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YIL: 3 En Son Telgraftan Ve Haberleri Veren Akşam Gazetesi Sahib ve B&fJDaharriri: 
ETEM İZZET BENİCE 

Çemberlayn, Bugiln Avam Kamarasında 
Sovyet Anlaşmasının Tahakkuk Ettiğinf Bildirdi 
~mokratlar Harb için Tamamen Hazırlanmıstır italyan Ordusu Yarın 

Askeri Müzakerelere Manevralara Başlıyor 
Yakında Başlanıyor 400 Bin Kişi İştirak Edecek 

• • ••••• 

ita/yanlardan Neleri 
• 
istiyoruz?. 

tn· ,, • • " • 4 ""'' .. . • 
Türk Vatanında Gözü Olduğunu A-
lenen ifade Etmekten Çekinmiyenler 
En Ônce Türkün Hakkı Olan Saha-

Londra, 31 (Husu.si) - Başvekil • 
Çemberlayn bugün Avam kama· Paris 31 (Hususi)- İtalyan or- __ 

rasında mühim beyanatta buluna· dusu Yi'rın Po vadisinde manev- ~ . 
rak Sovyet müzakerelerini izah ralara .,başlıyacaktır. V.erilen ha• • 
etmiştir. Çemberlayn, bu beyana- berlere.göre bu manevralara 400 ~ -
tında, aylardanberi devam eden bin kişi iştirak edecektir. Alman • .._'$ • 
Moııkova müzakerelerinin geçir- erkilnıharbiye reisi General Hal· 

+ diği sıdhaları anlatmış, başlıca der ve Mareşal Göring manevr.-
noktalar üzerinde mutabakat ha· larda hazır bulunacaklardır. 

ı yı iade Etmelidirler. Ve Yine Türki-

ı yeye Tecavüze Kalkışacak Olanlar 
Ellerindeki Emanetleri ve Gasbettik-

t leri lstiklalleri Hak Sahiblerine Faizi 
i ile Ôdemeğe Mecbur Tutulacakları-

.. . . .. 
ETEM iZZET BE~iCE 

ti llfta :\lusolini'ııin ıruzetesi, onun ardında Kont Ciano'nun 
:erkbel ve daha arbda sansür kapısından salıverilmiş bir 

~ lllİı'tt ktll matbuat hH birinin apmda bir tımarık nara, Tür-
:ri taksim ediyorlar. 

1,_ ~ için Hatay, kimisi için Boiazlar, kimisi için Antalya ve 
"le bölaeınis baldıı me'n1111 oluyor. 

~ ~ yine lıll§Uı Musolini'nin gazetesi olarak İtalyan ınatbuatm
l!tı hır tahrik ve gazalı tavlii olarak ndece ve ilk p da fUnlan 

l'oıııs: • 

1- Tiirlı:iyey~ ve Türk vatanına sayııı. i 
2- TUrklyenin kabili hamn bir arz parçası olmadığının ifadesi. 

d &- Tiırk toprağının BfılmU, Tüdl askerinin yenilmez, Türk 
~ın iııkir olunamu hır varlık ve bütünlük olduğunun İtalyan + 

etiııe illnL 

~~Ve .• bir daha ha7at nhuı •• ıı!bi hulya ve İtalyan çocuklarını 
..,,, llıuya yarar ııözler araaında Tilrkiyeniıı ağza alınmasına tövbe 
'"""dilinin tebarüz ettirilmesi 
ij 

11
_S- İtalyan ordu, donanma ve hava knvvetlerinin Türkiye kalesi 

~ Q"'1de bir santimlik kıy.met ifade etmiyeceğinin İtalyan milletine 
ııı'• IUıı bir dc.rs halinde luJıı ve liireülmeııi. Bu dersi öğrenememiş 
h~~ da •milli menfaatltte uyııunsuzl~ cürmü vasftııi ile en 
·~'111 ve hakaretli cezalora uğratıbnasL 

l~ ltalyıın milleti ve İtalyan matbuatı için Türkiye karşısında 
'1-:lD menfRatlerine en DYIW' gelebHecek tedbir reçetesi bunlar 
\~ il~eil clbi mütemadi netriyatla tahrik ve rencide edilmiş olan 
~ ~ de tatmin edecek tanlşe ve tedbir yine bu reçeteye uygun 
ıa.:t~etıere intıbaJı olacaktır. Fakat, sulha sadık, sulhu tutan, sulhu 
bip t~ ve devamla istiyeu, ve bütün tedbirlerini sulh adına alan 
~b:!!•tia ve onun maütıutının bu tenbih, tavsiye, ihtar ve ikazına 
~lif 1taJy.. ınatJnıatı. yine Türk vatanında gö:1ü ve hesabı ol
•ltı Qıııı söylemekte ısrar ederse «:zim de İtalyanlann füzull işgali 
~ llda buluun özbeöz Türk ljwraklanncla sözümüz değil hakkı-

O)dııfwıu alenen ifade etmek milli bir haysiyet vazifemiz olur. 

v, lt•lyan milletinin ne Antalyada, ne ~ boyunda, ne İskenderun 
~~e d~ Boğazlarda hiçbir hak iddiası mevzuu bahsolamaz. Fakat, 
oQ iki lllilleti için, bütün taıihl, coğrafi, milli ve ırki sebııblerile bir 
oı_ •da davası ve hakkı vıırc;!ır. Taşma toprağına kadar Türk 
~~"Ve Anadolunun kımısulıın içinde bulunan bu adalan İtalya 

"Vatanına, asıl sahibine derhal ve behemehal iade etıneğe mec
(Devamı 6 ıncı sahifede) 

~küS~~;-Ha-;;k~tı;;i 
• 

[:.~en Yarışma iftirak eden 
1'&cıbcılccı1cınn taf51J4tı 7 inci 

Rumen §Bl"pilert 
saııfamızdcıdır.] 

.. 

sıl olduğunu söylemiştir. Almanlar, bu manevralara bü· 
Çemberlayn, bir kaç güne kadar yük ehemmiyet vermektedirler. 

Mookova ile askeri milzakerele • Çilnkü, ilk defa, İtalyan ordusu • 
nun kabiliyetini tecrübeye imkfi.n 

rin ıbaşlıyacağını, bugün için de 
Rusyaya İngiliz ve Fransız askeri 
heyetlerinin gideceğini anlatmış

tır . 

ASKER! GÖRÜŞMELER 
Salahiyettar maıhfillerin kanaa

tine göre, Sovyet • İngiliz - Fran
sız askeri görüşmelerine en geç 

(Devamı 6 m.cı sahifede) Çemberlayn nutuk söylüyor 

İngilterede yapılan 
Harb Gemilerimiz 

ısmarladığımız Gemilerin inşaatının 
Haylı ilerled iği Haberleri Verilmektedir 

İngiltereye ısmarladı:ğıınız 4 de
nizaltı, 4 destroyer, i,ki mayin ge
misinin inşaatı ilerlemektedir. 

Destroyerler Zafer torpitosu ti
pindedir. Bu gemilerden ilk olarak 
denizaltı gemileri limanımıza ge· 
tirilecek, destroyerler ve mayin 
gemileri bunları takib edecektir. 

Almanyaya sipariş edilen gem!• 
leriınizden Batıray ile Haliçte ya
pılan Saldıray denizaltı gemileri
miz bu ay sonunda tamamla.na • 
caktır. 

Yıldıray denize indirildikten 
sorıra taş kızakta hemen iki deniz· 
altı gemisinin inşaatına başlana • 
caktır. 

İNGİilİZ .AMiRALi ŞEHRİMİZE 
GELİYOR 

Malta 31 (Hususi)- İngiliz Ak
deniz filosu başkumandanı Ami· 
ral Sir Kanlnghan İstanbulu ziya

ret etmek için Amiral gemisine ra
kiben Maltadan İstanbula hareket 
e~tir. 

bulacaklardır. 

POLONYA MANEVRAYA 
BAŞLADI 

Diğer taraftan V arşovadan ge
len haberlere göre, Polonya or -
dusu Danzih hududunda büyük 
manevralara başlamıştır. Bu ma· 
nevralar birkaç gün devam ede
cektir. 

(Devamı 6 ınn aahifede) ' 

Rumen 
Kralı 

Pire 31 (Husııst)- Roman· 
ya Kralı Majeste Kımıl ile Ve
liahd Prens Mlşel ve maiyeti . .. 
erkanını h'm!l bulunan yat 
limanımıza ııeldi. Samimi ve 
bü~ilk tezahüratla karşılandı. 
Krala şehir namına beyanı 

hoşimedi edildi. 
Kral bir müddet istirahat

ten sonra, hususi ilarak öğle 
yemeğini yedi. 

Romanya Kralı, Pireden 
Korfoya geçmektedir. Korfo
da Yunan Kralı ile görüşe • 
cektir. 
~al ~arolün _ İsl,<enderiye

ye _!<adar seyahatini uzatacağı 

·Bira Ucuzladı Derken -' bll_dirilm_ek-tedir_. --' 

Buhran Başgösteriyor Elçiler 
U B

. 
15 

G.. 5 , Ankarada 
Ankara :~~brikası~:~evıeı un onra · Toplanıyor 

ziraat işletmeleri kurumundan İn· 
hisar !ar idaresine devri işleri bu· 

gün bitirilecektir. Yarından iti • 
baren bira imali İn.hisarlar ida
resine geçmiş olacaktır. 

Fiyatların ucuzlatılması üzerin
deki tetkikler bitirilmiş gibidir. 
Esas itibarile biranın 20 kurll§tan 

aşağı bir fiyata satılması mukar
rerdir. Ancak bu 20 kuruştan a
şağı olan fiyat henüz kat'iyetle 

tesbit edilmemiştir. Alakadarların 

bilhas.sa 17,5 kuruşla 16 kuruş ü· 
zerinde durdukları duyulmuştur. 

Ucuz satışın, imalatın b~adığı 

tarihten itibaren tatbik edilmesi· 
ne çalışılmış ise de daha 15 gün ka
daı· eski fiyatlardan satışa devam 
edileceğine muhakkak nazarile ba

kılıyor. Bu müddet zarfında paha
lı alınmış biraların istihlaki de te
min edilmiş olacaktır. 

Fa'kat işin en mühim tarafı bir 
çok küçük ve perakende bira ba
yileri biranın İn.hisarl.ara eeçtiği 

Gümrük ve İnhisarlar Vekili 
Raif Karadeniz 

tarih ten itibaren ucuzlayacağı ka
naatile ellerinde eski fiyattan alın· 
mış pahalı bira kalmaması için 
bütün biralarını satmışlardır. Dün 
akşam bir çok yerlerde bira bulun
madığı gibi bugün de bir bira buh
ranından korkulmaktadır. 

İnhisarlar idaresi bunun önüne 
geçmek için tedbirler alacaktır. 

(Yazısı 6 ıncı &ahifede) 

1 KISAC A 1 
Onu Bizde Arıyoruz ... 

Falih Rıfkı Atay: 
•- Birçok lise gençlerinin bir 

cümlesini en aşağı üç tane olan. • 
kelimesi süslüyor .. • 

Diyor ve •• ilave ediyor: 
•- Ahlak ve muaşeret terbiye 

ve adabını öğretecek müesseseyi 
arıyorum.• 

Bizim arkadaş da bu cümleleri 
okumuş: 

- Kim aramıyor ki onu ... 
Dedikten sonra yine kendi ken· 

disine: 
- Hoş bu aranış nafile bir zah

met ya ... 
Diyerek kendi kendisine ceva· 

bını vermiye hazırlanırken, ben 
ciimlesini tamamladım: 

- Mekteblerimiz ve öğretmen
lerimiz ne güne duruyorlar?. 

• • 

' 

Musollni bir topu muayene ediyor 

Mekteblerin Erken 
Açılacağı Yanlış 

Derslere Bu Yıl da Yine Birinci 
Teşrin Ayında Başlanacak 

:Bu ~ne mekte!>lerin her yıl· 

dan daha erken açılacağı ve hattlı 
15 ağustosta ikmal imtihanlarına 
başlanacağı söyl11niyordu. Henüz 
lise talebesi yeni kamptan dön -
düğü ve son imtihanların da bir 
ay evvel bitirildiği için, bu yıl ta· 
tilin çok kısa olacağı ve gerek ta· 
!ebe, gerek muallim için dinlen -
meğe dahi vakit kahnıyacağı ileri 
sürülüyordu. 

Bu şayialar mekteblerle alaka· 
dar bulunanları haklı olarak en
dişeye düşürmüştü. 

Öğrendiğimize göre, bu şayialar 
tamamen asılsızdır. Bu sene mek
tebler her yıl olduğu gibi teşrİıllİ· 
evvel başında derslere başlıya -
caktır. Binaenaleyh talebe ve mu
allimlere dinlenmek için dahi va
kit bırakılmadığı yolundaki şayi
alar doğru değildir. 

Mekteblerde eylül başında yeni 

ı 
talebe kaydına ve ikmal imtihan. 
larına başlanacaktır. Kayıdlar ve 
imtihanı.ar ey ifil n.ihayetilıe kadar 
devam edecektir. 

Çocuk Boğuldu 
Beşiktaşta Loşbahçe sok< ğında 

33 numaralı evde oturan Hüse
yin oğlu Mehmedin 8 y~ınd ki oğ
lu Muharrem, dün bir k~ crkada
şile beraber Beşiktajta ~p ıskele
sinde denize girdiği sırada sula· 
rın arasında kaybolmll§tur. Muhar
remin meydana çıkmadığını gören 
arkadaşlarının feryadı üzerine g&
len memurlar Muharremi t!ü o• 
larak denizden çıkarmışlard ır. Ya,. 
pılan muayene neticesinde Mu
barremin denize gird;ği 'ırada 

sar'ası tutarak doğulduğu ;.nlaşd 

mıştır. 

Ziya Altınışık seyyar elektrik ve oksijen_ kaynağı fabrikası önür.de 

Anadolu Elektrik 
Kaynağına Kavuştu 

(Yazın 6 ıncı aaJıifede), 
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1 1 . 

ŞARTLARI NELEaDİR?. 

H , o oı.ıcak mı?. Olmıyacak mı? 
Bir , ,-.,_ zgazctesi okuyucularına 
şöy'k av•iye ediyor: 

- Harb olacak mı, diye düşü -
nüp, iizülma ... Yalnız, mutlıdta o
Jacak gibi hazırlan ... Hiç olmıya
cakmış gibi yaşamağa bak ... 

Bu tavsiye giizel... Fakat, bunu 
yapabilmek meseledir?. Hem ha
zırlanacaksın, hem ü2'iilmiyecek
sin, hem de keyfine bakacaksın .. . 
İnsan, bunların hepsini ayni za -
manda yapabildi mi, mes'ud, de

mektir. Zaten, saadet dediğimiz 
nedir ki? Hayatı olduğu gibi ka
bul etmek, üzülmemek, soğukkanlı 

olmak değil ırni?. 

EKMEKJ.ERiN HAMUR 

OLUŞUNDAN ŞiKAYET 

Son günlerde, ~eklerden bo
yuna şikayet ediliyor. Ekmek de
yince, hatırınıza manevt ekmek 

gelmesin.. Maddi ekmek... Bil -
diğimiz, yecliğimiz ekmek.. 

Birçok fırınlar, hamur ekmek çı
karıyorlar .. Belediye, kontrol için 

tanılın yap!Ill§ ... Fakat ekmeklerin 
hamur halde bulundukları da bir 
hAdisedir. 

Acaba, ekmekçilik, artık suyu
nu çekiyor da, fırınlar, onun iç;n 
ıni çak pişi:rmiyorlar, bize hamur 
ekmek yediriyorlar?. 

GENÇ KlZLABA 

:vE YAŞU BAYANI.ABA 

Şükllfe Nihal genç kızlara nasi
hat ediyor: 

- Bekir, evlenmemiş ve yaşı 
henüz fazla olnııyan kızlar ipeilli 
giymemeli, dudağını, yiizünü bo
yamamalı, sigara içmemeli ... So
kakta, umumt yerde Hiübali ol -

mamalı .. Bu nasihatlerin hepsi gü
ı:el ... 

Biz de, yaşlı bayanlara şöyle bir 
nasihat geçmek istiyoruz: 

- Bir. kadının yası kırkı buldu 
mu, artık ne yapsa boştur. Saçla
rını istediği kadar boyasın, kıvır
sın, yüzünü ,dudaklarını boyasın, 
genç kadın gibi giyinmeğe özen
sin ... Hulıisa, ne yaparsa yapsın, 
ihtiyarlığın yolunu tuttuğ_unu ıkim
senin gözünden saklıyamaz. Bina
enaleyh, 40 ı, 45 i aşmak üzere bu
lunan bayanlar, daha sade, kendi
lerine daha çok yaraşır şeyler gi
yinmelidir. Çünkü, aksi takdiroe 
gülünç olurlar. 

BİZ CEZAMIZI 

ZATEN BULl\IUŞUZ 

Bizim matbuat birliği faaliyete 
geçti. Bir ağustootan itibaren, bir 
ay içinde, hepimiz aza yazılmağa 
mecburuz. Eğer yazılmazsak, ceza
sı var ... 

Ağustosta, gidip o işi görmeli ... 
Bir ar kadaf: 
- Yazılmazsak cezası varmış. 

Dedi .. 

Diğer bir arkadaş şöyle cevab 
verdi: 

- Yahu, biz, bu mesleğe gir
mekle, cezamızı bulmuşuz... Da
ha ne cezası vereceğiz?. 

ÇOCUKLAR HANGİ 

MESLEKİ SEÇMELİ? 

Bir gazetenin çocuk sahifesin -
de, şöyle bir sual gözüme ilişti: 

- Büyüyünce ne olmak iste -
. , 
rım .. 

Eğer, 90Cı>klara kazançlı bir İf 
tavsiye etmek !3zınısa, ben, şun
ları tavsiye ederim: 

- Ekmekçilik, sütçülük, gazi
n~uluk, plaj<:ılık, suculuk, buz -
culuk ... 

Bu mesleklerden birini tutacak 
olan çocuklar, parasızlığa tövbe 
ederler, bütün hayatlarınca rahat 
yaşarlar. 

AHMED 11.AUI' 

IKüÇOK HABERLEEJ 
*Belediye iktısad müdürü Saf

fet, Belediyeye aid bazı işler üze
rinde temaslarda bulunmak için 
yarın a!<şam Ankaraya gidecektir. 

* şef!riınizde bulunan Gümrüit 
ve İnhisarlar Vekili Raif Karade
niz bu .~kşam Ankaraya dönecek
tir. * Ankara Çiftlik bira fabrikası 
bu akşam İnhisarlar umum mü -
dürlüğünce Devlet Ziraat işlet -
mefuri kurumundan tamamen te
sellüm edilecek ve yarından iti
baren inhisar birası piyasaya çıka
caktır. 

* Süleymanlyedeki Türk İs -
lam müzesinin yanındaki harab 
bi.nanın bu sene tamiri sona ere
cektir. 

Bu eski Taphane binasının mah
kukat müzesi yapılması takarrür 
etmiş ve senelere taksim edilen 
tahsisatla tamirine başlamnıştır. * Sarıyer kazasına bağlı Kum
köy önünde banyo yapmak üzere 
denize giren Ahmed adında İstan
bullu bir genç boğulmuştur. 

* Egein muhtelif bölgelerinde 

yapılan çekirge mücadelesi son 
safhaya girmiŞ'lir· İzmir, Aydın, 
Manisa ve ~uğla vilılyetleri çe
kirgeden temizlenmiştir. 

* Letonya polisi, Çekoslovak
yadan gr:' miş ve gayrikanuni su
rette Letonyaya girmiş olan bir 
çok Ya.budiyi tevkif etmiştir. * Hatay Sıhhat ve İçtimai Mu
avenet müdürlüğüne Samsun· Sıh
hat ve İçtimai Muavenet müdürü 
doktor İbrahim Sırrı Sugun tayin 
edilıniştir. 

Feribot Seferleri 
Hazırlıkları 

Haydarpaşa ile Sirkeci arasın
da işletilmesi kararlaştırılan feri
bot için hazırlıklara başlanmıştır. 
İcabeden tahsisat da hazır oldu
ğundan tesisat sür'atle ikmal e
dilecektir. 

İlk iş olarak Sirkecide bir feri
bot iskelesi kurulac1ktır. Buııun 
için esasen imar faaliyetine sahne 
bulunmakta. olan Sirkeci meyda
nının sahil kısmında hazırlı.klar 

yapılmaktadır. 

Plaj Bülbülleri 
No.51 

Evet, ben çapkın bir ada -
mım amma, yakınımdakilere fe

nalığım dokunmaz. Selini dizim
de oturmuş görsen bile. benden 

şüphelenmemelisin! Çünkü, içim
de ona karşı kötü hisler beslemem. 

- Belli. O ka-lat" fazilet sahi

bı bir adamsın ki... Bu gibi fe
nalıkları senden beklemek cidden 
haksızlrk olur. 

Mecdi küfür etmeğe b14ladı: 

- Ulan beni zorla çileden çı

karacaksın bu gece! Mütemadi -
yen bam telime basıyorsun .. ! Hay

di, rahat otur .. Dilini tut. Bu ge
oeyı hoşca geçirelim. 

- Hakkın var. İki cambazın bir 

Yazan: hkender F. SERTELıJ 

ipte oynıyamıyacağını sen de an
ladın artık. 

- Vay, sen kendini benimle mi 
ölçüyorsun? Dedmek sende cam
bazlığı ele aldın, öyle mi? 

Ne yapalım? Cambatlarla 
düşe kalka, insan cambaz olu -
yor. 

- Fakat, ben sana karşı hiç bir 
zaman cambazlık yaptığımı hatır
lamıyorum. Ben, sevdiğim kadına 
canla, başla bağlanırım. 

- Belli ... Sermed meselesinde, 
sıkışınca nereden ve nasıl kaça -
cağını d~ünüyorsun! Beni orta
da sipsivri bırakacaksın ... ! Ne gü
zel canla başla bağlanış doğrusu. 
Hiç diyecek yok bu sevgiye. 

Jandarma 
Subayları 
Dün Yeni Mezunlara 

Diploma Verildi 
Jandarma Subay Okulunu hi -

tirenlerin diploma tevzü merasi
mi dün Ankarada yapılmıştır. 

Merasimde Büyük Millet Mec
lisi Reisi Abdülhalik Renda, Baş
vekil Dr. Refik Saydam, Dahiliye 
Vekili Faik Öztrak, Hariciye Ve
kili Şükrü Saracoğlu, Milli Mü
dafaa Vekili Naci Tınaz, Sıhhat ve 
İçtimai Muavenet Vekili Dr. Hu
\iısi Alataş, Riyaseticumhur Umu
mi Katibi Kemal Gedelec, Başve
kalet müsteşarı Vehbi Demirel, 
Milli Müdafaa Müsteşarı Korge
neral Nazmi, Emniyet İşleri U
mum müdürü Ali Riza Çevik, Va
li Nevzad Tandoğan, Milli Müda
faa ileri gelenler.ile Matbuat U -
mum Müdürü Salim Gündoğan, 
Emniyet müdürü Şinasi Tungay, 
ve matbuat mümessilleri hazır 

bulunmuştur. 

Genç subaylara diplomalar ve
rilmeden evvel mektep müdürü, 
Dahiliye vekili birer nutuk söyle
mişlerdir. 

Dahiliye Veldilinin nutkundan 
sonra Büyük Millet Meclisi Reisi 
Abdülhalik Renda genç subaylara 
diplomalarını tevzi etmiş ve da
vetliler büfede izaz edilmişlerdir. 

