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Sahib ve B•fDluharriri: 

ETKM İ:l:ZET BENİCE 

lngiliz Filosu Seferber Hale mi Konacak ? 
Almanların Ay Sonunu Beklemeksizin 
Harekete Geçmesi lhtimalleri Gittikçe 

Danzig' de Bir 
Kuvvetleniyor 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~ 

<<Har b 
istemiyoruz >> 

o 50 ıoo 

Hitler, Bulgaristanı Mihvere 
Almağa Muvaffak Oldu mu ? 

Marlrot'un beyanatı Buiıar 
hllldlmeti için im tiaal ntl -
munesl olacak bir düstur· 
dur. 

Yazan: ETEM İZZET BENİCE 

ulgar Başvekili Köseivanof 
Hltlerle görüştü. Bu müla
katın verdiği neticeler hak

• 

Oanzigln umumi vaziyetini gösterıi herifi' 

Almanlar, Danzig için İngiltereıiin 
Harbe Girmiyeceğini Söylüyorlar 
Almanların Maksadı, 

Bir Hale Getirerek 
Polonyalıları ''Mütecaviz,, 
Darbeyi İndirmekmiş ! 

Londra 6 (A.A.} - Danzig m&-
selesinde İngilterenin tasavvura
tının ne kadar ciddi olduğunu Al
manyaya isbat etmek için eyltıl 
1938 de olduğu gİlbi İngiltere do
nanmasının seferber hale konmaı-

sıru teıklif eden Vyvyan Adam'a 
Başvekil şu oevabı vemı~tir: 

- Hükfunet, tarzı hareketini 
pek açık bir şekilde ifade etmek 
için lüzumlu ve arzuya şayan ad
dettiği bütün tedbirleri almaktan 

geri durmıyacaktır. 
ALMANLARA GÖRE İNGİLTE

RE HARBE GİREM:EZ 
Londra 6 (HU5usl) - Berlin 

mehafilindeki ikanaat, İngiltere -
(Devamı 6 ıncı sahifede) 

kında henüz resmi bir tebliğ neş
redilmediği gibi doğruluğuna ina
nılacak bir haber de yoktur. Al
man ve İtalyan gazetelerinin mü
lakattan önceye aid olan mütalea 
ve haberleri, Sofya hilkfmııetini 
mihverle birleşmiş veya blrleşmi
ye mütemayil bir halde göster -
meğe gayret etmekte iseler de bu 
mütalea ve haberleri şimdilik bu 
maksadı istihdaf eden bir gayret
ten ibaret telakki etmek daha 
ziyade yerinde bir tahmin olmak 
Hizım gelir. Bulgaristan sınai ve 
zirai inkişaf yolunda bir hayli 
llerleme göstermiştir. İhracatının 
yüzde saksentni zirai maddeler 
teşkil etmekte olduğu gibi .bunun 
hemen hemen en tıoptancı alıcısı 
da Almanyadır. Bu balmndan 
Bulgaristanın Almanyaya karşı 

tavır ve hareketinde Adeta zaruri 
bir tazyik mahiyetini andıran eko
nomjk bir rabıta vardır. Bu bağı 
muhafaza ve haltiı daha ziyade 
ileriye götürmek, ihracatı çoğalt
mak, milli geliri arttırmak bakı
mından Köseivanof'un Ahnanya
ya karşı azamt güler yüz ifade 1----------------------------------------
eden bir politika takib ettiği de 11111----t/Alılıı.ılll-.ı----t/Alılıı.ılll~ LJ. "k A tB H LJ • A 

Şüphesizdir. Ancak, aradaki mü- Makı"neye ı:ıu ume vgunı:ıarıcı 
nasebat ve idarei maslahat politi-

kası ekonomik mülahazalar ve 1 T • · t • A l t k 
menfaatler dışına çıkıp da siyasi Verirken: y azıye ı n a aca 
bir cepheye iltihak mahiyetini il<-

Köse İvanof 
Henüz Berlinde 
Görüşmelerine 
Devam Ediyor 

Berlin 6 (Hususi)- Bcrlini res
men zıyare.t etmekte olan Bulgar 
Başvekili Köseivanof ile Hariciye 
Nazırı Fon R>hbentrop ara -
sında bu saba.h da görüşmelere 

devam edilmiştir. Başvekilln ya-

Bulgar mecllııi ikinci reisi 
Gospodln Markof 

rın akşam Belgrad yolu ile hare
ket etmesi muhtemeldir. 

Gazeteler, Bulgaristanın mihver 
devletlerine iştiraki hakkında hiç 
birşey neşretmiyorlar. Ancak g&-

tisab etmek kararı vaziyetine gi
rince dava ve sevki idare bir hayli 
çetinleşmektedir. Hakikatte de 
Bulgaristarun vaziyeti gözönüne 
getirilince çotin olmak gerektir. 

Yeni Parti 
Teşkilatı Almanya Japonya Başvekilin Meclisin Kapanış Günü . 

' ] Mühim Beyanatı Bekleniyor lstanbut Müfettişliğine 
Bulgaristan Türkiye - Roman -

ya - Yıugoslavya - Yunanistan a
rasında çerçevelenmiş bir halde
dir. Karadeniz sahilleri de Türk 
ve Sovyet filolarına galib bir fi
lonun himayesinde bulunmadığı 
için denizden gelecek tazyiklere 
karşı daima açık bulunmak vazi
y~tln1edir Fiilen bugün bu coğ
rafi hakikat içinde bulunan Bul
garistanı saran devletlerin dördü 
de Balkan paktı ile mütte!lkrlirler. 
Balkan birliği ittifakı dışında da 
mtiftıerek menfaatlerinin sevki ile 
Yine bir arada bulunmak lhtiya
eındadırlar ve bunun için de sulıh 
cephesindedirler. Bulgaristan ica
bında bu dört Balkan devletini 
Yenecek bir nüfus kesafetine ve 

l"le As"er"ı "ıtf"ıfak Şemseddin Gün Attay'ın 
1\ Gelmesi ihtimali Kuvvetli 

istiyor 
Tokyo 6 (AA.) - Japonyanın 

Berlın sefiri, Von R.bbentrop ta
rafından tevdi edilen bir .notayı 

hüki.ırnetine gönderm~tir. Notada 
bir ittifak aktedilmesi için israr o
lunmakta ve Avrupada harb çık
tığı takdirde Japonya tarafından 
yapılan siyasi ve iktisadi yardım 
vadi hatırlatılmaktadır . 

Siyasi mahfellerde söylendi.ğir 

ne göre Hiramma, bu ittifakı ak -
tetmek istemediği takdirde Japon 
asker! Ticali kabinenin düşürül -
mesini derpiş eylemektedirler. 

(' 

• 
Haridye 'Veklli Şükrü Sırrncoğio ile istizah tııkrirlni veren müstakil 

grup ikinci r<ıisi Ali Rana Tarhan 

C. H. Partisi teş
k:ılfıtı rıizamna -
medeki değişikliğe 
uyularak ;ıoımiden 

tanzim edilecek -
tir, Parti Genel 
SekreterHğinden 

yapılan bir tamim 
ile valiler parti 

başkanlıklarından 

çekilmişlerdir 

Parti umumi 
merkezinden bu- · 
günlerde vilayetlere birer ınüiet

(Devamı IJ ıııcı •ahi/ede) 

1 KISACA 1 Ord'U k d . . 
d . . u retıne malık bulunma - H l"f k 
ıgı gıbı, mili! addettiği arazi ve a 1 a s 

ma'hrec taleblerini de tek başına 
Ankara 6 (Telefonla) - Mecli- • 

sin yaz tatili günleri yaklaşmak
ta olduğu için, ruznamede bulu-

nan layi.lıalar müstaceliyet kara-
1 

• Öyle ise Bay lvanof 
rile müzakere edilmektedir. . 

ve cebir ist!malile haııe muktedir Moskovaya 
değıldir. 

Al'llan gazetelerinin Arnavut - Gidiyor 
lukta tahş•d edilen ltalyan ordu- • 
sunun icabında Bulgarıstana yar- Londra 6 (A.A.)- İyi ha•ber a-
dım etmek için orada bulundu _ lan mahfellerde söylendiğine gö-
rulduğu hakkında vcfcHkleri ha~ r. re Sovyet hükumetinin teklifle
ber doğru dahi alsa' bu~ ~;d~'nuiı': ri~e cevab vermek ve pakta dair 
Bulgan • r·ı . ' · "'·~·.-, .. ' · · t k .. i . .. s.ana ı en yat,dı~ .e.tn;"i'~: . müzaker~lerı tacı! e me uzcrc 
Çı'1 once Bulgarıstanın · mihver. Lord Hali faksın yakında Mosko -

devletlerile mıittefik bu.nnm~sı, . vaya gitmesi ihtimali vardır. 
sa · 
nıyen Yugoslav ve Yunan top- (Devamı 6 ıncı sahifede) 

(Devamı 6 ınc. sahifede) 

(Devamı 6 ıncı sahifede) Berlınde Ne Arıyor? 

Sovyetlerle Japonlar Yeni Bir 
Muharebeye Tutuştular 

Bir SovyetTebliğine göre,Japonlar 
Ağır Zayiat ile T ardedildiler Y;;~ 

Bulgar medisi ikinci reisi 
Gospodiu Görgi l\1arkof: 

- Roma - Berfin mihveri Bul
garistan siyasetine uygun değil. 

dir. 
Diyor. Bu havadisi benim gibi 

bizim arkadaş da okumuş da: 
- Öyle ise Bay Köseivanof 

Berlinde ne arıyor?. 
Dedi. Ben cevab vermedim. Bil

mem siz ne dersiniz?. 

•• 

Cenubi Dobricede Kraliçe l\fari nin kalbinin mahfuz bulunduğu 
saraydan Karade nize bir bakış 

rek Hitlerle, gerek fon Ribbent -
rop ile iki memleketi ve Balkan
ları alfıkadar eden muhtelif me
seleler hakkında görüşmeler ya -
pılmakta olduğunu .-azıyorlar. Dö
nen rivayetlere nazaran, Köse
ivanoi Be aclıı uğradığı zaman, 
Berlindekl goru~meleri hakkında 
izahat verecek ve Hitlerin düşün-

celeri iki Başv<'kil ara~ında bir 
kere daha gözıden ,geçirilcc~ktir, 

BULGAR MECLİSİ İKİNCİ 
REİSİNİN MÜHİM 

BEYANATI 
Sofya 6 (Hususi)- Yakında, 

Moskovada açılacak zi aat 5ergi
sine iştirak etmek üzere buradan 

(Devamı 6 u.cı sahifede) 

MoskovaMüzakereleri 
Yeniden Durakladı 

Çemberlayn Diyor ki: "Müşkülatın Yalnız Biı 
Taraftan Geldiğini Zannetmek Yanılmak Olur 

Londra 6 (A.A.} - Cbanıber 

lain, dün Avam kamarasında be
yanatta bulımarak Lord Hallfakır'
ın Mosll.'Ovada cereyan eden mü -
zakereler hakkında· ~tleriıı 

cevaJbını aldığını bildirmiştlır. B-.::. 
oevab, Fransa hükOmeti ile bil" • 
likte tetkik edilmektedir. 
Başvekil şu sözleri ilAve etnıc•

tlr: 

- Henüz halledilmemiş olan ih
tilaflar hakkında tafsilat vemı+ 
lüzum görmüyorwn. Müşkülltın , 
yalnız bir taraftan geldiğini zan
netmek yanılmak olur. 

ALMAN GAZETELERİNİN 
NEŞRİYATI 

Par is 6 (Hususi) - Beri in ve 
Roma gazeteleri Moskova müza
kerelerinin kat'i neticeye bağlan
ması ihtimalini gayri varid gör -
mektedirler. Fakat ancak bu mı.
sakın hiç bir kıymeti olmıyacağı
nı ileri sür.nektedirler. Şu gazete
lere nazaran, Sovyet Rusya ken
disine mahsus bir slyııeet taklb et
mektedir ve günün birinde mih
ver devJ.etlerile aıyni safa geçe
ceğine hiç şüphe edilmemelidir. 
Çünkü Moskova, Berlin ve Roma 
rejimleri arasında bir mukarenet 
vardır. 

Sovyet - Alman ticaret muahe
desi de yakında genişletilecektir. 

İngi.Iiz Hariciye Nezaretine glıen 
iki lııgiliz diplomatının görüşm&
lerinden de beynelmilel vaziyetin 

vehameti anlaşıcyor 

Her iki taraf yapacakları mü'ba _ 
delenin esasları hak.kında anlas
mışlardır. Sovyetler Almanynd;n 
makine ve manifatura alacaklar, 
buna mukabil iptidai madde vere
ceklerdir. 

Limanda Grev Yoktur 
Maliyer.in Tahmil, Tahliye Amelesinden 
Kesilecek Vergi Hakkındaki Tel~iği Bugün 

Münakalat Vekaletine Arzolunmuştur. 
(Yazısı 6 ıncı sahifede) 
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PAZAR TATİLİ 

CEHENNEM AZABI 

~ 

G
azeteye okuyucular şöyle 

yazıyor: 

cPazar tatili tatil olmu
yor, oehennem azaıbı oluyor. Çün
kü, nakıl vasıtaları kifi geJmiyor. 
Bu sıcak havada, balık istifi ha
linde bütün tramvaylar, vapurlar, 
otobüsler, trenler hıncahınç dolu 
oluyor. D!ğer günlerde böyle de
ğil.. Hele. maaile, pazar günü gez
meğe gitmek biiyillt bir azabdır. 
Bu halden herkes şikayetçi. .. Eğ
lendiğimiz, burnumuzdan geliyor. 
Dinlenmek şöyle dursun, bilakis, 
<Iaha çok yoruluyor, üzülüyoruz. 
Pazar günleri biltün nakil vasıta
larını ihtiyaca göre arttırmak la
'Zlmdır.• 

Bu aatırlarda yerden göje kadar 
hak vardır. Allkadarların dikkat 
nazarını ç.ekeriz. 

KOLONYANIN DAHA 

IYtst ÇIKARILACAK 

İnhisarlar idare6i kilosu iki li
raya kolonya çaarmıştı. P-ahalı
dır, diye fik.Ayetler olmuştu. İnhi
aarlar idaresi oevab vemıişti: 

- Pahalı değildir. tJstelik de 
en iyi kolonyadır. 

Fakat, dünkü .gazetelerde oku
duk ki, idare, daha iyi tip 'bir 
kolonya çıkaracakmış ... 

Öyle ise, hayırlısı olsun... Ev
vel.kinin fiatı iki lira idi. Demek, 
daha iyisi, kimbilir, kaç lira ola
caic ..• 

GÖNLCMÖZE BİRAZ 

SU SERPİLİR 

Bazı caddelerin ortasına yapılan 
§U çiçek tarhları var ya ... Yeni ta
birile refüj ... İşte bunların içine 

KOÇOK 
HABERLER 

* Ot<müs şoför ve biletçileri -
nin yeknasak elbise giymeleri ka
rarlaştırılmıştır. Belediye, otobÜI 
sahihlerini arabalarını boyatma -
ğa .mecbur tutmaktadır. 

* :l.tanbul Belediyesi şeh\rdeki 
gazino, lokanta ve plljları üç sı
nıfa aıyırarak umumi mahiyette 
bir tarife hazırlamaktadır. 

* İlk mekteblerin yıllı.it çalı§
ma1F:mı ırıermek mak.sadile a
çılan btıtdil 'Sergiler kapanmıştır. 

* ~k.ta kalım belediye me -
mutrlannın mihıhallere yej:i~-
rilmesine devam edilmektedir. * ~ltRJye teavün sandığının 
ni11um~e tadilat yapıla -
caktır. 

*Hatay gümrüklerinin yeni -
den tesbiti üzerine teşkil olunan 
yeni kadro memurları 40 kişidir. * İnhisar kolonyasının değiş -
tirilmesine ve daha iyi bir çeşi
din piyasaya çıkarılmasına karar 
verilmiştir. * İnhsarlar idaresi bir müd -
dettenberi hazırladığı 40 derecelik 
rakıları bugünlerde piyasaya çı
bracakotır. * Belediye muhasebe memur
lan için açdmauıa karar verilen 
kunta bir ağultosta derslere ~ 
lMMDaına karar verilmlştiı'. 

Son Telgr"f. 
bir de, su tesisatı yapılacakmış ... 
Buralara terk~ verilecekmiş ..• 
Yalnız, su tesisatını.n mahiyetini 
pek anlıyamadık. Sulamak için 
mi, yoksa, süs için fiskiye mi?. 
En iyisi fiskiye yapmak... Hiç 
olmazsa, gönlümüze su serpilir. 

70 YAŞINDAN 

SONBA MI?. 

Bir zamanlar göklere çıkardığı
mız milli şair Meıhmed Emin, 70 
yaşına b~bktan sonra, tekrar, na
zarımızda büyüdü. Halbuki, uzun 
yıllar, talihs.iz san'atkarı unut -
muştıdc.. Şu günlerde gazeteler, 
boyuna ondan bahsediyorlar. Şair 
70 yqını doldurdu. Az zaman de
ğil... Muhakkak ki, Mehmed E
min, ,.l'ı.irk edebiyatına hizmet et
miştir. Hece veznini ve hece vezni 
fikrini müdafaa eden ve yayan 
kendisidir. Yalnız, Mehmed Emi
nin 70 yaşına gelince hatırlanışı, 
bize de şu beyiti hatırlattı: 
Kadrini senki musallada bilüp ey 

Baki 
Durup el balti1el• kupna yaran 

saf saf 

GECE YAP.iLAN 

KtlŞAD RESMİ 

Dünkü gazetelerde okumuştum: 
cYenl inşa edilen sebze halinin 
küşad resmi bu gece saat 22 de 
yapılacaktır.• 

Yani, siz, 'bu satırları ôkudu -
ğunuz anda, yeni hal, çoktan a
çılmış bulunuyor. Fakat, sebze 
halinin !küşad Tesminin, neden 
gündüz gözile yapılmadığını me
rak ettim. Filvaki, hep biliriz ki, 
halde iş .gece başlar. Fakat, kil -
şad resmini de gece yapmak için 
bu, bir sebeb midir?. 

AHMED BAUI' 

Bakır köyün 
Mekteb İhtiyacı 

Bir Hey' et Dün 
Bakırköyde Tedkikat 

Yaph 
Maarif Müdürü Teviik dün ilk 

tedm'isat müfetti.şlerile birlikte 

Bakırköy ve Y e§ilköydek.i ilk 
melrtebleri teftiş etmiştir. Maarif 

müdürü Bakırköy kazasına tabi 

nahiye ve köylerde melrteb ihti -
yacı üzerinde alakadarlardan iza

hat almıştır. 
Bakırköye tabi birçok köyler 

vardır. Buralarda talebe adedi art

tığından yeniden mektebler açıl

ması ica.b edecektir. Kazaya tabi 

köylerde ne kadar mekteb açıla

cağı. yapılacak olan tetkiklerden 
sonra belli olacaktır. 

Bakırköy .maarif memurlarının 
riyasetin<ie başmuallimler müte-

addid toplantılar yaparak bu işle 
meşgul olacak ve neticeyi kısa 

zamanda maarif müdürüne bildi

receklerdir. Müdürlük, .Bakırköy 

maarif memurluğundan alacağı 

cevaba göre yeni mekteblerin a

çılması hususunda icab eden ted
birleri alacaktır. 

Millf 
Piyango 
idaresi 

Meclis Kanunu Kabul 
Etti 

B. M. Meclisi dün toplanarak 
ruznamesinde bulunan maddeler
den ikinci müzakereleri yapılacak 
olan layihaları tasvi.b etmiş ve di
ğerlerw de müstaceliyet karar -
larile müzakere ederek kabul ey
lemiştir. Bunlardan cMilli piyan
go,, idaresi teşkiline ait kanunun 
müzakeresinde sorulan bir suale 
cevaben bütçe encümeni mazbata 
muharriri Sırrı verdiği cevabda 
bu kanun ile Tayyare Cemiyetinin 
piyangoya ait evrak, ayniyat ve 
sairesini yeni idareye devretmek
te olduğunu, Tayyare Cemiyetinin 
üçüncü şahıslarla olan muamele
lerinin ve keşideye aid ihtilafla -
rın yine Tayyare Cemiyeti ile, hal
ledilecejinl, yeni teşkil edilmekte 
olan ·Milli piyango. idaresine es
ki piyango idaresini tasfiye vazi
fesi verilmesif bulunduğunu söy
lemiştir. 

Bu izahatı müteakib kanunun 
maddeleri okunmuş ve tasvib edil
miştir. 

Meclis bugün tekrar toplıma -
caktır. 

Yün iplikleri 
Kontrol 
Ediliyor 

Piyasada Eksik Yün 
ipliği Paketi 
Kalmıyacak 

Ticaret Odası yün ipliği pa -
ket ve çilelerini kontrole başla
mıştır. İçinde yün mikdarı ek -
sik bulunan paket ve çilelerle 
üzerinde siklet rnikdarı ve satıl
dığı yerin imıi yazılmamış o -
!anlardan 200 liraya kadar ceza 
alınacaktır. 

Bu suretle piyasada ~ksi.k sik
lette yün ipliği paket ve çilesi 
satılmasının önüne geçilecektir. 

--0--

Taksimde Yıkılacak 
Yerler 

Taksmıde Aynalıköşk ve İz -
zet bahçelerinin sırasında bulu -
nan üç bin üç yüz metrelik sa -
hadaki dükkanlar karnilen yıkı
lacak, yerlerine modern binalar 
yapılacaktır. 

