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Avrupada Sulh Havası Esmeğe 
Ancak, Bu Havadan da Şüphe Ediliyor ve Mihverciler İngiltere İle Müttefiklerinin 

• 
Arasına Kundak Sokmak için Bu Manevrayı Yapıyorlar •• Deniyor! 

.-

30 Günl'iik -- Beşler Konferansı Toplanırsa, 
Mütareke . Sovyetlerin de iştiraki istenecek 

lılilıvercllerin anlllflDIY• 
e.ıı attıkları hııklwıdald 

Doktat nmzanmın teyid e
den en yeni bir alAmet. 

.!_ll&n: ETDI İZZET BENİCE 

9't4lrıı.111a ve İtalyanm b~ 
\et~ içinde ve bir cinnet nö
~ CelnıedlJtçe harb yapamıya· 
lllıı ltı htıklmıdald kanaatimb 
tdi &'6çtlkçe hldiselerle teeyyiid 

Y~. 

..._~0luai nuanmız doğrudur. Al· 

~·- Ve İtalya kıskıvrak bai • 
~· Muharebe ancak bu 
'->~lete fellket eetirlr, hiçbir 
._ ırötUnnez. Eier, dünyayı 
~dar velveleye vermemit ve 
._.

11 
Ütri bu kadar ürkütüp can· 

~ )'le blrlepniye ve tedbir al
~' levketmemiı olsaludı Uç 
llııl-ly ~elWııe kadar belki de 

'iı1clırım harbi~ dedikleri 
' be tanı ile bani muhid 
~ lff.kiyetter temin etmelerine 
~ 'Yucb. Fakat, yanhf tak· 
~ ıllpJo.ıııaJt ıı.tıan, ıantaJ, ttİJı.. 
~~ııua ve ao- ..,;liioıııiı,ı.a. 
~ le ltomplan ve dünya mil
~ llleyhlne hazırladıkları çu· 
!ıııı lııııttn lı:eııdlleri düşmüş bu· 

lı)'orıar. 
~ yumııF-da da ipret et
"1> al.bi artık Almanya ve İ· 
'-it' bUClhı bir harbi detil, an
hlıııı llılll§lnıuun ve enlapanm 
llıı..ı... il, tedblrlni arıyabilirler. 
~ •La Nation Belııea gaze
>o!cı,; Londra ııuhabirinin bu 
~~•rdilf bir haber bizim gö
-, ~ ~U teyid etmekte, Roma 
!'ıı. lUnn otuz günlük bir Av
~ llılitarekesi ve anlaşma kon
-._~ toplanması için Papalık 
~· tavassut ve teşebbllıı 
~: Y•Ptıiını haber vermekte· 

llıı 
~ lı latırlan yazdıtımız ana ka-
teJııı eıı~ bu yolda yeni mal(lnıat 
'-1ı· ~lıttr. Fakat, Londra mu· 
>,111ltlıuıı verdlli haber bazı tAli 
~~ 'llılcları veya noksanları ih· 
~,' '~ bile bulunsa hakikatin 
\ıı ih"er devletleri için hedefin 

ıı 0 dıığu muhakkaktır. 
'-ı 011 llitıer • Kont Ciano müli
lllt ~ili ?u ınaksadla olduğu da 
4-t -ıuıunlmiz ııibi gün ııeçtikçe q- . . 
ı.ı-~ tıya.de anlaşılmaktadır. Al· 
~lt h "e İtalyayı bu yolda ha
lth:~~ ae.,keden dahili mücbir 
ti, l er olduğu da muhakkaktır. 
1'ıiıı lalyan halkı, ne de Alman 

ttt h~b taraftaTı deiillerdir. 
~e,,cım, S uıcı ıcıhifede) 

~=====~=====-
k Her TUrk Genci, 
• &r T Ur k Münevveri 
' Her TUri< için 
ıı 

~t u. haftanın en büyük milli 
"' tdeb; zevki gen·· ve ate•H 
"'\ıh,. . • ., V" 

... rır 

1 t ltAllMt YAGIZ'm 

4LYA'YA AÇIK 
01tıı M EK T U B'unu 

ıı.%aıc_ olacaktır. 
~tııi .1 llnan ve heyecanın bu 

1lldi.faı: 

:~ün ÇIKTI 
~z~tu.n müvezzilerdeıı, a_r.a-

~..o;:==== 

.. 
. . 

Manevra Kıunandanı Oreeneral F abreddin Altay Cumhur Reisi ile B aıvekilimize hattlı.At hakkında 

izahat veriyor 

Manevra Sahasında Bugün 
Muharebeler idde lendi 

Edirnenin Şimali Şarkisindeki Kolordu Müdafaa 

Mihver Devletlerine Göre, Bu Konferansda Cenubu· 
Şarki Avrupası Meselesi de Görüşülecekmiş 

Paris 17 (Hususi) -Kont Cia . 
no'nun Salzburg'ta Hitlerle yaptı
ğı görüşmelerden sonra, Avrupa
nın bugünkü ><aziyetine göre, bir 
konferans aktedilmesi zaruri gö
rülmüştür. Salzburg mükaleme • 
!erinin çok hararetli olduğu anla
şılmaktadır. 

IJ Ciornale Ditalya gazetesi Dan
zgi :rrıeselesinde Almanya ile İtal
ya arasında tam bir anlaşma hasıl 
olduğunu yazmaktadır . 

Lokal Anzayger diyor ki: 
. Almanya ile İtalya tereddüt 

ve yarım tedbirle hareket eden 
devletler değildirler. Ne yapar· 
larsa tam yaparlar.• 

Mussolininin 'bir dörtler kon • 
feransının toplanması hakkında· 

ki fikri iler !emiş bulunmaktad)r. 
Hatta dörtlerin beşe çıkarılması 

da mevzuu bahistir. İngiltere, 

ya. 
Yakında toplanacak olan bu 

konferans yalnız bütün dikenli 
meseleleri halletmeğe uğraşacak· 

Bitler Salzburgcla Italya ıtarıcıye ıuuı•~ ,.....u_ --o· _ 
tır. Bu meseleler arasında bil - ı nubu şarki Avrupası meseleleri de 
hassa Danzig, Orta Avrupa ve Ce- vardır. 

- Kuvvetlerine Karşı Taarruza Gçti 
Şehrimizde Yapılacak Mefruz Tayyare Hücumu 
Esnasında İlk İşaret Beyazıd Kulesinden Verilecek 

!Makineye 
Verirken 

• 
Edirne 17 - Mıntakamızda bü

yük manevralar cereyan etmesi şe
hirde hayatı büsbütün canlan -
dırrnıştır . .rudtert manevralar bil
hassa bugünden itibaren hızını al· 
mış bulunmaktadır. Program mu· 
cibince, bugün Edirne şimali şar
kisindeki kıt'alar karşılıklı mu • 
harebeye giri~ bulunmaktadır
lar. 

Milli Şef İsmet İnönü, Mareşal 
Fevzi Çakmak, bir kısım Vekiller, 
meb'uslar ve yüksek rütbeli ku -
mandanlar manevra sahasında ha
rekatı takip etmektedirler. 

Muharebeler bugün inkişaf ede
cek, yarın Edirnenin şarkındaki 
kıt.'aların karşılıklı muharebeleri 
görülecektir. Harelkatın en ehem· 
miyetli devresi bugün başlamış • 
tır. 

DÜN"KÜ MUHA.REIBELER 
Edirne 16 (A.A.) - Bu sabah 

manevra sahasına giden Mareşal 
Fevzi Çakmak ve yüksek kuman
da heyeti huzurunda başlıyan ha· 
rekatta kırmızı ve mavi taraflar 
mukabil harekete geçmişlerdir, 
Kırklareli mıntakasında kıtaat a· 
rasında başlıyan şiddetli muhare
beler akşama kadar devam etmiş
tir. Görünüşe nazaran bu muhare
beler daha uzun müddet devam e· 

Ticaret Vekili 
Busabah Geldi -Cumartesi Günü lzmire 

Gidiyor 
(Ycızı.n 6 ıncı ıahlfede) 

Milll Şef kara rglih merkezinde 

decektir. Diğer taraftan Edimenin 
§imali ıarki ınıntakasındaki mu -
harebeler de inkişaf eylemekte • 

dir. 1 
Bugünkü harekatta kıt'aların 

gösterdiği yüksek kudret ve ka· 

biliyet bilhassa kayda şayandır. 
Bu harekata ~tirak eden hava 
kuvvetlerimizin uçuş, keşil ve sa· 
ire gibi faaliyetleri her türlü tak
dirin fevkindedir. 

(Devam' 6 ıncı aahifede) 

Türk Milleti, Ordusu 
İle Hem de Pek Haklı 
Olarak Övünebilir 

7 inci Sayfada Nizameddin 

Nazifin Yazısını Okuyunuz 

Almanya Yeni Bir Manevra 
mı Çeviriyor? 

Mütareke ve Sulh Teşebbüslerinin Bir 
lçyüzü Olduğundan da Şüphe Ediliyor 

Almanlar Lehistanda ingiltere Aleyhine Panik 
Yapmak İstiyormuş 

Londra 17 (Hususi) - Siyasi · 
mehafile mensub bazı salfilıiyet
tarların tefsir ve kanaatlerine gö
re son yirmi dört saat zarfında 
Almanya ve İtalyanın 30 günlük 
bir mütareke ve dörtler konfe • 

ransı hakkında teşell:ıbüslere ta -
raflar oldukları hakkında yayılan 
şayialar Almanya ve İtalyanın 
yeni bir mane\ll"asınıdan iharettir. 

;Bugün 2 milyon ask.erini silii.h 
altında bulunduran Almanya ile 
1,500,000 askerini muhtelif mm· 
takalara tahşid etmiş bulunan İ· 
taıyanın bu şayiaları çıkartmak 
ve yaymaktaki maksadları yine 
bu me'lıafile göre bilhassa Polon
ya efk§rı umumiyesi üzerinde 
müttefiklerinin sadakat ve vefa
larına karşı itiınaıdsızlık uyandır

mak, panik yapmak lbu suretle 
Danziyin ilhakını kolay laştırnıak; 
dünya efkarı umumiyesi ve müt
tefikleri nazaniı.da İnyiltere ve 
Fransanın mevküni sarsmaktır. 

Bu tahminleri nazarı itlibare a
lan Londra devlet mehafili der
hal noktai nazarını ifade etmiş ve 

Sovyet Rusya ile Polonyanın da
hil olmıyacağı bir konferansa İn· 
gilterenin asla i<jlirak et.miyece • 
ğini bildirmiştir. 

Lord Halifaks bu hafta içinde 
Londraya avdet edecek olan Çem
berlayne son siyasi vaziyetleri ve 
muhtelif kaynaklardan gelen son 
malumatı 'bildirecektir. 

Kuvvetle tahmm edildiğine gö
re İngiltere Almanya ve İtalya ile 
Çekoslovaleyanın istik.lalini iade 
esası kabul edibnedik.~ müzake
reye girişmemek kararındadır. Bu 
müzakereyi teshil ve tesri için 
Amerika ile Akvam Merlisi ve 
şimal devletlerinin biThassa bu • 
günlerde büyük bir rol oynadık
ları kaydedilmektedir. 

Gölgede 50 Derece 
Riga 17 (A.A.)- Moskovadan 

bildirildiğine göre Sovyet Rusya
nın Uzak Şarktaki aksamında 

şiddetli bir sıcak dalgası hüküm 
sürmektedir. 

Oralarda termometre, göl.gede 
50 dereceyi göstermektedir. 

Ki SACA 1 
Belediyenin Zarar Ettiği 

Ticaret İşleri 
Ebiizziyazade Velid bugün İk· 

damda İstanbul Valisine: 

- Zinhar Lırıncılığa kalkışma· 

ym!. 

Diyor 'e .. ilave ediyor: 

- Belediye hangi ticBTet işine 

girdiyse zararlı çıktı. 

Bizim arkadaşa sordum: 

- Yahu Belediyenin böyle iş· 

Ieri ''ar mı?. 
Yiiziime bakarak ve adeta kah· 

kabaya boğularak: 

- Hangi birisini sayayım .. 

Dedi, de\·am etti: 

- Et işi, süt işi, su işi, banka ~i .. 

Ve .. ilave eyledi: 

- Daha sayayım mı?. 

- Aman yeter!. 

Dedim. •• 
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BALIK UZAKLARA 

NASİL GÖTÜRÜLÜYOR 

Dün bir gazetede okudum: Ba
lık .!Jracı iş" tetkik ediliyQn?Iuş. 

Nedense, istanbulda balık deyin
ce, arkasından zehirlenmeyi ha

tırlarız. Bizim şehrin içinde ıl» e 
alıp yediğimiz balıklardan çoğu

nun bayat olduğu ve bazan da 

vatandaşlan zehirlediği r;vayet 
oiunur. 

Hal böyle iken, buradan balık 
satın alıp, diyar diyar uzak mem

leketlere götürerek yiyenkr, ne 
yapıyorlar, onu merak Ediyorum. 
Ayıb değil ya ... Merak bu işte?. 

ÜÇ YÜZ SENE 

İŞSİZ KALACAKLAR 

Bir Avrupalı doktor, insanlilrın 
üç yüz sene yaşıyılbileceklerini 

ileri sürüyor ve bir yeni iddia or

ta.ya atıyor. Buna, içinizde sevi -
neceltler olaeağı gibi, teessüre dü

şecekler de vardır. Fakat, bazı 
coğrafya alimleri, doktorların bu 

müjdesınden dolayı teliş ve en
dişeye diifmiişler ... Çünkü, in -
sanlar üç yüz sene yaşayınca, tam 

üç yü;: sene vefiyat olmıyacak, 

dünyanın çektiği sıklet artacak -

mış ... Bu suretle, kürei •=mü
vazenesi bozulacakmış ... 

Beonce ou işin asıl za.-ar göre~ek 
tayfası ıskatçılardır. Tamam üç 
yüz sene işsiz kalacaklar-

YAŞINDAN ÇOK 

SABIKASI V AR~llŞ 

K iiçücük bir hırsız yakalanmq, 
mahkemeye verilnüş. Bir de bak
mışlar iti, ne görsünler?. Bacak

sızın, yaşındlMl çok saR:ııkllı var
mı,ş... Yaşadığı sene adedinden 

çok hırsızlık eden çocuğa pek faz
la şaşmıyorum. Yaşından başın -
dan büyük işlere karışan o ka
da:r fazla insan var ki ... Asıl on
lara şaşmalı ... 

BİR ZARAR VE ZİYAN 

DAVASI AÇSIN 

Amerikan gazeteleri korkunç 
ir llı<l'ber veriyor: 

Şu muauam Nevyork sergisi 
zarar edecekmiş .. Çünkü sergiyi 
60 milyon insanın ziyaret edeceği 
tahmin edilerek, büyük masraf
lar yapılmış, milyarlarla dolar 
harcanmıştı. Halıbuki, serginin a
çık kalacağı müddeti:n yarısı geç
tiği halde, henüz, 15 milyon zi
yaretçi gelmiş ... 

Şimdi, .sergi idarecileri, arpacı 
kumrusu gibi düşünüyorlarmış .. 

Bizce bunun seobebi şudur: Bu 
ilkbahard.a1*>eri, o kadar çOk harb 
havası esti ki, kimse, Amerika gi
bi Okyaooslann ötesindeki bir 
sergiye seyahati göze aldıramadı. 

Sergi komitesinin aklı varsa, 
Berlin ve Roma dipromatlan a
leyhine oir zarar ve ziyan davası 
açsın!. 

HAZİN BİR İNTİKAM 

ALIŞ TARZI 

Evkafın su kamyonu bir zavallı 
vatandaşı çiğnemiş, ezmiş! Ev -
kaim güzel sulan var. Hele o 
Defneli}'~ bayılryorum. Fakat, 
mi.lbarek kimya gib:, zemzem gi
bi... Her aradığm yerde buluna
mıyor!. Kimbilir belki de, ezilen 
o vatandaş da bir gün Defneli su
yu aramıştır, bulamamıştır. ileri 
geri söylenmiştir. Bunu, bir hissi
kablelvuku ile duyan evkafın su 
taşıyan kamyonu da, o vatandaı;
tan intı1<aın almak istemıştir 