YENİ MEZNLARIN İSİMLERİ 

Bu sene mezun olan subaylar 
şunlardır: 

Tarık İnad, Hakkı Yılmaz, Re
şad Gökmen, Lütfi Al par, Mehmed 
Çivi, Sadi Talaysun, 0-Ialeddin 
Erkont, Halid Akarsu, Safa Da
ralp, Ragıb Özerkan, Me!ımed Ön
ler, Feridun Atalay, Halid Görür. 
Taceddin Alpar, Muzaffer Kurt, 
Nihat Torkantoz, Mehmed Naib 
Naib Kızıltepe, Fethi Yürekli, 
Mehmed Kuzey, Rasih Günhan, 
Sadık ÖZak, Basri Orhan, Meh -
med Eraslan, Nihad Salınan, 

Sabit Günuaç. Mebmed Altay, Mu
harrem Erkan, Abdullah Özkara, 
Tuman Dele, Muhiddin Erol, Şadi 
Giray, Bürhaneddin Yene!, Ali 
Öner, Neşet, İçer, Halid Karakul
lukçu, Faik Başar, Mehmed Kızıl
tuğ, Celaleddin Köksal, Dursun 
Çağatay, İsmail Günay, Faruk Öz
han, Mustafa Artan, Cahid Coş
kun, Nadir Say, Kemal Tekmen, 
Hasan Vuruş, Hüseyin Saracoğlu, 
Necati Karabulut, Hilmi Güneş, 

Sami Özalp, Rasim Ci:vanbey, Ke
mal Ateş Mehmed Ataman, Raşid 
Kızıltan, Mehmed Ali Acuner. 

TÜRKIYENIN EN 

• 

bmAM: • 
•Totaliterler Japonlara güvene

mezler. adlı makalede deniyor ki: 
•Nazi ve faşist şefleri hazırla

dıkları büyük planların suya düş
meğe mahkı1m olduğunu bu defa 
en açrk bir nümune ile gördüler. 
japonyayı totaliterlerin arasından 
ayırmak, onların blöf politikasına 
en büyük darbeyi vurmuştur. 

ClJJlllUalYnt -

Yunus Nadi Bugün •İstiklil sa
vaşile bugün arasında. adlı ma
kalesinde diyor ki: 

•Biz harb olınasını asla istemi
yoruz. Olursa ve bize, yani en ha
yati alakalarla bağlı bulunduğu -
muz sahalara kadar gelir•e ondan 
korkumuz yoktur .• 

Muharrir makalesini şöyle bi
tiriyor: 

•İstiklal harbi zamanında ka -
ması alınmış toplara atelyelerde 
kamalar takarak ve bir ikicik tay
yaremizi iptida! vasıtalarla tamir 
ederek kullanmak ıztırannda kal
mış olmaklığımıza mukabil bugün 
ordumuzun her cihetle tam ve 
mükemmel olan silfilılarını ve ih
tiyacı olabilecek her türlü levazı
mını kendi endüstri tesisatımırla 
alabildiğine çoğaltmak ve il.iniha
ye idame etmek kudretine mali
kiz,. 

TAN: 

M. Zekeriya ·İngiliz - Sovyet 
müzakerelerinde son ihtilaf• adlı 
yazısında diyor ki: 

•Üç aydanberi devam eden İn
giliz - .Sovyet müzakerelerinin 
müsbet bir neticeye varması, bü-

Gümrük Teşkilatında 
Tebeddül 

Haydarpaşa gümrük salonu i
dare memurluğu, Bodrum güm -
rük müdürlüğü mülhakatından 

Gümüşlük gümrük idaresi, Hay
darpaşa müdürlüğü müllıakatın -
dan Şarköy gümrük memurluğu 
Jağvolunrnuş ve Edirne gümrük 
mülhakatınrlan Uzunköprü güm
rük başmüdürlüğü Sirkeci müdür 
lüğüne bağlanmıştır. 

Süt makineleri geliyor 
İstanbulun süt derdini hallet -

mek üzere belediye ile müştere -
ken çalışacak olan Ziraat işlet.ıne
leri kurumunun, Avrupadan süt 
makineleri getirteceği bildiriliyor. 
Süt meselesi, kökünden esaslı şe
kilde halledilecektir. 

ESKi GAZETESi 

KDAM .. . ,,, - • . '"' .. ,,, .... ... '"' 

Memlell<etnırıı eırıı 
~IYl~V®'li:OD ~alk 

©J ıbİI li" ıbİI $)\e D ® ifil 
<®i a ze'li::es n 

... .... • . .. .. .. ,,, . • ... ,,, ... • 

Yeni iKDAM, TUrk matbuatının prenslplerlnl, 
meziyetlerini kendinde toplamıt en mükemmel 

gazete halinde çıkmaya başlıyacaktır 

- Yine mi alay?! \ 
- Alay mı bu? Hakikati söylü-

yorum. Bizim .sonumuz nereye 
varacak? Mütemadiyen oda mı 
değiştireceğim hen? Her gün se
nin peşinden mi koşacağım? 

- Sana kim diyor mütemadi -
yen benım peşimdım koş diye~ 

Başımıza bir iş geldi. Sermedin ce
sııtli meydana çıkarsa, belki seni 
sorguya çekerler ... Çünkü o ev
deki kiracılardan ·biri de sen -
din! Bu tehlikeyi savuşturuncaya 
kadar ayağımızı denk atmağa mec
buruz. Enayi gibi yakayı ele mi 
verelim istiyorsun? Ben bunu ya
pamam,, gözüm! Benim zagonum
da böyl.ı! enayiliklerin yeri yok -
tur. 

- Demek ki, Sermed işinde bü
tün sıkıntıları. üzüntüleri ben çe
keceğım ... Sorguya ben gidece -
ğim .. Cevabları ben vereceğim. O 
baide sen ne yapacaksın? 1 

Mecdi dişlerini göstererek gül- 1 

dü: 

- Ben de, tıenin bu işlerden mu- ı 
z3'ff.er olarak döndüğünü görece -
ğim .. Göğsüne bir (bravo) nişanı \ 
takacağım. 

İpin ucu birkaç kere kopmak ü
zere iken, Mecdi, soğukkanlılığını 
muhafazaya çalıştı. Kavga çıkar
mak istiyen Melini sarhoş ederek 
uyuttu. 

Ve Melin karyolasında sızarken 
Mecdi sabalıleyin güneş doğmadan 
çıkıp gitti. 

* 
FLORYADA BİR GECE 

Ressam Necdet, Yeşilköydeki 

müşterilerinden Riza Ünalın tab
losunu yeni bitirmişti. O gün tab
loyu iyice sardı, kendi elile sahi
bine vermek üzere Yeşilköye in
di. 

Riza Ünal resim meraklısı bir 
zengindi. İki senedir Yeşilköyde 
oturuyor, İ\ an bula inmiyordu. 
Riza Beyin köşkü küçük bir ııale-

tün sulh taraftarlarının en büyük 
temennisidir. Fakat anlaşmanın 
bııgüna.rn yarına imzalarımak ü
zere olduğu hakkında şimdiye ka
dar birçok rivayetler çıkmış, fa -
kat daima bu tahminlerin sonra
dan yanlış olduğu anlaşılınıştır. 

V.AKİ17 

Asım Us •Amerikanın beynel -
milel vaziyetinde değişiklik• adlı 
yazısında diyor ki: 

•Amerikalılar japonlar ile yeni 
bir ticaret muahe9-esl ya,e..mak için 
esaslı şart olarak iki memleket ar 
rasında siyasi ve iktısadi mesele
lerin kökünden halledilmesini is
tiyorlar. 

Hadisenin asıl mühim manası 
şu noktadadır: Amerikan - japon 
ticaret muahedesinin feshi japon
yanın Almanya ve İtalya cephesi
ne iltihakı halinde Amerikanın İn
giltere, Fransa tarafına geçece -
ğini gösteriyor; bu itibarla Ame
rikanın Uzak Şwta japonyaya 
karşı aldığı yeni vaziyet ayni za
manda Avrupa Al.manya ve ital
yaya karşı yapılan bir ihtar ma
nasına da telakki olunabilir. 

Hüseyin Cahid •Moskova mü -
zakerele:i adlı yazısında diyor ki: 

•Acil tehlike geçtikten sonra, 
Rusyanın her noktayi iyice tarta
rak ve düşünerek ona göre sulh 
cephesine iltihak etmesinden işte 
böyle umum! bir fayda, yeni bir 
beynelmilel düzen beklediğimiz

den dolayıdır ki, aradaki görüş 
!anklarının bir an evvel zail ol -
masını temenni ediyoruz.• 

Payas - lskenderun 
Demir Yolu 

Devlet demiryolları işletme ida
.. esi tarafından gönderilen dele -
geler cenub demiryolları idaresi 
delegeleri arasında Payas - İsken
derun demiryolıınun devir ve te
sellümü işine ait muhtelif mesele
ler üzerinde müzakereler devam 

etmektedir. Payas - İskenderun 
hattı cenub demiryolları idaresi 
tarafından 12 ağustosta Devlet De
miryollarına tamamen devir ve 
teslim edilmiş bulunacaktır. 

Memlekete Dönen 
Adapazarlı Firari 

Miktarı iki yüzü bulan Adapa
zarlı firariler, yüzelliliklerin af
fedilmesi üzerine hükı1metimize 

müracaat ederek aflarını isbemiş
lerdi. Dünkü konvansiyonelle bun
lardan Adapazarlı Zekeriya, aile
sile birlikte şehrimize ge:mişUr. 

Yerli Mallar Sergisi 
11 incı yerli mallar sergisinin 

dün ilk pazarı olması dolayısile 

kalabalık olmuş, sergi sabahtan 
gece yarısına kadar on biııl2rce 

ziyaret_çi tarafından gezilmiştir. 

Sabahleyin sergiyi erkenden Ro
manyalı sporcu kafilesi ve akşam 
üzeri de şehrimize gelen İl\giliz 
seyyahları gezmiştir. Sergi komi
serliği, eşyanın değiştirilerek ye
nilerinin teşhirini dün pavyon sa
hiblerine bil~irmiştir. 

riye benziyordu. Salonları, oda • 
!arı tablolarla doluydu. 

Riza Bey o gün ressam N ecdeti 
gelirken uzaktan görerek, sevinç 
le bahçeye koştu. 

- Bugün içime doğmuştu, Nec
det Bey! diyerek eline sarıldı. Çok 
şükür bitti, değil mi?. 

Necdet terini silerek tabloyu 
Riza Beye verdi: 

- Birkaç gün oldu biteli. Ancak 
bugün getirmek fırsatını bula -
bildim. Bilinem ki, beğenecek mi
. ı;iniz? 

Necdet, Riza Beğe evvelce de 
birkaç tablo yapmıştı. Onun ne 
kadar müşkülpesend bir adam ol
duğunu çok iyi biliyordu. 

Riza Bey tablonun üstündeki 
kağıdları açarken: 

- Sizin fırçanızdan çıkan bir 
eser beğenilmez mi, a gözüm? 

Diyordd. Bahçede bir kameri
yenir. altına otnrmuşlardı. 

Riza Bey tabloyu görünce: 
- E bu kadar olur işte benze- , 

Sahte 
Ecnebi 
Malı 

Yerli Malını Ecnebi 
Damgası İle Satanlar 

Aranıyor 
Bilhassa İstanbul.da bazı sana• 

yi fiım.a1an yerli mallar sel'gisine 
~ak etmek istememişlerdi. 

Vali ve Belediye Reisi bu fir
maların sergiye niçin iştirak et
mediklerini tahkik etmekte idi. 

Başvekilimiz doktor Railt Say
dam da sergiyi gezeTken bu nokta 
üzerinde bir kere daha durulmuş 
ve Başvekile izahat verilmiştir. 
Başvekilimiz sergiden ayrıldık

tan sonra çok mühim gördüğü bu 
mesele üzerine tekrar avdetle Vali 
Lütfi Kırdardan mallırnat istemiş 
ve neticede yerli malları yabancı 
isimler altında ve başka memle -
ketlerde yapılmış gibi göstenmek 
suretile milli sanayie darbe vur
mak istiyenler ve halkı kandıran
lar hakkında şiddetle takibata gi
rişilmesi hususunda direktif ver
miştir. 

Cumartesi gününden it.ibaren 
bir taraftan mıntaka İktısad Mü
diriyeti müfettişleri, diğer taraf
tan Belediye İktısad Müdürlüğü 
murakıbları tahkikata girişmişler
dir. 

Dün pazar olmasına rağmen ba
zı mijfett.işler sergiye gelerek bir 
kısım pavyon sa.hiblerinden izahat 
ahnışl~. 

Bu vaziyette bulunan sanayi fir
maJarı üç kısma ayrılmaktadır: 

1- Merkezleri Avrupada bulu
nup da burada şubeleri olan ve 
imalatı burada yapmalarına rağ • 
men asıl merkezin etiketini kulla
nanlar, 

2- Haricten getirdikleri her -
hangi bir maddeyi burada amba
lajlara koyup yine yabancı bir i
sim altında satanlar. 

3-- Tamamile yerli olan ve bir 
yerli firmaya aid olan bir malı ya
bancı isi'!!le satanlar. 
Bazı firmalar, malın Türkiyede 

imal edildiğine dair ambalajın bir 
köşesine ya küçük bi-r isim koy
makta veya bunu dahi yapmıya
rak malın cinsine göre bir Avrupa 
veya Amerika şehrinin ismini ge
çirmektedir. 

Avrupa Trenleri 
Rötarla Geldiler 

Bu sabahki konvansiyonel treni 
bir saat yirmi dakika ve Semplon 
ekspresi de 70 dakika rötarla gel
miştir. 

Meclis Reisi Geldi 
Büyük Millet Meclisi Reisi Ab

düihali.k Renda bu sabahki trenle 
Ankaradan şehrimize gelmiştir. 

Şile Hayvan Panayırı 
Şilede geçen sene olduğu gibi 

bu sene de 4 ağustos cuma günü 
saat 14 le ikind hayvan sergisi a
çılacaktır. Sergiye bütün kaza 
köyleri hayvanları iştirak ede
cetir. Serginin mükemmel bir şe
kilde olabilmesi için alakadar ko
misyon faaliyetine devam etmek
te, noksanları ikmal eylemektedir. 

mek. dedi, şu renklere bakınız ... 
Şu gözlerin ifade ettiği manaya 
bakınız ... Bu ne canlılık, bu ne 
fırça ... Vallahi bayıldım, Necdet 
Bey! Varolunuz ... Cidden büyük 
bir san'atkarsınız siz. Tebrik e
derim. 

Necdet kollarını kabartarak gü
lümsedi: 

- İltifatınıza teşekkiir ederım, 
Bu bir tesadüf oldu. Her zaman 
böyle düşmez. 

Kahveler geldi. 
Riza Bey çok memnundu .. 
Konuşmağa başladılar: 

- Ne kadar borcum kaldı size? 
- Yirmi beş bir ... On beş bir ... 

ki cernan kırk lira almıştım. Öte
sini siz bilirsiniz, beyefendi!. 

- Yüz elliye pazarlık etmiştik 
sanırım. 

- Evet. 
- O halde borcum olan yüz on 

lirayı hemen şimdi takdim ede -
yim. 

(Devamı var) 

Sovyetler ve 
Demokratlar 

Va.uıı: Ahmed Slikrii ES~ 

Demokrat devletlerle Sovyetle
1 

ara:sı.nda dört aydanberi de"aııı e· 
den görüşmeler hakkında ?ı[osilY 
vadan gene iyi haberler gelııı~ 
başlamıştır: Otoriter devletIP 
tecavüz politikalarını önleınelı'. ' 

life" çin Sovyetler tarafından tek Çt" 
dilen yol takip edilmiş olsaydı. 
koslovakya hali müstakil bir dl" 
let halinde yaşamakta devarıı d~ 
decekU. Bu ma!Cırn olduğu ıçın 

ki Moskova müzakerelerinin ı;:; 
yıp gitmesi, sulha bağlı olaD 

,;ıtl· 
sabırsızlandırdı. Bununla ber iJ 
bir noktayı daima hatırda ıu~. 
lazımdır: Sovyetlerin iki de. ·ııl 
rat devletle üç taraflı bır ıU 
yapmaların.da asla zorluk ~ 
mış değildir. Tecavüze karŞl '/' 

birlerine yardım meselesinde So 
1 

yetlerle İngiltere ve Fransa 8~ 
sında ilk günden anlaşma it 

.. rilf 
olınuştur. Fakat Moskova .. gouı:ı 
meleri bundan çok d~ha şu!ll 
bir gaye istihdaf ediyor: 

1 - Evvela İngilterenin ittii3~ 
.kına giren devletlerle ingiJtere !fi' 
rahndan garanti altına alınan d dl 
!etlere Sovyetleri.n de yardırtl 
bulunmaları meselesi va;dır· 

t 
. 9)11' 

2 - rıgilterenin garanh r 
na alınadıği fakat Sovyetıerın gır 
ranti edilmelerine ehemmiyet ' 

dikleri şark devletleri vardlf· i· 
3 - Garpta İn.gilterenin ve ıll 

ransanın emniyet sahaları vıır.ır 
ki, bu dl!'Vletlere kar§l tecaviiı 'r . \'' 
kuunda İngiltere Sovyetıerın · J)t' 
dımlarını temin etmek istiyor· il 
mek ki İngilterenin, Fransanın~ ~ 
~etlerin Moskovada yap!113 

!) 

tedikleri şey. üç devlet araS'~;j). 
basit bir ittifak muahedesi d;;r 
şarka ve garba şamil bir k01't1ı1 
tif barış sistemidir. Bu, :Mille dıl 
cemiyeti kadrosundan dab9 Jıl . dı 
olınakla beraber, şüphesız ,,,., 
müessir bir sistem olacwktır· ~ 
halde görüşmelerin uzun siirP' ıP 
t~ii addedilmelidir. Filhskik9 

· 
·rıı. 

görüşmeleri zorlaştıran bir ~ 
de dolayısile alakadar. ol~~ f" 
devletlerin, Sovyet ve Ingıııı ed, 
rantilerini kabul etmekte ter , . 

düt göstermeleridir. Bund• P.~< 
man entrikasının büyük 111ik~ııf 
ta rol oynadığına şüphe y0~.( 
Çünkü bu devletlerin İngiliz'~~ · 

d"1 
yet garantisinden endişeye ,,i 
meler ine başka bir sebep ıas3'rıı, 
edilemez. Garantı Alman tB8~,r 
zuna karşıdır. Almanya yB $1' 
ruz etmek niyetindedir ki, 0 ~ 

man bu garantinin büyük JcJ:ı 
vardır. Ve bu yüzden bu d i,i.t;. 
ler Sovyetlere karşı ıeşe I<I' , ' e· 
melidirler. Yahut da taarr~ı / 
mek niyetinde değild 'r k~ 0 y 

d 
. . )<Biti' 

man a garantının manası ııı' 

il<
. B 

Fakat Almanyanın tazy" ı ,, ı' 
da bu devletler garantiye kBr, . ' 

. ·el 
ziyet almışlardır. Bu vazı) . pi 

ııet•· mokrat devletlerle Sovye rJ' 
tık havzasına karşı daha uY' ~ 
d 

. ıe 
avranmıya sevkeden b1r 'l • 

olmalıdır. Çünkü kendi .,,errı~ıı~ 
ketlerinin bu derece Iehiııe ;1 
teminatı kabul etmemekte t t)f 

d ••t .. t B sJ<I 1 u gos eren adamların Y il 
rından yahut da iyi niyetıer' 
şüphe edilir. . 1"-.; 

Moskova görüşmelerinjJI Jf 
dBP' bet bir neticeye varacağı.il ıı 

he edilmiyordu. Çünkü k~ 
ması tabü olan zorluklara r'·ı~' 

Jı 
her üç büyük devlet dış P"d' ııf 
!arının ana hedefi bir nok18 ıııeV~ 

.. sııle ,. 
!anıyordu: sulhün ve ınu ıe<Jif 
korunmasında ... Bu sebeP 1.,,~ 
dört aydır görüşmeler, pek ~ 

d_:,;ıS ~ ilerlemekle beraber, ...,,.r iiP 
fe doğru yürümüştür. ı:ıug "d! 

ili'" . 
hedefe varılmak üzere bU·çiP 
ğu bildirilmektedir. sullt ı (o~ 

dalı 
yırlı olan bu neticeden ~,ııi) f 

bir memieket efkarı u!lldi~r ~ 
bir tarafa eski dostlukla, 

1811 
~, 

rafa da ittifakla bağlı r ıııi 
]CS 

Türkler kadar menınun 
caklardır. 



I 

Q_iinün Meseleai: 

iş Bulma Teşkilatı 
Hazırlıkları 

Nizamnamenin Pek Yakında 
Tebliği Beklenmektedir 

İş hııuııu biikiimlerindeıa • J 
lara1ı; kurulm&SJ icaı. eclen it 
huiına tqkilih içiıo lıuttlıklan 
ha§laııınqtu. Kanunun ı.u mad
desini tatbik eclna •izamname
lıiıı hnırlanması urmf olarak 
g"tİkıııi§tir. Bununla lıeraher 
~ıuı tealılıura meydan veril -
llıcden ite başllllUlll§tır· 
Nizanınamenin teblllinden 

80~a tatbikata geçilecektir. 
Önce mmtaka iklısad müdür
liikıeriıı.in eınriııdeki iş claire
leriııde birer psfil< tqkilit 
~cude getirilecektir. Bir taraf
taıı da qbas elinde mevcud bu
' Ual •it bulma> yerlerine de fa. 

allıretlerine n.ilıayet vermeleri 
içiıı bir mühlet tayin eclileeek
tir· 
İpWer yeni kmulacak teş -

kilita müracaat edecek ve ev
velce çall§lıklan yerlerden al
clıklan hüsnühal kiğullanm 

ibras ecleceldeı:dir. Htt müra
caat hüsnüsuretle telikki edi
lecek ve müracaatçıya becere
bileceii iş gösterilecektir. 

Her taraf dolu oldu, hiç bir 
yerde münhal bulunmadığı za
manlar müracaatçıların adres
leri abnaeak ve münhal vuku
unda müracaat sırasma göre 
bUDlar işe çağmlacaklardır. 

' ....... ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·~~~~~~ 

'f aksim Haznesi 
'{ ıkılacak mı ? 

~· it Komisyon Hazırla-
dığı Raporu Maarif 

Vekaletine Gönderdi 
.. ~aksiındeki Cumhuriyet abide
h1!11n karşısındaki su hazineı;i şe-
lll:ilik mütehassısı Prostun plfı
~Ue Yıkılacağından Maarif Veka
~i ile Bı!ledjye arasında bir ilili-

llıeydana teJmL,ti. Hazinenin 
~ki eserlerden olduğu iddia edil~ 
u!• cihetle tetkiklerde bulunmak 
h re teşekkül eden komisyon bu 

r"8Ustaki mesaisini ikmaıl. etmjş
tıU:. ~OıniıSyon, su hazinesinin asa
ıır atikadan olduğuna karar wr-
~ ~. Yıkılmasının doğru olınıyaca-
r 
1 halmtında bir rapor hazırlıya -
•k Maarif Velcfıletine arzetmiştir. 

r :t.faarif Vekalet> ile Beledıye a-
t ilanda bu hususta müzakereler 
treyıuı edeceği haber verilmek-

~ir. Bazı kiınlielu hazinenin ta
t!:'. luYmeti olmadığını söylemek· 1 
b lfler. Yıkllına keyfiyetiJlin ta-

\' "lt'ıtıık edip etıruyeceği .Maarif 
Ilı. e1taıeıne :SClediye arasındaki te-

lielardan sonra belli olacaktır. 

