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ETEM İZZET BENİCE YIL: 3 

lstanbul Bu Sabahtan itibaren Seferber Haldedir 
Ük Tayyare 

Geceleyin 

• 
Hücumunun Bu Hafta içinde 

Yapılacağı Zannedilmektedir 

Şehrimizde hava hücümlarma karşı pasif müdafaa hazırlıklan 

lstanbula 
~etmenin Bir de 
Dönmesi Vardır 

ı Dün ve Bu Sabah Şehirdeki Bütün Sığınaklar Teftiş 

Şebrİmlıde yapılacak olan 
denemelerde bir fevkalade
lik aramamalı) ız. Bugünkü 
tartlar içinde bu denemeler 

ııol'Dıııı .,,e iılagan şeylerdir.! 

~:ETEM İZZET BENİCE 
• 
l 6lanbukla bugün yarın ha-

"adan gelebilecek hücum-
~ lara karşı halkı ve şehri 
lıt. n~ tecrübeleri yapılacak-

Edildi Hazırlanan Ekiplere Gaz Maskeleri Verildi 
Trakyada mal?t'\"falara bugün 

başlanıyor. Evvelce neşrettiğimiz 
programa göre, kırmızı orou ile 
garb ve §imalden tecavüz edecek 
müttefik ordular a~asında çarpış
malar olacak ve bu çaıpışmalarm 
neti<:elerı alınacaktır. Bütün mo
törlü kıt'alar ve ge ış mıkyasta 

tayyare ku vvetlerinılz maneıra
lara ı.ştırak edecektı.r 

Bugün i'kı taraf ibır hazırlık 

gıinü geçirecek, asıl manevralara 
yarın şafakla beraber başlana -
caktır. 

Büyük Erkaniliaııbiye Reisi Ma· 
reşal Fevzi Çakmak, yüksek ku -
manda heyetini teşkil eden diğer 
zevat ile birlikte Edirneye gel -
mişleroir. Kendilerini Havzada 
General Kazım Dirik, Vali Ferid 
tarafından karşılanmışlardı.r. Ma
reşal ile birlikte Büyük Erkanı -

1 

haTib1ye ikincı rei:;i Asım Gündüz 
İslaıjbul kumandanı Korgeneral 

Halis Bıyıktay ve Korgeneral Sa
lih Omurtak da Edirneye git.miş-
lerd,r. 

BLLgü·n manevraların ilk günü 
olmakla beraber, program muci

bınc.e harekat yapılmıyacaktır. 

Kıt'alar mevzılerinxiedir, verile • 
CC!k ~mrı I;; lcmakt«lirler. 

Manevralara bi:hassa d.tii tay
yare ooplarile, hava filolarımızın 
geniş mikyaı.sta iştirak etmeleri
ne büyük ehemmiyet verilmekte
<lir. 

Edirnede manevranın sonuncu 
günü yapılacak kritikte ve ıbüyük 
geç:d resminde hazır bulunacak 
olan ecnebi ataşemiliterlere dave

tiyeler hazırlanmıştır. Davetliler 
ayın yirmi birinci günü Sirkeci-

den ht16usi trenle Edırneye gide
ceklerdir. 

İSTANBULDA HAVA HÜCUMU 
TECRÜBELERİ 

İstarıbulda bu hafta ıçınde ya
pılacak olan •hava hücumu tec
rübeleri• münase ~tıle bu sa -
bahtan itibaren şehrımiz seferber 

hal. kxınulmu§ addolunmaktadır. 
Vil.iyette bu i~le ugr~a'l 1'.ıahili

ye Vekaleti sderberlik müdürü 
Hüsdameddinin reısliğindeki ko
misyon bu sabah da toplanm1ş ve 
tecrübe esnasında vahfe alacak 
olanların son hazırhklannı tetkik 
etmiştir. 

K'Omisyon azalan dün Beyoğlu, 
Fatih ve Eminönü seıjıtlerine gi· 
derek bu mıntakalardaki teşek
küllerin kendilerine verilen vazi-

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

~ şartlar içmde bu de
~.-eıerde hiçbir fevkaladellk 
~;;;.aır. ~oğru değildir. Bilfıkis 
.\'ı?ııp al.dır, ola.garıdır, yerindedir. 
llıı, I> a §dıixlerinde, bilhassa Ber-
ılı--ı ~te, Roma, Paris ve Lon- ----------------------------------------

~~!~~:~~~~t: •! Musolini Hitlerin Davetini 
'l'a 1 arttınJ.maktarlır. 

tlit' fyarey.1 medeni bir nakil ve K b 1 Et d • 
l at . a u me 1 "~ Vasıtası olarak beşenyete 
h~ ~enler hiç şüphe YQk ki 
•e ıı · lı:u Vaziyet karşısında meyus 

~e ~~~ar. İnsanlığın huZUI" 
Şl!ııd.ı ülu ıçln ıcad edilen uçak, 
' en katil ,bir ha.1'b ve imha 
ıı.;lllı: 0lınııştur. Eğer, uçağı yine 
b~ı Vurtnıya yaramamış ve şe
~~ her türlü defi ve vikaye 

'1-leli o~ nden Azade bırakılmış 
t.fy il'dı hiç şüphe yok ki 
b life ~l.erinin yağdıraca
~~rn ve gazler karşısında 
~~tin Ve tabiatin komnmasına 
>.. bulunamaz ·bu zalim ve 
'<lllre,ı· . ' r,la ıcı silah havalann ve ka
t....:rııı h••·'-·. . "llıiı-J ~ olurdu. Mukabıl 
~lfıı.:ıerdır ki, tayyareyi bu feci 
llı..ı en çıkanyor, onu da nor
~Jtıı "aaıtaJar ve silıThlar haline 

lı Y'or. 
lıi •l!arz gu·· .. b · d h riı · r d" ' nun irın e e angı 
ı.ı.<fıu\lll"ıan ordunun tayyareleri 
~•tııl lllian İstanbula bir baskın 
rıı ~:ak t~ebbüsüne girişildiği
~,,~ UJ etsek, bu baskının ne 
•e fa eye kadar umulan neticeyi 

~Uğu ~~ayı getrieceğ1 şüpheli ol
'!.buııı dar baskının muvaffak o· 
\>en; .esı inıkAnı da pek azdır. 
~~i ı~adlarla her askeri ve me
to.,.,.aır ll'ıeın:ıeketin hududlarında 
~lısıııı; elerin gelişıni haber veren 
tih; h Cıha:zJar mevcud olduğu 
lıııa,ı er askeri memleketin emre 
~e ııı:ktaY.Yare dafi bataryaları 
~•rq 1 r abıl tayyare kuvvetleri 
%h~· F~r.aziye halinde mevzu 

.ettığııniz böyle muhtemel 
(l>ev 

cımı 6 ınc • ıahifede) 

Hitlerin Slovakyayı da Almanyaya 
ilhaka Karar Verdiği Söyleniyor 

Paris 15 (Hususi) - Alman ga
zetelerinde Polonyaya karşı ola.n 
şiddetli neşriyata deva medilmek
tedir. Hamburg'ta çıkan Frenden
biat gazetesi diyor ki: 

cAvrupanın en büyük askeri 
kuvveti imiş gibi kendisine güve
nen bu hükumet, l·angi hükumet.. 
tir? Bizim bildiğimize göre bu hü

kumetin senede bir milyar ikı yüz 
bin kadar bütçesi vardır Bu pa
ra ile ve bir kaç süvari fırkası ile 
Almanyanın motörleşmiş kuvvet

lerine karşı koymak delilik olur .• 
Danzig'de protesto nümayişleri

ne dün de devam ed•lmiştir. Dan· 
zig'deki şefi Förster Hitlerle gö -
rüşmek üzere tayyare ile tekrar 
Berhtesgaden'e gitmiştir. Salzburg 
görüşmelerinden sonra Förster'in 
tekrar Berhtesgadcn'e çağırılma
sına bilhassa ehemmiyet veril -
mektedir. 

HiTLER MUSSOLİNİYİ SALZ-. 
BURG'A DAVET ETMjŞ 

Paris 15 (Hususi) - Salzburg'da
iki mihver devleti Hariciye na -
zırlarile yapılan mülakatın Hit
lerin talebi üzerine vukua geldiği 

·- ---
ı 

ffitlcrin İtalyan H ariciye Nazırını kabul ettiği Salzburg şehrinden 
bir görünüş 

anlaşılmaktadır. Hitler, bizzat 
Mussoliniyi Salzburg'a davet et
mişse de, M ussolini rahatsızlığını 

ileri sürerek bu davete icabet et
memiştir. 

Alman - İtalyan ittifak muahe
. desinin bir maddesine göre, iki 

millet zimamdar !arı ahvalin icab
larına göre, birbirlerile danışmak 

mecburiyetindedirler. Almanya i

çin Danzig meselesinin mevzuu 
bahsolduğu bu günlerde, Mussoli
ninin davete icabet etmemesi, İtal

yanın Danzig meselesi ile hiç bir 
suretle alakadar olamıyacağını 

gösterir bi:r alamet telakki edil -
mektedir. Hitler Salzburg görüş-

(Devamı 6 ınc• sahifede) 

Arnavutlukda 
ltalyan 

Hazırlıkları 
-

Yunan Hududunda 
Tahşidata Baş ladılar 

Londra 15 -1talyanın Arnavut
luktaki hazırlıkları hakkında ye
ni yeni haberler ,gelmektedir. Bu 
haberlere göre, İtalyanlar Yunan 
~ududunda mühim mikyasta tah -
şidata başlamışlardır. Bu tahşidat 
bir harb vukuunda sür'atle Yuna
nistan üzerine inerek, İngiltereye 
vakit bırakmamak içindir. 

Tiranda bir İtalyan kumandanı, 
askerlere hitaben irat ettiği bir 
nutukta cyakında Üsküp ve Niş
teki arkadaşlarınızın elini sıkacak
sınız• demiştir. 

İtalya Arnavutlukta bir çok is
tikametlerde otomobil yolları yap
tırmaktadır. 

Bu inşaatta günde 10 bin Arna
vut çalıştınlmaktadır. Dağlara çe
kilen Arnavut milliyetperverleri 
ik'de bir yolları bozduğu ve inşa
ata mani olduğu ıçin, yol inşaatın
da ayrıca 2.000 muhafız asker kul
lanılmaktadır. 

Çinlilerin Yeni 
Muvaffakiyeti 

Milli Şefimiz FIOTyada 

Milli Şef, Bu Gün Deniz Köşkünde 
Başvekili Kabul Ettiler 

Milli Şefimiz İsmet İnönü bu
gün öğleye kadar Florya Deniz 
köşkünde istirahat buyurmuşlar
dır. Başvekilimiz Doktor Refik 
Saydam öğleye doğru Perapalas 
otelinden Floryaya gelmiş ve Re
isicumhurumuz tarafından kabul 
buyurulmuştur. 

Milli Şefimizin Trakya manev-

ralarında hazır bulunmak üzere 

bugün şehrimizden hareket ede -

cekleri şayi olmuşsa da tahkika

tımıza göre Cumhur Reisimiı bu

gün şehrimizden ayrılmıyacaldat
dır. 

Milli Şefimizin yarın Trak~ aya 

hareketleri muhtemeldir. 

•• 
Bıılgarlar Üzerinde 
................................. , ............ ... 

Hong-Kong 15 (A.A.) - Chekiai y } Tazyı•k '· ajansı bildır•yor: a pı an 
1 agustosta başladudarı ;nuka- 1 ----------------------

bıl 1<1arruza muvaffak,> eııe de - ı 

varn ed<'n Çin kıt'aları mahalli mlİ-A l a . R y a ve 
dafaa teşekküllerinin yardımile many ' om an 
Wangmoon civarında kain Chungs-ı 

han mıntakası sahillerinde geçen- ı D f a Mıüt V •h 
dekarayaçıkanJapcnlarıgeripüs- rO onyay e eccı 
küJ':'o~i:~~;nlilerin tazyiki aı - T h •d f Baş/adı 
tında harb gemilerine iltica et - J a ş ı a a 
mek mecburiyetinde kalmışlardır. 

Bu gemiler, İngilterenin kirala
dıkları arazinin garbinde Paoan 
istikametinde uzaklaşmışlardır. 

Londra 15 - İngiliz vapurları
nın yakılması ve yahut batırılma
sı için bir ecnebi devletin faaliye
te geçtiği anlaşılmaktadır. Li'man
larda son derece mühim tedbirler 
alınmıştır. Londrada, Beşinci Corc 
havuzunda bulunan Moretanya 
vapuruna karşı da bir sui kasd ha
zırlandığı haber alınmış ve gemici 
kıyafetine giren pclisler iki kişiyi 
yakalamışlardır. Bunlar suçlan -
nı itiraf etmişlerdir. 

1 KISAC A 1 
Ben Anlamadım, 

Anlıyan Varsa Çıksın 
Karşıma ! 

Henüz Bitaraflıklarını 
Bir Karar Almadılar 

--
Romanya ve 
Polonya da 

Mukabil Tahşidat 
Yapıyorlar 

Bulgar Manevraları 
Paris 15 (Hususi)- Almanya 

son yirmi dört saattir Lehistan ve 
Romanyaya müteveecih olduğu 

zannedilen ta.lışidata başlamıştır. 

· Polonya ve Ramanya da mukabil 

Bulgar Başvekili Köseivanol 

taJışidat Y"pmaktadrrlar. Roman
yanın şimal hududlanndaki tah
kimat pek ziyade kuvvetlendiril
miştir. 

(Deııcımı 6 ıf.cı sahifede) 

Arnavudluktaki İtalayn lut'aları 1-.-.------------------------------------------kumandanı askerle hasbıhal eder-
ken: 
ı-- Yakında Üsküb ve Nişdeki 

arkadaşlarınızın elini sıkacmı
nız. 

Demiş. Ben bundan birşey an
lamadını. Arkadaşa sordum: 

- Acaba Üskiib ve Nişde İtal· 
yan askerleri mi bulunacak, Yu. 
goslavya İtalya ile müttefik mi 
olacak, yoksa Yugoslavya istilô 
mı edilecek; İtalyan kumandanı 
ne demek istemiş?. 
Arkadaş dik dik yüzüme baktı,. 

- Ben de anlamadım .• 
Dedi ve sözüne il3ve etti: 
- Anlıyan varsa çıksın karşı-

ma!. * * 

Makineye Verirken: 

Slovakya SilAha 
Sarılmak istiyor 

Bratislava. lJ (A.A.) - Nazilerın naşıri efkarı olan .Greuzbote• 
gazetesinin biltliıdi~ine göre umumi bir içtimada bir nutuk irad eden 
Slovakya propagand• şefi Sano Mach, geçen sene Slovakya tarafından 
Polonyaya terked'len cJavorima• mıntakasının her ne bahasına olursa 
olsun Slovakyaya av<leL etmesi liizımgeldiğini söyleyerek demiştir ki: 

- Slov1i<ya, icab~ttiği zaman silaha sarılmağa azmetmiştır • 
İçtimada b:.rJ..aç Al:nan gazetecisi hazır bulunmuştur. 

<Devamı 6 ınc ı •ahifede) 
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ımı 
DAl'llADLA YARIŞA 

ÇIK 1AK HATASI 

Şu meşhur İtalyan Mareşali 
BadogHo ile, Hariciye Nazırı Kont 
Ciano'nun arası açılmış .•. Avru
pa gazetelerinin verdiği habede
re göre, bu ihti!M MareŞSlin göo:
den düşmesine sebeb olınuş ... Son 
yapılan İtalyan manevralarının 
idaresini Badoglioya vermemiş -
ler .. . Musolini de, Mareşali huzura 
kabul etınenıiş ... 

Burıııda hata Badoglionun ... Ci
ano ile ihtilat çıkarmakta mana 
var mı?. 

Delikan.h nazırın Musolininin 
damadı oılduğunu unuttun, be, 
mü.boo-ek adam?. Şükret ki, yaln12 
gözıden düşmüşsün!. 

BİR EŞEK ARISI 

ON PARA EDİYOR 

Osmaniye belediyesi, y9:7. mü
nasebetile, o civarda çoğalan eŞek 
arılarile mücadele için, bir ted
bir bulmuş: Kim bir eşek arısı 
yakalayıp .getirirse on para veri
yormuş .. Şimdi, irada kimbilir ne 
kadar eşek oo-ısı avcısı türemiştiT!. 
İstanbulda da sivrisineğin fazla -
!aştığı söyleniyor. Bizim beledi
yemiz de böyle bir mücadele şek
li kabul etse, heııh&lde yerinde o
lur. Fakat, İstanbulda herşey ateş 
pahasına olduğuna göre, bu nevi 
haşaratın fiatının da yüksek ol -
ması ioab eder. Mesela bir sivri
sinek en az kırk para olmalıdır. 

!stanbulda sinek avlayıcısı az
dır, zannetmeyin .. EvveUllah, bir 
haftada ortalık tertemiz olur! 

ÇOK il;RENÇ 

BİR HADlsE 

Sözü bile iğrenç; gazeteler ya-

zıyor, bir fırının yaptığı pohaça 
içinden bir ayak tırnağı çıkını§!. 
Qok yazık!. 

Demek, 'hfili, fırın işlerini ayak 
altına alıyoruız. 

Yahu, şu İstanbulun ekmek ve 
fırın meselesini ele alsak da, sür
atle halletsek. Ayıbdır-. 

SAÇLARINDAN UTAN 

VE RAŞİD RİZA 

Raşid Riza ile Ertuğrul. Sadi 
Tek, birleşınŞJ.er, bir tiyatro kum
mpanyası yapmışlar! İl.k temsil -
leri: Saçlarından utan, isimli bir 
piyes! San'atkAr Raşid Rizarun, 
şakit vakit bir topluluk vücude 
getirdiği veya bir topluluğun ba
şına geçtiği söylenir, yazılır .. 

Fakat, ıher nedense, sonra, ar
kası çıkmaz! Bari, üstad, bu se
fer, artık saçlarından utansa da, 
İstanbulluları san'atından mah -
rum etmese! 

HENÜZ YENİ ERKEK 

OLDU, EVLENECEK 

Manisada, 3ı> yaşında bir kadın 
erkek o'mak üzeredir. Yakında, 
küçü:k, ehemmiyetsiz bir ameHyat 
geçirecek, erke\tllk beratı alacak

mış .. 
Bu sabık bayan, lahik ıbayın 

g9:7.etecilere söylediği sözler çok 
dikkate şayan ... Diyor ki: 

- Erkek olur olmaz, derhal ev
leneceğim, bir kadın arıyorum!. 
Meğer, sabık ·bayan, erkek gibi 

yaşamağa ne kadar çok hevesli 
imiş?. BaJ>alım erkekliği beğene
cek mi?. Kadınlık hatıralarını 
kalbinde saklıyarak, hayatta er
kek olarak dolaşmak da ne garib 

~lur, değil mi?. 

(KüçüK HABERLE[! 
perşembe günü şehrimize gelecek
tir. Şehrimizde iki gün kalacak o
lan vekil İzmir fuarını açmak üze
re İzmire gidecektir. 

* Dahiliye Vekili Fa.lk (htrak \ 
dün vilAyette meşgul olmuş, su
lar idaresinin kanalını tetkik et- ı 
miş, umum müdür Ziyadan iza-

hat almıştır. * !staribul şehir medisi fevkalft
de toplantısını bugün saat 14 te 
yapacaktır. Açış nutkunu Vali 
söy liyecek, toplantı dört içtima 

sürecektir. 

* Emniyet direktörü Ali Riza 
Çevik Ankaradan şehrimize gel -

miştir. * Fakir esnaf çocuklarının 
meccanen sünnet ettirilmesine ka
rar verilmiştir. Bunun için prog
ram hazırlanmaktadır. 

ilk 
Tedrisat 
Hocaları 

Bir Derece Yüksekten 
Maaş Temin Edilecek 

Bir eylulden itibaren tatbik e
dilecek olan barem kanununa gö

re bi.r derece terfi etmesi lazım 
gellen •hususi ırnuhasebeye bağ'lı 

bazı maaş sahiblerinin bütçede 
tahsisat bulunamamasından dola

yı şimdilik bu terfiden maıl:ırum 

edilecekleri ve kanunun hüküm

lerine uymak için bunların birer 
derece aşağıya indirileceklerine 
dair verilen haber doğru değildir. 
Vah ve Belediye Reisi kanunun 

bu husustaki hükümlerini, tama
!Jlile memurların lehine istimal 
etmek için icab eden tedbirleri 
almış ve kanunla l:rirer derece ter

li a:lecek memurların istihkak 
kesbedeceklerei haklara karşılık 
olmak üzere şehir mecHsinden 
munzam tahsisat istemeğe karar 
vermiştir. 

İ'lk tedrisat muallimlerinin va

ziyetleri de kanunun bu hüküm
lerine uydurularak diğer hususi 

muhasebe memurlarile beraber 
birer derece yüksekten maaş te

min edilecektir. Bugün toplanacak 
olan şehir meclisi fevkalade top

lantıısında müzakere edilmek ü
zere hınırlanan cetvele göre şim

diye kadar 12 - 14 lira maaş alan 
hususi muhasebe memurları ve 

muallimler 15 lira üzerinden, 16-
17,5 liradan maaş alanlar 20 lira 

üzerinden, 22 !ıradan maaş alan

lar 25 lira üzerinden, 4.5 liradan 
maaş alanlar 50 liradan, 55 Lira
dan maaş alanlar da 60 lira üze
rinden maaş alacaklardır. 

Bu suret le ycnı barem kanu -
nunun tatbiki dolayısile hiçbir 

memur ve muallwin hakkı ziyaa 
uğratılmıyacağı gibi bilakis dere

celerin tesbiti dolayısile şöyle 

böyle birer terfi zammı da almış 
olacaklardır. 

