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Bulgar ar Hududdaki Bütün Köyleri Boşalttılar 
nıı F'ilibeden Ve Diğer Mıntakalardan Manevra İçin Cenuba 
J!oğru Mütemadiyen Askeri Kuvvetler Sevk Ediliyor 
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Bulgarların Tebliği 
Türkiye Aleyhine Bulgaristanda 
Yapılan Tahrikat Ancak Mihverciler 
Ve Menfi Ruhlular Hesabına Görü
len Bir İş Olabilir. 

Yazan: ETEM iZZET BENiCE 
fİl\ ııJcu Harbiye Nuırlıiı parlimento koınUyonunun Bulgar 
~ ııızet•lerinde çıkan bir tebliği . çok dikkate pyan~. Bu 
lıı teblit Bulgaristıuıda, Ttlrkiyeyı ve onun Trakyadaki mev· 
~ Vıızlyefüıi bah8Jl~ lttlbaz ederek bazı tahrikit yapıldıfıDı 

bir ıurotte aıılatmaktodır. 
'rtırldyede tek vatandaşın ajzmda: , 
- FlllbaJi istiyoruz~ 
l'eııırc:ık Türktür! • 
l>el.lorınaıı özbeöz Türktür! 
\tı~an alacağız .. 

ltıllıt Clibi tek !&kırdı ç•ktıiı <Cuyulmam11tır. Türk milleti •misakı 
t\tı • Ue, Atatürk de yarattıiı ve kurdufu Cumhuriyet budud • 
Ut lltı Türk milletinin tabii ve coğrafi hududlarını teshil etmiş
Q~ llı:ııu Şef İnönü bu hududların nigehbanıdır ve Türk milleti· 
ı~ •tılbu ko~ıı _sembolüdür. Şe_~"'. bütü~ ted.b~leri ve .. Mec • 
'ıııllletçe, hıikumetçe alınan butün tedbırlenmız de Türk va
~ il ıntıdafaasıoa, selilmdine, emniyetine ve sulhun muhafa· 
liaıı • matuftur. Buna raiınen, Bulgaristanda müfrit nasyona -
blla trlıı dün olduiu kadar buıün için de dillerinde dolaşan bazı 

llıalıahp dilek ctimleleri vardır: 
; tdineyi iııtiycıruz.. , 

111kya bizimdir! 
İltııı Cllbi 14kırdılar bu mübitlerin malı olduiu ;ribl hentlz bu 
!lııı '•rı Bulıar hududları lrJnde gösteren harita ve kitablar da 
ht ~~tanda, Kös.,İvanof hükfunetinin bütün teyakkuz ve lhti-

llle ••lnıen vardır ve satılmaktadır. 
ıı t Q;ı?lllUyor ki, iki tuafın vau ve hareketleri, umumi ve husu· 
111 ·~•Ylll1.,.1 mukay1>1e edilince daima bütün iyi neticeler ve 
l'ıtr~eUer Türk devletinin ve Türk milletinin tarafındadır ve 
'•tıı 1Yentll baıta Almanya ve İtalya da elduğu halde hiçbir dev
h b "• hlçbb: millete karıı hususi bir husumet hissi yoktur. Aldı· 
•ıııı, üttııı tedbirler sadece milli haklarını, kendi öz vatanını ve 
'rllli~u korumaya matuf tedbirlerdir. Ve .• hakikaten daha uzun 
'it .::..t de 4linlenmiye, memleketimizi imar etmiye, kalkınmamı· 
"• . Dıanaaile ikmal etmeğe ihtiyacımız vardır. Her müstakil 
ılı IQillı hak sahibi devletin uhatta olınasını istediğimiz rıibi ken
\at1~•t Ye milli huzurumuzu da birinci derecede istiyoruz. Fa
lit li«to bu arzu, iyi n.iyet ve kararımıza rağmen rahatsız edi
ıııuı"'l)a herhıuııi bir tecavüze u&'rarsak o vakit de yekpare bir 
lı,~t Ye cenubu ıarlô Avrupasının iyi hazırlanmış bir devleti 
)l~ ~ mütecavizlerin ...-tlağına atılmıya amade bir vaziyette
lolt. iç lriınseden pervamız ve .. hiç bir mütecavizden korkumuz 

ltiıı Iİ'.'"usl ve umumi vasıfları ile bu vaziyette olan bir Türkiye 
lııad l>tııe bu vasıflar icabları ile hiçbir devlet aleyhinde ol
'ııııı 'it clbi Bulgaristan aleyhinde de ne hususi, ne umumi bir hu
~tı •t hisıiıoiz ve hazırlığımız yoktur. Halbuki, Bulgar Harbiye 
!ftı; <ltetın!n tebliii yine blr tebliğden öğrendiğimiz hudud hidi
lletı llıl!naıcbetile Bulıaristanda Türkiyeye matuf bazı emeller 
hldı~ •Urlllerek bazı propagandalar yapıldığını ve şayialar ya
tibi 1 Ilı.as etmekte, halka bu nevi şayialara inanılması, bu 
lıı\>st'0Pagllndaların Bulgar milli menfaatine uygun ıclıniyece&i 
\at .V. •dllınektedir. Müfrit Bulgarlan hesaba katmıyoruz. Fa • 
h~ı~tııı:ıiyetle Bulgar milletinin kuvvetli ve büyük bir Türki
dııatı it llıuınetıni tııhrik etmek istediğini, bilikiıı Türkyeden 
~it ~ Ye yardım bekledijlni zannedyoruz. Eğer, bunun zıddı 
'-t ıl llına1 ıoevzuubahs ve ıaye olmuş bulunsaydı Tiirk • Bul
t!ıı, :~uk nıuahedeai olmaz, Köseivanof'un mütemadi temlnle
'1tı•11.ıı lıya~ hlıı&edilmezdi. Bir dereceye kadar •ldarei maslahat• 
lıatd, ; de nıatuf bir do.tluk tellkkisi içinde dahi bulunsa her 
lt~tıiıı tılrar milletinin eks.,riyeti kendisine dost olan Türk mil-

& düpoanı değildir; düşmanı olmak istemez. 
)aıııı,11 "•ziyet ve şerait içinde biz Bulgariııtanda yayılan şayin ve 
~llltı,8

11 Plopaganların dah ziyade ecnebi kaynaklar vasıtası ile 
llıaı, isf •t.ıttldlğine ve Türk • Bulgar dostluğuna kundak ookul • 

l'•t enılditine kanaat ıetirenlerdeniz. 
halt·1taı llıı, ~u takdirde de Dulgar milletine düşen en ciddi vazife 
1tr. n,.1"1l uıUteyakkız olmak, tahrikata ve ifsadata kapilmamak
~1ılJ0111lıll'atistanın bitaraflığını boş görmeyen, onu bir ilet rıibl 
ita., baı~" isteyen ve sonuDda da bir işletme ve istismar mınta
~•tlce ıııe retir~ek olsnların bu fesad ve tebrikten bekledikleri 
•eıe, ç:ı•önüodedir: Türk • Bulgar milnasebatmı bozmak, h&di
"&lttıtrı ~ilk, Bulgaristan• yürüdiiğü yoldan çevirmenin emri 
'tr '• itil hazırlamak. Bu re,ııllteye rağmen Bulıarlstan kendi sı· 
llıllte ıı.~dı hakimiy .. tını: kılybederse dostlarımıza ve dostluğu

-.kateo yazık Ölurl 

Halk Arasında Yalan Yanlış 
Şayialar Dolaştığı Bildiriliyor 

Hududumuza Doğru Uzanan Cenub Mıntakası 
Tam Bir Askeri Manzara Arzediyormuş 

Sofya 6 (Hususi) - Türk ordusunun Trakyada 
manavraya hazırla,nmaıkta olduğu hakkında gelen ha
berler üzeri.oo, burada yersiz bir teliş uyandı~ ne
reye bakılsa göze çarpmaktadır. 

Bulgarların manevra balıanesile bir takım ha
zırlıklar yaptıklarına şüphe edilmeme-ktedir. Evvelce 
11>.n edilen Bulgar manevralarına l§tirak edecek kıt· 
'a1arı hamil, kamyonlar, toplar, otomobiller ve diğer 
bütün askeri vesait mütemadiyen Sofya sokakla -

1 nndan seçme-kte ve cenuba sevkildilmelotedi.r. Bil
hatta Filibe sokakların& faaliyet daha canlıdır. 

Bu hazırlıklsrı gören Filibelilerden ve diğer y<?r· 
lerd~n bir çok aileler buraya gelmektedirler. Manev-) 
raların yapılacağı cenubi Bulgaristan tamamile- askeri 1 

ı 
bir manzara arzetmektedir. 

Türk manevralarında Bu)garistana karşı herhan
gi b;r tecavüz hedefi olmadıl!ı muhakkak bulunduğu 
halde, Bulgar ukeri makamları da telaştan kendile-
rini alamamışlar ve manevra bahanesile Türk hu.du· 
dundan 15 kilometre gerilere kadar bütün köyleri 
ıahliye etmjşlerdir. Köylü harnıanıru dahi kaldırma
ğa muvaffak olamadan sür'atle iç taraflara sevkeclil
mişfü. Şimdi bu havalide Bulgar askerinden başka 
kjmse görünmemektedir. Bütün bu tedbirler yüzün
den halk arasında yalan yanlış rivayetler dol>1Şmak· 
ta, guya Türk ordusunun bir taarTuza lıazırlandığı söy
lenmektedir. Resmi mahafil ise. efkarı teskin edecek 
hiç h;r harekette bulunmamaktadır. Devamı 6 da 

İngiliz Filosu Bu 
Sabah Maltaya Gitti 1 

Denize Düşen 
Kızı Arkadaşı 

Kurtardı 
Dün İnıgiliz harb gemilerini zi. 

Cumhur Reisimiz 
Boluda T edkiklerle 
Meşğul Bulundular 
Milli Şef Her Uğradıkları Yerde Halkın 
1 htiyaçları Hakkında Notlar Almaktadırlar 

--

Milli Şefin bundan evvelki tetkik gezilerinden birinde 
alıumış resimlerinden 

Amiral Cunningham Türkiyede Gördüğü Samimi 
Kabulden Çok Mütehassis Olduğunu Söyledi 

yarete gitmekle olan cUlus. tale- Bolu 6 (Hususi muhabirimiz - şehrimizde tetkıklerine devam et-
be yurdundan Hataylı Aliye adın· den) _ Dün akşam saat 19 da An· mektedi.rler. 

nıın öğleden sonra İstanbullular Aınral cemlslni ziyaret ettielr 

Birkaç gündenberi limanımızda 
misafir bulunan İngilterenin Ak
deniz filosu Amiral gemisi ile diğer 
İngiliz torpidoları bu .sabah saat [ 
dolnız<Uı top atmak surefüe ~i 
selamlıyarak limanımızdan ayrıl

mıştır. Misafir filo tarafımızdan 

da toplarla mukabele edil:mek su· 
re tile ııluı'Jaıınuştır. 

Amiral gemisi yavaş yavaş li· 
mandan çıkmış, diğer torpidolar j 
da takip etmişlerdir. Filoyu torpi· 
dolarımız Marmara açıklarına ka· 

(Devamı 6 ıncı •ahifede} 

Makineye Verirken: 

Londra ile Tokyo 
Nihayet Anlaştı 

Londra 6 (A.A.) - Tokl'o'dan 
bildirildiğine göre, İngiltere ile 
Japonya arasında prensip itibarile 
bir itilllf hasıl olmuştur. 

Tientsin meselesinde, aşağıdaki 
yedi nokta üzerinde mutabık ka
lınmlflır: 

1 - Cheg Hsi Kang gümrüğü 

komiserinin katilleri derhal Japon 
makamlarına teslim edilecektir. 

2 - Japon aleyhtarı komünist 
elemanlarla sure-ti umumiyede İn· 
giliz hntiyaz mıntakasına iltica e
den mücrimlerin kontrol ve neza· 
ret alıtına alınması için Japon ma· 
kamları ile belediye meclisi \e§ri· . 
ki mesai edecektir. 

3 - İtilfıfın tetkiki için Japon 
ve İngiliz makamları arasında bir 
irtibat organı faaliyette buluna • 
caktır. 

4 - İmtiyaz mıntakalarında Ja
ponlar aleyhinde yapılacak her 
türlü faaliy<?t sıkı bir kontrole ta
bi tutulacaktır. 

5 - Polis teşkilatındaki Japon 

aleyhtarı memurların vazifelerine 

nihayet verilecektir. 

6 - Belediye meclisinde Japon 
polis liınirleri istihdam edilecek • 
tir. 

7 - Belediy<? meclisine Japon a· 
za kabul edilecektir. 

da genç bi:r kız Dolmabahçe açık- karadan buraya teşrif eden Cum- Dün öğle üzeri, Milli Şefin Bo-
larında akıntıya tutulan sandal - bur Reisimiz İsmet İnönü, bugün (Deı,amı 6 mcı sahifede} 

dan denize düşmüştür. Ayni san- ,ı"lıılllllllıılllıl'Wl-.llllllııl'lllıılll..ıııWl-.'lllııl'lllııl'Wl_,llllllııl'lllıllfllW-.llllllııl'llllllllllW! 
dalda buluıwm Tıb talebesinden 47 i• 

numaralı A1uned Aliyenin denize 
düştüğünü görünce kendi haya • 
tını tehlikeye koyarak denize at· 
almış ve suların cereyanına kapıl· 
mşı kah batarak kah su yüzüne 
çıkarak sürüklenmekte olan genç 
km muhakkak ölümden kurtar
r,uştır. 

Baygın bir halde denizden çıka
nlar. Al!yE tedavi altll'a alınrr.ış 
tır. Aliye denize düştüğii sırada e
linde iiçindc 60 lira para bulunan 
el çantası da denize düşmüştür. 

Çemberlayn 3 Milyon 
Mirasa Kondu 

İngiliz Başvekili Çemberlayn, 
amcası Sir Corc Hamilton'un ve· 
fatı üzerine bir kömür şiılketinin 

Sl,000 hisse Senedine tevarüs et
mi§tir. Borsadaki bugünkü fiyata 
göre, Çemberlayn üç milyon frank 
miras almıştır. 

1 KISACA 

Eğlence Yerleri itiraz 
Ediyorlar 

Belediye, eğlence yerlerinde 
hafif tertlb bir ucuzluk yapma
la karar vermişti. Alakadar mil· 
essese sahibleri müracaat ederek 
itirnzlar ileri sünnüşler: 
- Ziyıuı ederiz, demişler .. 
Bu, doğrudur. Z\yıuı edeııler .• 

Fakat, neden ziyan?. Kardan zi· 
yan.· 

Bize kalırsa, bu müesseseleri 
kendi hallerine bırakmalı, hiç 
alakadar olmamalı, kontrol yap
mamalı .• 
Bakalım, on meşhur flat ta • 

rifeleri nerele$ ldadar yilksele
cek?. Ayıb değil ya, cidden, me
rak ediyorum. O zaman, biz de 
J(lgatlardaki insaf kelimesinin 
hududunu tayin etmek fırsatını 

bulabiliriz. * • 

Daha Geniş Bir Sanayi 
Kalkıı1masına Doğru ! 

Sümerbank ve Etibank Lağvedilerek Yeni 
Teşkilat Kurulacak 

Memleketimizin t'll büyük fabrikalarından biri: Karabük 

Hükılmet sanayi ve maden !§
!erimizi daha geni§ milı:yuta ve 
bir elden idare etmek malrsadile 

yeni bir proje hazırlamaktadır. Bu 
proje-ye göre sanayi işlerini finan

(Detı<ımı 6 ıncı sahifede) 

Yeni Zabıta Romanımız 

Gangsterler Celladı 
Tefrika etmekte olduğumuz •Ölüm Çemberi• romanımız birkaç 

&üne kadar bitiyor. Bu tefrikamız biter bitmez Amerikalıların nıa· 
ruf bir zabıta romanı muharriri olan Leslie Charteris'in 

Gangsterler Celladı 
İsmindeki romanını tefrika etnıeje ba~lıyacağız. Filme alıoArıi!ı: 

İstanbulda da gösterilmiş olan bu roman, ıehrimizde büyttlı: bir 
rağbet kazanmıştı. 

Yakında Başlıyoruz 
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BÜYÜK ZELZELE 

FELAKETİ OLACAKMIŞ 

Bazı Amerikalı alimler, dün • 
yaya korkunç bir haber yaydı -
!ar. Bunların iddiasına göre, ya
kında, şimdiye kadar görülmemiş, 
bir zelzele felaketi olacakmış .. Bu 
?ddiayı, neye istinaden yapıyor -
!ar, bilmi,yorum. Fakat, dünyanın 
başında o kadar çok gaile var ki, 
bir büyük zelzele eksikti.. 

Galiba, artık, küre, o kadar ih
tiyarladı k~ ne yapacağını, ken- ı 
disi de şaşırdı. Buna, buna'klık 
alaimi de diyebiliriz. Bunaklık · 
unutkanlığı icab ettirir. 
Baksanıza dünyaya, aldığı borcu 

iade etmeği hatırlıyan kimseye 
rastlıyor musunuz?. 

RAKI OLMASA SANKİ 

NE Mİ ÇIKAR?. 

Felek kendi gaıetesinde şöyle 

yazıyor: 

- Rakıların dereoesinin indi -
rilmesi kB.ii değildir. Bu zal<ku
mu bütün bütün kalrlırmak la -
zırndır . Pariste rakı yoktur. Bizde 
de olmayıversin, ne çıkar? 

Pariste rakı yok amma. insanı 
sarhoş eden başka şeyler var? .. 
İstanbulda rakı da olmasa, hem
şehriLer, bizim bozuk kaldırımlı 
karanlık sokaklarda nasıl yürür
ler? Bereket, rakırun tesirile, eğ
riliği, büğrülüğü, yamnlığı, yum
ruluğu farketrniyoruz. 

KUTUPLARI PAYLAŞMAK 

İSTİYORLARMIŞ 

Şimal Kutbu 
müstemlekesidir. 
ırk Almandır. 

Almanyanın 

Orada yaşıyan 

Diye ortaya bir iddia atılırsa, 

şaşmayınız. Maamaf!h, bu sıcak 
günlerde, Kutupların lafını dahi 
etmek insana serinlik veriyor. 

ADA ÇAMLl\RINI 

MUHAfAZA ETllIEK İÇİN 

Ada çamlarının mühafazası bir 
mesele oldu. Birkaç yangından 

sonra, Belediye gözünü açtı .. Şim
di, buradaki asırdide ve artık ye
şil yaprağı bile sararrp solmuş 

çamları mühafaza için çareler a
ranıyor. Eğer, Adaların çamları 

muhafaza edilmek isteniyorsa, ve 
kimsenin oralara yaklaşmaması 

arzu ediliyorsa, her çamın dibine 
bir gazino tesis edilir. Bir de fiat 
tarifesi asınız.. Yalnız fiatı gös
teren rakkamlar büyük olsun. O 
zaman seyredin: Halk, cüzzamh 
görmüş gibi kaçışır, çamlıklara 

kimse yanaşmaz .. Ağaçlar da bu 
suretle muhafaza edilmiş olur! 

BENZİN DE VESİKA 

İLE VERİLİYORMUŞ 

Almanyada benzin reçete ile ec
zanelerde satılıyor. Ekmek vesi
ka ile .. Tereyağ hak getire .. Et 
müzede!.. 

Gazetelerin yazdığına göre, 
şimdi de otomobillere benzin ve
sika ile veriilyormuş .. Her araba 
ancak, on litre benzin sarfetmek 
hakkına malik imiş.. Daha faz -
lası yasak. 

Mesela, uzun bir gezintiye çık
tınız. Bir de bakıyorsunuz ki, ara
ba stop ediyor. Şoför özür dile -
yor: 

- Efendim, benzin bitti. Bura
dan öteye maalesef yürüyecek -
siniz .. 

AHMED RAUF 

Şimdi de Kutuplar üzerinde re
kabet başladı. Kutuplar mıntaka
sını devletlıer aralarında payla -
şamıyorlar. Hele şu mihverciler 
yok mu?. Oraya da göz dikmişler, 
ta dünyanın o en tepesine kaşif
ler, mühendisler, adamlar yollu
yorlarmış .. Yarın, öbür gün: - -- _.:_ ___ _ 

IK'üçOK HABERLEEJ 
İÇERİDE: 

* Bır filim ş rkefi Maarif Ve
kıllet ine mi.ıracaat ederek, Türki
yedeki kültür müesseselerini fil-
11le alacaktır. Filim mümessili 
şimdilik Yeşilköyde bir kampta 
çalı,ımaktadır. 

* Son zamanlarda yangınlar 
hep bacalardan çıkmaktadırlar. 

Bacaların temizlenmesi için hal
kın teşviki istenı lmıştir. * Şeker yüklü bir karryon U
şaktan Aydın;ı. I{ •lırken, yokla 
devr !mi~, bir çocuk ölmuş, altı 

kişi yaralanmışbr. * Ucuz bira satışına 15 ağustos
tan itibaren başlanacaktır. 

DIŞARIDA 

* Londranın merkez mahalle
sinde yeniden bir bomba patla -
mış, 150 kişi yaralanmıştır. 200 
den fazla ev ciddi surette hasara 
uğramıştır. * Maverayı Erdün Emirine ge
ni~ saliibıyetler verilmiştir. Emir 
Ayni zamanda ordunun kuuman 
damdır. Hükı1ınet teşrii meclise 
karşı değil, anoak kendisine karşı 
mes'uldür. 

* Mısır ana Kraliçesi N azh 

prenseslerle birlikte 14 ağuı;tos

ta Avrupaya gidecektir. * Seyahatte bulunan Naib 
Prens Pol refikasile Belgrada 

dönmüştür. * Kral Zogo ailesi ve maiyeti 
ile birlikte Belçikaya varmıştır. * Üsküdar ve Kadıköyde yap

tırılacak yeni yoHar hakkındaki 

Prost'un planı yakında Vekalete 
gönderileccktır. 

Arabacıların Cemiyet 
Reisinden Şikayetleri 
Halicın muhtelif ı kele!erinde 

ça.ışan yiık arabacılarından mü

rekkeb b:r grup dun Vali ye Be

lediye reisi Lutfi Kırdarı ziyaret 

ederek dığer arabacı arkada;ıla -

rile arabaçılar cemiyeti reisin -
den şikayet etmişlerdir. Şikayet

çiler arabacılar cemiyeti reisinin 
diğer arabacılarla birlikte ken -
dilerini çalışmaktan menettikleri

nl hatta bıçak, tabanca göster -
mek suretile kendilerini tehdid 

ettiklerini söylemişlerdır 

Val keyfiyetin tahkikini aliika

darlara emretmştir. 

Plaj Bülbülleri 
!\o. 57 Yazan: İ•kender F. SERTELLİ 

- Hayır .. hayır Hiç bır şeye 
ihtıyaç yok. Çok içer m.sinız? 

- Akşamcı değilim. Eııçok i.çtı

ğ!I!' •ak dört beş kadehi geçmez. 
- Ç Jk iyL B n de esasen çok i

çen erden hoşlanmam. Fakat, hiç j 
Jo r>n ·\en l rlc dn baş rı h >ş de

ğ ';lir. 
H ~ı.k,ıııı v • B rı i~-er, öte

ki çmez -·· sofranın tadı kalmaz. 
E birliğile ma ann :lstün..i dü

zeltmeğc ve r:ezclrrı tabakLıra 
koym .. ğa ' şladı. r. 

