sinemada idi. Hatta kocasının 
arkadaşları da onu teşvik ediyor
lardı: ·Neden sinemaya girmiyor· 
sun? Neden?• 

Gerek kocasının, gerek aile dost 
!arının yardıınile küçük Madlen 
s!,pemaya girdi ve film Amilleri 
bu kızı stüdyoya almakla isabet 
gösterdiler. Ortaya birinci dere • 
cede parlıyan bir yıldız çıktı. 

Kaşlar Artık 
lncelmiyor 

Güzel görünmenin pek çok yor· 
gunlukları vardır. Tırnaklar, du· 
daklar, yanaklar boyanıyor, kaşlar 
inceliyor ve saire ... Fakat güzel
lik için çekilen bu yorgunluklar· 

dan da ergeç bıkılacak diye dü· 
şünenler vardı. Galiba zamanla 
bunların dediği doğru çıkacak. 

Çünkü İngiliz gazetelerinde okun
duğuna göre Londranın kibar a

lemine mensub bazı genç ve za
rif kadınlar artık kaşlarını incelt
mekten va:r,geçmiş!erdir. Bunlar 
tabii olarak kaşlarını bırakmakta
dir. 

MeselA İngilterenin Lord Hali

faksdan evvelki genç hariciye na

zırı Antoni Edenin hayat arkadaş; 

da böyledir. Bir Londralı gazete 

üç resimle bunu gösteriyor. 
Resimde yukarıdan aşağı olarak 

Edeniıi hayat arkadaşı 931 de na
sılmış, 933 de nasılmış, bu sene 

kaşlarını bırakmakla nasıl olmuş? 

Üç resimde görülmektedir, 
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Kurnaz İmparator ikinci Muradın 
Vefatını Orhana Söylemiyordu 

- Bu, mümkün değildir!. 
- Niçin?. 
- Osmanlı imparatorluğu ile a-

ramızda vahim meselelerin çık

masına vesile olur .. 
- Ben, tahta çıktıktan som:a 

bu mümkün mü?. 
- Aksini düşününüz ..• 
- Hiç bunun maki.ısu olamaz .•• 
- ........ . 
- Eğer amcama ibir hal olursa 

ikinci Mehınedin tahta geleceğini 
düşünmüyor musunuz? 

- Evet, hak onun ... 
- Fakat; ikinci Mehmed tahta 

ciilfls ederse Bizans tahllkede ka
lacaktır haşmetmeab!. 

- ........ . 
- O vakit; yalnız sizlerın ba -

yatı değil, benim de hayatım teh
likede kalacaktır .. 

- Evet; maazallah Türkler Kos
tanta.niye üzerine yürürse ve yi
ne maazallah Bizansı zapteder -
)erse sizin de hayatınız bizimle 
beraber tehlikededir .. 

- Burasını bildiğiniz halde ne
den beni salıvermiyorsunuz? 

- Bu meseleyi ikinci Mehmed 
ta!hta geldiği zaman ve bir hare
kete geçtiği zaman düşüneceği -
mizi ve mevkii tatbike koyacağı
mızı şimdiden vadederim size ... 

- O vakit işişten geçer ..• 
-Neden?. 
- Çünkü; ikinci Mehmed çok 

kuvvetli ve kendini iyi hazırlamış 
bir şehzadedir. Onunla cenge kalk
mak budalalık olur. 

- Vezrriazam Halil Paşa eli -
mizde oldukça birşey yapamaz. 

- Bu noktada yanılıyorsunuz? 

- Kimler taarruz etti!. 
- Muhafızlar ... 
- Bir sebeb var mıydı? 
- Hiçbir seıbeb yoktu ..• 
- Nereden geliyordunuz?. 
- Şarab ve mehtab aleminden. 
- Karno Dar'dan demek. .. 
- Evet ... 
- Bak hele küstahlara, hiç se-

bebsiz ne hakla size taarruz etmiş 
bulunuyorlar?. 

- Yanınızda kim vardı? 
Deyince; Orhan biıatütur 

duğu gfüi söyledi: 
- Bir kız ... 
- Bir kız mı?. 
- Evet ... 

ol -

- Pek tabii birşey değil mi dos-
tum?. 

- Buyurduğunuz gibi telakki 
eylerim .. 

- Tanınmış bir kız mı?. 
- Yooo ... 
- İsmi ne?. 
- Anna ... 
- Kimlere mensub?. 
- Bitmiyorum ... 
- Nerede tanıştınız?. 
- Mehtab aleminde ... 
- Bu kadar tabii bir harekete 

karşı muhafızların yaptıkları ha
tadır ... 

- Ben de ayni kanaatteyim. 
- Vuruşma neticesi ne oldu? 
- İki yerimden yaralandım ... 

Muhafızlara ne oldu bilmiyorum? 
- Kaç kişi kadardılar?. 
- On be§ yirmi kişi vardılar .. 
- Bak hele köpeklere ... Bir ki-

şi ile ba~a çı.lı:aınıyacak derecede 
cebin herifler ... 

(DPvamı var) 

Okuyucularımıza 
Dünkü tefrikamızın baş tara

fı11daki beı on satırlık yazı -
yanll§lıkla cTar:z,ının oğlu• ro
manımızın bil§ tarafına kon -
mU§tur. Okuyuculanmız ro -
manımızın yazı rilsile.9ini ye
rine getirmek için O§ağıya 

dercettiğimiz bu yazıları dün
kü tefrikamızın baş tarafına 

eklemelerini rica ederiz. 

Llkin sabah olmuştu. Herkes 
hayatın ve mehtabın kamını al
mıştı. Binaenaleyh; herkes yerli 
yerine gitmeliydi. 
Notarasın ailesi ve maiyeti 

telaşla etrafı araştırdı1ar .. Türk 
şehzadesi de ortada yok·tu. Saraya 
döndükleri zaman her şeyi anla
mış oldular. 
Annanın Türk şehzadesi Orhan 
tarafında kaçırıldığı duyulmuş

tu. İmparator Kostantin bu hale 
o kadar ehemmiyet vermiyordu. 
Ni.hayet; Türk şehzadesi, Notara
sın bir evlatlığını kaçırabilirdi. 

Bundan ne çıkardı? 
Fakat; mesele Notaras için hiç 

de böyle değildi. Çünkü; güzel 
Annaya daha ziyade ihtiyar No

' tar as meftundu. Elin.de besleyip 
büyüttüğü bu dilbt>ri kimseye 
veremezdi. 
Notaras, doğruca saraya gitti. 
İmparatorun huzuruna çıktı ve 
şikayete başladı: 

Zaman ve vukuat da bunu gös
terecektir. 

- Yanılmadığıma kaniim .•. 
- Ben, eğer ikinci Mehmed tah-

ta çıkarsa hiçbir şey yapamıyaca
ğımıza sizi temin ederim, dedi. 
Şeh2ade Orhan uzağı görecek 

derecede kehanet gösteriyordu. 
İmparator aldanıyordu. Türk 
kudr<!t ve kuvvetinin içyüzünü da
ha iyi bilen Orhan ikiMi Meh -
medin ne fikir ve azimde bir adam 

Fransa Kralı 14 üncü 
Lüinin Hediyeleri 

•olduğunu biliyordu. 
Kurnaz i.mparator, ikinci Mu -

radın vefat ettiğini Orhana söyle
miyordu. Halbuki, Edrrne ile el
altından gizli muhabere halinde 
idi. Eğer, Halil Paşanın, şehzade 
yi tahta getirmek istediğim bıl -
seydi, iş curcuna olurdu. 

İmparator siyasi mükiılemeyi 

olduğu yerde bıraktı ve: 
- Dostum; geçen akşam sokakta 

size taarruz edenler mi oldu? 
- Evet: 

........................... 

ve .ıııvrisinekler ıçin de yanan 

KATOL COIL 
kullanınız. En mükemmel ve en 
müessirdirler. Büyük bakkaliye 
ve eczanelerde bulunur. 1 

Deposu: Beyoğlurı.da Japon li 
mağazası, N akamur a, 1 

Telefon· 40250 

(5 inci sayfadan devam) 
rnı;e göndermişti. Beygirlerin ha· 
seleri de sırmalıydı. 

