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İstanbul Nunıosmaniye No. 54 En Son Telgraflan Ve Haberleri Veren Akşam Gazetesi YIL: 3 
Sahih ve Başmuharriri: 

ETEM İZZET BENİCE 

lstanbul Alirm işaretini Bekliyor 
Mefruz Hava Taarruzuna Karşı Şehirde Herşey Hazırdır, 

Taarruz Her An O/dutu Gibi Yarın da Bekleiıebilir 
Bir Uzlaşma 
Umulabilir 
llerşeye rağmen Almanya 
Ve İtalyanın anlaşmıya can 
•ttıklanna inananlar ara
Bllldayız, 

.!._tzaıı: ETEM İZZET BENICB 

b,~aııya ve İtalya kıskıvrak 
"-!ı ~tır. Silahlarına karşı 
~ keskin ateş kuvveti, asker
blll e karşı daha çetin ve kala-
4~ &s~er yığınları çıkarılmıştır. 
ttlııı enizın bütün kapıları kapa
ht ış, enak, petrol, yiyecek, gi
a; •. 'k lıerşey üzerine sulh cepbe-
~•ıı kir liııd ıdi vunılmuştur. Kuvve-
~ emin, hakkından emin, en
li ~ Ve her türlü tecavüze kar
lııiis Ytıııya hazır bir cephenin 
le ltQih varlığını en başta biz 
~di ~emleketimizde hissediyo· 
~ . 'rüksek, sarsılmaz bir ma • 
l:ıı, Vi kuvvet bütün memleket hal
hif • hilkim. olduğu gibi en küçük 
~ eııdişe ve huzursuzluğumuz 

lııellZuu bahis değildir. 
a; Altııı1ekette her iş normal va
)~ttiııi ve vasfını muhafaza edi-
111·' devlet mekanizması kendi 
liıı~~ı llıesaisinin hedefleri ıüze-
~alışıyor. 

d~ b.. a da böyledir, İngiltere 
doı.ı 0 Yledi:r, diğer müttefik ve 
dit devletlerde de vaziyet ayni
>o,İ rakat, Çemberlayn'in iskoç
h~ ~~lık avladığı, Fransız Cum
ao eı•ınin sayfiyeye çekildiği, 
ijn~"_'>Ya Kralının Akdeniz ge -
'lııt:ltıden memlekete döndüğü, 
ıı.. •ıeclisinin tatil ve V elıille-
"''n . t' . titeli IS ırahatte veya tetkık gc-

~iı nde bulunduğu bu sıralarda 
tiy de .ı\lnıanya ve İtalyanın va
l~t Ve iç şartlarını gözden ge
h h·~k ortaya koyduğumuz dava
llıett ~t~n vüzubile meydana ver -
tıı, ıçın en kuvvetli ölçüdür. Al
de 

11
Ya Ve İtalya son iki yıl için

tlinhPtıldan siyasi hataların bu
~, buııuı mes'uliyetini çekmek 

o ' 
~. ağırlığa katlanmak mecbu -
ı ''ti ·1 '4tiJ 1 e haşhaşa kalmışlardır. 
~terenin ve diğer devletlerin 
I~~ il aldırı.ş etnıcmoJCTinden, 
6ıle •ıı tesamühlerinden istifade 
,~ bu iki devlet tehdid, şantaj, 
~~V~kj l)ek.illcrinin nevilerini 
1;4 lıe edeede Arnavudluk işga
~~ lıadaı istediklerini aşağı yu
Cıt. :8Ptrıak fırsatını bulınuşlar
lıı~ &kat, bu işgal kendileri için 
ı.,,e P~ende olmuş ve ba•ta İngil
qtıı, olarak demokrat devletler 
liı 111 ~'e otomatikman birl~ik 
llıtı'~Phe tutmuşlar, •dişe diş, 
lq1,~a gırtlak• ifadesini veçhei 
41ıı betlerine vermişlerdir. O gün
ti~e lıUgijne Almanya ve İtalya 
~lıl'ııı Ududdan hududa asker do
~idt ~k, blöf ve şantajın son 
~~ ~t•ni ortaya koymak, ağus-

&tb ayı gibi göstermek su
CDevamı 6 11.cı sahifede) --

Makineye 
Verirken: 

A.ıcı " 
6 ıgırnız Telgraflar 

"l'tıcı Sahifemizde 
•t-.ıa..~ 

r 
1 

t 
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Bugün, yarın şehrimiz üzerinde mefruz bir hiicum yapacak olan ta yyarelerimizin İstanbul üzer.nd<> 
uçarken alınmış resimleri 

Reisinin Bu Sabah Pasif· Korunma Komisyon 
Gazetemize Verdiği Mühim Beyanat 

Dahiliye Vekili 
Ekiplerini 

Faik 
Teftiş 

Öztrak Bu Sabah Yardım 
Ederek, İzahat Aldı 

Oniki Adada Tahşidat ve 
1 

Tehcir Deva~ Ediyor! 
ITürkler.e Olduğu Kadar Rumlara 

da Zulüm Yapıyorlar 
)Limnos ve Redosa Ağır ve . Uzun Menzilli Alman 
Topları Yerleştiriyor ve Yeni istihkamlar Yapıyorlar 

Atına 16 (Hususi) - İtalyanla
rın Arnavutluk - Yunan hududun
daki tahkimat ve tahşidatı de -
vam etmektedir. Hudut boyuna 

mütaddit ıst,kametlerden yeni yol
lar açılmaktadır. Diğer taraftan 
Rodostan gelen bazı mülteci Yu

nanlılar İtalyanların Oniki ada· 
larda yeniden tahkimat yaptıkla
rını ve yerli Türklerle Rumların 
tehcir olunduklarını ve mezali -
min son günlerde bilhassa arttığı
nı haber vermektedirler. 

Şehrimizde bava taarruzu tec-
rübesine karşı alınan tekmil pasif Jllll-.lllllııllll'lıllll-.llllllAlıllllWlllllııılllllııııillllWl-.lllllıılllllllıllll_,,...,_._Wlllllııı'lllııllllllWl-..-1 

Diğer kaynaklardan gelen ha • 
berter de bunu teyıd etmektedir. 
Limnos ve Rodosta bilhassa ha -

vadan gelecek bombardımanlara 

karşı tertibat alındığı gibi Alman 
teknisyenlerin nezareti altında ye
ni istihkamlar vücude getirilmış 

ve buralara uzun menzilli ağır Al. 
man topları yerleştirilmektedir. tedbirler bu sabahtan itibaren her 

semtte tamamlanmıştır. Dahiliye 
Vekaleti Seferberlik müdürü B. 
Hü.sameddinin reisliğinde bulunan 
ve bu tedbirleri tasbit eden ko
misyon azaları dün akşam muh
telif mıntakalaı son bir defa göz
den geçirmişler ve hazırlıkların 
toonam olduğunu görmüşlerdir. 

Manevra Kumandanı Orgeneral 
Fahreddin Altay 

Komisyon azaları bu sabah er • 
kenden vilıiyetteki bürolarına ge

(Devamı 6 mcı sahifede) 

Halk Ne 
Yapacak 

Alarm işareti verildik
te halka düşen vazifeleri 
3 üncü sahifemizde oku
yunuz. 

Milli Şef ve Başvekil 
Manevra Sahasında! 

Bir kaç gündenberi şehrimizde 
bulunmakta olan Milli Şefimiz İs
met İnönü bu sabah Trakya ma • 
nevralannda hazır bulunmak üze
re İstanbuldan hareket etmişler -
diı. 

Reisicumhurumuz saat sekizi 
yirmi geçee Florya Deniz köşkün-

den ayıılmışlar ve hazırlanan oto
mobillerine binerek Trakyaya ha
reket etmişlerdir. Milli Şefimizle 
beraber Başvekilimiz Doktor Re
fik Saydam ve bazı Vekillerimiz 
de gitmişlerdir. 

Cumhur Reisimiz bugün Edir
(Devamı 6 ır.cı scıhif~de) 

~ . . --. . .. . . ~ . -

Üsküdarda 
Feci Bir 

Kamyon Kazası 
Bir Hamal Öldü 

Dün ak§am Üsküdarda bir ha
ma"ın ölWnue ve bir çocuğun ya
ralanmasile neticelenen bir kam
yon kazası olmuştur. Üsküdarda 
Sultantepcde oturan ve vakıflar 
idarC>Si şoförlerinden Aziz oğlu 
Nurullah idarenin 2674 numarlaı 
kamyonile Üsküdarda Bülbüldere 
caddesinden geçmekte iken bir -
denlbire karşısına çıkan bir çocu
ğa çarpmamak için manevra yap
mak istemiş, fakat Şeyhcamiinde 
oturan Naci adında birinin 6 ya
şında oğlu Erola çarparak çocu
ğu muhtelif yerlerinden yarala
mıştır. Şoför bu kazayı işledik -
ten sonra başka bir kazaya mey
dan vermemek için yeni bir ma
nevra yapmak istemiş, bu defa 
da caddeden geçmekte olan 60 yaş
larında Kazım adında bir hamala 
çarpmıştır. Hamal Kfızım derhal 
ölmüş, ağır yaralı olan çocuk da 
Haydarpaşa nümune hastanesine 
kaldırılmıştır. 

Şoför Nurullah hastaneye kal
dırılarıık tedavi altına alınmı~tır. 

-( 

KISACA 

Müstakil Makedonya ! 
Hani şu Kastamonuda, sonra da 

Büyükadada yıllarca siyası mül
teci .. diye misafir ettiğimiz ~lake
don;y a ihtiJül komitası reisi Miha
i]o{ şinıdi Almanyada inıiş. ~ tüs
takil Makedonya krallığı tesisi 
için 1tal)·anlardan sonra Alınan· 
)arla konuşuyormuş. Belki de, 
81cmşünıul büti.in cimriliklcrjnc 
rağmen Almanları sızdıracaklar; 

para, silah filan da alacaklar. Ay
lı.i mevzuu, bizim arkadaşla konu
şuyorduk da: 

- Müstakil Makedonya ... 
Diye kendi kendisine mırıldan-

dı, sonra yüzüme baktı: 
- Almanlara acırım .. 
Diyerek ilave etti: 
- Müstakil Makedonya.. bir 

yemliktir. Bir zamanlar Avus • 
turyanın, bir zamanlar l\Ioskof 
Rusyanın, bir zamanlar İngiltere· 
nin, bir zamanlar Sultan Hamidin 
önüne açıldı ve bir hayli l\fake
donyalı bu yüzden ge~indi. Şimdi 
Makedonya yemi Alman ve İtal
yanları avlıyor demek .. Fakat, on
lara söylomeli, bu yem, ayni za
manda garib bir ağdır, içine dü
şenler kılıçbalığı gibi çırpına çır· 
uma ölürler!. • • 

İki vapur dolusu yeni cephane, 
silfilı ve top adalara çıkarılmıştır. 
İtalyanlar bunları Akdenizde çı

kacak herhangi bir harb takdırin
de muhtelif istikametlere sevket
mek üzere buralara yığdıklarııu 

ve adaları bir nevi erzak ve cep -
hane ambarı halinde kullanacak
larını söylemektedirler. Yerli Rum
lar hakkındaki İtalyan tazyikı de
vam ettiği takdirde Yunan hüku
metinin bir beyaz kitab neşret -
mesi ve protestoda bulunması kuv
vetle muhtemeldir. Mezalim muh
telif şekil.erde ika olunmakta, halk 
hapis ve tazyik edilmekte ve bir
çok münevverler de tehcir edil -
mektedir. 

Rodosun Mekteb mahallesinden 
on kişilik bir kafile jandarmalar 

İngilterede 
Yaptıracağımız 
Yeni Muhribler 

(Yazısı 6 ıncı sahıf,~de) 

'Egede -on .... ,.., 

E 

O<;nın 

tarafından alınarak gol<iriılm 1 
ve henüz kendilerinin akıbeti hak-

\ z. 

\·azıyetini gösieri~ harita 

kında hiç biı haber ahnamar: ,_ 
tır. 

---------------------
R manya Son 
Sözünü Söyledi 

f Her ~urk cenci,j Ne Dobrice Bulgarlara, Ne de 
~:r "~~rkr~:~0I~~~ Transilvanya Macarlara Verilemez 

Bu haftanın en büyük milli 
ve edebi zevki, genç ve atevı 
muharrir 

RAH'.Uİ YAGIZ'ın 

ITALYA'YA AÇIK 
M EK TU B'unu 

okumak olacaktır. 
Milli iman ve heyecanın bu 

yeni indifaı: 
CUMA günü ÇÖKÖYOR. 

1 
Bütün müvezzilerden ara-

yınız. " ,, 

Almanların Macarlarla Bir Askeri 
İttifak Yapmaları İhtimali Kuvvetli! 

Bükreş 16 (Hususi) - Kral Ko
rol'un Köstencede dün irad etti-

ği nutuk Bulgar ve Macarlara ol
duğu kadar Romen topraklarında ' 

gözleri olanlara da son ve kat'i bir 
cevab mahiyetinde telakki edil -
mektedir. 

Kral Romanya topraklannın her 1 

sahada son damla kan akıtılmak 

suretile müdafaa ed.kceğinı res
men ifade etmiştir. 

Hususi surette alınan maluma
ta göre nutkun Peşte ve Sofyada· 
ki akisleri müsaid değildir_ Bul • 
garlar cenub Dobrıcasının, Macar-

(Devann 6 mcı sahifede) 
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,_, 
İSTANBUL NEV'İ 

~AHSINA MÜNHASIR BİR ŞEHİR 

h tanbula yapılacağı fa<rzedilen 
ani hava taarruzunda halkın bir 
çok vazifeleri var. Bu arada, teh
like düdükleri ötünce, evlerimize 
koşacağız veya en yakın sığına
ğa gireceğiz. Hiç ses çıkarmıya -
cağız, telıiş etm.'yeceğiz, sakin 
kalacağız. 

İstanbul halkı, hava manevra -
sından muvaffakiyetle çıkacaktır. 

Fakat, bu rniiııasebetle, halk a
rasında derhal bir dedik.odu baş
lamış: Valinin bu sabahki gaze -
tel.erde çıkan beyanatında da söy
lediği gibi, herkes hemen fırın -
!ara koşarak, birkaç günlük ek
mek tedarikine sav<ışmış.. 

Ne oluyorsunuz yahu?. 
Şu İstanbul ne garitı, ne nev'i 

şahsına münhasır bir şehirdir! 

DEMEK ARTIK 

RÜYA DA GÖREMİYECEK 

Bazı ecnebi gazetelerin verdiği 
haberlere göre, Musolini rahat -
sızmış .. Geceleri uyku uyuyamı
yor, devlet işlerine b<rkaınıyor -
muş .. İtalyayı teşkil edilen bir üç
ler meclisi idare ediyormuş. 

Bu havadisi kendi.sine söylediğim 
bir a.rkadaş: 

- Uyku uyuyamıyorsa, demek, 
artık rüya da göremiyecek, dedi. 

CENDERE İÇİNDE 

YAŞIYAN ADAM 

Amerikalı tbir milyarderin has
ta bir oğlu vardır. Avrupa gaz~ 
telerı sık sık kendisinden bahs~ 
derler. Bu delikanlının ciğerleri 
hastadır. Çelik bir cendere içinde 
yaşar. Bu genç, gazetelerin verdiği 

Yerli Lastik 
Sanayii 

istihlak Vergisi ve 
Takas Pirimleri 
Kaldırılacak 

habere göre, geçenlerde güzel bir 
kızla evlenmiş ... 

Bu havadise hayret ettim. D~ 
likanlı zaten, bütün hayatını cen
dere içinde geçiriyor. İkinci bir 
ceruj.ereye acaba, neden ihtiyaç 

.. .. ? gormll'i .. 

SEYRETMEK İÇİN 

VAKİT KALACAK MI?. 

Amerikada, müstal<llıel ev er -
keklerine ev işlerini öğretmek ü
zere, bir mekteb açılm~ .. Çünkü, 
bakmışlar ki, kadınlardan hayır 

yok .. İş başa düşecek .. .Mektebde 
ders veren bir profesör ilk takri
rinde şöyle demiş: 

- Muhterem erkekler, evleri
mizdeki işler de bize düşüyor. 

Çünkü, dünyanın modern telılkki
leri, kadını, daha ziyade vazo i
çindeki l::ir çiçeğe benzetiyor. O
nu, süslenmiş, boyanın~ olarak 
başköşeye oturtacaksınız. Ancak 
seyrine bakacaksınız ... 

Peki amma, evdeki işler de bi
zını üzer~ize kalınca, bu muh
terem ve kıymetli vazo çiçeğini sey 
retmeğe vakit bulılbi!ecek miyiz? 

OKKANIN ALTINA 

GİDEN BİZ OLDUK 

Dün bir refikimiz.de gördüm: 
Anadoluda hala, okka kullanılan 
yerler var, diyor. Halbuki, okka 
yerine kilonun kullanılması la 
zım! İ.stanbula bakıp ibret almı
yorlar mı?. Okkayı attık, kilo kul
lanıyoruz. Kilo, okkadan 282 gram 
kadar eksiktır. Fakat, yiyecek, i
çecek ımadrlelerinin fiatında on 
paralık eksiklik olmadı . Anlaşı

lan, okkanın altına giden, bu iş

te de İstanbul oldu!. 

AHMED RAUF 

1 
KOÇUK 1 

_;..H....;.A....;.B=E:.:...R.:...=L::::E=.:..R....:.__ 
* Sabancadan Almanvaya on 

iki vagon elma ihrac olunmuştur. 
* İtalyanlar dün de İstanbul 

gümrüklerinden yeniden 721 ve 

1000 parçadan mürekkep iki par
tiyi geri çekmiş'lerdir. 

Yerli !istik sanayiinin himayesi * Muradlı ile Seyidler arasın-

Tavizat ı 
Bedelleri 1 

Belediye İle Çıkan 
İhtilaflar Nasıl 
Halledilecek ? 

Evleri veya kendilerine aid bir 
mal veya arsanın belediye tara
fından istimtaki ile evkafa veri
lecek tavizat bedeli yüzünden ~ 
ledıye ile mal sahibleri arasında 
ihtılaflar çıkmaktadır. 

Mal sahibleri istimlak bedelin
den ayrı olarak 20 senelik t<ıvizat 
bedelinin de evkafa belediye ta
rafından ödenmesl Jazım geldi -
ğini \'e bunun eskidenberi mev
cud bir teamül olduğunu ileri sür
mektedir. 
Diğer taraftan belediye; beledi

ye tarafın.dan mal sah>blerine v~ 
rilen istimlak bedeli içerisinde ev
kafa verilecek tavızat bedelinin 
de mevcud olduğunu ve bunun 
evkafa mal sah Lbleri tarafın.dan 

verilmesi lüzumunu iddia etmek
tedir. 

İşin asıl enteresan tarafı bel~ 
diye ile mal sahib!eri arasında bu 
yüzden mahkemeye intikal etmiş 
olan ihtilaflar hazan belediyenin 
hazan da emlak sahihlerinin mah
kümiyetile neticelenmiş, bu su
retle bazan beledıye hazan da mülk 
sa~ <tP leri tavizat bedelini ödemiş
leroır. Mahkemei temyizin yine 
bu tarzda verilmiş ve hazan be -
ldeiyeyi, bazan da mülk sah\ble -
rini m<ıhküm etmi~ iki tarz ka
rarı mevcuddur. 
Şımdi belediye bu hususta ken

di lehindeki kararı nazarı ıtıbare 
alarak tavızat bedellerinin mülk 
sahibleri tarafından ödeneceğini 

iddıa et'T!ekte ve teamül olarak 
t'"1tızat bede:ini mal sahiblerinın 
vermesi lüzumunda ısrar etmek
tedir. 
Diğer taraftan evkaf da işe mü

dahale ederek paranın belediye 
tarafından verilmesi lüzumunu 
ileri sürmektedir. Evkafın iddia
sına göre, mal sahibleri tarafın

dan ayrı ayrı evk<ıfa verilmesi icab 
eden tavizat bedellerini çok defa 
evkafın tahsil edemediği1'i iddia 
etmektedir. 
Şimdi bu üç taraf arasında de

vam eden ihtilaCa bir hal çaresi 
aranmaktadır. 

ba>AM: 

Ebüzziyazade Velid, cSulh böy
le temin edilemez, Bitler gibi atıl
ganlık lazımdır. diyor. Bugün dün
yayı korkular içinde kıvrandırıp 
duran tehlikeli vaziyet, M. (Hit
ler) in yıldırım gibi sür'atle Avus
turyayı işgal ve Avrupa haritasın
d<ın ilga ebmesile başlamıştır. 

Karşılarındakinin aciz ve atale
tini gören Alman devlet reisinin 
birbiri arkasına neler yaptığına 

hepimiz şahit olduk. İngiliz başv~ 
kili bir müessese muhasebecisi gi
bi önüne bir defter açmış, kar ve 
zararları kaydetmektedir. İngiliz
ler de müşteki. Nitekim daha ge· 
çenlerde Parlamentodan mühim 
bir grup, başvekile müracaatla ka
bineye (Çörçıl). (Eden) gibi canlı 
ve (dinamik) adamların alınması
nı şiddetle tavsiye etmişlerdi. Fa
kat Çemberlayn'i buna irza ede -
mediler. 
Şu önümüzdeki bir, bir buçuk 

ay zarfında ne yapıp yapıp sulhü 
kurtarmak lılzım. Bunun için aza
mi sür'at göstermek, ani kararlar 
vermek, fili ve müsbet neticelere 
varmak için (Hitler) kari baskın 
tarzında her tarafa yardıma koş
mak lazımdır. 

Yunus Nadi Trakya manevrala
rı münasebetile Türk ordusunun 
kıymetini ölçüyor. Diyor ki: 

Türkiyede tenezzüh ve istirahat 
için seyahatin umumi hayatta y~ 
ri yoktu. Halbuki şimdi öyle değil
dir. 

Hele yazın bu sıcak günlerinde 
Denizyollarının Karadenize sefer 
yapan posta vapurları İstanbuldan 
Hopaya kadar gidip gelmek üzere 
birçok müşteri alıyor. 

Demek ki Denizyolları karşılana
cak böyle bir ihtiyaç karşısında 
bulunmaktadır. 

TAN: 

Aka Gündüz diyor ki: cYeni çı
kanlan rivayetlere göre, İtalya 
dörtleri topla),p İngiltere, Fran
sa ılc Almanya arasında bir ta -
vas:;ut rolü almak istiyor. 

Halbuki İtalya bugün ikinci pla
na geçmiş bir devlettir. Bir dört
ler konferansı toplantısına tavas
sut edecek vaziyette değildir. 

Hem böyle bir tavassut için İ
talyanın cUzlaşılmıyacak mesele
leri• olmaması lılzımgelir. Hal -
buki bugünkü İtalya demek, dün
ya sulhünü ve sükün içinde yaşa
mak istiyen milletleri bite,·iye ta
ciz eden meselelerle dolu bir yer 
demktir. 

