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Yugoslav Hudu unda Askeri ahşi at m ? 
ltalyanlar, Tiryestede Almanlara Olduğu Gibi, Fiyomede de 

·Macarlara Bir Deniz ve Hava Üssü Verecekler 
~on Mülakattan 

Sonra 
41.ınaıı,ya ve İtalyanın haıbe 
dettı ıutııa •I~ mee>
bıır olacaklarını tahmin et
inek ve ıöylemek hatalı bir 
iddia 1ayılıımaz. 

~: ETEM İZZET BENİCB 
~~'i?ııPadan yine müphem ma-

••tte 
~tal il Ve heyecanlı haberler ııel-
~li e Lilhassa barb mevzuu ü
t,1d~e tekrar endişeler başııös-

.\1 &ıılll§ılmaktadır. 
lil~ llıııtıyada •2,000,ooo. askerin 
(llit ~tında bulundurulduğuna 
dott &elen haberler taı$mile 
~ Q olanuyacağı, Danziıı ser
b111,lıttni 1.§gal teşebbüslerinin 
ııı114 l!ı, Lehistan ordusunun 

'"tııı "•ınete ve müdafaaya karar 
lıı11y tal, M:acaristanm ve Y ııaıos
~ llııın tuyiki ihtimali fayia
' lrtlYll.k askeri kuvvetlerin 
~IUı bir halıde bulundurulmasını 
~ "lll edebilir. 

'tıı i'4an selen telgraf haber
•ııı t, 1801 - 1912 doPmJu efra
ll(ı~ ~it edilmelerine mukabil, 
t..ı~ ıaıo dolumlulann, zı ağruı
~~atlıyarak sil&lı altına alı
~etl blldirilmoktıedir. Bu 
~ili~' eyl61ün 31 inde nihayet 
~ bir talim devresine ifti-
bı edeceklermiş. 

~~ 11
Yt.t •ınıfları ile birlikte ye

. ~ ibllylardan 1901 ve 1903, 
'tıı .ı •ot, UlO doğumluhır da si-

I 1 

Mareşal Fevzi Çakmak Bu Sabah 
Manevra Sahasına Hareket Etti 

Milli Şef İeınet İnönünün yarın 
Trakyada .b&§lıyacak olan man<>v-

raları takib buyurınağa karar ver
dikleri tahakkuk etmektedir. Milli 
Şefin yarın ve yahut öbür gün E

dirneye hareket etmeleri ihtimali 
vardır. Kendileri için Edirne be
lediyesinde daireler ayrılnıı~ır. 

Diln Ankaradan şehrimize gel
miş olan Genelkurmay Başkanı -

mız. öğleden sonra Floryaya gide
rek Cumhur Reisimizle görüş -
müştür. Bugün hususi trenle, Trak-

yaya, manevra sahasına hareket 
etmektedir. Mareşal Fevzi çakmak 

için Edirne Muallim mektebinde, 
diğer büyük rütbeli kumandanlar j 
için Kız muallim mektebinde yer
ler ayrılml§tır. 

Başvekil bu sabah istasyonda karşılanırken 

ye rei.<ı muaıvini Orgeneral Asım ı zi Çakmakla ·birlikte 
Gündüız de bu sa.balı Mareşal Fev- hareket e1ıın.İ§tir. 

Edim eye 

Manevralardan sonra yapılacak 
büyük resmi geçid için 25,ooo kişi l11ııı,ııı-w11111,ııı-11111111111ıı11ıı,ııı-wııııııı,ııı-111111-.ıı11ıı-lllllllllllııllıı,ııı111111w11111,ıııııııııi 

Makineye Verirken: 

Başvekil 
Busabah Geldi 
Başvekil1miz Doktor Refik Say

dam bu sabahki ekspresle Anka
radan şehrimize gelmiştir. 
Başvekilimizi Haydarpaşa istas

yonunda, şehrimizde bulunan Ve
killer, meb'uslar, vali ve belediye 
reisi, emniyet müdürü ile devair 
rüesası ve dostları tarafından kar
şılanmıştır. Başvekil Haydarpaşa

dan İstanbula geçmiş ve saraya 
giderek Milli Şefemize mülakı ol
muştur. 

Reisicumhurumuz İsmet İnönü 
ile Başvekilimizin Trakya manev
ralarını takib etmek üzere yarın 
şehrimizden hareketleri çok muh
temeldir. 

. - - - - - -

Moskovada 
Askeri 

Müzakere} "''t' 
Moskova 14 (Hususi) - Askeri 

müzakereler inkişaf halinde de
va metmektedir. Söylendiğine gö
re, bir harb halinde üç memleket 
filolarının Karadeniz, Akdeniz ve 
Baltık denizlerinde müşterek ha
reketleri de gözden geçirilmekte
dir. 

Gerek İngiltere, gerek Rusya bir 
harb vukuunda iki tarafın en zi
yade denizlerde beraber çalışma
ları lazım geldiği kanaatine var -
mışlardır. Bu suretle Romanya ve 
polonyaya yardım için İngiliz do
nanmasının Karadenize geçmesi -
ne lüzum kalmıyacaktır. Bu vazi
feyi Sovyet donanması ifa edecek
tir. 

Vapur İskeleye 
Bindirdi 

~ tuq davet edilmektedirler. 

'Ühtı llııyll dahilindeki askeri fa
~ı ~le İtalyaıdaki. yeni davet· 

'•ıı.ı Ve faılst hilkfunetlerin az 
lıt lı~ h8fbyacak1an bir har 
biltc~ lık olduğuna de!Alet ede
ltlıdid dbl çok konUf1Danm ve 
'llc11d etınenin bir aksUUlmeli ile 
lııhl~ relen bir korku eseri de 
let0 .,, Ih-. Muhakkak Jdi, fİnııil
lıı~d~• ll'ı,ansa De birlikte sulh ve 
lıııtı, ~a cephesine dahil hUld1-
lı\ı8t rııı Yaptıkları askeri hazır-
~\ ilerlemiştir. killerimiz de manevra sahasına 

tlııı 11 Ya Ve İtalya bilkfunetle- gitmektedirler. 

istiab edebilecek tribünler yapıl -
maktadır. Şehrimizde bulunan Ve-

Amerikada Müdhiş 
Biı· Tren Kazası 

<Bu sabah saat 8 raddelerinde Ka
dıköyden gelerek köprü ve Kadı
köy iskelesine yanaşmak için ma
nevra yapmakta olan Kalamış va
puru iskeleye çarpmış ve hasara 
uğratmıştır. Vapura ve yolculara 
bir şey olmamıştır. 

lı ~ fil "•ya bu memlekete, bil- Büyük Erkanıharbiyei Umumi-
~11 :lllh ve müdafaa cephesine ı-------- ------' 
~lııı.ıı Ol\'letlere aid araziden bir 
~ lı 1 

ltgale başlamaları, çıka
"lıta.;'tblıı mevzii ve o sahaya 
lql lı:al •l:ıııiyeceğini şüpheye ma
~lt tıııyacak tarzda göstermek-

lıı \'~ b 
lı il htı~ harb, bahis mevzuu o-
' "t ,.,.

11 
ve kanlı, korkunç harb, 

llt0 tıı e ile söylediğimiz tıibi en 
~ tılcabtı cepheye mütefev-

'tııiıt lıı~d"-t kuwetlne ve usun bir 
lııe, tıııııı için sarf edilecek malze
:• 'llıtblınmat, iptidai maddele
jll~ olmakla mümkündür. 
1•1)1lıı va&ıyette Almanya ve 

~lqlllıı ııı öb~ ~arlıktan mahrum 
~~it~ ~0nünde bulunan bir 
b· ~. 

) 
1let ta 

l 811ııı ~ •aftan Almanya ve ital-
~liıı0 i:liye Ve İktısad Nazırları, 
lı •çtllrı,, 8 h~lkın, ordunun ihti -
lth; d ııı, ıaşe.sinin, uzun bir 

ııı· evaın 1-·~ edil . ettirecek tarzda te-
ııııı,, bltıit, hazırlıkların tamam· 

~~ 1 lllıınd ' . b "tist h . ugu hakkında nazı 
"-it b' likUnıetlcr şeflerine en 

~-~· '' tenı · · 'htt ını dahi yapabilecek 
(~değillerdir. Bu itibarla 

'1ıamı 6 ~rıcı ıahifedeJ 

~ ...................... , 
ıKarilerimizdenı 
ı B" R" ı ı ır ıca ı 
ı ı 
ı Son Tel)'l'af'ın dün bazı ı 
ı mıntakalarda satılıp kalına- ı 
ı dığını ve devamlı okuyucula- ı 
ı rımızm bu yüzden gazete hu- ı 
ı lamadıklarını bugün matba-ı 
ı amıza vaki olan müracaatlar-

ı 
dan anlladık. 

Yine muhterem okuyucu -
!arı.mızın fevkalade rağbet ve ıı 

ı teveccühleri yfrıüruien hasıl 
ı olmuş bulunan bu vaziyetten ıı 
ı dolayı kendi payımıza özür 

ıı diler, dünkü sayıyı tedarik e- ıı 

ı dememek vaziyetinde kalan ı 

ı muhterem okuyucularımızın 

ya idarehanemize kadar zah- i 
iı met buyurmalarını, yahud da i 

kendilerine gazete getiren 
milvezzileriıne mezkur nüsha- ı 

ı nın tedarik edilip keruli'lerine ı i getirilmesini tenbih etmeleri- ı 
ı ni dileriz. ...J 
..................... 

Reno cNevada. 14 (AA.) - Chicago'yu garp sahiline 39 saatten da

ha az bir zaman zarfında bağlıyan ve en sür'atli lü~ treni olan cSout- ıMısır Kabinesinin istifası 
hern Padfic• sür'at '<alarmın yoldan çıkması netıcesınde asgari 19 ki§i 1 K b 1 Ed'ld' 
ölmüş ve 60 kış.den fazla yaralanmıştır. a u 1 1 

Carlin'e 25 k;Jometre mesafede bulunan bir köprünün methalinde Kahire 14 (AA.)- Kral, Mu-
treni takib eden 18 v~gondan üçü yoldan çıkmıştır. Vagon restoran hammed Mahmud Paşa kabine -
Humboldt nehrine yuvarlanmlljtır. sinin istifasını ka'bul etmiştir. 

Alır.an son h;ı berlere göre kaza bir suikasd eseridir. Trenin maki- ;;;;;;;;;;. __ ..;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;....;;::;;;;;;;-
nisti Hocox, tren köprüye yaklaştığı esnada üzeri dallarla örtülmüş o- K ı 5 A C A 1 
lan rayların lokomottfin tazyiki altında yerinden oynadığını fakat sa- . 
atte 80 kilometre.len fazla sür'atle yol alan katarı durdurmağa vakit 

bulmadığını söylemiştir. 
Kaza gece vu'<u bulmuştur. Yolcuların büyük bir kısmı yatmış bu

lunmakta idiler. s~ ğ kalan yolcuların söylediklerine nazaran son sa de
meden evvel demirlerin birbirine çarpmasından mütevellid müthi:ş bir 
gürültü işidilmiş ve bunu yaralıların feryadı takib etmiştir. 

Vagonfarın bir kısmı bir birine geçmiştir. Kaza mahallinin tenha ve 
dağlık olması yüıünden kazazedelere derhal yardım edilememiştir. 
Yolcular bizzat y•raJılara yardım etmek ve vagon restoranla Humboldt 
nehrine xuvarlanan ccsedleri sudan çıkarmak mecburiyetinde kalmıştır. 

Eski Nazır Tabur Kumandanı 
Londra 14 (A.A.) - Anthony Eden, ihtiyat ordusunun manevra

larına iştirak etın•k üzere iBeau!ieu kampına gelmiş olan .King Royal 
Rifle Corps• taburnnun kumandanlığını dün akşam deruhte etmiştir. 

Eski Haricive Nazırı, taburun mevcudu olan 600 kişi ile birlikte 
öğleden sonra trerJe Londradan hareket etmiştir. 

Keskin Sirke .. 
Almanya ve İtalya Macaristanı 

kendi cephelerine almağa, Yugos
lavya ve romanyayı bu kanal.dan 
tazyik etmeğe karar vermişler .. 
deniyor. 

Bizim arkadaşla bu tahmin ve 
şayiaları konuşuyorduk da: 

- Keskin sirke yalnız küpüne 
zarar verir ... 
Darbımeselini hatırlattı ve yi-

ne bir ata sözü ile cümlesini bi
tirdi: 

- Olsa ile bursa bir araya gel
se heTşey olacak amma dünyada 
ve bayatta bu iki nesnenin bir 
araya geldiği bir türlü göriilmil-
yor!. •• 

AlmanlarınDanzig İşini İkinciPlana 
Alarak Yeni Bir Teşebbüse 

Geçeceklerinden Bahsediliyor 

Alman piyade neferleri 

Paris 14 (Hususi) - İtalyanın, 

Tiryestede Almanyaya olduğu gi
bi, Fiyome'de de Macaristana ser
·best bir ticaret mıntakası vereceği 
söylenmektedir. Avusturya, Bo -
hemya ve Moravyanın Almanyaya 
geçmesi üzerine Fiyome limanı he
men hemen sönmüş gibidir. 
Fiyoıne harbden evvel Macaris

tanın .hukuku hükümranisi altın
da serbest bir şehirdi. Limanda çok 
iş vardı. Fakat gittikçe işleri aza
lan limanın bugünkü vaziyeti çok 
felıiketlidir. İtalya hükumeti bu
radaki ticarete yeni bir hamle ver
mek için, Adr!yatikteki ikinci mü
him limanı Macar !ara vennek is
temektedir. 

Fiyome'de Macarlara, Tilyes -
te'de Almanlara verilen bütun im
tiyazlar bahşedilecektir. İtalya,. 
bu hareketi ile Macaristandaki va
zıyetini daha ziyade takviye et -
mek emelindedir. 

Bir gazete diyor ki; İtalyanın 
hakiki hedef' Macar - Yugoslav 
yakınlaşmasını kolaylaştırmaktır. 

Fiyomeye Macaristanı birleş' iren 
en yakın demiryolu Yugoslavya -
dan geçmektedir. Romaya giden 
bir çok diplomatlar bu yolu ihti
yar etmektedirler. Yugoslavyadan 
geçecek kesif bir Macar transiti 
Belgradla Budapeşteyi birbirleri
ne daha çok yakınlaştıracaktır. 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Hava Taarruzunun 
Günü Belli Değildir 

Tatbikat İçin Mefruz Harb Hali 
Yarından İtibaren Başlıyacaktır 

itfaiyemize büyük vazifeler düşecek 

Halkımızı hava taarruzlarına 

karşı hazırlamak maksadile yapı

lacak aktif ve pasif müdafaa dene
me tatbikatı programını hazırlı -
yan cZehirli gazlar komisyonu• 

bu sabah da vilayette vali muavi
ni B. Muzaffer Akalının reisliğin-

de toplanmıştır. Toplantıya bazı 

kaymakamlar da iştirak etmiştir. 

Öğleden sonra veya yarın büyük 
bir toplantı daha yapılacak ve bu

na tekmil kaymakamlarla nahiye 

müdürleri iştirak edeceklerdir. 
Bu büyük to_pJantıra tatbikat et-

rafındaki son hazırlıklar gözden 
geçirilecektir. 
Öğrendiğimize göre şehrimiz • 

deki ilk büyük tatbikat bu hafta 
içinde yapıl~caktır. Fakat hakiki 
bir hava taarruzu hissi verilme
si için günü \'e saati sıkı bır suret
te gizli tutulmaktadır. 

Bu tatbikat için harb hali yarın 
sabahtan itibaren başlıyacaktır. 

Esasen büyük Trakya manevraları • 
da yarın başlamaktadır. 

Tatbikat esnasında tayyareleri
miz havadan gazlar ve zarar ver
miyecek bombalar da atacaklardır. 
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YÜZ SENE İÇİNDE 

GÜLMEMİŞ, AÖLAMAMlŞ 

Avrupa gazetelerinin yazdığı
na göre, Bernard adlı birisi, ta -
marn, yüz sene yaşamış, fakat, bu 
müddet zarfında ne bir kere gül
müş, ne de bir kere ağlamış .. Bu 
garib adam bizim gibi etten, ke
mikten yapılmış değil mi idi aca
ba?. Yüzünün hiç gülmediğine ba
kılırsa, kendisinin an asıl İstan
bullu olması lazım .. 

Fakat, buna da ihtimal vermi -
yoruz. Çünkü, İstanbullu oluşuna 

nazaran, akşamları köprü üstün
dan mutlaka. yüz sene içinde bir 

kerecik olsun geçmesi lazım .. Bir 
akşam. köprü üstünden geçdiyse, 
iskelelerde bağlı vapurlardan bu

ram buram etrafa saçılan baca 
kurumlarının, gözlerini şakır şakır 
yaşarttığı muhakkaktır. 

O halde, bu adam, yüz sene için
de gülüp ağladığını daima gizli 

tutmasını bilecek kadar yaman bir 
a.çıkgözmüş! 

KADIKÖY CİVARI 

TERKOS ŞEBEKESİ 

Kadıköy ve Anadolu sahili say
fiye köylerinde bulunan. evlerde 

Elmalı suyu var. Fakat, bu su, ga
rib bir halet İÇindedir. Mesela, e

vin üst katındaki muslukta yüzü
nüzü yıkıyorsunuz. değil mi? .. 
Tam bu esnada, aşağıda, mutfak· 
taki musluğıı açmışlar, bir şey yı
kaınağa kalkışmışlarsa, siz, el yı· 

kama ~ini. bir müddet tehir et
meğe mecbursunuz. Çünkü, aşa

ğıdaki musluk açık kaldığı müd

detçe, yukarıdaki musluk akmaz .. 
Avucu.muza garib horultularla, ök

sürür, aksırır, durur .. 

Su mu az, tazyik mi az. tesisat 
mı bozuk? .. Şu işe bir bakın Allah 
rizası için!.. 

BİRA FİATLARI 

UCUZLARKEN .. 

Yarından itibaren bir şişe birayı 
16 kuruşa alabileceğiz. Kibar ya
pılı, hovardameşreb gösterişi se
ver bir insan iseniz, salon birası ta· 
bir ettikleri, biraz daha büyük şi· 
eşleri alırsınız. Bunlar da pahalı 
değil: 20 kuruş'. Bu, bakkal satışı! 

Fakat, yorgun olduğunuz. sıcak 
bir günün akşamında. mesela, bır 
sahil boyu gazinosuna gittiniz de 
bir şişe soğuk bira içmek istediniz .. 
O zaman, iş değişir. 16 kuruş ye
rine • artık o müessese sahibinin 
insafına kalmış - 56 kuruş mu, 66 
mı, 76, 86 mı vereceksiniz, Allah 
b;Jir .. Buralarda fiyat, o tahta is
kemleli salaşın lüks oluşu vehmi· 
nin derecesine bağlıdır. Yarabbı, 
ne lüks bir hayat içinde kaldık! 

YENİ TERİMLER 

VE ESKİ OSMANLICA ... 

İstanbul posta idaresi. paketle
rini mühürlemek için kurşun sa
tın alacak. Verdiği ilanda şöyle 

diyor: 
cİdare bendiye ihtiyacı için 1000 

kilo kurşun .. ilh .. • 

Yeni nesil bendiyenin ne oldu· 
ğunu bilmez. Demek, postahane ile 
taahhüd işine girişmek için, lazım 
olan şartlardan biri de, eski Os • 
manlıcayı bilmektir .. 

Benim anladığım şudur: Mek • 
teplerde çocuklara boyuna yeni 
terimler öğretiyoruz. Hdbuki, ha- ' 
yatta, bu terimler yok .. Acaba, ço
cuk kitabındaki bilgileri, yalnız sı
nıf geçmek için mi öğrenecek? .. 

AHMED RAUF 

IRüçOK HA BERLE]II 
J aponyanın en büyük ıthali.t 1 

firmaları mümessillerinden mü· 
rekkep bir heyet Balkan memle
ketlerıni dolaşmış ve dün sa -
bahki Seınplon ekspresile şeh -
rimize gelmiştir. 

* Gazi köprüsündeki tahta par· 
ke tefr~atı ilerlemektedir. Döşen· 
miş olan parkelerin üzeri de zift
lenmıştir. 

* Müzelerden Nevyo'k sergisi
ne gönderilmiş olan eski eserler 
kamilen getirilmiş ve bunlar aid 
oldukları müz&lere teslim olun -
muştur. 

* Konyadan bildirildiğine göre 
şoför Talibin idaresindeki üzüm 
yüklü kamyon Kızılkaya - Ha
biller yolu arasında devrilmiş ve 
yolculardan bir kadın ölmüş, bir 
erkek ağır surette yaralanmıştır. 

* Konyaya tabi Kürdoğlu kö -
yünden Şeyho ile küçük kardeşi 
Hasan arasında bir kavga çıkmış, 
Hasan tabanca ile kardeşini öldür
müştür. 

* Perşembe günü piyasaya çı
karılacak olan yeni ucuz biralar 
hazırlanmıştır. 50 santilitrelik bi· 
ralar 16 kuruşa 62 santilitrelik bi
ralar da 20 kuruşa satılacaktır. 

* Evvelkı gün şehrimize gelmış 
olan Yunan Hariciye müsteşarı Ni
kola Mavridi'nin bugün Yunanis
tana avdeti muhtemeldir. Harici
ye Vekili dün kendisini kabul et
miştir. * İmar müdürlüğü kadrosu ge- i 
nişletilecektir. j * Terkos tesisatında yapılmak
ta olan ıslahat dolayısile dün gece 
tazyik azaltılmış Ye yüksek kalla· 
ra su verilememişlır. Su vaziyeti 
bu sabah normal hale girmi~l r. 

iKDAM 
İkdam refikimiz bugün yeni şek

li ile ve ilk sayısının şerefine 12 
sahife olarak intişar etmiştir. Pek 
zengin münderecatla ve Ebüzz;ya 
zade Velidin başmakalesi ile inti
şar eden refikimize muvaffakiyet
ler dileriz. 

Leylei Regaib 
İstanbul Müftiliğinıden: 

Ağustosun on altıncı çarşamba 
günü Receb ayının birine müsa
dif olduğundan eri esi perşembe 
günü ak:;amı (Cuma gecesi) Ley
lei Rega;b olduğu ilan olunur. 

Pli j Bülbülleri 
l\o. 65 

- Ben soz:imü esicgemem. Fa- ı 
kat. sen pişman olacaksın! Neyse. 

ar•ı< fazla beklıyecek vakt;rtı yok. 1 

Şur.. diyecekt.m: Melin polis ne
ı.aretı a!t ındadır. Celalin de seni 

tak.;ı ettığ.n. gördük! Şımdi senin 
ve l\!el nın yapacagı br ış \'Jr .. 
Dcrhd yaı-n buluşup İstanlmdan 
uzaklaşmak. 