Taksim kışlasına kıymet tak
dir edilecok ve müteakiben bu 
kıymet üzerinden belediyeye sa
tılacaktır. Taksim kışlası arsası 

parasız olarak belediyeye veril -
miştir. 

Yeni Stadyum 
Dolmabahçe sarayı karşısında 

yapılacak olan stadyomun plan -
larile meşgul olmak üzere iki mi
mar yakında İtalyaya gidecektir. 
Saray karşısındaki establiamire 
binalan beden terbiyesi umum 
müdürlüğü emrine verilmiştir. Bi
na yakında yıktırılacaktır. Üç ay 
sonra inşaata başlanacaktır. 

Plaj Bülbülleri 
1 - İyi amma, Celalciğim, bende 

beş liradan fazla para yok. Ne ya
pacağız?. 

No.26 Yazan: i\keader F. SE&TELLİ 

Hele o gözlerinizin içinde bir anda ı 
yanıp tutuşan öyle müthiş bir a
teş kaynağı var ki.. En amansız 
büyüler bile insanı sizin peşiniz
den bu derece sürükleyemez. 

Sahle çıktılar. 
Selin: 

- Kabinemde giyineyim.. Dı· 
şarda buluşuruz, olmaz mı? 

Dedi, ve mayosunun uçlarından 
akan sulan elile sıvazlıyarak ku
mun üstünde koşmağa başladı. 

Celal, Sermedin yanına sokul
du. 

İki arkadq ayakta konuşuyor
lar: 

- Ne o .. Gidiyor muyuz?. 
-Evet .. 

- Nereye .. ? 
- Bilmiyorum. 
- Ben de beraber mi geleceğim? 

- Evet. ~yle irade çıktı .. 
- Fakat, nereye gıdeceğimizi 

bilmeden yola çıkmak nasıl olur? 
Sermed, arkadaşının ağz.ııa par

maklarının uciyle yavaşca vurdu: 

- Bunu yolda öğrenmz. Bir o
toı:oobil gezintisi yapacağız B!r 
ıerde oturup içmek de gezint~ 

programımıza dahil olacak. 
- Oh .. cıı .. Ne ala. Sevindim 

işte bunL 

- Sen merak etme! Hesaplan 
ben görürüm .. 

- Ah, benim şeker kardeşim .. 
Vallahi sen ne caıı, ne temzi yil -
rekli bir arkadaşsın! 

Giyinmeleri çok sürmemişti. 

Sermed, Celalden önce dışarı 

fırladı. Etrafına şöyle bir göz at
tı. Kendisi gibi bir çok kimselerin 
sağa sola bakıştıklarını ve gözle
rile birini araştırdıklarını gördü. 

İki delikanlı ayakta heyecanlı 
heyecanlı konuşuyordu: 

- Bize söz vermişti. Galiba şim
di başkalarile gidecek .. 

- Sen hali onun namuslu bir 
aile kızı olduğunda israr ededur. 
O fettanın biridir .. 

Fazla ileri gitme canını! Neti
ceyi almadan hüküm vermek doğ
ru olm~z. 

Bugünkü başmakaleyi tanırunJf 
sabık Bulgar nazırlarından Miha
il Macaroff yazmıştır. Bu mulhar
rir Türk politikasının muvaffa -
kiyet sırlarını anlatırken diyor 
ki: 

•- T~kiye bugün ınuazzam 
hir politik kombinezonun müsavi 
hukuka malik ·mühim azasından 
biridir ve Karadentzle Akdeni -
zin ve bunları birbirine bağlıyan 
boğazların koruyuculuğunu der -
uhde etmiştir .• 

Muharrir yazısında birçok tah
liller yaptiMan sonra şöyle bir 
kanaate varıyıor: 

•Büyük kanlı fedakarlıklardan 
vazgeçmiyen, büyük bir vicdan -
sızdır. Çünkü; bu kabil fedakar
lıklardan müsbet bir netice bek
lenemez. Bunun sebebi herkesçe 
malfundur. Ne yazık ki herkes bu 

· acı hakikati itiraf etmek cesare -
tini .göstermemektedir.• 

-----
Nadir Nadi bu.günkü yazısında 

yine totaliter devletlerin hareket
lerini mevzuu bahsederek diyor 
ki: 

•- Totaliterler karşısında mu
vazeneyi temin için Sovyet Rus
yanın yardımını teminden başka 

çare .görülemiyor. Ve esasen ay
lardanberi devam eden pazarlık
ta Loodra ve Parsı hükumetleri
nin büyük bir sa:bır göstermeleri 
de sulh cephesinin tam manasile 
kuvvetlenmesi için başka çare gö
rülemediğindendir.• 

Nadir Nadi sulh cephesinin va
ziyetini, harb kabiliyeti üzerinde 
mütalealar S.frdettikten sonra ya
zısını şö~l.e bitiriyor: 

•Totaliter me'mleketlerde har
be sürüklenmek istemiyen insan
ların büyük bir yekun teşkil et -
tiklerine inanmakla heııhalde ıha
ta işlemiş olmayız. 

Ve işte bu devletlerin asıl zayıf 
tarafları da burada<lır .• 

TAN: 

Akagündüz •Yıldırım harbi. ad
lı başmakalesinde harb hakkında 

Adalar Suya 
Kavuşuyor 

Ağustos Ayında Su 
işi Bitecek 

Adalardaki su kanalizasyonu 
ikmal edilmiştir. Su tanklannın 
yanaşacağı iskele inşaatı tamam ı 

lanmış, depo tanzim olunmuş •

1 
tur. 

Avrupaya sipariş edilen mo -
törler vaktinde geldiği takdirde ı 
Ada Ağustos ayında suya kavu
şacaktır. 

Dolmabahçe Stadı 
Dolmabahçede stad)'Qtll inşa 

edilecek saha üzerinde bulunan 
kırtasiye deposu İzmite nakledile

cektir. 
Stad Beden Terbiyesi U. ~ü

dürlüğü hesabına yapılacak, pa
rası belediye tarafından üç se
nede ödenecektir. 

- Hangi neticeden bahsediyor
sun? Bak şu adama .. 

Sermedi göstererek: 

- Denizde onunla uzun boylu 
konuştular .. Anlaştılar .. Şimdi gö
rürsün onun kiminle gideceğini. 
Yanında kırmızı kordelası sal

lanan büyük bir beyaz şapkanın 
altında ışıldıyan gözlerini kırpı~ 
tırarak birdenbire meydana çı -
kan Selin derhal plajdan ayrıldı .. 
Caddeye doğru uzandı. 

Selin, caddeye gelinciye kadar 
arkasına bir kere olsun bakma -
mıştı. 

Caddenin ortasına gelince, müş
teri bekliyen otomobillerden bi
rinin yanında durdu.. Delikanlı • 
lar uzaktan bakıyorlardı. 

Sermed arkad~ile Selinin ya
nına yaklaştı. 

- Binelim mi, Selin hanım? 
- Daha fazla beklemeye lüzum 

yok sanırım.. Hemen binelim. 

tahminler yapmakta ve şu veya 
bu milletin, ~leketin istiklil 
ve hayatiyeti meV2Jllu bahis oldu
ğu zaman blitün hesabların altüst 
olacağından .bahsediyor ve yazı
sını şöyle bitiriyor: 

•Hulasa vaziyetin ve işin hakiki 
mahiyeti şudur: Bu yıldırım har
bi bir fantasmagoridir ve karar
sızlığa, yeise düşmP.k üzere bulu
nan bazı efkarı umumiyeleri avut
mak için ihtira edikni§tir. Bunu 
da çok görmiyelim. 

YENİ SABAH: 

Hüseyin Ca.hit cTehdidler de -
vam ediyor• adlı yazısında İtal -
yanların neşriya·tını mevzuu bah
sederek Türkiye ile İtalya arasın- · 
daki münasebatı tahlil ediyor ve 
diyıor ki: 

•İtalyan matbuatının neşriya -
tından o matbuatı kukla gibi oy
natan İtalyan devlet adamları ne 
umuyorlar? Bu, nafile yere, or -
tadaki havayı zehirlemek ve hiç 
bir tarafa menfaat temin etmiye
cek bir münakaşaya sebeb olmak 
değil midir? Biz Fransa ile haki
katen iyi bir iş yaptığımıza ve şar
ki Akdenizde ve Balkanlarda sulh 
ve emniyeti garanti altına aldığı 
mıza eminiz. Eğer İtalyanlar bu
nun aksini isbat etmek cür'etin.i. 
kendilerinde buluyorlarsa bu ha
kikati kendilerine bilfiil öğret -
meğe çoktan hazırız.,, 

VAKİT· 

Sadri Ertem •Harp olacak mı?. 
başıklı yazısında harb olup oLmı
yacağını mevzuu bahs~derek bir 
çok tahminlerde bulunduktan 
sonra yazısını şöyle bitiriyor: 

cMihver devletleri için bugün 
ciddi bir harb ihtimali mevzuu 
bahsolamaz. Ancak Çin meselesin
de japonya ile anlaşarak üç dev- / 
let arasında ibir taksim, ve yahut 1 
herhangi işbirliği mevzuu bahis 
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olursa Çini serbestçe istismar im
kanına malik olurlarsa, o zaman 
müstakbel harblerin çetinliji hak
kmda söylenecek söz kabnaz. Fa
kat Çin üzerinde üç devletin de 
serbestçe ve müşterek bir şekilde 
i-a.aliyet sarfetmelerine yine mu
kabil taraf imkan bırakım mı?. 

Eğlence Yerleri 
Tarifeleri 

Üç SınıfaAvrılan Yer· 
lerin Tarifesi Yapıldı 

Kıfuve, gazino, birahane, bar 
ve emsali eğlence yerlerini bele
diye ü~ sınıfa ayırmıştır. Her 
kaza dahilindeki eğlence y .?rle -
rinin listeleri hazırlanmış ' ka
zançlarına, mevkilerme gör~ sı
nıflara tefrik edilmişt.ir. 

İktısat işleri müdurlüğü ha -
zırlanan tarife nümunelerirıi da
imi encümene vermiştir. Eğlen
ce yerlerinde henüz 1938 se~si 
tasdikli tarifeleni muteber ol -
maktadır. Bir iki güne kadar ye
ni tarifelerin t~ik VP tasdıkine 

başlanacaktır. Her eğlence yeri
ne hangi sınıftan olduğu v-: ta -
rifesinin ne suretle hazırlanaca
ğı bildirilecektir. 

Sermed kapıyı açtı: J 

- Ben arkanızdan geliyordum. 
Sizi fazla bek.le~jfimi tahmin et
miyorum. 

Sermed bu söz üsöyler söylemez. 
CeWa döndü: 

- Sen de şoförün yanına otur 
istersen. Hava çok sıcak, otomo -
bilıde sıkışmamış oluruz .. 

Celal u.ysal bir gençü. İtiraz et
meden şoförün yanına atladı. 

- Ben zaten daima şoför yanın
da oturmaktan hoşlanırım. Haydi, 
hemen gidelim. 

Sermed, Selinle yanyana otur
dular. 

Otomobil hareket etti. 
Selin, otomobile ıbinerken, bir 

kelime ile: 
- İstanbula .. 
Diye seslenmişti. 

Sermed bir aralık, yavqca sor
du: 

istanbul 
Belediyesi 
istikrazı 

lstikrazın ilk Taksiti 
Belediyeye Ver.ildi 
&lediyenin Belediyeler Ban -

kasından yapacağı 5,000,000 lira
lık istikraza ait iki taraf arasında 
anlaşma olmuştur ki mukaveleye 
göre banka 2.460.000 lirayı 939 se
nesinde. 2.540.000 lirayı da 940 
senesinde belediyeye verecektir. 
İlk sene zarfında vereceği para
nın 400 bin lirasını teşrinievvelde, 
200 bin lirasını temmuzda, 500 bin 
lirasını eylfıLde, 200 bin lirasını 

birinciteşrinde, 360 bin lirasını bi
riıııiıkanunda. 500 bin lirasını mart
ta. 500 bin lirasını da nisanda ve
recektir. Bu taksitler, 'belediye na
mına iş bankasında açılmış he
sabı cariye yatırılacaktır. Tem • 
muz taksitine mahsuben dün İJ 
Ban.kasına 160 bin lira gönderil -
miştir. 

İki sene zarfında beledıyeye ve
rilecek olan bu beş milyon liradan 
3.150.000 lirası imar ptanı muci -
bince yapılacak istimlak i§leri için 
mütedavil sermaye olarak tefrik 
edilecektir. Bir milyon lirası oto
büs mübayaatına, mütebakisi de 
süt ve ekmek fabrikaları inşaatı
na tahsis edilecektir. 

Taksim lkışlasının belediyeye 
devri işi de bitmiştir. Belediye 
stadyom in.şaatı için Beden teıibi
yesi direktörlütü emrine, yaptığı 
istikrazdan bir milyon lira vere
cektir. 
Beyoğlunda yapılacak hastaha

nenin pianını deruhde eden mi -
mar Valter dün Ankara.dan şeh
rimize gelmiştir. Bir heyet dün 
Cerrahpaşa hastahanesinde top -
lantı yaparak yeni hastahanenin 
p.lanı üzerinde görüşmüşlerdir. 

Satie 
Tahkikatı 

Şahitlerin.Dinlenmesine 
Bu Sabah da Devam 

Edildi 
Satie'nin Fındıkhdaki Elektrik 

sergisi binasını değerinden çok faz
laya satın almak suretile hazine
yi zarara sokmaktan maznun De
nizbank erkanı hakkında açılan 

tahkikat bugün yarın ikma ledi -
lecektir. 

Dördüncü sorgu hakimliği bu 
sabah da bazı şahidleri dinle -
miştir. Kalb hastalığından muz
tanb olan Refi Bayara Doktorlar 
bir ay istirahat tavsiye etmişle~ 
dir. 

Diğer taraftan Dördüncü sorgu 
hakimliği yeniden bazı şahidlerin 
çağırılm~ma karar vermiştir. 
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Mareşal lzmire Döndü 
İı;mir, 5 (A.A.) - Büyük El'

kiruharbiye Reisi Fevzi Çak -
ma.k dün akşam §ehrimize gel -
miş ve büyük tezahüratla karşı
laıimıştır. 

- Y eşilköy taraflarında dolaş
saydık fena olmazdı .. 

- Niçin .. ? İstanbulda görürler 

diye mi korkuyorsunuz? 

- Hayır. Kimseden korkum yok 

benim. Fakat, şehir içi daha sıcak 
olur da. 

- Bugün !bu tarafta durgun bir. 
lodos var. Tam boğaz havası. Bü-

yükdereye kadar gideriz. 

Sermedin alnından hafif bir ter 
döküktü .. 

Celal bu konuşmayı işidiyordu .. 
Sermedin birdenbire sıkıldığını 

görünce: 

- Vallahi çok iyi olur, hanıme
fendi! dedi. Bugün boğazın çok 

serin olacağını tahmin ediyorum. 
Fl(Jrya ateşler içinde yanıyor. Sı-

cakten neredeyse kalbim dura -

cak .. 

Danzig ihtilafı, Avrupa 
için tehlike olmakta devalll 
yor. Gerçi henüz Almanya. 
best ,ehrin ilhakı için bir 
yin etmİ§ değildir. Fakat 
de yapılan askeri hazırlı 
gün bir emrivaki karşısında 
kılabileceğine delilet etm 
Tertib edilmekte olan plan 

Almanya bugün Danziat 
silah ve- malzeme yığın 
Diğer taraftan da •gönüllii 
•turist. namı altında ser 
re Almanyadan küliyetli 
da asker geliyor. Bu haz 
ikmal edildikten sonra ıbit 
Danzig ayanı, şehrin Alm 
ilhakını ilin edecek ve 
kendisine rnuahedelerle te 
len hakların istirdadı için 
bilse . girişecek olursa mü 
vaziyetine düşeceğinden 
garantisi bahis mevzuu bile 
mıyacaktır. 

Bugünkü şartlar altında 
bir muhakemenin sakat old 
asla şü~e etmemek lizımd 
hakika herkesin ağzında d 
sual şudur: 

- Bir Danı.ig için harb çı 
Danzig için harb çıkmaz; 

artık Danzig meselesi Dan 
selesi ıolmırktan çıkmış da t 
ve tecavüzü önlemek polit 
arasında bir mücadele m 
halini almıştır. Almanya 
tanı ilhak ettikten sonra D 
de kendisine iadesini Polo 
istedi. Polonya İngiltereden 
nat aldı.ktan sonra Alma 
bu talebini reddetti. Ve 
sonra da Polonya ile t~U 
rasında çok şümullü bir i 
muahedesi imzalanth. Bu l 
muahedesine göre, Polonya 
yati menfaatlerinin rnüdaf 
çin silAha sarılmıya mecbut 
lacak olursa, İngiltere ken 
yardım edecektir. Polonya .. 
giltere ittifakı, Almanyayı 
~n ilhakındaki muvaff 
sizlikten ziyade hiddetlen 
tir. Çünkü- bu ittifak cÇe 
me. adı verilen sulh ceph 
ehemmiyetli direklerinden 
Şimdi Almanyanın tabiyesi, 
zigi geri almaktan ziyade 
Polonya ittifakını bozmak 
sında toplanmıştır. Bunun 
tirme yolu cta İngiliz garan 
kıymetsiz olduğt.mu Polo 
göstermektir. Almanya, ay 
biyeyi 1904 senesinde Fas ~ 
deki İngiliz - Fransız itil 
pıldığı zaman da takib et 
zamanki Avrupayı bir harb 
ğine kadar getiren ısrar, F 
rinde bir hak temin etmeJtıt 
yade, İngiltereyi 1904 itilafı 
cibince Fransaya karşı 

taahhüdleri yapamaz bir v 
düşürerek İngiliz - Fransız 
tını suya düşürmekti. 

İngilizler bijfyorlardı ki 
meselesindeki Alman tazyııd 
şısında Fransayı yalnız bır 

yeni kurulan muvazeneyi 
edebilirdi. • 

Bu itrbarladır ki Danzig 
yapılacak olan bir emriv 
lonyanın mukabelesine 
dığı takdirde bir Avrupa 
doğurabilir. Bu vaziyette 
daha vahim bir safhaya 
olas Danzig çıll'mazındao k 
rolunun ne olduğu sorulal> ... 

1- Polonyanın ve !ngtl 
kat'i karar~arından emin 
manya, Danzi.gde emrivaki 
maktan ~aT.geçebilir. 

2- Bu emrivakii Danzig 
ne yaptırdıktan sonra huJ 
tireeeği akislere bakarak o 
hareket eder. Polonyanın ,,e 
terenin harekete geçtikler" 
rürse, Danzigin kendi b 
reket ettiğini iddia edere~ 
ler. Polonyayı harekete 
bir nokta husule getirme 
bakı benimser. 

3- Üçüncü fakat pek d1 
bir ihtimal de Hitlerin bit 
göze alarak, ilhakına kadaf 
mesidir. 

Herhalde Almanyanın b 
vaziyette sulh cephcsile 
göze alacağı çok ıüph 

... 
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Günün Meseleai: -
Balık Satışı için Yeni 

Talimatname 
Seyyar Balık Satıcılığının Yasak 

Edilmesi Çok Muhtemeldir 

B
elediye Sıhhat Müdürlü
lü Istanbulda balık sa
tışlarını tanzim için ha-

zırlamakta olduğu talimatna -
meyi sonbalınrdan önce ikmal 
edecektir, Talimatnamenin tat
bikine geçilmesine ald formali
te de kısa zamanda intaç edl -
lecek ve yeni talimatname son 
bahara kadar tatbik mevkiinc 
konacaktır. 

İstanbulda balık snhşı pek 
başıboş bırakılmıştır· Bilhassa 
Eminönündeki Balıkpırzannda 
ve uzak semllerde bulunan ÇM'

şılarda balık181' gayrisıhhi ve
saitle teşhir edilmekte ve sa -
tılmaldadır. 

Lisan 
1'11tıalli111li~i 

Üniversitedeki Lisan 
Kursları Takviye 

Edilecek 
Orta mclı.teblerden liselere ve 

liselerden Üniven>.ileye geçen ta
lebenin lisan b•lgi6ini arttırmak 

gayeıılle alınmakta olan tedbirler 
arttmlnu§ır. Lisan hocalığı ya -
pabllmek için sadece iyi lisan bil

menin l<Mi olmad1ğı, takrir kabi
liyetine de malik olmak i<!ab ede
ceği düşıinül1!rek üniversitede a
çılan lisan muallimliği kurslan -
nın tııkvlyeııi kararlaştınhnıştır. 

Bu sene yeniden kurı;a alınması 
' kararlaştırılan 60 talebeden bir 

sene sonunda yapılacak imtihanı 
kazananlar, muallimliğini yapa -

cağı lisanın konuşulduğu memle
ketlere göndffile.:eklerdir. Bun

lar bir ticne de yabancı memle -

ketlerde staj gördükten sonra or
ta mekteblere ve liselere muallim 
tayin edıleceltlerdir. 

Bu muallimlerin sayısı arttık -
ça orta mekleb ve liselerde lisan 
derslerinden çok daha iyi ran -
dıınan alınacak, tlnlversiteye ge
çen tale'be az, çok bil' Jio;ana aşina 
olacaktır. 