AlIMED !RAUF 
~~~~~.~~~~ 

IKüÇOK HABERLEfil 
İÇERİDE: l 

_ * S~ye Vekili Hulüsi :Alnaşı 
sene bir çecu'k bakımevi ve ibir do
ğumevi açılacaktır. Vekil kuduz 
müessesesini v.e emrazı zühreviye 
hastanesini gezmiştir. 

* B~iktaştaki Abbasağa me -
zarlığının park haline getirilmesi 
nihayetlendirilmiştir. 

* BO.yükadada yapılan su tesı

satına cereyan temin etmek üzere 
Pendik ·e cıvıı.rı Büyükada ·e 
Heybeliadanm elelktrik cereyan
ları cuma sabahı saat yediden on 
altıya kadar kesilecektir. 

* Belediyede bir şikayet kale
mi tesis edilecektir. Şikayeti o
lanlar buraya müracaat edecek -
lerdır. 

* İngilterenin Türkiye Ataşe
militerliğıne Kolonel A. C. Ar -
nold tayilı olııımıu ·tur. 

* Mısırdan gelecek olan askeri 
heyet burada cumartesi güni.i bek
lenmektedir. 

* Dün şehrimize biri Londra -
dan Balebe, .uıeri .Bombaya ,ı:iden 
iki turist otomobili ve yolculan 
ge lm ışti:r. 

iDIŞAKIDA 

* Memel'in 18 kılomi!tre şar -
- -·· ....... 'Y..._."' .._. ..... U,)C:J i 

şehri hemen kim.ilen denecek su

rette yanmıştır. 

* Paı:to R.iko ahalisi 50 bin im
zalı bir istida vererek, Ruzveltin 

yeniden namzedlığini koymasını 

istemişlerdir. Cumhur Reisi yatı 

ile yaz tati line çıkmıştır . 

* Yeni Mısır kab in 5n teşk ıle 

meıruır edilen Ali Mah i' P ap istı

şarelerlne devam etmekledır 

Balık Satışı 
Nizama Konuyor 
Sıhhiye Vekaleti Bir 

Kodeks Hazırladı 
Memleketimizde balık satış, 

tevzi ve tuzlama işlerinin vazi -

yeti hakkında bir müddettenl:.•ri 

tetkikat fapan Sıhhire Vek!ileti 

bu hususta mu.fa.ssal bir rapor 

hazırlamıştır. 

Bu rapor mütehassıs bir ko -

Plaj Bülbülleri 
l\o. 68 

Onıı ilk önce ı.ekçi ~ giirdü. 
Gaz.noya -1enii: 
-· Bir ac:l.aın vurulıa:ıuş.. kimse 

}-ok :rıu orada? 
Hiç kımse ses vermiyordu. 
Be!Uydı ki henüz gelmemişler, 

ya'lıut uyanmamı~lardı. .Ömer a
kıllı, tecrübeli bır adırmdı. Hemen 
belinden 'kuşağını çıkardı, yaralı
nın omuzunu sarılı. Necdet lboş ye-
1"' kan zayi -eı:liycırdu. Bekçi Ömer 
bu iptidai tedbirle beliti Necdeti 
ölümden lrurtarabilirdi. 

Ömer bir yandan da mütemadi
yen düdük öttürüyordu. 

Çok geçmedi. Necdetin başın

da bir kaç polis toplandı ve bir 

Yazan: hkender F. SERTELtJ 

ıioktor imdada y~ ·aralı· 

mn kanını durdurdtı. 
NecdPtı Bakırköy hastane..ine 

nakl~işlttdi. 

• •• 
GAZETELERDE ÇIKAN BİR 

HABER 

Selin, o sabah erkenden kalktı. 
Valizini hazırladı. 
Ev sahibi ile hesabını görerek, 

bir otomobile atladı. köpıiiye gel
di. 

Karaköy postanesinden Meline 
hitaben kısaca şöyle bir mektup 
yazdı: 

cAbla! Düıı gece Mecdi geldi. 

Yeniden 
Açılacak 

Mektebi er 
lstanbul iki Yeni Orta 

ve İlkmekteb Daha 
Kazanıyor 

Maarif Vekaieti, önümüzdeki 

dem .sen<!si başından itibaren İs
tan bulun ınekteb ihtiyacım kar

şılamak için şımdiden bazı ted 
birler almağa başlamıştır. Bu 

cümleden olarak bu sene Mevla
nekapıda, 22 inci ilk mekteb bi

nasında yeniden bir orta mekteb 

esis edileceği gibi, Kara;;ümrük

te yapılmakta olan orta mekte

bin inşaatı da ikmal edildiğnden 
ve bina maarif idaresince tesel -

lüm edıldiğinden ders senesi ba

şından ,itibıu·en bura.da da tedri
sata başlanacaktır. Bu itibarla İs

tanbul bu sene yeniden iki orta 

mektebe kavuşmuş olacaktır. İh

tiyacın yalnız bu iki mekteble 

karşılanacağı ümid edilmemek-

tedir.. Bunun için mevcud orta 

mek't-blerde yleniden birçok da 

şube açılacaktır. 

18 eylüle kadar devam edecek o

lan talebe kayıd ve kabulü sıra

sında müracaat eden talebe mik

tarının mevcud mekWblerin had

di isti®ısinden fazla olduğu ta -

hak.kule ederse, Vekalet yeniden 

bir iki orta mekteb daha açacak

tır. Bu iş de şimdiden düşünül -

müş ve icalb eden tedbirler•alın
mııştır. 

İlk mekteblere gelınce, Aksa

rayda yapılan 45 ınci ilk mektebe 

tahsis edilocek ıbinanın in:;aatı 

bitmiş ,.e mekteb maarif idaresin

ce tesellüm edilmiş bU.:unmakta

dır. 

Cibalıde 63 üncü ilk melcteb i
çın ya.puan "inanın inşaatı da bu 

günl<!rde ikmal edilerek eylülün 
ilk hattasırıda tesellum ed lecek-
· - · ....... ... ~ .... .)\..U l..->J. U~HIUcUl htua.ren 

bu iki mektebde de tedrisata baş
lanacaktır. 

Bu ıtibarla şehir ıki ilk mekteb 
binaı;ı kazanacaktır. 

Köy mekteblerinin sınıf adet
leri de bu ders senesinden itiba

ren çoğaltılacaktır. Maarif şüra

sın ır verJ , gı karara gôn! bu ınek
teblerde wııf adedi 5 e iblağ t'di

lecckt.r F.akat bu se e bu mek

teblere hır sınıf ılfıve ed.Jmek ~u

retile dörde, gelecek .sene ·de son. 

sınıflan ilave edi:erek beş sınıfa 

çıkarı......:aktır 

miı;yona tetkik ettırilmcl<t~dir. 

Di r taraftan Vekilet bir de 
~balık kodekı;i. vücude getirm 'ş

iir. Bu kodekı; her tarafa ve b!l
ha9Sa beledıyelere dağıtılııcak!ır. 

Belediyeler de kodek.>'tleki hü
kümlere uyarak belediye zabıtası 

talimatnamesinın !balıklara aid 
kısmını tadil edeceklerd.r. 

Bu sayede balık kontrolları e
saslı bir şekilde yapılmış o~acak
tır . 

Zııbıtcı .eni arıyorm'U.i. Bu belıilı 

adtım beııım de başımı atefe ya
kacak diye :korkuyorum,, Florya
dan ayrıldım. Şimdilik nereye gi
deceğimı ben de bilmiyorum. Bu 
mektubı;mu almca mümkü.nse lz
mire veya Konyaya giderek izini 1 
kaybeımeğe çalı~!· 

Seiın mektubu po;i.aya attıktan 
sonra, Kadıköy vapuruna binmş.i
ti. 

Selin -rapurda geniş bir nefes 
aldı. 

- Hele bir kere Necdetin e\'.İ

ne kap.ağı atayım da. ASJl geniş 
ne1 ., orada alacağun. 

Diyordu. Selın gözlerini iyice 
kapayan bir ~pka giymiş ve kim
seye görünmemek içın yan kama
ralardan birine girmişti. 

- Ah, diyordu, şufırtmayı da 
bir atlatabilirısem, bir daha serse
rilik yapmıyacağım ve ressam 
Necdetle ~·lenip bir yuva kurm.a
ğa çalışacağım. 

bmAM: 
Ebüzziya zade Velid cAman Bay 

Vali, sakın fırıncılığa kalkışma

yınız• diyor. 
Kendileriııılen çok rıca ederiz, 

fırıncılarla uğraşnak iç.in başka 
ne tedbir bulacaklarsa bulsunlar, 
fakat zinhar! bizzat fırıncılığa 

kalkışmasınlar, çünkü zaten fa
kir olan ~ehrin bir kaç on bin li
rasının daha ziyan olacağını, ona 
mu!Gıibil İstanbul halkının bir ki
lo iyi ekmek yiyemiyeceğini ken
dilerine temin ederiz. Çünkü se
nelerle yapılan bırçok tecrübe
lerle sabittir ki, Belediye sırf ti
caret v~ ihtisas işi olan hangi te
şıJl>büse girişirse mutlaka zarar 
ediyor, ve bu zararlardan ise hiç 
kimse, hiçbır vakit mes'ul olmu
yor ve neticede bütün bu zarar
lar beyhude yere halkın sırtına 
yükleniyor .. 

CUMHIJJU"fft: 

•Japonya Avrupalıların boğuş

malanm istiyor. başlıklı yazısın
da Yunus Nadı diyor ki: 

•Uzakşarkta Japınya, yalnız 

Çine karşı değil, hatta Ru.syaya 
karşı da harb ediyor. Fakat Av
rupada patlıyacak bir ha1'b eski
sinden daha şiddetli bir umumi 
ham olacaktır. Japonyanm iste
diği Uzakşarkta yalnız ve ser
best kalmak için, l\lvrupa dev
letlerinin birbirlerile tutw;mala
rıdır.• 

TAN: 

M. Zekerıya Sertel diyor ki·: 
cİtalyanlar harlıden korkuyor ve 
akçıyorlar.. bır milletin harb 
edebilmesi için evvela o mL !etin 
ıbapnda bulunan liderlerınin da
vasına in anması, milletine gth·en
mesi lazımdır. 

Halbuki son zamanlarda Mus
solini hakında dünya matbuatın
da görülen malümat, şimdiye ka
dar İta!yan milletini arkasında 
sürükliyen bu liderin ımanını kay
bettiğini, iiıtiyarladığtnı. hasta
landığını, devlet işı.enne ikinci 
..... ~~ ... ~............ ....ıı t.: ıuuuy t: L \ ~l'nH.) ~ 

başladığını gösteriyor. 
Mu.sısolin;, Hitlerin tazyikile, ve 

yahud kendisine yapılacak alda-

335 Doğumluların 
Son Yoklaması 

Kadıköy 35kerlik şube>ıııden: 

1- 33; duğ 'llluları n \"e bun

larla muameı"l e tabi erlerin son 
yoklamal..-ı ' J 1 eylül 939 dan iti-

baren b~ıanacak \'e 31/ l. Teşrin/ 

939 da bitecıekt ir. 

2- Yoklama gıinlt!rı cuma, pa

zarta.;ı ve çarşan1ba günlen olup 

saat 9 dan 12 ye kadardır. 

3- Bu eri rin yoklamıya gele
cekleri giın.: ri gösterir cet ve! ma
halle milmessıllerine verilmiştir. 

4- Gerek 335 doğumlu yerli er
lerin ve gerekse bunlarla muame

leye tabi olarak tecil edilmiş bu
lunanların tayin ve tesbit edilen 

günlerde nüfus cüı.danları ve iki

şer fotoğraf ile .şuıbeye gelmeleri 

ve gelmırenlerin cezalandınla -
cakları ilan o'.unur. 

Selın vapurda giderken, Neode
tın Pelinle yani en büyük kız kar
deşile münasebette bulunduğu"u 
hatta onunla yarı metres hayatı 
y~dığını bLlmiyordu. 

Selin u bulağına şöyle bir haber 
çalınmıştı: 

•- Pelin. Suadiyede çok iyi bir 
adamla yaşıyor. Çok mes'u<.ldur .• 

Selin bundan başka bir şey bil
miyordu. Pelini düşünürken: 

- Ona b]e görünmeğe gelmez, 
diyordu, pofu kard~im olduğunu 
tahk'k edip öğrenirse, izimi yine 
bulurlar. 

Selin Kadıköy iskelesine çıkar 

çıkmaz bir taksiye atladı: 
- Suadiyeye çek ... 
Necdet ondan çok önce gitmişti. 

Selin Kadıköy iskelesine çıktığı 

zııman .ao.t onu yirmi geçiyordu. 
O: 

- eedet benden çok önce var
m~ıT. Şimdi beni istasyonda belc
lre .. 

tıcı ve göz kamaştırıcı vaatlerle 
Alınanyanın arkasından harıbe 

girmiye mecbur olsa 'bile, İtalyan 
milleti harbe taraftar değildir. 

İtalyanlar da hanbden korkımıya 
başlamışlardır. 

Lideri ve milleti ıbu haleti ru
hiyede bulunan bir milletten kor
kulur mu? Böyle bir millet harp 
edebilir nü? 

YENİ &AB.Allı 

Hüseyin Cahid Yalçın •Ağus -
tosun ,kinci yansı• isimli >bugün-
kü başmakalesinde, Ağustosun 

15 inden nihayetine kadar devam 
edecek kısa devrenin bilhassa 
vah im olacağını en salahiyettar 
devlet adamları teslim ediyorlar. 
Böyle bir vehamet mevzuu bah
solıznca, tabiidir ki bir muhare
be çı!Gıibilmek ihtimali vardır. 

Fakat şunu söyleımt!k lazımdır 
ki, Almanya ve İtalya bugün 
mağ!O.b olmuşlardır ve mağ!Ubi
yetlerini anlamışlardır. 
Onların bu karlar atıp tutma

dan, bu kadar meydan okuma -
dan sonra .Oirşey yapamayıp dur
maları, tedafüi bir vaziyete geç
m~ g>lıi davranmaları, Danzigin 
nasıl o!s.ı bir gün Almanyaya il
fiıhak edeceği iddialarile iktifa 
"etmeleri ancak ve ancak bir adz 
eseridir. Başka birljey yapmanın 
imkansızlığın.dan doğmuş bir ne
ticedir.• 

VAKİT· 

Asım Us Karedeniıde yük ve 
yolcu vapurlarını ayırmak lazım 

geldiğini yazıyor. Bu mesele üç 
dört ı;enederııberi zih mi eri ~al 
etmektedir. 

Yolcu ve yükün bir arada ol -
masının en feci manzarası bil -
hassa Karadeniz postalarının dö
nüş'erinde görülüyor. 

Zira o vakit şark viliıyPt lerin
den İstanbula sevkedilmek üzere 
vapurlara tahmil edilen kasaplık 
hayvan sürüleri ile gü\•erte yol
cuları binbirine karışıyor. Bu va
ziyette kamara yolcuların.ın ta
hammül edemediği hayvan pis -
.u..ıuc:.ıWlJ.;. wıcuıarı arasında gu
verte yolct.larının seyahat etme 
!erindeki maddi ve manevi mah
zurları tasavvur etmek kolaydır. 

İlk Tedrisatta Yeni 
Muallim 

Bu seneki ilk tedrisat bütçesi
ne muallim ihtiyacını karşılamak 
üzere 20 muallimlik tahsiı;at ko
nulmuştur. Bu tahsısatla Emır.onü 
maarif memurlugu mıntakasına 

yenıdc'l 20 mwıLim tayin edile 
ceğ . hakkında bir gazete tarafın
dan \'erilen haber yalandır. Bu 
haber üzerine dün maarif mü -
dürlüğüne yüzlerce muallim mü
racaat ederek vazife istemişlerse 
de kendılerine ha.berin yalan ol
duğu bildirilmiştir. Bütçeye mev
zu tahsisatla muallimleri olmı -
yan köy mekteblerine muallim 
tayin edilecektir. Esasen· yeniden 
69 köy mektebi de yapılacağından 
bu iahliısatın bir kısmile bu köy
lere muallim tayin edilecektir. 
Bir kı :m köy mektebleri de, e
ğitmen kur•larından mezun ola
cak o'an eğitmenlerin .idaresine 
verilecektir. 

Diyerek seviniyordu. 
Selin Suadiyeye vardı .. İstasyo

na bakındı. Kimseyi göremeyin
CQ canı sıkıldı. 

Valızini bırakacak yer bulamı
yor. Böylıı ağır bir yükle nereye 
gideceğini bilmiyor, alnından so
ğuk lt'rler dökülüyordu. 

Selin bir müddet dolaştı. Mey
danda kimseler yoktu. 

Selin için yapılacak bir iş var
dı: gazinoya girip oturmak. 
Yavaı yavaş yürüdü. Valizini 

köşebaşında su satan küçük dük
kana bıraktı. Galinoya gitti. 

Denize yakın bir masaya otur
du. 

Plajda tek tük müşteriler gö -
rünüyordu. Bir yaşlı kadın .. İki 
üç erkek. Ve daha uzakta seçeme
diği bir kaç insan başı gördü. 

Gazinoda oturan Selinden baş
ka kimse yoktu. 

Garsona: 
- Komple çay ..• ' 

Evkafın 
Yardımı -·-

imar Planına Göre 
Faaliyete Geçilecek 

Evkaf Umum müdürlüğü bir ta
raftan kendi varidatını arttırmak 
diğer taraftan İstanbulun imar iş
lerinde belediyeye esaslı yardım
larda bulunmak üzere yeni karar
lar almak üzeredir. 

Bu meyanda, Evkaf, Prost tara
fından tanzim edilen ve hükumet 
tarafından tavsıb olunan imar pla
nını nazarı itibare alarak İstan -
bulda bilhassa ticari mıntakalar
da büyük ticaret hanları, halkın 

mütekasif bulunduğu mahallerde 
bir çok büyuk apartımanlar yap
tırmak niyetindedir. Evkaf bun
lar için esaslı tetkikler yapacak 
ve işin maddi imkanlarını hazır
ladıktan sonra derhal faaliyete ge

çecektir. 

Evkaf şimdilik lstanbulda Ye
lli postahane karşısında büyük bir 
han yaptırmaktadır. Bunun inşaa
tı sür'atle devam etmekte olup ya
kın bir zamana kadar tamamlana
ca'.lı:tır. Eminönü meydanının is
timlaki dolayısile o civarda bugün 
ciddi bir .şekilde mevcut olan dük
kan ve yazına ne buhranını bu Va
kıf hanın nl'Sbeten karşılıyacağı 

tahmin olunmaktadır. 

Diğer taraftan Prost planına na
zaran Eminönünde büyük bir ti
caret hanı yapılması lazımgelmek
tedır. Bu hanın inı;asını da hazır
lanacak planlara göre E\•kaf der
uhte e•mek istemektedir. 
Emınöntlnde yapılacak bu mu

r~"".zam han o civarın bütün tıcari 
teşekküllerini iç ne alacak bu su
retle ticari işlerde bir vahdet te
min olunacaktır. 

Merhum Ömer 
Seyfeddinin 
Gemi ki eri 

Merhum edili Ömer Se fe tinin 
kemiklerinin kadıköyünden kal
dırılarak şehir mezarlığında me
şahire tahsis edilen köşeye def
nedi!meı;ine karar verilmiştir. 

Merhumun kemikleri ve meza
rının üstündeki yazılı taş, 21 ey

lfil pazartesi günü mezarından 

kaldır~larak Kadı.köy Halkevine 
getirilecek, -Orada yapılacak me -
rasimi müteakib Zincirlikuyuda
ki şehir ır.czarlığına nakledı: e -
rek orrla gorr.ül.ecektir. 

Beledi)·e diğer semtleı'deki me· 
zarlıklarda bulunan meşahiıın \'e 
tarihi şahsiyetlerın kemiklerini 
de şehir mezarlığına nakletmeğe 
karar vermiş bulunmaktadır. Bun
lar, mezarlıkların ve tarihi mezar 

taşlarının tesbiti ile birlikte tes
bit edilmektedir. Şimdiye kadar 
bunlardan brçoğu teslıit edilmiş

tir. Yalnız Fatih kazasındaki me 
zarlıklar kalmıştır. Burada meş

gul olan bir heyet bugünlerde bu 
mezarlıkta taşlan da teSbit ede
rek vazifesini bitirecektir. Bunu 
müteaklb bütün meşahirin ve 
tarihi şahsiyetlerin kemiklt!rinin 
şehir mezarlığına nakledilmesine 
başlanacaktır. 

Ismarladı. Açlıktan gözleri dö
nüyor; midesi bulanıyordu. 

Biraz sonra çay geldi. Selin kıt
lıktan çıkmış bir insan hamlesiyle 
kahvaltıay sarılmıştı. 

Çay içerken düşünüyordu: 
- Bu adam beni aldatacak ol

saydı, bana yol parası verir ve 
buraya davet eder miydi? 

Selın, Necdetin sözlerine o ka
dar inanmıştı ki.. 

- Bugün akşama kadar burada 
bekliyeceğim. Diyordu. 

Öğle zamanı gelmişti. 
Denizde yüzenler, oynaşanlar 

yavaş yavaş ç·kıp giyiniyorlardı. 

Selinin gö7.jiine birdenbire sa
hile çıkan genç bir kadı.o görün
dü: 

- Ah .. ablam. 
Birdenbire çekindi. Neredeyse 

masanın altına girip saklanacak

tı. 

(Dı>vamı ııarJ 

İngilizler 
Öğretmek 

Dillerini 
istiyorlar 

Yazan: ALİ KE!\fl\L 

Çemberlayn her İngiliz gjbl 
Şekspire meftundur ve büyük şı· 
ir ile iftihar eder. İngiliz Ba~e
kili edebiyat ile çok meşgul 0 -

muş bir devlet adamıdır~ 
Şimdi de kendisi ıngilizceYı mu 
kiliı olduğu kadar dünyaya .yaY~ 
mak için girişilen bir teşebbusu 

En ı· 
başına geçmiş bulunuyor. eô 
leri gelen kimselerden mürekk 

'bir kom!s;:on teşkil edilerelt f ~ 
bancılara Ingiliz dilini en kO a 

"'ğreW 
surette ve en az zamanda 0 . ra· 
cek bir usul bulmanın çaresı a 

"d u· 
nacağı groi mevcud kaç çeşı •• 

su! varsa onlar da birer birer r' 
den geçirilecekmış. ingiliz d 

1 
lt 

nin yabancılara en basit çare~ 
öğretilmesi mevzuu bahsolu oe 
mesele başka memleke!lere n 
taallıik eder bir iş oluyor .. o;:. 
için memleketler arasındaki . r. 
ııasebata göre de bir mana alı~şt 

He.- millet kendi dili ile ifl . ~ 
!U" .. 

eder ve bunda haklıdır, ına n• 
İngiliz lisa.nına gelince çok ıe .• 

. enkl' b' dil d' ıanınnııı gın, r ı · ır ıye sıt 

tır. Bu lisanı basit usullerle b• 111 
bir .ıekle koyarak her yalbaı>Cl0i5e 
öğrenebileceği hale getırmcl< .11• 

yalnız İngilterede de pek ~ 
razlara uğnyacaktır. Sad (/fJ' 

<>e her.kesin anlıyacağı tarza~ 
muş bir Şekspi.nien bahs ~ı!~d 
zımıan buna inarunakta 1e ~ 
caizdir. Çünkü herhangi bir 

1 11, 

dil. ·1 kili ı anlamak • in onun ı ı e 1 • dığı kelimelerle çok a~kın ;ıe
mak l.1zım ki ruhuna nüfU:Z oiO 
b:lısin. Fakat burada Dl~ gil' 
edebi cihetini tetkike J<adar )J.l'· 

meğe lüzum da görii!ınl . ~ 
Çünkü bugünkü in~1 r,ı 
yabanc.ınm öğıfenebil gı. :, • 
.kıoymağa çalışacak olan k0 pjf 
yon edebiyatla meşgul ol~ 
heyet değildir; ikt-.di bir , ıı-' 
vere heyetidir. EV<!t ... .tktpdi Iİ' 
kundan görülünce i.ngil.tere iJe 
careti olan )'abancılar ına~ 
nnı anlatacaklar ~ kend· jl' 

ilıdirilen ne ise onu anlıy~~.iit 
cm basit bir lnıgili7.oeden ~ 1" 
~ebileceklerdir, Bu,günkÜ ıı:, . 
mn ticari ve ild.ınd.i müııııll • 

tında bu keyfiyet gıt~e.~ıll 
miyetini arttırıyor. ~ jlt 
dediğine göre bugün Uıgiuııe; 
alik.adar olan dünya yu 
600,000,000 kişi vaniı.r. . ~ıY 

Bu gidişle iSe Ingiliz 1ısanı <{# 
yaya yayılacaktır diyorlar. fi' 
!nr;izlerin kerıii 1tiraf 1ar~. 
bittir ki bu dil pek kolay d ~ 
Yabancı ağızlaı'da Şekspir ~, 
-şekilden ekle gin;,rek te ,p.J 
farklarile türlıi halkr a1ıına1<t 11et 
Fakat m~külpesetıd oUıra1<~ 
'kelimeyi tam yerinde ve d et1'1~ 
söylemek bahsi burada Ill 

bahsolmuyor. Jı'' 
Başta Çemberlayn olduğu 4~· 

de bu işe girişmiş olanlafl11 t r 
I. w:ıe 

şüncesi yabancılarla ııgı ,tor 
rasında en sade bir şekilde ııı ı~ 
bere ve anla.şma imkanlart11ı 
min etmektir. .~ 

Bu yoldaki mesainin geÇııl~ 
safhalar ile varacağı net•<; ı1&5' 
ve alaka ile takib edilm~_:ı ,#' 
gerektir. Hem edebi ve ıIJW 111" 