Ressam Necdet hırçın hır sesle 
sorcı.ı: 

- Sebebi..? 

- Scbebıni onlar bilir. Belki bir 
Utırad r. Fakat, yakalarını bu if

tıractan kurtarıncıya kadar kodes

te y.;tar:ar. İlk yapdacak i , İstan-

Yazan: Lkender F. SERTELLİ 

buldan uzaklaşmaktır. 

Selın, Sermedin ortadan kay -

bolduğ ... nu an.;yınca. J\!ccd,den 
şüphelenmeğe başlamıştı. 

- Yoksa o gece ben uyurken, 
siz Sermedi hakladınız mı• 

Diye >nırıldandı. 'vlecdı yer 
den fırlıyarak Sel.nin ağzını ka • 
padı: 

- Sus! Kendı kendine Lftira at· 

ma! Böyle kötü şeyler düşünür -
sen, on beş seneyi yersin! 

- Bana ne?!. Benim bir ·eyden 
haberim yok .• 

- Hakim dinler mi bu marta· 
valları. (Bir odada içip eğlendi • 

·sivri 
Sinekle 

Mücadele 
Tahsisat için Büdçede 

Münakale Yapılacak 

İstanbul belediyesi şehrin 
muhtelif semtlerinde görülen 
sivrisinekleri imha etmek için 
Sıhhiye Vekaletinden yardım is
temiştir. Vekalet, belediyeye ver 
miş olduğu cevapta mücadelenin] 
ancak sıtmanın vukuunda yapıl
dığını, sivrisineklerin Anofel 
cinsi ile mücadele ettiklerini bil
dirmiştir. Tetkikler sonunda İs
tanbul ve Beyoğlunda görülen 
sivrisineklerin sıtma getiren A
nofel cinsinden olmadığı anlaşıl
mıştır. 

Sivrisineklerle mücadeleye be 
lediye yalnız devam edecektir. 
Mücadele için tahsisat olmadığı 
için bütçede münakale yapıla -
caktır. 

İstanbul Sıhhiye Müdürü Ali 
Rıza bir muharririmize demiştlı: 
ki: 

- Sıhhiye Vekaleti sıtma ile 
mücadele teşkilatını lüzum gör· 
düğü yerlerde çalıştırmaktadır. 

İstanlıuiun A~adolu yakasın • 
daki sıbnıa tehlikesi bertaraf edil 
ıniştir. Şehirde sıtma tehlikesi 
yoktur. 

İstanbul şehri bu seneki kadar 
az hastalıklı bir sene görmemiş
tir. Vekfiletin mücadelesi tama
men müsbet netice vermiş her • 
hangi bir hastalık epidemisi kal 
mamıştır. J 

İstanbul, her tarafı açık bir 1 

şehirdir. Gelenlerle g;denleri 
kontrol etmek imkansızdır. Bu
na rağmen bugünkü • vaziyet 
mucibi memnuniyettir. 

Kira İle Verilen 
Mayolar Pis 

Son zamanlarda yapılan müte- ı 

madi şikayetler üzerine plaj'ar
da kira :le satılan mayolar yüzün

den bazı hastalıkların sirayetine 
meydan verildiği anlaşılmıştır. 

Geçen hafta zarfında bazı plaj 
!arda kira ile mayo alan kimse

ler uyuza yakalanmışlardır. Bu

nun üzerine alfı.kadar makamlara 

müracaat etmbjler ve plajlarda bu 

şekilde sari hastahkların sira • 

yetine meydan \•eren mayoların 

kiralanmasının önüne geçilmesini 
istemişlerdir. 

Bel~iye :bu haklı şikayeti na

zarı dikkate alarak bu hususta 
tedbirler almayı lüzumlu gör • 

müştür. 

Kasımpaşa Havuzları 
Kasımpaşa havuzlarının ıslahı i
çin evvelce maruf bir ecnebiye 

hazır!atılmış olan planın ikmali 
Münakale ve M uha'bere Vekıale

tince kararlaştırılmıştır. Yalnız 

bu iş için elde yeni tansisat ol
madığından havuzların esaslı bir 

şekilde ıslahına ancak önümüz -
deki seneden itibaren kat'i suret

te başlanacaktır. 

niz .. ve el birlığile Sermede kıydı· 
nız 1 ) der, hükmü yapıştırır. Ben 
de hakım olsam, yapacağım bu
dur. 

Necdctin asabı bozulmuştu. Müş
terek bır cınavet i.-lend gıni anla- l 
mak•a guçliik çekm ~ord..ı. 

- - Demek el bırliğile L:r adamı 
ortadan kaldırdınız?. Bu ne cesa
ret! 

Diye söylenmek istedi. 
Mecdi, Seline: 

- İ~te, gördün mü? dedi. Se · 
ninle gizlice konuşsaydım. şimdi 
bu itlıamlara maruz kalmıyacak
tın! 

Sonra Necdete döndü: 

- Beyım! Siz aklı başında bir 
adama benziyorsunuz. İster Seli· 
nın ağabeylsi olunuz, isterseniz 
;işıkı, neme liızım benim'. Ben o

nu kurtarmağa geldım. Kardeşi
ne de gidemiyorum. Burada Seli
nin oturduğunu bildiğim için, her 

İltDAM: 

Bugün yeni şekille ve on iki sa
hife olarak çıkan İkdam gazete -
sinde Ebüzziya zade Velid memle
ketimizde matbuat hürriyetinden 
bahsederek diyor ki: 

cHürriyet ve matbuat hürriyeti 
esaslarının hükumet şekli ile hiç
bir alakası yoktur, bu. herşeyden 
evvel milletlerin terbiyei siyasi • 
yesi meselesidir. Matbuat ayni za· 
manda devlet ve milletlerin mev
cudiyet ve bekasına esas olan ada
letin de harisi ve hamisidir. 

Eski ve yeni gazetecilere bu -
günkü serbestii beyan ve kelamın 
nihayet bahşedilmiş olması da, 
memleket namına cidden takdir 
ve teşekkürlerle karşılanacak bir 
nimettir! 

CUMllUıttTir.t: 

Yunus Nadi cBalkanlar Balkın
lılanndır• başlıklı bugünkü yazı • 
sında, bugün her balkanlı mem -
leke! bu sözde kendi emniyet ve 
selametinin, müşterek Balkanlar 
ve Balkanlılar emniyet ve sela • 
metinde mündemiç olduğunu gör
meden geçemiyeceğini söylüyor. 

Köseivanof'un bir sözü vardı: 

1 - Bizim için ta başlangıçtanbe· 
ri Türk dostluğunu esas tutmak ne 
iyi olacakmış! Atatürk Türkiye -
sindenberi iyice anlaşılmış olan 
bu hakikatin yakasını bırakama -
yız artık .. 

Yunus Nadi diyor ki: cBiz Bal
kan antantının yanrbaşında Türk -
Bul.gar dostluğunun bu çok ehem
miyetli ve çok hayati davada ha
yırlı ve selametli bir rol oynıya · 
cağına emin bulunuyoruz ve tek
rar ediyoruz: 

- Balkanlar, Balkanlılarındır. 

TAN: 

Sadreddın Ertem, mihver dev -
!etlerinin tahrif ettikleri üç haki
katten bahsediyor. Bu devletlerde 
tahrikat bakınız, ne şekiller al • 
~tır? Türkler emperyal..ist ol -
muşlarmış? ~alkanları Türklerden 
Avrupa kurtarmış. Türkler Ata -
türkün yolunu terlretmişler. 

Acaba diyorum, Avusturyayı 

biz mi işgal ettik, Çekoslovakya-

Tarihi Kıymeti 
Olan Binalar 
Tarihi kıymti haiz binaların 

trafı açılacaktır. 

Geçenlerde şehrimize gelen 
Vakıflar Umum Müdürü Fahri 
Kiper, şehirde yaptığı tetkikat 
esnasında, tarihi binalardan belli 
başlılarını gezmiş, muhafazaları 

iktiza edenler hakkında alaka • 
darlara liizımgelen direktifleri 
vermiştir. 

Şehrimizde tarihi kıymeti haiz 
binalar tcsbit edilmistir. Şimdi· 
ye kadar teshil edilen tarihi bi
naların yekı'.ınu 1230 kad~rdır. 

Harap olmuş, ortadan kalkmış 
binalar bu rakama dahil değil • 
dir. 

İstanbulda 144, Byoğlunda 56, 
Üsküdarda 76 olmak üzere şehri

mizdP 276 mamur cami, 42 sbeil, 
81 zaviye ve tekke mevcuttur. 

ikisine de yardım etmek istedim. 
Onların bir suçu yoktur, açıkcası 

benım elimden bır kaza çıktı. Bu
nu saklamak hepimiz için lazım
dır s.ze de r-ca ederim, bizden 

b'rşcy duymamış g'•bi davranınız. 
Selın hem<'n yarın kardeşi Melinı 
bulsun vı> lstanbuldan uzaklaş • 
sınlar. Yoksa içeriye girecekler, 
akıbetleri yamandır. 

Selin birdenbife tehlikeyi göz
önüne get:rerek ağlamağa başla
dı: 

- Sen ne belalı bir adamsın, 
!ıl,.cdı' Nereden geld'n. o gece o· 
raya. Hem rahatımızı kaçırdın. 

hem de zavallının kanına girdin 
demek?'. 

Mecdi hakikati itirai ediyordu: 
- Nasılsa bir kaza çıktı, dedim 

ya. Uzatma işte. Sen esrarlı siga
ramdan çekince başın dönmüş, 

sızmıştın. Zaten sarhoştun. Kafa
yı büsbütün cilaiamıştın! Ne ol-

yı biz mi ilhak ettik ve Arnavut
luk bizim bayrağımızın gölgesine 
mi girdi? Habeşistanı Türkler mi 
kana boyadı? Bunlardan hiç ol • 
mazsa bir tanesine cevet. diyebi
lenlere karşı sarahatle şunu söy
liyebiliriz: 
•- Evet bizde emperyalist bir 

politika başladı!• 
Aleyhimizde yapılan propagan

daların bir çok çeşidlerinden biri 
budur. Diyebiliriz ki: 
Dostlarımız hem tarih bilmiyor

lar, hem coğrafya hem de psikolo
ji. Bir de üstelik propaganda yap
mak istiyorlar. 

VAKİT: 

Asım Us tren Erzuruma girince 
memleketimizde demirağın Kara
denizden Akdenize , olduğu gLbi 
garb hudutlarımızla şark hudut
larımızın da bağlanmış olacağını 
söyliyerek diyor ki: 

cŞarlc vilayetlerimizde trenin 
girdiği saha bir gün içinde orta
çağ devrinden yirminci asır dev
rine intikal eder. Memleketin milli 
müdafaası da bundan istifade eder. 

Ticaret eşyasından bir kısmı İs
tanbul • Erzurum istikametinde 
demiryolu üzerinden yap<_lmağa 

başlanınca İstanbul Ankara hattı
nın kifayetsizliği bütün bütün ken
dini gösterecektir. İstanbul Anka
ra hattını ya çifte çevirmek, yahut 
Bolu istikametinden geçmek üzere 
ikinci bir hat yapmak suretile du
yulacaktır. 

YENİ SABAH: 

Hüseyin Cahit Yalçın Uzak Şark 
taıki vaziyeti gözden geçiriyor. 

Çinin en büyük kıymeti düşma· 
na karşı milli hareketi ve müca
deleyi idare eden şeflerin vatan· 
perverliğinde ve kabiliyetindedir. 
Buna benzer bir imtihandan mu
vaffakiyetle geçmiş olan Türk mil· 
!eti Çinlilerin giriştikleri hayat 
mücadelesni pek güzel takdir eder
ler ve kalblerinde ıbu cesur ve va
tanperver millete karşı muhabbet 
duyarlar 
Onların muvaffak olmak için 

kuvvetleri, muvaffakıyet sırrı yi
ne kendilerindedir. 

Çatalağzı 
Limanı 

Karadenizde inşa edilecek bü
yük limanın yer'ni kararlaştır · 
mak üzere İngiliz mütehasısları 
ve Nafıa Vekaleti tarafından ya· 
pılan tetkikler bitirilmiştir. 

Limanın Çatalağzında inşası 

kararlaştırılmıştır. İngiliz mü· 
tehasısları bir proje hazırlamış
lardır. Çatalağzının dış tarafına 

900 metre uzunluğundan bir 
mendirek inşa edilecektir. Bu 
mendireğin üzerinde dekovil 
hatları bulunacak ve mendire -
ğin iç tarafına vapurlar yanaşa
caktır. 

Bu liman kısmı temizlenip de
rinleştirilecek ve etrafına iki sı

ra rıhtım yapılacak, buralara da 
vapurlar yanaşacaktır. 

Bu mendireğin karşı tarafı -

duysa sen uyurken oldu. 
Başını sallıyarak devam etti: 

- Hfil<im bunları dinler mi hiç? 
Bir odada olan cınayetten elbette 
hepimiz mes'ulüz. 

- Demek ki Celalin dedikleri 
doğru imiş. O polis çağırmağa git
tiği zaman, ne olmu~;.< olmuş. 

Mecdi:. 
-Evet .. 

Diyerek, rakısı.nı içtı. 

Odanın içini birde'!bire manalı 
bir sessizlik sarmıştı. 

Ressam Necdet: 
- Müthiş bir katil ile karşı kar· 

şıya bulunuyorum. Şu herıfi kaç
madan yakalatabilsem ... 

Diye düşünürken, bir taraftan 
da Seline acıyor, onun da yok ye
re başını ateşe yakmaktan çeki -
niyordu. 

Mecdi, kudurmuş bir sırtlan gi
bi, iri dişlerini göstererek, tekrar 
sordu: 

Emniyet 
A 

Amir ve 
Memurları - -
Dahiliye Vekaleti Yeni 
Bir Layiha Hazırlıyor 

Dahiliye Vekaleti askeri ve 
miilki tekaüd kanunlarının 13, 
18, 31, 46 ncı maddeleri hükümle
rinin emniyet amir ve memurla
rına teşmili hakkında bir kanun 
projesi hazırlamıştır. 

Yeni projeye göre hükmen ve 
sicillen tekaüde sevkedilecek em
niyet amir ve memurlarından lhiz
met müddetleri 15 seneden az o
lanlara son aldıkları maaşın be
her sene3i için birer aylık hesa
bile emsali hasılası defaten ve
rilecektir. 

Hükmen ve sicillen tekaüde 
sevk vaziyetinde bulunmıyan em
niyet mensublarından 15 sene bir 
derece ve sınıfta kalıp hizmet et
miş olanlar mafevk derece maa
şile tekai.id edilecelclerdir. Bu su
retle tekaüde sevkedilmezden €'\'· 

ve! vefat edenlerin eytamına ge
ne ıbir derece mafevk maaşı ve· 
rilecektir. 

Vazife esnasında malfil ve sa
kat olan e!mniyet jme'llSublarına 

ve ailel~rine ıbirer derece mafe; k 
maaşı verllecektir. 

Güvertelerde 
• 

ikinci Mevki 
Vapurlarımızda seyahat eden 

halkım•za yenı kolaylıklar hazır
landığını yazmıştık. 

Bu cüm'lcden olmak üzere va· 
pur güvertelerinde ikinci mev'<i 
yerler .ayrılması kararlaştırılmış· 
tır. Önümüzdeki pazar gününden 
itibaren tekmil v~uralrın baş 

güverte kısımları ikinci mevki 
yolculara ayrılacaktır. 

Bundan başka alelılınum gü -
verte yolcularının da daha temiz 
ve rahat şartlar arasında seyahat 
etmelerini temin edecek yeni te<i· 
birler de alınacaktır. 

Toprak Mahsulleri 
Ofisinin Yeni Kadrosu 

Toprak mahsulleri ofisinin yeni 
kadrosu dün şehrimize gönderile
rek alakadarlara tebliğ olunmuş
tur. 

Bir müddettenberi ofisin İstan
bul şubesi müdürlüğünü büyük 
bir ciddiyet ve liyakatle iia et • 
mekte bulunan Nuri Orak da ye
ni kadro ile b uvazifeye asaleten 
tayın o'unmuştur. 

na 600 ınelrel'k ik:nci bir mendi· 
rek daha inşa edilecek ve bu 
mendirek büyük olandan daha 
fazla limana doğru olacaktır. Bu 
suretle fırtınalı havalarda va • 
purlann kolayca limana girip 
çıkmaları temin edilecektir. 

-i1 
i!-fl=E:Dn=--. ;:::;·;;:;~;;;:::·rn;;ffJj.J 
Ağustos ve Politikll 

Yazan: ALİ gı;~ı..U. 
Jlel 

Ağustos ayının adı çıkrnış. ıııd• 
halde senenin bu sıcak . a~pı 
dünyada fevkalade vekayı 0 g!l 
daha ziyade hatıra geiıyor. Jf)'I• 

harbi ağustosta ba§Iamarnı§ 
dı?.. •Jt 

şu' 
Avrupanın karışık geçen nd•· 

senelerinde de ağust-0s ayı e 
şeli günlerle dolmuştur. ~ırb 

Fakat bu sene Avrupadai ıei· 
çıkmıyacak. Sulh cephesın J d~· 
kil eden memleketlerin nası IJıuP 
şündükleri besbellidir: su 
devamı. 1ı 

"racı 
Karşı tara! kuvvete ınu etli!' 

ederek dediğini zorla kabul b,·ı 
mek isterse kuvvetle ınu~ oı· 
görecektir. Fakat karşı tar eıl,ıır 
kikaten kuvvete müracaat ~ur· 
lecek mi?. Meselesi zihinıerı ~ti 

b vııZ1• calıyor. Bununla bera er .. ioı· 
aydınlık ıgıörmek büsbütun sn· 
kansız değildir. İtalya ile ı\~~ı 
ya müttefik bulunuyorlar. z.ını.ııo 
Almanya harb olduğu ııdıl 
büsbütün yalnız kalmıyacail1 
emiıı. bulunmuyor. •ti' 

. ·ne• 
Bilhassa İtalya müttefıkı b çr 

!atmıştır ki, Danzig için ha:j]dir· 
karmak mutlaka lazım deb ~~ 
Almanyanın istekleri içi01,ı · 

ve keyfiyet böyle olu ne~.~~~ 
run elde etmeği diişünduğU · i;ıl' 
için ne olacağı bahsi kalıY0'.~5 ;Jl' 
yanın öteden.beri adalet d3 ı eJil • 
de bir sulh istediği tekrar 1~ıı' · t' B ita. mış ır. unun manası ,. ~ 
Ci·butinln verilmesi, 3üveı 1 tı ' 
nalında İtalyaya imtiyıı:ı:ıar 1,rı" 
runması ve Tunusta İtalY3;rıııır 
bir takım hukuka malik 011.1nıl' 
rıdır. Fakat bunlar ıçın ita . )' 
hanbe gireceğine kolay kola) 
tirnal verilmemektedir. ·' 

~·"' O halde muhtemel olan ~ 01 • 
Yazın ve sonbaharın har r ..ıı 

da U" 
maksızın geçmesi kış a, , rını~ 
da yine Avrupa dip!oınat.8311' 
son derece faaliyete ıroyu~ ~ır 
rıdır. Çünkü halledilmiyere 

0 
,~· 

mış meseleler var ki bunla~ ~ 
züıı.den Avrupa.daki me,.:U .. ,.ıı· 
ginlik daha artacak göril0~~ı· 
Bu takdirde en akla yakin # 
net gelecek ayların gitgide ıl"~,r 

rğın ~ olması, fakat bu gergin· ı ... ıeıc' 
be kadar varmıyacağını soY 
olacaktır. 10e• 

'Bütün tahminleri ve k'~e l· 
leri altü~t ettiğini söylem~ ~fi 

· d bırır zum var mı?. Avrupa a .1, çıktığı takdirde AJıınanYa 1 
. .,} 

·~·· histanın ııasıl kavgaya gı 1~fl !eri etrafında da tahminıer ~f 
tebilir.;iniz. Gelecek AVf~~ / 
binin ne korkunç ve kar~·rsin~ 
haları olacağını düşilneb 1~ 
Fakat öyle gbrünüyor ki ıil;,ı; 
elde bulunan ma!Um dab8 ,.,.ıe 
sulhun kolay kolay boıulıtl 

I 
noktasın" istinad ediyor. -

Bütün bu tesisat ve liman in- l .ııı1111••••••••·-~ 
şası 12,5 milyon liraya çıkacak • ~ 1 f 
tır. Bu para İngilizlerin açtığı D o G LJ 
krediden temin edilecektir. 

Çatal.gazı limanı hem kömür I 
ocaklarına ve hem de Karabük M as 
fabrikalarına bir kapı olacaktır. e cm u 
İnşaata Sonbaharda başlanması 

mukarrerdir. Meclis açılır açıl - ? ? ? 
maz Nafıa Vekaleti tarafından • • • 
tahsisat istenecektir. 

- Selın hanın\, "''~ dakıkı.. yal
nız kalmamızı istemiyorsun de -
mek?. 

Ressam Necdet, Sehnı müşkül 
vaziyetten kurtaı·mak ıçin, !atı 

ağzından aldı: 

- Biraz önce cevab verdi ya. 
Sen de söyliyeceğini söylı>din. Da
hıı ne istiyorsun kızcağızdan? 

Selin sustu. 
Mecdi sofradan bir !okma ek • 

mek koparıp ağzına attı ve diş

lerini gıcırdatarak çi~nedi. 

- Ya ... Pek aia. Öyle olsun. 
Demek siz de müsaade etmiyor
sunuz? 

Necdet: 
- Evet.. müsaade etmıyorum. 
Diye başını sa,lladı. 
Necdet ipi koparmıştı. Eli ta • 

bancasının tetiğinde duruyordu. 
Mecdi yerinden kımıldar kımıl • 
damaz, Necdet cebindeki taban • 
casını Mecdinin burnuna daya -
yacaktı. 

Mecdi ayağa kalktı. -ıı•ııO , 
- Affeders'niz. dcdı, r'..qJl~ı 

ıı > "' bozdum. Onunla mahreı . v 1 

d rııt· t· 
mama müsaade etıne 1 ı!>ll 

it e 
meme müsaade edersın 

Necdet kapıyı gösıerıi·'ıııel ~· 
- Güle güle. Allah sela 

sin. ..~ıcn,,O 
Mecdi başka bir şeY 50

• ,ı 
çıkıp gitti. . ere~ 

Necdet merdivenden ırı ( 
~ı 

k8tt9 pıyı kapadı. 