Necde' .n bu tur ömrü beka. ola
rak geçmediği ıçın, bu hayata a- j 
lışmı!Jtı . Çarçabuk masayı hazırla-

d Armudların kabuklarını kes- ' 
il. Ek.:ı.ekleri küçük kuçük doğ-

radı.. Üstüne birer parça tereyağı 
sürdü. beyaz peynir koydu. Sar- 1 
dalya kutuollnu açtı .. Üstüne 1i -
mon sıktı. Ve bu arada sık sık Se
linin çıplak omuzlarından, ense
sinden öpmek fırsatını kaçırma

dı. 

Bır aral ık Selın mırıld;ndı: 

- Biraz yaramazlı:tınız fazlaca 

galiba .. ?! 
- Biliikis. Ben çok udu bir er

keğ m. 
- İı;neden hududu tecavüze 

başladınız da ..• 
- İçıncğe başlarsam, muhare

be olacağından mı korkuy?rsu -
nuz? 

- Kimbılir?! 

Bozuk 
Ekmek 

Bozuk Un 
Unlarla .Ekmeklerin 

Tahlili Birbirini 
Tutmadı 

l 

Belediye zabıta teşkilatının 27 
temmuza kadar muhtelif semt -
!erdeki fırınlardan alıp tahlil e
dilmek üzere Beiediye kimyaha
nesine gönderdikleri ekmeklik 
unlardan yüzde beşi bozuk ve 
9eşni harici çıkmıştır. Halbuki 
fırınlardan alınan ekmek nümu
nelerinden, tahlil neticesinde yüz
de onu bozuk ve çeşni harici çık
mıştır. Bundan bazı fırınların 

çeşni harici ekmek imal ederek 
gizli şekilde halka sattıkları ve 
böylelikle hem halka gayri sıhhi 
ekmek yedirdikleri, hem de ihti
kar yaptıkları anlaşılmıştır. Bu 
netice üzerine belediye dün kay
makamlıklara bir tamim gönder
miştir. Bu tamimde zabıta teş

küatının geceleri de fırınları sıkı 
bir kontrola tabi tutmalarını ve 
bozuk un işlemelerine meydan 
verilmemesini, bozuk un işledi -
ği görülen fırıncıların şiddetli su
rette tecziye edilmesini bildir -
miştir. 

İlim İçin Mücadele ..• 
Tabiat karşısında insaniyet çok 

zamanlar acizdir. Bu aciz, ahiren 
Sarınehir, yani Hoang-Ho feyeza
nının intaç ettiği büyük felaket
le sabit olmuştur. Mavi Nehir, ya
ni Yang - Tse - Kıang'dan sonra 
Hoang-Ho Çinin en büyük nehri
dir. Birkaç sene var ki, Sarı Nehir 
taşarak sayısız telefata baıs olmuş 
ve 120,000 kişinin yersiz yurdsuz 
kaJmasıına ,.~bebiyet vermiştur. 

İlim, feyezanların önüne geçmek 
için hiçbir vasıtaya temellük et
miyor. Esasen Çin, bu suretle du
çarı tahrib olan yegane memle -
ket değildır. Birkaç sene eV\'el, 
bazı Avrupa memleketlerinde ve 
Şimali Amrrikada, büyük n€hir· 
lerın feyezan ederek vasi araz ı vi 

su altında bıraktıklarına ve bir 
çok zavallıları meskenlerinden 
mahrun1 ettiklerine şahıd olma
dık mı? 

Bununla beraber, dığer zemin
lerde ilim, afetlerin önüne geç -
mek için pek çok şeyler yapabil -
rniştir. Mesela ayi>bergelrin mev
cudiyetıni olidirmiye mahsuı; kol 
gemileri vardır kı, bunlar akın ,_ 
ya kapılarak avar" dolai4r, a} "'
berglerin iotıkam t ( rin sefa.ne 
haber verirler. kaptanlar da za- 1 

manında yollarını değiş ir~bilir

ler. Kezalik, büyük Ok} o~us sa
hıllerindeki mem .ket:erde. tav· 
fun kasırgalarını en·elden hab~r 
veren idareıer mevcuttur. Bun -
!ar, bu kabil hadisatı cevviyenin 
takib edeceği yolu hesap ederek 
gemileri fırtınaya maruz nokta -
!ar haric:nde bulundurmakla mü
kelleftirler. 

Tababet aleminde de; ilim pek 1 

çok şeyler yapmıştır. Milyonlarca 
insan sıtma ve grip hastalıkları
nın, sıcak ve mutedil mıntaka -
!arda en ziyade münteşir .lletle
rin profilatik bir i'iicı olan kinin 
sayesinde kurtarılması mı? 

Cemiyeti Akvam sıtma komis-

- Hayır, küçükhanım, ben çok 
sulhperver bir insanım. Harpten 
hiç hoşlanmam. 
Selın bu sırada küftesini ağzı

nın içinde ezıp gevelediği bir şar
kıyı mırıldanmağa başlamıştı. 

Necdet: 
- Ah, dedı, ne güzel sl'>in.z 

var! 
- Ho;ısohbet bır insana benzi

yorsunuz. Sözden hoşlandığınız 

kadar sesten de hoşlanır mısınız 
bilmem?. 

- Aman canım, brnim gıbi bir 
san"atkar giızcl sesten hoşl.nmaz 
mı?. Bayılırım vallahı sese. B il
hassa sizin st•sin ize ... 

Selin rakı kadehlerini dold ırur 
ken, biraz daha yüksek perdeden 
okumağa başladı: 

Şen gözlerine neş'e veren bir çiçek 
olsam, 

Busenle sararsam, o güzel sinede 1 
solsam! 

Her koklayışın ruhumu ate~lere 

'·aksa. 

• 
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. Boş 
Arsalar 

İKDAM: 

Hilmi Ziya Ülken köy muallim 
mekteblerinden bahsediyor, di -
yor ki: 

·Köy öğretmen okulları henüz 
daha ilk mahsullerini vermiş de
ğildir. Büyük ümitlerle kendisin
den birçok şeyler beklediğimiz 

bu müessesenin gittikçe daha zi
yade inkişafını beklemek hakkı -
mızdır. Fakat ilk mezunların re
alıte ile karşılaştıkları zaman uğ
rıyabilecekleri ufak tefek sarsın
tılar bizi şaşırtmamalıdır. Kaba -
halimizi kendimizde bulmalı ve a
letlerimizı ıslah etmeliyiz. Çünkü 
hayalperest ve bedbin müstehlik 
arlam yerine realist ve faal adamı 
yetiştirmenin yegane yolu bu -
dur. 

Yunus Nadi bitaraflığın muh -
telif şekiller arzettiğini yazıyor. 

Hakiki bitaraflık icabında milli 
kuvvetlerle müdafaa olunan bi
taraflıktır. Bu mevzu, Balkan 
devletleriPden bazılarının üze -
rinde nekadar kafa yorsalar, asla 
çok görmemek lazım gelen çetin 
bir meyzudur. 

Balkanlar Balkanlılarındır sö
zü bir efsane derekesine inemez. 
O bir hakikattir ki Bal:kanlı mem
leketlerden her biri t.arafından ay
rı ayrı ve nihayet bu memleket -
lerin hepsı tarafından müştereken 
müdafaa olunumak ihtiyacında -
dır. Ve Balkanlar müştereken ha
reket et'ikleri zaman terazinin ke
fesinde herhangi büyıik bir dev
let kadar toplu bir kun·et arzede
ceklen, artık ispata ıhtiyacı kal
mam;ş bır hakikattir. 

TAN: 

Başmakalesi 

VAKİT· 

yoktur. 

Asım Us Trakya mane\Taların
dan bahsederek, mutad manevra
ların bu sene de hazırlanmış ol-

Edirnenin imar Planı 

Profesör Egle tarafır.dan yapı
lan Edirner.ın ımar pl.inını tet -

kik etmeğe giden Nafıa Vekaletı 

yollar ve köprü'.er müdürü Hilmi 
• 

dıln Edirnrden şehrımize gelmiş-• 

tiı'. Hilmi bugün Anhraya gide- ı 
cektir 

\ onl.i. r a n1cv>.lll mtiddetınde, 

prof'liıt'k b·r edb.r olmak üz re, 
1 

her gün 4J~ m.ligram kınir.. ha>

talıgın tcdavis ıiçin ıse 5-7 gün 
muddet zarfında l - 1.30 gram ki

nin alınma!iınt tavsiye eıti:vor Fa
sılalı bir tedaviye ihtiyaç yoktur. 1 

Ancak nüks halinde aynı usul tat-' 
bik olunur. 

Bir grip sal6,nı halinde de, in

san her glin 200 rr.iligram kinin 
almak suretile kend ~ıni kuruya
bilir. 

Fakat ilım bu iıne kadar istıh

sal edilmiş olan netıcelerle ken

dini tatmin edilmiş hissetmeyip, / 

hiç durmadan diğer afatı tabiiye-1 

yi ve diğer hastalıkları muvaffa. 

kiyetle bertaraf edecek vasıtaları 
araştırıyor. 

Buscnic sararsaın, o güzel sinede 
solsam! 

- Nas,l, beğendiniz mi?. 
Necdet derin bir uykudan U\'a 

nır gibı, birden başını kaldırdı. 

- İnanınız ki, mest oldum Br 
anda. sızı göğsümde yatıyor sana
rak kent!ımden geçmiştını. O ne 
tatlı seı; ... O ne güzel okuyuş. Val
lahi iık defa duyuyorum ben bu 
kadar güzel sesi. 

- O ha'de merak ctme}'ln, bu 
akşam ba~ınızı çok agrıtırım! 

Necdet bu cevabdan çok mem -
nun o1rrıu~ u . O. Sr1 1 ini 0dasın:ı 

geld;gi dakikadanberı: ·Bu gece 
burada kalabilir miyim?• diye sor
mak iı;ted ~i halde, bir türlü bu 
cesareti 1;osteremiyordu. Kendi 
kendine: 

- Hele birkaç kadeh içelim de, 
diyordu, bakalım ayinci devran 1 
neler gösterecek. 

Derhal masanın üstünde duran 1 
kadehleri aldı.. Birini Seline uzattı: 1 

- Haydi içelim güzelim Ruhla- ı 

Sulh İstiyen AJırıaıı~; 
Yazan: ALİ J{E)f. 

duğıınu söylüyor. Bu manevralar Şirketihayriyeden B . "k· · ·ruı ·e h~ııııd' ır ı ı ay ıçı e ' t 
meksizin ... İşte AJmanJarııı,f, 
di .ileri sürdüğü budur. pa~;uı · 
selesi sonbahardan evvel pıt~ 
dilecek, hem de niçbir tüfek ııoıııf 
madan. Avrupa sulhunun ~ 
mıyacağını düşünerek ıııe 0ur.ı 
oln·-:nak mümkün rnü? .. ll~bi ' 
ber Jer Danzig meseles ı . g il'' ıl 
pürüzlü bir davanın şu bır ıııısıı' 
içinde ortadan kalkarak A t.ı6 
yanın da memnun olnıaS1·ı;ııır · 
de harb tehlikesi hiç baŞg ~ti' 
meden Almanya - Lehistan ıeıd" 
liifının halledilmesi kolaY ıŞ 

büru:1 . dünyanın gen.iş bir sinir Bogv azda Ev ya tırması 
harbı ıçınde bulundugu bl!I' zama- P 
na tesadüf ediyor. Orta Avrupa İstenecek 
hadiselerinden sonra, Balkanla - · 
rın siyasi ve askeri vaziyetinde 
dikkate değer bir takım değişik-
1.ikler olmuştur. İtalyanın .Aırna
vutluğu işgali üzerine sulh cep -
hesine iltihak eden Türkiye ken
di hudutları haricinde hiçbir e
meli olmamakla beraber dünya
nın dört köşesinde olup biten her 
hadise ile yakından alakadar o
lacak bir mevkie gelmiştir. 

Gerek Akdenizden, gerek Trak
ya hududlarımızdan memleketi -
mize sirayet etmesi de her an im
kan dahilinde bulunan bir badi
reyi karşılamak mecburiyetinde
yiz. 

Trakyada bu defa yapılacak bü
yük manenalar en modern si -
!ahlarla mücehhez olan Türk or
dusunun milli müdafaa vazifesine 
hazırlandığını gös~ereuektir. 

Belediye, şehir dahilindeki boş 
arsa ve yangın yerlerinden başka 
sayfiye yerlerindeki ve Boğaziçi

nin her iki sahilindeki boş arsa -
!arla yangın yerlerinin vaziyeti 
ile de alakadar olmıya karar ver
miştir. Bll maksadla kazalara gön-

derilen ~amime nazaran bu ar
saların da etraflarına duvar çe -
kileaektır. Yangcıı yerlerındeki 

enkaz da kaldırılarak temizleti
lecektir. 

Belediye bu husus için Şirketi
hayriye ile temas edeoektir. Bil -
hassa Boğazi\ındeki arsa ve yan
gın yerlerinde şirket tarafından 

bir, yahud iki katlı evler ypıla
rak ya satılığa çıkanlmasını, ya
hud da kiraya verilmesini teklif 
edecektır. 

gibi görünmüyor. bU,) 
Hangi sihirbaz diploınat. d>.f 

,..,,· ı!l 
davacıları ayni suretle "'" 
bilecek bir çare bulacak?· ..,,i:ı 

da ... 
İşte bu meçhul. Orta ııJiı~ 

bir meçhul bulundukça e ~JI 
!erin sıyrılması da kolay df b ıl 

YENİ SA»AH: 

Hüseyin Cahid Yalçın. İtalyanın Şişli Caddesİnİnı 

Alman tarafının artık har ",rJJ 
mıyarak s:Jıih patlamadan ~I~' 
işinin kısa ·bir zamanda hB ··fi~' 
livereceğini büyük bir k3t~ ti 
ileri sürmesi hatıra bir ıa~ ÇI 
timaller Je getirmiyor değ'" 0 f 
kü yine Alman tarafı bunu 

Bulgarist.anda yapmakta olduğu R f •• .1 • 
t~hriklerdcn bahsederken diyor e u J erı sıl olacağını söylemiyor. 

0 
/ 

Nasıl bir emrivaki hazırla i·' 
Suali dılucuna geliyor. _Eğ~u )I' 
manya - Lehistan ihtılafı ırP. 
dar kolay !ıkla ve iki tarafı,~ 
nun edecek, dolayısile de Ak sıı · 
ya geniş bir nefeı; akiırnca re 
rette ha !edilebilecekse b~' 
keşftemiş oldukları zal' ıf'I 
Alman diplomatları bunıı0 ıl~' 
yetini de anlatsalar ne oıur pi 
temenni etmemek oımuY0' 
gün bir telgraf okuyorsunu~,. 

kı: ---
·İtalyanlar Bul.garların emelle- Şimdilik Tehir Edilmesi 

rini pek haklı bulmaktan işe baş- 1 •• . .. •• •• 

lıyorlar ve Balkanlar vaziyetini Munas1b Goruldu 
teşrih ederken onların noktai na
zarlarını hikaye zevahiri altında 
Bu~garlara avukatlık ;·apıyor -
!ar. 

Bulugarlar mevcud hududları
nın masunuıyetine emin olmakla 
beraber lıir aralık kendil erine aid 
olmuş bazı toprakların tekrar j 
Bulugaristana dönmcsı emelini ı 
beslemeleri de mümkündür Fa
kat bu toprak'ar acaba Bul,garis- f 
tanın bütun tabii ve sulhperve
rane inki~afını altılst etmeğe de-! 
ğecek ve Bulgaristam macera'a
ra sürü:klemeğe kifayet edecek 
kadar hayati bir ehemmiyeti haiz 
midirler? .• 

Belgradda Ticaret 
l\f E ktebi l\f ezunları 

Kongresi 
Yugosla\ yüksek iktıı;ad ve ti

caret mektebleri mezunlar cemi

yeti her yıl olduğu gibi bu sene 1 
de büyük bir kongre akdini ka -
raılaş'ırmıştır. Eylı'.ılün 26 sında 

yapılması mukarrer olan bu kon
greye şehrimiz yüksek ıkt•.>;ad ve 
ticaret mektebı mezunlar cemi _ 11 

yetı de davet cdılnıış erdir. 
Cemıyet işt rak ctmeğe karar 

vermiş olduğund<ın reis Tahsin 1 
Hamdinin riyasetind~ bir heyet ı 
yakında Belgrara gidecekt.r. -

Kara Nakliyat 
Hamallarının Parası 
Kara nakliyat hamallarının 11 

bin liralık araba farkı alacakla
rı etrafındaki tahkikat netıcelen

mıştir. Önümüzdeki pazarteoi gü
nü limanlar umum müdürü Raufi 
Manyasinin başkanlığı altında bir 
toplantı yapılacaktır. Bu toplan
tıda müterakim para ile bir yar
dım sandığının açılıp açılma~ası 
hakkında bir karar verilecek ve 
hamalların murahıiaslarına tah
kikatın ntei~esi biklirilecektır. 

rımız gıdasız kalmasın. Sen yal
nız gözlerime değil, bütün var
lığıma neş'e veren bir çiçeksin! 

Ve içerken ilave etti: 

- Hiç merak etme! Bu çiçeği 
büyük bir itina ile koklıyacağım. 
Aşkın ateşi, ~-alnız ruhumuzu de
ği!, bütün me\•cudiyetimizi sara
cak. 

Selin kadehi masanın üstüne bı-
raktı.. Su içmedi. 

Necdet düşünmeden sordu: 

- Siz de mi susuz içiyorsunuz? 
- Evet Fakat. siz su ile içmi-

yoı:suruz . Ve burada benden ba~
ka susuz içen yok. cSiz de mi?!• 
deyişinize bakılırsa, bir başka sof
rada, aşinalarıııızdan bir başkası
nın da susuz içtiği anlaşılıyor. 

Necdet güldü: 
- Canun, bu kadar zeki olma

yınız! Yani demek ıstiyecelrtim 

ki, susuz rakı 'nsanı tahrib eder. 
Bununla beraber bir çok kımseler 
susuz içiyor !ar. 

1 

Be'edıye fen heyeti mudurluğü, 
şeh.rdeki ımar faalıyetıni fazla 
dağıtmı~ olmamak için Pangaltı 

ile Ş1'lı arasındakı ca<idcnin re
Iüjlendir• lmesinrc ıı şiıncıılik ,·az 

geçrr ı~ ~~r B1J rcfiı.,le.. yapılırken 

tramvay şebekesinin ele yolun 
h 'r iki kenarına alı ıması ve ay
ni zamanda yolun genı letilnıesi 

maksadile kenarlarda hususi eş

hasa aıd bahçelerin de tes\·iye e-

dilerek yola kalbedılınesi icab 
etmektedir. Bu ise uzun ve de-

vamlı bir mesaiye lüzum gö>Le -
riyor. Bu sebcbden dolayı beledi 
ye şimdilık bu işten vazgeçmiş -

tir. Cadd" üzeıindeki refüjlerın 

yapı!ma.sı. caddenin asfaltile be
raber yapılacaktır. 

--<>--

İlk Tedrisat Müfettişleri 
Arttın lacak 

İlk tedrisat müfettişlerı ade -
dinin sür'atle art.tırılmasına ça
lııııtmaktadır, Bu maksadla bu 
yıl da Gazi terbiye enstitüsü pe
dagojı şub esine venı talebe alı

nacaktır. 

Bu şı.:beden mezun ı.ılan genç
ler doğrudan doğruya müfettiş

lik ,·azıfesine tayın olunmakta -
dırlar. 

Ancak bu kere, önümüzdeki 
ders senesinden itibaren pede -
gojı şubcsı mezunlarının mü!et- l 

tişlik \'azifesine başlamadan ev
vel bir sene eğitmen kurslarında 

vazife görerek burada muvaffa
kiyet göstermeleri kararlaştırıl 

mıştır. 

Berlin ile Varşova arasıne I" 
rudaıı doğruya müzakere) ı ıf 
şiliyor diye. Sonra bunıın ~~ I 
matlığı söyleniyor. Fakat . i·I 

!< 'lor· 
fer başka bir rivayet çı ı dİf 
oldukları söylenmiyen b•ı;il' r 
lomatların Londra ile 13c; gı f 
rasında hararetli bir pazar ~ai' 
riştikleri ileri sürülüyor: 1 r f. 
meselesi ele daha birçok ıı cıicl~ 
bu pazarlığın varacağı ne 

bağlıdır deniyor. .Jl 
Berlin tarafının şu soll alrilJ 

nasıl bir siyasi faaliyete f~',/ 
gözönündedir. Politika satı .ı!• · , ke•· .~ 
pek çok işler becermege.' ·ıef"'. 
ne müttefikler değilse bıle 1 ıacı' 
bir kavga çıkarsa bitaraf k~ f 
görünen dostlar temin etJ!le r~•~ 

ııe '• 
lışan Berlin diplomatları bi ~· 
gi bir meseleden dolayı 1ıar ll"' 

ıı~· ..1 
manyanın hesabına uygun eııır 
yorlar· Kuvvete müracaat ~ 1: 
dediğini yaptırmak yolu a~ .1 
kar bir vol görünmüvor. 9 tr 

• • •0ıa ·· 
beri Almanya gitgide bu ld r ( 
miş ve nihayet bugüne ııa 8 ı!i9' 
miştir. Ondan evvel Alınan ,.f_ 

dC' / 
matları Avrupa sulhunun ceıf'~ 
tahdidi teslihat, Milletler 11,~~ 
gibi h~p sükun ve asayiŞ '1~3 ıJ 
da yürümilijlerdi. Alınan) pl 
bundan vakit kazanıyordıl· iıt'dl' 
ca da yardım görüyordu· Ş5ul~~ 
den sonra da ıiiçin yine 0 

0eıi~ 
sever politikaya avdet .. clliP~~ 
Bundan sonraki vekayıill eki 
fını bu bakımdan takib etnı Başvekalet Müsteşarı 

Başvekalet müsteşarı Vehbi lış ol_m_ı_y_a.ca•k··-----
Avrupada teda\•i olunmak üzere 
dün Ankaradan şehrimize gel -
mi.şiir. 

·Satie İşi 
eY6 

Suçlular lddianaf11 
Selin müstehzi bir tavırla başı- itiraz Etmediler ~. 

nı salladı: zsn i 
- Güzel bir tevil. MaamaCih ü- Satie yolsuzluğundan sJ" , 

züldüğümü zannetmeyiniz. Hiç tında bulunanlara idd1"nın~~-ı 
kıskanç değilim. Biz üç karde•, tebliğ edilmiştir. Dün J!lB ,ııınıt' 

• !ardan hiç birisi iddıan ~·~ 
üçümüz de susuz içeriz rakıyı.. karşı itiraz etmemiş!erd .. 1 r,,.a~ı-' 

- Üç kardel miziniz? ç t· 
_ E\•et. nun suçlula·ra verdiği ıı ~~tıf• 

. mühlet yarın tamam oısc 
- Üçünüz de kız mı? --•- JI 
- Evet. Bir dördüncümüz var- G .. ..k A b )afifi 

dı .. Erkekti. Öldü. Biz üç kız kar- umru O arı::: fg, 
deşiz şimdi. Satılamıyan pŞ l 

B. t d - ] d · bSrl~ıl ıl ır anı ;gım ıaııım var a, o Istanbul Gümrük aın iti~ ı 
da si1in g!bi susuz içiyor rakıvı. 1P:t · ~' sahipsiz olup satıımas len' e',, 

- Bana o hanımın hak.Ki adını bulunmıyan yüzlerce ııa Jıı''~~ 
söyleyin .. Size kim olduğunu söy- d g·ıtı "'"' hayır cemiyetlerine a e "'t( 
!erim. ı- eı • ~· dır. Son olarak Darü ~~ ~iid'r ~ı· 

Necdet biraz tereddüt ettikten Eminönü, Beyoğlu ve ı;s 
1 

.;e .. /> 
sonra: cuk Eı;irgeme kururnlaf ıııır~,ı 

- Eğer kend<Sl bana yalan söy- zılay satış deposu, cuııı b~rc:~ 
lemernişse, adı Meli.ndir, dedi, fa- Halk Partisi. Halkevierı 18nc! ıjİ 
kat ben kadınların yaşları gibi, b••kanlık ve Gureba h88 .ııil< 

ı ~ -~ 
•U ..rına da inanmam. giyecek ve yiyeceğe ınıı 

(Deı•amı var) çok eşya verilmiştir. 