Ankara Devlet 
Matbaası 

le~llkarada kurulacak büyük dev
h llıa.tbaası plan ve projelerinin 

1~rl~nması için Başvek3lelin 
\ butçesine bir miktar tahsisat 
onuıllı -uuştu . Başvek!let devlet 
~~tbaası binasına yarıyacak mü
bııı ıb bir arsa aramaktadır. Arsa 
ler·llııdııktan sonra plftn ve proje
eıı.~n Yapılması işi münakasaya 
"""lrılacaktır. 

~<tlhantlık mektebinde
ki Karar 

z· ~rı ıraat Vekfileli tarafından ha-
~b,lllınıış bulunan nalbant mek -
~1 ·erı Ve nalbantlık san'atı hak-

lstanhulun 
Sergi Sarayı 

Nerede Kurulacağı 
Henüz Kararlaşmadı 

Daimi serg> yeri için hazırlıkla
ra devam edilmektedir. Belediye 
bu hususta esaslı surette tetkikat 
yapmaktadır. Bir taraftan yerli 
mallar sergisi komitesinin de bu 
hususta f!kri sorulmuşlur. Komi... 
te, nerede kurulursa kurulsun, İs
tanbulun daimi bir sergiye şid • 
detle ihtiyac~ olduğunu bildirmiş-

' t>r. 
Belediye sergi sarayını Taksim 

kışlasının bulunduğu sahada kur
mak fikrindedir. Fakat İstanbul

da beynelmilel brr sergi meydana 
getirilmes; de muhtemel olduğu
na göre, Taksim kışlasının bulun

duğu saha böyle bir sergiye dar 
gelecektir. Bu itibarla Sürp~ob 

arsası sergi sarayına daha eJ.ve -
rişli görülmektedir. Çünkü bura
da beynelmiJel sergi de kurulabi

lecektir. Belediye bu fikir üzerin
de de durmuş, sergi meselesi ü

zerinde nihai kararı vermeden ön
ce çok esaslı tetkikler yapılmasını 
muvafık görmüştür. Bir taraftan 

da işe sür'atle başlanması icab et
mektedir. 

Sarayburnunda Büyük 
Sünnet Düğünü 

Kızılay Alemdar nahiyesi 5 A

ğustos 1939 cumartesi a'kşamı Sa
raybumu parkı gazinosunda em

sali görülmemiş muhteş,em, eğlen
celi bir sünnet düğünü tertib et

mişliı'. Sabaha kadar devam ede

cek bu düğünde Şehir Tiyatrosun
dan Hazım ve arkadaşlarının bir 
piyesi, H:ım.iyet Yücesesin fevka

rade bir konseri, Kavuklu Ali ve 
İrfan trupunun orta oyunları, canlı 
Karagöz, Kaxadeniz oyunları ve 
sair eğlenceler vardır. 

Çocuklarını sünnet ettirmek is
tiyenlerin Divanyolunda tramvay 
durağında Sıhhi Müze yanında 
120 No. Jı mağazaya müracaatları 

lıizımdır. 

Hocalık Edebilecek 
Talebe 

Maarif Ş6raıımm cuma günkü 
toplantısı çok !ıararetli oldu. Mek· 
teblere, talebeye, hocaya hücum 
edenler oldu, müdafaa edenler 
buloudu.. Uakhsı var, haksızı var. 

Bütün vesaitsizliğeı. dershane-
. !erdeki kalabalığa rağmen, bu • 
günkü talebe seviyesi ile eski ta
lebe seviyesi arasmda, bugünkü • 
_lerin lehine olarak çok fark var. 
Buııun en &iizel ifadesini Rek· 

tör Cemil Bilse! söyledi: 

- Bugünkü talebe, benim yetiş
tiğim zamanki talebeye hocalık 

edecek bir haldedir.• 
Diyor. 

Hakikaten, meseııı, 40 sene ev
velki, 16 - 17 yqlarmda bulunan 

bir talebeyi gözünüzün önüne ge
tirin .• 

BURHAN CEVAD 

Dün 210 fngiliz 
Seyyahı Geldi 

Markopolo adlı transanlantik 
vapurile dün sabah limanımıza 
210 İngiliz seyyahı gelmiştir. 

Aralarında İngilterenin en 
zengin ailelerinden bir kısmı da 
bulunan bu seyyahlar, şehrimizi 
gezmeğ" başı amışlardır. 

. Bu akşam ayni vapurla Akde
nize hareket edeceklerdir. 

Maarif Şurasına 
Gidenler Dönüyor 
Ankarada toplonan ve on iki 

gün devam eden Maarif ŞOrası 
evvelki gün r;ı..,,,is:ni bitirmiş, 

aza olarak ve ihtisaslarından is • 
tüade edilmek üzere İstanbul -
dan Şuraya davet edilen ve top
lantılarda bulunan profesör, do
çent ve mualhmlerden bir kıs
mı evvelki gün Ankaradan ha
reket ederek dün, şehrimize gel 
mişlerdir. Diğerleri de bugün İs
tanbula döneceklerdir. 

Ali Çetinkaya 
Şehrimize Geliyor 
Muhabere ve Münakal5t Ve -

kili Ali Çetinkayanın bir kaç gü
ne kadar şehrimize dönmesi bek 
lenmektedir. Vekil, Şchrimizde, ! 
Vekfılete bağlı müesseselerde 
tetkik ve teftişlerde bulunacak -
tır. 

Hatay P9sta İdaresi 
Hatay vilayetimizdeki posta, 

telgraf V'e telefon şebekesini Fran
sızlardan tesellüme giden heyeti
miz vazüesini bitirmiş ve şebeke
yi teslim almıştır. 

Kadeş Vapuru Geliyor 
Almanyada yapılan Mersin ti

pi vapurların üçüncüsü Kadeş 

vapurunu getirmek üzere, bir 
müddet evvel, iloi kaptan ve 
kırk kadar tayf.adan mürekekp 
bir kafile Kiel limanına hareket 
etmişti. Gemi denize indirilmiş, 
tecrübeleri yaptlmış, esas itiba
rile matluba muvafık bulunmuş 
tur. Kadeş vapuru yakında Kiel 
limanından hareket edecek ve on 
beş güne kadar limanımıza gelı,ı. 

cektir. 
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Esnafın 
Müşkülü 

Son Kabahat 
Müşteri Kimde? 

Bursalı Ahmed İki Ay 
Hapse Mahkum Oldu 

Gece saat on biri .geçiyonlu .. :t
nebululu Muıstafanın Unkapa -
nındaki kahvesine genç 'bir müş
teri girdi. Kısa bir müddel kapı
nın içinde durarak, kahvenlıl içi
ne göz geı.dirdi Sonra sağ taraf
tzki masalardan birlı:İe doğru yü
rüdü, masaya -0turdu. Bu, otuz 
yaşlarında, uzun boylu, ç.:ık za
yıf, kansız bir delikanlı idi; pej
mürde kıyafet)) bir adamdı. 

Masaya oturur oturmaz başını 

iki avucunun arasına aldı, düşün
meğe başladı. 

Delikanlının bakışlarından çok 
muztarib olduğu anlaşılıyordu. 

Mustafa kahvesine gelen bu son 
müşteriye yaklaştı: 

- Ne emrediyorsun? diye sor
du. 

Genç adam ağır ağır başını kal
dırdı, kahveciye baktı, fakat bir 
şey söylemedi. 

Kahveci tekrar sordu: 
- Ne ~eceksin 
Del~kanlı boğuk bir sesle: 
- Hiçbir şey ... dedj. Sustu, dü

şündü. Sonra yalvaran, merhamet 
dilenen na~larla ·kahveciye bak
tı: 

- Bana bir pal'Ça ekmek verin! 
}iti gündenber> acım; iki gündür 
ağıııma bir lokma ekmek koyma
dım. 

Eski Sıhhat Memuru 
Neler Anlattı ? 

Geçen sene, Kadıköy belediye 
gubE6inde ırıhhat memuru ilken; 
hıfzıssıhha kanununa aykırı ha
reket eden ba'kkal Mihal oğlu K06· 
ti hakkındaki tahkikat evrakını, 
vaktinde aıakadar makama iade 
etmiyen ve Kasti aleyhiaıe açılan 
davanın müruru zamana uğrama
sına sebebiyet veren Tevfikin du
ruşmasına, asliye ikinci ceza mah
kemesinde başlanmıştır. 

Vazifesini jhmal ettiği iddia e· 
dilen Tevfik mahJmmede kendi -
sin.i şoyle müdafaa 'etmştir: 

•- Ben 8 - 10 yıllık memuriyet 
hayatımda daima hüsnüniyetle va
zile gördüm. 

938 senesinde Kadıköyünde sıh
hat memurluğu vazifesini görür
ken, işlerimin fazlalığından ve 
yalnız başıma bunları başarma -
ma imlı:iin olmadığından dolayı, 

başhekime bir yardımcı memur 
vermesini rica ettim. Başhekim, 
4/4/938 tarihinde Belediye Riya
setinden yardımcı memur istedi. 
Fakat aradan birkaç ay geçtiği hal
de memur gönderilmedi. Başta -
bib birkaç defa 1iaha yazdı. Niha
yet altı ay sonra yardımcı memur 
verildi. 

Danışma Bürosu Teş
kilah Takviye Ediliyor 

!Bir~k esnaf cemiyetleri eıt

nafm derd ve dileklerini tesbit et
tikten sonra :müşterek cemiyetler 
biıııasındaki danışma bürosunu 
tevsie karar vermiştir. Bunun i
çin bir proje hazn1anara·k danış
ma işleri teşkilil.UandırıJaca:ktır. 

Esnaf her türlü müşkülünü hal 
için bu te§kilata müracaat edecek, 
kanuni yollardan nasıl hareket et
mesinin doğru olacağını soracak
tir. Esnafa d·erhal lazım gelen iza
hat verilecektir. Adliye işleri a
vukata havale edilerek, esnaf 'ken
di cemiyetinin avuka>lı vasıtasile 
hiçbir ücret venneden kanuni yol
I;ı,rı öğrenecektir. Projenin hazır
hklarına başlanmıştır. 

Dükkana Nasıl 
Girmişler? 

İki ay evvel bir gece, Galatada 
tütüncü İspironun dük:kanma, 
beton duvarlardan birini demir 
bi.r 8.Jetle deJııek sure\ile giren ve 
dükkandan ıas içinde bulunan bir 
kaç yüz kuruş nikel para ile, bir 
kilo tütün çalan ve hadiseden bir 
kaç gün sonra emniyet ikinc> şu
be memurları tarafından yaka -
lanan sabıkıtlı İsmaıl, .Kamil, Şa
ban ve Hirantın muhakemesine 
asliye dördüncu ceza mahkeme -
sinıde devam edilmiştir. 

Yakalandıkları gün karakolda: 
•-Vak'a gecesi saat 12 den son

ra, arkadaşlarım İsmail, Kamı! ve 
Şabanla tütüncü lspironun dük-

A ~ 
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ltLn• 
Tramvay Müstahdemi

nini Hırpalamıyalım. 
İstanbul tramvaylarında çalı

fllll müstahdemine adabı muaşe
ret dersi verilttcğini gazetelerden 
öğreniyoruz. Vatman ve biletçi· 
lel'İll yolculara daha iyi muamele 
yapması öğretilecekmiş .. 

Bu, güzel bir fikir .. Fakat, bu 
fikrin aksi, asla, sahila olmamak 
lizınıdır, Yani, tramvaylarda vat
man ve biletçiler, halka iyi mua
amele yapmıyorlar, diye bir iddi
ada bulunamayız. 

Çünkü, bu vatanda larm, kü -
tük bir para mukabilinde, na•ıl 

meşnkkatli bir vazife gördükleri
ne her gün yalandan şahid olu· 
yoruz. Bu sıcak günde, saatlerce 

bir araba içinde ayakta beklemek, 
ve binbir yaradıhş ve karakterde 
olan binbir yolcuya derd anlat
mak herhalde , pek kolay bir İf 
olmasa gerek .. 

Kak kişiyiz, birhirimiLi hilirir. 
Çok defa raslauz: Ne aksi, ne an
tıksız, ne üzücü, ne ukala y< 'cu
lar vardır. Biletçi ve vatman, ek
ııcriya, bütün bu ayrı ayrı tiple
rin tezahürlerini sükunetle. kar
şılar. Nihayet, hazan • o da insan
dır - asabiyetine kapılabilir. 

Bu yazıyı, açıkça söyliyeyim, 
çok mü~kül3tla ve yorularak ça
lıştıklarını gördüğüm bu vatan • 
daşlan müdafaa için yazıyorum. 

Herhangi işi yaparsa yapsın, 

Türk ÇQ<'ukları daima vakur, dai· 
ma sakin, daima hadşina,tır. 

REŞAD FEYZİ 

Gen~ adamın feri kaçın~ göz -
lerinin pınarları doldu. Ve birkaç 
damla yaş kansız yanaklarına doğ-. 

Yardımcı memur gelinciye ka
dar tek başıma çal~tım. İ§lerin 
çokluğundan dolayı gelen bazı ev- · 
rakın muamelesini vaktinde jk -
mal ederek, iade edemiyordum. 
Kostiye aid talıikikat evrakının da 
memuriyetimde fazla kalmasının 
sebebi budur. 

kfuıına ~irıı:ek üzere Galat~ya 40 Derecelik Rakı 
gıttık. Dukkanın yanındaki kah- •• • 
veye girdik Ben demir aletle kah- Bugun PıyasayaÇıkıyor 

ru süzüldü. 

Muhakeme şahidlcrin celbi içm 
İyi kalbli, saf ve misafirperver 

bir deliJrnnlı olan Mustafa; deli -
kanlının haline acımıştı: başka bir güne talik edilmiştir. 

1 
Kahveden çıktı. Biraz sonra e- -

lindc yarım kilo ekmek ve bir par- Bir Otomobil Tramvaya 
ça peynirle tekrar döndü. Ekmeği Ç b 
peyniri aç adama verdi. Kendisi de arp 
bir sandalye aldı. Onun karŞ11>ıf!a İbrahim oğlu N ureddın adın-
oturdu: da birinin idaresindeki (Bursa 6} 

ve ve dükkan arasınilalti beton 
duvarı deldim. HepımiL de dük
kfuıa girdik. İçeride bir ki;lo tü
tünden ve beş on kurlll! nikel pa
radan başka birşey yok.!µ. bunları 
aldık, dükkandan çıktık. 

Diyen H.rant mahkemede: 
- Karakolda verdiğim ifade 

doğru değildir. Benim bu hırsız
lık fiilinde kat'iyyen iştirakim 

ı İnhisarlar idaresinin uzun 
müddNLenberi hazırlıklarını yap 
tığı kırk derecelık rakı bugün 
piyasaya çıkmaktadır. Bu rakı
lar, üzümden mamul, alkol dere 
cesi az ve diğer rakı'ara naza -
ran ucuzdur. 40 derecelık rakı • 
nın 15 salihtreden bir litreye 
kadar muhtelıf büyüklük ve 
miktarda şişeleri mevcuttur. 

De'lkanlı hem yemeğini yiyor, numaralı otomobil ıle vatman yoktur. Hadise gecesi evimdenı-------------
hem de anlatıyordu: Vedadın idaresindeki 13'2 numa - sokağa bile çıkmadım. Sabıkalı ol

duğum için polis memurları zan
la beru de yakaladılar .. demiştir. 

- Adım Ahmed ... Bursalıyım. 
Bursadan buroya on beş gün ev
vel .geldim. MemlekeH<' iken renç
perlik yapıyordum. Fakat bu iş

ten kazandığım para ile evimi i
dare edemiyordum. Nihayet ha
yatımı kazanmak, e>~mi geçindir

mek için İstanbula geldim. Bur -
sadan çıktığım zaman cebimde bir 
kaç liram vardı. Fakat bu parayı 
on gün içinde yedim. Ben bu müd
det za-rfında bir işe yerleşeceğinıi 
zannediyordum. Ha.lbuki bugüne 
kadar kendime bir iş bulamadnn. 
Param bitti. İki gündenber; para
sız bir sersel'i gibi sokaklarda do
laşıyorum. Eğer beş on kuruş eli
me geçse, hemen yarm memleke
time dönecğim. 

Mustafa ile Ahmed gece yarıma 
kadar şuradan butadan konuştu
lar. Sonra Mustafa kalktı, 

Ahmede: 
- Ben evime gidiyorum, sen de 

kahvede yat, dedi, gitti ... 
Mustafa ertesi sabah saat 5,5 da 

kahvesine geldiği zaman, misafi-

ralı tramvay Kurtuluş! a çarpışa
rak her ikisi de hasara uğramış
lardır. 

rini göremedi. Kahvenin içine göz 

Muhakeme şahidlerin de sorgu
ya çekilmeleri için başka bir güne 
kalmıştır. 

gezdirince, elbise askısı.nda iş göm-ı-:============::-
leğinin bulunmadığını gördü. El- KISA POLiS 1 
bise dolabını açtı. Yeni yaptırdı-
ğı laciverd elbise ıle, ayakkapla- HABERLERi 
rın da yerinde yeller esiyordu. Po- '-----------
lise koştu, keyfiyeli haber veroi. 

Ahmed ayni gün öğleden soma 
on üç, on dört sıralarında Üskü
darda Karacaahmcd mezarlığın -
da uyurken yakalandı. Mahkeme
ye sevkediidi. 

Ahmed mahkemede 6uçunu iti>
raf etti: 

- Memlekı!lime gidecektim. Fa
kat param yoktu. Bu eşyayı; sa
tıp yol parasını temin etmek mak
sadile çaldım, dedi. 

Mahkeme Ahmedi 6 ay hapis 
cezasına mahkfun etti. Fakat bazı 
sebeblerdeJı dolayı cezasını 2 aya 
indirdi. Tevkif etti. 

* Ayaspaşada yol inşaatında 
çalışan Harun oğlu Rasim adında 
bir amele ayağına zift parçası dü
§erek yaralanm~tır. * Galatada Kemal ve Ali adrn
da iki kişi bir para meselesinden 
çıkan kavga neticesinde Tophane
de Defterdaryokuşunda oturan 
Mehmed otlu Kamberi taşla ba
şından yaralamışlardır. 

* Kadirgada oturan Salıih&ttin 
adında birinin 10 yaşındaki oğ!u 
Hüseyin sokakta oynamakta iken 
düşerek başından yaralanmış, has
taneye kaldırılarak tedavi altına 
alınmıştır. 

Birimizin Derdi 
Hepimizin Derdi 

Kütübhanede Su 
İçmek Yasak 

Bir okuyucumuz yazıyor: 
·Ben okumaktan hoşlanan 

mütekaid bir adamım. Günü
mün ekser saatlerini Ragıbpa· 
şa kütüphanesinde kitablar 
arasında geçiririm. Kütüpha· 
nede sigara içmek usulen me
nedilmiştir ve buna karşı kim· 
se ses çıkarmamaktadır. Fa -
kat bu sıcak havalarda su 
içilmesinin neden yasak edil
diğini bir türlü anlıyamadını. 
Maarif Müdürlüğü, kütüpha
neye ıeleulerin bu tabii ihli· 
yaçlarıru temin etmek, soğuk 
su bulundurmak için bilakis 
bütçesine küçük bir tahsisat 
bile koymalıdır. Bu sıcaklarda 
sn içmek yasak edilir mi?• 

~:~ nizamname İcra V ek.illeri 
(l~ etiı:ıce tasdik olunmuş, Resmi 
~ede intişar etmiştir. 
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'ller· .. 
~ııı:ıı.ı, kollarınızı sallıyarak 
lııııı, an dl§arı çıkmış bulunacak-

Siz;. 
lı~ hapi.shaneye g<indermek i-
~, eepeyce uğraştım ve yoruldum 

ıı.,,~ 
)'l)ı """1ayet de muvaffak oldum. 
lıtrt~. tahJiyeniz hakkındaki ha
llıı b 0henince, ellerimi, kollan-
4ııı •~lıyarak elbette seyirci ka
&it~dıın. .Sen, sizin h;',şunuza 
ııı.ıiı/eeek ne varsa, hepsinr yap-

" karar verdim. 
"U .. 

e,.,,, S(izJeri, sanki mahalle kahve
. .,.e ık· 

hrııı ı ahbab arasında konuşu-
' ~§ gibr söylüyordu. Dedi ki: 

la.y1 . en sizden, iki sebebden do
~ttiğ,'krenıyorum. Birincisi arzu 
~u)~Tl'ı bir kadının kocası bulu -
~'" rsunu. Benım gibi hır adam 

·• •ız· aıı"<l'J ın v~zıyetin:ııde bulunmak 
~Une 'i<'rr.ez bir einayettir Ben bu
tb~n adar ka<l;nlara zerre kadar 

•tnıypt vumiş hir adam de-

ğilim- Ve ben hakikaten kadınlar- \ 
dan nefret eden nadir erkeklerden 
birisiyim. Fakat sizin karınız ben
de, neden bilmiyorum. kendisini 
kollarımın arasına almak ihtira
sını uyandırdı. Vücudü mü hoşu

ma gitti, gözleri mi, dudakları mı? 
Hwasa ona sahih olmak hırsına 
kapıldwn. Fakat siz benden evvel 
onu elimden aldınız. Birinci cina

yeti.$ budur. Bu yoldaki hisleri
mi karınıza açmadım değil! Fa -
kat o, beni şiddetle reddetti. Her 

halde sizi bana tercih ettiği anla
şılıyordu. 

Sarı Yanis müstehzi gözlerle ba
na bakıyordu: 

- Fakat şimdi hala karınızı ar
zu ettiğimi ve onu haremime ala
cağımı zannetmeyiniz. Ben ikiniz
den de iğreniyorum. Sizin romancı 

muhayyeleniz geniştir. Fakat ben 
her ikinize de bu muhayyelenin 
tasavvur edemiyeceği müthiş ız

tırablar hazırladım. Bakalım, bu 
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ıztırablara ne kadar dayanabilir -
siniz. 

Hiç cevab vermedim. Bu sözler 
karşısında karımın yüzüne bak • 
~ğa bile cesaret edemiyordum. 

Sarı Yanis bu sözlerden sonra 
karıma döndü: 

- Siz herhalde kocanızı çok 
seviyorsunuz zannederim, dedi, 
fakat bu aşkınızı çetin bir imti
handan geçireceğim. Bir defa ben 
hu adamı gözlerinizin önünde is
kelet haline getireceğim. Siz de 
seyredeceksiniz. Hatta hayvanla
ra bile yakıştırılamıyan muamf • 
leyi sizlere tatbik edeceğim. Bu-

günden itibaren her ikiniz de be
nim esirim bulunuyorsunuz. 

Sarı Yanis iki ellermi vurdu, 
artık mülakat bitmişti. Benim de 
bu facialı saatlerde karımı görüp 
göreceğim o kadar omuştu. 

Centam durdu, bir yudum su 
içtı ve yüzünü ellerinin arasına 
aldı. 

Beni kay al arın içinde oyulmuş 
bir kovuğa soktular. Ayaklarımı 

zincirle bağladılar ve beni kendi 
halime bıraktılar. Günde bir defa 
bulıınduğum kovuğa bıT desti su 
ile bir parça ekmek ve keçi eti 
vPtırivor!ardı. 

