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'1/manyadaki muazzam hazırlıkların verdiği endişe zail 
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0lmadan ita/yanlar da ihtiyatları silah altına alıyorlar 
41nıanya ve ltalya, Cek ve spanya mes'elelerini kendi arzularına 
9öre ve kara kıştan önce kat'i neticeye ba;1ğlamıya uğraşıyorlarmış 

-lıs inci u~ak ~aırk<dlS' D 

• • 
Berlin 
Roma 
Arasında 

l'ıl ~ • ~ a 

Sıkı bir askeri İf 
?ıtaııe\'l'ıı yapan Alman birliği yapılmasın- Alman - Fransız hududunu 

~;: ~:ktı:;~·: ";!: ;et:,..~i;;;~ 

Hareketli, sesli, 
manah, fikirli, ışık· 
h ve renkli o:arak 
kutlulanacak 

Ankara 14 (Hususi muhabiri • 
mizden) - İç Bakanlık cumhuri
yetin 15 inci yıldönümünün heye_ 
canlı, manalı ve hareketli bır şe
kld~ kutlulanması için bütün vi -
Jaşet, kaza ve nahiye merkezle -
rile köylerde şimdiden hazırlık -
Jara başlanması ;çin valiliklere bir 
tamim gönderıniıtir. Bu tamimi 
aynen yazıyoruz: 

için de çareler 
L ~?ra .14 (Hususi)- Muh.. erkfınile uzun müddet hasbihal. J 

aranıyor 

if Pıirüzlü meseleler Av de bulunmuştur. Daladiye bir ta-e rup 
laıı a SU!hunu yeniden ''e raftan Berlin sefirinden gelecek 

ı surette 
llııttı tehdid etmeğe ba§- malumata intizar etmekte, diğer 

Çelosl r. llu arada İspanya harbi, taraftan İngilterenin Paris sefi. 
~~ g~akya meselesi, Almanya. rile temas eylemektedir. t' ış ~azırlıklar, ve İtalya • Almanyanın geniş mikyasta 
boıu1ııı llıuııasebatının gittikçe yaptığı bu hazırlıkların Çek ve 
l.ı tiı ası gibi bellibaşlı mesele- İspanya meselelednin önümüz -

'.e ça,.,, k t•• 1!~ 1 . -,.maktadır. deki kış mevsiminden önce a ı 
~ı ... ~~n Fransız matbuatı, Fran- bir neticeye ba~!anması gayesine 
•~ '" ~er 
"'~~•d ıne tercüman olarak Al- matuf olduğu söylenmektedir. 
'nd~ .ak; harb hazırlıklarından Filhakqka Almanya Çekoslo -
ll%~e bahsetmektedirler. vakyadaki Südelere, ikinciteşrin-

ı.ıı\;... a ll.en mıntakasındaki den önce, Almanyayı tatmin ede. 
~ ""•t ·1 Im ıı.tb t.,· ı. e ınanevralara askeri cek şekilde muhtııriyet veri e-
"'l~ thınde misli görülmemiş sinde ayak diremektedir. 
~e llıuazzaın bir ordunun İtalya ise Fransanın hükıimet.. 

11!eılııe1te hUSusı bir ehemmiyet çilere yaptığı yardımı kesmesine 
»ıillı tedirler. ve İspanya işinin derhal hallediL 

ne konulmasına azmetmiş görün- . 
mektedir. 

Binaenaleyh Almanyadaki bu 

hazırlığın kısmen de İtalyanın bu 
arzularını tahakkuk ettirebil -
mesine yardım ;ç:n yapıldığı id
dia edilmektedir. 

Diğer taraftan Roma ve Berlin 
Fransa ile İtalya arasında bir an 
!aşma olmadan İngiltere Roma 
paktını mer'iyet mevkilne koy -
mak istemedij!inden İtalya ile 
Fransa arasında bir antant yapıL 
masını arzu etmektedirler. 

·Cumhuriye\in on beşinci yıL 

dönümü bayramının y~rda getir
mış olduğ11 VP l:ıu rejimin istik -
halde vadettigı büyük ınkişafları 
yurddaşlara anlatmak ve cumhu
riyetin feyzi içerisinde heyecan -
]andırarak bağlarım ve ümitlerini 
kuvvetlendirmek nıaksadile 15 inri 
yıldönümü bayrarııı büyük ölçü -
de, hareketli, ses~i, manalı, fikirli, 
ışıklı ve renkli olarak kutlanma"ı 
için icabeden tedbirler alınacak -

1 pı b UH'l sald[rm ı .. ie) 

ltıı" Sız llaşv kil· F mesine ve İngilterP - İtalya an -
~'1-b· e ı, ransa er • k"" (DeT"amı fi 1..Dca sahifl•tf, 
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Hlen İtalya ile Almanya ara. 
sında sıkı bir askeri iş birliğinin 
tesisine çalışılması da Berlin ve 

Roma mihverinin tahakkukunu 
arzu eyledikleri meselelerde daha 
seri surette birer neticeye var -

Hariciye 
Vekili 
Şehrirnizde 

- lktisad Veklll Ankarayı. 

Veresiye dUndü 
Hariciye Vekilimiz Tevfik Rüşt.i 

Rakı Aras ile mezunen :nemleketimız
de bulunan Pari~ sefaimiz Suad 

Vermeyince.. Davaz bu sabahki ekspresi!' An. 
karadan şehrimiz~ gelmişler, is -

Çarşıkapıda oturan SaHhaddin tasyonda mutad zevat larnfrndan 
isminde bir marangoz, bu sabah karşılanmışlardır. 

saat on raddelernidc son deıece 1KTISAD VEKİLt GİTTİ 

sarhoş br hald-e Ça,-şıkapıda Ye- Birkaç gündenberi şehrimizde 
niçcriler caddesinde tütüncü Alı bulunan İktısad Vekili Şakir Ke-
Ekberin dükkanına gidernk ver sc: - dün akşarııkı lrenıe Anka -

(DevaP'ı ıj 11rı ~ ~ ... , ........ .... ,) ra.'1 avdet etmiştir. 

Büyijk ~arıhci ve muharrir 

ZiYA ŞAKiR 
SON TELGRAF'a Sultan Hamid devrindeki sürgünlere ve 
menfa hayatına aid çok mühim tarihi ifşaatı ihtiva eden J.; .. 
eser verdi. 1 

Güzide muharrir bu eserinde Tanz, devrinden Meşru-
tiyet ilanına kadar sürülen, hapse konan, zindanlarda boğulan 
ricalin, gözdelerin ve paşaların bütün bu hazin ve tüyler ür
pertici safahatını fevkalade yorucu bir ~alısma ile tes):ıit 
etmiştir. 

Bu eseri yakın tarihi bilen ve bilmiyen bütün herkes bü
yük bir merak ve heyecanla okuyacaklardır. 

Şimdilik 
SükOnet 
Var 
Fakat, Japonlar Çinde 
Hezimete uğruyorlar 
şimdi tamamile sükıinet hüküm 
sürmektedir. Yalnız Sahalin a. 
dasında Japon seyyahlarından 
mürekkep bir grup üzerine Sov. 
yet hudud muhafızları tarafından 
ateş edilmiş ve bu adanın hududu 
muvakkaten kapatılmıştır. 

Evvelce vukua gelen çarpışm~ 
esnasında Sovyet topçusunun ve 
tayyarelerinin bombardımanın , 
dan kaçan Kora köylüleri yurd_ 
larına dönmeğe başlamı;:lardır. 

En tehlikeli zamanlara mahsus gaz maskesi talimleri yapan 
Sovyet askerleri 

Sovyet - Japon müsademeleri 
yüzünden inkıtaa uğrıyan şimali 
Kora şimendifer münakalatı ye_ 
niden tesis edilmiştir. 

Ancak Japonya ile Rusya ara. 
sındaki bu anlaşmanın uznn müd 
det pürüzsüz dPvam etmiyeceği 
kanaati izhar edilmektedir. L ondra 14 (Hususi)- İki gün 

önce tesbit edilen mütareke 
şartları dairesinde nihai 

bir anlaşmıya varmak ve hudud
ları tesbit etmek üzere Japonya. 

Beşiktaşta 
Bir cesed 
Bulundu 

Bu sabah saat altı raddelerinde 
Beşiktaş açıklarında b;r cesed gö

rülerek sahile çıkarı'mıştır. Ces~d 
35 .yaşlarında oldukç~ :~ı.ıiz gi _ 
yinmşi bir erkeğe aiddir. Üzerin

de hüviyetini t.eshit edebil€cek 
birşey çıkmamı§tır. Meçhul ada -

mm ne suretle clenize düştüğü ve 
boğulduğunu anlamak için cesed 
Morga kaldırılmıştır. 

KALB SEKTESİNDEN ÖLMÜŞ 

Diğer taraftan dün akşam saat 

22 de Kadıçeşme c~dd~s·.,..de yo -

!un kenarında 60 yaşlarında kıya
fetinden kömür amelesine benzi

yen bir adam ölü olarak bu!un -

muştur. Yapılan muayene netice_ ı 
sinde kalb sektesinden öldüğü an

laşılmış ise de hüvıyetı henüz t~s
bit edilememiştir. 

Dikkatsizlik 
Yüzünden •.• 

nın Moskova sefiri Şigeınhmı 
Rusya Hariciye Komiserile te • 
maslarına başlamıştır. 

Bir ay iki taraf arasında kanlı. 
çarpışmalara sahne olan yerlerde 

Alakadar mahfillerde söyleniL 
diğine göre Japonya Çindeki müş 

(Denmı 6 mrı uhilemizd•l 

Japon diplomatları 
şehrimizde nicin 

' 
' toplanmışlar 
Bir Çin ajanın bu hususda mühiıın 

tafsilat veriyor Yazısı 6 da 

Bir yaşındaki çocuk Bugün Modada yapılan deniz~nşlanna aid bir intıba için Şimdiden bu fevka!ade eseri okumıya kendinizi hazırla
yınız. pencereden dUşUp ö'dıı Bugünk~ spor hareketieri: 

sahifemizde) 

' 

Sultan Hamid Sür günleri .. 
Senenin en meraklı, en heyecanlı ve en mükemmel 

tarih eseri olacaktır. 

Salmatomrukta Sütlaç sokağınc M d d b •• •• k d • 
:::i ;:,:~:r e;a::n~::;~:,~c~s~ o a a uyu enız 
t~r evin üçüncü ~<at r:nc.~r~~ind~nı bayramı yapılıyor 
duşerek fecı surette olmuştur. 

Yazı• 
2 de 

• 





Berberlerin müşterek derdi 
lMevcud ondüliısgon makfnee,.. . 

ının talimatnameye uydu-
"lllmasına müsaade istendi 
8•ıedı 

Ye Berberler Cemiyetinin bu mUrecaatı-
111 kabuı etmediği takdirde berber esn•fl 

~. ftlü9kUt vezlyete dU9ecek 
·rlıerı., . 

1llda ceınıyeti, berber dük_ ı 
bulunan saç kıvımıa

~ "1ode Penna°'n: makineleri.. 
liııiıı ııı- ni &an'atkarlar cemiye
~lıı ~d:sJenne ted:Cik ve ta_ 
ltJııı ::ey; ~öre yapılması lhını 
"ııııı eı~illlen tiplere göre 
8ıı h ırnuşıu. 
~Usııstaki tcdk\kler; bir ra

~Y~~e belediyeye verilmiştır 
llıİllj·'~ işler\ makine _ 

şehrimizde ondüle yapan bütün 
berberlerin makınelerinı; Bele • 
diyenin yaptığı talimatnameı:ıe gö
re değiştirmeleri icab etmektedir 
ki bu da berber ~sna!ını çok dü. 

şündürmektedir. Çünkü her ber· 

ber, yüzlerce lira vererek getirL 
tiği makinelerini, talimatname 

mucibince feda etmek mecburi • 
yetinde kalacaktır. Bu ise berber
lerin mağduriyctinı mucib ola • 
caktır. 

~ bıı uru. \ı(.rberler cemiy2ti
~ ~kilde.iti rr.üracaatlerini ka 
. Olu 8' lllakinelerın ona göre Binaenaleyh beled:yenın berber 

Tramvay durak 
Yerlerinin 
Yeni listesi 
Belediyece hazırlana
rak şirkete gönderildi 

İstanbulun tekmıl tramvay iş. 
!iyen semtlerindelti tramvay du
rak ,yerlerinin ihtiyaca uygun ol
madığı için tebdil olunacağını 

yazmıştık. 

Belediye reisliği,, bu iş i; 

müdürlüğüne havale etmiş ve 
fen müdürlük d'!! her semte 

fen 

tet-
kikat yaptırarak tramvay durak 
yerlerinin yeni yerlerini tesbit 
etmiştir. 

Bu hususta hazırlanan bir liste 
tramvay şirketi müdürlüğüne gön
derilmiştir. 

Halkı para 
Biriktirme ğe 
Alıştırmak için ~ ~rnasına izin v"1ilecek _ 1 esnahnı himaye ederek müşkü • 

""' vu !at çıkarmıyacağı ümld olun • 

~ lelı.hf kabul olurunazsa maktadır. Pek yakında banka al
Bao,:-===k=====ı =M=====I===~=- mıyan yerlerde posta-l C)•rsa cılar alfıl er ere haneler bu işi görecek! 
\, ()J>lantı Verı·ıecek Nalıa Vekiıletı, memlrketimiz-
( de posta tasarruf sandıklarının 

ilpa ki Arazı" ihdasını duşünınekte, bu hususta Ca ar tedkikler yapmaktadır. Bu san • 
!q • dıklar yurdumuzda banka olmı-
i~l lÇtiınada. ihracatın Ordu m;iuu;r birliği yan yerlerde halkın para birik • 

trc ·· tirmesini kolayl~~tıracaktır. Ya
İ . gore yapılması bu hususth temaslar- pııan tedkikler ıyi bir netice ve. 

Çın nizam nam~ da !_ulundu rirne en kısa b.r zamanda muhte. 
ha.,, l k lif vilayetlerden başlayarak kaza 

~ c.lt anaca Beşincı ve altıccı derc-ceden 
L. ~l~g ... ._. malül erlere kanunen verilmesi • \•e nahiyelerdekı posta merkez -
"""'- - wmııden hariç mem.- • !erinde bu sandıkların tesisine 
-~~ liız.ırn gelen ik1 yüz lıralık araziyi 

tı. 1 aç olunacak bag· ır. " ııı şimdiye kadar alamıyan <.>iradın 
lır,., da tipkre ayrılmaSJmn istihkaklarının vcrılmeS> ı~ın 

··~tı· ' ~Q h gını yazmıştık. Oııdu rnalüller bnl•ğ. merke:ıi An-

'lJıııa llsıısıa İlrtind Vekaletince karada yüksek makamlar nezdın-
n tetıt:): de teşebbüste bu!unmuştur. İz.. 

"'1.ıı· : !er çok ilerlemıştir. mir ve h<ıvalısindcki arazi ala· 

başlanacaktır. ----
Ortaköy rıhtım 
Ve camii 
Tamir ediliyor 
Camiin etrafl da yakın 

Köprüdeki çiviler 
Nakil vasıtalarının ge~iş kesa

feti Karaköy köprüsünde topla -
nınca halkın karşıdan karşıya ra
hat ve emin geçmesini temin et
mek için muayyen yerkre çivi 
kondu. 

Halkı ve nakil vasıtalarını bu 
geçıd yerl<?rine alıştırmak için bu 

müddet de çiv; yollarının başına 
polisler kondu. Şimdi halk buna 
alışmış ve rahatltğl anlamıştır. 

Köprü üzerinde kaza oldu~a 
~·ok gibidir. Fa1<a~ bu işe alışarnı
yan ve hatta biraz da inadla alıŞ
mak istemiyenler g1l'ba şo!orl<'rle 
arabacılar. 

Ç'vi yolları üzcrind~ halk var
ken şoförler arabal&rını durdura~ 
cak, halkın geçmesini bekliyecek, 
hatta çiviye yaklaşı:krıı sürati ke

secekti Son zaman !arda bunun 
yapılmadığı muhı.kkak "' g(;zö
nünde. Fedakarlık halktan geli -

yor ve ~oföriin sür~tli g d'ş i ve 
liıkaydil ıği karşlSlnd;, bilfarz tam 
tramvaya binerken geri~·e çeki -
liıy or. 

Her işin ve her n'zamm baı,ıına 
bir polis dikmek dünyanın h:çbir 
tarafında görülmez. Bu nevi iş -
lerde en büyük poHs ve nizam a. 
mili içtimai terbiycdi!". Şoförleri
miz ve arabacılarımız bu terbi -
yeden mahrumdurlar, demeyi as
la aklımıza ve dilimiıe getırme -
mekle beraber !<~ndilerinden b ı
raz daha halkın 'mıuruna karşı 
kayıdlı bulunmayı istemek her 
halde bir haksızlık ve yersizl:k 
olmıyacak gibi !!eliyor bize .. 

BÜRHAN CEVAD 

Fener bahçenin 
imar projesi 
Tamamlandı 
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Şehir meseleleri 
Kışa girerken baş
ta gelen bir ihtiyaç 
Odun kömür fiyatlarının 
pahalılığı karşısında neler 

akla geliyor ? .. 
Ağustos ayında olduğumuz hal 

de, odun ve kömür fiatları ş\:ndı
den pahalılaşmış•ır. Son günler
de bu çeki odun 31\0 kuruş• ha. 
dar yükselmişh . Halbuki bir ikı 
hafta evvel 320 ku.ruştu. İk, hafla 
içinde kömür !iallarının b 'r~cn. 

b"re artmaı.ındal< ; sebeb nedir? 
Daha şimdiden o...iu ı \-t k"1n-,ür 

bu derecede pahalılnşırsa , kışın 

ne olacak? Bu mr'<le iç ıı m· k;ı. 
dar endişe etsek a1.d1r 

ODU:!ll TACİRLf-"RİNE GÖRE.. 
Odun tadrleri, odun hatların

daki artışı ik ~eb"b f'trafınd• ' 
zah ediyorlar 

1- Kömür vakan !i'obalar ço
ğalmaktadır Bu vüıdc-ı kiimcir 
sarf:yatı artı~·or. Resmi dairC'll·T 
ve umumi miil'~<;esc]er kömür 
yakmaktadır. Bunun ndicesi O

larak odun yerine kömür kulla -
nılmalıtadır. Odun sarfiyatı ;ı_ 

zaldığı iç-ın t\lccar ıskelelere az o. 
dun getirtiyor Odun fiatlarımn 

pabalılaşmasındak 'ebeblerden 
bıri de budur. 

2- İkinci sebt-b de şudur. O
dun taşıyan kayıklar, sandgJlar 
başka işlerde çalışmaktadır Bu 
yüzden nakliye ücrctkri artmı.;

tır. 

kömürü •thal ed i:mekted:r Böyl~ 
olduğu halde yim kömiir paha _ 
lılaşıyor. 

Bunun da sebt:bleri etrafında, 

aliikadarlar nezdondt'I tahkikat 
yaptık. Verilen ccvabları da ye
kfın halinde aşağıya yazıyoruz: 

Orman kanunları mucibince, 
o:-manlardan ağ<:.' kesmek tah ... 
d:d edilmi~tır Bu tahdidat yü
zıinden ağaç kömürü is1ıı.hsal3:tı 
aı.almıştır Trakya köylerinde kö. 
miırcülüki« gcçJiwn yüzlerce 
köyler vardı. Bilhassa İstranca 
orman1ar)nda da ormiln kanu -
nundan 'onra bu köylerde kö

mür yapanlar :.zalmıştır. Esk ı -
den Topkapı ve Edirnekapıya İsL 
ranca köylerinden her gün yüz
le-ret· araba gelirdi. ş:md. hafta. 
da on. on beş araba gelmektedır. 
Bu gıdişle daha rz gell.'Cek. Hal. 
buki kömür i s•ihôalatı azaldığı 

h"ldr. kömüre olan ıhtıyaç azal
mamıştır Halk ın ÜsPr.yetı kö
n•ur ku}ianmaktadır. 

NE y APMALn·ız? 

1Ykmleketimizd<' henüz maden 
kömürü ~arfiy&tt tamam 1]e taam
mum etmemişt!r. Halk halıi odu'> 
sobalarını kUllaml'<.ktadır . Tabii 
odun yer 'ne kömür yakmak mese
lesi. bir zaman mesPles~dir 

Fotoğraf ve resim 
Evvelki gün Güzel San'2tkr 

Akademisinde Sovy( t san'atkiır
larının bir fotoğrn! sergisi açıldı. 