Bu karoçe 12.287 altına yaptı -
rılmıştı. 

Ertesi ~ene, Brandın burg hü -
kümdarının karısına, altın ve 
gümüş sırma işlemeli kadife bir 
oda takımı, büyük bir ayna, bir 
masa, iki gümüş şamdan ve küçük 
bir masa hediye etti. Bunların da 
kıymeti 62,189 altından aşağı de
ğildi. 

İsveç Kralina, kıymettar egerli 
on iki cins at; Polonya kralına 41 
bin altın değerinde pırlatalı bir 
kılıç; Danimarka kralına, 12 pır
lantalı bir salib; Kolonya Elektöri 
ne on üç piştov hediye etti. Şara
ba çok meraklı olon İngiliz Kra
lına da, en nefis Fransız şara bla
nndan 50 varil gönderdi. 

l4 üncü Lüi, ecnebi sefirlerini de 

elleri biş döndürmez, mutlaka bir 
hediye verirdi. 

Ecnebi hükümdarların düğün
leri yapıldığı zaman da hediyeler 
göndermek adeti idi. İspanya Kralı 
ile evlenım kard,eşinin kızına 

141 ,033 altın değerinde bir pır -
Janta tacla bir inci gerdanlık ver
mişti. 

-----
İstanbul Defterclarlığından : 

Mnhammen 
Lira 

ıstanl:.u' ad!iy•·•i levazım amb?.Mnda mevcut iki adet 
musfamr' kas·• 80 

bedeli 

\ ukarıda yoz,Jı mustame: ik. a<J:t kasa hizasında yazılı muham
meı bedelı üzcr:nden açık arttırma ile satılacaktır. İhale 7/8/939 tari
hınc .nii~adif paıartesi gunü saat 14 dedir. Taliplerin % 7tı pey akçe
ler•n: v~kt: mıuvyeninden evvel yatırıp mezkOr gün ve saatte Defter-

.. - ·· · müracaatları. 0434) 

Sulh muahedeleri imzaland1ğı, 

dostluk mukaveleleri yapıldığı za
man bunları irnzalıyan murahhas
ara da hediyeler verirdi. Utreht 
muahedesini imzalıyan İngiliz se
firi Lord Seşernburiye 38,270 altın 
kıymetinde bir bilezik hediye et
mişti. 

Bazan nakdi mükafatlarda da 
bulun~yordu. 1678 da, Dük dö 
Meni tedavi eden İngiliz doktor
larından birine 4,000 altın; yazdı
ğı bir eseri kendisine ithaf eden 
bir başka doktora da 1,000 altın 

gönderdi. 
·Güneş - Krah, seyahatlerinde 

de sağa sola hediyeler dağıtıyor
du. Rühbanı, kiliseleri de unutmu
yordu. Sen - Marten dö Turne ki
lisesine, üzerinde Krallık arması 
bulunan altın sırma ile işlenmiş 
bir örtü hediye etmişti. Bu örtü
nün kıymeti 11,649 altındı. 

14 üncü Lüinin hediye suretile 
gönderdiği mücevherler, halılar, 
mobi!yeler, karoçeler, kumaşlar 
ecnebi memleketlerde Fransız sa
nayii, mamulatı hakkında büyük 
bir reklam oluyordu. 

KADIN KAVGASI 
Büyükadada Salhane sokağında 

nturan Leman adında bir bayan 
henüz anlaşılamıyan bir sebebden 
çıkan ka~a neticesinde ayni so
kakta oturan komşusu Marikayı 
taşla başından yaralamıştır. 

Dr. IHSAN SAMI.._ 
GONOKOk AŞISI 

IMsoğukluğu ve iht1latlanna kar
fl pek tesirli ve taze aşıdır. Divan

lu Sultanmahmud türbesi 

No. 113 

SPOR 
Modada 

Bugünkü Su 
Sporları 

IBugün Moda koyunda yapıla
cak olan ve Mnda deniz klü -
bunun tertip ettiği yelken ve 
şarp müsabakalarına iştirak et -
mek üzere şelırlınize davet edi -
len Romanya Yat klübüne men 
sup sporcular dün hususi bir va 
purla gelmişler ve istikbal edil
mişlerdir. 

Gelen sporcuların içinde bir-
90k tanınmış şahsiyetler mevcut 

tur. 30 müsabıktan ibaret bu
lunan kafile beraberlerinde Star 
hatlarını getirmektedirler. Bu -
rada kendilerine deniz klübü ta 
rafından verilecek şarpilerle 

Star.batları mübadele ederek mü 
sabakalara gireceklerdir. Bn -
gün yapılacak müsabakalardan 
som:a akşam deniz klübünde şe· 
reflerine bir ziyaiet verilecek 
Romenler de buna geldikleri hu 
susi vapurlarında mukabele ede 
ceklerdir. 

Bundan başka Çarşamba ak
şamı Romanya sefaretinde bir 
suare verilecektir. Romanyalı 
sporcular beş kotra ile yola çık-
mışlar fakat Karedenizde fırtına
nın birdenbire patlaması yüzün
den bir kotraları Varnaya iltica 
ya mecbur kalmış diğer birinin 
henüz nereye iltica ettiği anlaşı
lamamıştır. Diğer üç kotra lima
nımıza eelıniştir. 

Bugünkü yarışların çok heye
canlı olacağı tahmin edilmekte
dir. 

NECDE'I KEF ALEITLE 
TAHLİYE EDİLDİ 

Milli Küme şampiyonası 

maçında hakem Tarığı yum -
rukla yaraladıktan sonra za -
bıtanın elinden kaçan Nec -
det iki günlük bir takipten 
sonra ele geçirilmiş, sulh mah 
kemesi kararile tevkif edil -
mişti. 

Necdetin müteaddit tnlıli

ye mürauatlan hiikinı tara -
tından reddedilmişti. Fakat 
tahkikatın ikmal edilmesi Ü· 

zerine dün yeniden tahliye 
talebinde bulunan Necdet hak 
kında sulh ceza hakimi hadi -
seyi tetkik ederek Necdetin 
400 lira kefalet mukabilinde 
tahliyesine karar vermiş ve 
para mahkeme veznesine ya· 
tırıl arak Necdet dün saat 11,5 
da serbest bırakılmıştır. Bu 
hadise hakkında gerek hake
min "e gerekse Nccdetin aç
tığı davaya hakem Tarıkın a
lacağı kat'i rapordan sonra 
bakılacaktır. 

Hakem Tarıkın yaralan he 
nüz eski vaziyetini muhafaza 
etmektedir. 

•••••••••••••••••••••••••••• 
İstanbul bırinci icra memurlu -
ğundan: 

Gelibolu gümrük dairesine iza
fetle Gelibolu hazinei maliyesine 
227 lira 67 kuruş borçlu İstanbul
da Pangaltı Halaskargazi cadde
sin<le 88 No. lu evde Fatma Sa
bihanın bu borcundan dolayı hac
zMilmiş bulunan 50 lira değerin-

de bir aded ceviz büfe, 30 lira de
ğerinde bır aded aynalı kontrü 
büfe, 30 lira değerinde 5 maruken 
sandalyasiJc yemek masası 15 li
ra değerinde 1XL5 eb'adında ze
mini mavi seccade, 20 lira değe
rinde 1X2 eb'adında seccade ve 
30 lira değerinde iki metre boy 
bir metre eninde aynasile bera-

ber üstü mermerli masa, 30 lira 
değerinde iki metre boy ve bir 
metre eninde aynasile be1"aber 
mermer masa ve 30 lira de -
ğerinde bir ki§ilik sarı bronz kar-

ruryola 2/a/1939 tarihine rastlı
yan çarşamba günü saat 14 den 
16 ya kadar yukarıda yazılı f!N 

ônünde sautılacaktır. Arttırma 

bedelleri muhammen kıymetle -
rin % 75 ini bulduğu takdirde a
lıcılarına verilecektir. Aksi hal
de 4/8/1939 tarihine rastlıyan 

cuma günü ayni saatte yapıla -
cak olan arttırmada en fazla be
delle taliblerine satılacağından 

talihlerin gösterilen gün ve sa
atte ma·hallinde hazır bulunma -
ları illin olunur. (938-2146 taşra) 

ltelya Danzig için 
Harb Edecek 

(1 inci sahifeden devam) 
ağustos ve eylftl ayları içinde Av
rupada bir muharebe olmazsa, ar
tık marta kadar harb olmıyaca -
ğını_ söylemek!ledirler. 