Sarı Yanis haftada bir defa beni 
ziyarete geliyordu. Ayağıma bağ

ladıkları zincirin müsaade ettiği 

mesafeden uzakta duran Sarı Ya· 

nis, açılır kapanır bir sandalyaya 
oturuyor, sigarasını içiyor ve ko
nuşuyordu. 

Neler söyJ.,miyordu? Neler söy
lemiyordu? 

Sanki kanımı donduracakmış gi
bi, korkun<;, korkunç sözler ... Ko

nuştu.ğu bütün mevzu hem<'n he
men karımdan ibnretti. Nekr söy
kdiklerini mii<andenlzle anlalmı· 

yacağı!1'. 

Centam titredi ve gözlCl'ini ka
padı. 

- İşte bu adam, bizimle böyle 
bir silahla mücadele ediyordu. Sev
diğim kadına karşı ne biçim zu
lüm yaptığını bilmiyorum. Sade
ce bulunduğum kovuğa geliyor ve 
ona ne çeşid zulümler yapmakta 
olduğunu tarif ediyordu. 

Kaç defa kendimi deli olacak 
zannettim. Bir iki kere üzerine 
saldırdım. Ayaklarımdaki zincir
ler olmasa, herüin boğazına sal -
dıracaktım. 

Bir defa uşaklarmdan birini be
raber getirdi, bir sandalya alıp 
köşeye oturdu. Uşağın elinde uzun 
bir kırba~ vardi. Ceketimi çıkar -
dılar ve çıplak sırtıma kırbaçlar 

indik<;•'- Sarı Yanis kösede gülüm· 
siyor, zevkinden sıgarasının du
manını buram buram tııtturüyor
du. 

Fakıtt ben dı lerımi sıktım, gık 
demNl<'n bu kırbaçlara tahammül 

etıim. Sarı Yan is gösterdiğim bu 
taıhammüle de kızdı ve intikam 
almağa katar verdi. Biliyor mu -
sunuz, bu intikamını nasıl tatbik 
etti? Onu da anlatacağım . 

Sarı Yanis ertesi sabha tekrar 
höcreme geldi. Bu höcrenin bir 
tek penceresi vardı ve şatonun gö 
l.üne bakıyordu. Tam benım gore
bileceğim bir şekik!e karımı bir 
sandala koydular ve onu da tıpkı 
benim gibi gözlerimin önünde çır 
çıplak soydular. Bir gün evvel be· 
ni kırbaçlıyan adam. bu sefer hen 
de ne merhametsizce karımın çıp 
lak sırtını kamçılodı. 

Sarı Ya·nis gölün kenarında hır 
sandalyaya oturmuş, yine ağzındı 
sigara, manzarayı zevkle seyredi
yordu. Yer.mde duramıyordum. 

Fakat benim için bir adım daha 
fazla atmak ımki'>m yoktu. lztırab 
dan çılgına dônmıiştum. A.lanım 
hayatımda bugıini.ı hiç hır zam n 
unutmıyacaitıl'l" {Devamı ,,ar) 
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1 Almanyanın Başındaki Dert 1 

Çeko • Slovakya 
Daima Tehlikedir! 

A lmanya Silahlarını Azaltırsa 
Aldığı Yerlerde Tutunamaz 
Bunun için lngiliz Teklifi Kabul Edilmiyor 

Para bahsi tat- ,.._ 
lı mıdır, necLr? 
für kere ortaya 
bir dedikodu çık- '. 
t, mı artık bu e-
pey zaman devam 
ediyor. İ;;'.e Av· 
rupa politika iıle-
nuni meşgul eden 
dcdıkodu: Alm.m
yaya tam 1 mil-
yar ingiliz lirası 
teklif ediliyor -
muş- Kim teklif 
edıyor?. Bu dedi
kodunun etrafın

da İngiliz matbu
atında neler ya • 
zı'.dığını dünkü 
•Son Telgraf• ın 

bu sütunlarında 

hulfısa etmek müın 
kün olmuştu. İn
giliz gazeteleri 
bundan bahseder
l•rkcn Londranın 
nüfuzlu, fakat res
mi hiçbir sıfat ve A1mıan nazır!le görilşe1L tngillz nazın M. Hudson 

salahiyeti olmıyan kimselerini i· f !eri sürüyorlardı_ Bunların da a-

Tarihe Karışan 
Bir San'at 

S okaklarda Ayı Oynatanlara Ekmek Kalmadı 

Avrupa dağla -
rında, ormanların· 

da bulunan koyu 
renkli ayılar azal
mıya başlamıştır. 

Bunun için Ro -
manya hükfııneti, 

ayı avını ve şehir
lerde. köylerde a
yı oynatılmasını 

menetmiştir. 

V aktile Karpat
larda, Alplerde, 
Traıısilvan)'1lda , 

Kafkasyada, Ti • 
rulda ve daha bir 
çok ormanlarda 
koyu renkli ayı 

sürülerine tesadüf lb"J:\.'.'I> 

olunurdu. Avcılar 

bunları avlıyorlar, 

postlarından kürk 
yapıyorlardı. Ba
zan diri tutuyor • fc~~ 
!ar, Çingenelere 
satıyorlardı. On • 
!ar da terbiye e -
derek köy köy do· 
!aştırıyor, oynatıyor para kazanı· 

yorlardı. 

Meşrutıyetten evvel lstanbul 1 
sokaklarında da ayı oynatan Çin
geneler vardı. Bilahare menedildl 

dı belli değildi. Fakat ne olursa 
olsun dönen rivayetin meraklı ta· 
rafları vardı. Mesela Almanyaya 
tam bir milyar İngiliz lirası gös
terilecek, buna mukabil Alman· 
yadan da Avrupa sulhunu boz • 
maması, artık silahlanma yarışı· 
na bir nihayet vermesi istenecek!. 

Dün yazılanı bugün tekrara lü
zum yok. Çünkü bugün yazılacak 
daha başka noktalar var. 

Evvj:?Ia Alman gazeteleri bir 
gürültü koparmış oluyorlar: Lond
radan böyle dedikoduların çıka • 
rılmasında türlü maksadlar oldu
ğunu ileri sürerek Almanyarun 
böyle şeylere aldanmıyacağını ya
zıyorlar. Almanya silahlanmak • 
tan vazgeçsin. Buna mukabil bir 
milyar İngiliz lirası almağa razı 
olsun. Bu nasıl olur?- Demek is
tiyorlar. Bugünkü Almanyanın i
leri gelen bir gazetesi demek olan 
V. Beobahter ateş püskürüyor. Kaç 
aydanberi Alman gazeteleri hep 
böyle demiyorlar mı?. İngiltere ile 
Fransanın maksadı Alma·nyayı 

çember içine alarak etrafını ku -
şatınak olduğunu yazmıyorlar mı? 

Şimdi Alman matbuatı şunu 

demek istiyor: 
Artık Almanyanın etrafını ku

şatmaktan meyus oldular. Onun 
için para göstererek maksadlarına 
ermek istiyorlar! 

Alman gazetelerinin ne dedik
lerini daha ziyade tekrara hacet 
olmasa gerek. Yalnız propagan -
danın mahiyeti ve mevzuu nedir? 

Onu göstermek için de bu kadar 
bir hula~a kili Mesela yine bu· 
günkü Almanyanın ileri gelen bir 
gazetesi olan Börsen Zeitung da 
diyor ki: 

Londradakilerin maksada ermek 
[Çin muhtelif cephelerden hare • 
ket ettiklerini düşünmekten ken· 
dimizi alamıyoruz- Sol ellerile ne 
yaptıklarından sağ ellerinin ha • 
beri olmıyanlar böyle hareketleri 
yeni değildir. Bu gazete çıkan ri· 
vayetlerin Alman şeref ve hay • 
siyeti için pek acı olduğunu ilave 
ediyor. 
Diğer bir rivayet daha var: Yine 

Berlinde neşredilen resmi bir teb
liğde söylendiğine göre Almart İk
tısad Nazırı doktor Vohltatın Lond 
ra seyahati 90,000,000 İngiliz li • 
ralık bir istikraz teklifi ile ala -
kadar olduğu etrafındaki rivayet· 
!erin de aslı, esası yoktur. 

Bu da başka bir şey demek olu
yor. Asıl mevzuu bahsolan şey bir 
milyarlık tekliftir. 

Bunu da yeni gelen İngiliz ga
zetelerinde okunduğuna göre bu· 
günkü İngiltere hükfunetinin de
niz aşırı ticareti nazırı M. Hudson 
Londraya gelen Alman nazırı ile 

(Devamı 6 •ne• sahifede) 
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BİR MİLYAR SANİYE! 

Son asır, 1 son kanun 1901 de 
başladığına göre 1932 senesi eylu

lün 8-9 uncu gecesi saat 2 yi 45 

dakika, 40 saniye geçe milyar sa
niyesi çalmıştır. 

Bir milyar saniyede 16,666,666 
dakika vardır. 16,666,666 dakika· 

da 277,777 saat 46 dakika; 277,777 

saatte 11,574 gün 1 saat; 11,574 
günde de 31 sene 259 gün vardır. 

POLONYADA NE KADAR 

ALMAN VAR? 

Eskiden Rayhş hükı'.ımeti, Po • 
lonyada 700,000 Alman bulundu· 

ğunu söylüyordu. Fakat, Polonya 
ile olan ademi tecavüz paktını fes

hed!"ce bunların sayısının 3 mil
yondan fazla olduğunu iddiaya 
başladı. 

Almanların 1931 le 1938 senesi 

arasında 7 defa fazla, yani yüzde 
yüz artmalarına imkan var mı?. 

BUZ DAÔININ SINffil 

Cenubi Tirolda büyük bir buz 
dağı vardır. Her elli, altmış sene 
de. bir yerini değiştirir- Bazan büs· 
bütün erir veya büyür, yükseklere 
kadar uzanır. 

Bir efsaneye göre, bu hadise, hu· 
sule geldiği zaman memleket mut
laka bir musibete, feliikete uğrar. 

Bu, dört yüz senedenberi tabak • 
kuk etmiş l>ir hakikattir. 

Geçen sene, buz kütleleri tepe
lere doğru çekilmiş." Yaşlı Tirol
lular: 

- Bir felakete uğrıyacağ~!. 

Diye endişeye düşmüşler. Hak
ları var. Zira, hicrete mecbur e
dildiler. 

ŞAYİALAR 

Romada ağızdan ağıza söyleni
yor: 

- Musalini, Rusyaya bir mesaj 
göndermiş, demokratlara karşı 

mukavemet tavsiyesinde ve iktı
sadi birlik teklifinde bulunmuş. 

- Duçe, Almanya ile Polonya

nın arasına bulmak \istiyormuş. 

Hatta bu hususta teşebbüse bile 
girişmiş ... 

- Papa, Hitlere gönderdiği bir 

mektubda sulhu bozmaması tav

siyesinde bulunmuş- Fakat, cevab 
almamış!. 

- Mareşal Balbo, Habeş Kral 

naibi olacakmış. Edda Ciano da, 

merkezi Avrupada bir propagan
da turnesine çıkacakmış. Mış, mış! 
. . ... .. • ..... ,,, ,,, ,,, ....... 

Doktorun Öğütleri : 

İdman Yapınız ..• 
Hareketsiz durmak iyi de • 

ğil.dir. Her :le suretle olursa 
olsun vücudü hareket ettir
mek sıhhıtimizin idamesi için 
elzemdir. Yürümek ve yahud 

idman yapmak vücudü kuv • 
vetlendirir, kanın cereyanını 
kolaylaştırır. İştihayı açar, ra
hat bir uykuyu hazırlar. Yü
rüyünüz veya idman yapınız. 
Fakat fazlasına gitmeyiniz, 
vücudü yormayınız. 

··-

ÇOcukluk Komşusu 
1 Yazan: REŞAD FEYZi 1 

Veli Nuri bir hafta vardı ki, 
hasta idi. Akşamları ateşi yükseli
yor, sabahları baygın uyanıyordu 
Evin iç 'nde bu te!iiş başladı. Çün
kü, sapsağlam adamdı. Şimdiye 

kadar, başı bile ağrımazdı. Soğuk
algınlığı, nezle, nedir, bilmezdi. 

Veli Nuri 45 yaşlarında idi. Üç 
çocuk sahibi bir baba idi. Mes'ud
du. 

Evine barkına sadık, karikisbi 
yolunda idi. Onun bu rahatsızlığı 
bütün ev halkını decin bir ıztırab 
içinde bırakmıştı. Çünkü, Veli 
Nuri, evin temeldireği idi. Ço -
cuklar, ağ lam ağa, karısı Nadide 
Hanım, kapı arkalarına gizlenip 
burnunu çekmeğe başlamıştı. Bu 
kadar teessürün sebebi, Veli Nu· 
rinin hiç hastalığa tutulmaması 

idi. Bu evde, hastalığın ismi, cis
mi bilinmezdi. Böyle bir hal yok
tu- Şimdi, sapsağlam adam, yata
ğa serilip, ateşler içinde yattıkça 
herkesi bir matem bürümüştü. 

Bir doktor çağırdılar. Muayene 
etti: 

- Birşey yok, midesini bozmuş. 
Havalar sıcak ... Fazla meyva, so
ğuk, buzlu su içmiş, dedi. 

Bir reçete yazdı, bazı tavsiye • 
!erde bulundu, çıktı, gitti. 

Fakat, on beş gün olmuştu. VeLi 
Nuri, iyileşeceği yerde, daha be
ter kıötüleşiyor, zayıflıyor, sara
rıp soluyordu- Yemekten içmek
ten kesilmişti. Evin içindek.i te
Iaş, gittikçe artıyordu. 

Bir gün, uzak akrabalardan, 
yaşlı bir bayan, Veli Nurirı.in e
vine misafir gelmişti. Hastalıktan 
haberi yoktu. Veli Nuriy.i yatak· 
da görünce hayret içinde ka.ldı. 

Acıdı, müteessir oldu. 
Bu yaşlı bayan, Veli Nurinin 

çocukluk arkadaşı idL Bir mahal
lede doğmuşlar, bir mahallede bü· 
yümüşler, beraber kaydırak oy
namışlardı. Fakat, Veli Nuri bu 
bayandan 4 • 5 yaş daha küçüktü. 

Veli Nuri bu bayana, çocukken: 
- Dürdane abla, derdi. .. 
Dürdane abla, şimdi ellisini bul· 

muştu. 

Bir aralık, Veli Nuri, yastıkta 
başını çevirdi. Daldı, uyuyordu. 
Odadakiler dışarı çıktılar. Veli 
Nurin.in karısı, Dürdane hanımı 
içeriki odaya aldı. İki gözü iki çeş
me idi: 

- Ah, kardeş, bu efendinin ha
li ne olacak?. Hastalık nedir bil • 
miyen arslan gibi adam, yatakla· 
rın esiri oldu. Nazar mı değdi, ne 
oldu?. 

Dürdane hanım içini çekiyol"
du. Gözleri yaşardı. Ağır bir ses
le: 

- Sorma, kardeş, dedi., Ben de 
şaştım, şaştım kaldım. 

Veli Nuri hasta olsun? Dünyada 
inanmazdım .. Fakat iyi olur in • 
şallah .. Birşeyi kalmaz .. 

Bünyesi sağlamdır. Daha da ma
şallah genç adam .. Mevsim hasta-

l ":'!IF ... lfliiinı ~~~~'~ 
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lığı herkeste var ... Geçer ... Üzül- ; 
me kardeşim ... Si! gözünün yaşı· 
nı ... Sen b6yle durdukça çocuklar 
içlenir. Onlar da daha yavru .. 
Sen, onlara metanet vere<:eksin ..• 

Dürdane Hanım, bir lhlıza dur
du. Önüne baktı. Gözlerini, halı • 
nın üzerinden kaldırmıyarak ila
ve etti: 

ANKARA RADYO 
- DALGA UZUNLUliU ~" 

IT.A.Q. 19,74 m. 15195 Kes. 2: 1''1 
T.A.P. 31,79m. 9465 Kes. 2 1'-' 

1639 ın. 138 Kes. 12/ 
- Ben sana hirşey söyliyeyim .. 

Fakat, bu bir sırdır. İçinde kal • 
sın ... Kimseye açma ... Şimdi, se· 
nin derdli zamanın ... Söylemez is
temezdim. Fakat, ne yapayım. 

Belki, bir çaresini buluruz. 
·Bak, dinle anlatayım .. Biz, Veli 

Nuri efendi ile birlikte Yeşiltu • 
lumbada otururduk. Kapı karşı 

komşu idik. Veli Nuri, o zamanlar 
henüz -8 yaşında, parmak kadar 
bir mekteb çocuğu idi. Ben de he
nüz evlenmiştim. Mahallemizde bir 
kız vardı: Şazimend ... İşte bu kız
la Veli Nuri sevişirlerdi. Kulaktan 
kula~a duyardık... Mektublaşıl"

larmış ... Bu tazeleri nişanlamağa 
kalkıştılar ... Veli Nurinin babası 
kıyameti kopardı: 

- Ben oğluma o Şazimend de
nen şıllığı almam, dedi... Konu • 
komşu araya girdiler, olmadı, ol· 
madı vesselam ... 

Kız tarafı bu işin olmasını çok 
istiyordu. Çünkü, Şazimend üzü
lüyordu. Kızcağız içlenmişti. Sa
bahlara kadar uyumuyor, ağlıyor· 
du. Bir evin bir kız evliidı idi- Ço
cuğun, hatırından çıkamadılar. 

Sevişmişler, nişanlıyalım, bari... 
dediler. Fakat. bunu Veli Nurinin 
babasına anlatmak kabil mi?. 

Haftalar, aylar geçti... iş olmadı. 
Şazimendler mahalleden taşınıp 

gittiler. Fakat, kızın anası, biraz 
cadaloz birşeydi. Giderken şöyle 
dedi: 

- İnşallah evladlarının hayrını 
görmezler. Evlenemez, barklana
maz .. Kurduğu yuva çabuk bozu
lur.. (Devamı 6 ıncı sahifede) 

BUGtlN 
Saat 19 Program. 
Saat 19.()5 Müzik (SenJon~ 

plaklar). 
1
1 

Saat 19.30 Türk müziği (fs-1 

heyeti). d•' 
Saat 20.15 Milli musikilere il"' 

ir 4 üncü konuşma (Fin ıııtl5 

si - Halil Bedi Yönetken), Jfl 
Saat 20.30 Memleket saat •'1. 

ajans ve meteoroloji haberJef~ 
Saat 20.50 Türk müziği leJI'' 

Lemi: Hicaz şarkı (Neş'eırı . ıJ' 
lim), 2 - Faizenin: Acern•Ş.il' 1. 
şarkı (Kime halim diye~ı 
3 - Neyzen Burhanın: sııı' .. 

s~· 
şarkı (Hayli demdir), 4 - de: 
taniyegfilı peşrevi, 5 - p e 

0 SultaniyegMı ikinci beste ( ,;: 
nü dilimiz). 6 - Dede: 5ııJt ti? 
yegah ağır semai (Nihan. e~ / 
seni), 7 - Keman taksiJrlı, n · 
Lemi: SultaniyegB.f şarkı (/>fi'' 

dıkça geiıen günleri), 9 - -~' • 
Ferahfeza şarkı (Din!en.dı ıır(. 
şım dün gece), 10 - Arif 
Sultaniyegah saz semaisi. 5( 

21.30 Konuşma (Doktorun 

ati). • Jl-
Saat 21.45 Neş'eli plfıkl_a.!1er' 
Saat 21.50 Müzik (SoliSt 

PL) .. oı' 
Saat 22.00 Müzik (Küç~ ı / 

kestra • Şef: Necip Aşkııı) · n el 
Alois Pechernegg: Viyaıı811~tıl 
zihesi, 2 - Hermann ~,vırı' 
!\far.• 3 - Saint - Saens: r' 1' 

~· "de. 
manlar marşı, 4 - ssııneı d~~ 

• halk k1 ve ı6 rol daglarının şar pııfr 

!arından potpuri, 6 - l\1!9 (l('eı '. 
Bir karnaval hülyası inte ıısit 
zo 7 _ Drigo: Ecmeralda 

' ' 
- Bütün bunları gördükten sonra elbette sesi 

çıkma;.. Gözleri kamaştı, her şeyi unuttu .. 
Diyor, ilave ediyordu: 
- Para insanda ne hırçınlık, ,ne sinir, ne hiç 

bir ~Y bırakmaz. 
Eğer, bu sö.ze hak verenler olmasaydı, para 

inçin; 

:··s~E" ş· · >_,;_ r.J ·A· ·s··. T';-A.~ .. :-,-:v.A, ·R··. · - ·· ... .·· EıM. 1. -.:~~ -- -- , 
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diye birbirlerinin başını yemeğe başlıyan dünya in
sanlarının yüzde doksan dokuz buçuğu bile beni 
bu halde görünce onun gibi: 

- Deli .. 
Derlerdi. Fakat, ben. 
- Deli değilim!.. 

tyiııden ağır vals No. 3. 
8

n6 
Saat 23.20 Müzik (Cazlı 

Pi.) . pf',{ 
Saati 23.55 - 24 YarınJcl 

ram. ~ı 
- Altın anahtar .. 

Diyenler de bulunmazdı. Neyse bu bahis ayrı .. 
O takacağını taktıktan, göstereceğini gösterdikten 
sor.ra. fırsatı kaçırmak isterniyen Yahudi bir sar
rafın s&bırs?:Zlığile karşımda kollarını kavuşturdu, 

- Kendinizi bir defa aynada görmek istemez 
mi~ıniz?. Bakın bütün bunlar size ne kadar yakıştı .. 

Dedi. Bekliyordu ki, çılgın bir sevinç içinde ye

rimden f.ırlayayrm, hemen aynanın karşısına koşa
yım kendime .bakayım, balrayım: 

- Ooh .. Ne güzel... 
Diyeyim, gerıye dönüp onun boynuna sarıla • 

yım, hiç olmazsa, 
- Çok teşekkür ederim ... 
Diye bir şey söyliyeyim. Halbuki, o öyle söy

let söylemez, ben: 

-- Cahit hakkındaki uzun sorgularınız bunun 
iç>.n miydi'. 

.._ ___ No: · • -. Yazan: ,~teui izzet BENiCt.: -
,·, . , ·.-:-· , '; 

Dedim ve.. Çok acı, istihfaf edici bir tavurla 
bunu sordum. Yine kaşlarım çatılmıştı .. Sesim sert· 
leşmişti .. Yanaklarrm alev alev yanmağa başla • 
mıştı. Sovguma cevap vermedi, ya ne demek iste
diğimi anlamadı, yahut da şaşrrdı kaldı. Tekrarla
dım: 

- Cahidin ne kazandığını, nasıl geçineceğimizi 
öğrenmek istiyordunuz. Söyledim, anlattım, fakat 
ne düşündüğünüzü izah etmediniz. Bu mücevher 
.;andığı mı suallerimin cevabı oldu?. 

Cevabını beklemedim. Beynimde kasırgalaşan 
bir hisle yerimden fır !adım ve yine bu kasırganın 
savruntuları içinde deli gibi oldum. Yerimden kal
kar knlkmaz ilk sö:ıüm: 

- Paşa baksanıza bana, ben para ile satın alı· 
nacak bir yalıya, köşke, karyolaya, yatağa, şuı-da
kı gardroba, hatta su cekmecenin içindeki müeev-

hederinize filan ·benziyor muyum?. 
Oldu. Arkasından yine savruk lbir deli gibi göğ

sümdeki, kulağımdaki, parmağımdaki, bilel:lerim· 
del<i o pırlantalı, elmaslı, incili mücevherleri birer 
birer çıkardım, topuklarımın altına attım. 