İçlerinde objektifim bir rc>ssam 
kadar hisli kullanmasını bilen fo. 
tobrrafcının öyk eserl e rı ,·ar k !, 
ziyaretçi, resim ilr fotoğraf arn. 
sındaki kaybolım fark• arayıp ıa 
bulamıyordu . 

1lk icad edild!~ı gu re ... aını 
endışeye düşiire•t f ,.\ '· gün 
geçt:kçe resim <a~·atır "·sı ac;. 
t:gı. mücadeled" iln~lcmeg~ \'..'.' 
hall .. n gôzürı'J r~.>rPPl aleyh I'e 

ka:~ ı büyülem<· ;.,ı ısrar etti. Ger_ 
çi resim ve !otoğrı;,f başka başka 
yoidı;n giden ve asla b ı ribirlerir.e 

mL.:ıtaki olamı:vacakhtl"l bu Yllllor_ 
da birlcş:m.eler~ru"' in1k5n olmadı
ğına inanmalda bc·raber bugünkü 
fotoğrafın mu\affak \" ~t~ı !:ol~r · 

karşısınd günder giine ken
dine karşı duyulan aliıka \'e 

muhabbet. arttırın ~ da bıuunu
yor. lştc evvelki g·m Sovyct1 r.t 
Akademi salor.lar.•ıcl ı ıCzlrrımı 

zin onüne yayd•klar fotoğraUar, 

re o·~ en çok yalda :m mm·affa_ 
kıyl'll; nümun!"le,.J!'nch. 

İçler:nde ~·ai11 1 br va tab bdar 
g\ı;..ı olanlarına b. J..t klan s:ır.ra 

kanı olmakla bcrelwc ~drı.i fn -
toğrafın rl'Sl'rımı crı~ı eyt dü~ur-
!n ~ ne hak vrr ~ ~ ·'"1 r , l.!f'l:ı 

HALK FİLOZOFU 

Hem koçan 
Hem soyunan 
Hırsız 

1
Ev soyan Musta
fa, papuclarını da 

bıraktı ise Ce !.. ~~ lll.ılfunaıa göre; önu

bığıısa1ı lı;ıf ta içind ; İstanbul 
b;, toıııa tuc,a?"l .. r. şehril'lizde 
~ lo llt\ya Ç'lğrılacaldardır. 
"<:at Plantıda, yeni bağırsak 
'~namesinin b.1zırlan.. 

mı,:;an bu gibi nıa!ı'.ıllnın ısim_ 

!eri, İzmir, Beyler sokağında cum
huriyet halk partisi binasuıda bu_ 
lunan bırhk şubc••r.ce tesbit o
lunmaktadır. 

zam3n~a a~ılmıt olacak Kadıköy belediyesi ya-
Ortakoy camımın etrafının a-

Odun tacirleri üçüncü bir s ,_ 
beb bulamıyorlar Halbuki üçün. 
cü bir scbeb vardır. O da. oöuıı 

tacirlerinin bu ıki sebeb: bahan( 
ederek fiatları ı-.rtırmalarıdır . 

KÖMÜR :SEDEN PAHALILAı:;J. 

Birdenbire halkın odun yerine 
kömür kullanmasına imkan yok
tur Odun sobalarından yavaı ya
va~ aliıkamızı kesece~ ı z. Odun ye_ 
rine kömür yakmak : çın muay -
yen bor zaman beklemek lazım
dır. Bu zaman zarfında par~lı !l
larak odun kulbnmağa sebeb yok
tur Belediye iktıs;,d müdürlüğü 

henüz Jıış gelmı·den, odun ihtika
rının önüne geçml·sı icab eder. 

Barlının Kuthıbr· Demirciler 
köyünde gar ~b bir hırsızlık vak. 
ası olmuştur. Köyd<':ı Mustafa 
Sakaoğlu adında bır!sı. Mustafa 
karısı Zührenin ~'.,"' ' gir:p bazı 
eşya çaldıktan son<a çıkarken ııo
rülmuş, kovalanmıştır Hırsız. 

korkudan papuçlor:nı da orada 
bırakmış ve bir yandan ka~'11ııya 

devam ederken öbür taratan rl .. 
elındekı eşyaları yerlere fHlatlığı 
gibi, hafiflemek ü:ıere koşarken de 
ceketini ve gömlei'iinı çıkarıp at
mıştır. 

,~tır. 
(J~k .. --
1( 1'dar 
s "dıkög 
~!lll 

'~ --~'-d 'k -% au mı tarının 
tdaınıyacağı 

~~ 'lnlaşıldı 
~~ ltacı.ııöy ve civarı 
~ ı balJıınııza bol su ver

~ l{:apıtan tetkilder neti

~.~. ~~ıkta bir •tasfiye 
~tıJı1 :!'apılrnasının kararlaş-
~~ ~'azııuştılı. 
liıı 't; ~!aiti mütemmim tcL 
4ı ~•<ıyl!t~CUt •Elmalı• bendi
~hııı. l?ıın fazla su sevkini 

~ ~ 11.~aca>ı. h:r şekilde oL 
il ~~ ter:n;_ştir. 
'-~ O.""d'Jb ~~velli bu•?da ye· 
ı :"ı · ' hilahar:ı bir havuz 
~ ~~b 
,\, etmektedir ki bu da 

~ır. ~ lrıiitevakkı1 bulun-

Bunlardan bir kısmı kurutulan 
Celliıd gölünden era,: istemekte 
bazıları da istihkaklarının paraya 
çevrilmesini dilernckted.r. 

Fransız 
Seyyahları 
Gittiler 
Ayın 23 ünde yeni bir 

kafile geliy0r 
Yunan bandıralı Helas vapuru

nun dün şehrimize getırdiği Fran
sız. seyy.ahları şehrimizin muh
telif semtlerin: 3eznuşler ve bi

lahara buradan ayrılmışlardır. 

Ayın 23 ünde cStrathallan• 
transatlantiği ile limanımıza yeni 
bir seyyah kafiles: daha geleeek
tir. 

Motosikletle 
Çarptı 

Taksimde motöı tamırcisi Kir. 
korun idaresindeki motosiklet, 
Taksimden geçmekte olan Gura_ 
ba hastahanesi hademelerinde~. 

Ali Rızaya çarparak başından ya. 
ralamıştır. 

çılması işi yakın bır zamandı; ta. kında istimlak muame
maınıle net:celcnclirilecE!'ktir. 

Diğer taraftan buradaki. vapur 

iskelesi ile •Ortaköy camı» i ara

sındaki nhtımın yeni baştan İn

§• olunması kararlaştırılmıştır. 

Bu kararın tab.kinc geçilmiştir. 

Ayrıca vakıflar idaresi de; Or

taköy camiini tamir ettirecektir. 

Bir mahalle halkının 

teşekkürü 
Edirne kapıda Hadi« Sultan 

mahallesinin Nyaz Mısrı caddesi 

tamire başlanmış, ayni mahalle 

nin muhte!i( yollarına elektrik 

lambaları takılmış, mahallenin 

bazı yerlerindc>kı pisi ıkler, ç~

mur lar kaldırılmıştır. Şimdi de 

oradaki acı çeme mahallesi yol. 

!arı yapılmıya ve lambaları ta

kılmıya b;ışlanacaktır. 

Dün Hayriye sultan mahalle. 

sınden ıdareıniw gelen bir kaç 

mahal~li bu yapılan işlerden do

layı Fatih ka.ym«klığı ile fen he_ 

yeline teşekkürlerini bild'Jme

miz.i bizden rica etmişlerdi. 

lelerine başlıyar 
Fenerbahçe, Heyetı Vekile ka

rarile Belediyeye terked\lmiş ve 
şehircilik mütehaS>ısı Prostun pro
jesi üzerinde hareket eJilcrek bu
rasının imarına kara~ verilmiş 

olduğunu evvelce habe; vcrnaştik. 
Bu husustaki proje hazırlanmıŞ
tır. 

Yapılan projeye göre Kalamış
tan itibaren Feneı bahçeye kadar 
geniş bi ryol açıhc.lk bu yolun 
tarafeynind" gazinofor yapıla -
caktır. Bu arada Belvü gazinosu ve 
bitişiğindeki ahşab c>telde :stım
lik edilerek yeriııı: son si.tem 
konforlu bir seyyah oteli inşa o. 
lunacaktır. 

Bu işler jçin tanzı:n edilen ha
rita Kadıköy bcl<'diye şubesine 
gönderilmiştir. Ygkınd~ ıstimiılk 

muamelesine başlnııncaktı:·. 

KALBE. 
G i REN 
HIRSIZ 

YOR? 

Bır taraftan odun pahalılaşır. 

ken, diğer taraftan da kömür pa. 
halılaşrnaktadır. Halbukı Tiirld
ye _ Bulgaristan arasındaki tica. 
ret anlaşması mucibince, Bulga • 
ristandan mühim miktarda ağac • HA .... 

Nafıa Vekaleti Oksporun 
Planları tasdik Dünkü 
Etti Müsabakaları 

Eminör.ü Halkevi ilave 
inşaatın a derhal 

baş!anıyer 
Cağaloğlunda ·Eminönö Halk. 

evi• binasına ila,·c edilmek üzere 
ycn·İ yapılacak inşaatın pJanlaı ı 

Nafıa Vekaleti tarafından tasdik 
olunarak dün Belediyeye iade e
dilmiştir. 

Vali ve Belcd'yc Rcısi Muhid
din Üstündağ planlar ÜZC'Tinde 
meşgul olmak iizerc evı-elkı gün 
inşaat yerine gitmiştir. 

Buraya yapılacak olan Halkevi 
spor salenu en k •s~ bir zamanda 
yapılmış olacaktır. 

Okmeydanında kala
balık bir seyirci kitlesi 

karşısında yapıldı 
Okspor kurumu dokuzuncu ok 

atışı dün Okme:ıdanında saat JO 
da yapılmıştır 

Eski okculardan İbrahim Özok 
hakem seç:lmişti !;lt atışlar uzun 
mesafeye yapılan menzil atışları 

ile başlanmış. bundan sonra 50 
metreden muayyen bir noktaya 
vurmak için hedef atışları yapıL 
mışbr .. 

Bu seneki ok ~tı~larının netice .. 
si geçen .enelere nisbetle kvka. 
liide inkişaf etmis bulunmaktadır. 

Fakat arkasından koşanl~r bıraz 
sonra Mustafayı yakalamışlar ve 
merkeze götürereİ< tl'srm ~tm.~

lerdjr 

Odun istifi altınd.J 
kaldı 

Arnavutkoyündc Minanın odıın 
deposunda çahşan amele Ahnıc
din üzerine odun istifi yıkılmıs. 

sağ bacağından ağır surette ya _ 
ralanmıştır. 

Bi · kamyon l(üçük 
çocuğu yaraladı 
Şoför Şükrü ıığlu Saliıhaddir.ı.1 

idares:ndekı un yıiklü 4138 nu . 
maralı kamyon, Mı.ltn <.r,·arşısıı da.~ 

geçmekte iken ani ı.>! arak önfü .• 
çıkan 8 yaşındJ H~sa·ı oğl~ ]I. u_ 
reddın ısıninde oir ~ocuğa çarpa. 
rak ağır surette ~ ırnlamış!ı• 
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ne güreşe, ne ho!"uz ne de koç 
,.,~ttı~ dôgüşlerine bakıyorlardı 
-it( ,r eş1ı· 
~ ~Q~~ti 'Ya~,, önüne gelen 

t~\ Jrı •ha~ Yakıyor, çoluk ço
~: •. .,.1~ v0 1• ets;zce katledi.vor, 

'·• ~ad · l ~ dq. ıııların ırzlarına 

•ltııı erdar 
lt..:''.'t bitı 1 

ek:t•m Sırbiyede 
~' b asıter1 
l ~ "it.o otrne ~guı iken ve 
"' ı hı ~ aı: uzere bilcün-
~ t 1'. "ietı 

~ıırı qıı.. a,ı, erı bınbır entn- 1 
Yeı-ll tı ·~rl rın: ve Türk 

~ lıa -graddan ve Sır-
av Pıdı 

ile ... a ı etmek az • 
'-'lte 

·l.ı• dururlarken 

şimdı de; Bulg:M"ıstanda isyan ba§
lamıştı. 

Ruslar; devlet bir is~anı bastır. 
madan veyahud bastırırken ikinci 
bir isyan vücud~ get:rcrPk idare-

• sizliğimizi isbat zınınındl hen• Av
rupayı aleyhimiz~ çevirmek ve 
hem de Türk mılletin; dahili is -
yanlarla yorarak her türlü teced
düd ve lerakkide>ı ııerı komak is
ter lerd !. 

* Yaver paşa, dalı 3 halli. bekli _ 
o·ordu. Akşam olmuştu. Sular ka· 

rarmak üzere ~i. Çlyırdan bır ya-1 
veri·n dolu dizgin geldiği gl\rüldü.

1 
Çağlıyan köşküne giren yover, 

davul, zurna sada!ari!e hı.vası bu
lanan salona girdıği zarr an, ser -
yaver pşanın ayakta dolaştığını 

gördü. Hemen, askerce bir pata 
çakarak, boynunda asılı olan çan
tasından üç yıldızlı kı •n;ızı ba! _ 
mumile her tarafı mühürlenmiş 

bir zarfı çıkarıp verdi. 
Paşa; hırsından hıcrarmıştı. Ha

fız Mehmed HPy, yi.ı~ ortadar: 
kaybolmuştu. H~:err.c!e; mat gü
zelin şerefine Kağıdhane deresine 
karşı yapılacak mehh':ı eğlence. 
lrinin tertibatı ile meşguldü. 

Kızlarağası arab hazretleri; el· 
pençe divan durmu,; kap:dı b•k
liyor, zor vefalı!< aşkile bağlı bu. 
lunduğu gözdesi Ce~nıidili duşiı
nüyordu. Oh, onu şöyle siyah ve 
marsık sinesine çekerek sevse, 
yamyam gibi ımmm dili ile öte
sini berisini yahsam diye derin 

Haznedar usta; bendes. olan mat J 

güzel vasıtasile hem kendisini e
fendisine daha ziyade y~klaştır -
dığından ve hem de dıişmanı bia-
manı olan kızlarağası il,• Çt§midil
den intikam aldığınjan Jolayı se
vinç içinde idi. 

Padişah ve etrafıııdakc r;cal, 
atmaca isimli hurozun murassa OS

mani nişanına n~ıliyetlnden, Ma

karnacının Kara Bt•kir: bir türl\l 
yenemediğinden dolayı meşguH

yette idi. 

Ali Paşanın, ne ı;üreşe blktığı 
vardı ne de horoz w koç döğüş

lerine ?.. Zavallı; üç saattenberi 
Padişahın sağınd~ bir iskemleye 
ilişmiş, elpençe vaziyetinde söz

de meydana bakıyorm:ıı gibı, ka
fasının içinden devlet'n binbir 
derdlerinc çar» aramakıa meş _ 
guldü. Seryaverh saatierce aşa. 
ğıda beklemekte olduf.unu; tek -
rar bir yaverin da!:la ge:erck hu 

düşüncelere daimıstı. ı halde mühim bir iş getirdiğin bi-

!erek ıztırab içinde kıvranıyrrrdu. 
Padişah, oralarda d.ığildi. O, 

Makarnacı ile Bekiı·e gözlerini 
dikmiş ve kendini her türlü ala -
ikten teerid etm;şti. 

İkinci yaverin getird ği malı -
rem evrak, Fithat Paşadan geliyor
du. Telgraf şifresi idi. İki gün ev· 
ve! haber verildiğı isyanın aldığı 
vaziyeti bildiriyor ve mukabin
linde aldığı tedbirlerirı tevsikini 
taleb eder ve bir takım emir ve 
iradelere muntazır olduğunu a
cilen cevab verilmek iizer,• arze
diyordu. 

Ser yaverin gecikmesi serdar 
Ekremin telgraf makinesi başında 
durmadan müstacel işaretllc ce
vap ve irade beklemekte i:r~rı, 

Babı askeride ve Babıalide nöbet
çi bulunan alakadar memurini 
bile şaşırtmıştı. 

Serdar; b:zzat makine başında 
şöyle diyordu: 

- Neden cc\'ap vcr;lmez? Ol-

tırnatom müddetı b:tmek üzere
dJ-. Mes'uliyet kabul etmcdiği
ve istifa ettiğimi sadrazam paşa 
hazretlerıne arzediniz .. . 

Serdarın bu hleblerı de ~ifrc
leri çözülerek bir tar•!tan yaver
ler vasıtasile Çağlıyan köşkünde 
bulunan sadrazama üst üste yol
lanıyordu. 

- Vakıt geçmişti. Makarnacı 

ve Bekir güreşi devam ediyordu. 
Padişah; Kara Bekirin yoruldu. 
ğunu hissetmiş olduğundan Ma • 
ıkarnacı,ya meydan ve fırsat ver_ 
mek için güreşi beraber bıraktır
mıyordu. Zaten; emrişahane ol
madıkça güreşe kim müdahale 
edebilirdi. 

Vakıt akşam c·zanını gtçmişti. 

Grubun kızıllığı Eyüp ve Rami 

üz.erlerini dolduran hırap \'C çö
kük evlerinin sakinlerinden nç

lıktan yoksulluktan sararım~ be

nizlerine bir an için kızarmış bi
rer tok insan v3rlığını verdikten 

sonra; kaybolmı:~tu. 
ş:mdi; Çırağanın s~rin ıığaç. 

lıkları altındaki cünbii~ü, ayın 

gümüşi ziyası nıırıandırıyordu. 

Vakıt geçtikçe; Mith3t pnş:ı

dan, serdar Ekremden gcrn na. 
hoş edalı telgra! ş>frcleri yaver
ler vasıtasile üst, üste Çirağana 
gönderilihyordıı. 

ç:rağan, ona yakın yaverle doL 
muştu. Yaver paşa isyan halinde-
1di. 

Rus sefiri; genual İgnatyr! de 
Çırağanda bulunuyordu. Kan • 
bersoz düğün olur mu ya?. 

Kurnaz Gener<.l yan gözle orta. 
lıkta cereyan eden ahvale dikkat 
ecliyor<lu. Hatta; yaverlcrin üst, 
üste gelip gittiklerini görüyor, 
Al posanın yerinden kalkamadı

ğının farkında oltıçordu. Yaver

Jerin; el altındaoı körüklediği is.. 
yanlara a;d işler için ml:ıl;im ha· 
herler getirdiklerin görerek se. 
vin~yordu. 'T' · ~ ""'n vRr) 
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Yahudiler mes' elesi ve .. 
Canlı sardalya, se
bebsiz faiz ve günün 
kahramanları 

1 ......................................... ~ ........... 11111 ......... ... 

Berfin - Roma Mihveri Ben katilim 
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Bugün pazar Koca İstanbulda 
«bet günün kendin~ mahsus fev
kaladelikleri obcak. 
Yalnız bu gün, her pazar oldu

ğu g.bi bazı acaip ve manasız 
hadiselerin tekrarı daha fazla gö. 
ze batacak. 

!unca artık mesele kalmadı san.. 
mayınız 

Eğer Boğaza gidecekseniz şir· 

ketihayriyenin daracık kişele

lerinde devam etmakte olan 5İ

lahsız harbe iştirake mecbursu
nuz. Bu mücadeleye zehirli gaz, 
tank, tayyare, top gibi silahlar 
iştirak etmediğıne göre isterse-

Almanyamn aldığı vaziyet ve ltalyanın ·ortaya 
çıkardığı ırk mes'elesi her iki tarafın müşterek 

hareket ettiğini gösteriyor. 

O günkü akşam gazeteleri •çok 
acı bir kayıp• başlığı altında sü. 
tunlarla yazı neşretmişlerdi. Bu 
elim kayıbın ne olduğunu anla
mak için bir tanesini okudum. 

O sabah meşhur inşaat mühen-

Bunlar o kadar fazla ki hepsini 
saymıya kalkarsak günlerce de-

İtalyan gazetelerinin neşriyatı bu siyaseti yeni 
olmadığını anlatmıya ça.lışıyor 

, 

Roğazda ~irket vapurları ve balıkçılar ..• 

vam edebılmek cesaretini göste
recek ve sonuncuyu saydığunız 
zaman elimizd~ bir kaç ciltlik 
İstanbulun pazar dertlerini sa. 
van mu<izzam bi• eser meydana 
5clecektir 

Böyle bir fe15kete bile uğrama
mak iç n ancak bir kaç derdi ve 
bunların doğ'..l"cluğu komedileri 
sayacağım. 