TENİ SA»AB: 

Hüseyin Cahil Yalçın Danziog 
meselesi hakkında Nasyonal Zay
tung'un bir fıkrasını mevzuu bahs
ederek diyor ki: 

Alman gazetesinin ıfadesine ,na-
zaran, Lehistan on sekizinci a.ır
da komşulan tarafından tasfiye (!) 

.istiklal harbini kazanan bu or
du Milli misak hudutları içındı: 

bütünlüğünü temin eden, milletin 
azm ve irades le yoklan vücud 

ı edilmışti. Bu bır siyasi zaruretti 1 
bulmuş bir ordudur. J ve k.yaset eseri i dı. Halbuki ya-

Ordumuz Trakyada nümayiş de- pılan propagandalar bunu haksız
ğil, sadece askeri talim ve terbiye-

lık olarak ta\'sif etmiştir. 
nin toplu ifadesi olarak man evra- J 

, ş ; mdi Le hıslan da 1782 de mah-
lar yapıyor Nümay~ ve tchdid j 
gibi hareketler bizden uzaktır. vedilen Lehistanın aynıdı .• Me- ı 
Türk ordusu vatanı ve sulhü mü- denıyet için bir yüz karasıdır, Av- ı 
dafaa etmekten başka gaye tanı- rupa sulhü için bir tehlikedir, 
mıyor. Komşularımız ve dostları- kendi halkı için bir felakettir. 
mız Bu.garlar bundan en kat'i su- Görülüyor ki Avrupa sulhü için 
rette emmdirler. hakiki tehlike Berlinde ve Roma-

VAKİT-
da böyle yazılar yazılabilmesine 

imkiın veren z'hniyet!erdir. Mih-
Asım Us Karadeniz scyahat'ne ver m~mleketleri hem medeniyet 

çıkmış. · Aksu• vapurundan yazı- ye beşeriyet için en fena hareket-
yor: cBu mektubumu İnebolu a- leri yapıyorlar, hem bunun ne için lktisad Vekaleti sanayi he - da 87 inci kilometredeki bir köp-

yetı tarafından bir müddetten - rünün traverslerinin yandığı gö-
beri yapılan tetkikler bitirilmiş rülmüş, derhal gönderilen bir a-

'ıTarifeleri Tahrif Edeni çıklarından yazıyorum. Daha üç kadar fena ve çirkin birşey oldu-
beş sene evveline gelinciye kadar ğunun farkına varmıyorlar. 

{iazinocular c=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~== 
gibidır mele kolu ile ate~ söndürülerek, 

Heyet billiaSS<ı kauçuk sanayi- traversleri değiştirilmiştir. 

inden halen alınmakta olan ıstih- * Çanakkaleden bild or ldiği -
lak vergisi ile takas primlerinin ne göre, Ayvacığın Çctmi köyü or-
k<ıldırılmasını muvafık görmek - manlarında çıkan yangın yüzün-
tedir. den 8630 ağaç yanmıştır. 
Diğer taraftan bu sanayii h<ıri- * Yunaniştanda Kavaklı civa -

ci rekabetten kurtarmak maksa- rında motörlü bir alay manevra 
dile haricden gelen galoşla.rdan yaparken. arabalardan biri devril-
alınmakta olan kiloda 80 kuruş miş ve beş kişi ölmüştür. 
gümrük resminin 50 kuruşa indi- * Fransanın Suriye komiseri 
rilmesi de lastikçileri çok rnem - Puo Parise hareket etmiştir. 
nun etmiştir. ı----------....:----1 

Lastikçiler önümüz.deki kış ı .. ~---------mllll, 
mevsiminde bu sebeh!e yerli G 1 
lastiklerin ucuzlıyacağını, buna D o u 
mukabil de Awupa lastik ayak-
ka.bı ve lastiklerinin paıhalılaşa -
cağını söylemektedirler. M 

İktısad Vekaleti de yalnız şeh- ecmuası 
rimizde 5000 den fazla amelenin 
ekmek yediği üstik sanayii;,in ? ? ? 
inkişafına büyük bir ehemmiyet • • 
vermektedir. 

---------~ 

Plaj Bülbülleri 
l\o. 67 

- Soz veriyorum. Hakkınız var .. 
Me'.n biraz gevezedir. Günün 'oi
rınde Peline gelirse, beni orada 
görur . O zaman benim izim de 
meydana çıkar. Hayır .. hayır. Be
ni Suadiyede sizden başka kimse 
gör, t.\o "'c k. 

- Biiy e olursa, ben de söz v~ 
ririm; sizi bu mesele kapanıncıya 
k& Jr hımaye ederim. 

Seıın yerınden kalktı .. Necde
tın boynuna sarıldı: 

- Ah. sizı bu gece Allah mı 
gonderdi buraya? Ne temiz yü -
rekli bır erkeksiniz sız! 

Necdet cebinden bir kaç panknot 
~ıkardı. 

Yazan: İ.kender F. SERTELLİ 

- Bunları alınız .. 
- Param \'ar. Zahmet etmeyin! 
- Ziyanı yok. Yanınızda bulun-

sun. Yarın doğruca Suadıyeye g~ 
lırsiniz. 

- Ya buradaki eşyalarım? 
- Çok eşyanız var mı .. ? Bı.ra-

daki mobilye sizin mi? 
- Hayır. Bir bavulum \'ar. 
- İyi ya. Gelirken ba\·ulunuzu 

da birlikte alır ve ev sahibini 
memnun ederek, Avrupaya gitti
ğinizi söylersiniz. Onlar da seni 
soranlara öyle cevab verirler. 

Seli nertesi gün erkenden kal-
1<.acak, bavulunu hazırlıyacak ve 

İ .anbul .belediyesi halktan Orta Mekteb Süt ve Bakım 
fazıa para almak ıçın esnafın bil 

has->a gazıno ve kr kahveler'nin Muallim!iğj Evleri 
yen. bır u~ul tatiblk ettiklerini 
giirmüştür. 

Bu gazinolar ve kır kııln·eleri 

belediye tarafından tasdik olu -
nan • arıfeleri tahrif etmekte, bu 
suretle sahtekarlığa müracaat et
mektedir. Son günlerde bu tarz-
da halkın aldatılmasına ve hatta 
Irontrolu yapan belediye polis ve 
müfettişlerinin bile kanmasına se-
b<>b olan bu tarzda sahtekarlar -
dan birkaçı tesbit olunmuştur. 

Belediye bunları şiddetle ceza
landıracak ve ayrıca resmi vesa
iki tahrif suçile mah.kemeye de 
verecektir. Diğer taraftan bütün 
tarifelerin bu şekilde bir tahrife 
uğrırmış olup olmadıkla.rmın tet
kiki için alô.kadarlara şiddetli e
mirler nrilmiştir. 

ev sahıbile hesabını kesip Suadi
yeye gidecektı. 

Sabha oluyordu. Florya sahili
nı kaplıyan esmer gölgeler gittik
çe mavileşiyor ve ufukta beliren 
kızıltık;ar giıkyüzüne yayılıyordu. 

Necdet birdenbire gözlerini aç

tı. 

- Geç kalmışım, dedi, ortalık 

iyice aydınlanmadan gitmeliyim. 
Selın yatakta uyuyordu. 

Necdet, hislerine mağllıp bir er
kek olsaydı, muhakkak, o gün de 
bu sofranın başından ve Selinin 

kovnırndan ayrı.maıdı . Fakat, teh
lıke gittikçe büyüyordu. Necdet 
o gün de orada kalacak olursa. 

kendi başını da mülevves. kanlı 

bir işin içıne sokmuş olacaktı. Es
neyerek kalktı.. giyindi.. boyun
bağını bağlarken, Selin gözlerini 

açtı: 

- Bonjur Necdet Bey ... 
- Bonjur :;ekerim! 

Maarif Vekaleti, öteden.b~ri hrr t 
sen aeğuslos ayı ıçinde Gazi ter
biye enstitiı~ünde yapılmakta o- 1 

lan orta mek'eb muallimliği im
tihanlarıle ayni enstitüdeki bir 

sene:ik orta mekteb muallimliği 
kun;unu kaldırmıştır. 

Vekaletçe bu hususta verilen 
karara göre Ga•i terbiye enstitü
süne girmek is'ıyenlerle orfa mek
teb muallim muavıni ol:nak is
tiyenler için ayrı ayrı birer imti-

1,anJar yapılacaktır. Orta mek -
ı» ;, muaıllimlığı ehlin·tnamesilli 
a mak istiyrnler için 21 eylulde, 

enstitüye girmek istiyenler ıçin 

de 25 eylulde birer i.mtihan açıla
cak• ır. 

- Ne o?!. Pek erken değil mi? 
- E.-ken gitmeliyim, Selin! Sen 

de benim arkamdan bir iki saat 
sonra - yanı güneş biraz yükselin
ce - kalkar, hazırlanır ve yola çı
karsın! 

Sel n başını yastıktan kaldırdı: 
- Uyumadan konı..ış.uğumuz 

gibi, doğruca Suadıyeye gelece -

ğ:m. Sız beni istasyonda bekliy~ 
ceksıniz, değil mi? 

- Bvet.. evet.. konuştuğumuz 

gibi. Sözümde duruyorum ve da
ima da duracağım. 

:;>;.,cdl't, Se!.nin yanaklarından 

öptiı. 

Ayrıldı. 

Sabah .. 
• •• 

Gecenin zifiri karanlığını yu • 
tan güneş henüz doğmamıştı. Or
tahk agaı mıştı. Sokaklardan tek 
tük garson, gazinocu, yol amelesi 
gibi kimseler geçiyordu. 

Şehr.mizdeki süt ve mektcb ço
cuçlarının bakım işlerine beledi
yece büy C" bir ı>hemmiyet veril
mektedir 

Belediye reisliği Edirnekapı ve 
Üskooardaki bakımevleri.nın bu 
hu.susta muhite yaptığı yardım -

!arı nazarı dikkate alarak şehri
mizde yeniden •SÜt ve mekteb ço
cukları l>akımevleri. açmayı ka
rar'aştırmıştır. 

Bu mqanda Beşiktaşt<ı da bir 
yeni bakımevi in~a olunacaktır. 

Evvela bu inşaata derhal baş
lanması düşünülmüşse de ~ilaha
re yeni Beşiktaş süt ve mekteb 
çocukları bakımevinin tramvay 
caddesinde Barbaros Hayreddin 

Ressam Necdet istasyona doğru 
dalgın dalgın yürüyordu. 

Selinin başına gelenleri düşün
dükçe merhameti artan Necdet o 
gece az sersemlememişti. Selini 
tanımakla neler öğrenmişti. 

- Demek k~ bizim doktor Fe
ridunu da Mecdi yaralam~, diyor
du, bu herifi herhalde kanunun 
pençesine düşürmeliyim. 

Ve yolda giderken düşünüyor
du: 

- İyi amma, bu herif de Selinin 
başını ateşe yakarsa ... Hiç bir şey

de parmağı olmadığı halde zaval
lı kızı nasıl tehdit ettiğini gözüm
le gördüm. Böyle adamlara taş at
mağa gelmez .. Çirkef gibi insanın 

üzerine sıçrar. 

İstasyona epeyce yol vardı. Ka
panmış bir gazinonun arkasındaki 
tenha yoldan geçiyordu. 

Necdet birdenbire neye uğradı
ğını şaşırdı. Arkadan uzanan bir el 

Belediye 
Sarayı 

Sultanahmed Parkı 
Karşısında Yapılması 
Takarrur Etmiş Gibidir 

Vali ve Belediye Reisi Lütfi 
Kırdar İstanbul belediyesinin mo
dern ve belediye teşkilatı ıçın 
çok elverişli bir binaya olan ihti
yacını en iyi hissedenlerdendir. 
İstarlbul için iyi bir belediye sa
rayına sahih olmasını muhakkak 
istiyen Vali ve Belediye Reisi bu 
hususta kat'i kararını vermiştir. 

·"dan.bul belediye sarayının in -
şası içın sür'atle icab eden ted
birleri bulmağa çalışmaktadır. 

Bundan bir müddet evvel Vali 
ve Belediye Reisi belediye vergi
lerinin iyi tahsili dolayısile 700 

bin lirayı mütecaviz bir paranın 
bütçe fazlası olarak tahsil olun
duğunu ve bunun belediye sarayı 
inşası için sarfolunacağını söy -
!emişti. Vali ve Belediye Reisi ev
velce hazırlanan plana nazaran 
belediye sarayının Sultanahmed 
meydanı civarında inşa olunmıya

cağını, çünkü bunun uzun za -
mana müievakkıf bu.'lunduğunu 

zannetmektedir. Halbuki İstan -
bulun bir belediye sarayına ihti
yacı çok fazla ve müstaceldir. Bu
nun için devlet mahallesi olarak 
ka1\3rlaştıd an Sultanahmed ci
varında münasib bir mahal aran- 1 

mış ve bu mahal te:;bit olunmuş· 
tur. 

Burası Su' tanahmed meydanı 
karşısında bugün ahşab bınalann 
bulundugu m•n'akadır. Bu mın
taka belediye mütehass:sları ta
rafından tetkik olunmuş ve mü
nas b görülmüştür. Yaln.z yapı

lacak büyük binanın mevzuu ba
his sahanın hemen arkasına tesa
düf etmesi dolayısile, belediye sa
rayının Yerebatan sarayına za -
rar vermesi meselesi de tetkik 
olunmuş ve bunuri. bir zarar tev
lid etmiyeceği neticesine varıl -
mıştır. 

Adaların Suyu 
İstanbul vali \'e beeldiye reisi 

doktor Llıtfi Kırdar, dün Liman
lar umum müdürlüğüne gelerek 
umum müdür Rauf Manyas ile gö
rüşmüştür. Adalara verilecek olan 
su mevzuu hakkında yapılan ko
nuşmada Limanlar umum mü -
dürlüğü bu işte iki su tangı ile tah
sisi ile Adalara günde 2400 ton su 
\•erebileceğini bildirmiştir. Fakat 
bu miktar çok olduğu için yev
m ye bu m'ktarın nısfı kadar su 
·ht vacı k3r.ılıyabilec2ktir. Ada
lara önümüzdeki cumartesi gü -
nünden itibaren su verilmeğe ba~
lanacak ve eskiden 80 kuruşa ve
rilen bir ton su şimdi 25 kuruşa 

kadar tevzi edilebilecektir. 

tilııbesi civan açıhnca or.adaki 
a.rsalaroan •birinde y apılınası ve 
bu suretle mezkur caddenin gü
zelleştirihrıesi daha uygun görül
müştür. 

Diğer taraf~an Belediye İstan
bul kazalanrıdaki dispanserler a
dedlerini de peyderpey çoğalta -
caktır. Bu cümleden tılmak üzere 
Çatalcada bir dispanser inşa.sına 

başlanmak için yeni tahsisat ay
rılmıştır. 

Necdetin omuzuna yıldırım sür'a
tile bir bıçak saplayıp derhal geri 
çekilmişti. 

Necdet: 

-Ah ... 

Diyebildi. Bıçak canevine sap -
lanmış ve zavallı ressam derhal 
yere yuvarlanmıştı. 

Bu kahbece, arkadan bir vuruş
tu. Necdet bir gölge halinde arka
sından gördüğü bu adamın Mec

diden başka biri oamadığına hük
metmişti. Fakat, o kadar canı yan
mıştı ki.. İmdad diye bağırmak i
çin bile sesi çıkmıyordu. 

Necdet yerde sürüklenerek ga· 
zinonun köşesini dönmek ve kati
lin arkasından olsun iyice görmek 
istedi. Bütün gayreti boşa gitti. 

Zavallı ressam birdenbire kan
lar içinde başını yere bırakıp ba -
yılmıştı. 

(Dtvamı va1') 

lı~)~Et·l!~ 
Yeni Mülakatlar 

Etrafında 

Yazan: ALİ KEttfı\L 
İtalyan • Alman müJakatıatl 

ilk t _ .. _,_ d·1 '"" uıe-
Cti.Ul.LLU e ı en mevzu..... . 

rinde geçen müzakerelerle neli : 
celenmiş uldu. Mihver devletle 
rini temsil edenlerin sık sık .ııu· 
luşar.ak görüşmeleri na~i~ ~it~ 
bulan keyfi:yetlerden degı!Jır. it 
nun için şu son mülakata da b·f 
fevkaladelik atfetmekte ace_1_?. 
mahal yoktu. Almanya ile İ<»> 

b. ıııe
yayı ~n çok meşgul eden. ır J\"' 
selenın Japonyanın Berlın ~ 1• 

ma ittifakına girmesini teının ~il' 
rnek olduğu şu son haftalarda~· 
ha ziyade ısrarla söylenmeğe b an 
landı. Berlinde ve Roınada bulU~a 
Japon elçilerinin ıbu husustaki eğt 
aliyeti de ayrıca kaydedi~ • 
değer lbir mahiyet alıyordu· 8 

ponyanın ittifakını temin bUS~il· 
surıda bilhaesa Bedinin pek 

1 
• 

yük bir arzu beslediği anla~' ;in 
yordu. Evet... Bilhassa 13erjn· 
diplomatları Japon ittifakını ıe
giU-ı: - Fransız - Rus roüzake~e de 
riııin ilerlemesine karşı eıterı~al 
bulundurmak isti>":'rla.rdı- falo. 
şayanı dikkattir ki Italyan dıP 1 • 
mallan Berlin ile .müttefik 

0ber 
duklarını unutmamakla ~.era pU' 

bu meselede kendilerine gore "'r
susi bir vaziyet almış bulunu~ de 
!ar: İtalya Uzak Şark işler~. 
öyle ileri gitmek niyetinde 0• 11e
dığını, orada Japonya. ile .rııu pD' 
fik olarak herhangi bır faal ~~· 
litika takibine bugün zamanı gr 
gun bulmadığını anlatmaktan 
ri kalmamıştır. dJ e-

İtalya ıçin o kadar uzaklar jY 
hemmiyet li bir rol oynaınaY' yı· 
ze almaktan.sa kendisine pel<eıil'i 
kın olan sahalarda mevcııd•Y ,gı 
göstemıesi daha uygun o~~JU 
Rom<ıda hesab edilmiş 0 

anlaşılıyor. .. Je r 
Bolşevikliğe karşı mucade ile 

dı verilen muahede AlınanY~.,ıı 
d·1dw 

Japonya arasında akte ı sb'' 
aylıırca :;onra roi ki 937 soııb .. 

edeye ı; 
rında İtalya da bu muah aJll&ll 
tirak etmiş old.u. Fakat ı~ • 
bu hareketin mana ve eh it•İ' 
yeti başka idi. O muah.ede ıtıl'' 
yayı öyle sıkı bir taahhud ~u· 
koymamıştı. Şimdi i.se bU d ıJı~ 
ğu, Japonlarla askeri bir ı\i r 
şekline kadar vardırmak balı )ı,ı 
çılınca İtalyan diplomatJ81:' iil' • 
ve istikbali uzun uzadiya ıJ.U~..,ır 
müşlerdir. Çünkü bugün .J;;ı,-a 
ya ile askeri bir ittifak akdi ·'rfl' 
için İngiltereye ve Ar'Der,'r ~ı· 
karşı açıktan açığa aykırı bin Jil" 
ziyet alının~ olacaktır. Ja~ ,ır 

. .1 bır . 
lom<ıtları da Ingiltere ı e 1,r 
!aşmaya varmak için uğraşır rı1' 
ken Almanya, İtal_Y~ ;e J~ 1~ 
arasında bir asken ıttifııJc. ıı:ıJ1 

!aşmayı zorlaştıracaktır: :fJ~ • 
İtalya öyle açık.tan açıga _,.yl• 

b
. ..,.,.. 

tereye k<ırşı herhangi ır ~ 
almayı bugünlerde kendi )ı 
na uygun bulmamaJrtadı!· d~ • 

Bütün i:ıu cihetler nazar;tsl1'~ 
kate alınınca Alman ve iiJi ' 
Hariciye Nazırlarının son :Jl".". 
katlarını dah<ı başka bir Şi)Y1e 
dan görmek lazım geliyo~~p 
kı: İtalya da İngiltere ile r ı•~ 

. . . 8 tla -~ 
tazelemek ıstıyen dıploın bi! tJ 
resi faaliyettedir. Bunlar aJıi ııı~ 
Rıoma ile Londra arasınd U<İ ~
nase'batın 935 den e'1V~1o ~. 
a:vdetini bekliyorlar. :13 ıtılY11 
midlerini keısmemiş~erd#,Jl'~i 
nın tutmuş görün.düğü ilCİ ~ 
müttefiki Almanyaya şuın ııır~ 
anlatmış oldu: Danzig .1çtifa1'a 
dilemez; Japonyayı ıt ol" 
mak için aceleye Jüz:UJ11 Y 

Fuara 
Gidenler ili' 

P 
.. .. 

1 
cak 0 laıı . ..,if 

azar gunu açı a ebrw;ıt· 
neınilel İzmir fuarına ~aıı1~,P 
den ziyaretçi akını ~a ib~,,4 
Denizyolları işletmesı . ıl8 

. . iıınıre -er 
kaqılıyabilmek ıçın _ karar 'ıııs 
postalan tahrik etmege 1 cU ,,. 

. -tasın ... ~· 
miştir. llk ilave po0 cııw s~ 
günü tarife harici olarak 13.ınd 

. ktır· & 
rıyet vapuru yapaca jşlı) ·~ 
başka her pazar lzınire 5ef'rı' 

~yen •'°' Ege vapuru da mua, ,•e ~ 
cumartesi günü yapaeaJ.'nii l 
cularını fuarın açılış gu 

re yetiştirecektir. 



Günün Meaeleai: 

Hava Hücumundan 
Nasıl Korunacağız? 

Memurların Maaşları 
Yeni barem kanunu eylftlden 

itibaren tatbik ediliyor. Gazeteler 

bizi memnun eden bazı havadisler 
veriylr. Dün ve Bugün Şehrimizde T esbi 

Edilen Sığınaklar Tayin Edildi 1 
Mesela Belediyede Vali, yeni 

bareme göre maaşları tesbit et -
tirmiş, bu arada birçok memurlar 
zam görmüşlerdir. 

Manevralar sırasında şehrimiz
de yapılacak pasif ve aktif duıe
tııeler etrafında ittnıaz edil.en ted
birlerin ne dereceye kadar taU:ıik 
lahasına yaklaştınldığını kontrol 
etıneır. üzere §clırimizde bulunan 
I>atıfüye Vekaleti seferoerlik mü
dürü Hüsameddin ile Vali mua
\'iııi Muzaffer Akalın ve vilA!Yet 
aefeıb!orlik fuberıi müdürü Nail 
tarafından dün gebri.n muhtelif 
llııııtalr.alannda umumi 'bir teftiş 
Yapılmıştır. 