Günün Mesele•i: 
-----------------------:-1 

~~ 
Açıkta Denize 
Girmek Yasak! 

Bugün Sahiller Kontrol Edile
cek, Açık Yüzenler Geri 

Çevrilecek 
Bilhassa pazar ırünleri deni· 

ıe · 
ı:ıreuler çok oldufıından Pi'. 

• llJ Ye deniz kenarlarında bo-
tıtlın., Tak'alan da artmakta • 
~ıı. Ba nk'aların çofalmaııı a
ikadarların ııazan dikk9'in.i 
~•lbetnıiş ve yeni tedbirler a-

11"'11al kararlaştınlmıştır. 
.~<iinıle bugüııkü pazar ıü-

11Uııden itibaren liman reisliği 
~dan müteaddid motör -
-le kalabalık aabillerde kon· 

Mekteblerde 
l<ayıd ve Ders 

Müddetleri 
Son Karar Mekteblere 

Tamim Edildi 
t llu ııene bütün mekteblerin ka· 
ı:: Ve kabul muamelesine baş -
lı ieaklan tarih ile derslerin baş-
YötcaJtlan zaman tesbit edile -

tek bütün aJ.akadar mekteb ve 
ıııaa.ıif müdıirlüklerine bildiril • 
llıitt . 

.-ır. 

. İllt ~ektebler 18 ey !fil pazar:te
~en itibaren açılarak talebe 
2S Yı.d ~e kabulüne başlıyacaklar, 
d eylül pazartesinden itibaren 
e dexslere başlıyacaklardır. 

liıııOrta ınektebler, liseler, mual
le mektebleri ve san'at mekteb
ı ri lııe 1 eylOlden itibaren nam· 

4
"1 talıebe kaydına başlıyacak -
r bu muameleye 18 ey ifil pa • 

l~<rtesı ~aını nihayet verecek· 
erdir ı;ı · Bu mektebi er 18 ey !filden 
~ eylQl cumartesine kadar sınıf 
e §Ube tanzimile meşgul ola • 

~•lr.!ar, ilk mektebler gibi 25 ey· 
flld.~ itibaren tedrisata başlcya
CaltJardır. 

:Su suretle bu seneki tedrisat 
il\' 

lld.deti, mekteblıerin geçen se-
neye nazaran bir hafta evvel a
~lınası ve bir hafta geç kapan -
d;~1• suretile, 40 haftaya >blağ l!-

.. nış olacaktır. 

fl P~rti Müfettişinden· 
artı Teşkilatına Tamim 

trollara başlanmıştır • 
Kontrol motörleri daımi su

rette aahillerde dolqacaklar ve 
tehlikeli yerlerde denize gir· 

meği menedeceklerdir. 
Diier taraftan plajlarda yü. 

zenlerin azami açılabilecekleri 

işaretli yerlerden harice çıkan· 
lara da hemen geri dönmeleri 
ihtar olunacaktır. Bu ihtarları 
dinlemeyenlerden para ceızası 

alınması da kararlaştınlnııştır. 

Cami Kapıların
da Yatan 
Köylüler 

Bunların İkametgaha 
Rabtı Bildirildi 

Yaz münasebetile son günlerde 
civar köylerden İslanbula fazla 
ziyaretçi gelmektıedir. Bunlardan 
mühim bir kısmının bir otel veya 

hana inmiyerek, Yenicami, Be -
yazıd, Süleymaniye gibi büyük 
mabedlerin avlulannda ve mer
diwrılerinde geceyi geçirmekte 

oldukları görülmüştür. Yine yaz 
münasebetile şehre sık sık gelen 
seyyahlara karşı bunun çirkin bir 

manzara teşkil edeceğini gözö -
nünde tutan Be.lediye ikamet • 
g8.h.sız kimselerin geceyi mabed 
kapılannda geçinne'lerine mAni 

olunmasını ve bunların ikamet
gaha raptını alakadar zabıta teş· 
kilatına tamim ettirmiştir. 

--0--

Maarif Vekaletinin 
Bir Tekzibi 

Maarif Vekaletinden bildiri! • 
miştir: 

·Cemal Sahir, Bayan Leyla 
Refik baş kadın rollerinde olarak 
Ankara tiyatro mektebi genç ele

manlarile müstesna temsillerine 
başlıyor> ibareli bir ilan gazete
lerimizde görülmüştıir. 

Vekilliğimize bağlı bir san'at 
müessesesi olan Ankara Devlet 
konservatuvarı tiyatro şubesinin 

gerek adı, gerekse manevi şahsi • 

yti bu ilanla fena bir surette is· 
tismar edilmektedır. 

'ien; Parti müfettişi Konya meb
~u Tevtik Fikret Sılay dün Par
ı .teşkilatına şu tamimi gönder • 

llııştir: Tiyatro mektebi talebelerinin 
h:Partinrizın bağrından doğan sözü geçen tiyatro tropi ile ala-
lalıltfımet teşkilitile Partı t-eşki· kalan yoktur. 

b/ının birbirini tamamlıyan bir l•rl••••••••••••mı' 
d •lık olduğunu daima göz önün-
e e bu!nduran ve hükfunetı her 
ç 'ııheaen muvafakat etmek için 
lı alışan partimize karşı, şimdiye 
b adar gösterilen yardımlarınızın 
.., 11lldan böy}e esirgenmemesını 
trıe· tayin kılınan mufettişlere 
h.;unkün olan muavenet ve tes • 
gı ~tın gösterilmesini diler, say • 

1 Ve sevgilerimiz; sımarım.• 

No.60 

it..._ lirm de Sfl'li öldilren adamın 
~ın olduğunu hiç kimse öğrene
r 

1Yecektir. Bunu da dü~ün. Bu· 

8 
•da.n elimi, kolumu saJlıyarak 

c erbestçe gideceğim ve bu cinayet 

1 ~zasız kalacaktır. Bıitün mektup

o%ıı:ı~ okuyacaklar, bütün hayatın 
h ugu gibi meydana çıkacak ve 
~kesin senın ne menhus cibilli

~~tt~ bır adam olduğunu ögr~ne
'ek 

Sıraz elimı gevşettim, bıçağı 
r:kip vurmak için... Zannederim 
'ilı, Sarı Yanıis daha ılk bıcağı yer 
eınez öld·· ö u. 

}( liiyu olduğu yerde bıraktım. 
.;Pıya doğru yürüdüm. Önümde 
~Ybedılecek fazla zaman yoktu. 

birrıdeki mumları çıkardım. Vü· 
CUd' · 
Ilı umun harareti mumları yu 

lışatmıştı. 

ltapının çeli .kmandalını lıldJ:. 

DOGU 
Mecmuası 

? ? ? 
,__· --· --· _J 
dım, ucunu küçük mum vasıtasi
le havaya kaldırarak tutturdum. 
Öyle tertibat aldım ki mumu yak

tığım zaman, mum muayyen bir 
yere kadar eriyim:<!', mandal ken· 
diliğinden dü:ecek ve kapı bu su
retle tekrar arkadan kapanmış o
lacaktı. 

Aynı zamanda telefonu da dü· 
şündüm. Masanın üzerinde bir kil.· 
ğıd kesecik gözüme ilişti. Ucunu 
ahizenin altına yerleştirdim. Bu· 
rada da ikinci mumu yaktım. O 
suretle mum muayyen bir yere 
gelince kağıd keseceği düşürecek 
ve ahizeyi kendiliğinden yerin -
den çıkaracakı. 

Ben Fişerin kendisıne yazdığım 
mektubu aldıktan sonra başını a
lıp gittiğini ümid ediyordum. Fa
kat kapıyı açtığım zaman, aşağı
ki holde ayak seslerini işittim . .Bi· 
ııaenaleyh k omediye devam et -
mek !Azını geliyordu. Ben odanın 

J ·~· • 

Muvaffak Olamıyan 
Rejimler 

Gazetelerin verdiği haberlere 
göre, İtalyadan sonra, Almanya 
da, cümrUklerimize gelmiş bu • 
lunan bir kısun eşyalarını R'!ri 
çekiyorlar. Daha ziyade kumaş 

olan bu malları, ınihverciler, harb 
sanayiinde kullanacaklarmış, or· 
dıılannda askeri elbiseler yapa -
acklannış ..• 

Bir gümrüğe ırelmiş beş on bal
ye eşyaya dahi ihtiyaç hissedecek 
kadar, bütün faaliyetini seferi ga
yelere göre tanzim etmiş bulunan 
bu menıleketlerdeki hazırlığın ma
na ve şümulünü takdir etmemek 
mümkün değildir. Fakat, yine o 
menıleketlerden ırelen haberlere 
göre, oralarda iktısadi sıkıntı en 
had devrelerine varmıştır. Bu 
gayri tabii hayat §artlarına o 
memleketlerde yaşıyan insanların, 
daha nekadar tahammül edebi -
leceltlerini cidden merak ediyo • 
ruz. 

Bunca tazyik ve yokluk, bu 
menıleketlerin idare ve rejim sh
tenılerinln muvafak olamamakta 
olduğunu göstermez nıi 

BURHAN CEVAD 

Nevyork 
Müzesine 

Giden Eşya 
Vapura Yüklendi 

Büyük Bir Teyakkuzla 
Getiriliyor 

N.evyork beynelmilel sergisine 
iştirakimiz sebebile Aınerikaya 

gönderilen müzelere aid tarihi e
serler-. maarife aid eşyaların bir 
kısmı Amerikadan vaıpura yük
lenmiştir. Bu eserler önümüzde • 
ki ha.fta içinde limanımıza gele -
cektir. 

Bu eserlerin lima:ıdan karaya 
çıkarılırkıen herhangi bir kazaya 
meydan verilmemesi için güm . 
rük ve müzeler idaresi tertiha.t a
lacak ve eşyalar müzelere gel • 
diktıen sonra biı komisyon tara -
fından tetkık ve tadad edilecek
tir. 

\. --0-- ---:ili 

Eğlence 
Yerlerinde 0/o 
10 Tenzilat 
Müşkülat Çıkıp 

Çıkmadığı Soruluyor 
Eğlence y€rlcrindoe geçen sene

kı tarifeler üzerinden yüzde 10 ve 
15 tenzilat yapılmak sureti'e bir 
tari.U> tatbik ettirilmesi hakkın
da Belediye daimi encümeni ta
rafından verilen karar bütün ka
zalarda tatbik edilmektedir. Be-. 
lediye riyaseti dün bütün kay -
makamlara gönderdiği bir ta -
mimle bu kararın tatbik edilip 
edilmediğini, tatbikatta bir müş
kullıta rastlanıp ra.\\lanmadrğıru 

sormuştur. 

içine doğru bulunuyordum ve a- j 
şağıdan işidilecek tarzda !'<'simi 
yükselterek, güya Sarı Yanis ile 
konuşuyor gibi yaptım. Korkunç 
olduğu kadar gülünç bir şeydı .. 
Hattil gülmekten kendımı güç 

menetmiştim. 

Cinayetin faili hakkında er. ku
çük bir şüphe uyandırmamak için 
Fişerle biraz konuştum. Masanın 
üzerıne bıraktığım mektubumu 
almamış olduğu anlaşılıyordu. 

Çok beklemeye lüzum kalmadı. 

Zira yukarıdan kısa ve sert gürul· 
tıi ~i dildı. Sarı Yani.sın odasının 

.. 

i:Z·D~-El:J21?t:; :cı4!:til 
Bedavadan Kazanmak 

•• 
Yolunu Bulan Uç Kişi 
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Parasız 
Niksh 

Kağıtları En iyi Harb Etmesini 
Bilen Milletiz 

Hakim Tevkif Kararını Verince, Suçlulardan 
Birisi Arkadaşını Yumrukladı 

Halkın Bir Kısmının 
Haberdar Olmadığı 

Anlaşıldı 
Evlenmeleri kolaylaştınnak Ü· 

zere nikah kağıdlanmn halka pa
ras12 olarak verilmesi hakkında· 
ki yeni kanun tatbik mevkiine 
girmiş b .. .ıınıuaktadır. 

Birkaç gündenberi limanımızda 
bulunan dost ve müttefik İngtliz 
marb gemileri, sularıınızdaıı ay• 
nldılar. İngiliz bahriyellierinin 
aramızda bulundukları günlere 

aid tok kıymetli hatıra ,.e izleri 
unutmıyacağız. Çeşidli dostluk vı 
yakınlık tezahürlerine vesile ve
ren İngiliz harb filosunun bu zi -
yareti, yalnız resmi bir dostluk 

ziyareti hududları içinde kalma
mış, daha li.stün bir mana ve ma
hiyet almıştır. 

Dün Sultanahmed birinci sulh 
ceza mahkemesinde 15 suçlusu o
lan bir davaya bakılmıştır. Da • 
vanın mevzuu bir hırsızlıktır ve 
Ahırkapıda Rüştünün lbtik fab
rikasında yapılınJitır. 

Fabrikada uzn müddeti.enberi 
çalışan işçilerden Mustafa oğlu 

Salih ve arkadaşları bli: gün 
zahmetsiz para kazanmanın 

yolunu aramışlar; bunun için de 
aralarında uzun uzun görüşmüş
lerdir. İçlerinden Mehmed oğlu 
Mustafa arkadaşlarına: 

•- Her gün sabahtan akşama 
kadar çalışıp yoruluyoruz. Elimi
ze ancak günde 80 • 90 kuruş ge-
çiyor! .. Halbuki bizim uğraş-

tığımız lastikleri satanlar çok pa
ra kazanıyorlıı.r. Mademki bu 
Listiklerde emeğimiz var onların 
bir kısmmı biz gizli gizli sata -
lım, parasını da paylaşırız! .. • şek· 

linde garib bir fikir ortaya at -
mıştır!.. 

Diğerleri bunun hırsızlık ola -
cağını söylemişlerse de öbürü: 

•- Adam sen de sanki nasıl 

belli olacak? .. Fabrikada her gün \1 

binleree lastik ökçe yapılıyor• .. 
Biz bunlardan günde 50 tanesini 
gizlice satsak ayda hepimizin e
line büyük bir para geçer ..• 
Demiş ve ilave etmiştıir: 
•- Hem şimdi yaz ... PJi!lara, 

çalgılı bahçelere gider, kızlarla 

şen alemler yaparız' ...• 
Bu son yaldızlı cümlelerin si • 

nirleri geren hulyası .Salih ile di· 
ğer Mustafanın gözlerıni karart
mış, her ikisi de; 

•- Peki öyle ise hemen işe 

başlıyalım-.. ·• demişlerdir. 
Ve hakika.ten o akşam, fabrika

nın yenı çıkardığı lastik ökçeler· 
den 5 . 10 düzinesi kentli kendi
ne yürümüş, bunları gizlice istif· 
ten alan Mehmed oğlu Mustafa 
Salihe vemıiştir!. O da sanki dı
şarıdan su getirmeğe gidiyormuş 
gibi s.u tenekelerinin içinde bun
ları fabrika kapıcısının müdek -
kik nazarları önünden kaçırmış -
tır. 

Böylece Salibin geçirdiği ök -
çeler civarda beklıyen Ahmed 
oğlu Mustafaya verilmiştir. 

Kendisine seyyar sa.tıcı ve mu· 
ameleci süsünü vıeren Mustafa 
bıuıları semt semt dolaşarak mü
teaddid dunkkancılara satmıştır. 

İ1k gayrimeşru satışın parası o 
akşam ilç kafadar arasında pay
laşılmış ve bir içkili zevk alemin
de tamamen harcanmıştu. 

Kurnaz küçük hırsızlar kimseyi 
şüpheye dilşünnemek arzusile er
tesi gün bir şey çalmamışlar, fa· 
kat üçüncı.i gün ikinci ve daha 
büyük bir paııti çalınmış, ök~;e • 
!eri yine ayni sur.,tle çıkarrp sat
mışlardır. Ve bu •gizli iş• böylece 
20 . 25 gün devam etmiştir. Llı

Jtin bir gün nasılsa iş meydana 
çıkın~ ve evvela Salih sonra da 
Ahmed oğlu Mustafa ile ML'h • 
med oğlu Mustafa fabrika mü • 

mandalı kendi kendine yerine düş- ı 
miiştii. Fışerc bu hafif gürültü· 
nün ne olduğunu sordum. O da 
Sarı Yanisın mandalı kapattığını 

söyledi. Soma evden çıktım. bir 
taksi otomobili çağırdım ,.e evi
me döndüm. 

Grn p<ırdes\ırr ·•· a ' ' et bir 
suare ~lbısesi var<L On dakika 
sonra evımden sanki hiç bır şey 

olmamış gibi, genç ve dınç olarak 
çıkmış b1Jlunuyordum. Doğru em. 
nıyet direktorlüğüne gıttım. Garib 
bir tesadüftıir kı. tam orada ko • 
nu~urken, Sarı Yanısin odasında-

dürlüğünün §!kayeti üzerine po
lisin ağına düşmüşlerdir. 

Üç ahbab çaldı.klan ökçelerin 
satıldığı yerleri birer birer polise 
göstermişlerdir. Polis de bunları 
yakalıyarak •çalınmış malı al • 
mak suretile cürme iştirak.• ııu

çundan adliyeye vermiştir. 
Sultanahmed birinci sulh ceza 

mahkemesinde .sorguları yapılan 
ökçe hırsızlarından Mustafa oğ

lu Salih hadiseyi yukarıdaki şe
kilde anlatmış ve: 

•- Beni Mehıned oğlu Musta
fa baştan çıJcardı. Su tenekesi i
çin.de çıkardığım ökçeleri de Ah· 
med oğlu Mustafa sattı. Benim e
lime 30 • 40 lira kadar bir para 
geçti!... 

Demiştir. 

Mehmed oğlu Mustafa is.e cür -
münü tamamile inkii.r ey lem iş -
tir. 

Ahmed oğlu Mustafa ise: 
•- Salih Bana bir gün ge

lerek •Fabrikada arkadaşlardan 

ucuz lastik alıyorum. Satar mı • 
sın?• dedi. Ben de peki dedim. 
Ve onları götürüp sattım .. > 

Bundan sonra çalınmış malı sa- ; 

Fakat bazı yerlerde el'an hal
kımızın bundan haberdar olmı • 
yarak kAğıdların parasız veril -
mesine başlanmasıro bekledik -
leri anlaşılmıştır. 

Bu münasebetle belediyelerin 
mezkiır karann tatbikine geçil • 
miş olduğunu şehir, kaza ve köy
lerde halka duyurması bikliril -
mişlir. Ay,:ıca bu kıararla bütün 
evlenme kağı.dlannın kıymetieri 

kaldırılmış olduğundan bunlar • 
dan her tarafa yeniden kati ,mik
tarda gönderilmiştir. 

Diğer taraftan fakirler iıçin 10 
kuruşluk evlenme cüzdanları da 
hazırlanarak Belediyelere yollan
ml§lır. Bunlar üçüncü sınıf cüz
danlardır. Birinci sınıf cüzdan -
!arın bedeli 3, ikinci sınıf cilı -
da.nların kıymeti ise 1 liraya in· 
dirilmiş!ir. 

Davaları Sür'atle 
Bitirmek • • 

ıçın 

tın alnı.aktan suçlu k~nduracı . İs· Adliye Müsteşan Dün 
tavrı, Ömer, Asım oglu Raşıd, • • 
Mehmed ince, Ni•ko, Mehmed ö- Adlıyede Tedkıkler 
zen, Karabet, Mehmed Yalçın, Yaptı 
İlyas ve Mitıal ismindeki dük'l<fın· Bırkaç gün<knberı şehrımizde 
cılar dinlenmişlerdir. bulun.makta olan adliye müsteşarı 

Bunlar düzinesi 2 liradan Mus- B . .Selim Nafiz dıin de adliyeye 
laofadan malları aldıklarını ve gıe!erek telkikatla meşgul olmuş· 
kendisinden şüphelenmedikle • tur. 
rini sôylemışlerdir. Ögrendiğımize &ii+. Muma -

Neticede haklın uç asıl suçlu ileyh in en ziyade meşgul olduğu 
hakkında tevkif kararı vermiş ve m<'Sele, muhakemelerdıe sür'atin 
diğer 10 kışinin gayri mevkuf o- temini ve aynca dava sahibleri-
larak muhakemelerini kararlaş • nin koridorlarda fazla bekletil • 
tırmışlır. 

Bu esnada, suçlular kararın teb
liginden sonra çı.karlarken bir 
hadise olmwıtur: 

memesi lşidır. 

İstanbul ve İzmir limanlarını 
ziyaret eden müttefik devlet ge
milerinin bu seyahati, bütün diin, 
yada alika uyandırmıştır. 
Yalnız sulh ideali için çalışan 

milletler, bu ziyaret ve karşılıklı 
dostluk tezahürlerinden memnun 
olml\Şlardır. Dünyaya yeni bir 

felaket getirmeği düşünenler ve 
kundakçılık edenler, fesad tohum 
lan •açanlar da asabiyete kapıl • 
nuşlardır. 

Türkiye ve İngiltere, y~r yil· 
zünde iki kuvvetli sulh bekçisidir 
Genç ve zinde Türkiye Cuınhu -
riyetinin ana prensipleri yıllar -
danberi ayni kalmış, hiç değiş -
memişti:r. İstediğimiz şudur: U
zun ve istikrarlı bir sulh devresi, 

Biz bu sulhu, yapacak, başara· 
cak birçok h;lerimiz olduğ-n için 
istiyoruz. Memleket içinde büyü~ 

bir kalkınma pro!;>Taını tatbik e
diyonız. Yurdu, muasır m~dc .. 
niyetin mevkiine çıkarmak gaye

mizdir. Binaenaleyh, bu kadar İ< 

olan bir millet ve memleket el• 
bette ki, sulh taraftarıdır. 

Herkes iyi bilmelidir ki, bizim 
için, sulh davasını gıiitmek, bü -
yük bir fedakarlıktır. Çünkü, ka
nımızdaki, canımızdaki asalet zeı 

releri daima harb meydanlarında 
gelişmiştir. Onun içindir ki, biz 
sıılh i ·terken, çok samimi harekı 

ediyoruz. Çünkü, en iyi harb e 
mesini bilen milletiz. 