Hazırlanan yeni barem lıstesi 

dün vali ve belediye reisine ve -
rilmcytir. Liste ve munzaan tah

sisat talebini havi teklif buı:ün 

meclise verilecektir. 

Derilerimiz 

İIU>AM: 

iEllıüniyazade Velid cKuvveti
mizi bilelim ve ondan isti:fade ede
lim• diyor. Şunu bilelim ki Avru
panın herl>angi bir milleti bizim 1 
kara gözümüze aşık değildir. 

Bu nazik günlerde milletin ye
gane güvendiği kimse ise, Reisi -
cumhur İsmet İnönüdür. O İsmet 
İnönü ki Meşrutiyetin bidayetin
denberi uğradiğımız bütün harb 
gailelerinde bulunmuş, İstiklal 
harbinin en büyük zaferlerini eli
le kazanmış ve yine elite kazan
mış, yeni bir harbin mucip olaca
ğı felaketleri içimizde en ziyade 
tecrübe etmiş ve bu felaketlerin 
tekerrürüne mani olmak için en 
iyi tedbirleri yegane düşünebile
cek ve alabilecek payeye yüksel
miştir. Bu endişeli günlerde Türk 
'!'İlletinin başlıca teselli ve ümi
di bundadır. 

CUMHUKIYET: 

B. Yunus Nadi cMoskova müza
kereleri aydinlaruyor• isimli bu
günkü başmakalesinde Sovyet -
İngiliz müzakerelerinin çok iyi bir 
safhaya girdiğini söyliyerek diyor 

ki: 
cMoskova müzakereleri gerçi u

zun sürdü. Şimdi daha iyi anlaşı
lıyor ki bu uzun sürüş Sovyetlerin 
azami derecelerinde ciddiye alan 
ince eleyip sık dokumalarından i
leri gelmiştir. Ruslar sulh cephe
sine iştirak etmemek için değil, da
ha iyi i ştirak etmek için kılı kırk 
y.aran tetkikler üzerinde ısrar et
mışlerdir. Daha ziyade nazari bir 
mahiyet gösteren siyasi müzake
relerin yanıbaşında askeri müza
kereler de iliıve olununca iki tara
fın iyi niyetleri her türlü pürüz
den ari olarak meydana çıkmakta 
gecikmemiştir.o 

TAN: 

Zekeriya Sertel; cHitler - Cia
no mül<ikatının manası ned:r?• 
isimlı bugünkü başmakalesinde İ
talya hariciye nazın Kont Ciano
nun Alman devlet reisi ile görüş
mesinin günün en mühim mesele

sini teşkil ettiğ ni söylemekte ve 
bu mülakatıa Danzig işi, Japon
yanın m ıhver cephesine kal'i su
rette iltihakını temin, Macaristan 
ve Yugosl avyanın vaziyeti, İspan
ya meselesi gibi mevzuların ko
nuşulduı:,'Unu kuvvetle tahmin et-
tik Len .s,_ _ ra i ı. 3.\ e ed ya r· 

rıdır. Hepimiz gibi milliyetcidir. 
Fakat Velid bey ne demek iatyor? 

On beş yil çinde düşüncelerini 
serbestce yazmak fırsatını hiç mi 
bulamadi? 

Bu mecburiyet veya mahrumi
yet Velid beyin yalnız şahsiyetini 
alikadar eder ve kendi ihtiyar ve 
kararında veya yalnız şahsını mü
teessir eden bir istikrardan doğ
muş bir hadise midir?. 

Muharrir daha bu şekilde bazı 
mütalealar beyan ederek makale
sine nihayet vermektedir. 

Yl:Nİ SABAH: 

B. Hüseyin Cahit .Son günler
de• isimli bugünkü başmakale -
,.;nde Ciano - Hitler mülakatın -
dan bahsediyor ve bu mülakatın 
İtalyan ve Alman efkarı umumi
yesini oyalamak için bilhassa ter
tib edilmiş olduğunu söyliyerek 
diyor ki: 

istanbul 
Telefon 
Santralı 

Abuneler Arttığı için 
Genişletilecek 

İstanbul cihetinde de, Beyoğlu 
tarafında olduğu gibi telefon a
bonelerinin sayısı gittikçe art -
maktadır. 

Bu sebeble İsta:ribul santralının 

da sür'atle genişletilmesi karar -
laşlırılmıştır. 

Bu hususta bir proje hazırlan
masına başlanmıştır. 

Diğer taraftan ynei yapılmakta 
olan Şişli santralının da 15 - 16 

gün sonra açılacağı anlaşılmak -

tadır. 

Bu santral 'ile Beyoğlunda 2000 

aboneyi birden idare etmek kabil 
olacaktır. 

Kış Hazırlığı 
Başl 1dı 

cDinamik rejimler halkı daimi 
bir sarhoşluk içinde tutmağı. dai
ma başdöndürmeyi. gözlere parlak 
şeyler aksettirerek bir nevi manc 
yatizma yapmayı her günkü siya
set usulleri arasına sokulmuştur. 
Rahat durmazlar, onların gıdaları 
daima muvaffak görünmek, daima 
her teşebbüsün başında bulunmak \ 
ve daima meseleler çıkarmakta

dır. Bu meseleler ne memleketi 
harb felaketine gerçekten atacak 
kadar v~him oLınalı, ne ha l kı la
kayt bırakacak kadar esassız bu -
lunmalıdır. Bu itibarla ik ' mem
leket şefleri gerçekten büyük ve 
tehlikeli bir cambazlık muvaffa-

1 ---
H Y d K .. -· er er en omur ve 

kiyetler;ne muhtaçtırlar. 

İşte Führer ve Ciano mülakatı 
hariçten ziyade dahilde tesir yap
mak ve ucuz bir muvaffakiyeti 
ballandıra ballandıra ileri sürmek 
iı;:in teşebbüs edilmiş yevmi ma -

' nevralardan fazla bir ehemmiyeti 
haiz değildir.• 

.......... 

Mahkemelerin 
Adedi 

Arttırılıyor 

Dava-ar Bundan Sonra 

1
Sürat e intaç Edilecek 

Odun Geliyor 
Bu sene kış hazırlıklarına er -

kenden başlanmışllr. Her gün 
muhtelif mahaHerdrn şehrimize 

yenı yeni kömür ve odun stokları 
gelmektedir. 

Hükume'; halkımızın bu sene 
hiçbir ouretle mahrukat sıkıntısı 
çekmomc-., ı ıçin şimdiden tedbir
ler almaktadır. 

Bu meyanda en ehemmiyet ve
rilen bir madde de •mangal kö
mürü . dür. Yeniden Bulgaristan
dan mangal kömfrrü gclirtilmesi
ni teminen 5 .milyon kiloluk bir 
müsaade verH~lir. 

Esasen evvelce de Bul.garistan
dan 15 mılyon kilo odun ve kö -
mür getir;lmes.ini tem.inen kon -
tenjan verilmiş olduğundan bu 
sene 20 milyon kilo odun ve kö
mür Bulgaristandan getirilecek 
d<>mektir. 
Diğer taraftan memleket dahi

linden de bu sene 25 milyon kilo 
kadar kömür getir?leceğinden hiç 
bir yerde mahrukat sıkıntısı çe
kilme.sine meydan •bırak•lmıya -
caktır. 

Süt Şirketinin . . 
, .zamn1mesı 

j~ lf..,'iI.) !i~ 
Dörtler Misakı Bahsi 

Yazan: ALİ ıcE~p. 
Döru . k bahs' ""'teni • 

ermısaı ı~ . 

yor gibi. Bu baıhııin şimdiye !<• 
_,,, 8ıar 

dar geçirdiği belli başlı sııı" .. 
J)ö .. t de' 

pek de unutulmamıştır. r 
ı anY' !et - İngiltere, Fransa, A ın ıJI 

ve İtalya - arasında şu AvruP
8
n 

yer 
işlerini düzeltmek ve sulhu dl 
!eştirmek üzere bir mısak ak 

teklifinin yine Romadan gele<:~ 
şimdi yine söylenirken balı>'. 

ıaııııı 
bundan kaç sene evvel baŞ ı!ll" 
ilk fa"lı hatıra geliyor. vah• 1 ,,,•e' 
beşistan meselesi çıkmadan e 
İtalya tarafından Millet'er Ce : 
miyetini ehemmi)"'tten dii.ŞU~\I: 
.mek için ortaya şu fikir atıtrnı, ~· 
Eski düveli muazzama tar:ı:ın; 1:1• 
det etmeli, kal .. balık bir ~ı n 
ler Cemiyeti yerine AvruP

301 

d"rl ,deı" 
işleri - yukarıda sayılı - o ;rt'· 

!et arasında görülmeli ... ve 
53 .ıJ 

Bununla takib edilen ınııJcS t 
aşikardı: Rusyayı uzak ıutı113 .:. 
dört devletten başka Cenevredııı~ . e 
essesesindeki hükiımetlerın alt 
diklerini de d;nıenmez bir h ıır' 
getirmek. İtalyanın ondan ~ ~ 
Milletler Cemiyetine karşı a ııı 
olduğu vaziyet ise malüm· 

tifllle~ 
İtalya Milletler Oemiye . ~ı 

çıktıktan sonra da dörtler JlliıiB el 
ibahsi bir aral.ık daha ehemını~ır 
aldı. Çünkü Italya ile olan 

"' beşistan davgınlığtnı artık ta~ • 
ye etmek istiyen Londrada b 1'' 
nun taraftarları çoğalrııı~tı. ,. 

çare ki İtalya ile ingilternin ,r ıJI 
k ıÇ 

sında bir anlaşmıya varına 
maniler eksiLıniyordu. e' 

. ·a fil 
Fazla olarak bir de ıspan) pr 

selesi ç;kmış, devam ediyordU· .,. 
- . • ıınsill ger taraftan Italya ile ~ . gil' 
nın arası bilhassa 937 dcnberı ilİ' 
gide nasıl hağlat1dığını h<I' b 
yoruz. ..~ 

Milletler Cemiyetinin zayıf d~~ 
mesi, Almanya ile İtalyanın ıl 
müesseseden büsbütün ayrı~ 
olmaları, diğer taraftan dJı p. ~ 

··ıufll 
pada su!hun mtıhafazası ıu i/l'·e' 
karşısında Berlin Roma ııı ,.e 
rini bir taahhüd ile Londra rıi•' 
Parise bağlamak üzere el<> olıl' 
misakının akdine taraftar ·0 

. bU fi 
bazı Ingiliz diplrunatla.rı 1 f' 
tazelemiş oluyorlard1' Nilı•Ye ,11ı 
çen eylulde Münihle dört de)dl!' 

arasında bir anlaşmıya "arı ... ~ e• 
zaman İtalyanın kaç sene of11!' 

* Eidne - İstanbul treni Seyidler 
istasyonuna yakın bir yerde de
miryolu üzerinde uyumakta olan 
Çiftlik köyünden İdris adında bir 
köylünün 15 yaşındaki oğlu Tev-

fiğin sol ayağını kesmiştir. Bu yüz
den tren Edirneye iki saat geç gel

miştir. 

* Dünya yahudi kongresinni 
icra komitesi ve idare meclisi a
zası Cenevrede 600 delege n•n ştı- ı 
rakı ile ıçtimalarına başlamıştır. * Pariste Luvr müzeisnden ça
lınan Vatto'nun meşhur . Lakayd• 
tablosu bulunm119 ve hırsız res -
sam tabloyu adliyeye \•ermiştir. 

Memle ketim . zın en haşla ge

len ,hracat maddelerinden bıri 

olan de rı, .. r,mız Ana.do.unun bir 

çok mezbaha ve kasaphanelerin-
• de mevzuata uygun bir suret te 
yüzülmcdiklerinden memlcke -

timiz her sene binlerce lira za -
ra:- etmektedir. 

1 

1 
Bu mc eleler hakkında verilen ı 

kararları henüz bilmiyoruz. Yal
nız ~urası muhakkaktır ki, tota- ı 
!iter dev!etler bu meseleleri hal-

İstanbul adliyesinde iŞ!erin 

süratle yürümesi için yeniden 
vücude getirılecek mahkeme -
!erin yaz tatil i nihayet inde yani 
önümı.izdekı ay içinde faaliyete 
başlıyacakları kat'i olarak dün 
anlaşılmıştır. 

Beıea ye iktısal >leri müdürü 

Saffet. yakında tesis edilecek 
süt şirketinin nizamnamesini ha 
zıırlamaktadır.. Süt fabrikasının 

şartnamesi Ziraat Vekaleti tara 
fından hazırlanacaktır. Belediye 

ı şirkete 25 bin lira vermek su-

ortaya koymak is 1ediği taı;a ıet 
r ·eP 

run hakikat olacağını sÖY ıy ~ıf' 
bulundu. Fakat sonraki ve ..,ıı 

"ki"" 
Çekııslovakyanın maluın 3 #P 
uğraması gösterdi ki kerıdiSI ıJd' 

* Hamidiye mekteb kruvazörü 
İzmırdc Deniz Gedikli erbaş mek-

tebine girmek içln yazılan talebe
lerden kabul edilenleri alarak dün 
akşam limandan hareket etmiştir. 

* İstanbul meb'uslan dün oto
mobillerle Silivriye giderek, ora
ıia halkın dileklerini dinlemişler
dir. Köylüler toprak, mer'a ve 
mektep istemişlerdir. 

* Meclis reisi Abdülhalik Ren
da dün vali ve belediye reisi LUtfi 
Kırdan ziyaret etmiştir. 

* Ticaret Vekili Cezmi Erçin 

* Sski İngilız nazırlarından 
Çörçil Fransız Majino hattını zi
yaret etmiştir. 

Şehir Meclisinin 
Fevkalade Toplantısı 

Şehir meclisi bu.gün saat 14 de 
Vali ve Belediye Reisi Lutfi Kır
darın riyasetinde fevkalade ola
rak içtima edecktir. Şımdilik ha
zırlanan ruznamelere göre mec!i6 
dört içbima yapacaktır. İçtima gün
leri meclis tarafından tesbit edi
lecektir. 

Tüccarlarımızdan bazıları Ti
caret Vekaletine müracaat ede

rek bu mooelenin halledilm~ini 
istemcğe karar verm işlerdir .. 

K.losu 65 kuruştan yani et fi
atının iki misli kıymetinde olan 
deriler bir çok vilayet ve kaza -

larda yumruk ycrile bıçakla yü
zülmekte bu yüzden deriler :ıe

delenerek sakatlanmakta bu su

retle kıymetinden yarı yarıya 

kaybetmekted ·r. 

- Anlattıkları doğru mu? 

Plaj Bülbülleri < Bir şey b ' lmiyorum ki. bir 
gece eğlenti yapmıştık. Bu herif 
de Melnle beraberi geldi. Bana 
bi r s:gara verdi, içinde esrar var
mış. B.r nefes çekınce uvudum. 
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Necdet: 
- Peki.. peki.. dedi, merak et

meyın! Ortada bır iey yok. Güzel 
çiçekler in etrafına üşüşen arılar 
çol< olur. Selin'n kabahati yok -
tur 
Merdıvenden yukarı çıktı. 

Sclın kanapeye uzanmış ağlı -
yoxdu. 

- Bu serserilerin elinden be
nim çektiğım nedir, yarabbi? Bi
lıyorum .. en büyük k:ibahatim. 
güzel oluşı.mdur. Herkes bana mu
.atlat oluyor, herkes beni takip 
edıyor 

Necdet. Selinin saçlaırnı okşa -
mağa başladı 

- Dünyanın her yerinde böy-

t 
Ötes:nı bilmiyorum. Sabahleyin 
onl ar yat~rkrn kaçıp geldim bu-

Yazan: hkender F. SERTELLl 

ledir. Selin. Gıizellerın dü§manı raya. 
çok olur. Yeryüzünde en az rahat _ İyi amma, bu herif bir kaza-
eden insanlar, güzellerdir. Çirkın- dan bahsed yor 
leri gormliyor mu:-;,un? Ne başın-
da bır belalısı var. Ne peşinden - Vallahi haberim yok. 

- Sermed ismınde birini vur
koşan. Onun iç:n değil midir ki, 
güzel kadınlar daima: (Allah çir- duğu anlaşılıyor. Bu adam kım -

dır" 
kın,er talibı vers.n.) d iy~ >·aıva-
rırlar. - Çok centilmen bir erkekti.. 

Selin başını kaldırdı: ıBenım ahbabımdı. O gece Büyük-
- Gitti değil mi? derede buluşmuştuk. Sonra bun-

- Evet. Defoldu.. lar geldi.. 
- Onu, hala evde imiş gibi, - Ağzınızın tadım kaçırdı de-

korkuyorum. Bu kadar yapışkan sene?• 
adam görmedim ömrümde. Karde- Selin cevab vermedi. 
şimin yakasına sarıldı. Nihayet o- Necdet düşünüyordu. 
nun da başını yakacak. - Hele bir sabah olsa da şura-

Necdet sükunetle sordu: dan bir uzaklaşsam .. 

letmedikçe ve bu hususta kat'i ka- ı 

rarlarını vermedikçe bir harbe 
girişmekte acele etmiyeceklerdir. 
Onun için harb tehlikesinin bir 
müddet daha uzaklaşmış olması 

ihtimali çoktur.• 

VAKİT· 

Hasan Kumçayı cİkdam• gaze
tesinde matbuatımızın hürriyeti 
hakkında bir başmakale yazan E· 
büzziyazade Velide hücum ed'yor. 
Diyor ki: 

Bıliyoruz, kendisi kalem hür
riyetinin kayıdsız. şartsız tarafta-

Diyor. ayni zamanda da Seline 
çok acıyordu. Onu öteki kardeşle
rinden fazla sevmişti. Selin zeki 
olmakla beraber, çok genç, ve toy 
bir kızdı. Sefahat alemi onu çok 

çabuk düşürmüş ve ar damarını 
çabuk kopartmıştı. Selin de diğer 
ka. deşleri gibi çok serbest. çok la
ubali bır kızdı. 

Selın .birdenbire derin bir uy
kudan uyanır gibi, tekrar başını 
kaldırdı. 

- Merdiven başında ev sahibi 
ile konuştun ne dedi, neler anlattı 
sana? 

Necdet ilk önce saklamak, her 
şeyi sabahleyin söy !emek istemiş
ti. Selinin israrına karşı durama

dı: 

- Yarın evden çıkmanızı rica 

etti. 

Diye mırıldandi. 
Selin şakaklarıru uğuşturarak 

hafif bir göğüs geçirdi: 
- Kadının hakkı var. Kırk yıl-

Bu yeni teşkilat ile başta ce-
za ve hukuk sahasında münferit 
hakiml'kler olmak üzere üçiincü 
bir ticaret ve ikinci bir ağırceza 
mahkemesi kurulması k1'bul e
dilmiştir. 

Bu suretle İstanbul mahkeme
lerine 12 mahkeme daha ilave e
dilmiş olacaktır. Şehrimizde bu
lunmakta olan Adliye Vekalei 
kal<>mi mahsus müdürü ile bazı 
müfettişler ve müddeiumumi 
Hikmet Onat dün bu hususta 
toplanarak görüşmüşlerdir. rn .• 
ğer taraftan münferit hakimlik
lerin ve yeni mahkemelerin Sul 

da bir kere odasıru kiraya verdi. 
Bir gecede bin belalı ile karşılaştı. 

Polis duyarsa, randevuculuk yapı
yor diye zavallı kadının evini ka
patır. 

Necdet önüne bakıyordu. 
Selin sözüne devam etti: 

- Bu vaziyet karşısında o, J:ıir 

şey söylemese bile benim çıkmam 

lazımdır. Bu herifin elinden kur
tulmak için izimi kaybetmeliyim. 

Necdet gülümsedi: 

- Yalnız onun elinden kurtul -
mak için mi? Polisin takibinden 
de kurtulmak icabetmez mi? 

- Polise karşı hiç bir zaman 
suçlu vaziyettinde bulunrnuyo -
rum. 

- Bu adamın anlattığına bakı -
lırsa, Sermed vak'asında sen ıj& 

bulunmuşsun! 

- Benim bir şeyden haberim 
yok. Karyolada uyuyordum. 

- Bunu kime anlatabilirsin? 

retile iştirak edecek, bu mikda -

ra müstahsiller isf.€dikleri mik
darda aksiyonla iştirak edebile -
cektir. 

Fabrikanın tesisini İngilizler 
üzerine almışlardır. İnşaat mas

rafı İngiliz kredisinden ödene -
cektir. 

tanahmette tapu binasında a- 1 
çılmaları da dün kat'iyetle ka - l 
rarlaştırılmıştır. 

Canilere yataklık etmişsin diye 
seni de yakalarlar. 

Selin dişlerini gıcırdattı: 

- Doğru. Derdimi kimseye an

latamam. Hakikati kısmen Celal 
biliyor. Fakat, onun da tamamile 
benim lehimde şahadet edeceğini 
kim temin edebilir? 

- Sermed bey kimdir.. Ne iş 

yapardı?. 

- Bilmiyorum. Yeni taruşmış

tık. Mesleğini saklamıştı bizden. 
!Fakat çok kibar bir adamdı. 

- O geceden sonra bir daha 
görmediniz mi?. 

- Hayır. Görmemize 1mkiın var 
mıydı?! O gece her şeyin bittiğini. 
IMecdinin ağzından duymadın mı? 

- Evet amma .. ben bu işin es
rar perdesinin henüz kalkınadiğı
nı görüyorum. Mecdi, Sermedi öl
dürdüyse, cesedini zabıta neden 
bulamamış? 