Ev sahibi kadın alt 0el' 
J:<eC 

gınlıklar geçiriyordu. l 
" ~\ runce: . ş~ ~ • 

· ded1
• ı' - Aman beyım, p.1<rı''' : ' 

ğızı bu gece vaJnıt bır !<' f · ·· ıe > 

BeH\lıların biri gidip 0 
. 

yor. eııtd'_.,ı 
1 • na f~ 

Ve yavaşca ku agı er i ı· ıl 
- Kendisini ~ok se" adı~· \( 

biz böyle şeyler# aıışrrı'f'rıi1" ·· ~ıe 
fen Selin hanıma so) rl 
rın evimızden çıksın. ,,.,., ~6 

{Deva 
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Günün Meaele•i: 

istanbula Bir Hava 
Taarruzu Olursa ••• 

-~~ . . 

Haliç Vapurlarının Hali 

1 E•1!f.fA=t::r,,:ı:;:t~=t!=t•i 

Sarhoşsun, Sen misin 

Kombine 
Biletler 

Deniz ve Kara Yolcu· 
luğunda Bir Kolaylık 

Yay Onların Haline .• 

Git Para 
Halkın Yapmakla Mükellef • 

Olduğu Vazifeler Hakkında 
Bir Talimatname Hazırlandı 

Haliç vapurları seferlerinin, bu 
civar halkının ihtiyacına uygun 
şekilde tanzinı edilmesi kararlaş
mış .• Bu havadisi memnuniyetle 
karşılarız. Hakikaten, muhtelif 

sebeblerden dolayı, bu vapurlar, 
uzun seneler çok ihmal edilıniştir. 

Bizce, vapur seferlerinin daha 
uygun bir şekilde tanziminden 
başka, yapılacak daha birçok işler 
vardır. 

Evine, Y ati Istiyen? 
Cevab: ''Neye 

Gidib 
Yatacakmışım?,, 

Koltuk Değneği ile 
Yürüyen 

Devlet deni'L ve kara se!'VIBleri 
ile dmıjzyoHannın se!'VIBlerind.e 
tarife bakınıından ,bir birine mü
nasebetleri olanları •tek bilet• ve 
yahud cmıntaka biletleri> lhdas 
etmek suretile birleştirmek için 
yapılan tetkikler çok ilerlemiştir. 
Bu te-tkik' c r ne-ticesi olarak se -
yalı at ecleceklere- kolaylık temin 
ederek amme h~tlerine- yar
dım etmek maksadile yakında 
•kombine 'biletler• satışa çıkarı

lacaktır. 

Yarın, Kırklareli ile Edirne a· 
rasındaki mıntakada, Türk ordu
su büyük Trakya manevralarına 
başlıyor. Her yıl, geniş ölçiide bir 
denemeden geçen kahraman Türk 

ordusu, bu yıl da, yeni imtihanını 
...ermek üze<e hazırlanmış hulu· 
nuyor. 

b i.ıtaııbula ağır olarak yapıla.cak 
, llYa taarruzlarına k~ halkın 
~0~ası için icap eden bütün 
""'llirler alınmıştır. 
bo 'VIJ&yeı ml!'bzul miktarda her 

Y gaz maskesi temin etmiştir. 
~lırin muhtelif yerlerinde halkı 

11 hıuıusta tenvir için kurslar a
~ır. Kurslardan iyi neticeler 
llıııııuştır. 

\' llpılacak umumi hava taarru
~ t4!<:rübelerinde. halk, üzerine 

1 
Üten vazifeyi, sanki bir harb ha
~de imiş gibi ciddiyetle yapma
dır. 

~'VA HOCUM TECRÜBESİ: 
ı - lstanbulda Aktif ve Pasif 

ltttıdataa deneme tatbikatı yapıla
~ak Ve ıehrin üzerinde düşman 
t.:'.:&rele.rini temsil etmek üzere 
"VYlrelerlmlz uçacaktır. 

~atlıikat t~i:n harb hali 15 a
h 939 gününden başlıyacak ve 

1liıııı ayrıca bildirilecektir. 

lı.lcT1F MÜDAFAA: 

~ -II'atbikat esnasında şehrin 
( tlf müdafaası için askeri ma -
aııılarca tertibat alınmıştır. Bu 
~ihata göre muhtelif mevkiler
lar top ve ağır maık:ineli tüfekler 

8tından tayyarelere karşı ma -
~a. hartuç ve :fişekleriyle ateş 
">ılacaktır. 
~ - Tayyare hücumu (Alarm) 
ııı. ı, muayyen düdüklerle yaptı
·~alttır, bu i!Aıı polis vasıtasile 
~de ve mahallelere kadar yayı-

l Al4rnı işareti, düdüklerde kuv-
'tletip zayıfla şan ve böylece üç 
~ika devam eden fasılalı sesler-

~ iBu işaret verildikten sonra 
il ve nakil vasıtalarının ha-

ltet tarzı şöyle olacaktır: 

llAııKIN VAZİFELERİ 

t .\) Koruma te§ki!lerinde vazi-
1ı.'81 olanlar, alarm işaretinde der
al Vazife başına giderler. 

il :13) Cadde, meydan ve sokaklar· 
ıı. a bulunan halk telaşsız ve süıku
aıetıe fakat acele olarak evlerine 
h detrıer. Evlerine gitmeye imkan 
laulaııuyanlar (evleri uzak olan
tar) ı>olisin göstereceği ve sarı i
ltı~et le-vhalarile gösterilen umu
lı '. sığınaklara giderler, ınnum! 
d.gı11aklarda yer bulunmadığı tak· 
il~de en yakın hususi sığınaklara 
Ilı ıca ederler. Bu mümkün olma
lrı ğ\ takdirde öteye beriye koş -
lı •ltsızın ve telaş yapılmaksızın 
y eııdistni bomba tesirinden koru
h~Calt bir örtü altına ve duvar di
~'ııe \'ekilir, veya bir çukura. ya

-~ bir. ağacın gölgesine yatar. So
tly &rda toplanmak ve öteye be
)' e k<>şmak ve bağırıp çağırmak 
ltsaktll' ,. 

No. 7 
1 

l!i;ıl bacağını bir saat rakkası 
11 ı aal!ıyoııdu. Gözleri bank -
.., Otlara ilişti, kaşlarını kaldırdı 
~ labaıı.casmm namlusu ile bank· 

t Yığınını devirerek: 

'tjj 
13ıırada epeyce şeyler var gö

ııı Yoruın, dedi, yani şu pahaya 
esıekiıni terkedebilirim. 
Vat er Şaçırdı, kaldı: 

b-. E!tıe-tte sız buraya h;rsızlır 
ııı l!elıııediniz. P3Nllara dokun-

•ıaıııız, dedi. 

~ı~ ~iz hakim, siz ne kadar ya-. 
lıe.ı ıguıızın farkında değilsiniz. 
Yal> buraya sizinle bir mülakat 
do. ll!ağa geldim. Bir defa nerede 
So &duğunuzu öğrenmek isterim. 

nra la'--·ı· · · h · h · h bll(j ""ı mızı a11,g1 apıs a • 
11ı,.; Yaptınız?. Terki teslihat hak
dir• a fikir ve mütalealarınız ne
'Ur. Es!ii<Jenben hep böyle çirkin 

atlı b' . . 
ır ıns&n mısınız? Benım 

C) Bir gaz bulutu içinde kalın
dığı veya burun veya boğazda ve 
gözlerle bir taharrüş bulunduğu 

zaman maske takılır. Şayet maske 
yoksa, ağız, burun ve gözler ıslak 
bir mendil veya elbisenin ıslatı -
lan et~ğile kapatılarak koşmaksı· 
zın yiirünerek buluttan çıkılır. 

(Gazı temsil etmek üzere dumanlı 
maddeler neşri bazı yerlerde ay
rıca tayin olunmuş alakadar me
murlar tarafından yapılacaktır.) 

PENCERELERDEN 
SARKMAYINIZ 

D) Tayyareleri görmek hevesi
le dışarı çıkmak ve pencerelerden 

Bu vapurlardan birçoğu eski, 
bakımsız, pistir. İskelelerin hali 
harabdır. Nihayet, Haliçte oturan 

vatandaşın, mesela, Kadıkö -
yünde oturan vatandaştan ne 
farkı var, ne eksiği var?. 

Binaenaleyh, bir umumi nakil 
vasıtası olan Haliç vapurlarına 

• da, şehirde başlıyan umumi kal

kınma ile hemabenk bir vaziyet 
vermeliylı. Muhakkak lci, Haliç 
vapurları bugünkü halile, §C'hrin 

· diğer vesaiti ile asla mütenasib 
değildir. 

BURHAN CEVAD 

sarkmak zararlı ve yasaktır. Bina ı-------------
dahilinde bina korunma teşkilfı • 
tında vazifesi olanlar, derhal va
ziie başına gider, korunma amirle
rinin emri altına girerler. Ve bina 
korunma planı ve-çhile vereceği 

emirleri yaparlar. 
V aziiedar dınıyan pasif halk bk

na korunma amirinin tertibi veç
hile bodrum katına inerler. Kendi 
evinin hah9€Sinde örtülü siper sı
ğınak yaptırmış olanlar buralara 
girerler. Evlerinin bodrum los -
mında veya birinci katlarında sı
ğınak olarak kullanılmağa elve -
rişli yeri olmıyan • bilhassa tam 
ahşap- evler balkının arsa ve balı
çelerinde ve fakat evin en az beş 
metre- uzağında olmak §31'lile ha
vadan korunma için üstü örtülü 
hendek siperler yapması bilhassa 
tavsiye olunur. Bu hazırlık bir 
harb vukuunda büyük bir ihtiya
cı karşılıyacak çok lüzumlu bir 

tedbirdir. 
iBina korunma Amirinin emrine 

itirazsız itaat me-cburidir. 

NAKİL VASITALARI 

Nakil vasıtalarının hareket tar
zı: 

Tayyare tehlikesi işareti verildi
ği esnada nakil vasıtaları şu su -
retle hareket edeceklerdir: 

A) Hayvan koşulu nakil vası· 
taları (aral:ıalar); 

Arabalar, yol ağızlarını tutma
yacak veçhile yaya kaldırımına 

yanaşmış olarak durur, hayvan 
çözülür, kalın bir ağaca, tramvay 
clireğine veya bunlar yoksa ara -
baya bağlanır ve hayvanın yem 
torbası başına takılır. 

B) Motörlü nakil vasıtaları ve 
tramvaylar ve tünel: 
AJ&rm ı~arelile beraber nakil va

sıtaları içindeki halk en münasip 
bir yerde ve umumi sığınaklar du· 
rağında boşaltılır. Ve kendi yerle
rine giderler, yerlerine gidemiye
cek kadar uzak olanlar, halkı bo
şalttı:ktan sonra yol ağızlarını kes· 
memek ve itfaiye musluklarını ka
pamamak şartile münasip yerler
de dururlar, bu nakil vasıtalarını 

(Devomı 7 inci sayfada) 

Borsaya Geçmesi 1:-azım 
Sovyet ve Almanlara satılan 

külliyetli mi.k:tarda ihracat marl
delerlıniz ticaret ve zahire lbor " 

sasına günü gününe kaydedilme
diği için piyasada ötedenlıeri bir 
memnuniyetsizlik mevcuttur. 

Son günlerde yine Sovyetlerc 
satılan büyük bir yapağı partisi

nin ayni şekilde borsaya geçme
diği ııöyleniym. Mübayaacı ·fir

malar bu sebeble piyasada i.ste

dikleri şekilde mal mübayaa et
mekte ve borsaya !haftalarca sonra 

malı1mat vererek kaydettirmek -
teclirler. Alaka.dar tüccarlar bu 

vaziyet karşısında borsa komllier
liğine müracaat ederek bu vazi
yetin önüne geçilmesin; istemiş
lerdir. 

1 
KISA POLiS 
HABERLERi --· * Tepebaşmda oturan Todori 

adında b;ri Eminönü • Maçka 
tramva.yile Karaköyden geçmekte 
iken tramvayın an !olarak fren 

y~a.;ile- .kVılan cam pa:rçallt-ı 
rile yarJlanmış. hastaneye kaldı
rılmıştır. * K urtulıışta Değirmen soka
ğında oturan Karabet adında bk
ri çalışırke-n ayağı kayarak düş -

müş, şişli çocuk hastanesine kal
dınhnıstır. * ÜSküdaroa Çinilide oturan 
16 yaşında Nevzad ceviz ağacın
dan düşerek yaralatvnıştır 

* Beyoğlunda oturan Mwrtafa 
kızı Şefıka pencere camlarını si
lerken düşerek bat;ından yara

lanmıştır. 

DiKKATI 
Telefon Numaraları 

Değişmiştir 
Başmuharrir: 20827 

İdare: 23300 

Cürmümeşhud vak'ala:rına bak
mak üzere nöbetçi bulunan as
liye ikioci ceza mahkemesinde 
dünkü pazar günü görülen ljek 
dava enteresan bir hlııdi&enin mu
hakemesidir ve bu vak'anın suç
lusu olan ve matbaalardan biri -
sinde makinist muavinliği eclen 
Fethi k;minrleki genç tanı 5 suç
tan maznun bulunmaktadır. Bu 
suçlar; •gece vakti bir eve taar
ruz>, •ev sahibi kadınla kiracısı
na ihakare-t., •bekçiye teca.vüz, 
hakaret., •bekçiyi dövmek., cre
zalct çıkaraca.k derecede- sarhoş 
olmak• gıbi ağır ve her biri ayrı 
ayrı c&ayı ıstiham eden fiiller
dir. 

Hadisenin davacılan da Kasını
paşada Küçükpiyalede Me-kteb 
wkağında 14 numarada oturan 
berber Ahmedle ev sahiıbesi Ba
yan Sclıcr ve Kulaksız mahallesi 
bekçilerinden Necatidir. ' 

:M:ahkemede evveliı davacılar

dan berber Ahmed vak'ayı şu 

şek.ilde anlatmıştır : 
•- Gece saat 24 de dükkiınımı 

kapıyarak eve geldim. Biraz din
lendim. Henüz yemek yiyordum 
ve saat bir ~uçuğa gelmişti ki a
şağıdan; kapıdan bir ses i§itıim. 

Fethi, sarhoş bir vaziyette bağı· 
rıyordu: 

- ULın KulaksL<lı berober Ah
med çık dışarı oenin kulaklarını 
yiyeceğim!. Bunun arkasından da 
sunturlu bir küfür savuruyordu. 

Derhal aşağı indim ve kendisine 
sarhoş olduğunu hatırlatarak gi· 
dip yatmasını söyledim. Halbuki 
o benim sözüm üzerine daiıa lqz
dı ve küfürlerini arttırarak: 

•- Neye gidip yata.cakmı§Jm?. 
Ben gideyim de sen burada ev 
sahibin ola_n tey-.:emle gizli gizli 
sevda kaynat değil mi?. dedi. Bu 
sözü işiten ev salıibim Bayan 
Seıher hemen aşağıya inerek o da 
kaııgaya karıştı ve: 

- Bekçi!. Polis!. diye- bağırdı. 
O sırada mahallemizin bl)kçi -

lerinden Necati .koşarak yetişti. 
Fethiyi karakola davet etti. Fa
kat öbüriı bekçiye- de hakarete 
ba§ladığından diğer bekçiler ge
lip kendisini kollarına ,girip .ka
rakola götürdüler .• 
Davacı Ahmed bu sözlerme ila

ve-ten şunları da söy !emiştir: 
•- Fethiyi eskidenberi tanırım. 

Bir mahalle çocuğuyuz. Bundan 
evvel de üç defa bizim eve, yani 
tey-~esinin e-vıne gece vakti taar
ruz etti. Ben aleyhinde şehadette 
bulunduğum için lbana muğber
dir.• 

Ahmedden sonra dinlenen da
vacı Seher de: 

•- Evet Fe-thi kardeşimın oğ
ludur. Fakat aramız açıktır. Ev
ve-lce ben sütkızınıı Fe-thiye ni
kahladım. Bilahare oramız açıl-

Eli Tabancalı Adam 
Sultanahmed birinci sulh ceea 

:mahkemesi dün bir ayağı topal, 
fakat eli taiıancalı bir mütecavizi 
tevkif etmiştir. 

Kadri isminde bulunan bu suç
lu; sebze ve- meyva halindeki ha,. 
zı esnaf tarafından eline birkaç 
kuruş verilerek gece bekçisi o
larak kullanılmaktadır. 

Kadri evvelki gece bal eıma.

fından Abdullaha gitmiş ve on
dan bekçilik ücretine mahsuben 
biraz para istemiştir. 

.Abdullah bu parayı vemıeyın
ce iş kavgaya ~iruniş, Kadri mu
hatabına küfür elmeğe b~lamış
tır. Bunun üzerine Abdullah Kad
riye bır çeJ.ıııe atarak yere yuvar
lamış; sonra da üzerine çı.kıı> O· 

turmuştur. 

Kadri bir hayli bocaladı.klan 

sonra Abdullahın altından kur -
tulanuş ve Hemen t:ıbancasma 

da.vranmıştır. 

Hasmının silaha sarıldığını gö
ren Abdullah kaçmağa teşebbüs 
etmişse de beriki o vakte kadar 
tabancayı ateşlemiş ve Ahdullailıı 
hafif surette yaralamış! ır. 

Koltuk değneği ile yuruyen 
suçlu dünkü mı.ıhakemroe cür -
mün\l tevilen itiral e-tmiştir. 

N elice-de kendisinin tevkifi ka 
rarlaştırılmış ve tevkifhane-ye 
gönderilmiştir. 

.... ,,, ,,, . . . ,ft • 

du demış ve su~Ju gencin ağır 

ithamını ta.ınamile rcdrlooerek: 
•- Fethi benim namusuma ii

tira ediyor. Çünkü ben evliyim. 
Kocam sağ olduğu gibi 8 de ~uk 
saıh.ibiyim!. Saniyen kiracım Ah
med de genç ve güzel bir ze-vceye 
ve 9 aylık bir yavruya sahi'bdir> 
demiştir. 

Bekçi Nl)Cati ise· suçlunun ken
disine hakaret edıp dövmek iste
diğini ve tekme ile vurduğunu 
söylemiştir. 

!Bunu takiben maznun Fethi 
sorguya çe-kilmışlir: 

Fethi sakin bir tavırla şunları 

söylemiştir: 

•- Teyzem ola-ca.k kadınla kıw
,galryız. Buna da sebeb kendisi -
nin karımı 'her görüşünde benim 
aleyhimde bulunmasıdır. Teyzem 
be-nim namusum ile oynadığın -
dan buna çok üzüldüm ve e-fkfır
landım. TeEıSsl1rle rakıyı fazla ka.
çirmışım .Ne yaptığımı bi1miyo
nım. Gözümü açınca kendimi ka 
rako!da mudum! .. 

Fethiden sonra Riza, bekçi Os
mım, Bayan Memnune ismindeki 
şahitler dinlenmiştir. Bunlar da 
hadiseyi yukarıdaki gi.bi 3'rllat -
mışlanlır. Bil1ıhare- söz tekrar 
suçlu gence verilmiş ve Fethi; 
teyzesinin namuıru ile oynadığı 

hakkında şahitleri bulunduğunu 

söy!iyerek kar16ı Ba:yan Niırnet, 

Ali ismindeki müdafaa şahitleTi-

Münakalat Vekaleti bu bilet
lerin esaslarını ve tertiblerini 

hazırla~ır. 

Öğrendiğimlııc göre •kombine 
biletler. ilk evvela İstanbul " 
Bandırma - İzmir ve İzmir - Ban
dırma - İstanbul hatlarında ve bu 
mıntakaya irtibatı olan daha ge
ri =takalar için fudas oluna " 
caktır. 

Bu suretle vapur biletini alan 
bir ad3illl tren !biletini veya tren 
bi!etini alırken vapur biletini de
·beraber alabilecektir. 

Yaş Meyva 
İhracatımız 

İngiltere ve Almanyaya 
Külliyetli Üzüm 
Gönderilebilecek 

Memle-ketimızden Avrupaya. 
yaş üzü"'TI ihracı için yapılan e

tüdler neticelenmiştir. Ticaret 
Vekfılcti bu işi İstanbul yaş seb
ze satış tarım kooperatiflerinin 
u.hıdesine- lbırakınl>jtır. 

Birlik şimcliye kadar yapılan 

teŞl:ıebüslerden !!'dilen tecrübeleri 
de nazarı itiıbare ala.rak yeni arn· 

baliıj şekilleri teshil etmiştir. İlk 
yaş üzüm mahı;ulümüz İngiltere
ye gönı:lerile-cektir. Alakadarların 
söyledtlı.'..erine- göre ibu mevsim 
zarfında inıgiltere ve Almanyaya 

Jwlliyelli miktaroa üzüm ihraç 
edilebiledektir. Bwııdan baŞka 

geçn se-ne- çok güzel ne-ticeler a
lınan kavun ihracatı da bu sene 
fazlalaştırılacaktır. 

Etrüsk'ün Almanyava 
Gönderilmesi Meselesi 

Almanyada yaptırılan Mersin 
tipi vapurların üçllncüsü otan 
Kadeş önıümfrzdeki hafta içinde 
limanımıza ge-lmiş bu.lunacaklır. 

Ancak Kadeş geldikten sonra ta 
dil !!'dilmek üzere Almanyaya 
gönderilecek olan Etriısk vapu -
runun yola çıkarılması siyasi va
ziyetin bir parça inkişaf etnnE>;i· 
ne bağ!ı görülmektedir. 

nın dinlenmesını istemiştir 

Muhakeme kısa bir müzakeıe -
den sonra .bu talebi kabul etmiş 
ve maznun ikametgah sahibi bu
lunduğundan muhakemeye ayın 

17 inci güniı gayrirnevkuf olarak 
de-vam 0JU11ma5'11> kararlaştır -
mıştır. 

Bütün tarilıde, vazifesini daima 
ayni idr3k, cesaret ve kahraman

lıkla yapan büyük Türk ordusu, 
memleketin iftihar ettiği mukad· 

des bir varlıktır. Bugünkü mev -
lı:iimizi, saadetimizi Türk ordw.u
na borçluyuz. 

Bugün, siya•et sahasında sesi· 
mi% gür ve tok çıkıyorsa, bunun 
sebebi, hududlarıımzı baştan ba· 

şa ç.,lik bir ağla örmüş bulunan 
yüz binlerce Türk süngüsiinün 

salabetidir. Bugün, yeryüzünde 
hatırımız sayılıyor, düşmanlığı· 

mızdan korkuluyar, dostluğumuz 
aranıyOl'Sa, bunun sebebi, Türk 
ordusunun satvet ve kudretidir. 