• 
A. vcılar Birliği Kongres1 

İstanbul av<ılar ..e alınlar ltır
liğiııden: 

Yeni cemiyetle.- kanunu mıı -
6blnce nizamnamede yapılan ta

dilat hakkında müzakerede bu -
lunmak üze.re birlik kon.gresi !ev

kaliıcle olarak 8 temmuz lro!l cu

martesi günü saat 13,30 da lbirlik 
merkezinde toplanacaktır. Sayın 

azamJzın behemehal gelmelerini 
rica ederiz. 

* Çakmal<çılarda Mustafa Sa
liıh cam•i imamJ Mehmed Ali dun 
Beyazıddan geçerken üzer>ne fe
naJ1k gelerek duşmuş ve başından 
yanlanmıştır. 
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Yan"' gibi bir adamın eline düş
melı.teki tehlikeyi takdir etmiyor 
değildi. Çünkü bu adam her törli.i 
fenalığı yapabılirdi. 

Sarı Yanis kaTşısına geçmiş, a
yakta duruyor, sanki genç k1zın 
kafasından geçen bütün diışünce-
len gözlerınd•n Jı. d ' o uyor u: 

- Size \urşcy ııoyliyeyim, dedi, 
ga'kın b~radan k"\'mak ;,,-in kafa
nızda bıı takım planlar tertib et

meyiniz. Ben ne i$lersem, onu ya
pacaks>nız. Ş>mdi kalkınız, be _ 
l'a ber aşağıya inecPgız. 

Kııı kolur~an tuttu, ... aldJrdı 
Ve odadan dı~arıyJ sıirükledi. za
vallı kız ·on drrcee mukavemet

siz bir halde ıdi. Hıç şüphcı;iz a-
ağıya indiği ı.an1an, orada bir 

lıolayıııı bulup kaçmayı düşünü
yordu. Fakat tıileğini tutan el ~-

Torik ve palamut mevsimi o
lan son bahar ve kış mevsimle
rinde bu balıklardan zehirle • 
nenlere sık sık tesadüf edilmek
tedir. Zehirlenenler ekseriyet· 
le bayat balık alanlardır ve 
bu balıklar da balıkhaneye u
zak pazarlarda satılmakta veya 
seyyar balıkçılardan tedarik e
dilmektedir. 

Yeni talimatname bu işi ıs

lah ve tanzim edecek, seyyar 
balık satıcılığı, ağlebi ihtimal 
menediletektlr. Bu cihet henüz 
tetkik edilmektedir. Balıkha

neye unk çarşılarda balık sa
tıŞJ da bazı kayıdlara tabi tu
tulauktır. 

Yeni Kadın 
Sigaraları 

Bayanların Yeni 
Sigarası Kalın, Fakat 

Paketleri Zarif Olacak 
İnılıisr !ar idaresi yeni çeşid ka

dın sigarası çıkarmak üzere tet -

kikat yapmaktadır. Hiılen iki çe
şid kadın sigarası vardır. •Hanım

eli>, •İsmet. adı veı·ıJen bu SJga
raların süriimü pek fazla değildir. 

Son 6enelerde kadınlar arasında 

sigara içenler çoğalmlştır. Kadın
lar ekseriya kendilerine mahsus 

ince sigaraya kalın sigaraları ter
cih etmektedirler. 

1 
Bu itibarla kadınlar için çıkarı-

lacak olan yeni çeşid sigaralar 
oormal kaJınlııkta olacak ve bu 

sigaranın hususiyetlerini içım iti
barile pek hafif ve gerek •igara 
paketinin, gerek sigarnnın pek 

zarı1, yaldızlı, suslıi olması teşkil 

edccektır. 

İnşaat Ustası 
Mektebi 

Hazırlıkları 
Yeni Okulda Teknik 
Tedrisat Gösterilecek 

Şehrimizde bir inşaat usta mek

tc<bi açılacağını yazmıştık. İstan
bul maarii müdürlüğü bu hususta 
tetkikata devam etmektedir. Mü

na6ib bir bina bulunduktan sonra 
faalfycte g~ile.:ektir. 

İn:;aat ustalarının hemen ht'pSi 
çekirdekten yetişmedir. Bunlar 
i~in biı mekteb açılıp teknık ted

risat yapılmasının çok faydalı o
lacağı anl<lşılmıştır. 

Ankarada böyle bir ~kteb 
ml"llCuddur. İ.ı;tan'bulda da bir in
şaat usta mE'klebi açılmasile ş<-h

rin buyuk mtiyaçlarından biri 
da-ha temin edilmiş ola~aktır. 

lik bir ele benziyordlı. GeTM; kız 

sordu: 
- Beni böylr: ntrıye gotdrü -

yorsu·nuı.? 
- Sizi emin bir yere koymak 

istiyorum. Hatta polise müracaat 
etmcğe de karar verdim. Fakat 
poli6 gebnciye kadar siıi şarap 

mahzeninde muhafaza edeceğim. 
Şarab maltzeninın agu· kapısı 

a~ıldı. Bir başka kapı daha peyda 
oldu. Genç kızın bu kapmın çe
likten yapılmış zırhlı bir kapı ol
duğuna dikkat etmişti. Bi!şeyler 
sövlemek istedi, söyliyemedi. Çün
kÜ Sarı Yanis §iddetle genç kızı 
karanlığa ıjoğru itmişti. Kız içe
riye girdıkten sonradır ki, lfım
bavı yaktı. 
Mıs Holand~ böyle göz göre 

gcire hapi•haneye atılmamak için 
kuvvetinin yetiştiği kadar kendi
sini müdafaa ediyordu. Fakat Yu
nanlı pe<. kııvvetliydı. Kızın ba
ğırmasına miini olmak ıçın bir 

Daha Ağır Başlı 
Olmalıyız 

P 
arti P"UP müzakıoreleriıı.e 

dair Anadolu ajansının son 
verdiği bir havadis, bizi 

miitcessir etti. Ajansın bu tebli • 
ğinden anlıyoruz ki, bir sabah re
fikimiz, lüzumsuz bir fikrin neş
rinde vasıta olmuştur. Memleke
tin umumi düşünüş ve menfaat 
birliğine aykın gelen bir yazıyı 
bu refikimiz ne retmekte bir mah
zur görmemiştir. 

Ajansın bülteninde aynen §U 

ibare var: •Söz alan hatibler ma
kaleyi neşreden ııazeteyl takbih 
ve tenkld edici miitalealanndan 
sonn, gerek makale sahibi ve ge
rek makaleyi neşreden pzte hak
kında emsaline ibret olacak ka
rarlar verilmesine dair teklifte 
bulundular.• 

Bn ibarenin kullanılma'1na, ar
zu ederdik ki, şuurlu Tiirk mat • 
buatı meydan vermesin. Bir ga
zetenin ne;şriyatını idaııe etmiek 
çoluk ç~uk işi, hulya ve heves işi, 
şahsi kapris işi değildir. Daha 
mazbut, daha ağır ba,Jı olmalıyız. 

BURHAN CEVAD 

Trenlerde 
Kalabalık 

Devlet Demiryolları 
Yeniden Tedbirler 
Haydarpaşa - Pendik banliyö -

sünde yaz münasebetile trenler 

pek kalabalık olmaktadır. Bilhassa 
tatil günleri birçok kimseler a

yakta seyahate m~dbur kalmakta, 
diğer gıinlerde de salıah ve ak

şam vagonlarda yer bulmak müş
kül olmaktadır. 

Devlet Demiryolları id-areı;i va
ki şıkayetleri nazarı dikkate ala

rak vagon adedini arttll'IIlağa ka
rar wrmiştir. En ziyade ikinci 

mevki vogonkır kalabalık olmak
tarur. Bu itibarla ikinei mevki va
gonlar diğerlerine nazaran daha 
fazla iHive edile.:ektir. Ayni za -

manda ik~i ım<'vki bilet <ıldıkları 
halde yer bulamıyanlar birinci 
mevki vagonlarda seyahat ede'bi
Je.:eklerdir. 

Devlet Demiryolları idaresi icab 
ederse tatil günleri sabah ve ak
şam tarife harici ilave trenler kal

dıracak, halkın rahat seya,Jıat l"l
meo;ini temin ede.:ektir. 
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Şehir Hastahanesi 
ŞehirdE· yenifkurulacak hastane 

planlan hazı.rlanmalctadır. Müte
hassıs Valter tarafından yapıl -
makta olan planlar liç aya kadar 
ikmal edilccEktir. 

Belediye bütç~in.- yeni şehir 

hastanesı ıçin bir milyon iki yüz 
bin lira inşaat masrafı konmuş
tur. 

* Balatta oturan Halim oğlu 
Mustafa adında bir çocuk Balatta 
kili,;e duvarı üzerine çıkarak oy
namakta iken düşerek bir k.oln 
knılmıştır. 

POLiS 1 
) . 

Ve .. Mahkemeler 

Açık Göz 
Müşteri! 

Köfteleri Almış, Fakat 
Parasını Vermemiş 

D
ün saba,Jıleyin, Sultanah -
medde köfte.:i Recebin çı -
rağı Sıdkıyı aralarında çı

kan kavga sonunda döğen ve ha
karet eden Nuri isminde .bir gen
cin duruşmasına Sultanaruned ü
çüncü s~ ceza mahk<>mesinde 
başlandı. 

Hiidiose şöyle olmuştur: 
Nuri dün öğle iizeri köfteci Re

cebin dükkanına girerek, iki yüz 
elli gram ekmekle 3 ·köfte istemiş. 
Receb köfteleri ekmeğin araı;ına 
koyduktan sonra Nuriye vermiş. 
Nuri alacağını akhktan sonıra pa
rasını ödemeden derhal dükkan
dan çıkmış ... Çırak Nuri bu açık
göz müşterinin aldığı malın pa -
ra.sını vermediğini farkedinC<', ar
kasıllilan koşmuş, kendiı>inden 

para istemiş ... Fakat Nuri ekme
ğin ve köftenin parasını verme -
diği gibi, <k~ındisini yolundan çe
virdiği çn çırağa hakaret etmiş, 
ağzına geleni söy !emiş, sonra da 
yumrukla suratına vurarak, sol 
gözünün üstünü şişirmiş ... 

Nuri mahkemede suçunu inkar 
etti. Sıdkıyı dögmediğini ve ona 
fena sözlerle hakaret etmediğini 
iddia etti; fakat suçu şahidlerin 
ifadeleri ile sabit olduğundan bir 
ay dört gün ılıapis cezasına mah
kfun edıldi ve 3005 numaralı cür
müm~hud kanununa tevfikane 
derhal tevkif edildi. 

1 
KISA POLiS 
HABERLERi ·--· * Edirnekapıda Sı.ı:•na;eşme 

mahalleı;inde oturan Hayri oğlu 
Nureddin adın<la b•r ge~ Fatihde 
240 num31·alı tramvaydan atla -
mak isterk~n dı.şcrek muhtelif 
yE<rlerinden yar alanmıştır. * Kasımpaşada Tahta!ırın so
kağında oturan Mehmedin 8 ya -
şındaki oğlu Hüseyin sapanla oy
narken, taş sağ gözüne isabet e
derek yaralanmıştır. * Nişantaşında Çınar sokağın
da 49 numarada manav İstavro 
Pan.galtıda bır habçede kaysı a
ğacrna çıkarak kaysı toplamakta 
.ıten dal kırılmış ve d · erek tıa

şından yaralanmıştır. * Kasımpaşada Yakubağa ma-
hallesind~ oturan 1\fazlümun 7 

yaşındaki oğlu Zeki ekmek bıça
ğile oynarken parmaklarını kes
miştir. * Eyıibde ()'(uran Hafi;-enin 3 
yaşındaki oğlu Lfıtfi evin merdi
venlerinden düşerek muhtelif 
yer Jelinden y aralamnı;;tır. * Dün sabahki f>rlına esnasın
da Kaqıkôyde Acıbademde Mual
lim Galibın e\'ine yıldırım düş -
mü.ş, evin b~alannı ve elektrik 
t<'sisa1ını tahrib etm!Ştır 

Nobetçi Doktor 
Nerede? 
Ona Bir Çift 

Sözüm Var 

A
sliye dördüncü ceza mah
kemesi dün öğleden sonra 
Gureba hastaneı;i bevliye 

müehaıısıın Mehıned Aliyi tahkir 
etmekten suçlu Zeki isminde genç 
bir marangozun duru~asını yap
tı. 

Müşteki doktor ma:hkemede şu 
ifadeyi verdi: 

- Dün, çalışmakta olduğum 

hastanede nöbetçi idim. Saat 17 
de, Cihangirde bir yapıda çalı -
şırken düşerek yaralanan ihtiyar 
bir işçiyi otomobille hastaneye 
getirdiler Zeki de babası ile be
raberdj. Hastayı muayene ettim. 
Yarasının hafif olduğunu gördüm. 
Hademeye hastanın yarasına pan
suman ve serum yapması için pan
sumancıyı çağırmasını söyledim 
ve ben de o sırada ağırlaşan bir 
hastaya bakmak için, oradan ay
rıldım. 

Zekinin babası yarasına pansu
man yapılmasını beklemeden, 
hastaneden çıkmış ve o civarda 
bulunan evine gitmiş. Zeki baba
sını evde gôrünce ·hiddetlenmiş, 
hastaneye geldi. Ben o sırada nö
betçi odasında bulunuyordum. 
Zeki hademeye hıta'ben sert bir 
sesle: 

- Nerede o nöbetçi doktor? di
ye bağırdı. Ona bir çift sözüm var: 
Onun ağzmı , burnunu yırtacağım. 
Ve galiz küfürlerle beni tahkir 
etmeğe başladı. 

Ben bu sözleri ışıtince odadan 
dışarıya çıktım. Hademeyi çağır
rum. Zeki de onun arkasından 

geldi ve odaya girer girmez frk
rar hakarette bulundu. 

Marangoz Zeki d" ~unları ~y
ledi: 

- Dün mühendis mekte>binde 
babamla beraber .bir yapıda ça
lışıyordum. Bir ara babam üze
rinde bulunduğu ıbkeledcn d\Jştıi, 
sırtından yaralandı. Onu deıtıal 

bir otomobil ile GurE'lıa hastane
sine götürdüm . Nöbetçi olan dok
tora babamı mua ·ene ve tedavi 
etmesini rica ettim. Doktor has
tayı muayene ettıkten sonra ha
demeye pansırr\ancıyı bulmasını 

söyledi. Hademe ile bt'raber haır 
tanede 11>ansımancuyı ~amağa 

başladık . Fakat bulamadık. On 
be~, yirmi dakıka sonra, biraz ev
vel ba:bamı .bıraktığım yere dön
dügüm zaman onu orada bulama
dım. Eve gittim. Babam yatakta 
ya1ıyordu. Kendisine hastaneden 
neden geldığini sordu.m: 

- Ne ya·payım evlfıdmı, dedi, 
bekledim, bekled•m, kimse bana 
baıkmadı. Ben de eve geldim. 

Buna pek müteessir olmuştum. 
Babamla birlikte tekrar has -

tahaneye gittim. Doktoru sor
dum. Odasında olduğunu . öy
ledıler. Odaya gırdiğim za -

"'ö~L O·M '~ ç ç N.·.BE·R,i: 
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Çevıren: MU ALATUB 
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eliyle de aj:·zını kapattı. Kulağına 
· eğilerek: 

- Ben ~ana evvel«> söylemış
tim. Amma srn beni dinlemedin, 
dedi. 

Mis Holandanın güzel yüzü kın 
ve hidde~tcn kıpkırmızı kf?sı! -
mişti. Bu Yuna-nlıda insanı kcır

kudan hakikaten olduğu yerde 
donduran bir kuvvet vardı. Mis 
Holanda artık kuvvetlerini tü -
ketmişti, daha fazla mukavemet 
edemedi. Yere yıkıldı. 

••• 
Kendı~inc geldiği zaman, )'>Or-

tatii bır karyolanın lİ>erıne yatı
nlmış olduğunu gördü. Derhal 
ayağa kalktı. Sarı Yaniı; mey -
da·nlarda yoktu. Kapı da sımsıkı 
kapalıyd.. Mahzen rütubetli de

j.'ildi, hattıi tertemizdi. Duvarları 
çinilerle tezyin edilmijti. Tavan
da iki avize ortalığı aydınla • 
tıyordu. Genç kız etrafına ba -

kındı. Bir yemek ma~ası. bir san
dalye, bir de ;;vnalı tuvalet ma
faSı gözüne ili ti. )lcrede olduk
)arı anlaşılaır.ıyan \'anıilc1'1C:-ırle-r 

rnaiı2tntn -ha ·asını dPğrstırı.yordu . 
Genç kız muhakk•k kı bır haois-

haneve dü~tügünü anlamı tı. Fa
kat düşündü. Acaba burada yal
nız mıydı? Olur ya, kendisi gibi 
bedbaht bir iki itişi daha pekala 
buraya atılmış olabilirdi 

Mahzenin içinde ist;kşafa çıktı. 
Nihayette hır kapı d<>ha gözüne 
iliştı. Evvela y\vaş yavaş, sonra 
bütıin ku\"\·etile bu kapıyı ae -
mağa uğraştı. Nafile! Cebinde 

küçük bir poşf'I bıılundugı. akiı

na geldi, içinden bir çakl, bir kıi
çuk makas çıkardı. Bu küçük ma
ka la gazeıelcr<lc Sarı Yan;se a•d 
hoberler var~a, onları kesi,•or, 1n· 
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Terkos 
Takviye 
Ediliyor 

Vakit Vakit Sular 
Kesilmemesi için 

Tedbirler 
istanbıılun lerkos suyu me.,c -

lesi bir türlü tamamen h lledıle

memektedir. Geceleri sular keo;il
mekte, şikayetler her gün biraz 
daha artmaktadır. 

Belediyeden verilen malfunata 
göre 'bu meselenın sureti kat'iye
de halli için faaliyete geçilmiştir. 
Şerurde su milüarı arttınl).cak, 
İstanbul geceleri de susuz bırakıl
mıyacaktır. 

Belediye yeni tesisat vücude 
getirmektedir. Mevcud su, bu te
sisatla takviye edilecekt~r. Ada -
!arın su derdi halledildikten son
ra oraya da terkos suyu nakledi
leceğinden mcvoud suyun takvi
yesine şiddetle lüzum hasıl ol -
muştur. 

Diğer !~raftan yangın vukuun
da da su buhranili! karşılaşılma -
ması için esaslı tedbirler alın -
maktadır. 

İnhisar 
Kolonyası 

Ucuz ve Çeşidli Kolonya 
Çıkarılmasına 

Çalışılıyor 

Kendi Kendilerine 
Gelin Güvey Oluyorlar 

B ulgaristanın, kendisini bu 
kadar ağu tartınasındaki 
sebebimi bir tiirlii anlıya-

mıyoruz . . Yıllardanberl, Bulgar 

politikasının esasım lfttkıt e<Ben 
tereddüd ve karanızlık, öyle zan
•e•liyoruz ki, Bulgar komşı.ılan • 
mua, hayallerindeki araziyi J..a

zanchnıuyacak, belki de, onlara 
claha zararlı neticeler doğnraca!<
hr. 

İngil~ce bir siyasi mecmuanın 
yazdığına göre, Bul&ar do · tları

mıza, Dohrlce, Garbi Trakya ve 
Akdenizde bir mahreç verilse ı. •• 
le, yine tatmin eclilmi~ olmazlar, 

Balkan paktına girmeği viidct • 
mez.l.ermi,... Ru takdlrd>e dalı~ 
videdebileceklcri şey, ancak, bir 

harb vulrnunda bitaraf kalmak -
ınış. .. 

Evvela, hemen söyliyellın ki, 
hiçbir devlet, Bulgaristan he5a -
bına bir karış toprak fedakiu}ı _ 

ğında bulunmayı aklından dahi 
ge.;irmemektedir. O halde, Bul -

garların yukarıda kaydettigimiz 
anula.rınm tahakkukuna asla im· 
kin yoktur. Öyle zannediyonız ki, 

Bulgar komşularunu. kendi ken

dilerine gelin güvey oluyorlar. 

Sonra da, Bulgaristanın, kendisini 
bu kadar fazla nau çekmesinin 

M!beblerini bir türlü anlamıyo • 

ruz. Gelecek büyük bir dünya İnlıısarlm ıdaresi piyasaya ya
rım litresi yüz kurusa seksen ğe
re.:elik kolonya çıkarmıştır. İn -
hisar kolonyasını te:rcih edenler 
bulunmakla beraber halka ucuz 
kolonya temini gayesile çıkanlan 
bu kolonyafar, serbest knalata 
hiçbir tesir yapmamıştır. 
Yapılan tetkikata göre, bunun 

sebebi inhll;ar kolonyasının ucuz 
olmamasıdır. İnhisarlar ida.resi· -
nin kolonya çıkarmağa teşebbüs 
ettiği SJralarda kolonyacılar tela
şa düşmüşler, devletın hususi te
şebbüslere zarar verecek :rekabet
te bulunmıyacağı hakkında.ki parti 
nimmname:sinin maridei mahsu -
sasına islinad.-n Ankaraya müra
caate karar vermişlerdi. Fakat ko
lonyacılar mute:ıddiod loplanlılar

dan sonra bu •müracaatten vaz -
geçmişlerdir. Bunun da •<-bebi, 
l<e>lonyacılarm toplantJları esna
sında piyasaya çıkarılan kolonya
nın yarım 1'trl'6in(' 100 kuruş fiat 
konmesidir. 