Bu sabah "ViN1.Jen tabii gez
. n,ye gitm~k üzcrt- çıktınız. Gide. 
~eğınız yer herhalde semtinizden 
bir hayli uza'<tı• \iesaiti nakli
ye lüzım. En·elJ tramvay ıstas -
onunda eksela•b tramvay araba. 

sının 1ut en t nczzul buyurup sı~ 
zı kabu: etmes:ne ;ntınr edo>cek. 
sinız. 

Eğer bu tarıhi hiid.se yanm saat 
içınde vukubulurs.• mesu~ ınsan. 

lard.rn sayılırsınız Çünkü İstan -
bullu pazar sab~hı tramvaya bı -
nebilmek sadctın!" en az bir iki 
saat bekleyip, ~.,·aklarına kara su. 
lar indikten .ınnr.ı nail olabilir. 

Oldukça çetin bir mücadeleden 
;onra gördüğünüz traınvay ara -
~alarmda, tıpkı hnnserve fabri -

kalrmın haşhm. ve, tuzlama da. 
iresine sevk~di!mis konscrvelik

ler gıbi sıcaktan '1aş!anır çeşit çe
şit koku ile tu7!ar.ırsınız. mazaaL 
!ah yol uzun surer~e derhal sala
mura halıne gelirs;nız. 

Kaplumba ahesteliği, gergedan 

edasile yürüye" bu acaip nakıl 
vasıtası sizi ke'ldısinden avrıla

cağınız yere gctirdiğ; zaman hiç 
şüphesiz içınvde mühim bır se. 
vinç daldalgastnı"l kabardığım 

hissedeceksiniz. 

rramvay çenderesinden kurtutu-

niz; •Şil'ket festivali halk ııüreş.. 

!eri veya ctarıhi meyı!an muhare
besi• deyiniz. 

Vapurlar karm~ karışık; cu
martesi günü Sa•1yer ve Büykde. 
reye gidPn vlpurların kalktığı 

1isl'leled"n pazar günü Çubuklu, 
Paşabahçe va;ıurları k~lkıyor. 

Vapuru buldukh.n sonra mese
le kalmamış değildir. 
Şımdi fevkalfıdclikler başlıya

cak. 
cHaddi ıstıabi.- mevzuubahs 

olmadığı için Be.gaz yolcuları va. 
purlarda tıp~ı cnnlı sardalya gibi 
biribirinin üstün~ i;tif edılmişler. 
dir. Hele rody~lu vapurla s·oya -
hat edyorsuııuz; daha fazla sinir
lenmemenizP h'ç bir sebeb kal. 
maz. 
Çalınan plak :;ankı sizi bu halde 

gören şirketin l<ahkahası gibı te
sir eder. 

* Kır kahvesi, gazino, lokantalar 
pazar günlerı tarifelerinde bir 
hayli değişiklik yaparlar. 

Bu fark g•libl Boğaza kadar 
gitmanizin faizidir. 

Günün kahraManları hiç şüp

hesiz garsonl':lr, tranmva} ve va
purlardır. 

Hele gazino sahipleri.. Onlar 
birer fatihtir. saııki. 

40 kuruşa kall''e satmak yüzde 
on garson üsrcti istemek yüksek 
zekalarının verimli mahsulüdür. 
Bunları mevs;m başındanberi 

hiç tatmıyanlar bu gün tadarlarsa 
muhakkak fo•.vadı basacaklar. 

Fiyatların en pahalı garson
ların en açık gciz olduğu yer Ru
meli cihetinde emirgandan sonra 
başlar. 
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Refik, artık tanıdığımzı Refik Necati değild r. 
Refik. artık ıztırabı brr gecelık entarisi gibı akşam. 
!arı giymen, .;abahları çıkaran Ref:I., değildir. Refik 
artık gündüzlf'rin şen. kahkahazen, şuh karik~türist. 
!ere mevzu olan gen:ş yürekli, güleı" yüzlü Refik 
değıldir 

Refik bitg'ndir, perişandır, harabdır. ıe,ellisiz VG 

ümids'zdir. 

Almanyadalti vaziyet malum ... 
Sıra artık İtalyadaki Yahudilere 
mi geldi? Suali ortaya çıkıyor. 

Berlin - Roma mihveni Yahudi • 
lere karşı müşterek bir hattı ha. 
reket mi takib ediyor? Geçen se. 
nedenberi ortaya bazı rivayetler 
çıkmış, bu rivayetler Avrupa ga. 
zetelerjnde de ye rtutmuş, Roma. 
daki Avrupalı muhabirler yaz • 
mıştı. •Son Telgraf• Avrupa ga. 
zetelerinden naklederek bunları 

hulasa ediyordu: İtalyanlar, 
dünyanın muhtelif yerlerinden 
çıkarılan Yahudiler için bir şey 
düşünüyorlar, deniyordu. Habe. 
şistanda onlara yer gösıererek o. 
rada başlıbaşına bir Yahudi yur. 
du tesis ederlerse bunun kendile. 
ri için faydalı olacağını hesab ede. 
rek Yahudilik a!emine böyle bir 
cemile gösterme~ istedikleri söy. 
leniyordu. Hatta Almanyada Ya. 
hudilerin vaziyetı zorlaştıkça İ _ 
talyaıılar kendılcrinin Yahudilere 
karşı başka yerlerde gösterilen 
muameleyi göstermek isteıniye _ 
rek bilfıkis Yahudilere karşı böy. 
le Şarki Afrikada yer göstermeyi 
bile dÜŞÜf!dükler!ni söylüyorlardı. 
Lakın o günler geçti. Yeni ge • 

len Avrupa gazeteleri, yrine Ya _ 
hudi meselesile meşgul görünü _ 
yorlar. Bu sefer yalnız Almanya. 
daki Yahudilerın vaziyeti değil, 

İtalyadakilerin de hali düşünül • 
mektedir. İngiliz gazeteleri şöyle 
bir mukayese yapıyorlar: 

Almanyada Ya'LUdi hekimler, 
san'atlerini yapamıyorlar. 30 Ey. 
!filden sonra artık Almanyadalci 
Yahudi hekimler hiç bir Almanı 
muayene ve tedavi edemiyecek • 
!erdir. Yalnız umumi harbde Al. 
manlığa bilhass:ı hizmet etmi§ 
birkaç Yahudi hekim bundan 
müstesnadır. Onun için Alman • 
yadaki Yahudi hekimler ecnebi 
ve bilhassa İngiliz konsoloshane. 
!erine başvural'ak harice çıkmak 
imkanını arıyorlar. 

Almanyada Yahudilere karşı 

tatb:k edilen muamelelerde en 
mühim rolü oynıyan Her Ştray. 
her bundan sonra Yahudilerin o. 

tomobile binmelerine imkiin bı. 

rakılmamasını ilerı sürmektedir. 
Almanyada bir Yahudi bir Alma. 
na mirascı olaıramaktadır. 

Eylulde Nurenberg şehrinde 

nazilerin kongre~; toplanacaktır. 

O zamana kadar oradaki Yahudi 
sinagonunun yıkılması ileri sürüL 

Refik: Methuştur, beyinsizdir, muhakemesizdir, 
:l.vaneliğe yüz tutmuştur. Beyin işlemiyor, zihin çar. 
ketmiyor, ma!leviyat düzelmiyor, snirler derlenip 
toplanmıyor, c;ğerler çalışmıyor, ~;;lb işlem:yor. Nef. 
sine itimadı tamamile kaybetmi~lır; mantığı bozu1• 

muş ve sapılmıştır' Dahası var: Gözleri çukurunda 
gittıkçe derinleşiyor, parlıyor. Yüz derileri kırışıyor, 
yanaklar boplıyor. Vücud eriyor: Tıpkı sefalet !ev. 
halarında gördiı~ünüz ve acıdığmız şaşkın \'e düş. 

kün insanlardan biri gibi. Hem, ne kadar da vehham 
oldu' İkidcbir olunduğu yerden hopluyor, gözlerini 
§iddetle açıyor: 

Edebi Roman 
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-Akreb var mı? 
- Fare geçiyor mu?. 
- yılan çıkıyor mu? .. 
- Kırkayak olmasın?. 

D:ye. duvarları giizetlıyor, ellerile yeri yoklu -
yor, bir oturduğu yere bir daha oturamıyor Zanne. 
diyor ki. birdenb:re bir akreb ÇLkacak, ayağını ısıra. 

cak! Zannediyor ki, birdenbire bir yılan beline do. 
!anacak, kPnd:ni zehirleyip öldür~cek 1 Yahut ta uyur. 

ken br sıçan burnundan yakalıyacak, koparıp gö. 
türecek! .. 

İşte bu sabah ta, yine bu vehim bir veba mık _ 
robu gibi beynine girmişti. Korkudan, endişe ve 
dehşetten duramıyor; çıldırmamak, birdenbire deli 
olmamak için Allaha yalvarıyor, nefs:ne cebredi .. 
yordu. Fakat, güç .. çok güç! Eğer, bu esnada ihtiyar 
gardiyanın ayakkabı takırtısı kulağına yetişmesey. 

di, ihtimal birdenbire korktuğu başına gelecek, çıL 
dırıp gidecekti! Sanki, çıldırmak ta güç mü? Bir. 
denbire bir beyin çivisinin söküllivermesi, bır zi -
hin bağının kopması, muvazenenın tersliği, mani -
velanın bozuluvermesi! Bundan başka ne? 

Refik, gardiyanı görür görmez, demir kafese 
kapatılmış ve vahşiliğine vurulan gemi azıya almış 
bir kaplan gibi ihtiyarın içeriye ekmek uzatan elini 
yakaladı, tırnaklarını tuttuğu elin bileklerıne geçir. 
di, bağırdı : 

mektedir. Geçenlerde Münihte 

de böyle bir sinagon yıkılmış~ı. 

Yahudi isimlerıne benziyen ad • 

larla birtakım sorl.ak isimleri gö. 

ze çarpıyordu. Bunlar büsbütün 

değiştirilmitir. 

İşte Almanya da ve Yahudilerin 

çok olduğu Avusturyada Yahudi. 
!ere karşı yeniden kararlaştırılan 
bir takım maddelerin hulasa•ı. 

Londrada çıkan Deyli kespres 

gazetesi İtalyadn Yahudilere kar. 
şı nasıl muamele edildiğini de ya. 
zarak diyor ki: İtalyada yaşayan, 
fakat İtalyan tebeası lmıyan Ya. 
hudilerin çocukları İtalyan mek. 

KALBE 
G i REN 
HIRSIZ 

Yazan: 

teblerine gidemezler. İtalyada 
7,000 yabancı Y;,hndi tahmin e _ 
dilmektedıir. İtalyan profesörleri 
geçenlerde bir toplantı yaparak 
Arı ırkına mensub olmıyanlara, 
yani Yahudilere karşı böyle bir. 
takım kararlar verilmesini iste • 
mişlerdi. Profesör Pennisi de Arı 
olm1yanlara İtalyan vatandaşlığı 
hukuku tanınmamasını ve İta! • 
yanlarla YahudilPr arasında ya. 
pılmış izdivacların bozulmasın1 
teklif etmiştir. 

İşte bunun üzerinedır ki Papa • 
!ık tarafı da harekete gejmiş, AL 
manyada yapılan muamelelerin 
İtalyada taklid edilmesini tenkid 
etmiş, bunun üzerine Sinyor Mu. 
solrini de İ\alyanın hiç kimseyi 
taklid etmediğini, önde yürtidü • 
ğünü söyliyerek, Papaya cevab 
vermiştir .• son Telgraf• birkaç 
gün evvel bu şayanı dikkat hıldı. 
seden bahsetm'şti. Papalı kile L 
talya hükumeti arasındaki müna. 
sebatın bozulmasına kadar vara. 
cağı tahmin edilen bu meselenin 
şimdi görünürde olduğu yerde 
kaldığı tahmin ~diliyor. Birbç 
vakit sonra yine birdenbire orta. 
ya çıkarsa o zaman politika ale -
mini yeniden meşgul edeceğı ta. 
biidir. İtalyada mevzubahs olan 
ırk meselesi, yani arı ırka men _ 
sub olmıyanların _ Yahudilerin -
tubi olacakları muamelenin şekli 
dünya matbuatına geçti geçeli 
son haftalarda her tarafta buna 
karşı bir merak uyanmıştır. Çün. 
kü yukarıda h1tırlatıldığı gibi 
Yahudilere bir yıırd tesis etmeyi 
düşünmüş olan i·~lyanın şimdi 
Yahudilere karşı başka türlli bir 
vaziyet alması n~titesinde İtalya. 
daki Yahudilerin ne olacağı Av -
rupa matbuatını meşgul ediyor. 

İtalya Hariciye Nezaretinin fi. 
kirlerin.; neşrefmekte resmi bir 
vasıta olan İnformazion~ Diplo -
matika mecmuasmda bunun üze. 
rine bir yı.zı neşredilmiştir Bun. 
da dendiğine göre ırk meselesi 
İtalyada eskidenberi, daha 919 da 
mevcuddur. Hatla 921 de Sinyor 
Musolini bu mev~uda bir de nu. 
tuk söylemiştir. Fakat artık İtaL 
ya bir imparatorluk olmuşt'lr. 

Şimdi 1rk meselesi de birine. de. 
recede nazarı rikkate alınan me. 
sele olmuştur. İt"lya, Afril<aya 
milyonlarca adam yollıyarak yer. 
!eştirmek ist:yor. Afrikada beyaz 
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- Sahi .... 

dislerımiroen İsmail Yıldırım 
kendi icad etmiş olduğu tek sa. 
tıhlı bir avcı tayyaresile (BJ üze
rinden ~çmekte iken motörün 
ani bozulmasile 5chre yakın bir 
yere düşmüş vz yanmış, 

Bu fQı:i kazadan mühendis ve 
plotu kurtamıŞl.rs• da, daha 
vak'a yerinde pilot ölmüş, mü. 
hendis İsmail Yılrlınm da hasta
haneye kaldırılmış. 

Gerisini okuyamadım gözlerim 
yaşlarla boğuldu, İsmail benim ta 
mektepten beri çok sevdiğim bir 
arkadaşımdı, acele giyindim bu 
vazifeşinas fedakar arkadaşımı 

son bir defa daha görmek için (B) 
ye koştum. 

lfustah.anenin kapısından gi. 
rerken mühendis İsmailin karısı 
Şükranla karşıla~tım. 

Genç kadının ağlamaktan kı

zarmış gözleri dolu dolu idi. Te. 
selli etmek için yanına koştum 
fakat bu alakam•ı lüzum görmedi. 
Otomobiline bindi. 
Şükranın bu hali beni şiiphe

lendirdi. Arkadaşımın öldüğüne 
hükmettim. Çılgın gibi koştum. 
Koridorlarda hemşerilere, ziya. 
retçilere çarparak ilerledim. 

İmailin odasma bir bomba gl· 
bi girdim, o sağdı ~ğlıyarak yata
ğa kapandım. Hıçkıra hıçkıra ağ. 

!adım. İsmail yorgun J:ir sesle in
l!yeren beni teselliye çalıştı: 

- Üzülme Cevdet bir şeyim 
yok, dedi. 

Bu bir şeyim yok, sözünde çok 
şeyler gizli idi, dünkü yapılan a
meliyat iki bacağını da kasığın. 
dan kesmişler, çok kan kaybetti
ğinden rengi kireç gibi beazdı. 

Doktorlar konuşmasını menetmiş 
oldukları için; 

- Sus, dedim sen konuşma sa
de beni dinle. 

Derken başını salladı. Refik, l:irdenbire iki eli. 
ni havalandırdı : 

- İnşaallah .... 
İhtiyarın sevinci Refiğinkinden daha çok oldu. 

Olmasın mı? Bileğini kurtardı, sıkıla sıkıla canını 
burnuna getiren acıdan kurtuldu 1 Regik bundan 

.. sonra biraz sakinleşbi, ekmeğini suyunu aldt ve ih. 
tiyardan rica etti : 

Etem izzet B ENiC E - Kuzum bey baba? .. Şu müddeiumumiye ben. 
den bir haber götür de burada eriyip mahvolduğu. 
mu söyle, ne olur? .. İhtiyar .. ihtiyar .. Müddeiumumi beni ne za. 

man çağıracak? .. 
İhtiyarın ilk ağzı açıldığı, sesi duyulduğu gün: 
- Bilmem ki .. efendi! 
- Benim hakkımda ne düşünüyorsun söyle? .. 

Beni asacaklar mı? 
İhtiyar; kuvvetli bir tazyikle gittikçe sıkılan 

eline, tırnak yerlerinden kan çıkmıya başlayan bi • 
!eklerine, sonra Refiğin tıraşı uzamış, saçı sakalı bi. 
ribirine karışmış yüzüne; şimal yıldızı gibi bir gece 
karanhğında parlıyan mavi gözlerine baktı baktı: 

- Korkma.. Refik Bey. Ben iyi bir yerden duy. 
dum .. hiç bir şey olmıyacaksın. 

Ded ı Refik, tuttuğu eli bir kat daha şiddetle 

sıktı, üstüste : 
- Sahi mi, sahi mi?. 
Diye sordu. İhiyar, bileğini zorladı, çekti, ma • 

nalı manalı: 

İhtiyar, sakalını parmak uçlarile şöyle bir gez. 
dirdi, gözlerini kıstı, bir saniye düşündü, c~vab 
verdi: 

- Vallahi beyim .. sana iyilik olsun diye ben de 
isterim amma, Müddeiumumi Beyin yanına çıka • 
marn ki .. Beni adam yerine koyup ta lafımı bile din. 
lcmez ... 

Ve .. ilave etti: 
- Maamafih, başka bir yolunu bulup kulağına 

bu haberi iletmeğe çalışırım .. • 

Refilk, buna da memnun oldu: 
- Eyvallah beybaba. Eyvallah sen bu işi bir 

kuratr. Bakalım, Allah kerimdir. Elbette biz de bu. 
radan kurtulup dünya yüzüne çıkarsak sana bir iyi
Hk yaparız ... 

Dedi. İhtiyar da : 
- İnşaallah ... 

Yüzü yanmış k~ıları k:rrıp 
"ıle 

kavrulmuştu. Fakat go · rl 
eski gu·· zellig" ini ır.uhafazJ . 

.. 1 J~ 
du. Sol kolunu kırıldıg!sııı' 
çıya koymuşlar, zavalh ıııl' 
lan gibi çocuk taırıaınılJ? 

muştu. Ben 
dum. k ~l 

Biraz laf etmiş olrtı8 

rısından 'bahsettim... ..~rıf 
- Gelirken kapıdıı şu 

düm, zavallı bitıniş. 13~ Kurşun yemiş gibi ya b~ 
de kıvrandı ve yara!! 

gibi kükredi; tJ1ll· 
- Sus, ondan bahse 
- Neden?.. . 