Çünkü kışın Polonyada yollar 
nakliyata müsaid değildir. Kış 

mevsiminde Polonyaya girecek bir 
ordunun mutlaka felak<!tle karşı
laşacağma şüphe yoktur. 
İSPANYA BİTARAF KALACAK 

Madrid 30 (Hususi)- General 
Frankonun, memlekette monar -
şiyi tesis etmeğe karar verdiği ar
tık tahakkuk etmektedir. Gerek 
General Frankonun, gerek Hari
ciye Nazırı Arandanın bir harb 
halinde İspanyanın biıtaraf kaJa
cağı hakkındaki beyanatı Fra.nsız 

mehafilinde iyi bir tesir bırak -
mıştır. 

İLK HAMLEDE SEKiZ FIRKA 
İngiliz ve Fransız erkitnıharbi

yeleri, lüzum halinde müstacelen 

Bir Koltukçu 
2 Kişiyi Vurdu 

(1 inci sahifeden devam) 

iki rakib dün yapılan bir alış ve
riş meselesini bahane ederek mü
nakaşaya başlamışlardır. Kavga 
birdenbire büyümüş ve İbrahim 
tabancasını çekerek ateş etmeğe 
başlamıştır. Çıkan kurşunlardan 

üçü Ali çavuşun karnına, ikisi de 
oğlu Mustaianın bacağına isabet 
ederek her ikisi de kanlar içinde 
yere serilmişlerdir. Tabanca ses -
leri üzerine gelen memurlar ya -
ralı baba oğlu can kurtaran oto
mobili ile hastaneye kaldırmışlar
dır. Hadiseden sonra kaçmak isti
yen İbrahim yakalanmış, tahkika
ta başianmıştır. Bu sai>ah yaptı

ğımız tahkikata göre, her ikisinin 
de hayatı tehlikede görülmektedir. 

--O--

Moskova 
Anlaşması 

(1 inci sahifeden devam) 

BUGÜN NETİCE MUHTEl\IEL 
Londra 30 (Hususi)- İngiliz -

Fransız - Rus paktının imzası için 
bugün son bir görüşme yapılacak
tır. Bugünkü görüşmelerden sonra 
üç taratlı anlaşmanın ilan edil -
mesi kuvvetle muhtemeldir. 

Mookova 30 (Hususi)- Başve

kil Molotof, İngiHcre ve Fransa 
ile Anlaşmanın artık tahakkuk 
etmiş olmasından dolayı hüki.ı -
metinin memnuniyetini izhar et
miştir. Askeri müzakerelere ya
.kında başlanacaktır. 

ZAYİ 

Üsküdar emvalinden aldığım 
dul maaşının beratını kaybettim. 
Yenisini alacağımdan eskisinin 
hükmü yoktur. 

Üsküdar Doğancılar kaymakam 
Sabri eşi Nadire Kuççulu oğlu 

1 
Fransaya gönderilecek İngiliz kuv
vetleri hakkında müzakere halin
dedirler. Fransız Başkumandanı 

General Gamelin sekiz fırka gön
derilmesini istemektedir. 

İTALYA DANZİG İÇİN 
MUHAREBE EDECEK 

Roma 20 (Hususi)- Bir harb 
vukuu halinde İtalyanın Aılmanya 
ile birlikte muhaTebeye girece -
ğine artık şüphe kalmamıştır. 

İl Ciyornale Ditalya bu noktayı 
tasrih ederek diyor ki: 

•İster Danzig için, ister herhan
gi bir sebeb için olursa olsun, İ
talya ilan edilecek muharebenin 
ilk gününde .Mınanya ile ayni saf
ta bulunacaktır.• 

Ayni gazete İngiliz bombardı -
man tayyarelerinin Akdeniz kı

yılarına uzanacak derecede yap -
tıkları manevralara mukabele et
mak kolay olacağını yazmakta -
dır. 

Romanya Kralı 
Korfuya Gitti 
Atina 30 (Hususi) - Romanya 

kralı Karo! İzmirden Korfoya ha
reket etmi§tir. Kral Yorgi ve Baş
vekil Metaksas misafiri karşıla -
mak üzere yarın Korfoya gidecek
tir. Majeste Karolun korfoda iki 
gün kalacağı tahmin edilmekte -
dir. Ziyaret, hususi mahiyette ol
makla beraber, yapılacak müla -
katlara Yunan siyasi mehafilinde 
bilhassa ehemmiyet verilmekte -
dir. 
İzmir 30 (Hususi) - Kral Ka

rol'u hamil bulunan yat gece Yu
nanistana hareket etmiştir. Kral 
ve Veliahd dün, refakatlerinde va
li ve kumaııdan olduğu halde Efee 
harabelerini ziyaret etmiştir. 

Otoray Selçuk istasyonunda te
vakkuf eder etmez Kral orada 
toplanan köylüler tarafından hara
retle alkışlanmıştır. Kral samimi 
tezahürata iltifatlarla mukabele 
etmiştir. 

Efes harabelerini çok enteresa.n 
bulan Kral, geçen sene Bergamayı 
da ziyaret ettiğini her iki arkeokı· 
ji merkezinin büyük kıymeti ifade 
ettiğini beyan etmişlerdir. 

Kral öğle yemeğini Selçukta ye
dikten sonra saat on altıda İzrnire 
dönerek yata dönmüştür. 

--<>--

Eli Bıçaklı Hırsız 
Ramide Topçularda 25 numa

ralı bahçe sahibi Hasanın bah
çesine son günlerde hırsızlar da 
danmış, yüzlerce mısırını çal -
mışlardır 

Dün akşam da evinde oturur -
kcn bahçesinde bazı hışırtılar i
şiten Hasan, hemen dışarı çık -
mış, ve meçhul eşhasın kopardık 
!arı mısırları kucaklıyarak kaç
mak istediklerini gömıüştür. 

Hasan, hırsızların üzerine atıl
ın~. fakat hırsızlardan birisi bı
çağını çekerek kendisini sırtın -
dan ve kolundan yaralamıştır. 

Sultanahmed 1 inci sulh hukuk Bundan başka karnına koca bir 
mahkemesinden: 

taş ta isabet eden Hasan yere 
Kii:çükmustafapaşada Ayakapı yuvarlanmış, bir müddet inle -
caddesinde 2 sayıda mukim iken dikten sonra yavaş yavaş kara-
halen nerede olduğu bilinffitiyen kola kadar gitmiş, oradan da has 
Zehra ve oğlu Mehmede: taneye kaldırılmışt~r. 
Davacı Nuri Mete tarafından a- Ağır yaralı olan Hasan, müte· 
leyhinize, mahkememizin 939/772 cavizlerden bazısını görürse ta -
sayılı dosyasile açılan 250 lira ala- nıyabileceğini söylemiştir. 
cak davasından dolayı evvelce ika·i••••••••ı••••••"l 
me~alıınızın rrK'Çhuliyeti hasebile 
ilanen tebliğ edilen dava arzuha -
]inde yazılı gün ve saatte mah
kemeye gelınediğinizden hakkı -
nızda verilen muameleli gıyap ka
rarı da ilanen tebliğ edilmiş ve 
tayin olunan günde taraflar gel
mediğinden dosyanın muamele -
den kaldırılmasına karar verilmesi 

Yatak, yemek ve çalışma oda

larile salon takımları, velhasıl 

her nevi mobilyalar; BAKER 

(ESKİ HA YDEN) mağazaların

da teşhir edilmekte ve her yer

den ucuz fiat ve müsaid şart
larla satılmak.tadır. 