BEŞAD FEYZi 

Maznunlardan Mı:hmt'd oğıu 

Mustafa kendısi hakkıııtla aa tev· 
kil kararı verildiğini duyunca 
birdenbire hüngür hüngıir ağla
mağa başlamış ve sonra ani bir 
heycan ve hiddet i<;inde Salibe 
hücum ederek: 

Adliy-e müsteşarı bu hususta 
müddeiumumi Hikmet Onat ile 
as~iye ceza, hukuk ve ticaret mu
hakemeleri reisleri Jle de temas -------- - -----
ederek onların iştirakile yapılan Kadıköyündeki Katren 

- Alçak adam .. Beni haksız 
yere yaktın değil mi? diye hay-_ 
kırmıştır. 

Mahkcrııe salonunun ıçinde 

cereyan eden bu hadise akabinde [ 
jandarmalar Must<ıfayı teskine 
çalışırlarken o hızla silkinmış ve 
tam Salihin çenesini nişanlıya • 
rırk şiddetli bir boks yumruğu 
yırpıştırmıştır. Mustafa ikınd 
yumruğa hazırlanırken jandarma· 
lar onu kollarından yakalamışlar 
ve salondan dışarıya çıkararak bi· 
lcklerine kelepçeyi takmışlardır. 

Bu aralık hakım de kendisini 
içeriye çağırtarak nasihat etmiştir. 
Teessürünü hala yenemiyen Mus
tafa ile dıi,ier iki suçluyu biJahare 
jandarmalar ayrı ayrı ve kelep • 
çelı olarak götürürlt:rken Musta
fa tekrar ağlamağa başlamış, tit

reyen kekpçeli ellerini önde gi-

kı ıkinci mum da muayyen y<:rıne 
kadar yanmış ve ~lefon ahıztsini 
ynınden oynatmış bulunuyordu. 
Zaten ben Sarı Yanisin hususi 
telefonunun sizin cıairenizt' bağ

lı olduğunu bilmıyordum. Siz de 
o zaman, Sarı Yanisin telefcınıle 

sızı çağırdığına hıikmettinı2 Bi· 
rac·naleyh ben yanınızda. bulun • 
duğum ;., n, o dalı ikada telefon
hı 'iz; çağıra,.. Sarı Yanisi öldur • 
nııiş olduğumu kabul edebılir ntl 
idınız? L;te bütün söyliyerl'klE • 
r.m burada nihayet buluyor 

Centam 6andalyesine yıkıldı. 

bir toplantıya riyaset etmiştir. Şosalar 
Alınacak yeni tıedbirler saye -

sinde muhakemelerin daha ça - Beledıyenın bu seneki yol pn 
buk görülerek davaların en kısa gramile Kadıköyiinde yaptırma! 
bir zamanda karara bağlanması ta olduğu katranlı şosclcrden b 
mümkün olacaktır. kısmı bitmiştır. Burada Zıver~ 
Diğer taraftan davacı, maznun yokuşu ile SöğüdlUçeşme caddı 

ve şahidlerin tam vaktinde mu- sinin inşaatı bitmiş, her iki ye 
lı.akcmeye gelerek bekleyip va- da diınden itibaren yolculara vı 
kit kaybetmemeleri de kat'iyet • nakil vasıtalarına açılmı.şlır. Bu 
le temin olunacaktu-. günden ilıbaren Papazın bahç~ 

___,,___ yolile stadyom yolunun katran 

Parti idare Hey' eti şose inşaatına bafanmıştır 

Reisliği 
Munlıal bulunan Parti ıdare he

yeti reis.~ğine, Denizyollan umum I 
mü<lıirii Ibrahim K«mal Baybura, 
idat·e heyeti kiıtıbliğine aV'llkat ı 
Faruk intıiıab edilmiştir. 

··· ·· · · ·· ··· · · · · · · ·· ······· ~ 
den Salihe uzatarak: 

•- Şimdiy kadar makJıed~ iş 

l.çin uğraşan bu bileklere senin 
iftiran yüzünden kekıı<;e vurdu
lar!.. İfti1'ar et1 • • dıye acı acı 

soylen>nıştir Haluk Cemal 

Başını e Herin n arasına aldı 

- Artık bcnı ne isterseniz ya
pabilirsinız, de<lı.Karım öldiıkten 

ve ben de hayatta en büyuk inti
kamımı aldıktan sonra, ne yapar
sanız, yapınız. umurumda olını • 
yacaklır Sarı Yanis bın cinayete 
parmağın. sokmu• katilin birisi 
idı. Benden daha kuvvetli adam ol· 
duğuna şıiphe yoktu. Onun ıçin 

intıkam almaktan ba ka çare gö. 
renıedim ı 

Bu cınayetten .onra Amerikaya 
gıtmeğı dıi<ünüyordıım. Faka he
n-kt't gilnün: yak ]aştıkça gcçir
diğım felaketlerın biitün safhala· 
rı , bilha8'; gen~ karımın hayalj. 
g<'zlerımde ranla?ıdı 

Centamın yi.izıi sapsarı ke_.J • 
miştlr. Tekrar etu: 

- 1ştf büti.ın anl~1l1Ceıklar1m 
bundan baretlr 

O şuada Bf>Jıııcla ME-rr 

(D~vamı var) 

Birimizin Derdi 
Hepimizin Derdi 

Kütübhanede Su 
İçilmek Yasak 

Edilmemiş 
Maar· f müdilru Tevfik Kut

tan aşağıki mektubu aldık• 

.3!/VII/939 gıinlu gazctc-
ni= B.nmizın de dı, hepı • 
mizın derdi> sıiturıunda b r er 
:k.ıyucunun Ragıppaşa ki' p 
sarayında su içmek yasak e· 
d itliği hakkındaki şJ<ayetı u
.ıerıne tnhkikat yapı!ml§ Vt 

bu şıkayctın doğru olmad gı, 
ancak adı geçen Kilapsarayı 
bahçes:nde bu kıtapsaraya 

ait bulunan tcrkos musluğun
dan hariçten bır çok kimscle· 
rın de gelerek ~u aldıkları ve 
bunun rinünc geçmek maksa
dile lerkos musluğuna bir ki· 
lit takıldığı ve anahtarının da 
k•tapsarayı !kapısına hl'Tkesi" 
görebikreği ve serbestçe al•p 
kullana bilecek! bir yete as 1-
d;ğ,, lilzı.munda okuvucul~ -
r•n bundan ı~Ufade ettıklerl 

anJaşılmı tır. 

Keyfiyetin bu sııa·tlc a -
dınlatılmasını rica eder, ' y· 
gı}arımı sunarım.» 

Maarü mudurU 
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1 Mihver Devletlerinin Makaadı Nedir tJ 
İSVİÇREDE HAZffiLIKLAR an Kumandası 

içinde ikilik 
İsviçreden İngiliz gazetelerine 

yazıldığına göre İsviçrenin askeri 
mehafili bu sene iQin Avrupada 
bir harb çıkmasına ihtimal vermi
yorlarmış. Bununla beraber İs -
viçreliler hazırlanmaktan geri 
kalmıyorlar. Bütün orduya men
sub olanlara her ihtimale karşı 
hazır bulunmak üıere emir veril
ntlştir. İsviçreliler bilhassa ağus
tos ortasında hazır bulunmak cihe
tine ehemmiyet veriyorlarmış. 

İş işten Geçtikten Sonra 
Öyle Çabuk Bir Hareketle Düşmanları Mahvederek 

Kat'i Zaferi Kazanmak Bir Hulyadan ibare! 
Olduğunu Anlıyanlar da Yok Değil 

Alma., gazete -
leri yıne h3rbden 
bahsed.yor1ar. Fa
kat 914 ı.,muml har 

1.1 n " yıl..ıc"'ü -
m 'ntlen ve harb 

bahsinin di1;s blr 

f .;ı daha vardır 
kı o da şudur. 

E'e-ııen harbı a
ç• ak Almanyanın 
d ~g-larına 1''.i
cıır:ı etmek ve 

p k çabuk elde e
dıleceit bir zafer
le düşmanları şa

şır• mak... İşte bir 
z~mandır mihver 

devletlerinden bah 
sedilirken Berlın 
ile Romanın mak

sadı bu olduğu tek 
rar tekrar söyle
nıyor. Buna ina-

General F01t Brauhiç ile Gıınerııt Ha.lder 
harita b<l§ında. 

nan V;!;r. inanmıyan var. Alman
ı· ' İtalyada böyle bir harbe ve 

bL ' çabuk b!.c zafere inananla
rın . ıc ki miktarı nedir?. 

Or ;ı pek de lazım değil. Fa 
k.t Alman generalleri arasında 

bum:. mümkün olacağına inan • 
nıı, Jaima bunu düşünür olan -
1 r , z o'masa gerek. Londralı 

De' lı kJprcs gazetesi bundan bah
s d 1< A tmanyadan yeni aldığı 
La- m•lümatı da okuyucularına 
ve •or. Buna göre Alman gene
ra l ri arasında. şimdi ihtilaf çık
mıştır. Fakat bu ihtilaf yeni de
g.ldir. Ötedenberi vardır. Ancak 
bir zamandır fasıla verilmiş ola
cak. Şimdi tekrar başgöstermiş
tir Bır kısım Alman generalleri 
ooyle çabuk za!er kazandıracak 
bir harbi mümkün görmüyorlar -
mış. Bu kumandanların isimleri 
söylenmiyor. Fakat diğer tarafın 
ileri gelenlerinden en mühim o
larak General Milhin isminden 
bahsediliyor. Bu General Alman
yanın hava kuvvetleri kıımandan
larından biridir. Onunla beraber 
ayni fikirde bulunan diğer hava 
kumandanları da vardır. 

Bıınlar hep birdenbire düşman-

lara taarruz edilirse büyük ve seri 
bir zafer kazanılacağı fikrini bes
lemiyorlarmış. Bunlarla beraber 
i>ir takım İtalyan kıımandanlan 
da ayni fikirde bulunuyorlar. Bıın
lara göre müstakbel harbde asıl iş 
görecek olan tayyaredir, hava kuv
vetleridir. Bunlara aykırı olarak 
böyle seri hır muvaffakiyetin ka· 
zanılamıyacağını ileri sürenlere 
gelince; bugünkü Alman ordula
rının başında bulıınan General 
Keitel öbür generallere muhalif
tir. Yine General ile beraber olan
lar gitgide artıyormuş. 

Bunlar çabuk ve ani bir hare
ketle zaferin kazanılabileceğine 

ihtimal vermiyorlarmış. Müstak
bel harbin açacağı işi öyle kolay 
görmüyorlarmış. 

Her iki tarafın fikirlerini mü
nakaşa ediyorlar, uzun uzadıya 
tetkikat yaparak birbirlerini ikna 
etmeğe çalışıyorlarmış. Fakat İn
giliz gazetesinin ilave ettiğine gö
re generallerin bu münakaşaları
na karışarak bir askeri mütehassıs 
gibi fikrini söyliyen Hitlerdir. 

Kendi noktai nazarını ileri sür
mektedir. 

Onlar o ciheti münakaşa ede -

in gilterede Yeni intihabat 
Vaziyet Avrupada Daha Bir 

Fevkaladelik Göstermiyor 
İ.1g' 'erede bu sene yeme.en intihabat yapılarak meb'uslar seçile

~kıır. İngilız ı;az"teler;nin yazdığına göre kabine tarafından buna dair 
mı.iz ,kpre!ere b•şlanmışt.r. İn•ıhabat tarihi olan 16 ikinci teşrin muva
f!K g'iri:lmekteJ'r. Yalnız Avı-.. oa vaziyeti daha ziyade karışmazsa yeni 
(n'il.1bqta g.riş•:~ektır. Tahruaılere göre ise Avrupada bir fevkaladelik 
okc•gô benzemıyor. 

dıırsunlar Alman gazeteleri de 
2 ağustosta umumi harbiJt yıldö
nümü münasebetile uzun uzadıya 
yazılar yazmaktan kendilerini a
lamamışlardır. 

2 ağustos 914 de de Avrupa har
bi patlak vermişti. Şimdiki Al -
manya da 2 ağustos tarihin> Alman 
ordusu için milli bayram olarak 
kabul ediyor. 

ÇİNDE JAPONLAR 

İngiliz gazetelerinin yazdığına 

göre Çinde bulunan Japon ordu • 
lan kumandanlarına bir emir ve 
rilmiştir. Buna göre büyük hare
kata girişilmemesi, olsa olsa ufak 
bazı harekat!.a kalınarak vaziye 
tin muhafazası bildirilmiştir. 

İNGİLTEREYE İTHAL 

914 senesinin temmuz ve ağus-- EDİLEN ELBİSELER 
tos aylan buhranlı günlerle geç
mişti Şimdiki Almanya işte o gün
lerin acı hatıralarını tazeliyerek 
bunlarla milleti teşvik etmek istı
yor. Hem de 914 harbi bugünkiı 
Almanyanın vücude gelmesine 
sebeb olmuştur diye a;ımca yük
sekten tutuluyor. 

Tabit bu vesile ile de İngiltere
nin aleyhine yazılar yazılmakta
dır. 914 de İngilterenin Almanya
yı çember içine aldığı ve harbi aç
tığı söylen>yor, yazılıyor. 

Mesela bugünkü Almanyanın 

en ileri sayılan bir gazetesi olan 
V. Beobahter şöyle diyor: 

Cihan harbi bizim için geçıni§ 
zamana aid olarak kalmış değil 

dir. Birkaç sene evveline gelinci
ye kadar Almanlar 2 ağustos 914 
tarihini Almanlar için felaket ve 
inhitat olarak hatırlıyorlardı. Fa-

İngiliz gazetelerinde okunduğu 
na göre bu sene haricden İngi.l 
tereye getirilmiş olan çeşid çeşid 
elbiseler mühim bir yekı1n tut 

maktadır. Bilhassa şu son altı ay 
danberi pek çok kadın esvabı ithal 
edilmi'§tir. Bu esvabların kıymeti 
902,606 İngiliz lirası tutmaktadır 

Geçen sene temmıız ayında İn 

giltereye getirilmiş olan kadın es 
vablarının kıymetine göre bu sene
nin temmuzunda 12,938 İngiliz li 

rası fazlalık varmış. Temmuzda 
Ameril<.adan getirilen kadın es 
vablarının kıymeti 61,736 İngilis 

lirası imiş. Almanyadan getiri 
!enlerin kıymeti de -0,511 İngiliz 
lirası, Fransadan getirilenler 11,136 
İngiliz lirası tutuyormuş. 

BİRDENBİRE ZENGİN OLMUŞ 

kat şLmdi bilnkis Almanlar görü- Londra gazetelerinde okundu 
yorlar ki yıkılamaz olan kuvveti- ğuna göre İngilterede bir şehi{de 
mizin karşısında cihan harbinin 17 yaşlarında Con: Sesi! isminde 
hatırası bizim için yen> bir devrin bir mekteb çocuğu geçen günken 
başlangıcı olmuştur. disi.nin birdenbire 18,000 İngiliz 

Fakat bu Alman gazetesnin ya- lirası mirasa konduğunu öğren • 
zısından şu parçayı gördükten miştir. 

sonra diğer bir noktaya göz çe • Çocuğıın uzakta bir amcası var-
virmek lazım geliyor: mış ki şimdiye kadar ancak üç de-

Bütün Alman gazetelerinin bit fa yüzünü görmüştür. 
zamandanberi tutturdukları dava Amcası birdenbire ölmüş, başka 
şu olduğu malum: hiçbir mirasçısı yokmuş. Vasiyet-
İngiltere bugün Almanyayı çem- namesi de çıkmadığından bırak -

ber içine alıyor. İngiltere 914 de tığı para tamamile on yedi yaşın-
de Almanyayı çember içine al -
mıştı. Fakat bu zamanki Almanya 
o zamanki gi.bi değildir. 914 de im· 
paratorluk Almanyası ne yapa -
cağını bilmez, şaşkın bir surette 
hareket ediyordu. Bugünkü Al -
manya ne yapacağını bilir, kara 
rını vermiş bir Almanyadır... ve 
saire .. Bugünlerde Alman gaze
teleri bu yazılarla meşgulken di
ğer taraftan da Berlinde bulunan 
Avrupalı muhabirler Almanların 
haleti ruhiyesi ne merkezde ol -
duğuna dikkat ediyorlar. Bunla -
rın kendi gazetelerine yazdıkları 
yazılara bakılırsa 914 harbinin Al 
man mat'buatında böyle yazılarla 
hatırlatılmak istenmesi bugünün 
endişelerini ortadan kaldıracak 

·gibi değildir. Hitler hududları do
laşarak tahkimatı teftiş etmiş. 

Hitler, Musolininin yıldönümünü 
tebrik için telgraf çekerek ona 
Almanya >le İtalyanın mul<adde-

(Devamı 7 in..-ı ıayfada.) 

daki çocuğa kalmıştır. Birdenbire 
zengin oluveren çocuk bundan 
sonra ne yapacak? Annesi diyor 
ki: 

- Oğlıımıın para ile aklını kay 
betmesini istemem. Çocuğum Corc 
yine mektebine devam edecektir. 

Doktorun Öğütleri: 

.Berelenme, Ezilme 
Berelenme veya ezilme bir 

darbeden, veya biT yere çarp
madan ileri gelir. Vurulan ve
ya çarpılan yerde bir ağrı pey
da olur. Bazan' şişer, birkaç 

gün sonra mor bir iz bırakır, 
iner Kuru bi!' pansıman; son
ra da ayni miktarda su ve ka
furili alkol ile kompres yapı
nız, gome tafte ile sarınız. 

Çimdik yerleri de bereler gi
bi tedavi olunur. 

Geçen haftanın sıcak günlerin
den birinde Adaya gidiyordum .. 
Güvertede oturmuş dalgın dalgın 
denizi seyrederken, birden birisi
nin kolumu dürttüğünü hissettim. 
Döndüm baktım, bizim Siret. 

- O! Siretciğim nasılsın ne
relerdesin yahu! .. Seni gören Ha· 
cı mı olsun, hoca mı? 

O daLgın düşünceli bir tavırla 
karş!ma oturdu, ve yavaş bir ses
le, sus bu yakınlarda çok canım 
sıkılıyor, diye söylendi. 

Ben ne o, yoksa yine bir kadın 
meselesi mi? Galiba yine enfes 
bir parça yakalayım derken bu se
fer kendin yakalandın .. Hani ev-. 
velce sen bize cicili bicili hikaye
ler anlatırdın da, biz de koyun ka
val dinler gibi ağzının içine ba
kardık. Herhalde bu da öyle ne
fis bir şey olacak, zaten yolda u
zun, anlat ta dinliyeyim dedim. 

O birden ters ters yüzüme baka
rak: 

- Yahu amma tuhaf adamsın, 
dur bir parça da biraz nefes ala· 
yım .. 'Bak kaç zamandır birbiri -
mizi görmedik. Şimdi böyle mü· 
nasebetsiz şeyleri anlatmanın sı

rası mı?. Hem ben böyle şeylere 
artık tövbe ettim. İyice uslandım. 

Bu eski kurd çapkını şöyle tepe
den tırnağa bir süzdüm ve; 

- Vay sen tövbe ettin ha!.. İnan
mam, vallahi inanmam.. Hani 
türkçede tavukla tövbeyi bir ara· 
da zikreden, kaba amma, güzel 
bir darbı mesel vardır, şimdi o
nu bana söyletme. 

O acıyan bir tavırla bana baktı, 
pürüzlü ve çatlak bir sesle, inan
mıyorsun ha öyleyse anlatayım da 
dinle dedi ve başladı. 

Bunu sade sen değil, bütün u
kadaşlar da bilir !er ati benim kadı
na karşı çok zaafım vardır. Bu 
yüzden başıma neler gelmedi ne
ler. 

Fakat bu son hadisede en sa • 
mimi arkadaşlarımdan birine re
zil olunca iş tamamen şeker renk 
bir hale geldi. 

Geçenlerde bir sabah Beyoğlun
dan Tünelle aşağı iniyordum. İs
tanbul tarafında mühim bir işim 
vardı. Komisyonculuğa ait bir İ§. 
Eğer o gün o işimi göremezsem, 
epey mühim bir para kaybedecek
tim. 

Neyse uzatmıyalım, ben istical· 
le vagonlardan birine kendimi dar 
attım, şöyle etrafıma bir göz at
tım, tabii gayri ihtiyari... Fakat 
gözlerim köşede oturan bir kadına 
takıldı kaldı .. Takılışı o takılışı, ne 
kadar uğraştımsa gözlerimi, o 
noktadan sOkemedim, sanki man
yatize olmuş gibi tutulmuş kal • 
mıştır. . 

Aman o ne güzellikti yarabbi .... 
O ne yumuşak bakışlar. yuvar

lak omıızlar .. Üatündeki ipekli is
yan eder gibi bir tavırla, başını 

kaldırmış dik ve muntazambir gö
ğüs .. İnsan o aradaki çul<urluktan 

• 

Yazan: SAMİ KARAYEL 1 1--- - -
tıpkı, ılık bir nefes gibi sızan, mu
attar kokunıın havasını, ciğerleri
ne çekmek ister gibi muttasıl 

burnunu çııkiyor .. Velhasıl uzat-~ 

mı yalım bir demet çiçek ... 
Siret bir dakika hareketsiz kal

dı ve sonra bana dönerek; 
Bacaklarından ve kalçalarından 

bahsetmek istentlyorum_ çünkll 
görüyorum ki, bu sıcak havada, 
baygınlık geçireceksin, diye söy -
lendi. 

Evet ne diyordum, o öyle bir 
harikaydı işte.. Tünelden · çıktı 

Köprüye doğruldu. Tabii ben de, 
efendisini takip eden bu koço ko
ço gibi peşinden, uzatmıyalım o. 
gitti, ben gittim .. Takip edildiği
nin farkına varmışh. fakat hiç ar
kasın bakmıyordu. Gururundan 
bir santim fedakarlık edeceğe ben
zemiyordu. 

Benimde içimde bir mücadele 
başladı .. Ulan diyorum kendi ken
dime .. Gel vazgeç bu sevdadan, 
dünyada senden başka zır deli yok 
mu .. Şıpsevdi herif .. Bırak hatun
cağız işine gitsin .. 

En nihayet aklı selim galebe çal
dı .. Hani bu yakınlarda demokrat
ların diline doladığı şu selim efen
di. .. Bana kırk yılda bir doğr.u yo
lu gösterdi. Ben de işime doğrul-. 
dum. 

Asıl hilkAyenin hazin tarafı bun· 
dan sonra bşlıyor. Ben akşam üs
tü, İstanbuldaki işimi bitirip te · 
Tünelle Beyoğluna çıkarken, aksi 
tesadüf yine sabahki takip ettiğim 
kadınla Tünelde karşılaşınıyayım 
mı!.. 

Eh tabit bundan sonra aklı se
lim efindide hoşafın yağı buz kes·. 
ti. Bende kat't bir azimle onu t a· 
kibe başladım. Fakat içimde gene 
mücadele başladı .. V!ı.cudum san
ki ikiye bölündü. Başım, ve ayk

larım ... Sanki başım demokratlar 
tarafı, ayaklarım totaliterler tara
fı ... Başım ne söylerse, ayaklarım 
aksini yapıyor. Başım, sakın ha .. 
Takip etme, biliyorsıın ki zaman 
kötü, hezimet muhakkak~. Or
tada, cürmü meşhud kanunu da 

sun. Bana vız gelir! Ben istemiyorum. Bunu anla
mak lfızıml. 