\. Vali muavini ile vekalet sefer
berlik müdürü ille evvelii Be-yoğlu 
itfaiye grupuna giderek burada 
lleyoğl u kazası için teşkil edilmiş 
olan emniyet elr.ipini, YaJl€1Il sön
dürme ekipini, gaz temizleyici e
kip>ni, S>hlıi yardım ekipini, ma
haııe itfaiye ekipini tefti.ş elmiş
ler, hazırlanan talimatname ile bu 
ekiplere verilen vazifelerin be -
lliınseme der'-'Celerini kontrol et
llıişlerdir. 

Bundan sonra ayni malısadla 
lleşiktaşta, Bey8"ıdda ve Fatilıde 
hazırlanan ekipleri de birer birer 
teftiş ettikten sonra vilayete dön
llliişlerdir. 

İttihaz edilen kararlara göre 
düşman tıryyarelerinın gehşi ha
Zll"lanan vesaitle haber alınır a
lınmaz Beyazıd lr.uleııine konulan 
canavar düdüğü vasıtasile alfırm 
i§areti verilecektir. Bu düdük ça
lar çalmaz şehrin diğer semtle -
?indeki düdükler de çalınmak su
rellle halk tehlikeden haberdar 
edilecektir. iıır. düdüğün çalın -
lllası üzeıine motosikletli emni -
Yet memurları da şehri dolaşarak 
düdükle mahalleleri haberdar e
decelclerdır. 

Alarm haherıni alan her şehirli 
E'lri.nde iı;e evindeki sığınağa , e
'Vinde sığınak ittiJ:ıazına elverişli 
bodrum ve.ya zemin katı bulun
lllıyan veya ahşab evler sakillleri 
eğer varsa, bahçelerindeki siper 
8ığınaklarına gireceklerdir. So -
kakta olanlar, evleri yakın ise ıJ:ıu
susı sığınaklarına girmek üzere 
E'lrlerine iltica edecekler, evleri 
Yakın olmıyanlar civardaki umu
ıııı sığınaklara, civarda umwni sı
hnak iıulumnryan ve yahııd bu 
Bığmakları dolu olan yerlerde 
halk sokak kenarlannda, fasılalı 
bir şekilde gizleneceklerdir. Kır
lara yakın olanlar seyrek olarak 
ltıı-lııra çıkacaklardır. 

:Nakil vasıtalarına gelioce, alarm 
işareti üzerine derlıal duracaklar, 
deniz nakil vasıtaları ise en yakın 
Bahue yanaşarak halkı sahile çı
karacaklardu·. Tramvaylar., oto -
llıobiller de durarak halkı dışarı 
Çıkaracaklardır. 

Bu sıralarda bır ızdihama ma
haı lralmarnak için emniyet teş -
lıiiatı bütün kadrosile faaliyete ge
St>eek ve 'halk emniyet memurları 
tarafından verilecek emırlere har
t· ıyen riayet edecektır. 

ll:er sı.gınağın kapısında ya bir 

No. 9 

- Çok enteresan, çok enlere -
&an! Hele hakimlerin kadın müş
terileri 9Qk caUbi dıkkat olurlar. 
8'aı bu kada.- gı.izeıl Olduğuna gö
~e, kendisi de herhalde güzel o-
18<!ak. Siz benden birşeyler sak
~Yorııunuz amma, sa.klamasanıız 
a)ıa iyi olur. 

\rater nihayet dayanamadı: 
tı - Bu gülünç ımüsafahamız da-

a ne zamana kadar sürecE.'k? di
lle sordu, 

h - l<eyfimin istediği kadar . .• Bu 
lııuY'Uk pat.ron kımdır, onu söyler 

lSıtliı.? 

y - Artık mze hı\•bır şey ~öyli -
enıeın. 

il.._ Söylemezsınız amma oDTa 
ıŞtnan olursunuz. 

1 - Rica ooe.nm. buradar defo 
ııp gıdt'r nıisınrz? 

1 - )' a ben ~ıze aynı ncada bu
Ulı llJ'ııa.ın 1 

emniyet menıuru, yahud bekçi 
bulunacaktır. Sığınağın haddi ls
tlabisine göre, memurlar tarafın
dan ihtar vaki olunca hiç kimse 
bir mukavemet göstermeden ya 
başka sığınağa gidecek, yahııd da 
başka surE.'tte kendisini koruya -
caktır. 

Tayyareler geldiği vakit müte
addid yerlere talırih, gaz ve yan
gın bombaları atıldığı farzedile
cek, buralarda yangın çıktığı, en
kaz altında insan kaldığı, iperit
lerle yaralanın'§ insan !:>ulundu, 
ğu, au, hava.gazi ve elektrik tesi
satının tallıriıb edilmiş olduğu faf" 
zedilerek muvazzaf !.'kipler der
hal faaliyete geçerek kendilerine 
.d~en vazifeleri yapmağa koşa -
caltlardır. 

Hiidise mahallerindeki nöbetçi 
emniyet memurları hiçbir suretle 
mevkilerini terketmiyecekler, der
hal keyfiyeti telefonla amirlerine 
bildireceklerdir. Pasif korunma 
tEŞkillitı emniyet müdürlüğünün 
emrinde bulunacağından emniye_t 
müdürlüğünce buralara ekipler 
sevkedilecek;tir. 

Tayyareler geldiği vakit gaz 
bombası atıldığı farrolunan yer
lere sarı, yangın bomba.sı atıldığı 
yerlere de siyah bayrak asıla -
caktır. Hakikatte tayyarelerden 
hiçbir-şey atılmıyacaktır. . 

Aktif müdafaa faaliyetine ge
lince; ciheti askeriye tarafından 

muhtelif mevkilere t.Abiye edil -
miş bulunan ağır makineli tti -
feklerle manevra fişekleri atıla

caktı. 

Tecrübeler dolayısile halkın 

fazla ekmek tedarikine teşelılıüs 

ettiği görüldüğünden dolayı va
ziyeti ta.vzi'l1 etmek lüzumunu du
yan Vali ve Belediye Reisi Lutfi 
lortlar dün bir muharriri.ıııizc de
miştir ki: 

•- Tecrüobeler münasebetile 
ha1kın lüzumundan fazla ekmek 
tedarik etmek derdine düştüğü 

görülmüştür. Buna lüzum yoktur. 
Tecrülbeler kısa bir zaman süre
cek ve fırınlar da açık bulunacak
tır. Her zaman ekmek tedarik et
mek mümkün olacaktır• 

MAARİF VEKİLİ BUGÜN 
TRAKYAYA GiDİYOR 

Bundan başka, Maarif Vekili 

hususi idare ile temas ed.erek, 
ilk mekteb muallimlerinin hem 

kıdem zamlannı, hem de yeni 
bareme göre zamlarını almalarını 
temin için çalışmıştır. 

!Belediye memurları da, ilk 

mekteb hocaları gibi, şimdiye ka

dar muntazam bir zam gören e

lemanlar değildi. Maaşına zam 
yapılan bir memur, muhakkak ki, 

d~a çok verimli olur. Bu da, 

memleket ve ômıne hizmetleri 
bakımından bU: kazançtır. 

BURHAN CEVAD 

Zirai Programa 
Göre ... 

Kümes Hayvanlarının 
Islahı için Tedbirler 

Alınıyor 
:Bir müdd.etteıııberi tetkikl&de 

bulunan, bu arada şelı runize de 
gelerek faaliyetine devam eden Zi

raat Vekilimiz Muhlis Erkmen 
zirai inkişaf programının tatbiki 

için lüzumlu tedbirleri !:ıizzat tet
kik e1ıınektooir. 

Bu seneki zirai programımızın 
mühim .bir kısmını bilhassa kü

mes hayvanları nesi.inin ıslahı ile 

bunların üretme şekillerinde mo
dern tekniğin tat.biki teşkil et -
mektooir. 

Bu münasebetle vilayetlere ya
pılan tamimlerde ziraat müdür -
lükleri Legorn, Plimot ve diğer 

yumurta tavuklarilc yemeklik ta
vukların yumurtalannı rbol mik

tarda halka tevzi edecek, kuluç
ka sa'hiblerile cins tavuk yetiştir

mek istiyenlerin müracaatı ha
linde bu yumurtala'.rdan veril -

mekle beralber en faydalı bir şe
kilde nasıl istifade edileceği de 

kend·ilerin.e memurlar taraıfından 

anlatılacak ve halk cins tavuk ye
tiştirmeğe teşvik olunacaktır. Bu 

suretle vilayet ziraat müdürlü -
ğünc~ kMi miktarda yumurta ih

Z8'1' edilerek müracaat edenlere 
verilmektedir. 

Bazı tetkikler dolayı,;ile hare -
kelini tehir ettiren Maarü Vekili 
Hasan Ali Yücel, manevralarda 
bulunmak üze.re bı.ııgün Trakyaya 
gidecektir. 

---------Adliye Vekili İmralıya 
Mübaşir Alınacak Gidiyor 
İstanbul adlıyesinin açık bu-

lunan, maru;lı, ve ücretli mü/ba- ŞeıhrımizdE.'n İmralı ceza evi-
şirliklerıne, en az orta mektep ni teftişe gidecek olan Adliye 
mezunları arasında imtihanla mü Vekilimiz Fetihi Okyarın cuma 
naııipleri alınacağından istekli - günü hareketı muhtemeldir. 
ler memurin ka·nununda yazılı Diğer taraftan Adliye Veka-
belgeleri hiımilen 22/8/939 gü- Jeti, bu hapishaneden edilen bü-
nü saat 10.50 de yapılacak imti- yük istifadeyi göz önüne alarak 

handan bir gün evveline kadar iki yerde buna mümasil ceza ev-
bır dil~e ile adlrye eneiimeni leri tesis etmeği kararl~tırml§-

reislığıne mi.ıracaat etmelidir. tır. 

Templar ayağa kalktı, bir iki 
adım dolaşarak Naterin karşısına 
dikildi. 

- Siz benim n<> istediğımi an

lamamış gıbi gorunuyorsunuz, 
dedi, demindenberi si"inle tatlı 

konuşuyorum ve bu da size gali
ba cesaret vermiş oluyor. Halbu

kı buraya nıçin geldiğimi pekala 
biliyorı.unuz. Herhalde güzel veç
hinizi seyretmeğe gelmooim. Be
nim k>m olduğumu bılirsıniz. Ya 
söylersiniz, yahud ... 

- Yahud?. 

O zaman Templar tabancasını 
hakimin göğsüne dayadı: 

- Yahud sızi Yuneçki ile Jrbol-
ün yanına gönderirim, dedi. 

Naterın yüzü tekallüs etti. 
- Hem de hiç yalan istemem. 

Haklını kuru dudaklarını ısırdı. 

blöfçü bir haydud'la hakikaten 
öldürmeğe karar verm~ b>r adam 
arasındakı farkı unutmu gıbiydi. 

Nater cevab ve6meden evvel 

öksüsdü. Tam o sıana ıbir ayak 
sesi işitildı. 

Aziz birdenbire durakladı. Dik
katle dışarıya kulak ,·erdi. Belli 
kı bir hizmetçi! 

G<izu bır ümid ışığı ile parlıyan 
bakim başını doğrulttu. Fakat ha
!a göğsüne doğru çevrilmi~ duran 
tabaneasının korku u da zail ol
muş değildi. 

Templar ded i ki: 

Kahramanlar genç öUrler. 
Yavaşça kapı ·a vuruldu. Ha -

kim Templara baktı. ·Azı~ · y~ 

''a§ seslf>: 
- Ne i.•tyior, ~onınuz, dooi. 
Hıikım ~'Ordu: 
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Marikanın Küc, ük ve YuzYuılnı cu - 4fk020f:ll 

İç Mahalleler Dar 

Bilezikleri Sabıkalı Ankara ve istanbulda Sokaklar 

Sabahleyin Ayıldım, 
Bilezikleri Cebimde 

Buldum 
Asliyıe birinci ceza mai:ıkEllle-

sinde dün iki bilezık ve mücevher 
hırsızının muhakemesi yapılmış
hr. 

Hakkı ve İbrahim isıminde bulu-
nan suçlular iddiaya göre .bir gün 
GüJıbane parkına gitmişler ve -O

rada tanıştıkları Marika isminde 
bir kadınla ıbir müddet hoŞbeş et
tikten sonra bir kolayını ibulup 
bilezik ve mücevherlerini alarak 
sa'Vll§muşlardı.r. 

Genç kadının zelbıtaya müraC'll
ah üzerine de iki suçlu kısa •bir 
müddet içinde yakıryı ele ver -
mişlerdir. 

Dünkü celsede suçlulardan İb
rahim kendisini müıdafal! .etm!Ş 

ve vak'ayı şöyle anJatıınıştır: 

•- Bu kadını evvelden tam -
yordum. Bir gün parkta kendi -
sinden rand~u aldım. Bu ran -
devudan arkadaşım Hak.kıya da 
bahsederek beraberce parka git
tik. Fakat ikimiz de çakırkeyi! 

sarhoştuk. Ve ne yaptığımızı bil
miyorduk. Öylece Marikanın ya
nında lbir müddet oturduktan son
ra ayrıldık. Fakat ben evi'ffie ge
lip de ayıldığ:m zaman elimi ce
bime atınca bir takım tanımadı
ğım bileziklerle mıicevherlerin 

ce•bime girmiş olduklannı hayret
le gördüm. Uzun müddet düşün
dükten sonra ; bu bilezik ve mü -
ce\Aherlerin Marikaya aid olabile
ceği kanaatine vardım. Bunu an
ladığım dakikada da sür'atle ev
den çıkarak doğru parka koştum. 
Marlkayı aradım. Bittabi bulama
dmı. O vakit park kapıcısı Musta
faya gittim ve kendisine: 

•- Arkadaş ben sarhoşlukl>a 

bir halt işlemışim ... Konuştuğum 
Marika ismindeki bir kadının ıbi
lezik ve mücC'vherlerini almı~ım. 
Ayılınca bu hareketimin kötülü
ğünü anladım .Onun için bilezik 
ve mücevherleri sana t~lim edi
yorum. 

Marika bugün burırya gelir. Gör
düğün zaman hemen bunları ken
disine ver!.• 

Dedim ve genç kadının eşkalini 
de tarif ederek oradan ayrıldım. 
Llkin Marika da polise müracaat 
etmiş olduğundan çok geçmeden 
yakalandım. 

İbrahimden sonra dinlenen di
ğer suçlu Hakkı da kendisinin bu 
işte bir kasd ve aliikası olmadığını 
suçunun yalnız arkadaşı İbrahimle 
beraber parka gitmek olduğunu 
söylemiştır. 

Muhakeme nt-ticede karara kal
mıştır. 

DiKKAT 1 
Telefon Numaraları 

Değişmiştir 
Başmuharrir: 20827 
idare: 23300 

- Kim var orada? Ne istiyor
sunuz" 

Bir ses ceya.b verdi: 
- Polis müfettışi Fernak aşa

ğıda, sizinle görü~m<-k i•tiyor. 
- Gelsin. 

Hizmetçinin ayak sesleri uzak
laştı. Templar silfıhını doğrulta

rak dedı ki 

- Zaten ben de amıfettllj Fer
nak ıle görü şmek istıyordum 

Ttmplar ccbınduı bir sıgara 

c ka 11. ve bariz hı r memnumyetle 
;çmeğe Oö~ adı. İkı peıı«>rnnı~ a- 1 
ra'lnda bulunan hır koltuğa o -
turdu. Büvıı k yauhant-, kapıdan 
giren ınsamn kendisıni görme- ' 

Hırsız Babasının 

Teşvikile Bu işe 
Atıldığını Söylüyor 
Sultana'hmed su"1 ceza mahke-

mesi dün Saıbahaıddin isminde kil-
çük, fakat sabıkalı bir hınıuzı tev
kif etmiştir. 

Henüz 11 yaşında bulunan bu 
çekirdekten yetişme hll'liız; şim

diye kadar şehrimizde muhtelif 
vak'alar yapmış ve 10 dan fazla 
hırsızlığın faili olmuştur. 

Salbahaddin dün mahkemede 
kısmen cürmü.nü itiraf ve kısmen \ 
de reddetmiştir. 

Kendisi ,bu işe ha.basının teş -
viki ile atıldığını söylemektedir. 

Bir Dolandırıcılık 
Asliye birin<:i cezada dün en

teresan bir dolandmcılk muhake 
mesine bakılmıştır. 

Davann suçlusu Şerif Şebo 

isminde açıkıgöz bir gençtir. Şe
rif eline geçirdiği bakır bir yüz
zükle bronz bir 5 kuruşluğu al
tın suyuna atı<rmış ve sonra Ha
san ve A'bdurrahman isminde i
ki kişiye •Has altındır• diyerek 
15 liraya satmıştır. 

Suçhı mahkemede cürmünü 
mkiıa- etmiş ve dava şahit celbi 
için başlu, bır güne bırakılarak 
kendisı tevkıfhaneyc gtinderilmiş 

tır. 

Bir Katil Mahkum 
Oldu 

OrtaköYde şoför İsmaili öl -
dürmekle maznun bulunan İsak 
ve Sadığın muhakemelerine dün 
asliye ikinci cezada devam olun 
muştur. Dünkü celsede müddei
umumi maznunların 12 şer sene 
hapsile tecziyelerini istemi~ mu 
hakeme kar ara kalm>jtı r. 

Eniştesini Y aralıyan 
Adam 

Bundan bir müddet evvel Ka
sımpa~ada bir vak'a olmuş Vf! 
Rüstem isminde biri, geçimsiz -
!ık yüzünden eniştesi K~rimi ge
ce vakti muhtelif yerlerinden bı 
çakla yaralamıştı. 

Bu suçundan dolayı tevkıf edi
lerek asliye birinci ceza mahke -
mesine verilen suçlu dünkü son 
muhakemesi neticesinde 4 ay 
20 gün hapse mahküm olmuş -
tur. 

Karısının Katili 
Beyazıtta ookak ortasında ka 

nsını öldüren sucu Halilin mu
ha'kemesine dün asliye ikinci ce 
zada ıdevam olu-nıdu. 

Halil geçen celsede, evveke 
karısı aleyhine bir zina davası 
açnuş olduğunu söylediğinden 

bu cihetin tahkiki :çin aslıye ü
çüncü ceza mahkemesine yazı -
lan müzekkereye verilen cevap 
dün ikundu ve filhakika böyle 
bir dava açılmış olduğu anlaşıl
dı. Bilahare muhakem; mıidafaa 
şalıitleriniırı dinlenmesi içın b31J
ka bir güne bırakıldı. 

sine bir man. teşkil ediyordu. Son
ra tekrar yazıhanenin yanına ge
lerek ibir ayak danbesile sepeti 
de\'irdi. Naterin elini uzatmasına 
meydan bırakmadan icıne atılan 

kağıdı aklı. 

Sağ eliyle de hakimin taban -
casını almak istediği yazılrnnesi

nın gözünü tuttu. Ta,bant'ayi göz
de" ald• ve cebıne attı ve sonra 
tekrar kol u 'a geleı ek oturıiu. 

Dooi k i: 

- Hizmetçinız Fernak>!" geıdi
ğin haber verdiği zaman kapıyı 

sız açacaksın z. Anladınız mı? 

İstanbulun müstakbel iınaı 
Sergiler Açılacak planı yapılmıştır. Gazetelerde ç 

Tanzimatın 100 üncü yıldönü
münün 3 teşrinisani.de kutlulan
masına karar verilmiştir. Bu 
maksadla yazılacak co;ere yazı ve
recek salilhivettar şahıslara, ken-

dilerine verilmiş bulunan mev -
zular üzerindeki tetkiklerini bir 
an evvel ikmal edip yazılarını 

hazırlamaları tebliğ edilmiştir. Bu 
yıldönümü münasetıetile Ankara 
ve İstanbulda Tanzimat devrinin 

vesikalarından mürekkeb bir ser
gi açılmasına, bu ser.gide yalnıa 
Tanzimat dev'finin karakterini 
tebarüz ettiren eser ve vesikala
rın gösterilmesine karar veril -

miştir. Gerek bu sergi, gerekse 
yıldönümü dolayısile, Tanzimat 
devrinin en mütemayiz şahsiyeti 

olan Mustafa Reşid Paşanın yağlı 
boya bir tablosunun yapı1.ınasına 

ve ayrıca /bir büstünün hazırlan
masına da karar verilmiştir. 

Ankara ve İstanbul.dan başka 
Anadolunun diğer şehirlerinde 
de TMızimat hareketlerile meş

gul olunacak, Tanzimat devrinde 
bu şehirlerde meyda.na getirilmiş 
eserler tesbit edilerek bunlar hak· 
kında broşürler neşrcd.ilecektir. 

Bu suretle TMzimatın yüzüncü 
yıldönümü vesilesile memlekette 
şümullü bir tetkik yapılmış ola-
caktır. 

Lise ve Orta Mekteb
lerde Parasız Tahsil 

Lise ve orta mekteblere para
sız gironek içın maarif müdürlü
ğün, e yapılan müracaatların sa
yL>ı 300 e yaklaşmıştır. 

Kayıdların 'bitmesine 9 gün kal
dığı için ·bu müddet zarfında da
ha bir hayli müracaat yapılacağı 
tahmin olun.maktadır. 

İmtihanlara dığer şehırlerde ol
duğu gibi İstarvbulda da 2 eylUI 
cuma günü başlanacaktır. 

Bu sene imtihanlar •Türkçe -
Edebiyat. ve •metamatik• ders
lerinden tahriri olarak yapılacak
tır. 

İmtihanlar İstanbulda kızlar i
çin yalnız İstanbul kız lisesinde 

' erkekler için de yalnız İstanbul 
erkek lisesinde icra olunacaktır. 
Ayrıca İstanbul kualarından 

Çatalca orta okulunda da 'bir im
tihan açılacaktır 

1 eylüı cuma günü İstanlıulda 
bu üç mekt.cbde leyli ve meccani 
talebe ımtihanları yapılırken ıry

ni gün ve saatte memleketimizin 
diğer 1()1 şehir ve kasa.basında da 
ayni imtihanlar icra olunacaktır. 
Bütün bu iınhhan yerlerine su
aller Maarif Vekaletinden gönde
rilecektir. 

* Kuzguncukta Gülbahar so
kağında 9 numaralı evde oturan 
10 yaşında Viktorya adında bır 
kız çocuk elinde gaz şişesile so
kakt>an geçerken düşmüş ve kın
lan şişe parçalarile muhtelif yer
lerinden yaralanmıştır. 

yetinden de kurtulmuş olacağını, 
hatta mütecavizin elinde bulunan 
kağıdı da geri alacağını ümid e
di)'Ordu. 

Templar sanki bütün bunları, 

hakimin ııöızlerinden anlamış gi
biydi 

- Nater, dedi, ta.bancayı kim
seye göstermedn, cebin içinden 
çekmek de mümkündür. Onun i
için aklınıza gelen şeylerden vaz
geçin . Yoksa perişan olursunuz. 

HakiITTı, muhatabına sert sert 
baktı. 

- Bir gün, elbette ben sızinle 
gorüşiirüm, dedi. 

Templar hır kahkaha sa\•urdu: 
- Görüss<•k, göruşsek, her ha, 

de Sing - S ng hapi hanesinde gö
rü üniz. 