üzerine davacı tarafından davanını~::::::::::::::; 
yenilenmesinden sonra icra kılı • 

1 ~ BAYANLARA MÜJDE 
nan duruşmada: 15 gün müddetle 
ilanen tebligat icrasına ve muha - Çocuklarınıza her nevi sün-
kemenin 8/9/939 tarihine rastlıyan net başlıkları, entarisi ve sır
cuma günü saat ıı e talikine ka- malı korde!aları gayet ucuz fi
·rar verilmiş olduğundan 0 gün ve atla satılmaktadır. Toptancılar 
o saatte bizxat veya bilvekfıle malı- için ayn tenzilat yapılır. 
kemedc hazır bulunmadığınız tak- Adrese dikkat : Kapalıçarşı 

<tirde muhakffilenizin gıyabınız - Çukı.tr mırhallclıici karşısında 

da icra kılınacağı i!An olunur. 106 No. ÇAKIR Tel. 21599 
(939-772) 

Makine 
Verirkı 

Bir Halk 
Komiseri jJa 

Edildi 
{o.'. 

Mookova 30 (A.A.) - ı. ,~ 
birçok mehafilinde şayi o· 
berlere göre eski Halk ko~· 
rinden İejov, geçenlerde 
dizilmiştir. 

Japon/at 
Amerikalıla 
Öldürüyotlc 

!<'.; 
Loyang 30 (A.A.)- • aM 

ıgarnizonuna mensub P Y. t 
asından 600 .japon nc _!rı~, 
Church Mıssıon of c..,.ad 
ıvermi§lerdir. 

Missionun birkaç azas: 
askerleri tarafından öldiifU 

Başvekil 
Ankaraya Gi 

(1 ir.ci sahifedefl d~ 
Bıyıktay, Ziraat Ve'Jdll Jıl' 
Er km en, Gümrük ve n ı 
Vekili Raif Karadeniz, tl'~h 
rektörü Cemil Bilse!, cıııı;ıf 
Halk Partisi umumi sek'~ 
Tuzer, İstanbul Partı ~~ 
Tevfik Fikret Sil ay, !9t3• ıı. 
muavini Hüdai Karata~, 
mizdeki meb'us' ar ve s!1 
bir halk kütlesi tarafıııd 
edilmiştir. ~ef. 

istasyon<la bir kıt'.a. 85ifı 
reze ihtiram resmını sil' 
bando selam marşını . ç. ~ 
Mısırın yeni Ankara sefıf~µ 
rahman Azzfun da Baf'e ıt 
Saydama, Pendiğe kadar 
etmiştir. 

--0-- Jıl~ 
Tramvayda Bu.,, 

Altın Bif eıı 
Harbiyede Vali J{on3~ 

sinde Preve: e ap~rtıtıl d• 
turan Yunan tebeasııı ı 
dün Maçka - Beyazıt t~ 

•da bir altın bilezik b~ıe 
lise teslim etmiştir. 13' 
bibi aranıyor. 

DEVREDİLECEK pl'f: 
BERATI 

!l I• 
cElektrodlara ve onları ııJ: 
mesine aid tertibat• ~ ıi 
ihtira için alınmış olafl ştt 
1937 tarih ve 2498 ~ııtıl ~µJ 
beratının ihtiva ettığı 
kerre başkasına devir .. ı 
ihtiraı Türkiyedc mevkili 
mak için icara dahi ve;~ ıı' 
teklif edil.mekte oııııa1' reıl 
sa fazla malumat ed'~s; 
yenlerin Galatada, IJlı' 

5 inci kat 1 - 3 nunıar3 

caat ey lemeler i ilan °10 

İstanbul b;,,";nci icra ti 
ğundan: )•ıJ 

Zonguldakta Mehrııed oıf 
lira borçlu Taksimde 8~ 
tımanı arkasında. T~fl :ı(q 
4 üncü katta MosY0 afır 
cuz olup satılm&sına 1' rf 
80 lira değerinde gri ~:n 
fe ve ceviz tahtasııı ?Ov• 
dört adet koltuk ve 1'

11
,/ 

rinde 4 adet 1, 5 :<2 e el' 
ve 150 lira değerinde. fi· f 
tasından mamul iki bil,~ 

V' 
masası ve 6 sandalY8 ol 

.. ~ha .) 
ğerinde ceviz kütıır- ı9' 

değerinde ceviz yazı f!1 _, 
lira deg" erinde iki adcd r . e ..ı 
tuk 3/8/1939 tarıhıll 4 av 
perşembe günü saat 1 

8{ 

kadar Taksimde T•" ~ 
·· - d t 1 caı.ıır· nı onun e sa ı a ,. 1rııf . bedelleri tahmin e<•' 10.J'' 

metlerin % 75 ini b" ıı J ·. 

de alıcılarına satılaC3tlıl'' 
5/8/1939 tarihine r 95 ıj I' 
tesi günü saat 10 d8':ııı6' 
yapılacak olan arttıı 

5
.u 

• '..ıı. 1 Ja bedelle alıcılaJ111 ·r ı·. 
dan talihlerin mezk

0
, ~u J 

d h~zı· ti' 
atte mahallin e 
ilan olunur. (93 



•. 

Yazan: Rahmi Yağız 

llver Paşa Alman Amiralinin 
ldığı Tedbirleri Kifi Bulmamıştı 

/fQffd Aczini Yüzü~e Vurmuş, Amiral Hiç Bir 
, Cevab Vermiyerek Başını Önüne Eğmişti 

"'1~ il, tahmin ettiği bu sualin 
lııJ~llıı dt hazırlamıştı. Kabahatli 
1~ lifıınu itirat eden bir ko-

' ~118~e cevab verdi: 

lunan bugünkü hadiseler birbiri 
ardına keıııdini Pteril' ki bu tak-

dirde bütün mes'uliyet size ait 
bulunur. 

Soşon eğik başını yavaş yavat 
kaldırdı. Gözlerini Paşanın bakış
larile ku~ı!aştırdı. Sordu: 

- Donanmaya yapılan hücum 
ile Tophane önlerinde batırilan 

~ic! Ilı ellJz boğazındaki müte
l;iııı b 1İnilere, mayın hatlarına, ,,~ <lrya ve rasad merkezle
~ı<ya en tabtelbahirJ..erin Mar
,,~_gııışleri düşünülecek bir 
rt:~; tr. ldaamafib, ilk şayialar 
~a a:kar çıkmaz ben Marma- Dersaadet vapurundan sonra yeni 
lıı:ıarcıa lınıştım, Denizi muhtelif hadiseler cereyan ettiğini şimdi. 

1~ ta ıı sevkettiğim destroyer- şurada zatı devletinizden işitiyo
~tadını. Etraftan tahkikat rum. 

.:"lııa • Aldığını netice bende, - Donanmaya gider gitmez si-
1~dı;ada tahtefüahir mevcud ze de vaziyeti iıhbar ederler. 

- Tahtell>ahirlerin son hadise-
leri hakkında lütfen ·beni tenvir 

ederseniz alınacak tertibatı bu-

rada zatı devletinize arzetmek fır-

satını bulabilirim. 

Enver Paşa bir dakika düşündü. 

Sonra raporları önüne çekti, bir 

defa daha gözden geçirdi, klll'§l -

sında merak, heyecan ve hayre-

tin müşterek tesirile kafası kan-

şan, beyni dumanlanan donanma 

kumandanına anlattı: 

- Bir düşman ta'htelbahiri bu 

sabah Zeytinburnundaki barut -

hanenin iskelesine 300 metre me

safeden iki mrpi.do atmış, suyun 

üstüne çıkmış, Baruthanenin Nit

ro-trotll dairesini topa tutmuş ... 