8 
fi 

Hemşirenin iş içtn dıŞ n 
tığı bir zamanda acele şu 
lattı: 0;ııı 

Dinle, Cevdet se~, be fi 
deşimsin. Ben ölec~gırll• 
sır söyliyeceğim. .ııı 

o " - Allah muhafaza :tJl" 
hem konuşma yorultJf~ı~ 

- Sözümü kesnıe: J1l ( 
dir, diye inledi v~ de''8 si.; 

- Hareket edeceğirll]i~ 
rımda bir gayri tabi

1 rı d 
rengi benbeyazdı. Ar851.8~ 
!arı titriyordu. Buntl l ~~ 
tecrübeden dolay'. ban~Jll 
lan sevgisine verıyordbın ~:, 
giyindiğim sırada dola ı.Jc ıv. 
liğine sıkıştırılmış oısr r~ıJJı 
ğum pembe kağıt btJ J<O 

na anlattı. ııı#'. 
Bu kağıtta acele ya ·" 

ııJı J'Y 
satır vardı. Şunlar Y1 b1ıv111 ran kocanı AnkaraY8 

11 
0-

sonra llemıen tst~bll ee< f' 
ğim. Seninle iyi bıt /ı,et.I 
ceğiz İmza: Fikret 

1 ıs°" 
Bunu okuduktan son 0Jaı1 

gına döndüm. Şükr9n 1~ 1.;if•·t 
aklımdan geçtL FaJ<al 1 lı'} 

Yen , 
ni bekliyordu. Btı e~~ 
h "kılm te t liın e1"' u e es t ııı· 
burdum, evet gidecelc ~etli 
Karıma hiç bir ~ey .8rt · 

den evden çıktım tl\'}" t. 
. e)· 

daruna geldim, mak•Jl .ı f 
fk'' dan çıkarmışlar. 1 1ıııt1• 

çalıştırıyordu. F"tret 
18

r. P 
Ankaraya götürecel: 0 

10.J' 
Çok usta ve tanıdık ~. q 

onu seçmiştim; halbtl 

mile bir düşmandı. . «'a 
etır · ( 

Ekseri.ya eviın~. ~- d~~ J 
!esile de iyi göruştJ~ jı~ 

• k _.j..lo tı' bekar ve çok ya ı, · . d<' 
"zerıo /. gençti. Kadınlar u ,.0~' 

b'I • 1 
sempati bırakan ' d' I<1 

)gf . ı· 
vardı. Son zaman "l'~e 1' 
konuşmasından da şu ·dM 

cı · 
tim; demek, şüphefl'l 

1 
d' 

Bir lahza sustu. son! 

iç çekerek: d' ~'' " '. - Alkışlar arasın ·,rıı sili 
dık dedi. Ufukbr.ı dob , 1111 

. t b:.lı JLI 
ğc başladık. Fıkre- ,g~l" 

1 
eğmiş motör il~ 111 ~~d~ ~· 1 ··th' b' t ah ,rı 1 mu ış ır ız ır " ııı~ .·. 

,.,ce t 
yordum. Yarın g. ıv 

. .. tjjO J" 
her şeyimden u> · r 1 ı · 

rası ,.ı 
Şükranı kolları a ~ v 

b"rtı11c iC' 
lan bu alçağı ;Je · . ~,ı · , 

beııı ~e 
dum. Yarın gece derler 

'k c \ dan dolayı tebrı ,0 ~o· . .ı; .. 9:ııf· 1 . 
rım bu ırz duş<n. · lal ın1 ~~ 
en ihtiraslı dakı~~rl'J1l. 4~j 
ca\ktı. Nihayet kC bır / 
tim. Önümde dıır•~ •• tııl 

·ne•,.... 
(Devamı 1 1 



Yir -
t ~• 

CrQ 
sene evvelki 
elerden istifa
e edilerek 

Casusluk faaliyeti de 
değiştiriliyor. 

lrıgilfere casusluğu 
alemde? 

ne 

\Jrııuın· 
lıııden i~ harbdeki casus faaliye. 
lı.n ıaına ll'ilız gazetelerinde şu 
0ttay• nlard,. ~ok bahsedilerek 
~ bir Şıtndiye kadar meçhul kal 
·•Pek lakıın l.atıraların çıkması 
ııı..,, d canlı vak'aların anlatıl • 
"'· •'>'arn · '"<l!l•! . ederken yin~ Ingil z 
~ •rınde bu mevzuda başka 
« ınes,l 
~it: Be daha \'ardır. O da şu. 
!ııııı u gazeteler bugün İngil. 

"':ııı•lt her tarafında yabancı 
ı._ •tlere rncnsu b bir takım 

tıını rın faaliyette bulund-k _ 

tııı.~1•zarak nazarı dikkati cel. 
·~ eı 

""'eı ln er v~ Umumi Harbden 
li.ttr"<legtltere aleyhine yine tıı. 
t.ııı de 1ıı nasıl çalışılmış ise bu. 

gılterede böyle teşkilat 

h:ıııı 
ıı. ndu. 
I lta b~u Her sürülmektedir. 
~le~ İnnl.arı•ı dediğine göre bu 
~ Cı 'as gUterec!e bulunan ya • 

1."<•ilc; u1sların miktarı harbden 
~)I ng·ıt 
iı '.'. itııı ı eredekinden çok 
:~r'Yorı~· Buna şöyle m'isaller 
•ı · ar· 

t.ı Uhitııın . 
~'tıı •rlt• at fabrikasının ileri 

it, k; a~ı Şunun farkına var. 'k, ter~:Ule~ yüzlü, son derece 
~! Vard ·Yelı hır takım yaban. 
ıı.. 'ır~1 ~r. Bunlar birer vesile 
İrııı t•len ularak bu fabrikaların 
·. "frııalt •darnlarile tanışmak, 
} tı,. b~ı do8t olmak için teşeb. 

·ı-a~'l•rııı unrnaktan hiç geri kal 
'•t 1'olard~· l!:~!ence yerlerinde, 
~.,, ıolcuı ' hoylc!eri yaklaşa • 
ı,t1:, Sah~~ak ~hemmiYfitli birer 
lıt '''u 1 ~damlarla dost ol. 

. sunu .. 
ı. gostermekte imiş. 
~ tııuıııt 
t .~•\ti d llarbdc•nheri yirmi se. 
it ~I ·~~·rtıekfü. O zamanki ca. 

~ litııdalltın, Ir.giliz matbu. 
ıı,~~ r t.k'Ye kad~r neşredilme. 
IQ, 

1 
~ oı.,~rn h~tıraları tazele _ 

'• ~ • ii~ Yuc.ubrına anlatmak 
< •h, •n~•nrncl~rinden bir ke. 
~ tıı~ıı,,, •ı:Iıy!'ı ki casusluğun 
' 'ıtıv •t Ço1< 1. • •n hı ma umat ve ze. 
., L •b;t " :ş o'duğunu vak'a. 
~ ·~ •imek , <tb

1 
ır 00 ,,, Puretile dünya. 

'lı 'oldui"d'' bL' ;şin Umumi 
1,,,,: v. he u !:adar karışık. us. 
)'lt, "lııı ••c;.ııl• olduğu bir 

t. " .!Jdığı •. 
''lı nı sovlemek isti. 

~!l Urtı· . 
1 <r"'harbd t 
," f 'tınan· c ngilizler, Fran. _ 
• 'ita ısta . • r •a t ay . nJ ordu getirm•ş. 

1usıu•- nı >•manda siddetli ' ''<l < Ilı" , . ,, · · '- ,_ ·Ucarfolesine "İris _ 
ı h "ıa,s d "' . '-r . arı,, " • Yunanistanı u. 

~ <!~ l{ra~ok:nsktı Fakat o 
~ llı,ı~ 1' dı. 1!: l<ostantin Alman 
~, ,1~• _lrnlla:•se,, Kraliçe Sofi 
, o "~u·a •torunun kız kar. 
' • p . " ~ .. 
>· ı;. b·bıten r•ı·• Yunanistan _ 
,'la ..... 11iv0 1 

•·yleri Almanlar 
·~, ··ı~L · r •rd 
h "t ,. •ıı ını ı. Amanların ol 

1 v, •ıl•iJ' t 
~ 'uı· n''-•lo· • ~ ı vardı. Ni -

1 u... , s,,. 'k 
~ ~ ·"•t ı. ' anı te ayrı 

le " "ı•rn ı.. ~ ''"ai ıış, sonra Kos. 
~ · IÇı~••ıiın~e Sofi Yunanis _ 

l~tıı· •lin, ş, niheyet v~ni. 
ı•. . •l;ıı •l y 

r~ Ve , c unanistan 
ransa ba$t.ı o _ 

!arak umumi harb• girmiştir. 
Selanikteki İn~liz kuvvetleri • 

nin başında General - sonra Ma. 
reşal • Miln bulnnuyordu. Bu ku. 

mandan, emri altındaki ordunun 
Selanikte Alınan tarafının teşki. 

!atı ile tehdid edildiğini ve bu 

gizli kuvvete karşı mukabil casus 
teşklatı yapılmasını istemi~, işte 

o zaman ntelicens Servisin mühiM 
bir adamı olan Albay Vade bn işi 
üzerine almıştır ... son Telgraf•, 
Vadenin yeni çıkan hatıralaıını 
hulasa ederek Bulgaryalı taciri 
anlatmıştı. 

Entelicens Servis denilen İngi. 
]iz istihbarat şebekesinin en ileri 
gelenleri tarafından vakit vakit 

ortaya çıkarılan bu hatıralar ç~k 
şayanı dikkattir. 914 senesınc. ge. 
!inceye kadar, yani daha umumi 
harb çıkmadan evvel İngilterede 
nasıl teşklat yapılmış oldugunıı 

şmdye kadar ·Son Telgraf• da 
çıkmış olan bazı yazılar gösteri. 
yordu. Şimdi lngiliz gazetelerin. 
de görıı•en bazı neşriyat ise gcis. 
teriyor ki İngilizler umumi harb
den evvel olduğn gibi şimdı de 
memleketlerinde birçok casusları 
çalıştıkları ve İngilterenin silah. 
!anma faaliyeti etrafında mallı -
mat toplamak, birçok esrarı elde 
etmek için uğraştıkları kanaatin. 
dedirler. Buna dair yazılan şeyleri 
hulasa etmek istcvince şu çıkı -
yor: İngilterede sılilh yapan mü
esseselerde ve buna benzer daha 
başka askeri ?hemmiyeti olan 
yerlerde ileri gcl~:ı bi~ mevki sa
hibi olanların yanına vakit vakit 
birtakım yabancılar şokularak 

onlarla dost olmak için v•sileler, 
fırsatlar aramaktadırlar. Bu ya. 
hancılar son derece terbiyeli, tatlı 
dilli adamlardır. ~'abt yabancı. 

ların tertibatı bu kadar sade de. 
ğildir. Şimdi tngiltereye haricden 
birçok yabancı ı;ıirmiş olduğ'u için 

bu fırsattan istifade ederek bir ta. 
kını yabacı casusların da foaliyete 
geçtikleri İngifü gazetelerince i. 
leri sürülmektedlr. Şöyle bir de 
vak'a olmuştur: Elinde munta -
zam kağıtları, vesikaları olan genç 
bir adam, bir giiıı kendine otura. 
cak bir yer kiralamak iizere öte. 
ve beriya mür3r3at ederken bir 
~ve gelmiş, ev ;ahibi kadına me. 
seleyi anlatmtştır K•d •nın kora. 
ı silah ve mühimmat işlHinde 
çalışan bir adamdı. İngillerede 
ilancılık işlerinde çal,ştığını •ÖY
liverek buna d3ir vesikası oldu. 
ğ~nu göstermiş, istenen 1drayı 
verebileceğini de çol< terbiyeli, 

çok nazik bir surette anlatmıştır. 
Bu evde bir erkek vardır ki aı. 

lenin babasıdır. Onun bir karısı 

vardır. Bunların genç bir oğulları 
vardır ki babasile beraber çalış -
maktadır. Yani s;J!ıh ve mii'ıim -
mat ıslC'rinde. 'Bu ı?enc yabancı, 

bunların evinde tuttuğu bir oda-

Büyük IIarlıctc Sclarıikteki 
İngiliz kumamJanı Mareşal Miln 

ya yerieştilcten sonra zerre Kadar 
şübhe uyandıracak bir harekette 
bulunmamıştır. Kirayı muntazam 
veriyor, fakat ancak vakti gelin. 
ee veriyordu. Para sarfetmeklen 
çekinmiyecek halde idi. Fakat çok 
para sarfeder görünıir~c şübhe u. 
yandıracağını b'liyordu. Onu>ı i. 
çin harekatında her şey kararın. 

• da görünüyordıı. Gencin terbiye. 
si, nezaketi ise oyrıca şayanı dik. 
katti. Fakat bunda da bir fevka. 
Jadelik yoktu. Bıında da tabii gö. 
rünüyordu. Evin bir de on sekiz 
yaşlarında, artık ~vlenecek çağda· 

bir kızı vardı. Kız da her sabah 1 
evinden çıkar, Londranın merke-

(Devamı 7 inci sahifemizde) 
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Yarının deniz harblerinde. Fakir 
Milyoner 

~,.. .................. ..a.::aııı;;:m .... mm:c.-.-ıma .. .-......... ıı:;mmaıım 

Kalabr köyü elıalısinden fakir 
ve yaşlı bir kad111 garip bir ma. 
ceranın kahtlır.a:u olmuştur 

Vensanziya Kritelli -ısmi budur-
85 yaşındadır. Otuz sene evvel 
gelip yerleştigı köyde sefil bir 
ömür sürmekted·r. 

Bu kadın; z•~gın bir !llapolıli 

kadının hizmetçisi idi. 

Hava filoları ve tahtelba
hirlerle m ·· şterek hare
ket eden don anmalar 

Nasıl neticeler alacaklar. 
Yaşlı kadın, bir kaç gün evvel K k 

vergi dairesın~ davt?t ve borçları. 
nı derhal ödcmesı tJ!ep olunm\lŞ .. \ or un ç deniz harblerinin istik· 

her giin değişiyor .. 
Zavallı kadı'1, ilk evvel alay et- 1 1 • 

tiklerme zahip olmuş. Fakat, ken- ~ a 1 
dısıne ızahat v~miş et Eskı pat. lJ 
ronu Baron Nob.lı'nin 6 ilk teş-

rin 1907 de v~f ı~ ettiği ve bütün 
servetini terkettiğini, paraların 

da bir noter nezrfınd~ mahfuz bu
lunduğunu söylemişler .. 

Yazan: RAHMi YAGIZ 

Bingöl kazasının ismi 
değiştirildi 

Dün Dahiliye Vekaletinden vi. 
!ayete tebliğ olunduğuna göre; 
bazı idari teşkilatta şu değişiklik 
yapılmıştır: 

Bingöl kazasınırı adı Karlovaya 
tebdil olunmuş ve İsparta vila -
yetinin Sütcüler ve Sürdinhozo 
nahiyeleri lağvolıınmuştur. 

Hakar:nin Kdval nahiyesınin 

merkezi de Kaval köyünden kaL 
dırılarak Piyanis köyüne götü _ ı 

rülmüştür J 

= 

Evvelki gün bu sütunlarda 
cdünkü, bugün'<ü, yarınki deniz 
muharebeleri• başlığı altında yaz
dığım bir yazıda ikı devrin mu
kayesesini yapmq, bugünün de
nizcileri tarafından sürülen tez
lere göre istikbal muharebeleri
ni ankadre etmiştim. Bugün de 
yarınki deniz muharebelerinde 
en mühim rolü oynıyacak olan 
denizaltı ve hava filolarının müş
terek tesirlerinden Vii' dtniz harp 
vahitlerinin rollerindeı; bahsede
ceğiz. 

Enginde, harp vaziyeti alınış bir 
vahidin alabildiğne lerlediğini 

göz önüne getirn . . 

İk yanına bembeyaz k';.ukler 

saça saça muazza'"tl bir hızla uçan 

İki tahtelbahir ... 

Dayandığı sahıli üs haline koy· 
malı: kabiliyetinden de mahrum 

Dünyanın en 

diye dayanacağı sllfth ve vasıta
lar piyade tüieğı ile ağır makıneli 
• eğer varsa • bir pıyade havan 
bataryası ve iki tana de küçük 
menzilli piyade topundan ibaret 
tir. 

açıkgöz adamı 

Meteliksiz deHkan 1 ı Amerikada 
nasıl milyoner oldu ? 

Niyagara üzerinde 
can bazlık yapılır mı ? 

Barnum, büyük bır servet kazan
dıktan sonra işten çek'ldi, ömrünü 
chatıraları• nı pzmıya hasretti. 
Hatıratının bir parçasında diyor. 
ki: 

- ·Tamam altmış se.oe dünya
yı dolaştım. Milyonlarca insanı 
güldürdüm, eğlendirdim. 
Oyunlarım esnasında gözlerini 

kapayıp uyuyan olmamıştır. Bila. 
kis büyük ve küçük herkes nu
maralarımı dikkıüle takip etmiş, 
eğlenmiştir. Bu sayede llJJilvon.. 
lar kazandım ... • 

cl810 da ilk i\IC başladığım va
kıt Viktor Hügo 6 yaşında idi. Bü. 
yük Napulyon da tahtında oturu
yordu. 

cYirmi yaşında iken ailemden 
ayrılmayı düşündüm. Sevdiğim 

Şariti Haletf gittim, !ıuldum. Bu 
güzel bir terzi kızı idi. 

- Benimle evlenmek ister mi_ 
. ? 

sın ... 
Dedim. 
- Evet ... 
Cevabını verdi. 
- Peki öyle ise 

delim ... 
Nevyorka gi-

İkimiz birden bir ata bindik yo. 
la çıktık. Taliim•z denedik. haya
tımızı kazanm~:< ıstiyorduk. 

VAŞİNGTONUN SÜT NİNESİ 

Barnum Nevyork sokaklarında 
serseri gihi dolaşıyordu. Küçük 
ve sefil bir barakl gördü. İçeri. 
sinde bir sürü maymun vardı 

türlü türlü oyunlar yapıyorlar, 
halkı görüyorlarlardı. 

Sonra, Mısır mumyaları gibi 
yüzlük bir zenci ... 

Kolları, bacakları değnek gibi 
idi Tırnakları altı santimetre 
uzamıştı. Tek bir dişi vardı. Pat
ron, yaşlı zençiyi halka göstere. 
rek: 

- Vaşingtonun süt ninesi!.. 
Dedi. Genç Barnum kulak ka

barttı: 

- Nasıl mı? ... Basbal'ağı .. Ce. 
neral Vaşingtona süt vermiş. bun
da gayritabii ne var ... Hayır, ha. 
yır ... Doğru... B~r. söylüyorum 
Size .. . 

Genç Barnum, dükkan sahibi 

1 

1 

ile konuştu, anlaştı. Ertesi günü 
bütün Nevyork sokaklarınd~ aşa
ğıda ilan dağıtılmıya başladı: 

•Jimas teyze, ceneral Vaşing. ı 

tonun süt ninesi. Yüz altını~ ya
şındadır .... 

Halk, barakaya akın edıyordu. 
Yaşlı zenciye 500 dolar verdiler. 
Kendileri de 11 bin dolar kazan. 
dılar. 

BARNUM NİYAGARA ŞİLALE
SİNDEN NASIL İSTIFLDE ETTI" 
Barnum, büyüklüğii çok seviyor. 

du. Niyagara şelalesinden istifa. 
Ut.""\'amt 1 inti ~tthifemızd• 

Eski mulınrebPleıin «kudret» ifadesini taşıyan biı· vahidi: 
Yelken dPvrinıleki deniz harb cezirlerinde bir kalyon 

,pupa giderken! .. 

bu vahid başlı !:ıa~ın3 bir kudret
tir. 

Bir düşman sahiline aşağı yu
karı 300 kişilik bir silah ku•;veti 

ihraç edecek kabi lyett.:> olan bu 

sefine toplarının ateş himayesile 
ileri süreceği bu kuvvetle şeh,rler 

zabtedebilir. Zablettiğ, toprağı da 
elde tutabilir. 

olmıyan bu vahidi harb derli top
lu bir harp cüz'ü sayılır. 

Bunun ehemmiyetinı daha iyi 

tebarüz ettirmeıt için tetkikimizi 
şu noktadan da ilerletebiliriz. 

Bir piyade bölüğü veya tapuru 
harb gemisi kanat işgal ve harb 
etmek kudretinden mahrumdur. 

Taburun nihayet ateş kudreti 

Garib bir iddia .. 
Amerikada Gangsterlerin 
doğmasına ne sebeb olmuş? 
Zamanın genç ve güzel yıldızı çevirdiği 

,filmlerle Amerika Gangslerliğine vesile olmuş. 

Sinema perdesinde her hafta 
aynı eşhas görülüyor. Krengton 

Hal; daima kendisinden şüphe 

olunan kahraman Jüstcn 
Klarel polis hof!yesi, M. Mis. 

kırmızı boyu>ı bağlı adam. Niha-

• 

yet sarışın Pearl White, bütün 
maceraların ka '>ramanı .. Her 
devrede hayatını tehlikelere atar, 

yirmi defa ~uzağa düşer ve her 

defasında kurtulu~. O devirlerde 
henüz gangsterler yoktu. 

Pearl w. ilk gangster 

cKırrnızı klüp• ve cNevyork 
esrarı•, •Beyaz d:şli maske• film. 
!erinin senerıYoları Vilenfer, Al
kapon, Diyaman gibi gangster. 
!er dimağı üzeri'lde 'ok büyükte. 
sir husule getirmiştir. Ve hiç şüp. 
heSiz onlan gangsterlere t0şvik 

eden de bu füimlerdir. 
Bu zabıta filimleri halkı heye

cana getiriyor, qençleri maceraya 
sevkedyordu. 