İyi hatırlıyorum: Hele, ıboynuma ilk önce tak· 
tığı her tanesi fındık büyüklüğündeki inci kolyeyi 
ben de tık önce boynumdan nefretle çıkardım: 

- Paşa, senin bu incilerin, mücevherlerin be
niır. için bir dilim ekmek yerini bile tutamaz!.. 

Diyerek yere attım ve .. Katır katır o inci ta
neleri ayaklarımın altında ezildi, parçalandı, da· 
;:ıldı' Büyük bir şaşkınlık içinde yerinde heykel gi· 
bi durup kalan paşa p zaman bana, 

- Siz delisiniz!.. 

Dedi. Sesinde acı, hakikaten acı ve içten gelen 
bir tesir vardı. Yalnız Paşa değil, mide ve para ... 

Dedim ve .. Paşa ile aramızda uzun bir müna-
!rnşa geçti. O: 

- Delisiniz .. 
Demekte israr ediyordu ve .. Bana çıkışıyordu: 

- Bunu ancak deliler yapar. Bu mücevherler 
bir insanın tartısınca altındır. Akıllı bir adam na· 
sıl bunları ayak altı eder ve böyle öteye bı;riye a· 
tar! .• 

Bu noktayı, çekişe çekişe konuştuk: 
- Paşam siz bunları bana niçin veriyorsunuz?. 

Beni satın almak. beni de böyle bir pırlanta gibi 
kendinize mal etmek için değll mi?. 

Dedim. Ve .. Devam ettim: 

-· Ben deli değilim. Her akıllı insanın yapma· 
ğa mecbur olduğu şeyi yaptrm. Size anlatmak is
tıyorum ki, ben satın alınmam. Ben eşya değilim. 
Ben pırlanta değilim. Ben yalı değilim .. Ben otomcı-

bil değilim. 
(Devamı tıaf'I 
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1 Kim Haklı, Kim Haksız ? 1 
Karı Koca 

Meselelere 
Arasındaki 
Girilınez 

mJEEC) Hevyorkta H·asıl Eğleniyorlar 1 

ff akiki Hayat Sahneleri Bazari 

1~ücü,Ekseriya da Acıklıdır 
~MEHMED HİCRET 1 ğildir. Bahsedilen Gülten isimli 

_ çocuk mevhumdur. 

' ~~~n Pazar gUnü yine bu sü
~Un a •bir kadın evini ve ço
:''~a u teritett;. başlıklı bir yazı 
• r etın· t· ·~l'ıiı· ış ı. Bu yazının mu -
•ı ij, 1' tnatbaamıza gelerek iki 
ı ~ce h ' 

nı :. ayat arkadaşını kaybet-
)ılııa SöyJiyen bir gencin yana -
,.""· ;nlattıklarını aynen yaz -
~ :ııı/Velki gün de Fatma Me

~'~'ub ah u;un bir mektub aldık. 
«ı.ıtı ' ıkı aydanberi, kendisini 

d ~ı, fakat hiçbir yerde bu -
1 iin'.gını söyliyen Burhaneddin 
~ ~ ın evinden ... Bakınız genç 
•, neler anlatıyor: 
~tı~; Eşim Burhaneddin, size 
, '•ct Y~Şamış olduğu güzel ve 

ı lııl gunlerin, tatlı hatıraları
'• t• attıktan sonra, bır masum 

""'al! . ~~: b ı halı takınarak iki ay 
~r aşına gelen felaketi sôy

ti;, ·;· Bu acıklı ve hüzünlü hi
' ~ -abu sizi müteessir ediyor 

"U d' I.,~ ınledikten sonra aklınıza 
•yolu ~uallerı kendi kendinize 

rsunUz· 'c . 
· .,, enç kadın, kendisini çıldı-
~ ae:~Vdiğini söy !iyen kocasın-
'!~· a neden ayrıldı?. 
~~r ı ay önce, bir gün, kimseye 
«dar \'ermeden yuvasını ve canı 
~~i ~:~Vdiğ-i yavrusunu, Gülte
liıı Kitt·?ederek, neriye gitti? Ni-
' ı .. 

1 \'aks • fet·ı. a i<ıadıncağızın başına 
a~et ~• ld'? <\e .. ~ ge t. 

' Ölct~ba Fatma Meliha hayatta 
u m .. ? 't- u. 

~ba~er hayatta ise zavallı ve 
'ıı ~e t kocasını günlerdenberi 
Cııı~~r:ztırablarla neden kıvran
bi,, .. · Bunun sebebi nedı"r? 

~"--.Un" . 
ı"''tıı ~Yor_sunuz, fakat bu so -
lıeııı· ıçbırıne de kat'i cevab 
&u ıyorsunuz. 
~ ~e~lubumda sizi günlerden
lh §Und .. 'nı b uren bu suallerin ce-
~iııı Ulacaksınız .. 
'de ~Uthaneddin size benden 
•, \' r en, diyor ki: 

'ijtıııın aşım 24 ü geçiyordu. Ha -
, l en güzel çağını yaşıyor
~ dai~•dıklarım, iş arkadaşla
~' tact a aşklarından, sevdik -
i"ıa ~nlardan bahsederler ve 
Clınıe:raber yaşadıkları mes

lı:iı. il ın hatıralarını anlatır -
q~~u i~: henüz sevmemiştim. 

'lı. Q defa bir yaz akşamı gör
·'1a v >.aınan ancak 16 ya -
~1<,,! ~tdı. Genç kızın büyülü 

'iıı~' gu,,•ni t_eshir etti. Dakika -
~a eı YUzüne, sihirli gözle-

' 
. .\ı" an hayran baktım. 

ada 
~ ~Iıla n çok zaman geçmeden 

ll;t .. tanıştım, arkadaş ol -
l.t gun ona· 

"'~ ... eliha d d·. o· b" . . 1 
ı''lı "'k • e ım, ır ırımız e 

? ' seni mes'ud edebilir mi-
! 

ı., tlıha, .. . 
Qı: duşünmeden şu cevabı 

lııı· Sen s . 
~- lleıı vedığim biricık adam-
"ltUır:ııı ancak seninle mes'ud o-

1.ııııira'. ancak beni sen mes'ud 
'elih:n~ dedi. 
~ a on ıle tanıştıktan bir yıl 

ı,., lırlıa"ll.ıı.Ja evlendim.• 
."'ıı. "edct· . ı1 'il ik: ının anlatışına göre, 
" •ıad, 1 sene evvel taruşmışız 
., h •n b· 
~•Yatı ır Yıl geçtikten sonra 
\,, ~k: ;ıııınızı, bm)eştirm.lşiz ... 
~ıı~ <iç urhaneddi.nle evlimeli 

b:"'lenct· ay oldu. 
-.ıı,lı ık~ b. 

eşim. n ır hafta sonra bir 

\~ ~teııtı~ . 
bııı.~"ıaıı f' d_edı, hazırlan, seni 
lı.:' ll,,iü. abrıkasına gi.\tlirece -
'::tıt.tııı nden itibaren orada ça
~.~lırlı . 
ı" 11' aıı~d• 
·~ ıyorct '11 Yevmiye 225 ku-
' ~'t iy~· Bu para hiç şüphfsiz 
>.,.

1 
dı ayı geçindirebJirdi. l:le -

~· tı. "'k tıca çalışmama lüzum 
ltı,.;q at kocamı kırmamak i

etme,ı· 
ım. On;ı birşe;r 

İşin içyüzünü olduğu gibi 
anlatan Meliha 

söylemedim, kalktım, fabrikava 
gittim. 

Onunla sevişerek evlenmişt'k. 

Fakat hayatımdan memnun de -
ğildim. Sabahtan akşama kadar 

fabrikada çalıştıktan sonra, evi
me geliyor v-e gece yarılarına ka

dar da kocamın dönmesini bekli
yordum. Yorgunluktan, uykusuz
luktan günden güne enerıimi kay
bediyordum, zayıflıyordum. 

Burhaneddin evine ve bana 'yi 
bakmıyordu. Elimize geçen pai4-

nın büyük bir kısmını, arkadı.ş

ları, dostları ile şurada, burada 
yiyordu. 
Eşim: 

•- Bundan yedi ay evvel bir 
çocuğumuz dünyaya geldi, ad.nı 

Gülten koyduk. Bu kız büyük ve 
temiz aşkımızın ilk eseridir,> di
yor. 

Üç aylık evli bir adamın nasıl 
olur da, yedi aylık bir kız çocuğu 
dünyada olur? Bu da doğru de -

•- Karımı çıldU'asıya seviyo • 
rum. Onun da beıı.ı sevdiğine e
mindim1 saadetim sonsuzdu.• 
Dıyen Burhaneddinle ancak bir 

ay kadar beraber oturabildim. 
Burhaneddin beni ihmal etli -

yordu. Birçok geceler eve geç gel
diği gibi, bazı geceleri de dışarı
da, sabahcı kahvelerde geçiriyor
du. 
Kocamın bu yolsuz hareketleri 

benı son derece mllteessır edıyor
du, üzülüyordum. Bununla bera
ber belki de ıslah olur ümıdile 
sabrediyordum. 

Bir akşam ışimden döndüğüm 
zaman evi bomboş gördüm. Kom
şulardan biri: 

- Sabahleyin kocan bir yük a
rabası ile geldi· Bütün e~yayı a
rabaya koydu. Kendisine: - Bu 
eşyayı neriye götürüyorsun? di
ye sorduk. Gülümsiyerek: -Bit
pazarına .. dedi. Satacağım. 
Boş evde, kuru tahtalar üstünde 

tabii oturamaz, yaşıyamazdım· Ba
bamın evine gittim. İki aydanberi 
onun yanıdayım. Burhaneddin bir 
iki defa geldi, beni tekrar evine 
götürmek istedi. Fakat onunla ge
çinemiyeceğimi anladığım i91n bu 
teklifiin kabul etmedim. 

Kocam size şöyle derd yanıyor: 
•- Karımı çok seviyorum. On

dan ayrılalıdanberi, günden güne 
müvazenemi kaybediyorum. Ne 
yaptığımı bilemiyorum. İrademle 
hareket edemiyorum. Şaşkın bir 
haldeyim. Her zaman, her dakika, 
her an onu düşünüyorum.• 

(Devamı 7 inci sayfada) 

Daha 
Edildi 

Bu Alkolsuz icki Son 
Moda 

Zaman
Oldu 

• 
farda Par iste 

İçki diyince bu
nu alkollü bir şey 
zannetmeyiniz. Bu 
cenubi Amerikadu 
bilhassa Brezilya
da eskidenberi, 
çay gibi kayna -
tılarak, demlene -
rek Bambilla de-
nilen küçük kase-
lerle ve sazla içi- ,:. 
len, son derece se· ' ;.. 

rinlik, ferahlık ve· r'4 
ren bir içkidir: 
Mate .. 

Mate, son za - ' 
manlarda Parisds 
de moda olmuş -
tur. Şüphesiz, a.z 
sonra memleketi -
mizde de olacak -
tır. Bir vakitler 
payans, kakao, şe
kel ve ilah .. A vru
padan şarka gelme
miş miydi? ... 

Mate. cenubi A
merı'ıcada 60 mi!yoı insanın millt 
içkisidir. Tıpkı kah re, Türklerin; 
zira Almanların; ç• y İngilizlerin 
milli içkileri olduğu gibi... 

Matenin en iyisi Brezilyada ye
tişir. Ve memleketin servet kay -
naklanndan biridir. Mate, 3-6 met

ro boyunda bir ağaçtır. Beyaz çi
çekler!, kırmızı meyvaları ve son 
derece parlak yaprakları vardır. 

Bu yapraklar toplanır, kurutulur, 
döğülür. Sonra çay gibi demle -
nir. Lezzeti, kokulu Çin çayların
dan farksızdır, 

Mate yalnız lezzetli bir içki de 
ğil, ayni zamanda çok mukavvidir. 
Yorgunluğu derhal izale eder. 
Kahve gib~ çay •gibi asabı tahrik 

etmez. Kalb üzerinde tesiri yok
tur. Mate; s ıcak veya soğuk içi
lir. Bazan süt veya konyak da ka

rıştırılır. Avrupalılar çay fincanı 
ile ve üzerine ince bir dilim limon 
koyarak içiyorlar. Belki günün bi
rinde bir açık göz çıkar, Brezilya
dak. Bombilaların aynını yapar. 
O zaman, fincan yerine bunları 

lcullanmak moda olur. 

İYİLiKTEN MARAZ 

HASIL OLUR 

Adamın biri denize düşer. Ba
lıkçının biri yetişir, saçlarından 

tutar, karaya çıkarır. Adamın aklı 
başına gelince sorar; 

Dünyanın En Kıvrak, Eıı Güzel 
Kadınları Amerikadadır 

- Şapkam nerede?. 

- Akıntı aldı, götürdıi. 

- Ben anlamam! Şapkamı is -
Fakat Bu Güzel Kadınların Dostluğu Bir Gece içindir 

terim. Beni kurtardığın gibi şap
kamı da kurtarmalıydın ?. 

BABA VE OOUL ARASINDA 

- Nasıl yavrum! Mektebde lYİ 
çalışıyor musun?. Son imtihan -

danberi münasib bir mevkide bu
lunuyorsun değil mi?. 

- Evet, babacığım ... Pencere 
tarafında bulunuyorum. Bol bol 

nefes alıyorum, sokağı, gelip ge
çenleri seyrediyorum. 

BEYGiRİN BAŞI KOPMUŞ! 

Budalanın birı beygirden dü 
şer, bır muddet yerde yatar, son

ra kalk.i.-. Sersemliği tamamıl,e 

geçmediJi için beyg:re ters biner. 

Kendisini bu halde görenler so
rarlar: 

• 

- Ne oldun? Bu ne hal?. 

- Düştüm... Beygırın de başı 
koptu!. 

İKİ ARKADAŞ ARASINDA 

- Dün akşam Ferdiden bır to -
kat yemişsin?. 

- Evet, hem de pek şiddetli! 
Baksana yanağıma ne halde!. 

- Mukabele etmiyccek misin?. 

- Hayır!. 

- O halde ne yapacaksın?. 

- Eve gidip yanağıma bir kaç 
sülük yapıştıracağım. 

- ?!. .. 

KUNDURACI MEMNUN!. 

Bayan, banyoya girmezden ev
vel hizmetçi kiza: 

- Kız, Zehra ... Şayed ben ban
yoda iken birisi gelirse, bayan dı
şarı çıktı, der, savarsın olmaz mı? 

- Peki, bayan!. 
Az sonra, bayanın kunduracısı 

gelir. Hizmetçi aldığı talimat ü
zere: 

- Bayan dışarı çıktı!. 

- Yalan söyleme ... Bayanın so-
kağa çıkmadığını biliyorum. 

- Çıkmadı amma işi var. Kim
seyi kabul ederniyecek!. 

- Hayll'! Yalan söylüyoraun. 
Bana tam saat ikide gel dedi. Her 
halde beni kabul edecek ... 

- Edecek vaziyette değil. İnan
mazsanız geliniz göstereyim. Şu 
kapının anahtar deliğinden ba -
kınız.. Şimdi bayanın banyoda 
olduğunu, kimseyi kabul edemi -
yeceğini anl~dınız değil mi?. 

BAKKAL DÜKKANINDA: 

Çocuk - Baba! Pirinci kaça al
dın? ... 

Babası - Otuz beş kuruşa ..• 
Çocuk - Aman baba, çok al -

dandın! 

Babası - Niçin, yavrum? .. 
Çocuk - Annem, pirinçleri bi

riktiriyor, •bakkala yirmi beşten 
geri veriyor. 

• ....... 

Faydalı Bilgiler: 

Cam Üzerine Resim 
Nasıl Yapılır? 

Camların veya bardakların 
üzerine resim veya marka 
yapmak isterseniz güzelce yı
kayınız, kurulayınız. Sonra 
donuk bir vernik sürünüz. İn
ce bir hakkak mili ile istedi
ğiniz resmi veya markayı ya
pınız. 

ıBiraz Kluorure de Calcium
la Acide Sulfurique'i karışt ı

rarak hamur haline getiriniz, 
resmin veya markanın üzeri
ne sürünüz. İki, üç saat sonra 
bol su ile yıkayınız. S onra 
alkol ile vernikleri çıkarınız. 
Yalnız şuna dikkat ediniz: 

Hamuru karıştırır ve sürer -
ken elinizi sürmeyiniz, ya

kar. .. Fazla yapıp saklıya -
yım, sonra yine kullanırım 

demeyiniz. Çünkü bir gün -
den fazla dayanmaz, boaulur. 

Nevyorkun en lüks, en kibar 
bir eğlence mahalli olan cParadi»e 
Clüb• her gece doludur. Masalar, 
e~elinden kiralandığı için yer bu
labiımenin imkanı yoktur. 

Bu kabarede, Amenkanın en 
güzel kızlarl bulunur. Bunlar yal
nız süslenırler, hep bırden sah -
neye çıkarlar, boylarını gösterir
ler. Sonra?. 
Sonrası müşteriler tarafından 

davet vaki o'unca yanlarına gi -
derler. Bu kızların tahsil ve ter
biyeleri yerindedir. Dünya ah -
valini bılirler. Çok güzel söz söy
lerler. Beraber bulundukları, ka
dınsız erkekleri saatlerce oyalar
lar. Güldürürler, hayatın acılık -
!arını unuttururlar. Dakikaların, 

saatlerin nasıl geçtiğini hissettir
mezler. 

Tabi beraber yerler, içerler. 
Masa'arın üzeri boş şampanya şi
şelerile dolar. 

Bu kızların vazifeleri, yalnız 

bir gece süren bir dostluktan iba
rettir. İlerisine gitmezler. Başla
rında birer menajerleri vardır. O

nun ebrinden dışarı çıkmaz -
!ar. Her menajerin maiyetinde, 

seçme olmak şartile bir düzine gü
zel kız bulunur. Tuvalet masraf
larını, yemelerini, içmelerini o 
temin eder. Kazandıkları paradan 
komisyonunu alır. 

İş bulmak, seyahatler, turneler 
tertib etmek, kabarelerle muka -
vele imzalamak hakkı ona aittir. 

Kızlar, istedikeri gibi çıkıp gez
mekte serbesttirler. Menajerlerin 
bir derdi vardır: Kızların kandı -
rılıp kaçırılması ... 

Zira, her gittikleri şehirde kız
lardan bir veya ikisi bir dost ve
ya bir koca bulur, menajerinden 

ayrılır. Bazan hiç haber verme -
den kaçıp gidenler de olur. 

Bu menajer için bir feWtettir. 
Kaçanların yerini doldurmak za
mana mütevakkıftır. Fakat, çok 

Projektörlü Bir 
Tabanca Yapıldı 

Bu Karanlıkta Nişan Almayı 
Kolaylaştırıyor 

Yılana 
Tapanlar 

Angola ve Nigeria zencileri yı

lanları mukaddes addederler ve 
Allah gibi taparlar. 

Zencilerin taptıkları bu yılan

lar.Piton denilen zehirsiz ve b(l
yük bir cins yılanlardır. 

Yılanlar, mabedlerde hıfzulu -
nur, rahibler tarafından bakılır, 

beslenir. Yılanlardan biri, bulun
duğu yerden çıktı mı rahibl.er ef

sunlarla, büyü ile tekrar yerine i
ade ederler. 

Zenciler, yılanlara su kabakla
rı içinde süt getirir, önlerine bı
rakırlar. 

Bilerek ve bılmıyerek bir yılan 
öldüren zenci, kaıbilesi tar~ından 
diri diri yakılır. 

Gece karanlığında kendini mü
dafaa için rövolver kullandak ha
zan pek müşküldür. 
İnsan neriye nişan alacağını bi

lemez. Bir Parisli mühendis bu
na bir çare bulmuş: Rövolverin 
namlusunun allına küçük bir e
lekt~ik feneri yerleştirmiş. Par -
mağınızı tetiğe götürdüğünüz za
man paş parmağınızla yanındaki 
küçük bir düğmeye basıyorsunuz. 
Fener derhal yanıyor. Siz de gü
zelce nişan alarak atıyorsunuz. 

Ala!... Fakat, sayın mühendis 
bunun mahzurunu pek düşünme
miş olsa gerek: Fenerin ziyası mü
tecaviz için güzel bir hedef teş
kil etmez mi?. Ya o sizden evvel 
ateş ederse! ... 

Yeni Bir 
Meslek 

Ehli hayvanlarının hastalıkla -

rını tedavi eden dok:tarlar var: 

Baytarlar? .. Dişçileri niçin olma

sın? ... 

Amerikada beygirlerin dişlerini 

temizleyen, çürüklerini çıkarıp ye

rine sun'ilerini takan dişçiler var. 

Bunlara: chorse dentuh diyor

lar. İçerisinde kX>caman kerpeten

ler bulunan bir çanta ile evlere 

gidiyorlar. Beygirlerin dişlerini çı

karıyorlar, lüzumunda dolduru -

yorlar. 

Fraruıada, yalnız Normandiya -

da, yarış hayvanları yetiştirilen 

yerde bir clbeygir dişçisi> .vardır. 

!<Arlı ve zahıneısız bir 1§ olduğu 
için buna katlanırlar. Amerikada 
bu yüzden rahat rahat geçinen 

eğlenen, zevk eden binlerce adanı 
vardır. 

Hilkatin 
Garibesi 

2 Başlı, 4 gözlü, ~ 
Ağızlı Bir Dana 

Henüz bir aylık olan bu küçük 

dana, J ames Coyne adlı bir İngi
liz çiftçinindir. Dört gözlü iki ba· 

şı, iki burnu, iki ağzı, fakat yalnız 

iki kulağı vardır. Hilkatin bir ga

ribesi olan bu dana normal bir su

rette büyümektedir. 
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.Meslek Seçmek Çemberlayn Sovyet 
Istiyen Gençlere A 1 s·ıd· d. 

(Çocuk babalan ve velileri n aşmasını . 1 ır 1 

Çek o-Slovak~~ 
Daima T ehlikBj 

( 4 üncü sayfadan deııa*· 
görüşmüş ve iki nazır ara~ 
hayli konuşmalar oımu·~o<'~ 
gifü Nazırı nihayet d~dık f} 
mahiyeti ne olmak ıazıın 
ğini anlatıyor ve d;vor Jı:,ıl 

ile kendilerine bir meslek 
intibah etmek istiyen genç- (1 inci sahifeden devam) l 
lere bir kolaylık olmak il· gelecek hafta b~ında başlana -
zere memleketimizdeki mek· caktır. O vakte kadar Moskova te-

•. 
teblerin kayıd ve kabul şart
lannı sıra ile derce devam masları t~mamile neticelenmiş o-

San ki Hiç· Bir Şey Yokmuş Gı•bı• il_ ~ij};;~k Mühendis ıac.;:at:·ahükumeti~rgeneraınou-
' mene'i bu müzakerelere memur 

A I 
• • K Mektebi etmiştir. Orgenerale refakat ede-
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n na nJ n smını imse Anmıyordu ıe!~~~ı:;:~~e~~~;e~~~;u~:~- ~~;~:. ::~~ :~:r~ah:~:ı~t :e 
şaat ve elektroteknik mühendisi bu akşam belli olacaktır. İngiliz 

Büyük Vezir Orhanı İkide Bı"r Zı~varet Ederek, ~:~!!~:::~~d:e;:en~~~~~r:~ askeri heyetinin Moskovaya git -'J meden evvel Parise gelmeleri ve 
U / U S be leyli ve nehari olmak üzere iki na ve natır ormaktan Gerı· Kalt."ıyordu şekilde talebe kabul olunur. Bu bazı temaslarda bulunmaları muh· ,, • temel görülmektedir. 