1, harbinde, Bulgarlar, bitaraf kal

mayı düşünüyorlarsa, böyle bir 
müstakbel cihan haileainde, bita· 

raf kalmanın imkanı, yeri ve ma
nası olamıyacağını takdir edemi 
yorlar, demektir. Herhalde, blta• 

raf değil bir taraf olmak zaruret 
l ı ve ihtiyacını unutuyorlar. 

Verilen malümata göre inhisar
Ia.r idaresi kolonya çeşıdini arttır
mak üzere faaliyete gııı,:erken fı

atlarında imkan nitibetinde ten
zilat imkanları da arıyacak\Jr. 

man doktor, bir karyolaya u
zanmış, gazete okuyordu. Neza
ketle hastama bakma~ını söyle
dim. Doktor. 

- Ben şimdi kafamı dinlendiri
yorum, nastaya baka.marn, dedi 
ve beni odl>Slndan koğllu. Ben 
kat'iyyen ona hakru·et etmedim. 

Heyeti hakime dinlediği satııd

lerin sözleri ile marangoz Zeki " 
njn suçunu sabt gördü, onu 20 
gün hapis cezasına mahküm eti i. 
Fakat sabıkası olmadığı için bu 
cezanın teciline karar verdi. 

rihlerHe birlikle patrona JOOIPri
yor, ,onra dosyru;ına koyıı\•urdu . 

Koca kapının karşısınd.ı bu ku
çük mak•.sın hiçiıır ehemmiyı:tı 

yoktu. Fakat ne ek olsa, yııı~ :şe 
yarar bir alet sayılırdı. Mak3sm 
parmak geçirilecl·k deliklcr•ıı i 
mendiUc sardı \'C masanın ü1rri· 
ne bıraktı. 

Ayni zamanda da hizrnctçikr'll 
bu mahzen hakkında söyledikle
rini hatırlamağa çalışıyordu . 

Ve bird<'nbire aklına geldi. Bu 
mahzenın altında bir ba~ka mah
zen daha var Ahçı kadın Madam 
Bilin söylediğine g<ire, bu mah -
zenin kapısı iyice kapatılmı~tı. Bu 
kapı da küçük merdivenin yanı
başında idı. Belkı bu kapıyı aç
maga mu\'affak ohırsa, dış-.mya 

çıkacak bir çare bulab•lirdi. lki 
mahzen arasında bir irtibat ka
pısı olrr,ası lazımdı. 

Dikkatle mahzen•n içinde do -
la.,<l!Jlaıl:a başladı. 

Sonra, biE, §ODU da söylemeden 
geçemiyeeeğis kiı Bulgar kom~ U· 

lanmız, kendilerini bu kadar çok 

· ağır tartmakla ve pahalıya •at -

ınak istemekle, hiç de hakikat ifa· 

desi isinde bulunmuyorlar. 

,, 

BEŞAD FEYZİ 

Birimizin Derdi 
Hepimizin Derdi 

Hayat Pahalılığı Ve 
ihtikara Misal 

Bir ek1Q'UC9Wlm. 7uqor: 
•Raya& ıraJuWlıft hakkında ra
ııddude blr~lt •evlyal yapılı -
.,.,, Halk da. bundan •lkaye~ı -
dk. G~çcn «iin 11.apmın on ünden 
ııetuıo s~onlw. Kilon C ka -
~-- _.hk ederdl eldım. EY
Yt:li. ız kurwı:tan Jlapı a.ch. Son.ra 
6 kuruşa raaı oıdo. Fakat. İstan-

1: lnıhla sa:rfl}'• denen bir lltllltlnde 

lılr --· • dvuülıl balılıal
da.11, toianm kilOIRIDD l:; kurusa 
aldıCını aö:tl("dl, Blr k.uruf a.Nı 
vcrmlyo.rlarm.,,.. Solan, bildfflmlz 
bir cıda maddesidir. Pek d~ &lum, 
,.ı.un bi....,y dei!ldlr. BI- mem
lelıdbnı.de meb•al ınlktanla J•
ütlr. Bir lıakkal diikbnmda 15 
k.aruşa. satılmalı pahalı dciU mi
dir!. mc olmazsa. ne old:vfu ma
lim ve memlelıellmbıde yeıı.en 

-terbi flallarmı wcuıılalmalı 

Çimento ile döşenmiş olan yere 
ayrıca gemş b1I halı serilmışti. 

Genç kız, kapıdan itibaren bu ha
lıyı kaldırmağa başladı. Yarısın
dan fazlasını kaldırmı~lı kı, alt 

kat mahzene methal vazıfc-sıni 
görebilecek hi~-birşey görmemı~
ti. Masayı kaldırmak •s((..Jı. Fa
kat masanın dort ayağından ye
re mıhlı olduğunu gördü. 

Acaba bu masayı neden boy le 
olduğu yere :mıhlamışlardı. Genç 
luz buna pek akıl erdiremcd" Diz 
çöktü, masanın altını aramağa 

başladı. Aya-klarile yeı e vurd , 
O zaman masanın alt tarafının b<ı. 
olduğunu anladı. Derhal çakıyı 
aldı ve halıyı koomeğe ba~ au~ 
Ni'hayet masanın altından bir """ 
pak meydana çıktı. 

Kapağın demir bir halkası var
dı. Halkayı yakaladı, çekti ve 
kapak acıl.dı. 

(Dtı•amı ıııır} 
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1 İNGİL TERE - ALMANYA 1 

9 35 Deniz itilifı 
Yenilenecek mi? 

İngiltere İle Almanya Arasında Bu 
Yolda Müzakereler Başlıyabilir 

Harb Gemilerinin Tahdidi Temin iG 
Edilirse Sulh Daha Fazla Kuvvet ;:,;::.--

Bulmuş Olacak_!!_r 
935 de İngiltere ile Almanya a

rasında bir deniz anlaşması imza
lanmıştı. Buna göre AlmaPyanın 
denizde kuvvetlenmesini İngilte
re kabul ediyordu. Şu şartla ki Al
man yanın donanma inşaatı İngil
tereninkinin % 35 inden fazla ol- 1 
mıyacaktı. Fakat Almanya kendi ı· 
donanmasının bundan fazla olrnı-

yacağını kabul etmekle istikbal i
çin her türlü ihtilafın önüne geç
mek istiyordu. Almanyanın bunu 
böyle kabul etmesinde siyasi mak· 
sad vardı. Nihayet unutulmamış
tır ki Almanya bir kaç ay evvel 
bu anlaşmayı borou. Artık ken -
disini İngiltere ile olan % 35 nis· 
betini muhafazaya mecbur bil -

İngiltere ana vatan filo sundan bir parça 

FRANSA • iTALYA 
Fransanın Korsikaya 

10.000 Senegalli' nin 
Nedir? 

Getirdiği 
Vazifesi 

1 
talyanlaır bir zamanlar Korsi

kadan çok bahsettiler '< alnız 
Korsika değil, Fransanın elin· 

de bulunan daha başka yerleri de 
istemişlerdi. Bununla beraber İ
talyan gazetelerinin altı yedi ay
lık gürültülü neşriyatı bir tarafa 
bırakılırsa Roma hükfunetinin 
§imdiye kadar Paris hükfunetine 
resmi şekilde ve herhangi suret
te vazıh bir talebde bulunmadı
ğı söylenmektedir. İngiliz gazete
lerinde okunduğuna göre Fran -
sızlar son zamanlarda Korsikaya 
tam 10.000 zend asker getirmiş-

leroir. Bunlar Senegalden getiril
miştir. Senegal kıtaatı Umumi 
harlxie Fransız ordusunda çok iş 

gördü diye şöhret kazanml§tır. 

Londralı Deyli Ekspres gazetesi 
Senegalli askerlerin talim ve ter
biyesinden bahsederken bunların 
radyodan iyi anladıklarını ve rad
yoyu iyi kullanabildiklerini ya -
zıyor. Bunu da onların zekalerına 
misal olarak gösteriyor. Gene bu 
Londralı gazetenin dediğine gö
re bir harb çıkarsa Fransızlar he
men Sarounyayı İtalyanlardan a
lacaklarmış. 

vin içinde Paşanın sofrası, Paşanın iltifatı, 

P.a~n şöyle dedi, böyle yaptı .. Diye bir sürü geveze
lik dinlemekten benim de, annemin de başımız şiş
ti. Eğer dairede de böyle yapıyorsa vay geldi, me
ın u darın başına! 

Anlaşılan babam, çenesinin açılması için böy-
le bir fırsat bekliyormuş. Meğer. 

Bir Alman kruvazörü 

medi. Şimdi gene bu mesele mev
zuu bahsoluyor. İnl! ; 'tere tarafın
dan verilen notaya Almanya ce • 
vab veriyor. Berlin ile Londra 
arasında bir münakaşa var. 

Bununla beraber Alınan mat -
buatı bu anlaşmanın ne gibi ~ra
it altında 935 de bahsedilmiş ol -
duğunu yazmtyorlar. 

935 de Alamnya yeniden silah
lanmağa başlamıştı. Karada, de -

ni:zıde ve havada o zamanki şerait 
ile şimdiki ve ymtut geçen sene -

denberi devam eden vaziyet ara
sında ne kadar büyük fark var -

ılır! .. 935 de Almanyanın planı 

herhalde İngiltereyi kuşkulan -

dırmaktan son derece çekinmak, 

İngiltere ne derse onu yapmaktı. 
Bu suretle İngiltere ile dostluğu

nu ilerletmiş olacaktı. Almanya 

bu suretle Orta Avrupada yalnız 
kalarak istediği gibi hareket ede

cekti. Onun için denizde İngilte
reye karşı rakib olmıyacağını gös
termek istiyordu. İngiltere ile de

nizde rekabetin neye vardığı ma
lumdur. 

Şimdi Alman gazetelerinin neş
riyatına bakılırsa İngiltere o za

man Almanya tarafından ka'lıul 

edilen bu teklifin ehemmiyetini 
düşünmemiş. Algemeine Zeitung 

diyor ki: Hitler 935 mayısının 21 
inci günü bir nutuk söylemiştir. 

Bunda İngiltere imparatorluğu -
nun vaziyetini Almanyanın tanı

yacağını ve ona mukabil Alman -

yanın da Avrupadaki vaziyetini 
İngilterenin tanıması lazım gel -

diğini ileri sürmüştü. İşte bu İn
giltere için en müsait bir fırsattL 

(Devamı 7 incı sayfada) 

İhtiras. 
Menfaat! 
Ri:za!. 
Gevezelik!. 
Hoş görmek. 

ziyade memnun kaldılar. Her vakit için teşrifinize 
intizar ederler. 

Hep ondaymış ve. Bunlar şimdiye kadar bey
nimin ıçinde uyuşup kalan birer kurd gibi canlan· 
nıayı bekliyorlarmış!. Dün de vapurda, paşa

nın katibi mi, kapıkahyası mı nesi biri var. Onu 
görmüş. 

- Aman efendim o, ne iltifattı?. 
Di' or, bir da!ha demiyor. 
- Birinci rr.evki salonda herkesin kulağı biz

deydi, hepsi Nazmi Bey Nedim'in bana karşı olan 
muamelesfrı hayranlıkla seyrediyorlardı! 

Diye bütün mülakatını ballandıra ballandıra 

bir an:atıyor ki ... 
Nazmi Bey Nedim, gıiya buna demiş ki: 
- Pa. a hazretleri sizinlQ ~rüşmelerinden pek 

Sonra ilave etmiş: 
- Paşa hazretleri teşrifattan hoşlanmazlar. Siz 

sık sık ziyaretlerinde bulunalbilirsiniz. 
Bılmemki, adamcağız nereden de bu lfıfı söyle

miş . .Şimdi, ikide bir peder bey; 
- Hanım ... Ne dersin cuma günü bir uğrasam 

mı?. 

- Kızım, perşembe akşamı yemekten sonra 
gidelim mi?. 

Diyip duruyor. Ben: 
- Gidemem. Siz isterseniz, kendiniz, gidiniz. 
Diyorum amma, insanı, 
- Ooof. Bıktım artık, ne istersen yap!. 
Dedirtecek kadar sıkıyor. 
Ne bu kaza olsaydı, ne de bu paşayı görseydik. 

••• 

jMeraklı Şeyleri 1 

BEYHUDE VAKİT KAYBETMEMEK 

iciN 

Umumi hastanelerde ve hususi kil· 
nlklerde hizmet eden hastabaJı:ıcı hem· 

tireler, hademeler vak.itlerinin 1Mi.yük 
bir kısmını~ salondan salona. odadan 

odaya cıtmek suretlle l'eçirirler. Hem 
beJbude vakit kaybederler, hem 70 • 
rulurlar. 

Ah Bu Arkadaşlar! 
F

erid Sinan ya· 
zı işleri oda- l 
sına girdi. O

dada sağ köşede-

Yaza.,: MEHMED HlCREO 

·:e bekar bir kız olduğunu sôylr 
ıen Bayan. Ferid Sinana bütfJJl 

kayelerini, röportajlarını, ve f~ 

Bunu dik.at nazara alan Parisli bir 
milhendls yeni hlr ilel lcad etmiş. 

MüşterJlerln baş uçlarındaki masanm 
üzerine konulan bu iletin, bildlilml:a 
otomatik telefon aıetıerlnln kadranı 

ıibl bir kadranı var. Davet sebebleri 
resimlerle l'ÖsterllmJ.ş: Hastabakıcı 

hemşire, yemek, su, lipa, buz iorbası, 
l'azete, telefon, rad70 ..• 

Hasta, küçük bir manivelayı çevi .. 

rJyor, lstedifi ıeyln üzerine l'etirlyor. 

Sonra bir düğmeye basıyor. Hemşire .. 

terin, hademelerin buJunduiıı salonun 
duvarındaki büyük bir levhanın üze ... 
rinde hastanın yatak numarası, istedi

il şeyin resmi ıörüniiyor. Beıntireler, 
hademeler bu suretle l'idip gelmek ... 
ten, zahme& çekmekten kurtuluyorlar. 

ki masada yazıla
rını yazmakla meş
gul bulunan arka·. 
daşı Adnan Fey
yaz'a selfun verdi; 
cMerhaba!> dedi. 
Şapkasını port • 

1 
ı .!arını büyük bir zevkle okudu· 

'{Unu, kendisini ve eserlerinı tıt· 
..ı.r ettiğini, beğendiğini yazıYor 

SOY ADI OLllllYAN ADAM ÖLDtl 

Şlkacoda 51 yaşlarında, doktor Oa
levud adlı blr adam ölmüştür. Bu &· 

da.mm, kanun hilitma olarak soy adı ı 
yokmut. Ailesi, dünyaya celdlii zaman 

bir SOT adı vermek için lhtllifa düıı - 1 
müşler, nlhaye& •biiTilyünce kendi bir 

soy adı intihab e&sln! .. • demişler. Co -

cuk, soy adsız büyümüş. Büyüdükten 
sonra da buna lüzum cörmemiş .•. 

DEVLET KUŞU 

Birdenbire servete konan, zenrin o
Janlarda.n bahsedrken: cBa.şına dev .. 
le& kutu kondu..» derler. 

Buna, Kaltfombalı maden amelesi 

Merced'den daha siizel bir misal o • 
lur mu? •• 

Bu amele, maden ocağında çalışır· 

ken kafasına kocaman bir laf parçası 

düşer. Tabii oersemler, bayılır. Neden 

sonra kendine l'elince, başına düşen 

kocaman !aşı kaldmp bir larafa koT
mak, işine devam etmek isterken ne 

cörse befenirslnizT Taşın içerisinde 

390,000 Türk lirası kıymetinde bir altın 
külçesi. 

MİKROBLARA DAİR 

Alimlerden birinin yaptıiı fenni bir 
araştırmaya cöre blr ormanda. blr 

metre mikibı yerde tO; Parlsln Opera 

meydanının bir metro mJkii.bı yerinde 

10,300; apartımanların bir metre ml

kibı yerinde 15,000: bir kahvehanenin 
bir metre miki.bı yerinde 450,000; bü

yük bir mafaıanın b u kadar bir 7erfn ... 

d'- Z milyon m ikrob varmq ... 

Doktorun Öğütleri : 
Denize Nasıl Ve Ne 

Zaman Girmeli? 
Aç karnına denize girmek 

muzırdır. Çünkü midede hiç 
bir şey olmadığı zaman yapı
lan hareketler fayda vermez. 

Sabah kahvaltısından biraz 
sonra denize girerek hareket
lenmek sıhhi ve faydalıdır. 

Güneşte fazla durmak ta 
muzırdır. Güneş çıkmadan 

denize gi.rnlek muvafık de -
değildir. Çünkü ~cenin ru -
tubeti vücude ve bilhassa ci
ğerlere tesir yapar. Bu se
beble güneş çıktıktan iki saat 

1 
1 sonra denize girmek sıhhat-

du. Ve oturur, o
turmaz cebinden 
bir deste kağıd çı· 
kardı. Bir müd -
det bunları göz-
den geçirdikten sonra bir taneeini 
ayırdı Bunu okumağa başladı. O
kurken bazı satırları kalemi ile 
çizdi. Bazı satırlar üzerinden ok
lar çıktı, okların yanıbaşına keli
meler iliştirdi. Yazıyı okuyunca, 
oturduğu sandalyede doğruldu. Ve 
arkadaşına: 

Adnan! dedi. Fıkramı dinlemek 
ister misin?. 

Adnan Feyyaz ağır ağır başını 
kaldırdı. İri siyah gözlerini Ferid 
Sinanın gözlerine dikti ve çok tat
lı bir sesle: 

- Memnuniyetle kardeşim, de
di. 

Ferid Sinan cKılıbıklara dair• 
başlıklı flkrasını okumağa başla

dı. 

iBu yazı oldukça uzundu. Ferid 
Sinan kendine göre kılılbığı tarif ve 
tahlil ettikten sonra kılıbıklara şid
detle tearuz ediyor ve yazısını şu 
cümlelerle bitiriyordu: 

iBazı kimseler bunlara acırlar ve 
kılıbık bir ad<ımdan bahseder !er
ken: 

- Falanın, derler, karısı pek a
sabi, hırçın ve huysuz b:r kadın! 
Zavallı adamı çok hırpalıyor. Ona 
iyi bir gün göstermiyor .... 

Ben ise, yularını karıları-cm eli
ne teslim ederek, kendilerini bir e
sir, bir köle vaziyetine dii§üren, 
karılarının ta'lıakkümü altında ya
şıyan kılıbrldara zerre kadar acı· 
marn, onlardan nefret ederim, iğ
renirim .. • ... 

Genç kadın pek öfkeli görünü -
yordu. Kocasına ağzına geleni 
söylüyor, sövüp sayıyordu: 

- Meğer sen vicdansız, alçak 
ve rezil bir adammışsın! 

- !!! ... 
- Senden nefret ediyorum, iğ • 

reniyorum! Çık gii evimden .. Ar
tık istemiyorum seni. Defol git 
buradan! 

- !!! ..• 
- Neden öyle şaşkın şaşkın yü-

me bakıyorsun?. Söylesene! Ni -
çin öyle sersemleştin? .. 

- Fakat karıcığım ... 
- Sus, sus hain aıdaınl Sus di-

yorum sana! Kapa ağzını, çekil git 
karşımdan!. Gözlerim o yılan göz-

!erini görmesin! Haydi git, git di
yorum sana!.. Seni biraz daha kar
şımda görürsem çıldıracağım! 
-Canım ... 
- Hata susmıyacak mısın?. Yok-

sa bana ağzımı mı açtırmak isti
yoreun, utanmaz, hain nankör, 
ah!aksız adam! Seni fena sözlerle 
tahkir etmemi mi istiyorsun? 

- Offf, çıldıracağım merak 
tan!.. Canım ne yaptım, rica ede
rim söylesene ne yaptım? 

- Ne yaptığını pek filft. bilimini 
- Gençliğimin hayrını görmi -

yeyim ki. .. 
- Benim de temennim, dileğim 

bu zaten ... Geber de, o aşifte, o 
alüfte, o sürtük karı ardından ağ
lasın emi? .. 

- Sözlerinden bir şey anlıya -
mıyorum. Kimden, hangi kadın • 
dan bahsediyorsun canım?! ... 

- Anlamazsın ya! Hesabına 

gelmeyince anlamak istemezsin 
tabii .. 

Gerıç kadın o zamana kadar ar
kasında gizlediği üç dört mektu
bu kocasına gösterdi: 

- İşte sana bu aşk mektupları
nı yazan o kaltaktan bahsediyo -
rum ... 

Ferid Sinan, karısının elindeki 
mektuplan görünce birdenbire şa
şırdı neye uğradığını anlıyama

dı. Süt dökmüş bir kedi gibi ba
şını önüne eğdi ve nihayet yavaş 
bir sesle kekeledi: 

- Şey ... dedi, karıcığı.m, mek-
tublar şeyden ... 
Kadın müstehzi bir tavırla: 
- Kimden? Diye sordu. 
Ferid Sinan şu cevabı verdi: 
- Tanımadığım bir kadından! 
Ve sözlerine ilave etti: 
- Eminol bu kadını şimdiye 

kadar hiç görmedim, tanımıyo • 
rum, kim olduğunu bilmiyorum .• 

Genç kadın gene ayni eğlenen 
tavırla: 

- Tanımıyorsun öyle mi? dedi. 
Kim olduğunu bilmiyorsun, değil 
mi? Tanımadığın, bilmediğin bir 
kadın sana aşk mektupları gön
deriyor ha! Güleyim bari!.. 