O devirlerde sesli sinema he. 
nüz icad olunmamıştı. en ziyade 
rağbet gösterilen filmler de zabı
ta filmleri idi.. 

Pearl Whit bu filmlerin kahra. 
manı vazifesini görüyordu. Bü -
yük bir şöhret, büyük bir servet 
kazanmıştı. 

Fakat ne kadar tehlike bahası
na ... Rough shot filminde, vük
sek bir köprünün üzerinden ken. 

(Devamı 6 uıcı ...w.lede ı 

Bu silahlar bir taburun görece
ği işlerde, bilhassa zabt, işgal ve 
elde bulundurulacak noktalarda 
kafi midir? 

Bu suale verilecek cevap şu 

olur: 
- Belki kafidir. Fakat lam ma· 

nasile bir ateş kudreti addedile
mez... Halbuki harp gem isi için 
iş böyle değildir. 
Mürettebatın piyade tüfeği, ka. 

saturalar, bombalar yani tam tec
hizatlı bir tabur erlerinin techi
zatının aynidir. Ağır makineli tü. 
fekler mürettebata .tefrik edil;nce 
bu fark mükemmel bir kara ordu
su cüz'i halini ahr. 

Fazla olarak sefinenin büyük 
çaplJ '4e u:ılun menzilli toplan, 
cuzak muharebe topçusu. vazi
fesini görürken rovelver topları, 
küçük borda toplarlle birlikte 
cYakın muharebe topçusu• ndan 
beklenen hizmeti pekil4 başara. 
bilirler. 

Geminin tayyare topları hava 
taarruz ve hücumlarını Bnler, ha
va muharebelerine aşağıdan yar
dımlarla müdahal~ eder. 

Hülasa, şu mukayeseden de 
anlaşılacağı gibi bir deniz harbı 
vahidi, yani bir lıarb gemisi başlı 
başına iş glirebileceğl, her hangi 
bir muharebe vaziyetim kabul ve 
idare edecek, muvaffakıyetle ba. 
şaracak kabfüyette bir si!Ahtır. 

Ötedenberi, denizciliğin inki
şafı hususunda en fazla gayret 
sarfeden devletlerin başında İn. 
giltere vardır ... İngiltere, gerek 
müs•!'mlekelerinin İngiltere impa 
ratorluğunun 0toritesini temin, 
gerekse İngiliz v1tanının korun
ması için yalnız d<'nız kuvvetle
rıne ehemmiyet vermes.ndekı ma. 
na şu yukarıda mukayese ve mü
nakaşanın yani harb gemilerinin 
başlı başına bir muharebe cüz'ü 
tamı oluşundan ileri geliyor. 

1914 cihan harbinde, Almanya 
yıllardanberi hlzırladığı bir pro
jeyi tatbika geçti. 

Harbin ikinci senesinde, Al. 

manyanın en fazla ehemmiyet 
verdiği yeni bir si!ah, tahtelbahir 
!er meydana kondu. O zamana ka
dar henüz etrafile denenmemiş 

olan· tahtelbah!rler İngiltereyi 
bir deniz abluk35ınl almak için 
kullanılacaktı. 

Abluka tatbik edildi. Avrupa 
denizlerinden büyük Okyanusa 
kadar her taraf•ı yayılan Alman 
tahtelbahirleri İngiliz deniz tica
ret Dolarına taarruza başladı. Bi. 
ribiri ardına yüzlerce gemiyi su
yun dibine indiren bu denizaltı 
ejderlerinin korunmak için ted
bir aramağa kalkışan İngiltere 
ve müttefikleri •ızun uzadıya dil. 

(Devamı 7 inci sayfamızdv) 
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(Birind sahüeden devam) 

malt iç ın olduğu ayrı<"a ilıh·e o_ 
lunmalttadır. 

FRANSIZ GAZETELERi VE 
PASAPORT n;,.oiSESİ 

Paris H IA.A.) - Pasaport mc
lll!lesi baklı:ınd .. İtalya tarafı:ıdan 
verilen karar Fnnnz gac 't.:>leri • 
mn hayretini mucib olmuştur. 

Lii Jur ıazetes;'°'de Leon Belhi 
dıycır k. 

•İtalyanın bize kar~ı oynadığı 
şaşırtıcı oyunun manasını anla • 1 
mak kabil deiil<fır. Ortada h;çbir r 
scbeb yokk.cn İtal)anın da;ma bize 
karşı gösterdiği hoşnutsuzluğun 

yeni bir tezahürü karşısındayız. 

Fransız mlleti bıı kadar ulak bır 
ıeyden end" etmeğe muteır.ayil 

değildir.• 

u 
e iliyor 

Popaler gazetesinde Lerou..-.c 
şöyle ya11yor: 

•Fransa hükuınet.ı mı>şıu mü -
dafaa halınded r Hükumet kısas 
kanununu tatbik etmek meeburi. 
yetınde kalmışur. 

Figaro gazetesinde Dor M~sı;on 
şöyle yazıyor: 

•İtalyanlar bızc karşı yapılan 
resmi propagandada nekre inan
mak v" nelere inanmamak l.izım 
geldiğin . pekala bilirler. Yeni si. 
yaset Mussolininin 14 mayısta Ce
nevrede söylediği bir nutukla baş. 

lamış ve uzun za!l'andanberi İtal
yan gazetelermin Jo'ransaya siste • 

matik bir şekilde hücunılan, her 
vak'anın kasdt> müııtPnıden neşri 
suretıle devam etmıştır.• 

Japon 
• • 

nıcın 
' 

diplomatları 
toplanmışlar 

Tokyo 13 (A.A.) - Şeklai Çi.n 
apansı, aşağıdak h .. bcrı vermek
tedir: 

Bundan birkaç gun evv<'l, Ja • 
panyayı Balk.lnlarıla ve yakın 

§arkta temsıl eden Japon diplo -
matları araııında İstanbuld.~ ya • 
pılan konferans~ burada büyük 
ehemmyet veriln ktedır. 

Bu koni r. r:~ ~·,ru ı n mev

zular hakkında muhafaz.ı Pdlen 
ketumiyete rağmc. , iyi haber a. 
lan mahfillerden öi{:•nildiğıne gö.

1 
re, konferansta çolı: bilyük <hem_ 
nıiyette il:i me«cll.' mevzuu bahse
dllm~tir. 

1 - Japon dplorr.atları, nezdle. 

rınc taym edılmış bulundukları 

hükUnıetler üzernde, Japonyanın 

Siyam hülı:umeh üzr.rinde- evvelce 

yaptığı gibi, y3 antikom.ntern 
pakta dahil olmak yahud başka 

bir taahhüd almak suretile Japon 
lehtarı t:r polıtika kıı.bı.ıl tmeleri 
için şiddeti tesir icra eyliyccek -
lerdır. 

2 - Japon dıolomatları gayri 
milli ve Japoo lehtarı bır efkarı 

umumıy<' hazırlamalan c:in bu • 
lundukları memleketler .gazete -
lerı ile ajanslarını ele geçirecek. 
!erdir. 

Bri diplomat :< ruğcri propa -
ganda yollu ve iki nevı h=rlık 
neticesinde, Sov'tt ve Çın scd. 
!eri yıkılır yıkıhıaz, Asyaııın zapti 

hakkındakı büyük Tana ·a pllnı, 
Japon ordusunun Yakınşark, Ana
dolu ve Balkan üzer;ne ytirüme • 
sin ı .. wım kalmadan, tahakkuk 
edttektir. 

Va ansı müdafaa için 
geceli gOndOzlD 

60,000 kişi çalışıyor 
Madrid 14 (A.A.)- Kendisine 

sorulan bir suale ~eva b veren 
General M:iaja Valansı müdafaa 

eden istihkam hattının inşası ~ç\n 
G0,000 kişinin geceli gündüzlü ça 
lıştığını ~öylemiş ve düşmanın 
esirler müstesna olmak üzere, hiç 
bir :zaman Valans sokaklarından 
ge ·emiyeceğini ilave eylemiştir. 

İhtiWdleria tebliği 
Burgos 14 (A.A.) - General 

Salikenın liumand:t.ıındakı m..-. 

kez ordularının kuvvetleri 10 ki
lometre derinliğınde ılerliyerek 

Valdecaballcros l<a"3basını işgal 

etmişlerdir. 

Gul'ipo de Lano kumandasın • 

daki kuvvetler Cabeza delbucz'in 
§imali şarküıindz yeni v~ muhim 
mevziler zaptetnuşlerdır 

15 inci • 
Yıl 
Bayramı 

t tlirinc:i l.ahiteden devam) 
lır. Bu sebeble bulun hazırlıklar 
esaslı, de\·aınlı w cıkkatli bir ça
lışma ile bayTam gtlnüne kadar 
başarılabilır. Çalışmalarımıza esas 
olacak teferrüat birbıri ardından 
vaktinde bildirilecektir. İ'.k iş ola. 
rak vilayet ve !uz , nahiye ve 
köylerde birer kutlama knmıtl>leri 
kurulması lazımdır. 

1 - Vilayet konıitelerı valinın, 
kaza komiteleri kaymakamın, na
hye komitclerı nahiye müdürü • 
nün başkanlıklaıı altındadır. 

2 - Azaları, ~erin en büyük 
askeri kumandanı veya yerme 
göndereceği bit zat - bulunmadık. 

!arı yerde askerlik şubesi reisi • 
belediye reisi, kiiltür direktörü, 
vilfıyeUerde pariı ilyörıkurulun • 
dan b·r Üy<.', kaza ve nahiyelerde 
hall:ed ba. kanla11 • Halkevi baş-

Hiikünıetçilerin tebhği 

Barselona 14 (A.A.)- Segrenin 
sağ sahilinde dü~manın lıuvvetlı 
bir hücumunu taıdettik. 

Eatramadurede Franko kuvvet.. 
!eri dün Sierranın bazı sırtlarile 
Cabazuela ve c~steros tepelerini 
işgal etmeğe muvaffak olmuşlar. 
dır. 

l ta!ya da lıazırlan1yor 
Roma 14 (A.A.)- Piyade ve 

silvarı sınıflarır.a mensub bir 
kısım ihtiyat zabitleri silah .altı. 
na alınmı~lardır. Askeri gazetede 
aşağıdaki ilan nr<rred imiştir: 

•Piyade ve süvari sınıfların" 

mensub ihtiyat zabitleri 30 ağuS
tosa lı.adar devam edecek olan bir 
talipı devresine çağ:ırılmışlardır. 

Htt zabı şah;i i>fr davetıye ı:ön 
derılecektır.• 

I Avrupa 
Yüzme 

. Şampiyonu 
Londra 14 (A.A)- Avrupa yüz 

mc ~ampiyonal.mndan Danimar. 
kalı kadın yüzüc~lerden Ragnhild 
Hveger, 400 ml'trelik mesafeyi 
serbt>st yüzüşle 5 dak'ka 9 sani.. 
yede katederek dünya rekorunu 
kırmıştır. 

kanı valf veya kaymakam olan 
yerlerde ev ~·önetir:ı kurulundan 
bir ara. 

3 - Köy komitelerı halın ica -
bma göre vilayet komiteleri tara. 
fından teşkil olunur. 

4 - Kutlama İilerıne aid yazış
malar ve saire partı yolile ola _ 
caktır. 

5 - Devlet teskilatının milli 
banka ''e kurumların çalışmala -
rınızda eldin gelen yardımı yap. 
maları için alakalı rnakaınl~rdan 
ricada bulunulmuştur. 

Vaktin darlığı dolayısile hemen 
~e başlamanızı, bildirmenizi ve 
sıkı takibatınızı rica ederim.• 

-----·-------

ihraca mal arımızın 
standardizasyonu 

Döviz 
t K~çakçıl .. ığı . 

\ 
1 

Garib bir iddia·· 
(5 inci sahifeden devam) 

disını Hvadson pehriııc atması 13-
zım geliyordu. 

k ı 
- Şimd t ııengınıır. arl'g' 

yatımı isetediğiın gıb 
ğim... nnJll Şehrımızd< yapılan mühim bır 

Ti11leştirilen malısullerimiz dış döviz kaçakçılığı işi meydana Çl-
- karılmıştır. 

Sanatkar, bila tcreddüd par
maklıktan aşağı kaldırdı, kendini 
attı, fakat az. ka LJ l boğuluyordu. 
bin müşkülatla kurtarıld1. 

dedi. Fakat bu arzıı-11 
fll 

fak olamadı. Geçen h• 
sinde vefat etti. piyasada çok rağbet görüy or Tanınaıış bir kömür şırketi ta. 

rafından yapılan bu kaçakçılık Pearl Whit, zabıta filmlerinde 
oynayan ilk kadmdır . Polisin e. 
inden kurtulmak için silr'atle gi
den bir trenden atlamak mecbu
riyetinde kaldı. Bu çok tehlikeli 
bir şeydi. Haydutların ate§i al. 
tında kaçmak, bir tayyare ile yağ
lı ipe sarılıp havalanmak her hal
de bir kadın i§i değildı. Fakat o 
bii;yük bir cesaretle bunları yapı. 
yor, seyircileri hayret ve heye
cen içinde bırakıyordu. 

• • • 
İktısad Vekfıietı tarafından bir 

müddet evvel tedltik ve halen tat. 
bike başlanan •ihraç mallarımızın 
standardızasyonu• işi memleket 
için çok hayırlı neticeler vererek 
miil<emmel bir şekilde. tatbik o. 
lunmaldadır. 

Bu riimleden olarak, bundanf 
bir ay evvel İst•nbulda başlıyan 
standardizasyon ıçtimaarı niha • 
yete ermiş bulunmaktadır. Bu 
toplantıların maksadı halen >hra. 
c:ı nizamnamelere istinaden 1705 
ve 3018 numaralı kanunlara göre 
kontrol edimekte olan fmdık, yu. 
murta, çekirdeksiz kuru üzüm ve 
palamut maddelerine yen ilerini 
de ilave etmekti: 

İstanbul toplantılarında sırasile 
buğday, arpa, tiftik ve yapak ta. 
cireri İktısad Vekaletinin bu işe 
memur ettiği m:imessiJlerile toP.
lanarak ba mac!d~ler için de bi. 
rer nizamname ön projesı hazır. 
lamışlardır. 

İstanbul toplantılarında İktı • 
sad VeHJetinin hazırladığı tif • 1 

tik, yapalı:, buğday, arpa nizamna
me projeleri alakadar ihracatçı. 

lamı ıştirakile görüşülmüş ve i
cab eden bazı tadilat yapılarak 

son şeklini almıştır. Bu projelere 
nazaran yeniden kontrola tabi 
tutulacak ihrarat maddelerimiz 
evvelemirde ernebı madde bakı. 
mından bir takım takyidata tabi 
tutulmakta ve malın kalitesini 
yükseltecek ve dolayısik ihraç 
mahsullerimizi kıymetlen~ecek 
şekilde tasnife tabi tutulmakta -
dır. 

Hazırlanmış olan dört projenin 
esa~ hatları, aşağıdaki şekilde hu 
lasa edilebilir. 

Bu!ıday 

İhraç olunacak buğdaylarımız, 

Samsun, 1stan bu 1, Derince, Tekir 
dağ, İzmir, Antalya. Mersin ve 
Payasta kontrol ve bunlardan 
sevkolunacaktır. İktısad Vekaleti 
lüzum gördüğü ıalı:dirde yeni mer 
kezler de ihdas edebilecektir. 

Kalite bakımından buğdayları. 
mızın tasnifme geçmeden evvel 
nizamname proıes; asgari bir ih. 
raç vasiı ortaya koymaktadır. Bu. 
na nazaran ihraç olunacak buğ -
day !ar küfsüz ve yabancı koku. 
dan ari olacak ve veznen yüzde 
yarımdan fazla filizli taneyi ve 
yüzden beşten fa7Ja ecnebi mad. 
devi ihtiva etm; ttektir. 

Bu asgari vasfın üstünde kalan 
bultdaylar da sert, yumusak ve 
mikset. adlarile i:~ ana sınıfa ve 
her bir qnıf numaralarla üç tali 
dereceye ayrılmaktadır. 

Bu derece taksimatı hektolitre 
ağırlığı, mevaddı ecnebive mik -
tar' ~ibi unsurların esirine ~öre 
meydana getirilr.ıi~ bulunmakta. 
dır 

Arpa 
Bui!day nlzarrıname~in i n umu

mi çerçevesine Rnre hazırlan'llış 
olan arpa proje•ı de bu mahsulün 
Samsun. İstanbı,1. Bandırma. Te. 
kirdağ, İzmir. Antalya, Mersin ve 
Payas limanlarından kontrol ve 
ihracını kabul etmekte, d;ğer mer 
kezler ihdası hakkında da buğ -
da:v nizamnamesin'n ayni hüküm_ 
]erini ta~ımaktadır 

İhraç olunacak arpaların zarariı 
ve yabancı kokudan ari ve küf -
lenmiş olması ve nizamname ile 
kabul edilen torraıı.<lar har;cinde 
filizli tane ve yabancı maddeyi 
ihtiva etmemes; liizım gelmekte. 
dir 

Arpalar aşağ-daki adlarla dört 
büyük sınıfa avrılmaktadır. Bıın -
lar da beyaz arpalar. ova arpaları, 
arpa ve miksetten ibarettir. Her 
sınıf muhtelif vası!larının vaziye
tine göre numaralarla derecelen -
dir Jmiştir. Beyaz arpalar, on dere
ceve, ova arpaları yedi dereceye, 
ova arpaları yedi dere~ye, arpa • 
!ar altı dreceye aynln-,akta, mik

set sınıfı aynı derec~ üzerinden 
!hrac olunacak çakır, ·ve kara ar. 
palara tahsis edilm iş bulunmak -
tadır. 

Beyaz arpalarla ova arpası sınıf. 
!arına dahil bulunanlar hakkında 

yrıca protein ve çnılenme analiz
leri yapılarak •biralık» şebadetna. 
mesi verilebilecektir. 

Arpa nizamnamemiz:n giıttüğü 
maksadlardan birini ık kalburaltı 
miktarının azalması teşkil ctmelt
te ve nizamname ona aid hüküm
lere de yer ~rmiş bulunmaktadır. 

TİFTİK 
Tiftik ihracatını'l İstanbuldan 

yapılacağını işaret eden niZ3'!1na
me projesi malların işlenme yer • 
Jeri hakkında tedkik ve sıhhi ka
iYldlar konulmasıııa yarıııacak hü. 
kümleri vazeWkten sonra tiftik - 1 

lerinfzin tasnifine geçmektedir. 
İhraç olunacak tifük!erin işknmiş 
olması nizamnameyle kabul olu. 
nan toleranslar haricinde &iyek, ı 
pıtrak, kum ve toz gibi yabancı 

1 
maddelerı ve normalden fazla ru
tubeti ihtiva etmemes'ni şart keş.. 
maktadır. Bu asgar! va.sn ihtiva 
edecek tiftkler eS<lS ve t2li adla -
rile iki ana sınıfa ayrilmakta ve 
bu ana sınıilardan e~ as olanlar 9 
ve tali olanlar da R cins tasnif e. 
dilmektedir. 

Esas malların J cn>inın adları 
şunlardır: 

Birinci oğlak, ik inci oğlak , ince 
tiftik, iyi tiftik, sır2 tiftik, Kas -
tamonu, Konya, dağ malı, Konya 
ova malı ve çengelli, tali tipler de 
renkli (boz), yağiı, hafif, sarı, de. 
ri, şekeri, alata ve pılraklı cinsle
rine ayrılmaktadır. 
Şimdiye kadar olduğu gib• yağlı 

hafif, malların esas mallarla bir. 
lilı:te balyalara oasılması mene -
dlmektedir. 

YAPAK 
Papak nizamnamesinin işleme 

yerlerinin evsafı dığer umıımt hü~ 
1 

hükleri ayni prensipler da -
bilinde ihzar olunmuştur İhraç 
merkezı olarak İstanbuldan baş. I 
ka Samsun, İzmir ve Mer -
sin de projede yer almışttır. 

Yabancı maddele,· hakkındaki u-

evvelki gün gümrük muhafaza 
teşkilatı tarafından haber alınan 
mesele üzerinde süraUe yapılan 
tahkikat müsbet netice vermiş, 
hadise bugün miiddeiumumiliğe 
intikal etm.i§tir. 
Diğer taraftan Maliye Velı:iıle. 

tinden İstanbul Defterdarlığına 
verilen bir emirle kaçakçı şirke. 

tin kasaları Defterdarlıkça mü -
hürlenmiş, ve bazı emvaline de 
ihtiyati tedbirler konınuşur. 