• •• 

ııı· 
var. Dellğe tıkıldığın gilndilf • 
yor. ıJ 

Fakat gel de ayaklarıma ıJlı fi 
!at, hayır diyorlar gideceğiı" ,ı 
nin selim efendi, artık bıınadı, 'p. 
yaptığını bilmyior. Biz ıneııf9'P" 
miz neyi icabettiriyorsa onu l'or 
yoruz. Ucunda ölüm de ol.Ji" 
mek var, dönmek yok.. .cı 

İşte bu zıd hisler içinde eptl , 

yol aldık ... Şimdi arada bit :~ 
Mağaza vitrinlerindeki ıcuın•~ ,., 
eşyalara bakar gibi, duruyo\111' 
camlardan, beni süzüyor vı · bJ 
yoluna devam ediyor. iBen dt dıl 

(Deva.mı 7 inci ştı!Jfa ' 

-~ ... ~__:_··ı,~-·~m0iı>'l~·o':;ıı~ 
1lit.11mlm11ı1ml .. IHl1ı ... 1 , ı 
ANKARA RADY05v 

- DALGA UZUNLUÖV ~~ 
T.A.Q. 19,74 m. 15195 Kes. 20 1'~ 
T.A.P. 31, 79m. 9465 Kes. %0 j( 

1639 m. 138 Kes. ~ 

Saat 18.30 Program. a 
Saat 18.35 Müzik {Şen oda :;,, 

ziği - İbrahim Özgür ve ate§ 
cekleri). 

Saat 19.05 Çocuk saati. sıl 
Saat 19.36 Türk müziği (fB 

heyeti). 

Saat 20.10 Neş'eli plru<lat • ~ 
Saat 20.l!! Müzik (Piyano 

50 

!oları - Pi.) 
.,j• 

Saat 20.30 Memleket saat •Y , 
rı, ajans ve meteoroloji haııer 
!eri. 

Saat 20.45 Türk müziği. 1 ,; 

H
.. . 2 rJsb' 

• . . . • . uz zam peşrevı. - ııı 

mut CelAlettin paşa (HüZZ9 

şarkı) Değildi böyle evvel. 3 "'. 

Tatyos (Hüzzam şarkı) sıı:; 
kAtanede. 4 - Arif bey (SeS

9 J 
şarkı) Meftun olalı. 5 - ~" 
Bey (SegAh şarkı) oımaz ıl L 

6 (H
.. ınsiS - . . . . . . uz zam saz se , 

7 - Artaki (Eviç şark ı ) Aııcı0 

la harap olduğum. 8 - sı rııeil 
d• 

Şen (Ferahnak şarkı) Ruhııfll , ) 
til!Jıtl bahar açtı. 9 - . ... .. (Eviç 

Şahane gözler ş.ahane. 10 - " ~~ 
(Eviç türkü) Elveda dost d 
gönül. 

Saat 21.30 Müzik (Cazbsnıl ' 
Pi.) 

ot 
Saat 22.45 - 23 Son ajan, sP 

İsminde bir kız geldi. Bunlar hapishane gardi
yanlurı gibi. Beni bekliyorlar, gözlerini üzerimden 
ayırmıyorlar. Harika ne kadar siyahsa, Ulviye de 
o kac!ar beyaz. Çerkesmiş. Paşanın satın alınmış 

kullarından. Hoş, içli, sevilebilen bir kız. Ötekiler 
gib' vurdum duymaz değil. Hiç olmazsa insanlı~ı
nın hürrıyetini hisseden ve isteyen bir kız. 

- Paşa beni satın almış, kendisi~e kul etmiş. 
DE:dıği zaman ıztırab duyuyor, gözleri doluyor. 

- Az kalsın paşa da beraber ölecekti.. de imiş. Başka hiıç kimsesi yokmuş, kimsesi olduğu
nu da pek istememiş. Çok iyi ahlfiltlı imiş. On beş 

se>:ıedenberi bekar kalmasına rağmen, hiç bir ka

dınla alakadar oldıığu görülmemiş, seyyahate çık

madığı zamanlar her gece kendi yatağında yatmış. 

En büyük eğlencesi, Şatranç, briç oynamakmış. Ah

bap!arının en çoğu Mısırlılar, Osmanlı şehzadeleri 

ve bazı ecnebilerden imiş. Büyükadada da bir köş

kıi vaı·mış. İlkbaharı Adada, sonbaharı Venedikte 

geçirmeyi pek severmiş. En zıt huyu da inadı imi~. 

Bu Ulviye kızla biraz anlaşabileceğiz gibi. Ge
celi gündüzlü onıın kucağına başunı koyup ağlıyo
rum, yalvarıyorum: 

Ulviye beni kurar. 
- Ulviye !:;ana yardım et. 