_ ......... vaziyete göre mezun olunduktan 
esir olan bir Türke bu derece mü- Der içinden çıkarız ... Orhan da sonra taahhüd edilecek mecburi 
saadekıirlık fazla olmaz mı?. bilir ki; Bizans da kilise mesele- hizmet müddeti de birbirinden re, orada bulunan İngiliz - Fransız 

Moslrovadan gelen haberlere gö-

- Zaten; bu Cenevizliler ve Ve
nedikliler hep palavracı insanlar .. 
Bunlardan da muha.fı:z ve asker 
olur mu?. Fakat; Bizansın an'a
nelerine riayet mecburl ... 

- Notaras, bir insan fazlasını !erine hükCı.ınet müdahale edemez. farklıdır. Leyli girınek istiyenler murahhasları bugün Molotofla 
verdiği zaman bil ki, hepsini e- * fazla olursa talihler arasında ma- tekrar , görüşmüşler, son pürüzlü 
linden alacak demektir. Sen bura- tematik, kimya, fizik ve tükçeden meselelerin halli için, Paris ve 
!arını daha ziyade bir Bizanslı ka- Çok geçmedi. Orhan muhitin müsabaka imtihanı yapıır. Londranın müştereken tesbit et-

Stokholm 31 (A.A.) - Stacka'
da bir nutuk söyliyen Hariciye na
zırı Richard Sandler, Finlandiya· 
nın kendi arzusu hilafına İngilte
re, Fransa ve Sc>vyetler birliği ta
rafından garanti edilmesini pro
testo etmiş ve Aaland adalarının 
bitarafhğının mııiıaiazası için ted· 
birler ahnması lazım geldiği nc>k· 
tasında iıırar etmiştir. 

İngiliz - Fransız - Sovyet garan
tisinden bahseden Sandler, küçük 
devletlerin de bu hususta söyliye
cek kat'i bir sözleri olduğunu te
barüz ettirmiştir. Nazır, Sovyet
lerin garantisini kabul etmiyen 
Polonyaya böyle bir garanti tah
milinin mevzuu ba:hs olmamış ol
duğunu hatırlatmıştır. Bu şartlar 
altında bir gerginlik mıntakası ha
rtcinde bulunan Finlandiya gvbi 
bitaraf bir devlete kendi arzusu 
hiltıiına nasıl olur da bir taraflı 

- Böyle bir tek' ,f j\ln 
yatıştırmak için dtgıldiT· 
bir şartı vardır. Bu da P. 
nın silahlanmaktan vazg< ' 
dir. Eğer Almanya silah . 
tan vazgeçer, yahud bU .l 
ameli bir yol takib eder.; .. 
onun iktısadiyatını dU b1 
yardım ederiz. Dünyada .~ 

l r' şı"" sulh esas ı surette ye · ı 
rek Almanyanın ve g< ,eJc 1 
panın sanayiini inkişaf e ııJ 
.bizce kabil olacaktır. A;rıııı ' 

. 111 
.iktısad nazırı olan Vo 1 d~r 
şal Göringin yakın t. u>1~1~ 

Londrada 1op!anarı . Jd 
konferansına iştirak içıııl . 

- ........ . 
- Dostum; daha ziyade rahat 

olmanız için size Korndor sarayı
nı vereyim. Hem burası tam sa
hildir· Zevk ve neş'enize eQgel 
olacaklar sizden uzak kaimi§ o
lurlar ... Ve bu gibi vekayiin ba
dema tahaddüsüne de mani ol-

fa ile düşün bir kere?. verdiği emniyetle Anna için nef- Mekteb parasız olmakla bera _ tikleri nihai formülü bildirmiş -
sinde tek bir şüphe bile taşımı - ber leyli ve parasız olarak kayde- ]erdir. bir himaye tahmil edilebilir? 

d'Sl e 
tereye gelmiştir. Ken ı fı 
iktısadiyatını konuştu1'. 
ona ne söy !edimse bUJI~ 
kendi şahsi fikrim olara . 
mişimdir. Şöyle konuştu~; 

muş bulunuruz .. 
- Teşekkür ederim. 

İmparatorla, şehzade Orhanm 
konuşmaları burada bitmışti . İm
parator Kostantin o derece kur -
nazca hareket etmi ki; tamamile 
vak'ada şehzade Orbam hak'lı gös
termiş bulunuyordu. Yalnız, şeh
zade değil, herhangi bir insan bir 
kızı fıüsııü rizasile evine götüre
bilirdi. Binaenaleyh; Türk şehza
desine taarruz haksızlık olurdu. 

Orhan, İmparatorun meseleyi 
gayet basit gördüğünü ve kendi 
rahat ve huzuru için Bizansın en 
güzel saraylarından Kom Dor sa
rayını takdim ve tahsis ettiğine 

sevinmişti. 

Temiz ve saf yürekli şehzade 
imparatorun yumuşak ve tatil söz
lerine kanarak çok geçmeden Korn 
Dor sarayına taşındJ. 

Orhan kendini artık Annaya em
niyetle sahih olmuş zanned·iyordu. 
Korn Dor sarayında gii?.el Annasile 
gece gündüz şarap içip c:ün büşle
şiyordu. 

Türk şehzadesine o derece em
niyet gelmişti ki; etraftan Anna -
nın ismini ağzına alıp konuşan ol
madığı gibi veziriazam Notaras da 
sanki ortada hiçbir şey yokmuş 

gibi Orhanı ikide bırde ziyaret e
diyor hal ve hatır soruyordu. 

- Haşınetmeab, planınızı tak
dir edi~orum. Fakat; bu Türk şeh

tadesine bu derece zeka oyunu de
ğer mi? 

- De.ğer, başka ne yapabilir -
• ? 

sın . . 

- Bir tabur muhafızla sarayını 
kuşatır Annayı alırım ... Muhaiız.
ları öldürüp yaraladığından dola
yı da icab edeni yaparım. 

- Bu mümkün değil, evvelce 
bu babda konuşm~ ve kararları
mızı vermiştik . 

- Şimdi yapılacak .. . Orhan 
Kom Dar sarayına taşınır taşın-

maz ona huzur ve emniyet ver -
mektir. Anna meselesi ortaday ok

muş gibi görünmektedir. Hatta, 
sarayına gidip hal ve hatır sora-

rak ortadaki emniyetsizliği gider
meğe çalışmaktır. 

- Sonra ne olacak haşmetmeab! . 

- Orhan bu emniyet havası i-
çinde herhalde bir gün Anna ile 
mehtal:ı ve şarab alemine çıka

caktır. Ve yahud bir yere gezme
ğe gidecektir. İşte; bu sırada bir 

tertib ile papazları ve halkı bir-

denbire Annaya saldırtarak al -
dırHcağız ... 

- Şimdi kavradın mı meseleyi .. 
Binlerce halk ve papazlar Annaya 
saldırıp alıp kaçırırlar. O vakit or
tada mesele kalmaz ... Orhan bu 
hal karşısındR sana ve bana mü· 
racaat ederek Annayı isterse a
lacağı cevab basittir: 

- Papazlar ve halk bu işı bir 
kilise meselesi yapmışlar ... 

yordu. Yine Haliçte şarab ve meh- dilenler bir sene sınıf geçemedik- !-============================= 
tab alemleri devam edjp duruyor- !eri takdirde leyli ve parasız hak-

1

,._, ____ llıılll _______ ll'llıı,.~ 
du. kını kaybederler. Bu gibiler mü- M Anadolu Elektrik 

Bir akşam; Anna Kom Dar sara- tebak.i tahsillerine nehari olarak k" ymın önünden gondolüne bindi ve devam ederler. a ıneye ·Kaynağına 
Eğer Almanya Avr1lP3rı' 

yapmağa kalkışacak o!U 
tere ile müttefiJderi btı 0'1, 
geleceklerdir. Eğer .Alffl3~ 
yoluna avdet edecek 010

• 

mehtab alemine daldı. Orhan ya- Mektebin teknik kısmı da muh- v o k 
nında yoktu. Bu çapkın şehzade telif şubelere ayrılmaktadır. Ta- erır en: Kavuştu 
gözdelerinden bir Rum dilberinin lebenin bu şubelerden herhangi 
evine gitmişti. birinde tahsil edebilmesi için müş-

Annayı ve Orhanın Kom Dor sa

rayını da.ima tarassud altında bu· 
lunduran Notaras Annanın yalnız 

~ına sarayından çıkıp mehtab 

alemine karıştığını haber aldı. Çar
çabuk tertibatını yaptı. Ayak ta

kımından mürekkeb bir sürü Bi

zanslıyı tahrik ederek kayıklara 
bindirip başlarında papazlar oldu

ğu halde Haliç üzerine sürdü. 

Papaslar, dini dualar ecliyor ... 
Halkı velveleye veriyordu. Papas
ların duaları içinde şu cümleler de 
okunuyordu: 

- Bizansın güzel ve hıristiyan 
Annası, bir müslümana bırakıla-
maz. 

Halicin mehtab ve şarab alemi
nin verdiği ncş'eye karabulut çe
ken bu seda çok geçmeden dillere 
de düştü. Hep bir ağızdan bağırı -
yorlardı; 

- Bir hıristiyan, bir müslüma -
na kadın olamaz . . 

Zaten ; Türk şehzadesine ca·n -
dan vurgun olan Bizans kadınları 

bu papas ve çapulcu halkın seda
sına bütün mevcudiyetlerile hınç

larını çıkarmak için iştirak et -
mişlerdi. 

(Devamı var} 

terek kısmı tamamlaması, yahud 
ayni dererede tahsil görmüş ol -
duğunu, imtihanla isbıN eylemesi 
liizımdır. Mühendis mektebi her 
sene bir ey lulde kayıd ve kabdl • 
!ere başlar, 23 ey!Ulde nihayet ve
r ir. Mühendis mektebine girmek 
için Türkiye vatandası olmak, hüs
nühal sahibi olmak, mesleki faa
liyete mani olacak derecede haıı
talıklı olmamak, lise tahsilini b
tirmiş olmak, bir veli göstermiş 
olmak şarttır. Hastalık hususun
da talihler mekteb heyeti sıhhi -
yesince de muayene edilirler. 

Mühendis mektebinde Türkiye 
Cumhuriyeti vatandaşı olmıyan
lar da tahsil edebilirler. Ancak bu 
gibiler için İcra Vekilleri Heye -
tinden karar almak lazımdır. 

Elciler • 
Ankarada 

Dış memleketlerdeki elçilerimiz 
arasında son yapılan geniş deği
şikliklerden sonra, Ankarada, bü
tün sefir !erimizin iştiraki.le bir 
toplantı yapılması kararlaşmış 

bulunmaktadır. Bu mühim toplan
tı ağlebi ihtimal ağustosun ilk 
günlerinde yapılacaktır. 

Japon 
Amerikan 
Muahedesi 

Roma 31 (8.A.)- • Voce d'İtalia• 
gazetesinde Amerikan - Japon ti
caret muahedesinin feshi hakkın
da yeniden tefsirlerde bulunan Vir
ginio Gayda, bu hareketin bir ül
timatom mahiyetinde o!dul{ı.ınu 

kaydettikten sonra muahedeyi 
feshetmekle Amerikanın Japon -
ları Çinde ~losakson demokra
silerine karşı tarzı hareketlerini 
değiştirmeğe icbar etmek istedi -
ğini yazmakta ve bu ültimatomun 
altı ay hükmü olduğunu ilave ey
lemektedir. 

Gayda, Amerika tarafından ya
pılan teşebbüsün İngiltere ile ja
ponya arasında yeni bir kinlik ih
das edeceğini ve bunun Çinrleki 
İngiiiz - Amerikan menfaatlerini 
olduğu kadar Asyadaki Fransız 
Holandada menfaatlerini de ala -
kadar edebileceğini ihsas eyle -
mektedir. 

Amerikalılar 
Donanmalarını 
Arttıracaklar 

Anadoluda elektrik ve oksijen ed'tece•• 
kaynağı yapılamaması yüzünden manyaya yardım ı ~ı> vaddı İptidaiye verile<:' '" 
istihsal ve imal sahasında fahri- rb ' manyanın bugünkü ha ~•i 
ka ve değermenlerin makine, tez- ni sulh sanayii haline g•~,,eı' 
gah ve presleri ile madeni işler d ev

1
' zere kendisine yor ırn • ınıl 

yüzüstü kalıyor ve bu yiizden heıu d d JV' Dünya piyasasın a a ·J<. 
fabrika sahipleri bir çok zarar- .İngiltere arasırı<la tcşrı 
!ara uğruyor, hem de yeni parça kabil olacaktır. 
siparişleri yiizünden memleket . aııl1 Ingiliz nazırının 'fi 
dışına bir çok paramız gidiyordu. bunlardır ki düukü ,5orı,ıt 
Türkiyede ilk teşebbüs olarak on da İngiliz gazetelerine gö.: 
beş sene evvel denizde seyyar e- edilmişti. Fabl NazırıJI ·b 
lektrik kaynak tesisatı vücude ge- !arının nihayetınde ba,şJclıJe', 
tiren değerli san'atkarlarımızdan ta daha vardır ki bugurı, ~ 
Ziya Altınışık uzun etüdlerden ıave etmek laZ!m geli_~~r·iiıl' 
sonra bu teşebbüsü karaya da tat- son Alman nazırilc gortll](l~ 
bik etmeye muvaffak olmuş ve veya bu herhangi bir r

3 
r 

kara elektrik ve oksijen seyyar lernemlş, öyle bir mM
3 

fabrikası vücude getirmiş ve bu lirası lakırdısı geçmeı~ 
seyyar fabrikası ile birlikte İzmit- Almanyaya para veril ~· 
ten başlıyarak bir Anadolu tur - nun sulh istikrazı olaca~.ı ! 
nesine çıkmıştır. Fabrika büyük memleketlerin de iştira~ , 
kamyonlarla nakledilmekte ve !erini söylemiş. Fakat ~~O~· 
her türlü arızalı yol ve geçidler ü- Almanya eğer büsbU ıı 
zerinde de çalışabilmektedir. Bu lan.maktan vazgeçmiY0ı:j/ 
teşebbüs sanayi alemimizde bil- I halde silahlarını artık 0 
hassa takclir uyandırmıştır. meli ve .. Çekoslovakyad

3 

İtalyanlarden Nefel 
İstiyoruz? 

(l inci sahifeden -le. am) ) /. 

Muhafızlardan ölen ölmüş ya
ralanal1'lar yaralanmış Anna da 
kendisine malolmuştu . Bizans>n 
fırıldakçılıkta, şeytanları bile al
databilecek derecede yüksek olan 
zekfi.sı saf şehzadeyi bir an için 
emniyet içinde uyutmuştu 

Çünkü; imparator Kostantin 
şehzade ile konuştuktan sonra; 
Notarası çağırarak şu yolda tali
mat vermişti: 

İtalyan Ordusu Yarın 
ManevralaraBaşlıyor 

Elçilerimizin, Vekiller Heyeti 
azasının da iştirakile yapılacak 

bazı görüşmelerde bulunacakları 

anlaşılmaktadır. Bu toplantıda son 
Avrupa siyasi vaziyeti görüşüle -
cek ve sefirlerimize bazı yeni di
rekti.fler verilecektir. 
Varşova Büyük E~iliğine tayin 

edilen eski Brüksel elçimi.z Cemal 
Hüsnü ve Paris Büyük e~iliğine 
tayin edilen Behiç Ergin şehrimi
ze gelmişler ve Ankaraya hareket 
etmişlerdir. Diğer elçilerimizin de 
bugün yarın memleketimize gel
mesi beklenmektedir. 

Cleveland ·Ohio• 31 (A.A.) -
Geçende federal Securitynin i-

dare meclisi azalığına tayin edil
miş olan Macnutt bir nutuk söy
iyerek hariciye nazırı Hull tara -
fından takib edilen siyaseti tasvib 
ve infiradçıları tenkid etmişti«· 

Hatib demiştir ki: 

bul"ılur. O takdirde bu da ydmez. Öz sahiblerine iade ve ~~p· 
ğimiz mütcukib haklar da vardır. Trablusgarbı, ArnaVll

1 

beşistanı da isteriz. . ol 
Trablusgarb dört asırlık bir Türk müstemlekcsidıt· li 

rakbğınuz alıidelerin en hoşıtllla İtalyalıya Akdeniz k1Y 1 .,ıl 
rında sandalla gezmek hakkını bile vermemiş olan J\.111

1,1.f 
gud'un mezarı vardır ki, bu mezıır bile tekbaşma "e b

0.'p> 
Türk milletinin oradaki tarihi varlığının en yüksek abidr!'i 

Arnavutluk da böyledir, Habeşistan da öyledir. Btı 11.'. 1~l 
lerdt her adım başında TfüJı.i;n damgası, Türkün emeği• 'fil,ıb' 
ese•i, abid""i vardır. Fakat, bütün bunluı, yani Troblıtsıı ~ 1 
nnut!uıpı, llabeşistanı artık kendimiz için değil onı~rı 4,~· 
sahjlıleri, hcları, hakları, \sliklalleri gasbcdileıı adı üstııll ,I 
Jetleri adı ve hesabına, on iki adayı dn sırf kendi öz c~JI 

- Şehzade ile konuştum Mese
leyi saklamadı. Olduğu gibi anlat
tı ... Ben de kendisine hak verdim. 
Annanın kim olduğunu bilmiyor
muşum gibi davrandım ... Ayni za
manda daha ziyade emniyet için
de yaşaması için Kom Don sarayı
na naklini teklif ettim. l\femnu -
niyetle kabul etti. Bu plammla ne 
yapmak istediğimi anladın mı?. 

- Nasıl olur haşmetmeab?. E
limizde bir rehine ve nihayet bir 

(l inci sahifeden devam) 

1TALYANLAR FRANSA İÇİN 
DÖVÜŞECEK 

Lyon 31 (A.A,) - Herriot . İtal
yan ha}k bırliği • tarafından İş bü
rosunda şerefine tertib edilen te
zahüratta bir nutuk irad ederek 
yakında ikı memleket arasında 

bir yakınlık husule geleceğini ü
m id ettiğini söylemişti r . 

.Jtalyan halk birliğt> umumi 

Bandırma Belediye ~iyasetinden: 
Beher metre 

mubam- muhammen 

men bedel Fiyah 
L ra Kr. Lira Kr. 
·ıoo 00 1 50 

25 00 2 50 

45 00 4 50 

i70 00 

mil.tan 
metro 

200 

50 

10 adet 

Cinsi 
12 milıme1ıre kutrunda 24 telli ket~ 
hortum. 
40 milimetre kutrunda telli lastik 
hortwn. 
112 milimetre kutrunda rekor. 

Yukarıda miktar! aıı ve muhammen bedelleri göı;terildıği veçJıile hor· 
ıum ve rekor açık eksiltme sureti!e alınacaktır 

Buna a.t şartname bedelsiz olarak Beledl)e muha5ebesinden ve
ıilır. 

Eksiltme 11/8/939 cuma gunü 5aat 15 de Beledıye encümeninde ic
ıa edılecektır 

İhaleye girecekler otuz beş !ıra (Yirmi beş kuruş miktarında olan 
muvakkat teminatı Beledıoye veznesine yatıracaklardır. 

Keyfiyet istekli olanlarca bilinmek il2ere ilftn olunur. (ll627) 

sekreteri Romano Coechi de bir 
nutuk söyliyerek geçen eyluldc 
100.000 muhacir İtalyanın Fransa 

için çarpışmağa hazır bulundukla
rını ilan ettiklerini hatırlatmış ve 
harb zuhurunda İtalyan demok . 

ratlarının Fransa ve demokrasi i
çin çarpışacaklarını çünkü bu su
retle hakrki İtalyan davasını da 
müdafaa etmiş olaca1darını söyle
miştir. 

Va~ington 31 (A.A.)- Manassas 
• Virjinya> da 5 ağustosta ve Plat
tsburg •Nevyork> da 13 ağustosta 
başlıyacak olan birinci ordunun 
manevrasına 50 bin asker iştirak 
edecektir. 

Büyük devletler askeri ataşe

lerini göndermeğe davet edilmiş
lerdir İtalyadan başka bütün dev
letler bu daveti kabul etmişlerdir. 

ARNAVUTLUKTA VAZİYET 

İtalya, Kral Zogonun bütün em
lak ve arazisini zapta karar ver
m~ır. İtalyanlar M-navutluğun 

her tarafında petrol aramakta • 
dırlar . Buldukları petrol kuyula
rını da dağlara çekilen Arnavut
ların baskınından korumak için 
kuvvetli muhafaza tertibatı al • 
mışlardır. Bu kuyulardan çıkan 
petrol, muhafaza için yapılan mas
rafı bıle karşılamamaktadır. 

HiKAYE: 

Çocukluk 
Komşusu 

( 4 üncü sayfadan devam) 
Kardeşım, ben bu ah edişi u • 

nutmadım. Şimdi, o hatırıma gel
di. Bu hınzır kadının ahı tutmuş 
olmasın?.. Bunun çaresi, kolayı 

var, dünya<la neyin çaresi bulun
maz ki?. 

Ben bir kurşun döktüreyim, Ve
li Nurinin birşeyi kalmaz .. Olmaz 
mı kardeşim?. 

Dürdane kan, ter içinde anlatı
yordu. 

Veli Nurinin karısı hıçkırıkla
rını tutamaz hale gelmişti 

• •• 
On gün sonra Veli Nuri iyi ol-

muş, ayağa kalkmıştı. Herkes, bu
nu dökülen kurşunun kerametine 
atfediyor<!.u. 

Bu hastalık, Veli Nurinin kalbin· 
de ocı bir hatıra bıraktı: 
Şazimend... ltEŞAD FEYZi 

- İnfirad siyaseti b_iz,im şimdi -
kinden üç masli daha ktl'VVetli bir 
donanmaya sahib olmaklığımızı is
tilzam eder. Çünkü böyle bir si
yase-t takib ettiğimiz takdirde iki 
bt'anm geniş sahillıerini müda
faa etmek mecburiyetinde kala -
cağız.> 

Ordunun da yeni dünyanın her 
noktasına her an sefer! bir kuvvet 
gönderebilecek kadar kuvvetli bu
lunması lazımdır. Bundan maada 
zirai mahsulmımız da ecnebi pi -
yasalarından bir kısmJnı kaybe -
decektir. 

Yeni Bir 
T ayyareRekoru 

Port Vaşington 31 (A.A.) -
• Ville - de - Saint - Pierre. ismin
deki Fransız deniz tayyaresi dün 
öğleden sonra burada denize in
miştir. Tayyare, Lizbon ve Horta
daki tevakkuf müddetleri de dahil 
olmak üzere Biscarosse Port Va
şington arasındaki mesafeyi 39 sa
atten biraz fazla bir müddet zar
fında katetmek suretile Fransız -
Amerika rekorunu tesis etmiştir. 
Uçuş müddeti 34 saat 53 dakika 

sürmüştür. Saat üçe doğru tayya
re açık denizde cNormandlya> ya 
rasgelmişfü. 