Tahkikat derinleştirilirken da. 
ha bazı kimselerin de şahsan dö
viz kaçakçılığı ya::ıtiklan tesbit 
edilmiş, bunlar b&lı:londalı i talı.. 

kikatın da ilerletilmesine ba§lan. 
mıştır 

Çekoslovakya 
lre Polonya 
Arası nda 
Varşova 14 (A.A.l - PolÔnya -

run protestosu üzerine Prağ hü. 
kumeti Çekoslovak t.ıyyarelerin -

den birinin geçende Polonya top. 

rakları üzerinden u~onnsı d~~yı -
sile teessürlerini bildirmiştir. 

Veresiye 
Rakı 
Vermeyince 

(Birinci sahifeden devam) -
siye bir şişe rakı ıstcmiştir. Ali 

Akber rakıyı vermeyince Sala -
haddin dükkanın camlarını ve ka. 
vanozlarım kırmağa başlamıştır. 

Kırılan cam parçalarile bilekle -

mumi hükümden sonra ihraç olu. rinden ağır surette yaralanan Sa. 
naealı: yapralı:Jar beş ana sınıfa ay. lahaddin Cerrahp;ışa hastanesine 
rılmaktadır. Bunlar. kirli yaprak, kaldırılarak tedavi altına ahnmış
rayıkanmış yapak, yün, dııri ya - / tır. 
pağ.ısı, tabak yünü adını almakta

Bununla berober, bir çok de
falar ko1u, bacağı kırıldı. kur -
şunla yaralandı. Haftalarca ya-• takta kaldı. 

Doksan ayak büyüklüğünde bir 
can kulesine yağlı tele sarıldı, 

urun müddet sallandı. Kollarırun 
kuvYeti kalmadı. Az kalsın k~n
dini aşağı bırakacak, tabii barça 
parça olacırlı:tı. Eskiden, şimdi oL 
duğu gibi sinema hileleri malüm 
değildi. Sanatkarlar, hayatlarını 

tehlike)~ atmak l'Tlf'Cburiyetin
de idi. 

Bir çoklan: Bu kadını böyle 
tehlilrelere atmakto mana yok. 
Bir gün muhakkak bir kazaya 
kurban gidecek ... • diyorlardı. 

Fakat Pcarl hu'1lar> ehemmyet 
vermiyordu. 

Fılimleri Avrup;ı büyük hayret 
ve takdirle kar~il~dı. Bütün dün
tya bu kadının ce<aretine, souk 

kanlilığına şaşm~ktan kendini 
alamıyordu. 

Perol büyük bır servet yı;ptı. 
Dostlarına: 

- - --

Fransız 
l .Sinema 
ı Yıldızı 
1JosetteD~ 

Yenedikte b~r ~~8 
ma tehlikesı 11 

Tatil mevsinıinı ı' 
. enıı 

geçiren Fransız sııı b~ 
Josette doy, Llrcio da 
kazası geçirmiştir·· 'ili . 

Denizi çQk se~en .;'pıııı' 
biT yelken gezintıs-.. ) . ~· 
miş, kayığı ya\nı? .b~ );J 
idare etmek hevl'•ille, ~ r ~,,,JlfJ 
na nğm«l yelken 1 • bsY 
rarlarına rağmen te) 

nize açılnuştır. detJI 
Çok geçmeden ~:d 

la asi bir vaziye: al~O 
dümene kafa tutJTl•g\~ 
]ar ülareyi rüzgfırl. a l 

• ·ıı.ııı 
ne kaptıran gen.; ) . ~ı!. 

. , alP"' 
dan kendismi denı:z.:. bırıl 
boş kalan yel~nJer~ d:rıne d 
ta bir kum yıgını uıe 
ve alabura olmu~lu~·.1dc~ 

Uzaktan, karşı sah• 
9 
~ 

gört'!ller telB.şla y~rd~Jıil• 
lar fakat bu sırada ıM 
Josettedoy da el;ııdc P ~ ~ 

a'a ve şapkasile ya~ın ;,p 
yürüye kendilerırıe d ~ı 
balkın kahkaha v<" ~ if 

! . . gırrıı 
!arı araSında p a_ı;ı 

Baş, Diş, Nezle, Grip Roma ti! 
Nevralji, kırıklık ve bütün ağnları derh111 

gUnde De; ka,e alınabillf• 

dır. Bunların içinde ihraç bakımın. lııııı1'! 
dan en mühmini kirli yapaklar • 
teşkil etmekte onlaı da muhtelif 
cinslre ayrılan iiç grup ıneydana T.C. ZiRAAT BANKASI 
getirmektedir. 

Bundan sonr~ yapak balyala. 
rında parça, renk!', kart, keceli 
mallar bulunmıyacak, bunlar j · _ 
rı olarak tasnif fdilmek sııretile 

ihraç olunacaktır 
Bu suretle tipleştirilen ihraç 

mallarımız dış p'yasalarda büyük 
bir raf!bete mazhar olmakta ve 
ihracatçılarımızın beyn~lmilel 

itibarı artmaktadır. 

Uz1k\ 
' 

Şark da 
fRirind ıalı ifeden devam) 11!1 

kül vazıyetten kurtulmak ve bü. 1 

tün kuvvetile Çin işil<' uğraşmak 

için bu mütarekeye yanaşmıştır . 

Çin işi halledildikten sonra bu 
iki devlet arasındaki ihtilafların 

yenıden silahla halline teşebbüs 
edileceği muhakkak gibidir. 

Çinlilerin muvaffakiyetlen 

Londra 14 (Hususi) - Qinde 

Japonlar müşkül mevkie girmiş. 
!erdir. Bütün Japon hücumları 

akim kalmıştır. Çinliler her ta. 
rafta akınlar yapmakta, J apon 
hatların ı ve J apon işgaline geç • 
miş olan çin şehiderini esaslı su. 
rette tehdid etmekte<lirler. 

50 kişi 
Zehirlendi 

Roma 14 (A.A.)- Legnagoda 
bir köylünün sattığı, baytarın 

kontrolundan ~<'çmemiş öküz eti.. 
nı yiyenlerden dli kişi zehirlen. 

m:ştir. Bunlardan bır kaçının sıh. 
hi vaziyeti end:şe vermektedir. 

' ... .. • ~ e~ 
Para biriktirenlere 28,800 lira ikramiye vet'~;, 

Ziraat Bıurkasmda kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesablaruıda ım u 50 lirası buJUll•ol 
4 defa çekileodı: km"• ile aşağıddi plina ıöre lknımiye dqıtılaeakhr: 

4 Aded 1,000 Liralık 4,000 
4 » 500 )) 2,000 
4 )) 250 )) 1,000 

40 )) 100 )) 4,000 
100 )) 50 )) 5,000 

' 120 )) 40 )) 4,800 
160 )) 20 J) 3,200 

Lira 
)) 

)) 

)) 

» 
)) 

.• , ı 
l ~ ,, . .,...., 

DİIUCAT: Hesablanndaki paralar bir sene için de 5(1 liradan aşağı düşmiyenJere jJı1 ~'· 
ıet'~ 

1 Mart ve 1 Haziran tarihlerinde çelo 



Deııı 
l tefrlkaaı: 95 Yazan : Rahmi Ya<:Jıı; 

ı:r--__ r ere~:::·-:---.,,.......,_
~~kkıne, ve iktibas 

Vesika, ttdm, maldmat .,. not nrenler: &ki Osmsnlı donanması erk&. 

1 ınahfuzdur: 
JUDdan miralay Remzi, İskele ve limanlar umum kumandanı albay 

Şiilail Pala, komodor başk&tibl İhsan, batan gemi kaptanlan, 

tem kalfa~inlli<;;~d;· c;nib ! 
Poı · 18 Osmanla birlikte kafaları tütsü/emişlerdi 
ı,~ı &kşa 
~"Ilı ~alf ın, 'l edikulede oturan 
;.1'.~dıl~~nırı e~inda 3 arkad~~ 
·~n " Can,b Çavuş, polıs 
~~. lca~ Etı!nı kalfadan ibaret 
.~le anın sahildeki evinde 
~li lo[r Qrşı, balkonda ku~ulan bir 
~,ıtıı.n başına geçtiler. Ge
l<r~1.,,, kadar sohbetle kafaları 
U~""er 
hhbab b' 
l)r b· ır taraftan kafayı çe , ır t 

,, Iİ(! araftan da kendi macera 
la• hatıraları anlatıyor, an

~ bU.ı ~.skerlik çerçevesi içinde 
:"tıııa .'\ik harbin muhtelif saf. 
b~~nlıJsar ediyordu. 
ı:'flığl ısına doğru kafalar iyice 
~ ıı::_raıarda artık konuşu -
~ttl~:·zu da kalmamış, her şey 
llrııı~ :· tnuhtelif mevzu!ar ü
,lı.ı~, onuşulmuştu. 
~llıen~ok güzeldi. Deniz düm. 
"!! 'alctn leşe. Peltesi gibi iştiha çe 

kıaaı bır v~ziyette, mehtab 
ular1t ı heyetnd~ bulunuyordu. 

~ ~-l~daşırı gözleri bir ara de
~ " Sustular. 

': Ça"UŞ içini çekerek söy-

~~~tnrenilecek bir ömür sü
'?larllıd Etem hlta.. Bız, sınır 
<:Jiı oıu a Çalaçakmak döğüşür, 
'ı ~eıı &ı>rn fırtınalarına gögüs ge_ 
~!, n burada keka ,ı•aşıyor -

o,,.~i~in 

'

'""' }&•- Şuradaki güzelliğine, 
~ını • 

•tiıı ıgına, insanı çeken 
'~y~ bak. Bir de Boğazda tor
Ilı; t, e!Jıı dolu hali bir düşün .. 
~lqlıda :eYse imrenme!. .. Şu 
b.-..U. d' u durgun denizde bir 

ola 
h <llsanın _şınak ~ay ata can ka- . 
'iti 'rlt öını·un;ı artırır.. 1 

ı, ·~~ıı adaş, Can;b çavuşun bu 
ı.,d'll!i10~elen sözlerin i tebessüm
'1·~ ara ar~ı. Canib Çavuş söı-

~ Yapt":rınce Etem kalfa bir 
~- ı, 
~t 24 . 

~ l Var u geçiyor .. Burada 
~ ..ıılıtı, i/sterseniz rakı lnrımı. 
' 'ııı. Şo ır bol sandalla denôze 
t , danı:Ye bir tur yapalım ... 
~ ~--ı: Yatarız. Yarın geç 

aıı1ıı U.! uruz. 
l\ııia ~klıfıni ötekı ler kabul 

. ı:ı.~i sınan söze karı~tı. 
1. ;~l Zde dönüp dolaşacağı • 
' :•Çık~: doğru g·tsek . Hey -

lı.kıe · Çam limanında sa-
\, lle fe s;,k, Orada günün do-
~· ll\i' "kaıaaedir. Hic dene -
,. fik~ . 

\ YaPıldetrafında b iraz müna. 
·ı.. l!ı... ı.,, Sol'und~ kabul e
' ''\~ ·~'il katf 
~ ıçiıı a • ~ sandalı hazır -

Çav0 ~agı ınerken iki ahbab 

deniz gezmesiniiı programını şöy. 
lece hazırladılar: 
Yedikuleden kal!ncaklar, meh
taptan istifade ede ede adalara 
kadar uzanacaklar, Heybelide, 
Çamlimanında 1<aray a çıkacaklar, 
orada çamların ~!tında uzanarak 
tuluu seyredecekler, güneş yük- ·ı 
selirken tekrar sandalla denize 
açılacaklar, Moda koyundan 
da dolaşacaklar, öğleye doğ -
ru Yedikuleye dönecekler, istira
hate çekileceklerdi. 

Ethem kalfa çok geçmeden yu
karı geldi: 

- sandal hazır .. Haydi çocuk
lar! 

Dedi. Ahbablar rakı şişelerile 

meze tabaklarını sandala taşıdı

lar, geniş ve büyük bir (yola) olon 
sandalda çilingir sofrasını kurdu
lar. Sandala atladıl~. denizin bu
ruşuksuz, dümdüz yüzünde meh
tabın elmas ışıklarile yakamozla
nan engine doğru açıldılar. 

Ethem kalfa düme!l tutuyor, 
Canip çavuşla polis Osman kürek. 
te bulunuyor, sandal aheste ahes
te adalara doğru yol alıyordu .. 

Kıyıdan biraz açılınca içe °"rin
lik sindiren hafif bir rüzgar bul
dular. Yelkeni de actılar; içe, eğ
lene adanın yolunu tuttular. 

2 saat sonra sandal Burgazı Kı
nalıyı, arkadan dolaştı. Heybeli 
ye geldi. Çamlimanının güzel, 
ışıklı ve çam ağdçlarından yayı

lan reçine kokusile dolıı sahiline 
yanaştı. 

Gecenin bu en geç saatinde 
koyda hiç bir lıayat eseri kalma
mış, herkes, herşey uykuya dal
mıştı. 

Üç ahbab kayığı kenara bağla. 
dılar. Sofralarını karaya çıkDrdı
lar. Oturdular. Tekrar içmeğe, 

söylemeğe, muhsbbete koyuldu
lar. 

Sabaha k:ıdar !:öylece vakıt 

geçti. Gün doğar1<en Çamlimanı. 
nın üstündeki tepeye• kadar çıkon 
ahbaplar orada do tulüa karşı bir 
kaç kadeh parlattılar ... Ve .. Is
tanbulun Yedi düvel edebiyatına 
~çen muhteşem tulularından 

birini, birincisini, en güzelini de 
seyrettkten sonr~ sandallarına 

döndüler. Bindiler, denize açıldı
lar. 

Günle beraber hatırı sayılır bir 
de yıldız rüzgarı ç:kmıştı. Ethem 
kalfa kayığın iki yelkenini de fora 
etti. Çamlimanı '<oyundan ayrı. 

lan sandal yelkenlerin: şişiren 

rüzgarla dolarak suları yara ya
ra adayı dolaştı, Değirmen burnu ~ ~Polis Osma~:ce 1 

~lıkcı kızın ı 
ı,. Öldüren-kim ? .• 
~ ~: Ja ·- ---

~l~~ii d" n loran 19' Çeviren: F. SAMİH 
iır !lı 0 

ltoskoet a\•ukatına zarla avukatı süzdü: 
• bıı lıaıneı t "• • isı e (dıyor, konu~-
'!t<, tar'ıı t e":'Yoroı.. 

~Ilı,,~. ~.bıatlı cani, kendini 
~ tt•lr ·Ç olmazsa cezasını 
il ·rıı . "'"" f;:"'t 'Yorct - arzusunu b'ie 

'ti tıı ~ . ıı. 
~Ilı ""ltıın 

' lıı:fl ·nın odasına glr-
tıı etr~r . 

ı. ı ... h51t. 111 a ba.<ındı. 
., "log tııı · 
) ~h •i d. ~ 
Lbı~v "ıtın ~ OSJ'tı,..,t , dedi. Ad
~., -~·a~ın Uadct ı şgal etme

' I;,. ·la s ıl geçtiğini anla 
V.ı~ .""Uıı 

'4.' (!ev 
~~İl<!a'ı ap vcrnoedi. Genç 

> . 'l' ll<>kk ;•· a e etti· 
~~~~hı acİıın, Yorgun görünıl
'ı ~ı- ,~,. ınu 
~ ."'Q, · ayenesini ta-

o d. 
0 t\osı,0 · et ınustehzi na_ 

- Saçma :ıöyl0nıeyiniz, deli de. 
ğilim ben ... 

- Fakat, s:iz,n menfaatiniz 
için ... 

- Karışma sen .. . Benim müda
faaya ihtiyac:m yok. Aklım da 
başımda. Ne siıviiyeceğımi. ne ya
pacağımı senden iyı bilirim. 

- Vazifem yanınızda bulun. 
mak, siz~ müdafaa etmektir. 

- Evet, sonund3 dl daraağacı
na kadar yammda bulunacaksııı ... 
Anlatmak istediğin bu mu? .. Son 
dakika.ya kadar yarumda buluna
cağını düşündükç~ doğrusu cesa
retim kırılıyor. 

Mösyb Barel, ne cevap verece
ğini şaşırdı. Sm·gu h~.kimine dön
dü: 

hizalarına geldi, oradan bir volta 
ile karşı sahile, Maltepeye doğ
ruldu ... 

Canip çavuşla polis osman ce. 
ketlerini. çıkarmışlar, göğüslerini 
rüzgara vermişlec, hafıf tertip 
bir şarkı tutturmuşlar gidiyorlar
dı. 

Uzakta Pendik seferini yapan 
Seyrisefain vapuru göründü. 

Ethem kalfa arkadaşlarına kıyı 
boyunu takip eden vapuru gös
terdi: 

- Bakın çocuklar. Tahtelbahir 
korkusundan vapur sahilden bir 
türlü ayrılamıyor. 

Polis Osman :;ordu: 
- Tatelbahir sahile sokula. 

maz mı kalfa? 
Sokulaınazya... Sığ yerlerde 

hareket edemez. Suyun üstüne 
çıkmak mecburiyetinde kalır. Kal
masa bile görülür... Dar yer • 
de, sığ suda kıstırılan talitelba
hirin işi de dumandır- hani! ... 

Hep birden güiüstüler .. Canip 
çavuş derin derin iç çekti: 

- Şu tahtelbahirlerde haniya 
Marmaradaki kaptanların kanına 
ekmek doğradı. Kfıfüler ne ele 
geçiyorlar, ne de batırılayorlar. 

bol bol gemi batırıp duruyorlar ... 
Bir tanesi olsun ele g~çse ... Halk, 
herkes onlara gıcır gıcır diş bili-
yor. 

- Ele geçirilmesi zor onların ... 
Bizim bir bahriye gediklisi ahbab 
var. O anlattı. 'Bunları avlamak, 
ele geçirmek i;in bizim donanma
da kafi vasıta yokmuş ... TahteL 
bahire karşı en iyi silah yine tah
telbahir diyorlar. Bizde tahtlba-
h ir ne gezer ... 

Canip çavuş, Ethem kalfanın 
sözünü kesti: 

- Almanlar neye vermiyorlar? 
- Kimbilir. Belki onların da 

tahtelbahirleri kendilerine kadar_ 
dır. Bizim donanm;ı kumandanı 
da Alman değil mi? O, istemiştir. 
Ama elde yoksa ne vers:r.ler ... 

Canip çavuşla Ethem konuşu
yor; Polis Osman denize kolunu 
sokmuş suyla oynıyarak eğleni
yordu. Vapurla,kayık biribirlerL 
ne amut bir vaziyete gelmiştiler. 
Sandal, Maltepe sahiline çok ~-ak
laşmıştı ... Birdenbire sına ılın bo
doslama istikametinde, polis 011.. 
manın elini suya soktuğu yerde, 
3-4 metre uzaktA sular karıştı, 
Osman sarhoş gözlerini bütün 
kudretlle açtı, baktı. Kaynaşan 

sulardan küçük, koııserv2 kotu
su cesamatinde ucu camlı, deniz 
rengine boyalı bir cisim peyda 
olmuştu... f')ı:;.y;. -ı \ "lr\ 

- Görüyorsunuz a, dedi. Bu 
zavallının akıl muvazenesi bozuk ... 

Mösyö dö Rcıskoet hiddetinden 
kıp kırmızı oldu: 

- Sus be adanı, dedi. Terbiyeni 
muhafaza et. Deli sensin .. 

Sorgu hakimi de s.1hırsızlanı. 
yordu: 

- Münakaşayı kesiniz, ric:ı e
derim. Sorguy.ı başlıyacağım ... 

Dedi. Kağıtl•rını karıştırdı. Bir 
mektubu aldı, maznuna güstere
rek sordu: 

- Bunu tanıyor musuı!uz? .. . 
Mösyö dö Roeskoet kağıdı dik

katle baktıktan son!a sorgu lıa
ı.·lmine iade <'\ti: 

- HaY ır! Tan1mıyorun1 ... 
- Bu tehd 'd nı 0ktubunı; Mö<-

yö Gilber Şöval•••'yc g<ndr.rdiğL 
nizi inkar mı ediyorsunuz? ... 