- İşte bu sırrı ben de sizin ka-

maddeten küçük olan ırıil 1e ;;t 
yalnız kuvvetine güv.,nere~ ıı~p· 
nem ek i.>tiyenler de vard" · ,~ 
lara karşı iıSe kuvvetleJ>llle~~ 
sulh cephesini toois .eıınel< ,,ot' 
geldiği kanaati hasıl olduktaPJli~r 

d• 1 
ra bu cepheye Rusyanın eııdiJ" 

kını temin etmek Jij-ı;umu l< #~ı 
göstermişti. Şimdi dörtler ,;;fil 
bahsinin bugünkü safh~1 ff"" 
göze çarpıyor: Rus, tngiliZ _.e ~eP 
sız askeri heyetleri konuş ,ır. 
dörtler misakı tasavvurunll a'" 
!andırmak istiyen yine ıwın• 
yor. 

.,~ 

. antaP 
dar merak ediyol'um ve 
istiyorum. ( (1 

' \.'3 ' 
- Bence yapılacak bir ıŞ 

ak· 
rın hemen buradan çıkrTI ı ıeil' 

- Nereye gidip saktanrnrJl' 

sip edersiniz? 1 of' 
1 

aenın 1 • 
- stersen bize gel. " ~i 

ninle tanıştığımı hiç ki# 

mez. 
- Ya Celal..? 01 ,ııı' 
-Celal beni burada tanı oıJıl' 

. ' • ıcıııı '°' ma, yerımı yurdumu '~ ye 
ğumu bilmiyor. Seni hırTl3 

ceğimi de tahmin ederııeı· ,,ı 
Selin sevindi: t<c"'; 

. ırı ı· 
- Teşekkür ed.erı ;ce~;ıP1 

bey! Beni nereye gotur • 
- Suadiyedeki ev.irııe·~19ııı f• 
- Çok iyi.. çok ıyı .. p. , 

!in de orada oturuyor. ~ ırl' .. uıııııc ,f,ı 
- Fakat, ona da gor . ıô111' · 

likelidir. Bir müddet h!Ç 
görünmiyeceksin! .r) t'• 

(D'vaf111 



Giinün Mesele•i: f 

Bir Şilep Filosu 
Vücude Getirilecek 
Bu Filo Kurulduktan Sonra 

Köınür NakliyatıKolaylaşacak 
llilnakaıe Vekileti, deniz ti 

<alet filosu gibi bir de •§ilep 

~· vücude gıetirilmesi için 
llÜ,yete geçm!ıtlr. 

ıı..~u İ§e; halen mevcud olan 
-:""Yete Şilebin tamamen de

blll% Yollarına maledilmesi ve 
11 firketle alAkadar olan mli
~erin hisselerinin kendl
eıiııe ödenmeııl ile ba§lana • 
'lktu. 

Yeni İhale 4 J 

Edilecek :' 
Yollar r 

Belediye Fen Hey'eti 
~iidürlüğünde Bir 
r oplantı yapıldı 

~\JStosun 31 imle ihale edile -
·~ı. 

~ "' olan 1 milyon küsur lirnlık 
y 

01 İlışaatı dıolayıısile dün Beledi
., e fen heyeti müdürlüğümde Vali 
e !:lı-Ieciiye Reisi Lutfi Kırdarın 

?iyaı;e,,_,, -
laaı. ~"1<> olmak üzere bir tıop-
ı.._ tı Yapılmıştır. Beledi:ye sular 
;:reııi müdürü YUBui Ziya, e -
lıı ltttik, tıinel ve tramvay .işlet -

l! e~i unıııani müdürü Mustafa 

~· telefon ~etmesi müdürü, 
lıı . ~l!SyQn müdürü, fen heyeti 

~iill(!\Uii Nuri, imar müdürü Hüs

.,e 'Ylı _ıcUıııa aJakadar birçok idare 
l'olı; lııtiesseısat müdürlerinln işti • 

~ , tl:ıniş oldukları bu içtimada 

~ Yol inşaatının gecikmemooi 

811 ~elerdeki yeraltı teleion, 
~lttrik şebekelerile kanali -

tıı bacalarının vaziyeti mev
iııt U lıahsoım~ur. Neticede yol 

oı..~tnun durduruhna6ına sebeb 

lı~ için caddelerdeki kana
~on lbacaları ônşaatına .şim
eı tQ beşıanmasına, su şebekesile 
~~ ve, telefon kablolarmın da 

d lleye malolurııa dlaun şimdi
.,~ tl-etovatıar altına alınmasına 
~ bıı husııstaki faaliyl'ti.n bilMa

~~: _ettirilınesim! karar .. 
Polislerin Sıhhat 

Muayenesi 
lı~la~u~ zaıbı ta kadro.rund.a ça
~li butun resmi VE' sivi•I pollis

ıııeı:: 8ılıhi n:ıuayenulen geçiril -
l:! ile b&§lanm:ıştır. 

tııeıı~ 5ı:hlıat muayenesi ~onunda 
tuı ke elverişli olmadıkları gö
~~n P<>Ü>ler hizmetten çıkanla-

al'dır. 

lııı l:!taıların yerlerine yenilerı a
~&Ittır. 

~~ili 5Uretıe mahalle bek.çile -
l.ıli de ınuayeneden geçirılecek

anı~ıhnaktadır. 

No. 8 

'l:ıenb ~ k •&tf uraya ~nnEdta oıı aç 
.. ;q.ze evvel, elinizde bir kağıd 
~n d 01t.uyor~unuz. H~rhalde _siz
~l'ııı. E'ltıın istiltraz etmış olduguın 
lıd ı bın dolarla aiakadar bir ka-... 
t~ ~e sÖylemek istediğinizi iyi

...._ ~Yaınıyorum. 
~~i 01t canım? Ben sıri daha 

'l'e ıannediyordum. 
luy0~Plar yine tatlı tatlı konuşu: 
'ertı u. Fakat bu sefer bakışları 

~ıniştı. ...... ş . 
törıııe u ~l'P<.>te attıgınız kağıdı da 

ı.ı k ısterım, dedi. 
•ter k. . 

ırpıklerıni oynattı· ...... c· 
d"di. 0Tnıek istiyorsanız, alınız, 

t~~t~ayır, sizın en küçük bir ha-
ınızi · 

lıı~rrı. li g.ozden kaçırmalk iste -
ı.,tınd aua bu· sanıyenin onda 
lıtı t bıle ... Verınız o kağıdı ba-

Sosyete Şilebin üç gemisi 
esas ohnak ve ayrıca yeni fİ· 

lepler de alınmak suretllc bü
yük §llep filoeu kurulacaktır. 

Bu filo kurulduktan sonra, 
Devlet Demiryollan, Denizyol
lan, ElekUik idaresi ve saire 
gibi devlet müesseselerinin her 
yıl ihtiyacı olan 500 • 600 bin 
kilo kömür ile sair nakliyatı 

meccanen naklolunabllecektir. 

iki Süt 
Fabrikası 

Yapılacak 
--

Biri Haydarpaşeda, 
Diğeri Fatihde •• 

Belediye iktısad müdürlüğü ku
rulmasına karar verilen süt ano
nim şirketinin e>as mukavelena
melerinin tanzimine başlamıştır. 

Fabrika binalaırının inşasına dair 
olan şartnameleri de Ankarada, 
devlet ziraat ~etmesi kurumu i
dare meclisi re.isi Cemilin riyase
tindeki komisyon hazırlamakta -
dır. 

Şırketin €6as mukavelename -
sine göre Belediye ılıududlart da
'hilinde olmak üzere İstani:ıulrla 
iki süt fabrikası inşa edilecektir. 
Bu fa!brikalardım birisi Haydar -
paşada, diğeri de Fatlhde yapıla
caktır. Fabnkalar, İngiltere hü -
kıinıetinin açmış olduğu krediye 
karşılık konulmak üzere İngiliz 

firmaları ıtara:fından yapılacaktır. 

Ji'a.brikalarm sermayesine ge -
lince Zıraat VekA!etinin verece
ği 550 bin !Liradan .gayri Belediye 
ve süt miiıstahsilleri de 250 bin li
ra ile bu EETmayeye iştirak ede -

cekleırdir. İn.giliz mütehassısların 
verdikleri rapora göre süt failıri
kalarının yüzde otuz kar .getire
cekleri temin Edrlınektedir. 

--0--

Evlenme Kağıtları 
Evlenme kağıdlarmın parasız 

olarak tevzi edilmesi ve malsan
dıklarıııca .evvelce 'ıal11l1Jl~ ol.an 
evlenme kağıdlarının da kıymet
siz!E-ndirillrlikten sonra usulü veç

hile tevziata başlanması, bırinci 
sınıf evlenme C'iiııdanlarının 300, 
ikinci sınıfların 1-00, üçüncü sınıi 

evlenme cüzdanlarının da 10 ku
ruş üzerinden satılması hakkın -
daki kanun al.ikada·rlara tebliğ e
dilmiştir. 

Kadıköy - Erenköy 
Otobüsleri 

Kadıköyle içerenköy ara6ında 
işlemek üzere üç otobiı> t.ahsi6 e
dilm.i~tır. Otobüsler ıbugünden iti
baren işlemeğe başlryacaklaırdır. 

Pek amirane olan bu son söz bir 
kırbaç tesiri yaptı. N ater yerin -
den sıçradı. Fakat emre itaat eder 
bir harekette bulunmadı . 

Templar artık gülmüyordu. A
yaklarını artık sallamıyordu. Ha
kimin bütün kuvvet ve cesaretini 
toplıyarak. bir anda elindeki ta -
bancayı kapmağa hazırlandığını 

anlaıruştı. Halbuki bu tehl~eli bir 
hareket olurdu. Çünkü Templar'ın 
sadece tetığe dokunması kafi ge
lebilirdi. 

Nater kuru bir sesle: 

-Herhalde bana ateş etmeğe 
cesaret etmezsiniz, dedi. 

- Cesaret etmez miyim? Benim 
lfıgatımda böyle kelimeler yoktur. 
Bunu iyı bilmeniz lazımdır. Biz 
moda olduğu için her kesin taban
ca taşıdığı bir memlekette yaşa -
mıyor muyuz? 

Templar bunu söylerken de, ha
kimin niçin intihara karar vermiş 
olduğunu düşünüyordu. Nater'in 

iş ve Adam 
Adam ve işi 

Dünkü gazetelerden birinde ıa
yanı dikkat bir havadis okuduk. 
Deniyordu ki: 
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i:t•1!~fi:t::r,,:ı:;=ı:i:ı!:ı:I Vapur 
. "' Ocretleri 15 Duble 

Bira 
Üç29luk 

---

Hakıkı indiriliyor 
Bir Hayat Adalar, Kadık~.Y. Hayd.ar 

f;' • paşa Bilet Ucretlerı 
r aClaSl Yüksek Görüldü 

Kendimizi Nasıl 
Müdafaa Edeceğiz?. 

Bugünden itibaren başlıyan 

Trakya manevralarımızla bcra • 
ber, İstanbulda da, hava taarruz

larına karşı müdafaa tecrübeleri 
- Belediye .imar ıabeııi kad -

rosunu geni§letmeğe karar ver • 
miştir. Bunun için de, bazı tanın
mış ve kıymetli mimar ve mü • 
hendislere vazife teklif edilmiştir. 
Fakat, bunlar, dışarıda, serbest 
hayatta daha çok mandıkların· 
dan, teklilleri reddetmişlerdir.• 

içtiği Halde Tam Çakır 
Keyf Olmadığı için 

Umumhaneye Düşen 
Kadın Anlatıyor 

iMünakale V ek.aleti hal.kımızın 
tl'enlerde dlduğu gibi vapurlarda 
da azami w:uz ücretle seyahat et.
melerini erns prensib olarak ka
bul ettiğinden deniz nakliye üc
retlerinde yen.iden tenzilat ya
pılması imkanlarının aranması

na başlanm!§tır. 

yapılacak. İstanbula ani olarak 
yapılacak bir tayyare taarruzun-

• da, milletin vaziyeti mühimdir. 

Ne yapacağız?. İşte bu sualin ce
vabını hazırlamak ve halkın ya

pacağı işi şimdiden göstermek, öğ
retmek, her nevi şaşkınlığın, kar
gaşalığın önüne geçmek için, mü• 
dafaa tecrübeleri yapılıyor. 

Bu satırlar, memlekette mühim 
bir davanın .izahıdır. Öteyanda •o -50 liralık bir memurluk için 
açıJan tek müuhale 500 kip talib 
oluyor. 

Demek ki, Türkiye iyi kalitede, 
üstün bir takım fikir adamlarına, 
san'atkirlara, teknisyenlere muh· 
taçtır. Büro işlerini yapacak mu
tavassut seviyede vatandaş çok • 
tur. 

Gençlere, iyi yetipnelerini, ha
kiki birer kıymet haline gelmele
rini tavsiye etmeliyiz. Onlara' bu 
yolda, kuvvetli telkinler yapma
lıyız. 

BURHAN CEVAD 

Maarif 
Vekilinin 

Tedkikleri 
Dün Kız Muallim 
Mektebi ve Çocuk 
Kampını Gezdi 

Şehrimizde bulunmakta olan 
Maarif Vekili Hasan Ali Yücel 
dün yanında maarii müdürü Tev
fik Kut olduğu halde Çapadaki 
kız muallim mektebine giderek 
tetkiklerde bulun.ınWjtur. 

Hasan Ali Yücel mektebin ida
re kısmını gö:zıden geçirdikten 
sonra dershaneleri, laboratuarla
rı, ders aletlerini de tetkik et~, 
oradan mektebin jimnastikhane
sini gezmiştir. 

Maarif Vekilı kız muallim mek
tebinden sonra Çapa orta mek
binin bina vaziyetini g&zden ge
çirerek Mevlanakaıpıya gitmiş, 

orada İstanbul 22 inci ilk mektebi 
tetkik etmiştir. Ha.san_ Ali Yücel 
buradalti tetkiklerini müteakib, 
yjne maarjf müdürile beraber Ye
şilkıöye giderE-k buradaki çocuk 
kampını gezmiştir. Maarif Vekili 
kampta, kamp müdüründen ço -
cuklann kamp hayatlaTı, ibilhassa 
spor ve kamp vazifeleri hakkında 
izahat ahn!§lır. 

VelQI, bugün, yanında Vekalet 
kalemi mahsus miidürü okluğu 

halde diğer Veklllerle beraber 
manevraları tırki.b etmek üzere 
Trakıyaya gidccektır. 

--<>---

Memurlara Maske 
Dağıtıldı 

Bütün beleıh·e ve vilayet me
murlanna dün bırer maıJ<:e tevzi 
edilmiştir. Memurlar bu mas.ke
lerin ·bedehnı, iktşer füadan ol
mak üzere üç ayda ödiyecekler -
dir. 

yirmi bin dolar içın hayatını feda 
edeceklerden olmadığını biliyor

du. Bu para gerçi mühim bir ye -
ki'ın tutuyordu, fakat böyle ümid
siz bir teşebbüsü haklı göstermeğe 
k:ifi değildi. Yalnız bir se<bep ola
bilirdi. Sepete atılan kağıddaki ya
zılar, bir hakimi mahvedebilecek 
ehemmiyette yazılardı. 

Templar, karşısında tuttuğu a
damın sallandığını, sonra kt·ndini 
topladığını, sıçramağa hazır lan -
dığını anladı. Evet, Nater yerin -
den fırlıyacak, fakat arkasından 

da ölecekti. 

Bütün bunlar ikı sanı:» surrne-

Beyoğlunda Abanoz sok.ağında 
bir evde vak'a çıkarıp üstelik po

lise de hakaret eden Onnik. ismin
de bir lııoltukçunun muhakemesi 

dün asliye dönlüııcü cezada ya -
pılmıştır. 

Üfitü başı düzgün, temi:z kıya • 
fetli, kısa boylu, bi.r.arı tıknaz<:a 

ve 35 - 36 yaşlarında bir adam o

lan Onnik dün mahkemede C'Ür -

münü kısmen iti.raf ve kısmen de 

tevil ederek hadiseyı şu şekilde 
anlatmıştır: 

İstanbul adliye binasında dün 
bir hadiıse olrn uş ve genç bir kar 
dm ciirnıüme§inıd ve müddRi.u
mıııninin Ö1ıürule hasmına haka
ret edip onu ölümle tehdid ettiği 
gibi bilfilıare polis:k!re de haka -
rette ıbulunmuştur. 

(lfullietli genç ika.dm ibund.an \ 
.sonra salondan fırlam1ş ve asabi 
bir buhran içinde çırpınarak ken
dini ~.rlere atmağa başlamıştır. 
Etraftan yapıdan müdahale ile 
muhafaza altına alınan kadın he

men ad1iye doktorunun yanına 

götürülmüş, kendisine müsekkin 
enjeksiyonlar yapılarak sükfınet 

buklu.ktan sonra cürmümeşhud 

mahkemesine veri·hn~tir. 

Bizzat Münakale Vekilimirz Alıi 
Çetinkaya tara:fınrlan tatbiki em
redilen bu tenzilat Jile tekmil yol
cu bilet fiatları asgari hadde in
diriiJeooktir. 

Ayni suretle navlun ücretlerin
de de esaslı tenzilat yapılacaktır. 

El.ırulan ibaşka İstan.bulda işli • 
yen sevaJıili mü tecav.ire vapur -
larının bilet ücretleri de Müna• 
kale Vekaletince yüksek görül -
müştıü<r. 

Bilhassa Ada, Haıydarpaşa ve 
Kadıköy vapurları ıbilet ücretleri 
de indirilecektir. 

Bu yeni tenzilatın hepsi yıllıa
şına kadar tatbik edilmiş ola ~ 
caktır. 

Bu tecrübeleri tertib edenlerin, 
bizce en çok isabet ettikleri nok
ta, hava taarruzu tatbikatının gü
nünü, saatini ilan etmemiş olma

larıdır. Binaenaleyh, tıpkı bir 
harb halinde o!Quğu gibi, verile
cek işaretlerle, İııtanbulun hava 
taaruzruna uğradığı birdenbire 

halka ilan edilecek ve halk, vazi
fedarlar, dtomatik şekilde üzer
)eTİne düşen işi yapmağa koyul~

caklardır. 

•- Pazar akşamı olduğu için 

şöyle kendi kendime ıbir filem ya

payım dedim ve doğru<;a Beyoğ

luna çık.tun. Bir meyhanroE- 15 

duble lbira, 3 şişe 29 !uk rakı içe

rek biraz kafayı dumanladım! Fa
kat tam çakırkeyif olınadığ11Il için 

oradan kalkıp başka yerde de bir 

kaç şişe daha içtim ve böylece ni

hayet adamakrllı sarhoş olabil -

dimi. O vakit kalkıp Aıb:ı.noza git

mek aklıma esti. Abanoz-da bir 

eve girdim. Çıkarken de hizınet

çi·lere yarımşar lira bahşiş ver
dim. Fakat bu esnada cebimde 5 

lira kalacağı yerde 2,5 lira kal

mış olıduğunu gördüm. Halbuki 
eve girerken paramın tamam ol

duğunu gayet iyi bildiğimden bu
nun evin ıçinde çalınmış olduğu 
muhakkaktı!. 

Keriman isminde bulunan bu 
genç kadın; evvelki gün uyuyan 
çocuğunu ağzına yastık trkıC)'arak 

boğımak suçile yakalaııdığını yaz
dığımız randevu evi sermayele
rinden Şöhretin ev sah ibesidir. 

Za:yıi,, asabi ve hadidülmizac bir 
tahiatte .bulunan Kerimanın mev
zuu bahis hadiseyi poli:;e halber 

veren İbrahimle arası açılmuı ve 
dün sabah onunla Beyoğlunda 

karşılaşınca do iş kavgaya bin -

miştir, İbrahim; kavga e•-nasında 
kendisine hakaret eden Kerimanın 
sözlerini ve bu hiidıseyi ·bir zahıt

la Beyoğlu polisine tESbit ettir -
miş; öğleden sonra de hadise İs
tanbul adliyesine intikal etmiştir. 

•••••••••••••••••••••••••• 

Mesele gayet ciddidir. Bütün 
vatandaşların, neşredilen umwni 
emir ve talimata harfiyen riayet 

etmesi lazımdır. Aksi halde, tec
rübelerden beklenen fayda ve 
netice elde edilemez. 

Bu vaziyeti ev salhiba;ine bil

dirip paramı istedim. Bana cevalı 
olarak nokta 'bekliyen polisi ça

ğırdı. O da derdimi dinleırn~di. 

Bittabi buna kızdığundan sarhoş
lukla söylenmiş olabilirim. Fakat 

kendim namuskar ve aklı başın
da bir Jııoltul«;u olduğum için ağ

zımdan fena Jiif ve küfür çıkaca

ğına ihtimal vermiyorum! .. 

Muhakeme bunıdan sıom:a haka
ret iddiasında bulunan 808 nu -

maralı polis Süleymanı dinle.m.iş
tir. Mwnai.Jeyh çok fazla samoş 

olan suçlunun hakaret ettiğini söy
lem~tir. 

BiJiı.tıare mezkfır evdelti günab
kfır kadınJ:ardan A,ga'VJli ve Bah
tiyaır i1e tV sahibesi olan diğer A
gavni d.inlenmişlerdir. Bunlar pa
ranın evde ka)ıbokluğu yolundaki 

idrliayı 9kldetle reddctm~ler ve 
tam manasile çakırkeyif olan suç

lu ko.ltukçunun kendilerine, hatta
hizmetçıye bile bol keseden bah

şişler vererek: 

•- Bu paralarla benim şere -

fime bol bol bira için!• dediğini 
söylemişlerdir. 

Neticede muhakeme şahirl cel

bi ıçin başka bir güne kalmış ve 
suçlunun gayrimevkuf olarak da

vaya dl'IVam olunması kararlaştı
nlımştır. 

eli. Templar evde muhakkak hiz - J 

met çiler bulunduğunu en iyisı ka- \ 
ğıd sepetini de alarak sür'atle u· 
zaklaşmak olduğunu düşündü. 