Taıbakasını çıkard ı Ayak sesi 
yemden duy-.ıldu. Hızıretçi kapı

ya vurd ı ve haber verdı: 

kan tafsilata göre, pJan on beş se 
nede tatbik edilmiş olacak ve bı 
iş için 60 milyon lira harcanacak 
tır. Bu hale göre, on be~ sene sor 
ra, İstanbulu, bambaşka, mamu 
ve modern bir şehir halinde göro 
ceğiz. 

Yalnız bir nokta var ki, bana 
bunu bir okuyucum hatırlattı 

YoHadığı uzun mektubda, bilhas 
18 şöyle diyor: 
•Planın 15 yıla taksim edilmL 

tafsilatını okudum. Fakat, dikka 
edince gördüm ki, İstanbiılun il 
senede yapılacak bütün bu ima 
işleri, yalnız a.qa caddelere v• 
meydanlara inhisar etmektediı 

Halbuki bence, İstanbul demelı 
yalnız biiyük caddeler ve giizcr 
gahı, meydanlar demek değildir 
Bir de asıl mahalle içleri, bunla 
nn sayısız dar ve bakımsız sokak 
!arı ve eski, harah ve ahşab bi 
naları vardır. 

Biliyorum ki, bütün İstanbu 
]un - bahsettiğim yerleri de da 
bil - imarı 60 milyon lira ile de 
ğil, 600 milyon lira ile bile münı 
kün olmaz. Acaba, bu mahalle iç 
leri, dar yollar, yine eskisi gib 
kalacak, oralarda, toz ve ·a çamu 
yine hakinı mi olacak?.• 

Bu okuyucunun mektubu üze 
rinde düşündüm. İmar plıinınıı 
ve programının esaslarını bil 

mcklc beraber, teferruat , tatbika 
şeklini hilmedil:iın için, bir müta 
lea söyliyecek vaziJette değilim 
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Yeni İlk Mektebler 
Maarif müdürlüğü bu sene ŞC'h 

rimizde i~a ettirmeyı kararla 
tırdığı yeni ilk mekteb binaların 
dan 11 i için diin bir miınak • 
açmıştı<. 

Mıihtelif semtlerde bulunacaı. 

olan bu mektebler tek bir tıp u· 
zerine inşa cdil('(!ek ve hepsi 521 
bin kü•ur liraya malolacakt r 

:inşaata 11 semtte de bırde:1 l 
eylüı günü ~l:macaktır 
Diğer mek'teblere aid inşaat d, 

ya<kında münakasaya çıkarılacak• 
tır. 

Birimizin Derdi 
Hepimizin Derdi 

Fırınlara Hücum 
Bir okuyucumuz yazıyor: 

•- Dün akşam fınnlarm 

görülecek hali vardı. Halk, 
sanki muharebe içinde imi~iz 

gibi fınnlara hücum ictmi~ 
!erdi. Bu tehacüınün sebebi 
hepimizin bildiğimiz gibi, 
Trakyada yapılacak maııev -
ralardır. Her sene yapılması 
mutad olan bu manevralar 
ve bu sene yapılacak olan İs· 
tanbulun hava hücumlarına 

karşı pasif korunmaM, gerçi 
halkın fırınlara hücum etme
sine bir sebeb tqkil etmez. 
Fakat fırıncılar halkın bi:tdeki 
h:ileti ruhiyesini bilmeli " 

1 1 
ona göre tedbirli dauanma . 
lıdırlar.• 

cih edilmiş olduğunu pekala bııı· 
yordu. Kilıdi çevirdi, kapıyı aı,t.. 

İri yarı müfettış içeriye girdı. 
Fernak girer gırmez somu, 
- Nıye böyle kendi kendinıı 

hapsettiniz? Yoksa korku~·or mu 1 

sunuz? 
Nater hiç cev<rb vermeder, ka

pıyı kapattı. O zaman hakunın 
kendisine gelen hıç beklemediği 

misafir şu cevabı verdi: 
- Kapıyı ben kapattJIJ. 

Müfettış yerinden sıçradı ~es. 

ni çıkaıımadı. Fakat Templar !::a
kime ışaretle 

- Liıtfen kap•)• kılıdlo 1112, d 
di. 

)/ator bir .. n e·eddud c•t fakıı. 

er sonurda kapıyı g ıtled Fcr
nak bır ıarııf a!l Koltukta <'ura 
ada a, bır '"-~ ftan d, 1-ak 'l'l • 1 
surat na bak yrrd apk nı ·r-
kaya doğru a t Kulagın ark· 
sını k~dı. Hak m donerek 

Nater anl·madı. Fakat polis mü- ı 
fettı;in.n ge'ışi ıle mü~kiıl vazi-

- I\ılıs mufettişi Fernak' 
Nater kapıya doğru yürüdu, ta

bancanın arkasırıda kendisine tev- ı 

- Bu odam k 'Ildır. d ye soıc1u. 
(D"vamı var} 
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1 Tiroldeki Almanlar 1 

Yüz Yirmi Bin Kişi 
Almanyaya Gidiyor 

Bunlar Zorla Çıkanlmıyacakmış. Kendilerinde 
Birdenbire ~öyle Bir Arzu Hasıl Olmuş 

Eski Avusturya imparatorluğu 
umumi harbi müteakib parçalan -
dık:an sonra Tirol de İtalyanlara 
verilmiş, fakat orada bir çok Al
man kalmıştı. Bunlar asırlardan
ber; orada yerleşmiş, Avrupanın 
cenubuna inerek kalmış olan Al
manlard;.r ki bugün oradan çıka
rılmak isteniyor ve çıkarılıyor. 

Bu Almanlann orada bulunma
!an yirmı senedir İ talyayı düşün
dürüyor. Bilhassa şimdiki İtalya 
bu Almanları mümkün olduğu 

kadar italyan:laştırmak için her 
vası · aya müracaat etmiş t ir. Fakat 
Tir~! Almanları hala Almandır. 
Şıımdi Almanya da malum okluğu 
üzere nerede A:man varsa ora ... 
sını benimsemekte ve fırsat bu
lursa a;maktadır. Hele geçen sene 
Südet Almanlar meselesi çıktı

ğı zaman bir gün sıra Tiroldaki 
Almanlara da gelecek mi dzye 
düşünüyordu. Bu ihtimal ise Al
manya ile İtalya arasındaki dost
luğun o zaman nasıl .bozuluvere-

Tirol Alınanları bir eğlence zamanında 

' ceğıni pekala gösteriyordu. Fakat 
ondan sonraki hadisat başka bir 
cereyan takib etti: Almanya tara
fın<l o n İtalyaya teminat verildi ki 
iki devlet arasıru:la ·böyle bir me
sele çıkmıyacak ve saire ... 

Fakat bu sefer İtalya işi daha 
sa ğ . a.n laştırmak istedi. Almanya 
·He kendi arasında bir gün Tirol
daki Almanlar yüzünden kavga 
çık.maktan ise meseleyi kökünden 
halletmek cihetine gidildi. Yani 
orada asırlardanberi yerleşmiş, 

ba t ından batına gelip giden AI -
manları çıkararak doğruca Alman
yaya yollamak. 
Şu ı;oa aylarda buna karar ve

r 'di. Tirol Almanlarının her türlü 
z rına, şikayet ve feryadla

' ı rağme.ı. Faka, mesele kapa
nıp bıtm iş olmuyor. 

Yeni gelen Avrupa gazetelerin
de bir hayli tafsilat var: Alman
ya ile İtalya arasında bu hususta 
bir anlaşma var. Fakat bu anlaş
manın bütün teferruatı malum 

değildir. Son derece gizli tutuJu • 
yor. Yalnrz malfun olan birşey 
varsa o da bu Almanların yavaş 
yavaş çıkarılmağa 'başlanmış ol
malarıdır. Tirol Almanları Berli
ne müracaat ederek hallerini an
latmak için her çareye başvur • 
muş!arsa da Almanyanın siyaseti 
İtalya ile bozuşmamak olduğu için 
bu müracaatlardan .bir netice çık
mamıştır. 

Tirolda 120,000 Al.ınan vardır. 

Bunların çoğu karoliktir. Şiımdiki 
Almanya ile kat<ıliklerin arası ise 
açıktır. Onun için bu kat<ılikler 
kendilerinin Almanyaya gönderil-

mesini bu cihetten de istemiyor -
lar~. Fakat işe Papalık karış -
mıştır. Papalık Tiroldan nakledi
lecek kat<ılik Almanların Alman
yada ahalisi katolik olan taraflara 
yerleştirilmesini temin için te
şebbüslerde bulunmuştur. Ta-olün 
yerli Almanları arasında 10,000 
kadar da Alman tebaası olarak 
Alman varmış. Evvela bunlar Al
manyaya çağırılmıştır. 

Bundan başka diğer devletle -
rin tabiiyetinde olan ecnebilerin 

Ş i MŞE ÇAKTI 
Aşıkları Gökten DüşenÖlüm Çarptı 

Yirmi Dört Saattenberi Kadın Kocas ını, 
Koca Karısını Arıyordu 

Geçen hafta Fransada şiddetli 

bir fırtına oldu, Momoransi or -
manında bir kadınla bir erkeğe 
yıldırım isabet etti, ikisi de öl -
düler. 

O gün Bay Antuan, saat beşte 
evinden çıktı ve bir daha gelmedi. 

Ertesi gün bayan Antuan ka -
rakola başvurdu, kocasının kay -
bokluğunu haber verdi. 

Komiseri bir düşünce aldı. Bi
raz e\·vel de Bay Serinyi adında 

biri gelmiş, karısı Leoniru.n kay
bolduğunu söylemişti. 

Bay Antuan ile, Bayan Looni 
sevişiyorlardı. Fırtına günü söz
leşip Monmoransi ormanına git -
tiler ve orada fırtınaya yakalan -
dılar, düşen bir yıldırımla da öl
düler. 

Kadının cesedini kocası, koca
nın cesedini de karısı tanıdılar. 

Bu iki aşıkın arkalarında onar 
yaşında birer çocukları kaldı. 

Fakat, polisler yetmiyormuş gibi komiserler de 
çocukcağızm üzerine abandılar ve ... Bir kuş gibi 
O!'tu uçurdular. O kadar da acele ediyorlar, o kadar 
da sık boğaz edi~ hadiseyi büyültüyorlardı ki, 

Dı5ardan biri görse: 
- Ya bir cinayet olmuş, katili tuttular. 
Der. YaJıut ta: 

de Tiroldan çıkarılmasına İtalya 
hükU:rnetince karar verildiği ve 
bunlann çıkmakta oldukları ev
velce yazılmıştı. Bu y81bancılar 

arasıru:la pek zengin olup sene -
lerdenberi orada güzel güzel çift
likleri, köşkleri olanlar pek çok
muş. Bunlar da çıkıyorlar. Fakat 
asıl yerli Almanların hali en zi
yade nazarı dikkati celbediyor. 
Çünkü bunlar bütün çiftini, çubu
ğunu bırakarak, dedesinden, ba -
basından kalmış ocağından ayrıl

mak suretile Almanyaya gidecek
lerdir. Almanyada bunların yer
leştirilmesi için tedbirler alını • 
yormuş. Bunların bırakacakları 

mallar için de İtalya hii:kumet.i ile 
ayrıca anlaşılacakmış. 

Tirol Almanları meselesi Alman
ya hükfuneti için bir meseledir. 
Fakat mesele bundan ibaret de
ğildir. Yabancı memleketlerde 
bulunan ve Almanlardan bahset
mek üzere Almanyada çıkarılan 
bir mecmuada bazı yabancı mem
leketlerde bulunan Almanlara 
karşı oralarda alışveriş etmemek, 
ve saire suretile iyi muamele edil
mediğinden dolayı bu Almanların 
bulundukları yerlerden çıkarak 

anavatana döndükleri bahsi var. 
Doyçe Vo\len ismindeki bu mec
muanın dediğine göre bu suretle 
40,000 Ahnan Val'lrO.IŞ ki Alınan • 
Y.aya döneı'ek yerleştirilecekler

miş. Fakat daha ancak 4,000 Al
man anavatana dönmüştür. 

Memlekete dönecek Almanları 
kar§ılamak, onların vaziyetlerini 
düzeltmek için tedbirler alındığı
nı da bu mecmua yazıyor. 

Bütün ·bunlardan anlaşıhyor ki 
bazı yabancı memleketlerde bu
lunan Almanlara karşı oralarda 
arlık eskisi gibi rahat oturup ça
lışmak kapıları kapanıyor. AI -
manya hariciye nezareti müste -
şar !arından Fon Bohle bu işlerle 
meşgul olmakta ve yabancı mem-

(4 üncü sayfadan devam) 

- Y"ralıyı hemen hastahaneye kaldırmak için 
telaş ~diyorlar. 

Hükmünü vcrır. Beni de şaşırtan zaten bu el ça
bukluğu, herkes:n yüzünde ve gözlerinde gittikçe 
bUyülüılen muammalı eda idi ya?. 

<!~hşetli bir cpanik.e uğramıştı. Karyolanın kenarı
na i<adar zor gidebildim ve: 

N;, olduğunu, Cahidin kabahatinin hangisi ol
ıluAunu hırdenbire kestiremiyordum. Hem, Cahidin 
bu tarı.da bir baskına uğrayıp bir katil, bir haydut, 
bir şaki gibı çıkanlması beni şaşırtmıştı. Başka şey 
düşünmJ.yorduın . .Maanıafih bağı rmakta devam et
tım: 

- Efendiler ne yapıyorsunuz?. 

- Onu neı·eye götüreceksiniz?. 
- Beni de beraber götürünüz!. 
- C•h:t!. Cahil!. 

Fakat, butuıı bagırtıları viı:e sadece ben işilme
Y• nıa h lc'.ını '.<alr!ını. kapı hemencecik yüzüıne kapa
tıldı w . R•,., odanıa ıçinde yalnız kaldım. Sinirlerim 

- Alla hım nedir bu bana yaptıkların?. 
Diye yüzü koyun kapandım .. Kendımden geç· 

tim. 
Ağlıyordum. Ciğerlerim yerinden sökülüp par

> ı parça ağzımdan dışarıya çekiliyormuş gibi göğ
süm &ancılanıyordu. 

G~z kapaklarım yüziime yapıştırılan birer et 
parçası gibi gittikçe ağırlaşıyordu!. 

iBilmiyorum ne kadar zaman sonra: 
- Hanımefendi. Hanımefendi.. 

Diye beni sarsan bir elin silkintisi ile yattığım 
yerden doğruldum. Karşımda yine o deminki mer
kez memuru vardı. Onu görünce deliren bir haykı
rışla bağırdım: 

- Cahit ne oldu?. 

!IİR MUHTERÜN DERDİ 

Zemberekli saatin muhterü, 
Nürenbergli Peter Henlein adlı 

bir ameledir. 
Bütün muhteriler gibi bidayet

te çok sıkıntı çekmiştir. 
Bir Yaz Hatırası 

Henlein çok usta bir çilingir i.. 
di. Zemberekli bir saat imalini 
düşündü. Üç aıy çalıştı. cNüren
beııg yumurtası> ismi verilen bir 
OOb saati yaptı. 

Halk, hatta karuıı kendisini bü
yücülükle itham ettiler. Bunun 
üzerine Henlein evinden kaçtı, bir 
terzi ile evli bulunan kazının ya
nına gitti, saklandı. 

Ahali bunu haber aldı. Kapının 
önüne toplandı: •Kahrolliun bü -
yücüyücü!.• diye bağırmıya baş
ladı. Zabıta, muhterii himaye et
mek mecburiyetinde kaldı. Hen
lein, 1500 de bir manastırda öl
dü. 

BİR BALIK 

Hiru:listanda •Kelebek balığı> 
adı verilen bir balık vardır. Ge

çenlerde bu balıklardan bir tanesi 
tutuldu ve kuyruğunda arabca 
cAllah büyüktür. yazılı olduğunu 
gördüler. 

Bu balık 5000 rupiye satılmıştır. 

KÜÇÜK KİLİSE 

Yeryüzünün en kfü;ük kilisesi 
Fransada Le Vobeli kilisesidir. 
Bu kilisenin kulesi, çanları, dua 
sakınu, herşeyi vardır amma dua 
salonunda ancak dört kişi otu -
ra.bilir. 

YONTULft.lIYAN ELMAS 

Cenubi Afri·kada Kimberleyde 
altı krat büyüklüğünde bir elmas 
buhındu. Bu ckUl'llaZ elmas. adı
nı verdikleri taşı yon1ımak imka
nını bulamadılar. Yontulamadığı 

için de para etmiyor. 

Doktorun Öğütler i 

Üşümek 
Vücuıddaki hararetin bir

denbire ve seri surette düş 
mesb yüzünden husule gelen 
rahatsızlıktır. 

Bazan vücudde dahilen bir 
üşüme husule gelir. Bu da so
ğuk su içildiği veya dondur
ma yenildiği zaman vaki o
lur. Bağırsakların hararet de
recesi muvakkaien düşer, o 
zaman su>hazım, sancı, ishal 
başgösterir. 

Fazla terlemek de üşütnne
yi intaç ede'bi!ir. Yaz kış ar
kaya fanile gömlek giymek 
bll hususta faydalıdır. 
Üşümek meselesi herkesin 

bünyesine göre değişir. Mese 
la ayni mizaç ve sıhhatte bu
lunan üç kişi terli oldukları 
halde bir pencere önüru:le ve
yahud hava cereyanına maruz 
bir mahalde üşiiaeler, üşü -
menin bunların her birinde 
haısı! edeceği teair baş'ka baş
kadır. Üşüme bahsi şu zaman
larda mühim olduğu için ya
rın bu sütunda bu bahse de
vam edeceğiz. 

Kaba bir adam. 
- Üzülmeyiniz .. 
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Nebile modern kızlardandı. Mo
dern tabirinden maksadım ·~ka 

inanmıyan soyundan• idi. Sevgi
ye gülerdi, kahkahalarla gülerdi. 

Evde, ihtiyar yengesinin genç
lik hikayelerini dinlerken, ağzı a
çık kalır, katıla katıla kendini 
kaybedercesine gülerdi. 

Hele yengesinin bir cyaz ak
şamu hatırası vardı ki, Nebile, 
böyle bir hadisenin ofabileceğine 
asla ihtimal vermezdi. İhtiyar yen
ge, bu yaz akşamı hatırasını şöy
le anlatırdı: 

- O vakitler ,o çocuk Babı!li
de Tercüme kaleminde kii.tibdi. 
Göztepede oturuyorduk. Köşkleri
miz karşı karşıya idi. Bahçeleri -
miz bitişikti. Ben, ihtiyar bir Rum 
madamından piyano dersi alırdım. 
O çocuk da, ben piyanoya çalışır
ken, köşklerinin balkonundan ba
na bakardı. Fakat, bizim odamızın 
pencerelerinde kafes olduğundan 

biz onu görürdük, o bizi göremez
di. Yalnız piyanonun sesini du -
yardı. Bazan, bahçeye karanfil top
lamağa çıkardım. O zaman göz gö
ze gelirdik. Ben artık çarşafa gir
miştim. Başımda ince bir ipek 
lbaş örtü, sırtımda bir sadakor yel
dirme vardı. Beni görünce, kıpkır
mızı olurdu. Ben, önüme bakar -
dım. Haftalarca, hep, beni gözet
lediğini farkediyordum. Bana tu
tulmuştu. Bir gündü. Bizim bah
çıvanın oğlu ile bana bir mektup 
göndermişti. Yanıp tutuştuğunu 

anlatıyor, çok sevdiğinden bahse
diyor, benimle mutlaka evlenmek 
arzusunda olduğunu söylüyordu. 
İlk günler alakadar olmadım. Fa
kat, sonra, sonra, bu çocuk, beni 
de düşündürmeğe başladı. Yakı
şıklı bir gençti. Kanım ısınmıştı. 

Yüreğimde garib hisler belirmişti. 
Geceleri yatağıma uzanınca, ha
yali gözlerimin önüne gelir, daki
kalarca ürpermeler geçiririm, u
yuyamazdım. 

ilsmi Atıf idi. Ben de Atıfı sev
meğe başlamıştım. Fakat, daha hiç 
konwımamıştım. Mektubuna da 
cevab vermemiştim. Yalnız, birbi• 
rimize hafif hafif gülümserdik. 

İhtiyar yenge, hikayesinin bu
rasına gelince, Nebile sormuştu: 

- İlahi yenge, sabahları plajda 
konuşmaz mı idiniz? 

- Aklını mı kaçırdın kızım?. O 
zaman plaj ne arar?. 

- Peki, ayni baloda buluştuğu
nuz geceler olmaz mı idi?. 

- A ... Delinin zoruna bak; kı
zım, o vakitler balo filan var mı 
idi?. 

- Peki, akşamları asfaltta ge
zerken birbirinizi görüp konuş -
maz mı idiniz?. 

- Kız, sen alay mı ediyorsun?. 
Taze, gelinlik kızı tek başına so
kağa bırakırlar mı?. Sokaklarda 
fenalar gezerdi. Benim ne işim 

•'Jr?. Dur, hikayemi tamamlıya -
yım .. Evet .. ne diyordum?.. Ha .. 
İşte böyle .. gel zaman, git zaman, 
Atıfla işi ilerlettik .. 

- Ne yaptınız yani?. 
- Birbirimizi çok seviyorduk .. 
- Konuştunuz mu?. 
-Yok .. 
- Buluştunuz mu?. 
- Hayır .. 
- E, peki, nasıl işi ilerlettiniz?. 

- Yani, demek istediğim, gön-
lümüzde saklı bir aşk vardı. Bu
nu, ikimiz biliyorduk .. İnsan göz
lerin bakışlarındaki manayı bil
me zmi? okuyamaz mı?. Bakışla
rın, hal ve hareketlerin ltıgatı var
dır. Bizim zamanımızda bu mü -
himdi. Elini çenesine dayaması 

bir manaya gelirdi. Kesik kesik 
öksürmesi bir başka manlya ge
lirdi. G<iğsüne çiçek takışı bir ma
na ifade ederdi. Bu çiçeğin her 
rengi, her çeşidi bir başka şey de
mekti.. Şimdi böyle şey yok mu? 

- Böyle deli saçmalarile uğra
şacak vaktimiz yok yenge .. Eski 
insanlar ne kacyar :ı:avallı, budala 
imişler .. 

- Ağzını topla .. her şeyin zevki 
eskiden idi. Şimdi ne var?. Kimse
de utanmak, arlanmak kaldı mı? 
Her şey apaçık .. 

- Demek, siz eskiden bakışla
ra, hal ve hareketlere, çiçeklere 
ait uzun, müşkül bir de lugat ez
berlemek mecburiyetinde idiniz? 

- Neden mecburiyet olsun .. İn
san, kendiliğinden öğrenirdi.. Şim
di böyle şeyler yok mu?. 

- Yok tabii.. Lugat filan öğren
meğe ihtiyacımız yok .. 