- Ben kims.'ye mektup gön
dermed'm. 

- Köpeği'l'li de; 1<arapine ile 
öldürdüğünüziide mi inkar edi
yorsunuz? ... 

Maznun acı oir hande ile: 
- Nerede ise bPni iiç tavuk, iki 

Dünyanın en 
Açık göz adamı 

(5 inci sahifeden devam) 

deyi her iki sahil arasına bir ip 
gererek bunun üzerinden geçmeyi 
tasavvur etti seyyahları için de 
şimendifer kumpanyalarile an
laştı. 

Bostondan, fla delgiyan, Vaşing_ 
tondan ve Nevyorktan iki yüz 
binden fazla siyah geld ı, Dl on din, 
ipin üzerine çıktı.; önünde, içeri
sinde bir adam bulunan tekerlek. 
li bir ·sepeti sürüyordu. Ufnk bir 

tereddüd, hepisinin suya düşme
sine kafi idi. Büyük bır mc tanat, 
dikkat gösterme, muvazeneyi mu. 
hafaza etmek JQzımdı. 

Blondin, orta 1ere, yani en teh
likeli yere geliuce sağ elini kal. 
dırdı, büyük bir Amerikan bay

rağını sallamıy:ı başladı. İki yüz 
bin Amerikalı oayrağın üzerinde 
yazılı şu cümleyi okudu: 

Amerikan müze müdürü Filos 
Barmun, hür ve serbest Ameri
kan milletini sel1tmlamakla şeref 
bulur ... > 

Seyirciler takdirle ellerini çır
paralı: alkışlamıya başladılar. Bra
vo sesleri d:ığa~ı iııfot~vordu. 

Arttk Barnum büyük bir şöh
ret kazanmıştı. Amerikanın b'e
yük şehirerini dolaştıktan sonJa 
Avrupaya geldi. Bir çok kralların 
huzurunda oynadı. Bilhassa Fran
sa kralı Lüi Fi\ibin çok takdirini 
kazandı. 

H i K A YE 

Ben katilim 
( 4 linci! sahifeden devam) 

bÜtün hızımla Fıkret\n kıfasına 
vurdum. O bu ~ni darbe ile ken
dinden geçti, onunlıı beraber ma
ikine de takla!dar atmıya başladı. 
Kendimi kurtarmıya vakit bul

madan tayyere olanca süratile 

yere düştü. Gözüm'i ancak bu sa.. 
bah hastahanede açtım. 

Sözünü bitirdiği zaman yüzün
den tamamile renk çekilmişti. 

İki ıztıra bın acısı ile gözleri yu -

valarından fırlamıştı, başı yana 
düştü gözlerinden ,y aşlar damlı

yordu. 

Bugün Istanbul 
(~ UncD sahifedea devam} 

Hele akşam .. İstanul değil san. 
ki Madrid.. Feryadlar savuran 
fazla para verip dert yanan, gar
sonlarla hesa:ı mücadelesinde ter 
döken, silahsız h:.rbde enerji ve 
sihhat kaybeden zavallı biz İs. 
tanb\ıllular eş3•z Boğaz iç :nde boy_ 
le pazar geçiriyoruz. 

•Allah hepimizi bu felaketten 
kurtarsın> temennisinden başka 

yapacak hiç bir şeyimiz olm~dı
ğına mı, yo~{Sl her ~eye boyun 

eğmek, ter dökerek, enerji s1rfe
derek kazandığımı~ parayı bir 
bir kaç ki'§inin cenderesinden kur
ıara:namak zavallılığına düştü

ğümüze mi yans1k? 
Yalnız avunduğumuz bir şey 

var o da pahalılık rr.ücadelesinin 

bir çok şeylerd~ olduğu gibi bun
larda da kend;"lı gösterecejiidir. 

tavşan çalmakl:ı itham edeceksi
niz. 

Sustu, bir an düşündü. Sonra: 
- Sizden bir ricam var .. . 

- Buyurunu>., söyleyinız .. . 

- Bu Mösyö Jilber şövalye ile 
yalnızca görüşmeme müsaade bu
,yurur musunuz? ... 

Sorgu hakiminin tereddüdünü 
görünce ilave etti: 

- Merak etmeyiniz, ben cani 
değilim. Kendisin~ karşı bir süi 
niyetim yok. Kızımla evlenmek 
istedii!ini belki i~i lmişs 'nizdir. Bu.. 
na dar bir kaç şey söylemek isiti
yrum. 

- Mösyö Jilber şövalye de si... 
zinle muvacehe olunmak istiyor. 
Bir kaç dakika sonra buraya ge
lecek Kendisile hususi konıı~ma_ 
nıza müsaade edeceğim . 

- Teşekkür ederim ... 

G€nç ressam, sorgu hakiminin 
odasına girince Mösyö dö Roskoet 
d~kkatle çehres:ni tetkik etti. 
Sorgu hakimi yerinden kalktı, 

köşedeki koltuğ:t oturdu. Res-
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İngiltere casusluğu 
ne alemde ? 

(5 inci oahifemizden devam) ı 
zinde bir yerde daktilo olduğu için 
işine gider, Akşam evine döner. 
Genç kiracı, hiç acele etmeden, 
yavaş yavaş bu genç kız ile baş
layan ahabblığını ilerletmiş ve 
nihayet kendisinin işe gidpip geL 
me saatlerini de onun gid'p gelme 
saatlerine göre tanzim edebilmiş. 
tir. Sabahleyin kızla beraber ev
den çıkarak tramvaya biniyorlar, 
akşamları yine tramvayda bulu
şarak eve dönüyorlardı Oturduk
ları yer, Londranın merkezine ol. 
dukca uzaktı. Bundan tab!i ne O
labilirdi? Nihayet bir gün genç 
kiracı, Iqz ile nişanlanacağını söy. 
lüyor, buna göre hazırlıklar ya -
pılıyor, kızın pormağın.ı. bir de ni
şan yüzüğü geçiriliyor. Kız dak
tilo, delikanlı da ilancılık işlerin. 
de para kazanan bir genç. Bunla
rın halleri biribirine uygun görü.. 
lüyor. Saadetler temenni edili -
yor. Bundan sonra iş artık nikah 
için hazırlanmıya kalıyor ki her 
iki taraf ta kuracakları ailenin 
rahatını temin maksadile biraz 
para toplamıya karar veriyorlar. 
Bu da çok mühim bir mesele. Fa
kat tabii bir mesele. 

Bir akşam eve geldiği zaman 
nişanlı delikanlı, müstakbel kay. 
nana ve kayın hebasına, kayın 

biraderine ve ni~anlısına açıktan 
açığa vaziyeti anlatıyor. O zama. 
na kadar kendisinde görülmemiş 
bir hal ile birçok şeyler söylüyor. 
İstikbaldeki saadeti için kazancı 
arttırmak lazım, diyor ve şöyle 

isbat ediyor: 
- İngiltere şimdi fevkalli.ı:le 

bir surette hazırlanıyor, silahla
nıyor. Kendisi bir taarruza uğra
madan evvel müdafaa tertibatını 
son dereceye çıkarmak istiyor. 
Bütün dünya İngillerenin bu fa_ 
aliyeti ile aliıkadardır. Ben de bu 
hususta bir gazeteye birtakım 
malı:aleler yazma,;: istiyorum. 
Fakat söylemeğ2 lüzum yok -
tur ki yazılacak şey !erin sağlam 
malumata dayanmı; olması icab 
eder. Eğer ben böyle sağlam ve 
esaslı malıiınat alır da makalele. 
rimi ona göre yazarsam yazılarım 
çok kıymetli olacak ve ona göre 
para alacağım. 

Bu da tabii görülüyor. Müs -
takbel kayın pederle müstakbel 
kayın birader \ 'dziyeti düşünü -
yorlar. Müstakbel damad ve müs
takbel enişteye öğrenebildikleri 

kadar her gün öğrendikleri dere
cede yavaş yavaş birhayli mallı.. 

mat getirip vermeğe b•şlıyorlar. 
Nişanlı delikanlı memnun. Bu hal 
bir zaman devam ediyor. Baba O- 1 
ğul, silah ve müdafaa işlerinde 

çalıştıkları için iığrendikleri ye
rinde idi. Fakat bir müddet sonra 
delikanlı, o zamana kadar aldığı 

malılmatı daha genişletmek isti
yor ve birtakım sualler soruyor, 
cevab bekliyor. O zaman müs -
takbel kayın peder ile kayın bira. 
der: 

- İmkansız, diyorlar, imkan • 
sız. Şimdiye kadar verebildiği -
miz malumatın ötesine geçmek 
bizi mes'ul eder! .. Şimdıye kadar 
•öylediklerimiz bile fazladıl'! .. 

Delikanlı ısrar ederek onları 

iknaa çalışmış ise de baba oğul, 
dediklerinden şaşmamışlardır. 

Diğer taraftan nişanlıların ni.. 
killi merasimi için z:ı.man da tayn 
edilmek üzere idi. Hesabca dah.ı 
bir ay vardı. Bir gün delikanlı, 

kendisini iş için başka bir yere 
yolladıklarını söyliyerek bir haf
ta zarfında geri geleceğlni temin 
etmiş ve evden ayrılmıştır. Ara. 
dan günler geçiyor, hartalar geçi. 
yor. Nihayet nişanlısı kızcağız, 

Paristen bir kartpostal alıyor. On.. 
dan sonra artık haber gelmemiş
tir. Fakat bir müddet daha geçin
ce sivil bir polis gelerek bu aile 
nezdinde tahkikata g'i.rişiyor ve 
bundan onlaşıltı:ror ki delikanlı 
kiracı Londrada birtakım şübheli 
adamlarla görüsüyor diye taki -
bata uğruyor. Paristen gelen kart 
malum. Fakat deHkanlı Londrada 
yakalanmış bulunuyordu. Lon • 
dralı gazete bunu uzun uzadıya 
hikaye ettikten sonra diyor ki: 
Neticede onun al:;.·hinde çıkacak 
herhangi bir delil bulmanın im -
kansızlığı anlaşıldı. Onun için bu 
adam hakkında yapılan şey, ken. 
disini ancah hud.ıd harici çıkar. 
mak olmuştur!.. 

Yarının deniz 
Harhblerinde 

(5 inci sahifeden devam) 
şüncelerden sonra vaziyeti enine 
boyuna mütalea ettiler ve... şu 

kararı verdiler: 
- Tahtelbahirlere karşı en 

müessir silah yi!le tahtelbahirler
dir. 

Bu kontrplfın, itilfıf devletleri
nin deniz kuvvetleri tarafından 

tatbik edilince !:>ir kaç ay deniz
lere hakim olan Alman denizaltı 
faaliyeti birdenbire stop etti. 

Bugün, her devletin en ehem. 
miyet verdiği dzniz silahlarından 
biri, hatta birincisini tahtelba
bahirler teşkil ediyorlar. 

Taarruzlar kadar miıdafaalar

da da muvaffakıyetle iş gören 
tahtelbahirler bugün b;r çok 
devletleri büyük donanma teda
r ik etmek külfetinden uzak bu
lundurmaktadır. 

Fazla sahilleri ohn memleket
lerden biri de bizim memleketi
mizdir. Türkiye Cumhuriyeti Ak 
denizle Karadenize tamamen sa
hil bulunur. Bu kadar fazla sa -
hil bulunan bir devletin esk;dpn 
büyük bir donanma bulundurma. 
sı, beslemesi icab ederdi. 

Fakat, bugünk'i deniz harbi ka
ideleri bilhassa l ahtelbahirlere e
hemmiyet verikLkten sonra bu 
külfete lüzum o?rakmıyacak bir 
hale gelmiştir. 

Şimdi, bu kadar uzun sahillerin 
korunması, uhk ç~pta bir kaç sa
hil müdafaa tah~elbah•r filosu ta
rafından kolayc1 temin edilir. 

İşte, hükı'.ımetimizin A!ı•ıanya

ya son ısmarladığı (•y) sIBıfı dört 
tahtelbahirle bitlikte bu!Jin Türk 
deniz kuvvetleri aşağı yukarı sa
hil müdafaa vasıtalarını tamamla. 
mış bulunuyor demektir. 

~-- -
samla Lüsilin ~abasını yalnız 

bıraktı. 

Mösyö dö Roskoe~ genç ressama 
hitaben: 

- Size, uzun hır hikaye anla
tacağım, bunu !Utfcn dikkatla 
dinlemenizi ricı ederim. Sözümü 
kesmeyiniz, yalnız dinleyiruz .. . 
Şunu evvelindecı söyliyeyim: Si
ze karşı bir kinim, garezim yok. 
Halbuki siz hayatınıza kasd et
mekten, köpeğ;niz, öldürdüğüm
den şüpheleniyorsunuz. Yanılı

yorsunuz. Ben ş:!'ldiye kadar kim
senin kanı ile elleriımı kirletme. 
dim. Köpekleri de pek çok seve
rim. 

G€nç ressam hayretle dinliyor
du: 

- Ben de sıze düşman değilim, 
Mösyö dö Roskeot ... 

- Peki ... Fakat biraz sonra o
lacaksınız. Anlatacağım vak,a çok 
eskidir. Şöyle böyle y;rmi sene 
vardır Ben karımla ~ocuklarımla 
beraber çok mes'ul bir hayat ya
şı.yordum. Karımla sevişecek ev
lenmiştim. Bunun ne demek ol-

duğunu anlıyorsunuz, değil mi? ... 

-Evet... 
- Köye genç bir ressam geldı. 

Bize takdim olunmak istedi. Ken
disini kabul ettim. Az sonra sa
mimi dost olduk. Karımın bir 
bir resmini yaptL Kendisinden 
hiç şüphelenmiyordum. aten ko
caların gözleri lı:ördiır. Fakat, gii.. 
nün birinde birisi gözlerimi açtı. 
İlk evvel inanmak istemedim. 
Ve dostumun ve karımın ihane
tine ihtimal vermiyordum. Bu
nunla beraber karımı ve kendi
sini tarassuda başladım . 

cKenclileıfüü c•}'lrda gördüm. 
Erkeğin söylediği bir cümleyi de 
işittim: Çocuğunun sıhhatini so
ruyordu... Lusil de henüz doğ
muştu. 

•Deli gibi oldum. Üzerlerine 
doğru yürüdüm. Karım kaçmıya, 
şatQya gidip od3sına kapanmıya 
muvaffalı: oldu. Fakat o kaçama. 
dı. Üzerine atıldım ... • ı 

Mösyö dö Roskoet büyük bir 
heyecan içinde id•: 

(Uenmı .ar) 

S irkeci 
Otomobil ve 
Otobiis durağı 
Kaldırılıyor 

Bunlar iç1n meydan 
eivarınc;a yenı bir 

yer b•ılunacak 
Sirkeci meydal'ının açılma işi 

bütün hızile devam etmektedir. 

Bu arada bani yö paviyonunun 

inşası Cumhuriyet bayramın~ ka
dar bitirilecektir. Diğer lardtan 

istasyonun çıkış mahallindeki 

meydan da tanzim edilmekte oL 

duğundan burada otomobillerin 

durmasına mü_.:ıade edilmiyeeek. 

tir. Ayni zamanda Topkapı, Ba • 

kırköy ve diğer hatlara işliyen o_ 

tobüslerin de durak yerlerinin de 

ğiştirilmesi Belediye tarafından. 

kararlaştırılmış bulunmaktaqır. 

Şimdi; bunlar için S.rkeci mey. 

danı civarında yeni bır yer aran.. 

maktadır. 

Yulıudiler 
Mes'elesi ve .. 
Berfin - Roma 
Mihveri 

( 4 lincü sahifemizden devam) 

İtalyanlarla siyah yerlilerin bir. 

leşmelerine mani olmak gibi bir 

nüfus siyaset.; takib ediyor. Lilkin 

İtalya krallığındaki YahudJere 
karşı bir tazyik siyaseti takib e~ 

meyi düşünmemekted'r. Bunu 
böyle söyliyen mecmua, İtalya • 
daki Yahudilerin mikdarı 44,000 
olduğunu kaydediyor. Halbuki 

yuvarlak bir hesabia İtalyanların 
m'kdarı 44,000,000 kişidir. Bu y1k. 

dirde 1,000 İtalyana kar, ı yahı,; 
bir tek Yahudi var demek oluyor. 
İtalyan gazeteleri geçmiş sene. 

lerden şimdiye kad«r S nyor Mu
solinıi tarafından ırk mesle'i •ı<? 
dair söylenmiş nutukları tekrar 

yazarak bugün buna dair v~rilen 

kararların çok eskiden düşünül -

müş olduğunu , onun için kıımseyi 
hayrete düşürmemesi lfızımgelrli_ 
ğ:ni söylüyorlar. 

J RA DYO] 
BUGÜNI{Ü PROGRAM 

Akşam neşriyatı: 

Saat 16,30 Taksim stadındaıı 

naklen: İstanbul festival şenlik -
!eri münasebetile yapılacak ser

be<ıt güreş müsal:akaları. 20 Saat 
ayarı: GrenviÇ rasadhanesinden 
naklen. Keman konseri: Konser
vatuvar profesörlerinden Liko 
Amar, piyanoda Sabo. 1 - Şu • 
bert Sonat la minör 2 - Tart n'. 

Ta;-:feltri!ln. 20.40 Fava raporu. 
20,43 Ömer Rıza Doğrul tarafın
dan arabca söylev. 21 Saat ayarı. 

Orkestra: 1 - Offenbach: La belle 
helene. 2 - Borodin: dans les 
steepes d,Asire centrol. 3 - Sie. 
de: İntermezzo. 21,30 Muzaffer 
ve arkadaşları tarafından Türk 
musikisi ve halk şarkıları. 22,10 
Novotniden naklen orkestra kon
seri, Kemal Akel idaresinde. 22,50 
Son haberler ve ertesi günün pro. 
gramı. 23 Saat ayarı. Son. 

1 1~,7 tıı;~r. 1 l>S I (ı .ti 1 

Cemaziyellhır Aıtııst os 

17. 1 
YJ 1~38, A •S. ~"0216, HımlOl I 

14 A{iustos ı P azar -
-

Vekltlar v ... ~ı Eıuı 

sa. d. s•. d. 

Güneı 5 07 9 56 
Ôğle 12 19 5 01 

IKiDdi 16 .09 8 58 

Akşam 19 10 u JJ 

Yat11 20 52 1 42 

lm"i< 3 8 04 ' 15 
1 

- ·-
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U 'num Esnaf Cemiyetleri 
Miıştrek yardım heyeti tarafından 30 Ağustos salı günü 

ESNAF ÇOCUKLARINA YAPILACAK SÜNNET CEMİYETİ 
için her tsnaf kendi mensub oldukları cemiyetlere en genç 25 Ağus.. 
tos 938 akşamına kadar müracaat edip çocuklarını kaydettirmeleri 

ilan olunur. 
................... .-m=El:ll::ııın ______ _ 

• 
veBAGI ' 
sayesinde 

v Bir çocuk g.ibi korkusuzca 

Güzellik ve sıhhat için ilk şart 
Sabah, öğle ve akşam her yemekten soorı 

FEMIL VE BAG ııkoşar, atlar, ata ve bisiklete biner, kürek çeker, tenis oynar, dans 

Avrupa ve Amerikaya - Ueder, güneş banyosu alır ve bütün spor hareketeriııizc rahat ve neş'e 
v ile devam edebilirsiniz. 

1 alebe gönderiliyor FEMIL VE BAG 1 Artık kadınlara ayın üzüntü!ü günlerini tamamen unutturmuştur. 
O kadar pratiktir ki; en ince elbiseler ve dar mayolar altında bile Kul1anmaktır 

Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü v sezilmez, kullanan kadın mevcudiyetini kat'iyyen anlıyamaz. 