' ' . ... . . ~ - . . , ' '~ .. 

vatanımız hesabına isteriz. ıcl 
Bunun içindir ki, Tüı~ v~t.anında gö.~ü old~.ğlı~u ;a~•' f 

ısrarla ifade etmekten çekınmıyenler en once TürkilD .. e•' 
sah~yı, yani on iki adayı iade etmelidirler ve yine Tüt1''.~1;l 
vüze kalkışacak olanlar eller'ndeki emanetleri ve ga~bettl t<l/ 
Jal!rri hak sahiblerinc faizi ile ödetniye mecbur tutnlaca 

ayrıca bilmelidirler. '~ 
Eğer bu hesablaşnııık tarzı İtalyan m.ıtbııahnın işİJle Iı'' f. 

ınru;a başına oturma~a hazırız. Eğer gelmi.yorsa yaz.~nız:ı;ı# Ji 
ııaydığımu beş şaıtı ıtalyan matbuatının bır •anıentıı lı ~I' 
etmesi ve dilinden düşürmemes! birinci vazifesi v< ı:ııe :f 
tzıısından o1Juğunun bilirunrsi lazımdır. ..,,,. ııfl 
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&~ytinburnu İle Y edikule Aras1 Ank~~.~c:..:!!0 
ır Tahtelbahir için Ne Tutar? 14Bö}g~:ı~=~n~bisik

M·h t' Qyet 15 Dakika .. Sonra Gelmek, Aramak, ve A-
~ Menzilini Tesbit Etmek Zamana Mütevakkiftir 
i~~ıı bölüğünün derhal mu - J 
lııııa esııe 9 - 10 mermi attıktan 
~ suya dalmış, gözden kay -
' Uş. B '-. tkinc· · d '!dilıı ·• u, .,ır,.. ısı e şu: 
~lıı !> le önünde demirli bulu -
~enkderya muhribi, bir tah

' hücumuna maruz kal -
~-aldığı iki oorpido isabeti ile 
._""lş •. M:üretteıbatı kurtarıl . 
~~ _ınırıldandı: 

~lıj !> llinci vak'a saat kaçta ol -
, ôl§am? 

llaruthane taarruzu mu? t ~\'et .. 
tıp il\>er Paşa rapora baktı, ce -

\'erdi· 

: ~a.at .10,45 de ..• 
~ljı Itınci hücum kaçta yapılmış 
~ 'll? 

~~.tekrar raporu eline aldı, 
, İ lZalı etti: 

0,5Q de 

,:_iki had~ ayni tabtelliahirin 
""ğııı 

'1'1~en? 
~·tinburnu ile Yedikule a
~ b; ı mesafe e~ ~z. 15 dakika 
~1/ tahtelbahır ıçın ... Sonra 
~'do ' aramak hedefi tayin, tor
~ ~leş menziline yaklaşma, e
~it llıana mütevekkıf tıir mese
~ · llinaenaleyh iki vak'anm 

, ~ tahtelbahir değildir. 
~ karı fabrikalar kumandan
~ "'erdiği raporda bu tııhlel
' Fransız gemisi olduğu da 
, 1'I Ylır. 

alııQ ereden biliyorlar Paşam .. 
, ;asını mı görmüşler?. 

bırakacakları, . kendilerini temin i
çin muhtelif noktalarda bulundu
racakları tahtelbahirleri de hesab 
etmek lazımgelir ki şu halde Mar
marada 5 - 6 düşman tahtell:ıahiri 
var demektir. 

- Peki. Böyle olduğunu kabul 
edelim.. Bunlara karşı ne yap -
mak, nasıl tertibat almak razım. 
Siz bunu kararlaştırın! Zira bu-

gün limanı altüst eden bu kıstı
rılması lı:or, görünmez, tehliktli 
siliihların yarın Marmarayı ce -
henneme çevireceklerinden şüp

he edilemez. 

En fazla eheımmiyet verdiğimiz 
Çanakkale cephesinin deniz itti
sal yolu tehdid suretile tahdid 
edilince buradaki kıt'aların mu
kavemeti güçleşir. Zaten kara yo

lu, boğaz ağzındaki düşman do -
nanmasının uzun menzilli topla
rile daima ateş altında bulunu -
yor, buradan nakliyat yapmak he
men hemen imkansız gibi görü -
nüyor. Elimizde kala kala bir de
niz yolu kaldı. Onu da tahtelbahir
ler kapadı mı cephane, ikmal ef
radı ve iaşe kafileleri nereden ve 
nasıl göndedıoc,k. Binaenaleyh 
vakit geçirmeden bu tehlikenin 
önlenmesi !Azım. Sür'atle tedbir 
almalısın Amiral 

Soşon bir lahza düşündü. gözle
rini açtı kapadı, kendince karar
laştırdığı tedbirleri bir defa zih
ninden geçirdi. Sonra başkuman
dan vekiline anlattı: 

- Alınacak tedbir, yalnız de
niz vasıtalarile denize inhisar e
derse yarımyamalak olur. Müca-

dele istediğiniz neticeyi vermez. 
Marmarada bir •tahtelbahir• mu
harebesi başlar, bu da muharebe 
sürdüğü müddetçe uzar. 
Alacağım tedbirler arasında 

kara teşkilatı ihdas etmek mec
buriyeti ile hareket edilmesi de 
gözönünde bulundurulmalıdır. 

Enver Paşa bir el işaretile So
şonun sözünü kesti, kendi fikrini 
izah· etti: 

- Kara teşkilatı ihdas etmek ... 
Bu ne demek Amiral... Sözleri 
binbir dereden su getirir gibi dö
ne dolaşa sürükleme, açık söyle. 

•Kara teşkilatı• etrafında hiçbir 
arzunu yerine getiremem ... Bun
dan maksadın nedir?. 

- Arzetmek istediğim şu: Yal
nız denizden yapılacak takibler, 
Marmaradaki tahtelbahir mesele
sini kökünden kestirip atamaz! 

- Peki, başka ne yapmak lazım. 

- Sahillerde, sahil muhafaza 
müfrezeleri ihdas etmek zarureti 
var. 

Enver Paşa isteksizlikle yüzü
nü buruşturdu: 

- Buna imkan yok ... Cepheler
de kan gövdeyi götürürken tek a
damı geri çekmeme imkan yok ... 
Bu tasavvurunuz yapılamaz. 

- Bu takdirde sahil şehirlerile 
iskelelerin muhafazaları da im -
kansız olur Paşam. Her limanın 
önüne bir karakol gemisi koymak, 
bir destroyer bırakmak donanma
mız için kabil olmıyan bir keyfi
yettir. 

(Devamı var} 
l\~tıı aYır !:ıombardımandan son
~'r ılaıı araştırmada atılan mer
~ ~~~ Parçalarını bulmuşlar. E
' 'lılrdıkleri ıbir tapa parçasın
~ il) eıınilerin Sentetyen fa:bri
'1ı11~ıııuıatını:tan olduğunu an -

it, · Fransız fabrikasının to
~lbtııe~ınisini ell:ıette Fransız 

Karı Koca Arasındaki 
Meselelere Girilmez 

~ahır; kullanır. 
~ğ'Ye Nazırı sustu. c.Başka 

,111 var mı!• der gibi Aıni
:10zlerinin içine baktı. Soşon 
• dı· t . 

t t 0~"r Fransız olsun. ister İn
~irre '.10· şu anda bana tahtcl -

lltM tın tnilliyetinden ziyade a
., I' 

il!ı· .•7ıın. Esir Turkuaz tah -
~ :ilin süvarisi verdiği ifa
,"'ltlr Çlde iştirak eden tahtel -
' adedini 17 göstermişti. Biz 

1ııan \ 41ı tnadık. Marmaraya gi-
~ llı1ı1ı le1'ıııtı.irler 17 tane değilse 
I. ~q, akJcak ki birden fazladır. 
ı ~ liınana akın edenler bir 

e olunca bunların geride 

(5 inci sayfadan devam) 

Karısını pek çok; seven ve her 
an onu düşünen adam, evinin bü
tün eşyasını Bitpazarına götürüp 
orada satmazdL 

Son hadiseye kadar, yuvamı 
terketmeyi asla düşünmemişi.im. 
Fakat o gün eşimin zerre kadar 
düşünmeden, vicdan azabı duy -
madan yuvamı bozduğunu görün
ce, aileme sığınmak mecburiye. -
tinde kaldım.• 

Mektubu okuduktan sonra, ya
nımdaki masada oturan arkada -
şıma uzattım 

- Geçen gün matbaamıza ge -
!erek, karısını kaybettiğini, Jki 
aydanberi hasret acısile yandığım 

ı 
söyliyen adamın eşinden ... dedim 
ve ilave ettim: 

-Oku! 

Arkadaşım mektubu okudu. Son-
ra bana döndü, gü'.ümsiyerek: 

- Garib şey! dedi. 
Bu tezad karşısında hakikaten: 
- Karı koca arasındaki mese -

lelere girilmez! 
Dediklerine bir defa daha inan

dım. Kim hakli, kim haksız?. Siz 
de benim yerimde olun da bir ke
re tecrübe edin, davanın içinden 
çıkabiliyor musunuz? 

Ben kendi payıma: 
- Pes!. 
Dedim. 

MEHMED HiCRET 

TARZANIN OGLU] 
~'ı 

· ~ El>GAR RAYS 
1ır 
~ .. :a:~~ oğlu, köy!Ülerin ku
.~ l.t Rru koştuklarını anla -
t b ~IJterni elinden tuttu, bü» ıra· 
:.:lltakt gaca doğru koştu. Ağaca 
,, •ıı \' h . 

baıı:a e ava yolile kaçmak-
\ ~l)oe Çaresi kalmamıştı. 
) ıı. ııı~ı.n 'hızlı yürüyememesi 

1ltııı c. ı oluyordu. Jak, Mer
~ ""liar ~ tı. F' ı arasına aldı, koşu -

1 
tilıu •kat, etrafını bir köpek 

1t sard 
) ,)r, heııı ı. liem bunlarla uğra-

tlttıı;~ de hır an evvel ağaca 
ll,,v _e Çalışıyordu. 
ı;ı Rıh; ·k· 

Ilı <lılar Fı 1 zenci Meryemi ya-
k htı,., · akat derhal bırakmak 
1ı, ''Yet' 
~ ı~. h· bınde kaldılar. Çünkü 
~. l~ i . 
•lı ik· rı arkasından savur -

1 Yuınrukla zencilerin her 

No: 28 

ikisini de köpeklerin arasına yu
varlamıştı. 

Zenciler, bunu görünce geri ge

ri çekilmeğe başladılar. Kovudu, 
şeyhten alacağı mükafatı kaybet

mek istemiyordu. Sonra cesur bir 
adamdı. İtidalini kaybetmedi. Zen
cilere şu emri verdi: 

- Beyaz şeytanın hakkından 

gelınek için hepbir den hücum e
diniz!. 

Korak, bütün bir köy halkı ile 
başa çıkamıyacağını anladı. Zen -
cilerin hepsinin elinde hançer, so
pa vardı. Bunlara karşı bazu kuv

vetile kendini müdafaa edemiye
ceği aşikardı. Kaçıp kurtulmak -

tan başka çare kalmamıştı. Fakat 

Çeviren: FUAD SAMİH 

Meryemi, bu barbarların eline na
sıl bırakacaktı?. 

Kararını verdi: Kaçacak, sonra 
yine gelecek, Meryemi kaçıracak
tı. Kızın elini şiddetle sıktı ve: 

- Korak, bunlarla başa çıkamı
yacak ... Fakat, az sonra gelecek, 
seni kurtaracak... Adiyö, Mer -
yem!. Beni bekle!. 

Dedi. Meryem, mırıldandı: 
- Ad'yo, Korak! ... Durma git... 

Bekliyeceğim seni!. .. 

Korak, çitin üzerinden atladı, 

yakındaki ormana daldı, kayboldu. 

-13-

BEY AZ ESİRE ..• 

Meryemin elleri ve ayakları ye-

letçinin iştirakile dün 939 yılı 

Türkiye bisiklet mukavemet bi,. 
rinciliği yapılmıştır. 

150 kilometre mesafe üzerin
den yapılacak olan bu yarışın yo 
lu Topkapı - Edirne asfaltı üze -
rindeki 75 inci kilometreyi gös -
teren işaret taşı ile Topkapı ara
sında idi. Meraklıların büyük a-
18.kasını toplıyan bu müsabaka
ya, Ankara, Eskişehir, Kocaeli, 
Bursa, İstanbul ve İzmir bölge
leri dörder bisikletçi ile iştirak 
ettikleri için aralarında bir de 
takım üzerinden tasnif bulun-
ması, bu senenin şampiyonası -
na büyük lbir ehemmiyet verdi -
riyordu. 

Saat tam 6.30 da depor jşare -
tini alan 33 müsabık süratle ha
rekete geçmişler ve daha ilk ki
lometreden itibaren saatte va.;a
ti 40 - 50 kilometrelik bir sü-rat
le ilerlemeğe başlamışlardır. 

İkinci kilometreye geçilci;ğ: 

zaman başta Ankaralıları görü
yoruz. Kendilerinde bugün be
hemehal yarışı kazanmak arzu -
su tebarüz ediyor. Kilometre i -
lerledikçe, başta Orhan ve Nuri 
Kuş, başdöndürücü bir süratle i
lerliyorlar, hemen arkalarmrla 
en çetin rakipleri Eskişehirlileri 
görüyoruz. Nitekim 20 .ınci kilo
metreden sonra birinci ploton, 
şöyle sıra alınış bulunuyordu: 

Ankaradan Orhan Suda, Nu -
ri Kuş, Eskişehirden Faik ve Se
bahattin. 
Bunların dört beş dakika ge -

risinde üçer, beşer kişilik grup
lar halinde diğer bisikletçiler ;. 
lerliyor. Zaman, zaman güzel ko 
şularını seyrettiğimiz İzmir bi
rincisi Bayram. bugün nedense 
fena bir koşu yapıyor. Üçüncü 
plorona kadar düşen bayram, her 
zamanki plase yerini almak için 
çok uğraşmışsa da ancak ( sonda 
ikinci plotoı>da gelenler arasın
da birinciliği kazanabilmiştir. 

Yarış, bu seyrini takip eder -
ken, birinci plotonda hiçbir de -
ğişiklik olınuyor. Fakat diğerle
rinde. sık sık tahavvüller var -
dır. Her zaman yaptığı güzel ko· 
şularile kendisini cidden çok 
sevdirmiş olan eski Kocaeli şanı 
piyonu ve iki senedenberi Anka
ra şampiyonu olan Orhan Suda, 
iki gün evvel sür'at şampiyon -
Juğunu kazanmış olduğu için, ne 
ticeden emin olarak birinci plo -
tonda rahat ve kedisini yormı -
yacak şekilde koşuyor. 

U:fak, tefek arızalar müstes
na olınak üzere çok şiddetli bir 
rüzgarla beraber devam eden 
yarış, Devebağırtan namile ma
ruf, Büyükçekmece yokuşuna ge 
]indiği vakit, birinci Plotonda 

niden bağlanmış. bir çadıra, ka -
patılmış, kapının önüne de bir nö
betçi dikilmişti. 

Küçük k12, geceyi ve ertesi günü 
otlar üzerinde ağlıyarak geçirdL 

Büyük bir tevekkül ile Korak'ın 

gelmesini bekliyordu. Ve gelece
ğine, kendisini kurtaracağına e

mindi. Zira, Korak onun nazarın
da çok kuvvetli, tıpkı bir Tanrı 
gibi idı. 

Kovudu ve kabilesinin kendisine 
bu kadar ehemmiyet vermelerinin, 
esir etmelerinin sebebini anlıya

mıyordu. Kendi kendine: cNendi 
kendine: cNe istiyorlar benden? 
Niçin rahat bırakmıyorlar beni? ..• 

diye soruyor. Fakat bir türlü bu 
suallerin cevabını veremiyordu. 
Zencilerden birinin şeyhine gön
derildiğinden de haberi yoktu. 
Kovudu, en sadık adamlarından 

birine: 

(Deı>amı var) 
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PO 
Modada Yapılan 
Yelken Yarışları 
Romenler İlk Müsabakaları 

Kazandılar 
Moda Deniz klübü tarafından 

şehrimize davet edilen Romanya 
Yat klübü azaları dün Moda ko
yunda derxizciler.inıizle ilk kar
şılaşmayı yaptılar. 

Kendi sularımızla yapılan bu ilk 
beynelmilel temas büyük bir ala
ka uyandırmış ve Moda koyunu 
meraklılarla doldurmuştu. 

Şimdiye kadar yaptığı yarışlar
la Türk deni:ııcilirğinde mühim rol 
oynıyan Deniz klübü bu bey -
nelmilel teması hazırlamakla 

Türk şuuruna yeni bir 
hız daha vermiş oldu. 

Bu müsabakal~an evvel böl
ge şarp> teşvik müsabakaları ya 
pılıruş ve şu neticeler alınmıştır: 

ŞAl!Pİ 
1 - Mahmut - Mecdi. (Gala-

tasaray), (bir saat sekiz daki
kada), 2- Melih - Nusret (De
mirspor) (bic saat 13 daktl<ada), 
3 - Niyazi - Vildan (Galatasa
ray) (bir saat 23 dakikada). 

Romen ve Türkler arasında 
STARBOT 

1 - Refaonovero ve Terco 
(Romen) 1-24.30, 2 - Harun -
Behzat (Türk) 6.26.7 . 

OLİMPİYA YOLE 

1 - Sunenesku (Romen) 54.5 
dakikada, 2 - Şeref (Türk) 57-3 

dakikada, 3 - Nejat (Türk) 1.05 
saatte. 

Yarışlara bugün de Moda ko
yunda devam edilecektir. 

Yüzme seçme müsabakaları 
Su sporları ajanlığı tarafın -

dan tertip edilen İstanbul yüz
me şamp.yonluğu seçme müsa
bakalarına dün Beşiktaş klübü 
Havuzunda küçükler~e klüp ha
rici yüzücüler arasında devam 
edilmiş ve aşağıdaki dereceler 
alınmıştır: 

100 Sırtüstü küçükler: 
l - Maruf (Beşiktaş) 1.32, 

2 - Necati (Beşiktaş), 3 - Ce 
mal (Demirspor). 

100 metre sırtüstü klüp harici: 
1 - Fuat 1.26.2, 2 - Adnan. 
200 Serbest küçükler: 
1 - İbrahim (Beykoz) 2.45, 

2 - Bedri (Beykoz), 3 - Artin 
(Beykoz). 

200 Serbest klüp harici: 
1 - Mahmut 2.26, 2 - Sa -

dullah. 
4X200 Bayrak küçük!er: 
1 - Beykoz takımı, 2 - Bey

koz takımı, 3 - Beşiktaş takımı. 

Sutopu müsabakası: 
Son olarak Beykozla Beşik -

taş küçükleri arasında yapılan 

sutopu maçını Beykoz 5-1 ka
zanmıştır. 

At Yarışlarının ikinci Haftası 
eyecanlı Oldu 

Dün Yüksek Yarış ve Islah 
encümeni tarafından tertip edi
len at yarışlarının ikinci hafta-

munım hır tahavvül oluyor. An
karalı Nurinin bu yokuşta ya -
vaş yavaş gerilemeğe başladığı 

görülüyor. Bu gerileme, finala 
kadar tedrici surette artacak -
trr. 

Bu suretle son vitese doğru 

yaklaşılırken, bir kısım al8.ka -
darlar Orhanın Eskişehirli Fai1c 
ve Sebahattin arasından nasıl 

sıyrılacağım telaş ve endişe ile 
beklemektedirler. Bazılan da Fa 
ik'ın bugünkü fevkalade koşusu
na güvenerek şampiyonluğu ala. 
bileceği kanaatini saklamamak -
adırlar. 

Herkes bu sualin cevabını bek 
lerken, Orhanın kuvvetli bir a
tağı görülüyor. Son çizgisi üze -
r.inden tam süratile geçen Orhan 
biraz evvelki tahminlerin bu tec 
rübeli koşucu için varid olamı -
yacağını, büyük bir kat'iyetle 
ispat etmiştir. Bu suretle ve pek 
parlak bir şekilde şampiyonluğu 
kazanan Orhan'ın 15 metre ge -
risinden, Faik, ikinci, ve Seba -
hattin üçüncü oldular. 

İki dakika farkla da Nuri dör
düncü olarak geldi. Bu suretle bi
rinci plotondaki sıra tekrar mey· 
dana çıkmı..ş oldu. 

Teknik neticeler şunlardır: 
1- Orhan Suda - Ankara 5 sa

at, 2 dakika, 15 saniy~. 
2- Faik - Eskişehir 15 metre ge

ride. 
3- Sabahattin - Eskişehir bir 

boy geride. 
4- Nuri Kuş - Ankara 2 dakika 

geride. 
5- Bayram - İzmir. 
6- Osman Tanyolaç - Ankara. 
Takım tasnifinde: 
Orhan Suda, Nuri Kuş ve Os

manman Tanyolaç'tan müteşekkil 
Ankara takımı birinci. 

Bayram, Nuri, Süleymandan 
müteşekkil İzmir takımı ikinci ol

muştur. 

Bisiklet Federasyonu tarafıdan 
1934 yalında yeniden ihdas edilen 
birincilikler bu sene ile beraber 
altıncı senedir ki Ankara üzerin
de kalmaktadır. 

sı Veliefendi çayırında yapıl -
mıştır. 

Dünkü müsabakaları seyre ge
lenler ve bilhassa bahsimiişte -
reklere girenler geçen hafta -
dan çok fazla idL 

BİRİNCİ KOŞU 

Bir hafta evvelkine nazaran 
daha heyecanlı olan koşuların 

birincisi dört ve daha yukarı 

yaştaki halis kan at ve kısrak
lar arasında yapıldı. 2.000 met
re mesafede yapılan bu koşu 

satış( koşusu ünvanını taşı -
yordu.) 

Buna üç at girdi. Ve neticede 
2.29 der~ce ile İhsan Okayın İn
cisi birinci, Ahmet Gelişin Uslu 
su ikinci ve İhsan Atlının Çetini 
üçüncü geldiler. 

İKİNCİ KOŞU 
İkinci koşuyu üç yaşında ve 

yerli halis kan İngiliz taylan 
yaptılar. Bu yarışa üç hayvan 
girdi. 

1800 metrelik koşu sonunda 
2 der<>ce ile Kaya birinci Ece i
kinci ve Oya da üçüncü oldular. 

ÜÇtiNCÜ KOŞU 

Günün en heyecanlı koşusu 

olan üçüncü yarışa dört at iştt
ı:a'k etti. Bu yarış dört ve daha 
yukarı yaştaki halis kan Aralı 
at ve kısraklarına mahsustu. 

Ve mesafesi de 2400 metre idL 
Mesafenin 200 metresinden iti -
baren Bahtiyarın öne geçtiği gö-

' ı:ülüyordu. Nitekim Bahtiyar bu 
fırsatı sonuna kadar devam et
tirerek 2.55 derece ile birincilıi
ği aldı. Cey lAn ikinci, Karakuş 
üçüncü, Çetin de dördüncü ol
dular. 

DÖRDtiNCÜ KOŞU 

Dördüncü koşu Yalova ko -
şusuydu. Bu koşu iki yaşında 
ve koşu kazanmamış yerli halis 
kan İngiliz erkek ve dişi tayla
ra mahsustu. 

Bu yarış ta çok heyecanlı ol
du. Ve neticede 1.05 derece ile 
Sibel birinciliği S\gewer ikincili 
ği, Gürayak üçüncülüğü, Martı 
da dördüncülüğü kazandılar. 

BEŞİNCİ KOŞU 
Haftanın son koşusu üç ya -

şındaki yarım kan İngiliz tayla
rına mahsustu. 1400 metre üze
rinde yapılan bu koşu hem tek-

.. 