Sulh ve sükun içinde, memleke -
tim.izin kalkınmasına, imarına ça· 
L\§ıyoruz. Belki, topraklarımıza 

göz dikenler az değil, çoktur. On· 

lar, bugün bizi rahatsız et • 
meğe bir türlü cesaret edemi • 
yorlanaJ bunun sebebi, bir den1ir 

leblebi olan Türk ordusunun ye
nilir yutulur birşey olmadığını 

bilmeleridir. 

Türk ardusu, daima sulh ve sü
kı1n amili olarak hazırlanmakta, 

çalışmaktadır. Türk süngülerinin 
başka hiçbir gayesi yoktur. 

Biz, sükiinu arzu ettiğimiz için
dir ki, daima uyanık ve hazırlıklı 

bulunuyoruz. Türk ord•~'unun, 

daima her türlü müşkülleri yene

cek kudrette olmasına çalışıyoruz. 
Sulhu koruyan kahraman ordu

muz, aziz Türk vatanının bekçisi· • 
dir. Bir gün, bu vatana göz dike
cek gafiller meydana çıkarsa, vay 

onların haline .. l\lehmedciğin, na
sıl şahlanmış arslanlar gibi döğü• 

şerek, dünya tarihine yeni bir eş· 
siz destan daha yazışını görecek
lerdir. 

UŞAD FEYZi 

Takas Primi 
Yeni takas şirketinin kurulması 

sebebile piyasada takas üzerine 
cereyan ooen muameleler azal ~ 

mıştır. Çünkü bütün tüccarlar şir
ketin muhte-lif memleketlere aid 
takas primlerinin fiatlarını ne 

surctle teshil ooeceklerini <bilane
diklerinden haricten yeni takas 
primi satın almağa cesaret roe -
memektedirler. 

Bu suretle piyasada muvakkat 
bir durgunluk vardır. Her tarafta 
yeni şirketin bir an e-vvel takas 
primi alıp satmasını beklemekte
dirler. 

Birimizin Derdi 
Hepimizin Derdi 

Halde 
buraya hırsızlık yapmağa gelıme
diğime emin olrubiliroiniz. 

Templar bır kere daha bank
not yığınına baktı. Hakrrn bir 
kere yutku1l4uktan sonra sordu: 

- Buraya nerroen geldiniz? 

l · .. GJ\NGST ~. « , .ER · ·CELLADI, 
Tempların sol bacağı mu.tema

diyen saat rakkası gibi sallanıyor

du: 
- Siz çok şey 1C'r biliyorsunuz, 

decli, bir defa lrbol'un ahbabı ol
duğunuzu biliyorum. Demin bir 
gazetede bunu okudum. Kendisi· 
ne silah taşımak vesikasını da siz 
vermişsiniz. O da taşıdığı bu si
lahla Yoneçki'yi öldürmüş. Üç se
ne e-vvel lrbol ile İİıÇ aritadaşı hak
kında beraet kararı veren sizsiniz. 
Bu adamlar Billi Valkro• isminde 
bir delikanlıyı öldürmüşlerdi. De
mek ki si% bu ~evatın kıymetli bir 
dostu icliniz. Onun için sizi tanı

mak isteclim. 

Sebze 
Hamallar 

Te-kirdağla İstanbul arasın
da karpuz ticareti ile meşgul 
olan bir okuyucumuz matbaa
mıza gelerek dedi: 

Benden ne istiyorsunuz? Onu 
söy leyıniz ?. 

- Gayet dostane bir ziyaret
Yalnız şu paraları sizden i\'Jtik -
raza mecbur olacağımı zannedi
yorum. 

Nater oturduğu yerde sanki hey
kel kesilmişti, yumruklarını sıktı. 
Fakat tabanca namlwıu kar§lSlll
da ne yapsın? Hiddetinden kabına 
sığmıyordu. Fakat son ellle para
ları cebine indi.rıneğe devam eden 
Templar'a karşı da hiç sesini çı -
karamıyordu. 

Hakim homurdanarak dedi ki: 
- Siz bütün bunları ödersıniz 

elbette• ... 
- Elbette ... Yalnız benim öğ • 

renmek istediğim şey niçin bana 

' . .. - ~ . ·-" 
' 

Çeviren: MU ALATUB . ZABITA ROMANI 

karşı bugün hu kadar haşin dav
randığınızdır. Halbuki ben, bila • 

kis sizin dostluğunuzu kazanmak 
isterdim. Mesela günün birinde 
işim mahkemeye düşerse, hakkım· 

da beraet kararı verirsiniz. Cek 
lrbol davasında nasıl yaptınızsa 

bana da öyle ... Bu zavallı çocu-

ğun feci bir kazaya kurban gitme
sine doğrusu acıdım. Ben şimdi 
sizden ne kadar para almış oluyo
rum. Çünkü makbuz bırakacağım. 

Nater bırdenbire hiddetinden 
kızardı. Yemden ..:.aklarından 

ter aktı: 

- Şurada yirmi hin dolar var
dı dedi. 

Templar kaşlarını kaldırıp: 

- Oh iyi, iyi! dedi, kanınızı sa
tın aldınız .. 

Hakim ne cevab vereceğini bi
lemiyordu. Teınplar, daima gülüın
siyerek de-va.m etti: 

- Affedersiniz, bu ilk mülaka
tımızın heyecanı içinde kendimi 
size takdim etmesini unuttum. Be
nim adıın Templar'dır. Sımon 

Templaı· ... Bana ayrıca .Aziz• la
kabını da vermişlerdir. 

Bu sefer hakinıın dudakları 

bembeyaz kesildi. Bir iki defa yut· 
kunduktan sonra, dedi ki: 

- Jrbol'e bu mektubu göndere-n 
siz misiniz? 

Templar sükfuıetle cevab ve-reli: 
- Evet, onu öldüren de benim. 

Bunu hiç unutmayınız Nater! Siz 
onu beraet ettiniz. Ben de öldür
düm. 

Hakim yerinde şöyle bır sallan
dı. Yavaşca: 

- Pek amma. benden ne ıstiyor· 
sun uz? dedi. 

- Sizden hiç bir şey istemiyo • 
rum. Sadece konuşmak! 

TEMiPLAR TEUEFONDA 
Vater cevab vermeğe kalkışma

dı. Kolluğuna yığılıp kalmıştı. Yü
zü hiddette-n takallüs etmiş bir hal
deydi. Fakat kendisi bıç bir 
şey yapacak vaziyette değildi. ·A
ziz• sakin bir sesle dedi ki: 

( De.ıamı tıa~ J 

·Biz, karpuz yüklü kayığı· 
mızı Meyva haline getiririz. 
Fakat burası Belediyenin maz· 
but bir müessesesi olduğu hal
de, hamel teşkilatı yoktur. 
Karpuzlar gelince, karşımıza 

, izbandud gibi adamlar peyda 
oluyor ve nereden geldikleri 
belli olmıyan bu adamlar 
mutlaka kendileri malımızı 

çıkarm:rk istiyorlar. Eğer ra
zı olmazsak, bir nevi harac a· 
lıyorlar ve çekilip gidiyorlar. 
Bunlar yirmi otuz kişi var -
dır. Koskoca halin nakliye 
işlerini de tanzim etm~k ve 
bunu başıbozuk bir takım in· 
saııiarın elinde bırakmamakı 
doğru değil midir?• 
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1 Bu İddia Yeni Değlldir 1 

Bütün Muahedeler 
Değişmeli! 

f ngiltere İle Fransa Eğer Bütün Dünyayı Barıştırmak 
istiyorlarsa, Mevcud Vaziyeti Değiştirmeli imişler 

Par iste V crsay meydanında bir merasim ıesnasmda F'ransu askeri eri istirahat halinde ... 

İ talya başvekili bir zamanlar l İtalyan gazetelerinde bugün _ zarına avd.t edilmesin? Neden 
hep şunu ileri sürüyordu: Umum! !erde l'htiyatlı bir lisan kullanılı h herşeyi tekrar gözden geçirmek 

arbden sonra galib;erle mağlül>- yor .Hergü.nkil yazılar bir taraf& 
lar arasında aktedilen muahed~ ve de~tiııınek noktai nazan ka-

bırakılırsa öyle Berlin - Roma bul edilm · • D k 
lerde haksızlık esas olmuştur. O- esın. eme iııtiyor. 

. mihverinin sag' lamlıg" ı, Almanya- Panıı' v Lo dr edil ıb 
nun içın bu muahedeleri değiş _ e n aya en u 
tirmeli. Eski mağlublara haklan nın istediklerini elde etmesi için naslhatin altında asıl söylenmek 
verilmeli gibi... İtalyanın ona sonuna kadar mü- istenen nedir? 

Eski mağ!ılblar kimlerdi?. Baş- zaheret edeceği tarzındaki yazı- Yukarıda kaydedildiği üzere 
lıca AlmLnlar ... Sinyor Musolini !ar görülmüyor. Yalnız esaslı neş- artık Versa:y muahedesi kalma
on bir sene evvel bu davayı ileri riyat umumi harbin yirmi beşinci mıştır. Almanya bu muahededen 
sürmüş, Almanyaya müzaheret yıldönümü münasebetile oluyor. kurtulmuştur. Şimdi muahedeleri 
etmiş ".,e _Almanya ile dost ol • Alman matbuatı yirmi beşinci yıl tadil etmek politikası tavsiye e-
muştu. Sonra diğer bir mağlcıb dolayısile hayli yazılar y8.2ldı. Bu dibmekle ne gibi bir ma·ksad ta-
da Macaristandı. O da kendi sulh veı;ile ile Alman milletinin yine kib ediliyor?. Almanya Versay 
muahedesinin ağırlığından şile! harbe hazır olmasından bahsedil- muahedesinin ağır şartlarından 
yet ediyordu. Musolini Macaris- di.. ve saire... S>yrılmıştır. Fakat Almanyanın 
tanla da dost olmuştu. İşte itaı- İtalya Hariciye NE!'Laretinin çı- müstemlekeleri alınmıştır ki Ver-

yan Başvekili eski muahedeleri kardığı Relazioni İnternaziDnali say muahedi!Sinde bu da vardır. 
değiştirmek davasile Almanya ile isimli meomua 914 ağustosunda, Öyle anlaşılıyor ki Romanın şim-
anlaştı. Nihayet gitgide Berlin - yani umumi harbin çıktığı zaman di Paris ve Lonıdraya vermek is· 
Roma mihveri vücu.de geldi. Bun- ile 939 senesi ağustosundaki va- !ediği nasiha.t şu müstemlekele _ 

RENKLERİN KAMUSU 

HEP TERSİNE 

Japonyada ev yapılırken teme
linden değil, çatısından <başlanır. 
Bunun gibi, arabaların beygirle 
ri de önüne değil, arkasına :ko -
şuiur. 

Japonlar kitablarının son sa
hifesini açarlar, aşağıdan yukarı
ya, satıdan sağdan sola doğru o
kurlar. 

Mektub zarflarının üzerine ilk 
evvel giln.derenin ismini, fatura
ların üstüne de evvela yekunu, 
sonra satıl-an şeyleri yazarlar. 

Japoniar, hayvanları ahıra, kuy
rukları yemlik tarafına gllmek ü 
zere ·bağlarlar. 

Japon evlerinin ka~nlan açıl

maz, sağa veya sola doğru sürü -
lür. 

Japonlar, resmi ziyafetlerdeki 
nutukları yemek bittikten son
ra değil, başlamadan söylerler. 

Bir yere gittikleri, bir salona 
girdikleri zaman şapkalarını de
ğil, ayakkaplarını çıkarırlar. Bü
tün bunları gayet talbii .görürler. 

BİRA 

HAYAT BU 
1 Yazan: K. NEDRET 1 
·----1 

Cumhuriyet ... Yeni Sabah ... 
Tan ... 

Tramvay durak yerinde gazete 
müvezzılerinin çığlıkları kulak -
!arı tırmalıyordu. Yalınayak, so
ğuk parkelerin üzerinde öteye be 
r '.ye seken bir küçükten gazete a1 
dım . Beynim karmakanşıktı. 

•Uykusuz geçen bir gecenin sa
bahında gene iş, her zaman iş• di
ye dü ünüyordum. İş imi bütün 
dikk atimle başardığım halde ,ya· 
şamak, hayat bana neler vade t -
mişti ? Ve bundan sonra edeceği de 
yoktu .. 

Önümden içleri mahşer gibi do
lu tramvaylar gelip geçti. Nisbe -
ten boş birıne atladım. Oturama
dığım ·g bi ayakta da rahatça dur
mak kabil değil ki. Nihayet, zorla 
kartapelerin önündeki boşluğa sı
kışabildım. Etraftaki herkes, bu
runlarını gazetelerinin üstüne iğ
miş, kimi dudaklarını oynatarak:, 
kimi de yalnız gözleriyle her gün
kü safsataları okuyorlardı, bu gü
lünç manzarayı seyir ede ede Te
pebaşına kadar geldik. Orada bir
denbire önümde oturnn keçi sa
kallı, monok.lulu ihtiyarın gazete
sine kayan gözlerim, birinci say
fada şu satırları gördü ... 

cAmerikan ( ... ) otomobil fab
rikasının bir Tükr mühendisi olan 
umumi şark ajanı Nafiz Hakkı ve 
karısı M. Sezarin dün hususi tay- ~ 
~şe~~:i: :~:~:~~:1:~~~\;~ / ~.:ı:ı~:~t~~!e, ~kl;e: ......... l, .. [l;""°'' """ .. , ••~••]••••• ~·••••••••••""i!),.,. .. 
şılandıktan sonra Perepalas oteli- ropdöşambr giymişti_- Parmağın-~ :L .~ . 
ne inmişlerdir.• dakı tek taş, pahalı bır pır lan.ta e- ·-___ - -- , ı 

!arı h"tırlatmağa lüzum vardır. ziyeti mukayese ediyor ve diyor rin de bir an evvel mu"ttefı'k Al-

çünkü İtaly•n matbuatında Al - ki: T manyaya iadesidir. 

manya ile İtalya .arasınıdaki mü- Bugün vaziyeti aydınlatmak i-

Babil civarında yapılan kaztlar
da bir küp, küpün içinde de bira
nın nasıl yapılacağını anlatan bir 
tarife bulundu. Ancak o zaman 
hublon kullanılmıyordu. 
Şu halde çok eski devirlerde de 

bira içiyorlarmış demek. 

Bir kaç satır tutan bu havadisin lektrlk ziyası altında göz alan pı.- 1 ANKARA RADY05V 
altında da ajanın karısile oeraber rıltılarla ışıldıyordu. Gayri ihti- ~ti /: 
tayyarelerinden inerken alınını• yari gözlerimin önüne mektep ta- ~ DALGA UZUNLU •O l('j' 

Bunun gibi Danzig davası da • T.A.Q 19 74 m. 15195 Kes • ,, bir resmi vardı. Kendi kendım' e·. lebesi Nafiz geldi c· · · ' · "•' 
Versay muahedesinden çıkmıştır. · ımrı, on para T.A P 31,79m 9465 K ıo" cİşte hayat budur• diye söylen- sarfetmiye korkan Nafiz, hattA ar- · "1639 • Kes . .. ot'~ zırheret ve tesımüdün bahsi te. çin yapılac.ak teşebbüs ne Alman-

zelendikçe de Musso!inınin es - yanın, ne de İtalyanın işidir. Ha-
ki muahedeleri yeniden gözden kikatte İl!" Roma ve Berl<in hükü-
gcçirmek yolundaki idıdiıası da metleri ne istediklerini vüzuh ile 
tazelenerek hatıra getiriliyor. çoktan anlatıtılar. Onun için de-

Muahedeleri yeniden gözden g~ mokratlar tarafından alınmış o· 
çirip değıştirmek, fakat hangi lan menfi vaziyet eğer bir gün 
muahedeleri?. Artık Almanya kavgaya varırsa buna şaşmamalı. 
Versay mualıedesinın ağır şart- Pariste ve Londrada peka.La ma-
lanndan kurtulmuş demektir. Ver- lılmdur ki milletler arası gergin· 
say muahedesi artı.k Almanya i- Hği ve ıhtilfıfı halinde Almanya 
çin mevcud değildir. O halde şiın- ile İtalya yanyana yürüyecekler
dı muahedelerin değiştirilmesi sö- dir. Bunlar yalnız menfaat husu-
zü hatıra <başka şeyler getiriyor. sunda değil, filcir sahasınıda da 

Bundan aşağıda bahsedilecek. birbirlerine ",->anüd gös.terecek-
Şimdi İtalyan gazetelerinin al - !erdir. 
dığı vaziyeti ve İtalya Hariciye ita.lya Hariciye Nezaretinin 

mecmuası bundan sonra şu ne
ticeye varıyor: 

Nezaretinin çıkardığı mecmua -
nın yeni bir makalesini işaret et
mek lazım geliyor. Neden Musolininin noktai na-

B umuahedede Danzigin Alman- m 138 es . .., ,. ı---------------1 dim. Fakat yavaş yavaş gözleri- kadaşlarının cebir vazifelerini pa- • ../ 

yadan alındığı yazıldığına göre min önünden bir sis sıyrılır gibi ol- rayla yapıveren Nafiz. Çalışkan- BUGtlN ··ı.ı· 
şimdi muahede deg· ış· tirilecek o- Doktorun Ôgv ""ti · d N-'' N f dı · Od Jllu U erı. u. '"'"'• a iz ... Bu ismi hatırlı- , zekiydi ve açıJ<tıözdü. ilk şaş- Saat 19.05: Müzik ( a 

!ursa Danz;g de Alrnanyaya ve -
Emzl

. k yacaktım. Hemen kendi gazetemi kınlık anları geçtikten sonra söze ği • Pl) 

rilmek lazım gelir meselesi ileri • . çıkardım ve resme dikkatle bak- o başladı.. Saat 19.30: Türk miiziğl .. 1 / 

sürülüyor demektir. S •• k ld U b' b S ·•ı un ı irzada emziğin temiz- ınıya oyu um. zun ,ır oy, - Hayret yahu, kat'iyyen de- aat 20.50: Türk miizı& · or· 
Acaba İtalya kendi hesabına liğine çok dikkat etmek la - yapılı bir vücud. Acaba nereden ğişmemişsin. Bak bana, eski ha- ......... - Hicaz peşrevi, 2 ,.... ıJ<I' 

neler istiyor? İtalya Hariciye Ne- zımdır. Bir emziğin iyi olma- ve nasıl tanıyordum? Kı.rndi? !imden çok farklıyım değil mi? Te- Suphi - Hicaz beste: ııııJı:t~f · 
zaretinin mecmuası istenen şey - sı için iktıza eden şerait şişe, Bütün gün aklım onunla meş • sadüfe bak azizim, seni burada bu- hüsnüanına. 3 - Hafıı: ~ıı> ı? 
1erin adını söylemiyor. Yalnız meme ve bunun şişeye rabtı· gul oldu. Kafamda bu isım bir is· lacağımı 81<lıma bile getirmemiş· Hicaz şarkı: Sevdayı ruıı;~ 
bundan sonra yeni bir kavgaya na hizmet eden diğer madd~ tifham gibi yer etmişti. Düşün - tim. Biz insanlar, emin ol ki her eline. 4 - ......... - Ud ~1 : 
meydan kalmamak üzere nasilıa.t !erin kolaylıkla ~emiz.!ene - düm, başım çatlıyacak kadar dü- şeyimizi tesadüf denilen şu mef- 5 - Yesari Asım - Hicaz ııJ eJI' 
veriyor ve bunun için de daha iyi bilecek derecede olması, şişe- şündüm ve buldum. Nafiz Nafiz, huma borçluyuz. Bizim efendimiz, Sazlar çalınır. 6 - Birnen Ş f 
çare Musolininin kaç sene evvel nin bir çocuğu doyurmağa 48 Nafiz ... Bu adam sınıf, sıra ar- hamimiz, ve azrailimiz hep tesa- Hüseyni şarkı: İçtim su~:~ 
ileri sürdüğü ve bu sayede dost- kafi süt alacak hacim ve kı.t'a- kadaşım Nafizdi. Akşamı zor et- düftür. Ah dostum, o ne iyi şeydir cuşkun derenin. 7 - Udi t> .. ~~r 
!ar kazandığı iddiayı tekrar etmiş da bulunması, memesinin ne tim, daire tatil olur olmaz yallah bilsen... • Karcigar şarkı: Varken ~~ı· 
oluyor. Vaziyeti aydınlatmak için sert ve ne de pek yumuşak ol- Perepalasa. metrdotele kartımı Bu sırada fraklar giymiş bir gar- de. 8 - ......... - Karciaaı:.Jllf'>~ 
bunu İngiltere ile Fransanın yap- mayıp südü kolaylıkla ve mun verdim... son, gümüş bir tepsi içinde getir- Bilmem ki safa, neş'e bU 

0 

.1~ ><ıı)ış). 

malan lazım geldiği bahsi ise ay- tazam akıttırması lazımdır. Geniş bir salon, karşıda abanoz diği nefis içki sofrasını önümüz - 9 - Refik Fersan - ın 10 " 
rıca nazarı dikkati celbediyor. Ma- Emzik kullanıldıkça sıcak bir yazıhane, üstü kitap ve dosya- deki küçük sehpaya bıraktı.. şaııkı: Her güzel bağınd~1 p)I' 

- Cağaloğlu: Çifte Saraylar Sinema Bahçesinde =ı ziyi tasfiye ederek istilobale göre su ile yıkanmalıdır. Meme ve !arla kaplı ... Önünde de bizim Na- Nafiz mütemadiyen söylüyordu, Sadettin Kaynak - Hüseyw 
Her &kşam saat lll den 22 ye kadar sulhu kuvvetlendirmek için bü _ sair aksamında bir bozukluk fiz. Beni görünce yerinden fırladı. dinledim ve anladım J<i mektep kü ·Göresin mi geldi. şt. ~ Meşhur l.Uısı.r K ı• K ı• ve arkadatları icrayı tün devletlerin iştirakile konfe- varsa derhal değiştirilmelidir. - Sen ha? Ne tesadüf Allahım. talebesi Nafiz kat'iyyen değişmiş- Saat 21.45: Neş'eli plaııl Rakkaseııı ahenk etmektedir ferans akdi fikri neden Romada Çünkü çocuğun sıhhati bu va- Diye bağırdı. Sarıldık. tir. Hep ayni açık gözlülük .. Cö- Saat 21.50: Müzik .. oı 

Sa • 22 d ve Berlın' de hoş goru" "lmedi?. K·- sıtalar ile k•ndisine ıç· irilen Yanyana aynı sırada geçen ta· riişmiyelidenberi nerelerde oldu- Saat 22: Müzik (l{üçül< ı / 
•: .. en sonra Jınemada ÇIPLAK MELEK filmi gösterilmek· ~ ~ ) 

t d Fil ı f 

1 

südün bozulmamasına mu"te- !ebelik hayatımızın müşterek ha· ğunu ve şimdi nereden geldiğini kestra - Şef: Necip Aşkıll· ,~r 
e ı.-. •m er ha tada iki defa değişir. Fiyatlar: 10-15-20 kuruştur. abalık toplantılara gidilmek iı;- •c1' '' de o tatlı günleri canlandırdı. Kar- (Devamı 7 inci sayfada) nü. 2 - Arnold Meister • ,,6' ~====~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~te~n~m~ı~·y~o~rd;u~d~a~o~n~d;an;·~~~~~~~v~a~k~k~ıft~ır~-~H~e~l;e~b~u~sı~c~a~kl~ar~d;a·=·~~t~ır~a:l~ar~ı~,~g~ayr~i~ih~t:iy~an~·:g~ö:z~le:r~im~iz=-~~s:o:rd:u:m~-~Ö~n:ü:n:de:k:i~:k~ad:eh~inı~-~b:i~r W'illyEI1gel-Berger • ..., ~J· 

Dedi. Durduğu yerde bir aslan gibi homurda· hemya rapsodisi. 3 - rfes' ıııı' nıyordu: Ondan sonra, o bizi arasın .. İş buradan bir çı- ba - Loreley şarkısı üzetiıle $e~ 
- Demın, sen bırdenbire beni uyuşturdun .. Ne kabilelim! tezi. 4 - Robert Vollsted

1

, ıeı' yapt•ğımı bilmedim. Ne diye bu herifin ayaklarına Ve. Ağır bir küfür savurarak: devam etti: kardeşler. 4 
- Scmid(tğc:~-ı~'. kapandık. ne diye yalvardık?. - Zaten, ben her şeyi gözüme aldırdım. Ne Bana daima söyle a . 