(DPvamı var) 

~ il ı kanaatini meydana ge
~ u Sabah demir yerimizde 
)~ ~ız hücum kanaatimde 
~ Oııcıaıııu acı bir şekilde anlat
lıt l!Q n 90nra munzam tedbir -
~ıın. Şiındi Adalarla Ayas -
lıııı0ıı1 (~) Arasındaki hatta bir 
~ Itır kbır de destroyer filotill!
~a 01 Yapıyor. Payıtab.t su
"llitr ~ın~afazası için yeni ted-
' 1\ alıyorum. 

Yalnız Silahları 
Bırakmak Kafi 

~darakol yapan gemiler ne 
ilıı~Orıa:~bert bu vazifede bulu-
' . 

~-ı~ıı. ?.ı:armaraya açılmadan 
\ li U tertibatı almış, 'bir sure
bQtilıı ~ arzettiğim bir emirle de 

' gentilerin tahtelbahir gö -
ıp ııe y 
~t d apacaklarını, nasıl ha-' b •cekletini bildirmiştim. 

4ı ı·a ~ bu sabahld taarruz
llııır ~;ldığı sırada karakola me
~ l!ıeler vaa:ifeeri başınday-

'tvetı 
'Şu ... 

~dıgı lıaJde ·bu tedbirin kafi ol
lııı gi 1 .aıııaşıhyor. Tertibatını -
ı,. >. ıce 
""lt~lb . ardına geçen düşman 
iıllah·ıahırıeri yine istediklerini 

, 
1 ıyorıar ... 
~ .... 

ı. n, ,,._ P k d" . • ~ . '"11Ver aşanın en ısı-

~~ttaıı ısnad eden bu sözlerine 
."'lad başka verecek ceva.'b bu
~ ~ 9Ust~. Rengi kızardı, ba-

l(Jı. •· Duşüru:eli bir tavır ta-

lla,k 
~ uı;ıandan vekili devam etti: 

"lı,· tn U l§i kökünden 'halletmek, 
'·'Oah· 

~lııııı ö ~ taarruzlarının, hücum-
~- S· nune geçmek lazım Ami
~ ~ lıe Vasi salahiyetle hirlik-
1\ıuııı:"llınanın bütün kudreti de 
~ ~ bulunuyor. Nihayet iki 
~ elin· alı, Ufacık ibir iç deniz -
... ı>.~-'. ku -· 
"""cıq ,""'<ı vvetle girişecegı-
~ir bdl bir mücadele ne tahtel-
b ıra'--· 
"of~i ~ırne de düşman ... Yok-

01duğu niılbette gülünç bu-

(4 üncü sayfadan devam) 
Umumi harbde Almanya Afri

kadaki müstemlekelerini de kay· 
betti Bunlar şimdi Milletler Ce
miyeti namına Fransa, İn,giltere 
ve Belçika taraflarından idare e
dilmektedir. Eğer müşterek idare 
kabul edilirse eski müstemlekele-
rinden Almanya da istifade ede
cek demek oluyor. 

Sonra, Almanyanın bugünkü 
gayreti, faaliyeti her sahada harb 
hazırlığıdır. Alman sanayii bu • 
gün harb sanayii olmuştur. İngil
tere ile müttefikleri Almanyaya 
yardım edecek olurlarsa verecek
leri paralarla Almanyanın harb 
sanayüni sulh sanayii haline ko
yacaklar, Almanyanın inkişafına 
para kazanmasına muavenet et -
miş olacaklardır. 

Bir de İngiltere dünyanın tica
ret, alışveriş mahreçlerini, pazar
larını Almanya ile dostça payla
şarak Almanyanın dünyanın muh
telif yerlerinde mal satmasını ko
laylaştıracakmış. 

Fakat bütün bu kolaylıklar, yar
dımlar hep Almanyanın alacağı 

vaziyetı> l:ıağlıdır. Eğer Almanya 
hakikaten Avrupa sulhunun de • 
vam etmesini islterse, kuvvete mü

rcaat fikirlerinden vazgeçerse o 
zaman bu esaslar üzerinde Alman
ya ile konuşmak mümkün olacak
tır. 

İşte son günlerde bir hayli dedi
koduya yol açan seyahat meselesi 
etrafında yeni gelen İngiliz gaze-

1 

telerinin yazdıklarından çıkan 
hulasa budur. 

Alman İktısad azırının Londra 
seyahati hakikatte ne gi·bi mak -
sadlarla olmuştur?. Bütün bunlar 

resmi mahiyette olmıyan haber
lerdir. Fakat her biri ayn ayrı 
manalar verilen rivayetlerdir. Bu
nu da böylece kaydetmek !Azım 
geliyor. İngiliz İktısad Nazırı M. 
Hudson Alman Nazirile gör~ • 

müş. Yeni gelecek Londra gaze -
lelerine bakarak bu meraklı bahse ı 
yarın da dönmek kabil olacak. 

Çıldıran Bir 
Babanın Akıbeti 

(5 inci sayfadan devam) 

Hanri, bu mektubunda, çocuk -
!arı zehirleyip öldürdüğünü itiraf 
ediyor, bir tımarhanede kapalı 

kalmamak için kendi hayatına da 
nihayet vereceğini söylüyordu. 

Madam Heryer, iki kil.ometro 
ileride bulunan ailesinin evine 
kadar gitmiş ve kapıdan girer gir
mez düşüp bayılmıştır. 

Zabıta bütün gece araştırmalar 
yapmış, nihayet katil babayı bir 
hangarda saklı bulmuş, yakala • 
mıştır. 

Hanri Heryer, cürmünü itiraf 
etmiş, fakat akıl müvazenesi bo
zuk olduğu cihetle tıbbıadliye gön
derilmiştir. 

TA RZ ANI N OGLU] 
~-~' ~ tl>GAR BAYS 

q :ııı"tin · 
~ ~eıı ı 1°'Plawlar, taarruzu i
~ e til.i~arı çıplak çocuğun ü
lı: ~ llıuvaff atırnak istediler. Fa
~ iııılar . aı. olamadılar. Mav -
.~ aıv · . ' ıı;..:l~liıı tı dışlerini göstererek 
~~ ıııa; 9aldırıyorlardı. Bir 
~~.""ırıı. llıunıa ~aşa çıkamıya -

t it anıadıl J C;tııar ar, tabana kuv -
" •ı. . "% lt~ala % ~u. tından bakıyor, gü-

~<tıııı ıı.r,, tıı 
'ı_:"la 8eld· Zaktak.i maymunun 
tı:ıııuıı, ~ leendisini kurtardı. 
ı:ıı~ 1eı:ı:~est kalınca, halas
ı.. :e~ y~~ Ure bile lüzum gör
"lld ~'.Sek b · 

ltls \ YtıJtar ır ağacın dallarına 
J ıııda ka bı çıktı, yapraklar 
aı., d· Y oldu. 

·ğer 
mayınunların bu i-
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yiliği unutmıyac;ıltlarını biliyor
du. 

İntikamını almaktan mütevel-
lid bir memnuniyetle Kovudunun 
köyüne doğru yoluna devam ettL 

Az sonra, yolun üzerinde bir fil 
sürüsüne tesadüf ettL Bütün yolu 
kapatmışlardı. Ağaçlar da bodur 
idL Her zaman yaptığı gibi dal -
dan dala atlay1p geçebilmesine de 
imkan yoktu. 

Halbuki o, bir an evvel köye 
varmak istiyordu. Şu halde fil -
!erin arasından bir yol açıp geç
meı;i liızlJildı. 

Korak Herledi, fillerin arasına 

kart§lı. Sürünün şefi ,iri ve yaşlı 
bir fil yanına geldi, hortumunu 
uzattı, Jakı koklamağa başladı. 