O sırada. birdenbire telefonun 
zili çaldı. Nater sanki belkemiğine 
kuvvetli bir sopa yemış gibi ye -

rinde burkuldu. Titremeğe başla
dı ve arka üstü koltuğa yığıldı. E
linin tersıle alPında beliren terle
rı sıldi. 

Templar yın~ gülümsemeye ve 
sol ayağını 'allamağa başlad1. 
H~kimin elıni uzatıp ahizesini a

' labıleceği bır telefon makinesı ma
sanw üzer:nde duruyordu. Yazı -

Keriman; haıdise ltahltikatına 
el koyan cürmü.meşlıud müddeiu
mwnisi kendisile breaber İibra -
himin de iiadesnl alırken birden

bire durduğu yerden fırlamış ve 
İ<brahimin üzerine atılarak: 

•- Sen ıbenim mahvım için uğ
raşıyorsun. Ben de seni yaşatını
yacağım!.• demiştir. 

Kendisini Beyoğlundan getiren 
)X)lisler hemen Kerınıanı çekmiş
lerse de hiddetli kadın bu sefer 
polislere dönmüş ve onlara da u
luorta küfürler ederek hakarete 
lba§lamıştır. 

:Su vaziyet ka1lj'5ınıda hemen 
bir zabıt tutularak Keriman aley

hfoe yeni bir dava açılması ka
rarl11Şlınlmrştır. Fakat Keriman 
za;lııt tutulurken de söylenmeğe 
devam etmiş ve hasmına hitaiben: 

•- MuhaJbbet deltalı ... Müfte
ri; senin yüzüne kezzab dökece
ğim ... > diye avazı çıktığı kadar 
bağırmıştır. 

Artık hiddet ve asabiyetten ye 
rinrle duraınıyacak bir vaz.iyete 
gelen genç kadın bu sözlerirule-n 
sonra kendini oda.dan dışarıya a· 

· tarak çılgınca bir hızla taşlkıta 

koşmağa başlamuı, polısler ken
disini teskine uğr~nca da boylu 
boyuna ta;ıJığa .serilip kafasını 

tll§l&:ra vwunak iste~tir. 

Bittabi buna meydan veriJmi -
yerek kendisi adliye doktorunun 

haneden ikı adım ileride, atajdan 

küçük bir masanın üzerinde ikinci 
bir telefon daha duruyordu. Her

halde bu ikinci telefon hakimin ka

tibine aitti. Mükfılemeleri hakim

le beraber ayni zamanda takibe 
yarıyordu. 

Templar kolunu uzatarak, bu 

teelfonun ahizesini aldı: 

- Alınız, cevab verıniz dostum, 
dedı ve tabancanın1 namlusunu da 
diktı. 

Hak m, arM< kendisinde muka

vemet edecek kuvvet bulamıyor
du. Telefonu kendisıne doğru çek-

yanına götiirülüp tedavı ed.ilımiş

tir. 
Bu suretle .)ı:enrline gt>len Keri

man tamamen sükunet .bulduktan 
sonra bu hareketlerinin hesabını 
vermek için üçüncü sulh ceza mu
ha kemesi· huzuruna çıkarılmıştır. 

Hakimin karşısında evvela sü
kunetini muhafaza ederek itidal
le revab veren Keriman biraz son
ra acı acı ağ'amağa başlamış VE' 

lliticva'bı yapılıp kenrlisi'l'le iş so
ruW uğu zaman şu hazin cevabı 
vermiştir· 

•- Bugün günahkar bir 'kadı -
nun; fakat evvE-lce ben de gün 
gördüm. Yüksek bir ailenin kızı 

olıduğum için ben de rahat, temiz, 
saf bir hayat yaşadım. Sonra bu 
kötü aleme diişıneme bir sefil a
dam sebib oldu; karanlık bir gü
nümde yılışık tebessüm.ile karşı
ma çıkan bu üfet ve ismet hırsızı 
beni bir kaymakamın evine mü
rebbiye diye götüreceğim diyerek 
randevu evine düşürdü!. Orada 
artık hayattan hep tekme yedi -
ğim için bir dalıa belimi doğrul~ 
taıınadun. Şimdi 12 yaşınrla bir 
kız anasıyım.. Ve leyli bir mek -
tebde anasının günahkar hayatın
dan habersiz tahsiline devam e
den bu yavrum için y~ıyorum. 
Kaç defalar kenrli kenrlime çırpı
narak bu hayattan Jnırlulmağa 

ı;,'.7aştım. Fakat muvaffak olama
dım. İşte bugün de taliimin mu
kadder cilve~rinden birini çeki
yorum!.> 

Keriman hakiki bir hayat faci
asını hulasa eden bu sözlE-rhıden 
sonra gözlerinin yaşlarım silerek 
ifa.d.,;ine şöyle devam etmiştir: 

•- Bu muhakE-mede dll'llaıcun 
olan :Lbrnhi:mden asıl ben davacı
yım. Çünkü .kendisi ondan ne> :is
tediğimi pek iyi bilir!. Cürmüme 
gelince onu olduğu gibi kabul e
diyorum. Evet kendisine h11karet 
ettim; asabiyet ve hiddetle söy -
~ndim. 

Bu son cümlelerle beıralber genç 

ti, ahizeyi aldı. Templar da öteki 

telefonun ahızesinı aldı. 

-Alla, ben hakim Nater ... 

İnce bir kadın sesi cevab verdi: 

- Ben Fay! Büyük patron bu 

akşam 

Evden çıkmanızı istiyor. Belki 

de size ihtiyacı olacak. 

Vaterin gözleri hafif'Çe cam -

laşmıtjtı. Başını k,aldırıp Temp• 
!ara baktı: 

- Ben ... Ben ... Burada ... bu

lunacağım, diye kekeledi. 

- Ben de öyle iimid ederım. 

Mükaleme bitti. Templar hala 
ahizeyi elinde tutan hiıkime dık 
dik baktı: 

İstanbul halkının hava taarruz• 
)arının ohemmiyetini miidrtk ol

duğu muhakkaktır. Bunun i(in
dir ki böyle bir taarruzdan ken

di.ini koruyabilmek için şimdi-
den, çarelerini, tedbirlerini öğren· 

meğe gayret edecektir. 

Bugün, yarın, tehlike iı;areti o
lan düdükler ne vakit ölecekse, 
bütün İstanbulluların kurulmuş 
birer yay gibi derhal harekete 

geçip, hava taarruzuna karşı mü
dafaa tecrübesinden tam bir mu
vailakiyetle çıkacaklarını mu -
hakkak addediyoruz. 

Bu tecnibelerde, üı.erimİ2.e dü
gen vazifeyi bihakkın yapmak bir 

memleket bO'l'cudur. 

BEŞAD FEYZi 

kadın tekrar &6ab•yetle titreme
ğe ve hafi·f buhran halleri g&ter
nreğe başlamıştır. Bu halini ken
disi de pek iyi farkerlen Keriman 
reise dönerek: 

•- Ben hastayım... Hem ÇQk 
hastayım bay reis .. demiş ve son
ra şu ricada bulurımuşttll': 

•- Benim aklımdan, Jilkrimden 
ve hatta hayatımdan zorum var! • 
Onun için siooen çok rica ederim 
beni bir doktora muayene ettiri
niz.• 

Hakim suçlu kadmın bu ı6teği-

ni zapta geçir~ ve bilahare ken 
disinin adliye tabibi tarafından 

muayene edilmesi için muhake
meyi gayrimevkuf olarak ayın 

17 sine talik etmişUr 
Halfil< C&mal 

Birimizin Derdi 
Hepimizin Derdi 

Bahçelerde Umumi 
Kadınlar 

Bir okuyucumuz yazıyor: 
İstanbulda, halkın günün her 

saatinde, bilhassa akpın Üzer
leri hava almak için çıktığı 

birçok parkların ve umumi 
bahçelerin birçok umum; ka
dıular ve onların p1l4İı!de do· 
laşan uygunsuz kimselerle dtol
duğu, bu suretle oralarda do· 
!aşan halkın hoşa gitıniyecek 

vaziyetlerle kar ıla lığıı.ı go -
rüyoruz. 

- Doğrusu çok entere~an! dedi. 
Vater cevab wnrı~i, ah•2leyi 

yerine koydu. Tavrına bır •adelik 

vemıeğe çalışarak: 1 
- Milşterilerden birisi! dedı. 

Zaten İstanbulda miktarı ga
yet mnhdud olan ve bu 'urNle 
büyük bir ihtiya~ı kar>ılnnrnk 
mttbur4:vetin0c olan bu ne~i 
park ve bahçelerin h<·k~i ,.e 
müstahdenıle:rinin parka ır,iren· 
lere azami dikkat gô~tc·rınesi 

ve halkın incinmesine setu·h o
laeak tavır ve vazİ}etlrrc kat· 
iyyen müsaade etmrunesi icab 
eder. Alakadarlar elb~t hu me
sele ile de me~gul olurlar. 

(Dcı•amı var) 
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Parasız Harb Olur mu? 1 

ugiinkii Almanya 

:r ı : •ı·'·tllle r=--
-

İSVEÇ KRALI 5 İNCİ GÜSTAVIN 

YAPTIÖI KIYMETLİ BİR HALI 

İsveç kralı 5 inci Güstav, tenis 
oynamakta olduğu kadar halı yap
makta l!a ustadır. HAYAT ·BU 

Umumi Harbin Başlangıcından Evvel Almanyanın .. 
Bunu, Stokholm'de teşhir olu· 

nan kıymetli bir halı ile isbat et
miştir. KTalın 1938 mayısından ilk 
kanun ayına kadar çalışmak su
ret.ile vücude geti1-diği bu halı cd.1-
den bir şaheserdir. 

l~~~Y~az_a_n_: _K_._N~ED~R-E_T~~' 
Silahı ve Parası Vardı. Şimdi Oyle Değil! 

• 
Her işin para ile görüleceğine 

dair herkeste dogru yanlış bir 
takım fikirler vardır. Yalnız mu
ha!kkak olan •birşey varsa paı anın 
bırçok iş gördüğüdür. Tabii harlı 
de öyle. 

Harb içın üç şey lazımmış: Bi
rincıst para, ikincisi yine par~. 
üçüncüsü de yine öyle imiş; der
ler. Şimdi dünyada merak edi
len bır mesele de mihver devlet
lerlr.n ha~b hazırlığı için parayı 
nereden bulduklandır. 934 den 
bu $e:ıeye gclınciye kadar Al -
ma~ya sılahlandıkça sılahlandı. 

Bu da parasız olmadı. Almanya 
para sarfetlikçe ediyor. Bütün 
bunlar ma!fun. HaJlbıı.ki umumi 
harbden sonra Almanyada mark 
düştü, paraca çok buhranlar ol
du. Fakat 933 de Hitler idaresi iş 
başına geldikten bugüne kadar 
böyle gürültülü buhranlar olma
dı. Almanya 934 denberi silahlan
makta ve Hitler de o zamandan
beri malüm Versay muahedesi " 
nin her maddesini birer <birer yır
tıp atmakta devam etti. Fakat 
neden dolayı Almanyada bu ka
dar korku~ silahlanma masraflan 
devam edip dururken para buh
ranı çıkmıyor, mark düşüp yu
varlanmıyor?. 

• '> .\ 
' -

Bankalarda paralar sayılıyor 

Avrupada iktısadi ve :mall me
selelerle ınşgeul olan muharrir
lerin uğraştığı yeni meselelerden 
biri de budur. 

Harbin ancak para ile yapıla -
cağını söyJ;yenler için bu pek 
düşünüleced. bir noktadır. 

Haı'b para ile oluyor da harb 
hazır! ğı acaba parasız mı olu -
yor• Bu mümkün müdür?. Bil -
hassa Almanya için kendisine la-

zım olan mevaddı iptidaiyeyi pa
ra ve~ek haricden getirtıneğe 

mecburdur. Bırçok eŞYa yaparak 
harice satacak, edindiği para ile 
yine mevaddı iptidaiye alarak iş
liyecek. Bütün bu haı!lı hazır -
lıklan parasız olmuyor. Fakat Al
manya böyle büyük büyük mas
raflara karşı elzem olan parayı 

nereden buluyor?. 
Yeni gelen Avrupa gazetele -

rinde ·bu bahsin pek kurcalandığı 
görülüyor. Şöyle ki: Hem bir ta
raftan Almanyanın mali ve iktı

• i i vaz'.yeti fena olduğu tekrar 
ediliyor, her gün muhtelif mem
lektlerin matbuatında türlü türlü 
rakamlarla Almanyanm vazi*" 
tindeki kötülük anlatılmak iste-

HU~ 
Sud~ Yeni Bir Rekor 

Kırıl cak 
Bugün yeryüzünde. su üstünde 

en hızlı giden adam Malkalm Kam
pel'd.r. Kano otoınobilı ile saatte 
220 kilometre katediyor. Fakat 
beğenmiyor. Kendı rekorumu ken
dim kıracağım dıyor. 

Kampcl daha hızlı gidebilmek 
için sularının durgunluğu ile m~ 
hur olan Jrant'de Hurten gölü
nü seçmiştır. Leman gölünde sa
atte 220 kilometre hız bulan Kam
pel, suları daha rakid olan bu göl
de 225 • 230 kilometre hızla gide
ceğini kuvvetle ümid etmektedir. 

Kampel, otomobil sür'at reko • 
runu da uzun seneler elinde tut -
muş olan sporcudur. 

niyor, hem de yine her gün Al
manyanın alabildiğine si!filılandı-

a dair yeni malfunat geliyor, 
A1manya varını yoğunu bu uğur
da sarfediyor da ondan denecek. 
Şu haki~. diyorlar. A1manyaya 
karşı mutlaka tedafüi bir birlik 
teşkil etmeli; diyorlar. Çünkü 
Almanya böyle silahlandıkça di
ğer uzak yakın komşuları da si· 

lahlanıyor, pek çok masraflara 
giriyorlar. Bunun altından kalk
mak ise bir gün imkaıısı:z olacak
tır. Almanya ise mail ve iktınadi 
vaziyetinin gittikçe fenalaştığını 

belli etmemğe çalışarak parasını 
top tüfek için sarf ediyor... ve 
saire ..• 

Fakat bütün 'bunlar acaba Al
manyanın nereden para bulduğu 
meselesini halletmiş oluyor mu?. 
Acaba 914 den 918 senesine kadar 

süren dört senelik dünya harbin· 
de para denilen şey nasıl bir rol 
oynadı?. Yirmi, yivmi beş sene 
evvel ine ıbakma k liizım geliyor. 

O zaman harbe gırenlerin hiçbiri 
pa• z değildi. Çtinkü ellerinde
ki para ıle harbi devam ettirebil
d - · Halbuk, o zamanları daha 
unutma~ olanlar pekala bilir
ler ki 914 de A\·rupa harbi çıktı
ğı zaman bunu:ı oı.sa olsa ancak 
altı ay sürobileceğını, ondan son
ra bü .ün harbeden devletlerin 
yoksulluğa düşerek para:;ızlık -
tan harbedemiyecek'erini ileri 
sürenler ,·ardı. Vekayi bunun ak
sini gösterdi ve istikbali keşfede
rek şu şöyle olacak, bu böyle ola
cak diye hüküm vermek kolay 
değil. Umumi ha"b da.ha çok 
devam edebilirdi. Şu şartla ki 
Alınanyanın elinde daha bir çok 
ihtiyat altın bulunsaydı. yahud 
ecnebi parası olsaydı. Çünkü an
cak bu sayede harioden kendisine 

(Devamı 1 inci ıayfada) 

Mütehassıslar: .san'atın bütün 
inceliklerine vakıf bir usta elin -
den çıktığına şüphe yoktur. Bil -
hassa düğümleri büyük bir ince
likle yapılmıştır ...• diyorlar. 

LİBERYA CUMHURİYETİ 

Garbi Afrikada, Gren sahili ile 
İngilizlerin Siera - Lone müs -
temlekesi arasında .bulunan bu 
küçük cumhuriyet, 1882 de İngi
liz ve Fransız hükumetlerinin mu
vafakati ile tesis olunmuştur. 

MEKTUB ZARFLARI NE 

ZAMAN İCAD OLUNDU? 

Mektub zarfları 1845 yılında 

Edvin Hill adlı bir İngiliz tarafın
dan ioad olunmuştur. 

PRENSES .TÜLYANA BİR 

ÇOCUK DOCURUYOR 

Holanda Kraliçesinin kızı Pren· 
ses Jülyana ikinci bir çocuk da
ha doğurmak üzeredir. Bu sebeb
den tayyarelerin beş kllometre
lik bir saha dahilinde saray ci • 
varında uçmaları yasak edilmiş
tir. Çünkü motör gürültüleri Pren
sesi son derece rahatsız etmekte
dir. 

Doktorun Öğütleri: 

EKZEMA 

' - \ - Hayır .. Tabii.. Bugün olmaz! .. Bir kaç gün 
içinde' Ben nasıl olsa yine burada kendi vaziyetimi 
ıclarc ederim. 

Aklıma paşaya koştuğum şart geldı. Kafamın 

içinde şöyle bir şey düşündüm: 
- Hastalanırım! .. 

BEŞ_~HASX~ ':. J.'.~R. - . 
_ . No: - - _, . ..·· Yazan. :., ~~m l;z~~t IlENI<.~ , .· _ Cahit te düşünüyordu: 

- Hile nasıl olabilecek? .. 
Ben de bir sanıye onun g·bi daldım, düşündüm! 
- Nasıl? .. Nasıl? .. Nasıl? .. 

Birdenbire aklıma geldi. Cahide: 

- Ben buldum ..• 
Dedım. 

-Ne? .. 
-· Paşaya çok sıkıldım. Biraz gez.ıneğe 

' lım .. Derim. 
Merakla takip ediyordu: 
-· E? .. 

çıka -

- Çıkacağımızı yine Ulviye ile. sana haber 
' verdiririm. Gideceğimiz yerde beni beklersin. He
men paşanın yanından kaçar, hazır bir otomobile 
bıner savuşuruz. 

Geniş bir nefes aldı: 
- Burası neresi olabilir? 
Ve. Yine kendisi cevab verdi: 

Fn mükemmeli Tarabya. Ben iyi bir otomo-

bılle beklerim. Sahilde birraz gezinti yapmak ister
sin. Hemencecik beyaz mendil göreceğin otomobi
le atlarsın. Ben arabanın içinde saklıyımdır .. Mü -
kemmel değil mi? .. 

Ben de: 

- Mükemmel.. 
Dedim, sevindim. Fakat, chissi kablelvuku• mu· 

dur, nedir, tam böyle zihnimden: 
- Nasıl oldu da paşa bu kadar bizi yalnız bı

raktı?. 

Diye geçerken dışarda gürültülü ayak sesleri ol
du. Ve daha ben kendi sualime kendim cevap bu· 
l~p veremeden kapı birden açıldı. Paşa en önde 
idı, telaşlı bir sesle: 

- İşte efendiler .. 
Dedi. Arkadan bir sürü adam görünüyor ve 

hepsi birer birer odanın içine doluyordu. 
Bi:r merkez memuru, iki komiser, bir iki polis, 

ımam, hiç tanımadığım bir kaç adam ve Nedim Bey 
Nazmi Herkesin ağzından bir laf çıkıyordu: 

- Allah .. Allah .. 

- Paşa Hazretlerinin refikaları Hanımefendi 
ha .. 

- Ne cesaret?. 

- Güpe giindüz, herkes ayakta iken?. 
- A.. Çocuk sen dünyayı deyneksiz köy mü 

zannettin?. 
- Rezalet .. 
- Cinayet!. • 
- Küstahlık .. 
Daha bir sürü 13f. Ben de ne olduğunu bilmi

yordum. Birdenbire alı:klaştım. 
Cahit de benim gibi idi. O da ne olup ne bitti

ğinin farkında değildL Şaşkın şaşkın kalabalığın yü
zi.:ne bakıyordu. Fakat, merkez memuru Cahide 
·foğru ilerledi, polisler de hemen koştular, çocukca-

7 df 
t~ş yazılar okunuyordu: Wien... .İştir, affedilecek ne var·~w' 
Dalmışım ... Ne kadar zaman geç- dl. O gece şehrin en iyi yerl dW 

ti bilmyiorum. Kapı vuruldu ve gittik. Gece yaraından soııt8 ıııı· 
kınnızı şeritli kasketiyle bir şef- nerken otomobilde, dudııJclaf~;ı 
dötren göründü. Yer bulamıyan za aşk, ilk busesini damla dB • 

bir yolcunun kompartimandaki boıı akıttı. 
yere oturması için müsaade isti - (Devomı 1 inci sa~ 
yordu. Tahii kabul ettim. Biraz ı ı ı ı • ı • ı • ı • • • • • ı ı ıs ... -

sonra, iki küçük valiz taşıyan üni- m·.h.'1"!"~. \.~·~ formalı bir hamalın ardından uzun "' 
boylu, zarif bir kadın göründü. ıJ 

Demek ki yol arkadaşım bu ka - ANKARA RADYOS 
dındı? Hemen yerimden fırladım, ~ 
hafif bir selam verdikten sonra o- - DALGA UZUNLlJÖ~0 !('il 
turdu. Kampanalar, düdük sesle- T.A.Q. 19,74 m. 15195 Kes. 0 ıııı 
ri ve trenin tekrar rayların kuca- T.A.P. 31,79m. 9465 Kes. z 0 !(~' 
- d .. ··1m · 1639 m. 138 Kes. 12 .J> gm a suzu esı... ~ 

Saatler geçiyor ... Ben cama ba· 
k:ıyordum, fakat dışarı değil; zi
ra biraz ilerde oturan o nefis ka-

lDeııamı ııar ). 11 

BUGtlıf 

Saat 12,30 prigram. ,, 

Saat 12,35 Türk müziği. ~ı 
Rast peşrevi. 2- Lem'i • . y 
şarkı: Sazın gibi sinem da~" fi 
Lem'i - Nihavend şarkı: J3il' ~ 
çıkarırdını. 4- Kemençe talıS p: 
5- Reşat Erer - Nihavend şal' ()S" 

Aşkınla /ben ey nevcivan. ~ ıı· 
man Nihad - Hicazkar şarJo· ııP~ 
lere uzaktan bak. 7- Saz seti' ı' 

Yarı• 
Saat 13. Memleket saat a . 

jaııs ve meteoroloji haberıerı·/ 
Saat 13,15 14 Müzik (J{af 

program - P?). 