d -ııv9 · 
talardan, hem de sırf u · tı jll' 
ticari ve iktısadi münaseob8 

barile. bıJı51 
İngilizceyi sadeleştirmek ıııl' 

ilk nazarda millet'erarası ?°.,ııe 
kası ile alakadar olmaktan:~& 
diğer noktalardan tetkik e 1~ııiJil'' muvafık olacağı zanned~B , 
Fakat dilin milletler ara61 0ııfıY 
!aşmak için nasıl bir vas.ıt• Jı' JI 
ğu gözönü~ getirili.net? 58 

genişlemış -Oluyor. ~ 

Zabıt Katibi Alı0'' ~ıY 
açıl< _hl 

İstanbul adliyesinde P" . 

lunan ehin• kurllj maaşlı ni J' 
katibliklerine, askerlikı.e;ilD lı1 
ve ikmal etmiş ve şeri d• ~nl•r 
lir, en az orta mekteb ıııe~0 as;t 
arasından bil müsabaka :"efil' ~ 
leri alınacağından 1steklı~el$:1.ıı 
murin kanununda yazılı Jı gwtl' 
hamilen 22 ağustos ~39 sa I< ili' I 
saat 14 dü ellide yapılaca J<9d ,ı 
handan bir gün evveline ~# 
bir direkçe ile Adli.ı;t t~ 
Reisliğine müracaatları 



günün Meselesi: 

icra Muameleleri 
Sür'atle Bitirilecek 
Yeni Layihada Nafakaya 

Bilhassa Ehemmiyet Veriliyor 
. lllahkemelerdeki işler gibi aydan 3 aya kadar hapsoluna-
ı~a dairelerindeki muamelele- caklardu. Bilim borçlunun 
.l'iıı de asgari bir zamanda bi- hal ve vaziyetine göre ceza 
tltiı.nesi için Adliye Vekileti miktannı tayin edecektir. Bu 
la!'atmcıan yeni tedbirler alın- yeni tedbirin •nafaka• mese -
ltuısı kararlaşhnlmıştu. Bu su- lesinde çok müessir olacağı zan 
retle icra muameleleri şimdi - edilmektedir. 
~den çok kolaylaştınlacaktu. Diğer taraftan hapis usulü -

Yeni icra 't"e iflas kanununun nün devlet borçlarından kal -
P?ojesj bqgünlerde Büyük dınlması yeni icra ve ifüis .ka-
~let Meclisine verileceği an- nunu projesini hazırlıyan ec-
Lıtıırnaı.tadır. nebi mütehassıs tarafından tek-

..,. . ,___ lif olunmn«a da alakadar ko-
~enı ..... unun 1 kinunusa- -r-

deıı itibaren tatbik edileceği misyon bu teklifi kabul etme-
'-ııııediliyor. Bu proje ile ko- miştir. Yani devlet borçlulan 
llıılan :yeni hllkümlerden birisi yeai icra ve i.flia kanunu mu -
de Öiftndiğinıize eöre •nala- eibin"" de hapsolunacaklardır. 
~ meııeleaidir • A:rn~ temyiz malıkemesi -

1 nin vereceği kararlara karşı 
cra daireleri önünde bekle- tashihi karar 'Ullulü de yeni 

feıılerin 'Oğunu koca!llldan ay-
r.ı-.. • proje ile kabul olunmuştur. 
~ çocuklu, çocuksm Joa - İSTİHKAK DAVALARI 

ılııııar t.,.ırll ettiği görülerek Bundan başka haciz ve icra 
bllJılarnı ıefaletlerinin uzama- satışlarını durdurmak için •is-
IUıa nıeyd@ 't"erilıniyecektir. tihkak iddiası> na kalkıp .. is-

tY?ıca hilen nafaka borçlu - tlhkak davası• açan üçüncü şa-
ına verilen 1 gün hapis ce- hıslar ve bu iddiaların doğru 1 

da çok az görülınektedir. olup olınadıklannın tahkiki 
u sebeble; nafaka borcunu haldrnıda da projeye yeni hü-

enıiyen borçlular asgari 1 kümler konmuştur. 

Vapurlardaki Kamarotlar İçin 
l<ahve Ocakları Kurs 
i e Büfeler Denizyolları Denizyolları İdaresinin 
arafından İşletilecek Yeni Bir Kararı 

ııı.İlıtliııakaae Vekaleti; ııevallıili 
Uleca.vire ve uzak sahiller va

~lll-1 
ltı-ı llrında bulunan kahve ocak-
d Ve büfe işlerinin suiistimal 

~etıine geldiğini görerek bun
r ltısınen ltaldın1masını ka -
~lattırnuştır. 

1,~u vapurlardaki kahve va. ~ü-
er .lıer sene müzayede ile mui

t~;-, 
lıı ::''~e veri.hnekte ve bilahare 
._ lil~lınler bu:ııJan l<JıtıPileri 
,ıe•.-· \it ~myerek en fazla kira verene 

ıılaınaktadırlar. 
Yo~ e~et bu kira işlennrle bazı 
~ llZluklar olduğunu gördüğün
'% bu .~aziyct~ kat'i ~!arak ıs-

J.ııa luzum hıssetmıştır. 
lıı~İifiiniilen şekle göre sevahlli 

b. Utecavİre hatlarmdaki büfeer 
ır 
'laınan ihev ve Suvat vapur-
1'\ı da olduğu glbi doğrudan doğ
d'y~. ~ı levazım mü -

Ad~eri g>lti.kçe art an yoku 

vapurlarımıza lazım gelen müte-
hassıs ka.ınarot ve hademe gfui 

elem.anlan yetiştirmek üzere 
kurslar açılması muvaiık görül
müştüi. 

Denizyollan müdürlüğü vapur
larda yolcuların istira:hailerini te
mın eden ve doğrudan doğruya 

onlarla temas halinde bulunan 
1ıekmil kamarotların bir metod 

dahilinde ;r:elijştCrilmE5~ karar 
vermiştir. 

Bu maksadla badema •kama -
rotlük• bir meslek haline soku
lacaktır. 

Bunun içın de açılacak olan 
kurslara müsta'id gençler ve ter

cilian lisan bilenler alınarak ken
dilerine yüksek ücret verilecek-

tir. Kursları lbiiyük vapurlarda 
muıry:yen bir sta.j devresi takib 
edecektir. <irlu~ tarafından işletilecektir. 

\ı,,,_ .. 
v --.. sahiller vapurlarının gu- !-------------· ı_~ kısımlanndaki kahve ocak-
o~ı ~e büfeler> de; mevkilerde 
d Ugu Veçhile yine idare tarafın
~:ı. doğrudan doğruya işletile -

ll". 

S" llt Fabrikasına Talib 
Olanlar Çok 

İgı.'"'"""' ~ .. uulun sut ışının eo;aslı bir 
l!\ir e ıalalıına karar verildiğini 

' bir çok yerlı. ecnebi mü -

No.10 

~,._ 
~..,r oınuzlannı sıllı.erek: 

d.;;-, lierhalde delınin biri olacak; 

'l' 
~ etııpıar dikkatle yeni gelen a-
lı~0 • bakıyordu. Pek ıyi anlaşı
~l\t l"Uu ki, bu adam sur.at.na ba
lııu • 'kla.oıik bir sıvil polis me -

tu ..,. K . 
)~ "'ı. uvvetli çenesi w: ıri 

l'\ııı ıııı taııı hır aıvil polis memu
\.oı; 1azıırı olan heybette idi. Fa
~ı.ıe eıtlplar şöyle hır irıtıba daha 
~'l<1 etırıışti. Bu gelen polis het" 

'l' e ~ki polisler gibi değildi 
eıııpıar dedi ki: 

tQ,: lıiüfettış efendi, beni deıiuıl 
'-tıtın<dığınıza &On derece müte
~ bulunuyorum. 

~t;tnııJı. kaşlarını ~attı ve dik-
...... e l'eınpıara baktı: 

~eteQSiıı bır yerde gördüm amma, 
._..._ e gordüğiimü hatırlamıyo -
~ıı, d~L 

esseselerin belediyeye müracaat
ları vaki olmaktadır . 

Bu cümleden olmak üzere İn
giltereden tayyare ile g.elen bir 
İngilız firmasının mümessiJ.i.ııden 
maada dun de bir l:iolandalı grup 
memleketlerınde olduğu giin bir 
süt iabrıkası inşasını belediyeye 
tekhl etmışlerdir. Bunlar taze 
sütlerin şehrin her semtıne en 
kısa bir zamanda sevkini teznin e
decek bır proje de teklif etmek
tedirler. 

- O halde fotoğraf iyi değildi 
demckl Fakat bugün öğleden son
ra gazetecilere bir çok fotoğraflar 
dağrlmışsınıı.. 

Fernak blıdenbıre anladı ve 
gözleri ateş gibi parladı. Templa
ra doğru sür'atle yürüdü: 

- Sen! Sen .Aziz. değil misü:ı? 
- Ti kendisi! Ben sizin şumuh-

terem zatın ahbabı olduğunuzu 

bilmiyordum. Geldiğinizi haber 
verdikleri zaman burada kalmağı 
tercih ettım. 

Polis amiri, bu maruf, sergü -
zeştperest adamın, hakimin evin
de niçin bulunduğunu hiç ;dü -
şünmemişti. 

- Delikanlı seni tevkif ediyo -
rum, dedi Fakat birdenbire dur
du. Elini tabancasının bulundu

ğu cebden Çl'kli. 

- Fakat maalesef işte bunu 
yapamıyacaksınız. Siz benim ter
cümei halimi okumuş olsaydınız, 

3 - S O M TEL O & A P - l 7 ACUSTO<; 1939 

- · . -.:;, ' 

•~!IU-fi=t:·B·:ı:ı=t:ı=t!=t•I Deniz / llNJ' ~ 
B . R" DA A Yollarında ~OZQqJ 

ır uşvet avasına Karneler Kendi Düşen Ağlama> Fırıncılardan Ağzı 

Yanan fstanbulJu 
İstanbola yapılacağı farzedilen 

bir hava taarruzuna karşı müda
faa tedbirlerine aid bugün yarın 
bir manevra yapılacağı haberi 
§ayi olunca, halk, ekmeksiz kal
mamak,. isin fırınlara üşüştü. Ta
bii, fazla talcb karşısında, bazı 
zaman, bazı yerlerde ekmek buh
ranı başgösterdi. Halkın bu teiaşı 
yersiz ve beyhudedir. Fakat, bazı 
kimseler, İsianbullulara, bu ha
reketlerinden dolayı fazla safdil
lik atfediyorlar. 

İşte, bu yanlıştır. 
Çünkü kırk kişiyiz, birbirimizi 

biliriz. Bu şehir halkı, olur olmaz 
öyle sebeblerden dolayı ekmeksiz 
kalmıştır ki, artık canına tak de
miştir .Onun bu telaşını hor gör
meyin. Yalnız, telaş etmemesini 
tavsiye edin, vaziyeti izah edin .• 
Fırıncılardan apı yanan İstan 

bunu, şimdi, yoğurdu üfliyerek 
yiyor! 

BURHAN CEVAD 

Belediyenin 
Alacakları 

Daha Bakılıyor 
Muhakeme Müdafaaya Bırakıldı, 
M. Umumi Dosyayı T edkik Ediyor 

Asliye dördüncü ceza mahkeme
sinde dün bir enteresan rüşvet 
davasına bakılmıştır. 

Davanın suçluları Cevdet ve 
Bedri isminde Eminönü merkezi 
mürettebatından iki polis memu
rudur. 

Suçları da Ankara caddesinde 
matbaacı Mchmed Aliıden rüşvet 
olarak 3 lira almaktır: 
İddiaya göre matbaacı Melımed 

Mi geceleri de iş yapmak iste -
miş; fakat bunun için polisten i
zin almak lazım olduğundan bir 
istida yaparak Eminönü merke -
zine başvurmuştur. 

Kendisi aradan birkaç gün geç
tiği halde bu istidasına bir ceva!b 
verilmediğini görünce de işi mat
baa sahibi Nuriye açmıştır. Nuri 
işini çabuk yaptırmak için elin
den gelen yardımı esirgemiyece
ğini söylemiş ve sonra: 

Mehmed Ali kendisine verildi -
ği bir zabıt ve imzalarile tesbit 
olunan bu paralan cebine lroy -
düktan sonra müdiriyetten ay -
rılrrıı.ş ve hadisenin bu gizli tara
fını mafibaa sahibi Nuriye bile 
söy 1-emiyerek ertesi günü tıekle
meğe ba.şlamıştır. 

Filliakika ertesi giMı muayyen 
saatte Cevdet koltuğunda bir çan
ta cılduğu halde matıbaanın kapı
sından girmiş; civarda pusuda e>

Jan memurlardan •biri bunu gö -
rünce derhal arkada.şiarına halıer 
vermiştir. 

Üç memur böylece mantbaanın 
kapısı yakınına gel:mişler ve işa-

retli rüşvet paralannın Cevdete 
verilip onun tarafından alındığı
nı kendilerine 'bildirecek. olan 
Mehmed Alinin gizli parolasını 

heyecanla beklemeğe başlamış -
lardır. 

Onlar ~kleşirlerken de içeride 
Mehmed Ali Cevdetle konuşmuş 
ve bilahare de masanın üzerinde 
duran 3 !ırayı kendiısine vermiştir. 

uidib Gelme Biletlerde 
Büyük Tenzilat 

Yapılacak 
Devlet Demiryolhrında olduğu 

gibi, Devlet Denizyollan idaresi 
vapurlarında da yolcular ıçın 

•aylık•, •ÜÇ aylık> ve büyük 
tenzilatlı '. ıirnelerin satışa çıka

rılması kararlaştırılını.ştır. 

Bilhassa tekmil Karadeniz ve 
Akderuz iskeleleri için vücude ge-
tirilecek olan bu tenzilatlı kar -
neler sayesinde gidip gelme bil-et 
alan yolcular büyük. mikyasta ten
zilattan istifade edehlleceklerdir. 

Diğer t&raitan İzmir fuan mü
nasebetile ihdas olunan gidip gel
me % ele 50 tenzilatlı biletlerin 
satışına da öbürgün başlanacak
tır. 

Kasablar Hafta Tatili 
İstiyor 

Kasaıblar Belediyeye müracaat 
ederek kendilerinin de berberler 
gibi hafta tatiline IM>i tutulması
nı istemişlerdir. Belediye bu la
lwi hukuki bakımdan tetkik et
mektedir. 

12,5 Milyon Lira 
Mürurü Zamana 

Uğramış 

•- Benim Eminönü merkezin
de tanıdıklarım vardır. Mesela 
Cevdet bunlardan biridir. Eğer 

muamelenin çabuk bitmesini is
tersen bir •kahve parası• vermek 
i:yi olur. demiştir. 

Kendisini ibekliyen mukadder .. , .. , •-• •• •• •••••••••••• ..... , ...... ,.., ... , ........... , ..... , .. ,_,, 

Belediye muhaısebe müdürlü -
ğünce muhasebe kuyudatı üze -
r:inde yapılan tetkikat neticesin
de belediyenin şim:l1ye kadar 12,5 
milyon liralık vergi ve resminin 
mükellefler üzerinde kaklığı ve 
bundan bir kısmının, memur nok
sanından dolayı tahsil edilemi -
yerek müruru zamana uğradığı 

görülmüştür. Bu sebe!xlen dolayı 
muhasebe kadrosunun, yeniden 

60 memur alınmak surMile tak
viye edilmesine karar verilmiştir. 
Bunlaıı'dan 50 si 20 şer liral ık, 
10 u da 10 ar liralık asli maa lı o-

~ıır. l'ı.ll'-Cll\. ~----ı.... -=---
baka imtihanında mu~affak o -
!anlar bu vazifelere tayin oluna
caklardır. 

Dahiliye Vekili 
itfaiyeden Memnun 
Dahihye Vekili Faik Öztrak 

dün sabahleyin bir müddet vila
yette vilayet ve sefeı!berlik işle--. 

rile meşgul olduktan sonra itfa
iye müdürlüğüne giderek şe-hir 

itfaiyesini teftiş etmiş ve bazı it
faiye muamelatını gözden geçir
miştir. 

Faik Öztrak, bu tetkiklt>rd<>ll. 
memnun olmuştur. 

Vekil itfaiyeden ayrılırken tef
tiş defterine şöyle bir yazı yaz
mıştır: 

•- Her zaman fedakarlıklarını 
görüp işittiğim itfaiyeyi kendi yer
lerinde gördüm, tetkik ettim. Te
mizlik ve intizam, icallııııda feda
kirlık ruhunu aksE'tti.ren bu mü
esseseden, memnun ve ümidle ay
rıldım. 

Dahiliye Vekili 
Faik Öztrak 

Mefımed Ali; •kahve parası•n
dan maksad ne olduğunu ve bu
nun kaç kuruştan ibaret bulun -
duğunu sorunca da öbürü manalı 
bir tebessümle •rüşvet• i ihsas et
miş ve gülerek: 

•- Canım mürv<'te endaze olur 
mu ya? .. Sen ne kadar verin>en 
ver!.• 

Dedikte-n sonra ilave etmiştir: 

•- Meseliı 3 - 5 lira birşey!. 
Nurinin bu tavsiyesinden son-

ra Cevdet bulunmuş ve güya o
nunla ertesı gün için mutabık ka
lınmıştır!. Fakat Mehmed Ali 
biraz düşününce; esasen hakkı o
lan hır iıı için cE'biııdcn fuzuli ye--
- ., c U-- ·-·-a,,.;.,. hir ~ tinU
rU olmıyacağı netiesine varmış o
lacak ki 1'alkıp kendi kendine em- \ 
niyet müdürlüğüne giderek işi 

ihbar etmiştir. 
Bunun üzerine alakadar sivil 

memurlar celbedilerek hemen bir 
plan kurulmuş; Cevdctin parayi 
almağa geleceği ertesi gün için 
memurların saklanacağı yerler 
tes.bit olunmuştur. • 

Bila.hare müdir,yet kasasından 
3 tane gümüş lira alınarak Meh -
med AJ;nin gözleri önünde bunlar 
işarntlenmi§tir. 

Paralara konulan işaret üçünün 
de yıldızlarındadır ve bu yıldız -
!arın her birinin muhtelif yerle-
rine münasib bir çivi ile üçer nok
ta konmuştur. Fakat •bu noktalar 
ancak işi bilen biri tarafından 

dikkatle bakıldığı zaman görüle-
bilecek. paraların işaretlenmiş ol
quğuna vfıkıf bulunmıy8'1lar ta
rafından ilk nazarda farkedilme
sine imkan bulunmıyacak şir şe 
kilde kazındığından tuzağa düşe
cek olanın - velevki ne kadar kur
naz ve ihtiyatlıolsa - da şüphe -
lenmesine meydan bırakılmamış
tır. 

iikıbetten h:,ıoberdar olmıyan Cev
det de bu paraları a:lmıştır. 

Tam bu sırada da Mchmed Ali 
oturduğu yerden ayağa kalkmış 
ve sözde kahveciyi çağırmak içın 
ma!lbaa kapısını açıp dışarıya: 
•- Kahveci ... Kahveci. diye 

seslenmiştir. İşte .bu sesleniş 
haı<~ket memurların ibekledikle-
ri ve işin muvaifakiyetle bittiğini 
bildiren paroladır. Ve bunun ü
zerine iki memur içeriye girmiş
ler, birisi de ihtiyaten dışarıda 

kalmıştır. 

Mehmed Alinin her hareketini 
büyük bir dikkaf ve kuşkunlu.kla 
tak.Jb eden Cevdet kapının açılıp 
ıçcriye iki sivilin girdiğini göriin
- h""""" ,v•~iv'1li onlo~ pihi ol
mu§ ve ha,ıenn<len mesıeKdB§ oı-
duklarını sezdiği sivillerin ken -
disine yaklaştıklarını anlayınca 

da titriyerck teliiş ve heyecana 
kapılmıştır . 

Memurlardan biri bu esnada 
sükunetle kendisinin yanına gel
mj.ş ve elini arkadaşça omuzuna 
koyarak sükünetlc: 

•- Bay Cevdet telaş VE' heye
cana lüzum yok. Sakin olunırzı .• 
dedikten sonra i'3ve etmiştir. 
•- Sizin hakkıfıızda bir isnad 

var. Biz müdiriyet memurlarıyız. 
Emir aldık. Üzerinizi arıyacağız!. 

Bu son cümlelerle büSbütün fe-
nalaşan Cevd<>t de cebri bir me
tanetle: 
•- Buyurun arayınız• deımiştır. 
Bunun üzerine kendisinin cep

leri ve her tarafı aramnış; fakat 
hi<,ibir şey bulunamamıştır. İki 
memur tereddüd!' düştükleri sı

rada masanın üzerindeki 'bir çan
tayı görmüşler ve bunun Cevdete 
aid olduğunu anladıktan sonra a
çınca içinde işaretli 3 lirayı bul
muşlardır. 

Bunun üzerıne suç'lu memur 
müdiriyetc götürülmüş ve tahki-
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cAziz• denilen adamın tevkif e- 1 
dilemiyeceğinı pekala öğrenmiş 

olurdunuz .. 
Fernak hiç sesini çıkarmadan 

kendisine karşı tevcih edilmiş o
lan tabancaya bakıyordu. Temp -
Jar bir an düşündü ve korktu. E
ğer karşısındaki iri yapılı ve kuv
vetli olduğu bir bakışta anlaşılan 
adam taarruz etmeğe kalkarsa 
muhakkak ateş etmeğe mecbur o
lacaktı. Fakat Fernalı öyle bir şey 
yppmadı. Aradaki me.;afeye go
re muhakkak Fernak'ı öldürür ve 
Nevyork zabıtası da böyle bir me-
muru kaybetmiş olmaktan hiç bır 

1 

şey kazanmış olmazdı. 

Fernak omuzlarını silkti: 
- Ben bu vaziyetten bir şey an

lamıyorum, dedi. 
- Efendim, '.ostane bir ziyaret. .. 

Siz de lfıtfen oturunuz. Eğer gü
lünç fıkralar biliyorsanız, söyle -
yiniz. biz de biraz gülelim. 

Polis müfettişi bir sandalye aldı 
ve gözlerim Templardan ayırma
dan oturdu. 

- Siz buraya ne yapmağa gel
diniz? diye sordu . 

Templar verinden doğrulmağa 
çalı~an hiıkıme, ehle oturmasını 

ihtar etlikten sonca dedi ki: 

- Ben de ayni suali size sormak 
istiyordum. 
Müfettiş hiıkimın yiızüne bak

tı. Bu bakışlarda hlıkime karşı bir 
nefret sezmemek kabil değildi 

Polis müfettişi: · 

- Ben de buraya her halde si
zin soracağmız suallere cevab ver
meğe gelmiş bir adam değilim, de
di. 

- Olabılir. Fakat siz ikinız, bi
riniz adlıye, diğeriniz polıs cephe-
sinden haydudlar tarafından satın 
alınmış insanlarsınu. 

· Fernak kaşlarını çattı, Nater san
dalyesinden bir kere daha doğ -

kat derinleştirilince bu işte ar -
kadaşı Bedrinin de kendisile be
raber olduğu şüphesi uyandığın
dan ikisi de mahkemeye veril -
mişlerdir. 

İşin bir iftira olduğunu söyli
yen Cevdet mahkemede kendi -
sini şu şekilde müdafaa etmiştir: 

•- Boo Eminönü merkezinin 
adli taıhkikat memuruyum. Bina

enaleyh bu kabil ruhsatiye ve 
tahkikat işleri.le uğraşmam. Mat

baa sa:lıibi N uridcn a~·acağım var
dı. Matbaacı Mııl:ımcd Ali de Nu

riye borçlu olduğundan kemisi 
ou borcuna mahsUıben ba.ıa para 
vermesini MMımed Aliye söyle -

IDJ~,ti;,Jş~e.J-!.t>~~~-~l~dl'1!_ ~·-
borcuna mahsUıben alınan bir pa

radır. Kat'iyyen rüşvet değildir. 
Uzun seneler polis meslekin.de 

sadakat ve namusumla çaıştığım 
ve hayatımı yalnız vazifeme has

rettiğim için tıöy ~e hır küçükJüğe 
tenezzül etmem-.• 

Diğer maznun Bedri de kendi
sinin meselede kai'iyyE'n aliikadar 
bulunmad;ğını iddia etmektedir. 

Dünkü ce-lsedc d>nlenen mal -
baacı ME!hmed Ali ise parnyı rüş
vet olarak verdiğinde ısrar et -
miştir. 

Nuri ise kendisının ·bu huswıta 
Mehmed Aliye hiçbir tavsiye ve-
ya tavassutta bulunmadığını söy

lemiş ve fillıakika Cevdetin iddia 
ettiği borç meselelerinin doğru 

olduğunu illive etmiştir. 

Bi'.filıare müddeiumumi dosya
yı tetkik etmek üzere istooıiş ~e 
muhakeme müddeiumuminin id
dianamesini hazıdıyarak maz -
nunlann avukatları Kani Nazım 
ve ŞeriLn müdafaalarını yapma
ları için ayın 2.1 inci pazartesi gü
nü saat 15 rc .bırakılmıştır. 

ruldu. Müfettiş dedı kı: 
- Acaba sizde başka hikiıye -

Jer biliyor musunuz? 
-Jiem de çok bi!.rım. hterse -

niz anlatayım: evvel zaman ;çinde 
çok zengin bir şehir varmış. Hem 
de dünyanın en zengin şehri ... 
Yüksek kulelerinin başları bulut
lara karışırmış. Sokakları altın kal,. 