9 ıt
0 

Saniyeler geçtikçe kızıyor, morarıyor, sesi ka- m~ktep, ne medrese. ne şu, ne bu? .. Alır başımızı 6 
- Franz Lehar • Nıılıil' Ş'ıl" tııa,:yordu: g'derız. Kaç gecedir, yalının etrafında bir hırsız termezzo.) 

8 
- LuınbYe • 

- Belkis ben şimdi şu kapıyı bir tekmede de- gibi dolaşıyorum. panya (Galop.) 
Bugün olmasa yarın, yarın olmazsa öbürgün 

mutlaka içeriye girecek bir kasırga gibi yalının 

içiıııle esecektim. Daha olmazsa bir kaç arkadaş, 

b~ş on külhan.beyi bulup yine bu işi yapacaktım ... 
Fakat, sen beni fena ettİn. Ne diye ağlarsın, beni 
de ağlatırsın da, bu herifin ayağına kapatırsın. Ken
dimizi koruda mıyız zannettik, ne oldu, 'bilmem ki? .. 

1357 Hicı1 \ 135' ııııııJ 
vireceğim . Beraber dışarıya çıkacağız. Sen doğru 
kapıya koş , kimseye tutulma. Ben önüme gelecek· 
!eri behemehal haklarım. Görsünler, bakalım?. 

Dedi. Gözleri ile etrafı araştırmıya başladı. 

- Kafalarına çarparak birer birer bunları g~ 
bertecek bir şey yok mu buralarda? 

:au lafı söylerken gözlerinde sanki alev fışkın. 
yor, yüzü kılıktan kılığa giriyordu. 

- Yumruklarım da yeter. Görsünler .. 
Diye avuçlarını sıktı, bana birdnebire bir kor 

ku geldi: 

- Aman Cahit .. Neler düşünüyorsun? Hiç ÖY' 

le şeyler yapılır mı? Sonra hapishanelerde çürürüz, 
Dedim. Hiç ne deminki ne benim şimdiye kı.

dar :anıdığım Cahit değildi. Yüzüme elik dik ba.
kıyordu: 

-- Adam sen de .. 

Dedi, çok kı.sa, çok sert sordu: 
- Sa.na bir şey yaptı mı? 
- Hayır .. 
Dedim. Bileğimden koparacak gibi tutup sıktı: 
- Doğru söyle .. 

Hayret içnideydim. Bu kuvveti, bu cesareti, bu 
yılmazlığı nereden buluyordu?. Bir taraftan da ho
şuma gidiyordu. Seven bir erkeğin, deliren bir er
keğin coşkun müdafaası, onun erkekliği, onun ka
badayılığı: 

- Hakikaten bir şey yapmadı. 
- Nasıl olur?. Kaç gece bu ... 
- · Bırakmadım ki.. 

- Ben hep seni bekliyordwn. Beni kurtaraca
tını biliyordum. 

Yine, ben ııordum: 

- Bugün nasıl gelebildin? .. 

- Önce senin mektubunu aldım. Sabahleyin de 
bır harem ağası geldi, paşa hemen sizi istiyor ... 
DedL 

- Peki. Ben şimdi 
mı sayılıyorum? .. 

-· Öyleymiş .. 

bu adamın sahiden karısı 

- Amma nikah benim rızamıa oımaaı ıd ... 

- Kaç gündür, işte kimseye bunu anlatama-
dım ki! .. Nasıl olur, diyorlar. Böyle basbayağı oldu

ğunu gözlerine sokmak için bilmem ne yapmalı? .. 

.So!lra, herif heııkesin ağzını kapayacak vaziyette. 
Kime bir kese altın verse bütün işi uyutur. 

- Peki ne olacak?. 

- Hiç bir şey ohnıyacaık. Buradan şimdi sen! 
alıp çıkaracağım. 

Fakat, ben bir türlü içimden kabadayılıkla bu· 
radan çıkmanın kabil olabileceğine inanmıyordum. 
Ne de olsa yalının içi adam dolu. İnsanı bir kaşık 
suda boğarlar. Bunu birdenbire Cahide de söyliy~ 
t.'!iyordum. Yıwaş yavaş inandırayım dedim: 

- Cahitciğim, biz buradan daha başka türlü 
çıkamaz mıyız? 

Uzun uzun gözlerimin içine baktı: 
- Mese!A, nasıl? .. 
- Nasıl mı. <bir hile, bir oyunla ... 
- Bu~ mü? lllctıamı 11Gf') 

Cemaziyel8.hir Ağus10' 
28 1 1/oı 
--~loı 
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1 Trakya Mektubları f -
Bulgaristandan Gelen 
Göçmenler Anlatıyor 

GVJ"Dt.lli'Ul"l 
'U.d.. il ::! :.!JB .. nı .. U' Bu Güzel Kimdir ? 
HESAB 

İhtiyar büyük baba ilk mekteb 
talebesi torununa sordu: 

- Günde beş kuruş, haftada kaç 
kuruş eder?. 

ÇOK GEÇMEZ TANIRSINIZ! .• 

~ğün Akşamı Bir Çok Silahlı Adamlar Gelinin 
llnduğu Odaya Girdiler Ve Kızı Alıp Götürdüler 

~ıı.ıı.~--------

Çocuk derhal oevıob verdi: 1 
- Otuz beş kuruş. 

IBüyükbaba sevindi: l 
- Aferin, dedi, al sana otuz beş 

kuruş! 

Çocuk müteessir oldu: 

!IU:H:MED HİCRET 1 
~ep 
faııııd ostası 8 i 40 geçe Sirke-
pirt an ayrı:dı. Bulunduğum 

ııııand : Yo!c a benden başka da-
14 01 u Vardı. Ben pencere ya
! uruyord td elo· . um. Karşımda, la-

' t . biselı, orta boylu, gözlük-
. ır 

~Ya zat bulunuyordu. Bu 
e~~da, kendısine ç<>k ben

~ loeıı~ uı on, on iki yaşlarında 
, vardı. Benimle ayni ka-

oturan da genç bir köylü 

tren h 
~ 'Ilı areket edince karşımda-
te ..ı Yo~~am bana ve yanımdaki 

ll· uya baktı: 
lıe: ig~rlar olsun!. Dedi. 

'ıı. ltiıııiz de mukabelede bu -

,,:'14 ad 
""'*ıi am ceıbinden bir sabah 
~ı.Ye çı~ardı. Kısa bir müddet 
1<ra1ı: go zgezdirdi · sonra kat-

Y ' 'l'fer annıa bıraktı. Bana: 
), lord eye gidiyorsun evltıd? di
' u. 

.4.!Pull 
L~n Uya! cevabını verdim. 
"il. de :Muradlıya gidiyorıım, 

~0Yıu 
'\' arkadaşa döndü: 
, a sen• ' ıı . 
~ adımk .... 
ı}fn oyune ... 
~r Çi~adımköyüne varıncaya 
İı. tin ~ Uıkten, buseneki mah -
~ reketinden, Trakyada-
~ ınrn d 
\·bura a an, siyasetten, şura -
~ lıadı da~ bahsettik. Köylü yol
~~ llıkoyünde indi. Trenimiz 
ıı,~ daki~nda fazla kalmadı. Bir
ı~lı:- a sonra hareket etti. 
~a 8°Yİiııden ayrılınca yaşlı 

~!ordum: 
, ~ 1'radlının içinden misiniz? 
'I <l\>et "k· '4ka ' ı ı sene evvel Muradlı-

!\ edild· \' ım. 
a. d 

'~Y~t emek göçmensiniz?. 
t'i .. 

'ıı~•den geld.niz?. 
l'f garistandan .. 
ası1 Ye . h 

lııı, ' nı ayatınızdan mem-
~a~ sunuz? 

lfı.ı, ı larında büyük sevincinin 
~l~kunuyordu. Gülümsedi: 

Sııs uetıe evi' d d d. lb ı . tu. lJ a , e ı, e ette ... 
1 ~kra zun uzun düşündü, son

\'ıı~Yüzüme baktı . 
~tca tca vatan hasreti çektik, 
~, ana •and k vatanın hasret acısiy

' l 01kk ·· 
: •tr:ıt ettim. Yüzünde, gözleri-
.. t ında 1 
~-.'•d • a nında elem ve ke-
l· 'llu. ~ •den çizgiler hasıl ol -
1 iilıııerazide yaşamış olduğu ka
~~a 1 hatırladığı belli idi. 

il n saçlarını gösterdi: 

'•t~nlar Yabancı memlekette, 
.ılıti ağardı .. 

(Qıı Yarlıkt 
t1ıı'''i ile an feri kaçmış ela 
~~en dı§a kısa bir müddet pence
~ lı, nih tısını seyretti. Baktı, 
~ •~ıtd ayet .gözlerini pencere-

! Çıkı, Cebınden bir on birlik 
ı.. •!es ardı. Bir sigara yaktı, bir 
"f~dı: Çekti, sonra anlatmağa 

b~ı "l'~tk· . 
ia ist 1Yeye gelineiye kadar 

~ .. ı..n bi:nda, Deliormandaki köy
~ ıo0 ıncte hoca idim. Köyü -
~~ ııı aı~-l2o hane idi. Bu 120 ha
\,_de ikt Yukarı 50 evi Türk idi. 

t ıı mektep vardı Birı· Türk , 
llı U] • ' 
l.ı ltt~hi gar mektebi.. Ben Türk 

~''-tehi~· muallimlerindendim .. 
"llı '""de .. Ilı· Vard · uç de Bulgar mu -
~~ lle ko ı. lter sene mektep büt
~~ it aiJe~a~ Para salma suretile 

ltCıırıet erınden tahsil edilirdi. 
.. ~ lı 01_ tarafından tayin edi -
~t "Sar öğ 
l%Q ~er8 v retmenler, haftada 8 
tı •e\·· erdıkleri halde avda 
~~ . ~ . 
~ lııek.• 1Yorlardı. Halbuki her 
~}<lata ;Pte 5 saat çalışan Türk 
~ bl"ııu . .., a senede 8000 leva veri-

b '"•nu · ııı~, ıır , "er 1 tnuallimlerine faz-
•ı.h..ıı m~lertnin sebebi şu idi: 

bul<:eııni kabartmak, 

• 
- Keşke elli deseydim büyük 

baba! 

KRALİÇE 

Çok, amma çok eskiden İngilte
rede kadınların sahneye çıkıp rol 1 

yapmaları yasaktı. Tıpkı biz m or
ta oyununda olduğu gibi İngilte- ı 
rede de erkekler kadın kıyafeLne 
girip tiyatro oynarlardı. 

iBir gece kral İkinci Şarl bir tür
lü oyun başlamayınca kızdı. tiyat- j 
ronun direktörünü çağırdı: 

- Neden başlamıyorsunuz? 1 
Direktör ellerini uğuşturdu: 
- Malumu ihsanınız bu geceki 

oyunda kraliçe rolü var. 

• 

Muradlıda göç men kızlan 
-E? ... 
- Kraliçe! tıraş oluyort. 

Türk halka fazla para salmak .. 
HükıiMetin diğer vergileri esasen 
çok agırdı. Türk halkı bunları m~ 
killatla ödiyebiliyordu. Türk mek
tebi bütçesindeki para miktan art
tırılınca. halk hisselerine düşeni 

veremıyor, bunun üzerine mek -
teb de kapatılıyordu. Deliormanın 
köylerinde sekiz on Türk mekte
bi bu suretle kapattırılmıştır .. 

Orada Türk aileleri canlarından, 
mallarından emin değillerdi. Her
hangi bir Türk borçlandığı, sıkış

tığı anlaşılınca menkul ve gayri 
menkul emvali sudan ucuz 

fiyatla satılır, kendisinin ve ailesi• 
nin aç ve sefil sürünmesine sebe
biyet verirlerdi.. 
Sık sık Türk evleri basılırdı. Bu-

1 
raya gelmeden üç yıl önce, bir ilk
bahar gecesi, evimde refikam ve 
çocuklarımla beraber uyuyordum. 
Birdenbire b ir gürültü ile uyan
dım, kalktım. Vakit sabaha yakın

dı. Sokak kapısı hızlı hızlı çalını
yordu. Aşağıya indim, kapıyı aç
tım. Kapıda bir çavuş ile iki ne
fer vardı. Çavuş: 

- Silah arıyacağız! dedi. İçeri
(Devamı 7 inci sayfada) 

YIKAMIŞ 

Babası saatini evırıp çevırd1, 

kulağına götürdü: 
- Garib şey, dedi. 
Oğlu afacan 3ordu: 
- Ne oldu baba? 
- Ne olacak saatim durmuş. 

Muhakkak kirlendi, sildirmeliyirn? 
Afacan pek şaştı: 
- Nasıl olur baba, ben onu dün 

banyoya sokup yıkadım!. Meşhur Olan 
Meçhuller 

Afrika Göllerinin 
Acaib Balıkları 

Sözünde Duran 
Kadın Holivud mantar yetiştirir gi.bi .güzel artist 

yetiştiriyor diyorlar. Fakat dünya insan fab

rikalaI! da herkeı;in gözünü alacak, tornadan 

çekilmi~ kadar düzgün vücudlu, mütenasib 

pndımlı, harikulade bacaklı kadınlar çıkarı
yor. 

Afrika Göllerinde 
Benziyen Acaib 

Afrıkanın Bafra körfezinden Çat 
gölüne kadar uzanan sahasına 

Kamerun diyarı denir ki, bu bü
yük bir yayladır. Şimali kuru so
ğuk, cenubu sıcak ve rütubetlidir. 

Bugüne kadar gerek yolcular. 
gerek kaşifler ve gerek alimler, 
Kamerun halkı balıkla taayyüş et
tikleri halde, o diyarın göllerinde 
bulunan balıkları merak edip in
celememişlerdi. 

Son senelerde ( Afrikanın bu 
mıntaka göllerile Kamerundan ge
çen nehirlerdeki balıklar nihayet 

incelendi ve herkesi hayrette bı
raktı. Bu mıntakada göl ve şehir

lerde yaşamakta olan balıkların, 

file, ata, deveye benzedikleri gö
rüldü. 

Bu nevi balıklardaki en dikka
te şayanı Mormüd adını verdikle
ri balıktır. Tam yüz yirmi cinsi 
bulunan bu balığın ağzında fil hor

tumu gibi bir hortum vardır . Balı

ğın ağzı hortumun altında ve di
bindedir. Mormüd'lerin ağzı küçü

cük ve üç dişlidir. Bilhassa kabuk
lu hayvanlar yerler ve yemek için 
de tıpkı filler gibi hortumlarile a
ğızlarına sokarlar. 

Morimidler vücudları müte -

nasip değildir. Bazan kuyrukları, 
hazan da hortumları vücudların

dan çok büyük ve çok daha uzun 
olur. 

Herhalde eski Mısırlılar bu cins 
balıkları tutmuş olacaklar k i, Mı
sı rkitaplarında bu balığın hakke
dilmiş resimleri vardır. 

Morimidler kadar acayıb bir 

balık da Ganotoncm adını verdik
leri balıktır. Bu balığın göğsünde 

dört ayak yerini tutan dört kanad 
ve sırtında da tıpkı deve gibi, bir 
veya iki kambur vardır. 

İşin asıl tuhafı bu balığın tıpkı 

deve gibi geviş getirmesidir. K ar
nını doyurduktan sonra, geri ka -

lan yiyeceğini ağzının bir köşesin
deki torbaya biriktirip acıktığın -
da geviş getirmektedir. 

Morm\d balığını görenler, kuy-

File, Ata, Deveye 
Balıklar Vardır 

- 1 

ruk ve kanad müstesna, at gördü 
lerıni sanmaktadırlar. Bu balığın 

başı tıpkı at başıdır. Kalın ve par
lak dişleri, yassı dili vardır. 

Bunlardan başka Afrika gölle
rinde tavşana, köpeğe, kurda ve 

kaza benziyen balıklar tutulmuş
tur. 

Geçen hafta da, Fransız alimle
rinden biri P aris hayvanat ensti

tüsüne K amerunda leylek tipi bir 
balık tuttuğıınu telgrafla bildirdi. 

Bu balığın uzun bir gagası olduğu 
gibi, yüzme kanadları da ince ve 
çok uzunmuş. 

Bu acayib balıklardan bir kıs-
mının etini 
bır kısmını 

tekrar suya 

Mısırlılar yemekte, 
ise avladıktan sonra 
atmaktadırlar. 

Resmini gördüğünüz güzel kadın kimdir? 

Bugün malıim değil Hı,ılivuddaki binlerce fi

güran erasından bir kız. Fakat yarın muhak

kak ki. en büyük filim yıldızlarından biri o

lacak. Ancak şöhreti ne kadar zaman sürecek? 

hte bu malfun değil. O da, her Holivud yıl

dızı g.bi, bir sabun köpüğüdür. Sönecek, kay

bolacak, kendisile beraber adı da kaybolacak. 

Ekspreste 1 Dostluk Kantarla 
Banyo Ve Duş 

Yolcular Sabahları 
Trende Yıkanabiliyorlar 

Londra ile Edimburg arasında 

işliyen ekspreslere birer !banyo ve 

duş salonu il3.ve edilmiştir. 

Yolcular, saıbahları uyandıkıtan 

kahvealtılarını ettikten sonra ban

yo sal.onuna gidiyorlar, b anyola -

rını alıyorlar, duş yapıyorl.ar. 

Banyo salonlarının boyu 2 met

ro, eni 1 metro 50 nntınu!ir. K a

bineleri de 65 santim murabbaıın

dadır. Bir banyo veya duş fiatı 

bir şilin, yani otuz kuruştur. 

FakatGüzellikAmerikada 
Ölçü iledir 

Ben Güzelim Diyorsunuz Amma 
Ne Malum? Sizi Bir Ôlçelim / 

1 

Güzel Ses Dinliyen 50.000 Kişi 

.Aımerikada her 

şey ölçü iledir. 

Hatta güzellik bi
:ıe. Xendini !ıeN 

keG aşağı yukarı 

güzel farzeder. 
Hele ana :baba, 

1 

Kuzguna yaıvrusu ı 

Anka görünür -
müş. çocuklarını 

güzel görürler. 

Ecnebi gazetelerinde kalabalık bir resim gör
diiğünüz zaman halk Mussolini veya Hitlerin nut
kunu dinliyor sanmayınız . Hem esasen o gördüğü
nüz kalabalık resimlerin hepsi montajdır. Halbuki 
resmimizde gördüğünüz kalabalık fotoğraf oyunu 

değüdir. Amerikada m~hur artist Llli Pons çok 
bıiyiik rağbet görüyor ve verdiği açık hıwa kon
serlerine e lli <bin kişi geliyor. İşte re.mı.imiz, giıizel 
su, güzel musiki dinlemek için koşup gelen halkın 
bir kısmını eöstermektedir, 

Bir de kendi 
kendiler ine gü -
zelleşmek için uğ- "" 
raşanlar varoır. 

Şişmanladık derler, zayıflamağa 

kalkarlar. Zayıfladık derler, biraz 
faz la yiyip et bağlarlar. 

Acaba her şişman çirkin midir? 
Her zayıf güzel olur mu dersiniz? 

Amerika güzelliğin ölçüsünü 

buldu. Bir met.re uzundan kulak 
alı tına bir düz çi.ııgi çizilecek va 

kulak memesinden bu çi.ııgiye düz 
-bir çizgi indirilecek oluTsa iltisak 

noktaları şu ka.dar olacak. 

Göğüs <büyüklüğü, kalça ve trol 

kalınlığı. bel inceliği, ayak ve el 

küçüklüğü bap ölçüye Ubidlr. 

Peki amma Amerikada güzeJ.. 
lUcl.erlni ölçtürmek iatiyen binler-

ce ve blnleroe kişi var. Bunları ölç
mek kolay mı .. 

Kolay!.. B ir alet icad ettiler. Bu 
aletin ölçülü telleri. önünde duran
ların güzellik seviyelerini iki da

kikada teabit etmek ka'bll ohzyor. 
Bu Alet Amreikad.a, bilhassa ka

dınlar arasında çok rağbet gör -
mektedir. 

Kanada'da Altın 
İngiliz guetelerinde okundu 

ğuna göre Kanadınun §imallnda 
yeniden bir altın madeni keşfe • 
dilmiştir. Bu maden Yel - KnJf cı.. 
varındadır. 
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fSTANBUL KAPID 
VE BfiANS SARA 

No.66 Yazan: M. SAMİ KARAYEL 

.Meslek Seçmek 
Istiyen Gençlere 

Dilber Anna Sultan Mehmedin 
Tahta Çıkışını Hayretle Karşıladı 

(Çocuk babalan ve velileri 
ile kendilerine bir meslek 
intibah etmek istiyen eenç· 
)ere bir kolaylık olmak ü
zere memleketimizdeki mek
teblerin kayıd ve kabul şart
lannı sıra ile derce devam 
ediyoruI.) 