Bu mektuplar hakikaten genç 
muharririn tanımadığı bir kadın
dan gelmişti. Mektuplarında genç 

- Kıskanç, densiz, kuruntulu. 
Diyor, gülüyordum. Asıl gülünecek ben imişim 

de farkında değilim. 
Gece yarısını geçiyordu: Neredeyse uyuyacak

tım, gözlerim kapanıyordu, Kapı çalındı. 
- Baba'll geldi .. 
Dedim. Sahiden de o. Fakat, gelemez olaydı. 

Paşanın babamdan hoşlanması galiba sahi, o, 
- Gideyim mi?. 

KapLdon içeriye büyük bir şamata kopararak girdi, 
paldır, küldür merdivenleri çıktı, odamın kapısına 
dayandı: 

- Gidelim mi?. 
Diye, b&şınıızı ağrıtıp dururken akşam üzeri 

o Arab geldi. Fakat, bu sefer mektubla değil. 
- Paşa hazretleri Rüştü Beyefendiyi yalıda 

bekliyorlar. 
D~di, gitti. Babam neredeyse gelir. Bu haberi 

verince, eğer sevinçten merdivenleri filan yık • 
rnadan hoplayıp evden çıkabilirse iyi!. Hoş, hiç de 
fena değil. O, paşasına gider, ben de ferah ferah 
Cahitlc koruya çıkarım. Varsın, devlet kuşu Rüştü 
Efendinin başına konadursun!. 

••• 
Hoppala!. 
Gıiya hoş bir gece geçirdik. Zevkine doyama

don eve döndük. İyi ve mes'ud lbir uyku uyuya
caktık!. Hepsi haram oldu. Hem ben, Cahid'e, 

- BeJ.kiıs .. Belkis. Hey ... Belkis.. daha u -
yuyor musun, kalk?. 

Canım sıkıldı, 

- Kiınbilir yine ne gevezelUı: edecek?. 
- Allah bu paşaya da bizi nereden raslattı. 

Artık, uykıı da haram .. 
- Be a~amcağız. Paşa. diye diye çıldıracaksın!. 

O, yine durmadan sesleniyordu: 
- Bellds. Gel Çabuk gel. .. 
Anneme de bağınyordu: 
- Hanım, hanım. Sen de gel! . 
- Geliyorum ... 
Dedim, arkama birşey aldım, odadan çıktım. 

Zaten, kapının dışında. 
Annem; 

• (Devamı var} 

·e genç adama içinde duyduğu 
ı hislerini de her mektubuna 
~azmak suretıle ilanı aşk edi)·iJC' 
rlu. 

Ferid Sınan bu mektupların k 
•sının elıne geçmemesi için ol' 

arı bir korr " nde gizliyor ' 
KOmodinın •htarını da daıfll 
ı·anında bulunduruyordu. 
. Fakat bir gün nasılsa komod· 
kilidlemeği unutmuş ye böyle<' 
foyası meydana çıkmıştı. 

......................................... 
Yarım saat sonra hizmetçi ~ 

elinde bir mektupla odaya giJ'I 
Mektubu genç adama verdi. f 
rid Sinan :zarfı yırttı ve içind 
çıkardığı mektubu okumağa vr. 
laclı: 

cFerid kardeş, 
Benim ne kadar şakacı ve ıt' 

zib bir adam olduğumu biJirSİ~ 
Tabiat bu ya? ... Dostlarıma, ıı1 
kadaşlanma muziblik yapma.lt<,ı, 
onlara oyunlar oynamaktan ııl' 
duyarım. 

Bir, bir buçuk aydanberi ad~ 
sine gelen, hiç şüphesiz seni ti 
hayaller alemine daldıran ve ti 
bir kız tarafından yazıldıkları 
zannettiğin aşk mektublarınt 5' 
na ben gönderoim. 

Bu muzibliğimle seni bir )lS) 

sukutuna uğrattığımdan doıı: 
beni affet kardeşim.. ıf 

Adnan FeyY 
(Devamı 7 inci sayf~ 

Ankara Radyos~ 
BUGtlN 

19,05 Müzik (Tenor Mccorın ... 
söyled iii iki melodi - P l.) 

19.15 Tilrk müziği (Fasıl heyetll f 
20 l\.lemlell:et saa t a7arı , ajans ~e 

teoroloJi haberleri. 
20.15 Konuşma (Ziraat saati) 
20.30 T ürk müziği 
1 - F erahfeza peşrevi. ftf 
2 - İsmail Hakkı bey • Ferob 

bf,sle - _Cailı.yan cuyl slrlşkle. .ıı' 

3 - Ismail Hakkı be:r - Fer...
ıartu - Alql aşkın . 

4 - İshak varan ... Ferahfeza ~ 
Seyretmek için. ı 

5 - İsmail Hakkı hey - Feroııl 
şarkı - Mehtapta c lizel olar. 

6 - Ferahfeza saz semaisi. t 
7 - Mehmed Nasip - Hlcazl<if 

tr.ı - Görmezsem efer sevdlceJiın-
1 

8 - Refik Forsan - Rast şarkı • 
dı cihanı ateşin. i 

9 - Halk türküsü Kanııd• • 
yonca. 

21.10 KonU.ljma. 
21.25 Neş.ell plaklar - R. f 
21.30 Müzik (Opera aryalan • , 
22 Müzllr. (Küçük orkestra - şet 

cip Aşlun) ,1. 
23 Son aJans haber ler i, ılraal, ,ı 

tahvilat, kambiyo - nukul bor ..... 
yat 

23.20 Müzik (Carband - P L) 
23.55-24 Yarınki proıram. 

YARIN 
13.00 Jllemleket saat ayan, aJoP 

meteoroloji haberleri. .t 
13.15.H Müzik (kart~ık proırat" .,1 
3 - Salahaddin Pınar - N~ 

~ 

1355 Ruııı' 1357 Hicri I 
Cemaziyelevnl Hazirall 

18 23 ./ 

1939,'A;-7, Gün 187, Hızır 6Z 
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1 Boğazın Son Noktası 1 l_ş_A_K _A_I 
Kavakta Kukla 

Seyrettik 

KARAKOLDA 

Rumelikavağının Asude Sahillerinde, 
Gidin, küzgar Görün 

1 Yazan: REŞAD FEYZİ ı 

unıelikavağında oturan bir 
arkadaşımın israr lı davet -
!eri üzerine, nihayet, Boğa

zın serin rüzıgarının 'burnumda tüt
tüğü bir gün, Köp!'üden vapura 
atlıyarak yola çıktık. Ta, en son 
iskeleye gid""eğiz: Rumelikava -
ğına .. Vapur, Boğazın ır.avi sula
rından Karadenize doğru yak -
!aştıkça, rüzgar ve serinlik o nis
bette artıyor, yolda giderken, bü
tün yolcular gibi, iki taraf sahili 
seyrediyorum. Anadolu yakası ök
süz gibi.. Zavallı.. Daha tenha, da- 1 
ha bakımsız, daha ışıksız.. Bül- 1 
bül!erin öttüğü Kanlıca koyunun 
önünden geçerken bilhassa dikkat
le baktım. Şimdi, buraları, hara- . 
bezare dönmüş .. Tarabya, Büyük-
1ere, Sarıyer, Boğazın en kala.ba
lık, civcivli ve hareketli yerleri.. 
Hemen, vapurun bütün yolcuları, 
saydığım bu üç iskeleye boşan
dı. Rıhtım üzerindeki kalabalık 

mahşeri andırıyor. 

Vapurda, sakın, sessizlik ve ten
halık istiyen beş on vatandaş kal
dık .. Nihayet Rumelikavağına ge
liyoruz. Burası, Boğazın son iske
lesi.. Filhakika, daha ileride Altın
kum var amma, şimdi orası unu
tuldu bile ... İlk açıldığı seneler -
deki rağbeti, bilmem görüyor mu?. 

_Kavak iskelesine çıktık .. Vapur, 
bı?ı bıraktıktan sonra, döndü kar
şı Sahile doğru gidiyor. Anadolu
kavağına uğrıyacak ve sonra, köp
rüye dönecek .. 
Rumelikavağının mütevazi iske

lesinden meydana doğru yürüyo
ruz. Burada, sahildeki kır kahve
sinin sade ve mütevazi güzelliği
r.e bayıldım.. Sularoa, bir kaç 
bağlı sandal duruyor .. İhtiyar, a
sırdide ağaçlar .. Bol rüzıgar .. Ka
radenizin bütün temiz havası doğ
ruca, Kavağa gelip buralarını ya
lıyor. Günlerden adi bir gün .. Pa· 
zar günleri, burası da kalabalık ve 
gürültülü olurmuş .. Kalabalığı ve 
gürültüyü sevmiyenler - benim gi
bı - bayağı günlerde gelmeği ter
cih ediyorlar. 

Kahvenin haslT iskemleleri ve 
beyaz boyalı teneke masaları ba
şına çevrilmiş beş on grup var. Biz 
de. en kenarda bir yere oturduk .. 
Vakit: akşam .. Denizin, bu kadar 
insanın ayakları altında uslu, gü
zel ve canlı durduğu bir sahil da
ha görmooim. 

Yorgunluk kahvelerimizi içer
ken, hava, yavaş yavaş kararı -
Yordu. Rumelikavağı, insana, İs
tanbuldan çok uzaklaşmış hissi
ni veriyor. Burası, adeta, bir ba
lıkçı köyü .. Vaktile, Britanya ada
sı sahillerinde de yalnız balıkçı 

kliiıbeleri varmış .. Asırlaroan son
ra, bir medenıyet merkezi. oldu .. 

Fakat, Rumelihisarının bütün 
gü7.ell.ğini, bu sadeliğinde bul -
dum .. Denizin kenarında iştiha ile 
Yemeğimizi yedik .. Artık, tama -
men, gece olmuştu. Karanlığın, 
b -ogazın bu uzak sularındaki hey-
beti ve azameti bir şaheserdir. 
Yazın · ııh • ınsanlara hayat ve r ve-
ren b· ır serınlikle gelen gece, kı -
şın, korku1:>ç bir facia olurmuş .. 
Ru lik me avağında kısın oturan 
vatandaşların ha{ini düşündüm .. 

Az sonra, otU!'duğumuz kah -
Venin ilerisinde, hasırlarla bö -! .. 
unınüş bir ayrı kısımdan, bir kla-
rınet Ve dümbelek sesi geliyordu .. 
Döndüm, baktım .. Bır küçikük 
Sahne ,·ardı .. Sahıı~nln önüne ha- ı 
sır i5keınlcleri, tahta peykelCTi sı
ral.ı:nı~l•r; Le~ on çocuk da gel
ın•~ı.,r, erkenden yerlerini almış -
!ar .. 

Arkadaşa! 

- Bu nedir, diye sordum .. 
- Kukla, dedi .. 
Kukla, hemen herkesin çocuk

luk hatıraları arasında yer bulan. 
heyecanlı bir şeydir. Yıllar vardı 
ki, ne kuklayı, ne de kukla sah· 
nesi görmemiştim. Az sonra bura
da kukla oynıyacağını öğrenince, 
adeta sevinmiştim .. ileride, tahta 
peykeler üzerinde sıralanmış kü
çük yavrular, belki en fazla, be -
nim kadar heyecan içinde idiler. 

Çok geçmedi. Kukla başlamış -
tı. sesleri duyamıyor, fakat, küçük 
taş bebeklerin aydınlık küçük 
sahnedeki hareketlerini oturduğu
muz yenden görebiliyorouk. Fa -
kat, çocukların kahkahalarından, 
alkışlarından anhyordum ki, pi· 
yes çok muvaffak oluyordu. 

Vakit ilerliyorou. Bu güzel bo
ğaz sahilini, son vapuru kaçırma
mak için, istemiye istemiye terk-

etmek mecburiyeti vardı. Kavak- j 
tan kalkan son vapuru, çoktan fe
da etmiştik.. 0, gitmişti. Şimdi, 

gözümüz, Sarıyerde idi. 
Kukla ve ;ocukların masum 

kahkahaları devam eder·ken, bir 

sandala atladık .. Güzel bir deniz 
varoı .. Boğazın tenha suları .. Sa
rı yere doğru gidiyoruz. 

Gece yaptığım, bu sandal seya
hatinin zevkini hiç bir zaman u
unutamıyacağan.. Fakat ne ka -
dar nefis olduğunu, insanı mef -· 
tun eden azametini. Bu sandalın 
içinde, Kavak önlerin.de bütün 
gönlümle anlıyordum. 

Fakat, Sarıyere geldiğimiz za -
man, boğazın bizi sarhoş eden gü

zelliğinin azizliğine ve cazibesi
ne uğradığımızı farkettik. Son va

pur gitmişti. Gecenin geç saatin
de bir otobüs, bizi Taksime doğru 
koşturuyorou. 

j HASTALIKLAR ve AHLA~j 

Hasta Olan Bir İnsanın 
Ahlakı Nasıl Değişir 7 
Bilhassa Sinirlere Tesir Eden 
Hastalıklardan Korununuz 

ir adamla 
yeni taruır 

tığınız, be -
raber bulunmak 

mecburiyeti n d e 
kaldığınız zaman 
hallerini tetkik et
meyi ihmal etme
yiniz. Şayed ha -
zimsizlikten muz

tarib ise yemek, 
zamanlarında ken
disini raha1ınz et

meyiniz. Eğer si

nirden şikayet etli· 
yorsa, gök yüzü -
nün rengi tama -
mile mavi olun -
cıya kadar yanına Bir tiio l:"~irmek bile insanlara 
yaklaşmayınız. E- dimağ yorgunluğu verir 
ğer bu kadın ise birkat daha faz ı yorsanız bir takım müshiller le 
la ihtiyatlı olunuz. Çünıkü kadın- son derece zayıflatınız.• 
!arın ahlakları, tavırları aydan a- Nakris denilen hastalığa tutu-
ya, saatten saate değişir. !anların halleri malfımdur. Doktor 

* otuz yaşlarında ve yüksek 
Yukarıdaki sözler doğrudur. ahlaklı birinin romatizmaya tu -

Sıhhatbe iken halim ve selim gö- tulduğunu ve buna tutulduktan 
rünen birçok kimseler hastalan - sonra da ahlakının, herkesi hay -
dılar mı büsbütün başka bir adam rette bırakacak derecede değişti
olurlar. Hastalık devam eder. ğini söylüyor. 
.Müzmin• bir hal alırsa ahlakla- Ruhiyat alimleri de hastalığın, 
rı da o nisbette değişir. ahlak üzerinde büyük bir tesir 

Çingeneler: .çocuğumun has - husule getirdiğine kanidirler. 
ta olduğuna yanmam, ahlakını de- Bordolu profesör Azam: •Her 
ğiştir)r diye korkarım!..• sözün- ne suretle olursa olsun müzmin 
de pek haklıdırlar. hastalıklardan birine tutulanların 

Volber, meşhur ·Diksiyoner Fi- tabiatları, ahlakları değişir ...• der 
lozofik> kamusun.da diyor ki: •Bir idi. Profesörün bu sözü o kadar 
adamın ahlakını değiştirmek isti- şöhret buldu ki •ata sözlerio sıra-I 

K
omiser - Geçen pazar bir. 
Çift çorab çaldınız, yaka -
landınız. Bu pazar da bir 

çift daha çalmışsınız? .. 
Hırsız - Bu sıcak havalarda bir 

haftadan fazla çıora.b giyilir mi? 
Değiştirmek için çaldı.ın. 

İKİ ARKADAŞ ARASINDA 

- Geçen sene şu madamın Saç
ları sarı idi. Bu sene siyah oldu.. 

- Kardeşi vefat etti de ondan. 
Matemini tutuyor ... 

MEYHANELER KAPAN!IUŞ 

Bayan - Nasıl, gecenin bu saa
tinde zilzurna sarhoş gelmeğe u

tanmıyor musun? .. 
Bay - Ne yapayım... Bütün 

meyhaneler kapandı. .. 

YU!\IURTACI MANTIÖI 

Bayan - Dün verdiğiniz yu -
murtalaroan birinin içinden bir 
piliç çıktı. 
Yumurtacı - Elli paralık yu

murtanın içinden temiz bir tavuk 
çıkacak değil ya ... 

OTELDE: 

- Yatak ve yorgan çarşafları· 
nız temizdir, değil mi?. 

- Merak etmeyiniz, sizden ev
velki müştermiz her pazar gün

leri banyo alırdı. 

HAYmLI DAMAD: 

- Kaynanam dün sabah kendini 
denize attı!. 

- Canının sıkılmasına ~ebeb 

bu mu?. 

- Hayır! Derhal kurbardıl;u- da 
ondan ... 

MODAYA DAİR: 

- Moda nedir?. 
- K3dınların modası her an 

değişen bir divaneliktir. Erk<!kle
rin modası da kadınların bu deli
liğine itaattir. 

YARDIM ETMİŞ 

Muallim - Bu vazifeyi yapar -
ken baban yardım etti mi? ..• 

Talebe - Evet ... 
Muallim - Hepsini o mu yaz

dı? ... 
Talebe - Hayır! Ben yardun et

tim, imla hatalarını dü-zelttim ..• 

Bir Dakika 
Diyip Geçmeyiniz 
* Amerikada, elektrik sar

fiyatı., akla hayret verecek 
derecedir. Bir dakikada 200 
bin kilovat sarfeder. Elektrik 
yüzünden çıkan yangın' • ın 
verdiği zarar dakikada 1,140 
Franktır. * Brezilyada 1,350 kilo kö
mür istihsal olunur. 
* İtalya, sübten yük çı -

karmak için yeni bir formül 
bulmuştur. Bununla dakikada 
13 kilo 500 gram safi yün ya
parlar. 
* Büyüllc Britanyada daki

kada 3,600 litre katran çıka
rılır. 

* İsviçrede dakikada 600 
telefon mükalemesi yapılır. 
* Fransa, Birleşik Ameri

kaya her dakika 4 buçuk kilo 
rokfoı peyniri ihrac eder. * Avrupada hayvan hasta
lığı saridir. Yalnrz Felemenk 
çiftçileri dakikada 2280 frank 
zarar ederler. 
İşte 60 saniye daha geçti. 

sına geçti. 
Hastalık sebebile ahlakını değiş

tirenler, bu hastalıık geçtikten 
sonra yine evvelki hallerine döner
ler mi? Hayır!. 

Bazı insanlar azıcık başları ağrı
sa, biraz soğuk alsalar, yanlarında 
bulunanları bıktırırlar, usandı -
rırlar. 

Hastalıklarııı sinirler üzerin.deki 
tesiri daha fazladır. Bilhassa di -
mağda açılan yaraların tesiri daha 
seri ve daha şiddetlidir. 
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Plajda Başlı yan Aşk 
Sıcak 
Plajda 

Bir Yaz Günü 
Tanışmışlardı 

' 

Janette mayosunu koluna al
mış, plaja doğru yürüyordu. Kö
şeyi döner dönmez karşıısna çı -
kan Hemi: 

- Gün aydın! Janette, plaja 
mı gidiyorsunuz? ... 

- Elvet, siz de oraya mı? ... 
Dedi, fakat derhal nadim ol • 

du. Çünkü delikanlı cEveb ce - • 
vahım vermiş ve yanında yürü -
meye başlamıştı. 

- Müsaade ederseniz kendimi 

:me takdim edeyim: Komiser, 
Henri Pol, Kömür kralı Davalle 
PQl'un oğluyum. 

- Ben Janebte, şu beyaz villl
da oturuyoruz. Her sene banyo 
mevsiminde Kaliforniya'ya gel! -
ria. 

Plaja girdiler. Janette mayosu
nu giydi, kumların üzerine uzan
dı. Bir sigara yaktı. 

(Devamı 7 inci sayfada) 

KADIN CANAVARLARI .. 
Zehirle Uç Karısıtıı, Çocuklarını 

•• 
Ve Metresini O/düren Bir Cani 

KADIN CANAVAR! 

ÜÇ DEFA EVLENMiŞTi 

Z 
ehirle adam öldürenlerin 
onda dokuzu kadındır. Si -
lfilıla veya başka bir aletle 

öldürenlerin onda do.kuzu da er
kektir. 
Şu halde, kadınlara has bir ö

lüm vasıtası olan zehiri erltek • 
lerin de kullanmalarına sebeb ne?. 
Zehir, korkakların, alçakların bir 
cinayet vasıtasıdır. Genç hiı;met -
çisi ile evlenmek için karısını ze
hirleyip öldüren Sen Marte'nin 
her halde korkak olduğuna şüphe 
ydktur. 

LEVRİER'İN KAFASI 

BALTA iLE KESİLDİ 

\emişti. Karımdan memnun oldu· 
ğumu, ayrılmak niyetinde bulun
madığımı söyledim. Inar etti. Bu 
kadının üzerinde müthiş bir tesıri 
vardı. Nihayet onun teşvikile ve 
onun verdiği zehirle karımın vu
cudünü izaleye karar verdim. Ka
rımın ölmezden evvel çektiği ız

tırabı görünce yüreğim parçalandı. 
Bir aralık her şeyi itiraf etm\?k, 
kurtarmıya çalışmak istedim. Fa
kat muvaffak olamadım. Çünkü 
gözlerini ebediyyen hayata kapa
dı. 