dırımlarla döşeli imiş. Bu şehir
de yaşıyan bütün insanların mes
'ud olması lazım gelirken, maal
esef bu şehırde yedi başlı bir ca
navar varmış. Şehirdeki insanla
rın parasını 1 etini ve kanını emi
yormuş. 

Fernalı.: 

- Bu hikayeye bayıldım doğru
su... Dedı. Hakikati söylediğiniz 

için ınsan pek o kadar şaşmıyor. 
- Fernak, benim buraya niçin 

geldiğimi Sl2 pek iyi bılirsıniz. 

Ben bugün ciğleden sonra bıraz 
sizin hesabınıza çalışını sayılırım. 

Hatay üzerindeki sarih hakkı-
mızın Fransa tarafından tanın ... 
ması ve özbeöz Türk toprakları-
nm anavatana iadesi üzerine, yir
mi yıldanberi. bu diyarda oturan, 
ev bark kurmu~, iş güç sahibi ol
muş bir kısım Ermeniler, Suriye
ye kaçtılar. 
Halayın Türkiyeye iadesi, on

lan neden bn kadar ürkütmüşlii! 
Sebebi basil. .. 

Çünkü, mihverciler, Halayın 

Türkiyeyc geri verileceği sıralar
da, bu güzel toprağın iizerinde ba
:rman masum insanlar arasında, 

ak1ıı gelmiyen menfi ve çirkin bir 
propaganda faaliyetine girişmiş

lerdi. Maaltesef, bazı Emıeniler, 
bu iğfa)ita kapılarak yurdu terk 
ettila, Halebe, Şama, Beyruta 
güçettiler. 

Son gelen haberlerden anlıyo
nn ki, Halaydan kaçan bu Eruıe
'lliler, gittilderi l'Crlerde, büyük 
bir ıztırab ve sefalet çekiyorlar. 
Hayatlannm seyri tamamen de
ğİŞlllİ§, perişan olmuşlardır. Yap 
tıklan Jıatanın ne feci ve kendi 
ikıhetleri için ne kadar karanlık 
olduğunu anlamışlardır. 

Halaydan kaçan bu Ermenilere 
biz, sadece acıyol'll%: Çünkü, de
mek ki, onlar, hala, genç ve mo
dern Cwnhuriyct Türkiye,ini, 
banca senedir anlıyamamı. lardır. 

Türkiye, bütün vatandaşlar i~in, 
dünyanın en rahat, asude ve mes
ud bir memleketidir. Yeter ki, 
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı 

olınak hakkını. hak ve bahtiyar
lığına !ayılı: şekilde hareket edil
miş olsun! 
Dünyanın bu karmakarışık ha

li içinde, Türk topraklan üstün
de ve bir Türk vatandaşı olarak 
yaşamak, cidden bir saadettir. Bu 
saadeti takdir etmiyenlere .<;yle
necek söz şudur: 

- Kendi düşen ağlamaz!. 
REŞAD FEYZİ 

··--
Birimizin Derdi 

lltiµıııırLrıı D\.ıı \.il 

Bu Ne Sür'at? 
Muhterem gazetenizde ·Bi

rimhln derdi hepimizin dcr
di- süunlarına benim de şu 
derdimi nqretmek iutfunda 
bulunmanızı ri•a edeceğim. 

•H/8/939 tarihinde ve sa
saat 15,30 da Bnrsa lelgrafha
J1esinden İstanbul Kocamm
tafapaşa Şırlağan sokak 5 nu-

maradaki evime çekilmek :;_ 
verdiğim telgraf maalesef 15/ 
8/939 saat 11 de eve veriliyor 
ki tam 19.5 saat demektir. 

Berri ve bahri Nesaitle 4 
saatlik bir mesafede olan bir 
yerden 19,5 saatte bir telgraf 
gelirse daha nzak yerlerdeki 
vatandaşlnnn telgraflan aca
ba kaç günde gelir? Bu husm
ta Münakalat ve Mubaberat 
Vekiletiııin nazarı dikkatini 
telbelmenizi istiyeceğim.• 

Kocamostafapaşa Şırla 

ğıın sokak No. 5 
Nazmi KurulaJ 

Boneçki sı.zin ahbabınız değil miy
di?. 

- Çok şeyler bıldiğinızı anlı • 
yorum. Fakat nereye varmak lf

tediğinizi söyleyiniz. 
- Fakat ben ölen Irbol'ün de şu 

muhterem hiikim Nater'in ahbabı 
olduğunu öğrendim. İşte bu sôz
lerim ziyaretimin sebebim sizle
re anlatmağa ktıfidir. Şimdi siz 
buraya geldiniz. Onun ıçin sualı
mi tekrar edeceğim. Buraya ne 
yapmağa geldinız? 

Fernak'ın dudakları sapsarı ol
muştu. Naterin şakaklarından ter 
akıyordu. Femak bır kere daha 
dik dik .Aziz• in yüzüne baktı: 

- Her şeye neye böyle merak 
ediyorsunuz? diye sordu. 

- Bir sual soracağım. Büyük 
patron bu ak~am e-vde beklemeni
zi rıca ediyor. Belki de sıze ıhtı

yacı olacaktır, demek, ne demek? 

{Devamı ""'") 
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1 Yeni Harb Vasıtaları 1 

an Manevraları 
e etice Verdi? 

Roma Gazeteleri, İspanyadaki Tecrübeleri Kafil 
Görülmediği İçin Bu Manavralara Lüzum Hasılı 

Olduğunu Yazıyorlar 

r 

Günlerdenberi telgraf haberle
rinden öğreniliyordu ki balyada 
büyük manevralar yapılmakta -
Ciır. 
Avrupanın askeri muharrirleri 

hep bu haberleri takilb ederek bir 
netice çıkarmak ve 939 maneovra-
1'arının neler öğrettiğini anlamak 
istiyorlardı. 

Nihayet manevralar artık bit
m~tir. Onun için yeni gelen Av
rupa gazetelerinde bu beklenen 
neticelere dair yazılar çılanağa 

b"şlarnıştır. Manevraların son 
safuas: ayın 7 inci günü cereyan 
etmiş, Torinonun garbında ikmal 
edilmiştir. Ayın 9 uncu çarşam
ba sabah da bu safha bitmiş. Kral 
Viktor Emanüel yrıpı.lan geçid 
rPSmini görmüş, tabiidir ki İtal
yanın en ileri gelen a$keri erkA-

nı da Kralın etrafında bulunm~ 
!ardır. Bunlar merasim ciheti... 

Asıl günlerce süren bu manev
ralardan ne netice çıktığı keyfi
yeti var. İtalyada bulunan ecnebi 
mehafilin edindiği intıbaa bakı- ı 
lıı:sa bu manevralarctan İtalyan 
erkiınıharbiyesınin vardığı netice 
şu oluyormuş: 

Makine vesaitine malik olan bü
yük kıtaatın bundan sonra istenen 
yerden nakli ve sevki kolay o
lacaktır. 

Bu kıtaat isteıı.diği zamanda 
gelmiş, ~kumandanlı.ğın emri
ne hazır bulunmuş olacaktır. Ya
ni şimdi İtalyan erkanıharlıiye -
sinin getirdiği kanaat şu imiş: 

Makine vasıtalarına malik olan 
lotaatın sevki pek çabuk olabili
yor. Bu kıtaat isterse bir taar-

Alm~ny~nın ll~riı!i Ticaroti --------
Bazı Memleketlere Olan İhracat Azalmış, 

Yakın Şarka Olan İhracat Artmıştır 
Almanyanın unk yakın kom -

şularile olan politikasını anlamak 
isterken bu memleketin harıci ti
caretini gözönünden uzak tutma
ğa gelmiyor. Alışveriş meselesi 
çok mühim. Her memleket gibi 
Almanya da aldığı verdiği parayı 
aüşünerek işini ona göre tutmak 
meoburiyetinde. Bir zamanlar Al
manyanın harici ticareti fena de
ğildi. Gitgide iyileşiyordu. Fak~t 
şu bir iki senedir iyi olmaktan \:1-
kıyor. Şımdiye kadar vesile dü~
tükçe •Son Telgraf. ın bu sütı.:n
larmda bundan bahsedilmedi de
ğil. Amerika gibi Almanyadan çok 
mal alan bir memleket Alman eş
yasına karşı türlü kayıdlar koy -
muştur. Onun için yeni gelen Av
rupa gazetelerinin gösterdiği ra
kamları kaydetmek lazım geliyor. 
Ta ki Almanyanın en ziyade ne
relere ihracat yaptığı görülsün. 

Almanya 939 senesinin ilk üç 
.ayı zarfında 1,282,000,000 marklık 

Merkez memuru sorguma: 

ithalat yapmış. Bu ise geçen se
nekine nisbetle daha azmış. Buna 
mukabil 1,459,900,000 marklık ih
racatta bulımmuş ki geçen seneye 
nisbetle aaha fazladır. 

Amerika tarafından A!manya e§ 

yasına karşı kayıdlar konduğu 

malüm. Almanyada şimdi Ame
rikadan ithalatını azaltmış. At -
manyanın şimdi en ziyade mal 
yolladığı yerler şunlardır: 

Bul,garistan, Macaristan, Ro -
manya. Slovakyadan 7,90Q,OOO 
marklık mal alan Almanya oraya 
7,100,000 marklık mal göndermiş. 
İspanyadan getirilen ticaret mad
deleri geçen seneye nisbetle iki 
misline çıkmıştır. Buna mukaıbil 

Jtalyaya olan ihracat azalmıştır. 
Fransa ile olan ticaret de pek yo
lunda değildir. Yakın şarkta Al
man yaya getirilen ticaret meovad
dı artmıştır. Yakın şark memle -
ketlerine Almanyadan gönderilen 
mal da çoğalmıştır. 

- Aklınız ermez hanımefendi. Şimdi anlatması 
da uzun olur. Kabahat büyük .. Ağır!. 

!)iye baştan atma bir cevap verdi, yurumeğe 

başladı. O zaman arkasından koştum, her şeyi kay
beden, her şeyi mahvolan bir insan savletıyle omuz
:arından yakaladım: 

ruza karşı koyabileceği gilbi uzun 

bir düşman cephesini de yarabi
lecek ve yalıud da doğrudan doğ

ruya taarruza geçerek herhangi 
büyük bir muv.affakiyeti elde e
delbilecektir. 

İtalyan erkiınıhar'biyesini bil -
hassa m~gul eden nokta şu ol
muş görünüyor: 

Yeni vesait ile teçhiz edilmek ü
zere yeni kuvvetler vücude getir
mek nasıl ve ne kadaT zamanda 
mümkün olacağı. 

Yeni vesaitten maksad da şudur: 
Bir takım vesait var ki bunların 

ne dereceye kadar işe yarıyacağı 
ve maksada hizmet edeceğini an
lamak bir zaman ve tecrübe me

selooidir. Bu vesaitin daha 13.zım 
geldiği kadar tecrübe edilmemiş
tir. Onun için tam bir kanaat el
de edilmemiştir. 

1. + ... 

harbinin bıraktığı tecriiıbelCT var. 

İtalyanlar ellerindeki harb vası
talarını orada tecrübe ettiler. Fa

kat bu kafi gelmemiştir. İspanya 
dahili harbinden elindekileri tec
rübeler mahdud bir sahada kal

mı.ştır. Onun için öyle görünüyor 
ki İtalyan erkanıhartıiyesi büyük 

bir manevra ile çok şeyler öğ -
renmek istemiştir. İşte 939 ma -

nevraları da lbiiyle olmuştur: Ma
kineli vesait ile tamamen mü -
cehhez 3 kolordu 1 seri ve hafi! 
dedikleri kolordu. Yine onun gi
bi motörlü vooait ile giden diğer 
1 kolordu. 1 de zırhlı dedikleri 
kolordu. İşte bu 3 kolordu nisıbe
ten kısa bir zamanda kendilerine 
verilen işi görmüşlerdır. Mesafe 
150 ile 180 kilometro arasında i
miş. Bunu 24 ile 36 saat zarfında 

aşarak tayin edildikleri yerlere 
gelntişlerdir. Geçilecek yolların 

müşküliıtla geçilebileceği ve ya
hud düşman tarafından ele geçi

rilmiş olduğu farzedilerek gidili
_:ı-ormuş. 

(Devamı 7 !net aayfada) 

- Onu, son bir defa daha görmek isterim .. 

Diye bir çığlık kopardım. Ve. Omuzlarını bı -
rakmadım, bütün gücümle sarstım, çektim. Eğer, 
onu görmek için bu adamı parçalamak lazımsa pa:
çalıyacaktım, yırtmak, kanatmak, didiklemek ıa, 

zımsa yırtıcı bir hayvan kadar parmakiarımda kuv
vet buluyordu. Galiba, o da bu halimı anladı: 

- Ben de burada kalacağım. Şimdi o buraya 
ge]ecektir. 

- Hay. Hay. Görürsünüz. Tel~ etmeyiniz! Biı 
de onun iyiliğini istiyoruz .. 

Dedi. İlave ettı: 

- Biraz burada kalınız getireyim .. 
- Hayır ben de beraber gitmek i>tiyorum. 
-- Olmaz. 
- Olur .. 

- imkanı yok. 
- Olacak!. 

Memur, iki ellerimden tuttu, 

'Dedi. Seslendi: 

- Ahmet Efendi. Ahmet Efendi .. 
Koridorda bir polis varmış. Koştu, geldı: 
- Efendim?. 

- O efendiyi alıp buraya getirin .. 
- Baş üstüne efendim. 

Polis, koştu. Memur bana anlatmağa çalışıyor
du: 

- Hanımefendi. Unutunuz bu adamı. Mücade
le :çin kuvvetiniz yok. Padişaha kadar herkes paşa
n.n arkasında. Siz yalnızsınız, niçin bunu düşünü
yorsunuz. Onun üzerine düştükçe vaziyeti güçleşti
rirs;niz. Bırakınız, paşa ona mühim bir servet ver
sin, Avrupaya göndersin. Onun için de iyi olur, si
zin için de. Madem ki, beraber yaşamanıza, sizin bu-

ORKESTRA ŞEFLERİNİN 

DFJ(iNEKLERİ 

Konserlerde, maestroların elle
rindeki küçük değnekleri görmüş
sünüzdür. Fakat ilk evvel bunun 
Jo. :min tarafından kullanıldığını bi
liyor musunuz? Belki de hayır! ... 

Altı Ay 
,., 

.~onra ••• 

14 üncü Lui zamanının en ma
ruf mus,kirnaslarından, Psyehe 
ve Armide'in bestekarı Lülli tara- ı 

fından icad olunmuştur. 
Lülli orkestrayı idare için, eski 

bekçilerin sopalarına benzyen u
zun ve kalın br sopa ile }Ere vu
rurdu. Bir gün dalg'.Plıkla ayağı
na vurdu. Ayağı yaralandı. Yara 
kangren oldu ve ölümüne sebebi
yet verdi. 

Lülli'nin kalın sopası 18 ine: yüz 
yıl maestroları tarafından kulla
nıldı. Halbuki daha evvel ayağı 
yere vurmak, ileri h>ll'ekP.t ettir
mek suretile idare olunuyordu. 

Bugi:.n, maestrolarm •. llerınde 
f.örülen küçük değnekıcri icad e
den Straus'dur. 

1 Çeviren.1\1.Sami KARA YE~ 

Edvard. baştanbaşa bir ışık tu
fanına boğulmuş olan bulvarın ü
ze~inde dalgın ve kararsız insan
lara mahsus bir tavırla dolaşıyor
du. 
Şimdi ne yapacağım?.. Ve ne 

yapabilirim, diye kendi kendine 
söylendi?.. Bir viski.. Hah, ta -
marn!. Cebine el attı ve muhtevi
yatını elile şöyle bir tarttı .. Sonra 
Kanarya barına doğruldu. 

Edvard, bardan içeri girince tı
kanır gibi oldu. Keskin bir alkol 
kokusile, sıcak insan nefeslerin -
den mürekkeb bir hava ciğerleri
ni doldurmuştu. 

tığını haber aldım. O şimdi başka 
birisile yaşıyor; hem de kimle?. 
Sana söylemiyeceğim ... Biraz son
ra buraya beraber gelirler. O u-

söylemiştim, beni dlnlemeciJJl
1
' 

Edvard: 

- Sus .. sus, diye elile işaret e-
. dı "esle-

Meyerber'in değneği gümüşten, 
Mozart'ın değneği de fildişinden 

idi. 

Şöyle etrafına bir göz attı. Bu 
akşam Kanarya barının cazı aro
mada gürültülü çalıyordu. Hele, 
Saksifon, adamın bir burgu gibi 
beynine işliyordu. Ortada çılgın
ca dönen çiftler arasında, aşina 

bir kadın gözü arar gibi uzun, u
zun baktı, sonra tezgaha doğrul
du. 

derek kızın belıne sarıl . '" 
man görürsün?. hal'e-

. ğiıni buldum .. Diye çılgınca ;. 
SARFETl'İ~İMİZ SU Şimdi o, Edvardın genış omuzla- ık ti d S ili" ı' de bU . e er yapıyor u. vg m 

rını okşuyor, Edvard dıyordu: 
Bir insanın yaşaması için vasati 

olarak günde ik.i litre suya ihti -
yacı var. 

B . 1 S Fr . k , dum.. Şimdi intikam!.. - enım e an ansııı o ya 

DÜNYANIN EN SOÔUK YERİ 

Şark' Siberyadaki Uamekon kö
yü dünyanın en soğuk mıntaka -
sıdır. Burada sıfırdan aşağı 78 
derece kaydedilntiştir, 

PİRE VE TİLKİ 

Tilki pirelendiği zaman ne ya
par bilir misiniz? Hemen bir su 
~enarına dider. tersine yiirüye
rek suya dalmağa başlar. 
Kuyruğundaki pireler sudan 

kaçmak için hayvanın karnına top
lanırlar. Karnı suya girince sırtı
na gelirler. Sırtı suya girdi miydi, 
başına, oradan da burnunun üs -
tüne koşuşurlar. Bunun üzerine 
tıııcı o aşını suya daldırıp çı.k:arır ~ 

pireleri boğar. 

Doktorun Öğütleri: 

AMONYAK 
Nişadır ruhu da derler. Nl

şadır sönmemig kireç vaaıta

sile çıkanlır. Tabit olarak ba
zı nebatta, hava dahilinde, id
rarın tahallülile apteshaneler
de bulunur. 

Amonyak ruhu sızılan ve 
yelleri def ve lzal~ için ispir
to ve zeytinyağı ile birlikte 
cilde sürülür. 

Zehirli böceklerin soktuğıı 
yerlere amonyak sürmt>k fay
dalıdır. Birkaç damlası bir bar
dak şekerli su içine konarak 
bir sarhoşa verildiği halde 
gasyan getireceği için sarhoşu 
ayıltır. Sıcak ve yahut ufunet
li havalarda zarar gelmemek 
için koklanır. Bayılmış bir a
dama da ayıltmak için kokla
tılır. 

Viskİyi şöyle bir yudumladı. ve 
başladı düşünmeğe ... 

Çalıştığı benzin deposundan o
na bugün yol vermişlerdi.. Zaten 
oraya muvakkat bir zaman için 
girmişti. İşte bugünden itibaren 
yine işsizlik başlıyordu. Ve en ni
hayet Jizel'i de, elden kaçırmıştı. 
Bir hafta var ki beraberce otur -
dukları pansiyona kendisi yalnız
ca gidiyordu .. 

Maamafih kendisinin çektiği se
falete onu da iştirak ettirmek her
halde insanca bir hareket olmazdı 
zaten .. Ben ona yol vermeden, o 
kendisi gitti. Diye söylendi! 

Fakat onu ne kadar da çok sevi
yordu. Ve sevmişti. Oturdukları 
}Jc&u~ı1 vıu.1.u. ı:.t:lll llt:-koru i~lııde. 

onlar ne sevimli, ne sıcak bir aşk 
sahnesi yaratıyorlardı. Ckniş göğ
sü üzerinde bir kumral kadın ba
şını bastırmak ister gibi bir hare
ket yaptı, ve sonra gayri ihtiyari 

- Ah! Jizel, diye inledi. 

- Ne o, Mister Edvard beni mi 
çağırıyorsunuz? 

Edvard birdenbire silkindi, eti
ne işliyen yumuşak, bir sıcaklık 
burnunu yakan keskin ve güzel 
bir koku ile uyandı. 

Yanındaki sandalyeye oturup 
üzerine yaslanan kadın soruyordu: 

- Beni mi çağırıyorsunuz? Yok
sa onu mu? Mister Edvard! .. 

Edvard taaccüble başını sallı

yarak: 
- Oo!. Küçülç Fransiskolu Seni .. 

Daha hlla buralarda mısın? diye 
sordu. 

O başını sallıyarak; 
- Benim zavallı Edvardcığım! ... 

Onu daha hala seviyor musun? .. 
Hem de çok seviyorsun değil mi? 
Fakat herhalde benim seni sevdi
ğim kadar değil. 
Haftalardır seni burada bekli -

yorum. Jizel'in seni bırakıp kaç-

gel, biriktirilmiş birkaç dolarım 

var, bunu yol parası yaparız. On
dan sonra seninle birlikte beraber 
iş ararız, ve mes'ud oluruz .. 

Daha neler söyledi, neler söyli-
yecekti de ... 

Fakat Edvard hakimane bir ta
vırla onun omuzlarına dolanan 
kollarını çözdü ve, 

- Oh!.. Bırak şu martavalları 
bırak!. Olacak şey değil bunlar, 
dedi. 

Tam elini kadehine atarken ka
pıdan içeri giren bir çifte; gözleri 
takıldı .. İlk defa kıpkırmızı oldu, 
sonra sarardı. 

Ve birden asabiyetle yumrukla
rını sıkarak, yerinden kalktı. Fa
kat beline dolanan bir çift kadın 
kolu onu bırakmıyordu ve: 

- Oh!. Diyordu, Edvard: Senin 
bu yaptığın çılgınlıktır. Görmü
yor musun yanındaki ağır siklet 
boks şampiyonu Cimi'dir, şimdi se
ni dövecek ... 

Fakat Edvard birden silkindi. 
Beline dolanan kollan çözerek a
ğır ağır, köşedeki masaya henüz o
turan çifte yaklaştı. Dudakları 

titriyordu. 

- Jizel! dedi. 

Fakat kadın hiç cevab vermedi. 
Yalnız yanındaki ipopotarn suratlı 
basık burunlu herife canı sıkıl -
mış bir tavırla baktı. İpopotam 
homurdandı. 

- Hah!. dedi. Şu Friç senin şim
di dersini vereceğim .. 

Ve Edvard daha ufak bir mü -
dafaa hareketi yapamadan yediği 
bir sol kr~ ile olduğu yere yı -
kıldı. 

Edvard gözünü açtığı zaman 
kendisini, küçük San Frnasisko' -
lunun pansiyonunda buldu. Kü -
çük kız mosmor çürüyen gözünü 
ihtimamla pansıman ediyordu. 

- Ah dedi, ben sana gitmemeni 

bir defa daha göremiyeceğim. Allaha ısmarladık. 
i)edi. Ve .. Gözlerinden yaş boşanarak devam 

~tti: 

- Kendini sıkma. Senin sıkılman beni daima 
azap içinde bırakır. Henüz insanlann zulmü hüsnü 
niyeti boğabiliyor. 

Ve. Hıçkırıklarla kollarını uzatıtı: 

radan kurtulmanıza imkan yoktur. Bari hiç olmaz
sa o iyi şerait ıçinde yaşasın. Birbirinizi nasıl olsa 
bır gün unutursunuz. Yer yüzünde her şey unutul
mı.ğa mahkümdur .. 

- Bak. Bileklerimde kelepçe var. Bu samimi
yet;me vurulan, yeryüzünde musavatı tanımayan
ların kelepçesidir. İnsanlar, müsavi haklara sahip 
oluncaya kadar bu kelepçeleri taşıyacaklardır. Ve .. 
Kuvvet daima hakkı yumruklıyacaktır ... 

O, daha anlatır, beni teskine, kandırmağa çalı
şırkeL, komiserler, polisler ve sivil adamlar tekrar 
onu ortalarına almışlar, Paşa da arkalarında geldi. 
Ellerine kelepçe vurmuşlardı. Birdenbire o kelepçe
leri görünce o kadar fenalaştım ki düşüp ölüyorum ... 
zannettim. Onun bir sözü bana kuvvet verdi: 

- Belkis, kendine gel... 

zerine koştum. boynuna sarılmak, ba.şını göğsü
me çekmek didiklemek, ağlamak, haykırmak can 
vermek, beraber sarılıp ölmek istedim. Bırakmadı
lar. 

O benden daha metin davrandı: 
- Üzülme Belkis. Allah büyüktür. Belki, senı 

Sesi, kısıldı. Kısıldı: 
- Biz kuvvetin yumruğunu yedik!.. 
Dedi. Ben hüngür hüngür ağlıyor, dizlerimin 

beni ayakta tutamıyacak kadar zayıfladığını hisse
diyordum. 

Ustüste bir kaç defa bir şeyler söylemek iste
dim, fakat dilim tutuk, boğazım tıkanıktı. Beynim 
kafamın içinde yumrulup kalmıştı. Kalbim şiddetle 