Meyve Enstitüsü 
Ve Fidanlığı 

Büyükderede bulunan bu ens
titü İstanbul vil.8.yetine bağlıdır. 

Meyva cinslerinin çoğaltılması ve 
ıslahile meşguldür. Burada tidan 
çoğaltıl.r ve halka dağıtılır. Ens
titilye, ilk tahsilini bitirmiş köy 
çocıikları tercihan kab_ul edilir. 
40 k.işi:lik kadrosu vardır. Tedri -
sat geceleri, birer saat devam e
den konferanslar şeklindedir. Ta
lebt, gündüzleri tarlada çalıştırı

lır. Kendilerine yevmiye 55 ku.-uş 
verilir. Enstitüde kat'i bir devam 
müddeti yoktur. Talebe istidadı
na göre asgari bir sene azami iki 
senedir. Bu devreyi b:1irenler, 
fenni ağaç bakımı, ağaç hasta -
lıklarının tedavisini öğrenmiş o
lurlar. Mezunlara birer tasdikna
ID€ verilir. 

H 

Uzüntüsünden Bütün Gecelerini Haram Ederek 
Sabahlara Kadar Ağladı. Orhanın Aşkile 

Kıvranıp Duruyordu 
Şimdi dayağı yeyince sınmış -

lardı. Biraz daha ileri gidrlerse 
İ kökünden .kılıçtan ~ecıeklerini 
biliyorlardı. 

Bir .gün Sultan Mehmed, yeni
çeri ağasına şöyle bağırmıştı: 

- Ecdadım, bu hıristiyan ço -
cuklarını toplıyar..k bir ocak te
ali; etmekle din ve devlete hizmet 
etmişlerdir ... Dinin emri müslü
manları çoğaltmaktır. Bizim de 
maksad ve gayemiz kelimetullahl 
dilnyanın öbür ucuna isal eyie
ınektlr. Fakat; din ve devlete sa
dık birer bende olmazlar ise der
hal hepsini kılıçtan geçirir kökle
rini yok ederim ... Sipahi kullarım 
pıisillu ocaklar tesis ey !erim. 

Yeniçeri ağası padişahın bu ga
zabı karşısında titredi. Keıı.dlsl 

de bir Rum devşirmesinden olup 
ocakta feyiz alarak yeniçeri ağa
lığına kadar yükselmiş bir kuldu. 

Sultan Mehmed, lafını çekinme
den apaçık söylüyordu. Yeni

~ri ağası padişahın bu sözlerini 
kimsecik!ere söy liyemezdl. 

Padişah, bütün bu dahili icra -
atları vücude getirirken bir yan
dan da hariçle me~ldü. Vene -
dik, Macar, Ulah, Leh, Nemçe, 
Mısır, Bizans ve sair elçileri Sul
tan M~hıne& ~ahta çıkjığından 
dolayı F.drineye heyetıler gönde 
rerek tebrık ediyorlardı. Bolca 
hediyeler getirmişlerdi. 

Sultan Mehmd, geren ecnebi he
yetlerine ayrı ayrı iltifatlarda bu
lundu. Kendilerine teminat ver
di. Yeni sulh muahedleri akdet
ti. Eskileri teodid eyiedi. 

Bilhassa; sureti mahsusada ge
len Bizans heyetine fazlaca ilti
fatta bulunarak bahası Muradın 
f!izansa gO.Stel'diği sulh siyasetin
de devam edeceğini söyledi. 

Binzanslılar, Sultan Mehmedin 
verdiği teminatı samimi bir kalb
le kabul ve müsterihane memle -
Jı:etlerıne avdet etmişlerdi. 

* Veziriazam H&1il Paşanın sara-
yında bulunan dilber Anna. Sul
tan Mehmedin birdenbire tahta 
çıkmasını ha 'fetle karşılamıştı. U
~üntüsünden bütün gecelerini ha
ram ederek sabahlara kadar ağ -
ladı. Aylardanberi kalbinde sak
ladığı Orhanın aşkını ıirtık dışarı 

vurmalıydı. Esasen göz yaşlan 
çektiği ıztırabların delili idi. 

Halil Paşa; Anna ile Orhan ara
sında geçen maceraya vakıf değil

di. 
Fakat; Annanm Sultan Meh -

med tahta geldiği gündenberi key
tinln kaçtığına vakıftı. Pa'ia; An
nanın bıı haline başka manalar 
11eriyordu. Zannediyordu ki; An
na da efendisi gibi Sultan Me1ı -
medln tahta gelmesine üzlılınüşttl. 

Veziriazam, biraz ortalık dü -
wldikte" sonra, bir gece Annası
na sordu: 

- Iki gözüm nedir bu üzüntiln 
yüzün gülmez oldu? 

Anna; içindeki derdi saklama
d ı ve faşetti: 

- Paşam; ben artık Edirnede 
kalamam, müsaade ederseniz va
tanıırna dÖneceğim. 

- Bu nasıl söz? Hiç senden ay
rılmak k•bil mı?. 

- Bir dakika bi'~ bundan sonra 
oturamam Osmanlı ülkesinde ..• 

- Ne biçim söz bu?J. 
- Böyle işte .. 
- Sebebini izah et'. 
.Amıa; ağlıyara-k Orhanla olan 

macerasını ve nasıl olup da Edir
neye geldiğini ve Sultan Mehme -
din tahta çıkmasile bütün llmld-

!erinin berhava olduğunu tafııi

latile anlattı. 
Veziriazam; Annanın bu ifşaatı 

karşısında duralayıp kalmıştı. No
tarasa kızacağı yerde bilakis da
ha ziyade memnuniyet getirmişti. 
Demek ki ne de olsa Bizansın baş 
amirali veziriazam Notaras ken
disini düşünüyordu. 

Fakat; Bizansın kabahatleri bü
yüktü. Eğer, şehzade Orhanı ta
Jeb ettiği veçhile salıvermişler 

olsaydı Sultan Mehmed, tahta ge
çemezdi. Şimdi Bizans için felA
ket büyüktü. Ne de o!Sa şimdilik 
kendisi tehlikeyi atlatmış bulu -
nuyordu. 

Halil Paşa; Annanın bu ifşaatı 
üzerine biraz düşündü ve şu mu
kabelede bulundu: 

- Allah, Allah bu ne tuhaf şey 

böyle? ... Neden şimdiye kadar 
bunu benden sakladın?. 

- Notaras, söylemememi ten
bih etmişti?. 

- İyi amma; Bizansa gitmiş ol
sanız da almazlar sizi!. 

- Siz beni bırakınız ben gire
rlm Bizansa ... 

- Tutaralrsa; tekrar dışarı a
tarlar ve yahud <la ·bir manastıra 
atın mahvederler seni... 

- Ne olursam olayım?. Beni 
salıvermenizi rica ederim. Eğer 

salıvermezseniz intihar ederim. 
Diye, kat'i olarak söyleyince, 

Halil Paşa kızı yanında tutamıya
yacağ.mı anladı. Vücudünden is
tifade etmek üzere bir plan dü
şündü ve Annaya şu teklifte bu
lundu. 

(Devamı var) 

Çinde Süngü Süngüye Muharebe 
Hong-Kong H (A.A) - Ckekiai ajansı bildiriyor. 
Peiping - Honl<ov v~ Tientsin - Pukov şimendifer hatları uzunlu

#Unda bulunan Çin kuvvetleri şiddetli mukabil taarruza geçerek Tien
tsin'in cenubundaki J r.pon kıt' alarmı büyük bir hezimete uqratmışlar
dır. Şimdi müdafaa noktaları arayan Japonları takib etmektedirler. 

Diğer cihetten Yangtze nehrinin ceunbunda tahaşşüd eden 15.000 
Çin askeri birkaç gündenberi Mongham ile Taihu arasında bulunan 
düşman kıt'alarına t.ıarruz ederek üç şeıhri istirdat etmeğe muvaffak 
olınu§lardır. 

Chungking 14 (A.A.) - Vkekiai ajansı bıldiriyor: 
Shdnsi'nin ccTiubı• şarkisinde bulunan Çin kuvvetleri düşman mev

zilerine kar§ı uıııum! bir taarruza geçmişlerdir. Süngü süngüye 3 saat 
devam eden bir çarp!~madan sonra Japonlar sahada bir çok ölü bıra
karak geri çekılmışlerdir. 

Bir Tayyare Denize 
Düştü 

Rio - de jnneym 14 (A.A.)
Miamid<!n gelen Panair ismindeki 
deniz tayyaresi Cobras adası ci
varında batmıştır. 

Kaza neticesinde 12 kişi ölmüş, 
4 kişı ağır surette yara'laruruştır. 

DEVREDİLECEK iHTİRA 
BERATI 

.Kendi kendine pişen Elektrod
lar için Elektrod kütlesi. hakkın
daki ihtira için alınmış olan 2 ey
lUl 1929 tarih ve 1261 numaralı ih
tira beratının ihtiva ettiği hukuk 
bu kere başkasına devir ve yahut 
icadı Türkiyede mevkii fiile koy
mak için icara dahi verileceği tek
lif edilmekte olmakla b1' hususta 
fazla malumat almak isteyenlerin 
Galatada Aslan han 5 inci kat 1-3 
numaralara müracaat eylemeleri 

ilan olunur. 

T.· C. ZiRAAT BANKASI 

Para biriktirenlere 28,800 lira ikramiye verecek 
Ziraat BNıkaııında kumbaralı ve lhbanııı taaıırruf besablarmda en u 51 llruı lıalıuıaıılara rerw• 

' 4efa ~leeelı .lı:ıır'a ile apiıdaki pllna Ciin llıramiye dııtıtılncalıtu: 

4 Aded 1,000 Liralık 4,000 Lira 
4 » 5QQ D 2,000 
4 » 250 1 1,000 
40 D 100 1 4,000 

100 » 50 ıı 5,000 • 
120 il 40 ıı 4,800 il 

160 )) 20 • 3,200 " 
DİKKAT: Desablanndald paralar bir -
takdirde % 20 fazlasile verilecektir. 

içinde 500 liradan apiı dllpnlyenlere lbamJ;ye plıtıll 

p.. Kur'alar senede t defa, \ Eylfil, 1 Blrlncikln un. 1 Mart ve 1 Bufran tarihlerinde ~ekilecektir. 

Mektubları : Son MülAkatt~~ 
Sonra Fuarda 

Labirent, 
Perili Ev, 
Alp Dağı 

dera
(1 inci sahifecıeıı f~ 

Almanya Hariciye Nnıırı .~ 
. . il•'''' Ribbentrop Uc, Ital~ a 

1 

Bu Sene Fuar Tam Manasile 
Enternasyonal Karakterini 

İktisab Etmiştir 
İzmir, (Son Telçai- !tir çok 

Avrupa fuarlarından da mükem
mel ve zengin şekilde bazı.dan -
mış 01611 İzmir enternasyonal fu
arı 20 ağustooıa açılacak, 31 gün 
ve ge<:e İzmirin 'büyük bayramı 
şeklinde devam edecek ve 20 ey
lul gecesi saat ikide kapanacak
tır. 9 uncu İzmir enternasyonal 
fuarını Başvekil Refik Saydam 
açacaktır. Bu münasebetle sayın 
Başvekilimizin mühim bir nutuk 
irad buyuracakları haber alınmış
tır. Fuarın açıldığı a~am, fuar 
komitesi tarafından Başvekilimiz 
şerefine fuar gazinosunda bir zi
yafet verilecektir. Ziyaietıte fuarın 
açılma merasiminde bulunacak 
Vekillerimiz, ecndbi devletler se
firleri ve meb'uslarımız da iştirak 
edeceklerdir. 
Başta Yavuz zırhlısı olduğu hal

de şanlı donanmamız fuar müd -
delince İ7.mır limanında buluna
caktır. Fuarı ziyaret edecekler, 
bu suretle şanlı donanmamızı da 
ziyaret imkanl!lı elde etmiş ola
caklardır. 

Bu senekı fuarda en mühim e
ser 100 hın liraya inşa cttJrilen 
sergi sarayıdır. Sergi sarayının 
stand ve vitrınleri , tamamen ki -
ralanmıştır. 

Yalnız A pavyonu - 500 metre 
karedir - Almanya devleti için ay
rılmıştır. Dost ve kardeş İran dev
leti için de sergı sarayında güzel 
bir yer ayrılmıştı». 

Ecn<ibi devletler pavyonları in
şaatı bitmiş. dekorasyon işlerine 

başlamnıştır. İz.mir enternasyonal 
fuarı, bu sene enterna.syonal ka
ral<terini tam manasile iktisab e1-
ıniştir. Bu seneki fuara on ecnebi 
devlet iştirak etmekıtedir. 

Kültürpark ve fuar sahasının 
proğramı dokuz senelikti, hüku
metimizin her sene devam eden 
yardım!an ve İzmir belediye ve 
fuar komitesi reisi Dr. Behçet Uz 
un verimli çalışması sayesinde bu 
büyük ve mühim eser üç senede 
tamamlanmıştır. 

Bu seneki fuarda eğlence •tesis
leri çok boldur. İçine girenlerin 
sandallarla dolaşacakları ve kö
şe'erindc istirahat edecekleri bir 
labirant, içine gireceklerin çe -
şitli sürprizlerle karşılaşacakları 
bir perili ev, sıcak zamanlarda fu
arın en serin yeri olmak üzere lbir 
(Ap tepesi) vücude getirilmiş -
tir. A1p tepesinin altında fuarın 
muhtelif istikametlerine uzanan 
koridorlar vardır. Fuar sahasında 
bu yıl iki büyük havuz daha inşa 
edilmiştir. Açık hava tiyatrosun
da İstanbul şehir tiya·trosu ve 
halk opereti san'atkfırlan, muh
telif temsiller vereceklerdir. Yi
ne bu tiyat.ronun sahne.;inde gü
reş ve boks müsa'l>akaları da ya
pılacaktır. 

Fuar s•hasındaki elektrik tez
yinatı. ziya oyunları, çok zengin
dir. Sun'i gölde lale devri yaşa
tılacak, muhtelif gün ve gecele -
rinde Bozdağ, Bergama, Ayd'r" 
Bayındır zeyb.,kleri milli oyunlar 
oynryacaklardır. 

S• ı 
Nazırı Kont Ciano"nuo ı' 

B rbt"· 
mülakatından sonra c 

' götlJ} 
dene giderek Hitler le ,,1 

· l•'' olmaları birçok tatınu0 ~ 
.1 · ındııl' 

men bizce bir harb ı an ~ ~ 
b~"" ya kararından ziyade . ~~ 

sine tefsir edilmek ;J<tııa ,1 
Yeni ve büyük bir .1ı•:1ı 

runda, Japonya ile, L"P .~i f 
Almanya ve itaba il• ·~, 111 

man<la ve miişterckeıı ıısr 'tf 
k de 

Iıyacaklarını zanoetrne 6' 
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nın büyiiğü olur. Macar ıs 1, 
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MJ 
kabul etmek doğrudıı<· . b,rr 

. b'" "k b•t • .ıt manda, yem ve uyıı ~Si'" 

Sovyet Rusyanın hilaf~ ~I 
ğına, demokrat cephe~• ~ ı/ 
etmiyeceğini zan ney JcıJJC IıİI' İ 
sa görüşlülükten başk• j 
olamaz. 
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cldrokarbon yag. . ,ıın' 

Y ııgoslav Hududunda 
T ahşidat mı? 

hakkındaki ihtira ıçııı ,.e ıı;l 
lan 25 eylül 1929 ıar.h j)ıt 1 

maralı ihtira beratının 'fıılJ' 
tiğı, hukuk, icadın. ,n ıııı 
mevkii fiile konması ıÇ , ıt1 

·1 eS· 
başkasına icara verı rrı #' 

)lU ~ 
dilmekte olmakla bU . ·t<'f ,, . 

(1 inci sahifeden devam) 1 meseleler, ~ Macaristan mese mali'ımat edinmek c· ~ı 

İtalyan makamlarının en büyük 
arzusu, mihver dev Jellerinin mu
rakabesi altında bir Macar - Yu
goslav blokunun sür'atle teşekkül 
etmesidir. Bu suretle Salkan an
tantına bir darbe vurulmuş ola -
cak, Romanya tecriıd edilmiş va
zıyette kalacak, ondan sonra Se
Janik ve Boğa'Llara doğru tehdirl 
kolaylaşacaktır. 

HEDEF YUGOSLAVYA MI? 
Belgrad 14 (!Hususi) - Yugos

lav ordusu Arnavudluk ve Alman 
hudutlarında manevralara hazır -
]anmaktadır. Bu hazırlık üzerıne 
Almanya ve İtalya hudutlarda as
keri tedbirler almışlardır. Bi1'has
sa Alınanyanın Yug<ıslav hudut-

1 larındaki tahşidatı ehemmiyetle 
göze çarpmaktadır. Almanyanın 

Danzig'i siper tutarak Yugoslav
yaya hücum c<tmesi ihtimalleri zi
hinleri meşgul etmektedir. Avus
turyada nakliyat yüzünden müna
kal5ttaki intizam bozulmuştur. 

KONT CİANO ROMAYA 
DÖNDÜ 

Roma 14 (Hususi) - Harı.ci:ye 

Nazırı Kont Ciano, Salzburg'tan 
tayyare ile buraya dönmüş ve 
Mussolini tarafından Jı:ai:ıul edil -
miştir. MükaleıneJerde hazır bu
lunmak üzere Salzburg'a gelen İ
talya seliri de Romaya dönmüş -

tür. 
Alman Haricıye Nazuı Fon Ril>

bentrop istirahat etrookte olduğu 
Fuscbl şatosuna çekilmiştir. Gö
rüşmeler hakkında resmi bir teb
liğ neşredilmemiş tir. 

HEDEF NERESİ? 

Londra 14- Berlinden bildiri

lıyor: Yarı resmi mehafil, Hitler
Ciano mülakatı şu üç nokta et
rafında cereyan etmiştir: 1- Dan-

2\g meseleısinin tıalli. Bu mesele
nin halli içi:n hiçbır tarih teısbit 

edilmemieştir. 2- Avrupa aşırı 

leı;i. 

Bu mülakatta bilhassa Macar 
meselesine genllJ bir yer verikliği 
anlaşılmaktadır. Vukubulan 'lıaz.ı 

if§a&ttan istidlal edHdiğine göre 
J:Iitler, Lclıistana Rötooya tara -
iından hücum etmek için Maca -
rıstandan transit suretile Atman 

askerlerini geçirmek istemektedir. 
Scıhemya ve Moravyada Alman

ların yaptık.lan asl<!eri tahşidat, 

Hitlerin bu askeri planını teyid 
edıyor. 

Paris 14- Budapeşteden bildi
riliyor: Bütün Macar gazeteleri, 
Sa'lı>ıburg mülakatının neticelerile 
meşgul olmakta ve Danzig mes~ 

lesinin sulh mua'hedelerinin ta -
diline doğru ilk adı.mı teşkil ede-

5 p 
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1 rı·l· 
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Galatada Aslan )lan 01;r 
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ceğini kaydetmektedirler. 1---------;lı ti 
Razgrad l•"" 

Dr. Ekrem Behçet Tezel ' 
Tıb Fakültesi Kulak Boğaz, 

Burun Doçenti 
Taksim Cumhurlyel caddesi 11 

Muay'\De Pazardan maada sünler !-6 
Telefon: U498 

Sünnetçi Abdu~l• 
1 

Sünoetçı 1 
M. Sukrü ~~~~ 

Küçükpazar J{ıbl~O· 14 
._ __ Iğdış sokak 

ile SABAH ÖGLE ve AI'~t 
rin~ Her yemekten ıonra gtııdc 3 defa muntaziıiıiiiili ......... 

' ,, ... -:..(.,~ .... ~·---~~ .. 

lstanbul Erkek Üğretmen Okulu ,, 11J~~ 
Satınalma Komisyonu Başkanhğ!11"'ııl~ 

Okulumuza ~ıt 200C lliralık tamirat açık eksiıtmeYe. l<
1
,r f1l

0,J 
ı,ıse tıtP 

silbme 25/8/1939 cmna günü saat 10 da Beyoğlunda, ·i g ~ 
ciliği:nde yapılataktır. Taliplerin şartname ve keşifnarrıe~u ç pı' 
re pazartesi ve perşembe günleri 9-12 arasında BaJrrıurrı tefi'' 

O rralıl< "~ 
mektebe ve ekısıltmeye iştirak elımk üzere de 15 1 ilı <" ~" 
tup veya makbuzlarile ve bu gibi işleri yaptığını tC'"'.~ ti 0l~P 
!arla mezkilr gün ve saatte komisyona müracaatları ıla 



No. 54 Yazan: Rahmi Yağız 

Triton Yelkenliye, Üç Yüz. 
Metre Kadar Yaklaşınca ... 

Süvarinin Seai Duyuldu: 
--Torpidocular ... Kovan Başına! 

- Kapiten yeni bir hücum mu? .. 
Klavye bakışlaruu ıobjekti'ften 

ayırmadan izah etti: 
- Evet.. önü.ınüzde 200 tonluk 

bir düşman yelkenlisi var. Onu 
batll'acağız! 

durıırken bunu askerle işgal et
mek sonra batll'mak kararını ver
mişti. Daha ıkolay iş varken, daha 
külfetli bir şekle sapmakta ne fa
ide görmüştü .. İJı:inci merakını ye
nemedi, sordu: 

-Kapiten! 

- Ne var Şene? .. Siz hala bu-
rada mısınız? .. 

Yüzme Birinciliği 
Müsabakaları Bitti 

·Beykozlular 130 Puvanla Birinci, 
Dmirspor 32 Puvanla İkinci 
İstanbul su sporlan ajanlığı ta

rafından tertip ve Beşiktaş klü -
bü havuzunda cumartesi günü 
başlanan İstanbul yüzme birin. 
ciliklerine dün de devam edil -
miş ve müsabakalar nihayet bul
muştur. 

Beykoz, Beşiktaş ve Demirspor 
klüplerinin ~tirak ettiği müsa -
baka!•r küı;ükler, serbest '8ma -
törler ve klüpler olmak üzere üç 
sınıf yüzücü arasında yapılmış -
tır. 

Birinci koşu ( Çamııca koşu.su) : 
Dört ve daha yukarı yaştaki 

yerli yarım kan İngiliz at ve kıs
raklara mahsus ve megafesi 2400 
metre olan bu koşuya dört at gir
di. 

Salih Temel'in Mahmure'si bi
rinci, Şaban Atlı'nın Nono'su i
kinci, yine Salih Temel'in Cey -
liin'ı üçüncü oldu. 
Müşterek bahse girenler Gay

tan 150, Plase 100, 400 kuruş ~l -
dılar. 

ikinci koşu (Göksu koşusu): 

1-SON Tl!LGaAP-14AC.USTOS 1931 

HiKAYE: 

HAYAT BU 
( 4 üncü sayfadan devam) 

hamlede içti. Hareketlerinde bir 
zariflik ve bir çalakillk göze çar
pıyordu. 