Geçen yüz yılın sonlarında Ron-·---------------------- - -
da belediye dairesinde çalışan ve 
şövalye ünvanile anılan I.ıelievr, 

sekiz sene içinde metresini, üç ka
rısını, iki çocuğunu zehirleyip 
öldürmüştü. Nihayet yakayı ele 
verdi. Sorguya çekildi. İlk evwl 
cürmünü in.kar etti. Fakat, işken
ceye çekilince büLbül gibi söyle
meğe başladı. Karılarını, çocukla
rını, metresini nasıl zehirlediğini 
birer birer anlattı. Diri diri maf
salları kırılmak, sonra kellesi bal
ta ile uçurulmak suretile idam o
lundu. 

1839 da, •Kadın canavar!> de -
nilmeğe layık cani de, üç deıfa ev
lenmiş, karılarının üçünü de ze
hirle öldürmüştü. Mahkemede ha
kim sordu: 

- Vasiyetnamesini yazmıştı, de-
ğil mi? ... 

- Evet ... 
- Sonra hastalandı? .. 
- Evet ... 
- Hastalığı nekadar sürdü?. 
- Üç gün ... 
- Hastalığına sebeb ne idi? 
-! ... 

Katil koca, müebbed küreğe 
mahkı'.ım oldu. 

Ayni sene içinde, bir diğeri de 
idama mahkum edildi. Katil: 

- Kadın, benimle evlenmek is-

İşte buna misal teşkil edecek bir 
hadise: 
Başına taş düşen bir çocuk, o 

günden itibaren adeta ahmak o
lur. Taş düşmezden evvel çok usul, 
sakin olan çocuk huysuz olursa, 
heonen her gün ve hiç yoktan ar
kadaşlarile kavga eder. ve bu araz 
ölünciye kadar g1!9IDez. 

Hastalıkların ahlak üzerindeki 
tesirleri çok defalar görülmüştür. 
Iztırab, yeis insanların ahlakını 

az ve çok değiştirir. 

JAK DEMPSEY 
Boks Şampiyonu 
Can Çekişiyor 

Jak Dempsey 

N evyorktan bildirildiğine gö
re, meşhur boks şampiyonu 
Jak Dempsey ölümle mü

cadele etmektedir. 

N evyorkun en büyük lokantala
larından birini işleten sabık ağır 
siklet boks şampiyon"' neş'e ile ye
meğini, yedikten sonra doslarile 

iskambil oynamıya başlamış, bir 
denbire karnında müthiş bir sancı 
peyda olmuş, Koca boksör kı v -

ranmağa başlamı~tır. Arkadaşla

rmctan biri:: 
- Haydi, demi~. ver kağıdını. 

Bir şey değil bu, şimdi geçer Ge 
çen gün ben de karnımda böyle 
sancı hissettim. Bır kadem rom yu 
varladım geçti. 

Dempsey, cevab vermeden yen 
yuvarlanmış ve bayılmış. Derhal 
.Poliniki Hospitaı. e naklolun . 
muş. 

Doktorlar, apandisit krizi oldu
ğunu ve derhal ameliyat yapıl -
ması lazım geldiğini söylemiş.er. 

Ameliyat yapılmış, fakat Perılo
nik başlamış ... 

HAYATINDAN ÜMİD 
KESİLİYOR MU? 

Hastane müdürü tarafından ga 
zetelere gönderilen kısa bir ra
porda cÖğleden sonra hastanın 
halinde salah görüldüğü, bütün 
gün uyuduğu ... • yazılıyor. 

Hastane müdürü, gaı1etecilere: 
- Dempsey, henüz avut olma

dı. Fakat vaziyeti pek fena .. . 
Demiştir. Doktorlar 100 de 55 

kurtuLınası ihtimali oaldu~u 
söylemiştir. 

Dempsey'in karısı, sabık kantocu 
Hannalı Vlll'ams'a hast..&nl.!l ya _ 
nına girmesi için m!i.uade veri\. 
miştir. 

Dempsey 44 yaşındadır, 
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Hitler Bulgarları 
Mihvere Alabildi mi? 

(l inci sahıfeden -levam) 
ayrılacak olan meb'uslar heyetine 
Bulgar mecli6i ikinci reisi Gospo
din ~farkof riyaset ed~ektir. 

Mumaileyh Türk - Bulgar dost
luğu, Roma - Bertin mihveri kar
şısında Bulgaristanın vaziyeti ve 
Bulgaristanın arazi talebleri hak
kında gazet~ilere beyanatta bu
lunarak, bilhassa şunları söy lemi:r 
tir: 

- Bulgaristan, resmi poH!ikası 
ne olursa olsun, komşularile iyi 
geçinmek emelinde<lir. Balkanlılar 
ideali, Balkanlı milletlerin malı 

obnalıdır. •Balkanlar Balkanlıla.
rındır• mefkuresinden bu millet
lerin kazancı çok olacatttır. Biz 
Yugoslavya ve Türkiye ile olduğu 
gibi Yunanistan ve Romanya ile 
de iyi geçinmek isteriz. Bilakis 
Balkan milletleri kendı araların
da anlaşırlarsa, büyük devletlere 
alet olmaktan kurtulurlar. Fakat 
bizim Romanya ile aramızda hal 
edilecek bir meselemiz vardır. Biz 
harb istemiyoruz. Sade.:e bize aid 
olanın iadesini istiyoruz. Cenubi 
Dobrice toprakları bizimdir ve 
bize verilmelidfr. 

Yunanibtana gelince, ik.tısadi 

munasebetlerimiz gittikçe kuv -
vetleniyor. Maamahh Yunanis -
tan da anlamahdır ki, Növyi mu
ahedesi Bulgarlara kabul ettirilir
ken, büyük devletler Bulgaristana 
Akdenizde bir mahrc-c teminıni 

vadettiler. Bu valid yerine geti
rilmelidir. Bu vadi de cebren ka
bul ettirmeğe kalkışacak degıliz. 
Bu mahrecin şöyle veya böyle o
luşu Bu}garistanı fa~Ja meşgul et
mez. Milli isteklerimizi haddia&
gariye indirdik. Hatta b_u hususta 
Türk dostlarımızdan yardım bek
liyoruz. Akdeniz yolu Bulgar ik
tııı,adiyatı içın hayati bir ehemmi
yeti haizdir. 

İtalyanların Arnavutluğu iış -
galden sonra, Bulgaristanın Tür
kiyeye karşı doı;tluk siyaseti de
şimiş değildir. 

Muharrir şu suali oormuştur: 
- Pekala... Şayed İtalyanlar 

Balkanlar askeri kuvvetlerle iler
lemek veya Balkanlarda genişle -
mek t~büsüne giriş~ek olursa 
Bulgaristanın alacağı vaziyet ne 
.olacaktır? 

- Komşu küçük bir memleke
tin müşkül bir vaziyete girmesi, 
bizi kat'iyyen memnun etmez, 
Çünkü bu akibet Bulgaristanın 

başına da gelebiJfr, Uzak bir mil-

Jetin dostlugundan faz la biz ya
kın bir mılletin ve komşu bir dev
letin dostlugunu tercih ederiz. 

Bulgaıiıstana ftızla miktarda Al
man geldigini söylüyorsunuz. Bi
zim A1manya ile ticari münase -
belimiz fazladır. Köseivanofun 
Berlini ziyareti, birçok Alman 
nazırlarının Sofyayı ziyaretine bir 
mukabelede bulunmaktan ibaret
tir. 

BİR İTALYAN GAZETESİ BAŞ
KA TÜRLÜ DÜŞÜNÜYOR 

.Roma 6 (Hususi) - ·Relazioni 
Internaziona!i. ismindeki haftalık 
mecmua, Fransa ile İtalyanın Bal
kanlardaki menıfaat!erinin hiç bir 
zaman telif edilemiyeceğini yaz
maktadır. Avrupayı kendi hayat 
sahası addeden Fransa, İtalyanın 
beliıu bükmeğe çalışmaktadJI . 

Ayni memnua, Londra ile Pari
sin itilafgirızliğinin ancak bir 
muharebe ile neticeleneceğini y~
dıktan sonra ilirve ediyor: •Bunda 
kimse aldanmasın, Danzigde sta
tokoyu müdafaa etmek istiyenler 
sözü topa bırakıyorlar ve bunu 
yapmakla da aynı zamanda İta! -
yan taleblerine de hak vermiş o
luyorlar. 

Fransız Hanciye nazırının Tür
kiye ile Fransa ara.;ıll<la yapılan 

son anla~ma ti:ııernııde 6öyledi.ği 
sözle.r de unutulmamıştır. O za -
man M. Bonnet Fransanın şark
ta ifa edil~ek bir vazifesi olmadı
ğını söylemişti. Bu sözlerde ken
di •hayat sahas1> a.ddettiğı yerler
de İtalyaya engel olmak istediği
nin bir ifadesinden ıbarettir. 

Türk - Franınz anlaşması İtal
yaya tevdh edilmiştir ve Türkle
ri tekrar Balkanlara sokmak ga
yesini istiıhdaf etmektedir. 

Her yerde rnalüm olmabdır ki, 
Balkanlarda İtalyaya karşı yapı -
laca:k hi<; bır şey yoktur. İtalya bi
rinci derecede buyiik bir Balkan 
devletidir. Balkanlıların menfaat
lerıni kendi menfaatleri olarak 
sayar. Bu menfaatler ise, hıç bir 
6Uretle bir Türk müdafaasına mü
samaha edemez .. 

BİR İTALYAN FİLOSU EGEYE 
GELlYOR 

İkinci İtalyan filosunun Aiıri.ka 
sahtllerini dolaştıktan sonra, E
ge limanlannı <;la zıyaret edeceği 
lia.ber verilmek!Edır, Fıloya Ami
ral Mini kumanda etmektedrr. 

Sovyetlerle Japonlar Arasında 
Yeni Bir Muharebe 

Moskova 6 (AA)- Resmi bir 
tebliğde deniliyoı ki: 

22 temmuzda Japon - Monçuko
lular Buirnorun cenubu şarki -

sinde kain Nomon - Bourd - Obo
da mühim miktarda pıyade, topçu 

ve süvari kuvvetlerik 100 kudar 
tank tahşid etmişlerdir. Bu kuv -
vetler, 3 temmuzda fecir vaktı Mo
gcl hududuna tecavüz ederek t.ay

yartt.erin h>mayesi altında Sıv

yet mE'vzilerine taarruz ~tmişler
ve ·bu göl ile· nehri geçmek i;;te -

mışlerdır. Bu taarruza bır piyade 
alayı, iki tank alayı ve altı suvari 
;,}ayının yardımile 23 üncu pı;ade 
fııkası iştirak etmiştir. 

Sovyet . Mıo-gol kıt'alarının ve 

ist. 3 üncü icra '.\leınur
luğundan: 

Bır borcun temıru için mahcuz 
olup satılmasına karar vtrilen 60 
]ıra kıymetinde PfaM marka ayak
lı diki. maıkınesi ,-e 10 lira k>y -
metlı ayna 10/7/939 pa,arles sa· 
at 16 ılan ıtıbaren a~ık arttırma 

ile Istanbul Fiııcancılar Arslan 
Ferisko han No. 7 /8 de ,atılaca -
~ından aımak iste)enlerin yevm 
ve saat mczktırda mahallinde bu
lunaca.k memuruna muracaatları 

ilan olunur. (38/4779) 

* Çamlıcada oturan Tmgud a

dında bir çocuk crık agacıııdan 

düşcrtk yaralanmıştır. 

Sovyet tayy .. relerının .şıddetli bir 
taarruzu nehcewı<le J<ıpon kuv
vetleri akşama doğru ağır zayiatla 
püskürtülmü.şleroir 

Sovyet . Mogol topçu kU'\'Vet -
Jeri, Japonların 50 tankını ve 8 
lopunu tahrib etmişlerdir. 

Sovyet - Mogollar 50 tank ve 
zırhlı otomobıl kaybetmişlerdır. 

Japon - Mançu·koluların zayiati 
800 maktul, S.ovyet - Mogıolların 

zayiatı 100 maktul ve 200 yaralı -
dan ib•rettır. 

2-<i temmuz orasında cereyan 
eden muhım hava muharebeleri 
Sovyet - MogolRırın Jelıınde neti
celenmi§tir Bu muharebelerde 
Japonlar 45, Sovyet · Mogollar 9 
tayyare kaybemıışlerdir. 

ZAYi 
3/4 Mart 1939 tarihinde Aşire

fell'cli cacldesınde Küçük Ticaret 
han yangımn.da yanan depomda 
Doyçe Levanı Lıne Vapur kum
panyasından aldı.ğım: 

1 - Frankfortde Fischer et Oo. 
fabrikası tarafıııdan yollanılan M. 
P. :\1arkalı 2950 den 2957 numa
raya kadaı- 8 san<lık :astik ve c;ım 
eşya)a aid ordımo, 

2 - Frankfortde Alfred Metz 
fabrikası tarafından yollanılan M. 
P markalı 1190/1 numaralı bir 
sandık cam eşyaya aıd ordeno, 

3 - Dresden Gebe et Co. fıı.b.. 

rııkası tarafından yollanılan 1556 
ve 1557 numaralı M. P. markalı iki 
sandık eczayi tlbbiyeye a'.d ordc-

Makineye 
Verirken: 

(1 inci ıahifeden devam) 

Halifaks 
Gidiyor 

Bu sabah bu hılberi veren Daily 
Ekspre6 gazetesi, Sovyet hükü -
met mah!ellerile lam salahiyetli 
bir İn,giliz devlet adamı arasında 
yapilacak olan bir temas>n şimdi
ki güçlükleri sür'atle izale edebi
leceğini yazmaktadır. 

Japonya 
Ablukayı 

Kaldırmıyor 
Tientsin 6 (A.A.) - İngiltere, 

Ça:ng.Jeay-Şek'e yardım siyasetİI!r 

den vazgeçmedikçe imtiyaz mın
takalarının ablukasının kaldırıl -
mıyacağı Japon askeri makamları 
tarafından söylenmektedir. 

Hon.gk:ong 6 (A.A.) - Ameri -
kan ve İn,giliz tebaasından bir kıs
mı. dün Amerikan cAshville. va
puru ve İngiliz cDuchess• ·• haıib 
gemisi ile Foochow'dan ayrılarak 
açıkta bekliyen bir İngiliz gemi
sine binmişlerdir. 

Foochow'da sükı1n hüküm sür -
mekte ise de vaziyet pek gergin
dir. Japon tayyareleri 'büyük lbir 
faaliyet göstermektedirler. 

Amerikada 
Şiddetli Seller 
VD§ington 6 (A.A.) -Kentucky 

havalisindeki tuğyanlar neticesin
de 100 kadar kişinin ölmüş olma
sından korkulmaktadır. 

Morehead'da kaybolan 48 kişi -
den 30 unun cesedi sudan çıkanl
mıştır. 

Diğer cihetten sel sularının biT
denbire kabarması yüzünden tak
riben 30 kişinin boğulduğu Car
tercounty'den bildirilmektedir. 

Yackson'da da 6 kişi boğulmuş
· tur. -·-Limanda Grev 

Yoktur 
Bu sabahki gazetelerden biri li

mandaki tahmil, tahhye amelesın
den bfr kısmının i§lerini bırakmak 
mecbmiyetinde kaldıklarını çun
kü; son zamanlarda yükleme, bo
şaltma için lüzumundan fazla a
mele alındığından her.kese hafta
da ancak, iki, üç yevmiye mikta -
rında gündelik ısılbet etmekte, 
bundan başka ameleden yüz.de 
beş miktarında kazanç vergiısi ke
silir iken bu dt!fa VE<rgi miktarı • 
nm yüııde yirmi bire çıkarılmış 

olduğunu yazıyordu. 

Halbuki bizim bu sabah resmi 
maka.mlardan aldığımız mallımat 
şudW': 

Hiç bir amele bir dakika bıle işi
nin b~ından ayrılmamıştır. Lü -
zumundan fazla tahmil, tahliye a
mele6i alındığı haberi de doğru 

değildir. Gerçi ortada bir vergi 
me>elesi vardu-. Amelenin huku
ku gözetilerek maliyenin tebUği 
derhal tatbiJ< edilmemiş, muvak
kat t!'<i'Oirler alınmı~tır. Vaziyet 
de esaslı şekilde tetkiık edilerek 
netıce bugün Münakalat Vekale-1 
tin<' arwlunmuştur. 

no, 
4 - Nieder - Ingelheımoc C. H. 

&efmnger Sohn fabnkası tanı -
fıııdan yollanılan C. H. B. S. mar
kalı 2369/1-2 numaralı iki sandık 
eczayi tıbbiye aid ordenosu, 

5 - Radebeul - Dre~den'den 

CJıemische Fabrik Von Heyden 
fa<:>rıkası tarafından yollanılan 

53959/1-4 numaralı FH markalı 4 
koli ~zayi t>hbiye aid ordeno ve 

6 - Berlin - Brit>z de J. D. Rıe
del - E. de Haen A. G. fabrikası 
tarafından yollanılan R. O. mar
kalı 16420 dE!l l64ZJ numaraya ka
dar 5 sandık ~zayi tıbbiye aid or
deno. Ve bu malları gümrükten 
çıkarılması için Merkez Bankası 
tarafından verilmiş olduğu Aıman 

Klering Takas mektupları ·•nmış

tır. 

Bu kere yenilerini çıkarac<>ğım
dan eskilerin hükmü kalmadığım 
beyan ederim. 

İ61anbulda Meydancık hanın

da Ecza denosu Moi'.l ParaH 

<<Har b 
1 s tem i y o r u Z>> 

(1 inci sahifeden devam) 

rııklarından geçip Bu1€ar ordusu-
• nun taarruz veya müdafaasına iş

tirak edebilmesi lazımdır. Bu 
takdirde de Bulgaristanın ber -
veçhipeşin mütecaviz devlet ol
ması icab edecektir ki, bir Balkan 
devletinin yine bir Balkan dev -
leti tarafından taarruza uğraması 
takdirinde Balkan birliğinin as -
keri ahidlerinin otomatikman ha
rekete geçmesi antantın bariz va
siflarından biridfr. Hakikat böyle 
olunca Arnavutluktan harekete 
geçecek İtalyan ordusu en önce 
karşJBında Yıu.goslav ve Yunan or
dusunu ve harb umumileş~eği 

için bilahare de Fransız ve fogiliz 
ordu ve donanmalarını bulacağı 

gibi mütearrız ve mütecaviz Bul
garistanın karşısında Romanya ve 
Türk orduları da ellerini kavuş
turup durmıyacaklar ve Bu1€a -
ristan pek tabii olarak kendi ken
disini durup dururken bir ölüm 
ve ateş kuyusunun içine atmış 

olacaktır. 

Bunun içindir ki, Bul:gansıan 

ve Bay Köseivanof için Berlinde 
Hitler'le mülakat esnasında ve 

hatta biUihare karar vermek ve 
mihver cephesine illihak etmek 
çok güç olduğu gibi Bulgar meb· 
usan meclisi ikinci reisi Bay 
Görg Markof'un şu cümlesi de en 

salim .hareket düsturu ve imtisal 
örneğidir: 

•- Harb istemiyoruz. Başka -
!arının menfaati için kendimizi 
ateşe atmıyacağız .. 

Muhakkak ki, Markof hakikatin 
kendisini ;şaret etmiştir. Alman
ya ve İtalya Bul,garlarla ancak ve 
ancak kendi menfaatleri için müt
tefik olabilirler ve bu ittifak da 
Bulgaristana muhayyilede arazi 
ve ma hrec ve fakat realitede an
cak pişmanlık ve zarar getirebilir. 

ETEM iZZET BE~İCE 

İstanbul Aslıye tkınci Huıkuk 
mahkemesinden: 

Yeni Parti 
Teşkilatı 

(1 inci sahifeden devam) 
tiş gönderil~ek ve müfettişler işe 
başladıktan sonra Partide esasen 
müddet gelmiş bulunduğu için en 
küçük kademelerden başlamak 

suretlle kongreler yapılacaktır. 
Nihayet teşrinievvel ayı sonu

na kadar kruıgreler bitiril~ek ve 
vilayet idare heyetleri, bu me -
yanda da yeni başkanlar seçilmiş 
olacaktır. Başkanlıklara bazı vila
yetlerde tayin suretile Parti mer
kezinden reisler de gönd<>rilecek
tir. İstan'bul Parti müfettişliğine 
Sivas meb'uısu Şemseddin Günal
tayın tayin edilmesi ihtimali kuv
vetli olduğu gibi Bay İbrahim Ta
liden de bahsolunmaktadır. 

Bu sabahki İstanbul Parti Baş
kan vekilliğine kimi intihab etti
ğini Vali ve belediye reisi Bay 
Llıtfi Kırdardan sorduk. Vali bize 
şunları söyledi: 

- Henüz tamimi almadım. Bu 
!tibaırla vekil intihab etmiş deği -
!im .• 

--'1--

Hükiimet Bugün 
Harici Vaziyeti 

Anlatacak 
(1 inci sahifeden devam) 

Müstakil g.rup reis vekili Ali 
Rana Tar.hanın biri harici vaziye
timi2, diğeri iktisadi münascbet
lerimi:z hakkında dün vermiş ol -
duğu iki istizah takriri üzerine, 
M~lisin bugünkü toplantısında 

Hariciye Vekili Saraeoğlunun ce
vab vermesi muhtemeldir. 