haberleri ve yarınki progrııJll· , 

~~~~~~~~~, 

13!i7 Hicrl ' IS!i5 RuıııJ 
Cemaziyelahir Teııunuı 

Ötekilerde bu iıç çekişin, insanlık hürriyetinin, 
kurtuluş arzusunun bir zerresi bile yok. Boyunla
rını tamamen paşanın satırı altına uzatmışlar. O ne 
bterse o olur! Vurur, kırar, ezer, mahveder. Ya -
hut ta ihya eder, zengin eder, serbest eder! Hep o
nıın bileceği şey. 

İki gün içinde, bu kızla epey anlaştık. Ve. Pa
şa hakkında b3na epeyce şeyler anlattı. Paşanın 

refkası: 

- Calibe Sultan .. 

İsminde bır kadın varmış. Mısırın n zengin. 
en yüksek ailelerinden imiş. Paşa onu ço ~ever, çıl

dırJrak sever, bir dediği iki olmazmış. 0n beş se
ne evvel karn·ndaki bır ura ameliyat yapılırken 

öımüş Ulviye o zama.,lara vetışmiş. hatta. sekiz on 
yaşında bile varmış. 

Diyor. Güzel, çok güzel, kendisi de, huyu da gü
zel bir kadınmış. Paşa bu acıya dayanamamış, bir
kaç sene ne Mısıra, ne İstanbula uğramamış. Deli 
gıbi başını almış, dünyayı dolaşmış. Fakat, Mısırda 
'>isun, İstanbulda olsun kendileri için kurulmuş o
lan yalı ve konaklardan da hiçbir şey değiştirme
miş, her şey hanunın zamanındaki gibi sürüp gidi
yormuş. 

- Sultan Hanımefendi biraz da size benzerdi. 
s,1in şışmanınızdı. 

Diyor. Ve .. İhsas etmek istiyor: 

- Belki de, paşanın bu kadar yanıp tutuşma· 
sı, sızi kendisine mal etmek istemesi bunun için
dir .. 

Gene, Ulviyenin soyledığine göre, Pa'ianın bir 
tek oğlu varmış. Prens Ruhi Bey Oks(~rt't~ tah•ll-

- İnadı dehşettir. Bir şey yapmağa karar ver
di mi, behemehal yapar .. 

Diyor. Bilmem, bütün bu anlattrklarının ne ka
darı doğru. ne kadarı yanlış. Her halde pek yalan 

söyii~·ecek kıza da benzemiyor. Fakat, bütün bun
lardan bana ne?. Paşa ister iyi, ister kötü adam ol-

- Ulviye beraber kaçalım. '• 

Kızcağız, hakikaten bana acıyor. benimle bera
ber kaçmağa hazır. Fakat, onu da burada bağlıyan 
bir çok şeyler var. Başta paşanın korkusu. 

- Adamlarının sadakatsizliğini hiç affetmez. 
Nerede olsa buldurur, başını ezdirir. 

Diyor ve .. Bir isimden bahsediyor. 

- · Ruki~eye neler yaptırmadı?. 

Fakat, bu hikayeyi anlatmadı. Sonra, bunların 
bir usulleri varmış. P_aşa, hoşuma gitmedi amma, 
yaplığ• işi beğendim. Ne kadar adamı var ise hep
sinin bankalarda parası varmış. Maaşlarının yarısı
nı bankaya yatınrlarmış. Sene nihayetinde hepsi
nin cüzdan hesaplarına bakılır ve bir sene içinde 
yatırılan paranın bir misli de paşanın hediyesi ola-
rak yekOna katılırmı~ (Deva.mı v ar) 

20 24 _.,., 
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1 Sıtma Mü:cadeleainin Çalışmaları 1 

Sivrisinek Yatağı 
O n Es i Sayfiyeler 
4rtık Cibinlik Kullanarak Yatmak 
itiyadı ve İhtiyacı Kalmamıştır' 
~ UEŞAD FEYZİ 1 
• ".lır •aın • 
6.tı 

11 
arl .ır, sıtmanın, sivrisine-. 

n, ne lıo::!alığın yatağı olarak ta
' ·, ~nado!u kıyısı sayfiye köy-

<.rerılk" 
~,Civar oy, Bostancı, Göztepe 
~de, 1

• bugun, artık, bu derd -
• ·• taın 'ııJıııı ameıı kurtulmuş bu • 
llı•clllktadır. Bu neticeyi alan bir 
l::ıa1; değıJ, Sıtma mücadele teş
. . , ııı. devamlı ve sistemli ça
le,.de •arıd_r Evvelce, bu sahil - . 
~ıı, otıu-an insanlar, cibinlik de
~lin gayri sıhhi ve b<!rbad örtü
!avallı~ltında yatmağa mahkıim 

au .arınış .• 
ıı.r h cıvardaki sivrisinekler o ka
ı.n, atırı sayılır şeylermiş ki, in

ı~ go:~e gece, ne gündüz rahat yü-
aı.ı,ı .. rınezlermiş .. 

llıittir u;, vaziyet tamamen değiş
llı•catİ ,stanbul mıntakası Sıtma 
lıeı., e,e heyeti, bu cıvarda faa
tıı . geçıniş, güzel teşkililt kur
b ,~ur. Sıtına ve sivrisinek yapan 
p, .; kuyuıar, su birikintileri ka
~ "' ıştır. Hatta alınan tedbir
~ d:-~ s.ah Herin havası, iklimi 
lıl•c·gıştıril mişt ir. 

Mecidiyeköyündcn 

gını temin için, bostanların uza
ğa götürülmesinden başka çare 
yoktur. 
Bostanların şehir dışına çıkarıl

ması, ayni zamanda, şehrin imarı, 
güzelliği bakımından da esasen 
lüzumludur. Çünkü, bostanların 

bugıın işgal ettikleri geniş saha
lar, ileride. meydan, sokak, cadde 
yahut cyeşil saha•, çocuk bahçesi,. 
mahalli stadlar olarak kuJlanıla-
caktır. Teslim edilmek lazımdır 

ki, bostanların şehir dışına çıka-
rılması, uzun muameleleri ve mas
rafı mucib olacak bir hukuki me-

dı(0l •dele teŞkılatı merkezi Ka
~ ''et~nde çalışıyor .. Her türlü şi
'thal r', llıüracaatları dinliyor ve seledir. Nihayet istimlak yapmak 

.. 

• 

bir görünüş 

lazım, buvatanda§lara şehir d~-. 
da ayni zirai kabiliyeti haiz sahalar 
göstermek lazım! .. 

Bütün bunlar da tahkikat işidir, 
Fakat, bu mevzua başlamak, bu
gün için kafidir. Hiç.olmazsa, bos
tanların nasıl ve nerelere nakledi
lebileceği tesbit edilmeli, bir de 
tatbikat programı vücude getiril
melidir. Senelere taksim edilerek, 
kısa bir zamanda, bütün İstanbul 
bostanları şehirden uzaklaştırıl -
mış olur. 

Belediyenin bu mevzuu ihmal 
etmediğini ve çoktan bazı esaslar 
bile tesbit etmiş bulunduğunu tah
mi nediyoruz. -ı 'll ,harekete geçiyor. Teşkiliı.- lazım, bu bostanları tutan vatan- \ 

'lıı. U.ıteı f yerlerde telefon ku- ı daşların menfaatlerini gözetmek REŞAD FEYZİ 
. ·l Vard ===========================-"' . ır. 

ı . 
, ..ıtın memurları. bu sahil-
'~ 0ut.:n tv!erin, lağım ku-
'1a s d 1 ı·ı @r ' U !' ikıcr "le, he a arı- NY J 
~ ln günde bir anti$eptik i-

b dok ... yorlar "'\( c .. 
1 

, varda oturanlar bıl rler ki, 
ca~ Ci.iııcte bir kapınız çalınır, 

'lıııtir ele heyetinin memuru gel
e~ laı lie1aıara iliıç koyacaktır. 
t ~e cı'llıillar çok modern bir şe
t fe .evarn eder. Ge1en memur, 
~i Sıtıi . · 

Erkeklerin Uzun Saçla 
Gezmeleri Yasak Edildi 

~ ~ aptıktan sonra, evını-
'n ;' koşesınctekı kiığıda, o gü
'etı'' .hini yazar ve geldiğini bu 

1ıc k: 1sbat eder. Bilahare yapı
tı. Yda r kontrolde vaziyet derhal 

C:e.; na çıkar. 
lıı:,~1e1nletde, evlere birer mektup 
1ı ı ar a· . ta . · ırçok maddeler halın- · 
~lar~..an bu mektupta, vatan -
~ b~1 an bir şikayetleri, arzula-
7~t, sunup bulunmadığı sorulu -
~ 1Vti · e g:b· sınek ve sıtmaya karşı 
1 ~1 

1 
tedbirler alınması icab -

hijluıı:ı•ııJıyor, bazı tavsiyelerde 
l.tu Uyordu. 

ltı cadel atar e teşkilatının bu çalış-
ı. ~u c:ı •nsanın hoşuna gidiyor. 

'<tı varın kanalizasyonu, lağım '! Yoktur. Evlerin lağımları, 
IQla erde açılmış birer beton ku
'-ııa tgıder. Orada toplanır, bila-
ı.ı eıııiıl . . . 
~ ~ır. enır. Bu nazik bır me-

ll\ k Ilu şeklin mahzurlarını 
lıır ~ne .1Çin, liığım çukurlarını da 
lı'ar1 ııJunde bir gelen memurlar 
.~u han iliıçlanır. 

Bu Suretle Milli 
Müdafaa Çofı 
Yağ Kazanmış 

Olacak ... 
Üç yüz berber Tokyoda bir kong

re akdettiler. Bu berberler artık 
erkekleriıı başlarını da tıpkı ka
dın saçı keser gibi kesmekten bı
kıp usanmışlar. 

Bunu haber alan Japon Maliye 
Nazırı derhal bir kanun çıkarttı: 

- Bundan sonra başları yaralı, 
bereli, egzemalı olmıyan bütün 
erkekler saçlarını kestirmeğe mec· 
burdur. 
Eğer erkekler saçlarını kökün

den kestirecek olurlarsa Japonya 
çok kiı.r edecektir. 

Elektrikten, paradan ve bilhas
sa kozmatikten kar edilecektir. 

Maliye Nazırı diyor ki: 
- Erkeklerin başına sürdüklerı 

kozmatik bundan sonra milli mü
dafaa makinele;ini yağlamağa ya-

:·'11;ı_, 1n•valinin bu güzel neticesi 
.'< Şııı;,a ınukabil, son zamanlar-
~'da Ileşıktaş, Nişantaşı taraf- yacaktır. 
~ ~~lıtkfaz1a sivrisinek türediği
i le en: akiımıza yine, müca
,'. Sıt~kılatı geldi. Zanediyoruz 
... . .. a ın" •o u ucadele teşkilatı, A-
~ Veabl!erınde nasıl tedbirler 

lııe ınuvaffak ·olmuşsa her-
ı, • Ş(;h ' 
~ 'ııtlorı tin, bu en kalabalık 

t t~ 'n ncte de icabeden faalive-
ıı ··ınıek • 
· len geri kalmıyacak • 
c:., 

il..~ ek Siv · 
~ hırk rısiııek, gerek karasi-, 

Saatte 800 
Kilom ere 

-Tayyar<>eiL k günden güne, hem 
de sözün tam manasile günden gü

ne ilerliyor. Amerikada geçen ay 1 
son in~a edilen avcı tayyarelerın 

tecrübeleri yapıldı: bu tayyareler 
saatte vasati 800 kilometre hızla 
uçmaktadır. 

Fransa, İngıltere, Almanya da 
1
1 ~•li esre malumdur ki, pislik

~tı;.~,/~r O halde, bu pislikleri ı 
, e1 ,.. ald;rınak lazımdır. Biz-
" , '"Uhı ayni hızla uçabilecek tayyareler 
" •uı11,a Ilı dava, şehir ortasın-
'< " n b yapıyorlar. 
~ •ıka, ost2nları. şehir dışı-
1' ~ a llıaktır Şi,: Nişant~şı, Tan are mühendisi eri, 1945 S<!- ı 
'lıı <ar ~ ınt € rı '.le b , çok bos- nesır>de yapılaca_k olan tayyareıe- j 
ı J ardır. T;ıo11 u,, had zama- rın saatte \'asalı 1000 kılometre 
'' ~.:::u bı t.ı.a m ,eksı l!'ev-

1 
sür' te olacaklarıııı söylemekte • 

ınuşt.ın Şeh •. t L' zl•- , dirler. 

Bundan böyle uıun saça veda 
eden Japon gençliği 

TATİL G'ÜNLERİ 

Köylerde eğlence bolluğu yok
tur. Mesela posta müvezzii Ali Da
yıya sorunuz: 

--'Ne ile vakit geçirirsiniz! de
yiniz. 

Güler: 
- Kırk senedenberi her gün 

mektubları, gazeteleri alırım, so
kak sokak dolaşırım, hepsini yerli 
yerine veririm. 

- Bu malı'.ım. Fakat pazar gün
leri ne yaparsın? 

- Pazar günleri dinlenkim. Be
nim yerim<> postayı dağıtan arka
daşımla beraber konuşa konuşa 
gezerim . 

SAKAL 
Piyasada bıyık kalmadı, nerede 

kaldı ki sakal bdldnsun!. 
Amma böyle demeyiniz. Bizim 

bir dostımuz vardır, hala sakallı
dır. Hem de nasıl sakal bilir mi
siniz? Bir karış uzun. 

Geçen gün d<!dim ki: 
- Yahu ne diye sanki bu saka 

lını kesmiyorsun!. 
- Kabahat benim değil dedi. 
- Ya kimin• 
- Karımın! 

- Karın sakal mı seviyor? 
- Hayır, hravatlarımı muhak-

kak kendisi alıyor. Ben de beğen
miye beğenrniye bağlıyorum, kim
seler görmesin diye de sakalımı 
kesmiyorum!. 

YENİ EVLİLER 

Genç ressam evlendi. Kansı ko
casının yaptığı resimlerden bi.r -
şey anlamadığını itiraf ediyor. 

Geçenlerde balayı seyahatinden 
döndüler. Sorduk. 

- Nasıl seyahat iyi geçti mi? 
- Hayır, hava hep yağmurluy-

du; bütün gün evde kapandık. 
- Canınız sıkılmıştır? 

Genç kadın: 
- Sıkılmadık, dedi. Kocam ak

şama kadar resim yapıyor, ben 
yemek pişiriyordum. Akşamları 

sofrada buluşunca ben kocamla 
ne resmi yaptığını, kocam da be
nim ne pişirdiğimi anlamıya çalı
şıp hoş \•akit geçiriyorduk!. 

GÜZEL BİR CEVAB 

Fakirin biri; vaktile bir mek
tebde, bir sırada okudukları zen
gin bir adamı sık sık ziyaret eder, 
yardım beklermiş. Fakat zengin 
adam, hiç oralarda olmazmış. Bir 
gün sormuş: 

- Çocuğun var mı? 
- Var!. 
- Mektebe gidiyor mu?, 
- Gidiyor!. 
- Ne okuyor?. 
- Ne okuyacak? Eski hukuka 

riayet eım:yenlere liınet!. 

. Bir Kız 
32 Can' 
Kurtardı 

Gecelerden bir gece, bir meh
tab gecesi, ar etrafa yaldızlarını 

saçarken, güzel bir yat Brandfort 
açıklarında dolaşıyordu. 

Yatta yirmi dokuz kişi vardı. 

Şen, şuh yirmi dokuz arkadaş. 

Bunlardan on üçü erkek. on allı
sı kadındı. Avlanmışlar, bol balık 
utmuşlar, güle söyliye dönüyor
lardı ... 
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Stratosfer Tayyareleri 
Amerikada Bir kaç Yolcu ile Beraber 
Uçabilecek Tayyareler Hazırlanıyor 
Amerika bu hazırlıkları bitir

mek üzeredir. Bu sene içinde is • 
tiyenler çıkabileceklerdir. 

Stratosfere çıkacak olan tayya
relerde yolcuların ve makinelerin, 

mitörle nefes alması lazımdır. Çün 
kü motör ve makineler de nefes 

alır. Bunun için, makine ve mo
töre nefes verecek tertibat yapıl
mıştır. 

Yolcu kamaralarına hava ver • 
mek, daha doğrusu verilen hava

nın kaçmamasını temin etmek da
ha güç bir işti. Bu kamaralarda 
kıldan ince bile hava deliği yok • 

tur. Yolcular seyahat müddetın
re, kamaraya doldurulan havayı 
teneffüs ederek yaşıyacaklardır. 

Bunun için, bu havanın hiçbir yer
den sızmaması ilk şarttır. 

Amerika mühendis ve mimar • 
!arı bütün bu güçlükleri yendıler. 

Yakında stratosfer tayyarele • 

ON SEN 

,;ıratosfer tayyarelerinde knmarad aki hava kaçmasın diye bütün 
delikler tıkanıyor. 

rinin ilk tecrübeleri yapılacaktır. 
Eğer bu tecrübeler muvai'faki -

1 yelle neticelenrise, stratosfer se

\ yahatler başlıyacaktır. 

ELiK BiR . T ARIHÇE 
1 Kısa Kadın Etekleri Uzamış, Sonra Tekrar Kısalmış, 

Acaba Daha Kısalmıya Devam Edecek mi? 

Kadın etekleri çok kıııalmış, son
ra çok uzamış, nihayet yine yük
selmiş!. On senedenberi kadınların 
ayakkapları türlü şekle girdi. Üs
tü açıldı. Nihayet sıra topuklara 
geldi. Şimdi topuklar da açıldı. 
Durmadan herşey değişiyor. 
Değişen yalnız ayakkabı değil· 

dtr. Eteklerin ne kadar uzayıp kı· 
saldığı da ayrıca şayanı dikkattir. 

İşte Londralı bir gazete bunun 
da tarihini tesbit etmiş. 929 dan
beri etekler çok uzamış ve yine 
çok kısalmış. Fakat gazetenin bu 
değişikliği göstermek üzere koy· 
duğu resimlerden anlaşılıyor ki 
İngilterede en kıııa etek 929 da gö
rülmüş. Şimdi bu sene de tekrar 
etekler dizkapaklarına kadar yük.
selmiş bulunuyor. 

Fakat İngilterede yeni modanın 
ne olduğu çok defa at yarışlarına 
gidildiği zaman paytahtın kib.ar, 
genç ve zarif kadınlan tarafından 
giyilen yeni bir elbise ile göze çar
pıyor .929 da böyle kısa etekle ya
rışı ·seyretmeğe giden bir kadın 
hemen taklid edilmiş, ondan sonra 
kısa etek moda olmuştu. Bundan 
sonra ne olacak kimbilir?. 

Maden I DAHA NELER OLACAK? 
ı 

Kuyuların da Amerikadan yeni bir haber: Deniz 

R d O 
dibini incelemek 

a y için bütün tanklar yapılıyormuş. 
cOlmaz olmaz 

İngilterede, Yorkşir maden o

caklarını teftiş eden bir mühen
diye, olmaz ol • 

dis. sekiz yüz metro derinlikte maz• sözünün 

Birdenbire etrafı sisbastı, göz 
gözü görmez oldu. Yat kazaya uğ
radı yolcular denize yuvarlandı

lar ... Kimi can kurtarana, kimi 1 
batan geminin enkazına sarıldı. l 

bulunan bir galeriden musiki, se

daları geldiğini işitince hayret et

miş, oraya kadar inmiş. Amelele

rin bir radyo makinesi satın ala

rak galeriye yerl6'ftirdiklerin.i 

görmüş. 

Ameleler hem çalışıyorlar, hem 

de radyo dınliyorlarmış. Bu su -

retle- işlerinin ağırlığını unutu -

yorlarmış. 

doğruluğu asrı -
mızda meydana 

çıktı. Dünya öyle 
bir makineleşti ki 

her gün akıl almı
yacak şeyler kar -
şısında kalıyoruz. 

Bugün de Ame
rikadan yeni bir 
haber geldi. Deniz 

dibin:i inrelerriek 
için bütün tank -

!ar yapılıyormuş. 
Pek yakında sür 

atli bir gemiye ziu 
cirlerle bağlanıp 

çekilecek bu de -
nizaltı tankların

da denizin dibi i

yiden iyiye gö:ı • 
den geçirilip in • 
celenecekmiş. 

İçlerinde mükemmel bir yüzü
cü vardı, Matmazel Kentia Şapin. 
Bu on dokuz yaşındaki genç kız 
imdat aramak üzere yüzerek a

çıldı. 

45 dakika yüzdükten sonra, se
sini nihayet oradan geçmekte o
lan romorköre duyurdu. 

Romorkörün kaptanı haykırdı: 
- Yalnız mısınız?. 

- Hayır, denizlerde otuz iki ki-
şi daha var, gemimiz kapaklandı, 

batıyor. 

Romorkör evvel! bu genç kızı, 
1 sonra gidip batmak üzere olan ge

minin yolcuları ile dört tayfası

nı da kurtardı. 

Mühendis, kuyuları dulaştık • 

tan sonra dışarı çıkınca şirketin 

müdürlerini bulmll§, maden ku

yularına birer radyo makinesi 

koymalannı tavsiye etmiş. 

Şirketler, bu teklifi menınuni -

yelle kabul etmişlerdir. Bu suretle 

ameleler dünya haberlerini öğre

necekler ve bir kaza vııkuunda 

bulundukları yeri harice bildire-

ceklerdir. 

Muhakkak ki 
bu da olacak. 
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• Sen vana aşısı ın e 1 
v • • • ? \ a yac gı an s • ı 

• 
Şimdi Bırak Lafı, Nerede ise Gelirler, Seni de 

· Beni de Yakalarlar 
,. - Neden? Ne var?. " 

- Birlaini takib ediyorlar .•• Bu 
muhakkak sen olacaksın?. 

- Neden anladın?. 
- Yirmi dört saattir subqı &-

damlan vasıtasile hanctlan sıkış
. tırıp duruyor. Bursa kapılarını hep 
göz altma aldılar. Kale kapısın • 
dan nasıl girdin sen?. 

- Kale kapısından nasıl girdi
llml bana mı soruyorsun?. 

- Sormıyayım mı?. Bunca ae
nellk sırdıışımsın?. 

- Bilmiyor musun ki biz düş 
man kalelerine görünmeden gir
miş insanlarız. Nerede kaldı ki, 
kendi kalelerimize?. 

- Bu muhakkak ... 
- Sen avanak subaşının beni 

yakalnyacağına mı kanisin?. 
- Şimdi bırak lAfı nerede ise

ler gelirler ... Seni de, beni de ya
kalarlar .. .Ne var anlat bakalım. 

- Gelecekleri varsa görecek -
lerl de var. 

- Evet; nı1ıaye} çarpışırız. Fa
kat, :işi mah ane halletmek da
ha muvafık d~l mi? 

- Doğru. 
Yobaz Ali, Gökçenin 6ll'ıjaışı ve 

811Ah arkadaşı olduğu gibi Karaca 
Paşanın da maiyetinde bulunmuş 
bir yeniçeri idi. Karacaya mer -
butiyet1 vardı. 

Gakçe; emniyet ettiği Yobaz A
jiye kısaca vak'ayı anlattı. Mesele 
mühimdi. Ne yapıp yapıp Gökçe
yi Manisaya solonak lAzımdı. Bir 
kere kinci Mehmedin sancağı da- . 
hiline girmiş olsaydı iş hallolun
muş olurdu. 

Yobazall; derin derin düşundi.i 
Gökçeye şunları söyledi: 

Akıncı sipahiler, sabaha karşı 
Bursa odasına inmişlerdi. 

* Bursa ovasına inmişlerdi. 
asından haberJ yoktu. O, Edirne
~n veziriazamdan aldığı emir mu
cibince giren ve çıkanı sıkı kont
rol altına alınış bulunuyordu. 

Eğer, Gelibolu faciasından, ma
i&nattar olmuş olsaydı Bursa ve 
civarını ateşe yakardı. Hiç ıüphe 
yok ki, aradıkları adam kendi mın
takm;ı dahiline girmiş olacaktı. 

* Yobaz Ali, herşeyi hazırlamıştı. 
Gökçeyi yorgun uykusundan kal
dirdı. Sabah namazlarını kildılar, 
kahvaltılarını ettiler. 

Da 
a 

(l inci sahijeden devam) 
ae eden Sümerbank1a, maadin 
işlerimizi elind-e bulundurmak~a 
olan Etibank llığvcdileceklcrdir. 

Bu iki banka yerine cDevlet Sa
nayi işletmeleri Umum müdürlü
ğü• teşkilı etrafında tetkikler ya
pılmaktadır. Yeni Umum müdür
lük İktısad Vekaletine bağlana -
cak, Süme:rbanka bağlı bütün 
müesseseler bu mudürlUğe verile
cektir. 
Fınans kıspunı deruhte etmek 

üzore de bir Sanayi v.e Maann 
Kredi Müessesesi kurulması mü
nasip görülmektedir. Proje üze -
rindeki tetkıkler S-On safhadadır. 

Gökçe, Yobaz Alinin çiftçileri
le beraber eşek güderek yola çık
tı. Si.ıahlan eşek denklerinde giz
liydi. 

Korkusuz kale kapısından çık
tılar ... Tarlaya geldiler ... Gökçe
nin gözlıeri Burna ovasını kollu -
yordu. 

Nitekim çok geçmedi. Yirmi o
tuz süvarinin tozu dumana kata -
rak Bursaya doğru ,geldiklerini 
gördü. Bu geliş, akıncı gelişi idi. 
DOludizgin, karabulut gibi SÜ -

rüp geliyorlardı. Sabah güneşiniın 
ziyasi başlarında bulunan kırmızı 
keçe külahları parlatıyordu. 

(Devamı OOT) 

ı 
.Sümerban'ka bağlı olan Bey

koz Deri ve Kundura fabrikası, He
reke Mensucat fabrıkası, Sellülöz 
sanayi müessesesi, Türkiye Demir 
ve Çelik fabrikaları müessesesi, 
Kayseri Bez fabrikası, Ereğli Bez 
fabrikası, Nazilli Bez !abrikaBı, 
Gemlik sun'i ipek fabrikası ile E
tıbanlro bağlı bulunan Keçiborlu 
Kukürt fabrikası, Ergani Bakır 

madeni işlr:tmesi, Bulgurluköy Ba
ki! madeni işletmesi, Bulgardağı 
gümüş madeni işletmesi, Kuvars
han Bakır ve altın madenleri işlet
mesi de yeni umumi müdürlüğe 

devredil~k müesS<!selcr arasın

dadır. 

-Gö"'kçe mesele o kadar güç de-\========================= 
ğil; iş kaleden içeri girmekti. Şlın
di yapılacak yegan şey, elbiseni 
atını değiştırmek olacaktır. Ve sen 
Konyalı ol~aksın anladımm?. 

- Münasib ... 
- Fakat· handa yatman müna-

ıılb ohnaz. 
- Nerede yatacağım ya?. 
-Ben seni Venedikli tüccarlar-

dan birimn evıne mısafir edece
ğim. 

- İyi amma ben burada fazla 
kalamam. 

- Ne vak.ı hareket edeoeksın?. 
-Yarın sabah erkenden hareket< 

etmeliyım... Madc.mkı başka da f 
bir at vcreceksın? 

_ Pekı amma, kale kapısından ı 
sabahl ym çıkmak guç olmaz mı? 

- Senın dı.snrıda ~rlaların yok 
mu be?. 

-Var .•. 
- Renç'btt kıy af etınde ve bir 

eşekle tarlaya gıdı~ormuş gibi se
nin adamlarınla iberaber çıkarım. 

- Çok mukemmel ... Atı da bi
raz sonra oraya gönderirım, dedi. 
Gökçeyı hanın köşesinde bir ye

re yatırdı. Yorgun olan Gölkçe ol
duğu yer olu gıbi emmyetle u
zanıp yatmıştı. 

* Gelibolu subaşısınm takıb muf-
rezeleri çektirmelerıle Anadolu 
yakasına çıkını lardı. Bursaya 
doğru yol almışlardı. 

Takib çok şıddetJı ldı. Akıncı 

sıpahiler gelıp geçtikleri köyler
den Gök~nın ınni soruyorlardı. 

Fakat kurnaz Gôkçe b1r kurd 
gıbi araziyı tanıdığından hiç bir 
koye uğramadan ve ortada iz bı
rakmadan yol almıştı. 

Akıncı sipahiler, koylerdc ı.ı bu
lamayınca takibe koyulduklnn a
damın yaman bir muhanb oldu
ğunu anlamışlardı. Herhalde çok 
tecrübeli bir adam oldu~ anlaşı
byordu. 

F 
(1 ir...ci sa1ııfedcr. devam) 

luyu §€reflendıreceğıni haber a
lan halk derhal şehri bayraklarla 
süslemeğe koyulmuş ve buyük bir 
kalabalık da şehir dışındaki yol -
lara dokulmuşlerdı. 
Reisıcumhur ile refıkalarını ve 1 

kendısıne refaket. eden diğer ze

vatı hamil bulunan otomobiller 
geçerken hnlk durmadan alkışlı
yor •Yaşa inonu hoş geldin!• di
ye bagırıyorlardı. 

Cumhur Reisi dogruca valı ko· 
nağına inmı lerdır. Konağın önün
de kesıf bır halk kutlesı toplan· 
mıştı. Halkın mutemadi alkışları 
uzerınc, Cumhur Rdsı terasaya çı
karak, halkın selamını iade etmiş
ler. Çok teeşkkur ederım, ıstirahat 
edın• demışlcrdır. 