- Tevekkeli değil. Hepiniz ca
hil kaldınız .. İki kelimeyi bir ara
ya getirip, babanıza iki satırlık 

mektup yazamıyorsunuz .. Nerede 
o eski kalemi kuvvetli gençler?. 
Şimdi kalemi, kAğıdı, lılgatı, def
teri, kitabı hep rafa koydunuz .. 
Varsa plaj, yoksa gezmek .. bir de 
süslenmek, püslenmek, artist mu
kallidliği .. 

Gece, sabahlara kadar uyuma -
dan, şiirler okuduğumu hatırla -

zümün önünden birer birer geçti: 
Hapishane. 
Taş bir oda. 
Yalnızlık .. 
Rütubet, koku, taaffün, farelerin, akreplerin 

dalaşışı! 

Bir vücudün çiirümesi! 
Çabuk ölüm!. 
Dehşetle ürktüm: 

Filan, diyeceği yerde. omuzlarını silkti~ 

- Onun hakkında görüşmeğe geldim. 
Dedi ve. Sordu: 

- Avrupaya gitsin!. 
Diye bağırdım ve .. 
- Bunu hemen yap!. 
Der gibi, merkez memurunun ellerinden tut

tum. Arkasından: - O efendiyi tevkif ettik. Biraz sonra hapisa
neye göndereceğiz. Ancak, Paşa Hazretleri Avru
paya göriderilmcsinin daha muvafık olacağını, bü
tün masrafları kendilerinin yapabileceklerini, hapis 
veya tevkif edilmesinin sızi çok üzeceğini söyledi
ler. Eğer siz de razı iseniz Avrupada Paşanın yar
dımi!e hem tahsiline devam eder, hem de iyi yaşar, 
O takdirde biz hadiseyi hiç olmamış sayacak, paşa 
hazretlerinin emirlerini yerine getirmeğe çalışaca
ğız .. Ne diyorsunuz?. 

Hadise o kadar ehemmiyetli anlatılıyordu ki, 
ne söyliyeceğimi, ne yapacağımı bilmiyordum. Gö-

- Peki amma. Onun kabahati ne? .. 
Diye sordum Hadisenin geçişi bir türlü beni 

cü•üm ağırlığına değil, olduğuna bile inandıramı
yordu?. Ne vardı?. Cahidin burada bulunuşu ise pa
şl bıraktı. B~a ne olabilirdi? Bu ise, bunda ne ası
lacak. ne hapis edilecek, ne böyle ortalığı velve
leye verecek hiçbir şey yoktu?. Belli idi ki, paşa gi
ne bir dolap çeviriyordu, Cahidin vücudünü orta
ddn kaldırmak istiyordu. Nikahı nasıl yapıp beni 
buraya kapattıysa, Cahidin başına da ayni çorabı 
örüyordu. (Devamı ııar} 

rım .. Şimdi, maşallah h,.piniZ il • 
minizi almış, tamamlamış. ki18P. 

çı: 
!arı kapamışsınız .. Her şeyden 

1 da• buk sıkılıyorsunuz .. Daldan 
konan kelebekler gibi oldunuz .. 
Söyletme, beni, içim doludur. J{a; 
Nerede kalmıştım?. İnsanda ak• 

t fcı· bırakıyor musunuz?. Evet, .A 1 

ğı analtıyordum .. 
(Devamı 7 inci ıayfad~ 
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BUGtııf 
Saat 19: Program. il 
S~atl 19.05: Müz;k (Jtaf 

müzik - Pi.). 
Saat 19.30: Türk müziği (f •• 

sıl heyeti). 
Saat 20.15: Konuşma. a· 
Saat 20.20: Meıınleket saat r 

yarı, ajans ve meteoro!iji baııe 
leri. 

Saat 20.50: Türk müziği: 1 • 
Ali ağa - Şehnaz peşrevi, 2 ; 
Şemsettin Ziya - Hicaz . şa~i: 
Anılsın yar ile. 3 - Lem1 - ·ei· 
caz şarkı: Sorulmasın bana Y r 
sim. 4 - Suphi Ziya - HicaZ şB . 
kı: Dün gece yesile. 5 - ........ ~1 
Kemançe taksimi. 6 - Rif~t b fi' 
- Hicaz şarkı: Niçin .bülbiH 

8
j 

gan eyler. 7 - Şükril - lJıC t• 
şarkı: Bir bakışta beni ınes~ . 
ti. 8 - ...... - Halk türkiiS • 
Bülbül ne gezersin. 9 - ..... "·· 
Oyun havası. ııu 

Saat _21.30: Haftalık pasta 
tusu. • 

Saat 21.45: Neşei p!e.ltilal' 

R. ,;· 
Saat 21.50: Müzik (Oper'Ç r· 

yaları - Pl.) 1 - Micheli • ; 0 
daş No. 2. 2 - Keler Bela • dlO 
nehri kıyılarında. 3 - Baro ıı
- İkinci kuvartetin Notturıı~rı· 
4 - Micheli - Çocuk oyun 

7
8 
ci· 

5 - Offenbach - Musette (~8rl 
asır dans havaları.) 6 -
Komzak - Viyanada gece. 

1 
r~ 

Saat 23: Son ajans h~r ~l· 
ziraat, esham, tahvi!at, kıı.ııı 
yo - nukut borsası (fiya.r). _,.ı • 

Saat 23.20: Müzik (Cazblll,... 
Pl.). _A,· 

Saat 23.55 - 24: Yarınki !""" 
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1 Eski İstanbul 1 

Şimdiki Gençler 
Köşlüyü Bilmezler 
Bunlardan Birisi Eski Hatıralarını 

ls: 
Anlatıyor 

Osmaıı Cemal 1 
tık· 

' 
1den İstanbul yangınlarını 

1, r Veren (Köşlü) !eri şimdiki 

1·,l!ı;ler pek bilmezler. Hele bugü-
•n "" , 

lıı "'cukları, onları o eski kılık, 
den~et~ri ve ellerindeki (Harba) 
'cı en aletlerile koşarken, yahut 

.atı nara atarak yangını haber 
ı...~ ;rken bir görseler, mutlak 

«l.ıerin ya zır deli, yahut kır
·ıı 0eketıe yollarda numaralar 
'ilan b" · · • ır panayır artıstı sanır • 

. ~akat, şu var ki bir kaç yıldır 
:nbuida yapılmış olan yaz fes

te •llerınde, bugünün bir çok 

1 nçleri ve çocukları da bu eski 
~ın habercisi köşlüleri Taksim 
'lt:0ınunda kırmızı ceketleri ve 
b,

1 
aları ile koşup nara atarken, 

1'ı &örüp tanıdılar. 
~~te ben, şimdi burada bu eski 
ı:ııt 1erden birinın, vaktile ba -
~an geçmiş garib bir macerayı 

l.cağım. 
Sıtiv · 
~~ tıkapı taraflarındaki ma -
~t~lerden bırinın bekçisi olan 
ı ~ tkeli Remo, yani Ramazan, 
~. l11ahallede beş yıl kadar bek
liı~~ Yapıp biraz dünyalık birik -
ı. .'kten sonra, bir yaz mevsimin-

•· ~ · •muş, memleketten buraya ye-
ıı.,~e·trıiş olan genç hemşerisi Haso

b Yanı Hasanı kendi yerine bek

ltakarak kalkmış, memleketi -
ı~laya gitmiş. Zavallı Remo bu-
11\ n aYrılırkcn kendi yeı;ine bı
..,:11 olduğu genç Hasoya bek

i ~n bütün vazifelerini, gecele
! llıj ~aklarda nasıl dolaşacağını, 
lııı •kı ucu demirli sopa ile hır
~n ar, nasıl ürküteceğini ve gece
"ıııaıaatıerini uyuyanlara yine bu 
tıııı. Vasıtasile nasıl bildireceğini, 
ı. '•ı "<ldq anlarda sahurda ve bayram-
~'lıı bayram davullarınının nebi
lııı Çalınacağını, düğün kapıla -

~ &ündüzlcri nasıl misafir kar
:ırdeacağını, doğumlarda, ölüm -
lı1 b·nasıl hareket edileceğini bi
~nı. '1er anlatmış; fakat bütün .. r,11 arasında, nasılsa yangın 

it S>ni unutuvermişti. 
._ aso t> 
"'~ ' <ı.emodar bekçi sopasi, 
~ne:. gocuğu, bekçi davulu, bekçi 
•ııp lı gibi demirbaş eşyayı teslim 
~a a Sevine sevine işe başladığı 
~lı~i n. Is tan buldaki mahalle bek
~i bi~ın hemen bütün incelikleri
·~de Yor, yalnız yangın mesele -
~ n habersiz bulunuyordu. 
•ııı Ilı~ l11uzun çok sıcak, çok dur-

'1~~~1kıntı1ı ve bol sivrisinekli, 
~ € Uruıu bir gecesiydi. Akşam
~ ıa~". Yarısına kadar elinde ko
' de a ıle mahalleyi dört beş de
~-~tetıniş olan Haso, gece yarı
lııı.b, bıraz sonra, kendi bekçi 
1 g'bsınin içi bir külhan, bir fı-
1<> 1ı. 1 Olduğu içın, kulübenin bi
t... "'ıs· "'<t~;n ındckı, serince kahve bah-

~ ayıandüslerl altına, sırt 
ı.. u~an 

~."e a; ınış ve kalın sopasını da 
nın 

ın b· altına yastık yaparak 
loı"d ır Uykuya dalmıştı. 

>ı~ı :.n sonra, Haso, şu tatlı rü
' •"tii I! ~la Yordu. gelmesine iki üç 
~~ ~aınazan gelmiş, geçmiş 

ıı, b~y an bayram yanaşmış .. O 

~n ratrıın ,Ik sabahı, herkes ca-
~~u~,k~ıktan sonra, kendi elin

t"n.... hır sırık ve yanındaki çin
i[,, "'''n b ~ ı.1ıy 0 °Ynunda davul kapıları 
~, 4ıatı~ ve her kapıdan kendisi
~ ~ditı an tenk renk, çeşid çeşid 
~~•nıe;:• Yemeniler, basmalar, 
·~ l Slt w 

., •an ıga asıyor ve bunla -
''"' ısıra ı1 "''\iı k avucuna sıkıştırılan 
~.<ı.tl Llıruşları. ikıliklerı, çey -.,,.. · ••aw . 
eıı•unun . a ~~cıdıyeleri. de go-

. ıç cebıne yerleştırıyor -

i ~h• "·I lf 
tııde , aso rüyasının en tatlı 

•~en kulağının dibinde. 

,... 

O zamanlann yangııı. hab.,-leıi,.ı 
yetiştiren kırmızı ceketli, eli har
balı meşhur köşlülerderı Uzunçar-

şılı Arab Arif 

kulaklar yırtan, yürekler ürküten, 
apacı bir feryatla deli gibi yerin
den zıpladı: 

- İyyaaaaaaaat! Bek.çiiiiiiii! 
Şaşkınlığından gözleri dışarı fır

lamış olan Haso, birden doğrula -
rak köşlünün yakasına sarıldı: 

- Ne bağırırsın ulan beyle, de
lim isen sen, yohsa sarhoiffiisen? 

- Kendine gel yahu, 
var, yangın! 

- Nerede bu yangın? 

yangın 

- Rumelikavağında, Derebo -
yunda! 

Bunu duyunca Haso, köşlüden 

büsbütün şüphelenerek onun k<!l
larına sımsıkı sarıldı: 

- Dehaydi yürü karahola! 
- Neye? 

.- Delimisen sen uİan? Urumeli 
Kavağı niresi, Silivri.gapı niresi? 
Urumeli kavağındaki yangından 

buraya, Silivri gapıya ne ki? 

- Aman ağam, sen nasıl bekçi
sin, adeti bilmiyor musun? 

- Ben adet madet bilmem. yü
rü karahola! 

Derken, ikisi birden hızlı hızlı 

karakolun yolunu tutarlar. Fakat 
1 

biraz yürüyünce köşlünün yangın 
haberlerine abone olan büyükçe 
bir evin önüne gelince beriki, he
men elini şakağına dayayıp tekrar 
narayı basar: 

- İyyaaaaaaaat.. Beyefendiiiiii! 
Haso, bu sefer onu büsbütün çıl

dırdı, yahut rakı beynine vurdu 

sanarak herid'in boynuna sarılıp 

bir elile ağzını tıkamağa kalkışır. 
Derken gece yansı, sokağın orta

sında bir itişip kakışma, bir gü -
rültüdür kopar ve biraz sonra, bu 
gürlütü ve patırdıya yetişen po
lisler hayretle sorarlar. 

(Devamı 7 inci sayfada) 

a a 

Yeni Çıkan Bir Dans Plajlarda 
Çok Rağbet Görüyor 

Fransa pliijlarında, gazinola -
rında, barlarında, dansiglerinde 
yeni bir dans ortalığı kasıp ka -
vuruyor. İııgiltereden Manşı aşıp 

Fransaya gelen bu dans, Lombut 
Valkı; Big appeli iflils ettirdi. Her 
kes. genç ihtiyar .Bump a Deyzi• 
oynuyor 

Bu dans, eski zaman dansıdır. 
Bu dansı oynıyan kadın uzun etek 
giyer, gırtlağına kadar kapalıdır. 

Yalnız koJ.ları açıktır. Eldiven -
lidir. Partönerinin yüzüne bak -

maz. Sadece erkeğe sokulur, so -
kulur, toslarla amma sakın başile 
toslar sanmayınız. Hayır, kalça -
sını dansettiği adamın kalçasına 

vurur. 

Vurur ayrılır, bu sefer kar~ -
!ıklı el çıııparlar, dizlerini avuç -
!arına vururlar, sonra yine bir -
birlerine arkalarını dönerler ve 

-
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Soğuğa Dayanır mısınız ? . 
· Buyurun Buz . Lahdine 

Nevyork Sergisinde 
İçine Her 

Buzdan Yapılmış Bir Tabut Vardır. 
Giren Donar mı Dersiniz ? 

• 

SOHBET 

Sayfiyeye giden arkadaşlardan 

biri nasıl vakit geçirdiğini şöyle 
anlattı: 

- Hafif yemek yiyorum, eş 

dostla biraz sohlbet ediyorum ve 
hemen yatıyorum. 

Sosduk: 
- Yatar yatımaz uyuyor mu

sun? ... 
- Çok kere daha evvel uyu -

yorum!. 

MÜNAKAŞA 

İki operatör bir hastannn ba -

~ında münakaşaya giriştiler. 

- Ben sana andokardıt diyo -
rum. 

- Hayır, ben de ariitdir diyo
rum. 

- Hayır, andokardittir. 

- Peki ısrar etmiyorum. Otop-
si ameliyatında anlarız!. 

DELİ 

Deliydi, fakat tehlikeli değildi. 

Bunun için bahçede dolaşmasına 
müsaade ediyorlardı. 

Bir sabah çilek tarlasında çalı-

şan bahçıvana sordu: 

- Ne yapıyorsun? 

- Çileklere bakıyorum. 

- Nedir o döktüğün? 
- Gübre döküyorum. 

Deli biraz düşündü: 

- Tuhaf şey dedi, ıben şeker 

dökerdim. Demek ki deli olduğum 
içinmiş!. 

ÜÇLÜ 

Adam işportada diş fırçası sa

tıyordu. Bir alıcı baktı: 

- Yahu dedi, bunda topu topu 
üç kıl var. 

- Dah:. iyi ya. Biri diş, ibiri el

bise, biri de iskarpin t"mzlemek 

için! 

cTos!. .• sırt.sırta vuruşurlar. 

Ve derhal yüz yüze gelirler. Ka 
dın elini ka1bine k:oyarak selam 

verir, erkek yerlere kadar eğilir. 
Müzik bir vals havası çalar, dan

sedenler dört tur yapıp ayrılırlar 
ve kadın yine arkasını dönüp er

keğe sokulur, sokulur •'l'os!..• 
kalçasını kalçasına vurur!. 
~u dans İngil terenin yüksek 

sosyetelerinde başladı. Dansing -

lere düştü. Bugün Manşı geçip 
Fransayı istila etti, yakında bize 

kadar geleceği muhakkaktır. 

Ancak İngilterede uzun etek.le 
oynanan bu dans, Fransız pliijla

rında mayo ile oynayıyor: Çıplak 
sırt ve çıplak kalçalara tos!. 

- Soğuğa dayanır mısınız?. 

- Ben soğuktan hiç müteessir olmam. 
Bu sözü söyliyenler pek çoktur, fakat böyle söy

liyenlerin soğuktan tirtir titredikleri de çok görül
müştür. 

Soğuktan müteessir olmadıklarını söyliyenler
:len hiç kimse bu işe yanaşmadı. Yalnız genç ve gü

zel bir kadın derhal elbiselerini, gömleğini çıkardı: 

- Ben girerim! dedi. 

Nevyork sergisinde soğuktan müteessir olma
dıklarını söyliyenler arasında bir soğuğa mukave
met musabakası tertib edildi. 

Ortaya büyük bir tabut getirildi. Buzdan ya
pılmış bir tabut. 

Girdi de. Resmimizde gördüğünüz gibi güzel 
kadını çırılçıplak buz tabuta koydular. Kadın her 

beş dakikada bir kere buza elile vurarak hayat işa

reti verdi ve tam bir saat buzun içinde kaldı. 

- Haydi, buyurunuz, soyunup bu tabuta giri-
Bir saat sonra, gene resminıizde gördüğünüz 

gibi kadını buzdan sağ ve salim çıkardılar ve: 1989 
Buz kraliçesi adını verdiler. • 1 

nız .... 

umda 
Kayak 

Kızıl 
Alevler 
içinde 

Sıcak Diyar Sakinlerinin 
J Kış Sporları Kayaktır 

Köşk Ne Suzana 
Kalacak, Nede Annesine 

1-----

Kızı Suzanı yaptırdığı köşke 

adını verecek kadar sevdiği halde 
marangoz Lui neden her önüne 
gelene: 

- Bu köşk ne kızıma kafacak
tır, ne de annesine, ikisini de öl
dürüp köşkü yakacağun! diyordu. 

Acaba sarhoşluk muudu?. Fil
vaki Lui gece gi.ındüz sarhoş ge
zredi. Son zamanlarda işsiz de ka- ı 
lıı:ıca içkiyi arttırdı, parası olına
dı.ğın<lan .karısile kızından para 
istemeğe başladı. 

Kızı Suzan, yirmi yedi yaşında 
bir esmer güzeli, falbrikada çalşı
yor, nafakasını temin ediyordu. 
Fakat babasına para vermiyor -
du. Paranın içkiye .gideceğini bil
diği için vermiyordu. 

Annesi Ma tilıda ev şlerile meş
guldü. Karı kocanın geçimsizliği 
dillere destandı. 
Karı koca her gün kavga eder

lerdL Kız iyi bir kızdı, namuslu 
idi. Birkaç kere nişanlanmış, fa
kat nişanlılar kayınvalide ile ka
pnpederiı• gürültüsünden kaçıp 

kızı terketmişlerdi. 

İşin garibj adamın karısı da sar
hoştu. İki sarhoşun kavgası ta -
hammül edilir gibi değildi. 

Bir güil kadın kocasının yüzüne 
kara!biber attı. Adamı hastaneye 
kaldırdılar. 

Günlerden •bir gün marangoz 
köşkü terlıın etmek istedi. Bunun 
üzerine k&vııa büyüdu. Kadın ra
zı olmıyordu. 

Kayakçılık, kayak sporu aldı 

yürüdü, o derecede ki, kış gün -
leri hiç kar yağmıyan diyarlarda 

bile bu spor rağbet ·buldıu. 

Resmimizde göıüyorsunuz, sı -

cak diyarlarda develere ibinip çö

le gidiyorlar ve kumlarda kayak 
· kayıyorlar. 

Bu işe develer bile şaşıyor! 

Mahcuz 
Tayyare 

lngiltere İ le Amerika 
Arasında işliyen Bir 

Tayyareyi Haczetmişler 
Londradan hayli garib bir ha

ber geldi. 

Amerkia ile İngiltere arasında 
posta ve yolcu taşıyan Karibu a

dındaki deniz tayyaresi Amerika

dan hareket edeceği sırada, adliye 

Lüpe 
Konmak 
isterken 

Yakayı Ele Veren 
Polis Memuru 

Avinyon şehrinde henüz si!Ah 
altına alınmış bir er, izin günün!! 

kırlarda dolaşmakla geçirmek is

tedi. Dağarcığına bir miktar yı

yecek koydu, kır !ara açılıh. 

A:z gitti, uo: gitti, bir aralık yer
de bir cüı.dan gördü. Eğildi aldı, 

açtı. Cüzdanın içinde yüz kırk li
ra para gördü. 

Erin canı sıkıldı. O bütlır. gün 

keyfine buyruk gezecektL Halbu

ki şimdi bu parayı teslim t'trr.<'k 

için merkeze gitmesi lazımdı. 

Geri döndü, merkeze gitti, yol
da bulduğunu söyliyerek paraları 
merkeze teslim ettL 

Merkezdeki rrCemurlar göster
diği bu dürüst hareketinden d•> · 

layı kendisini tebrik ederlerkcr~ 

Polis memurlarından biri bu yüz 

kırk lirayı iç etmeği düşündü. Lü

pe konacak olursa hiç de fena ol

mıyacaktı. Hemen dışarı çıktı v>e 

yol!arda serseri dolaşan bir ta -
nıdığını buldu. 

- Bir er lbir cüzdan getiroi de
di. İçinde yüz kırk lira var. Siyah 

bir cüzdan içinde. Hemen mer

keze gel, parayı düşünrdüğWıü 

söyle, cüzdanı al, sonra paylaşı
rız. 

Adam merkeze gitti, parayı is

tedi. Fakat merkez memurunun 

sorduğu bir iki sual karşısında 

afalladı, yakayı ele verdi, herşeyi 
itiraf etti. 

Bugün lüpe konmak istiyen po
lis memuru tevkifhanede derdi
ne yanıyor. 

Geçen gün kız arkadaşlarile be
raber bir plaja gidecekti. İşte o ı 
gün facia oldu. Saat bir buçukta 
köşk yanmağa başladı. İtfaiye 
köşkün birinci katında iki cesed 
buldular. Bunlar marangozun ka
rısı ile kızıydı. Maranogzuıı yan
mış cesedini de odasından çıkar
dılar. 

memurları tarafından durduruldu: ========= = = ===-

Adam köşke ateş vermiş, karısı 
ile kızını öldürmüş, kendisi de 
kaçacak zaman bulamamış, du -
manlar arasında kalıp boğulmuş
tur. 

- Tayyare 80,000 dolara mah -
cuzdur. 

Bu tayyarenin aid olduğu şirket 

bir dava ka)'betmiştir. Düşen 

tayyai elerinden bin~ki yolcu 

bir ayağını kaybetmiş, mahkeme-

ye başvurarak 80.000 dolar zarar 

ve ziyan istemiş, davayı da ka
zanmıştı. 

İşte bunun üzerine Kariıbuya 
haciz koydular. 