çarpıyor, bütün vücudüm zangır :ı:aruzır titriyor
du. Sadece: 

- Cahit!. .• 
- Cahit! ... 

{Devamı var } 

• •• 
at'!' Altı ay soma bir gece ıcan aıı· 

barına kolunda küçük San :Fr bl 

sisko'lu olduğu halde, rüzgar gıı!I' 
içeri giren Edvard, köşe ınasaıar dJ. 
dan birine doğru sür'atle uerleJ~ 
Orada iştiha ile yemek yiyeıı 
zel'le İpopotama yaklaştı. 

(Devamı 7 inci ıayf~ 

• .L D O 

ANKARA
0

~AovoslJ 
- DALGA UZUNLU(;~o~" 
T.A.Q. 19,74 m. 15195 Kes. " J(" 
T.A.P. Sl,79m. 9465 Kes. %O ~.t· 

1639 m. 138 Kes. ~ 

BUOtl!f 

Saat 19: Program. t' 

Saat 19.05: Müzik (Operetle 

den seçme parçalar - Pl.) ı 
Saat 19.30: Türk müzili (fası 

heyeti.) • j • 

Saat 20.30: Memleket s~•~, . 
yarı, ajans ve meteoroloıı 
berleri. ,,. 

Saat 20.50: Türk mÜZİ~i ; ,,. 
......... - Neveser peşre\'1· şJf' 
Sadettin Kaynak - Neveser d" 

eV t 
kı: Hicranla harap oldu 5 şıt 
3 - Osman Nihat - Nihaveıı~ ,,. 
kı: Yine bu yıl Ada sens!J· ~!' 

K k imi 5 ..... ......... - emanta s · ,.r 
deni Aziz efendi - Hicazk.Ar 6 ,,. 
kı: Vazgeçip nazil edadall· ,,.. 
Zekai dede - Hicazkar yurill' ... 
mai: Bülbül gibi pür. 7 - ... ·ıır 
- Hicazkar saz semaisi. 8 ~ .r 
di efendi - Rast şarkı: seıı ııe1' 
kınla çak oldum. 9 - Ari! b•~ıP' 
Rast şarkı: Zahiri hale ~ıı· 
10 - ......... Refik Ferssn ~jjl 
hur şarkı: Dün yine giil'. ~·· 
geçti beraber. 11 - ......... 1,&şft 
hur şarkı: Saba tarfı ve 

1 peyam. (tıı:ııs• 
Saat 21.30: Konuşma 

saati.) Ja! • J'o 
Saat 21.45: Neş'eli plAk dill!r 
Saat 21.50: Müzik (Melo 

Pi.) 

·-----~ı 
Receb AğuStos 

1357 Hicrl 1 135' it 

2 1 4 __... 
---~ıa' 

1939, Ay 8, Gün 229, JJııE 
17 Ağustos PEKŞEl"llJ 
-- 1 

1 t:••ııl 
Vakitler Vaıatl d•· 

-
Güneş 

Öğle 

İkindi 

Akşam 

Yatsı 

İmsak 

da. ... ~ • .. -----o6 
s 12 10 

5 ıı 
12 18 

16 07 
9 oO 

12 oO 
19 06 1 4j 
20 48 

8 ıı 
3 20 
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Nevyoırk.SeırgüsDnde Tltlıırk Pavfiyoırnu 
·:ı -

C Nevyork sergisinde Türk paviyonunun görmüş oluu,,. rağbet harikuladedir. Gerek yabancılar, gerek Amerikalılar, Türk paviyonunun muvaffakıyetini, güzelliğini, söyliye söyliye bitiremiyorlar. 
tı eçen hafta Amerikada bir Türk Günü yapıldı. Sulh Meydanında büyük bir törenlo başlıyan Türk Günü gece büyük bir ziyafetle nihayet buldu ve Amerika ricali Türkiye hakkında eitayişkıir. 
llluJdar söylediler. Türk Gününde, Türk gençlerinin milli kıyafetlerimizle oynadıkları milli rakıslarımız huzzar tarafından dakikalarca alkışlanmış, üstüste tekrar ettirilmiştir. 

1 Macar Artistleri Nasıl Y etişiyor-1 

Aylığı 12,5 l.iraya 
Lavrens Hala 

Sağ mı? 

B 1• r B a r Artı• st. İki se'le evvel İngi!terede bir 
kaza neticesinde öldüğü yazılan 

Şimdi de Ortaya Böyle 
Bir İddia Atıldı 

meşhur Liıvrensin öldüğüne hali 

fakat Şampanyadan Aşağıya Tenezzül Etmiyor ~~};=.,!~~;::; 
~~drafy~ imli _ =- .., 

1 1
, !isine me!l'Sub iki üç kişiden baş-

a b Yazan: ZEKİ CEMAL ka kimseye mezuniyet verilme -
l\>ye " tr tale - -----------llııı "'acarıs ta- mişti. 

1 ne ilır 'ili ac etti-
~•ie~ sormuşlar. 
~: saf bir eda 

..... ı\r ' 
"'''<b lıst.. diye 
lt Vermiş . 

~aıı 4r ını.ler kız-
lltn · F'akat ta-

''( } de hakkı 
"eğu. 

~lig·· 
' ~l\ Avrupa

ti ang· 
~Ilı ı şehr 1 ne 

, ~ barda ka-
•e • ııı.L · haw , ,,

1 
a en 

'IJıııe gence ye -
. bi[. k 
'4111 • arşı -
b<ı, acar artisti 
~ 'or. li . 
'~~l ele Is -

'itila .da .. Son ay
\ 0Yle 
1, arı · Çok Ma-
' ısr ~ ~. birı akın et-

1'!ıı tıı.ernle

t ~l'! · bu kadar 
'< ~aı •st çıktığı-

---- --

~· 'ret et • 
~ i~ıltan rne - Bütün dünyaya artist yeti§tiren memleket: Macaristan 
"~ sız. 
~'''a.•;;akikat meydanda .. İstan- ı 
t· tı:nde tnırde, Ankarada hattıi 
~ ~~;,, •. Samsunda hangi bara 
Y~.~ hır Macar dilberine rast-

nuz 
... ttı~ . 

"ı~\ :. lıer Yerde, Macar kelimesi 
··elırnesile müteradif oldu. 

'"tt: ... 
' ~~ g" 'tı. tın bir kadını takdim et-

ni iyiden iyiye süzdükten sonra: 
- Siz .. dedi, güzelsiniz. Artist 

olsanız ... Artistleri biliyorum. Bo
yalı saçları, manikürlü tırnakla

rile arada sırada bizim kasabaya 
da gelirlerdi. 

r.az da tempoya uydurarak sıçrıya 
biliyorsanız mesele tamam. Esasen 
her akşam ayni şeyi tekrar ede e
de nihayet ben de daha ilk hafta-

da birinci sınıf artist payesine u
laştım. Sonra İstanbula geldik. 
Barın kapısında benim koskoca -
man artist resmimi belki görmüş
suntı l.\lur; 

Şimdi yemek, otel patrona ait 
bana da 50 pengö veriyorlar. Di
ğ<!r arkadaşlarımın hepsi de öyle. 

İlk gün gözümü alan 50 pengö
nün ne kadar az olduğunu sonra 
anladım amma .. 6 ay bağlıyım. Bir 
yere kımıldanamam. 

Bu para İstanbulda 12,5 lira 
ediyor. Başka bir yerden gelir yok. 
Eski elbiselerimi sürükleyip du
ruyorum. 

Maamafih geceleri bizi görseniz 
tanıyamazsınız. Tuvalet içinde ge
ce ışıkları insanı bambaşka göste
riyor. 

Fakat İstanbulda da çok iş yok. 
Biz barda 32 kadınız. Müşteri ola
rak gelen 8 - 10 tane genç .. Bun

lar da birer şişe bira ile sabaha 
!<adar mütemadiyen bizi dansa 
kaldırırlar. Sabahleyin eve geldi• 
ğim zaman tabanlarım patlıyor. 

Lakin arada sırada iyi ıpüşteri
ler de geliyor. İşte o zaman biraz 
faaliyete geçiyoruz. He!~ biraz 
paralı olduğunu anlarsak. Hemen 
içkiye kuvvet veriyoruz. 

- Ne içiyorsun en çok?. 

Lavrens şimdi ölmüş olsun ol -
masın, Frankfurter Zeitung'da çı
kan bir mektub herkesi hayrete 
düşürmüştür. 

Bir Alman zabiti eskiden Llv

rensten yakın şark memleketle

rinde oynadığı rollere dair bir 
makale yazmasını istemiş ve Llv
rens ae şu cevaoı vernıı:ı. 

Gazete bu mektubu neşrediyor: 

1 şubat 1934 

cA.zıiziın Zimmerman, 

Hava postasile mektubunuzu 

aldım. Geç cevab gönderdiğim -

den dolayı beni mazur görünüz. 
Teklifinizi maalesef kabul edemi

yeceğim. Son muharebe bana ic

tinabı gayrikabil macera yolu aç

tı. Fakat hayatımı perişan etti. 
Çok ümidsiz kaldım, yeisten yei
se düştüm. 
Yaptığım işlerden kimseye hiç 

birşey bahsetmiyorum. O zaman
ki, bugünkü ve yarınki yakın şark 
hakkında yazrlan yazıları kat'iy

yen okumak istemiyor. 

Fransada 
At Eti 

Yiyenler 
Fransada ilk defa at eti satan 

kasalı dükkanı 9 temmuz l!IB6 da 
Parisle, İtalya meydanında açıl

dı. Alınan - Fransız harbi sıra -
sında ise at eti satan kasabların 
sayısı on beşi buldu. 

Rusya bozgununda Napolyon 
ordulan başbaytarı yaralı atları 

kestirip askerlere yedirmişti. 

Kırım muharebesinde de Fransız 
askerlerini. at etile beslediler. 

1861 de hayvanat sosyetesi rei
si at eti lehinde neşriyata başladı . 
Fransada mHyonlarca kişi et ye
mezken, her sene milyon!aroa ki
lo at etinin ziyan edilmesi ya -
zıktır dedi. 

1 Q~ı:;, Na P.Ariqlp •ı-t ,:ı.tı· remiy_eti• 
adile bir cemiyet ıcuru cıu. .tter 
hafta fakirlere at eti tevzi etmeğe 
'başladı. 

6 haziran 1866 da hükilmet ke
silecek atları muayeneye tabi tut
tu. 9 temmuz 1866 da ilk at kasabı 
açıldı. 

Bugün Pariste at eti hem nadir, 
hem de pahalıdır. 1865 de bedava 
fakirlere dağıtılan at etin~ bu -
gün Fransada ancak zengin halk 
yiyor ve Fransız atları da ihtiya
ca kafi gelmiyor. Harioden at 
mezbahasına hayvan getirtiyorlar. 

1866 da 9()2 at kesilmiş, 1867 de 
2069 at kesilmiştir. 

En fazla at eti sarfiyatı 1937 de 
oldu. 74.000 at lresildl 1938 de bu 
sayı 62.357, 1939 da ise 28.000 e 
düştü. 

Boynuz 
Lüzumsuz Bir 

Nesnedir! t. <\rti•t. 
l<oıı ... t 

"tın arkasındaki elbiseye, gi-
e, k 

!( "~ onuşuşuna nazaran ar-
!· ııı~~tllarına muvafık bir Iıal 
'~eı ıduY?rdu. Yalnız bıraz yüzü 
~ eir;. '· lşte o kadar .. 

- Bu suretle çok para kazanır
sınız. Halbuki şimdi size bulaca -
ğım işden alacağınız nihayet aylık 
15 pengödür. (Bizim paraya göre 
3,5 lira) Artist olursanız size en az 
40 pengö verirler. (Bizim paraya 
göre 10 lira). 40 pengöyü duyar 
duymaz ne yalan söyliyeyim göz
ler :m parladı. Derhal: 

- Şampanya.. Müşteriye ken-
dimizi yukarıdan göstermek ıa -
zım. Şampanya derken çok zaman 

gülüyorum. Çünkü bir şişesi iki 
aylığımdan pahalıya.. Fakat de
dim ya .. Onu da çarçabuk bitirip, 
bir ikinci, bir üçüncüyü istiyorum. 
Ondan aşağısına kat'iyyen tenez
zül etmem. 

Teklüiniz ne kadar dostane ol
sa da beni 1914 - 1918 senelerini 

artık hatırlamama müsaid değil
dir. Bu dört sene bana korkunç 
bir heyula gibi görünüyor ve şim

di oralarda bana verilen böyle bir 

vaızifeyi kabul etmiş olduğuma 

son derece pişman bulunuyorum. 

Otuz sene sonra bunların hiç- Boynuzsuz İnek Yetiş
bir kıymeti kalınıyacaktır. Çün- . tirmenin Çaresini 
kil hepimiz öleceğiz. Yahud o A 

l "'~ şundan bundan konuştuk··•a · 
~ ~e , 

'·~,. zarnandanberi artistsiniz, 

ıı •• " 
"'11ıı ., 

,... uç aydanberi... 

'ıı.~ı~ bu S<>ııç kadın anlatrnağa 
ıı.n. 

~ '· Uz •ı·t .:ı t l, kte yeni sayı
. q "'•arn 
• t b af ıh giı<; b ir mesele-
' t!-nz~ . 

ılı ıtıt. ı\ll tıı.ıyor. Daha şimdiden 
~'Lı.. ah o patronun belasını 1 

~~ ~;~art 
''lıı 4 ~Ok •tanda biliyorsunuz ki 
\ı·'°~ra ~ l<ocarndan boşandık -

,
1 ~a$ab ~teye 8 saat mesafe -

lıı leıı~e adan kalkıp hükumet 
~~Q·~~rıı l!lttirn. Şöyle iyi bir i ş 

•~,.1 · Ayak lıizmeti tabii. 
ettiğim iş acentesi be-

- Şartlarınız .. nedir? dedim. 

- Yemek, otel bizden. Elbise 
sizin. Aydan aya peşinen 40 pen
gö.. Başka memleketlere gider -
ken yol parası da bizden. 

Bu enfes bir işti. Yalnız 40 pen
göyü yabancı memleketler için az 

buldum. 
- Öyle ise 50 pengö .. dedi. Der

hal mukaveleyi imzaladık. Evvela 
Bulgaristana geldim. Bizi angaje 
eden Sofyadaki bir balet heyeti 
imiş. Fakat ben ne dans, ne balet 
bir şey bilmiyordum. İlk akşam 
bara gidişim çok garib oldu. Ev
veıa elbisem JQktu. Ne ise patron 
bana bir elbise buldu. Giyindim. 
O akşam baletin ne olduğunu ne 
yapacağımızı öğrendim. Ertesi gün 
yarım saat kadar bir prova yaptık. 
Kafi. Artık ben de artist oldum. 
Zaten artistlik ne .. biraz dans .. bi-

- Adamın cebinde o kadar pa
ra yoksa .. 

- Gelmesin bara .. Madem ki gel
miş parası var demektir. Ben de 
bu fırsattan istifade ederek bir 
şampanya şişesinde 2 lira kazana
cağım. 

- Gündüzleri ne yapıyorsun .. 
- Gündüz .. o da ne demek? Ben 

yatmağa giderken güneşin ilk kı
zıllıklarını görüyorum. Uyanır -
ken güneşin battığını .. Biz gece

kuşu.. Herkes uyurken çalışıyor 

ve herkes çalışırken uyuyoruz. 

( De11amı 7 inci sayfada) 

zamana kadar içimizden kimse rıyorlar 
kalmıyacağını belki de yanlış o

larak düşünüyorum. Muharebeyi 

idare edenler belki daıha çok ha
yatta kalmak arzusundadırlar. O 
rasını bilmem. 

İki defa vaki olan teklifinize 

geç cevab verdiğim için beni af

fediniz. Lavrens 

r DOGU 
Mecmuası 

? ? ? 
• • 

Hayvanat filimleri diyorlar ki: 
- Boynuzlu hayvanlarda boy 

nuz lüzumsuz bir nesnedir. Hay
vana hiçbir faydası yoktur, insan
lara ise zarar veriyor. 

İnsanlara verdikleri zarar iki 
çeşiddir. 

Biri; Öfkelenince 005 vuruyor
lar, çobanı boynuzlarile yaralı -
JQrlar. 

Ötekisi: Boynuzsuz ineklerin 
daha bol süt vermesidir. 

Bunu Holandada tecrübe et -
mişler. Fena gıda alan boynuzsuz 
bir inek günde 19 litre süt verdi
ği halde, iyi gıda alan boynuzlu 
bir inek günden 15 litre si1t veri
yormuş. 

Şimdi bilginler boynuzsuz bir 
mek nesli yetiştirmek istiyorlar. 

BiR SIÇRARSIN ÇEKiRGE? •• 
Parisin bir cam- -

baz şororü var -
dır .. Bu şoför kul
landı,ğı otomobile 
cambazlık ettirir. 
Yirmi otuz oto

mobili yan yana 
dizer, kendi oto -
mobilile otomo -
lbillerden birine 
tırmanır ve son 
sür'atle bu otomo
billerin üstünde 
yol alır, otomo -
bilden otomobile 
atlar ve sonuncu 
otomdbilde, sağ 

salını, kazasız ye 
re konar. 

Altı yedi kere -
dir .bu cambazlığı 
yapan şoför niha
yet geçen hafta 
kazaya uğradı, .;,v.u. ..... • ..,.._. .. ,,_ ___ _ 

aşağı atlarken baş.aşağı düştü, ken-\ 
disine birşey olmadı amma oto - . 

Hizmetçi 
Acaba 

Nerede? 
- Margarit! MllI'garit!. 
Madam Boni cevab alamadı. 

Her gece iş icabı saat 4 de yattığı 
için geç kalkardı. O gün de öyle 
olmuştu. 

İda diye tanınmış olan Madam 
Boni birkaç kere daha seslendik 
ten sonra kalktı. Hizmetçisi Mar
garit nerelerdeydi? Niye cevab 
vermiyordu? 

Kocası erken gittiğinden itiz -
metçisini aramak işi Madam Boni
ye düştü. 

Bütün apartımaru dolaştı: Oda
lar, he!Alar, mutfak bomboştu-. 

Ya Margarit?. 

Margarit de yoktu. Madam Bo
ninin elmaslarını koyduğu kristal 

kutular da boştu. Gece yatmadsn 
evvel banyonun kenarına birkaç 
yüzük bıraktı. Onlar da yoktu. 
Dolaplarını açtı; kürklerini koy
duğu dolaplar da boştu. 

Mavgarit yirmi altı yaşında bir 
Alsas dilberiydi. Altı aydan!:eri 
Bonilerin yanında çalışıyordu . 

Madam Boni oturdu, gaibini 
şöyle bir hesab etti: Vizon manto
sunu iki bin beş yüz liraya almıştı. 
Çalınan el.maslan, incileri de kırk 
bin lira idL 

Derhal zabıtaya haber verildi 
Tahkikat başlayınca bir mesele 
daha ortayıa çıktı: Ayni apartıma
nın başka bir dairesine üç ay ev

vel taşınmış olan Bionzini adında 
bir İtalyan da meydanda yoktu. 

Bu İtalyan kimdi?. İşi gücü belli 
değildi amma, Margaritin S§ıkı 

olduğu anlaşıldı. 

Paris zabıtası maşukayı arıyor. 

mobilden hayli' blmadı. 

Yıldız 
Olmak 
Hevesi 

İkisi de rniyamilL İkisi de bir 
içim su kadar güzel İkisi de sine
ma meraklısı a=a meraklannı 
sinemaya gitmekle kandınnıyor

lar, sinema çevirmek, Holivuda 
gitmek, yıldız olmak istiyorlar. 

Günlerden 1bir gün bu iki kızın 
karşısına Holivudun bir mümessi
li çıkıyo~ Bunlar soruyoır: 

- Sizin adlllll nedir, kaç ya -
şındasınız? 

- Adım Boltonıdur, 17 yaşında
yını. 

- Ya sizin? 
\ 

- Benim adım Dundur, 19 ya
şındayım. 

- Mükemmel. Haydi 9eliniz; 
sizi Holivuda götüreyim. 

İki kız adamın peşine düşüyor
lar ve bir daha geri gelmiyorlar. 
Aileleri zabıtaya başvuruyor, a
raştırma yapılıyor. Matmazel Du
nun cesedini buluyol) Cesed 1..-ıır

şunlarla delik deşiktir. 

Matmazel Bolton da, açlıktan 
yarı ölü halde .bir barakadan çı -
karıyorlar. 

Kuş Mezarlığı 
Amerikalı hayvanat Alimleri 

Kumberland civarındaki büyük 
J;>ir mağarada yüz binlerce kuş İSJ 
keleti buldular. 

İki bin senedenberi, ölümleri
nin yaklaştığını hisseden kuşlar 

bu mağaraya gelip can verml§ler. 

Bulunan iskeletler arasında, bu 
güne kadar kimsenin görmediği 
taş devrine aid kllf l&keletleri VIU'

dır. 
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No.69 Yazan: M. SAMİ KARAYEL 

• 
Senin Bizans imparatoriçesi Ol~ 
man Hıristiyanlığı Kurtaracaktır 
Sultan Murada da Böyle Söylemişlerdi." Ne Oldu? 

Varnada Ehli Salib Darma Dağın Oldu 
Bir hAkim vardır ... Bir Sultan 

vardır. Bi2ansm saraylarında ol
duğu gt>i fuh~ entrika, re~alet 

yoktur. 
- Sıon sözün bu mu? 
- Evet ..• 
- Fakat; senin Bızans iımparı-

toriçesi olman bütün hıriBtiyan -
lığı kurtaraıcaktır. 

, - Sultan Murada giderken de 
ı1ıöy!e söylennıi§ti Ne <>ldu• V:ır

nada ehlisalftı darmadağın oldu. 
Koovada da perişan oldunuz. 

- Muradın, kardeşlerinin göz
lerini oydurduğunu unuttun mu?. 

- İşte; beni en ziyade Murada 
ve Türklere bağlıyan da bu gilii 
hareketleri değil mi? 

- Sen çıldırmışsın? 
- ~ır vakit; Murad beni o 

derece severdi ki, kaç defa tacını 
ve tahtını terketti. Faka.t; bu 

derece aşkına ve sevgisine rağmen. 
gerek Varna muharebesinde ve 
gerek Kosva muharebesinde ve 
gerekse kard!?§lerimın gözlerini 
oymakta aşluna rii.molmadı. Mil
let ve devletine bir Türk gibı sa
dık kaldı . İşte; bu sebeıbledir ki; 
dinimi unutmadım. Fakat; Türk 
ahlalu ve saW:ıeti kalbime işledi . 

Keşke biz hıristiyanlaı da bunlar 
gibi olsak .•. 

- Sözlerin<> tahammul edemı
yece~ artik sus!. 

- Hakikati söylüyorum, hız hı
Mtiv!)nl!a ... 'l'i;'P'Flo.-..l Tn.:ııC'tl(~ MP
ıneyız ... 

- Sus diyorwn, kulaklan m i
fıtmesin?. 

- Da-tıa iyi anlamanız ioçir. söy
lüyorum. Türkleri; Bizans gibı, 

Garili Roma gl>i, sizler gibi bir
birine düşm~ ve karakterinı kay
betmiş bir hale getirebilirseniz 
işte o vakit ınağlUb edebilirsiniz. 
Yapa:bılirsenız !bunu yapınız. 

Türkü içinden kargaşa.lığa geti -
riniz... FUİı~ içki, rezalet, hır
sızlık, entrika tohwnları saçarak 
beni pişkeş çektiğiniz Bizansa 
çeviriniz .. . Size hıristiyanlık na
mına verebileceğın samimi nası -
hat budur. Yoksa; Turkü mağlfıb 
etmenize imkan yoktur. 

Sırbistan Kralı Marinin bu söz
lerine son derecede sinırlenmişti. 
Françeze ne cevab vereeeğinı şa
şırıruştı. 

Nllayet ; Kral Marinin kat'i 
cevabı reddi üzerine Françeze ke
mali nezaketle şunları bHdırdı : 

- Mari, ımparabOrun teklıfle

rinı hararetle ve ırunnettarlıkla 
Jı:aiıul et:..i. Fakat, elli yaşına gir
diği için Kostantının salahiyetli 
arzularını yerine getiremiyeceği 
için üzülmüştür Bu sebebi!' evle
nemyeceğini il!'rı •Ürmektedır . 

Françez; Mariyı ıkna ıçın Kral
Jan rıca ettiyse de emeline mu
vaffak olamadı. Meryem Sultan 
fıkirlerinde sabit kald ı. 

Nihayet; Françez İstanbula dön
dü . Fakat; Sultan Mt'hmed, Fran
çezni uveyvalidesini istemek rçin 
Sıı1bistan Kralile temasa geldiği
ni casusları vasıtasile haber al -
mıştı. Bu haberi, Sultan Mehmede 
veziriazarrıı Halil Paşa vermişti. 
Vezıriazam Halil Paşa: bu ma.

Jümat gızlice şehzade Orhanın sa
rayına gönderdiği Annadan al -
.mışh. Anna veziriıızama verdiği 

sözü tutuyordu. Bızansta donen 
dolapları birer bırer bildıriyordu. 
Bu haberlerden bazan şehzade Or
hanın da maliımatı olmuyordu. 

Nitekim Mari meselesinden Or
hanrn haberi yoktu. 

Françl"Z, eli bo Kostantanıye -
re döndü . İmparator ve Not:ras 
Marinin cevabı reddıne hayret et-

mişlerdi. İçyüzünü bilmedikleri 
halde Meryem Sultanın herhalde 
Sultan Murada karşı büyük bir 
&§kı olduğuna hükmetmişlerdi. 

Mari; Sıri:ısitan sarayı krali -
smde vaziyetinin değiştiğini gör
dü. Neticede manastırlardan bi -
rine tarikidünya olarak çekildi. 

Mari1 son nefesine kadar Sul
tan Murada sadık kaldı. Ve Bal
kanların ıssız, bucaksız yerlerin
den birinde tarikidünya olarak ya
şadı ve öldü. 

Sırbistan Prensinin kızı Mari
nin sarayından ayrılmadan ev -
ve! söyledikleri sözler, Kral üze
rinde büyük tesirler yapmıştı. 

İmparator Kostantin evlenmek
le meşguldü. Françez hu sefer de 