- Vallahi azizim, nerede oldu
ğumu ben de bilmiyorum. Haya
tım, kuvvetli bir çağlıyan önünde 
sürüklenen küçücük bir çakıl par
çası gibi her an değişiyor. Şimdi 
bakıyorsun İstanbuldayım, biraz 
sonra Atina, Berlin, Paris, Lon
dra ... Bildiğin gibi tannımı~ bir 
Amerikan motör fabrikasının aja
nıyım. Mütemadiyen gezmek. İş
te benim vazifem ... 

Ölürken bana bir kaç kuruş ta bı
rakmıştı. Fakat bu fe!iı:ketio ilk 
perşembesinde mektepten çıkıp 

eve gittikten ııonra, o küçük kulü
bey; bomboş, bütün viranlığı ve 
zavallılığı ile karşımda bulunca i

çime bir korku çöktü. İçeri girdim 
küf kot.ısu her yere sinmişti. Et
rafa bakınırken annemin, birden
bire karşıma çıkacağını, her haf
taki gibi busefer de: 

- Yemek hazır evladım. 

diyeceğini sandım. Heyhat, o gel
medi. Başında mor oyalı yemeni
si, omuzlarında kahverengi tiftı:k 

atkısıyla karşıma çıkmadı. Ve ben 
bütün gece, yatağımda ilk defa o
larak korku ile sabaha kadar dön
düm, çırpındım. Neyse azizim, hep
si geçiyor, şimdi bile o kötü haya
ta inanamıyacağım geliyor ... Ara
dan bir sene geçti. Liseyi bitir -
dim. Yalnızdım artık. 

ırı!•bahın sessizliği içinde Mar - 1 
\oıı tııın ıssız:lığını yırtan acı ve 
hu ı ~ıh bir patlama duyuldu .. Bu
~ ır çak sekiz, on tüfeğin bir
!aıt· Patıaınasından çıkan bir ses 
de/b ettL Tüfekler ikinci, üçüncü 
ltıa~:atladııar .. Cafer reis can ve 
dan aYiusunun müşter~ken mey
laı: a gettrdiği bir teliişla kafasını 
~er on. k_orkuya bir anda galebe e
duıa~ıb, oldu, !ki sıçrayışta dümen 
fe 1nın başına vardı.. Tekerle
ca. sarıldı .. Olanca kuvvet ile san
l:Jog·a ~!abanda etti. Bu suretle 
b~~•nı bahriyi sahile çevirmek, 
~o an kara etmek için çahşınağa 

Siz, yüzbaşı Şene, mürettebata 
kumanda edeceksiniz. Gemiyi tor
pido veya topla batll'mak istemi
yorum. Mahmuzla:ıııak (1) için de 
bünyemiz müsaid değil; onu silah
la korkutarak işgal etmek, sonra 
mürettebatile birlikte batınnak 

- Affedersiniz Kapiten, bir nok.' 
tayı anlıyamadım. Onun izahını 

rica edeceğim sizden ... 

Küçükler arasındaki müsaba . 
kaların Beşiktaş ile Beykoz ara
sında çok sıkı bir mücadele için
de geçmesine rağmen büyükler 
arasındaki müsabakalar, yüzü -
cüler beynindeki büyük farklar 
dolayısile heyecansız geçmiş ve 
yapılan sekiz yanşta da Beykoz
lu yüzücüler birinciliği kazan -
mışlardır. 

İki yaşında ve koşu kazanma -
mıs yerli ha !is kan İngiliz erkek 
ve diiş taylara mahsus olan bu 
koşuya 4 at girdi. Bavan Nihll 
Atlı'nın Mis'i birinci, Fikret At· 
h'nın Martbir'i ikinci, S. Başlan
gıc'ın Güravağı üçüncü geldi. 

Ağzım hayretle açık kaldı. Bu 
kadar ağır bir işi bu adam hiç ça
lışmadan nasıl başarabiliyordu? 

Başına konan bu devlet kuşu aca
ba kendisine, ne bileyim, bir mi
ras mıydı, yoksa milyonda bir ki
şiye, o da canı isteyince, isabet e
den hakiki talih veya hayat piyan
gosunun ta kendisi miydi? Her -
halde duyduğum hayreti anlamış 
olacak ki, önümdeki kadehi aldı, 

bana uzattı ve kaşlarını yukarı 

doğru kaldırırken: 

•Sağlığa, ve tesadüfe .. diye ken
di kadehiyle benimkine dokun -
duktan sonra içti. Ve anlatma
ğa başladı. .. 

Bir gün arkadaşlar. Maarif Ve
kaletinin Almanyaya talebe gön
dereceğini söylediler. Önce aldırış 
bile etmedim, fakat yalnız kaldı -
ğım zaman, bu kelimeler kafama 
kıı.gın bir demirle basılmışlar gibi 
beni işgal etti.. Dayanamıyarak 

Maarife müracaat ettim. İmtihan 
dediler. Çalıştım, sabahlara ka
dar bir mumun titrek ziyası altın
da çalıştım, imtihana girdim. Bir 
aylık uzun bir bekleme devresi. .. 
Gene her gece ıztırap ve yalnızlık, 
her gün sıkıntı. Yarı aç yattığım 
günler oluyordu, zaten aldığım 

neydı kı. Evin bir odasını kendi
me ayırmış, iki odasını da sekiz 
liraya kiraya vermiştim ... Bir gün 
postacı sarı bir zarf getirdi, elle -
rim titriyerek açtım. 

Ylı!du (j ~. 

llıı ?•tine çevrilen tüfek ateşi, ge
Ye do· 

~er gru gelen preskopu evvelii 
rı llıde d11rdurdu. Sonra geri ge-
~kilıneğe icbar etti. 

re• 
1 
apiten Klavye, gönlünde çö

sı: "nen ihtiras yılanının dilini 
~o arınasL!e, sabah karanlığı pres
t. ?Una akseden Osmanlı yelken
"''ne t 
l.ın• aarruzu tasarlamış, Tri -
liy, a tnanevra yaptırarak yelken
llıı doğrultmuş, bütün hızile ge-
~~ l'aklaşmağa koyulmuştu .. 

ı. Utettebat süvarinin tasavvur-
~tt ' 
~61lı. Ilı farketmemişti bile. Triton 
:ııııe enliye 300 metre kadar soku -
~r· a. muhabere borusunda sü -

'ttiıı sesi duyuldu: 
~';' 'l'orpidocular .•. Kovan başı-. , 
;,~dikli Etyen Şamo torpidocu
"'l t l baıı op adı, koşar adımla kovan 
te~na Seğirttiler. Klavyenin sesi 
ı .. ar 'l'riton'un her tarafında çın
'<IQı: 

Ş '1\ı:yub'lar hazır mı? .. 
~~.ıııo ı:nuhabere borusuna 

ı. 
ses-

; liazır kapiten! 

lıaı ~ .. bir anda, yeni bir hücuma 
ba.t lrlanıldığım farkeden mürette
lar. ~ıfe başında hazır bulundu
%· avye birbiri ardına emirle-
~sıralıyordu: 

lea Vardiyacılardan başka her
~r 3ilahlarım alsın; ikinciye ha
~~er>n .. Müfrezeye kumanda e
ıııta ' topçular kasara kapağı ağ-

~~: 
~i ırle~ lılhzede harekete çev-
ıq1~ ~11rettebat silıihlıklardan 
~ .. lerıni aldılar; kasatura ve 

t~ltl .. 
1ı 1d0 Uklerini kuşandılar. İkinci, 
dı, er· Şene, uykusundan kaldırıl
liiv Ozlerini uğuştura uğuştura 

atın· 
ba~ ın yanına koştu. Mahmur 
d~t 14lı gözlerini, preskop baışnda 
IJıı·an Süvariye çevirdi, elile ami-

l •eı· aınJadı, durdu, sordu: 

karannı verdim. 
İzidor Şene süvarinin bu izaha

tını biraz tuhaf bulmuştu .. Niçin 
torpido atmak veya topa tutmak 

(1) Mahmuzlamak diye, bir harb 
gemisinin diğer bir gemiye bur
nu ile çarparak yaralamasına, ba
tırmasına denilir. Y. R. 

Klavye bakışlarını preskoptan 
ayırdı; hala gözlerinden uyku a
kan ikinciyi: 

- Şimdi sıresı mı bunun? 

Der gibi tepede naşağı süzdü; 
çatık bir yüzle konuştu: 

- Neyin izahını rica edeceksi -
. ? 

nız ... 
(Deı•amı var) 

Bulgaristandan Gelen 
Göçmenler Anlatıyor 

(5 inci sayfadan devam) I 
ye girdiler her tarafı aradılar. Fa
kat bir şey bulamadılar. Çıkıp 

gittiler. Sonradan öğrendim k~ o 
gece silah aramak bahanesile bü-
tün Türk evlerini basmışlar .. 

Adını söylemiyeceğim; köyü -
müzde azılı ve zorba bir Bulgar 
vardı. Bu çok zalim bir adamdı. 
Türk halkı bu hainden çektikleri
ni ölünciye kadar unutmaz.. Bu 
belii.lı adam köyde hi.ç bir iş gör
mezdi. Türkleri haraca bağlamış
tı. Onlardan aldığı para ve zahire 
ile evini geçindirirdi. Bu adama 
her istediği muhırkkak verirlerdi. 
Çünkü aksi takdirde dileğini ye
rine getirmiyenlere, en büyük fe
nalığı yapmaktan çekinmezdi. 

Dört sene kadar oldu .. Bir gün 
köyümüzden Ali isminde iıir genç 
evleniyondu. Düğün akşamı, her
kesin gülüp eğlend·ği bir sırada 
damadın evine bu m~hı..:i ad&mla, 
kendisi gibi bir kaç ipsiz arkada
şı girdi. Hepsi de müsellah idi. 

1 Gelinin bulunduğu odava girdiler, 
kızı aldılar, götürdül~r. 

Ertesi günü bu adamın gece ge
lini para mukabilinde bir arkada
şına teslim ettiğini haber aldık. 
Kızın babası evladını onlardan ge
ri almak istedi, fakat muvaffak o
lamadı. Genç kız haydut adamın 
arkadaşı ile evlenmek mecburiye
tinde kaldı. 

Yaşlı yol arkadaşım ·gene sustu, 
uzun uzun göğüs geçirdi, sonra 
devam etti: 

- Yabancı ellerde hürriyetimiz 
elimizden alınmıştı. senelerce ana
vatana ka~mak için çırpındık .. 

.. . O günü hi.ç unutmam. 30 - 40 

aile arabalarla anavatana gelmek 
üzere yola çıkmıştık. Hepimizin 
de sevincine son yoktu. Arabaları 
idare edenler, anayurda bir an ev
vel varmak için atları kamçılıyor, 
arabalar adeta uçarcasına gidiyor
du. Türk hududuna geldiğimiz za
man, arabalar durdu; birinden ih
tiyar bir kadın aşağıya indi, hepi
miz gibi bu kadın da pek heyecan
lı idi. Koşarak bizim hududa geç
tL. 

Serin ve tatlı bir rüzgar esiyor
du. Kadın sevincinden şaşkın bir 
halde idi. Bir arabacıya: 

- iBu hava Türk havası değil 

mi? diye sordu. 
Arabacı başını salladı. 

İhtiyar kadın bir kru; defa derin 
derin nefes aldı. Ciğerlerini öz 
yurdunun tatlı esen havası ile dol
durdu. Sonra yere kapandı, Türk 
toprağını öpmeğe başladı. Kadın

cağız hem ağlıyor, hem de söyle
niyordu: 

- Mukaddes toprak! Senelerce 
hasret acısile yandım, Tanrıya çok 
şükür, nihayet sana kavuştum!. 

MFlli.MED HİCRET 

TARZANIN OGLU _I 
!.tor· 

~. ısona gelince, rehberini ıa 
<ııııı~:·.Yordu. Aradasll'ada allan 
~l•n Ve Yerlere kadar alçalmış 
ılııq da arı atlamak mecburiye
ırı •• • k ıyordu. Nihayet kestir -. ""~ . 
"~ gıtt.kleri için, yola yaya 

il: eıtı. 
~ıuıı 

ınd s11ren bu yolculuk sıra -
• ti 

•ıtı 1 ''ı.son aklını başına top-
ttı1 Uıı ıinnıuştü. Artık Merye-

"r- t>'a.ından fazla sevdiğini de 
I• d t'<! Yordu. Bunu idrak ettik
lı Han •llna besled g· i kin ar-

r ııı. 

!vt,, 
()r ~n l·"·-~"" ;inde büyümüştü. 
, lıaııııı b 
•t[a ' ın tür.ü müşkülatına 

~~. ,~J katlanacağını sanmıyor
Kı Meryemin uğruna 

l'lo: 42 

işte day&nıyordu. İçinde intikam 
almak his !eri artıyordu. 

.çok geç! çok geç'.> hem yürü
yor. hem de kulaklarında bu söz
ler çınlıyordu .. Evet, belki de Mer

yemi kurtarmak için geç kal -
mıştı, fakat intikam almak için 
geç ka}mamıştı. Nasıl olsa inti
ka111ını alacaktı. 

Geceleri geç vakit mola veri -
yorlar, ~atakla beraber yine yola 
devam edıyorlardı. 

Ayni yolda, fili Tantorun SU'

tmda Korak da yol ahyordu. 
Ta uzaklarda Bovna, her an 

Meryemden kendilerini biraz da
ha uzaklaşan ıbir rehberin peşine 
düşmüştü. 

Evde kalan cCanım• Meryem 

Yazan: EDGAR RAYS 

bir an evvel bulunsun diye dua 
ediyordu. 

Meryemi çocuğu gibi seviyor
du. 
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Meryem karşısında Hansunu 
görünce haykırmıştı. Bu adamın 

Malben adlı haydud olduğunu, 

büyük bir fidyei necat almazsa 

kendisini ö'düreceğini bilyordu. 
Bu haydudun hıç merhameti yok
tu. 

Meryem herhalde hayatını pa
halıya satmağa azmetmişti. Bir 
kaplan çevikliği ile adamın üs -
tüne atıldı, belindeki tabancayı 

aldL 

Malbeıı birdenbire şaşaladı. 
' .. 

Kuvvetli yüzme kadrolarının 
en iyi elemanını, mektepli oldu
ğu için müsabakalara sokamıyan 
Beykozlular, yüzme kaptanları 
B. Fahrinin bilgili çahşmasile bu 
sene de hem küçüklerde ve hem 
de büyüklerde İstanbul şampi -
yonluğunu kazandılar. Kendile -
rini bu muvaffakıyetlerinden 

dolayı tebrik ederiz. 
Su sporları federasyonunun bıı 

hususları düşünerek bir hal çare
si bulacağını tahmin etmekteyiz. 

Dünkü müsabakalarda alınan 

teknik neticeleri sırasile bildiri
yoruz: 

100 sırtüstü küçükler: 
1 - Maruf (Beşiktaş) 1.30.2, 2 · 

Ncati (Beşiktaş) 
100 sırtüstü klüp harici: 
1 - Fuat 1.26, 2 - Adnan. 
100 sırtüstü klüpler: 
1 - Soffon (Beykoz) 1.32 
200 serbest küçükler: 
1 - Bedri (Beykoz) 2.58, 2 - Ar· 

tin (Beykoz), Tekin (Beşiktaş). 
200 serbest klüp harici: 
1 - Mahmut 2.28.l 
200 serbest klüpler: 
1 . Ali (Bykoz) 3.5 
1500 serbest klüp harici: 
1 - Nezih 28.27.2, 2 - Niko, 3 -

Cemal 
1500 klüpler: 
4 X 200 bayrak yarışı küçükler: 
1 -İsmail (Beykoz) 24.44 
1 - Musa, Artin, Bedri, Niko) 

Beykoz takımı 12.32 
2 _ Hikmet, Tekin, İsmail, Ala

etıin) Beşikta~ takımı 12.51 
Dünkü yarışlarda Beykoz 130 

r puvanıa birinci, Denisspor 32 
puvanla ikinci oldu. 

Dünkü At 
Yarışları 

Dün Veliefenrlide havanın bo
zukluğuna rağmen, at yarışları

nın dördüncüsü yapılınıştır. Ne
ticeler şunlardır: 

Meryem taıbaneanın tetiğini çek
ti, Fakat tetik kımıldamadı, ateş 
almadı. 

Malbeıı kızın üzerine atıldı. 

Meryem sıyrıld. Fakat kaçamadı. 
Nihayet haydudun eli omuzuna 
yapıştı. 

Meryem kolunu kaldırdı ve ta
bancanın kabzasını haydudun su
ratına indirdi. 

Malbcn inledı, kalıp gibi yere 
cııdı, bayılmıştı. 

Meryem arkasına bakmadı, ken
disini dışarı attı. Koıımağa başladı. 

Haydudun adamlarından bir -
kaçı kızı gördüler amma, çok u -
zakta idiler, yetişip tutamıyacak
larını anladılar. Meryem orman
da kayboldu. İskarpinlerini, ço -
raplarını, elbisesini çıkardı. 

İyi amma silahı yoktu. Kendini 
vahşi hay!van!ardan koruyamı

yacak, yıyecek tedarik edemiye
cekti. 

Ne diye sanki ma1benden aldı
ğı taıbancayı bırakmıştı! Geri dön-

Müsterek b•hse ı:ıirenler gan -
yan 190, plii<e 120, 680 aldılar. 
do],,., nisbetcn a• bir kalabalık 

Ürüncü ko,w (Satış koşusu): 

Dört ve daha yukarı yaştaki 

halis kan Arap at ve ltısrakları -
na mahsustu. 2100 metre üzerine j 
tertip edilmiş bu yarısa 4 hayvan 
girdi. Nctic€'de, bir süreriz oll 
rak İhsan Atlı'nın Çetin'i birinci, 
Fehmi Vod'"'l'in Ald~rv~~'i ikinci, 
Recep Balkan'ın Ceyl5.n'ı da ii
~üncü oldu. 

- Sizinle beraber liseyi bitir -
dikten sonra hayatta tamamiyle 
yalnız olduğumu anladım. Zaten 
küçüktenberi babasız büyümüş -
tüm. Zavallı annem aldığı bir kaç 
kuruş şehıt aylığı ile benim her 
istedığimi yapmıya uğraşıyordu. 

Fakat talih onu da, ben lisenin iki
sinde iken, hayattan uzaklaştırdı; 
ölümü ilk bir kaç gün beni o ka
dar müleess r etmedi. Mektepte 
leyli meccani olarak okuyordum. (Sonu yarın) 

Müşterek bahoe girenler gan -
yan 700, plfıse 215 ve 180 kuruş 
aldılar. 

İkinci ve üı;üncü koşulardı Mis 
ve Çetin adlı atlara çifte bahis 
oynıy- nlar bir liraya karşı 1860 
kurus aldılar. 

Istanbula Bir Hava 
T aarrıızu Olursa ... 

Dördüncü koşu: 
Dört ve daha yukarı yaştaki 

halis kan Arap yalnız kısraklara 
m•hsustu. Mesafl'si 1800 metre 
olan bu yarışa 3 at girdi. Netice
de Hasan Akay'ın İnci'si pek ra
hat bir koşu ile birinciliği, Şemsi 
Tanak'ın • Bahtiyar'ı ikinciliği, 

K~dri Senyürek Selma'sı ü~ncü
lüilü eldı. 

B. hsi müstereğe istirak eden -
!er ganyan olan 175 kuruş aldı -
!ar. 

Beşinci koşu (Boğaziçi koşu.su): 

Üç ve daha yukarı yaştaki halis 
kan İngiliz at ve kısraklarına 
mahsustu. Mesafesi 2400 metre 
olan bu yarışın ikramiyesi evvel
ki yarışlara nazaran dolgun ol. 
duğundan hemayar 7 at yarıştı. 
Yerlerin çamurlu olması bu ya
nsı bir sürprilze neticelendirdi. 
Prens Halim'in atlarının kazan -
ması beklenirken Bürhan İşil'in 
Camısar?'ı, cokeyin i.yi idaresi ve 
fini~te çok kuvvetli bir atağı ile 
birincilif>i, bir baş farkla Dandy 
ikincili/ii. Atıf Esenbel'in Kaya'sı 
ücüncülüifü aldı. 

Bahsi müştereğe girenler gan
yan 1350, plase 210, 130, 155 kı> -
ruş aldılar. 

Dördüncü ve beşinci koşularda 

,i, tabancayı alması lazı'f\dı. 

Geri dönerse büyük tehlike vardı. 
Fakat ormanda silahsız kalırsa 

tehlike daha •büyüktü. 

Geri döndü. 

Kulübenin biraz ötesinde dur
du. Bir ağaca tırmandı, bak~ı. 

Mafücn yüzünü tutarak çıktı, 

adamlarına küfretmeğe başladı. 

Biraz sonra hepsi birden kızı 
aramak için yürüdüler. Onlar u
zaklaşınca Meryem kulübeye koş
tu. Tabanca yoktu amma, köşe

de bir 'sandık vardı. 

Bir silah bulmak ümidile san
dığı açtı. İçi mektub, kağıd, ke
silmiş gazete parçalarile dolu idi. 
Bir Paris gazetesinden kesilmlş 

bir parçada bir küçük kız resmi 
yardı. Meryem bu resme dikkatli 
bakılı. Kendi resmiydi. 

Bu da ne demekti? Onu kinle 
takib eden bu ~damın elinde bu 
resmin ne işi vardı? Onun gibi 
kü~ük bir zenci kızının resmini 
bir Paris gazetesi ne diye bas -

(3 ü.ıcü sahifeden devam) 

idare edenler en yakın umumi sı
ğınağa iltica ederler. 

TüNEL SIÔINAK OLARAK 
KULLANILACAK 

Tatbikat münasebetile tayyare 
hücumu esnasında dahi dolaşmak 
mecburiyetinde olan hakem oto
mobilleri serbest olup bunların ha
reketine mümanaat edilmez. Bu 

otomobiller dört köşeli, beyaz !ila
ma taşırlar; hakemlerin kolların
da beyaz işaret bulunur. hasta 
nakleden otomobiller de buhükme 
tabidir. Alarmın devamı müdde
tince tünel sığınak olarak kullanı
lacağından bu müddet zarfında tü
nel işleme faaliyeti durdurula -
caktır. 

C) Trenler: 

Alıirm işareti verildiği esnada 

İnci ile Camısan: isimli hayvan
lara çifte bahis oynıyanlar 20 şer 
lira aldılar. 