Çeviren: FUAD SAMİH 

Bu yabancının kim olduğunu an
lamak istiyordu. Birdenbire kü
çük gözleri !'arladı. Koralı:: 

- Tantor!.. diye bağırdı. Benim, 
Tarzanın oğld ... Korak ... 

Yaşlı fil, Tarzanın ismini işi -
tince hortumunu indirdi. Mem
nuniyetle sallamıya başladı. Sü -
rü, yoluna devam ediyordu. Korak 
yaşlı filin yanında yürüyor, ara
sıra omuzunu, hortumunu okşu
yordu. 

Tantor ve arkadaşlarile dost ol
muştu. Bunlardan çok istifade e
deceğini düşünüyordu. Hakikaten 
filler, vahşi ormanın en uslu ve 
ayni zamanda en kuvvetli hayvan
ları idi. Ceylanlarla, geyiklerle 
hoş geçiniyorlar, fakat arslan gi-

HiKAYE YAZISIZ HIKA YE: 

Zombi Arslanlar Kralı 

- Diim düm bak, baka baka 
diim .. 

Diye gürliyen sesler, ormanın 
içinde uzun akisler bırakıyordu. 

Çırılçıplak, simsiyah, kadınlı ço
cuklu, bir sürü vahşi, vücudları
nı ve yüzlerini bir takım alacalı 
boyalarla 'boyaml§lar, kafaların -

da garip sazdan yapılmış acayib 
şapkalar, ellerinde uzun mızrak -

!arla, vücudlarını ileri geri oyna
tıyor, ortada yanan büyük ateşin 

etrafında arnda bir toplanarak, ba
sık burunlarını ileri uzatıyor, ve 

- Kakavi iba! .. 

Diye hep bir ağızdan bağırıyor
lar ve tekrar raksa başlıyorlardı. 
Bu onların sevinç naraları idi. 

Yanan ateşin karşısında iki ayrı 
direğe bağlanmı§ iki genç beyaz 
adamın, direğin arkasından bağlı 

ellerini muttasıl zorluyor ve kur
tulmağa çalışıyorlardı. Bunlar Af
rika ormanlarında, tetkikatta bu
lunan iki beyaz adamdı. 

Fakat bir gün evvel ormandaki, 
cesim ağaçlıklar, arasında ellerin
de baltalar yol açmağa çalışırlar-

bi, kaplan gibi yırtıcı hayvanlarla 
karşılaştılar mı hemen Üzerlerine 
saldırıyorlardı. 

Korak; Kovudunun köyüne yak
laştığı zaman akşam olmuş, hava 

kararmıştı. Çitin içerisindeki kü
çük kulübelerdeki yerliler çoktan 

yatmışlar, derin bir uykuya dal
mışlardı. 

Jak, gürültü çıkarmamak ıçın 

ayaklarının ucuna basarak ilerli -

yor, kulübelerin önünde duruyor, 

Meryemin hangisinde bulund~ 
ğunu anlamıya çalışıyordu. 

Bu suretle köyün nihayetine 
yaklaştı. Ümidi kırılmak üzere idi. 

Kapısı sıkı sıkı kapalı bir kulü -
benin önündeki nöbetciyi görün
ce durdu. 

Meryemin bu kulübede mah -
pus bulunduğunu anladı. Fakat, 

köy halkını uyandırmadan, ayak 
landırmadan kızı nasıl kaçıracak

tı!. 

ken birdenbire tepelerindeki a
ğaçlardan vahşiler tarafından atı
lan ağlar la yakalanmış ve sınw
kı bağlanarak, buraya getirilmiş
lerdi. Şimdi de b&flarına gelecek 
akıbeti bekliyorlardı. 

Birdenbire direkteki bağlı olan
lardan biri; 

- Mahvolduk, Çarli .. Bu heril
lft bizi bu at~ kızartıp yiye -
cekler. diye mırıldandı. 

- Düm düm bak, baka baka 
düm... I --.. ·~Jt ~ . ./ / 

Diye davullar ötüyor ... Ve vah-
1 

{"" 7 , .., p--
§iler ölüm raksı yapıyorlardı. J ·T ""'- . ~ l.,; '"Y· 

Vahşilerin reisi karşı.da bir ağaç :ı ı:ı•;g+.-...,_ . ( ~ {l J 
kütüğüne oturmuş. hareketsiz du- ( \.. f r>« ı".J. Aı~~-~ /"' ~ 
nıyordu. Yalnız arada sırada ha- 1 '"1. ı., ~ 
vayı büyük ve basık burnile kok- 1 ~ r "---.. ~ ;..y..Y,; '1-> I 1 luyor, bir parça sonra ateşte kıza- - ._ ..s ~ J/ 

/'• ~.,, 1C 
racak olan beyaz adamların, ke - ; v• r i'.! 
ba'o kokusunu şimdiden ciğerleri- ı .:; "'J> ,~ '"'--'JI\ \\..__.,.,/ ''" 
ne çekmek istiyordu. I ı. ~--~--~==-=="'"'""""' ,,,,..,._~--

Derken elile orada bulunan . -
vahşilere bir işaret yaptı. 

- Ciba cici, imita ... diye bağır
dı. 

Bütün vahşiler iki beyazın üze
tine saldırdılar ve ellerini çözerek 
ateşe doğru götürdüler. 

Fakat bu sırada ormanda işite
nin kanını donduran bir kükreme 
işidildi. 

Bütün vahşiler bir anda durdu
lar. 

- Ciba rombi ciba zombi.. 
Diye dehşetle bağırarak kaç -

mağa başladılar. Ortaya yıldırım 
sür'atile, atılan iri bir arslan göz
lerinden şimşekler saçarak, kaç -
mağa çalışan vahşiler reisinin üze

rine atıldı. ve bir vuruşta onu ye
re serdi, ve derhal çil yavrusu gi
bi dağılarak kaçan vahşilerin pe
şinden kükreyerek ormana daldı. 

Bu arslan, bu kabilenin düş -
manı olan, Arslanlar kralı Zombi 
idi... 

İki beyaz da bu fırsattan istifa
de ederek sür'atle kendilerini top
ladılar ve ormandan çıkarak me
deni bir şehre geldiler ... 

Çocuklar öyle tahmin ediyorum 
ki, bu iki beyaz adam Arslanlar 
kralı vahşi Zombinin kendilerine, 
yaptığı iyiliği hayatları müdde -
tincc unutmıyacaklardır. Siz de 
kendinize yapılan iyiliği unut -
mamağa gayret edin. 

.... .. '" . ...... 
Çocuklarımıza İlan 

Bilmec~lerirr.izı halledenler 

hal var• kalarile fotografla -

rını yollarlarsa her hafta ga -
zetemizde resi~n1erini neşre -
deceğimôzi ilan ederiz. 

Fotograflarır.m yollamağı 

unutmayınız .. F&kat; resimle -

rinizin soluk olmamasına di
kat ediniz. 

Bunun için, hissettirmeden nö

betçinin arka tarafına geçmek, bir 
delik açarak kulübeye girmek ıa
zımdı. 

Yerde sürüne sürüne ilerliyordu. 

Nöbetçi, üzerine atılmak için fır
sat gözeten bir düşmanın mevcu

diyetinden bihaber esneyip duru
yordu. 

Korak, olduğu yerde taş gibi du

ruyordu. Nöbetçinin nihayet uy
kusuzluğa dayanamıyacağını, ya 
tıp uyuyacağını zannediyordu. 

Halbuki dakikalar, saatler ge
çiyor, bala esneyip duruyordu. 

Jakın sabrı tükendi, olduğu yer
den fırladı, nöbetçinin kafasına 

şiddetli bir yumruk indirdi, yere 
yuvarladı. Kulübeye girdi. 
Yavaşça seslendi: 
-Meryem!. 