F~MIL VE BAG ı Mikrop yuvası olan eski usul bez ve pamuk tamponların Bayanla- Radyolin Genel Direktörlüğünden : ı... rın bütün hayatlarına mal olan rahim, tenasül ve sinir hastalıklarının 
1 - AvrupB ve Amerikaya tahsile gönderilmek üzere müsabaka önüne ge~miştir 

ile 20 talebe seçilecektir. I ~ynelmilel Kadınlar Cemiye'.i Bayanlarının (Aylık temizliklerinde yalnız FEMİL ve BAGLARINI1 D • 
1 Bunlardan 12 9İ maden işleri veya maden endüstrileri ile alakadar 1 şukran ve takdırlc kabul etmFiştEir. SMıhh,atlile aylakeadar oB!anAherGbil,gi!Ni ha.yan her zaman ve her yerde 1 1 ş e r i ' 

muhtelif ihtisasları elde etmek üzere mühendisliği ve 8 ide jeolojik füm_ 

ler tahsil ederel>-lerdir. Candan gelen bir sevgi ile kullanır. FMİL her eczanede ve büyük ticarethanderde daima 
dişler çehreyi 

ıı - İsteklilerin aşağıdaki şartları haiz olması lilzımdır: ---.. ·-••ı• a~yani!!ITJl'IJ'l!!IJ'i hizmetine hazır bulunur. --------- ___ ,;.__..;..._~, 
a -Türk olmak. _ ___ __,..__ ___ ------·-------------- -- - - - --- - 1---g;.u_·-,_e_ıı_e.;.ş_i_ri_r. __ _ 

b - Madenlerde veya saha üzerinde çalışabilecek kabilıyette ve 
sıhhati tam olmak, •sıhhi muayene Ankarada yapılacaktır .. 

c- Llakal lise vey:ı kollej mezunu olup olgunluk vesikasını haiz 
bulunmak. 

d -·Yaşı 18 den aşağı ve 25 den yukarı olmamak. 

III - Her istekli, muhendislik veya jeologluk mesleklerinden han
gisini seçtiğini vereceği istidada açıkça bildirmeğe mecburdur. Müsabaka 
notlarının t~rrıifi, ht'r ;ki mesleğin imtihanlarına giriJmiş olsa dahi, 

• aeçilen meslrpe göre yapılacaktır. 

Mühendislik vey~ jeologluk kaydını taşımıyan isUdalar kabul edil
miyecektir. 

IV - Müsabaka şu derslerden yapılacaktır: 

a - Cebir - Her iki meslek için mecburi 
b - Hendese 
c - Fizik 
d - Kımya 

e - Ecnebi bir dil 
f - Nazari hesab 
g - Müsellesat 
h - Mihanik 

• • • • 
• • • • 
• • • • 
• • • • 

- Yalnız mühendislik 

• • 
• • 

• 
• 
• 
• 

için mecburi 

• • 
• • 

i - Jeoloji Yalnız jeologluk ıçin mecburi 
J - Zooloji • • • • 
k - Botanik • • • • 

V - Açılacak miısabakada üssü mizanı kazanını• olmakla beraber > • 
gönderılecek talebelerin, ihraz ettikleri derece itibarile, mühendıslik 

için, kazananların ilk 12 si ve jeologluk içın de ilk 8 i arasında bulunma
ları şarttır. Üssü mizanırı hesabında, ecnebi lisandan kozanılan numara 
çıit sayılacaktır. Mühendislik müsabakasını kazanan 12 kişiden ilk 8 i 
mühendisliğ;n doğruda:ı doğruya teknik branşlarında tahsil ettiTilecek 
ve 9 uncudan 12 nciye kadar olan 4 kişi de maden işletmelerile madeni 
endüstrilerin idari ve ticari vazifelerine hazırlanmak üzere •ticaret ve 
organizasyon mühendisi• olarak yetştir.lecektir. 

Vl - Tahsile gönderilecek olanlar Berid~ tahsil müddetleri kadar 
Devlet emrinde mecburi hizmete tabi olduklarından bu hususta mükeL 
Jefiyctlerini tevsik etmek üzere bir taahhüdname verecekler v• bunun 
için de mp!eber kefil göstereceklerdir. 

VlI - Müsabaka imtihanları Ankarada yapılacaktır., 

Tarih ve mühlet şunlardır : 
a - M T. A. Enstitüsüne son müracaat tarilın: 24 Ağustos 1938. 

b - Sıhhi muayene tarihi: 26 Ağustos 1938. 

• c - Müsabaka imtihanları: 29 ve 31 Ağustos 1938. 

VlII - Taliplerin, nüfus hüviyet cüzdanını, hüsnühal varakasını, 
JDekteb şahadetnamesini veya bunların tasdikli birer suretlerini 4 kıt'a 
\wtoğraf ve dilekçelerini, son müracaat tarihine kadar Ankarada M. T. 
.A. Enstitii~ü ~nel Direktörlüğüne göndermeleri ve sıhhi muayeneleri 
illin de tayin edilmiş olan günde öğleden evvel Bay Hasan apartımanın-
claki Enstitü merkezinde bulunmaları ilan olunur. ,529ı. 

DiKKAT 
.TASHiH 

- ~ ,;, ~ . . . ,, ... ~,~~ . Her akşam ~ .... . ı::~ . - .... . ' ~ ., 

Fransız stüdyoların•n Şark Filim Yıldızı 
Tunu•!u 

FILFLA SAMiYE 
ve Trupu 

BELEDiYE BAHÇESiNDE 
Tel: 43776 

1 lnbisariar U. Müdürlüğünden: fi ı--. ____ _: 
1 - Şartname ve resmi mucibince Şemsipaşa deposu için yaptırı

lacak 40 adet elbise dolabı açık eksiltmeye konmuştur 
2 - Muhammen bedeli beheri 27,72 lira hesabi!e 1108,80 lira ve 

Masta Odasının 
Hıllussıhhası 

muvakkat teminatı 83,16 liradır . 
3 -- Eksiltme 24/8/938 tarihine rastlıyan çarşamba günü saat 11 de ~~-~,......,~ 

Kabataş IE!v2.zım ve mübayaat şubesindeki alım kom;syonunda yapıla- ~a::.._ 

Sal"i b•s.tahklar 
halinde evini- . 
zin rıhtı kıpla
mı ved ôscme
lcrini, hclıi.nızı, 
mc;'Jilyanııı, 

haiılarınııı, ya 
1ak takımları· 
nııı dcıcnfckte 
ıçin B c l t d 1 ye 

cakır. ~ 
~-

4 - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alı _ [ eelmesini be· 
nabilir. ~ p---:_::-:wml k!~me>•iniz. 

~ ~~ Sırt.>\lnlaıı,mik· 

·• memurlırıaın 

Radyolin 

DişlerJı 
aı :ler mı ~e~· ı 

savh·· laştır.r. 

••• RADVOLI ~ dltlerl temizler ve parlatır. 1111 f' 
ropları yüzde yUz öldUrUr. o., etlerini 11' 

liyerek hastalanmalarına mAni olur. A~11 

Kokusunu keser. 
Sabah, öğle, akşam her yemelc:ten soıı r• 

- dlslerlnlzi fırçalavınız. 

·- · 
Nafıa V ekaletiiıdeıı 

. Diyarbakır - Cizre hattının seksen beş'nci kilometres,le yuı,. 
kılom.e:resi ~rasınj&ki beş'nci kısm{o inşaat ve ray frrşiyatı kal'31 
usulu ıle munakasaya konulmuştur. 

5 - Isteklılerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte %7,5 gü_ i!i'- ropları öldüren 
venme paralari!e birlikte yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri ilan mayıler arasında en milessiri bulunan ve 1- Münakasa 119/~38 tarihine müsad'f perşembe günil saal 

45 senedenbert her yerde ve bllhl!ISI Vek3.lct'11n' d i il er~ 
olunur c5246• • has<ahanelerde kullanılan ·LY s o L• ile 1 12 em ryo ar inşaat dairesi!ldeki münakasa kom is)' · 

••• dezenfekte cdinlı Taklitle- sında yapılacaktır. 
. rine dikkaı ve ku:ularının 2 · 

I - ldaremızin Ga~;anter fabrikası ıçın şartnamesi mucibince :a_ suı-Kırmm orijinal amba· - Bu işlerin muhammen bedeli bir milyon dört yüz biD · 
tın alınacak 500 ton rekompoze maden kömürü 3/8/938 tarihinde ihale 1•i•nda israr ed;niz 3 - Muvakkat teminatı elli beş bin yedi yüz elli liradır. 

edilemediğinden yeniden ve pazarlık usulile eksiltmiye konmuştur. 1 Ly:so/" 4 - Muka.vel_e .p_r.ojesi, eksiltme şartnamesi, bayındırlık ~ip 
lI - Muhammen bed~li beher tonu 15,20 lira hesabile 7600 lira ve ,, ".",, __ , ,,,,.. ı t h -'ı" .. -. ne şar namesı va ıcıı kıyasii fiat cetvelJ, fenni şartname, "'' 

muvakkat teminatı 570 liradır. SCHUl.KI a MAYi" A. o., H•M•ure ı rt!1 
III Ek ilt 24/VIII/938 ih

. ı MOm•••llh s.JAKOn M•Wumuı, '''"'"~uı verse fcr~iyat taJi':llafnamesi, çimento normu, telgraf hattı şa - s me tar ıne rast ıyan çarşamba günü saat 
10 da Kabataşta levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda ı---------------ı pliin ve profilden mürekkeb birtakım münakasa evrakı elli Jir

3 

yapılacaktır. bilinde demiryollar inşaat dairesinden tedarik olunabılir. 
5- M .. ak eV' 

lV-- Şsrtnameler parasız olarak her gıin sözü geçen şubeden alı- un asaya girmek istiyenler 2490 sayılı arttırın3• ~ 
abilir. ve ihale kanunu mucibince ibrazına mecbur oldukları evrak ve~ 

V - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte %7,5 gü- kaları muvakkat teminatlarını ve 938 senesi için muteber bilıiP'\ 
venme paralarile birlikte yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri ilan E G E f · 1 · d . d ıt ıa. ış.erıne vey.a .cmıryolu inşaat işlerine girebileceklerine. '

1 
.i 

olunur. •5130• T" t ı r ıy a re su letıınızden verilmış müteahhitlik vesikalarını ve fiat teklıf e • •• 
I - Tefrişi tekarrür eden Balıkesir, Bursa, Edirne, Erzurum, !z

m'r. Konya, Akhisar, Afyon ve Yalova İdareleri içln İdaremiz~~ kabul 
e<:•!~n tıpkr dahilinde ve Ş•t«tn•meleri mucibince yaptırıl~cık jJ-!2 
parça e~ya kapalı zarf usulile eks;Jtmeye konmuştur. 

11.- Muhammen bedeli 30776 lira 61 kuruş ve muvakkat teminatı 
2.10K25 Jıradır. 

Jll -- Eksiltme 22/8/9:;8 tarihine rastlıyan pazarte;,i günii saat 11 
de Kabataşta Levazım ve Mübayaat şubesindeki Ahm Komisyonunda 
yapılacaktır. 

IV.-- Şı;rtname ve resimler 1.53 lira bedel muk~bilinde hergün İn
hisr.rlar Umum Müdürlüğü Levazım ve Mubayaat şube-' le An kı;r;ı ve 
hmir Başırüdürlüklerinden alınabilir. 

Nuri G e nç kapalı ve ınühür'.ü zarflarını mezkur kanunun ve ekslltme şar1~"31 
Ve ~ tarifatı dairesinde hazırlıyarak 1/9/938 tarihinde saat 10 a k•d 

AR K A D AŞ L A R J maralı makbuz mukabilinde inşaat dairesi eksiltme konıisY0~~ 
ğine tevdi etmiş olmabrı lazımdır. ·2971> ,5363 

14 Ağustos pazar a1<şamı 

Yenişehir Aile bahçesinde 

RENKLi FENER 
Sabriye Toksöz - Azeri s= 

Beykoz Sulh Hukuk Mahlı:eme

sinden: 

Miri Şah 

da oturan 

1 ~- İstanbul Belediyesi 
t' 

Sene!ik 1'.1uhammen IG~ası 60 lira olan Şehzadebaşında ~j,; · 

caddesı sokagında Daır.at Ibrahirn paşa sebili 939 senesı ~11>' 
n una kadar kiraya verilmek üzere açık arttırma güniinde ısl'\(.,.: 
lunrnadığından pazarlığa çevrilmiştir. Şartnamesi LPvaıı!ll 'i 
günde görülebilir. istekli olanlar 4 lira 50 kuruşluk ilk temiP~te V1 
veya mektubıle beraber 25/8/1938 perşembe günü s3nt Jl 

vıı i.nci maddenin 
fıkrası şu şekilde 
ğiştirilmiştir. ı 

V - Eksiltmeye iştirak etmek istiyenlerin şimdive kadar en aş~ğı 
Yirmi bin liralık bu gibi işleri muvaffakyetle yapmış olduklarını gös
terir vesaôki İnhisarlar inşaat rnbesine ibraz edere~ mul--al::ilmrie bir 

' ' ehliyet vesikası, almaları liizım(!ır. C VI-- Mühürlü teklif mektubunu, kanuni vesaik ve V inci maddede 

Anadolu kavağında 

mahallesinde 29 No. 
İbrahime. 

Hazine tarafından aleyhinize 

ikame edilen 20 lira alacak dava

sının duruşması :ıonund ~ mlidde

abih 20 liranın % 10 ücreti veka

let ve mesarifi muhakeme ile bir
likte 13/6/938 tarihinde tahsiline 

gıyaben karar verildiği ilanen 

Enc:imende oulunmalıdır:ar. •5283• 

* * ~il 
,, yazılı ,;hliyet vesikası %7,5 güvenme parası makbuzu veya mektubunu 

d ihtiva edecek olan kapalı zarfların eksiltme günü en geç saatlO a kadar e• yukarıda adı geçen Alım Komisyonu Başkanlığına makbuz :nu~abilinde 
veri lm~.-..J 13.zımdır. (.ı 1 l'·.1 .l 

MüsalJaka imtihanİarı: 
f~ühendislik için 29 ve 31 Ağustos 938 
Jeolog!uk içi11 1 vr. 2 Evıo: 938 

••• 
I- Şartnamesi mucibince satın alınacak incir, üzüm ve anason koy

mağa mahsus ~0.000 adet çuval 1/8/938 tarihinde ihale edilemediğmden 
yenıden ve pazarlık usulile eksiltmeye konmuştur 

il - Muhammen bedeli beheri 42 kuruş hesabıle 21000 lira ve mu_ 
vakkat tem:natı 1575 1 iradır. 

TlI - Eksiltme 22/8/938 tarihine rastlıyan pazartesi günü saat 10 da 
Kabataşta levazım ve mübayaat şubesJıdeki alım komisyonunda yapı
lacaktır. 

IV-- Sarnameler 1 lira bedel mukabilinde her gün İnhisarlar le
vazım ve mübayaat şubesile Ankara ve İzmir Başmüdürlüklerinden 
alınabilir. Ecnebi dil için 3 E~:ü' 938 d:r. 

_ V -- İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 

Devte-f Demiryoff a,.1 ve Limanları ı ·güvenme paraıarile birlikte yukarıda adı geçen komisyona geımeıeri ilan 
ı 1 :olunur. · .5094, 

~:c;f"tmt U. fr~&~es. lan!ar• *** 
-~~~~~~~~ 

DEVLET DEMİRYOJ,Llilll 9 UNCU İŞLETME MÜDÜRLÜGÜNDE..'<: 
Aşağıda mevkii, miktarı, muvakkat teminatı ve muhammen bedeli 

yazılı balastlar ayrı ayrı ve hat kenarında kabiLi mesaha şekilde teslimi 
ıartile 30/8/938 salı günü saat 15 de Sirkecide 9 'şletme binasında ka
palı zarf usulile satın alınacaktır. 

İsteklilerin teminat ve teklif mektublarile nafıa ve diğer nizami 
vesikaları ihtivı edecek olan kapalı zarflarını ihale saatinden bir saat ev_ 
veline kadaP. komisyona vermeleri lazımdır. Şartnameler parasız olarak 
Jı:omisyondan verilmektedir. (5296) 

Mevkii Mikdarı Teminat M11b1"1lmeı 

Muratlı istasyonu 
Km. 27 

10000 M3 
4000 M4 

1237,5 lira 
30d, lira 

~e.-ıe:i 
~-
165 kuruş 

150 kuruş 

l - Şartname ve nümuneleri muc:bince satın alınacak 40.000 kilo 
bel ipi kapalı zarf usulile eksilJ,meye konulmuştur. 

Il - Muhammen bedeli beher kilosu 58 kuruş hesabile 23,200 lira 
ve muvakkat teminatı 1740 liradır. 

III - Eksiltme 29/VIII/938 taııihine rastlıyan pnartesi günü saat 
11 de Kabataşta levazım ve mübayaat şubesindeki ahın komisyonunda 
yapılacakır. 

IV-- Şartnameler 1,16 lira bedel mukabilinde İnhisarlar levazım 
\'e mübayaat şubesile Ankara ve İzmir Başmüdürlüklerinden alınabifü. 

V - Mühürlü teklif mektubunu kanuni vesaik ile %7,5 güvenme 
parası makbuzu veya mektubunu ihtiva edecek olan kapalı zarfların 
eksiltme günü saat 10,30 a kadar yukarıda adı geçen alım komisyonu 
başkanlığına makbuz mukabilinde vermeleri lazımdır. •5301> 

tebliğ olunur. (932/161) 

Beşiktaş icra memurluğundan: 
Bir alacağın kurtarılabilmesi için 

Beyoğlunda tarlabaşında kadın çık

mazında 2 No. lu evd~ haciz altına 

alınan bir adet ayaklı dikiş maki
nesi 19/8/938 cuma günü saat 8 den 
10 a kadar açık arttırma suretile 

paraya çevrilecektır. Mahcuz ma
kine ilk arttırmada muhammen 

kıymetini % 75 1ini bulmadığı tak

dirde 24/8/938 çarşvmba günü saat 
8 den 10 a kadar ikinci arttıırması 

/yapılacaktır. Alıcıla:ı'1 be'ediye ve 

sair vergileri kendilerine aid olmak 

üzere aynı gün ve saatde mahallin
bulundurulacak memuruna müra-
caatları ilan olunur. (9611) 

Scıhip ve neşriyatı idare e~ 

BGf muham ri 

ETEM İZZET BENİ<::! .•• 

SON TELGltAF MA'l'BAASJ 

Beşiktaş BP'.ediycsındrn: Başı boş olarak yakaiaı:an bır ı~ 
sahibi üç gün içinde daireye müracaat etmezse satılac3ktıı. 

* * tıJ Keşif bedeli 1358 lira 85 kuruş olan Gülhane porkınd~c. i' 
müdürlüğü binasının tamiri açık eksiltmeye konulnıı;ştur. J-> Jı 
kile şartnamesi levazım müdürlüğünde görülebilir. isteldiıeı 1 ı 
lu kanunda yazılı vesikadan başka fen işleri müdürlüğunden b~ı 
fen ehliyet vesikasile 101 lira 91 kuruşluk ilk temiırnt ırıa~ ~~ 
mektubile beraber 22/8/938 pazartesi günü saat 11 de pairı'1 

(il
de bulunamlıdırlar. 

1 * * l~ 
Cerrahpaşa hastahanesine alınacak olan ve bır kilosun 9 ·ot°r. 

bedel tahmin edilen 1000 kilo AAA marka ~vsafında verh. ~~ıl• 
muk açık eksiltmeye konulmuştur. Şartnamesi levazıJ'll rııu )Ol :ıf 
görül~biJ.ir. İstekliler 2490 No. Ju kanunda yazılı vesikn ve~3s Pr.i 
kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber z5/BI· ~· 
be günü saat 11 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. 

ıı * * J<f11''1 
Keşif bedeli ~048 !ıra 6 kuruş oian Çatalca sıfat :stasyonu 

1

1eva~ 
açık eksiltmiye kcnulmu5tur. Keşif evrakile şartnamcsı 11 ı 1 
durlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 No. lu kanunda ya~~a ılt r' 
başka en az 1500 liralık bu işe benzer iş yaptığına dair ve•1

18 ca~1: 
meden bir hafta evveline kadar Nafıa Müdürlüğünden. : 69 ~1. 
ehliyet ve 938 yılına aid Ticaret Odası vesikalarile 15.3 ıır aısrıc~~ı 
ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 22/8/938 P J 
saat 11 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. ı'' 

. * * . "'t"sl<•c'~ııe' 
Senelik muhammen kırası 250 lira olan Yakacıkta ııildd ( 

lesinde Ayazma sok~ğında ayazma mesire gazinosu 3 sene si µe'"J 
ya verilmek üzere FÇlk artırmıya konulmuştur. Şartnaıneıııl< ıt~ 
düdüğünde görülebilir. istekli olanlar 56 lira 25 kuruŞde V' 
rnektub veya makbuzu ile 19/8/938 cuma günü saat ll · 
mende bulunmalıdırlar. , · 5088• 