Şirket paraları ödedi. 
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Bir Uzlaşma 
Umulabilir 

(l inci sahifeden devam) 

« Doğu » Vapuru 
Teslim 

Alınacak mı? 

Bir İngiliz Hey' eti de 
Rapor Verecek 

Bugünden itibaren Ucuz Bira 
ve Birahaneler Yüzde 48 Bütün Gazino 

Nisbetinde Fiatları 

Bu sabahtan itibaren her taraf-
t a bira fiyatları ucuzlamıştrr . 

Ucuzlatacaklardır 
.,. ıJill 

yatlarında yapılan son ' ~o ti 
m ünasebetile alelı'.ımurn gaz•,. ıl 
birahanelerde de bir alarUl 1•· 

jcabt 
nisbetinde ucuzlatılması 

Sultan Muradin Yıllarca Ağuşuna 
Girmiş Bir Kadın Değil mi O? 

retile safha safha ve birşey ko
parabilmek ümidile bütün koz • 
lanru oynam1şlardır. Bu tedbir
lerin artık sulh cephesi üzer inde 
en basit bir tesir yapmadığı, a
ğustosun olduğu gibi eyliUün de 

pervasızca k&r§ılanacağı görül -
müştür. Bu vaziyette ve her tür
lü tecavüz ihtimallerini en kuv
vetli tedbirlerle karşılamak kud

ret ve vasfında olduklarını fülen 
isbat eden devletler cephesi kar
şısında Almanya ve İtalyanın h arb 

açabileceklerine inanmak için in
san ya kendisinin, ya onların mec
nun olduklarını hesaba katm ak 
m ecburiyetindedir. 

5300 tonluk Karadeniz tipi va
purlarrmızdan Doğunun mahzur
lu ve noksan bir surette inşa e
dildiğinden teslim alınmıya<:ağını 
yazmıştık. 

Alman tezgahlarının vapurun 
müvazenesini temin maksadile 
yeniden ılavesine Jiizum gördük
leri ağırlığın vapurun wnwni va
ziyetile sür'atine tesir etmiyece
ği ileri sürüldüğü halde hükıi -
melim.iz vapuru ancak tecrube -
lctden sonra teslim alacağını bil
dirmiştir. 

Yeni fiyatlara göre 50 santilit
relik şişeler_ 16 ve 62,5 santilitre
lik şişeler de 20 kuruşa satılacak

tır. 

ğini bildirmiştir. ~~ 
Bu emre .göre e·JVeıce ıs'. 

Şehrimizin muhtelif semtlerin • bir duble birayı 25 kuruşa ıı.l 
'fbareP ı 

deki gazino ve birahane sahipleri gazinolar bugünden ı 1 de 1 
renJer , 

dün akşama kadar ellerinde bulu- kuruşa, 20 kuruşa ve bUlıJll 
nan eski fiyatlı biraların fiyatını kuruşa satmağa mecbur uıııı1 
İnhisarlar idaresine bildirmişler- maktadırlar. Belediye rnelırıfl Cif 

H o 

Fakat Oteki Dedi ki: Mariyi imparatoriçe Yapmak 
' pO a ·"' dir. İdare; bunların ucuzluktan tekmil bira satılan gazı ,,... 

d 1 .,,.... d ki k d 'l !aşarak halkın aldatılıııafll o ayı ...,. a ı arı zararı en ı e-

Hem Sizi, Hem Tahtınızı, Hem Bizansı Kurtarır r ine bira vererek ödiyecektir. dikkat edeceklerdir. biıl' 
Diğer taraftan Belediye İktısad İnhisarlar idaresi bayileıe\'eıt · 

müdürliiğü de dün bütün şubele- nın kilosunu 12,5 kuruştaP 
Gar;tıi Rama 

imparatorluğunun yardımları Os 
manlı Türkleri önünde lunlnıış 

demekmr. Y eg3ııe yapılacak şey 
Osmanlılar la iyi geçinmek ve on
lan kımıamaktır. Hatta, Osman
lı imparatorluğu ile akrabalık te
sisi cihetine gid.ilmek münasib o
lur. 

:tıı.>arator, Fran<;ezin mütale&
la:nna iştirak etmişti. Fakat; ka
rabet tesisi fikrini anlıyamamışiı. 
Sordu: 

- Françez, mütaıl~al.anna işti

rak ederim... LJikin karalıet te -
sisi meeelmini izah eder misin? 

- Haşmetmeab; ikinci Mehmed 
tahta çıkar çıkmaz üvey valıdesi 
Mariyi (Meryum Sultan) Sırbi&

tana yolladı. Bu kadın biraz ih
tiyarlamakla ber~eı· fevkalade 
hesna, mustesna bir dilberdır 

- Evet, bundan bize ne? Bili
yorsun vaktile Mariyı ben ;ılmak 
istemiştim . 

- Haşmetmeoo, ·ou auunıxmn 
talıakkuk.u bugün olamaz ır. ? 

İmparator, Françczin bu akla 
gelmez apaçık mıitalcazı karşısın
da hayretlere düştü ve: 

- Ellısine girmış Sultan Mu
radın senelerce ağuşunda uzan
mış ·bır kadını bana mı teklıf e
diyor.un?. 

Di:ycrek Fran l'lP hıdde•ın ız

har ey'edı. Fakat; ımpara~runa 
ve mılkt.ne çok sadık olan Fran
çez, ımparaoorun ofkeı;ıne hç de 
kızmadı. Sükunetle muk&bele etti.! 

- HaşmetmeM>· Mariyi impa
ratonçe yapmak hem tahtınızı ve 
hem de Bızansı kurtarmak de -
mektir. 

- Ne münasebet?. 
- İkincı Melımedın üvey vali-

desinı alıml§ bulunacaksınıa.? 
- Bilakis ikinci Mehmetli, bıis

bütün sinirlerı<linniş oluruz. 

- Hıç zannetmiyorum, padi -
vah bu karabetin verdiği korku 
dolay.-ile oyalandırılabilir. Ve 
şehzade Orhan da elımizde oldu
ğu içın i•likbalı müemmen kıl -
mak mıimkün oluı . Uste de Sırb 
kralını elde etmış oluruz. 

Jmparaıor; Fren~in mıitaka

larına yav~ yavaş kıymet ver -
:rrıeğ(- lbaşlamıştı. Soy !edikleri ak
la yakııı.dı. Marıyi tezviç eder.;e 
ne de olsa Mehmedın üvey valı

desi olduğu cihetle aralarında ••
mimi münasooatlar teessüs ede
bilirdi. Sonra Sırlııstan krallığını 
da ele alırdı. ~zade Orhan da 
her vakıt ıçin elinde bulundur -
duğu bir komu.. 

İmparator; Fran~eze şu surHle 
mezunıyet verdı: 

- Bır kere· Notaras ile de ko
nuşalım. . Fikirlerıni alalım. 

Fran.çez, evvelce Notarasla ko
nU§muş Mari hırkkındaltl fikirle
rini ta.mamile kaobul ettirm ti. 
Hissettirm~l'fl ımparatorun son 
s&zlenne boyun elıdı. 

Çok geçmeden unparator, No
tarasla konuştu. Fikırlerinı Fran
çezinkı gıbi buldu ve derhal ka
rarını \'erdi. FrançE>zi çağırdı şu 

iradedı> bulundu: 
- Bu ı~e seni memur ediyorum, 

Sırbistana gıt kraldan Mariyi 
ıste ... 

Françez, derhal ve gizlic~ Sır

bistana . .>ollanıdı. Kralla temasa 
gckli. Sı~bistan kralı imparator 
Kootantı~ın teklıfıni hararetle 
kabul etll'_şti. 

Kral, Marıyi çagırdı. Llnam mü
nasible hat~, Marının bu işe se
vıneceğine kanaat getırHek şun
farı söyledi· 

- Mari; çok talili bır kadıll6ın? 
S enelerce Osmanlı imparatoruna 

zevcelik yaptın ... F akat; tali ve 
kader seni bugün kocandan ayır
mış ve oğlunun hainane hareka
tına maruz kılmıştır. 

Fakat; Cenabı Hak seni koru
yor ... Bizans imparatoru Kostan
t;n sana talibdir. dedi. 

Taravet ve ilıüsnünü kaybetme
mı şolan ellilik Mari, kralın bu 
söz~ri karşısında sevinç duya -
cağı yerde birdenbire sinirlendi. 
Kaşlarını çatarak: 

- Hiç böyle şey olur mtı?. 
Diye mukabelede bulundu. Kral 

Marinin bu harekatına hayret et
mişti. Elli yaşında olan Mari ne 
demek i;;tiyordn? Anlamam~ gi
bi davrandı ve teklifini tekrar
J.,dı: 

- Bizans imparatoru sana ta
lr1ıdır füı, ne büyük saadet değil 
mi? 

- Hıçbır vakit, bıliikıs zulüm
diır ... 

- Neden• 

- Ben, Sultan Muradın üzerine 
kımsc ıle eş tutamarr .. 

- Hayret edilretk bir ükir· bu 
derece müslüman olduğunu bil
m "Ordum!. 

- Evet; müslüman 
amma Türkleşhm. 

- Bu rıasıl sôz? 
- BaSbayai;ı bır soz 

t~'n işle . 

olmadım 

Turkleş-

- Müslüma.nlaşmak ile Türk -
leşmek ara.sın.da fark mı var Mari? 

-Evet. 
- İzah eder misin? 

- Ortodokı;luğumu on yedi, on 
sekiz sene Osmanlı sarayında mu
h~aza eltim. Bu halime ne ko
cam Sultan Murad ve ne de et
rafımda bulunanlar müdahale et 
meği hatırlarından bi.ıe geçirme
d iler. Fakat; Türk k.arakterifıin, 
Türk an'ane ve adalının ruhum 
üzerinde yaptığı tesir o derece 
derindir ki; hunu kaJlbl.rnden sil
mek mümkün değildir. 

- Oğlunun (Sultan Mehmedın) 
yaptığı zulüm bir zaruret ve dev
let işidir. 

- Demek Bızans imparatoru 
gibi dünyanın en büyük bir şah
siyeti ile evlenmcyı reddediyor
sunuz? 

- Bilfıterc<idüd' 

- Hayret edile<:ek şey? 
- Hiç hayret etmeyiniz; Su! -

tan Muradın üzerine et tutmam, 
Osmanlı sarayı üzerire hiçbir sa 
raya g.tmem ... 

- Otimanh sarayı dedığin de 
nedir?. Bizansın saray debdeb<> ve 
haşmeti orada ne arar? 

- Evet; Osmanlı sara_vlarında 
debdebe ve darat yoktur Fakat, 
disıp ı in vardır. 

(Devamı var l 

lstanbul larm 
işaretini Bekliyor 

(l inci sahifeden devam) 

)erek taarruzu beklemeğe başla• -
mışlardır. Tecrübe esnasında ci
heti askeriyece alınacak tedbir -
!erle meşgul olan General Hüsnü 
Kılkış ve İtfaiye mudıirü B. İh
san da saat onda vılayete gelmış
lerdir. 

SEFERBERLİK UMUM MÜDÜ
RÜNÜN BEYANATI 

Dahılıye Vekaı~t. Seferberlık 

Umull' müdürü B. Hüsameddin 
bu sabah vıliiyette kendisile gö • 
rüşt:n bır muharrı:rımiıe şu beya
natta bulunmuştur 

sonra saat 2 ile 3 arasında yapıl -
ması da muhtemeldir. Maamafih 
tecrübenin gün ve saatini bizzat 
komı•yon reis ve azaları tarafın
dan bile bilinmemektedır .. . Şehri
mizin her semtinde vücude getı

rilen müdafaa ve yardım ekipleri 
tamamıle hazır vazıyctte tecrübe
yi beklemektedirler. 

Vapurlar en yakın iskelelere 

yotkularını çıkaracaklardır. Tren

lerdeki yolcular da en yakın ıs -
tasvona götürülüp bo~altılacaklar 

veya , hır hancinde emin bır ye

re naklolunacaklardır. Trenlerin 

köprüler gıbi tayyare toplarına 

bedel olabilecek yerlerde durma

sı tehlikelı görülmüştür. 
Adlivede dC' muhakemeler ı~a

reık beraber tahl edılip herks alt 

kata ınecektır. 

TEHLİKE İŞARETİ NE VAKİT 
VERJLECEK• 

Bu itibarladır ki, biz berşeye 
Tağmen Almanya ve İtalyanın 

.artık ~ehdid, .şantaj cepheden 
cepheye asker yığmak usullerini 
b ir tarafa bırakarak şu dakikada 

anlaşmıya can atmak istiyecekle
r ine inananlar arasındayız. Ancak 
bu fırsatı onlara kim verebilecek 
ve aracılığı kim yapacaktır?. Bu 
taayyün ettiği gün biz düı:ıya 

sulhunun tekrar ve umumi şekil
de kazanılacağını zannediyoruz. 

ETEM İZZET BENİCE 

••••••••••••••••••••••••• •• 
Çatalca Asliye mahkemesirı<len: 
Çatalca posta müdürlüğünün 

Mimarsinan köyünden sabık Sa
matya posla müvezzii Hasan Hü
sey;n oğlu Hüsamett.n aleyhine 
a_çtığı alacak davasında Hüsamet
tinin ikametgahının meçhul bu
lunduğu kaydile davetiyesinin bi

la tebliğ iade edilmesine binaen 
usulün 141 ve mıileakibi maddele
ri mucibınce davetiyenin gazele 
ile i'anen t~liği karargir olmakla 
müddeaaleyh Hüsamcttinin mah
keme gıinü olan 4/10/939 çarşarn

'ba günü saat 10 da mahkememiz
de bulunması ilanen tebliğ olu -

ZAYİ 

1929 st•nes ınde İstanbul Birinci 

ilkmektebınden almış olduğum 
şahadetnamcyi kaybettim yenisini 
alacağımdan eskisinin hükmü yok

tur 

113 numaralı Cavıd oğlu Abidin 

················•••ı•ı••••• 
rım saat evvel; yani ilk hareketle
rinde verilecektir. Tekmil tecrü
be bir saat devam edecektir. 

Tayyarelerden hiç bir şey atıl

mıyacaktır. Yalnız bazı semtler
de ve bu meyanda Beşiktaşta in

hidam, Beyoğlunda zehirli gaz, İs
tanbul cihetinde de yangın tecrü
be !eri yapılacaktır. 

DAHİLİYE VEKİLİNİN BUGÜN
KÜ TEFTİŞLERİ 

Şehrimızde bulunmakta olan 
Dahiliye Vekilimiz B. Faik Öztrak 
hava taarruzu tecrübeleorile biz -

zat alakadar olmakta ve tedbirleri 

kontrol etmektedir. Vekil bıı sabah 

saat on bire doğru Bcyazıd ve Fa
tıh mıntakalarına giderek alınan 

tedbirleri gcizden geçirmiş ve ze
hirlı gaz, yardım ekiplerini teftiş 
ederek kaymakam ve nahiye mü

dıirlerinden ızahat almıştır. 

Kendısi tecnibeden sonra ma -

•- Tecrıibe ıçın alınması ıcab

eden bütün tedbirler tamamlan
mış ve ı.eftışler de ıkmal edılerek 
her mıntaka taarruza hazır bir va
zıyete geıırılmı tir Şimdi artrk 1 
iş ·Aliirm'• - •tehlikC' haberı. ışa- j 
retine kalmıştır. Biz de burada 

her an taarruzun başladıgı habe- ı 
rini bekl1yoruz, Tehhke ~aretı tayyarelerın ~e-

h d • · · nden y;;· nevra!ara gidecektır. Taarruzu yabancı tayyaıelerın 1 ır uzerın e gorunmesı 

tahrımıze gtlmekte olduklarını va- ~$.ı1""JOf""~J~~ 

Bu tecrillıelerde beynelmilel 
mevzuata göre bir Alman loidi -
nin bulunarak rapor vermesi icab 
etmektedir. Haber aldığımıza gö
re hükı'.ımetimız bu tecrübelerde 
Alman komisyonundan başka bir 
de İngiliz heyetinin bulunmasını 
muvafık görmüş ve İngiliz loirli
ne müracaa!ta bulunmuştur 

Kiyelde yakında yapılacak te<:
rüibelerde hükiımetimiz İngiliz lo
idinin vereceği rapor üzerine va
puru teı;lim alıp almıyacağını Al
manlara bıldirecektir. 

• 
Danzig işi 
Sulh Yolile 

Halledilir mi? 
Londra 16 (Hususi) - Daazig 

meselesinin ne şekilde halledıle

bilcceği hala bir istifham halinde
dır Salzburg mülakatında bu me
selenin sulh yolu ile halli için İtal
yanın Hitler nezdinde bilhassa is
rarda bulunduğu anlaşılmıştır. 

Almanya bu meseleyi dostane 
bir şekilde halletmek içın, Polon
yaya evvelce vaki olan tekliflerini 
bu defa daha mutedil olarak tek
rarlamış bulunmaktadır. 

Fakat Polonyanın Alman t.aleb
leıini tatmin edecek herhangi bir 
formülün bulunamıyacağı kana
ati -umumidir. İngiltere Danzig 
meselesine karşı vaziyetini de -
ğiştirmiş değildir. Bu vaziyet ya
pılacak her kuvvet tehdidine kar
şı kuvvetle mukabele etmek<tir. 

Romanya Son 
Sözünü Söyledi 

(1 inci •ahifeden devam) 

lar da Transilvanyanın kendileri
ne ilhakını şiddetle arzu ellikle -
rinden bu n utuk her iki millet ü
zerinde de Romanyanın bu hu
sustaki kat'i kararının izahı hiz
metini ifa etmiştir. Macarlarla Al
manlar arasında hususi su rette 
müzakerat devam etmektedir. 
Almanların kanaati ergeç Macar-

re bir tamim göndererek b ir a fi - cektir. ~ 
===========================~___,, 

İngilterede 
Y aptıracağımlz 

Muhribler 
ingiJ.iz teo:gidılarına ısmarfadı

ğımız dört yeni harb gemimize 
konacak isimler, Cumhur Reisi 
tarafından tasvib edilmiştir. Bu 
isimler şunlardır: 

·Muavenet, Nümune, Sultan
hisar, Dcmirhisar •. 

Eski gemilerimize airl olan bu 
isimlerin yenilerine konması de
niz usul ve an'anelerine rnuva.fık 
görülmüştür, rnaliımdur ki Bun
lardan •Muaveneti Milliye., 1915 
ilkbaharında !bir gece hücumile 

Çanakkalede Morto koyunda İn
gilizlerin Golyat zırhlısını batır -
mı.ştır •Nümunei Hamiyet. de 
birçok deniz muharebelerine kah
ramanca iştirak etmiştir. •Sultan
hisar., 90 tonluk bir küçük torpi
tdbot olduğu hal.de, Marmarada 

İngilizlerin A. E. 2 denizaltı ge
misini çetin bir mücadeleden son
ra batırarak mürettebatını eı;ir al
mıştır. Demirhisar da 90 tonluk 

Milli Şef Manevtı 
Sahasında 1 aevo"' 

(1 inci ~ahifeden 

1*yi şereflendirecekler ve F 
yi orada geçireceklerdir. ~ 

JNP· 
MANEVRA MIN'I'Al{l\S ~I 

MUHARElBE BAŞLA ., 
liı11l' 

Edirneden verilen rn3 e'f 
.. ·b· ce J11BP gore, program mucı ın sı' 

b~ 
ra sahasında muharebelere ~ııl' 

bahtan itibaren b~larnıştır ·a • 
ruz mü.\earrız ordurrun asıl 
nızu yarın yapılacaktır. P,; 

İ oP~ ı 
Cumhur Reisi İsmet n ııe .. n..se 

teşrifleri ve manevra mu ,,., 
a~ u·· 

le Ediıne baştan ba~a don ~ 
muhtelif yerlere taklar )'~P' 
tır. 

. ·il 
MİLL1 ŞEFİN DtJ'Nl' 

GEZİNTİLERİ ao 
İsmet İnönü dün akşaJ1161 11 

,~ 
rıın 8 

Floryada yanlarında ye 1 rı 1 
)<Ot 

çocukları oldukla4'ı halde fil · 

bi ı-gezinti yapmı.şlardır- ~ ·~· ,ı 
küçük bir torpildbottu. Çanakka- klbcn de otomobil ile '{e, 

le muharebeleri esnasında, gizli- gttmişlerdir. __/. 
ce Adalar denizinde Ingiliz nak - - ~ 

!iye gemilerine torpito hücumu D IHSAN 9A~I 
yapmış, Manitıı isminde bir nakli- _

1 
G~N· KOi\ AŞl'I 

ye gemisini torpillemiş, sonra, İn- O ırıa ~sr 
giliz muhriıblerinin hücwnuna uğ- !!elsoğukluğu ve ihtilatlar pi•,.ıt 
rayınca Sakız adasında başlan ka- ) f1 pek tesirli ve taze ıışı_dıT~ 
ra ederek oturmuştur . Yeni muh- rlu Sultanmahmud tur ı: ~ 
riblere, bu tarihi iı>imlerin veril- N°· .--:!' 
m esi çok muvafıktır. 

İstanbul Emniyet Sandığı Direk
törlüğünden: 

Gazetemizin 6/8/939 t arih ve 
8 inci sahife, 4 üncü sütununda 
!borçlu Muammer Talip, Müzey
yen ve Ayşe Cemileye iJiin yolile 
yapılan tebliğde birinci derecede 
ipotek göstererek 3/10/ 1338 tari
h inde ya-zılması lazım gelirken 
sehven 3/10/938 t arihinde yazıl

mış olduğu tash ihan ilan olunur. 