Genç kız, köylülere işittirme -
mek için ayni suretle cevab ver
di: 

FAYD A L I 1 
BiLGiLER --Ormanların Kıymeti 
Çok Büyüktür 

Çocuklar ormanların ne kadar 
çok kıymeti olduğunu biliyor mu
sunuz?. Ormanlar bir memleke -
tin en kıymetli hazineleridir. Bü
tün gün· gözünüzle evde sokakta 
tramvayda, vapurda, mektepte 
gördüğünüz muhtelif eşya sandal
ye, kapı, iskemle, sıra, masa, ha~ 
tii elinizde oynadığınız oyuncak
ların ekserisi., ormanlardan kesi -
len ağaçların, kerestesile yapıl -
mıştır. \ 

Ormanlar bir memlekete bolca 1 
yağmur yağdmrlar, ve sonra, si
zin geniş dallı ve serin ağaçların 
altında sevinçle oynamanıza vesi
le teşkil ederler ... Onun için ağaç
ları ve ormanları seviniz, onlara 
hor bakmayınız. Ormanlar bir 
memleketin serveti ve sizin de 
bilvesile en kıymetli hazineniz -
dir. 

BiRAZ D A 
G ÜLELiM 

Cin Ali koşa koşa kan t~ 

içinde ka.pıdan içeri girerek onn .. 

sine: 

- Anneciğim, bana para ver, di

ye bağırdı. Annesi. 

- Oğlum sabatıl.eyin sana ba -

ban para verdi ya, dedi. Cin 

Ali başını sallıyarak, 

- Ya onu babam bana kendi e

lile çantasından verdı. Senin ak

şam babamın çantasından gizlice 

aldığın paradan benim hakkım 

yok mu? 

• 
Cin Ali ile arkadaşları mahal-

• 
lede futbol oynıyorlardı. Cin ae 

kaleci duruyordu. 

Bir aralık kaleden koşa koşa ge

len Cin hakeme hıç sebep yokkc.,, 

gözü budur diye bir yumruk in

dirdi. Bunu gören arkadaşları, hiç 

1 Sıhhatli Çocuk Portresi 1 sebep yokken niçin vurduğunu 
--- ------- - - °" sordular. O da başını sallıyarak; 

- Korak!. 
J ak, kızın ellerini ve ayaklarını 

bağlıyan ipleri çözdü, kolundan 

tuttu, kulübeden çıkardı. Nöbetçi, 

bala baygın yatıyordu. Birdenbi

re peyda olan iri bir köpek şid

detle ulumıya başladı, J akın boy

nuna atılmak istedL 

Köpeğin uluması üzerine zenci

ler uyandılar, kulübelerinden dı

şarı fırladılar: 

- Ne var? Ne oluyor?. Köpelı: 

niçin uluyor?. 

Diye biribirlerine soruyorlardı. 

Meş'alelerle koşuşuyorlardı. 

Korak, Meryemi kulübeniır"ar

kasına çekti. Köpek peşlerini bı

rakmıyor, sivri dişlerini göstere

rek bağırıyordu. Korak, elindeki 

mızrağı fırlattı. Fakat tesadüf et
tiremedi. 

(Devamı var ) 

- Bu da futbolde yeni bir oyun. 

Geçen hafta öğrendik. Aradasıra

da hakemi de döğmeli ki oyuııun 

tadı çıksın. dedi. 

TEMMUZ 
MÜSABAKArv iZ 

Şu siyah parçalan keser, dik -
katle yanyana get:rirseniz, her 
gün gördüğünüz ve pek çok sevdi• 
ğiniz bir hayvan vücude gelir. 
Acaba bu nedir? ... 

* 
Hediyelerimiz 
Birinciye Bir yünlü kuak. 
ikinciye: Bir çift yazlık ıskar • 

pin. 
Üçüncüye: Bir spor çorabı 
Ayrıca elli okuyucumuza muh

telif hediyeler verilecekta". 
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Kastamonu Daimi Encümeninden 
1 1 - Kastaıııon':l vlliyeti merkezinde projesi mucibince yeniden in

ııa edilecek nümune otf'li binll6ına aid 3W73 lira 75 kuruş keşifii inşaatı 

on bet aün müdd~le kapalı zarf usulile eksiltmeye çıkarılmıştır. 

İstanbul Vakıflar Müdürlüğünden: 

Semti ve mahailesi 
Cadde veyi\ 

ıoku~ı No. su Cinsi 

M uhamıne 
aylıgı 

Lira K 

Harb Okulu Komutanlığınd 

2 -· Mezkılr inşaatın .ihalesi 10/8/939 perşeıılbe günü saat 10 da Edirnekapı haricinde 
. . . . . .. 1 Beyazıt, Sekbanbaşı Yakupağa 

Münzevi 
Simitçi 
Yaylil 

26 
3 
6 

Emirbuhari Tekke meşrutası 10 00 
Dükkan 5 oo 

Harp Okuluna 15itemmuz/939 günü nihayet bulan ]tayı:~ 
muamelesi .Ey"UJ 939. nihayetine kadar uzatılmıştır. Asltet 
rine ve Anlrarada bu~unanların Harp Okuluna müracaatla.fi 
nur. cl79. c551> 

Kastamonu httı..1lmet bmasında toplanacak Vilayet Daımı Encurneni ta- <>~h . . Er "li 
~· remmı, eıs · Ev 4 00 

4 00 Yüksek Mühendis 
Komisyonundan 

Mektebi rııbm:lan yapılııt:aktır. Şehremini, Karabaş Tarsus Tarsus cami mahalli 
3 - Eksiltmeye girmek ıniyen taliplerin e~lce yapmış oldukla· Müddeti icar: 

n lııpata aiti vesaikle ihaleden lbir hafta önce Vilayete resmen müra- Teslimi tarihinden 940 seneııi Mayıs sonuna kadar. Seneliği 

8 00 

8 00 
8 00 
6 00 

Eksil.me, e koııuıan Mıktarı Muhammen Pey 
ıledeli akçesi caat ederek bu işi y .. pabileceklerine dair ehliyet vesikası almaları ve 

939 sicilli ticaretde k&yıtlı bulund.uklanna dair evrakı müsbitelerile % 
7,5 teminatı olan 2450 lira 53 kuruşluk muvakkat teminatını Kastamo

nu Hususi idaresi n:ı.mına herhangi bir Ziraat bankasına yatırarak tek

lif mektuplari.Je ih&leden önce posta ile Daimi Encümen namına Kas

tamoııu valillğıne gönderilmiş !bulunması şarttır. 

4 - Teklif m-e-ktııpları llıale zamanmda gelmiyenlerin evrakları 

la.de edllecektir. Postadaki teahhürden dolayı talipler biı- güna iddia 

dermeyan edemezler. 

5 -· Bn inşaata ait evrakı keşfiye ve projesinin Ankara, İstanbul 

ve Kastamonu Nafıa müdürlüklerinde görebilecekleri gibi daha fazla 

tafsilit istiyenl<;r bir mektupla Kastamonu Nafıa müdürlüğünden oo-

rabilecekleri illın olunur. (5325) c5582. 
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KIZILI Y CEMiYETi 
Umumi Merkezinden: 

Gaz maske fabrikamız için dikiş makinelerinin tamirinde 

vulru1 sahibi bir makini6te ihtiyaç vardır. Ayni zamanda yazı 

makinelerinin tamirini de yapabilenler şayanı tercihtir. Maki

nilt, ihtisası derecesi anlaşılmak üzere üç ay tecrübe miiddetile 

angııje edilecek ondan sonra asli mütellıassıs olacaktır. Taliple

rin lıimlet ve kifayet vesikalariyle Yeni Postahane civarında 

Kızılay hanında, Kızılay Deposu Direk1ıörlüğüne müracaatlan. 

Deniz Gedikli Erbaş Orta Okul 
Müdürlüğünden : 

ı - Okulumuzun kayıt ve kabul müddeti Genelkurmay Başkanlı

ğınca 15/ Atu.stos/939 tarihine kadar uzatılmıştır. Bu müddetin niha
yetine ..ı:adar isteklileı- bir istida ile okul müdürlüğüne müracaat etme
lidlıler. 