Saat 19 Program. iJjİ' 

Saat 19,05: Müzik (DanS ısı 
ği - Pl). ~ 

Saat 19 30 Türk müziği (tııc 
faslı). 
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1 Güzel San' atlerin Acıklı Hali 1 
-· 
O riindeHiçKonser 
binlememişBirNesil 
~~zik Terbiyesi, Müzik Kültürü 
için, Evvela Müzik Dinletmeli 

li---- . 
~ REŞAD FEYZİ 1 
~n· uııı .. 

l"t l/e~Z<:!e kıç ortasında, Ma· 
Jir .. !eti tarafından, Ankara-

1:~.a t ı:uzeı san'atler şil.Nsının 
t !l~Ya. Ç_ağın.acağı şayiaları 

Ilı. n· ~ yetlerin tahakkuk et
e 

1 .:ı le •• z. Güzel sa.1'atier de-
.ıutün • .. 1 , bat ma1um guze san at-

b ıra gelmekle beraber, bu
u •da Yalı .. z müzikten bah

e ~il!'. 
·!.{! • 

tı"<! e ınuzik kültürü maalesef 
ır ıı 

1V]l"1ır;:,1·~·11uııı .. 1.lı.d.. l..ıııt..... ;Jı .. uı .. U' 
BULMUŞLAR 

Ömründe kayığa binmemiş alan 
bir adam bir gün köprüden Üskü
dara geçmek üzere kayığa biner. 

Sarayburnu açıklarında kayık 

sallanınağa başlayınca içine korku 
girdi. sandalcıya sordu: 

- Denize düşüp kaybolanlar 
!ar mıdır? 

- Hayır yoktur. Geçen gün 
kardeşim boğuldu, ertesi günü bir 
kıyıda buldular! .. 

TAVSİYE 

- Ne var ne yok, ne yapıyor-
sun? 

Şimdilik bir şey yapmıyorum. 

- Neden? 

- Bilirsin ki ben hem şair hem 
ressamım. Fakat bunlardan birin
dan birini tercih etmek istiyorum. 

- Tavsiye ederim resim yap. 

- Neden yaptığım resimleri gör-
dün mü? 

- Hayır yazdığın şiirleri gör -
düm. 

HAYAT c b· eş on kişi bir aray:, gr-
"tft~1 ır .ını!li şarkı veya bir >:oy 
& bıt Soy lemekten aciz kalırız. 
~%d lınız, bu şekilde yetişme • 
~1~· Halbuki, dünyanın her 
c.l.!iltj a ınsanlarııı müştereken 

Müzikden çocuk sınıfta mı 

kalırmış?. 

!eri olduğu zannedilir. Tesadüfen 
iki yılıdanberi, iyi bir kaç müzis
yenle ahbablık ediyorum. Bir 
takını eserler çalıy<>rlar. Çalıştık
ları zamanlarda, yanlarında veya 
yakınlarınıda bulunmak fırsatı 

zuhur ediyor. Bu şeki~de kulak-

--

lıı erı b' k ·ıı· '( h ' ırço mı ı şarkıları 
4t b avaıarı vardır. Bizim, mü
lıı le u kadar yabancı oluşumu
f,ne k~bi ba.;ittir: Çünkü, bu • 
"ıır; •dar hep alaturka müzik 
~ lı. Ve terbiyesi altında kal -
tııı~tt -aturka müzik ise, bir ce-

,.- Öğretını4 ne olacak, öğren
memiş :ıe olacak.?. 

Teliıkkileri vardır. 

Şüphe yok ki, bu havanın es
tiği bir çatı altında, çocuğa mü -
zik terıbiyesi ve kültürü verile-
mez. 

Ganb müzikirıi ve tekniğini ço
cuğa tanıtmak, bu şekilde terbi· 
ye vermek, yeni nesilde bir mü
zik kültürü yaratmak için, ev -
vela kulaktan başlamak :azım -
dır. Geçen gün sözüne kıymet 

verdiğim bir zat şöyle diyordu: 

lanm ada.makıllı ter.biye gördü. 
Gittikçe kulaktan kafaya akisler 
oldu. Gönlüm zevk duydu. Şim
di, garb müzik!ini sevıyorum, be
ğeniyorum. Alaturka müzik pek 
yavan, basit ve zevksiz geli:yor .. 

İşte dava buradadır. Li<;eden çı
kıneıya, yani 18 - 20 yaşına k3" 
dar, bir tek defa hakiki l>ır garb 
müzik'i örneğini kulaklarında duy
mamış çocuklarııırıızın bulundu -
ğunu açıkça itiraf edelim. 

Bu şartlar içinde, yeni nesle na
sıl hakiki müzik teııbiyesi ve kül
türü verebilirsiniz?. 

"İ ' b:.r topluluk mıiziki değil, 
0Qtlak'lıuziktır, oda müzil<'idir. 
·~ tıı a kapalı bir yerde ve yal
~ 

6
'.hdud birkaç kişi tarafın • 

~lıtla~Ylenip çalınmağa yarar. 
~. Çala oturularak söylenir ve
~~il ınır. Alaturkada bir koro 
liic tıı edeınezsiniz. Alaturk mü
'Joıı ayonotondur. İnsnın içinde 
<). \t nı hüznü, ayni kasvetli ha

ltı~ r Y~ndırır. Teranesı aynidir, Ulı Çocuğa hafif müzik dinle•me • 
,,._ u aynidir. ·""'na h . valarının, garb müziki nümune- nin çarelerini arıyalım. 

- Sakla.mağa lüzum yok, bu 
memlekette yetişen bütün diğer 

vatandaşlar gibi, zevkim alaturka 
müzik idL Ga~b müzikinden hoş
lanmıyordum. Zaten halkta, gal'b 
müziki t~lakkisi pek yanlı.ş ve 
sakattır. Bir takım zenci dans ha-

ltkJ areket, canlılık değıl, !============================= 
tin Uk, tenbellik, kalender -

}l)a ~ıne.~reblik, havailik, dün· 
Ilı ıık skunlük verir. Alaturka 
Cır. 'y d ha ziyade içki müziki
<ı.aa L ı!ay Cemiyetinin bu nok
\q •ıakk 

llıU·: ı vardır. Birçok alatur-
!Q· ~ık Parçaları ıçkiyi teşvik 
~Yar •hiyou ~dir. Başka da bir 

:t\az. 

'- l!:teı,ltı-imizde müzik tıedri
~ı'- geı,nce; müzik dersleri 

• !( • 1 • ' 
'l l<tır u turu vermekten çok 
~ v llı.."lun muhtelif sebeble
bq n . Eks~ri müz.k .1ocalan, 

1
: ~·k L"li ve aşıklısı değildir. 
1 -'J.t,erı azdır. Müzik der
ti '· " . . ~'• al' -arıcınde, talebenin mü· 

at \'•kasını muhafaza edecek 
''l•kt e zaman yoktur. 

1·k ve/blerde müzik aletleri ek
~"-<le a hıç yoktur. Çocuk, ailesi 
'l;r Ve cenı· t .. ik d' d varı • ıye te muz ıye 
ıt, ıga tesadüf etmemekte -

) ŞıjPh 

Parisde K al Zogo 
Aleyhinde Bir Dava 
Eski Arnavud Asılzade l erinden Biri Kraldan 

Soyadın ı Değiştirmesin i istiyor 

) ıt~·n \Yok, bu şartlar içinde 
l!ıı v ır neslin müzik terbi • 
~ıicli; kültürü olmaması gayet 
~k g~.Aksi bir netice iddia et· 
~n -,rıfabii olur. Kral Zogo ile Kraliçenin ve hemşi relerinin Paristeki La May şato 

h.. Z<1ın 1 sunda alınmış bir resimleri 
'1 hür· an arda, bizde, maal -
~tıı%li ~~ güzel sn'atlara karşı Bir Fransrz gazetesi Kral Zogo 
Ilı ıtor. tı r IS\ihfaf havası yara- aleyhinde, Par iste .Sen mahkemesi 
't~~•vv~rU~u .yapanlar arasında huzurunda bir dava açıldığını ya-
r ı ne . eçıııenler de vardır. zryor. 
.. l'ııe tide müzike, edebiyata, 

be,'1 'Yatı-oya karşı eskilere 
it e d ' !\ llıhti a'ha yakın bir alaka ve 

llı<ıne 0lınası icab ederken, ~. 
~llti;: :erakis olmuştur. 
~i k 8Yatın fazla ma.ddileş-

1•ı abuı ediyoruz Fakat bu 
)"' ' asıa .. . ' 
lı,. lıay31 guzeı san'atleri cemi-
~h OJ:ına~'lhdan koğmağa bir se
' •n, "'. alıdır. Yeni nesle şa
•nıı ""U>j 

Gazete aynen şunları yazıyor: 

cEski Bosna Hersek krallarınını 
haleflerinden ve bu memleketler 

tailitına geçmek istiyenlerden Ü· 

çüncü cZelimir• i&mile anılan bir 

zat, Kral Zogodan cZago• ismini 

terketmesini taelb etmektedir. 
Bu zata göre Zega ve ya;hud Çeğa 

şekillerile bu isim kendi fa milya
sına aid bulunmaktadır. 

da kuşçu cZog rajo• demektir. 

Tafa Lalanın oğlu Cemal bu 
ismi Zogoya tebdil ederek, soy -

adı olarak kabul etti . 

Cemal Zogo İstanbul medrese-

!erinde okudu ve nihayet Lisaya 
Kadı olarak tayin edildi. 

Cemal Zogonun iki oğlundan 

biri Ahmed (eski Arnavud kralı) 

diğeri Burel de fazla içki yüzün

den hastaneye d i.l şen Cemnldir. 

Davanııı neticesi merakla bekle-
niyor.> 

- Hayat her gün biraz daha 
pahalılaşıyor, paranın kıym~i 

kalmıyor. 

- Amma yaptın yahu. Daıha dün 
okudum. Bir adamın kırk kurtl§U· 
nu almak içi.n kırk yerinden ya
ralamışlar!. 

ÇİY 

- Afacan ne yaptın?, 
- Ne yaptını anne? 
- Babanın kitabını teneereye 

koyup kaynatmış.sın. 
- Fena mı yaptım anne, dün 

gece okurken çok çiy keli:meler 
var diyordu, p~irdim!. 

SEVİNİR 

Öğretımen tenbel talebeye çı -
kı.ştı: 

- Senin yüzünden babanın saç
ları vakitsiz ağaracak. 

- Babam buna ~k sevinir, çok 
memnun olur. Bay öğretmen. 

- Neden? 

- Çünkü başında tek saç yok-
tur. 

Kaçakçı 
Kurnazlığ ı 

Hükumetler kaçakcılarla mlica· 
deleyi ~ıklaştırdıkça kaçakçılar da 
tür!ü türlü kurnazlığa başladılar. 

Belçıkada tütün satışı serbest, 
Fransada değildır. Bunun için 
Fransa ile Belçika arasında çok 
tütün kaçakcılığı olur. 

Son zamanlarda Tütünleri ek
mek içinde kaçırmağa başlamış -
!ar. Ekmeğin içine güzelce oyduk
tan sonra tütün dolduruyorlar. 

Muhtelif kaçakcılık müzelerin· 
de kaçak!çıların kullandıkları çok 
şayanı dikkat aletler ve eşyalar 
vardır. 

Bisiklet 13stiklerine, otomobil 
yas.u-.arına tütün doldurulduğu 

görülmüştür. 

Bazı kaçakcılar kaçakcı köpek 
yetiştiriyorlar ve hayvanın karnı
na bir miktar tütün bağlayıp salı
veriyorlar. Köpek hududu geçip 
tütünü yerine teslim ediyor. 

Alkol kaçakcılığı yapma kitap
larla oluyor. Birinin elinde bir ki
tap görüyorsunuz. Evet, uzaktan 
bakılınca tıpkı kitap; fakat elini
ze alırsanız bu kitabın mükemmel 
bir teneke olduğunu görüyorsu -
nuz, içinde de alkollar ... 

lııq · bir · syenden bahsederken, 
~" •• ni'b·avanı marazi tipten lbah- Eski Arnavutluk Kralı Ahmed •••••••••••••••••••••••••••• 

Kadınlar alaminyum korsalar 
giyiyorlar. Alaminyumlar oyuk ve 
içinde alkol vardır . 

·~ b ı ""ld" " 1 • b~ urmuş o uyorsu-
h ~.ııı. 
iy.,. ıy•tlerde k"l ... 
"·•ın u turun ve ter-
"lı esası g" ~ ~ar uze! san'atlerdir. 

~ı"•linet. ettiğim haleti ruhiye, 
~ih-~t ola ıçınde küçük bir ce

''llit: n mekteblerde de ha • 

' ~· "-daın 
iş• sende ... Müzik de ne 

'~Utk 
ı de ders mi• 

Zogonun ismi hakkında ne Zog, 
ne de Zogudur. Büyük babası Li-

sa civarında Taf Lala isminde bl• 
çiftçi idi. On beş sene bu havali
de oranın beylerinden Hacı İslam 

Sipahi Beyin çobanlığını ve koru
culuğunu yaptı. Sonra bırkaç tav
siye üzerine İstanbula gelıli. Atı-

dülhamidin akrabalarındar, bıri

nin kuşçubaşısı oldu. Arnavı..tça · 

'ooGu l 
Mecmuası 

? ? ? 
• • • 

Kaçakcılar cenazelerden de is
tifade ediyorlar. Hudutları aşacak 
olan cenazelere çelenk götürüyor· 
!ar. Çelenk oyuk bir tenekeden ya· 
pılmıştır ve tabii tenekenin içi al
kol doludur. 

Yumurtalardan, sigaralardan, 
mürekkebli kalemlerden, düğme
lerden kokain kaçakçıları çok is
tifade etmektedir. 
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ingilterede Pasif Hava 
Korunması Tecrübeleri 

\ " 

H areket emrini alan tayyareciler tayyar ele rine koşuyorlar 

Telefon çaldı ve ·bütün tayyare 
karargahlarına ayni emir verildi: 
Hareket ediniz! 

Bütün gece, sabah geç vakte ka
dar, İJ\gilicrenin hava kuvvet -
leıi, Londraya hücum ettiler. 

Lonıdra halkının bir kısmı Hayd 
Park tayyare toplarının ya -
nında bu hava manevrası • 
nı taki'b ediyordu. Fakat hava bu· 
!utlu olduğundan tayyareleri gö
remiyor, ağır ,pe!"Vaııe gürültüle 
rini işitiyordu. 
Nihay~t sabah saat sekiı.de ha

vada 500 kilometro hızla yol alan 

büyük bir topçu tayyaresine hü
cum eden yinmi dört avcı tayyar 
resi göründü. Bu hava har4:ıi otuz 
saniye sürdü. 

Hava nezareti bu maııevralar
dan 90k memnundur. Yerden atı
lan top mermilerinin büyük bir 
kısmı düşman tayyarelerinin yo
lunu kesmiştir. 

1300 tayyarenin iştirak ettiği 

bir manevranın kazasız bitmesi 
mümkün değildi. Gece büyük bir 
topçu tayyaresi Yorkshire düş 
tü, içindekilerden dört kişi öldü. 

Sabahleyin manevralardan son-

ra bir tayyarenin de eksikliğini 
anladılar. B utayyarenin denize 
düştüğü tahmin ediliyor. 
Başka •bir topçu ta.yyaresi de 

yandı, raldlıleri paraşütle canla • 
rını kurtardıl.ar. 

İki tayyare de hasara uğradı. 
!ngilterenin Londrı dahil y ir

mi sekiz eyaletinde gece ySTısın· 
dan sabah saat 4 e kadar heır ta
rafta ışıklar söndürüldü. Şehir -
!erin üstü sun'! bulutlarla örtill
dü ve bütün halk 20 milyon k.lfi 
st,ğıın.ak.lara glrdiieıt maslı;eııl o
lanları maskelerini taktılar. 

Sar dalyanın 
Cenazesi 

Barselon Balıkçıları 
Sardalya Mevsimi 

İnsanlar 1000 Kilomet· 
re Sür'atle Uçacak mıt 

Bitince Balığı Merasimle Yirmi Sene Evvel Tayyare 
Defnederler • • Rekoru Ancak 275 Kılometre /d 

Barselon balıkçılarının kazancı 

sardalya balığıdır. Barselonda heı 
sene yüz binlerce kutu sardalya 
doldurulur ve başka memleket • 
!ere satılır, bu yüzden Barselon 
balıkçılarının yüzü güler. 

Fakat sardalya, salamura yap
mak, kutu ve fıçılara istif etmek, 
bütün bir mevsim halka göz aç -
tırmaz. İşte bunun içın bu mev -
sim bitip iş kalmayınca, Barse -
!ona halkı küçük bir tabuta bir 
sardalya balığı koyarlar ve me
rasimle ve bir cemmigafir halin· 
de balığı gömerler. 

Şehire Düşen Tayyare 
Ayın sekizinde, öğleden biraz 

sonra L eyçeoter şehrinin büyük 
caddelerinden b irine bir tayyare 
düştü. 

Tayyareci vaktile paraşütle at
lıyabildiği için canını kurtardı. 

O sırada bereket versin tenha 
olan cadde düşen tayyareye dar 
gelmedi de nufusca zayiat olma

dı. 

Bir kaç sene içinde saatte 800 • [ 
900 hattA 1000 kilometre sür'atle 
uçabilecek tayyarelerin yapılma· 
sına ça~ılmal<tadır. 

Daha şimdiden yeryüzüne şa -
ku!l inen tayyarelerin sür'ati 1000 
k!lometreye yaklaşmıştır. Yer yü
züne şakuli inmek için 6000 met
reye yükselmek oradan tayyareyi 
başaşağı bırakmak lazımdır. 

Yirmi sene e'VVel dünya tayyare 
rekoru 275 kilometre idi. 1920 de 
bu rekor 375 k!lometre ile kırıldı . 

1924 de tayyareci Bonnet 44f 
kilometre sür'atle uçmağa muvaı 

fak oldu . 
Bu sür'at o zaman için müthi' 

>bir şeydi. Artık kırılamıyacak biı 
rekordu. Henüz Lindberg de Balı 
ri muhiti geçmemişti.. Tayyare re 
koru 302 kilometrede idi. 

Filvaki dört sene tayyareci Bon 
net'in rekorunu kıramadılar. 

1931 de bir İngiliz tayyareci güç 
lükle rekoru kırdı. 452,2 kilometn 
ile uçtu . (Devamı 7 inci sayfada 

ikiye Bölünen 
Vapurlar 

Şimali Amerika Göllerinde işlemek Mecburly( 
' inde Olan Vapurlar ikiye Bölünüp Kanalı Geçeri~ 

K anadada vapur ~Joetenlerin 
şimali AmeriJcanın büyük gölle

rinde de işliyebilecek vapurlara 
ihtiyaçları vardır. Bu vapurlarla 

hububat, et, konserve ve saire ta
şırlar. Ancak bu vapurlar çok bü· 

yük olduğu için Ontario gölüni 
Erie gölüne bağlıyan Velland ka 
nalından geçemiyorlar. Vapurla 
rın boyu 84 ile 97 metre arasın · 
dadır. Halbuki kanalın uzunl,uğı 

(Devamı 7 inci ıayfada) 
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No.67 Yazan: M. SAMİ KARAYEL 

Veziriazam Halil Paşay Annayı 
Fedaya Mecbur Olmuştu 

Zaten Bu Kızdan Kendisine Hayır Gelmiyeceğini 
Anlamıştı. Orhanın Yanında Bir Casus 

/ Bulundurmak İstiyordu 
- Peki; 6eni salıvereceğimi W

dediyorum. Fakat, bu fedakarlı " 
ğıma mukabil senden hizmet bek
lerim. 

- Ne eınredersenız yaparım?. 
- Emrim ve arzıım şudur: No-

taras da'.'li. bilmeden Oıtıanla be
nim aramda muhabere vasıtaııı o
lacaksın? 

- Başiistüne ..• 
- Şehzade Orhana bir mektub 

vereceğim ... Bunu kenıdisine mah
rem olarak vereceksin?. Sonra, J 
Bizansta olan bitenlerden beni 
haberdar edeceksin anladın mı?. 

- Başüstüne paşam ... 
- Fakat; ı;eninle gizli muha 

beremi ne şehzade Orhan bile -
cek ve ne de imparator VE Nota
;as . 

- Meı-yem ve İsa üzerı.nc ye
min ederim Paşam ... 

- Senin anlıyacağın şehzade 

Orhanı Bizanstan kaçırarak Os
manlı saltanatına getirmeğe ça -
lışacağız. Dedi. Anna, P8§anın bu 
son ııözü üzerine heyecana gel -
lll.İ§ti Annanm istediği de bu idi. 

Veziriazam Halil P~; Annayı 
feda etımişti. Zaten bu kızdan ken
di.sine hayır gebniyeceğinj anla
mıştı. Hiç olmawa Bizansta ve 
~em de şehzade oman gjbi biri
ni.ı:ı yanında emin bir casl.>!'ll bu

lunacaktı. 