kız aramak için Trabzon impara
t>orluğuna , Kafka.syaya seyalıate 

memur olmuştu . 

* Şehzade Orhan, N o tarasın eğ-

lence!erinden kafası dolgun sar 
rayına geldı . Kapı muhafızlannın 

ihtiram seliimları arasında daire
sine girerken, başmuhafızı boyun 
keserek: 

- Şehzadem, misafirimiz leş -
rif buyurdular .. dedi. 

Orhan, muhafızının ne demek 
istediğini anlamamıştı. Bu da ne 
mi5afiri idi? Sordu: 

- Han.gi misafir bu!. 
- Haremi hümayuna teşrif bu-

yurulursa görülür. 

O~han, sarhoş olduğu için mu
hafızını fazlaca durup dinlemedi. 
Harem dairesine yürüdü. İçeri gir
diği zaman cariyelerinin yüzünü 
h<>rgünden ziyade neş'eli gördü. 

Anna; Orhanın yatağına gir
miş mışıl mışıl uyuyordu. Çok 
yorgundu. Orhanın hasreti bil'E' 
kendisini tutamamıştı . 

Oıiıan; cariyelerden birin in ya
nağını okşıyarak sordu: 
Kız ne o, bu sabah sizi çok şen 

görüyorum .. 
Kız , giılerek 

(Deı•amı var) 

A vrnpadaSulh Havası 
Esmeğe Başladı 

(1 bıci Jahifeden devam) ı 

Mn~c:;nhninın b u konf'Pr~nc:t~ 
mustemleke meselesini de mevzuu 
bahsedeceği zannedilmektedir. 

Bu konfransa Sovytlcrin de da
vet edilmesi mevzuu bahsedilme-
miştir. 1 

Bu kadar genış ıruky asta bey-1 
nelmilel meselelerın görüşüleceği 

bir konferansta Sovyet Rusyanın 
bulunması liızım geleeeğini Londra 
ve Faris hükCtmetl<>ri .tarafından, 

konferans müteşebbıslerine hatır
latılacaktır. 

İngiltere ile Pol<mya arasında 6 

nısan tarihli mütekabil yardım 

mukavelesi yerine sıkı bu ittifak 
akli müzakerelen çok ilerlemiş -
tir. 

DANZIG'DEKİ GiZLl BEY AN
NAME 

Danzıg 17 (Hususi) - Danzig
deki Milletler Cemıyeti komiseri 
Burklıard'ın Hitlerın daveti üze
rıne Bertesgaden'c gıttiğı hak -
kında hiç bı malum yoktur. 

Burkhard Hitlerle görüşmeğe git
memıştır . Fakat nereye gıttiğj de 

malum değildir. Naz i partisi şefi 

dün soylediğ, bır nutukta her ne 
bahasına olur a olsun Almanyaya 

iltıhak edeceğini söylemi . tir. 

Fakat dun ayn i zamanda serbest 

§<'hır mıntakasında gizli beyanna

meloer dağıtılmıştır. Bu beyanna

melerde denHiyor ki: 
-Serbest şehir halkının, mağrur 

Alınan askerlerine karşı almış ol

duğu vaziyet, Danzıg'lilerin Al -
manyaya iltihak arzusunda olma
dıklarını pek iyi göstermektedir. 

Bütün harici ticaretimiz durmuş
tur. Topraklarımıza getirilen ağır 

toplar kadınlarımızı ve çocukla
rımızı haşıyete düşürmüştür , 

Bız Danzigliler, Hitlerin doy -
mak bilmiyen istila emellerinden 

bıktık. Hiç bir hak ve kanun taı:u
mıyan bir idareye boyoumuzu tes

lim elmek ıstemiyoruz. Bütün tüc
car, esnaf. amele ve köylü zorla 

iştirake mecbur edildiğimiz, me

rasimlerle lnymetli vakitlerini 

kay bcdiyor. Förster Danzigd y.a

rı Allah kesild ı. 

Butun dılnya efkarı umumiyesi 
karşısında. Naziler ;n Danzig yü - ı 
zünden dünyayı a teşe vermelerim 

istemiyoruz. Förster, siz buradan ı 
gıdıniz ve 400 bin Danzigliyi ra• 

hat bırakınız, defolunuz. Yo'ksa 

icabettiği zaman biz har<·kete geç

mesini de bilirız. 

VATİKANIN MÜDAHALE:sİ 

Roma 17 (.Hususi) - Vatikanın 

resmi organı olan Osservatare Rcr 

mano son günlere doğru beyne! -

milel vaziyetin elemli safhalara 

girmesi üzerine, Papanın sulh le

lelıine yaptıği müdahaleyi takdir

le yadetmektedir. P&pa ııu teşeb

büse girmeden evvel Mussolini ile 

görüşmüş ve beynelmilel işleri gö

rüşmek üzere bır cihan konferan

sının davet edılmesıni kararlaştır
mışlardır . 

OTUZ GÜNLÜK MÜTAREKE 

Bruksel 17 - Lanasyonal Belj 

gı<zetesinfaı yazdığına göre, Al -

manya ve İtalya Vatikana notalar 

göndeTerek, Avrupa için otuz gün

lük b:r mütan·ke teklıf etmişler -
du 

Bu teklıfte şunlar ı..denmekte

dir. 

1 - 30 günlük bır mütareke. 

Bu mütareke esnasında her dev

let, her türlü harekette bulun -

maktan ictinab edecek ve mütare

ke Fransa, İngiltere, Almanya ve 

İtalya Hariciye Nazır !arının bir 

konferans aktetmelerini teıınine 

medar olacaktır. 

2 - Dört Haricıye Nazırı, Dan· 

zig meselesi için bir hal sureti bul

mağa çalışacaklar ve bu hal sure
ti icabında Polonyanın tasvibine 

arzedilecektir. 

3 - Danzig meselesi halledile
bildiği takdirde 30 günli.i'k müta

reke konferansın diğer muallak 

meseleleri halledebihnesi i~in tem

dit olunacaktır. 

Almanyada 40 30 GÜn/ük 
Yaşındakiler de .. 

Silah Altında Mutareke 
Macar Hariciye Nazırı 

İkinci Defa Fon Riben
tropla Konuşmıya Gitti 

Londra 17- •Taymiı;. gazete
si, Almanyanın askeri hazırlıkla
rını hafifletmek şöyle dursun, bi
lakis kuvvetlendirdiğini yazmak
tadır. Hfilen 2 milyon kişi silah 
altındadır. Talim için çağırılmış 

l!ıtiyat efradının terhis müddeti 
geldiği halde, bunlar ter'his edil
medikleri gibi, 40 - 45 yaşındaki 
ihtiyat efradı da silah altına çağı
rılmışlardır. 

İNGİLTEREYE YENİ HÜCUM 
Faris 17 (Radyo)- Berlinrlen 

bildiriliyor: Alınan gazeteleri, or
taya atılan lronierans fikri müna
sebetile Taymis ga:.etesinin neş -
rettiği makalede Çelooslovakyaya 
istiklalinin iadesi lüzumunu şart 
konmasını mevzu ittihaz ederek 
İngiltereye çok şiddetli hücum -
!arda bulunuyor. Alman gazete -
!eri djyorlar ki: 

•- Almanyanın Danzig ve ko
ridoru üzerindeki hakları kat'iy
yen bir münakaşa ve müzakere 
hakkı tesis eden Almanya, mes'ul 
İngiliz ricalile konferansta birçok 
şeyler kaza'lla:cağını söyliyerek Le
histanı ~manya ile anlaşmağa · 

davet etmektedirler. 
MACAR HARİCİYE NAZIRININ ! 

İKİNCİ BİR MÜLAKATI 1 
Faris 17- Macar Har iciye Na

zırı Sal2iburg civarında Fuıschl 

şatosuna giderek Alman Hariciye 
Nazırı ile tekrar görüşmüştür . Bu 
ik i ncı mülakata bilhassa ehem -
m i}"<'t verilmektedir. 

--<>--

Ticaret Vekili 
Busabah Geldi 

Ticaret Vekili Cezm ı Erçin bu 
sabah Ankaradan gelmişt; r. Vekil 
Haydarpaşa istasyonu nda vali mu
avinı Mu zaffer Akalın ile Türk
ofi~ memurları, banka mümessil
lerı, malıveciler, Beledıye İktısad 
muduri.i Saffet ve müteaddit dost
ları tarafından karşılanmıştır. 

Vekil bugün öğleden sonra Türk
ofiste meşgu l olacak ve yarın İs
tanbulun bazı iktisadi müessesele
rini gezecek , cumartesi günü saat 
1 de Ege vapurile İzmire gidecek
tir 

ZAYİ 

9'26 senesi Fen fakültesi P' C. N. 
mezunuyum. •272> nwnaralı şe

hadetnamemi kay<betti:ın. Yenisi
ni alacağımdan eskisi<ıin hükmü 
yoktur. Ziya Fail< 

ZAYİ 

Maaş tatbık mührümü zayettim. 
Yenisini yaptıracağımdan eskisi -
nin hükmü yoktur 

Fatma Cavide Alkun 

(1 inci sahifeclerı devam) 

Halk tazyik ve tehdid altında ses 
çıkaramamakta, devletin umumi 
siyasetini tenkid etmek fırsatını 

bulamamakta olmalarına rağmen 
her vesile ile memnuniyetsizlik
lerini izhar etmektedirler. İstib

dad herşeyi yıkabilir, değiştirebi
lir. Fakat, en kuvvetli istibdad
ların dahi Jı:afanııı içine tahakküm 
etmelerine imka';. yoktur. En za
lim idarelerde dahi iç efkan wnu
miyeler hiç olmazsa idarenin ve 
tutumun karşısında kayıdsız kal
makla meınnuniyesizliklerini iz
har fırsatını bulmuşlardır. Ayni 
zamanda Almanya ve İalya aha
lisi lıayati ve gıdai mahrumiyet
lere tahammülün sonuna gelmiş
lerdir. Son tahammüllerini göste
ren bu milletler harbin kendileri 
için gıetireceği felaketi de tnbmin 
etmek idrakini henüz kaybetmiş 
değillerdir. 

Hele İtalyan milleti sulh cep
hesi devletlerine karşı Almanya
ya güvenerek harbe girmenin 
İtalya için ne müthiş bir fe!aket 
olacağını en başta sezen, alayiş, 

nümayJ_ş v-e palavra dev'!4esinin 
artık son bulduğnnn knvrıyan 

millet halindedir. Millet takdir e
diyor ki, l>arb patladığı giin topun 
ağzında en önce İtalya vardır ve 
karşıdaki kuvvetler Akdenize e
sasen manasız bir coğrafi şekille 
uzanmış olan yarımadayı, hatta 
batıracak ve Akdenizin bu pürü
zünü izale edecek kadar enerji, 
harb ve imha vasıtalarına sahib
dirlcr. Bu vaziyeti biJen, gören, 
takdir eden bir millet için olduğn 
kadar mes'ul devlet adamları için 
de harb istemenin harbe koşma
nın ddı~eti aşikardır. Ve .. yine 
pek umulur ki, bu vaziyeti bizzat 
takdir etmek vaziyetinde olan 
Hitler ve Musolini de artık teh
did ve fırsat yolu ile yCTyüzii mil
letlerinden hiçbir şey koparma
nın imkanı kalmadığına kanaat 
getirmi~, aldtl<ları.nı da kaybet
'iiıcmenin tedbirini aramıya ko -
yutmuş bulun nJar. 

Bu tedbir ve çare ise ancak ve 
sadece işte ya Papanın, ya bitaraf 
şimal memleketleri krallarının, 

yahud da Amerika veya parla -
meııtolar konferansının bir tavas
sutudur ki, bu tavassut Alman ve 
İtalyanların makul davranmaları 
şartile pekala müsmir netice ve
rebilir; Almanya ve İtalyaya hiç 
birşey kazandırmasa bile belki 
kazanılanları kaybettirmemek 
fırsatını bağışlar. 

ETEM İZZET BENİCE 

•••••• •• •••••••••••••••••• 
ZAYİ 

1268 nımıaralı i.hracat vesika
sını kaybederek 31 temmuz 939 ta
rihile yenisini aklık. Zayi olanın 
luymeti kalmadığını ilan ederiz. 

Ceyhanlı Pazarı: Ceı:nH 

Türker ve Ali Sayar 

Makineye Verirken: 

--- (1 ir.ci sahifeden devam) 

İngiliz T ayyarelerinde Yangına 
Karşı Yeni Bir Cihaz 

Londra 17 (A. A.)- Bütün İn
giliz askeri tayyarelerin.de sukut 
hali'llde yangın çıkmasına mani 
olacak bir cihaz kullanılacaktır. 
Tayyare, yere düştüğü zaman hu
susi bir makanizma bu cihazı ha-

rekete getırecektir. Bu cihaz, uç
ma e..nasıı>cla tayyarenin at.eş al
ması ve yahud yere ineceği sıra
da kapaklanması esnasında da o
tomatil< olarak harekete ıı<>çmek
tedir. 

• • • • • 
Amerika Japonyaya Tayyare 

Satıyor 
Vaşington 17 (AA.)- Ameri

kan gazetelerinin, Amerika Hari
ciye Nezaretinin japonyaya Diuğ
las tayyarelerj satılmasını teShil 
etmış olduğu suretindeki itham
ları bak.kında beyanatta bulunan 
Welles, Hariciye Nezaretinin sivil 
ahaliyi borrilıardıman eden mem
leketlere tayyare satılmasına mü-

teallik olan siyasetin}n değişme
miş olduğunu beyan etmiştir. Mu
maileyh Dou.glas tayyarelerinin 
japonyaya satıhnasına müteallik 
olan .kıontratının bu k~il satış

lara nihayet vermeleri için Hull 
tarafından t ayyare 'hamillerine 
yapılmış olan tetıliğden evvel ak
tedihniş okluğunu söylemişt:ır. 

Manevra Sahasında 
Harb Şiddetlendi 

eJ!flC~ 
Tayyare hücumlarına g ıst (1 inci sahifeden devam) 

Muharebelerin devamı esnasın
da Milli Şef İnönü de manevra sa
hasını teşrif buyurmuşlardır. 

Manevralar dolayısile İstanbul
da yapılması tensip edilen mef-
ruz hava hücumuna karşı bugün 
taınamile hazırlanılmıştır. 

Bu hücumlardan gerek pasif 
surette, gerek aktif surette korun
mak için icabeden bütün tedbir
ler alınmıştır. Pasif korunma cüm

lesinden olarak muhtelif semtler-
de teşkil edilen mefruz yangın
ları söndürmek, zehirli gazları te
mizletmek, enkaz altında kalanla
rı hastahanelere nakletmek, su 

bendlerinin, elektrik fabrikasının 
· ve havagazı tesisatının tahribatını 

tamir etmek ve ayni zamanda ya
ralarianlara, zehirlenenlere ipti

dai mudavatta bulunmak üzere 
teşkil edilmiş olan muhltılif mın
tak:alardaki ekiplerde ekzeısiz -
ler yapılmış ve techizatlan da ik
mal edilmiştir. 

Bundan başka böyle bir hücum 
esnasında düşman tayyareleri ta
rafından atılacağı farzolunan tah-

rib, gaz ve yangın bombalan hak
kında halkın bir fikir edinmesi 

için bunlardan Eminönüne 1000 
kiloluk bir tahrib bombası.. diğer 

mıntakalara da 300 kiloluk yan -
gın ve gaz bombaları konulmuıı -
tur, 

Pasif korunma esnasında hal
kın yanlış hareket etmemesi için 
yaralanmış V<! zehirlenmiş olan
ları taşıyacak olan imdadı sıhhi er 
tomobilleri bu esnada düdük çal
mıyacaktır. Alarm işareti üç da
kika kadar devam edecek ve bu 
eosnada gerek halk, gerekse ekip-

ler keııdılerine düşen vazifelerin ifa 
sına koşarlarken bu otomobiller 
de sessiz olarak kendilerine tah
sis edilen mıntakalarda faaliyete 
geçeceklerdir. 

Tayyare hücumlarının defedil
diği ve tehliken n zail olduğu da 
yine gerek Beyazıddaki, gerekse 

ırin diğer semtlerine konulmuş 
olan canavar düdükleri tarafından 
halka ilan edilecektir. Bu haber 
üzerine umumi sığınaklardaki 

halk birbirlerini itip sıkışmadan 
yavaş yavaş çıkacaklardır. Fakat 
henüz gazlı old~ farzolunan ve 
sarı renkli bir bayrakla tahdid e
dilen mıntakalara girmiy~er-

dir. 

bunlar geldiği vakit, eğ~r ı:~f" 
havai fi§ekler, gündUz ıse ın eu· 

ıc 5ur 
ra fişekleri endaht eı;ıne b:ıl' 
le §ehri temsili surette ııo;~dl 
dıman yapacaklard~r. . B_u uztrillı 
aktif müdafaa vazifesını ıt r 
alınış bulunan ciheti askeriY•,.s,,. 

. ve cı 
rin muhtelif semtlerıne ,pı 

na tabya edilmiş olan top ~ bil 
makineli tüfeklerle ı.euıs' ~d• • 
müdafaa yapacaktır. Bu ın ııı' 
faa sırasında toplar har\UÇ• !İfır 
kineli tüfekler de mane\11'

3 
"" ~ı 

. jjtw 
gi eııdahaıt edeceklerdır. B dıi?'ıJI 
ameliyeler sırasında ve jıjl'I 

tayyarelerinin nasıl ve. tıttl' 
semtten hücum ettiklerinı~br 
lere tahrib, gaz ve yangın 

1
.1 tftı: al< ı 

ları attıklarını, pasif ve dıt'r 

dafaanın ne suretle yapıl aııf" 
ve düşman tayyarelerinııı ·pW 
riilüp d~ürülmediğini elııtıi~ır 
vazifelerini ne suretle ifa ;arı 1ı" 
rini tesbit etmek üzere k0 

.. fıl 
.. "JJ b• 

zubendli gazeteciler butu 
liyeti takib ed«eJderdir · 

• 

Mahmud Y e52orı · 
ı...ttı 

Annesini KaYJ.r' ~ 
ıdıP 

Muharrir arkadaşlarırııı ıJI 
ıdaJI ~r 

tanınmış romancııarun: cfi~ 
mud Yesari ile kardeşı Ş )33)1' 

sarinin anneleri, merhurll tor' 
dırlı zade Emin Muhlis pı~lı il 

dır 
nu ve merhum BaY"'. 119~'~ 
Şefik hey 'kızı ve askerı ııı fi· 

.. . d erhll ·~~ kamlıktan mutekaı Jll feJll" 
reddin Yesari karısı r.. d<if 
Yesari bir müddettuıber~ıJıJ" 
eden hastalıktan kurtulP diJO I' 
Cerrahpaşa hastanesinde / 

fat etmiştir . Merhuınenill ~3 1.ııt'' 
si bugün hastahaned~n ıı< J 

ddek1 B mış ve Karöcaabme 

ristanına gömülm.üştür· ~ 
Mahmud Yesarıye ve ıı:ıi ti 

baş sağlığı diler , ... saP~ 
yetlerimizi beya\'l edr: / 

ZA'Yİ (ı 
. . d ald~>' 
Istanbul lı.se&ın e~g-ıJ:Jllı .»' 

938 yılının belge kJJ ~il" . 
bettim. Yenisini çıkJı.O~~ı 
eskisinin bükmü o!Jrı3d 
ederim. h 

Küçükayasofy a pc 01 fi~ 
sokak numara (26) 

Cağaloğlunda Çifte Saraylar Bahçesıııde JI' 
9 daD jlJ ~· Her akşam ıinema programına ilaveten saat 

~~Zl K i K i Ar.;d.ı;ı..t' ~(· 
~·"lemada: ÇEL1K KALE Fiyatlar 10, l~ 

ıı~afoça Değirmen Taş 
......:"'1r imalathanesi 

Beyler Usta 
BA K L A C I 

.-'41~ 
~ı~ 

Degirm ncıl<rın nazaır dikkatine: be'' 
Un, tahin, fındık, i<ahve, tuz, alçı , nişasta . subye taşları 

UCU'- satıl U • 

Hocapaı;a Ebassııud caddesi 60/1 Sirkeci İstanbul. ııb 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı fs~şıı: 
Levazım Amirliği Sabnalma Komisyoıı~I 

1 - 306 çiit erkek kolcu fotini ile 20 çilt kadın koıcu :,r ~·: 
14/8/939 pazarlt6i günü saat 10,30 da açık eksiltmesıne )ııÇ IP'luı/.' 
madığından 24/8/939 perşembe günü saat 10 da yeniden e ıı' 
pı!acaktır. . dB ııS 1 

2 - Tahmini tutarı 1499 lira 60 kuruş ve ilk ıeını.n~tı , 
3 - Şartname ve evsaf komisyondadır. Görülebılır !Brı .fl .~ 
4 - İsteklilerin gün ve saatinde ilk teminat ma!<bU~ar IJI-" 

nt vesikalarile b;rJikte G alata Rıhtım caddesi Velı AlerJl 
kattaki kamisy ;ına gelmeleri. · 6350· 

1 İstanbul Vakıflar Direktörlüğü 
Kıymeti Pe~Pa~'. 

Lira Kr. Lıra ı;ıı ~ 
155 70 - 11 .• ıf'~ 

Cerrahpsşa Hobyar mahallesi Haseki camii sokağı es;;1111"1' 
numaralı 66 metre murabbaındaki arsanın tamamının 

1 
llÇlk arttırması 10 gün m üddetle temdit roilmiştir. • ·ıı<Jell il 

<ihalesi 'lrJ/ 8/939 cu'l'.la günü saat 15 te icra edilecelS
1 

iPe iP 
Çpmberlltaşta Vakıflar başmüdürlüğü Malıh'.i.liıt kalem 
lıın. (6343) 
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No. 57 Yazan: Rahmi Yağız 

Yelkenli Müdhiş Bir Makineli 
Tüf ek Yağmuruna Tutuldu .. 

Uıtelik Tahtelbahirin Güvertesine Uzanan Müret
tebat da Silahlarını Çevirmişler,Ateş Ediyorlardı 
ıı:; _nonk.iıer işlesin!.. Yukarı çı- seslerine, teliışlara saf ve soğuk-
~gız! kanlı bir bakışla liilş:ayd kalan Ya-

n~ lllti!er, muntazam bir tempo muk Hasan, Triton pruva istika-
IIı:İıı depo1ann .suyunu boşaltırken metinde suyun üstüne çıkınca yay-

cıye ı;eslendi; garayı kopardı: 

g~~piten İzidor Şene, buraya - İreiz!.. Tahtabakır suyun üıı-
ll · tüne çıktı.. 

1ıh ır saattir yelkenlinin takibi ile Yamuk Hasanın haykırışını duy-
~~.aktan usanmış bulunan mağa vakit kalmadan yelkenli 
~su~arinin yanına seğirtti. müthiş bir makineli tüfek yağ -
lotdu·eyı ae!Amladı. Sert bir sesle muruna tutuldu. Üstelik Triton'un 

güvertesine uzanan tüfekli mü -
._ l!lınriniz kapiten! rettebat da silihlarını Doğanı 

ita._ Ağır makineli tüfeği kasara bahriye çevirm4!er, sürekle atı>-
$uPağı Yanında hazır bulundurun. şe geçmişlerdi. .. 

Yun·· . ~ uzenne çıkar çıkmaz gü • Cafer reis ~ sarpa sardığını, 
~e fırlıyacak, hedefimizi at"' tahtelbahirin elinden kurtulma -
Os1ı: ' alacaksınız. Topçu gediklisi nın imkanı kalmadığını anladı. 
~ış ar Sabot'ya da emir verin çı- Tayfaları baş güverteye topladı.. 
t~ taınam olur olmaz top başına Herkes bir tarafa siper aldı; Kimi 
ıo_ e,,ek, gemiyi batırmamak şar- babaların, kimi halat kangalları-
~. ıar 'alt arsız kısımlarına ateş aça- nın kimisi de güpeştenin arkasına 
lleı;~ Yelkenlıye yanaşmak; için- mevzu aldılar. Tüfeklerini tah -
~ ere bize ateş açmanın hesabı- telbahire nişanladılar, ateşe baş-

ru ilerliyor, tahtelbahire sokulu
yor, bir taraftan da tahtelbahir 

voltaya devam ederek seyir hat
tını tebdil, tayfaların nişan hat
tını da mütemadiyen değiştiri -

yor, fakat karşılıklı ateş, kurşµn 

düellosu olanca şiddetile sürüp gi
diyordu. 

İki dakikQ sonra bütün bu tüfek 
patırdılarına hakinı bir ses, bir in

filak duyuldu.. 'Doğanı bahrinin 

üstünden, armanın bir parça yu
karısından ıslık çala çala geçen 

bir top mermisi uzakta denize düş
tü, havaya bir su sütunu fışkırttı .• 

Triton'un topçuları ateşe girişmiş
lerdi. 

Carer reis, tepelerinden ölüm 
ıslığı çala çala vızlayıp geçen 

merminin denize düştüğü nokta
ya, su sütunun yükseldiği yere 
baktı, heyecandan titriyen bir ses
le haykırdı: ~rına~ istiyorum... !adılar .. Yelkenli bir taraftan pu-

l~; llaş tistüne kapiten! pasına aldığı poyrazla sahile doğ- (Devamı var} 

~ ~~or ters yüzüne mangaya koş-!""=='========================== 