Beşinci koşunun ıkili bahsinde 
birinci ile ikinciyi tahmn etmek 
bahtyarlığını elde edenler de 32 
lira 70 kuruş aldılar. 

mıştı?. 

Bunlara cevııb veremedi. San
dığın dibınde bir tırbanca ile bir 
kaç kurşun buldu, aldı, sonra yi
ne resme bakmağa başladı. 

l3irdenbire bir ses duydu, Ür· 
perdi. Ses yaklaşıyordu. Malbe
nin küfürleri kulaklarına geldı. 

Kız kapıya ko~u. Geç kalmıştı. 

Malben ile üç adamı kapıya dog
ru geliyordu. 

garlarda bulunan trenlerdeki yol
cular inerler ve gardaki sığınağa 

veya civar umum! sığınaklara gi
derler. Harekete hazır bulunan 
trenler. yol açıksa hemen garı 

terkederek şehir hark•nde s<:rbest 
bir hat üzerinde durur veya istas

yon civarında tünel veya yanna 
varsa oraya giderler. Tünel hari
cindeki tevakkuf!arda halkın tren
leri terkederek etrafa yayılıp göl

ge ve çukurlardan istüade et
meleri icap edebilir. Gara yaklaş
makta olan trenler ise, aynı suret
le şehir civarında beklerler. Tay

yare hedefı olabilecek büyük köp
rüler civarında bulunmazlar. 

VAPURLARIN VAZİFESİ 

D) Vapurlar: 
Alarm esnasında rı.htım ve iske

lelerde bulunan vapurlar yolcu a
lamazlar. İçinde yolcu bulunanla
rın yolcuları çıkarılır. Hareket ha
linde bulunan vapurlar en yakın 
iskeleye giderek yolcularını çıka
rırlar. 

5) (Tayyare tehlikesı bitti) işa
reti verildikten sonra dahi ancak 
bina veya sığınak amirinin müsaa

desıle dışarıya çıkılabilır. Dışarda 

gazla zehirlenmiş yerler, yıkılma

ğa yüz tutmuş duvarlar, patlama
mış bombalar ve enkazla tıkanmış 
sakaklar bulunacağından böy;e 
tehi.keli yerlere yaklaşmak ızın 

herkesın kendi i~ıne ve vazifosine 

gitmesi lıizımdır. Bu g bı yerler 
polis tarafından ~aretlenir. 

Tayyare tehlike;i bitti işareti: 

Canavar düdüklerinin \'esair \'a
sıtaların üç dakika fasılas;.z ses vel" 
meleridir. 

6 - Tecrübede herkes hak.ki 
tehlıkede imiş gibi emniyet ve in
zibat tedbirlerine ve bu talimat
taki hükümlere dikkat ve itina
ya mecburdurlar. 

Resmi cebine koydu. Tabanca
sile kapıya nişan aldı. Bekledi. 
Sonra etrafa göz gezdirdi. Bir ta
rafta ıbir adam geçecek kadar boş
luk vardı. Hemen yere yattı, e
mekledı ve Malben odaya girme
den o çıktı. 

Kendini dışarıda bulunca he -
men bir ~ğaca koştu, tırmandı. 

!-----------~-

Mi.lben sandığının karıştırıldı

ğını anlayın.es yine küfür ederek 
ormana doğru gitti, fa.kııt bu se
fer adamlarından bir kaçım nö
betçi bıraktı. 

(Deuamı var} 

ZAYİ 

İzmir Sultanisinden aldığım 335 

sene~i dokuzuncu sınıf şahadet -
namesini zayi ettim yenisini ala
cağımdaıı eskisinin hükmü ·ok -
tur. 

Selami Uzer 
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Piyango 
krallçeşi NftMET ABLA gene 4 bUyUk ikramiye vererek 

rekorların rekorunu kırdı 

• 
1 Bu keşidede dahi 

1038 
Lıra No. biletle Taksimde Aygün sokağında 12 000 Lira 16928 No. biletle AksarayMdeposdunda 

33 No. Bay Yorgiye • . . 2641 No. lu Vatman Bay ehme e 
50.000 

10.000 Lira Yine Nimet Ablanın Uğurlu Elile verdiği 22046 No. biletle Aksaray Postanesınde Bay Emın'e 

KAZANDIRDI ve PARALARINI TAMAMEN VERDi 
10.000 Lira isabet eden 25639 No. bilet sahibi Kadıköyünde Moda caddesinde 260 No. da Bayan Belkis biletini almadığından 10.000 lirayı kaybetti ve müteessir oldu 

Adrese dikkat: 

o. Denlzyollan Uı MüdürlUOU ilanları 
14 Ağustostan 21 ağustosa kadar 

Muhtelit hatlara kalkan vapurların isimleri, 
kalkıt gUn ve aaatlerl ve kalkacakları rıhtımlar 

la•lt lı•ttıııa 

...... ,... .. .... ". 

AJ•mlılı ııattıu 

laıııır IOnt lıattıH 

........ ..."' ... 

- Sah 12 de (Kuadeniz), Per. 
ıembe 12 de (Erzunın(), pa· 
ıı:u 18 da (Güneysu). Gala· 
ta rıhtımından. 

- Salı 18 de (Blll'Sq), Cumarte
si 18 de (Antalya). Sirkeci 
nhhmından. 

- Sah 9.30 da (Tayyaıt), Per -
tem be 9.30 da (Uğur), Pazu 
9.30 da (Tayyar,). Tophane 
rıhtımından. 

- Pazartesi 13 de ve diğer gün· 
ler 8.45 de (Trok). Cumartesi 
ayrıca 13,30 da ve pazar 20 
de (Sus), Salı ve Çarşamba 
po•talan Tophane rıhtımın -
elan diğer postalar Galata rıh 
tunından. 

' - Pazartesi, Salı, Çarşamba ve 
Cuma 8.15 de (Sus), Galata 
rıhtımından. Aynca Çarşam 
ba 20 de (Antaıyıw), Cuınar· 
tesi 20 de (Blll'Sa). Tophane 
rıhtımından. 

Not: Sah &fuıleri 8.15 de kal -
kacak ıürat postası İzmir fu. 
annın devamı müddetince l· 
liveten yapılacaktır. 

- Salı ve Cuma 19 da (Seyyaı<), 
Tophane rıhtımından. 

- Pazar 9 da (Bartın). Topha
ne rıh turundan. 

- Çarşamb• 15 de (KemaJı). Cu 
muten 15 de (Saadet). Sir
keci rıhtımından. 

- Cumartesi 11 de Ege. Galata 
rıh turundan. 

Not: Pazar &llnleri aaat 11 de 
kalkan bu posta İzmir luan 
mUna._,~file 'bu hafta bir 
gün evvel kalkacaktır. 

- Salı 10 da (Etrtbk), Cuma 10 
ela (Çanakkalq). Sirkeci rıh
tımından. 

Not: Vapur ııeferlm hıklnnda her tttrlll maldmat qatıda 
telefon numaralan yuılı aoentelerden llirenilir. 

Galata Acentellfi - Galata rıhtımı Limanla:r 
Umnm MlldUrliiğll binası altmda 

Galata acentellfi - Galata İstanbul mıntaka Liman 
Relsllfi blnuı altında 

llrbd Acentellll - Sirkeci, Yolcu nlonu. 
(8237) 

* iLAVE- BANDIRMA SÜR'AT POSTASI 

4%362 

40133 
1214' 

İzmir Fuarı münasebetile 15 Ağustos tarihinden 16 Eyl(IJ 
tarihine kadar İstanbuldan Salı günleri 8.15 de Bandırma hattı-
na birer UD.ve sürat postası kaldırılacaktır. (6238) 

* IZMIR SOR' AT POST ASI 
!stanbuldan 20 Ağustos Pazar günü kalkması icap eden İz

mir sürat pootası, İzmir Enternasyonal Fuarının açılış merasi
minde bulunmak isteyenlerin bu merasime yetişmelerini temi
nen yalnız bu haftaya mahsus olmak üzere 19 Ağustos Cumar-
teai &ünü saat 11 de kalkacaktır. (6239) 

DEVRED1LECEK İHTİRA 
BERATI 

.Maden boruları lifli maddeler 
ve çıtmentolu mevaddı mayü ile 
hariçten iksasına mahsus usuJ. 

hakkındaki ihtira için alınmış o· 
lan 17 ey!Ol 1928 tarih ve 1496 nu

maralı ihtira beratının !htiva etti

ği hukuk başkasına devir ve ya
hut icadı Türkiyede mevkii fiile 

koymak için icara dahi verilebile
ceği teklif edılmekte olmakla bu 

hususa fazla malıimat edinmek is
teyenlerin Galatada, Aslan han 

~ inci kat 1 - 3 numaralara milra· 
caat eylemeleri ilan olunur. 

DEVREDİLECEK İHTİRA 
BERATI 

·Bilhassa Balya halinde Amba
!Aj edilmezden evvel işlenmiş tü

tün yapraklarının ayrılma usulü. 
hakkındaki ihtira için alınmış o

lan 13 eylCıl 1932 tarih ve 1484 nu
maralı ihtira beratının ihtiva etti
ğı hukuk bu kere başkasına devir 

ve yahut icadı Türkıyede mevkii 

fiile koymak için icara dahi veri

leceği teklif edilmekte olmakla 
bu hususa fazla malümaf edin -

mek isteyenlerin Galatada, Aslan 
han 5 inci kat 1 - 3 numaralara 
müracaat eylemeleri ilD.n olunur. 

lstanbul EmlnönU tramvay caddesi No. 29 • 31 
Batk• yerde hiç bir tubesl yoktur. Tel : 22082 NiMET GİŞESİ sahibi NİMET ABLA 

Böbreklerden idrar torbasına kadar yollardaki hastalıkların 
mikroblarını temizlemek için HELMOBLÔ kullanınız. 

Böbreklerin çalışmak kudretini arttırır. Kadın, erkek idrar zorluk
larını, eski ve yeni belsoğukluğunu, mesane iltihabını, bel ağrısını, sık 
sık idrar bozmak ve bozarken yanmak hallerini giderir. Bol idrar te
min eder. idrarda Kumların ve mesanede Taşların teşekkülüne mani 
olur. Her eczanede bulunur. 

DİKKAT: HELMOBLÔ idrarınızı t.emizliycrek mavileştirir. 

1 
Deniz Gedikli Erbaş Orta Okul 

Müdürlüğünden: 
ksJI~ 

1 - Q!o lunıuzun kayıt ve kabul müddeti Genelkurmay 13aş ;ıır 
ğ".nca 15/ N;ustos/939 tarihine kadar uzatılııuştır. Bu müddelİll ~r 
yetine ..ı:adar istekliler bir iatida ile okul müdürlüğüne müracaat • 
Jidirler. 

2 - İstidaya şunlar bağlanacaktır. . ı&l' 
A - Fotoğraflı nıitus cüzdanı veya musaddak sureti. (Tır.;!ıilı 

mi§ nüfus cüzd.uıı kahul edilmez.) . ~ 

B - Beş sını!lı il.Y. okul şahadetnamesi veya orta okul tasdil<JI 

(nihayet üzuinden bır sene müddet geçmiş olanlar kabul edilir)· 

C - tı-zerinden bir sene geçmemiş çiçek aşısı kağıdı. . ~ 
D - Geı·ek kendisinin ve gerekse ailesinin fena ııöhret sııJıil>1\; ,- .. '"}18 

madıkları ve ır.ahküıniyetleri bulunmadıkları hakkınca husnu 

ı ~~~~~~~S~ı~hh~a~t~V~e~k~i~le~ti~ni~n~14~-7~·~93~2~ta~r§ih~ .. ~v~2~·~2~7~n~u~m~ar~a~lı~R~u~h~s~at~ın~ı~h~a~iz~d~ir~.~~~~~~~ 
~. ..~ 

3 - Birinci sll'ıf için 12 ill 16, ikinci sınıf için 13 ila 17 ve u~ f 
sınıf için 14 ili !&yaşlarında bulunmak ve doğrudan doğruya sını 

\Prevantoryom - Sanatoryom Direktörlüğünden: 
Prcvantoryom Pansi .. 

Alınacak Sanatoryom yon Muhammen 
Malın için için fiatı tutarı 
cinsi kilo litre kilo Kn. Lira 

Benzin (Neft 
Sendikal) 

Kaşar 

Peyniri 800 
Beyaz 
peynir 1000 

3000 17 

800 60 

1000 36 

1 

510 

960) 
) 

720) 

ihalenin 
yapılacajtı 

gün Saati 

21 / 8/ 939 15,30 

Muvak· 
kat 
T. 

Li. K. 

38,25 

21/8/939 15,45 126 

Kurumumuzun 193~ mali yılı fhtiyacı olan müfredatı yukarıda ya
ıılı benzin ve peynirlerin isimleri hizasında gösterilen gün ve saatler
de İstanbul Cağaloğlunda Yüksek m ektebler muhasibliği binasında top
lanacak komisyonda açık eksiltme \eri yapılacaktır. 

İsteklilerin muvakkat ıem;natlarını Yüksek Mektebler Muhasibll
ğine yatırarak bu yıla ait Ticaret Odası vesikası ve ruhsat unvan tezke
releri ili birlikte muayye>n saatte komisyona ve şartnameleri görmek 
istıyenlerin de her müessese direktörlüğüne başvurmaları. (5951) 

İstanbul Belediyesi İlanları 
1 lık 
teminat 

14,48 

Muhammen 
bedeli 

193,00 

Senelik kira 
4,13 55,00 

Kasımpaşada Bahariye caddesinde 3,15 metre yüz
lü 19,30 metre murııbbaı Belediye malı arsanın ı 
satııv. 

Koca Mwıtafapaşada Siinbülefendi sokağında Be
lediye malı yol artığının ldraya verilmesi. 

\Muhammen !bedelleri ilk tem inat maktarları yukarıda yazılı iş-

1 

ler ayrı ayrı açık arttırmaya konulmuştur. İhale 24/8/939 perşembe gü
nü saat 14 de Daimi Encümende yapılacaktır. Şartnameler Zabıt ve Mu
amelD.t müdürlüğü kaleminde görülebilir. Taliplerin ilk temniat makbuz 
veya mektupları ile ihal<' giınü muayyen saatte Daimi Encümende bu-
lunmaları. (6074) 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı lstanbul 
Levazım Amirliği Satına ima Komisyonundan: 

1 - Satın alınarak 2.000 kilo Aero Şel 'ağır, 1,500 kilo Aero Şel ha· 
fif ve 1,~00 kilo 3 )( Tripl Şel yağlarının 18/8/939 cuma günü saat 11 de J 

'ı pazarlığı yapıl~caktır. 

Daima Gen«; 
Daima Güzel 

miş alınalı:. ~ 

4 - Gedıkii er ol~r&k da ayrıca orta okul mezunları alınarııl' 
rudan doğruya donan,r,aya Gedikli Erbaş yetiştırmek üzere gönde;) 
ceklerinden bu gibilerin de yukarıdaki vesaiki bir istidaya ııanı~~ ~ 
okul müdürlüğüne müracaatları. (Bu gibilerin yaş hadleri 15 

µ 

olacaktır.) ıtl ~ 

.5 - 1st~kliitrin Kosımpaşada lbu!unan okul müdürlüğüne -veY9 

sup old'lkları :u.kerlik şubelerine müracaatları. (55ô8) / ' " j) 

~ - 1 KIZILAY--" 
• HASTABAKICI HEMŞiRELER 

İngiliz Kanzuk eczanesi 
müstahzaratından . 

Krem Balsamin 
KANZUK 

ile 

Eksir Balsemin 
KANZUK 

isimli 2 §aheseri, bütün dün
yanın en mükemmel güzellik 
müstaJızaratıdır. Ötedenberi 
memleketimiz kibar aleminin 

takdirine mazhar olmuştur. 

Krem Balsamin kanzuk 
Kadın güzelliğinin siılıirini 

terkibinde saklıyan en ciddi 
ve şayanı itimad markadır. 

Genç ve ihtiyar bütün kadın
lar için zaruri ihtiyaçtır. Cil
din letafet ve taravetini art
tırır. Yağlı, yağsız ve acıba -
dem cinsleri vardır. 

OKULU DİREKTORLOGONDEN : 
Yeni d~rs yılına hazırlanma\ctadır. Okul geceli ve P3'.

8
; 

sızdır. Okul, ;;enç Bayıuıların haıtabakıcı ve ziyaretçi heınşı~
yetiştirmek, haı,tanelerde ve umumi sıhhatle alakadar olan !l'l 
esseselerd~ çalışmalarına malı sustur. . • 

Tahsil müddeti üç yıldır Teorık ve Pratiktir. Dersler lı1" ·1· 9' susi doktor profesörler ve muallimler tarafından verı ır. ·c 

teklilerin iyi ahlaklı ve sıhhatli ve en az orta tahsili bitirll'~ 
olmaları şarttır. Diğer şartlanmızla daha fazla izahat . ıç • 
yazı ile veya bizzat İstanbulda Aksorsyda Haseki caddesııı ııJI 
de okul direktörlüğüne müracaat edihnesi. 15 EylUl 1939 ° 
sonra müracaatlar kabul edilmiyecektir. 

Dahiliye Vekaletinden : ·İ)1r 
1 - Vilayetler evi önündeki Pergola sahasında yapılacak ~~yıl 

turabiye, karuıliza.-ıyon, Ankarataşı ve mozayik döşeme işlerill'ıı 
ması kapalı zar! usul.ile vahidi fiya.tla eksiltmeye kon.muştur'.. ,eıJi V 

2 - Muhammen keşif bedeli 95,707 doksan beş bin yedi yuı ) 
radır. .~,/ 

3 - Eksiltme 25/8/939 cuma günü saat 15 de Vek~t bl 
da toplanacak satınalına komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Mııvakk3t teminat miktarı 6035 lira 35 kuruştur. ı1i f 
5 - İstekliler bu işe- aid proje, şartnameler ve buna 1:'.'ütef:e~ ı'I 

rakı 4 lir:ı 79 kuruş mukabilinde Vekalet Levazım müdürluğÜJl 

hl lir~. ~ 
6 - İsteklılerin ıbu işe girebileceklerine dair Nafı Ve!ı3l~e~ii' 

alacakları vesikayı ibraz etmeleri lazımdır. Bu vesikayı Nafıa ~r 
tinden alabilmek için :stida ile Dahiliye Vekaletine müracaat 
!erdir. 'J 

2 - Tahmini bedeli 2275 lira ve ilk teminatı 171 liradır. Şartnamesi 
komisyondad.r. Görülehilir. 

1 3 - İskrl:lilerin o giin ve saatte ilk teminat makbuzları ve kanuni 
j vesikalı•ile Ga1ata Rıhtım ciddesi Veli Alemdar Han ikinci kattaki ko-

Eksir Balsamin kanzuk 

7 - İstekliier bu işe ald teklif mektuplannı ihale günü 01~ ırl 
939 cuma günü s&at 14 e kadar eksiltme komisyonu reisJiğıll 
buz mukabilinde teslim ederler. f'F 

l misyona gelr.ıeieri. (6213) 

EKZAMI 
El<zamanın ilacıdır, 

Yara ve çıbanlarda kullanılır. Her Eczanede kutusu 50 kuruştur. 

Yüksek Mühendis Mektebi Satınalma 
Komisyonundan: 

Erukın cinıi miktarı muhammen peyakçe1i Ekailtmenia 
bedeli tarihi 1aati şekli 

Kaşar peynir 1250 70.00 
Beyaz peynir 4500 43.00 211,00 21/8/939 15 Açı:k 

Toz şeker 11500 26.50 229 21/8/939 15,15 Açık 

Mektebin 9~9 m•li senesi iaşe ihtiyaçlarından yukarda yazılı mad

delerin dmlltmelerine ait izahat hizalarında gösterilmiştir. 

Cildin daimi yum uşaklığını 
temın eder. Yüzdeki çil ve le
keleri alır. Sivilceleri tama -
men izale eder. Traştan son· 
ra cilde l.itif bir serinlik ve
rir. 

İngiliz K.ANZUK eczanesi 
Beyoğlu İstanbul 

Fenni Sünnetçi 

EMiN FiDAN 
Kabine: Beşiktq 

Erip apartmanı 

reJ: !'4395 Ev. Su· 
adiye Akkurt S. 

· .. ti.) ... ;.' 
.~~,~~ 

, .. ' 

.>ı..· . 1·'''·illlllt' .. 

N. 1 Taşradan Sünnete gelecek-

lere kolaylık çoktur. 

Müracaat bir hafta evvel li· 

zımdır. 

8 - Posta ile göııderilecek teklif mektupları 7 inci maddede şıc f 
saatte komisyon reisliğine gelıniş bulunması şarttır. Postada 018c 
cikmele~ kabul edilmez. .5505. .5995. ~ 

Devlet Denizyolları işletme U111uJJ1 
Müdürlüğü ilanları 1 

,..._________________ töfl 

. JllO ~I 
Muhammen bedeli 17030 lira olan 41600 kg. muhtelif cıns ~9r 

ğı 25/9/1939 paıaı·tesi günü saat 16 de kapalı zarf usulü ile p.n ; 
İdare binas11ıda aatın alınacaktır. . t jlt J ,ı 

Bu ife gırmek istiyenlerln 1277,25 liralık muvakkat teınnı~e ~ıo 
nunun tayin ettiği vesihları ve tekliflerini aynı gün saat 14 ,. 
Komisy<>n Reisliğine vermeleri lazımdır. ıı ıtri~) 

· ııde ' Şarbıameler parasız olarak Ankarada Malzeme daires• (6 

ti 
inhisarlar lstanbul Başmüdürlüği.İ~~~~ 

15 ağustos 939 gününden itibaren 16 ve 20 kuruşa satıl3yat13 

darpaşada Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılacaktır. 

Taliplerin ıartnamt>lerini gfümek üzere her gün ve eksiltmeye gir

mek için de belli yün ve saatte Gümüşsuyunda Yüksek mühendis mek

tebi bin.ası içinde toplanan Satınalma komisyonuna müracaatları ilan 

edilmiş olan 50 ve 62 sar;tilitrelik şişelerdeki biraların teıızili fı , 

-==5=ııh=l=b'"ı=ıı'"e""ne=şn=.=ya=t~ı =1da=r=e=e=d'-'en= tışına 16 ağustos 939 günü sabahından itibaren başlanacaktır. sn ~~ 1 
BClf muharriri 15 ağustos 939 günü akşamı ellerinde eski fiatlı bira buıuıı 0ıırıP 

ETElll İZZET BENİCE !erin mevcutlarını gösterir beyannamelerini en vakın satıŞ dCJl 
.ıunur. (5851) Son Telpaf Matbauı vermeleri flAn ohmur. (6217) 