Halı! Paşa; Annayı tebdıli Jn
yafet ettirert>k Bızansa soktu ve 
bir yandan da ~damları vasıtasile 
Notarasa şu mahrem mektubu 
yazdı: 

• ...... Son günlerde gönderdiği-
niz Anm; sarayımdan kaçmıştır. 
Vaziyet nazik olduğu için ta·kibi 
hak.kında teşebbüse geçemedl'Jll .. 
Malfununuz ol6un .. • 

Kurnaz Halil Pa~, Notarası 

kafese koyuyordu. Nitekım, l'<o· 

raydan içeri aldı ve t>ğilerek ku
lağına şunları söy ledı: 

- Sakın buraya geldiğini Jum
se duymasın ... Hatta bizım ağa
lar bilt> ... 
Başmuhafız, harem dairesine 

geçti. Başkalfayı çağıraTB·k Anna
yı teslim etti ve 18z.ımgel1'11 tali
matı verdi ve Annanın Edirneden 
kaçıp geldiğini anlamış bulunu
yordu. 

Anna; harem dairesine girince 
biıtün gözdeler etrafını aldı. Hep
si dıl'ber kızın başından geçen ma
cerayı soruyordu. 

Anna; yıkandı, giyindi kuşa.ndı 
ve yatağa uzandı. Çünkü; yor -
gundu. 

* SabıWı olmuş şafak atmıştı. Şeh

zade Orhan Notarasın sarayından 
dönüyordu. Her valtitki gibi, çok 
sevdiği Annasmı düşünüyordu. 

Onu çok arattığı halde bir türlü 
bulamamıştı. Kimbilir hain No -
taras onu hangi manastua atmış.. 

tı. Şel=ıde Orhan ay lardanberi 
avuç dolusu para sarfettiği hal
de bn· türlıi Annanın ızıne desti-
res olamamıştı. 

Şehzade Orhan, daima, Anna
yı düşünüyor ve onun sihirli aş
kının tesiri altında ne yapacağı
nı ŞB§ırmış bir in6an gibi avare 
dolaşıyordu. 

Hele, Sultan Mehmııdin Osman
lı tahtına gelı.şi şciızadeyi büs
bütiın urnıdsı:zlı.ğe düışürımıiştü. 

Fa·kat; Bizans imparatoru korku 
lanın dağıtmış sakin bir halde rdi. 

Çünkü, Edirnede tahta çıkan 

Sulıtan Mdmıede gönderdiği teb

rik heyeti farı:laca ürnid ıbesliyE.-

rek Biza-nsa dönmüştü. ilkinci 
ME-hınro heyett> çok iltifatta bu-

lunma:kla beraber şu yolıda temi
nat da vermişti: 

- Babamın, bilhassa son za -
manlarda, Rwnlara karşı göster 
diğ:i samimi hissiyata devam E.-
deceğim. 

Müstaldıel İstanbul Fatihinin 
imparatora verdiği teminat em
niyetbahştı. Hele; Halil Paşanın 
vezirıazamlık mevltiinde kalınası 

ümidlerinin en !büyük hücct>t dE.-
lili sayıla'bllirdi. 

Meryem Sultanın Snbistan.a i
ade.;1 ve şt>hzade Aılımedin katli 

o derece kıymeti haiz görülmü -
yordu. İş veziriazam Halil Pa
şada ıdi. 

Binaenaleyh; ~arator Kostan
tin Osmanlı Türklerin.den emin -

di. Hatta; o derece emin olmuş -
tu ki; imparator evlenmeğe, ora

da bura.da kız aratmağa başla -
mıştı. 

İmparatorun evlenreeği, ve Bi- , 

zansta binbir gece masallarını ya
rata'bilreek bir düğün şenliği ya,

pılacağı dillt>rde destan oluyor. .. 

ve, bütün Rumlar ·bunun için ha

zırla.nıyorlardı. 

İmparatorun akıl hocalarından 
müverrih Françez bir gün impa

ratorla konuşurken şu tt>klifte 
bulundu: 

- Haşmetmeiıb; Türklere em
niyet t>!anek olmaz, ht>r ne kadar 

ikinci Mehmed Bizansa teminatı 
kat'iye vermiş ise de istikbali dü

şünmek Ia.:zlllll.dır. . . Ehli5alibin, 

Vama ve Kosva muharebelerin -

den sonra, maddi ve ruhi varlık
ları kaıybolmuştur. 

(D~vamı var) 

tarııs Hal.il Paşanın mektubuna M k" 
lnanm.ı:ştı. Kız muhakkak şehza- a Jneye 
de Orhanın QımanJ.ı tahtma gel - !!"'!'!"' ___ !'!"'...,_ 

ı:nediğini görünce bir fırsat bulup verirken 
kaçmıştır, dedi. 

* Anna, bır gece yarısı uzun ta
kat, rahat bir yolcululıtan ~cnra, 
lhttyar köyliı bır Rum kadıııı kı
yafetinde Bizansa girmi~ti. 

Biraz sonra şehzade Orhanın 

sarayına gelmişti. Kapıda bulu -
nan nöbetçilere yanaşarak: 

- Şehzadey.i görmek ıstıyorum 
bura.da mı 

Diye sordu. Fakat; nöbetçideıı 
§U ceva-bı aldı: 

- Hayır; Notarasın sarayında 

d avettedirler. 
- Başmuhafızı çağırır m1'ınız? 
- Gece yarıısı Jumseyi dışarı 

çağıramayız. 

- Çağırırsanız çok iyi olur?. 
- Olamaz Madam!. 
- Ben, yabancı değilım, sız 

çıgırınız sonra, mükafat görürsii
.. , 

Dtn •• 

Deyince muhafız; ıçeri haber 
verdi ve ıuhayet; başmunafız ka
pıya ıkadar geldı. Karşılaştığı ih
tryar bir köylü Rum kadını idi 

Sordu: 
- Ne ı.tiyorsunuz madam?. 
Anna; kendısini tanıyan baş -

muhafızın kulağına eğilerek: 

- Yabancı değilım; karanlıkta 

iyıce seçt>mıyorsunuz?. Zaten Ju
yafeti mi de değıştırdım. Anna -
yım ben!. 

• 
Slovakya Silaha Sarılmak istiyor 

ALMANYA ALEYHiNDE BlıR NÜMAYİŞ 
Bratısla\a lf (A.A.) - Burada cereyan eden bır futbol maçı esna

sında Almanya alevh:nde bir nümayiş yapılmıştır: 
Bratislava'dakı !'.iman ekibı halkı Nazi usulile selamladığı esna

da scyircilt>r ıslık ca!r.ıışlar \'f bağınnışlardır. 

Gr<nzhoto gaze!Psı, bu nümayişe yahudilerin 
lerıni y a2m;ıkta :lır 

POLONYADA BİR HADİSE 

sebebiyt>t verdık-

Varşova 15 (A.A.} - Katov>ç civarında kain Szarlej'de bır Leh -
Alman had·sesiıı'" ceTeyan ettiği resmen bildirihnektedlr. 

Alman ckallivPtlerine mensup ve Polonyada ·Yurıgdeutsche Par-1 
tei• ısnıindeki Nazi t~şekkülü azasından Paul Kautta isminde biri Mar
tin Ada'Jlezik .sm·nd:- mevkuf Polonyalı diğer bir Naziye refakat et
mekte Plan polıs mPm,ıru Victor Szwagil'e tabancasile ateş ederek öl
dürmü•:tür Katil Kaı:ttı. yakalanmıştır. 

Akdeniz Meselesi de Görüşüldü 
Belgrad 15 (A.A.} - Yugoslav matbuatı İtalyan - Alman görüşmE.-

lerile meşgı..I olmağ~ devı.m etmekte ve bu hususta muhtelif hükOmet 
merkezlerind y•pıla" trfsirleri iktibas eylemektedir. . -

Gazetelere göre bu görüşmeler esnasında bilhassa Danzig ve Ak-
deniz n:eseleleri mvzuu bahsolmU§tur. Hadislerin inkişafı dikkatle ta
kib E.>dılmektedir 

Amerikadaki Tren Suikastı 
Nt>,-yor~ 15 (A.A.} .- Nevada'da vukubulan Aerodinamik lüks tren 

kazasından sonr;; !> uhatta seyrüsefer temin edilmiştir. 
~u vahim sui1<~<d faillerıni aarmak üzere polis müfrezeler:ı Neva

da mıntakasınri~ ve Ka fornıyada araştırmalar yapmaktadırlar. 

Mu s o 1 in i, H it ı e r' in Son 
Davetin i Kabul Etmedi 

(l inci sahifeden devam) 

melerinde de İtalyanın tereddüt
lerini beğenmemiştir. 

Ancak bu miilfilı:attan sonra Hit
lerin Paris ve Londradan Danzig 
hakkındaki iikirl-erini açıkca bi'l -
dirmelerini istiyeceği zannediJ -
mektedir. 

AlıMANYA SLOVAKYAYI 
İLHAK EDECEK 

Paris 15 (Hususi} - Almanya; 
siyasi ve iktısadi sebeplerden do
layı Bohemya ve Moravya gibi 
Slovakyayı da ilhaka karar ver -
miştir. 

.Jurnal> gazetesinin yazdığına 
göre, Almanya Romanyaya doğru 
sarkmak ni~tindedir. Çünkü Ro
manyanın petrolü ve hububatı Al
manyaya lazımdır. Fakat Maca -
ristanın son günlerde Almanyaya 
karşı aldığı hasmane vaziyet, Na
zi mahafilini endişeye düşürmüş-

15Gün 
Havada 

Birinin Karısı Elile San
döviç Yapıp Gönderiyor, 
Ötekinin Nişanlısı; Seni 

Seviyorum! Diye 
Haykırıyordu 

Moody kardeş:ar, on beş gün 
gökyüzünde uçtular. Bu tayyare
ci kardeşler yeni yapılan bir da
yağa tayyaresının trerübelerini 
yapmak üzere ılıavalanmışlardı. 

On beş gün yeryüzüne inmroiler, 
mütemadiyen, durup dinlenme -
den havalandıkları sahanın üs -
tünde dönüp durdular. İlti gün 
evvel kamaralarının kapısı koptu. 
Karderler telsizle yeni bir kapı 
yapılmasını isted.iler. Tayyare yE.-
re telefonla bağlıydı ve yine bin 
metro uzunluğunda bir iple bağlı 
olan bir sepet kendilerine yiye -
cek veriyordu. 

Moddy kardeşlerin biri evlidit. 
' Karısı her gün kocasına elile san-

dov~ hazırlıyor \'e tayyared~n 
sarkıtılan sepete sandoviçleri ko
yuyordu. Ötekinin nişanlısı şe

hirde daktilodur. Kız işinden çı

kar çıkmaz hemen sahaya koşu
yor telefona sarılıp n~anlısına: 

- Seni seviyorum! diye hay -
kırıyordu. 

ikı kardeş tayyarreilik alemin
de mühJm bir rekor kırdılar. 

Bulgarl~r 
Üzerinde 
Tazyikler 

(l ind sahifeden devam) 

Bui:garlar üzerindek, Alma.n ve 
İtalyan tazyiki devam etımekte - 1 
dir Almanlann mihvere girmek 
hususunda Bulgarlar nezdinde 
yenıden bazı teşebbüsler yaptık -
lan. fakat, hemii2 Bul:garistanın 

bıtara!flığını ıhla! eder mahiyette 
'bir karar ittiılıaz etmediği kayde
dilmektedir. Bulgar ordusunun 
manevra hazırlığı ve Bulıgar kıta
tının manevra mıntakalarında ta
haşşudü devam E.>tmt>kteıdır. 

Almanlar Macaırlar ıizeri.ıı.deki 

tazyiklt>rine de devam etıru>kte -
dirler. Diğer taraftan İtalşanlar 
Aıınavutluktakı kıt'alan üzerinde 
miıtemadiyen müstakbi\l bir Bal
kan taarruzu havası yaratmakta
dırlar. 

lranın Nüfusu 
İranın nüfusu bir haritada 

12,400,000 olarak gösterilmışti. Al
dığımız bir mektulxla İran Cerıe
ral Konsolosluğu bu rakaıını 

16.000,000 olarak tashih etmektE.-
dir. 

tür. Macarlar Almanya ile Polon
ya arasındaki bir kavgaya karış
mak istememektedirler. Salzburga 
giden Macar Hariciye Nazırı Kont 
Csaky bu vaziyeti açıkca Alman 
Hariciye nazırına söy lemiştır. 

MACARLAR DA ALMAN POLİ-
TİKASINA KARŞI CEıPIHE 

ALDJLA.R 

Paris 15 (Hususi} - Gazett>ler 
Alman hariciye nazırı Fon Rib -
bentrop tarafından Fransız Hari
ciye nazırına gönderilen mektu -
bun metnini tahlil etmektedirler. 

Alman hariciye nazırı bu mektu
bunda, Fransanın, ancak Alman
yaya ait olan şark işlerine karış
mamasını, Avrupanın bu cihetin
de bulunan memleketlerle Alman
ya arasındaki münasebatın tanzi
m i cihetine gidilreeğini bildirmiş

tir. 

lstaubul'a 
Gelmenin Bir de 
Dönmesi Vardır 

(1 inci sahifeden devam) 

bir .baskını demek ki , herlıang. 

istikametten olursa olsun ~n ön
ce 1ıu.awJ•ardakı cıhaz : ar haıber 

verreekler ve duşman tayyarclen 
Türk havalarına girdiği andan -

tıbaren kak<lecekkn me;afeler 
içinde mukabıl defi sıliııhlar.mn 

at(·ş kudreti ile karşılaşacaklar 
dır Mukabil silahlar da karadan 
bataryalar, ağır makineli hava t'j. 
fekleri ve derhal havalanacak vt> 
düşmanı Türk göklerin.de muka

bil taarruzları ıle karşılayıp içle
rine bütün tailırlb kuvvetleri ile 
dalacak olan yüzlerce Türk tay
jareleridir. Bu kuvvt>tleri aşara!<, 

yenerek istan.bula kadar toplu !J.i: 
halde ge1mek imkansızdır. Belkı 

~ ancak mukavemet saflarından 
kaçamak şeklinde gelabilect>k bir 
kaç tayyare olabilir ki bunları İs
tanbul üzerinde de yakalamak ve 
imha t>tmek mümkündür. Aksini 
de kaıbul etsek nihayet 'birkaç 
tayyarenın ata:bilreeği birkaç 
bomba İstanbulda hiçbir tahr:ib 
vukua getirmez. 

Hakikat bu olduğu gibi bunun 
bir de krs tarafı vard1r Ju, o da 
bi:ırlen zıyade düşman cephesirun 
tasasmı ~kooe.ğı ltaraitı.r. Y aıni, 
düşmımın hava tecavüzüne karşı 
derhal onun havalarında ve şOOir
lt>ri ii2eriııde mukabil taarruza 
geçmek Bugünün heı'hangi bir 
harbi mutl"°a umumi b>r harlb o 
lacağına ve müttt>Iiklerimizle bir
lıkte harbe girm;ş olacağuruza 

nazaran mukaıbil hava taarruzu
nun kudret v<: tefevvuku daha 
geniş •bir mahiyet ve vüs'at ifa
desi içinde nazara alınmak lazım
dır. Bize bir zarar verenler, bu 
şekjJ.de ve mııka'bele karşt4lında 

muhakkak kı yüz zarar görüırler. 
Bu iti.barla, Türk>ye ve Türk 

şehirleri için havadan gelect>k ta
arruzların hali< ve şehirli bakı -
mından da yarattığı veya yarata
bilect>ği bir korku ve endi~e mev
zuu yoktur, olama.z. Ni.bayet, ya
zımıza başlarkt>n de işaret ettiği
miz gibi alına·n trobırk>r ve ya
pılan denemeler sadece normal 
vasıf ve ma'hiyt>tte olan tecrübe
lerdir. 

ETEM İZZET BENİCE 

Belediye Memurlarının 
Barem Cedveli 

jstanbul belediyesinin teşkila
tında çalışan memurların barem 
cedveli buıgün şehir meclisine 
sevkedılecektir. Vali, memur -

Deyince; ba_şmııhafız olduğu 

yerde sallandı. Gözlenni muha
tabının gi:\zlerine dikerek dikkatli 
dikkaUi baktı. Karşıs ndaki Aooa 
idi. 

Yarı Ağır Sıklet Şampiyonluğu Dr. Ekrem Behçet Tezel 

!arın mükte.;ı!b haklarmı nazarı 

i~ıbare a'lmış, barem cedvelift 
hazırlarken memurların lehleri
ne hareket etmıştır. 

12. J4 lira asli maaşlılar, 15 li
raya, 16, 17,5 asli maaşlılar 20 li
raya 22 ııra asli maaşlılar 25 lic 
raya, 45 lira asli maaşlılar 50 li
raya 55 lira asli maa~lılar 60 Ji
r&ya çıkarılmıştır. 

Başmuhafız, hiç ses çıkarmadan 
Annanın kolundan tutarak sa -

Fi!ade''ia 15 (A.A.} - Shibe Park'da 12.000 kış: kadar tahmı., edi
len bir seyirci kı;ııesi önünde yapılan 10 ravun.dluk bix maçta Pıtts
burgh'lı.;. yarı ağır siklet şampiyonu Billy Conn, Filadelfiya'lı Gus Dora
zio'ya 8 nci ravuıırlrfa sayı hesabile galib gelmiştır. 

Tıb Fakültesi Kulak Boğaz, 
Burun Doçenti 

Taksim Cumhuriyet oadd•BI 17 
Muanne P""ardan maada rilnler S-C 

Telefon: fUN 

ISTANBUL BUGÜN SEFERBERDm 
ı-t>"' 

(1 inci sahifeden devam) rinde görülmesinden son: ~ 
feleri ne suretk? ifa edeceklerini Jecek işaretlerle azala~ ı ~ 
mahallen .kontrol etmişlerdir. gibi, hücumun ba~ladıgın 
Teftişler s>rasında, tavzif eı:lilmiş necaklerdir. ı i 
bulunan ekiplere maskeler, elbj- Teorübenın gece yapıJJl'lfı'ısJll~ 
seler tevzi edilmiş, tecrübelere ~tre muht)ımeldir ı.l~rı 
esas olmak ii2ere barı:ı hareketleı: gündüz ve gece olmak. till',ı ' 
yaptınlmı.ş, bunların sevk ve i- tecrübe yapılması da rh 
dareleri kontrol edilmiştir. hilindedir. ~l 

BUGÜNKÜ TEFTİŞLER EKMEK BU11 
8 

b 
Bir krsım halkmıız hııV tJlt • 

mu tecrübeleri munase<bl' eti' 
Başta seferberlik miiıdürü ve 

Vali muavini· MıızaHer Ak.alın 

Otlmak üzere komisyon azaları bu 
saıbahki toplantıdan oonra teftiş
lerine devama başlamı:şlaııdır. 

~ zann 
r>nların kapanacagını ıırılP 
ler ve fazla ekmek tt><l 
vesine kapılmışlardır. b zıt 

Bu suretle akşama kadar Beyazıd, 
Fati:h, takı<ıinı ve civan teftiş e
dilmiş olacaktır. 

Toorübenin hangi gün ve saatte 
y.apıl~ağı lrom~n azal:arı ta
rafından bile bilimnemekteıdir. 