~~~~~::~~:::::iıkm::: İtalyan Manevraları 
teıu Gediklisi Osmar Sabot'un N N • v d ~ 
tb;. eınır biraz neş'esini iade eder e etıce er i r 
~ı:ldu, 24 .'~attir muhtelif ve
~ le ~eııdııımi alaya alan tiyub 
'lıda·ki rakibi Etyen Şamo·ya 
~ goı:ıerıe baktı, topçu müret

~~ı.rı.ı b~a topladı. kapağın 
· 1~ ~ YUrurken Şamo.yu göz 

( 4 iln.rii.. •avfadan devam.) 1 
Diğer ta.r~tan z~hlı kolordu en 

yeni vesaıt ile mucehhez olarak 
en dağlık arazide ilerlemiş, git -
miştir . 

günlerin en mühim hadisesini teş
kil etmel<ted.ır. ı:su veme u" ııw." 
retli neşriyat göze çarpmaktadır. 
Fakat yine Romadaki Avrupalı 

muhabirlerin nazarı dikkati cel-

Aylığı 12,5 Liraya 
Bir Bar Artisti 

(5 inci sayfadan devam) 
Artık güneşin güzelliğini, cazi

besini çoktan unuttum. Bu arada 
tabil sabah kahvaltısı ve öğle yı>
meğini de .. Akşam yemeği ile sa
baha kadar bekliyor ve sabahları 
bir çorba ile yatağıma giriyorum. 

- Tatiliniz var mı? 
- Tatil ne demek? Mukaveleye 

göre her gün çalışmak var .. Çalış
madığımız her gün için 12,5 lira 
aylıktan 2 lira kesiliyor . 

- Hastalık .. 
- Artist hasta olmaz ki. 
-Macarcadan başka hangi dil 

biliyorsun? 
- Hiç bir şey. Maamafilı üç ay-

HiKAYE: 

Altı Ay 
(f üıır.ü sayfadan devem) 

- Oh! dedi Mister İpopotam? .. 
Sizinle uzun zamandanberi gö

rüşmüyoruz. Fakat bizim galıba 

görülecek ufak bir hesabımız var. 
ipopotam hayretle yüzü aşağı 

yııkarı kendisine benziyen bu ba
sık burunlu adama bakıyordu. 

Sonra birden tanıdı, Jizele döne -
rek: 

- Altı ay kadar evvel döğdü -
ğüm Feriç senin! Diye söylendi. 
Yine dersini almağa gelmiş .. 
Soğuk soğuk gülerek ayağa kalk

tı, fakat daha ufak bir hareket yap
madan, Edvard'ın midesine indir
diği müthiş bir yumrukla sandal-

dır. Yavaş yavaş İngilizce, Fran -
sızca, ~anca öğrendim. 

- Müşterilerle nasıl konuşu -
yorsun! 

- Müşteri olsun da konuşması 
kolay .. Macarca, İngilizce, Fran -
sızca, Almanca.. 

- Şimdiye kadar kaç para bi -
riktirdin. 

- Para biriktirmek mi? Yap -
tırdığım elbiselerin parasından 

patrona 150 lira borçluyum. Yani 
lam 11 ay patronun yanında esi -
rim. 

ZEKİ CEMAL 

Son!'a ... 
yeterin arasına serildi. Küçük San 
Fransisko'lu başına geçmiş sayı -
yordu, bir .. iki.. üç .. beş .. dokuz. 
Oh!. Edvard, diye bağırdı. Naka
vut oldu. İlk galibiyetin .. 

Edvard soğukkanlılıkla daha ev
velden h.azLrlaclığı kıiğfıdı yerde 
baygın yatan, İpopotamın göğsü
ne koydu .. Kağıdda şöyle yazılı idi; 

cAğır siklet boksör Edvard. si
zi daha iyi döğmek fırsatını elde 
etmek ıçin ( ...... ) bulvarında ha-
yır cemiyetleri menfaatine tertib 
edilen ağır sıklet boks müsabaka
larına davet eder.• 

M. SAMİ KARA YEL 

lstanbul Sıhht Müess!.seler Artbrma ve 
Eksiltme Komisyonundan: 

Leyli Tıb ıaltbe ~·urduna Iiıztm olan 3500 metre patiska ile 2000 

metre amerikan bez' ~cı1< eksiltmeye konulmuştur. 

1 - Eksillırı" 28/8/939 pazartesi günü saat 14,30 da Cağaloğlunda 

Sıhhat ve İçtııuai Mua,·enet rı.ıüdürlüğü binasında kurulu komisyonda 
varu.lacalctır 

2 - Muiıaınıneı: fiy&t 3220 lira muvakkat teminat 241 lira 50 kuruş. 

3 - İst<"klıler şartnameyi ~r gün komisyonda görebilirler. 

4 - İstekl.!ler cari .eneye ait Ticaret odası vesikasile 2490 sayılı 
.... aışaret ederek söylendi; 

ıli~i ~kahm .. burada herkes ken
'- gosterecek .. Yerinde duran 
'<il:~ . "-b tskeleye torpidoyu babam da 

Netice: İtalyan erkanıharhiyı>
sinin bugünkü fennin temin etti
ği vesaitin hepsi yerli yerinde 
kullanıldığ>na kanaat getirmiş. 

)<anunda yazılı vesikalar vı: bu işe yeter muvakkat teminat makbuz ve

':'"ntevraların :_on .gü.nuİ· 0

1
1an 9 a- ya banka mektubu ile hırlikte belli gün ve saatte komisyona gelme-

gus os çarşa.mua gunu ta yan mat- . 

bettikleri bir nokta vardır ki o da 

~et ettirir .. ŞimdL şu bir saattir 
liııı ~ırıd. oynatan dÜ§mlln gemi-

'!' angımiz tahrib edecek! 
tıt,)n ·k· d k'k da ·· e ı ı a ı a suyun uze-

~ınış, 3 gomine uzağındaki 
' bahrinın karşısında boy 

'l' .tıııışti. 
tııo ' 

· il un denizin yüzünde gö -
' .. kasara kapağının açıl
·~ llıtirettebatın sılahlarile gü'Ye fırlamaları, makineli tü -
llıl!ci ~el güverteye sürüklen -
,. ateşe hazırlanması, şerid ta
,.ııı~ toPÇuların top başına geç
ti).~ı~·küçük topun 'Doğanı bah
~ ıtıse edilmesi bir oldu. Bun
~1~k hızile yapılıtlı:en, pür 
'-ıı i;lhıle kapağı atmağa uğra
)~elkenlide de yeniden bir hı>
' 

1 
. havası esmiştL İlk dakika-

'1 .t;ı... ·e .. 
. "'tıı """. n pruva serenını.n çar-
,cı.ı.:, yerini muha.faza eden, 
~kopan gürültülere, tüfek 

Bundan kendince bir takım nı>
ticeler çıkarmıştıT elbet. 

Fakat söylemeğe hacet yoktur 
ki bu bir .manevradır. Yani ateş 
yok. İtalyanlar kendi ellerindeki 
yeni harb vasıtalarının mükem -
mel olduğuna bu manevralarda da 
kanaat getirmiş olabilırler. Fakat 
bu vasıtalar hakiki bir ateş yağ
muru içinde, yani hakiki lbir harb
de tecrübe edilmiş olmadılar. Yu
karıda işaret edjjdiği gibi İspanya 
dahili harbinde İtalyan erkanıhar
biyesinin elde ettiği tecrübe mah
dud bir çerçeve içinde kalmıştır. 
Onun için şimdi şu netice çıkmış 
ve netice alınmış bahsi de birer 
faraziyeden Jbaret kalı}")r. İşte 
İtalyan paytahtındaki ecnebi mı>
hafilin intibaları da böyledir. 

İtalyan gazetelerinin neşriyat 

ve sairesine geilnce; İtalyan mat
buatına göre 939 manevraları şu 

buatı üstü kapalı anlatmak iste • lerı. (6211) 

mişlerdir ki bütün bunlar niha
yet bir talim ve tecrübe mahiyı>
tinde olup yoksa manevraların 

herhangi bir maksadın takib e -
dildiğine hükmetmek yanlış ola
caktır. Her ne ise ... 

İtalyadaki manevra günlerinde 
başka dedikodu da çıkmıştır. Çün
kü Sinyor Musolıni bu sefer ma
nevralarda Kralın yanında bulu
namamış, manevra sahasına tay
yyare ile sonra gitmiştir. Roma
dak.i ıing:.;;z muhtıbi.1~ ... ri bunun 
ilk defa c:duğunu yazıyorlar. Sin.
yor Musolinintn kalb hastalığın

dan da bahsedilmişti. 

Fakat 'kalbinden değil, mide -
sinden rah.atsı.zmı.ş. İtalyan gazı>
teleri Musolininin hasta olmadı
ğını, tayyareye binerek manevra
ları havadan seyrettiğini yazmak 
suretile endişeye mahal olmadı -
ğını göstevmeğe çalışmışlardır. 

TA ZANIN OGLUj 
sırada bir el belinden yakaladı, 
onu yukarı dala çekti. Bindiği dal 
kırılıp yere düştü. · 
Yaralı bu heyecana dayanama

dı, ·bayıldı. 

No: 45 

hı~!esirn nerede?. O sefil herif f beraber Abdülün peşine düştü. 
~ 'l~en bah.settL Çabuk ver * 
~ ı, 
•ry~ın MorbOn uzun muddet hareket-

.._ .\! tnalızun mahzun: siz salın üstünde kaklı. Kendine 
l'l~t·· ıp gitt· dedi B . k .. ııtt r . ı · enım u • geldiği zaman gece olmuştu. Kalk 

' ~er:ıtnı.mdi. mak istedi. Çok kan kay'bettiğin -
' t.faı e buldun? den zayıf düşmüştü. Kalkamadı. 
~ )'~ı benin çadırında. Altında Aca'ba Meryem ne olmuştııı~. Ya 

.._ ~ vardı. Hansun? Acaba kurşunlarından 
~ ~.Yazılıydı? biri haydudu öldürmüş müydü? 

1a,_'?Jc1ltnem, okuyamadım... Bu sqaller beyninde dıolaşıyorrlu. 
~">'lı a Yazılıydı... Morison bütün kuvvetini topla-

Q, !!<!n•· . 1. liaıiften °9• .~ahat i>ır nefes al.- dı, toprağa ayak basmak istedi. 
h.'le gulümsedi, kıza baş- Kıyıdaki bir tutam ota asıldı, 

~· :Ya~ Yapmadı, sıkıştırmadı, kendini çekti, saldan çıktı, fakat 
"'ııııı 

1 
ız Mabunu ile mnuş - sal da kurtulup cereyana kapıldı. 

"-tıııa ~bih edip gitti. Art>k geri dönmesifl'e imkan 
ındı, o da süvarilerle yoktu. 

Yazan: EDGAR KAYS 

Bu sırada yanıbaşında biı kük
reme duydu. Arslan insan kokusu 

almıştı, üzerine atlamağa hazır -
!anıyordu' Morison biraz ürperdi, 
Sonra can havliyle yerinden fır

ladı. Koştu, ıbir ağaca tırmandı. 

Arslan ağacın gövdesine atıldı, ağ
zını açıp kapadı. 

Morison: 

- Ucuz kurtulduk! diye söy -
lendi. 

Fa.kat pek de kurtulmamıştı. 

Ağacın bindiği dalı kırılacakmış 

giıbi çatırdıyordu. Morison ter 
dökmeğe başladı. 

Dal kırılıyordu. Üstteki dal çok 
yük.sekti, yetişemiyecekti. 

Dal yine çatırdadı, kırıklı. Bu 

-24 -

Korak kah filin sırtında tenbel 
tenbel yatarak, kah daldan dala 
sıçrıyarak yine eskisı gibi or -
manlarda serneri serseri dolaş -
mağa başlamıştı. 

Artık Meryeıni düşünmemeğe 

karar vermişti amma, kızın ha -
yali yine de gözlerinden gitmi -
yordu. 

O gece nehrin kıyısında bir a
ğaca tırmanmış uyurken arslan 
sesile uyandı. Biraz sonra da ken
di uyuduğu dalın altındaki dal -
dan ingilizce sözler duyulmuştu. 

İşte b ıısuretle Korak Moriso
nun hayatını kurtardı. Moriı;onu 
belinden yakalayı.p ağacın üstüne 
aladı, dalların üstüne yatırdı, 

sonıa bermutad arslana küfürler 
savurdu. 

Morison kendine gelince titrı>

di. Bir maymuna esir düştüğünü 
sanıyordu. Hayvana karşı dur -
mak içın tabancasını ararken, bir 
ses, düzgünce bir ingilizce ile sor
du: 

- Siz kimsiniz? 
Morisonun ağzı bir karış açık 

kaldı: 

- Ay, siz insan mısınız? 
- Ya beni ne sandınızdı? 
Morison samimi cevab verdi; 
- Orangotan zannettim. 
Korak güldü ve yine sordu; 
- Siz kimsiniz? 
- Bir İngilizim. Adım Mori-

sondur. 
Korak ya'klaştı, yıldızların ışı

ğında adamın yüzüne dikkatle 
baktı; 

- Sizi tanıdım dedi. Arslan si
zi öldüreceği gün ormanın kena
rında Meryemle beraberdiniz. 

<Devamı varı 

7- ON TZLG& 1'-17Al>t:STO'i193t 

Manevralar Münasebetile 

Türk Milleti, Ordusile 
Hem de Pek Haklı 

•• 
ebilir Olarak •• vu 

Bu Orduyu Beşeri Takat Fevkinde 
Bir Çalışma İle Bugünkü erte1"e
sine Yükseltenlerin ÖnündeEğiliriz 
1 Yazan: NİZA!llEDDİN NAZiF 1 

Trakyad.a ordumuz manevrala
rına başlamış bulunııyor. 

Türk orousu herhangi bir ma
nevrayı memleketin berhan;gi bir 
noktasında, her nıe mikyasta ya
parsa yapsın, varacağı netice, i
nanıywuz ki mutlaka göğsümiizü 
kahartacak olan neticedir. 

Dünya askerliğinin ıı:lantası 

olan bu ordu içın mevsim farkı 
olmadığını da biliyoruz. Ve bili
yoruz ki herhangi bir vazife, 

ister güneşin yeryüzüne gölgede 
elli de!ece ateş yağdırdığı yaz 
günlerinde i.slcr ilikler donduran 

bir karaluş ortasında bu orduya 
verilsin mutlaka t'fl mükemmel 
bir ~ıya ulaştırılır. Yine bili

yoruz ki bu ordu yüksek kuman
da heyetile, subay, kik:iik sub&T 
ve yedek subay kadrolarile mu
asır ordular:n en mümt.azıdır. 

Türk ordusunda kendilerine kü
çüle veya bıiyük, en küçük yeya 

en büyük salah >yetler verilmiş o
lanlar hem teker teker mükem -

mel askerlerdir, hem de 'heyeti 
umumiye halinde tam bir askeri 
ahenk teşkil ederler. 

Türk ordusunun meziyetlerin
den hiçbırl. Türk milletinin kü -
çük, orta veya büyük hiçbir fer

dinin meçhulü değildir. Bunun i
çindir ki askerlik ve insanlı.Iı: sı

fatını bu muazzam eseri, müda-

tam, şuurlu ve müşterek bevgi
sine ve itimadına muhatabdır. • 

Yaya kuvvetlerimizin ber eri
ne, her subayına, her yedek su

bayına, l:ıer küçük sooayına ve 
bu erlerle s!Jbayların yanyana 

getırilişile teşekkül eden her yaya 
üniteye tam bır itimadımız \'ar
dır. 

Atlı kuvvetlerunizin her erine, 
her subayına, her yedek subayına, 
her küçük subayına ve bu erlerle 
subayların yanyana getıriliş!le 

teşekkül eden her atlı üniteye tam 
bir i:imadımız vardır. 