Bolu halkı dün geceyi geç va
k.ıtlere kadar bayram içınde geçır
rniş, fener alaylnrı yapmıştır. 

Cumhur Reisı bugün Bolunun ih
tiyaçlarını anlamak için, bir çok 
müesseseleri gezmekte ve halk ile 
temasta bulunmaktadırlar. Bugün 
pazar olduğu devair tatll bulun
duğu içın, sokaklar bir bayram 
manzarası arzetmektedır. 

YOLDA 

Memleket dahılinde bir tetkik 
seyahatıne çıkmış bulunan Cum
hur Reisimız, dün saat altıda An
karadan ayrılmışlardır. 

Cumhur Rcısliği Umumi Katibi 
Kemal Gedelec, Başyaverleri Ce
ıaı, yaverlen Şükrü ve Cevdet ve 
CahidJ Ankara Vali vekili Di18.ver, 
Ankara Emntyet Müdürü Şinasi, 
Tulgay, Jandarma komutanı Fet
tah ve Ankara Naha müdürü A
ziz otomobillerle İnönünü bu se
yahatte takib etmektedirler. 

OLU DA 
Cumhur Reısi ilk önce Ayasta bir 

mtiddet durmuşlardır. Şehir do -
nanmış, taklar kurulmuştu. Bura
da halkla bazı konuşmalar yaptı
lar. Ayastan sonra Bcypazarına 

vanldı. Mi:lli Şef Halkevinde köy
lüler w.> halk miımessıllerin: kabul 
ettılE'r. Reisıcumhur her uğradığı 

yerde, sualler soruyor dılekler 

ve ıhtıyaçlar hakkında not alı -
yordu. Bcypaznrından coşkun te
zahürlerle ayrılan İnönu Nallıban
da otomobillcrınden merek bir 
muddct yürudüleı "' tekrar oto
mobılJerinc brnerek ııfıUclumuya 
vardılar. Öğle yemeğini burada 
yedıler. Saat 15 de Mudurnudan 
harı>kct edildi. Abadgölüne gel
dikleri sıradn otomobilden indi
ler. Bolu valisı Nacı Kıcıman ve 
reiıkaSJ, Bolu jandarma komuta
nı, Bolu meb'uslnrı kendilerini 
karşılamağa gelmişlerdi.. 

Cumhur Reisi Abad gölunün te
mızlenmesi için valiye icabeden 
tedbirlerin alınmasını emretti. Ve 
oradan doğruca Boluya hareket e
dıldi. 

İstanbul ziraat rnekteb.i ınudür
lüğünden: 

Beş parçada 23,5 dekar mekteb 
bağlarının 8,000 kilo tahmin edı· 
len çeşitli üzümleri açık arttır -
maya konulmuştur. ihale 11 ıığus
tos 939 cuma günü saat on beşte 
Halkalıda mektebde yapılacaktır. 
İstiyenler şartnameyı İstanbul zi
raat müdürlüğünde ve mekteb -
dE sabit sermaye muhasibliğinde 
görürler. Arttınnaya iştirak ede
cekler yüzde yedi buçuk teminat 
a:k~ olan 36 lira ile ihale günü 
ve saatinde mektebdc bulunmab
dırlar. 

Dünkü Yüzme Müsabakalarını· 
Beykozlular Kazandılar 

. n~ 
lç ve Dış BAfUR MEMELERİNDE, Basur mcmelerını 

türlü iltihaplarında, cerahatlenmiş fistüllerdc, kanayan 
basur memelerinin tedavisinde 

,____...~_...--.....,..,.,..--...,.....,.,.,_.......--~--~·f 
ft tBu seneki at yanşlarınm üçün 

cü haftası bugün Veliefendi(Je -
ki koşu mahallinde yapılacaktrr . 

Bugünkü koşulara girecek at
ların daha lazla ve daha iyi olu
§U yarışları daha çok enteresan 
bir hale sokacaktır. Bilhassa 
Prens Halimin atlarının bu mii
sabakaya girişi yarışları büyük 
bir heyecana sevkedecektir. Bu
gün yapılacak beş koşuya gire -
cek atlar şunlardır: 

Satış koşusu: Uç yaşında halis 
kan Arap at ve kısraklara mah

austın. 1400 metrelik bu koşuyu 
yalnız Tüzün adındaki at gire -
cektir. 

Centilmen koşusu: Üç ve da -
ha yukarı yaşta ve bu koşuya ka 
zançlan 1500 lirayı geçmiyen ha
lis kan İngiliz at ve kısraklarına 
mahsus olup mesafesi 2000 met
redir. Bu koşuya, Parista, Ateş, 

Şipka, Kaya, F.ce adındaki at -
lar gireceklerdir. 
Congbayın koşusu: Uç ve da

ha yukarı yaşta yarım kan İngi
liz at ve kısraklara mahsustur. 

1600 metrelik olan bu koşuya 
Olga, Mauzika, Nirvana, İbni -
sadya, Poyraz, Önkcs, ismindeki 
atlar gireceklerdir. 

Handikap koşusu: Dört ve da
ha yukarı yaşta Arap at ve kıs
raklarına mahsus olan bu ko -
şunun mesafesi 2200 metredir. 
Bu yarışa Aldcrviş, Karakuş, 

Bahtiyar, Ceylan, Selma ismin
deki atlar gırecektir. 

Günün son koşusu dört ve da
ha yukarı yaşta halis kan Arap 
at ve kısraklarına mahsustur. 

Mesafesi 1800 metre olan bu 
yanşa İnci, Bahtiyar, Ünlü, Çe -
tin, Selma ismindeki atlar gire
ceklerdir. Bugünkü yarışlarda 

çüte bahisler ikinci ve üçüncü i
le dördüncü ve beşinci koşuda 
~kili bahis te dördüncü koşuda -
dır. 

Atletizm Birincilikleri 
İstanbul atletizm birincilik -

lerine <li;in Fenerbahçe stadın -
da bermutad çok az bir seyirci 
kütlesi önünde devam edilmiş -
tir. Dünkü koşularda alınan ne 
ticeler şunlardır: 

50 metre seçme: Bırınci seri: 
1 - Fikret (Galatasaray) 6.1 

2 - Haluk (Galatasaray) 3 -
N~riman (Galatasaray). 

İkinci seri: 
l - Melih (Fenerbahçe) 6.1, 

2 - Senıih (Galatasaray), 3 -
Nazmi (Galatasaray). 

Gülle: 
1 - Arad (Beşiktaş) 1~.86, 2 

- Firuzan (Fener), 3 - Suat 
(Galatasaray). 

200 Metre Mania: 
1 - Melih (Fener) 27.2, 2 -

Neriman (Fener). 
400 Metrenin seçmesi yapıl- -

mamış final müsabakası da bu
gün icra edilecektir. 

200 Metre seçme: Birinci seri: 
l - Muzaffer (Haydarpaşa) 

24, 2 - Cemal (Galatasaray). 
İkinci seri: 

1 - Fikret (Galatasaray) 24.6 
2 - Zari (İstanbulspor), 3 -
Melih (Fener). 

Uç adım: 
1 - Abdurrahman 13.96, 2-

Üçtek (Fener), 3 - Melih (Fe -
ner). 

4X100 Bayrak yanşı: 
l - Galatasaray takımı 46 

samye, 2 - Fenerbahçe takımı. 
Umumi tasnifte Fenerbahçe 

52 Galatasaray 33, Beşiktaş 15 
puvan almışlardır. Müsabakalar 
bugün de devam edecektir. 

. Şifayı Temin Eder • 
SıhhQ1 Ve.kiılt:tinin 22-4-e36 tarih ve 5-32 numaralı ruhsntıfl1 }ı 

Prevantoryom Pıuısi· 
Alınacak Şanatoryom yon Muham en 
Malın için içi fiatı tutan 
cinsi kilo litre kilo Krs. Lira 

3000 17 510 

800 800 60 960) 

lhnlenin 
yapılacn2'1 • 

- - Saati gunu 

21/8/939 
Benzin (Neft 
Sendikat) 
Kaşar 

Peyniri 
Beyaz 
peynir 1000 1000 36 ) 21/8/939 }5,46 

1 
1 

720) rıd 
Kurumumuzun 1939 mali yılı ihtiyacı olan müfredatı yult

9 
5' 

ıılı benzin ve peynirlerin isimleribizasında gösterilen gün veı.ııtJ 
de İstanbul Cağaloğlunda Yüksek m t:ktebler muhasibliği bin95 

lanacak komisyonda açık eksiltme \eri ynpılaeaktır. c1ıı!° 
İsteklilerin muvakkat tem:rıntlannı Yüksek Mekteblcr l 

ğine yatırarak bu yıla ait Ticaret O dası vesikası ve ruhsat un~·a. (" 
releri i1l birlikte mu.ayyen saatte k omisyona ve şartnamclcrı ~ 
istiyenlerin de her müessese direktörlüğüne başvurmaları:.._...-" 

SİNİR AGIULARI - BAYGINLIK 
ÇAPINTI - BAŞ DÖNMESİ 

• ASABİ ÖKSÜRÜKJ .. ER - UYKUSUZLU~ 
VE ;,İNİRDEN İLERİ GELEı: 1 

Bütün Rahatsızlıkları 

Dindirir. h' 

Bulgarlar Huduttaki 
Kôyleri Boşalttılar 

3· 13 numaralı rulısııtııı• 

e~~~~~======~~. 
Defterdarlığın~~'~~ 

ıne~ şıt 
ı' ~ 

(l inci sahifeden devam) 

BULGARLAR EL ALTINDAN 
KIŞKIRTILIYOR 

Sofya 6 (Hususi) -,Bazı İtalyan 
rnn.kamları Bulgaristanda müessir 
olac'1k surette yapmakta oldukları 
tahrıkfıtı, son günlerde arttırmı§ 
bulW1maktadırlar. Bulgaristanın 

h<>.r tarafında İtalyan propagan -
dası gittikçe artmaktadır. İtalya -
da basılan bır çok broşürlerin şu
raya buraya dağıtıldığı göze çar
pıyor. Bu teşvik ve tahriklerin 
bazan gazete sütunlarına aksetti-

ği de göze çarpmaktadır. Bu pro
pagandalarda bilhassa Bulgaris -
tanın Dobruca ve Ege mahreci: ta-

leblerı korüklcnmekte ve taleble
rı.n şiddetlendirilmcsı zamanı gel
diği tebaruz ettirilmektedir. 

(1 inci .sa1ıif eden devam) 
dar teşyı etmişlcrdiı. Filo doğru
ca Maltaya gitmektedir 

Dün iilo kumandanı. Amıral 
Cunningham taıı.-ıfından, Amıra1 
Şükrü Okan şeref.ine bir öğle zi
yafeti verilmiş, ziyn.fot pek sami
mi bir hava içinde saat 16 ya ka
dar devam etmiştiı. 

Zıyafette İstanbul komutanı Ge
neıal Halis Bıyıktay, Kurmay he
yetı, ingılız, FraDSlZ sefırleri ha- 1 
zır bulunmuşlardır. 

fogilıı.. sefıri ziyafetten sonra 
sefaret konağında Baat 19 a kadar 
İnıgilız. denızcılerinı kabul etmiş
tir. 

Aksara saat 20,30 da donanma 

İTALYANLAR ARNA VUTLUGA 
SİLAH VE BENZİN YJGIYOR

LARMIŞ 

Lit• 
Büyükdere Hacrosman Bayırında ve Tarabya yolu kenarın-
da 17 dönüm 600 metre murabbaı arazi 40 
(Askeri bir lüzum görüldüğü takdirde itirazsız 1ahliyesi 

Pariste çıkan Pari - Suar gaze-
tesı, İtalyanın Arnavut ordusunu §artile) 

Yenikapıda Davutpaşa ile kanalızasyon arasında hazineye 
tensık içın, Arnavutlukta mevcut 60 ' . . . • ait 100 metre murabbaı denizden do !ma arazi 
ıkı Italyan kolordusunu sefcrı ha- Kt:.V th ,...~ht v "tliğ " · _.;J 21 •·· ·· ı· k d"g~ir- ~ agı ane .::-ı.1.<1 araga ç... ı cwan Jw;ı o onumu '" 
le koyarak yeni asker ve harb mal- men bnh e Si _,1 

· ·· d rcr~· · 1 ç ~ zemesı gon e ıgını yazıyor. 1 Yukarıda mevki ve numaralan yazılı araı.i hızalarında ) 
11

11 

Temmuzun son yarısında 1~ det ve muhammen bedelleri üzerın den ~ır. arttırma ile ldt
91 f 

bombardıman: ~ı. av.cı tayy~esı, Senelik icar bedeli dort taksitte olup taksitler nakden ve 'fi 
100 pilot, ve i:kısı mıralay OJmak 1haie 24/8/639 tarihine müsadif perşembe gi.ıniı saat 14 dedıf· • S 
üzere 84 zabit ile hav.a o.rd~sWla % 7 fJ pey nkçelerini vakti muayye ninden evvel yatırıp rnc:t~;; 
mensup 4200 nefer gılmıştır. 7.5 ! sııatte Defterdarlık Mılli Ernlfık D <iİresindeki komisyonn Jllıl 1 
santımctrelık bataryı:ı'nr, Qtolrar
lar, tanklar bir çok sılfıh W' rnÜ -

1 
r7°~~=T;na;;:r~=;;=~;::;=;==.::;=::::::::::;::::;;~aı 

himmat Draç limanına çıkan] -
mıştır. Halihazırda Arnavutlukta 1 
külliyetlı miktarda benzin stok -
larını ve tayyare malzemesini muh
tevı 20 hava üssü mcvucttur. 

kumandanı Amıral Şukru Okan 
İngiliz Amıralı şercfıne Sümmer
palasta bir veda zrynf eti vermiş, 
bunu müteakip boğazda bir gezin
ti yapılmıştır. 

Amiral Cunninglınm dost ve 
miıt:tefik Türkiyede gerek kendi
sinin, gerek İngiliz gemidlerintn 
gördükleri hüsnü kabulden dola
yı son derece mütehassis ve mü
teşekkir olduğunu ifnde etmişler
dır. 

Varspıt zırhlısı dun öğleden son
ra ka·.abalık halkım17. tarafından 

ziyaret edilmiştir. 
Izmırde bulunan Malaya zırhlı-

61 da bugun oradan hareket et -
mıştir. 

Belgradda 
Pasif Korunma 

Belgrad 6 (A.A.) - Dun Bel

grad'da halkın iştirakile hava hü

cumlarına karşı pasıf mudafaa ta· 

Hmleri yapılmıştır. 

DGn akşam saat 21 de aym Ul

limler tekrar edilmiştir. 



ti 
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~- 42 Yazan: Rahmi Yağız 

~ tehlike Var Komodor ... Size Ha· 
1 ber Vermek için Sandalla Geldim 

Ola-l /(0Tnodor Birdenbire Doğruldu, Tehlike Ne 
~ilirdi? ''Haydi Bizim Gemiye Geçelim,, _Dedi 

ifıı ::<lalı~ı . merdivene bağladık
'İııı> 3.~a ıçındeki yabancı kendi
~'Ye adım kadar sokulan Klav-

S0rdu: 

.... Çıkayırıı mı• ...... .E •• , 
veı ... 

.... I>ekiı 

Sand~ 
~ll'ay aki esrarengiz adam bir 
)lııiıı ışta güverteye çıktı. Klav

~ ıhti Yanına yürüdü, süvari, gay

loıııııı Yarı kareketle elıni panta -

ettim, hemen sandala atladım, bu- r 
raya geldim ... 

ıBrodey birdenbire ürperdi... Da
vust'u geceyarısı telaşla buraya 

koşturan yakın tehlikeyi tahmin 

etmeğe uğraşırken mırıldandı: 

- Haydi, bizim gemiye geçe

lim ... Vaktimiz var değil mi Mia-
ter Davust? 

Delikanlı cevab verdi: 

yakışıklı yabancı yürüdüler, Tri
ton'dan E. 13 e geçtiler, Brodey'in 

kamarasına girdiler, preskopun 

yanıbaşındaki harita masasının 

başına sıralandılar. Davust sözü 
açtı: 

- Bu sabahki liınan taarruzu -
nuz çok mükemmel oldu Komo
dor... Bilhassa donanm\anın dıe-

mir yerinde torpido hücumuna 

uğraması İstanbul halkının, neza- ı 

HiKAYE 

YAMYAMLAR 
Afrikanın bazı yerlerinde da

ha hala Yamyamlar vardır. Bu 

insanlar daha ziyade Afrikanın 

göbeğinde yaşarlar. 

Sık ve korkunç ormanlar içine 

sığınan bu vahşiler medeniyet i

lerled~e yerlerini değiıştirerek 
uzak ve geçilmez onnanlar içine 
sokulmuşlardır. 

Avrupa ve Amerikalılar Afri -

kanın her tarafını keşfetmişler -

dir. 

Hatta, birçok müstemlekeler vü

cude getirm:ışlerdir. Fakı>ot medeni 

insanlar bu vah§.llerin içine girdik-. l 
' -- 4 

1 

Yamyamlann en ziyade kork -
tukları Goril denilen maymundur. 

Bu maymun her vahşi hayvan
dan daha cesur ve kurnazdır. Ay

ni zamanda daldan dala uçarak en 
sık ormanları bştan başa geçer gi
der. 

Goril maymunları tıpkı insana 
ben/er güçlü kuvvetlidirler. Bu 

maymunlar Yamyam kadınlarına 
ve kızlarına düşmandırlar ... 

Hemen her gün bir Yamyam 
kadınını ve kızını yakaladıkları 

gibi kucaklıyarak kaçırırlar. 

Goriller güzel kadın ve kızlara 
meftundurlar. Bu kadın ve kızları 
kaçırdık~an sonra, tıpkı eşleri gibi 
yaşatır la=. 

ı~ Un arka cebine atmış, taban-
,, Çekrııiş, eline almış, ateşe 

- Şimdilik btr kaç saat vakti
niz, pardon vaktimiz var, Buyu
run gidelim. 

retlerin, padişahın hulasa zaten 1 • 

Bu ~ebeble çok vahşi olan Yam
yam kabileleri hiçkimseden ve 
hatta vahşi hayvanlardan .kork -
madıkları halde Gorillerden kor
karlar ... 

0 bulundurmuştu. 
·~ lldald Komodor la iki süvari ve sandal-

t!tıin an çıkan yabancı Klav- la Hayırsız adaya gelmiş genç ve (Devamı var} 

yarım yamalak olan maneviyatını 
birdenbire sıfıra indirdi. 

ıliııi _tanına gelince durdu, ken- '===========================
föYle takdim etti: .... ı:ı 

'ıaraı en, İstanbulda İngiliz istih-
llavı, servisine bakan Kapiten 

Sl'urıı ,,. . J .. f l ,, .. ıı..ımın e muşerre o u-

"•ba .. 
Ilı> llcı Çok genç, adeta çocuk 

id :;k kadar genç ve körpe bir 
'ıı_ S ı. 19 yaşlarında var, yok
~n~rtuıda tertemiz bir elbise, 
\'Uzun~ da bir fes bulunuyordu. 
lolt. un hatları çok muntazam, 
hır :ce, gözleri harikulade güzel 

l<ı elikanlıydı (1). 

11\ışt~"Yeye isim yabancı gelme -
tılan"· .. De!ikanlının gözlerine ta
)aı- gozlerini bu bakışların man-

ıle . . ' 
Ilı _ edıcı kudretinden kurtar· 
~ için denize çevirmeğe çalı
.._; kendi ismini söyledi: 

H IKAYE ı 

İşİşten Geçtı'ktenSônra 
( 4 ünr.ü sayfadan devam) 1 neli ikı ay oluyor. Tabii seni düğü-

türlü yanına yanaşıp ta bir şey ne davet edemedim amm, kusu
söyliyemiyordum. ra bakma, zaten adresini bilmiyor

dum ... Çıkardı kartını verdi. Ya
Galatasaray-a doğru yaklaşır -

rın kşam seni yemeğe bekleriz. 
ken ben artık arkada yürümek -

Karısına bakarak, tasvib işreti 
ten ise bir parça da karşı kaldı -

bekler gibi: Öyle değil mi NE>cla .. 
rımdan onu yine gözlerimle çak
tırmadan takip etme kistedim. 
Sür'atle karşıya geçtim. Tam Ga-

Hem Seireti sen tanımazsın, ne 
şen. ne komik çocuktur.• 

Fakat Bayan Necla, şöyle benı 
tepeden tırnağa kadr bir süzdü 
ve fakat dedi, ben, Bay Sireti 
iyi, ve dudaklarını bükerek, hem 

. · çok va!ıııi olan Yamyamlar ya

vaş yavaş en ıssız yerlere birer 

va!ıııi hayvan gibi kaçmış bulu -

nuyorlar. 

Afıikanın gün görmez orman

larına yalnız Yamyamlar sığın

mış değildir. 

Resimde gördüğünüz Yamyam
lar, Goriller tarafından kaçırılıp 

da bilahare kurtulup kaçan Yam
yam kadınlarıdır. 

İyi dikkat ederseniz bu kadın -
!ar ve kızlar iskelet haline gel -
mişlerdır. Adeta verem olmuşlar-
dır. · 

Aylarca, senelerce Gorillerle ha
yat geçiren bu kız ve kadınlar çok 
geçmeden hasta düşerler ... 

Goriller, adam öldürmezler. 
Yalnız kadına ve kıza düşmandır
lar. Adeta bir 3şık gibi kadınlara 
salarlar. 

Goriller beyaz Avrupa kadınla
rına bayılırlar... Avrupalı res -
samlar Afrikada kadınlarını güç 
muhafaza ederler. 
Nasıl bu goriller korkunç hay

vanlar değil mi?. 

Tehlikeye Karşı 
Mösyö Astor lkarıııı ve kaynana

sile seyahate çıkmışlardı. Arabi.9- r 
tan çöllerinde dolaşıyorlardı. 

Yılan, kertenkele, akreb ve sa- ı 
ir haşerattan yakalarını kurtar -

'.l k içüı çare arıyor !ardı. 

·Temmuz Müsabaka
mızda Büyük ikramiye 

Kazananlar 
.Birinci; Beşiktaş Yenimahalle 

Ortaoyuncu sokak numara 9 Ye
gane Sezer; ikinci; Fatih Esft<imed
rese sokak numara 65 Taııju; ü
çüncü; Beşiktaş Yirmibeşinci okul 

--=====:-.....==-=---''--'- sınıf ikide Ayten .. 

=- 1 Temmuz Müsabakam1z-

Arabistan çöllerinde bu gibi z.,. 
h.r!i hayvanat çoktur. Mösyö As

torun kaynanası zehirli hayva -
nattan kurtulmak ıçin bir çare dü
şündü. 

Çünkü; filit falan gibi eczalar 
para etmiyordu. İki direk yaptır
dı iplerle gerdirdi. Üzerine de bir 
hamak kurdu. 

Direklerin altına bir kova kur
du. İçlerine zehirli su doldurdu. 
Yatağına çıkmak için kullandı

ğı merdiven ayağına da bir kova 
koyarak içine zehirli su koydu. 

Mösyö Astorun ve karısının \'al
delerinln yaptığı bu işten maliı -
matları yoktu. 

Bir gün geldiler, bu kurulu por
tatif yatağı görünce ha)Tetler i
çinde kaldılar. Zavallı kan koca 
korkularından çadırda yatamıyor

lardı. 

Kaynananın aklı ve keşfi mü -
kemmeldi. Derhal onlar da bir 
portatif çadır kurmağa karar ver-
diler. • 

' -Artık, yılanlar, akrebler bu ın-
sanlara sokulamıyorlardı. Çünkü; 
insan zekası ve aklı her şeyin fw
kinde idi. 

• • • • • 

da Muhtelif Hediye 
Kazananlar 

Aksaray Babahasan Hoşkadem 
mahallesi Muzaffer. Ali Sağlam 
Cağaloğiu Orta okul numara 183. 
Necl9. Şendi! Küçük Langa Sulu
bostan sokak numara 17. Behiç 
Güney İzmit Hacıhızır mahallesi 
numara 36. ŞOO<rü İstanbul Erkek 
lisesi No. 233 sınıf 3 de. Abdul
lah, Sıhhat memuru. Güzın, Be
şiktaş tramvay caddesi Latif apar
tıman numara 2. Müveddet Kinay 
Esnaf cemiyetinden. Salih Tezcan 
Beşiktaş tramvay caddesi Nazif 
apartıman numara 2. Salih Sağ
lam Posta ve telgraf memuru Mu· 
zaffer oğlu. Niksu Tangür Kadı
köy Bakla caddesi numara 15. An
kara Yenidoğan mahallesi yeni ev· 
!er numara 41 Halime Kuşcu. N -
zilli Kuyucak Cumhuriyet ma -
hallesi Halkevi reisinin oğlu Gör
gülü. Beşiktaş Sinanpaşa maha ile
si numara 5 de Müzeyyen. Niyaz~ 
Selimiye Cami sokak numara 38 

de. 44 üncü ilkmektep 37 numara 
Ayhan. Lüleburgaz Sıhhat memu
ru kızı Sezer. Gedikpaşa DivanıAll 
sokak Dikmen apartıman numa
ra 1 Orhan. Belkis İşbilir, İslken
derpaşa mahallesi Salihefendi so
kak numara 21. Aksaray Küçük 
Lıiııga tramvay caddesi 112 numa
ra Asüman Barbaros. Beyoğlu 44 
ilkokul sınıf 5. numara 583 Faruk 
Aykol. Faik Özdeniz Ticaret oku
lu talebesirtl\!ıın. Devamı ı•aaı 

nin .. rıton Fransız tahtelbahiri-
suvar ö ~e . ısi Kapiten jen Klav-

l<oııı 

latasarayı geçtik. Tokatlıyanın ö
nüne geldiğimiz zaman birisinin 
hızla kolumu, çektiğini gördüm .. 

Bir de baktım bizim İhsan Cemil, 
hani şu kollejli miras yedi İhsan 
Cemil ... Ooo, nasılsın İhsacığım 
derneğe kalmadı, birısi arkamdan 

çok iyi tanıyorum deyince, tabii 
bana oradan ale19.cele kaçmak düş
tü. 

Medeni insanlar ilerledikçe ve 

oralarda müstemlekeler teşkil et

tikçe va!ıııi hayvanlar da ıssız ve 

korkunç ormanlara sığınmışlar

dır. 

OYUN VE SPOR 
1iaZııı Odor Brodey ile Kapi ten 

lan~1:1 d~ Triton'a geçmişler, 
Qaıııı ahırın güvertesine çıkan a-
1<10~ . Yanına yaklaşmışlardı. 
ti niJı enııı kendini tanıtan sözle
lıı~ul ayet bulur bulmaz arkasına 
d,h_ -

1
an l<orııodor Brodey'in sesi 

~nı du: 

i~~i Oao ... Mü;\er Da\•ust.. Sefa 
\' nız a -'ni h zız dostum .. Hayır ola .. 

l<ia\, aberler mi var? .. 

)aban Yenin karşısında duran genç 
"lnrıit bu sesi duyunca o tarafa 

1 'ni · lik bakışta E. 13 ün süva-
bir "dıtanıdı, sevinçle ona doğru 
~ltı. ııı attı. Yabancı ile Brodey 
~ Yenin .. _ k 

1 ''ll.lııı mutehayyır ba ış arı 
n,,,,. da el sıkıştılar. Davust, 

""'Ye t • . l'e _elaşlı bir sesle anlattı: 
!iıı bu hlıke var Komodor .. . Si -

~ğınm tahmin 

(1) l) 
fq,ıq b ntıust hakkında. Son Pos
•öı~ Utıdnn evt•sl intişar eden 

ıfıı 14~ 1~Çnn pres!>op• tefrikasın-
lat mevcuttur. R. Y. 

pardon, dedi, yanımıza geldi ... 
ıBir de bakayım .. Ben:m takip 

ettiğim kadın değil mi!. İhsan Ce-

mil, gülerek ban.q takdim etti ... 
Karım Necla. Beni de ona takdim 

etti, arkadaşım Slret.. Sonra ila-
ve etti; 

- Siretciğim, Necla ile evle-

Siret bu şekilde sözünü biti-
rirken, ben tecessüsle sordum; 

- Ertesi akşam onlara yemeğe 
gittin mi? 
Suratıma baktı ve 

- Eh oğlum: sana pişkiniz, de
dikse yüzsüzüz demedik ya. diye 
gazubane cevab verdi. 

SAMİ KARAYEL 

Alman Kumandası içinde Birlik 
(4 üncü sayfadan devam) f 

ratı bir olduğundan bahsetmiş, 

bütün bu haberler duyulunca kalb
lerdeki end şeler daha artmıştır. 

Çünkü Alman halkının bugün İn
giltere ile harb çıkmasını isteme
diği besbellidir. 

Alman gazeteleri şunu da iddıa 
ediyorlar. 914 de harbi çıkarmak 
için İngiltere ile Fransa ve Rusya 
o zamanki Sırbistanı ileri sürmüş
lerdi. Şımdi ise ·sırbistanın yeri 
ne Lehistanı ile~i sürüyorlarmış. 

İşte, diyorlar, tarih bir teker -
rürdür. İngilizlerin Almanyaya 
karşı dlişmanlıkları devam ediyor. 

Bütün bu yazılar göster;yor ki 
Alman matbuatı Alman efkarı u-
mumiyesini İngilizlerin aleyhine 
çevirmek için hiçbir vesileyi ih· 

mal etmyorlar. 914 de Almanya -
nın çember altına alındığını iddia 
ederek şimdi de öyle olduğunu 

yazıyorlar. İngiliz matbuatının 
bunlara karşı aldığı vaziyet ağır 
başlılıktır. 

TARZANIN 
J;> 
lltat l< lıı~ _,_. orakın bulunma.,••ına 
""Uld-- '.., 

tıtıııı. u. Bvana, mahud köye, 
~. kö ' 

~ety Yu bomboş bulmuştu. 
~'raltı e1,'.1 lıimisi-ne tekrar gidip 
•an, ~aıarııasını rica etti. Fakat 

ı:ı, ı~ı d.nlemedi: 

g ~·~ek ~ın Ömrüm hep Ç<illcrde 
t.ı t ,_ egi[ ;•a .. Bırt~ç zaman 