Ancak tayyarelerin hıtanbul ÜZE."-

Bu selbeble dün akşam · a 11 ~ı. 
larda ekmek zor buJıının;, 
Hallbuki tecrooe e-snasııı peP ~ 
dükanlar gibi fırınlar da (Bııı' 
kalacak ve hiç kapaıunıY3iı f
bu endişe tamamen Y~ ./ 
mektedır. ~ ~ 

GRiP NEZLE NEVRALJİ 

BAŞ D i Ş 
K I RIKLI K 

N Eô AKiA1L MAf'N ~ 

ltk 

TESK i N EDER 
Şıhhat Vck5.1ctinin 15 4-936 tarih ve 4-45 numaralı 

İstanbul Belediyesi İlanları 
Muhammen 

bedeli teminat ·r 
. ...rr:ıJı' 

Cerrahpaşa hastahanesi memurın ve •· 121 ,70 1622.66 

45,90 

179.95 

612.35 
2399,27 

yonJarının tamiri. 
Göztepc 5 inci okulun tamiri. ,1 

Silivı·i Dispanser binasının kapı, pencere 
lar ı inşası. 1 ~ 

Ta..lımin bedelleri ile ilk teminat miktarları ;ukarıda yazıl•~ 
rı ayrı ~çık eksiltmeye konulmuştur. !hale 17/8/939 perş('lllfıE' )1 
at 14 de Daimi Encümende yapılacaktır. Şartnameler Zabıt "cı 
lat müdiirlüğü ka!eminde görülebilir. Taliplerin 939 yılın• aı~,ıl 
odası, :ıı·~n i~lerı n-ü~lirlüğünden alacakları fenni ehliyet ves;,,ı~ 
ilk teminat makbuz v"'ya mektupları ile llıalt> günü muayyeıı 
imi Encümende bulunmaları. (5818} 

~~~~~~~~~~~ 

Ecnebi Memleketlere 
Talebe GönderiliY0~ 

Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü Geııe 
Direktörlüğünden : 

JJ' 
.1 - Madencilik_le alakadar. muhtelif ihtisaslar içın ~' 1' 

tahsilde bulunmak uzere renebı memleketlere müsabaka 
talebe seçilreektir. 

2 - İsteklilerin aşağıdaki şartlan haiz olması Jazımd1 r' 
a - Tünk olmak ~ıl' 
b - Maden!croe veya saha üzerinde çalışabilecek ~8 es~ 

te ve sıhhati tam olmak •sıhhi muayene Ankarada y•P1'
8 ıJı 

c - Liıak.al Hse veya kollej mezunu olup, olğunluk ''16 

almış bulunmak 
el - Yaşı 18 den aşağı ve 25 den yukarı olmamak 
3 - Müsabaka şu derslerden yapılacaktır: 
a - Nazari hesap 
b - Cebir 
c - Hendese 
d - Müsellesat 
e - Fizik 
f - Kimya 
·g - J-eoloji 
i - Ecnebi bir dil rrıl 
4 - Açılacak müsa;;k~da üssü nıizanı kazan1111Ş i~:ıı,l 

beraber, gönderilect>k talebelerin, ihraz ettikleri dt>recC 1 
karı:ananların ilk 12 Si arasında ;!Julunmaları şarttır. 1ırl'1 

Kazananların yapacağı ihtisas ve gönderilreeği Jfl~r 
müsabakadaki derslerden ihraz ·edilen notlara göre tesbı\eı1 ., r 
ve alakadarlar kendilerine bu hususta verılecek direktif 18,ı~~ 
sabakaya iştirak etmiş olmakla peşinen kabul etmi~ s•Y' 

~~ ~~ 
5 - Tahsile gönderilect>k olanlar ileride tam.il JTlüdd~~~ I 

bir misli kadar Devlet emrinde hizmete tabi oiduJ<ları\6tC~ 
h ususta mükellefiyetlerini tevsik etmek üzere bir ta•~if· 

1
, 

verecekler ve bunun için de muteber 'kefil gösterecekler far•~ 
6 - Müsabaka imtihanları Ankarada yapılacak11f· 

mühlt>t şunlardır: ı# 
a - M. T. A. Enstitüsüne son müracaat tarihı: 4 ];ylfıl 
b - Sıhhi muayt>ne tarihi: 6 Eylül 1939 

c - Müsabaka imtihanı: 8 ve 9 Eyll.ıl 1939 ,r'~: 
7 - Taliplerin; nüfus hüviyet cüzdanını, hüsnüh•

1 :o~1 fi 
nı. mektep şahadetnamesini ve olgunluk vesikasını ve~a;· gtl' 
tasdikli birer suretlerini, 4 adet fotograf ve dilekçeıerı::;ı O 
r~ca~: .. tarih'.~e kadar Ankarada M. T. A. En~tit~sü Geta'·i~ ~ 
torlugune gondermeleri ve sıhhi muayenelerı ıçın de d'~' • 

· 1 ·· d ·· • ı d ı A t rna11'
11 ~ m ış o un gun t> og e en evve Bay Hasan par ı ()4• .. 

titüs1' merkezinde bulunmaları ilan olunur. •36 



No. 55 Yuao: Rahmi Yağız 

Silivriye Yapacağımız Taarruzu 
Akim Bıraktırmağa Sebeb Yok! 

("mandan Cevab Verdi:'' Teşekkür Ederim, Söz
leriniz Doğrudur,, Dedi Ve Periskopa Geçti 

' -.. y 
tııı elkenliyi batırmak istiyo- bahirin bir kaç dakika sonra sı-
' ~eUt:n1. '!.. - fıra indireceğini hesaplıyordu. 

Triton 15 daıkika sonra Doğanı 
r,: lllltıun iıçi.n evvell işgale son- bahrinin sancak bordasına gel -
feı. at~ınağa, yani bu kadar kül- miş, gemiye muvazi seyir hattı ü
lııfa~ Hizunı var? Doğrudan doğ- zerinde yürüyerek yukarı çıkma
llt lıı it torpido atmak, yahut to- ğa hazır lanmıştı. 
ılığı] tıııak maksadı istihsale kafi Cafer reis tepeden tırnağa zan-

ll:ı llıı?.. gır zangır titriyor, heyecan için -
ıt.r a:"Ye, muavininin cehaletile, de bulunuyor; dümen dolabının 
li\ııı Rorüşiyle alay eder gıbi gü - başında tekerleği çevirmekle meş
~ .stdl, sonra mağrur bir ifade gul oluyordu .. 

ııah ett·· Sahile henüz 8-9 mil mesafe -.. s· . ı. 
~i!&af UıVriye hemen hemen 10 mil vardı .. bunu en az 2,5 saatte ala-
~'ılo edeyız, Şimdi burada bir tor- bilirdi. Hallbuki kendilerini biraz 

1~ :un infil11kı, top mermileri- evvel tehdid eden, Üzerlerine doğ
~. •!.!ayışı Silivri halkını heye- ru gelen tahtelbahir için bu me;
'~il:Uşürür, oradaki muhafız safe hiç sayılırdı, acaba tahtelba
İ>tca~lllı ikaz eder. Sllivriye ya- hir ne olmuştu? .. 
lıın . ız taarruzu aki.nı bıraktır- Tayfalar kaptanın yersiz telq-. ~a. be 
ı. ha "" P olur. Bunun için, böy- !andığına hükmediyorlar, hilla 
d~ııı l"elı:et etmeği münasip gör - pruva sereni çar.ınıhında duran, 
! · aşağıdaki heyecana Hikayıd kalan 
~d~r Şene süvarinin izahını Yamuk Hasana bakıyorlar: 

1 
1 buldu· - Ülen ... Yamuk Hasan ... A-

~' 'l'e§ekk .. ' ed · k ··-- lemi yok yere telaşa verdin .. ~~ . ur erun apı""' .. 
~ :bıre bunu düşünememiş - Diyorlar; hayal gördüklerine 
Ilı~- •di, süvariyi selAmladı, dı- hilkmediyorlardı ... 

... Si1" • 
!; ııı·· -nlarını kuşanan bir man- Torna Mehmed, arkadaşlarile eg-

ltıa Urettebatın yanına koştu... !eniyor: 
~ fa?e gözlerini tekrar presko- - Hepinizin gözleri bozuk be ... 
~ )e qtırır yapıştırmaz heyecan- Ortada fol yok yumurta yokken 
, ~nden fırladı, haykırdı: ortalığı velveleye verdiniz. Tah-

Diyordu ... 

Torna Melımed sözlerine devam 
edemedi; Cafer reisin bir çığlığı, 
delice bir haykırışı herkesi o ta
rafa baktırdı. Reis tabancasına sa
rılmış bağırıyordu: 

- Yetişin çocuklar.. yandık .. 
Mahvolduk .. tahtelbahir yanımız
da, suyun üstüne çıkıyor .. 

Ve .. sözlerini bitirir bitirmez de
li gibi tabancasını denize boşalt
mağa başladı. 

Tayfalar tüfeklerini kaptılar .. o 
tarafa, geminin sancak bordasına 
koşuştular. 

Hakikaten sudan çıkan, Doğanı 
bahrİnin 25 ıınetre kadar yanında 
denizin üzerinde yarıdan fazlası 

gt:rünen Triton'a hayretle baka
kaldılar .. 

Cafer reis can havlile haykırdı: 

- Ne duruyorsunuz be ... Ateş 
etsenize ... 

Bir anda 10 tüfek birden· patla
dı.. Kurşunlar tahtelbahirin üze
rinden ölüm vızıltılarile uçtular; 
bu ateşi i:kinci ve üçüncü yaylım

lar takİp etti. Yarıya kadar suyun 
üstüne çıkmış olan Triton, etrafın
da beyaz köpüklü bir anafor bıra
k.rrak tekrar suya daldı, kaybol

du. 

, Devamı var J 
"ıııı lio ... Bir sürü deli ile lkarşı- telbahir gördük diye bastıruz kur
~ 'tıııı? Ve .. sür'atle preskopu şunu, korkaklar, enayiler!.. 

~ı~·~i.. Süvarinin telilşları yel- =========================-
llte,~0~ tayfaların silahlarını 1914 d E tk• v 1''fın Pa Çevirmelerinden, ve ille en v ve 1 e 
~Ilı l>reskop yakınlarında suya 

l<ı.filı'nden ileri geliyordu. Bugu·· nku·· Almanya ltıand vye makine telgrafına ku-
a Verdi· 's . 

~tiı.,taPer ... Yanın yol geri. .. 

T-SON TELG•AP- 15AQUST04' 193J 

H IKAYE ı 

HAYAT BU 
Emlak ve Eytam Bankasından: 

SATILIK EMLAK 
(4 üncü Myfadan devam) 

Beraber yaşıyorduk artık ... Ben 
fakülteye devama başladım o da 
aiaesine bir telgraf çekip, burada 
k_alacağını söyledL Küçük bir a- , 
partıman tuttuk. Derslerimi bil -
tün kuvvetimle az bir zamanda 
çalışıyor, sonra beraberce geziyor
duk .. Hükil.metin verdiği parayı o
na zorla kabul ettirdim. Ona işi 

bıraksaydım, ihtiyacımız olan şey
leri hep kendi parasıyla alacaktı. 
Nihayet her şeyi yarı yarıya ver
mek suretile bir anlaşma yaptık. 

Parası çok boldu, her ay banka -
dan beş yüz marklık bir çek geli
yordu. Kimden? Bilmiyordum. Öğ
renmek için yalvardım.. Daima, 

sonra, sonra diye geriye attı. Son
ra ne gibi bir haber beni bekliyor
du acaba? 

İlk yaz tatilimden istifade ede

rek Am.erikaya, ailesinin. ya~ına ı 
gitmemızı teklif ettı. Malı vazıye- 1 
tirnizin böyle bir seyahate daya -

namıyacağını, tatlı bir lisanla an
lattım .. Boynuma atılıp kahkaha
larla güldü. 

•-Şimdi sana ıborç olarak veri
yorum, sonra iki mislini ödersin .• 
diye elime üç bin mark bıraktı. 
Büsbütün şaşırdun. Bu paray~ ne

reden bulmuştu? Zorladım, hatta 
kalbini kırdım. Sırrını anlattı ni
hayet... Babası Amerikada, meş -
bur bir makine fabrikasının sahi

biymiş. Hayretle dinledim .. Bana 
ilk zamanlardanberi söylemek is
tediği bu meseleyi tahsilime de -
vam etmememden çekinerek söy
lememiş. 

Amerikaya gittik. Kaynatam 
Eau Yeri 

tam manasıyla bir iş adamıydı, 
270 

bana mektepten sonra fabrikada 
çalışmamı rica etti. .. Artık ben de 

zengindim.. Orada iki ay kaldık, 
271 

Heybeliada, Değirmen sokak 
No. 2 Mü. ada 80 parsel 9. 
Heybeliada, Değirmen sokağı 

No. ada 80, parsel 10 -
Heybeliada, Değirmen sokağı 
No. ada 80 parsel 1 -
Heybeliada, Değirmen sokağı 
No. ada 81. Parsel 6 

sonra gene Münih .. .ISezarinle da

ha nişanlı hayatı ~aşıyorduk ... Ay

ni şekilde devam eden bir hayatla 
iki sene daha geçti.. Biz gene be

raberdik, hem de sönmiyen ıbir 

aşk, sarsılmıyan, kopmıyan bağ -
!arla ... Mes'udduk, tahsilim biter 

bitmez evlenecektik. Zaten o va

kit bile birbirimiz için yaşıyor -

duk.. Mehtaplı gecelerde, şehrin 

az ilerısindeki koruya gider, gece 

yarısına kadar tı:k bir vücut gibi 
ilahi ayın altında dolaşır, istikbal

deki projelerimizden bahsederdik. 

Nihayet fakülteden diplomamı 

aldım. Görseydin azizim, o gün her 

ikimiz de bir deli gibiydk. Kırlar
da koştuk, şarkı söyledik, barlar

da, içtik, dansettik ve odamızda ilk 
defa aşkın ezeli ve ebedi rüyaları
na daldık ... 

Bir müddet sonra Türkiyeye 
geldik. Karım çocuk gibi neşeliy

di. !Memleketimi ona gösterdim. 

Hükumetin koyduğu mecburi hiz

meti yaptıktan sonra, kaynatamın 
zoruyla istifamı verdim. Üç sene

denberi fabrikada çalışıyorum .. 
Karımla .beraber geziyoruz. Şimdi 

buradayız. yarın İranda, öbür gün, 
belki de Çin veya J aponyada .. Ka

rımla da çılgırı.ca sevişiyoruz. Ar
tık ben de her istediğimi, hatta faz
lasıyla almağa muktedirim ... 
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274 Heybeliada, Değirmen sokağı 
No. ada 81, parsel 5 

275 Heybeliada, değirmen sokağı 
No. ada 83. P~rsel 15 

276 Heybeliada, Değirmen sokağı 
No. ada 83. Parsel 16 

277 Heybeliada Değirmne sokak 
No. ada 83, parsel 17 -

278 Heybeliada Değirmen sokağı 

No. ada 83, parsel 1-

279 Heybeliada Dqğirmen sokağı 

No. ada 102, parsel 1-
280 Heybeliada B. caddesi No. 62 

ada 52 parsel 9 
281 Heybeliada B. caddesi No. 63 

ada 52, parsel 15 
~97 Beylerbeyi Bostancıbaşı Ab -

dullah aı%a mah. Hacı Ömer Ef. 
İstavroz sokağı No. eski 5 ye
ni 7 

499 Boğaziçi, Bostancıbaşı Abdul
lahağa Rasimağa sokağı No. 
eskı 6 yeni 4-

561 Büyükada Nizam Mah. Nizam 
sokağı harita 208, parsel 8 

691 Büyükada Hacıkalfa sokağı a
da 210, parsel 5 

702 Beyazıt, Çadırcılar Cad. No. 47 
ada 641, parsel 12-

708 Sarıyer, Boyacıköy Reşitpaşa 

Mah. Fıstıklı bağlar sokağı 

No. 9 
712 Beşiktaş Sinanpaşa Şehita -

sım sokağı No. 11. 13 

Kıymeti Ne•İ Mesahası Depo-

70.- Arsa 

58-- • 

65.- • 

42.- • 

35.- • 

40.- • 
56.- • 

61.- • 

85.- • 

42.- • 

172.- • 
174.- • 

zito~u 

261.30M2 14.00 

241. M2 11.60 

229 M2 13.00 

173 M2 8.40 

134.50 M2 7.00 

255.50 M2 8.00 

269.50 M2 11.20 

295.tiO M2 12.20 

493 M2 17.00 

289.50 M2 8 40 

87 M2 34.40 

121.50 M2 34.80 

310.- tarla 3097 M2 62.00 

357:-,_ tarla 1 hek 
tar 7870 M2 71.40 

120.- arsa 238 M2 24 00 

318.50 • 637 M2 63.70 

200- odalı dük 6 M2 40.00 
kilnın 5/10 
his 

1200- Ev 345 M2 240.00 

1500.- dükka- 40.20 M2 300.00 
nı müştemil 

İnsanlar 1000 Kilomet
re Süratle Ucacak mı? 

' 

719 Kadıköy Caferağa Mah. Suyo
lu sokağı No. eski 6 yeni 26 

721 Kadıköy Kasımpaşa Mah. Ay
rılıkçeşmesi sokağı eski 26 mü. 
yeni 52 

evin 1/2 his. 
281.- Evin 79.28 M2 56.20 

3/32 his. 
600.- ev 51.71 M2 140.-

(5 inci ıayfadan devam) 

1934 de rekor gene Fransızlara 
geçti. Delın<>tte 505,8 kilometre hız 
yaptı. 

• •• 
Eğer tayyareler 1000 kilometre 

sür'atle yol almağa muvaffak olur
sa, !stanbuldan devri aleme çıkan 
bir tayyareci dünyayı dolaştıktan 
24 saat sonra İstanbulda buluna -

caktır. 

Bugün tayyarelerle saatte 1000 
kilometre hızla uçacaklarını her
kes kabul etmektedir. Ancak bun-

dan daha hızlı uçrnağa imkan gö
rülememektedir. 

1200 kılometre sür'atle uçan bir 
tayyare hava tabakasını yırtacak 
ve bu suretle Öyle bir tahammül 
edilmez bir gürültü ve ihtizaz tev
lid edecektir ki, hiç bir pilot bu
na dayanamıyacaktır. 

Bunun için b~nkü tayyarele
rin ancak 1000 kilometre hız yapa
biecekleri iddia ediliyor. Yok, eğer 
gülle şeklinde tayyareler yapıla -
cak olursa o zaman bu tayyareler 
çok daha fazla sür'atle yol alabi
leceklerdir. 

Adresi ve izahatı yukarıda yazılı gayrimenkuller pazarlık suretile 
peşin ve yahut faizsiz sekiz taksitle satılacaktır. 

İhale 21/8/939 pazartesi günü saat ondadır. İsteklilerin bildirilen 
gün ve saatte depozito akçesi, nüfus tezkeresi ve üç kıt'a vesikalık fo
toğrafla birlikte şubemiz Emlak Servisimize gPlmeleri. •787• (5853) 

Yüksek Deniz Ticaret 
Mektebi Müdürlüğünden: 

Me;:ıebim'ze 939 yılı Larfı,,da talebe kayıd ve kabulü şeraiti. 
1- Mektebin tahsil ır.üddeti Lise ve Yüksek sınıflı olmak üzere 

6 seredir. 

'l. l\u n. ondan ağır ağır uzakl~ 
~hn1 ~t mesafesinin dışına çık
~ltr.,. estırdikten sonra Klavye 
'<ı Y l>reskopa sarıldı. Aleti ya-
1.ııli/vaş sudan çıkardı. Yel -

Cerne baktı .. 
ltııı.'l, ı. bütün yelkenlerini fora 

· h Pruvasını da sahile çevir -
'ıa~lla karaya doğru koşmağa 

(4 üncü sayfadan devam) 

ıaznn olanları getirtebilecek, yi
yeceğini temin edebilecektL Harb 
para ile ol~caktı. Fak.at Alman 
milletinin i.stil:ısal kabiliyeti baş
başına bir servet ve sermaye sa
yılarak ve buna güvenilerek her 
iş yapılıyordu. Haricden alına -
cak mevad için de ecnebi parası 
veriliY'Qrdu. Umumi harbde Al
manya ihracat yaptı. Bitaraf mem
leketlere birçok eşya göndererek 
parasını alıyordu. Bu para ile yi
ne mevaddı rpti.daiye elde edi -
yordu. Hulasa bu alışveriş devam 
etti. Alman milleti •bir taraftan 
çalışıyor Jbir taraftan harbedi -
yordu. Daha şayanı dikkat olanı 
var. Almanya ile harbetıınekte o
lan bazı memleketlere de lazım 
olan :bir takım maddeler vardı ki 
bitaraf memleketlerden dolaştı -
rılarak onlara satılıyordu. 

İşte bu suretle dört senelik u
mumi harbde Almanya dayandı. 

Fakat mağlubiyet ergeç kendini 
gösterdL 914 Almanyası 'bugün
künden elbette çok kuvvetli idi. 
Hesab edildiğine göre Almanya
nın 914 temmuzunda elinde bulu
nan altım miktarı 1, 7()('/ı1J00t'}()O 
mark imiş. 

1 

iKIYE BOLONEN VAPURLAR 

Yat;lı ve parasızdır. Gayesi ticaret gemilerimize kaptan ve maki

nıst ·ıe '.!eniz mesleği için !en ndamı yetiştirmektedir. 

Mei·tebe kabul olunan taleı:ıenin giyimi, yiyim ve sair hususatı 
mekteb tarafından temin C'dilir 

2 - Mektebın bu seM hem lise ve hem de yüksek sınıfına talebe 
alınacıktır. 

'l'r· ıştı, 
,_ ıtoıı .. 
'gtaı, suvarisi tekrar makine 

na sarıldı· 
St · 

'l't;~Pe: .. Yarım yol ileri.. 
t~"e agır ağır ileri yürüyüşe 

itin leıavyenin yeni bir emri 
'Yı· ''!' . 

() ~llı Yol. 
leıı llçird:i .. Tr"to '-""t"" h il "'~nı· . ı n, ııuu un ız e 
'i. p ının arkasına takıldı. Sü
lıı '<thteskopu mümkün mertebe 
lıltlak ına Ya.kın bulunduruyor, 

ı az olan mesafeyi tahtel-

Bu;gü.nkü Almanya ise elindeki 
altın ve ecnebi parasını gittikçe 
tüketmiş, nihayet müteahhi.dlerle 
muamelesinde bonolar kullan -
mağa başlamış bulunll'Y<lr. Bugün 
kil Almanyanın ikt11Sadi ve mali 
müşkitatı daha da artacaktır. A
la<bildiğine silillılanmak için elin
deki ihtiyat akçesini har.beden 
Almanya taıbii hale avdet edebil
mek için çok zorluk çekecektir. 
Çünkü bir kere girmiş olduğu 

yoldan geri dönmek kolay olu
verecek işlerdcm değildir. 

TARZANI OGLUj 
b <\ıaııı. 
' cen uıba doğru uzaklaş -

ı~ Sı;nr " t dOğ a uıeryem usulca nelı-

~· s~ gııu. Kenardaki bir a
~ 4.ıın ar bağlanmıştı. Salları 
t cloı ak Çok güçtü, fakat tim
"ıtıı~~ nehirden başka türlü 

a. lııı: b e ımkan yoktu. 

~tın 1k~ tehlıke daha vardı. 
q ~ lltibaglı olduğu yer, Mal -
"ıoct~ etçılerinin gözü önün-

tı., ~~ry 
lıe,ı- em ortalığın kararmasını 
ıı ~ 

t.L ıı: aaa 
~t ge~ kadar sonra Malben 
~ 4ıy0rct dl. Ter içinde kalmıştı. 
·~ a$. u. I<ızın nehir yolile ka
tı~rhaı lına gelmışti. 