Meclis oon toplantısını cumarte
si günü yapmayı ve yaz tatiline 
kara.- vermesi" çok muhtemelrlir. 

Bu takdirde o gün Başvekil Dok
tor Refik Saydam'ın memleketin 
harici ve dahili vaziyeti hakkında . 
mühim beyanatta bulunacağı ve 
Meclisin tatili esnasında dev Jet iş
lerinin selametle yapılabilmesi i
çin salahiyet istiyeceği zann&:J -
mektedir. 

• 
lngiliz Filosu Seferi 

Hale mi Konuyor? 
(1 inci sahifeden devam) 

nin Danzig ıçın harbe girmiyec&
ği merkezindedir. Halbuki siyasi 
mehafil Lord Halif.aks'ın geçen
lerde de söylediği g>bi, İnıgiltere 
yeni aldığı ve daha da alacağı ta
alııhüdlerin her türlü neticelerini 
hesaıb etmiş bulunmaktadır. İngil
tere, b~ka memleketlerin emni -
yet ve istiklfillerine karşı yapıla
cak bir tecavüzü doğru-dan doğru
ya İngilterenin emniyet ve istik -
!Aline karşı bir tecavüz olarak te-
lakki etmektedir. • 

MADALYANIN TERS TARAFI 

Faris 6 (Hususi) - Hitler, her
hangi şekikie olursa olsun, Danı.i
ğin Almanyaya iltihaka karar ver
metıini Polonyanın bir tecavüz ha
reketi addedeceğini bildirmekte -
dir. Hitler, böyle bir hareket kar
şısında Polonyanın müdahalesine 
İngiltere ve Fransanın iştirak ede
ceğini de bildirmektedir. 

Gelen bazı haberlere göre, Dan. 
zig meselesini Almanlar şu yolda 
halletmeği düşünmektedirler. Al
man Devlet reisi Danzige gitmek ı 
hususunda henüz kararını verme
miştir. Şim-Oiki bütün tedbirler 
Polonyayı ııinirlendirmek gayesi
ni istihdaf etmektedir. Bu ay son
larına doğru bir harekete geçil -
mesi muhtemeldir. Danzigde bü
tün müdafaa tedbirleri ikmal edi
lecek ve Danzig ayanı iltihak ka
rarı verecektir. Alman ordusu hu
dudlaroa bekliyecek, fakat serlbest 
şehir mıntakasına girmiyece« -
tir. Danz.igde gönüllü teşkilatı kuv
vetlendirilmektedi.r. Parça parça 
getirilmekte olan top ve tayyare
ler serbest şehir hududla.rı dahi -
linde monte edilmektedir. Ahnan
ya Polonyanın zayıf bir zamanını 
kollamaktadır. Almanların asıl 

maksadı Polonyayı mütecaviz> 
bir hale geti.rrnektir. 

farın Danzigde nerede ise Jt1 b 
harekete geçmek üzere olduklaf. 
na dair yeni bir şayia dolaşmış!~ 

Alman gazetelerinin İn.giltere 
leyhindeki neşriyatının ~ıikası Jet 
sılımemiştir. Alınan gazetele! 
Varşovadan ziyade Londraya ~ 
cum etmektedirler. Çf ı Alıfl.ı' 
!arın, iltihak emellerine • 3TŞı :rıı~ 
ktiliit çıkaran Londraya karşı ki 
leri daha fazladır. 

VİSTÜL NEHRİNİ GEÇMEJJ' 
tçiN 

Varşova 6 (Hususi) - D~ 
un fabrikaları münhas.ran nan 
zigin askeri ihti:yacı için çalış:rııst 
tadır. Şimdiden Vistü! nehrini f 
mek için Polenler im&! edilm~ 
tedir. 

Cumhurreisi Moslf.~i ordu ~ 
kumandanı Mareşal $migli ile d' 
saat görüşmüştür. İr <Jiliz sefir· 
de kabul etmiştir. r; ı mülakatı; 
ra ehemmiyet verilr ıektedır. 

ÇEKY ADAKİ ASKERİ şostıf 
Prag 6 (A.A.) - Alman makB' 

lan Çek hi>kümctıne scvkülcl'i 
ehemmiyetleri olan bütün şose1 

ri 1/9/1938 tarihinden evvelki~ 
!erine irca etmek emrini ver:rıı~ 
lerclı, 

İstanbul Asliye Birinci Ticaı< 
Mahkemesinden: 

İstanbul Malıye muıhakemat !•-------------
müdürlüğü tarafından Beyoğlun- Fatih Tefrikamız 

İNGİLTEREDE MECBURİ ASKER 

LİK GENİŞLETlLECEK Ml? 
Lcındra 6 (Hususi) - Gazeteler 

m~burl askerlik kanununun daha 
z.i.yade teşmili ve genişletilmesi 

hın:usıındaki neşriyata devam et
mektedirler. Dün akşam Alman-

Sami Moskoviçe aid olub 'feC 
Gotye vapuru ik Almanyayıı st 
kedilmek üzere 3/7/9'39 pazarlt' 
günü Yedikuledc Kazhı;eşme ;ı 
kelesinden Bart.n limanına ıne 
sup Yıldız isim:i motörüne ıaJı 
mil etmekte iken açıktan sür'ı 
le geçen İtalyan bandıralı bir ,. 
purun dalgalarının tesiri ile rrıO 
törün yalpa yapmasından 49 lı1 
ya yünlü paça\-ranın denize ı'f! 
külmesine mürcer olan bahri ~ 
zaya aid raporun alınması 111el 
kfu motör kaptanı Mustafa Ş~ 
man tarafındzn baarzuhal 18 

e<lilmiş olma'1ıla gemi veya Y~~ 
alakalı ve ~azadan zararlı herJıl 
sin raporun alacağı 12/7/939 
şamba günü saat 14 de mahke~ 
de hazır 'buluna:bileceği Deniz · 
caret kanununun 1()6j inci ma0' 

si mudblnee ilan olunur. (lı# 

da Yenişehirde Yaya çıkmazı bir 
numarada iken a!ıiren Tarlatıaşın
da Kilid sokağında bir numara -
da olduğu bildırilen İhsan Özkan 
aleyhine mahkememizde 38/229 

numarasile açılan dava.dan d.olayı 
mumaileyh lllısanın dava arzuha
line cevalb vermek üzere ikamet
gahının meçhuliyeti hasEJbile ila" 
nen tebli,ğine rağmen müddeti ka
nuniye.si zarfında ceva'b vermedi
ğinden tahkika.t günü olarak 19/ 

9/939 salı günü saat 14 tayın kılın
mış ve olbabdaki davetname de 
mahkeme divanhanesıne talik e
dilmis olduğundan yevmi mezkur 
ve saatte tahkikat hakimliği hu -
zurunda <bi:ozat hazır bulunması 

ve:ya tarafıııdan bir vekil gönder
mesi ve aksi takdırde hakkında, 

muamelei kanuniyenin icra olu
nacağı malümu olmak üzere ve 
tebliğ maka'lllma kaim olmak üze
re keyfiyet gazete ile ilan olu -
nur. (938/229) 

Sultanahmed 5 inci Sulh Hukuk 
Hakimliğinden 

İstanbul 5 inci Noterı ıken 22/5/ 
939 tarihinde vefat eden Bay Meh
met Sami Tekııı'in mukaddema 
İstanbul 4 üncü Noterliğince 224/l 
numara ile 4/1/933 tcri:lıinde tan
ziaıı ettirm19 okluğu Vasiyelname 
mucibine• 'bilcümle terekesini 
karısı (Kadun'a) \'a.&iyet ve ev
velce tanzım etmiş olduğu vasiye
tinden 'rücu eylemiş olduğu anla
şılmakta ve bu va.;iyetnamerıin 

tenfizi mumaileyh Kadun tarafın

dan mahkememiulen talelb edile
rek füraz edilmiş olduğundan ala
kadarların bır aylık itiraz hakla
rı için keyfiyet iliin olunur. 

(939178) 

ZAYİ 
İstan'bul Belediyesinden aldı -

ğım ehliyctnamemi ve nüfus tez
kerem zayi ettim. Yenisini ala -
cağırr.d•n eskıı;ının hukmü yok
tur. 

Yemı.ş Hasıriskclesinde sandal
cı Ahmed oiilu M~hrned Sakız 

Yazılarımızın çokluğundan bu
gün dercedemeı'Jk. Özür dileriz. 

Türkiye 

AK T l F 
KASA: 
Altın · Safi kiloırıur17.179.881 

BANKNOT 
UFAKLIK 

Dahildeki Muhabirler: 

Türk lirası 

Hariçteki Muhabirler: 

Cumhuriyeti Merkez 
1 Temmuz 1939 Vaziyeti 

PAS 1 F 

24.164.876.4! 
15.869.617.-
1.410.951.41 

591.761.51 

Lira Sermaye 

:ihtiyat Akçesi: 
41. 445.444.86 Adi ve fevkaJAde 

Hususi 

591. 761.51 Tedavüldeki Banknotlar. 
Deruhde edilen evrakı 

_,/ 

Bankası 

Lirli 
15.000.~ 

4.217.134.2: 10.217.l~ 
6.000.000.--

Altın: San kilogram 9.058.321 12.741.252.41 
nakdiye 158.748.5~-
Kanunun 6 - 8 inci mad- ,, 

Altına tahvili ka
bil Serbest döviz
ler 
Diger dövizler 
ve Borçlu klirinll 
bakiyeleri 

Hazine Tahvilleri• 

Deruhde edilen 
evrakı nakdiye 
karşılıiJ 

Kanunun 6 - 1 
inci maddelerine 
tevfikan haz.ine 
tarafından vAJd 
todiyat 

Senedat Cüzdanı; 

TİCARİ SENE
DAT 

7.160.8• 

4.001.534.11 

158.748.563.-

17.228.<>271 

129.304.982.21 

delerine tevfikan hazi-
ne tara1md8Jl vAlti te-

-
16.749,947.50 Deruhde edılen evrakı l r 

nakdiye bak.iyeai 
Karııılı!ı tamamen alim 
olarak ilAveten tedavü
le vazedilen 

141.520.536.-

19. 000 (](]( 

69.000.00C 229.520.55" 
Reeskont mukabıli IJA. 
veten tedavule vazedilen 

141.520.536.-Türk Lirası Mevduatı: 
Döviz taahhildatı: 
Altına tahvlli kabU dö
viZ.ler 

129.304.982.20 Dı&er dövizler n alacaklı 

31.069.3C-
1 

3.332.21 

11:<ham ve Tahvilat Cüzdaro 
(Deruhd~ e-

klirinll baltl;yeleri ~.619.326.J: 

Muhtelif: 

ı6" 33.62 . 
95.381.69 

dilen -evrakı 

A - (nakdıyenin 

(karşılıtı Es-

(Tnhvi!At 
(İtibari kıymetle) 
B- Serbest es

ham ve tah
"·ilAt 

Avanslar: 
Hazineye kısa va ... 
de-lı avans 

Altın ve Döviz 
üz.erine 
TahvilAt üzenne 

Hissedarlar: 
Muhtelif: 

ı 43.686.373.4 

7.517.080.9 51.203.454.44 

6.309.000.- 1 
27.133.9 

7.808.794.1 14.144.928.08 ~ 
4.500.000.-

15.350.216.63 ıı 

Yekfuı 414.811.271.22 Yektln ~ 
1 Temmuz 1938 tarihinden itibaren : iskonto 
haddi % 4 1 altın üzerine avam % 3. 



No. 15 Yazan: Rahmi Yağız 

Türk Sahil Bataryalarının Ateşi 
Bir Noktaya Teksif Edilmişti 

Amiral Majestik Zırhlıaından Vaziyeti Gören 
Dörobek Hiddetinden Ne Yapacağını Şaşırmıştı 

- Bilmem, önümüzdekiler stop 
ettiler. TabU biz de seyre tabiiz. 

J - Şimdi ne yapacağız? 
ı - Uerlemek için önümüzdeki 

gemilerin harekete geçmesini 
- Böyle, birkıı.ç milde bir stop 

edersek Marmaraya iki haftada 
ancak varırız! 

-Saat kaç? 

1 - 11 i çeyrek geçiyor! 
- Akşama Boğazı bitirir, Mar

ınaraya gireriz .. 
Bu son cümleyi söyledikten son

ra Klavye ikinciye arkasını dön -
d!i. Tekrar işile meşgul olmağa 
başladı, Birkıı.ç dakika geı;ıti. Bq 
Varda bandıra karama kapısını vur 
du. İçeri girdi. Gediklinin yüzün
de bir korkunun canlı izleri farke
di!iyordu. Süvarinin yanına yak
laşınca onu seliimladı. Kumanda
nın sormasına meydan vermeden 
anlattı: 

dınlarak şu ilerde ateş eden 06-1 
manlı bataryalarının üzerine tek
sif edilecek! Amiral gemisinden 
kaldırılan işaret donanmanın a -
teşini, ileride bütün kuı:lretila 
merkezdeki düşman tahtelbahir -
lerine endaht eden ·Osmanlı ba • 
\aryalarının üzerinde toplattı. 

İki küçük sırtın arasında iyice 
maskelenmiş bataryanın yanla -
nna düşen insan boyundaki 38 liJo. 
lerin kaynattığı topraklar siyah 
dümanlar arasında göklere savru
luııken denil'Jıt1tı filosu biraz nefes 
alabildi ve ileriya atıldı. 
Şimdi Boğazın en tehlikeli mık

tasından geçiliyordu. birbiri ar
dına sıralanan, 17 tahtelbahirden 
ancak 6 tanesi kalmıştı. 

E 12 süvarisi.ıı.in azami dikik.ati 
ile mayin mıntakaları arasından 

süzülen tahtelbahirlerin 11 tane
&ine ne olmuştu? .. Bunlardan biri 
batırılmış, biri Tüııklere esir düş-

müş, diğerleri makinelerinde arı
zalar yüzünden akıntıya kapıl.ınış
lar; kimi cer ey anlar la sürüklen
miş, kimi karaya vurmuş, bun -
lardan B. 8 Kumkalede Türk is -
tihkamlannın önünde baştan kara 
etmiş, esir veya imha edihnek teh
likesine düşmüştü. 

11 geminin elden çıkışından 
henüz komodor tamamen haberdar 
değildi. 

Binbir tehlikenin tehdidi altın
da Çanakkale sularından geçildi. 
Boğazın bu en dar noktasında 1, 2, 
3 üncü mayın mıntakalan birbir
lerine muvazi ve aralıksız gibi 
birbiri üstüne binmiş, çapraz bir 
örgü halinde birbirine girift bir 
ölüm maniası haline gelmişti. Ma
yinler, 4,5 metre irtifada başlıyan 
birinci sıralarile blı1biri altına ko
nuJ.muş üç hat üzerine tesbit edil
mişti. 

(Devamı var) . -:- Kapiten .. yanımızdan üç İn
gıl:z tahtelbahri geçti. Gerliere 
dogru akıntıya kapılmış gibi sü
rulkleniyorlardı adeta .. 

- Belki akıntıya kapılmışlardır. 
Boğazın ceraynı en fazla nok • 

·PLAJDA BAŞ LIYAN AŞK 
t~nda bulunuyoruz. (S inci aa.yfadaıı devam) 

İki edikli kamaradan çıktL J anette yeni tanıştığı adamı tet-
nd Sabot pereskopun başına kik ediyordu. Mütenasiıb bir vü -

geçmişti. Arada bir Al.etin adese- cwiü, çok asil, çok sevimJ.1 bir ç.eh-
Sİni ihtiyatla suyun yüzüne çıka- resi vardı. Delikanlı bunun farkı-
nyor, etrafa bakıyor, tekrar içeri na vardı ve gülerek: 
Çekiyordu. - Yüzümde kalbimden geçen -

Didye kendi kendine mırıldandı: leri okumak istiyorsunuz, zenne
- Ateşin tam gözünde durduk. derim .. 

~ e bekliyoruz acaba? Dedi. Genç kadın mahcub ol -
Bu soruşa yine kendi cevab ver- muştu. 

ıneğe uğrll§ırken baş taraftaki ra- _ Hayır! dedi. Yanılıyorsunuz .. 
sid, seıı .borusundan harelrete baş- Srai ilk defa görüyorum ve kim
landığ:ını haykırdı. siniz bilmiyorum .. Bunu öğren -

- Önümüzdekiler yürüyüşe geç- mek isteyişimi çok görmeyiniz ... 
tiler... Şimdiye kadar bir yabancı ile 

Didye'nin eli makine telgrafına böyle yanyana oturduğum vaki 
sarıldı, makineye olmamıştır. Bugün, nasıl oldu bil-

- Yarım yol ileri.. miyorum ... 
Eınr;~ ul~tırdı. Triton, hafif _ Herhalde nadim olmıyacak-

bir Sallanl§la bu emre baş eğdi, sınız. Bunu, tecrübelerime binaen 
Yola koyuldu. 

S söylüyorum. 
afiri batıran Turkuvaz'ı esir _ Ben de sizin gibiyim. On iki 

olnıağa icbar ed~n Türk sahil ba- sene evvel annemi kaybettim. Ba-
taryalarının ateşi bir noktaya tek- 1 
sıf bam işlerile meşgu · .. 

edilince, vaziyeti Majestrk'in f k t · lı • zırh ku _ Anlıyorum, a a nışan nız ... 
lesinden dürbünle tetkik e- H .. b de · _ Nişanlım yok. enuz unu 

n Amiral Dörobeck çabucak işi 
anladt Çok ehemmiyet verdiği de- düşünmedim. Ya siz? ... 
nızaltından geçld hareketini hi- - Bekô.rım! ... 
ınayeye lüzum gördü. Haykırır- ı - Ah! Affedersiniz! ... 
cas _ Yazı burada mı geçireceksi-
ı.ı: ~a bir şiddetle yanında duran 

aıestlk süvarisine seslendi: niz? 
- Kolonell - Evet, ya siz? ... 
- Buyurun amiral! _ On beş gün kalmak niyetin-

- Heınen ifaret kaldırtın; do • deyim. 

nıdıklarınız var mı? ... 
- Hayır! Biraz istirahat et -

mek için geldim. Şikago'luyum. 
. . . . . . . . . . . . . 

O gece, yemekten sonra buluş
tular, gazinoya gittiler, Genç kı
zın çehresi havanın tesirile pen
beleşmiş idi. Dans ederken güzel 
gö.ılerini s!i.züyordu. Bir aralık Pol 
eğildi, yavaşca kulağına: 

-Janette, dedi, seviyorum se
·ı nı .... 
Genç kız, delikanlının kolları a

raısından kendini çekti: 
- Maalesef, dedi. Sevginize mu-

kabele edemiyeceğim ... 
- Niçin? Söyleyiniz, niçin? ... 
- Bu bir sırdır. Söyliyemem!. .. 
- Şu halde, müsaade ediniz, ya-

rın buradan çekilip gideyim. Altı 
ay birbirimizi görmiyelim. Mu -
habere etmiyelim .. Beni unutmı
ya çalışınız. Eğer bu müddet niha
yetinde benimle hayatınızı bir -
leştirmeye karar verirseniz yazı
nız derhal gelirim ... 

• •• 
Aradan bir ay geçmişti. J anette, 

yine ayni plajda, kumların üze -
rinde oturuyordu. Gözlerini en -
ginlere dikmiş, düşıinüyordu. 

Birdenbire kararını verdi. İs -
keınlesinin üzerinde duran çanta
sını a.çtı, bir kiiğıd çıkardı, şu kısa 
cümleyi ya2Jdı: 

c.Pol, gel ... Seni bekliyorum! ... > 

935 Deniz İtilafı 
l' enilenecek mi? 

(4 üncü sayfadan devam) 
Halbuki İngiltere şimdi ancak ta
arruz emelleri besliyenlere karşı 
kendini müdafaa için sil.!hlanmak 
mecburiyetinde kaldıığnı söyle -
mekte ve Almanyayı çemberle -
mek için bunu ileri sürmektedir. 
Fakat taarruz olW"Sa bunun hangi 
taraftan vukua geleceğini kim gö
recek! İngiltere mi, Milletler C&
mi,yeti mi? .. Dlğer taraftan V. Be
obahter gazetesi de Umumi harb

kapılarını açmaktır. Berlinin bu
na karşı alacağı vaz!yet politika 
iilemini bugünlerde pek ziyada 
meraka düşürüyor. Alınanlar dört 
sene evvel deniz anlaşmasını a'k -
!ederlerken artık İngiltere ile her 
türlü harb ihtimallerinin ortadan 
kalkdığını söyemi§erdir. Şimdi 

sulbü kuvvetlendirecek herhangi 
bir anlaşma kabil olacak mı, ol -
mıyacak mı? Mesele buradadır 

diyorlar. 
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İstanbul Bölge San'at Okulu Eksiltme Artırma 
ve ihale Komisyonundan: 

Cinsi Mikdarı 

Salça 550 kg 
İnce tuz 1500 • 
Kuru soğan. tane 4500 • 
Yumurta lamba-
badan geçme 37000 ad 
Patates Adapazarı 5500 kg 
Beyaz peynir 
Rumeli 2000 • 
Kaşar Uludağ 300 • 

Pirinç Bursa 10500 • 
Nohut İspanyol 
tohumu 900 • 

2000 • 

Mu. Fiyat 
Ku S. 