2 - İstidaya şunlar bağlanacaktır. 

A - Fotoğraflı nüfus cüzdanı veya muııaddak sureti. 

miş nüfus cüzd.ını kabul edilmez.) 

(Tashiıh edil-

B - Beş sınıflı ilJ.: okul şahadetnamesi veya orta okul tasdiknamesi 
(nihayet üzerinden hır sene müddet geçmiş olanlar kabul edilir). 

C - Üzerinden bir sene geçmemiş çiçek aşısı kililı<lı. 

D - Geıek kendisinin ve gerekse ailesinin iena şöhret sahihi ol
madıkları ve mahkfuniyetleri bulunmadıkları hakkında hüsnühal ka
ğıdı. 

3 - Btrinci sıP.ıf için 12 ila 16, ikinci sınıf için 13 ila 17 ve üçüncü 
ıınd lıçin 14 il1 liyll§larında bulunmak ve doğrudan doğruya sınıf geç-

mit olmak. 

4 - Gediltli er ol~rak da ayiıca orta okul mezunları alınarak doğ

rudan doğruya donanmaya Gedikli Erbaş yetiştirmek üzere gönderile

ceklerinden bu gibilerin de yukarıdaki vesaiki bir istidaya bağlıyarak 

okul müdürlüğüne müracaatları. (Bu gibilerin yaş hadleri 15 ila 19 
olacaktır.) 

5 - İsteklilerin Kasımpaşada !bulunan okul müdürlüğüne veya men-

sup olduklan askerlik şubelerine müracaatları. (55fl8) 

İstanbul Belediyesi İlanları 
Bahçeler M idürlüğü için aiınacak 60500 adet saksı açık eksiltmeye 

konulmuştur. İnale 14/8/939 Pazartesi bünü saat 14 de Daimi Encü
mende yapılacaktır. Muhammen bedeli 2675 lira ve ilk teminatı 200 
lira 63 kuruştur. Şartname Zabıt ve Muamelat Müdürlüğü kaleminde 
görülebilir. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektublan ile ihale 
gilnü muayyen ıaatte Daimi Encümende bulunmaları. (5743) 
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Eı1, nın CİitSİ 

.Mbise 67 ta. 17,60 89,00 3/8/939 

Yatak ve yorgan 
çarşafı 1000 ad. 1,70 128,00 3/8/939 

1 - MekteLirı 939 mali senesi zarfındaki ihtiyaçları açılt 
ye konulmui\ur. . 

2 - Bu ihtiyaçların cins ve miktarlarile muhammen .~ 
ilk ternınatlı.rı eksiltmenin tarih ve şekilleri hizalarında go' .• ı 

jJıSll' 
3 - İst~klikr 939 mali senesine ait Tkaret odası ves 

tereceklerdır. ~ 

4 - Şartnam'"lerini görmek isteyenlerin her gün ve elt
5

01 
tecekler:n belli gün ve saatte Gümü şsuyunda mekteb binası 
komisvona müracaatları ilan olunur. (5184) 

EŞSiZ ŞİFA ve SIHHAT KAYNAKL.ı\.ldı\ 
ARMUDLU KAPLICALr 

Romatizma, Siyatik, Böbrek, Nikr is, Nefes Darlığı, AkCiğ~/ 
ğer, Ekzema, Felç, Nevr8'Steni vesair sinir, hhım cihazı ve 
taW:larını iyi ettiği tetkik ve tecrübe ile sabittir. . l~ 

Otelde Birinci Sınıf odalarda ikamet (Banyo dahil) Jj 
(( İkinci (( (( (( (( (( ./' 

Yeni paviyonlarda müstakil kirahk boş odalar dl))ı 3 ııt. 
Mudanya postabrı her Salı, Perşembe, Cınnartesi, pııı 

gidiş ve dönüşte uğrar. 

Emniyet Sandığı ~ 
0/o 5 Faizli ve 8 sene taksi~ 

emlak Satışı 
Semti Cinsi 

• > 
• > 20 > > • > 4 00 ·~ 

4 00 Kadıköyünde Caferağa mahallesin- İki buçuk katta on i1<1 iJı • 
Köy önünde 20 • • 
Çırçır suyu 80 • • 

Alibey köyü 
18 00 de Moda Devriye sokağında eski üç sofalı, su, elektr ti' 
4 00 176 yeni 18 No. lı. banyo tesisatını ha"1 ı/ • • 

• • Eyüp mezarlık yanında 20 Bostan 

Taşköprü ve Uzundere yolu 150 Ar tarla 25 00 
rum katı kargir diğer / 
!arı ahşap bir evin ıaJll 1, 6 OO Beşilttaşta Abbasağa mahallesindt> Dört katta on bir 

0 
f' 

7 5o eski Ihlamur yeni Jandarma mek- m.aabahçe ahşap bit 

> • 
> • Taşköprü ve Turşudere yolu 60 • • 

• • Saya deresinde 50 > bahçe 

> • Uzunca ova 100 • tarla 5 00 tebi sokağında eski 69 yeni 78 No. h tamamı. -~ı 
5 00 1- Arttırma 10 ağustas 930 tarihine düşen perşembe ~ 1 > • Horos tabya mevkiinde 100 > • 

Siliıhtarağa Sünnet köprüsünden Kemerbuı:ıgaz yoluna kadar olan mer'a 250 00 ten 16 ya kadar yapıl~ak ve gayrimenkuller en çok bede 

> • Fil köprüsü yanında 55No.•kahve bahçesi 24 00 . üstünde kalacaktır. 
11 

2- Arttırmaya ~rmek için muhammen kıymetin % ıo 
• • 

Fil köprüsü yanında 
Burgaz yolunda 53No. ardiye 12 00 de pey akçesi yatırmak lAzınıdır. ,! 

> > 

• • 
Müddeti icar: 

Kemikli dere mevkiinde 
Kemikli dere mevkiinde 

Teslimi tarihinden 941 senesi Kasun iptidasına kadar. 

100 metre murabbaı arazi 
36 ar gayri mezru- arazi 

4 00 
8 00 

Yukarıda yaZ1lı mahaller kiraya verilmek üzere açık arttırmaya çı ltarılmıştır. İstekliler l/Ağustos/9B9 
Salı günü saat 15 e kadar Çemberli taşta İstanbul Vakıflar Başmüdürlü ğünde Vakıf Akarlar Kalemine 
gelmeleri. (5459) 

Devlet Demlryoll~rı ve Limanları-1 
işletme u. idaresi ilanları _I 

Muhammeıı bedeli 1800 lira olan 3 adet temas pirometresi 2 adet 
1 temas p'rometr.;.;i için hararet kaydedıci ile 1 adet temas pirometresi 
için h~.raret göı,terici 7 /8/939 pazartesi günü saat (11) on birde Hay
darpaşada gar binası dahilindeki komisyon tarafından kapalı zarf usu
lile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 135 liralık muvakkat teminat, kanunun 
tayin ettiği vesikalarlD tekliflerini muhtevi zarflarını aynı gün saat 
(10) ona kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Bu işe ;:id şaı tnameler komisyondan parasız olarak dalıtılmakta-
dll'. (5265) 

ZAYİ -
Bergama orta okulundan 935 

senesinde almış olduğum orta o
kul diplomamı kaybettim. Yeni• 
sini alacağundan eskisinin hük
mü yoktur. 

Emin Ali Yaşın oğlu Ertuğrul 
Ali Ya§lll ........................... , 

Sahibl ııe nef?iyatı idare eden 
Baı mulııırrirl 

.. .:. .. ı 

ETEM İZZET BENtCll 
114111Teknlllat._ 

3-- Arttırma bedelinin dörtte biri peşin ve geri kalaJlı · 
de sPkiz müsavi taksitte ödenir. Taksitler % 5 faize tabidıf~;ril"' 

4- Taksitler ödeninciye kadar gayrimenkul Sandığa 
ced~ ipotekli k llır. 
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