EYNİ NEŞRİYAT: b 

Bakteriyolojik ı-ı:~ 
Genç doktorlarımızdall 1,paıl 

tara 1 ı' Sadi Nazım Nirren ,-o r .ı 
B )<ter•. ,, 

neşredilmiş olan a • 1<1!1r 
Harp ismindeki sıhhi b•f ı e ıl ıb , 
mikroplara karşı ? 'ınacalııat11'''r 
çok müfid bir şekilde arı ~t~, 
tadır. Bu kitabı herkesın 1ı•ojl 

a"1rı1 hanesinde bulundurm · / 
ye ederiz. ,,...... .A 

~~~~~~~~~~~~~~~~--::-~ ·------- ,, ıarın mihvere iltihak edeceği mer- ı Devlet Demlryolları ve Llmanlıl 
kezindedir. Bu takdirde Almanya i "li 1 
Macaristanın genişleme ve yeni ifletme u. idareS 1 n Sfl s--;;cıof; 
arazi taeblerihe müzaheret ede- Muhammer bedf'E 17030 lira olan 41600 kg. muhtelif cuı ,.~~ı 
cek, Macaristan da Almanya ile ğı 25/iİ/1939 paıartesi günü saat 15 de kapalı zarf usulü ıle r 
askeri teşriki mesaıde bulunacak- e ,; 

İdare binası:.da satın a 1ınacaktır. 1~1 ı· t' 
tır. Bu ışe grrmek istiyenler in 1277 ,25 liralık muvakkat teJll~ de• 

Salıburgıda bulunan Kont Csaky n u nun \ayin ettiği vesik~ları ve tekliflerıni aynı gün saat J .: r 
nin de Almanlarla bu mevzu üze- l' dı ' '.ılı K omisyon Reishğine vermeleri azım r. . . 0eıı· ~ 
rinde müzakere idame ettiği ayrı- Şarhamele~ parasız olarak Ankarada Malzeme daıresırı ( 
ca kaydedilmektedir. Almanların darpaşada Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılacaktır. ,1 
Macarlardan bekledikleri yardım ,~ .t ** .·s ~' (T bılhassa Romanyaya karşı yapı - Muhammen bedeli 1641 lira 5 kuruş olan muhtelıf cırı :f!BYd i~ 

Verirken: lacak herhangi bir tecavüzi hare- musluklar 28-8-1P' 9 pazmıtesi günü saat (10,30) on buçukta c~Jilt 
ket içindir. Bu takdirde Almanya şada gar b''lası'ldaki komisyon taraiından açık eksilı.rıe ıı- .i 

sıtalarımızla öğrenır oğrenmez der

hal .Aıarm'• emn verilecektır. ıMakineye 

kendi kuvvetlerinden bir kısmını ıtl"'ı .ı' i • E k "T' / alınacaktır. . . al<l<a t ) 
!erile ilan olunacaktır. Bunlar ot- .ısvıcre r za .1 op uyor Balkan cephesme t ahsis eylemek· Bu işe gırmek isteyenlerın 123 1İTa 8 kuruşluk m uV alİ~f 
mege başladıktan sonra da diğer Bern 16 (A...:..)- Beynelmilel vazi:·et do\ayısile iederal rneclis, ten tasarruf edecektir. ve kanunun t ayin ettöğ; vesaikle b irlik te eksiltme giinu sa / 

Bu emre evvela Beyazıd ve Gala
ta kulelerindekı canavar düdük -

mevkilerdekı bütün düdükler de İsvıçrenin iaşesi için bazı ihtiyat tedbirleri almıştır. . . . 11 komisyona -nüıac3atları lazımdır. dağııılt!' 
öleceklerdir. Ayrıca bisıkletli mo- Müessese şeflt>rı işletmelerinı abuk<. veya harb halınde '.5tihsal ka~ ZAYİ Bu işe ait şartnameler komisyondan parasız olarak ./". 
törsiklet!ı polisler, bekçiler tehli- biliyetlerinı muhafaza edecek bır hale getirile<:Pklerdir. A1le reıslen du-. (6140) ~ 
ke ıhbarını mahallelere ve halka de evlerinde i.lıtiyat erzak 'bul~ndu racaklardır. Topkapıda Taş i:lk okulundan al- ......... '1' 
yayacaklardrr. Herkes ilan edılen e e e • e dığım şahadetnameyı zayi et:i".'. - - - ~ 
şekilde hareketedreektır. Yenisini alacağımdan eskısının ' 

TECRliBE YARIN MI YAPı- Nevvorkda Silahlı Haydutlar hükmü yoktur. 
LACAK? J Veli oğlu Abdullah • 

İlk evvela t<'crÜbe:ıın gece yapı- L<>rı rıe« h - Nevyork dE"Vle . - 16 (A.A.)- Sı.ahh ık. nay11uu, çan- _ p 
lacağı kuvvetle tahmin edilmişo,e talarında takrıben 70000 dolar bul~nan ık. oaı•Ka memunır.· gupegun- GÖZ HE K j lU j '"-(11 
de bilahare bunun sureti kat'iye- dl.İz .oyduktan sonra otomobı.lf fı rar etmuılerdır. r ~ Baş, Dı"ş, 1\Tezle, Grı"p, Romat~~_.,- ·~ 
de gündüz icra edıleceği anlaşıl- Pol!E'. haydudları cıvar devle>tın arazisine geçmeden e ·ve. tevkıf Dr. Nuri Fehmi llft 

1 
,.F 

V . b.. 'k b' 'hl' edebi~k ıçin el!-de bu. nan but'lm kuvvet erı harek< I<' geıırmıştrı. d bil 
mıştır. e yıne uyu iT 1 ı - o\mt·ktcdrrler. 1 "ıanbı. Beıe>dıyE-sı k.ırşısında ~evralj' i , kırıklık ve bütiin ai!J"ılarınızı er -

. Sahil muhafaza tay,_•arelerı ar a~tınr;alara ~tırak ' A b k A ~ 
maile tecrube her ay olduğu gıbı i••ıİy•c•r.ııli~~aİİıirıİt•Tael-2m3;21~2İ. ı icabında günde 3 kaşe alınabilir· 
yarınki perşembe gunü öğleden! -- -
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No. 56 Yazan: Rahmi Yağız 

~ l\endisini Bu Kadar Uğraştıran 
Yelkenliyi Mutlaka Batıracaktı 

I!' 

~ r ahtelbahir Yelkenliye Müvazi Seyr Hattını 
Mu haf aza Ederek Karaya Doğru Sürüklendi 

tt~'Yfalar Torna Mehınede çıkı- 1 

&ıbı sÖy len diler: 
g 'IGnıin gözleri bozukmuş an-

~ ını Torna! .. 
:1Jcenlide yeniden telaş aldı, 

~Ü. Cafer reis kıçta, durmuş 
~ ının yanında, tekerleğe sa -
~ duruyor, hem gemiye isti

\ Veriyor, hem de mütema
eıı aöyleniyordu: 

~\'anduk çocuklar ..• Amanın 
, size... Gözlerinizi dört a

tı ~kafirin teknesi peşimzie ta -
il' ~ liele bir oyununa uğra -

iıt kenarı tutsak. Ha bire me-
f· ~ -'llaıı ... 

~ ~"Ye Triton'un dar kuman
' ;uu.arasında hırsından çıldı
. · hu- saate yakındır kendisi

tikçe azalıyor, tahtelbahir avını J 

elden kaçırmak üzere bulunuyor
du. Klavye buna sür'atle çare a
radı; geminin daha fazla sahile 
yanaşmasına meydan vermeden 
açılmak, torpido atma mesafesine 
,girmek, sonra bir torpido ile yel
kenlinin işini bitirmek taraflarını 
düşündü. Çarçabuk bundan da 
vazgeçti. Yelkenliyi önlemeğe ka
rar verdi. Makin• telgrafına: 

- Tam yol ileri!.. 
Emrini gönderdi. Bir ara yavaş

ca preskopu suyun yüzüne çıkar
dı, yelkenliyi gördü. Düşman ge -
misinin hemen pruvasına yaklaş
mış bulunuyordu. 

Preskop suyun yüzüne çıkar çık
maz yelkenliden bir yaylım ateşi 
yapıldı. Klavye dara dar aleti içe
ri çekti, pruva istikametin.de 10 da-

kika kadar ilerledi, gemiden hayli 
açıldığını hesapladıktan sonra 
preskopu çıkardı, baktı.. Doğanı 

bahriden 200 metre kadar açılmış, 
Yelkenli; Triton'un iskele kıç o
muzluğunda kalmı.§lı. Klavye bu 

mesafeyi önlemek için kafi gördü, 
voltaya geçti. Sefinesini üç kerte 

iskeleye aldı .. Triton geniş bir ka
vis üzerinde voltaya başladı .. Ar-

tık mesafe kili idi. Triton pek ala 
suyun üzerine çıkabilir; topu ve 
güverteye alınacak ağır makineli 

tüfek ile kendisine ateş açan yel
kenliyi ateş baskısı altında tuta
rak ona aborda edebilirdi. 

Klavye, tahtelbahir tam yelken
linin pruvası istikametine gelince 
emri bastırdı: 

(Devamı var} 
ll)ahyan, bir türlü ele geçmi

"' ~etkir yelkenliye fena hal-
.\: !anıyordu. !==========================-

• ~ndan koştuktan, sancak ş • d • k • G ı 
e na s~kulduktan, suyun üs- ı m ı ı e n ç e r 
~ Çıkrnaga kalktıktan sonra, 

~ tayfaların kurşunlarile kar- K •• 1 •• •• B • ı 1 
~;~e~~n::eşk:::~: bd;ıı;: oş uyu 1 mez er 

Ye karşı faik vaziyette bulu
:ı ~ôllıtelbahir süvarisini çileden 

, Yordu. 
•r 

· lton, Doğanı bahrinin tam ya-

io..."'.'ku lup da denizin üzerine 
. -..gı sırada, hatta yarı çıkrnıt 
~ •tei;e karşılaşınca Klavye a

Çıktığı kadar bağırdı: 
~ lley ... Kurşun geliyor ... De
~ doldurun. Dalacağız. Don
~~ aksi hareketlerle çalıştılar. 
'ıı 1r~ lıo1 şalan hıwa depoları tek
\, a dı. Triton yeniden suyun 
~la Çekildi, gizlendi. 

'"~ ~~ , e kararını vermişti: 

(S inci ıayfadan devam) 

- Ne oluyorsunuz, yahu, nedir 
bu yaptığınız böyle? 

Hasa, hiddetle cevab verir: 

- Buherif ya zır delidir, ya ki 
çoh sarhoştur. Gece yarısı sokak 
aralarında avazı çıktığı kadar ba-

ğırıyor, ben de işte kendisini sım
sıkı yakaladım, karahola getiri -

yordum. 
Polisler meseleiy anlayınca baş-

sanarak ve köşlüyü göstererek: 
- Ben bunun gibi çıldırmadım 

ki bağırayım!. 

Diye itiraz eder. Fakat biraz 
sonra, öteki mahallelerinin bekçi
lerinin de avaz avaz bağırdıkları
nı duyunca: 

- Adam sen de der, bu kadar 
delinin, divanenin içinde bir ben 
mi kaldım akıllı? Madem ki onlar 
bağırıyor, işte ben de bağınyorum! 
diyip o, sıtma görmemiş sesile fer

yadı basar: 
- Yangın vaaaaaaaarrr ... Rum

elikavağında, Dere.boyundaaaaa ... 
Ve sonra dayanamaz, ilave e

der: 

Tiyatro: -
Piyes Muharriri Var 

Artist Yok! 
Şu BizimSahnemize Giren Genç

lerden Bir Azda Mealeklerine 
itina Bekliyoruz 

za) ile kayınpederi rolünde (Da
mad) ile aralarında 20 yaş kadar 
bir fark vardır. Böyle olması ical>
etmektedir, yani damad kırk ya
şında g~kin bir (jön prömiye)dir. 
Kayınpeder ise 60 lık bir zendost, 
fakat yeknazarda göze çarpan şey 
Şadan Sa~gönül (Raşid Riza) nın 
bütün it.nasına ve gençlik iddia
sına ve kayınpederi uslu lerlemiz 
veya Bay Aydoğdu (Vedad) ın 

yaşlı görünebilmesi içi n müracaat 
ettiği bütün maki>•aj hüner ve us
talıklarına rağmen aralarındaki 

bu tezad yaşına nazaran çok zinde 
ve genç görünen Ra~id R:za ile 
Vedad arasında sahnede çok kU\·
vetli kendis . nı gösteriyor \'e bu 
hal bariz bir suretle hissediliyor
du. Sanki bu roller yanlış taksim 
edilmiş hissini veriyor ve seyirci 
bir an şaşırarak kayınpederi da -
mad mevkiinde damadı da kayın
peder zannetmek tabiiliğine veya 
gafletine r'üşüyordu. 

7-SOM' T!LGKAP-16 ACUSTO'! 1939 

Yüz Yirmi Bin Kişi 
Almanya ya Gidiyor 

( f ünr.ü •ııyfadan t!evam) 
leketlerdeki Almanlara karşı gös
terilen bu itimadım:lığın yerinde 
olmadığını yazmaktadır. 

nasebetle görülen neşriyat ise ~y
le hulasa edilmektedir: 

Yabancı memleketlerde bulu -
nan Alınanların mensub oldukları 
teşk_ibi.t tarafından bir de kongre 
toplanacakmış. 

Diğer taraftan İtalyadan verilen 
malumatla göre Roma hükUıneti 
de Tirol Almanlarının çıkarılması 
etrafında ted'birler alarak buna 
teaHCık eden kanunları çıkarmak
tadır. İtalya matbuatında bu mü-

Bu Almanlar wrla çıkarılıyor 

değildir. Bu Almanlar kendile -
rinde birdenbire hasıl olan bir 
arzu ili anavatanları olan Alman
ya,ya. gidecekleııcUr. İtalya He Al
manyımın dostluğunu çekemiyen
ler şimdiye kadar Tirol Alman -
!arı yii.zünden bir gün Berlin -
Roma mihverinin bozulacağını 

beklemişlerdi. Bunda nasıl al -
dandıklarını a.rtık göreceklerdir. 
Ve saire gibi ... 

O. Denizyollan Umum Müdürlüğünden 
iLAVE l!ANOIRMA SÜR'AT POSTASI 

İzmir Fuarı münasebetile 15 Ağustos tarihinden ~6 Ey!Cıl 

•arihine kadar İstanbuldan Salı günleri 8.15 de Bandırma haltı-
na bırer ıliıve sürat postası kaldırılacaktır. (6238) 

1t" 

iZMIR SÜR'AT POSTASI 
İslanbuldan 20 Ağustos Pazar günü kalkması icap eden İz

m:r sürat po-lası, İzmir Enternasyonal Fuarının açılış merasi
minde bulunmak isteyenlerin bu merasime yetışmeler ni temı
nen yalnız bu haftaya mahsus olmak üzere 19 Ağustos Cumar-
tesi günü saat 11 de kalkacaktır. (6239) .. 

iLAVE IZMIR fOR'AT POSTA~ 1 
İzmir Fuarı münasebctile (Cumhuriyet) \'apuru ilave sürat 

postası olarak 18 Ağustos Cuma günü saat 10 da Galata rıhtımın· 
dan dogru İzm i re kalkacaktır. lzmire 19 Ağustos Cumartesi saat 
11 de Yaracak bu gemi İzmirden 21 Ağustos Pazartesi saat 16 
da hareketle 22 Ağustos Sah saat 14 de İstarı.bula dönerek · ;r 

NOT· Fuar içın alınacak kamara ve güverte gidış - dönıiş 

biletlerınde yüzde elli tenzilat yapılır. (6336) 

- -
Gümrü~ l\.1uhafaza Genel Komutanlığı İst.uı.Jul .. 
levazım Amirliği Satınalma 1'.omisyonunda : 

1 1000 adet el: rr · k torbasının ~6/8/939 cumartesi günü sa.t 11 

de açık eksitnı~s yapıl"caktır. 
2 - Tahmı c . •ut ' :· ı 1300 lira ve ilk teminatı 98 liradır. Nümur ' ,.c 

evsafı komisyoııdıd.ır. l]örü.ebilir. 
3 - istei<ii:HiP gün ve saatinde kanuni ves kalan ve ilk te n t 

makbuılarüe bu lı 1<te Galata Rıhtım caddesi Veli Alemdar han ı cı 

kattaki komısyoııa ~<-lmeleri. 6127 

Gümrük tv"uhafaza Genel Komutanlığı lstarıbul 
Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundön: 

1 - Satııı ulına~ak ~.000 kilo Aero Şel ağır, 1,500 kilo Aero Şel 
fif ve ı.~00 Kilo 3 Y 'l)ıpl Şel yağlarının 18/8/939 cuma günü saa' ı ı 

pazarlığı yapıl•caktır. 

2 - Tahr.1inl bedelı 2275 lira ve ilk teminatı 171 lıradır. Şar.~G " 

komisyo~dad . r. Görüle"ı!lir. 

3 - İsk:dilerm rı gıin ve saatte ilk teminat makbuzları ve k n 
vesikal0 ile Ga;ata Rıhtım ci<ldesi Veli Alemdar Han ikinci kattak ı 

ha-
de 

i"!:ii 

uni 
ko-

~?leye mal olursa olsun, onu 
~ ~r üzen, uğraştıran şu cür
'ı, ~elkenliyi tutacak. ve mu -
~ıı ak batıracaktı. 

larlar gülmeğe.. Başlar amma, 
şimdi işin aslını Hasoya anlatıp da 

kendisini de avazı çıktığı kadar 
pağırtarak bütün mahalleye yan
gını ilan etmek meselesi var. Bu-

nun için: - İçinizden hayır sahibi olan, 
bir koğa su doldursun, yangına 

goşsuuuuuuuun! 

.uzun zamandanberi sahneyi ter- ! 
ketmiş bulunan tiyatro hayatında 
san'at ve bilgisile haklı olarak ı 
şöhret kazanmış ve halka kendini 
sevdirmiş bir aktör olarak tanı

nan (Raşid Riza) bu defa (Ertuğ
rul Sadi Tek'le) birleşerek bir ti
yatro heyeti vüc11de getirmiş ve 
12 ağustos cumartesi akşamından 
itibaren Tepebaşı bahçesinde tem
sil vermeye başlamıştır. Komedi
lerde muvaffak olan Sadi Tek'le 
Raşid Rıza gibi bir san'atkıirın 

birleşmesinden sahne hayatımız 
i.çin çok şeyler beklemek hakkı -
mızdır. Nitekim ilk temsilin verıl
diği akşam havannı biraz serin ol
masına rağmen bahçeyi dolduran 
ve kalabalık bir seyirci kütlesi teş
kil eden halknı bu merakı da adi 
tiyatro troplannda seyredi imiş 
basit bir oyun görmek arzusu de
ğildi. Üstün bir zevke hitab ede
bilecek san' at ve güzellik mefhum
larına uygun içtimai ve faideli bir 
eser seyredebilmekti. Eser Piyer 
Valter'in Lut isimli bir komedisi 

olup kıymetli muharrir Mahmud 
Yesari ta~fından .Saçlarından u
tan• ismi le Türkçeye çevrilmi~tir. 
Piyes'n tercümesinde bu esere 
muharririn gösterdiği itina ,.e has
sasiyeti maalesef sahneye çıkan 

aktörlerimizde göremiyoruz. İyi 
bir üslupla adapte edilmiş ve Türk
çeleştirilmiş olan Fransızların ken
dilerine mahsus nükteleri ekseri
ya bu gibi tiyatro eserlerinin bü
tün güzelliğini, inceliğini, zarafe
tini ve piyesin bütün manasını ih
tiva etmek bakımından mühim -
dir. !Maatteessüf bu nükteler unu· 
tulu yor. Atlanıyor ve söylenme -
den geçiliyordu. Hatta bir yerin
de Şadan Sazgünle (Raşid Rıza) 
yeğeni olan fen doktoru Zeki T<r 
raman (Ertuğrul Sadi) tarafından 
kendisine cEğer para cezasından 
korkmasam seni tokatlarım• den
mesi lazımken bu unutuluyor ve 
tabiatile iş tulüatcılığa dökülü -
yordu. Halbuki piyeste fen dok
toru Zeki Toraman rolü budala 
ve saf bir tip olduğu kadar maddi 
hayat ve para hususunda bir hay
li açıkgöz ve kurnaz olarak gözük
mesi icabediyordu. 

Şadan Sazgönülün İstanbulda 
İnci Tomrıs adında kocasından ay
n yaşıyan bir metresi vardır ki on
dan evli olduğunu saklamakta ,.e 
senede yalnız iki ay kadar Bursa
da ailes nin yanında kaldı .i;ııu söy
lemektedir. asıl ismi de Fazilet

tir. Bu eserde kadın rolü olarak en 
mühim ve en güç bır karakterı 

canlandıran İnci Tomris rolünde 
sahneye çıkan Nebahat rolünü iyi
ce kavramıştı. Canlı oynamı)·a 

muvaffak oldu. Şuh, fettan ve sa
mimi olduğu kadar da havai bır 

kadın tipini yaşatmış ve iki şahsi
yeti birden temsil etmenin gıiçlü· 
ğüne rağmen onu hareket ve jest
lerinde tamamile serbest \'e pış

kin olarak görüyoruz. Piyesle mu
harrırın ifade etmek isted iği ka
rakterlere uygun olarak O) namı -
ya muvaffak olan yalnız Neba -
hatti. Tecrübeli ve kıymetli san'at
kar Raşid Riza sahneye hakim ol
masına rağmen sesinin tonları 

oormalden üstün tabii dereceden 
biraz fazla çıkıyor ve konuşurken 
sesi hep ayni tonda devam ediyor
du. Mütehav,·il olmaktan ziyade 
yeknasak kalıyordu. • misyona gelr.ıeleri. (6213) 

~ ka.rar1a. yelkenliye muvazi 
'I) hattmı muhafaza ede ede ka

' d • it. ogru sürüklendi. 
t~ "Ye preskopu suyun üstüne 

' ağa korkuyordu. Suyun i
'~ kalan preskopta, Triton'un 

·~ tarafında yürüyen yelken
~ •ıı kesiminden aşağı, siyah, 
\ı~ bir gölge halinde görüyor, 
' lbahir b "'eyi takip ~ dıı u go • ., 

~,; 
\;~ lri bir dakika düşündü. Böy-

ı' \ııa '-Ya doğru koşan yelkenli ile 
/' ~ bordaya yürümekten ne 

lı "ardı B esaf-"- •~-i-at 1 . u m """' - ... 
' 

1 ~azdı. Suyun üzerine çık
~ ~~!tanı da yoklu .. Doğanı bah
~aki mesafe git-

- Haydi derler, başla bakalım 

sen de bağırmıya! 
Haso, önce bunu kendisile alay 

HiKAYE: 

OSMAN CEMAL KAYGILI 

Bir Yaz Hatırası 
(4 üncü acıyfadan aevam) ı 

- Çabuk bitir yenge .. Tenise gi
deceğim .. Randevum var. 

- Peki, uzatmıyalım .. Allf bir 
gün annesini yolladı. Beni istedi
ler. Kısmette varmış .. evlendim .. 

A ... Atıf dayım o bahsetti -

ğin Atıf mı?. 
- Tabü, ne zannettin .. 

- Vah, zavallı yengeciğim .. De-
mek, ilk kur yaptığın adamla he
men evlendin ... Ne talihsizmişsin?. 

b. . l•'? - Kız, o ne w;ım "'" ... 

REŞAD FEYZİ 

TARZANIN OGLU] 
~ 
'1. ~it Çekn zenci müşkül vazi

~,, ...... N 
~~ ...,.u. e yapacağını şa-

. r ~Ialt>e-n öldiyse yoluna ra
'' ~t devam edebilirdi. Fa -

''l<I ~ce yaralı ise, mahvo!du-
~ Iİ. Malben onu sağ bırak-