Ağır, hafif, cebel \'e sahra top
çumuzun, hava ve sahiller mü -
dafaasına mahsııs olan batarya
ları.mızın, ağır ve hafif mitralyöz
lerimizin her numara erine, her 
subayına, her yedek subayına, her 

küçük subayına ve bu subaylarla 
erlerin yanyana getiriLşinden do
ğan her üniteye tam bir itimadı 
mız vardır. 

Karada, havada ve denizlerde 
makine ce motörle mütelıarrik 

her vasıta mızın, motörlü kuvvet

lerimizin, uçaklarımızın ve hartı 
gemilerimrz>n her erine, her su
bay, yedek sll!bay, ve küçük su -
bayına ve bunların bir makine in
tizamı ve ıttıradı göster-en kol -
lektif çalışmalarile harekete ge
len her hava ve deniz filomuza, 
her motörlü tüm ,.e kolordumuza 
fam bir itımadım1z vard>r. 

Milliyeti din edinen Türkün 
Amentüsü budur. 

Bir ordu hep canı ve hareket ka
ibiliyeti malzeme olarak kullanan 
bir teşekkül ohnasına rağmen llıi
liriz ki kumandandan mıihrum o
lursa cansız bir cesedden farksız 

olur; kımıldanmak · mkaını bula
maz, derhal dinamizmini kaybe -
der. Bunun >çindir ki yakın tarih 
te birçok ordular, her türlü vası
taya malik oldukları halde, tam 

bir rojjll itimada malik oldukları 
halde harekete geçer geçmez, yıl
larca muhatab olıdukl8'I'l umumt 
itimarlın derakab sarsıldığı görül
müştür. 

Kumandandan ıfırum olmak.. : 
İşte bir yirmınıci asır mil'etine kan 

ağlatacak en bi.iyük mılli eksik -
lik burlur. Bizim muasır cihana 
fÖ le ir göz atınca (ı" "k bir 

ğurur ile götsiimüzü genş.ıniz -
deki Slrrı işte asıl burada aramak 
li.zımdır. Birde böyle bir eksiklık 

olmak şöyle dursun, biz bilakis 
bu bakımdan en zengin olan mıl
letiz. 

Ordusuz kumandan bir işe ya
rar mı?. 

Yarar elbe~ ... Zira miJle inin 
itimadı onun derhal bır ordu ya
ratabilmesini mümkün kılar. Ar

tık mükemmel bir ordunun ba -
şında mükemmel bir kumanda 
heyetine ve mücerreb bir başku

ıruım:iana sahili bulwımanın ne 
parlak bir tali olduğu kendiliğin-
den anlaşılır. • 

Türk milletin.in ordıısuna em
niyetle, itimadla bakışını söyler 
ve bu emniyetin, itimadın tahli
lini yaparken ben afaki olarak 
konuşmamaktayım. Bu yazı, bir 
hafta evvel bitmiş ve on beş gün 

devam etmiş bir tetkik seyahati
nin verdiği neticelere dayanarak 
yazılmıştır. _ 

Adanadan Antakyaya, İskende
rundan Niğde, Kayseri, Sıvasa, 

Ankarad&n Edirneye, Kırklareli 

ve Telqrdağına gittim. Köy !eri 
dol~ arteziyen kuyuları açan 
makineler başııııdaki işçilerle ve 
nümune fidanlıltlaroaki aşılara 
o · -·-~---ı 

rüştüm. Kadınları dinledim, m~k

teplilerle Ja:ınuştuın. Genç, ihtiyar, 
kadın erkek her yaş! a, her mes
lekte vatandaşın bana söylediği 
sözler, adı emniyet ve itimad o

tan bir bestenin mulıtelü aletler
den muhtelif seslerle t.erennümün
den başka birşey olmadı. M uh te
lif seslerle fakat birıbirini asla 
nakzetıniyen bi.l.Akis binbir:ni ta
mamlıyan seslerle. 

Bu sesler, anavatana kulak ver
dikçe Türk ordusunun da aynen 
işittiği seslerdir. Kendisine karşı 
milletin gösterdiği hududsuz iti
mad Türk ordusunun asla meç -
hulü değildir. Nöbet bekliyen nı>
fer, mangasını terbiye eden on -

,başı, çavuş, atını tımar ed<>n atlı, 
kıt'asının başına geçen astEğmen, 
teğmen, üstteğmen, bölüğünün 

başndaki yüzbaşı ve sırasile bütün 
rütbeliler bu itimada her an bir 

parça daha layık olmıya çalışmayı 
mesleklerinin de vatandaşlık sı

fatlannın da, insanlık sıfa·Jarının 
da en büyük haysiyeti say.makta -
dırlar. 

* Dostu bir kat daha sağlam dost 
olmağa ve düşmanı asla düşman
lık ihsas etmemiye tahrik eden 

bir vazifeşinaslık, bilgi ve kah
ramanlık ile mücehhez ordumu

zun Trakya manevrasını vesile e
derek hayran.lığımızı bir daha 

tekra.rlamak im.kanını buluşumu
za sevinmekteyiz. Bu orduyu, be

şeri takat fevkinde bir çalışma i
le, buıgünkü mertebesine yüksel

ten Büyük Erkinıhaı:i>iye ve 
muiıtereın Reis Mareşal, Milli Şefe 

Türk siI.ihlannı tam hareket ha
l~ gösterirken İnönünün ihsas 

edeceği muhabbet ve hayranlığa 
bütün milletin iştirak etmekte ol
dutuna elbette emin olacaktır. 

Ordusile her zaman mağrur ol
muş olan bu millet, kumandan he
yetine baktıkça bu ezeli gururu

nun icat kat arttığını hissetmek
tedir. 

Nizameddin Na:ı:if 
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İkisi de Birbirine Hayran 

GtbelJllıl..uJa QDaaı ola parlak dişlerinde liirbirine lı:arşı besledlk
led HTsi)'i Sörilyorlar. OııJarııı bahtiyarlıfııu Te saadetlerini 

Yarın ak~am tertib ettiğimiz sünnet düğünü münasebetile 

Takaim P A N Ü R A M A Bnhçesinde 

H A Mi Y [ T Y 0 C [ S [ S ve Mısır Yıldızı K i K İ 
Bestekar TANBURl 

SELAHADDİN PINAR 
Memleketimizde fevı 

kalade rağbet kazanan Rakkase 
K İ K 1 her akşam sahnemiz
de yeni şarkı ve oyunlarını göıt
terecektir. İlaveten muhtelif eğ-. 

lenceler, hokkabaz, orta oyunuvesaire. Saat 2 ye kadar devam 
edecektir. Duhııliye yoktur. Fiya'llar ucuz % 15 tenzilatlı tarifedir. 

~isarlar U. Müdürlüğünden: 
Cinai miktan muhaaı· % 7,5 

ınea B. teminab 
Lira kr. Lira u. 

eksiltme Şekli 
ıutı 

Pl&nya te:ııgahı , l adet 1500 - 112 50 Açık E. 14 

Sabah, öğle ve akşam her yemekten sonra günde !~:;:t~~~i~~e· 82 kalem 797 75 14.30 

DOKUMACI 
Aranıyor. Yı:sliJrule Kazlıçeş

me Mensucat Santral fabrika
sına acele müracaat edilmesi. 

IDr. Ekrem Behçet Tezel 
Tıb Fakültesi Kulak Boğaz, 

Bnrun Doçenti 
Tııblm Camlnırt:rel oacldesl 17 

Jıluanne Puardan maacl& aibıler l·I 
Telefon: 0491 

Ç.OCuk Hekimi 

Dr. Ahmed Akkoyunlu 
Taksim - Talimhane Palu No. t 
Pazardan maada her gün saat 

15 den aonra. Tel: 40127 

Akba Kitabevi 
B• lllaacl& Jdleb, psele ye -· 

alannı, melrtel> kllablanm, ~eni-

al lemlıı eder. Jlefik Fenmen'ln elek· 

ırlltellik Jdlabını, Mümla•':m ar«ınna, 

ekalllme Jdlabının Ankaracl& oalq n
rldlr. 

3 d f t k il d ki Alatı fenniye · 37 kalem 2953 -e a mun azaman u an ı arı Mangal kömürü 12550 kilo 422 93 _ 

58 83 Pazarlık 

221 47 Açık E. 
81 61 Açık E. 

15 
15.30 

HR$RRRT 
sıhhatinizi 
fe/Jtlitl edigor 

t::, ~·Z\ 

ONLll/ll 
. iT 

.. ile ·ö'4 ilrünüı , 
U•11•I MPotll . l. lnıet ... t.tMılı•I, 11&1•1• . 'tef'llMa Mu 1 ~ RA Dyo L • N Odun İskele~~~~~ 70 40 5 28 Pazarlık 16 _. 1 g~zNU~İE F~~~~ J 

1 İskelede teslim 
1 - Yukarda cins ve ıniktan yazılı 2 kalem mahrukat ile diğer 3 İstanbul Belediyesi karşısında /r-----------------------~ 

'b' h Ayberk Apart. Tel. 23212 t b } B } d• • 
YarattL Çünkü RADYOLİN sadece dişleri temizlemekle kalmaz, diş 

eller.ini ve dişleri kuvvetlendirir, ağıza giren mikropları öldürür, 
i:ıöylece bütün vücudün sıhhatini temin eder. 

lstanbul Defterdarlığından : 
Muhamme n bedeli 

Lira Kş. 
Boğaz!çlnde Bebekte Meyıhane sokağında S.10 numaralı 104 
metre murabbaı 29 santim mesahadaki arsa. 
Eyüpte Topçular mahal;esinde Rami kışlası caddesinde ka-

52 15 

in eski 51 yeni 69 sayılı mağazanın mülkiyeti. 650 00 
Yukarıda mevkı ve numaraları yazili gayrimenkullerin mülkiyeti 

h.izalarındaki muhammen bedelleri üzerinden açık arttırma ile satıla

caktır. Satış bedeli ı::akden ve yahut mübadil ikinci tertip tasfiye vesi
kasile mRbsup ettirilmek suretile peşindir. 

1haıe 24/8/939 tarihine müsadif perşembe günü saat H dedir. Ta
liplerin % 7,5 pey akçele:rini vakti muayyeninden evvel yatınp mez
kür gün ve saatte Defterdarlık Milli Emlak müdürlüğündeki komisyo-
na müracaatları. (5976) 

Bey@ğlu Vakıflar Direktörlüğü İlanla,-;-! -
Kiralık Emlak 

Semti Mahalleoi Sokatı No. Cinıi 

Kasımpifa Havu,z kapısı 41 numa- Arsa 
radan müt-
rez 

Galata Kemankeş 6 cı Vakıf han 29 Oda 
Pangaltı F irenk kilisesi 21 Ev 

• • • 14 • 
Galata Yenicami Fermeneciler 118 Dükkan 

Yukarda yazılı emlakin 31/5/940 günü sonuna kadar kiraya veril
mek üzere açık rttırmaya konmuştur. İsteklilerin 22/8/939 günü saat 
14 de müracaafom. (6224) 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı İstan
bul Levazım amirliği satınalmakomisyonundan 

Tahaini ilk 
Miktan Cinıi fiab teminatı 

Lira Kr. Lira Kr. 
5000 takım erat çamaşırı 4975 00 373 00 
1552 • • • 1544 24 116 00 

GGnll 

5 /9 /9'39 salı 

• • 

Saati 

15 
16 

1 - Genel komutanlık :ihtiyacı için yukarda ~ins, miktarı gösterilen 
iki kalem çamaş;r açık eksiltmeye konmuştur. 

2 - Şartname ve nümuneler komisyondadır, görülebilir. 
3 -İsteklile · ı hizalarında gösterilen ilk teminat makbuzlarile ka

nuni ves ikal arını hamil olarak zamanında Galata Rıhtım caddesi Veli 
Alcmdu han ıkinc i kattaki komisyona gelmeler i. (6351) 

TASHiH 
lstanbul Emniyet Sandığı Direktörlüğünden: 
Gaıctero :zıa 5/8/939 tarihli nüshasının 8 ci sahifesinın birinci sü

tunundg çıkan Ali ve ölü Bayan Eşrefe ait Hocaüveys mahallesinin Doğ
ramacıçefl'Jlesi sckağonda yeni 28 numaralı kagir evin açık arttırma ila
nında l.irincı ar'tırın ılnın 24/9/939 tarihinde yapılac~ı ilan edilı:n.iş- L 
tir. Doğ:'usu 21/9/939 dur. Tashih olunur. 

kalem malzeme şartnameleri ve listeleri mucı ınce izalarında göste- ı•------··--- stan u e e ıyesı 
rilen usullerl1> satın alınacaktır. 

2 - 2 kalem mahrukatın listesinde gösterilen müretteb mahalle
rine teslimi icap ettiğinden mahallerine teslim şartile fiyat teklif olu- , 

_. Doktor - Operatör ,_ 

nacaktır. 

3 - Eksiltme 18/VIII/939 cuma günü Kabataşta Levazım ve Mu· 
bayaat şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. ! 

Orhan Toros 
Kulak, Boğaz, Burun 

mütehassısı 4 - Şartname ve lL<teler her gün sözü geçen şubeden parasız alı
nabilir. 

5 - İsteklilerin eksiltme için tayin olunan gün ve saatte % 7,5 gü· 

Taksirr: - Abdülhak Ham't 
Caddesi, Geyik A:ıartımanı 

venme parasile birlikte mezkilr komisyona gelmeleri. (5844) ı;.-----------· 

lstanbul Limanı Sahil Sıhhiye Merkezi 
Eksiltme Komisyonundan : 

GÖZ HEKİMi 

Dr. Murad Rami Aydın 

1 - Mtrkezimiz fare itlMı işlerinde kullanılmak üzere nümunesi 
mel'kezimizde mevcut 150 torba, 200 leğen. 200 saç mangal alınacaktır. 
Tahmin bedelleıi (892) lira (50) kuruştur. 

Taksim - Talimhane, Tarlabllfl 

caddesi No. 10 Urfa aprt 

1'el: ü 5.l\3 
2 - Buışe art şartname merkezimiz levazımından parasız alınır. 
3 - Eksiltme 29/8/1939 salı günü saat 14 de Galatada Kara Musta-

fapaşa sokağında mezkilr merkez eksiltme komisyonunda yapılacaktır. 
4 - Ek:sıltme açık olacaktır. 

5 - Bu işe ait n•uvakkat teminat bedeli 66 lira 94 kuruştur. 

Diş Tabibi 

Ratip Türk oğlu 
6 - Eksiltmeğe gireceklerin 1939 yılı Ticaret odası vesikalarım gös-

Adra: S lrll:ecld e Vl7ana otell aıraaı 
birinci tal No. ıs 

aua,.-ene 8&&t l: Öt"leden aon.ra lıl·ZI. 

Türkiye Cumhuriyet 
12 Ağustos 1939 

A K T IF 

Merkez 
Vaziyeti 
P AS 1 F 

Bankası 

Lira 
15.000.000.-KASA: 

Altın: s.ıı klloııraır16.178.465 22.756.305.44 
BANKNOT 17.959.914.-
UFAKLIK 1.523.036 82 

Dahildeki Mahabirler: 

Türk lirası 436.099.7 

Hariçteki Muhabirler: 
.Utın: Saft kllocraml0.059.76614.149.864.96 

Albna lahvW ka-
bil Serbest döviz
lor 
Dit er dövizler 
ve Borçlu kllrlnll 
bakiyeleri 

Hazine Tahvilleri: 
Deruhde edilen 
~vrakı nakdiye 
k"l'lılıtı 
Kanunun ti - 1 
inci maddelerin• 
tevfikan hazine 
tarafından 

tedlyat 
vAkl 

Senedat Cüzdanı: 

TİCARİ SENE-

8.4429 

4.270.394.4 

ı58.748.S63.-

DAT 131.877.837.9 

Esham n Tahvilat Cüadaııı , 
(Deruhde e-
dilen '8VJ'akı 

A - (nal<dlyenin 

(kaJ'fllıtı !'.a
(lıaın ... 
(Tahvilli 

43.866.344. 

Ura Sermaye 

4.217.134.2 
İhtiyat Akçeai: 

42.239.256.26 Adi ve fevkallde 
Hususi 6.000.000.- 10.217.134.25 -436.099.75 Tedavüldeki Banknotlar: 

Deruhde edilen evrakı 

nakdiye 158.748.563.-
Kanunun 8 - 8 inci mad-
delerine tevtıtan bul-
ne tarafından vAkl te-
dl:rat 17.228.027.-

-----ı 

18.428.702.44 Derulıde edilen evrakı 
nakdiye baklyeai 141.520.536. 

KarştJ.ıtı tamamen altın 
olarak ilA.veten tedavü-
le vazedilen 19.000. 
Reeskont mukabili ili· 
veten tedavWe vazedilen 

Döviz taabhüdatı: 
Albna tahvili kabil d6-
vlzler 

131.877.837.95 Diğer dövizler ve alacalılı 

69.000. 

3.665.73 

kllrinc bakiyeleri 38. 965. 420. -

llıluhtdlf: 

229.520.536.-

34. 164. 783. 71 

38.969.0SS.73 
94.606. 722.08 

(İtlbarl ltı;rmetle) 

B - Serbelt -
ham ve lah
villt 7.552.935.1 51.419.280.lOi 

Avanslar: 
Hazineye kısa n
deli avana 

Altın ve Dövia 
Uz erine 
Tahvilli tlzerlne 

Hissedarlar: 
Muhtelif: 

-
8.018.000.-

17.509.9 
7.808.722. 

YekOıı 

1 
15.844.231.92 ~ 

4.500.000.-
16.212.317.35 

22.478.261.77 reftn 422.478.26rn 

1 Temmuz 193 8 tarihinden itibaren: İskonto 
haddi % 4., altın üzerine % 3. 

l---------------------:...ıı-1' Kadıköy Kuroağalıderenin tathiri işi açık eksiltmeye ]r.oll~c~ıl 
İhale 18/8/939 cuma günü saat 14 de Daimi Encümende .ya~7 ~ 
Muhammen bedeli 4258 lira 23 kuruş ve ilk teminatı 319. ~1'.'a eP 'il" 
tur. Şarfaarn~ 2~ kuruş muk.~bilinde Fen iş~eri müdürlu~uıı:aatl' :~ 
bilir. Taliplerın ıhaieden 8 gun evvel Mecarı şubesıne ın(lJ'3 e~lıJ!'.'ı(! 
cakları fenni eh!iyd vesikası ve ilk teminat makbuz veya ırı lrr
ile ihale günü muayyen saatte Daimi Encümende buluıunaları. 

ilk 
teminat 

Muhammen 
bedeli 

. .. 
1 

60,15 801,87 
t•~' 

Bel . . d . .. Elektrilt ' ·I~ 
eaıye evaır ve muessesan bıı.l 

tçin lüzumu olan elektrik malzemesinin ııı~et }I 
Mezarlıklar müdürlüğü için alınacak 1 a ( 101.25 1350,00 

24,78 330,36 

73,00 973,25 

'Jfl,57 367,50 

33,19 442,50 

151,88 2025,00 

195,00 2600,00 

18,15 242,GO 

ser•iz maamotör şasi. . 0JıŞ ıı1 
İtfaiye iıçin alınacak soba ve muhtelıf 5 ~ 
zem esi. ;ııı!Y' 
. . l' yılı Istanbul 1 ınci Yatı okulu 939 ma ı ., 
ıçin alınacak muhtelif cins yaş sebze· iÇ!Jl 

1 
. ı·yacı 

İstanbul 1 inci Yatı okulu 939 yılı ıh ı .p~' 
nacak 600 kilo beyaz ve 150 kilo kaşar p~l tJı' l 
İstanbul 1 inci Yatı okulu 939 mali Y11 

için alınacak kuru üzüm, kaysı ve saire ;ıııı• 
İstanbul 1 inci Yatı okulu 939 mali yılı ~eıııı' 
için alınacak zeytinyağı, sabun, tereyağı] ;ııı 
İstanbul 1 inci Yatı okulu 939 mali yı 1 

için alınacak koyun ve kuzu eti. j]ıW 
İstanbul 1 inci Yatı okulu 939 mali 
için alınacak makarna ve un. 

82,50 1100,00 İstanbul 1 inci Yatı okuul 939 mali 
için alınacak muhtelif cins kuru erzak. :rı 

55,40 738.62 Üsküdarda Ça.kaldağı mezarlığı duvarla 
y~ptırılacak tel kafes ve parmaklık. 

75,00 1000,00 İlfaıye hortumlarının tamiri. Jı # 
Tahmin bedelleri ile ilk teminat miktarları yukarda yazı gıiCo · 

rı ayrı açık eksiitmeye konulmuştur. İhale 28/8/939 pazartesı ]l!~ıJ"' 
14 ue Daimi Encumende yapılacaktır. Şartnameler Zabıt ve ~bol' .. 
müdürlüğü kaleminde görülebilir. TaliplE>rin ilk teminat rııa de ~~ 
mektupları ile ihaie günü muayyen saatte Daimi Encürııen 
maları. (6203) ~ 

o. Denizyollan Umum MüdürıÜound8~ 
iLAVE IZMIR SÜR'AT POSTASI s~ıı' 

İzmir Fuarı münasebetile (Cumhuriyet) vapuru ilavebtııl' :· 
postası olarak 18 Ağııstos Cuma günü saat 10 da Galata ~si ıJ16 
dan doğru İzınire kalkacaktır. İzmire 19 Ağustos Curııart 5111 ~. 
11 de varacak bu gemi İzmir den 21 Ağustos Pazartesi ceıc!' .. oe 
da hareketle 22 Ağustos Salı saat 17 de İstanlbula do o<iP 

NOT: Fuar için alınacak kamara ve güverte g idİŞ '(ı;:J36) 
biletlerinde yüzde elli tenzilat yapılır. 

• 
---------------~ "eı• 

İstanbul Liman Sahil Sıhhiye Mer 
Satınalma Komisyonundan : ~,10 
1 - Merkezimiz için 1000 ila 1500 teneke benzin ile 17:0~~.5 ~ı 

.ıut alınacaktır. Benzinin beher tenekesinin t ahmin bedeli (~ 
ve mazutun kilosu 7 kllrll§ 10 santimden umumunun tutarı 
(50) kuruştur. t'~,v~ 

2 - Eks'ltme 29/ 8/1939 sah günü saat 15 de Galatada t;8pı111 
paşa sokağında mezkilr merkez Satınalma komisyonunda ıııııt· 

3 - Şartnameler merkezlıniz Levazımından paraslZ 8 

4 - Eksıltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 

6 - Muvakkat teminat parası 418 lira 34 kuruştur· \'estJ'. 
6 - Eksiltmeğe gireceklerin 1939 senesi Ticaret odası 

göstermeleri şarttır. 08r 1 

7 - Eksiltıneıte gireceklerin E>ksiltme günü saat 14 e j(Betı!'" 
paralarını yatırmış ve teklif mektuplarını komisyona teV~gO) 
!arı şarttır. Aksi takdirde eksiltmeğe giremezler. <6 

5ahJp ve neşriyatı idare eden ~mubarrıtl 
l:TEM iZZET BENICK 
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