' e~ra:r a ırn. ava çıkacağım zaman ı 

it ı\->'lar _ 1 
r-ıtı eeçtı, Meryem bır türlü 

~ unu• "l • aınıyordu. FaKat ya-
tı 'a"aş l< 

nQen 
6

•
1
_ oraltın hayalı gcizle -

•· ı ındi "le . 

~Uteı~~~ on altı yaşındaydı. Çok 
~ "<; tenı· zenci kızıydı. Yaldızlı 

o u h ı, Uzun kirpikli gözleri· 
E!rkes beğeniyirdu. 

~-

1'o: 34 

Artık ingilizceyi de dürüst ko
nuşuyordu. Bir gün •canım• ona, 
şaka olsun diye fransızca bir cüm

le söy J edi. Meryem cümleyi aynen 

tekrar etti. O günden sonra fran
sızca dersler başladı. Meryemin 

dil hususundaki kabiliyeti de şa
şılacak şey~i. Ancak okuma ve 

yazmada güçlük çekiyordu. Nasıl 
oluyordu da kız bu kadar çabuk 
fransızca öğreniyordu: 

- Muhakkı& babanın evinde 
fransızca konuşuluyordu. 

Meryem başını salladı: 

- Olabilir. Herhalde ben ne 
Fransız gıördüm, ne de fransızcayı 

duydum. Amma babamın Fran -
sızlara kini vardı. Zannetmem ki 

Çeviren: FUAD SAMİH 

fransızca konuşsun ... 
•Canım• gülüyordu: 

- Senin bu kabiliyetin anlaşılır 
şey değil. 

Hu sıralarda •Canım. a gelen 
bir mektub Meryemı çok sevin -

dirdi: Misafirler gelecekti. •Ca -
nım• kadın, erkek birkaç dostunu 

ava davet etmiş, onlar da kabul 
.etmişlerdi. 

Meryem derin düşüncelere d'a!
dı. Acaba bu gelecek olanlar ne 
biçim insan•ardı?. Acaba onu Bva
na ve •Canım• kadar sevecekler 
miydi? 

Canım gülümsüyor, Meryemi 
teskin ediyordu. 

- Korkma seni benim kadar Si':' 

Yamyamlarla, vahıji hayvanların 

sığındıkları ormanlarda hemen 

her dakika kanlı mücadeleler ce
reyan eder. 

Hemen her gün birkaç Yam -

yam arslanlar ve kaplanlar tara

fından para! anır. 

Fakat; Yamyamlar da her gün 
birkaç vahşi arslan ve kaplan başı 
yerler. 

Çocuklarımıza İlan 
Bilmer~krirr.m halledenler 

hal var?kalarile fotografla -

rını yollarlarsa hPr hafta ga -
zetemizde resi.11lerinı neşre -
deceğim'zi ilan ederiz. 

Fotograf!arınm yollamağı 

unutmayınız .. F&kat; resimle -

rinizin soluk c,lmamasına di· 
kat ediniz. 

veceklerdir. 
Merakla beklenen davetliler 

nihayet geldiler. 
Beş kışi idiler: Üç erkek, ikı ka

dın. 

Erkeklerden ikisi e\'liydi, uçün
. cüsü genç ve bekardı. Adı Mori
sondu. İşi gücü Avrupanın eğlen
ce şeihrlerinde dolaşmaktı. Fa -
kat oralardan artık bıktığı için 
Afı;kaya bir seyahat yapmak 
kendisine yeni bir eglence gibi 
gelmişli. 

İlk günler Meryem yenı ya-
bancılara sokulmadı. Hamileri de 
ona tenbih etmişlerdi, hüviyet.ni 
söy lemiyecek, başından geçenle
ri anlatmıyacaktı. Misafir onu ö
len kızı telakki ediyordu. 

Meryem Bpava'dan ata binme
sini öğrenmişti. Atla gezmek en 
büyük zevki idi. Sabahları ata bı
niyir, Bay Morison kendisine re -
fakat ediyordu. Genç adam daha 

(Devamı var} 

'şte; size eğlenceli bir yaz tati
lı; deniz banyosu yapmak üzere 

plajlara ko ·an çocuklar bütün gün
lerini neş'e ve zevk ile geçirmek i

çin cVaterpolu. denilen deniz tq> 
oyununu oynarlar .. 

Vaterpolu çok eğlenceli bir de
niz oyunudur. İki takım arasın

da el ile aynanan bu oyun tıpkı 
cEndboJ. oyununa benzer. 

Yani; topu el ile denizde ka
parak \'e sürerek kaleye sokmak 
lazımdır. 

Yukarıda gördüğünüz resim ga
yet enteresandır. Plajda bu-Iunan 
çocuklar aralarında şöyle bir mü
sabaka yapmışlaııdır. 

Birbirlerine dokunmadan top 
alma oyunu. Bu oyunun yegane 

eğlencesi topu en uzun boylu 4>

lan arkadaşına veıımektlr .. 

Resi:mde görüyorsunuz, top el
den ele giderek en uzun boyluyu 
bulmuştur .. 

.ğer oyuııcu çocuklar.. Topa 
:etişip aLmak için çalışıyor1ar .. 

Halbuki, top en uzun boylunun 
elinde ve havada olduğu için al

mak kabil değildir. 

Bu -suretle bu oyundan çıkan ne
tice şu oluyor. En uzun boylu ve 
en uzun kollu k>ınse bu oyunla 
meydana ç-k.ııı§ı bulunuyor. 

Güzel bir spor ve güzel hır o
yun değil mi? .. Denizde • Vaterpo

lu• oyunundan bıkıp da sahile çık
tığınız zaman, uzun kol, uzun boy ı 
müsabakası yapmak içın resimde 

gördüğll.nüz gibi yeni bir oyun eğ
lence6i yıopabi!irsiniz. 

Bir küçük fufuol tcpu siz! da-\ 
ha ziyade banyoda eğleaı.dirtbilır .• 

Halka olunuz... Amma, geni' 
bir daire .. Sonra, halkanın orta
sına bir oyuncu koyunuz .. 

Bu oyuncu as olsun yani; re1~ ... 
Bunlar amamlandıl<'lan sonra, re
is top elinde olduğu haUe oyuna 
başlasın. 

Reıs topu halka teşkil eden l:o
cuklardan bırine atsın .. O çMtık 
da \'oleybol oyna rgibi t, pu çe· 
!erek bir başkasına atsın "e bu 
suretle oyun devam etsın. 

Topu kim çelemeyip dii<iı r e 
oyun haTici olsun .. Hayd; t..k" -
lrm plajcia bu oyunu oynavınız 

çocuklar-



r 

;s-so l'f 

Yalnız bir tüp kullan
dıktan sonra ayna

ya bakınız 

RADYOLiN 
in 

Miikemmellyeti hakkında en 
eon ve doğru eöztt Bize 

o eöyliyecektir. 
Be~u pırıl pırıl parlıyan <ÜŞ· 
ler, tatlı bir nefes, pembe, sıhhatli 
d1ş e&lci. temiz bir dil, ınl.k -

ropmz bir a;lız ... t~ 

Radyolin 
in eseri l 

Bugftnden İtibaren ııahah, 
6ğle ~e akpm her yemekten 

eonra 

aUnde 3 defa 

fırt. t Oncll icra memurlufım ~ 
dan: 

Bır borçtİın dolayı paraya Q8'V
rilmesine karar verilen Pf~ mar
kalı ayak dildş makinesinin İst. 

No. 4/5/ lu yazıhanede 9/8/939 
Fincancılaroa Arslan F'relslro han 
tarihine müsadtl çarşamba günü 
saat 14 de ve yü?.de 75 bulma -
dığı takdirde 11/8/009 tarihine 
müsarli cumartesi günü saat 14 de 
satılacağından ist~lilerin yevmi 
mezkUrda gün ve saatte mahal -
linde hazır bulunacak memura 
müracaatları ilan olunuur. 

939/ll«l 

Rugradlı 

Sünnetçi Abdullah otlu 
Sünnetçi 

M. Sükrü Baysal 
Küçükpazar Kıble Çeşmesi 

ı•-• Iğdış sokak No. 14 --• 

ZAYİ 

İstaııı.bul hb fakültesinden aldı
ğım 663 numaralı hüviyet vara -
kamı kaybettim. Hükmü yoktur. 

Doktor MUBta!a Ani. Suak 

NEW YORK SERGiSiNiN ŞAHESERi 

Deniz Gebikli Erbaş Orta Okul 
Müdürlüğünden: 

1 - Okulumuzun kayıt ve kabul müddeti Genelkurmay Başkanlı

ğınca 15/ AtUBlos/939 tarihine lı:&<!ar uzatıhnıştır. Bu müddetin niha

yetine ~adar isteklileı bir istida ile okul müdürl~üne müracaat e1ıme

lldirler. 
2 - t.ıtidaya §Unlar bağlanacaktır. 

1939 M OE D l .. i 

BUZ DOLAPLARI 
GELMiŞTiR 

Türkiyoe umum mümeuili: 

HELİOS MÜESSESA 'fi 
Iııtaııbul Galata Tel: 44616 - P. K. 1400 
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Emlak ve Eytam Bankasındall' 

~ 
Eoaı Yerı Kıymeti Nnl Mesah.sı 

JI 

70.- Arsa 261.soJIJ 27Q 

• i. A - Fotoğrailı nı.itus cüzdanı veya musaddak. sureti. (Tash>h edil- 271 

He~liada, Değirmen sokak 
Na. 2 Mü. ada 80 parsel 9. 
iHeybeliada., Değirmen sokağı 
No. ada 80, parsel 10 -
Heybeliada, Değirmen sokağı 
No. ada 80 parsel 1 -
Heybeliııda, Değirmen sokağı 

58- • 241. 
JIJ J 

0.ıdıdar t.ıra ınemıa.hJlundu: 
:ıumn. :borçlu :U:uhlaa Şevket ve Kamilin ipotekli olup t'\'Veloe yır 

pılımı açık arttırma sonunda 2280 sayılı kanunun hükümlerine t.vfi
kıın. ..tıtı *11 edil:ıl\lf olan tlaküdarda Arakiyeci Hacı Caier mahaıı..
. ıı KMUkal toka!Pnda .Ui yeni 66 ve 8 :numaralı sıı.ğ tarafı Renzi 
efeııd1 hane ve bahçe1i sol tarafı çıkmaz İmam J10kağı ve ön araiı Bak
kalt caddeei w au:ası merhum İmam Hacı Haaan efendi !le Zade Mu
ezzez haneci ıı.. mahdut tamamına 1008 lira kıymet takdir edilmiş olan 
evin ıamamı taksi!1<1rin muayyen zamanda yatırılmamış olmasından 

l 
umum! hükiimler daiuılnde satılarak paraya çevrilmesine karar ve-
rilıırlfttr. Gayri menkulün vaziyeti hazırası mezkO:r gayrimenkule JIO· 

kak ve eski çıkmaz İmam sokağı yeni Molla Hnek Nuri sokaklanndm 
iki kçı ne flrilir. Zemin çimento döşeli bir taşlık üzerinde iki oda bir 
he!A ve aemtn.i kırılı: çim•nto döşeli adi ocaklı V'I! •i kapı bulunan bir 

') • /ııw.~ 'to~,·~t..... ' mİ§ nüfus ciızdaıu Jı:a'ıul edilmez.) ~ ~~~ B _ Beş sınıflı il.Y. okul şa.badetnamesı veya orta okul tasdiknamesi 

~ .. r,. {'=o.lo't,,I, (n.iJıayet üzuinden hır sene müddet geçmiş olan.lar kabul edilir). 
...,.... ..____ C - Üzerinden bir sene geçmemiş çiçek aşısı kağıdı. 

MvZiGı SEVEll D - Gerek kendisinin ve gerekse ailesinin fena şöhret sa'hil:ıi ol-
/1.. _ J 44, madılı:ları ve mahkumiyetleri bulunmadıkları hakkında hüsnühal kii-

• ~ ğıdı. 
Al<OAOEON'U ALIA 3 _ Birınci sırıf i~in 12 ila 16, ikinci sınıf için 13 ilii 17 ve üçüncü 

sınıf için 14 !la l&yaşlarında bulunmak ve doğrudan doğruya sınıf geç-

@oöE:oN@ 
SeyoQlu. lstlklAI cad. No 48-1 

miş olmak. 

mutfak ve tq!ıktan bahçeye çıkmıya mahsus iki kapısı mevcuttur. ı-------------
B!rlnoi kat; bir sofa üzerinde dört oda ve sokak bahçeye nazır oda

larda biMr yüklü1< ve bah9t'ye nazır odada bir balkon ve mezkôr katta 

4 - Gedıkii er ol~r&k da ayrıca OTia okul mezunları alınarak doğ

rudan doğruya donan.r.aya Gedikli Erbaş yetiştinnek üzere gönderile

ceklerinden bu gibilerin de yukarıdaki vesaiki bir istidaya bağlıyarak 

okul müdürlüğüne müracaatları. (Bu gibilerin yaş hadleri 15 ila 19 

bir hı!A mwcuttur. 
Bahc•; Bahçe çıkmaza tek kanatlı demir kapısı mevcut olup !çel" 

de bir 'ruyu, ufak bir havuz ve bir erik, bir ayva, bir salkım ve bir kaç 

ta ıül fidanını hs.vi. 
JDvtafı umumiytSiı Gayri menkul ahşap w muhtacı tamir bir halde 

olup ild tarafı t&no1'e kaplı l9erde eletrki ve su eaisatı mevcuttur. 
İobu gayri mcnkuHln arttırma şartnamesine 14/8/939 tarihinde gü

nünden itibaren 38/140 numaralı dosya ile Üsküdar İcra dairesinin mu
ayyen numar11ındn herkeein pebilmesi için açıktır. İlande yazılı o
lanlardan fazlı malftl'l'at iııteyenler işbu prtnameyi ve 38/140 numara 
ile mııınurlyetimiz~ müracaat etmelidir. 

Gıri mcnkullin 14/9/939 tarihinde per§fmbe günü saat 15 de Üs
küdarda İhsaniyeı:le Şeritbey Çeşme sokağında 16 numaralı Adliye bi
nasında İcra memurluğu odasında üç dEia bağırıldıktan sonra en 90k 
arttırana ihale edileecktir. 

Ancak arttırma bedeli muhammen kıymetin % 75 şini bulmaz veya 
aatl§ lst!yen!n alarağına rüchanı olan diğer alacaklıların meeınuun

dan faılaya çıkmaz•& en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak üzere 15 
gün daha temdit edilerek 14/9/939 tarihinde cuma günü saat 15 d eüs
kildar !bsani\·e Ş~rifbey Çeşme sokağında icra memurluğunda yapıla
cak arttırma<'a bedeli satış isteyenin alacağına rüçhanı olan diğer ala
caklıların bu gayri menkul ile temin edilmiş alacakları mecmuundan 
fazlaya çıkmak şartile <>n çok arttırılmasına ve çok arttıranlara ihale 
edilir. Böyle bir bedel elde edilmez ise ihale yapılmaz ve satış bedeli 
düşer. Arttırma bedeli peşindir. Arttırmaya iştirak için yukarda yazı
lı kıymetin % 7,~ nisbet!nde pey akçesi veya milli bankanın teminat 
m&ktubu tevd~ edllecektir. Gayri menkulün kendisine ihale olunan 
kimse derhal vey~ verilen mühlet içinde parayı vrrnez ise ihale kara
rı fesholunarak kendisinden evvel en yüksk teklifte bulunan kimseye 
arzetml§ oldıığu bedelle almağa razı olursa ona olmazsa 1~ gün müd
detle arttırmaya çıkarılıp çok arttırana ihale edilir. İki ihale arasında
ki fark ve geçen g:lnler için % ~ ten hesap olunacak faiz ve diğer mas
raflar ayrıce hükme hacet kalmaksızın memuriyetimizce alıcıdan tah
sil olunur. 

İpotek sahibi alacaklılarla d~er alacaklıların irtifak hakkı sahip
lerinin gayri merlml üzerindeki haklarının hususile faiz ve masrafa 
dair ola'l lddialarır.m ~ayri menkul üzerindeki haklarını ilan tarihin
den 20 gün içinde evrakı müsbitelerile birlikte memuriyetimize bil
dirD.meelri icap eder. Akei halde tapu aicilile sabit olmadıkça satış be
delinlıı l!aylaşmasından hariç kalırlar. 

Alıcı arttırma bedPll haricinde olarak ihale kararı pullarını, ferağ 
harcını ve 20 senelik vakıf tav~ bedelini vermeğe mecburdur. 

Gayri menkul!in neiainden doğan müterakim vergiler tanzilat, 
tenviriye ve telll!iye Vf' vakıf lcaresi borçluya aittir. Gösterilen gün
de arttırmaya i§tirak edenlerin arttırma şartnamesini okumuş, lüzumlu 
maHlmıtı almıt ve bunları tamamen kabul etmiş ad ve itibar olunur. 
Yukarda göst~rilen gayri menkul işbu ilan ve gösterilen arttırma şart
ııamesi dairesinde satılacağı ilan olunur. 

lstanbul P. T. T. Müdürlüğünden: 
1 - Müdürlür. teşktl~tımızda Buda, Kelvin ve Gkekifer marka Di

zel veya benıin l"f'Otörlerile müteharrik deniz motörbotlarile karada 
.işi.yen muhtelit m nka otomobil, kamyon ve kamyonetler için bir ma
kine mütehassısı slınacRktır. 

IBllgıaine görP 200 lfraya kadar ~hri ücret yerilebilir. 
2 - Talip ol~n?arın ihtisas vesikalarını hamilen P. T .T. Müdürlü-

lüne müracaatları. (5712) 

Fatih Sulh Birinci Hukuk Satış 
Memurluğundan: olacaktır.) 

Aziz kızı Vas.fiye, İsmail Hakkı 5 - İstekliltrin Kasımpaşada bulunan okul mudürlüğüne veya men-

oğlu Mehmed ve İsmail Hakkı kı.- sup oldukları askerlik şubelerine müracaatları. (5568) 
zı Hikmet ile Hacı Hakkı .kJzı Zeh- ı .:..:..,;_ _____ _;_; ________________ _ 
ra ve Şazimendin şayian muta - ~ d~ 
sarrıf oldukları Fatih Kadıçeşme- nhisarlar u. Müdürlüğün en: 
sinde eski Sinanağa yem Müftü 

Ali mahallesi eski Çıkr~ı yeni 1 _ Parlayıcı ve patlayıcı maddeler naklinde kullanılmak üzere 
Zeytinci sokağında eski fı6 ve eski münalk.asaya k<>nmuş olup l6/VI/939 tarihinde ihale olunamayan eh 
64 ve yeni 9 kapı numaralı 66,47 adet saç tekne yeniden kapalı zarf usulile ekısi:tt.meye konmuştur. 
metre murabbaında sıı.ğı 267 solu 
265 arkası 261 ve 268 harlta No. lı ll - Keşil bedelı cl6.442,64., muvakkat temina1ı cl.233,19• liradır. 
ve önü 9 metrelik yol ile mahdut rn- Eksiltme 7/VIII/939 pazartesi günü saat 16,30 da Kabataşda 
266 lira muhammen kıymetli ar- Levazım ve Mı>bayaat Şubesindeki Alım komisyonunda yapılacaktır. 
sanın tzalei şüyuu zımnında açık IV - Şartnam~. plil.n ve keşifnameler c82• kuruş mukabilinde An
arttırma suretlle 5/9/939 tarihine kara ve imı.:r Başrrnidürlükleriyle İstanbulda Levazım ve Mub8(Yaırl 
müsadtf salı günü saat 14 den 16 Şubesi· Mii.dfrlüğü veıne<ıinden alınabilir. 
ya kadar Fatih mahkemesinde sa- v _ İstckhlı:rin, mühürlü teklif mek'tupla:rı kanuni vesailkle % 7,5 
tış =urluğu odasında atideki güvenrr.e pa.. ası makbuz veya banka teminat mektubunu ihtiva edecek 
şartlar dairesinde satılacaktır. kapalı zarfların ihale saatinden bir saat evveline, yani 15,30 a kadar> 

Muhammen kıymetin % 75 ni mezkur komisyon başkanlığına makbuz mukabilinde vermeleri Uzım-
blduğu takdirde ihale edilecek ak- dır. c5374> 
si takdirde en son arttıran.ın ta -
ahhü«ü baki kalmak üzere 21/9/ 
939 tarihine müsadif perşembe gü
nü ayni saatte ve ayni yerde art
tırmaya devam olunacak en çok 
arttırana ihale edilecektir. İşbu 
gayrimenkul arsada etrafı kuru 
duvarla ve üstü saç ve teneke ile 
örtülü hissedarlardan Şazimende 
ait bir baraka mevcut olup bu ba
raka satıştan hariçtir Arsada bir 
kuyudan maada ağaç ve duvar 
yoktur. 

1- İşbu gayrimenkule gayri -
müseccel hak sahihlerinin 10 gün 
zarfında vesaiki ile birlikte satış 
memurluğuna müracaatları la -

Açık Eksiltme ilanı 
22/8/939 tnrih salı günü saat 14 te İstanbulda Gümüşsuyu Yüksek 

Mühendis mPktel-i eksiltme komisyonu odasında 3481.23 lira keşif be
delli Yıldızdıki Teknik Okulunda arka bahçe duvar inşaatı ve tedri
sat binası tam;ra•ı açık eksiltmeye konulmuştur. 

Mukavele, eJ< s;~tme, Bayındırlık işleri genel, hususi, ve fenni şart
nameleri, proje, keşif hülasasi!e buna müteferri diğer evrak Teknik o
kulu-ıda görülece',tir. 

Mu~akkat tem;nat (262) liradır. 

ı;tekli!erin en az (2000) liralık bu işe benzer iş yaptığına dair İs
tanbul Vilayetinden eksiltme tarihinden sekiz gün evvel almış olduğu 
müteahhitlik v~ 939 yılına ait Ticaret odası vesikalannı ve teminat 
makbuzile komisyonumuza gelmeleri. (5946) 

İstanbul Emniyet Sandığı Direktörlüğünden: 
zımdır. Aksi takdirde bu gbiiler Borçlu Bay Muammer Talip, Bayan Müzeyyen ve Ayşe Cemileye 
paylaşmadan hariç kaılrlar. ilan yolil,e tebliğ: 

2- Satış peşin para iledir. Ar- Gösterilen ikametgah: Boğaziçinde Tarabya caddesinde eski 200 
tırmaya iştirak edecekler % 7,5 nis- yeni 194 num~.ralı hane. 
betinde pey vereceklerdir. iBay Muammer ile Bayan Müzeyyen ve Ayşe Cemile 11326 hesap 

3- Bo.deli ihzleyi mladında numarasile Boğaıiç'nde Tarabya caddesinde eski 202 yeni 194 numa
müşteri vermezse ihale feshedilir. ralı ahş•p bir ev;n tamamını birinci derecede ipotek göstererek 3-10-
Ve gayri menkul yeniden arttır- 938 tarihinde Sandığımızdan aldığınız 222 lira borcu 27/6/938 tarihine 
maya çıkarılıp eski ihale arasın- kadar ödemediğinizden faiz, komisyo nve masarifile beraber borcunU2 
daki fark ve zarar bilahüküm müş- (579) lira (96) kuruşa varmıştır. Bu sebeple (3202) numaralı kanun mu
teriden alınır. cibince hakkınız~a Sandıkça icra takibine başlanarak yukarıda yazılı 

4- Tarihi ihaleye kadar olan ikametg5hını7.a ih':ıamame gönderilmiş ise de ikametgahınızı terket
vergiler hissedralara ve % 2 bu- meniz ve nerede ... uuğ11nuz da öğrenilememesi hasebile ihbarname teb
çuk tellaliye ile 20 senelik evkaf liğ edilemediğind<'n kanun hükmüne tevfikan ilan yolile tebligat ic
taviz bedeli müşteriye aittir. rası icabetmiştir. İş!-.u ilan tarihinden itibaHn bir buçuk ay içinde 0 San-

Sahibi tıe nefriyatı idare edm 
Baı muharriri 

ETEM İZZET BENİCB 

Son Telırraf Matbaam 

dığa borcunuzu 6demeniz ve kanunen kabule §&yan bir ttirasınız V81'6a 
bildirmeniz lazımdır. Hakkını?.dalti takibi usul dairesinde durdurma· 
dığınız takdırde ipotekli gayri menkul mezkUr kanuna göre Sandık91 

/ satılacaktır. Bu cihetler borçlu :Muammer, Müzeyyen, Ayşece bilinmek 
vP ihbarname ıebli~i makamına kaim olmak üzere il&n olwıur. (5966) 
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No. ada 81. Parsel 6 
Heybeliada, Değirmen sokağı 
N o. ada 81, parsel 5 

275 Hey beliada, d,eğirmen ı;okatı 

No. ada 83. Parsel 15 
276 Heybeliada, Değirmen sokağı 

No. ada 83. Parsel 16 

65.- • 

42.- • 

35.- • 

40.- • 

56.- • 

61.- • 

229 1'fJ 

173 ı." 

134.50 JIJ 

255.50 1'fJ 

269.50 r-1' 
J 

295.50 r.C 277 Heybeliada Değirınne sokak 
No. ada 83, parsel 17 -

278 Heybeliada Değirmen sokağı 

No. ada 83, parsel 1-
85.- 493 

1'fJ J 

279 Heybeliaıda iDQğirmen sokağı 

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

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

ada 52, parsel l5 
497 Beylerbeyi Bostancıbaşı Ab -

dullah ağa mah. Hacı ömer Ef. 
;İstavroz sokağı No. eski 5 ye
ni 7 

~ Boğaziçi, Bostancıbaşı Abdul
lahağa Rasimağa sokağı No. 
eski 6 yeni 4-

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

691 iBüyükada Hacıkalfa sokağı a• 
da 210, parsel 5 

702 Beyazıt, Çadırcılar C&d. No. 47 

ada 641, panıel 12-

708 Sarıyer, Boyacıköy Reşitpa§a 

Mah. Fıstıklı bağlar sokağı 

No. 9 

712 Beşiktaş Sinanp~ Şehita -
sım sokağı No. 11. ili 

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

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

• 

42.- • 289.50 r.O 

:r.ı.il ~ 
172.- 87 • 
174.- • 12ı.50 )~ 

310.- tarla 3097 
~~ 

-·-357.- tarla 1 helC ı:ı 
tar 7870 J 

120.- arsa 238 
~~ 

318.00 637 ~' • 
200- odalı dük 6 

ıJ' 1 

kanın 5;10 

~ti his 
1200- Ev 345 

nı müştemil 

281.-
evin 1/2 his. :ıJ' 
Evin 79.28 

600.-
3/32 his. :ı&l 1 
ev 51.71 

Adresi ve izahatı yukarıda yazılı gayrimenkuller pazarlı~ f 

peşiı;ı ve yahut faizsiz sekiz taksitle satılacaktır. . Jıı o 
ihale 21/8/939 pazartesi günü saat ondadır. Isteklılerın ~ı 

gün ve saatte depozito akçesi, nüfus tezkeresi ve üç kıt"a ve>' t· 
8"• toğrafla birlikte şubemiz Emlak Servisimize gelmeleri. ,7 ' 

istanbul Emniyet Sandığı d'~ı 
Direktörlüğün ~f 

Borçlu Bay Ahmed Arıcan ve Ferid Arıcana ilan yolile -~! f 
Gösterilen ikametg&h: Galata Necatibey caddesi Hacıın' 

•14 J 
·ıe J> 

Bay Ferid Arıcan il• Mehmed Arıcan 4l hesap numarası . 'J' 
paşada Tahtak3dı KüçüJcPlyale mahallesi Talıtakadı sokak "5~1,ı 
U: 24: :U numaralı ahşap bir evin tamamını birinci dereced~ 1 Jıl't 
fererek 28/7/937 tarihinde Sandığımızdan aldığınız (468) lira rıı' 
3/939 tarihine kac!nr ödemediğinizden faiz, kumisyon ve ıe ( 
beraber borcunuz (534) lira (85) kuruşa varmıştır. JJu sebtP e 

'bl~ 
numaralı kanun mucibince hakkınızda Sandıkça icra takı ·.e Ol 
narak yukarıdg yzılı ikametgahınıza ihbarnme gönderilmiş 1

• eı!'t 
metg8.lıınızı terketmer,iz ve nerede bulunduğunuz da öğr<0 ' 1 ıe' 
hasebile ihbarname tebliğ edilemediğinden kanun hükmüne ib9ı' 1 
ilAn yolile tebligat icrası icabetmiştir. İşbu ilan tarih nden ılkab~· 
buçuk ay içinde Ssndığa borcunuzu ödemeniz ve kanun"? 18~;~1 j 
yan bir itirazınız varsa bildirmeniz lazımdır. Hakk; nızdak 1 tcfl 
dairesinde du•dunradığınız takdirde ıpotekli gayri rnenk"

1
ed vt / 

kanuna göre Sanıiıkça satılacaktır. Bu cihetler borçlu MelıJlliiı't1 
ride blıMnmek ve lhlısrname tebli/ıi makamına kaim olmak 
olunur. (5953) 
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