~ ıı._" lanı. ış d" .. .. d Hem , ''lı!ı~ u unuyor u. 
' ın, •ıır sevmişti, onu bu bal-

~'ltı ~ltınak da ıstemiyordu. 
c1 ı. tlorison kımıldıyordu. 

11· ~ •ğıld;, Monsonu kaldırdı, 
"d l!u sırada bır siliıh daha 

~lı:ı1 ~ zene; nehre yuvarlandı. 
Iııon 

• d tabancasını çekti, ko-
1.ı.J~ayıp düşmanını nişanla

en ateş etli, Morlson ba-

No: 44 

şını eğmedi bile, iyice nişan a~, 
ateş ettL Ma!ben tekrar yere duş
memek irın adamlarından birine 

dayandı. 

İki adam, vücudlarile beraber 
gözlerini de kan bürümüş, birtıir
lerine ateş ediyorlardı. 

Cereyan Moriııonun salını u -
zaklara sürükleyinceye kadar vu
ruştular. Morison, tirnı;ah dolu 
nehrin kara suları üstünde can 

veriyordu. 
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Meryem metruk sandığı köyün 
yarısını aşmamıştı ki, beyazlar 
giyinmiş zenciler kulübelerinden 
fırlayıp üstüne hücum ettiler. 

Ya:ıan: EDGAR RAYS 

Meryem kaçmak istedi, kaça
madı. Yakasına yapıştılar, ken -
dini bornuzlu, uzun boylu bırinin 
karş.fiında buldu. 

Meryemin ödü patladı. Bu şeyh

ti. 
Çocukluğunda geçirdiği bütün 

korkuları yeniden geçirmeğe baş

ladı. 

Şeyh kendini tanıyordu. Fil -
vaki büyümüştü, değişmişti am
ma, yüzü yine ayni yüzdü .. 
Şeyh memnun bir sesle: 
- Nihayet yerine geldin ha! 

dedi. 
Genç kız yalvardı: 
- Bırakınız kaçayım, kaçmalı

yım. Takıb ediliyorum. 

Vak'a İstanbulda cereyan etmek
tedir. O gece iki zevk ve sefa ar
kadaşı olan Şadan Sazgönülle (Ra
şid Riza) uslu ve tertem'z ve di
ğer adile de Bay Aydoğdu bera
berce eğlenip gezmektedirler. Fa
kat sonra Şadan Sazgönül yeğeni 
Zeki Toramanın nişanlısı olan genç 
kızla evlenir. Bu kız da sefahet 
arkadaşı bulunan uslu tertemiz 
(Vedad) ın kızı olacaktır. Bu su
retle iki arkadaş ta kayınpeder ve 
damad olarak birbirlerile karşıla
şacak ve yeniden tanışacaklardır. 

Rol icabı damad olan (Raş•d Ri-

Zenci homurdandı: 
- Sahi mi! Kim takib ediyor 

'? senı .. 
- Ha.1i beni kaçırmak istıyen 

bir İsveçli vardt ya, hani kaçıra
cağı zaman sen kurlarmcıtın. İş
le o takib ediyor. 
Şeyhin gözleri parladı. Adam

larına emretti: 
- Pu>uya yatınız, bekleyiniz. 
Bu sırada Malben köye ayak 

bastı. 

Şeyhi görünce geri döndü. Şey
hin adamlarile Malbenin adamları 
birkaç el silah attılar. Malbenin 
adamlarından biri düştü. 

Şey'h Ma~benin adamlarının iyi 
teçhiz edilmiş olduğunu anlayınca 
savaşmaktan vaııgeçli. Peşlerine 

düşmedi, kendi yoluna revan oldu. 
Meryem kolları :bağlı iki mu

harib zencinin arasında yürüyordu 

Köyden çıkar çıkmaz ilk görd~
ğü insan dişleri dôkülmiış eski 

sütninesi Mabunu oldu. 

Kaynana rolünde Müveddet sah
nede biraz yavaş ve ağır hareket 
ediyor hayret veya hiddet gibi 
kuvvetle .fade etmesi liızımgelen 
hisleri layıkile ifade edemiyor, 
rolüne liıkayd kalıyordu. Kendisi
ne kızının ilk nişanlısı fen dokto
ru Zeki Toraman (Ertuğrul Sadi 
tarafından damadı Şadan Sazgö -
nü! aleyhine söylenilen ve İstan
bulda kendi kocasile damadının 

birlikte yaşadıkları sefahet alem
leri anlatılırken Şadan Sazgönülün 
bu gönül hikayelerine karşı ken
disinde hiç bir vakit o hissi göre
miyor ve bir kayınvalidenin böy
le bir halde duyacağı heyecan ve 

Fakat bu arada tanımadığı si
malar da vardı. Hele yirmi yaş
larıı><la Cir genç vardı ki, şeyh 

arkasını dönünce gözlerini ondan 
ayımuy;)rdU. 

Meryem bütün gün ayrılıp ar
kada bıraktıklarını, bilha.,.;a ken
disini bu cehennem hayatından 

kur•aran Korakı yana yana dü -

şündü. 
Bir hurma ağacının altına çö

melmiş böyle acı acı düşünürken 
elini kalbine götürdü. Eliyle göğ
süne sakladığı kağıdı hışırdattı. 

Kiığıdt çıkardı, dikkatle •baktı. 
Bu çocuk kendisiydi. Buna şüp

he yoktu. Peki amma böyle ta
ranmış, iyi giyinmiş bir kız, meç
hul bir zencinin kızı olabilir miy
di? 

Mazisindeki esrar neydi? 

Meryem böyle düşünürken kA
ğıdın üstüne bir gö~ vurdu. Ba
şını kaldırdı, papııtan burunlu 
Abdülü gördü. Arab: 

- Sakladığınız resmi gördüm 

hiddet hislerini bize duyuramı -
yordu. 

Genç kız rolünde Mualla vasat 
olarak oynadı. Komedinin trafik 
bir sahnesi olan İnci Tomrisin ba
yıldığı bir sahnede onun güldü -
ğünü farkediyoruz .. 

Eserin bütünile oynanmasın -
da ve muvaffak olmasında yüzde 
yüz tesiri olan diğer rolların dü
şüklüğünden ve fena oynan -
masından bahsetmiyeceğiz. Yalnız 

arada lisan ve hece hatalarile kar
şılaştığımızı kaydetmeden ve u
nutamadan geçemiyeceğiz. 

Rolü icabı ihtimal düğün ha -
zırlıklarile meşguliyetinden dola-

dedi ver de bakayım. , 
Meryem kaşlarını çattı, cevaıb 

vermedi. 
Arab ısrar etti: 
- Baktıktan sonra yine sana 

veririm. Baban şey'hı sevmediğini 
biliyorum, amma sana ihanet et
mem. Resmi göster bana. 

Meryem resmi verdi, Ara.b baktı: 
- Sensin dedi, senin resmin ... 

Amma nasıl oluyor da şeyh:n kızı 
{lvrupalı elbisesi giyiyor?. 

- Bunu ben de anlıyamadım. 
Hiç görmemiştim, dün İsveçli Mal
benin çadırında buldum. 

Abdül kaşlarını çattı, fotoğrafın 
altındaki yazıları okumağa baş -
!adı: 

- Bunu okudun mu 

- Fransızca. Fransızca oku -
masını bilmem. 

- Meryem, sen;n ceylan ba -

kışlarına vuruldum. Senin esiri
nim. Emret. Şeyhten nefret edi

yorsun. Ben de nefret ediyorum. 

yı şaşıran kayınvalide (Mürüv\'et) 
tören kelimesini türen diye söylü
yor. Neş'eşen bay rolünü oynıyan 
genç bu rolü fena oynamamasına 
rağmen o da affedilmez bir hece ha
tası yapıyor cgören göz kılavuz is
temez. diyeceği yerde cgören kör 
kılavuz istemez• diye sahnede af
fedilmez bir lisan hatası yapıyor. 

San'at bakımından vasat dree
cede oynanan bu oyunda en çok 
nazarı dikkati celbede taraf ak 
törlerin esere hürmetsizliğ ' , ese
ri iyice tahlil etmeden ve rolle 
rini tamamile kavramadan sahn
ye çıkarak oynamıya çalışmaıarı
dır. ALİ SUAVİ KOÇER 

Gel seni kaçırayım. Çölü geçelim, 
ba.bamın yanına gidelim. Benim 
babam bu şeyhten daha kuvvetli 
bir şey'htir. 
Arkasında 'bir ses duyuldu: 
- Ya, demek şeyhten nefret 

ediyorsun? 

Abdül döndü, şeyh arkasında 

duruyordu. Kollarını kavuş'ur 

muştu. Resim Abdülün elindey 
di; hemen bornozunun allına sok
tu. 

- Evet diye tekrar etti, şeyhten 
nefret ediyorum! 

Ve ihtiyarın karnına şiddetli bir 
yumruk savurdu, şeyh yere yu
varlandı, bayıldı. 

Abdül atına koştu, peşlsıra ge
len zencilere birkaç el tabanca at
tı , atına bindi, dörtnala uzaklştı. 
Şeyh, gözleri kan içinde güç 

lükle doğruldu, adaımlanna Ab
dülü takib etmelerini emretti, 
sonra hurma ağacının altında bü
zülmüş oturan Mel')'Amin yanına 
geldi. (Devıımı varJ 

ı 

' . 

' ' . 

c 
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Seçlan beeler, k6klerini 
kuvvetlendirir, d61dll· 
meüai önler, kepekleri• 

• ...LI-..;. m A--~ • 

lngiliz Kanzuk 
Eczanesi 

Beyoğlu - lstanbul 

lstanbul Kadastro Müdürlüğünden : 

, -

BUGÔN 
KUMBAOASlNA 
PAQ~ATAN 
KOÇOK El 

YAWN 
CEI( DEFTElıt'NE 

IMıAATAH 
'· ~OYOK EL 
OLACAKTlll 

Fatflıde Hu.am.bey mahallesinin kadll'Sbranı bi:tti Bu nrahalle 
çevresinde bulunan geyrlmenkullarin sahipleri isimlerile namlarına ta

hakkuk ettirilen kadastro tahrir resimlerini gösterir cetvel Fatih kay
makaın!ıiı dıvanhlnesine ası.hnlfttr. 1 

Bu mahallede tahdid neticesi yapilan plAnlar Sultanahmet Tapu 
dairesinin ün katında Kadutro Fen büroiundadır. 

Mlllk sahipleri 2 ay zarfında bu pl8nları görebilirler. 

K.adaııtro tahdld ve teııbit!ne veya ayni biT hakkın teeçiline vaki 
elacak itira:ı:lar 16 teşrinievvel 939akşamına .kadar müdiriyetiıırize 

~an edilmelidlr. Almi takdirde yapilan tahdid ve te&bit4n hebi 
kat'iyet edeceği Kadastro kanununun 26 mcı madde6i hlikmüııe göre 
ilB.n olunur. (6306) 

~,foça Değirmen Taş 
imalathanesi 
Beyler Usta 

BAKLACI 
Değirmencilerin naz8JI' dikkatine: 
Un, tahin. fındık, kahve, tuz, alçı, nişasta, sübye taşları her yerden 

ucuz satılıı-. 
Hocapaşa Ebüssuııd caddesi 00/1 Sirkeci İstanbul. 

İstanbul Belediyesi 
İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel 

İşletmeleri Umum Müdürlüğünden: 
1 - Bedeli takriben (986) muvakkat teminatı 73.95 lira tutan mü

zaplar (Fusible) Salıpazar ambarına teslim şartile ve pazarlıkla satın 
alınacaktır. 

2 - Pazarlık 26/8/939 cumartesıi günı.i saat 10 da Metro han bina
sının beşinci katınch toplanacak olan komisyonda yapılacaktır. Bu hu
susta ta!si!At almak isliyenlerin idarel'lin Levazım müdürlı.iğüne müra
caat etmel&L 

3 - İsteklilerin ilim edilen gün ve saatte muvakkat teminatlarile 
komisyonda nazır btılunmalan. (6222) 

Deniz Harb Okulu ve Lisesi 
Komutanlığından : 

1 - Bıı yıl Deniz '.isesine alınacak okurların müsabaka sınavları 
4 ve 5 eylfu (;39 g:.inleril'de yapılacaktır. 

2 - Kıı.yıtlı okurların sabahköprüden kalkan 8,45 vapurile okula 
gelmeleri liiıımdır. Jlu vapurdan sonraya kalan okurlar sınava sokul
mazlar. 

3 - Okurldrın yanlarında kalem, kağıd, lastik ve kalemtırll§ bu-
lundurmaları nıecru•.dir 6240 , 

İstanbul Telefon Müdürlüğünden: 
1500 adet siya'ı mücerrit ve 500 adet liıstık şerıt açık eksiltme sure

tile mubayaa edilerektir. 
Her kalem için aşrı tekllide d bulunulabil.r. 
Muhammen bedel (1100) muvakkat teminatı (83) lira olup eksilt

mesi 18/9/939 pazartesi günü saat 15 de mı.idürlük binas:ndaki komis
yonda yapı!J.c&ğından, isteklilerın muvakkat teminat makbuz ve ka
nun! vesıkalarilc muayyen gün ·ve saatte müracaatları. 

Şartnameler her gün Levazım Amirliğlınizde görülcbi~r. (5849) 

K M[ 
Ekzamanın ilacıdır. 

Yara ve çıbanlarda kullanılır. Her Eczanede kutusu 50 kuruştur. 

İstanbul Kadastro Müdürlüğünden : 
Küçük Must !ap1şc imahalle5ınin Kadastrosu bitti. Bu mahalle 

çevresinde bulunan ııayri,;,enkullıµ-in sahipleri isimlerile namlarına ta
hakkuk ettirıien kadastro tahrir esımlerin, gösterır cetvel Fener na
hiye müdür!JgJ divs'lhanesine asılmışıtr. 

Bu mahallede tahdid neticesi yapılan planlar Suıtanahmet Tapu 
dairesinin füt katında Kadastro Fen bürosundadır. 

Miek sahıplerı 2 ay zarfında bu planları görebilirler. 
Kadastro tahdid ve tesbitine veya aynı bir hakkın tesçil edilmedi

ğinden vakı olan itir~zlar 16 teşrinievvel 939 akşamına kadar İstanbul 
Kadastro miıdürlüğüı,e dermeyan edilmelidir. Aksi takdirde yapılan 

tahdid ve tesbiı.n kerbi kat'iyet edeceği Kadastro kanununun 26 ıncı 

maddesine göre ilan olunur. (6315) 

TÔRK(Y 
,~ş 

BANKASI 

T. C. ZiRAAT BANKASI 

Para biriktirenlere 28,800 lira ikramiye verecek 
Ziraat Bllllkasmda kumbaralı ve lhbanız tuarnıf hesablannda en az 59 lirası buluuanl•ra --· 

' •efa çekilecek kur'a ile ·~ağıdaki plina cöre ikramiye dağıtılacaktır: 

4 Aded 1,000 Liralık 4,000 Lira 
4 )) 500 )) 2,000 • 
4 )) 250 il 1,000 » 
40 D 100 fl 4,000 • 

100 )) 50 il 5,000 D 

120 )) 40 ~ 4,800 )) 

160 l) 20 • 3,200 ,, 
DİKKAT: Besablarındaki paralar bir aene 
takdirde % 20 fazlasile verilecektir. 

içinde 500 llıadan aşağı düpnlyeulere ikramiye çılffiiı r. Kur'alar aenede ' defa, t Eylfil, 1 Birincikinun, 1 Mart ve 1 Haziran tarihlerinde çekilecektir. 

Açık Eksiltme ilanı 
22/8/939 tarih sı.lı günü saat 14 te İstanbulda Gümüşsuyu Yüksek 

Mühendis mekte"i <:>ksiltme komisyonu odasında 3481.23 lira keşif be
dellı Yı!Jızdıki T~knik Okulunda arka bahçe duvar inşaatı ve tedri
sat binası tan>'ra•ı açık eksiltmeye konulmuştur. 

Mukavele, eJ<s;!tme. Bayındırlık işleri genel, hususi, ve fenni şart
nameleri, proie, !<eşif hülasasile buna müteferri diğer evrak Teknik o
kulunda görülece\.'ir. 

Mu~ akk9t teminat (262) liradır. 

İsteklilerin en az (2000) liralık bu işe benzer iş yaptığına dair İs
tanbul Vilayetinden eksiltme tarihinden sekiz gün evvel almış olduğu 
müteahhitlik ve 939 yılına ait Ticaret odası vesikalarını ve teminat 
makbuzlle komisyonumuza gelmeleri. (5946) 

DOKUMACI 
Aranıyor. Yedikule Kazlıç~ş
me Mensucat Santral fabrika
sına acele müracaat edilmesi. -

TASHİH 
15-8-939 tarihinde Emlak ban

kasının emlak satışına ait olan ila

nın açık arttırma suretile satıla

cağı yazılacakken sehven pazar

lık suretilc tertib edilmiş Wdu - / 
il.undan tashihi keyfiyet ederiz. 

ROMATİZMA - LUMBAGO - SİY ATI!< 

ARKA - BEL - DiZ - KALÇA AGRILARI 

TESKiN ve iZALE EDER 
Sıhhat velı:iletinin 9 · 10- 935 tarih ve 4-93 numaralı ruhsatını b•' 

Gayrimenkul Satış İlanı 
lstanbul Emniyet Sandığı , 

Direktörlüğünden• 
\Bay Nurı ile Bayan Münevver ve ölü Fatmanın 9900 bes&Pd: · 

sile Sandığımızaan aldıkları (550) liraya karşı birinci derece 'f' 
ettikleri, ve vadesil'dc borçlarını ödemediklerinden haklarınd31~ 
takip üzerine 3202 numaralı kanunun 46 ıncı maddesinin ınatu Alı 
cı maddesine göre satılması icabeden Gedikpaşada eski Divanı) 
Mimar Hayrettın mal:allesiııin Gedikpaşa hamamı caddesi .sO t 
eski 17 yeni 57 kapı 213 ada 29 parsel numaralı kagir bir evın 
bir buçuk ay müddetle açık attırmaya konmuştur. .) 

·rJ!I' 
Satış tapu S!Cil kaydına göre yapılacaktır. Arttırmaya gı ıııil' 

yen 132 lir& pey akçesi verecektir. Milli bankalarımızdan bır ııel 
mına\ mektubı; cia kabul oiun.ır. Birikmiş bütün vergilerle ııcıl 
resımleri ve vakıi icaresi ve taviz bedeli ve dellaliye rüsumu 
aıddir. tıJ!lıl 

Arttırma şartnamesi 23/8/939 tarihinden itibaren tetkik e J3' 
yenlF!l'e Sandık Hukuk İşleri Servisinde açık bulundur~ 
Tapu sicil kaydı ve sair lı.izumlu izahatta şartnamede ve takı~ ff 
da vardır. Arttırmaya girmiş olanlar, bunları tetkik eder at 
çıkarılan geyrimenkul hakkında herşeyi öğrenmiş ad v~ ıtı~ 
Birinri arttumıa 5/10/939 tarfr.ir;e mı.isadlf perşembe günu Ca •ıl 

" vak• kaın Sandığımızda saat 10 dan 12 ye kadar yapılacaktır. ıvıU ·csb 
yapılabilmesi için teklif edilecek bedelin tercihan a1ııunas1 1e(zıı 
gayrimenkul mükellefiyeti ile Sandık alacağını tamamen g ııiı 
ması şarttır. A .. ~; takdirde son arttıranın taahhüdü baki kalııt1lİ 
20/10/939 tarihine müsadif cnıııa günü ayni mahalde ve a) şrl11 
son arttırmaeı yapılacaktır. Bu arttır matla gayrimenkul en çok al~ 
üstünde bırakilacaktır. Haklan tapu sicillerile sabit oJmıyan ve 
!ar ve irtifak hakkı sahiplerini.., bu haklarını ve hususile faıı de t 

rife dair iddialarını ilan tarihinden itibaren yirmi gün ıçıJlreıle 
müsbitelerile beraber dairemize bild'.rmeleri lazımdır. Bu. su ııııı1 
]arını bildirmemiş olanlarla hakları tapu sicillerile sabıt :ı~ııı 
satış bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. Daha fa~la ın k~J 
mak i.stiyenlerin 938/1182 dosya numaras\le Sandığımız hU 

Servisine müracaat etmeleri lüzumu ilan olunıır. 

Jf Jf 

. Dikkat ~ 
Emniyet Sandığı; Sandıktan alınan gayrimenkulü ;pot~ 4' 

mek i.stiyenıere muhamminl!!rimizin koymuş olduğu kıymet~ ı' 
tecavüz etmemek üzere ihale bedelinin yarısına kadar bO 
suretilP k~lay!ı;.- göstermekted:~. (6333) 

Kapalı Zarf Usulile 
Orman Fakültesi Mubayaat 
Başkanlığından : 

Adet Cinıi 

Eksiltıtl 
Koınis1°11 

1 Odunda tazyik, inhina rer, ımukavemetlerini ôl<;me- 1ö 
y~ mahsm, makine. (ı 

1 Sertlik tecrübesi pres makinası. g) 

1 Rakkaslı Ça~pma makinası g:, 
(İstenilen evsaf!arına güre) Yekun ......... 

Muvakkat teminatı: 694 liradır. 

İhale: 25/8/9~9 cuma ıgünü saat: 15 de. . ııı> 
1 - Büyükdcre Bahçeköyde bulunan Orma.n Faküıte~ı ıııff 

ri için yukanda n>Üfredatları yazılı (3) kalem cihaz (Kapa 
1 

!ile eksiltmeye çıkarılır.ıştır. . J,İ> 
2 - Eksiltme İstanbul vilayeti Beyoğlu İstiklal caddesi 

11
,c 

hasebeciliği daıresinde yukarıda yazılı gün ve saatte toP
18 

Fakülte mubayaaı komisyonu huzurunda yapılacaktır. J<S~~· 
3 - EksiltmeyP iştirak etmek isteyenlerin 2490 sayılı. .,,~ 

rifatı dahilinde m. teminat tutarı olan (694) liranın !!Jlezl<~ \ 
ğe yatırıldığına dair makbuzla yeni sene ticaret odası kaJ

1
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ve bu kanunda saıılı evsafı haiz olduklarına dair diğer e'lbİr > 
1.elerile birlikte :Opalı teklif mektuplarını ihale saatinden , 
vel kombyona vermiş bulunımaları elzemdir. ,e ti' 

4 - Şartnameyi görmek ve istenilen cihazların evsaf i ~ı 
!erini ve diğer husu8atmı öğrenmek isteyenler tatil günle:tl~f1 

yükdere Bahçeköyde bulunan Orman Fakültesine müraca 

İstanbul Belediyesi 
'--------------------:-:ıc:iıı 

Husus!, tıı.ksi otomobillerle kamyon ve kamyonetler k0ııJl 
olan 1600 çift rliikanın boyattırılması açık eksiltmeye 1' 
İhale 23/8/939 çarpmba günü sa.at 14 de Dalıni Enciin1Cdnde Ş . ı· a ,,, 
tır. Muhanın1eıı bedeh 1600 lira ve ilk teminatı 120 ır :ıl<~ 

Encümen kaleminde görülebilir. Taliplerin ilk teminat .. ;ııoe 
mektupları ile ihale günü muayyen saatte Daimi Eneli 
malan. (6029) 

Sahip ve nefrlyatı idare eden Başmub# 
ETEM İZZET BENİCB 
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