Atletizm 
Birinciliği 
Başladı 

Dün F enerbahçe 30 
Puan Aldı 

Dün Fenerbahçe stadında İs
tanbul atetizmi birinciliklerine 
başlanmıştır. Yalnız bu birinci -
lik için stada 25 kuruş gibi yük
sek bir antre konuluşu tri
bünlere irili ufaklı ve takribi o
larak yüz kişiyi geçmiyen bir 
seyirci toplıyabilıniştk · İşte bu 
kadar az seyirci önünde yapılan 
İstanbul atletizm birinciliklerin
de alınan teknik neticeler şun
lardır: 

m ÜÇÜNCÜ KATEGORİ 

110 Mania: Agop (Fener) 18.8 
Ferit (Haydarpaşa), Şahin (Bo
ğaziçi), 

50 metre: Cezmi (Galatasa -
ray) 6.1 

Sait (Galatasaray) Nejat 
(Haydarpaşa). 

100 metre: Cezmi (Galatasa
ray) 11.8 

Ziya (Fener), Sait (Gala tasa 
ray). 

200 metre: Sait (Galatasaray) 
24.6 

Ziya (Fener), Meriılı (Fener). 
800 metre: Kazım (Kasımpa

şa) 2.12, Hüseyin (Beşiktaş), 

Yorgo (Beşiktaş). 
Gülle: Nadi (Kuleli) 12.85, 

küçük gülle Orhan (Galat.asa -
ray), Agop (Fener). 

Cirit: Kemal (İstanbul lisesi), 
44.57, İhsan (Beşiktaş) Mikaro
vıç (Boğaziçi). 

Yüksek: Nı:di (Kuleli) 1.63, 
Necip (Beşiktaş). 

Uzun: Cemal (Kuleli) 6.16, 
Yaşar (Deniz lisesi), Nejat (Hay 
darpaşa). 

50X4 Bayrak 1 - Haydarpaşa 

takımı 25.2, 2 - Beşiktaş takı

mL 

BİRİNCİ KATEGORİ 

100 rr.etre: Fikret (Galatasa
ray) 11.1, Melih (Fener). 

400 Mania: Melih (Fener) 
66.8, Cemal (Galatasaray) 

• 1500: Riza Maksut (Fener) 
4.26.4, İbrahim (Galata.saray). 

Cirit: Melih (Fener) 54, Şe
rif (Beşiktaş). 

10-000 metre: Riza Maksut 
(Fener) 36.38 dakika, Remzi (Be 
şiktaş). 

200X4 Bayrak: Cemal, Gal.p, 
Zare, Fikret (Galatasaray) takı
mı 1.35. 

Üç tek: Füruzan, Cihat, Me
lih (Fener). 

Müsabakaların sonunda pu -
van itibarile 30 puvanla Fencr
bahçe birinci, 22 puvanla Gala
tasaray ikinci olmuşlardır. Mü
sabakalara gelecek hafta devam 
edilecektir. 

• • Fransa Bisiklet Turu 
Parıs, 30 (A.A.) - Fransa bi

siklet turu, bugün nihayete er
miştir. Turu 4224 kilometreyi 
132 saat 3 dakika 17 saniyede 
katetmiş olan Belı;ikalı Sy !vere 
Maes kazanmıştır. 

• • 
Güreş birincilikleri 

Dün Süleymaniye klübünde 
güreş birinciliklerine başlanmış 
tır. 74 güreşçinin iştirak ettiği 

bu müsabakalar yarın da devam 
edecek ve elemeler yapılacaktır. 

nik bakımından ve hem de çif

te ve ikili bahsimüşterek olma
sından dolayı çok heyecan u -
yandırdı. 

Ve neticede 1,35 derece ile 
Nirvona birinciliği, Önkes ikin
ciliği, Yıldırım üçüncülüğü, Tığ 

da dördüncülüğü kazanarak at 
yarışlarının ikinci haftası da bü 
yük bir intW;am icinde son• 
di. 



' 

8-SON TELGRAF-31 ftMMt1Z Dil 

o. Denizyollan u. Müdürlüğü llanlan 
31 T emmuzden 7 ağustosa kadar 

Muhtelif h•tl•r• k•lk•n v•purl•rın lalmlerl, 
•lkıt gUn ve .. auerl ve k•lk•cakl•rı rıhtamlar 

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

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

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

........... utuııa 

lmrH ııattıııı 

., ....... lıattııı• 

l:anır IOrat lıattıaı 

- Salı ll de (Tarı), Perşembe , 
ll de (Karadeniz), Pazar 18 
da (Tuban). Galata nhtı • 
mm dan. 

- Salı 18 de (BUl'Sa), Cumarte· 
si 18 de (Antalya). Sirkeci 
rıhtımından. 

- Salı, Pertemhe ve Pazar 
9.30 da (Uğur). Tophane rıh· 
tımından. 

- Pazartesi 13 de ve diğer pn· 
ler 8,45 de (Sua) sistemi va· 
purlıırda.a biri. Cumartesi ay 
nca 13.30 da ve Pazar 20 de 
(Maraku). Çarşamba posta
lı Tophane rıhtımından ve 
diiu poııtalar Gaı.ta rıhtı • 
mından. 

- Pazarteııi, Çarpmba ve Cu
ma 8.15 de (Marakaz), ayn· 
ca Çarpmba ZO de (Antal • 
3'•), Cllmarteııi 20 de (Bur • 

aa). (Marabz). Galata nhh • 
mından, diğerleri Tophane 
rıhtımından. 

- Salı ve Cuma 19 da (Bartın). 
Tophane nhtımından. 

- Pazar 9 da (Tayyar). Topha· 
ne rıhtımından. 

- Çarşamba 15 de (Kemal), 
Cumadesi 15 de (Saadet). 
Sirkeci nhtımından. 

- Pazar ll de (Ege). Galata 
:rıhtımından. 

- Salı 10 da (Çanakkale), Cu· 
ma 10 da (Mersin). Sirkeci 
rıhtımından. 

Not: V.pur aefederl h•klımda her türlü maldmat qalıda 
telefon numaralan yuılı acentelerden öğrenilir. 

Karaköy Acentellii - Karaköy, KöprUbap 
Galata acenteliği - Galata İstanbul mıntaka Liman 
Reisliği binası altındoa 

Slrlı:eel Acentellii - Slrlı:ecl, Yoleu lalonu. 
(5733) 

Deniz Gedikli Erbaş Orta Okul 
Müdürlüğünden: 

40133 
l27(0 

1 - Okulumuzun kayıt ve kabul müddeti Genelkurmay Başkanlı

ğınca 15/ Al;ustos/939 tarihine kadar uzatılmıştır. Bu müıdıdetin niha· 
yetine ..ud.ar tsteltlile.· bir istida ile ohı müdürlüğüne müracaat etme
lidirler. 

2 - t.lidaya §Unlar bağlanacaktll'. 

, 
Kadıköy ve civarı 
halkına müjde: 

Vaki olan umumi talep ve arzu üzerine 

Kıymetli S•n'•tklrımız B•yan 

u LLA 
ve Kemani SADl 0 VI 

1 Ağustos Sah akşamı 
Kadıköyünde Bay Hamza Erkan idaresinde · 

İNCİ Gazinosunda 
Zevk ve neş'e ile dinlemek fırsat ına D'&il 

. 
Emniyet Sandığı ilanları~ 

0/o 8,5 faizli ve sekiz zene taksitli 
emlak satışı 

Seıati 

Boğaziçinde Sanyerde Mesarbur· 
nu caddesinde eski 52 yeni 27 nu
maralı 

Büyükadada Cami mahallesinde 
Güzeller sokağında eski 4 yeni 8 
numaralı. 

Kadıköyünde İbrahimata mahal· 
lesinde KOfUyolu sokağında esiri 
12 yeni 61, 61/1 numaralı. 

Cinsi 

Dört katta on iki odalı üç ı;ıı
. a

falı terkos ve eleıktrik tesıs 
tını havi ahşap maa mü§teııı~ 

• İJ) 
lılt bir yalı ve dağ mahalliD 

tamamı. b J 

İki buçuk katta sekiz od8 

maa babçe k8gir bir evin ta
maıru. 

Üç katta on altı odalı altı 5',; 
falı ve elektrik tesisatını b8' 

ahşap bir evin tamamı. 
Sultanselimde Mimar§ecaattin ma

========lhallesinde (yeni (Katipmuslahad

Jl•••••••••••••••••••ı••••••••••••~~!""-•••1111 din) Camcı.çeşmesi sokağında es- gir ibir evin tamamı. 
ki 6,6 yeni 8,8/1 numaralı. .. 

İki katta üç odalı, elektril< t~ 
srsatını havi maa dükkan I< 

Sureti hususiyede 

ALMANY A'dan 
ANKARA'ya gelen 

R 
Ses alma makinesi bu kere muvaf
fakiyetle imla ettirmiş olduğu 

llıalk:ııruzın zevkine uygun 

Tarihi, Klasik 

1 - Arttırma 17/a~tos/939 tarihine düşen perşembe güı1° 
14 ten 16 ya k:ıdar y:ıpılr.cak ve gayrimenkuller en çok bedel vere 
üstünde kalacaktır. ,; 

2 - Arttu m:ıy:ı girmek için muhammen kıymetin % 10 11 

tinde pey akçesi yatırm:ık lazımdır. iı. 

3 -- Arttırma bedelinin dörtte biri peşin ve geri kalanı se~ 
de sekiz mfuıavı taksitte ödenior. Tabiiler % 8,5 faize tabidir. . 

1 4 - Taksitler ödeninciye kadar gayrimenkul Sandığa bİJ'İl'cı 
\ elde ipotekli kalır. (5337) 

ve nadide halk şarkılarını sayın 

TARtBI TÜRK MUSİKİSİ 

müşterilerine tavl!lye ve takdim eder. 

MU;,TAFA ÇAGLAR 
·~--------------------__,, 

İstanbul Belediyesi 
Kiıme olrayacuları (Koro) 

İdare eden: MES'UD CElUİL 8079 Ayaş yollarında 

Sinanoğlu d lL----------------------------"""".:~ İtfaiye içlıı alınecak 4 adet pompalı kamyon, 2 adet su ısrı9 

8076 
8077 

8078 

ııır· adet arabaruz ll'otopcmp kapalı, zarfla eksiltmeye konulmUŞ ~ 
)ttıf· Yandıkça oldu suzan 8080 Kaç yıl beni sen (Hüzzam şarkı) 7/8/939 pazartesi giinü şaat 15 de Daimi Encümende yapılaca Ş 

Rumeli şarkısı: Gide gide Son aynlığın (Evic şarkı) hammerı bedel 38,700 lira ve ilk 1eminat 2902 lira 50 kuruştıı\nıl' 
Rumeli şarkısı. Sabah oldu. BAYAN MÜZEYYEN SENAR mesi İstanbul bdPd ;yesi İtfaiye müdürlüğünden 87 kuruşa 3 t 

(Derleyen: Kemal Altınkaya) Taliple~in ilk tPminat makbuz veya mektuplan ile 2490 nuJ!l3'.~ı 
Sa Ze bek 8081 Menekşeler t !• 

Aldı beni BAYAN RADİFE NEYDİK 

rı Y nuna göre haz•rlıyarakları kapalı zadlannı ihale günü saa S) 
Efe türküsü: Bıçak düşmez • Benim yarim . . . dar İstanbul Bele<liye~i Daimi Encümenine vermeleri. (524 

.._ 300 defa çalnıakla bozulmadığı sabitolan POLYDOR plaklarını granıofonculardan ıstcyınız. 

* * ·ıtııt ORHORUNİ İtfaiye için a1 ınacak 10.000 metre hortum kapalı zari eJ<:sı cııf 
Darphane ve Damga Matbaası ·-Dr. H -· konulmuştur. İha1e 3/8/939 perşembe günü saat 15 de Daimi ~rı ı' 

kecı Vıyana . Otel, yanındakı 50 klll"~ştıır. Şartr.~me Zabıt ve Muamelat müdürlüğü kalemirı 
Müdürlüğünden: 1 H"."tal~rını akşama. kadar Sir: 1 de yapılacaktır. Mıırammen bedeli 13,500 lira ve ilk teminatı~~ { 

1- Yerli malı % 99 saf 50 ton külçe kurşun 300 ton Vesi.falya Al- muayenehanesınde tedavı eder. . . . . ak k pi .
1 249

0 rıo 
T l " 24131 - lebıl.İ3' . Taıplenn Ik tE'mınat m buz veya me tu arı ı e il-

ma.n izabe koku ve 8.000 kilo Sudan zamkı kapalı zarf. ı - e e•OD: Jı kanur.:ı göre hazır•ıvacakları zarflarını iıhale günü saat ı4 
2 - 120 ton Alman gazhane k<.>ku ve 80 t<.>n kriple maden kömürü D·-ı·ma . G·n~ dar Daimi Encüm~ne vermeleri. (5244) 

cl<siltrne usulile satın alınacaktır. .. ~ T 

3 - Külçe kurşunun muhammen bedeli on dört bin ve muvaltkat 

teminat> 1050 lıra. izabe kokunun dokuz bin teminatı 675 lira, Sudan 
Da • Gtlzel 1 lstanbul Vakıflıtr Direktörlüğü .anları/ 

zamkının altı bın, teminatı 450 lira, Alınan kokunun iki bin beşyüz sekA - Fotoğraflı nütus cüzdanı veya murıaddak BUreti. (Taslıib edll-
Kıymeti 

Lira Kr. 
528 80 

Pey para11 
Lira Kr. 

m~ nüfus cüzdolllı kabul edilmez.) 

B - Beş sınıflı Uk okul §alıadetnamesi veya orta okul t88dllmamesi 
'n.İıhayet lherinden bır sene müddet geçmiş olanlar kabul edilir). 

C - Üzerinden bir sene geçınemİ'§ çiçek aşısı klğııdı. .. 
D - Gerek Jı:endisinin ve gerekse ailesinin fena şöhret aa'hil>i ol

madıkları ve mahkfuniyetleri bulunmadıkları hakkında hüsnühal k&
ğıdı. 

sen, teminatı 193,5 lira, kriple maden kömürünün bin seksen, teminatı 
81 liradır. 

4 - Kurşunun eks.iltmeııi 8/8/939, izabe kokunun 9/8/939, zamkın 

10/8/939, Alman kokunun 11/8/939, kriple maden ·kömürünün 14/8/939 

gİinleri saat 14,5 da idaremizdeki komisyonda yapılacaktır. 

ll - İstekliler şartnameleri almak ve mühürlü nümuneleri ııörınek 
üzere 22/7/039 brihinden itibaren her gün saat 14-16 ya kadar idare· 

39 06 Aksaray eski Kızıbninare ve yeni satulsi 
3 'ol 

:hallesinin Horhor caddesin.de etıki 7 

95 numaralı kagir evin tamamı. 

J'' Yukarda yazılı evin tamamı 15 gün müddetle a~ık arttuıJl3 

nlınıştıı. 

3 - Birlııci sınıf için 12 111 lf, ikinci muf için 13 ila 17 ve üçüncü 

ıınıf için 14 ıa liyaşlarında bulunmak ve doğrudan doğruya sınıf geç- ı --------------------------
01iş olmak. 

miz muhasebesine mih'acaat edebilirler. (5381) 

İhal~i 3/8/939 perşembe günü saat 15 de icra edileceğirıdeO ~ 
!erin Ç'emberlit&şta Vakıflar Başmüdürlüğü Mahlıilat kaleınirıe ) 

caatları. (535'.l) / 

4 - Gedikli er olank da ayrıca orta okul mezıınları alınarak doğ
rudan doğruya donanmaya Gedikli Erbaş yetiştirmek üzere gönderile· 

ıeklerinden bu gibilerin de yukarıdaki vesaiki bir Jstidaya bağlıyarak 
okul müdilrlüiiine müracaatları. (l!u gibilerin ya~ hadleri 15 ila 19 
olacaktır.) 

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

• 

Istanbul Vilayet ve Belediye 
Riyasetinden: 

1 ağustostan itibaren kanunu m ahsusları mucibince bina, buhraıı 
ve tanzifat vergilerlJe tenrnat ve konturat resimlerinin yoklamasına 
başlanacaktır. 

Belediye Tahakkuk şubelerinin alakadar memurları bu yoklama
lar esnasında gayri m~nlrullerin bütün taksimat, müştemilat ve tefer
rüatını mahallen tetkik edeceklerdir. Bu itibarla bilumum emlak sa-

hipıeı.inin yoklams memurlarının müracaatında kendilerini hüsnü ka
bul edip icap eden nahatı vermeleri ve gayri menkulleri gezdirmeleri, 
bilhassa k<.>nturatları her an tetkike amade .bir vaziyette bulundurma
ları sayın halktan kendi menfaatleri namına ehemmiyetle rica <.>lunur. 

İstanbul Defterdarlı2"ından: 
(5564) 

muhammen 
Bedeli 

Lira Kr. 
S<rkecide Demirkapıds kllin eski Hocapaşa Maliyeşubesi binası 2165 54. 

YukMıda yazılı b . nanın tamiri işi hizasında yazılı mıilıammen be

delle açık eksiltmeyi' konulmuştur. Mı<vakkat teminat 162 lira 42 kuruş 

olup ihe.Je 10/8/939 tarihine miisadif perşembe günü saat 14 dedir. İs· 

teklilerin % 7,5 tı>minat a.Jı.çelerini havi makbuzla birlikte en az (1500) 
liralık bu işe benzer i ş yRptığına dair İstanbul Vilayetinden eksiltme ta

rihinden sekiz gün evvel almış olduğu ehliyet ve 939 yılına ait ticaret 

odası vesikalarile ihale günü Defterdarlık Milli Emlak müdürlüğünde 
müteşekkil komjsyona mürM:aatları (5:161) 

İstanbul Limanı Sahil Sıhhiye Merkezi 
Sahnalma Komisyonundan : 

A - Merke.iliniz için 1000 ila 1500 teneke !benzin ile 17,000 kil<.> ma

.ut alınacaktır. Benzinin beher tenelresinin tahmin !bedeli 282.5 kuruş 

ve ma2l!tun kilosu 7 kuruş 10 santimden muhammen tutarı (5444) l.İ3'a 

(50) kuruştur. 

B - Şartnameler merkezimi2in levazımından parasız alınır. 

C - Eksiltıme 15/ Ağusto.s/939 salı günü saat 15 de Galatada Kara
mustaaipaşa soka{,<ında mezkiir merkez satınalma komisyonunda yapı
lacaktır. 

D - Eksıltme kapalı zarf usulile olacaktır. 

E - MuvaJ<.kat teminat parası 418 lira 34 kur~tur. 

F - Eksiltmeye gireceklerin 1939 senesi Ticaret <.>dası vesikalarını 
göstermeleri sartı•r. 

G - Eksiltauye girecekl~rin eksiltme günü saat 14 e kadar temi· 

nat paralannı ~ atı!mış ve teklif mektuplarını komisyona tevdi etmiş 
Glmaları şa~ltır. Aksi takdirde eksiltmeye giremezler. (5590) 

Devlet Demlryolları ve Limanları 
ltletme u. idaresi ilinları . 

İngiliz Kanzuk eczanesi 
müstalızaratından 

Krem Balsamin 
KANZUK 

Yüksek Mühendis 
Komisyonundan : 

Mektebi Satınaırrıa 

Mektebin 939 mali senesi mahrukat ihtiyacı olan 800 

mürü şartnamesi mnribince ve pazarlıkla alınacaktır. ~ 

Eksir Balsamin P.T. T. Levazım MüdürlüğünJef 

Beher ton kek '.kömürünün muhammen bedeli (17.35) Jira ve 
minatı da (1041) liradır Pazarlığı 2/8/939 tarihine raslıyarı çs 

günü saat 11 de mektep binası içinde t<.>planan komis~nd~ yBfP J 
ilan olunur. (5721) / 

ile 

K A N Z U K 1 - Telgraf ve Telefon hatları ihtiyacı için cl50> ton 4 ııı/~;~ 
iSimli 2 şaheseri, bütün dün· ton 5 m/m ki c~m'an •200> ton demir tel, kapalı zarfla eI<SiJtıı1 
yanın en mükemmel güzellik karılmıştır. . lif' 
müstahzaratıdır. Öteden.beri 2 - Muhammen bedel c40.000t, muvakkat temınat c3.000• f f 

· memleketimiz kibar aleminin eksiltmesi 25 / Ağustos / 939 cuma günü saat 16 da Ankarad3 ,ı"f 
takdirine mazhar olmuştur. ıac 

Umum Müdürlük bi.Msındalı:i Sa1ına1ına lwmisyonunda yapı ,,ıl 
Krem BaJsamin kanzuk ııı"' 

3 - İstcklıler, nıuvakkaıt teminat makbuz veya banka # 
Kadın güzelliğinin sihirini d9r 

kanuni vesaıki muhtevi kapalı zarflarını o gün saat 15 e J<a terkibinde saklıyan en ciddi 
ve şayanı itimad markadır. komisyona vereceklerdiJ:. rl 
Genç ve ihtiyar bütün kadın- 4 - Şartnameler. Ankarada P. T.T. Levazım, İstanbulda J{J ııf f Muhammen hPd.,lleri ~ağıda yazılı 3 liste muhteviyatı malzeme ıcıır 
lar için zaruri ihtiyaçtır. Cil· Hanında P. T. T. Ayniyat Şubesi Müdürlüklerinden c200•/ 8/9/193~ cuma günü saat 15,30 dan itibaren sıra ile ve kapalı zarf usu-
din letaf.et Ve taravetini art- kabilinde verilecektır' 2724 4834 !ile Ankaracia idare binasında satın alınacaktır. 

1 
_________ • ___ • __ • ___ • __ • ____ ,... 

. . . . • . tırır. Yağlı, yağsız ve acıba • ı• ı 
Bu ışe· girmek ı.:.t•yenlerın mı lct.rı aıjagıcla yazılı muvakkat terrunat d · 1 . d Ok J K 1 d~"'' 

. . .. em emsen varır. H b t " pJ' ile kanunun tayin eWği vesikaları ve tekliflerini aynı gun saat 14,30 a Ek . B 1 . k k ar u u omu an ıgın )'' 
kadar komisyor. reisliğine vermeleri lazımdır. sır a samın anzu 1 ye I' 

Şartnaııneleı para~ız olarak Ankarada Malzeme dairesinden, Hay- Cildin daimi yumuşaklığını Harp Okuluna 15/temmuıı:/9341 günü nihayet bulan ka'.)''\ıı i I 
darpaşada Tesellüm ve sevk Şe.filiğinden dağıtılacaktır. (5505) temin eder. Yüzdeki çil ve le- muameleat cEy:fil 939• nihayetine kadar uzatıhnıştır. ,As)<et 

1 µJll 
Muhammen 

No. iami b.d. li 
Lira 

1 Perçin çivileri (63 kalem) 12088 
2 v;da, Rondela ve Gupilyalar (65 kalem) 6000 
3 Mılhtelii boru ve manşonlar (8 kalem) 644-0 

Munkkat 
teminat 

Lira Ku. 
906 60 
450 00 

483 00 

keleri alır. Sivilceleri tama • rine n Ankarada bulunanların Harp Okuluna müracaatla: ) 
men izale eder. Traştan son- nur. cl79> c55l> / 

ra cilde l~tif bir serinlik ve
rir. 

İngiliz KANZUK eczanesi 

Beyoj)u İstanbul 

Sahip ve nep17atı idare eden Bqmuharrirl 

ETEM lzZET BENİCll 

ltMaldıt> J'•ı ION TELGJl.AF lbtU. 
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