actaınlarına emir verdi, 

No: 43 

bepsı birden sallara bindiler. 
Biraz sonra bütün sallar uzak

laştı, yalnız en ufağı kaldı. 
Sallar köşeyi dönüıp gözden kay

boldular. 
Meryem bir türlü taliine inana

mıyordu. Yalnız kalmıştı, emrin
de de 'bir küçük sal vardı. 

Böyle 'bir fı,n;atı kajı;ıramazdı. 

Derhal sala atladı. 
Bu sırada MaJben adamlarına 

kıyıya yanaşmalarını emretti. Ya
ya yürüyerek bir ağaca gitti. O 
radan boş ve serbest bıraktığı sa
lı görebilecekti. Kızı ele geçire -
ceğine emindi. 

Fakat ağacın altına geldiği za
man, Meryenıin salla nehrin ötesi
ne geldiğini gömü. 

Yazan: EDGAR RAYS 

Bu vaziyet bütıi.in pHinlarını alt 
üst etmişti. Derhal sallara hin
diler ve kızın tarafına doğru kü
rek ~kmeğe başladılar. Meryem 
düşmanlarının geldiğini görünce 
varkuvvetile küreklere sarıldı ve 
daha onlar yeti.ş.medne kıyıya at
ladı, ağ:ıçlıklarda kayboldu. 

Malben hiddetten kudurmuşa 

döndü, kendini tutamadı, taban
casını çekti, kızın kaçtığı tarafa a
teş etti. 
Mdbe:ı çok yaman bir atıcı i

di, eğer o sırada Meryem bir a
ğacı siper almamış olsaydı kur
şunu yiyecekti. 

Meryem kurşundan kurtulun
ca gülerek ilerledi. Harab, viran 
metruk bir köyden geçti. Bu köy-

76 metredir. Küçük ve dar vapur \ 

yapmak kolaydır amm~. bu sefer 
de ihtiyacı karşılamak üzere faz

la vapur işletmek lazım gelecek
tir. Bunun için başka bir çare dü
şündüler ve buldular: vapurlan 

ikeye bölüyorlar. Daha doğrusu 
ıJdy<! bölünebilecek vapurlar ya

pıyorlar. 

Bu nasıl oluyor? Çok basit. Köp
rü nasıl açılıp iki parça oluyorsa, 
bu vapurlar da tıpkı öyle açılıyor-

de kimseler yoktu. Biraz ötedeki 
ormana daldıktan sonra bütün 
bütün gözden kaybolacaktı. 

Fakat me.ruk sandığı köyden 
geçerken, kulübe aralık;larından 

kendisinı vahşi gözlerin göz!ediği 
ni farketmedi. 

* 
Birkaç kilometro ötede, iistü -

başı parçalanmış bir adam, Mal
benin attığı silah sesini duyunca 
sarardı, sendeledi, durdu. Silah 
sesi, ufuklarda akısi sedalar uyan
dırmıştı. 

Adamm önünde yürüyen zen
ci de durdu: 

- Artık geldik dedi, biraz son
ra oradayız: 

Adam koştu, metruk köyü geç
ti, nehri buldu. Bu esnada Mal
benin sallarını göroüler. 

Mirison rehberine sordu: 
- Nehri nasıl geçeceğiz? 

Zenci başını salladı. Nehirde 
korkunç timsahlar vardı. Geçmek 

lar. Mülasık kısmın ,;el ğini kesi
yorlar, sonra büyük p•rçai&rı sal

lara koyup kanaldan y;i1dürü -
yarlar. Avdetle vapurlar•~rın ke

silen kısımları yeniden 'elikle bir
birinP bağlanıyor. 

Amerika gemi tezgfilıları bu su
rPtle biilünüp bağlaııan gnni ya
!)a dursunlar, Kana·:b hükümeti 

ıbahsettiğimiz bu iki göl arasında 
büyük ve geniş bir kar.a: açmağa 

bı:ı~lamıştır. 

imkansızdı. Birdenbire Morison 
sveinçle haykırdı. Biraz ötede 
Meryemin bıraktığı sal bir saza 
takılmış kalmıştı. 

İki adam hemen bindiler, zenci 

kuvvetle küreklere sarıldı. Mal
ben yakla~an salı gördü. İçindeki

ler dikkatle baktı, Morisonu ta
nıdı. 

Herhalde İngiliz muhakkak 

hesab soracaktı. 

Malben tüfeğini salladı: 

- Burada ne işiniz var? Duru
nuz Y'Qkı.a ateş ederim!. 

Morison haykırdı: 

- Alçak, senin cezanı vermeğe 
geliyorum. 

Ayni zamanda ateş ettiler. 

Malben elini kalbine götürdü. 
Olduğu yere serildi. Morison da 
bir müddet sendeledi, o da sala 
yıkıldı. 

(Devamı var) 

A- Lise sınıfına alıaacak talebelerin orta mektebi bitirmiş ve 

yaşları on beşten küçük 19 dan büyük olmamaları şarttır. 

B-- Yüksek sınıfa alınacak talebelerin de lise mezunu olmaları 
lazımdır. 

3- Yazılmak için pazarte~i. ça~ ve cuma günleri mektebe 
müracaat edilmelidir. 

4- isteklilu:in mekt.,b mü;Jürlüğüne karşı yazacakları istidaları-
na aşağ•daki vesikaları raı:ıteyle:neleri lazımdır. 

A- Hüviyec cüzdanı 

B-- Aşı kilğıdı. 

C- Mekteb şahadetnamesi veya tasdiknamesi ve yahut bunların 
musldd:ık suretleri. 

D- Polisçe tasdik edilmı~ !yi hal kağıdı. 

E- Velilerinin ızahlı adresleri ve tatlbik imzaları. 

F- Altı ajet kartonsuz fotoğrafları (9X6 eb'adında). 

!\- Yazılma işi 26/Ağustos;939 Cumartesi gününe kadardır. Kayıt 

olanların 28/ Ağustos/939 Pazarı !'Sı günü sıhhi muayeneleri '.çin sabah 

saat 8 de mektebde buluı malaı. lazımdır. 

6- Fazla tafsilat içın Ort.köyde mekteb müdürlüğüne müracaat 
olunmalıdır 

htanbuldan gayri mahal!erden yapılacak müracaatlara matbll 

mektebe dühuı bilgisinden gö:ıderilir. Müracaat için posta pulu göo-
derilm.esi lazundır. (5272) 

P. T. T. Umum Müdürlüğünden: 
1- İdare ihtiyacı için bir mil~on adet mukavva masura açık ek

silt.m.eye Çlkarılınıştır. 
2 - Muhan;men bedel c2500 .. muvakkat teminat cl87,5• !ıra olup 

eksiltmesi ll/Eyliıl/939 pazartesi günü saat cl6. da Ankarada P. T. T. 
Umum müdürlük binasındaki satın alma kıoınk;yonunda yapflacaktır. 

3 - İstıokli!or, muvakkat teminat maldbuz veya banka mektubıle 
kanuni vesikalarını hamilen mezkiı.r gün ve saatte o kom:syona müra
caat ede<"eklerdir. 

4 - Şartnameler, Ankarada P. T. T. Levazım, İstanbulda P T T. 
Levazır.ı Ayniyat şube.si müdürlüklerinden bedelsiz olarak verilecek-
tir. c3209• c5468• 



• 

Gripin kutularının üzerine rasimde 
gördüğOnüz şekilde (kabartma 

Pullar ilave Edilmiştir. 
Her yerde ısrarla pullu kutuları isteyiniz ve pulsuz 

------.:::::=:::.~------------------k~u~tu_l_a_r_ı~ş-id_dı_e_ı_le __ r_ed_dı_e_d_i_n~iz-·--~~----------------------~=~,/ 
SATIŞ 1. LA" Nl Satılık Enkaz.._ 

';' Devlet Denizyolları İşletme Umum 
ıYeş.ilköyde İstanbul .:adıde-

Jstanbul Dördüncü icra Memurluğundan: Müdürlüğü ilanları sinde 28 No. kagir evin enkazı 
Edip ve Şerile VE Hayriye ve Sanıye tarafından Vakıf Paralar ida- satılıktır. Bu evin anahtarı it-

.Aı:entalarımız tarafından görülmesi J.azıın gelen yolcu ve yük iş- tisalindeki 30 No. evdedir. Ta-resinden 24594 ikraz numarasile borç alınan paraya mukabil birinci de- 1 

!eri ile vapurlanmıza verilen eşyanın nakil, t.ısliın ve tesellümiine &it !ip olanlar evi gezerek teklifle-
recede ipotek gösterilmiş olup borcun ödenmemeoinden dolayı satılm~ rini tahriren Galatada Tü"nel 

herhangi bir müracaat veya ihtilaf haıkkında yapılacak şifahl ve tah-
mıa lı:anr verilen ve tamamına yeminli üç ehlivukuf ta:raiından (6912) caddesinde 48 N o. mag· azaya 

riri müracaatların doğrudan doğruya alakadar acentalarunıza yapı1-

lira kıymet takdır edilmiş olan Beşiktaşta Cihannilma mahallesinin Se- ması icabeder.km Umum müdürlüğe yapılmaktadır. 'Bundan sonra bu 11p~g~o~·n~d~e~rm~e~l~er~i~il~~a·n~o~l~u~n~ur·~~~ rencebey sokağında eski 4ll, 49 mükerrer yehi 57, 00 kapı sayılı kaydeıı gibi hususlara ait ş:!ahl ve tahriri müracaatların, İstanbul Galatada I · 
sağı Gazi OSJLanpaşanın se!Amlık dairsi bahçesi, solu mezkfu- konağın eski Merkez Rıhtım han halen Liman hanı olan binanın altındaki (Te

müştemilitındaıı bahçenin müntehasında itfaiye karakolu arkası kıl- lefon 42362) Baş acentalığa ve vapurlarımızın uğrağı olan iskelelerde 

milen emlaki humııyun bahçesi ve arsası ve cephesi Serencebey yokuşu de doğrudan doğruya mahalli acentalarımıza yapılması lüzumu ilıin 
ve tapu mahzeninrle mevcut 10/8/1299 tarih ve 151 dosya numaralı ha- olunur. (6175) 

rita suretine ve ehlivukuf raporuna göre de iki tarafı emlaki milliye

den bahçe ve bir tarafı Osmanpaşa konağı ve dördüncü tarafı da Seren

cebey yokuşu ile çevrili 432,37 metre murabbaı miktannda tahtında 

diikkAnı olan evin evsaf ve mesahası ll§ağıda yazılıdır: 

57, 61 numaralı kapılar konağın her iki kısmına atd.d:ir. 59 numa

ralı mahal ise konağın altında evveke oda lıken sonradan dükkana kal
bedllmiştir. 

ÇOK SIK BAŞ ~

MA, PERMANANT, 

SAÇ BOYASI, GfiNEş, 

ve RÖZGJ.ıl SAÇLARI 
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KIRAR. 

Sultanahmed Bşinci Sulh Hukuk 
hakimliğinden: 

Sacid Talat tarafından analığı 
İstanbulda Beyazıtta Cami soka
ğında '6/7 numaralı konakta mu
kime iken halen tebdilihava dola
yısile Erenköyde Sahrayı Cedit 
caddesinde Etemefendi sokağında 
Kemal beyin hanesi namile maruf 
köşkte mukime Mevhibe aleyhine 
açılan hacır dırvası sonunda mu
maileyha Mevhibe'nin Kanunu Me
deninin (379) uncu maddesine tev
fikan kendisine Gedikpaşada Emin 
Sinan mahallesinde Selhdar ağa 
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61 taj numaralı kapıdan gir!ldikte zemini çimento bir koridordan 

çift kanatlı kapı ile girilen taşlıkda sağda zemini mermer soğukluk 

yerini hAvi mermer kurnalı ve termosifonlu bir 'hamam ve zemini mer

mer taşlıkta biı .helA ve bir mermer musluk, ikisi iç içe olmak üzere bir 

sofa iizf>rin<ie üç oda ve sofadan inilen lrilerde bir sarnıç ve bir mus

luk ve hariçten geçilen zemini çimento şaıplı ve mermer yalaklı ve için

de kiler ve körnürlliğü havi ve üzerinde odası olan bir mutfak ve biJ).a 

PERTEV sokağında (22) numaralı hanede zı·raat Veka" Ieti Satınarnı 1 
mukim ve Galatada Bozkurtha-

altıı:ııda .bir bodrum vardır. 

69 numarah mıı'ha.I dükkAndır. Cephede lll<!rmer çift kanatlı ka
pısı fulerinde ıasma odası mwc~ tur. 

57 numaralı kapıdan girildikte: zemin katında zemini çİnM!nto §aplı 

bir koridor üzerinde zemini çimento ve kısmen malta döşeli ve sarnıç

tan muıluğu havi bir mutfak mahalli, çitt kanatlı kapıdan girilen ze

mini mermer taşlık üzerinde bir oda ve bu odanın yanında koridor üze

rinde bir sundurmıt vardır. Ayrıca diğer bir oda ve bir hela mevcut o
lup bunun altı sarnıçtır. 

Briyantini 
nında (11) numaralı yazıhanede K • d 
İbrahim oğlu Mehmet Sait, Seyfi OmJSYOllUD an : 
Arifin müşavir tayinine karar ve- r v.f8P'f'f 

•50 ton arsenikiyetii sut, 50 ton şuvayn fürt yeşi ı • ,, 5ıtl rildiği iJan olunur, <_19_83_ 6
_> •

1 
ton arsenikiyeti rassas, 100 ton kar bolineum \'e 750 adet 8"' 

Bayanlara mahsus 14 ayar altın 
saatlerin çok zarif yeni modelleri 
gelmiştir. Fiyatları 44 ila 68 liradır. 

1 Ayda 3 Lira Taksitle 

rizatörü satın alınacak> . . t]fBıı; 
1 - 50 ton arsenikiyeti sut, 50 ton şuvayn fürt yeşılı 'adi ~r 

ton arseni:kiyetı ı assas, 100 ton karbolineum ve 750 adet 

verizatörü kapalı zarf ı•sulile satın alınacaktır. deli ~ 
2 - Arsenikıyeti sudun beher tonunun muhammen 1ıe as'ıJl -1 

Şuvayn fürt ye~ili , Uranya• nın 550 lira, Arsenikiyetı rssS dİJliJI 
ra, Karbolineum'un 200 lira ve pülverizatörlerin beher ade 

radır. ŞılvıY1'1 
BİRİNCİ KA'l': 57, 61 numaralı kısımlardan ayrı ayrı merdiven Saat deposu: Sirkecide Liman 

l~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~l/_!h:a~n~ı~s~lil"~aıs~ınd~:a~Y:'.:elk~e~n~c~i~h!an~N~o~.~8:·.ı 

3 - Arsenikiyefüudun muvakkat teminatı cl312,5• ı;ıı'ıl~ l 
yeşilinin c2062,5>, Arsenikiyeti ressasın cl500>, Karbolineıl !' 1 

Her eczane ve ıtriyat mağaza- ı 
larmda bulunUl'. 

olup bu kısımlarda iki sofa, dokuz oda, iki hela, bir salon, bir mutfak 
1
, 

ve bir hıımam yeri vardır. 

~tNCİ KAT: İki sofa, sekiz oda, bir salon, iki hela ve bir ha

mam mahallldtı. Arka cephede zemini çinko bir teras vardır. Ve oda

nın birinde mermer bir musluk vardır. 
• 

tl'çtJNcti KAT: Bir sofa, iki oda ve bir çatı arasından ibarettir. 

Her iki kat mutfaklarının zeminleri karesiman döşeli ve maltız ocaklı
dır. 

UMUM! EVSAFI: Bina dahHen ve haricen boyalı olup, terkos, ha

vagazı tesisatları mevcuttur. Binanın zemin katı kagir diğer katları ah

şaptır. Harıçten bahçeden bu:ınci kata mevsul bir demir merdiven ve 

cephede şahnişler vardır. Zemin kat pencereleri demir parmaklıklıdır. 

Bahçede bir havuz v• muhtelif meyva ağaçları mevcuttur. 

MFSAHASI Umum sahası 432,37 metre murabbaı olup bundan 

264,34 metre murahbaı bina geri kalanı bahçe ve aydınlık mahallidir. 

. Yukarıda hudud, evsaf ve mesahası yazılı gayri menkuliin tamamı 

açık arttırmaya konmuıtur. 

1- işbu gayrimenkulün arttırma §8l'tnan;esi 21/8/939 tarihinden 

ltilbaren 938/1236 No. He lstaılbul Dördüncü 1cra Dairesinin muayyen 

numarasında herkesin görebilmesi için açıktır. nanda yazılı olanlardan 

fazla malumat almak istiyenler işbu şartnameye ve 938/1236 d06ya nu

maraaile memurlyetimize müracaat etmelidir. 

2 - Arttırmaya iftirak için yukarıda yazılı kıymetin yüzde 7,a 
llİSbetinde pey veya millt bir bankanın teminat mektubu tevdi edile
cektir. (Madde 124) 

mesini okum~ ve lüzumlu malfunat alınış ve bunları tamamen kabul 
etıni§ ad ve itibar olunurlar. 

5 - Gayri merıkul 21/9/939 tarihinde perşembe günü saat 14 den 
16 ya kadar İstanbul dördüncü icra memurluğunda üç defa bağırıl -

clıktan sonra en c;ok arttırana ihale edilir. Ancak arttırma bedeli mu
hammen kıymetin % 75 ini bulmaz veya satış isteyenin alacağına rüç- I 
hanı olan diğer alakalılar bulunup da bedel bunların bu ga.yri menkul 

ile temin ecl.lmiş alacaklarının mecmuundan fazlaya çıkmazsa en çok 
arttıramn taahhürtü baki kalmak üzere arttırma 15 gün daha temdi.d edi

lerek 6/10/939 tarihinde cuırna günü saat 14 den 16 ya kadar İstanbul 
dördüncü icra menııduğu odasında arttırma bedeli satış isteyenin alaca

ğına rüı;:han olan diğer alacaklıların bu gayri menkul ile temin edilmiş 
<>lacakları mecmuundan fazlaya çıkmak şartile en çok arttırana ihale 

edilir. Böyle bir bedel elde ed'ilmez>e ihale yapılmaz ve sat!§ talebi 
d~r . 

CI - Gayri menkul kendisine ihale olunan kimse derhal veya ve
rilen mühlet içinqe parayı vı-rmezse ihale kararı fesholunarak kendi

sinden evvel en yüksek teklifte bulunan kimse arzetmiş olduğu be
delle almağa razı olursa ona, razı olmaz veya bulunmazsa heınttı on 

beş gün müddetle arttırmaya çıkarılıp en çok arttırana ihale edilir. 
tki ihale arasındaki fark ve geçen günler için yüzde 5 den hesab olu
nacak faiz ve diğer zararlar ayrıca hükme hacet kalmaksızın memuri
yetimizce alıcıdan tahsil olunur. (Madde 133) 

~ _ Alıcı arttırma bedeli haricinde olarak yalnız tapu ferag har

cıru yirmi senelik vakıf taviz bedelini ve ihale karar pullarıru. vermeğe 
mecburdur. 

Fatlh birinci sulh hukuk mah
kemesinden: 

939/369 

İstanbul Belediyesinin Unkapa
nında Kasap Demirhun mahalle
sinin Musa B. sokağında 28 numa
rada İnegöllü Mustafa oğlu Sadık 
aleyhine açtığı a.acak davası için 
gönderilen zabtı davaya müba -
şiri tarafından verilen meşrubat
ta mumaileyhin ikametgahının 

meçhul olduğu anlaşılmış ve mah
kemece müddei vekilinin talebile 
müddeaaleyhler hakkında on beş 
gün müdd0tle ilanen tebligat ic
rasına ve muhakemenin 4/9/939 

saat 10 buçuğa talikine karar ve
rilmiş olduğundan bermucibi ka
rar yevm, ve saati mezkfu-da gel
mediği ve tarafından bir vekil 
göndermediği takdirde davanın 

gıyabında bakılacağı tebliğ ma -
kamına kaim olmak üzere ilan o
lunur. (19835) 

S - ipotek sahibi alacaklılarla diğer alAkadarların ve irti!ak hakkı 

aahiblerinin gayri menkul üzerindeki hal<lannı hususile faiz ve mas

rafa dair olan iddialarını işbu ilan tarihinden itibaren yirmi gün içinde 

evrakı müsbitelerile birlikte memuriyetimize bildirmeleri icabeder. Aksi 

halde haklan tapu sicili ile sabit olmadıkça sa~ bedelinin paylaşma

Müteraldm vergiler tenvirat ve tanzifat ve tellaliye resmin

den mütevellid belf'diye rüsumu ve müterakim vakıf icaresi alıcıya iiiımı•••••••••••••I 

ıından hariç kalırlar. 

aid olmayıp arttırma bedelinden tenzil olwtur. 

İşb1' gayrmcnkul yukarıda gösteı·ilen tarihde İstanbul dördüncü 
icra memurluğu odasında işbu ilan ve gösterilen arttırma şartnamesi 

ol - Gösterilen günde arttırmaya ıttırak edenler arttırma ıartna• dairesinde üWacağı ilim olunur. (6264) 

Sahibi ve neşriyatı idare eden 
BO§ muharriri 

ETEM İZZET BENİCE 
Son Telııraf Matbaası 

-

w pülveriz&törlerin ..900• liradır. ,~ı 
··nv· ,G 

4 - Münal<aoa müddeti 15/8/939 dan itimaren c45• gıJ ,.ı<F".• 
nikiyeti sut şuvayn für yeşili ve ars <>nikiyeti rassasın ırıuı:,rt P 
9/939 tarihine müsadıf cuma günü ve karbolineum'la adı . gıil' 
zatörlerinin münakasası 2/10/9:ın tarihine müsadii pazarte5'pıl''' 
15 de Ziraat Vekfıletı binasında satınalma komisyonunda 1;

0
,,,il\ 

5 - Şartnameler Anka:rada Ziraat Vekaleti SatınalJT13 ol~ 
dan, İstanbulda ve İzmirde Ziraat !Müdürlüğünden parasız 
rilir. J'P ııl' 

· ta' 6 - Bu mevat ve malııeme ayn ayrı veya toptan bır 

ihııle edilecektir. z490 1 

7 - Bu işe taliplerin muvakkat teminat mektupları ":uf ııı', 
kanunun 2 ve 3 tinci\ maddel~:inde yazılı vesikal3:1'ı ve t:nceleııt' 
!arını havi kapalı zarflarını munakasa saatınden bır saat lıJJlll'' ,ı 
komisyona vermeleri. Ve saat 15 de komisyonda hazır b~3101, 