25 
4 50 
7 

1 60 
8 

35 
60 

28 

Eksil taıenio ilk T. 
T. G.. S. U Ku 

26/7/1939 
Çarşamba 

Saet 14 

179 62 

Şekli 

açık ek
siltme 

den sonra mağlO.b Almanya ile ga- 1--H-J_K__,A,_.-Y--E-
1
---

llb devletler arasında 29 haziran 

Ku. fasulye Rize 
Barbunya 
Mercimek yeşil 

500 • 

15 
18 
13 2.6/7/1~9 

Çarşamba 

Saat 14,30 

375 açık e.ID
siltme 

919 da imzalanmış olan Versay 
muahedesinin ylıminci yıl dönü· 
müne tesadüf eden gün Almanya
ya cevah olarak İngiltere hükO.· 
meti bir oota verdiğini yazıyor. 

Bunun maksadı yukarıda işaret 
edildiği üzere İngiliz - Alman de
niz anlaşma.sının bozulması üze
rine Bertin ile Londra arasında 
girişilen siya.si münakaşadır. Bu 
Alınan gıızetesi İngilizlerin nota
sını bilhassa o gün verilmiş olma
larından bahsederken diyor ki: 

Bundan maksad nedir? Mosko
va müzak.erelerinin üzerinde tesir 
icra etmek mi?. İngilizlerin mak
s~tlı. Almanyanın denizde kendini 
İngiltereye karşı müdafaa ede -
miyeceğini ve buna mukabil Al
manyaya karşı daima siyasi ve as
keri hücumlarda bulunabileceği -
ni anlatmaktır. 

Fakat bu Alman gazetelerinin 
böyle münakaşalı yazılarından 
sonra B<irsen Zeitung'un yürüt -
tüğü mütalea da bundan başka 
değildir. Bu Alınan gazetesi de di
yor ki: İngiliz - Alman deniz iti
lafının esası dostca münasebatın 
devamı ve karşlııklı emniyet ve 
it!madın hasıl olması idi. Fakat 
İngiltere bu anlaşmayı bo2muş ol
du... ve saire. Bu gazete de Al-

1 
manyayı bağlımıllJ olan, Alman
yaya yirmi sene evvel zorla ka
bul ettirilen Versay muahedesi 
gibi diğer bir muahedeyi de şim
dj gene İngilterenin Alınanyaya 

zorla kabul ettirmek istediğini id
dia ediyor. Görülüyor ki Alman
yada'ki haleti ruhiye bu vesile ile 
de İngilterenin aley'hinde neşri -
yata devam etmektir. 

Meselenin tarihçesi henüz unu
tulmamşıtır: Almanya hükumeti 
27 nisanda İngiltercye bildirdi ki 
artık İngiliz - Alman deniz itilafı 
kalmamıştır diye. Şimdi İngilte
re buna cevab venmş oluyor. Fa
kat daima konuşmak kapısını a- ı 
çık bulundurmak suretile daha 
evvel Almanya hükumeti deniz an-

1 !aşmasının artık bozulduğunu bil
dirirken bunun yerine daha baş- 1 

ka bir itilafın aleti için müzake- ı 
reye girişmek arzusunu göster .
memiş değildi. Onun için şimdi 

Londra hükumeti de Almanyanın 
bu arzusunu hatırlatıyor. Fakat 
İngilterenin maksadı daha geniş 

bir anlaşmaya varmak olduğu gö
rülüyo<". Yalnız Alman donanma
sının hal ve iı;tikbaline değil de 
Almanyanın dünya sulhünde ala
cağı mevki ve vaziyete taallıik 

eden bir anlaşmadır. Londranın 

ileri sürdüğü işte böy1e bir mü -
zakereye varmak için müzakere 

Ah Bu 
Arkadaşlar ! 
(4 üncü sayfadan aevam) 

Ferid, mektubu karısına uzattı 
ve acı bir sesle: 

- Oku, dedi. 
Genç kadın bir J.ahzada mektu

bu okudu. 
Biraz evvel bir yanar dağ gibi 

feveran eden bu kadın kocasının 
hakikaten suçsuz olduğunu anla
yınca, sinirleri yatı~ı, öfkesi zail 
oldu. Genç kadın. koca.sının kal
bini kırdığına, onu sebesiz yere 

Kastamonu 
Kesme şeker 
Çekirdeksiz kuru 
Uzüm 
Kuru incir 

Sa'bun 
Zeytinyağı 

Zeytin tanesi 

Un Manituva 
Makarna irmik 
İrmik 
Şehriye irmikten 
Pirinç unu 

Süt inek 
Yoğurt 

Kase yoğurdu 
(250 gramlık) 

600 • 
4000 • 

500 • 
300 • 

1800 • 
1200 • 
1350 • 

2000 • 
2300 • 

300 • 
200 • 
200 • 

2500 • 
2500 • 
1000 ad 

14 
30 

30 
22 

33 
50 
29 
14 
24 
15 
20 
22 

12 
17 

4 50 

W/7/1939 
Çarşamha 

Saat 15 

26/7/1939 
Çarşamba 

Saat 15,30 

24/7/1939 
Pazartesi 
Saat 16 

Ekmek birinci 
nevi 55000 kg 

hırpaladığına şimdi pişman ol -
24

171
1939 muştu. Ferid Sinanın gönlünü al- 9 50 

Pazartesi 

118 91 

72 07 

57 75 

391 87 

açık ek.-
siltme 

1 ( 4 ,, .... 

1 

açık ek: 
sillme 

açık ek
siltme 

Kapalı 

zart 
mak, ondan af dilemek maksadı ile Saat 15 
yanına sokuldu, kollarını boynu- ı ------------·-,---:-:-===-...,..,,,-~-----
na doladı, çok tatlı ve müşfik bir Dağlıç eti 13000 • 24/7 /1939 448 50 Kapalı 
seı;ıle: Pazartesi zarf 

_ Feri<kiğim! dedi. Saat 15,30 
Genç adam ilk önce cevab ver- Sadeyağı 5200 • 96 27 /7 /1939 374 40 açık ek

siltme mek istemedi. Fakat karısı sihirli Perşembe 
Iaciverd gözleri ile ona o kadar Saat 14 

tatlı ve müşfik nazarlarla bakıyor- Antrasit 90 ton 2475 
30 • 1475 

27/7/1939 
Perşembe 

Saat 14,30 

200 25 açık ek
sıltme du ki, dayanamadı, gülümsedi: \Lavamarin 

- Söyle canım! 
- Beni de affet! Zira ben de ----------------------------

İst2nbul Bölge .:>wıat okulunun 1939 mali yılı ihtiyacları şartna-
acı sözler le seni biraz gücendir
dim. 

Ferid Sinanın artık öfkesi geç
mişti. Karısım yanaklarından öp
tü. 

- Affettim sevgilim! 
Ve sÖ'Zlerine ekledi: 
- Zaten ne· söyledin ki. .. 

MEHMED HiCRET 

DEVREDİLECEK İHTİRA 
BERATI 

meleri dairesiııd~ el<:.,ltmeye konulmuştur. 

1 - Ek.ıiltme Cağaloğlunda Yüksek mektepler muhasebeciliği bi

nasında toplanan k1>m:Syonda yapılacaktır. 

2 - Ek:llltnwnin şekli, gün ve saatleri, muhammen fiyat ve mu

vakkat garanti miklaıları karşılarında gösterilmiştir. 

3 - KRpalı zarfla yapılacak eksiltmeler için ihale satinden bir sat 

evve! is'.eklıleriıı te~ lıfi havi ve kapakları mühürlü zarflarını numaralı 

makfbuz mukabilinde 1'omisyıona vermeleri lilZ1mdır. Tekliflerın yazıl

ması ve zarfiarın tertıbi ve kapadılması eksiltme kanununun tarifleri-
ne uygun o:mMı ~art:ır. 

cSuda intişara tabi olan madde-
] . 1 . b 1 4 -- İsttkiı ler aç;k eksiltmede Ticaret odMının 1939 vesikasını ve 
erın muame esıne ve un arın 

l . t' hl· ıı · . . t'h \ruhsat u>wan lezkPre;;ini gösterecekler ve kapalı zarf usulünde bu ve-su u ın ışar ma u erının ıs ı za-
rına dair usuı. hakkındaki ihtira saik dış zarfa konulac<1ktır. Bu vesaikten maade muvakkat garanti mak-

için alınmış olan 12 eyliıl 1935 buzları ile vekal~ten gıreceklerın vekaletnmeleri de dış zarfa k~ . ..ılmuş 
tarih ve 2049 numaralı ihtira be- olacaktır. 

ratının ihtiva ettiği hukuk bu ke- 5 - Şaı lııameleri görmek isteyenler mektebe müracaat edC<.'cl<ler-
re, ihtiram Türkiyede mevkii fiile dir. (4861) 
konması için icara veri eceği tek
lif edilmekte olmakla bu hususa 
fazla malumat edinmek ısteyen

lerin Galatada, Aslan Han 5 inci 
Ziraat Vekaletinden : 
Ziraat Vekaleti kaloriferinde yakılmak üzere kapalı zarfla c130• kat 1 - 3 numaralara müracaat ey-

lemeleri ilan olunur. ton yerli sömikok körr.ürü alınacırktır. 

ZAYİ. - D. T. Markalı I numa
ralı I balya halıya ait İstanbul Ti
caret odasından aldığun 5-10-938 
tarihli ve 13591 sayılı menşe şeha
detnamesinin B. nüshası kaybol
duğundan yenisini çıkaracığım, es
kisinin hükmü kalmadığını iliin 
ederim. 

Halıcı Ohannes GiriUiyan 

1 - Komürün \ı~her tonunun muhammen bedeli .26' lira. 

ton kömürün· muhaın.nen bedeli <3380, lira, muvakkat teminat 

lira c50> kuruştur. 

clJO, 

253· 

2 - İhale 27/7/939 günii.ne müsadif perşembe günü saat 15 de Ve-

kalet h;nasmda müte~ekkil Satın ahna komisyonunda yapılacıılttır. 

Taliplerın kapaıı zorf.arını saat 14 e kadar komisyona vermeleri. saat 

15 de komisyonda hazır buhınmaları. 

3 - Şaı tname Levazım müdürlüğünden para.sız olarak verilecek-
tir. c2739. c4837• ııannıasının ate§i ön sırtlardan kal- - Şehri biliıyor musunuz? Ta-
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Yazan: EDGAR BAYS 

- Paloviç, çekil, kendini gö - [ 
zet .. · Bu tehlikeli hayvanı öldür
mi!k liızım ... 

- Kabahat onda değil, kapta -
n\ll\ ... Hayvanın canını yaktılar. 
bu hale sebebiyet verdiler. Yok

sa Çok uslu, insana çok yakın bir 
hayvandrr. Kimseye zararı yok
tur. Rica ederim, öldürmeyiniz 
onu. · Avrupaya götürecek, onun 
sayesinde hayatımı temin edece
l!i.ın. Öldürmeyiniz onu ... 

Diye yalvarıyordu. Süvari: 
- Nasıl, hayvanın canını mı 

Yaktılar? ... 

Dacı, ve gemicilere dönerek iJA-
ve etti: • 

No: 3 

_Doğru mu bu?... 1 

Güçlükle yerden kalkan gemi -

cilerden biri: 
- Evet, dedi. Simpson, omuzu-

na bir iğne batırdı. Hayvanın ca
nını yaktı. Çileden çıkardı. Yoksa 

kimseye bir şey yaptığı yoktu. 

Süvari, Simpson'a baktı. Onun 
cEvet• der gibi başını önüne eğ
diğini görünce maymunun yanına 

yaklaştı. 

Maymun, gemicilere yaptığı gi
bi süvarinin de çehresini dikkatle 
tetkik etti. Sonra derin derin içi
ni çekti. 

Süvari, hayvanın omuzuna eli
ni koydu. Çeneainin tüylerini ok-

U Mister Herold Moor çok ciddi bahsetmiş olsam, hiç canı sıkıl - du. Ellerini hava va kaldırdı .. tıp-meyus duruyordu. , 
çok çalışkan bir gençti. Yüksek madan, usanç getirmeden dinn - kı, düşmanını mağlup eden bır 

Çeviren: FUAD SAMİH 

şadı, vahşi hayvan, eğildi, bir ke
di gibi süvarinin ayaklarını ya -
ladı. 

Gemiciler Marjori'ye döndük
leri zaman maymun da beraıber 

geldi. Süvarı, itiraz edecek oldu .. 
Fakat Paloviçin yalvarmasına da
yanamadı 

- Pekala ... dedi. Gelsin! ... 
Maymun, geminin merdivenin -

den güverteye çıkar çıkmaz, se -

fer heyeti azalarının, gemicilerin 
yanına gitt~ hepsinin birer birer 
çehrelerini tetkik etti. Halinden, 

birini aradığı anlaşılıyordu. Fa -
kat, kimi arıyordu? İşte bunu an

mak imkanı yoktu. 

Ajaks; - Paloviç ona bu ismi 
muallim mektebinden diploması- yor, hem de büyük bir zevkle... Antropoid gibi bağırmıya başladı. 

vermişti - çok zeki, dirayetli ve nı alınca zengin bir lordun hiz - Bazı geceler uyumıyor, sabah- Leydi düşünüyor. cevab vcrmi-
anlayışlı bir hayvandı. Ne söylen- metine girmişti. Vazifesi: küçük !ara kadar macera romanları oku- yordu. Nihayet: 

se anlıyor, istenilen şeyleri bila bir çocuğa hususi ders vermek, yor. - Çok müteessir ve mahcubum 
itiraz yapıyordu. Ağır şeyleari bilgisini arttırmak idi. 0 gün, ço- Çocuğun annesi, asabileş - Mister l\foor, dedi. Oğlumun bu 
kaldırıyor, istedikleri yere götü- cuğun annesin'e şikayetlerini söy- mişti. İnce ve mevzun parmakla- yaptıklarına çok canım sıkıldı. 

.. b k d G · ·ı k rını, piyano çalar gibi masanın ü- Çok rica ederı· · B' rup ıra ıyor u. emı.cı ere ço lüyordu: m sıze... ıraz sert-
yardımı dokunuyordu. Onlarla - Jakın ıı:klı ermiyor değil ;bilA- zerine vuruyordu. ce davranınız, bir daha bu g'bi 

Genç muallim heyecanla sözle- şeyler yapma eyd dost olmuştu. kis çok zeki, çok akıllı. Her şeyi ça- sına m an ver • 
rine devam ediyordu: memeve ga"" t d' . 

<Maı·ori., İngiltereye döndü. ed 1.. ' ,.e e ınız. bucak öğreniyor, leb dem en .,.,.. - Bu kitabları elinden almak, Sö 
P 1 · Lo d b' 1 B · .. t "zünü bitiremedi. Keskin bir a ovıç, n ranın me§hur ır lebiyi an ıyor. enı uzen, muz a- okumasına mani olmak istedim. 

seda aksetti. Her ikisi de trtcedi. 
camıbazhane;;inin emprezario'su ile rib eden şu: derslerini ciddi telak- Fakat muvaffak olamadım. Oğlu- B 1 aş arını çevirip pencereye bak-
anlaştı, çok karlı bir mukavele ki etmemesi, ehemmiyet verme - nuz, yaşına nisbeten çok kuvvet • t ı b h"""' k 

ı ar, a ~~~e i büyük çınar a1'a-
imzaladı. mesidir. Onun en ziyade merakı- li " 

... cının pancurlara doğru uzanan 
Ajaks'ın Londraya gelişi, ileri- nı çeken tabiata, seyahata ve ma- - Nasıl, size karşı mı koydu?... dalinde, on yaşlarında güçlıi ve 

de şahi.d olacağımız, bir çok gar ceralara ait şeylerdir ... Afrika • - Evet... Hatt8. bağırmıya baş- kuvvetli bir çocuğun sallandığını. 
rib vak'alar zincirine bir halka i- dan, Afrika çöllerinden vah§i !adı. Kendisinin bir Goril, benim keııdılerine güldüğünü göıdüler, 
liive etmiş oldu. hayvanlarla, yılanlarla meskfuı de bir Şempanze olduğumu söyle- (DPvamı var) 



f-SON TEl.GBAF-6 •••--uı ua --
f lôl5elerınızı, 
GÜVEL~RE~ 

1f11rsı Koruyunuz 
1 

FLiT , 
• > .... 

İlanı 

2004 numara!ı tcra ve İflas kanununun 126 ıncı maddesinin 4 üncü 

f•krasınca, bu _g&.yr'.mcnkul üzerinde ipotekli alacaklılar ile diğer ala-
kadarar.ın ve ırtıfak hakkı sahiplerinin bu h-'-J . '*" arını ve hususıle faiz 
ve mas·afa daır ola" ddialarını, bu ilanın neşri tarihınden ·t·b 20 

·· · · d ı > aren 
gun ıçın e _ev'~~kı m;isbitelerile bildırmeleri icab eder. Aksi halde hak-

lar'ı tapu sıc· ıue &&1>il olmadıkça satış bedelinin paylaşmasından hariç 
ka.acakları ve dnh~ tazla malümat almak . t 1 . 

. . . • 18 eycn crın 17 /7 /939 tari-
hınden llıblrP~ hor;; sin görebilmesi 'çin k b 1 d 1 • açı u un uru acak olan 
arllırma şartnamesıle 938/3272 numaralı d ·· 

osyasına muracaatları ilan 
olunur. (4920) 

Sahip ve ne~riyatı idare eden Başnıuharrirl 

ETEM ~ZET BENIC& 

Banldıt' yerı SON TELGRAF MatbN1.1 

Daima 
Daima 

Genç 
Gazel 

İngiliz Kanzuk eczanesi 
müstahzaratından 

Krem Balsamin 
KANZUK 

ile 

Eksir Balsamin 
KANZUK 

Gayrimenkul Satış İlanı 
Sultanahmet 5 inci Sulh Hukuk 

Hakimliğinden : 

VI - Talıplerin kendilerinden aranılan vesaik ve % 7,6 güvenme 
parnlarilc b.r!Lk~ pazarlık için tayin olunan gün ve saatlerde mezkür 
komisyona gelmeleri ilin olunur. (478~) 

İstanbul Belediyesi hanları 
ilk 

teminab 
0,76 

2,70 

6,75 

81,0 

Senelik 
Kirası 

10,00 

36,00 

Muhammen 
bedeli 
90,00 

1080.00 

Yeniköyde Tekke sıokağında 14/16 nwnarsl• 
2884/60 metre murabbaı tarla. 
Arnavutköyü Lütfiye mahallesi Palacı sokslt 
29 numaralı ev. 

Aksaray yangın yerinde Ba".labanağa mabat 
nin Büyük Reşidpaşa sokağında 7,50 metre t 
rablbaı sahalı arsanın satışı. 

Ak.saray yangın yerinde 955/3 harita nuııı1 

arsa arkasında 216 metre murabbaı arsanın s.1 

Senzlik kiu muhDınmenleri ve satl§ bedelleri ile ilk teminat ~ 
tarları ve semtleri ytıkarıda yazılı emlak 2490 numaralı kanunun 
üncü maddesıne tPvfıkan teındiden açık arttırmaya çıkarılmıştır. iı 
18-7-939 salı günü saaL 14 de yapılacaktır. Şartnameleri Zııbıt ve ~! 
melat müdiırlüğü kaleminde görülebilir. İsteklilerin hizalarında Y 
ilk teminat mak!buz ~eya mektupları ile ihale günü olan l&-7-939 
günü saat 14 de Dajn.i Encümende bulunmaları. (4941) 

Vazifeye Davet 
İstanbul Vakıflar Başmüdürlüğünden 

Yıl'ardarıberi tevliyet vazifesİ.Jl€ alaka göstermeyen ve adresi 
remizce bilinemeyPn İstanbulda (MÜSTEDAM ÇAVUŞ) vakfının ~ 
teveırneri Hamdi ve Ahmedln iıdaremize müracaatla vakfına ait 
ameleyi takip ve hayır şartlarını ifa etmesi için ilanen vaki teb!i{ 
ica,bet etm0diğjnden kendisine ilAn tarihinden itiharen 15 gün d 
mehil verilmi§tir. Bu müddet zarfında da gelmediği takdirde hakki 
kanuni muamclP yapılhcağı ihtar ve tebliğ olunur. (4932) 

İstanbul Bölge San'at Okulu Arttırma Eksiltıt 
ve ihale Komisyonundan : 

Cinsi Mikdarı M. Fiyat 
K. s. 
4 50 
7 
4 60 

13 50 
6 

76 

Semizotu 400 
Karnabahar 2000 

Enginar 4500 
Hzyar 2000 
Limon 7500 

Alım s~tım komisyımunda yapılacaktır. 

Eksiltme 
T. G. S. 

24/7/1939 
Pa-zartesi 
Saat 14 

M. te, 
Li. K 

192 66 

Şe~I 

Açıl< 
siltrı1' 

Keşif bedeli 1 144 lira 51 kuruş, muvakkat 
J 

teminat 85 lira 86 

ruştur. 

Tal:plerin ol'baptaki keşiıf ve şartnamelerini gıörmek ve muv~Y 
te~inatlarını yatırmak üzere çal"'ma ~ü1'ler.inde mezkur mii-Ou_~ 
idari kalem levazım kısmına, eksiltme gün ve saatinde de, en a• • I 
giin evvel İstanbul Vılayetinden buna benzer 1000 liralık iş yaptı~~. 
na dair alınacak ehliyet vesikası, 939 senesi Ticaret odası veeik,u;ı, ~ 

vakkat teminat mRkbuzu ile blrllkte kom,;iyona müracaatları. ,'5 


